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 معانى القرآن 
 يحيى بن زياد الفراء

 
طرق التصنيف قد تلحق بالتفسير، فهو تبيين معنى المفردات المشكلة  معاني القرآن طريقة من

يظن تعارضه مع غيره، كما يقال في معاني الحديث، ومعاني الشعر وقد  الغامضة، أو حل ما

فير يقال كان فيهم ثمانون قاضيا هذا بطلب من أحد أصحابه إمالء على جمع غ أملى الفراء كتابه

 كتابا عظيم القدر بعيدا عن التطويل، مليئا بالفوائد اللغوية وبيان اللغات واختالف . فجاء

اآليات  اللهجات، كما بين وجوه إعراب كثير من كلمات القرآن وذلك بحسب ترتيبها وورودها في

 القرآنية

 المعاني الواردة في آيات سورة ) الفاتحة (
ِ َربِ  ال َعاَلِميَن {} ال   ُد َّلله  َحم 

 
}...ِ ُد َّلله  قوله تعالى: }ال َحم 

". ومنهم من يقول: "الحمِد  و فمنهم من يقول : "الحمَد َّلل  اجتمع القر اء على رفع الحمد. وأم ا أهل الَبد 
ِ" فيرفع الدال والالم.  َّلل  ". ومنهم من يقول : "الحمُد َّللُ 

، فإذا فأما َمن َنصب فإنه يق در؛ يجوز لقائله أن يقول: أحمد ّللا  ول: "الحمد" ليس باسم إنما هو َمص 
عل( جازفيه النصب؛ من ذلك قول ّللا  تبارك وتعالى: }َفِإَذا َلِقيُتُم  َصلح مكان المصدر )َفعل أو َيف 

َقاِب{ يصلح مكانها في مثله من الكالم أن يقول: فاض َب الرِ  ربوا الرقاب. ومن ذلك الهِذيَن َكَفُروا  َفَضر 
 . َنا َمَتاَعَنا ِعنَدُه{؛ يصلح أن تقول في مثله من الكالم: نعوذ باَّلل  ِ َأن نهأ ُخَذ ِإاله َمن َوَجد  قوله: }َمَعاَذ ّللاه

يًا لك؛ يجوز مكانه: سقاك هللا، ورعاك هللا. ينًا لَك، وَرع   ومنه قول العرب: َسق 
ه قال: هذه كلمة كثرت على ألسن العرب حتى صارت كاالسم وأما من خفض الدال من "الحمِد" فإن

َرٌة بعدها َضم ة،  الواحد؛ فثُقل عليهم أن يجتمع في اسم واحد من كالمهم َضم ٌة بعدها كسرة، أو َكس 
ووجدوا الكسرتين قد تجتمعان في االسم الواحد مثل ِإِبل؛ فكسروا الدال ليكون على المثال من 

 أسمائهم.
فعوا ال الم فإنهم أرادوا المثال األكثر من أسماء العرب الذى يجتمع فيه الضمتان؛ مثُل: وأم ا الذين ر 

 الُحُلم والُعُقب .
وال ُتن كرن  أن يجعل الكلمتان كالواحدة إذا َكُثر بهما الكالم. ومن ذلك قول العرب : "ِبَأَبا" إنما هو 

بهما الكالم توه موا أنهما حرف واحد فصي روها ألفا  "ِبَأِبى" الياُء من المتكلم ليست من األب؛ فلما َكُثرَ 
وان: َرى؛ وما أشبهه من كالم العرب. أنشدنى أبو َثر  َلى وَسك   ليكون على مثال: ُحب 

َنِنى ولم أكن  ُمَعيِ َبا َهَبا * وِعب    قال الجواِرى ما َذَهب َت َمذ 
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َثَبا هل أنَت إال ذاهٌب ِلتل َعَبا * أَري َت إن  أعِطيتَ  دًا َكع   َنه 
َبا َدَبا * َأب َرَد فى الظهلماء من َمس ِ الصه ًدا َهي   أذاك أم ُنعطيَك َهي 

َرَبا َضَحا وَتح   فقلُت: ال، بل ذا كما يا ِبَيَبا * أجدُر أال  َتف 
 "هل أنَت إال  ذاهٌب لتل َعَبا" ذهب بـ"ـهل" إلى معنى "ما".

 لكل لغة مذهٌب فىالعربية. )َعَلي ُهم( و )َعَلي ِهم( وهما لغتان؛
فأما من رفع الهاء فإنه يقول: اصلها رفٌع فى نصبها وخفضها ورفعها؛ فأما الرفع فقولهم: "ُهم قالوا 

ذاك"، فى االبتداء؛ أال ترى أنها مرفوعة ال يجوز فتحها وال كسرها. والنصب في قولك: "َضَرَبُهم" 
 يهُم" على جهتها األولى .مرفوعة ال يجوز فتحها وال كسرها؛ فتركت فى "عل

وأما من قال: "عليِهم" فإنه استثقل الضم ة فى الهاء وقبلها ياء ساكنة، فقال: "عليِهم" لكثرة َدور 
المكنى  في الكالم. وكذلك يفعلون بها إذا اتصلت بحرف مكسور مثل"ِبِهم" و"ِبُهم"، يجوز فيه 

الياء مفتوحا ما قبلها أو مكسورا؛ فإذا انفتح ما  الوجهان مع الكسرة والياء الساكنة. وال تبال أن تكون 
 ِ وا  ِإَلى ّللاه ز فى "هم" إال الرفع؛ مثل قوله تبارك وتعالى: }َوُردُّ قبل الياء فصارت ألفًا في اللفظ لم ُيج 

َتِده { ال يجوز "فِبُهد "، وقوله }َفِبُهَداُهُم اق  { وال يجوز: "َمو الِهم الحقِ  ِِ َتده " .َمو اَلُهُم ال َحقِ    اِهم اق 

(1/2) 

 

ومثله مما قالوا فيه بالوجهين إذا وليته ياء ساكنة أو كسرة، قوله: }َوِإنهُه ِفي ُأمِ  ال ِكَتاِب{ و}َحتهى َيب َعَث 
َها َرُسواًل{ يجوز رفع األلف من "أم " و"أمها"وكسرها في الحرفين جميعا لمكان الياء. والكسرة  ِفي ُأمِ 

ُدُس{، وقول من َرَوى عن النبي  صلى هللا عليه وسلم: "ُأوصى مثل قوله ت بارك  ِه السُّ وتعالى: }َفأُلمِ 
امرًأ ِبأم ه". فمن رفع قال: الرفع هو األصل في األم  واألم هات. ومن كسر قال: هي كثيرة المجرى 

ها كسرة أو في الكالم؛ فاستثقل ضمًة قبلها ياء ساكنة أو كسرة. وإنما يجوز كسر ألف "أم " إذا ولي
ياء؛ فإذا انفتح ما قبلها فقلت: فالن عند أم ه، لم يجز أن تقول: عند ِإم ه، وكذلك ِإذا كان ما قبلها 

 حرفا مضموما لم يجز كسرها؛ فتقول: ات بعُت أم ه، وال يجوز الكسر.
ُأم ه.  وكذلك إذا كان ما قبلها حرفا مجزوما لم يكن في األم  إال ضم األلف؛ كقولك: من ُأم ه، وعن

أال ترى أنك تقول: عنُهم وِمنُهم )واضربُهم(. وال تقول: عنِهم وال ِمنِهم، وال اِضربِهم. فكل موضع 
َحُسن فيه كسر الهاء مثل قولهم: فيهم وأشباهها، جاز فيه كسر األلف من "أم " وهي قياسها. وال 
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اللفظ وإنما هي ياء في الكتاب:  يجوز أن تقول: كتب إلى ِإم ه وال على ِإم ه؛ ألن الذي قبلها ألف في
"إلى" و "على". وكذلك: قد طالت يدا ُأمه بالخير. وال يجوز أن تقول: يدا ِإم ه. فإن قلت: جلس بين 

َيدى  َأمِ ه؛ جاز كسرها وضمها ألن الذي قبلها ياء. ومن ذلك أن تقول: هم ضاربو ُأم هاتهم؛ برفع 
ُأم هاتهم وِإم هاتهم؛ يجوز الوجهان جميعا لمكان الياء. األلف ال يكون غيره. وتقول: ما هم بضاربى 

وال ُتبال أن يكون ما قبل ألف "أم " موصوال بها أو منقطعا منها؛ والوجهان يجوزان فيه؛ تقول: هذِه أم  
زيد وِإمُّ زيد. وإذا ابتدأتها لم تكن إال مرفوعة، كم كانت "ُهم" ال تكون إال مرفوعة في االبتداء، فأما 

  فال تكسر إال مع حرف يتصل بها ال يفرق بينه وبينها مثل" ِبِهم". "هم"
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آلِ يَن { ُضوِب َعَلي ِهم َواَل الضه َت َعَلي ِهم  َغي ِر ال َمغ   } ِصَراَط الهِذيَن َأن َعم 
 

ُضوِب َعَلي ِهم...{  وقوله تعالى: }َغي ِر ال َمغ 
يم من "عليهم". وإنما جاز أن تكون "غير" نعتًا لمعرفة؛ بخفض "غيِر" ألنها نعت للذين، ال للهاء والم

ل أيضا بمصمود له، وهى فى  ألنها قد أضيفت إلى اسم فيه ألف والم، وليس بمصموٍد له وال األو 
الكالم بمنزلة قولك: ال أمر  إال بالصادق غيِر الكاذب؛ كأنك تريد بمن يصدق وال يكذب. وال يجوز 

يِر الظريِف إال على التكرير؛ ألن عبد هللا ُمَوق ت، و"غير" في مذهِب أن تقول: مررت بعبد هللا غ
نكرٍة غير موقتة، وال تكون نعتا إال لمعرفة غير موقتة. والنصب جائز في "غير" تجعله قطعا من 

"عليهم". وقد يجوز أن تجعل "الذين" قبلها في موضع توقيت، وتخفض "غيِر" على التكرير: "صراط 
 ليهم".غيِر المغضوب ع

آلِ يَن...{  وأما قوله تعالى: }َواَل الضه
ِمل؛ فِإذا  ت عليها "وال". هذا كما تقول: فالن غير محسن وال ُمج  فإن معنى "غير" معنى "ال" فلذلك ُرد 

كانت "غير" بمعنى سوى لم يجز أن ُتَكره عليها "ال"؛ أال ترى أنه ال يجوز: عندى سوى عبد هللا وال 
 زيد.

من ال يعرف العربية: إن معنى "غير" في "الحمد" معنى "سوى"، وإن "ال" صلة في وقد قال بعض 
 الكالم، واحتجه بقول الشاعر:

 * في بئِر الُحوٍر َسَرى وما َشَعر  *
د محض. وإنما يجوز أن  وهذا ]غير[ جائز؛ ألن المعنى وقع على ما ال يتبين فيه عمله، فهو َجح 

د  قبلها؛ مثل قوله: تجعل "ال" صلة إذا اتصلت َبجح 
 ما كان يرضى رسوُل هللِا ديَنهم * والطيِ بان أبو بكر وال عمرُ 
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ل الكالم؛ هذا التفسير أوضح؛ أراد فى بئر ال حور, "ال"  فجعل"ال" صلة لمكان الجحد الذي فى أو 
الصحيحة فى الجحد؛ ألنه أراد فى: بئر ماء ال ُيحير عليه شيئًا؛ كأنك قلت: إلى غير رشد توجه 

 وما درى. والعرب تقول: طحنت الطاحنُة فما أحارت شيئا؛ أى لم يتبين لها أثر عمل.
 

  المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (
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 } الم * َذِلَك ال ِكَتاُب اَل َري َب ِفيِه ُهًدى لِ ل ُمتهِقيَن {
 

 قوله تعالى: }الم... َذِلَك ال ِكَتاُب...{
القران، وليس بجزم يسمهى جزمًا, إنما هو كالم جزمه نهية الوقوف على كل الهجاء موقوف في كل 

حرف منه؛ فافعل ذلك بجميع الهجاء فيما قل  أو كثر. وإنما قرأت القر اُء "آلَم هللُا" فى "آل عمران" 
وى بما ففتحوا الميم؛ ألن الميم كانت مجزومة ِلني ة   الوقفة عليها، وإذا كان الحرف ينوى به الوقوف ن

بعده االستئناف، فكانت القراءة "ا ل َم هللُا " فتركت العرب همزة األلف من "هللا" فصارت فتحتها في 
الميم لسكونها، ولو كانت الميم جزما مستِحق ا للجزم لكسرت، كما فى " ِقيل ادخِل الجنة". وقد قرأها 

}الم هللا{ بقطع األلف، والقراءة  -وهو أبو جعفر الرؤاسى  وكان رجال صالحا  -رجل من النحويين, 
 بطرح الهمزة. قال الفراء: وبلغنى عن عاصم أنه قرأ بقطع األلف .

ل سورة فكان حرفًا واحدًا؛ مثل قوله "ص" و "ن" و"ق" كان فيه وجهان فى  وإذا كان الهجاء أو 
لسورة أو في مذهب العربية؛ إن نويت به الهجاء تركته جزمًا وكتبته حرفًا واحدًا، وإن جعلته اسمًا ل

َقَسم كتبته على هجائه "نون" و"صاد" و "وقاف" وكسرت الدال من صاد، والفاء من قاف، ونصبت 
النون اآلخرة من "نون" فقلت: "نوَن والقلم" و "صاِد والقرآن" و "قاِف" ألنه قد صار كأنه أداة؛ كما 

ا النون فى "المسلموَن والمسلميَن" ألن قالوا رجالِن، فخفضوا النون من رجالِن ألن قبلها الفًا، ونصبو 
ِ  والقرآن" فتنصب النون من "ياسين" وتجزمها . وكذلك "حم"  قبلها ياء وواوا. وكذلك فآفعل بـ "ياسيَن

و "طس" وال يجوز ذلك فيما زاد على هذه األحرف مثل "طا سين ميم" ألنها ال تشبه األسماء، 
 القرآن مثل "الم" و "المر" ونحوهما. و"طس" تشبه قابيل. وال يجوز ذلك في شىء من

  وقوله تعالى: }َذِلَك ال ِكَتاُب...{
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يصلح فيه )َذِلَك( من جهتين، وتصلح فيه "هذا" من جهة؛ فأما أحد الوجهين من "ذلك" فعلى معنى: 
نى هذه الحروف يا أحمد، ذلك الكتاب الذى وعدتك أن ُأوِحيه إليك. واآلخر أن يكون "ذلك" على مع

يصلح فيه "هذا"؛ ألن قوله "هذا" و "ذلك" يصلحان في كل كالم إذا ذكر ثم أتبعته بأحدهما باإلخبار 
عنه. أال ترى أنك تقول: قد قدم فالن؛ فيقول السامع: قد بلغنا ذلك، وقد بلغنا ذلك الخبر، فصلحت 

ه "ذلك" النقضائه، فيه "هذا"؛ ألنه قد قرب من جوابه، فصار كالحاضر الذى تشير إليه، وصلحت في
والمنقضى كالغائب. ولو كان شيئا قائما ُيَرى لم يجز مكان "ذلك" "هذا"، وال مكان "هذا" "ذلك" وقد 

ٌر{. َياِر{ ثم قال: }َهَذا ِذك  َحاَق{ إلى قوله: }َوُكلُّ ِمَن اأَلخ  ُكر  ِعَباَدَنا ِإب َراِهيَم َوِإس   قال هللا جل وعز: }َواذ 
ِم وقال جل  وعز  فى مو  ِف َأت َراٌب{ ثم قال: }َهَذا َما ُتوَعُدوَن ِليو  ضع آخر: }َوِعن َدُهم  َقاِصَراُت الطهر 

{ ثم قال: }َذِلَك َما ُكن َت ِمن ُه َتِحيد{. ولو قيل  ِت ِبال َحقِ  َرُة ال َمو  ال ِحَساِب{. وقال جل  ذكره: }َوَجاَءت  َسك 
ى موضع "هذا": "ذلك" لكان صوابا. وفى قراءة فى مثله من الكالم فى موضع "ذلك": "هذا" أو ف

 عبدهللا بن مسعود "َهَذا َفُذوُقوُه" وفى قراءتنا" َذِلُكم  َفُذوُقوُه".
فأما ماال يجوز فيه "هذا" فى موضع "ذلك" وال "ذلك" فى موضع "هذا" فلو رأيت رجلين تنكر أحدهما 

 ذلك؟ ألنك تراه بعينه. لقلت للذى تعرف: َمن هذا الذى معك؟ وال يجوز هاهنا: َمن
  وأما قوله تعالى: }ُهدًى لِ ل ُمتهِقيَن...{

(1/6) 

 

ب من وجهين؛ إذا أردت بـ "الكتاب" أن يكون نعًتا لـ "ذلك" كان الُهَدى فى  فإنه َرف ع من وجهين وَنص 
ِه{ خبره موضع رفع ألنه خبر لـ "ذلك"؛ كأنك قلت: ذلك ُهًدى ال شك  فيه. وإن جعلت }اَل َري َب ِفي

َناُه  : }َوَهَذا ِكَتاٌب َأن َزل  رفعت أيضا }ُهدًى{ تجعله تابعا لموضع "اَل َري َب ِفيِه"؛ كما قال هللا عز  وجل 
ُمَباَرٌك{ كأنه قال: وهذا كتاب، وهذا مبارك، وهذا من صفته كذا وكذا. وفيه وجه ثالث من الرفع: إن 

قرأت القر اء "الم. ِتل َك آَياُت ال ِكَتاِب ال َحكيم. ُهًدى شئت رفعته على االستئناف لتمام ما قبله، كما 
ِلى َشي ٌخ{ وهى  ِسنيَن" بالرفع والنصب. وكقوله فى حرف عبدهللا: }َأَأِلُد وَأَنا َعُجوٌز َوَهَذا َبع  َمٌة ِلل ُمح  َوَرح 

 فى قراءتنا "َشي خًا".
" فتنصب "ُهًدى" على القطع؛ ألن فأما النصب فى أحد الوجهين فأن تجعل "الكتاب" خبرا لـ "ذلك

"ُهًدى" نكرة اتصلت بمعرفة. قد تم  خبرها فنصبتها؛ ألن النكرة ال تكون دليال على معرفة. وإن شئت 
  نصبت "ُهدًى" على القطع من الهاء التى في "فيه"؛ كأنك قلت: ال شك فيه هاديا.
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أن ترى االسم  -جرى على ثالثة معان: أحدها واعلم أن "هذا" إذا كان بعده اسم فيه األلف والالم 
الذى بعد "هذا" كما ترى "هذا" ففعله حينئذ مرفوع ؛ كقولك: هذا الحمار فارٌه. جعلت الحمار نعتًا لهذا 

ى عن  -إذا كانا حاضرين، وال يجوز ها هنا النصب. والوجه اآلخر  أن يكون ما بعد "هذا" واحدا يؤد 
وب؛ كقولك: ماكان من السباع غير مخوف فهذا األسد مخوفا؛ أال جميع جنسه، فالفعل حينئذ منص

د كلِ ها بالخوف. والمعنى الثالث  أن يكون ما بعد "هذا" واحدا ال نظير له؛  -ترى أنك تخبر عن اأُلس 
فالفعل حينئذ أيضا منصوب. وإنما نصبت الفعل ألن "هذا" ليست بصفة لألسد إنما دخلت تقريبا، 

، كان وكان الخبر بطرح " هذا" أجود؛ أال ترى أنك لو قلت: ما ال يضر  من السباع فاألسد ضار 
ا من أن يرفعوا هذا "باألسد", وخبره  ل ما أخبركم عنه، فلم يجدوا بد  أبين. وأما معنى التقريب: فهذا أو 

يم" منتظر، فلما شغل األسد بمرافعة "هذا" نصب فعله الذى كان يرافعه لخلوته. ومثله "وهللا غفور رح
 فإذا أدخلت عليه "كان" ارتفع بها والخبر منتظر يتم به الكالم فنصبته لخلوته.

وأما نصبهم فعل الواحد الذى ال نظير له مثل قولك: هذه الشمس ضياًء للعباد، وهذا القمر نورًا؛ فإن 
مر، لم القمر واحد ال نظير له، فكان أيضا عن قولك "هذا" مستغنيا؛ أال ترى أنك إذا قلت: طلع الق

يذهب الوهم إلى غائب فتحتاَج أن تقول "هذا" لحضوره، فارتفع بهذا ولم يكن نعتا، ونصبت خبره 
 للحاجة إليه.

 
ِعِهم  َوَعَلى َأب َصاِرِهم  ِغَشاَوٌة َوَلُهم  َعَذاٌب عِظيٌم {  } َخَتَم ّللاهُ َعَلى ُقُلوِبهم  َوَعَلى َسم 

 
ِعِهم  َوَعَلى َأب َصاِرِهم  ِغَشاَوٌة...{قوله تعالى: }َخَتَم ّللاهُ َعَلى قُ    ُلوِبهم  َوَعَلى َسم 
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{. ورفعت "الغشاوة" بـ "على"، ولو نصبتها بِإضمار  ِعِهم  انقطع معنى الختم عند قوله: }َوَعَلى َسم 
ل أن عاصم بن أبى النهُجود كان ينصبها، على مثل قوله فى  "وجعل" لكان صوابا. وزعم المفضه

ِبِه وَجَعَل َعلَ الج ِعِه وقل  ى َبَصِرِه اثية: }َأَفَرَأي َت َمِن اتهخَذ ِإلَهُه َهَواُه وَأَضلهُه ّللاهُ َعَلى ِعل ٍم َوَخَتَم َعَلى َسم 
له على  ِغَشاوًة{ ومعناهما واحد؛ وهللا أعلم. وإنما يحسن اإِلضمار فى الكالم الذى يجتمع ويدل  أو 

المال، فبنى الدوَر والعبيَد واإلماَء واللباَس الحسن؛ فقد ترى البناء ال  آخره؛ كقولك: قد أصاب فالن
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يقع على العبيد واإلماء وال على الدواب  وال على الثياب، ولكنه من صفات الَيَسار؛ فحسن اإلضمار 
َواٍب َوأَ  َداٌن ُمَخلهُدَن. ِبَأك  َباِريَق َوَكأ ٍس ِمن  َمِعيٍن{ لم ا عرف. ومثله فى سورة الواقعة: }َيُطوُف َعَلي ِهم  ِول 

َتُهوَن. وُحوٍر ِعيٍن{ فخفض بعض القراء، ورفع  ِم َطي ٍر ِمم ا َيش  ثم قال: }َوَفاِكَهٍة ِممها َيَتَخيهروَن. وَلح 
؛ فرفعوا على معنى قولهم:  بعضهم الحور العين. قال الذين رفعوا: الحور العين ال يطاف بهن 

لك حورعيٌن؛ فقيل: الفاكهة واللحم ال يطاف بهما إنما يطاف بالخمر وعندهم ُحوٌر عيٌن، أو مع ذ
له. وهو كثير فى كالم العرب وأشعارهم، وأنشدنى بعض  -وهللا أعلم  -وحدها  ثم ُأتبع آخر الكالم أو 

 بنى أسد يصف فرسه:
َناَها ُتَها ِتب نًا وماًء باردًا * حتى َشَتت  َهمهالًة َعي   َعَلف 

قوى فى الحجة من الشعر. وأم اما ال يحسن فيه الضمير لقل ة اجتم اعه، فقولك: قد والكتاب أعرب وأ
أعتقت مباَركا أمس وآخَر اليوم ياهذا؛ وأنت تريد: واشتريت آخَر اليوم؛ ألن هذا مختلف ال يعرف 
أنك أردت ابتعت. وال يجوز أن تقول: ضربت فالنا وفالنا؛ وأنت تريد باآلخر: وقتلت فالنا؛ ألنه 

  يس هاهنا دليل. ففى هذين الوجهين ما تعرف به ما ورد عليك إن شاء هللا.ل
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َتِديَن { اَلَلَة ِبال ُهَدى َفَما َرِبَحت  تِ َجاَرُتُهم  َوَما َكاُنوا  ُمه  َتَرُوا  الضه  } ُأو اَلِئَك الهِذيَن اش 
 

}...  وقوله: } َفَما َرِبَحت  تِ َجاَرُتُهم 
كيف َتربح التجارة وإنما َيربح الرجل التاجر؟ وذلك من كالم العرب: ربح َبي ُعك  ربما قال القائل:

وخسر بيُعك، فحسن القول بذلك؛ ألن الربح والخسران إنما يكونان فى التجارة، فعلم معناه. ومثله من 
ُر{ وإنما العزيمة  للرجال، وال يجوز كالم العرب: هذا ليل نائم. ومثله من كتاب هللا: }َفإَذا َعَزَم ا أَلم 

الضمير إال فى مثل هذا. فلو قال قائل: قد خسر عبدك؛ لم يجز ذلك، )إن كنت( تريد أن تجعل 
العبد تجارًة ُيرَبح فيه أو ُيوَضع؛ ألنه قد يكون العبد تاجرا فيربح أو ُيوَضع، فال يعلم معناه إذا ربح 

ك ورقيقك؛ هو من معناه إذا كان َمت ُجورًا فيه. فلو قال قائل: قد رب حت  دراهُمك ودنانيُرك، وخسر َبزُّ
 كان جائزا لداللة بعضه على بعض.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (

َلُه َذَهَب ّللاهُ ِبُنوِرِهم  َوَتَرَكُهم  ِفي  َقَد َنارًا َفَلمهآ َأَضاَءت  َما َحو  َتو  ُظُلَماٍت اله } َمَثُلُهم  َكَمَثِل الهِذي اس 
 ب ِصُروَن {يُ 
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َقَد َنارًا...{ َتو    وقوله: } َمَثُلُهم  َكَمَثِل الهِذي اس 

(1/10) 

 

للفعل ال ألعيان الرجال، وإنما هو َمَثل للنفاق؛ فقال: مثلهم كمثل  -وهللا أعلم  -فإنما ضرب المثل 
ُينُ  َشى َعَلي ِه ِمَن الذى استوقد نارا؛ ولم يقل: الذين استوقدوا. وهو كما قال هللا: }َتُدوُر أَع  م كالهِذى ُيغ  ه 

ٍس َواِحَدٍة{ فالمعنى  ُثُكم  ِإاله َكَنف  ُقُكم  َواَل َبع  ِت{. وقوله: }َماَخل   ِ : إال كبعِث نفس -وهللا أعلم  -ال َمو 
ام، واحدة؛ ولو كان التشبيه للرجال لكان مجموعا كما قال: }َكَأنهُهم  ُخُشٌب ُمَسنهَدٌة{ أراد الِقَيم واألجس

ٍل َخاِوَيٍة{ فكان مجموعا إذا أراد تشبيه أعيان الرجال؛ فأجر الكالم على هذا.  َجاُز َنخ  وقال: }َكَأنهُهم  أَع 
ر فَأِجز هِ. وإن جاءك التشبيه للواحد مجموعا فى شعر  دا فى ِشع  وإن جاءك تشبيه جمع الرجال موحه

لك إال  كفعل الَحِمير، وما أفعالكم إال كفعل الذِ ئب؛ فابِن فهو أيضا يراد به الفعل فأجزه؛ كقولك: ما ِفع 
 على هذا، ثم ُتل ِقى الفعَل فتقول: ما فعلك إألا كالَحِمير وكالذِ ئب.

د  { ألن المعنى ذهب إلى المنافقين فجمع لذلك. ولو ُوحِ   ِ : }َذَهَب ّللاهُ ِبُنوِرِهم  وإنما قال هللا عز  وجل 
ِلى"؛ فمن أن ث لكان صوابا؛ كقوله: }إن  َشَجَرةَ  ِلى فى ال ُبُطوِن{ و "َيغ  ِل تغ  قُّوِم. َطعاُم اأَلِثيِم. كال ُمه   الزه

 } َشى َطاِئَفًة من ُكم  ذهب إلى الشجرة، ومن َذكهر ذهب إلى المهل. ومثله قوله عز وجل: }َأَمَنًة ُنَعاسًا َتغ 
َشى" للنعاس.  لأَلَمنة، "وَيغ 

 
ٌي َفُهم  الَ  ٌم ُعم  ِجُعوَن {} ُصمٌّ ُبك    َير 

 
ِجُعوَن...{ ٌي َفُهم  اَل َير  ٌم ُعم    وقوله: }ُصمٌّ ُبك 
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ٌم  ل الكالم منصوبة؛ ألن الكالم تم  وانقضت به آية، ثم  استؤنفت }ُصمٌّ ُبك  ُرفعن وأسماؤهن فى أو 
ٌي{ فىآية أخرى، فكان أقوى لألستئناف، ولو تم  الكالم ولم تكن آية لجاز أيضا اال ستئناف؛ قال ُعم 

{ "الرحمن ِِ َمُن َنُهَما الرهح  ِض َوَما َبي  َموات َواأَلر  " هللا تبارك تعالى: }َجَزاًء ِمن  َربِ َك َعَطاًء ِحَسابًا. َربُّ السه
يرفع ويخفض فى اإلعراب، وليس الذى قبله بآخر آية. فأما ما جاء فى رءوس اآليات مستأنفا 

ُز فكثير؛ من ذلك قول هللا: }إنه هللاَ  { إلى قوله: }َوَذِلَك ُهَو ال َفو  َواَلُهم  ُفَسُهم  َوَأم  ِمِنيَن َأن  َتَرى ِمَن ال ُمؤ   اش 
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ال َعِظيُم{. ثم قال جل وجهه: }التهاِئُبوَن ال َعاِبُدوَن ال حاِمُدوَن{ بالرفع فى قراءتنا، وفى حرف ابن مسعود 
عُ  { ُيقرأ بالرفع "التاِئِبين العاِبِدين الحاِمِدين". وقال: }َأَتد  َخاِلِقيَن.هللُا َربُُّكم  َسَن ال  اًل َوَتَذُروَن َأح  وَن َبع 

يًا" بالنصب. ونصُبه على جهتين؛ ِإن  مًا ُعم  رت لك. وفى قراءة عبدهللا: "ُصم ًا ُبك  والنصب على مافس 
مات، ثم شئت على معنى: تركهم صم ًا بكما عميا، وإن شئت اكتفيت بأن توقع الَترك عليهم فى الظل

تستأنف "ُصم ًا" بالذم  لهم. والعرب تنصب بالذم  وبالمدح؛ ألن فيه مع األسماء مثل معنى قولهم: َوي اًل 
يًا. يًا وَرع  دًا وَسق   له، وَثَوابًا له, وُبع 

 
َعُلوَن َأَصاِبَعُهم  ِفي آَذا ٌق َيج  ٌد َوَبر  َمآِء ِفيِه ُظُلَماٌت َوَرع  َواِعِق َحَذَر } َأو  َكَصيِ ٍب مِ َن السه ِنِهم مِ َن الصه

ِت وّللاهُ ُمِحيٌط ِبال َكاِفِريَن {  ال َمو 
 

َمآِء...{   وقوله: }َأو  َكَصيِ ٍب مِ َن السه
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َقَد َنارًا{. َتو   مردود على قوله: }َمَثُلُهم  َكَمَثِل الهِذي اس 
َقَد َنارًا{ فُطِرح ما كان ينبغى أن يكون مع }َأو  َكَصيِ ٍب{: أو كمثل صيِ ب، فاسُتغنى بذكر }الهِذى اس   َتو 

 } ٌِ ٌق ٌد َوَبر  الصي ب من األسماء، ودله عليه المعنى؛ ألن الَمَثل ُضِرب للنفاق، فقال: }ِفيِه ُظُلَماٌت َوَرع 
فشب ه الظلمات بكفرهم، والبرَق إذا أضاء لهم فمشوا فيه بإيمانهم، والرعد ما أتى فى القرآن من 

قد قيل فيه وجه آخر؛ قيل: إن الرعد إنما ُذِكر َمَثال لخوفهم من القتال إذا ُدُعوا إليه. أال التخويف. و 
{ أى يظنُّون أنهم أبدًا مغلوبون. َسبوَن ُكله َصي َحٍة َعَلي ِهم   ترى أنه قد قال فى موضع آخر: }َيح 

َواِعِق  َعُلوَن َأَصاِبَعُهم  ِفي آَذاِنِهم مِ َن الصه ِت{ فنصب "َحَذَر" على غير وقوٍع من ثم قال: }َيج  َحَذَر ال َمو 
فًا وَفَرقًا. فأنت ال تعطيه الخوف،  الفعل عليه؛ لم ترد يجعلونها حذرا، إنما هو كقولك: أعطيتك َخو 

ُعوَنَنا َرَغبًا  وإنما تعطيه من أجل الخوف؛ فنصبه على التفسير ليس بالفعل، كقوله جل وعز: }َيد 
ران فى هذا الموضع، وليس نصبه َوَرَهبًا{. وكقوله:  َيًة{ والمعرفة والنكرة تفسِ  ُعوا َربهُكم  َتَضرُّعًا َوُخف  }اد 

 على طرح "ِمن". وهو مما قد يستدل به المبتدئ للتعليم.
 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (

َطُف َأب َصاَرُهم  ُكلهَما َأَضآَء َلُهم  مهشَ  ُق َيخ  َلَم َعَلي ِهم  َقاُموا  َوَلو  َشآَء ّللاهُ َلَذَهَب } َيَكاُد ال َبر  ا  ِفيِه َوِإَذآ َأظ  و 
ٍء َقِديٌر { ِعِهم  َوَأب َصاِرِهم  ِإنه ّللاهَ َعَلى ُكلِ  َشي   ِبَسم 

 
}... َطُف َأب َصاَرُهم  ُق َيخ    وقوله: }َيَكاُد ال َبر 
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" ب نصب الياء والخاء والتشديد. وبعضهم ينصب الياء ويخفض الخاء والق راء تقرأ "َيَخطِ ُف َأب صَاَرُهم 
د فيقول: "ِيِخطِ ُف". وبعٌض من قرهاء  ويشدد الطاء فيقول: "َيِخطِ ُف" وبعضهم يكسر الياء والخاء ويشد 

طِ ف". فأما من قال: "َيَخطِ ُف" فإنه  ن الخاء والطاء فيجمع بين ساكنين فيقول: "َيخ  أهل المدينة يسكِ 
ل إعراب التاء المدغمة إلى الخاء إذ كانت منجزمة. وأما من كسر الخاء فإنه طلب كسرة األلف نق

التى فى اختطف واالختطاف؛ وقد قال فيه بعض النحويين: إنما كسرت الخاء ألنها سكنت وُأسكنت 
ل؛ كما قال: اضرِب الرجل؛ فخفضَت الباء الستقبال ها الالم. التاء بعدها فالتقى ساكنان فخفضَت األو 

؛ ألن الميم )كانت(  : َيِمد  وليس الذي قالوا بشئ؛ ألن ذلك لو كان كما قالوا لقالت العرب فى َيُمد 
. وأما من خفض الياء والخاء فإنه أيضا  : َيِعض  ساكنة وسكنت األولى من الدالين. ولقالوا فى َيَعض 

وأما من جمع بين الساكنين فإنه كمن ِمن َطَلِبه كسرة األلف؛ ألنها كانت فى ابتداء الحرف مكسورة. 
َدى{ وفى قوله: }َتأُخُذُهم   ى إاله َأن  ُيه  . وفى قوله: }َأم مهن  اَل َيِهدِ  بنى على التبيان؛ إال أنه إدغام خفى 

ِصُموَن" بتسكين  ُموَن{ مثل ذلك التفسير * إال َأن حمزة الزيات قد قرأ: "َتأُخُذُهم  َوُهم  َيخ  َوُهم  َيِخصِ 
 لخاء، فهذا معنى سوى ذلك *ا

ا  ِفيِه...{  وقوله: } ُكلهَما َأَضآَء َلُهم  مهَشو 
وء فيه  وءا. والض  ُِ فيه لغتان: يقال: أضاَء القمُر، وضاَء القمُر؛ فمن قال ضاء القمُر قال: يضوء َض

 لغتان: ضم الضاد وفتحها.
{ فيه لغتان: أظلم الليل وَظِلم  ِ َلَم َعَلي ِهم    .}َوِإَذآ َأظ 
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...{ المعنى   ِ : ولو شاء هللا ألذهب سمعهم. ومن شأن -وهللا أعلم  -وقوله: } َوَلو  َشآَء ّللاهُ َلَذَهَب
العرب أن تقول: أذهبت بصره؛ باأللف إذا أسقطوا الباء. فإذا أظهروا الباء أسقطوا األلف من 

ِقِه ُيذ   هُب ِباألَب َصاِر" بضم  الياء والباء فى الكالم. وقرأ "أذهبت". وقد قرأ بعض القر اء: "َيَكاُد َسَنا َبر 
ه ِن". فترى  ِبُت بالدُّ ُرُج ِمن  ُطوِر َسيَناَء ُتن  أن الذين ضمُّوا على  -وهللا أعلم  -بعضهم: "َوَشَجَرًة َتخ 

معنى األلف شبههوا دخول الباء وخروجها من هذين الحرفين بقولهم: خذ  بالخطام، وُخِذ الخطاَم، 
علهقُت بزيٍد, وتعلهقُت زيدا. فهو كثير فى الكالم والشعر، ولسُت أستحبُّ ذلك لقلهته، ومنه قوله: }آِتَنا وت

ايتنا بغدائنا؛ فلما أسِقطت الباء زادوا ألفا فى فعلت، ومنه قوله عزه  -وهللا أعلم  -َغَداَءَنا{ المعنى 
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رًا{ ا : }َقاَل آُتوِنى ُأف ِرغ  َعَلي ِه ِقط  ايتونى بِقطر ُأفِرغ عليه، ومنه قوله:  -فيما جاء -لمعنى وجله
َلِة{ المعنى  ِع النهخ   فجاء بها المخاض إلى جذع النخلة. -وهللا أعلم  -}َفَأَجاَءَها ال َمَخاُض ِإَلى ِجذ 

 
لِ  ث  ِدَنا َفأ ُتوا  ِبُسوَرٍة مِ ن مِ  ل َنا َعَلى َعب  ُتم  ِفي َري ٍب مِ مها َنزه ُتم  } َوِإن ُكن  ِ ِإن  ُكن  ُعوا  ُشَهَدآَءُكم مِ ن ُدوِن ّللاه ِه َواد 

 َصاِدِقيَن {
 

}... ِِ ِلِه ث   وقوله: }َفأ ُتوا  ِبُسوَرٍة مِ ن مِ 
{ يريد آلهتكم. يقول: استغيثوا  ُعوا  ُشَهَدآَءُكم  الهاء كناية عن القرآن؛ فأتوا بسورة من مثل القرآن. }َواد 

 يت العدو خاليا فادع المسلمين. ومعناه: فاستغث واستعن بالمسلمين.بهم؛ وهو كقولك للرجل: إذا لقِ 
 

ت  ِلل َكا َعُلوا  َفاتهُقوا  النهاَر الهِتي َوُقوُدَها النهاُس َوال ِحَجاَرُة أُِعده َعُلوا  َوَلن َتف    ِفِريَن {} َفِإن لهم  َتف 
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َعُلو  َعُلوا  َوَلن َتف   ا  َفاتهُقوا  النهاَر الهِتي َوُقوُدَها النهاُس َوال ِحَجاَرُة...{وقوله: }َفِإن لهم  َتف 
الناس وقودها والحجارة وقودها. وزعموا أنه كبربت ُيحمى، وأنه أشد  الحجارة حر ا إذا أحميت. ثم قال: 

ت  ِلل َكاِفِريَن{ يعنى النار.  }أُِعده
 يما ذكر فى لونه، فإذا ذاقوه عرفوا أنه غير الذى كان قبله.وقوله: }َوُأُتوا ِبِه ُمَتَشاِبهًا{ اشتبه عليهم، ف

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (

َلُموَن أَ  َقَها َفَأمها الهِذيَن آَمُنوا  َفَيع  ِرَب َمَثاًل مها َبُعوَضًة َفَما َفو  ى َأن َيض  َتح  نهُه ال َحقُّ ِمن } ِإنه ّللاهَ اَل َيس 
بِ ِهم  وَ  ِدي ِبِه َكِثيراً ره َوَما ُيِضلُّ ِبِه  َأمها الهِذيَن َكَفُروا  َفَيُقوُلوَن َماَذآ َأَراَد ّللاهُ ِبَهاَذا َمَثاًل ُيِضلُّ ِبِه َكِثيرًا َوَيه 

َفاِسِقيَن {  ِإاله ال 
 

َقَها ِرَب َمَثاًل مها َبُعوَضًة َفَما َفو  ى َأن َيض  َتح    ...{وقوله: }ِإنه ّللاهَ اَل َيس 
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فإن قال قائل: أين الكالم الذى هذا جوابه، فإنا ال نراه فى سورة البقرة؟ فذِكر لنا أن اليهود لما قال 
تًا{ قال أعداء هللا: و  ِلَياَء َكَمَثِل ال َعن َكُبوِت اتهَخَذت  َبي  ما هذا من هللا: }َمَثُل الهِذيَن اتهَخُذوا ِمن  ُدوِن هللِا َأو 

ُعوَن من  ُدون  األمثال؟ َتِمُعوا َلُه ِإنه الهِذيَن َتد  وقالوا مثل ذلك عند إنزاله: }َيَأيَُّها النهاُس ُضِرَب َمَثٌل َفاس 
ُلُقوا ُذَبابًا{  ِ َلن  َيخ  ُلوُب{ لِذكِر الذباب والعنكبوت؛ فأنزل هللا:  -إلى قوله  -ّللاه }َضُعَف الطهاِلُب َوال َمط 

َقَها" يريد أكبر منها، وهو }ِإنه ّللاهَ اَل يَ  َقَها{. فالذى "َفو  ِرَب َمَثاًل مها َبُعوَضًة َفَما َفو  ى َأن َيض  َتح  س 
العنكبوت والذباب. ولو جعلت فى مثله من الكالم "فما فوقها" تريد أصغر منها لجاز ذلك. ولست 

فوقها" أكبر منها. أال ترى  أستحسنه؛ ألن البعوضة كأنها غاية فى الصغر، فأَحبُّ إلى  أن أجعَل "َما
أنك تقول: ُيعَطى من الزكاة الخمُسون فما دونها. والدرهُم فما فوقه؛ فَيضيُق الكالُم أن تقول: فوَقه؛ 

فيهما.أو دوَنه؛ فيهما. وأما موضع حسنها فى الكالم فأن يقول القائل: إن فالنا لشريف، فيقول 
لبخيل، فيقول اآلُخر: وفوق ذاك، يريد بكليهما معَنى السامع: وفوق ذاك؛ يريد المدح. أو يقول: إنه 

رف أو غايِة الُبخل. أال  أكبَر. فإذا عرفَت أنَت الرجل فقلَت: دوَن ذلك؛ فكأن ك تحط ه عن غاية الش 
رف. وإذا قلت: دون  ترى أنك إذا قلَت: إنه لبخيٌل وفوق ذاك, تريد فوَق البخل، وفوق ذاك، وفوق الش 

: وفوق ذاك، إال فى مدح أو ذم .ذاك، فأنت رجٌل عرف  ته فأنزَلته قلياَلعن َدَرجته. فال تقولن 
رَب على البعوَضِة،  لها: أن ُتوقع الض  قال القر اء: وأما نصبهم "بعوضة" فيكون من ثالثة أوجه: أو 

ِبُحنه َناِدِميَن{ ]يريد عن قليل[ المعنى  إن هللا  - أعلم وهللا -وتجعَل "ما" صلًة؛ كقوله: }َعم ا َقِليٍل َلُيص 
  ال يستحي أن يضرب بعوضة فما فوقها مثاًل.
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" و  ريب "ما". وذلك جائز فى "َمن  بها ِبَتع  والوجه اآلخر: أن تجعل "ما" اسما، والبعوضَة صلًة فُتعر 
ان بن ثابت:  "ما" ألنهما يكونان معرفة فى حال ونكرة فى حال؛ كما قال حسه

اًل   عَلى َمن  َغي ِرنا * ُحبُّ النهِبىِء ُمَحم ٍد ِإي اناَفَكَفى ِبنا َفض 
]قال الفر اء: ويروى: * ...على َمن  َغيُرنا *[ والرفع فى "بعوضة" ها هنا جائز، ألن الصلة ُترَفُع، 

 واسمها منصوب ومخفوض.
ثال ما فأن تجعل المعنى على: إن هللا ال يستحي أن يضرب م -وهو أحبها إلى   -وأما الوجه الثالث 

بين بعوضة إلى ما فوقها. والعرُب إذا أل َقت  "َبي َن" من كالم تصُلح "ِإَلى" فى آخره نصبوا الحرفين 
لبيَة، وله  نا ما ُزباَلَة فالث ع  المخفوضين اللذين خفض أحدهما بـ "َبي َن" واآلخر بـ "إلى". فيقولون: ُمطر 

ناً  فقَدمًا. يراد به ما بين قرنها إلى قدَمها. ويجوز أن  عشرون ما ناقًة فجماًل، وهى أحسن الناس ما َقر 
تجعل القرن والقدم معرفة, فتقول: هى حسنٌة ما قرَنها فقدَمها. فإذا لم تصلح "إلى" فى آخر الكالم لم 

؛ ِمن ذلك أن تقول: دارى ما َبي َن الكوفة والمدينة. فال يجوز أن تقول: دارى ما  يجز  سقوُط "َبي ن"َ



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

دينَة؛ ألن "إلى" إنما تصلح إذا كان ما بين المدينة والكوفة كلُّه من دارك، كما كان المطر الكوفَة فالم
آخذا ما بين ُزبالَة إلى الثهعلبية. وال تصلح الفاء مكاَن الواو فيما ال تصلح فيه "إلى"؛ كقولك: دار 

ال أن يكون مقعُدك آخدًا للفضاء فالن َبي َن الِحيرة فالكوفة؛ ُمحاٌل. وجلست بين عبد هللا فزيٍد؛ محاٌل، إ
الذى بينهما. وإنما امتنعت الفاُء من الذى ال تصلح فيه "إلى"؛ ألن الفعل فيه ال يأتى فيتهصَل، "وإلى" 

رفِة َعي ٍن، وإن َقُصر قدُر الذى بينهما مما يوجد، فصلحت  تحتاج إلى اسمين يكون الفعل بينهما َكط 
َله فكذا وكذا إلى آخره. فلمها كان الفعل كثيرا شيئا بعد شىء الفاُء فى "إلى" ألنك تقول: أخذ ا لمطُر أو 

ُله أنهم قالوا: إن   فى المعنى كان فيه تأويٌل من الجزاء. وِمث 
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تأتنى فأنت ُمحسٌن. ومحال أن تقول: إن تأتنى وأنت محسن؛ فرُضوا بالفاء جوابا فى الجزاء ولم 
 تصلح الواو.

: سمع ت أعرابي ا ورأى الهالل فقال: الحمد هلل ما ِإهالَلك إلى َسراِرك. يريد ما بين ِإهالِلك قال الكسائى 
إلى سرارك؛ فجعلوا النصب الذى كان يكون فى "َبي َن" فيما بعَده إذا َسَقطت؛ لُيعلم أن  معنى "َبي َن" 

سا إلى خمس وعشرين. ي َنُق: ما َخم  ريد ما بين خمس ُمراٌد. وحكى الكسائى  عن بعض العرب: الش 
قاص فى البقر. َنق: ما لم تجب فيه الفريضة من اإلبل. واأَلو   إلى خمس وعشرين. والشه

ِدي ِبِه َكِثيرًا...{  وقوله: }َماَذآ َأَراَد ّللاهُ ِبَهاَذا َمَثاًل ُيِضلُّ ِبِه َكِثيرًا َوَيه 
به هذا ويهدى به هذا. قال هللا:  ماذا أراد هللا بمثل ال يعرفه كل أحد يضل -وهللا أعلم  -كأنه قال 

َفاِسِقيَن{.  }َوَما ُيِضلُّ ِبِه ِإاله ال 
 

َجعُ  ِييُكم  ُثمه ِإَلي ِه ُتر  َياُكم  ُثمه ُيِميُتُكم  ُثمه ُيح  َواتًا َفَأح  ُتم  َأم  ِ َوُكن  ُفُروَن ِباَّلله  وَن {} َكي َف َتك 
 

ُتم   ِ َوُكن  ُفُروَن ِباَّلله َواتًا...{ وقوله: }َكي َف َتك    َأم 
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ب والتوبيخ؛ ال على االستفهام المحض؛ ]أى[ َوي َحكم كيف تكفرون! وهو كقوله:  على وجه التعجُّ
َواتًا{. المعنى  ُتم  َأم  ِ َوُكن  ُفُروَن ِباَّلله َهُبوَن{. وقوله: }َكي َف َتك  وقد كنتم، ولوال  -وهللا أعلم  -}َفَأي َن َتذ 

ثله فى الكالم. أال ترى أنه قد قال فى سورة يوسف: }ِإن  َكاَن َقِميُصُه ُقده ِمن  إضمار "قد" لم يجز م



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

{. المعنى  . وقولك للرجل: أصبحَت َكُثَر ماُلك، ال يجوز إال   -وهللا أعلم  -ُدُبٍر َفَكَذَبت  فقد َكَذبت 
ل، و  الحاُل ال تكون إال بإضمار وأنَت تريُد: قد َكُثَر ماُلك؛ ألنهما جميعا قد كانا، فالثانى حال لألو 

" يريد  ]جاءوكم  -وهللا أعلم  -"قد" أو بِإظهارها؛ ومثله فى كتاب هللا: "َأو  َجاُءوُكم  َحِصَرت  ُصُدوُرُهم 
"َحِصَرًة صدورهم". كأنه لم  -وهو الحسن البصِرى   -قد حِصرت صدورهم[. وقد قرأ بعُض القر اء 

ل لم يعرف الوجه فى أصبح عبد هللا قام أو  أقبل أخذ شاة، كأن ه يريُد فقد أَخَذ شاة. وإذا كان األو 
، وال بغير قد، مثل قولك: كاد قام، وال أراد قام؛ الن  اإلرادة شىء يكون وال  ِض لم يجز الثانى بَقد  َيم 

يكون الفعل، ولذلك كان محاال قولك: عسى قام؛ ألن عسى وإن كان لفظها على َفَعَل فإنها لمستقبل، 
جوز عسى قد قام؛ وال عسى قام، وال كاد قد قام؛ وال كاد قام؛ ألن مابعدهما ال يكون ماضيا؛ فال ي

فإن جئت بيكون مع عسى وكاد صلح ذلك فقلت: عسى أن يكون قد ذهب، كما قال هللا: }ُقل  َعَسى 
ِجُلوَن{. َتع  ُض الهذى َتس   َأن  َيُكوَن َرِدَف َلُكم  َبع 

وَ  ُتم  َأم  فة فهو ميتة؛ وهللا وقوله: }َوُكن  { يعنى ُنَطفا، وكل ما فارق الجسد من شعر أو ُنط  َياُكم  اتًا َفَأح 
 أعلم. يقول: فأحياكم من النَُّطف، ُثم يميتكم بعد الحياة، ثم يحييكم للبعث.

 
َمآِء َفَسوهاهُ  َتَوى ِإَلى السه ِض َجِميعًا ُثمه اس  نه َسب َع َسَماَواٍت َوُهَو ِبُكلِ  } ُهَو الهِذي َخَلَق َلُكم  مها ِفي اأَلر 

ٍء َعِليٌم {   َشي 
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َمآِء َفَسوهاُهنه ...{ َتَوى ِإَلى السه  وقوله: }ُثمه اس 
االستواء فى كالم العرب على جهتين: إحداهما أن يستِوَى الرجُل]و[ ينتهى شباُبه، أو يستوى عن 

مقبال على فالن ثم استوى على  ُيشاتمنى وإلى   اعِوجاج، فهذان وجهان، ووجه ثالث أن تقول: كان
َمآِء{ وهللا أعلم. وقال ابن  َتَوى ِإَلى السه ؛ فهذا معنى قوله: }ُثمه اس  َبَل إلى وعلى  َسواٌء، على معنى أق 
عباس: ثم استوى إلى السماء: صِعد، وهذا كقولك للرجل: كان قائما فاستوى قاعدا، وكان قاعدا 

  فى كالم العرب جائٌز.فاستوى قائما. وكلٌّ 
" للمعنى  ع، فقال "َفَسوهاُهن  { فإن السماء فى معنى َجم  َمآِء َفَسوهاُهنه َتَوى ِإَلى السه فأما قوله: }ُثمه اس 

الجمُع. ويقع عليهما التوحيُد  -وهى واحدةٌ  -المعروف أنهن  سبُع سموات. وكذلك األرض يقع عليها 
َنُهَما{ ولم يقل بينهن، وهما مجموعتان، قال هللا عز وجل ِض{. ثم قال: }َوَما َبي  َمَواِت َواأَلر  : }َربُّ السه

 فهذا دليل على ما )قلت لك(.
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َمآءِ  َمآَء ُكلهَها ُثمه َعَرَضُهم  َعَلى ال َماَلِئَكِة َفَقاَل َأن ِبُئوِني ِبَأس  ُتم  َصاِدِقيَن {} َوَعلهَم َءاَدَم اأَلس    هؤالء ِإن ُكن 
 

َمآَء ُكلهَها ُثمه َعَرَضُهم  َعَلى ال َماَلِئَكِة...{  وقوله: }َوَعلهَم آَدَم اأَلس 
د األسماء بال شخوص  فكان }عرضهم{ على مذهب ُشخوِص العالمين وسائر العاَلم، ولو ُقِصد َقص 

" و"عرضها". وهى فى حرِف عبدهللا " " وفى حرف أبى  "ثم عرضها"، جاز فيه "عرضهن  ثم عرضهن 
 فإذا قلت "عرضها" جاز أن تكون لألسماِء دون الشخوص وللشخوص دون األسماء.

 
لَ  َمآِئِهم  َقاَل َأَلم  َأُقل  لهُكم  ِإِني أَع  َمآِئِهم  َفَلمهآ َأن َبَأُهم  ِبَأس  َماَواِت } َقاَل َيآَءاَدُم َأنِبئ ُهم  ِبَأس  ِض ُم َغي َب السه َواأَلر 

ُتُموَن { ُتم  َتك  َلُم َما ُتب ُدوَن َوَما ُكن    َوأَع 
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}...  ِ َمآِئِهم   وقوله: }َيآَءاَدُم َأنِبئ ُهم  ِبَأس 
{ ولم يجز كسر الهاء والميم؛ ألنها همزة وليست بياء فتصير مثل "عليِهم".  ِبئ ُهم  إن همزت قلت }َأن 

لم تثبتها جاز رفُع "ِهُم" وكسرها على ما وصفت لك فى "عليِهم" و وإن ألقيَت الهمزَة فأثبت الياء أو 
 "عليُهم".

 
َرَبا َهاِذِه  ُتَما َواَل َتق  ُجَك ال َجنهَة َوُكاَل ِمن َها َرَغدًا َحي ُث ِشئ  ُكن  َأن َت َوَزو  َنا َيآَءاَدُم اس  َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن } َوُقل  الشه

 ال ظهاِلِميَن {
 

َجَرَة َفَتُكوَنا...{وقوله: }َوالَ  َرَبا َهاِذِه الشه   َتق 
ما؛ مثل قول  ل الكالم فكان جز  إن ِشئَت جعلَت }فتكونا{ جوابا نصبا، وإن ِشئَت عطفَته على أو 

 امرىء القيس:
ِلقُ  َرى ال َقطاِة َفَتز  ِرَك ِمن  ُأخ  َهَدنهُه * َفُيذ  ب  وال َتج   فقلُت له َصوِ 

كرير النهى، كقول القائل: ال تذهب وال تعرض ألحد. ومعنى الجواب فجزم. ومعنى الجزم كأن ه ت
له  ب ال تفعل هذا فُيفعَل بك مجازاًة، فلم ا ُعطف حرُف على غير ما يشا كله وكان فى أو  والنهص 

ا ِفيِه َفَيِحله َعَلي ُكم  َغَضِبى{ و}اَل تَ  َغو  َتُروا عَلَى حادٌث ال يصلح فى الثانى ُنِصَب. ومثله قوله: }َواَل َتط  ف 
ِل َفَتَذُروَها َكال ُمَعلهَقِة{. وما كان من نفى ففيه  ِحَتُكم  ِبَعَذاٍب{ و}اَل َتِميُلوا ُكله ال َمي  ِ َكِذبًا َفُيس  ما فى ّللا 

هذا، وال يجوز الرفع فى واحد من الوجهين إال أن تريد االستئناف؛ بخالف المعنيين؛ كقولك للرجل: 
يركُب إليك؛ تريد ال تركب إليه فإنه سيركب إليك، فهذا مخالف للمعنيين ألنه ال تركب إلى فالن ف
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 استئناف، وقد قال الشاعر:
َلقُ  َداُء َسم  َم َبي  ِبَرن َك ال َيو  َقِديَم َفَين ِطُق * َوَهل  ُتخ  بَع ال  أِل الهر   َأَلم  َتس 

ها، كما قال زهير بن أبى ُسل َمى أرد: ألم تسأل الربع فإنه يخبرك عن أهله، ثم رجع إلى نفسه فأكذب
:   الُمَزنى 
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َيمُ  واُح والدِ  ُفها الِقَدُم * َبَلى وَغيهرها اأَلر  ياِر التى َلم  َيع   ِقف  ِبالدِ 
{ فإن  جوابه قوُله: }َفَتكُ  ُعوَن َربهُهم  ِبال َغَداِة وال َعِشى  ُرِد ال ذيَن َيد  وَن ِمَن فأكذب نفسه. وأم ا قوله: }َواَل َتط 

ٍء" ففى قوله:  " جواب لقوله: "َما َعَلي َك ِمن  ِحَساِبِهم  ِمن  َشى  ُرَدُهم  الظهاِلميَن{ والفاء التى فى قوله: "َفَتط 
" إال النصب،  ُرَدُهم  رت لك، وليس فى قوله: "َفَتط  "َفَتُكوَن ِمَن الظهاِلميَن" الجزم والنصب على ما فس 

" و "عليك" ال تشا كل الفعل، فإذا ألن  الفاء فيها مردودة على  محلٍ  وهو قوله: "َما َعَلي َك ِمن  ِحَساِبِهم 
كان ما قبل الفاء اسما ال فعل فيه، أو محال  مثل قوله: "عندك وعليك وخلفك"، أو كان فعال ماضيا 

 مثل: " قام وقعد" لم يكن فى الجواب بالفاء إال النصب. وجاز فى قوله:
ِرَك ِمن  أُ  ُلق  ** َفُيذ  َقَطاِة َفَتز  َرى ال   خ 

َعل والذى بعدها يفعل، وهذا مشاكل بعُضه لبعض؛ ألنه فعل مستقبل فيصلح  الن الذى قبل الفاء َيف 
له ما يقع على آخره؛ ألنه فعل مستقبل. له, وعلى أو   أن يقع علىآخره ما يقع على أو 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (
ضِ } َفَأَزلهُهَما ا ٍض َعُدوٌّ َوَلُكم  ِفي اأَلر  ُضُكم  ِلَبع  ِبُطوا  َبع  َنا اه  َرَجُهَما ِممها َكاَنا ِفيِه َوُقل  ي َطاُن َعن َها َفَأخ   لشه

َتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى ِحيٍن {  ُمس 
 

َتَقرٌّ وَ  ِض ُمس  ٍض َعُدوٌّ َوَلُكم  ِفي اأَلر  ُضُكم  ِلَبع  ِبُطوا  َبع  َنا اه    َمَتاٌع ِإَلى ِحيٍن...{وقوله: }َوُقل 

(1/23) 

 

يته، فكأنه  فإنه خاطب آدم وامرأته، ويقال أيضا: آدم وإبليس، وقال: "اهبطوا" يعنيه ويعنى ذر 
َنا َطاِئِعيَن{. المعنى  عًا َأو  َكر هًا َقاَلَتا َأَتي  ِض ائ ِتيا َطو  وهللا أعلم  -خاطبهم. وهو كقوله:}َفَقاَل َلَها ولأَلر 

ِلَمي ِن َلَك". ثم قال: }َوَأِرَنا َأَتي ن - َنا ُمس  َعل  ا بما فينا من الخلق طائعين. ومثله قول إبراهيم: "َربهَنا َواج 
يته. فهذا ومثله فى الكالم مما  " فجمع قبل أن تكون ذر  َمَناِسَكَنًا{ وفى قراءة عبدهللا "َوَأِرِهم  َمَناِسَكُهم 
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تم وَعَززتم.تتبي ن به المعنى أن تقول للرجل: قد تز  َِ لك فكُثر   و جَت وُوِلَد
بِ ِه َكِلَماٍت َفَتاَب َعَلي ِه ِإنهُه ُهَو التهوهاُب الرهِحيُم {  } َفَتَلقهى َءاَدُم ِمن ره

 
بِ ِه َكِلَماٍت...{  وقوله: }َفَتَلقهى آَدُم ِمن ره

قهى آَدَم ِمن  َربِ ِه َكِلَماٌت" فجعَل فـ }آَدُم{ مرفوع والكلمات فى موضع نصب. وقد قرأ بعض القر اء: "َفَتلَ 
واحد؛ ألن ما َلِقَيك فقد لقيَنه، وما نالك فقد نلته. وفى  -وهللا أعلم  -الفعَل للكلمات، والمعنى 

ِدى الظهاِلُموَن". ِدى الظهاِلمين" وفى حرف عبد هللا : "اَلَيَناُل َعه   قراءتنا: "اَلَيَناُل َعه 
َراِئيَل  ِدُكم  َوِإيهاَي َفار َهُبوِن {}َياَبِني ِإس  ِدي ُأوِف ِبَعه  ُفوا  ِبَعه  ُت َعَلي ُكم  َوَأو  َمِتَي الهِتي َأن َعم  ُكُروا  ِنع   اذ 

 
} ...] ُت َعَلي ُكم  َمِتَي ]الهِتي َأن َعم  ُكُروا  ِنع   وقوله: }اذ 

ا نعمتى، لتكن منكم على ُذك ر، وكذلك كل ما جاء من ذكر  وهللا  -النعمة فإن معناه المعنى ال تنَسو 
ِكروا". وفى موضع آخر: "وَتَذكهروا ما  -أعلم  على هذا: فاحفظوا وال َتن َسوا. وفى حرف عبدهللا: "اده

  فيه". ومثله فى الكالم أن تقول: "اذُكر  َمكانى ِمن  أبيك".
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َمِتى" فإن كل ياء كانت من المتكلم ففيها  كون، والفتح، وأمها نصب الياء من "ِنع  لغتان: اإلرساُل والس 
كت فيها الياء وكِرهوا األخرى؛ الن الال م ساكنة  فإذا َلقيت ها ألٌف والم، اختارت العرُب اللغة التى حر 

فتسقط الياء عندها لسكونها، فاستقبحوا أن يقولوا: نعمِتى التى، فتكوَن كأنها مخفوضة على غير 
هما. وقد يجوز إسكانها عند األلف والالم؛ وقد قال هللا: }يا إضافة، فأخذوا بأوثق الوجهين وأبين

{ فقرئت بِإرسال الياء ونصبها، وكذلك ما كان فى القرآن مما فيه  ُفِسِهم  َرُفوا َعَلى َأن  ِعَباِدى ال ِذِيَن َأس 
ر  ِعَباِد. ال   تِمُعوَن ياء ثابتة ففيه الوجهان، وما لم تكن فيه الياء لم تنصب. وأمها قوله: }َفَبشِ  ِذِيَن َيس 

َل{. فإن هذه بغير ياء، فال تنصب ياؤها وهى محذوفة؛ وعلىهذا يقاس كل ما فى القرآن منه.  ال َقو 
{ زعم الكسائى  أن العرب تستحبُّ نصب الياء عند كل ألف  َِ ّللا ُ َخي ٌر ِممها اَتاُكم  وقوله: }فما آَتاِنَى

ِ{ و }ِإنِ َى َأَخاُف ّللا َ{. ولم أر ذلك عند  مهموزة سوى األلف والالم، مثل قوله: }ِإن   ِرَى ِإاله َعَلى ّللا  َأج 
العرب؛ رأيتهم يرسلون الياء فيقولون: عنِدى أبوك، وال يقولون: عندَى أبوك بتحريك الياء إال أن 

ن، فإنهم يتركوا الهمز فيجعلوا الفتحة فى الياء فى هذا ومثله. وأما قولهم: ِلَى ألفان، وِبَى أخواك كفيال
ينصبون فى هذين لقلتهما، ]فيقولون: لَى أخواك، وِلَى ألفان، لقلتهما[ والقياس فيهما وفيما قبلهما 

 واحد.
 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (
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تَ  َل َكاِفٍر ِبِه َواَل َتش  قًا لِ َما َمَعُكم  َواَل َتُكوُنوا  َأوه ُروا  ِبآَياِتي َثَمنًا َقِلياًل َوِإيهاَي َفاتهُقوِن } َوآِمُنوا  ِبَمآ َأنَزل ُت ُمَصدِ 
} 

 
َتُروا  ِبآَياِتي َثَمنًا َقِلياًل...{   وقوله: }َواَل َتش 
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وكل ما كان فى القرآن من هذا قد ُنِصَب فيه الثهَمُن وأدخلت الباء فى المبيوع أو المشترَى، فإن ذلك 
َثَمنًا معلوما مثل الدنانير والدراهم؛ فمن ذلك: اشتريُت ثوبا  أكثر ما يأتى فى الشيئين ال يكونان

بكساء؛ أيههما شئَت تجعل ه َثَمنًا لصاحبه؛ ألنه ليس من األثمان، وما كان ليس من األثمان مثل 
ور وجميع الُعروض فهو على هذا. فإن جئت إلى الدراهم والدنانير وضعَت الباَء فى  الرقيق والدُّ

ُدوَدٍة{؛ ألن الدراهم ثمٌن أبدا، والباء الثهمن، كما قا ٍس َدَراِهَم َمع  ُه ِبَثَمٍن َبخ  ل فى سورة يوسف: }َوَشَرو 
َيا ِباآلِخَرِة{ ن  َحَياَة الدُّ َتَرُوا ال  ِ َثَمنًا َقِلياًل{، }اش  ا بآَياِت ّللا  َتَرو  ، إنما تدخل فى األثمان، فذلك قوله: }اش 

ب بالمغفرة{، فأدِخل الباء فى أى  هذين شئَت حتى تصير إلى }اشتروا الضاللة بالهدى{ }والعذا
الدنانير والدراهم فإنك ُتدخل الباء فيهن مع الُعروض، فإذا اشتريَت أحدهما ]يعنى الدنانير والدراهم[ 

بصاحبه أدخلت الباء عى أيِ هما شئت؛ ألن كل واحد منهما فى هذا الموضع بيٌع وثمٌن، فإن أحببت 
بين الُعروض وبين الدراهم، فإنك تعلم أن من اشترى عبدا بألِف درهم معلومة، ثم  أن تعرف فرق ما

ه لم يكن له على البائع أن ياخذ ألفه بعينه، ولكن ألفا. ولو اشترى عبدا بجارية ثم  َوجد به عيبا فرد 
 وجد به عيبا لم يرجع بجارية أخرى مثلها، فذلك دليل على أن الُعروض ليست بأثمان.

َل َكاِفٍر ِبِه...{وقوله:    }َواَل َتُكوُنوا  َأوه
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ل، مثل  د الكافَر وقبَله جمٌع وذلك من كالم العرب فصيٌح جيٌد فى االسم إذا كان مشتق ًا من ِفع  فوح 
ى الفعُل عن  ُفر فتحذف "َمن" ويقوم الفعل مقامها فيؤدِ  ل َمن َيك  الفاعل والمفعول؛ يراُد به وال تكونوا أو 

ت  "َمن" عنه ِمن التأنيث والجمع وهو فى لفظ توحيٍد. وال يجوز فى مثله من الكالم أن مثل م ا أد 
تقول: أنتم أفضُل رجٍل؛ وال أنتما خير رجل؛ ألن الرجل يثن ى وُيجمع وُيفرد ]فُيعَرف[ واحُده من 

د؛ أال ترى أنك قد تقو  ى عنهما وهو موحه ل: الجي ُش مقبٌل جمِعه، والقائم قد يكون لشىء ولَمن  فيؤد 
د الفعل لتوحيده، فإذا صرت إلى األسماء قلت: الجيش رجاٌل والجند رجاٌل؛ ففى  والُجن د منهزٌم، فتوحِ 
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 هذا تبيان؛ وقد قال الشاعر:
 وإذا ُهُم َطِعُموا َفَأأَلُم طاِعم * وإذا ُهُم جاُعوا فَشرُّ ِجياعِ 

 فجمعه وتوحيده جائز حسٌن.
ِبُسوا  ال   َلُموَن {} َواَل َتل  ُتُموا  ال َحقه َوَأن ُتم  َتع  َباِطِل َوَتك   َحقه ِبال 

 
َلُموَن...{ ُتم  َتع  ُتُموا  ال َحقه َوَأن  ِبُسوا  ال َحقه ِبال َباِطِل َوَتك    وقوله: }َواَل َتل 
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م؛ تريد به: وال تلِبسوا الحقه بالباطل وال ت ، فُتلقى إن شئَت جعلَت "وتكتموا" فى موضع َجز  كتموا الحق 
َتُروا ِبآَياِتى َثَمنًا َقِلياًل"  َل َكاِفٍر ِبِه َوَتش  : "َواَل َتُكوُنوا َأو  ل الكالم. وفى قراءة ُأبىٍ  فهذا "ال" لمجيئها فى أو 

َواَلُكم   { مستقيٌم صواٌب، ومثله: }َواَل َتأ ُكُلوا َأم  ُتُموا ال َحقه َنُكم   دليٌل على أن  الجزم فى قوله: }َوَتك  َبي 
ُسولَ  َ َوالره ُلوا ِبَها ِإلى ال ُحك اِم{ وكذلك قوله: }َيا َأيَُّها الهِذِيَن آَمُنوا اَل َتُخوُنوا ّللا  َباِطِل َوُتد  َوَتُخوُنوا  ِبال 

َلُموَن{ وإن  شئَت جعلَت هذه األحُرَف المعطوَفة بالواو نصبًا على ما يقوُل ال نحوي ون َأَماَناِتُكم  َوَأن ُتم  َتع 
ِلِه حادثٌة ال  ف؟ قلت: أن تأتى بالواو معطوفًة علىكالٍم فى أو  ر  ف؛ فإن قلَت: وما الصه ر  من الصه

ُف؛ كقول الشاعر: ر   تستقيُم إعادُتها على ما ُعِطف عليها، فإذا كان كذلك فهو الصه
ُلُه * عاٌرعلي َك إذا َفعلَت عِظيمُ    الَتن َه عن  ُخُلٍق وتأِتَى ِمث 
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فًا إذ  كان َمعطوفًا ولم يسَتقم أن ُيعاد  أال ترى أنه ال يجوز إعادة "ال" فى "تأتى مثله" فلذلك ُسم ى َصر 
فيه الحادث الذى قبَله. وِمثُله من األسماء التى نصبتها العرُب وهى معطوفة على مرفوع قولهم: َلو  

لمها لم يحسن فى الثانى أن تقول: لو ُتركت وُترك  ُتركَت واألسَد ألكَلك، وَلو  ُخلِ يت ورأَيك َلَضَلل َت.
َدَث فى الذى قبَله. قال: فإن  العرب تجيُز  َِ ببوا أن يعِطفوا حرفًا ال يسَتقيُم فيه ما َح رأُيك لضللت؛ ته 

ف أن  ر  فع؛ لو ُترك عبُدهللا واألسُد ألكله، فهل يجوز فى األفاعيل التى ُنِصبت بالواو على الصه الر 
ف؟ قلت: نعم؛ العرب تقول: لسُت ألِبى ِإن  لم أقُتل ك أو تكون مردو  ر  دة على ما قبلها وفيها معنى الصه

ل الكالم، ومعناه  تذهب  نفسى، ويقولون: وهللا ألضربن ك أو تسبَقنِ ى فى األرض، فهذا مردوٌد على أو 
ف؛ ألنه  ال يجوز على الثانى إعادة الجزم بلم، وال إعادة اليمين على ر  وهللا لتسبَقنِ ى، فتجد ذلك  الصه

ف فى غير "ال" كثير إال أنا أخ رنا ذكره حتى تأتى مواضُعه. ر   إذا امتحنَت الكالم. والصه
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ٌل  َبُل ِمن َها َشَفاَعٌة َواَل ُيؤ َخُذ ِمن َها َعد  ئًا َواَل ُيق  ٍس َشي  ٌس َعن نهف  ِزي َنف  مًا اله َتج  ُروَن َواَل ُهم  ُين َص } َواتهُقوا  َيو 

} 
 

ئًا...{ ٍس َشي  ٌس َعن نهف  ِزي َنف  مًا اله َتج   وقوله: }َواتهُقوا  َيو 
َفة فيجوز ذلك؛ كقولك: ال تجزى  ُرهما مر ة بالهاء وحدها ومرة بالصِ  فإنه قد يعود على اليوم والليلة ِذك 

وكان نفس عن نفس شيئا وتضمر الصفة، ثم تظهرها فتقول: ال تجزى فيه نفس عن نفس شيئا. 
الكسائى  ال يجيز إضمار الصفة فى الصالت ويقول: لو أجزت إضمار الصفة ها هنا ألجزت: أنت 

الذى تكلمُت وأنا أريد الذى تكلمُت فيه. وقال غيره من أهل البصرة: ال نجيز الهاء وال تكون، وإنما 
 يضمر فى مثل هذا الموضع الصفة. وقد أنشدنى بعض العرب:

م لو َتنَ    ز اُه حول * َأل َفي َتنى ذا عنٍز وذا طولياُربه َيو 
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 وأنشدنى آخر:
الُم * ِبَكِبٍد خاَلطها َسنامُ   قد َصبهحت  صبهحها الس 

 * فى ساعة ُيَحبُّها الط عاُم *
ولم يقل ُيَحب  فيها. وليس يدخل على الكسائى  ما أدخل على نفسه؛ ألن الصفة فى هذا الموضع 

، أال ترى أنك تقول: آتيك يوَم الخميس، وفى يوم الخميس، فترى المعنى واحدا، والهاء مت فق معناهما
وإذا قلت: كلمُتك كان غيَركل مُت فيك، فلما اختلف المعنى لم يجز إضمار الهاء مكان "فى" وال 

 إضمار "فى" مكان الهاء.
 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (

َنا ِبُكُم ال َبح   ُتم  َتنُظُروَن {} َوِإذ  َفَرق  َن َوَأن  َنا آَل ِفر َعو  َرق  َناُكم  َوأَغ   َر َفَأنَجي 
 

ُتم  َتنُظُروَن...{ َن َوَأن  َنا آَل ِفر َعو  َرق  َناُكم  َوأَغ   وقوله: }َفَأنَجي 
َتَنَفهم ِمن البحر أن يروا ِفرعون وغرَقه،  ولكن ه يقال: قد كانوا فى ُشغل من َأن  َين ُظروا، َمستوريَن بما اك 

َمع.  ك وال أغاثوك؛ يقول: فهم قريٌب بمرأًى وَمس  فى الكالم كقولك: قد ُضِربَت وأهُلك َين ُظرون فما أَتو 
{، وليس ها هنا رؤيٌة إنم ا هو ِعلٌم، فرأيت يكوُن  ومثله فى القرآن: }َأَلم  َتَر ِإَلى َربِ َك َكي َف َمده الظِ له

َبَثه، ولم تره ِإنما هو  على مذهبين: ُرؤيُة الِعل م وُرؤيةُ  َتى الخلق وأخ  َن أع  ال َعي ن؛ كما تقول: رأيُت ِفرَعو 
 بلغك؛ ففى هذا بياٌن.
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ُتم  َظاِلُموَن { ِدِه َوَأن  َل ِمن َبع  ُتُم ال ِعج  َلًة ُثمه اتهَخذ  َبِعيَن َلي  َنا ُموَسى َأر   } َوِإذ  َواَعد 

 
َبعِ  َنا ُموَسى َأر  َلًة...{وقوله: }َوِإذ  َواَعد    يَن َلي 
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َبعيَن ليلًة{,  ٍر َفَتمه ِميقاُت َربِ ِه أر  ناها ِبَعش  َنا ُموَسى َثاَلِثيَن ليلًة وأت َمم  ثم قال فى موضع آخر: }َوَواَعد 
فيقول القائل: كيف ذكر الثالثين وأتم ها بالعشر واألربعون قد تكمل بعشرين وعشرين، أو خمسٍة 

أن  الث الثين كانت عدد شهر، فذِكرت الثالثون  -وهللا أعلم  -قيل: كان ذلك  وعشرين وخمسَة عشَر؟
رون. ولهذه  هر وأن ها ذو القعدة وأتممناها بعشر من ذى الحجة، كذلك قال المفسِ  منفصلة لمكان الشه

ت العشُر والثالثون باالنفصال. ة ُخص   الِقصه
 

قَ  َتُدوَن {} َوِإذ  آَتي َنا ُموَسى ال ِكَتاَب َوال ُفر   اَن َلَعلهُكم  َته 
 

َتُدون...{ َقاَن َلَعلهُكم  َته  َنا ُموَسى ال ِكَتاَب َوال ُفر   وقوله: }َوِإذ  آَتي 
َنا ُموَسى ال ِكَتاَب{ يعنى التوراة، ومحمدا صلى هللا عليه  -ففيه وجهان: أحدهما  أن يكون أراد }َوِإذ  آَتي 

َقاَن{، }َلَعلهُكم  تَ  َتُدون{. وقوله: }َوِإذ  آَتي َنا ُموَسى ال ِكَتاَب{ كأن ه خاطبهم فقال: قد آتي ناكم علَم وسلم }ال ُفر  ه 
ق  قة كما ُفر  موسى ومحمد عليهما السالم "لعلكم تهتدون"؛ ألن التوراة ُأنزلت جملًة ولم تنزل ُمفر 

كون: ولقد  آَتي نا موسى أن تجعل التوراة هدًى والفرقان كمثله، في -القرآن؛ فهذا وجه. والوجه االخر 
الُهدى كما آتينا ُمَحم دا صلى هللا عليه وسلم الهدى. وكلُّ ما جاءت به األنبياُء فهو ُهدًى ونوٌر. وإن  

 العرب لتجمُع بين الحرَفي ن وإن هما لواِحٌد إ ذا اختلف لفظاهما؛ كما قال َعِدى  بن زيد:
َمِت اأَلِديَم ِلراِهَشي ِه * وَأل َفى  َناوَقده َلها كِذبًا وَمي   َقو 

رين: الكتاُب الت وراُة،  حق واحٌد، فهذا وجٌه آخُر. وقال بعض المفسِ  قًا، والُبعد والسُّ دًا وُسح  وقولهم: ُبع 
 والُفرقان ان ِفراُق البحر لبنى إسرائيل. وقال بعضهم: الفرقان الَحالُل والحراُم الِذى فى التهوراة.

  ة ) البقرة (المعاني الواردة في آيات سور 

(1/31) 

 



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

َناُكم  وَ  ل َوى ُكُلوا  ِمن َطيِ َباِت َما َرَزق  َنا َعَلي ُكُم ال َمنه َوالسه َنا َعَلي ُكُم ال َغَماَم َوَأنَزل  َما َظَلُموَنا َواَلِكن َكاُنوا  } َوَظلهل 
ِلُموَن { ُفَسُهم  َيظ   َأن 

 
ل َوى...{  وقوله: }ال َمنه َوالسه

يه بلغنا أن الَ  رين يسمِ  من  هذا ال ذى يسُقط على الثَُّمام والُعَشر، وهو حلو كالعسل؛ وكان بعُض المفسِ 
الهَترن َجبين الذى نعرف. وبلغنا أن النبى  صلى هللا عليه وسلم قال: "الكمأة من المن  وماؤها شفاء 

ل َوى فطاِئر كان يسقط عليهم لما َأَجموا المن  شبيٌه ب ل وى.للعين". وأما السه َماَنى، وال واحد للسه  هذه السُّ
 

دًا َوقُ  َباَب ُسجه ُخُلوا  ال  ُتم  َرَغدًا َواد  َيَة َفُكُلوا  ِمن َها َحي ُث ِشئ  ُخُلوا  َهاِذِه ال َقر  َنا اد  ِفر  َلُكم  } َوِإذ  ُقل  وُلوا  ِحطهٌة نهغ 
ِسِنيَن {  َخَطاَياُكم  َوَسَنِزيُد ال ُمح 

 
 ِحطهٌة...{ وقوله: }َوُقوُلوا  

َل  -وهللا أعلم  -يقول  قولوا: ما ُأِمرتم به؛ أى هى حطة، فخاَلُفوا إلى كالم بالنهبِطية، فذلك قوله: }َفَبد 
.}  الهذِيَن َظَلُموا َقو اًل َغي َر الهِذى ِقيَل َلُهم 

كون "ِحط ة" وبلغنى أن  ابن عباس قال: ُأِمروا أن يقولوا: نستغفر هللا؛ فإن يك كذلك فينبغى أن ت
منصوبة فى القراءة؛ ألنك تقول: قلُت ال إله إال هللا، فيقول القائل: قلَت كلمًة صالحة، وإنما تكون 
الحكاية إذا صلح قبلها إضماُر ما يرفع أو يخفض أو ينصب، فإذا ضممت ذلك كله فجعلته كلمة 

كالما حسنا * ثم تقول: كان منصوبا بالقول كقولك: مررت بزيد، ثم تجعل هذه كلمًة فتقول: قلت 
  قلُت زيٌد قائٌم، فيقول: قلَت كالما. * وتقول: قد ضربُت عمرا، فيقول أيضا: قلَت كلمًة صالحة.
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{ إلى آخر ماذكر من العدد فهو رفٌع ألن  ُبُهم  فأما قول هللا تبارك وتعالى: }َسَيُقوُلوَن َثاَلَثٌة َراِبُعُهم  َكل 
{ قبله ضميَر أسمائهم؛ سي قولون: هم ثالثة، إلى آخر اآلية. وقوله }َواَل َتُقوُلوُلوا َثاَلَثٌة ان َتُهوا َخي رًا َلُكم 

ِذَرًة ِإلى َربِ ُكم{ ففيها وجهان: إن  رفع؛ أى قولوا: هللا واحٌد، وال تقولوا اآللهُة ثالثٌة. وقوله: }َقاُلوا َمع 
جه. وإن أردت: قلنا ما قلنا معذرًة إلى هللا؛ فهذا أردت: ذلك الذى قلنا معذرٌة إلى ربكم رفعَت، وهو الو 

ب. وأما قوله: }وَيُقوُلوَن طاَعٌة فإذا َبَرُزوا{ فإن العرب ال تقوله إال رفعا؛ وذلك أن  القوم  وجُه نص 
ين على أن َنسمَع  َل هذا الدِ  ُيؤَمرون باألم ر يكرهونه فيقول أحدهم: سمٌع وطاعٌة، أى قد دخلنا أو 

ولون: علينا ما ابتدأناكم به، ثم يخرجون فيخالفون، كما قال عز وجل: }فإذا َبَرُزوا ِمن وُنطيَع فيق
لوا. ولو أردت فى مثله من  ِعنِدك]بيهَت طائفٌة منهم غير الذى تقول[{ ]أى[ فإذا خرجوا من عندك بد 
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موقع فَعل  الكالم: أى نطيع، فتكون الطاعة جوابا لألمر بعينه جاَز النصُب، ألن  كل  مصدر وقع
عل جاز نصُبه، كما قال هللا تباَرك وتعالى: }َمَعاَذ هللِا َأن  َنأُخَذ{ ]معناه وهللا أعلم: نعوذ باَّلل أن  وَيف 
مع  ُروَفٌة{ الرفع على ليكن منكم ما يقوله أهُل السه ِسُموا طاع ٌة َمع  نأخذ[. ومثله فى النور: }ُقل  اَل ُتق 

ِليَن{ * فهذا قوُل أهل والطاعة. وأما قوله فى النحل: } َماَذا َأن َزَل َربُُّكم قالوا َأساِطيُر اأَلو  َوإَذا ِقيَل َلُهم   
وا فقالوا: أنزل  لين * وأما الذين آمنوا فإنهم أقر  د؛ ألنهم قالوا لم ينزل شيئا، إنما هذا أساطير األو  الَجح 

َأُلوَنَك ماَذا  ربُّنا خيرًا، ولو ُرفع خيٌر على: الذى أنزله خيٌر لكان صوابا، فيكون بمنزلة قوله: }َيس 
ُو{ الن صُب على الفعل: ُينفقون العفَو، والرفُع على: الذى ُينفقون عفُو  َو{ و }ُقِل ال َعف  ِفُقوَن ُقِل ال َعف  ُين 

واِل. وقوله: }َقاُلوا   األم 
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 عليه، كأن ك قلَت: قلُت كالمًا. وأما سالمًا َقاَل َساَلٌم{ فأما السالم )فقوٌل يقال(، فُنصب لوقوع الفعلِ 
ٌم ُمن َكُروَن". وبعض المفسرين يقول: }َقاُلوا َساَلمًا  قوله: }َقاَل َساَلٌم{ فإنه جاء فيه نحن"َساَلٌم" وأنتم "َقو 

الم رفعًا كل ه أونصبًا كل ه؟ قلت:  َقاَل َساَلٌم{ يريد سل موا عليه فرد  عليهم، فيقول القائل: أال كان الس 
الم على معنيين: إذا أردَت به الكالم نصبَته، وإذا أضمرت معه "عليكم" رفعَته.فإن ِشئَت طرحَت  الس 

اإلضماَر من أحد الحرفين وأضمرَته فى أحدهما، وإن ِشئَت رفعَتهما معا، وإن ِشئ ت نصبتهما جميعا. 
د عليهم اآلخرون. والعرب تقول إذا التقوا فقالوا سالٌم: سالٌم، على معنى قالوا السالم علي كم فر 

ل:  والنصب يجوز فى إحدى القراءتين "َقالوا َساَلمًا َقاَل َساَلمًا". وأنشدنى بعُض بنى ُعَقي 
ُؤَها ِبال َحواِجبِ  الُم فاتهَقت  ِمن  َأِميِرَها * َفما َكاَن ِإاله َوم   َفُقل نا السه

الُم؛ ألنه أراد سل منا عليها فاتهَقت  أن تر  د  علينا. ويجوز أن تنصب السالم على مثل قولك: فرفع السه
قلنا الكالم, قلنا السالم، ومثله: قرأت "الحمَد" وقرأُت "الحمُد" إذا قلت قرأت "الحمَد" أوقعت عليه 

 الفعل، وإذا رفعت جعلته حكاية على قرأُت "الحمُد هلل".
 

ِرب بِ َعَص  ِمِه َفُقل َنا اض  َقى ُموَسى ِلَقو  َتس  نًا َقد  َعِلَم ُكلُّ } َوِإِذ اس  َرَة َعي  اَك ال َحَجَر َفانَفَجَرت  ِمن ُه اث َنَتا َعش 
ِسِديَن { ِض ُمف  ا  ِفي اأَلر  َثو  ِ َواَل َتع  ِق ّللاه ز  َرُبوا  ِمن رِ  َرَبُهم  ُكُلوا  َواش   ُأَناٍس مهش 

 
ِرب بِ َعَصاَك ال َحَجَر َفانَفَجَرت  ِمن ُه اث َنَتا َعش   نًا...{وقوله: }اض    َرَة َعي 
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" أنه قد َضَرب، فاكتفى بالجواب؛  -وهللا أعلم  -معناه  فَضَرب فانفجرت، فُعِرف بقوله: "َفانَفَجَرت 
َر َفان َفَلَق{ ومثله )فى الكالم( أن  ِرب  ِبَعَصاَك ال َبح  ى عن المعنى، فكذلك قوله: }أِن اض  ألنه قد أد 

 فاكتسبت األموال، فالمعنى فَتَجرت فاكتسبت.تقول: أنا الذى أمرتك بالتجارة 
}... َرَبُهم   وأما قوله: }َقد  َعِلَم ُكلُّ ُأَناٍس مهش 

فإن القائل يقول: وما حاجة القوم إلى أن يعلموا مشاربهم ونحن نرى األنهار قد ُأجريت لقوم بالمنِ  
وهللا  -يرهم؟ وإنما كان ذلك من هللا والتهفضل على عباده، ولم يقل: قد علم كل أناٍس مشربهم، لغ

باط لكل ِسب ٍط عين، فإذا ارتحل القوُم  -أعلم  ألن ه حجٌر انفجرت منه اثنتا عشرة عينا على عدد األس 
فيهم عاَد الحجُر كما كان وذهبت العيوُن، فإذا احتاجوا انفجرت العيوُن من تلك  أو َشِربوا ما َيك 

 كانوا يشربون منها.المواضع، فأت ى كل ِسب ٍط َعي َنهم التى 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (

ُض  ِبُت اأَلر  ِرج  َلَنا ِممها ُتن  ُع َلَنا َربهَك ُيخ  ِبَر َعَلى َطَعاٍم َواِحٍد َفاد  ُتم  َياُموَسى َلن نهص  ِلَها  } َوِإذ  ُقل  ِمن َبق 
رًا َفِإنه َلُكم  َوِقثهآِئَها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها َقاَل أَ  ِبُطوا  ِمص  َنى ِبالهِذي ُهَو َخي ٌر اه  ِدُلوَن الهِذي ُهَو َأد  َتب  َتس 

ِ َذِلَك ِبَأنهُهم  َكاُنوا   َكَنُة َوَبآُءو ِبَغَضٍب مِ َن ّللاه ُتم  َوُضِرَبت  َعَلي ِهُم الذِ لهُة َوال َمس  ِ مها َسَأل  ُفُروَن ِبآَياِت ّللاه َيك 
ُتلُ  َتُدوَن {َوَيق  َكاُنوا  َيع   وَن النهِبيِ يَن ِبَغي ِر ال َحقِ  ذاِلَك ِبَما َعَصوا  وه

 
  وأما قوله: }َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها...{
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فإن الفوم فيما ذكر لغٌة قديمة )وهى( الِحن َطة والُخب ز جميعا قد ُذِكرا. قال بعضهم: سمعنا )العرَب 
موا لنا بالتشديد ال غير، يريدون اختبزوا وهى فى قراءة عبدهللا من( أهل هذه ا للغة يقولون: َفوِ 

واب؛ ألن ه مع ما يشاكله: من الَعَدس والَبَصل وِشب هه.  "َوُثوِمَها" بالثاء، فكأن ه أشبُه المعنيين بالص 
، واأَلثاثى  والعرب ُتبدل الفاء بالثهاء فيقولون: َجَدٌث وَجَدٌف، ووَقعوا فى عاُثور َشر ٍ   وعاُفور شرٍ 

. وسمعت كثيرا ِمن بنى أسد يسمِ ى )الَمغافير المغاثير(.  واأَلثافى 
َنى ِبالهِذي ُهَو َخي ٌر...{ َتب ِدُلوَن الهِذي ُهَو َأد   وقوله: }َأَتس 

ناَءة. والعرب تقول: إنه َلدنىٌّ ]وال يهمزون[  ، ويقال من الده ُنوِ  ُيَدنِ ى فى أى الذى هو أقرب، من الدُّ
َنأ ِبال ِذى  َتب ِدلوَن ال ِذى ُهَو أد  ِمز: "َأَتس  ُقبى َيه  األمور أى يتهِبع َخسيَسها وأصاغرها. وقد كان ُزهير الُفر 
ة، وهم فى ذلك يقولون إنه َلَداِنٌئ َخِبيٌث ]إذا  َنى إذا كان من الِخس  هو خيٌر" ولم نر العرب تهمُز َأد 
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 ى بعض بنى كالب:كان ماجنا[ فيهمزون. وأنشدن
ِع َسَراِبيُلها * ِبيٌض ِإلى داِنِئها الظهاِهرِ   باِسَلُة الَوق 

إلى الخسيس منها، فقال: دانئها يريد الخسيس. وقد  -يعنى الكتيبة  -يعنى الدروع على خاصتها 
َيَخة يقولون: ما كنَت داِنئًا ولقد َدناَت، والعرب تترك الهمزة. وال أراهم رَ  ه إال  وقد كنا نسمع المش  َوو 

 َسِمعوه.
رًا... { ِبُطوا  ِمص    وقوله: }اه 
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كتبت باأللف، وأسماُء الُبلدان ال تنصرف َخفهت أو َثُقلت، وأسماء النساء إذا َخفه منها شٌئ جرى إذا 
ل. وإنما انصرفت إذا سم ى بها ٍد وِهن د وُجم  َسُطها ساكٌن مثُل َدع  ٍف َوَأو  النِ ساء؛  كان على ثالثة أحر 

د وَتكُثر بها الت س مية فتخف لكثرتها، واسماء البلدان ال تكاد تعود. فإن شئت جعلت األلف ألنها ُترده
ن, كما كتبوا "َساَلِساًل" و "َقَواِريرًا" باأللف، وأكثر  َرا" ألفا ُيوَقُف عليها، فإذا وصلَت لم تنوِ  التى فى"ِمص 

َر" غير المصر التى ُتعَرف، يريد اهبطوا القراء على ترك اإلجراء فيهما. وإن ش ئت جعلت "ِمص 
؛  ل أحب  إلى  صار، فإن الذى سألتم ال يكون إال فى الُقَرى واألمصار. والوجه األو  ِمصرًا من األم 

ُتم واس   ِبُطوا َفإن  َلُكم  ما َسَأل  : "اه  َر" بغير ألف، وفى قراءة ُأَبىًّ ِبطوا ِمص  ُكُنوا ألنها فى قراءة عبدهللا "اه 
َر ِإن  َشاَء ّللا ُ آِمِنيَن{. وقال  ُخُلوا ِمص  َر" وتصديق ذلك أنها فى سورة يوسف بغير ألف: }اد  ِمص 

 .   األعمش وسئل عنها فقال: هى مصر التى عليها صالح بن على
 

َناُكم ِبقُ  َقُكُم الطُّوَر ُخُذوا  َمآ َءاَتي  َنا َفو  َنا ِميَثاَقُكم  َوَرَفع  ُكُروا  َما ِفيِه َلَعلهُكم  َتتهُقوَن {} َوِإذ  َأَخذ   وهٍة َواذ 
 

َناُكم ِبُقوهٍة...{  قوله: }ُخُذوا  َمآ آَتي 
 يقول: بجدٍ  وبتأدية ما افترض عليكم فيه.

 
ِعَظًة لِ ل ُمتهِقيَن { َفَها َوَمو  َناَها َنَكااًل لِ َما َبي َن َيَدي َها َوَما َخل   } َفَجَعل 

 
ِعَظًة لِ ل ُمتهِقيَن...{وقوله: }َفَجَعل   َفَها َوَمو   َناَها َنَكااًل لِ َما َبي َن َيَدي َها َوَما َخل 

خة التى ُمِسخوها ُجعلت نكاال لما مضى من الذنوب ولما يعمل بعدها: ليخافوا أن يعملوا  يعنى المس 
سخوا.  بما عمل الذين ُمِسخوا فُيم 
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  المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (
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َبُحوا  َبَقَرًة َقاُلوا  أََتتهِخُذَنا ُهُزوًا َقاَل أَ  َ َيأ ُمُرُكم  َأن  َتذ  ِمِه ِإنه ّللاه ِ َأن  َأُكوَن ِمَن } َوِإذ  َقاَل ُموَسى ِلَقو  ُعوُذ ِباَّلله
 ال َجاِهِليَن {

 
 وقوله: }َأَتتهِخُذَنا ُهُزوًا َقاَل...{
َفة عليه، فيقال: ماذا وهذا فى القرآن كثيٌر بغير الف ُله عن آخره بالَوق  اء، وذلك ألنه جواٌب َيستغنى أو 

قال لك؟ فيقول القائل: قال كذا وكذا؛ فكأن  ُحسَن ال سكوِت يجوُز به طرُح الفاء. وأنت تراه فى رءوس 
َسلوَن. َقالُ  -ألنها فصولٌ  -اآليات  ُبُكم  َأيُّها ال ُمر  ِسل نا{ والفاء َحَسنًا؛ من ذلك: }قال َفَما َخط  وا إن ا أر 

حسنة ِمثل قوله: }َفَقاَل ال مأَل ال ِذين َكَفروا{ ولو كان على كلمة واحدة لم ُتسقط العرب منه الفاء. من 
ُت فقام؛ ألنها  ُت فَفَعل ت، ال يقولون: قمت فعلت، وال قلت قال، حتى يقولوا: ُقل ُت فقال، وُقم  ذلك: ُقم 

َتِمُعوَن. قال َرب َنَسٌق وليست بآستفهام يوقف َله َأاَل َتس  كم  ُّ عليه؛ أال ترى أنه: "قال" فرعون "ِلَمن  َحو 
لين" فيما الأحصيه. ومثله من غير الفعل كثيٌر فى كتاب هللا بالواو وبغير الواو؛ فأما  وَربُّ آبائكم األو 

اِبريَن الذى بالواو فقوله: }ُقل  أُؤَنبِ ُئُكم ِبَخي ٍر ِمن  َذِلُكم  ِلل ذيَن اته  { ثم قال بعد ذلك: }الص  ا ِعن َد َربِ ِهم  َقو 
حِار{. وقال فى موضع آخر: }الت اِئُبوَن ال َعاِبُدوَن  ِفِريَن باأَلس  َتغ  َقاِنتيَن وال ُمنِفقيَن وال ُمس  ادقيَن وال  والص 

ِمنيَن وال ُمؤ   ِمَناِت{ ثم قال فى اآلية بعدها: }ِإن  ال َحاِمُدوَن{ وقال فى غير هذا: }ِإنه الهِذِيَن َفَتُنوا ال ُمؤ 
َبأُتك به من  سيَر ما بقى، فإن ه ال يأتى إال علىالذى أن  ِرف  بما َجرى َتف  . فاع  ال ذيَن آَمُنوا{ ولم يقل: وإن 

 الفصول أو الكالم المكتفى يأتى له جواٌب. وأنشدنى بعُض العرب:
بَ   ِتَى اإلَزاَرالم ا رأيُت َنَبطًا أن َصاَرا * َشمهرُت عن ُرك 

  * ُكن ُت لها ِمَن النهصارى َجاَرا *
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ٌر َعوَ  ُع َلَنا َربهَك ُيَبيِ ن لهَنا َما ِهَي َقاَل ِإنهُه َيُقوُل ِإنهَها َبَقَرٌة اله َفاِرٌض َواَل ِبك  َعُلوا  } َقاُلوا  اد  اٌن َبي َن ذاِلَك َفاف 
َمروَن {  َما ُتؤ 
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ٌر َعَواٌن َبي َن ذاِلَك...{وقوله: }اله َفاِرٌض    َواَل ِبك 
ٌر{ ثم  ِر؛ ألنها ليست بَهِرَمة وال شابهة؛ انقطع الكالم عند قوله: }َواَل ِبك  ٍت للِبك  والَعواُن ليست بَنع 

َنت. والفاِرُض: قد َفَرَضت، وبعضهم: قد  استأنف فقال: }َعَواٌن َبي َن ذاِلَك{ والَعوان يقال منه قد عوه
لها إذا كانت ِبكر ا من النِ ساء. والَبك ر مفتوح َفُرَضت  سر أو  ل. والِبكر ُيك  )وأما البكر فلم( نسمع فيها بِفع 

َله من ِبَكاَرة اإلبل. ثم قال "َبي َن َذِلَك" و "َبي ن" ال تصلح إال  مع اسمين فما زاد، وإنم ا صلحت مع  أو 
َده؛ ألن ه فى مذهب اث ني ن، والفعالن قد يُ  جمعان بـ"ذلك" و "ذاك"؛ أال ترى أن ك تقول: أظنُّ "ذلك" وح 

َئين، وال بد  ألظن من شيئين، ثم يجوز أن تقول: قد  زيدا أخاك، وكان زيٌد أخاك، فال بد  لكان من شي 
باب. ولو قال  كان ذاك، وأظنُّ ذلك. وإنما المعنى فى االسمين اللذين َضمههما ذلك: بين الَهرم والشه

َر كان صوابا، ولو أعيد ذكرهما )لم يظهر فى الكالم: َبي نَ   هاَتي ن، أو بين َتي ِنك، يريد الفاِرَض والِبك 
باُلك  د فعَلهما بعدها. فتقول: ِإق  لين، وأنت تقول فى األفعال فتوحِ  إال بتثنية(؛ ألنهما اسمان ليسا بِفع 

، وال تقول: أخوك وأبوك يزوُرِنى. ومما يجوز أ باُرك َيُشقُّ على  ن يقع عليه "َبي ن" وهو واحٌد فى وِإد 
{ وال يجوز: ال نفرق بين رجل منهم؛  ُق َبي َن َأَحٍد ِمن ُهم  ى عن االثنين فما زاد قوله: }اَلُنَفرِ  الل فظ مما يؤد 

ألن  أحدا ال ُيَثن ى كما يثنى الرجل وُيَجمع، فإن شئت جعلت أحدا فى تأويل اثنين، وإن شئت فى 
: }َفَما ِمن ُكم  ِمن  َأَحٍد َعن ُه حاِجِزيَن{ وتقول: َبي َن أيِ ِهم ال َماُل؟  تأويل أكثر؛ من ذلك قول هللا عز  وجل 

  وَبي َن َمن  ُقِسم الماُل؟
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" مجرى أحد, ألن هما قد يكونان لواحد ولجمع.  فتجرى "َمن" و "َأىُّ
 

ُنَها  ُع َلَنا َربهَك ُيَبيِ ن لهَنا َما َلو  ُنَها َتُسرُّ النهاِظِريَن {} َقاُلوا  اد  َرآُء َفاِقٌع لهو   َقاَل ِإنهُه َيُقوُل ِإنهَها َبَقَرٌة َصف 
 

ُنَها...{ ُع َلَنا َربهَك ُيَبيِ ن لهَنا َما َلو   وقوله: }اد 
* ال لوُن مرفوٌع؛ ألنك لم ُتِرد أن تجعل "ما" صلًة فتقول: بي ن لنا ما لوَنها * ولو َقرأ به قارٌئ كان 

: ادع لنا ربك ُيَبيِ ن لنا أىُّ شىٍء لوُنها، ولم يصلح للفعل الوقوُع -وهللا أعلم  -صوابا، ولكنه أراد 
ع ِمن االستفهام، ويقول القائل: بين لنا أسوداُء هى أم َصف راء؟  ق َجم  " َتَفرُّ ؛ ألن أصل "أى  على أى 

قه لم ؛ ألنها جمُع ذلك المتفر فلما لم يصلح للتهَبيُّن أن يقع على االستفهام فى تفر  ق،   ِ يقع على أى 
" الفعَل الذى بعَدهما، وال ُتعِمل الذى قبلهما إذا  وكذلك ما كان فى القرآن مثله، فأعمل  فى "ما" "وأى 

كان ُمشتق ًا من الِعل م؛ كقولك: ما أعلم َأيُّهم قال ذاك، وال أعلمن  َأيُّهم قال ذاك، وما أدِرى َأيههم 
الِعِلم واإلخبار واإلن باء وما أشبهها على ما وصفُت لك. منه قول هللا تبارك وتعالى: ضربت، فهو فى 
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يِن{ "ما" الثانية رفٌع، فرفعَتها بيوم؛ كقولك: ماأدراك أىُّ شئ  ُم الده َراَك ما َيو  َراَك َماِهَيه { }َوَما َأد  }َوَما َأد 
َلمَ  ين، وكذلك قول هللا تبارك وتعالى: }ِلَنع  َصى، وتقول إذا كان يوُم الد  َصى{ رفعَته بَأح  َبي ِن َأح   َأىُّ ال ِحز 

: ما أدرى َأيههم ضربت. وإنما امتنعت من أن ُتوقع على أى الفعل الذى قبلها  الفعل واقعا على أى 
َهب   من العلم وأشباهه؛ ألنك تِجُد الفعَل غيَر واقع على أى  فى المعنى؛ أال ترى أنك إذا قلت: اذ 

هما قام أنك تسأل غيرهما عن حالهما فتجد الفعل واقعا على الذى أعلمك، كما أنك تقول: فاعلم أيُّ 
" فقلت: اسأل أيهُهم     سل أيُُّهم  قام، والمعنى: سل الناس أيُُّهم  قام. ولو أوقعت الفعل على "أى 
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فإذا أوقعت الفعل على زيد فقد  قام لكنت كانك تضمر أي ًا مر ة أخرى؛ ألنك تقول: سل زيدا أيُُّهم  قام،
" إذا أوقعت عليها الفعل خرجت من معنى االستفهام، وذلك إن أردته،  " بعده. فكذلك "أى  جاءت "أى 

ِرَبنه أيهُهم يقول ذاك؛ ألن  الضرب ال يقع على ]اسم ثم يأتى بعد ذلك استفهام،  جائز، تقول: ألض 
ول فى المسألة: سل عبدهللا عن كذا، كأنك قلت: سله وذلك ألن الضرب ال يقع على[ اثنين، وأنَت تق

عن كذا، وال يجوز ضربت عبدهللا كذا وكذا إال أن تريد صفة الضرب، فأما األسماء فال. وقول هللا: 
َمِن ِعتي ًا{ من نصب أي ًا أوقع عليها النزع وليس  }ُثمه َلَنن ِزَعن  ِمن  ُكلِ  ِشيعٍة أيُُّهم أَشدُّ على الر ح 

هام، كأنه قال: ثم لنستخرجن العاتَى الذى هو أشد. وفيها وجهان من الرفع؛ أحدهما أن تجعل باستف
الفعل مكتفيا ِبمن فى الوقوع عليها، كما تقول: قد قتلنا من كل قوم، وأصبنا من كل طعام، ثم 

َتُغوَن إلى َربِ ِهُم ال وَ  : }َيب  ِسيَلَة أيُُّهم  َأق َرُب{ أى تستأنف أي ًا فترفعها بالذى بعدها، كما قال جل  وعز 
َيَم{. وأما الوجه، اآلخر فإن فى قوله تعالى:  ُفُل َمر  اَلَمُهم  َأيُُّهم  َيك  ينظرون أيُُّهم أقرب. ومثله }ُيل ُقوَن أق 

}ثم َلَنن ِزَعن  ِمن  كلِ  ِشيَعٍة{ لننزعن من الذين تشايعوا على هذا، ينظرون بالتشايع أيهم أشد  وأخبث، 
أشد  علىالرحمن ِعتي ًا، والشيعة ويتشايعون سواء فى المعنى. وفيه وجه ثالث من الرفع أن تجعل وأيهم 

َمِن ِعتي ًا{ وليس هذا الوجه  }ُثم  َلنن ِزَعنه ِمن  ُكلِ  ِشيَعٍة{ بالنداء؛ أى لننادين }أيُُّهم  أشدُّ على الر ح 
ِذِيَن آمَنُوا َأن  َلو  َيَشاُء ّللاهُ لَهَدى النهاس َجميعًا{ فقال يريدون. ومثله مما تعرفه به قوله: }أَفَلم  َيي َأِس اله 

أفلم ييأسوا علما بأن هللا  -وهللا أعلم  -بعض المفسرين }َأَفَلم  َيي َأِس الهِذيَن آَمُنوا{: ألم يعلم، والمعنى 
" يقول يريد ننزعهم   لو شاء لهدى الناس جميعا. وكذلك "َلَنن ِزَعن 
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 بالنداء.
 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (

َث ُمَسلهَمٌة اله ِشَيَة ِفيهَ  ِقي ال َحر  َض َواَل َتس  ا َقاُلوا  اآلَن ِجئ َت } َقاَل ِإنهُه َيُقوُل ِإنهَها َبَقَرٌة اله َذُلوٌل ُتِثيُر اأَلر 
َعُلوَن {  ِبال َحقِ  َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوا  َيف 

 
 ه: }ُمَسلهَمٌة اله ِشَيَة ِفيَها...{وقول

نها  فرة. وقال بعضهم: هى صفراء حتى ِظلفها وَقر  غير مهموز؛ يقول: ليس فيها لوٌن غير الصُّ
 أصفران.

 
ُتُموَن { ِرٌج مها ُكن ُتم  َتك  اَرأ ُتم  ِفيَها َوّللاهُ ُمخ  سًا َفاده  } َوِإذ  َقَتل ُتم  َنف 

 
اَرأ ُتم  ِفيَها...{وقوله: }َوِإذ  َقَتل تُ  سًا َفاده   م  َنف 
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َر{ يقول القائل: وأين جواب "إذ" وعالم َنا ِبُكُم ال َبح  َلًة{ } َوِإذ  َفَرق  َبِعيَن َلي  َنا ُموَسى َأر   وقوله: }َوِإذ  َواَعد 
على إضمار  -وهللا أعلم  -ُعِطفت؟ ومثلها فى القرآن كثيٌر بالواو وال جواب معها ظاهٌر؟ والمعنى 

ل الكالم، ثم جاءت "إذ" بالواو مردودًة  "واذكروا إذ أنتم" أو "إذ كنتم" فاجتزئ بقوله: "اذكروا" فى أو 
على ذلك. ومثُله من غير "اذ" قوُل هللا }وِإلى َثُموَد َأَخاُهم َصالحًا{ وليس قبَله شىٌء تراه ناصبًا 

َِ أرَسل نا، ومثله قوله: لصالح؛ فُعلم بذكر الن بى صلى هللا عليه وسلم والمُ  رَسل إليه أن  فيه إضماَر
ِمِه{ يجرى هذا على  ُل{ }وَذا النُّوِن ِإذ  َذَهَب ُمَغاِضبًا{ }َوِإب َراِهيَم ِإذ  َقاَل ِلَقو  مثل }وُنوحًا ِإذ  َناَدى ِمن  َقب 

{ ثم ذكر األنبياء ا ِِ َحَق ُكر  ِعَباَدَنا ِإب َراِهيَم وِإس  لذين من بعدهم بغير "واذكر" ما قال فى "ص": }َواذ 
ُكُروا  ألن  معناهم ُمت فق معروٌف، فجاز ذلك. ويستدل علىأن  "واذكروا" مضمرة مع "إذ" أنه قال: }َواذ 

{ فلولم تكن ها  ُكم  َِ ُتم  َقِلياًل َفَكث َر ُكُروا ِإذ  ُكن  ِض{ }واذ  َعُفوَن ِفى اأَلر  َتض  ُتم  َقِليٌل ُمس  ِ  َأن   ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ ِإذ 
َللَت على أن ها ُتراد؛ ألن ها قد ُذكرت قبَل ذلك. وال يجوُز مثُل ذلك فى الكالم هنا "وا ذكروا" الستد 

را؛ كقولك: ذكرُتك إذ احتجُت إليك أو إذ احتجُت  ما أو متأخِ  بسقوط الواو إال  أن يكون معه جوابه متقدِ 
 ذكرُتك.

 
ِيي ّللاهُ  ِضَها َكَذِلَك ُيح  ِرُبوُه ِبَبع  َنا اض  ِقُلوَن {} َفُقل  َتى َوُيِريُكم  آَياِتِه َلَعلهُكم  َتع    ال َمو 
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ِضَها...{ ِرُبوُه ِبَبع  َنا اض    وقوله: }َفُقل 
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ِيي  : }َكَذِلَك ُيح  يقال: إنه ُضِرب بالِفخذ اليمنى، وبعضهم يقول: ُضِرب بالذهَنب. ثم قال هللا عز  وجل 
َتى{ معناه وهللا أعلم  َتى{ أى اعتبروا وال تجحدوا ّللاهُ ال َمو  ِيي ّللاهُ ال َمو  ِضَها{ فيحيا }َكَذِلَك ُيح  ِرُبوُه ِبَبع  }اض 

َفَلَق{ والمعنى  َر فان  ِرب  ِبَعَصاَك الَبح  فضرب  -وهللا أعلم  -بالبعث، وأضمر فيحيا، كما قال: }َأِن اض 
 البحر فانفلق.

 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (
َوًة َوِإنه ِمَن ال ِحَجاَرِة َلَما َيَتَفجهرُ } ُثمه  ِد ذاِلَك َفِهَي َكال ِحَجاَرِة َأو  َأَشدُّ َقس  ِمن ُه اأَلن َهاُر  َقَست  ُقُلوُبُكم  مِ ن َبع 

َيِة ّللاهِ  ِبُط ِمن  َخش  ُرُج ِمن ُه ال َمآُء َوِإنه ِمن َها َلَما َيه  قهُق َفَيخ  َمُلوَن {َوِإنه ِمن َها َلَما َيشه   َوَما ّللاهُ ِبَغاِفٍل َعمها َتع 
 

ُر ِمن ُه اأَلن َهاُر...{  وقوله: }َوِإنه ِمَن ال ِحَجاَرِة َلَما َيَتَفجه
إلى أن البعض َحجٌر، وذلك مذكر،  -يعنى "منه"  -تذكير }منه{ على وجهين؛ إن شئت ذهبت به 

بعض، كما تقول للنسوة: ضربنى  وإن شئت جعلت البعض جمعا فى المعنى فذكهرته بتذكير
 " ُنت  ِ" "َوَمن  َتق  ُنت  ِمن ُكنه َّلله ، وإن شئت أنثته هاهنا بتأنيث المعنى كما قرأت القر اء: "َوَمن  َيق  بعُضكن 

ُر ِمن َها اأَلن َهاُر" : "َوِإنه ِمَن ال ِحَجاَرِة َلَما َيَتَفجه  .بالياء والتاء، على المعنى، وهى فى قراءة ُأبى 
 

ُثوَنُهم ِبَما  ٍض َقاُلوا  َأُتَحدِ  ُضُهم  ِإَلى َبع  َفَتَح ّللاهُ َعَلي ُكم  } َوِإَذا َلُقوا  الهِذيَن آَمُنوا  َقاُلوا  آَمنها َوِإَذا َخاَل َبع 
ِقُلوَن { وُكم ِبِه ِعن َد َربِ ُكم  َأَفاَل َتع   ِلُيَحآجُّ

 
ُثوَنُهم ِبَما َفَتَح ّللاهُ  ...{وقوله: }َأُتَحدِ     َعَلي ُكم 
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ثوا المسلمين بأنكم تجدون صفة محمد صلى هللا عليه وسلم  هذا من قول اليهود لبعضهم؛ أى ال ُتحد 
َلُموَن َأنه ّللاهَ  ِقُلوَن{ قال هللا: }َأَواَل َيع  فى التوراة وأنتم ال تؤمنون به، فتكوَن لهم الحجة عليكم. }َأَفاَل َتع 

َلُم َما يُ  ِلُنوَن{ هذا جوابهم من قول هللا.َيع  وَن َوَما ُيع   ِسرُّ
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َلُموَن ال ِكَتاَب ِإاله َأَماِنيه َوِإن  ُهم  ِإاله َيُظنُّوَن { يُّوَن اَل َيع   } َوِمن ُهم  ُأمِ 

 
}... َلُموَن ال ِكَتاَب ِإاله َأَماِنيه َوِإن  ُهم   وقوله: }اَل َيع 

ووجهين فى العربية؛ فأما فى العربية فإن  من العرب من يخف ف  فاألمانى  على وجهين فى المعنى،
د، وهو أجوُد الوجهين. وكذلك ما كان مثل أمني ة،  " ومنهم من يشدِ  الياء فيقول: "ِإاله َأَماِنَى َوِإن  ُهم 

ن ومثل أضحي ة، وأغني ة، ففى جمعه وجهان: التخفيف والتشديد. وإنما تشد د ألنك تريد األفاعيل، فتكو 
دة الجتماع الياء من جمع الفعل والياء األصلية. وأن خف فت حذفَت ياء الجمع فخففت الياء  مشد 

األصلية، وهو كما يقال: الَقراقير والَقراقر, )فمن قال األماِنَى بالتخفيف( فهو الذى يقول القراِقر، ومن 
د األمانى فهو الذى يقول القراقير. واألمِني ة فى المعنى التالوة : }ِإاله ِإَذا َتَمنهى شد  ، كقول هللا عز  وجل 

ِنيهِتِه{ أى فى تالوته، واألمانى  أيضا أن يفتعل الرجل األحاديث المفتعلة؛ قال  ي َطاُن فى ُأم  َأل َقى الشه
ث الناس: أهذا شئ رويَته أم شئ َتمنهيته؟ يريد افتعلته، وكانت  بعض العرب البن َدأ ب وهو يحد 

 من كبرائهم ليست من كتاب هللا. وهذا أبين الوجهين. أحاديث يسمعونها
 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (

ِلَف ّللاهُ  دًا َفَلن  ُيخ  ِ َعه  ُتم  ِعنَد ّللاه ُدوَدًة ُقل  َأتهَخذ  َنا النهاُر ِإاله َأيهامًا مهع  َدُه َأم  َتُقوُلوَن َعَلى } َوَقاُلوا  َلن َتَمسه  َعه 
َلُموَن {ّللاهِ     َما اَل َتع 
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ُدوَدًة...{  وقوله: }ِإاله َأيهامًا مهع 
يقال: كيف جاز فى الكالم: آلتينك أياما معدودة، ولم يبين عددها؟ وذلك أنهم َنَووا األيام التى عبدوا 

العجل. فلما كان فيها العجل، فقالوا: لن ُنعذهب فى النار إال تلك األربعين الليلة التى عبدنا فيها 
معناها مؤق تا معلوما عندهم وصفوه بمعدودة ومعدودات، فقال هللا: قل يا محمد: هل عندكم من هللا 

.} َِ َلُموَن ِ َما اَل َتع   عهٌد بهذا الذى قلتم }َأم  َتُقوُلوَن َعَلى ّللاه
 

َلـِئَك أَ  َحاُب النهاِر ُهم  ِفيَها َخاِلُدوَن {} َبَلى َمن َكَسَب َسيِ َئًة َوَأَحاَطت  ِبِه َخِطيـَئُتُه َفُأو   ص 
 

  وقوله: }َبَلى َمن َكَسَب َسيِ َئًة...{
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َد فيه، فـ"بلى" بمنزلة  د، وُوِضعت "َنَعم" لالستفهام الذى ال َحج  له َحج  ُوِضعت }َبَلى{ لكل إقرار فى أو 
د؛ قال هللا  له َحج  " إال أنها ال تكون إال  لَما فى أو  ُتم  َما َوَعَد َربُُّكم  حقًا "َنَعم  تبارك وتعالى: }َفَهل  َوَجد 

ُكم  َنِذيٌر. َقاُلوا َبَلى  ِِ أِت َِ ِِ ِِ { فـ"بلى" ال تصلح فى هذا الموضع. وأما الحجد فقوله: }َأَلم  ِي َقاُلوا َنَعم 
" أداة؛ وذلك أن االستفهام يحتاج إلى جواب  " و"ال" ما لم َقد  َجاَءَنا َنِذيٌر{ وال تصلح ها هنا "َنَعم  بـ "َنَعم 

" فتكوُن كأنك مقرٌّ بالحجد  ٌد، فإذا دخل الحجُد فى االستفهام لم يستقم أن تقول فيه "َنَعم  يكن فيه َحج 
وبالفعل الذى بعَده؛ أال ترى أن ك لو قلَت لقائل قال لك: أما لك ماٌل؟ فلو قلَت "نعم" كنَت مقر ًا بالكلمة 

وا بما بعده بَطر ح االستفهام وحَده، كأنك  قلت "نعم" مالى ماٌل، فأرادوا أن يرجعوا عن الحجد وُيقر 
ضًا عن الحجد إذا قالوا: ما قال عبدهللا بل زيٌد، فكانت  فاختاروا "َبَلى" ألن  أصلها كان رجوعا َمح 

ف وُرجوع ال يصلح الوقوف عليها، فزادوا فيها ألفا يصلح فيها الوقوف عليه، ويكون  " كلمة َعط  "َبل 
جوعا عن الحجد فقط، وإقرارا بالفعل الذى بعد الحجد، فقالوا: "بلى"، فدل ت على معنى اإلقرار ر 

 واإلنعام، ودل لفظ "بل" على الرجوع عن الحجد فقط.
 

َسانًا َوِذي ال قُ  َ َوِبال َواِلَدي ِن ِإح  ُبُدوَن ِإاله ّللاه َراِئيَل اَل َتع  َنا ِميَثاَق َبِني ِإس  َيَتاَمى َوال َمَساِكيِن } َوِإذ  َأَخذ  َبى َوال  ر 
ن ُكم  َوَأن   ُتم  ِإاله َقِلياًل مِ  َكاَة ُثمه َتَولهي  اَلَة َوآُتوا  الزه نًا َوَأِقيُموا  الصه ِرُضوَن {َوُقوُلوا  ِللنهاِس ُحس   ُتم  مُّع 

 
ُبُدوَن ِإاله  َراِئيَل اَل َتع  َنا ِميَثاَق َبِني ِإس     ّللاهَ...{وقوله: }َوِإذ  َأَخذ 
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 ِ " يصلح فيها، فلم ا ُحذف الناصب ُرِفعت، كما قال هللا: }َأَفَغي َر ّللا  ُبُدوَن{ ألن  دخول "َأن  ُرِفعت }َتع 
ثِ  َتك  ُنن  َأن  َتس  ِثُر{ وفى قراءة عبدهللا "َواَلَتم  َتك  ُنن  َتس  ُبُد{ )قرأ اآلية( وكما قال: }َواَل َتم  ر" فهذا َتأ ُمُرونِ ى أَع 

رائيَل اَل  َنا ِميثَاَق َبِنى ِإس  : "وِإذ  َأَخذ  وجٌه من الرفع، فلما لم تأت بالناصب رفعَت. وفى قراءة ُأبىٍ 
نا  َنا ِمِيَثاَقُكم وَرَفع  ُبُدوا"، ومعناها الجزم بالنهى، وليست بجواب لليمين. أال ترى أنه قد قال: }َوِإذ  َأَخذ  َتع 

َقُكُم الطُّوَر ُخُذو  ا ما آَتي ناُكم  ِبُقو ٍة{ فُأِمروا، واألمر ال يكون جوابا لليمين؛ ال يكون فى الكالم أن َفو 
نًا{  . ويدل  على أنه نهٌى وجزٌم أنه قال: }َوُقوُلوا ِللن َاِس ُحس  ، وال أن تقول: وهللا ال َتُقم  ِ ُقم  تقول: وّللا 

ُبُدوَن{ جوابا لليمين؛ ألن  أخذ كما تقول: أفعلوا وال تفعلوا، أو ال تفعلوا وافعلوا. وإن  شئت جعلت }اَلَتع 
الميثاق يميٌن، فتقول: ال يعبدون، وال تعبدون، والمعنى واحد. وإن ما جاز أن تقول ال يعبدون وال 

َلُبوَن" َلُبوَن" بالياء والتاء؛ "َسُيغ  َلُبوَن{ و "َسُتغ  بالياء  تعبدون وهم ُغيهٌب كما قال: }ُقل  ِلل ذيَن َكَفُروا َسُيغ 
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على لفظ الغيب، والت اء على المعنى؛ ألنه إذا أتاهم أو لقيهم صاروا مخاطبين. وكذلك قولك: 
؛ لغيبته، واستحلفُته لتقومن  )ألنى( قد كنُت خاطبته. ويجوز فى هذا  استحلفُت عبَدهللا ليقومن 

، كقولك: ُقل  ألقومَ  ؛ أى قلُت له احِلف  ألقومن  . فإذا قلَت: استحلفُت استحلفُت عبدهللا ألقوَمن  ن 
فأوقعَت فعلك على مستحَلٍف جاز فعُله أن يكون بالياء والتاء واأللف, وإذا كان هو حالفا وليس معه 

، وَحَلف عبدهللا  مستحَلف كان بالياء وباأللف ولم يكن بالتاء؛ من ذلك َحَلف عبُدهللا ليقومن  فلم َيُقم 
، ولم ؛ ألنه  كقولك قال ألقوَمن  يجز بالت اء؛ ألنه ال يكون مخاِطبا لنفسه؛ ألن  التاء ال تكون  ألقوَمن 

  إال  لرجل ُتخاطبه، فلما
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َلُه{ فيها ثالثُة أوجٍه: "َلُتَبيِ تُ  ِ َلُنَبيِ َننهُه وأَه  نهُه" لم يكن مستحَلٌف سَقط الخطاب. وقوله: }َقاُلوا َتَقاَسُموا ِباَّلل 
يِ َتنهُه" بالتاء والياء والنون. إذا جعلت "َتَقاَسُموا" على وجه َفَعلوا، فإذا جعلَتها فى و"َلُيَبيِ ُتنهُه" و "َلُنبَ 

 ، ٍم قلَت: تقاسموا لتبيتُنه ولنبيتَنه، ولم يجز بالياء، أالَترى أنك  تقوُل للرجل: احِلف  لتقوَمن  موضع َجز 
. وال يجوز أن تقول للره  ، كما تقول: قل ألقومن  ، فيصير كأن ه أو احلف ألقومن  جل احِلف ليقومن 

 آلخر، فهذا ما فى الَيمين.
 الواردة في آيات سورة ) البقرة (

ن ُكم  مِ ن ِدَياِرِهم  َتَظاَهُروَن َعَلي ِهم  ِبا ِرُجوَن َفِريقًا مِ  ُفَسُكم  َوُتخ  ُتُلوَن َأن  َواِن َوِإن } ُثمه َأن ُتم  هؤالء َتق  إِلث ِم َوال ُعد 
ٍض َفَماَيأُتوُكم  ُأسَ  ُفُروَن ِبَبع  ِض ال ِكَتاِب َوَتك  ِمُنوَن ِبَبع  َراُجُهم  َأَفُتؤ  ٌم َعَلي ُكم  ِإخ  َجَزآُء  اَرى ُتَفاُدوُهم  َوُهَو ُمَحره

وَن ِإَلى َأَشدِ  ال َعذَ  َم ال ِقَياَمِة ُيَردُّ ن َيا َوَيو  َحَياِة الدُّ َعُل ذاِلَك ِمنُكم  ِإاله ِخز ٌي ِفي ال  اِب َوَما ّللاهُ ِبَغاِفٍل َعمها َمن َيف 
َمُلوَن {  َتع 

 
}... َراُجُهم  ٌم َعَلي ُكم  ِإخ    وقوله: }َوُهَو ُمَحره
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م عليكم؛  { أى وهو محر  ن ُكم  مِ ن ِدَياِرِهم  ِرُجوَن َفِريقًا مِ  إن شئت جعلت }ُهَو{ كناية عن اإلخراج }َوُتخ 
م عليكم، ثم أعاد اإلخراج مرة أخرى تكريرا على "هو" لم ا حاَل )بين اإلخراج وبين  يريد: إخراجهم محر 

"هو" كالٌم(، فكان رفع اإلخراج بالتكرير على "هو" وإن شئت جعلت "هو" عمادا ورفعت اإلخراج 
ِزِحِه ِمَن ال َعَذاِب أن  ُيَعمهَر{ فالمعنى  : }َوَما ُهَو ِبُمَزح  ليس  -وهللا أعلم  -بمجرم؛ كما قال هللا جل وعز 
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بمزحزحه من العذاب الت عِمير؛ فإن قلت: إن العرب إنما تجعل العماد فى الظهن  ألن ه ناصب، وفى 
" وأخواتها ألنهن ينِصب ن، وال ينبغى للواو وهى ال تنصب وال  "كان" و "ليس" ألنهما يرفعان، وفى "إن 

لنصب أو لرفع أو  ترفع وال تخفض أن يكون لها عماٌد، قلت: لم يوضع العماد على أن يكون 
لخفض، إنما وضع فى كل موضع يبتدأ فيه باالسم قبل الفعل، فإذا رأيت الواو فى موضع تطلب 

االسم دون الفعل صلح فى ذلك العماُد؛ كقولك: أتيت زيدا وأبوه قائم، فقبيٌح أن تقول: أتيت زيدا 
أَت بالفعل وإنما تطلب الواُو االسَم وقائم أبوه، وأتيت زيدا ويقوم أبوه؛ ألن  الواو تطلب األَب، فلما بد

أدخلوا لها "هو" ألن ه اسٌم . قال الفر اء: سمعت بعض العرب يقول: كان مر ة وهو ينفع الن اَس 
 أحساُبهم. وأنشدنى بعض العرب:

 فَأبِلغ  أبا َيحيى إذا ما َلِقيَتُه * على الِعيِس فى آباِطها َعَرٌق َيب ُس 
اَلِمىه الذى بِ   َضريهٍة * َأِميَر الِحَمى َقد  باَع َحق ى َبِنى َعب سِ ِبأن  السُّ

فوٌع بما ه ا هنا َرأ ُس  ٍب وِديناٍر وشاٍة وِدرهٍم * فَهل  هو َمر   ِبَثو 
" العماَد وهى ال ترفع وال تنصب؛ ألن هل تطلب األسماء أكثر من طلبها فاعال؛ قال:  فجعل مع "َهل 

 حٌد، وأم ا هو فذاهٌب زيد، لقبح أم ا ذاهب فزيد.وكذلك "ما" و"أم ا", تقول: ماهو بذاهب أ
 

ِمُنوَن { ِرِهم  َفَقِلياًل مها ُيؤ    } َوَقاُلوا  ُقُلوُبَنا ُغل ٌف َبل لهَعَنُهُم ّللاهُ ِبُكف 
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ِمُنوَن...{  وقوله: }َفَقِلياًل مها ُيؤ 
أال  يكونوا  -ن من العربية: أحدهما يقول القائل: هل كان لهم قليٌل من اإليمان أو كثيٌر؟ ففيه وجها

آمنوا قليال وال كثيرا. ومثله مما تقوله العرب بالِقل ة على أن ينفوا الفعل كل ه قولهم: َقله ما رأيُت مثَل 
هذا َقط . وحكى الكسائى عن العرب: مررُت ِببالٍد َقله ما ُتنبت إال  البصَل والكر اث. أى ما تنبت 

لعرب: ما أكاد َأبرُح منزلى؛ وليس َيبرُحه وقد يكون َأن  يبرحه قليال. والوجه إال هذين. وكذلك قول ا
أن يكونوا يصدقون بالشىء قليال ويكفرون بما سواه: بالنبى صلى هللا عليه وسلم فيكونون  -اآلخر 

كافرين؛ وذلك أنه يقال: َمن خلقكم؟ َومن رزقكم؟ فيقولون هللا تبارك وتعالى. ويكفرون بما سواه: 
مُنوَن{. وكذلك قال المفسرون فى  بالنبى صلى هللا عليه وسلم وبآيات هللا، فذلك قوله: }َقِلياًل َما ُيؤ 

ِرُكوَن{ على هذا التفسير. ِ إاله َوُهم  ُمش  َثُرُهم  باَّلل  ِمُن َأك   قول هللا: }َوَما ُيؤ 
 

ٌق لِ َما  ِ ُمَصدِ  ِتُحوَن َعَلى الهِذيَن َكَفُروا  َفَلمها } َوَلمها َجآَءُهم  ِكَتاٌب مِ ن  ِعنِد ّللاه َتف  ُل َيس  َمَعُهم  َوَكاُنوا  ِمن َقب 
ِ َعَلى ال َكاِفِريَن { َنُة ّللاه  َجآَءُهم  مها َعَرُفوا  َكَفُروا  ِبِه َفَلع 
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ٌق...{ ِ ُمَصدِ    وقوله: }َوَلمها َجآَءُهم  ِكَتاٌب مِ ن  ِعنِد ّللاه
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ق ونويَت أن يكون نعتًا للكتاب ألن ه نكرٌة، ولو نصبته على أن تجعل ]إن شئت[ رفعتَ   المصدِ 
قًا"  ال للكتاب لكان صوابا. وفى قراءة عبدهللا فى آل عمران: "ُثمه جاءكم َرُسوٌل ُمَصدِ  ق ِفع  المصدِ 

ب على الفعل  فجعله ِفعال. وإذا كانت النكرة قد ُوِصلت بشىٍء سوى نعتها ثم جاء الن عت، فالن ص 
أمكُن منه إذا كانت نكرة غير موصولٍة، وذلك ألن  صلة النكرة َتصيُر كالموقِ تة لها، أال َترى أنك إذا 

قلَت: مررُت برجل فى دارك، أو بعبٍد لك فى دارك، فكأن ك قلت: بعبدك أو بسايس داب تك، فقس على 
 هذا؛ وقد قال بعض الشعراء:

َصم  لو كان َحىٌّ ناجيًا َلنَجا * ِمن  ي  وِمِه الُمَزلهُم اأَلع 
ٌق ِلَسانًا َعَرِبي ًا{ فإن  نصب  فنصب ولم يصل الن كرَة بشىء وهو جائٌز. فأما قوله: }َوَهذا ِكتاٌب ُمَصدِ 

ق التوراةَ  ُق، كأنك قلت: وهذا يصد  مر شيئا يقُع عليه المصد  الِ لسان على وجهين؛ أحُدهما أن ُتض 
را. وأما واإلنجيَل }ِلسانًا عربي ًا{ )أل ن  التوراة واإلنجيل لم يكونا عربي ين( فصار اللسان العربى  مفسِ 

ق" ِمن  ق أخرجَت "لسانًا" مم ا فى "ُمَصد  رت لك لما وصلت الكتاب بالمصدِ  ُه اآلخُر فعلى ما فس  الوج 
 الر اجع ِمن ذكره. ولو كان ال لسان مرفوعا لكان صوابًا؛ على أنه نعٌت وإن طال.

  مها َجآَءُهم  مها َعَرُفوا  َكَفُروا  ِبِه...{وقوله: }َفلَ 
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وقبلها " َوَلمها". وليس لألولى جواٌب، فإن األولى صار جوابها كأنه فى الفاء التى فى الثانية، 
وصارت }َكَفُروا  ِبِه{ كافية من جوابهما جميعا. ومثله فى الكالم: ما هو إال  أن  أتانى عبدهللا فلما َقعَد 
{ فى البقرة }َفَمِن اتهَبَع ُهَداَى{  أوسعُت له وأكرمُته. ومثله قوله: }فإم ا َيأتَينهُكم  ِمنِ ى ُهدًى َفَمن  َتِبَع ُهَداى 

َقى{ فى  { فى البقرة }َفاَل َيِضلُّ َواَل َيش  ٌف َعَلي ِهم  فى "طه" اكتفى بجواٍب واحد لهما جميعا }َفاَل َخو 
}َفَمن  َتِبَع{ كأنها جواب لـ"إم ا"، أاَل َترى أن  الواو ال تصلُح فى موضع  "طه". وصارت الفاء فى قوله

 الفاء، فذلك دليٌل على أن الفاء جواب وليست بَنَسٍق.
 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (

يًا أَ  ُفُروا  ِبَمآ أَنَزَل ّللاهُ َبغ  ُفَسُهم  َأن َيك  ا  ِبِه َأن  َتَرو  ِلِه َعَلى َمن َيَشآُء ِمن  } ِبئ َسَما اش  ُل ّللاهُ ِمن َفض  ن ُيَنزِ 
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 ِعَباِدِه َفَبآُءو ِبَغَضٍب َعَلى َغَضٍب َوِلل َكاِفِريَن َعَذاٌب مُِّهيٌن {
 

}... ُفَسُهم  ا  ِبِه َأن  َتَرو   وقوله: }ِبئ َسَما اش 
َتروا مذه -وهللا أعلم  -معناه  ا واش  بان، فاألكثُر منهما أن يكون باعوا به أنفَسهم. وللعرب فى َشَرو 

ا: باعوا، واشتروا: ابتاعو, وربم ا جعلوهما جميعا فى معنى باعوا، وكذلك البيع؛ يقال: بعت  َشَرو 
واَن  الثوب. على معنى أخرجُته من يدى، وبعته: اشتريُته، وهذه اللُّغة فى تميم وربيعة. سمعت أبا َثر 

 لى؛ وأنشدنى بعض ربيعة: يقول لرجل: ِبع  لى تمرا بدرهم. يريد اشتر
ِعدِ  ِرب  له وق َت َمو  باِر َمن  َلم َتِبع  َلُه * َبَتاتًا ولم َتض    ويأ ِتيَك باأَلخ 
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ُفروا"  { "َأن  َيك  ُفَسُهم  ا  ِبِه َأن  َتَرو  على معنى لم تشتر له بتاتا؛ قال الفر اء: والبتاُت الزاد. وقوله: }ِبئ َسَما اش 
ه على الهاء التى فى "به" على التكرير على كالمين فى موضع خفض ورف ع؛ فأما الخفض فأن ترد 

كأن ك قلَت اشتروا أنفسهم بالكفر. وأما الرفع فأن يكون مكرورا أيضا على موضع "ما" التى تلى 
"ِبئس". وال يجوز أن يكون رفعًا على قولك بئس الرجل عبدهللا، وكان الكسائى  يقول ذلك. قال الفراء: 

س ال يليها مرفوٌع موق ت وال منصوٌب موقهت، ولها وجهان؛ فإذا وصلتها بنكرة قد تكون معرفًة وبئ
بحدوث أِلٍف والم فيها نصبت تلك النكرَة، كقولك: ِبئس رجاًل عمرو، وِنعم رجاًل عمرو، وإذا أوليتها 

جُل عمرو، وِبئس الرجُل معرفة فلتكن غير موقهتة، فى سبيل النكرة، أال ترى أنك ترفع فتقول: ِنعم الر 
عمرو، فإن أضفت النكرة إلى نكرة رفعَت ونصبَت، كقولك: ِنعم غالُم سفر زيٌد، وغالَم سفر زيٌد وإن 
أضفت إلى المعرفة شيئا رفعَت، فقلت: ِنعم سائُس الخيل زيٌد، وال يجوز الن صب إال أن ُيضطره إليه 

رى أال  َين صبوا. وإذا شاعٌر، ألنهم حين أضافوا إلى النكرة رفعوا، فهم  إذا أضافوا إلى المعرفة َأح 
أوليَت ِنعم وِبئس من النكرات ماال يكون معرفًة مثل "مث ل" و "َأى" كان الكالم فاسدا؛ خطٌأ أن تقول: 

ك ِمن  رين، أال ترى أنك ال تقول: ]هلل[ َدرُّ َم ِمث ُلك زيٌد، ونعم َأىُّ رجل زيد؛ ألن هذين ال يكونان مفسِ  ِنع 
" وال "ما" إال أن أ م وِبئ َس "الذى" وال "َمن  ك ِمن رجل. وال يصلح أن ُتوِلى ِنع  ى  رجل، كما تقول: َّلل  َدرُّ

َتن وى بهما االكتفاء دون أن أتى بعد ذلك اسٌم مرفوع. من ذلك قولك: ِبئسما صنعت، فهذه مكتفية، 
كتابه على هذا المذهب. قال وساء ما صنعت. وال يجوز ساء ما صنيعك. وقد أجازه الكسائى فى 

الفراء: وال نعرف ماجهته، وقال: أرادت العرب أن تجعل "ما" بمنزلة الرجل حرفا تام ًا، ثم أضمروا 
  ِلصنعَت "ما" كأن ه قال: بئسما ما صنعت، فهذا قوله وأنا أجيزه.
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َم" )صلة لما( بمنزلة قولك "ُكل ما" و "إن ما" كانت بم نزلة "َحب َذا" فرفعت بها األسماء؛ من فإذا جعلت "ِنع 
َدَقاِت َفِنِعمها ِهَى{ رفعت "ِهَى" بـ "ِنِعمها" وال تأنيث فى "ِنعم" وال  ذلك قول هللا عز وجل: }ِإن  ُتب ُدوا الصه

تثنيَة إذا جعلت "ما" صلة لها فتصير "ما" مع " ِنعم" بمنزلة "ذا" من "َحب َذا" أال ترى أن  "حبذا" ال 
ا تأنيث وال جمٌع. ولو جعلت "ما" على جهة الحشو كما تقول: عما قليٍل آتيك، جاز فيه يدخله

التأنيث والجمع، فقلت: بئسما رجلين أنتما، وبئست ما جاريًة جاريُتك. وسمعت العرب تقول فى "ِنعم" 
 المكتفية بما: بئسما تزويٌج وال مهر، فيرفعون التزويج بـ "بئسما".

يًا َأن ِلِه...{ وقوله: }َبغ  ُل ّللاهُ ِمن َفض   ُيَنزِ 
": هى فى موضع خفض، وإنما هى جزاٌء. " جزاٌء، وكان الكسائى يقول فى "أن   موضع "أن 

" وجزمت بها فقلت:  إذا كان الجزاء لم يقع عليه شىٌء قبله )وكان( ينوى بها االستقبال كسرَت "إن 
َيُن من ذلك ان تقول: أكرمك أن  أكرمك إن  َتأتِنى. فإن كانت ماضية قلت: أكرمك أن َتأ ِتَينى. وأب 

 أَتي َتنى؛ كذلك قال الشاعر:
َفا ِمن  َعزهَة الُمَتَقطِ عُ  ُل الصه ُع * وَحب  َزُع أن  َباَن الَخِليُط الُمَود   أَتج 

" وجزم بها، كقول هللا ض الجزاء لكسر "إن  ، أو ألن  كان ذلك. ولو أراد االستقباَل وَمح   يريد أتجزع ِبأن 
ِمُنوا{ فقرأها الُقرهاء بالكسر، ولو قِرئت بفتح "أن"  َسَك على آثاِرِهم  إن  َلم  ُيؤ  جل  ثناؤه: }َفَلَعلهَك باِخٌع نف 
على معنى ]إذ لم يؤمنوا[ وألن لم يؤمنوا، ومن أن لم يؤمنوا ]لكان صوابا[ وتأويُل "أن" فى موضع 

" فهى ف ى موضع نصب إذا ألقيَت الخافَض وَتمه ما قبلها، فإذا نصب، ألنها إنما كانت أداة بمنزلة "إذ 
َقعته عليها أو أحدثت لها خافضا فهى فى موضع ما يصيبها من الرفع  جعلَت لها الفعل أو أو 

 والنصب والخفض.
  وقوله: }َفَبآُءو ِبَغَضٍب َعَلى َغَضٍب...{
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ءًا. وقوله }ِبَغَضٍب َعَلى َغَضٍب{ ال يكون )َباُءوا( مفردًة حتى توصل بالباء. فيقال: باءَ   بإثم َيُبوُء َبو 
{. ثم َغِضب عليهم فى تكذيب  ِديِهم  ُلوَلٌة ُغلهت  َأي  ِ َمغ  أن هللا غضب على اليهود فى قولهم: }َيُد ّللاه

 محمد صلى هللا عليه وسلم حين دخل المدينة، فذلك قوله: }َفَبآُءو ِبَغَضٍب َعَلى َغَضٍب{.
 

ُفروَن ِبَما َوَرآَءُه َوُهَو ا} َوِإَذا  َنا َوَيك  ِمُن ِبَمآ ُأن ِزَل َعَلي  قًا لِ َما ِقيَل َلُهم  آِمُنوا  ِبَما َأن َزَل ّللاهُ َقاُلوا  ُنؤ  ل َحقُّ ُمَصدِ 
ِمِنيَن { ُتم  مُّؤ  ُل ِإن ُكن  ِ ِمن َقب  ِبَيآَء ّللاه ُتُلوَن َأن   َمَعُهم  ُقل  َفِلَم َتق 
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ُفروَن ِبَما َوَرآَءُه...{وقوله: }َويَ   ك 

امع: ليس وراء هذا الكالم  يريد ِسواه، وذلك كثيٌر فى العربية أن يتكل م الرجُل بالكالم الحسن فيقول الس 
 شىٌء، أى ليس عنده شىٌء سواه.

ُل...{ ِ ِمن َقب  ُتُلوَن َأن ِبَيآَء ّللاه  وقوله: }َفِلَم َتق 
ُل"؟ ونحن ال نجيز فى الكالم أنا أضرُبك يقول القائل: إنما "تقتلون" للمستقبل  فكيف قال: "ِمن َقب 

أمِس، وذلك جائز إذا أردَت بتفعلون الماضى، أال ترى أن ك تعنِ ف الرجَل بما سلف من فعله فتقول: 
ياطيُن َعلى  ُلو الشه وا ما َتت  ُمل ِك َوي َحك ِلَم َتكذب! ِلم ُتبغِ ض نفسك إلى الناس! ومثله قول هللا: }َواتهَبع 

 ُسَلي ماَن{. ولم يقل ما َتَلت الشياطين، وذلك عربى  كثير فى الكالم؛ أنشدنى بعُض العرب:
ا نى لِئيمٌة * ولم َتِجِدى ِمن َأن  ُتِقرِ ى بها ُبده   إذا ما انَتَسب نا لم َتِلد 
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الكالم: إذا نظرت  فالجزاء للمستقبل، والوالدة كلها قد مضت، وذلك أن المعنى معروٌف؛ ومثله فى
فى ِسيِر عمر رحمه هللا لم ُيِسئ؛ المعنى لم تجده أساء؛ فلما كان أمُر عمر ال يشك فى مضي ه لم 

ُل{ وليس  ِ ِمن َقب  ِبَيآَء ّللاه ُتُلوَن َأن  ُل". مع قوله: }َفِلَم َتق  يقع فى الوهم أنه مستقبل؛ فلذلك صلحت "ِمن  َقب 
إنما قتل األنبياَء أسالُفهم الذين َمَضوا فتولهوهم على ذلك وَرُضوا به  الذين خوطبوا بالقتل هم القتلة،

 فُنِسب القتُل إليهم.
 

َمُعوا  َقاُلوا  َسمِ  َناُكم ِبُقوهٍة َواس  َقُكُم الطُّوَر ُخُذوا  َمآ َءاَتي  َنا َفو  َنا ِميَثاَقُكم  َوَرَفع  ِرُبوا  } َوِإذ  َأَخذ  َنا َوُأش  َنا َوَعَصي  ع 
ِمِنيَن {ِفي قُ  ِرِهم  ُقل  ِبئ َسَما َيأ ُمُرُكم  ِبِه ِإيَماُنُكم  ِإن  ُكن ُتم  مُّؤ  َل ِبُكف   ُلوِبِهُم ال ِعج 

 
َنا...{ َنا َوَعَصي   وقوله: }َسِمع 

 معناه سمعنا قولك وعصينا أمرك.
}... ِرِهم  َل ِبُكف  ِرُبوا  ِفي ُقُلوِبِهُم ال ِعج   وقوله: }َوُأش 

َيَة ال ِتى ُكنها ِفيَها فإنه أراد: ُحبه  َأِل ال َقر  الِعجل، ومثل هذا مما تحذفه العرب كثيٌر؛ قال هللا: }واس 
ل: َبل َنا ِفيَها{ والمعنى سل أهل القرية وأهل الِعير؛ وأنشدنى المفضه  وال ِعيَر ال تى َأق 

 َحِسب َت ُبَغاَم راِحَلتى َعَناقًا * وما ِهَى َوي َب َغي ِرك باَلَعَناقِ 
{ معناه وهللا أعلم: ولكن  الِبر  ِبرُّ و  معناه: ُبغام َعناق؛ ومثله من كتاب هللا: }ولِكن  الِبره َمن  آمَن باَّلله

خاء فانظر إلى  ك أن تنظر إلى الس  من فعل هذه األفاعيل التى وصف هللا. والعرب قد تقول: إذا سر 
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 َهِرم أو إلى حاتم. وأنشدنى بعضهم:
ٌء وِقتاُلهاَيُقولون جاِهد  يا جَ  َوٍة * وإن  ِجهادًا َطىِ   ِميُل بَغز 

 يجزئ ذكر االسم من فعله إذا كان معروفا بسخاء أو شجاعة وأشباه ذلك.
 

  الواردة في آيات سورة ) البقرة (
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ِ َخاِلَصًة مِ ن ُدوِن النهاِس َفَتَمنه  اُر اآلِخَرُة ِعنَد ّللاه ُتم  َصاِدِقيَن {} ُقل  ِإن َكاَنت  َلُكُم الده َت ِإن ُكن   ُوا  ال َمو 
 

َت...{ ِ َخاِلَصًة مِ ن ُدوِن النهاِس َفَتَمنهُوا  ال َمو  اُر اآلِخَرُة ِعنَد ّللاه  وقوله: }ُقل  ِإن َكاَنت  َلُكُم الده
نهُوا  يقول: إن كان األمر على ما تقولون من أن الجنة ال يدخلها إال من كان يهوديا أو نصرانيا }َفَتمَ 

ا، وذلك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "وهللا ال يقوله أحد ِإال  ُتم  َصاِدِقيَن{ فَأَبو  َت ِإن ُكن  ال َمو 
َرُكوا{ معناه  َرَص النهاِس َعَلى َحَياٍة َوِمَن الهِذيَن َأش  غص  بِريقه". ثم إنه وصفهم فقال: }َوَلَتِجَدنهُهم  َأح 

ر  َخى الن اِس وِمن َهرم. ألن وهللا أعلم: وَأح  َص من الذين أشركوا على الحياة. ومث ُله أن تقول: هذا أس 
ل هو أسخى من الناس ومن َهِرم؛ ثم  إنه وصف المجوس فقال: }َيَودُّ َأَحُدُهم  َلو  ُيَعمهُر  التأويل لألو 

(. فهذا تف  سيره: ِعش  ألَف سنة.َأل َف َسَنٍة{ وذلك أن تحيتهم فيما بينهم: )ِزه  َهَزار  َسال 
 

قًا لِ َما َبي َن َيَدي ِه  ِ ُمَصدِ  ِن ّللاه ِبَك ِبِإذ  َلُه َعَلى َقل  ًا لِ ِجب ِريَل َفِإنهُه َنزه ِمِنيَن } ُقل  َمن َكاَن َعُدو  َرى ِلل ُمؤ  َوُهًدى َوُبش 
} 

 
َلُه...{ ًا لِ ِجب ِريَل َفِإنهُه َنزه   وأما قوله: }ُقل  َمن َكاَن َعُدو 
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ِبَك{ ]هذا أمٌر[ أمر هللا به محمدا صلىاَّلل عليه وسلم فقال: قل لهم لما قالوا  ]يعنى القران[ }َعَلى َقل 
َلُه َعَلى َقل ِبَك{ يعنى قلب  ًا لِ ِجب ِريَل َفِإنهُه َنزه نا جبريل وأخبره هللا بذلك، فقال: }ُقل  َمن َكاَن َعُدو  عدو 

فلو كان فى هذا الموضع "على قلبى" وهو يعنى محمدًا صلى هللا عليه  محمد صلى هللا عليه وسلم،
وسلم لكان صوابا. ومثله فى الكالم: ال تقل للقوم إن الخير عندى، وعنَدك؛ أم ا عندَك فجاَز؛ ألنه 
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َلُبونَ  َلُبوَن" و "َسُيغ  " كالخطاب، وأم ا عندى فهو قول المتكلم بعينه. يأتى هذا من تأويل قوله: "َسُتغ 
 بالتاء والياء.

 
ي اِطيَن َكَفرُ  َياِطيُن َعَلى ُمل ِك ُسَلي َماَن َوَما َكَفَر ُسَلي َماُن َواَلِكنه الشه ُلوا  الشه وا  ُيَعلِ ُموَن النهاَس } َواتهَبُعوا  َما َتت 

َر َوَمآ ُأن ِزَل َعَلى ال َمَلَكي ِن ِبَباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُيَعل ِ  ح  ُن ِفت َنٌة السِ  َماِن ِمن  َأَحٍد َحتهى َيُقواَل ِإنهَما َنح 
يَن ِبِه ِمن  أَ  ِجِه َوَما ُهم ِبَضآرِ  ُقوَن ِبِه َبي َن ال َمر ِء َوَزو  ُفر  َفَيَتَعلهُموَن ِمن ُهَما َما ُيَفرِ  ِ َفاَل َتك  ِن ّللاه َحٍد ِإاله ِبِإذ 

ا  ِبِه َوَيَتَعلهُموَن َما َيُضرُُّهم  َواَل يَ  َتَراُه َما َلُه ِفي اآلِخَرِة ِمن  َخاَلٍق َوَلِبئ َس َما َشَرو  نَفُعُهم  َوَلَقد  َعِلُموا  َلَمِن اش 
َلُموَن { ُفَسُهم  َلو  َكاُنوا  َيع   َأن 

 
َياِطيُن َعَلى ُمل ِك ُسَلي َماَن َوَما َكَفَر ُسَلي َماُن... ُلوا  الشه  {وقوله: }َواتهَبُعوا  َما َتت 

)كما تقول فى ملك سليمان(. تصلح "فى" و "على" فى مثل هذا الموضع؛ تقول: أتيته فى عهد 
 سليمان وعلى عهده سواء.

َمَلَكي ِن...{  وقوله: }َوَمآ ُأن ِزَل َعَلى ال 
 الفر اء يقرءون "المَلَكين" من المالِئكة. وكان ابن عباس يقول: "المِلكين" من الملوك.

ُقوَن ِبِه...{وقوله: }َفَيَتَعله    ُموَن ِمن ُهَما َما ُيَفرِ 
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َذ به الرجُل عن امرأته. ثم  ر فمن عمل الشياطين، فيتعلمون من الملكين كالما إذا قيل ُأخِ  ح  أما السِ 
, َفَيَتَعلهمُ  ُفر  ُن ِفت َنٌة َفاَل َتك  وَن{ ليست قال: ومن قول الملكين إذا ُتعلِ م منهما ذلك: ال تكفر. }ِإنهَما َنح 

َر{ فيتَعلهُمون ما يضرهم  ح  بجواب لقوله: }َوَما ُيَعلِ َماِن{ إنما هى مردودة على قوله: }ُيَعلِ ُموَن النهاَس السِ 
ن َفيَتعلهُموَن َما َيُضرُُّهم   ُن ِفت َنٌة{ فيأ َبو  ، وال ينفعهم؛ فهذا وجه. ويكون "َفَيتعلهُموَن" متصلة بقوله: }ِإنهَما َنح 

 نه أجود الوجهين فى العربية. وهللا أعلم.وكأ
َتَراُه...{   وقوله: }َوَلَقد  َعِلُموا  َلَمِن اش 
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{ فى موضع رفع وهى جزاء؛ ألن العرب إذا أحدثت علىالجزاء هذه الالم صي روا فعله على جهة  }َمن 
عل كراهة أن يحدث على الجزاء حادث وه و مجزوم؛ أال ترى أنهم َفعل. وال يكادون يجعلونه على َيف 
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يقولون: سل عم ا شئت، وتقول: ال آتيك ما عشت، وال يقولون ما تعش؛ ألن "ما" فى تأويل جزاٍء وقد 
 -وقع ما قبلها عليها، فصرفوا الفعل إلى َفعل؛ ألن الحزم ال يستبين فى َفعل، فصي روا حدوث الالم 

ب شيئا  ب، ثم صي ر  -وإن كانت ال ُتعرِ  يريد تستقبل  -وا جواب الجزاء بما ُتل قى به اليمين كالذى ُيَعرِ 
" وإم ا بـ "ما" فتقول فى "ما": لئن أتيتنى ما ذلك لك بضائع، وفى  -به  إم ا بالٍم، وإما بـ "ال" وإما بـ "إن 

": لئن أتيتنى إن  ذلك لمشكور لك   -قال الفراء: ال يكتب لئن إال بالياء ليفرق بينها وبين ألن  -"ِإن 
َباَر{ وإنما صي روا وفى  " وفى الالم }َوَلِئن  َنَصُروُهم  َلُيَولُّنه اأَلد  ُرُجوَن َمَعُهم  ِرُجوا اَل َيخ  "ال": "َلِئن  ُأخ 

َتَراُه{ وفى قوله: }َلَما  جواب الجزاء كجواب اليمين ألن الالم التى دخلت فى قوله: }َوَلَقد  َعِلُموا  َلَمِن اش 
ُتُكم  ِمن  ِكَتابٍ  ِرُجوا{ إنما هى الم اليمين؛ كان موضعها فى آخر  آَتي  َمٍة{ وفى قوله: }َلِئن  ُأخ  َوِحك 

الكالم، فلم ا صارت فى أوله صارت كاليمين، فُلقيت بما ُيل َقى به اليمين، وإن أظهرت الفعل بعدها 
 على يفعل جاز ذلك وجزمته؛ فقلت: لئن تقم ال يقم إليك، وقال الشاعر:

َلُم ربِ ى أن  َبي ِتى واِسعُ َلِئن  َتُك قد ضا  قت  عليكم ُبيوُتُكم  * َلَيع 
 وأنشدنى بعُض بنى ُعَقيل:

مِس باِدَيا ث َتُه اليوَم صاِدقًا * َأُصم  فى نهاِر ال َقي ِظ ِللشه  لِئن كان ما ُحدِ 
َرى ِشماِلَيا ِر ِمن الخاتاِم ُصغ  َوٍة * وأُع  َكب  ِحمارًا بين َسر ٍج وَفر   وَأر 

واب اليمين من الفعل، وكان الوجه فى الكالم أن يقول: لئن كان كذا آلتينك، وتوهم إلغاء فألقى ج
  الالم كما قال االخر:
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َلُم عاِمرُ  ِمى َصِريحًا ُلِحرهٍة * لئن  ُكنُت مقتواًل وَيس  ُعِنى َقو   َفاَل َيد 
"، أال ترى أن الشاعر قد فالالم فى "لئن" ملغاة، ولكنها كثرت فى الكالم حتى صارت بمنزلة  " ِإن 

 قال:
 َفلِئن  قوٌم أصاُبوا ِغرهًة * وَأَصب نا من زماٍن َرَقَقا
 َلَلقد  كانوا َلَدى أزماِنَنا * ِلَصِنيعين ِلَبأ ٍس وُتَقى

فأدخل على "َلَقد" الما أخرى لكثرة ما تلزم العرب الالم فى "َلَقد" حتى صارت كأنها منها. وأنشدنى 
 د:بعض بنى أس

ا فَقاُءوا ح ثم َثَنو  وا النُّص  ُتُهُم النهِصيحَة كله َلدٍ  * َفَمجُّ  َلَدد 
ِ ال ُيل َفى ِلَما ِبى * وال ِلِلَما ِبِهم أبدًا َدواءُ   َفاَل وّللا 

 ومثله قول الشاعر:
ُصُه ُمتضاِئلُ  َشٍر غيِر َره ِطِه * َضعيُف الكالِم َشخ   َكَما ما امرٌؤ فى َمع 
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 زاد معها "ما" أخرى لكثرة "كما" فى الكالم فصارت كأنها منها. وقال األعشى: قال: "كما" ثم
َتِفلُ  ِفَنا ِمن ِدماِء القوِم َنن  َركٍة * ال ُتل   َلِئن  ُمِنيَت ِبنا عن ِغبِ  َمع 

{ ولكنه لمها ُرُجوَن َمَعُهم  ِرُجوا اَل َيخ  جاء بعد حرٍف  فجزم "ال تلِفنا" والوجه الرفع كما قال هللا: }َلِئن  ُأخ 
ٍن )عن  ُين وى به الجزُم ُصيِ ر جزما جوابا للمجزوم وهو فى معنى رفع. وأنشدنى القاسم بن َمع 

 العرب(:
َل ال َيَزل  * َأَمامَك بيٌت ِمن  ُبيوِتى ساِئرُ  ِلِج اللهي  ُت له ِإن  ُتد   َحَلف 

جوابا للجزم. ومثله فىالعربية:  والمعنى حلفت له ال يزال أمامك بيٌت، فلما جاء بعد المجزوم ُصيِ ر
ه منك، فلما جاء بعد المجزوم جزم(. ث نى بحديث َأسمع   آتيك كى )إن ُتحد 
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َمُعوا  َوِللَكاِفِريَن َعَذاٌب  َنا َواس   َأِليٌم {} َياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  اَل َتُقوُلوا  َراِعَنا َوُقوُلوا  ان ُظر 
 

َنا...{   قوله: }َياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  اَل َتُقوُلوا  َراِعَنا َوُقوُلوا  ان ُظر 
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هو من اإِلرعاء والمراعاة، )وفى( قراءة عبدهللا "اَل َتُقوُلوا راُعوَنا" وذلك أنها كلمة باليهودية شتم، فلم ا 
سلم يقولون: يانبى  هللا راعنا، اغتنموها فقالوا: قد كنا سمعت اليهوُد أصحاَب محمد صلى هللا عليه و 

، فجعلوا يقولون لرسول هللا صلى هللا عليه  به نسب ه فى أنفسنا فنحن اآلن قد أمكننا أن نظهر له السه
وسلم: راِعنا، ويضحك بعضهم إلى بعض، ففطن لها رجٌل من األنصار، فقال لهم: وهللا ال يتكلم بها 

قه، فأنزل هللا }اَل َتُقوُلوا  َراِعَنا{ ينهى المسلمين عنها؛ إذ  كانت سب ًا عند اليهود. رجل إال ضربت عن
قا، وينصب بالقول؛ كما  : "اَل َتُقوُلوا َراِعنًا" بالتنوين، يقول: ال تقولوا ُحم  وقد قرأها الحسن البصرى 

 تقول: قالوا خيرا وقالوا شر ا.
َنا{ أى ان ِم ُيب َعُثوَن{ وقوله: }َوُقوُلوا  ان ُظر  ِنى ِإَلى َيو  رنا، )قال هللا(: }]َقاَل[ َأن ِظر  تظرنا. و)َأن ِظرنا(: أخِ 

َتِبس  ِمن   َم َيُقوُل الُمَناِفُقوَن َوال مناِفَقاُت[ ِللهِذيَن آَمُنوا ان ُظُروَنا َنق   يريد أخِ رنى, وفى سورة الحديد }]َيو 
{ خفيفة األِلف على معنى االنتظار . وقرأها حمزة الزي ات: "ِللهِذيَن آَمُنوا َأن ِظُروَنا" على معنى ُنوِرُكم 

 التأخير.
 

ِرِكيَن َأن ُيَنزهَل َعَلي ُكم  مِ ن  َخي ٍر مِ ن ره  َتصُّ } مها َيَودُّ الهِذيَن َكَفُروا  ِمن  أَه ِل ال ِكَتاِب َواَل ال ُمش  بِ ُكم  َوّللاهُ َيخ 
َمِتِه َمن َيَشآُء وَ  ِل ال َعِظيِم {ِبَرح   ّللاهُ ُذو ال َفض 
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ِرِكيَن...{   وقوله: }مها َيَودُّ الهِذيَن َكَفُروا  ِمن  أَه ِل ال ِكَتاِب َواَل ال ُمش 
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معناه: ومن المشركين، ولو كانت "المشركون" رفعًا مردودًة على "ال ِذيَن َكَفروا" كان صوابا ]تريد ما 
شركون[، ومثلها فى المائدة: }]َيَأيَُّها ال ِذيَن آَمُنوا اَل َتتهِخُذوا الهِذيَن اتهَخُذوا ِديَنُكم  يود  الذين كفروا وال الم

ِلَياَء{، ُقرئت بالوجهين: ]والكفاِر، وا ِلُكم  َوال ُكفهاَر َأو  لكفاَر[، ُهُزوًا َوَلِعبًا[ ِمَن الهِذيَن ُأوُتوا الِكَتاَب ِمن  َقب 
: "وِمن الكف اِر أوِلياء". وكذلك قوله: }َلم  َيُكِن الهِذيَن َكَفُروا ِمن  أَه ِل ال ِكَتاِب وهى فى قراءة عبدهللا

ِرِكيَن{ فى موضع خفض على قوله: }ِمن أَهِل الِكتاِب{: ومن المشركين، ولو كانت رفعا كان  َوال ُمش 
 صوابا؛ ترد  على الذين كفروا.

 
ٍء َقِديٌر {} َما َننَسخ  ِمن  آَيٍة َأو  ُننِسهَ  َلم  َأنه ّللاهَ َعَلى ُكلِ  َشي  ِلَها َأَلم  َتع  ن َها َأو  ِمث   ا َنأ ِت ِبَخي ٍر مِ 

 
 وقوله: }َما َننَسخ  ِمن  آَيٍة َأو  ُننِسَها...{

 آَيٍة َأو  َأو  ُنن ِسَها( عامة القر اء يجعلونه من النسيان، وفى قراءة عبدهللا: "َماُنن ِسَك ِمن   -)َأو  ُنن ِسئ َها 
ها َنِجئ  ِبِمث لها َأو  َخي ٍر ِمنها" وفى قراءة سالم مولى أبى حذيفة: "َما َنن َسخ  ِمن  آَيٍة َأو  ُنن ِسَكَها"،  َنن َسخ 
فهذا يقو ى الن سيان. والن سخ أن ُيعَمل باآلية ثم َتنزل األخرى فيعمل بها وُتترك األولى. والن سيان ها 

على الترك؛ نتركها فال ننسخها كما قال هللا جل ذكره: }نُسوا ّللاهَ  - هنا على وجهين: أحدهما
{ يريد تركوه فتركهم. والوجه اآلخر  ُكر  َربهَك ِإَذا  -َفَنِسَيُهم  من الن سيان الذى ينسى، كما قال هللا: }َواذ 

وكلٌّ حسن. حدثنا الفر اء قال:  َنِسيَت{ وكان بعضهم يقرأ: "َأو  َنن َسأ َها" َيهمز يريد نؤخرها من النهِسيئة؛
ثنى قيس عن هشام بن عروة بإسناد برفعه إلى النبى  صلى هللا عليه وسلم أنه سمع رجال يقرأ  وحد 

."   فقال: "يرحم هللا هذا، هذا أذكرنى آياٍت قد كنت ُأنِسيتهن 
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أَ  َر ِباإِليَماِن َفَقد  َضله َسَوآَء } َأم  ُتِريُدوَن َأن َتس  ِل ال ُكف  ُل َوَمن َيَتَبده ُلوا  َرُسوَلُكم  َكَما ُسِئَل ُموَسى ِمن َقب 

ِبيِل {  السه
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}... َأُلوا  َرُسوَلُكم   وقوله: }َأم  ُتِريُدوَن َأن َتس 

ق مع ا على االستفهام على جهتين؛ إحداهما: أن تفر  ( )فى المعنى( تكون رد  " واألخرى أن )َأم  نى "أى 
تفهم بها. فتكون على جهة النسق، والذى ُينوى بها االبتداُء إال  أنه ابتداء مت صٌل بكالم. فلو  ُيس 

؛ ومن ذلك قول هللا: }الم َتن ِزيُل  ابتدأت كالما ليس قبله كالٌم، ثم استفهمت لم يكن إال  باألِلِف أو بَهل 
" وليس قبلها استفهام، فهذا دليل ال ِكَتاِب اَل َري َب ِفيِه ِمن  َرب ِ  َتَراُه{، فجاءت "َأم   ال َعاَلِميَن. َأم  َيُقوُلوَن اف 

{ فإن شئت  َأُلوا  َرُسوَلُكم  على أنها استفهاٌم مبتدأ على كالٍم قد سبقه. وأم ا قوله: }َأم  ُتِريُدوَن َأن َتس 
َلم  َأنه ّللا َ َعَلى جعلته على مثل هذا، وإن شئت قلت: قبله استفهام فُرد  عليه؛ و  هو قول هللا: }َأَلم  َتع 

ِريًّا َناُهم  ِسخ  َراِر. اتهَخذ  ُهم مِ َن اأَلش  ٍء َقِديَر{. وكذلك قوله: }َماَلَنا اَلَنَرى ِرَجااًل ُكن ا َنُعدُّ َأم  َزاَغت   ُكلِ  َشى 
ن شئت جعلته مردودا على قوله: َعن ُهُم اأَلب َصاُر{ فإن شئت جعلته استفهاما مبتدأ قد سبقه كالٌم، وإ

ِري ًا" بقطع  ناُهم  ِسخ  ِري ًا" يستفهم فى "َأتهَخذ  َناُهم  سخ  }َماَلَنا اَل َنَرى ِرَجااًل{ وقد قرأ بعض الُقر اء: "َأتهَخذ 
رَ  " ألن أكَثر ما تجىُء مع األلف؛ وكلٌّ صواب. ومثله: }َأَلي َس ِلى ُمل ُك ِمص  ق عليه "َأم   األلف ِلينسِ 

ِتى{ ثم قال: }َأم  َأَنا َخي ٌر ِمن  َهَذا{ والتفسير فيهما واحد. ورب ما جعلِت  ِرى ِمن  َتح  َوَهِذِه اأَلن َهاُر َتج 
" إذا سبقها استفهام ال تصلح أىٌّ فيه على جهة بل؛ فيقولون: هل لك ِقبلَنا حق أم أنت  العرُب "َأم 

  رجٌل معروٌف بالظ لم.
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 رجٌل معروف بالظُّلم؛ وقال الشاعر: يريدون: بل أنت
ُم َأم  ُكلٌّ ِإَلى  َحِبيبٌ  َلت  * َأِم النهو  ِرى َأَسل َمى َتَغو  ِ ما أد   َفَوّللا 

 معناه ]بل كل  إلى  حبيب[.
َدى" كقولك:  قة لمعنى ما صلحت فيه "أَحٌد"، و "ِإح  " فيجعلونها نَسقًا ُمفرِ  وكذلك تفعل العرب فى "َأو 

زيدا أو عمرا، فإذا وقعت فى كالم ال يراد به أحٌد وإن صلحت جعلوها على جهة بل؛  اضرب أحدهما
كقولك فى الكالم: اذهب إلى فالٍن أو َدع  ذلك فال تبرح اليوم. فقد َدل ك هذا على أن الرجل قد رجع 

َناُه ِإَلى ِماَئةِ  َسل  ِل وجعل "أو" فى معنى "بل"؛ ومنه قول هللا: }َوَأر  َأل ٍف َأو  َيِزيُدوَن{  عن أمره األو 
 وأنشدنى بعض العرب:

َلحُ  حى * وُصوَرِتها َأو  َأن ِت فى ال َعي ِن َأم  َنِق الضُّ مِس فى َرو  ِن الش   َبَدت  ِمث َل َقر 
 يريد: بل أنِت.

ِبيِل...{  وقوله: }َفَقد  َضله َسَوآَء السه
 كقولك للرجل: أتيت سواءك.و "سواء" فى هذا الموضع قصد، وقد تكون "سواء" فى مذهب غير؛ 



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

 
ُفِسهِ  ِد َأن  ِد ِإيَماِنُكم  ُكفهارًا َحَسدًا مِ ن  ِعن  وَنُكم ِمن  َبع  ِد َما َتَبيهَن } َوده َكِثيٌر مِ ن  أَه ِل ال ِكَتاِب َلو  َيُردُّ م  مِ ن َبع 

ِرِه إِ  َفُحوا  َحتهى َيأ ِتَي ّللاهُ ِبَأم  ُفوا  َواص  ٍء َقِديٌر {َلُهُم ال َحقُّ َفاع   نه ّللاهَ َعَلى ُكلِ  َشي 
 

 وقوله: }ُكفهارًا...{
ر لم ُينصب  على أنه نعٌت للكفار، إنما هو كقولك  ها هنا انقطع الكالُم، ثم قال: )َحَسدًا( كالمفسِ 

 للرجل: هو يريد بك الشر حسدا وبغيا.
}... ُفِسِهم  ِد َأن   وقوله:}مِ ن  ِعن 

 ا به فى كتبهم.من ِقَبل أنفسهم لم يؤمرو 
 

ُخَل ال َجنهَة ِإاله َمن َكاَن ُهودًا َأو  َنَصاَرى ِتل َك َأَماِنيُُّهم  ُقل  َهاُتوا  ُبر َهاَنُكم   ُتم  َصاِدِقيَن } َوَقاُلوا  َلن َيد  ِإن ُكن 
} 

 
ُخَل ال َجنهَة ِإاله َمن َكاَن ُهودًا َأو  َنَصاَرى... {   وقوله: }َوَقاُلوا  َلن َيد 
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يريد يهودي ا، فحذف الياء الزائدة ورجع إلى الفعل من اليهودي ة. وهى فى قراءة ُأبىٍ  وعبدهللا: "ِإال  َمن  
كان يهوِديا أو نصراِني ا" وقد يكون أن تجعل اليهود جمعًا واحُده هاِئد )ممدود، وهو مثل حاِئل ممدود( 

 .وُحول، وعاِئط وُعوط وِعيط وُعوَطط -من النوق  -
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (
ُمُه َوَسَعى ِفي َخَراِبَهآ ُأو اَلِئَك َما َكاَن  َكَر ِفيَها اس  ِ َأن ُيذ  َنَع َمَساِجَد ّللاه َلُم ِممهن  مه َلُهم  َأن } َوَمن  َأظ 

َيا ِخز ٌي َوَلُهم  ِفي اآل ن  ُخُلوَهآ ِإاله َخآِئِفيَن لهُهم  ِفي الدُّ  ِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم {َيد 
 

ُخُلوَهآ ِإاله َخآِئِفيَن...{  وقوله: }ُأو اَلِئَك َما َكاَن َلُهم  َأن َيد 
بوا المسجد. وإنما أظهر هللا عليهم المسلمين فى  قوا وخر  وُم كانوا َغَزوا بيت المقدس فقتلوا وحر  هذه الرُّ

 ال مستخِفين، لو ُعِلم بهم لقِتلوا.فبنوه، )ولم( تكن الروم تدخله إ -رحمه هللا  -زمن عمر 
ن َيا ِخز ٌي...{  وقوله: } لهُهم  ِفي الدُّ

يقال: إن مدينتهم األولى أظهر هللا عليها المسلمين فقتلوا مقاِتلَتهم، وسبَوا الذرارى والنساء، فذلك 
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 الخزى.
 وقوله: }َوَلُهم  ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم...{

 لمين من فتح الروم، ولم يكن بعد.يقول فيما وعد هللا المس
 

ِض ُكلٌّ لهُه َقاِنُتوَن { َماَواِت َواأَلر   } َوَقاُلوا  اتهَخَذ ّللاهُ َوَلدًا ُسب َحاَنُه َبل لهُه َما ِفي السه
 

 وقوله: }ُكلٌّ لهُه َقاِنُتوَن...{
ة ألهل الطاعة ليست بعام ة.  يريد مطيعون، وهذه خاص 

 
َماوَ  رًا َفِإنهَما َيُقوُل َلُه ُكن  َفَيُكوُن {} َبِديُع السه ِض َوِإَذا َقَضى َأم   اِت َواأَلر 

 
  وقوبه: }َفِإنهَما َيُقوُل َلُه ُكن  َفَيُكوُن...{
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َم َيُقوُل ُكن   رفٌع وال يكون نصبا، إنما هى مرودة على "يقول" ]فإنما يقول فيكون[. وكذلك قوله: }َوَيو 
لُ  َناُه َأن نهُقوَل َلُه ُكن  َفَيُكوُن َقو  ٍء ِإَذا َأَرد  ُلَنا ِلَشى  { رفٌع ال غير. وأم ا التى فى النحل: }ِإنهَما َقو  ُه ال َحقُّ

َفَيُكوَن{ فإنها نصب، وكذلك التى فى "يس" نصٌب؛ ألن ها مردوٌة على فعل قد ُنصب بأن، وأكثر القر اء 
{ فقد على رفعهما. والرفع صواٌب، وذلك أن تجعل الك َناُه َأن نهُقوَل َلُه ُكن  الم مكتفيا عند قوله: }ِإَذا َأَرد 

، وإن كان الكسائى  ال ُيجيز الرفَع  تم  الكالم، ثم قال: فسيكون ما أراد هللا. وإن ه ألحبُّ الوجهين إلى 
 فيهما ويذهُب إلى النهسق.

 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (
ِلِهم  } َوَقاَل الهِذيَن الَ  ث َل َقو  ِلِهم  مِ  َلُموَن َلو اَل ُيَكلِ ُمَنا ّللاهُ َأو  َتأ ِتيَنآ آَيٌة َكَذِلَك َقاَل الهِذيَن ِمن َقب  َتَشاَبَهت   َيع 

ٍم ُيوِقُنوَن {  ُقُلوُبُهم  َقد  َبيهنها اآلَياِت ِلَقو 
 

}...  وقوله: }َتَشاَبَهت  ُقُلوُبُهم 
ابهت بالتثقيل؛ ألن ه ال يقول: تشابهت قلوبهم فى ا تفاقهم على الكفر. فجعله اشتباها. وال يجوز تش 

يستقيم دخول تاءين زائدتين فى تفاعلت وال فى أشباهها. وإنما يجوز اإلدغام إذا قلت فى االستقبال: 
 تتشابه )عن قليل( فتدغم التاء الثانية عند الشين.
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َناَك ِبال َحقِ  َبِشيرًا وَ  َسل  َحاِب ال َجِحيِم {} ِإنها َأر  َأُل َعن  َأص   َنِذيرًا َواَل ُتس 
 

َحاِب ال َجِحيِم...{ َأُل َعن  َأص   وقوله: }َواَل ُتس 
قرأها ابن عباس ]وأبو جعفر[ محمد بن على  بن الحسين جزما، وقرأها بعض أهِل المدينة جزما، 

لقر اء ]بعد[ على رفعها علىالخبر: وجاء التفسير بذلك، ]إال أن  التفسير[ على فتح التاء على النهى. وا
ئُل، وفى قراءة أبى  "وما ُتسأُل" وفى قراءة عبدهللا: "ولن ُتسأَل" وهما شاهدان للرفع.   ولسَت ُتس 
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ٌل َواَل َتنَفُعَها َشَفاَعٌة  َبُل ِمن َها َعد  ئًا َواَل ُيق  ٍس َشي  ٌس َعن نهف  ِزي َنف  مًا اله َتج   َواَل ُهم  ُينَصُروَن {} َواتهُقوا  َيو 
 

ٌل...{ َبُل ِمن َها َعد   وقوله: }َواَل ُيق 
يٌة.  يقال: ِفد 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (

اَل اَل َيَناُل يهِتي قَ } َوِإِذ اب َتَلى ِإب َراِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماٍت َفَأَتمهُهنه َقاَل ِإنِ ي َجاِعُلَك ِللنهاِس ِإَمامًا َقاَل َوِمن ُذر ِ 
ِدي الظهاِلِميَن {  َعه 

 
 وقوله: }َوِإِذ اب َتَلى ِإب َراِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماٍت...{

ن ة؛ خمٌس فى الرأس، وخمس فى الجسد؛ فأما الالتى فى الرأس  يقال: أمره بخالٍل عشٍر من السُّ
واك. وأما الال ارب، واالستنشاق، والمضمضة، والسِ  ق، وقص  الش  تى فى الجسد فالِختان، وَحل ق فالَفر 

َغين يعنى اإلبطين. قال الفر اء: * ويقال للواحد ُرف غ *َ َواالستنجاء.  العانة، وتقليم األظافر، ونتف الُرف 
يك وُيستن  بك،  ؛ فقال هللا تبارك وتعالى: }ِإنِ ي َجاِعُلَك ِللنهاِس ِإَمامًا{: ُيهتَدى بَهد  {: عمل بهن  }َفَأَتمهُهنه

يهِتي{ على المسئلة.فقال  : ربِ  }َوِمن ُذرِ 
ِدي الظهاِلِميَن...{  وقوله: }اَل َيَناُل َعه 

ر هذا  ِدى الظهاِلُموَن". وقد فس  يقول: ال يكون للمسلمين إمام مشرك. وفى قراءة عبدهللا: "اَلَيَناُل َعه 
 ألن ما نالك فقد ِنلته، كما تقول: نلت خيرك، ونالنى خيُرك.

 
َنآ ِإَلى ِإب َراهِ } َوِإذ  جَ  َقاِم ِإب َراِهيَم ُمَصلًّى َوَعِهد  نًا َواتهِخُذوا  ِمن مه َنا ال َبي َت َمَثاَبًة لِ لنهاِس َوَأم  َماِعيَل َأن َعل  يَم َوِإس 

ُجوِد { كهِع السُّ ِتَي ِللطهاِئِفيَن َوال َعاِكِفيَن َوالرُّ َرا َبي   َطهِ 
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َنا ال َبي    َت َمَثاَبًة لِ لنهاِس...{وقوله: }َوِإذ  َجَعل 

أراد: من كل مكان. والمثابة فى كالم العرب كالواحد؛ مثل  -من المثابة والمثاب  -يثوبون إليه 
  المقام والمقامة.
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نًا...{  وقوله: }َوَأم 
ه حتى يخرج من الحرم،  ا ثم عاذ بالحرم لم ُيَقم عليه حد  يقال: إن من جنى جناية أو أصاب حد 

، فذلك أمنه. ومن  جنى وي ؤمر ِبَأاله يخاَلط وال يباَيع، وأن يضيهق عليه )حتى يخرج( ليقام عليه الحد 
ا أقيم عليه فى الَحَرم.  من أهل الحرم جناية أو أصاب حد 

َقاِم ِإب َراِهيَم ُمَصلًّى...{  وقوله:}َواتهِخُذوا  ِمن مه
صحاب الجزم[، ومن قرأ "واتهَخذوا" ففتح الخاء كان خبرا؛ وقد قرأت الُقرهاء بمعنى الجزم ]والتفسير مع أ

 يقول: جعلناه مثابة لهم واتخذوه مصلى، وكل  صواب إن شاء هللا.
ِتَي...{ َرا َبي   وقوله: }َأن َطهِ 

 يريد: من األصنام أال  تعلهق فيه.
 وقوله: }ِللطهاِئِفيَن َوال َعاِكِفيَن...{

جُ  كهِع السُّ  وِد{ يعنى أهل اإلسالم.يعنى أهله }والرُّ
 

َلُه ِمَن الثهَمَراِت َمن  آَمَن ِمن ُهم  ِباَّللهِ  ُزق  أَه  َعل  َهاَذا َبَلدًا آِمنًا َوار  ِم اآلِخِر } َوِإذ  َقاَل ِإب َراِهيُم َربِ  اج  َيو   َوال 
َطرُُّه ِإَلى َعَذاِب النهارِ    َوِبئ َس ال َمِصيُر {َقاَل َوَمن َكَفَر َفُأَمتِ ُعُه َقِلياًل ُثمه َأض 

 
 وقوله: }َوَمن َكَفَر..{

َطرُُّه  من قول هللا تبارك وتعالى }َفُأَمتِ ُعُه{ على الخبر. وفى قراءة ُأَبى  "َومن  َكَفَر َفُنَمتِ ُعه َقِلياًل ُثمه َنض 
يه على إلى عذاِب الناِر" )فهذا وجه(. وكان ابن عباس يجعلها مت صلة بمسئلة إبراهيم صلى هللا عل

َطِرر ه؛ فإذا تركت  ه قليال ثم اضَطرهه" )منصوبة موصولة(. يريد ثم اض  ِتع  معنى: َرب  "وَمن  َكَفر فأم 
ِه. وقرأ يحيى بن  التضعيف نصبت، وجاز فى هذا المذهب كسر الراء فى لغة الذين يقولون ُمدِ 

ِتُعه قِليال ثم إضَطرُّة" بكسر األلف كما تقول: أَ   نا إعَلم ذلك.َوثهاب: "َفِإم 
 

  المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (
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ِميُع  َماِعيُل َربهَنا َتَقبهل  ِمنهآ ِإنهَك َأنَت السه َبي ِت َوِإس  َقَواِعَد ِمَن ال  َفُع ِإب َراِهيُم ال  َعِليُم {} َوِإذ  َير   ال 
 

َقَواِعَد مِ  َفُع ِإب َراِهيُم ال  َماِعيُل...{وقوله: }َوِإذ  َير   َن ال َبي ِت َوِإس 
يقال هى إساس البيت. واحدتها قاعدة، ومن النساء اللواتى قد قعدن عن المحيض قاعد بغير هاء. 

 ويقال المرأة الرجل قعيدته.
 وقوله:}َربهَنا َتَقبهل  ِمنهآ...{

 يريد: يقوالن ربنا. وهى فى قراءة عبدهللا "ويقوالِن ربنا".
 

َنآ ِإنهَك َأن} َربهَنا َوا ِلَمًة لهَك َوَأِرَنا َمَناِسَكَنا َوُتب  َعَلي  يهِتَنآ ُأمهًة مُّس  ِلَمي ِن َلَك َوِمن ُذرِ  َنا ُمس  َعل  َت التهوهاُب الرهِحيُم ج 
} 

 
 وقوله: }َوَأِرَنا َمَناِسَكَنا...{

يهة. "وأِرن ا" ضمههم إلى نفسه، فصاروا كالمتكل مين وفى قراءة عبدهللا: "وَأِرِهم مناِسكهم" ذهب إلى الذُّرِ 
ة. يهة خاص   عن أنفسهم؛ يدل ك على ذلك قوله: }وابعث فيهم رسوال{ رجع إلى الذُّرِ 

 
َيا َوِإنهُه ِفي اآل ن  َناُه ِفي الدُّ َطَفي  َسُه َوَلَقِد اص  لهِة ِإب َراِهيَم ِإاله َمن َسِفَه َنف   ِخَرِة َلِمنَ } َوَمن َير َغُب َعن مِ 

اِلِحيَن {  الصه
 

َسُه...{   وقوله: }ِإاله َمن َسِفَه َنف 
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ِرفة. وكذلك قوله: }ِبطرت مِعيشتها{ وهى من المعرفة كالنكرة،  سه( وهى َمع  العرب توقع سِفه على )َنف 
ر فى أكثر الكالم نكرة؛ كقولك: ِضقت بِه َذر عا، وقوله: }َفإن  ِطب َن َلكُ  ر، والمفسِ  م  َعن  َشىٍء ألنه مفسِ 

سًا{ فالفعل للَذر ع؛ ألنك تقول: ضاق َذر عى به، فلمها جعلت الِضيق مسَندا إليك فقلت: ضقت  ن ُه َنف  مِ 
جاء الهذ رع مفسرا ألن الضيق فيه؛ كما تقول: هو أوسعكم دارا. دخلِت الدار لتدل  على أن السعة فيها 
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نَ  َت َبط  َت رأيك الفى الرهُجل؛ وكذلك قولهم: قد َوِجع  ت، ]قال أبو عبدهللا: أكثر  -أو  -ك، ووِثق  َوِفق 
ظنِ ى وِثقت بالثاء[ إنما الفعل لألمر، فلمها ُأسند الفعل إلى الرُجل صلح النصب فيما عاد بذكره على 
التفسير؛ ولذلك ال يجوز تقديمه، فال يقال: رأَيه َسِفَه زيٌد، كما ال يجور دارا أنت أوسعهم؛ ألنه وإن 

 معرفة فإنه فى تأويل نكرة، ويصيبه النصب فى موضع نصب النكرة وال يجاوزه.كان 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (

يَن َفاَل َتُموُتنه َإاله وَ  َطَفى َلُكُم الدِ  ُقوُب َياَبِنيه ِإنه ّللاهَ اص  ى ِبَهآ ِإب َراِهيُم َبِنيِه َوَيع  ِلُمونَ } َوَوصه ُتم مُّس  * َأم   َأن 
ُبُد الهَك وَ  ِدي َقاُلوا  َنع  ُبُدوَن ِمن َبع  ُت ِإذ  َقاَل ِلَبِنيِه َما َتع  ُقوَب ال َمو  اله آَباِئَك ُكنُتم  ُشَهَدآَء ِإذ  َحَضَر َيع 

ِلُموَن { ُن َلُه ُمس  َحاَق الهًا َواِحدًا َوَنح  َماِعيَل َوِإس   ِإب َراِهيَم َوِإس 
 

ى ِبَهآ ِإب    َراِهيُم َبِنيِه...{وقوله: }َوَوصه
 فى مصاحف أهل المدينة "وَأوصى" وكالهما صواٌب كثيٌر فى الكالم.

ُقوُب...{   وقوله: } َوَيع 
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: "َأن  َيا بَنىه إن هللا  ى بهذا أيضا. وفى إحدى القراءتين قراءة عبدهللا أو قراءة ُأَبىٍ  أى ويعقوُب وص 
اهم "بأن" وليس فى قراءتنا "أن"، وكل  صواب. اصطفى لكم الدين" يوقع وصى على "أن"  يريد وص 

؛ كما  ، وجاز إلقاء أن  فمن ألقاها قال: الوصيهة قول، وكل  كالم رجع إلى القول جاز فيه دخول َأن 
قال هللا عزه وجله فى النساء: }يوِصيكم ّللا ُ فى أوالِدكم ِللذكِر مثل حظِ  األنثيين{ ألن الوصيهة كالقول؛ 

 نى الكسائى:وأنشد
 إنى سُأبدى لك فيما ُأبدى * لى َشَجنان َشجن بنجد

 * وشَجن لى ببالد الِسن د *
ألن اإلبداء فى المعنى بلسانه؛ ومثله قول هللا عز  وجل  }َوَعَد ّللا ُ الهذيَن آمُنوا وَعِملوا الصاِلحاِت ِمن هم 

 مغِفرًة{ ألن الِعَدة قول. فعلى َهذا ُيبنى ما ورد من نحوه.
وقول النحوي ين: إنما أراد: أن فُألِقيت  ليس بشىء؛ ألن هذا لو كان لجاز إلقاؤها مع ما يكون فى 

 معنى القول وغيره.
وإذا كان الموضع فيه ما يكون معناه معنى القول ثم ظهرت فيه أن فهى منصوبة األلف. وإذا لم 

 يكن ذلك الحرف يرجع إلى معنى القول سقطت أن من الكالم.
َنا ُنوحًا إلى فأم ا  َسل  الذى يأتى بمعنى القول فتظهر فيه أن مفتوحة فقول هللا تبارك وتعالى: }إنها َأر 

َطَلُقوا وهم َيَتَخاَفُتوَن. َأن   ِمه َأن  َأنِذر قومك{ جاءت أن مفتوحة؛ ألن الرسالة قول. وكذلك قوله }فان  َقو 
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ُخلنا{ والتخافت قول. وكذلك كل  ماكان فى الق َواُهم  َأِن اَل َيد  رآن. وهو كثير. منه قول هللا }وآِخُر َدع 
ِ ]َعَلى الظهاِلمين[{ األذان قول، والدعوى قول فى  َنُة ّللا  َنُهم  َأن  َلع  {. ومثله: }َفَأذهَن ُمَؤذِ ٌن َبي  الحمُد َّلل 

  األصل.
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ذ المجِرمون ناِكُسوا ُرُءوِسِهم ِعنَد َرب ِهم وأم ا ما ليس فيه معنى القول فلم تدخله أن فقول هللا }ولو َتَرى إِ 
َربهَنا َأب ِصرَنا{ فلم ا لم يكن فى "أبصرنا" كالم يدل  على القول أضمرت القول فأسقطت أن؛ ألن ما بعد 

القول حكاية ال تحدث معها أن. ومنه قول هللا }والمالِئكُة باِسطوا َأيِديهم َأخِرجوا َأنفسكم{. معناه: 
َفُع ِإبراِهيُم الَقواِعَد ِمن البيِت وِإسمِعيُل َربهَنا َتَقبهل  يقولون أخر  جوا. ومنه قول هللا تبارك وتعالى: }وِإذ  َير 

 ِمن ا{. معناه يقوالِن "َربهَنا َتَقبهل  منها" وهو كثير. فِقس بهذا ما ورد عليك.
ُبُد الهَك َواله آَباِئَك ِإب َراِهيمَ  ِلُموَن [. ]وقوله:... َقاُلوا  َنع  ُن َلُه ُمس  َحاَق الهًا َواِحدًا َوَنح  َماِعيَل َوِإس   َوِإس 

قرأِت الُقر اء "نعبد ِإلهك وِإله آباِئك"، وبعُضهم قرأ "وِإله َأِبيك" واحدا. وكأن الذى قال: أبيك )ظن  أن 
د بعد األب العهم.  والعرب تجعل األعمام العم  ال يجوز فى اآلباء( فقال "وِإله أِبيك ِإبراِهيم"، ثم عد 

 كاآلباء، وأهَل األم  كاألخوال. وذلك كثير فى كالمهم.
 

ِرِكينَ  َتُدوا  ُقل  َبل  ِملهَة ِإب َراِهيَم َحِنيفًا َوَما َكاَن ِمَن ال ُمش    {} َوَقاُلوا  ُكوُنوا  ُهودًا َأو  َنَصاَرى َته 
 

 وقوله: }ُقل  َبل  ِملهَة ِإب َراِهيَم َحِنيفًا...{
مر هللا محمدا صلى هللا عليه وسلم. فإن نصبتها بـ "نكون" كان صوابا؛ وإن نصبتها بفعل مضمر أ

كان صوابا؛ كقولك بل نت ِبع "ِمل ة ِإبراِهيم"، وإنما أمر هللا النبى محمدا صلى هللا عليه وسلم فقال "قل 
  بل ِمل ة ِإبراِهيم".
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ِ َوَمآ أُ  َباِط َوَمآ ُأوِتَي } ُقوُلوا  آَمنها ِباَّلله ُقوَب َواأَلس  َحاَق َوَيع  َماِعيَل َوِإس  ن ِزَل ِإَلي َنا َوَمآ ُأنِزَل ِإَلى ِإب َراِهيَم َوِإس 
ِلُموَن { ُن َلُه ُمس  ن ُهم  َوَنح  ُق َبي َن َأَحٍد مِ  بِ ِهم  اَل ُنَفرِ   ُموَسى َوِعيَسى َوَما ُأوِتَي النهِبيُّوَن ِمن ره

 
...{وقوله: }اَل نُ  ن ُهم  ُق َبي َن َأَحٍد مِ   َفرِ 
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 يقول ال نؤمن ببعض األنبياء ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى.
 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (

ُن َلُه َعاِبدوَن { ِ ِصب َغًة َوَنح  َسُن ِمَن ّللاه ِ َوَمن  َأح   } ِصب َغَة ّللاه
 

}...ِ  وقوله: }ِصب َغَة ّللاه
ب, مردودة على الِملهلة, وإنما قيل "صبغة هللِا" ألن بعض النصارى كانوا إذا ُولد المولود جعلوه نَ  ص 

ِ" وهى  فى ماء لهم يجعلون ذلك تطهيرا له كالختانة. وكذلك هى فى إحدى القراءتين. قل "ِصبغة ّللا 
ِ" يأمر  بها محمدا صلى هللا عليه وسلم الِخَتانة، اختتن إبراهيم صلىاَّلل عليه وسلم فقال: "ِصبغة ّللا 

ة كان صوابا كما    فجرت الِصب غة على الِخَتانة لَصبغهم الِغل مان فى الماء، ولو رفعت الصبغة والِملل
ك  ك. فمن رفع أراد: هى ِملهة إبراهيم، هى صبغة هللا، هو َجدُّ ك ال َكده ك، وَجده ك الَكدُّ تقول العرب: َجدُّ

 لُت لك من الفعل.. ومن نصب أضمر مثل الذى ق
 

ُسوُل َعَلي ُكم  َشِهيدًا وَ  َناُكم  ُأمهًة َوَسطًا لِ َتُكوُنوا  ُشَهَدآَء َعَلى النهاِس َوَيُكوَن الره َلَة } َوَكَذِلَك َجَعل  ِقب  َنا ال  َما َجَعل 
ُسوَل ِممهن َينَقِلُب َعلَ  َلَم َمن َيتهِبُع الره ى َعِقَبي ِه َوِإن َكاَنت  َلَكِبيَرًة ِإاله َعَلى الهِذيَن الهِتي ُكنَت َعَلي َهآ ِإاله ِلَنع 

َ ِبالنهاِس َلَرُءوٌف رهِحيٌم {  َهَدى ّللاهُ َوَما َكاَن ّللاهُ ِلُيِضيَع ِإيَماَنُكم  ِإنه ّللاه
 

َناُكم  ُأمهًة َوَسطًا...{   وقوله: }َوَكَذِلَك َجَعل 

(1/75) 

 

ال }لِ َتُكوُنوا   ُشَهَدآَء َعَلى النهاِس{ يقال: إن كل  نبى  يأتى يوم القيامة فيقول: بل غت، فتقول  يعنى َعد 
قون األنبياء ونبي هم(، ثم  أمهته: ال، فيكذ بون األنبياء، )ثم يجاء بأم ة محمد صلى هللا عليه وسلم فيصدِ 

ق أمهته، فذلك قوله تبارك وتعالى: } لِ َتُكوُنوا  ُشَهَدآَء َعَلى النهاِس يأتى النبىُّ صلى هللا عليه وسلم فيصد 
ُسوُل َعَلي ُكم  َشِهيدًا{، ومنه قول هللا: }فكيف إذا ِجئنا ِمن كل أمهٍة ِبشهيٍد ]وجئنا بك على  َوَيُكوَن الره

 هؤالء شهيدا[{.
}...  وقوله: }َوَما َكاَن ّللاهُ ِلُيِضيَع ِإيَماَنُكم 
ل القبلة. فقالوا أسند اإليمان ِإلى األحياء من المؤمنين ، والمعنى فيمن مات من المسلمين قبل أن تحوه

للنبى صلى هللا عليه وسلم: كيف بصالة إخواننا الذين ماتوا على القبلة األولى؟ فأنزل هللا تبارك 
{ يريد إيمانهم ألنهم داخلون معهم فى الملهلة، وهو كقو  لك للقوم: وتعالى: }َوَما َكاَن ّللاهُ ِلُيِضيَع ِإيَماَنُكم 

 قد قتلناكم وهزمناكم، تريد: قتلنا منكم، فتواجههم بالقتل وهم أحياء.
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ِجِد ال   َر ال َمس  َهَك َشط  َضاَها َفَولِ  َوج  َلًة َتر  َمآِء َفَلُنَولِ َينهَك ِقب  ِهَك ِفي السه َحَراِم َوَحي ُث َما } َقد  َنَرى َتَقلَُّب َوج 

ُتم  َفَولُّوا  ُوُجِوَهُكم   بِ ِهم  َوَما ّللاهُ ِبَغاِفٍل َعمها ُكن  َلُموَن َأنهُه ال َحقُّ ِمن ره َرُه َوِإنه الهِذيَن ُأوُتوا  ال ِكَتاَب َلَيع  َشط 
َمُلوَن {  َيع 

 
َرُه...{  وقوله: }َفَولُّوا  ُوُجِوَهُكم  َشط 

 يريد: نحوه وتلقاءه، ومثله فى الكالم: ولِ  وجهك شطره، وتلقاءه، وُتَجاهه.
  المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (
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َلَتُهم   َلَتَك َوَمآ َأنَت ِبَتاِبٍع ِقب  َلَة } َوَلِئن  َأَتي َت الهِذيَن ُأوُتوا  ال ِكَتاَب ِبُكلِ  آَيٍة مها َتِبُعوا  ِقب  ُضُهم ِبَتاِبٍع ِقب  َوَما َبع 
َت أَه َواَءُهم مِ ن بَ  ٍض َوَلِئِن اتهَبع  ِد َما َجآَءَك ِمَن ال ِعل ِم ِإنهَك ِإَذًا لهِمَن الظهاِلِميَن {َبع   ع 

 
َلَتَك...{  وقوله: }َوَلِئن  َأَتي َت الهِذيَن ُأوُتوا  ال ِكَتاَب ِبُكلِ  آَيٍة مها َتِبُعوا  ِقب 

بَفَعل  أجيبت )لئن( بما يجاب به لو. ولو فى المعنى ماضية، ولئن مستقبلة، ولكن الفعل ظهر فيهما
فُأجيبتا بجواب واحٍد، وُشبِ هت كل  واحدة بصاحبتها. والجواب فى الكالم فى )لئن( بالمستقبل مثل 
َسن  إليك. وتجيب لو بالماضى  ، ولئن أسأت ال ُيح  ، ولئن أحسنت لُتكرمن  قولك: لئن قمت ألقومنه

. فهذا الذى عليه ُيعم ل، فإذا ُأجيبت لو بجواب لئن فتقول: لو قمت لقمت، وال تقول: لو قمت ألقومنه
، أال ترى أنك تقول: لو قمت, ولئن قمت، وال تكاد ترى  َليهما بالمضى  فالذى قلت لك من لفظ ِفع 

َفر ًا َلَظلُّوا{ فأجاب )لئن(  ه ُمص  عل تأتى( بعدهما، وهى جائزة، فلذلك قال }ولئن أرسلنا ِريحا فرَأو  )َتف 
ا لمثوبة ِمن ِعنِد هللا خير{ اآلية.بجواب )لو(، وأجاب )لو( بجواب )لئن(   فقال }ولو أنهم آمنوا واتَقو 

 
ُتُموَن ال   ن ُهم  َلَيك  َناَءُهم  َوِإنه َفِريقًا مِ  ِرُفوَن َأب  ِرُفوَنُه َكَما َيع  َلُموَن * } الهِذيَن آَتي َناُهُم ال ِكَتاَب َيع  َحقه َوُهم  َيع 

بِ َك َفاَل َتُكوَننه  َتِريَن { ال َحقُّ ِمن ره  ِمَن ال ُمم 
 

بِ َك...{ َلُموَن... ال َحقُّ ِمن ره ُتُموَن ال َحقه َوُهم  َيع  ن ُهم  َلَيك    قوله: }َوِإنه َفِريقًا مِ 
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لة التى ُصِرف إليها محمد صلى هللا عليه وسلم قبلة إبراهيم صلى هللا  المعنى أنهم ال يؤمنون بأن الِقب 
بِ َك{، إنها قبلة  عليه وسلم وعلى جميع ( فقال: يا محمد هو }ال َحقُّ ِمن ره األنبياء، ثم استأنف )الحقُّ

َتِريَن{: فال تشكهن  فى ذلك. والممتِرى: الشاك .  إبراهيم }َفاَل َتُكوَننه ِمَن ال ُمم 
 

َتِبُقوا  ال َخي َراِت َأي َن َما َتُكوُنوا   َهٌة ُهَو ُمَولِ يَها َفاس  ٍء } َوِلُكلٍ  ِوج   َيأ ِت ِبُكُم ّللاهُ َجِميعًا ِإنه ّللاهَ َعَلى ُكلِ  َشي 
 َقِديٌر {

 
َهٌة...{  وقوله: }َوِلُكلٍ  ِوج 

، يريد: مولٍ  وجَهه إليها. والتولية فى هذا الموضع  يعنى قبلة }ُهَو ُمَولِ يَها{: مستقِبلها، الفعل ِلكلٍ 
، أى إقبال، وفى }يولُّوُكم األدبار{، }ُثمه َولهي ِبرين{ انصراف. وهو كقولك فى الكالم: انصِرف إلى  تم ُمد 

, وانصرف إلى أهلك أى اذهب إلى أهلك. وقد قرأ ابن عباس وغيره "هو ُمَوالهها"، وكذلك قرأ  أقِبل إلى 
، فجَعل الفعل واقعا عليه. والمعنى واحد. وهللا أعلم.  أبو جعفر محمد بن على 

 ...) ({وقوله: }َأي َن َما َتُكوُنوا  
إذا رأيت حروف االستفهام قد ُوِصلت بـ )ما(، مثل قوله: أينما، ومتى ما، وأىٌّ ما، وحيث ما، وكيف 

ا تدعوا{ كانت جزاء ولم تكن استفهاما. فإذا لم توَصل بـ )ما( كان األغلَب عليها  َِ  ِ َِ ما، و }أي ًاَم
 االستفهاُم، وجاز فيها الجزاء.

َت الفعلين: الفعَل الذى مع أينما وأخواتها، وجواَبه؛ كقوله }َأي َن َما َتُكوُنوا  َيأ ِت  فإذا كانت جزاء جزم 
ِبُكُم ّللاهُ{ فإن أدخلت الفاء فى الجواب رفعت الجواب؛ فقلت فى مثله من الكالم: أينما تكن فآتيك. 

  }ومن كفر َفُأمتِ عه{. -تبارك وتعالى  -كذلك قول هللا 
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َت الفعل الذى يلى أين وكيف، ثم تجزم الفعل الثانى؛ ليكون جوابا لالستفهام، فإذا كانت استفهاما ر  فع 
بمعنى الجزاء؛ كما قال هللا تبارك وتعالى: }هل َأُدلُُّكم  على تجارٍة ُتن ِجِيكم ِمن َعذاٍب أليم{ ثم أجاب 

 }يغفر  َلُكم  ذنوَبكم{. -تبارك وتعالى  -االستفهام بالجزم؛ فقال 
تِنى إلى َأجٍل  -تبارك وتعالى  -ى جواب االستفهام فاًء نصبت كما قال هللا فإذا أدخلت ف }لوال ًأخهر 

َق{ فنصب. د   قِريٍب فًأصه
فإذا جئت إلى الُعُطوف التى تكون فى الجزاء وقد أجبته بالفاء كان لك فى العطف ثالثة أوجه؛ إن 
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ُر وتحمُد، وهو وجه الكالم. وإن شئت رفعت العطف؛ مثل قولك: إن تأتنى فإنى أهل ذاك، وُتؤ جَ 
شئت جزمت, وتجعله كالمردود على موضع الفاء. والرفُع على ما بعد الفاء. وقد قرأت القر اء "من 

ُفوها  دقاِت َفِنِعمها ِهى وإن  ُتخ  م . وكذلك }ِإن  ُتب ُدوا الص  يضِلِل هللا فال هاِدى له وَيَذر ُهم". َرف ع وَجز 
ُتوها الفقراَء فَ  م ورفع. ولو نصب َت على ما تنصب عليه ُعُطوف الجزاء وُتؤ  { َجز  ُِ َو َخي ٌر لهُكم  وُيَكفِ ر  ه 

 إذا استغنى ألصبت؛ كما قال الشاعر:
َبَأ فى جوِف الِعياِب ُقُطوُعها َر ِمطهيٌة * وُتخ  ِلِك النعماُن ُتع   فإن َيه 

ل، كان صوابا؛ كما ه على األو   قال بعد هذا البيت: وإن جزمت عطفا بعد ما نصبت ترد 
ُم ِمنها  طًة * َتَقصه  ُضلوعها -َأو َتكاُد  -وَتن ِحط  َحَصاٌن آِخَر الل يِل َنح 

وهو كثير فى الشعر والكالم. وأكثر ما يكون النصب فى الُعُطوف إذا لم تكن فى جواب الجزاء 
  الفاُء، فإذا كانت الفاُء فهو الرفع والجزم.
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ام بالفاء فنصبت فانِصِب العطوف، وإن جزمتها فصواب. من ذلك قوله فى وإذا أجبت االستفه
" على موضع الفاء؛ النها فى  " رددت "وَأُكن  ُكن  َِ ق وَأ ده َتِنى إلى َأَجٍل َقِريٍب َفَأصه ر  المنافقين }َلو اَل َأخه

ه عل ى ما بعدها، محل  جزٍم؛ إذ كان الفعل إذا وقع موقعها بغير الفاء ُجزم. والنصب على أن ترد 
فتقول: "وأكوَن" وهى فى قراءة عبدهللا بن مسعود "وأكون" بالواو، وقد قرأ بها بعض الُقر اء. قال: وأرى 

ذلك صوابا؛ ألن الواو ربما حذفت من الكَتاب وهى تراد؛ لكثرة ما ُتن َقص وُتزاد فى الكالم؛ أال ترى 
بإثباتها؛ فلهذا جازت. وقد ُأسقطت الواو من قوله أنهم يكتبون "الرحمن" وُسَليمن بطرح األلف والقراءُة 

{ اآلية، والقراءة على نيهة إثبات الواو. وأسقطوا من  رِ  ُع اإِلن ساُن بالش  باِنية{ ومن قوله }َوَيد  ُع الزه }َسَند 
اأَليكِة أِلفين فكتبوها فى موضع ليكة، وهى فى موضع آخر اأَلي كة، والُقرهاء علىالتمام، فهذا شاهد 

اِلحيَن".  على جواز "وأكون من الصه
 وقال بعض الشعراء:

ِرج  َنَوي ا َتد   فَأبُلوِنى َبِليهَتُكم َلَعلِ ى * ُأصُلُكم  وَأس 
(. فإن شئت رددته إلى موضع الفاء المضمرة فى لعل ى، وإن شئت جعلته فى موضع  فجزم )وأستدرج 

ن ت الجيم لكثرة توالى الحركات. وقد قرأ بعض  َبر" بالجزم وهم رفع فسك  ُزن ُهُم الَفَزُع اأَلك  القراء "ال َيح 
ُتم  لها كاِرهون" والرفع أحبُّ إلىه من الجزم. ُكموها وَأن   ينوون الرفع، وقرءوا "َأُنل ِزم 

َهٌة...({  وقوله: }َوِلُكلٍ  ِوج 
ه؛ وسمعتهم يقولون:  ه الَحَجر، العرب تقول: هذا أمر ليس له ِوجهة، وليس له ِجهة، وليس له َوج  وجِ 

عة، والَضَعة. ومعناه:  عة، والضِ  ه غير هذه الوض  ٌه م اله. ويقولون: َضع  هُة م اله، وَوج  ِجَهٌة م اله، وِوج 
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ه الَحَجر فله جهة؛ وهو َمَثل، أصله فى البناء يقولون: إذا رأيت الحجر فى البناء لم يقع موقعه  وج 
هه ِجهَته لكان صوابا.فأِدر ه فإنك ستقع على جهته. ولو نصبوا على    قوله: وجِ 
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 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (
َرهُ  ُتم  َفَولُّوا  ُوُجوَهُكم  َشط  ِجِد ال َحَراِم َوَحي ُث َما ُكن  َر ال َمس  َهَك َشط  َت َفَولِ  َوج  ِلَئاله َيُكوَن  } َوِمن  َحي ُث َخَرج 

ٌة إِ  َتُدوَن *ِللنهاِس َعَلي ُكم  ُحجه َمِتي َعَلي ُكم  َوَلَعلهُكم  َته  ِني َوأُلِتمه ِنع  َشو  ُهم  َواخ  َشو   اله الهِذيَن َظَلُموا  ِمن ُهم  َفاَل َتخ 
يُكم  َوُيَعلِ ُمُكُم ال ِكَتاَب َوال حِ  ُلوا  َعَلي ُكم  آَياِتَنا َوُيَزكِ  ن ُكم  َيت  َنا ِفيُكم  َرُسواًل مِ  َسل  َمةَ َكَمآ َأر   َوُيَعلِ ُمُكم مها َلم  َتُكوُنوا  ك 

َلُموَن {  َتع 
 

ٌة ِإاله الهِذيَن َظَلُموا ...{  وقوله: }ِلَئاله َيُكوَن ِللنهاِس َعَلي ُكم  ُحجه
يقول القائل: كيف استثنى الذين َظَلموا فى هذا الموضع؟ ولعلهم توههموا أن ما بعد إال  يخالف ما 

 فاعال كان الذى بعدها خارجا من الفعل الذى ُذكر, وإن كان قد نفى عما قبلها؛ فإن كان ما قبل إال  
قبلها الفعل ثبت لما بعد إال؛ كما تقول: ذهب الناس إال  زيدا، فزيد خارج من الذهاب، ولم يذهب 

 الناس إال زيد، فزيد ذاهب، والذهاب مثَبت لزيد.
{ وهو كما تقول  فقوله }ِإاله الهِذيَن َظَلُموا { ]معناه: إال الذين ُهم  َشو  ة لهم }فال َتخ  ظلموا منهم[، فال حجه

فى الكالم: الناُس كل هم ]لك[ حامدون إال الظالم لك المعتِدَى عليك، فإن ذلك ال يعتد  بعداوته وال 
ة له. وقد ُسمِ ى ظالما.   بتركه الحمد لموضع العداوة. وكذلك الظالم ال حجه
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: إال فى هذا الموضع بمنزلة الواو؛ كأنه قال: }ِلَئاله َيُكوَن ِللنهاِس َعَلي ُكم  وقد قال بعض النحويين
ٌة{ وال للذين ظلموا. فهذا صواب فى التفسير، خطأ فى العربية؛ إنما تكون إال بمنزلة الواو إذا  ُحجه

 عشرة إال عطفتها على استثناء قبلها، فهنالك تصير بمنزلة الواو؛ كقولك: لى على فالن أل ف إال
مائة، تريد بـ )إال ( الثانية أن ترجع على األل ف، كأنك أغفلت المائة فاستدركتها فقلت:اللهم  إال مائة. 

فالمعنى له على  ألف ومائة، وأن تقول: ذهب الناس إال أخاك، اللهم  إال أباك. فتستثنى الثانى، تريد: 
 إال أباك وإال أخاك؛ كما قال الشاعر:

اناما بالمدينِة   دار غيُر واحدٍة * داُر الخليفة إال داُر َمرو 
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 كأنه أراد: ما بالمدينة دار إال دار الخليفة ودار مروان.
ِني...{ َشو   وقوله: }َواخ 

اثبتت فيها الياء ولم تثبت فى غيرها، وكل  ذلك صواب، وإنما استجازوا حذف الياء ألن كسرة النون 
ف الياء من آخر الكالم إذا كان ما قبلها مكسورا، من ذلك "َربِ ى تدل  عليها، وليست َتَهيهُب العرب حذ

َرَمِن  وَنِن ِبماٍل{ ومن غير النون "الُمناد" و"الداع" وهو  -و  -َأك  أَهاَنِن" فى سورة "الفجر" وقوله: }َأُتِمدُّ
ُع  بانيَة كثير، يكتفى من الياء بكسرة ما قبلها، ومن الواو بضم ة ما قبلها؛ مثل قوله: }َسَند  ُع  -الزه َويد 

اإلن ساُن{ وما أشبهه، وقد ُتسقط العرب الواو وهى واو َجماع، اكُتِفى بالضمهة قبلها فقالوا فى ضربوا: 
 قد َضَرُب، وفى قالوا: قد قاُل ذلك، وهى فى هوازن وُعل يا قيس؛ أنشدنى بعضهم :

وا من أرادوا * وال يألو لهم أحد ضرارا  إذا ما شاُء ضرُّ
 نى الكسائى:وأنشد

 متى تقول َخَلت  من أهِلها الداُر * كأنهم بجناحى طائر طاروا
 وأنشدنى بعضهم:

 فلو َأن األطب ا كاُن ِعنِدى * وكان مع اأَلِطباِء األَساة
 وتفعل ذلك فى ياء التأنيث؛ كقول عنترة:

بِ  ِلى وَتَخضه   إن العدو  لهم ِإليك وِسيلة * ِإن يأ خذوِك تكحه
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 فون )ياء التأنيث( وهى دليل على األنثى اكتفاء بالكسرة.يحذ
}... َنا ِفيُكم  َسل   وقوله: }َكَمآ َأر 

م ومؤخهر(. {: كما أرسلنا، فهذ جواب )مقد  ُكم  ُكر  ُكروِنى َأذ   جواب لقوله: }فاذ 
رونى{ وفيها وجه آخر: تجعلها من ِصَلة ما قبلها لقوله: }أذكركم{ أال ترى أنه قد جعل لقوله: }اذك

جوابا مجزوما، )فكان فى ذلك دليل( على أن الكاف التى فى )كما( ِلَما قبلها؛ ألنك تقول فى الكالم 
: كما أحسنُت فَأحِسن. وال تحتاج إلى أن تشترط لـ )أحسن(؛ ألن الكاف شرط، معناه افعل كما 

ل مما جاء به التفسير؛ وهو صواب  بمنزلة جزاء يكون له فعلت. وهو فى العربية أنفذ من الوجه األو 
ِضِه. فقد صارت )فأِته( و )ترضه( جوابين.  جوابان؛ مثل قولك: إذا أتاك فالن فأِته ُتر 

 
ُفُروِن { ُكُروا  ِلي َواَل َتك  ُكم  َواش  ُكر  ُكُروِني َأذ   } َفاذ 

 
ُكُروا  ِلي...{  وقوله: }َواش 
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وال يقولون: نصحتك، وربما العرب ال تكاد تقول: شكرتك، إنما تقول: شكرت لك، ونصحت لك. 
 ِقيلتا؛ قال بعض الشعراء:

َمى َعليُكُم * فهال  شكرَت القوَم إذ لم تقاِتلِ  َسى وُنع   ُهُم َجمعوا ُبؤ 
 وقال النابغة:

 نصحُت بِنى عوٍف فلم َيَتقب لوا * رسولى ولم َتنجح  لديِهم وسائِلى
 

َتُل ِفي َسبيِل ّللاهِ  ُعُروَن { } َواَل َتُقوُلوا  ِلَمن  ُيق  َياٌء َوَلِكن اله َتش  َواٌت َبل  َأح   َأم 
 

َواٌت...{ ِ َأم  َتُل ِفي َسبيِل ّللاه   وقوله: }َواَل َتُقوُلوا  ِلَمن  ُيق 
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ِنى  ِمن أسمائهم؛ كقولك: ال تقولوا: هم أموات بل هم أحياء. وال يجوز فى األموات  َرف ع بإضمار َمك 
على األسماء إذا ُأضمرت ُوُصوفها أو أظِهرت؛ كما ال يجوز قلت عبَدهللا  النصب؛ ألن القول ال يقع

قائما، فكذلك ال يجوز نصب األموات؛ ألنك مضِمر ألسمائهم، إنما يجوز النصب فيما َقبله القول 
إذا كان االسم فى معنى قوٍل؛ من ذلك: قلت خيرا، وقلت شر ا. فترى الخير والشر  منصوبين؛ ألنهما 

نك قلت: قلت كالما حسنا أو قبيحا. وتقول: قلت لك خيرا، وقلت لك خير، فيجوز، إن قول، فكأ
جعلت الخير قوال نصبته كأنك قلت: قلت لك كالما، فإذا رفعته فليس بالقول، إنما هو بمنزلة قولك: 

 قلت لك مال.
{ و"خمسٌة" و"سبعٌة"، ال فابن على ذا ما ورد عليك؛ من المرفوع قوله: }سيقوُلون َثالَثٌة َراِبُعُهم  َكل   ُبُهم 

تبارك  -يكون نصبا؛ ألنه إخبار عنهم فيه أسماء مضمرة؛ كقولك: هم ثالثة، وهم خمسة. وأم ا قوله 
: }وَيُقوُلوَن َطاعٌة{ فإنه َرف ع على غير هذا المذهب. وذلك أن العرب كانوا يقال لهم: ال بد  -وتعالى 

و فى الشتاء والصيف، فيقو  لون: سمع وطاعة؛ معناه: ِمن ا السمع والطاعة، فجرى الكالم لكم من الَغز 
 على الرفع. ولو نصب على: نسمع سمعا ونطيع طاعة كان صوابا.

ُروف{.  ٌل َمع  َلى َلُهم َطاعٌة وَقو  وكذلك قوله تبارك وتعالى فى سورة محمٍد صل ى هللا عليه وسل م: }َفَأو 
دهم بقوله: "فأولى لهم"، ثم ذ كر ما يقولون فقال: يقولون إذا ُأِمروا "طاعة". "فإذا عزم عيهرهم وتهد 

األمر" َنكُلوا وكذبوا فلم يفعلوا. فقال هللا تبارك وتعالى }فَلو  َصَدُقوا هللا لكاَن َخي رًا لهم{، وربما قال 
بعضهم: إنما ُرِفعت الطاعة بقوله: لهم طاعة، وليس ذلك بشىء. وهللا أعلم. ويقال أيضا: "وذِكر 

ا الِقتال" و "طاعة" فأضمر الواو، وليس ذلك عندنا ِمن مذاهب العرب، فإن  يك موافقا للتفسير فيه
 فهو صواب.
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ٍص مِ َن اأَلَمَواِل َواأَلنُفِس َوالثهَمرَ  ِف َوال ُجوِع َوَنق  ٍء مِ َن ال َخو  ُلَونهُكم  ِبَشي  اِبِريَن {} َوَلَنب  ِر الصه  اِت َوَبشِ 
 

ٍص مِ َن اأَلَمَواِل َواأَلنُفِس َوالثهَمَراِت...{ ِف َوال ُجوِع َوَنق  ٍء مِ َن ال َخو  ُلَونهُكم  ِبَشي   وقوله: }َوَلَنب 
ولم يقل )بأشياء( الختالفها. وذلك أن ِمن تدل  على أن لكل ِصنٍف منها شيئا مضمرا: بشىء من 

 ذا، ولو كان بأشياء لكان صوابا.الخوف وشىء من ك
 

ِ َوِإنهآ ِإَلي ِه َراِجعوَن {  } الهِذيَن ِإَذآ َأَصاَبت ُهم مُِّصيَبٌة َقاُلوا  ِإنها َّلله
 

}...ِ  وقوله: }َقاُلوا  ِإنها َّلله
( فت ة. فإذا لم يقولوا )َّلل  ع خاصه حوا لم تكِسِر العرب )إنا( إال فى هذا الموضع مع الالم فى التوج 

ِ{ ألنها استعملت فصارت  فقالوا: إنا ِلزيد مِحبُّون، وِإنا ِلربِ نا حامدون عابدون. وإنما كسرت فى }ِإنها َّلله
"؛ كما قالوا: هاِلك وكاِفر، كسرت  كالحرف الواحد، فأشير إلى النون بالكسِر ِلكسرة الالم التى فى "َّلل 

ِ" كالحرف الواحد لكثرة استعمالهم الكاف من كاِفر لكسرة األلف؛ ألنه حرف واحد، فص ارت "إنا َّلل 
.ِ  إياها، كما قالوا: الحمِد َّلل 

 
َتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلي ِه َأن َيطهوه  َبي َت َأِو اع  ِ َفَمن  َحجه ال  َوَة ِمن َشَعآِئِر ّللاه َفا َوال َمر  َف ِبِهَما َوَمن } ِإنه الصه

  َشاِكٌر َعِليٌم {َتَطوهَع َخي رًا َفِإنه ّللاهَ 
 

َف ِبِهَما...{ َتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلي ِه َأن َيطهوه َبي َت َأِو اع    وقوله: }َفَمن  َحجه ال 

(1/85) 

 

كان المسلمون قد كرهوا الطواف بين الصفا والمروة؛ ِلَصَنمين كانا عليهما، فكرهوا أن يكون ذلك 
َبي َت َأِو تعظيما ِللصنمين، فأنزل هللا تبارك وتعال ِ َفَمن  َحجه ال  َوَة ِمن َشَعآِئِر ّللاه َفا َوال َمر  ى: }ِإنه الصه
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َف ِبِهَما{ وقد قرأها بعضهم "َأاله يطهوف" وهذا يكون على وجهين؛  َتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلي ِه َأن َيطهوه اع 
" ِصَلة على معنى اإللغاء؛ كما قال: } ُتك{ أحدهما أن تجعل "ال" مع "أن  ُجَد إذ  َأَمر  ما َمَنَعك َأاله َتس 

ل  ص فى تركه. واألو  والمعنى: ما منعك َأن تسجد. والوجه اآلخر أن تجعل الطواف بينهما يرخه
 المعمول به.

 وقوله: }َوَمن َتَطوهَع َخي رًا...{
  "يتطوع".تنصب على )جهة فعل(. وأصحاب عبدهللا وحمزة "َوَمن  َيطهوهع "؛ ألنها فى مصحف عبدهللا

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (

ِد َما َبيهنهاُه ِللنهاِس ِفي ال ِكَتابِ  َبيِ َناِت َوال ُهَدى ِمن َبع  ُتُموَن َمآ َأنَزل َنا ِمَن ال   ُأواَلِئَك َيلَعُنُهُم ّللاهُ } ِإنه الهِذيَن َيك 
َعُنُهُم الالهِعُنوَن {  َوَيل 

 
َعُنُهُم الالهِعُنوَن...{وقوله: }ُأوالَ   ِئَك َيلَعُنُهُم ّللاهُ َوَيل 

قال ابن عباس: "الالِعنون" كل  شىء على وجه األرض إال الَثَقلين. ]و[ قال عبدهللا بن مسعود: إذا 
تال عن الرجالن فلعن أحدهما صاحبه وليس أحدهما مستِحق  اللعن رجعِت اللعنة على المستِحق  

ها واحد منهما رجعت على اليهود الذين كتموا ماأنزل هللا تبارك وتعالى. فجعل لها، فإن لم يستحق  
ر.  اللعنة من المتالعنين من الناس على ما فس 

 
َمِعي ِ َوال َمالِئَكِة َوالنهاِس َأج  َنُة ّللاه  َن {} ِإن الهِذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهم  ُكفهاٌر ُأوَلِئَك َعَلي ِهم  َلع 

 
َمِعينَ وقوله:  ِ َوال َمالِئَكِة َوالنهاِس َأج  َنُة ّللاه   ...{}ِإن الهِذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهم  ُكفهاٌر ُأوَلِئَك َعَلي ِهم  َلع 
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فـ "المالئكة والناس" فى موضع خفض؛ تضاف اللعنة إليهم على معنى: عليهم لعنة هللا ولعنة 
ِ والمالِئكُة والناُس أجمعون" وهو جائز فى العربية وإن المالئكة ولعنة الناس. وقرأها ال حسن "لعنة ّللا 

ِ( كقولك يلعنهم هللا ويلعنهم المالئكة والناس.  كان مخالفا للكَتاب. وذلك أن قولك )عليهم لعنة ّللا 
والعرب تقول: عجبت من ظلمك نفَسك، فينصبون النفس؛ ألن تأويل الكاف رفع. ويقولون: عجبت 

ُسك، فيرفعون النفَس؛ ألن تأويل الكاف نصب. فابن على ذا ما ورد عليك. من غلبتك  َنف 
ومن ذلك قول العرب: عجبت من تساقط البيوت بعُضها على بعض، وبعِضها على بعض. فمن 

رفع َرد  البعض إلى تأويل البيوت؛ ألنها رفع؛ أال ترى أن المعنى: عجبت من أن تساقطت  بعُضها 
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 أجراه على لفظ البيوت, كأنه قال: من تساقِط بعِضها على بعض. على بعض. وَمن  خفض
ل الذى فى تأويل رفع أو نصب قد ُكنى عنه؛ مثل قولك:  وأجوُد ما يكون فيه الرفع أن يكون األو 

عجبت من تساقطها. فتقول ها هنا: عجبت من تساقطها بعُضهاعلى بعض؛ ألن الخفض إذا َكَنيت 
 إلى المعنى الذى يكون رفعا فى الظاهر، والخفض جائز. وتعمل عنه قبح أن ينعت بظاهر، فرد  

فيما تأويله النصب بمثل هذا فتقول: عجبت من إدخالهم بعَضهم فى إثر بعض؛ تؤثر النصب فى 
 )بعضهم(، ويجوز الخفض.

 
ِل َوالنهَهاِر َوال ُفل ِك  ِتاَلِف اللهي  ِض َواخ  َماَواِت َواأَلر  ِر ِبَما َينَفُع النهاَس } ِإنه ِفي َخل ِق السه ِري ِفي ال َبح  الهِتي َتج 

ِتَها َوَبثه ِفيَها ِمن ُكلِ  َدآبهٍة وَ  َد َمو  َض َبع  َيا ِبِه اأَلر  َمآِء ِمن مهآٍء َفَأح  َياِح َوَمآ َأنَزَل ّللاهُ ِمَن السه ِريِف الرِ  َتص 
ِض آل َمآِء َواأَلر  ِر َبي َن السه َحاِب ال ُمَسخه ِقُلوَن {َوالسه ٍم َيع   َياٍت لِ َقو 

 
َياِح...{ ِريِف الرِ   وقوله: }َوَتص 

 تأتى مر ة َجُنوبا، ومر ة َشَماال، وَقُبوال، وَدُبورا. فذلك تصريفها.
  المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (
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ِ َأنَدادًا ُيِحبُّوَنهُ  ِ َوَلو  َيَرى الهِذيَن } َوِمَن النهاِس َمن َيتهِخُذ ِمن ُدوِن ّللاه ِ َوالهِذيَن آَمُنوا  َأَشدُّ ُحب ًا َّلله م  َكُحبِ  ّللاه
َ َشِديُد ال َعَذاِب { ِ َجِميعًا َوَأنه ّللاه َن ال َعَذاَب َأنه ال ُقوهَة َّلله  َظَلُموا  ِإذ  َيَرو 

 
ِ َأنَداداً  ِ...{وقوله: }َوِمَن النهاِس َمن َيتهِخُذ ِمن ُدوِن ّللاه   ُيِحبُّوَنُهم  َكُحبِ  ّللاه

ِ{ من  -وهللا أعَلم  -يريد  يحب ون األنداد، كما يحب  المؤمنون هللا. ثم قال: }َوالهِذيَن آَمُنوا  َأَشدُّ ُحب ًا َّلله
 أولئك ألنداد.

َن ال َعَذاَب...{  وقوله: }َوَلو  َيَرى الهِذيَن َظَلُموا  ِإذ  َيَرو 
القوة هلل وأن هللا" وجوابه متروك. وهللا أعلم. )وقوله(: }وَلو  أنه ُقر آنًا ُسيِ َرت  به  يوقع "يرى" على "أن

{ وَترك الجواب فى القرآن كثير؛ ألن معانى الجنة والنار مكرر معروف. وإن شئت  الِجباُل َأو  ُقطِ َعت 
 ياء أحسن من كسرها.كسرت إن  وإن  وأوقعت "يرى" على "إذ" فى المعنى. وَفت ُح أن  وأن  مع ال

ومن قرأ "َوَلو  َتَرى الهِذيَن َظَلُموا" بالتاء كان وجه الكالم أن يقول "إن القوة..." بالكسر "وِإن..."؛ ألن 
ؤية ِمن  -"ترى" قد وقعت على )الذين ظلموا( فاستؤنفت "ِإن  (" ولو فتحتهما على تكرير الر  )وإن 

ِ "ترى" وِمن "يرى" لكان صوابا؛ كأنه قال:  "ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب" يرون }َأنه ال ُقوهَة َّلله
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 َجِميعًا{.
 

َنا َعَلي ِه آَبآَءَنآ َأَوَلو  َكا َفي  ئًا } َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتهِبُعوا َمآ َأنَزَل ّللاهُ َقاُلوا  َبل  َنتهِبُع َمآ َأل  ِقُلوَن َشي  َن آَباُؤُهم  اَل َيع 
َتدُ   وَن {َواَل َيه 

 
}...   وقوله: }َأَوَلو  َكاَن آَباُؤُهم 
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َتنصب هذه الواو؛ النها ولو عطٍف ُأدخلت  عليها أِلُف االستفهام، وليست بـ )أو( التى واوها ساكنة؛ 
ألن األِلف ِمن َأو  ال يجوز إسقاطها، وألف االستفهام تسقط؛ فتقول: ولو كان، أَو لو كان إذا 

 استفهمت.
َنا َعَلي ِه آَبآَءَنآ{ قال هللا تبارك وتعالى: يا محمد قل وإنما عيه  رهم هللا بهذا ِلَما قالوا }َبل  َنتهِبُع َمآ َأل َفي 

}َأَوَلو  َكاَن آَباُؤُهم  { فقال "آباؤهم" لَغيبتهم، ولو كانت "آباؤكم" لجاز؛ ألن األمر بالقول يقع مخاطبا؛ 
{، }َأَوَلم  َيِسيُروا{.مثل قولك: قل لزيد َيُقم، وقل له ُقم   ُعوُهم  ي َطاُن َيد   . ومثله }َأَوَلو  َكاَن الشه

ُلوَن{ فى الواقعة وأشباه ذلك فى القرآن، جعلها "أو" التى  وَمن  َسكهن الواو من قوله: }َأو  آَباُؤنا اأَلوه
َوَقَع{ دخلت ألُف االستفهام ُتث بت الواحَد من االثنين. وهذه الواو فى فتحها بمنزلة قوله }َأُثمه ِإذا َما 

 على "ُثم " وكذلك "أفلم يِسيروا".
 

ٌي َفهُ  ٌم ُعم  َمُع ِإاله ُدَعآًء َوِنَدآًء ُصمٌّ ُبك  ِقُلوَن {} َوَمَثُل الهِذيَن َكَفُروا  َكَمَثِل الهِذي َين ِعُق ِبَما اَل َيس   م  اَل َيع 
 

 لهِذي َين ِعُق...{وقوله: }َوَمَثُل الهِذيَن َكَفُروا  َكَمَثِل ا
مثل  -وهللا أعلم  -أضاف الَمَثل إلى الذين كفروا، ثم شبهههم بالراعى. ولم َيُقل: كالغنم. والمعنى 

الذين كفروا )كمثل البهائم( التى ال تفقه ما يقول الراعى أكثر من الصوت، فلو قال لها: ارَعى  أو 
ِر ما يقول لها. فكذلك َمَثل الذين كفروا فيما يأتيهم من القرآن وإنذار الرسول. فأضيف  اشربى، لم َتد 

. وهو ظاهر فى كالم العرب أن يقولوا: فالن  -وهللا أعلم  -التشبيه إلى الراعى، والمعنى  فى الَمر ِعى 
 يخافك كخوف األَسد، والمعنى: كخوفه األَسد؛ ألن األسد هو المعروف بأنه الُمخوف. وقال الشاعر:

ُت حتى ما ت   ِزيُد مخافِتى * على َوِعٍل فى ذى الَمَطارة عاِقلِ لقد ِخف 
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 والمعنى: حتى ما تزيد مخافة وعٍل على مخافتى. وقال اآلخر:
مِ   كانت فِريضَة ما تقول كما * كان الِزناُء فِريضَة الرهج 

تها الت ضا ح المعنى والمعنى: كما كان الرجم فريضة الزناء. فيتهاون الشاعر بوضع الكلمة على صحه
 عند العرب. وأنشدنى بعضهم:

َهُره   َلى ِبِه العيُن ِإذا ما َتج  َخُره  * َتح   ِإن ِسراجا لكِريم َمف 
َلى هو بها.  والعيُن ال تحلى به، إنما َيح 

وفيها معنًى آخر: تضيف الَمَثل إلى )الذين كفروا(، وإضافته فى المعنى إلى الوعظ؛ كقولك َمَثل 
ظ الذين كفروا وو  اعِظهم كمثل الناعق؛ كما تقول: إذا لقيت فالنا فسلِ م عليه تسليَم األمير. وإنما َوع 

 تريد به: كما تسل م على األمير. وقال الشاعر:
ُت حي ًا * على زيٍد ِبتسِليم األمير  فلسُت ُمَسلهما ما دم 

 وكلٌّ صواب.
ِقُلوَن...{ ٌي َفُهم  اَل َيع  ٌم ُعم   وقوله: }ُصمٌّ ُبك 

ِقُلوَن{ كما تقول فى الكالم: هو َرف ع؛ وه ه الكالم؛ ألنه مستأنُف خبٍر، يدل  عليه قوله }َفُهم  اَل َيع  و َوج 
ل سورة البقرة فى  أَصم  فال يسمع، وهو أخرس فال يتكل م. ولو ُنصب على الشم  مثل الحروف فى أو 

يًا" ل مًا ُعم   جاز.قراءة عبدهللا "وتركهم فى ظلماٍت ال يبِصرون ُصم ًا ُبك 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (

ُطره  ِ َفَمِن اض  َم ال ِخنِزيِر َوَمآ أُِهله ِبِه ِلَغي ِر ّللاه َم َوَلح  َتَة َوالده َم َعَلي ُكُم ال َمي  َر َباٍغ َواَل َعاٍد َفال } ِإنهَما َحره َغي 
 ِإث َم َعَلي ِه ِإنه ّللاهَ َغُفوٌر رهِحيٌم {

 
َم ال ِخنِزيِر...{ وقوله: َم َوَلح  َتَة َوالده َم َعَلي ُكُم ال َمي   }ِإنهَما َحره

م" عليها. وذلك أن قولك "إن ا" على وجهين: أحدهما أن تجعل "إن ما" حرفا واحدا، ثم  ب لوقوع "حر  َنص 
ِمل األفعاَل التى تكون بعدها ]فى[ األسماء، فإن كانت رافعة رفعت، وإن كانت ناصبة ن صبت؛ ُتع 

  فقلت: إنما دخلت داَرك، وإنما أعجبتنى داُرك، وإن ما مالى ماُلك. فهذا حرف واحد.

(1/90) 

 

( فيكون "ما" على معنى الذى، فإذا كانت كذلك  وأم ا الوجه اآلَخر فأن بجعل "ما" منفِصلة من )إن 
َتها بما يوصل به الذى، ثم يرفع االسم الذى يأتى بعد الصلة؛ كقولك إن    ما أخذت ماُلَك، ِإن ما َوَصل 
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ِرهما على هذا.  ركبت دابهُتك. تريد: إن الذى ركبت دابُتك، وإن الذى أخذت مالك. فأج 
ُه ِإَلٌه َواِحٌد{، }ِإنهَما َأن ت    وهو فى التنزيل فى غير ما موضع؛ من ذلك قوله تبارك وتعالى: }ِإنهَما الل

، ألن "الذ  ى" ال َتحُسن فى موضع "ما".َنِذيٌر{ فهذه حرف واحد، هى وإنه
وأم ا التى فى مذهب )الذى( فقوله: }إنهَما َصَنُعوا َكي ُد َساِحٍر{ معناه: ِإن الذى صنعوا كيُد ساحٍر. ولو 
ُتم   قرأ قاِرئ "ِإنما صنعوا كيَد ساِحٍر" نصبا كان صوابا إذا جعل إنه وما حرفا واحدا. وقوله }ِإنهَما اتهَخذ 

رت لك. ِمن  ُدوِن ّللا ِ  ة قوم، ورفعها آَخرون علىالوجهين اللذين فسه { قد نصب المود  ِنُكم  َة َبي  َثانًا َمَوده  َأو 
ة؛ ألنها مستأنفة لم  ة لمن رفع المود  ِنُكم  ِفى الحياِة الدنيا" فهذه حجه ُة َبي  وفى قراءة عبدهللا "إنما موده

ة بينكم ثم تنقطع بعد. فإن يوقع االت خاذ عليها، فهو بمنزلة قولك: إن الذى صنع تموه ليس بنافع، مود 
ة بـ "بين"؛ وإن شئت أضمرت لها اسما قبلها يرفعها؛ كقوله "ُسوَرٌة َأن َزل َناَها" وكقوله  شئت رفعت المود 

َلُك{.  }لم َيل َبُثوا ِإاله َساَعًة ِمن  َنَهاٍر َباَلٌغ َفَهل  ُيه 
" فال تجعلنه "ما" فيه على جهة فإذا رأيت "إنهما" فى آِخرها اسم من الن اس وأشباههم ممها يقع عليه "َمن 

)الذى(؛ ألن العرب ال تكاد تجعل "ما" للناس. من ذلك: إنهما ضربت أخاك، وال تقل: أخوك؛ ألن 
 "ما" ال تكون للناس.

كنت داَرك. فإذا كان االسم بعد "إنهما" وِصلِتها ِمن غير الناس جاز فيه لك الوجهان؛ فقلت: إنهما س
  وإن شئت: داُرك.
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وقد تجعل العرب "ما" فى بعض الكالم للناس، وليس بالكثير. وفى قراءة عبدهللا "َوالنهَهاِر ِإذا َتَجلهى 
والذهَكِر واأُلن َثى" وفى قراءتنا "وَما َخَلَق الذهَكَر واأُلن َثى" فمن جعل "ما خلق" للذكر واألنثى جاز أن 

ِر واألنثى": كأنه قال والذى خلق: الذكِر واألنثى. ومن نصب "الذكر" جعل "ما" و يخفض "الذك
"خلق" كقوله: وَخل ِقه الذكر واألنثى, يوقع َخَلق عليه. والخفض فيه على قراءة عبدهللا َحَسن، والنصب 

 أكثر.
م ع م عليكم الميتُة" كان وجها. وقد قرأ بعضهم: "إنما ُحرِ  ليكم المِ يتُة" وال يجوز ولو رفعت "إن ما َحره

هاهنا إال رفع الميتة والدم؛ ألنك إن جعلت "إن ما"حرفا واحدا رفعت الميتة والدم؛ ألنه فعل لم يسمه 
 فاعله، وإن جعلت "ما" على جهة )الذى( رفعت الميتة والدم؛ ألنه خبر لـ"ما".

}...ِ  وقوله: }َوَمآ أُِهله ِبِه ِلَغي ِر ّللاه
ُطره َغي َر َباٍغ َواَل َعاٍد{ ])غير( فى هذا اإلهالل: ما نود ى به لغير هللا على الذباَح ]وقوله[ }َفَمِن اض 

؛ كأنك قلت: فمن اضطر  ال باغيا وال عاديا[ فهو له حالل. والنصب ها هنا  الموضع حال للمضطر 
َذَن َلُكم  بمنزلة قوله }ُأِحلهت  َلُكم  َبِهيَمُة اأَلن َعاِم ِإاله َما ُيت َلى َعَلي   ي ِد{ ومثله }ِإاله َأن  ُيؤ  ُكم  َغي َر ُمِحلِ ى الصه



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

ِإَلى َطَعاٍم َغي َر َناِظِريَن ِإَناُه{ و "غير" ها هنا ال؛ تصلح "ال" فى موضعها؛ ألن  "ال" تصلح فى 
موضع غير. وإذا رأيت "غير" يصلح "ال" فى موضعها فهى مخالفة "لغير" التى ال تصلح "ال" فى 

 ا.موضعه
وال تِحل  الميتة للمضَطر  إذا عدا على الناس بسيفه، أو كان فى سبيل من ُسُبل المعاصى. ويقال: 

ِسك َنف سه. ص له فيما ُيم  د منها شيئا. إنما ُرخ   إنه ال ينبغى آلكلها أن يشبع منها، وال أن يتزو 
 

اَلَلَة ِبال ُهَدى َوال َعذَ  َتَرُوا  الضه َبَرُهم  َعَلى النهاِر {} ُأواَلِئَك الهِذيَن اش  ِفَرِة َفَمآ َأص    اَب ِبال َمغ 
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َبَرُهم  َعَلى النهاِر...{  وقوله: }َفَمآ َأص 
فيه وجهان: أحدهما معناه: فما الذى صبهرهم على النار؟. والوجه اآلخر: فما أجرأهم على النار! قال 

ة، فقال: اختص : سألنى قاضى اليمن وهو بمكه م إلىه رجالن من العرب، فحلف أحدهما على الكسائى 
حق  صاحبه، فقال له: ما أصبرك على هللا! وفي هذه أن يراد بها: ما أصبرك على عذاب هللا، ثم 

 تلقى العذاب فيكون كالما؛ كما تقول: ما أشبه سخاءك بحاتم.
 

ِرِق َوال مَ  ِم اآلِخِر َوال َمالِئَكِة } لهي َس ال ِبره َأن ُتَولُّوا  ُوُجوَهُكم  ِقَبَل ال َمش  َيو  ِ َوال  ِرِب َواَلِكنه ال ِبره َمن  آَمَن ِباَّلله غ 
ِبيِل  َيَتاَمى َوال َمَساِكيَن َواب َن السه َبى َوال  آِئِليَن َوِفي َوال ِكَتاِب َوالنهِبيِ يَن َوآَتى ال َماَل َعَلى ُحبِ ِه َذِوي ال ُقر  َوالسه

َقاِب َوَأَقاَم الصه  رهاِء َوِحيَن الرِ  اِبِريَن ِفي ال َبأ َسآِء والضه ِدِهم  ِإَذا َعاَهُدوا  َوالصه َكاَة َوال ُموُفوَن ِبَعه  الَة َوآَتى الزه
َبأ ِس ُأواَلِئَك الهِذيَن َصَدُقوا  َوُأواَلِئَك ُهُم ال ُمتهُقوَن {  ال 

 
}...  وقوله: }لهي َس ال ِبره َأن ُتَولُّوا  ُوُجوَهُكم 

" وجعلت "أن تولوا" فى موضع نصب. وإن شئت نصبته وجعلت "أن تول وا" فى  إن شئت رفعت "الِبر 
موضع رفع؛ كما قال: }َفَكاَن عاِقَبَتُهَما َأنهُهَما ِفى الن اِر{ فى كثير من القرآن. وفى إحدى القراءتين 

"، والمعنى فى قوله  }ليس الِبرُّ ِبأن تولوا وجوهكم ِقبل "ليس الِبرُّ ِبأن"، فلذلك اخترنا الرفع فى "الِبر 
هكم إلى الصالة واختالف القبلتين }َوَلِكن  الِبره َمن  آَمَن  المشِرِق والمغِرِب{ أى ليس الِبرُّ كله فى توج 

ِ{ ثم َوَصف ما وصف إلى آخر اآلية. وهى من صفات األنبياء ال لغيرهم.   ِباَّلل 
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ِ{ فإنه من كالِم العرب أن يقولوا: إنما الِبرُّ الصادق الذى يصل  وأمها قوله: }َولِكنه الِبره  َمن  آَمَن ِباَّلل 
 َرِحمه، وُيخفى َصَدقته فيجعل االسم خبرا للفعل والفعَل خبرًا لالسم؛ ألنه أمر معروف المعنى.

َسَبنه الهِذيَن َيب َخُلوَن ِبمَ  ِلِه ُهَو َخي رًا فأم ا الفعل الذى ُجِعل خبرا لالسم فقوله: }وال َيح  ا آَتاُهُم ّللا ُ ِمن  َفض 
" بالتاء. ومن  { فـ )هو( كناية عن البخل. فهذا ِلمن جعل "الِذين" فى موضع نصٍب وقرأها "تحسبنه َلُهم 

قرأ بياء جعل "الِذين" فى موضع رفع، وجعل )هو( ِعمادا للبخل المضمر، فاكتفى بما ظهر فى 
 ى الكالم:"يبخلون" من ذكر البخل؛ ومثله ف

 هم الملوك وأبناء الملوِك لهم * واآلِخذون ِبِه والساسة اأُلَولُ 
 قوله: به يريد: بالُمل ك، وقال آخر:

 ِإذا ُنِهى السِفيُه َجَرى إليِه * وخالف والسِفيه ِإلى ِخالفِ 
 يريد إلى السفه.

 وأما األفعال التى ُجِعلت أخبارا ِللناس فقول الشاعر:
 ن َتن ُبت اللحى * ولِكنما الِفتاُن ُكلُّ فتًى َنِدىلعمرك ما الِفتيان أ

" خبرا للفتيان.  فجعل "أن 
ِ{ )من( فى موضع رفع، وما بعدها صلة لها، حتى ينتهى إلى قوله }َوال ُموُفوَن  وقوله: }َمن  آَمَن ِباَّلله

" و "والموفون" ِمن صفة "َمن" كأنه: من آ { فترد  "الموفون" على "َمن  ِدِهم  من ومن فعل وأوفى. ِبَعه 
" وإنما نصبت ألنها من صفة اسم واحد، فكأنه ذهب به  ونصبت "الصابِرين"؛ ألنها من صفة "َمن 
إلى المدح؛ والعرب تعترض من صفات الواحد إذا تطاولت بالمدح أو الذم  فيرفعون إذا كان االسم 

ٍد  ل الكالم؛ من رفعا، وينصبون بعض المدح فكأنهم ينوون إخراج المنصوب بمدٍح مجد  غير ُمت َبع ألو 
 ذلك قول الشاعر:

 ال َيب َعَدن  قومى الذين ُهُم * ُسمُّ الُعَداِة وآفة الُجُزرِ 
  الناِزِلين ِبكل  معتَرٍك * والَطيِ ِبيَن َمعاِقَد اأُلُزرِ 
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ع آِخر الكالم وربما رفعوا )النازلون( و )الطيبون(، وربما نصبوهما على المدح، والرفع على أن ُيت بَ 
له. وقال بعض الشعراء:  أو 

َدَحم   ِم وابِن الُهَمام * وليَث الكِتيبِة فى الُمز   إلى المِلِك الَقر 
 وذا الرأى حين ُتَغمُّ اأُلمور * ِبذاِت الصليِل وذاِت الُّلُجم  
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فلو فنصب )ليث الكتيبة( و )ذا الرأى( على المدح واالسم قبلهما مخفوض؛ ألنه من صفِة واحٍد، 
كان الليث غير المِلك لم يكن إال تابعا؛ كما تقول مررت بالرجل والمرأة, وأشباهه. قال: وأنشدنى 

 بعضهم:
 فليت الِتى فيها النجوم تواضعت * على كل غث  ِمنهُم وَسمينِ 

َرى يحِمين كله َعِرينِ  َبٍة * أسود الشه ٍل وَلز   غيوَث الَحَيا فى كل َمح 
ِمُنوَن ِبَما ُأن ِزَل إَلي َك َوَما ُأن ِزَل ِمن  فنصب. وُنَرى أن  قوله:  ِمُنوَن ُيؤ  }َلِكِن الرهاِسُخوَن فى ال ِعل ِم ِمن ُهم  َوال ُمؤ 

َكاَة{ أن  نصب "المِقيِمين" على أنه نعت للراِسِخين، فطال نعته  ُتوَن الزه اَلَة َوال ُمؤ  ِلَك َوال ُمِقيِميَن الصه َقب 
رت ل والمؤتون" وفى قراءة أَبى  "والمِقيمين" ولم  -ك. وفى قراءة عبدهللا "والمِقيمون وُنِصب على ما فسه

 ُيجتمع فى قراءتنا وفى قراءة ُأَبى  إال على صواٍب. وهللا أعلم.
وة عن أبيه عن عائشة أنها  ثنى أبو ُمعاوية الصرير عن ِهشام بن ُعر  ثنا الفر اء: قال: وقد حد  حد 

اِبُئوَن{ وعن سِئلت عن قوله: }إن  َهذَ  اِن َلَساِحَراِن{ وعن قوله: }إنه الهِذيَن آَمُنوا والهِذيَن َهاُدوا َوالصه
َكاَة{ فقالت: يا بن َأِخى هذا كان خطأ ِمن الكاِتب. ُتوَن الزه اَلَة َوال ُمؤ    قوله: }َوال ُمِقيِميَن الصه
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ى قوله: }ِبما أنِزل إليك وما أنِزل ِمن قبِلك{: وقال فيه الكسائى  "والمقيمين" موضعه خفض ُيَرد  عل
ِمِنيَن{  ِمُن ِلل ُمؤ  ِمُن ِباَّلِل وُيؤ  ويؤمنون بالمقيمين الصالة هم والمؤتون الزكاة. قال: وهو بمنزلة قوله: }ُيؤ 

{ وكان النحوي ون يقولون "المقيمين" مردودة على }بما أنِزل ِإليك وما أنِزل ِمن قبلك... إلى المِقيِمين
ل "المقيمين".  وبعضهم "لِكِن الراِسخون ِفى الِعِلم ِمنهم" ومن "المقيمين" وبعضهم "من قبلك" ومن َقب 

رت لك ألنه قال: ال ينصب الممدوح إال  -يعنى الكسائى   -وإنما امتنع ِمن مذهب المدح  الذى فسه
ت "لكن الراسخون فى العلم عند تمام الكالم، ولم يتمم الكالم فى سورة النساء. أال ترى أنك حين قل

رًا  -إلى قوله "والمقيمين  -منهم  ِتيِهم  َأج  والمؤتون" كأنك منتظر لخبره وخبره فى قوله : }ُأولِئك َسُنؤ 
. ولكن العرب إذا تطاولِت الصفُة جعلوا الكالم فى  َعِظيمًا{ والكالم أكثره على ما َوَصف الكسائى 

 أنهم قالوا فى الشعر:الناقص وفى التام  كالواحد؛ أال ترى 
 حتى ِإذا َقِملت بطوُنُكُم * ورأيُتم أبناءكم شبُّوا

 وقلبتم ظهر الِمَجنِ  لنا * إن  اللِئيم العاجُز الِخبُّ 
فجعل جواب )حتى إذا( بالواو، وكان ينبغى أال يكون فيه واو، فاجتزئ باإلتباع وال خبر بعد ذلك. 

 وهذا أشد  ما وصفت لك.
َلَما َوَتلهُه ومثله فى قوله }حَ  ت ى ِإَذا َجاُءوَها َوُفِتَحت  َأب َواُبَها َوَقاَل َلُهم  َخَزَنُتها{ ومثله وفى قوله }َفَلمها َأس 
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َزُهم  ِبَجَهاِزِهم  َوَجَعَل  َجِبيِن َوَناَدي َناُه َأن  َيا ِإب َراِهيُم{ جعل بالواو. وفى قراءة عبدهللا "َفَلمها َجهه َقاَيَة" ِلل  السِ 
  فى قراءتنا بغير واو. وكلٌّ عربى  حسن.و 

(1/96) 

 

والصاِبِرين" فنصب الصابرين على إيقاع  -وقد قال بعضهم: "وآتى المال على حبِه ذِوى القربى 
با على نيهة المدح؛ ألنه من صفة شىء واحد. والعرب تقول فى  الفعل عليهم. والوجه أن يكون َنص 

يقولون: مررت برجل جميل وشاب ًا بعد، ومررت برجل عاقل النكرات كما يقولونه فى المعرفة ف
َمحًا ُطَواال؛ وينشدون قوله:  وَشر 

َعاِلى ثًا مراِضيَع ِمثل السه  وَيأِوى إلى ِنسوٍة بائساٍت * وُشع 
ل الكالم، ونصبا على نية ذم  فى هذا الموضع. ٍث( فيجعلونها خفضا بإتباعها أو   )َوُشع 

 ورة ) البقرة (المعاني الواردة في آيات س
ُد ِبال َعب ِد َواألُ  نَثى ِباأُلن َثى َفَمن  } ياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  ُكِتَب َعَلي ُكُم ال ِقَصاُص ِفي ال َقت َلى ال ُحرُّ ِبال ُحرِ  َوال َعب 

َساٍن ذ ُروِف َوَأَدآٌء ِإَلي ِه ِبِإح  ٌء َفاتِ َباٌع ِبال َمع  َمٌة َفَمِن ُعِفَي َلُه ِمن  َأِخيِه َشي  بِ ُكم  َوَرح  ِفيٌف مِ ن ره اِلَك َتخ 
َد ذاِلَك َفَلُه َعَذاٌب َأِليٌم { َتَدى َبع   اع 

 
َقت َلى ال ُحرُّ ِبال ُحرِ  َوال َعب ُد ِبال َعب ِد َواأُلنَثى ِباأُلن َثى...{  وقوله: }ُكِتَب َعَلي ُكُم ال ِقَصاُص ِفي ال 

ل على اآلخر فى الكثرة والشرف، فكانوا يتزو جون فإنه نزل فى َحيهين من العرب كان أل حدهما َطو 
نساءهم بغير ُمُهور، فَقَتل األوضع ِمن الحيهي ن من الشريف َقت لى، فأقسم الشريف ليقتلن  الَذَكر 

باألنثى والحر  بالعبد وأن يضاِعفوا الِجراحاِت، فأنزل هللا تبارك وتعالى هذا على نبي ه، ثم نسخه قوله 
ِس{ إلى آخر اآلية. فاألولى منسوخة ال ُيحَكم بها.}َوكَ  َس ِبالنهف  َنا َعَلي ِهم  ِفيَها َأنه النهف    َتب 

(1/97) 

 

َساٍن{ فإنه َرف ع. وهو بمنزلة األمر فى الظاهر؛ كما تقول:  ُروِف َوَأَدآٌء ِإَلي ِه ِبِإح  وأما قوله: }َفاتِ َباٌع ِبال َمع 
ُروِف{ َمن  لقى العدو  فصبرا واح ِتسابا. فهذا نصب؛ ورفعه جائز. وقوله تبارك وتعالى }َفاتِ َباٌع ِبال َمع 

رفع ونصبه جائز. وإنما كان الرفع فيه وجه الكالم؛ ألنها عامهة فيمن فعل ويراد بها من لم يفعل. 
؛ مثل فكأنه قال: فاألمر فيها على هذا، فيرفع. وينصب الفعل إذا كان أمرا عند الشئ يقع ليس بدائم

ًا وَسي را سيرا. نصبت ألنك لم تنِو به العموم فيصير  ًا ِجد  قولك للرجل: إذا أخذت فى عملك فِجد 
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دًا َفَجَزاٌء ِمث ُل َما َقَتَل ِمَن  كالشىِء الواجب على من أتاه وفعله؛ ومثله قوله: }َوَمن  َقَتَلُه ِمن ُكم  ُمَتَعمِ 
ُروفٍ  َساٌك ِبَمع  َساٍن{ ومثله فى القرآن كثير، رفع كله؛ ألنها عام ة.  النهَعِم{ ومثله }َفإم  ِريٌح ِبإح  َأو  َتس 

 فكأنه قال: من فعل هذا فعليه هذا.
؛ ولم يكن الحث  كالشىء الذى يجب  َقاِب{ فإنه حثههم على القتل إذا َلُقوا العدوه َب الرِ  وأمها قوله: }َفَضر 

قا عند ِتلك الوقعة ) بفعٍل قبله؛ فلذلك نصب، وهو بمنزلة قولك: إذا  لقيتم العدو  فتهليال وتكبيرا وِصد 
( كأنه حث  لهم، وليس  -قال الفر اء: ذلك وِتلك لغة قريٍش، وتميم تقول ذاك وتيَك الوقعة  -

بالمفروض عليهم أن يكب روا، وليس شىء من هذا إال نصبه جائز على أن توِقع عليه األمر؛ فليصم 
 كا بالمعروف أو يسر ح تسريحا بإحساٍن.ثالثة أيهاٍم، فليمسك إمسا

 
َباِب َلَعلهُكم  َتتهُقوَن {  } َوَلُكم  ِفي ال ِقَصاِص َحَياٌة ياُأوِلي اأَلل 

 
 وقوله: }َوَلُكم  ِفي ال ِقَصاِص َحَياٌة...{

  يقول: إذا علم الجانى أنه ُيقتص  منه: إن َقَتل ُقِتل انتهى عن القتل فحيى. فذلك قوله: "حياة".
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َرِبيَن ِبال مَ  ُت ِإن َتَرَك َخي رًا ال َوِصيهُة ِلل َواِلَدي ِن َواأَلق  ُروِف َحق ًا َعَلى } ُكِتَب َعَلي ُكم  ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم ال َمو  ع 
 ال ُمتهِقيَن {

 
}...  وقوله: }ُكِتَب َعَلي ُكم 

 معناه فى كل  القرآن: فِرض عليكم.
َرِبيَن...{ َوقوله: }ال َوِصيهةُ   ِلل َواِلَدي ِن َواأَلق 

كان الرجل يوصى بما أحب  ِمن ماله ِلمن شاء من وارٍث أو غيره، فنسختها آيُة المواريث. فال وِصية 
 لوارٍث، والوصيهة فى الثلث ال يجاَوز، وكانوا قبل هذا يوصى بماله كل ه وبما أحبه ِمنه.

جعلت "ُكِتب" فى مذهب ِقيل فترفع الوصية بالالم فى  و "الوِصيهة" مرفوعة بـ "ُكِتب"، وإن شئت
 "الوالدين" كقوله تبارك وتعالى: }يوِصيكم هللا ِفى أوالِدكم ِللذكر ِمثل حظ  األنثيين{.

 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (
َنُهم  َفاَل ِإث مَ  َلَح َبي   َعَلي ِه ِإنه ّللاهَ َغُفوٌر رهِحيٌم { } َفَمن  َخاَف ِمن مُّوٍص َجَنفًا َأو  ِإث مًا َفَأص 

 
 وقوله: }َفَمن  َخاَف ِمن مُّوٍص َجَنفًا...{
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والعرب تقول: وصيهتك وأوصيتك، وفى إحدى القراءتين "وأوصى ِبها إبراِهيم" باأللف. والجَنف: 
{ وإنما ذكر الموِصى وحده فإنه أنما قال "بينهم" ير  َنُهم  َلَح َبي  ر. }َفَأص  يد أهل المواريث وأهل الَجو 

الوصايا؛ فلذلك قال "بينهم" ولم يذكرهم؛ ألن المعنى يدل  على أن الصلح إنما يكون فى الورثة 
 والموَصى لهم.

 
ِلُكم  َلَعلهُكم  َتتهُقو  َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الهِذيَن ِمن َقب   َن {} ياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  ُكِتَب َعَلي ُكُم الصِ 

 
...{و  ِلُكم  َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الهِذيَن ِمن َقب    قوله: }ُكِتَب َعَلي ُكُم الصِ 
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يقال: ما ُكتب على الذين قبلنا، ونحن نرى النصارى يصومون أكثر من صيامنا وفى غير شهرنا،؟ 
ثنى محمد بن أبان القرشى عن أبى ُأَمي ة الطناِفسى  عن ثنا الفر اء قال: وحد  بى  أنه قال: لو  حد  ع  الش 

صمت السنة كلها ألفطرت اليوم الذى ُيَشك  فيه فيقال: ِمن شعبان، ويقال: ِمن رمضان. وذلك أن 
ل. وذلك أنهم كانوا ربما  لوه إلى الَفص  النصارى فرض عليهم شهر رمضان كما فرض علينا، فحو 

ن منهم ف وه ثالثين يوما، ثم جاء بعدهم َقر  أخذوا بالثقة فى أنفسهم فصاموا قبل صاموه فى القيظ فعد 
ل حتى صارت إلى خمسين. فذلك قوله  الثالثين يوما وبعدها يوما، ثم لم يزل اآلِخر يست ن ُسنهة األو 

.} ِلُكم  َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الهِذيَن ِمن َقب   }ُكِتَب َعَلي ُكُم الصِ 
 

ُدوَداٍت َفَمن َكاَن ِمنُكم مهِري َيٌة } َأيهامًا مهع  ٌة مِ ن  َأيهاٍم ُأَخَر َوَعَلى الهِذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفد  ضًا َأو  َعَلى َسَفٍر َفِعده
َلُموَن { ُتم  َتع  ِكيٍن َفَمن َتَطوهَع َخي رًا َفُهَو َخي ٌر لهُه َوَأن َتُصوُموا  َخي ٌر لهُكم  ِإن ُكن   َطَعاُم ِمس 

 
ُدوَداٍت...{  وقوله: }َأيهامًا مهع 

على أن كل  ما لم تسمِ  فاعله إذا كان فيها اسمان أحدهما غير صاحبه رفعت واحدا ونصبت  نصبت
اآلخر؛ كما تقول: أُعِطى عبُدهللا المال. وال تباِل أكان المنصوب معرفة أو نكرة. فإن كان اآلِخر نعتا 

ل وكانا ظاهرين رفعتهما جميعا فقلت: ضِرب عبدهللا الظريف، رفعته؛ ألنه عب دهللا. وإن كان لألو 
 نكرة نصبته فقلت: ضِرب عبدهللا راكبا ومظلوما وماشيا وراكبا.

ٌة مِ ن  َأيهاٍم ُأَخَر...{  قوله: }َفِعده
 رفع على ما فسرت لك فى قوله "فاتباع بالمعروِف" ولوكانت نصبا كان صوابا.

َيٌة...{   وقوله: }َوَعَلى الهِذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفد 
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وعلىالذين يطيقون الصوم وال يصومون أن يطعم ِمسكينا مكان كل يوٍم يفطره. ويقال: على يقال: 
{ من  الذين يطيقونه الِفدية يريد الِفداء، ثم نسخ هذا فقال تبارك وتعالى: }َوَأن َتُصوُموا  َخي ٌر لهُكم 

 اإلطعام.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (
ُر َرَمَضاَن اله  َر } َشه  ه  َقاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشه ِذي ُأن ِزَل ِفيِه ال ُقر آُن ُهًدى لِ لنهاِس َوَبيِ َناٍت مِ َن ال ُهَدى َوال ُفر 

َر َواَل يُ  ٌة مِ ن  َأيهاٍم ُأَخَر ُيِريُد ّللاهُ ِبُكُم ال ُيس  ُه َوَمن َكاَن َمِريضًا َأو  َعَلى َسَفٍر َفِعده َر ِريُد ِبكُ َفل َيُصم  ُم ال ُعس 
ُكُروَن { َة َوِلُتَكبِ ُروا  ّللاهَ َعَلى َما َهَداُكم  َوَلَعلهُكم  َتش  ِمُلوا  ال ِعده  َوِلُتك 

 
ُر َرَمَضاَن...{  وقوله: }َشه 

َرف ع مستأَنف أى: ولكم "شهر رمضان" }الهِذي ُأن ِزَل ِفيِه ال ُقر آُن{ وقرأ الحسن نصبا علىالتكرير "وان 
هر رمضان "خير لكم" والرفع أجود. وقد تكون نصبا من قوله "كِتب عليكم الصيام" شهَر تصوموا" ش

 رمضان" توقع الِصيام عليه: أن تصوموا شهر رمضان.
خ اإلطعام. يقول: من كان سالما ليس بمريض  ُه{ دليل على َنس  َر َفل َيُصم  ه  وقوله }َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشه

َر{ فى  أو مقيما ليس بمسافر فليصم }َوَمن َكاَن َمِريضًا َأو  َعَلى َسَفٍر{ قَضى ذلك. }ُيِريُد ّللاهُ ِبُكُم ال ُيس 
َر{ الصوَم فيه.  اإلفطار فى السفر }َواَل ُيِريُد ِبُكُم ال ُعس 

َة...{ ِمُلوا  ال ِعده   وقوله: }َوِلُتك 
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ِمُلوا  َة" الم َكى  لو أل ِقيت كان صوابا. والعرب فى قضاء ما أفطرتم. وهذه الالم فى قوله "َوِلُتك  ال ِعده
تدخلها فى كالمها على إضمار فعٍل بعدها. وال تكون شرطا للفعل الذى قبلها وفيها الواو. أال ترى 

. فإذا قلته فأنت تريد: ولتحسن إلى  جئتك.  ، وال تقول جئتك ولتحسن إلى  أنك تقول: جئتك لتحسن إلى 
ه قوله }وِلتصغى إليِه أفئدة الِذين ال يؤمنون باآلخرة{ ومنه قوله }وَكَذِلَك ُنِرى وهو فى القرآن كثير. من

ِض وِلَيُكوَن ِمَن ال مُوِقِنيَن{ لو لم تكن فيه الواو كان شرطا، على قولك:  َمَواِت َواأَلر  ِإب َراِهيَم َمَلُكوَت السه
فعل مضمر بعدها }وِليكون ِمن الموقنين{ أريناه َمَلُكوت السموات ليكون. فإذا كانت الواو فيها فلها 
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ظًا" لولم تكِن  ن َيا ِبِزيَنٍة ال َكَواِكِب{ ثم قال "وِحف  َماَء الدُّ أريناه. ومنه )فى غير( الالم قوله }ِإن ا َزيهنها السه
الواو كان الحفظ منصوبا بـ "زينا". فإذا كانت فيه الواو وليس قبله شىء ُين َسق عليه فهو دليل على 
أنه منصوب بفعٍل مضمٍر بعد الحفظ؛ كقولك فى الكالم: قد أتاك أخوك ومكِرما لك، فإنما ينصب 

 المكرم على أن تضمر أتاك بعده.
 

مِ  ُيؤ  َتِجيُبوا  ِلي َول  اِع ِإَذا َدَعاِن َفل َيس  َوَة الده لهُهم  ُنوا  ِبي َلعَ } َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِ ي َفِإنِ ي َقِريٌب ُأِجيُب َدع 
ُشُدوَن {  َير 

 
 وقوله: }َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِ ي َفِإنِ ي َقِريٌب...{

قال المشركون للنبى  صلى هللا عليه وسلم: كيف يكون ربُّنا قريبا يسمع دعاءنا، وأنت تخبرنا أن بيننا 
هللا تبارك وتعالى  وبينه سبع سمواِت ِغلَظ كل  سماٍء مسيرة خمسمائة عاٍم وبينهما ِمثل ذلك؟ فأنزل

َتِجيُبوا ِلى{ يقال: إنها التلبية. ُعون }َفل َيس    }َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِ ي َفِإنِ ي َقِريٌب{ أسمع ما َيد 

(1/102) 

 

َفُث ِإَلى ِنَسآِئُكم  ُهنه ِلَباٌس لهُكم  َوَأن ُتم  ِلَباٌس لهُهنه  َياِم الره َلَة الصِ  تاُنوَن } ُأِحله َلُكم  َلي   َعِلَم ّللاهُ َأنهُكم  ُكنُتم  َتخ 
َتُغوا  َما َكَتَب ّللاهُ َلُكم  َوُكُلوا  َواش   ُفَسُكم  َفَتاَب َعَلي ُكم  َوَعَفا َعن ُكم  َفاآلَن َباِشُروُهنه َواب  َرُبوا  َحتهى َيَتَبيهَن َلُكُم َأن 

َوِد ِمنَ  ُتم  َعاِكُفوَن ال َخي ُط اأَلب َيُض ِمَن ال َخي ِط اأَلس  ِل َواَل ُتَباِشُروُهنه َوَأن  َياَم ِإَلى الهلي  ِر ُثمه َأِتمُّوا  الصِ   ال َفج 
َرُبوَها َكذاِلَك ُيَبيِ ُن ّللاهُ آَياِتِه ِللنهاِس َلَعلهُهم  َيتهُقو  ِ َفاَل َتق   َن {ِفي ال َمَساِجِد ِتل َك ُحُدوُد ّللاه

 
...{وقوله: }ُأِحله َلُكم  لَ  َفُث ِإَلى ِنَسآِئُكم  َياِم الره َلَة الصِ   ي 

وفى قراءة عبدهللا "فال ُرُفوث وال فسوق" وهو الِجماع فيما ذكروا؛ رفعته بـ "أحل لكم"؛ ألنك لم تسم  
 فاعله.

}...  وقوله: }َفاآلَن َباِشُروُهنه
َتُغو  صة التى نزلت ولم تكن قبل ذلك لهم. وقوله }َواب  َرُبوا  يقول: عند الرُّخ  ا  َما َكَتَب ّللاهُ َلُكم  َوُكُلوا  َواش 

 َحتهى َيَتَبيهَن َلُكُم{ يقال: الولد، ويقال: "اتِبعوا" بالعِين. وسئل عنهما ابن عباس فقال: سواء.
َوِد...{  وقوله: }َحتهى َيَتَبيهَن َلُكُم ال َخي ُط اأَلب َيُض ِمَن ال َخي ِط اأَلس 

 عليه وسلم: أهو الخيط األبيض والخيط األسود؟ فقال له النبى  صلى هللا فقال رجل للنبى  صلىاَّلل
  عليه وسلم: "إنك لعريض القفا؛ هو الليل من النهار".
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ُلوا ِبَها ِإلَى ال ُحكهاِم{ وفى قراءة أبى  "وال تأكلوا أموالكم بينكم ِبالباِطِل وال تدلوا ِبها ِإَلى  وقوله: }َوُتد 
{ معناه: وال تكتموا. وإن ِشئت جعلته الُحكها ُتُموا ال َحقه ِبُسوا ال َحقه ِبال َباِطِل َوَتك  ِم" فهذا ِمث ل قوله }َواَل َتل 

َق. معناه: ال تجمع بين هذين كذا  ِرق  وَتَصده با على الصرِف؛كما تقول: ال تس  إذا ألقيت منه "ال" َنص 
 وكذا؛ وقال الشاعر:
 َى ِمثله * عاٌر عليك إذا فعلَت عِظيمال تنه عن ُخُلٍق وتأتِ 

 والجزم فى هذا البيت جائز أى ال تفعلن واحا من هذين.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (
ُبُيوَت ِمن ظُ  َأُلوَنَك َعِن اأَلِهلهِة ُقل  ِهَي َمَواِقيُت ِللنهاِس َوال َحجِ  َوَلي َس ال ِبرُّ ِبَأن َتأ ُتوا  ال  وِرَها َواَلِكنه هُ } َيس 

ِلُحوَن { َ َلَعلهُكم  ُتف  ُبُيوَت ِمن  َأب َواِبَها َواتهُقوا  ّللاه  ال ِبره َمِن اتهَقى َوأ ُتوا  ال 
 

َأُلوَنَك َعِن اأَلِهلهِة...{  وقوله: }َيس 
لك سئل النبى  صلى هللا عليه وسلم عن نقصان القمر وزيادته ما هو؟ فأنزل هللا تبارك وتعالى: ذ

 لمواقيت حجكم وعمرتكم وحل  ديونكم وانقضاء ِعَدد نسائكم.
ُبُيوَت ِمن ُظُهوِرَها َواَلِكنه ال ِبره َمِن اتهَقى َوأ ُتوا  ال ُبُيوَت ِمن      َأب َواِبَها...{وقوله: }َوَلي َس ال ِبرُّ ِبَأن َتأ ُتوا  ال 
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كان الرجل منهم إذا أحرم فى  -قريش من العرب أال قريشا ومن ولدته  -وذلك أن أهل الجاهلية 
با ِمن ُمَؤخهره فخرج منه ودخل ولم  غير أشهر الحج فى بيت َمَدٍر أو شَعٍر أو ِخباٍء نقب فى بيته َنق 

ره ودخل منه. فبينما رسول هللا  يخرج من الباب، وإن كان من أهل األخِبية والفساِطيِط خرج ِمن ُمَؤخه
وهو محِرم ورجل محرم يراه، دخل من باب حائٍط فات بعه ذلك الرجل، فقال له: صلى هللا عليه وسلم 

يك. قال له  ِرم. قال: إنى قد رضيت بسنهتك وَهد  تنح  عنى. قال: وِلم؟ قال دخلَت من الباب وانت ُمح 
َمس" قال: فإذا كنت أحمس فإنى أحمس. فوف ق هللا الرجل، ف أنزل النبى  صلى هللا عليه وسلم: "ِإنى أح 

ِلُحوَن{. َ َلَعلهُكم  ُتف  ُبُيوَت ِمن  َأب َواِبَها َواتهُقوا  ّللاه  هللا تبارك وتعالى }َوأ ُتوا  ال 
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َرُجوُكم  َوال ِفت َنُة َأَشدُّ ِمَن ال َقت ِل َواَل  ِرُجوُهم  مِ ن  َحي ُث َأخ  ُتُموُهم َوَأخ  ُتُلوُهم  َحي ُث َثِقف   ُتَقاِتُلوُهم  ِعن دَ } َواق 
ُتُلوُهم  َكَذِلَك َجَزآُء ال َكاِفِريَن { ِجِد ال َحَراِم َحتهى ُيَقاِتُلوُكم  ِفيِه َفِإن َقاَتُلوُكم  َفاق   ال َمس 

 
}... ُتُلوُهم  ِجِد ال َحَراِم َحتهى ُيَقاِتُلوُكم  ِفيِه َفِإن َقاَتُلوُكم  َفاق   وقوله: }َواَل ُتَقاِتُلوُهم  ِعن َد ال َمس 

تلوكم فيه،  فهذا وجه قد تلوهم ِعند المسِجد الحرام حتى َيق  قرأت  به العامهة. وقرأ أصحاب عبدهللا "وال َتق 
فإن َقَتلوكم فاقتلوهم" والمعنى ها هنا: فإن بدءوكم بالقتل فاقتلوهم. والعرب تقول: قد ُقِتل بنو فالن إذا 

 ُقِتل منهم الواحد. فعلى هذا قراءة أصحاب عبدهللا. وكل  حسن.
وان على من َظَلم: على من وق َواَن{ على الذين انتهوا، إنما الُعد  ا{ فلم يبدءوكم }فال ُعد  َتَهو  وله: }فإِن ان 

  بدأكم ولم ينته.
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َواَن ِإاله َعَلى الظهالِميَن{ أعدواٌن هو وقد أباحه هللا لهم؟ قلنا: ليس  فإن قال قائل: أرأيت قوله }َفاَل ُعد 
وان فى ال َتَدى َعَلي ُكم  بُعد  معنى، إنما هو لفظ على مثل ما سبق قبله؛ أال ترى أنه قال: }َفَمِن اع 

{ فالعدوان من المشركين فى اللفظ ظلم فى المعنى، والعدوان  َتَدى َعَلي ُكم  َتُدوا َعَلي ِه ِبِمث ِل َما اع  َفاع 
ص ظلما، وإن كان لفظه واحدا. الذى أباحه هللا وأمر به المسلمين إنما هو ِقَصاص. فال يكون القصا

ومثله قول هللا تبارك وتعالى: }َوَجَزاُء َسيِ َئٍة َسيِ َئٌة ِمث ُلُها{ وليست ِمن هللا على مثل معناها من 
 المسىء؛ ألنها جزاء.

 
ِي َوالَ  َتي َسَر ِمَن ال َهد  ُتم  َفَما اس  ِصر  ِ َفِإن  ُأح  َرَة َّلله ُي  } َوَأِتمُّوا  ال َحجه َوال ُعم  ُلَغ ال َهد  ِلُقوا  ُرُؤوَسُكم  َحتهى َيب  َتح 

َيٌة مِ ن ِصَياٍم َأو  َصَدَقٍة َأو  ُنُسٍك َفِإذَ  آ َأِمنُتم  َفَمن َمِحلهُه َفَمن َكاَن ِمنُكم مهِريضًا َأو  ِبِه َأًذى مِ ن رهأ ِسِه َفِفد 
َتي َسَر ِمنَ  َرِة ِإَلى ال َحجِ  َفَما اس  ِي َفَمن لهم  َيِجد  َفِصَياُم َثالَثِة َأيهاٍم ِفي ال َحجِ  َوَسب َعٍة ِإَذا  َتَمتهَع ِبال ُعم  ال َهد 

ِجِد ال َحَراِم َواتهُقوا  ّللاهَ وَ  ُلُه َحاِضِري ال َمس  ُتم  ِتل َك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة ذاِلَك ِلَمن لهم  َيُكن  أَه  َ َشِديُد َرَجع  َلُموا  َأنه ّللاه اع 
  {ال ِعَقابِ 

 
}...ِ َرَة َّلله  وقوله: }َوَأِتمُّوا  ال َحجه َوال ُعم 

ِ" فلو قرأ قارئ "والعمرُة هلل" فرفع العمرة ألن  َرَة إلى البيت َّلل  وفى قراءة عبدهللا "وَأِتمُّوا ال َحجه وال ُعم 
ٍت وجميَع المعتمر إذا أتى البيت فطاف به وبين الصفا والمروة حل  من عمرته. والحج يأتى فيه عرفا

ِ{ يقول: أِتموا العمرة إلى البيت فى الحج إلى أقصى  َرَة َّلله المناسك؛ وذلك قوله }َوَأِتمُّوا  ال َحجه َوال ُعم 
  مناسكه.
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ه أو عمرته خوف أو مرض،  { العرب تقول للذى يمنعه ِمن الوصول إلى إتماِم َحج  ُتم  ِصر  }َفإن  ُأح 
صر، وفى الحبس والقهر: قد ُحِصر. وكل ما لم يكن مقهورا كال ن )يقال للمريض(: قد ُأح  ج  َحب س والسِ 

ق بيِنهما. ولو نويت فى قهر السلطان أنها علهة مانعة ولم تذهب إلى فعل الفاعل جاز لك أن  فهذا َفر 
تقول: قد ُأحصر الرجل. ولو قلت فى المرض وشبهه: إن المرض قد حصره أو الخوف، جاز أن 

تم. وقوله "وَسيِ دا وحصورا" ]يقال[ إنه المحَصر عن النساء؛ ألنها علهة وليس بمحبوٍس. تقول: ُحِصر 
 فعلى هذا فابِن.

ِي...{ َتي َسَر ِمَن ال َهد   وقوله: }َفَما اس 
"ما" فى موضع رفع؛ ألن أكثر ما جاء من أشباهه فى القرآن مرفوع. ولو نصبت على قولك: أهدوا 

 "ما استيسر".
 ى فى هذا الموضع َبَدنة أو بقرة أو شاة.وتفسير الهد  

ر، فأم ا السبعة  َى صام ثالثة أياٍم يكون آِخرها يوم عرفة، واليومان فى الَعش  { الَهد  }َفَمن  َلم  َيِجد 
فيصومها إذا رجع فى طريقه، وإن شاء إذا وصل إلى أهله و "السبعة" فيها الخفض على اإلتباع 

د؛ كما تقول فى الكالم: ال بد  من لقاء أخيك وزيٍد وزيدا.للثالثة. وإن نصبتها فجائز على   فعل مجد 
ِجِد ال َحَراِم{ يقول: ذلك لمن كان من الُغَرباء من غير  ُلُه َحاِضِري ال َمس  وقوله: }ذاِلَك ِلَمن لهم  َيُكن  أَه 

ة، فأم ا أهل مكة فليس ذلك عليهم. و "ذِلك" فى موضع رفع. وعلى تصلح فى مو  ضع الالم؛ أهل مكه
  أى ذلك على الغرباء.
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ُلوَماٌت{ معناه: وقُت الحج هذه األشهر. فهى وإن كانت "فى" تصلح فيها فال  ُهٌر َمع  وقوله: }ال َحجُّ َأش 
يقال إال  بالرفع، كذلك كالم العرب، يقولون: الَبرد  شهران، والَحر  شهران، ال ينصبون؛ ألنه مقدار 

ٌر{ ولو كانت األشهر أو الشهر معروفة الحج. ومثله قوله: } ٌر َوَرَواُحَها َشه  يَح ُغُدوَُّها َشه  وِلُسَلي َماَن الرِ 
على هذا المعنى لصلح فيه النصب. ووجه الكالم الرفع؛ ألن االسم إذا كان فى معنى ِصفٍة أو محل  

ٌن، فيرفعون إذا قِوى إذا أسند إلى شىء؛ أال ترى أن العرب يقولون: هو رجل دوَنك وهو رجل دو 
أفردوا، وينصبون إذا أضافوا. ومن كالمهم المسلمون جاِنٌب، والكفهار جانب، فإذا قالوا: المسلمون 

َب  جاِنَب صاحِبهم نصبوا. وذلك أن الصاحب يدل  على محل  كما تقول: نحَو صاحبهم، وُقر 
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 صاحبهم. فإذا سقط الصاحب لم تجده محال  تقيده قرب شىء أو بعده.
ر من ذى الحجة. واألشهر الُحُرم المحرهم ورجب وذو واأل دة وَعش  شهر المعلومات شو اٌل وذو الَقع 

القعدة وذو الِحجة. وإنما جاز أن يقال له أشهر وإنما هما شهران وعشر من ثالٍث؛ ألن العرب إذا 
هللا تبارك  كان الوقت لشىء يكون فيه الحج وِشبهه جعلوه فى التسمية للثالثة واالثنين، كما قال

ل فى يوٍم وِنصف، وكذلك  َمي ِن{ وإنما يتعجه َل ِفى َيو  ُدوَداٍت َفَمن  َتَعجه ُكُروا ّللا َ ِفى َأيهاٍم َمع  وتعالى: }َواذ 
هو فى اليوم الثالث من أيام التشريق وليس منها شىء تام , وكذلك تقول العرب: له اليوَم يومان منذ 

ل لم أره، وإنما هو يوم وبعُض آخ َر، وهذا ليس بجائٍز فى غير المواقيت، ألن العرب قد تفعل الِفع 
فى أقله من الساعة، ثم يوقعونه على اليوم وعلى العام والليالى واأليام، فيقال: زرته العام، وأتيتك 
ل الوقت وآِخره، فلم يذهب به على معنى الع اُج أمير، ألنه ال يراد أو  دد اليوم، وُقتل فالن ليالَى الحجه

  كله، وإنما يراد به )إذ ذاك الحين(.
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وأما قوله: }َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل{ يقال: إن الرفث الجماع، والفسوق الِسباب، والجدال المماراة 
{ فالقراء على نصب ذلك كله بالتبرئة إال مجاهدا فإنه رفع الرفث والفسوق ونصب الجدال.  }ِفى ال َحجِ 

َله، ومن رفع بعضا ونصب بعضا فالن التبرئة فيها و  كل  ذلك جائز. فمن نصب أتبع آِخر الكالم أو 
وجهان: الرفع بالنون، والنصب بحذف النون. ولو نصب الفسوق والجدال بالنون لجاز ذلك فى غير 

" كان فيها القرآن؛ ألن العرب إذا بدأت بالتبرئة فنصبوها لم تنصب بنوٍن، فإذا عطفوا عليها بـ "ال
وجهاِن، إن شئت جعلت "ال" معلهقة يجوز حذفها فنصبت على هذه النية بالنون؛ ألن "ال" فى معنى 

ِصلٍة، وإن نويت بها االبتداء كانت كصاحبتها، ولم تكن معلهقة فتنصَب بال نوٍن؛ قال فى ذلك 
 الشاعر:

بًا َنقُ  [ ال * َمِقيَل لها وال ِشر   وعارأت إبلى برمل َجُدوَد أ]ن 
ن فى الشرب، ونوى بـ "ال" الحذف؛ كما قال اآلخر:  فنوه

را َِ مروان وابِنِه * إذا هو بالمجِد ارتدى وتأز   فال أَب وابنا ِمثُل
ل َت أقِبال. فتجعل الصلت تابعا لعمٍرو وفيه  وهو فى مذهبِه بمنزلة المدعو  تقول: يا عمرو والصه

يهة "يا" فى األلف والالم. فإن نويتها قلت: يا زيد ويأيها األلف والالم؛ ألنك نويت به أن يتبعه بال ن
ِبى َمَعُه  ل ُت أقِباَل. فإن حذفت "يأيها" وأنت تريدها نصبت؛ كقول هللا عز وجل }َيا ِجَباُل َأوِ  الصه

د له إذ لم يستقم دعاؤه بما دعيت به  َوالطهي َر{ نصب الطير على جهتين: على نيهة النداء المجده
، وإن شئت أوقعت عليه فعال: وسخرنا له "الطير" فتكون النية على سخرنا. فهو فى ذلك الجبال

 متبع؛ كقول الشاعر:
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 ورأيت زوَجِك فى الوغى * متقلِ دا سيفا ورمحا
وإن شئت رفعت بعض التبرئة ونصبت بعضا، وليس ِمن قراءة القراء ولكنه يأتى فى األشعار؛ قال 

 أميهة:
ٌو وال تأ ثِ   يَم ِفيها * وما فاهوا به َلُهُم مقيمفال َلغ 

  وقال اآلَخر:
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كم  -ذاكم  َغار ِبعينِه * ال أمه ِلى ِإن كان ذاك وال أب -وَجدِ   الصه
 وقبله:

عى ُجن دب  وِإذا تكوُن شِديدٌة ُأدَعى لها * وِإذا يحاس الَحي س يد 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (

رًا َفِمَن النهاِس َمن َيُقوُل َربهَنآ } َفِإَذا َقَض  ِرُكم  آَبآَءُكم  َأو  َأَشده ِذك  َ َكِذك  ُكُروا  ّللاه َناِسَكُكم  َفاذ  ُتم  مه آِتَنا ِفي ي 
َيا َوَما َلُه ِفي اآلِخَرِة ِمن  َخاَلٍق { ن   الدُّ

 
ِرُكم  آَبآَءُكم  َأو  َأَشده ذِ  َ َكِذك  ُكُروا  ّللاه رًا...{وقوله: }َفاذ   ك 

وا فى جاهلهيتهم وقفوا بين المسجد بمنى وبين الجبل، فذكر أحُدهم أباه بأحسِن  كاِنت العرب إذا حجُّ
ِرُكم   َ َكِذك  ُكُروا  ّللاه ِرى الضيف. فأنزل هللا تبارك وتعالى: }َفاذ  أفاِعيلِه: اللهمه كان َيِصل الَرِحم، وَيق 

رًا{ فأنا  الذى فعلت ذلك ِبكم وِبِهم. آَبآَءُكم  َأو  َأَشده ِذك 
َيا...{ ن   وقوله: }َفِمَن النهاِس َمن َيُقوُل َربهَنآ آِتَنا ِفي الدُّ

كان أهل الجاهلية يسألون المال واإلبل والغنم فأنزل هللا: "ِمنهم من يسأل الدنيا فليس له فى اآلخرة 
 َخاَلق" يعنى نصيبا.

 
ُكُروا  ّللاهَ ِفي َأيهاٍم مهع   َر َفال ِإث َم َعَلي ِه ِلَمِن اتهَقى } َواذ  َمي ِن َفاَل ِإث َم َعَلي ِه َوَمن َتَأخه َل ِفي َيو  ُدوَداٍت َفَمن َتَعجه

َشُروَن { َلُموآ َأنهُكم  ِإَلي ِه ُتح  َ َواع   َواتهُقوا  ّللاه
 

ُدوَداٍت...{ ُكُروا  ّللاهَ ِفي َأيهاٍم مهع   وقوله: }َواذ 
ر ]و[  المعلومات: أيام التشريق كلها، يوم النحر وثالثة أيام التشريق. فِمن المفسرين من هى الَعش 

يجعل المعدوداِت أيام التشريق أيضا، وأما المعلومات فإنهم يجعلونها يوم النحر ويومين من أيام 
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شريق التشريق؛ ألن الذبح إنما يكون فى هذه الثالثة األيام، وِمنهم من يجعل الذبح فى آخر أيام الت
  فيقع عليها المعدودات والمعلومات فال تدخل فيها العشر.
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 وقوله: }ِلَمِن اتهَقى...{
 يقول: قتل الصيِد فى الَحَرم.

 
ِبِه َوُهَو َأَلدُّ  ِهُد ّللاهَ َعَلى َما ِفي َقل  ن َيا َوُيش  ُلُه ِفي ال َحَياِة الدُّ ِجُبَك َقو   َصاِم {ال خِ } َوِمَن النهاِس َمن ُيع 

 
ِبِه...{ ِهُد ّللاهَ َعَلى َما ِفي َقل   وقوله: }َوُيش 

كان ذلك رجال ُيعجب النبى صلى هللا عليه وسلم حديُثه، وُيعلمه أنه معه ويحلف على ذلك فيقول: 
َهُد ّللا ُ" رفع "على ما ِفى قلِبهِ   ".)هللا يعلم(. فذلك قوله "ويشِهد هللا" أى ويستشِهد هللا. وقد تقرأ "وَيش 

 وقوله: }َوُهَو َأَلدُّ ال ِخَصاِم...{
اء ونسوة ُلد ، وقال الشاعر: ، والمرأة لده  يقال للرجل: هو ألد  من قوم ُلد 

ِدى  اللدُّ أقراُن الرجاِل الُلدِ  * ثم ُأَردِ ى ِبِهُم َمن  َير 
. فإذا غلبت الرجل فى الخصومة  َت، وأنت َتَلد  اً.ويقال: ما كنَت َأَلده فقد َلِدد  ه َلد   )قلت: لَددته( فأنا أُلد 

ه على  َل{ ُنِصبت، ومنهم من يرفع "ويهلُك" َرَفع ال يرد  َث َوالنهس  ِلَك ال َحر  وقول هللا تبارك وتعالى: }َوُيه 
ل أحسن.  "ِليفِسد" ولكنه يجعله مردودا على قوله: }وِمن الناِس من يعِجبك قوله...ويهِلك{ والوجه األو 

 
 في آيات سورة ) البقرة ( المعاني الواردة

َل َوّللاهُ اَل ُيِحبُّ الَفَساَد { َث َوالنهس  ِلَك ال َحر  ِسَد ِفِيَها َوُيه  ِض ِلُيف   } َوِإَذا َتَولهى َسَعى ِفي اأَلر 
 

 وقوله: }َوّللاهُ اَل ُيِحبُّ الَفَساَد...{
 ابا، وكسد ُكسودا وكسادا.ِمن العرب من يقول: فسد الشىُء فسودا، مثل قولهم: ذهب ُذهوبا وذه

 
ي َطاِن ِإنهُه َلُكم  عَ  ل ِم َكآفهًة َواَل َتتهِبُعوا  ُخُطَواِت الشه ُخُلوا  ِفي السِ   ُدوٌّ مُِّبيٌن {} ياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  اد 

 
ي َطاِن...{  وقوله: }َواَل َتتهِبُعوا  ُخُطَواِت الشه

  أى ال تتبعوا آثاره؛ فإنها معصية.
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ُر َوِإَلى ّللاهِ  َجُع اأُلُموُر {} َهل  َينُظُروَن ِإاله َأن َيأ ِتَيُهُم ّللاهُ ِفي ُظَلٍل مِ َن ال َغَماِم َوال َمالِئَكُة َوُقِضَي اأَلم    ُتر 
 

 َكُة...{وقوله: }َهل  َينُظُروَن ِإاله َأن َيأ ِتَيُهُم ّللاهُ ِفي ُظَلٍل مِ َن ال َغَماِم َوال َمالئِ 
َرف ع مردود على )هللا( تبارك وتعالى، وقد خفضها بعض أهِل المدينة. يريد "فى ظلٍل ِمن الغماِم وفى 
المالئكِة". والرفع أجود؛ ألنها فى قراءة عبدهللا "هل ينظرون ِإال أن يأتيهم هللا والمالئكة فى ظلٍل من 

 الغماِم".
 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (

ِد َما َجآَءت ُه َفإِ }  ِ ِمن َبع  َمَة ّللاه ل  ِنع  َناُهم مِ ن  آَيٍة َبيِ َنٍة َوَمن ُيَبدِ  َراِئيَل َكم  آَتي  َ َشِديُد َسل  َبِني ِإس  نه ّللاه
 ال ِعَقاِب {

 
َراِئيَل...{  وقوله: }َسل  َبِني ِإس 

َأل" بألفٍ  . وإنما )ترك همزها( فى األمر ال ُتهمز فى شىٍء من القرآن؛ ألنها لو همزت كانت "اس 
، فلم يهِمزوا فى األمر،  ، وُخذ  ر فى الكالم؛ فلذلك ترك همزه كما قالوا: ُكل  و  ة؛ ألنها كثيرة الده خاصه

وهمزوه فى النهى وما ِسواه. وقد تهمزه العرب. فأمها فى القرآن فقد جاء بترك الهمز. وكان حمزة 
يات يهمز األمر إذا كانت فيه ال َيَة ال ِتى ُكنها ِفيَها{ ومثل قوله: الزه َأِل ال َقر  فاء أو الواو؛ مثل قوله: }واس 

َرُءوَن ال ِكَتاَب{ ولست أشتهى ذلك؛ ألنها لو كانت مهموزة لُكتبت فيها األلف كما  َأِل ال ِذيَن َيق  }فاس 
ِرب  َلُهم  َمَثاًل{ باأللف ِرب  َلُهم  َطِريقًا{, }واض   .كتبوها فى قوله }فاض 

َناُهم...{  وقوله: }َكم  آَتي 
معناه: جئناهم به ]من آية[. والعرب تقول: أتيتك بآيٍة، فإذا ألَقُوا الباء قالوا: آتيتك آية؛ كما جاء فى 

  الكهف "آِتنا غداءنا" والمعنى: ايتنا بغداِئنا.
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َخُروَن  ن َيا َوَيس  َحَياُة الدُّ ُزُق } ُزيِ َن ِللهِذيَن َكَفُروا  ال  ِقَياَمِة َوّللاهُ َير  َم ال  َقُهم  َيو  ِمَن الهِذيَن آَمُنوا  َوالهِذيَن اتهَقوا  َفو 
 َمن َيَشآُء ِبَغي ِر ِحَساٍب {
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َيا...{ ن   وقوله: }ُزيِ َن ِللهِذيَن َكَفُروا  ال َحَياُة الدُّ
مشت ق من فعل فى مذهب مصدر. ولم يقل "ُزينت" وذلك جائز، وإن ما ُذكِ ر الفعل واالسم مؤنث؛ ألنه 

ِعَظٌة  فمن َأنهث أخرج الكالم على اللفظ، ومن ذكهر ذهب إلى تذكير المصدر. ومثله }َفَمن  َجاَءُه َمو 
رت ي َحُة{ على ما فسه { ، }َوَأَخَذ الهِذيَن َظَلُموا الصه َتَهى{ و }َقد  َجاَءُكم  َبَصاِئُر ِمن  َربِ ُكم  لك.  ِمن  َربِ ِه فان 

ر فعَل مؤنهٍث إال فى الشعر لضرورته. وقد يكون  فأمها فى األسماء الموضوعة فال تكاد العرب تذكِ 
االسم غير مخلوٍق من ِفعٍل، ويكون فيه معنى تأنيٍث وهو مذكهر فيجوز فيه تأنيث الِفعل وتذكيره 

ُمَك َوُهَو ال َحق{ ولم يقل على اللفظ مرهة وعلى المعنى مرهة؛ من ذلك قوله عزه وجله }وكذهَب ِبِه  َقو 
ُم ُلوٍط{ ذهب إلى تأنيِث اأُلم ة،  ُم ُنوٍح{ و }َكذهَبت  َقو  " ولو ِقيلت لكان صوابا؛ كما قال }َكذهَبت  َقو  "َكذهَبت 

 ومثله من الكالم فى الشعر كثير؛ منه قول الشاعر:
ُر َأبطٍن * وَأنت بِرئ ِمن قباِئِلها ا رِ فإن ِكالبًا هذِه َعش   لَعش 

وكان ينبغى أن يقول: عشرة أبطٍن؛ ألن البطن َذَكر، ولكنه فى هذا الموضع فى معنى قبيلة, فأن ث 
 لتأنيث القبيلة فى المعنى. وكذلك قول اآلخر:

  وقاِئع فى ُمَضٍر ِتسعة * وفى وائٍل كانِت العاِشره
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نثى، ولكنه ذهب إلى األيام؛ ألن العرب فقال: ِتسعة، وكان ينبغى له أن يقول: ِتسع؛ ألن الوقعة أ
تقول فى معنى الوقائع: األيام؛ فيقال هو عالم بأيهام العرب، يريد وقائعها. فأم ا قول هللا تبارك 

َقَمُر{ فإنه أريد به  ُس َوال  م  : ُجِمع الضياءان. وليس قولهم: إنما ذك ر -وهللا أعلم  -وتعالى: }وُجِمَع الشه
ل الشمس ألن ال وقوف ال يحسن فى الشمس حتى يكون معها القمر بشىٍء، ولو كان هذا على ما ِفع 

قيل لقالوا: الشمس جمع والقمر. ومثل هذا غير جائٍز، وإن شئت ذكهرته؛ ألن الشمس اسم مؤنث 
ليس فيها هاء تدل  على التأنيث، والعرب ربما ذكهرت فعل المؤنث إذا سقطت منه عالمات التأنيث. 

 أنشدنى بعضهم: قال الفر اء:
 فِهى َأحوى ِمن الربِعى  خاِذلة * والَعين باإلثمد الحاِرى  مكحول

 ولم يقل: مكحولة والعين أنثى للعلة التى أنبأتك بها. قال: وأنشدنى بعضهم:
َقها * وال َأرَض َأب َقل إبقالها َنٌة َوَدَقت  َود   فال ُمز 

 لعرب قول األعشى:عن ا -يعنى النحوى  البصرى   -قال: وأنشدنى يونس 
َحيِه كفها مخضبا  ِإلى رجٍل ِمنهم َأِسيٍف كأنما * يضم  إلى َكش 

َماُء ُمن َفِطٌر ِبِه{ فإن شئت جعلت السماء مؤنثة بمنزلة العين فلمها لم يكن فيها هاء مما  وأمها قوله: }السه
لعرب من يذك ر السماء؛ يدل  على التأنيث ذك ر فعلها كما فعل بالعين واألرض فى البيتين. وِمن ا



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

ع كأن واحدته سماوة أو سماءة. قال: وأنشدنى بعضهم:  ألنه َجم 
 

 فلو َرَفع السماُء إليِه قوما * لِحقنا بالسماِء مع السحابِ 
فإن قال قائل: أرأيت الفعل إذا جاء بعد المصاِدر المؤنثة أيجوز تذكيره بعد األسماء كما جاز قبلها؟ 

. وإنما قبح ألن الفعل إذا أتى بعد االسم كان فيه مكن ى من االسم قلت: ذلك قبيح وهو جائز
هب به إلى المعنى، وهو فى  فاستقبحوا أن يضمروا مذكهرا قبله مؤنث، والذين استجازوا ذلك قالوا: ُيذ 

 التقديم والتأخير سواء؛ قال الشاعر:
َرى ِبها   فإن تعهِدى المِرئ ِلمهَة * فإن الحواِدث َأز 
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ع ولكنه ذهب بها إلى معنى الَحَدثاِن. وكذلك قال  رت بها. والحوادث َجم  ولم يقل: أزرين بها وال أز 
 اآلخر:

 هِنيئا ِلسعٍد ما اقتضى بعد وقعِتى * ِبناقِة سعٍد والعِشيهُة باردُ 
َرًة َوَعِشي ًا{ وقال ؛ أال ترى قول هللا }َأن  َسبِ ُحوا ُبك   اآلخر: كأن العشية فى معنى العِشى 

َو على الطِريِق الواضح نا * قبرا ِبَمر   إن السماحة والشجاعة ُضمِ 
ولم يقل: ُضمنتا، والسماحة والشجاعة مؤنثتان ِللهاِء التى فيهما. قال: فهل يجوز أن تذهب بالَحَدثاِن 

 إلى الحوادث فتؤن ث فعله قبله فتقول أهلكتنا الَحَدثاُن؟ قلت نعم؛ أنشدنى الكسائى:
َرُهنا الَكمىُّ إذا نِغيرأال َهلَ   ك الِشهاب المستنير * وِمد 

 وَحمهال المِئين إذا ألم ت * بنا الَحَدثاُن واأَلنِف الَنُصور
فهذا كاٍف ِمما ُيحتاج إليه من هذا النوع. وأما قوله: }وِإن  لكم ِفى األنعاِم لِعبرة نسِقيكم ِمما ِفى 

نثة؛ ألنه ذهب به إلى الَنَعم والَنَعم َذَكر وإنما جاز أن بطوِنِه{ ولم يقل "بطوِنها" واألنعام هى مؤ 
 تذهب به إلى واحدها ألن الواحد يأتى فى المعنى على معنى الجمع؛ كما قال الشاعر:

 إذا رأيت أن ُجما ِمن اأَلَسد  * َجب هَتُه أو الَخَراَت والَكَتد  
 رد  بال ُسَهيٌل فى الَفِضيِخ ففسد  * وطاب َألباُن اِللقاِح فب

أال ترى أن اللبن جمع يكفى ِمن األلبان. وقد كان الكسائى  يذهب بتذكيِر األنعام إلى مثِل قول 
 الشاعر:

َمح * ُطَواٍل فإن األقصرين أماِزُره   َهب ن عيناِك فى كل َشر    وال َتذ 

(1/115) 
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، فَذكهر وهو يريد أمازر ما ذكرنا. ولو كان كذلك لجاز أن تقول هو أحسنكم  ولم يقل: أماِزُرُهم 
وأجمله، ولكنه ذهب إلى أن هذا الجنس يظهر مع نكرٍة غير مؤقهتة يضمر فيها مثل معنى النكرة؛ 

فلذلك قالت العرب: هو أحسن الرجلين وأجمله؛ ألن ضمير الواحد يصلح فى معنى الكالم أن تقول 
أجمله قال: أجمل هو أحسن رجل فى االثنين، وكذلك قولك هى أحسن النساء وأجمله. من قال و 
 شىء فى النساء، ومن قال: وأجملهن أخرجه على اللفظ؛ واحتجه بقول الشاعر:

 * مثل الِفراخ َنَتَقت  حواصله *
َهب بالجمع إلى  ولم يقل حواصلها. وإنما ذكهر ألن الفراخ جمع لم ُيب ن على واحده، فجاز أن ُيذ 

ل:  الواحد. قال الفرهاء: أنشدنى المفضه
 يرانى العشيَة رائح * دعتهم دواٍع من هوى ومناِزحُ أال إن ج

َرج الواحد من الجمع إذ لم يبن جمعه على  فقال: رائح ولم يقل رائحون؛ ألن الجيران قد خرج َمخ 
 واحِدِه.

فلو قلت: الصالحون فإن ذلك لم يجز, ألن الجمع منه قد بنى على صورة واحده. وكذلك الصالحات 
صورة الواحدة فى الجمع قد ذهب عنه توه م الواحدة. أال ترى أن العرب  نقول، ذاك غير جائز؛ ألن

تقول: عندى عشرون صالحون فيرفعون ويقولون عندى عشرون ِجيادا فينصبون الجياد؛ ألنها لم تبن 
 على واحدها، فذهب بها إلى الواحد ولم ُيفعل ذلك بالصالحين؛ قال عنترة:

 دًا كخاِفيِة العراِب األسحمِ فيها اثنتاِن وأربعون َحُلوبًة * ُسو 
فقال: سودا ولم يقل: ُسود وهى من نعت االثنتين واألربعين؛ للِعلة التى أخبرتك بها. وقد قرأ بعض 

  القر اء "َزيهن ِللِذين كفروا الحياَة الدنيا" ويقال إنه مجاهد فقط.
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ُكَم َبي َن } َكاَن النهاُس ُأمهًة َواِحَدًة َفَبَعَث ّللاهُ النه  ِريَن َوُمنِذِريَن َوَأنَزَل َمَعُهُم ال ِكَتاَب ِبال َحقِ  ِلَيح  ِبيِ يَن ُمَبشِ 
ِد َما َجآَءت ُهُم ال َبيِ َناُت بَ  َتَلَف ِفيِه ِإاله الهِذيَن ُأوُتوُه ِمن َبع  َتَلُفوا  ِفيِه َوَما اخ  َنُهم  َفَهَدى ّللاهُ النهاِس ِفيَما اخ  يًا َبي  غ 

َتِقيٍم {اله  ِدي َمن َيَشآُء ِإَلى ِصَراٍط مُّس  ِنِه َوّللاهُ َيه  َتَلُفوا  ِفيِه ِمَن ال َحقِ  ِبِإذ   ِذيَن آَمُنوا  ِلَما اخ 
 

يًا َبي َنُهم  َفَهَدى ّللاهُ  َبيِ َناُت َبغ  ِد َما َجآَءت ُهُم ال  َتَلَف ِفيِه ِإاله الهِذيَن ُأوُتوُه ِمن َبع   الهِذيَن آَمُنوا  وقوله: }َوَما اخ 
ِنِه...{ َتَلُفوا  ِفيِه ِمَن ال َحقِ  ِبِإذ   ِلَما اخ 

ففيها معنيان؛ أحدهما أن تجعل اختالفهم كفر بعِضهم بكتاِب بعٍض }َفَهَدى ّللاهُ الهِذيَن آَمُنوا { لإليمان 
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. والوجه اآلخر أن تذهب باختالفهم إلى التبديل كما بد ِ  لت التواراة. ثم قال بما ُأنزل كلِ ه وهو حق 
}َفَهَدى ّللاهُ الهِذيَن آَمُنوا { به للحق مما اختلفوا فيه. وجاز أن تكون الالم فى االختالف وِمن فى الحق 

كمثل المنعوق به؛  -وهللا أعلم  -كما قال هللا تعالى: }ومثل الِذين كفروا كمثِل الِذى ينِعق{ والمعنى 
 ُصم  بكم عمى{ كمثِل البهاِئم، وقال الشاعر:ألنه وصفهم فقال تبارك وتعالى: }

 كانت فريضَة ما تقول كما * كان الِزناُء فريضَة الرجمِ 
 وإنما الرجم فريضة الزناء، وقال:

َهُره   َلى ِبه الَعي ُن إذا ما َتج   إن ِسراجا لكريم مفخره * َتح 
 تقول َحِلَيت  عينى بك إال  فى والعين ال تحلى إنما يحلى بها ِسَراج، ألنك تقول: َحِليَت بعينى، وال

 الشعر.
 

  المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (
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َبأ   ت ُهُم ال  ِلُكم مهسه ا  ِمن َقب  ُخُلوا  ال َجنهَة َوَلمها َيأ ِتُكم مهَثُل الهِذيَن َخَلو  رهآُء َوُزل ِزُلوا  } َأم  َحِسب ُتم  َأن َتد  َسآُء َوالضه
ِ َقِريٌب { َحتهى َر ّللاه ِ َأال ِإنه َنص  ُر ّللاه ُسوُل َوالهِذيَن آَمُنوا  َمَعُه َمَتى َنص   َيُقوَل الره

 
}... ُتم   وقوله: }َأم  َحِسب 

ًا عليه, فهذا مما أعلمتك أنه يجوز إذا كان قبله  استفهم ِبأم فى ابتداٍء ليس قبله أِلف فيكوَن أم َرد 
بتداء ليس قبله كالم؛ كقولك للرجل: أعندك خير؟ لم يجز ها هنا أن كالم يت صل به. ولو كان ا

مه  تقول: أم عندك خير. ولو قلت: أنت رجل ال تنِصف أم لك سلطان ُتِدل  به، لجاز ذلك؛ إذ تقده
 كالم فات صل به.

ا  ِمن َقب   ُخُلوا  ال َجنهَة َوَلمها َيأ ِتُكم مهَثُل الهِذيَن َخَلو  ِلُكم{ ]معناه: أظننتم أن تدخلوا الجنة ولم وقوله: }َأن َتد 
يصبكم مثُل ما أصاب الذين قبلكم[ فُتخَتبروا. ومثله: }أم حِسبتم أن تدخلوا الجنة وَلم ا يعلِم هللا الِذين 

َلِم هللا الِذين جاهدوا َلَم الصاِبرين{ وكذلك فى التوبة }َأم  حِسبتم أن ُتت َرُكوا وَلم ا َيع   جاهدوا ِمنكم وَيع 
 منكم{.

ُسوُل...{  وقوله: } َوُزل ِزُلوا  َحتهى َيُقوَل الره
قرأها القر اء بالنصب إال مجاهدا وبعض أهل المدينة فإنهما رفعاها. ولها وجهان فى العربية: نصب، 

ورفع. فأم ا النصب فألن الفعل الذى قبلها مما َيتطاول كالترداد. فإذا كان الفعل على ذلك المعنى 
بحتهى وهو فى المعنى ماٍض. فإذا كان الفعل الذى قبل حتى ال يتطاول وهو ماٍض ُرفع ُنِصب بعده 
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 الفعل بعد حت ى إذا كان ماضيا.
فأم ا الفعل الذى َيتطاول وهو ماٍض فقولك: َجَعل فالن يديم النظر حتى يعرفك؛ أال ترى أن ِإدامة 

ل حتهى ُذِهب بما بعدها إلى النصب إن كان ماضيا بتطاوله. قال:  النظر تطول. فإذا طال ما َقب 
ل:  وأنشدنى ]بعض العرب وهو[ المفضه

َن بَأرسان   َمَطوُت بهم حتهى َتِكل  ُغَزاتهم * وحت ى الِجياُد ما ُيَقد 
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اه قبل حتهى ماض؛ ألن  الَمط و باإلبل يتطاول حتى تكل  عنه. ويدل ك  ( والفعل الذى أد  فنصب )تِكل 
ن َفَعل مكان يفعل تعرف الماضى على أنه ماض  أنك تقول: مطوت بهم حتى كل ت ُغَزاتهم. فِبُحس 

، ألنك  من المستقبل. وال يحسن مكان المستقبل َفَعل؛ أال ترى أنك ال تقول: أضِرب زيدا حتى أَقره
 تريد: حتى يكون ذلك منه.

لوا حتى قال الرسول. وقد كان وإنما َرَفع مجاهد ألن  َفَعل يحُسن فى مثله من الكالم؛ كقولك: ُزلزِ 
الِكسائى  قرأ بالرفع دهرا ثم رجع إلى النصب. وهى فى قراءة عبدهللا: "وزلِزلوا ثم زلِزلوا ويقول الرسول" 

وهو دليل على معنى النصب. ولحتى ثالثة معان فى يفعل، وثالثة معان فى األسماء. فإذا رأيت 
َعل بعدها؛ قبلها َفَعل ماضيا وبعدها يفعل فى معَنى مُ  ِضى  وليس ما قبل )حت ى يفعل( يطول فارفع يف 

كقولك جئت حتى اكوُن معك قريبا. وكان أكثر النحويين ينصبون الفعل بعد حت ى وإن كان ماضيا 
ل، فيقولون: سرت حتى يدخَلها زيد، فزعم الكسائى  أنه سمع العرب تقول: سرنا  إذا كان لغير األو 

ُعُر حتى يسقُط َحَجر حتى تطلُع لنا الشمس بُزبال ة، فرفع والفعل للشمس، وَسمع: إنا لجلوس فما َنش 
 بيننا، رفعا. قال: وأنشدنى الكسائى:

ن حتى * يفر ج ذاك عنهن  الَمَساءُ  ن الَهِجير وُعم   وقد ُخض 
 وأنشَد )قول اآلخر(:

ن أشقرا  وُننِكر يوم الروع ألواَن خيِلنا * من الطعن حتى نحسب الَجو 
  نا؛ ألن  اإلنكار يتطاول. وهو الوجه الثانى من باب حتى.فنصب ها ه
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وذلك أن يكون ما قبل حتى وما بعدها ماضيين، وهما مما يتطاول، فيكون يفعل فيه وهو ماٍض فى 
: سمعت العرب تقول: إن   ن يفعل فيه. قال الكسائى  المعنى أحسَن من َفَعل، فنصب وهو ماٍض ِلُحس 
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ه. وهو أمر قد مضى، و)يجعل( فيه أحسن من )جعل(. البعير ليهَرم ح تى يجعَل إذا شرب الماء مجه
وإنما حسنت ألنها صفة تكون فى الواحد على معنى الجميع، معناه: إن  هذا ليكون كثيرًا فى اإلِبل. 

( لحسن يفعل فيه وهو  ومثله: إن  الرجل ليتعظهم حتى يمر  فال يسلم على الناس. فتنصب )يمر 
ان: ماٍض؛  وأنشدنى أبو َثرو 

 أِحب  ِلحب ها السودان حتى * أِحبه لحب ها ُسوَد الكالبِ 
ولو َرفع لِمضيه فى المعنى لكان صوابا. وقد أنشدنيه بعض بنى َأَسد رفعا. فإذا أدخلت فيه "ال" 
كان  اعتدل فيه الرفع والنصب؛ كقولك: إن  الرجل ليصادقك حتى ال يكتمك ِسر ا، ترفع لدخول "ال" إذا

 المعنى ماضيا. والنصب مع دخول ال جائز.
ومثله ما يرفع وينصب إذ دخلت "ال" فى قول هللا تبارك وتعالى: }وحِسبوا أال  تكون ِفتنة{ رفعا 

ِلك لهم ُضر ا وال نفعا" ُينَصبان وُيرَفعان، وإذا  ِجَع إليِهم قوال وال َيم  َن َأاله َير  ونصبا. ومثله: "َأَفاَل َيَرو 
منه "ال" لم يقولوه إال  نصبا؛ وذلك أن  "ليس" تصلح مكان "ال" فيمن رفع ِبحتهى وفيمن رفع بـ  َألقيت

"؛ أال ترى أنك تقول: إنه ليؤاخيك حتى ليس يكتمك شيئا، وتقول فى "َأن": حسبت أن لست  "َأن 
والنصب مر ة.  تذهب فتخل فُت. وكل  موضع َحُسنت فيه "ليس" مكان "ال" فافَعل  به هذا: الرفع مر ة،

ولو ُرفع الفعل فى "أن" بغير "ال" لكان صوابا؛ كقلوك حسبت أن تقوُل ذاك؛ ألن  الهاء تحسن فى 
ٍن:  "أن" فتقول حسبت أنه يقول ذاك؛ وأنشدنى القاسم بن َمع 

 إنى َزعيم يا ُنَوي ـ * َقُة إن َنجوِت ِمن الَزَواحِ 
 ِلى الرواحِ وسِلمِت ِمن َعرِض الُحُتو * ِف ِمن الُغدو  إِ 

 أن تهِبطين ِبالد قو * م َيرَتُعون ِمن الِطالحِ 
  فرفع )أن تهِبطين( ولم يقل: أن تهِبطى.
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فإذا كانت "ال" ال تصلح مكانها "ليس" فى "حتى" وال فى "أن" فليس إال النصب، مثل قولك: ال أبرح 
 يجوز ههنا الرفع.حتى ال أحكم أمرك. ومثله فى "أن": أردت أن ال تقول ذاك. ال 

وال تباِل كيف كان الذى قبلها  -والوجه الثالث فى يفعل ِمن "حتى" أن يكون ما بعد "حتى" مستقبال، 
َض  - ِجَع ِإلينا ُموسى{، و }َفَلن  َأب َرَح اأَلر  فتنصب؛ كقول هللا جل وعز }َلن  َنب َرَح عليِه عاِكفين َحتهى َير 

 ير فى القرآن.َحتهى َيأ َذَن ِلى أِبى{ وهو كث
وأم ا األوجه الثالثة فى األسماء فأن ترى بعد حتى اسما وليس قبلها شىء يشاِكُله يصلح عطُف ما 

بعد حت ى عليه، أو أن ترى بعدها اسما وليس قبلها شىء. فالحرف بعد حت ى مخفوض فى الوجهين؛ 
لِع الفجر{ ال يكونان إال ِمن ذلك قول هللا تبارك وتعالى }َتَمتهُعوا حتى ِحيٍن{ و }َساَلٌم هِ  َى َحتهى َمط 
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خفضا؛ ألنه ليس قبلهما اسم ُيعطف عليه ما بعد حتى، فُذِهب بحتى إلى معنى "إلى". والعرب تقول: 
أضمنه حتى األربعاِء أو الخميِس، خفضا ال غير، وأضمن القوم حتى االربعاِء. والمعنى: أن أضمن 

  من األيام, وليس بمشاِكل للقوم فيعطَف عليهم.القوم فى األربعاء؛ ألن  األربعاء يوم 
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والوجه الثانى أن يكون ما قبل حتى من األسماء عددا يكثر ثم يأتى بعد ذلك االسم الواحد أو القليل 
من األسماء. فإذا كان كذلك فانظر إلى ما بعد حتى؛ فإن كانت األسماء التى بعدها قد وقع عليها 

نصب ما قد وقع على ما قبل حتى ففيها وجهان: الخفض واإلتباع لما قبل من الخفض والرفع وال
حتى؛ من ذلك: قد ُضِرب القوم حتى كبيُرهم، وحتى كبيِرهم، وهو مفعول به، فى الوجهين قد أصابه 

الضرب. وذلك أن  ِإلى قد تحسن فيما قد أصابه الفعل، وفيما لم يصبه؛ من ذلك أن تقول: أعتق 
عليك. تريد: وأعتق أكرمهم عليك، فهذا مما يحسن فيه إلى، وقد أصابه الفعل.  عبيدك حتى أكرمهم

وتقول فيما ال يحسن فيه أن يصيب الفعل ما بعد حتى: األيام ُتصام كلها حتى يوِم الفطر وأياِم 
 التشريق. معناه يمَسك عن هذه األياِم فال ُتصام. وقد حسنت فيها ِإلى.

حتى لم يصبه شىء مما أصاب ما قبَل حت ى؛ فذلك خفض ال يجوز  والوجه الثالث أن يكون ما بعد
غيره؛ كقولك: هو يصوم النهار حتى الليِل، ال يكون الليل إال خفضا، وأكلت السمكة حتى رأِسها، إذا 

 لم يؤكل الرأس لم يكن إال خفصا.
 وأم ا قول الشاعر:

َشل أو   ُمجاِشعفيا عجبا حتى ُكَلي ب َتُسبُِّنى * كَأن  أباها َنه 
فإن  الرفع فيه جي د وإن لم يكن قبله اسم؛ ألن  األسماء التى تصلح بعد حتى منفردة إنما تأتى من 

المواقيت؛ كقولك: أِقم حتى الليِل. وال تقول أضرب حتى زيٍد؛ ألنه ليس بوقت؛ فلذلك لم يحسن إفراد 
بنى اللئام حت . فكأنه عطفه على ني ة زيد وأشباِهه، فرفع بفعله، فكأنه قال: يا عجبا أتسُّ ى يسبنى كليبى 

أسماء قبله. والذين خفضوا توهموا فى كليٍب ما توهموا فى المواقيت، وجعلوا الفعل كأنه مستأنف بعد 
  كليٍب، كأنه قال: قد انتهى بى األمر إلى كليٍب، فسكت، ثم قال: تسبنى.
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َأُلوَنَك َماَذا ُين ِفُقوَن ُقل  َمآ َأن فَ  ِبيِل َوَما } َيس  َيَتاَمى َوال َمَساِكيِن َواب ِن السه ُتم  مِ ن  َخي ٍر َفِلل َواِلَدي ِن َواألَق َرِبيَن َوال  ق 
َ ِبِه َعِليٌم { َعُلوا  ِمن  َخي ٍر َفِإنه ّللاه  َتف 
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ِفُقوَن...{ َأُلوَنَك َماَذا ُين   وقوله: }َيس 

ألونك( ألن  المعنى: يسألونك تجعل "ما" فى موضع نصِب وتوِقع عليها "ينِفقون" , وال تنصبها بـ )َيس 
أىه شىء ينفقون. وإن ِشئت رفعتها من وجهين؛ أحدهما أن تجعل "ذا" اسما يرفع ما, كأنك قلت: ما 

الذى ينفقون. والعرب قد تذهب بهذا وذا إلى معنى الذى؛ فيقولون: ومن ذا يقول ذاك؟ فى معنى: 
 من الِذى يقول ذاك؟ وأنشدوا:

 َدس  ما ِلعب اٍد عليِك ِإمارة * َأِمن ِت وهذا تحِملين َطِليقعَ 
كأنه قال: والذى تحملين طليق. والرفع اآلخر أن تجعل كل  استفهام أوقعت عليه فعال بعده رفعا؛ 
ألن  الفعل ال يجوز تقديمه قبل االستفهام، فجعلوه بمنزلة الذى؛ إذ لم يعمل فيه الفعل الذى يكون 

أنك تقول: الذى ضربت أخوك، فيكون الِذى في موضع رفع باأَلِخ، وال يقع الفعل  بعدها. أال ترى 
 الذى يليها عليها. فإذا نويت ذلك رفعت قوَله: }قِل العفو كذلك{؛ كما قال الشاعر:

َضى أم َضالٌل وباِطل ٌب َفُيق   أال تسَأالِن المرء ماذا ُيحاِول * َأَنح 
ى موضع رفع. ولو قال: أنحبا فيقضى أم ضالال وباطال كان رفع النحب؛ ألنه نوى أن يجعل "ما" ف

أبين فى كالم العرب. وأكثر العرب تقول: وأيُّهم لم أضرب وأيُّهم إال  قد ضربت رفع؛ للعل ة من 
 االستئناف من حروف االستفهام وأال  يسبقها شىء.

لهم: كلُّ الناس ضربت. وذلك ومما يشبه االستفهام مما ُيرفع إذا تأخهر عنه الفعل الذى يقع عليه قو 
( ِمث ل معنى هل أحٌد ]إال [ ضربت، ومثل معنى أىُّ رجل لم أضرب، وأىُّ بلدة لم أدخل؛  أن فى )كل 
أال ترى أنك إذا قلت: كلُّ الناس ضربت؛ كان فيها معنى: ما منهم أحد إال قد ضربت، ومعنى أيهم 

وان:   لم أضرب. وأنشدنى أبو َثر 
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ف ها المنازَل ممن ِمنًى * وما ُكلُّ من يغشى ِمنًى أنا عارفوقالوا   تعره
 رفعا، ولم أسمع أحدا َنَصب كل. قال: وأنشدونا:

َوى علىه أقول  وما ُكلُّ َمن  َيظهنُِّنى أنا ُمعِتب * وما ُكلُّ ما ُير 
 وال تتوههم أنهم رفعوه بالفعل الذى سبق إليه؛ ألنهم قد أنشدونا:

 م  الخيار تدهعى * علىه ذنبا ُكلُّه لم أصنعقد َعِلَقت أُ 
 رفعا. وأنشدنى أبو الجَراح:

 أَرَجزا تريد أم قريضا * أم هكذا بينهما تعريضا
 * كالهما أِجُد مستريضا *



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

فرفع ُكال  وبعدها )أجد(؛ ألن المعنى: ما منهما واحد إال أجده هي نا مستريضا. ويدل ك على أن فيه 
 ر:ضمير جحد قوُل الشاع

 فكلهُم جاشاك إال وجدته * كعين الكذوب جهدها واحتفالها
ٌر ِبِه  ِ َوُكف  ِر ال َحَراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقل  ِقَتاٌل ِفيِه َكِبيٌر َوَصدٌّ َعن َسِبيِل ّللاه ه  َأُلوَنَك َعِن الشه ِجِد ال َحَراِم } َيس  َوال َمس 

َبُر ِعنَد ّللاهِ  ِلِه ِمن ُه َأك  َراُج أَه  وُكم  َعن ِديِنُكم  ِإن  َوِإخ  َقت ِل َواَل َيَزاُلوَن ُيَقاِتُلوَنُكم  َحتهى َيُردُّ َبُر ِمَن ال  ِفت َنُة َأك  َوال 
يَ  ن  َماُلُهم  ِفي الدُّ لـاِئَك َحِبَطت  أَع  َتِدد  ِمن ُكم  َعن ِديِنِه َفَيُمت  َوُهَو َكاِفٌر َفُأو  َتَطاُعوا  َوَمن َير  ا َواآلِخَرِة اس 

َحاُب النهاِر ُهم  ِفيَها َخاِلُدوَن {َوُأو    لـاِئَك َأص 
 

ِر ال َحَراِم ِقَتاٍل ِفيِه...{ ه  َأُلوَنَك َعِن الشه  وقوله: }َيس 
وهى فى قراءة عبدهللا "عن قتال فيه" فخفضته على ني ة )عن( مضمرة. }ُقل  ِقَتاٌل ِفيِه َكِبيٌر َوَصدٌّ َعن 

ِ{ ففى الصد  وجهان: إن شئت جعلته مردودا على الكبير، تريد: قل القتال فيه كبير وصد   َسِبيِل ّللاه
عن سبيل هللا وكفر به. وإن شئت جعلت الصد  كبيرا؛ تريد: قل القتال فيه كبير؛ وكبير الصد  عن 

  سبيل هللا والكفر به.
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ِجِد ال َحَراِم{ مخفوض بقوله: يسألونك عن القتال وعن المسجد. فق ال هللا تبارك وتعالى: }وِإخراج }َوال َمس 
ر فقال تبارك وتعالى:  ِ{ من القتال فى الشهر الحرام. ثم فسه َبُر ِعنَد ّللاه أَهِله{ أِهل المسجد }ِمن ُه َأك 

ِفت َنُة{   َأشدُّ من القتال فيه. -يريد الشرك  -}َوال 
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َأُلوَنَك َعِن ال   َأُلونَ } َيس  ِعِهَما َوَيس  َبُر ِمن نهف  ِر َوال َمي ِسِر ُقل  ِفيِهَمآ ِإث ٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع ِللنهاِس َوِإث ُمُهَمآ َأك  َك َخم 

َو َكذاِلَك ُيبيِ ُن ّللاهُ َلُكُم اآلَياِت َلَعلهُكم  َتَتَفكهُروَن {  َماَذا ُينِفُقوَن ُقِل ال َعف 
 

َو..  .{قوله: }ُقِل ال َعف 
ل المال ]قد[ نسخته الزكاة ]تقول: قد عفا[.  وجُه الكالم فيه النصب، يريد: قل ينفقون العفو. وهو َفض 

َوانُ  اَلٌح لهُهم  َخي ٌر َوِإن  ُتَخاِلُطوُهم  َفِإخ  َيَتاَمى ُقل  ِإص  َأُلوَنَك َعِن ال  ن َيا َواآلِخَرِة َوَيس  َلُم } ِفي الدُّ ُكم  َوّللاهُ َيع 
سِ  َنَتُكم  ِإنه ّللاهَ َعِزيٌز َحِكيٌم {ال ُمف  ِلِح َوَلو  َشآَء ّللاهُ أَلع   َد ِمَن ال ُمص 

 
َيَتاَمى...{ َأُلوَنَك َعِن ال    وقوله: }َوَيس 
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} َواُنُكم  ِتم. }َوِإن  ُتَخاِلُطوُهم  َفِإخ  ترفع اإلخوان  يقال للغالم َيتم ييت َم ُيت مًا وَيت مًا. قال: وُحِكى لى َيَتم َيي 
على الضمير )فهم(؛ كأنك قلت )فهم إخوانكم( ولو نصبته كان صوابا؛ يريد: فإخواَنكم تخالطون، 

ومثله }فإن لم تعلموا آباءهم فإخواُنكم فى الِديِن ومواِليكم{ ولو نصبت ههنا على إضمار فعل 
ب ُهم  فِعبا ُدَك" وفى قراءتنا "فإنههم عبادك" وإنما )ادعوهم إخوانكم ومواليكم(. وفى قراءة عبدهللا "ِإن تغذِ 

ُيرفع ِمن ذا ما كان اسما يحسن فيه "هو" مع المرفوع. فإذا لم يحسن فيه "هو" أجريته على ما قبله؛ 
يد، وإن لِبست ثيابا فالبياَض؛ تنصب ألن "هو" ال  فقلت: إن اشتريت طعاما فجيِ دا، أى فاشتِر الجه

ل؛ أال ترى أنك تجد القوم إخوانا وإن ُجِحدوا، وال يحسن ههنا، والمعنى فى هذين ههن ا مخالف لألو 
تجد كل  ما ُيل َبس بياضا، وال كل  ما يشترى َجي دا. فإن نويت أن ماولى شراءه فجي د رفعت إذا كان 

َدة الشراء وبلبوس البياض. وكذلك قول هللا }فإن خفتم فِرجاال{ نصب؛ ألنه شىء  الرجل قد ُعِرف بجو 
ئم، وال يصلح فيه "هو" أال ترى أن المعنى: إن خفتم أن ُتَصلُّوا قياما فَصل وا ِرَجاال أو ركبانا ليس بدا

الة[ فُنِصبا ألنهما حاالن للفعل ال يصلحان خبرا.  ]رجاال يعنى: رجه
ِلِح{ المعنى فى مثله من الكالم: هللا يعلم أيُّهم ُيف   ِسَد ِمَن ال ُمص  َلُم ال ُمف  سد وأيُّهم ُيصلح. فلو }َوّللاهُ َيع 

ل رفعته، فقلت: أنا أعلم أيُّهم قام ِمن القاعد، قال ]الفر اء[ سمعت العرب  وضعت أي ا أو َمن  مكان األو 
( و )َمن( استفهامان، والمفسد خبر. ومثله ما أبالى قياَمك  . وذلك أن )أى  تقول: ما يعِرف أى  ِمن أى 

بطل الفعل عنه فقلت: ماأبالى أقائم أنت أم قاعد. ولو  أو قعوَدك، ولو جعلت فى الكالم استفهاما
 ألقيت االستفهام ات صل الفعل بما قبله فانتصب. واالستفهام كله منقطع مما قبله ِلخلقة االبتداء به.

}... َنَتُكم    وقوله: }َوَلو  َشآَء ّللاهُ أَلع 
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 يقال: قد َعِنت الرجل َعَنتا، وأعنته هللا إعناتا.
 

َجَبت ُكم  َواَل تُ  } ِرَكٍة َوَلو  أَع  ِمَنٌة َخي ٌر مِ ن مُّش  ِمنه َوأَلَمٌة مُّؤ  ِرَكاِت َحتهى ُيؤ  ن ِكُحوا  ال ُمِشِرِكيَن َواَل َتن ِكُحوا  ال ُمش 
ُعوَن  َجَبُكم  ُأو اَلِئَك َيد  ِرٍك َوَلو  أَع  ِمٌن َخي ٌر مِ ن مُّش  ِمُنوا  َوَلَعب ٌد مُّؤ  ُعوا  ِإَلى ال َجنهِة َحتهى ُيؤ  ِإَلى النهاِر َوّللاهُ َيد 

ِنِه َوُيَبيِ ُن آَياِتِه ِللنهاِس َلَعلهُهم  َيَتَذكهُروَن { ِفَرِة ِبِإذ   َوال َمغ 
 



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

ِرَكاِت...{  وقوله: }َواَل َتن ِكُحوا  ال ُمش 
ِت أى ال ُتزو جوهن المسلمين كان يريد: ال َتَزو جوا. والُقرهاء على هذا. ولو كانت: وال ُتن ِكحوا المشركا

حا وِنكاحا.  صوابا. ويقال: نَكحها َنك 
}... َجَبت ُكم   وقوله: }َوَلو  أَع 

، ِإن بجواب  كقوله: وإن أعجبتكم. وَلو  وإن  متقاِربان فى المعنى. ولذلك جاز أن يجاَزى َلو بجواب ِإن 
َفراً  ه ُمص  َسل نا ِريحًا َفرَأو  ُفرون{. وقوله: "فرَأوه" يعنى بالهاء َلو  فى قوله: }ولئن َأر   لَظلُّوا من بعِده َيك 

رَع.  الزه
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هُ  َرُبوُهنه َحتهى َيط  َتِزُلوا  النِ َسآَء ِفي ال َمِحيِض َواَل َتق  َأُلوَنَك َعِن ال َمِحيِض ُقل  ُهَو َأًذى َفاع  َن َفِإَذا } َوَيس  ر 

ِريَن {َتَطهه  َ ُيِحبُّ التهوهاِبيَن َوُيِحبُّ ال ُمَتَطهِ  َن َفأ ُتوُهنه ِمن  َحي ُث َأَمَرُكُم ّللاهُ ِإنه ّللاه  ر 
 

َن...{ ُهر   وقوله: }َحتهى َيط 
ُهرن،  بالياء. وهى فى قراءة عبدهللا إن شاء هللا "يتطهرن" بالتاء، والُقرهاء بعُد يقرءون "حتى َيط 

َن[: ينقطع عنهن الدم، ويتطهرن: يغتسلن بالماء. وهو أحبُّ الوجهين إلينا: يطهههرن.َويطهههرن"  ُهر    ]َيط 
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}َفأ ُتوُهنه ِمن  َحي ُث َأَمَرُكُم ّللاهُ{ ولم يقل: فى َحي ُث، وهو الفرج. وإنما قال: من حيث كما تقول للرجل: 
َن عنه قلت فى الكالم: ِايِت ِايت زيدا من مأتاه من الوجه الذى يؤتى منه.  فلو ظهر الفرج ولم ُيك 

 المرأة فى فرجها. }َفأ ُتوُهنه ِمن  َحي ُث َأَمَرُكُم ّللاهُ{ يقال: ِايت الفرج من حيث شئت.
 

ُفِسُكم  َواتهُقوا  ّللاهَ  ُموا  أَلن  َثُكم  َأنهى ِشئ ُتم  َوَقدِ  ٌث لهُكم  َفأ ُتوا  َحر  ِر } ِنَسآُؤُكم  َحر  َلُموا  َأنهُكم  مُّاَلُقوُه َوَبشِ  َواع 
ِمِنيَن {  ال ُمؤ 

 
}... ُتم  َثُكم  َأنهى ِشئ   وقوله: }َفأ ُتوا  َحر 

ثنى شيخ عن ميمون بن ِمهران  ثنا الفر اء قال حد  ثنا محمد بن الجهم، قال حد  ]أى[ كيف شئتم. حد 
أته من ورائها فى ُقُبلها خرج الولد أحول. قال قلت البن عباس: إن اليهود تزعم أن الرجل إذا أتى امر 

{ يقول: ِايت الفرج من  ُتم  َثُكم  َأنهى ِشئ  ٌث لهُكم  َفأ ُتوا  َحر  قال فقال ابن عباس: كذبت  يهوُد }ِنَسآُؤُكم  َحر 
 حيث شئت.
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لِ  وا  َوَتتهُقوا  َوُتص  َضًة أَلي َماِنُكم  َأن َتَبرُّ َعُلوا  ّللاهَ ُعر   ُحوا  َبي َن النهاِس َوّللاهُ َسِميٌع َعِليٌم {} َواَل َتج 

 
وا ...{ َضًة أَلي َماِنُكم  َأن َتَبرُّ َعُلوا  ّللاهَ ُعر   وقوله: }َواَل َتج 

ِلُحوا  َبي َن النهاِس{ يقول: ال يمتنعنه  وا  َوَتتهُقوا  َوُتص  يقول: ال تجعلوا الحلف باَّلل مانعا معتِرضا }َأن َتَبرُّ
 ن َيبره ليمين إن حلف عليها، ولكن ِليكف ر  يمينه ويأت الذى هو خير.أحُدكم أ
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ِو ِفي َأي َماِنُكم  َواَلِكن ُيَؤاِخُذُكم ِبَما َكَسَبت  ُقُلوُبُكم  َوّللاهُ َغُفورٌ   َحِليٌم { } اله ُيَؤاِخُذُكُم ّللاهُ ِبالهلغ 
 

...{وقوله: }اله  ِو ِفي َأي َماِنُكم     ُيَؤاِخُذُكُم ّللاهُ ِبالهلغ 
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فيه قوالن. يقال: هو ممها جرى فى الكالم من قولهم: ال وهللا، وبلى وهللا. والقول اآلخر: األيمان 
م ال أربع. فيمينان فيهما الكفهارة واالستغفار، وهو قولك: وهللا ال أفعل، ثم تفعل، ووهللا ألفعلنه ث

تفعل. ففى هاتين الكفارة واالستغفار ]ألن الفعل فيهما مستقبل[. واللتان فيهما االستغفار وال كفهارة 
و؛ إذ لم تكن  فيهما قولك: وهللا ما فعلُت وقد فعلَت، وقولك: وهللا لقد فعلُت ولم تفعل. فيقال هاتان َلغ 

ل  د وهو قول عائشة: إن ا -فيهما كفهارة. وكان القول األو   -للغو ما يجرى فى الكالم على غير َعق 
 أشبَه بكالم العرب.

 
ُهٍر َفِإن  َفآُءو َفِإنه ّللاهَ َغُفوٌر رهِحيٌم { َبَعِة َأش  ُلوَن ِمن نِ َسآِئِهم  َتَربُُّص َأر   } لِ لهِذيَن ُيؤ 

 
ُهٍر...{ َبَعِة َأش   وقوله: }َتَربُُّص َأر 

. ولو قيل فى مثله من الكالم: َتربٌُّص أربعَة أشهر كان صوابا كما الترب ص إلى األربعة. وعليه القر اء
ض ِكَفاتًا أحياء وأمواتا{  َغَبٍة يتيما ذا مقربة" وكما قال }َأَلم نجعِل اأَلر  قرءوا "أو ِإطعاٌم فى يوٍم ِذى َمس 

ن صوابا. ولو والمعنى تكفتهم أحياء وأمواتا. ولو قيل فى مثله من الكالم: ِكفاَت أحياٍء وأمواٍت كا
قيل: تربٌص: أربعُة أشهر كما يقال فى الكالم: بينى وبينك سير طويل: شهر أو شهران؛ تجعل 

َبُع شهادات{ وَأربَع شهادات. ومثله  السير هو الشهر، والترب ص هو األربعة. ومثله }فشهادُة َأحِدِهم َأر 
ه مثُل ما قتل. قال: وكذلك رأيتها فى }فجزاء ِمثل ما قتل من النعم{ فمن رفع )مثل( فإنه أراد: فجزاؤ 
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 مصحف عبد هللا "فجزاؤه" بالهاء، ومن نصب )مثل( أراد: فعليه أن َيجِزى ِمث َل ما َقَتل من النهَعم.
  }فإن فاءوا{ يقال: قد فاءوا يفيئون َفي ئا وُفُيوءا. والفىء: أن يرجع إلى أهله فيجامع.
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َحاِمِهنه ِإن ُكنه } َوال ُمَطلهَقاُت َيَتَربه  َن َما َخَلَق ّللاهُ ِفي َأر  ُتم  ُفِسِهنه َثاَلَثَة ُقُروٍء َواَل َيِحلُّ َلُهنه َأن َيك  َن ِبَأن  ص 
اَلحًا َوَلُهنه  ِهنه ِفي َذِلَك ِإن  َأَراُدوا  ِإص  ِم اآلِخِر َوُبُعوَلُتُهنه َأَحقُّ ِبَردِ  َيو  ِ َوال  ِمنه ِباَّلله الهِذي َعَلي ِهنه  ِمث لُ  ُيؤ 

َجاِل َعَلي ِهنه َدَرَجٌة َوّللاهُ َعِزيٌز َحِكيٌم { ُروِف َوِللرِ   ِبال َمع 
 

}... ِهنه  وقوله: }َوُبُعوَلُتُهنه َأَحقُّ ِبَردِ 
 وفى قراءة عبدهللا "بردتهن".

 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (
َساٌك بِ  َتاِن َفِإم  ئًا ِإاله } الطهاَلُق َمره َساٍن َواَل َيِحلُّ َلُكم  َأن َتأ ُخُذوا  ِممهآ آَتي ُتُموُهنه َشي  ِريٌح ِبِإح  ُروٍف َأو  َتس  َمع 

ِ َفاَل ُجَناَح َعَلي ِهَما ِفيَما ُتم  َأاله ُيِقيَما ُحُدوَد ّللاه ِ َفِإن  ِخف  َتَدت  ِبِه ِتل   َأن َيَخاَفآ َأاله ُيِقيَما ُحُدوَد ّللاه َك ُحُدوُد اف 
ِ َفُأو اَلِئَك ُهُم الظهاِلُموَن * َفِإن  َطلهَقَها َفاَل َتِحلُّ  َتُدوَها َوَمن َيَتَعده ُحُدوَد ّللاه ِ َفاَل َتع  ُد َحتهى  ّللاه َلُه ِمن َبع 

جًا َغي َرُه َفِإن َطلهَقَها َفاَل ُجَناَح َعَلي ِهَمآ َأن َيَتَراَجَعآ ِإن َظنه  ِ َتن ِكَح َزو  ِ َوِتل َك ُحُدوُد ّللاه آ َأن ُيِقيَما ُحُدوَد ّللاه
َلُموَن { ٍم َيع   ُيَبيِ ُنَها ِلَقو 

 
}...ِ  وقوله: }ِإاله َأن َيَخاَفآ َأاله ُيِقيَما ُحُدوَد ّللاه

رأها وفى قراءة عبدهللا "إال َأن  تخافوا" فقرأها حمزة على هذا المعنى "أال َأن  ُيخافا" وال يعجبنى ذلك. وق
بعض أهل المدينة كما قرأها حمزة. وهى فى قراءة أب ًى "ِإال َأن  َيظنها َأاله ُيقِيَما ُحُدوَد هللا" والخوف 

والظن  متقاربان فى كالم العرب. من ذلك أن الرجل يقول: قد خرج عبدك بغير إذنك، فتقول أنت: قد 
  ظننت ذاك، وخفت ذاك، والمعنى واحد. وقال الشاعر:

(1/130) 

 

 أتانى كالَم عن ُنَصيب بقوله * وما خفُت يا سالهم أنك عائبى
 وقال اآلخر:

مة * ُتَروِ ى عظامى بعد موتى عروقها  إذا مت فادفن ى إلى َجن ب َكر 
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 ]وال تدفَننِ ى فى الفالة فإننى * أخاف إذا ما متُّ أن ال أذوُقها[
. رفع "أذوُقها" كما رفعو  ا }وَحِسُبوا أال تكون ِفتنة{ وقد روى عنه والخوف فى هذا الموضع كالظن 

. " كما تقول: َظنه ليذهبنه َرَدنه  صلى هللا عليه وسلم "ُأِمرُت بالسواك حتى خفت أَلد 
ألن الخوف إنما  -وهللا أعلم  -وما ما قال حمزة فإنه إن كان أراد اعتبار قراءة عبدهللا فلم يصبه 

أن ال، وحمزة قد أوقع الخوف على الرجل والمرأة وعلى أن؛ وقع على )أن( وحدها إذ قال: أال يخافوا 
أال ترى أن اسمهما فى الخوف مرفوع بما لم يسمه فاعله. فلو أراد أاله ُيخاف على هذا ، أو ُيخافا بذا، 

أو من ذا، فيكون على غير اعتبار قول عبدهللا ]كان[ جائزا؛ كما تقول للرجل: ُتخاف ألنك خبيث، 
 ك....وبأنك، وعلى أن

ِ َفاَل ُجَناَح َعَلي ِهَما{ يقال كيف قال: فال جناح عليهما، وإنما  ُتم  َأاله ُيِقيَما ُحُدوَد ّللاه وقوله: }َفِإن  ِخف 
  على الزوج ألنه أَخذ ما أعَطى؟ ففى ذلك وجهان: -فيما يذهب إليه الناس  -الجناح 
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َجاُن{ أن يراد الزوج دون المرأة، وإن كانا قد ُذكِ  ُلُؤ َوال َمر  ُرُج ِمن ُهَما اللُّؤ  را جميعا؛ فى سورة الرحمن }َيخ 
وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من الِملح ال من العذب. ومنه "َنِسَيا ُحوَتُهما" وأنما الناسى صاحب 

ما موسى وحده. ومثله فى الكالم أن تقول: عندى دابهتان أركبهما وأستقى عليهما، وإنما ُيركب إحداه
وُيستَقى على األخرى؛ وقد يمكن أن يكونا جميعا ُتركبان وُيستقى عليهما. وهذا من سعة العربية التى 

َمِتِه جعل لكم الليل والنهار ِلتسكنوا ِفيِه ولتبتغوا ِمن  يحتج  بسعتها. ومثله من كتاب هللا }َوِمن  َرح 
ارا نتعيهش فيهما وننام فيهما. وإن شئت فضله{ فيستقيم فى الكالم أن تقول: قد جعل هللا لنا ليال ونه

 ذهبت بالنوم إلى الليل وبالتعيُّش إلى النهار.
والوجه اآلخر أن يشتركا جميعا فى أاله يكون عليهما ُجناح؛ إذ كانت تعِطى ما قد ُنفى عن الزوج فيه 

مثله قول هللا اإلثم، ُأشركت فيه ألنها إذا أعطت ما ُيطرح فيه المأثم احتاجت هى إلى مثل ذلك. و 
َل فى يومين فال ِإثم عليِه ومن تأخهر فال ِإثم عليِه{ وإنما موضع طرح اإلثم  تبارك وتعالى: }فمن تعجه

ل، فجعل للمتأخ ر  ر  -فى المتعجِ  ر. ومثله فى الكالم  -وهو الذى لم يقصِ  مثُل ما جعل على المقصِ 
قت جهرا فحسن قت ِسر ًا فحسن ]وإن تصد   [.قولك: إن تصده

وفى قوله }ومن تأخ ر فال ِإثم عليِه{ وجه آخر؛ وذلك أن يريد: ال يقولن  هذا المتعجل للمتأخر: أنت 
ر، وال المتأخ ر للمتعجل مثل ذلك، فيكون قوله }فال ِإثم عليِه{ أى فال يؤثِ َمنه أحُدهما صاحَبه.  مقصِ 

ال جناح عليهما فى أن يتراجعا، )َأن( فى موضع وقوله: }َفاَل ُجَناَح َعَلي ِهَمآ َأن َيَتَراَجَعآ{ يريد: ف
نصب إذا ُنِزعت الصفة، كأنك قلت: فال جناح عليهما أن يراجعها، قال وكان الكسائى  يقول: 
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 موضعه خفض. قال الفر اء: وال أعرف ذلك.
  وقوله: }ِإن َظنهآ َأن ُيِقيَما{ )أن( فى موضع نصب لوقوع الظن  عليها.
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ِسُكوُهنه } َوِإَذا  ُروٍف َواَل ُتم  ُروٍف َأو  َسرِ ُحوُهنه ِبَمع  ِسُكوُهنه ِبَمع  َن َأَجَلُهنه َفَأم  ُتُم النِ َسآَء َفَبَلغ   ِضَرارًا َطلهق 
مَ  ُكُروا  ِنع  ِ ُهُزوًا َواذ  َسُه َواَل َتتهِخُذوا  آَياِت ّللاه َعل  َذِلَك َفَقد  َظَلَم َنف  َتُدوا  َوَمن َيف  ِ َعَلي ُكم  َوَمآ َأنَزَل لِ َتع  َت ّللاه

ٍء َعِلي َ ِبُكلِ  َشي  َلُموا  َأنه ّللاه َ َواع  َمِة َيِعُظُكم  ِبِه َواتهُقوا  ّللاه  ٌم {َعَلي ُكم  مِ َن ال ِكَتاِب َوال ِحك 
 

َتُدوا ...{ ِسُكوُهنه ِضَرارًا لِ َتع   وقوله: }َواَل ُتم 
عتها ما لم تغتسل من الَحي ضة الثانية. وكان إذا أراد  كان الرجل منهم إذا طلهق امرأته فهو أحق  بَرج 

أن ُيِضر  بها تركها حتى تحيض الحيضة الثالثة ثم يراجعها، ويفعل ذلك فى التطليقة الثانية. فتطويله 
 لرجعتها هو الِضرار بها.

 
ُضلُ  َن َأَجَلُهنه َفاَل َتع  ُتُم النِ َسآَء َفَبَلغ  ُروِف ذاِلَك } َوِإَذا َطلهق  َنُهم  ِبال َمع  ا  َبي  َواَجُهنه ِإَذا َتَراَضو  َن َأز  وُهنه َأن َينِكح 

َلُم وَ  َهُر َوّللاهُ َيع  َكى َلُكم  َوَأط  ِم اآلِخِر ذاِلُكم  َأز  َيو  ِ َوال  ِمُن ِباَّلله َلُموَن {ُيوَعُظ ِبِه َمن َكاَن ِمنُكم  ُيؤ  ُتم  اَل َتع   َأن 
 

...{وقوله: }َفاَل  ُضُلوُهنه  َتع 
يقول: فال تضيِ قوا عليهن  أن يراجعن أزواجهن  بمهر جديد إذا بانت إحداهن  من زوجها، وكانت هذه 

ِقل لها: وجهى من وجِهك  تها فقال َمع  ل بعدما انقضت عد  أخت معِقل، أرادت أن تزو ج زوجها األو 
ُضُلوُهنه  {.حرام إن راجعِته، فأنزل هللا عز وجل: }َفاَل َتع  َواَجُهنه َن َأز     َأن َينِكح 
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وقوله }ذاِلَك ُيوَعُظ ِبِه{ ولم يقل: ذلكم، وكالهما صواب. وإنما جاز أن يخاطب القوم "بذلك" ألنه 
حرف قد كثر فى الكالم حتى ُتُوه م بالكاف أنها)من الحرف( وليست بخطاب. ومن قال "ذلك" جعل 

امرأتين أو نسوة. ومن قال "ذلكم" أسقط التوه م، فقال إذا خاطب الكاف منصوبة وإن خاطب امرأة أو 
الواحد: ما فعل ذلِك الرجل، وذاِلِك الرجالن، وأولِئك الرجال. ]و[ يقاس على هذا ما ورد. وال يجوز 
أن تقول فى سائر األسماء إذا خاطبت إال بإخراج المخاطب فى االثنين والجميع والمؤنهث؛ كقولك 
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ك فعل ذلك؛ ال يجوز نصب الكاف وال توحيدها فى الغالم؛ ألن الكاف ههنا ال يتوههم للمرأة: غالمِ 
رت لك: من الذهاب بالكاف  أنها من الغالم. ويجوز أن تقول: غالِمك فعل ذاِك وذاَك، على ما فسه

 إلى أنها من االسم.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (
َن  ِضع  ُقُهنه } َوال َواِلَداُت ُير  ُلوِد َلُه ِرز  َضاَعَة َوعَلى ال َمو  َلي ِن َكاِمَلي ِن ِلَمن  َأَراَد َأن ُيِتمه الره َأو اَلَدُهنه َحو 

ُلوٌد لههُ  َعَها اَل ُتَضآره َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َواَل َمو  ٌس ِإاله ُوس  ُروِف اَل ُتَكلهُف َنف  َوُتُهنه ِبال َمع  َلى ال َواِرِث ِبَوَلِدِه َوعَ  َوِكس 
ن ُهَما َوَتَشاُوٍر َفاَل ُجَناَح َعَلي ِهَما َوِإن  َأَردتُّم  َأن َتس   ِضُعوا  ِمث ُل ذاِلَك َفِإن  َأَراَدا ِفَصااًل َعن َتَراٍض مِ  َتر 

ُروِف َواتهُقوا  ّللاهَ  ُتم ِبال َمع  ُتم مهآ آَتي  َمُلوَن َبِصيٌر {َأو اَلَدُكم  َفاَل ُجَناَح َعَلي ُكم  ِإَذا َسلهم  َ ِبَما َتع  َلُموا  َأنه ّللاه   َواع 
 

َضاَعَة...{  وقوله: }الره
القر اء تقرأ بفتح الراء. وزعم الكسائى  أن من العرب من يقول: الرضاعة بالكسر. فإن كانت فهى 

اللة والدهاللة, ومهرت الشىء ِمهارة وَمهارة؛ والره  ضاع فيه مثل بمنزلة الِوكالة والَوكالة, والدِ  ضاع والرِ 
  ذلك إال أن فتح الراء أكثر، ومثله الِحصاد والَحصاد.
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، وهو فى موضع جزم. والكسر فيه جائز "ال تضارِ   ر  وقوله }اَل ُتَضآره َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها{ يريد: ال تضار 
ِبُروا وَتتهُقوا ال والدة" وال يجوز رفع الراء على نيهة الجزم، ولكن نرفعه على الخبر. وأ م ا قوله }وِإن َتص 

لى مرفوعة فى األصل،  م َشي ئا{ فقد يجوز أن يكون رفعا على نيهة الجزم؛ ألن الراء األو  كم َكي ُدُهم  يضرُّ
( بالرفع ألن الراء إن كانت تفاَعل فهى مفتوحة، وإن  فجاز رفع الثانية عليها، ولم يجز )ال تضارُّ

. فليس يأتيها الرفع إال أن تكون فى معنى رفع. وقد قرأ عمر بن الخطهاب كانت تفاِعل فهى مكسورة
 "وال يضاَرر  كاِتب وال شهيد".

ومعنى }اَل ُتَضآره َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها{ يقول: ال ُينَزعن  ولدها منها وهى صحيحة لها لبن فيدَفع إلى غيرها. 
ُلوٌد لهُه ِبَوَلِدِه{ يعنى الزوج. ي قول: إذا َأرضعت صبيهها وأِلفها وعرفها فال تضارهنه الزوَج فى } َواَل َمو 

 دفع ولده إليه.
 

رًا َفِإذَ  ُهٍر َوَعش  َبَعَة َأش  ُفِسِهنه َأر  َن ِبَأن  َواجًا َيَتَربهص  َن ِمنُكم  َوَيَذُروَن َأز  َن َأَجَلُهنه َفاَل } َوالهِذيَن ُيَتَوفهو  ا َبَلغ 
ُتم  ُجَناَح َعَلي ُكم  ِفيمَ  ض  َمُلوَن َخِبيٌر * َواَل ُجَناَح َعَلي ُكم  ِفيَما َعره ُروِف َوّللاهُ ِبَما َتع   ا َفَعل َن ِفي َأن ُفِسِهنه ِبال َمع 

ُكُروَنُهنه َواَلِكن اله ُتوَ  ُفِسُكم  َعِلَم ّللاهُ َأنهُكم  َسَتذ  َننُتم  ِفي َأن  َبِة النِ َسآِء َأو  َأك  ُدوُهنه ِسر ًا ِإاله َأن اعِ ِبِه ِمن  ِخط 
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َلُموا  َأنه ّللاهَ  ُلَغ ال ِكَتاُب َأَجَلُه َواع  َدَة النِ َكاِح َحتهى َيب  ِزُموا  ُعق  ُروفًا َواَل َتع  ُفِسُكم  َتُقوُلوا  َقو اًل مهع  َلُم َما ِفي َأن   َيع 
َلُموا  َأنه ّللاهَ َغُفوٌر َحِليٌم { َذُروُه َواع   َفاح 

 
َن...{وقوله: } َواجًا َيَتَربهص  َن ِمنُكم  َوَيَذُروَن َأز    َوالهِذيَن ُيَتَوفهو 
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يقال: كيف صار الخبر عن النساء وال خبر لألزواج، وكان ينبغى أن يكون الخبر عن )الذين(؟ 
ل وي كون فذلك جائز إذا ذِكرت أسماء ثم ُذكرت أسماء مضافة إليها فيها معنى الخبر أن تترك األو 

إنما أريد به: ومن مات عنها  -وهللا أعلم  -الخبر عن المضاف إليه. فهذا من ذلك؛ ألن المعنى 
ل بال خبر، وُقِصد الثانى؛ ألن فيه الخبر والمعنى. قال: وأنشدنى  . فتِرك األو  زوجها تربصت 

 بعضهم:
 بنى أَسد إن  ابن قيس وقتَله * بغير دم داُر المَذلهة ُحلهت

. ومثله: فألقى )ابن  قيس( وأخبر عن قتله أنه ُذل 
لة * على ابن أبى ِذبهان أن يتندهما يح َمي   لعلِ َى إن مالت ِبَى الرِ 

م ِإن مالت بى الريح. ومثله  فقال: لعلِ ى ثم قال: أن يتندما؛ ألن المعنى: لعله ابن أبى ذبهان أن يتند 
ن ِمنكم ويذرون َأزواجا وِص  يهًة ألزواِجِهم{ إال أن الهاء من قوله }وِصيهة ألزواِجِهم{ قوله: }والِذين يتوفهو 

رجعت  على )الذين( فكان اإلعراب فيها أبين؛ ألن العائد من الذِ ك ر قد يكون خبرا؛ كقولك: عبدهللا 
 ضربته.

رًا{ ولم يقل: "عشرة" وذلك ان العرب إذا أبهمت العدد من الليالى واأليام غلهبوا عليه  وقال: }َوَعش 
الليالَى حتى إنهم ليقولون: قد صمنا عشرا من شهر رمضان لكثرة تغليهم الليالى على األيام. فإذا 

ك ران بالهاء؛ كما قال هللا تبارك وتعالى:  أظهروا مع العدد تفسيره كانت اإلناث بطرح الهاء، والدُّ
ام حين ظهرت، ولم تدخل فى }َسخهرها عليِهم سبع لياٍل وثمانية َأياٍم ُحُسوما{ فأدخل الهاء فى األي

الليالى حين ظهرن. وإن جعلت العدد غير مت صل باأليام كما يت صل الخافض بما بعده غلهبت الليالَى 
أيضا على األيهام. فإن اختلطا فكانت ليالى وأيام غلهبت التأنيث، فقلت: مضى له سبع، ثم تقول بعد: 

د شديد. وأم ا المحتِلط فقول ا  لشاعر:أيام فيها َبر 
ارا   أقامت ثالثا بين يوم وليلة * وكان النكير أن تِضيف وَتج 
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فقال: ثالثا وفيها أيام. وأنت تقول: عندى ثالثة بين غالم وجارية، وال يجوز هاهنا ثالث؛ ألن الليالى 
ر من اإلبل وإن عنيت أجم اال، من األيام تِغلب األيام. ومثل ذلك فى الكالم أن تقول: عندى َعش 

وعشر من الغنم والبقر. وكل جمع كان واحدته بالهاء وجمعه بطرح الهاء، مثل البقر واحدته بقرة، 
رمن النوعين قبل صاحبة  رانا. فإذا اختلطا وكان المفسِ  فتقول: عندى عشر من البقر وإن نويت ُذك 

لهبتها. وإن بدأت أجريت العدد فقلت: عندى خمس عشرة ناقة وجمال, فأنهثت ألنك بدأت بالناقة فغ
رة غلهبت  بالجمل قلت: عندى خمسة عشر جمال وناقة. فإن قلت: بين ناقة وجمل فلم تكن مفسه

التأنيث، ولم تباِل أبدأت بالَجمَل أو بالناقة؛ فقلت: عندى خمس عشرة بين جمل وناقة. وال يجوز أن 
ر؛ ألن الُذك ران من غير ما ذَكرت تقول: عندى خمس عشرة أَمة وعبدا، وال بين أمة وعبد إال  بالتذكي

لك ال ُيجتزأ منها باإلناث، وألن الَذَكر منها موسوم بغير ِسَمة األنثى، والغنم والبقر يقع على َذَكرها 
 وأنثاها شاة وبقرة، فيجوز تأنيث المذكهر لهذه الهاء التى لِزمت المذكهر والمؤنهث.

{ الِخطبة ِِ َبِة النِ َسآِء ب، وهو مثل قولك: إنه لحسن الِقعدة  وقوله }ِمن  ِخط  مصدر بمنزلة الِخط 
ل وآِخر، قال: سمعت بعض العرب  بة مثل الرسالة التى لها أو  والِجلسة؛ يريد القعود والجلوس، والُخط 
طة،  طة، كأنه ذهب إلى أن لها أو ال وآِخرا، ولو أراد مر ة لقال: الَضغ  ]يقول[: اللهم ارفع عنا هذه الُضغ 

عٍة لى  ولو أراد ية. وسمعت آَخر يقول: غلبنى ]فالن[ على ُقط  طة؛ كما قال الِمش  الفعل لقال الِضغ 
من أرضى؛ يريد أرضا مفروزة مثل الِقطعة لم ُتقسم، فإذا أردت أنها قطعة من شىء ]قطع منه[ قلت: 

عة.  ِقط 
{ للعرب فى اكننت الشىء إذا سترته لغتان: كننته وأ َننُتم  كننته، قال: وأنشدونى قول وقوله: } َأو  َأك 

 الشاعر:
  ثالٌث من ثالِث ُقَدامياٍت * من الالتى َتُكن  من الَصِقيع
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وبعضهم ]يرويه[ ُتِكن  من أكننت. وأم ا قوله: "لؤلؤ مكنون" و "َبي ض مكنون" فكأنه مذهب للشىء 
 يصان، وإحداهما قريبة من األخرى.

تها بالرغبة فى النكاح واإلكثار وقوله: }َواَلِكن اله ُتَواِعُدوهُ  نه ِسر ًا { يقول: ال يصفنه أحدكم نفسه فى ِعده
ثنى ِحبهان عن الكلبى عن أبى صالح عن ابن  ثنا الفر اء قال حد  ثنا محمد بن الجهم قال حد  منه. حد 

 عباس أنه قال: السرُّ فى هذا الموضع النكاح. وأنشد عنه بيت امرئ القيس:
ب  اسة اليوم أننى * كِبرُت وَأاله يشهَد الِسره َأمثالىأال زعمت َبس 
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 قال الفر اء: ويرى أنه مما كنى هللا عنه قال: "أو جاء احد منكم من الغائط".
 

ِرُضوا  َلُهنه َفِريَضًة َوَمتِ ُعوُهنه  وُهنه َأو  َتف  ُتُم النِ َسآَء َما َلم  َتَمسُّ َلى ال ُموِسِع َقَدُرُه  عَ } اله ُجَناَح َعَلي ُكم  ِإن َطلهق 
ِسِنيَن { ُروِف َحق ًا َعَلى ال ُمح  ِتِر َقَدُرُه َمَتاعًا ِبال َمع   َوَعَلى ال ُمق 

 
ِتِر َقَدُرُه...{  قوله: }َوَمتِ ُعوُهنه َعَلى ال ُموِسِع َقَدُرُه َوَعَلى ال ُمق 

لموسع قدره، والمقتر قدره. بالرفع. ولو ُنصب كان صوابا على تكرير الفعل على النيهة، أى ليعط ا
 وهو ِمثل قول العرِب: أخذت صدقاِتهم، لكل أربعين شاًة شاُة؛ ولو نصبت الشاة اآلِخرة كان صوابا.

ُروِف{ منصوب خارجا من الَقَدر؛ ألنه نكرة والقدر معرفة. وإن شئت كان خارجا  وقوله }َمَتاعًا ِبال َمع 
" َمَتاعًا وُمت     عة.من قوله "َوَمتِ ُعوُهنه
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ب من ني ة الخبر ال أنه من نعت المتاع. وهو كقولك فى الكالم: عبُدهللا فى الدار  فأمها }َحق ًا{ فإنه َنص 
حقًا. إنما نصب الحق من نيهة كالم المخِبر؛ كأنه قال: أخبركم خبرا حقا، وبذلك حقا؛ وقبيح أن 

ال يكونان فى أنُفس األسماء؛ إنما ياتى  تجعله تابعا للمعرفات أو للنكرات؛ ألن الحق والباطل
باألخبار. من ذلك أن تقول: لى عليك المال حق ا، وقبيح أن تقول: لى عليك المال الحق، أو: لى 

، إال أن تذهب به إلى أنه حق  لى عليك، فتخرَجه ُمخرج المال ال على مذهب الخبر.   عليك مال حق 
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من نكرات الحق أو معرفته أو ما كان فى معنى الحق فوجُه الكالم وكل ما كان فى القرآن مما فيه 
ِ حقًا{  َد ّللا  ِجُعُكم َجِميعا َوع  َد الحِق" و "وعد الصدق" ومثل قوله }ِإَلي ِه َمر  فيه النصب؛ مثل قوله "َوع 

{ فالنصب فى الحق  جائز؛ ي ل. وأم ا قوله }هناِلك الَوالية َّلل  الحقِ  ريد حق ا، أى هذا على تفسير األو 
، تجعله من صفة هللا تبارك وتعالى. وإن شئت رفعته  . وإن شئت خفضت الحق  أخبركم أن ذلك حق 

 . { تجعله من صفة هللا عز وجله ِ َمو اَلُهم الحق  وا إلى ّللا  فتجعُله من صفة الَوالية. وكذلك قوله }وُردُّ
ابا؛ كما قال }ال َحقُّ ِمن ربهك َفاَل ولو نصبت كان صوابا، ولو ُرفع على نيهة االستئناف كان صو 

 . ، أى ذلك الحقُّ [ قلت حقا، والحقُّ َتِرين{ وأنت قائل إذا سمعت رجال يحدث: ]حق ا أى  َتُكوَننه ِمن الُمم 
ل ونصبته. وروى عن مجاهد  وأم ا قوله فى ص }َقاَل فال حقُّ والحقه أقول{ فإن الفر اء قد رفعِت األو 
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ل وقاال تفسيره: الحقُّ منى، وأقول الحق؛ فينصبان الثانى بـ "أقول". وابن عباس أنهما رف عا األو 
ل على معنى: والحقِ  "ألمأَلنه َجَهنهَم" وينصب الثانى بوقوع  ونصبهما جميعا كثير منهم؛ فجعلوا األو 

، وجعال { رفعه حمزة والكسائى  َل الحق  َيَم َقو   الحق هو هللا تبارك القول عليه. وقوله }ذِلَك ِعيَسى بُن َمر 
ِ" كقولك: كلمَة هللا، فيجعلون )قال(  َيَم قاَل ّللا  وتعالى، ألنها فى حرف عبدهللا " َذِلَك ِعيَسى ب ُن َمر 

 بمنزلة القول؛ كما قالوا: العاب والَعي ب. وقد نصبه قوم يريدون: ذلك عيسى بن مريم قوال حق ا.
 

  المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (
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ُتم  ِإاله َأن ُف َما َفَرض  ُتم  َلُهنه َفِريَضًة َفِنص  وُهنه َوَقد  َفَرض  ِل َأن َتَمسُّ ُتُموُهنه ِمن َقب  ُفوَن َأو   } َوِإن َطلهق  َيع 
َوى َواَل َتنَسُوا  ال   ُفوا  َأق َرُب ِللتهق  َدُة النِ َكاِح َوَأن َتع  ُفَوا  الهِذي ِبَيِدِه ُعق  َمُلوَن َبِصيٌر َيع  َ ِبَما َتع  َنُكم  ِإنه ّللاه َل َبي  َفض 

} 
 

}... وُهنه ِل َأن َتَمسُّ ُتُموُهنه ِمن َقب   وقوله: }َوِإن َطلهق 
. ة والمسُّ وهن واحد، وهو الجماع؛ المماسه وهن وَتَمسُّ  ُتماسُّ

ُفوَن{ بالنون ألنه فعل النسوة، وفعل النسوة  بالنون فى كل حال. يقال: هنه وإنما قال }َإاله َأن َيع 
يضربن، ولم يضربن، ولن يضربن؛ ألنك لو أسقطت النون منهن للنصب أو الجزم لم َيسَتِبن  لهن  

تأنيث. وإن ما قالت العرب "لن يعُفوا" للقوم، و"لن يعُفَوا" للرجلين النهم زادوا لالثنين فى الفعل ألفا 
للنصب دلهت األلُف على االثنين. وكذلك واو يفعلون تدل  ونونا، فإذا أسقطوا نون االثنين للجزم أو 

َدُة النِ َكاِح{ وهو الزوج. ُفَوا  الهِذي ِبَيِدِه ُعق   على الجمع إذا ُأسِقطت النون جزما أو نصبا. }َأو  َيع 
 

ِ َقاِنِتيَن { َطى َوُقوُموا  َّلله اَلِة ال ُوس  َلَواِت والصه  } َحاِفُظوا  َعَلى الصه
 

َطى...{ وقوله: اَلِة ال ُوس  َلَواِت والصه  }َحاِفُظوا  َعَلى الصه
فى قراءة عبدهللا "وعلى الصالة الوسطى" فلذلك آثرت القرهاء الخفض، ولو ُنِصب على الحث  عليها 

. ها بالبر   بفعل مضمر لكان وجها حسنا. وهو كقولك فى الكالم: عليك بقرابتك واألم ، فخصه
 

َن َفالَ } َوالهِذيَن ُيَتَوفه  َراٍج َفِإن  َخَرج  ِل َغي َر ِإخ  َواِجِهم  مهَتاعًا ِإَلى ال َحو  َواجًا َوِصيهًة أَلز  َن ِمنُكم  َوَيَذُروَن َأز   و 
ُروٍف َوّللاهُ َعِزيٌز َحِكيٌم { ُفِسِهنه ِمن مهع    ُجَناَح َعَلي ُكم  ِفي َما َفَعل َن ِفي َأن 
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َواجًا َوِصيهًة...{وقوله: }َوالهِذيَن  َن ِمنُكم  َوَيَذُروَن َأز   ُيَتَوفهو 
: "يتوفون منكم ويذرون أزواجا  وهى فى قراءة عبدهللا: "كتب عليهم الوصية ألزواِجهم" وفى قراءة أبى 

ة لرفع الوصيهة. وقد نصبها قوم منهم حمزة على إضمار فعل كأنه أمر؛  فمتاع ألزواجهم" فهذه حجه
 واجهم وصيهة. وال يكون نصبا فى إيقاِع "ويذرون" عليه.أى ليوصوا ألز 

ِخل َيَدَك  َراٍج{ يقول: من غير ان تخرجوهن؛ ومثله فى الكالم: أتيتك رغبة إليك. ومثله: }وَأد  }َغي َر ِإخ 
ثن " لقلت: غيَر سوء. والسوء ههنا البرص. حد  { لو ألقيت "ِمن  ٍِ ُرج  بي َضاء ِمن غيِر ُسوٍء ا فى َجي ِبك َتخ 
َسم عن ابن عباس أنه  ثنا الفر اء، قال حدثنا شِريك عن يزيد بن زياد عن ِمق  محمد بن الجهم، قال حد 

 قال: من غير برص. قال الفراء كأنه قال: تخرج بيضاء غير برصاء.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (
ضًا َحَسنًا َفُيَضا َجُعوَن {} مهن َذا الهِذي ُيق ِرُض ّللاهَ َقر  ِبُض َوَيب ُسُط َوِإَلي ِه ُتر  َعافًا َكِثيَرًة َوّللاهُ َيق   ِعَفُه َلُه َأض 

 
ضًا َحَسنًا َفُيَضاِعَفُه َلُه...{ ِرُض ّللاهَ َقر   وقوله: }مهن َذا الهِذي ُيق 

تقرأ بالرفع والنصب. فمن رفع جعل الفاء منسوقة على صلة )الذى(، ومن نصب أخرجها من الصلة 
 جعلها جوابا لـ )من(؛ ألنها استفهام، والذى فى الحديد مثلها.و 

 
ِد ُموَسى ِإذ  َقاُلوا  ِلَنِبيٍ  لهُهُم اب َعث  َلَنا َمِلكًا نُّ  َراِئيَل ِمن َبع  َقاِتل  ِفي َسِبيِل } َأَلم  َتَر ِإَلى ال َمإِل ِمن َبِني ِإس 

ُتم  ِإن ُكِتَب َعَلي كُ  ِ َقاَل َهل  َعَسي  َنا ّللاه ِرج  ِ َوَقد  ُأخ  ِقَتاُل َأاله ُتَقاِتُلوا  َقاُلوا  َوَما َلَنآ َأاله ُنَقاِتَل ِفي َسِبيِل ّللاه ُم ال 
ن ُهم  َوّللاهُ َعِليٌم بِ  ا  ِإاله َقِلياًل مِ  َنآِئَنا َفَلمها ُكِتَب َعَلي ِهُم ال ِقَتاُل َتَولهو    الظهاِلِميَن {ِمن ِدَياِرَنا َوَأب 
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}...ِ  وقوله: }اب َعث  َلَنا َمِلكًا نَُّقاِتل  ِفي َسِبيِل ّللاه
( مجزومة ال يجوز رفعها. فإن قرئت بالياء "ُيقاتل" جاز رفعها وجزمها. فأم ا الجزم فعلى  )ُنَقاِتل 

 المجازاة باألمر، وأم ا الرفع فإن تجعل )ُيقاتل( صلة للملك؛ كأنك قلت: ابعث لنا الذى يقاتل.
فإذا رأيت بعد األمر اسما نكرة بعده فعل َيرجع بذكره أو يصلح فى ذلك الفعل إضمار االسم، جاز 
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فيه الرفع والجزم؛ تقول فى الكالم: علِ منى ِعل ما أنتفُع به، كأنك قلت: علمنى الذى أنتفع به، وإن 
لقيت "به" لم يكن جزمت )أنتفع( على أن تجعلها شرطا لألمر وكأنك لم تذكر العلم جاز ذلك. فإن أ

 إال جزما؛ ألن الضمير ال يجوز فى )انتفع(؛ أال ترى أنك ال تقول: علِ منى علما انتفعه.
 فإن قلت: فهاله رفعت وأنت تريد إضمار )به(؟

قلت: ال يجوز إضمار حرفين، فلذلك لم يجز فى قوله )نقاتل( إال الجزم. ومثله }اقُتُلوا ُيوُسَف أو 
ضًا يَ  َرُحوُه أر  ر األرض. ولو كان اط  ُل" لم َيُعد  بِذك  ه أبيكم{ ال يجوز إال الجزم ألن "َيخ  ُل َلُكم  َوج  خ 

"أرضا تخل لكم" جاز الرفع والجزم؛ كما قال: }َربهَنا واب َعث  ِفيهم َرُسوال ِمنهم َيت ُلو عليهم آياِتك ويعلِ ُمُهُم 
يهم{ وكما قال هللا تبارك وتعا يِهم{ ولو الكَتاَب والِحكمة ويزكِ  رهم وُتَزكِ  َواِلِهم صدقة ُتَطهِ  لى: }ُخذ  ِمن َأم 

كان جزما كان صوابا؛ ألن فى قراءة عبدهللا "أنِزل علينا مائدة من السماِء َتُكن  لنا ِعيدا" وفى قراءتنا 
  بالواو "تكون".
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فى آية، واالسم الذى  ومنه ما يكون الجزم فيه أحسن؛ وذلك بأن يكون الفعل الذى قد ُيجزم ويرفع
يكون الفعل صلة له فى اآلية التى قبله، فيحسن الجزم النقطاع االسم من صلته؛ من ذلك: }فَهب  

ورفعه حمزة "يِرُثنى" لهذه العل ة،  -ِلى ِمن لدنك وِلي ًا. يِرثنى{ جزمه يحيى ابن َوث اب واألعمش 
نقطع منها قوله )يرثنى(، فحسن الجزم. ومن لمها كانت )وليا( رأَس آية ا -وبعض القراء رفعه أيضا 

ذلك قوله: }واب َعث  فى المدائن حاِشرين. َيأُتوك{ على الجزم. ولو كانت رفعا على صلة "الحاشرين" 
 قلت: يأتوك.

ل معرفًة َيرجع بذكره، مما جاز فى نكرته وجهان جزمت فقلت: ابعث  فإذا كان االسم الذى بعده ِفع 
ِسل ُه  إلى  أخاك ُيِصب خبرا، لم يكن إال جزما؛ ألن األخ معرفة والمعرفة ال توصل. ومنه قوله: }َأر 

{ الهاء معرفة و "غدا" معرفة فليس فيه إال الجزم، ومثل قوله: }قاِتلوهم ُيَعذِ ب ُهُم  َتع  َوَيل َعب  َمَعَنا َغدًا َير 
م ال غير.  هللا{ َجز 

ِض ومن هذا نوع إذا كان بعد معرفته فعٌل لها جاز في ه الرفع والجزم؛ مثل قوله: }َفَذُروَها َتأ ُكل  فى َأر 
ِضِهم  هللا{ وقوله: }َذر ُهم  يأ ُكُلوا{ ولو كان رفعا لكان صوابا؛ كما قال تبارك وتعالى: }ُثمه َذر ُهم  فى َخو 

ذرهم  َيل َعُبون{ ولم يقل: يلعبوا. فأم ا رفعه فأن تجعل "يلعبون" فى موضع نصب كأنك قلت فى الكالم:
هم وخلِ هم واتركهم. وكل  فعل صلح أن يقع على اسم معرفة وعلى فعله ففيه هذان  العبين. وكذلك َدع 

الوجهان، والجزم فيه وجه الكالم؛ ألن الشرط يحسن فيه، وألن األمر فيه سهل، أال ترى أنك تقول: 
وجهان بمذهب كالواحد، وفى قل له فليقم معك. فإن رأيت الفعل الثانى يحسن فيه ِمحن ة األمر ففيه ال

  إحدى القراءتين: "َذر ُهم  َيأ ُكُلوَن وَيَتَمتهعون ويلِهيهم اأَلمل".
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ل. من ذلك: أوِصِه يأِت زيدا، أو ُمر ه، أو أرسل إليه. فهذا  وفيه وجه آخر ُيحسن فى الفعل األو 
دا. وإنما يجزم على أنه شرط يذهب إلى مذهب القول، ويكون جزمه على شبيه بأمر ُين َوى له مج ده

 ،) له. من ذلك قولك: ُمر  عبدهللا يذهب  معنا؛ أال ترى أن القول يصلح أن يوضع فى موضع )ُمر  ألو 
ِفُروا" فى موضع جزم،  ُجوَن أيهاَم هللا{ فـ "َيغ  ِفُروا ِللذين اَل َير  وقال هللا تبارك وتعالى: }ُقل  ِللهِذيَن آَمُنوا َيغ 

: قل للذين آمنوا اغفروا، على أنه شرط لالمر فيه تأويل الحكاية. ومثله: }قل -وهللا أعلم  -والتأويل 
َسن{ فتجزمه بالشرط "قل"، وقال قوم: بنيهه األمر فى هذه الحروف: من  ِلعباِدى َيُقوُلوا الهِتى ِهَى َأح 

أن تقولوا للرجل فى وجهه: القول واألمِر والوصيهة. قيل لهم: إن كان جزم على الحكاية فينبغى لكم 
هب  معنا، فهذا دليل على أنه شرط لألمر. ، وينبغى أن تقول: أمرتك تذ   قلت لك َتُقم 

 فإن قلت: فقد قال الشاعر:
ِتى * ولكن يكن للخير فيك نصيب  فال تستِطل  من ى بقائى وُمد 

ل الكالم نهى، وقوله )ولكن( َنَسق وليست بجواب. فأراد: ولكن  قلُت: هذا مجزوم بنيهة األمر؛ ألن أو 
 ليكن للخير فيك نصيب. ومثله قول اآلخر:

ُن منى تنَهه المزاِجر  من كان ال يزعم أنى شاعُر * َفَيد 
من )فيدن( الما يجِزم ]بها[. وقال اآلخر:  فجعل الفاء جوابا للجزاء، وضه

ُع فإنه َأن َدى * لصوٍت أن يناِدَى داعيان ِعى وَأد   فقلت اد 
له على آِخره. وهو ِمثل قول أراد: وألَ  ع( َطَرف من الجزاء وإن كان أمرا قد ُنِسق أو  ُع. وفى قوله )وَأد  د 

ُع َربهه{  َيد  ُتل  ُموَسى َول  : }اتهِبعوا سِبيلنا ول نحِمل خطاياكم{ وهللا أعلم. وأما قوله: }َذُروِنى َأق  هللا عز  وجل 
ه إلى الجزاء )ال يحسن فليس إلى فليس تأويل جزاء، إنما هو أمر محض؛ ألن إلقا ء الواو ورده

مل خطاياكم"   الجزاء(؛ أال ترى أنه ال يحسن أن تقول ذرونى أقتله يدع؛ كما حسن "اتهِبعوا سِبيلنا َتح 
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. والعرب ال تجاِزى بالنهى كما تجاِزى باألمر. وذلك أن النهى يأتى بالجحد، ولم تجاز العرب بشىء 
إنما يجيبونه بالفاء. وألحقوا النهى إذا كان بال، بليس وما وأخواِتهن من الجحود. فإذا من الجحود. و 

ه يضرُبك. جعلوه رفعا  ل فارفع ذلك الفعل. فتقول: ال تدَعن ه يضرُبه، وال تترك  رأيت نهيا بعد اسمه ِفع 
له َجحد وليس فى آخره جحد. فلو قلت له؛ إذ كان فى أو  : ال تدعه ال يؤذك إذ لم يكن آِخره يشاكل أو 
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ه يناُم، ودعه ينم؛ إذ كان ال جحد  له كآخره؛ كما تقول فى األمر: َدع  جاز الجزم والرفع؛ إذ كان أو 
فيهما. فإذا أمرت ثم جعلت فى الفعل )ال( رفعت؛ الختالفهما أيضا، فقلت: ِايتنا ال نسيء إليك؛ 

اَلِة و  َلَك بالصه ل الكالم كقول هللا تبارك وتعالى: }وأ ُمر  أَه  َطِبر  عليها ال نسألك ِرزقا{ ]لم ا كان[ أو  اص 
أمرا وآخره نهيا فيه )ال( فاختلفا، جعلت )ال( على معنى ليس فرفعت. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: 

َسَك{ وقوله: }َيَأيُّها الهِذيَن آَمُنوا َعَلي ُكم َأن ُفسَ  ُكم َمن  َضله }َفَقاِتل  ِفى َسِبيِل هللا اَل ُتَكلهُف إال  َنف  كم ال َيُضرُّ
ِعدًا ال ُنخِلُفُه{ ترفع، ولو نويت الجزاء لجاز فى  إَذا اه تديتم{ َرف ع، ومنه قوله: }فاجعل بيننا وبينك َمو 

ِرب  لهم طِريقا فى البحر َيَبسًا ال تخف دركا وال  قياس النحو. وقد قرأ يحيى بن وثهاب وحمزة: "فاض 
 تخشى" بالجزاء المحض.

قلت: فكيف أثبتت الياء فى )تخشى(؟ قلت: فى ذلك ثالثة أوجه؛ إن شئت استأنفت "وال تخشى" فإن 
بعد الجزم، وإن شئت جعلت )تخشى( فى موضع جزم وإن كانت فيها الياء؛ ألن من العرب من 

 يفعل ذلك؛ قال بعض بنى َعب س:
 ألم يأتيك واألنباُء َتن ِمى * بما القت َلُبوُن بنى زياد

الياء فى )يأتيك( وهى فى موضع جزم؛ ألنه رآها ساكنة، فتركها على سكونا؛ كما تفعل فُأثبتت 
 بسائر الحروف. وأنشدنى بعض بنى َحِنيَفة:

  قال لها ِمن تحتها وما استوى * ُهزِ ى إلِيك الِجذ ع َيجِنيك الَجَنى
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 وكان ينبغى أن تقول: يجنِك. وأنشدنى بعضهم فى الواو:
 ان ثم جئت معتِذرا * من سب  َزبهان لم تهجو ولم تدعهجوَت َزب  

 والوجه الثالث أن يكون الياء صلة لفتحة الشين؛ كما قال امرؤ القيس:
 * أال أيُّها الليُل الطويل أال انجلى *

فهذه الياء ليست بالم الفعل؛ هى صلة لكسرة الالم؛ كما توصل القوافى بإعراب َرِوي ها؛ مثل قول 
 األعشى:

 بانت ُسَعاُد وأمسى حبُلها انقطاعا ** 
 وقوِل اآلخر:

نٌة لم تكلمى *  * أِمن ُأمِ  أوفى ِدم 
وقد يكون جزم الثانى اذا كانت فيه )ال( على ني ة النهى وفيه معنًى ِمن الجزاء؛ كما كان فى قوله 

{ طرف من الجزاء وهو أمر. فمن ذلك قول هللا تبارك وتعا ِمل  َخَطاَياُكم  ُخُلوا }َول َنح  لى: }يأيُّها النهمل اد 
، وهو نهى محض؛  ِطَمنهُكم ُسَلي ماُن وُجُنوده{ المعنى وهللا أعلم: إن؟ تدخلن ُحط مُتنه َمساِكَنُكم ال َيح 
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ألنه لو كان جزاء لم تدخله النون الشديدة وال الخفيفة؛ أال ترى أنك ال تقول: إن تضربنى أضربنهك 
 إال فى ضرورة شعر؛ كقوله:

ِطُكم * ومهما َتَشأ منه َفَزارُة تمنَعافم  هما تشأ منه َفَزارُة ُتع 
 وقوله: }َوَما َلَنآ َأاله ُنَقاِتَل...{

ِمنوَن باَّلل  جاءت )َأن( فى موضع، وُأسقطت من آخر؛ فقال فى موضع آخر: }َوَما َلُكم  ال ُتؤ 
ل ُعوكم{ وقال فى موضع آخر: }وما لنا أاله نتوك  ُسوُل َيد  على هللا{ فمن ألقى )أن( فالكلمة على  والره

: }فما ِللهذيَن كفروا -عزه وجل  -جهة العربي ة التى ال ِعلة فيها، والفعل فى موضع نصب؛ كقول هللا 
طعين{ وكقوله: }فما َلُكم  فى المناِفِقين ِفَئَتي ِن{ فهذا وجه الكالم فى قولك: مالك؟ وما باُلك؟  ِقَبَلَك ُمه 

له الياء أو التاء أو النون أو وما شأنك: أن ت نصب فعلها إذا كان اسما، وترَفعه إذا كان فعال أو 
 األلف؛ كقول الشاعر:

 * مالك َتر ِغين وال َتر ُغو الَخِلف  *
  الَخِلَفة: التى فى بطنها ولدها.
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قولك للرجل: وأما إذا قال )أن( فإنه ِمما ذهب إلى المعنى الذى يحتمل دخول )أن(؛ أال ترى أن 
مالك ال تصلى فى الجماعة؟ بمعنى ما يمنعك أن تصلى، فأدخلت )أن( فى )مالك( إذ وافق معناها 

: }َما َمَنَعَك أن ال تسجد إذ أمرتك{ وفى موضع  معنى المنع. والدليل على ذلك قول هللا عزه وجله
ين ومعناهما واحد وإن آخر: }مالك أال  تكون مع الساجدين{ وقصة إبليس واحدة، فقال فيه بلفظ

 اختلفا. ومثله ما ُحِمل على معنى هو مخالف لصاحبه فى اللفظ قول الشاعر:
لى عليها وأق َرَدت  * أال هل أخو عيٍش لذيذ بدائم َلو   يقول إذا اق 

فأدخل الباء فى )هل( وهى استفهام، وإنما تدخل الباء فى ما الجحِد؛ كقولك: ما أنت بقائل. فلم ا 
ة فى )هل( يراد بها الجحد ُأدِخلت لها الباء. ومثله قوله فى قراءة عبدهللا "َكي َف يكوُن كانت الني  

ٌد": ليس للمشركين. وكذلك قول الشاعر: ِركين َعه   ِللمش 
 فاذهب فأىُّ فتًى فى الناس أحرزه * من يومه ُظَلٌم ُدع ج وال َجَبل

ليس ُيحِرز الفتى من يومه ظلم دعج وال  )رد عليه بال( كأن معنى أى  فتى فى الناس أحرزه معناه:
جبل. وقال الكسائى: سمعت العرب تقول: أين كنَت لتنجو منى! ألن المعنى: ما كنت لتنجو منى، 

 فأدخل الالم فى )أين( ألن معناها جحد: ما كنت لتنجو منى. وقال الشاعر:
 فهذى سيوف يا ُصَدىُّ بن مالك * كثير ولكن أين بالسيف ضارب

م أراد: ل يس بالسيف ضارب، ولو لم يرد )ليس( لم يجز الكلمة؛ ألن الباء من صلة )ضارب( وال تقد 
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صلة اسم قبله؛ أال ترى أنك ال تقول: ضربت بالجارية كفيال، حتى تقول: ضربت كفيال بالجارية. 
سم كما وجاز أن تقول: ليس بالجارية كفيل؛ ألن )ليس( نظيرة لـ )ما(؛ ألنها ال ينبغى لها أن ترفع اال

  أن )ما( ال ترفعه.
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( فى )ماَلك(: هو بمنزلة قوله: "مالكم فى أال تقاتلوا" ولو كان ذلك  وقال الكسائى فى إدخالهم )أن 
على ما قال لجاز فى الكالم أن تقول: مالك َأن  قمت، ومالك أنك قائم؛ ألنك تقول: فى قيامك، 

ع إنما يأتى باالستقبال؛ تقول: منعتك أن تقوم، وال ماضيا ومستقبال، وذلك غير جائز؛ ألن المن
تقول: منعتك أن قمَت. فلذلك جاءت فى )مالك( فى المستقبل ولم تأت فى دائم وال ماض. فذلك 

شاهد على اتفاق معنى مالك وما منعك. وقد قال بعض النحويين: هى مما أضِمرت فيه الواو، 
هب إلى فالن؟ فألقى الواو منها؛ ألن )أن( حرف ليس حِذفت من نحو قولك فى الكالم: مالك وألن تذ

 بمتمكن فى األسماء.
فيقال: أتجيز أن أقول: مالك أن تقوم، وال أجيز: مالك القيام ]فقال[: ألن القيام اسم صحيح و)أن( 
اسم ليس بالصحيح. واحتج  بقول العرب: إياك أن تتكلم، وزعم أن المعنى إياك وأن تتكلم. فرد  ذلك 

ن العرب تقول: إياك بالباطل أن تنطق، فلو كانت الواو مضمرة فى )أن( لم يجز لما بعد الواو عليه أ
من األفاعيل أن تقع على ما قبلها؛ أال ترى أنه غير جائز أن تقول: ضربتك بالجارية وأنت كفيل, 

 تريد؛ قال الشاعر:تريد: وأنت كفيل بالجارية, وأنك تقول: رأيتك وإي انا تريد، وال يجوز رأيتك إيهانا و 
 فُبح  بالسرائر فى أهلها * وإي اك فى غيرهم أن تبوحا

فجاز أن يقع الفعل بعد )أن( على قوله )فى غيرهم(، فدل  ذلك على أن إضمار الواو فى )أن( ال 
 يجوز.

 وأم ا قول الشاعر: * فإياك الَمَحاِين أن تحينا *
ف )المحاين( بأمر آخر، كأنه قال: احذر المحاِين، فإنه حذ ره فقال: إياك، ثم نوى الوقفة، ثم استأن

ولو أراد مثل قوله: )إي اك والباطَل( لم يجز إلقاء الواو؛ ألنه اسم ُأتبع اسما فى نصبه، فكان بمنزلة 
قوله فى ]غير[ األمر: أنت ورأُيَك وكلُّ ثوب وثمُنه، فكما لم يجز أنت رأيك، أو كلُّ ثوب ثمنه فكذلك 

  الباطل( وأنت تريد: إي اك والباطل. ال يجوز: )إيهاك
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َتِليُكم  ِبَنَهٍر َفَمن َشِرَب ِمن ُه َفَلي َس ِمنِ ي َوَمن  َ ُمب  ُه َفِإنهُه } َفَلمها َفَصَل َطاُلوُت ِبال ُجُنوِد َقاَل ِإنه ّللاه َعم  لهم  َيط 
َفًة ِبَيِدِه َفَشِرُبوا   َتَرَف ُغر  ن ُهم  َفَلمها َجاَوَزُه ُهَو َوالهِذيَن آَمُنوا  َمَعُه َقاُلوا  اَل  ِمنِ ي ِإاله َمِن اغ  ِمن ُه ِإاله َقِلياًل مِ 

ِ َكم مِ ن ِفَئٍة َقِليلَ  َم ِبَجاُلوَت َوُجنوِدِه َقاَل الهِذيَن َيُظنُّوَن َأنهُهم  ُماَلُقوا  ّللاه َيو  ٍة َغَلَبت  ِفَئًة َكِثيَرًة َطاَقَة َلَنا ال 
اِبِريَن {ِبإِ  ِ َوّللاهُ َمَع الصه ِن ّللاه  ذ 

 
}... ن ُهم   وقوله: }َفَشِرُبوا  ِمن ُه ِإاله َقِلياًل مِ 

  وفى إحدى القراءتين: "إال قليٌل منهم".
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والوجه فى )إاله( أن ُينَصب ما بعدها إذا كان ما قبلها ال جحد فيه، فإذا كان ما قبل إال  فيه جحد 
بعدها تابعا لما قبلها؛ معرفة كان أو نكرة. فأم ا المعرفة فقولك: ما ذهب الناس إال زيد.  َجَعلت ما

وأم ا النكرة فقولك: ما فيها أَحٌد إاله غالُمك، لم يأت هذا عن العرب إال بإتباع ما بعد إال ما قبلها. 
معرفة، فكان الرفع الوجَه فى وقال هللا تبارك تعالى: }ما فعلوه إال  قليل ِمنهم{ ألن فى )فعلوه( اسما 

الجحد الذى َينفى الفعل عنهم، ويثبته لما بعد إال . وهى فى قراءة َأبى  "ما فعلوه إال قليال" كأنه َنَفى 
ل الكالم؛ كقولك: ما قام القوُم، اللهم إال  رجال فإذا نويت  الفعل وَجَعل ما بعد إاله كالمنقِطع عن أو 

ت صال رفعت. ومثله قوله: }فلوال كانت قرية آمنت فنفعها ِإيمانها إال االنقطاع نصبت وإذا نويت اال
ِلكم ُأوُلو بِقي ٍة ينهون عن  قوم يونس{ فهذا على هذا المعنى، ومثله: }فلوال كان ِمن الُقُروِن ِمن َقب 

ل الكالم  حد؛ ج -وإن كان استفهاما  -الفساد فى األرض{ ثم قال: }إال قِليال ممن َأنجينا منهم{ فأو 
ألن لوال بمنزلة َهال ؛ أال ترى أنك إذا قلت للرجل: )َهال  قمت( أن  معناه: َلم َتُقم . ولو كان ما بعد 
)إال ( فى هاتين اآليتين رفعا على ِنيهة الوصل لكان صوابا؛ مثل قوله: }لو كان فيهما آلهة إاله ّللا ُ 

 ا قبل )إال(.لفسدتا{ فهذا نيهة وصل؛ ألنه غير جائز أن يوَقق على م
وإذا لم تر قبل )إال( اسما فأعِمل  ما قبلها فيما بعدها. فتقول: )ما قام إال زيد( رفعت )زيدا( إلعمالك 

  )قام(؛ إذ لم تجد )قام( اسما بعدها. وكذلك: ماضربت إال أخاك، وما مررت إال بأخيك.
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د إال ما قبلها؛ كقولك: ما عندى أحد إال  وإذا كان الذى قبل )إال( نكرة مع جحد فإنك ُتت ِبع ما بع
مت إاله نصبت الذى كنت ترفعه؛ فقلت: ما أتانى أال أخوك أحد. وذلك أن )إال ( كانت  أخوك. فإن قد 
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مت فمنع أن يتبع شيئا هو بعدها فاختاروا االستثناء. ومثله قول  مسوقة على ما قبلها فات بعه، فلما ُقد 
 الشاعر:

 َلٌل * يلوح كأنه ِخَللَلِميهة ُموِحشًا طَ 
م لم يجز أن يتبع الطلل وهو قبله.  المعنى: لمية طلل موحش، فصلح رفعه ألنه ُأتِبع الطلل، فلم ا قد 

وقد يجوز رفعه عل أن تجعله كاالسم يكون الَطَلل ترجمة عنه؛ كما تقول: عندى ُخَراسانيهٌة جاريٌة، 
م فى إاله على هذا التفسير. قال: وأنشدونا:والوجه النصب فى خراسانية. ومن العرب من يرفع   ما تقد 

َسه ِشيعَ   بالِثن ِى أسفَل من َجمهاَء ليس له * إاله بنيِه وإال ِعر 
وان: ُسه. وأنشد أبو َثر   وينشد: إال بنوه وإال  ِعر 

ٌى وال َعَلفُ  مُنٍة * إال الوجيَف لها ِرع   ما كان منذ تركنا أهل َأس 
مة:ورفع غيره. وقال ذو ال  ره

 ُمَقزهٌع أطلُس األطماِر ليس له * إال الِضَراَء وإال صيَدها َنَشبُ 
ُعه على أنه بنى كالمه على: ليس له إال الضراُء وإال صيُدها، ثم ذكر فى آخر الكالم )نشب(  وَرف 

ل الكالم.   ويبي نه أن تجعل موضعه فى أو 
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{ وفى قراءة ُأَبى  "كأي ن ِمن ِفئٍة قليلة غلبت" وهما لغتان. وكذلك  }َكم مِ ن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبت  ِفَئةً  ًِ َكِثيَرًة
( كان فى االسم النكرِة النصُب  }وكأي ن من نبى{ هى لغات كل ها معناهن  معنى كم. فإذا ألقيت )ِمن 

، والخفُض. من ذلك قول العرب: كم رجٍل كريم قد رأيت، وكم جيشا َجر ارا قد هزمت. فهذان وجهان
ُينَصبان وُيخَفضان والفعل فى المعنى واقع. فإن كان الفعل ليس بواقع وكان لالسم جاز النصب 

ِمل الفعل فترفَع به النكرة، فتقول: كم رجٌل كريٌم قد أتانى، ترفعه بفعله،  أيضا والخفض. وجاز أن ُتع 
ِمل فيه الفعَل إن كان واقعا عليه؛ فتقول: كم جيشا جر ارا قد هزمت،  نصبته بهزمت. وأنشدوا قول وُتع 

 الشاعر:
عاء قد َحَلَبت  علىه ِعشاِرى   كم عمهة لك يا َجِريُر وخالة * َفد 

ر كتفسير  رفعا ونصبا وخفضا، فمن نصب قال: كان أصل كم االستفهام، وما بعدها من النكرة مفسِ 
ا بعد )كم( من العدد، فتركناها فى الخبر على جهتها وما كانت عليه فى االستفهام؛ فنصبنا م

، فلمها  النكرات؛ كما تقول: عندى كذا وكذا درهما، ومن خفض قال: طالت ُصحبة ِمن للنكرة فى َكم 
حذفناها أعملنا إرادتها، فخفضنا، كما قالت العرب إذا قيل ألحدهم: كيف أصبحَت؟ قال: خيٍر عافاك 

نوى تقديم الفعل كأنه قال: كم قد  هللا، فخفض، يريد: بخير. وأم ا من رفع فأعمل الفعل اآلِخر، ]و[
 أتانى رجل كريم. وقال امرؤ القيس:
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ب دونها وُلُصوُص   َتُبوُص وَكم  ِمن دونها من مفازٍة * وكم أرُض َجد 
ما فى النية ألن النكرات ال َتسبق أفاعيلها؛ أال ترى  فرفع على ني ة تقديم الفعل. وإنما جعلت الفعل مقد 

  تقول ما شىء عندى.أنك تقول: ما عندى شىء، وال
  المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (
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ِيي َوُيِميُت َقاَل } َأَلم  َتَر ِإَلى الهِذي َحآجه ِإب َراِهيَم ِفي َربِ ِه َأن  آَتاُه ّللاهُ ال ُمل َك ِإذ  َقاَل ِإب َراِهيُم َربِ َي اله  ِذي ُيح 
ِيي َوُأِميُت َقاَل إِ  ِرِب َفُبِهَت الهِذي َكَفَر َأَنا ُأح  ِرِق َفأ ِت ِبَها ِمَن ال َمغ  ِس ِمَن ال َمش  م  َ َيأ ِتي ِبالشه ب َراِهيُم َفِإنه ّللاه

َيٍة َوِهَي َخاِوَيٌة َعَلى ُعُروِشَها َقاَل أَ  َم الظهاِلِميَن * َأو  َكالهِذي َمره َعَلى َقر  َقو  ِدي ال  يِ َوّللاهُ اَل َيه  ي نهى ُيح 
مًا أَ  ِتَها َفَأَماَتُه ّللاهُ ِمَئَة َعاٍم ُثمه َبَعَثُه َقاَل َكم  َلِبث َت َقاَل َلِبث ُت َيو  َد َمو  ٍم َقاَل َبل َهاِذِه ّللاهُ َبع  َض َيو  و  َبع 

َعَلَك آَيًة ِللنهاِس َوان ُظر  لهِبث َت ِمَئَة َعاٍم َفان ُظر  ِإَلى َطَعاِمَك َوَشَراِبَك َلم  َيَتَسنهه  َوان ُظر  ِإَلى ِحَمارِ  َك َوِلَنج 
َلُم َأنه ّللاهَ َعَلى ُكلِ   مًا َفَلمها َتَبيهَن َلُه َقاَل أَع  ُسوَها َلح  ٍء َقِديٌر * َوِإذ  ِإَلى الِعَظاِم َكي َف ُنن ِشُزَها ُثمه َنك  َشي 

َتى َقالَ  ِيي ال َمو  َبَعًة َقاَل ِإب َراِهيُم َربِ  َأِرِني َكي َف ُتح  َمِئنه َقل ِبي َقاَل َفُخذ  َأر  ِمن َقاَل َبَلى َوَلِكن لِ َيط   َأَوَلم  ُتؤ 
ياً  ُعُهنه َيأ ِتيَنَك َسع  ن ُهنه ُجز ًءا ُثمه اد  َعل  َعَلى ُكلِ  َجَبٍل مِ  َلم  َأنه ّللاهَ  مِ َن الطهي ِر َفُصر ُهنه ِإَلي َك ُثمه اج  َواع 

 َعِزيٌز َحِكيٌم {
 

  قوله: }َأَلم  َتَر ِإَلى الهِذي َحآجه ِإب َراِهيَم...{و 
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ب؛ كما تقول للرجل: أما ترى إلى هذا!  وإدخال العرب )إلى( فى هذا الموضع على جهة التعجُّ
: هل رأيت مثل هذا أو رأيت هكذا! والدليل على ذلك أنه قال: }َأو  َكالهِذي َمره -وهللا أعلم  -والمعنى 

َيٍة َوِهَي َعلَ  َيٍة{ فكأنه قال: هل رأيت كِمث ل الذى حاج  إبراهيم فى ربه }َأو  َكالهِذي َمره َعَلى َقر  ى َقر 
َخاِوَيٌة َعَلى ُعُروِشَها{ وهذا فى جهته بمنزلة ما أخبرُتك به فى ماَلك وما َمَنعك. ومثله قول هللا تبارك 

{ ثم قال تبارك وتعالى: }قل من وتعالى: }قل ِلمن األرض َومن فيها إن كنتم تعل مون. سيقولون َّلل 
ل الكالم.  ب ع ورب  العرش العظيم. سيقولون هلل{ فجعل الالم جوابا وليست فى أو  ربُّ السموات الس 

وذلك أنك إذا قلت: َمن  صاحب هذه الدار؟ فقال لك القائل: هى لزيد، فقد أجابك بما تريد. فقوله: 
 ى. فقال: أنشدنى بعض بنى عامر:زيٌد ولزيٍد سواء فى المعن
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سًا * إذا سار النواجُع ال َيسير  فَأعلُم أننى سأكوُن َرم 
  فقال السائرون لمن حفرتم * فقال المخبرون لهم: وزير
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ومثله فى الكالم أن يقول لك الرجل: كيف أصبحَت؟ فتقول أنت: صالح، بالرفع، ولو أجبَته على 
فكفاك إخبارك عن حالك من أن تلزم كلمته. ومثله قول هللا تبارك وتعالى نفس كلمته لقلت: صالحا. 

}ما كان محمد َأبا َأحٍد ِمن ِرجاِلكم ولِكن رسول هللا{ وإذا نصبت أردت: ولكن كان رسول هللا، وإذا 
حياء{ رفعت أخبرت، فَكَفاك الخبر مما قبله. وقوله: }وال تحسبن الذِين قِتلوا ِفى سبيل هللا أمواتا بل أَ 

رفع وهو أوجه من النصب، ألنه لو نصب لكان على: ولكن احسبهم أحياء؛ فطرح الشكِ  من هذا 
ُنن ه صادقا. وقال هللا  الموضع أجود. ولو كان نصبا كان صوابا كما تقول: ال تظننه كاذبا، بل اظ 

ه{ إن شئت تبارك وتعالى: }أيحسب اإلنسان أن لن نجمع ِعظامه بلى قاِدرين على أن نسو ى بنان
جعلت نصب قادرين من هذا التأويل، كأنه فى مثله من الكالم قول القائل: أتحسب أن لن أزورك؟ 
بل سريعا إن شاء هللا، كأنه قال: بلى فاحَسب نى زاِئَرك. وإن كان الفعل قد وقع على )أن لن نجمع( 

 فإنه فى التأويل واقع على األسماء. وأنشدنى بعُض بنى َفق َعس:
ك  لن ترى بُثَعيِلبات * وال َبي دان َناجيًة َذموال أِجده

ٌل * ببعض نواشغ الوادى ُحموال  وال متدارٍك والشمُس ِطف 
فقال: وال متدارٍك، فدله ذلك على أنه أراد ما أنت براٍء بثعيِلبات كذا وال بمتدارٍك. وقد يقول بعض 

ِدر، وليس ذلك بشىء، ولكنه قد يكون فيه  النحوي ين: إنا نصبنا )قادرين( على أنها ُصِرفت عن َنق 
رت لك: يكون خارجا من )نجمع( كأنه فى الكالم قول القائل: أتحسب أن لن  وجه آخر سوى ما فسه

  أضربك؟ بلى قادرا على قتلك، كأنه قال: بلى أضربك قادرًا على أكثر من ضربك.
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لقيت التاَء وهى مجزومة. وفى قراءة عبدهللا )اتهَختُُّم وقوله:}َكم  َلِبث َت{ وقد جرى الكالم باإلدغام للثاء؛ 
العجل( )وإنى ُعتُّ بربى وربكم( فأدغمت الذال أيضا عند التاء. وذلك أنهما متناسبتان فى قرب 

المخرج، والثاء والذال مخرجهما ثقيل، فأنزل اإلدغام بهما لثقلهما؛ أال ترى أن مخرجهما من َطَرف 
شاركهن فى الثقل. فما أتاك من هذه الثالثة األحرف فأدغم. وليس تركك اللسان. وكذلك الظاء ت

اإِلدغام بخطأ، إنما هو استثقال. والطاء والدال يدغمان عند التاء أيضا إذا أسكنتا؛ كقوله: }أحطت 
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بما لم تِحط به{ تخرج الطاء فى اللفظ تاء، وهو أقرب إلى التاء من األحرف اأُلَول، تجُد ذلك إذا 
 مخرجيهما. امتجنت

وقوله: }َلم  َيَتَسنهه { جاء التفسير: لم يتغير ]بمرور السنين عليه، مأخوذ من السنة[، وتكون الهاء من 
أصله ]من قولك: بعته مسانهة، تثبت وصال ووقفا. ومن وصله بغير هاء جعله من المساناة؛ ألن 

ة قوله }فِبهداهم اقتِده { فمن جعل الهاء الم سنة تعتقب عليها الهاء والواو[، وتكون زاِئدًة صلًة ِبمنزل
لت على صحة, ومن قال  لت منه تسنيت؛ أال ترى أنك تجمع السنة سنوات فيكون تفعه زائدة جعل فعه

لت أبدلت النون بالياء لمها  في ]تصغير[ السنة ُسَنينة وإن كان ذلك قليال جاز أن يكون تسنيت تفعه
أصله الظن. وقد قالوا هو مأخوذ من قوله }من حمٍإ مسنون{ يريد: كُثرت النونات، كما قالوا تظنهيت و 

متغي ر. فإن يكن كذلك فهو أيضا مما أبدلت نونه ياء. ونرى أن معناه مأخوذ من السنة؛ أى لم ُتغي ره 
ثنى سفيان بن ُعَيي نة رفعه إلى  ثنا الفراء، قال حد  ثنا محمد بن الجهم، قال حد  السنون. وهللا أعلم. حد 

ابن ثابت قال: ُكِتب فى َحَجر ننشزها ولم يتسن وانظر إلى زيد بن ثابت فنَقط على الشين والزاى  زيد
أربعا وكتب )يتسنه( بالهاء. وإن شئت قرأتها فى الوصل على وجهين: تثبت الهاء وتجزمها، وإن 

  شئت حذفتها؛ أنشدنى بعضهم:
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ِبيهة * ولكن  َعرَ   اَيا فى السنيَن الجوائحفليست بَسن هاء وال ُرجه
َمد حولها بالحجارة. والسنهاء: النخلة القديمة. فهذه قو ة لمن أظهر الهاء  ِبيهة: التى تكاد تسقط فُيع  والُرجه

 إذا َوَصل.
َعَلَك آَيًة ِللنهاِس{ إنما أدخلت فيه الواو لني ة فعل بعدها مضمر؛ كأنه قال: ولنجعلك آية  وقوله: }َوِلَنج 

ك. وهو كثير فى القرآن. وقوله }آَيًة ِللنهاِس{ حين ُبعث أسوَد اللحية والرأس وبنو بنيه ِشيب، فعلنا ذل
 فكان آية لذلك.

وقوله }ننشزها{ قرأها زيد بن ثابت كذلك، واإلنشاز نقلها إلى موضعها. وقرأها ابن عباس "ُنن ِشرها". 
)َنن ُشُرها( ذهب إلى  -فيما بلغنا  -رأ الحسن إنشارها: إحياؤها. واحتجه بقوله: }ثم إذا شاء أنشره{ وق

. والوجه أن تقول: أنشر هللا الموتى فَنشروا إذا َحُيوا، كما قال األعشى:  النشر والطى 
 * يا عجبا للميت الناِشِر *

وسمعت بعض بنى الحارث يقول: كان به َجَرب فَنَشر، أى عاد وحيى. وقوله: "فلما تبين له قال 
لى كل شىء قدير" جزمها ابن عب اس، وهى فى قراءة ُأَبى  وعبدهللا جميعا: "قيل له أعلم أن  هللا ع

َلم  َأنه ّللاهَ َعِزيٌز َحِكيٌم{  " واحتجه ابن عباس فقال: أهو خير من إبراهيم وأفقه؟ فقد قيل له: }َواع  َلم  اع 
د القدرة تتبين له من أمر هللا: والعام ة تقرأ: "أعلم أن هللا" وهو وجه حسن؛ ألن المعنى كقول الرجل عن
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 )أشهد أن ال إله إال هللا( والوجه اآلَخر أيضا بي ن.
وقوله }َفُصر ُهنه ِإَلي َك{ ضمه الصاَد العام ة. وكان أصحاب عبدهللا يكسرون الصاد. وهما لغتان. فأم ا 

 ُسَليم:الضمُّ فكثير، وأما الكسر ففى ُهَذيل وُسَليم. وأنشدنى الكسائى  عن بعض بنى 
ٍف كأنه * على الِليِت ِقن واُن الكروم الدوالح   وَفر ٍع يصير الِجيَد َوح 
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ُهنه معروفة من هذين الوجهين، ولكنى أرى  ههن. ولم نجد َقطِ ع  ر معناه: قطِ عهن، ويقال: وجِ   -ويفس 
مت ياؤها كم -وهللا أعلم  ا قالوا: ِعث ُت وعَثي ُت، أنها إن كانت من ذلك أنها من َصَري ت تصِرى، قد 

 وقال الشاعر:
َز داِرع * َغَدا والَعَواِصى من دِم الجوف تنَعرُ   َصَرت  نظرة لو صادفت َجو 

ِرى فى حوضه إذا استقى ثم قطع واستقى؛ فلعله من ذلك . وقال الشاعر:  والعرب تقول: بات َيص 
 وديقولون إن الشأم يقتُل أهَله * فَمن  ِلَى إن لم آِته بُخلُ 

ب آبائى فَهاله َصَراهم * من الموت أن لم يذهبوا وُجُدوِدى  َتَعره
 

ُفِسِهم  َكَمَثِل َجنهٍة  ِ َوَتث ِبيتًا مِ ن  َأن  َضاِت ّللاه ِتَغآَء َمر  َواَلُهُم اب  ِفُقوَن َأم  ِبَرب َوٍة َأَصاَبَها َواِبٌل } َوَمَثُل الهِذيَن ُين 
َفي ِن َفإِ  َمُلوَن َبِصيٌر * َأَيَودُّ َأَحُدُكم  َأن َتُكوَن َلُه َجنهٌة َفآَتت  ُأُكَلَها ِضع  ن لهم  ُيِصب َها َواِبٌل َفَطلٌّ َوّللاهُ ِبَما َتع 

ِتَها اأَلن َهاُر َلُه ِفيَها ِمن ُكلِ  الثهَمَراِت َوَأَصاَبُه ال ِكَبُر َوَلُه ذُ  ِري ِمن َتح  َناٍب َتج  يهٌة ُض مِ ن نهِخيٍل َوأَع  َعَفآُء رِ 
َتَرَقت  َكَذِلَك ُيَبيِ ُن ّللاهُ َلُكُم اآلَياِت َلَعلهُكم  َتَتَفكهُروَن { َصاٌر ِفيِه َناٌر َفاح   َفَأَصاَبَهآ إِع 

 
َناٍب...{   وقوله: }َأَيَودُّ َأَحُدُكم  َأن َتُكوَن َلُه َجنهٌة مِ ن نهِخيٍل َوأَع 
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َتَرَقت  { فيقول القائل: فهل ثم قال بعد ذلك }َوَأَصاَبُه ال   َصاٌر ِفيِه َناٌر َفاح  ِكَبُر{ ثم قال }َفَأَصاَبَهآ إِع 
يجوز فى الكالم أن يقول: أتود  أن  تصيب ماال فضاع، والمعنى: فيضيع؟ قلت: نعم ذلك جائز فى 

ت لو ذهبَت عنا ، ]و[ وددت أن وِددت؛ ألن العرب َتل قاها مرهة بـ )أن( ومرهة بـ )لو( فيقولون: لوِدد 
 ، وا َفَعل بتأويل لو  تذهب عنا، فلم ا صلحت َبل و وبأن ومعناهما جميعا االستقبال استجازوا أن َيُردُّ

على يفعل مع أن. فلذلك قال: فأصابها، وهى فى مذهبه بمنزلة لو؛ إذ ضارعت إن بمعنى الجزاء 
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 تبارك وتعالى }وال تنِكحوا فُوضعت فى مواضعها، وُأجيبت إن بجواب لو، ولو بجواب إن؛ قال هللا
ِمنه وأَلَمٌة مؤمنة خير ِمن مشِركة ولو أعجبتكم{ والمعنى  : وإن -وهللا أعلم  -المشِركاِت حتى ُيؤ 

َسل َنا ِريحا فرأوه مصفرا لظلوا ]من بعده يكفرون[{ فأجيبت لئن بإجابة لو  أعجبتكم؛ ثم قال}ولئن َأر 
أبى  "ود  الذين كفروا لو تغفلون عن أسِلحتكم وأمِتعِتكم فيِميلوا"  ومعناهما مستقبل. ولذلك قال فى قراءة

وا أن تفعلوا. فإذا رفعت )فيميلون( رددت على تأويل لو؛ كما قال هللا تبارك  ه على تأويل: ود  رد 
م{ وربما جمعت  ون أن غير ذات الشوكِة تكون لك  وا لو تدِهن فيدهنون{ وقال أيضا }وتود  وتعالى }ود 

ينهما جميعا؛ قال هللا تبارك وتعالى }وما عِملت من سوء تود  لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا{ العرب ب
 وهو ِمث ل جمع العرب بين ما وإن وهما جحد؛ قال الشاعر:

ٍف وال اصطراف  قد يكِسُب الماَل الِهَداُن الجافى * بغير ال َعص 
 وقال آخر:

 وُفُيولما إن رأينا مثلهن لمعشر* ُسود الرءوس فوالج 
 وذلك الختالف اللفظين يجعل َأحدهما َلغ وا. ومثله قوُل الشاعر:

  من النفر الالء الذين إذا ُهُم * تهاب اللئام َحل قة الباب قعقعوا
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أال ترى أنه قال: الالء الذين، ومعناهما الذين، استجيز جمعهما الختالف لفظهما، ولو اتفقا لم يجز. 
 زيد، وال مررت بالذين الذين يطوفون. وأمها قول الشاعر:ال يجوز ما ما قام 

 كماما أمرٌؤ فى معشٍر غيِر َرهِطه * ضعيُف الكالم شخُصه متضائل
كأنها كانت هى والكاف اسمًا  -فإنما استجازوا الجمع بين ما وبين ]ما[ ألن األولى ُوِصلت بالكاف، 

ا. وهو فى قول هللا }كاله ال َوَزر{ كانت ال َولم توَصل الثانية، واسُتحسن الجمع بينهم -واحدا 
موصولًة، وجاءت األخرى مفردة فحسن اقترانهما. فإذا قال القائل: )ما ما قلُت بحَسٍن( جاز ذلك 
على غير عيب؛ ألنه يجعل ما األولى جحدا والثانية فى مذهب الذى. ]وكذلك لو قال: َمن َمن  

والثانى على مذهب الذى[. فإذا اختلف معنى الحرفين  عندك؟ جاز؛ ألنه جعل من األول استفهاما،
 جاز الجمع بينهما.

 وأم ا قول الشاعر:
مٍة كانت لهاكم كم وكم *  * كم ِنع 

ل أجزاك من الثانى. وهو كقولك للرجل: نعم نعم ،  َت على األو  إنما هذا تكرير حرف، لو وقع 
من البابين األولين فى شىء. وقال تكررها، أو قولك: اعجل اعِجل، تشديدا للمعنى. وليس هذا 

 الشاعر:
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 هاله سألَت ُجُموَع كنـ * َدَة يوم ولهوا  أين أينا
ل، إنما هو فى المعنى: لم أره منذ  وأمها قوله: )لم َأره منُد يوم يوم( فإنه ُينَوى بالثانى غير اليوم األو 

 يوم تعلم. وأمها قوله:
 يَن بينانحِمى حقيقَتنا وبعـ * ُض القوم يسقط ب

فإنه أراد: يسقط هو ال بين هؤالء وال بين هؤالء. فكان اجتماعهما فى هذا الموضع بمنزلة قولهم: هو 
جارى بيَت بيَت، ولِقيته َكفهة كف ة؛ ألن الَكفهتين واحدة منك وواحدة منه. وكذلك هو جاِرى بيت بيَت 

...{منها: بيتى وبيُته لِصيقان. قال: كيف قال قوله: }َفِإن له    م  ُيِصب َها َواِبٌل َفَطلٌّ
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وهذا األمر قد مضى؟ قيل: ُأضمَرت )كان( فصلح الكالم. ومثله أن تقول: قد أَعتقُت عبدين، فإن لم 
أُعِتق اثنين فواحدا بقيمتهما، والمعنى إاله أكن؛ ألنه ماض فال بده من إضمار كان؛ ألن الكالم جزاء. 

 ومثله قول الشاعر:
اإذا م نى لئيمٌة * ولم تِجِدى ِمن أن ُتِقر ى بها ُبد   ا انتسبنا لم تِلد 

 
ِض َواَل َتيَ  َنا َلُكم مِ َن اأَلر  َرج  ُتم  َوِممهآ َأخ  مهُموا  ال َخِبيَث ِمن ُه } ياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  َأن ِفُقوا  ِمن َطيِ َباِت َما َكَسب 

ُتم  ِبآِخِذيِه إِ  ِفُقوَن َوَلس  َلُموا  َأنه ّللاهَ َغِنيٌّ َحِميٌد {ُتن  ِمُضوا  ِفيِه َواع   اله َأن ُتغ 
 

ِمُضوا  ِفيِه...{ ُتم  ِبآِخِذيِه ِإاله َأن ُتغ   وقوله: }َوَلس 
ُفِتحت )أن( بعد إاله وهى فى مذهب جزاء. وإنما فتحتها ألن إال قد وقعت عليها بمعنى خفٍض 

أصابها معنى خفٍض أو نصب أو رفع انفتحت. فهذا من ذلك. يصلح. فإذا رأيت )أن( فى الجزاء قد 
ولستم بآخذيه إال على إغماض، أوبإغماض، أو عن إغماٍض, صفة غير  -وهللا أعلم  -والمعنى 

معلومة. ويدلك على أنه جزاء أنك تجد المعنى: أو أغمضتم بعض اإلغماض أخذتموه. ومثله قوله: 
{ ومثله }إاله أن يعفون{ هذا كلُّه جزاء، وقوله }وال تقولنه ِلشىٍء إنى }إال أن يخافا أاله يِقيما حدوَد هللا

فاعل ذلك غدا إال أن يشاء هللا{ أال ترى أن المعنى: ال تُقل  إنى فاعل إال ومعها إن شاء هللا؛ فلمها 
( تِركت  قطعت ها )إال( عن معنى االبتداء، مع ما فيها من نيهة الخافض ُفتحت. ولو لم تكن فيها )إاله 

على كسرتها؛ من ذلك أن تقول: أحِسن  إن ُقِبل منك . فإن أدخلت )إاله( قلت: أحسن إال أاله يقبل 
منك. فمثله قوله }وأن تعفوا أقرُب للتقوى{، }وأن تصوموا خير لكم{ هو جزاء، المعنى: إن تصوموا 

راِفعها إن فتحت وخرجت من حد  فهو خير لكم. فلما أن  صارت )أن( مرفوعة بـ )خير( صار لها ما يُ 
  الجزاء. والناصب كذلك.
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ومثله من الجزاء الذى إذا وقع عليه خافض أو رافع أو ناصب ذهب عنه الجزم قولك: اضربه َمن  
كان، وال آتيك ما عشت. فَمن وما فى موضع جزاء، والفعل فيهما مرفوع فى المعنى؛ ألنه كان 

ا على )َمن( و )ما( فتغيهر عن الجزم ولم يخرج من تأويل الجزاء؛ قال والفعل الذى قبله قد وقع
 الشاعر:

ُم ذلك َمن  أصابا  فلسُت مقاِتال أبدًا ُقَريشا * ُمصيبا َرغ 
.  فى تأويل رفع لوقوع ُمصيب على َمن 

( مرد ِ على الناِس ِحج  البيِت مِن استطاع{ إن جعلت )َمن  ودة على وِمثله قول هللا عزه وجله }وَّلل 
خفض )الناس( فهو ِمن هذا، و)استطاع( فى موضع رفع، وإن نويت االستئناف بَمن  كانت جزاء، 

وكان الفعل بعدها جزما، واكتفيت بما جاء قبله من جوابه. وكذلك تقول فى الكالم: أيُّهم يقم 
َت الضرب فأوقعته على أى  قلت اضرب أيههم يقوم؛ قال بعض العرب: م  فأيُّهم ما  فاضرب، فإن قد 

 أخذها ركب على أيهم يريد. ومنه قول الشاعر:
َر ما مضى * من األمر واستيجاَب ما كان فى غد  فإنى آلتيكم تَشكُّ

ألنه ال يجوز لو لم يكن جزاء أن تقول: كان فى غد؛ ألن )كان( إنما ُخِلقت  للماضى إاله فى الجزاء 
 كان فى غد. فإنها تصلح للمستقبل. كأنه قال: استيجاب أى  شىء

وِمثل إن  فى الجزاء فى انصرافها عن الكسر إلى الفتح إذا أصابها رافع قول العرب: )قلت إنك قائم( 
فه. فإذا وضعت مكان القول شيئا فى معناه مما قد يحِدث خفضا  فإن  مكسورة بعد القول فى كل تصر 

، فقلت: ناديت أنك قائم، ودعوت، وصحت وه تفت. وذلك أنك تقول: أو رفعا أو نصبا فتحت أن 
ناديت زيدا، ودعوت زيدا، وناديت بزيد، )وهتفت بزيد( فتجد هذه الحروف تنفرد بزيد وحده؛ والقول ال 

يصلح فيه أن تقول: قلت زيدا، وال قلت بزيد. فنفذت الحكاية فى القول ولم تنُفذ فى النداء؛ الكتفائه 
 نداء وأشباهه، فيجوز له؛ كقوله:باألسماء. إال أن ُيضطره شاعر إلى كسر إنه فى ال
 إنى سأبدى لك فيما ُأبِدى * لى َشَجنان َشَجٌن بنجد

  * وَشَجن لى ببالد الهند *
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لو ظهرت إن  فى هذا الموضع لكان الوجه فتحها. وفى القياس أن تكسر؛ ألن رفع الشجنين دليل 
 ى شجنين شجنا بنجد.على إرادة القول، ويلزم ِمن فتح أن  لو ظهرت أن تقول: ل

فإذا رأيت القول قد وقع على شىء فى المعنى كانت أن  مفتوحة. من ذلك أن تقول: قلت لك ما قلت 
أنك ظالم؛ ألن  ما فى موضع نصب. وكذلك قلت: زيد صالح أنه صالح؛ ألن قولك )قلت زيد قائم( 

َكَسرَت فقلت: قلت ما قلت: فى موضع نصب. فلو أردت أن  تكون أن  مردودة على الكلمة التى قبلها 
إن أباك قائم، )وهى الكلمة التى قبلها( وإذا فتحت فهى سواها. قول هللا تبارك وتعالى }فلينظر 

اإلنسان إلى طعامه أنها{ وإنا، قد قرئ بهما. فمن فتح نوى أن يجعل أن  فى موضع خفض، ويجعلها 
اتنا ما أنبتنا. ومن كسر نوى االنقطاع من تفسيرًا للطعام وسببه؛ كأنه قال: إلى صب نا الماء وإنب

 النظر عن إن ا؛ كأنه قال: فلينظر اإلنسان إلى طعامه، ثم أخبر باالستئناف.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (
َسبُ  ِض َيح  بًا ِفي اأَلر  َتِطيُعوَن َضر  ِ اَل َيس  ُفَقَرآِء الهِذيَن ُأحِصُروا  ِفي َسِبيِل ّللاه ِنَيآَء ِمَن } ِلل  ُهُم ال َجاِهُل أَغ 

َ ِبِه عَ  َأُلوَن النهاَس ِإل َحافًا َوَما ُتنِفُقوا  ِمن  َخي ٍر َفِإنه ّللاه ِرُفُهم ِبِسيَماُهم  اَل َيس   ِليٌم {التهَعفُِّف َتع 
 

َأُلوَن النهاَس ِإل َحافًا...{  وقوله: }اَل َيس 
لهما رأيت مثَل هذا الرجل؛ ولعلهك لم تر قليال وال كثيرا من وال غيَر إلحاف. ومثله قولك فى الكالم: ق

  أشباهه.

(1/164) 

 

ي َطاُن ِمَن ال َمس ِ َذِلَك  َبا اَل َيُقوُموَن ِإاله َكَما َيُقوُم الهِذي َيَتَخبهُطُه الشه ِبَأنهُهم  َقاُلوا  ِإنهَما } الهِذيَن َيأ ُكُلوَن الرِ 
َبي ُع ِمث ُل الر ِ  َتَهى َفَلُه َما َسَلَف َوَأم  ال  بِ ِه َفان  ِعَظٌة مِ ن  ره َبا َفَمن َجآَءُه َمو  َم الرِ  َبي َع َوَحره ُرُه ِإَلى َبا َوَأَحله ّللاهُ ال 

َحاُب النهاِر ُهم  ِفيَها َخاِلُدوَن { ِ َوَمن  َعاَد َفُأو اَلِئَك َأص   ّللاه
 

َبا.  ..{وقوله: }الهِذيَن َيأ ُكُلوَن الرِ 
 : ي َطاُن ِمَن ال َمس ِ { والمسُّ أى فى الدينا }اَل َيُقوُموَن{ فى اآلخرة }ِإاله َكَما َيُقوُم الهِذي َيَتَخبهُطُه الشه

سوس.  الجنون، يقال رجل َمم 
 

ُتم  مُّؤ   َبا ِإن ُكن  َ َوَذُروا  َما َبِقَي ِمَن الرِ   ِمِنيَن {} ياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  اتهُقوا  ّللاه
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َبا...{  وقوله: }َوَذُروا  َما َبِقَي ِمَن الرِ 
يقول القائل: ما هذا الربا الذى له بقيهة، فإن البقيهة ال تكون إاله من شىء قد مضى؟ وذلك أن َثِقيفا 
ِبى على قوم من قريش، فصولحوا على أن يكون ما لهم على قريش من الربا ال ُيَحط ، وما  كانت ُتر 

ف من الربا موضوع عنهم. فلمها حله األجل على قريش، وُطلب منهم الحقُّ نزل على رسول على َثقي
ُتم  مُّ  َبا ِإن ُكن  َ َوَذُروا  َما َبِقَي ِمَن الرِ  ِمِنيَن{ فهذه هللا صلى هللا عليه وسلم: }ياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  اتهُقوا  ّللاه ؤ 

رة، فأبوا أن يحطُّوا الربا ويؤخ روا رءوس تفسير البقيهة. وُأِمروا بأخذ رءو  س األموال فلم يجدوها متيس 
ُقوا َخي ٌر َلُكم  ِإن   د  َرٍة َفَنِظَرٌة ِإلَى َمي َسَرٍة َوَأن  َتصه ُتم   األموال، فأنزل هللا تبارك وتعالى: }َوإن  َكاَن ُذو ُعس  ُكن 

رة{ من قريش }فنظرة{ يا ث َلُموَن{. }وإن كان ذو ُعس   -قيف )إلى ميسرة( وكانوا محتاجين، فقال َتع 
قوا{ برءوس األموال }خير لكم{.-تبارك وتعالى    : }وأن تصد 
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 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (
ٍس مها َكَسَبت  َوُهم  اَل ُيظ   ِ ُثمه ُتَوفهى ُكلُّ َنف  َجُعوَن ِفيِه ِإَلى ّللاه مًا ُتر   َلُموَن {} َواتهُقوا  َيو 

 
}...ِ َجُعوَن ِفيِه ِإَلى ّللاه مًا ُتر   وقوله: }َواتهُقوا  َيو 

ثنى أبو بكر َعي اش عن الَكلبى  عن أبى صالح عن ابن  م عن الفر اء قال: حد  ثنا محمد بن الَجه  حد 
َجُعوَن ِفيهِ  مًا ُتر  ِ{هذه، ثم  عباس قال: آخر آية نزل بها جبريل صلى هللا عليه وسلم }َواتهُقوا  َيو  ِإَلى ّللاه

ها فى رأس الثمانين والمائتين من البقرة.   قال: َضع 
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َنُكم  َكاِتبٌ  ُتب بهي  َيك  ُتُبوُه َول  ِل َواَل َيأ َب } ياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  ِإَذا َتَداَينُتم ِبَدي ٍن ِإَلى َأَجٍل مَُّسمًّى َفاك   ِبال َعد 
ُتبَ  َ َربهُه َواَل َيب َخس  ِمن هُ  َكاِتٌب َأن  َيك  َيتهِق ّللاه ِلِل الهِذي َعَلي ِه ال َحقُّ َول  ُيم  ُتب  َول  َيك  ئًا َفإن  َكَما َعلهَمُه ّللاهُ َفل  َشي 

ِلل  َوِليُُّه  ُيم  َتِطيُع َأن ُيِمله ُهَو َفل  ِهُدوا  َكاَن الهِذي َعَلي ِه ال َحقُّ َسِفيهًا َأو  َضِعيفًا َأو  اَل َيس  َتش  ِل َواس  ِبال َعد 
َهَدآِء َأن َن ِمَن الشُّ َضو  َرَأَتاِن ِممهن َتر  َجاِلُكم  َفِإن لهم  َيُكوَنا َرُجَلي ِن َفَرُجٌل َوام  َداُهَما  َشِهيَدي ِن مِ ن رِ  َتِضله ِإح 

َهَدآُء ِإَذا َما ُدُعوا  وَ  َرى َواَل َيأ َب الشُّ َداُهَما اأُلخ  ُتُبوُه َصِغيرًا َأو َكِبيرًا ِإَلى َأَجِلِه َفُتَذكِ َر ِإح  َأُموا  َأن َتك  اَل َتس 
َتاُبوا  ِإاله َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َحاِضَرًة  َنى َأاله َتر  َهاَدِة َوَأد  ِ َوَأق وُم ِللشه َسُط ِعنَد ّللاه َنُكم  َفَلي َس َذِلُكم  َأق  ُتِديُروَنَها َبي 

َعُلوا  َفِإنهُه ُفُسوٌق ِبُكم  َعَلي ُكم  ُجَناٌح َأاله تَ  ُتم  َواَل ُيَضآره َكاِتٌب َواَل َشِهيٌد َوِإن َتف  ِهُدوا  ِإَذا َتَباَيع  ُتُبوَها َوَأش  َواتهُقوا   ك 



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

ٍء َعِليٌم { َ َوُيَعلِ ُمُكُم ّللاهُ َوّللاهُ ِبُكلِ  َشي   ّللاه
 

  َسمًّى...{وقوله: }ِإَذا َتَداَينُتم ِبَدي ٍن ِإَلى َأَجٍل مُّ 
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هذا األمر ليس بفريضة، إنما هو أدب ورحمة من هللا تبارك وتعالى. فإن كتب فحسن، وإن لم يكتب 
فال بأس. وهو ِمثل  قوله }وإذا حللتم فاصطادوا{ أى فقد ُأبيح لكم الصيد. وكذلك قوله }فإذا ُقِضيت 

ريضة بعد الجمعة، إنما هو إذن. وقوله }َواَل الصالة فانتشروا فى األرض{ ليس االنتشار واالبتغاء بف
ُتَب َكَما َعلهَمُه ّللاهُ{ ُأمر الكاتب أال  يأبى ِلقل ة الُكتهاب كانوا على عهد رسول هللا صلى  َيأ َب َكاِتٌب َأن  َيك 

 هللا عليه وسلم.
{ فأمر الذى عليه ا ِلِل الهِذي َعَلي ِه ال َحقُّ ُيم  ُتب  َول  َيك   لدين بأن يِمل  ألنه المشهود عليه.وقوله }َفل 

َتِطيُع  ثم قال }َفإن َكاَن الهِذي َعَلي ِه ال َحقُّ َسِفيهًا{ يعنى جاهال }َأو  َضِعيفًا{ صغيرا أو امرأة }َأو  اَل َيس 
ِلل  َوِليُُّه{يعنى صاحب الدين. فِإن شئت جعلت الهاء للذى ُيم  وِلَى  َأن ُيِمله ُهَو{ يكون عيي ا باإلمالء }َفل 

الدين، وإن شئت جعلتها للمطلوب. كلُّ ذلك جائز. ثم قال تبارك وتعالى }َفِإن لهم  َيُكوَنا َرُجَلي ِن َفَرُجٌل 
َرَأَتاِن{ أى فليكن رجل وامرأتان؛ فرفع بالرد  على الكون. وإن شئت قلت: فهو رجل وامرأتان. ولو  َوام 

با أى فإن لم يكونا رجلين فاستشِهدوا  رجال وامرأتين. وأكثر ما أتى فى القرآن من هذا بالرفع، كانا نص 
  فجرى هذا معه.
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َداُهَما{ بفتح أن، وتكسر. فمن كسرها نوى بها االبتداء  َهَدآِء َأن َتِضله إ ح  َن ِمَن الشُّ َضو  وقوله }ِممهن َتر 
نه نوى أن يكون فيه تقديم فجعلها منقِطعة مما قبلها. ومن فتحها فها أيضا على سبيل الجزاء إال أ

استشهدوا امرأتين مكان الرجل  -وهللا أعلم  -وتأخير. فصار الجزاء وجوابه كالكلمة الواحدة. ومعناه 
م الجزاء اتهصل بما قبله، وصار جوابه مردودا عليه.  ر الذاكرة الناسيَة إن َنسيت؛ فلمها تقد  كيما تذكِ 

َطى( فالذى يعجبك اإلعطاُء إن  َيسأل، وال  ومثله فى الكالم قولك: )إنه ليعجبنى أن َيسأل السائل َفُيع 
لم فأحِمَله، إنما استظهرَت  يعجبك المسألة وال االفتقار. ومثله: استظهرُت بخمسة أجمال أن َيسقط ُمس 

 بها لَتحمل الساقط، ال ألن يسقط مسلم. فهذا دليل على التقديم والتأخير.
مت أيديهم فيقولوا ربنا لوال أرسلت إلينا رسوال{ ومثله فى كتاب هللا }ولوال أن ت ِصيبهم مصيبة بما قد 
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أال ترى أن المعنى: لوال أن يقولوا إن أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم: هاله أرسلت إلينا رسوال. 
 فهذا مذهب َبي ن.

َهَدآُء ِإَذا َما ُدُعوا { إلى الحاكم. }ِإاله َأن َتكُ  وَن ِتَجاَرًة َحاِضَرًة{ ترفع وتنصب. فإن وقوله }َواَل َيأ َب الشُّ
شئت جعلت }ُتِديُروَنَها{ فى موضع نصب فيكون لكان مرفوع ومنصوب. وإن شئت جعلت "تِديرونها" 

فى موضع رفع. وذلك أنه جائز فى النكرات أن تكون أفعالها تابعة ألسمائها؛ ألنك تقول: إن كان 
إن كان صالح ففالن، وهو غير موق ت فصلح نعته مكان  أحد صالح ففالن، ثم ُتل قى )أحدا( فتقول:

اسمه؛ إذ كانا جميعا غير معلومين، ولم يصلح ذلك فى المعرفة؛ ألن المعرفة موقهتة معلومة، وفعلها 
 غير موافق للفظها وال لمعناها.

فعا فإن قلت: فهل يجوز أن تقول: كان أخوك القاتل, فترفع؛ ألن الفعل معرفة واالسم معرفة َفتُ  ر 
  لالتفاق إذا كانا معرفة كما ارتفعا لالتفاق فى النكرة؟

(1/169) 

 

لت، ونعت النكرة مت صل بها كصلة  قلت: ال يجوز ذلك من ِقبل أن نعت المعرفة دليل عليها إذا ُحصِ 
: ل الضب ى   الذى. وقد أنشدنى المفضه

 أفاطَم إنى هالك فتبيهنى * وال تجزعى ُكلُّ النساء يئيم
 َنبأن  بأنه وجهك شاَنه * ُخُموٌش وإن كان الحميم الحميموال أُ 

فرفعهما. وإنما رفع الحميم الثانى ألنه تشديد لألول. ولولم يكن فى الكالم الحميم لرفع األول. ومثله 
 فى الكالم: ما كنا بشىء حين كنت، تريد حين صرت وجئت، فتكتفى )كان( باالسم.

َرٍة{ وفى قراءة عبدهللا وُأبى  "وإن كان ذا عسرة" فهما ومما يرفع من النكرات قوله }َوإِ  ن  َكاَن ُذو ُعس 
 جائزان؛ إذا نصبت أضمرت فى كان اسما؛ كقول الشاعر:

  هلل قومى أىُّ قوم لُحرهة * إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا! 
 وقال آخر:

 ناقاأعيَنىه هاله تبِكيان ِعَفاقا * إذا كان طعنا بينهم وعِ 
وإنما احتاجوا إلى ضمير االسم فى )كان( مع المنصوب؛ ألنه ِبن ية )كان( على أن يكون لها مرفوع 

ومنصوب، فوجدوا )كان( يحتمل صاحبا مرفوعا فأضمروه مجهوال. وقوله }فإن ُكنه نساء فوق اثنتين{ 
ن تكون تجارة عن فقد أظهرت األسماء. فلو قال: فإن كان نساء جاز الرفع والنصب. ومثله }إال أ

تراض منكم{ ومثله }إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا{ ومن قال )تكون ميتة( جاز فيه الرفع 
والنصب. وقلت )تكون( لتأنيث الميتة، وقوله }إنها إن تك مثقال حبة من خردل{ فإن قلت: إن 

نى؛ كأنه قال: إنها المثقال ذكر فكيف قال )تكن(؟ قلت: ألن المثقال أضيف إلى الحبهة وفيها المع
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 إن تك حب ة؛ وقال الشاعر:
ٍى وال هو طاعم َتح   على قبضة مرجو ة ظهُر كف ه * فال المرء ُمس 

؛ ومثله قول اآلخَر:  ألنه ذهب إلى الكف 
ُر القناة من الدم َرق بالقول الذى قد أذعته * كما شِرقت َصد   وَتش 

 وقوله:
َو ال تبَعد  فكلُّ ابن ُحرهة * ست تة فيجيبأبا ُعر   دعوه داعى َمو 

  فأن ث فعل الداعى وهو ذكر؛ ألنه ذهب إلى الموتة. وقال اآلخر:
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ِريهة الذُُّقن ُع المحاِجن بالَمه   قد صرهح السيُر عن ُكت ماَن وابُتِذلت * َوق 
َع فأنث فعل الوقع وهو َذَكر؛ ألنه ذهب إلى المحاجن. وقوله }َواَل ُيَضآره َكاِتٌب َواَل  َشِهيٌد{ أى ال ُيد 

 كاتب وهو مشغول، وال شهيد.
 

ُيَؤدِ  اله  ضًا َفل  ُضُكم َبع  ُبوَضٌة َفِإن  َأِمَن َبع  ُتِمَن } َوِإن ُكنُتم  َعَلى َسَفٍر َوَلم  َتِجُدوا  َكاِتبًا َفِرَهاٌن مهق  ِذي اؤ 
َهادَ  ُتُموا  الشه َ َربهُه َواَل َتك  َيتهِق ّللاه َمُلوَن َعِليٌم {َأَماَنَتُه َول  ُبُه َوّللاهُ ِبَما َتع  َها َفِإنهُه آِثٌم َقل  ُتم   َة َوَمن َيك 

 
ُبوَضٌة...{  وقوله: }َفِرَهاٌن مهق 

َها َفِإنهُه  ُتم  ع الرهان كما قال "كلوا من ُثُمره" لجمع الثمار. وقوله: }َوَمن َيك  وقرأ مجاهد "فُرُهن" على َجم 
ُبُه{ ]وأجاز ق  وم )َقلب َه( بالنصب[ فإن يكن حقا فهو من جهة قولك: َسفهَت رأَيك وأِثمت قلَبَك.آِثٌم َقل 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) البقرة (

ِ َوَمالِئَكِتِه َوُكُتِبِه َورُ  ِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِباَّلله بِ ِه َوال ُمؤ  ُسوُل ِبَمآ ُأن ِزَل ِإَلي ِه ِمن ره ُق َبي َن َأَحٍد ُسِلِه اَل نُ } آَمَن الره َفرِ 
سًا إِ  َراَنَك َربهَنا َوِإَلي َك ال َمِصيُر * اَل ُيَكلِ ُف ّللاهُ َنف  َنا ُغف  َنا َوَأَطع  ُسِلِه َوَقاُلوا  َسِمع  َعَها َلَها َما مِ ن رُّ اله ُوس 

َنا ِإن نهِسيَنآ َأو  أَ  َتَسَبت  َربهَنا اَل ُتَؤاِخذ  َتُه َكَسَبت  َوَعَلي َها َما اك  رًا َكَما َحَمل  َنآ ِإص  ِمل  َعَلي  َطأ َنا َربهَنا َواَل َتح  خ 
َحم   ِفر  َلَنا َوار  ُف َعنها َواغ  َنا َما اَل َطاَقَة َلَنا ِبِه َواع  ل  ِلَنا َربهَنا َواَل ُتَحمِ  َنآ َأنَت َمو اَلَنا َعَلى الهِذيَن ِمن َقب 

ِم ال َكاِفِري َقو  َنا َعَلى ال   َن {َفان ُصر 
 

َراَنَك َربهَنا...{   وقوله: }ُغف 



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

(1/171) 

 

مصدر وقع فى موضع أمر فُنِصب. ومثله: الصالَة الصالة. وجميع األسماء من المصادر وغيرها 
إذا نويت األمرنصبت. فأمها األسماء فقولك: ّللا َ ّللا َ يا قوم؛ ولو رفع على قولك: هو هللا، فيكون خبرا 

 ز؛ أنشدنى بعضهم:وفيه تأويل األمر لجا
 إن قوما منهم ُعَمير وأشبا * ه عمير ومنهم السف اح

 لجديرون بالوفاء إذا قا * ل أخو النجدة السالحُ السالحُ 
ومثله أن تقول: يا هؤالء الليُل فبادروا، أنت تريد: هذا الليل فبادروا. ومن نصب الليل أعمل فيه فعال 

 ز.مضمرا قبله. ولو قيل: غفراُنك ربهنا لجا
َعَها{. سًا ِإاله ُوس   وقوله }اَل ُيَكلِ ُف ّللاهُ َنف 

د  د: الَجه  د، وفى مثل الُجه  د. ومن قال فى مثل الوجد: الَوج  د والُجه  ع اسم فى مثل معنى الُوج  الُوس 
َعها لكان جائزا، ولم نسمعه. عها". ولو قيل: َوس   قال فى مثله من الكالم: "ال يكلف هللا نفسا إاله وس 

رًا{ واإلصر: العهد كذلك، قال فى آل عمران }وأخذتم على ذلكم و  َنآ ِإص  ِمل  َعَلي  قوله }َربهَنا َواَل َتح 
د على بنى إسرائيل. د إذا ضيهعوا، كما ُشدِ   إصرى{ واإلصر هاهنا: اإلثم إثم الَعق 

ٍب ِمَن هللا" يقول: فاعلموا أنتم به. و   قرأ قوم: فآذنوا أى فأعِلموا.وقد قرأت الُقرهاء "َفأ َذُنوا ِبَحر 
وقال ابن عباس: "فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة" وقال: قد يوجد الكاتب وال توجد الصحيفة وال 

 الدواة.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) آل عمران (
 } ّللاهُ ال اله ِإاله ُهَو ال َحيُّ ال َقيُّوُم {

 
َقيُّوُم...{قوله تعالى: }ّللاهُ ال اله ِإاله    ُهَو ال َحيُّ ال 

حدثنا محمد بن الجهم عن الفراء )الحى  القيُّوم( قراءة العامة، وقرأها عمر بن الخطاب وابن مسعود 
ح. وأهل الحجاز أكثر شىء قوال:  "القيهام" وصورة الَقيُّوم: الفيعول، والقيهام الفيعال، وهما جميعا َمد 

  قولون للصوهاِغ: الصيهاغ.الَفي عال من ذوات الثالثة. في
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َكَماٌت ُهنه ُأمُّ ال ِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت َفَأمها الهِذيَن في  } ُهَو الهِذي َأنَزَل َعَلي َك ال ِكَتاَب ِمن ُه آَياٌت مُّح 
ِفت َنِة وَ  ِتَغاَء ال  َلُم َتأ ِويَلُه ِإاله ّللاهُ َوالرهاِسُخوَن ِفي ُقُلوِبِهم  َزي ٌغ َفَيتهِبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمن ُه اب  ِتَغاَء َتأ ِويِلِه َوَما َيع  اب 

َباِب { ُلوا  اأَلل   ال ِعل ِم َيُقوُلوَن آَمنها ِبِه ُكلٌّ مِ ن  ِعنِد َربِ َنا َوَما َيذهكهُر ِإاله ُأو 
 

َكَماٌت...{وقوله: }ُهَو الهِذي َأنَزَل َعَلي َك ال ِكَتاَب ِمن ُه آَيا  ٌت مُّح 
َكَماٌت{ يعنى: مبي نات للحالل والحرام ولم ُين َسخن. وهن  الثالث اآلياِت فى األنعام  }ِمن ُه آَياٌت مُّح 

م رب كم عليكم{ واآليتان بعدها. وقوله: }ُهنه ُأمُّ ال ِكَتاِب{. يقول: هن   لها: }قل تعاَلوا َأتل ما حر  أو 
 األصل.

ل هذه األم ة }َوُأَخُر ُمَتَشاِبهَ  ة َأك  : ألمص، وألر، وألمر؛ اشتبهن على اليهود ألنهم التمسوا مد  اٌت{ وهن 
وكفروا  -صلى هللا عليه وسلم  -من حساب الُجمهل، فلمها لم يأتهم على ما يريدون قالوا: خل ط محمد 

 بمحمد صلى هللا عليه وسلم.
ة.فقال هللا: }َفَيتهِبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمن ُه اب   ِفت َنِة َواب ِتَغاَء َتأ ِويِلِه{ يعنى تفسير المد   ِتَغاَء ال 

َلُم َتأ ِويَلُه ِإاله ّللاهُ{ ثم استأنف "والراسخون" فرفعهم بـ "يقولون" ال بإتباعهم إعراب هللا.  ثم قال: }َوَما َيع 
، والراسخون فى العلم وفى قراءة أبى  "ويقول الراسخون" وفى قراءة عبدهللا "إن  تأويله إال عند هللا

 يقولون".
 

ِلِهم  َكذهُبوا  ِبآَياِتَنا َفَأَخَذُهُم ّللاهُ ِبُذُنوِبِهم  َوّللاهُ َشدِ  َن َوالهِذيَن ِمن َقب   يُد ال ِعَقاِب {} َكَدأ ِب آِل ِفر َعو 
 

َن...{  وقوله: }َكَدأ ِب آِل ِفر َعو 
 يقول: كفرت اليهود ككفر آل فرعون وشأنهم.

  ي الواردة في آيات سورة ) آل عمران (المعان
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َشُروَن ِإَلى َجَهنهَم َوِبئ َس ال ِمَهاُد { َلُبوَن َوُتح   } ُقل  لِ لهِذيَن َكَفُروا  َسُتغ 
 

َلُبوَن...{  وقوله: }ُقل  لِ لهِذيَن َكَفُروا  َسُتغ 
هود، وإلى أن الغلبة على المشركين تقرأ بالتاء والياء. فمن جعلها بالياء فإنه ذهب إلى مخاطبة الي

]بعد[ يوم ُأُحد. وذلك أن النبى  صلى هللا عليه وسلم لم ا هزم المشركين يوم بدر وهم ثلثمائة وني ف 
قوا. فقال بعضهم: ال تعَجلوا  والمشركون ألف إال شيئا قالت اليهود: هذا الذى ال ترد  له راية، فصدِ 
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ُنِكب المسلمون يوم ُأُحد كذهبوا ورجعوا. فأنزل هللا: قل لليهود  بتصديقه حتى تكون وقعٌة أخرى. فلما
 سُيغلب المشركون ويحشرون إلى جهنم. فليس يجوز فى هذا المعنى إال الياء.

ومن قرأ بالتاء جعل اليهود والمشركين داخلين فى الخطاب. فيجوز فى هذا المعنى سُيغَلبون 
َلبون؛ كما تقول فى الكالم: قل لعب دهللا إنه قائم، وإنك قائم. وفى حرف عبدهللا }قل للذين كفروا وسُتغ 

َفر لهم ما قد سلف" وفى األنعام }هذا َّلله  إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف{ وفى قراءتنا "]إن ينتهوا[ ُيغ 
ِمهم  وَهَذا ِلُشرَكائهم{ وفى قراءتنا "لشركائنا".  ِبَزع 

 
َلي ِهم  َرأ َي ال َعي ِن َوّللاهُ } َقد  َكاَن َلُكم  آَيٌة ِفي ِفَئَتي   ث  َنُهم  مِ  َرى َكاِفَرٌة َيَرو  ِ َوُأخ  َتَقَتا ِفَئٌة ُتَقاِتُل ِفي َسِبيِل ّللاه ِن ال 

ِلي اأَلب َصاِر { ِرِه َمن َيَشآُء ِإنه ِفي ذاِلَك َلِعب َرًة أُلو   ُيَؤيِ ُد ِبَنص 
 

 ال َتَقَتا...{ وقوله: }َقد  َكاَن َلُكم  آَيٌة ِفي ِفَئَتي نِ 
يعنى النبى  صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، والمشركين يوم بدر. }ِفَئٌة ُتَقاِتُل{ قرئت بالرفع؛ 

َرى َكاِفَرٌة{ على االستئناف؛ كما قال  وهو وجه الكالم على معنى: إحداهما تقاتل فى سبيل هللا }َوُأخ 
 الشاعر:

ليِن رجٌل صحيحٌة * و  مان فَشل تِ فكنُت كِذى ِرج  ٌل رَمى فيها الز    ِرج 
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ل؛ كأنك قلت: كذى رجلين: كذى رجٍل صحيحٍة  ه على الخفض األو  ولو خفضت لكان جيدا: ترد 
ل الكالم. ولو قلت: "فئًة تقاتل فى سبيل  ورجٍل سقيمٍة. وكذلك يجوز خفض الفئة واألخرى على أو 

 تا مختلفتين. وقال الشاعر فى مثل ذلك مما يستأنف:هللا أخرى كافرًة" كان صوابا على قولك: التق
تُّ كان الناس نصفين شامٌت * وآَخُر ُمث ٍن بالذى كنت أفعل ِِ  إذ ُم

ره. وأراد: بعٌض شامٌت وبعض غيُر شامت. والنصب فيهما جائز،  ابتدأ الكالم بعد النصفين ففسه
هما على النصفين. وقال اآلخر:  يرد 

 فى َغَلس * وغوِدر البقُل مل ِوىٌّ ومحصودحتى إذا ما استقل  النجُم 
 ففسر بعض البقل كذا، وبعضه كذا. والنصب جائز.

وكل فعل أوقعته على أسماء لها أفاعيل ينصب على الحال الذى ليس بشرط ففيه الرفع على 
االبتداء، والنصب على االتصال بما قبله؛ من ذلك: رأيت القوم قائما وقاعدا، وقائم وقاعد؛ ألنك 

ويت بالنصب القطع، واالستئناف فى القطع حسن. وهو أيضا فيما ينصب بالفعل جائز؛ فتقول: ن
أظن  القوم قياما وقعودا، وقيام وقعود، وكان القوم بتلك المنزلة. وكذلك رأيت القوم فى الدار قياما 
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ره بالواحد والجمع؛ قال ا  لشاعر:وقعودا، وقياٌم وقعود، وقائما وقاعدا، وقائم وقاعد؛ فتفس 
واء ذات أِشل ة * فيها الفوارس حاسر ومقنهع  وكتيبٍة َشع 

ر الجمع باالثنين، ولكن تجمع فتقول: فيها القوم قياما  فإذا نصبت على الحال لم يجز أن تفس 
  وقعودا.
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وأم ا الذى على الشرط مما ال يجوز رفعه فقوله: اضرب أخاك ظالما أو مسيئا، تريد: اضربه فى 
ه وفى إساءته. وال يجوز هاهنا الرفع فى حاليه؛ ألنهما متعلقتان بالشرط. وكذلك الجمع؛ تقول: ظلم

دين أو ال بسين وال يجوز: مجردون وال البسون؛ إال أن تستأنف فتخبر، وليس  ضربت القوم مجره
ول: بشرط للفعل؛ أال ترى أنك لو أمرت بضربهم فى هاتين الحالين لم يكن فعلهم إال نصبا؛ فتق

دين أو ال بسين؛ ألن الشرط فى األمر الزم. وفيما قد مضى يجوز أن تجعله خبرا  اضرب القوم مجر 
 وشرطا. فلذلك جاز الوجهان فى الماضى.

{ زعم بعض َمن َرَوى عن ابن عبهاس أنه قال: رأى المسلمون المشركين فى  َلي ِهم  ث  َنُهم  مِ  وقوله: }َيَرو 
ر ستمائة وكان المشرك ون تسعمائة وخمسين، فهذا وجه. وُروى قول آخر كأنه أشبه بالصواب: الَحز 

أن المسلمين رأوا المشركين على تسعمائة وخمسين والمسلمون قليل ثلثمائة وأربعة عشر، فلذلك قال: 
{ يعنى اليهود "آيٌة" فى قل ة المسلمين وكثرة المشركين.  }َقد  َكاَن َلُكم 

" يريد ثالثة أمثالهم؟ قلت: كما تقول وعندك عبد: أحتاج إلى فإن قلت: فكيف جاز أن يقال "ِمث   َلي ِهم 
مثله، فأنت محتاج إليه وإلى مثله، وتقول: أحتاج إلى ِمثَلى  عبدى، فأنت إلى ثالثة محتاج. ويقول 

الرجل: معى ألف وأحتاج إلى مثليه، فهو يحتاج إلى ثالثة. فلم ا نوى أن يكون اأَلل ف داخال فى 
ل صار المثل اثنين والمثالن ثالثة. ومثله فى الكالم أن تقول: أراكم مثلكم، كأنك قلت: معنى الِمث

 أراكم ضعفكم، وأراكم مثليكم يريد ضعفيكم، فهذا على معنى الثالثة.
ُيِنُكم  قِلياًل َوُيَقل ُلكُ  َتَقي ُتم  ِفى أَع  م  فى أَعيِنِهم{ فإن قلت: فقد قال فى سورة األنفال: }وِإذ  ُيِريُكموُهم  ِإِذ ال 

فكيف كان هذا ها هنا تقليال، وفى اآلية األولى تكثيرا؟ قلت: هذه آية المسلمين أخبرهم بها، وتلك 
، ال أنى أرى  ن على  اآلية ألهل الكفر. مع أنك تقول فى الكالم: إنى ألرى كثيركم قليال، أى قد ُهو 

  الثالثة اثنين.
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َنهم( ذهب إلى نهم( فعلى ذلك؛ كما قال: }حتى ِإذا  ومن قرأ )َتَرو  اليهود ألنه خاطبهم، ومن قال )َيَرو 
َنهم( للمسلمين دون اليهود. ُتم  ِفى الُفل ك َوَجَري َن ِبِهم{ وإن شئت جعلت )َيَرو   ُكن 

 
َقَناِطيِر ال ُمَقن َطَرةِ  َبِنيَن َوال  َهَواِت ِمَن النِ َساِء َوال  َمِة  } ُزيِ َن ِللنهاِس ُحبُّ الشه ِل ال ُمَسوه ِة َوال َخي  ِمَن الذهَهِب َوال ِفضه

ُن ال َمآِب { َدُه ُحس  ن َيا َوّللاهُ ِعن  ِث ذاِلَك َمَتاُع ال َحَياِة الدُّ  َواأَلن َعاِم َوال َحر 
 

َقَناِطيِر ال ُمَقن َطَرِة...{  وقوله: }َوال 
ك َثور ذهبا أو ة، ويجوز )القناطيُر( فى الكالم،  واحد القناطير ِقنطار. ويقال إنه ِملء َمس  فض 

 والقناطير ثالثة، والمقنطرة تسعة. كذلك سمعت، وهو المضاعف.
 

 الواردة في آيات سورة ) آل عمران (
ِتَها اأَلن َهارُ  ِري ِمن َتح  ا ِعنَد َربِ ِهم  َجنهاٌت َتج  اِلِديَن ِفيَها خَ  } ُقل  َأُؤَنبِ ُئُكم  ِبَخي ٍر مِ ن ذاِلُكم  ِللهِذيَن اتهَقو 

ِ َوّللاهُ َبِصيٌر ِبال ِعَباِد { َواٌن مِ َن ّللاه َرٌة َوِرض  َواٌج مَُّطهه  َوَأز 
 

}...   وقوله: }ُقل  َأُؤَنبِ ُئُكم  ِبَخي ٍر مِ ن ذاِلُكم 
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ها ا ِعنَد َربِ ِهم  َجنهاٌت{ فرفع الجنات بالالم. ولم يجز رد  ل الكالم؛ ألنك ُحل ت  ثم قال }ِللهِذيَن اتهَقو  على أو 
بينهما بالالم، فلم يضمر خافض وقد حالت الالم بينهما. وقد يجوز أن تحول بالالم ومثِلها بين الرافع 

وما َرَفع، والناصِب وماَنَصب. فتقول: رأيت ألخيك ماال, وألبيك إبال. وترفع بالالم إذا لم ُتعِمل 
بيك إبل. ولم يُجز أن تقول فى الخفض: قد أمرُت لك بألف الفعل, وفي الرفع: قد كان ألخيك مال وأل

بألف وألخيك ألفين, وأنت تريد )بألفين( ألن إضمار الخفض غير جائز؛ أال ترى أنك تقول: َمن  
ضربَت؟ فتقول: زيدا، ومن أتاك؟ فتقول: زيٌد. فيضمر الرافع والناصب. ولو قال: بمن مررت؟ لم 

مت الذى أخرته بعد الالم جاز تقل: زيٍد؛ ألن الخافض مع ما خَ  َفض بمنزلة الحرف الواحد. فإذا قد 
ِمت الجن ات قبل الالم  فيه الخفض؛ ألنه كالمنسوق على ما قبله إذا لم َتُحل  بينهما بشىء. فلو ُقد 
فقيل: )بَخي ٍر ِمن  َذِلُكم  جناٍت للذين اتقوا( لجاز الخفض والنصب على معنى تكرير الفعل بإسقاط 

 كما قال الشاعر: الباء؛
 أتيَت بعبدهللا فى الِقد  ُموَثقا * فهال سِعيدا ذا الخيانِة والغدرِ 

ُرر  بأخيك.  كذلك تفعل بالفعل إذا اكتسب الباء ثم أضمرا جميعا نصب كقولك: أخاك، وأنت تريد ام 
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 وقال الشاعر ]فى[ استجازة العطف إذا قد مته ولم َتُحل  بينهما بشىء:
رًى والُجُنوِب َمَصارعأال يا ل  قوٍم ُكلُّ ما ُحمه واقع * وِللطيِر َمج 

أراد: وللجنوِب مصارع، فاستجاز حذف الالم، وبها ترتفع المصارع إذ لم تحل بينهما بشىء. فلو 
 قلت: )ومصارُع الجنوِب( لم يجز وأنت تريد إضمار الالم. وقال اآلخر:

 ث َنة المناِسمِ أوعدنى بالسجن واألداِهم * ِرجِلى وِرجلى شَ 
 أراد: أوعد رجلى باألداهم.

ُقوَب{ والوجه رفع يعقوب. ومن نصب نوى به  َحاَق َيع  َحاَق َوِمن  َوَراء إس  َناَها ِبِإس  ر  وقوله: }َفَبشه
  النصب، ولم يجز الخفض إال بإعادة الباء: ومن وراء إسحاق بيعقوب.
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ل المخفوض الذى ترى أن اإلضمار فيه يجوز على هذا. وال وكل  شيئين اجتمعا قد تقدم ]أحدهما[ قب
تباِل أن تفرق بينهما بفاعل أو مفعول به أو بصفة. فمن ذلك أن تقول: مررت بزيد وبعمرو ومحمد 

]أو[ وعمرو ومحمد. وال يجوز مررت بزيد وعمرو وفى الدار محمٍد، حتى تقول: بمحمد. وكذلك: 
ره بعبدهللا موَثقا ومطلقا زيٍد، أمرت ألخيك بالعبيد وألبيك بالِورِ  َِ ق. وال يجوز: ألبيك الِوِرق. وكذلك: ُم

وأنت تريد: ومطلقا بزيد. وإن قلت: وزيٍد مطلقا جاز ذلك على شبيه بالَنَسق إذا لم َتُحل بينهما 
 بشىء.

ا{ فيها ثالثة أوجه أجودها الرفع، وقوله: }ُقل  َأَفُأَنبِ ُئُكم  ِبَشر  ِمن َذِلُكُم الناُر َوَعدها هللا الهِذيَن َكَفرو 
والنصب من جهتين: من وعدها إذ لم تكن النار مبتدأة، والنصب اآلخر بإيقاع اإلنباء عليها بسقوط 

 الخفض. جاِئز ألنك لم َتُحل  بينهما بمانع. والرفع على االبتداء.
 فإن قلت: فما تقول فى قول الشاعر:
نِنى * هال ال ُم والقلوُب ِصحاحُ آآلن بعد لجاجتى َتل َحو   تقد 

م؟ قلت: بمعنى الواو فى قوله: )والقلوُب صحاح( كأنه قال: الِعَظة والقلوب فارغة،  ِبم ُرفع التقد 
م بنية ِفعل كما  والُرَطُب والحر  شديد، ثم أدخلت عليها هال  وهى على ما رفعتها، ولو نصبت التقد 

 وفة.تقول: أتيتنا بأحاديث ال نعرفها فهال أحاديَث معر 
{ من صلة اإلنباء جاز خفص الجنات واألزواج  ا ِعنَد َربِ ِهم  ولو جعلت الالم فى قوله: }ِللهِذيَن اتهَقو 

 والرضوان.
 

ِفر  َلَنا ُذُنوَبَنا َوِقَنا َعَذاَب النهاِر {  } الهِذيَن َيُقوُلوَن َربهَنآ ِإنهَنآ آَمنها َفاغ 



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

 
  وقوله: }الهِذيَن َيُقوُلوَن...{
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إن شئت جعلته خفضا نعتا للذين اتقوا، وإن شئت استأنفتها فرفعتها إذ كانت آية وما هي نعت له آيٌة 
{ فلم ا انقضت اآلية  َواَلُهم  ُفَسُهم  َوَأم  ِمنيَن َأن  َتَرى ِمَن ال ُمؤ  َِ اش  قبلها. ومثله قول هللا تبارك وتعالى }إن  هللَا

 {، وهى فى قراءة عبدهللا "التاِئبين العابدين".قال }الت اِئُبوَن ال َعاِبُدونَ 
 

َحاِر { ِفِريَن ِباأَلس  َتغ  ِفِقيَن َوال ُمس  َقاِنِتيَن َوال ُمن  اِدِقيَن َوال  اِبِريَن َوالصه  } الصه
 

اِدِقيَن...{ اِبِريَن َوالصه  وكذلك: }الصه
ِفِري َتغ  َحاِر{ المصل ون باألسحار، موضعها خفض، ولو كانت رفعا لكان صوابا. وقوله }َوال ُمس  َن ِباأَلس 

ثنى  ثنا الفر اء قال حد  ويقول: الصالة بالسحر أفضل مواقيت الصالة. أخبرنا محمد ابن الجهم قال حد 
ِفُر َلُكم  َربِ ى{ قال: أخ رهم الَسَحر. َتغ  َف َأس  ى  فى قوله }َسو  دِ   شريك عن السُّ

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) آل عمران (

ِط اَل اله ِإاله ُهوَ  ُلوا  ال ِعل ِم َقآِئَمًا ِبال ِقس  ال َعِزيُز ال َحِكيُم * ِإنه  } َشِهَد ّللاهُ َأنهُه اَل اله ِإاله ُهَو َوال َماَلِئَكُة َوُأو 
ِد  َتَلَف الهِذيَن ُأوُتوا  ال ِكَتاَب ِإاله ِمن َبع  اَلُم َوَما اخ  ِ اإِلس  يَن ِعنَد ّللاه َنُهم  َوَمن الدِ  يًا َبي  َما َجآَءُهُم ال ِعل ُم َبغ 

ِ َفِإنه ّللاهَ َسِريُع ال ِحَساِب { ُفر  ِبآَياِت ّللاه  َيك 
 

 وقوله: }َشِهَد ّللاهُ َأنهُه اَل اله ِإاله ُهَو...{
اَلُم". وإن  ِ اإِلس  يَن ِعن َد ّللا  شئت جعلت )أنه( على قد فتحت الُقر اء األِلف من )أنه( ومن قوله "أن  الدِ 

( األولى يصلح فيها  اَلُم{ وتكون )أن  ِ اإِلس  يَن ِعنَد ّللاه الشرط وجعلت الشهادة واقعة على قوله: }ِإنه الدِ 
  الخفض؛ كقلوك: شهد هللا بتوحيده أن الدين عنده اإلسالم.
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اَل اله ِإاله ُهَو{. وكذلك قرأها  وإن شئت استأنفت )ِإن الدين( بكسرتها، وأوقعت الشهادة على }َأنههُ 
حمزة. وهو أحب  الوجهين إلى  . وهى فى قراءة عبدهللا "إن الدين عند هللا اإلسالم". وكان الكسائى  

ل وفتح "أن الدين عند هللا اإلسالم"، وهو وجه جيد؛ جعل  يفتحهما كلتيهما. وقرأ ابن عباس بكسر األو 
وأووقع الشهادة على "أن الدين عند  -كأن  الفاء تراد فيها -أنفة معترضة }َأنهُه اَل اله ِإاله ُهَو{ مست

 -أن ك عالم، كأنك قلت: أشهد  -إنى أعلم الناس بهذا  -هللا". ومثله فى الكالم قولك للرجل: أشهد 
أنك عالم. وإذا جئت بأن  قد وقع عليها العلم أو الشهادة أو الظن وما  -إنى أعلم بهذا من غيرى 

ذلك كسرت إحداهما ونصبت التى يقع عليها الظن  أو العلم وما أشبه ذلك؛ نقول للرجل: ال أشبه 
تحسبن أنك عاقل؛ إنك جاهل، ألنك تريد فإنك جاهل، وإن صلحت الفاء فى إن السابقة كسرتها 

 وفتحت الثانية. يقاس على هذه ما ورد.
ِط{ منص ُلوا  ال ِعل ِم َقآِئَمًا ِبال ِقس  وب على القطع؛ ألنه نكرة نعت به معرفة. وهو فى قراءة وقوله }َوُأو 

 عبدهللا "القاِئُم بالقسط" َرف ع؛ ألنه معرفة نعت لمعرفة.
 

يِ يَن  ِ َوَمِن اتهَبَعِن َوُقل  لِ لهِذيَن ُأوُتوا  ال ِكَتاَب َواأُلمِ  ِهَي َّلله ُت َوج  َلم  وَك َفُقل  َأس  ُتم  َفِإن  أَ } َفإن  َحآجُّ َلم  َلُموا  َأَأس  س 
ا  َفِإنهَما َعَلي َك ال َباَلُغ َوّللاهُ َبِصيٌر ِبال ِعَباِد { َتَدوا  وهِإن َتَولهو   َفَقِد اه 

 
ِ َوَمِن اتهَبَعِن...{ ِهَي َّلله ُت َوج  َلم  وَك َفُقل  َأس    وقوله: }َفإن  َحآجُّ
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مثل اتبعن، وأكرمن، وأهانن، ومثل قوله  -لحروف }َوَمِن اتهَبَعِن{ للعرب فى الياءات التى فى أواخر ا
اِع ِإَذا َدَعاِن  َوَة الد  أن يحذفوا الياء مرة ويثبتوها مرة. فمن حذفها اكتفى بالكسرة  -َوَقد  َهَداِن"  -"َدع 

التى قبلها دليال عليها. وذلك أنها كالصلة؛ إذ سكنت وهى فى آخر الحروف واستثقلت فحذفت. ومن 
ا فهو ال بناء واألصل. ويفعلون ذلك فى الياء وإن لم يكن قبلها نون؛ فيقولون هذا غالمى قد أتمه 

ر  ِعباِد الهِذيَن{ فى غير نداء بحذف الياء. وأكثر ما  جاء، وغالِم قد جاء؛ قال هللا تبارك وتعالى }َفَبشِ 
وقال إبراهيم  تحذف باإلضافة فى النداء؛ ألن النداء مستعمل كثير فى الكالم فحذف فى غير نداء.

}َربهَنا وَتَقبهل ُدَعاِء{ بغير ياء، وقال فى سورة الملك }َكي َف َكاَن َنِكير{ و "نِذير" وذلك أنهن رءوس 
 اآليات، لم يكن فى اآليات قبلهن ياء ثانية فُأجرين على ما قبلهن؛ إذ كان ذلك من كالم العرب.

رام وداع بغير ياء، ال يثبتون الياء فى شىء ويفعلون ذلك فى الياء األصلية؛ فيقولون: هذا قاض و 
من فاِعل. فإذا أدخلوا فيه األلف والالم قالوا بالوجهين؛ فأثبتوا الياء وحذفوها. وقال هللا }من يهِد هللا 

َم ُيَناِدى الُمَناِد{  فهو المهتِد{ فى كل القرآن بغير ياء. وقال فى األعراف "فهو المهتدى" وكذلك قال }َيو 
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اِع{. وأحب  ذلك إلى  أن أثبت الياء فى األلف والالم؛ ألن طرحها فى قاض ومفتٍر و }ُأجيبُ  َوَة الد   َدع 
وما أشبهه بما أتاها من مقارنة نون اإلعراب وهى ساكنة والياء ساكنة، فلم يستقم جمع بين ساكنين، 

ببت إثبات الياء. فحذفت الياء لسكونها. فإذا أدخلت األلف والالم لم يجز إدخال النون، فلذلك أح
ومن حذفها فهو يرى هذه العل ة: قال: وجدت الحرف بغير ياء قبل أن تكون فيه األلف والالم، 

  فكرهت إذ دخلت أن أزيد فيه ما لم يكن. وكل  صواب.
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ُتم { وهو استفهام ومعنا َلم  يِ يَن َأَأس  ُتم وقوله }َوُقل  لِ لهِذيَن ُأوُتوا  ال ِكَتاَب َواأُلمِ  ه أمر. ومثله قول هللا }فهل َأن 
َتِطيع ربُّك{ وهل تستطيع َربهك إنما ]هو[ مسألة.  ُمنتهون{ استفهام وتأويله: انتهوا. وكذلك قوله }هل َيس 
أَو ال ترى أنك تقول للرجل: هل أنت كاف  عنا؟ معناه: اكفف، تقول للرجل: أين أين؟: أِقم وال تبرح. 

ما جوزى فى األمر. وفى قراءة عبدهللا "َهل  َأُدلُُّكم  َعَلى ِتَجاَرٍة ُتن ِجيُكم ِمن  فلذلك جوزى فى االستفهام ك
ر )هل أدلكم( باألمر. وفى قراءتنا على الخبر. فالمجازاة فى قراءتنا على قوله  َعَذاٍب َأِليٍم. آِمنوا" ففس 

 )هل أدلكم( والمجازاة فى قراءة عبدهللا على األمر؛ ألنه هو التفسير.
 

ُتُلوَن الهِذيَن َيأ ُمُرونَ  ُتُلوَن النهِبيِ يَن ِبَغي ِر َحقٍ  َوَيق  ِ َوَيق  ُفُروَن ِبآَياِت ّللاه ِط ِمَن النهاِس  } ِإنه الهِذيَن َيك  ِبال ِقس 
ر ُهم ِبَعَذاٍب َأِليٍم {  َفَبشِ 

 
ُتُلوَن النه  ِ َوَيق  ُفُروَن ِبآَياِت ّللاه ُتُلوَن...{وقوله: }ِإنه الهِذيَن َيك   ِبيِ يَن ِبَغي ِر َحقٍ  َوَيق 

تقرأ: ويقتلون، وهى فى قراءة عبدهللا "وقاتلوا" فلذلك قرأها من قرأها )يقاتلون(, وقد قرأ بها الكسائى  
َده رًا )يقاتلون( ثم رجع، وأحسبه رآها فى بعض مصاحف عبدهللا }وَقَتلوا{ بغير األلف فتركها ورجع 

 ذ وافق الكتاب فى معنى قراءة العام ة.إلى قراءة العام ة؛ إ
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) آل عمران (
َلُموَن { ٍس مها َكَسَبت  َوُهم  اَل ُيظ  ٍم اله َري َب ِفيِه َوُوفِ َيت  ُكلُّ َنف  َناُهم  ِلَيو   } َفَكي َف ِإَذا َجَمع 

 
ٍم اله رَ  َناُهم  ِلَيو    ي َب ِفيِه...{وقوله: }َفَكي َف ِإَذا َجَمع 
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قيلت بالالم. و )فى( قد تصلح فى موضعها؛ تقول فى الكالم: ُجِمعوا ِليوم الخميس. وكأن  الالم 
لفعل مضمر فى الخميس؛ كأنهم ُجِمعوا ِلَما يكون يوم الخميس. وإذا قلت: جمعوا فى يوم الخميس لم 

ٍم اله  َناُهم  ِلَيو   َري َب ِفيِه{ أى للحساب والجزاء. تضِمر فعال. وفى قوله: }َجَمع 
 

ِتي ال ُمل َك َمن َتَشآُء َوَتنِزُع ال ُمل َك ِممهن  َتَشآُء َوُتِعزُّ َمن َتَشآُء وَ  ُتِذلُّ َمن َتَشآُء } ُقِل اللهُهمه َماِلَك ال ُمل ِك ُتؤ 
ٍء َقِديٌر {  ِبَيِدَك ال َخي ُر ِإنهَك َعَلى ُكلِ  َشي 

 
 ُهمه َماِلَك ال ُمل ِك...{وقوله: }ُقِل الله 

}اللهم{ كلمة تنصبها العرب. وقد قال بعض النحويين: إنما نصبت إذ زيدت فيها الميمان ألنها ال 
 تنادى بيا؛ كما تقول: يا زيد، ويا عبدهللا، فجعلت الميم فيها َخَلفا من يا. وقد أنشدنى بعضهم:

 يا اللهمه ماوما عليِك أن تقولى ُكلهما * صلهيِت أو سبهحِت 
 * ُارُدد  علينا شيخنا مسلما *

ولم نجد العرب زادت مثل هذه الميم فى نواقص األسماء إال مخفهفة؛ مثل الفم وابنم وهم، ونرى أنها 
كانت كلمة ضم  إليها؛ ُام ، تريد: يا أَّلل ُام نا بخير، فكثرت فى الكالم فاختلطت. فالرفعة التى فى 

ركت انتقلت إلى ما قبلها. ونرى أن قول العرب: )َهُلمه إلينا( مثلها، إنما كانت الهاء من همزة ُأم  لما ت
)هل( فضم  إليها ُأم  فتركت على نصبها. ومن العرب من يقول إذا طرح الميم: يا أَّلل اغفر لى، ويا 

ارث هللا اغفر لى، فيهمزون ألفها ويحذفونها. فمن حذفها فهو على السبيل؛ ألنها ألف والم مثل الح
 من األسماء. ومن همزها توه م أنها من الحرف إذ كانت ال تسقط منه؛ أنشدنى بعضهم:

 مبارٌك ُهو  وَمن سمهاه * على اسمك اللهمه يا أَّلل
 وقد كثرت )اللهم( فى الكالم حتى ُخفِ فت ميمها فى بعض اللغات؛ أنشدنى بعضهم:

َفٍة من أبى رياح * يسمعها اللهَم الُكبار  َكَحل 
:وإن  شاد العام ة: الهه الكبار. وأنشدنى الكسائى 

  * يسمعها هللا وهللا كبار *
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ِتى الُمل َك َمن  َتَشاُء{. )إذا رأيت من تشاء مع من تريد من تشاء أن تنِزعه  وقوله تبارك وتعالى: }ُتؤ 
ل الكالم مم ا ينبغى أن يظهر بعد شئت. فيقو  لون: خذ ما شئت، منه(. والعرب تكتفى بما ظهر فى أو 
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وكن فيما شئت. ومعناه فيما شئت أن تكون فيه. فيحذف الفعل بعدها؛ قال تعالى: "اعملوا ما ِشئتم" 
بك{ والمعنى  : فى أى  صورة شاء أن -وهللا أعلم -وقال تبارك وتعالى }فى أى  صورٍة م ا شاء رك 

بك. ومنه قوله تعالى: }َوَلو اَل إذ  َدَخل َت َجنه  بك رك  َتَك ُقل َت ما َشاَء هللا{ وكذلك الجزاء كله؛ إن شئت يرك 
فقم، وإن شئت فال تقم؛ المعنى: إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أاله تقوم فال تقم. وقال هللا }َفَمن  

{ فهذا بي ن أن  المشيئة واقعة على اإليمان والكفر، وهما متروكان.  ُفر  َيك  ِمن  وَمن  َشاَء َفل  ُيؤ  َشاَء َفل 
لذلك قالت العرب: )َأيُّها شئت فلك( فرفعوا أي ا ألنهم أرادوا أيُّها شئت أن يكون لك فهو لك. وقالوا و 

. ( وهم يريدون: بأي هم شئت أن تمر  فمر   )ِبأيِ هم شئت فمر 
 

ِرُج ال َحيه ِمَن ال مَ  ِل َوُتخ  لهي  نهَهاِر َوُتوِلُج النهَهاَر ِفي ال  َل ِفي ال  ِرُج اَلَميِ َت ِمَن ال َحيِ  } ُتوِلُج اللهي  يِ ِت َوُتخ 
ُزُق َمن َتَشآُء ِبَغي ِر ِحَساٍب {  َوَتر 

 
ِل...{ َل ِفي ال نهَهاِر َوُتوِلُج النهَهاَر ِفي ال لهي   وقوله: }ُتوِلُج اللهي 

ذا جاء التفسير أنه نقصان الليل يوَلج النهار، وكذلك النهار يوَلج فى الليل، حتى يتناهى طوُل ه
 وِقَصر هذا.

ِرُج ال َحيه ِمَن ال َميِ ِت{ ُذكر عن ابن عباس أنها البيضة: ميتة يخرج منها الفرخ حي ا،  وقوله }َوُتخ 
فة: ميتة يخرج منها الولد.  والُنط 
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ِليَ  ِمُنوَن ال َكاِفِريَن َأو  ٍء ِإاله َأن } اله َيتهِخِذ ال ُمؤ  ِ ِفي َشي  َعل  ذاِلَك َفَلي َس ِمَن ّللاه ِمِنيَن َوَمن َيف  آَء ِمن ُدوِن ال ُمؤ 
ِ ال َمِصيُر { َسُه َوِإَلى ّللاه  َتتهُقوا  ِمن ُهم  ُتَقاًة َوُيَحذِ ُرُكُم ّللاهُ َنف 

 
ِمُنوَن...{  وقوله: }اله َيتهِخِذ ال ُمؤ 
ع على الخبر كما قرأ من قرأ: }اَل ُتَضارُّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدها{ . وقوله }ِإاله َأن نهى، وُيجزم فى ذلك. ولو ُرف

َتتهُقوا  ِمن ُهم  ُتَقاًة{ هى أكثر كالم العرب، وقرأه القر اء. وذِكر عن الحسن ومجاهد أنهما قرءا "َتِقيهة" وكل  
 صواب.

 
ُفوا  َما ِفي ُصُدوِرُكم  َأو  ُتب دُ  ِض َوّللاهُ َعَلى } ُقل  ِإن ُتخ  َماَواِت َوَما ِفي اأَلر  َلُم َما ِفي السه ُه ّللاهُ َوَيع  َلم  وُه َيع 
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ٍء َقِديٌر {  ُكلِ  َشي 
 

ُه ّللاهُ...{ َلم   وقوله: }َيع 
ِض{ رفع على االستئناف؛ كما قال هللا فى  َماَواِت َوَما ِفي اأَلر  َلُم َما ِفي السه جزم على الجزاء. }َوَيع 

ب هم هللا{ فجزم األفاعيل، ثم قال }ويتوُب هللا على من يشاء{ رفعا على سورة  براءة }قاِتلوهم يعذِ 
ُح فى ِنيهة رفع  االئتناف. وكذلك قوله }فإن يشأ هللا يخِتم  على قلِبك{ ثم قال }ويمح هللا الباِطل{ وَيم 

بانية{. وإذا عطفت مستأنفة وإن لم تكن فيها واو؛ حذفت منها الواو كما حذفت فى قوله }سن دُع الز 
على جواب الجزاء جاز الرفع والنصب والجزم. وأم ا قوله }وإن تبدوا ما ِفى أنفِسكم أو تخفوه يحاِسب كم 

نة تشبه الجزم وهى فى نية رفع تدغم الراء من يغفر  ِبِه هللا فيغِفُر{ وتقرأ جزما على العطف ومسكه
ين{ وكما قرأ الحسن }شهر عند الالم، والباء من يعذب عند الميم؛ كم ا يقال }أَرَأي َت الِذى ُيكذِ ب ِبالد 

  رمضان{.
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َنَها َوَبي   َضرًا َوَما َعِمَلت  ِمن ُسوٍء َتَودُّ َلو  َأنه َبي  ٍس مها َعِمَلت  ِمن  َخي ٍر مُّح  َم َتِجُد ُكلُّ َنف  َنُه َأَمَدًا َبِعيدًا } َيو 
َسُه َوّللاهُ َرُؤوٌف ِبال ِعَباِد {َوُيَحذِ ُرُكُم ّللاهُ نَ   ف 

 
َضرًا...{ ٍس مها َعِمَلت  ِمن  َخي ٍر مُّح  َم َتِجُد ُكلُّ َنف   وقوله: }َيو 

 ما فى مذهب الذى. وال يكون جزاء ألن )تجد( قد وقعت على ما.
ه أيضا على )ما( فتجعل )عملت( صلة لها فى  مذهب رفع وقوله }َوَما َعِمَلت  ِمن ُسوٍء{ فإنك ترد 

َنَها{ ولو استأنفتها فلم توقع عليها )تجد( جاز الجزاء؛ تجعل )عملت( مجزومة.  لقوله }َتَودُّ َلو  َأنه َبي 
. وهى فى قراءة عبدهللا "وما  َدد  . ولو كان التضعيف ظاهر لجاز َتو  : توده بالنصب وتودِ  ويقول فى تود 

ت" فهذا دليل على الجزم، ولم أ  سمع أحدا من القراء قرأها جزما.عملت من سوء وده
 المعاني الواردة في آيات سورة ) آل عمران (

َراَن َعَلى ال َعاَلِميَن { َطَفى َءاَدَم َوُنوحًا َوآَل ِإب َراِهيَم َوآَل ِعم   } ِإنه ّللاهَ اص 
 

َراَن عَ  َطَفى آَدَم َوُنوحًا َوآَل ِإب َراِهيَم َوآَل ِعم   َلى ال َعاَلِميَن...{وقوله: }ِإنه ّللاهَ اص 
يقال اصطفى دينهم على جميع األديان؛ ألنهم كانوا مسلمين، ومثله مما أضمر فيه شىء فُألِقى قوله 

ية على جهتين؛ إحداهما  }واسأِل القرية الِتى كنا فيها{. ثم قال }ذرية بعضها ِمن بعٍض{ فنصب الذر 
ية قطعا من األسماء قبلها ألنهن معرفة. ية  أن تجعل الذر  وإن شئت نصبت على التكرير، اصطفى ذر 
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 بعضها من بعض، ولو استأنفت فرفعت كان صوابا.
 

رًا َفَتَقبهل  ِمنِ ي ِإنهَك َأنَت السه  ِني ُمَحره ُت َلَك َما ِفي َبط  َراَن َربِ  ِإنِ ي َنَذر  َرَأُت ِعم   ِميُع ال َعِليُم {} ِإذ  َقاَلِت ام 
 

ُت لَ  رًا...{وقوله: }ِإنِ ي َنَذر  ِني ُمَحره  َك َما ِفي َبط 
  لبيت المقدس: أل أشغله بغيره.
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َلُم ِبَما َوَضَعت  َوَلي َس الذهَكُر َكاأُلن   ُتَهآ ُأن َثى َوّللاهُ أَع  ُتَها } َفَلمها َوَضَعت َها َقاَلت  َربِ  ِإنِ ي َوَضع  َثى َوِإنِ ي َسمهي 
َيَم ِوِإنِ ي أُِعيُذَها بِ  ي َطاِن الرهِجيِم {َمر  يهَتَها ِمَن الشه  َك َوُذرِ 

 
}... َلُم ِبَما َوَضَعت   وقوله: }َوّللاهُ أَع 

ُت" يسكن العين، وقرأ بها بعض القراء، ويكون  قد يكون من إخبار مريم فيكون "وهللا أعلم ِبما وضع 
 من قول هللا تبارك وتعالى، فتجزم التاء؛ النه خبرعن أنثى غائبة.

 ني الواردة في آيات سورة ) آل عمران (المعا
َلَها َزَكِريها ُكلهَما َدَخَل َعَلي َها زَ  َلَها َربَُّها ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوَأنَبَتَها َنَباتًا َحَسنًا َوَكفه َراَب َوَجَد ِعنَدَها } َفَتَقبه َكِريها ال ِمح 

َيُم َأنهى َلِك َهاَذا َقاَلت  ُهوَ  قًا َقاَل ياَمر  ُزُق َمن َيَشآُء ِبَغي ِر ِحَساٍب { ِرز  َ َير  ِ ِإنه ّللاًّ  ِمن  ِعنِد ّللاه
 

َلَها َزَكِريها...{  وقوله: }َوَكفه
د جعل زكريا في موضع نصب؛ كقولك: ضمهنها زكريا, ومن خفف الفاء جعل زكرياء فى  من شد 

فع وال نصب وال خفض, وتمد  موضع رفع. وفى زكريا ثالث لغات: القصر فى أِلفه, فاليستِبين فيها ر 
ة والياء الساكنة  َرى, وكثير من كالم العرب أن تحذف المد  ألفه فتنصب وترفع بال نون؛ ألنه ال ُيج 

َرى؛ ألنه يشبه المنسوب من أسماء العرب.  فيقال: هذا زكرى  قد حاء فُيج 
 

َعآِء {} ُهَناِلَك َدَعا َزَكِريها َربهُه َقاَل َربِ  َهب  ِلي ِمن لهُدن   يهًة َطيِ َبًة ِإنهَك َسِميُع الدُّ  َك ُذرِ 
 

يهًة َطيِ َبًة...{  وقوله: }َهب  ِلي ِمن لهُدن َك ُذرِ 
ية جمع، وقد تكون فى معنى واحد. فهذا من ذلك؛ ألنه قد قال: }فهب ِلى ِمن لدنك وِليا{ ولم  الذر 
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ية فأنثت لتأنيثها، ولو يقل أولياء. وإنما قيل "طيبة" ولم يقل طيبا ألن الطيبة أُ  خِرجت على لفظ الذر 
ية طيبا كان صوابا. ومثله من كالم العرب قول الشاعر:   قيل ذر 
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 أبوك خليفٌة َوَلدت ه أخرى * وأنت خليفة ذاك الكمال
 فقال )أخرى( لتأنيث اسم الخليفة، والوجه أن تقول: َوَلَده آخر. وقال آخر.

َدِرى من َحيهة  َرَدافما تز   َجَبلي ٍة * ُسَكاٍت إذا ماَعض  ليس بأد 
ت. فذهب إلى  فقال: َجَبلي ة، فأن ث لتأنيث اسم الحي ة، ثم ذك ر إذ قال: إذا ما عضه ولم يقل: عض 

 تذكير المعنى. وقال اآلخر:
اُة فى اأَلرَطاة قاال  َتجوُب بنا الفالَة ِإلى سِعيٍد * إذا ما الش 

ية والخليفة؛ فإذا سميت وال يجوز هذا النحو إال فى  االسم الذى ال يقع عليه فالن؛ مثل الداب ة والذر 
ثنا  رجال بشىء من ذلك فكان فى معنى فالن لم يجز تأنيث فعله وال نعِته. فتقول فى ذلك: حد 

َثت نا؛ ألنه فى معنى فالن وليس فى معنى  بي ة. وال يجوز أن تقول: حد  ، وال يجوز الض  بى  المغيرة الض 
 . وأم ا قوله:فالنة

 وعنترُة الفلحاء جاء ُمألهمًا * كأنهُه ِفن ٌد من َعَماية َأسود
وان يقول لرجل من ضبهة وكان عظيم العينين:  فإنه قال: الفلحاء فنعته بَشَفته. قال: وسمعت أبا ثر 

ماء، هذا عينان قد جاء، جعله كالنعت له. وقال بعض األعراب لرجل أقصم الثِنيهة: قد جاءتكم القَ  ص 
 ذهب إلى ِسن ه.

 
قًا ِبَكِلَمةٍ  َيى ُمَصدِ  ُرَك ِبَيح  َ ُيَبشِ  َراِب َأنه ّللاه ِ َوَسيِ دًا } َفَناَدت ُه ال َمالِئَكُة َوُهَو َقاِئٌم ُيَصلِ ي ِفي ال ِمح   مِ َن ّللاه

اِلِحيَن {  َوَحُصورًا َوَنِبي ًا مِ َن الصه
 

َمَلِئَكُة..   .{وقوله: }َفَناَدت ُه ال 
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ل المالئكة وما أشبههم من الجمع: يؤن ث ويذك ر. وقرأت القراء  يقرأ بالتذكير والتأنيث. وكذلك ِفع 
ر ذهب إلى معنى  -و  -"يعرج المالئكة، وتعرج" و "تتوفاهم  يتوفاهم المالئكة" وكل صواب. فمن ذك 



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

لنساء وغيرهم يقع عليه التأنيث. التذكير، ومن أنهث فِلتأنيث االسم، وأن الجماعة من الرجال وا
والمالِئكة فى هذا الموضع جبريل صل ى هللا عليه وسلم وحده. وذلك جاِئز فى العربي ة: أن يخبر عن 

الواحد بمذهب الجمع؛ كما تقول فى الكالم: خرج فالن فى الُسُفن, وإنما خرج فى سفينة واحدة، وخرج 
ِممهن سمعت هذا الخبر؟ فيقول: من الناس, وإنما سمعه على البغال، وإنما ركب بغال واحدا. وتقول: 

{ ، }وإذا مسه اإلنسان ضر{  من رجل واحد. وقد قال هللا تبارك وتعالى: }وإذا َمسه الن اَس ُضر 
  ومعناهما وهللا أعلم واحد: وذلك جاِئز فيما لم ُيقَصد فيه قصُد واحٍد بعينه.
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َراِب َأنه ّللاهَ{ تقرأ بالكسر. والنصب فيها أجود فى العربي ة فمن فتح وقوله }َوُهَو َقاِئٌم ُيَصل ِ  ي ِفي ال ِمح 
( أوقع النداء عليها؛ كأنه قال: ناَدوه بذلك أن هللا يبشرك. ومن كسر قال: النداء فى مذهب  )أن 

وهو قائم يصلِ ى القول، والقوُل حكاية. فاكسر إن  بمعنى الحكاية. وفى قراءة عبدهللا "فناداه المالئكة 
فى المحراب يا زكريا إن هللا يبشرك" فإذا ُأوقع النداء على منادًى ظاهر مثل )يا زكريا( وأشباهه 

كسرت )إن( ألن الحكاية تخلص، إذا كان ما فيه )يا( يناَدى بها، ال يخلص إليها رفع وال نصب؛ أال 
وإذا قلت: ناديت زيدا أنه قائم فنصبت ترى أنك تقول: يا زيد إنك قائم، وال يجوز يا زيد أنك قائم. 

( كما أوقعته على زيد. ولم يجز أن تجعل إن  مفتوحة إذا  )زيدا( بالنداء جاز أن توقع النداء على )أن 
قلت يا زيد؛ ألن زيدا لم يقع عليه نصب معروف. وقال فى طه: }فل ما أتاها نوِدى يا موسى ِإنى أنا 

( ربك{ فُكِسرت )ِإنى(. ولو ُفتحت كا ن صوابا من الوجهين؛ أحدهما أن تجعل النداء واقعا على )إن 
( فى موضع رفع. وإن شئت جعلت فى )نودى( اسم موسى  ة ال إضمار فيها، فتكون )أن  خاص 

( فى موضع نصب تريد: بأنى أنا ربك. فإذا خلعت الباء نصبته. فلو قيل فى  مضمرا، وكانت )أن 
ا زيد( ]هو المرفوع بالنداء[ كان صوابا؛ كما قال هللا تبارك الكالم: نودى أن  يا زيد فجعلت )أن ي

قت الرؤيا{.  وتعالى: }وناديناه أن يا إبراهيم. قد صد 
فهذا ما فى النداء إذا أوقعت )إن( قيل يا زيد، كأنك قلت: نودى بهذا النداء إذا أوقعته على اسم 

به الفعل اسما منادًى فلك أن ُتحِدث بالفعل فتحت أن وكسرتها. وإذا ضممت إلى النداء الذى قد أصا
)أن( معه فتقول ناديت أن يا زيد، فلك أن تحذفها من )يا زيد( فتجعلها فى الفعل بعده ثم تنصبها. 

  ويجوز الكسر على الحكاية.
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ومما يقو ى مذهب من أجاز "إن هللا يبشرك" بالكسر على الحكاية قوله: }وناَدوا يا مالك ليقض علينا 
بك{ ولم يقل: أن ليقض علينا ربك. فهذا مذهب الحكاية. وقال فى موضع آخر }ونادى أصحاُب ر 

 النار أصحاَب الجنة أن أفيضوا{ ولم يقل: أفيضوا، وهذا أمر وذلك أمر؛ لتعلم أن الوجهين صواب.
 و "يبشرك" قرأها ]بالتخفيف[ أصحاُب عبدهللا فى خمسة مواضع من القرآن: فى آل عمران حرفان،

د على ِبشارات  وفى بنى إسرائيل، وفى الكهف، وفى مريم. والتخفيف والتشديد صواب. وكأن  المشد 
الُبَشراء، وكأن التخفيف من وجهة اإلفراح والسرور. وهذا شىء كان المشيخة يقولونه. وأنشدنى 

 بعض العرب:
اج ُيت لى كتاُبها  َبَشرُت ِعيالى إذ  رأيت صحيفًة * أتتك من الَحجه

قال بعضهم: أبشرت، ولعل ها لغة حجازي ة. وسمعت سفيان بن ُعَيي نة يذكرها ُيب ِشر. وبشرت لغة  وقد
سمعتها من ُعكل، ورواها الكسائى  عن غيرهم. وقال أبو َثروان: َبشَرنى بوجه حسن. وأنشدنى 

:  الكسائى 
 وإذا رأيت الباهشين إلى العلى * ُغب را أكفُّهم ِبقاع ممِحل

 اب َشر  بما َبِشُروا به * وإذا هُم نزلوا بَضن ك فانِزلفَأِعن ُهُم و 
د فى قول أصحاب عبدهللا وغيرهم.  وسائر القرآن يشده

قا( ألنه نكرة، ويحيى معرفة. وقوله: }بكلمة{ يعنى  قًا{ نصبت )مصد  َيى ُمَصدِ  ُرَك ِبَيح  وقوله: }ُيَبشِ 
قا بعيسى.  مصدِ 

قا. ويقال: إن الَحُصور: الذى ال يأتى وقوله: }َوَسيِ دًا َوَحُصورًا َوَنِبي   ًا{ مردودات على قوله: مصد 
 النساء.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) آل عمران (

بهَك  ُكر ره زًا َواذ  َعل  لِ ي آَيًة َقاَل آَيُتَك َأاله ُتَكلِ َم النهاَس َثاَلَثَة َأيهاٍم ِإاله َرم  ح  ِبال َعِشيِ  َكِثيرًا َوَسب ِ } َقاَل َربِ  اج 
 َواإِلب َكاِر {

 
  وقوله: }َأاله ُتَكلِ َم النهاَس...{
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إذا أردت االستقبال المحض نصبت )تكلِ م( وجعلت )ال( على غير معنى ليس. وإذا أردت: آيتك أنك 
يتك أنك على هذه الحال ثالثَة أيام رفعت، فقلت: أن ال تكلِ ُم الناس؛ أال ترى أنه يحسن أن تقول: آ

ال تكلم الناس ثالثة أيام إال رمزا. والرمز يكون بالشفتين والحاجبين والعينين. وأكثره فى الشفتين. كل  
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 ذلك َرم ز.
 

َيمَ  ُمُه ال َمِسيُح ِعيَسى اب ُن َمر  ن ُه اس  ُرِك ِبَكِلَمٍة مِ  َ ُيَبشِ  َيُم ِإنه ّللاه ن َيا َوِجيهًا فِ  } ِإذ  َقاَلِت ال َمالِئَكُة ياَمر  ي الدُّ
ِبيَن {  َواآلِخَرِة َوِمَن ال ُمَقره

 
ُمُه...{ ن ُه اس  ُرِك ِبَكِلَمٍة مِ  َ ُيَبشِ  َيُم ِإنه ّللاه  وقوله: }ِإذ  َقاَلِت ال َمالِئَكُة ياَمر 

يهةً  يهًة َطيِ َبًة{ قيل فيها )اسمه( بالتذكير للمعنى، ولو أنهث كما قال }ُذر   مما ذكرت لك فى قوله }ُذر 
 َطيِ َبًة{ كان صوابا.

وقوله: )َوِجيهًا( قطعا من عيسى، ولو خفضت على أن تكون نعتا للكلمة ألنها هى عيسى كان 
 صوابا.

 
اِلِحيَن { اًل َوِمَن الصه ِد َوَكه   } َوُيَكلِ ُم النهاَس ِفي ال َمه 

 
اًل...{ ِد َوَكه   قوله: }َوُيَكلِ ُم النهاَس ِفي ال َمه 

لى الوجيه. }َوُيَكلِ ُم النهاَس{ ولو كان فى موضع )ويكل م( ومكلما كان نصبا، والعرب والكهل مردود ع
 تجعل يفعل وفاِعٌل إذا كانا فى عطوف مجتمعين فى الكالم، قال الشاعر:

ُوِقها وجاِئر ٍب باِتِر * يقِصد فى َأس  يها بَغض   ِبت  أَعشِ 
 وقال آخر:

دا آِركا * يقُصر  يمشى ويطول باركا من الذهِريحيهات َجع 
كأنه قال: يقصر ماشيا فيطول باركا. فكذلك )َفَعَل( إذا كانت فى موضع صلة لنكرة أتِبعها )فاِعل( 

وُأتبعته. تقول فى الكالم: مررت بفتًى ابِن عشرين أو قد قارب ذلك, ومررت بغالم قد احتلم أو 
 محتلٍم؛ قال الشاعر:

ُت غير خارج * قبل الصبا  ح ذاَت َخل ٍق باِرجيا ليتنى َعِلق 
 * ُأم  الصبى  قد حبا أو دارج *

 
  المعاني الواردة في آيات سورة ) آل عمران (
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يِن َكهَ  ُلُق َلُكم  مِ َن الطِ  بِ ُكم  َأِني َأخ  َراِئيَل َأنِ ي َقد  ِجئ ُتُكم  ِبآَيٍة مِ ن ره َئِة الطهي ِر َفَأنُفخُ } َوَرُسواًل ِإَلى َبِني ِإس   ي 
ِ َوُأَنبِ ُئكُ  ِن ّللاه َتى ِبِإذ  ِي ال َمو  َمَه واأَلب َرَص َوُأح  ِ َوُأب ِرىُء اأَلك  ِن ّللاه م  ِبَما َتأ ُكُلوَن َوَما ِفيِه َفَيُكوُن َطي رًا ِبِإذ 

ِمِنيَن { ِخُروَن ِفي ُبُيوِتُكم  ِإنه ِفي ذاِلَك آلَيًة لهُكم  ِإن ُكنُتم مُّؤ   َتده
 

 َئِة الطهي ِر َفَأنُفُخ ِفيِه...{وقوله: }َكَهي  
يذهب إلى الطين، وفى المائدة }فتنفخ فيها{ ذهب إلى الهيئة، فأنث لتأنيثها، وفى إحدى القراءتين 

 )فأنفخها( وفى قراءة عبدهللا )فأنفخها( بغير فى، وهو مما تقوله العرب: رب  ليلة قد ِبت  فيها وِبتُّها.
 ويقال فى الفعل أيضا:

 بيت على الَطَوى وأظلهُّ ** ولقد أَ 
 ُتل َقى الصفات وإن اختلفت فى األسماء واألفاعيل. وقال الشاعر:

 إذا قالت حذاِم فأنِصتوها * فإن القول ما قالت حذام
ِسرون{ يريد: كالوا لهم، وقال  وقال هللا تبارك وتعالى وهو أصدق ِقيال: }وِإذا َكاُلوُهم  َأو َوَزُنوُهم  ُيخ 

 الشاعر:
 ق  َجي ب وال قامتك نائحة * وال بكتك ِجياد عند أسالبِ ما شُ 

َعلون، وبعض  َخرون( خفيفة على َتف  ِخرون( هى تفتعلون من ذخرت، وتقرأ )وما تد  وقوله: )وما تده
ِخرون فيجعل الدال والذال يعتقبان فى تفتعلون من ذخرت، وظلمت تقول: مظ ِلم  العرب يقول: تده

ة. ومطهِلم، وُمذهِكر ومده  ِكر، وسمعت بعض بنى َأَسد يقول: قد اتهغر، وهذه اللغة كثيرة فيهم خاصه
 وغيرهم: قد اثهغر.

ِكر فإنهم وجدوا التاء إذا سكنت واستقبلتها ذال دخلت التاء فى  ِكر ومد  خر ويد  فأم ا الذين يقولون: يد 
ن ذلك، فنظروا إلى حرف يكون الذال فصارت ذاال، فكِرهوا أن تصير التاء ذاال فال يَعرُف االفتعال م

ال بينهما فى المقاَربة، فجعلوه مكان التاء ومكان الذال.   َعد 
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وأم ا الذين غلهبوا الذال فأمضُوا القياس، ولم يلتفتوا إلى أنه حرف واحد، فأدغموا تاء االفتعال عند 
 الذال والتاء والطاء.

د قالوا: ازدجر ومعناها: ازتجر، فجعلوا الدال عدال بين وال تنكرن  اختيارهم الحرف بين الحرفين؛ فق
التاء والزاى. ولقد قال بعضهم: ُمزجهر،فغلهب الزاى كما غلهب التاء. وسمعت بعض بنى ُعَقيل يقول: 

ها فإنها ِشفاء للَطَحل، فغلب الصاد على التاء، وتاُء االفتعال تصير مع  ِعط  عليك بأبوال الِظباء فاصه
َمَصٍة{ الصاد والض ُطر  فى َمخ  اد طاء، كذلك الفصيح من الكالم كما قال هللا عز وجل: }َفَمن اض 
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َطِبر  َعَلي ها{ فجعلوا  اَلِة واص  َلَك بالصه  ِ ومعناها افتعل من الضرر. وقال هللا تبارك وتعالى }وأ ُمر  أه 
 التاء طاء فى االفتعال.

 
قًا لِ َما َبي َن َيَديه ِمَن الته  بِ ُكم  َفاتهُقوا  ّللاهَ } َوُمَصدِ  ُتُكم  ِبآَيٍة مِ ن ره َم َعَلي ُكم  َوِجئ  َض الهِذي ُحرِ  َراِة َوأُلِحله َلُكم َبع  و 

 َوَأِطيُعوِن {
 

قًا...{  وقوله: }َوُمَصدِ 
قا ِلما بين يدى  من التوراة، وليس نصُبه  قا( على ِفعل )جئت(، كأنه قال: وِجئتكم مصد  نصبت )مصد 

قا لما بين يديه(.بتابع   لقوله )َوِجيهًا( ألنه لو كان كذلك لكان )ومصد 
ِض َوِلَيُكوَن مِ  َمَواِت َواأَلر  َن وقوله: }َوأُلِحله َلُكم{ الواو فيها بمنزلة قوله }وكَذِلَك ُنِرى ِإبَراِهيَم َمَلُكوَت السه

 ال ُموِقِنين{.
 

َر َقالَ  ِ } َفَلمهآ َأَحسه ِعيَسى ِمن ُهُم ال ُكف  ِ آَمنها ِباَّلله ُن َأن َصاُر ّللاه ِ َقاَل ال َحَواِريُّوَن َنح   َمن  َأنَصاِري ِإَلى ّللاه
ِلُموَن { َهد  ِبَأنها ُمس   َواش 

 
َر...{   وقوله: }َفَلمهآ َأَحسه ِعيَسى ِمن ُهُم ال ُكف 
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أحدا. وكذلك قوله }هل ُتِحسُّ يقول: وجد عيسى. واإلحساس: الوجود، تقول فى الكالم: هل أحسست 
ت، بغير ألف فهى فى معنى اإلفناء والقتل. من ذلك قول هللا عز  ِمن ُهم  ِمن  َأَحٍد{. فإذا قلت: َحَسس 

ِنِه{ والَحس  أيضا: العطف والِرق ة؛ كقول الُكَميت: وَنُهم  ِبإذ   وجل }إذ  َتُحسُّ
 الداَر ماُء الَعب رِة الَخِضلهل َمن  بكى الدار راٍج أن تِحس  له * أو ُيب ِكَى 

وسمعت بعض العرب يقول: ما رأيت ُعَقيلي ا إال َحَسست له، وحِسست لغة. والعرب تقول: من أين 
َحَسيت هذا الخبر؟ يريدون: من أين تخبهرته؟ ]وربما قالوا حِسيت بالخبر وأحسيت به، يبدلون من 

 السين ياء[ كقول أبى ُزبيد.
 يه ُشوس ** حِسيَن ِبه َفُهن  إل

ت،  وقد تقول العرب ما أَحست  بهم أحدا، فيحذفون السين األولى، وكذلك فى وددت، ومِسست وَهَمم 
 قال: أنشدنى بعضهم:

قاد الَرَتم   ت ِبَهم   * كثرُة ما تأتى وَتع   هل ينَفَعن ك اليوم ِإن َهم 
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رون يقولون: من أنصارى  ِ{ المفسِ  مع هللا، وهو وجه حسن. وإنما يجوز وقوله: }َمن  َأنَصاِري ِإَلى ّللاه
أن تجعل )إلى( موضع )مع( إذا ضممت الشىء إلى الشىء مما لم يكن معه؛ كقول العرب: إن 
الذود إلى الذود إبل؛ أى إذا ضممت الذود إلى الذود صارت إبال. فإذا كان الشىء مع الشىء لم 

ير، وال تقول فى هذا الموضع: قِدم تصلح مكان مع إلى، أال ترى أنك تقول: قدم فالن ومعه مال كث
فالن وإليه مال كثير. وكذلك تقول: قدم فالن إلى أهله، وال تقول: مع أهله، ومنه قوله: }َوال َتأ ُكُلوا 

{ معناه: وال تضيفوا أموالهم إلى أموالكم. واِلُكم  واَلُهم  ِإَلى َأم   أم 
ة عيسى. وكذلك خاصة رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم يقع عليهم الحواري ون. والحواريُّون كانوا خاصه

وكان الزبير يقال له حوارى  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وربما جاء فى الحديث ألبى بكر وعمر 
. وجاء فى التفسير أنهم ُسمُّوا حواريين لبياض ثيابهم.  وأشباههما حوارى 
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 َوَمَكُروا  َوَمَكَر ّللاهُ َوّللاهُ َخي ُر ال َماِكِريَن { }
 

 ومعنى قوله: }َوَمَكُروا  َوَمَكَر ّللاهُ...{
نزل هذا فى شأن عيسى إذ أرادوا قتله، فدخل بيتا فيه كو ة وقد أيهده هللا تبارك وتعالى بجبريل صلى 

يه رجل منهم ليقتله، فألقى هللا على ذلك الرجل هللا عليه وسلم، فرفعه إلى السماء من الكو ة، ودخل عل
َشَبه عيسى بن مريم. فلم ا دخل البيت فلم يجد فيه عيسى خرج إليهم وهو يقول: ما فى البيت أحد، 

فقتلوه وهم َيُرون أنه عيسى. فذلك قوله }َوَمَكُروا  َوَمَكَر ّللاهُ{ والمكر من هللا استدراج، ال على مكر 
 المخلوقين.

 
ُرَك ِمَن الهِذيَن َكَفُروا  َوَجاِعُل الهِذيَن ا} ِإذ   يَك َوَراِفُعَك ِإَليه َوُمَطهِ  َق  َقاَل ّللاهُ ياِعيَسى ِإنِ ي ُمَتَوفِ  تهَبُعوَك َفو 

َنُكم  ِفيَما ُكنُتم  ِفي ُكُم َبي  ِجُعُكم  َفَأح  ِم ال ِقَياَمِة ُثمه ِإَليه َمر  َتِلُفوَن {الهِذيَن َكَفُروا  ِإَلى َيو   ِه َتخ 
 

}... يَك َوَراِفُعَك ِإَليه  وقوله: }ِإذ  َقاَل ّللاهُ ياِعيَسى ِإنِ ي ُمَتَوفِ 
م ومؤخهر. والمعنى فيه: إنى رافعك إلىه ومطهِ رك من الذين كفروا ومتوفِ يك بعد  يقال: إن هذا مقد 

 إنزالى إي اك فى الدنيا. فهذا وجه.
م و  ال مؤخهر؛ فيكون معنى متوف يك: قابضك؛ كما تقول: توفيت مالى من وقد يكون الكالم غير مقد 
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 فالن: قبضته من فالن. فيكون التوف ى على أخذه ورفعه إليه من غير موت.
 

ِ َكَمَثِل َءاَدَم َخَلَقُه ِمن ُتَراٍب ُثمه َقاَل َلُه ُكن َفَيُكوُن {  } ِإنه َمَثَل ِعيَسى ِعنَد ّللاه
 

ِ َكَمَثِل آَدَم...{وقوله: }ِإنه َمثَ    َل ِعيَسى ِعنَد ّللاه
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هذا لقول النصارى إنه ابنه، إذ لم يكن أب، فأنزل هللا تبارك وتعالى ُعُلو ا كبيرا }ِإنه َمَثَل ِعيَسى ِعنَد 
ِ َكَمَثِل آَدَم{ ال أب له وال أم، فهو أعجب أمرا من عيسى، ثم قال: }َخَلَقُه{ ال أن قوله "خ لقه" صلة ّللاه

ر أمر آدم حين ضرب به  آلدم؛ إنما تكون الصالت للنكرات؛ كقولك: رجل خلقه من تراب، وإنما فسه
ِمُلوَها َكَمَثل  َراة ثم لم َيح  لوا الت و  المثل فقال "خلقه" على االنقطاع والتفسير، ومثله قوله }َمَثُل الذين ُحمِ 

َفارًا{ واألسف مُل َأس  رى ما فيها. وإن شئت جعلت ال ِحَماِر{ ثم قال }َيح  ار: كتب العلم يحملها وال َيد 
"يحمل" صلة للحمار، كأنك قلت: كمثل حمار يحمل أسفارا؛ ألن ما فيه األلف والالم قد يوصل 

فيقال: ال أمره إال بالرجل يقول ذلك، كقولك بالذى يقول ذلك. وال يجوز فى زيد وال عمرو أن يوصل 
 الالم.كما يوصل الحرف فيه األلف و 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) آل عمران (

َتِريَن { بِ َك َفاَل َتُكن  مِ ن ال ُمم   } ال َحقُّ ِمن ره
 

بِ َك...{  وقوله: }ال َحقُّ ِمن ره
َتِر.  رفعته بإضمار )هو( ومثله فى البقرة }ال َحقُّ ِمن  َربِ َك{ أى هو الحق، أو ذلك الحق فال َتم 

 
ِرَك ِبِه َشي ئ } ُقل  ياأَه لَ  َ َواَل ُنش  ُبَد ِإاله ّللاه ا  ِإَلى َكِلَمٍة َسَوآٍء َبي َنَنا َوَبي َنُكم  َأاله َنع  ًا َواَل َيتهِخَذ ال ِكَتاِب َتَعاَلو 

ِلُموَن { َهُدوا  ِبَأنها ُمس  ا  َفُقوُلوا  اش  ِ َفِإن َتَولهو  َبابًا مِ ن ُدوِن ّللاه ضًا َأر  ُضَنا َبع   َبع 
 

}... ا  ِإَلى َكِلَمٍة َسَوآٍء َبي َنَنا َوَبي َنُكم   وقوله: }َتَعاَلو 
وهى فى قراءة عبدهللا "إلى كلمة عدل بيننا وبينكم" وقد يقال فى معنى عدل ِسوًى وُسوًى، قال هللا 

ُن َواَل أَ  ِلُفُه َنح  ِعدًا ال ُنخ  َنَك َمو  َنَنا وَبي  َعل  َبي  ن َت َمَكانًا ِسوًى{ وُسوًى؛ تبارك وتعالى فى سورة طه }فاج 
ل ونصف بيننا وبينك.   يراد به َعد 
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ُبَد ِإاله ّللاهَ{ فأن فى موضع خفض على معنى: تعالوا إلى أال  نعبد إال هللا. ولو أنك  ثم قال }َأاله َنع 
ى الكلمة القول، رفعت )ما نعبد( مع العطوف عليها على نية تعالوا نتعاقد ال نعبد إال هللا؛ ألن معن

كأنك حكيت تعالوا نقول ال نعبُد إال هللا. ولو جزمت الُعُطوف لَصَلح على التوه م؛ ألن الكالم مجزوم 
 لو لم تكن فيه أن؛ كما تقول: تعالوا ال نقل إال خيرا.

َلَم وال َتكُ  َل َمن  َأس  ُت َأن  َأُكوَن َأوه { فصيهر )وال تكونن( نهيا ومثله مما يِرد على التأويل }ُقل  ِإنِ ى ُأِمر  وَنن 
اَلَة{ فرده أن  ِلَم ِلَربِ  ال عاَلِميَن. َوَأن  َأِقيُموا الصه َنا ِلُنس  فى موضع جزم، واألول منصوب، ومثله }َوُأِمر 

على الم كى ألن )أن( تصلح فى موقع الالم. فرده أن على أن مثلها يصلح فى موقع الالم؛ أال ترى 
ِفُئوا{.أنه قال فى موضع }يُ  ِفُئوا{ وفى موضع }ُيِريُدوَن َأن  ُيط   ِريُدوَن ِلُيط 

 
ِدِه َأَفاَل  وَن ِفي ِإب َراِهيَم َوَمآ ُأنِزَلِت التهوَراُة َواإلن ِجيُل ِإاله ِمن َبع  ِقُلوَن {} ياأَه َل ال ِكَتاِب ِلَم ُتَحآجُّ  َتع 

 
وَن ِفي ِإب َراِهيَم...{  وقوله: }ِلَم ُتَحآجُّ

ران قالوا: كان إبراهيم نصراني ا على ديننا، وقالت اليهود: كان يهوديا على ديننا، فأكذبهم فإن أه ل َنج 
ِدِه{ أى بعد إبراهيم بدهر طويل، ثم عيهرهم أيضا.  هللا فقال }َوَمآ ُأنِزَلِت التهوَراُة َواإلن ِجيُل ِإاله ِمن َبع 
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َلُم } ها وَن ِفيَما َلي َس َلُكم  ِبِه ِعل ٌم َوّللاهُ َيع  ُتم  ِفيَما َلُكم ِبِه ِعلٌم َفِلَم ُتَحآجُّ ُتم  َهؤالِء َحاَجج  َلُموَن َأن  ُتم  اَل َتع  َوَأن 
ِلمًا َوَما َكاَن مِ  َراِني ًا َوَلِكن َكاَن َحِنيفًا مُّس  ِرِكيَن {* َما َكاَن ِإب َراِهيُم َيُهوِدي ًا َواَل َنص   َن ال ُمش 

 
}... ُتم  ُتم  َهؤالِء َحاَجج   فقال: }هاَأن 

  إلى آخر اآلية. ثم بيهن ذلك.
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ِلمًا...{ َراِني ًا َوَلِكن َكاَن َحِنيفًا مُّس   فقال: }َما َكاَن ِإب َراِهيُم َيُهوِدي ًا َواَل َنص 
 إلى آخر اآلية.
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ُفرُ  َهُدوَن {} ياأَه َل ال ِكَتاِب ِلَم َتك  ُتم  َتش  ِ َوَأن   وَن ِبآَياِت ّللاه

 
َهُدوَن...{ ُتم  َتش  ِ َوَأن  ُفُروَن ِبآَياِت ّللاه  وقوله: }ِلَم َتك 

 يقول: تشهدون أن محمدا صلى هللا عليه وسلم بصفاته فى كتابكم. فذلك قوله: )تشهدون(.
 

َلُموَن {} ياأَه َل ال ِكَتاِب ِلَم َتل ِبُسوَن ال َحقه ِبال َباِطلِ  ُتُموَن ال َحقه َوَأن ُتم  َتع    َوَتك 
 

}... ُتُموَن ال َحقه َباِطِل َوَتك  ِبُسوَن ال َحقه ِبال   وقوله: }ِلَم َتل 
لو أنك قلت فى الكالم: ِلَم تقوُم وتقعَد يا رجل؟ على الصرف لجاز، فلو نصبت )وتكتموا( كان 

 صوابا.
 

 ران (المعاني الواردة في آيات سورة ) آل عم
فُ  َه النهَهاِر َواك  ُروا  آِخَرُه َلَعلهُهم  } َوَقاَلت  طهآِئَفٌة مِ ن  أَه ِل ال ِكَتاِب آِمُنوا  ِبالهِذي ُأن ِزَل َعَلى الهِذيَن آَمُنوا  َوج 

ِجُعوَن {  َير 
 

َه النهَهاِر...{وقوله: }َوَقاَلت  طهآِئَفٌة مِ ن  أَه ِل ال ِكَتاِب آِمُنوا  ِبالهِذي ُأن ِزَل َعلَ   ى الهِذيَن آَمُنوا  َوج 
ُفُروا  آِخَرُه{ يعنى صالة الظهر. هذا قالته اليهود لم ا ُصِرفت الِقبلة عن بيت  يعنى صالة الصبح }َواك 

ِدس إلى الكعبة؛ فقالت اليهود: َصلُّوا مع محمد   -صلى هللا عليه وعلى أصحابه وسلم  -الَمق 
كوا أصحاب محمد فى قبلتهم؛ ألنكم عندهم أعلم الصبَح، فإذا كانت الظهُر  فصل وا إلى قبلتكم لتشك 

 منهم فيرجعوا إلى قبلتكم.
 

ث َل َمآ ُأوِتيُتم   َتى َأَحٌد مِ  ِ َأن ُيؤ  ِمُنوا  ِإاله ِلَمن َتِبَع ِديَنُكم  ُقل  ِإنه ال ُهَدى ُهَدى ّللاه وُكم  ِعنَد  } َواَل ُتؤ  َأو  ُيَحآجُّ
ِتيِه َمن َيَشآُء َوّللاهُ َواِسٌع َعِليٌم {َربِ ُكم  ُقل   ِ ُيؤ  َل ِبَيِد ّللاه    ِإنه ال َفض 
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}... ِمُنوا  ِإاله ِلَمن َتِبَع ِديَنُكم   فأما قوله: }َواَل ُتؤ 
 فأنه يقال: إنها من قول اليهود. يقول: وال تصدقوا إال لمن تبع دينكم. والالم بمنزلة قوله: }َعَسى َأن  

{ المعنى: رِدفكم.  َيُكوَن َرِدَف َلُكم 
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}... ث َل َمآ ُأوِتيُتم  َتى َأَحٌد مِ   وقوله: }َأن ُيؤ 
قوا أن يؤَتى أحد مثل ما أوتيتم. أوقعت }تؤمنوا{ على }أن يؤتى{ كأنه قال: وال تؤمنوا  يقول: ال تصد 

 أن يعطى أحد مثل ما أُعِطيتم، فهذا وجه.
{, ثم صار الكالم من قوله قل يا ويقال: قد انقطع كالم اليهود  ِمُنوا  ِإاله ِلَمن َتِبَع ِديَنُكم  عند قوله }َواَل ُتؤ 

محمد إن الهدى هدى هللا أن يؤتى أحد مثل ما أوتى أهل اإلسالم، وجاءت )أن( ألن  فى قوله }ُقل  
ا أوتى أهُل اإلسالم. ِإنه ال ُهَدى{ مثَل قوله: إن البيان بيان هللا، فقد بي ن أنه ال يؤتى أحد مثل م

وصلحت )أحد( ألن معنى أن معنى ال كما قال تبارك وتعالى }ُيَبيِ ُن هللُا َلُكم  أن  َتِضلُّوا{ معناه: ال 
ِمُنوَن ِبِه{ أن تصلح فى موضع  ِرميَن. اَلُيؤ  ناُه ِفى ُقُلوِب الُمج  تضل ون. وقال تبارك وتعالى }َكَذِلَك َسَلك 

 ال.
{ فى معنى َحتهى وفى معنى إال ؛ كما تقول فى الكالم: تعلهق  به أبدا أو وقوله }أو  ُيَحاجُّ  وُكم  ِعن د َربِ ُكم 

 يعطَيك حق ك، فتصلح حتهى وإاله فى موضع أو.
 

ِه ِإَلي َك َوِمن ُهم  مهن  ِإن َتأ َمن ُه ِبِديَنارٍ  ِه ِإَلي َك ِإاله َما } َوِمن  أَه ِل ال ِكَتاِب َمن  ِإن َتأ َمن ُه ِبِقن َطاٍر ُيَؤدِ   اله ُيَؤدِ 
ِ ال   يِ يَن َسِبيٌل َوَيُقوُلوَن َعَلى ّللاه َنا ِفي اأُلمِ  َت َعَلي ِه َقآِئمًا ذاِلَك ِبَأنهُهم  َقاُلوا  َلي َس َعَلي  َلُموَن {ُدم   َكِذَب َوُهم  َيع 

 
ِه ِإَلي َك...{ وقوله: }َوِمن  أَه ِل ال ِكَتاِب َمن  ِإن َتأ َمن ُه ِبِقن َطارٍ    ُيَؤدِ 
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ه، و "ُنولِ ه  ما َتَول ى"، و "أرِجه  وأخاه"، و "خيرا يره "، و  كان األعمش وعاصم يجزمان الهاء فى يؤدِ 
"شرا يره ". وفيه لهما مذهبان؛ أم ا أحدهما فإن القوم ظن وا أن الجزم فى الهاء، وإنما هو فيما قبل 

ك ما قبلها؛ الهاء. فهذا وإن كان توهُّ  ما؛ خطٌأ. وأمها اآلخر فإن من العرب من يجزم الهاء إذا تحر 
نها وأصلها الرفع بمنزلة رأيتهم وأنتم؛ أال ترى أن  فيقول ضربته  ضربا شديدا، أو يترك الهاء إذ سكه

ك الهاء حركة بال واو، فيقول ضربتُه )بال واو(  الميم سكنت وأصلها الرفع. ومن العرب من يحر 
شديدا. والوجه األكثر أن توَصل بواو؛ فيقال كلمتهو كالما، على هذا البناء، وقد قال الشاعر  ضربا

 فى حذف الواو:
َتَلى ِطي ا فإن ى لُمج  س فمن يكن  * ِقناعُه َمغ   أنا ابن ِكالب وابن أو 

ُه يذهب، و  من ه، وعن ه. وأم ا إذا سكن ما قبل الهاء فإنهم يختارون حذف الواو من الهاء؛ فيقولون: َدع 
وال يكادون يقولون: منهو وال عنهو، فيصلون بواو إذا سكن ما قبلها؛ وذلك أنهم ال يقِدرون على 
كة ال يجوز تسكينها اكتَفوا بحركتها من الواو.  تسكين الهاء وقبلها حرف ساكن، فلمها صارت متحر 
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َت َعَلي ِه َقآِئمًا{ يقول: ما دمت له متق اضيا. والتفسير فى ذلك أن أهل الكتاب كانوا وقوله }ِإاله َما ُدم 
ى بعضهم األمانه، وقال بعضهم: ليس لألمِ يِ ين  مة  -وهم العرب  -إذا بايعهم أهل اإلسالم أد  ُحر 

أن  فيهم أمانة وخيانة؛ فقال تبارك وتعالى }َوَيُقوُلوَن  -تبارك وتعالى  -كحرمة أهل ديننا، فأخبر هللا 
ِ ال َكِذبَ   { فى استحاللهم الذهاب بحقوق المسلمين.َعَلى ّللاه
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َم َوالنُُّبوهَة ُثمه َيُقوَل ِللنهاِس ُكوُنوا  ِعَبادًا ل ِ  ِتيُه ّللاهُ ال ِكَتاَب َوال ُحك  ِ َواَلِكن } َما َكاَن ِلَبَشٍر َأن ُيؤ  ي ِمن ُدوِن ّللاه
ُرُسوَن {ُكوُنوا  َربهاِني ِ    يَن ِبَما ُكنُتم  ُتَعلِ ُموَن ال ِكَتاَب َوِبَما ُكن ُتم  َتد 
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ُرُسوَن...{  وقوله: }ِبَما ُكنُتم  ُتَعلِ ُموَن ال ِكَتاَب َوِبَما ُكن ُتم  َتد 
َلم َلمون، وجاء فى التفسير: بقراءتكم الكتب وِعلمكم بها. فكان الوجه )َتع  ون( وقرأ تقرأ: ُتعلِ مون وَتع 

 الكسائى  وحمزة )ُتَعلِ مون( ألن العاِلم يقع عليه ُيَعلِ م وَيعَلم.
 

َد ِإذ  َأن تُ  ِر َبع  َبابًا َأَيأ ُمُرُكم ِبال ُكف  ِلُموَن {} َواَل َيأ ُمَرُكم  َأن َتتهِخُذوا  ال َماَلِئَكَة َوالنهِبيِ ي َن َأر   م  مُّس 
 

}...  وقوله: }َواَل َيأ ُمَرُكم 
ِتَيُه هللُا{: وال أن يأمركم. وهى فى قراءة عبدهللا )ولن  أكثر القراء على نصبها؛ يردونها على }َأن  ُيؤ 

يأمركم( فهذا دليل على انقطاعها من الَنَسق وانها مستأنفة، فلمها وقعت )ال( فى موقع )لن( رفعت 
َسل ناَك بال َحقِ  َبِشيرًا وَنِذيراً  َحاِب ال َجِحيم{ وهى فى قراءة كما قال تبارك وتعالى }ِإن ا أر  َأُل َعن  َأص   َوال ُتس 

 عبدهللا )ولن تسأل( وفى قراءة أبى  )وما ُتسأل عن أصحاب الجحيم(.
 

ٌق ل ِ  َمٍة ُثمه َجآَءُكم  َرُسوٌل مَُّصدِ  ُتُكم مِ ن ِكَتاٍب َوِحك  ِمُننه ِبِه َما َمَعكُ } َوِإذ  َأَخَذ ّللاهُ ِميَثاَق النهِبيِ ي َن َلَمآ آَتي  م  َلُتؤ 
َهُدوا  َوَأَنا  مَ  َنا َقاَل َفاش  ِري َقاُلوا  َأق َرر  ُتم  َعَلى ذاِلُكم  ِإص  ُتم  َوَأَخذ  اِهِديَن {َوَلَتنُصُرنهُه َقاَل َأَأق َرر   َعُكم  مِ َن الشه

 
ُتُكم مِ ن ِكتَ  َمٍة...{وقوله: }َوِإذ  َأَخَذ ّللاهُ ِميَثاَق النهِبيِ ي َن َلَمآ آَتي    اٍب َوِحك 
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ِمُننه  وِلما آتيتكم، قرأها يحيى بن َوث اب بكسر الالم؛ يريد أخذ الميثاق للذين آتاهم، ثم جعل قوله }َلُتؤ 
؛ ألن أخذ الميثاق بمنزلة االستحالف. ومن نصب  ِبِه{ من األخذ؛ كما تقول: أخذُت ميثاقك لتعَمَلن 

زائدة؛ إذ  ُأوقعت على جزاء صي ر على جهة فعل وصي ر جواب الجزاء  الالم فى )لما( جعل الالم الما
 بالالم وبإن وبال ويما، فكأن  الالم يمين؛ إذ صارت ُتل َقى يجواب اليمين. وهو وجه الكالم.
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َلَم َمن ِفي ال ِ َيب ُغوَن َوَلُه َأس  َجُعوَن {} َأَفَغي َر ِديِن ّللاه عًا َوَكر هًا َوِإَلي ِه ُير  ِض َطو  َماَواِت َواأَلر   سه
 

عًا َوَكر هًا...{ ِض َطو  َماَواِت َواأَلر  َلَم َمن ِفي السه ِ َيب ُغوَن َوَلُه َأس   وقوله: }َأَفَغي َر ِديِن ّللاه
نهة فيهم أن يق اَتلوا إن لم ُيسلموا أسلموا أسلم أهل السموات َطوعا. وأما أهل األرض فإنهم لم ا كانت السُّ

 طوعا وكرها.
 

َتَدى ِض َذَهبًا َوَلِو اف  ُء اأَلر  َبَل ِمن  َأَحِدِهم مِ ل  ِبِه ُأو اَلِئَك َلُهم   } ِإنه الهِذيَن َكَفُروا  َوَماُتوا  َوُهم  ُكفهاٌر َفَلن ُيق 
 َعَذاٌب َأِليٌم َوَما َلُهم  مِ ن نهاِصِريَن {

 
ِض َذَهبًا...{وقوله: }َفَلن يُ  ُء اأَلر  َبَل ِمن  َأَحِدِهم مِ ل    ق 
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ر اليأتى مثله إال نكرة، فخرج نصبه كنصب قولك: عندى عشرون درهما،  نصبت الذهب ألنه مفسِ 
ُل ذلك ِصَيامًا{ وإنما ينصب على خروجه من المقدار الذى تراه  ولك خيرهما كبشا. ومثله قوله }أو  َعد 

ل مقدار معروف، وملء األرض مقدار قد ذكر قبله، م ل ذلك، فالَعد  ثل ملء األرض، أو َعد 
معروف، فانصب ما أتاك على هذا المثال ما أضيف إلى شىء له قدر؛ كقولك: عندى قدر َقِفيز 

را؛ ألنك ترى  لٍة تب نا، وقدر رطلين عسال, فهذه مقادير معروفة يخرج الذى بعدها مفسِ  دقيقا، وقدر َحم 
ارجا من الوصف يدل  على جنس المقدارمن أى  شىء هو؛ كما أنك إذا قلت: عندى التفسير خ

را عنه،  عشرون فقد أخبرت عن عدد مجهول قد تم  خبره، وجُهل جنُسه وبقى تفسيره، فصار هذا مفسِ 
فلذلك ُنِصب. ولو رفعته على االئتناف لجاز؛ كما تقول: عندى عشرون، ثم تقول بعد: رجاٌل، كذلك 

ء األرض، ثم قلت: َذَهٌب، تخبر على غير ات صال. لو قلت:  ِمل 
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ء األرض ذهبا لو افتدى به كان  َتَدى ِبِه{ الواو ها هنا قد ُيستغَنى عنها، فلو قيل ِمل  وقوله: }َوَلِو اف 
 صوابا. وهو بمنزلة قوله: }وِليكون ِمن الموِقِنين{ فالواو ها هنا كأن لها فعال مضمرا بعدها.

 
َراةُ } ُكلُّ الطه  َل التهو  ِل َأن ُتَنزه ِسِه ِمن َقب  َراِئيُل َعَلى َنف  َم ِإس  َراِئيَل ِإاله َما َحره ُقل  َفأ ُتوا   َعاِم َكاَن ِحالًّ لِ َبِني ِإس 

َراِة َفات ُلوَها ِإن ُكنُتم  َصاِدِقيَن {  ِبالتهو 
 

ِسِه...{ َراِئيُل َعَلى َنف  َم ِإس   وقوله: }ِإاله َما َحره
م أحب  الطعام والشراب إليه، ُيذ ق الَنَسا فجعل على نفسه إن برأ أن يحرِ  َكر فى التفسير أنه أصابه ِعر 

م على نفسه لحوم اإلبل وألبانَها، وكان أحب  الطعام والشراب إليه.  فلمها برأ حر 
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) آل عمران (
َل َبي ٍت ُوِضَع ِللنهاسِ    َللهِذي ِبَبكهَة ُمَباَركًا َوُهًدى لِ ل َعاَلِميَن { } ِإنه َأوه
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َل َبي ٍت ُوِضَع ِللنهاِس...{  وقوله: }ِإنه َأوه
ل مسجد ُوضع للناس }َللهِذي ِبَبكهَة{ وإنما سم يت َبك ة الزدحام الناس بها؛ يقال: َبكه الناُس  يقول: إن  أو 

 بعُضهم بعضا: إذا ازدحموا.
 ه: }ُهدًى{ موضع نصب متبعة للمبارك. ويقال إن ما قيل: مباركا ألنه مغِفرة للذنوب.وقول

 
تَ  َبي ِت َمِن اس  ِ َعَلى النهاِس ِحجُّ ال  َطاَع ِإَلي ِه َسِبياًل } ِفيِه آَياٌت َبيِ َناٌت مهَقاُم ِإب َراِهيَم َوَمن َدَخَلُه َكاَن آِمنًا َوَّلله

 َغِنيٌّ َعِن ال َعاَلِميَن {َوَمن َكَفَر َفِإنه هللا 
 

 وقوله: }ِفيِه آَياٌت َبيِ َناٌت...{
 يقال: اآليات المقاُم وال ِحجر والَحِطيم، وقرأ ابن عباس "فيه آية بيِ نة" جعل المقام هو اآلية ال غير.

 وقوله: }َوَمن َكَفَر{ يقول: من قال ليس على  حج  فإنما يجحد بالكفر فرضه ال يتركه.
 

ُتم  ُشَهَدآُء َوَما ّللاهُ ِبغَ } ُقل  ي ِ َمن  آَمَن َتب ُغوَنَها ِعَوجًا َوَأن  وَن َعن َسِبيِل ّللاه اِفٍل َعمها اأَه َل ال ِكَتاِب ِلَم َتُصدُّ
َمُلوَن {  َتع 
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 وقوله: }َمن  آَمَن َتب ُغوَنَها...{
يبغون لكم الفتنة. والعرب يقولون: يريد السبيل فأنهثها، والمعنى تبغون لها. وكذلك }يبغونكم الِفتنة{: 

ابغنى خادما فاِرها، يريدون: ابتِغِه لى، فإذا أرادوا: ابتِغ مِعى وأِعنِ ى على طلبه قالوا َأب غنى )ففتحوا 
األِلف األولى من بغيت، والثانية من أبغيت( وكذلك يقولون: الِمسنى نارا وألِمسنى، واحلبنى وَأحلبنى، 

ِملنى وأحملنى، واع كمنى وأعكمنى؛ فقوله: احِلبنى يريد: احلب لى؛ أى اكفنى الَحَلب، وأحلبنى: واح 
 أِعنِ ى عليه، وبِقيته على مثل هذا.

 
  المعاني الواردة في آيات سورة ) آل عمران (
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ِ َعلَ  َمَت ّللاه ُكُروا  ِنع  ُقوا  َواذ  ِ َجِميعًا َواَل َتَفره ِل ّللاه َتِصُموا  ِبَحب  َدآًء َفَألهَف َبي َن ُقُلوِبُكم  } َواع  ُتم  أَع  ي ُكم  ِإذ  ُكن 
ن َها َكذاِلَك ُيَبي ِ  َرٍة مِ َن النهاِر َفَأنَقَذُكم  مِ  ُتم  َعَلى َشَفا ُحف  َوانًا َوُكن  َمِتِه ِإخ  ُتم  ِبِنع  َبح  ُن ّللاهُ َلُكم  آَياِتِه َلَعلهُكم  َفَأص 

َتُدوَن {  َته 
 

َتِص  ِ َجِميعًا...{وقوله: }َواع  ِل ّللاه  ُموا  ِبَحب 
 الكالم العربى  هكذا بالباء، وربما طرحت العرُب الباَء فقالوا: اعتصمت بك واعتصمتك؛ قال بعضهم:

 إذا أنت جازيت اإلخاَء بمثله * وآسيتنى ثم اعتصمَت حباليا
 فألقى الباء. وهو كقولك: تعلهقت زيدا، وتعلقت بزيد. وأنشد بعضهم:

ر ما الحُلم  تعلهقت   هندا ناشئا ذات ِمئَزٍر * وأنت وقد قاَرف َت لم َتد 
 

َد ِإيَماِنُكم  َفذُ  ُتم  َبع  َفر  ت  ُوُجوُهُهم  َأك  َوده َودُّ ُوُجوٌه َفَأمها الهِذيَن اس  َم َتب َيضُّ ُوُجوٌه َوَتس  وُقوا  ال َعَذاَب ِبَما ُكن ُتم  } َيو 
ُفُروَن {  َتك 

 
َم َتب   َودُّ ُوُجوٌه...{وقوله: }َيو   َيضُّ ُوُجوٌه َوَتس 

ر الفعَل أحد من القر اء كما قيل }لن ينال هللا لحومها وال دماؤها{ وقوله }ال يِحل  لك الِنساء ِمن  لم يذكِ 
بعد{ وإنما سهل التذكير فى هذين ألن معهما جحدا، والمعنى فيه: ال يحل  لك أحد من النساء، ولن 

ر فعل الوجوه ينال هللا شىء من لحومها ، فذهب بالتذكير إلى المعنى، والوجوه ليس ذلك فيها، ولو ذكِ 
  كما تقول: قام القوم لجاز ذلك.
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{ يقال: )أم ا( ال بد  لها من الفاء جوابا فأين هى؟ فيقال:  ُتم  َفر  ت  ُوُجوُهُهم  َأك  َوده وقوله: }َفَأمها الهِذيَن اس 
فأم ا الذين  -وهللا أعلم  -لمها سقط القول سقطت الفاء معه، والمعنى إنها كانت مع قوٍل مضمر، ف

ت وجوههم فيقال: أكفرتم، فسقطت الفاء مع )فيقال(. والقول قد يضمر. ومنه فى كتاب هللا  اسود 
شىء كثير؛ من ذلك قوله }ولو ترى ِإِذ المجِرمون ناِكسوا رءوِسِهم ِعند ربهم ربنا أبصرنا وسِمعنا{ 

 ِإذ يرفع ِإبراِهيم القواِعد من البيت وِإسماعيل ربنا تقبل منا{ وفى قراءة عبدهللا "ويقوالن ربهنا".وقوله }و 
 

ُلوَها َعَلي َك ِبال َحقِ  َوَما ّللاهُ ُيِريُد ُظل مًا لِ ل َعاَلِميَن { ِ َنت   } ِتل َك آَياُت ّللاه
 

}...ِ  وقوله: }ِتل َك آَياُت ّللاه
ل البقرة.يريد: هذه آيات هللا ر شأنها فى أو   . وقد فس 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) آل عمران (

ِمُنوَن ِباَّللهِ  َن َعِن ال ُمن َكِر َوُتؤ  ُروِف َوَتن َهو  ِرَجت  ِللنهاِس َتأ ُمُروَن ِبال َمع  ُتم  َخي َر ُأمهٍة ُأخ   َوَلو  آَمَن أَه ُل } ُكن 
َفاِسُقوَن {ال ِكَتاِب َلَكاَن َخي رًا لههُ  َثُرُهُم ال  ِمُنوَن َوَأك  ن ُهُم ال ُمؤ   م  مِ 

 
ُتم  َخي َر ُأمهٍة...{  وقوله: }ُكن 

فى التأويل: فى اللوح المحفوظ. ومعناه أنتم خير أم ة؛ كقوله }واذكروا ِإذ كنتم قِليال فكثركم{، و }ِإذ 
 واء.أنتم قليل مستضعفون فى األرض{ فإضمار كان فى مثل هذا وإظهارها س

 
َباَر ُثمه اَل ُينَصُروَن { وُكم  ِإاله َأًذى َوِإن ُيَقاِتُلوُكم  ُيَولُّوُكُم اأَلد   } َلن َيُضرُّ

 
َباَر...{  وقوله: }ُيَولُّوُكُم اأَلد 

مجزوم؛ ألنه جواب للجزاء }ُثمه اَل ُينَصُروَن{ مرفوع على االئتناف، وألن رءوس اآليات بالنون، فذلك 
ع ؛ كما قال }وال يؤذن لهم فيعتِذرون{ فرفع، وقال تبارك وتعالى }ال يقضى عليِهم مما يقو ى الرف

  فيموتوا{.
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َن النهاِس َوَبآُءوا ِبَغَضبٍ  ٍل مِ  ِ َوَحب  ٍل مِ َن ّللاه لهُة َأي َن َما ُثِقُفوا  ِإاله ِبَحب  ِ َوُضِرَبت  } ُضِرَبت  َعَلي ِهُم الذِ   مِ َن ّللاه
ِبَيآَء ِبَغي ِر َحقٍ  ذاِلكَ َعَلي   ُتُلوَن اأَلن  ِ َوَيق  ُفُروَن ِبآَياِت ّللاه َكَنُة ذاِلَك ِبَأنهُهم  َكاُنوا  َيك  َكاُنوا   ِهُم ال َمس  ا  وه ِبَما َعَصو 

َتُدوَن {  َيع 
 

}...ِ ٍل مِ َن ّللاه  وقوله: }ِإاله ِبَحب 
 وقال الشاعر:يقول: إال أن يعتصموا بحبل من هللا؛ فأضمر ذلك، 

ت مخافًة * وفى الحبل روعاء الفؤاِد فروق   رأتنى بحبليها فَصده
 أراد: أقبل ُت بحبليها، وقال اآلخر:

 حنتِنى حانياُت الدِهر حتى * كأنى خاِتل َأدنو ِلَصيدِ 
ِو يحسب من رآنى * ولست مقيهدا أنى ِبَقي دِ   قريُب الَخط 

 يريد: مقيهدا بقيد.
 

 آيات سورة ) آل عمران ( المعاني الواردة في
ُجُدوَن { ِل َوُهم  َيس  ِ آَنآَء اللهي  ُلوَن آَياِت ّللاه  } َلي ُسوا  َسَوآًء مِ ن  أَه ِل ال ِكَتاِب ُأمهٌة َقآِئَمٌة َيت 

 
 وقوله: }َلي ُسوا  َسَوآًء مِ ن  أَه ِل ال ِكَتاِب ُأمهٌة َقآِئَمٌة...{

 لكالم مبنى  علىأخرى يراد؛ ألن سواء ال بد  لها من اثنين فما زاد.َذَكر أم ه ولم يذكر بعدها أخرى، وا
ورفع األمة على وجهين؛ أحدهما أنك َتُكرُّه على سواء كأنك قلت: ال تستوى أمة صالحة وأخرى كافرة 

منها أم ة كذا وأم ة كذا، وقد تستجيز العرب إضمار أحد الشيئين إذا كان فى الكالم دليل عليه، قال 
 الشاعر:

د ِطالُبها  عصيت إليها القلب إنى ألمرها * سميع فما َأدرى َأُرش 
، وال: أم ال؛ ألن الكالم معروف والمعنى. وقال اآلخر:  ولم يقل: أم غى 

 أراك فال أدرى أهم  هممته * وذو الهم  ِقدمًا خاشع متضاِئل
 وقال اآلخر:

 وما أدرى إذا يمهمت وجها * أريد الخير أيُّهما يِلينى
  ير الذى أنا أبتغيه * أم الشرُّ الذى ال يأتلينىأألخ
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ه؛ ألن   ومنه قول هللا تبارك وتعالى:}أمهن هو قاِنت آناء الليِل ساِجدا وقاِئما{ ولم يذكر الذى هو ضد 
 قوله: }قل هل يستِوى الِذين يعلمون والِذين ال يعلمون{ دليل على ما أضِمرمن ذلك.

ُلوَن آيَ  ُجُدوَن{ السجود فى هذا الموضع اسم للصالة ال للسجود؛ وقوله: }َيت  ِل َوُهم  َيس  ِ آَنآَء اللهي  اِت ّللاه
 ألن التالوة ال تكون فى السجود وال فى الركوع.

 
وا  َما َعنِ  َضآُء ِمن  } ياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  اَل َتتهِخُذوا  ِبَطاَنًة مِ ن ُدوِنُكم  اَل َيأ ُلوَنُكم  َخَبااًل َودُّ تُّم  َقد  َبَدِت ال َبغ 

ِقُلوَن { ُتم  َتع  َبُر َقد  َبيهنها َلُكُم اآلَياِت ِإن  ُكن  ِفي ُصُدوُرُهم  َأك  َواِهِهم  َوَما ُتخ   َأف 
 

}... َواِهِهم  َضآُء ِمن  َأف  َبغ   وقوله تعالى: }َقد  َبَدِت ال 
ر ألن  البغضاء مصدر, والمصدر إذا كان مؤن ثا وفى قراءة عبدهللا "وقد بدا البغضاء من أفواههم" ذكه 

م؛ مثل }وَأخذ الِذين ظلموا الصيحُة{ و }قد جاءكم بينة ِمن ربكم{ وأشباه ذلك.  جاز تذكير ِفعله إذا تقد 
 

ِمُنوَن ِبال ِكَتاِب ُكلِ ِه َوِإَذا َلُقوُكم   ُتم  ُأو الِء ُتِحبُّوَنُهم  َواَل ُيِحبُّوَنُكم  َوُتؤ  وا  َعَلي ُكُم } َهآَأن  ا  َعضُّ  َقاُلوا  آَمنها َوِإَذا َخَلو 
ُدوِر { َ َعِليٌم ِبَذاِت الصُّ  اأَلَناِمَل ِمَن ال َغي ِظ ُقل  ُموُتوا  ِبَغي ِظُكم  ِإنه ّللاه

 
ُتم  ُأو الِء...{   وقوله: }َهآَأن 
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قوا بين )ها( وبين )ذا( جعلوا العرب إذا جاءت إلى اسم مكنى  قد ُوِصف بهذا وهاذان وهؤالء ف ر 
المكنهى بينهما، وذلك فى جهة التقريب ال فى غيرها، فيقولون: أين أنت؟ فيقول القاِئل: هأنذا، وال 

{ وربما أعادوا )ها(  يكادون يقولون: هذا أنا، وكذلك التثنية والجمع، ومنه }َهآَأن ُتم  ُأو الِء ُتِحبُّوَنُهم 
؛ فيقولون: ها أنت هذا، وها أنتم هؤالء، وقال هللا تبارك وتعالى فى فوصلوها بذا وهذان وهؤالء

 النساء: }ها أنتم هؤالِء جادلتم عنهم{.
فإذا كان الكالم على غير تقريب أو كان مع اسم ظاهر جعلوا )ها( موصولة بذا، فيقولون: هذا هو، 

تقريب ال بد  فيه من فعل وهذان هما، إذا كان على خبر يكتِفى كلُّ واحد بصاحبه بال ِفعل، وال
 لنقصانه، وأحبوا أن يفرقوا بذلك بين معنى التقريب وبين معنى االسم الصحيح.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) آل عمران (

ِبُروا  َوَتتهُقوا  الَ  َرُحوا  ِبَها َوِإن َتص  ُكم  َحَسَنٌة َتُسؤ ُهم  َوِإن ُتِصب ُكم  َسيِ َئٌة َيف  َسس  ئًا } ِإن َتم  ُكم  َكي ُدُهم  َشي   َيُضرُّ
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َمُلوَن ُمِحيٌط { َ ِبَما َيع   ِإنه ّللاه
 

ئًا...{ ُكم  َكي ُدُهم  َشي  ِبُروا  َوَتتهُقوا  اَل َيُضرُّ  وقوله: }َوِإن َتص 
إن شئت ُجِعلت جزما وإن كانت مرفوعة، تكون كقولك للرجل: ُمدُّ يا هذا، ولو نصبتها أو خفضتها 

ن من العرب من يقول ُمدِ  يا هذا، والنصب فى العربية أهيؤها، وإن شئت جعلته رفعا كان صوابا؛ أل
 وجعلت )ال( على مذهب ليس فرفعت وأنت مضِمر للفاء؛ كما قال الشاعر:

نى * إلى َقَطِرى  ال إخالك راِضيا  فإن كان ال ُيرِضيك حتى ترده
" تجعله من الَضي ر، ُكم  وزعم الكسائى أنه سمع بعض أهل العالية يقول:  وقد قرأ بعض القراء "ال َيِضر 

كم" على هذه اللغة كان صوابا.  ال ينفعنى ذلك وما يضورنى، فلو قرئت "ال يُضر 
 

ِقَتاِل َوّللاهُ َسِميٌع َعِليٌم { ِمِنيَن َمَقاِعَد ِلل  ِلَك ُتَبوِ ىُء ال ُمؤ  َت ِمن  أَه    } َوِإذ  َغَدو 
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ِقَتاِل...{وقوله: }َوِإذ  َغدَ  ِمِنيَن َمَقاِعَد ِلل  ِلَك ُتَبوِ ىُء ال ُمؤ  َت ِمن  أَه   و 
وفى قراءة عبدهللا "تبو ى للمؤمنين مقاعد للقتال" والعرب تفعل ذلك، فيقولون: َرِدفك وَردف لك. قال 

: سمعت بعض العرب يقول: نقدت لها مائة، يريدون نقدتها مائة، المرأة تزو ج ها. الفر اء قال الكسائى 
:  وأنشدنى الكسائى 

 أستغفر هللا ذنبا لست ُمحِصَيه * ربه العباِد إليه الوجُه والعمل
 والكالم بالالم؛ كما قال هللا تبارك وتعالى: }واستغِفِرى ِلذنِبك{ و }فاستغفروا ِلذنوِبِهم{ وأنشدنى:

ى ومن لعبى * ِوزِرى وكلُّ امِرٍئ ال بد  ُمتهِزرُ   أستغفر هللا من ِجد 
:يري  د لوزرى. ووزرى حين ألقيت الالم فى موضع نصب، وأنشدنى الكسائى 

ِز علقمَة بن سعٍد سعيه * ال تلقِنى َأجِزى بسعى واحدِ   إن َأج 
 ألحبنى ُحبه الصِبىِ  وضمهِنى * ضمه الهِدى  ِإلى الكِريم الماِجدِ 

 وإنما قال )ألحبنى( ألنه جعل جواب ِإن إذ كانت جزاء كجواب لو.
 

ِمُنوَن {} ِإذ   ِل ال ُمؤ  َيَتَوكه ِ َفل  َشاَل َوّللاهُ َوِليُُّهَما َوَعَلى ّللاه   َهمهت  طهآِئَفَتاِن ِمنُكم  َأن َتف 
 

 وقوله: }َوّللاهُ َوِليُُّهَما...{
وفى قراءة عبدهللا "وهللا وِليُّهم" رجع بهما إلى الجمع؛ كما قال هللا عز وجل: }هذاِن خصماِن 
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 ربِهم{ وكما قال: }وِإن طاِئفتاِن ِمن المؤِمِنين اقتتلوا{.اختصموا ِفى 
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) آل عمران (
َبُهم  َفِإنهُهم  َظاِلُموَن { ٌء َأو  َيُتوَب َعَلي ِهم  َأو  ُيَعذِ  ِر َشي   } َلي َس َلَك ِمَن اأَلم 

 
ٌء َأو  َيُتو  ِر َشي  ...{وقوله: }َلي َس َلَك ِمَن اأَلم  َبُهم    َب َعَلي ِهم  َأو  ُيَعذِ 
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{ أى  ِبَتُهم  َطَع َطَرفًا ِمَن الِذيَن َكَفُروا أو  َيك  فى نصبه وجهان؛ إن شئت جعلته معطوفا على قوله: }ِلَيق 
{ وإن شئت جعلت نصبه على مذهب حتهى؛ كما تقول: ال أزال مال َبُهم  ِزمك }َأو  َيُتوَب َعَلي ِهم  َأو  ُيَعذِ 

.  أو تعِطَيِنى، أو إال أن تعِطينى حقى 
 

َفُروا  ِلُذُنوِبِهم  َوَمن يَ  َتغ  َ َفاس  ِفُر الذُُّنوَب ِإاله ّللاهُ َوَلم  } َوالهِذيَن ِإَذا َفَعُلوا  َفاِحَشًة َأو  َظَلُموا  َأن ُفَسُهم  َذَكُروا  ّللاه غ 
َلُمو  وا  َعَلى َما َفَعُلوا  َوُهم  َيع   َن {ُيِصرُّ

 
ِفُر الذُُّنوَب ِإاله ّللاهُ...{  وقوله: }َوَمن َيغ 

يقال ]ما قبل إال[ معرفة، وإنما يرفع ما بعد إال بإتباعه ما قبله إذا كان نكرة ومعه َجحد؛ كقولك: ما 
ِفُر الذُُّنوَب ِإاله ّللاهُ{ ما يغفر الذنوب أحد إال  هللا، فجعل عندى أحد إال أبوك، فإن معنى قوله: }َوَمن َيغ 

 على المعنى. وهو فى القرآن فى غير موضع.
 

لَ  ُلُه َوِتل َك اأَليهاُم ُنَداِوُلَها َبي َن النهاِس َوِلَيع  َم َقر ٌح مِ ث  َقو  ُكم  َقر ٌح َفَقد  َمسه ال  َسس  َم ّللاهُ الهِذيَن آَمُنوا  } ِإن َيم 
  الظهاِلِميَن {َوَيتهِخَذ ِمنُكم  ُشَهَدآَء َوّللاهُ اَل ُيِحبُّ 

 
ُكم  َقر ٌح...{ َسس   وقوله: }ِإن َيم 

وُقر ح. وأكثر القر اء على فتح القاف. وقد قرأ أصحاب عبدهللا: ُقر ح، وكأن  الُقر ح ألم الجراحات، وكأن  
ِدُكم{ و  ُتم ِمن ُوج  ِكُنوهنه ِمن َحي ُث َسَكن  دُكم الَقر ح الجراح بأعيانها. وهو فى ذاته مثل قوله : }َأس  َوج 

عها[. َعَها{ ]وَوس  سًا ِإال ُوس  دهم، و }اَل ُيَكل ُف هللُا َنف  { وَجه  َدُهم    }وال ِذيَن اَل َيِجُدوَن إاله ُجه 
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؛  َلَم ّللاهُ الهِذيَن آَمُنوا { يعلم المؤمن من غيره، والصابر من غيره. وهذا فى مذهب أى  وَمن  وقوله: }َوِلَيع 
َصى{ فإذا جعلت مكان أى  أو َمن الذى أو ألفا والما نصبت بما يقع كما قال: }ِلنَ  َبي ِن َأح  َلَم َأىُّ ال ِحز  ع 

َلَمن  الك اِذِبين{ وجاز ذلك ألن فى "الذى"  َلَمن  هللُا الهِذيَن َصَدُقوا َوَلَيع  عليه؛ كما قال هللا تبارك: }َفَلَيع 
؛ إذ كانا فى  معنى انفصال من الفعل. وفى األلف والالم تأويل َمن  وأى 

فإذا وضعت مكانهما اسما ال فعل فيه لم يحتمل هذا المعنى. فال يجوز أن تقول: قد سألت فعلمت 
عبدهللا، إال أن تريد علمت ما هو. ولو جعلت مع عبدهللا اسما فيه داللة على أىٍ  جاز ذلك؛ كقولك: 

َلُموُهم  َأن  إنما سألت ألعلم عبدهللا ِمن زيد، أى ألعِرف ذا ِمن ذا. وقول هللا تبارك وتعالى: }لم َتع 
{ يكون: لم تعلموا مكانهم، ويكون لم تعلموا ما هم أكفار أم مسلمون. وهللا أعلم بتأويله.  َتَطُئوُهم 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) آل عمران (

َحَق ال َكاِفِريَن { َص ّللاهُ الهِذيَن آَمُنوا  َوَيم   } َوِلُيَمحِ 
 

َص ّللاهُ الهِذيَن آَمُنوا ...{  وقوله: }َوِلُيَمحِ 
َحَق ال َكاِفِريَن{: ينقصهم ويفنيهم. ص هللا الذنوب عن الذين آمنوا، }َوَيم   يريد: يمح 

 
ا َلَم الصه َلِم ّللاهُ الهِذيَن َجاَهُدوا  ِمنُكم  َوَيع  ُخُلوا  ال َجنهَة َوَلمها َيع   ِبِريَن {} َأم  َحِسب ُتم  َأن َتد 

 
اِبِريَن...{ َلَم الصه َلِم ّللاهُ الهِذيَن َجاَهُدوا  ِمنُكم  َوَيع    وقوله: }َوَلمها َيع 
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خفض الحسن "ويعلِم الصاِبرين" يريد الجزم. والقر اُء بعُد تنصبه. وتهو الذى يسم يه النحوي ون 
رف أن يجتمع الفعالن بالواو أو ثم أو الفاء الصرف؛ كقولك: "لم آته وُأكِرَمُه إال استخف  بى" والص

له جحد أو استفهام، ثم ترى ذلك الجحد أو االستفهام ممتنعا أن ُيَكره فى العطف،  أو أو، وفى أو 
فذلك الصرف. ويجوز فيه اإلتباع؛ ألنه نسق فى اللفظ؛ وينصب؛ إذ كان ممتنعا أن يحدث فيهما ما 

له؛ أال ترى أنك تقول: لس ت ألبى إن لم أقتلك أو إن لم تسبقنى فى األرض. وكذلك أحدث فى أو 
 يقولون: ال يسُعنى شىء ويضيَق عنك، وال تكر  )ال( فى يضيق. فهذا تفسير الصرف.
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ُتُموُه َوَأن ُتم  َتنُظُروَن { ُه َفَقد  َرَأي  َقو  ِل َأن َتل  َت ِمن َقب  َن ال َمو  ُتم  َتَمنهو   } َوَلَقد  ُكن 
 

ُتم  َتنُظُروَن...{وقوله: }َوَلَقد   ُه َفَقد  َرَأي ُتُموُه َوَأن  َقو  ِل َأن َتل  َت ِمن َقب  َن ال َمو  ُتم  َتَمنهو    ُكن 
 معناه: رأيتم أسباب الموت. وهذا يوَم ُأُحد؛ يعنى السيف وأشباهه من السالح.

 المعاني الواردة في آيات سورة ) آل عمران (
َقاِبُكم  َوَمن َينَقِلب  } َوَما ُمَحمهٌد ِإاله َرُسوٌل قَ  ُتم  َعَلى أَع  َقَلب  ُسُل َأفِإن  مهاَت َأو  ُقِتَل ان  ِلِه الرُّ د  َخَلت  ِمن َقب 

اِكِريَن { ِزي ّللاهُ الشه ئًا َوَسَيج  َ َشي   َعَلى َعِقَبي ِه َفَلن َيُضره ّللاه
 

َقا َقَلب ُتم  َعَلى أَع  ...{وقوله: }َأفِإن  مهاَت َأو  ُقِتَل ان   ِبُكم 
كلُّ استفهام دخل على جزاء فمعناه أن يكون فى جوابه خبر يقوم بنفسه، والجزاء شرط لذلك الخبر، 

 فهو على هذا، وإنما جزمته ومعناه الرفع لمجيئه بعد الجزاء؛ كقول الشاعر:
َل اَل َيَزل  * َأَمامَك َبي ٌت من بُيوِتَى ساِئرُ  لِج اللهي    حلفت له إن  ُتد 
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فـ )ال يزل( فى موضع رفع؛ إال أنه ُجِزم لمجيئه بعد الجزاء وصار كالجواب. فلو كان "أفإن مات أو 
قتل تنقلبون" جاز فيه الجزم والرفع. ومثله }أفإن ِمته َفُهُم الخالدون{ المعنى: أنهم الخالدون إن مت. 

َعُل الِولدا تم يوما َيج  َن ِشيبا{ لو تأخرت فقلت فى الكالم: )فكيف إن وقوله: }فَكي َف َتتهُقون ِإن  َكَفر 
 كفرتم تتقون( جاز الرفع والجزم فى تتقون.

 
ِ َوَما َضعُ  َتَكاُنوا  } َوَكَأيِ ن مِ ن نهِبيٍ  َقاَتَل َمَعُه ِربِ يُّوَن َكِثيٌر َفَما َوَهُنوا  ِلَمآ َأَصاَبُهم  ِفي َسِبيِل ّللاه ُفوا  َوَما اس 

اِبِريَن {َوّللاهُ ُيِحبُّ ا  لصه
 

 وقوله: }َوَكَأيِ ن مِ ن نهِبيٍ  َقاَتَل َمَعُه ِربِ يُّوَن َكِثيٌر...{
 والرب يون اأُللوف.

{ للباقين، ومن قال: قاتل جعل  تقرأ: ُقِتل وقاتل. فمن أراد ُقتل جعل قوله: }َفَما َوَهُنوا  ِلَمآ َأَصاَبُهم 
يوم ُأُحد: ُقِتل محمد صلى هللا عليه وسلم، ففِشلوا، ونافق  الوهن للمقاِتلين. وإنما ذكر هذا ألنهم قالوا

ُسُل{، وأنزل: }َوَكَأيِ ن مِ ن  ِلِه الرُّ بعضهم، فأنزل هللا تبارك وتعالى: }وما محمد ِإال  رسوٌل َقد  َخَلت  ِمن َقب 
 نهِبيٍ  َقاَتَل َمَعُه ِربِ يُّوَن َكِثيٌر{.

 ومعنى وكأين: وكم.
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ن: "وكأين من نبى ُقِتل" يريد: و "معه ربيون" والفعل واقع على النب ى صل ى وقد قال بعض المفسري
 هللا عليه وسلم، يقول: فلم يرجعوا عن دينهم وَلم ينهوا بعد قتله. وهو وجه حسن.

 
ِرَنا  َراَفَنا ِفي َأم  ِفر  َلَنا ُذُنوَبَنا َوِإس  َلُهم  ِإاله َأن َقاُلوا  ربهَنا اغ  ِم } َوَما َكاَن َقو  َقو  َنا َعَلى ال  َداَمَنا وان ُصر  َوَثبِ ت  َأق 

 ال َكاِفِريَن {
 

َلُهم  ِإاله َأن َقاُلوا ...{  وقوله: }َوَما َكاَن َقو 
نصبت القول بكان، وجعلت أن  فى موضع رفع. ومثله فى القرآن كثير. والوجه أن تجعل )أن( فى 

  "أن" كان صوبا.موضع الرفع؛ ولو رفع القول وأشباهه وجعل النصب فى 
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 } َبِل ّللاهُ َمو اَلُكم  َوُهَو َخي ُر النهاِصِريَن {

 
}...  وقوله: }َبِل ّللاهُ َمو اَلُكم 

 رفع على الخبر، ولو نصبته: )بل أطيعوا هللا موالكم( كان وجها حسنا.
 

ِد َمآ } َوَلَقد  َصَدَقُكُم ّللاهُ  ُتم  مِ ن َبع  ِر َوَعَصي  ُتم  ِفي اأَلم  ُتم  َوَتَناَزع  ِنِه َحتهى ِإَذا َفِشل  وَنُهم  ِبِإذ  َدُه ِإذ  َتُحسُّ  َوع 
َتلِ  ن َيا َوِمنُكم مهن ُيِريُد اآلِخَرَة ُثمه َصَرَفُكم  َعن ُهم  ِلَيب  َوَلَقد  َعَفا َعن ُكم   َيُكم  َأَراُكم  مها ُتِحبُّوَن ِمنُكم مهن ُيِريُد الدُّ

ِمِنيَن { ٍل َعَلى ال ُمؤ   َوّللاهُ ُذو َفض 
 

}... ُتم   وقوله: }َحتهى ِإَذا َفِشل 
م ومؤخر؛ معناه: "حتى إذا تنازعتم فى األمر فِشلتم". فهذه الواو معناها السقوط: كما  يقال: إنه مقد 

: ناديناه. وهو فى "حتى إذا" و "فلمها أن" مقول، لم يأت يقال: }فلمها أسلما وَتلهه لل َجِبين. ونادي ناه{ معناه
فى غير هذين. قال هللا تبارك وتعالى: }حتى إذا ُفِتحت  يأجوُج ومأجوُج وُهم  ِمن كل َحَدٍب َين ِسلون{ 
{ معناه: اقترب، وقال تبارك وتعالى: }حتى ِإذا جاءوها وُفِتحت أبوابها{  ثم قال: }واقترَب الوعُد الحقُّ

 موضع آخر: }فِتحت{ وقال الشاعر: وفى
 حتى إذا َقِملت بطوُنُكم * ورأيُتم أبناءُكم  َشبُّوا

  وقلبُتم ظهَر الِمَجنِ  لنا * إن اللِئيم العاِجُز الَخب  
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. َوَأِذَنت  لَربِ ها وُحق ت{ وقول ر. وأمها قوله: }إذا السماُء ان َشقهت  : الَغد  ار، والِخب  : الغد  ه: }وِإذا الَخب 
{ فإنه كالم واحد جوابه فيما بعده، كأنه يقول: "فيومئذ يالقى  . وأل َقت  ما ِفيها وَتَخل ت  ت  ُض ُمده اأَلر 
. أذنت لربها وُحقهت"  ماُء ان َشقهت  حسابه". وقد قال بعض من َروى عن َقتادة من البصري ين "إذا السه

مُس  { فجواب هذا بعده ولست أشتهى ذلك؛ ألنها فى مذهب }إذا الشه ماُء ان َفَطرت  { و }إذا السه َرت  ُكوِ 
مت وأخهرت{. { و }وعِلمت نفس ما قده َضَرت  ٌس ما َأح   }َعلَمت  َنف 

 
ًِ ِبَغمٍ  لِ َكي   ًا َراُكم  َفَأَثاَبُكم  َغم  ُعوُكم  ِفي ُأخ  ُسوُل َيد  ِعُدوَن َواَل َتل ُووَن َعَلى أَحٍد َوالره زَ } ِإذ  ُتص  ُنوا  َعَلى اَل َتح 

َمُلوَن {  َما َفاَتُكم  َواَل َمآ َأَصاَبُكم  َوّللاهُ َخِبيٌر ِبَما َتع 
 

ِعُدوَن َواَل َتل ُووَن َعَلى أَحٍد...{  وقوله: }ِإذ  ُتص 
اإلصعاد فى ابتداء األسفار والمخارج. تقول: أصعدنا من مكة ومن بغداد إلى خراسان، وشبيَه ذلك. 

:  فإذا صعدت على السلم أو الد رجة ونحوهما قلت: صِعدت، ولم تقل أصعدت. وقرأ الحسن البصرى 
َعدون وال تلوون" جعل الصعود فى الجبل كالصعود فى السلم.  "ِإذ َتص 

{ ومن العرب من يقول: ُأخراِتكم، وال يجوز فى القرآن؛ لزيادة  َراُكم  ُعوُكم  ِفي ُأخ  ُسوُل َيد  وقوله: }َوالره
 المصاحف؛ وقال الشاعر:التاء فيه على ِكَتاب 

راِته * من دون كف  الجاِر والِمعصمِ   ويت قى السيف بُأخ 
ًِ ِبَغمٍ { اإلثابة ها هنا ]فى[ معنى عقاب، ولكنه كما قال الشاعر: ًا  وقوله: }َفَأَثاَبُكم  َغم 

َرا َرَجًة ُسم    أخاف زيادا أن يكون عطاؤه * أداِهَم ُسودًا أو ُمَحد 
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رجل الذى قد اجترم إليك: لئن أتيتنى ألِثيبن ك ثوابك، معناه ألعاقبنهك، وربما أنكره من ال وقد يقول ال
ر ُهم  بعَذاٍب أليم{ والبشارة إنما تكون فى  يعرف مذاهب العربية. وقد قال هللا تبارك وتعالى: }َفَبشِ 

.  الخير، فقد قيل ذاك فى الشر 
ًِ ِبَغمٍ { ما أصابهم يو  ًا م ُأُحد من الهزيمة والقتل، ثم أشرف عليهم خالد بن الوليد ومعنى قوله }َغم 

 بخيله فخافوه، وَغمههم ذلك.
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{ )ما( فى موضع خفض على "ما فاتكم" أى وال على ما أصابكم.  وقوله: }َواَل َمآ َأَصاَبُكم 
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ِد ال غَ  ِ } ُثمه َأنَزَل َعَلي ُكم  مِ ن َبع  ُفُسُهم  َيُظنُّوَن ِباَّلله ن ُكم  َوَطآِئَفٌة َقد  أََهمهت ُهم  َأن  َشى َطآِئَفًة مِ  مِ  َأَمَنًة نَُّعاسًا َيغ 

فُ  ِ ُيخ  َر ُكلهُه َّلله ٍء ُقل  ِإنه اأَلم  ِر ِمن َشي  ِسِهم وَن ِفي َأن فُ َغي َر ال َحقِ  َظنه ال َجاِهِليهِة َيُقوُلوَن َهل لهَنا ِمَن اأَلم 
َنا َهاُهَنا ُقل لهو  ُكنُتم  ِفي ُبُيوتِ  ٌء مها ُقِتل  ِر َشي  ُكم  َلَبَرَز الهِذيَن مها اَل ُيب ُدوَن َلَك َيُقوُلوَن َلو  َكاَن َلَنا ِمَن اأَلم 

َتِلَي ّللاهُ َما ِفي ُصُدوِرُكم  َوِلُيَمح ِ  َقت ُل ِإَلى َمَضاِجِعِهم  َوِلَيب  َص َما ِفي ُقُلوِبُكم  َوّللاهُ َعِليٌم ُكِتَب َعَلي ِهُم ال 
ُدوِر {  ِبَذاِت الصُّ

 
}... ن ُكم  َشى َطآِئَفًة مِ  ِد ال َغمِ  َأَمَنًة نَُّعاسًا َيغ   وقوله: }ُثمه َأنَزَل َعَلي ُكم  مِ ن َبع 

ِلى فى الُبطون{ وتغلى، إ ذا كانت تقرأ بالتاء فتكون لألمنة؛ وبالياء فيكون للنعاس، مثل قوله }َيغ 
ل.   )تغلى( فهى الشجرة، وإذا كانت )يغِلى( فهو للُمه 
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{ ترفع الطاِئفة بقوله )أهمتهم( بما رجع من  ُفُسُهم  ن ُكم  َوَطآِئَفٌة َقد  أََهمهت ُهم  َأن  َشى َطآِئَفًة مِ  وقوله: }َيغ 
} ِ َغي َر ال َحقِ  ولو كانت نصبا لكان صوابا؛ مثل قوله فى  ذكرها، وإن شئت رفعتها بقوله }َيُظنُّوَن ِباَّلله

اَلَلُة{.  األعراف: }َفِريقًا َهَدى وَفِريقًا َحق  َعَلي ِهم الضه
له كالم وفى آخره فعل قد وقع على راجع ِذكره جاز فى االسم الرفع والنصب.  وإذا رأيت اسما فى أو 

َم ال َماِهُدون{ يكون نصبا ورفعا. فمن ذلك قوله: }والسماَء َبَني ناها ِبَأي ٍد{ وقوله: }واألرَض  َناَها َفِنع  َفَرش 
فمن نصب جعل الواو كأنها ظرف للفعل متصلة بالفعل، ومن رفع جعل الواو لالسم، ورفعه بعاِئد 

 ذكِره؛ كما قال الشاعر:
ُب الجِمال ٍر * وعِدىٌّ تَطاُه ُجر   إن َلَم اشِف النفوَس من حىِ  َبك 

( فى معناه؛ ألن الواو ال يصلح نقلها إلى الفعل؛ أال ترى أنك ال فال تكاد العرب تنصب مثل )ع دى 
ُب الِجمال. فإذا رأيت الواو تحسن فى االسم جعلت الرفع وجه الكالم. وإذا رأيت  تقول: وتطأ عِدي ا ُجر 

الواو يحسن فى الفعل جعلت النصب وجه الكالم. وإذا رأيت ما قبل الفعل يحسن للفعل واالسم 
 والنصب سواء، ولم يغلهب واحد على صاحبه؛ مثل قول الشاعر: جعلت الرفع

َلي َك جاِزر ص  ِِ  إذا ابَن أِبى موسى ِبالاًل أتيته * فقام بفأٍس بين ُو
ا ثموُد َفَهَدي ناهم{ فوجه الكالم فيه الرفع؛  فالرفع والنصب فى هذا سواء. وأم ا قول هللا عز وجل: }وأم 

 مع الفعل. ألن أم ا تحسن فى االسم وال تكون 
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ِدَيهما{فوجه الكالم فيه الرفع؛ ألنه غير مَوقهت فرفع كما يرفع  َطُعوا َأي  اِرَقُة َفاق  اِرُق َوالسه وأم ا قوله: }َوالسه
الجزاء، كقولك: من سرق فاقطعوا يده. وكذلك قوله }والشعراُء َيتهِبُعُهم الغاوون{ معناه وهللا أعلم من 

  ولو نصبت قوله )والسارَق والسارَقة( بالفعل كان صوابا.)قال الشعر( اتبعه الغاوون. 
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وقوله }وكله إنساٍن ألزمناه طاِئَرُه فى ُعُنقه{ العرب فى )كل( تختار الرفع، وقع الفعل على راجع 
َناُه فى إَماٍم ُمِبيٍن( بالرفع وقد رجع ذ َصي  ٍء أح  كره. الذكِر أو لم يقع. وسمعت العرب تقول )وُكلُّ َشى 

 وأنشدونى فيما لم يقع الفعُل على راجع ذكِره:
َشى ِمنًى أنا عاِرفُ  ف ها المناِزَل ِمن ِمنًى * وما كلُّ من َيغ   فقالوا َتَعر 

نا ِديارا لم تكن ِمن دياِرنا * ومن ُيَتَأل ف  بالكراَمِة َيأ َلفُ   أِلف 
؛ وذلك أن فى )كل( تأويل: وما من أحد ي غشى ِمنًى أنا عارف، ولو فلم يقع )عارف( على كل 

 نصبت لكان صوابا، وما سمعته إال رفعا.وقال اآلخر:
 قد َعِلَقت أمُّ الِخياِرتد ِعى * على  ذنبا كلُّه لم َأصنعِ 

 رفعا، وأنشدنيه بعض بنى أَسد نصبا.
ِ{ فمن رفع جعل )كل( اسما فرفعه بالالم فى َّلل  كقو  َر ُكلهُه َّلله له }ويوَم القيامة َتَرى وقوله: }ُقل  ِإنه اأَلم 

ة{ ومن نصب )كله( جعله من نعت األمر.  الِذين َكَذُبوا على هللِا وجوههم مسود 
 

ِض أَ  َواِنِهم  ِإَذا َضَرُبوا  ِفي اأَلر  و  َكاُنوا  ُغزًّى لهو  } ياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  اَل َتُكوُنوا  َكالهِذيَن َكَفُروا  َوَقاُلوا  إِلخ 
ِيي َوُيِميُت َوّللاهُ َكاُنو  َرًة ِفي ُقُلوِبِهم  َوّللاهُ ُيح  َعَل ّللاهُ ذاِلَك َحس  َدَنا َما َماُتوا  َوَما ُقِتُلوا  ِلَيج  َمُلوَن ا  ِعن   ِبَما َتع 

 َبِصيٌر {
 

َوانِ  ِض...{وقوله: }ياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  اَل َتُكوُنوا  َكالهِذيَن َكَفُروا  َوَقاُلوا  إِلخ    ِهم  ِإَذا َضَرُبوا  ِفي اأَلر 
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كان ينبغى فى العربية أن يقال: وقالوا إلخوانهم إذ ضربوا فى األرض، ألنه ماض؛ كما تقول: 
ضربتك إذ قمت، وال تقول ضربتك إذا قمت. وذلك جائز، والذى فى كتاب هللا عربى  حسن؛ ألن 

ى االستقبال؛ ألن )الذين( ُيذهب بها إلى معنى الجزاء القول وإن كان ماضيا فى اللفظ فهو فى معن



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

ِمن َمن  وما. فأنت تقول للرجل: أحِبب من أحبهك، وأحبب كل  رجل أحبهك، فيكون الفعل ماضيا وهو 
يصلح للمستقبل؛ إذ كان أصحابه غير مَوقهتين، فلو َوقهته لم يجز. من ذلك أن تقول: ألضربن هذا 

يك، ألنك قد وقهته فسقط عنه مذهب الجزاء. وتقول: ال تضرب إال الذى الذى ضربك إذ سلهمت عل
ون َعن   ضربك إذا سلمت عليه، فتقول )إذا( ألنك لم توقته. وكذلك قوله: }ِإن  الِذين َكَفُروا وَيُصدُّ

ها على )كفروا( ألنها غير موقهتة، وكذلك قوله }ِإاله الِذين  ون{ فرد  تابوا من َسبيل هللا{ فقال }وَيُصدُّ
ِدروا عليِهم{ المعنى: إال الِذين يتوبون من قبِل أن تقِدروا عليهم. وهللا أعلم. وكذلك قوله  َقبِل أن َتق 

 }ِإاله َمن  َتاَب َوآَمَن وَعِمَل َصاِلحا{ معناه: ِإال من يتوب ويعمل صالحا. وقال الشاعر:
َر ما مضى * ِمن اأَلمِر واسِتيجاَب ما  كان فى غدِ  فإنى آلتيكم تَشكُّ

يريد به المستقبل: لذلك قال )كان فى غد( ولو كان ماضيا لقال: ما كان فى أمس، ولم يجز ما كان 
 فى غد. وأم ا قول الكميت:

شقِ   ماذاَق ُبؤَس مِعيشٍة ونعيمها * فيما َمَضى َأحٌد إذا لم َيع 
ن لم يعشق. وتقول: ماهلك فمن ذلك؛ إنما أراد: لم يذقها فيما مضى ولن يذوقها فيما يستقبل إذا كا

امرؤ عرف قدره، فلو أدخلت فى هذا )إذا( كانت أجود من )إذ(؛ ألنك لم تخبر بذلك عن واحد 
فيكوَن بإذا، وإنما جعلته كالدأب فجرى الماضى والمستقبل. ومن ذلك أن يقول الرجل للرجل: كنَت 

ت: كنت صابرا إذ ُضِربت، فإنما صابرا إذا ضربتك؛ ألن المعنى: كنت كلهما ُضِربت تصبر. فإذا قل
  أخبرت عن صبره فى ضرٍب واحد.
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ُف َعن   ِلَك َفاع  وا  ِمن  َحو  ِ ِلنَت َلُهم  َوَلو  ُكن َت َفظ ًا َغِليَظ ال َقل ِب اَلن َفضُّ َمٍة مِ َن ّللاه ِفر  } َفِبَما َرح  َتغ  ُهم  َواس 
ِر َفِإَذا عَ  ِليَن {َلُهم  َوَشاِور ُهم  ِفي اأَلم  َ ُيِحبُّ ال ُمَتَوكِ  ِ ِإنه ّللاه ل  َعَلى ّللاه َت َفَتَوكه  َزم 

 
}... ِ ِلنَت َلُهم  َمٍة مِ َن ّللاه  وقوله: }َفِبَما َرح 

 العرب تجعل )ما( صلة فى المعرفة والنكرة واحدا.
{ والمعنى فبنقِضِهم، و }َعمها َقليٍل لَ  ِضِهم  ميثاَقُهم  ِبُحن  ناِدِميَن{ والمعنى: عن قليل. قال هللا }فِبما َنق  ُيص 

وهللا أعلم. وربما جعلوه اسما وهى فى مذهب الصلة؛ فيجوز فيما بعدها الرفع على أنه صلة، 
 والخفض على إتباع الصلة لما قبلها؛ كقول الشاعر:

 فكفى بنا فضال على من غيِرنا * حبُّ النِبى  محمٍد إيانا
, وقال الفرزدق:وترفع )غير( إذا جعلت صلة بإضما  ر )هو(, وتخفض على االتباع لَمن 

ل ممطورِ   إنى وإياك إن بلهغن أرُحَلنا * كمن ِبواديه بعد الَمح 
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( لم يقرأه أحد برفع ولم  ِضِهم  فهذا مع النكرات، فإذا كانت الصلة معرفة آثروا الرفع، من ذلك )َفِبما َنق 
:  نسمعه. ولو قيل جاز. وأنشدونا بيت عدى 

َن ما عواقُبها لم َأرَ   مثل الفتيان فى ِغَيِر الـ * أياِم َين َسو 
والمعنى: ينسون عواقبها صلة لما. وهو مما أكرهه؛ ألن قاِئله يلزمه أن يقول: }أي ما األجالن قضيت{ 

هه بعض النحويين إلى: ينسون أىُّ شىء عواقُبها، وهو  ه. وقد جاء، وقد وجه فأكرهه لذلك وال أرد 
. والقر اء ال تقرأ بكل ما يجوز فى العربية، فال يقبحن  عندك تشِنيع جائز، والوجه ا ل أحب  إلى  ألو 

 مشنِ ع مما لم يقرأه القر اء مما يجوز.
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ِقَياَمِة ُثمه  َم ال  ُلل  َيأ ِت ِبَما َغله َيو  ٍس مها َكَسَبت  َوُهم  اَل } َوَما َكاَن ِلَنِبيٍ  َأن  َيُغله َوَمن َيغ   ُتَوفهى ُكلُّ َنف 

َلُموَن {  ُيظ 
 

}...   وقوله: }َوَما َكاَن ِلَنِبيٍ  َأن  َيُغله
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؛ يريدون أن  ؛ يريدون أن يخان. وقرأه أصحاب عبدهللا كذلك: أن ُيَغله يقرأ بعض أهل المدينة أن ُيَغله
ن. وذلك جائز وإن لم ي ق أو يخو  ِذبونك{  -قل: ُيَغلهل فيكون مثل قوله: }فإنهم ال يكذِ بونك ُيسره وُيك 

"، وذلك أنهم ظنُّوا يوم أحد أن لن ُتقسم لهم الغنائم  وقرأ ابن عباس وأبو عبد الرحمن الُسَلِمى  "أن َيُغله
.  كما فِعل يوم بدر. ومعناه: أن يتههم ويقاَل قد َغل 

 
ِ وّللاهُ  َمُلوَن {} ُهم  َدَرَجاٌت ِعنَد ّللاه   َبِصيٌر ِبَما َيع 

 
}...ِ  وقوله: }ُهم  َدَرَجاٌت ِعنَد ّللاه

 يقول: هم فى الفضل مختلفون: بعضهم أرفع من بعض.
 

ُلوا  َعَلي ِهم  آَياِتِه َويُ  ُفِسِهم  َيت  يِهم  } َلَقد  َمنه ّللاهُ َعَلى ال ُمؤِمِنيَن ِإذ  َبَعَث ِفيِهم  َرُسواًل مِ ن  َأن   َوُيَعلِ ُمُهُم ال ِكَتاَب َزكِ 
ُل َلِفي َضالٍل مُِّبيٍن { َمَة َوِإن َكاُنوا  ِمن َقب   َوال ِحك 

 
}... يِهم   وقوله: }َوُيَزكِ 
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ُرُهم  وُتَزك يِهم بها{.  يأخذ منهم الزكاة؛ كما قال تبارك وتعالى: }ُخذ  ِمن  أمواِلِهم َصَدَقًة ُتَطهِ 
 

 ل عمران (المعاني الواردة في آيات سورة ) آ
ُفِسُكم   ُتم  َأنهى َهاَذا ُقل  ُهَو ِمن  ِعنِد َأن  َلي َها ُقل  ث  ُتم  مِ  ِإنه ّللاهَ َعَلى ُكلِ  } َأَو َلمها َأَصاَبت ُكم  مُِّصيَبٌة َقد  َأَصب 

ٍء َقِديٌر {  َشي 
 

}... ُفِسُكم   وقوله: }ُقل  ُهَو ِمن  ِعنِد َأن 
. يقول: تركتم ما أِمرتم به وطلبتم  الغنيمة، وتركتم مراكزكم، فِمن ِقَبلكم جاءكم الشر 

 
َفُعوا  َقاُلوا  َلو  نَ  ِ َأِو اد  ا  َقاِتُلوا  ِفي َسِبيِل ّللاه َلَم الهِذيَن َناَفُقوا  َوِقيَل َلُهم  َتَعاَلو  َناُكم  ُهم  } َوِلَيع  َلُم ِقَتااًل الهتهَبع  ع 

َمِئٍذ َأق َرُب ِمن هُ  ِر َيو  ُتُموَن {ِلل ُكف  َلُم ِبَما َيك  َواِهِهم مها َلي َس ِفي ُقُلوِبِهم  َوّللاهُ أَع    م  ِلإِليَماِن َيُقوُلوَن ِبَأف 
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َفُعوا ...{ ِ َأِو اد   وقوله: }َقاِتُلوا  ِفي َسِبيِل ّللاه
 يقول: كث روا، فإنكم إذا كث رتم دفعتم القوم بكثرتكم.

 
َسَبنه الهذِ  َزُقوَن * َفِرِحيَن ِبَمآ آَتاُهُم ّللاهُ مِ } َواَل َتح  َياٌء ِعنَد َربِ ِهم  ُير  َواتًا َبل  َأح  ِ َأم  ن يَن ُقِتُلوا  ِفي َسِبيِل ّللاه

َزُنونَ  ٌف َعَلي ِهم  َواَل ُهم  َيح  َتب ِشُروَن ِبالهِذيَن َلم  َيل َحُقوا  ِبِهم مِ ن  َخل ِفِهم  َأاله َخو  ِلِه َوَيس    {َفض 
 

َزُقوَن...{ َياٌء ِعنَد َربِ ِهم  ُير   وقوله: }َبل  َأح 
 وقوله: }َفِرِحيَن...{

]لو كانت رفعا على "بل أحياء فرحون" لجاز. ونصبها على االنقطاع من الهاء فى "ربهم". وإن شئت 
{ من َتب ِشُروَن ِبالهِذيَن َلم  َيل َحُقوا  ِبِهم مِ ن  َخل ِفِهم  إخوانهم الذين يرجون لهم الشهادة  يرزقون فرحين[ }َوَيس 

 للذى رأوا من ثواب هللا فهم يستبشرون بهم.
{ يستبشرون لهم بأنهم ال خوف عليهم "وال حزن". ٌف َعَلي ِهم   وقوله: }َأاله َخو 
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ٍل َوَأنه ّللاهَ  ِ َوَفض  َمٍة مِ َن ّللاه َتب ِشُروَن ِبِنع  ِمِنيَن {} َيس  َر ال ُمؤ    اَل ُيِضيُع َأج 
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ِمِنيَن...{ َر ال ُمؤ  ٍل َوَأنه ّللاهَ اَل ُيِضيُع َأج   وقوله: }َوَفض 
تقرأ بالفتح والكسر. من فتحها جعلها خفضا متبعة للنعمة. ومن كسرها استأنف. وهى قراءة عبدهللا 

ة لمن كسر.  "وهللا ال يضيع" فهذه حجه
 

ُبَنا ّللاهُ َونِ } الهِذيَن َقا ُهم  َفَزاَدُهم  ِإيَمانًا َوَقاُلوا  َحس  َشو  َم ال َوِكيُل {َل َلُهُم النهاُس ِإنه النهاَس َقد  َجَمُعوا  َلُكم  َفاخ   ع 
 

  وقوله: }الهِذيَن َقاَل َلُهُم النهاُس...{
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. بعثه أبو سفيان وأصحابه فقالوا: و)الناس( فى هذا الموضع واحد، وهو ُنَعيم بن مسعود األشجعى  
فه حتى ال يلقانا ببدر الصغرى، وكانت ميعادا بينهم يوم  -صلى هللا عليه وسلم  -َثبِ ط محمدا  أو خو 

أُحد. فأتاهم ُنَعيم فقال: قد أتوكم فى بلدتكم فصنعوا بكم ما صنعوا، فكيف بكم إذا وردتم عليهم فى 
؟ فأنزل  ِلَياَءُه{.بلدتهم وهم أكثر وأنتم أقل  ُف َأو  ي َطاُن ُيَخوِ   هللا تبارك وتعالى: }ِإنهَما ذاِلُكُم الشه

 
ِمِنيَن { ِلَياَءُه َفاَل َتَخاُفوُهم  َوَخاُفوِن ِإن ُكنُتم  مُّؤ  ُف َأو  ي َطاُن ُيَخوِ   } ِإنهَما ذاِلُكُم الشه

 
ِلَياءَ  ُف َأو  ي َطاُن ُيَخوِ   ُه...{أما قوله: }ِإنهَما ذاِلُكُم الشه

فكم بأوليائه "فال تخافوهم" ومثل ذلك قوله: }ِلينِذر يوم التالِق{ معناه: لينذركم يوم التالق.  يقول: يخو 
 وقوله: }ِلينِذر بأسا شِديدا{ المعنى: لينذركم بأسا شديدا؛ البأس ال ينذر، وإنما ينَذر به.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) آل عمران (

َسَبنه  ُم } َواَل َيح  َداُدوا  ِإث َمًا َوَله  ِلي َلُهم  ِلَيز  ُفِسِهم  ِإنهَما ُنم  ِلي َلُهم  َخي ٌر أَلن   َعَذاٌب مُِّهيٌن { الهِذيَن َكَفُروا  َأنهَما ُنم 
 

}... ُفِسِهم  ِلي َلُهم  َخي ٌر أَلن  َسَبنه الهِذيَن َكَفُروا  َأنهَما ُنم   وقوله: }َواَل َيح 
بن" قال "إنما" وقد قرأها بعضهم "وال تحسبن الِذين كفرا أنما" بالتاء والفتح على ومن قرأ "وال تحس

اَعَة َأن  َتأ ِتَيُهم{ على  التكرير: ال تحسبنهم ال تحسبن أنما نملى لهم، وهو كقوله: }َهل  َين ُظُروَن ِإاله السه
  التكرير: هل ينظرون إال أن تأتيهم.
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ِلَعكُ  } مها َكاَن ّللاهُ  ُتم  َعَلي ِه َحتهى َيِميَز ال َخِبيَث ِمَن الطهيِ ِب َوَما َكاَن ّللاهُ ِلُيط  ِمِنيَن َعَلى َمآ َأن  م  ِلَيَذَر ال ُمؤ 
ِمُنوا  َوَتته  ِ َوُرُسِلِه َوِإن ُتؤ  ُسِلِه َمن َيَشآُء َفآِمُنوا  ِباَّلله َتِبي ِمن رُّ َ َيج  ٌر َعِظيٌم َعَلى ال َغي ِب َوَلِكنه ّللاه ُقوا  َفَلُكم  َأج 

} 
 

ُتم  َعَلي ِه...{ ِمِنيَن َعَلى َمآ َأن   وقوله: }مها َكاَن ّللاهُ ِلَيَذَر ال ُمؤ 
قال المشركون للنبى  صلى هللا عليه وسلم: مالك تزعم أن الرجل منا فى النار، فإذا صبأ إليك وأسلم 

بل أن يأتيك حت ى نعرفهم، فأنزل هللا تبارك وتعالى: قلت: هو فى الجنة، فأعلمنا من ذا يأتيك ِمنها ق
ِمِنيَن{ على ما تقولون أيها المشركون "حت ى َيميَز ال َخِبيَث ِمَن الط يِ ِب" ثم قال:  }مها َكاَن ّللاهُ ِلَيَذَر ال ُمؤ 

 لم يكن هللا ليعلمكم ذلك فيطلعكم على غيبه.
 

َسَبنه الهِذيَن َيب َخُلوَن  ُقوَن َما َبِخُلوا  } َواَل َيح  ِلِه ُهَو َخي رًا لهُهم  َبل  ُهَو َشرٌّ لهُهم  َسُيَطوه ِبَمآ آَتاُهُم ّللاهُ ِمن َفض 
َمُلوَن َخِبيٌر { ِض َوّللاهُ ِبَما َتع  َماَواِت َواأَلر  ِ ِميَراُث السه ِقَياَمِة َوَّلله َم ال   ِبِه َيو 

 
َسَبنه الهِذيَن َيب   ...{وقوله: }َواَل َيح  ِلِه ُهَو َخي رًا لهُهم   َخُلوَن ِبَمآ آَتاُهُم ّللاهُ ِمن َفض 

]يقال: إنما "هو" ههنا عماد، فأين اسم هذا العماد؟ قيل: هو مضمر، معناه: فال يحسبن الباخلون 
البخل هو خيرا لهم[ فاكتفى بذكر يبخلون من البخل؛ كما تقول فى الكالم: قدم فالن فُسِررت به، 

 د: سررت بقدومه، وقال الشاعر:وأنت تري
 ِإذا ُنهى السِفيُه َجَرى إليه * وخالف، والسِفيُه إلى ِخالفِ 

  يريد: إلى السفه. وهو كثير فى الكالم.
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ق شجاعا أقرع  ُقوَن َما َبِخُلوا  ِبِه{ يقال: هى الزكاة، يأتى الذى َمَنعها يوم القيامة قد ُطوِ  وقوله: }َسُيَطوه
يه، يقول: أنا الزكاة التى منعتنى.بفيه زبي  بتان يلدغ خد 

ِض{. المعنى: يميت هللا أهل السموات وأهل األرض ويبقى وحده،  َماَواِت َواأَلر  ِ ِميَراُث السه وقوله: }َوَّلله
 فذلك ميراثه تبارك وتعالى: أنه يبقى ويفنى كل شىء.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) آل عمران (
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َلُهُم األَ } لهَقد   ُتُب َما َقاُلوا  َوَقت  ِنَيآُء َسَنك  ُن أَغ  َ َفِقيٌر َوَنح  َل الهِذيَن َقاُلوا  ِإنه ّللاه نِبَياَء ِبَغي ِر َحقٍ  َسِمَع ّللاهُ َقو 

 َوَنُقوُل ُذوُقوا  َعَذاَب ال َحِريِق {
 

ُتُب َما َقاُلوا ...{  وقوله: }َسَنك 
 مزة اعتبارا؛ النها فى مصحف عبدهللا.وقرئ "سُيكتب ما قالوا" قرأها ح

َباٍن َتأ ُكُلُه النه  ِمَن ِلَرُسوٍل َحتهى َيأ ِتَيَنا ِبُقر  َنا َأاله ُنؤ  َ َعِهَد ِإَلي  اُر ُقل  َقد  َجآَءُكم  ُرُسٌل مِ ن } الهِذيَن َقاُلوا  ِإنه ّللاه
ُتم  َفِلَم َقَتل تُ  ِلي ِبال َبيِ َناِت َوِبالهِذي ُقل   ُموُهم  ِإن ُكنُتم  َصاِدِقيَن {َقب 

 
َباٍن َتأ ُكُلُه النهاُر...{  وقوله: }َحتهى َيأ ِتَيَنا ِبُقر 

 كان هذا. والقربان نار لها حفيف وصوت شديد كانت تنزل على بعض األنبياء.
ُكم  ُرُسٌل مِ ن فلمها قالوا ذلك للنبى  صلى هللا عليه وسلم قال هللا تبارك وتعالى "قل" يا محمد }َقد  َجآءَ 

ُتُموُهم  ِإن ُكنُتم  َصاِدِقيَن{. ِلي ِبال َبيِ َناِت{ وبالقربان الذى قلتم }َفِلَم َقَتل   َقب 
 

َسَبنه  َعُلوا  َفاَل َتح  َمُدوا  ِبَما َلم  َيف  ُيِحبُّوَن َأن ُيح  ا  وه َرُحوَن ِبَمآ َأَتو  َسَبنه الهِذيَن َيف  َن ال َعَذاِب ُهم  ِبَمَفاَزٍة م ِ } اَل َتح 
 َوَلُهم  َعَذاٌب َأِليٌم {

 
َعُلوا ...{ َمُدوا  ِبَما َلم  َيف  ُيِحبُّوَن َأن ُيح  ا  وه َرُحوَن ِبَمآ َأَتو  َسَبنه الهِذيَن َيف    وقوله: }اَل َتح 
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وفى قراءة عبدهللا "فمن يقول: بما فعلوا؛ كما قال: }لقد جئِت شيئا فِريا{ كقوله: }واللذان َيأ ِتياِنها ِمنكم{ 
ل والصالة  َمُدوا ِبما لم يفعلوا{ قالوا: نحن أهل العلم األو  أتى فاحشة فعله". وقوله: }وُيِحبُّون َأن ُيح 

مدوا ِبما لم  ون بمحمد صلى هللا عليه وسلم، فذلك قوله: }وُيِحبُّون أن ُيح  األولى، فيقولون ذلك وال يقر 
َعُلوا{.  َيف 

َسَبنهُهم  ِبَمَفاَزٍة مِ َن ال َعَذاِب{. يقول: ببعيد من العذاب. )قال قال الفراء: من زعم أن أوفى وقوله: }َفاَل َتح  
، ومنه قول هللا  هذه اآلية على غير معنى بل فقد افترى على هللا؛ ألن هللا تبارك وتعالى ال َيُشك 

 تبارك وتعالى: }وأرسلناه إلى ِمائِة ألٍف َأو يِزيدون{.(
 

 الواردة في آيات سورة ) آل عمران (المعاني 
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ِض  َماَواِت َواأَلر  َ ِقَيامًا َوُقُعودًا َوَعَلى ُجُنوِبِهم  َوَيَتَفكهُروَن ِفي َخل ِق السه ُكُروَن ّللاه َت } الهِذيَن َيذ  َربهَنآ َما َخَلق 

 َهذا َباِطاًل ُسب َحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النهاِر {
 

...{وقوله: }الهِذيَن يَ  َ ِقَيامًا َوُقُعودًا َوَعَلى ُجُنوِبِهم  ُكُروَن ّللاه  ذ 
يقول القائل: كيف عطف بعلى على األسماء؟ فيقال: إنها فى معنى األسماء أال ترى أن قوله: 

ِبه"،  {: ونياما، وكذلك عطف األسماء على مثلها فى موضع آخر، فقال: "دعانا ِلجن  }َوَعَلى ُجُنوِبِهم 
 أو قاعدا أو قائما" فلجنبه، وعلى جنبه سواء.يقول: مضطجعا "

 
ِفر  َلَنا ذُ  َنا ُمَناِديًا ُيَناِدي ِلإِليَماِن َأن  آِمُنوا  ِبَربِ ُكم  َفآَمنها َربهَنا َفاغ  بهَنآ ِإنهَنآ َسِمع  ُنوَبَنا َوَكفِ ر  َعنها َسيِ َئاِتَنا } ره

 َوَتَوفهَنا َمَع اأَلب َراِر {
 

 ِدي ِلإِليَماِن...{وقوله: }ُيَنا
َحى لَها" يريد إليها، وهدانا إلى هذا.  كما قال: "الذى هدانا لهذا" و "أو 

 
ِباَلِد { نهَك َتَقلُُّب الهِذيَن َكَفُروا  ِفي ال    } اَل َيُغره
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ِباَلِد...{ نهَك َتَقلُُّب الهِذيَن َكَفُروا  ِفي ال   وقوله: }اَل َيُغره
نك ذلك.كانت اليهود ت : ال يغره  ضرب فى األرض فتصيب األموال، فقال هللا عز  وجل 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) آل عمران (

 
 } َمَتاٌع َقِليٌل ُثمه َمأ َواُهم  َجَهنهُم َوِبئ َس ال ِمَهاُد {

 
 وقوله: }َمَتاٌع َقِليٌل...{

 فى الدنيا.
 

ا  َربهُهم   ِ  } َلِكِن الهِذيَن اتهَقو  ِ َوَما ِعنَد ّللاه ِتَها اأَلن َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها ُنُزاًل مِ ن  ِعنِد ّللاه ِري ِمن َتح  َلُهم  َجنهاٌت َتج 
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 َخي ٌر لِ أَلب َراِر {
 

}...ِ  وقوله: }ُنُزاًل مِ ن  ِعنِد ّللاه
را؛ كما تقول: هو لك هب  ًة وبيعا وصدقة.و)ثوابا( خارجان من المعنى: لهم ذلك نزال وثوابا، مفسِ 

 
ِ َوَمآ ُأنِزَل ِإَلي ُكم  َوَمآ ُأنِزَل ِإَلي ِهم  َخاِشِعيَن َّللهِ  ِمُن ِباَّلله َتُروَن ِبآَياِت  } َوِإنه ِمن  أَه ِل ال ِكَتاِب َلَمن ُيؤ  اَل َيش 

ُرُهم  ِعنَد َربِ ِهم  ِإنه ّللاهَ َسرِ  لـاِئَك َلُهم  َأج  ِ َثَمنًا َقِلياًل ُأو   يُع ال ِحَساِب {ّللاه
 

}...ِ  وقوله: }َخاِشِعيَن َّلله
 معناه: يؤمنون به خاشعين.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) آل عمران (

 
ِلُحوَن { َ َلَعلهُكم  ُتف  ِبُروا  َوَصاِبُروا  َوَراِبُطوا  َواتهُقوا  ّللاه  } َيا َأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  اص 

 
ِبُروا ...{ وقوله: }َيا َأيَُّها  الهِذيَن آَمُنوا  اص 

كم فال يكونن  أصبر منكم.  مع نبيكم على الجهاد )وصاِبروا( عدو 
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) النساء (
 

َجَها َوَبثه مِ  ٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن َها َزو  ن ُهَما ِرَجااًل َكِثيرًا َوِنَسآًء }ياَأيَُّها النهاُس اتهُقوا  َربهُكُم الهِذي َخَلَقُكم  مِ ن نهف 
َ َكاَن َعَلي ُكم  َرِقيبًا { َحاَم ِإنه ّللاه َ الهِذي َتَسآَءُلوَن ِبِه َواأَلر    َواتهُقوا  ّللاه
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ٍس َواِحَدٍة...{  وقوله تبارك وتعالى: }الهِذي َخَلَقُكم  مِ ن نهف 
ة لتأنيث النفس، وهو ]يعنى[ آدم. ولو كانت )من نفس قال )واحدة( ألن النفس مؤنثة، فقال: واحد

 واحد( لكان صوابا، يذهب إلى تذكير الرجل.
وقوله: }َوَبثه ِمن ُهَما{ العرب تقول: بثه هللا الخلق: أى نشرهم. وقال فى موضع آخر: }كالَفراِش 

 ى، وأبثثتك.الَمب ثوث{ ومن العرب من يقول: َأبث  هللا الخلق. ويقولون: بثثتك ما فى نفس
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ثنا  َحاَم{ فنصب األرحام؛ يريد واتقوا األرحام أن تقطعوها. قال: حد  وقوله: }الهِذي َتَسآَءُلوَن ِبِه َواأَلر 
ثنى شريك بن عبدهللا عن األعمش عن إبراهيم أنه خفض األرحام، قال: هو كقولهم:  الفر اء قال: حد 

ا على مخفوض وقد ُكِنى عنه، وقد قال الشاعر باَّلل والرحم؛ وفيه قبح؛ ألن العرب ال ترد  مخفوض
 فى جوازه:

ط َنَفاِنف واِرى سيوَفنا * وما بينها وال َكعِب َغو   ُنَعل ق فى مثِل السه
 وإنما يجوز هذا فى الشعر لضيقه.

غم التاء عند السين. اءلون به" يريد: تتساءلون به، فأد   وقرأ بعضهم "َتسه
 

َوالَ  َواِلُكم  ِإنهُه َكاَن ُحوبًا كَ }َوآُتوا  ال َيَتاَمى َأم  َواَلُهم  ِإَلى َأم  ُلوا  ال َخِبيَث ِبالطهيِ ِب َواَل َتأ ُكُلوا  َأم   ِبيرًا {ُهم  َواَل َتَتَبده
 

ُلوا  ال َخِبيَث ِبالطهيِ ِب...{  وقوله: }َواَل َتَتَبده
 وأموالكم حالل. يقول: ال تأكلوا أموال اليتامى بدل أموالكم، وأموالهم عليكم حرام،

وقوله: }ِإنهُه َكاَن ُحوبًا َكِبيرًا{ الحوب: اإلثم العظم. ورأيت بنى َأَسد يقولون الحائب: القاتل، وقد حاب 
با كبيرا(  يحوب. وقرأ الحسن )إنه كان َحو 

 
َيَتاَمى َفانِكُحوا  َما َطاَب َلُكم  مِ َن النِ سَ  ِسُطوا  ِفي ال  ُتم  َأاله ُتق  ُتم  َأاله }َوِإن  ِخف  آِء َمث َنى َوُثاَلَث َوُرَباَع َفِإن  ِخف 

َنى َأاله َتُعوُلوا  { ِدُلوا  َفَواِحَدًة َأو  َما َمَلَكت  َأي َماُنُكم  ذاِلَك َأد    َتع 
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}... َيَتاَمى َفانِكُحوا  َما َطاَب َلُكم  ِسُطوا  ِفي ال  ُتم  َأاله ُتق   وقوله: }َوِإن  ِخف 
مى فى هذا الموضع أصحاب األموال، فيقول القائل: ما َعَدل الكالَم من أموال اليتامى إلى واليتا

النكاح؟ فيقال: إنهم تركوا مخالطة اليتامى تحر جا، فأنزل هللا تبارك وتعالى: فإن كنتم تتحرجون من 
َرجوا من جمعكم بين النساء ثم ال تعدلون بينهن، }َفانِكُحوا   { يعنى مؤاكلة اليتامى فاح  َما َطاَب َلُكم 

{ ولم يقل: من طاب. وذلك أنه ذهب إلى  الواحدة إلى األربع. فقال تبارك وتعالى: }َما َطاَب َلُكم 
{ يريد: أو ملك أيمانكم. ولو قيل فى هذين )من( كان صوابا،  الفعل كما قال }َأو  َما َمَلَكت  َأي َماُنُكم 

فى الكالم: خذ من عبيدى ما شئت، إذا أراد مشيئتك، ولكن الوجه ما جاء به الكتاب. وأنت تقول 
 فإن قلت: من شئت، فمعناه: خذ الذى تشاء.

؛ أال ترى  َرى. وذلك أنهن مصروفات عن جهاتهن  وأما قوله: }َمث َنى َوُثاَلَث َوُرَباَع{ فإنها حروف ال ُتج 
ث. فكان ال متناعه من أنهن  للثالث والثالثة، وأنهن ال يضفن إلى ما يضاف إليه الثالثة والثال
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االضافة كأن  فيه األلف والالم. وامتنع من األلف والالم ألن فيه تأويل اإلضافة؛ كما كان بناء 
الثالثة أن تضاف إلى جنسها، فيقال: ثالث نسوة، وثالثة رجال. وربما جعلوا مكان ُثاَلث وُرَباع 

َر ُثالث رى أيضا؛ كما لم ُيج  َبع، فال ُيج  وُرباع ألنه مصروف، فيه من العل ة ما فى ُثالث  َمث َلث وَمر 
وُرباع. ومن جعلها نكرة وذهب بها إلى األسماء أجراها. والعرب تقول: ادخلوا ُثالَث ُثالَث، وُثالثا 

 ثالثا. وقال الشاعر:
حدِ   ]وإنه الغالم المستهام بذكره[ * قَتل نا به ِمن َبين َمث نًى وَمو 

 وساٍد مع اإلظالم فى رمح معبدِ بأربعٍة منكم وآخر خامٍس * 
فوجه الكالم أال  ُتجرى وأن تجعل معرفة؛ ألنها مصروفة، والمصروف ِخل قته أن ُيترك على هيئته، 

  مثل: ُلَكع وَلكاع. وكذلك قوله: }ُأوِلى َأجِنحٍة َمث َنى وُثالَث وُرباع{.
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َحُد وُأحاد وُوحاد، ومثنى وُثنَ   اء؛ وأنشد بعضهم:والواحد يقال فيه َمو 
َعَقت ها َصواهله َق تحَت َلبانه * ُأحاَد وَمث َنى َأص  ر   َترى النَُّعراِت الزُّ

وقوله: }َفَواِحَدًة{ تنصب على: فإن خفتم أال  تعدلوا على األربع فى الحب  والجماع فانكحوا واحدة أو 
ما قال }فإن لم يكونا رجلين ما ملكت أيمانكم ال وقت عليكم فيه. ولو قال: فواحدٌة، بالرفع كان ك
 فرجل وامرأتان{ كان صوابا على قولك: فواحدة )مقنع، فواحدة( ِرضا.

َنى َأاله َتُعوُلوا {: أال  تميلوا. وهو أيضا فى كالم العرب: قد عال يعول. وفى قراءة  وقوله: }ذاِلَك َأد 
يشق  عليه أن يأتينى بهم جميعا. والفقر  عبدهللا: )وال َيُعل  أن يأِتيِنى بهم جميعا( كأنه فى المعنى: وال

لة؛ وقال الشاعر:  يقال منه عال يعيل َعي 
 وال يدرى الفقير متى غناه * وال يردى الغِنىُّ متى َيِعيل
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ن   ٍء مِ  َلًة َفِإن ِطب َن َلُكم  َعن َشي   ُه َنف سًا َفُكُلوُه َهِنيئًا مهِريئًا {}َوآُتوا  النِ َسآَء َصُدَقاِتِهنه ِنح 

 
َلًة...{  وقوله: }َوآُتوا  النِ َسآَء َصُدَقاِتِهنه ِنح 

يعنى أولياء النساء ال األزواج: وذلك أنهم كانوا فى الجاهلية ال يعطون النساء من مهورهن شيئا، 
 فأنزل هللا تعالى: أعطوهن صدقاتهن نحلة، يقول: هبة وعطية.

سًا{. ولم يقل طبن. وذلك أن المعنى وقوله: }فَ  ن ُه َنف  ٍء مِ  : فإن -وهللا أعلم  -ِإن ِطب َن َلُكم  َعن َشي 
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رة؛ كما قالوا: أنت  طابت أنفسهن لكم عن شىء. فنِقل الفعل من األنفس إليهن فخرجت النفس مفس 
ل إلى صاحب الوجه خرج الوجه مفس ِ  را لموِقع الفعل. حسن وجها، والفعل فى األصل للوجه، فلم ا حو 

د النفس. ولو جمعت لكان صوابا؛ ومثله ضاق به ذراعى، ثم تحول الفعل من الذراع إليك:  ولذلك وح 
فتقول َقِررت به عينا. قال هللا تبارك وتعالى: }فكِلى واشربى وقر ى عينا{. وقال: }ِسىء ِبِهم وضاق 

  بهم ذرعا{؛ وقال الشاعر:
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 لَعضالت قلنا * إليك إليك ضاق بها ذراعاإذا الت يهاُز ذو ا
وإنما قيل: ذرعا وذراعا ألن المصدر واالسم فى هذا الموضع يدال ن على معنى واحد، فلذلك َكَفى 

 المصدر من االسم.
 

ُزُقوُهم  ِفيَها َواك   َواَلُكُم الهِتي َجَعَل ّللاهُ َلُكم  ِقَيامًا َوار  َفَهآَء َأم  ُتوا  السُّ ُروفًا {}َواَل ُتؤ   ُسوُهم  َوُقوُلوا  َلُهم  َقو اًل مهع 
 

َواَلُكُم...{ َفَهآَء َأم  ُتوا  السُّ  وقوله: }َواَل ُتؤ 
السفهاء: النساء والصبيان }الهِتي َجَعَل ّللاهُ َلُكم  ِقَيامًا{ يقول التى بها تقومون قواما وقياما. وقرأ نافع 

 حد.وا -وهللا أعلم  -المدنى )ِقَيما( والمعنى 
والعرب تقول فى جمع النساء )الالتى( أكثر مما يقولون )التى(، ويقولون فى جمع األموال وسائر 

 األشياء سوى النساء )التى( أكثر مما يقولون فيه )الالتى(.
 

َفُعوا   دًا َفاد  ن ُهم  ُرش  ُتم  مِ  َتُلوا  ال َيَتاَمى َحتهى ِإَذا َبَلُغوا  النِ َكاَح َفِإن  آَنس  َرافًا  }َواب  َواَلُهم  َواَل َتأ ُكُلوَهآ ِإس  ِإَلي ِهم  َأم 
ُروِف َفِإَذا َدفَ  َيأ ُكل  ِبال َمع  ِفف  َوَمن َكاَن َفِقيرًا َفل  َتع  َبُروا  َوَمن َكاَن َغِني ًا َفل َيس  َواَلُهم  َوِبَدارًا َأن َيك  ُتم  ِإَلي ِهم  َأم  ع 

ِهُدوا  َعَلي ِهم  َوَكَفى ِباَّللهِ   َحِسيبًا { َفَأش 
 

دًا...{ ن ُهم  ُرش  ُتم  مِ   وقوله: }َفِإن  آَنس 
تم منهم رشدا".  يريد: فإن وجدتم. وفى قراءة عبدهللا "فإن أَحس 

{ يعنى األوصياء واليتامى. َواَلُهم  َفُعوا  ِإَلي ِهم  َأم   }َفاد 
َبُروا { )أن( فى موضع نصب. يقول: ال تبادروا ك  برهم.وقوله: }َوِبَدارًا َأن َيك 

. يقول: يأكل قرضا. ُروِف{ هذا الوصى  َيأ ُكل  ِبال َمع   وقوله: }َفل 
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َرُبوَن َوِللنِ َسآِء َنِصيٌب مِ مها َتَرَك ال َواِلَداِن َواألَ  َجاِل َنصِيٌب مِ مها َتَرَك ال َواِلَداِن َواأَلق  َرُبو } لِ لرِ  َن ِممها َقله ِمن ُه ق 
ُروضًا {  َأو  َكُثَر َنِصيبًا مهف 

 
َجاِل َنصِيٌب...{  وقوله: }لِ لرِ 

ُروضًا{. وإنما نصب النصيب المفروض وهو نعت للنكرة ألنه  ثم قال هللا تبارك وتعالى: }َنِصيبًا مهف 
على  حق  حق ا، أخرجه مخرج المصدر. ولو كان اسما صحيحا لم ينصب. ولكنه بمنزلة قولك: لك 

وال تقول: لك على حق  درهما. ومثله عندى درهمان هبًة مقبوضة. فالمفروض فى هذا الموضع 
 بمنزلة قولك: فريضة وفرضا.

 
ُبُع مِ  َواُجُكم  ِإن  لهم  َيُكن  لهُهنه َوَلٌد َفِإن َكاَن َلُهنه َوَلٌد َفَلُكُم الرُّ ُف َما َتَرَك َأز  ِد مها تَ } َوَلُكم  ِنص  َن ِمن َبع  َرك 
ُتم  ِإن لهم  َيُكن  لهُكم  َوَلٌد َفِإن َكاَن َلُكم   ُبُع ِممها َتَرك  َوَلٌد َفَلُهنه الثُُّمُن  َوِصيهٍة ُيوِصيَن ِبَهآ َأو  َدي ٍن َوَلُهنه الرُّ

ِد َوِصيهٍة ُتوُصوَن ِبَهآ َأو  َدي ٍن َوِإن َكاَن َرُجٌل  ُتم مِ ن َبع  ٌت ِممها َتَرك  َرأٌَة َوَلُه َأٌخ َأو  ُأخ  ُيوَرُث َكاَلَلًة َأو ام 
ِد َوِصيهةٍ  َثَر ِمن ذاِلَك َفُهم  ُشَرَكآُء ِفي الثُُّلِث ِمن َبع  ُدُس َفِإن َكاُنوا  َأك  ن ُهَما السُّ ُيوَصى ِبَهآ  َفِلُكلِ  َواِحٍد مِ 

ِ َوّللاهُ   َعِليٌم َحِليٌم { َأو  َدي ٍن َغي َر ُمَضآرٍ  َوِصيهًة مِ َن ّللاه
 

 وقوله: }ُيوَرُث َكاَلَلًة...{
  الكاللة: ما خال الولد والوالد.
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ٌت{ ولم يقل: ولهما؛ وهذا جائز؛ إذا جاء حرفان فى معنى واحد بأو أسندَت  وقوله: }َوَلُه َأٌخ َأو  ُأخ 
من كان له أخ أو أخت  التفسير إلى أي هما شئت. وإن شئت ذكرتهما فيه جميعا؛ تقول فى الكالم:

فليِصل ه، تذهب إلى األخ )و( فليِصلها، تذهب إلى األخت. وإن قلت )فليصلهما( فذلك جائز. وفى 
قراءتنا )إن يكن غِنيا أو فِقيرا فاَّلل أولى ِبِهما( وفى إحدىالقراءتين )فاَّلل أولى بهم( ذهب إلى الِجَماع 
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 )والذين يفعلون ِمنكم فآذوهما( فذهب إلى الجمع ألنهما ألنهما اثنان غير مَوقهتين. وفى قراءة عبدهللا
 اثنان غير موقتين، وكذلك فى قراءته: )والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما(.

. { يقول: يوصى بذلك غير مضار   وقوله: }َغي َر ُمَضآرٍ 
دُس  قولك: لك درهمان  وِصيًة ِمن هللا{ مثل -ونصب قوله وصية من قوله: }ِلكل  واِحٍد منهما السُّ

 نفقًة إلى أهلك، وهو مثل قوله }نصيبا مفروضا{.
 

ِتَها اأَلن َهاُر َخاِلِديَن فِ  ِري ِمن َتح  ِخل ُه َجنهاٍت َتج  َ َوَرُسوَلُه ُيد  ِ َوَمن ُيِطِع ّللاه ُز } ِتل َك ُحُدوُد ّللاه يَها َوذاِلَك ال َفو 
 ال َعِظيُم {

 
 ...{{وقوله: }ِتل َك ُحُدوُد ّللاهِ 

 معناه: هذه حدود هللا .
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ن ُكم  َفِإن َشِهُدوا  َفَأم   َبعًة مِ  ِهُدوا  َعَلي ِهنه َأر  َتش  َفاِحَشَة ِمن نِ َسآِئُكم  َفاس  ُبُيوِت } َوالالهِتي َيأ ِتيَن ال  ِسُكوُهنه ِفي ال 
ُت أَ  َلَحا َحتهى َيَتَوفهاُهنه ال َمو  َعَل ّللاهُ َلُهنه َسِبياًل * َواللهَذاَن َيأ ِتَياِنَها ِمنُكم  َفآُذوُهَما َفِإن َتاَبا َوَأص  و  َيج 

َ َكاَن َتوهابًا رهِحيمًا { ِرُضوا  َعن ُهَمآ ِإنه ّللاه  َفَأع 
 

  وقوله: }َوالالهِتي َيأ ِتيَن ال َفاِحَشَة...{
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)والالتى يأِتين بالفاحشة( والعرب تقول: أتيت أمرا عظيما، وأتيت بأمر عظيم، وفى قراءة عبدهللا 
ا{ ولو كانت  وتكلمت كالما قبيحا، وبكالم قبيح. وقال فى مريم }لقد ِجئِت شيئا فِري ا{ و }ِجئتم شيئا ِإد 

 فيه الباء لكان صوابا.
ن الفاحشة حتى أنزل هللا تبارك وقوله: }فأمِسكوهن ِفى البيوِت{ كن ُيحَبسن فى بيوت لهن إذا أتي

 وتعالى: قوَله: }َواللهَذاَن َيأ ِتَياِنَها ِمنُكم  َفآُذوُهَما...{
 فنسَحت  هذه األولى.

 
وَء ِبَجَهاَلٍة ُثمه َيُتوُبوَن ِمن َقِريٍب َفُأو اَلِئَك يَ  َمُلوَن السُّ ِ ِللهِذيَن َيع  َبُة َعَلى ّللاه  َعَلي ِهم  َوَكاَن ُتوُب ّللاهُ }ِإنهَما التهو 
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 ّللاهُ َعِليمًا َحِكيمًا {
 

 وقوله: } ُثمه َيُتوُبوَن ِمن َقِريٍب...{
ته أو فى مرضه قبل أن ينزل به الموت فتوبته مقبوله.  يقول: قبل الموت. فمن تاب فى صحه

وَء ِبَجَهاَلٍة{ ال يجهلون أنه ذنب، ولكن ال يعلمون ُكن ه  َمُلوَن السُّ  ما فيه كعلم العاِلم.وقوله: }َيع 
 

ُت َقاَل ِإنِ ي ُتب ُت اآل يِ َئاِت َحتهى ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم ال َمو  َمُلوَن السه َبُة ِللهِذيَن َيع  َن َواَل الهِذيَن }َوَلي َسِت التهو 
َنا َلُهم  َعَذابًا َأِليمًا { َتد   َيُموُتوَن َوُهم  ُكفهاٌر ُأو اَلِئَك أَع 

 
  الهِذيَن َيُموُتوَن َوُهم  ُكفهاٌر...{وقوله: }َوالَ 

)الذين( فى موضع خفض. يقول: إن أسلم الكافر فى مرضه قبل أن ينزل به الموت كان مقبوال، فإذا 
 نزل به الموت فال توبة.
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ِض َمآ آَتي ُتُموُهنه ِإاله }َيا َأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  اَل َيِحلُّ َلُكم  َأن َترِ  َهُبوا  ِبَبع  ُضُلوُهنه ِلَتذ  ُثوا  النِ َسآَء َكر هًا َواَل َتع 

ئًا  َرُهوا  َشي  ُتُموُهنه َفَعَسى َأن َتك  ُروِف َفِإن َكِره  َعَل ّللاهُ ِفيِه َأن َيأ ِتيَن ِبَفاِحَشٍة مَُّبيِ َنٍة َوَعاِشُروُهنه ِبال َمع  َوَيج 
  ِثيرًا {َخي رًا كَ 
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 وقوله: }اَل َيِحلُّ َلُكم  َأن َتِرُثوا  النِ َسآَء َكر هًا...{
كان الرجل إذا مات عن امرأته وله ولد من غيرها وثب الولد فألقى ثوبه عليها، فتزو جها بغير مهر 

 َيِحلُّ َلُكم  َأن َتِرُثوا  إال مهر األول، ثم أضره ِبها ليرثها ما ورثت من أبيه، فأنزل هللا تبارك وتعالى: }الَ 
{ )تعضلوهن( فى موضع نصب بأن. وهى فى قراءة عبدهللا )وال أن  ُضُلوُهنه النِ َسآَء َكر هًا َواَل َتع 

( ولو كانت جزما على النهى كان صوابا.  تعضلوهن 
 

َن ِمنُكم ٍض َوَأَخذ  ُضُكم  ِإَلى َبع  يَثاقًا َغِليظًا { } َوَكي َف َتأ ُخُذوَنُه َوَقد  َأف َضى َبع   مِ 
 

ٍض...{ ُضُكم  ِإَلى َبع   وقوله: }َوَقد  َأف َضى َبع 
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 اإلفضاء أن يخلو بها وإن لم يجامعها.
يَثاقًا َغِليظًا{ الغليظ الذى أخذنه قوله تبارك وتعالى }فإمساك ِبمعروٍف أو تسريٌح بإحسان{.  وقوله }مِ 

 
َمت  َعَلي ُكم  ُأمهَهاُتُكم  َوَبنَ  ِت َوُأمهَهاُتُكُم } ُحرِ  اُتُكم  َوَأَخَواُتُكم  َوَعمهاُتُكم  َوَخااَلُتُكم  َوَبَناُت اأَلِخ َوَبَناُت اأُلخ 

َضاَعِة َوُأمهَهاُت ِنَسآِئُكم  َوَرَباِئُبُكُم الالهِتي ِفي ُحُجوِرُكم   َنُكم  َوَأَخَواُتُكم مِ َن الره َضع  مِ ن نِ َسآِئُكُم  الالهِتي َأر 
َناِئُكُم الهِذينَ الاله  ُتم  ِبِهنه َفاَل ُجَناَح َعَلي ُكم  َوَحاَلِئُل َأب  ُتم  ِبِهنه َفِإن لهم  َتُكوُنوا  َدَخل  اَلِبُكم  َوَأن ِتي َدَخل   ِمن  َأص 

َ َكاَن َغُفورًا رهِحيمًا { َتي ِن ِإاله َما َقد  َسَلَف ِإنه ّللاه َمُعوا  َبي َن اأُلخ   َتج 
 

َتي ِن...{وقوله:  َمُعوا  َبي َن االخ   }َوَأن َتج 
 أن فى موضع رفع؛ كقولك: والجمع بين األختين.
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ِ َعَلي ُكم  َوُأِحله َلُكم  مها وَ  َت َأي َماُنُكم  ِكَتاَب ّللاه َصَناُت ِمَن النِ َسآِء ِإاله َما َمَلك  َتُغوا  } َوال ُمح  َراَء َذِلُكم  َأن َتب 
ُتم  ِبِه ِمن ُهنه َفآُتوُهنه ُأُجوَرُهنه َفِريَضًة َوالَ  َتع  َتم  ِصِنيَن َغي َر ُمَساِفِحيَن َفَما اس  َواِلُكم  مُّح   ُجَناَح َعَلي ُكم  ِفيَما ِبَأم 

َ َكاَن َعِليماً  َفِريَضِة ِإنه ّللاه ِد ال  ُتم  ِبِه ِمن َبع   َحِكيمًا { َتَراَضي 
 

َصَناُت ِمَن النِ َسآِء...{  وقوله: }َوال ُمح 
المحصنات: العفائف. والمحصنات: ذوات األزواج التى أحصنهن  أزواجهن. والنصب فى 

المحصنات أكثر. وقد روى علقمة: "المحصنات" بالكسر فى القرآن كله إال قوله }والمحَصنات من 
الزوج من سبايا المشركين. يقول: إذا كان لها زوج فى أرضها الن ساء{ هذا الحرف الواحد؛ ألنها ذات 

 استبرأ َتها بحيضة وحلهت لك.
وقوله }ِكتاَب ّللاه عليكم{ كقولك: كتابا من هللا عليكم. وقد قال بعض أهل النحو: معناه: عليكم كتاب 

ل أشبه بالصواب. وقل ما تقول العرب: زيدا عليك، أو زيدا دونك. وه و جائز كأنه منصوب هللا. واألو 
 بشىء مضمر قبله، وقال الشاعر:

َمُدونكا  يأيُّها المائُح َدل وى دونكا * إنى رأيت الناس َيح 
الدلو رفع، كقولك: زيد فاضربوه. والعرب تقول: الليُل فبادروا، والليَل فبادروا. وتنصب الدلو بمضمر 

 فى الخلفة كأنك قلت: دونك دلوى دونك.
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{ يقول: ما سوى ذلكم.وقوله: }َوُأِحله لَ   ُكم  مها َوَراَء َذِلُكم 
ُفرون بما َوراَءه{ يريد: سواه.  وقوله: }َوَيك 

َتُغوا{ يكون موضعها رفعا؛ يكون تفسيرا لـ )ما(، وإن شئت كانت خفضا، يريد: أحل هللا  وقوله: }أن َتب 
 لكم ما وراء ذلكم ألن تبتغوا. وإذا فقدت الخافض كانت نصبا.

ِصِنيَن{ يقول: أن تبتغوا الحالل غير الزنا. والمسافحة الزنا.وقوله: }مُّ    ح 
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ِمَناِت َفِمن  مها َمَلَكت  َأي َماُنُكم مِ ن َفتَ  َصَناِت ال ُمؤ  َتِطع  ِمنُكم  َطو اًل َأن َينِكَح ال ُمح  َياِتُكُم } َوَمن لهم  َيس 
َلُم ِبِإيَماِنكُ  ِمَناِت َوّللاهُ أَع  ُروِف ال ُمؤ  ِلِهنه َوآُتوُهنه ُأُجوَرُهنه ِبال َمع  ِن أَه  ٍض َفانِكُحوُهنه ِبِإذ  ُضُكم  مِ ن َبع  م  َبع 

ِصنه َفِإن  َأَتي َن ِبَفاِحَشٍة َفَعَلي ِهنه ِنص   َداٍن َفِإَذآ ُأح  َصَناٍت َغي َر ُمَساِفَحاٍت َواَل ُمتهِخَذاِت َأخ  ُف َما َعَلى ُمح 
َصَناِت مِ  ِبُروا  َخي ٌر لهُكم  َوّللاهُ َغُفوٌر رهِحيٌم {ال ُمح   َن ال َعَذاِب َذِلَك ِلَمن  َخِشَي ال َعَنَت ِمن ُكم  َوَأن َتص 

 
}...  وقوله: }َذِلَك ِلَمن  َخِشَي ال َعَنَت ِمن ُكم 

يقول: إنما يرخص لكم فى تزويج اإلماء إذا خاف أحدكم أن يفجر. ثم قال: وأن تتركوا تزويجهن 
 أفضل.

 
ِلُكم  َوَيُتوَب َعَلي ُكم  َوّللاهُ َعِليٌم حَ  ِدَيُكم  ُسَنَن الهِذيَن ِمن َقب   ِكيٌم {} ُيِريُد ّللاهُ ِلُيَبيِ َن َلُكم  َوَيه 

 
}...  وقوله: }ُيِريُد ّللاهُ ِلُيَبيِ َن َلُكم 

تى على معنى كى فى وقال فى موضع آخر }وهللا ُيِريُد أن يتوَب عليكم{ والعرب تجعل الالم ال
موضع أن فى أردت وأمرت. فتقول: أردت أن تذهب، وأردت لتذهب, وأمرتك أن تقوم, وأمرتك لتقوم؛ 

ِلم ِلربِ  الَعالِمين{ وقال فى موضع آخر }قل ِإنى ُأِمرت أن أكون  قال هللا تبارك وتعالى }وُأِمرنا ِلُنس 
ل من أسلم{ وقال }يِريدون ِليطِفئوا{ و }أن يطفِ  ئوا{ وإنما صلحت الالم فى موضع أن فى )أمرتك( أو 

وأردت ألنهما يطلبان المستقبل وال يصلحان مع الماضى؛ أال ترى أنك تقول: أمرتك أن تقوم، وال 
يصلح أمرتك أن قمت. فلما رأوا )أن( فى غير هذين تكون للماضى والمستقبل استوثقوا لمعنى 

 بما جمعوا بين ثالثهن؛ أنشدنى أبو ثروان:االستقبال بكى وبالالم التى فى معنى كى. ور 
ملُ  َطى الكماَل فَيك    أردت لكيما ال ترى لَى َعث َرًة * وَمن  ذا الذى ُيع 
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ا على ما فاتكم{ وقال اآلخر فى  فجمع )بين الالم وبين كى( وقال هللا تبارك وتعالى: }ِلكيال َتأ َسو 
 الجمع بينهن:

بتى * فتتركَها َشن ا ببيداَء بلقعأردَت لكيما أن َتَطير ِبق  ر 
 وإنما جمعوا بينهن  التفاقهن  فى المعنى واختالف لفظهن؛ كما قال رؤبة:

ِطراِف * ٍف وال اص   * ِبغيِر ال َعص 
وربما جمعوا بين ما وال وإن التى على معنى الجحد؛ أنشدنى الكسائى فى بعض البيوت: )ال ما إن 

 ف.رأيت مثلك( فجمع بين ثالثة أحر 
وربما جعلت العرب الالم مكان )أن( فيما أشبه )أردت وأمرت( مما يطلب المستقبل؛ أنشدنى األنفى  

 من بنى أنف الناقة من بنى سعد:
 ألم تسَأِل األنفىه يوَم َيُسوقنى * وَيز عم أنى ُمب ِطُل القوِل كاِذُبه  

حك صاحُبه    أحاوَل إعناتى بما قال أم رجا * ليضحك منى أو ليض 
الكالم: رجا أن يضحك منى. وال يجوز: ظننت لتقوم. وذلك أن  )َأن( التى تدخل مع الظن  تكون مع و 

الماضى من الفعل. فتقول: أظن  )أن قد( قام زيد، ومع المستقبل، فتقول: أظن  أن سيقوم زيد، ومع 
تطلب  األسماء فتقول: أظن  أنك قائم. فلم تجعل الالم فى موضعها وال كى فى موضعها إذ لم

 المستقبل وحده. وكلما رأيت )أن( تصلح مع المستقبل والماضى فال ُتدخلنه عليها كى وال الالم.
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ِ َيِسيرًا { ِليِه َنارًا َوَكاَن ذاِلَك َعَلى ّللاه َف ُنص  َوانًا َوُظل مًا َفَسو  َعل  ذاِلَك ُعد   } َوَمن َيف 
 

ِليِه َنارًا...{وقوله:  َف ُنص   }َفَسو 
ِليه، وهما لغتان، وقد قرئتا، من َصَلي ُت وَأصليت. وكأن  َصَلي ت: َتصليه على النار، وكأن   وتقرأ: َنص 

 أصليت: جعلته يصالها.
 

ِخل ُكم  مُّ  َن َعن ُه ُنَكفِ ر  َعن ُكم  َسيِ َئاِتُكم  َوُند  َتِنُبوا  َكَبآِئَر َما ُتن َهو  َخاًل َكِريمًا {} ِإن َتج   د 
 

َخاًل َكِريمًا...{ ِخل ُكم  مُّد    وقوله: }َوُند 
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َرج صدق{ وإدخال صدق. ومن قال: َمدخال  خ  َِ َخل صدق وأخرجنى ُم د  َِ خلنى ُم وَمدخال، وكذلك: }َأد 
وَمخرجا وَمنزال فكأنه بناه على: أدخلنى دخول صدق وأخرجنى خروج صدق. وقد يكون إذا كان 

ا أن يراد به المنزل بعينه؛ كما قال: }رب  أنزلنى َمنزال مباركا{ ولو فتحت الميم كانت كالدار مفتوح
 والبيت. وربما فتحت العرب الميم منه، وال يقال فى الفعل منه إأل أفعلت. من ذلك قوله:

بح الحمد وحيث ُيمسى *  * بَمص 
 وقال اآلخر:

َبحنا * بالخير صب ح ص  ُِ اناالحمد هلل ممسانا وَم  نا ربى ومسه
ل.  وأنشدنى المفضه

ود  واعددت للحرب وث ابة * جواد المحث ة والَمر 
فهذا مما ال يبنى على فعلت، وإنما يبنى على أرودت. فلم ا ظهرت الواو فى الُمرود ظهرت فى 

بح وبناؤه أصبحت ال غير.  الَمرود كما قالوا: َمص 
 

َل ّللاهُ بِ  ا  َما َفضه َتَسُبوا  َوِللنِ َسآِء َنِصيٌب مِ مها } َواَل َتَتَمنهو  َجاِل َنِصيٌب مِ مها اك  ٍض لِ لرِ  َضُكم  َعَلى َبع  ِه َبع 
ٍء َعِليمًا { َ َكاَن ِبُكلِ  َشي  ِلِه ِإنه ّللاه َأُلوا  ّللاهَ ِمن َفض  َتَسب َن َواس   اك 

 
َضُكم   َل ّللاهُ ِبِه َبع  ا  َما َفضه ٍض...{وقوله: }َواَل َتَتَمنهو   َعَلى َبع 

م؛ إنما هو من هللا أدب. وإنما قالت أم َسَلمة وغيرها: ليتنا كنا رجاال فجاهدنا  ليس هذا بنهى محر 
َل ّللاهُ{ وقد جاء: ال  ا  َما َفضه وغزونا وكان لنا مثل أجر الرجال، فأنزل هللا تبارك وتعالى }َواَل َتَتَمنهو 

 للهم  ارزقنى، اللهم  أعطنى.يتمنين أحدكم مال أخيه، ولكن ليقل: ا
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َواِلِهم   َفُقوا  ِمن  َأم  ٍض َوِبَمآ َأن  َضُهم  َعَلى َبع  َل ّللاهُ َبع  َجاُل َقوهاُموَن َعَلى النِ َسآِء ِبَما َفضه اِلَحاُت } الرِ   َفالصه
ِبَما َحِفَظ ّللاهُ َوالالهِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنه َفِعُظوُهنه َواه ُجُروُهنه ِفي ال َمَضاِجِع  َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت لِ ل َغي بِ 

َ َكاَن َعِلي ًا َكِبيرًا { َنُكم  َفاَل َتب ُغوا  َعَلي ِهنه َسِبياًل ِإنه ّللاه ِرُبوُهنه َفِإن  َأَطع   َواض 
 



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

اِلَحاُت...{  وقوله: }َفالصه
عبدهللا )فالصوالح قوانت( تصلح فواعل وفاعالت فى جمع فاعلة. وقوله: }ِبَما َحِفَظ ّللاهُ{ وفى قراءة 

القراءة بالرفع. ومعناه: حافظات لغيب أزواجهن بما حفظهن ّللا ُ حين أوصى بهن األزواج. وبعضهم 
( فنصبه عل أن يجعل الفعل واقعا؛ كأنك قلت: حافظات للغيب با ؛ يقرأ )بما َحفظ ّللاه لذى يحفظ ّللاه

، فتجعل الفعل لما، فيكون فى مذهب مصدر. ولست أشتهيه؛ ألنه ليس  كما تقول: بما أرضى ّللاه
 بفعل لفاعل معروف، وإنما هو كالمصدر.

 وقوله: }َفاَل َتب ُغوا  َعَلي ِهنه َسِبياًل{ يقول: ال تبغوا عليهن ِعَلال.
{ جاء التفسير أن معنى تخافون: تعلمون. وهى كالظن؛ ألن الظان  وقوله: }َوالالهِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنه 

كالشاك  والخائف قد يرجو. فلذلك ضارع الخوف الظن  والعلم؛ أال ترى أنك تقول للخبر يبلغك: أما 
 وهللا لقد خفت ذاك، وتقول: ظننت ذلك، فيكون معناهما واحدا. ولذلك قال الشاعر:

تُّ أن  ال أذوقهاوال تدِفَننِ ى بالَفالة فإننى  ِِ  * أخاف إذا ما ُم
 وقال اآلخر:

 أتانى كالم عن ُنَصي ب يقوله * وما خفت يا سال م أنك عائبى
كأنه قال: وماظننت أنك عائبى. ونقلنا فى الحديث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: أمرت 

َرَدن. كقولك: حتى ظننت ألدردن.   بالسواك حتى خفُت أَلد 
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اَلحًا يُ  ِلَهآ ِإن ُيِريَدآ ِإص  ِلِه َوَحَكمًا مِ ن  أَه  ُتم  ِشَقاَق َبي ِنِهَما َفاب َعُثوا  َحَكمًا مِ ن  أَه  َنُهَمآ ِإنه } َوِإن  ِخف  َوفِ ِق ّللاهُ َبي 
َ َكاَن َعِليمًا َخِبيرًا {  ّللاه

 
ِلِه َوَحَكمًا مِ ن  أَ  ِلَهآ...{وقوله: }َفاب َعُثوا  َحَكمًا مِ ن  أَه   ه 

يقول: حكما من أهل الرجل وحكما من أهل المرأة ليعلما من أيهما جاء النشوز. فينبغى للحكم أن 
يأتى الرجل فينتظر ما عنده هل يهوى المرأة، فإن قال: ال وهللا مالى فيها حاجة، علم أن النشوز جاء 

قدر ذلك، فيأتيا الزوج فيقوال: أنت من قبله. ويقول حكم المرأة لها مثل ذلك، ثم يعلماهما جميعا على 
َنُهَمآ{ إذا فعال هذا  اَلحًا ُيَوفِ ِق ّللاهُ َبي  ظالم أنت ظالم اتق هللا، إن كان ظالما. فذلك قوله }ِإن ُيِريَدآ ِإص 

 الفعل.
 

َسانًا َوِبِذي ال قُ  ئًا َوِبال َواِلَدي ِن ِإح  ِرُكوا  ِبِه َشي  َ َواَل ُتش  ُبُدوا  ّللاه َيَتاَمى َوال َمَساِكيِن َوال َجاِر ِذي } َواع  َبى َوال  ر 
ِبيِل َوَما َمَلَكت  َأي َماُنُكم  ِإنه ّللاهَ اَل ُيحِ  اِحِب ِبالَجن ِب َواب ِن السه َبى َوال َجاِر ال ُجُنِب َوالصه بُّ َمن َكاَن ال ُقر 
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َتااًل َفُخورًا {  ُمخ 
 

ِركُ  َ َواَل ُتش  ُبُدوا  ّللاه َسانًا...{وقوله: }َواع  ئًا َوِبال َواِلَدي ِن ِإح   وا  ِبِه َشي 
ُبدوا إال إي اه وبالوالدين إحسانا{ ولو رفع  أمرهم باإلحسان إلى الوالدين. ومثله }وقضى ربُّك أال  َتع 

اإلحسان بالباء إذ لم يظهر الفعل كان صوابا؛ كما تقول فى الكالم: أحِسن  إلى أخيك، وإلى المسىء 
 اإلساءة.

َبى{ بالخفض. وفى بعض )مصاحف أهل الكوفة وُعُتق المصاحف( )ذا القربى( }َوا ل َجاِر ِذي ال ُقر 
مكتوبة باأللف. فينبغى لمن قرأها على األلف أن ينصب )والجاَر ذا القربى( فيكون مثل قوله 

  }حافظوا على الصلواِت والصاَلة الوسطى{ يضمر فعال يكون النصب به.
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ِبيِل{:  }َوال َجارِ  اِحِب ِبالَجن ِب{: الرفيق }َواب ِن السه ال ُجُنِب{: الجار الذى ليس بينك وبينه قرابة }َوالصه
 الضيف.
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ِم اآل َيو  ِ َواَل ِبال  ِمُنوَن ِباَّلله َواَلُهم  ِرَئآَء النهاِس َواَل ُيؤ  ي َطاُن َلُه َقِرينًا َفَسآَء } َوالهِذيَن ُين ِفُقوَن َأم  ِخِر َوَمن َيُكِن الشه

 ِقِرينًا {
 

 وقوله: } َفَسآَء ِقِرينًا...{
بمنزلة قولك: نعم رجال، وبئس رجال. وكذلك }وساءت مصيرا{ و }َكُبر مقتا{ وبناء نعم وبئس 

تة وما أضيف ونحوهما أن ينصبا ما وليهما من النكرات، وأن يرفعا ما يليهما من معرفة غير مَوق  
 إلى تلك المعرفة. وما أضيف إلى نكرة كان فيه الرفع والنصب.

فإذا مضى الكالم بمذكر قد جعل خبره مؤنثا مثل: الدار منزل ِصدق، قلت: ِنعمت منزال، كما قال 
}وساءت مصيرا{ وقال }حسنت مرتفقا{ ولو قيل: وساء مصيرا، وحسن مرتفقا، لكان صوابا؛ كما 

ل النار، ونعم المنزل الجنة. فالتذكير والتأنيث على هذا؛ ويجوز: نعمت المنزل تقول: ِبئس المنز 
دارك، وتؤنث فعل المنزل لما كان وصفا للدار. وكذلك تقول: نعم الدار منزلك، فتذك ر فعل الدار إذ 

 كانت وصفا للمنزل. وقال ذو الرمهة:
وِر  ِفرٌة * دعائَم الزه  ِنعمت زورُق البلدأو ُحرهٌة َعي َطل ثب جاُء ُمج 
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ويجوز أن تذكر الرجلين فتقول ِبئسا رجلين، وِبئس رجلين، وللقوم: ِنعم قوما ونعموا قوما. وكذلك 
دوا الفعل وقد جاء بعد األسماء ألن بئس ونعم داللة على مدح أو ذم  لم  الجمع من المؤنث. وإنما وحه

م مطرد كثير. وربما قيل فى غيرها مما يرد منهما مذهب الفعل, مثل قاما وقعدا. فهذا فى بئس ونع
د فعل البيوت. وكان  هو فى معنى بئس ونعم. وقال بعض العرب: قلت أبياتا جاد أبياتا، فوح 

  الكسائى  يقول: أضِمر حاد بهن أبياتا، وليس ها هنا مضمر إنما هو الفعل وما فيه.
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صفة لجمع ألن الرفيق والبريد والرسول تذهب به وقوله: }وَحُسَن أولئك رفيقا{ إنما وحد الرفيق وهو 
العرب إلى الواحد وإلى الجمع. فلذلك قال }وَحُسن أولِئك رفيقا{ وال يجوز فى مثله من الكالم أن 

تقول: حسن أولئك رجال، وال قبح أولِئك رجال، إنما يجوز أن توحد صفة الجمع إذا كان اسما مأخوذا 
 رجل وامرأة، أال ترى أن الشاعر قال: من فعل ولم يكن اسما مصرحا؛ مثل

 وإذا ُهُم طِعموا فأألم طاعم * وإذا هم جاعوا فشر  ِجياع
َواِهِهم{ كذلك، وقد رفعها بعضهم ولم يجعل قبلها ضميرا تكون الكلمة  ُرُج ِمن  َأف  وقوله: }َكُبَرت  َكلمًة َتخ 

َر الهِذيَن َقاُلوا اتهَخَذ ّللاهُ َوَلدًا{ أى خارجة من ذلك المضمر. فإذا نصبت فهى خارجة من قوله: }وُين ذِ 
 كبرت هذه كلمة.

 
رًا َعِظيمًا { ِت ِمن لهُدن ُه َأج  َها َوُيؤ  ِلُم ِمث َقاَل َذرهٍة َوِإن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعف   } ِإنه ّللاهَ اَل َيظ 

 
َها...{  وقوله: }َوِإن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعف 

تك( اسم مرفوع. وإن شئت رفعت الحسنة ولم تضمر شيئا. وهو مثل ينصب الحسنة ويضمر فى )
َرٍة َفَنظَرة إلى َمي سرة{  قوله }وإن كاَن ُذو ُعس 

 
َ َحِديث ُتُموَن ّللاه ُض َواَل َيك  ُسوَل َلو  ُتَسوهى ِبِهُم اأَلر  َمِئٍذ َيَودُّ الهِذيَن َكَفُروا  َوَعَصُوا  الره  ًا {} َيو 

 
َمئِ  ُض...{وقوله: }َيو  ُسوَل َلو  ُتَسوهى ِبِهُم اأَلر    ٍذ َيَودُّ الهِذيَن َكَفُروا  َوَعَصُوا  الره
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)وتسوى( ومعناه: لو يسوون بالتراب. وإنما تمن وا ذلك ألن الوحوش وسائر الدواب يوم القيامة يقال 
م لبعض: تعالوا فلنقل إذا لها: كونى ترابا، ثم يحيا أهل الجنة، فإذا رأى ذلك الكافرون قال بعضه

سئلنا: وهللا ما كنا مشركين، فإذا سِئلوا فقالوها خِتم على أفواههم وأِذن لجوارحهم فشهدت عليهم. 
ون أنهم كانوا ترابا ولم يكتموا هللا حديثا. فكتمان الحديث ههنا فى التمنى. ويقال: إنما  فهنالك يود 

 لو تسوى بهم األرض.المعنى: يومئذ ال يكتمون هللا حديثا ويودون 
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َلُموا  َما َتُقوُلوَن َواَل ُجنُ  ُتم  ُسَكاَرى َحتهى َتع  اَلَة َوَأن  َرُبوا  الصه بًا ِإاله َعاِبِري َسِبيٍل } َيا َأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  اَل َتق 
ُتم  مهر   َتِسُلوا  َوِإن  ُكن  ُتُم النِ َسآَء َفَلم  َحتهى َتغ  َضى َأو  َعَلى َسَفٍر َأو  َجآَء َأَحٌد مِ ن ُكم  مِ ن ال َغآِئِط َأو  اَلَمس 

َ َكاَن َعُفو ًا َغُفو  َسُحوا  ِبُوُجوِهُكم  َوَأي ِدَيُكم  ِإنه ّللاه  رًا {َتِجُدوا  َمآًء َفَتَيمهُموا  َصِعيدًا َطيِ بًا َفام 
 

َرُبوا   ُتم  ُسَكاَرى... { وقوله: }اَل َتق  اَلَة َوَأن   الصه
نزلت فى نفر من أصحاب محممد صلى هللا عليه وسلم شربوا وحضروا الصالة مع رسول هللا صلى 
اَلَة{ مع رسول هللا صلى هللا  َرُبوا  الصه هللا عليه وسلم قبل تحريم الخمر. فأنزل هللا تبارك وتعالى }اَل َتق 

 لكم.عليه وسلم، ولكن صل وها فى رحا
َتِسُلوا { { أى ال تقربوها ُجُنبًا }َحتهى َتغ  ًِ  ثم قال }َواَل ُجُنبًا

 ثم استثنى فقال }ِإاله َعاِبِري َسِبيٍل{ يقول: إال أن تكونوا مسافرين ال تقدرون على الماء
بة ثم قال }َفَتَيمهُموا { والتيمم: أن تقصد الصعد الطي ب حيث كان. وليس التيمم إال ضربة للوجه وضر 

  لليدين للجنب وغير الجنب.
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بِ  اَلَلَة َوُيِريُدوَن َأن َتِضلُّوا  السه َتُروَن الضه  يَل {} َأَلم  َتَر ِإَلى الهِذيَن ُأوُتوا  َنِصيبًا مِ َن ال ِكَتاِب َيش 
 

 وقوله: }َأَلم  َتَر ِإَلى الهِذيَن ُأوُتوا ...{
 بر. وقد يكون فى العربية: أما ترى، أما تعلم.}َأَلم  َتَر{ فى عامة القرآن: ألم تخ

 
مَ  َمع  َغي َر ُمس  َنا َواس  َنا َوَعَصي  ُفوَن ال َكِلَم َعن مهَواِضِعِه َوَيُقوُلوَن َسِمع  ٍع َوَراِعَنا َلي ًا } مِ َن الهِذيَن َهاُدوا  ُيَحرِ 

يِن َوَلو  َأنهُهم  َقاُلوا   نًا ِفي الدِ  ِسَنِتِهم  َوَطع  َوَم َوَلِكن  ِبَأل  َنا َلَكاَن َخي رًا لهُهم  َوَأق  َمع  َوان ُظر  َنا َواس  َنا َوَأَطع  َسِمع 
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ِمُنوَن ِإاله َقِلياًل { ِرِهم  َفاَل ُيؤ   لهَعَنُهُم ّللاهُ ِبُكف 
 

ُفوَن ال َكِلَم...{  وقوله: }مِ َن الهِذيَن َهاُدوا  ُيَحرِ 
ُفوَن  أن شئت جعلتها متصلة بقوله }ألم تر إلى الذين أوتوا نِصيبا من الكتاب{، }مِ َن الهِذيَن َهاُدوا  ُيَحرِ 

ال َكِلَم{ وإن شئت كانت منقطعة منها مستأنفة، ويكون المعنى: من الذين هادوا من يحرفون الكلم. 
وذلك من كالم العرب: أن يضمروا )من( فى مبتدأ الكالم. فيقولون: منها يقول ذلك، ومنا ال يقوله. 

ت عن المعنى المتروك؛ قال هللا تبارك وتعالى: }وما ِمن ا وذ لك أن )ِمن( بعض لما هى منه، فلذلك أده
ُلوم{ وقال }وِإن  ِمن ُكم  ِإال واِردها{ وقال ذو الرمهة:  ِإاله َلُه َمقاٌم َمع 

َعة العين بال َهم لِ   فظل وا ومنهم دمعه ساِبٌق له * وآخُر يث ِنى َدم 
دمعه ساِبق. وال يجوز إضمار )من( فى شىء من الصفات إال على المعنى الذى يريد: منهم من 

 نبأتك به، وقد قالها الشاعر فى )فى( ولست أشتهيها، قال:
ُضلها فى حسب وِميسم   لو قلت ما فى قومها لم تأ ثم * َيف 
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بعض ما أضيفت إليه؛ ويروى أيضا )تيثم( لغة. وإنما جاز ذلك فى )فى( ألنك تجد معنى )من( أنه 
أال ترى أنك تقول؛ فينا صالحون وفينا دون ذلك، فكأنك قلت: منا، وال يجوز أن تقول: فى الدار 

 يقول ذلك؛ وأنت تريد فى الدار من يقول ذلك، إنما يجوز إذا أضفت )فى( إلى جنس المتروك.
{ يعِنى: ويقولون )وراِعنا( يوجهونها إلى شتم محمد صلى هللا عليه وسلم. فذلك  وقوله: }َلي ًا ِبَأل ِسَنِتِهم 

.  اللى 
َوَم{ أى أعدل.  وقوله: }َوَأق 
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تَ  ِ َفَقِد اف  ِرك  ِباَّلله ِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشآُء َوَمن ُيش  َرَك ِبِه َوَيغ  ِفُر َأن ُيش   ِظيمًا {َرى ِإث مًا عَ } ِإنه ّللاهَ اَل َيغ 

 
َرَك ِبِه...{ ِفُر َأن ُيش   وقوله: }ِإنه ّللاهَ اَل َيغ 

فإن شئت جعلتها فى مذهب خفض ثم تلقى الخافض فتنصبها؛ يكون فى مذهب جزاء؛ كأنك قلت: 
 إن هللا ال يغفر ذنبا مع شرك وال عن شرك.
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ُفَسُهم  َبِل ّللاهُ  َلُموَن َفِتياًل {} َأَلم  َتَر ِإَلى الهِذيَن ُيَزكُّوَن َأن   ُيَزكِ ي َمن َيَشآُء َواَل ُيظ 
 

}... ُفَسُهم   وقوله: }َأَلم  َتَر ِإَلى الهِذيَن ُيَزكُّوَن َأن 
جاءت اليهود بأوالدها إلى النبى  صلى هللا عليه وسلم فقالوا: هل لهؤالء ذنوب؟ قال: ال، قالوا: فإنا 

 عملناه بالنهار كفر عنا بالليل. فذلك تزكيتهم أنفسهم.مثلهم ما عملناه بالليل كف ر عنا بالنهار، وما 
َلُموَن َفِتياًل{ الفتيل هو ما فتلت بين إصبعيك من الوسخ، ويقال: وهو الذى فى بطن  وقوله: }َواَل ُيظ 

 النواة.
 

ُتوَن النهاَس َنِقيرًا {  } َأم  َلُهم  َنِصيٌب مِ َن ال ُمل ِك َفِإذًا اله ُيؤ 
 

ُتوَن النهاَس َنِقيرًا...{وقوله: }َأم  لَ    ُهم  َنِصيٌب مِ َن ال ُمل ِك َفِإذًا اله ُيؤ 
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النقير: النقطة فى ظهر النواة. و)إذًا( إذا استؤنف بها الكالم نصبت الفعل الذى فى أوله الياء أو 
زَيك. فإذا كان فيها فاء أو واو أو ثم  أو )أو(  التاء أو النون أو األلف؛ فيقال: إذا أضربك، إذًا َأج 

حرف من حروف النسق، فإن شئت كان معناهما معنى االستئناف فنصبت بها أيضًا. وإن شئت 
ُتوَن{ على:  جعلت الفاء أو الواو إذا كانتا منها منقولتين عنها إلى غيرها. والمعنى فى قوله }َفِإذًا اله ُيؤ 

جواب لجزاء مضمر،  -وهللا أعلم  -لمعنى فال يؤتون الناس نقيرا ِإذًا. ويدلك على ذلك أنه فى ا
كأنك قلت: ولئن كان لهم، أو ولو كان لهم نصيب ال يؤتون الناس إذا نقيرا. وهى فى قراءة عبدهللا 

منصوبة )فإذا ال يؤتوا الناس نقيرا( وإذا رأيت الكالم تام ا مثل قولك: هل أنت قائم؟ ثم قلت: فإذا 
اء ونويت النقل. وكذلك األمر والنهى يصلح فى إذًا وجهان: أضربك، نصبت بإذًا ونصبت بجواب الف

ِرُمك، تريد فهو يكرمك  النصب بها ونقلها. ولو شئت رفعت بالفعل إذا نويت النقل فقلت: إيته فإذًا يك 
ِرُمك. وإن شئت: إذا  إذًا، وال تجعلها جوابها. وإذا كان قبلها جزاء وهى له جواب قلت: إن تأتنى إذا ُأك 

ِرمَ  ك؛ فمن جزم أراد أكِرمك ِإذًا. ومن نصب نوى فى إذًا فاء تكون جوابا فنصب الفعل ُأك  ِرم  ك وُأك 
بإذًا. ومن رفع جعل إذًا منقولة إلى آخر الكالم؛ كأنه قال: فُأكِرمك ِإذًا. وإذا رأيت فى جواب ِإذًا الالم 

خذ ّللاهُ من ولٍد وما كان َمَعه فقد أضمرت لها )لئن( أو يمينا أو )لو(. من ذلك قوله عز  وجل }ما ات  
: لو كان ]معه[ فيهما إله لذهب كل إله -وهللا أعلم  -ِمن ِإلٍه ِإذًا لذهب ُكلُّ ِإلٍه ِبما خلق{. والمعنى 

تنونك عِن الِذى َأوحينا ِإليك ِلتفتِرَى علينا غيَره، وإذا الت َخذوك خِليال{  بما خلق. ومثله }وِإن كادوا َلَيف 
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َت تركن{ ثم قال: }ِإذًا ألذقناك{، معناه لو ركنت ألذقناك ومعناه: لو  فعلت التخذوك. وكذلك قوله }ِكد 
  ِإذًا. وإذا أوقعت )إذًا( على يفعل وقبله اسم بطلت فلم تنصب؛
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( نصبت يفعل ورفعت؛ فقلت: إنى إذًا أوِذَيك.  ل الكالم )ِإن  فقلت: أنا إذا َأضرُبك. وإذا كانت فى أو 
 فع جائز؛ أنشدنى بعض العرب:والر 

 ال تتركنِ ى ِفيُهم َشطيرا * ِإنى ِإذًا أهِلَك أو َأطيرا
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َمةَ  َنآ آَل ِإب َراِهيَم ال ِكَتاَب َوال ِحك  ِلِه َفَقد  آَتي  ُسُدوَن النهاَس َعَلى َمآ آَتاُهُم ّللاهُ ِمن َفض  َناُهم  مُّل كًا َوآتَ  } َأم  َيح  ي 
 َعِظيمًا * َفِمن ُهم  مهن  آَمَن ِبِه َوِمن ُهم  مهن َصده َعن ُه َوَكَفى ِبَجَهنهَم َسِعيرًا {

 
ِلِه...{ ُسُدوَن النهاَس َعَلى َمآ آَتاُهُم ّللاهُ ِمن َفض   وقوله: }َأم  َيح 

ا: هذا يزعم أنه نبى  وليس له هم  إال هذه اليهود حسدت النبى صلى هللا عليه وسلم كثرة النساء, فقالو 
 النساء.

َمَة{ وفى آل إبراهيم سليمان بن داود، وكان  َنآ آَل ِإب َراِهيَم ال ِكَتاَب َوال ِحك  فأنزل هللا تبارك وتعالى }َفَقد  آَتي 
 له تسعمائة امرأة، ولداود مائة امرأة.

ق بعضهم.  فلما تليت عليهم هذه اآلية كذهب بعضهم وصده
 و قوله: }َفِمن ُهم  مهن  آَمَن ِبِه...{وه

 بالنبأ عن سليمان وداود }َوِمن ُهم  مهن َصده َعن ُه{ بالتكذيب واإلعراض.
 

ِفُروا  َجِميعًا { َرُكم  َفانِفُروا  ُثَباٍت َأِو ان   } َيا َأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  ُخُذوا  ِحذ 
 

َرُكم  َفانِفُروا  ُثَباٍت َأِو ان ِفُروا  َجِميعًا...{وقوله: }َيا َأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا    ُخُذوا  ِحذ 
 يقول: ُعَصبًا. إذا دعيتم ِإلى السرايا، أو دعيتم لتنفروا جميعا.

َئنه َفِإن  َأَصاَبت ُكم  مُِّصيَبٌة َقاَل َقد  َأن َعَم ّللاهُ َعَليه ِإذ  َلم  َأُكن    مهَعُهم  َشِهيدًا { } َوِإنه ِمن ُكم  َلَمن لهُيَبطِ 
 

}... َئنه   وقوله: }َوِإنه ِمن ُكم  َلَمن لهُيَبطِ 
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( وهى  َئنه ( كما تقول: إن  فيها ألخاك. ودخلت الالم فى )َلُيَبطِ  الالم التى فى )من( دخلت لمكان )إن 
؛  وأرى رجال ليفعلنه ما صلة لمن على ِإضماِر شبيه باليمين؛ كما تقول فى الكالم: هذا الذى ليقومنه

يريد. والالم فى النكرات إذا وِصلت أسهل دخوال منها فى من وما والذى؛ ألن الوقوف عليهن ال 
يمكن. والمذهب فى الرجل والذى واِحد إذا احتاجا إلى صلة. وقوله: }وإن  ُكال  لما َلُيَوفِ ين هم{ من ذلك، 

، ودخلت فى الصلة  كما دخلت فى ليبطئن. وال يجوز ذلك فى دخلت الالم فى )ما( لمكان إن 
؛ ألن األخ وزيدا ال يحتاجان إلى صلة، وال تصلح الالم أن  عبدهللا، وزيد أن تقول: إن أخاك ليقومن 
تدخل فى خبرهما وهو متأخر؛ ألن اليمين إذا وقعت بين االسم والخبر بطل جوابها؛ كما نقول: زيد 

 .وهللا يكرمك، وال تقول زيد وهللا ليكرمك
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ٌة ياَليَتِني ُكنُت َمعَ  َنُكم  َوَبي َنُه َمَوده ٌل ِمَن هللا َلَيُقوَلنه َكَأن لهم  َتُكن  َبي  زًا } َوَلِئن  َأَصاَبُكم  َفض  ُهم  َفَأُفوَز َفو 
 َعِظيمًا {

 
زًا   َعِظيمًا...{وقوله: }ياَليَتِني ُكنُت َمَعُهم  َفَأُفوَز َفو 

رنى أن تفعل فأفعَل. فهذا  ، وفى التمنى معنى يس  العرب تنصب ما أجابت بالفاء فى ليت؛ ألنها تمن 
نصب كأنه منسوق؛ كقولك فى الكالم: وِددت أن أقوم فيتبَعنى الناس. وجواب صحيح يكون لجحد 

له }ياَليَتِني ُكنُت َمَعُهم  ينوى فى التمن ى؛ ألن  ما تمن ى مما قد مضى فكأنه مجحود؛ أال ترى أن قو 
َفَأُفوَز{ فالمعنى: أكن معهم فأفوز. وقوله فى األنعام }يا ليتنا ُنَردُّ وال ُنَكذِ َب{ هى فى قراءة عبدهللا 

بالفاء }نرد  فال نكذَب بآياِت رب نا{ فمن قرأها كذلك جاز النصب على الجواب، والرفع على 
نا بالواو. فالرفع فى قراءتنا أجود من النصب، والنصب جائز االستئناف، أى فلسنا نكذب. وفى قراءت

  على الصرف؛ كقولك: ال يسعنى شىء ويضيَق عنك.
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َجاِل َوالنِ َسآِء َوال ِول َداِن الهِذينَ  َعِفيَن ِمَن الرِ  َتض  ِ َوال ُمس    َيُقوُلوَن َربهَنآ} َوَما َلُكم  اَل ُتَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل ّللاه
َعل  لهَنا ِمن لهُدن   َعل  لهَنا ِمن لهُدن َك َوِلي ًا َواج  ُلَها َواج  َيِة الظهاِلِم أَه  َنا ِمن  َهاِذِه ال َقر  ِرج   َك َنِصيرًا {َأخ 

 
َعِفيَن...{ َتض  ِ َوال ُمس   وقوله: }َوَما َلُكم  اَل ُتَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل ّللاه

 و)المستضعفين( فى موضع خفض.
ُلَها{ خفض )الظالم( ألنه نعت لألهل، فلما أعاد األهل على القربة كان فعل ما وقول ه: }الظهاِلِم أَه 

أضيف إليها بمنزلة فعلها؛ كما تقول: مررت بالرجِل الواسعِة داُره، وكما تقول: مررت برجٍل َحَسنٍة 
ما نسب الظلم إلى القرية عيُنه. وفى قراءة عبدهللا: "أخرجنا من القرية التي كانت ظالمة". ومثله م

يٍة أهلكناها{ ومنه قوله: }واسأِل  وإنما الظلم ألهلها فى غير موضع من التنزيل. من ذلك }وَكم  ِمن َقر 
 القرية الِتى كنا ِفيها{ معناه: سل أهل القرية.

 
ُت َوَلو  ُكنُتم  ِفي ُبُروٍج مَُّشيهَدٍة وَ  ُم ال َمو  ِرككُّ َنَما َتُكوُنوا  ُيد  ِ َوِإن } َأي  ِإن ُتِصب ُهم  َحَسَنٌة َيُقوُلوا  َهاِذِه ِمن  ِعنِد ّللاه

ِم اَل َيَكاُدوَن يَ  َقو  ِ َفَماِل هؤالء ال  َقُهوَن َحِديثًا {ُتِصب ُهم  َسيِ َئٌة َيُقوُلوا  َهاِذِه ِمن  ِعنِدَك ُقل  ُكلٌّ مِ ن  ِعنِد ّللاه  ف 
 

  وقوله: }ِفي ُبُروٍج مَُّشيهَدٍة...{
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د ما كان من جمع؛ مثل قولك: مررت بثياب ُمَصبهغٍة وأكبٍش مذب حٍة. فجاز التشديد ألن الفعل  يشد 
د فى الواحد ويكثر جاز فيه التشديد  متفرق فى جمع. فإذا أفردت الواحد من ذلك فإن كان الفعل يترد 

ق؛ جاز التشديد؛ أل ن الفعل قد تردد فيه والتخفيف؛ مثل قولك: مررت برجل مشج ج، وبثوب ممز 
د التخرق، وقوله: }وِبئٍر  د كترد  وكثر. وتقول: مررت بكبٍش مذبوح، وال تقل مذبح ألن الذبح ال يترد 
د. يقاس على هذا ما  ُمَعطهلٍة وقصٍر َمِشيد{ يجوز فيه التشديد؛ ألن التشييد بناء فهو يتطاول ويترد 

 ورد.
ِ َوِإن ُتِصب ُهم  َسيِ َئٌة َيُقوُلوا  َهاِذِه ِمن  ِعنِدَك...{وقوله: }َوِإن ُتِصب ُهم  َحَسَنٌة َيُقولُ   وا  َهاِذِه ِمن  ِعنِد ّللاه

وذلك أن اليهود لم ا أتاهم النبى  صلى هللا عليه وسلم بالمدينة قالوا: ما رأينا رجال أعظم شؤما من 
أخصبوا قالوا: هذه من عند هذا؛ نقصت ثمارنا وغلت أسعارنا. فقال هللا تبارك وتعالى: إن أمطروا و 
 هللا، وإن غلت أسعارهم قالوا: هذا من ِقبل محمد )صلى هللا عليه وسلم(.

.}ِ  وقول هللا تبارك وتعالى: }ُقل  ُكلٌّ مِ ن  ِعنِد ّللاه
ِم{ )فمال( كثرت فى الكالم، حتى توههموا أن الالم متصلة بـ )ما( وأنها حرف  َقو  وقوله: }َفَماِل هؤالء ال 
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 بعضه. وال تصاِل القراءة ال يجوز الوقف على الالم؛ ألنها الم خافضة.فى 
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ُتُب مَ  ن ُهم  َغي َر الهِذي َتُقوُل َوّللاهُ َيك  ا ُيَبيِ ُتوَن } َوَيُقوُلوَن َطاَعٌة َفِإَذا َبَرُزوا  ِمن  ِعنِدَك َبيهَت َطآِئَفٌة مِ 
رِ  ِ َوِكياًل {َفَأع  ِ َوَكَفى ِباَّلله ل  َعَلى ّللاه  ض  َعن ُهم  َوَتَوكه

 
  وقوله: }َطاَعٌة...{
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ُروَفٌة{ معناه  ِسُموا َطاَعٌة مهع  وهللا  -الرفع على قولك: ِمن ا طاعة، أو أمُرك طاعة. وكذلك }ُقل اَل ُتق 
صلى هللا عليه وسلم }فَأولى لهم طاعٌة : قولوا: سمع وطاعٌة. وكذلك التى فى سورة محمد -أعلم 

وقوٌل معروف{ ليست بمرتفعة بـ )لهم(. هى مرتفعة على الوجه الذى ذكرت لك. وذلك أنهم أنزل 
ا صلى هللا عليه وسلم غي روا قولهم. فقال  عليهم األمر بالقتال فقالوا: سمع وطاعة، فإذا فارقوا محمد 

خيرا لهم{ وقد يقول بعض النحويين: وذِكر فيها القتال،  هللا تبارك وتعالى }فلو صدقوا هللا لكان
وذِكرت )طاعة( وليست فيها واو فيجوَز هذا الوجه. ولو رددت الطاعة وجعلت كأنها تفسير للقتال 

جاز رفعها ونصبها؛ أم ا النصب فعلى: ذكر فيها القتال بالطاعة أو على الطاعة. والرفع على: ذكر 
 ة.فيها القتال ذِكر فيها طاع

وقوله: }َبيهَت َطآِئَفٌة{ القراءة أن تنصب التاء، ألنها على جهة َفَعل. وفى قراءة عبدهللا: "بي َت ُمبي ت 
منهم" غير الذى تقول. معناه: َغي روا ما قالوا وخالفوا. وقد جزمها حمزة وقرأها بيهت  طائفة. جزمها 

 لكثرة الحركات، فلما سكنت التاء اندغمت فى الطاء.
 

رِ } وَ  ِلي اأَلم  وُه ِإَلى الرهُسوِل َوِإَلى ُأو  ِف َأَذاُعوا  ِبِه َوَلو  َردُّ ِن َأِو ال َخو  ٌر مِ َن اأَلم   ِمن ُهم  َلَعِلَمُه ِإَذا َجآَءُهم  َأم 
ي طَ  ُتُم الشه َمُتُه اَلتهَبع  ِ َعَلي ُكم  َوَرح  ُل ّللاه ِبُطوَنُه ِمن ُهم  َوَلو اَل َفض  َتن   اَن ِإاله َقِلياًل {الهِذيَن َيس 

 
ِف...{ ِن َأِو ال َخو  ٌر مِ َن اأَلم    وقوله: }َوِإَذا َجآَءُهم  َأم 
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هذا نزل فى سرايا كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبعثها، فإذا َغَلبوا أو ُغِلبوا بادر المنافقون إلى 
ثه، فقال االستخبار عن حال السرايا، ثم أفشوه قبل أن يفشيه رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم أو يحد 

}َأَذاُعوا  ِبِه{ يقول أفشوه. ولو لم يفعلوا حتى يكون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذى يخبر به لكان 
ِر ِمن ُهم   ِلي اأَلم  ُسوِل َوِإَلى ُأو  وُه ِإَلى الره وه إلى أمراء السرايا. فذلك قوله }َوَلو  َردُّ َلَعِلَمُه خيرا لهم، أو رد 

.} ِبُطوَنُه ِمن ُهم  َتن   الهِذيَن َيس 
ي َطاَن ِإاله َقِلياًل{ قال المفسرون معناه: لعلمه الذين يستنبطونه ِإال قليال. ويقال:  ُتُم الشه وقوله: }اَلتهَبع 
قد  أذاعوا به إال قليال. وهو أجود الوجهين؛ ألن علم السرايا إذا ظهر علمه المستنبط وغيره، واإلذاعة

 تكن فى بعضهم دون بعض. فلذلك استحسنت االستثناء من اإلذاعة.
 

ن   ٌل مِ  َفع  َشَفاَعًة َسيِ َئًة َيُكن  لهُه ِكف  ن َها َوَمن َيش  َفع  َشَفاَعًة َحَسَنًة َيُكن  لهُه َنِصيٌب مِ  َها َوَكاَن ّللاهُ } مهن َيش 
ٍء مُِّقيتًا {  َعَلى ُكلِ  َشي 

 
ن َها...{وقوله: } َيُكن   ٌل مِ   لهُه ِكف 

َلي ِن ِمن رحمِتِه{ معناه: نصيبين.  الِكفل: الحظ . ومنه قوله: }يؤِتكم ِكف 
ٍء مُِّقيتًا{ المِقي ت: المقد ر والمقتدر، كالذى يعطى كل رجل ُقوته. وجاء  وقوله: }َوَكاَن ّللاهُ َعَلى ُكلِ  َشي 

 ت، ويقوت.فى الحديث: كفى بالمرء )إثما( أن يضيع من ُيِقي
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ٍء َحِسيبًا  َ َكاَن َعَلى ُكلِ  َشي  وَهآ ِإنه ّللاه َسَن ِمن َهآ َأو  ُردُّ  {} َوِإَذا ُحيِ يُتم ِبَتِحيهٍة َفَحيُّوا  ِبَأح 

 
َسَن ِمن َهآ{...{   وقوله: }َوِإَذا ُحيِ يُتم ِبَتِحيهٍة َفَحيُّوا  ِبَأح 
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وَهآ{ قيل  أى زيدوا عليها؛ كقول القاِئل: السالم عليكم، فيقول: وعليكم ورحمة هللا. فهذه الزيادة }َأو  ُردُّ
 هذا للمسلمين. وأم ا أهل الكتاب فال يزادون على: وعليكم.

 
َكَسُهم  ِبَما َكَسُبوا  َأتُ  ُمَناِفِقيَن ِفَئَتي ِن َوّللاهُ َأر  ِلِل ّللاهُ } َفَما َلُكم  ِفي ال  ُدوا  َمن  َأَضله ّللاهُ َوَمن ُيض  ِريُدوَن َأن َته 
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 َفَلن َتِجَد َلُه َسِبياًل {
 

ُمَناِفِقيَن ِفَئَتي ِن...{  وقوله: }َفَما َلُكم  ِفي ال 
إنما كانوا تكل موا فى قوم هاجروا إلى المدينة من مكة، ثم ضِجروا منها واستوخموها فرجعوا سر ا إلى 

ل بعض المسلمين: إن لقيناهم قتلناهم وسلبناهم، وقال بعض المسلمين: أتقتلون قوما على مكة. فقا
دينكم أن استوخموا المدينة؛ فجعلهم هللا منافقين، فقال هللا فما لكم مختلفين فى المنافقين. فذلك قوله 

 )فئتين(.
ُفرون كما َكَفروا{ فنصب )فئتين وا لو َتك  ( بالفعل، تقول: مالك قائما، كما ثم قال تصديقا لنفاقهم }َودُّ

ِطِعين{ فال تباِل أكان المنصوب معرفة أو نكرة؛  قال هللا تبارك وتعالى }َفَما ِلل ِذيَن َكَفروا ِقبلك ُمه 
يجوز فى الكالم أن تقول: مالك الناظَر فى أمرنا، ألنه كالفعل الذى ينصب بكان وأظن  وما 

ل من المنصوب جاز نصب المعرفة منه والنكرة؛ كما أشبههما. وكل موضع صلحت فيه َفَعل ويفع
؛ ألنهن نواقص فى المعنى وإن ظننت أنهن تام ات. ومثل ماِل، ما باُلك، وما  تنصب كان وأظن 

شأنك. والعمل فى هذه األحرف بما ذكرت لك سهل كثير. وال تقل: ما أمُرك القائَم، وال ما خطُبك 
فال يقاس الذى لم يستعمل على ما قد استعمل؛ أال ترى أنهم  القائَم، قياسا عليهن؛ ألنهن قد كثرن،

 قالوا: أيش عندك؟ وال يجوز القياس على هذه فى شىء من الكالم.
هم إلى الكفر. وهى فى قراءة عبدهللا وأبى  }وّللاه َرَكَسهم{. َكَسُهم  بما َكسبوا{ يقول: رد   وقوله: }وهللا َأر 

.  
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يَثاٌق َأو  َجآُءوُكم  َحِصَرت  ُصُدوُرُهم  َأن ُيَقاِتُلوُكم  َأو  ُيَقاتِ } ِإاله الهِذيَن  َنُهم  مِ  َنُكم  َوَبي  ٍم َبي  ُلوا  َيِصُلوَن ِإَلى َقو 
قَ  َتَزُلوُكم  َفَلم  ُيَقاِتُلوُكم  َوَأل  َمُهم  َوَلو  َشآَء ّللاهُ َلَسلهَطُهم  َعَلي ُكم  َفَلَقاَتُلوُكم  َفِإِن اع  َلَم َفَما َجَعَل ّللاهُ َقو  ا  ِإَلي ُكُم السه و 

 َلُكم  َعَلي ِهم  َسِبياًل {
 

َنُهم  مِ يَثاٌق...{ َنُكم  َوَبي  ٍم َبي   وقوله: }ِإاله الهِذيَن َيِصُلوَن ِإَلى َقو 
يحل  يقول: إذا واثق القوم النبى  صلى هللا عليه وسلم أال  يقاتلوه وال يعينوا عليه، فكتبوا صلحا لم 

قتالهم وال من اتهصل بهم، فكان رأيه فى قتال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كرأيهم فال يحل  قتاله. 
 فذلك قوله )يصلون( معناه: يتصلون بهم.

{، يقول: ضاقت صدورهم عن قتالكم أو قتال قومهم. فذلك  وقوله: }َأو  َجآُءوُكم  َحِصَرت  ُصُدوُرُهم 
{ أى ضاقت صدورهم. وقد قرأ الحسن "حِصرًة صدورهم"، والعرب معنى قوله }َحِصَرت  ُصدُ  وُرُهم 
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تقول: أتانى ذهب عقُله، يريدون قد ذهب عقله. وَسمع الكسائىُّ بعضهم يقول: فأصبحُت نظرت إلى 
ذات التناِنيِر. فإذا رأيت َفَعل بعد كان ففيها قد مضمرة، إال أن يكون مع كان جحد فال تضمر فيها 

د؛ أال ترى أنك تقول: ما ذهبت، وال يجوز ما قد ذهبت. )قد مع جحد(  ألنها توكيد والجحد ال يؤكه
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ِكُسوا   ِفت ِنِة ُأر  وا  ِإَلى ال  َمُهم  ُكله َما ُردُّ ِإن لهم  ِفِيَها فَ  } َسَتِجُدوَن آَخِريَن ُيِريُدوَن َأن َيأ َمُنوُكم  َوَيأ َمُنوا  َقو 
ُتُموُهم   ُتُلوُهم  َحي ُث َثِقف  ِدَيُهم  َفُخُذوُهم  َواق  َلَم َوَيُكفُّوا  َأي  ُقوا  ِإَلي ُكُم السه َتِزُلوُكم  َوُيل  َنا َلُكم  َعَلي ِهم  َيع  َوُأو اَلِئُكم  َجَعل 

 ُسل َطانًا مُِّبينًا {
 

...{وقوله: }َسَتِجُدوَن آَخِريَن ُيِريُدوَن َأن َيأ َمنُ    وُكم 
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معناه: أن يأمنوا فيكم ويأمنوا فى قومهم. فهؤالء بمنزلة الذين ذكرناهم فى أن قتالهم حالل إذا لم 
 يرجعوا.

 
ِمَنةٍ  ِريُر َرَقَبٍة مُّؤ  ِمنًا َخَطئًا َفَتح  ِمنًا ِإاله َخَطئًا َوَمن َقَتَل ُمؤ  ُتَل ُمؤ  ِمٍن َأن َيق  ٌة مَُّسلهَمٌة  َوِديَ } َوَما َكاَن ِلُمؤ 

ِمنَ  ِريُر َرَقَبٍة مُّؤ  ِمٌن َفَتح  ٍم َعُدوٍ  لهُكم  َوُهَو ُمؤ  ُقوا  َفِإن َكاَن ِمن َقو  ده ِلِه ِإاله َأن َيصه ٍم ِإَلى أَه  ٍة َوِإن َكاَن ِمن َقو 
ِريُر َرَقبَ  ِلِه َوَتح  َنُهم  مِ يَثاٌق َفِدَيٌة مَُّسلهَمٌة ِإَلى أَه  َنُكم  َوَبي  َري ِن ُمَتَتاِبَعي ِن َبي  ِمَنٍة َفَمن لهم  َيِجد  َفِصَياُم َشه  ٍة مُّؤ 

ِ َوَكاَن ّللاهُ َعِليمًا َحِكيمًا { َبًة مِ َن ّللاه  َتو 
 

ِمَنٍة...{ ِريُر َرَقَبٍة مُّؤ   وقوله: }َفَتح 
مؤمنة، أجزأت  مرفوع على قولك: فعليه تحرير رقبة. والمؤمنة: المصلِ ية المدِركة. فإن لم يقل: رقبة

 الصغيرة التى لم تصلِ  ولم تبلغ.
ِمٌن{ كان الرجل يسلم فى قومه وهم كف ار فيكتم إسالمه.  ٍم َعُدوٍ  لهُكم  َوُهَو ُمؤ  وقوله: }َفِإن َكاَن ِمن َقو 

ا بها على َوو   فمن ُقِتل وهو غير معلوم إسالمه من هؤالء أعتق قاتله رقبة ولم تدفع ِديته إلى الكفار فيق 
أهل اإلسالم. وذلك إذا لم يكن بين قومه وبين النبى  صلى هللا عليه وسلم عهد. فإن كان عهد جرى 

 مجرى المسلم.
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ِ َفَتَبيهُنوا  َواَل َتُقوُلوا  ِلَمن  َأل َقى ِإَلي كُ  ُتم  ِفي َسِبيِل ّللاه َت ُمؤ  } َيا َأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  ِإَذا َضَرب  اَلَم َلس  ِمنًا ُم السه
ُل َفَمنه ّللاهُ عَ  ُتم  مِ ن َقب  ِ َمَغاِنُم َكِثيَرٌة َكذاِلَك ُكن  ن َيا َفِعن َد ّللاه َحَياِة الدُّ َتُغوَن َعَرَض ال  َ َتب  َلي ُكم  َفَتَبيهُنوا  ِإنه ّللاه

َمُلوَن َخِبيرًا {  َكاَن ِبَما َتع 
 

ِ َفَتَبيهُنوا ...{وقوله: }َيا َأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  ِإَذا َضرَ  ُتم  ِفي َسِبيِل ّللاه   ب 
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رأ ان: َفَتَثبهُتوا( وهما  -)َفَتَثبهُتوا  قراءة عبدهللا بن مسعود وأصحابه. وكذلك التى فى الحُجرات. وَيق 
 متقاربتان فى المعنى. تقول للرجل: ال تعجل بإقامة حتى تتبين وتتثبت.

ِمنًا{ ذكروا أنه رجل سل م على بعض سرايا وقوله: }َواَل َتُقوُلوا  ِلمَ  َت ُمؤ  اَلَم َلس  ن  َأل َقى ِإَلي ُكُم السه
المسلمين، فظن وا أنه عائذ باإلسالم وليس بمسلم فُقِتل. وقرأه العامة: الَسَلم. والسلم: االستسالم 

 واإلعطاء بيده.
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َتِوي ال   ُفِسِهم  } اله َيس  َواِلِهم  َوَأن  ِ ِبَأم  َرِر َوال ُمَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل ّللاه ِلي الضه ِمِنيَن َغي ُر ُأو   َقاِعُدوَن ِمَن ال ُمؤ 
نَ  َواِلِهم  َوَأن ُفِسِهم  َعَلى ال َقاِعِديَن َدَرَجًة َوُكالًّ َوَعَد ّللاهُ ال ُحس  َل ّللاهُ ال ُمَجاِهِديَن ِبَأم  َل ّللاهُ ى َوفَ َفضه ضه

رًا َعِظيمًا { َقاِعِديَن َأج   ال ُمَجاِهِديَن َعَلى ال 
 

َرِر...{ ِلي الضه ِمِنيَن َغي ُر ُأو  َقاِعُدوَن ِمَن ال ُمؤ  َتِوي ال   وقوله: }اله َيس 
يرفع )غير( لتكون كالنعت للقاعدين؛ كما قال: }ِصراَط الذين أنعمت عليهم غيِر المغضوب{ وكما 

بِة ِمن الرجاِل{ وقد ذِكر أن )غير( نزلت بعد أن ذكر فضل المجاهد قال }أِو ال تاِبِعين غيِر أوِلى اإلر 
على القاعد، فكان الوجه فيه االستثناء والنصب. إال أن  اقتران )غير( بالقاعدين يكاد يوجب الرفع؛ 

والمسيئون إال فالنا ألن االستثناء ينبغى أن يكون بعد التمام. فتقول فى الكالم: ال يستوى المحسنون 
وفالنا. وقد يكون نصبا على أنه حال كما قال: }ُأِحلهت  لكم بهيمُة األنعاِم إال ما ُيت َلى عليكم غيَر 

  ُمِحلِ ى الصيِد{ ولو قرئت خفضا لكان وجها: تجعل من صفة المؤمنين.
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ِض َقال وا  َأَلم  } ِإنه الهِذيَن َتَوفهاُهُم ال َمالِئَكُة َظاِلِمي َأن ُفسِ  َعِفيَن ِفي اأَلر  َتض  ِهم  َقاُلوا  ِفيَم ُكنُتم  َقاُلوا  ُكنها ُمس 
ِ َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا  ِفيَها َفُأو اَلِئَك َمأ َواُهم  َجَهنهُم َوَسآَءت  َمِصيرًا { ُض ّللاه  َتُكن  َأر 

 
 وقوله: }ِإنه الهِذيَن َتَوفهاُهُم ال َمالِئَكُة...{

إن شئت جعلت }َتَوفهاُهُم{ فى موضع نصب. ولم تضمر تاء مع التاء, فيكون مثل قوله }إن البقر 
تشابه علينا{ وإن شئت جعلتها رفعا؛ تريد: إن الذين تتوفاهم المالئكة. وكل موضع اجتمع فيه تاءان 

ا ف  قد أبلغتكم{.جاز فيه ِإضمار إحداهما؛ مثل قوله }لعلكم تذكرون{ ومثل قوله }فإن َتَولهو 
 

َتُدوَن َسِبيالً  َتِطيُعوَن ِحيَلًة َواَل َيه  َداِن اَل َيس  َجاِل َوالنِ َسآِء َوال ِول  َعِفيَن ِمَن الرِ  َتض   { } ِإاله ال ُمس 
 

َجاِل َوالنِ َسآِء...{ َعِفيَن ِمَن الرِ  َتض   وقوله: }ِإاله ال ُمس 
 فى موضع نصب على االستثناء من }مأواهم جهنم{.
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ِتِه ُمَهاِجراً  ُرج  ِمن َبي  ِض ُمَراَغمًا َكِثيرًا َوَسَعًة َوَمن َيخ  ِ َيِجد  ِفي اأَلر  ِ  } َوَمن ُيَهاِجر  ِفي َسِبيِل ّللاه ِإَلى ّللاه

 ِ ُرُه َعلَى ّللاه ُت َفَقد  َوَقَع َأج  ُه ال َمو  ِرك   َوَكاَن ّللاهُ َغُفورًا رهِحيمًا {َوَرُسوِلِه ُثمه ُيد 
 

ِض ُمَراَغمًا َكِثيرًا...{  وقوله: }َيِجد  ِفي اأَلر 
  ومراَغمة مصدران. فالمراَغم: المضَطرب والمذهب فى األرض.
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َيأ   ن ُهم  مهَعَك َول  َتُقم  َطآِئَفٌة مِ  اَلَة َفل  َت َلُهُم الصه َيُكوُنوا  ِمن } َوِإَذا ُكنَت ِفيِهم  َفَأَقم  ِلَحَتُهم  َفِإَذا َسَجُدوا  َفل  ُخُذوا  َأس 
ِلَحَتُهم  وَ  َرُهم  َوَأس  َيأ ُخُذوا  ِحذ  ُيَصلُّوا  َمَعَك َول  َرى َلم  ُيَصلُّوا  َفل  َتأ ِت َطآِئَفٌة ُأخ  ده الهِذيَن َكَفُروا  َلو  َوَرآِئُكم  َول 

ِتعَ  ِلَحِتُكم  َوَأم  ُفُلوَن َعن  َأس  َلًة َواِحَدًة َواَل ُجَناَح َعَلي ُكم  ِإن َكاَن ِبُكم  َأًذى مِ ن مهَطٍر َتغ  ِتُكم  َفَيِميُلوَن َعَلي ُكم  مهي 
َ أََعده ِلل َكاِفِريَن َعَذابًا مُِّهين َرُكم  ِإنه ّللاه ِلَحَتُكم  َوُخُذوا  ِحذ  َضى َأن َتَضُعوا  َأس   ًا {َأو  ُكنُتم  مهر 
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تَ  ...{وقوله: }َفل   ُقم 
وكل  الم أمر إذا استؤنفت ولم يكن قبلها واو وال فاء وال ُثمه ُكسرت. فإذا كان معها شىء من هذه 
نت. وقد تكسر مع الواو على األصل. وإنما تخفيفها مع الواو كتخفيفهم )وه َو( قال  الحروف ُسك 

ون: َلَيقم زيد، ويجعلون الالم ذاك، )وه َى( قالت ذاك. وبنو ُسَليم يفتحون الالم إذا استؤنفت فيقول
  منصوبة فى كل جهة؛ كما نَصبت تميم الم كى إذا قالوا: جئت آَلخذ حق ى.
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َرى{ ولم يقل: آخرون؛ ثم قال }َلم  ُيَصلُّوا { ولم يقل: فلتصل. ولو قيل: "فلُتصل" كما  وقوله: }َطآِئَفٌة ُأخ 
ن  طائفتاِن ِمن المؤِمِنين اقتتلوا{ ولو قيل: اقتتلتا قيل "أخرى" لجاز ذلك. وقال فى موضع آخر: }وإ

ماِن اختصموا فى ربِ هم{ ولم يقل: اختصما. وقال  فى الكالم كان صوابا. وكذلك قوله }هذاِن َخص 
اللة{ وفى قراءة أبى  "عليه الضاللة". فإذا ذكرت اسما مذك را لجمع  }ِفرقا هدى وفِريقا َحقه عليهم الض 

ن َجميٌع جاز جمع فعله وت وحيده؛ كقول هللا تعالى }وإنا لجميع حاذرون{. وقوله: }أم يقولون َنح 
ُمن َتصر{ وكذلك إذا كان االسم مؤن ثا وهو لجمع جعلت فعله كفعل الواحدة األنثى الطائفة والعصبة 

 والرفقة. وإن شئت جمعته فذكهرته على المعنى. كل  ذلك قد أتى فى القرآن.
 

ِ َما الَ } َواَل َتِهُنوا   ُجوَن ِمَن ّللاه ِم ِإن َتُكوُنوا  َتأ َلُموَن َفِإنهُهم  َيأ َلُموَن َكَما َتأ َلموَن َوَتر  َقو  ِتَغآِء ال  ُجوَن  ِفي اب  َير 
 َوَكاَن ّللاهُ َعِليمًا َحِكيمًا {

 
ُجوَن...{ ِ َما اَل َير  ُجوَن ِمَن ّللاه  وقوله: }َوَتر 

ن: تخافون. ولم نجد معنى الخوف يكون رجاء إال ومعه جحد. فإذا قال بعض المف سرين: معنى ترجو 
كان كذلك كان الخوف على جهة الرجاء والخوف، وكان الرجاء كذلك؛ كقوله تعالى }قل ِللِذين آمنوا 

جون َّلل ِ   يغِفروا ِللِذين ال يرجون َأي اَم هللِا{ هذه: للذين ال يخافون أيام هللا، وكذلك قوله: }ما لكم ال َتر 
 وقارا{: ال تخافون هلل عظمة. وهى لغة حجازية. وقال الراجز:

 ال ترتِجى ِحين تالقى الذائدا * أسبعة القت معا أم واحدا
:  وقال الهدلى 

عها * وخالفها فى بيِت ُنوب عواِملِ   إذا لسعته النحُل لم يرَج َلس 
 وال يجوز: رجوتك وأنت تريد: خفتك، وال خفتك وأنت تريد رجوتك.

 
 عاني الواردة في آيات سورة ) النساء (الم
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َتانًا َوِإث مًا مُِّبينًا { َتَمَل ُبه  ِم ِبِه َبِريئًا َفَقِد اح  ِسب  َخِطيَئًة َأو  ِإث مًا ُثمه َير    } َوَمن َيك 

(1/263) 

 

ِم ِبِه َبِريئًا...{ ِسب  َخِطيَئًة َأو  ِإث مًا ُثمه َير   وقوله: }َوَمن َيك 
َنى عن الفعلين وأحدهما مؤن ث  يقال: كيف قال "به" وقد َذَكر الخطيئة واإلثم؟. وذلك جائز أن ُيك 

بالتذكير والتوحيد، ولو كثر لجاز الكناية عنه بالتوحيد؛ ألن األفاعيل يقع عليها فعل واحد، فلذلك 
ة؛ كما  جاز. فإن شئت ضممت الخطيئة واإلثم فجعلته كالواحد. وإن شئت جعلت الهاء لإلثم خاص 
وا ِإليها{ فجعله للتجارة. وفى قراءة عبدهللا )وإذا رأوا لهوا أو تجارة  وًا انَفضُّ ا تجارًة أو َله  قال }وإذا َرَأو 

وا إليها( فجعله للتجارة فى تقديمها وتأخيرها. ولو أتى بالتذكير فجِعال كالفعل الواحد لجاز. ولو  انَفضُّ
َلى بهما{ فثن ى. فلو أتى فى الخطيئة ذك ر على ِني ة اللهو لجاز. وقال }ِإن يكن غَ  ِني ًا أو َفِقيرا فاَّللهُ َأو 

واللهو واإلثم والتجارة مثنى لجاز. وفى قراءة أبى  )إن يكن غِنى  أو فقير فاَّلل أولى بهم( وفى قراءة 
ٍك فى عبدهللا )ِإن يكن غنى  أو فقير فاَّلل أولى بهما( فأمها قول أبى  )بهم( فإنه كقوله }وكم ِمن َملَ 

، ألنه قد ذكرهم جميعا ثم  { ذهب إلى الجمع، كذلك جاء فى قراءة أبى  ِنى شفاَعُتهم  السمواِت ال ُتغ 
ى اثنان عن  د الغنى  والفقير وهما فى مذهب الجمع؛ كما تقول: أصبح الناس صائما ومفطرا، فأد  وح 

 معنى الجمع.
 

َمُتُه َلهَ  ِ َعَلي َك َوَرح  ُل ّللاه وَنَك } َوَلو اَل َفض  ُفَسُهم  َوَما َيُضرُّ ن ُهم  َأن ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّوَن ِإاله َأن  مهت  طهآِئَفٌة مِ 
ِ عَ  ُل ّللاه َلُم َوَكاَن َفض  َمَة َوَعلهَمَك َما َلم  َتُكن  َتع  ٍء َوَأنَزَل ّللاهُ َعَلي َك ال ِكَتاَب َوال ِحك   َلي َك َعِظيمًا {ِمن َشي 

 
 ت  طهآِئَفٌة...{وقوله: }َلَهمه 

 يريد: لقد همت طائفة فأضمرت.
  وقوله: }َأن ُيِضلُّوَك{: ُيخطِ ئوك فى حكمك.
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اَلٍح َبي َن النهاِس َوَمن ُروٍف َأو  ِإص  َواُهم  ِإاله َمن  َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأو  َمع  َعل  ذاِلَك  } اله َخي َر ِفي َكِثيٍر مِ ن نهج  َيف 
ِتَغآَء  رًا َعِظيمًا {اب  ِتيِه َأج  َف ُنؤ  ِ َفَسو  َضاِت ّللاه  َمر 
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َواُهم  ِإاله َمن  َأَمَر ِبَصَدَقٍة...{  وقوله: }اله َخي َر ِفي َكِثيٍر مِ ن نهج 

)من( فى موضع خفض ونصب؛ الخفض: إال فيمن أمر بصدقة. والنجوى هنا رجال؛ كما قال }وإذ  
ما قال }ما يكون من نجوى ثالثٍة{ فـ )من( حينئذ فى موضع ُهم  َنجوى{ ومن جعل النجوى فعال ك

رفع. وأم ا النصب فأن تجعل النجوى فعال. فإذا استثنيت الشىء من خالفه كان الوجه النصب، كما 
 قال الشاعر:

 وقفت فيها ُأَصيالنًا ُأسائلها * َعيهت جوابا وما بالرب ِع ِمن أحدِ 
 * والُنؤ ُى كالحوض بالمظلومِة الَجَلدِ  ِإال األواِرىه أل يًا ما ُأبيِ نها

ت على خالفها؛ كما قال الشاعر:  وقد يكون فى موضع رفع وإن رد 
 وبلد ليس ِبِه أنيُس * إال اليعاِفيُر وإاله الِعيُس 
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ُعوَن ِإاله  ُعوَن ِمن ُدوِنِه ِإاله ِإَناثًا َوِإن َيد    َشي َطانًا مهِريدًا {} ِإن َيد 

 
ُعوَن ِمن ُدوِنِه ِإاله ِإَناثًا...{  وقوله: }ِإن َيد 

ُعوَن ِمن ُدوِنِه ِإاله ِإَناثًا{  يقول: الالت والُعزهى وأشباههما من اآللهة المؤنثة. وقد قرأ ابن عباس }ِإن َيد 
ُسُل ُأقِ َتت{ و  ُعوَن ِمن ُدوِنه إال ُأُنثا( جمع الوثن فضم الواو فهمزها، كما قال }وإذا الرُّ قد قرئت )إن  َيد 
 جمع اإلناث، فيكون مثل جمع الثمار والثمر }ُكُلوا ِمن  ُثُمِره{.

ُروضًا {  } لهَعَنُه ّللاهُ َوَقاَل أَلتهِخَذنه ِمن  ِعَباِدَك َنِصيبًا مهف 
 

ُروضًا...{  وقوله: }َنِصيبًا مهف 
  فروض.جعل هللا له عليه السبيل؛ فهو كالم
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ي َطاَن } َوأُلِضلهنهُهم  َوأُلَمنِ َينهُهم  َوأَلُمَرنهُهم  َفَلُيَبتِ ُكنه آَذاَن اأَلن َعاِم َوأَلُمَرنهُهم  َفَلُيَغيِ ُرنه  ِ َوَمن َيتهِخِذ الشه  َخل َق ّللاه
ِبينًا { َرانًا مُّ ِ َفَقد  َخِسَر ُخس   َوِلي ًا مِ ن ُدوِن ّللاه

 
...{وق  وله: }َوأُلِضلهنهُهم 
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 وفى قراءة ُأبى  "وُأضلهم وُأَمنِ يهم".
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ِسٌن واتهَبَع ِملهَة ِإب َراِهيَم َحِنيفًا َواتهَخَذ ّللاهُ  َهُه هلل َوُهَو ُمح  َلَم َوج  َسُن ِدينًا ِممهن  َأس   ياًل { ِإب َراِهيَم َخلِ } َوَمن  َأح 
 

 وقوله: }َواتهَخَذ ّللاهُ ِإب َراِهيَم َخِلياًل...{
يقول القائل: ما هذه الُخلهة؟ فُذِكر أن  إبراهيم صلى هللا عليه وسلم كان يضيف الضيفان ويطعم 

الطعام، فأصاب الناس سنُة جدب فعزه الطعام. فبعث إبراهيم صلى هللا عليه وسلم إلى خليل له 
هم وقال: إبراهيم ال يريد  بمصر كانت الِميرة من عنده، فبعث غلمانه معهم الغرائر واإلبل ليميره، فرد 

وا ببطحاء لينة. فاحتملوا من رملها فملئوا  هذا لنفسه، إنما يريده لغيره. قال: فرجع غلمانه، فمر 
وا على إبراهيم صلى هللا عليه وسلم فأخبروه  وها فارغة، فُرد  الخبر وامرأه الغرائر؛ استحياء من أن يرد 

نائمة، فوقع عليه النوم َهم ا، وانتبهت والناس على الباب يلتمسون الطعام. فقالت للخب ازين: افتحوا 
هذه الغرائر واعتجنوا، ففتحوها فإذا أطيب طعام، فعجنوا واختبزوا. وانتبه إبراهيم صلى هللا عليه وسلم 

اهيم صلى هللا عليه وسلم: هذا من عند خليلك فوجد ريح الطعام، فقال: ِمن أين هذا؟ فقالت امرأة إبر 
. قال: فذلك ُخل ته. . قال فقال إبراهيم: هذا من عند خليلى هللا ال من عند خليلى المصرى    المصرى 
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ِتيُكم  ِفيِهنه َوَما ُيت َلى َعَلي ُكم  ِفي ال ِكَتاِب فِ  ُتوَنَك ِفي النِ َسآِء ُقِل ّللاهُ ُيف  َتف  ي َيَتاَمى النِ َسآِء الهالِتي اَل } َوَيس 
َداِن َوَأن َتُقوُموا  ِلل   َعِفيَن ِمَن ال ِول  َتض  ُتوَنُهنه َما ُكِتَب َلُهنه َوَتر َغُبوَن َأن َتنِكُحوُهنه َوال ُمس  ِط ُتؤ  َيَتاَمى ِبال ِقس 

َ َكاَن ِبِه َعِليمًا { َعُلوا  ِمن  َخي ٍر َفِإنه ّللاه  َوَما َتف 
 

ِتيُكم  ِفيِهنه َوَما ُيت َلى...{وقول  ه: }ُقِل ّللاهُ ُيف 
)معناه: قل هللا يفتيكم فيهن  وما يتلى(. فموضع )ما( رفع كأنه قال: يفتيكم فيهن  ما يتلى عليكم. وإن 

.  شئت جعلت ما فى موضع خفض: يفتيكم هللا فيهن  وما يتلى عليكم غيرهن 
َعِفيَن{ فى موضع َتض  خفض، على قوله: يفتيكم فيهن  وفى المستضعفين. وقوله: }َوَأن  وقوله: }َوال ُمس 

 َتُقوُموا { )أن( موضع خفض على قوله: ويفتيكم فى أن تقوموا لليتامى بالقسط.
 

َنُهَما ُصل   ِلَحا َبي  َراضًا َفاَل ُجَنا َح َعَلي ِهَمآ َأن ُيص  ِلَها ُنُشوزًا َأو  إِع  َرأٌَة َخاَفت  ِمن َبع  ل ُح } َوِإِن ام  حًا َوالصُّ
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َمُلوَن َخِبيرًا { َ َكاَن ِبَما َتع  ِسُنوا  َوَتتهُقوا  َفِإنه ّللاه حه َوِإن ُتح  ِضَرِت األن ُفُس الشُّ  َخي ٌر َوُأح 
 

ِلَها ُنُشوزًا...{  وقوله: }َخاَفت  ِمن َبع 
شوزه أن تكون تحته والنشوز يكون من ِقبل المرأة والرجل. والنشوز هاهنا من الرجل ال من المرأة. ون

المرأة الكبيرة فيريد أن يتزوج عليها شاب ة فيؤثرها فى القسمة والجماع. فينبغى له أن يقول للكبيرة: إنى 
أريد أن أتزو ج عليك شابهة وأوثرها عليك، فإن هى رضيت صلح ذلك له، وإن لم ترض فلها من 

 القسمة ما للشاب ة.
ِضَرِت األن ُفُس الشُّ  { إنما عنى به الرجل وامرأته الكبيرة. ضن  الرجل بنصيبه من الشابة، وقوله: }َوُأح  حه

 وضن ت الكبيرة بنصيبها منه. ثم قال: وإن رضيت باإلمرة.
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ُتم  َفاَل تَ  ِدُلوا  َبي َن النِ َسآِء َوَلو  َحَرص  َتِطيُعوا  َأن َتع  ِلُحوا  } َوَلن َتس  ِل َفَتَذُروَها َكال ُمَعلهَقِة َوِإن ُتص  ِميُلوا  ُكله ال َمي 
َ َكاَن َغُفورًا رهِحيمًا {  َوَتتهُقوا  َفِإنه ّللاه

 
ِل...{  وقوله: }َفاَل َتِميُلوا  ُكله ال َمي 

 ة ُأَبى  )كالمسجونة(.إلى الشابة، فتهجروا الكبيرة كل الهجر }َفَتَذُروَها َكال ُمَعلهَقِة{ وهى فى قراء
 

ُفِسُكم  َأِو ال َواِلدَ  ِ َوَلو  َعَلى َأن  ِط ُشَهَدآَء َّلله َرِبيَن ِإن َيُكن  } َيا َأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  ُكوُنوا  َقوهاِميَن ِبال ِقس  ي ِن َواأَلق 
َلى ِبِهَما َفاَل َتتهِبُعوا  ال َهَوى  َمُلوَن  َغِني ًا َأو  َفِقيرًا َفاَّللهُ َأو  َ َكاَن ِبَما َتع  ِرُضوا  َفِإنه ّللاه ِدُلوا  َوِإن َتل ُووا  َأو  ُتع  َأن َتع 

 َخِبيرًا {
 

}...ِ ِط ُشَهَدآِء َّلله  وقوله: }ُكوُنوا  َقوهاِميَن ِبال ِقس 
هذا فى إقامة الشهادة على انفسهم وعلى الوالدين واألقربين. وال تنظروا فى ِغنى الغِنى  وال فقر 

 الفقير؛ فإن هللا أولى بذلك.
)فال َتتهِبُعوا الهوى ]أن تعِدلوا[( فرارا من إقامة الشهادة. وقد يقال: ال تتبعوا الهوى لتعدلوا؛ كما َتقول: 
ال تتِبعن  هواك لُترِضى ربك، أى إنى أنهاك عن هذا كيما ترِضى ربك. وقوله }َوِإن َتل ُووا { وَتُلوا، قد 

ذين قالوا )تلوا( أرادوا )َتل ُؤوا( فيهمزون الواو النضمامها، ثم يتركون الهمز قرئتا جميعا. ونرى ال
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ل إعراب الهمز إلى الالم فتسقط الهمزة. إال أن يكون المعنى فيها: وإن تلوا ذلك، يريد: تتولهوه  فيتحو 
ِرُضوا { عنه: أوتتركوه، فهو وجه.  }َأو  ُتع 

 
ِدَيُهم  َسبِ } ِإنه الهِذيَن آَمُنوا  ُثمه َكَفرُ  ِفَر َلُهم  َواَل ِلَيه  رًا لهم  َيُكِن ّللاهُ ِلَيغ  َداُدوا  ُكف    ياًل {وا  ُثمه آَمُنوا  ُثمه َكَفُروا  ُثمه از 
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 وقوله: }ِإنه الهِذيَن آَمُنوا  ُثمه َكَفُروا  ُثمه آَمُنوا  ُثمه َكَفُروا ...{
ا من بعده بُعَزي ر، ثم آمنوا بُعَزي ر وكفروا بعيسى. وآمنت اليهود بموسى وهم الذين آمنوا بموسى ثم كفر 

 وكفرت بعيسى.
رًا{ يعنى اليهود: ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى هللا عليه وسلم. َداُدوا  ُكف   ثم قال: }]ُثمه[ از 
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ِ َقاُلوا  َأَلم  َنُكن  مهَعُكم  َوِإن َكاَن ِلل َكاِفِريَن َنِصيٌب َقاُلوا  َأَلم   } الهِذيَن َيَتَربهُصوَن ِبُكم   َفِإن َكاَن َلُكم  َفت ٌح مِ َن ّللاه

َعَل  َم ال ِقَياَمِة َوَلن َيج  ُكُم َبي َنُكم  َيو  ِمِنيَن َفاَّللهُ َيح  ُكم  مِ َن ال ُمؤ  َنع  ِوذ  َعَلي ُكم  َوَنم  َتح   ِلل َكاِفِريَن َعَلى ّللاهُ َنس 
ِمِنيَن َسِبياًل {  ال ُمؤ 

 
}... ُكم  َنع  ِوذ  َعَلي ُكم  َوَنم  َتح   وقوله: }َأَلم  َنس 

م. ولو نصبت على تأويل الصرف؛ كقولك فى الكالم: ألم نستحوذ عليكم وقد منعناكم، فيكون  َجز 
َلِم ّللاهُ الهِذين جاَهدوا ِمن كم وَيع   َلَم الصابرين{ وهى فى قراءة ُأبى  )ومنعناكم من مثل قوله }ولم ا َيع 

المؤمنين( فإن شئت جعلت "ومنعناكم" فى تأويل "وقد كنا منعناكم" وإن شئت جعلته مردودا على 
َجَرِة وِقيَل  { كأنه قال: أما استحوذنا عليكم ومنعناكم. وفى قراءة ُأبى  )َأَلم  ُتن هَيا عن ِتل ُكما الش  تأويل }َأَلم 

 لكما(.
 

َفِل ِمَن النهاِر َوَلن َتِجَد َلُهم  َنِصيرًا { ِك اأَلس  ُمَناِفِقيَن ِفي الدهر   } ِإنه ال 
 

َفِل ِمَن النهاِر...{ ِك اأَلس   وقوله: }ِفي الدهر 
ك، والدَرك، أى أسفل َدَرج فى النار.  يقال الدر 
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َتَصُموا  ِباَّللهِ  َلُحوا  َواع  ِت ّللاهُ } ِإاله الهِذيَن َتاُبوا  َوَأص  َف ُيؤ  ِمِنيَن َوَسو  ِ َفُأو اَلِئَك َمَع ال ُمؤ  َلُصوا  ِديَنُهم  َّلله  َوَأخ 
رًا َعِظيمًا { ِمِنيَن َأج    ال ُمؤ 
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ِمِنيَن...{  وقوله: }َفُأو اَلِئَك َمَع ال ُمؤ 
 جاء فى التفسير: )من المؤمنين(.
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ِل ِإاله َمن ُظِلَم َوَكاَن ّللاهُ َسِميعًا َعِليمًا { وِء ِمَن ال َقو  َر ِبالسُّ  } اله ُيِحبُّ ّللاهُ ال َجه 

 
ِل ِإاله َمن ُظِلَم...{ وِء ِمَن ال َقو  َر ِبالسُّ  وقوله: }اله ُيِحبُّ ّللاهُ ال َجه 

( فى الوجهين نصبا على االستثن ل. وإن شئت جعت وَظَلَم. وقد يكون )َمن  اء على االنقطاع من األو 
)من( رفعا إذا قلت )ُظلم( فيكون المعنى: ال يحبُّ هللا أن يجهر بالسوء من القول إال المظلوم. وهو 
ص له أن يذكره بما فعل؛ ألنه منعه حقهه.  الضيف إذا أراد النزول على رجل فمنعه فقد ظلمه، ورخ 

ِل{ كالما تاما، ثم يقول: إال الظالم فدعوه، فيكون مثل ويكون }اله ُيِحبُّ ّللاهُ ال جَ  وِء ِمَن ال َقو  َر ِبالسُّ ه 
ة له، وكأنه  ة ِإال اِلذين َظَلموا{ فإن الظالم ال حجه قول هللا تبارك وتعالى }لئال  يكوَن ِللناِس عليكم ُحج 

ر إنما أنت ُمَذكِ ر{ ثم استثنى فقال }ِإال َمن  َتَولهى وكفر{  قال إال َمن  ظلم َفخلُّوه. وهو مثل قوله }فذكِ 
َت َعَلي هم  فاالستثناء من قوله }إنما أنت ُمَذك ر{ وليست فيه أسماء. وليس االستثناء من قوله }َلس 

بمصيطر{ ومثله م ما يجوز أن يستثنى )األسماء ليس قبلها( شىء ظاهر قولك: إنى ألكره الخصومة 
لك هللا. فجاز استثناء الرجل ولم يذكر قبله شىء من األسماء؛ ألن والِمَراء، اللهم إاله رجال يريد بذ

 الخصومة والِمَراء ال يكونان إال بين اآلدميي ن.
 

ِلِهم  ُقُلوبُ  ِبَيآَء ِبَغي ِر َحقٍ  َوَقو  ِلِهُم اأَلن  ِ َوَقت  ِرِهم َبآَياِت ّللاه يَثاَقُهم  َوُكف  ِضِهم مِ   ّللاهُ َنا ُغل ٌف َبل  َطَبعَ } َفِبَما َنق 
ِمُنوَن ِإاله َقِلياًل { ِرِهم  َفاَل ُيؤ   َعَلي َها ِبُكف 

 
  وقوله: }ُقُلوُبَنا ُغل ٌف...{
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أى أوعية للعلم تعلمه وتعقله، فما لنا ال نفهم ما يأتى به )محمد صلى هللا عليه وسلم( فقال هللا تبارك 
ِرهِ  ِمُنوَن ِإاله َقِلياًل{.وتعالى }َبل  َطَبَع ّللاهُ َعَلي َها ِبُكف   م  َفاَل ُيؤ 

 
ِ َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َواَلِكن ُشب ِ  َيَم َرُسوَل ّللاه ِلِهم  ِإنها َقَتل َنا ال َمِسيَح ِعيَسى اب َن َمر  َه َلُهم  َوِإنه الهِذيَن } َوَقو 

ن ُه َما َلُهم  ِبِه ِمن   َتَلُفوا  ِفيِه َلِفي َشكٍ  مِ   ِعل ٍم ِإاله اتِ َباَع الظهنِ  َوَما َقَتُلوُه َيِقينًا {اخ 
 

 وقوله: }َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه...{
 الهاء ها هنا لعيسى صلى هللا عليه وسلم.

.  وقوله }َوَما َقَتُلوُه َيِقينًا{ الهاء ها هنا للعلم, كما تقول قتلته علما، وقتلته يقينا، للرأى والحديث والظن 
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ِقَياَمِة َيُكوُن َعَلي ِهم  َشِهيدًا { َم ال  ِتِه َوَيو  َل َمو  ِمَننه ِبِه َقب   } َوِإن مِ ن  أَه ِل ال ِكَتاِب ِإاله َلُيؤ 
 

ِتِه...{ َل َمو  ِمَننه ِبِه َقب   وقوله: }َوِإن مِ ن  أَه ِل ال ِكَتاِب ِإاله َلُيؤ 
: من ليؤمنهن به قبل موته. فجاء التفسير بوجهين؛ أحدهما أن تكون الهاء فى موته لعيسى، معناه

يقول: يؤمنون إذا أنزل قبل موته، وتكون الِملهة والدين واحدا. ويقال: يؤمن كل يهودى  بعيسى عند 
 موته. وتحقيق ذلك فى قراءة أبى  )إال ليؤمُننه به قبل موتهم(.

َحي نَ  حَ } ِإنهآ َأو  َماِعيَل َوإس  َنآ ِإَلى ِإب َراِهيَم َوِإس  َحي  ِدِه َوَأو  َنآ ِإَلى ُنوٍح َوالنهِبيِ يَن ِمن َبع  َحي  اَق آ ِإَلي َك َكَمآ َأو 
َنا َداُووَد َزُبورًا { َباِط َوِعيَسى َوَأيُّوَب َوُيوُنَس َوَهاُروَن َوُسَلي َماَن َوآَتي  ُقوَب َواأَلس   َوَيع 

 
َحي َنآ ِإَلى ُنوٍح...{وقوله: }ِإنه  َنآ ِإَلي َك َكَمآ َأو  َحي   آ َأو 

  كما أوحينا إلى كلهم.
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ِليمًا  ُهم  َعَلي َك َوَكلهَم ّللاهُ ُموَسى َتك  ُصص  ُل َوُرُساًل لهم  َنق  َناُهم  َعَلي َك ِمن َقب   {} َوُرُساًل َقد  َقَصص 
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َناُهم  عَ   َلي َك...{وقوله: }َوُرُساًل َقد  َقَصص 
نصبه من جهتين. يكون من قولك: كما أوحينا إلى رسل من قبلك، فإذا ألقيت )إلى( واإلرسال 

ِخل من يشاء ِفى رحمِتِه والظاِلمين أَعد  لهم عذابا َأليما{  اتصلت بالفعل فكانت نصبا؛ كقوله }ُيد 
فى قراءة ُأبى  بالرفع ويكون نصبا من )قصصناهم(. ولو كان رفعا كان صوابا بما عاد من ذكرهم. و 

ُهم  عليك(. ُصص  ل ورسٌل لم َنق  ناهم عليك من َقب   )وُرُسٌل َقد  َقَصص 
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ُفُروا  َفِإنه  بِ ُكم  َفآِمُنوا  َخي رًا لهُكم  َوِإن َتك  ُسوُل ِبال َحقِ  ِمن ره َماَواِت } ياَأيَُّها النهاُس َقد  َجآَءُكُم الره ِ َما ِفي السه  َّلله
ِض َوَكاَن ّللاهُ َعِليمًا َحِكيمًا {  َواأَلر 

 
}...  وقوله: }َفآِمُنوا  َخي رًا لهُكم 

)خير( منصوب باتصاله باألمر؛ ألنه من صفة األمر؛ وقد يستدل  على ذلك؛ ألم تر الكناية عن 
ك؛ أى االتقاء خير لك، فإذا سقطت )هو( األمر تصلح قبل الخير، فتقول للرجل: اتق هللا هو خير ل

اتصل بما قبله وهو معرفة فنصب، وليس نصبه على إضمار )يكن(؛ ألن ذلك يأتى بقياس يبطل 
هذا؛ أال ترى أنك تقول: اتق هللا تكن محسنا، وال يجوز أن تقول: اتق هللا محسنا وأنت تضمر )تكن( 

  أخانا(.وال يصلح أن تقول: انصرنا أخانا )وأنت تريد تكن 
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ِ ِإاله ال َحقه ِإنهَما ال َمِسيُح ِعيَسى ا ُلوا  ِفي ِديِنُكم  َواَل َتُقوُلوا  َعَلى ّللاه ِ } ياأَه َل ال ِكَتاِب اَل َتغ  َيَم َرُسوُل ّللاه ب ُن َمر 
ِ َوُرسُ  ن ُه َفآِمُنوا  ِباَّلله َيَم َوُروٌح مِ  َقاَها ِإَلى َمر  ِلِه َواَل َتُقوُلوا  َثاَلَثٌة انَتُهوا  َخي رًا لهُكم  ِإنهَما ّللاهُ اله َواِحٌد َوَكِلَمُتُه َأل 

ِ َوِكياًل { ِض َوَكَفى ِباَّلله َماَواِت َوَما ِفي اأَلر   ُسب َحاَنُه َأن َيُكوَن َلُه َوَلٌد لهُه َما ِفي السه
 

 وقوله: }َواَل َتُقوُلوا  َثاَلَثٌة...{
ثة؛ كقوله تعالى }سيقولون ثالَثٌة رابعهم{ فكل ما رأيته بعد القول مرفوعا وال رافع أى تقولوا: هم ثال

 معه ففيه إضمار اسم رافع لذلك االسم.
وقوله: }ُسب َحاَنُه َأن َيُكوَن َلُه َوَلٌد{ يصلح فى )أن( ِمن وعن، فإذا ُألقيتا كانت )أن( فى موضع 

 ى كثير من أشباهها.نصب. وكان الكسائى  يقول: هى فى موضع خفض، ف
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ِلِه َوَأمها الهِذي اِلَحاِت َفُيَوفِ يِهم  ُأُجوَرُهم  َوَيزيُدُهم  مِ ن َفض  َبُروا  }َفَأمها الهِذيَن آَمُنوا  َوَعِمُلوا  الصه َتك  َتنَكُفوا  َواس  َن اس 
ِ وَ  ُبُهم  َعَذابًا َأِليمًا َواَل َيِجُدوَن َلُهم  مِ ن ُدوِن ّللاه  ِلي ًا َواَل َنِصيرًا {َفُيَعذِ 

 
 وقوله: }َواَل َيِجُدوَن...{

ت على ما بعد الفاء فرفعت، ولو جزمت على أن ترد  على موضع الفاء كان صوابا، كما قال }من  رد 
 يضِلِل هللا فال هاِدى له ويذرهم{.
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ُتوَنَك ُقِل ّللاهُ  َتف  ُف َما َتَرَك َوُهَو } َيس  ٌت َفَلَها ِنص  ُرٌؤ َهَلَك َلي َس َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأخ  ِتيُكم  ِفي ال َكاَلَلِة ِإن ام   ُيف 
وَ  َجااًل َيِرُثَهآ ِإن لهم  َيُكن  لهَهآ َوَلٌد َفِإن َكاَنَتا اث َنَتي ِن َفَلُهَما الثُُّلَثاِن ِممها َتَرَك َوِإن َكاُنوا  ِإخ  َوِنَسآًء َفِللذهَكِر ًة رِ 

ٍء َعِليٌم {  ِمث ُل َحظِ  اأُلنَثَيي ِن ُيَبيِ ُن ّللاهُ َلُكم  َأن َتِضلُّوا  َوّللاهُ ِبُكلِ  َشي 
 

ُرٌؤ َهَلَك...{  وقوله: }ِإن ام 
َتَجاَرَك{ لو كان مكانهما يفعل ك ِرِكيَن اس  انتا )هلك( فى موضع جزم. وكذلك قوله }وِإن  َأَحٌد ِمَن ال ُمش 

 جزما؛ كما قال الُكَميت:
 فإن أنت تفعل فللفاعلين * أنت المجيزين تلك الغمارا

 وأنشد بعضهم:
 صعدة نابتة فى حاِئٍر * َأينما الريح ُتَميِ ل ها تِمل

إال أن العرب تختار إذا أتى الفعل بعد االسم فى الجزاء أن يجعلوه )َفَعل( ألن الجزم ال يتبين فى 
يعترض شىء بين الجازم وما جزم. وقوله }ُيَبيِ ُن ّللاهُ َلُكم  َأن َتِضلُّوا { معناه: أاله َفَعل، ويكرهون أن 

تضلوا. ولذلك صلحت ال فى موضع أن. هذه محنة لـ )أن( إذا صلحت فى موضعها لئال وكيال 
 صلحت ال.
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ي ِد َوَأن تُ  } َيا َأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا   ُفوا  ِبال ُعُقوِد ُأِحلهت  َلُكم  َبِهيَمُة اأَلن َعاِم ِإاله َما ُيت َلى َعَلي ُكم  َغي َر ُمِحلِ ي الصه م  َأو 

ُكُم َما ُيِريُد { َ َيح   ُحُرٌم ِإنه ّللاه
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ُفوا  ِبال ُعُقود...{  ومن قوله تبارك وتعالى: }َأو 

 د واحد.يعنى: بالعهود. ]والعقود[ والعهو 
  وقوله: }ُأِحلهت  َلُكم  َبِهيَمُة اأَلن َعاِم{ وهى بقر الوحش والظباء والُحُمر الوحشيهة.
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{ فى موضع نصب باالستثناء، ويجوز الرفع، كما يجوز: قام القوم إال زيدا  وقوله: }ِإاله َما ُيت َلى َعَلي ُكم 
ُرم وأنتم ُمحرمون، أو فى الَحَرم. فذلك قوله وإال  زيد. والمعنى فيه: إال ما نبينه لكم م ن تحريم ما َيح 

ُتم  ُحُرٌم{. ومثله }إَلى َطَعاٍم َغي َر  ي ِد{ يقول: أحل ت لكم هذه غير مستِحل ين للصيد }َوَأن  }َغي َر ُمِحلِ ي الصه
يا. فإذا جعلت ناِظِريَن إَناُه{ وهو بمنزلة قولك )فى قولك( أحله لك هذا الشىء ال مفرطا فيه وال م تعد 

)غير( مكان )ال( صار النصب الذى بعد ال فى غير. ولو كان )محلِ ين الصيد( نصبت؛ كما قال 
َبي َت الَحَراَم{ وفى قراءة عبدهللا )وال آمِ ى البيِت الحراِم(.  هللا جل وعز }وال آمِ ين ال 

ُكُم َما ُيِريُد{: يقضى ما يشاء. َ َيح   }ِإنه ّللاه
 

َي َواَل ال َقالِئَد َوال آم ِ } َيا َأيُّ  َر ال َحَراَم َواَل ال َهد  ه  ِ َواَل الشه َبي َت ال َحَراَم َها الهِذيَن آَمُنوا  اَل ُتِحلُّوا  َشَعآِئَر ّللاه يَن ال 
ِرَمنهُكم   َطاُدوا  َواَل َيج  ُتم  َفاص  َوانًا َوِإَذا َحَلل  بِ ِهم  َوِرض  اًل مِ ن ره َتُغوَن َفض  ِجِد َيب  وُكم  َعِن ال َمس  ٍم َأن َصدُّ َشَنآُن َقو 

َواِن َواتهقُ  َوى َواَل َتَعاَوُنوا  َعَلى اإِلث ِم َوال ُعد  َتُدوا  َوَتَعاَوُنوا  َعَلى ال برِ  َوالتهق  َ َشِديُد ال َحَراِم َأن َتع  وا  ّللاهَ ِإنه ّللاه
 ال ِعَقاِب {

 
ِ...{وقوله: }َيا َأيَُّها الهِذيَن آَمنُ   وا  اَل ُتِحلُّوا  َشَعآِئَر ّللاه

كانت عام ة العرب ال يرون الصفا والمروة من الشعائر، وال يطوفون بينهما، فأنزل هللا تبارك وتعالى: 
 ال تستحل وا ترك ذلك.

َر ال َحَراَم{: وال القتاَل فى الشهر الحرام. ه    وقوله: }َواَل الشه
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َي{ وهو ى المشركين: أن تعرضوا له وال أن تخيفوا من قل د بعيره. وكانت العرب إذا  }َواَل ال َهد  َهد 
أرادت أن تسافر فى غير أشهر الُحُرم قل د أحُدهم بعِيره، فيأمن بذلك، فقال: ال تخيفوا من قل د. وكان 
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ة يقلِ دون ِبلحاء الشجر، وسائر العرب يقلِ دون بالَوَبر والشَعر.  أهل مكه
َبي َت{ يقول: وال تمنعوا َمن أم  البيت الحرام أو أراده من المشركين. ثم َنَسخت  هذه  وقوله: }َوال يَن ال  آمِ 

{ إلى آخر اآلية. ِركيَن َحي ُث َوَجدتُُّموُهم  ُتُلوا ال ُمش   اآليُة التى فى التوبة }فاق 
ِرمنه  { قرأها يحيى بن وثهاب واألعمش: وال ُيج  ِرَمنهُكم  كم، من أجرمت، وكالم العرب وقراءة وقوله: }َواَل َيج 

القر اء }َيجِرمنكم{ بفتح الياء. جاء التفسير: وال يحملنهكم بغض قوم. قال الفر اء: وسمعت العرب تقول: 
ُفالن َجرِيمة أهله، يريدون: كاسب ألهله، وخرج يجِرمهم: يكسب لهم. والمعنى فيها متقارب: ال 

فـ )أن( فى وضع تصب. فإذا جعلت فى )أن( )على( ذهبَت إلى  يكسبنهكم بغُض قوم أن تفعلوا َشر ا.
معنى: ال يحملنهكم بغضهم على كذا وكذا، على أن ال تعدلوا، فيصلح طرح )على(؛ كما تقول: 

ل الشنآن بعضهم، وأكثر الُقر اء  ٍم{ وقد ثق  ِرَمنهُكم  َشَنآُن َقو  حملتنى أن أسال وعلى أن أسأل. }َواَل َيج 
وقد ُروى تخفيفه وتثقيله عن األعمش؛ وهو: ال يحِملنكم بغض قوم، فالوجه إذا كان  على تخفيفه.

ل، وإذا أردت به َبغيض قوم قلت: َشن آن.   مصدرا أن يثقه
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{ فى موضع نصب لصالح الخافض فيها. ولو كسرت على معنى الجزاء لكان صوابا.  وُكم  و}َأن َصدُّ
وك م( فإن كسرت جعلت الفعل مستقبال، وإن فتحت جعلته ماضيا. وإن وفى حرف عبدهللا )ِإن َيصدُّ

{ وأن، تفتح وتكسر.  ُتم  حًا ِإن  ُكن  َر َصف  ِرُب َعن ُكُم الذِ ك  جعلته جزاء بالكسر صلح ذلك كقوله }أَفَنض 
َر َعَلى اإليَماِن{ تكسر. ولو فتحت لكان صوابا، وقوله َتَحبُّوا الُكف  ِلَياَء ِإن اس  َسَك  وكذلك }َأو  }باِخٌع َنف 

ِمِنيَن{ ]فيه[ الفتح والكسر. وأم ا قوله }َبِل ّللا ُ َيُمنُّ َعَلي ُكم َأن  َهَداُكم  ِلإليماِن{ فـ )َأن   ( َأاله َيُكوُنوا ُمؤ 
مفتوحة؛ ألن  معناها ماٍض؛ كأنك قلت: من  عليكم أن هداكم. فلو نويت االستقبال جاز الكسر فيها. 

ل الفعلين. فإذا قلت: أكرمتك أن أتيتنى، لم يجز كسر أن؛ ألن  الفعل ماٍض.والفتح الوجه لمضى    أو 
َتُدوا {.  وقوله: }َوَتَعاَوُنوا { هو فى موضع جزم. ألنها أمر، وليست بمعطوفة على }َتع 

 
ُم ال ِخن ِزيِر َوَمآ أُِهله ِلَغي ِر ّللاهِ  ُم َوَلح  َتُة َوال ده َمت  َعَلي ُكُم ال َمي  َيُة } ُحرِ  ُقوَذُة َوال ُمَتَردِ   ِبِه َوال ُمن َخِنَقُة َوال َمو 

ِسُموا  ِباأَلز اَلمِ  َتق  ُتم  َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب َوَأن  َتس  ُبُع ِإاله َما َذكهي  َم َوالنهِطيَحُة َوَمآ َأَكَل السه َيو  ٌق ال   ذاِلُكم  ِفس 
َمِتي َيِئَس الهِذيَن َكَفُروا  ِمن ِديِنُكم  فَ  ُت َعَلي ُكم  ِنع  َمل ُت َلُكم  ِديَنُكم  َوَأت َمم  َم َأك  َيو  ِن ال  َشو  ُهم  َواخ  َشو  اَل َتخ 

َمَصٍة َغي َر ُمَتَجاِنٍف إِلث ٍم َفِإنه ّللاهَ َغُفوٌر رهِحيمٌ  ُطره ِفي َمخ  الَم ِدينًا َفَمِن اض   { َوَرِضيُت َلُكُم اإِلس 
 

ِ ِبِه...{وقوله: }َوَمآ أُِهله ِلغَ   ي ِر ّللاه
 }َوَمآ{: فى موضع رفع بما لم يسم  فاعله.
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َخِنَقُة{: ما اختنقت فماتت ولم ُتدَرك.  }َوال ُمن 
. ُقوَذُة{: المضروبة حتى تموت ولم ُتَذكه   }َوال َمو 
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ى من فوق جبل أو بئر، فلم تدَرك  ذكاُته. َيُة{: ما ترد   }َوال ُمَتَردِ 
م إذا لم ُتدرك ذكاته.}َوالنهِطيحَ   ُة{: ماُنِطحت حتى الموت. كل ذلك محر 

{ نصب ورفع. ُتم   وقوله: }ِإاله َما َذكهي 
 }َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب{: ذبح لألوثان. و)ما ذبح( فى موضع رفع ال غير.

ِسُموا { َرف ع بما لم يسمه فاعله. واالستقسام: أن  سهاما كانت تكو  َتق  ن فى الكعبة، فى بعضها: }َوَأن  َتس 
أمرنى ربى، )وفى موضعها: نهانى ربى( فكان أحدهم إذا أراد سفرا أخرج سهمين فأجالهما، فإن خرج 

 الذى فيه )أمرنى ربى( خرج. وإن خرج الذى فيه )نهانى ربى( قعد وأمسك عن الخروج.
َم{ والكالم منقطع عند َيو  ٌق ال  َم{ منصوب بـ )يِئس( ال  قال هللا تبارك وتعالى: }ذاِلُكم  ِفس  الفسق، و }ال َيو 

 بالفسق.
.)  }اليوَم ُأِحله َلُكُم الط يِ باُت{ نصب )اليوم( بـ )ُأِحل 

وقوله: }َغي َر ُمَتَجاِنٍف إِلث ٍم { مثل قوله }غير محل ى الصيد{ يقول: غير معتمد إلثم. نصبت )غير( 
(، وهى خارجة من االسم الذى فى ) (.ألنها حال لـ )َمن   اضطر 
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ُتم  مِ َن ال َجَواِرِح ُمَكلِ ِبيَن ُتعَ  َأُلوَنَك َماَذآ ُأِحله َلُهم  ُقل  ُأِحله َلُكُم الطهيِ َباُت َوَما َعلهم  لِ ُموَنُهنه ِممها َعلهَمُكُم } َيس 
َن َعَلي ُكم   َسك  ِ َعَلي ِه َواتهُقوا  ّللاهَ ِإنه ّللاهَ َسِريُع ال ِحَساِب {ّللاهُ َفُكُلوا  ِممهآ َأم  َم ّللاه ُكُروا  اس   َواذ 

 
ُتم  مِ َن ال َجَواِرِح...{  وقوله: }َوَما َعلهم 

يعنى الكاَلب. و }ُمَكلِ ِبيَن{ نصب على الحال خارجة من )لكم(، يعنى بمكلِ بين: الرجال أصحاب 
 ب وكالهب. وموضع )ما( رفع.الِكالب، يقال للواحد: مكل ِ 

. بونهن أاله يأكلن صيدهن  {: تؤد   وقوله: }ُتَعلِ ُموَنُهنه
{ ممها لم يأكلن منه، فإن أكل فليس بحالل؛ ألنه إنما  َن َعَلي ُكم  َسك  ثم قال تبارك وتعالى }َفُكُلوا  ِممهآ َأم 

  أمَسَك على نفسه.
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َسُحوا  ِبُرُؤوِسُكم  } َيا َأيَُّها الهِذيَن آَمنُ  ِدَيُكم  ِإَلى ال َمَراِفِق َوام  ِسُلوا  ُوُجوَهُكم  َوَأي  الِة فاغ  ُتم  ِإَلى الصه وا  ِإَذا ُقم 
َضى َأو  َعَلى َسَفٍر َأو  َجآَء َأحَ  ُروا  َوِإن ُكنُتم مهر  َبيِن َوِإن ُكنُتم  ُجُنبًا َفاطههه ُجَلُكم  ِإَلى ال َكع  ن كُ َوَأر  م  مِ َن ٌد مِ 

َسُحوا  ِبُوُجوِهُكم  َوأَ  ُتُم النِ َسآَء َفَلم  َتِجُدوا  َمآًء َفَتَيمهُموا  َصِعيدًا َطيِ بًا َفام  ن ُه َما ُيِريُد ال َغاِئِط َأو  اَلَمس  ِديُكم  مِ  ي 
َرُكم  َوِلُيِتمه ِنع   َعَل َعَلي ُكم مِ ن  َحَرٍج َواَلِكن ُيِريُد ِلُيَطهِ  ُكُروَن {ّللاهُ ِلَيج   َمَتُه َعَلي ُكم  َلَعلهُكم  َتش 

 
}... ُجَلُكم   وقوله: }َوَأر 

ثنى قيس بن الربيع عن عاصم عن ِزر  عن عبدهللا بن مسعود  مردودة على الوجوه. قال الفراء: وحده
ثنى محمد بن أبان القريشى عن أبى إسحاق  م ومؤخر. قال الفراء: وحد  أنه قرأ )وأرجلكم( مقد 

دان ثنى أبو الَهم  ل. قال الفراء: وحد  ى  عن رجل عن على  أنه قال: نزل الكتاب بالمسح، والُسنهة الَغس 
شهاب عن رجل عن الشعبى  قال: نزل جبريل صلى هللا عليه وسلم بالمسح على محمد صلى هللا 

 عليهما وعلى جميع األنبياء. قال الفراء: السنة الغسل.
ن كُ   م  مِ َن ال َغاِئِط{ كناية عن خلوة الرجل إذا أراد الحاجة.وقوله: }َأو  َجآَء َأَحٌد مِ 

 
ٍم َعلَ  ِرَمنهُكم  َشَنآُن َقو  ِط َواَل َيج  ِ ُشَهَدآَء ِبال ِقس  ِدُلوا  ُهَو } َيا َأيَُّهآ الهِذيَن آَمُنوا  ُكوُنوا  َقوهاِميَن َّلله ِدُلوا  اع  ى َأاله َتع 

َوى َواتهُقوا  ّللاهَ  َمُلوَن {َأق َرُب ِللتهق  َ َخِبيٌر ِبَما َتع    ِإنه ّللاه
 

َوى...{ ِدُلوا  ُهَو َأق َرُب ِللتهق    وقوله: }اع 
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لو لم تكن )هو( فى الكالم كانت )أقرب( نصبا. يكنى عن الفعل فى هذا الموضع بهو وبذلك؛ 
ُسوَل َفَقد ِ  ُتُم الره واُكم َصَدَقًة َذِلَك َخي ٌر تصلحان جميعا. قال فى موضع آخر }ِإَذا َناَجي  ُموا َبي َن َيَدى  َنج 

{ فلو لم تكن )هو( وال )ذلك( فى الكالم كانت نصبا؛ كقوله  َهُر{ وفى الصف  }َذِلُكم  َخي ٌر َلُكم  َلُكم  َوَأط 
.} َتُهوا َخي رًا َلُكم   }ان 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) المائدة (

 
ُسِل َأن َتُقوُلوا  َما َجآَءَنا ِمن َبِشيٍر َواَل } َيا أَه َل ال ِكَتاِب  َقد  َجآَءُكم  َرُسوُلَنا ُيَبيِ ُن َلُكم  َعَلى َفت َرٍة مهَن الرُّ
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ٍء َقِديٌر {  َنِذيٍر َفَقد  َجاَءُكم  َبِشيٌر َوَنِذيٌر َوّللاهُ َعَلى ُكلِ  َشي 
 

سُ   ِل َأن َتُقوُلوا ...{وقوله: }ُيَبيِ ُن َلُكم  َعَلى َفت َرٍة مهَن الرُّ
 معناه: كى ال تقولوا: }َما َجآَءَنا ِمن َبِشيٍر{ مثل ما قال }ُيَبيِ ُن ّللاهُ َلُكم  َأن  َتِضل وا{.

 
ِبَيآَء َوَجَعَلُكم   ِ َعَلي ُكم  ِإذ  َجَعَل ِفيُكم  َأن  َمَة ّللاه ُكُروا  ِنع  ِم اذ  ِمِه َياَقو  وكًا َوآَتاُكم  مها َلم   مُّلُ } َوِإذ  َقاَل ُموَسى ِلَقو 

ِت َأَحدًا مِ ن ال َعاَلِميَن {  ُيؤ 
 

ِبَيآَء...{  وقوله: }ِإذ  َجَعَل ِفيُكم  َأن 
 يعنى السبعين الذين اختارهم موسى ليذهبوا معه إلى الجبل، سمهاهم أنبياء لهذا.

 ن.}َوَجَعَلُكم  مُُّلوكًا{ يقول: أحدكم فى بيته مِلك، ال ُيدَخل عليه إال بإذ
لوى. ِت َأَحدًا مِ ن ال َعاَلِميَن{ َظلهَلُكم بالغمام األبيض، وأنزل عليكم المن  والسه  }َوآَتاُكم  مها َلم  ُيؤ 

 
َباِرُكم  َفَتن َقِلبُ  وا َعَلى َأد  َتدُّ َسَة الهِتي َكَتَب ّللاهُ َلُكم  َواَل َتر  َض الُمَقده ُخُلوا اأَلر  ِم اد   {وا َخاِسِريَن } َياَقو 

 
َسَة...{ َض الُمَقده ُخُلوا اأَلر   وقوله: }اد 

دة النون(. ُدن  )مشد  ق وِفلسطون وبعض اأُلر  سة ِدَمش    ُذكر أن األرض المقد 
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 المعاني الواردة في آيات سورة ) المائدة (
 

َهب   ُخَلَهآ َأَبدًا مها َداُموا  ِفيَها َفاذ    َأنَت َوَربَُّك َفَقاِتال ِإنها َهاُهَنا َقاِعُدوَن {} َقاُلوا  َياُموَسى ِإنها َلن  نهد 
 

َهب  َأنَت َوَربَُّك َفَقاِتال...{  وقوله: }َفاذ 
فقال )أنت( ولو ألقيت )أنت( فقيل: اذهب وربك فقاِتال كان صوابا؛ ألنه فى إحدى القراءتين )ِإنه 

كالم العرب. وذلك أن  المردود على يراكم وقِبيُله( بغير )هو( وهى بهو و)اذهب أنت وربك( أكثر فى 
االسم المرفوع إذا أضمر يكره؛ ألن المرفوع خفى  فى الفعل، وليس كالمنصوب؛ ألن  المنصوب 

يظهر؛ فتقول ضربته وضربتك، وتقول فى المرفوع: قام وقاما، فال ترى اسما منفصال فى األصل من 
ى }َأِئَذا ُكن ا ُتَرابًا َوآَباُؤَنا{ ولم يقل)نحن( وكل  الفعل، فلذلك ُأوِثر إظهاره، وقد قال هللا تبارك وتعال
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 صواب.
وإذا فرقت بين االسم المعطوف بشىء قد وقع عليه الفعل حسن بعَض الحسن. من ذلك قولك: 

ضربت زيدا وأنت. ولو لم يكن زيد لقلت: قمت أنا وأنت، وقمت وأنت قليل. ولو كانت )ِإنا ها هنا 
 قاعدين( كان صوابا.

 
َفاِسِقيَن {} قَ  ِم ال  َقو  ِض َفاَل َتأ َس َعَلى ال  َبِعيَن َسَنًة َيِتيُهوَن ِفي اأَلر  َمٌة َعَلي ِهم  َأر   اَل َفِإنهَها ُمَحره
 

َبِعيَن َسَنًة...{  وقوله: }َأر 
منصوبة بالتحريم. ولو قطعت الكالم فنصبتها بقوله )َيِتيُهوَن( كان صوابا. ومثله فى الكالم أن تقول: 

عطينهك ثوبا ترضى، تنصب الثوب باإلعطاء، ولو نصبته بالرضا تقطعه من الكالم من أل
 )ألعطينك( كان صوبا.

 
َبانًا َفُتُقبِ َل ِمن َأَحِدِهَما َوَلم  ُيَتَقبهل   َبا ُقر  ُتَلنهكَ } َوات ُل َعَلي ِهم  َنَبَأ اب َني  َءاَدَم ِبال َحقِ  ِإذ  َقره   ِمَن اآلَخِر َقاَل أَلق 

 َقاَل ِإنهَما َيَتَقبهُل ّللاهُ ِمَن ال ُمتهِقيَن {
 

ُتَلنهَك...{   وقوله: }َفُتُقبِ َل ِمن َأَحِدِهَما َوَلم  ُيَتَقبهل  ِمَن اآلَخِر َقاَل أَلق 
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ل ولم يقل: قال الذى لم يتقبل منه )ألقتلنهك( ألن المعنى يدل  على أن الذى لم يتقبل منه هو القائِ 
لحسده ألخيه: ألقتلنك. ومثله فى الكالم أن تقول: إذا اجتمع السفيه والحليم ُحِمد، تنوى بالحمد 

ِكل. ولو  الحليم، وإذا رأيت الظالم والمظلوم أَعن َت، وأنت تنوى: أعنت المظلوم، للمعنى الذى ال ُيش 
ألنهما ليس فيهما عالمة قلت: مر  بى رجل وامرأة فأعن ُت، وأنت تريد أحدهما لم يجز حتى يبي ن؛ 

 تستدل  بها على موضع المعونة، إال أن تريد: فأعنتهما جميعا.
 المعاني الواردة في آيات سورة ) المائدة (

 
َبَح ِمَن ال َخاِسِريَن { ُسُه َقت َل َأِخيِه َفَقَتَلُه َفَأص   } َفَطوهَعت  َلُه َنف 

 
ُسُه َقت َل َأِخي  ِه...{وقوله: }َفَطوهَعت  َلُه َنف 

 يريد: فتابعته.
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ِض  ٍس َأو  َفَساٍد ِفي اأَلر  سًا ِبَغي ِر َنف  َراِئيَل َأنهُه َمن َقَتَل َنف  ِل ذاِلَك َكَتب َنا َعَلى َبِني ِإس  َفَكَأنهَما َقَتَل } ِمن  َأج 

َيا النهاَس َجِميعًا َوَلَقد  َجآءَ  َياَها َفَكَأنهَما َأح  َد النهاَس َجِميعًا َوَمن  َأح  ن ُهم  َبع  ت ُهم  ُرُسُلَنا ِبال َبيِ َناِت ُثمه ِإنه َكِثيرًا مِ 
ِرُفوَن { ِض َلُمس   ذاِلَك ِفي اأَلر 

 
ِل ذاِلَك...{  وقوله: }ِمن  َأج 

 جواب لقتل ابن آدم صاحبه.
َياَها{ يقول: عفا عنها، واإلحياء ها هنا العفو.  وقوله: }َوَمن  َأح 

 
ِض َفَسادًا َأن ُيَقتهُلوا  َأو  ُيَصلهُبوا  َأو  ُتَقطهَع } ِإنهَما َجَزآُء الهذِ  َن ِفي اأَلر  َعو  َ َوَرُسوَلُه َوَيس  يَن ُيَحاِرُبوَن ّللاه

َيا َوَلُهم  ِفي اآلِخَرةِ  ن  ِض ذاِلَك َلُهم  ِخز ٌي ِفي الدُّ ا  ِمَن اأَلر  ُجُلُهم مِ ن  ِخالٍف َأو  ُينَفو  ِديِهم  َوَأر   َعِظيٌم  َعَذابٌ َأي 
} 

 
ِض َفَسادًا َأن ُيَقتهُلوا  َأو   َن ِفي اأَلر  َعو  َ َوَرُسوَلُه َوَيس  ُيَصلهُبوا  َأو  وقوله: }ِإنهَما َجَزآُء الهِذيَن ُيَحاِرُبوَن ّللاه

 ُتَقطهَع...{
  )أن( فى موضع رفع.

(1/282) 

 

القتل ولم يصب المال قِتل، وإذا فإذا أصاب الرجل الدم والمال وأخاف السبيل ِصلب، وإذا أصاب 
أصاب المال ولم يصب القتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى "من خالف" ويصلح مكان )ِمن( 

 على، والباء، والالم.
 ونفيه أن يقال: من قتله فدمه هدر. فهذا النفى.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) المائدة (

 
اِرَقُة َفاق   اِرُق َوالسه ِ َوّللاهُ َعِزيٌز َحِكيٌم {} َوالسه ِدَيُهَما َجَزآًء ِبَما َكَسَبا َنَكااًل مِ َن ّللاه  َطُعوا  َأي 

 
َطُعوا  َأي ِدَيُهَما...{ اِرَقُة َفاق  اِرُق َوالسه  وقوله: }َوالسه

مرفوعان بما عاد من ذكرهما. والنصب فيهما جائز؛ كما يجوز أزيد ضربته، وأزيدا ضربته. وإنما 
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ها توجيه الجزاء؛ كقولك: َمن  تختار  العرب الرفع فى "السارق والساِرقة" ألنهما ]غير[ مَوقهتين، فوجِ 
سرق فاقطعوا يده، فـ )من( ال يكون إال رفعا، ولو أردت سارقا بعينه أو سارقة بعينها كان النصب 

ارقون والسارقات فاقطعوا وجه الكالم. ومثله }واللذاِن يأتيانها ِمنكم فآذوهما{ وفى قرءة عبدهللا "والس
 أيمانهما".

د من َخل ق اإلنسان إذا ذكر مضافا إلى اثنين فصاعدا جمع.  وإنما قال )أيِديهما( ألن  كل شىء موحه
فقيل: قد هشمت رءوسهما، ومألت ظهورهما وبطونهما ضربا. ومثله }ِإن َتُتوَبا ِإلى هللا فَقد  َصَغت  

 ُقُلوُبُكما{.
لى التثنية ألن أكثر ما تكون عليه الجوارح اثنين فى اإلنسان: اليدين والرجلين وإنما اختير الجمع ع

والعينين. فلما جرى أكثره على هذا ذِهب بالواحد منه إذا أضيف إلى اثنين مذهب التثنية. وقد يجوز 
 تثنيتهما؛ قال أبو ُذؤيب:

َسيِهما بنوافذ * كنواِفِذ الُعُبط التى ال ترَقع  فتخالسا َنف 
يجوز هذا فيما ليس من َخل ق اإلنسان. وذلك أن تقول للرجلين: خلهيتما نساءكما، وأنت تريد وقد 

  امرأتين، وخرقتما ُقُمصكما.
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وإنما ذكرت ذلك ألن من النحويين من كان ال يجيزه إال  فى َخل ق اإلنسان، وكلٌّ سواء. وقد يجوز أن 
وا يِمينهما؛ ألن المعنى: اليمين من كل واحد منهما؛ كما قال تقول فى الكالم: السارق والساِرقة فاقطع

 الشاعر:
 ُكُلوا فى نصف بطِنكم تِعيشوا * فإنه زمانكم زمن خِميص

 وقال اآلخر:
 الواردون وَتي م فى ذرى سبٍأ * قد عضه أعناقهم ِجلُد الجواِميس

 من قال: )َذَرى( جعل سبأ ِجيال، ومن قال: )ُذَرى( أراد موضعا.
جوز فى الكالم أن تقول: أ ِتِنى برأس شاتين، ورأس شاة. فإذا قلت: برأس شاة فإنما أردت رأَسى  وي

 هذا الجنس، وإذا قلت برأس شاتين فإنك تريد به الرأس من كل شاة؛ قال الشاعر فى غير ذلك:
ه ترِكيهيِن قد غِضبا * مستهدف ِلطعاٍن غيِر تذبيب  كأنه َوج 

 
ُسولُ  ِمن ُقُلوُبهُ } ياَأيَُّها الره ِر ِمَن الهِذيَن َقاُلوا  آَمنها ِبَأف َواِهِهم  َوَلم  ُتؤ  ُزنَك الهِذيَن ُيَساِرُعوَن ِفي ال ُكف  م   اَل َيح 

َكِلَم ِمن َبع   ُفوَن ال  ٍم آَخِريَن َلم  َيأ ُتوَك ُيَحرِ  َمَواِضِعِه ِد َوِمَن الهِذيَن َهاُدوا  َسمهاُعوَن ِلل َكِذِب َسمهاُعوَن ِلَقو 
ِلكَ  َذُروا  َوَمن ُيِرِد ّللاهُ ِفت َنَتُه َفَلن َتم  ُه َفاح  َتو  ئًا ُأو اَلِئَك َيُقوُلوَن ِإن  ُأوِتيُتم  َهاَذا َفُخُذوُه َوِإن لهم  ُتؤ  ِ َشي   َلُه ِمَن ّللاه
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َيا خِ  ن  َر ُقُلوَبُهم  َلُهم  ِفي الدُّ  ز ٌي َوَلُهم  ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم {الهِذيَن َلم  ُيِرِد ّللاهُ َأن ُيَطهِ 
 

  وقوله: }َوِمَن الهِذيَن َهاُدوا  َسمهاُعوَن ِلل َكِذِب...{
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إن شئت رفعت قوله "سمهاعون للكذب" ِبِمن ولم تجعل )ِمن( فى المعنى متصلة بما قبلها، كما قال 
ن شئت كان المعنى: ال يحزنك الِذين يساِرعون ِفى الكفِر هللا: }فِمنهم ظاِلم ِلنفِسِه وِمنهم مقتِصد{ وإ

من هؤالء وال }َوِمَن الهِذيَن َهاُدوا { فترفع حينِئذ )سمهاعون( على االستئناف، فيكون مثل قوله 
}ِليستأِذنكم الِذين ملكت أيماُنُكم  والِذين لم يبلغوا الُحُلم ِمنكم{ ثم قال تبارك وتعالى: }طوهافون عليكم{ 

ولو قيل: سماعين، وطو افين لكان صوابا؛ كما قال: }ملعوِنين أينما ُثِقفوا{ وكما قال: }إن المتهِقين في 
َجنهاٍت وُعيوٍن{ ثم قال: }آِخذين، وفاِكِهين، ومتكِئين{ والنصب أكثر. وقد قال أيضا فى الرفع: } كاله 

وهى نكرة من صفة معرفة. وكذلك قوله: }ال ِإنها لظى نزهاعة ِللشوى{ فرفع )نزهاعة( على االستئناف، 
تبِقى وال تذر َلوهاَحة{ وفى قراءة أبى  "ِإنها إِلحدا الُكَبر ِنذير ِللبشِر" بغير ألف. فما أتاك من مثل هذا 

فى الكالم نصبته ورفعته. ونصبه على القطع وعلى الحال. وإذا حسن فيه المدح أو الذم  فهو وجه 
على الشتم أو المدح أن تنصب معرفته كما نصبت نكرته. وكذلك قوله ثالث. ويصلح إذا نصبته 

حِت{ على ما ذكرت لك.  }سمهاعون ِللكذِب أكهالون ِللسُّ
 

ِس َوال َعي َن ِبال َعي ِن َواأَلن َف ِباأَلن ِف َواأُلُذَن ِباأُلذُ  َس ِبالنهف  َنا َعَلي ِهم  ِفيَهآ َأنه النهف  نه بِ } َوَكَتب  نِ  ِن َوالسِ  السِ 
ُكم ِبَمآ أنَزَل ّللاهُ َفُأو اَلِئَك ُهمُ  َق ِبِه َفُهَو َكفهاَرٌة لهُه َوَمن لهم  َيح   الظهاِلُموَن { َوال ُجُروَح ِقَصاٌص َفَمن َتَصده

 
ِس...{ َس ِبالنهف  َنا َعَلي ِهم  ِفيَهآ َأنه النهف    وقوله: }َوَكَتب 
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( عليها. وأنت فى قوله }َوال َعي َن ِبال َعي ِن َواأَلن َف ِباأَلن ِف{ إلى قوله }َوال ُجُروَح تنصب )النفس( بوقوع )أَ  ن 
. قال الفراء:  ِقَصاٌص{ بالخيار. إن شئت رفعت، وإن شئت نصبت. وقد نصب حمزة ورفع الكسائى 

ثنى إبراهيم بن محمد ابن أبى يحيى عن أبان بن أبى عياش عن أنس أن رسول هللا صلى هللا  وحد 
عليه وسلم قرأ: )والعين ِبالعين( رفعا. قال الفر اء: فإذا رفعت العين أتبع الكالم العين، وإن نصبنه 
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فجائز. وقد كان بعضهم ينصب كله، فإذا انتهى إلى }َوال ُجُروَح ِقَصاٌص{ رفع. وكل صواب، ِإال أن 
ماء أفاعيل؛ مثل قوله }وإذا قيل إن الرفع والنصب فى عطوف ِإن  وأن  إنما يسهالن إذا كان مع األس

ِ حق والساعة ال ريب ِفيها{ كان النصب سهال؛ ألن  بعد الساعة خبرها. ومثله }إن األرض  وعد ّللا 
ِ يوِرثها من يشاء ِمن عباِدِه والعاِقبة ِللمتِقين{ ومثله }وِإن الظاِلِمين بعُضهم أولياُء بعٍض وهللا َوِلىُّ  َّلل 

يكن بعد االسم الثانى خبر رفعته، كقوله عزه وجل  }أنه هللا برئ ِمن المشِرِكين المتِقين{ فإذا لم 
ورسوله{ وكقوله }فإن هللا هو مواله وِجبِريل وصاِلح المؤِمنين{ وكذلك تقول: ِإن  أخاك قاِئم وزيد، 

 رفعت )زيد( بإتباعه االسم المضمر فى قائم. فابِن على هذا.
َق ِبهِ    َفُهَو َكفهاَرٌة لهُه...{وقوله: }َفَمن َتَصده

كنى )عن ]الفعل[ بهو( وهى فى الفعل الذى يجرى منه فعل ويفعل، كما تقول: قد قِدمتِ  القافلة 
 ففرحت به، تريد: بقدومها.

 وقوله }َكفهاَرٌة لهُه{ يعنى: للجارح والجانى، وأجر للمجروح.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) المائدة (
 

َناُه اإِلنِجيَل ِفيهِ } َوَقفه  َراِة َوآَتي  قًا لِ َما َبي َن َيَدي ِه ِمَن الَتو  َيَم ُمَصدِ  َنا َعَلى آَثاِرِهم ِبَعيَسى اب ِن َمر   ُهًدى َوُنوٌر ي 
ِعَظًة لِ ل ُمتهِقيَن { َراِة َوُهًدى َوَمو  قًا لِ َما َبي َن َيَدي ِه ِمَن التهو   َوُمَصدِ 

 
َناُه    اإِلنِجيَل ِفيِه ُهًدى...{وقوله: }َوآَتي 
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قًا{ من صفة عيسى، وإن شئت من صفة اإلنجيل. قًا{ فإن شئت جعل }ُمَصدِ   ثم قال }َوُمَصدِ 
ق فى نصبه، ولو رفعته على أن تتبعهما قوله }ِفيِه ُهًدى  ِعَظًة لِ ل ُمتهِقيَن{ متبع للمصد  وقوله }َوُهًدى َوَمو 

 َوُنوٌر{ كان صوابا.
 

ُكم ِبَمآ َأنَزَل ّللاهُ َفُأو اَلِئَك ُهُم ال فَ } وَ  ُكم  أَه ُل اإِلن ِجيِل ِبَمآ َأنَزَل ّللاهُ ِفيِه َوَمن لهم  َيح   اِسُقوَن {ل َيح 
 

ُكم  أَه ُل اإِلن ِجيِل...{  وقوله: }َول َيح 
{ جزما على ُكم   أنها الم أمر. قرأها حمزة وغيره نصبا، وجعلت الالم فى جهة كى. وقرئت }َول َيح 

 



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

ِض َمآ أَ  ِتُنوَك َعن َبع  َذر ُهم  َأن َيف  َنُهم  ِبَمآ َأنَزَل ّللاهُ َواَل َتتهِبع  أَه َوآَءُهم  َواح  ُكم َبي  نَزَل ّللاهُ ِإَلي َك َفِإن } َوَأِن اح 
ِض ُذُنوِبِهم  وَ  َلم  َأنهَما ُيِريُد ّللاهُ َأن ُيِصيَبُهم ِبَبع  ا  َفاع   ِإنه َكِثيرًا مِ َن النهاِس َلَفاِسُقوَن {َتَولهو 

 
}... َنُهم  ُكم َبي   وقوله: }َوَأِن اح 

 دليل على أن  قوله )وليحكم( جزم. ألنه كالم معطوف بعضه على بعض.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) المائدة (
 

َسُموا  ِبا َبُحوا  } َوَيُقوُل الهِذيَن آَمُنوا  أَُهـؤالِء الهِذيَن َأق  َماُلُهم  َفَأص  َد َأي َماِنِهم  ِإنهُهم  َلَمَعُكم  َحِبَطت  أَع  ِ َجه  َّلله
 َخاِسِريَن {

 
 وقوله: }َوَيُقوُل الهِذيَن آَمُنوا ...{

مستأنفة فى رفع. ولونصبت على الرد  على قوله }فعسى هللا َأن يأ ِتى ِبالفتِح َأو َأمٍر ِمن ِعنِدِه{ كان 
  مصاحف أهل المدينة )يقول الذين آمنوا( بغير واو.صوابا. وهى فى 
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ٍم ُيِحبُُّهم  َوُيِحبُّوَنهُ  َف َيأ ِتي ّللاهُ ِبَقو  َتده ِمنُكم  َعن ِديِنِه َفَسو  ِمِنيَن } ياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  َمن َير   َأِذلهٍة َعَلى ال ُمؤ 
ِتيِه َمن َيَشآُء َوّللاهُ أَِعزهٍة َعَلى ال َكاِفِريَن ُيَجاِهُدو  ِ ُيؤ  ُل ّللاه َمَة الِئٍم ذاِلَك َفض  ِ َواَل َيَخاُفوَن َلو  َن ِفي َسِبيِل ّللاه

 َواِسٌع َعِليٌم {
 

ِمِنيَن...{  وقوله: }ُيِحبُُّهم  َوُيِحبُّوَنُه َأِذلهٍة َعَلى ال ُمؤ 
}ُيِحبُُّهم  َوُيِحبُّوَنُه{ كان وجها.  خفض، تجعلها نعتا )لقوم( ولو نصبت على القطع من أسماِئهم فى

 وفى قراءة عبدهللا )َأذلهة على المؤمنين غلظاء على الكافرين( أذله: أى رحماء بهم.
 

ِلُكم  َوال ُكفهاَر  ال ِكَتابَ } َياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  اَل َتتهِخُذوا  الهِذيَن اتهَخُذوا  ِديَنُكم  ُهُزوًا َوَلِعبًا مِ َن الهِذيَن ُأوُتوا   ِمن َقب 
ِمِنيَن { ِلَيآَء َواتهُقوا  ّللاهَ ِإن ُكنُتم مُّؤ   َأو 

 
ِلَيآَء...{  وقوله: }َوال ُكفهاَر َأو 

ها على }الهِذيَن اتهَخُذوا {.  وفى فى قراءة أبى  )ومن الكفار(، ومن نصبها رد 
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 المعاني الواردة في آيات سورة ) المائدة (

 
ُل َوأَ } ُقل  يَ  َنا َوَمآ ُأنِزَل ِمن َقب  ِ َوَمآ ُأنِزَل ِإَلي  َثَرُكم  اأَه َل ال ِكَتاِب َهل  َتنِقُموَن ِمنهآ ِإاله َأن  آَمنها ِباَّلله نه َأك 

 َفاِسُقوَن {
 

َثَرُكم  َفاِسُقوَن...{  وقوله: }َوَأنه َأك 
( فى موضع نصب على قوله }َهل  َتنِقُموَن ِمنهآ{ إال  إيماننا وفسقكم. )أن( فى موضع مصدر، )أن 
 ولو استأنفت )وإن اكثركم فاسقون( فكسرت لكان صوابا.

 
ِ َمن لهَعَنُه ّللاهُ َوَغِضَب َعَلي ِه َوَجَعَل ِمن هُ  ِقَرَدَة َوال َخَناِزيَر } ُقل  َهل  ُأَنبِ ُئُكم  ِبَشرٍ  مِ ن ذاِلَك َمُثوَبًة ِعنَد ّللاه ُم ال 

ِبيِل {َوَعَبَد الطه    اُغوَت ُأو اَلِئَك َشرٌّ مهَكانًا َوَأَضلُّ َعن َسَوآِء السه
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 وقوله: }ُقل  َهل  ُأَنبِ ُئُكم  ِبَشرٍ  مِ ن ذاِلَك َمُثوَبًة...{
رة كقوله }َأنا َأكثر ِمنك ماال وأَعزُّ َنَفرا{.  نصبت )مثوبة( ألنها مفس 

( وإن شئت استأنفتها فرفعتها؛ كما وقوله: }َمن لهَعَنُه ّللاهُ { )من( ف ها على )ِبشر  ى موضع خفٍض ترد 
قال: }قل َأَفُأنبئكم ِبشر ِمن ذِلكم النار وعدها هللا الِذين كفروا{ ولو نصبت )من( على قولك: ُأنبئكم 

وله: )من( كما تقول: أنبأتك خيرا، وأنبأتك زيدا قائما، والوجه الخفض.وقوله }َوَعَبَد الطهاُغوَت{ على ق
"وجعل ِمنهم الِقردة ]والخنازير[ ومن عبد الطاغوَت" وهى فى قراءة ُأبى  وَعب دهللا )وعبدوا( على 
الجمع، وكان أصحاب عبدهللا يقرأون "وَعَبد الطاغوِت" على َفَعل، ويضيفونها إلى الطاغوِت، 

رونها: َخَدمة الطاغوِت. فأراد قوم هذا المعنى، فرفعوا العين فقالوا:  ُعُبد الطاغوِت؛ مثل ِثمار ويفس 
وُثُمر، يكون جمع جمع. ولو قرأ قارئ )وَعَبد الطاغوِت( كان صوابا جي دا. يريد عبدة الطاغوت 

 فيحذف الهاء لمكان اإلضافة؛ كما قال الشاعر:
خدا *  * قام ُواَلها فسَقوها َصر 

وَحُذر وَعُجل فهو وجه، وإال  يريد: والتها. وَأما قوله )وَعُبد الطاغوت( فإن تكن فيه لغة مثل َحِذر
 قول الشاعر: -وهللا أعلم  -فإنه أراد 

 َأَبِنى ُلَبي َنى ِإن  أمهُكُم * َأَمٌة وِإن أباكم َعُبد
 وهذا فى الشعر يجوز لضرورة القوافى، فأم ا فى القراءة فال.
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ِديِهم  َوُلعِ  ُلوَلٌة ُغلهت  َأي  ِ َمغ  َيُهوُد َيُد ّللاه ُنوا  ِبَما َقاُلوا  َبل  َيَداُه َمب ُسوَطَتاِن ُينِفُق َكي َف َيَشآُء } َوَقاَلِت ال 

َنُهُم ال َعَداَوةَ  رًا َوَأل َقي َنا َبي  َيانًا َوُكف  بِ َك ُطغ  ن ُهم مهآ ُأنِزَل ِإَلي َك ِمن ره ِقَياَمِة َوَلَيِزيَدنه َكِثيرًا مِ  ِم ال  َضآَء ِإَلى َيو  َبغ   َوال 
َقدُ  ِسِديَن {ُكلهَمآ َأو  ِض َفَسادًا َوّللاهُ اَل ُيِحبُّ ال ُمف  َن ِفي اأَلر  َعو  َفَأَها ّللاهُ َوَيس  ِب َأط    وا  َنارًا لِ ل َحر 
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ُلوَلٌة...{ ِ َمغ  َيُهوُد َيُد ّللاه  وقوله: }َوَقاَلِت ال 
ها أرادوا: ممسكة عن اإلنفاق واإلسباغ علينا. وهو كقوله }وال تجعل  َيَدَك  ُلوَلًة ِإلى ُعُنقك وال َتب ُسط  َمغ 

ِط{ فى اإلنفاق.  كله الَبس 
َطاِن( والعرب تقول: الق أخاك بوجه مبسوط،  س  ُِ }َبل  َيَداُه َمب ُسوَطَتاِن{ وفى حرف عبدهللا )بل يداه ِب

ط. س  ُِ  وبوجه ِب
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) المائدة (
 

ن ُهم  } َوَلو  َأنهُهم  َأَقاُموا  ال ُجِلِهم مِ  ِت َأر  ِقِهم  َوِمن َتح  بِ ِهم  أَلَكُلوا  ِمن َفو  َراَة َواإِلن ِجيَل َوَمآ ُأنِزَل ِإَليِهم  مِ ن ره  تهو 
َمُلوَن { ن ُهم  َسآَء َما َيع  َتِصَدٌة َوَكِثيٌر مِ   ُأمهٌة مُّق 

 
ُجِلِهم...{ ِت َأر  ِقِهم  َوِمن َتح   وقوله: }أَلَكُلوا  ِمن َفو 

يقول: من َقط ر السماء ونبات األرض من ثمارها وغيرها. وقد يقال: إن هذا على وجه التوسعة؛ كما 
نه إلى َقَدمه.  تقول: هو فى خير َقر 

 
ِم اآلِخِر وَعِملَ  َيو  ِ َوال  اِبُئوَن َوالنهَصاَرى َمن  آَمَن ِباَّلله ِلحًا َفاَل  َصا} ِإنه الهِذيَن آَمُنوا  َوالهِذيَن َهاُدوا  َوالصه

َزُنوَن { ٌف َعَلي ِهم  َواَل ُهم  َيح   َخو 
 

اِبُئوَن َوالنهَصاَرى...{  وقوله: }ِإنه الهِذيَن آَمُنوا  َوالهِذيَن َهاُدوا  َوالصه
فإن رفع )الصاِبئين( على أنه عطف على )الذين(، و)الذين( حرف على جهة واحدة فى رفعه 

( نصبا ضعيفا ونصبه وخفضه، فلمها كان إعرابه و  وضعفه أنه يقع على  -احدا وكان نصب )إن 
جاز رفع الصابئين. وال أستحبُّ أن أقول: إن  عبدهللِا وزيد قاِئمان لتبي ن  -)االسم وال يقع على( خبره 
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. وقد أنشدونا هذا البيت رفعا ونصبا:  اإلعراب فى عبدهللا. وقد كان الكسائى يجيزه لضعف إن 
   رحُلُه * فإِنى وَقيهارا بها لغِريبفمن يك أمسى بالمدينةِ 
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ة للكسائى  فى إجازته )إن  عمرا وزيد قاِئمان( ألن قي ارا قد عطف على اسم  وَقيهاٌر. ليس هذا بحجه
مكنى  عنه، والمكنى ال إعراب له فسهل ذلك )فيه كما سهل( فى )الذين( إذا عطفت عليه 

)الصابئون( ألن  المكنى  ال يتبين فيه الرفع فى حال، و  )الصابئون( وهذا أقوى فى الجواز من
 )الذين( قد يقال: اللذون فيرفع فى حال. وأنشدنى بعضهم:

 وإاله فاعلموا َأنها وَأنتم * ُبَغاة ما حِيينا فى ِشقاقِ 
 وقال اآلَخر:

 يا ليتنى وَأنِت يا َلِميُس * ببلٍد ليس به أِنيس
 وأنشدنى بعضهم:

 خلو بمنِزلٍة * حتى يرى بعُضنا بعضا ونأتِلفيا ليتنى وهما ن
: أرفع )الصاِبئون( على إتباعه االسم الذى فى هادوا، ويجعله من قوله )إنا هدنا إليك(  قال الكسائى 

ال من اليهودية. وجاء التفسير بغير ذلك؛ ألنه َوَصف الذين آمنوا يأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ثم ذكر 
 آمن منهم فله كذا، فجعلهم يهودا ونصارى. اليهود والنصارى فقال: من

 
ن ُهم  َوّللاهُ َبِصيٌر ِبَما } َوَحِسُبوا  َأاله َتُكوَن ِفت َنٌة َفَعُموا  َوَصمُّوا  ُثمه َتاَب ّللاهُ َعَلي ِهم  ُثمه َعُموا  َوَصمُّوا  َكِثيٌر م ِ 

َمُلوَن {  َيع 
 

...{وقوله: }َفَعُموا  َوَصمُّوا  ُثمه َتاَب ّللاهُ  ن ُهم    َعَلي ِهم  ُثمه َعُموا  َوَصمُّوا  َكِثيٌر مِ 
فقد يكون رفع الكثير من جهتين؛ إحداهما أن تكر  الفعل عليها؛ تريد: عِمى وَصمه كثير منهم، وإن 

 شئت جعلت }َعُموا وَصمُّوا{ فعال للكثير؛ كما قال الشاعر:
 هم َأل َومُ يلوموننى فى اشترائى النخيـ * َل أَهِلى فكلُّ 

وهذا لمن قال: قاموا قومك. وإن شئت جعلت الكثير مصدرا فقلت أى ذلك كثير منهم، وهذا وجه 
 ثالث. ولو نصبت على هذا المعنى كان صوابا. ومثله قول الشاعر.

ِد فاها فلونه * َكَلون الَنُؤور وهى أدماء ساُرها د ماُء الَمر    وسوه
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وا( فعال لقوله ومثله قول هللا تبارك وت َوى الِذين ظلموا{ إن شئت جعلت )وأَسر  وا النهج  عالى: }وَأَسر 
وا النجوى{ ثم تستأنف )الذين( بالرفع. وإن شئت جعلتها خفضا )إن شئت( على  }الِهيًة قلوُبهم وأَسر 

 نعت الناس فى قوله "اقترب ِللناِس ِحسابهم" وإن شئت كانت رفعا كما يجوز )ذهبوا قومك(.
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َ َثاِلُث َثاَلَثٍة َوَما ِمن  اله ِإاله اله َواِحٌد َوِإن لهم  َينَتُهوا   نه } لهَقد  َكَفَر الهِذيَن َقاُلوا  ِإنه ّللاه َعمها َيُقوُلوَن َلَيَمسه
 الهِذيَن َكَفُروا  ِمن ُهم  َعَذاٌب َأِليٌم {

 
َ َثاِلُث َثاَلَثٍة...{وقوله: }لهقَ   د  َكَفَر الهِذيَن َقاُلوا  ِإنه ّللاه

يكون مضافا. وال يجوز التنوين فى )ثالث( فتنصب الثالثة. وكذلك قلت: واحد من اثنين، وواحد من 
ثالثة؛ أال ترى أنه ال يكون ثانيا لنفسه وال ثالثا لنفسه. فلو قلت: أنت ثالث اثنين لجاز أن تقول: أنت 

اثنين، باإلضافة، وبالتنوين ونصب االثنين؛ وكذلك لو قلت: أنت رابع ثالثة جاز ذلك؛ ألنه  ثالث
 فعل واقع.

وقوله: }َوَما ِمن  اله ِإاله اله َواِحٌد{ ال يكون قوله )ِإله واِحد( إال رفعا؛ ألن المعنى: ليس ِإله ِإال ِإله 
ل الكالم رفعت. وقد قال واحد، فرددت ما بعد )إال( إلى المعنى؛ أال ترى أن )مِ  ن( إذا ُفِقدت من أو 

 بعض الشعراء:
بٍة إال ِشَباٌع نسورها  ما من حِوى  بين بدٍر وصاحٍة * وال ُشع 

فرأيت الكسائى قد أجاز خفضه وهو بعد إال، وأنزل )إال( مع الجحود بمنزلة غير، وليس ذلك بشىء؛ 
 ألنه أنزله بمنزلة قول الشاعر:

 يٍد * ِإال يٍد ليست لها ُعضدأبِنى لبينى لسُتم بِ 
وهذا جائز؛ ألن الباء قد تكون واقعة فى الجحد كالمعرفة والنكرة، فيقول: ما أنت بقاِئم، والقاِئم نكرة، 

  وما أنت بأخينا، واألخ معرفة، وال يجوز أن تقول: ما قام من أخيك، كما تقول ما قام من رجل.
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يَ  يَقٌة َكاَنا َيأ ُكاَلِن الطهَعاَم ان ُظر  َكي َف } مها ال َمِسيُح اب ُن َمر  ُسُل َوُأمُُّه ِصدِ  ِلِه الرُّ َم ِإاله َرُسوٌل َقد  َخَلت  ِمن َقب 
َفُكوَن {  ُنَبيِ ُن َلُهُم اآلَياِت ُثمه ان ُظر  َأنهى ُيؤ 
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يَقٌة...{  وقوله: }َوُأمُُّه ِصدِ 

لك لقول هللا تبارك وتعالى: }فَأرسلنا ِإليها ُروَحَنا َفَتَمث َل وقع عليها التصديق كما وقع على األنبياء. وذ
. قته وقع عليها اسم الرسالة، فكانت كالنبى   لها{ فلما كلهمها جبريل صلى هللا عليه وسلم وصد 

 
َرُكوا  َوَلتَ  ًة لِ لهِذيَن آَمُنوا  الهِذيَن } َلَتِجَدنه َأَشده النهاِس َعَداَوًة لِ لهِذيَن آَمُنوا  ال َيُهوَد َوالهِذيَن َأش  َرَبُهم  مهَوده ِجَدنه َأق 

ِبُروَن { َتك  َبانًا َوَأنهُهم  اَل َيس  يِسيَن َوُره   َقاُلوا  ِإنها َنَصاَرى ذاِلَك ِبَأنه ِمن ُهم  ِقسِ 
 

يِسيَن...{  وقوله: }ذاِلَك ِبَأنه ِمن ُهم  ِقسِ 
 هو النهَجاشى وأصحابه. قال الفر اء ويقال: الِنَجاِشى.نزلت فيمن أسلم من االنصارى. ويقال: 
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َتُدوا  ِإنه ّللاهَ اَل يُ  ُموا  َطيِ َباِت َمآ َأَحله ّللاهُ َلُكم  َواَل َتع  َتِديَن {} ياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  اَل ُتَحرِ   ِحبُّ ال ُمع 

 
َتُدوا ...{وقوله: }الَ  ُموا  َطيِ َباِت َمآ َأَحله ّللاهُ َلُكم  َواَل َتع    ُتَحرِ 

هم نفر من أصحاب النبى  صلى هللا عليه وسلم أرادوا أن يرفضوا الدنيا، وُيحبُّوا أنفسهم، فأنزل هللا 
َتُدو  ُموا  َطيِ َباِت َمآ َأَحله ّللاهُ َلُكم  َواَل َتع    ا { أى ال تجبُّوا أنفسكم.تبارك وتعالى: }اَل ُتَحرِ 

(1/293) 

 

ِو ِفي َأي َماِنُكم  َواَلِكن ُيَؤاِخُذُكم ِبَما َعقهدتُُّم اأَلي َماَن َفَكفهاَرُتُه  َعاُم َعَشَرِة َمَساِكيَن } اَل ُيَؤاِخُذُكُم ّللاهُ ِباللهغ  ِإط 
َوُتُهم  َأو   ِليُكم  َأو  ِكس  ِعُموَن أَه  َسِط َما ُتط  ِريُر َرَقَبٍة َفَمن لهم  َيِجد  َفِصَياُم َثاَلَثِة َأيهاٍم ذاِلَك َكفهاَرُة  ِمن  َأو  َتح 

ُكُروَن  َفُظوا  َأي َماَنُكم  َكذاِلَك ُيَبيِ ُن ّللاهُ َلُكم  آَياِتِه َلَعلهُكم  َتش  ُتم  َواح   {َأي َماِنُكم  ِإَذا َحَلف 
 

 وقوله: }َفِصَياُم َثاَلَثِة َأيهاٍم...{
نت فى الصيام نصبت الثالثة؛ كما قال هللا تبارك ف ى حرف عبدهللا "ثالثة أيام متتابعات" ولو نو 

َغبٍة. يتيما{ نصبت )يتيما( بإيقاع اإلطعام عليه. ومثله قوله: }َأَلم   وتعالى: }أو ِإطعاٌم ِفى يوٍم ِذى َمس 
ِفُتهم أحياء وأمواتا. وكذلك قوله }فجزاٌء ِمثُل ما قتل من النعم{  نجعِل األرض ِكَفاتًا أحياًء وأمواتا{: تك 

ولو نصبت )مثل( كانت صوابا. وهى فى قراءة عبدهللا "فجزاؤه مثل ما قتل" وقرأها بعض أهل المدينة 
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 "فجزاُء ِمثِل ما َقَتل" وكلُّ ذلك صواب.
نت فى الشهادة جاز النصب فى إعراب )ّللا   ِ{ لو نو  ُتم شهادَة ّللا  ( على: وال نكتم ّللا َ وأما قوله }وال َنك 

ِ( فى اإلعراب كما يخفض القسم، ال على  ِ( فإنما يخفض )ّللا  شهادًة. وأم ا من استفهم باَّلل فقال )ّللا 
 إضافة الشهادة إليه.

 
ٌس مِ ن  َعَمِل  ُر َوال َمي ِسُر َواأَلنَصاُب َواأَلز اَلُم ِرج  َتِنُبوُه َلَعلهُكم  } َياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  ِإنهَما ال َخم  ي َطاِن َفاج  الشه

ِلُحوَن {  ُتف 
 

ُر َوال َمي ِسُر...{  وقوله: };ل َخم 
الميسر: القمار كل ه، واألنصاب: األوثان، واألزالم: سهام كانت فى الكعبة يقتسمون بها فى أمورهم، 

 وواحدها َزَلم.
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اِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا  ِإَذا َما اتهَقوا  َوآَمُنوا  َوَعِمُلوا  ا} لَ  اِلَحاِت ُثمه ي َس َعَلى الهِذيَن آَمُنوا  َوَعِمُلوا  الصه لصه
ِسِنيَن { َسُنوا  َوّللاهُ ُيِحبُّ ال ُمح   اتهَقوا  َوآَمُنوا  ُثمه اتهَقوا  وهَأح 

 
 وا ...{وقوله: }ِإَذا َما اتهقَ 

 أى اتَقوا شرب الخمر، وآمنوا بتحريمها.
 

ِديُكم  َوِرَماُحُكم  ِلَيع   ِد َتَناُلُه َأي  ي  ٍء مِ َن الصه ُلَونهُكُم ّللاهُ ِبَشي  َلَم ّللاهُ َمن َيَخاُفُه ِبال َغي ِب } َيـَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  َلَيب 
َد ذاِلَك َفَلُه َعَذابٌ  َتَدى َبع   َأِليٌم { َفَمِن اع 

 
}... ِديُكم  َوِرَماُحُكم   وقوله: }َتَناُلُه َأي 

 فما نالته األيدى فهو َبي ض النعام وِفراخها، وما نالت الرماُح فهو سائر الوحش.
 

دًا َفَجزَ  َتَعمِ  ي َد َوَأن ُتم  ُحُرٌم َوَمن َقَتَلُه ِمنُكم مُّ ُتُلوا  الصه ث ُل َما َقَتَل ِمَن النهَعِم } َيـَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  اَل َتق  آٌء مِ 
ُل ذاِلَك ِصَياماً  َبِة َأو  َكفهاَرٌة َطَعاُم َمَساِكيَن َأو َعد  يًا َباِلَغ ال َكع  ن ُكم  َهد  ٍل مِ  ُكُم ِبِه َذَوا َعد   لِ َيُذوَق َوَباَل َيح 
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َتِقُم ّللاهُ مِ  ِرِه َعَفا ّللاهُ َعمها َسَلف َوَمن  َعاَد َفَين  ِتَقاٍم {َأم   ن ُه َوّللاهُ َعِزيٌز ُذو ان 
 

}... ن ُكم  ٍل مِ  ُكُم ِبِه َذَوا َعد  ث ُل َما َقَتَل ِمَن النهَعِم َيح    قوله: }َفَجَزآٌء مِ 
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يقول: من أصاب صيدا ناسيا إلحرامه معتِمدا للصيد حكم عليه حاِكمان عدالن فقيهان يسأالنه: 
ال: نعم، لم يحكما عليه، وقاال: ينتقم هللا منك. وإن قال: ال، حكما أقتلت قبل هذا صيدا؟ فإن ق

َبِة{ وإن لم يبلغ ثمن  يًا َباِلَغ ال َكع  عليه، فإن بلغ قيمُة حكمها ثمن َبَدنة أو شاة حكما بذلك عليه }َهد 
ماه طعاما، وأطعمه المساكين لكل مسكين نصُف  شاة حكما عليه بقيمة ما أصاب: دراهم، ثم  قو 

 اع. فإن لم يجد َحَكما عليه أن يصوم يوما مكان كل نصف صاع.ص
ل: ما عادل الشىء من غير جنسه، والِعدل ال ِمثل. وذلك أن  ُل ذاِلَك ِصَيامًا{ والَعد  وقوله: }َأو َعد 
تقول: عندى ِعدل غالمك وِعدل شاتك إذا كان غالما يعدل غالما أو شاة تعدل شاة. فإذا أردت 

ه نضبت العين. وربما قال بعض العرب: ِعدله. وكأنه منهم غلط لتقارب معنى قيمته من غير جنس
ل من الِعدل. وقد اجتمعوا على واحد األعدال أنه ِعدل. ونصبك الصيام على التفسير؛ كما  الَعد 

ر للمبتدئ: أن ينظر إلى )ِمن( فإذا حسنت  تقول: عندى رطالن عسال، وِملء بيت َقت ا، وهو مما يفس 
ل ذلك من الصيام. وكذلك قول هللا تبارك وتعالى فيه ثم أُ  لقيت نصبت؛ أال ترى أنك تقول: عليه َعد 

ِض ذهبا{. َبل ِمن أَحِدِهم ِملُء األر   }فَلن  ُيق 
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يهاَرِة  ِر َوَطَعاُمُه َمَتاعًا لهُكم  َوِللسه ُتم  ُحُرمًا َواتهُقوا  ّللاهَ } ُأِحله َلُكم  َصي ُد ال َبح  َبرِ  َما ُدم  َم َعَلي ُكم  َصي ُد ال  َوُحرِ 
َشُروَن {  الهِذي ِإَلي ِه ُتح 

 
ِر َوَطَعاُمُه...{  وقوله: }ُأِحله َلُكم  َصي ُد ال َبح 

 الصيد: ما ِصدته، وطعامه ما نضب عنه الماء فبقى على وجه األرض.
 

ُل ال ُقر آُن ُتب َد لَ } ياَأيَُّها الهِذيَن آَمنُ  َأُلوا  َعن َها ِحيَن ُيَنزه ُكم  َوِإن َتس  َد َلُكم  َتُسؤ  َيآَء ِإن ُتب  َأُلوا  َعن  َأش  ُكم  وا  اَل َتس 
  َعَفا ّللاهُ َعن َها َوّللاهُ َغُفوٌر َحِليٌم {
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كُ  َد َلُكم  َتُسؤ  َيآَء ِإن ُتب  َأُلوا  َعن  َأش  ...{وقوله: }اَل َتس   م 
خطب النبى  صلى هللا عليه وسلم الناس، وأخبرهم أن هللا تبارك وتعالى قد فرض عليهم الح ج، فقام 

رجل فقال: يا رسول هللا )َأَوفى( كل  عام فأعرض عنه. ثم عاد )فقال: أفى كل عام فأعرض عنه، ثم 
عليكم ثم ال تفعلوا فتكفروا  عاد( فقال له النبى صلى هللا عليه وسلم: "ما يؤمنك أن أقول )نعم( فيجب

 اتركونى ما تركتكم".
َرى. وقد قال فيها بعض النحويين: إنما كثرت فى الكالم وهى  و)أشياء( فى موضع خفض ال ُتج 

الء فلم ُتصرف؛ كما لم تصرف حمراء، وجمعها أشاَوى  كما جمعوا عذراء  -)أفعال( فأشبهت َفع 
ل: حمراوات. ولوكانت على التوه م لكان أملك وأشياوات؛ كما قي -عذاَرى، وصحراء صحارى 

؛ كما كثرت التسمية بيزيد فأَجروه وفيه  َرى؛ ألن الحرف إذا كثر به الكالم َخف  الوجهين بها أن ُتج 
ياء زاِئدة تمنع من اإلجراء. ولكنا نرى أن أشياء ُجمعت على أفِعالء، كما جمع َليِ ن وَأل ِيناء، فحذف 

ِيئاء( فحذفت الهمزة لكثرتها. وقد قالت العرب:  من وسط أشياء همزة، كان ينبغى لها أن تكون )َأش 
هذا من أبناوات سعد، وأُعيذك بأسماوات هللا، وواحدها أسماء وأبناء تجرى، فلو َمنعُت أشياء الَجر ى 

 لجمعهم إياها أشياوات لم ُأجر أسماء وال أبناء؛ ألنهما ُجِمعتا أسماوات وأبناوات.
 

ِ ال   } َما َجَعلَ  َتُروَن َعَلى ّللاه َكِذَب ّللاهُ ِمن َبِحيَرٍة َواَل َسآِئَبٍة َواَل َوِصيَلٍة َواَل َحاٍم َواَلِكنه الهِذيَن َكَفُروا  َيف 
ِقُلوَن { َثُرُهم  اَل َيع   َوَأك 

 
  وقوله: }َما َجَعَل ّللاهُ ِمن َبِحيَرٍة َواَل َسآِئَبٍة َواَل َوِصيَلٍة َواَل َحاٍم...{
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قد اخُتِلف فى الساِئبة. فقيل: كان الرجل يسيِ ب من ماله ما شاء، يذهب به إلى الذين يقومون على 
خدمة آلهتهم. قال بعضهم: السائبة إذا ولدت الناقة عشرة أبطن كلهن  إناث سيِ بت فلم ترَكب ولم 

فإذا ماتت أكلها الرجال والنساء  ُيَجزه لها َوَبر، ولم َيشرب لبنَها إال ولدها أو ضيف حتى تموت،
فالَبِحيرة ابنة الساِئبة، وهى بمنزلة أم ها. وأمها الوصيلة فمن  -يريد: ُخِرقت  -وُبِحرت أذن ابن ابنتها 

ديا قيل: وصلت  الشاء. إذا ولدت الشاة سبعة أبطن َعَناقين َعناقين فولدت فى سابعها َعناقا َوج 
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ان للرجال، وجرت مجرى الساِئبة. وأما الحامى فالفحل من اإلبل؛ أخاها، فال يشرب لبنها النساء وك
كان إذا َلِقح ولُد ولده َحَمى ظهره، فال ُيركب وال يجز  له َوَبر، وال ُيمنع من مرعًى، وأى  إبل َضرب 

 فيها لم ُيمنع.
ال هللا تبارك وتعالى }َواَلِكنه فقال هللا تبارك وتعالى }َما َجَعَل ّللاهُ ِمن َبِحيَرٍة{ هذا أنتم جعلتموه كذلك. ق

ِقُلوَن{. َثُرُهم  اَل َيع  ِ ال َكِذَب َوَأك  َتُروَن َعَلى ّللاه  الهِذيَن َكَفُروا  َيف 
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ُكم  مهن َضله ِإَذا اه   ُفَسُكم  اَل َيُضرُّ ِجُعُكم  َجِميعًا َفُيَنبِ ُئُكم  ِبَما } ياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  َعَلي ُكم  َأن  ِ َمر  ُتم  ِإَلى ّللاه َتَدي 
َمُلوَن { ُتم  َتع   ُكن 

 
}... ُفَسُكم    وقوله: }َعَلي ُكم  َأن 
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؛ كقولك: عليكم أنفسكم. والعرب تأمر من الصفات بغليك، وعندك،  هذا أمر من هللا عز  وجل 
يريدون: تأخ ر؛ كما تقول: وراءك وراءك. فهذه الحروف كثيرة.  ودونك، وإليك. يقولون: إليك إليك،

وزعم الكسائى  أنه سمع: بينكما البعير فَخذاه. فأجاز ذلك فى كل  الصفات التى قد ُتفرد، ولم ُيِجزه فى 
الالم وال فى الباء وال فى الكاف. وسمع بعض العرب تقول: كما أنت زيدا، ومكاَنك زيدا. قال الفراء: 

 ]بعض[ بنى ُسَليم يقول فى كالمه: كما َأنَتِنى، ومكاَنَكِنى، يريد انتظرنى فى مكانك.وسمعت 
من  ما نصبته هذه الحروُف قبلها؛ ألنها أسماء، واالسم ال َينصب شيئا قبله؛ تقول: ضربًا  وال تقد 

 زيدا، وال تقول: زيدا ضربا. فإن قلته نصبت زيدا بفعل مضمر قبله كذلك؛ قال الشاعر:
 أيها الماِئح دلوى دونكا ** ي

 إن شئت نصبت )الدلو( بمضمر قبله، وإن شئت جعلتها رفعا، تريد: هذه دلوى فدونكا.
، وال  { رفع، ولو جزمت كان صوابا؛ كما قال )فاضِرب  لهم َطِريقا ِفى البحر َيَبسا ال تَخف  ُكم  }اَل َيُضرُّ

 تخاُف( جائزان.
 

ن ُكم  َأو  } ِيا َأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  شَ  ٍل مِ  ُت ِحيَن ال َوِصيهِة اث َناِن َذَوا َعد  ِنُكم  ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم ال َمو  َهاَدُة َبي 
دِ  ِبُسوَنُهَما ِمن َبع  ِت َتح  ِض َفَأَصاَبت ُكم مُِّصيَبُة ال َمو  ُتم  ِفي اأَلر  اَلِة  آَخَراِن ِمن  َغي ِرُكم  ِإن  َأنُتم  َضَرب  الصه

ِسمَ  ِ ِإنهآ إِ َفُيق  ُتُم َشَهاَدَة ّللاه َبى َواَل َنك  َتِري ِبِه َثَمنًا َوَلو  َكاَن َذا ُقر  ُتم  اَل َنش  َتب  ِ ِإِن ار   َذًا لهِمَن اآَلِثِميَن {اِن ِباَّلله
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ُت ِحيَن ال َوِصيهِة اث َناِن...{ ِنُكم  ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم ال َمو   وقوله: }َشَهاَدُة َبي 

  اهدان أو وصي ان، وقد اختِلف فيه. ورفع االثنين بالشهادة، أى ليشهدكم اثنان من المسلمين.يقول: ش
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َفر، وله حديث طويل. إال أن  المعنى فى قوله  { من غير دينكم. هذا فى السه }َأو  آَخَراِن ِمن  َغي ِرُكم 
َلياِن{ فمن قال: اأَلول يان أراد ولهي الموروث؛ يقومان َمَقام النصرانيهين إذا }ِمن الِذين اسَتَحقه عليِهم اأَلو 

 ، اتُِّهما أنهما اختانا، فيحلفان بعد ما حلف النصرانيهان وُظِهر على خيانتهما، فهذا وجه قد قرأ به على 
ثنى قيس بن الربيع عن عبد الملك عن عطاء عن ابن  ثنا الفراء قال حد  وُذكر عن أبى  بن كعب. حد 

ِلين( يجعله نعتا للذين. وقال أرأيت إن كان األوليان صغيرين كيف يقومان عباس أنه قا ل )اأَلوه
ُلو الشياِطيُن على ُمل ِك ُسَليمان{  َمقامهما. وقوله )استحقه عليِهم( معناه: فيهم؛ كما قال }واتهبعوا ماَتت 

على جذوع النخل. وقرأ الحسن  أى فى ُمل ك، وكقوله }وأُلَصلِ َبنهُكم  ِفى ُجُذوع النخل{ جاء التفسير:
ِلين( كقول  )األو الن( يريد: استحقها بما حقه عليهما من ظهور خيانتهما. وقرأ عبدهللا بن مسعود )اأَلو 

(، ويجعلهما  -وهللا أعلم  -ابن عباس. وقد يكون )اأَلوليان( ها هنا النصرانيهين  فيرفعهما بـ )اسَتَحقه
َلَيي ن باليمين؛ ألن ال يمين كانت عليهما، وكانت البيِ نة على الطالب؛ فقيل األوليان بموضع األو 

 اليمين. وهو على معنى قول الحسن.
 وقوله َأن}ُتَرده َأي َمان{ غيِرهم على ايماِنِهم فتبطلها.

َم َلَنآ ِإنهَك َأن ُتم  َقاُلوا  اَل ِعل  ُسَل َفَيُقوُل َماَذآ ُأِجب  َمُع ّللاهُ الرُّ َم َيج   َت َعالهُم ال ُغُيوِب {} َيو 
 

 وقوله: }َقاُلوا  اَل ِعل َم َلَنآ...{
قالوا: فيما ذكر من هول يوم القيامة. ثم قالوا: إال ما علمتنا، فإن كانت على ما ذكر فـ )ما( التى 

 بعد )إال( فى موضع نصب؛ لحسن السكوت على قوله: )ال علم لنا(، والرفع جائز.
 

  ورة ) المائدة (المعاني الواردة في آيات س
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َمِتي َعَلي َك َوَعَلى َواِلَدِتَك ِإذ  َأيهدتَُّك ِبُروِح ال ُقُدسِ  ُكر  ِنع  َيَم اذ   ُتَكلِ ُم النهاَس ِفي } ِإذ  َقاَل ّللاهُ ياِعيَسى اب َن َمر 
َراَة  َمَة َوالتهو  ُتَك ال ِكَتاَب َوال ِحك  اًل َوِإذ  َعلهم  ِد َوَكه  ِني ال َمه  َئِة الطهي ِر ِبِإذ  يِن َكَهي  ُلُق ِمَن الطِ  َواإِلن ِجيَل َوِإذ  َتخ 

نِ  ِرُج ال َموَتى ِبِإذ  ِني َوِإذ  ُتخ  َمَه َواأَلب َرَص ِبِإذ  ِني َوُتب ِرىُء اأَلك  ُت َبِني َفَتنُفُخ ِفيَها َفَتُكوُن َطي رًا ِبِإذ  ِي َوِإذ  َكَفف 
َراِئيَل َعنَك ِإذ  ِجئ َتهُ  ٌر مُِّبيٌن {ِإس   م  ِبال َبيِ َناِت َفَقاَل الهِذيَن َكَفُروا  ِمن ُهم  ِإن  َهاَذا ِإاله ِسح 

 
 وقوله: }ِإذ  َأيهدتَُّك...{

: فاعلتك، وهى  لتك؛ كما تقول: قويتك. وقرأ مجاهد )آيدتك( على أفعلتك. وقال الكسائى  على فعه
 تجوز. وفى مثل عاونتك.

ِد{ اًل{ فرد  الكهل على الصفة؛ كقوله }دعانا لجنِبِه َأو قاِعدا َأو  وقوله: }ِفي ال َمه  يقول: صِبي ا }َوَكه 
 قاِئما{.

ِلُموَن { َهد  ِبَأنهَنا ُمس  َحي ُت ِإَلى ال َحَواِريِ يَن َأن  آِمُنوا  ِبي َوِبَرُسوِلي َقاُلوا  آَمنها َواش   } َوِإذ  َأو 
 

َحي ُت ِإَلى ال حَ   َواِريِ يَن َأن  آِمُنوا  ِبي َوِبَرُسوِلي...{وقوله: }َوِإذ  َأو 
 يقول: ألهمتهم؛ كما قال }وَأوحى ربُّك ِإلى النحِل َأِن اتِخِذى ِمن الجبال بيوتا{ أى ألهَمها.

 
َنا َمآِئَدًة م ِ  َل َعَلي  َتِطيُع َربَُّك َأن ُيَنزِ  َيَم َهل  َيس  َمآِء َقاَل اتهُقوا  ّللاهَ } ِإذ  َقاَل ال َحَواِريُّوَن ياِعيَسى اب َن َمر  َن السه

ِمِنيَن { ُتم مُّؤ   ِإن ُكن 
 

َتِطيُع َربَُّك...{   وقوله: }َهل  َيس 
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بالتاء والياء. قرأها أهل المدينة وعاصم بن أبى الَنُجود واألعمُش بالياء: )يستطيع ربُّك( وقد يكون 
ت تعلم أنه يستطيعه، فهذا وجه. وُذِكر عن على  ذلك على قولك: هل يستطيع فالن القيام معنا؟ وأن

وعائشة رحمهما هللا أنهما قرآ )هل تستطيُع ربهك( بالتاء، وذكر عن ُمَعاذ أنه قال: أقرأنى رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم )هل تستطيع ربهَك( بالتاء، وهو وجه حسن. أى هل تقدر على أن تسأل ربك 

َنا َمآ َل َعَلي  َمآِء{.}َأن ُيَنزِ   ِئَدًة مِ َن السه
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) المائدة (
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ِلنَ  َمآِء َتُكوُن َلَنا ِعيدًا أَلوه َنا َمآِئَدًة مِ َن السه َيَم اللهُهمه َربهَنآ َأنِزل  َعَلي  ا َوآِخِرَنا َوآَيًة مِ ن َك } َقاَل ِعيَسى اب ُن َمر 
َنا َوَأنَت َخي ُر الره  ُزق   اِزِقيَن {َوار 

 
 وقوله: }َتُكوُن َلَنا ِعيدًا...{

)وَتُكن َلنا(. وهى فى قراءة عبدهللا )تك ن لنا ِعيدا( بغير واو. وما كان من نكرة قد وقع عليها أمر 
فيما ذكر  -جاز فىالفعل بعده الجزم والرفع. وأم ا المائدة فُذكر أنها نزلت، وكانت خبزا وسمكا. نزلت 

تي - رين: لم تنزل؛ ألنه اشترط عليهم أنه إن يوم األحد مره ن، فلذلك اتخذوه عيدا. وقال بعض المفس 
 أنزلها فلم يؤمنوا عذهبهم، فقالوا: ال حاجة لنا فيها.

 
ِ َقالَ  َيَم َأَأنَت ُقلَت ِللنهاِس اتهِخُذوِني َوُأمِ َي الهي ِن ِمن ُدوِن ّللاه ب َحاَنَك َما سُ  } َوِإذ  َقاَل ّللاهُ ياِعيَسى اب َن َمر 
َلُم  ِسي َواَل أَع  َلُم َما ِفي َنف  َتُه َتع  ُتُه َفَقد  َعِلم  ِسَك َيُكوُن ِلي َأن  َأُقوَل َما َلي َس ِلي ِبَحقٍ  ِإن ُكنُت ُقل  َما ِفي َنف 

 ِإنهَك َأنَت َعالهُم ال ُغُيوِب {
 

َيَم...{   وقوله: }ياِعيَسى اب َن َمر 
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رفع، وإن شئت نصبت. وأم ا )ابن( فال يجوز فيه إال النصب. وكذلك تفعل فى )عيسى( فى موضع 
كل اسم دعوته باسمه ونسبته إلى أبيه؛ كقولك: يا زيُد بَن عبِدهللا، ويا زيَد بَن عبدهللا. والنصب فى 
)زيد( فى كالم العرب أكثر. فإذا رفعت فالكالم على دعوتين، وإذا نصبت فهو دعوة. فإذا قلت: يا 

ل، ونصبت الثانى؛ كقول الشاعر:ز   يد أخا تميم، أو قلت: يا زيد ابن الرجِل الصالح رفعت األو 
رُ   يا ِزب ِرقاُن أخا بنى َخَلٍف * ما أنَت ويَل أبيك والَفخ 

 
ِتَها اأَلن َهارُ  ِري ِمن َتح  ُقُهم  َلُهم  َجنهاٌت َتج  اِدِقيَن ِصد  ُم َينَفُع الصه ِضَي } َقاَل ّللاهُ َهَذا َيو   َخاِلِديَن ِفيَهآ َأَبدًا ره

ُز ال َعِظيُم {  ّللاهُ َعن ُهم  َوَرُضوا  َعن ُه ذاِلَك ال َفو 
 

اِدِقيَن...{ ُم َينَفُع الصه  وقوله: }َهَذا َيو 
ترفع )اليوم( بـ )هذا(، ويجوز أن تنصبه؛ ألنه مضاف إلى غير اسم؛ كما قالت العرب: مضى يوَمئٍذ 

 لك به فى موضع الخفض؛ قال الشاعر:بما فيه. ويفعلون ذ
َمِئٍذ شيئا ُترد  رساِئله  رددنا لشعثاَء الرسوَل وال أرى * كيو 
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وكذلك وجه القراءة فى قوله: }ِمن عذاِب يوَمِئٍذ{؛ }ومن خزِى يوَمئذ{ ويجوز خفضه فى موضع 
ه ما الخفض؛ كما جاز رفعه فى موضع الرفع. وما ُأضيف إلى كالم ليس فيه مخفوض فافعل ب

 فعلت فى هذا؛ كقول الشاعر:
ُح والشيب واِزع ِِ عاتبُت المشيب على الِصبا * وقلُت َأَلمها َتص   على حيَن

وتفعل ذلك فى يوم، وليلة، وحين، وَغَداة، وعشيهة، وزمن، وأزمان وأيام، وليال. وقد يكون قوله: }َهاَذا 
اِدِقيَن{ كذلك. وقوله: }هذا يوم ال ُم َينَفُع الصه ينِطقون{ فيه ما فى قوله: )يوم ينفع( وإن قلت "هذا  َيو 

ٌس{ تذهب إلى النكرة كان صوابا. والنصب  ِزى َنف  يوٌم ينفع الصادقين" كما قال هللا: }واتقوا يوما ال َتج 
  فى مثل هذا مكروه فى الصفة؛ وهو على ذلك جاِئز، وال يصلح فى القراءة.
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َسل   ِض َما َلم  ُنَمكِ ن لهُكم  َوَأر  ٍن مهكهنهاُهم  ِفي اأَلر  ِلِهم مِ ن َقر  َنا ِمن َقب  َلك  ا  َكم  أَه  َمآَء َعَلي ِهم } َأَلم  َيَرو  َنا السه

َناُهم  ِبُذُنوِبِهم  وَ  َلك  ِتِهم  َفَأه  ِري ِمن َتح  َنا اأَلن َهاَر َتج  َرارًا َوَجَعل  نًا آَخِريَن {مِ د  ِدِهم  َقر   َأن َشأ َنا ِمن َبع 
 

ٍن...{ ِلِهم مِ ن َقر  َنا ِمن َقب  َلك  ا  َكم  أَه   قوله تبارك وتعالى: }َأَلم  َيَرو 
 القرن ثمانون سنة. وقد قال بعضهم: سبعون.

 
َنا َعَلي ِهم مها َيل   َناُه َمَلكًا لهَجَعل َناُه َرُجاًل َوَلَلَبس   ِبُسوَن {} َوَلو  َجَعل 

 
َناُه َرُجاًل...{ َناُه َمَلكًا لهَجَعل   وقوله: }َوَلو  َجَعل 

 فى صورة رجل؛ ألنهم ال يقدرون علىالنظر إلى ُصورة الَمَلك.
 

ِم ال   َمَعنهُكم  ِإَلى َيو  َمَة َلَيج  ِسِه الرهح  ِ َكَتَب َعَلى َنف  ِض ُقل َّلله َماَواِت َواأَلر  ِقَياَمِة اَل َري َب } ُقل لِ َمن مها ِفي السه
ِمُنوَن { ُفَسُهم  َفُهم  اَل ُيؤ   ِفيِه الهِذيَن َخِسُروا  َأن 

 
َمَة...{ ِسِه الرهح   وقوله: }َكَتَب َعَلى َنف 

َمَعنهكم( وإن ِشئت جعلته فى موضع  إن ِشئت جعلت )الرحمة( غاية كالم، ثم استأنفت بعدها )لَيج 
ِه الرحمة َأنه من عمل ِمنكم{ والعرب تقول فى الحروف التى نصب؛ كما قال: }َكَتب ربكم على نفسِ 

لح معها جواب اأَلي مان بأن المفتوحة وبالالم. فيقولون: أرسلت إليه أن يقوم، وأرسلت إليه  َيص 
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. وكذلك قوله: }ثم بدا لهم ِمن بعِد ما رَأُوا اآلياِت ليسُجُننهُه{ وهو فى القرآن كثير؛ أال ترى أنك  ليقومن 
 قلت: بدا لهم أن يسجنوه كان صوابا.لو 

  المعاني الواردة في آيات سورة ) األنعام (
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َعُم ُقل  ِإنِ ي ُأِمر   ِعُم َواَل ُيط  ِض َوُهَو ُيط  َماَواِت َواأَلر  ِ َأتهِخُذ َوِلي ًا َفاِطِر السه َل } ُقل  أََغي َر ّللاه ُت َأن  َأُكوَن َأوه
َلَم َواَل َتكُ  ِرَكيَن {َمن  َأس   وَننه ِمَن ال ُمش 

 
َماَواِت...{ ِ َأتهِخُذ َوِلي ًا َفاِطِر السه  وقوله: }ُقل  أََغي َر ّللاه

مخفوض فى اإلعراب؛ تجعله صفة من صفات هللا تبارك وتعالى. ولو نصبته على المدح كان 
ه ألف والم. ولو صوابا، وهو معرفة. ولونويت الفاطَر الخاِلق نصبته على القطع؛ إذ لم يكن في

 استأنفته فرفعته كان صوابا؛ كما قال: )ربُّ السمواِت واأَلرِض وما بينهما الرحمن(.
 

َخِبيُر { َق ِعَباِدِه َوُهَو ال َحِكيُم ال  َقاِهُر َفو   } َوُهَو ال 
 

َق ِعَباِدِه...{ َقاِهُر َفو   وقوله: }َوُهَو ال 
تعٍل عليه.  كلُّ شىء قهر شيئا فهو ُمس 

 
َبُر َشَهادًة ُقِل ّللاهُ َشِهيٌد ِبي ِني َوَبي َنُكم  َوُأوِحَي ِإَليه َهاَذا ال ُقر آُن أُلنِذَرُكم  بِ } ُقل   ٍء َأك  ِه َوَمن َبَلَغ  َأيُّ َشي 

َهُد ُقل  ِإنهَما ُهَو اله َواِحٌد َوإِ  َرى ُقل اله َأش  ِ آِلَهًة ُأخ  َهُدوَن َأنه َمَع ّللاه ِرُكوَن {َأِئنهُكم  َلَتش   نهِني َبِريٌء مِ مها ُتش 
 

 وقوله: }أُلنِذَرُكم  ِبِه َوَمن َبَلَغ...{
يريد: ومن بلغه القرآن من بعدكم، و)بلغ( ِصلة لـ )من(. ونصبت )من( باإلنذار. وقوله: }آِلَهًة 

َرى{ ولم يقل: ُأَخر؛ ألن اآللهة جمع، )والجمع( يقع عليه التأنيث؛ كما قال هللا تبار  ِ ُأخ  ك وتعالى: }وَّلل 
لين. وكل   اأَلسماُء الحسنى{ وقال هللا تبارك وتعالى: }فما بال الُقروِن اأُلولى{ ولم يقل: اأُلَول واألو 

 ذلك صواب.
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َنآَءُهُم ا ِرُفوَن َأب  ِرُفوَنُه َكَما َيع  ِمُنوَن {} الهِذيَن آَتي َناُهُم ال ِكَتاَب َيع  ُفَسُهم  َفُهم  اَل ُيؤ    لهِذيَن َخِسُروا  َأن 
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َنآَءُهُم...{ ِرُفوَن َأب  ِرُفوَنُه َكَما َيع   وقوله: }َيع 
ُذكر أن  عمر بن الخطاب قال لعبدهللا بن َساَلم: ما هذه المعرفة التى تعرفون بها محمد صلى هللا 

ه أعرُف ِمنى بابنى وهو يلعب مع الصبيان؛ ألنى ال أشكُّ فيه عليه وسلم؟ قال: وهللا أَلناِبِه إذا رأيت
أنه محمد صلى هللا عليه وسلم؛ ولست أدرى ما صنع النساء فى االبن. فهذه المعرفة لصفته فى 

 كتابهم.
{ يقال: ليس من مؤمن وال كافر إال له منزل فى الجنة وأهل  وجاء التفسير فى قوله: }َخِسُروا  َأن ُفَسُهم 

ج، فمن أسلم وسعد صار إلى منزله وأزواجه )ومن كفر صار منزله وأزواجه( إلى من أسلم وأزوا
وسعد. فذلك قوله }الِذين َيِرُثون الِفردوَس{ يقول: يرثون منازل الكفار، وهو قوله: }الِذين خِسروا 

 أنفسهم وأهليهم{.
 

ِ رَ  ِرِكيَن {} ُثمه َلم  َتُكن  ِفت َنُتُهم  ِإاله َأن َقاُلوا  َوّللاه  بِ َنا َما ُكنها ُمش 
 

ِرِكيَن...{ ِ َربِ َنا َما ُكنها ُمش   وقوله: }َوّللاه
ثنى الحسن بن عيهاش أخو أبى بكر بن عياش عن  تقرأ: ربِ َنا وربهنا خفضا ونصبا. قال الفر اء: وحد 

ِ ربهنا( قال: معناه: وهللا يا ر  بهنا. فمن قال )ربِ نا( جعله األعمش عن الشعبى  عن علقمة أنه قرأ )وّللا 
 محلوفا به.

 
ِقُلوَن  اُر اآلِخَرُة َخي ٌر لِ لهِذيَن َيتهُقوَن َأَفاَل َتع  ٌو َوَللده َيآ ِإاله َلِعٌب َوَله  ن  َحَياُة الدُّ  {} َوَما ال 

 
اُر اآلِخَرُة...{   وقوله: }َوَللده

(2/3) 

 

فتها، وأضيفت فى غير هذا الموضع. ومثله ممها جعلت الدار ها هنا اسما، وُجِعلت اآلِخرة من ص
يضاف إلى مثله فى المعنى قوله }ِإن  هذا لهو َحقُّ الَيِقين{ والحق هو اليقين؛ كما َأن  الدار هى 

اآلخرة. وكذلك أتيتك بارحة األولى، والبارحة األولى. ومنه: يوم الخميس، وليلة الخميس. يضاف 
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كما اختلف الحق واليقين، والدار ]و[ واالخرة، واليوم الخميس.  الشىء إلى نفسه إذا اختلف لفظه؛
، وال يقين اليقين؛ ألنهم يتوهمون إذا اختلفا فى اللفظ أنهما  فإذا اتفقا لم تقل العرب: هذا حقُّ الحق 

َقيِ ُم مختلفان فى المعنى. ومثله فى قراءة عبدهللا )وذلك الِدين الَقيِ مة( وفى قراءتنا )ِدين الَقيِ مة( وال
 والَقيِ مة بمنزلة قولك: رجل راوية َوههابة لألموال؛ ووههاب وراو، وشبهه.
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ُبوَنَك َواَلِكنه الظهاِلِميَن ِبآَياِت ّللاهِ  ُزُنَك الهِذي َيُقوُلوَن َفِإنهُهم  اَل ُيَكذِ  َلُم ِإنهُه َلَيح   َحُدوَن { َيج  } َقد  َنع 
 

ُبوَنَك...{  وقوله: }َفِإنهُهم  اَل ُيَكذِ 
ثنى قيس بن الربيع اال َسدى  عن أبى إسحاق الَسِبيعى   ثنا الفراء قال حد  قرأها العامهة بالتشديد. قال: حد 

ِذبونك( مخف فة. ومعنى التخفيف  : ال -وهللا أعلم  -عن ناجية بن كعب عن على  أنه قرأ )ُيك 
بوا عليه صلى هللا عليه وسلم كذبا يجعلونك كذها با، وإنما يريدون أن ما جئت به باطل؛ ألنهم لم يجر 

 فيكذِ بوه وإنما أكذبوه؛ أى ما جئت به كذب ال نعرفه. والتكذيب: أن يقال: َكَذبت. وهللا أعلم.
 

َتِغَي َنَفقاً  َت َأن َتب  َتَطع  َراُضُهم  َفِإن اس  َمآِء َفَتأ ِتَيُهم  } َوِإن َكاَن َكُبَر َعَلي َك إِع  ِض َأو  ُسلهمًا ِفي السه  ِفي اأَلر 
  ِبآَيٍة َوَلو  َشآَء ّللاهُ َلَجَمَعُهم  َعَلى ال ُهَدى َفاَل َتُكوَننه ِمَن ال َجاِهِليَن {
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َمآِء فَ  ِض َأو  ُسلهمًا ِفي السه َتِغَي َنَفقًا ِفي اأَلر  َت َأن َتب  َتَطع   َتأ ِتَيُهم  ِبآَيٍة...{وقوله: }َفِإن اس 
فافعل، مضَمرة، بذلك جاء التفسير، وذلك معناه. وإنما تفعله العرب فى كل موضع ُيعرف فيه معنى 
الجواب؛ أال ترى أنك تقول للرجل: إن استطعت أن تتصدق، إن رأيت أن تقوم َمَعنا، بترك الجواب؛ 

هوره أظهرته؛ كقولك للرجل: إن تقم ُتِصب لمعرفتك بمعرفته به. فإذا جاء ما ال ُيعرف جوابه إال بظ
 خيرا، ال بد  فى هذا من جواب؛ ألن معناه ال ُيعرف إذا ُطرح.

 
َنا ِفي الِكَتا ط  َثاُلُكم  مها َفره ِض َواَل َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحي ِه ِإاله ُأَمٌم َأم  ٍء ُثمه } َوَما ِمن َدآبهٍة ِفي اأَلر  ِب ِمن َشي 

َشُروَن {ِإَلى َربِ هِ   م  ُيح 
 

ِض َواَل َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحي ِه...{  وقوله: }َوَما ِمن َدآبهٍة ِفي اأَلر 
)الطائر( مخفوض. ورفعه جائز )كما تقول: ماعندى من( رجل وال امرأٍة، وامرأٌة؛ من رفع قال: ما 
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قاِل ذرٍة{ ثم قال )وال أصغَر عندى من رجٍل وال عندى امرأة. وكذلك قوله: }وما يعُزُب عن ربِ ك ِمن ِمث
ه على  ِمن ذلك، وال َأصغُر وال َأكبَر، وال َأكبُر( إذا نصبت )أصغر( فهو فى نيهة خفض، وَمن رفع رد 

 المعنى.
وَأم ا قوله }َواَل َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحي ِه{ فإن  الطائر ال يطير إال بجناحيه. وهو فى الكالم بمنزلة قوله 

، )له ِتسع وتسعو  َلىه ، ومشيت إليه على ِرج  ن نعجة ]ولى نعجة[ أنثى(، وكقولك للرجل: كلهمته بِفى 
 إبالغا فىالكالم.

 يقال: إن  كل صنف من البهائم أم ة، والعرب تقول ِصن ف ]وَصن ف[.
رها: موتها، ثم تحشر مع الناس فيقال لها: كونى ترابا. وعند ذلك يتمن ى  }ثم ِإلى ربِ ِهم يحشرون{ َحش 

 الكافر أنه كان ترابا ِمثلها.
 

  المعاني الواردة في آيات سورة ) األنعام (
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ُعوَن ِإن ُكنُتم  َصاِدقِ  ِ َتد  اَعُة أََغي َر ّللاه ِ َأو  َأَتت ُكم  السه ُتُكم ِإن  َأَتاُكم  َعَذاُب ّللاه  يَن {} ُقل  َأَرَأي 
 

ُتُكم...{  وقوله: }ُقل  َأَرَأي 
)أرأيت( لغتان، ومعنيان. أحدهما أن يسَأل الرجُل الرجل: أرأيت زيدا بعينك؟ فهذه العرب لها فى 

مهموزة. فإذا أوقعتها على الرُجل منه قلت: أرأيَتك على غير هذه الحال؟ تريد: هل رأيَت نفسك على 
، غير هذه الحال. ثم تثن ى وتجمع، فتقول للرجلين: أرايتماكما، وللقوم: َأَرَأيتموكم، وللنسوة : َأَرَأي ُتنهُكنه

ِتِك، تخفض التاء والكاف، ال يجوز إال ذلك.  وللمرأة: َأَرَأي 
نى )وتهمزها ( وتنصب التاء منها؛ وتترك الهمز  والمعنى اآلخر أن تقول: أرأيَتَك، وأنت تريد: َأخِبر 

دة مفتوحة للواحد والواحدة ]والجميع فى[ مؤن ثه  إن شئت، وهو أكثر كالم العرب، وتترك التاء موحه
ومذك ره. فتقول للمرأة: أرايَتِك زيدا هل خرج، وللنسوة: أرايَتُكنه زيدا ما فعل. وإنما تركت العرب التاء 

هوا التاء  ا بذكرها فى الكاف، ووجه واحدة ألنهم لم يريدوا أن يكون الفعل منها واقعا على نفسها، فاكتَفو 
عا. وموضع الكاف نصب وتأويله رفع؛ كما أنك إذا قلت إلى المذكهر والتوحيد؛ إذ لم يكن الفعل واق

  للرجل: دونك زيدا وجدت الكاف فى اللفظ خفضا وفى المعنى رفعا؛ ألنها مأمورة.
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ل شىء على نفسه قد ُكِنى فيه عن االسم قالوا فى األفعال التامهة غير ما  والعرب إذا أوقَعت  ِفع 
قتلَت نفسك، وأحسنت إلى نفِسك، وال يقولون: قتلَتَك وال أحسنَت يقولون فى الناقصة. فيقال للرجل: 

إليك. كذلك قال هللا تبارك وتعالى }فاقتلوا أنفسكم{ فى كثير من القرآن؛ كقوله }وماظلمناهم ولِكن 
قالوا: َأُظنُّنى خارجا، وَأحِسبنى  -مثل حسبت وظننت  -ظلموا أنفسهم{ فإذا كان العفل ناقصا 

اك خارجا. ولم يقولوا: متى ترى نفسك، وال متى تظن  نفسك. وذلك أنهم أرادوا أن خارجا، ومتى تر 
 -أظن    -يفُرقوا بين الفعل الذى قد ُيل غى، وبين الفعل الذى ال يجوز إلغاؤه؛ أال ترى أنك تقول: أنا 
( ويعمل فى االسم فعله. وقد قال هللا تبارك وتعالى }ِإن اإِلنسان ليطغ ى. َأن رآه خارج، فتبطل )أظن 

استغنى{ ولم يقل: رأى نفسه. وربما جاء فى الشعر: ضربَتَك أو شبهُه من التام . من ذلك قول 
 الشاعر:

لح ِد قد كاد ُيص   ُخَذا َحذرًا يا جارتىه فإننى * رأيُت ِجَران الَعو 
تين عِدمُتنى * وما كنت َألَقى من رزينة َأبرحُ   لقد كان لى فى َضر 

 مُتِنى، ووجدُتنى، وفقدُتنى، وليس بوجه الكالم.والعرِب يقولون: عدِ 
 

مَ  ي َطاُن َما َكاُنوا  َيع   ُلوَن {} َفَلو ال ِإذ  َجآَءُهم  َبأ ُسَنا َتَضرهُعوا  َواَلِكن َقَست  ُقُلوُبُهم  َوَزيهَن َلُهُم الشه
 

 وقوله: }َفَلو ال ِإذ  َجآَءُهم  َبأ ُسَنا َتَضرهُعوا ...{
اله. ويكون معناها على معنى لوال؛ كأنك قلت: لوال عبدهللا لضربتك. فإذا رأيت بعدها معنى )فلوال( فه

اسما واحدا مرفوعا فهو بمعنى لوال التى جوابها الالم؛ وإذا لم تر بعدها اسما فهى استفهام؛ كقوله: 
ق وَأُكن ِمَن الصاِلِحين[{ وكقوله: }فلوال َتِنى إلى َأجٍل قريب ]فأصد  ر  ِإن كنتم غير مِدينين  }لوال َأخه

  ]ترِجعونها إن كنت م صاِدِقين[{ وكذلك )لوما( فيها ما فى لوال: االستفهام والخبر.
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ٍء َحتهى ِإَذا َفِرُحوا  ِبَمآ ُأوُتوا  َأخَ  َنا َعَلي ِهم  َأب َواَب ُكلِ  َشي  َتًة فَ } َفَلمها َنُسوا  َما ُذكِ ُروا  ِبِه َفَتح  َناُهم  َبغ  ِإَذا ُهم  ذ 
ِلُسوَن {  مُّب 

 
ٍء...{ َنا َعَلي ِهم  َأب َواَب ُكلِ  َشي   وقوله: }َفَتح 

ُض  يعنى أبواب الرزق والمطر وهو الخير فى الدنيا لنفتنهم فيه. وهو مثل قوله: }حتى إذا أَخَذِت اأَلر 
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ُرنا ليال  ُلها أنهم قاِدرون عليها أتاها َأم  يهَنت  وظن  أَه  ُرفها وازه َأو  نهارا{ ومثله }وأن لِو استقاموا على ُزخ 
وا عليها فعلنا ذلك  ك؛ أى لو استمر  الطِريقِة ألسقيناهم ماًء غَدقا ِلنفِتنهم فيه{ والطريقة طريقة الِشر 

 بهم.
ِلُسوَن{ المبِلس: اليائس المنقطع رجاؤه. ولذلك قيل للذى يسكت عند انقطاع حجته  وقوله: }َفِإَذا ُهم  مُّب 

 عنده جواب: قد أبلس؛ وقد قال الراجز: وال يكون 
َرَسا * قال نعم أعِرفه، وأبلسا ما ُمك   يا صاِح هل تعرف َرس 

 أى لم ُيِحر  إلى  جوابا.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنعام (
َعُكم  َوَأب َصاَرُكم  َوَخَتَم َعَلى ُقُلوِبُكم   ُتم  ِإن  َأَخَذ ّللاهُ َسم  ِ َيأ ِتيُكم  ِبِه ان ُظر  َكي َف } ُقل  َأَرَأي  مهن  اله َغي ُر ّللاه

ِدُفوَن { ُف اآلَياِت ُثمه ُهم  َيص   ُنَصرِ 
 

 وقوله: }َيأ ِتيُكم  ِبِه...{
دت  كناية عن ذهاب السمع والبصر والختم على األفئدة. وإذا كنيت عن األفاعيل وإن كثرت وحه

ينى. وقد يقال: إن الهاء التى فى )به( كناية عن الهدى، الكناية؛ كقولك للرجل: إقبالك وإدبارك يؤذ
ل.  وهو كالوجه األو 

 
َشُروا  ِإَلى َربِ ِهم  َلي َس َلُهم  مِ ن ُدوِنِه َوِليٌّ َواَل َشِفيٌع لهَعله   ُهم  َيتهُقوَن {} َوَأنِذر  ِبِه الهِذيَن َيَخاُفوَن َأن ُيح 

 
...{وقوله: }َوَأنِذر  ِبِه الهِذيَن َيخَ  َشُروا  ِإَلى َربِ ِهم   اُفوَن َأن ُيح 

ر المفسرون )يخافون(: يعلمون.   يقول: يخافون أن يحشروا إلى ربهم ِعل ما بأنه سيكون. ولذلك فس 
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َهُه َما َعَلي َك ِمن  ِحسَ  ُعوَن َربهُهم  ِبال َغَداِة َوال َعِشيِ  ُيِريُدوَن َوج  ُرِد الهِذيَن َيد  ٍء َوَما ِمن  } َواَل َتط  اِبِهم مِ ن َشي 
ُرَدُهم  َفَتُكوَن ِمَن الظهاِلِميَن { ٍء َفَتط   ِحَساِبَك َعَلي ِهم  مِ ن َشي 

 
}... ُعوَن َربهُهم  ُرِد الهِذيَن َيد   وقوله: }َواَل َتط 

نه يقول القائل: وكيف َيط رد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من يدعوا ربه حتى ُين َهى عن ذلك؟ فإ
ن الَفَزارى  دخل على النبى  صلى هللا عليه وسلم وعنده َسل مان وِبالل وُصَهيب  بلغنا أن ُعَيي نة بن ِحص 
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يَت هؤالء عنك ألتاك أشراف قومك فأسلموا. فأنزل هللا  وأشباههم، فقال ُعَيينة: يا رسول هللا لو نحه
ُعوَن َربههُ  ُرِد الهِذيَن َيد  {.تبارك وتعالى: }َواَل َتط   م  ِبال َغَداِة َوال َعِشيِ 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنعام (

َمَة َأنه  ِسِه الرهح  ِمُنوَن ِبآَياِتَنا َفُقل  َساَلٌم َعَلي ُكم  َكَتَب َربُُّكم  َعَلى َنف  ُه َمن َعِمَل ِمنُكم  } َوِإَذا َجآَءَك الهِذيَن ُيؤ 
َلَح َفَأنهُه َغُفوٌر رهِحيٌم { ُسوًءا ِبَجَهاَلٍة ُثمه َتاَب ِمن ِدِه َوَأص   َبع 

 
}... َمَة َأنهُه َمن َعِمَل ِمنُكم  ِسِه الرهح    وقوله: }َكَتَب َربُُّكم  َعَلى َنف 
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( والتى بعدها فى جوابها على االئتناف، وهى فى قراءة القر اء. وإن شئت فتحت  تكسر األلف من )أن 
( تريد: ك ( التى بعد الفاء الكسر األلف من )أن  تب ربكم على نفسه أنه من عمل. ولك فى )أن 

( مرة واحد؛ ولكن الخبر هو موضعها،  والفتح. فأم ا من فتح فإنه يقول: إنما يحتاج الكتاب إلى )أن 
ُتم    ُتَرابًا َوِعَظامًا فلما دخلت فى ابتداء الكالم أعيدت إلى موضعها؛ كما قال: }َأَيِعُدُكم  َأنهُكم  ِإَذا ِمتُّم  َوُكن 

ل الكالم وآخره. ومثله:  : أيعدكم أنكم مخرجون إذا متم دخلت فى أو  َرُجوَن{ فلمها كان موقع أن  َأنهُكم  ُمخ 
 َ َلُموا َأنهُه َمن  ُيَحاِدِد ّللا  ُسوَلُه َفَأن  َلُه َناَر َورَ }ُكِتَب َعَلي ِه َأن ُه َمن  َتَوالهُه َفَأنهُه ُيِضلُُّه{ بالفتح. ومثله: }َأَلم  َيع 

َجَهنهَم{ ولك أن تكسر )إن( التى بعد الفاء فى هؤالء الحروف على االستئناف؛ أال ترى أنك قد تراه 
حسنا أن تقول: "كتب أنه من تواله فهو يضله" بالفتح. وكذلك "وأصلح فهو غفور رحيم" لو كان لكان 

 صوابا. فإذا حُسن دخول )هو( حسن الكسر.
 

ِرِميَن {} َوَكذَ  َتِبيَن َسِبيُل ال ُمج  ُل اآلَياِت َوِلَتس   ِلَك نَفصِ 
 

ِرِميَن...{ َتِبيَن َسِبيُل ال ُمج   وقوله: }َوِلَيس 
ِرِميَن{.  َتِبيَن َسِبيُل ال ُمج  ترفع )السبيل( بقوله: )وليستبين( ألن  الفعل له. من أنهث السبيل قال: }َوِلَتس 

 عليه وسلم فتنصب السبيل، يراد به: ولتستبين يا محمد سبيل  وقد يجعل الفعل للنبى  صلى هللا
 المجرمين.

 
ُم ِإاله َّللهِ  ِجُلوَن ِبِه ِإِن ال ُحك  َتع  ُتم ِبِه َما ِعنِدي َما َتس  بِ ي َوَكذهب  َيُقصُّ ال َحقه َوُهَو  } ُقل  ِإنِ ي َعَلى َبيِ َنٍة مِ ن ره

َفاِصِليَن {  َخي ُر ال 
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...{وقوله: }ِإِن  ِ َيُقصُّ ال َحقه ُم ِإاله َّلله   ال ُحك 
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ِن  َبانَيَة{ بغير واو، وكما كتب }َفَما ُتغ  ُع الزه كتبت بطرح الياء الستقبالها األلف والالم؛ كما كتب }َسَند 
( النُُّذُر{ بغير ياء على اللفظ. فهذه قراءة أصحاب عبدهللا. وُذِكر عن على  أنه قال: )َيُقصُّ ال حَ  قه

ثنى سفيان بن ُعَيينة عن عمِرو بِن ديناٍر عن رجٍل عن ابِن  ثنا الفر اء قال: وحد  بالصاد. قال حد 
 عباٍس أنه قرأ )يقِضى بالحق( قال الفر اء: وكذلك هى فى قراءة عبدهللا.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنعام (

َلُمَهآ َلُمَها َواَل  } َوِعنَدُه َمَفاِتُح ال َغي ِب اَل َيع  ُقُط ِمن َوَرَقٍة ِإاله َيع  ِر َوَما َتس  َلُم َما ِفي ال َبرِ  َوال َبح  ِإاله ُهَو َوَيع 
ٍب َواَل َياِبٍس ِإاله ِفي ِكَتاٍب مُِّبيٍن { ِض َواَل َرط   َحبهٍة ِفي ُظُلَماِت اأَلر 

 
ِض...{  وقوله: }َواَل َحبهٍة ِفي ُظُلَماِت اأَلر 

 يجوز رفعها.
 

َيًة لهِئن  َأنَجاَنا ِمن  َهاِذِه  ُعوَنُه َتَضرُّعًا َوُخف  ِر َتد  َبرِ  َوال َبح  يُكم  مِ ن ُظُلَماِت ال  َلَنُكوَننه ِمَن } ُقل  َمن ُيَنجِ 
اِكِريَن {  الشه

 
ُعوَنُه َتَضرُّعًا َوُخف   ِر َتد  َبرِ  َوال َبح  يُكم  مِ ن ُظُلَماِت ال   َيًة...{وقوله: }ُقل  َمن ُيَنجِ 

: ُخفوة وِخفوة؛ كما قيل: قد َحل  -وال تصلح فى القراءة  -يقال: ُخفَية وِخفية. وفيها لغة بالواو، 
 ُحب وته وِحبوته وِحب يته.

 وقوله: }لهِئن  َأنَجاَنا ِمن  َهاِذِه...{
راءة "أن ِج ى ن ألف" وبعضهم باأللف )أنجانا( وق -وكذلك هى فى مصاحفهم  -قراءة أهل الكوفة، 

 الناس )أنجيتنا( بالتاء.
 

ُجِلُكم  َأو  َيل ِبَسُكم   ِت َأر  ِقُكم  َأو  ِمن َتح  َقاِدُر َعَلى َأن َيب َعَث َعَلي ُكم  َعَذابًا مِ ن َفو  ِشَيعًا َوُيِذيَق } ُقل  ُهَو ال 
َقُهوَن  ُف اآلَياِت َلَعلهُهم  َيف  ٍض ان ُظر  َكي َف ُنَصرِ  َضُكم  َبأ َس َبع    {َبع 
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َقاِدُر َعَلى َأن َيب َعَث َعَلي ُكم  َعَذابًا...{  وقوله: }ُقل  ُهَو ال 
ف }َأو  َيل ِبَسُكم  ِشَيعًا{:  {: الَخس  ُجِلُكم  ِت َأر  كما فعل بقوم نوح: المطر والحجارة والطوفان }َأو  ِمن َتح 

 يخلطكم ِشَيعا ذوى أهواء.
 ام (المعاني الواردة في آيات سورة ) األنع

َرى َلَعلهُهم  َيتهُقوَن { ٍء َواَلِكن ِذك   } َوَما َعَلى الهِذيَن َيتهُقوَن ِمن  ِحَساِبِهم مِ ن َشي 
 

َرى...{  وقوله: }َواَلِكن ِذك 
فى موضع نصب أو رفع؛ بفعل مضمر؛ )ولِكن( نذكرهم )ِذكرى( والرفع على قوله )ولكن( هو 

 )ذكرى(.
 

ٌس ِبَما َكَسَبت  َلي َس } َوَذِر الهِذيَن اتهَخذُ  َيا َوَذكِ ر  ِبِه َأن ُتب َسَل َنف  ن  ت ُهُم ال َحَياُة الدُّ وًا َوَغره َلَها وا  ِديَنُهم  َلِعبًا َوَله 
ٍل اله ُيؤ َخذ  ِمن َهآ ُأو اَلِئَك الهِذيَن ُأب ِسُلوا  بِ  ِدل  ُكله َعد  ِ َوِليٌّ َواَل َشِفيٌع َوِإن َتع  َما َكَسُبوا  َلُهم  َشَراٌب ِمن ُدوِن ّللاه

ُفُروَن {  مِ ن  َحِميٍم َوَعَذاٌب َأِليٌم ِبَما َكاُنوا  َيك 
 

وًا...{  وقوله: }َوَذِر الهِذيَن اتهَخُذوا  ِديَنُهم  َلِعبًا َوَله 
ن يقال: ليس من قوم إاله ولهم عيد فهم َيلُهون فى أَعيادهم، إال ُأمهة محمد صلى هللا عليه وسلم؛ فإ

 أعيادهم ِبر  وصالة وتكبير وخير.
ل أى حرام. ولذلك قيل:  ٌس{ أى ترتهن )والعرب تقول: هذا عليك َبس  وقوله: }َوَذكِ ر  ِبِه َأن ُتب َسَل َنف 

لته، وهو أجر الرقية. ِط الراِقَى ُبس  َرب( والعرب تقول: أع    أَسد باسل أى ال ُيق 
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ُعوا  ِمن ُدوِن ّللاهِ  َوت ُه } ُقل  َأَند  َته  َد ِإذ  َهَداَنا ّللاهُ َكالهِذي اس  َقاِبَنا َبع  َنا َوُنَردُّ َعَلى أَع   َما اَل َينَفُعَنا َواَل َيُضرُّ
ِ ُهَو ال ُهدَ  ِتَنا ُقل  ِإنه ُهَدى ّللاه ُعوَنُه ِإَلى ال ُهَدى ائ  َحاٌب َيد  ِض َحي َراَن َلُه َأص  َياِطيُن ِفي اأَلر  َنا ى َوُأمِ الشه ر 

ِلَم ِلَربِ  ال َعاَلِميَن {  ِلُنس 
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ُعوَنُه ِإَلى ال ُهَدى ائ ِتَنا...{  قوله: }َيد 
يق وامرأته يدعوان عبد الرحمن ابنهما إلى اإلسالم. فهو قوله: }ِإَلى ال ُهَدى ائ ِتَنا{  كان أبو بكر الصد 

نا، ولو كانت "ِإلى الهدى أن ائتنا" لكان صوابا؛ كما قال: } ِمِه َأن  َأن ِذر  أى أِطع  َنا ُنوحًا ِإَلى َقو  َسل  ِإنها َأر 
، ويطرُحها. َمَك{ فى كثير من أشباهه، يجىء بَأن   َقو 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنعام (

َشُروَن { الَة َواتهُقوُه َوُهَو الهِذي ِإَلي ِه ُتح   } َوَأن  َأِقيُموا  الصه
 

الَة...{وقوله: }َوَأن  َأِقيُموا  ا  لصه
ِلَم{ والعرب تقول: أمرتك لتذهب )وأن تذهب( فَأن فى  َنا ِلُنس  مردودة على الالم التى فى قوله: }وُأِمر 

 موضع نصب بالرد  على األمر. ومثله فى القرآن كثير.
 

َم َيُقوُل ُكن َفَيُكوُن َقو   َض ِبال َحقِ  َوَيو  َماَواِت َواأَلر  َم ُينَفُخ ِفي }َوُهَو الهِذي َخَلَق السه ُلُه ال َحقُّ َوَلُه ال ُمل ُك َيو 
َخِبيُر { َهاَدِة َوُهَو ال َحِكيُم ال  وِر َعاِلُم ال َغي ِب َوالشه  الصُّ

 
 وقوله: }ُكن َفَيُكوُن...{

ور: )ُكن  َفَيُكوُن(. ويقال إن قوله: )كن فيكون(  ة، أى يقول للصُّ ور خاصه يقال إن  قوله: )فيكون( للصُّ
وِر{ يريد: يكون قوله الحق  يومئذ. لقوله  َم ُينَفُخ ِفي الصُّ هو الحق  من نعت القول، ثم تجعل فعله }َيو 

 ، َم َيُقوُل ُكن َفَيُكوُن{ لكل شىء فتكون كلمة مكتِفية وترفع القول بالحق  وقد يكون أن تقول: }َوَيو 
.   وتنصب )اليوم( ألنه محل لقوله الحق 
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فى الصوِر وُنِفَخ، وفى قراءة عبدهللا: )كهيئة الطير فأنفخها فتكون طيرا بإذنى(  والعرب تقول: ِنفخ
 وقال الشاعر:

َفَخ الصورُ  دة لم ُيفَتح ُقُهن ُدزكم * وال ُخراساُن حتى ُين   لوال ابُن َجع 
ور َقرن، ويقال: هو جمع للصور ينفخ فى الصور فى الموتى. وهللا أعلم بصواب  ويقال: إن الصُّ

 ذلك.
 

َمَك ِفي َضاَلٍل مُِّبيٍن { َنامًا آِلَهًة ِإنِ ي َأَراَك َوَقو   } َوِإذ  َقاَل ِإب َراِهيُم أَلِبيِه آَزَر َأَتتهِخُذ َأص 
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 وقوله: }َوِإذ  َقاَل ِإب َراِهيُم أَلِبيِه آَزَر...{

. وقد أجمع أهل النسب على أنه ابن ت رى ألنه أعجمى  اَرَح، فكأن يقال: آزر فى موضع خفض وال ُيج 
. وقد  ، كأنه عابه بزيغه وِبِعوجه عن الحق  آزر لقب له. وقد بلغنى أن معنى )آزر( فى كالمهم معوج 
َنامًا آِلَهًة{ نصبت  قرأ بعضهم )ألبيه ازُر( بالرفع على النداء )يا( وهو وجه حسن. وقوله: }َأَتتهِخُذ َأص 

 األصنام بإيقاع الفعل عليها.
 

 آيات سورة ) األنعام (المعاني الواردة في 
َكبًا َقاَل َهاَذا َربِ ي َفَلمهآ َأَفَل َقاَل ال ُأِحبُّ اآلِفِليَن { ُل َرَأى َكو   } َفَلمها َجنه َعَلي ِه ال لهي 

 
ُل...{ لهي   وقوله: }َفَلمها َجنه َعَلي ِه ال 

، وَأجنهه الليل وَجن ه الليل؛ وباألل ف أجود إذا ألقيت )على( وهى أكثر من يقال: جن  عليه الليل، وَأَجنه
 جنهه الليل.

َكبًا َقاَل َهاَذا َربِ ي{ قوالن: إنما قال: هذا رب ى استدراجا  ُل َرَأى َكو  يقال فى قوله: }َفَلمها َجنه َعَلي ِه ال لهي 
ة على قومه ليعيب آلهتهم َأنها ليست بشىء، وأن الكوكب والقمر والشمس أكبر منها ولسن  للحجه

بآلهة؛ ويقال: إنه قاله على الوجه اآلخر؛ كما قال هللا تبارك وتعالى لمحمد صلى هللا عليه وسلم: 
ِدنى َربِ ى  َك َيِتيمًا َفآَوى. َوَوَجَدَك َضاال  َفَهَدى{ واحتجوا ها هنا بقول إبراهيم: }َلِئن  َلم  َيه  }َأَلم  َيِجد 

الِ يَن{. ِم الضه َقو    أَلُكوَنن  ِمَن ال 
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َفُع َدَرَجاٍت مهن نهَشآُء ِإنه َربهَك َحِكيٌم َعِليٌم  ِمِه َنر  َناَهآ ِإب َراِهيَم َعَلى َقو  ُتَنآ آَتي   {} َوِتل َك ُحجه
 

ِمِه...{ ُتَنآ آَتي َناَهآ ِإب َراِهيَم َعَلى َقو   وقوله: }َوِتل َك ُحجه
ك إياها؟ فقال لهم: َأفال تخافون أنتم ذلك منها إذ وذلك أنهم قالوا له: أما تخاف أن تخِبلك آلهتنا لسب ِ 

يتم به الصغير. ثم قال لهم: أمن  يتم بين الصغير والكبير والَذَكر واألنثى أن يغضب الكبير إذ سو  سو 
يعبد إلها واحدا أحق  أن يأمن أم من يعبد آلهة َشتهى؟ قالوا: من يعبد إلها واحدا، فغضبوا على 

ِمِه{.أنفسهم. فذلك قوله:  ُتَنآ آَتي َناَهآ ِإب َراِهيَم َعَلى َقو   }َوِتل َك ُحجه
 

يهِتِه َداُووَد َوُسَلي مَ  ُل َوِمن ُذرِ  َنا ِمن َقب  َنا َوُنوحًا َهَدي  ُقوَب ُكالًّ َهَدي  َحاَق َوَيع  َنا َلُه ِإس  اَن َوَأيُّوَب َوُيوُسَف } َوَوَهب 
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ِزي ال   ِسِنيَن {َوُموَسى َوَهاُروَن َوَكَذِلَك َنج   ُمح 
 

يهِتِه...{  وقوله: }َوِمن ُذرِ 
يِته داود وسليمان. ولو رفع داود وسليمان على هذا المعنى إذ لم  هذه الهاء لنوح: و)هدينا( من ذرِ 

 يظهر الفعل كان صوابا؛ كما تقول: أخذت صدقاِتِهم لكل مائة )شاٍة شاًة( وشاٌة.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنعام (
َنا َعَلى ال َعاَلِميَن { ل  َيَسَع َوُيوُنَس َوُلوطًا َوُكالًّ َفضه َماِعيَل َوال   } َوِإس 

 
َيَسَع...{  وقوله: }َوال 

َيَسَع( ال تكاد العرب  د أصحاب عبدهللا الالم، وهى أشبه بأسماء العجم من الذين يقولون )وال  يشد 
رى؛ مثل يزيد ويعمر  إال فى شعر؛ أنشد بعضهم: تدخل األلف والالم فيما ال ُيج 

َناء الِخالفِة كاِهله نا الوليد بن اليزيد مباركا * شديدا بَأح   َوَجد 
ت الحرف  وإنما َأدخل فى يزيد األلف والالم لمها أدخلها فى الوليد. والعرب إذا فعلت ذلك فقد أمسه

  مدحا.
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مًا لهي ُسوا  ِبَها ِبَكاِفِريَن } ُأو اَلِئَك الهِذيَن آَتي َناُهُم ال ِكَتاَب َوال   َنا ِبَها َقو  ل  ُفر  ِبَها هؤالء َفَقد  َوكه َم َوالنُُّبوهَة َفِإن َيك  ُحك 
} 

 
ُفر  ِبَها هؤالء...{  وقوله: }َفِإن َيك 

مًا{ يعنى أهل المدينة }لهي ُسوا  ِبَها ِبَكاِفِريَن{ باآلي َنا ِبَها َقو  ل  ة }َفَقد  َوكه  ة.يعنى أهل مكه
 

ٍء ُقل  َمن  َأنَزَل ال ِكتَ  ِرِه ِإذ  َقاُلوا  َمآ َأنَزَل ّللاهُ َعَلى َبَشٍر مِ ن َشي  اَب الهِذي َجآَء ِبِه } َوَما َقَدُروا  ّللاهَ َحقه َقد 
ُتم   ُفوَن َكِثيرًا َوُعلِ م  َعُلوَنُه َقَراِطيَس ُتب ُدوَنَها َوُتخ  َلُموا  َأنُتم  َواَل آَباُؤُكم  ُموَسى ُنورًا َوُهًدى لِ لنهاِس َتج   مها َلم  َتع 

ِضِهم  َيل َعُبوَن {  ُقِل ّللاهُ ُثمه َذر ُهم  ِفي َخو 
 

ِرِه...{  وقوله: }َوَما َقَدُروا  ّللاهَ َحقه َقد 
َعُلوَنُه َقَراِطيَس{ يقول: كيف قلتم: لم ُينزل هللا على بشر من ش ىء ما عظهموه حق  تعظيمه. وقوله }َتج 
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َعُلوَنُه َقَراِطيَس{ والِقرطاس فى هذا الموضع صحيفة. وكذلك قوله:  وقد أنزلت التوراة على موسى }َتج 
َطاٍس{ يعنى: فى صحيفة. َنا َعَلي َك ِكَتابًا فى ِقر  ل   }َوَلو  َنزه

ُفوَن َكِثيرًا{ يقول: تبدون ما تحبون، وتكتمون صفة محمد صلى هللا عليه   وسلم.}ُتب ُدوَنَها َوُتخ 
ِضِهم  َيل َعُبوَن{ ُأمر محمد صلى هللا عليه وسلم أن يقول }ُقِل ّللاهُ{ أى:  وقوله: }ُقِل ّللاهُ ُثمه َذر ُهم  ِفي َخو 

أنزله هللا عليكم. وإن شئت قلت: قل )هو( هللا. وقد يكون قوله }ُقِل ّللاهُ{ جوابا لقوله: }َمن  َأنَزَل 
ُموَسى{, }ُقِل ّللاهُ{ أنزله. وإنما اخترت رفع }ّللاهُ{ بغير الجواب ألن هللا تبارك  ال ِكَتاَب الهِذي َجآَء ِبهِ 

وتعالى الذى أمر محمدا صلى هللا عليه وسلم أن يسألهم: }َمن  َأنَزَل ال ِكَتاَب{ وليست بمسألة منهم 
  فيجابوا، ولكنه جاز النه استفهام، واالستفهام يكون له جواب.
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ِضِهم  َيل َعُبوَن{ لو كانت جزما لكان صوابا؛ كما قال }َذر ُهم  يأُكُلوا َوَيَتمت ُعوا{.وقوله:   }ُثمه َذر ُهم  ِفي َخو 
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنعام (
ُق الهِذي َبي َن َيَدي ِه َوِلُتنِذَر ُأمه ال ُقرَ  َناُه ُمَباَرٌك مَُّصدِ  ِمُنوَن } َوَهاَذا ِكَتاٌب َأنَزل  َلَها َوالهِذيَن ُيؤ  ى َوَمن  َحو 

ِمُنوَن ِبِه َوُهم  َعَلى َصاَلِتِهم  ُيَحاِفُظوَن {  ِباآلِخَرِة ُيؤ 
 

 وقوله: }َوِلُتنِذَر ُأمه ال ُقَرى...{
 يقال فى التفسير: إن  أم  القرى َمكهة.

ِمُنوَن ِبِه{ اله ِمُنوَن ِباآلِخَرِة ُيؤ   اء تكون لمحمد صلى هللا عليه وسلم وللتنزيل.وقوله: }َوالهِذيَن ُيؤ 
 

ٌء َوَمن َقالَ  ِحَي ِإَليه َوَلم  ُيوَح ِإَلي ِه َشي  ِ َكِذبًا َأو  َقاَل ُأو  َتَرى َعَلى ّللاه َلُم ِممهِن اف  َسُأنِزُل ِمث َل َمآ  } َوَمن  َأظ 
َم َأَنزَل ّللاهُ َوَلو  َتَرى ِإِذ الظهاِلُموَن ِفي َغَمَراِت ال   َيو  ِرُجوا  َأن ُفَسُكُم ال  ِديِهم  َأخ  ِت َوال َمالِئَكُة َباِسُطوا  َأي  َمو 

ِبُروَن { َتك  ُتم  َعن  آَياِتِه َتس  ِ َغي َر ال َحقِ  َوُكن  َن َعَذاَب ال ُهوِن ِبَما ُكنُتم  َتُقوُلوَن َعَلى ّللاه َزو   ُتج 
 

َتَرى َعَلى ّللاهِ  َلُم ِممهِن اف    َكِذبًا...{وقوله: }َوَمن  َأظ 
  يقال: إنها نزلت فى مسيلمة الكذهاب، وذلك أنه اد عى النبو ة.
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}َوَمن َقاَل َسُأنِزُل{ ومن فى موضع خفض. يريد: ومن أظلم من هذا ومن هذا الذى قال: سأنزل مثل 
 صلى هللا عليه ما أنزل هللا. نزلت فى عبدهللا بن سعد بن أبى َسر ح. وذلك أنه كان يكتب لرسول هللا

وسلم، فإذا قال النبى صلى هللا عليه وسلم: }َوّللا ُ َغُفوٌر َرِحيُم{ كتب )سميع عليم( أو )عزيزحكيم( 
َنا اإلن َساَن ِمن  ُساَلَلٍة ِمن   فيقول له النبى صلى هللا عليه وسلم: سواء؛ حتى أمله عليه قوله: }َوَلَقد  َخَلق 

با من ِطيٍن{ إلى قوله: }ُثمه َأن   َسُن ال َخاِلِقيَن{ تعجُّ َشأ َناُه َخل قًا آَخَر{ فقال ابن أبى َسر ح }َفَتَباَرَك ّللا ُ َأح 
. وقال:  ، فشكه وارتد  تفصيل َخل ق اإلنسان, قال فقال له النبى  صلى هللا عليه وسلم: هكذا أنِزلت  على 

أوحى إليه( ولئن كان كاذبا لقد قلُت لئن كان محمد صلى هللا عليه وسلم صادقا لقد أوحى إلى  )كما 
 مثل ما قال، فأنزل هللا تبارك وتعالى فيه: }َوَمن َقاَل َسُأنِزُل ِمث َل َمآ َأَنزَل ّللاهُ{.

{ ويقال: باسطو أيديهم بإخراج أنفس الكفار. وهو مثل قوله:  ِديِهم  وقوله: }َوال َمالِئَكُة َباِسُطوا  َأي 
ِرُبوَن ُوُجوَهُهم  وَ  ( ولو كانت "باسطو أيديهم أن }َيض  { ولو كانت )باسطون( كانت )أيِدَيُهم  َباَرُهم  َأد 

ُعوَنُه ِإَلى ال هَدى ائ ِتَنا{ وإذا طرحت من مثل  أخِرجوا" كان صوابا. مثله مما تركت فيه أن قوله: }َيد 
ِرُموَن نَ  { يقولون: هذا الكالم )أن( ففيه القول ُمضَمٌر كقوله: }َوَلو  َتَرى ِإِذ الُمج  اِكُسو ُرُءوِسِهم  ِعن َد َربِ ِهم 

 }َربهنا{.
َناُكم  َوَراَء ُظُهوِرُكم  َومَ  ل  ُتم  مها َخوه َل َمرهٍة َوَتَرك  َناُكم  َأوه ُتُموَنا ُفَراَدى َكَما َخَلق  ا َنَرى َمَعُكم  ُشَفَعآَءُكُم } َوَلَقد  ِجئ 

ُتم  َأنهُهم  ِفيُكم  ُشرَ  َنُكم  َوَضله َعنُكم مها ُكنُتم  َتز ُعُموَن {الهِذيَن َزَعم   َكآُء َلَقد تهَقطهَع َبي 
 

ُتُموَنا ُفَراَدى...{   وقوله: }َوَلَقد  ِجئ 
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وهو جمع. والعرب تقول: ]قوم[ فرادى وفراُد يا هذا فال يُجرونها، شبهت بُثاَلث وُرَباع. وفرادى 
د, وفِرد، وفريد، وفراد ل  لجمع، وال يجوز فرد فى هذا المعنى. وأنشدنى بعضهم:واحدها َفر 

ق تحت َلَبانه * ُفَراَد ومثنى أصعقتها صواِهله  ترى الُنَعراِت الُزر 
}... َنُكم   وقوله: }َلَقد تهَقطهَع َبي 

( يريد وصلكم. وفى قراءة عبدهللا )لقد تقطع ما بيَنكم( وهو وجه الكالم. إذا  قرأ حمزة ومجاهد )بيُنُكم 
ل الفعل لبين ترك نصبا؛ كما قالوا: أتانى دونك من الرجال فترك نصبا وهو فى موضع رفع؛ ألنه جع

صفة. وإذا قالوا: هذا دون من الرجال رفعوه فى موضع الرفع. وكذلك تقول: بين الرجلين بين بعيد، 
 وبون بعيد؛ إذا أفردته أجريته فى العربية وأعطيته اإلعراب.
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 ات سورة ) األنعام (المعاني الواردة في آي

ِديُر ال َعِزيِز ال َعِليِم { َبانًا ذاِلَك َتق  َقَمَر ُحس  َس َوال  م  َل َسَكنًا َوالشه َباِح َوَجَعَل ال لهي   } َفاِلُق اإِلص 
 

َباِح...{  وقوله: }َفاِلُق اإِلص 
 واإلصباح مصدر أصبحنا إصباحا، واألصباح ُصب ح كل يوم بمجموع.

َبانًا{ الليل فى موضع نصب فى المعنى. فرد  الشمس وقوله: }َوَجَعَل ا َقَمَر ُحس  َس َوال  م  َل َسَكنًا َوالشه لهي  ل 
والقمر على معناه لما فرق بينهما بقوله: )سكنا( فإذا لم تفرق بينهما بشىء آثروا الخفض. وقد يجوز 

 أن ينصب وإن لم يحل بينهما بشىء؛ أنشد بعضهم:
وٍة وِزناَد راعوبينا نحن ننظره أتانا * م  علِ َق َشك 

ل؛ ألن المعنى فى قولك:  نت فى األو  وتقول: أنت آخٌذ حقهك وَحقِ  غيرك فتضيف فى الثانى وقد نوه
 أنت ضارب زيدا وضارُب زيٍد سواء. وأحسن ذلك أن تحول بينهما بشىء؛ كما قال امرؤ القيس:

لِ فظل  ُطهاة اللحم من بيِن ُمن ِضج * صفيَف ِشواٍء أو َقدِ   يٍر معجه
  فنصب الصفيف وخفض الَقِدير على ما قلت لك.
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َقُهونَ  ٍم َيف  َنا اآلَياِت ِلَقو  ل  َدٌع َقد  َفصه َتو  َتَقرٌّ َوُمس  ٍس َواِحَدٍة َفُمس   { } َوُهَو الهِذي َأنَشَأُكم مِ ن نهف 
 

ٍس َواِحَدٍة َفُمس   ...{وقوله: }َوُهَو الهِذي َأنَشَأُكم مِ ن نهف   َتَقرٌّ
( يعنى الولد فى الرحم )ومستودع( فى  َدٌع{ فى ُصل ب الرُجل. ويقرأ )فمستِقر  َتو  يعنى فى الرحم }َوُمس 

صلب الرجل. ورفعها على إضمار الصفة؛ كقولك: رأيت الرجلين عاقل وأحمق، يريد منهما كذا 
 وكذا.

 
َرج   َمآِء َمآًء َفَأخ  ِرُج ِمن ُه َحب ًا } َوُهَو الهِذي َأنَزَل ِمَن السه َنا ِمن ُه َخِضرًا نُّخ  َرج  ٍء َفَأخ  َنا ِبِه َنَباَت ُكلِ  َشي 

مهاَن ُمش   ي ُتوَن َوالرُّ َناٍب َوالزه ِل ِمن َطل ِعَها ِقن َواٌن َداِنَيٌة َوَجنهاٍت مِ ن  أَع  َتَراِكبًا َوِمَن النهخ  َتِبهًا َوَغي َر ُمَتَشاِبٍه مُّ
ِمُنوَن {ان ُظُروا  ِإِلى ثَ  ٍم ُيؤ   َمِرِه ِإَذآ َأث َمَر َوَين ِعِه ِإنه ِفي ذاِلُكم  آلَياٍت لِ َقو 

 
ٍء...{ َنا ِبِه َنَباَت ُكلِ  َشي  َرج   وقوله: }َفَأخ 

يقول: رزق كل شىء، يريد ما ينبت ويصلح غذاء لكل شىء. وكذا جاء التفسير، وهو وجه الكالم. 
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ت إلى كل شىء وأنت تريد بكل شىء النبات أيضا، فيكون وقد يجوز فى العربية أن تِضيف النبا
ِل ِمن  َطل ِعَها ِقن َواٌن َداِنَيٌة{  . وقوله: }ِمَن النهخ  َيِقيِن{ واليقين هو الحق  مثل قوله: }إن  َهَذا َلُهَو َحقُّ ال 

ل من الوجه الرفع فى القنوان؛ ألن المعنى: ومن النخل ِقنوانه دانية. ولو نصب: وأخرج من النخ
 طلعها قنوانا دانية لجاز فىالكالم، وال يقرأ بها لمكان الكتاب.

َناٍب{ نصب, إال أن جمع المؤنث بالتاء يخفض فى موضع النصب، ولو  وقوله: }َوَجنهاٍت مِ ن  أَع 
 رفعت الجنات تتبع القنوان كان صوابا.

الرفع، تجعلها تابعة للقطع. ولو نصبتها  وقوله: }َوِفى اأَلرِض ِقَطٌع ُمَتجاِوَراٌت َوَجنهاٌت{ الوجه فيه
  وجعلتها تابعة للرواسى واألنهار كان صوابا.
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َيَة{ يريد أهل  َأَل ال َقر  مهاَن{ يريد شجرة الزيتون وشجر الرمان، كما قال: }َواس  ي ُتوَن َوالرُّ وقوله: }َوالزه
 القرية.

ِقد )َوَين ِعِه(: بلوغه وقد قرئت )وُين ِعِه، وقوله: }ان ُظُروا  ِإِلى َثَمِرِه ِإَذآ َأث مَ  َر{ يقول: انظروا إليه أول ما َيع 
 وياِنِعِه(. فأما قوله: }وُين ِعِه{ فمثل نضجه، ويانعه مثل ناضجه وبالغه.
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َد َأي َماِنِهم  َلِئن َجآَءت ُهم   ِ َجه  َسُموا  ِباَّلله ِعُرُكم  َأنهَهآ ِإَذا } َوَأق  ِ َوَما ُيش  ِمُننه ِبَها ُقل  ِإنهَما اآلَياُت ِعنَد ّللاه آَيٌة لهُيؤ 
ِمُنوَن {  َجآَءت  اَل ُيؤ 

 
}... َد َأي َماِنِهم  ِ َجه  َسُموا  ِباَّلله  وقوله: }َوَأق 

نزلت فى الشعراء }ِإن  المقسمون الكفار. سألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يأتيهم باآلية التى 
َناُقُهم  َلَها َخاِضِعيَن{ فسألوا رسول هللا صلى هللا عليه وس َماِء آَيًة َفَظلهت  أَع  ل  َعَلي ِهم  ِمَن السه لم َنَشأ  ُنَنزِ 

أن ينزلها وحلفوا ليؤمنن, فقال المؤمنون: يارسول هللا سل ربك ينزلها عليهم حتى يؤمنوا, فأنزل هللا 
؛ وما يشعركم تبارك وتعال ى: قل ِللِذين آمنوا: وما يشِعركم أنهم يؤِمنون. فهذا وجه النصب فى أن 

ِمُنوا{، وقرأ بعضهم: )إنها( مكسور األلف  ِئَدَتُهم  َوَأب َصاَرُهم  َكَما َلم  ُيؤ  أنهم يؤمنون )َو( نحن }ُنَقلِ ُب َأف 
( ك ِعُرُكم  ( مستأنفة، ويجعل قوله )َوَما ُيش  الما مكتِفيا. وهى فى قراءة عبدهللا: )وما يشِعركم )إَذا َجاَءت 

 إذا جاءتهم أنهم ال يؤمنون(.
ِجُعوَن{: المعنى: حرام  َناَها َأنهُهم  اَل َير  َيٍة أَه َلك  و )ال( فى هذا الموضع ِصلة؛ كقوله: }َوَحَراٌم َعَلى َقر 

ُجَد{ معناه:   أن تسجد. عليهم أن يرجعوا. ومثله: }َما َمَنَعَك َأن  اَل َتس 
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( لغة بأن يقولوا: ما أدرى أنك  : )لعلها ِإذا جاءتهم ال يؤِمنون( وللعرب فى )لعل  وهى فى قراءة ُأَبى 
 ) صاحبها، يريدون: لعلك صاحبها، ويقولون: ما أدرى لو أنك صاحبها، وهو وجه جيد أن تجعل )أن 

 فى موضع لعل.
 

َنآ ِإَلي ِهمُ  ل  ِمُنوا  ِإاله َأن } َوَلو  َأنهَنا َنزه ٍء ُقُباًل مها َكاُنوا  ِلُيؤ  َنا َعَلي ِهم  ُكله َشي  َتى َوَحَشر   ال َمالِئَكَة َوَكلهَمُهُم ال َمو 
َهُلوَن { َثَرُهم  َيج   َيَشآَء ّللاهُ َواَلِكنه َأك 

 
َنآ ِإَلي ِهُم ال َمالِئَكَة...{ ل   وقوله: }َوَلو  َأنهَنا َنزه

 نو سألوه، فقال هللا تبارك وتعالى: لو فعلنا بهم ذلك لم يؤمنوا }ِإاله َأن َيَشآَء ّللاهُ{.هذا أمر قد كا
وقوله: )ُقُباًل( جمع قبيل. والقبيل: الكفيل. وإنما اخترت ها هنا أن يكون الُقُبل فى معنى الكفالة 

َمنون ذلك ِ َوال َماَلِئَكِة َقِبياًل{ َيض  . وقد يكون )ُقُبال(: من قبل وجوههم؛ كما تقول: لقولهم: }َأو  َتأِتى ِباَّلل 
أتيتك ُقُبال ولم آتك ُدُبرا. وقد يكون القبيل جميعا للقبيلة كأنك قلت: أو تأتينا باَّلل والمالئكة قبيلة قبيلة 

 وجماعة جماعة. ولو قرئت َقَبال على معنى: معاينًة كان صوابا, كما تقول: أنا لقيته قبال.
 

ِل ُغُرورًا } َوَكَذِلَك َجعَ  ُرَف ال َقو  ٍض ُزخ  ُضُهم  ِإَلى َبع  ًا َشَياِطيَن اإِلن ِس َوال ِجنِ  ُيوِحي َبع  َنا ِلُكلِ  ِنِبيٍ  َعُدو  ل 
َتُروَن {  َوَلو  َشآَء َربَُّك َما َفَعُلوُه َفَذر ُهم  َوَما َيف 

 
ًا َشَياِطيَن اإلِ  َنا ِلُكلِ  ِنِبيٍ  َعُدو  ...{وقوله: }َوَكَذِلَك َجَعل   ن ِس َوال ِجنِ 

  نصبت العدو  والشياطين بقوله: جعلنا.
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ٍض{ فإن إبليس  ُضُهم  ِإَلى َبع  جعل فرقة من شياطينه مع اإلنس،  -فيما ذكر  -وقوله: }ُيوِحي َبع 
، فإذا التقى شيطان اإلنسى  وشيطان الجنى  قال: أضللُت صاحبى بكذا وكذا، فأضِلل  وفرقة مع الجن 

ثنى به صا ( مثل ذلك. فهذا وحى بعضهم إلى بعض. قال الفر اء: حد  حبك، ويقوله له )شيطان الجنى 
 بذلك حيان عن الكلبى  عن أبى صالح عن ابن عباس.
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هُ  َضو  ِمُنوَن ِباآلِخَرِة َوِلَير  ِئَدُة الهِذيَن اَل ُيؤ  َغى ِإَلي ِه َأف  َتِرُفوَن {} َوِلَتص  َتِرُفوا  َما ُهم مُّق    َوِلَيق 
 

َتِرُفوَن...{ َتِرُفوا  َما ُهم مُّق   وقوله: }َوِلَيق 
 االقتراف: الكسب؛ تقول العرب: خرج فالن يقترف أهله.

 
اًل َوالهِذينَ  َتِغي َحَكمًا َوُهَو الهِذي َأَنَزَل ِإَلي ُكُم ال ِكَتاَب ُمَفصه ِ َأب  ٌل } َأَفَغي َر ّللاه َلُموَن َأنهُه ُمَنزه  آَتي َناُهُم ال ِكَتاَب َيع 

َتِريَن { بِ َك ِبال َحقِ  َفاَل َتُكوَننه ِمَن ال ُمم   مِ ن ره
 

َتِريَن...{ بِ َك ِبال َحقِ  َفاَل َتُكوَننه ِمَن ال ُمم  ٌل مِ ن ره  وقوله: }ُمَنزه
 من الشاك ين أنهم يعلمون أنه منزل من ربك.

 
ُرُصونَ } َوِإن تُ  ِ ِإن َيتهِبُعوَن ِإاله الظهنه َوِإن  ُهم  ِإاله َيخ  ِض ُيِضلُّوَك َعن َسِبيِل ّللاه َثَر َمن ِفي اأَلر    {ِطع  َأك 

 
ِض...{ َثَر َمن ِفي اأَلر   وقوله: }َوِإن ُتِطع  َأك 

ين: أتأكلون ما َقَتلتم وال فى أكل الميتة }ُيِضلُّوَك{ ألن أكثرهم كانوا ُضال ال. وذلك أنهم قالوا للمسلم
ِض{. َثَر َمن ِفي اأَلر   تأكلون ما َقَتل رب كم! فأنزلت هذه اآلية }َوِإن ُتِطع  َأك 
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َتِديَن { َلُم ِبال ُمه  َلُم َمن َيِضلُّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو أَع   } ِإنه َربهَك ُهَو أَع 

 
...{وقوله: }ُهَو أَ  َلُم َمن َيِضلُّ   ع 
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َصى{ إذا كانت )من( بعد العلم والنظر والدراية  َبي ِن َأح  َلَم أىُّ ال ِحز   -)من( فى موضع رفع كقوله: }ِلَنع 
. فإن كان بعدها فعل لها رفعتها به، وإن كان  -مثل نظرت وعلمت ودريت  كانت فى مذهب أى 

ما أدرى من قام، ترفع )من( بقام، وما أدرى من ضربت،  بعدها فعل يقع عليها نصبتها؛ كقولك:
 تنصبها بضربت.
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َتِرُفوَن { َن ِبَما َكاُنوا  َيق  َزو  ِسُبوَن اإِلث َم َسُيج   } َوَذُروا  َظاِهَر اإِلث ِم َوَباِطَنُه ِإنه الهِذيَن َيك 
 

 وقوله: }َوَذُروا  َظاِهَر اإِلث ِم َوَباِطَنُه...{
 ور والزنى، وأما باطنه فالمخال ة: أن تتخذ المرأة الخليل وأن يتخذها.فأما ظاهره فالفج

 
َياِطيَن َلُيوُحوَن ِإَلى َأو   ٌق َوِإنه الشه ِ َعَلي ِه َوِإنهُه َلِفس  ُم ّللاه َكِر اس  ِلَيآِئِهم  ِلُيَجاِدُلوُكم  َوِإن  } َواَل َتأ ُكُلوا  ِممها َلم  ُيذ 

ُتُموُهم  ِإنهُكم   ِرُكوَن {َأَطع   َلُمش 
 

ٌق...{  وقوله: }َوِإنهُه َلِفس 
يقول: أكلكم ما لم يذكر اسم هللا عليه فسق أى كفر. وكنى عن األكل، كما قال: }َفَزاَدُهم  ِإيَمانًا{ 

 يريد: فزادهم قول الناس إيمانا.
 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنعام (

َناهُ  َيي  تًا َفَأح  ُلَماِت َلي َس ِبَخاِرٍج } َأَو َمن َكاَن َمي  َثُلُه ِفي الظُّ ِشي ِبِه ِفي النهاِس َكَمن مه  َوَجَعل َنا َلُه ُنورًا َيم 
َمُلوَن { ن َها َكَذِلَك ُزيِ َن ِلل َكاِفِريَن َما َكاُنوا  َيع   مِ 

 
َناُه...{ َيي  تًا َفَأح   وقوله: }َأَو َمن َكاَن َمي 

 أى كان ضاال  فهديناه.
ِشي ِبِه ِفي النهاِس{ يعنى إيمانه.وقوله: }ُنور   ًا َيم 

 
َلُم َحي ُث يَ  ِ ّللاهُ أَع  َتى ِمث َل َمآ ُأوِتَي ُرُسُل ّللاه ِمَن َحتهى ُنؤ  َعُل ِرَساَلَتُه } َوِإَذا َجآَءت ُهم  آَيٌة َقاُلوا  َلن نُّؤ  ج 

ِ َوَعَذاٌب َشدِ  َرُموا  َصَغاٌر ِعنَد ّللاه ُكُروَن {َسُيِصيُب الهِذيَن َأج    يٌد ِبَما َكاُنوا  َيم 
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}...ِ َرُموا  َصَغاٌر ِعنَد ّللاه  وقوله: }الهِذيَن َأج 
أى من عند هللا، كذلك قال المفسرون. وهو فى العربية؛ كما تقول: سيأتينى رزق عندك، كقولك: 

وسلم أن ينزله بهم. سيأتينى الذى عند هللا. سيصيبهم الصغار الذى عنده، ولمحمد صلى هللا عليه 
 وال يجوز فى العربية أن تقول: جئت عند زيد، وأنت تريد: من عند زيد.

زا وأَنَفة من اتباع محمد صلى هللا عليه  ِ{ أنهم اختاروا الكفر تَعزُّ وقد يكون قوله: }َصَغاٌر ِعنَد ّللاه
 وسلم، فجعل هللا ذلك َصَغارا عنده.
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ِديَ  َرُه َضيِ قًا َحَرجًا َكَأنهَما } َفَمن ُيِرِد ّللاهُ َأن َيه  َعل  َصد  اَلِم َوَمن ُيِرد  َأن ُيِضلهُه َيج  َرُه ِلإِلس  َرح  َصد  ُه َيش 

ِمُنوَن { َس َعَلى الهِذيَن اَل ُيؤ  َعُل ّللاهُ الرِ ج  َمآِء َكذاِلَك َيج  ُد ِفي السه عه  َيصه
 

َرح   ِدَيُه َيش  اَلِم َوَمن ُيِرد  َأن ُيِضلهُه...{وقوله: }َفَمن ُيِرِد ّللاهُ َأن َيه  َرُه ِلإِلس    َصد 
 ]من[ ومن فى موضع رفع بالهاء التى عادت عليهما من ذكرهما.

َرُه َضيِ قًا َحِرجًا( قرأها ابن عب اس وعمر )حِرجا(. وقرأها الناس: َحَرجا. والحرج  َعل  َصد   -وقوله: )َيج 
ر الكافر الموضع الكثير الشجر  -فيما فسر ابن عباس  الذى ال تصل إليه الراعية. قال: فكذلك َصد 

ال تصل إليه الحكمة. وهو فى كسره وفتحه بمنزلة الوَحد والوِحد، والَفَرد والفِرد، والدَنف والدِنف: تقوله 
 العرب فى معنى واحد.

َمآِء{ يقول: ضاق عليه المذهب فلم يجد إال أن ي ُد ِفي السه عه صعد فى السماء وليس وقوله: }َكَأنهَما َيصه
عد( مخففة. اَعد( يريد يتصاعد، )وَيص   يقدر. وتقرأ )كأنما يصه

  المعاني الواردة في آيات سورة ) األنعام (
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ِلَيآُؤُهم مِ َن اإِلن   ُتم  مِ َن اإِلن ِس َوَقاَل َأو  َثر  َتك  َشَر ال ِجنِ  َقِد اس  ُشُرُهم  َجِميعًا َياَمع  َم ِيح  َتَع  سِ } َوَيو  َتم  َربهَنا اس 
ل َت َلَنا َقاَل النهاُر َمث َواُكم  َخاِلِديَن ِفيَهآ ِإاله َما َشآءَ  َنآ َأَجَلَنا الهِذي َأجه ٍض َوَبَلغ  ُضَنا ِبَبع   ّللاهُ ِإنه َربهَك َحِكيٌم َبع 

 َعليٌم {
 

}... ُتم  َثر  َتك  َشَر ال ِجنِ  َقِد اس   وقوله: }َياَمع 
 تم كثيرا.يقول: قد أضلل

ٍض{ فاالستمتاع من اإلنس بالجن  أن الرجل  ُضَنا ِبَبع  َتَع َبع  َتم  ِلَيآُؤُهم مِ َن اإِلن ِس َربهَنا اس  وقوله: }َوَقاَل َأو 
كان إذا فارق فاستوحش أو قتل صيدا من صيدهم فخاف قال: أعوذ بسي د هذا الوادى، فيبيت آمنا 

نا فى نفسه. وأما استمتاع الجن  باإلنس فم ا نالوا بهم من تعظيم اإلنس إي اهم، فكان الِجن  يقولون: ُسد 
 الجن  واإلنس.

 
وَن َعَلي ُكم  آَياِتي َوُينِذُروَنُكم  ِلَقآَء يَ  ن ُكم  َيُقصُّ َشَر ال ِجنِ  َواإِلن ِس َأَلم  َيأ ِتُكم  ُرُسٌل مِ  ِمُكم  َهاَذا َقاُلوا  } َياَمع  و 

ُفِسَنا  َنا َعَلى َأن  َيا َوَشِهُدوا  َعَلى َأن ُفِسِهم  َأنهُهم  َكاُنوا  َكاِفِريَن {َشِهد  ن  ت ُهُم ال َحَياُة الدُّ  َوَغره
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}... ن ُكم  َشَر ال ِجنِ  َواإِلن ِس َأَلم  َيأ ِتُكم  ُرُسٌل مِ   وقوله: }َياَمع 
ة، فكيف قال للجن  واإلنس )منكم(؟ قيل: ه ذا كقوله: }َمَرَج فيقول القائل: إنما الرسل من اإلنس خاص 

َجاُن{ وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من الِمل ح د ُلُؤ َوال َمر  ُرُج ِمن ُهَما اللُّؤ  َتِقَياِن{. ثم قال: }َيخ  َري ِن َيل  ون ال َبح 
ب. فكأنك قلت: يخرج من بعضهما، ومن أحدهما.  الَعذ 

 
ِلَك ال ُقَرى ِبُظل مٍ  بَُّك ُمه  ُلَها َغاِفُلوَن { } ذاِلَك َأن لهم  َيُكن  ره  َوأَه 

 
بَُّك...{   وقوله: }ذاِلَك َأن لهم  َيُكن  ره
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إن شئت جعلت )ذلك( فى موضع نصب، وجعلت )أن( مما يصلح فيه الخافض فإذا حذفته كانت 
نصبا. يريد: فعل ذلك أن لم يكن مهلك القرى. وإن شئت جعلت )ذلك( رفعا على االستئناف إن لم 

َلَم َأنِ ى َلم  يظهر الفعل {. ومثله: }َذِلَك ِلَيع  ِديُكم  َمت  َيَداَك{ و }َذِلَك ِبَما َقدهَمت  َأي  . ومثله: }َذِلَك ِبَما َقده
 َأُخن ُه ِبال َغي ِب{،و }َذِلُكم  َوَأنه ّللا ُ ُموِهُن َكي د ال َكاِفِريَن{ الرفع والنصب فيه كله جائز.

ِلَك ال ُقَرى ِبُظل   ُلَها َغاِفُلوَن{ يقول: لم يكن ليهلكهم بظلمهم وهم غافلون َلمها يأتهم رسول وقوله: }ُمه  ٍم َوأَه 
ِلُحوَن{ يقول: لم يكن ليهلكهم  ُلَها ُمص  ِلَك ال ُقَرى ِبُظل ٍم َوأَه  ة. وقوله فى هود: }َوَما َكاَن َربَُّك ِلُيه  وال ُحجه

قه فيما بينهم. هكذا جاء التفسير. وفيها وجه بظلمهم، يقول: بشركهم )وأهلها مصلحون( يتعاَطون الح
والمعنى وهللا أعلم: لم يكن ليهلكهم بظلم منه  -وهو أحب  إلى  من ذا؛ ألن الشرك أعظم الذنوب  -

 وهم مصلحون.
 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنعام (

َمُلوا  َعَلى َمَكاَنِتُكم  ِإنهي َعاِمٌل َفَسو   ِم اع  ِلُح } ُقل  َياَقو  اِر ِإنهُه اَل ُيف  َلُموَن َمن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الده َف َتع 
 الظهاِلُموَن {

 
اِر...{ َلُموَن َمن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الده َف َتع   وقوله: }َفَسو 

لَ  ُم )َمن  َتُكوُن َلُه( فى موضع رفع، ولو نصبتها كان صوابا؛ كما قال هللا تبارك وتعالى: }َوّللا ُ َيع 
ِلِح{. ِسَد ِمَن ال ُمص    الُمف 

(2/27) 
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اِر{ إذا كان الفعل فى مذهب مصدر مؤنثا مثل العاقبة، والموعظة،  وقوله: }َمن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الده
ِعَظٌة ِمن  َرب ِ  : }َفَمن  َجاَءُه َمو  مت فعله قبله أنهثته وذك رته؛ كما قال هللا عز  وجل  ِه{ والعافية، فإنك إذا قد 

ي َحُة{  { بالتأنيث. وكذلك }َوَأَخَذ الهِذيَن َظَلُموا الصه ِعَظٌة ِمن  َربِ ُكم  بالتذكير، وقال: }َقد  َجاَءت ُكم  َمو 
 }َوَأَخَذِت{ فال تهابن  من هذا تذكيرا وال تأنيثا.

 
ِث َواأَلن َعاِم َنِصيبًا َفَقاُلو  ِ ِممها َذَرَأ ِمَن ال َحر  ِمِهم  َوَهَذا ِلُشَرَكآِئَنا َفَما َكاَن } َوَجَعُلوا  َّلله ِ ِبَزع  ا  َهاَذا َّلله

ُكُموَن { ِ َفُهَو َيِصُل ِإَلى ُشَرَكآِئِهم  َسآَء َما َيح  ِ َوَما َكاَن َّلله  ِلُشَرَكآِئِهم  َفاَل َيِصُل ِإَلى ّللاه
 

}... ِمِهم  ِ ِبَزع   وقوله: }َهَذا َّلله
ِمهم، وِزعِمهم, ثالث لغات. ولم يقرأ بكسر الزاى أحد نعلمه. والعرب قد تجعل الحرف فى مثل  وبُرع 

، فى أشباه لها. وأجود ذلك ما اختارته القر اء  و الَود  و الِود  هذا؛ فيقولون: الَفت ك والُفت ك والِفتك، والُود 
عبدهللا: الذين يؤثر عنهم القراءة. وفى قراءة عبدهللا "وهذا لشركاِئهم" وهو كما تقول فى الكالم: قال 

 إن  له ماال، وإن  لى ماال، وهو يريد نفسه. وقد قال الشاعر:
الِن من َضب ة َأخبرانا * إنا رأينا رجال عريانا  َرج 

 ولو قال: أخبرانا أنهما رأيا كان صوابا.
 

ُدوهُ  ِرِكيَن َقت َل َأو اَلِدِهم  ُشَرَكآُؤُهم  ِلُير  ِبُسوا  َعَلي ِهم  ِديَنُهم  َوَلو  َشآَء ّللاهُ } َوَكذاِلَك َزيهَن ِلَكِثيٍر مِ َن ال ُمش  م  َوِلَيل 
َتُروَن {  َما َفَعُلوُه َفَذر ُهم  َوَما َيف 

 
}... ِرِكيَن َقت َل َأو اَلِدِهم  ُشَرَكآُؤُهم    وقوله: }وكذِلَك َزيهَن ِلَكِثيٍر مِ َن ال ُمش 
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البنات وهن  أحياء. وكان أيضا أحدهم يقول: لئن ُولد وهم قوم كانو يخدمون آلهتهم، فزيهنوا لهم دفن 
 لى كذا وكذا من الذكور ألنحرن  واحدًا. فذلك قتل أوالدهم. والشركاء رفع؛ ألنهم الذين زيهنوا.

وكان بعضهم يقرأ: "وكذلك ُزيِ ن ِلكِثيٍر ِمن المشركين قتُل أوالِدهم" فيرفع القتل أذا لم يسم  فاعله، 
بفعل ينِويه؛ كأنه قال: زيهنه لهم شركاؤهم. ومثله قوله: )ُيَسبهُح َلُه ِفيَها ِبال ُغُدوِ  ويرفع )الشركاء( 

َواآلَصاِل( ثم قال: }رَجاٌل اَل ُتل ِهيِهم  ِتَجاَرٌة{. وفى بعض مصاحف أهل الشام )شركايهم( بالياء، فإن 
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لين فينبغى أن يقرأ )ُزيِ َن( وتكون الشركاء هم األوالد؛ ألنهم منهم فى النسب  تكن مثبتة عن األو 
والميراث. فإن كانوا يقرءون )َزيهَن( فلست أعرف جهتها؛ إال أن يكونوا فيها آخذين بلغة قوم يقولون: 

أتيتها ِعشايا ثم يقولون فى تثنية )الحمراء: حمرايان( فهذا وجه أن يكونوا قالوا: "َزيهَن لكثيٍر من 
" وإن شئت جعلت )َزيهَن( إذا فتحته فعال إلبليس ثم تخفض الشركاء  المشركين قتل أوالِدهم شركاُيُهم 

 بإتباع األوالد. وليس قول من قال: إنما أرادوا مثل قول الشاعر:
نا * زجه الَقلوَص أِبى مزاد  فزججتها متمك 

ويُّو أهِل الحجاز، ولم نجد مثله فى العربية.  بشىء. وهذا ِمما كان يقوله َنح 
 

 في آيات سورة ) األنعام (المعاني الواردة 
َتةً  َواِجَنا َوِإن َيُكن مهي  ٌم َعَلى َأز  َفُهم  ِفيِه ُشَرَكآُء  } َوَقاُلوا  َما ِفي ُبُطوِن َهاِذِه اأَلن َعاِم َخاِلَصٌة لِ ُذُكوِرَنا َوُمَحره

َفُهم  ِإنهُه ِحِكيٌم َعِليٌم { ِزيِهم  َوص   َسَيج 
 

  وِن َهاِذِه اأَلن َعاِم َخاِلَصٌة لِ ُذُكوِرَنا...{وقوله: }َوَقاُلوا  َما ِفي ُبطُ 
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وفى قراءة عبدهللا "خالص لذكورنا" وتأنيثه لتأنيث األنعام؛ ألن ما فى بطونها مثلها فأنث لتأنيثها. 
ره فلتذكير )ما( وقد قرأ بعضهم "خالُصُه لذكوِرنا" يضيفه إلى الهاء وتكون الهاء لما. ولو  ومن ذك 

الخالص والخالصة على القطع وجعلت خبر ما فى الالم التى فى قوله )ِلُذُكوِرَنا( كأنك قلت: نصبت 
يُن َواِصبًا{ والنصب فى هذا  ما فى بطون هذه األنعام لذكورنا خالصا وخالصًة كما قال: }َوَلُه الدِ 

 الموضع قليل؛ ال يكادون يقولون: عبدهللا قائما فيها، ولكنه قياس.
َتًة َفُهم  ِفيِه ُشَرَكآُء{ إن شئت رفعت الميتة، وإن شئت نصبتها فقلت )ميتًة( ولك وقوله: }َوإِ  ن َيُكن مهي 

 أن تقول تكن ويكن بالتاء والياء.
َناُهم   َلص  وقد تكون الخالصة مصدرا لتأنيثها كما تقول: العاقبة والعافية. وهو مثل قوله: }ِإنها َأخ 

اِر{. َرى الده  ِبَخاِلَصٍة ِذك 
 

ي تُ  َتِلفًا ُأُكُلُه َوالزه ر َع ُمخ  َل َوالزه ُروَشاٍت َوالنهخ  ُروَشاٍت َوَغي َر َمع  مهاَن } َوُهَو الهِذي َأنَشَأ َجنهاٍت مهع  وَن َوالرُّ
َم َحَصاِدِه َواَل تُ  ِرِفيَن ُمَتَشاِبهًا َوَغي َر ُمَتَشاِبٍه ُكُلوا  ِمن َثَمِرِه ِإَذآ َأث َمَر َوآُتوا  َحقهُه َيو  ِرُفوا  ِإنهُه اَل ُيِحبُّ ال ُمس  س 

} 
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ُروَشاٍت...{ ُروَشاٍت َوَغي َر َمع   وقوله: }َوُهَو الهِذي َأنَشَأ َجنهاٍت مهع 
مهاَن ُمَتَشاِبهًا{ فى لونه و }َغي َر ُمَتَشاِبٍه{ فى طعمه، منه حلو ومنه  ي ُتوَن َوالرُّ هذه الكروم، ثم قال: }َوالزه

 حامض.
َم َحَصاِدِه{ هذا لمن حضره من اليتامى والمساكين.وقوله  : }َوآُتوا  َحقهُه َيو 

ِرُفوا { فى أن تعطوا كله. وذلك أن ثابت بن قيس خلهى بين الناس وبين نخله، فُذِهب به  وقوله: }َواَل ُتس 
ِرُفوا  ِإنهُه اَل  ِرِفيَن{.كله ولم يبق ألهله منه شىء، فقال هللا تبارك وتعالى: }َواَل ُتس    ُيِحبُّ ال ُمس 
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ي َطاِن ِإنهُه  شًا ُكُلوا  ِممها َرَزَقُكُم ّللاهُ َواَل َتتهِبُعوا  ُخُطَواِت الشه  َلُكم  َعُدوٌّ مُِّبيٌن {} َوِمَن اأَلن َعاِم َحُموَلًة َوَفر 
 

شًا...{  وقوله: }َوِمَن اأَلن َعاِم َحُموَلًة َوَفر 
 األنعام حمولة، يريد ما أطاق الحمل والعمل: والفرش: الصغار. يقول: وأنشأ لكم من

 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنعام (
َم َأِم اأُلنَثَيي ِن  ِز اث َني ِن ُقل  َءآلذهَكَري ِن َحره أ ِن اث َني ِن َوِمَن ال َمع  َواٍج مهَن الضه َتَمَلت  َعَلي ِه } َثَماِنَيَة َأز  َأمها اش 

 َحاُم اأُلنَثَيي ِن َنبِ ُئوِني ِبِعل ٍم ِإن ُكنُتم  َصاِدِقيَن {َأر  
 

َواٍج...{  وقوله: }َثَماِنَيَة َأز 
َواٍج{  فإن شئت جعلت الثمانية مردودة على الحمولة. وإن شئت أضمرت لها فعال. وقوله: }َثَماِنَيَة َأز 

كان صوابا كما تقول: رأيت القوم منهم الذكر زوج، واألنثى زوج، ولورفعت اثنين واثنين لدخول )ِمن( 
 قاعد ومنهم قائم، وقاعد وقائما.

َم{ يقول: أجاءكم التحريم فيما حرمتم من السائبة والَبِحيرة  والمعنى قى قوله: }ُقل  َءآلذهَكَري ِن َحره
ولو  والَوِصيلة والحام من الذكرين أم من األنثيين؟ فلو قالوا: من ِقبل الذكر حرم عليهم كل ذكر،

 قالوا: من قبل األنثى حرمت عليهم كل أنثى.
م عليهم الذكر  َتَمَلت  َعَلي ِه{ يقول أم حر م عليكم اشتمال الرحم؟ فلو قالوا ذلك لحر  ثم قال: }َأمها اش 

" فى موضع نصب،  َتَمَلت  واألنثى؛ ألن الرحم يشتمل على الذكر واألنثى. و )ما( فى قوله: "أم ا اش 
  لذكرين واألنثيين.نصبته بإتباعه ا
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َتَمَلت  عَ  َثَيي ِن َأمها اش  َم َأِم األُن  َبَقِر اث َني ِن ُقل  َءآلذهَكَري ِن َحره ِل اث َني ِن َوِمَن ال  َثَيي ِن َأم  } َوِمَن اإِلب  َحاُم اأُلن  َلي ِه َأر 
َلمُ  اُكُم ّللاهُ ِبَهاَذا َفَمن  َأظ  ِ َكِذبًا ِلُيِضله النهاَس ِبَغي ِر ِعل ٍم ِإنه ّللاهَ  ُكنُتم  ُشَهَدآَء ِإذ  َوصه َتَرى َعَلى ّللاه ِممهِن اف 

َم الظهاِلِميَن { َقو  ِدي ال   اَل َيه 
 

 وقوله: }َأم  ُكنُتم  ُشَهَدآَء...{
اكم هللا بهذا معاينة؟  يقول: أَوصه

 
مًا َعلَ  ِحَي ِإَليه ُمَحره َم } ُقل اله َأِجُد ِفي َمآ ُأو  ُفوحًا َأو  َلح  َتًة َأو  َدمًا مهس  َعُمُه ِإاله َأن َيُكوَن َمي  ى َطاِعٍم َيط 

ُطره َغي َر َباٍغ َواَل َعاٍد َفِإنه َربهكَ  ِ ِبِه َفَمِن اض  قًا أُِهله ِلَغي ِر ّللاه ٌس َأو  ِفس   َغُفوٌر رهِحيٌم { ِخنِزيٍر َفِإنهُه ِرج 
 

مًا...{وقوله: }ُقل اله َأِجُد فِ  ِحَي ِإَليه ُمَحره  ي َمآ ُأو 
َتًة{ وإن شئت )َتُكوَن( وفى )الميتة( وجهان الرفع والنصب. وال  ثم قال جله وجهه: }ِإاله َأن َيُكوَن َمي 

يصلح الرفع فى القراءة؛ ألن  الدم منصوب بالرد  على الميتة وفيه ألف تمنع من جواز الرفع. ويجوز 
  ، ثم ترد  ما بعدها عليها.)أن تكون( لتأنيث الميتة
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ومن رفع )الميتة( جعل )يكون( فعال لها، اكتفى بيكون بال فعل. وكذلك )يكون( فى كل االستثناء ال 
تحتاج إلى فعل؛ أال ترى أنك تقول: ذهب الناس إال أن يكون أخاك، وأخوك. وإنما استغنت كان 

يكون لالسم. فلما قيل: قام الناس إال زيدا وإال زيد ويكون عن الفعل كما استغنى ما بعد إال عن فعل 
فنصب بال فعل ورفع بال فعل صلحت كان تامة. ومن نصب: قال كان من عادة كان عند العرب 

مرفوع ومنصوب، فأضمروا فى كان اسما مجهوال، وصي روا الذى بعده فعال لذلك المجهول. وذلك 
تها: أن تقول )أظنه زيد أخوك و( أظن ه فيها زيد. جائز فى كان، وليس، ولم يزل، وفى أظن  وأخوا

 ويجوز فى إن  وأخواتها؛ كقول هللا تبارك وتعالى: }َيا ُبَنى  ِإنهَها ِإن  َتُك ِمث َقاَل َحبهٍة{ وكقوله: }ِإنهُه َأَنا ّللا ُ 
دها، وال يجوز تثنيتها وال جمعها مع جمع وال  غيره. وتأنيثها مع ال َعِزيُز ال َحِكيُم{ فتذك ر الهاء وتوح 

 المؤنث وتذكيرها مع المؤنث جائز؛ فتقول: إنها ذاهبة جاريتك، وإنه ذاهبة جاريتك.
 فإن قلت: كيف جاز التأنيث مع األنثى، ولم تجز التثنية مع االثنين؟

ي   َحُة{ قلت: ألن العرب إنما ذهبت إلى تأنيث الفعل وتذكيره، فلما جاز }َوَأَخَذ الهِذيَن َظَلُموا الصه
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 }َوَأَخَذِت{ جازالتأنيث، والتذكير. ولما لم يجز: قاما أخواك وال قاموا قومك، لم يجز تثنيتها وال جمعها.
فإن قلت: أتجيز تثنيتها فى قول من قال: ذهبا أخواك؟ قلت: ال، من ِقبل أن  الفعل واحد، واأللف 

على أصحاب الفعل، فلم يستقم أن التى فيها كأنها تدل  على صاِحبى الفعل، والواو فى الجمع تدل 
  يكنى عن فعل واسم فى عقدة، فالفعل واحد أبدا؛ ألن الذى فيه من الزيادات أسماء.

(2/33) 

 

وتقول فى مسألتين منه يستدل  بهما على غيرهما: إنها أَسد جاريتك، فأنثت ألن األسد فعل للجارية، 
يجز إال تذكير الهاء. وكذلك كل اسم مذك ر ولو جعلت الجارية فعال لألسد ولمثله من المذكر لم 

ر فيه الهاء، وكل مؤنث شبهته بمذكر ففيه تذكير الهاء وتأنيثها؛ فهذه واحد. ومتى  شبهته بمؤنث فذكِ 
ما ذكهرت فعل مؤنث فقلت: قام جاريتك، أو طال صالتك، )ثم أدخلت عليه إنه( لم يجز إال تذكيرها، 

 لتذكير الفعل، ال يجوز أن تؤنث وقد ذك ر الفعل. فتقول: إنه طال صالتك؛ فذكهرتها
فأنِ ث  وذك ر فى المؤنث وال تؤنث  -مثل عندك، وفوقك، وفيها  -وإذا رأيت االسم مرفوعا بالمحال  

فى المذكر. وذلك أن الصفة ال ُيَقدر فيها على التأنيث كما يقدر )فى قام( جاريتك على أن تقول: 
 لصفات اإلجراء على األصل.قامت جاريتك. فلذلك كان فى ا

وإذا أخليت كان باسم واحد جاز أن ترفعه وتجعل له الفعل. وإن شئت أضمرت فيه مجهوال ونصبت 
ما بعده فقلت: إذا كان غدا فأتنا. وتقول: اذهب فليس إال أباك، وأبوك. فمن رفع أضمر أحدا؛ كأنه 

ألن المجهول معرفة فلذلك  قال: ليس أحد إال أبوك، ومن نصب أضمر االسم المجهول فنصب؛
وًة فأتنا لم يجز له أن يقول: إذا غدوًة كان فأتنا، كذلك االسم المجهول  نصبت. ومن قال: إذا كان ُغد 
ال يتقدمه منصوبه. وإذا قرنت بالنكرة فى كان صفة فقلت: إن كان بينهم شر  فال تقربهم، رفعت. وإن 

: إن شر بينهم فال تقربهم، ويجوز النصب. قال بدأت بالشر وأخرت الصفة كان الوجه الرفع فقلت
 وأنشدنى بعضهم:

 فعيَنىه هاله تبكيان ِعَفاقا * إذا كان طعنا بينهم وِعناقا
فإذا أفردت النكرة بكان اعتدل النصب والرفع. وإذا أفردت المعرفة بكان كان الوجه النصب؛ يقولون: 

 لو كان إال ظله لخاب ظله. فهذه على ما وصفت لك.
 

  المعاني الواردة في آيات سورة ) األنعام (
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َنا َعَلي ِهم  ُشُحوَمُهَمآ ِإاله  م  َبَقِر َوال َغَنِم َحره َنا ُكله ِذي ُظُفٍر َوِمَن ال  م   َما َحَمَلت  } َوَعَلى الهِذيَن َهاُدوا  َحره
ٍم ذاِلكَ  َتَلَط ِبَعظ  ِيِهم  ِوِإنها َلَصاِدُقوَن { ُظُهوُرُهَما َأِو ال َحَواَيآ َأو  َما اخ  َناُهم ِبَبغ   َجَزي 

 
َنا َعَلي ِهم  ُشُحوَمُهَمآ...{ م  َبَقِر َوال َغَنِم َحره  وقوله: }َوِمَن ال 

ب، وشحوم الُكَلى. م عليهم الثهر   حر 
ا( فى ثم قال: }ِإاله َما َحَمَلت  ُظُهوُرُهَما{ و )ما( فى موضع نصب بالفعل باالستثناء. و )الَحَوايَ 

ها على الظهور: إال ما حملت ظهورهما أو حملت الحوايا,وهى المباعر وبنات  موضع رفع، ترد 
َأِل  اللبن. والنصب على أن تريد )أو شحوم الحوايا( فتحذف الشحوم وتكتفى بالحوايا؛ كما قال: }َواس 

َيَة{ يريد: واسأل أهل القرية.  ال َقر 
مٍ  َتَلَط ِبَعظ   { وهى اأَلل ية. و )ما( فى موضع نصب.وقوله: }َأو  َما اخ 

 
َسانًا َوالَ  ِرُكوا  ِبِه َشي ئًا َوِبال َواِلَدي ِن ِإح  َم َربُُّكم  َعَلي ُكم  َأاله ُتش  ا  َأت ُل َما َحره اَلٍق } ُقل  َتَعاَلو  ُتُلوا  َأو اَلَدُكم  مِ ن  إم   َتق 

َرُبوا   ُزُقُكم  َوِإيهاُهم  َواَل َتق  ُن َنر  َم ّللاهُ ِإاله  نهح  َس الهِتي َحره ُتُلوا  النهف  ال َفَواِحَش َما َظَهَر ِمن َها َوَما َبَطَن َواَل َتق 
ِقُلوَن { اُكم  ِبِه َلَعلهُكم  َتع   ِبال َحقِ  ذاِلُكم  َوصه

 
ِرُكوا  ِبهِ  َم َربُُّكم  َعَلي ُكم  َأاله ُتش  ا  َأت ُل َما َحره   َشي ئًا...{ وقوله: }ُقل  َتَعاَلو 
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ِرُكوا( نهيا أدخلت عليه )أن(. وإن شئت جعلته خبرا و)تِشركوا( فى موضع  إن شئت جعلت )اَل ُتش 
م(، وإن شئت جعلت ما نسقته  ب( إلى زيد، وأن ال تذهب  )َجز  نصب؛ كقولك: أمرتك أاله تذهَب )َنص 

ِرُكوا ِبه( بعضه جزما ونصبا بعضه؛ كما َلَم  على )َأاله ُتش  َل َمن  َأس  ُت َأن  َأُكوَن َأو  قال: }ُقل  ِإنِ ى ُأِمر 
{، فنصب أوله ونهى عن آخره؛ كما قال الشاعر:  َواَل َتُكوَننه

 حجه وأوصى بسليمى األعبدا * أال  ترى وال تكلم  أحدا
 * وال ُتَمش ِ بَفضاء بعَدا *

له ونهى فى آخره. قال: والجزم فى هذه ا َل(. فنوى الخبر فى أو  آلية أحب  إلى  لقوله: )َوَأوُفوا ال َكي 
َل(. له نهيا لقوله: )َوَأوُفوا ال َكي   فجعلت أو 
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ُبَل َفَتَفرهَق ِبُكم  َعن َسِبيِلِه ذاِلُكم  وَ  َتِقيمًا َفاتهِبُعوُه َواَل َتتهِبُعوا  السُّ اُكم  ِبِه َلَعلهُكم  } َوَأنه َهاَذا ِصَراِطي ُمس  صه
 {َتتهُقوَن 

 
َتِقيمًا...{  وقوله: }َوَأنه َهاَذا ِصَراِطي ُمس 

تكسر إنه إذا نويت االستئناف، وتفتحها من وقوع )أتل( عليها. وإن شئت جعلتها خفصا، تريد }ذاِلُكم  
َتِقيمًا َفاتهِبُعوُه{. اُكم  ِبِه{ و } َوَأنه َهاَذا ِصَراِطي ُمس   َوصه

ُبلَ   { يعنى اليهودية والنصرانية. يقول: ال تتبعوها فتضلوا.وقوله: }َواَل َتتهِبُعوا  السُّ
 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنعام (

َمًة لهَعلههُ  ٍء َوُهًدى َوَرح  ِصياًل لِ ُكلِ  َشي  َسَن َوَتف  م  ِبِلَقآِء َربِ ِهم  } ُثمه آَتي َنا ُموَسى ال ِكَتاَب َتَمامًا َعَلى الهِذي َأح 
ِمُنوَن {  ُيؤ 

 
َسَن...{ َنا ُموَسى ال ِكَتاَب َتَمامًا َعَلى الهِذي َأح    وقوله: }ُثمه آَتي 

(2/36) 

 

ٍر{. وفى قراءة  تماما على المحسن. ويكون المحسن فى مذهب جمع؛ كما قال: }ِإنه اإِلن َساَن َلِفى ُخس 
( على معنى )ما( تريد: عبدهللا )َتَمامًا َعَلى الِذين أحسنوا( تصديقا لذلك. وإن شئت جعلت )الذى

تماما على ما أحسن موسى، فيكون المعنى: تماما على إحسانه. ويكون )أحسن( مرفوعا؛ تريد على 
الذى هو أحسن، وتنصب )أحسن( ها هنا تنوى بها الخفض؛ ألن العرب تقول: مررت بالذى هوخير 

ة؛ إذ لم تدخل فيه األلف منك، وشر منك, وال يقولون: مررت بالذى قائم؛ ألن )خيرا منك( كالمعرف
والالم. وكذلك يقولون: مررت بالذى أخيك، وبالذى مثِلك، إذا جعلوا صلة الذى معرفة أو نكرة ال 

:  تدخلها األلف والالم جعلوها تابعة للذى؛ أنشدنى الكسائى 
ى بأسالبك فى أهل الَعَلم بيرىه الذى ِمث َل الَحَلم  * َمشه  إن الزُّ

 
َحُموَن { } َوَهاَذا ِكَتابٌ  َناُه ُمَباَرٌك َفاتهِبُعوُه َواتهُقوا  َلَعلهُكم  ُتر   َأنَزل 

 
 وقوله: }َوَهاَذا ِكَتاٌب َأنَزل َناُه ُمَباَرٌك...{

َناُه( كان صوابا.  جعلت مباركا نعت الكتاب فرفعته. ولونصبته على الخروج من الهاء فى )َأن َزل 
 

ِلَنا َوِإن ُكنها َعن ِدَراَسِتِهم  َلَغاِفِليَن {} َأن َتُقوُلوا  ِإنهَمآ ُأنِزَل ال    ِكَتاُب َعَلى َطآِئَفَتي ِن ِمن َقب 
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 وقوله: }َأن َتُقوُلوا  ِإنهَمآ ُأنِزَل ال ِكَتاُب...{

)أن( فى موضع نصب من مكانين. أحدهما: أنزلناه لئال تقولوا إنما أنزل. واآلخر من قوله: واتقوا أن 
فى موضع )أن( ها هنا كقوله: }ُيَبيِ ُن ّللا ُ َلُكم  َأن  َتِضلُّوا{ يصلح فيه )ال تضلون( تقولوا، )ال( يصلح 

ِمُنوَن ِبِه{. ِرِميَن. اَل ُيؤ  َناُه ِفى ُقُلوِب ال ُمج   كم قال: }َسَلك 
 

  المعاني الواردة في آيات سورة ) األنعام (
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ُض آَياِت } َهل  َينُظُروَن ِإاله َأن َتأ ِتيُهُم ال   َم َيأ ِتي َبع  ُض آَياِت َربِ َك َيو  َمالِئَكُة َأو  َيأ ِتَي َربَُّك َأو  َيأ ِتَي َبع 
ُل َأو  َكَسَبت  ِفي ِإيَماِنَها َخي رًا ُقِل انَتِظُروا   سًا ِإيَماُنَها َلم  َتُكن  آَمَنت  ِمن َقب   ِإنها ُمنَتِظُروَن { َربِ َك اَل َينَفُع َنف 

 
 َهل  َينُظُروَن ِإاله َأن َتأ ِتيُهُم ال َمالِئَكُة...{وقوله: } 

ُض آَياِت َربِ َك{: طلوع الشمس من مغربها.  لقبض أرواحهم: }َأو  َيأ ِتَي َربَُّك{: القيامة }َأو  َيأ ِتَي َبع 
 

ٍء ِإنه  َت ِمن ُهم  ِفي َشي  ُقوا  ِديَنُهم  َوَكاُنوا  ِشَيعًا لهس  ِ ُثمه ُيَنبِ ُئُهم ِبَما َكاُنوا  } ِإنه الهِذيَن َفره ُرُهم  ِإَلى ّللاه َمآ َأم 
َعُلوَن {  َيف 

 
}... ُقوا  ِديَنُهم   وقوله: }ِإنه الهِذيَن َفره

ُقوا  قوه ولكن فارقوه. وهم اليهود والنصارى. وقرأها الناس )َفره قرأها َعِلى  )فارقوا(، وقال: وهللا ما فره
( وكل  وجه.  ِديَنُهم 

ِرِكيَن َحي ُث وقو  ُتُلوا ال ُمش  ٍء{ يقول من قتالهم فى شىء، ثم نسختها: }َفاق  َت ِمن ُهم  ِفي َشي  له: }لهس 
. }  َوَجدتُُّموُهم 

 
َلَها َوُهم  اَل ُيظ   َزى ِإاله ِمث  يِ َئِة َفاَل ُيج  َثاِلَها َوَمن َجآَء ِبالسه ُر َأم   { َلُمونَ } َمن َجآَء ِبال َحَسَنِة َفَلُه َعش 

 
َثاِلَها...{ ُر َأم   وقوله: }َفَلُه َعش 

ِلها؛ يريد عشر حسنات مثلها  من خفض يريد: فله عشر حسناٍت أمثالها. ولو قال هاهنا: فله عشر ِمث 
ٌر َأمثالها جعلهن  من نعت العشر. و)مثل( يجوز توحيده: أن تقول فى  كان صوابا. ومن قال: عش 
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د، وقال: }ثم ال  مثله من الكالم: هم مثلكم، وأمثالكم؛ قال هللا تبارك وتعالى: }ِإنكم ِإذًا مثلهم{ فوحه
ٌر أمثالها كما تقول: عندى خمسٌة أثواٌب لجاز.  يكونوا َأمثالكم{ فجمع. ولو قلت: َعش 

رك.   وقوله: }َمن َجآَء ِبال َحَسَنِة{: بال إله إال هللا، والسيئة: الشِ 
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 األنعام ( المعاني الواردة في آيات سورة )
لهَة ِإب َراِهيَم َحِنيفًا َوَما َكاَن ِمَن ال   َتِقيٍم ِدينًا ِقَيمًا مِ  ِرِكيَن {} ُقل  ِإنهِني َهَداِني َربِ ي ِإَلى ِصَراٍط مُّس   ُمش 

 
 وقوله: }ِدينًا ِقَيمًا...{

ثنى عمرو بن أبى المقدام عن رج ثنا الفراء قال حد  ثنا محمد قال حد  ل عن عمران بن و"َقيِ ما". حد 
بت رأسى، قال ارفع رأسك، دينا قيما. )دينا قيما( منصوب  حذيفة قال: رآنى أبى حذيفة راكعا قد صو 

 على المصدر. و)ِملَة ِإبراِهيم( كذلك.
 

ُلَوُكم  ِفي مَ  ٍض َدَرَجاٍت لِ َيب  َق َبع  َضُكم  َفو  ِض َوَرَفَع َبع  آ آَتاُكم  ِإنه َربهَك } َوُهَو الهِذي َجَعَلُكم  َخاَلِئَف اأَلر 
 َسِريُع ال ِعَقاِب َوِإنهُه َلَغُفوٌر رهِحيٌم {

 
ِض...{  وقوله: }َوُهَو الهِذي َجَعَلُكم  َخاَلِئَف اأَلر 

جعلت أمة محمد صلى هللا عليه وسلم خالئف كل األمم }ورفع بعضكم فوق بعٍض درجاٍت{ فى 
 الرزق )ِليبلوكم( بذلك )ِفيما آتاكم(.

 
 ني الواردة في آيات سورة ) األعراف (المعا

 } المص {
 

قلت: أرأيت ما يأتى بعد حروف الِهجاء مرفوعا؛ مثل قوله: }المص كتاٌب أنزل ِإليك{ ومثل قوله: 
}الم تنِزيُل الكتاِب{، وقوله: }الر ِكتاٌب أحكمت آياتُه{ وأشباه ذلك بم رفعت الكتاب فى هؤالء 

  األحرف؟
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حروف الهجاء الى قبله؛ كأنك قلت: األلف والالم والميم والصاد من حروف المقط ع قلت: رفعته ب
ين عن جميع  كتاٌب أنزل إليك مجموعا. فإن قلت: كأنك قد جعلت األلف والالم والميم والصاد يؤد 

حروف المعجم، وهو ثالثة أحرف أو أربعة؟ قلت: نعم، كما أنك تقول: اب ت ث ثمانية وعشرون 
فى بأربعة أحرف من ثمانية وعشرين. فإن قلت: إن ألف ب ت ث قد صارت كاالسم حرفا، فتكت

لحروف الهجاء؛ كما تقول: قرأت الحمد، فصارت اسما لفاتحة الكتاب. قلت: إن الذى تقول ليقع فى 
الَوه م، ولكنك قد تقول: ابنى فى ا ب ت ث، ولو قلت فى حاط لجاز ولعلمت بأنه يريد: ابنى فى 

لها آثر فى الذكر الحروف المق لها ليس لها باسم وإن كن أو  لها علمنا أن أو  طهعة. فلما اكتفى بغير أو 
من سائرها. فإن قلت: فكيف جاءت حروف )المص( )كهيعص( مختلفة ثم أنزال منزل باتاثا وهن  

ت دللن متواليات؟ قلت: إذا ذكرن متواليات دللن على أ ب ت ث بعينها مقطهعة، وإذا لم يأتين متواليا
:  على الكالم المتصل ال على المقط ع. أنشدنى الحارثى 

دُت أثوابى ولست  تعلمت باجاد وآل ُمراِمٍر * وسو 
 بكاتب وأنشدنى بعض بنى َأَسد:

 ل ما رأيت أمرها فى ُحطِ ى * وَفَنكت فى كذب ولط
ِطى  أخذُت منها بقروٍن ُشمِط * ولم يزل ضربى لها وَمع 

 ى ** حتى على الرأِس دم يغطِ 
 فاكتفى بحطى من أبى جاد، ولو قال قائل: الصبى فى هو ز أو كلمن، لكفى ذلك من أبى جاد.

وقد قال الكسائى: رفعت }كتاٌب أنزل إليك{ وأشباهه من المرفوع بعد الهجاء بإضمار )هذا( أو )ذلك( 
ها ال تكون وهو وجه. وكأنه إذا أضمر )هذا( أو )ذلك( أضمر لحروف الهجاء ما يرفعها قبلها؛ ألن

  إال ولها موضع.
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قال: أفرأيت ما جاء منها ليس بعده ما يرافعه؛ مثل قوله: حم. عسق، ويس، وق, وص، مما يقل  أو 
يكثر، ما موضعه إذ لم يكن بعده مرافع؟ قلت: قبله ضمير يرفعه، بمنزلة قول هللا تبارك وتعالى: 

ِ ورسوِلِه{ المعنى وهللا أع لم: هذه براءة من هللا. وكذلك }سورة َأنزلناها{ وكذلك كل حرف }براءة ِمن ّللا 
مرفوع مع القول ما ترى معه ما ريفعه فقبله اسم مضمر يرفعه؛ مثل قوله: }وال تقولوا ثالثة انتهوا{ 

المعنى وهللا أعلم: ال تقولوا هم ثالثة، يعنى اآللهة. وكذلك قوله: }سيقولون ثالثة راِبعهم{ المعنى 
 م: سيقولون هم ثالثة.وهللا أعل
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ر ألسماء هللا. فقيل: الكاف من كريم، والهاء من هاد، والعين والياء  وقد قيل فى )كهيعص(: إنه مفس 
من عليم، والصاد من صدوق. فإن يك كذلك )فالذكر( مرفوع بضمير ال بـ )كهيعص(. وقد قيل فى 

منادى يرفع بالنداء؛ وكذلك )يس( )طه( إنه: يا رجل، فإن يك كذلك فليس يحتاج إلى مرافع؛ ألن ال
 جاء فيها يا إنسان، وبعضهم: يا رجل, والتفسير فيها كالتفسير فى طه.

 
ِمِنيَن { َرى ِلل ُمؤ  ن ُه ِلُتنِذَر ِبِه َوِذك  ِرَك َحَرٌج مِ   } ِكَتاٌب ُأنِزَل ِإَلي َك َفاَل َيُكن  ِفي َصد 

 
ن هُ  ِرَك َحَرٌج مِ   ...{وقوله: }َفاَل َيُكن  ِفي َصد 

يقول: ال يضيق صدرك بالقرآن بأن يكذبوك، وكما قال هللا تبارك وتعالى: }فلعلك باِخع نفسك على 
 آثاِرِهم ِإن لم يؤِمنوا{. وقد قيل: }فال يكن فى صدرك حرج{: شك.

 }ِلُتنِذَر ِبِه{ مؤخر، ومعناه: المص كتاب أنِزل ِإليك ِلتنِذر ِبِه فال يكن ِفى صدِرك حرج ِمنه.
ِمِنيَن{ فى موضع نصب ورفع. إن شئت رفعتها على الرد  على الكتاب؛ كأنك قلت: }َوذِ  َرى ِلل ُمؤ  ك 

 كتاب حق  وذكرى للمؤمنين؛ والنصب يراد به: لتنذر وتذ كر به المؤمنين.
 

ِلَيآَء َقِلي بِ ُكم  َواَل َتتهِبُعوا  ِمن ُدوِنِه َأو    اًل مها َتَذكهُروَن {} اتهِبُعوا  َمآ ُأنِزَل ِإَلي ُكم  مِ ن ره
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}...  وقوله: }اتهِبُعوا  َمآ ُأنِزَل ِإَلي ُكم 
وإنما خاطب النبى  صلى هللا عليه وسلم وحده ألن ما أنذر به فقد أنذرت به أمته؛ كما قال: }يأيها 

ما تتقون هللا، النِبى  ِإذا طلقتم الِنساء{ فخاطبه، ثم جعل الفعل للجميع، وأنت قد تقول للرجل: ويحك أ
تذهب إليه وإلى أهل بيته أو عشيرته. وقد يكون قوله: )اتِبعوا( محكيا من قوله )لتنذر به( ألن 

اإلنذار قول، فكأنه قيل له: لتقول لهم اتبعوا؛ كما قال هللا تبارك وتعالى: }يوِصيكم هللا ِفى أوالِدكم 
 للذكِر ِمثل حظِ  األنثييِن{ ألن الوصية قول.

م ما أحله هللا لك{. ثم قال: }قد فرض هللا لكم{ فجمع.ومثله: }ي  أيها النِبىُّ ِلم تحرِ 
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) األعراف (
َناَها َفَجآَءَها َبأ ُسَنا َبَياتًا َأو  ُهم  َقآِئُلوَن { َلك  َيٍة أَه   } َوَكم مِ ن َقر 

 
َناَها َفجَ  َلك  َيٍة أَه   آَءَها...{وقوله: }َوَكم مِ ن َقر 
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ل اإلهالك، فكيف تقدم الهالك؟ قلت: ألن الهالك والبأس يقعان معا؛  يقال: إنما أتاها البأس من َقب 
كما تقول: أعطيتنى فأحسنت، فلم يكن اإلحسان بعد اإلعطاء وال قبله: إنما وقعا معا، فاستجيز ذلك. 

اإلهالك، فأضمرت كان. وإنما  وإن شئت كان المعنى: وكم من قرية أهلكناها فكان مجىء البأس قبل
م معروف أن يقدم المؤخر  جاز ذلك على شبيه بهذا المعنى، وال يكون فى الشروط التى َخَلفت ها بمقد 

روف فى مواضعها. أو يؤخر المقدم؛ مثل قولك: ضربته فبكى، وأعطيته فاستغنى، إال أن تدع الح
َناَها َفَجآَءَها{ قد يكونان خبرا بالواو: أهلكناها وجاءها البأس بياتا. َلك   وقوله: }أَه 

 وقوله: }َأو  ُهم  َقآِئُلوَن...{
رد  الفعل إلى أهل القرية وقد قال فى أولها )أهلكناها( ولم يقل: أهلكناهم فجاءهم، ولو قيل، كان 

  يل لكان صوابا.صوابا. ولم يقل: قائلة، ولو ق
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وقوله: }َأو  ُهم  َقآِئُلوَن{ واو مضمرة. المعنى أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو وهم قائلون، فاستثقلوا نسقا 
على نسق، ولو قيل لكان جائزا؛ كما تقول فى الكالم: أتيتنى واليا، أو وأنا معزول، وإن قلت: أو أنا 

 معزول، فأنت مضمر للواو.
 

َواُهم  ِإذ  َجآَءُهم  َبأ ُسَنآ ِإاله َأن َقاُلوا  ِإنها ُكنها َظاِلِميَن {} َفمَ   ا َكاَن َدع 
 

}... َواُهم   وقوله: }َفَما َكاَن َدع 
الدعوى فى موضع نصب لكان. ومرفوع كان قوله: }ِإاله َأن َقاُلوا { فأن فى موضع رفع. وهو الوجه 

عها فعل، أن تجعل مرفوعة والفعل منصوبا؛ مثل قوله: فى أكثر القرآن: أن تكون أن إذا كان م
}فكان عاِقبَتهما أنهما ِفى النار{ و}ما كان حجتهم ِإال أن قالوا{. ولو جعلت الدعوى مرفوعة )وأن( 

فى موضع نصب كان صوابا؛ كما قال هللا تبارك وتعالى: }ليس البرُّ أن ُتولوا{ وهى فى إحدى 
 ا.القراءتين: ليس البر بأن تولو 

 
ِلُحوَن { َمِئٍذ ال َحقُّ َفَمن َثُقَلت  َمَواِزيُنُه َفُأو اَلِئَك ُهُم ال ُمف  ُن َيو   } َوال َوز 

 
}... َمِئٍذ ال َحقُّ ُن َيو   وقوله: }َوال َوز 

، وهو وجه الكالم. وإن شئت رفعت الوزن بيومئذ، كأنك قلت: الوزن  وإن شئت رفعت الوزن بالحق 
تنصب الحق  وإن كانت فيه ألف والم؛ كما قال: }فالحقه والحقه أقول{األولى فى يوم القيامة حق ًا، ف
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 منصوبة بغير أقول. والثانية بأقول.
د لكان صوابا. و)َمن(  َد لتوحيد من، ولو وح  وقوله: }َفَمن َثُقَلت  َمَواِزيُنُه َفُأو اَلِئَك{ ولم يقل )فذلك( فيوحِ 

 كثير.تذهب بها إلى الواحد وإلى الجمع. وهو 
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) األعراف (
ُكُروَن { َنا َلُكم  ِفيَها َمَعاِيَش َقِلياًل مها َتش  ِض َوَجَعل   } َوَلَقد  َمكهنهاُكم  ِفي اأَلر 

 
َنا َلُكم  ِفيَها َمَعاِيَش...{   وقوله: }َوَجَعل 
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ن الفعل، فلذلك لم تهمز، إنما يهمز ِمن هذا ما مفِعلة، الياء م -يعنى الواحدة  -ال تهمز؛ ألنها 
كانت الياء فيه زائدة؛ مثل مدينة ومدائن، وقبيلة وقباِئل لما كانت الياء ال يعرف لها أصل ثم قارفتها 

ألف مجهولة أيضا همزت، ومثل معايش من الواو مما ال يهمز لو جمعت، معونة قلت: )معاون( أو 
و ترجع إلى أصلها؛ لسكون األلف قبلها. وربما همزت العرب هذا منارة قلت مناور. وذلك أن الوا

ة الحروف؛ كما جمعوا مِسيل الماء أمسلة،  وشبهه، يتوهمون أنها فعلية لشبهها بوزنها فى اللفظ وعد 
ُشبِ ه بفعيل وهو مفِعل. وقد همزت العرب المصائب وواحدتها مصيبة؛ شبهت بفعيلة لكثرتها فى 

 الكالم.
 

َتُه ِمن ِطيٍن { } َقاَل َما َتِني ِمن نهاٍر َوَخَلق  ن ُه َخَلق  ُتَك َقاَل َأَنا  َخي ٌر مِ  ُجَد ِإذ  َأَمر   َمَنَعَك َأاله َتس 
 

ُجَد...{  وقوله: }َقاَل َما َمَنَعَك َأاله َتس 
ما منعك أن تسجد. و)أن( فى هذا الموضع تصحبها ال، وتكون )ال( صلة.  -وهللا أعلم  -المعنى 

له جحد. وربما أعادوا على خبره جحدا لالستيثاق من الجحد والتوكيد له؛  كذلك تفعل بما كان فى أو 
 كما قالوا:

  ما إن رأينا مثلهن لمعشر * سود الرءوس فوالج وفيول
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و)ما( جحد و)إن( جحد فجمعتا للتوكيد. ومثله: }وما يشِعركم أنها إذا جاءت ال يؤِمنون{. ومثله: 
ى قريٍة أهلكناها أنهم ال يرِجعون{. ومثله: }لئال يعلم أهل الكتاب أال يقدرون{ إال أن معنى }وحرام عل

لها ال من آخرها؛ المعنى: ليعلم أهل الكتاب أال يقدرون. وقوله: }َما  الجحد الساقط فى لئال من أو 
لت: منعنى َمَنَعَك{ )ما( فى موضع رفع. ولو وضع لمثلها من الكالم جواب مصحح كان رفعا، وق

ن ُه{ ولم يقل: منعنى من  منك أنك بخيل. وهو مما ذكر جوابه على غير بناء أوله، فقال: }َأَنا  َخي ٌر مِ 
السجود أنى خير منه؛ كما تقول فى الكالم: كيف بت  البارحة؟ فيقول: صالح، فيرفع؛ أو تقول: أنا 

 ا، أى بتُّ صالحا.بخير، فتستدل  به على معنى الجواب، ولوصحح الجواب لقال صالح
 

َتِقيَم { ُعَدنه َلُهم  ِصَراَطَك ال ُمس  َتِني أَلق  َوي   } َقاَل َفِبَمآ أَغ 
 

َتِقيَم...{ ُعَدنه َلُهم  ِصَراَطَك ال ُمس   وقوله: }أَلق 
: ألقعدن لهم على طريقهم أو فى طريقهم. وإلقاء الصفة من هذا جائز؛ كما -وهللا أعلم  -المعنى 

وجه الطريق، وعلى وجه الطريق؛ ألن الطريق صفة فى المعنى، فاحتمل ما يحتمله قال: قعدت لك 
 اليوم والليلة والعام إذا قيل: آتيك غدا أو آتيك فى غد.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) األعراف (

َءاِتُكم  َوِريشًا وَ  َنا َعَلي ُكم  ِلَباسًا ُيَواِري َسو  ِ } َياَبِني َءاَدَم َقد  َأنَزل  َوى ذاِلَك َخي ٌر ذاِلَك ِمن  آَياِت ّللاه ِلَباُس التهق 
 َلَعلهُهم  َيذهكهُروَن {

 
َءاِتُكم  َوِريشًا...{  وقوله: }َياَبِني َءاَدَم َقد  َأنَزل َنا َعَلي ُكم  ِلَباسًا ُيَواِري َسو 

درا فى معنى "ورياشا". فإن شئت جعلت رياش جميعا واحده الريش، وإن شئت جعلت الرياش مص
 الريش كما يقال ِلب س ولباس؛ قال الشاعر:

ما ٍل زان َغي ال ُمَوشه َنه * بأطراف َطف    فلما كشفن اللِ ب َس عنه َمَسح 
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وقوله: }وِريشًا وِلباُس التقوى{ و"لباَس التقوى" يرفع بقوله: ولباس التقوى خير، ويجعل )ذلك( من 
 جميعا: ولباس التقوى خير. وفى قراءتنا )ذلك خير( فنصب اللباس نعته. وهى فى قراءة أبى  وعبدهللا

؛ ألنه تابع الريش، )ذلك خير( فرفع خير بذلك.  أحب إلى 
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يَن َكَما َبدَ  ِلِصيَن َلُه الدِ  ُعوُه ُمخ  ِجٍد َواد  ِط َوَأِقيُموا  ُوُجوَهُكم  ِعنَد ُكلِ  َمس   َن {َأُكم  َتُعوُدو } ُقل  َأَمَر َربِ ي ِبال ِقس 
 

 وقوله: } َكَما َبَدَأُكم  َتُعوُدوَن...{
 يقول: بدأكم فى الخلق شقيا وسعيدا، فكذلك تعودون على الشقاء والسعادة.

ِجٍد...{  وقوله: }َوَأِقيُموا  ُوُجوَهُكم  ِعنَد ُكلِ  َمس 
ى يقول: إذا أدركتك الصالة وأنت عند مسجد فصل  فيه، وال تقولن: آتى مسجد قومى. فإن كان ف

 غير وقت الصالة صليت حيث شئت.
 

ِ وَ  ِلَيآَء ِمن ُدوِن ّللاه َياِطيَن َأو  اَلَلُة ِإنهُهُم اتهَخُذوا الشه َسُبوَن َأنهُهم } َفِريقًا َهَدى َوَفِريقًا َحقه َعَلي ِهُم الضه َيح 
َتُدوَن {  مُّه 

 
اَلَلةُ   ...{وقوله: }َفِريقًا َهَدى َوَفِريقًا َحقه َعَلي ِهُم الضه

: تعودون فريقين فريقا هدى وفريقا حقه عليهم الضاللة.  ونصب الفريق بتعذون، وهى فى قراءة ُأَبى 
ولو كانا رفعا كان صوابا؛ كما قال تبارك وتعالى: }كان لكم آيٌة فى ِفَئت يِن التقتا ِفئٌة تقاِتُل فى سِبيل 

ِ وُأخرى كاِفرٌة{ و "ِفَئًة" ومثله: }وُتنِذَر يوم ِعير{.  ّللا  الجمِع ال ريب ِفيِه فِريٌق فى الجنِة وفِريٌق فى السه
وقد يكون الفريق منصوبا بوقوع "َهَدى" عليه؛ ويكون الثانى منصوبا بما وقع على عاِئد ذكره من 

 الفعل؛ كقوله: }يدِخل من يشاء فى رحمِتِه والظاِلمين أَعده لهم عذابًا َأِليمًا{.
 

  ورة ) األعراف (المعاني الواردة في آيات س
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ِق ُقل  ِهي ِللهِذيَن آَمُنوا   ز  َرَج ِلِعَباِدِه َوال طهيِ َباِت ِمَن الرِ  ِ الهِتي َأخ  َم ِزيَنَة ّللاه َيا  } ُقل  َمن  َحره ن  َحَياِة الدُّ ِفي ال 
َلُمونَ  ٍم َيع  ُل اآلَياِت ِلَقو  ِقَياَمِة َكَذِلَك ُنَفصِ  َم ال   { َخاِلَصًة َيو 

 
َم ال ِقَياَمِة...{ َيا َخاِلَصًة َيو  ن   وقوله: }ُقل  ِهي ِللهِذيَن آَمُنوا  ِفي ال َحَياِة الدُّ

نصبت خالصة على القطع وجعلت الخبر فى الالم التى فى الذين، والخالصة ليست بقطع من الالم، 
وا فى الحياة الدنيا؛ : قل هى للذين آمن-وهللا أعلم  -ولكنها قطع من الم أخرى مضمرة. والمعنى 

ها على موضع الصفة التى  يقول: مشتركة، وهى لهم فى اآلخرة خالصة. ولو رفعتها كان صوابا، ترد 
رفعت ألن تلك فى موضع رفع. ومثله فى الكالم قوله: إنا بخير كثير صيدنا. ومثله قول هللا عز 
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ه الشر  َجزوعا. وإذا  ه الخير منوعا{. المعنى: خلق هلوعا، وجل }ِإن اإلنسان ُخِلق َهلوعا. ِإذا مس  مس 
ل الكالم. ولو رفع لجاز؛ إال أن رفعه على  ثم فسر حال الهلوع بال نصب؛ ألنه نصب فى أو 

االستئناف ألنه ليس معه صفة ترفعه. وإنما نزلت هذه اآلية أن قبائل من العرب فى الجاهلية كانوا 
حم والدسم، فكانوا يطوفون بالبيت عراًة، الرجاُل نهارا ال يأكلون أيام حجهم إال القوت، وال يأكلون الل

ف ليواريها بعض المواراة؛ ولذلك قالت العامرية:  والنساء ليال، وكانت المرأة تلبس شيئا شبيها بالَحو 
 اليوم يبدو بعضه أو كله * وما بدا منه فال ُأحله

أن يفعلوا كفعل أهل الجاهلية، فأنزل  قال المسلمون: يا رسول هللا، نحن أحق باالجتهاد لربنا، فأرادوا
هللا تبارك وتعالى: }خذوا ِزينتكم ِعند كل مسِجٍد{ يعنى اللباس. }وكلوا واشربوا وال تسرفوا{ حتى يبلغ 

  بكم ذلكم تحريم ما أحللت لكم، واألسراف ها هنا الغلو  فى الدين.
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َفَواِحَش َما ظَ  َم َربِ َي ال  ِ َما َلم  } ُقل  ِإنهَما َحره ِرُكوا  ِباَّلله َي ِبَغي ِر ال َحقِ  َوَأن ُتش  َبغ  َهَر ِمن َها َوَما َبَطَن َواإِلث َم َوال 
َلُموَن { ِ َما اَل َتع  ل  ِبِه ُسل َطانًا َوَأن َتُقوُلوا  َعَلى ّللاه  ُيَنزِ 

 
َفَواِحَش َما َظَهَر ِمن َها وَ  َم َربِ َي ال   َما َبَطَن َواإِلث َم...{وقوله: }ُقل  ِإنهَما َحره

 )واإلثم( ما دون الحد  )والبغى( االستطالة على الناس.
 

ِ َكِذبًا َأو  َكذهَب ِبآَياِتِه ُأو اَلِئَك َيَناُلُهم  َنِصيُبُهم مِ َن ال   َتَرى َعَلى ّللاه َلُم ِممهِن اف  ِكَتاِب َحتهى ِإَذا } َفَمن  َأظ 
ُفِسِهم  َجآَءت ُهم  ُرُسُلَنا َيَتَوفه  ِ َقاُلوا  َضلُّوا  َعنها َوَشِهُدوا  َعَلى َأن  ُعوَن ِمن ُدوِن ّللاه َنُهم  َقاُلوا  َأي َن َما ُكنُتم  َتد  و 

 َأنهُهم  َكاُنوا  َكاِفِريَن {
 

 وقوله: }ُأو اَلِئَك َيَناُلُهم  َنِصيُبُهم مِ َن ال ِكَتاِب...{
تاب من سواد الوجوه وزرقة األعين. وهو قوله: }ويوم الِقيامِة يقال: ينالهم ما قضى هللا عليهم فى الك

ترى الِذين كذبوا على هللا وجوههم مسودة{ ويقال هو ما ينالهم فى الدنيا من العذاب دون عذاب 
 اآلخرة، فيكون من قوله: }ولنِذيقنهم ِمن العذاِب األدنى دون العذاِب األكبر{.

 
 عراف (المعاني الواردة في آيات سورة ) األ

ِلُكم  مِ ن ال ِجنِ  َواإِلن ِس ِفي النهاِر ُكلهَما َدَخَلت  ُأمهٌة لهعَ  ُخُلوا  ِفي ُأَمٍم َقد  َخَلت  ِمن َقب  َتَها َحتهى } َقاَل اد  َنت  ُأخ 
َراُهم  أُلواَلُهم  َربهَنا هؤالء َأَضلُّوَنا َفآِتهِ  اَرُكوا  ِفيَها َجِميعًا َقاَلت  ُأخ  فًا مِ َن النهاِر َقاَل ِلُكلٍ  ِإَذا اده م  َعَذابًا ِضع 
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َلُموَن { ٌف َواَلِكن اله َتع   ِضع 
 

َتَها...{   وقوله: }ُكلهَما َدَخَلت  ُأمهٌة لهَعَنت  ُأخ 

(2/48) 

 

يقول: التى سبقتها، وهى أختها فى دينها ال فى النسب. وما كان من قوله: }وإلى مدين أخاهم 
 م فى دينهم ولكنه منهم.شعيبا{ فليس بأخيه

 
ُخُلونَ  َمآِء َواَل َيد  َبُروا  َعن َها اَل ُتَفتهُح َلُهم  َأب َواُب السه َتك  ال َجنهَة َحتهى َيِلَج ال َجَمُل  } ِإنه الهِذيَن َكذهُبوا  ِبآَياِتَنا َواس 

ِرِميَن { ِزي ال ُمج  ِخَياِط َوَكذاِلَك َنج   ِفي َسمِ  ال 
 

...{وقوله: }اَل تُ   َفتهُح َلُهم 
وال َيفتهح وُتَفتهح. وإنما يجوز التذكير والتأنيث فى الجمع ألنه يقع عليه التأنيث فيجوز فيه الوجهان؛ 

كما قال: }يوم تشهد عليهم ألسنتهم{ و"يشهد" فمن ذكهر قال: واحد األلسنة ذكر فأبنى على الواحد إذ 
م األسماء المجموع  ة، كما تقول ذهب القوم.كان الفعل يتوحد إذا تقد 

وربما آثرت القراء أحد الوجهين، أو يأتى ذلك فى الكتاب بوجه فيرى من ال يعلم أنه ال يجوز غيره 
وهو جائز. ومما آثروا من التأنيث قوله: }يوم تبيض وجوه وتسود وجوه{ فآثروا التأنيث. ومما آثروا 

{ والذى أتى فى الكتاب بأحد الوجهين قوله: }فِتحت فيه التذكير قوله: }لن ينال هللا لحومها وال ِدماؤها
 أبوابها{ ولو أتى بالتذكير كان صوابا.

َمآِء{: ال تصعد أعمالهم. ويقال: إن أعمال الفجار ال تصعد  ومعنى قوله: }اَل ُتَفتهُح َلُهم  َأب َواُب السه
كال ِإن ِكتاب الفجاِر لِفى ولكنها مكتوبة فى صخرة تحت األرض، وهى التى قال هللا تبارك وتعالى: }

 سجين{.
وقوله: }َحتهى َيِلَج ال َجَمُل ِفي َسمِ  ال ِخَياِط{ الجمل هو زوج الناقة. وقد ذكر عن ابن عباس الُجمهل 

َيط( ومثله يأتى  َيط ويراد اإلبرة. وفى قراءة عبدهللا )الِمخ  يعنى الحبال المجموعة. ويقال الخياط والِمخ 
  يقال: إزار وِمئزر، وِلحاف وِملحف، وِقناع وِمقنع، وِقرام وِمقرم. على هذين المثالين
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ُتم   ُعُكم  َوَما ُكن  َنى َعنُكم  َجم  ِرُفوَنُهم  ِبِسيَماُهم  َقاُلوا  َمآ أَغ  َراِف ِرَجااًل َيع  َحاُب اأَلع  ِبُروَن  } َوَناَدى َأص  َتك  َتس 
} 

 
َرا َحاُب اأَلع  ...{وقوله: }َوَناَدى َأص  ِرُفوَنُهم  ِبِسيَماُهم   ِف ِرَجااًل َيع 

وذلك أنهم على ُسور بين الجنة والنار يقال له األعراف، يرون أهل الجنة فيعرفونهم ببياض وجوههم، 
ويعرفون أهل النار بسواد وجوههم، فذلك قوله: }يعِرفون كال بسيماهم{. وأصحاب األعراف أقوام 

رت  بهم الحسنات عن الجنهة، ولم تبلغ بهم سيئاتهم النار، كانوا اعتدلت حسناتهم وسيئاتهم فقصه
 موقوفين ثم أدخلهم هللا الجنة بفضل رحمته.
 المعاني الواردة في آيات سورة ) األعراف (

ِمُنوَن { ٍم ُيؤ  َمًة لِ َقو  َناُه َعَلى ِعل ٍم ُهًدى َوَرح  ل   } َوَلَقد  ِجئ َناُهم  ِبِكَتاٍب َفصه
 

َمًة...{وقوله: } َوَلقَ  َناُه َعَلى ِعل ٍم ُهًدى َوَرح  ل  َناُهم  ِبِكَتاٍب َفصه  د  ِجئ 
لناه. وقد تنصبهما على الفعل. ولو خفضته  تنصب الهدى والرحمة على القطع من الهاء فى فص 

على اإلتباع للكتاب كان صوابا؛ كما قال هللا تبارك وتعالى: }وهذا ِكتاب أنزلناه مبارك{ فجعله رفعا 
 ه للكتاب.بإتباع

 
ُل َقد  َجآَءت  ُرُسُل َرب ِ  َم َيأ ِتي َتأ ِويُلُه َيُقوُل الهِذيَن َنُسوُه ِمن َقب  َنا ِبال َحقِ  َفَهل لهَنا } َهل  َينُظُروَن ِإاله َتأ ِويَلُه َيو 

َمُل قَ  َمَل َغي َر الهِذي ُكنها َنع  َفُعوا  َلَنآ َأو  ُنَردُّ َفَنع  د  َخِسُروا  َأن ُفَسُهم  َوَضله َعن ُهم  مها َكاُنوا  ِمن ُشَفَعآَء َفَيش 
َتُروَن {  َيف 

 
 وقوله: }َهل  َينُظُروَن ِإاله َتأ ِويَلُه...{

  الهاء فى تأويله للكتاب. يريد عاقبته وما وعد هللا فيه.
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{ ليس  َفُعوا  َلَنآ َأو  ُنَردُّ وهللا  -بمعطوف على )فيشفعوا(، إنما المعنى وقوله: }َفَهل لهَنا ِمن ُشَفَعآَء َفَيش 
( على أن تجعل )أو( بمنزلة حت ى، -أعلم  : أو هل نرد  فنعمل غير الذى كنا نعمل. ولو نصبت )نرد 

 كأنه قال: فيشفعوا لنا أبدا حتى نرد فنعمل، وال نعلم قارئا قرأ به.
 

اَلِحَها َواد   َد ِإص  ِض َبع  ِسُدوا  ِفي اأَلر  ِسِنيَن {} َواَل ُتف  َن ال ُمح  ِ َقِريٌب مِ  َمَت ّللاه فًا َوَطَمعًا ِإنه َرح   ُعوُه َخو 
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ِسِنيَن...{ َن ال ُمح  ِ َقِريٌب مِ  َمَت ّللاه  وقوله: }ِإنه َرح 

ذكرت قريبا ألنه ليس بقرابة فى النسب. قال: ورأيت العرب تؤنث القريبة فى النسب ال يختلفون فيها، 
ا قريب، أو فالنة منك قريب فى القرب والبعد ذكهروا وأنهثوا. وذلك أن القريب فى فإذا قالوا: دارك من  

المعنى وإن كان مرفوعا فكأنه فى تأويل: هى من مكان قريب. فجعل القريب َخَلفا من المكان؛ كما 
قريبا{ ولو قال هللا تبارك وتعالى: }وما ِهى ِمن الظاِلِمين ببِعيد{ وقال: }وما يدِريك لعل الساعة تكون 

 أنهث ذلك فبنى على بعَدت  منك فهى بعيدة وَقُربت فهى قريبة كان صوابا حسنا. وقال عروة:
 عِشيهَة العفراُء ِمنك قِريبة * فتدنو وال عفراء ِمنك بِعيد

ر لم يجمع قريبا ]ولم[ يثن ه. ومن قال: إن  عفراء منك قريبة أو بعيدة ثنهى وجمع.  ومن قال بالرفع وذكه
 

 لواردة في آيات سورة ) األعراف (ا
َناُه ِلبَ  َمِتِه َحتهى ِإَذآ َأَقلهت  َسَحابًا ِثَقااًل ُسق  رًا َبي َن َيَدي  َرح  َياَح ُبش  ِسُل الرِ  َنا ِبِه } َوُهَو الهِذي ُير  َلٍد مهيِ ٍت َفَأن َزل 

رِ  َنا ِبِه ِمن ُكلِ  الثهَمَراِت َكذاِلَك ُنخ  َرج  َتى َلَعلهُكم  َتَذكهُروَن {ال َمآَء َفَأخ   ُج ال مو 
 

رًا...{ َياَح َنش  ِسُل الرِ    وقوله: }َوُهَو الهِذي ُير 
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را(  ر من الرياح: الطيبة اللينة التى تنشىء السحاب. فقرأ بذلك أصحاب عبدهللا. وقرأ غيرهم )ُبش  والَنش 
ثنا الفر اء قال حدثنى قيس بن الرب ثنا محمد قال حد  دانى عن أبى حد  يع األَسدى  عن ابى إسحاق الَهم 

را( كقول هللا تبارك وتعالى: )يرسل  را( يريد بشيرة، و)َبش  عبد الرحمن الُسَلمى  عن على  أنه قرأ )ُبش 
رات(.  الرياح مبشِ 

ِرُج ا َنا ِبِه ِمن ُكلِ  الثهَمَراِت َكذاِلَك ُنخ  َرج  َنا ِبِه ال َمآَء َفَأخ  َتى{ جواب ألنزلنا فأخرجنا به. وقوله: }َفَأن َزل  ل مو 
يقال: إن الناس يموتون وجميع الخلق فى النفخة األولى. وبينها وبين اآلخرة أربعون سنة. ويبعث هللا 

المطر فيمطر أربعين يوما كمنى  الرجال، فينبتون فى قبورهم؛ كما ينبتون فى بطون أم هاتهم. فذلك 
َتى{  ِرُج ال مو   كما أخرجنا الثمار من األرض الميتة.قوله: }َكذاِلَك ُنخ 

 
ُف  ُرُج ِإاله َنِكدًا َكذاِلَك ُنَصرِ  ِن َربِ ِه َوالهِذي َخُبَث اَل َيخ  ُرُج َنَباُتُه ِبِإذ  ٍم } َوال َبَلُد الطهيِ ُب َيخ  اآلَياِت ِلَقو 

ُكُروَن {  َيش 
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ُرُج ِإاله َنِكدًا...{  وقوله: }َوالهِذي َخُبَث اَل َيخ 
العامة؛ وقرأ بعض أهل المدينة: َنَكدا؛ يريد: ال يخرج إال فى َنَكٍد. والنِكد والنَكد مثل الدِنف  قراءة

والدَنف. قال: وما ُأبعد أن يكون فيها نُكد، ولم أسمعها، ولكنى سمعت حِذر وحُذر وأِشر وأُشر وعِجل 
 وعُجل.

 
ِمِه َفَقاَل َياَقو   َنا ُنوحًا ِإَلى َقو  َسل  ٍم } َلَقد  َأر  َ َما َلُكم  مِ ن  اله َغي ُرُه ِإنِ ي َأَخاُف َعَلي ُكم  َعَذاَب َيو  ُبُدوا  ّللاه ِم اع 

 َعِظيٍم {
 

 وقوله: }َما َلُكم  مِ ن  اله َغي ُرُه...{
تجعل )غير( نعتا لإلله. وقد يرفع: يجعل تابعا للتأويل فى إله؛ أال ترى أن اإلله لو نزعت منه )ِمن( 

  رئ بالوجهين جميعا.كان رفعا. وقد ق
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وبعض بنى َأَسد وُقَضاعة إذا كانت )غير( فى معنى )إال( نصبوها، تم  الكالُم قبلها أو لم يتم. 
ل:  فيقولون: ما جاءنى غيَرك، وما أتانى أحد غيَرك. قال: وأنشدنى المفضه

 لم يمنع الشرَب منها غير ان هتفت * حمامٌة من َسُحوٍق ذاِت أوقال
 نصب وله الفعل والكالم ناقص. وقال اآلخر:فهذا 

اًل عيوُنها لِة عيِنها * كذاك ِعتاق الطير ُشه   العيب فيها غيَر ُشه 
 فهذا نصب والكالم تام  قبله.
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ن ُكم  لِ  بِ ُكم  َعَلى َرُجٍل مِ  ٌر مِ ن ره ُتم  َأن َجآَءُكم  ِذك  َحُموَن {} َأَو َعِجب   ُينِذَرُكم  َوِلَتتهُقوا  َوَلَعلهُكم  ُتر 
 

}... ُتم   وقوله: }َأَو َعِجب 
هذه واو َنَسق أدخلت عليه ألف االستفهام؛ كما تدِخلها على الفاء، فتقول: أفعجبتم، وليست بأو، ولو 

نت الواو.  أريد بها أو لسكِ 
ٌر مِ ن ره  ُتم  َأن َجآَءُكم  ِذك  بِ ُكم  َعَلى َرُجٍل{ يقال فى التفسير: مع رجل. وهو فى الكالم وقوله: }َأَو َعِجب 

 كقولك: جاءنا الخير على وجهك، وُهِدينا الخير على لسانك، ومع وجهك، يجوزان جميعا.
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َ َما َلُكم  مِ ن  اله َغي ُرُه َأَفاَل َتتهقُ  ُبُدوا  ّللاه ِم اع   وَن {} َوِإَلى َعاٍد َأَخاُهم  ُهودًا َقاَل َياَقو 
 

 وقوله: }َوِإَلى َعاٍد َأَخاُهم  ُهودًا...{
 

ِمِه ِإنها َلَنَراَك ِفي َسَفاَهٍة ِوِإنها َلَنُظنَُّك ِمَن ال َكاِذِبيَن {  } َقاَل ال َمأُل الهِذيَن َكَفُروا  ِمن َقو 
 

 وقوله: }َقاَل ال َمأُل...{
 لر ه ط.هم الرجال ال يكون فيهم امرأة. وكذلك القوم، والَنَفر وا
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 } ُأَبلِ ُغُكم  ِرَساالِت َربِ ي َوَأَنا  َلُكم  َناِصٌح َأِميٌن {
 

 وقوله: }َوَأَنا  َلُكم  َناِصٌح َأِميٌن...{
  يقول: قد كنت فيكم أمينا قبل أن ُأبعث. ويقال: أمين على الرسالة.
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بِ ُكم  هَ } َوِإَلى َثُموَد َأخَ  َ َما َلُكم  مِ ن  اله َغي ُرُه َقد  َجآَءت ُكم  َبيِ َنٌة مِ ن ره ُبُدوا  ّللاه ِم اع  اِذِه اُهم  َصاِلحًا َقاَل َياَقو 
وَها ِبُسوٍء َفَيأ ُخَذُكم  َعَذاٌب َأِليمٌ  ِ َواَل َتَمسُّ ِض ّللاه ِ َلُكم  آَيًة َفَذُروَها َتأ ُكل  ِفي َأر   { َناَقُة ّللاه

 
 وقوله: }َوِإَلى َثُموَد َأَخاُهم  َصاِلحًا...{

منصوب بضمير أرسلنا. ولو رفع إذ فقد الفعل كان صوابا؛ كما قال: }فبشرناها بإسحاق وِمن وراِء 
إسحاق يعقوُب{ وقال أيضا: }فأخرجنا ِبِه ثمراٍت مختِلفا ألوانها{ ثم قال: }وِمن الِجباِل ُجَدٌد ِبيض{ 

فع؛ ألن الجبال ال تتبع النبات وال الثمار. ولو نصبتها على إضمار: جعلنا لكم فالوجه ها هنا الر 
)من الِجبال جددا بيضا( كما قال هللا تبارك وتعالى: }ختم هللا على قلوِبِهم وعلى سمِعِهم وعلى 

 أبصاِرهم غشاوًة{ أضمر لها َجَعل إذا نصبت؛ كما قال: }وختم على سمِعِه وقلِبِه وجعل على بصِرهِ 
ِغشاوة{ والرفع فى غشاوة الوجه. وقوله: }وِمن الناِس والدوابِ  واأَلنعاِم مختِلف ألوانه{ ولم يقل: 

، فيقولون: ِمنا َمن   ألوانهم، وال ألوانها. وذلك لمكان )ِمن( والعرب تضمر َمن فتكتفى بمن ِمن َمن 
 ى الرم ة:يقول ذلك وِمنا ال يقوله. ولو جمع على التأويل كان صوابا مثل قول ذ

َعة العيِن بالَمهلِ   فظلُّوا ومنهم دمعه سابق له * وآخر يثِنى َدم 
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 وقوله: }وزادكم فىالخلِق بسطة{ كان أطوالهم مائة ذراع وأقصرهم ستين ذراعا.
 

َبُحوا  ِفي َداِرِهم  َجاِثِميَن { َفُة َفَأص   } َفَأَخَذت ُهُم الرهج 
 

َفُة...{  وقوله: }َفَأَخَذت ُهُم الرهج 
 والرجفة هى الزلزلة. والصاعقة هى النار. يقال: أحرقتهم.

َبُحوا  ِفي َداِرِهم  َجاِثِميَن{ يقول: رمادا جاثما.  وقوله: }َفَأص 
 

  المعاني الواردة في آيات سورة ) األعراف (
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ُتُكم  ِرَساَلَة َربِ ي َونَ  َلغ  ِم َلَقد  َأب  ُت َلُكم  َوَلِكن اله ُتِحبُّوَن النهاِصِحيَن {} َفَتَولهى َعن ُهم  َوَقاَل َياَقو   َصح 
 

}...  وقوله: }َفَتَولهى َعن ُهم 
 يقال: إنه لم يعذب أم ة ونبي ها فيها حتى يخرج عنها.

 
ُروَن  َيِتُكم  ِإنهُهم  ُأَناٌس َيَتَطهه ِرُجوُهم  مِ ن َقر  ِمِه ِإاله َأن َقاُلوا  َأخ   {} َوَما َكاَن َجَواَب َقو 

 
}... ِرُجوُهم   وقوله: }َأخ 

 يعنى لوطا أخرجوه وابنتيِه.
ُروَن{ يقولون: يرغبون عن أعمال قوم لوط ويتنزهون عنها.  َوقوله: }ِإنهُهم  ُأَناٌس َيَتَطهه

 
َ َما َلُكم  مِ ن  اله َغي ُرُه َقد   ُبُدوا  ّللاه ِم اع  َيَن َأَخاُهم  ُشَعي بًا َقاَل َياَقو  ُفوا  } َوِإَلى َمد  بِ ُكم  َفَأو  َجآَءت ُكم  َبيِ َنٌة مِ ن ره

اَلِحَها ذاِلُكم   َد ِإص  ِض َبع  ِسُدوا  ِفي اأَلر  َياَءُهم  َواَل ُتف  َل َوال ِميَزاَن َواَل َتب َخُسوا  النهاَس َأش  َخي ٌر لهُكم  ِإن ال َكي 
ِمِنيَن {  ُكنُتم  مُّؤ 

 
ضِ  ِسُدوا  ِفي اأَلر  اَلِحَها...{ وقوله: }َواَل ُتف  َد ِإص   َبع 

وإصالحها َبعثة النبى  صلى هللا عليه وسلم يأمر بالحالل وينهى عن الحرام. فذلك صالحها. 
 بالمعاصى. -قبل أن يبعث النبى   -وفسادها العمل 
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{ لم يكن له آية إال النبو ة. وكان لثمود الناق بِ ُكم  ة، ولعيسى إحياء وقوله شعيب: }َقد  َجآَءت ُكم  َبيِ َنٌة مِ ن ره
 الموتى وشبهه.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) األعراف (

كُ  ِ َمن  آَمَن ِبِه َوَتب ُغوَنَها ِعَوجًا َواذ  وَن َعن َسِبيِل ّللاه ُعُدوا  ِبُكلِ  ِصَراٍط ُتوِعُدوَن َوَتُصدُّ ُتم  } َواَل َتق  ُروا  ِإذ  ُكن 
ِسِديَن {َقِلياًل َفَكثهَرُكم  َوان ُظُروا  كَ   ي َف َكاَن َعاِقَبُة ال ُمف 

 
ُعُدوا  ِبُكلِ  ِصَراٍط ُتوِعُدوَن...{   وقوله: }َواَل َتق 
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كانوا يقعدون لمن آمن بالنبى  على طرقهم يتوع دونهم بالقتل. وهو اإليعاد والوعيد. إذا كان مبهما فهو 
لف؛ كما قال تبارك وتعالى: }الناُر وعدها بأِلف، فإذا أوقعته فقلت: وعدتك خيرا أو شرا كان بغير أ

 هللا الِذين كفروا{.
 

اَنا ّللاهُ ِمن َها َوَما َيُكوُن لَ  َد ِإذ  َنجه َنا ِفي ِملهِتُكم  َبع  ِ َكِذبًا ِإن  ُعد  َتَري َنا َعَلى ّللاه َنآ َأن نهُعوَد ِفيَهآ ِإاله َأن } َقِد اف 
ِمَنا ِبال َحقِ  َوَأنَت َخي رُ َيَشآَء ّللاهُ َربَُّنا َوِسَع َربُّ  َنَنا َوَبي َن َقو  َتح  َبي  َنا َربهَنا اف  ل  ِ َتَوكه ٍء ِعل مًا َعَلى ّللاه  َنا ُكله َشي 

َفاِتِحيَن {  ال 
 

َتح  َبي َنَنا...{  وقوله: }َربهَنا اف 
 يريد: اقض بيننا، وأهل ُعَمان يسمون القاضى الفاتح والفَتاح.

 
َبُع َعَلى ُقُلوبِ } َأَوَلم  َيه   َناُهم  ِبُذُنوِبِهم  َوَنط  ِلَهآ َأن لهو  َنَشآُء َأَصب  ِد أَه  َض ِمن َبع  ِهم  َفُهم  ِد ِللهِذيَن َيِرُثوَن اأَلر 

َمُعوَن {  اَل َيس 
 

}... َناُهم  ِبُذُنوِبِهم    وقوله: }َأن لهو  َنَشآُء َأَصب 
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ونطبع منقطعة عن جواب لو؛ يدل ك على ذلك قوله: }َفُهم  اَل  ثم قال: }ونطبع{ ولم يقل: وطبعنا،
, حتى تقول: لو سألتنى  َمُعوَن{؛ أال ترى أنه ال يجوز فى الكالم: لو سألتنى ألعطيتك فأنت غنى  َيس 
َمُعوَن{ أن يتصل بما قبله جاز أن ترد   ألعطيتك فاستغنيت. ولو استقام المعنى فى قوله: }َفُهم  اَل َيس 

على فعل فى جواب لو؛ كما قال هللا عز وجل: }ولو يعجل هللا ِللناِس الشر اسِتعجالهم ِبالخيِر يفعل 
ل ذلك أن   لقِضى إليهم أجلهم فنذر الِذين ال يرجون{ فنذر مردودة على )لقِضى( وفيها النون. وسهه

ت على فعلت إذا العرب ال تقول: وذرت، وال ودعت؛ إنما يقال بالياء واأللف والنون والتاء؛ فأوثر 
جازت؛ قال هللا تبارك وتعالى: }تبارك الِذى إن شاء جعل لك خيرا ِمن ذِلك{ ثم قال: }ويجعل لك 

قصورا{ فإذا أتاك جواب لو آثرت فيه )فعل على يفعل( وإن قلته ينفعل جاز، وعطف فعل على يفعل 
 ويفعل على فعل جائز، ألن التأويل كتأويل الجزاء.

 آيات سورة ) األعراف ( المعاني الواردة في
ِسل  َمِعيَ  بِ ُكم  َفَأر  ُتُكم  ِبَبيِ َنٍة مِ ن ره ِ ِإاله ال َحقه َقد  ِجئ  َراِئيَل { } َحِقيٌق َعَلى َأن  اله َأُقوَل َعَلى ّللاه  َبِني ِإس 

 
 وقوله: }َحِقيٌق َعَلى َأن  اله َأُقوَل...{

عبدهللا: )حقيق بأن ال أقول على هللا( فهذه حجة من قرأ ويقرأ: )حقيٌق على  أن ال أقول( وفى قراءة 
)على( ولم ِيِضف. والعرب تجعل الباء فى موضع على؛ رميت على القوس، وبالقوس، وجئت على 

 حال حسنٍة وبحال حسنٍة.
 

َباٌن مُِّبيٌن {  } َفَأل َقى َعَصاُه َفِإَذا ِهَي ُثع 
 

َباٌن...{  وقوله: }َفِإَذا ِهَي ُثع 
 ر؛ وهو أعظم الحي ات.هو الذك

 
ِضُكم  َفَماَذا َتأ ُمُروَن { ِرَجُكم  مِ ن  َأر   } ُيِريُد َأن ُيخ 

 
ِضُكم  َفَماَذا َتأ ُمُروَن...{ ِرَجُكم  مِ ن  َأر    وقوله: } ُيِريُد َأن ُيخ 
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{ من المأل }َفَماَذا َتأ ُمُرونَ  ِضُكم  ِرَجُكم  مِ ن  َأر  { من كالم فرعون. جاز ذلك على فقوله: }ُيِريُد َأن ُيخ 
كالمهم إياه، كأنه لم يحك وهو حكاية. فلو صر حت بالحكاية لقلت: يريد أن يخرجكم من أرضكم، 
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فقال: فماذا تأمرون. ويحتمل القياس أن تقول على هذا المذهب: قلت لجاريتك قومى فإنى قائمة 
 ره، قال عنترة:)تريد: فقالت: إنى قائمة( وقلهما أتى مثله فى شعر أو غي

ُهما * والناذَري ِن ِإذا لقيتهما دمى ضى ولم أشِتم   الشاَتِمى  ِعر 
فهذا شبيه بذلك؛ ألنه حكاية وقد صار كالمتصل على غير حكاية؛ أال ترى أنه أراد: الناذَرين إذا 

 هما: لقيانى.لقينا عنترَة لنقتلن ه، فقال: إذا لقيتهما، فأخبر عن نفسه، وإنما ذكراه غائبا. ومعنى لقيت
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) األعراف (
ِسل  ِفي ال َمَدآِئِن َحاِشِريَن { ِجه  َوَأَخاُه َوَأر   } َقاُلوا  َأر 

 
ِجه  َوَأَخاُه...{  وقوله: }َأر 

جاء التفسير: احبسهما عندك وال تقتلهما، واإلرجاء تأخير األمر. وقد جزم الهاَء حمزُة واألعمش. 
 للعرب: يقفون على الهاء المكنى  عنها فى الوصل إذا تحرك ما قبلها؛ أنشدنى بعضهم: وهى لغة

 أنحى علىه الدهر رجال ويدا * ُيقسم ال ُيصلح إال أفسدا
 * فيصلح اليوم ويفسُده  غدا *

 وكذلك بهاء التأنيث؛ فيقولون: هذه طلحه  قد أقبلت، جزم؛ أنشدنى بعضهم:
:لما رأى أن ال دَعه  وال شِ  ف فاضطجع وأنشدنى الَقَنانى   َبع  * مال إلى أرطاة ِحق 

َلِتى إن لم ُأساَو بالُطَول َبَله  إن لم أَُغـ * يِ ر  ِبك   لسُت إذًا لَزع 
َلِتى: طريقتى: كأنه قال: إن لم أغيِ ر  بكلتى حتى أساَوى. فهذه المرأة: امرأة ُطولى و]نساء[ ُطَول.  ِبك 

 
ُن ال ُمل ِقيَن { } َقاُلوا  ياُموَسى ِإمهآ ِقَي َوِإمهآ َأن نهُكوَن َنح   َأن ُتل 

 
ِقيَن...{ ُن ال ُمل  ِقَي َوِإمهآ َأن نهُكوَن َنح    وقوله: }ِإمهآ َأن ُتل 
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أدخل )أن( فى )إما( ألنها فى موضع أمر باالختيار. فهى فى موضع نصب فى قول القائل: اختر 
 الختيار قد صلح فى موضع إم ا.ذا أو ذا؛ أال ترى أن األمر با

فإن قلت: إن )أو( فى المعنى بمنزلة )إم ا وإم ا( فهل يجوز أن يقول يا زيد أن تقوم أو تقعد؟ قلت: ال 
يجوز ذلك؛ ألن أول االسمين فى )أو( يكو خبرا يجوز السكوت عليه، ثم تستدِرك الشك  فى االسم 

تقول: قام أخوك، وتسكت، وإن بدا لك قلت: أو  اآلِخر، فُتمضى الكالم على الخبر؛ أال ترى أنك
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، واالسم األول مكتٍف يصلح السكوت عليه. وليس يجوز أن تقول: ضربت إم ا  أبوك، فأدخلت الشك 
عبدهللا وتسكت. فلمها آذنت )إم ا( بالتخيير من أول الكالم أحدث َت لها أن. ولو وقعت إم ا وإم ا مع 

كرة ولم يصلح األمر بالتمييز فى موقع إم ا لم يحدث فيها أن؛ كقول فعلين قد ُوِصال باسم معرفة أو ن
{ أال ترى أن األمر ال  ُبهم وإمها َيُتوب َعَلي ِهم  ا يعذِ  َِ  ِ  ِ ِر هللا إم  َجون أَلم  هللا تبارك وتعالى: }وآَخُرون ُمر 

ـ )مرجون( يصلح ها هنا، فلذلك لم يُكن  فيه أن. ولو جعلت )أن( فى مذهب )كى( وصيهرتها صلة ل
يريد ُأرجئوا أن يعذبوا أو يتاب عليهم، صلح ذلك فى كل فعل تام ، وال يصلح فى كان وأخواتها وال 

فى ظننت وأخواتها. من ذلك أن تقول آتيك إما أن تعطى وإما أن تمنع. وخطأ أن تقول: أظنك إما 
 )أو( على )إما( وال أن تعطى وإما أن تمنع، وال أصبحت إما أن تعطى وإما أن تمنع. وال ُتدخلنه 

)إما( على )أو(. وربما فعلت العرب ذلك لتآخيهما فى المعنى على التوه م؛ فيقولون: عبدهللا إما 
: )وإنا وإيهاكم إلمها على هدى أو  جالس أو ناهض، ويقولون: عبدهللا يقوم وإما يقعد. وفى قراءة أَبى 

 فى ضالل( فوضع أو فى موضع إما. وقال الشاعر:
 لهن امشين ِإمها نالِقه * كما قال أو نشف النفوس فنعذرا فقلت

 وقال آخر:
 فكيف بنفس كلما قلت أشرفت * على البرء من دهماء ِهيض اندمالها

  ُتهاض بداٍر قد تقادم عهُدها * وإم ا بأمواٍت ألمه خيالها
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لطول أو فرقت بينهما فوضع )وإم ا( فى موضع )أو(. وهو على التوهم إذا طالت الكلمة بعض ا
بشىء هنالك يجوز التوهم؛ كما تقول: أنت ضارُب زيٍد ظالما وأخاه؛ حين فرقت بينهما بـ )ظالم( 
نًا{  َني ِن ِإمها َأن  ُتَعذِ َب وِإمها َأن  َتتهِخَذ ِفيهم ُحس  جاز نصب األخ وما قبله مخفوض. ومثله }يا َذا الَقر 

َل َمن  َأل َقى{.وكذلك قوله }ِإمها أن  ُتل ِقَى   وِإمها َأن نهُكوَن َأوه
 

َنآ ِإَلى ُموَسى َأن  َأل ِق َعَصاَك َفِإَذا ِهَي َتل َقُف َما َيأ ِفُكوَن { َحي   } َوَأو 
 

 وقوله: }َتل َقُف َما َيأ ِفُكوَن...{
 تبتلع. و)َتَلقهُف(. يقال لِقفت الشىء فأنا ألقفه لقفا، يجعلون مصدره لقفانا، وهى فى التفسير:

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) األعراف (

َمُلوَن {  } َفَوَقَع ال َحقُّ َوَبَطَل َما َكاُنوا  َيع 



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

 
}...  وقوله: }َفَوَقَع ال َحقُّ

معناه: أن السحرة قالوا: لو كان ما صنع موسى ِسحرا لعادت حباَلنا وِعصين ا إلى حالها األولى، 
 ع الحق(: فتبين الحق من السحر.ولكنها ُفِقدت. فذلك قوله )فوق

 
ِرُجوا   ُتُموُه ِفي ال َمِديَنِة ِلُتخ  ٌر مهَكر  َل َأن آَذَن َلُكم  ِإنه َهاَذا َلَمك  ُن آَمنُتم  ِبِه َقب  َف } َقاَل ِفر َعو  َلَها َفَسو  ِمن َهآ أَه 

َلُموَن {  َتع 
 

 وقوله: }آَمنُتم  ِبِه...{
قتموه. ومن قال: )آمنتم   له( يقول: جعلتم له الذى أراد.يقول: صد 

 
َمِعيَن { ُجَلُكم  مِ ن  ِخاَلٍف ُثمه أُلَصلِ َبنهُكم  َأج  ِدَيُكم  َوَأر   } أُلَقطِ َعنه َأي 

 
}...  وقوله: }ُثمه أُلَصلِ َبنهُكم 

ِلبنهكم( بالتخفيف قرأها بعض أهل مكة. وهو مثل قولك: قتلت القوم وقتهلتهم؛ إذا دة، و)أَلص  فشا  مشد 
 القتل جاز التشديد.

 
  المعاني الواردة في آيات سورة ) األعراف (
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ِض َوَيَذَرَك َوآِلَهَتَك َقاَل سَ  ِسُدوا  ِفي اأَلر  َمُه ِلُيف  ِم ِفر َعوَن َأَتَذُر ُموَسى َوَقو  ُنَقتِ ُل َأب َنآَءُهم  } َوَقاَل ال َمأُل ِمن َقو 
ِيي ِنَسآَءُهم  َوِإنه  َتح  َقُهم  َقاِهُروَن {َوَنس   ا َفو 

 
 وقوله: }َوَيَذَرَك َوآِلَهَتَك...{

لك فى )ويذرك( النصب على الصرف؛ ألنها فى قراءة أبى  )أتذر موسى وقومه ِليفِسدوا ِفى األرض 
له؛ كما قال هللا عز وجل  وقد تركوك أن يعبدوك( فهذا معنى الصرف. والرفع لمن أتبع آخر الكالم أو 

رها: ويذرك  }من ذا الِذى ضًا َحَسنًا َفُيَضاِعفه{ بالرفع. وقرأ بن عباس )وإالهتك( وفسه ِرُض ّللا َ َقر  ُيق 
 وعبادتك؛ وقال: كان فرعون ُيعبد وال َيعبد.
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ُكم   ِلَك َعُدوه َتَنا َقاَل َعَسى َربُُّكم  َأن ُيه  ِد َما ِجئ  ِل َأن َتأ ِتيَنا َوِمن َبع  ِلَفُكم  ِفي  } َقاُلوا  ُأوِذيَنا ِمن َقب  َتخ  َوَيس 
َمُلوَن { ِض َفَينُظَر َكي َف َتع   اأَلر 

 
ِد َما ِجئ َتَنا...{ ِل َأن َتأ ِتيَنا َوِمن َبع   وقوله: }ُأوِذيَنا ِمن َقب 

ل فقتله األبناء واستحياؤه النساء. ثم لمها قالوا له: أَنَذُر موسى وقومه ليفسدوا فى  قال: فأما األذى األو 
 ِعيد على أبناِئهم القتل وَأستحى النساء كما كان فعل. وهو أذى بعد مجىء موسى.األرض قال: أُ 

 
ٍص مِ ن الثهَمَراِت َلَعلهُهم  َيذهكهُروَن { ِنيَن َوَنق  َنآ آَل ِفر َعوَن ِبالسِ   } َوَلَقد  َأَخذ 

 
ِنيَن...{ َنآ آَل ِفر َعوَن ِبالسِ   وقوله }َوَلَقد  َأَخذ 

 حط والجدوبة عاما بعد عام.أخذهم بالسنين: الق
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) األعراف (
ِإنهَما َطاِئُرُهم  ِعنَد  } َفِإَذا َجآَءت ُهُم ال َحَسَنُة َقاُلوا  َلَنا َهاِذِه َوِإن ُتِصب ُهم  َسيِ َئٌة َيطهيهُروا  ِبُموَسى َوَمن مهَعُه َأال

َثَرُهم  الَ  ِ َواَلِكنه َأك  َلُموَن { ّللاه   َيع 
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 وقوله: }َفِإَذا َجآَءت ُهُم ال َحَسَنُة َقاُلوا  َلَنا َهاِذِه...{
 والحسنة ها هنا الخفض.

وقوله: }َلَنا َهاِذِه{ يقولون: نستحق ها }َوِإن ُتِصب ُهم  َسيِ َئٌة{ يعنى الجدوبة )ي ط يروا( يتشاءموا )ِبموسى( 
 عليه وسلم بالمدينة، فقالوا: غلت أسعارنا وقل ت أمطارنا مذ كما تشاءمت اليهود بالنبى  صلى هللا

 أتانا.
 

َبُروا   َتك  اَلٍت َفاس  َم آَياٍت م َفصه َفاِدَع َوالده ُقمهَل َوالضه َنا َعَلي ِهُم الطُّوَفاَن َوال َجَراَد َوال  َسل  مًا } َفَأر   َوَكاُنوا  َقو 
ِرِميَن {  مُّج 

 
َنا َعلَ  َسل    ي ِهُم الطُّوَفاَن...{وقوله: }َفَأر 
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م بيوتهم وُشُغلهم عن  أرسل هللا عليهم السماء َسب تا فلم تقِلع ليال ونهارا، فضاقت بهم األرض من تهد 
ِضياعهم، فسألوه أن يرفع عنهم، فرِفع فلم يتوبوا، فأرسل هللا عليهم )الجراد( فأكل ما أنبتت األرض 

ِغب  ذلك المطر خصبا لم يروا مثله قطُّ، فقالوا: إنما كان هذا  فى تلك السنة. وذاك أنهم رأوا من
رحمة لنا ولم يكن عذابا. وضاقوا بالجراد فكان قدر ذراع فى األرض، فسألوه أن يكشف عنهم 

ويؤمنوا، فكشف هللا عنهم وبقى لهم ما يأكلون، فطغوا به وقالوا )لن نؤِمن لك( فأرسل هللا عليهم 
َبى ا لذى ال أجنحة له، فأكل كل  ما كان أبقى الجراد، فلم يؤمنوا فأرسل هللا )القمل( وهو الد 

)الضفادع( فكان أحدهم يصبح وهو على ِفراشه متراكب، فضاقوا بذلك، فلمها ُكِشف عنهم لم يؤمنوا، 
تت األبكاُر، فضاقوا بذلك وسألوه أن  لت عيونهم وأنهارهم دما حتى مو  فأرسل هللا عليهم )الدم( فتحو 

فه عنهم فيؤمنوا، فلم يفعلوا، وكان العذاب يمكث عليهم سبتا، وبين العذاب إلى العذاب شهر، يكش
اَلٍت{ ثم وعد هللا موسى أن يغرق فرعون، فسار موسى من مصر ليال. وبلغ  فذلك قوله }آَياٍت م َفصه

فأدركهم  -َبتيه يقال فى ألف ألف ومائة ألف سوى كتيبته التى هو فيها، وُمَجن ِ  -ذلك فرعون فأتبعه 
هو وأصحابه مع طلوع الشمس. فضرب موسى البحر بعصاه فانفرج له فيه اثنا عشر طريقا. فلمها 
لهم َيُهم  بالخروج وآخرهم فى البحر أطبقه هللا  خرجوا تبعه فرعون وأصحابه فى طريقه، فلما كان أو 

قهم. ثم سأل موسى أصحاُبه أن يخرج فرعون  ليعاينوه، فأخِرج هو وأصحابه،  تبارك وتعالى عليهم فغره
ل.   فأخذوا من األمتعة والسالح ما اتخذوا به الِعج 
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َنا ِفيَها َوتَ  ِض َوَمَغاِرَبَها الهِتي َباَرك  َعُفوَن َمَشاِرَق اأَلر  َتض  َم الهِذيَن َكاُنوا  ُيس  َقو  َرث َنا ال  مهت  َكِلَمُة َربِ َك } َوَأو 
َنى َعَلى َبنِ  ِرُشوَن {ال ُحس  ُمُه َوَما َكاُنوا  َيع  ُن َوَقو  َنُع ِفر َعو  َنا َما َكاَن َيص  َرآِئيَل ِبَما َصَبُروا  َوَدمهر   ي ِإس 

 
ِض َوَمَغاِرَبَها...{ َعُفوَن َمَشاِرَق اأَلر  َتض  َم الهِذيَن َكاُنوا  ُيس  َقو  َرث َنا ال   وقوله: }َوَأو 

ألرض وفى مغاربها، وتوقع )وأورثنا( على قوله } الهِتي فتنصب مشارق ومغارب تريد: فى مشارق ا
َنا ِفيَها{. ولو جعلت )وأورثنا( واقعة على المشارق والمغارب ألنهم قد ُأورثوها وتجعل )التى( من  َباَرك 

 نعت المشارق والمغارب فيكون نصبا، وإن شئت جعلت )التى( نعتا لألرض فيكون خفضا.
ما نقصونا شيئا بما فعلوا، ولكن نقصوا أنفسهم. والعرب تقول: ظلمت وقوله: )وما ظلمونا( يقول: و 

ِسقاءك إذا سقيته قبل أن ُيمخض ويخرج ُزب ده. ويقال ظلم الوادى إذا بلغ الماء منه موضعا لم يكن 
 ناله فيما خال؛ أنشدنى بعضهم:
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 يكاد يطلع ظلما ثم يمنعه * عن الشواِهق فالواِدى به ِشرق 
ر ولم تحِفره فتسكنه. ويقولون: ما ظلمك أن تفعل، ويقال: إنه ألظلم  من حيهة؛ ألنها تأتى الُجح 

يريدون: ما منعك أن تفعل، واألرض المظلومة: التى لم ينلها المطر، وقال ابو الجراح: ما ظلمك َأن 
صت تِفىء، لرجل شكا كثرة األكل. ويقال َصِعق الرجل وُصِعق إذا أخذته الصاعقة، وَسِعد وُسِعد وَرهِ 

 الدابة وُرِهصت.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) األعراف (
ا  َأنهُه اَل ُيَكلِ ُمهُ  اًل َجَسدًا لهُه ُخَواٌر َأَلم  َيَرو  ِدِه ِمن  ُحِليِ ِهم  ِعج  ُم ُموَسى ِمن َبع  ِديِهم  َسِبياًل } َواتهَخَذ َقو  م  َواَل َيه 

 اتهَخُذوُه َوَكاُنوا  َظاِلِميَن {
 

اًل َجَسدًا لهُه ُخَواٌر...{و   قوله: }ِعج 
فا. وجاء فى التفسير أنه خار مرة واحدة.   كان جسدا مجو 
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ِفر  َلنَ  َنا َربَُّنا َوَيغ  َحم  ا  َأنهُهم  َقد  َضلُّوا  َقاُلوا  َلِئن لهم  َير  ِديِهم  َوَرَأو   ِريَن {ا َلَنُكوَننه ِمَن ال َخاسِ } َوَلمها ُسِقَط ِفي َأي 
 

}...  وقوله: }َوَلمها ُسِقَط ِفي َأي ِديِهم 
َنا َربَُّنا{ نصب  َحم  من الندامة. ويقال: أسِقط لغة. و)سِقط فى أيديهم( أكثر وأجود. }َقاُلوا  َلِئن لهم  َير 

؛ ألنها فى مصحف  بالدعاء )لِئن لم ترحمنا ربنا( ويقرأ )لِئن لم يرحمنا ربُّنا( والنصب أحب  إلى 
 دهللا )قالوا ربهنا لِئن لم ترحمنا(.عب
 

َر َرب ِ  ُتم  َأم  ِدي أََعِجل  ُتُموِني ِمن َبع  َباَن َأِسفًا َقاَل ِبئ َسَما َخَلف  ِمِه َغض  ُكم  َوَأل َقى } َوَلمها َرَجَع ُموَسى ِإَلى َقو 
ِمت  ِبَي اأَلل َواَح َوَأَخَذ ِبَرأ ِس َأِخيِه َيُجرُُّه ِإَلي ِه َقاَل اب َن ُأمه إِ  ُتُلوَنِني َفاَل ُتش  َعُفوِني َوَكاُدوا  َيق  َتض  َم اس  نه ال َقو 

ِم الظهاِلِميَن { َقو  َعل ِني َمَع ال  َدآَء َواَل َتج   اأَلع 
 

}... َر َربِ ُكم  ُتم  َأم   وقوله: }أََعِجل 
 تقول: عِجلت الشىء: سبقته، وأعجلته استحثثته.

كر أنهما كانا لوحين. وجاز أن يقال األلواح لالثنين كما قال }فإن  كان َلُه وقوله: }َوَأل َقى اأَلل َواَح{ ذ
ِ َفَقد  َصَغت  ُقُلوُبُكَما{ وهما قلبان. َوٌة{ وهما أخوان وكما قال }إن َتُتوَبا إلى ّللا    إخ 



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

(2/65) 

 

ذلك أنه كثر فى الكالم وقوله تبارك وتعالى: }َقاَل اب َن ُأمه{ يقرأ )ابن أمه، وُأمِ ( بالنصب والخفض، و 
فحذفت العرب منه الياء. وال يكادون يحذفون الياء إال من االسم المناَدى يضيف المناِدى إلى نفسه، 

إال  قولهم: يا بن عم  يا بن أمِ . وذلك أنه يكثرا استعمالهما فى كالمهم. فإذا جاء ماال يستعمل أثبتوا 
ن خالتى، فأثبتوا الياء. ولذلك قالوا: يا بن أمه، ويا بن عمه الياء فقالوا: يا بن أبى، ويا بن أخى، ويا ب

فنصبوا كما تنصب المفرد فى بعض الحاالت، فيقال: حسرتا، ويا ويلتا، فكأنهم قالوا: يا أم اه، ويا 
عمهاه. ولم يقولوا ذلك فى أخ، ولو قيل كان صوابا. وكان هارون أخاه ألبيه وأم ه. وإنما قال له )يا 

 يستعطفه عليه.بن أم( ل
ثنا سفيان بن ُعيينة  ثنا الفراء قال حد  ثنا محمد قال حد  َدآَء{ من أشمت، حد  ِمت  ِبَي اأَلع  وقوله: }َفاَل ُتش 

ِمت بى( ولم يسمعها من العرب، فقال  -أظنه األعرج  -عن رجل  عن مجاهد أنه قرأ )فال َتش 
َمت ِبى األع : ما أدرى لعلهم أرادوا )فال َتش  داُء( فإن تكن صحيحة فلها نظائر، العرب تقول الكسائى 

فرغت: وفِرغت. فمن قال فَرغت قال: أنا أفُرغ، ومن قال فِرغت قال أنا َأفَرغ، وَرَكنت وِركنت وشِملهم 
ِمت. َمت أو َتش   شر، وشَملهم، فى كثيرمن الكالم. و)األعداء( رفع ألن الفعل لهم، لمن قال: َتش 

 
 ورة ) األعراف (المعاني الواردة في آيات س

لَ  َفُة َقاَل َربِ  َلو  ِشئ َت أَه  َمُه َسب ِعيَن َرُجاًل لِ ِميَقاِتَنا َفَلمها َأَخَذت ُهُم الرهج  َتاَر ُموَسى َقو  ُل } َواخ  َتُهم  مِ ن َقب  ك 
َفَهآُء ِمنهآ ِإن  ِهَي ِإاله ِفت َنُتَك ُتِضلُّ  ِلُكَنا ِبَما َفَعَل السُّ ِدي َمن َتَشآُء َأنَت َوِليَُّنا  َوِإيهاَي َأُته  ِبَها َمن َتَشآُء َوَته 

َنا َوَأنَت َخي ُر ال َغاِفِريَن { َحم  ِفر  َلَنا َوار   َفاغ 
 

َمُه َسب ِعيَن َرُجاًل...{ َتاَر ُموَسى َقو    وقوله: }َواخ 
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طرحت )ِمن( ألنه وجاء التفسير: اختار منهم سبعين رجال. وإنما استجيز وقوع الفعل عليهم إذ 
مأخوذ من قولك: هؤالء خير القوم، وخير من القوم. فلما جازت اإلضافة مكان )ِمن( ولم يتغير 

 المعنى استجازوا أن يقولوا: اخترتكم رجال، واخترت منكم رجال.
 وقد قال الشاعر:
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 فقلت له اخترها َقُلوصا سِمينة * ونابًا علينا مثل نابك فى الَحَيا
َتٍر َأيهما فتىفقام إليها َحب    َتر ِبسالِحِه * ّللف  عينا َحب 
 وقال الراجز:

 * تحت الذى اختار له هللا الشجو *
َفَهآُء ِمنهآ{ وذلك أن هللا تبارك وتعالى أرسل على الذين معه  ِلُكَنا ِبَما َفَعَل السُّ وهم  -وقوله: }َأُته 

أصحابهم العجل، فقال: أتهلكنا بما فعل  الرجفة، فاحترقوا، فظن  موسى أنهم أهلكوا باتخاذ -سبعون 
 السفهاء منا، وإنما أهلكوا بمسألتهم موسى )أرنا هللا جهرة(.

وقوله }ثم اتخذوا الِعجل{ ليس بمردود على قوله }فأخذتهم الصاعقة{ ثم اتخذوا؛ هذا مردود على 
ل. وفيه وجه آخر: أن تجعل )ثم( خبرا مستأنفا. وقد تستأِنف العرب بثم والفعُل الذى  فعلهم األو 

ل؛ من ذلك أن تقول للرجل: قد أعطيتك ألفا ثم أعطيتك قبل ذلك  بعدها قد مضى قبل الفعل األو 
ماال؛ فتكون )ثم( عطفا على خبر المخبر؛ كأنه قال: أخبرك أنى زرتك اليوم، ثم أخِبرك أنى زرتك 

  أمس.
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ثم جعل ِمنها زوجها{ فإن فيه هذا الوجه؛ لئال يقول  وأم ا قول هللا عزه وجل  }خلقكم ِمن نفٍس واِحدةٍ 
ر يدخل  القائل: كيف قال: خلقكم ثم جعل منها زوجها والزوج مخلوق قبل الولد؟ فهذا الوجه المفس 

خلقكم من نفس  -وهللا أعلم  -فيه هذا المعنى. وإن شئت جعلت )ثم( مردودة على الواحدة؛ أراد 
دها ثم جعل منها زوجها، فيك ون )ثم( بعد خلقه آدم وحده. فهذا ما فى ثم. وِخل قُة ُثمه أن يكون َوح 

ل اآلخر. فإذا قلت: زرت  ل واألو  آِخر. وكذلك الفاء. فأم ا الواو فإنك إن شئت جعلت اآلِخر هو األو 
 عبدهللا وزيدا، فإيههما شئت كان هو المبتدأ بالزيارة، وإذا قلت: زرت عبدهللا ثم زيدا، أو زرت عبدهللا

ل قبل اآلِخر، إال أن تريد باآلخر أن يكون مردودا على خبر المخبر فتجعله أو ال.  فزيدا كان األو 
 

ِرب ب ِ  ُمُه َأِن اض  َقاُه َقو  َتس  َنآ ِإَلى ُموَسى ِإِذ اس  َحي  َباطًا ُأَممًا َوَأو  َرَة َأس  َناُهُم اث َنَتي  َعش  َعَصاَك ال َحَجَر } َوَقطهع 
َنا َعَلي هِ َفانَبَجَست  ِمن   َنا َعَلي ِهُم ال َغَماَم َوَأن َزل  َرَبُهم  َوَظلهل  نًا َقد  َعِلَم ُكلُّ ُأَناٍس مهش  َرَة َعي  ُم ال َمنه ُه اث َنَتا َعش 

ِلُموَن { ُفَسُهم  َيظ  َناُكم  َوَما َظَلُموَنا َواَلِكن َكاُنوا  َأن  ل َوى ُكُلوا  ِمن َطيِ َباِت َما َرَزق   َوالسه
 

َرَة...{و  َناُهُم اث َنَتي  َعش   قوله: }َوَقطهع 
فقال: اثنتى عشرة والِسبط ذكر ألن بعده أمم، فذهب التأنيث إلى األمم. ولو كان )اثنى عشر( 

 لتذكير السبط كان جائزا.
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ب ِت إِ  ُدوَن ِفي السه ِر ِإذ  َيع  َيِة الهِتي َكاَنت  َحاِضَرَة ال َبح  َئل ُهم  َعِن ال َقر  َم َسب ِتِهم  } َوس  ذ  َتأ ِتيِهم  ِحيَتاُنُهم  َيو 

ُسُقوَن { ُلوُهم ِبَما َكاُنوا َيف  ِبُتوَن اَل َتأ ِتيِهم  َكَذِلَك َنب  َم اَل َيس    ُشرهعًا َوَيو 
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ب تِ  ُدوَن ِفي السه ِر ِإذ  َيع  َيِة الهِتي َكاَنت  َحاِضَرَة ال َبح  َئل ُهم  َعِن ال َقر   ...{وقوله: }َوس 
ِبتون وَسَبت وَأسبت. ومعنى اسبتوا: دخلوا فى السبت، ومعنى َيسِبتون:  ِبتون وَيس  والعرب تقول: ُيس 

ت بنا ُجمعة، وَجمهعنا: شهدنا الجمعة. قال وقال  يفعلون سبتهم. ومثله فى الكالم: قد أجمعنا، أى مره
 لى بعض العرب: أترانا أشهرنا مذ لم نلتق؟ أراد: مره بنا شهر.

.} ِبُتوَن{ منصوب بقوله: }اَل َتأ ِتيِهم  َم اَل َيس   }َوَيو 
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) األعراف (
ُبُهم  َعَذابًا َشِديدًا َقاُلوا   ِلُكُهم  َأو  ُمَعذِ  مًا ّللاهُ ُمه  ن ُهم  ِلَم َتِعُظوَن َقو  ِذَرًة ِإَلى َربِ ُكم  وَ  } َوِإَذا َقاَلت  ُأمهٌة مِ  َلَعلهُهم  َمع 

 َيتهُقوَن {
 

ِذَرًة...{  وقوله: }َقاُلوا  َمع 
إعذارا فعلنا ذلك. وأكثر كالم العرب أن ينصبوا المعذرة. وقد آثرت القراء رفعها. ونصبها جائز. فمن 

 رفع قال: هى معذرة كما قال: }ِإال ساعة ِمن نهاٍر بالغ{.
 

ِم ال ِقَياَمِة َمن َيُسوُمُهم  ُسوَء ال َعَذاِب ِإنه َربهَك َلَسِريُع ال ِعَقاِب َوِإنهُه } َوِإذ  َتَأذهَن َربَُّك َلَيب َعَثنه َعَلي   ِهم  ِإَلى َيو 
 َلَغُفوٌر رهِحيٌم {

 
 وقوله: }َمن َيُسوُمُهم  ُسوَء ال َعَذاِب...{

 الجزيَة إلى يوم القيامة.
 

ِدِهم  َخل ٌف َوِرُثوا  ال ِكَتاَب  َفُر َلَنا َوِإن َيأ ِتِهم  } َفَخَلَف ِمن َبع  َنى َوَيُقوُلوَن َسُيغ  َيأ ُخُذوَن َعَرَض َهاَذا اأَلد 
ِ ِإاله ال َحقه  ُلُه َيأ ُخُذوُه َأَلم  ُيؤ َخذ  َعَلي ِهم  مِ يَثاُق ال ِكَتاِب َأن اله ِيُقوُلوا  َعَلى ّللاه ث   َوَدَرُسوا  َما ِفيِه َعَرٌض مِ 

اُر اآلِخَرُة َخي   ِقُلوَن {َوالده  ٌر لِ لهِذيَن َيتهُقوَن َأَفاَل َتع 
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ِدِهم  َخل ٌف َوِرُثوا  ال ِكَتاَب...{   وقوله: } َفَخَلَف ِمن َبع 
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و}َخل ف أضاعوا الصالة{ أى قرن، بجزم الالم، والخَلف: ما استخلفته، تقول: أعطاك هللا َخَلفا مما 
ء، سمعته من الع  رب.ذهب لك، وأنت َخَلف َسو 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) األعراف (

ِلِحيَن { َر ال ُمص  اَلَة ِإنها اَل ُنِضيُع َأج  ُكوَن ِبال ِكَتاِب َوَأَقاُموا  الصه  } َوالهِذيَن ُيَمسِ 
 

ُكوَن ِبال ِكَتاِب...{  وقوله: }َوالهِذيَن ُيَمسِ 
ِسكون بالكتاب( ومعناه: يأخذون بما فيه.  ويقرأ )ُيم 

 
َناُكم ِبُقوهٍة  } َقُهم  َكَأنهُه ُظلهٌة َوَظنُّوا  َأنهُه َواِقٌع ِبِهم  ُخُذوا  َمآ َءاَتي  َجَبَل َفو  َنا ال  ُكُروا  َما ِفيِه َلَعلهُكم  َوِإذ َنَتق  َواذ 

 َتتهُقوَن {
 

َنا ال َجَبَل...{  وقوله: }َوِإذ َنَتق 
 نا(: رفعنا. ويقال: امرأة ِمنتاق إذا كانت كثيرة الولد.رفع الجبل على عسكرهم فرسخا فى فرسخ. )َنَتق  

 
ِض َواتهَبَع َهَواُه َفَمَثُلُه َكَمَثِل ال َكل ِب إِ  َلَد ِإَلى اأَلر  َناُه ِبَها َواَلِكنهُه َأخ  َنا َلَرَفع  ِمل  َعَلي ِه َيل َهث  َأو  } َوَلو  ِشئ  ن َتح 

مِ  ِلَك َمَثُل ال َقو  ُه َيل َهث ذه   الهِذيَن َكذهُبوا  ِبآَياِتَنا َفاق ُصِص ال َقَصَص َلَعلهُهم  َيَتَفكهُروَن {َتت ُرك 
 

ِض...{ َلَد ِإَلى اأَلر   وقوله: }َواَلِكنهُه َأخ 
ركن إليها وسكن. ولغة يقال: خلد إلى األرض بغير ألف، وهى قليلة. ويقال للرجل إذا بقى سواد 

ِلد، وإذا لم ت  سقط أسنانه قيل: إنه لمخلد.رأسه ولحيته: إنه ُمخ 
  المعاني الواردة في آيات سورة ) األعراف (
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ِتَهآ ِإاله  َساَها ُقل  ِإنهَما ِعل ُمَها ِعن َد َربِ ي اَل ُيَجلِ يَها ِلَوق  اَعِة َأيهاَن ُمر  َأُلوَنَك َعِن السه ُهَو َثُقَلت  ِفي } َيس 
ِض اَل َتأ تِ  َماَواِت َواأَلر  َثَر السه ِ َواَلِكنه َأك  َأُلوَنَك َكَأنهَك َحِفيٌّ َعن َها ُقل  ِإنهَما ِعل ُمَها ِعنَد ّللاه َتًة َيس  يُكم  ِإاله َبغ 

َلُموَن {  النهاِس اَل َيع 
 

َساَها...{  وقوله: }َأيهاَن ُمر 
 المرسى فى موضع رفع.

ِض{ ثقل على أهل األر  َماَواِت َواأَلر   ض والسماء أن يعلموه.}َثُقَلت  ِفي السه
م ومؤخر؛ ومعناه يسألونك عنها كأنك حِفى  بها. ويقال فى  { كأنك حفى  عنها مقد  وقوله: }َكَأنهَك َحِفيٌّ

 التفسير كأنك حِفى  أى كأنك عالم بها.
 

َلمُ  عًا َواَل َضر ًا ِإاله َما َشآَء ّللاهُ َوَلو  ُكنُت أَع  ِسي َنف  ِلُك ِلَنف  ُت ِمَن ال َخي ِر َوَما  } ُقل اله َأم  َثر  َتك  ال َغي َب اَلس 
ِمُنوَن { ٍم ُيؤ  وُء ِإن  َأَنا  ِإاله َنِذيٌر َوَبِشيٌر لِ َقو  ِنَي السُّ  َمسه

 
ُت ِمَن ال َخي ِر...{ َثر  َتك  َلُم ال َغي َب اَلس   وقوله: }َوَلو  ُكنُت أَع 

ة المخصبة، ولعرفت الغالء فاستعددت له يقول: لو كنت أعلم الغيب ألعددت للسنة المجدبة من السن
ص. هذا قول محمد صلى هللا عليه وسلم.  فى الُرخ 

 
اَها َحَمَلت   ُكَن ِإَلي َها َفَلماه َتَغشه َجَها ِلَيس  ٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمن َها َزو  اًل َخِفيفاً } ُهَو الهِذي َخَلَقُكم  مِ ن نهف   َحم 

ت  ِبِه َفَلمهآ َأث قَ  اِكِريَن {َفَمره َ َربهُهَما َلِئن  آَتي َتَنا َصاِلحًا لهَنُكوَننه ِمَن الشه َعَوا ّللاه  َلت  ده
 

اًل َخِفيفًا...{  وقوله: }َحَمَلت  َحم 
 الماء خفيف على المرأة إذا حملت.

ت به: قامت به وقعدت. ت  ِبِه{ فاستمر    }َفَمره
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{: دنت والدتها ، أتاها إبليس فقال: ماذا فى بطنك؟ فقالت: ال أدرى. قال: فلعله بهيمة، }َفَلمهآ َأث َقَلت 
فما تصنعين لى إن دعوت هللا لِك حتى يجعله إنسانا؟ قالت: قل، قال: تسم ينه باسمى. قالت: وما 
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مته عبد الحارث، ولم تعرفه أنه إبليس.  أسمك؟ قال: الحرث. فسه
 

 (المعاني الواردة في آيات سورة ) األعراف 
ِرُكوَن {  } َفَلمهآ آَتاُهَما َصاِلحًا َجَعاَل َلُه ُشَرَكآَء ِفيَمآ آَتاُهَما َفَتَعاَلى ّللاهُ َعمها ُيش 

 
 وقوله: }َجَعاَل َلُه ُشَرَكآَء...{

كًا".  إذ قالت: عبد الحارث، وال ينبغى أن يكون عبدا إال هلل. ويقرأ: "ِشر 
 

ُلُق َشي   ِرُكوَن َما اَل َيخ  َلُقوَن {} َأُيش   ئًا َوُهم  ُيخ 
 

ئًا...{ ُلُق َشي  ِرُكوَن َما اَل َيخ   وقوله: }َأُيش 
َلُقوَن{ وال يمِلكون.  أراد األلهة بـ )ما(، ولم يقل: من، ثم جعل فعلهم كفعل الرجال. وقل: }َوُهم  ُيخ 

 
ُفَسُهم  َينُصُروَن { رًا َواَل َأن  َتِطيُعوَن َلُهم  َنص   } َواَل َيس 

 
َتِطيُعوَن...{وقوله:   }َواَل َيس 

 فجعل الفعل للرجال.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) األعراف (
ُتُموُهم  َأم  َأن ُتم  َصاِمُتوَن { ُعوُهم  ِإَلى ال ُهَدى اَل َيتهِبُعوُكم  َسَوآٌء َعَلي ُكم  َأَدَعو   } َوِإن َتد 

 
ُعوُهم  ِإَلى ال ُهَدى...{  وقوله: }َوِإن َتد 

ُع المشركون اآللهة إلى الهدى ال يتبعوهم. يقول:  إن َيد 
ُتم  َصاِمُتوَن{ ولم يقل: أم صممتُّم. وعلى هذا أكثر كالم العرب:  ُتُموُهم  َأم  َأن  وقوله: }َسَوآٌء َعَلي ُكم  َأَدَعو 

 أن يقولوا: سواء على  أقمت أم قعدت. ويجوز: سواء علىه أقمت أم أنت قاعد؛ قال الشاعر:
 ذا ما أصلح هللا أمرهم * علينا َأَدث ٌر ما ُلُهم أم َأصاِرمسواء إ

 وأنشدنى الكسائى:
ُر أم ِبته ليلة * ِبأهل الِقباب ِمن ُنميِر بِن عاِمرِ    سواء عليك النف 
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وأنشده بعضهم )أو أنت بائت( وجاز فيها )أو( لقوله: النفر؛ ألنك تقول: سواء عليك الخير والشر، 
الواو )أو( ألن المعنى جزاء؛ كما تقول: اضربه قام أو قعد. فـ )أو( إلى معنى العموم  ويجوز مكان

 كذهاب الواو.
 

َمُعوا  َوَتَراُهم  َينُظُروَن ِإَلي َك َوُهم  اَل ُيب ِصُروَن { ُعوُهم  ِإَلى ال ُهَدى اَل َيس   } َوِإن َتد 
 

 وقوله: }َوَتَراُهم  َينُظُروَن ِإَلي َك...{
لهة: أنها ُصَور ال تبصر. ولم يقل: وتراها ألن لها أجساما وعيونا. والعرب تقول للرجل يريد اآل

 القريب من الشىء: هو ينظر، وهو ال يراه، والمنازل تتناظر إذا كان بعضها بحذاء بعض.
 

ي َطاِن َتَذكهُروا  َفِإَذا هُ  ُهم  َطاِئٌف مِ َن الشه  م مُّب ِصُروَن {} ِإنه الهِذيَن اتهَقوا  ِإَذا َمسه
 

ُهم  َطاِئٌف...{  وقوله: }ِإَذا َمسه
 وقرأ إبراهيم النخعى )َطي ف( وهو اللمم والذنب }َفِإَذا ُهم مُّب ِصُروَن{ أى منتهون إذا أبصروا.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) األعراف (

ِصُرو  وَنُهم  ِفي ال َغيِ  ُثمه اَل ُيق  َواُنُهم  َيُمدُّ  َن {} َوِإخ 
 

}... َواُنُهم   وقوله }َوِإخ 
ِصُروَن( يعنى  ، فال يتذك رون وال ينتهون، فذلك قوله: )ثم ال ُيق  وَنُهم( فى الغى  إخوان المشركين )ُيمدُّ

ُصرون( لكان  المشركين وشياطيَنهم. والعرب تقول: قد َقُصر عن الشىء وأقصر عنه. فلو قرئت )َيق 
 صوابا.

 
بِ ُكم   } َوِإَذا َلم  َتأ ِتِهم   بِ ي َهاَذا َبَصآِئُر ِمن ره َتَبي َتَها ُقل  ِإنهَمآ َأتهِبُع َما ِيوَحى ِإَليه ِمن ره  ِبآَيٍة َقاُلوا  َلو اَل اج 

ِمُنوَن { ٍم ُيؤ  َمًة لِ َقو   َوُهًدى َوَرح 
 

َتَها...{ َتَبي   وقوله: }َوِإَذا َلم  َتأ ِتِهم  ِبآَيٍة َقاُلوا  َلو اَل اج 
   افتعلتها. وهو من كالم العرب؛ جائز أن يقال: اختار الشىء، وهذا اختياره.يقول: هال
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َحُموَن { َتِمُعوا  َلُه َوَأنِصُتوا  َلَعلهُكم  ُتر   } َوِإَذا ُقِرىَء ال ُقر آُن َفاس 
 

َتِمُعوا  َلُه َوَأنِصُتوا ...{  وقوله: }َوِإَذا ُقِرىَء ال ُقر آُن َفاس 
س يتكلمون فى الصالة المكتوبة، فيأتى الرجل القوم فيقول: كم صليتم؟ فيقول: كذا قال: كان النا

 وكذا. فنهوا عن ذلك، فحرم الكالم فى الصالة لما أنزلت هذه اآلية.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنفال (
ُسوِل َفاته  ِ َوالره َفاِل ُقِل اأَلنَفاُل َّلله َأُلوَنَك َعِن اأَلن  َ َوَرُسوَلُه ِإن } َيس  ِلُحوا  َذاَت ِبي ِنُكم  َوَأِطيُعوا  ّللاه ُقوا  ّللاهَ َوَأص 

ِمِنيَن {  ُكنُتم مُّؤ 
 

َفاِل...{ َأُلوَنَك َعِن اأَلن   وقوله: }َيس 
نزلت فى أنفال أهل بدر. وذلك أن النبى صلى هللا عليه وسلم لم ا رأى ِقل ة الناس وكراهيتهم للقتال 

يال فله كذا، ومن أسر أسيرا فله كذا. فلما فرغ من أهل بدر قام سعد بن ُمَعاذ فقال: قال: من قتل قت
لت هؤالء ما سمهيت لهم بقى كثير من المسلمين بغير شىء، فأنزل هللا تبارك  يا رسول هللا إن نفه

ُسوِل{: يصنع فيها ما يشاء، فسكتوا وفى انفسهم م ِ َوالره  ن ذلك كراهية.وتعالى: }ُقِل اأَلنَفاُل َّلله
 

ِمِنيَن َلَكاِرُهوَن { َرَجَك َربَُّك ِمن َبي ِتَك ِبال َحقِ  َوِإنه َفِريقًا مِ َن ال ُمؤ   } َكَمآ َأخ 
 

}... ِتَك ِبال َحقِ  َرَجَك َربَُّك ِمن َبي   وقوله: }َكَمآ َأخ 
َرجك وهم كارهون. و  يقال فيها: على كره منهم، فامض ألمر هللا فى الغنائم كما مضيت على ُمخ 

ِلمنا قتاال فنستعده له. فذلك  يسألونك عن األنفال كما جادلوك يوم بدر فقالوا: أخرجتنا للغنيمة ولم تع 
َدَما َتَبيهَن{   قوله: }ُيَجاِدُلوَنَك ِفي ال َحقِ  َبع 
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َد َما َتَبيهَن َكَأنهَما ُيَساُقوَن ِإَلى ا َدى } ُيَجاِدُلوَنَك ِفي ال َحقِ  َبع  ِت َوُهم  َينُظُروَن * َوِإذ  َيِعُدُكُم ّللاهُ ِإح  ل َمو 
َكِة َتُكوُن َلُكم  َوُيِريُد ّللاهُ َأن ُيِحقه الحَ  و  وَن َأنه َغي َر َذاِت الشه َطَع الطهاِئَفِتي ِن َأنهَها َلُكم  َوَتَودُّ قه ِبَكِلَماِتِه َوَيق 

 َداِبَر ال َكاِفِريَن {
 

َدَما َتَبيهَن...{وقوله: }ُيَجا  ِدُلوَنَك ِفي ال َحقِ  َبع 
{ أمر المسلمين أن يتآسوا فى الغنائم بعد ما أمضيت لهم، أمرا  ِنُكم  ِلُحوا َذاَت َبي  وقوله: }فاتهُقوا هللا َوَأص 

 ليس بواجب.
{ ف َدى الطهاِئَفِتي ِن{، ثم قال }َأنهَها َلُكم  نصب )إحدى الطائفتين( بـ "يعد" ثم كر ها وقوله: }َوِإذ  َيِعُدُكُم ّللاهُ ِإح 

على أن يِعدكم أن إحدى الطائفتين لكم كما قال: }فهل ينظرون ِإال الساعة{ ثم قال:}َأن َتأ ِتيهم بغتة{ 
فَأن فى موضع نصب كما نصبت الساعة وقوله: }ولوال ِرجال مؤِمنون وِنساء مؤِمنات{ رفعهم بـ 

 فى موضع رفع بـ "لوال"."لوال"، ثم قال: }َأن تطئوهم{ فأن 
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنفال (
ِدِفيَن { ُكم  ِبَأل ٍف مِ َن ال َمالِئَكِة ُمر  َتَجاَب َلُكم  َأنِ ي ُمِمدُّ َتِغيُثوَن َربهُكم  َفاس   } ِإذ  َتس 

 
ِدِفيَن...{  وقوله: } ِبَأل ٍف مِ َن ال َمالِئَكِة ُمر 

َدفين( فأما  )مرِدفين( فمتتابعين، و)مرَدفين( ُفِعل بهم. ويقرأ )ُمر 
 

ِ ِإنه ّللاهَ  ُر ِإاله ِمن  ِعنِد ّللاه َمِئنه ِبِه ُقُلوُبُكم  َوَما النهص  َرى َوِلَتط    َعِزيٌز َحِكيٌم {} َوَما َجَعَلُه ّللاهُ ِإاله ُبش 
 

 وقوله: }َوَما َجَعَلُه ّللاهُ...{
َرى{.هذه الهاء لإلرداف: ما جعل هللا    اإلرداف }ِإاله ُبش 
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ِهَب  َرُكم  ِبِه َوُيذ  َمآِء َمآًء لِ ُيَطهِ  ُل َعَلي ُكم مِ ن السه ن ُه َوُيَنزِ  يُكُم النَُّعاَس َأَمَنًة مِ  ي َطاِن } ِإذ  ُيَغشِ  َز الشه َعنُكم  ِرج 
َداَم { ِبَط َعَلى ُقُلوِبُكم  َوُيَثبِ َت ِبِه اأَلق   َوِلَير 

 
ن ُه...{و  يُكُم النَُّعاَس َأَمَنًة مِ   قوله: }ِإذ  ُيَغشِ 

بات المسلمون ليلة بدر على غير ماء، فأصبحوا مجِنِبين، فوسوس إليهم الشيطان فقال: تزعمون 
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كم على الماء تصل ون مجِنِبين، فأرسل هللا عليهم  أنكم على دين هللا وأنتم على غير الماء وعدو 
ز الشيطان يعنى وسوسته، وكانوا فى رمل تغيب فيه  السماء وشربوا واغتسلوا؛ وأذهب هللا عنهم ِرج 

َداَم{. ده المطر حتى اشتد  عليه الرجال، فذلك قوله: }َوُيَثبِ َت ِبِه اأَلق   األقدام فشد 
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنفال (
َب } ِإذ  ُيوِحي َربَُّك ِإَلى ال َمالِئَكِة َأنِ ي َمَعُكم  فَ  َثبِ ُتوا  الهِذيَن آَمُنوا  َسُأل ِقي ِفي ُقُلوِب الهِذيَن َكَفُروا  الرُّع 

ِرُبوا  ِمن ُهم  ُكله َبَناٍن { َناِق َواض  َق اأَلع  ِرُبوا  َفو   َفاض 
 

 وقوله: }ِإذ  ُيوِحي َربَُّك ِإَلى ال َمالِئَكِة َأنِ ي َمَعُكم  َفَثبِ ُتوا  الهِذيَن آَمُنوا ...{
يعنى  -الَمَلك يأتى الرجل من أصحاب محمد صلى هللا عليه وسلم فيقول: سمعت هؤالء القوم  كان

ث المسلمون بعضهم بعضا بذلك  -أبا سفيان وأصحابه  ، فيحد  يقولون: وهللا لئن حملوا علينا لننكِشَفنه
 فتقوى أنفسهم. فذلك وحيه إلى المالئكة.

َناقِ  َق اأَلع  ِرُبوا  َفو   { علهمهم مواضع الضرب فقال: اضربوا الرءوس واأليدى واألرجل.وقوله: }َفاض 
ِرُبوا  ِمن ُهم  ُكله َبَناٍن{.  فذلك قوله: }َواض 

 
 } ذاِلُكم  َفُذوُقوُه َوَأنه ِلل َكاِفِريَن َعَذاَب النهاِر {

 
 وقوله: }ذاِلُكم  َفُذوُقوُه...{

  خاطب المشركين.
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( من جهتين. أما إحداهما: وذلك بأن للكافرين عذاب ثم قال: }َوَأنه ِلل َكا ِفِريَن َعَذاَب النهاِر{ فنصب )َأن 
 النار، فألقيت الباء فنصبت. والنصب اآلخر أن تضمر فعال مثل قول الشاعر:

َأًة وَبَدَدا  تسمع لألحشاء منه لغطا * ولليدين ُجس 
لموا َ}َأنه ِلل َكاِفِريَن َعَذاَب النهاِر{. وإن شئت جعلت أضمر )وترى لليدين( كذلك قال }ذاِلُكم  َفُذوُقوُه{ واع

)أن( فى موضع رفع تريد: }ذاِلُكم  َفُذوُقوُه{ وذلكم }َأنه ِلل َكاِفِريَن َعَذاَب النهاِر{ ومثله فى كتاب هللا تبارك 
ِعِهم  وَعَلى َأب َصاِرِهم   ثنى وتعالى: }َخَتَم ّللا ُ َعَلى ُقُلوِبِهم  وَعَلى َسم  ِغَشاَوًة{ قرأها عاصم فيما حد 

 المفضل، وزعم أن عاصما أخذها عليه مرتين بانصب. وكذلك قوله: }وُحوٌر ِعيٌن{.
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فًا لِ ِقَتاٍل َأو  ُمَتَحيِ زًا ِإَلى ِفَئٍة َفَقد  َبآَء ِبَغَضٍب م ِ  َمِئٍذ ُدُبَرُه ِإاله ُمَتَحرِ  ِ َوَمأ َوا } َوَمن ُيَولِ ِهم  َيو  ُه َجَهنهُم َن ّللاه
 َوِبئ َس ال َمِصيُر {

 
فًا لِ ِقَتاٍل َأو  ُمَتَحيِ زًا ِإَلى ِفَئٍة...{  وقوله: }ِإاله ُمَتَحرِ 

هو استثناء والمتحيِ ز غير َمن. وإن شئت جعلته ِمن صفة َمن، وهو على مذهب قولك: إال أن 
شيا، ويأتيك إال أن تمنعه الرحلة. وال يوليهم؛ يريد الكر ة، كما تقول فى الكالم: عبدهللا يأتيك إال  ما

يكون )إال( ها هنا على معنى قوله }إلى طعام غيَر ناظرين إَناُه{ ألن )غير( فى مذهب )ال( ليست 
 فى مذهب )إال(.

 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنفال (
َ َقَتَلُهم  َوَما َرَمي َت ِإذ   ُتُلوُهم  َواَلِكنه ّللاه ِمِنيَن ِمن ُه َبالًء َحَسنًا ِإنه } َفَلم  َتق  ِلَي ال ُمؤ  َرَمي َت َواَلِكنه ّللاهَ َرَمى َوِلُيب 

َ َسِميٌع َعِليٌم {  ّللاه
 

  وقوله: }َوَما َرَمي َت ِإذ  َرَمي َت َواَلِكنه ّللاهَ َرَمى...{
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وجوه القوم، وقال: "شاهت دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم بدر بكف  من تراب فحثاه فى 
 الوجوه"، أى قبحت، فكان ذلك أيضا سبب هزمهم.

 
 } ذاِلُكم  َوَأنه ّللاهَ ُموِهُن َكي ِد ال َكاِفِريَن {

 
 وقوله: }ذاِلُكم  َوَأنه ّللاهَ ُموِهُن َكي ِد ال َكاِفِريَن...{

نت ونصبت، ومثله: )إن  ّللا َ  َرُه( و و)مَوهِ ن(. فإن شئت أضفت، وإن شئت نو  ِرِه، وَبالٌغ أم   َباِلُغ أم 
 )كاشفاُت ُضرِ ه، وكاِشَفاٌت ُضرهه(.

 
ِنيَ  ِتُحوا  َفَقد  َجآَءُكُم ال َفت ُح َوِإن َتنَتُهوا  َفُهَو َخي ٌر لهُكم  َوِإن َتُعوُدوا  َنُعد  َوَلن ُتغ  َتف  ئًا } ِإن َتس   َعن ُكم  ِفَئُتُكم  َشي 

ِمِنيَن {َوَلو  َكُثَرت  َوَأنه  َ َمَع ال ُمؤ   ّللاه
 

َفت ُح...{ ِتُحوا  َفَقد  َجآَءُكُم ال  َتف   وقوله: }ِإن َتس 
ِتُحوا   َتف  قال أبو جهل يومئذ: اللهم انصر أفضل الدينين وأحقهه بالنصر، فقال هللا تبارك وتعالى }ِإن َتس 
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 َفَقد  َجآَءُكُم ال َفت ُح{ يعنى النصر.
ِمِنيَن{ قال: كسر ألفها أحب إلى  من فتحها؛ ألن فى قراءة عبدهللا: )وإن هللا  وقوله: }َوَأنه ّللاهَ  َمَع ال ُمؤ 

 } ئًا َوَلو  َكُثَرت  ِنَي َعن ُكم  ِفَئُتُكم  َشي  ن هذا كسرها باالبتداء. ومن فتحها أراد }َوَلن ُتغ  لمع المؤمنين( فحسه
 نصبا ألن الخفض يصلح فيها.يريد: لكثرتها وألن هللا مع المؤمنين، فيكون موضعها 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنفال (

َ َشِديُد ال ِعَقاِب { َلُموا  َأنه ّللاه ًة َواع   } َواتهُقوا  ِفت َنًة اله ُتِصيَبنه الهِذيَن َظَلُموا  ِمنُكم  َخآصه
 

}...  وقوله: }َواتهُقوا  ِفت َنًة اله ُتِصيَبنه
ف من الجزاء وإن كان نهيا. ومثله قوله }يأيها النمل ادخلوا مساِكنكم ال أمرهم ثم نهاهم َِ ، وفيه َطَر

  يحِطمنهكم{ أمرهم ثم نهاهم، وفيه تأويل الجزاء.
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َفُكُم النهاُس َفآَواُكم  وَ  ِض َتَخاُفوَن َأن َيَتَخطه َعُفوَن ِفي اأَلر  َتض  ُكُروا  ِإذ  َأنُتم  َقِليٌل مُّس  ِرِه } َواذ  َأيهَدُكم ِبَنص 
ُكُروَن {  َوَرَزَقُكم  مِ َن الطهيِ َباِت َلَعلهُكم  َتش 

 
َعُفوَن...{ َتض  ُكُروا  ِإذ  َأنُتم  َقِليٌل مُّس   وقوله: }َواذ 

ة.  نزلت فى المهاجرين خاصه
ِرِه{ أى قوهاكم. { يعنى إلى المدينة، }َوَأيهَدُكم ِبَنص   وقوله: }َفآَواُكم 

 
َلُموَن {} ياَأيُّ  ُتم  َتع  ُسوَل َوَتُخوُنوا  َأَماَناِتُكم  َوَأن  َ َوالره  َها الهِذيَن آَمُنوا  اَل َتُخوُنوا  ّللاه

 
}... ُسوَل َوَتُخوُنوا  َأَماَناِتُكم  َ َوالره  وقوله: }اَل َتُخوُنوا  ّللاه

 إن شئت جعلتها جزما على النهى، وإن شئت جعلتها صرفا ونصبتها؛ قال:
  تنه عن ُخُلٍق وتأِتَى ِمثَله * عار عليك ِإذا فعلت عظيمال

 وفى إحدىالقراءتين )وال تخونوا أماناِتكم( فقد يكون أيضا هنا جزما ونصبا.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنفال (
َقانًا وَ  َعل لهُكم  ُفر  ِل } ِيا َأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  ِإن َتتهُقوا  ّللاهَ َيج  ِفر  َلُكم  َوّللاهُ ُذو ال َفض  ُيَكفِ ر  َعنُكم  َسيِ َئاِتُكم  َوَيغ 
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 ال َعِظيِم {
 

َقانًا...{ َعل لهُكم  ُفر   وقوله: }َإن َتتهُقوا  ّللاهَ َيج 
 يقول: فتحا ونصرا. وكذلك قوله }يوم الفرقاِن يوم التقى الجمعاِن{ يوم الفتح والنصر.

 
ُكُر ِبَك  ُكُر ّللاهُ َوّللاهُ َخي ُر ال َماكِ } َوِإذ  َيم  ُكُروَن َوَيم  ِرُجوَك َوَيم  ُتُلوَك َأو  ُيخ   ِريَن {الهِذيَن َكَفُروا  ِلُيث ِبُتوَك َأو  َيق 

 
ِرُجوَك...{ ُتُلوَك َأو  ُيخ  ُكُر ِبَك الهِذيَن َكَفُروا  ِلُيث ِبُتوَك َأو  َيق    وقوله: }َوِإذ  َيم 
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من قريش فقالوا: ما ترون فى محمد )صى هللا عليه وسلم( ويدخل إبليس عليهم فى اجتمع نفر 
صورة رجل من أهل نجد، فقال عمرو بن هشام: أرى أن تحبسوه فى بيت وُتَطيِ نوه عليه وتفتحوا له 

َتِرى  بن  ُكو ة وتضيِ قوا عليه حتى يموت. فأبى ذلك إبليس وقال: بئس الرأى رأيك، وقال أبو الَبخ 
شام: أرى أن يحمل على بعير ثم يطرد به حتى يهلك أو يكفيكموه بعض العرب، فقال إبليس: بئس ه

الرأى! أتخرجون عنكم رجال قد أفسد عام تكم فيقع إلى غيركم! فعل ه يغزوكم بهم. قال الفاسق أبو 
ا رأى جهل: أرى أن نمشى إليه برجل من كل فخذ من قريش فنضربه بأسيافنا، فقال إبليس: الرأى م

ة هو وأبو  هذا الفتى، وأتى جبريل عليه السالم إلى النبى  صلى هللا عليه وسلم بالخبر، فخرج من مكه
 بكر. فقوله )ليثبتوك(: ليحبسوك فى البيت. )أو يخِرجوك( على البعير )أو يقتلوك(.

 
َمآِء َأِو ائ ِتَنا ِبَعَذاٍب َأِليٍم } َوِإذ  َقاُلوا  اللهُهمه ِإن َكاَن َهاَذا ُهَو ال َحقه ِمن  ِعنِدَك َفَأم   َنا ِحَجاَرًة مِ َن السه ِطر  َعَلي 

} 
 

  وقوله: }َقاُلوا  اللهُهمه ِإن َكاَن َهاَذا ُهَو ال َحقه ِمن  ِعنِدَك...{

(2/80) 

 

فى )الحق( النصب والرفع؛ إن جعلت )هو( اسما رفعت الحق بهو. وإن جعلتها عمادا بمنزلة الصلة 
الحق. وكذلك فافعل فى أخوات كان، وأظن  وأخواتها؛ كما قال هللا تبارك وتعالى }ويرى الِذين نصبت 
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أوتو الِعلم الذى أنِزل إليك ِمن ربك هو الحق{ تنصب الحق ألن )رأيت( من أخوات ظننت. وكل 
موضع صلحت فيه يفعل أو فعل مكان الفعل المنصوب ففيه العماد ونصب الفعل. وفيه رفعه بهو 

لى أن تجعلها اسما، وال بد  من األلف والالم إذا وجدت إليهما السبيل. فإذا قلت: وجدت عبدهللا هو ع
خيرا منك وشرا منك أو أفضل منك، ففيما أشبه هذا الفعل النصب والرفع. النصب على أن ينوى 

اك هو األلف والالم, وإن لم يكن إدخالهما. والرفع على أن تجعل )هو( اسما؛ فتقول: ظننت أخ
أصُغر منك وهو أصغَر منك. وإذا جئت إلى األسماء الموضوعة مثل عمرو، ومحمد، أو المضافة 

مثل أبيك، وأخيك رفعتها، فقلت: أظن  زيدا هو أخوك، وأظن  أخاك هو زيد، فرفعت؛ إذا لم تأت 
كن فيه بعالمة المردود، وأتيت بهو التى هى عالمة االسم، وعالمة المردود أن يرجع كل فعل لم ت

ألف والم بألف والم ويرجع على االسم فيكون )هو( عمادا لالسم و)األلف والالم( عماد للفعل. فلمها 
لم ُيقَدر على األلف والالم ولم يصلح أن ُتنويا فى زيد ألنه فالن، وال فى األخ ألنه مضاف، آثروا 

ل، وال يصلح ذلك فى الرفع؛ وصلح فى )أفضل منك( ألنك تلقى )من( فتقول: رأيتك أنت األفض
)زيد( وال فى )األخ( أن تنوى فيهما ألفا والما. وكان الكسائى  يجيز ذلك فيقول: رأيت أخاك هو زيدا، 
ورأيت زيدا هو أخاك. وهو جائز كما جاز فى )أفضل( للنية نية األلف والالم. وكذلك جاز فى زيد، 

فتقول: رأيت زيدا هو قائم ورأيت عمرا هو  وأخيك. وإذا أمكنتك األلف والالم ثم لم تأت بهما فارفع؛
 جالس. وقال الشاعر:

ك لن تزال نِجىه َهم  * تبيت الليل أنت له ضجيع  إِجده
:   ويجوز النصب فى )ليت( بالعماد، والرفع لمن قال: ليتك قائما. أنشدنى الكسائى 

(2/81) 

 

 لليت الشباب هو الرجيع على الفتى * والشيب كان هو البدُئ األو  
 ونصب فى )ليت( على العماد ورفع فى كان على االسم. والمعرفة والنكرة فى هذا سواء.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنفال (

َيَتاَمى َوال َمسَ  َبى َوال  ُسوِل َوِلِذي ال ُقر  ِ ُخُمَسُه َوِللره ٍء َفَأنه َّلله ُتم  مِ ن َشي  َلُموا َأنهَما َغِنم  ِبيِل اِكيِن وَ } َواع  اب ِن السه
َعاِن َوّللاهُ عَ  َم ال تََقى ال َجم  َقاِن َيو  َم ال ُفر  ِدَنا َيو  َنا َعَلى َعب  ِ َوَمآ َأنَزل  ُتم  ِباَّلله ٍء َقِديٌر {ِإن ُكنُتم  آَمن   َلى ُكلِ  َشي 

 
ِ ُخُمَسُه...{ ٍء َفَأنه َّلله ُتم  مِ ن َشي  َلُموا َأنهَما َغِنم   وقوله: }َواع 

له وآخره ألنه جزاء بمنزلة قوله }ُكِتَب عليه َأنه َمن  َتوالهُه فَأنهُه ُيِضلُّه{ وبمنزلة قوله  دخلت ( فى أو  )َأنه
( اآلِخرة أن تكسَر ألفها ألن  َلُموا َأنه َمن  يحاِدِد ّللاه ورسوَله فَأنه له ناَر جهنهم{ ويجوز فى )أن  }َألم َيع 
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ت: )اعلموا أن  ما غنمتم من شىء ّللف  خمسه( تصلح، فإذا صلح سقوطها يجوز؛ أال ترى أنك لو قل
 سقوطها كسرها.

َيَتاَمى َوال َمَساِكيِن{: يتامى الناس  َبى{: قرابِة رسول هللا صل ى هللا عليه وسلم }َوال  وقوله: }َوِلِذي ال ُقر 
 ومساكينِهم، ليس فيها يتامى بنى هاشم وال مساكيُنهم.

 
ُتم  ِفي ال مِ } ِإذ  َأنُتم  ِبال عُ  َتَلف  َفَل ِمنُكم  َوَلو  َتَواَعدتُّم  اَلخ  ُب َأس  ك  َوى َوالره َوِة ال ُقص  َيا َوُهم ِبال ُعد  ن  َوِة الدُّ يَعاِد د 

َيى َمن  َحيه َعن َبيِ نَ  ِلَك َمن  َهَلَك َعن َبيِ َنٍة َوَيح  ُعواًل لِ َيه  رًا َكاَن َمف  ِضَي ّللاهُ َأم  َ َلَسِميٌع َواَلِكن لِ َيق  ٍة َوِإنه ّللاه
 َعِليٌم {

 
ن َيا...{ َوِة الدُّ  وقوله: }ِإذ  َأنُتم  ِبال ُعد 

ة.   والعدوة: شاطئ الوادى )الدينا( مما يلى المدينة، و)القصوى( مما يلى مك 
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{ يعنى أبا سفيان والِعيَر، كانوا على شاطئ البحر. و  َفَل ِمنُكم  ُب َأس  ك  { وقوله }َوالره َفَل ِمنُكم  قوله }َأس 
 نصبت؛ يريد: مكانا أسفَل منكم. ولو وصفهم بالتسفل وأراد: والركب أشد تسف ال لجاز ورفع.

َيى َمن  َحيه َعن َبيِ َنٍة{ كتابتها على األدغام بياء واحدة, وهى أكثر قراءة القراء. وقد قرأ  وقوله: }َوَيح 
َِ عن بي نة( بإظهارها. وإنما أ دغموا الياء مع الياء وكان ينبغى لهم أال يفعلوا؛ ألن بعضهم )َحيِى

الياء اآلِخرة لزمها النصب فى َفَعَل، فأدغموا لم ا التقى حرفان متحركان من جنس واحد. ويجوز 
اإلدغام فى االثنين للحركة الالزمة للياء اآلخرة، فتقول للرجلين: قد َحي ا، وَحِييا. وينبغى للجمع أال 

صيبها الرفع وما قبلها مكسور، فينبغى لها أن تسكن فتسقط بواو الجمع. وربما يدغم ألن  ياءه ي
دة. فقالوا فى َحِييت َحيُّوا،  أظهرت العرب اإلدغام فى الجمع إرادة تأليف األفعال وأن  تكون كلها مشد 

 وفى عِييت َعيُّوا؛ أنشدنى بعضهم:
بِ َيِحدن ِبنا عن كل  َحىٍ  كأننا * أخاريس َعيُّوا بالسال  م وبالنهس 

 يريد الن َسَب. وقال اآلخر:
ثناُهُم َشِغَبوا  ِمن الذين إذا قلنا: َحِديَثكم * َعيُّوا، وإن نحن َحده

وقد اجتمعت العرب على إدغام التحي ة والتحي ات بحركة الياء األخيرة فيها؛ كما استحب وا إدغام عىه 
يا؛ وهو أقل من اإلدغام فى وَحىه بالحركة الالزمة فيها. وقد يستقيم أن تدغم  يا وَيع  الياء والياء فى َيح 

؛ ألن يحيا يسكن ياؤها إذا كانت فى موضع رفع، فالحركة فيها ليست الزمة. وجواز ذلك أنك إذا  حى 
َتى{ استقام إدغامها ها هنا؛ ثم  ِيَى الَمو  نصبتها كقول هللا تبارك وتعالى }َأليس ذِلك ِبقاِدٍر على َأن ُيح 
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 الكالم، فيكون فى رفعه وجزمه باإلدغام؛ فتقول )هو ُيِحىُّ وُيِميت(؛ أنشدنى بعضهم:تؤلِ ف 
ِة َبي تها َفُتِعىُّ   وكأنها بين النساِء سِبيكٌة * تمشى ِبُسده

  وكذلك َيَحيهان وَيَحيُّون.

(2/83) 

 

َماَلُهم  َوَقاَل اَل َغاِلَب َلُكمُ  ي َطاُن أَع  ِفَئَتاِن } َوِإذ  َزيهَن َلُهُم الشه َم ِمَن النهاِس َوِإنِ ي َجاٌر لهُكم  َفَلمها َتَرآَءِت ال  َيو   ال 
َن ِإنهي َأَخاُف ّللاهَ َوّللاهُ َشِدي ن ُكم  ِإنهي َأَرى َما اَل َتَرو   ُد ال ِعَقاِب {َنَكَص َعَلى َعِقَبي ِه َوَقاَل ِإنِ ي َبِريٌء مِ 

 
...{وقوله: }َوِإذ  َزيهَن َلُهُم الشه  َم ِمَن النهاِس َوِإنِ ي َجاٌر لهُكم  َماَلُهم  َوَقاَل اَل َغاِلَب َلُكُم ال َيو   ي َطاُن أَع 

ُشم. قال الفر اء: وقوله }َوِإنِ ي  هذا إبليس تمثل فى صورة رجل من بنى ِكنانة يقال له ُسَراقة بن ُجع 
{ من قومى بنى كنانة أاله يعرضوا لكم، وأن ي كونوا معكم على محمد )صل ى هللا عليه وسل م( َجاٌر لهُكم 

فلمها عاين المالئكَة عرفهم فـ "َنَكَص على َعِقَبي ه"، فقال له الحرث بن هشام: يا سراقة أفرارا من غير 
ن(.  قتال! فقال )إنى َأَرى ما ال َتَرو 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنفال (

َباَرُهم  َوُذوُقوا  َعَذاَب ال َحِريِق {} َوَلو  َتَرى ِإذ  َيَتَوفهى ا ِرُبوَن ُوُجوَهُهم  َوَأد   لهِذيَن َكَفُروا  ال َمالِئَكُة َيض 
 

َباَرُهم  َوُذوُقوا ...{ ِرُبوَن ُوُجوَهُهم  َوَأد   وقوله: }َيض 
ِرُموَن َناِكُسو ُرُءوِسهم ِعن دَ  َربِ ِهم َربهَنا{ يريد  يريد: ويقولون، مضمرة؛ كما قال: }وَلو  َتَرى إِذ الُمج 

 يقولون: )َربهنا(. وفى قراءة عبد هللا }َوِإذ  يرفع ِإبراِهيُم القواِعَد من البيِت وِإسماعيُل{ يقوالن }َربهنا{.
 

َ َلي َس ِبَظالهٍم لِ ل َعِبيِد { ِديُكم  َوَأنه ّللاه َمت  َأي   } ذاِلَك ِبَما َقده
 

َ َلي َس    ِبَظالهٍم لِ ل َعِبيِد...{وقوله: }َوَأنه ّللاه

(2/84) 
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{ و بـ }َأنه ّللاهَ{.  َمت  َأي ِديُكم  ( فى موضع نصب إذا جعلت )ذلك( نصبا وأردت: فعلنا }ذاِلَك ِبَما َقده )َأن 
( فى موضع رفع؛ كما تقول: هذا ذاك.  وإن شئت جعلت )ذلك( فى موضع رفع، فتجعل )أن 

 
َن َواله  َ َقِويٌّ َشِديُد ال ِعَقابِ } َكَدأ ِب آِل ِفر َعو  ِ َفَأَخَذُهُم ّللاهُ ِبُذُنوِبِهم  ِإنه ّللاه ِلِهم  َكَفُروا  ِبآَياِت ّللاه  { ِذيَن ِمن َقب 

 
َن...{  وقوله: }َكَدأ ِب آِل ِفر َعو 

 يريد: كذ ب هؤالء كما كذ ب آُل فرعون، فنزل بهم كما نزل بآل فرعون.
 

 نفال (الواردة في آيات سورة ) األ
َفُهم  َلَعلهُهم  َيذهكهُروَن { د  ِبِهم مهن  َخل  ِب َفَشرِ   } َفِإمها َتث َقَفنهُهم  ِفي ال َحر 

 
}... َفُهم  د  ِبِهم مهن  َخل  ِب َفَشرِ   وقوله: }َفِإمها َتث َقَفنهُهم  ِفي ال َحر 

{. }َلَعلهُهم  َيذهكهُروَن{ يريد: إن أَسرتهم يا محمد فنك ل بهم َمن خلفهم ممن تخاف نقضه لل د  ِبِهم  عهد }َفشرِ 
ِفِهم( بكسر )ِمن(، وليس لها معنى أستحب ه مع التفسير.  فال ينقضون العهد. وربما قرئت )ِمن َخل 

 
ِبذ  ِإَلي ِهم  َعَلى َسَوآٍء ِإنه ّللاهَ اَل ُيِحبُّ الَخاِئنِ  ٍم ِخَياَنًة َفان   يَن {} َوِإمها َتَخاَفنه ِمن َقو 

 
ٍم ِخَياَنًة...{   وقوله: }َوِإمها َتَخاَفنه ِمن َقو 
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{ بالنقض }َعَلى َسَوآٍء{ يقول: افعل كما يفعلون سواًء. ويقال فى قوله:  ِبذ  ِإَلي ِهم  يقول: نقض عهد }َفان 
{ فى موضع جزم. وال تكاد العرب تدخل  . وقوله: }َتخاَفن  النون الشديدة }َعَلى َسَوآٍء{: جهرا غير سر 

وال الخفيفة فى الجزاء حتى َيِصلوها بـ )ما(، فإذا وصلوها آثروا التنوين. وذلك أنهم وجدوا لـ )إم ا( 
وهى جزاء شبيها بـ )إم ا( من التخيير، فأحدثوا النون ليعلم بها تفرقُة بينهما؛ ثم جعلوا أكثر جوابها 

د{، }فإم ا ُنِرَينهك بعض الِذى َنِعدهم{ ثم بالفاء؛ كذلك جاء التنزيل؛ قال: }َفإمها َتث َقفَ  نهُهم  ِفى الحرِب فَشرِ 
را للكالم وال يكادون  نوا فى )إم ا( جعلوها َصد  قال: }فإلينا يرجعون{ فاختيرت الفاء ألنهم إذا نوه

موها، فلم ا لزمت التقديم ص ؛ إنما كالمهم أن يقد  ارت يؤخ رونها. ليس من كالمهم: اضربه إم ا يقوَمنه
كالخارج من الشرط، فاسحبوا الفاء فيها وآثروها، كما استحب وها فى قولهم: أم ا أخوكم فقاعد، حين 

 ضارعتها.
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ِجُزوَن { َسَبنه الهِذيَن َكَفُروا  َسَبُقوا  ِإنهُهم  اَل ُيع   } َواَل َيح 

 
َسَبنه الهِذيَن َكَفُروا  َسَبُقوا  ِإنهُهم  اَل يُ  ِجُزوَن...{وقوله: }َواَل َيح   ع 

بالتاء ال اختالف فيها. وقد قرأها حمزة بالياء. وُنرى أنه اعتبرها بقراءة عبدهللا. وهى فى قراءة عبدهللا 
ِجزون( فإذا لم تكن فيها )أن هم( لم يستقم للظن  أال يقع  َسَبنه الذين كفروا أنهم سبقوا إنهم ال ُيع  )وال َيح 

كفروا أنهم ال يعجزون الستقام، ويجعل ال )ِصلة( كقوله:  على شىء. ولو أراد: وال يحسب الذين
( استقام  ِجعون{ يريد: أنهم يرجعون. ولو كان مع )سبقوا( )أن  يٍة أَهلكناها َأن هم ال َير  }وَحراٌم على َقر 

  ذلك، فتقول )وال يحسب الذين كفروا أن سبقوا(.
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( فيهما مضمرة، فكيف ال فإن قال قائل: أليس من كالم العرب عسيت أذهب، و  أريد أقوم معك، و)أن 
يجوز أن تقول: أظن أقوم، وأظن قمت؟ قلت: لو فِعل ذلك فى ظننت إذا كان الفعل للمذكور أجزته 

، فإذا قلت ذلك قلته فى أظن فقلت:  ة ألن  وإن كان اسما؛ مثل قولهم: عسى الُغَوي ُر َأب ُؤسًا، والخلق 
لك، وال يجوز أظن يقوم زيد، وال عسيت يقوم زيد؛ وال أردت يقوم  أظن أقوم، وأظن قمت؛ ألن الفعل

لت يفعل إلى فاِعل اتصلت به وهى منصوبة بصاحبها، فيقول:  زيد؛ وجاز والفعل له ألنك إذا حو 
أريد قائما؛ والقياَم لك. وال تقول أريد قائما زيد، ومن قال هذا القول قال مثله فى ظننت. وقد أنشدنى 

مهة:بعضهم لذى ال  رُّ
ذاُبه َوجعاِئُله   ثوِث ُعَتي بُة ذاهبا * بعاِديهِتى َتك   َأَظنه اب ُن ُطر 

فهذا مذهب لقراءة حمزة؛ يجعل )سبقوا( فى موضع نصب: ال يحسبن الذين كفروا سابقين. وما أحبها 
 لشذوذها.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنفال (

َتطَ  وا  َلُهم  مها اس  ُكم  َوآَخِريَن ِمن ُدوِنِهم  اَل } َوأَِعدُّ ِ َوَعُدوه وه ّللاه ِل ُتر ِهُبوَن ِبِه َعد  َباِط ال َخي  ُتم  مِ ن ُقوهٍة َوِمن رِ  ع 
لَ  ُتم  اَل ُتظ  ِ ُيَوفه ِإَلي ُكم  َوَأن  ٍء ِفي َسِبيِل ّللاه َلُمُهم  َوَما ُتنِفُقوا  ِمن َشي  َلُموَنُهُم ّللاهُ َيع   ُموَن {َتع 

 
ِل...{ َباِط ال َخي  ُتم  مِ ن ُقوهٍة َوِمن رِ  َتَطع  وا  َلُهم  مها اس   وقوله: }َوأَِعدُّ

ثنا ابن أبى يحيى رفعه إلى النبى  صلى هللا  ثنا الفر اء قال حد  ثنا محمد قال حد  يريد إناث الخيل. حد 
  عليه وسلم أنه قال: "القوة: الرمى".
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وا لهم وقوله: }ُتر ِهُبوَن ِبِه  {. ولو جعلتها نصبا من قوله: وأَِعد  ُكم  َوآَخِريَن ِمن ُدوِنِهم  ِ َوَعُدوه وه ّللاه َعد 
وآلخرين من دونهم كان صوابا؛ كقوله: }والظالمين أََعده لهم عذابا أليما{. وقرأ أبو عبدالرحمن 

كم(؛ كما قرأ بعضهم فى الص ِ وعدو  : )ترهبون به َعُدو ًا َّلل  ِ(.الُسَلِمى   ف  )كونوا َأن صارًا َّلل 
 

ِميُع ال َعِليُم { ِ ِإنهُه ُهَو السه ل  َعَلى ّللاه َنح  َلَها َوَتَوكه ل ِم َفاج   } َوِإن َجَنُحوا  ِللسه
 

َنح  َلَها...{ ل ِم َفاج   وقوله: }َوِإن َجَنُحوا  ِللسه
لة؛ كما قال }إن  َرب َك ِمن  إن شئت جعلت )لها( كناية عن الِسلم ألنها مؤنثة. وإن شئت جعلته ل لَفع 

ِدَها َلَغُفوٌر َرِحيٌم{ ولم يذكر قبله إال فعال، فالهاء للفعلة.  َبع 
 

ِض َجِميعًا مهآ َألهَفت  َبي َن ُقُلوِبِهم  َواَلِكنه ّللاهَ  َت َما ِفي اأَلر  َنُهم  ِإنهُه عَ } َوَألهَف َبي َن ُقُلوِبِهم  َلو  َأنَفق  ِزيٌز َألهَف َبي 
 َحِكيٌم {

 
}...  وقوله: }َوَألهَف َبي َن ُقُلوِبِهم 

بين قلوب األنصار من األوس والخزرج؛ كانت بينهم حرب، فلم ا دخل المدينة رسوُل هللا صلى هللا 
 عليه وسلم أصح هللا به وباإلسالم ذات بينهم.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنفال (

ِمِنيَن { } ياَأيَُّها النهِبيُّ  ُبَك ّللاهُ َوَمِن اتهَبَعَك ِمَن ال ُمؤ   َحس 
 

ُبَك ّللاهُ َوَمِن اتهَبَعَك...{  وقوله: }ياَأيَُّها النهِبيُّ َحس 
( فى موضع  جاء التفسير: يكفيك هللا ويكفى من اتبعك؛ فموضع الكاف فى )حسبك( خفض. و)َمن 

 نصب على التفسير؛ كما قال الشاعر:
حاَك سيٌف ُمَهن دإذا كانت اله   يجاء وانشق ِت العصا * فحسُبك والضه

(2/88) 
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وليس بكثير من كالمهم أن يقولوا: حسبك وأخاك، حتى يقولوا: حسبك وحسب أخيك، ولكنا أجرناه 
وَك  ألن فى )حسبك( معنى واقٍع من الفعل، رددناه على تأويل الكاف ال على لفظها؛ كقوله }إنها ُمَنجُّ

َلَك{  ( فى موضع رفع، وهو أحب  الوجهين َوأَه  فرد  األهل على تأويل الكاف. وإن شئت جعلت )َمن 
؛ ألن التالوة تدل  على معنى الرفع؛ أال ترى أنه قال:  إلى 

ِلُبوا  ِمَئَتي ِن{. ُروَن َصاِبُروَن َيغ  نُكم  ِعش   }ِإن َيُكن مِ 
 

ِمِنيَن َعَلى ال   ِض ال ُمؤ  ِلُبوا  ِمَئَتي ِن َوِإن َيُكن  } ياَأيَُّها النهِبيُّ َحرِ  ُروَن َصاِبُروَن َيغ  نُكم  ِعش  ِقَتاِل ِإن َيُكن مِ 
َقُهوَن { ٌم اله َيف  ِلُبوا  َأل فًا مِ َن الهِذيَن َكَفُروا  ِبَأنهُهم  َقو  َئٌة َيغ  نُكم  مِ   مِ 

 
ِلُبوا  ِمَئَتي نِ  ُروَن َصاِبُروَن َيغ  نُكم  ِعش   ...{وقوله: }ِإن َيُكن مِ 

ِزى أصحابه على أن  العشرة للمائة، والواحد للعشرة، فكانوا كذلك،  فكان النبى  صلى هللا عليه وسلم ُيغ 
ِرن الواحد للعشرة فنزل:  ثم شق  عليهم أن ُيق 

لِ  َئٌة َصاِبَرٌة َيغ  نُكم  مِ  فًا َفِإن َيُكن  مِ  نُكم  َأل ٌف }اآلَن َخفهَف ّللاهُ َعنُكم  َوَعِلَم َأنه ِفيُكم  َضع  ُبوا  ِمَئَتي ِن َوِإن َيُكن مِ 
َفي ِن{. ِلُبوا  َأل   َيغ 

 
ِلُبوا  ِمَئَتي نِ  َئٌة َصاِبَرٌة َيغ  نُكم  مِ  فًا َفِإن َيُكن  مِ  نُكم   } اآلَن َخفهَف ّللاهُ َعنُكم  َوَعِلَم َأنه ِفيُكم  َضع  َوِإن َيُكن مِ 

نِ  ِلُبوا  َأل َفي ِن ِبِإذ  اِبِريَن { َأل ٌف َيغ  ِ َوّللاهُ َمَع الصه  ّللاه
 

ِلُبوا  ِمئَ  َئٌة َصاِبَرٌة َيغ  نُكم  مِ  فًا َفِإن َيُكن  مِ  َتي ِن َوِإن َيُكن وقوله: }اآلَن َخفهَف ّللاهُ َعنُكم  َوَعِلَم َأنه ِفيُكم  َضع 
ِلُبوا  َأل َفي ِن...{ نُكم  َأل ٌف َيغ   مِ 

تهم أو ال وآخر   ا. وقد قال هذا القول الكسائىُّ ورفع )من(.فبين هللا قوه
 

  المعاني الواردة في آيات سورة ) األنفال (

(2/89) 

 

َيا َوّللاهُ ُيِريُد اآل ن  ِض ُتِريُدوَن َعَرَض الدُّ َرى َحتهى ُيث ِخَن ِفي اأَلر  ِخَرَة َوّللاهُ } َما َكاَن ِلَنِبيٍ  َأن َيُكوَن َلُه َأس 
 َعِزيٌز َحِكيٌم {

 
َرى...{  وقوله: }َما َكاَن ِلَنِبيٍ  َأن َيُكوَن َلُه َأس 
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ِض{: حتى يغِلب على  معناه: ما كان ينبغى له يوم بدر أن يقبل فداء األسرى }َحتهى ُيث ِخَن ِفي اأَلر 
 كثير َمن فى األرض. ثم نزل:

ِ َسَبَق{.  قوله: }لهو اَل ِكَتاٌب مِ َن ّللاه
 

ُتم  َعَذاٌب َعِظيٌم {} لهو اَل ِكَتاٌب مِ َن ّللاهِ  ُكم  ِفيَمآ َأَخذ    َسَبَق َلَمسه
 

ِ َسَبَق...{  وقوله: }لهو اَل ِكَتاٌب مِ َن ّللاه
سارى(، وكلٌّ صواب. وقوله: )َأن يهُكوَن( بالتذكير والتأنيث؛  ُِ فى فداء األسرى والغنائم. وقد قرئت )َأ

َهُد َعَلي ِهم  َأل ِسَنتُهم( و)َتش    َهُد(.كقوله )َيش 
 

ِ َوالهِذيَن آَووا  وه  ُفِسِهم  ِفي َسِبيِل ّللاه َواِلِهم  َوَأن  ُضُهم  } ِإنه الهِذيَن آَمُنوا  َوَهاَجُروا  َوَجاَهُدوا  ِبَأم  َنَصُروا  ُأو اَلِئَك َبع 
ٍض َوالهِذيَن آَمُنوا  َوَلم  ُيَهاِجُروا  َما َلُكم  مِ ن َواَلَيِتِهم ِلَيآُء َبع  َتنَصُروُكم   َأو  ٍء َحتهى ُيَهاِجُروا  َوِإِن اس  مِ ن َشي 

َمُلوَن َبِصيرٌ  يَثاٌق َوّللاهُ ِبَما َتع  َنُهم  مِ  َنُكم  َوَبي  ٍم َبي  ُر ِإاله َعَلى َقو  يِن َفَعَلي ُكُم النهص   { ِفي الدِ 
 

َواِلهِ  ...{وقوله: }ِإنه الهِذيَن آَمُنوا  َوَهاَجُروا  َوَجاَهُدوا  ِبَأم   م  َوَأن ُفِسِهم 
ٍض{ فى المواريث، كانوا يتوارثون دون قراباتهم ممن لم يهاجر. ِلَيآُء َبع  ُضُهم  َأو    ثم قال: }ُأو اَلِئَك َبع 

(2/90) 

 

الوالية وذلك قوله: }َوالهِذيَن آَمُنوا  َوَلم  ُيَهاِجُروا  َما َلُكم  مِ ن َواَلَيِتِهم{ يريد: من مواريثهم. وكسر الواو فى 
رة، وكان الكسائى  يفتحها  أعجب إلىه من فتحها؛ ألنها إنما تفتح أكثر من ذلك إذا كانت فىمعنى الُنص 
ويذهب بها إلى النصرة، وال أراه علم التفسير. ويختارون فى وِليته والية الكسر، وقد سمعناهما بالفتح 

 والكسر فى معناهما جميعا، وقال الشاعر:
َلموا ذاَك دائبدِعيهم  َفُهم  أَ  ُرُهُم َأن  َيع   ل ٌب َعَلىه واليٌة * وَحف 

 ثم نزلت بعد:
ُضُهم   َحاِم َبع  ُلوا  اأَلر  ُد َوَهاَجُروا  َوَجاَهُدوا  َمَعُكم  َفُأو اَلِئَك ِمنُكم  َوأ و  ٍض{.}َوالهِذيَن آَمُنوا  ِمن َبع  َلى ِبَبع   َأو 

 
 ( المعاني الواردة في آيات سورة ) األنفال

ِض َوَفَساٌد َكِبيٌر { َعُلوُه َتُكن  ِفت َنٌة ِفي اأَلر  ٍض ِإاله َتف  ِلَيآُء َبع  ُضُهم  َأو   } َوالهذيَن َكَفُروا  َبع 
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ِض َوَفَساٌد َكِبيٌر...{ َعُلوُه َتُكن  ِفت َنٌة ِفي اأَلر   وقوله: }ِإاله َتف 
 إال تتناصروا تكن فتنة. إال تتوارثوا علىالقرابات تكن فتنة. وذكر أنه فى النصر:

 
ُضُهم   َحاِم َبع  ُلوا  اأَلر  ُد َوَهاَجُروا  َوَجاَهُدوا  َمَعُكم  َفُأو اَلِئَك ِمنُكم  َوأ و  ٍض ِفي  } َوالهِذيَن آَمُنوا  ِمن َبع  َلى ِبَبع  َأو 

ٍء َعِليٌم { َ ِبُكلِ  َشي  ِ ِإنه ّللاه  ِكَتاِب ّللاه
 

َلى  وقوله: }َوالهِذيَن آَمُنوا   ُضُهم  َأو  َحاِم َبع  ُلوا  اأَلر  ُد َوَهاَجُروا  َوَجاَهُدوا  َمَعُكم  َفُأو اَلِئَك ِمنُكم  َوأ و  ِمن َبع 
ٍض...{  ِبَبع 

 فتوارثوا، ونسخت هذه اآلِخرة اآلية التى قبلها. وذلك َأنه 
ِض َوَفَساٌد َكِبيٌر{. َعُلوُه َتُكن  ِفت َنٌة ِفي اأَلر   قوله: }ِإاله َتف 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) التوبة (

ِرِكيَن { ُتم  مِ َن ال ُمش  ِ َوَرُسوِلِه ِإَلى الهِذيَن َعاَهد    } َبَرآَءٌة مِ َن ّللاه

(2/91) 

 

ِ َوَرُسوِلِه...{  وقوله: }َبَرآَءٌة مِ َن ّللاه
َناَها{. وهكذا كل ما عاينته من اسم معرفة أو نكرة  مرفوعة، يضمر لها )هذه( ومثله قوله: }ُسورٌة أن َزل 

 جاز إضمار )هذا( و )هذه( فتقول إذا نظرت إلى رجل: جميٌل وهللا، تريد: هذا جميل.
والمعنى فى قوله )براءة( أن العرب كانوا قد أخذوا ينُقُضون عهودا كانت بينهم وبين النبى  صلى هللا 

ل براءة، ُأمر فيها  بَنب ذ عهودهم إليهم، وأن يجعل األَجَل بينه عليه وسلم، فنزلت عليه آيات من أو 
ته أقل  من  ته أكثر من أربعة أشهر حط ه إلى أربعة. ومن كانت مد  وبينهم أربعَة أشهر. فمن كانت مد 

 أربعة أشهر رفعه إلى أربعة. وبعث فى ذلك أبا بكر وعليا رحمهما هللا، فقرأها علىٌّ علىالناس.
 

ِض َأر   ِزي ال َكاِفِريَن {} َفِسيُحوا  ِفي اأَلر  ِ َوَأنه ّللاهَ ُمخ  ِجِزي ّللاه َلُموا  َأنهُكم  َغي ُر ُمع  ُهٍر َواع   َبَعَة َأش 
 

ُهٍر...{ َبَعَة َأش  ِض َأر   وقوله: }َفِسيُحوا  ِفي اأَلر 
تكم.  يقول: تفرقوا آمنين أربعة أشهر مد 

 
ِ َوَرُسوِلِه ِإَلى النهاِس َيو   ُتم  َفُهَو } َوَأَذاٌن مِ َن ّللاه ِرِكيَن َوَرُسوُلُه َفِإن ُتب  َن ال ُمش  َ َبِريٌء مِ  َبِر َأنه ّللاه َم ال َحجِ  اأَلك 
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ِر الهِذيَن َكَفُروا  ِبَعَذاٍب أَ  ِ َوَبشِ  ِجِزي ّللاه َلُموا  َأنهُكم  َغي ُر ُمع  ُتم  َفاع   ِليٍم {َخي ٌر لهُكم  َوِإن َتَولهي 
 

ِ َوَرُسوِلِه...{وقوله: }َوَأَذاٌن م ِ   َن ّللاه
 تابع لقوله )براءة(. وجعل لمن لم يكن له عهد خمسين يوما أجال. وكل ذلك من يوم النحر.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) التوبة (

ئًا َوَلم  ُيَظاِهُروا  َعلَ  ِرِكيَن ُثمه َلم  َينُقُصوُكم  َشي  َدُهم  } ِإاله الهِذيَن َعاَهدتُّم مِ َن ال ُمش  ي ُكم  َأَحدًا َفَأِتمُّوا  ِإَلي ِهم  َعه 
َ ُيِحبُّ ال ُمتهِقيَن { ِتِهم  ِإنه ّللاه  ِإَلى ُمده

 
  وقوله: }ِإاله الهِذيَن َعاَهدتُّم...{
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 استثناء فى موضع نصب. وهم قوم من بنى كنانة كان قد بقى من أجلهم تسعة أشهر.
{؛ يقول: ال تحط وهم إلى األربعة.قال هللا تبارك وتعالى: }فَ  ِتِهم  َدُهم  ِإَلى ُمده  َأِتمُّوا  ِإَلي ِهم  َعه 

 
ُصُروُهم  َواق عُ  ِرِكيَن َحي ُث َوَجدتُُّموُهم  َوُخُذوُهم  َواح  ُتُلوا  ال ُمش  ُهُر ال ُحُرُم َفاق  ُدوا  َلُهم  ُكله } َفِإَذا انَسَلَخ اأَلش 

َصٍد َفِإن َتاُبوا  َوأَ  َكاَة َفَخلُّوا  َسِبيَلُهم  ِإنه ّللاهَ َغُفوٌر رهِحيٌم {َمر  اَلَة َوآَتُوا  الزه  َقاُموا  الصه
 

ُهُر ال ُحُرُم...{  وقوله: }َفِإَذا انَسَلَخ اأَلش 
م { ومعنى األشهر الحرم: المحر  ِرِكيَن َحي ُث َوَجدتُُّموُهم  ُتُلوا  ال ُمش   عن الذين أجلهم خمسون ليلة. }َفاق 

وحده. وجاز أن يقول: األشهر الُحُرم للمحرم وحده ألنه مت صل بذى الحجة وذى القعدة وهما حرام؛ 
 كأنه قال: فإذا انسلخت الثالثة.

}... ِرِكيَن َحي ُث َوَجدتُُّموُهم  ُتُلوا  ال ُمش   وقوله: }َفاق 
 فى األشهر الحرم وغيرها فى الحل  والحرم.

ره { وَحص  ُصُروُهم   م َأن ُيمنعوا من البيت الحرام.وقوله: }َواح 
َصٍد{ يقول: على ُطُرقهم إلى البيت؛ فقام رجل من الناس حين قرئت  ُعُدوا  َلُهم  ُكله َمر  وقوله: }َواق 

)براءة( فقال: يابن أبى طالب، فمن أراد منا أن يلقى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى بعض األمر 
: بلى, ألن هللا تبارك وتعالى قد أنزل:بعد انقضاء األربعة فليس له عهد؟ ق  ال على 

ُه َمأ َمَنُه{. ِلغ  ِ ُثمه َأب  َمَع َكاَلَم ّللاه َتَجاَرَك َفَأِجر ُه َحتهى َيس  ِرِكيَن اس   }َوِإن  َأَحٌد مِ َن ال ُمش 
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َمَع َكاَلَم ّللاهِ  َتَجاَرَك َفَأِجر ُه َحتهى َيس  ِرِكيَن اس  ٌم اله } َوِإن  َأَحٌد مِ َن ال ُمش  ُه َمأ َمَنُه ذاِلَك ِبَأنهُهم  َقو  ِلغ   ُثمه َأب 

َلُموَن {   َيع 
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ُه َمأ َمَنهُ  ِلغ  ِ ُثمه َأب  َمَع َكاَلَم ّللاه َتَجاَرَك َفَأِجر ُه َحتهى َيس  ِرِكيَن اس   ...{وقوله: }َوِإن  َأَحٌد مِ َن ال ُمش 
ه إلى موضعه ومأمنه.  يقول: رد 

َتَجاَرَك{ فى موضع جزم وإن ُفِرق بين الجازم والمجزوم بـ )أحد(. وقوله: } ِرِكيَن اس  َوِإن  َأَحٌد مِ َن ال ُمش 
ة دون حروف الجزاء؛ ألنها شرط وليست باسم، ولها عودة إلى الفتح  ( خاص  وذلك سهل فى )ِإن 

ا وبين المجزوم بالمرفوع فتلقى االسم والفعل وتدور فى الكالم فال تعمل، فلم يحِفلوا أن يفرقوا بينه
ُرٌؤ َهَلك  والمنصوب. فأما المنصوب فمثل قولك: إن  أخاك ضربَت ظلمَت. والمرفوع مثل قوله: }ِإِن ام 

لت )هلك( إلى )إن  يهلك( لجزمته، وقال الشاعر:  َلي َس له َوَلٌد{ ولو حو 
َعل  فللفاعليـ * ن َأن َت المجيزين تلك الِغمارا  فان َأن َت تف 

رق بين الجزاء وما جزم بمرفوع أو منصوب لم يفرق بين جواب الجزاء وبين ما ينصب بتقدمة ومن ف
المنصوب أو المرفوع؛ تقول: إن  عبُدهللا َيُقم  َيُقم  أبوه، وال يجوز أبوه يقم، وال أن تجعل مكان األب 

. وكان الكسائى  ي ِرب  جيز تقدمة النصب منصوبا بجواب الجزاء. فخطأ أن تقول: إن تأتنى زيدا َتض 
ز تقدمة المرفوع، ويحتج  بأن الفعل إذا كان لألول عاد فى الفعل راجُع ذكِر  فى جواب الجزاء، وال يجو 
ل. وأجازه فى النصب؛ ألن المنصوب لم يعد ذكره فيما نصبه، فقال: كأن  األول، فلم يستقم إلغاء األو 

زاء له جواب بالفاء. فإن لم يستقبل بالفاء المنصوب لم يكن فى الكالم. وليس ذلك كما قال؛ ألن الج
استقبل بجزم مثله ولم ُيل َق باسم، إال َأن  يضمر فى ذلك االسم الفاء. فإذا أضمرت الفاء ارتفع 

 الجواب فى منصوب األسماء ومرفوعها الغير. واحتج  بقول الشاعر:
ِرف  لَها أياَمها ا َطِبر  لها * وَيع  ِقبوللخيِل َأي اٌم َفَمن  َيص    ل َخي َر ُتع 
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فجعل )الخير( منصوبا بـ )تعقب(. )والخير( فى هذا الموضع نعت لأليام؛ كأنه قال: ويعرف لها 
قب( ألنه يريد: فالخير  أيامها الصالحة تعقب. ولو أراد ان يجعل )الخير( منصوبا بـ )تعقب( لرفع )ُتع 

 تعقبه.
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 المعاني الواردة في آيات سورة ) التوبة (

ِجِد ال َحرَ  ُتم  ِعنَد ال َمس  ِ َوِعنَد َرُسوِلِه ِإاله الهِذيَن َعاَهد  ٌد ِعنَد ّللاه ِرِكيَن َعه  َتَقاُموا  } َكي َف َيُكوُن ِلل ُمش  اِم َفَما اس 
َ ُيِحبُّ ال ُمتهِقيَن { َتِقيُموا  َلُهم  ِإنه ّللاه  َلُكم  َفاس 

 
ِرِكينَ  ِ...{وقوله: }َكي َف َيُكوُن ِلل ُمش  ٌد ِعنَد ّللاه   َعه 

على التعجب؛ كما تقول: كيف ُيستبقَى مثلك؛ أى ال ينبغى أن يستبقى. وهو فى قراءة عبدهللا )كيف 
ل الكلمة جحد، وإذا  يكون للمشركين عهد عند هللا وال ذمة( فجاز دخول )ال( مع الواو ألن معنى أو 

فهاما، ولك أن تنوى به الجحد. من ذلك استفهمت بشىء من حروف االستفهام فلك أن َتَدعه است
قولك: هل أنت إال  كواحد من ا؟! ومعناه: ما أنت إال واحد منا، وكذلك تقول: هل أنت بذاهب؟ فتدخل 

 الباء كما تقول: ما أنت بذاهب. وقال الشاعر:
َلى عليها وَأق َرَدت  * َأاَل َهل  َأُخو عيٍش َلِذيٍذ بدائم َلو   يقوُل إذا اق 

 اعر:وقال الش
ٌج وال َجَبل  فاذَهب  َفأى  فتى فى الناس َأحَرزه * من يومه ُظَلٌم ُدع 

له استفهام وِنيهته الجحد؛ معناه ليس يحرزه من يومه شىء. وزعم الكسائى  فقال: وال جبل، للجحد وأو 
 أنه سمع العرب تقول: أين كنت لتنجو منى، فهذه الالم إنما تدخل لـ )ما( التى يراد بها الجحد؛

َتدَى َلو اَل َأن  َهَداَنا هللا{.  كقوله: }ما كاُنوا ِليؤِمنوا{، }وما كنا ِلَنه 
 

َواِهِهم  َوَتأ َبى ُقلُ  ُضوَنُكم ِبَأف  ُقُبوا  ِفيُكم  ِإالًّ َواَل ِذمهًة ُير  َهُروا َعَلي ُكم  اَل َير  َثُرُهم  َفاِسُقوَن } َكي َف َوِإن َيظ  وُبُهم  َوَأك 
} 

 
...{وقوله: }َكي   َهُروا َعَلي ُكم    َف َوِإن َيظ 
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ٌد{ وإذا  ِرِكيَن َعه  م فى قوله: }َكي َف َيُكوُن ِلل ُمش  اكتفى بـ )كيف( وال فعل معها؛ ألن المعنى فيها قد تقد 
 أعيد الحرف وقد مضى معناه استجازوا حذف الفعل؛ كما قال الشاعر:

َبٌة وكثيبوخبرتمانى َأنما الموُت فى الُقَرى * فكيف و   هذى َهض 
 وقال الحطيئة:

وا ٍم وال َأِديَمُكُم قدُّ ِِ َظ ُهُم َخَذلوُكُم * فى ُمع  َلم   فكيف ولم أَع 
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 وقال آخر:
 * فهل إلى َعي ش يا نصاُب وهل *

ل.  فأفرد الثانية ألنه يريد بها مثل معنى األو 
 

َكاَة َفإِ  اَلَة َوآَتُوا  الزه َلُموَن {} َفِإن َتاُبوا  َوَأَقاُموا  الصه ٍم َيع  ُل اآلَياِت ِلَقو  يِن َوُنَفصِ  َواُنُكم  ِفي الدِ   خ 
 

َكاَة...{ اَلَة َوآَتُوا  الزه  وقوله: }َفِإن َتاُبوا  َوَأَقاُموا  الصه
يِن{ معناه: فهم إخوانكم. يرتفع مثل هذا من الكالم بأن يضمر له اسمه  َواُنُكم  ِفي الدِ  ثم قال: }َفِإخ 

ب ُهم مكني ا عنه. و  َواُنُكم{ أى فهم إخوانكم. وفى قراءة ُأَبى  )ِإن ُتَعذِ  َلُموا آباَءُهم فإخ  مثله }فإن َلم  َتع 
 فِعَباُدك( أى فهم عبادك.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) التوبة (

ُسوِل وَ  َراِج الره مًا نهَكُثوا  َأي َماَنُهم  َوَهمُّوا  ِبِإخ  َنُهم  َفاَّللهُ َأَحقُّ َأن } َأاَل ُتَقاِتُلوَن َقو  َشو  َل َمرهٍة َأَتخ  ُهم َبَدُءوُكم  َأوه
ُه ِإن ُكنُتم  مُُّؤِمِنيَن { َشو   َتخ 

 
َل َمرهٍة...{  وقوله: }َوُهم َبَدُءوُكم  َأوه

ذلك أن ُخَزاعة كانوا حلفاء للنبى  صلى هللا عليه وسلم، وكانت الِديل بن بكر حلفاء لبنى عبد شمس، 
 ت الِديل وخزاعة، فأعانت قريش الديل على خزاعة، فذلك قوله: }َبَدُءوُكم{ أى قاتلوا حلفاءكم.فاقتتل

 
ِمِنينَ  ٍم مُّؤ  ِف ُصُدوَر َقو  ُكم  َعَلي ِهم  َوَيش  ِزِهم  َوَين ُصر  ِديُكم  َوُيخ  ب ُهُم ّللاهُ ِبَأي    {} َقاِتُلوُهم  ُيَعذِ 

 
ب ُهُم ّللاهُ  ...{وقوله: }َقاِتُلوُهم  ُيَعذِ  ِديُكم     ِبَأي 
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 ثم جزم ثالثة أفاعيل بعده يجوز فى كلهن النصب والجزم والرفع.
ورفع قوله: }وَيُتوُب هللُا{ ألن معناه ليس من شروط الجزاء؛ إنما هو استئناف؛ كقولك للرجل: ايتنى 

ِرُمَك، استئناف ليس بشرط للجزاء. ومثله قو  ل هللا تبارك وتعالى: }فإن َيَشِإ هللا أُعطك، وُأِحبُّك بعد، وُأك 
ُح ّللاهُ الباطَل وُيِحقُّ الَحقه بكلماته{. ِتم  على َقل بك{ َتمه الجزاء ها هنا، ُثم  استأنف فقال: }َوَيم   َيخ 
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َلِم ّللاهُ الهِذيَن َجاَهُدوا  ِمنُكم  َوَلم  َيتهِخذُ  ِ َواَل َرُسوِلِه َواَل } َأم  َحِسب ُتم  َأن ُتت َرُكوا  َوَلمها َيع  وا  ِمن ُدوِن ّللاه
َمُلوَن { ِمِنيَن َوِليَجًة َوّللاهُ َخِبيٌر ِبَما َتع   ال ُمؤ 

 
}... ُتم   وقوله: }َأم  َحِسب 

ط فى الكالم فيجعل بـ )أم( ليفرق بينه وبين االستفهام المبتدأ الذى لم يت صل  من االستفهام الذى يتوس 
بتداء لكان إم ا باأللف وإما بـ )هل( كقوله: }هل َأَتى َعلى اإلن ساِن ِحيٌن من بكالم. ولو أريد به اال

 الدهر{ وأشباهه.
ِمِنيَن َوِليَجًة{ والوليجة: البطانة من المشركين  ِ َواَل َرُسوِلِه َواَل ال ُمؤ  وقوله: }َوَلم  َيتهِخُذوا  ِمن ُدوِن ّللاه

شون إليهم أسرارهم، ويعلم  ونهم أمورهم. فنهوا عن ذلك.يت خذونهم فُيف 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) التوبة (

َلِئَك َحِبَطت  أَع   ِر ُأو  ُمُروا  َمَساِجَد هللا َشاِهِديَن َعَلى َأن ُفِسِهم  ِبال ُكف  ِرِكيَن َأن َيع  َماُلُهم  َوِفي } َما َكاَن ِلل ُمش 
 النهاِر ُهم  َخاِلُدوَن {

 
ُمُروا  َمَساِجَد هللا...{وقوله: }َما َكاَن لِ  ِرِكيَن َأن َيع    ل ُمش 
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ِجد هللا(. وربما ذهبت  وهو يعنى المسجد الحرام وحده. وقرأها مجاهد وعطاء بن أبى َرَباح: )َمس 
العرب بالواحد إلى الجمع، وبالجمع إلى الواحد؛ أال ترى الرجل على الِبرَذون فتقول: قد أخذَت فى 

ى الجماع عن الواحد، والواحد ركوب البراذين،  وترى الرجل كثير الدراهم فتقول: إنه لكثير الدرهم. فأد 
:  عن الجمع. وكذلك قول العرب: عليه أخالُق نعلين وأخالق ثوب؛ وأنشدنى أبو الجرهاح الُعَقيلى 

 جاء الشتاء وقِميِصى أخالق  * شراذٌم يضحُك منه التو اق  
 

ُتم  ِسَقاَيَة ال حَ  ِ اَل } َأَجَعل  ِم اآلِخِر َوَجاَهَد ِفي َسِبيِل ّللاه َيو  ِ َوال  ِجِد ال َحَراِم َكَمن  آَمَن ِباَّلله اجِ  َوِعَماَرَة ال َمس 
َم الظهاِلِميَن { َقو  ِدي ال  ِ َوّللاهُ اَل َيه  َتُووَن ِعنَد ّللاه  َيس 

 
ِجدِ  ُتم  ِسَقاَيَة ال َحاجِ  َوِعَماَرَة ال َمس  ِ...{وقوله: }َأَجَعل    ال َحَراِم َكَمن  آَمَن ِباَّلله

ولم يقل: ُسَقاة الحاج  وعامرى... كمن آمن، فهذا مثل قوله: }ولِكن  الِبره َمن  آَمَن ِباَّلل{ يكون 
المصدر يكفى من األسماء، واألسماُء من المصدر إذا كان المعنى مستَدال  عليه بهما؛ أنشدنى 

:  الكسائى 
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 نُبت الِلَحى * ولكنما الِفتياُن كلُّ فتى نِدىلعمُرك ما الِفتيان ان ت
 فجعل خبر الفتيان )أن(. وهو كما تقول: إنما السخاء حاتم، وإنما الشعر ُزَهير.

َظُم َدَرَجًة ِعنَد ّللاهِ  ُفِسِهم  أَع  َواِلِهم  َوَأن  ِ ِبَأم  اَلِئَك ُهُم  َوُأو  } الهِذيَن آَمُنوا  َوَهاَجُروا  َوَجاَهُدوا  ِفي َسِبيِل ّللاه
َفاِئُزوَن {  ال 

 
  وقوله: }الهِذيَن آَمُنوا  َوَهاَجُروا  َوَجاَهُدوا ...{
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ِ{ فموضع الذين رفع بقوله: "أعظم درجة". ولو لم يكن فيه )أعظم( جاز  َظُم َدَرَجًة ِعنَد ّللاه ثم قال: }أَع 
االسم إذا كان معرفة على )من( أن يكون مردودا بالخفض على قوله )كمن آمن(. والعرب ترد  

يريدون التكرير. وال يكون نعتا ألن )من( قد تكون معرفة، ونكرة، ومجهولة، وال تكون نعتا؛ كما أن 
)الذى( قد يكون نعتا لألسماء؛ فتقول: مررت بأخيك الذى قام، وال تقول: مررت بأخيك َمن قام. فلمها 

 رفة نعتا لها؛ كقول الشاعر:لم تكن نعتا لغيرها من المعرفة لم تكن المع
ُصدا  لسنا كمن جعَلت  إياٍد دارها * تكِريَت تنُظر َحبهها َأن َتح 

 إنما أراد تكرير الكاف على إياد؛ كأنه قال: لسنا كإياد.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) التوبة (
َم ُحَني نٍ  ئًا َوَضاَقت  َعَلي ُكُم  } َلَقد  َنَصَرُكُم ّللاهُ ِفي َمَواِطَن َكِثيَرٍة َوَيو  ِن َعنُكم  َشي  َجَبت ُكم  َكث َرُتُكم  َفَلم  ُتغ  ِإذ  أَع 

ِبِريَن { ُتم مُّد  ُض ِبَما َرُحَبت  ُثمه َولهي   اأَلر 
 

 وقوله: }َلَقد  َنَصَرُكُم ّللاهُ ِفي َمَواِطَن َكِثيَرٍة...{
َرى؛ مثل نصبت المواطن ألن كل  جمع كانت فيه ألف قبلها حرفان وب عدها حرفان فهو ال ُيج 

صوامع، ومساجد، وقناديل، وتماثيل، ومحاريب. وهذه الياء بعد األلف ال يعتد  بها؛ ألنها قد تدخل 
وا بها؛ إذ لم تثبت كما ثبت غيرها. وإنما منعهم  فيما ليست هى منه، وتخرج مم ا هى منه، فلم يعتد 

ماء المفردة، وأنه غاية للِجماع؛ إذا انتهى الجماع من إجرائه أنه مثال لم يأت عليه شىء من األس
إليه فينبغى له أال  يجمع. فذلك أيضا منعه من االنصراف؛ أال ترى أنك ال تقول: دراهمات، وال 

دنانيرات، وال مساجدات. ورب ما اضُطره إليه الشاعر فجمعه. وليس يوجد فى الكالم ما يجوز فى 
 الشعر. قال الشاعر:

 حداِئداِتها * * فهن  يجمعن



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

 فهذا من المرفوض إال فى الشعر.
  ونعت )المواطن( إذا لم يكن معتال  جرى. فلذلك قال: )كثيرٍة(.

(2/99) 

 

َم ُحَني ٍن{ وُحَنين واٍد بين مكة والطائف. وجرى )حنين( ألنه اسم لمذكهر. وإذا سمهيت ماء  وقوله: }َوَيو 
ر، وُأُحد، وِحراء، وَثِبير، وداِبق،  أو واديا أو جبال باسم مذك ر ال عل ة فيه أجريته. من ذلك حنين، وَبد 

اج بين الكوفة والبصرة. ولو أراد البلدة أو اسما  وواسط. وإنما سم ى واسطا بالقصر الذى بناه الحج 
مؤن ثا لقال: واسطة. وربما جعلت العرب واسط وُحنين وبدر، اسما لبلدته التى هو بها فال يجرونه؛ 

 عضهم:وأنشدنى ب
َره * بُحَنيَن يوم تواُكِل اأَلبطالِ  وا َأز   نصروا نِبيههُم وَشد 

 وقال اآلخر:
ال * وأعظَمه ببطن ِحراَء نارا  ألسنا أكرم الثهَقلي ن َرج 

َر. وقال آخر:  فجعل حراء اسما للبلدة التى هو بها، فكان مذكرا يسمى به مؤن ث فلم ُيج 
 َق إذ قيل العدو  قريبلقد ضاع قوم قل دوك أموَرهم * بدابِ 

 رأوا جسدا ضخما فقالوا مقاتل * ولم يعلموا أن الفؤاد نخيب
َر يا هذا.  ولو أردت ببدر البلدة لجاز أن تقول مررت ببد 

 
َد َعاِمِهم  هَ  ِجَد ال َحَراَم َبع  َرُبوا  ال َمس  ِرُكوَن َنَجٌس َفاَل َيق  َلًة } ياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  ِإنهَما ال ُمش  ُتم  َعي  اَذا َوِإن  ِخف 

َ َعِليٌم َحِكيٌم { ِلِه ِإن َشآَء ِإنه ّللاه ِنيُكُم ّللاهُ ِمن َفض  َف ُيغ   َفَسو 
 

ِرُكوَن َنَجٌس...{  وقوله: }ِإنهَما ال ُمش 
س. فإذا أفردوها قالوا: َنَجس ال غير؛ وال يجمع وال يؤنث.  س إال وقبلها ِرج  ال تكاد العرب تقول: ِنج 

هو مثل َدَنف. ولو ُأنِ ث هو ومثله كان صوابا؛ كما قالوا: هى ضيفته وضيفه، وهى أخته َسو غه و 
 وَسو غته، وزوجه وزوجته.

{. قال يومئذ رجل من المسلمين: وهللا ال ُنغلب، وكره ذلك رسول هللا  َجَبت ُكم  َكث َرُتُكم  وقوله: }ِإذ  أع 
شرة آالف، وقال بعض الناس: اثنى عشر الفا, فهِزموا صلى هللا عليه وسلم وكان المسلمون يؤمئذ ع

  هزيمة شديدة.
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{ والباء هاهنا بمنزلة فى؛ كما تقول: ضاقت عليكم  ُض ِبَما َرُحَبت  وهو قوله: }َوَضاَقت  َعَلي ُكُم اأَلر 
ثنى المفضل  ثنا الفرهاء، قال: وحد  ثنا محمد قال حد  بها. حد  بها وبُرح  عن أبى إسحاق األرض فى ُرح 

قال قلت للبراء بن عازب: يا أبا ُعَمارة أفررتم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم حنين؟ قال: 
نعم وهللا حتى ما بقى معه منا إال رجالن: أبو سفيان بن الحرث آخذا بلجامه، والعباس بن عبد 

وسلم كما قال لهم يوم بدر: شاهت  المطلب عند ركابه آخذا بَثف ره، قال فقال لهم النبى صلى هللا عليه
 الوجوه،

 أنا النبىُّ ال كذب * أنا ابن عبد المطلب
 قال: فمنحنا هللا أكتافهم.

َلًة...{ ُتم  َعي   وقوله: }َوِإن  ِخف 
َد َعاِمهِ  ِجَد ال َحَراَم َبع  َرُبوا  ال َمس  ِرُكوَن َنَجٌس َفاَل َيق  م  َهاَذا{ خاف يعنى فقرا. وذلك لم ا نزلت: }ِإنهَما ال ُمش 

َلًة{. فذكروا أن َتَبالة  ُتم  َعي  أهل مكة أن تنقطع عنهم الِميرة والتجارة. فأنزل هللا عز وجل: }َوِإن  ِخف 
 وُجَرش أخصبتا، فأغناهم هللا بهما وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.

 
ِ َوَقاَلت  النهَصاَرى ال   َيُهوُد ُعَزي ٌر اب ُن ّللاه َل } َوَقاَلِت ال  َواِهِهم  ُيَضاِهُئوَن َقو  ُلُهم ِبَأف  ِ ذاِلَك َقو  َمِسيُح اب ُن ّللاه

َفُكوَن { ُل َقاَتَلُهُم ّللاهُ َأنهى ُيؤ   الهِذيَن َكَفُروا  ِمن َقب 
 

}...ِ َيُهوُد ُعَزي ٌر اب ُن ّللاه   وقوله: }َوَقاَلِت ال 
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ن ألن الكالم ناقص )وابن( فى موضع خبر قرأها الثقات بالتنوين وبطرح التنوين. والو  جه أن ينوه
ن ما رأيت الكالم محتاجا إلى ابن. فإن اكتفى دون بن، فوجه  لعزير. فوجه العمل فى ذلك أن تنوِ 

الكالم أال ينون. وذلك مع ظهور اسم أبى الرجل أو كنيته. فإذا جاوزت ذلك فأضفت )ابن( إلى 
: ابن الرجل، أو ابن الصالح، أدخلت النون فى التام  منه مكن ى عنه؛ مثل ابنك، وابنه، أو قلت

والناقص. وذلك أن حذف النون إنما كان فى الموضع الذى ُيجرى فى الكالم كثيرا، فيستخف  طرحها 
فى الموضع الذى يستعمل. وقد ترى الرجل يذكر بالنسب إلى أبيه كثيرا فيقال: ِمن فالن بن فالن 

كثيرا بغير ذلك. وربما حذفت النون وإن لم يتمم الكالم لسكون الباء  إلى فالن بن فالن، فال يجرى 
من ابن، ويستثقل النون إذ كانت ساكنة لقيت ساكنا، فحذفت استثقاال لتحريكها. قال: من ذلك قراءة 
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 القر اء:)ُعَزي ُر ابن هللا(. وأنشدنى بعضهم:
َعسا ِمَكرها  لتِجَدن ى باألمير َبر ا * وبالقناة ِمد 

 ذا ُغَطي ُف الُسَلِمىُّ َفر ا ** إ
َمُد{. فيحذفون النون من  وقد سمعت كثيرا من القراء الفصحاء يقرءون: }ُقل  ُهَو ّللا ُ َأحُد ّللا ُ الصه

 )أحد(. وقال آخر:
 كيف نومى على الفراش ولمها * تشِمل الشاَم غارٌة شعواء

هل الشيَخ عن بنيه وُتب ِدى * عن ِخَداِم الَعِقيل  ُة العذراءُتذ 
أراد: عن خداٍم، فحذف النون للساكن إذا استقبلتها. وربما أدخلوا النون فى التمام مع ذكر األب؛ 

 أنشدنى بعضهم:
َهبه  جارية من قيس ابن ثعلبة * كأنها حل َيُة سيف ُمذ 

 وقال آخر:
  وإال يكن مال يثاب فإنه * سيأتى ثنائى زيدا ابَن ُمَهلِهل
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َر َقَتل كل  من كان يقرأ التوراة، فُأِتَى بُعَزير وكان سبب قو  َت َنصه ل اليهود: ُعَزير ابن هللا أن ُبخ 
فاستصغره فتركه. فلم ا أحياه هللا أتته اليهود، فأملى عليهم التوراة عن ظهر لسانه. ثم إن رجال من 

ها ما أمَلى عزير فلم اليهود قال: إن أبى ذكر أن التوراة مدفونة فى بستان له، فاستخِرجت وقوبل ب
تعالى  -يغادر منها حرفا. فقالت اليهود: ما جمع هللا التوراة فى صدر ُعَزير وهو غالم إال وهو ابنه 

 .-هللا عم ا يقولون علو ا كبيرا 
ِ{. وُذِكر أن رجال دخل فى النصارى وكان خبيثا منَكرا فلبه  س وقوله: }َوَقاَلت  النهَصاَرى ال َمِسيُح اب ُن ّللاه

عليهم، وقال: هو هو. وقال: هو ابنه، وقال: هو ثالث ثالثة. فقال هللا تبارك وتعالى فى قولهم ثالث 
َل الهِذيَن َكَفُروا { فى قولهم: الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى.  ثالثة: }ُيَضاِهُئوَن َقو 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) التوبة (

َباَرهُ  ُبُدوا  الهًا َواحِ } اتهَخُذوا  َأح  َيَم َوَمآ ُأِمُروا  ِإاله ِلَيع  ِ َوال َمِسيَح اب َن َمر  َبابًا مِ ن ُدوِن ّللاه َباَنُهم  َأر  دًا اله اله م  َوُره 
ِرُكوَن {  ِإاله ُهَو ُسب َحاَنُه َعمها ُيش 

 
َبابًا مِ ن ُدونِ  َباَنُهم  َأر  َباَرُهم  َوُره  ِ...{ وقوله: }اتهَخُذوا  َأح   ّللاه

 قال: لم يعبدوهم، ولكن أطاعوهم فكانت كالربوبية.
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َواِهِهم  َوَيأ َبى ّللاهُ ِإاله َأن ُيِتمه ُنوَرُه َوَلو  َكِرَه ال َكافِ  ِ ِبَأف  ِفُئوا  ُنوَر ّللاه  ُروَن {} ُيِريُدوَن َأن ُيط 

 
 وقوله: }َوَيأ َبى ّللاهُ ِإاله َأن ُيِتمه ُنوَرُه...{

ت )ِإال ( ألن فى َأبيت َطَرفا من الجحد؛ أال ترى أن )أبيت( كقولك: لم أفعل، وال أفعل، فكأنه دخل
بمنزلة قولك: ما ذهب إال زيد. ولوال الجحد إذا ظهر أو أتى الفعل محتِمال لضميره لم ُتِجز  دخول 

  إال ؛ كما أنك ال تقول: ضربت إال أخاك، وال ذهب إال أخوك. وكذلك قال الشاعر:

(2/103) 

 

 وهل ِلَى ُأم  غيرها ِإن تركتها * َأبى ّللا ُ ِإال أن أكون لها ابنما
 وقل اآلخر:

 إَيادًا وأنمارها الغالبين * إاله صدودا وإال ازِورارا
 أراد: غلبوا إال صدودا وإال ازورارا، وقال اآلخر:

 واعتل  إال كل فرع معرق * مثلك ال يعرف بالتلهوق 
العتالل فى المنع كاإلباء. ولو أراد ِعل ة صحيحة لم تدخل إال؛ ألنها ليس فيها فأدخل )إال( ألن ا

معنى جحد. والعرب تقول: أعوذ باَّلل إال منك ومن مثلك؛ ألن االستعاذة كقولك: اللهم ال تفعل ذا 
 بى.

 
َباِن َلَيأ   َباِر َوالرُّه  وَن َعن َسِبيِل } ياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  ِإنه َكِثيرًا مِ َن اأَلح  َباِطِل َوَيُصدُّ َواَل النهاِس ِبال  ُكُلوَن َأم 

ر ُهم  ِبَعَذاٍب َأِليمٍ  ِ َفَبشِ  َة َواَل ُينِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل ّللاه ِنُزوَن الذهَهَب َوال ِفضه ِ َوالهِذيَن َيك    {ّللاه
 

َة َواَل  ِنُزوَن الذهَهَب َوال ِفضه ِ...{وقوله: }َوالهِذيَن َيك   ُينِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل ّللاه
هت الذهب والفضة إلى الكنوز فكان توحيدها من ذلك. وإن شئت  ولم يقل: ينفقونهما. فإن شئت وجه

وا ِإَلي َها{ فجعله للتجارة،  وًا ان َفضُّ ا ِتَجاَرًة َأو  َله  اكتفيت بذكر أحدهما من صاحبه؛ كما قال: }وِإَذا َرَأو 
ِم ِبه َبِريئًا{ فجعله وقوله: }َوَمن  يَ  ِسب  َخِطيَئًة َأو  ِإث مًا ُثمه َير  لإلثم، وقال الشاعر فى  -وهللا أعلم  -ك 

 مثل ذلك:
 نحن بما عندنا وأنت بما عنـ * دك راٍض والرأى مختِلف

 ولم يقل: راضون، وقال اآلخر:
  إنى ضمنت لمن أتانى ما جنى * وأبى وكان وكنت غير غدور
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ُضوُه{ ولم  يقل: َغدورين، وذلك التفاق المعنى ُيكتفى بذكر الواحد. وقوله: }وهللا وَرُسوُلُه أَحُق أن ُير 
إن شئت جعلته من ذلك: مما اكتفى ببعضه من بعض، وإن شئت جعلت هللا تبارك وتعالى فى هذا 

وُل ِلل ِذى َأن َعَم ّللا ُ الموضع ُذِكر لتعظيمه، والمعنى للرسول صلى هللا عيه وسلم؛ كما قال: }وِإذ  َتقُ 
َت َعَلي ِه{ أال ترى أنك قد تقول لعبدك: قد أعتقك هللا وأعتقتك، فبدأَت باَّلل تبارك وتعالى  َعَلي ِه َوَأن َعم 

د نفسه.  تفويضا إليه وتعظيما له، وإنما يقصد َقص 
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) التوبة (
ُهوِر ِعندَ  َة الشُّ َبَعٌة ُحُرٌم } ِإنه ِعده َض ِمن َهآ َأر  َماَواِت َواأَلر  َم َخَلَق السه ِ َيو  رًا ِفي ِكَتاِب ّللاه ِ اث َنا َعَشَر َشه   ّللاه

ِرِكيَن َكآفهًة َكَما ُيَقاِتُلوَنُكم   ُفَسُكم  َوَقاِتُلوا  ال ُمش  ِلُموا  ِفيِهنه َأن  يُن ال َقيِ ُم َفاَل َتظ  َ َمَع  َكآفهًة َوا ذاِلَك الدِ  َلُموا  َأنه ّللاه ع 
 ال ُمتهِقيَن {

 
}... ُفَسُكم  ِلُموا  ِفيِهنه َأن  َقيِ ُم َفاَل َتظ  يُن ال  َبَعٌة ُحُرٌم ذاِلَك الدِ   وقوله: }ِمن َهآ َأر 

 -وهللا أعلم  -جاء التفسير: فى االثنى عشر. وجاء )فيهن(: فى األشهرالحرم؛ وهو أشبه بالصواب 
َطى{ ليتبين بالنهى في اَلِة الُوس  َلَواِت{ ثم قال: }والصه متها؛ كما قال: }حاِفُظوا َعَلى الصه ها ِعَظُم ُحر 

قوله:  -وهللا أعلم  -فعظِ مت، ولم يرخص فى غيرها بترك المحافظة. ويدل ك على أنه لألربعة 
ليال خلون،  )فيهن( ولم يقل )فيها(. وكذلك كالم العرب ِلما بين الثالثة إلى العشرة تقول: لثالث

ت العشرة قالوا: خلت, ومضت. ويقولون لما بين الثالثة إلى  وثالثة أيام خلون إلى العشرة, فإذا ُجز 
( و )هؤالء( فإذا جزت العشرة قالوا )هى، وهذه( إرادة أن تعرف ِسمة القليل من الكثير.  العشرة )هن 

:ويجوز فى كل واحد ما جاز فى صاحبه؛ أنشدنى أبو القمقام الفقع   سى 

(2/105) 

 

 أصبحن فى َقر ٍح وفى داراتها * سبع ليال غير معلوفاتها
َوٌة  رت لك. ومثله: }وقال ِنس  َثر ما فسه ولم يقل: معلوفاتهن وهى سبع، وكل ذلك صواب، إال أن الُمؤ 

: }فإذا فى ال َمِديَنة{ فذكهر الفعل لقلهة النسوة ووقوع )هؤالء( عليهن كما يقع على الرجال. ومنه قوله
َع وال َبَصَر  م  ُهُر ال ُحُرُم{ ولم يقل: انسلخت، وكلٌّ صواب. وقال هللا تبارك وتعالى: }ِإنه الس  ان َسَلَخ اأَلش 
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ُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلِئَك{ لقل تهن ولم يقل )تلك( ولو قيلت كان صوابا.  وال 
ِرِكيَن َكآفهًة...{  وقوله: }ال ُمش 

مذك رة وال مجموعة على عدد الرجال فتقوَل: كاف ين، أو كاف ات للنسوة،  يقول: جميعا. والكاف ة ال تكون 
ولكنها )كاف ة( بالهاء والتوحيد فى كل جهة؛ ألنها وإن كانت على لفظ )فاعلة( فإنها فى مذهب 

ة، والعاقبة، والعافية. ولذلك لم ُتدخل فيها العرب األلف والالم ألنها آخر الكالم  مصدر؛ مثل الخاصه
نى المصدر. وهى فى مذهب قولك: قاموا معا وقاموا جميعا؛ أال ترى أن األلف والالم قد مع مع

ُرِفضت فى قولك: قاموا معا، وقاموا جميعا، كما رفضوها فى أجمعين وأكتعين وكلهم إذ كانت فى 
 ذلك المعنى. فإن قلت: فإن العرب قد تدخل األلف والالم فى الجميع، فينبغى لها ان تدخل فى كافة

وما أشبهها، قلت: ألن الجميع على مذهبين، أحدهما مصدر، واآلخر اسم، فهو الذى شب ه عليك. 
فإذا أردت الجميع الذى فى معنى االسم جمعته وأدخلت فيه األلف والالم؛ مثل قوله: }وِإنا َلَجِميٌع 

ُبَر{ وأما الذى فى م ُع وُيَولُّون الدُّ عنى معا وكاف ة فقولك للرجلين: قاما َحاِذُروَن{، وقوله: }َسُيهَزُم الَجم 
جميعا، وللقوم: قاموا جميعا، وللنسوة: قمن جميعا، فهذا فى معنى كل  وأجمعين، فال تدِخل ه ألفا والما 

  كما لم تدخل فى أجمعين.

(2/106) 

 

ِر ُيَضلُّ ِبِه الهِذيَن َكَفُروا  ُيِحلُّوَنهُ  َة َما } ِإنهَما النهِسيُء ِزَياَدٌة ِفي ال ُكف  ُموَنُه َعامًا لِ ُيَواِطُئوا  ِعده  َعامًا َوُيَحرِ 
َم ال َكاِفرِ  َقو  ِدي ال  َماِلِهم  َوّللاهُ اَل َيه  َم ّللاهُ ُزيِ َن َلُهم  ُسوُء أَع  َم ّللاهُ َفُيِحلُّوا  َما َحره  يَن {َحره

 
ِر...{  وقوله: }ِإنهَما النهِسيُء ِزَياَدٌة ِفي ال ُكف 

لعرب فى الجاهلية إذا أرادوا الَصَدر عن ِمنًى قام رجل من بنى كنانة يقال له )ُنَعيم بن ثعلبة( كانت ا
وكان رئيس الموسم، فيقول: أنا الذى ال أعاب وال أجاب وال يرد  لى قضاء. فيقولون: صدقت، أنسئنا 

ر  عن ا حرمة المحرم واجعلها فى صفر، وأِحل  المحرم، فيفع ل ذلك. وإنما دعاهم شهرا، يريدون: أخِ 
إلى ذاك توالى ثالثِة أشهر ُحُرم ال ُيغيرون فيها، وإنما كان معاشهم من اإلغارة، فيفعل ذلك عاما، ثم 

مه ويحل  َصَفرا، فذلك اإلنساء. تقول إذا أخرت الرجل بَدينه: أنسأته، فإذا  يرجع إلى المحرم فيحرِ 
ت فى أيامك وفى َأَجلك، وكذلك تقول للرجل: زدت فى األجل زيادة يقع عليها تأخير قلت: قد نسأ

نسأ هللا فى أجلك؛ ألن األجل مزيد فيه. ولذلك قيل للهبن )نسأته( لزيادة الماء فيه، وُنسئت المرأة إذا 
حِبلت أى جعل زيادة الولد فيها كزيادة الماء فى اللبن، وللناقة: نسأتها، أى زجرتها ليزداد سيرها. 

 المنسوَء مثل القتيل والمقتول.والنسىء المصدر، ويكون 
 ) وقوله: }ُيَضلُّ ِبِه الهِذيَن َكَفُروا { قرأها ابن مسعود )ُيَضل  به الذين كفروا( وقرأها زيد بن ثابت )َيِضلُّ
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يجعل الفعل لهم، وقرأ الحسن البصرى )ُيِضل  به الذين كفروا(، كأنه جعل الفعل لهم ُيِضل ون به 
 الناس وينسئونه لهم.

َة{ يقول: ال يخرجون من تحريم أربعة.وقوله   : }لِ ُيَواِطُئوا  ِعده

(2/107) 

 

ِض َأرَ  ُتم  ِإَلى اأَلر  ِ اثهاَقل  َيا } ياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  َما َلُكم  ِإَذا ِقيَل َلُكُم انِفُروا  ِفي َسِبيِل ّللاه ن  ِضيُتم  ِبال َحَياِة الدُّ
ن َيا ِفي اآلِخَرِة ِإاله َقِليٌل { ِمَن اآلِخَرِة َفَما َمَتاعُ  َحَياِة الدُّ  ال 

 
}... ِ اثهاَقل ُتم   وقوله: }َما َلُكم  ِإَذا ِقيَل َلُكُم انِفُروا  ِفي َسِبيِل ّللاه

معناه وهللا أعلم: )تثاقلتم( فإذا وصلتها العرب بكالم أدغموا التاء فى الثاء؛ ألنها مناسبة لها، 
ليبنوا الحرف على اإلدغام فى االبتداء والوصل. وكأن إحداثهم األلف ليقع بها ويحدثون أِلفا لم يكن؛ 

االبتداء، ولو حذفت ألظهروا التاء ألنها مبتدأة، والمبتدأ ال يكون إال متحركا. وكذلك قوله: }حتى ِإذا 
{ المعنى  ي َنت  اَرُكوا ِفيَها َجِميعًا{، وقوله: }َواز  َنا{ معناه: تطيرنا. : تزينت، و}قَ -وهللا أعلم  -اده اُلوا اطهي ر 

والعرب تقول: )حتى ِإذا اداركوا( تجمع بين ساكنين: بين التاء من تداركوا وبين األلف من إذا. 
ل، وأنشدنى الكسائى:  وبذلك كان يأخذ أبو عمرو بن العالء ويرد  الوجه األو 

َب المذاق إذا ما ات   َبلُتوِلى الضجيع إذا ما استافها َخِصرا * َعذ   ابع الق 
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) التوبة (
َرَجُه الهِذيَن َكَفُروا  َثاِنَي اث َني ِن ِإذ  ُهَما ِفي ال َغاِر ِإذ    َيُقوُل ِلَصاِحِبِه اَل } ِإاله َتنُصُروُه َفَقد  َنَصَرُه ّللاهُ ِإذ  َأخ 

َ َمَعَنا َفَأنَزَل ّللاهُ َسكِ  َزن  ِإنه ّللاه َلى َوَكِلَمُة َتح  ف  َها َوَجَعَل َكِلَمَة الهِذيَن َكَفُروا  السُّ يَنَتُه َعَلي ِه َوَأيهَدُه ِبُجُنوٍد لهم  َتَرو 
َيا َوّللاهُ َعِزيٌز َحِكيٌم { ِ ِهَي ال ُعل   ّللاه

 
َلى...{ ف    وقوله: }َوَجَعَل َكِلَمَة الهِذيَن َكَفُروا  السُّ

(2/108) 

 

َيا{ على االستئناف، ولم ُتَرد بالفعل. وكلمة  فأوقع )جعل( على ِ ِهَي ال ُعل  الكلمة، ثم قال: }َوَكِلَمُة ّللاه
الذين كفروا الشرك باَّلل، وكلمة هللا قول )ال إله إال هللا(. ويجوز )وكلمَة هللا هى العليا( ولست 
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أجود الكالم أن يقال:  كان -والفعل فعله  -أستحب  ذلك لظهور هللا تبارك وتعالى؛ ألنه لو نصبها 
"وكلمته هى العليا"؛ أال ترى أنك تقول: قد أعتق أبوك غالمه، وال يكادون يقولون: أعتق أبوك غالم 

 أبيك. وقال الشاعر فى إجازة ذلك:
 متى تأِت زيدا قاعدا ِعند حوضه * ِلتهِدم ظلما حوض زيد تقارع

ِن عنه فى الثانية، والكنا تين ولم َيك   ية وجه الكالم.فذكر زيدا مره
 

ِ ذاِلُكم  َخي ٌر لهُكم  ِإن  َواِلُكم  َوَأن ُفِسُكم  ِفي َسِبيِل ّللاه ِفُروا  ِخَفافًا َوِثَقااًل َوَجاِهُدوا  ِبَأم  َلُموَن {} ان   ُكنُتم  َتع 
 

ِفُروا  ِخَفافًا َوِثَقااًل...{  وقوله: }ان 
ل. والخفاف: ذوو العسرة وقل ة العيال. ويقال: يقول: لينفر منكم ذو العيال والميسرة، فهؤالء الثقا

ِفُروا  ِخَفافًا{: ِنشاطا )وِثقاال( وإن ثقل عليكم الخروج.  }ان 
 

ُفِسِهم  َوّللاهُ  َواِلِهم  َوَأن  ِم اآلِخِر َأن ُيَجاِهُدوا  ِبَأم  َيو  ِ َوال  ِمُنوَن ِباَّلله َتأ ِذُنَك الهِذيَن ُيؤ   ِقيَن { َعِليٌم ِبال ُمته } اَل َيس 
 

ِمُنوَن...{ َتأ ِذُنَك الهِذيَن ُيؤ   وقوله: }اَل َيس 
ِمُنوَن{ به. َتأ ِذُنَك{ بعد غزو تبوك فى جهاٍد }الهِذيَن ُيؤ   أى }اَل َيس 

ِمُنوَن{. َتأ ِذُنَك{ بعدها }الهِذيَن اَل ُيؤ   ثم قال: }ِإنهَما َيس 
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) التوبة (
ِفت َنَة َوِفيُكم  َسمهاُعوَن َلُهم  } َلو  َخرَ  َضُعوا  ِخاَلَلُكم  َيب ُغوَنُكُم ال   َوّللاهُ َعِليٌم ُجوا  ِفيُكم مها َزاُدوُكم  ِإاله َخَبااًل وأَلو 

 ِبالظهاِلِميَن {
 

}... َضُعوا  ِخاَلَلُكم    وقوله: }وأَلو 

(2/109) 

 

لف بعد ذلك، ولم يكتب فى القرآن لها نظير. وذلك اإليضاع: السير بين القوم. وكتبت بالم ألف وأ
ِن النُُّذُر{ بغير ياء،  أنهم ال يكادون يستمرون فى الكتاب على جهة واحدة؛ أال ترى أنهم كتبوا }َفَما ُتغ 

َضُعوا { مجتمع عليه فى  لين. }وأَلو  ِنى اآلَياُت والنُُّذُر{ بالياء، وهو من سوء هجاء األو  }وما ُتغ 
َبَحنهُه{ فقد كتبت باأللف وبغير األلف. وقد كان ينبغى لأللف أن المصاحف. و  أما قوله }َأو  اَل َأذ 
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تحذف من كله؛ ألنها الم زيدت على ألف؛ كقوله: ألخوك خير من أبيك؛ أال ترى أنه ال ينبغى ان 
نفصام( تبرئة، تكتب بألف بعد الم ألف. وأما قوله }ال ان ِفَصاَم َلَها{ فتكتب باأللف؛ ألن )ال( فى )ا

واأللف من )انفصام( خفيفة. والعرب تقول: أوضع الراكب؛ ووضعت الناقة فى سيرها. وربما قالوا 
 للراكب وضع؛ قال الشاعر:

 إنى إذا ما كان يوم ذو فَزع  * ألفيتنى محتمال ِبذى أضع
ِفت َنَة{ المعنى: يبغونها لكم. ولو أعانوهم على ُبغائ ها لقلت: أبغيتك الفتنة. وهو مثل وقوله: }َيب ُغوَنُكُم ال 

 قولك: َأحِلبنى واحُلبنى.
 

ِفت َنِة َسَقُطوا  َوِإنه َجَهنهَم َلُمِحيَطٌة ِبال َكافِ  ِتنِ ي َأال ِفي ال   ِريَن {} َوِمن ُهم  مهن َيُقوُل ائ َذن لِ ي َواَل َتف 
 

ِتنِ ي...  {وقوله: }َوِمن ُهم  مهن َيُقوُل ائ َذن لِ ي َواَل َتف 
يعنى  -وذلك ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لجَد بن قيس: هل لك فى ِجالد بنى األصفر؟ 

: ال، بل تأذن لى، فأتخلُف؛ فإنى رجل كِلف بالنساء أخاف فتنة  -الروم  وهى غزوة تبوك، فقال جد 
أخذن من  بنات األصفر. وإنما سمى األصفر ألن حبشيا غلب على ناحية الروم وكان له بنات قد

بياض الروم وسواد الحبشة فكن صفرا ُلعسا. فقال هللا تبارك وتعالى }َأال ِفي ال ِفت َنِة َسَقُطوا { فى 
التخلف عنك. وقد ُعِذل المسلمون فى غزوة تبوك وثقل عليهم الخروج لبعد الشقة، وكان أيضا زمان 

  .عسرة وأدرك الثمار وطاب الظل، فأحب وا اإلقامة، فوبهخهم هللا

(2/110) 

 

.) ِ اثهاَقلُتم   فقال عز وجل: )يأي ها ال ِذيَن آَمُنوا َما َلُكم  ِإَذا ِقيَل َلُكُم ا نِفُروا ِفى َسِبيِل ّللا 
 ووصف المنافقين فقال: )لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا التهبعوك(.

 
َنَيي ِن َونَ  َدى ال ُحس  ُن َنَتَربهُص ِبُكم  َأن ُيِصيَبُكُم ّللاهُ ِبَعَذاٍب مِ ن  ِعنِدِه َأو  } ُقل  َهل  َتَربهُصوَن ِبَنآ ِإاله ِإح  ح 

َتَربِ ُصوَن { ِديَنا َفَتَربهُصوا  ِإنها َمَعُكم  مُّ  ِبَأي 
 

َنَيي ِن...{ َدى ال ُحس   وقوله: }ُقل  َهل  َتَربهُصوَن ِبَنآ ِإاله ِإح 
م الالم من )هل( و )بل( عند التاء خاصة. وهو فى الظفَر أو الشهادة، فهما الحسنيان. والعرب تدغ

ة  ِرى. فقرأها القراء على ذلك، وإنما أستحبُّ فى القراءة خاصه كالمهم عاٍل كثير؛ َهل  تدرى، وهتهد 
ل والترتيل وإشباع  تبيان ذلك، ألنهما منفصالن ليسا من حرف واحد، وإنما بنى القرآن على الترس 
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 من إدغامه، وقد أدغم القر اء الكبار، وكلٌّ صواب.الكالم؛ فتبيانه أحب إلى  
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مًا َفاِسِقيَن { عًا َأو  َكر هًا لهن ُيَتَقبهَل ِمنُكم  ِإنهُكم  ُكنُتم  َقو   } ُقل  َأنِفُقوا  َطو 

 
عًا َأو  َكر هًا...{  وقوله: }َأنِفُقوا  َطو 

يس بأمر فى المعنى؛ ألنه أخبرهم أنه لن يتقب ل منهم. وهو فى الكالم بمنزلة إن  وهو أمر فى اللفظ ول
فى الجزاء؛ كأنك قلت: إن  أنفقت طوعا أو كرها فليس بمقبول منك. ومثله }استغِفر لهم أو ال 

 تستغِفر لهم{ ليس بأمر، إنما هو على تأويل الجزاء. ومثله قول الشاعر:
ِلي ٌة إن تقل تِ أِسيئ بنا أو أحسنى ال ملومةٌ    * لدينا وال َمق 

 
ِ َوِبَرُسوِلِه َواَل َيأ ُتوَن الصه  َبَل ِمن ُهم  َنَفَقاُتُهم  ِإاله َأنهُهم  َكَفُروا  ِباَّلله اَلَة ِإاله َوُهم  ُكَساَلى َواَل } َوَما َمَنَعُهم  َأن ُتق 

  ُينِفُقوَن ِإاله َوُهم  َكاِرُهوَن {
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َبَل ِمن ُهم  َنَفَقاُتُهم  ِإاله َأنهُهم  َكَفُروا ...{وقوله: }وَ   َما َمَنَعُهم  َأن ُتق 
)أنهم( فى موضع رفع ألنه اسم للمنع؛ كأنك قلت: ما منعهم أن تقبل منهم إال ذاك. و)أن( األولى 

َسِليَن إال  إن ُهم   َلَك ِمن ال ُمر   َلَيأ ُكُلوَن{ هذه فيها فى موضع نصب. وليست بمنزلة قوله: }َوما أرسلنا َقب 
واو مضمرة، وهى مستأنفة ليس لها موضع. ولو لم يكن فى جوابها الالم لكانت أيضا مكسورة؛ كما 

ف أنها مستأنفة أن تضع )هو( فى  ِسن، وإال  إنه يحسن. يعرِ  تقول: ما رأيت منهم رجال إال إنه َلُيح 
. موضعها فتصلح؛ وذلك قولك: ما رأيت منهم رجال إال هو  يفعل ذلك. فدل ت )هو( على استئناف إن 

 
َيا ن  َحَياِة الدُّ َبُهم  ِبَها ِفي ال  َواُلُهم  َواَل َأو اَلُدُهم  ِإنهَما ُيِريُد ّللاهُ ِلُيَعذِ  ِجب َك َأم  َوَتز َهَق َأنُفُسُهم  َوُهم  َكاِفُروَن  } َفاَل ُتع 

} 
 

َواُلُهم  َواَل أَ  ِجب َك َأم  َيا...{وقوله: }َفاَل ُتع  ن  َبُهم  ِبَها ِفي ال َحَياِة الدُّ  و اَلُدُهم  ِإنهَما ُيِريُد ّللاهُ ِلُيَعذِ 
ر ومعناه التقديم  وهللا  -معناه: فال تعجبك أموالهم وال أوالدهم فى الحياة الدنيا. هذا معناه، ولكنه أخِ 

يا إنما يريد هللا ليعذبهم بها فى ألنه إنما أراد: ال تعجبك أموالهم وال أوالدهم فىالحياة الدن -أعلم 
اآلخرة. وقوله }َوَتز َهَق َأنُفُسُهم  َوُهم  َكاِفُروَن{ أى تخرج أنفسهم وهم كف ار. ولو جعلت الحياة الدنيا 
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 مؤخ رة وأردت: إنما يريد هللا ليعذبهم باإلنفاق كرها ليعذبهم بذلك فى الدنيا، لكان وجها حسنا.
 

 ورة ) التوبة (المعاني الواردة في آيات س
َمُحوَن { ا  ِإَلي ِه َوُهم  َيج  َخاًل لهَولهو   } َلو  َيِجُدوَن َمل َجئًا َأو  َمَغاَراٍت َأو  ُمده

 
 }َأو  َمَغاَراٍت{...{ -أى حرزا  -وقوله: }َلو  َيِجُدوَن َمل َجئًا{ 

َخاًل{ يريد: َسَربا فى ا   ألرض.وهى الِغيران؛ واحدها غار فى الجبال }َأو  ُمده
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َمُحوَن{ مسرعين؛ الجمح ها هنا: اإلسراع. ا  ِإَلي ِه َوُهم  َيج   }لهَولهو 
 

خَ  ا  ِمنَها ِإَذا ُهم  َيس  َطو  ُطوا  ِمن َها َرُضوا  َوِإن لهم  ُيع  َدَقاِت َفِإن  أُع   ُطوَن {} َوِمن ُهم  مهن َيل ِمُزَك ِفي الصه
 

َدَقاِت...{وقوله: }َوِمن ُهم  مهن َيل مِ   ُزَك ِفي الصه
ِويهة.  يقول: بعيبك، ويقولون: ال يقسم بالسه

ُطوا  ِمن َها َرُضوا { فلم يعيبوا.  }َفِإن  أُع 
 ثم إن هللا تبارك وتعالى بيهن لهم لمن الصدقات.

 
ُفَقَرآِء َوال َمَساِكيِن َوال َعاِمِليَن َعَلي َها َوال ُمَؤله  َدَقاُت ِلل  َقاِب َوال َغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل } ِإنهَما الصه َفِة ُقُلوُبُهم  َوِفي الرِ 

ِ َوّللاهُ َعِليٌم َحِكيٌم { ِبيِل َفِريَضًة مِ َن ّللاه ِ َواب ِن السه  ّللاه
 

ُفَقَرآِء...{ َدَقاُت ِلل   وقوله: }ِإنهَما الصه
م، كانوا يلتمسون الفضل بالنهار، وهم أهل ُصفهة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كانوا ال عشائر له

 ثم يأوون إلى مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فهؤالء الفقراء.
 }َوال َمَساِكيِن{: الطوهافين على األبواب }َوال َعاِمِليَن َعَلي َها{ وهم السعاة.

{ وهم أشراف العرب، كان رسول هللا صلى هللا عليه وس لم يعطيهم ليجتره به إسالم }َوال ُمَؤلهَفِة ُقُلوُبُهم 
 قومهم.

ي ن الذين رِكبهم فى غير إفساد. َقاِب{ يعنى المكاَتبين }َوال َغاِرِميَن{: أصحاب الده  }َوِفي الرِ 
ِبيِل{: المنقَطع به، أو الضيف. ِ{: الجهاد }َواب ِن السه  }َوِفي َسِبيِل ّللاه
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ِ{ نصب على القطع. والرفع ف ى )فريضة( جائز لو قرئ به. وهو فى الكالم بمنزلة }َفِريَضًة مِ َن ّللاه
قولك: هو لك هبًة وهبٌة، وهو عليك صدقًة وصدقٌة، والمال بينكما نصفين ونصفان، والمال بينكما 

. ...  ِشقه الَشعَرة وشقٌّ
 

  المعاني الواردة في آيات سورة ) التوبة (
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ُذوَن النهِبيه  َمٌة } َوِمن ُهُم الهِذيَن ُيؤ  ِمِنيَن َوَرح  ِمُن ِلل ُمؤ  ِ َوُيؤ  ِمُن ِباَّلله  َوِيُقوُلوَن ُهَو ُأُذٌن ُقل  ُأُذُن َخي ٍر لهُكم  ُيؤ 
ِ َلُهم  َعَذاٌب َأِليٌم { ُذوَن َرُسوَل ّللاه  لِ لهِذيَن آَمُنوا  ِمنُكم  َوالهِذيَن ُيؤ 

 
... ُذوَن النهِبيه  {وقوله: }َوِمن ُهُم الهِذيَن ُيؤ 

صلى هللا  -اجتمع قوم على َعيب النبى صلى هللا عليه وسلم؛ فيقول رجل منهم: إن هذا يبلِ غ محمدا 
َقنا، فقولوا ما شئتم. فأنزل  -عليه وسلم  فيقع بنا، فـ }َوِيُقوُلوَن{: إنما }ُهَو ُأُذٌن{ سامعة إذا أتياناه صد 

{ أى كما تقولو  ق المؤمنين.هللا عز وجل }ُقل  ُأُذُن َخي ٍر لهُكم  قكم، إنما يصدِ   ن، ولكنه ال يصد 
ق المؤمنين. وهو كقوله: }ِلل ذيَن ُهم   ِمِنيَن{: يصد  ِمُن ِلل ُمؤ  ِ{: يصدق باَّلل. }َوُيؤ  ِمُن ِباَّلله وهو قوله: }ُيؤ 

 ِلَربِ ِهم  َير َهُبوَن{ أى يرهبون ربهم.
ِ َلُهم  َعذَ  ُذوَن َرُسوَل ّللا  مٌة لل ِذيَن آَمُنوا{ إن وأما قوله:}وال ِذيَن ُيؤ  اٌب َأِليٌم{ فمتصل بما قبله. وقوله }وَرح 

( كقوله: قل  شئت خفضتها تتبعها لخير, وإن شئت رفعتها أتبعتها األذن. وقد يقرأ: )ُقل  ُأُذٌن َخي ٌر َلُكم 
أذن أفضل لكم؛ و)َخي ر( إذا خفض فليس على معنى أفضل؛ إذا خفضت )خير( فكأنك قلت: أذن 

كم، وإذا قلت: )أذٌن خير لكم(، فإنك قلت: أذن أصلح لكم. وال تكون الرحمة إذا رفعت صالح ل
)خير( إال رفعا. ولو نصبت الرحمة على غير هذا الوجه كان صوابا: )يؤمن باَّلل ويؤمن للمؤمنين، 

َيا ِبِزيَنٍة ال َكَواِكِب.  ن  َماَء الد  ظًا{.ورحمًة( يفعل ذلك. وهو كقوله: }ِإنا َزي ن ا السه  َوِحف 
 

ِمِنيَن { ُضوُه ِإن َكاُنوا  ُمؤ  ُضوُكم  َوّللاهُ َوَرُسوُلُه َأَحقُّ َأن ُير  ِ َلُكم  ِلُير  ِلُفوَن ِباَّلله  } َيح 
 

ُضوُه...{   وقوله: }َوّللاهُ َوَرُسوُلُه َأَحقُّ َأن ُير 
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َد )يرضوه( ولم يقل: يرضوهما؛ ألن المعنى  منزلة قولك: ما شاء هللا وشئُت؛ إنما ب -وهللا أعلم  -وح 
م قبل األفاعيل؛ كما تقول لعبدك: قد  يقصد بالمشيئة قصُد الثانى، وقوله: "ماشاء هللا" تعظيم هلل مقد 

 أعتقك هللا وأعتقُتك, وإن شئت أردت: يرضوهما فاكتفيت بواحد: كقوله:
 

 نحن بما عندنا وأنت بما عنـ * دك راض والرأى مختلف
 راضون.ولم يقل: 

 
ن ُكم  ُنَعذِ ب  َطآِئَفًة ِبَأنهُهم  كَ  ُف َعن َطآِئَفٍة مِ  َد ِإيَماِنُكم  ِإن نهع  ُتم  َبع  َتِذُروا  َقد  َكَفر  ِرِميَن {} اَل َتع   اُنوا  ُمج 

 
ن ُكم  ُنَعذِ ب  َطآِئَفًة...{ ُف َعن َطآِئَفٍة مِ   وقوله: }ِإن نهع 

فى ثالثة نفر استهزأ رجالن برسول هللا صلى هللا عليه وسلم والقرآن، والطائفة واحد واثنان، وإنما نزل 
ُف َعن َطآِئَفٍة{ يعنى الواحد الضحاك }ُنَعذِ ب  َطآِئَفًة{ يعنى  وضحك إليهما آخر، فنزل }ِإن نهع 

َف عن طائ َهد  َعَذاَبُهَما َطاِئَفٌة{ يعنى واحدا. ويقرأ: "إن ُيع  فة منكم ُتَعذ ب المستهزَئيِن. وقد جاء }ول َيش 
َف... ُيَعذ ب طائَفة".  طائفٌة". و"إن ُيع 
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ِبُض  ُروِف َوَيق  َن َعِن ال َمع  ٍض َيأ ُمُروَن ِبال ُمنَكِر َوَين َهو  ُضُهم  مِ ن َبع  ُمَناِفَقاُت َبع  ُمَناِفُقوَن َوال  ِدَيُهم  } ال  وَن َأي 
ُمَناِفِقيَن ُهُم ال َفاِسُقوَن {َنُسوا  ّللاهَ   َفَنِسَيُهم  ِإنه ال 

 
}... ِدَيُهم  ِبُضوَن َأي   وقوله: }َوَيق 

  يمسكون عن النفقة على النبى صلى هللا عليه وسلم.

(2/115) 

 

َوااًل َوَأو اَلدًا َفاس   َثَر َأم  ِلُكم  َكاُنوا  َأَشده ِمنُكم  ُقوهًة َوَأك  ُتم  ِبَخاَلِقُكم  َكَما } َكالهِذيَن ِمن َقب  َتع  َتم  َتُعوا  ِبَخالِقِهم  َفاس  َتم 
َماُلُهم  ِفي الدن   ُتم  َكالهِذي َخاُضوا  ُأو اَلِئَك َحِبَطت  أَع  ِلُكم  ِبَخاَلِقِهم  َوُخض  َتَع الهِذيَن ِمن َقب  َتم  َيا َواآلِخَرِة اس 

َلِئَك ُهُم ال َخاِسُروَن {  َوُأو 
 



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

...{وقوله: }َكالهِذي ِلُكم   َن ِمن َقب 
 أى فعلتم كأفعال الذين من قبلكم.

{. يقول: رضوا بنصيبهم فى الدنيا من أنصبائهم فى اآلخرة. َتُعوا  ِبَخالِقِهم  َتم   وقوله: }َفاس 
{ أى أردتم ما أراد الذين من قبلكم. ُتم  َتع  َتم   وقوله: }َفاس 

ُتم  َكالهِذي َخاُضوا { يريد: كخوضه  م الذى خاضوا.وقوله: }َوُخض 
 

َينَ  َحاِب َمد  ِم ِإب َراِهيَم ِوَأص  ِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوَقو  ِلِهم  َقو  َتِفَكاِت َأَتت ُهم   } َأَلم  َيأ ِتِهم  َنَبُأ الهِذيَن ِمن َقب  َوال ُمؤ 
فُ  ِلَمُهم  َواَلِكن َكاُنوا  َأن  ِلُموَن {ُرُسُلُهم  ِبال َبيِ َناِت َفَما َكاَن ّللاهُ ِلَيظ   َسُهم  َيظ 

 
}... َتِفَكاِت َأَتت ُهم  ُرُسُلُهم   وقوله: }َوال ُمؤ 

ة. ُجمعوا بالتاء على قوله:  يقال: إنها َقَريات قوم لوط وهود وصالح. ويقال: إنهم أصحاب لوط خاصه
{ على الشِ  َتِفَكاِت َأَتت ُهم  َتِفَكَة أَه َوى{. وكأن  جمعهم إذ قيل }َوال ُمؤ  َيع والطوائف؛ كما قيل: قتلت }وال ُمؤ 

 الُفَديكات، نسبوا إلى رئيسهم أبى فديك.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) التوبة (
ِتَها اأَلن َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن َطي ِ  ِري ِمن َتح  ِمَناِت َجنهاٍت َتج  ِمِنيَن َوال ُمؤ  َبًة ِفي َجنهاِت } َوَعَد ّللاهُ ال ُمؤ 

ُز ال َعِظيُم {َعد   َبُر ذاِلَك ُهَو ال َفو  ِ َأك  َواٌن مِ َن ّللاه  ٍن َوِرض 
 

َبُر...{ ِ َأك  َواٌن مِ َن ّللاه   وقوله: }َوِرض 

(2/116) 

 

رفع باألكبر، وُعِدل عن أن ُين َسق على ما قبله وهو مما قد وعدهم هللا تبارك وتعالى، ولكنه أوثر 
ُن رأيى خير لك من ذلك.بالرفع لتفضيله؛ كما تقول فى ال  كالم: قد وصلتك بالدراهم والثياب، وُحس 

 
اَلِمِهم  َوَهمُّوا  ِبَما لَ  َد ِإس  ِر َوَكَفُروا  َبع  ِ َما َقاُلوا  َوَلَقد  َقاُلوا  َكِلَمَة ال ُكف  ِلُفوَن ِباَّلله م  َيَناُلوا  َوَما َنَقُموا  ِإاله َأن  } َيح 

َناُهُم ّللاهُ َوَرسُ  ب ُهُم ّللاهُ َعَذابًا َأِليمًا ِفي الدُّ أَغ  ا ُيَعذِ  ِلِه َفِإن َيُتوُبوا  َيُك َخي رًا لهُهم  َوِإن َيَتَولهو  َيا وُلُه ِمن َفض  ن 
ِض ِمن َوِليٍ  َواَل َنِصيٍر {  َواآلِخَرِة َوَما َلُهم  ِفي اأَلر 

 
َناُهُم ّللاهُ...  {وقوله: }َوَما َنَقُموا  ِإاله َأن  أَغ 
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هذا تعيير لهم؛ ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َقِدم على أهل المدينة وهم محتاجون، فَأث َروا من 
( فى موضع نصب.  الغنائم، فقال: وما نقموا إال الِغنى فـ )أن 

 
َدَقاِت َوالهِذيَن اَل َيِجدُ  ِمِنيَن ِفي الصه َخُروَن ِمن ُهم  } الهِذيَن َيل ِمُزوَن ال ُمطهوِ ِعيَن ِمَن ال ُمؤ  َدُهم  َفَيس  وَن ِإاله ُجه 

 َسِخَر ّللاهُ ِمن ُهم  َوَلُهم  َعَذاٌب َأِليٌم {
 

 وقوله: }الهِذيَن َيل ِمُزوَن ال ُمطهوِ ِعيَن...{
يراد به: المتطوعين فأدغم التاء عند الطاء فصارت طاء مشددة. وكذلك )ومن َيطهوهع  َخي را(، 

ِرينَ    (.)وال ُمطههِ 

(2/117) 

 

ولمزهم إياهم: تنقُُّصهم؛ وذلك أن النبى صلى هللا عليه وسلم حث  الناس على الصدقة، فجاء عمر 
بصدقة؛ وعثمان بن عف ان بصدقة عظيمة، وبعض أصحاب النبى صلى هللا عليه وسلم؛ ثم جاء 

إال ِرياء، وأما أبو  رجل يقال له أبو ُعَقيل بصاع من تمر، فقال المنافقون: ما أخرج هؤالء صدقاتهم
كر بنفسه، فأنزل هللا تبارك وتعالى: }الهِذيَن َيل ِمُزوَن ال ُمطهوِ ِعيَن ِمَن  عقيل فإنما جاء بصاعه لُيذ 

د لغة  {. يعنى أبا ُعَقيل. والُجه  َدُهم  َدَقاِت{ يعنى المهاجرين }َوالهِذيَن اَل َيِجُدوَن ِإاله ُجه  ِمِنيَن ِفي الصه ال ُمؤ 
د.أهل  د والَوج  د، ولغة غيرهم الَجه   الحجاز والُوج 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) التوبة (

ُرُجوا  َمِعَي َأَبدًا َوَلن َتأ َذُنوَك ِلل ُخُروِج َفُقل  لهن َتخ  ن ُهم  َفاس  ُتَقاِتُلوا  َمِعَي َعُدو ًا  } َفِإن رهَجَعَك ّللاهُ ِإَلى َطآِئَفٍة مِ 
َخاِلِفيَن {ِإنهُكم  َرِض  ُعُدوا  َمَع ال  َل َمرهٍة َفاق   يُتم  ِبال ُقُعوِد َأوه

 
َخاِلِفيَن...{ ُعُدوا  َمَع ال   وقوله: }َفاق 

من الرجال، خلوف وخالفون، والنساء خوالف: الالتى يخُلفن فى البيت فال يبرحن. ويقال: عبد 
 خالف، وصاحب خالف: إذا كان مخالفا.

 
َ َوَرُسوَلُه َسُيِصيُب الهِذيَن َكَفُروا  ِمن ُهم  } َوَجآَء ال ُمَعذِ رُ  َذَن َلُهم  َوَقَعَد الهِذيَن َكَذُبوا  ّللاه َراِب ِلُيؤ   وَن ِمَن اأَلع 

 َعَذاٌب َأِليٌم {
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  وقوله: }َوَجآَء ال ُمَعذِ ُروَن...{

(2/118) 

 

عند الذال فصارتا جميعا )ذاال( وهم الذين لهم ُعذ ر. وهو فى المعنى المعتذرون، ولكن التاء أدغمت 
موَن( لمن فتح الخاء، كذلك فتحت العين ألن  دة، كما قيل يذ كهرون ويذهكهر. وهو مثل )يَخصِ  مشد 

المعتذرون. وأما المعذِ ر على جهة الُمَفعِ ل فهو  -وهللا أعلم  -إعراب التاء صار فى العين؛ كانت 
ثنا محمد قال حد   ثنى أبو بكر بن َعيهاش عن الكلبى  الذى يعتذر بغير عذر؛ حد  ثنا الفراء قال: وحد 

عن أبى صالح عن ابن عباس, وأبو حفص الخرهاز عن ُجَويبر عن الضحاك عن ابن عباس أنه قرأ: 
ِذر: الذى قد بلغ أقصى  ِذرون(، وقال: لعن هللا المعذِ رين؛ ذهب إلى من يعتذر بغير عذر، والُمع  )الُمع 

ِذر، وقد يكون ال عذر له. قال هللا تبارك وتعالى فى الذى ال  العذر. والمعتذر قد يكون فى معنى الُمع 
 عذر له:

.} ُتم  ِإَلي ِهم  َتِذُروَن ِإَلي ُكم  ِإَذا َرَجع   }َيع 
 

ا  ِمُلُكم  َعَلي ِه َتَولهو  ِمَلُهم  ُقل َت اَل َأِجُد َمآ َأح  َك ِلَتح  ِع } َواَل َعَلى الهِذيَن ِإَذا َمآ َأَتو  م  ُيُنُهم  َتِفيُض ِمَن الده وهأَع 
 َحَزنًا َأاله َيِجُدوا  َما ُين ِفُقوَن {

 
 وقوله: }َحَزنًا َأاله َيِجُدوا ...{

)َيِجُدوا( فى موضع نصب بأن، ولو كانت رفعا على ان يجعل )ال( فى مذهب )ليس( كأنك قلت: 
ِجُع إَلي هم  َقو اًل{. وقوله: }وَحِسُبوا َأن  حزنا أن ليس يجدون ما ينفقون، ومثله. قوله: }َأَفاَل يَ  َن َأن  اَل َير  َرو 

 اَل َتُكوَن ِفت َنٌة{.
 وكل  موضع صلحت )ليس( فيه فى موضع )ال( فلك أن ترفع الفعل الذى بعد )ال( وتنصبه.
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َتِذُروَن ِإَلي ُكم  ِإَذا َرجَ  َباِرُكم  َوَسَيَرى ّللاهُ } َيع  ِمَن َلُكم  َقد  َنبهَأَنا ّللاهُ ِمن  َأخ  َتِذُروا  َلن نُّؤ  ُتم  ِإَلي ِهم  ُقل اله َتع  ع 
َمُلوَن { َهاَدِة َفُيَنبِ ُئُكم ِبَما ُكنُتم  َتع  وَن ِإَلى َعاِلِم ال َغي ِب َوالشه  َعَمَلُكم  َوَرُسوُلُه ُثمه ُتَردُّ
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...{وقوله: }يَ  ُتم  ِإَلي ِهم  َتِذُروَن ِإَلي ُكم  ِإَذا َرَجع   ع 

َتِذُروا( ال عذر لكم. وقال َلِبيد فى معنى االعتذار باألعذار إذا جعلهما واحدا:  ثم قال: )اَل َتع 
 وُقوما فقوال بالذى قد علمتما * وال تخِمشا وجها وال تحلقا الشعر

  حوال كامال فقد اعتذرإلى الحول ثم اسُم السالم عليكما * وَمن  يبكِ 
 يريد: فقد أعذر.

 
َلُموا  ُحُدوَد َمآ َأنَزَل ّللاهُ َعَلى َرُسوِلِه َوّللاهُ  َدُر َأاله َيع  رًا َوِنَفاقًا َوَأج  َراُب َأَشدُّ ُكف   َعِليٌم َحِكيٌم {} اأَلع 

 
رًا َوِنَفاقًا...{ َراُب َأَشدُّ ُكف   وقوله: }اأَلع 

 ب َأَسد وَغَطفان وحاضرى المدينة. و)أجدر( كقولك: أحرى، وأخلق.نزلت فى طائفة من أعرا
َلُموا { موضع )أن( نصب. وكل موضع دخلت فيه )أن( والكالم الذى قبلها مكتٍف بما  َدُر َأاله َيع  }َوَأج 

َخَفضه أو رفعه أو نصبه فـ )أن( فى موضع نصب؛ كقولك: أتيتك أن ك محسن، وقمت أنك مسىء، 
أنك صديق وصاحب. وقد تبين لك أن )أن( فى موضع نصب؛ ألنك تضع فى موضع وَثَبتُّ عنك 

)أن( المصدر فيكون نصبا؛ أال ترى أنك تقول: أتيتك إحساَنك، فدل  اإلحسان بنصبه على نصب 
  أن. وكذلك واآلخران.

(2/120) 

 

َلُموا { فإن وضعك المصدر فى موضع )أن( قبي َدُر َأاله َيع  ح؛ ألن أخلق وأجدر يطلبن وأما قوله: }َوَأج 
االستقبال من األفاعيل فكانت بـ )أن( تبين المستقبل، وإذا وضعت مكان )أن( مصدرا لم يتب ين 

استقباله، فذلك قبح. و)أن( فى موضع نصب على كل حال؛ أال ترى أنك تقول: أظن أنك قائم 
ليق ولعسى )وجدير( فتقضى على )أن( بالنصب، وال يصلح أن تقول: أظن قيامك، فأظن نظير لخ

 وأجدر وما يتصرف منهن فى )أن(.
 

ِء َوّللاهُ  و  َواِئَر َعَلي ِهم  َدآِئَرُة السه َرمًا َوَيَتَربهُص ِبُكُم الده َراِب َمن َيتهِخُذ َما ُينِفُق َمغ    َسِميٌع َعِليٌم {} َوِمَن اأَلع 
 

َواِئَر...{  وقوله: }َوَيَتَربهُص ِبُكُم الده
 ت والقتل.يعنى: المو 

ِء{ وفتح السين من )السوء( هو وجه الكالم، وقراءة أكثر  و  يقول هللا تبارك وتعالى: }َعَلي ِهم  َدآِئَرُة السه



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

وء" فإنه  القرهاء. وقد رفع مجاهد السين فى موضعين: ها هنا وفى سورة الفتح، فمن قال: "دائرة السه
ئية، فهذه مصادر. َومن رفع السين جعله اسما؛ أراد المصدر من سؤته سوءا ومساءة وَمَسائية وسوا

ء{ وال فى  كقولك: عليه دائرة البالء والعذاب. وال يجوز ضم العين فى قوله: }ما كان أبوِك امَرَأ َسو 
ء{ ألنه ضد  لقولك: هذا رجُل ِصدق، وثوُب صدق. فليس للسوء ها هنا  و  قوله: }وظننُتم  َظنه السه

 ضم.معنى فى عذاب وال بالء، في
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ِضَي ّللاهُ َعن هُ  َساٍن ره ُلوَن ِمَن ال ُمَهاِجِريَن َواأَلن َصاِر َوالهِذيَن اتهَبُعوُهم ِبِإح  اِبُقوَن اأَلوه م  َوَرُضوا  َعن ُه } َوالسه

َتَها اأَلن َهاُر َخاِلِدينَ  ِري َتح  ُز ال َعِظيُم { َوأََعده َلُهم  َجنهاٍت َتج   ِفيَهآ َأَبدًا ذاِلَك ال َفو 
 

ُلوَن ِمَن ال ُمَهاِجِريَن َواأَلن َصاِر...{ اِبُقوَن اأَلوه   وقوله: }َوالسه

(2/121) 

 

إن شئت خفضت األنصار تريد: من المهاجرين ومن األنصار. وإن شئت رفعت )األنصار( َيتبعهم 
: )والذين أتبعوهم بإحسان(: من أحسن من بعدهم إلى قوله: )والسابقون(، وقد قرأها الحسن البص رى 

 يوم القيامة. ورفعت )السابقون والذين اتبعوهم( بما عاد من ذكرهم فى قوله رضى هللا عنهم.
 

َلمُ  َراِب ُمَناِفُقوَن َوِمن  أَه ِل ال َمِديَنِة َمَرُدوا  َعَلى النِ َفاِق اَل َتع  َلُكم  مِ َن اأَلع  َلُمُهم  } َوِممهن  َحو  ُن َنع  ُهم  َنح 
وَن ِإَلى َعَذاٍب َعِظيٍم { َتي ِن ُثمه ُيَردُّ ُبُهم مهره  َسُنَعذِ 

 
 وقوله: }َوِمن  أَه ِل ال َمِديَنِة َمَرُدوا  َعَلى النِ َفاِق...{

 وَمَرنوا عليِه َمُرووا عليه؛ كقولك: تمردوا.
َتي ِن{. فقال بالقتل  ُبُهم مهره  وعذاب القبر.وقوله: }َسُنَعذِ 

 
َتَرُفوا  ِبُذُنوِبِهم  َخَلُطوا  َعَماًل َصاِلحًا َوآَخَر َسيِ ئًا َعَسى ّللاهُ َأن َيُتوَب َعَلي ِهم  ِإنه   ّللاهَ َغُفوٌر } َوآَخُروَن اع 

 رهِحيٌم {
 

 وقوله: }َخَلُطوا  َعَماًل َصاِلحًا...{
 توبتهم من تخَلفهم عن غزوة َتُبوَك. يقول: خرجوا إلى بدر فشهدوها. ويقال: العمل الصالح
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}َوآَخَر َسيِ ئًا{: تخل فهم يوم تبوك }َعَسى ّللاهُ{ عسى من هللا واجب إن شاء هللا. وكان هؤالء قد أوثقوا 
أنفسهم بَسَواِرى المسجد، وحلفوا أال يفارقوا ذلك حتى تنزل توبتهم، فلم ا نزلت قالوا: يا رسول هللا خذ 

 تنا، فقال: ال أفعل حتى ينزل بذلك علىه قرآن. فأنزل هللا عز وجل:أموالنا شكرا لتوب
َواِلِهم  َصَدَقًة{.  قوله: }ُخذ  ِمن  َأم 
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يِهم  ِبَها َوَصلِ  َعَلي ِهم  ِإنه َصاَلوَتك َسكَ  ُرُهم  َوُتَزكِ  َواِلِهم  َصَدَقًة ُتَطهِ   ٌن لهُهم  َوّللاهُ َسِميٌع َعِليٌم {} ُخذ  ِمن  َأم 
 

َواِلِهم  َصَدَقًة...{  وقوله: }ُخذ  ِمن  َأم 
  فأخذ بعضا.

(2/122) 

 

{: استغفر فهم، فإن استغفارك لهم تسكن إليه قلوبهم،  يِهم  ِبَها َوَصلِ  َعَلي ِهم  ُرُهم  َوُتَزكِ  ثم قال: }ُتَطهِ 
 ت )صلواتك(. والصالة أكثر.وتطمئن بأن قد تاب هللا عليهم. وقد قرئ

 
ُبُهم  َوِإمها َيُتوُب َعَلي ِهم  َوّللاهُ َعِليٌم َحِكيٌم { ِ ِإمها ُيَعذِ  ِر ّللاه َن أَلم  َجو   } َوآَخُروَن ُمر 

 
}...ِ ِر ّللاه َن أَلم  َجو   وقوله: }َوآَخُروَن ُمر 

فى غزوة تبوك، فلما رجع قال: "ما  هم ثالثة َنَفٍر مسمهون، تخلهفوا عن النبى صلى هللا عليه وسلم
 عذركم"؟ قالوا: ال عذر لنا إال الخطيئة، فكانوا موقوفين حتى نزلت توبتهم فى.

 
َصادًا لِ َمن  َحاَرَب ّللاهَ  ِمِنيَن َوِإر  ِريقًا َبي َن ال ُمؤ  رًا َوَتف  ِجدًا ِضَرارًا َوُكف  لُ } َوالهِذيَن اتهَخُذوا  َمس    َوَرُسوَلُه ِمن َقب 

َهُد ِإنهُهم  َلَكاِذُبوَن { َنى َوّللاهُ َيش  َنا ِإاله ال ُحس  ِلُفنه ِإن  َأَرد   َوَلَيح 
 

ِجدًا ِضَرارًا...{  وقوله: }َوالهِذيَن اتهَخُذوا  َمس 
هم بنو عمرو بن عوف من األنصار، بَنوا مسجدهم ضرارا لمسجد ُقَباَء. ومسجد قباء أول مسجد 

ا قِدم النبى صلى هللا عليه وسلم من غزوة تبوك أمر بإحراق مسجد الشقاق بنى على التقوى. فلمه 
 وهدمه.
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 المعاني الواردة في آيات سورة ) التوبة (
ٍم َأَحقُّ َأن َتُقوَم ِفيِه ِفيِه ِرَجاٌل يُ  ِل َيو  َوى ِمن  َأوه َس َعَلى التهق  ِجٌد ُأسِ  ِحبُّوَن َأن } اَل َتُقم  ِفيِه َأَبدًا لهَمس 

ِريَن { ُروا  َوّللاهُ ُيِحبُّ ال ُمطههِ   َيَتَطهه
 

 وقوله: }اَل َتُقم  ِفيِه َأَبدًا...{
ٍم َأَحقُّ َأن َتُقوَم  ِل َيو  َوى ِمن  َأوه َس َعَلى التهق  ِجٌد ُأسِ  يعنى مسجد بنى عمرو. ثم انقطع الكالم فقال: }لهَمس 

 تقوم( والثانية َرَفعت الرجال.ِفيِه{. ثم قال: )فيه رجال( األولى صلة لقوله: )
َس...{   وقوله: }ُأسِ 
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َس( ويجوز أساس، وآساس. ويخيهل إلى  أنى قد سمعتها فى القراءة.  و)ُأسِ 
 

ا  ِريَبًة ِفي ُقُلوِبِهم  ِإاله َأن َتَقطهَع ُقُلوُبُهم  َوّللاهُ َعِليٌم َحِكي َياُنُهُم الهِذي َبَنو   ٌم {} اَل َيَزاُل ُبن 
 

َياُنُهُم...{  وقوله: }اَل َيَزاُل ُبن 
ا )إال أن َتَقطهع( و )ُتَقطهع( معناه: إال أن يموتوا. وقرأ الحسن  يعنى مسجد النفاق )ِريَبًة( يقال: شك 

)إلى أن َتَقطهع( بمنزلة حتهى، أى حتى َتَقطهع. وهى فى قراءة عبدهللا )ولو ُقطِ عت قلوُبهم( حجة لمن 
 ن تقطع( بضم التاء.قال )إال أ

 
َواَلُهم  ِبَأنه َلُهُم ال َجنهَة ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل ّللاهِ  ِمِنيَن َأنُفَسُهم  َوَأم  َتَرى ِمَن ال ُمؤ  َتُلوَن } ِإنه ّللاهَ اش  ُتُلوَن َوُيق   َفَيق 

َراِة َواإِلن ِجيِل َوال ُقر آِن َوَمن  أَ  دًا َعَلي ِه َحق ًا ِفي التهو  ُتم  ِبِه َوع  َتب ِشُروا  ِبَبي ِعُكُم الهِذي َباَيع  ِ َفاس  ِدِه ِمَن ّللاه َفى ِبَعه  و 
ُز ال َعِظيُم {  َوَذِلَك ُهَو ال َفو 

 
َتُلوَن...{ ُتُلوَن َوُيق   وقوله: }َفَيق 

َتلون(. ُتلون وُيق  مون المفعول به قبل الفاعل. وقراءة العوام: )َفَيق   قراءة أصحاب عبدهللا يقد 
ًة صحيحًة،  دًا َعَلي ِه َحق ًا{ خاج من قوله: }ِبَأنه َلُهُم ال َجنهَة{ وهو كقولك: علىه ألف درهم ِعد  وقوله: }َوع 

 ويجوز الرفع لو قيل.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) التوبة (
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اجِ  اِئُحوَن الرهاِكُعوَن السه ُروِف َوالنهاُهوَن َعِن ال ُمنَكِر } التهاِئُبوَن ال َعاِبُدوَن ال َحاِمُدوَن السه دوَن اآلِمُروَن ِبال َمع 
ِمِنيَن { ِر ال ُمؤ  ِ َوَبشِ   َوال َحاِفُظوَن ِلُحُدوِد ّللاه

 
  وقوله: }التهاِئُبوَن ال َعاِبُدوَن...{
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 "التائبين استؤنفت بالرفع لتمام اآلية قبلها وانقطاع الكالم، فحسن االستئناف. وهى فى قراءة عبدهللا
العابدين" فى موضع خفض؛ ألنه نعت للمؤمنين: اشترى من المؤمنين التائبين. ويجوز أن يكون 

 )التائبين( فى موضع نصب على المدح؛ كما قال:
رِ   ال َيب َعَدن  قومى الذين ُهم * ُسم  الُعَداة وآَفُة الُجز 

ر  النازلين بكل معَترك * والطي بيَن معاِقَد األز 
 

ٍء } َومَ  َ ِبُكلِ  َشي  َد ِإذ  َهَداُهم  َحتهى ُيَبيِ َن َلُهم مها َيتهُقوَن ِإنه ّللاه مًا َبع   َعِليٌم {ا َكاَن ّللاهُ ِلُيِضله َقو 
 

}... َد ِإذ  َهَداُهم  مًا َبع   وقوله: }َوَما َكاَن ّللاهُ ِلُيِضله َقو 
من المسلمين وهو يصل ى إلى القبله األولى، سأل المسلمون النبى  صلى هللا عليه وسلم عم ن مات 

ويستحل  الخمر قبل تحريمها، فقالوا: يا رسول هللا أمات إخواننا ُضالهال؟ فأنزل هللا تبارك وتعالى: 
َد ِإذ  َهَداُهم  َحتهى ُيَبيِ َن َلُهم مها َيتهُقوَن{ يقول: ليسوا بضالل  مًا َبع  ولم يصرفوا }َوَما َكاَن ّللاهُ ِلُيِضله َقو 

 عن القبلة األولى، ولم ينزل عليهم تحريم الخمر.
 

ِد  َرِة ِمن َبع  َما َكاَد َيِزيُغ } َلَقد  َتاَب هللا َعَلى النهِبيِ  َوال ُمَهاِجِريَن َواأَلنَصاِر الهِذيَن اتهَبُعوُه ِفي َساَعِة ال ُعس 
ن ُهم  ُثمه َتاَب َعَلي ِهم  ِإنههُ    ِبِهم  َرُءوٌف رهِحيٌم {ُقُلوُب َفِريٍق مِ 

 
 وقوله: }َلَقد  َتاَب هللا َعَلى النهِبيِ  َوال ُمَهاِجِريَن َواأَلنَصاِر...{

ِد َما َكاَد َيِزيُغ...{   وقوله: }ِمن َبع 
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و)كاد تزيغ(. ]من[ قال: )كاد يزيغ( جعل فى )كاد يزِيغ( اسما مثل الذى فى قوله: }عسى أن يكونوا 
نهم{ وجعل )يزيغ( به ارتفعت القلوب مذك را؛ كما قال هللا تبارك وتعالى: }لن يناَل هللَا لحوُمَها{ خيرا م

و }ال يحل لك النساء من بعد{ ومن قال )تزيغ( جعل فعل القلوب مؤن ثا؛ كما قال: }نريد أن نأكل 
ذكر أو مؤنث فإن ِمنها وتطمئن قلوبنا{ وهو وجه الكالم، ولم يقل )يطمئن( وكل فعل كان لجماع م

 شئت أن ثت فعله إذا قدمته، وإن شئت ذكهرته.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) التوبة (
ُض ِبَما َرُحَبت  َوَضاَقت  َعَلي ِهم  َأنفُ  ُسُهم  َوَظنُّوا  } َوَعَلى الثهاَلَثِة الهِذيَن ُخلِ ُفوا  َحتهى ِإَذا َضاَقت  َعَلي ِهُم اأَلر 

َ ُهَو التهوهاُب الرهِحيُم {َأن اله َمل   ِ ِإاله ِإَلي ِه ُثمه َتاَب َعَلي ِهم  ِلَيُتوُبوا  ِإنه ّللاه  َجَأ ِمَن ّللاه
 

 وقوله: }َوَعَلى الثهاَلَثِة الهِذيَن ُخلِ ُفوا ...{
 وهم كعب بن مالك، وبالل بن ُأَميهة، وُمَرارة.

 
ِل ال َمِديَنِة َوَمن   ُفِسِهم  َعن  } َما َكاَن أَله  ِ َواَل َير َغُبوا  ِبَأن  ُسوِل ّللاه َراِب َأن َيَتَخلهُفوا  َعن ره َلُهم  مِ َن اأَلع  َحو 

ِطئ ِ َواَل َيَطُأوَن َمو  َمَصٌة ِفي َسِبيِل ّللاه ِسِه ذاِلَك ِبَأنهُهم  اَل ُيِصيُبُهم  َظَمٌأ َواَل َنَصٌب َواَل َمخ  ًا َيِغيُظ ال ُكفهاَر نهف 
ِسِنينَ وَ  َر ال ُمح    {اَل َيَناُلوَن ِمن  َعُدوٍ  نهي اًل ِإاله ُكِتَب َلُهم  ِبِه َعَمٌل َصاِلٌح ِإنه ّللاهَ اَل ُيِضيُع َأج 

 
ِطئًا...{  وقوله: }َواَل َيَطُأوَن َمو 

  يريد بالموطئ األرض }وال يقطعون واديا{ فى ذهابهم ومجيئهم إال كتب لهم.
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ن ُهم  َطآِئَفٌة لِ َيَتَفقهُهوا  ِفي الد ِ } َوَما  َقٍة مِ  ِمُنوَن ِلَينِفُروا  َكآفهًة َفَلو اَل َنَفَر ِمن ُكلِ  ِفر  َمُهم  َكاَن ال ُمؤ  يِن َوِلُينِذُروا  َقو 
َذُروَن {  ِإَذا َرَجُعوا  ِإَلي ِهم  َلَعلهُهم  َيح 

 
ِمُنوَن ِلَينِفُروا     َكآفهًة...{وقوله: }َوَما َكاَن ال ُمؤ 

لم ا ُعيهر المسلمون بتخلفهم عن غزوة َتبوَك جعل النبى صلى هللا عليه وسلم يبعث السريهة فينفرون 
ِمُنوَن ِلَينِفُروا   جميعا، ليبقى النبى صلى هللا عليه وسلم وحده، فأنزل هللا تبارك وتعالى: }َوَما َكاَن ال ُمؤ 

 َكآفهًة{ يعنى: جميعا ويتركوك وحدك.
ن ُهم  َطآِئَفٌة{ ليتفق ه الباقون الذين تخلهفوا ويحفظوا، َقٍة مِ   ثم قال: }َفَلو اَل َنَفَر{ معناه: فهاله نفر }ِمن ُكلِ  ِفر 
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 قومهم ما نزل على النبى صلى هللا عليه وسلم من القرآن.
{ يقول: ليفقهوهم. وقد قيل فيها: إن أعراب َأَسد قِدم َمُهم  وا على رسول هللا صلى هللا عليه }َوِلُينِذُروا  َقو 

وسلم المدينة، فغلت األسعار وملئوا الطرق بالَعِذرات، فأنزل هللا تبارك وتعالى: }َفَلو اَل َنَفَر{ يقول: فهال  
 نفر منهم طائفة ثم رجعوا إلى قومهم فاخبروهم بما تعل موا.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) التوبة (

َلُموا  َأنه ّللاهَ َمعَ } ياَأيَُّها الهِذي َيِجُدوا  ِفيُكم  ِغل َظًة َواع   ال ُمتهِقيَن { َن آَمُنوا  َقاِتُلوا  الهِذيَن َيُلوَنُكم  مِ َن ال ُكفهاِر َول 
 

 وقوله: }َيُلوَنُكم  مِ َن ال ُكفهاِر...{
 يريد: األقرب فاألقرب.

 
َيُقوُل َأيُُّكم  َزاَدت ُه َهاِذِه ِإيَمانًا َفَأمها الهِذيَن آَمُنوا  َفَزاَدت ُهم  ِإيَمانًا َوُهم  } َوِإَذا َمآ ُأنِزَلت  ُسوَرٌة َفِمن ُهم  مهن 

َتب ِشُروَن {  َيس 
 

  وقوله: }َوِإَذا َمآ ُأنِزَلت  ُسوَرٌة َفِمن ُهم  مهن َيُقوُل...{
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فأنزل هللا تبارك وتعالى }فأما الذين يعنى: المنافقين يقول بعضهم لبعض: هل زادتكم هذه إيمانا؟ 
سًا إلى ِرجسهم{ والمرض ها هنا النفاق.  آمنوا فزادتهم إيمانا...وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم ِرج 

 
َتي ِن ُثمه اَل َيُتوُبوَن َواَل ُهم  َيذهكه  َتُنوَن ِفي ُكلِ  َعاٍم مهرهًة َأو  َمره َن َأنهُهم  ُيف   ُروَن {} َأَواَل َيَرو 

 
َن...{  وقوله: }َأَواَل َيَرو 

)وي روا( بالتاء. فى قراءة عبدهللا "أو ال ترى َأنهم" العرب تقول: َأال ترى للقوم وللواحد كالتعجب، وكما 
 قيل "ذلك أزكى لهم، وذلكم" وكذلك )َأال ترى( و)اال ترون(.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) التوبة (

ٍض َهل  َيَراُكم  مِ ن  َأَحٍد ُثمه انَصَرُفوا  َصَرَف ّللاهُ ُقُلوَبُهم ِبَأنه } َوِإَذا َمآ ُأنزِ  ُضُهم  ِإَلى َبع  ُهم  َلت  ُسوَرٌة نهَظَر َبع 
َقُهوَن { ٌم اله َيف   َقو 
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 وقوله: }َوِإَذا َمآ ُأنِزَلت  ُسوَرٌة...{

 َأَحٍد{ أن قمتم، فإن لهم القيام قاموا. فيها ذكرههم وَعي بهم قال بعضهم لبعض }َهل  َيَراُكم  مِ ن  
 فذلك قوله: }ُثمه انَصَرُفوا  َصَرَف ّللاهُ ُقُلوَبُهم{ دعاء عليهم.

 
ِمِنيَن َرُءوٌف رهحِ   يٌم {} َلَقد  َجآَءُكم  َرُسوٌل مِ ن  َأنُفِسُكم  َعِزيٌز َعَلي ِه َما َعِنتُّم  َحِريٌص َعَلي ُكم  ِبال ُمؤ 

 
...{ وقوله: }َلَقد    َجآَءُكم  َرُسوٌل مِ ن  َأنُفِسُكم 

.}  يقول: لم يبق بطن من العرب إال  وقد ولدوه. فذلك قوله }مِ ن  َأنُفِسُكم 
{ )ما( فى موضع رفع؛ معناه: عزيزعليه َعَنُتكم. ولو كان نصبا: عزيزا  وقوله: }َعِزيٌز َعَلي ِه َما َعِنتُّم 

ابا، على قوله لقد جاءكم كذلك. والحرص الشحيح أن عليه ما عنتم حريصا رءوفا رحيما، كان صو 
 يدخلوا النار.

 
  المعاني الواردة في آيات سورة ) يونس (
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ِر الهِذيَن آَمُنوا  َأنه  ن ُهم  َأن  َأنِذِر النهاَس َوَبشِ  َنآ ِإَلى َرُجٍل مِ  َحي  قٍ } َأَكاَن ِللنهاِس َعَجبًا َأن  َأو   َلُهم  َقَدَم ِصد 
 ِعنَد َربِ ِهم  َقاَل ال َكاِفُروَن ِإنه َهاَذا َلَساِحٌر مُِّبيٌن {

 
َحي َنآ...{  وقوله: }َأَكاَن ِللنهاِس َعَجبًا َأن  َأو 

َنآ{ وكذلك أكثر ما جاء فى القرآن إذا كانت )أن( ومعها  َحي  نصبت )عجبا( بـ )كان(، ومرفوعها }َأن  َأو 
 لو جعلوا )أن( منصوبة ورفعوا الفعل كان صوابا.فعل: أن يجعلوا الرفع فى )أن(، و 

 
ِزَي الهِذيَن آَمُنو  َدُأ ال َخل َق ُثمه ُيِعيُدُه ِلَيج  ِ َحق ًا ِإنهُه َيب  َد ّللاه ِجُعُكم  َجِميعًا َوع  اِلَحاِت } ِإَلي ِه َمر  ا  َوَعِمُلوا  الصه

ِط َوالهِذيَن َكَفُروا  َلُهم  َشَراٌب مِ ن  حَ  ُفُروَن {ِبال ِقس   ِميٍم َوَعَذاٌب َأِليٌم ِبَما َكاُنوا  َيك 
 

ِ َحق ًا...{ َد ّللاه ِجُعُكم  َجِميعًا َوع   وقوله: }ِإَلي ِه َمر 
ِ َحق ًا{ بخروجه منهما. ولو كان رفعا كما تقول: الحقُّ  َد ّللاه رفعت المرجع بـ )إليه(، ونصبت قوله }َوع 

 ستؤنف )وعد هللا حق( كان صوابا.عليك واجب وواجبًا كان صوابا. ولو ا
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)إنه َيب َدأ الَخل َق( مكسورة ألنها مستأنفة. وقد فتحها بعض القر اء. وُنرى أنه جعلها اسما للحق وجعل 
)وعد هللا( متصال بقوله )إليه مرجعكم( ثم قال: "حق ا َأنه يبدأ الخلق"؛ فـ )أنه( فى موضع رفع؛ كما 

 قال الشاعر:
َنة أو يلقى الثريا رِقيُبهاأحق ا عباد هللا أن   لست القيا * ُبَثي 

 وقال اآلخر:
 أحقا عباد هللا ُجر أَُة محلق * علىه وقد أعييت عادا وتب عا

 
ِنيَن َوال ِحَسابَ  َلُموا  َعَدَد السِ  َرُه َمَناِزَل ِلَتع  َقَمَر ُنورًا َوَقده َس ِضَيآًء َوال  م   َما َخَلَق ّللاهُ  } ُهَو الهِذي َجَعَل الشه

َلُموَن { ٍم َيع  ُل اآلَياِت ِلَقو    ذاِلَك ِإاله ِبال َحقِ  ُيَفصِ 
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َرُه َمَناِزَل...{ َقَمَر ُنورًا َوَقده َس ِضَيآًء َوال  م   وقوله: }َجَعَل الشه
ة ألن  به نعلم الشهور. وإن شئت  ولم يقل: وقد رهما. فإن شئت جعلت تقدير المنازل القمر خاص 

 لتقدير لهما جميعا، فاكتفى بذكر أحدهما من صاحبه كما قال الشاعر:جعلت ا
 رمانى بأمٍر كنُت منه ووالدى * بريئا ومن ُجوِل الَطوى  رمانى

ُضوه{ ولم يقل: أن يرضوهما.  وهو مثل قوله }وهللا ورسوُله َأَحقُّ َأن ُير 
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) يونس (
ُل ّللاهُ  ُجوَن ِلَقآَءنَ } َوَلو  ُيَعجِ  َجاَلُهم  ِبال َخي ِر َلُقِضَي ِإَلي ِهم  َأَجُلُهم  َفَنَذُر الهِذيَن اَل َير  ِتع  ره اس  ا ِفي  ِللنهاِس الشه

َمُهوَن { َياِنِهم  َيع   ُطغ 
 

َجاَلُهم  ِبال َخي ِر...{ ِتع  ره اس  ُل ّللاهُ ِللنهاِس الشه  وقوله: }َوَلو  ُيَعجِ 
يب الناس فى دعاء أحدهم على ابنه وشبهه بقولهم. أماتك هللا، ولعنك هللا، وأخزاك هللا يقول: لو أج

لهلكوا. و)استعجالهم( منصوب بوقوع الفعل: )يعجل(؛ كما تقول: قد ضربت اليوم ضربتك، والمعنى: 
ضربت كضربتك وليس المعنى ها هنا كقولك: ضربت ضربا؛ ألن ضربا ال تضمر الكاف فيه؛ ألنك 

 شبهه بشىء، وإنما شبهت ضربك بضرب غيرك فحسنت فيه الكاف.لم ت
{ ويقرأ: )لَقَضى إليهم أجلهم(. ومثله }فيمسك التى َقَضى عليها الموَت{  وقوله: }َلُقِضَي ِإَلي ِهم  َأَجُلُهم 

 و)ُقِضى عليها الموُت(.
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رُّ َدَعاَنا ِلَجنِبِه َأو  َقاِعدًا أَ  ُعَنآ ِإَلى } َوِإَذا َمسه اإِلنَساَن الضُّ َنا َعن ُه ُضرهُه َمره َكَأن لهم  َيد  و  َقآِئمًا َفَلمها َكَشف 
َمُلوَن { ِرِفيَن َما َكاُنوا  َيع  ُه َكذاِلَك ُزيِ َن ِلل ُمس   ُضرٍ  مهسه

 
ُه...{ ُعَنآ ِإَلى ُضرٍ  مهسه  وقوله: }َمره َكَأن لهم  َيد 

  صيبه البالء.يقول: استمر  على طريقته األولى قبل أن ي
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ِلِه َأفَ  َراُكم  ِبِه َفَقد  َلِبث ُت ِفيُكم  ُعُمرًا مِ ن َقب  ُتُه َعَلي ُكم  َواَل َأد  ِقُلوَن {} ُقل لهو  َشآَء ّللاهُ َما َتَلو   اَل َتع 
 

َراُكم  ِبِه...{ ُتُه َعَلي ُكم  َواَل َأد   وقوله: }ُقل لهو  َشآَء ّللاهُ َما َتَلو 
َرأ تكم به" فإن يكن فيها لغة سوى دريت وأدريت فلعل  الحَسن  وقد ذِكر عن الحسن أنه قال: "وال َأد 

ذهب إليها. وأما أن تصلح ِمن دريت أو أدريت فال؛ ألن الياء والواو إذا انفتح ما قبلهما وسكنتا 
تا ولم تنقلبا إلى ألف؛ مثل قضيت ودعوت. ولعل الحسن ذهب إلى طبيعته وفصاح ته فهمزها؛ صحه

ألنها تضارع درأت الحد  وشبهه. وربما غِلطت العرب فى الحرف إذا ضارعه آخر من الهمز 
فيهمزون غير المهموز؛ سمعت امرأة من طىء تقول: رنأ ت زوجى بأبياٍت. ويقولون لبهأت بالحج 

هب إلى اِللبأ وحأل ت الَسِويق فيغَلطون؛ ألن َحأل ت قد يقال فى دفع الِعطاش من اإلبل، ولبهأت ذ
 الذى يؤكل، وَرَثأت زوجى ذهَبت  إلى َرِثيئة اللبن؛ وذلك إذا حلبت الحليب على الرائب.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) يونس (

ٌر ِفي آَياِتَنا ُقِل ّللاهُ أَ  ت ُهم  ِإَذا َلُهم  مهك  ِد َضرهآَء َمسه َمًة مِ ن َبع  َنا النهاَس َرح  رًا ِإنه ُرُسَلَنا } َوِإَذآ َأَذق  َرُع َمك  س 
ُكُروَن { ُتُبوَن َما َتم   َيك 

 
ٌر...{ ت ُهم  ِإَذا َلُهم  مهك  ِد َضرهآَء َمسه َمًة مِ ن َبع  َنا النهاَس َرح   وقوله: }َوِإَذآ َأَذق 

العرب تجعل )إذا( تكفى من فعلت وفعلوا. وهذا الموضع من ذلك: اكُتفى بـ )إذا( من )فعلوا( ولو 
ل )ِمن بعِد ضراء مستهم مكروا( كان صوابا. وهو فى الكالم والقرآِن كثير. ونقول: خرجت فإذا أنا قي

(؛ كقول الشاعر:  بزيد. كذلك يفعلون بـ )إذ 
 بينما هنه األراك معا * إذا أتى راكب على جمِله

 وأكثر الكالم فى هذا الموضع أن تطرح )إذ( فيقال:
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حانِ بينا َتَبِغيِ ِه الَعَشاء وَطو    ِفه * وقع الَعشاُء به على ِسر 
  ومعناهما واحد بـ )إذ( وبطرحها.
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ِر َحتهى ِإَذا ُكنُتم  ِفي ال ُفل ِك َوَجَري َن ِبِهم ِبِريٍح َطيِ َبٍة وَ  َبرِ  َوال َبح  َفِرُحوا  ِبَها َجآَءت َها } ُهَو الهِذي ُيَسيِ ُرُكم  ِفي ال 
يَن َلِئن   ِريٌح َعاِصٌف َوَجآَءُهمُ  ِلِصيَن َلُه الدِ  ال َمو ُج ِمن ُكلِ  َمَكاٍن َوَظنُّوا  َأنهُهم  ُأِحيَط ِبِهم  َدَعُوا  ّللاهَ ُمخ 

اِكِريَن {  َأن َجي َتَنا ِمن  َهاِذِه َلَنُكوَننه ِمَن الشه
 

}...  وقوله: }ُيَسيِ ُرُكم 
أبو جعفر المدنى  كذلك. وكل  صواب إن قراءة العام ة. وقد ذكر عن زيد بن ثابت )ينشركم( قرأها 

 شاء هللا.
ل الكالم }وجرين ِبِهم{ ولم  وقوله: }َجآَءت َها ِريٌح َعاِصٌف{ يعنى الُفل ك؛ فقال: جاءتها، وقد قال فى أو 

يقل: وَجَرت، وكل  صواب؛ تقول: النساء قد ذهبت، وذهبن. والفلك تؤنث وتذكر، وتكون واحدة 
}فى الفلك المشحون{ فذكهر الفلك، وقال ها هنا: جاءتها، فأنث. فإن وتكون جمعا. وقال فى يس 

شئت جعلتها ها هنا واحدة، وإن شئت: ِجماعا. وإن شئت جعلت الهاء فى )جاءتها( للريح؛ كأنك 
قلت: جاءت الريَح الطي بَة ريح عاصف. وهللا أعلم بصوابه. والعرب تقول: عاصف وعاصفة، وقد 

 وباأللف لغة لبنى َأَسد؛ أنشدنى بعض بنى َدِبير:أعصفت الريح، وَعَصفت. 
 حتى إذا أعصفت ريح مزعِزعة * فيها ِقطار ورعد صوته زِجل

 
ُيُكم  َعَلى َأنفُ  ِض ِبَغي ِر ال َحقِ  ياَأيَُّها النهاُس ِإنهَما َبغ  َتاَع ال َحَياِة } َفَلمهآ َأنَجاُهم  ِإَذا ُهم  َيب ُغوَن ِفي اأَلر  ِسُكم  مه

َمُلوَن {ال ِجُعُكم  َفُنَنبِ ُئُكم  ِبَما ُكنُتم  َتع  َيا ُثمه ِإَليَنا َمر  ن   دُّ
 

}... ُيُكم  َعَلى َأنُفِسُكم    وقوله: }ياَأيَُّها النهاُس ِإنهَما َبغ 
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إن شئت جعلت خبر )البغى( فى قوله )على أنفسكم( ثم تنصب )متاَع الحياِة الدينا( كقولك: ُمت َعًة 
ى الحياة الدنيا. ويصلح الرفع ها هنا على االستئناف؛كما قال }لم يلبثوا ِإال ساعة من نهاٍر بالغ{ ف
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 أى ذلك )بالغ( وذلك )متاع الحياِة الدنيا( وإن شئت جعلت الخبر فى المتاع. وهو وجه الكالم.
 المعاني الواردة في آيات سورة ) يونس (

َنى  َسُنوا  ال ُحس  َحاُب ال َجنهِة ُهم  ِفيَها َخاِلُدوَن } لِ لهِذيَن َأح  َوِزَياَدٌة َواَل َير َهُق ُوُجوَهُهم  َقَتٌر َواَل ِذلهٌة ُأو اَلِئَك َأص 
} 

 
َنى...{ َسُنوا  ال ُحس   وقوله: }لِ لهِذيَن َأح 

ثنا الفر اء قال حدثنى أبو ثنا محمد قال حد   فى موضع رفع. يقال إن الحسنى الَحَسنة.)وزيادة( حد 
يق رحمه هللا قال:  األحوص سال م بن ُسَليم عن َأبى إسحاق الَسِبيعى  عن رجل عن أبى بكر الصدِ 
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة: النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى. ويقال )للذين أحسنوا الحسنى( 

ُر َأمثالها{.  يريد َحَسنة مثل حسناتهم )وزيادة( زيادة التضعيف كقوله }فله َعش 
 

ِ ِمن  َعا ِلَها َوَتر َهُقُهم  ِذلهٌة مها َلُهم  مِ َن ّللاه يِ َئاِت َجَزآُء َسيِ َئٍة ِبِمث  ِشَيت  } َوالهِذيَن َكَسُبوا  السه ِصٍم َكَأنهَما أُغ 
َحاُب النهاِر ُهم  ِفيَها َخاِلُدوَن { ِلمًا ُأو اَلِئَك َأص  ِل ُمظ  لهي   ُوُجوُهُهم  ِقَطعًا مِ َن ال 

 
يِ َئاِت َجَزآُء َسيِ َئٍة ِبِمث ِلَها...{  وقوله: }َوالهِذيَن َكَسُبوا  السه

رفعت الجزاء بإضمار )لهم( كأنك قلت: فلهم جزاء السيئة بمثلها؛ كما قال }فِفدية ِمن ِصياٍم{ و 
جزاء }فصيام ثالثِة أيام فى الحج{ والمعنى: فعليه صيام ثالثة أيام، وعليه فدية. وإن شئت رفعت ال

. ل أعجب إلىه ِلَها{ واألو    بالباء فى قوله: }َجَزآُء َسيِ َئٍة ِبِمث 
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عا(. والِقَطع قراءة العامهة. وهى فى مصحف أبى )كأنما  ِشَيت  ُوُجوُهُهم  ِقَطعًا{ و )قط  وقوله: }َكَأنهَما أُغ 
ع من الليل مظلم( فهذه حجة لمن قرأ بالتخفيف َشى وجوَههم ِقط  . وإن شئت جعلت المظلم وأنت َيغ 

ع قطعا من الليل، وإن شئت جعلت المظلم نعتا للقطع, فإذا قلت قطعا كان قطعا من الليل  تقول ِقط 
 خاصة. والقطع ظلمة آخر الليل }فَأِسر بأهلك بقطع من الليل{.

 
َرُكوا  َمَكاَنُكم   ُشُرُهم  َجِميعًا ُثمه َنُقوُل ِللهِذيَن َأش  َم َنح  َنا َبي َنُهم  َوَقاَل ُشَرَكآُؤُهم  مها } َوَيو  ل   َأنُتم  َوُشَرَكآُؤُكم  َفَزيه

ُبُدوَن {  ُكنُتم  ِإيهاَنا َتع 
 

}... َنا َبي َنُهم  ل   وقوله: }َفَزيه



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

قت أنت ذا من ذا. وقال )فزيهلنا( لكثرة الفعل. ولو  ليست من ُزل ت؛ إنما هى من ِزل ُت ذا من ذا: إذا فره
ت: ِزل  ذا من ذا؛ كقولك: ِمز  ذا من ذا. وقرأ بعضهم )فزايلنا بينهم( وهو مثل قوله: )يراءون َقله لقل

لت فى كثير من الكالم، ما لم  ر، وال تصاعر( والعرب تكاد توف ق بين فاعلت وفعه ون( )وال تصعِ  ويرءُّ
عاهدتك وراءيتك وما يكون  ُترد َفَعَلَت بى وفعلُت بك، فإذا أرادوا هذا لم تكن إال فاعلت. فإذا أردت:

الفعل فيه مفردا فهو الذى َيحتمل فعلت وفاعلت. كذلك يقولون: كالمت فالنا وكلهمته، وكانا 
 متصارمين فصارا يتكالمان ويتكلمهان.

 المعاني الواردة في آيات سورة ) يونس (
َلَفت  َوُردُّوا  ِإَلى ّللاهِ  ٍس مهآ َأس  ُلوا  ُكلُّ َنف  َتُروَن {} ُهَناِلَك َتب    َمو اَلُهُم ال َحقِ  َوَضله َعن ُهم  مها َكاُنوا  َيف 

 
ٍس...{ ُلوا  ُكلُّ َنف    وقوله: }ُهَناِلَك َتب 
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: تتلو أى يقرأ كلُّ نفس عملها فى -وهللا أعلم  -قرأها عبدهللا بن مسعود: )تتلو( بالتاء. معناها 
ِة ِكتابا يلقاه منشورا{ وقوله }فأما من ُأوِتى ِكتابه ِبيميِنه{. وقوله كتاب؛ كقوله: }ونخِرج له يوم الِقيام

بره وتراه. وكل َحَسن.  }اقرأ ِكتابك{ قو ة لقراءة عبدهللا. قرأها مجاهد )تبلو كل نفٍس ما أسلفت( أى َتخ 
ثنى الفر اء قال حدثنا محمد بن عبد العزيز التيمى عن ُمغيرَة عن مجاهد ثنا محمد قال حد  أنه قرأ  حد 

ثنى بعض المشيخة عن الكلبى  عن أبى صالح عن ابن عباس: )تبلو(  )تبلو( بالباء. وقال الفر اء: حد 
بر، وكذلك قرأها ابن عباس.  َتخ 

( تجعله من صفات هللا تبارك وتعالى. وإن شئت جعلته  { )الحقِ  ِ َمو اَلُهُم ال َحقِ  وا  ِإَلى ّللاه وقوله }َوُردُّ
 لى هللا حقا. وإن شئت: موالهم حقا.نصبا تريد: رد  إ

 
َرُفوَن { اَلُل َفَأنهى ُتص  َد ال َحقِ  ِإاله الضه  } َفَذِلُكُم ّللاهُ َربُُّكُم ال َحقُّ َفَماَذا َبع 

 
}...  وكذلك وقوله: }َفَذِلُكُم ّللاهُ َربُُّكُم ال َحقُّ

 فيه ما فى األولى.
 

ِمُنوَن {} َكَذِلَك َحقهت  َكِلَمُت َربِ َك َعلَ   ى الهِذيَن َفَسُقوا  َأنهُهم  اَل ُيؤ 
 

 وقوله تعالى: }َكَذِلَك َحقهت  َكِلَمُة َربِ َك...{
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 وقد يقرأ )كلمة رِبك( و )كلمات ربك(. قراءة أهل المدينة على الراجح.
ِمُنوَن{: َحقهت عليهم ألنهم ال يؤ  منون، أو بأنهم ال يؤمنون، وقوله: }َعَلى الهِذيَن َفَسُقوا  َأنهُهم  اَل ُيؤ 

فيكون موضعها نصبا إذا ألقيت الخافض. ولو كسرت فقلت: "إنهم" كان صوابا على االبتداء. وكذلك 
 قوله }آمنت أنه ال ِإله ِإال الِذِى آمنت  ِبه بنو ِإسراِئيل{ وكسرها أصحاب عبدهللا على االبتداء.
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ِدي ِإَلى ال َحقِ  َأَحقُّ  ِدي ِلل َحقِ  َأَفَمن َيه  ِدي ِإَلى ال َحقِ  ُقِل ّللاهُ َيه   َأن ُيتهَبَع } ُقل  َهل  ِمن ُشَرَكآِئُكم  مهن َيه 
ُكُموَن { َدى َفَما َلُكم  َكي َف َتح  ي ِإاله َأن ُيه   َأمهن اله َيِهدِ 

 
ي ِإاله  َدى...{وقوله: }َأمهن اله َيِهدِ   َأن ُيه 

ل وتنقلوه. لة من مكانه، إال أن يحو   يقول: تعبدون ماال يقدر على الُنق 
 

ِصيَل ال ِكتَ  ِديَق الهِذي َبي َن َيَدي ِه َوَتف  ِ َواَلِكن َتص  َتَرى ِمن ُدوِن ّللاه اِب اَل َري َب } َوَما َكاَن َهاَذا ال ُقر آُن َأن ُيف 
بِ  ال َعاَلِمينَ   { ِفيِه ِمن ره

 
َتَرى...{  وقوله: }َوَما َكاَن َهاَذا ال ُقر آُن َأن ُيف 

: ما كان ينبغى لمثل هذا القرآن أن يفترى. وهو فى معنى: ما كان هذا القرآن -وهللا أعلم  -المعنى 
ا ِليفترى. ومثله }وما كان المؤِمنون ِلينِفروا كافة{ أى ما كان ينبغى لهم أن ينِفروا؛ ألنهم قد كانوا َنَفرو 

{ أى ما  كافهة، فدله المعنى على أنه ال ينبغى لهم أن يفعلوا مرهة أخرى. ومثله }وما كان ِلنبى  أن َيُغل 
( على معنى ينبغى؛ كما قال }مالك َأاله َتُكوَن َمَع  ، وال ُيَغل. فجاءت )َأن  ينبغى لنبى  أن َيُغل 

ن معناها: ما منعك. ويدل  على أن الساِجدين{ والمعنى: منعك، فأدخلت )أن( فى )مالك( إذا كا
ة إبليس واحدة.  معناهما واحد أنه قال له فى موضع: )ما منعك(، وفى موضع )مالك( وقصه

 
ِلُموَن { ئًا َواَلِكنه النهاَس َأنُفَسُهم  َيظ  ِلُم النهاَس َشي   } ِإنه ّللاهَ اَل َيظ 

 
ِلُم النهاَس َشي ئاً     َواَلِكنه النهاَس...{وقوله: }ِإنه ّللاهَ اَل َيظ 
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دها نصب بها األسماء، ولم يلها َفَعَل وال  للعرب فى )لكن( لغتان: تشديد النون وإسكانها. فمن شد 
َعل. وَمن خفهف ُنونها وأسكنها لم ُيعِملها فى شىء اسٍم وال فعل، وكان الذى يعمل فى االسم الذى  َيف 

و يخفضه؛ من ذلك قوله }ولِكِن الناُس َأنفسهم يظِلمون{ }ولِكِن ّللا ُ بعدها ما معه، ينصبه أو يرفعه أ
َرَمى{ }ولِكِن الشياطيُن كفروا{ ُرفعت هذه األحرف باألفافيل التى بعدها. وأمها قوله }ما كان محمد َأبا 

ِ{ فإنك أضمرت )كان( بعد )لكن( فنصبت بها، ولو رفعته  على أن َأحٍد ِمن ِرجاِلكم ولِكن رسوَل ّللا 
 ِ تضمر )هو(: ولكن هو رسول هللا كان صوابا. ومثله }وما كان هذا القرآن أن يفترى ِمن دوِن ّللا 
ولِكن تصِديَق الذى بين يديه{ و )تصِديُق(. ومثله }ما كان حِديثا يفترى ولِكن تصِديَق الذى بين 

 يديه{ )وتصديُق(.
لها آثرت الع رُب تخفيف نونها. وإذا أدخلوا الواو وآثروا فإذا ألقيت من )لكن( الواو التى فى أو 

ل الكالم، فشبِ هت ببل إذ  كان رجوعا مثلها؛ أال  تشديدها. وإنما فعلوا ذلك ألنها رجوع عمها أصاب أو 
ترى أنك تقول: لم يقم أخوك بل أبوك ثم تقول: لم يقم أخوك لكن أبوك، فتراهما بمعنى واحد، والواو 

)ولكن( فأدخلوا الواو تباعدت من )بل( إذ لم تصلح الواو فى )بل(،  ال تصلح فى بل، فإذا قالوا
 فآثروا فيها تشديد النون، وجعلوا الواو كأنها واو ودخلت لعطٍف ال لمعنى بل.

دت نونها ألن أصلها: إن  عبدهللا قائم، فزيدت على )إن( الم وكاف  وإنما نصبت العرُب بها إذا ُشد 
 ترى أن الشاعر قال: فصارتا جميعا حرفا واحدا؛ أال

 * ولكنِنى ِمن ُحب ها لَكميد *
.  فلم تدخل الالم إال ألن معناها إن 

لها بمنزلة قول الشاعر:  وهى فيما وصلت به من أو 
  لِهنهِك من َعب ِسي ٍة لِوسيمٌة * على ُهُنواٍت كاذٍب من يقولها
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( ها هنا بالم وهاء؛ كما وصلها َثمه بالم وك له وآخره. فما وصل )إن  اف. والحرف قد يوصل من أو 
له. ومما وصل من آخره. قوله: }إمها ُتِرَينِ ى ما  وصل من أوله )هذا(، )ها ذاك(، وصل بـ )ها( من أو 

ُيوعدون{، وقوله: لتذهبن ولتجلسن. وصل من آخره بنون وبـ )ما(. ونرى أن قول العرب: كم مالك, 
إن الكالم كثر بـ )كم( حتى حذفت األلف من آخرها فسكنت أنها )ما( وصلت من أولها بكاف، ثم 
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 ميمها؛ كما قالوا: ِلم  قلت ذاك؟ ومعناه: ِلَم قلت ذاك، ولَما قلت ذاك؟ قال الشاعر:
 يا أبا األسود ِلم  أسلمتنى * لهموم طارقات وِذكر

ه الكاف وقال بعض العرب فى كالمه وقيل له: منذ كم قعد فالن؟ فقال: َكُمذ  أخذَت فى حدي ثك، فردُّ
فى )مذ( يدل  على أن الكاف فى )كم( زائدة. وإنهم ليقولون: كيف أصبحت، فيقول: كالخير، 

 وكخير. وقيل لبعضهم: كيف تصنعون اأَلِقط؟ فقال: كهي ن.
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َض الهِذي َنِعُدُهم  َأو  َنَتَوفهيَ  َعُلوَن {} َوِإمها ُنِرَينهَك َبع  ِجُعُهم  ُثمه ّللاهُ َشِهيٌد َعَلى َما َيف  َنا َمر   نهَك َفِإَلي 

 
َعُلوَن...{ ِجُعُهم  ُثمه ّللاهُ َشِهيٌد َعَلى َما َيف  َنا َمر   وقوله: }َفِإَلي 

 )ثم( ها هنا عطف. ولو قيل: َثمه ّللا ُ شهيد على ما يفعلون. يريد: هنالك هللا شهيد على ما يفعلون.
 

ِرُموَن { ِجُل ِمن ُه ال ُمج  َتع  ُتم  ِإن  َأَتاُكم  َعَذاُبُه َبَياتًا َأو  َنَهارًا مهاَذا َيس   } ُقل  َأَرَأي 
 

ِرُموَن...{ ِجُل ِمن ُه ال ُمج  َتع   وقوله: }ِإن  َأَتاُكم  َعَذاُبُه َبَياتًا َأو  َنَهارًا مهاَذا َيس 
ب؛ كقوله: ويَلهم ماذا أرادوا باستعجال إن شئت جعلت )ماذا( استفهاما محضا على جه ة التعج 

العذاب؟! وإن شئت عظهمت أمر العذاب فقلت: بماذا استعجلوا! وموضعه رفع إذا جعلت الهاء راجعة 
  عليه، وإن جعلت الهاء فى )منه( للعذاب وجعلته فى موضع نصب أوقعت عليه االستعجال.
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ِجُلوَن {} َأُثمه ِإَذا َما َوَقَع آَمن   َتع   ُتم  ِبِه اآلَن َوَقد  ُكنُتم ِبِه َتس 
 

ِجُلوَن...{ َتع   وقوله: }اآلَن َوَقد  ُكنُتم ِبِه َتس 
)اآلن( حرف بنى على األلف والالم لم تخلع منه، وترك على مذهب الصفة؛ ألنه صفة فى المعنى 

ألداة، واأللف والالم لهما غير واللفظ؛ كما رأيتهم فعلوا فى )الذى( و )الذين( فتركوهما على مذهب ا
 مفارقتين. ومثله قال الشاعر:

 فإن األالِء يعلمونك منهم * كعلمى مظهنُّوك ما دمت أشعرا
فأدخل األلف والالم على )أالء( ثم تركها مخفوضة فى موضع النصب؛ كما كانت قبل أن تدخلها 

 األلف والالم. ومثله قوله:
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 ببابك حتى كادت الشمس تغربوأنى ُحبست اليوم واألمِس قبله * 
 فأدخل األلف والالم على )أمس( ثم تركه مخفوضا على )جهته األولى(. ومثله قول اآلخر:

 تفقهُأ فوقه الَقَلع السوارى * وُجنه الخازَباَز به جنونا
فمثل )اآلن( بأنها كانت منصوبة قبل أن تدخل عليها األلف والالم، ثم أدخلتهما فلم يغيراها. وأصل 

اآلن إن ما كان )أوان( حذفت منها األلف وغيهرت واوها إلى األلف؛ كما قالوا فى الراح: الَرَياح؛ 
 أنشدنى أبو القمقام الفقعسى:

 كأن َمَكاِكىه الِجواء ُغَديهًة * نشاَوى تساَقوا بالَرَياح المَفل َفل
زمن وزمان. وإن شئت جعلت فجعل الرياح واألوان على جهة َفَعل ومرة على جهة فعال؛ كما قالوا: 

)اآلن( أصلها من قولك: آن لك أن تفعل، أدخلت عليها األلف والالم، ثم تركتها على مذهب َفَعَل 
فأتاها النصُب من نصب فعَل. وهو وجه جيِ د؛ كما قالوا: نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن 

. ولو خفضتا على أنهما أخرجتا من نيهة قيَل وقاَل وكثرة السؤال، فكانتا كاالسمين فهما منصوبتان
؛ يقول: مذ كان  الفعل كان صوابا؛ سمعت العرب تقول: من ُشبه إلى ُدبه بالفتح، ومن ُشبٍ  إلى ُدبٍ 

، وهو َفَعَل.  صغيرا إلى أن َدب 
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ٍس َظَلَمت  َما َنُهم   } َوَلو  َأنه ِلُكلِ  َنف  وا  النهَداَمَة َلمها َرَأُوا  ال َعَذاَب َوُقِضَي َبي  َتَدت  ِبِه َوَأَسرُّ ِض اَلف  ِفي اأَلر 
َلُموَن { ِط َوُهم  اَل ُيظ   ِبال ِقس 

 
وا  النهَداَمَة َلمها َرَأُوا  ال َعَذاَب...{  وقوله: }َوَأَسرُّ

وها من سفلتهم الذ وها أى أخَفوها.يعنى الرؤساء من المشركين، أَسرُّ  ين أضل وهم، فأسرُّ
 

َمُعوَن { َرُحوا  ُهَو َخي ٌر مِ مها َيج  َيف  َمِتِه َفِبَذِلَك َفل  ِ َوِبَرح  ِل ّللاه  } ُقل  ِبَفض 
 

َرُحوا ...{ َيف  َمِتِه َفِبَذِلَك َفل  ِ َوِبَرح  ِل ّللاه  وقوله: }ُقل  ِبَفض 
 قرأ )فبذلك فلتفرحوا( أى يا أصحاب محمد، بالتاء. هذه قراءة العامة. وقد ذكر عن زيد بن ثابت أنه

مع الكفار. وَقو ى قوَل زيد أنها فى قراءة أبى  )فبذلك فافرحوا( وهو  َمُعوَن{: َيج  وقوله: }ُهَو َخي ٌر مِ مها َيج 
َت به أو لم تواِجه؛ إال أن العرب حذفت الالم من فعل المأمور  البناء الذى ُخِلق لألمر إذا واجه 



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

ة فى كالمهم؛ فحذفوا؛ الالم كما حذفوا التاء من الفعل. وأنت تعلم أن المو  اَجه لكثرة األمر خاصه
له الياء والتاء والنون واأللف. فلما ُحِذفت التاء  الجازم أو الناصب ال يقعان إال على الفعل الذى أو 

أن ُيستأنف بحرف  ذهبت بالالم وأحدثت األلف فى قولك: اضرب وافرح؛ ألن الضاد ساكنة فلم يستقم
ُتم(. وكان الكسائى  يعيب  اَركوا(. )واث اَقل  ساكن، فأدخلوا ألفا خفيفة يقع بها االبتداء؛ كما قال: )اد 

قولهم )فلتفرحوا( ألنه وجده قليال فجعله عيبا، وهو األصل. ولقد سمعت عن النبى  صلى هللا عليه 
  د به خذوا مصاف كم.وسلم أنه قال فى بعض المشاهد )لتأخذوا مصاف كم( يري
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َمُلوَن ِمن  َعَمٍل ِإاله ُكنها َعَلي ُكم  ُشُهوداً  ُلوا  ِمن ُه ِمن ُقر آٍن َواَل َتع  ِإذ  ُتِفيُضوَن  } َوَما َتُكوُن ِفي َشأ ٍن َوَما َتت 
ِض َواَل ِفي السه  ث َقاِل َذرهٍة ِفي اأَلر  بِ َك ِمن مِ  ُزُب َعن ره َبَر ِإاله ِفي ِفيِه َوَما َيع  َغَر ِمن ذاِلَك َوال َأك  َمآِء َواَل َأص 

 ِكَتاٍب مُِّبيٍن {
 

َمُلوَن ِمن  َعَمٍل ِإاله ُكنها َعَلي ُكم  شُ  ُلوا  ِمن ُه ِمن ُقر آٍن َواَل َتع   ُهودًا...{وقوله: }َوَما َتُكوُن ِفي َشأ ٍن َوَما َتت 
وما( ها هنا جحد ال موضع لها. وهى كقوله }ما يقول: هللا تبارك وتعالى شاهد على كل شىء. )

َوى َثاَلَثٍة ِإال ُهَو راِبعهم{ يقول: إال هو شاهدهم.  يكون ِمن نهج 
َبرَ  َغَر ِمن ذاِلَك َوال َأك  َمآِء َواَل َأص  ِض َواَل ِفي السه ث َقاِل َذرهٍة ِفي اأَلر  بِ َك ِمن مِ  ُزُب َعن ره { }َوَما َيع 

من نصبهما فإنما يريد الخفض: ُيت بعهما المثقال أو الذر ة. ومن رفعهما أتبعهما و)أصغُر وأكبُر(. ف
معنى المثقال؛ ألنك لو ألقيت من المثقال )ِمن( كان رفعا. وهوكقولك: ما أتانى من أحد عاقٍل 

 وعاقٌل. وكذلك قوله }ما لكم ِمن ِإلٍه غيِره{.
 المعاني الواردة في آيات سورة ) يونس (

َزُنوَن * الهِذيَن آَمُنوا  َوَكاُنوا  َيتهُقوَن {} َأال ِإنه  ٌف َعَلي ِهم  َواَل ُهم  َيح  ِ اَل َخو  ِلَيآَء ّللاه   َأو 
 

َزُنوَن...الهِذيَن آَمُنوا  َوَكاُنوا  َيتهُقونَ  ٌف َعَلي ِهم  َواَل ُهم  َيح  ِ اَل َخو  ِلَيآَء ّللاه  ...{وقوله: }َأال ِإنه َأو 
؛ كما قال }ِإن ذِلَك َلَحقٌّ تخاُصُم أَه ِل الناِر{ )الذين( فى  موضع رفع؛ ألنه نعت جاء بعد خبر إن 

ِذُف ِبالَحقِ  َعالهُم الُغُيوِب{ والنصب فى كل ذلك جاِئز على اإلتباع لالسم  وكما قال }ُقل  ِإنه َربِ ى َيق 
.) ل وعلى تكرير )إن    األو 
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( ألنهم رأوا الفعل مرفوعا، فتوه موا أن وإنما رفعت العرب النعوت إذ ا جاءت بعد األفاعيل فى )إن 
 -ألنهم لم يجدوا فى تصريف المنصوب اسما منصوبا وفعله مرفوع  -صاحبه مرفوع فى المعنى 

تابعا لالسم المضمر فى الفعل؛ وهو  -يعنى النعت  -فرفعوا النعت. وكان الكسائى  يقول: جعلته 
)الظريف( وما أشبهه أسماء ظاهرة، وال يكون الظاهر نعتا لمكنى  إال ما كان خطأ وليس بجائز؛ ألن 

مثل نفسه وأنفسهم، وأجمعين، وكلهم؛ ألن هذه إنما تكون أطرافا ألواخر الكالم؛ ال يقال مررت 
 بأجمعين، كما يقال مررت بالظريف. وإن شئت جعلت قوله }الهِذيَن آَمُنوا  َوَكاُنوا  َيتهُقوَن{ رفعا.

ن َيا{. َرى ِفي ال َحياِة الدُّ  بقوله: }َلُهُم ال ُبش 
 

ُز ال َعِظي ِ ذاِلَك ُهَو ال َفو  ِديَل ِلَكِلَماِت ّللاه َيا َوِفي اآلِخَرِة اَل َتب  ن  َرى ِفي ال َحياِة الدُّ  ُم {} َلُهُم ال ُبش 
 

ن َيا...{ َرى ِفي ال َحياِة الدُّ  وقوله: }َلُهُم ال ُبش 
فى الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له, وفى اآلخرة الجنة. وقد وذكر أن البشرى 

رهم به فى كتابه من موعوده، فقال }ويبِشر المؤِمِنين الِذين يعملون  َرى{ ما بش  يكون قوله: }َلُهُم ال ُبش 
 الصاِلحاِت{ فى كثير من القرآن.
ِديَل ِلَكِلَماِت ّللاهِ   { أى ال ُخل ف لوعد هللا.ثم قال َلُهُم }اَل َتب 

 
ِميُع ال َعِليُم { ِ َجِميعًا ُهَو السه ُلُهم  ِإنه ال ِعزهَة َّلله ُزنَك َقو   } َواَل َيح 

 
}...ِ ُلُهم  ِإنه ال ِعزهَة َّلله ُزنَك َقو    وقوله: }َواَل َيح 
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: }وقولهم ِإنا قتلنا المِسيح{ فإنها المعنى االستئناف. ولم يقولوا هم ذاك، فيكوَن حكاية. فأم ا قوله
كسرت ألنها جاءت بعد القول، وما كان بعد القول من )إن( فهو مكسور على الحكاية فى قال 

َتِنى ِبِه َأن اعُبُدوا ّللا َ ربِ ى{ فإنك  ف من القول. وأم ا قوله }ما قلت لهم إاله ما َأمر  ويقولون وما ُصرِ 
رة لـ )م ا(، )وما( قد وقع عليها القول فنصبها وموضعها نصب. ومثله فى فتحت )أن( ألنها مفسِ 

رت الكالم،  ( ألنها فس  الكالم: قد قلت لك كالما حسنا: أن أباك شريف وَأنك عاقل، فتحت )َأن 
( مفتوحة بعد القول إذا كان  والكالم منصوب. ولو أردت تكرير القول عليها كسرتها. وقد تكون )أن 
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فعة له؛ من ذلك أن تقول: قوُلك مذ اليوم َأن الناس خارجون؛ كما تقول: قولك القول رافعا لها أو را
مذ اليوم كالم ال يفهم. وقوله }وال تقولن ِلشىٍء إنى فاِعل ذِلك غدا إال َأن يشاء هللا{ المعنى: ال تقولنه 

ولن لشىء إنى لشىٍء: إنى فاعل ذلك غدا إال باالستثناء: إال أن تقول: إن شاء هللا. ولوأردت: ال تق
فاعل ذلك: ال تقل إال أن يشاء هللا كان كأنه ُأمر أن يقول إن شاء هللا وحدها، فال بد  من أن مفتوحة 

باالستثناء خاصة؛ أال ترى أنك قد تأمره إذا خلف فتقول: قل إن شاء هللا، فلمها أريدت الكلمة وحدها 
 لم تكن إال مكسورة.

 
 ونس (المعاني الواردة في آيات سورة ) ي

ِجُعهُ  َنا َمر  َيا ُثمه ِإَلي  ن  ِلُحوَن * َمَتاٌع ِفي الدُّ ِ ال َكِذَب اَل ُيف  َتُروَن َعَلى ّللاه م  ُثمه ُنِذيُقُهُم } ُقل  ِإنه الهِذيَن َيف 
ُفُروَن { ِديَد ِبَما َكاُنوا  َيك   ال َعَذاَب الشه

 
َتُروَن َعَلى ّللاهِ   ...{وقوله: }ُقل  ِإنه الهِذيَن َيف 

َيا...{ ن   وقوله: }َمَتاٌع ِفي الدُّ
أى ذلك متاع فى الدنيا. والتى فى النحل مثله، وهو كقوله }لم يلبثوا إال ساعة ِمن نهاٍر بالغ{ كله 

  مرفوع بشىء مضمر قبله إم ا )هو( وإما )ذاك(.

(2/143) 

 

ِم  ِمِه ياَقو  ِ } َوات ُل َعَلي ِهم  َنَبَأ ُنوٍح ِإذ  َقاَل ِلَقو  ِ َفَعَلى ّللاه ِكيِري ِبآَياِت ّللاه ِإن َكاَن َكُبَر َعَلي ُكم  مهَقاِمي َوَتذ 
ُرُكم  َعَلي ُكم  ُغمهًة ُثمه اق ُضوا  ِإَليه وَ  َرُكم  َوُشَرَكآَءُكم  ُثمه اَل َيُكن  َأم  ِمُعوا  َأم  ل ُت َفَأج   اَل ُتنِظُروَن {َتَوكه

 
َركُ  ِمُعوا  َأم  ...{وقوله: }َفَأج   م  َوُشَرَكآَءُكم 

واإلجماع: اإلعداد والعزيمة على األمر. ونصبَت الشركاء بفعل مضمر؛ كأنك قلت: فأجمعوا أمركم 
وادعوا شركاءكم. وكذلك هى فى قراءة عبدهللا. والضمير ها هنا يصلح إلقاؤه؛ ألن معناه يشاكل ما 

 أظهرت؛ كما قال الشاعر:
 سيفا ورمحاورأيت زوجك فى الوغى * متقلِ دا 

فنصبت الرمح بضمير الحمل؛ غير أن الضمير صلح حذفه ألنهما سالح يعرف ذا بذا، وفعل هذا 
 مع فعل هذا.

وقد قرأها الحسن )وشركاؤكم( بالرفع، وإنما الشركاء ها هنا آلهتهم؛ كأنه أراد: َأجِمعوا أمركم أنتم 
مع . وشركاؤكم. ولست أشتهيه لخالفه للكتاب، وألن المعنى فيه ضعي ف؛ ألن اآللهة ال تعمل وال ُتج 
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 وقال الشاعر:
َمع  يا ليت ِشعِرى والمنى ال تنفع * هل أَغُدَون  يوما وأمِرى ُمج 

ق قلت: جمعت القوم فهم مجموعون؛ كما قال هللا تبارك وتعالى }ذِلك  فإذا أردت جمع الشىء المتفر 
ل قلت: َجمهعت المال؛ كقول هللا تبارك يوم مجموع له الناس وذِلك يوم مشهود{ وإذا أردت كسب الما

ده. وهذا من نحو َقَتلوا وَقتهلوا. ده{ وقد يجوز َجَمع ماال وعده  وتعالى }الِذى َجمهع ماال وعده
{ فمعناه:  ( بالفاء. فأما قوله }اق ُضوا  ِإَليه { وقد قرأها بعضهم: )ثم َأف ُضوا إلى  وقوله }ُثمه اق ُضوا  ِإَليه

، هوا إلى   امضوا إلى  كما يقال قد قضى فالن، يراد: قد مات ومضى. وأما اإلفضاء فكأنه قال: ثم توجه
  حتى تصلوا، كما تقول: قد أفضت إلى  الخالفُة والوجع، وما أشبهه.
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َبيِ َناِت َفَما َكاُنوا   ِمِهم  َفَجآُءوُهم  ِبال  ِدِه ُرُساًل ِإَلى َقو  ُل َكَذِلَك } ُثمه َبَعث َنا ِمن َبع  ِمُنوا  ِبَما َكذهُبوا  ِبِه ِمن َقب  ِلُيؤ 
َتِديَن { َبُع َعَلى ُقلوِب ال ُمع   َنط 

 
َبُع...{ ُل َكَذِلَك َنط   وقوله: }ِبَما َكذهُبوا  ِبِه ِمن َقب 

ل، يعنى اللوح المحفوظ.  يقول: لم يكونوا ليؤمنوا لك يا محمد بما كذهبوا به فى الكتاب األو 
 

 الواردة في آيات سورة ) يونس (المعاني 
اِحُروَن { ِلُح السه ٌر َهاَذا َواَل ُيف   } َقاَل ُموَسى َأتُقوُلوَن ِلل َحقِ  َلمها َجآَءُكم  َأِسح 

 
ٌر َهَذا...{  وقوله: }َقاَل ُموَسى َأتُقوُلوَن ِلل َحقِ  َلمها َجآَءُكم  َأِسح 

أسِحر هذا( وهم قد قالوا )هذا سحر( بغير يقول القائل: كيف أدخل ألف االستفهام فى قوله )
 استفهام؟

قلت: قد يكون هذا من قولهم على أنه سحر عندهم وإن استفهموا؛ كما ترى الرجل تأتيه الجاِئزة 
فيقول: أحق  هذا؟ وهو يعلم أنه حق  ال شك  فيه. فهذا وجه. ويكون أن تزيد األلف فى قولهم وإن 

لى لفظه وإن كانوا لم يتكل موا به؛ كما يقول الرجل: فالن أعلم منك، كانوا لم يقولوها، فيخرج الكالم ع
فيقول المتكلم: أقلَت أحٌد أعلم بذا من ى؟ فكأنه هو القائل: أأحد أعلم بهذا منى. ويكون على أن تجعل 

القول بمنزلة الصلة ألنه فضل فى الكالم؛ أال ترى أنك تقول الرجل: أتقول عندك مال؟ فيكفيك من 
 ن تقول: ألك مال؟ فالمعنى قائم ظهَر القوُل أو  لم يظهر.قوله أ
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ِض َوَما  َنا َعَلي ِه آَباَءَنا َوَتُكوَن َلُكَما ال ِكب ِرَيآُء ِفي اأَلر  ِفَتَنا َعمها َوَجد  َتَنا ِلَتل  ِمِنيَن {} َقاُلوا  َأِجئ  ُن َلُكَما ِبُمؤ   َنح 
 

َتَنا ِلَتل ِفَتَنا...{  وقوله: }َأِجئ 
  : الصرف؛ تقول: ما لفتك عن فالن؟ أى ما صرفك عنه.اللفت
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ق  ويقول القائل: كيف قالوا )وتكون لكما الِكبرياء فى األرض( فإن  النبى  صلى هللا عليه وسلم إذا ُصدِ 
 صارب مقاليُد ُأم ته وُمل ُكهم إليه، فقالوه على ُمل ك ملوكهم من التكبر.

 
ِسِديَن {} َفَلمهآ َأل ُقوا  َقاَل  ِلُح َعَمَل ال ُمف  ِطُلُه ِإنه ّللاهَ اَل ُيص  َ َسُيب  ُر ِإنه ّللاه ح  ُتم  ِبِه السِ   ُموَسى َما ِجئ 

 
ُر...{ ح  ُتم  ِبِه السِ   وقوله: }َما ِجئ 

)ما( فى موضع الذى؛ كما تقول: ما جئت به باطل. وهى فى قراءة عبدهللا )ما ِجئتم به ِسحر( وإنما 
باأللف والالم ألنه جواب لكالم قد سبق؛ أال ترى أنهم قالوا ِلما جاءهم به موسى: أهذا  قال )السحر(

َت عليها لفظها فى جواب  سحر؟ فقال: بل ما جئتم به السحر. وكل حرف ذكره متكلم نكرة فردد 
ى المتكلم زدت فيها ألفا والما؛ كقول الرجل: قد وجدت درهما، فتقول أنت: فأين الدرهم؟ أو: فأِرن

 الدرهم. ولو قلت: فأِرنى درهما، كنت كأنك سألته أن يريك غير ما وجده.
وكان مجاهد وأصحابه يقرءون: ما ِجئتم به آلسحُر: فيستفهم ويرفع السحر من ِنيهة االستفهام، وتكون 

)ما( فى مذهب أى  كأنه قال: أى شىء جئتم به؟ آلسحر هو؟ وفى حرف ُأبى  )ما أتيتم به سحر( 
  اء: وأشك  فيه.قال الفر 
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وقد يكون )ما جئتم به السحَر( تجعل السحر منصوبا؛ كما تقول: ما ِجئت به الباطل والزور. ثم 
تجعل )ما( فى معنى جزاء و)ِجئتم( فى موضع جزم إذا نصبت، وتضمر الفاء فى قوله }ِإنه ّللاهَ 

ِطُلُه{ فيكون جوابا للجزاء. والجزاء ال بد  له أن يجاب بجزم مثله أو بالفاء. فإن كا ما بعد الفاء  َسُيب 
حرفا من حروف االستئناف وكان يرفع أو ينصب أو يجزم صلح فيه إضمار الفاء. وإن كان فعال 

له الياء أو التاء أو كان على جهة َفَعل أو فعلوا لم يصلح فيه إضمار الفاء؛ ألنه ُيجزم إذا لم تكن  أو 
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. وصلح فيما قد ُجِزم قُبل أن تكون الفاُء ألنها إن دخلت أو لم تدخل الفاء، ويرفع إذا أدخلت الفاء
فما بعدها جزم؛ كقولك للرجل: إن شئت فقم؛ أال ترى أن  )قم( مجزومة ولو لم يكن فيها الفاء, ألنك 

 إذا قلت إن شئت قم جزمتها باألمر، فكذلك قول الشاعر:
ِ ِمثالنِ من يفعِل الحسناِت ّللا ُ يشكرها * والشرُّ بالشر ِ    ِعند ّللا 

 أال ترى أن قولك: )هللا يشكرها( مرفوع كانت فيه الفاء أو لم تكن، فلذلك صلح ضميرها.
 المعاني الواردة في آيات سورة ) يونس (

ِتَنُهم   َن َوَمَلِئِهم  َأن َيف  ٍف مِ ن ِفر َعو  ِمِه َعَلى َخو  يهٌة مِ ن َقو  َن َلَعاٍل ِفي } َفَمآ آَمَن ِلُموَسى ِإاله ُذرِ  َوِإنه ِفر َعو 
ِرِفيَن { ِض َوِإنهُه َلِمَن ال ُمس   اأَلر 

 
ِمِه...{ يهٌة مِ ن َقو   وقوله: }َفَمآ آَمَن ِلُموَسى ِإاله ُذرِ 

يهة: القليل. وكانوا  ر المفسرون الذرِ  ية ألن آباءهم  -فيما بلغنا  -ففسه سبعين أهل بيت. وإنما سموا الذر 
ية؛ كما قيل ألوالد أهل فارس الذين سقطوا كانوا من القِ  بط وأمهاتهم كن  من بنى إسرائيل، فسموا الذر 

  إلى اليمن فسمهوا ذراريههم األبناء؛ ألن أمهاتهم من غير جنس آبائهم.
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{، وإنما قال )وملئهم( وفرعون واحد الن المِلك  َن َوَمَلِئِهم  ٍف مِ ن ِفر َعو  إذا ُذكر بخوف وقوله: }َعَلى َخو 
او بسفر او قدوم من سفر ذهب الَوه م إليه وإلى من معه؛ أال ترى أنك تقول: قدم الخليفة فكثر 

الناس، تريد: بمن معه، وقدم فغلت األسعار؛ ألنك تنوى بقدومه قدوم من معه. وقد يكون أن تريد 
القرية وهللا أعلم. ومن ذلك بفرعون آل فرعون وتحذف اآلل فيجوز؛ كما قال }واسأل القرية{ تريد أهل 

 قوله: }يأيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن{.
 

َلًة َوَأقِ  َعُلوا  ُبُيوَتُكم  ِقب  َر ُبُيوتًا َواج  ِمُكَما ِبِمص  َنآ ِإَلى ُموَسى َوَأِخيِه َأن َتَبوهَءا ِلَقو  َحي  ِر } َوَأو  اَلَة َوَبشِ  يُموا  الصه
ِمِنيَن {  ال ُمؤ 

 
َلًة...{وقو  َعُلوا  ُبُيوَتُكم  ِقب   له: }َواج 

كان فرعون قد أمَر بتهديم المساجد، فُأِمر موسى وأخوه أن ُيتهخذ المساجد فى جوف الدور لتخفى من 
َلًة{ إلى الكعبة. َعُلوا  ُبُيوَتُكم  ِقب   فرعون. وقوله: }َواج 

 
َن َومَ  َيا َربهَنا ِلُيِضلُّوا  َعن َسِبيِلَك َربهَنا } َوَقاَل ُموَسى َربهَنآ ِإنهَك آَتي َت ِفر َعو  ن  َحَياِة الدُّ َوااًل ِفي ال  أَلُه ِزيَنًة َوَأم 
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ِمُنوا  َحتهى َيَرُوا  ال َعَذاَب األَِليَم { ُدد  َعَلى ُقُلوِبِهم  َفاَل ُيؤ  َواِلِهم  َواش  ِمس  َعَلى َأم   اط 
 

َن  َيا...{وقوله: }َربهَنآ ِإنهَك آَتي َت ِفر َعو  ن  َحَياِة الدُّ َوااًل ِفي ال   َوَمأَلُه ِزيَنًة َوَأم 
ثم قال موسى )ربنا( فعلت ذلك بهم )لُيِضلُّوا( الناس )عن سبيلك( وتقرأ )َليِضلُّوا( هم )عن سبيلك( 

 وهذه الم كى.
{. يقول: َغيِ ر  َواِلِهم  ِمس  َعَلى َأم  ها. فُذكر أنها صارت ثم استأنف موسى بالدعاء عليهم فقال: }َربهَنا اط 

 حجارة. وهو كقوله }من قبل أن نطمس وجوها{. يقول: نمسخها.
{. يقول: واختم عليها. ُدد  َعَلى ُقُلوِبِهم    قوله: }َواش 
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ِمُنوا  َحتهى َيَرُوا  ال َعَذاَب اأَلِليَم{ و  ِمُنوا {. كل  ذلك دعاء، كأنه قال اللهم }َفاَل ُيؤ  إن شئت قوله: }َفاَل ُيؤ 
جعلت )فال يؤمنوا( جوابا لمسئلة موسى عليه السالم إياه؛ ألن المسئلة خرجت على لفظ األمر، 

 فتجعل )فال يؤمنوا( فى موضع نصب على الجواب، فيكون كقول الشاعر:
 يا ناَق ِسيِرى َعَنقًا فِسيحا * إلى سليمان فنستريحا
 وليس الجواب يسهل فى الدعاء النه ليس بشرط.

 
 ي الواردة في آيات سورة ) يونس (المعان

َلُموَن { َتِقيَما َواَل َتتهِبَعآنِ  َسِبيَل الهِذيَن اَل َيع  َوُتُكَما َفاس   } َقاَل َقد  ُأِجيَبت  دهع 
 

َوُتُكَما...{  وقوله: }َقد  ُأِجيَبت  دهع 
 يقرأ )دعواتكما(.ُنسبت الدعوة إليهما وموسى كان الداعى وهارون المؤمِ ن، فالتأمين كالدعاء. و 

َتِقيَما{ ُأِمرا باالستقامة على أمرهما والثبات عليه إلى أن يأتيهما تأويل اإلجابة. ويقال: إنه  وقوله: }َفاس 
 كان بينهما أربعون سنة.

)قال آمنت َأنه( قرأها أصحاب عبدهللا بالكسر على االستئناف. وتقرأ )أنه( على وقوع اإليمان عليها. 
 الها حين ألجمه الماء.زعموا أن فرعون ق

 
َتَلُفوا  َحتهى َجآءَ  َناُهم  مِ َن الطهيِ َباِت َفَما اخ  ٍق َوَرَزق  َراِئيَل ُمَبوهَأ ِصد  أ َنا َبِني ِإس  ُهُم ال ِعل ُم ِإنه َربهَك } َوَلَقد  َبوه

َتِلُفوَن { ِقَياَمِة ِفيَما َكاُنوا  ِفيِه َيخ  َم ال  َنُهم  َيو  ِضي َبي   َيق 
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َتَلُفوا  َحتهى َجآَءُهُم ال ِعل ُم...{و   قوله: }َفَما اخ 
يعنى بنى إسرائيل أنهم كانوا مجتمعين على اإليمان بمحمد صلى هللا عليه وسلم قبل أن ُيب عث، فلمها 

ُبعث كذهبه بعض وآمن به بعض. فذلك اختالفهم. و)العلم( يعنى محمدا صلى هللا عليه وسلم 
  وصفته.
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ِلَك َلَقد  َجآَءَك ال حَ } فَ  َرُءوَن ال ِكَتاَب ِمن َقب  َأِل الهِذيَن َيق  بِ َك ِإن ُكنَت ِفي َشكٍ  مِ مهآ َأنَزل َنآ ِإَلي َك َفاس  قُّ ِمن ره
َتِريَن {  َفاَل َتُكوَننه ِمَن ال ُمم 

 
}...  وقوله: }َفِإن ُكنَت ِفي َشكٍ 

، ولم يشكك عليه السالم فلم قاله تبارك وتعالى لنبيه صلى هللا عليه وس لم وهو يعلم أنه غير شاك 
يسأل. ومثله فى العربية أنك تقول لغالمك الذى ال يشك  فى ُملكك إياه: إن كنت عبدى فاسمع 

وأطع. وقال هللا تبارك وتعالى لنبيه عيسى صلى هللا عليه وسلم }أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى 
لم يقله، فقال الموفهق معتذرا بأحسن العذر: )إن كنت قلُته فقد إلهين من دون هللا{ وهو يعلم أنه 

 علمته تعلم ما فى نفسى وال أعلم ما فى نفسك(.
 المعاني الواردة في آيات سورة ) يونس (

َنا َعن   َم ُيوُنَس َلمهآ آَمُنوا  َكَشف  َيٌة آَمَنت  َفَنَفَعَهآ ِإيَماُنَها ِإاله َقو  َحَياَة } َفَلو اَل َكاَنت  َقر  ُهم  َعَذاَب الِخز ِي ِفي ال 
َناُهم  ِإَلى ِحيٍن { َيا َوَمتهع  ن   الدُّ

 
َيٌة آَمَنت  َفَنَفَعَهآ ِإيَماُنَها...{  وقوله: }َفَلو اَل َكاَنت  َقر 

وهى فى قراءة ُأَبى  )فهاله( ومعناها: أنهم لم يؤمنوا، ثم استثنى قوم يونس بالنصب على االنقطاع مما 
 ترى أن ما بعد )إاله( فى الجحد يتبع ما قبلها، فتقول: ما قام أحد إال أبوك، وهل قام أحد إال قبله: أال

أبوك؛ ألن األب من األحد؛ فإذا قلت: ما فيها أحد إال كلبا وحمارا، نصبت؛ ألنها منقطعة مم ا قبَل 
ياء. ولو كان إال؛ إذ  لم تكن من جنسه، كذلك كان قوم يونس منقطعين من قوم غيره من األنب

االستثناء ها هنا وقع على طائفة منهم لكان رفعا. وقد يجوز الرفع فيها، كما أن المختِلف فى الجنس 
 قد يتبع فيه ما بعد إال ما قبل إال؛ كما قال الشاعر:

  وبلٍد ليس به أنيُس * إال اليعافير وإال العيُس 
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{. ألن اتباع الظن ال ينسب  وهذا قوة للرفع، والنصب فى قوله: }ما لهم به من علم إال اتِ باَع الظنِ 
 إلى العلم. وأنشدونا بيت النابغة:
 *... ... وما بالربع من أحد *

 * إال َأوارىه ما إن ال ُأَبيِ نها *
، وما. والنصب فى هذا  قال الفراء: جمع فى هذا البيت بين ثالثة أحرف من حروف الجحد: ال، وإن 

 كالم أهل الحجاز، واإلتباع من كالم تميم. النوع المختلف من
 

ِقُلوَن { َس َعَلى الهِذيَن اَل َيع  َعُل الرِ ج  ِ َوَيج  ِن ّللاه ِمَن ِإاله ِبِإذ  ٍس َأن ُتؤ   } َوَما َكاَن ِلَنف 
 

ِقُلوَن...{ َس َعَلى الهِذيَن اَل َيع  َعُل الرِ ج   وقوله: }َوَيج 
د واألزد.العذاب والغضب. وهو مضارع لقوله ال لت السين زايا كما قيل اأَلس   رجز، ولعلهما لغتان بد 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) هود (

َ ِإنهِني لَ  ُبُدوا  ِإاله ّللاه َلت  ِمن لهُدن  َحِكيٍم َخِبيٍر * َأاله َتع  ِكَمت  آَياُتُه ُثمه ُفصِ  ن ُه َنِذيٌر } الر ِكَتاٌب ُأح  ُكم  مِ 
ِت ُكله َوَبِشيٌر *  ُكم  مهَتاعًا َحَسنًا ِإَلى َأَجٍل مَُّسمًّى َوُيؤ  ِفُروا  َربهُكم  ُثمه ُتوُبوا  ِإَلي ِه ُيَمتِ ع  َتغ  ٍل  َوَأِن اس  ِذي َفض 

ٍم َكِبيٍر { ا  َفِإنِ ي َأَخاُف َعَلي ُكم  َعَذاَب َيو  َلُه َوِإن َتَولهو   َفض 
 

ِكَمت  آَياُتهُ   ...{.قوله: }الر ِكَتاٌب ُأح 
َرَفعَت الكتاب بالهجاء الذى قبله، كأنك قلت: حروف الهجاء هذا القرآن. وإن شئت أضمرت له ما 

 يرفعه؛ كأنك قلت: الر هذا الكتاب.
{ بالحالل والحرام. واألمر والنهى. لذلك جاء قوله }أال  تعبدوا...{. َلت   وقوله }ُثمه ُفصِ 

.. ِفُروا  َربهُكم  َتغ   .{ثم قال }َوَأِن اس 
لت آياته أاله تعبدوا وأن استغفرا. فأن  فى موضع نصب بإلقائك الخافَض.   أى ُفصِ 

(2/151) 

 

وَن وَ  َلُم َما ُيِسرُّ ُشوَن ِثَياَبُهم  َيع  َتغ  ُفوا  ِمن ُه َأال ِحيَن َيس  َتخ  ِلُنوَن ِإنهُه } َأال ِإنهُهم  َيث ُنوَن ُصُدوَرُهم  ِلَيس  َما ُيع 
ُدوِر {َعِليٌم ِبَذاِت   الصُّ
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ُفوا  ِمن ُه...{ َتخ   وقوله: }َأال ِإنهُهم  َيث ُنوَن ُصُدوَرُهم  ِلَيس 

، وينطوى له على العداوة  نزلت فى بعض َمن كان َيل َقى النبىه صلى هللا عليه وسلم بما ُيحبُّ
ُشونَ  َتغ  َلُم هللا{ ما  والبغض. فذلك الَثن ى هو اإلخفاء. وقال هللا تبارك وتعالى }َأال ِحيَن َيس  ِثَياَبُهم  َيع 

ُفون من عداوة محمهد َصلهي هللا عليه وسلم.  ُيخ 
ثنى الثقة عبدهللا بن المبارك عن ابن ُجَريج رجل أظن ه  ثنا الفر اء قال: وحده ثنا محمد قال( حد  )حد 

( وهو فى العربيهة بمنزلة َتن ثَ   نى كما قال عنترة:عطاء عن ابن عبهاس َأنه قرأ )َتث َنونى ُصُدوُرُهم 
 وقولَك للشىء الذى ال تناله * إذا ما هو احلولى َأال ليت ذاليا

 وهو من الفعل: افعوعلت.
َدَعَها ُكلٌّ ِفي ِكَتابٍ  َتو  َتَقرهَها َوُمس  َلُم ُمس  ُقَها َوَيع  ِ ِرز  ِض ِإاله َعَلى ّللاه   مُِّبيٍن {} َوَما ِمن َدآبهٍة ِفي اأَلر 

 
َدَعَها...{وقوله: }َوَيع   َتو  َتَقرهَها َوُمس   َلُم ُمس 

 فمستقرُّها: حيث تأوى ليال أو نهارًا. ومستوَدعها: موضعها الذى تموت فيه أو ُتدفن.
 المعاني الواردة في آيات سورة ) هود (

ُشُه َعَلى ال مَ  َض ِفي ِستهِة َأيهاٍم َوَكاَن َعر  َماَواِت َواأَلر  َسُن َعَماًل } َوُهَو الهِذي َخَلق السه ُلَوُكم  َأيُُّكم  َأح  آِء ِلَيب 
ِبي ٌر مُّ ِت َلَيُقوَلنه الهِذيَن َكَفُروا  ِإن  َهاَذآ ِإاله ِسح  ِد ال َمو   ٌن {َوَلِئن ُقل َت ِإنهُكم  مهب ُعوُثوَن ِمن َبع 

 
ٌر مُِّبيٌن...{   وقوله: }َلَيُقوَلنه الهِذيَن َكَفُروا  ِإن  َهاَذآ ِإاله ِسح 
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ر مبين(. فمن قال: )َساِحٌر ُمِبيٌن( ذهب إال النبى  صلى هللا عليه وسلم من قولهم. وَمن  قال:  )وِسح 
ٌر( ذهب إلى الكالم.  )ِسح 

ثنى أبو اسرائيل عن األعمش عن أبى َرِزين عن عبدهللا بن  ثنا الفرهاء قال: وحده ثنا محمد قال( حد  )حده
.مسعود أنه قرأ فى ثالثة   مواضع ساحر: فى آخر المائدة وفى يونس وفى الصف 

قال الفراء: ولم يذكر الذى فى هود. وكان يحيى بن وث اب يقرأ فى أربعة مواضع ويجعل هذا رابعًا 
 يعنى فى هود.

ٌر َكِبيٌر { ِفَرٌة َوَأج  اِلَحاِت ُأو اَلِئَك َلُهم  مهغ   } ِإاله الهِذيَن َصَبُروا  َوَعِمُلوا  الصه
 

 وقوله: }ِإاله الهِذيَن َصَبُروا ...{
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فى موضع نصب باالستثناء من قوله: }وَلِئن  َأَذقَناُه{ يعنى اإلنسان ثم استثنى من اإلنسان ألنه فى 
ٍر ِإاله الهِذيَن آَمُنوا{ فاستثنى كثيرًا  ِر إنه اإلن َساَن َلِفى ُخس  معنى الناس، كما قال تبارك وتعالى: }َوالَعص 

  واحٍد؛ ألنه تأويل ِجَماع.من لفظِ 
ُرَك َأن َيُقوُلوا  َلو اَل ُأنِزَل َعَلي ِه َكنٌز َأو  جَ  َض َما ُيوَحى ِإَلي َك َوَضآِئٌق ِبِه َصد  آَء َمَعُه } َفَلَعلهَك َتاِرٌك َبع 

ٍء َوِكيٌل {  َمَلٌك ِإنهَمآ َأنَت َنِذيٌر َوّللاهُ َعَلى ُكلِ  َشي 
 

ُرَك...{. :-عزه وجله  -وقوله  َض َما ُيوَحى ِإَلي َك َوَضآِئٌق ِبِه َصد   }َفَلَعلهَك َتاِرٌك َبع 
يقول: يضيق صدرك بما نوحيه إليك فال ُتلقيه إليهم مخافة أن يقولوا: لوال أنزل عليك كنز. فَأن فى 

ِضلُّوا{ و)ِمن( َتحسَن فيها ثم قوله: }َأن  َيُقولوا{ دليل على ذلك. وهى بمنزلة قوله: }ُيَبيهُن ّللا ُ َلُكم  َأن  تَ 
َواِعِق  -ُتلَقى، فتكون فى موضع نصب؛ كما قال  َعُلوَن َأَصاِبَعُهم  فِى آَذاِنِهم  ِمَن الصه عز وجل: }َيج 

( تحسن فى الَحَذر، فإذا ُألِقيت انتصب بالفعل ال بإلقاء )من( كقول  ِت{ َأال ترى أن )ِمن  َحَذَر اَلمو 
  الشاعر:
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ماً وأَ   غفُر عوراء الكريم اصطناَعه * وأُعِرض عن ذات ال لئيم َتَكرُّ
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) هود (
ُتم  مِ ن ُدوِن  َتَطع  ُعوا  َمِن اس  َتَرَياٍت َواد  ِلِه ُمف  ث  ِر ُسَوٍر مِ  َتَراُه ُقل  َفأ ُتوا  ِبَعش  ِ ِإن ُكنُتم  } َأم  َيُقوُلوَن اف  ّللاه

ِ َوَأن اله اله ِإاله ُهَو َفَهل  َأنُتم  َصاِدِقينَ  َلُموا  َأنهَمآ ُأنِزِل ِبِعل ِم ّللاه َتِجيُبوا  َلُكم  َفاع  ِلُموَن { * َفِإلهم  َيس   مُّس 
 

َتِجيُبوا  َلكُ  َتَرَياٍت...{ ثم قال جله ذكره: }َفِإلهم  َيس  ِلِه ُمف  ث  ِر ُسَوٍر مِ  ...{وقوله: }ُقل  َفأ ُتوا  ِبَعش   م 
َن  ٍف ِمن  ِفر َعو  ( ولم يقل: قولوا وهو بمنزلة قوله: }َعَلى َخو  ل الكالم )ُقل  ولم يقل: لك وقد قال فى أوه

.}  َوَمَلِئِهم 
 

َماَلُهم  ِفيَها َوُهم  ِفيَها اَل ُيب َخُسوَن  ن َيا َوِزيَنَتَها ُنَوفِ  ِإَلي ِهم  أَع  َحَياَة الدُّ  {} َمن َكاَن ُيِريُد ال 
 

َيا َوِزيَنَتَها...{ ن  َحَياَة الدُّ  وقوله: }َمن َكاَن ُيِريُد ال 
( ألن المعنى فيها بعد كاَن. وكان قد يبطل فى المعنى؛ ألن القاِئل يقول: إن كنت  ثم قال: )ُنَوفِ 

تعطينى سألتك، فيكون كقولك: إن أعطيتنى سألتك. وأكثر ما يأتى الجزاء على أن يتهفق هو وجوابه. 
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: إن تفعل أ فعل فهذا َحَسن. وإن قلت: إن فعلَت أفعل  كان مستجازًا. والكالم إن فعلَت فإن قلت
 فعلُت. وقد قال فى إجازته ُزَهير:

 ومن هاب أسباب المنايا ينل َنه * ولو نال أسباب السم اء بُسل م
ل له ثواُبه ولم وقوله: }َوُهم  ِفيَها اَل ُيب َخُسوَن{ يقول: من أراد بعمله من أهل الِقبلة ثواب  الدنيا ُعجِ 

  ُيب َخس أى لم ُين َقص فى الدنيا.
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َمًة أُ  ِلِه ِكَتاُب ُموَسى ِإَمامًا َوَرح  ن ُه َوِمن َقب  ُلوُه َشاِهٌد مِ  بِ ِه َوَيت  ِمُنوَن } َأَفَمن َكاَن َعَلى َبيِ َنٍة مِ ن ره و اَلِئَك ُيؤ 
ُفر  ِبِه ِمَن اأَلح   َثَر ِبِه َوَمن َيك  بِ َك َواَلِكنه َأك  ن ُه ِإنهُه ال َحقُّ ِمن ره َيٍة مِ  ِعُدُه َفاَل َتُك ِفي ِمر  َزاِب َفالنهاُر َمو 

ِمُنوَن {  النهاِس اَل ُيؤ 
 

ن ُه...{ ُلوُه َشاِهٌد مِ  بِ ِه َوَيت   وقوله: }َأَفَمن َكاَن َعَلى َبيِ َنٍة مِ ن ره
ى هللا عليه وسلم. ويتلوه شاهد منه( يعنى ِجبِريل عليه السالم )فالذى على البي نة من رب ه محمد صل

ِلِه ِكَتاُب ُموَسى{ رفعَت  يتلو القرآن، الهاء للقرآن. وَتبَيان ذلك: ويتلو القرآن شاهد من هللا }َوِمن َقب 
الكتاب ِبِمن. ولو نصبت على: ويتلو من قبله كتاَب موسى )إَمامًا( منصوب على القطع من )كتاب 

ن ُه{: يعنى اإلنجيل يتلو القرآن، وإن كان قد موس ُلوُه َشاِهٌد مِ  ى( فى الوجهين. وقد قيل فى قوله: }َوَيت 
ِل اإلنجيل كتاب موسى.  ُأنزل قبله. يذهب إلى أنه يتلوه بالتصديق. ثم قال: ومن َقب 

بِ ِه{ جواٌب بي ن؛ كقول ه فى سورة محمد صلى هللا عليه ولم يأت لقوله: }َأَفَمن َكاَن َعَلى َبيِ َنٍة مِ ن ره
وسلم: }َأَفَمن  َكاَن َعَلى َبيِ َنٍة ِمن  َربِ ِه َكَمن  ُزيِ َن َلُه ُسوُء َعَمِلِه{ وربما تركت العرب جواب الشىء 

 المعروف معناه وإن ُتِرك الجواب؛ قال الشاعر:
َفعا   فُأقسم لو َشى  أتانا َرسوُله * ِسَواك ولكن لم نجد لَك َمد 
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: }َوَلو  َأنُّ ُقر آنًا ُسيِ َرت  ِبِه ال ِجَباُل َأو  ُقطهَعت  -تبارك وتعالى وهو أصدق من قول الشاعر  -وقال هللا 
ُفُروَن  ره بعض النحوي ين يعنى أن جوابه: )َوُهم  َيك  ُض{ فلم يؤت له بجواب وهللا أعلم. وقد يفس  ِبِه األر 

ل أش ِرُموَن{ }َوَلو  َتَرى الِذيَن َظَلُموا{ وقوُله َوَلو  َأنه قرآنًا( واألوه به بالصواب. ومثله: }َوَلو  َتَرى ِإِذ الُمج 
َمَة َربِ ِه{ ولم يؤت ل ُجو َرح  َذُر اآلِخَرَة َوَير  ِل َساجدًا وَقاِئمًا َيح  ه فى الزمر: }َأم  َمن  ُهَو َقاِنٌت آَناَء اللهي 



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

َتوِ  َلُموَن{ من ذلك. فهذا ِممها ُترك جوابه، بجواب. وكفى قوله: }ُقل  َهل  َيس  َلُموَن َوالهِذيَن اَل َيع  ى الهِذيَن َيع 
ِميِع َهل   َبِصيِر َوالسه َمى َواألَصمِ  َوال  َفِريَقي ِن َكاأَلع  وَكَفى منه ما بعده، كذلك قال فى هود: }َمَثُل ال 

َتِوَياِن َمَثاًل{ ولم يقل: هل يستوون. وذلك َأن اأَلع ميع من َيس  مى واألصمه من صفِة واحٍد والبصير والسه
 صفة واحٍد كقول القائل: مررت بالعاقل واللبيب وهو يعنى واحدًا. وقال الشاعر:

 وما أدرى إذا يمهمت وجهًا * أريد الخير أيُّهما يلينى
 أألخير الذى أنا َأبتغيه * أم الشر الذى ال يأتلينى

رف: أن المبتغى للخير ُمت ق للشر  وكذلك قول هللا قال: أي هما وإنما ذكر الخير وحده ؛ ألن المعنى ُيع 
{ ]أى[ وتقى البرد. وهو كذلك وإن لم ُيذكر.  جل ذكره: }َسَراِبيَل َتِقيُكم ال َحره َوَسَراِبيَل َتِقيُكم  َبأ َسُكم 

ِعُدُه{ فيقال: مِ  َزاِب َفالنهاُر َمو  ُفر  ِبِه ِمَن اأَلح  ن أصناف الكف ار. ويقال: إن كله كافر وقوله: }َوَمن َيك 
ب.  ِحز 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) هود (

ِلَيآَء ُيَضاَعُف َلُهمُ  ِ ِمن  َأو  ِض َوَما َكاَن َلُهم  مِ ن ُدوِن ّللاه ِجِزيَن ِفي اأَلر  ال َعَذاُب َما  } ُأواَلِئَك َلم  َيُكوُنوا  ُمع 
عَ  م  َتِطيُعوَن السه   َوَما َكاُنوا  ُيب ِصُروَن { َكاُنوا  َيس 
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ِلَيآَء ُيَضاَعُف َلُهُم ال َعَذاُب...{ ِ ِمن  َأو   وقوله: }َوَما َكاَن َلُهم  مِ ن ُدوِن ّللاه
ره بعض  َع{ على وجهين. فسه م  َتِطيُعوَن السه ثم رءوس الَكَفرة الذين ُيضل ون. وقوله: }َما َكاُنوا  َيس 

رين: يضاعف له مع وال يفعلون. فالباء حينئذ كان ينبغى لها المفس  م العذاب بما كانوا يستطيعون السه
ِذُبوَن{ فى غير موضع من التنزيل أدخلت فيه  أن تدخل، ألنه قال: }َوَلُهم  َعَذاٌب َأِليٌم ِبَما َكاُنوا َيك 

يعملون. وتقول فى الباء، وسقوطها جائز كقولك فى الكالم: بَأحسن ما كانوا يعملون وأحسَن ما كانوا 
مع وما كانوا يبصرون: َأى  الكالم: ألجزينهك بما عملت، وما عملت. ويقال: ما كانوا يستطيعون السه

 أضلههم هللا عن ذلك فى اللوح المحفوظ.
 

َسُروَن {  } اَل َجَرَم َأنهُهم  ِفي اآلِخَرِة ُهُم اأَلخ 
 

}...  وقوله: }اَل َجَرَم َأنهُهم 
صل بمنزلة ال ُبده أن ك قائم وال محالة َأن ك ذاهب، فجرت على ذلك، وكثراستعمالهم كلمة كانت فى األ

إيهاها، حتهى َصارت بمنزلة حق ا؛ أال ترى َأن العرب تقول: ال َجَرم آلتينك، ال جرم قد أحسنَت. وكذلك 
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مته. وليس . وأصلها من َجَرمت أى كسبت الذنب وَجره رون بمعنى الحقِ  رها المفس  قول من قال إن   فس 
 َجَرمت كقولك: َحُققت أو ُحِققت بشىء وإنما َلبهَس على قائله قول الشاعر:

نُت َأبا ُعَيي نة طعنًة * َجَرمت فزارُة بعدها أن تغضبا  ولقد َطع 
فرفعوا )َفزارة( قالوا: نجعل الفعل لفزارة كأنه بمنزلة ُحقه لها أو حقه لها أن تغضب وَفزارة منصوبة فى 

 الفراء أى َجَرَمتهم الطعنُة أن يغضبوا. قول
لها بذا،  ولكثرتها فى الكالم ُحذفت منها الميم فبنو فزارة يقولون: ال َجَر َأنك قائم. وتوصل من أو 

 أنشدنى بعض بنى كالب:
 إن كالبًا والِدى الذا َجَرم  * أَله ِدَرنه اليوم هدرًا صادقا

 * هدر المعنهى ذى الشقاشيق اللِهم *
  وضع َأن  مرفوع كقوله:وم
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ِلٍق * َعَلىه وقد أَعييُت عاَد وُتبهعا  أحق ا عباَد هللا ُجر أُة ُمح 
 

َحاُب الَجنهِة ُهم  ِفيهَ  َبُتوا  ِإَلى َربِ ِهم  ُأو اَلِئَك َأص  اِلَحاِت َوَأخ   ا َخاِلُدوَن {} ِإنه الهِذيَن آَمُنوا  َوَعِمُلوا  الصه
 

...{وقوله: }َوأَ  َبُتوا  ِإَلى َربِ ِهم   خ 
 : عوا لرب هم وإلى رب هم. وربهما جعلت العرب )إلى( فى موضع الالم. وقد قال هللا عز  وجل  معناه: َتخشه

َتقِ  ِديِهم  ِإَلي ه ِصَراطًا ُمس  ِ الهِذى َهَداَنا ِلَهَذا{ وقال: }َيه  ُد َّلل  َحى َلَها{ وقال: }ال َحم  يمًا{ وقال: }ِبَأنه َربهَك َأو 
{ وقد يجوز فى العربي ة أن تقول: فالن ُيخِبت إلى هللا تريد: يفعل ذلك بوجهه  َحى ِإَلي ِهم  َربُُّهم  }َفَأو 

إلىاَّلل؛ ألن معنى اإلخبات الخشوع، فيقول: يفعله بوجهه إلى هللا وهلل. وجاء التفسير: وَأخبتوا َفَرقا من 
 إذا أردت به لمكان هذا وِمن أجل هذا.هللا فِمن يشاكل معنى الالم ومعنى إَلى 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) هود (

َلَنا َوَما َنَراَك اتهَبَعَك ِإاله اله  ث  ِمِه َما َنَراَك ِإاله َبَشرًا مِ  ِذيَن ُهم  َأَراِذُلَنا َباِدَي } َفَقاَل ال َمأُل الهِذيَن َكَفُروا  ِمن ِقو 
ٍل َبل  َنُظنُُّكم  َكاِذِبيَن {الرهأ ِي َوَما َنَرى لَ  َنا ِمن َفض   ُكم  َعَلي 

 
َلَنا َوَما َنَراَك اتهَبَعَك ِإاله الهِذيَن ُهم  َأَراِذُلَنا...{ ث    وقوله: }َما َنَراَك ِإاله َبَشرًا مِ 
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ل الكالم على اسمه. وال تكاد الع رب تجعل المردود بإاله رفَعَت األراذل باالتِ باع وقد وقع الفعل فى أوه
إال َعَلى المبتدأ ال على راِجع ذكره. وهو جائز. فمن البي ن الذى ال نظر فيه أن تقول: ما قام أحد إال  

زيد. وإن قلت: ما أحد قام إال زيد فرفعت زيدًا بما عاد فى فعل أحد فهو قليل وهو جائز. وإنما َبُعد 
رق فيها بين أحٍد وبين عبدهللا، فلمها قبح أن تقول: ما قام هو على المبتدأ ألنه كناية، والكناية ال ُيف

إال  زيد، وحسن: ما قام أحد إال زيد تبيهن ذلك ألن أحدًا كأن ه ليَس فى الكالم فحُسن الرد  على الفعل. 
وال يقال للمعرفة أو الكناية َأحد إذ  شاكل المعرفة كأنه ليس فى الكالم؛ أال ترى أنك تقول ما مررت 
مود له. وقبيح  ر فى الوهم أنه َمع  بأحد إال بزيد )فكأنك قلت: ما مررت إال بزيد( ألن أحدًا ال ُيَتصو 

أن تقول: ليس أحد مررت به إال  بزيد ألن الهاء لها صورة كصورة المعرفة، وأنت ال تقول: ما قمت 
ما اتهبعك إال الذين هم إال زيد فهذا وجه قبحه. كذلك قال: )ما نراك( ثم كأنه حذف )نراك( وقال: )

 أراذلنا( فأب ن على هذا ما ورد عليك إن شاء هللا.
}َباِدَي الرهأ ِي{ ال تهمز )بادى( ألن المعنى فيما يظهر لنا ]و[ يبدوا. ولو قرأت )بادئ الرأى( فهمزت 

ل الرأى لكان صوابا. انشدنى بعضهم:  تريد أو 
 ويدى أضحى لخالى شبهى بادى بدى * وصار للفحل لسانى

ل، ثم يقولون. ابدأ بهذا آثرًا م ا وآِثر ذى أِثير  فلم يهمز ومثله مما تقوله العرب فى معنى ابدأ بهذا أو 
. وأنشدونا: َنى َدِنى  ل ذاِت يدين وأد   )وأثير ذى أثير( وإث َر ذى أثير، وابدأ بهذا أوه

  فقالوا ما تريد فقلت ألهو * إلى اإلصباح آِثر ذى َأِثير
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ُتُم النِ سَاء{ ألنهم كذ بوا نوحًا وحده، وخر  ج وقوله: }َبل  َنُظنُُّكم  َكاِذِبيَن...{ مثل قوله }يأي ها النهِبىُّ ِإَذا َطلهق 
{ فلكم أريد بها النبى  صلى هللا عليه وسلم. وقوله:  َتجيُبوا َلُكم  على جهة الجمع، وقوِله }َفإن  َلم  َيس 

َلُموا{ ليست للنبى ص ُتم }فاع  ة أال ترى َأنه قال }َفَهل  َأن  لى هللا عليه وسلم. إنما هى لكف ار مك 
ِلموَن{.  ُمس 

 
َمًة مِ ن  ِعنِدِه َفُعمِ َيت  َعَلي ُكم   بِ ي َوآَتاِني َرح  ُتم  ِإن ُكنُت َعَلى َبيِ َنٍة مِ ن ره ِم َأَرَأي  َأُنل ِزُمُكُموَها َوَأنُتم  } َقاَل ياَقو 

 { َلَها َكاِرُهونَ 
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َمًة مِ ن  ِعنِدِه...{.   وقوله: }َوآَتاِني َرح 
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{ قرأها يحيى بن وث اب واألعمش وحمزة.  يعنى الرسالة. وهى نعمة ورحمة. وقوله: }َفُعمِ َيت  َعَلي ُكم 
( وسمعت العرب تقول: قد ُعمِ َى علىه الَخَبر وَعِمَى علىه  بمعنى  وهى فى قراءة أَبى  )فعمهاَها َعَلي ُكم 

لت العرب الفعل إليه وليس له، وهو فى األصل لغيره؛ أال ترى أن الرجل الذى  واحد. وهذا مم ا حو 
َمى عن الخبر أو ُيَعمهى عنه، ولكن ه فى جوازه مثل قول العرب: دخل الخاتُم فى يدى والُخف  فى  َيع 

لى، وأنت تعلم أن الِرجل التى ُتدخل فى الخف  واألصبع فى الخات م. قاستخف وا بذلك ِإذا كان ِرج 
المعنى معروفًا ال يُكون لذا فى حال، ولذا فى حال؛ إنما هو لواحد. فاستجازوا ذلك لهذا. وقرأه العامهة 

ُكُموَها. وذلك أن  ( وقوله }َأُنل ِزُمُكُموَها{ العرب تسك ن الميم التى من اللزوم فيقولون: َأُنل ِزم  )فَعِمَيت 
َتث َقل الحركات قد توالت فَسك نت الميم لحركتها وحركتين بعدها وأنها مرفوعة، فلو كانت منصولة لم ُيس 

َتث َقل أو  َرتيِن متواليتين أو ُيس  فتخفهَف. ِإنما يستثقلون كسرة بعدها ضمٌة أو ضمًة بعدها كسرة أو َكس 
{ جزموا النون ألن  ُزن ُهم  متان فقوله: }اَل َيح  ففت كما قال ضمهتيِن متواليتين. فأم ا الضه قبلها ضمة فخ 

مة والكسرة فمثل قول الشاعر: َِ ل( فأمها الكسرتان فمثل قوله اإلبل  ِإذا ُخف فت. وأم ا الضه  )ُرس 
َلك َسي ٍد * َتَقطهع من وجد عليه األناملُ   وناٍع ُيَخبِ رنا بُمه 

 وإن شئت ُتقطهع. وقوله فى الكسرتين:
ِم * ن قلت َصاِحب  قوِ   * ِإذا اعوَجج 

يريد َصاحبى فإنما ُيستثقل الضم  والكسر ألن لُمخرجيهما مؤونة على اللسان والشفتين تنضم  الَرفعة 
ق الفم بال  قين إلى الكسرة فترى ذلك ثقياًل. والفتحة َتخرج من َخر  د  بهما فيثقل الضمهة ويمال أحد الشِ 

 ُكل فة.
 

ِ ِإن َطَردتُّ  ِم َمن َينُصُرِني ِمَن ّللاه  ُهم  َأَفاَل َتَذكهُروَن {} َوياَقو 
 

.}...ِ ِم َمن َينُصُرِني ِمَن ّللاه   وقوله: }َوياَقو 
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 يقول: من يمنعنى من هللا. وكذلك كل  ما كان فى القرآن منه فالنصر على جهة المنع.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) هود (
َتَري   َتَراُه ُقل  ِإِن اف  َرُموَن {} َأم  َيُقوُلوَن اف  َراِمي َوَأَنا  َبِريٌء مِ مها ُتج   ُتُه َفَعَليه ِإج 

 
َراِمي...{.  وقوله: }َفَعَليه ِإج 

يقول: فعَلىه إثمى. وجاء فى التفسير فعَليه آثامى، فلو قرئت: أجرامى على التفسير كان صوابًا. 
 وأنشدنى أبو الجراح:

ه َمِسيهي نِ    ذِوى ِضرغامال تجعلونى كذوى األجرام * الده
ِل  رَارهم( وقد قرئ بهما. ومنه }َوِمَن الل ي  { و )َأس  َراَرُهم  َلُم ِإس  م أجرامًا. ومثل ذلك }وهللُا َيع  فجمع الُجر 
َباَر( أراد المصدر. ومن قال )أسرار( أراد  ُجوِد( فمن قال: )ِإد  َباَر السُّ ُجوِد{ و )َأد  َباَر السُّ ُه وِإد  َفَسبِ ح 

ر.  جمع السِ 
 

َعُلوَن { َتِئس  ِبَما َكاُنوا  َيف  ِمَك ِإاله َمن َقد  آَمَن َفاَل َتب  ِمَن ِمن َقو   } َوُأوِحَي ِإَلى ُنوٍح َأنهُه َلن ُيؤ 
 

َعُلوَن...{ َتِئس  ِبَما َكاُنوا  َيف   وقوله: }َفاَل َتب 
 يقول: )ال تسَتِكن  وال تحزن(.

 
ُيِنَنا َوَوح   ُفل َك ِبَأع  َنِع ال  َرُقوَن {} َواص   ِيَنا َواَل ُتَخاِطب ِني ِفي الهِذيَن َظَلُموا  ِإنهُهم  مُّغ 

 
ِيَنا...{ ُيِنَنا َوَوح   وقوله: }ِبَأع 

رت لك من قوله }َبل  َنُظنُُّكم  كاِذِبيَن{ لنوح  ِجُعوِن{ يخرج على الجمع ومعناه واحد على ما فسه كقوله }ار 
َن  ٍف ِمن  ِفر َعو  {.وحده، و }َعَلي َخو   َوَمَلِئِهم 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) هود (

َلَك ِإاله مَ  َجي ِن اث َني ِن َوأَه  ِمل  ِفيَها ِمن ُكلٍ  َزو  َنا اح  ُرَنا َوَفاَر التهنُّوُر ُقل  ُل } َحتهى ِإَذا َجآَء َأم  ن َسَبَق َعَلي ِه ال َقو 
 َوَمن  آَمَن َوَمآ آَمَن َمَعُه ِإاله َقِليٌل {

 
  وقوله: }َوَفاَر التهنُّوُر...{
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هو تنُّور الخابز: ِإذا فار الماء من أَحر  مكان فى دارك فهى آي ة العذاب فأسر بأهلك. وقوله }ِمن 
ُل{ َحمَ  َلَك ِإاله َمن َسَبَق َعَلي ِه ال َقو  َجي ِن اث َني ِن{ والذكر واألنثى من كل نوع زوجان. وقوله }َوأَه  َل ُكلٍ  َزو 
معه امرأة له سوى التى هلكت، وثالثَة بنيَن ونسوتهم، وثمانين ِإنسانا سوى ذلك. فذلك قوله }َوَمن  

 آَمَن َوَمآ آَمَن َمَعُه ِإاله َقِليٌل{ و )الثمانون( هو القليل.
 

َساَها ِإنه َربِ ي َلَغُفوٌر ره  رياَها َوُمر  ِ َمج  ِم ّللاه َكُبوا  ِفيَها ِبس   ِحيٌم {} َوَقاَل ار 
 

}...ِ ِم ّللاه َكُبوا  ِفيَها ِبس   وقوله: }َوَقاَل ار 
ساها{ فى موضع َرفع بالياِء؛ كما تقول: ِإجراؤَها وإرساؤَها بسم هللا وبأمر  رها وَمر  }إن شئت َجعلت َمج 

لمأكل هللا. وإن شئت جعلت )بسم هللا( ابتداء مكتِفيًا بنفسه، كقول القاِئل عند الذبيحة أو عند ابتداء ا
وشبهه: بسم هللا ويكون )مجريها ومرسيها( فى موضع نصب يريد بسم هللا فى مجراها وفى مرساها. 

وَسمعت العرب تقول: الحمد هلل ِسَراَرك وإِهاللك، وُسمع منهم الحمد هلل ما ِإهالَلك ِإلى سرارك يريدون 
  ما بين إهاللك ِإلى سرارك.
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ثنا محمد قال: والمجرى والمرسى ترفع ميميهم ا قرأ بذلك ِإبراهيم الَنَخعى  والحسن وأهل المدينة. حده
ثنا أبو معاوية عن األعمش عن مسلم بن ُصَبيح عن مسروق أنه قرأها  ثنا الفراء قال: َحده حده

ثنا الفراء قال حدثنا أبو معاوية وغيره عن  راها( بفتح الميم و)ُمرسها( بضم الميم. قال: وحد  )َمج 
َفَجة َأنه سمع عبدهللا بن مسعود قرأها )مجراها( بفتح الميم ورفع األعمش  عن رجل قد سم اه عن َعر 

ضع  ، فيكون فى َمو  ِريها وُمرِسيها( يجعله من صفات هللا عز  وجل  الميم من مرسيها. وقرأ مجاهد )ُمج 
لالم فيهَما؛ أال ِخفض فى اإلعراب ألنه معرفة. ويكون نصبًا ألن مثله قد يكون نكرة لحسن األلف وا

ترى أنك تقول فى الكالم: بسم هللا المجريها والمرِسيها. فإذا نزعت منه األلف والالم نصبته. ويدل ك 
{ فأضافوُه ِإلى  ِدَيِتِهم  ِبَل َأو  َتق  ُه َعاِرضًا ُمس  ِطُرَنا{ وقوله: }َفَلم ا َرَأو  َعلى نكرته قوله: }َهَذا َعاِرٌض ُمم 

 نكرة. وقال الشاعر:َمعرفة، وجعلوه نعتًا ل
 يا ُربه عاِبطنا لو كان يأ ُملكم * ال قى مباعدًة منكم وحرمانا

 وقول االخر:
ُرم لم ا أعوزته المكارمُ  َقٍر يبتغى به * لَيك   َويا رب هاجى ِمن 
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 وسمع الكسائى  أعرابي ا يقول بعد الفطر: ُرب  صائمه لن يصومه وقائمه لن يقومه.
َنُهَما } َقاَل َسآِوي ِإَلى َجبَ  ِ ِإاله َمن رهِحَم َوَحاَل َبي  ِر ّللاه َم ِمن  َأم  َيو  ِصُمِني ِمَن ال َمآِء َقاَل اَل َعاِصَم ال  ٍل َيع 

َرِقيَن {  ال َمو ُج َفَكاَن ِمَن ال ُمغ 
 

ِصُمِني ِمَن ال َمآِء...{  وقوله: }َسآِوي ِإَلى َجَبٍل َيع 
َم ِمن  أمِر هللا إاله َمن  َرِحَم{ فَمن  فى موضع نصب؛ ألن )َقاَل( نوح عليه السالم }اَلَعاِصَم اليَ  و 

المعصوم خالف للعاصم والمرحوم معصوم. فكأنه نصبه بمنزلة قوله }َماَلُهم  ِبِه ِمن  ِعل ٍم إاله ات باع 
تجاز رفع االتباع أو الرفَع فى قوله: { وَمن اس    الظهنِ 
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 َيَعاِفيُر َوِإاله الِعيُس وبلٍد ليس به أنيُس * إاله ال
لم َيُجزله الرفع فى )َمن( ألن الذى قال: )إال  اليعافيُر( جعل أنيس الَبر  اليعاِفير والوحوش، وكذلك 

{ يقول: عِلمهم ظن  وأنت ال يجوز لك فى وجه أن تقول: المعصوم عاصم.  قوله }إاله اتِ َباع الظهنِ 
كأنك قلت: ال معصوم اليوم من أمر هللا لجاز رفع )َمن( ولكن لو َجعلت العاصم فى تأويل معصوم 

وال تنكرن  أن يخرج المفعول على فاعل؛ أال ترى قوله }ِمن  َماٍء َداِفٍق{ فمعناه وهللا أعلم: مدفوق وقوله 
 }فِى ِعِيَشٍة َراِضَيٍة{ معناها مرضيهة، وقال الشاعر:

 الطاعم الكاسىدِع المكارَم ال ترحل ِلُبغيتها * واقعد فإنك أنت 
. تستدل  على ذلك أنك تقول: رضيُت هذه المعيشَة وال تقول: َرِضَيت  وُدِفق الماء وال  معناه المكسو 

تقول: َدَفق، وتقول ُكِسى العريان وال تقول: كسا. ويقرأ )إال  من ُرِحم( أيضًا. ولو قيل ال عاصم اليوم 
  اليوم إال  من ُرِحم ولم نسمع أحدًا قرأ به.من أمر هللا إال  من ُرِحم كأنهك قلت: ال يعصم هللاُ 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) هود (

َتَوت  َعَلى ال ُجوِديِ  وَ  ُر َواس  ِلِعي َوِغيَض ال َمآُء َوُقِضَي اأَلم  َلِعي َمآَءِك َوياَسَمآُء َأق  ُض اب  ِقيَل } َوِقيَل ياَأر 
ِم الظهاِلِميَن { دًا لِ ل َقو   ُبع 

 
...{وقو  َتَوت  َعَلى ال ُجوِديِ   له: }َواس 

ثت أنه بعض القراء قرأ )َعَلى الُجوِدى(  دة وقد حدِ  ِصل ياؤ ه مشد  وهو جبل بحَضَنين من أرض المو 
بإرسال الياء. فإن تكن صحيحة فهى مما كثر به الكالم عند أهله فخف ف، أو يكون قد سم ى بفعِل 

ل  -ُأدخلت األلف والالم. أنشدنى بعضهم  أنثى مثل ُحطىِ  وأِصر ى وَصرِ ى، ثم  :-وهو المفض 



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

ر أبيَك َسأ َسا  وارُبق  وكفرَت قومًا ُهم  َهَدوَك ألقِدمى * ِإذا َزج 
 وأنشدنى بعض بنى َأَسد:

  لم ا رأيت أنها فى ُحط ى * وَفتكت  فى كذبى وَلطِ ى
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لوا الياء أِلفا والعرب إذا جعلت مثل ُحط ى وأشباهه اسمًا فأرادوا أن  يغيِ روه عن مذهب الفعل حو 
ماء العجم آخره ياء؛ مثل ماهى وشاهى وُشنىِ   فقالوا: ُحطها، أِصرها، وِصرها. وكذلك ما كان من أس 

لوه إلى ألف فقالوا: ماها وشاها وشنها. وأنشدنا بعضهم:  حوه
 لأتانا ِحَماٌس بابن ماها يسوقه * ِلُتب ِغيه خيرًا ولي َس بفاع

َنُهَما الَمو ُج{ أى حال بين ابن نوح وبين الَجبل الماُء.  }َوَحال َبي 
. َلِعي{ يقال َبِلَعت  وَبَلَعت  ُض اب   وقوله: }ياَأر 

 
َئل ِن َما َلي َس َلَك ِبِه ِعل ٌم ِإن ِ  ِلَك ِإنهُه َعَمٌل َغي ُر َصاِلٍح َفاَل َتس  َك َأن ي أَِعظُ } َقاَل ياُنوُح ِإنهُه َلي َس ِمن  أَه 

 َتُكوَن ِمَن ال َجاِهِليَن {
 

ِلَك...{  وقوله: }ياُنوُح ِإنهُه َلي َس ِمن  أَه 
ثنا محمد قال  --الذى و : }ِإنهُه َعَمٌل َغي ُر َصاِلٍح{ )وعام َة القراء عليه( حده أنجيهم ثم قال عز  وجل 

ثنى ِحبهان عن الكلمى  عن أبى َصالح عن ابن  عباس بذلك يقول: سؤالك إي اى حدثنا الفراء قال: وحد 
ما ليس لك به علم عمل غير َصالح. وعامهُة القراء عليه. )حدثنا الفر اء( قال: وحدثنى أبو اسحق 
الشيبانى  قال حدثنى أبو َروق عن محمد بن ُحَجادة عن أبيه عن عائشة قالت َسمعت رسول هللا 

حدثنا الفراء( قال وحدثنى ابن أبى يحيى عن رجل صلى هللا عليه وسلم يقرأ )إنه َعِمَل َغي َر صالٍح( )
شب عن أم  َسَلمة قالت: قلت يا رسول هللا:  ر بن َحو  قد سمهاه قال، ال أراه إال ثابتًا البنانى  عن َشه 

  كيف أقرؤها؟ قال )إنه عمَل َغي َر َصالٍح(
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َئل ِن َما َلي َس َلَك ِبِه ِعل ٌم{ ويقرأ : تسَأَلنىِ  بإثبات الَياء وتشديد النون ويجوز أن ُتقرأ )َفاَل وقوله: }َفاَل َتس 
َأَلنه َما َلي َس( بنصب النون، وال توقعها إاله على )ما( وليس فيها ياء فى الكتاب والقراء قد اختلفوا  َتس 
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َرمَ  ِن( و فيما يكون فى آخره الياء وُتحذف فى الكتاب: فبعضهم ُيثبتها، وبعضهم ُيلقيها من ذلك )َأك 
 )أهاَنِن( )َفَما آتاِن ّللا ُ( وهو كثير فى القرآن.

 
نها َوَبرَكاٍت َعَلي َك َوَعَلى ُأَمٍم مِ مهن مهَعَك َوُأَمٌم َسُنَمتِ ُعُهم  ُثمه يَ  ِبط  ِبَساَلٍم مِ  ُهم  مِ نها َعَذاٌب } ِقيَل ياُنوُح اه  َمسُّ

 َأِليٌم {
 

نها َوَبرَكاتٍ    َعَلي َك َوَعَلى ُأَمٍم مِ مهن مهَعَك...{وقوله: }ِبَساَلٍم مِ 
( ولو كانت )َوُأَمًمًا  يعنى ُذَريهَة من معه من أهل السعادة. ثم قال: )َوُأَمٌم( من أهل الشقاء )َسُنَمتِ ُعُهم 

( نصبًا لجاز توقع عليهم )َسُنمتِ عهم( كما قال }َفِريقًا َهَدى َوَفِريقًا َحَق َعَلي ه ُهم  اَللُة{.َسُنَمتِ ع   ُم الضه
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) هود (
ِبر  إِ  ِل َهاَذا َفاص  ُمَك ِمن َقب  َلُمَهآ َأنَت َواَل َقو  نه ال َعاِقَبَة } ِتل َك ِمن  َأن َبآِء ال َغي ِب ُنوِحيَهآ ِإَلي َك َما ُكنَت َتع 

 ِلل ُمتهِقيَن {
 

َبآِء ال َغي ِب.  ..{وقوله: }ِتل َك ِمن  َأن 
ُه َعَلي َك{ والعرب تفعل هذا فى مصادر  يصلح مكانها )َذِلَك( مثل قوله }َذِلَك ِمن  َأن َباِء الُقَرى َنُقصُّ

الفعل إذا لم يذكر مثل قولك: قد َقِدم فالن، فيقول اآلخر: قد فرحت بها وبه. فَمن أنهث َذهب بها إلى 
مة، ومن ذك ر ذهب إلى القدوم. وهو مثل قوله } ِدَها وآَمُنوا{. الَقد   ُثمه َتاُبوا ِمن  َبع 

ُمَك{ يقول: لم يكن ِعل ُم نوح واألَمِم بعده من علمك وال ِعلم َقومك  َلُمَها َأن َت َواَل َقو  وقوله: }َما ُكن َت َتع 
ِل َهَذا{ يعنى القرآن.   }ِمن  قب 
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ِفُروا  َربهُكم  ُثمه ُتوُبوا  ِإلَ  َتغ  ِم اس  ا  } َوياَقو  ِتُكم  َواَل َتَتَولهو  ُكم  ُقوهًة ِإَلى ُقوه َرارًا َوَيِزد  َمآَء َعَلي ُكم  مِ د  ِسِل السه ي ِه ُير 
ِرِميَن {  ُمج 

 
َرارًا...{ َمآَء َعَلي ُكم  مِ د  ِسِل السه  وقوله: }ُير 

ُكم  ُقوهًة ِإَلى يقول: يجعلها َتِدرُّ عليكم عند الحاجة إلى المطر، ال أن َتِدر  ليال ونهارًا. وقو  له }َوَيِزد 
{ ذكروا أنه كان انقطع عنهم الولُد ثالث سنين. وقال )ُقوهًة( ألن الولد والمال قوة. ِتُكم   ُقوه
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َهُدوا  َأنِ ي َبِريٌء مِ مها  ِهُد ّللاهَ َواش  ُض آِلَهِتَنا ِبُسوٍء َقاَل ِإنِ ي ُأش  َتَراَك َبع  رِ } ِإن نهُقوُل ِإاله اع   ُكوَن {ُتش 
 

ُض آِلَهِتَنا ِبُسوٍء...{ َتَراَك َبع   وقوله: }ِإاله اع 
ا أن  آلهتهم هى التى خبلته لعيبه آلهتهم. فهنالك قال: إنى ُأشهد هللا  َعو  كذهبوه ثم جعلوه مختِلطا واده

 وُأشهدكم أنى برىء منها.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) هود (
ا  َفَقد   ئًا ِإنه َرب ِ } َفِإن َتَولهو  وَنُه َشي  مًا َغي َرُكم  َواَل َتُضرُّ ِلُف َربِ ي َقو  َتخ  ِسل ُت ِبِه ِإَلي ُكم  َوَيس  ُتُكم  مهآ ُأر  َلغ  ي َعَلى َأب 

ٍء َحِفيٌظ {  ُكلِ  َشي 
 

ئًا...{ وَنُه َشي   وقوله:}َواَل َتُضرُّ
لِ  زم كان كما قال }َمن  ُيض  { كان صوابًا. ُرِفع: ألنه جاء بعد الفاء. ولو ج  ِل هللُا َفاَل َهاِدَى َلُه َوَيذر ُهم 

وه يقول: هالككم إذا أهلككم ال ينقصه شيئًا.  وفى قراءة عبدهللا )َواَل َتن ُقُضوُه( جزما. ومعنى ال تضر 
ًرى فى كل القرآن لم ُيختَلف فيه. وقد يترك إجراؤه، ُيجعل اسمًا لأُلمهة التى هو منها، كما  و )عاٌد( ُمج 

 ال الشاعر:ق
ِلٍق * علىه وقد أعييُت َعاَد وُتبهعا  أحق ا عباَد هللا ُجر أة ُمح 

  وسمع الكسائىُّ بعض العرب يقول: إن عاَد وَتبهَع َأمهتان.
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َ َما َلُكم  مِ ن  اله َغي ُرُه ُهَو َأن ُبُدوا  ّللاه ِم اع  ِض } َوِإَلى َثُموَد َأَخاُهم  َصاِلحًا َقاَل ياَقو  َشَأُكم  مِ َن اأَلر 
ِفُروُه ُثمه ُتوُبوا  ِإَلي ِه ِإنه َربِ ي َقِريٌب مُِّجيٌب { َتغ  َمَرُكم  ِفيَها َفاس  َتع   َواس 

 
 وقوله: }َوِإَلى َثُموَد َأَخاُهم  َصاِلحًا...{

 نصب ت صالحًا وهودًا وما كان على هذا اللفظ بإضمار )أرسلنا(.
ثنا محمد وقد اختلف القراء فى )َثُمود ِره فى حال. حده راه فى كل  حال. ومنهم من لم ُيج  ( فمنهم من أج 

ثنى قيس عن أبى إسحق عن عبدالرحمن بن األسود بن يزيد الَنَخِمى  عن  قال: حدثنا الفراء قال: حد 
أبيه أنه كان ال ُيجرى )ثمود( فى شىء من القرآن )فقرأ بذلك حمزة( ومنهم من أجرى )ثمود( فى 

نها مكتوبة باأللف فى كل القرآن إال فى موضع واحد }وآَتي َنا َثُموَد النهاَقَة ُمب ِصَرًة{ فأخذ النصب أل
بذلك الكسائى  فأجراها فى النصب ولم ُيجرها فى الخفض وال فى الرفع إاله فى حرف واحد: قوِله }َأال 
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دًا لثموٍد{ فسألوه عن ذل َرى وقبيح أن إن َثُمودًا َكَفُروا َربهُهم  َأاَل ُبع  ك فقال: قرئت فى الخفض من ال ُمج 
 يجتمع الحرف مرتين فى موضعين ثم َيختلف، فأجريته لقربه منه.

 
 ِ َمًة َفَمن َينُصُرِني ِمَن ّللاه بِ ي َوآَتاِني ِمن ُه َرح  ُتم  ِإن ُكنُت َعَلى َبيِ َنًة مِ ن ره ِم َأَرَأي  ُتُه َفَما } َقاَل ياَقو  ِإن  َعَصي 

ِسيٍر {َتِزي  ُدوَنِني َغي َر َتخ 
 

ِسيٍر...{  وقوله: }َفَما َتِزيُدوَنِني َغي َر َتخ 
يقول: فما تزيدوننى غير تخسير لكم وتضليل لكم، أى ُكلهما اعتذرتم بشىء هو يزيدكم تخسيرًا. وليس 

 غير تخسير لى أنا. وهو كقولك للرجل ما تزيدنى إاله غضبًا أى غضبًا عليك.
 

 دة في آيات سورة ) هود (المعاني الوار 
دًا لِ َثُموَد { ا  ِفيَهآ َأاَل ِإنه َثُموَد َكفُروا  َربهُهم  َأاَل ُبع  َنو   } َكَأن لهم  َيغ 

 
}...   وقوله: }َكفُروا  َربهُهم 
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جاء فى التفسير: كفروا نعمة ربهم. والعرب تقول: كفرتك. وكفرت بك، وشكرتك وشكرت بك وشكرت 
: سمعت العرب تقول: شكرت باَّلل كقولهم: كفرت باَّلل.لك. وق  ال الكسائى 

 
ٍل َحِنيذٍ  َرى َقاُلوا  َساَلمًا َقاَل َساَلٌم َفَما َلِبَث َأن َجآَء ِبِعج    {} َوَلَقد  َجآَءت  ُرُسُلَنآ ِإب َراِهيَم ِبال ُبش 

 
 وقوله: }َساَلمًا َقاَل ِسل ُم...{

. وُذكر عن النبى صلى هللا علي ه وسلم أنه قرأ بَها. وهو فى قرأها يحيى ابن َوثهاب وإبراهي م الَنَخِعىه
م وَحَرام ألن التفسير جاء: َسلهُموا عل يه فرده عليهم. فترى أن  المعنى سالم كما قالوا ِحل  وَحاَلل، وِحر 

 معنى ِسل م وسالم واحد وهللا أعلم. وأنشدنى بعض العرب:
 مت * كما اكتله بالبرق الغماُم اللوائحمررنا فقلنا إيه ِسل م فسله 

ت عليهم. وقرأه العامهة )َقاُلوا  َساَلمًا َقاَل َساَلٌم( نَصب األول وَرَفع  فهذا دليل على أنهم َسلهموا فَرده
الثانى. ولو كانا جميعًا رفعًا ونصبًا كان صوابًا. فمن َرفع أضمر )عليكم( وإن لم يظهرها كما قال 

 الشاعر:
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ؤها بالحواجبفقلنا   السالُم فاتهقت من أميرها * فما كان إاله َوم 
ة أخرى فى رفعه اآلخر أن القوم َسلهموا، فقال حين  والعرب تقول: التقينا فقلَنا: َسالٌم سالم. وُحجه

أنكرهم: هو سالم إن شاء هللا فمن أنتم إلنكاره إيهاهم. وهو وجه حسن. ويقال فى هذا المعنى: نحن 
ٍل َحِنيٍذ{ أن فى موضع نصب ِسل م أل . وقوله: }َفَما َلِبَث َأن َجاَء ِبِعج  ن التسليم ال يكون من قوٍم َعُدوًّ

توقع )لِبث( عليها، كأن ك قلت: فما أبطأ عن مجيئه بعجل: فلمها ألقيت الصفة وقع الفعل َعليها. وقد 
ت له فى تكون رفعًا تجعل لِبث فعال ألن  كأنك قلت فما أبطأ مجيُئه بعجٍل  حِنيذ: والحنيذ: ما َحَفر 

األرض ثم غممته. وهو من فعل أهل البادية معروف. وهو محنوذ فى األصل فقيل: َحِنيذ، كما قيل: 
  َطبيخ للمطبوخ، وقتيل للمقتول.
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َجَس ِمن ُهم  ِخيَفًة َقالُ  ِدَيُهم  اَل َتِصُل ِإَلي ِه َنِكَرُهم  َوَأو  ِم ُلوٍط {} َفَلمها َرَأى َأي  ِسل َنا ِإَلى َقو   وا  اَل َتَخف  ِإنها ُأر 
 

} ... ِدَيُهم  اَل َتِصُل ِإَلي ِه َنِكَرُهم   وقوله: }َفَلمها َرَأى َأي 
وه ظن وا  أى إلى الطعام. وذلك َأنها كانت ُسنهة فى زمانهم إذا ورد عليهم القوم فُأُتوا بالطعام فلم يَمس 

ا ذلك فى وجهه، فقالوا: ال تخف، فضِحكت َأنهم َعُدوٌّ أو لصوص. فهن اك أوجس فى نفسه ِخيفة فرَأو 
عند ذلك امرأُته وكانت قائمة وهو قاعد )وكذلك هى فى قراءة عبدهللا: وامرأته قاِئمة وهو قاعد( مثبتة 

فضحكت فبشرت بعد الضحك. وإنما ضحكت سرورًا باألمن فأتبعوها البشرى بإسحاق، ومن وراء 
ناها بإسحاق إسحاق يعقوب.  ر  م ومؤخهر. والمعنى فيه: فبشه رين: هذا مقد  وقد يقول بعض المفسِ 

(: حاضت  فضحكت بعد البشارة وهو ممها قد َيحتمله الكالم وهللا أعلم بصوابه. وأما قوله )فضِحكت 
فلم نسمعه من ثقة وقوله )َيعُقوب( يرفع وينصب وكان حمزة ينوى به الخفض يريد: )ومن وراء 

بيعقوب(. وال يجوز الخفض إال  بإظهار الباء. ويعقوب ها هنا ولد الولد والنصب فى يعقوب  إسحاق
 بمنزلة قول الشاعر:

 جئنى بمثل بنى بدر لقومهم * أو مثَل ُأسرة منظور بن َسيهار
 أو عامَر بن ُطَفيل فى ُمَركهِبه * أو حارثا يوم نادى القوُم يا حارِ 

 وأنشدنى بعض بنى باهلة:
كهرالو ج را * والبيَض مطبوخًا معًا والسُّ  يَت بالُخبز له ُمَيسِ 

 * لم ُيرضه ذلك حتى يسكرا *
فنصب على قولك: وِجئَت بالسكهر، فلمها لم ُيظهر الفعل مع الواو نصب كما تأمر الرجل بالمرور 

ُرر  به.  َعلى أخيه فتقول: أخاك أخاك تريد: ام 
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 د (المعاني الواردة في آيات سورة ) هو 

ٌء َعِجيٌب { ِلي َشي خًا ِإنه َهاَذا َلَشي  َلَتى َأَأِلُد َوَأَنا  َعُجوٌز َوَهاَذا َبع   } َقاَلت  َياَوي 
 

ِلي َشي خًا...{ َلَتى َأَأِلُد َوَأَنا  َعُجوٌز َوَهاَذا َبع    وقوله: }َياَوي 
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الم أكبر منها وفى قراءة عبدهللا )َشي ٌخ( فذكروا َأنها كانت بنت ثمان وتسع ين سنة، وكان عليه السه
{ البركات: السعادة. ِ َوَبَرَكاُتُه َعَلي ُكم  َمُة ّللا   بسنة. ويقال فى قوله }َرح 

 
ِم ُلوٍط { َرى ُيَجاِدُلَنا ِفي َقو  و ُع َوَجآَءت ُه ال ُبش   } َفَلمها َذَهَب َعن  ِإب َراِهيَم الره

 
ِم ُلوٍط...{َوقوله: } َفَلمها َذَهَب َعن  ِإب   َرى ُيَجاِدُلَنا ِفي َقو  و ُع َوَجآَءت ُه ال ُبش   َراِهيَم الره

ولم يقل: جادلنا. ومثله فى الكالم ال يأتى إاله بفعل ماض كقولك. فلم ا أتانى أتيته. وقد يجوز فلمها 
الخوف قال: ما أتانى َأِثُب عليه كأنه قال: أقبلت َأِثب َعَلي ِه. وجداله إيهاهم أنه حين ذهَب عنه 

ُبكم أيُّها المرسلون، فلمها أخبروه َأنهم يريدون قوم لوط قال: أُتهلكوَن قومًا فيهم لوط قالوا: نحُن  َخط 
 أعلم بمن فيها.

 
 } ِإنه ِإب َراِهيَم َلَحِليٌم َأوهاهٌ مُِّنيٌب {

 
 وقوله: }َأوهاٌه...{

ه  له وهى لغة  دعهاء ويقال: هو الذى يتأوهه من الذنوب. فإذا كانت ِمن  يتأوهه من الذنوب فهى من أوِ 
 فى بنى عامر أنشدنى أبو الجراح:

ه  من الذكرى إذا ما ذكرتها * ومن ُبعد أرض بيننا وَسَماءِ   فأوِ 
ل  َعل: يتَأوهه. ويجوز فى الكالم لمن قال: أوهه  مقصورًا أن يقول فى يتفعه ه  على َفعِ ل يقول فى َيف  أوِ 

 ال يقولها بالهاء.يتَأوهى و 
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) هود (
ِم هؤالء َبَناِتي ُهنه  يِ َئاِت َقاَل ياَقو  َمُلوَن السه ُل َكاُنوا  َيع  َرُعوَن ِإَلي ِه َوِمن َقب  ُمُه ُيه  َهُر َلُكم   } َوَجآَءُه َقو  َأط 
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ُزوِن ِفي َضي ِفي َأَلي َس مِ  َ َواَل ُتخ  ِشيٌد {َفاتهُقوا  ّللاًّ  ن ُكم  َرُجٌل ره
 

  وقوله: }هؤالء َبَناِتي...{

(2/172) 

 

قال بعضهم: َبنات نفسه. ويقال: بنات قومه. وذلك جائز فى العربي ة؛ ألن هللا َعزه وجل قال }النهِبىُّ 
{ وهو فى بعض القراءة  َواُجُه ُأمهَهاُتُهم  ُفِسِهم  َوَأز  ِمِنيَن ِمن  َأن  َلى ِبال ُمؤ   )وهو أب لهم( فهذا من ذلك.َأو 

 
ٍن َشِديٍد * َقاُلوا  ياُلوُط ِإنها ُرُسُل َربِ َك َلن َيِصُلوا  إِ  ِر } َقاَل َلو  َأنه ِلي ِبُكم  ُقوهًة َأو  آِوي ِإَلى ُرك  َلي َك َفَأس 

َرَأَتكَ  َتِفت  ِمنُكم  َأَحٌد ِإاله ام  ِل َواَل َيل  لهي  ٍع مِ َن ال  ِلَك ِبِقط  ب ُح  ِبَأه  ِعَدُهُم الصُّ ِإنهُه ُمِصيُبَها َمآ َأَصاَبُهم  ِإنه َمو 
ب ُح ِبَقِريٍب {  َأَلي َس الصُّ

 
ٍن َشِديٍد...{  وقوله: }َلو  َأنه ِلي ِبُكم  ُقوهًة َأو  آِوي ِإَلى ُرك 

 يقول: إلى عشيرة.
ِلَك...{ ِر ِبَأه   وقوله: }َفَأس 

ِلَك( من َسريت. وقوله:  قراءتنا من أسريت بنصب األلف وهمِزَها. ِر بَأه  وقراءُة أهل المدينة )فاس 
َرَأَتَك{ منصوبة باالستثناء: فأسر بأهلك إال  ٍع( يقول: بظلمة من آخر الليل. وقوله: }ِإاله ام  )ِبِقط 

فعها يعطفها على )أحد أى( ال يلتفت  منكم أحد إال  امرأتك وليَس فى  امرأَتك. وقد كان الحسن َير 
ب ُح ِبَقِريٍب{.قراءة عب ب ُح َأَلي َس الصُّ ِعَدُهُم الصُّ  دهللا )وال يلتفت منكم أحد( وقوله: }ِإنه َمو 

لمها أَتوا لوطًا أخبروه َأن قومهم هالكون من َغٍد فى الصبح، فقال لهم لوط: اآلن اآلن. فقالت 
 المالِئكة: أليس الصبح بقريب.

 
َنا َعا ُرَنا َجَعل  يٍل مهن ُضوٍد {} َفَلمها َجآَء َأم  َنا َعَلي َها ِحَجاَرًة مِ ن ِسجِ  َطر   ِلَيَها َساِفَلَها َوَأم 

 
يٍل...{  وقوله: }مِ ن ِسجِ 

يقال: من طين قد ُطبخ حتى صار بمنزلة األرحاء )َمن ُضوٍد( يقول: يتلو بعُضه بعضًا َعليهم. فذلك 
ُده.  َنض 
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 المعاني الواردة في آيات سورة ) هود (
  َمًة ِعنَد َربِ َك َوَما ِهَي ِمَن الظهاِلِميَن ِبَبِعيٍد {} مَُّسوه 

(2/173) 

 

َمًة...{  وقوله: }مَُّسوه
زعموا أنها كانت مخطهطة محمرة وسواد فى َبياض، فذلك تسويمها أى َعالمتها. ثم قال }ِمَن 

ظالمين يعنى قولم لوط َألذى الظهاِلِميَن ِبَبِعيٍد{ يقول: من ظالمى أمهتك يا محمد. ويقال: ما هى من ال
 يكن تخِطئهم.

 
َ َما َلُكم  مِ ن  اله َغي ُرُه َواَل َتنُقُصوا  ال مِ  ُبُدوا  ّللاه ِم اع  َيَن َأَخاُهم  ُشَعي بًا َقاَل ياَقو  َياَل َوال ِميَزاَن ِإنِ ي } َوِإَلى َمد  ك 

مٍ   مُِّحيٍط { َأَراُكم  ِبَخي ٍر َوِإنِ ي َأَخاُف َعَلي ُكم  َعَذاَب َيو 
 

 وقوله: }ِإنِ ي َأَراُكم  ِبَخي ٍر...{
ِهنين َحسنًة  يقول: كثيرًة أمواُلكم فال تنقصوا المكيال وأموالكم كثيرة يقال رخيصًة أسعاُركم )ويقال(: مده

نتكم.  َسح 
 

ِمِنيَن َوَمآ َأَنا  َعَلي ُكم  ِبَحِفيظٍ  ِ َخي ٌر لهُكم  ِإن ُكنُتم مُّؤ    {} َبِقيهُة ّللاه
 

}... ِ َخي ٌر لهُكم   وقوله: }َبِقيهُة ّللاه
 يقول: ما أبقى لكم من الحالل خير لكم. ويقال بقيهة هللا خير لكم أى مراقبة هللا خير لكم.

 المعاني الواردة في آيات سورة ) هود (
ُبُد ءاَباُؤنَ  َواِلَنا َما َنَشاُء ِإنهَك أَلنَت } َقاُلوا  ياُشَعي ُب َأَصاَلوُتَك َتأ ُمُرَك َأن نهت ُرَك َما َيع  َعَل ِفي َأم  آ َأو  َأن نهف 

ِشيُد { َحِليُم الره  ال 
 

 وقوله: }َأَصاَلوُتَك َتأ ُمُرَك َأن نهت ُرَك...{
َعَل{ معناه: َأو  تأمرك أن َنترك َأن ُبُد آَباَؤَنا َأو  َأن  نف  َتفعل }ِفي  ويقرأ }َأَصاَلُتَك َتأ ُمُرَك َأن  َنت ُرَك َما َيع 

َواِلَنا َما َنَشاُء{ فَأن  مردودة على )َنت رك(.   َأم 

(2/174) 
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وفيها وجه آخر تجعل األمر كالنهى كأنه قال: أصلواتك تأمرك بذا وتنهانا عن ذا. وهى حينئذ 
مردودة َعلى )َأن( األولى ال إضمار فيه كأنك قلت: تنهانا أن َنفعل فى أموالنا ما نشاء؛ كما تقول: 

واِلَنا ما َتشاء( و أ عَل فِى أم  ضِرُبك َأن ُتِسيىء كأنه قال: أنهاك بالضرب عن اإلساءة. وتقرأ )َأو  َأن  َنف 
 )َنَشاُء( جميعًا.

ِشيُد{ استهزاء منهم به.  وقوله: }ِإنهَك أَلنَت ال َحِليُم الره
 

ث ُل َمآ ِرَمنهُكم  ِشَقاِقي َأن ُيِصيَبُكم مِ  ِم اَل َيج  ُم  } َوياَقو  َم َصاِلٍح َوَما َقو  َم ُهوٍد َأو  َقو  َم ُنوٍح َأو  َقو  َأَصاَب َقو 
نُكم ِبَبِعيٍد {  ُلوٍط مِ 

 
ِرَمنهُكم  ِشَقاِقي...{  وقوله: }اَل َيج 

نُكم ِبَبِعيٍد{  ُم ُلوٍط مِ  يقول: ال تحملنكم عداوتى َأن ُيصيبكم. وقد يكون: ال يكسبنكم. وقوله }َوَما َقو 
 هلُكوا باألمس قريبًا. ويقال: إن دراهم منكم قريبة وقريب.يقول: إنما 

 
مَ  ِري ًا ِإنه َربِ ي ِبَما َتع  ُتُموُه َوَرآَءُكم  ِظه  ِ َواتهَخذ  ِم َأَره ِطي أََعزُّ َعَلي ُكم مِ َن ّللاه  ُلوَن ُمِحيٌط {} َقاَل ياَقو 

 
ِ َواتهخَ  ِري ًا...{:وقوله: }َأَره ِطي أََعزُّ َعَلي ُكم مِ َن ّللاه ُتُموُه َوَرآَءُكم  ِظه   ذ 

 رميتم بأمر هللا وراء ظهوركم؛ كما تقول: تعظ مون أمر رهطى وتتركون أن تعظ موا هللا وتخافوه.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) هود (
َلُموَن َمن َيأ ِتيهِ  َف َتع  َمُلوا  َعَلى َمَكاَنِتُكم  ِإنِ ي َعاِمٌل َسو  ِم اع  َتِقُبوا  } َوياَقو  ِزيِه َوَمن  ُهَو َكاِذٌب َوار   َعَذاٌب ُيخ 

 ِإنِ ي َمَعُكم  َرِقيٌب {
 

ِزيِه...{   وقوله: }َمن َيأ ِتيِه َعَذاٌب ُيخ 

(2/175) 

 

)َمن( فى موضع رفع إذا جعلتها استفهامًا. ترفعها بعاِئد ذكرها. وكذلك قوله )َوَمن  ُهَو َكاِذٌب( وإنما 
قوله )َوَمن  ُهَو َكاِذٌب( ألنهم ال يقولوَن: َمن قاِئٌم وال َمن قاعد، إنما كالمهم:  أدخلت العرب )هو( فى
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من يقوم ومن قاَم أو من القاِئم، فلمها لم يقولوُه لمعرفة أو ِلَفَعل أو يفعل َأدخلوا هو مع قاِئم ليكونا 
لشعر وأشباهه َمن  قاِئم قال َجميعًا فى مقام َفَعل ويفعل؛ ألنهما يقومان مقام اثينين. وقد يجوز فى ا

 الشاعر:
ِبح بالَكأس نادَمنى * ال بالَحُصوِر وال فيها بسوهار  َمن  شارب ُمر 

ق فيخفضونه على  وربما تَهيبت العرب أن يستقبلوا َمن  بنكرة فيخفضونها فيقولون: ِمن  رجٍل يتصده
ضًا ورفع ق. وقد أنشدونا هذا البيت َخف   ًا:تأويل: َهل ِمن رجل يتصد 

ٍِ إلى الثري ا تأنى * ِضقت ذرعًا بهجرَها والكتابِ  ن رسوٌل ِِ  َم
لِم  ِلِح{ وكقوله }َوَلمها َيع  ِسَد ِمَن الُمص  َلُم الُمف  وإن جعلتهما َمن وِمن فى موضع )الذى( نصبت كقوله }َيع 

اِبِريَن{. َلَم الصه  ّللا ُ الِذيَن َجاَهُدوا ِمن ُكم  َويع 
 

َبآءِ  ُه َعَلي َك ِمن َها َقآِئٌم َوَحِصيٌد {} َذِلَك ِمن  َأن    ال ُقَرى َنُقصُّ
 

 وقوله: }ِمن َها َقآِئٌم َوَحِصيٌد...{
يف كما ُيحصد الزرع.  فالَحصيُد كالزرع المحُصود. ويقال: َحَصدهم بالسه

 
ِنِه َفِمن ُهم  َشِقيٌّ َوَسِعيٌد { ٌس ِإاله ِبِإذ  َم َيأ ِت اَل َتَكلهُم َنف   } َيو 

 
َم َيأ ِت اَل َتَكلهُم...{وقو   له: }َيو 

كتب بغير الياء وهو فى موضع رفع، فإن أثبته فيه الَياء إذا وصلت القراءة كان َصوابًا. وإن حذفتها 
فى القطع والوصل كان َصَوابا. قد قرأ بذلك القر اء فَمر َحذفها. إذا وصل قال: الَياء ساكنة، وكل  ياء 

او مضموم وما قبل الياء مكسور فإن العرب تحذفهما وتجتزئ بالضمة من أو واو تسُكنان وما قبل الو 
  الواو، وبالكسرة من الياء وأنشد فى بعُضهم:
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 كف اك كف  ما ُتليق ِدرهمًا * ُجودًا وأخرى ُتعِط بالسيف الَدَما
إذا َسكتُّ عليها وَمن وصل بالَياء وسكَت بحذفها قال: ِهَى إذا َوصلُت فى موضع رفع فُأثبتها وهى 

ض. ومثله قوله: }ما ُكنها َنب ِغ{ ُكتبت بحذف الياء فالوجه فيَها  م ولم َيق  تسكن فحذفُتها. كما قيل: لم َير 
َت. والوجه اآلخر أن تحذفها فى القطع والوصل، قرَأ بذلك  أن تثبت الياء إذا وَصل ت وتحذَفها إذا وقف 

 حمزة. وهو جائز.
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 ت سورة ) هود (المعاني الواردة في آيا
 } َفَأمها الهِذيَن َشُقوا  َفِفي النهاِر َلُهم  ِفيَها َزِفيٌر َوَشِهيٌق {

 
 وقوله: }َلُهم  ِفيَها َزِفيٌر َوَشِهيٌق...{

ل نِهيق الحمار وشبِهه، والشِهيق من آخره.  فالزفير أوه
 

ُض ِإاله  َماَواُت َواأَلر  اٌل لِ َما ُيِريُد * َوَأمها الهِذيَن } َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السه َما َشآَء َربَُّك ِإنه َربهَك َفعه
ُض ِإاله َما َشآَء َربَُّك َعَطآًء َغي َر َمج   َماَواُت َواأَلر   ُذوٍذ {ُسِعُدوا  َفِفي ال َجنهِة َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السه

 
مَ  ُض ِإاله َما َشآَء َربَُّك...، {وقوله: }َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السه   اَواُت َواأَلر 
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تثناء وقد وعد هللا أَه ل النار الخلود وأهَل الجن ة الخلود؟ ففى ذلك مضيان  يقول القائل: ما َهذا االس 
تثنيه َواَل يفعله؛ كقولك: وهللا ألضربن َك إال  أن أرى غير ذلك، وعزيم ُتك أحدهما أن تجعله استثناء َيس 

ُض ِإاله َما َشآَء َربَُّك{ وال يشاؤه وهللا  َماَواُت َواأَلر  على َضربه، فكذلك قال }َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السه
نى إاله  أعلم، والقول اآلخر أن العرب إذا استثنت شيئًا كبيرًا مع مثله أو مع ما هو أكبر منه كان َمع 

ُض{ ِسَوى ما يشاء من زيادة ومعنى الواو سواء، فمن ذلك قوله }َخا َمَواُت واأَلر  ِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السه
موات وكانت  الخلود فيجعل )إاله( مكان )ِسَوى( فيصلح. وكأن ه قال: خالدين فيها مقدار ما كانت السه

لفين األرض سوى ما زادهم من الخلود )و( األبد. ومثله فى الكالم أن تقول: لى َعليَك ألف إاله األ
، ألنه  اللذين من ِقَبل فالن؛ أفال ترى َأنه فى المعنى: لى َعليَك سوى األلفين. وهذا أَحب  الوجهين إليه

تدل َعلى َأن  ُذوٍذ{ فاس  هللا عز  وجل ال ُخل ف لوعده، فقد وصل االستثناء بقوله }َعَطآًء َغي َر َمج 
 االستثناء لهم بالخلود غير منقِطع عنهم.

 
َمُلوَن َخِبيٌر {} َوِإنه كُ  َماَلُهم  ِإنهُه ِبَما َيع   الًّ لهمها َلُيَوفِ َينهُهم  َربَُّك أَع 

 
}...   وقوله: }َوِإنه ُكالًّ لهمها َلُيَوفِ َينهُهم 
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سمًا قرأت القراء بتشديد )َلمها( وتخفيِفها وتشديد إن وتخفيفها، فمن  قال }َوإنه ُكاله َلَما{ جعل )ما( ا
، وَجَعل الالم  للناس كما قال }َفان ِكُحوا َما َطاَب َلُكم  ِمَن النِ َساِء{ ثم َجَعل الالم التى فيها َجوابًا إلن 

( ال ما دخلت َعلى ني ة يمين فيَها: فيما بين ما وصلتها؛ كما تقول هذا َمن  الهتى فى )َلُيَوفِ َينهُهم 
، وعندى ما َلَغي ُرُه خير من د )لم ا( فإنه َليذهبنه َئن{ وَأم ا َمِن شد  وهللا  -ه. ومثله }وإنه ِمن ُكم  َلَمن  لُيَبطِ 

َأراد: ِلمن ما َلُيَوفِ ينههم، فلم ا اجتمعت ثالث ميَمات حَذف واحدة فبقيت اثنتان فأدغمت فى  -أعلم 
 َصاحبتها؛ كما قال الشاعر:

َهُه * إذا هو ا عيا  بالسبيل مصادُره وإنى َلِممها ُأصدر األمَر َوج 
: ( بحذف الياء )عند الياء( أنشدنى الكسائى  م  ِى َيِعُظك   ثم يخف ف كما قرأ بعض القراء )َوالَبغ 

 وَأشمته الُعداة بنا فأضَحوا * لَدىه َتَباَشُروَن بما ِلقيَنا
( يتباشرون فحذف الجتماع الياءات ومثله:  معناه )لدىه

رِ   َم نجٍد فارَع المخارمكأن  ِمن آخرَها إلقاِدِم * َمخ 
أراد: إلى القادم فحذف الالم عند الالم. وَأمها َمن جعل )َلمها( بمنزلة إاله فإنه وجه ال نعرفه وقد قالت 
العرب: باَّلل َلمها قمت عنا، وإاله قمت عنا، فأمها فى االستثناء فلم يقولوه فى شعر وال غيره؛ َأال ترى 

 لكالم: ذهب الناَس َلم ا زيدا.أنه ذلك لو َجاز لسمعَت فى ا
وَأمها الذين خف فوا )إن( فإنهم نصبوا كال ِب )َلُيوفهينههم(. وقالوا: كأن ا قلنا: وإن  َليَوفِ ينههم ُكاله. وهو وجه 

ال أشتهيه. ألن الالم إنما يقع الفعل الذى بعدها َعَلى شىء قبله فلو رفعت كل  لصلح ذلك كما 
زيد لقائم وال يصلح أن تقول: إن  زيدًا أَلضرُب ألن تأويلها كقولك: ما زيدًا إال  يصلح َأن تقول: إن  

  أضرب فهذا خطأ فى إال  وفى الالم.
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اُل َلم ًا{ نها فجعل اللم  شديدًا كما قال }َوَتأ ُكُلون الُتَراَث َأك  فيكون  وقرأ الُزهرى  )وإنه ُكالًّ َلمًّا لُيَوفِ َينههم( ينو 
لت العرب بالالم فى ف ى الكالم بمنزلة قولك: وان  كال حق ا ليوفين هم، وإن كال شديدا ليوفين هم. وإذا َعجه

غير موضعها أعادوها إليه كقولك: إنه زيدا إلليك لمحسن، كان موقع الالم فى المحسن، فلم ا أدخلت 
 فى إليك أُعيدت فى المحسن ومثله قول الشاعر:

رَعاولو أنه قومى لم يكو  ُد لقد القيُت ال بد  َمص   نوا أِعز ة * َلَبع 
 َأدخلها فى )َبعد( وليَس بموضعها ومثله قول أبى الجر اح: إنى لبحمد هللا لصالح.
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 المعاني الواردة في آيات سورة ) هود (
ِل ِإنه ال َحَسَناِت ُيذ   اَلَة َطَرَفِي النهَهاِر َوُزَلفًا مِ َن ال لهي  َرى ِللذهاِكِريَن {} َوَأِقِم الصه يِ َئاِت ذاِلَك ِذك   ِهب َن السه

 
ِل...{ لهي   وقوله: }ُزَلفًا مِ َن ال 

بضم  الالم تجعله واحدًا مثل الُحُلم. والُزَلف جمع ُزل فة وُزَلف وهى قراءة العام ة وهى ساعة من الليل 
الفجر، وطرفِى النهار: ومعناه: طرفى النهار وصالة الليل المفروضة: المَغرَب والعشاء وصالة 

 والعصر.
ِض ِإاله َقِلياًل  َفَساِد ِفي اأَلر  َن َعِن ال  ُلوا  َبِقيهٍة َين َهو  ِلُكم  ُأو  ُقُروِن ِمن َقب  َنا ِمن ُهم  } َفَلو اَل َكاَن ِمَن ال  مِ مهن  َأنَجي 

ِرمِ   يَن {َواتهَبَع الهِذيَن َظَلُموا  َمآ ُأت ِرُفوا  ِفيِه َوَكاُنوا  ُمج 
 

َن...{ ُلوا  َبِقيهٍة َين َهو  ِلُكم  ُأو  ُقُروِن ِمن َقب    وقوله: }َفَلو اَل َكاَن ِمَن ال 
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يقول لم يكن منهم أحد كذلك إاله قليال أى هؤالء كانو ينهوَن فنَجوا. وهو استثناء على االنقطاع مم ا 
َم ُيوُنَس{ ولو ك اَن رفعًا كان َصوابًا. وقوله: }َواتهَبَع الهِذيَن َظَلُموا  َمآ قبله كما قال َعزه وجل }إاله َقو 

دوا من النعيم وإيثار اللذ ات على أمر اآلخرة. ويقال: ات بعوا  ُأت ِرُفوا  ِفيِه{ بقول: ات بعوا فى دنياهم ما ُعوِ 
ي ئة إلى النار.  ذنوبهم وأعمالهم السه

 
ِلَك ال ُقَرى  ِلُحوَن { } َوَما َكاَن َربَُّك ِلُيه  ُلَها ُمص   ِبُظل ٍم َوأَه 

 
ِلُحوَن...{. ُلَها ُمص  ِلَك ال ُقَرى ِبُظل ٍم َوأَه   وقوله: }َوَما َكاَن َربَُّك ِلُيه 

يقول: لم يكن ليهلكهم وهم مصلحوَن فيكوَن ذلك ظلمًا. ويقال: لم يكن ليهلكهم وهم يتعاَطون الحق  
 .فيما بينَهم وإن كانوا مشركين والظلم الشرك

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) هود (

َتِلِفيَن {  } َوَلو  َشآَء َربَُّك َلَجَعَل النهاَس ُأمهًة َواِحَدًة َواَل َيَزاُلوَن ُمخ 
 

َتِلِفيَن...{  وقوله: }َواَل َيَزاُلوَن ُمخ 
( يقول: للشقاء يقول: )ال َيَزالوَن( يعنى أهل الباطل }إاله َمن  َرِحَم َربَُّك{ أهَل الحق  )َولِ  َذِلَك َخَلَقُهم 
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{: لالختالف والرحمة.  وللسعادة. ويقال: }وال يزالوَن مختلفيَن إال  من رحم ربَُّك وِلَذِلَك َخَلَقُهم 
 

أَلنه َجَهنهَم ِمَن ال ِجنهِة َوالنه  َمِعيَن * َوُكالًّ } ِإاله َمن رهِحَم َربَُّك َوِلذاِلَك َخَلَقُهم  َوَتمهت  َكِلَمُة َربِ َك أَلم  اِس َأج 
َرى  ِعَظٌة َوِذك  ُسِل َما ُنَثبِ ُت ِبِه ُفَؤاَدَك َوَجآَءَك ِفي َهاِذِه ال َحقُّ َوَمو  ِمِنيَن { نهُقصُّ َعَلي َك ِمن  َأن َباِء الرُّ  ِلل ُمؤ 

 
أَلنه َجَهنهَم...{   وقوله: }َوَتمهت  َكِلَمُة َربِ َك أَلم 
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وجل  }َوَتمهت  َكِلَمُة َربِ َك{ يمينا كما تقول: َحِلفى ألضربنهك، وبدا لى ألضربن ك. وكل  صار قوله عز  
، فإن الالم وَأن تصلحان فيه. فتقول: قد بدا لى  فعل كان تأويله كتأويل بلغنى، وقيل لى، وانتهَى إلى 

َن صوابًا وكذلك }ُثمه ألضربن ك، وبدا لى أن أضربك. فلو كان: وَتمهت كلمة ربك أن يمأل جهنم كا
ُجُننهُه{ ولو كان أن يسجنوه كان صوابًا. ِد ما َرَأُوا اآلياِت َلَيس   َبَداَلُهم  ِمن  َبع 

}...  وقال: }َوَجآَءَك ِفي َهِذِه ال َحقُّ
 فى هذه السورة.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) يوسف (

َسَن ال َقَصِص ِبمَ  ُن َنُقصُّ َعَلي َك َأح  ِلِه َلِمَن ال َغاِفِليَن {} َنح  َحي َنآ ِإَلي َك َهاَذا ال ُقر آَن َوِإن ُكنَت ِمن َقب   آ َأو 
 

َنآ ِإَلي َك َهَذا ال ُقر آَن...{ َحي  : }ِبَمآ َأو   قول هللا عزه وَجل 
)َهَذا ال ُقر آَن( منصوب بوقوع الفعل عليه. كأنك قلت: بوحينا إليك هذا القرآَن. ولوخفضت )هذا( و 

القرآَن( كان صوابًا: تجعل )هذا( مكرورًا على )ما( تقول: مررت بما عندك متاِعك تجعل المتاع )
 مردودًا َعلى )َما( ومثله فى النحل: }َواَل َتُقوُلوا ِلَما َتِصُف أل ِسَنِتُكم  الَكِذَب{ و )الَكِذِب( على ذلك.

 
ُتُهم  ِلي َساِجِديَن * َقاَل } ِإذ  َقاَل ُيوُسُف أَلِبيِه ياَأبِت ِإنِ ي َرَأي ُت أَ  َقَمَر َرَأي  َس َوال  م  َكبًا َوالشه َحَد َعَشَر َكو 

ي َطاَن ِلإِلن َساِن َعُدوٌّ مُِّبيٌن  َوِتَك َفَيِكيُدوا  َلَك َكي دًا ِإنه الشه َياَك َعَلى ِإخ  ُصص  ُرؤ    {ياُبَنيه اَل َتق 
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ضة تدل  على وقوله: }يا أَبِت{ ال تقف  عليها باله اء وأنت خافض لها فى الوصل؛ ألن تلك الَخف 
اإلضافة إلى المتكل م. ولو قرأ قارئ )يا َأَبُت( لجاز )وكان الوقف َعلى الهاء جاِئزًا(. ولم يقرأ به أحد 

نعلمه. ولو قيل: )يا أَبَت( لجاز الوقوف عليها )بالهاء( من جهة، ولم يجز ِمن أخرى. فأم ا جواز 
الهاء فأن تجعل الفتحة فيها من النداء وال تنوى أن تصلها بألف الندبة فكأنه كقول الوقوف على 

 الشاعر:
 * ِكِليِنى ِلَهمٍ  يا ُأميمَة ناصِب *

وأم ا الوجه الذى ال يجوز الوقف على الهاء فأن تنوى: يا أبتاه ثم تحذف الهاء واأللف؛ ألنها فى 
 ض بالياء من المتكل م.النِ يهة مت صلة باأللف كات صالها فى الخف

َكبًا...{  وَأم ا وقوله: }ِإنِ ي َرَأي ُت َأَحَد َعَشَر َكو 
فإن العرب تجعل العدد بين أحد عشر إلى تسعة عشر منصوبًا فى خفضه ورفعه. وذلك أنهم َجعلوا 

ل إلى الثانى فيخرَج من معنى العدد. ولم يرفعوا آخر  ه فيكوَن اسمين معروفين واحدًا، فلم ُيضيفوا األوه
( ألن هذا ال ُيعرف فيه  بمنزلة بعلبك  إذا رفعوا آخَرها. واستجازوا أن يضيفوا )بعل( إلى )َبك 

االنفصال من ذا، والخمسة تنفرد من العشرة والعشرة من الخمسة، فجعلوها بإعراب واحد؛ ألن 
حدًا فى الصرف كما معناهما في األصل هذه عشرة وخمسة، فلم ا ُعِدال عن جهتهما أُعطيا إعرابًا وا

  كان إعرابهما واحدًا قبل أن ُيصرفا.
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َت عنه. وهو فى الكالم بمنزلة  رًا للنوع من كل عدد ليعرف ما أخبر  فأمها نصب كوكب فإنه خرج مفسِ 
قولك: عندى كذا وكذا درهمًا. خرج الدرهم مفسرًا لكذا وكذا؛ ألنها واقعة على كل  شىء. فإذا أدخلت 

لها فقلت: ما فعلت الخمسَة َعَشَر. ويجوز ما فعلت  فى أحد عشر األلف والالم أدخلتهما فى أوه
تين لتوه مهم انفَصال ذا من ذا فى حال. فإن قلت:  الخمسَة العشَر، فأدخلت عليهما األلف والالم مر 

ل غير الثانى؛ أال ترى أن قولهم: ما فعلت الخمسُة األ ثواِب لمن الخمسة العشِر لم يجز ألن األو 
أجازه تجد الخمسة هى األثواب وال تجد العشر الخمسة. فلذلك لم تصلح إضافته بألف والم. وإن 

شئت أدخلت األلف والالم أيضًا فى الدرهم الذى يخرج مفسرًا فتقول: ما فعلت الخمسة العشر 
عشِرى؟:  الدرهم؟. وإذا أضفت الخمسة العشر إلى نفسك رفعت الخمسة. فتقول: ما فعلت الخمسةُ 

بت الخمسة إلضافتك العشر، فلم ا أضيف  ِرى، )ومررت بخمسة عشرى( وإنما ُعرِ  ورأيت خمسَة َعش 
العشر إلى الياء منك لم يسقم للخمسة أن تضاف إليها وبينهما عشر فأضيفت إلى عشر لتصير 

َعس  اأَلَسدى  وأب : ما اسمًا، كما َصار ما بعدها باإلضافة اسمًا. سمعتها من َأبى َفق  لى  ى الهيثم الُعَقي 
فعلت خمسُة عشِرك؟ ولذلك ال يصلح للمفسر أن يصحبهما؛ ألن إعرابيهما قد اختلفا. ب: اختلف، 
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وإنما يخرج الدرهم والكوكب مفسرًا لهما جميعًا كما يخرج الدرهم من عشرين مفسرًا لكل ها. فإذا أضفت 
أن تقول: ما فعلت ِعشروك درهمًا، أو العشرين دخَلت  فى األسماء وبطل عنها التفسير. فخطأ 

خمسُة عشِرك درهمًا. ومثله أنك تقول: مررت بضارب زيدًا. فإذا أضفت الضارب إلى غير زيد لم 
 يصلح أن يقع َعلى زيد أبدًا.

ولو نويت بخمسة عشر أن تضيف الخمسة إلى عشر فى شعر لجاز، فقلت: ما رأيت خمسَة عشٍر 
ر أن يدخل ها هنا كما لم يجز فى قطُّ خيرًا منها، ألنك نويت  األسماء ولم تنِو العدد. وال يجوز للمفسِ 

وان: لى  أبو ثر    اإلضافة؛ أنشدنى الُعك 
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وته  * بنت ثمانى َعشرٍة من ِحجتهه    ُكلِ ف من َعَنائه وِشق 
أنهم استثقلوا كثرة ومن الُقرهاء من يسك ن العين من َعشَر فى هذا النوع كل ه، إال  اثنا عشر. وذلك 

الحركات، ووجدوا األلف فى )اثنا( والياء فى )اثنى( َساكنة فكرهوا تسكين العين وإلى جنبها ساكن 
)وال يجوز تسكين العين فى مؤن ث العدد ألن الشين من عشرة يسكن فال يستقيم تسكين العين والشين 

 معًا(.
ُتُهم  ِلي َساِجِديَن{ فإن هذه  النون والواو إنما تكونان فى جمع ُذكران الجن  واإلنس وما وأم ا قوله }َرَأي 

أشبههم. فيقال: الناس ساجدون، والمالِئكة والِجن  ساجدون: فإذا عَدوت هذا صار المؤن ث المذك ر 
إلى التأنيث. فيقال: الِكباش قد ُذبهحن وُذبِ حت ومذبهحات. وال يجوز مذب حون. وإنما جاز فى الشمس 

كب بالنون والياء ألنهم ُوصفوا بأفاعيل اآلدميين )أال ترى أن السجود والركوع ال يكون والقمر والكوا
َنا{ فكأنهم  ُتم َعَلي  إال  من اآلدميين فُأخِرج فعلهم على فعال اآلدميهين( ومثله }َوَقاُلوا ِلُجلوِدِهم  ِلَم َشِهد 

{ فما أتاك مواقعًا لفعل خاطبوا رجاال إذا كل متهم وكل موها. وكذلك }َيَأيَُّها النهم   ُخُلوا َمَساِكَنُكم  ُل اد 
 اآلدميين من غيرهم أجريَته على هذا.

( لغتان، كقولك: يا َأَبَت ويا َأَبِت ألن َمن نصب أراد النُّدبَة: يا أبتاه  ( و )يا ُبنىِ  ]قوله[ )َيا ُبنىه
 فحذفها.

وَيا طلبا لله يا( قالوا: الرُّ مزة. وإذا كان من شأنهم تحويل الهمزة: قالوا: ال وإذا تركت الهمزة من )الُرؤ 
 تقصص ُري اك فى الكالم، فأم ا فى القرآن فال يجوز لمخالفة الكتاب. أنشدنى أبو الجرهاح:

 لِعرض من األعراض ُيمسى َحَماُمه * وُيضحى على أفناِنِه العين َيهِتفُ 
  صِرفأحب  إلى قلبى من الديك ُريهة * وباٍب إذا ما مال للغلق يَ 
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دة، كما يقال: لويته ليها  ية، فلم ا ترك الهمز وجاءت واو ساكنة بعدها ياء تحولتا ياء مشد  أراد: ُرؤ 
يا. وإن أشرت إلى الضم ة قلت: ري ا فرفعت الراء فجائز. يا وَلو   وكويته كي ا واألصل َكو 

يها  وتكون هذه الضم ة مثل قوله )وِحيَل( )وسيق( وَزَعَم الكسائى   ُتم للرِ  أنه سمع أعرابي ًا يقول )ِإن ُكن 
ُبُرون(.  َتع 

 
ُقوبَ  َمَتُه َعَلي َك َوَعَلى آِل َيع  َتِبيَك َربَُّك َوُيَعلِ ُمَك ِمن َتأ ِويِل اأَلَحاِديِث َوُيِتمُّ ِنع  َكَمآ َأَتمهَهآ  } َوَكذاِلَك َيج 

َحاقَ  ُل ِإب َراِهيَم َوِإس   ِإنه َربهَك َعِليٌم َحِكيٌم { َعَلى َأَبَوي َك ِمن َقب 
 

َتِبيَك َربَُّك...{  وقوله: }َوَكذاِلَك َيج 
َكبًا{ فقيل له: وهكذا يجتبيك رب ك. كذلك وهكذا سواء فى  جواب لقوله }إنِ ى َرَأي ُت َأَحَد َعَشَر َكو 

بته محمودة، المعنى. ومثله فى الكالم أن يقول الرجل قد فعلت اليوم كذا وكذا من الخير فرأيُت عاق
َتِبيَك( ِيصطفيك.  فيقول له القائل: هكذا السعادة، هكذا التوفيق و)كذلك( َيصلح فيه. و)َيج 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) يوسف (

َبٌة ِإنه َأَباَنا َلِفي َضاَلٍل مُّبِ  ُن ُعص  ُتُلوا  ُيوُسَف َأِو } ِإذ  َقاُلوا  َلُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإَلى َأِبيَنا ِمنها َوَنح  يٍن * اق 
مًا َصاِلِحيَن { ِدِه َقو  ُه َأِبيُكم  َوَتُكوُنوا  ِمن َبع  ُل َلُكم  َوج  ضًا َيخ  َرُحوُه َأر   اط 

 
َبٌة...{ ُن ُعص   وقوله: }َوَنح 
َبة: َعشرة فما زاد.  والُعص 

}... ُه َأِبيُكم  ُل َلُكم  َوج  ضًا َيخ  َرُحوُه َأر   وقوله: }َأِو اط 
نى ثوبًا ألبس لجاز الرفع  جواب ُل( ألنه ال ضمير فيه. ولو قلت: أِعر  لألمر وال يصلح الرفع فى )َيخ 

  والجزم ألنك تريد: َأل َبُسه فتكون رفعًا من صلة النكرة. والجزم على أن تجعله شرطًا.
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ُتُلوا  ُيوُسَف َوَأل ُقوُه ِفي َغَيابَ  ن ُهم  اَل َتق  يهاَرِة ِإن ُكنُتم  َفاِعِليَن {} َقاَل َقآِئٌل مِ  ُض السه ُه َبع  َتِقط   ِة ال ُجبِ  َيل 
 

}...  قوله: }َوَأل ُقوُه ِفي َغَياَبِة ال ُجبِ 
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يهاَرِة{ قرأه العام ة بالياء ألن  ُض السه ُه َبع  َتِقط  واحدة. وقد قرأ أهل الحجاز )َغيَاَباِت( َعلى الجمع }َيل 
ُه( بالتاء  -فيما ُذِكر عنه  -يث. وقد قرأ الحسن )بعض( ذكر وإن ُأضيف إلى تأن َتِقط  ب: ذكروا )َتل 

يارة والعرب إذا أضافت المذك ر إلى المؤن ث وهو فعل له أو هو بعض له قالوا  وذلك أنه ذهب إلى السه
 فيه بالتأنيث والتذكير. وأنشدونا:

تحٍى وال هو طاعم  على قبضة موجوءة ظهر كف ه * فال المرء ُمس 
ِلى   ذهب إلى الكف  وألغى الظهر ألن الكف ُيجزىء من الظهر فكأنه قال: موجوءة كفُّه وأنشدنى الُعك 

وان:  أبو َثر 
رار من الهالل  أرى َمره السنين أخذن منى * كما أَخذ السِ 

 وقال ابن مقِبل:
ِريهة الُذُقنِ  ُع المحاجن بالَمه   قد صرهح السير عن ُكت مان وابُتذلت  * َوق 

:أراد  : وابتذلت المحاجن وألغى الوقع. وأنشدنى الكسائى 
 إذا ماَت منهم َسي د قام َسي د * َفداَنت  له أهل الُقَرى والكناِئسِ 

 ومنه قول األعشى:
َته * كما شِرقت صدُر القناة مَن الدهم  وَتشَرُق بالقول الذى قد أذع 

:  وأنشدنى يونس البصرى 
مت * سو  عُ لم ا أتى خبُر الُزَبير تهد   ُر المدينة والجباُل الُخش 

ل؛ أال ترى أنه لو قال: تلتقطه السيهارة لجاز وكفى من  وإنما جاز هذا كل ه ألن الثانى يكفى ِمن األوه
)بعض( وال يجوز أن يقول: قد ضرب تنى غالُم جاريتك؛ ألنك لو ألقيت الغالم لم تدل  الجارية على 

 معناه.
 

 اَل َتأ َمنها َعَلى ُيوُسَف َوِإنها َلُه َلَناِصُحوَن { } َقاُلوا  َياَأَباَنا َما َلكَ 
 

 وقوله: }اَل َتأ َمنها...{
َت فصواب، كلٌّ قد ُقرئ به؛ وقد قرأ يحيى بن وثهاب: )تيَمنها(.  تشير إلى الَرف عة، وإن ترك 

  المعاني الواردة في آيات سورة ) يوسف (
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ِسل ُه َمَعَنا َغدًا َير    َتع  َوَيل َعب  َوِإنها َلُه َلَحاِفُظوَن {} َأر 
 



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

}... َتع  َوَيل َعب   وقوله: }َير 
( فهو يفتعل من  َتِع وَيل َعب  ت َعة وهو يفعل حينئذ ومن قال )َير  َمن  َسك ن العين أخذه من القيد والره

 رَعيت، فأسقط الياء للجزم.
 

َتَعاُن َعَلى َما } َوَجآُءوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب َقاَل بَ  رًا َفَصب ٌر َجِميٌل َوّللاهُ ال ُمس  َلت  َلُكم  َأنُفُسُكم  َأم  ل  َسوه
 َتِصُفوَن {

 
 وقوله: }َوَجآُءوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب...{

د رأ ى ومعقوُد رأ ٍى؛  معناه: مكذوب: والعرب تقول للكذب. مكذوب وللضعف: مضعوف، وليس له َعق 
نًى، فيجعلون الم ِنى  يريدون َمع  صدر فى كثير من الكالم مفعواًل. ويقولون: هذا أمر ليس له َمع 

 ويقولون للَجَلد: مجلود؛ قال الشاعر:
 * إن أخا المجلود من َصَبَرا *

 وقال اآلخر:
 حت ى إذا لم يتركوا لعظامه * لحمًا وال لفؤادِه معقوالَ 

هم  وان: إن  بنى ُنَمير ليس لحد  مكذوبة ومعنى قوله )ِبَدٍم كِذٍب( أنهم قالوا ليعقوب: أكله وقال أبو َثر 
ق جلده ولم يمزق  ى. فقال: لقد كان هذا الذئب رفيقًا باب نِى، مزه الذئب. وقد غمسوا قميصه فى دم َجد 

ثيابه. قال: وقالوا: اللصوص قتلوه، قال: فلم تركوا قميصه! وإنما يريدوَن الثياب. فلذلك قيل )ِبَدٍم 
ويجوز فى العربيهة أن تقول: جاءوا على قميصه بدم كذبًا؛ كما تقول: َجاءوا بأمٍر باطل  َكِذٍب(

 وباطال، وحق وحقًا.
ُروٍف{ ولو كان: َفَصَبرا جمياًل  َساٌك ِبَمع  وقوله: }َفَصب ٌر َجِميٌل{ مثل قوله: }َفِصَياُم َثاَلَثِة َأيهاٍم{ }فِإم 

 ى قراءة ُأَبى  )َفَصب را َجِمياًل( كذلك على النصب باأللف.يكون كاآلمر لنفسه بالصبر لجاز. وهى ف
 

وُه ِبَضاَعًة َوّللاهُ  َرى َهاَذا ُغاَلٌم َوَأَسرُّ َلى َدل َوُه َقاَل ياُبش  َسُلوا  َواِرَدُهم  َفَأد   َعِليٌم ِبَما } َوَجاَءت  َسيهاَرٌة َفَأر 
َمُلوَن {   َيع 
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َرى َهَذا غُ   اَلٌم...{وقوله: }ياُبش 
. كل ألف أضافها المتكلم إلى  َرىه )َوَيا بشراَى( بنصب الياء، وهى لغة فى بعض قيس. وُهَذيٌل: يا ُبش 

ن: دة. أنشدنى القاسم بن َمع   نفسه جعلتها ياء مشده
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رع َنقوا لهواهم * ففقدتهم ولكل َجن ب َمص   تركوا هَوى  وأع 
 أروى من ى. قال:وقال لى بعض بنى ُسَليم: آتيك بموَليه فإنه 

ل:  أنشدنى المفض 
ف بى ِعَكب  فى َمَعد  * ويطُعن بالُصُملهة فى َقَفيها  يطوِ 

 فإن لم َتث َأروا لى من ِعَكب  * فال أرويتما أبدًا َصَديها
( بالسكون فهو كقولك: يا ُبن ى ال تفعل، يكون مفردًا فى معنى اإلضافة. والعرب  َرى  ومن قرأ )يا ُبش 

َراَى( فى موضع تقول: يا ن فُس اصبرى ويا نفِس اصبرى وهو يعنى نفسه فى الوجهين و)يا ُبش 
نصب. ومن قال: يا بشَرىه فأضاف وغي ر األِلف إلى الياء فإنه طلَب الكسرة التى تلزم ما قبل الياء 
من المتكل م فى كل حال؛ أال أنك تقول: هذا غالِمى فتحفض الميم فى كل جهات اإلعراب فحطُّوها 
َرى(  إذا أضيفت إلى المتكل م ولم يحطُّوها عند غير الياء فى قولك: هذا غالمك وغالمه؛ ألن )يا ُبش 

 من البشارة واإلعراب يتبي ن عند كل مكن ى إال  عند الياء.
حاُبكم عن  وُه ِبَضاَعًة{ ذلك أن الساقى الذى التقطه قال للذين كانوا معه: إن َسألكم أص  وقوله: }َوَأَسرُّ

 الغالم فقولوا: َأبضَعناه أهُل الماء لنبيعه بمصر.هذا 
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) يوسف (
ُدوَدٍة َوَكاُنوا  ِفيِه ِمَن الزهاِهِديَن { ٍس َدَراِهَم َمع  ُه ِبَثَمٍن َبخ   } َوَشَرو 

 
ُدوَدٍة...{ ٍس َدَراِهَم َمع  ُه ِبَثَمٍن َبخ   وقوله: }َوَشَرو 

قيل معدودة لُيستدل به على القلهة؛ ألنهم كانوا ال يِزنون الدراهم حتى تبلغ ُأوِقي ة  قيل: عشرين. وإنما
 كانت وزن أربعين درهمًا.

.   وقوله: }َوَكاُنوا  ِفيِه ِمَن الزهاِهِديَن{ يقول: لم يعلموا منزلته من هللا َعزه وجل 
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ِتَها َعن نه  َسَن } َوَراَوَدت ُه الهِتي ُهَو ِفي َبي  ِ ِإنهُه َربِ ي َأح  ِسِه َوَغلهَقِت اأَلب َواَب َوَقاَلت  َهي َت َلَك َقاَل َمَعاَذ ّللاه ف 
ِلُح الظهاِلُموَن {  َمث َواَي ِإنهُه اَل ُيف 

 
 وقوله: }َوَقاَلت  َهي َت َلَك...{

عبى  قرأها عبدهلل بن مسعود وأصحابه حدثنا الفر اء قال: حدثنى بن أبى يحيى َعن  أب ى حبيب عن الشه
عن عبدهللا ابن مسعود أنه قال: أقرأنى رسول هللا صلى عليه وسلم )َهي َت( ويقال: إنها لغة ألهل 
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ة فتكل موا بها. وأهل المدينة يقرءون ِهيَت لك بكسر الهاء وال يهمزون وُذكر  ران سقطت إلى مك  َحو 
 يراد بها: تهي أت لك وقد قال الشاعر: عن َعلى بن أبى طالب وابن عب اس أنهما قرءا )ِهئُت لك(

َتا َله * َسل ٌم َعَلي َك َفَهيَت َهي   أن  الِعراق َوأَه 
 أى َهُلمه.

 وقوله: }ِإنهُه َربِ ي{ يعنى مواله الذى اشتراه. يقول: قد أحسن إلىه فال أخوُنه.
 

َشآَء ِإنهُه ِمن  ِعَباِدَنا } َوَلَقد  َهمهت  ِبِه َوَهمه ِبَها َلو ال َأن رهَأى ُبر َهاَن َرب ِ  وَء َوال َفح  ِرَف َعن ُه السُّ ِه َكَذِلَك ِلَنص 
َلِصيَن {  ال ُمخ 

 
 وقوله: }َأن رهَأى ُبر َهاَن َربِ ِه...{

 ذكروا أنه رأى صورة يعقوب عليه السالم.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) يوسف (
ت  َقِميَص  َتَبَقا ال َباَب َوَقده ِلَك ُسوًءا } َواس  َفَيا َسيِ َدَها َلَدى ال َباِب َقاَلت  َما َجَزآُء َمن  َأَراَد ِبَأه  ُه ِمن ُدُبٍر َوَأل 

َجَن َأو  َعَذاٌب َأِليٌم {  ِإاله َأن ُيس 
 

َباِب...{ َفَيا َسيِ َدَها َلَدى ال    وقوله: }َوَأل 
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ِلَك يعنى يوسف وامرأة العزيز وجدا العزيز وابن عم  الم رأته على الباب، فقالت: }َما َجَزآُء َمن  َأَراَد ِبَأه 
ُسوًءا{ فقال: }هى راودتنى عن ]نفسى[{ فذكروا أن ابن عم ها قال: }ِإن  َكاَن َقِميُصُه ُقده ِمن  ُقُبٍل 

اِدِقيَن{ فلم ا رَأوا القميص َفَصَدَقت  َوُهَو ِمَن ال َكاِذِبيَن َوِإن  َكاَن َقِميُصُه ُقده ِمن  ُدُبٍر َفَكَذَبت  َوُهوَ   ِمَن الصه
مقدودًا من ُدبر قال ابن العم : }ِإنهُه ِمن  َكي ِدُكنه ِإنه َكي َدُكنه َعِظيٌم{ ثم إن ابن العم  طلب إلى يوسف 

ِبِك(. ِفِرى( زوجك )ِلَذن   فقال: }أَع ِرض  َعن  َهَذا{ أى اكتمه، وقال لألخرى: )اسَتغ 
 

ِلَهآ ِإن َكاَن َقِميُصُه ُقده ِمن ُقُبٍل َفَصَدَقت  َوُهَو ِمَن } َقاَل ِهَي َراوَ  ِسي َوَشِهَد َشاِهٌد مِ ن  أَه  َدت ِني َعن نهف 
 الَكاِذِبيَن {

 
ِلَهآ...{  قوله: }َوَشِهَد َشاِهٌد مِ ن  أَه 
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ثنى قيس بن الربيع عن أبى َحِصين عن َسِعيد ابن ُجَبي ثنا الفرهاء قال: وحد  ر فى قوله: قال: حد 
ثنى قيس عن رجل عن مجاهد أنه رجل. قال:  . قال: وحد  ِلَهآ{ قال: صبى  }َوَشِهَد َشاِهٌد مِ ن  أَه 

ثنى ُمَعلهي بن هالل عن أبى يحيى عن مجاهد فى قوله }َوشهد شاهد من أهلها{ قال: حكم حاكم  وحد 
 من أهلها.

الشهادة ُتستقبل ب )أن( وال يكتفى بالجزاء ولو كان فى الكالم: )َأن  ِإن  كان قميُصه( لصلح؛ ألن 
فإذا اكتفت فإنما ذهب بالشهادة إلى معنى القول كأنه قال: وقال قائل من أهلها، كما قال: }ُيوِصيُكُم 

: َثَيي ِن{ فذهب بالوصية إلى القول، وأنشدنى الكسائى   هللُا فِى َأو اَلِدُكم  ِللذهَكِر ِمث ُل َحظِ  اأُلن 
َوى والمَحل  َقٍريبُ وَخبهرُتما أَ  ران َأح   ن  ِإنهَما َبيِن ِبيَشٍة * وَنج 

)والجناب خصيب( فَأدخل )أن( َعَلى )إنما( وهى بمنزلتها قال: وسمعت الفر اء قال: زعم القاسم بن 
ن َأن ِبئشة وِزئنة أرضان مهموزتان.   َمع 
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َرأَُة ال َعزِ  َوٌة ِفي ال َمِديَنِة ام  ِسِه َقد  َشَغَفَها ُحب ًا ِإنها َلَنَراَها ِفي َضاَلٍل مُِّبيٍن * } َوَقاَل ِنس  يِز ُتَراِوُد َفَتاَها َعن نهف 
ن ُهنه ِسك ِ  َتَدت  َلُهنه ُمتهَكئًا َوآَتت  ُكله َواِحَدٍة مِ  َسَلت  ِإَلي ِهنه َوأَع  ِرِهنه َأر  ُرج  َفَلمها َسِمَعت  ِبَمك  ينًا َوَقاَلِت اخ 

ِ َما َهاَذا َبَشرًا ِإن  َهاَذآ ِإاله َعَلي   ِدَيُهنه َوُقل َن َحاَش َّلله َن َأي  َنُه َوَقطهع  َبر  َنُه َأك   َمَلٌك َكِريٌم { ِهنه َفَلمها َرَأي 
 

 وقوله: }َقد  َشَغَفَها ُحب ًا...{
َذَهب بها كل  َمذهب.  أى خرق َشَغاف قلبها وتقرأ )َقد  َشَعَفَها( بالعين وهو من قولك: ُشِعف بها. كأنه

 والَشَعف: رءوس الجبال.
َتَدت  َلُهنه ُمتهَكئًا{ يقال: اتخذت لهن  مجلسًا. ويقال: إن  ُمت كًا غير مهموز، فسمعت أنه  وقوله: }َوأَع 

ُد. َماَور  ثنى شيخ من ثقات أهل البصرة أنه قال: الزُّ . وحد   اأُلت ُرجُّ
{ ي ِدَيُهنه َن َأي  ِ{ وقوله: }َوَقطهع  قول: وَخَدشنها ولم ُيِبنه أيديهن، ِمن  إعظامه، وذلك قوله: }َحاَش َّلله

( باأللف، وهو فى معنى َمَعاذ  أَعظمته أن يكون بشرًا، وقلن: هذا َمَلٌك. وفى قراءة عبدهللا )َحاَشا َّلل 
 هللا.

د أهل الحجاز ينطقون إال وقوله: }َما َهاَذا َبَشرًا{ نصبت )َبشرًا( ألن الباء قد اسُتعملت فيه فال يكا
بالباء، فلم ا حذفوها أحب وا أن يكون لها أثر فيما َخَرجت منه فنصبوا َعَلى ذلك؛ َأاَل ترى أن كل  ما فى 

{ وأما أهل نجد فيتكل مون بالباء وغير الباء فإذا  القرآن أتى بالباء إاله هذا، وقوَله: }َما ُهنه ُأم َهاِتِهم 
 ى الوجهين فى العربية. أنشدنى بعضهم:أسقطوها رفعوا. وهو أقو 

 َلشتهان ما أنِوى وينِوى بنو أبى * َجميعًا فما هذان مستويان
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َعب الفتى * وكلُّ فتًى والموُت يلتقيانِ   َتمنهوا لَى الموَت الذى َيش 
 وأنشدونى:

ن * وناقُة َعم رو ما ُيَحلُّ لها َرحلُ    ركاُب ُحَسيل َأشهَر الصيف ُبد 
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لُ و  ٌل َأنه َفر ع قوِمِه * وما َأنت فرع يا ُحسيل وال أص   يزعم ِحس 
 وقال الفرزدق:

رُ   َأَما نحن راُءو داِرها بعد هذه * يَد الدهر إال أنه يمر  بها َسف 
مت الفعل قبل االسم رفعت الفعل واسمه فقلت: ما سامٌع هذا وما قائم أخوك. وذلك أن الباء  وإذا قد 

لم تدخل؛ َأال ترى أنه قبيح أن تقول: ما بقائم أخوك؛ ألنها إنما تقع فى المنفىِ  لم تستعمل ها هنا و 
إذا َسَبق االسم، فلمها لم يمكن فى )ما( ضمير االسم قبح دخول الباء. وحُسن ذلك فى )ليس(: أن 

تقول: ليس بقائم أخوك؛ ألنه )ليس( فعل يقبل المضمر، كقولك: لست ولسنا؛ ولم يمكن ذلك فى 
 (.)ما

 فإن قلت: فإنى أراه ال يمكن فى )ال( وقد َأدخلِت العرب الباء فى الفعل التى تليها فقالوا:
 * ال بال َحُصور وال ِفيها بسوهاِر *

قلت: إن )ال( أشبه بليس من )ما( أال ترى أنك تقول: عبدهللا ال قائم وال قاعد، كما تقول: عبدهللا 
  ما قائم وال قاعد فافترقتا ها هنا.ليس قاعدًا وال قائمًا، وال يجوز عبدهللا

ولو حملت الباء َعَلى )ما( إذا وليها الفعل تتَوه م فيها َما توه مت فى )ال( لكان وجهًا، أنشدتنى امرأة 
:  من َغِنى 

 َأما وهللِا أن لو كنَت ُحر ًا * وما بال ُحر  أنَت وال الَعِتيقِ 
ثنا الفر اء قال: فأدخلِت الباء فيما يلى )َما( فإن ألقيَتها ر  َو النصب لقل ة هذا. قال: وحد  فعت ولم َيق 

ثنى ِدعامة بن رجاء التهي مى   عن أبى ال ُحَويرث الحنفى  أنه قال: )ما هذا ِبِشًرى(  -وكان غر ا  -وحد 
 أى ما هذا بمشترًى.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) يوسف (

ُن َأَحبُّ ِإَليه  ج  َن } َقاَل َربِ  السِ  ُب ِإَلي ِهنه َوَأُكن مِ  ِرف  َعنِ ي َكي َدُهنه َأص  ُعوَنِني ِإَلي ِه َوِإاله َتص  ِممها َيد 
 ال َجاِهِليَن {

 
ُن...{ ج    وقوله: }َربِ  السِ 
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ِبُس. وهو كالفعل. وكل موضع مشتق  من فعٍل فهو يقوم مقام الفعل؛ كما قالت العرب:  جن: الَمح  السِ 
جن. طلعت الش ِلعًا وَغَربت الشمس مغِربًا، فجعلوها خَلفاً من المصدر وهما اسمان، كذلك السِ  مُس َمط 

ُن(. ج   ولو فتحت السين لكان مصدرًا بينًا. وقد ُقرئ: )َربِ  السه
 

ِميُع ال َعِليُم { َتَجاَب َلُه َربُُّه َفَصَرَف َعن ُه َكي َدُهنه ِإنهُه ُهَو السه  } َفاس 
 

َتَجاَب َلُه َربُُّه...{وقوله: }فَ   اس 
{ فجَعله هللا دعاء ألن فيه معنى  ُب ِإَلي ِهنه ِرف  َعنِ ى َكي َدُهنه َأص  ولم تكن منه مسألة إنما قال: }ِإاله َتص 
َتَجاَب َلُه َربُُّه{ ومثله فى الكالم أن تقول لعبدك: إال  تِطع تعاَقب، فيقول: إذًا  الدعاء، فلذلك قال: }َفاس 

 كأنك قلت له: أطع فأجابك. أطيَعك
 

ُجُننهُه َحتهى ِحيٍن { ِد َما َرَأُوا  اآلَياِت َلَيس   } ُثمه َبَدا َلُهم  مِ ن َبع 
 

ِد َما َرَأُوا  اآلَياِت...{  وقوله: }ُثمه َبَدا َلُهم  مِ ن َبع 
ُجُننهُه َحتهى ِحيٍن{ فهذه الالم فى  اليمين وفى كل ما ضارع آيات البراءة َقد  القميص من دبر }َلَيس 

َتَراُه{ دخلت هذه  القول. وقد ذكرناه. َأال ترى قوله: }َوَظنُّوا َما َلُهم  ِمن  َمِحيٍص{ }َوَلَقد  َعِلُموا َلمن اش 
 الالم و )ما( مع الظن  )والعلم( ألنهما فى معنى القول واليمين.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) يوسف (

َق } َوَدَخَل َمَعُه ا ِمُل َفو  رًا َوَقاَل اآلَخُر ِإنِ ي َأَراِني َأح  ِصُر َخم  َن َفَتَياِن َقاَل َأَحُدُهَمآ ِإنِ ي َأَراِني أَع  ج  لسِ 
ِسِنيَن { َنا ِبَتأ ِويِلِه ِإنها َنَراَك ِمَن ال ُمح   َرأ ِسي ُخب زًا َتأ ُكُل الطهي ُر ِمن ُه َنبِ ئ 

 
ِسِنيَن...{وقوله: }ِإنها َنَراَك ِمَن ال مُ    ح 
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ثنا ابن الَغسيل األنصارى  عن ِعكرمة قال:  ثنا الفراء قال: حد  يقول: من العالِميَن قد أحسن َت الِعل م. حد 
ه ِر{ )قال الفر اء  : }َهل  َأَتى َعَلى اإلن َساِن ِحيٌن ِمَن الده ال ِحين حينان: حين ال يدرك وهو قوله عز  وجل 

ِتى ُأُكَلَها ُكله ِحيٍن{ يعنى فهذا يقل  ويكثر( ل يست له غاية. قال عكرمة: وحيٌن يدَرك وهو قوله: }ُتؤ 
 ست ة أشهر.

 
َل َأن َيأ ِتيُكَما ذاِلُكَما ِممها عَ  َزَقاِنِه ِإاله َنبهأ ُتُكَما ِبَتأ ِويِلِه َقب  ُت } َقاَل اَل َيأ ِتيُكَما َطَعاٌم ُتر  لهَمِني َربِ ي ِإنِ ي َتَرك 

ِ َوُهم  ِباآلِخَرِة ُهم  َكاِفُروَن {ِمله  ِمُنوَن ِباَّلله ٍم اله ُيؤ   َة َقو 
 

 وقوله: }ِإاله َنبهأ ُتُكَما ِبَتأ ِويِلِه...{
مين قد ُكِنى عنهما ليَس  يقول: بسببه وألوانه. وقوله: }َوُهم  ِباآلِخَرِة ُهم  َكاِفُروَن{ العرب ال تجمع اس 

ا التكرير وإفهام المكلهم؛ فإذا أرادوا ذلك قالوا: أنت أنت فعلت، وهو هو بينهما شىء إاله أن ينووُ 
ل  أخذها. وال يجوز أن نجعل اآلخرة توكيدًا لألولى، ألن لفظهما واحد. ولكنهم إذا وصلوا االو 
بناصب أو خافض أو رافع َأدخلوا له اسمه فكان توكيدًا. َأم ا المنصوب فقولك: ضربتك أنت، 

ل قل  واختلف لفظه، والمخفوض: مرر  ت بك َأنت، والمرفوع: قمَت َأنت. وإنما فعلوا ذلك ألن األو 
فأدخلوا اسمه المبتدأ. فإذا قالوا: َأنت فينا أنت َراغب ففرقوا بينهما بصفة قالوا ذلك، وكأنه فى مذهبه 

ل ُمل غًى واالت كاُء وال َخَبر عن الثانى. بمنزلة قوله: }ُكِتَب َعَلي ِه َأنهُه َمن  َتَوالهُه َفَأنهُه ُيِضلُُّه{ كأن  ا ألو 
َرُجون{ وهما جميعًا فى معنى واحد، إال أن ذلك  { ثم قال: }َأنهُكم  مخ  وكذلك قوله: }َأَيِعُدُكم  َأنهُكم  إَذا ِمتُّم 

  جاز حيَن ُفرق بينهما بإذا. ومثله: }َوُهم  ِباآلِخَرِة ُهم  ُيوِقُنوَن{.
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لِ } َواتهبَ  ٍء ذاِلَك ِمن َفض  ِ ِمن َشي  ِرَك ِباَّلله ُقوَب َما َكاَن َلَنآ َأن نُّش  َحاَق َوَيع  ُت ِملهَة آَبآِئي ِإب َراِهيَم َوِإس  ِ ع   ّللاه
ُكُروَن { َثَر النهاِس اَل َيش  َنا َوَعَلى النهاِس َواَلِكنه َأك   َعَلي 

 
ُت ِملهَة آَبآِئي...{  وقوله: }َواتهَبع 

َحابنا يروون عن األعمش }ِملهَة آَباَى إبراهيَم{ و }ُدَعاَى ِإاله ِفَرارًا{ بنصب  تهِمز وُتثبت فيَها الياء. وأص 
ياَى وهداَى.  الياء ألنه يترك الهمز ويقصُر الممدود فَيصير بمنزلة َمح 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) يوسف (

ِن َأمهآ َأَحُدُكَما ج  َلُب َفَتأ ُكُل الطهي ُر ِمن رهأ ِسِه ُقِضَي  } ياَصاِحَبِي السِ  رًا َوَأمها اآلَخُر َفُيص  ِقي َربهُه َخم  َفَيس 



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

ِتَياِن { َتف  ُر الهِذي ِفيِه َتس   اأَلم 
 

ِتَياِن...{ َتف  ُر الهِذي ِفيِه َتس   وقوله: }ُقِضَي اأَلم 
يا، فقاال: لم نر شيئًا فقال يوسف: ذكروا أنه لما َعبهر لهما الرؤيا فقال لآلخر: تصلب رجعا عن ا لُرؤ 

ِتَياِن{. َتف  ُر الهِذي ِفيِه َتس   }ُقِضَي اأَلم 
 

َر َربِ ِه َفَلِبَث فِ  ي َطاُن ِذك  ِني ِعنَد َربِ َك َفَأن َساُه الشه ُكر  ن ُهَما اذ  َع } َوَقاَل ِللهِذي َظنه َأنهُه َناٍج مِ  ِن ِبض  ج  ي السِ 
 ِسِنيَن {

 
ي َطاُن...{.وقوله: }َفأَ   ن َساُه الشه

يقول: أنسى الشيطان يوسَف أن يجعل ذكره ومستغاثه إلى هللا. ويقال: أنسى الشيطان الساقى أن 
 يذكر أمر يوسف.

َر َربِ ِه{ يقول: ذكر يوسف لمواله.  وقوله: }ِذك 
َع ِسِنيَن{ ذكروا أنه لبث سبعًا بعد خمس والبِ  ِن ِبض  ج   ضع ما دون العشرة.وقوله: }َفَلِبَث ِفي السِ 

 
ٍر َوُأَخَر يَ  ُباَلٍت ُخض  اِبَساٍت } َوَقاَل ال َمِلُك ِإنِ ي َأَرى َسب َع َبَقَراٍت ِسَماٍن َيأ ُكُلُهنه َسب ٌع ِعَجاٌف َوَسب َع ُسن 

ُبُروَن { َيا َتع  ؤ  َياَي ِإن ُكنُتم  ِللرُّ   ياَأيَُّها ال َمأُل َأف ُتوِني ِفي ُرؤ 
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 ِإنِ ي َأَرى َسب َع َبَقَراٍت...{وقوله: }
ة وغير ذلك، فُعلم َأنه للنوم ولو أراد الخبر  هو من كالم العرب: أن يقول الرجل: إنى أخرج إلى مك 

لقال: إنى أفعل إنى َأقوم فُيستدل  على أنها ُرؤيا لقوله: َأرى، وإن لم يذكر نومًا. وقد بيهنها إبراهيم 
َبُحَك{عليه السالم فقال: }إن ى َأرَ   ى فِى الَمَنام َأنِ ى َأذ 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) يوسف (

اَلِم ِبَعاِلِميَن { ُن ِبَتأ ِويِل اأَلح  اَلٍم َوَما َنح  َغاُث َأح   } َقاُلوا  َأض 
 

اَلٍم...{ َغاُث َأح   وقوله: }َأض 
اَذا َأن زَل َربهُكم  قالوا َأَسا ِطيُر َرف ع، ألنهم أرادوا: ليس هذه بشى إنما فى أضغاث أحالم. وهو كقوله: }مَ 
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ِليَن{ كفروا فقالوا: لم ُينزل شيئًا، إنما هى أساطير األولين. ولو كان )َأضغاَث َأحاَلٍم( أى أنك  اأَلوه
 رأيت أضغاث أحالم كان صوابًا.

 
َد ُأمهٍة َأَنا  ُأَنبِ ُئُكم  بِ  َكَر َبع  ِسُلوِن {} َوَقاَل الهِذي َنَجا ِمن ُهَما َواده  َتأ ِويِلِه َفَأر 

 
َد ُأمهٍة...{ َكَر َبع   وقوله: }َواده

َد َأَمٍه( وهو النسيان. يقال رجل مأموه كأنه الذى  األمة: الحين من الدهر. وقد ُذكر عن بعضهم )َبع 
 ليس معه عقله وقد أِمَه الرُجل.

 
ِتَنا ِفي َسب ِع َبَقَراتٍ  يُق َأف  دِ  ٍر َوُأَخَر  } ُيوُسُف َأيَُّها الصِ  ِسَماٍن َيأ ُكُلُهنه َسب ٌع ِعَجاٌف َوَسب ِع ُسنُباَلٍت ُخض 

َلُموَن { ِجُع ِإَلى النهاِس َلَعلهُهم  َيع   َياِبَساٍت لهَعلِ ي َأر 
 

ٍر...{  وقوله: }َوَسب ِع ُسنُباَلٍت ُخض 
ت للس ب ع حسن ذلك. وهى إذا ُخفضت نع  نبالت. وقال هللا لو كان الخضر منصوبة ُتجعل نعتًا للس 

ا َكي َف َخَلَق ّللا ُ َسب َع َسَمَواٍت ِطَباقًا{ ولو كانت )طباٍق( كان صوابا  َعزه َوَجل: }أَلم  َتَرو 
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َرُعوَن َسب ُع ِسِنيَن َدَأبًا َفَما َحَصدتُّم  َفَذُروُه ِفي ُسنُبِلِه ِإاله    َقِلياًل مِ مها َتأ ُكُلوَن {} َقاَل َتز 
 

 وقوله: }َدَأبًا...{
له وُسك ن ثانيه فتثقيله جائز إذا  وقرأ بعض قر ائنا )َسب َع ِسِنيَن َدَأبًا(: َفَعاًل. وكذلك كل حرف ُفتح أوه

 كان ثانيه همزة أو عينًا أو غينًا أو حاء أو خاء أو هاء.
 

ِد ذاِلَك َسب   ِصُنوَن {} ُثمه َيأ ِتي ِمن َبع  ُتم  َلُهنه ِإاله َقِلياًل مِ مها ُتح  م   ٌع ِشَداٌد َيأ ُكل َن َما َقده
 

}... ُتم  َلُهنه م   وقوله: }َيأ ُكل َن َما َقده
متم فيه لهنه من الزرع.  يقول ما تقده
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ِ مَ  ِسِه ُقل َن َحاَش َّلله ُبُكنه ِإذ  َراَودتُّنه ُيوُسَف َعن نهف  َرَأُت } َقاَل َما َخط  َنا َعَلي ِه ِمن ُسوٍء َقاَلِت ام  ا َعِلم 
اِدِقيَن { ِسِه َوِإنهُه َلِمَن الصه تُُّه َعن نهف  َحَص ال َحقُّ َأَنا  َراَود   ال َعِزيِز اآلَن َحص 

 
}... َحَص ال َحقُّ َرَأُت ال َعِزيِز اآلَن َحص   وقوله: }َقاَلِت ام 

{ لمها َدَعا النسوة فبر أته قالت: لم يب َحَص ال َحقُّ ت، فذلك قوله: }َحص  ق إال َأن ُيقِبل علىه بالتقرير فأقره
.  يقول: ضاق الكذب وَتبيهن الحق 
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َخاِئِنيَن { ِدي َكي َد ال  َلَم َأنِ ي َلم  َأُخن ُه ِبال َغي ِب َوَأنه ّللاهَ اَل َيه   } ذاِلَك ِلَيع 
 

َلَم َأنِ ي َلم  َأُخن ُه ِبال َغي ِب...{:وقوله: }   ذاِلَك ِلَيع 
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َلَم َأنِ ي َلم  َأُخن ُه  قال ذلك يوسف لما رجع إليه الساقى فَأخبره ببراءة النسوة إي اه. فقال يوسف }ذاِلَك ِلَيع 
ُتهُ  َحَص الَحقُّ َأَنا َراَود  اِدِقيَن  ِبال َغي ِب{ وهو مت صل بقول امرأته }ا آلَن َحص  ِسِه َوِإنهُه َلِمَن الصه َعن  َنف 

َذِلَك{ ورب ما ُوصل الكالُم بالكالم، حتى كأنه قوُل واحٍد وهو كالم اثنين، فهذا من ذلك. وقوله }ِمن  
ِرِه َفماذا َتأ ُمُروَن{ ات صل قول فرعون بقول المأل: وكذلك قوله }إنه الُمُلوَك إَذا َدَخُلوا قَ  ِضُكم  ِبِسح  َيًة َأر  ر 

َعُلوَن{  َعُلوَن{ انقطع كالمها عند قوله }َأِذلهًة{ ثم قال عز  وَجل  }َوَكَذِلَك َيف  َسُدوَها{ إلى قوله }وَكَذلَك َيف  َأف 
الم.  ويقال إنه من قول سليمان عليه السه

 
وِء ِإاله َما َرِحَم رَ  َس أَلمهاَرٌة ِبالسُّ ِسي ِإنه النهف   بِ ي ِإنه َربِ ي َغُفوٌر رهِحيٌم {} َوَمآ ُأَبرِ ىُء َنف 

 
وِء ِإاله َما َرِحَم َربِ ي...{ َس أَلمهاَرٌة ِبالسُّ  وقوله: }ِإنه النهف 

ُقوَب َقَضاَها{  ِس َيع  )ما( فى موضع نصب. وهو استثناء منقطع ممها قبله: ومثله }إاله َحاَجًة فِى َنف 
َمًة ِمنها{ إنما هو  ومثله فى سورة يس }فال َصِريَخ َلُهم  َوالَ  َقُذوَن ِإاله َرح  إال أن  -وهللا أعلم  -ُهم  ُين 

 ُيرحموا. و )أن( تضارع )ما( إذا كانتا فى معنى مصدر.
 

َرُبوِن { َل َلُكم  ِعنِدي َواَل َتق   } َفِإن لهم  َتأ ُتوِني ِبِه َفاَل َكي 
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َرُبوِن...{  وقوله: }َواَل َتق 
وضع نصب حذفت ياؤها. ولو َجعلتها رفعًا فنصبت النون كان فى موضع جزم، والنون فى م

.} ُتم  ُتَشاقُّوَن ِفيِهم  ُروَن{ و }الهِذيَن ُكن  ًِ على معنى قوله ولستم تقربوَن بعد هذه كقوله }َفِبَم ُتَبشِ   صوابَا
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َعُلوا  بِ  ِجُعوَن {} َوَقاَل ِلِفت َياِنِه اج  ِلِهم  َلَعلهُهم  َير  ِرُفوَنَهآ ِإَذا ان َقَلُبوا  ِإَلى أَه   َضاَعَتُهم  ِفي ِرَحاِلِهم  َلَعلهُهم  َيع 
 

 وقوله: }َوَقاَل ِلِفت َياِنِه...{
 و )ِلِفت َيِتِه( قراءتان مستفيضتان.

ِرُفوَنَهآ ِإَذا ان َقَلُبوا { قيل فيها قوال ن: أحدهما أن يوسف خاف أاله يكون عند أبيه دراهم، وقوله: }َلَعلهُهم  َيع 
وَها على  فجعل البضاعة فى رحالهم ليرجعوا. وقيل إنهم إن عرفوا أنهها بضاعتهم وقد اكتالوا ردُّ

 يوسف ولم يستحل وا إمساكها.
 

سِ  ُل َفَأر  َتل  َوِإنها َلُه َلَحاِفُظوَن {} َفَلمها َرِجُعوا ِإَلى َأِبيِهم  َقاُلوا  ياَأَباَنا ُمِنَع ِمنها ال َكي   ل  َمَعَنآ َأَخاَنا َنك 
 

}... َتل  ِسل  َمَعَنآ َأَخاَنا َنك   وقوله: }َفَأر 
( جعله معهم فى  َتل  ( كالهما صواب من قال )َنك  َتل  ( وسائر الناس )َنك  َتل  َحاب عبدهللا )َيك  قرأ أص 

( يصيبه كيل لنفسه فجعل الفع َتل  ة ألنهم ُيزادوَن به كيَل بعير.الكيل. ومن قال )يك   ل له خاص 
 

َحُم ا ُل َفاَّللهُ َخي ٌر َحاِفظًا َوُهَو َأر   لرهاِحِميَن {} َقاَل َهل  آَمُنُكم  َعَلي ِه ِإاله َكَمآ َأِمنُتُكم  َعَلى َأِخيِه ِمن َقب 
 

 قوله: }َفاَّللهُ َخي ٌر َحاِفظًا...{
ظًا وهى فى قراءة عبدهللا )وهللا  خير الحافظين( وهذا شاهد للوجهين جميعًا. وذلك أنك إذا أضفت وِحف 

أفضل إلى شىء فهو بعضه، وحذف المخفوض يجوز وأنت تنويه. فإن شئت َجعله خيرهم حفظًا 
فحذف ت الهاء والميم وهى ُتنوى فى المعنى وإن شئت جعلت )حافظا( تفسيرًا ألفضل. وهوكقولك: لك 

لميم فتقول لك أفضل َرُجاًل وخير رُجاًل. والعرب: تقول لك أفضلها أفضلهم رجاًل ثم تلِغى الهاء وا
  َكب شا، وإنما هو تفسير األفضل.
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ثنا أبو ليلى السجستانى  عن أبى حريز قاضى ِسِجستان أن ابن مسعود قرأ )فاَّلل  ثنا الفراء قال حد  حده
يعنى أبا  -ُر الَحاِفِظيَن( وكان هذا خير حافظا( وقد أعلمتك أنها مكتوبة فى مصحف عبدهللا )َخي  

قِع النُُّجوِم{ }وإنها َلَجِميٌع  -ليلى  ِسُم ِبَمو  ثنا بهذا اإلسناد عن عبدهللا أنه قرأ }َفاَل ُأق  معروفا بالخير. َوحده
ُدوَن فى السالح آدى ُيؤِدى.  َحاِذُروَن{ يقولون: ُمؤ 
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ت  ِإَلي ِهم  َقاُلوا  ياَأَباَنا َما َنب ِغي َهاِذِه ِبَضاَعُتَنا ُرده } َوَلمه  َنا َوَنِميُر ا َفَتُحوا  َمَتاَعُهم  َوَجُدوا  ِبَضاَعَتُهم  ُرده ت  ِإَلي 
ٌل َيِسيٌر { َل َبِعيٍر ذاِلَك َكي  َداُد َكي  َفُظ َأَخاَنا َوَنز  َلَنا َوَنح   أَه 

 
 ب ِغي...{وقوله: }ياَأَباَنا َما نَ 

كقولك فى الكالم ماذا َتبغى؟ ثم قال }َهاِذِه ِبَضاَعُتَنا{ كأنهم طيهبوا بنفسه. َو )َما( استفهام فى موضع 
 نصب. ويكون معناها جحدًا كأنهم قالوا: لسَنا نريد منك دراهم. وهللا أعلم بصواب ذلك.

 
ِثقًا  ُتوِن َمو  ِسَلُه َمَعُكم  َحتهى ُتؤ  ِثَقُهم  َقاَل ّللاهُ } َقاَل َلن  ُأر  ُه َمو  ِ َلَتأ ُتنهِني ِبِه ِإاله َأن ُيَحاَط ِبُكم  َفَلمهآ آَتو  مِ َن ّللاه

 َعَلى َما َنُقوُل َوِكيٌل {
 

}...  وقوله: }ِإاله َأن ُيَحاَط ِبُكم 
 يقول: أال  أن يأتيكم من هللا َما َيعذركم.

 
ُخُلوا  ِمن بَ  ٍء ِإِن } َوَقاَل ياَبِنيه اَل َتد  ِ ِمن َشي  ِني َعنُكم  مِ َن ّللاه َقٍة َوَمآ أُغ  َتَفرِ  ُخُلوا  ِمن  َأب َواٍب مُّ اٍب َواِحٍد َواد 

ُلوَن { ِل ال ُمَتَوكِ  ل ُت َوَعَلي ِه َفل َيَتَوكه ِ َعَلي ِه َتَوكه ُم ِإاله َّلله  ال ُحك 
 

ُخُلوا  ِمن َباٍب َواِحٍد...{  وقوله: }ياَبِنيه اَل َتد 
 يقول: ال تدخلوا ِمصر من طريق واحد. كانوا ِصَباحا تأخذهم العين.
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ٍء ِإاله َحاَجًة ِفي  ِ ِمن َشي  ِني َعن ُهم  مِ َن ّللاه ُقوَب } َوَلمها َدَخُلوا  ِمن  َحي ُث َأَمَرُهم  َأُبوُهم مها َكاَن ُيغ  ِس َيع  َنف 
َلُموَن {قَ  َثَر النهاِس اَل َيع  َناُه َواَلِكنه َأك   َضاَها َوِإنهُه َلُذو ِعل ٍم لِ َما َعلهم 

 
َناُه...{  وقوله: }َوِإنهُه َلُذو ِعل ٍم لِ َما َعلهم 

 يقول: إنه لذو علم لتعليمنا إيهاه ويقال: إنه لذو حفظ لما علمناه.
 

َمُلوَن {} َوَلمها َدَخُلوا  َعَلى ُيوُسَف آ َتِئس  ِبَما َكاُنوا  َيع   َوى ِإَلي ِه َأَخاُه َقاَل ِإنِ ي َأَنا  َأُخوَك َفاَل َتب 
 

}... َتِئس   وقوله: }َفاَل َتب 
س. َيقول: ال تحزن.  معناه: ال تستكن من الحزن والُبؤ 

 
ِل َأِخيِه ُثمه  َقاَيَة ِفي َرح  َزُهم  ِبَجَهاِزِهم  َجَعَل السِ    َأذهَن ُمَؤذِ ٌن َأيهُتَها ال ِعيُر ِإنهُكم  َلَساِرُقوَن {} َفَلمها َجهه

 
َقاَيَة...{ َزُهم  ِبَجَهاِزِهم  َجَعَل السِ   وقوله: }َفَلمها َجهه

جواب ورب ما أدخلت العرب فى مثلها الواو وهى َجواب على َحالها؛ كقوله فى أول السورة }َفَلمها َذَهُبوا 
وا َأن   َمع  َحي َنا إَلي ِه{ والمعنى  ِبِه َوَأج  َعُلوُه فِى َغَياَبِة ال ُجبِ  َوَأو  : أوحينا إليه. وهى فى -وهللا أعلم  -َيج 

َقاَيَة( ومثله فى الكالم: لمها أتانى وأِثَب عليه كأنه قال:  زُهم  ِبَجَهاِزِهم  َوَجَعَل السِ  قراءة عبدهللا )َفَلَما َجهه
ى جواب َلمها لكن. فيقول الرجل: َلمها شَتمنى لكن َأِثُب َعليه، فكأنه وثبت عليه. وربما َأدخلت العرب ف

استأنف الكالم استئنافا، وتوههم أن  ما قبله فيه جوابه. وقد جاء )الشعر فى كل ذلك( قال امرؤ 
 الَقي س:

نا ساحة الَحى  وانتحى * بنا بطُن َخب ت ذى ِقفاٍف َعَقن َقلِ   فلمها َأَجز 
 وقال اآلخر:

 ي ِإذا قِملت بطوُنكم * ورأيُتم أب ناءكم َشبُّواحته 
 وقلبتم ظهر الِمَجنِ  لَنا * إن  الل ئيم العاجُز ال َخبُّ 

  قِملت: سِمنت وكِبَرت.

(2/202) 
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ُل َبِعيٍر َوَأنَ  ِقُد ُصَواَع ال َمِلِك َوِلَمن َجآَء ِبِه ِحم   ا  ِبِه َزِعيٌم {} َقاُلوا  َنف 

 
ِقُد ُصَواَع ال َمِلِك...{  وقوله: }َقاُلوا  َنف 

واع ذكر. وهو اإلناء الذى كان الملك يشرب فيه. والصاع يؤنهث ويذك ر. فمن أنهثه قال:  وقوله: الصُّ
ره قال: ثالثة أصواع مثل أبواب. وقوله }َوَأَنا  ِبِه َزِعي ُؤر. ومن ذك  ُوع مثل ثالث َأد  ٌم{ يقول: ثالث أص 

 كفيل. وزعيم القوم سي دهم.
 

ِض َوَما ُكنها َساِرِقيَن { ِسَد ِفي اأَلر  َنا ِلُنف  ُتم  مها ِجئ  ِ َلَقد  َعِلم   } َقاُلوا  َتاَّلله
 

}...ِ  وقوله: }َتاَّلله
. وذلك أنها أكثر األي مان العرب ال تقول تالرحمِن وال يجعلوَن مكاَن الواو َتاء إال  فى هللا عز  وجل 

رى فى الكالم؛ فتوه موا أن  الواو منها لكثرتها فى الكالم، وأبدلوها تاء كما قالوا: التَُّراث، وهو من  ُمج 
ورث، وكما قال: }ُرُسَلَنا َتت َرى{ وهى من المواترة، وكما قالوا: الُتَخمة وهى ِمن الَوَخامة، والتُّجاه وهى 

ُتم  مها جِ  ِسَد{ يقول القائل: وكيف علموا أنهم لم يأتوا للفساد وال ِمن واجهك. وقوله }َلَقد  َعِلم  ئ َنا ِلُنف 
للسرقة؟ فُذكر أنهم كانوا فى طريقهم ال ُينزلون بَأحد ظلما، وال ينزلون فى بساتين الناس فُيفسدوها 

ِض َوَما ُكنها َساِرِقيَن{ يقول: لو كن ا سارقين  ِسَد ِفي اأَلر  ما رددنا عليكم فذلك قوله }مها ِجئ َنا ِلُنف 
 البضاعة التى وجدناها فى رحالنا.

 
ِزي الظهاِلِميَن { ِلِه َفُهَو َجَزاُؤُه َكذاِلَك َنج   } َقاُلوا  َجَزآُؤُه َمن ُوِجَد ِفي َرح 

 
ِلِه...{   وقوله: }َقاُلوا  َجَزآُؤُه َمن ُوِجَد ِفي َرح 
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. وجواب الجزاء الفاء فى قوله: )َفُهَو َجَزاؤُه( )من( فى معنى جزاء وموضعها رفع بالهاء التى عادت
ويكون قوله )جزاؤه( الثانية مرتفعة بالمعنى المحمهل فى الجزاء وجواِبه. ومثله فى الكالم أن تقول: 
رتنى فلك َألف درهم، كأنه قال: لك عندى هذا. وإن شئت  ماذالى عندك؟ فيقول: لك عندى إن بش 

تدخل الفاء فى خبِر )َمن( ِإذا كانت على معنى )الذى( كما تقول: َجعلت )َمن( فى مذهب )الذى( و 
ة وصلِتها، كأنك قلت: جزاؤه  الذى يقوم فإنها َنقوم معه. وِإن شئَت جعلت الجزاء مرفوعًا بَمن  خاص 
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، ثم تستأِنف أيضًا فتقول: هو جزاؤه. وكانت سنهتهم  َترق  له. كأنك قلت: ثوابه أن ُيس  الموجوُد فى َرح 
 ن يترق وا َمن َسرق.أَ 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) يوسف (

َنا ِلُيوُسَف َما كَ  َرَجَها ِمن ِوَعآِء َأِخيِه َكذاِلَك ِكد  َتخ  َل ِوَعآِء َأِخيِه ُثمه اس  ِعَيِتِهم  َقب  اَن ِلَيأ ُخَذ َأَخاُه } َفَبَدَأ ِبَأو 
َق ُكلِ  ِذي ِعل ٍم َعِليٌم {ِفي ِديِن ال َمِلِك ِإاله َأن َيَشآَء ّللاهُ نَ  َفُع َدَرَجاٍت مهن نهَشآُء َوَفو   ر 

 
َرَجَها...{ َتخ   ثم قال: }ُثمه اس 

اع فلعل  هذا التأنيث من ذلك. وأن شئت  َواع فى معنى الصه رقة. وإن يكن الصُّ ذهب إلى تأنيث السه
قاية.  جعلته لتأنيث السِ 

َفُع َدَرَجاٍت مهن نهَشآءُ  ل وقوله }َنر  ( فى موضع نصب، أى نرفع َمن  َنَشاء درجاٍت. يقول: نفضِ  { )َمن 
َفُع َدَرَجاِت َمن  نَشاُء( فيكون )مَن( فى موضع خفض.  من نشاء بالدرجات. ومن قال )َنر 

َق ُكلِ  ِذي ِعل ٍم َعِليٌم{ يقول: ليس ِمن عاِلم ِإال  وفوقه أعلم منه.  وقوله }َوَفو 
 

ِرق   ُتم  َشرٌّ مهَكانًا  } َقاُلوا  ِإن َيس  ِدَها َلُهم  َقاَل َأن  ِسِه َوَلم  ُيب  ُل َفَأَسرهَها ُيوُسُف ِفي َنف  َفَقد  َسَرَق َأٌخ لهُه ِمن َقب 
َلم  ِبَما َتِصُفوَن {  َوّللاهُ أَع 

 
ِسِه...{   وقوله: }َفَأَسرهَها ُيوُسُف ِفي َنف 
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َباِء الَغي ِب{ و َأَسره الكلمة. ولو قال: )فأسرهه(  ذهب إلى تذكير الكالم كان َصوابًا؛ كقوله }ِتل َك ِمن  َأن 
{: أضمرها في نفسه ولم يظهرَها. ِدَها َلُهم  َباِء الَغي ِب{ }َوَلم  ُيب   }َذِلَك ِمن  َأن 

 
َنا َمَتاَعَنا ِعنَدُه ِإنهآ ِإذًا له  ِ َأن نهأ ُخَذ ِإاله َمن َوَجد   َظاِلُموَن {} َقاَل َمَعاَذ ّللاه

 
}...ِ  وقوله: }َمَعاَذ ّللاه

ب ألنه مصدر، وكل مصدر تكل مت العرب في معناه بَفَعل أو يفعل فالنصب فيه جائز. ومن  َنص 
 ذلك الحمَد هلل ألنك قد تقول فى موضعه يحمد هللا. وكذلك أعوذ باَّلل تصلح فى معنى معاَذ هللا.
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 المعاني الواردة في آيات سورة ) يوسف (
َلُموا  َأنه َأَباُكم  َقد  َأَخَذ َعَلي كُ  َأُسوا  ِمن ُه َخَلُصوا  َنِجي ًا َقاَل َكِبيُرُهم  َأَلم  َتع  َتي  ُل } َفَلمها اس  ِ َوِمن َقب  ِثقًا مِ َن ّللاه م  مهو 

كُ  َض َحتهى َيأ َذَن ِلي َأِبي َأو  َيح  طُتم  ِفي ُيوُسَف َفَلن  َأب َرَح اأَلر   َم ّللاهُ ِلي َوُهَو َخي ُر ال َحاِكِميَن {َما َفره
 

 وقوله: }َخَلُصوا  َنِجي ًا...{
َلُموا  َأنه َأَباُكم  قَ  َوى َثاَلَثٍة{ وقوله: }َقاَل َكِبيُرُهم  َأَلم  َتع  د  َأَخَذ و ]َنجَوى[ قال هللا عز  جل  }َما َيُكون ِمن َنج 

ِ َوِمن قَ  ِثقًا مِ َن ّللاه ( فى موضع رفع كأنه قال: ومن قبِل َعَلي ُكم  مهو  ُتم  { )ما( التى مع )َفرهط  طُتم  ُل َما َفره ب 
 هذا تفريطكم فى يوسف.

فإن شئت جعلتها نصبًا، أى ألم تعلموا هذا وتعلموا من قبُل تفريطكم فى يوسف. وِإن شئت جعلت 
طتم فى يوسف{.  )ما( صلة كأنه قال: }ومن قبُل فره

 
ِجُعوا  ِإَلى أَ  َنا َوَما ُكنها ِلل َغي ِب َحاِفِظينَ } ار  َنآ ِإاله ِبَما َعِلم  َنَك َسَرَق َوَما َشِهد   { ِبيُكم  َفُقوُلوا  ياَأَباَنا ِإنه اب 

 
َنَك َسَرَق...{   وقوله: }ِإنه اب 
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َق ول  ِ ويقرأ )ُسر م َيسِرق: وُذكر أن ق( وال أشتهيها؛ ألنها شاذ ة. وكأنه ذهب إلى أنه ال يستحل  أن يسره
ة، وكان رجاء يقول: ال يصلح الكذب فى جد وال هزل.  ران لقى رجاء بن َحي َوة بمكه ميمون بن ِمه 

بة هى خير من صدق كثير. قال فقال ميمون لرجاء: من كان زميَلك؟  وكان ميمون يقول: رب  َكذ 
ر قالت لك تغِلب:  أنت الغاية فى الصدق فمن قال: رجل من قيس. قال: فلو أنك إذ مررت بالِبش 

زميلك هذا؟ فأن كان ِمن  قيس قتلناة، فقد علمَت ما قتلت  قيٌس منها، أكنت تقول: ِمن قيس أم من 
غير قيس؟ قال: بل من غير قيس. قال: فهى كانت أفضل أم الصدق؟ قال الفراء: قد جعل هللا عز  

 بتأويل ذلك. وجل  لألنبياء من المكايد ما هو أكثر من هذا. وهللا أعلم
وقوله: }َوَما ُكنها ِلل َغي ِب َحاِفِظيَن{ يقول: لم نكن نحفظ غيب ابنك وال ندرى ما يصنع إذا غاب عنا. 

 ويقال: لو علمنا أن هذا يكون لم نخرجه معنا.
 

رًا َفَصب ٌر َجِميٌل َعَسى ّللاهُ َأن َيأ ِتَيِني بِ  َلت  َلُكم  َأنُفُسُكم  َأم  َعِليُم ال َحِكيُم {} َقاَل َبل  َسوه  ِهم  َجِميعًا ِإنهُه ُهَو ال 
 

رًا َفَصب ٌر َجِميٌل...{  وقوله: }َأم 
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الصبر الجميل مرفوع ألنه َعزهى نفَسه وقال: ما هو إال الصبر، ولو أمرهم بالصبر لكان النصب 
 أسهل، كما قال الشاعر:

رى * َصبرًا جمياًل فكالنا مُ  كو ِإلىه جملى طول السُّ َتَلىَيش   ب 
.  وقوله: }َفَصب ٌر َجِميٌل{ يقول: ال شكوى فيه ِإال  إلى هللا جل  وعز 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) يوسف (
ُكُر ُيوُسَف َحتهى َتُكوَن َحَرضًا َأو  َتُكوَن ِمَن ال َهاِلِكيَن { َتُؤا  َتذ   } َقاُلوا  َتاَّلل َتف 

 
َتُؤا ...{   قالوا: }َتاَّلل َتف 
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معناه ال تزال تذكر يوسف و )ال( قد تضمر مع اأَليمان؛ ألنها إذا كانت خبرا ال يضمر فيها )ال( لم 
تكن إال ِباَلم؛ أال ترى أنك تقول: وهللا آلتينهَك، وال يجوز أن تقول: وهللا آتيك إاله أن تكون تريد )ال( 

 القيس:فلمها تبيهن موضُعها وقد فارقت الخبر ُأضمرت، قال امرؤ 
 فقلت َيميَن هللا أبرح قاعدًا * ولو قطعوا رأسى لديِك وأوَصالى

 وأنشدنى بعضهم:
ن َد قادح مها ما َفتهل الزه  فال وأبى َده َماء زالت عزيزًة * َعَلى َقو 

يريد: ال زالت. وقوله: }َحتهى َتُكوَن َحَرضًا{ يقال: رجل َحَرض وامرأة َحَرض وقوم َحَرض، يكون 
دًا  َعَلى كل  َحاٍل: الذكر واألنثى، والجميع فيه َسَواء، ومن العرب من يقول للذكر: حاِرض، موحه

ولألنثى حارضة، فيثن ى ها هنا َويجمع؛ ألنه قد خرج على صورة فاعل وفاعل ُيجمع. والحارض: 
الفاسد فى جسمه أو عقله. ويقال للرجل: إنه لحارض أى أحمق. والفاسد فى عقله أيضًا. وأم ا 

ل، حَ  َرض فُترك جمعه ألنه مصدر بمنزلة َدَنف وَضنًى. والعرب تقول: قوم دَنف، وَضنًى َوعد 
د، وَضي ف. ولو ُثن ى وجمع لكان َصوابًا؛ كما قالوا: ضيف وأضياف. وقال عز   ر، وَعو  وِرضا، وَزو 

ُتم  إاله َبشَ  ِلَنا{ وقال فى موضع آخر: }َما َأن  ِمُن ِلَبَشَريِن ِمث  ٌر{ والعرب إلى التثنية أسرع منهم وجل  }أُنؤ 
إلى جمعه؛ ألن الواحد قد يكون فى معنى الجمع وال يكون فى معنى اثنين؛ أال ترى َأنك تقول: كم 

 عندك من درهم ومن دراهم، وال يجوز: كم عندك من درهمين. فلذلك كثرت التثنية ولم يجمع.
 

ق  } َفَلمها َدَخُلوا  َعَلي ِه َقاُلوا  ياَأيَُّها  َل َوَتَصده ِف َلَنا ال َكي  َجاٍة َفَأو  رُّ َوِجئ َنا ِبِبَضاَعٍة مُّز  َلَنا الضُّ َنا َوأَه  ال َعِزيُز َمسه
ِقيَن { ِزي ال ُمَتَصدِ  َنآ ِإنه ّللاهَ َيج   َعَلي 
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َجاٍة...{ َنا ِبِبَضاَعٍة مُّز    وقوله: }َوِجئ 
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ا بدراهم ال َتن ُفق فى الطعام إاله بغير سعر الجياد، فسألوا ذكروا أنهم قِدموا مصر ببضاعة، فباعوه
َنآ{ بفضل ما بين  ق  َعَلي  َل َوَتَصده ِف َلَنا ال َكي  يوسف أن يأخذها منهم وال ينقصهم. فذلك قوله: } َفَأو 

عرين.  السِ 
 

ِه َأِبي َيأ ِت َبِصيرًا وَ  َهُبوا  ِبَقِميِصي َهاَذا َفَأل ُقوُه َعَلى َوج  َمِعيَن * َوَلمها َفَصَلِت ال ِعيُر } اذ  ِلُكم  َأج  أ ُتوِني ِبَأه 
 َقاَل َأُبوُهم  ِإنِ ي أَلِجُد ِريَح ُيوُسَف َلو اَل َأن ُتَفنِ ُدوِن {

 
 وقوله: }َيأ ِت َبِصيرًا...{

 أى يرجع َبصيرًا.
 وقوله: }َلو اَل َأن ُتَفنِ ُدوِن...{

فون.  يقول: تكذ بون وُتَعجِ زون وتضعِ 
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) يوسف (
ِفُر َلُكم  َربِ ي ِإنهُه ُهَو ال َغُفوُر الرهِحيُم { َتغ  َف َأس   } َقاَل َسو 

 
ِفُر َلُكم  َربِ ي...{ َتغ  َف َأس   وقوله: }َسو 

حر )قال أبو زكريا و  ى  فى هذه اآلية أخ رهم إلى الس  دِ  ثنا الفراء )عن( شريك عن السُّ زادنا قال: حده
 ِحب ًان عن الكلبىه عن أبى صالح عن ابن عب اس قال: أخ رهم إلى السحر( ليلة الجمعة.

 
ِرُضوَن { وَن َعَلي َها َوُهم  َعن َها ُمع  ِض َيُمرُّ َماَواِت َواأَلر   } َوَكَأيِ ن مِ ن آَيٍة ِفي السه

 
ِض...{ َماَواِت َواأَلر   وقوله: }َوَكَأيِ ن مِ ن آَيٍة ِفي السه

موات الشمس والقمر والنجوم. وآيات األرض الجبال واألنهار وأشباه ذلك.ف  آيات السه
 

ِرُكوَن { ِ ِإاله َوُهم  مُّش  َثُرُهم  ِباَّلله ِمُن َأك   } َوَما ُيؤ 
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ِرُكوَن...{ ِ ِإاله َوُهم  مُّش  َثُرُهم  ِباَّلله ِمُن َأك   وقوله: }َوَما ُيؤ 

وا: هللا، أو من رزقكم؟ قالوا: هللُا، وهم يشركون به فيعِبدون األصنام. يقول: إذا سألتهم َمن خلقكم؟ قال
ِرُكوَن{. ِ ِإاله َوُهم  مُّش  َثُرُهم  ِباَّلله ِمُن َأك   فذلك قوله: }َوَما ُيؤ 

 
  المعاني الواردة في آيات سورة ) يوسف (
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ِ َعَلى َبِصيرَ  ُعو ِإَلى ّللاه ِرِكيَن {} ُقل  َهاِذِه َسِبيِلي َأد  ِ َوَمآ َأَنا  ِمَن ال ُمش   ٍة َأَنا  َوَمِن اتهَبَعِني َوُسب َحاَن ّللاه
 

 وقوله: }َأَنا  َوَمِن اتهَبَعِني...{
 يقول: أنا ومن ات بعنى، فهو يدعو على بصيرة كما َأدعوا.

 
ِلَك ِإاله ِرَجااًل نُّوِحي ِإَلي ِهم  مِ ن  أَه   َنا ِمن َقب  َسل  ِض َفَينُظُروا  َكي َف } َوَمآ َأر  ِل ال ُقَرى َأَفَلم  َيِسيُروا  ِفي اأَلر 

ِقُلوَن { ِلِهم  َوَلَداُر اآلِخَرِة َخي ٌر لِ لهِذيَن اتهَقوا  َأَفاَل َتع   َكاَن َعاِقَبُة الهِذيَن ِمن َقب 
 

 وقوله: }َوَلَداُر اآلِخَرِة...{
العرب الشىء إلى نفسه إذا اختلف لفُظه كقوله  ُأِضيفت الدار إلى اآلخرة وهى اآلخرة وقد ُتضيف

ل وليلة األولى ويوم  }ِإنه َهَذا َلُهَو َحقُّ الَيِقيِن{ والحق  هو اليقين. ومثله أتيتك بارحة األولى، وعام األوه
الخميس. وجميع األي ام تضاف إلى أنفسها الختالف لفظها. وكذلك شهر ربيع. والعرب تقول فى 

 :-بعضهم أنشدنى  -كالمها 
َعسًا وتذم  َعب سًا * َأال هلِل ُأمُّك من َهِجين  َأتمدح َفق 

 ولو أقوت َعليك ديار َعب س * عرفَت الُذله ِعرفان اليقين
 وإنما معناه عرفانًا ويقينًا.

 
يَ  ُرَنا َفُنجِ  ُسُل َوَظنُّوا  َأنهُهم  َقد  ُكِذُبوا  َجآَءُهم  َنص  َتي َأَس الرُّ ِم } َحتهى ِإَذا اس  َقو   َمن نهَشآُء َواَل ُيَردُّ َبأ ُسَنا َعِن ال 

ِرِميَن {  ال ُمج 
 

ُسُل َوَظنُّوا  َأنهُهم  َقد  ُكِذُبوا ...{ َتي َأَس الرُّ   وقوله: }َحتهى ِإَذا اس 
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رها: حتى إذا استيأس الرُ  ُسل خفيف. وقرأها أهل المدينة بالتثقيل، وقرأها ابن عباس بالتخفيف، وفسه
ُبوا(  من قومهم أن يؤمنوا، وظن قوُمهم َأن الرسل قد ُكِذبوا جاءهم نصرنا. وُحِكَيت  عن عبدهللا )ُكذِ 

َي َمن  دة وقوله: }َفَنجى َمن  َنَشاء{ القراءة بنونين والِكَتاب َأتى بنون واحدة. وقد قرأ عاصم )َفُنجِ  مشدًّ
( حينئذ فى موضع رفع. وأما الذين قرءوا بنونين فإن نهَشآُء( فجعلها ن ونًا، كأنه كره زيادة نون ف )مَ  ن 

النون الثانية، تخفى وال تخرج من موضع األولى، فلم ًا خفيت حذفت، أال ترى أنك ال تقول فننجى 
بالبيان. فلمها خفيت الثانية حذفت واكتفى بالنون األولى منها، كما يكتفى بالحرف من الحرفين فيدغم 

 .ويكون كتاُبهما واحداً 
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) يوسف (
ِديَق الهِذي َبي َن يَ  َتَرى َواَلِكن َتص  َباِب َما َكاَن َحِديثًا ُيف  ِلي اأَلل  َرٌة أُلو  َدي ِه } َلَقد  َكاَن ِفي َقَصِصِهم  ِعب 

ِمُنوَن { ٍم ُيؤ  َمًة لِ َقو  ٍء َوُهًدى َوَرح  ِصيَل ُكلِ  َشي   َوَتف 
 

ِديَق...{وقوله: }َما كَ  َتَرى َواَلِكن َتص   اَن َحِديثًا ُيف 
منصوب، يراد به: ولكن كان تصديَق ما بين يديه من الكتب: التوراة واإلنجيل. ولو رفعت التصديق 

كان صوابًا كما تقول: ما كان هذا قائمًا ولكن قاعدًا وقاعد. وكذلك قوله: }َما كاَن ُمحمهٌد َأَبا َأَحٍد ِمن  
  َلِكن  َرُسوَل هللِا{ و }َرُسوُل هللِا{ فمن رفع لم يضمر كان أراد: ولكن هو رسول هللا.ِرَجاِلُكم وَ 
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 المعاني الواردة في آيات سورة ) الرعد (
ِمنُ  َثَر النهاِس اَل ُيؤ  بِ َك ال َحقُّ َواَلِكنه َأك   وَن {} المر ِتل َك آَياُت ال ِكَتاِب َوالهِذي ُأنِزَل ِإَلي َك ِمن ره

 
}... بِ َك ال َحقُّ  وقوله قبل هذه اآلية: }َوالهِذي ُأنِزَل ِإَلي َك ِمن ره

، وترفع كل  واحٍد بَصاحبه. وإن شئت جعلت )الذى( فى  فموضع )الذى( رفع تستأنفه على الحق 
 ) موضع خفض تريد: تلك آيات الكتاب وآياِت الذى أنزل إليك من ربك فيكون خفضًا، ثم ترفع )الحق 

َلُموَن ال َحقُّ ِمن  َربِ َك{ فنرف ُتُموَن ال َحقه َوُهم  َيع  ع أى ذلك الحق، كقوله فى البقرة }َوِإنه َفِريقًا ِمن ُهم  َلَيك 
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( فجعلته من  على إضمار ذلك الحق  أو هو الحق. وإن شئت َجَعلت )الذى( خفضا فخفضت )ال َحق 
 ليه وإن كانت فيه الواو؛ كما قال الشاعر:صفة الذى ويكون )الذى( نعتًا للكتاب مردودًا ع

َدَحمِ  ِم وابن الهمام * وليث الَكِتيَبة فى الُمز   إلى المِلك الَقر 
فعطف بالواو وهو يريد واحدًا. ومثله فى الكالم: َأتانا هذا الحديث عن أبى حفص والفاروق وأنت 

 تريد عمر بن الخط اب رحمه هللا.
 

ِري } ّللاهُ الهِذي َرَفَع السه  َس َوال َقَمَر ُكلٌّ َيج  م  َر الشه ِش َوَسخه َتَوى َعَلى ال َعر  َنَها ُثمه اس  َماَواِت ِبَغي ِر َعَمٍد َتَرو 
ُل اآلَياِت َلَعلهُكم  ِبِلَقآِء َربِ ُكم  ُتوِقُنوَن { َر ُيَفصِ   أَلَجٍل مَُّسمًّى ُيَدبِ ُر اأَلم 

 
: }الهِذي َرَفَع السه  َنَها...{.قول هللا عز  وجل   َماَواِت ِبَغي ِر َعَمٍد َتَرو 

جاء فيه قوالن. يقول: خلقها مرفوعة بال عمٍد، ترونها: ال تحتاجون مع الرؤية إلى خبر. ويقال: 
لها: يكون  خلقها بَعَمد ال ترونها، ال تَرون تلك الَعَمد. والعرب قد تقدم الحجة من آخر الكلمة إلى أو 

 ذلك جائزًا. أنشدنى بعضهم:
 إذا أعجبتك الدهَر حاٌل من امرى * فَدعه  وواِكل حاَله واللياليا

  يجئن على ما كان من صالٍح به * وإن كان فيما ال يرى الناس آليا

(3/1) 

 

 معناه وإن كان )فيما يرى( الناس ال يألو. وقال اآلخر:
 وال أراها تزال ظالمًة * ُتحدث لى نكَبًة وتنكؤها

 ومعناها: أراها ال تزال.
 

َجي ِن اث نَ  َض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي َوَأن َهارًا َوِمن ُكلِ  الثهَمَراِت َجَعَل ِفيَها َزو  ِشي } َوُهَو الهِذي َمده اأَلر  ي ِن ُيغ 
ٍم َيَتَفكهُروَن { َل النهَهاَر ِإنه ِفي ذاِلَك آلَياٍت لِ َقو  لهي   ال 

 
َض...{  }َوُهَو الهِذي َمده اأَلر 

ضًا وطوال.أى بس  ط األرض َعر 
َجي ِن  و  َجي ِن اث َني ِن{ الزوجان اثنان الذكر واألنثى والضربان. يبي ن ذلك قوله }َوَأنهُه َخَلَق الزه وقوله: }َزو 

 الذهَكَر واأُلن َثى{ فتبي ن أنهما اثنان بتفسير الذكر واألنثى لهما.
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 المعاني الواردة في آيات سورة ) الرعد (
َقى ِبَمآٍء } َوِفي األَ  َناٍب َوَزر ٌع َوَنِخيٌل ِصن َواٌن َوَغي ُر ِصن َواٍن ُيس  َتَجاِوَراٌت َوَجنهاٌت مِ ن  أَع  ِض ِقَطٌع مُّ ر 

ِقُلوَن { ٍم َيع  ٍض ِفي اأُلُكِل ِإنه ِفي ذاِلَك آلَياٍت لِ َقو  َضَها َعَلى َبع  ُل َبع   َواِحٍد َوُنَفضِ 
 

ِض ِقَطٌع مَُّتجَ   اِوَراٌت...{}َوِفي اأَلر 
 يقول: فيها اختالف وهى متجاورات: هذه طي بة ُتنبت وهذه َسَبَخة ال ُتخرج شيئًا.

َناٍب َوَزر ٌع{ فلك فى الزرع وما بعده الرفع. ولو خفضت كان َصوابا. فمن رفع  ثم قال: }َوَجنهاٌت مِ ن  أَع 
 من  أعناب ومن كذا وكذا.جعله مردودًا على الجن ات ومن خفض جعله مردودًا على األعناب أى 

وقوله: }ِصن َواٌن َوَغي ُر ِصن َواٍن{ الرفع فيه َسهل؛ ألنه تفسير لحال النخل. والقراءة بالخفض ولوكان 
لهنه واحدًا.  ن وان الن خالت َيكوُن أص  رفعًا كان صوابًا. تريد: منه صنوان ومنه غير صنوان. والصِ 

  يه وسلم: إن َعم  الرجل ِصن و أبيهوجاء فى الحديث عن النبى َصلى هللا َعل
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َقى( فمن قال بالتاء ذهب إلى تأنيث الزروع وال َجن ات والنخل. ومن  َقى ِبَمآٍء َواِحٍد{ و )ُيس  ثم قال: }ُتس 
 ذكهر ذهب إلىالنبت: ذلك كل ه يسقى بماء واحٍد، كل ه مختلف: حامض وحلو. ففى هذه آية.

 
ِجُلوَنَك ِبا َتع  ِفَرٍة لِ لنهاِس َعَلى } َوَيس  ِلِهُم ال َمُثاَلُت َوِإنه َربهَك َلُذو َمغ  َل ال َحَسَنِة َوَقد  َخَلت  ِمن َقب  يِ َئِة َقب  لسه

 ُظل ِمِهم  َوِإنه َربهَك َلَشِديُد ال ِعَقاِب {
 

َل ال َحَسَنِة َوَقد  َخَلت  ِمن قَ  يِ َئِة َقب  ِجُلوَنَك ِبالسه َتع  ِلِهُم ال َمُثاَلُت...{وقوله: }َوَيس   ب 
يقول: يستعجلونك بالعذاب وهم آمنون له، وهم يرون العقوبات الَمُثاَلت فى غيرهم ممهن قد مضى 

قات،  { حجازية. وتميم: ُصد  هى الَمُثاَلت وتميم تقول: الُمث الت، وكذلك قوله: }َوآُتوا النِ َساَء َصُدَقاِتِهنه
قة. قال الفراء: وأهل  قتها فى واحدها ُصد  الحجاز يقولون: أعطها َصُدقتها، وتميم تقول: أعطها ُصد 

 لغة تميم.
 

ٍم َهاٍد { بِ ِه ِإنهَمآ َأنَت ُمنِذٌر َوِلُكلِ  َقو   } َوَيُقوُل الهِذيَن َكَفُروا  َلو ال ُأنِزَل َعَلي ِه آَيٌة مِ ن ره
 

ٍم َهاٍد...{  وقوله: }ِإنهَمآ َأنَت ُمنِذٌر َوِلُكلِ  َقو 
. وقال بعضهم : لكل قوم هاٍد يتهِبُعونه، إمها بحق أو بباطل.ق  ال بعضهم: نبى 
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 المعاني الواردة في آيات سورة ) الرعد (
َداٍر { ٍء ِعنَدُه ِبِمق  َداُد َوُكلُّ َشي  َحاُم َوَما َتز  ِمُل ُكلُّ ُأنَثى َوَما َتِغيُض اأَلر  َلُم َما َتح   } ّللاهُ َيع 

 
َداُد...{وقوله: }َوَما َتغِ  َحاُم َوَما َتز   يُض اأَلر 

َداُد( أى تزيد َعَلى  )َتِغيُض( يقول: فما تنقص من التسعة األشهر التى هى وقت الحمل )َوَما َتز 
التسعة َأَوال ترى أن العرب تقول: غاضت المياه أى نقصت. وفى الحديث: إذا كان الشتاء قيظًا، 

  ضت اللئام فيضًا. فقد تبي ن النقصان فى الغيض.والولد غيظًا، وغاضت الكراُم َغي ضًا وفا
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ِل َوَساِرٌب ِبالنهَهاِر { لهي  ٍف ِبال  َتخ  َل َوَمن  َجَهَر ِبِه َوَمن  ُهَو ُمس  ن ُكم  مهن  َأَسره ال َقو   } َسَوآٌء مِ 
 

َل َوَمن  َجَهَر ِبِه...{. ن ُكم  مهن  َأَسره ال َقو   وقوله: }َسَوآٌء مِ 
( و )من( فى موضع رفع، الذى رفعهما جميعًا سواء، ومعناهما: أن من أسره القول أو جهر به )مَ  ن 

ِل َوَساِرٌب ِبالنهَهاِر{ أى ظاهر بالنهار. يقول: هو  لهي  ٍف ِبال  َتخ  فهو يعلمه، وكذلك قوله: }َوَمن  ُهَو ُمس 
 يعلم الظاهر والسر  وكلٌّ عنده سواء.

 
َباٌت م ِ  ٍم َحتهى ُيَغيِ رُ } َلُه ُمَعقِ  ِ ِإنه ّللاهَ اَل ُيَغيِ ُر َما ِبَقو  ِر ّللاه َفُظوَنُه ِمن  َأم  ِفِه َيح  وا  َما ن َبي ِن َيَدي ِه َوِمن  َخل 

ٍم ُسوًءا َفاَل َمَرده َلُه َوَما َلُهم  مِ ن ُدوِنِه ِمن َواٍل { ُفِسِهم  َوِإَذا َأَراَد ّللاهُ ِبَقو   ِبَأن 
 

َباٌت مِ ن َبي ِن َيَدي ِه...{.وقوله: }لَ   ُه ُمَعقِ 
بات: ُذكران إاله أنه جميع  َبات: المالئكة، مالئكة الليل ُتَعقِ ب مالئكة النهار يحفظونه. والمعقِ  المعقِ 

ٍد، ورجاالت جمع رجال. بة، كما قال: أبن اوات َسع  بة، ثم ُجِمعت معقِ   َجمع مالئكة معقِ 
َفظُ  ِ{ فرجع إلى التذكير الذى أخبرتك وهو المعَنى. ويكون ثم قال عزه وجله }َيح  ِر ّللاه وَنُه ِمن  َأم 

؛ كما تقول للرجل: أجيِئك ِمن  دعاِئك  )ويحفظونه( ذلك الحفظ من أمر هللا وبأمره وبإذنه عز وجله
 ِإيهاى وبدعاِئك إيهاى وهللا أعلم بصواب ذلك.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) الرعد (

َحاَب الثِ َقاَل {}  فًا َوَطَمعًا َوُين ِشىُء السه َق َخو   ُهَو الهِذي ُيِريُكُم ال َبر 
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فًا َوَطَمعًا... {: َق َخو   وقوله: }ُهَو الهِذي ُيِريُكُم ال َبر 
  خوفًا على المسافر وطمعًا للحاضر.
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َحاَب الثِ َقاَل{ السحاب وإن كان لفظ ه واحدًا فإنه جمع، واحدته َسحابة. ُجعل نعته وقوله: }َوُين ِشىُء السه
ٍر َوَعب َقِرىٍ  ِحَساٍن{ ولم يقل: أخضر، وال حسن، وال  َعَلى الجمع كقوله }ُمتهِكِئيَن َعَلى َرف َرٍف ُخض 

َضِر َنارًا  َجِر اأَلخ  الثقيل، للسحاب. ولو أتى بشىء من ذلك كان صوابًا؛ كقوله: }َجَعَل َلُكم ِمَن الشه
ا َأنُتم ِمن ُه ُتوِقُدون{ فإذا كان نعت شئ من ذا يرجع إلى صغر أو كبر لم تقله إاله َعَلى تأويل َفإذَ 

الجمع. فمن ذلك أن تقول: َهَذا تمر طي ب، وال تقول تمر َصغير وال كبير من ِقَبِل أن الط يب َعامٌّ 
د، وأن الصغر والكبر والطول والِقَصر فى كل تمرة على ِحدَ   ِتها.فيه، فُوحِ 

 
ي ِه ِإَلى ٍء ِإاله َكَباِسِط َكفه َتِجيُبوَن َلُهم ِبَشي  ُعوَن ِمن ُدوِنِه اَل َيس  َوُة ال َحقِ  َوالهِذيَن َيد  ُلَغ َفاُه  } َلُه َدع  ال َمآِء ِلَيب 

 َوَما ُهَو ِبَباِلِغِه َوَما ُدَعآُء ال َكاِفِريَن ِإاله ِفي َضاَلٍل {
 

َوُة ال   ...{قوله: }َلُه َدع   َحقِ 
ُعوَن ِمن ُدوِنِه{ يعنى األصنام ال تجيب داعيَها بشىء إال كما ينال الظمآن  ال إله إال هللا }َوالهِذيَن َيد 

ي ِه ِإَلى ال َمآِء{ ثم بيهن  : }ِإاله َكَباِسِط َكفه المشرف على ماء ليَس معه ما يستقى به. وذلك قوله عز  وجل 
ُلغَ    َفاُه َوَما ُهَو ِبَباِلِغِه{.هللا عز  وجل  ذلَك: }ِلَيب 

 
عًا َوَكر هًا َوِظالُلُهم ِبال ُغُدوِ  َواآلَصاِل { ِض َطو  َماَواِت َواأَلر  ُجُد َمن ِفي السه ِ َيس   } َوَّلله

 
عًا َوَكر هًا...{ ِض َطو  َماَواِت َواأَلر  ُجُد َمن ِفي السه ِ َيس    وقوله: }َوَّلله
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ًا وكرهًا من أهل السموات واألرض؟ فالمالئكة تسجد طوعًا، ومن دخل فى فيقال: َمِن الساجد طوع
اإلسالم رغبة فيه أو ُولد عليه من أهل األرض فهو أيضًا طائع. وَمن ُأكره على اإلسالم فهو يسجد 

( يقول: كل شخٍص فِظل ه بالغداة والَعِشىِ  يسجد معه. ألن الظل  َيِفىء بالَعشى   فيصير  َكر هًا )َوِظاَلُلُهم 
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َماِئِل{ فى المعنى وهللا أعلم. فمعنى الجمع والواحد سواء.  َفي ئًا يسجد. وهو كقوله: }َعِن اليميِن َوالشه
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ِلَيآَء الَ  ُتم  مِ ن ُدوِنِه َأو  ِض ُقِل ّللاهُ ُقل  َأَفاتهَخذ  َماَواِت َواأَلر  بُّ السه عًا َواَل َضر ًا  } ُقل  َمن ره ُفِسِهم  َنف  ِلُكوَن أَلن  َيم 

ِ ُشَرَكآَء َخَلقُ  ُلَماُت َوالنُّوُر َأم  َجَعُلوا  َّلله َتِوي الظُّ َبِصيُر َأم  َهل  َتس  َمى َوال  َتِوي اأَلع  ِقِه ُقل  َهل  َيس  وا  َكَخل 
ٍء وَ  اُر {َفَتَشاَبَه ال َخل ُق َعَلي ِهم  ُقِل ّللاهُ َخاِلُق ُكلِ  َشي  َقهه  ُهَو ال َواِحُد ال 

 
َتِوي الظُُّلَماُت َوالنُّوُر...{  قوله: }َأم  َهل  َتس 

ي حَ  َتِوى( بالتاء. وهو قوله: }َوَأَخَذ الهِذيَن َظَلُموا الصه َتِوى الظُُّلَماُت َوالنُّوُر( وتقرأ )َتس  ُة{ ويقرأ )َأم  َهل  َيس 
.)  وفى موضع آخر: )َوَأَخَذت 

 
ُل َزَبدًا رهاِبيًا َوِممها ُيوِقُدوَن َعَلي ِه فِ  } َأَنَزلَ  ي  َتَمَل السه ِدَيٌة ِبَقَدِرَها َفاح  َمآِء َمآًء َفَساَلت  َأو  ي النهاِر ِمَن السه

َبُد فَ  َباِطَل َفَأمها الزه ِرُب ّللاهُ ال َحقه َوال  ِتَغآَء ِحل َيٍة َأو  َمَتاٍع َزَبٌد مِ ث ُلُه َكذاِلَك َيض  َهُب ُجَفآًء َوَأمها َما َينَفُع اب  َيذ 
َثاَل { ِرُب ّللاهُ اأَلم  ِض َكذاِلَك َيض  ُكُث ِفي اأَلر   النهاَس َفَيم 

 
ِدَيٌة ِبَقَدِرَها...{ َمآِء َمآًء َفَساَلت  َأو    وقوله: }َأَنَزَل ِمَن السه
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ِديَ   ٌة ِبَقَدِرَها{ يقول قبلته القلوب بأقدارها وأهواِئها.ضربه مثال للقرآن إذا َنَزل عليهم لقوله: }َفَساَلت  َأو 
ُل َزَبدًا{ يذهب ال منفعة له، كذلك ما سكن فى قلب َمن لم يؤمن وعبد آلهته  ي  َتَمَل السه وقوله: }َفاح 

ِض{ فهذا َمَثُل المؤمن. ُكُث ِفي اأَلر   وَصار ال شىء فى يده }َوَأمها َما َينَفُع النهاَس َفَيم 
: }َوِممها ُيوِقُدوَن َعَلي ِه ِفي النهاِر{ من الذهب والفضة والنُّحاس َزَبد كَزَبد السيل يعنى  ثم قال عز  وجل 

ة بمنزلة الَزَبِد فى السيل. له النار فتخرجه من الذهب والفض   َخبثه الذى ُتحص 
َيٍة َأو  َمَتاٍع{ يقول: يوقدون عليه فى النار ي ِتَغآَء ِحل  بتغون به الُحِلى  والمتاع ما يكون من وأمها قوله: }اب 

 النحاس والحديد هو َزبَد مثله.
ثا. وقيل: الُجَفاء: كما قيل:  َهُب ُجَفآًء{ ممدود أصله الهمز يقول: جفأ الوادى ُغَثاءه َجف  وقوله: }َفَيذ 

قاق والُغَثاء والُحَطام فهو مص در. الُغَثاء: وكل مصدر اجتمع بعضه إلى بعض مثل الُقماش والدُّ
ويكون فى مذهب اسم على هذا المعنى؛ كما كان العطاء اسمًا على اإلعطاء، فكذلك الُجفاُء 

 والقماش لو أردت مصدره قلت: قمشته قمشًا. والُجَفاء أى يذَهب سريعًا كما جاء.
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يهاِتهِ  َواِجِهم  َوُذرِ  ُخُلوَنَها َوَمن  َصَلَح ِمن  آَباِئِهم  َوَأز  ٍن َيد  ُخُلوَن َعَلي ِهم  مِ ن ُكلِ  } َجنهاُت َعد  م  َوالَماَلِئَكُة َيد 

اِر { َبى الده َم ُعق  ُتم  َفِنع   َباٍب * َساَلٌم َعَلي ُكم ِبَما َصَبر 
 

ُخُلوَن َعَلي ِهم  مِ ن ُكلِ  َباٍب...{  وقوله: }َوالَماَلِئَكُة َيد 
 }َساَلٌم َعَلي ُكم...{

ِرُموَن َناِكُسو ُرُءوِسِهم  ِعن َد َربِ ِهم  َربهنا{  يقولون: َسالم عليكم. القول مضمر؛ كقوله: }َوَلو  َتَرى إِذ الُمج 
 أى يقولون: ربنا ثم تركت.

 
  المعاني الواردة في آيات سورة ) الرعد (
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ن َيا َوَما ال حَ  َق ِلَمن  َيَشآُء َوَيَقِدُر َوَفِرُحوا  ِبال َحَياِة الدُّ ز  َيا ِفي اآلِخَرِة ِإاله َمَتاٌع {} ّللاهُ َيب ُسُط الرِ  ن   َياُة الدُّ
 

َق ِلَمن  َيَشآُء َوَيَقِدُر...{ ز   وقوَله: }ّللاهُ َيب ُسُط الرِ 
ِدر ويَقت ر( ويقال يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له فى ذلك أى َيِخير له. قال  ِدر )أى َيق  ع وَيق  أى يوس 

بهم عالم، فجعل الغنى لبعضهم صالحًا والفقر  ابن عباس: إن  هللا عزه وجل  خلق الخلق وهو
 لبعضهم صالحًا، فذلك الخيار للفريقين.

 
ُن َمآٍب { اِلَحاِت ُطوَبى َلُهم  َوُحس   } الهِذيَن آَمُنوا  َوَعِمُلوا  الصه

 
ُن َمآٍب...{  وقوله: }ُطوَبى َلُهم  َوُحس 

ن كان َصَواباً   ما تقول الَعرب: الحمُد هلل والحمَد هلل. رفع. وعليه القراءة. ولو نصب ُطوَبى والُحس 
: التراُب له والتراَب له. والرفع فى  وطوبى وإن كانت اسمًا فالنصب يأخذها؛ كما يقال فى السب 

 األسماء الموضوعة أجود من النصب.
 

ُض َأو  ُكلِ َم  ُر َجِميعًا َأَفَلم  } َوَلو  َأنه ُقر آنًا ُسيِ َرت  ِبِه ال ِجَباُل َأو  ُقطِ َعت  ِبِه اأَلر  ِ اأَلم  َتى َبل َّلله ِبِه ال َمو 
ِبَما َصَنُعوا  َقاِرَعٌة َيي َأِس الهِذيَن آَمُنوا  َأن لهو  َيَشآُء ّللاهُ َلَهَدى النهاَس َجِميعًا َواَل َيَزاُل الهِذيَن َكَفُروا  ُتِصيُبُهم 

ِلُف ال ِميَعاَد {َأو  َتُحلُّ َقِريبًا مِ ن َداِرِهم  َحتهى َيأ ِتيَ  ِ ِإنه ّللاهَ اَل ُيخ  ُد ّللاه   َوع 
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ِجَباُل...{  وقوله: }َوَلو  َأنه ُقر آنًا ُسيِ َرت  ِبِه ال 

مًا: وهم يكفرون  ب ولو أنزلنا عليهم الذى  -لم يأت بعده جواب ِلَلو  فإن شئَت َجَعلت جوابها متقد 
معلوم: والعرب تحذف جواب الشىء إذا كان معلومًا سَألوا. وإن شئَت كان جوابه متروكا ألن أمره 

 إرادَة اإليجاز، كما قال الشاعر:
فعا   وأقسم لو شىء أتانا َرسوُله * سواك ولكن لم نجد لك َمد 
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رون: ييأس: يعلم. وهو فى الم ُر َجِميعًا َأَفَلم  َيي َأِس الهِذيَن آَمُنوا { قال المفس  ِ اأَلم  عنى وقوله: }َبل َّلله
على تفسيرهم ألن هللا قد أوقع إلى المؤمنين أنه لو يشاء هللُا لهدى الناَس جميعًا فقال: أفلم ييأسوا 
ِعلمًا. يقول: يؤِيسهم العلم، فكان فيهم العِلم مضمرا كما تقول فى الكالم: قد يِئست منك َأال  تفلح 

 ِعلمًا كأنك قلت: عِلمته علمًا.
ابن عباس قال: ييأس فى معنى يعلم لغة للَنَخع. قال الفراء: ولم  وقال الكلبى  عن أبى َصالح عن

رت. وقول الشاعر:  نجدها فى العربية إال  على ما فس 
فًا دواِجن قافاَل أعَصاُمَها سُلوا * ُغض   حتى إذا يِئس الرماة وأر 

ذا علُموا معناه حتى إذا يِئسوا من كل شىء مم ا يمكن إال الذى ظهر لهم أرسلوا. فهو معنى حتى إ
ا أرسلوا. كان ما وراءه يأسًا.  َأن ليس وجه إال الذى رأو 

( أ نت يا وقوله: }َواَل َيَزاُل الهِذيَن َكَفُروا  ُتِصيُبُهم ِبَما َصَنُعوا  َقاِرَعٌة{ القارعة: السريهة من السرايا )َأو  َتُحلُّ
.}  محمد بعسكرك }َقِريبًا مِ ن َداِرِهم 

 
 يات سورة ) الرعد (المعاني الواردة في آ

ِ ُشَرَكآَء ُقل  َسمُّوُهم  َأم  ُتَنبِ ُئوَنُه بِ  ٍس ِبَما َكَسَبت  َوَجَعُلوا  َّلله َلُم ِفي } َأَفَمن  ُهَو َقآِئٌم َعَلى ُكلِ  َنف  َما اَل َيع 
ُرُهم  َوُصدُّ  ِل َبل  ُزيِ َن ِللهِذيَن َكَفُروا  َمك  ِض َأم ِبَظاِهٍر مِ َن ال َقو  ِلِل ّللاهُ َفَما َلُه اأَلر  ِبيِل َوَمن ُيض  وا  َعِن السه

 ِمن  َهاٍد {
 

}... ٍس ِبَما َكَسَبت   وقوله: }َأَفَمن  ُهَو َقآِئٌم َعَلى ُكلِ  َنف 
ِ ُشَرَكآَء{ كأنه  ُترك جوابه ولم يقل: ككذا وكذا ألن المعنى َمعلوم. وقد بيهنه ما بعده إذ قال: }َوَجَعُلوا  َّلله

 ى قال: كشركائهم الذين اتهخذوهم، ومثله قول الشاعر:فى المعن
 َتَخيهِرى ُخيِ رت ُأمه عاِل * بين قصير َشب ُره ِتنَبالِ 
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 أذاِك أم منخرق السربال * وال يزال آخر الليالى
  * ُمتِلَف مال ومفيَد مال *
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 ى من إعادة اإلعراب عليه.تخي رى بين كذا وبين منَخِرق السربال. فلمها أن أتى به فى الذكر كف
ِل{ باطل المعنى، أى  أنه ظاهر فى القول باطل المعنى. ِض َأم ِبَظاِهٍر مِ َن ال َقو   وقوله: }ِفي اأَلر 

وا( يجعلهم فاعلين. ِبيِل{ وبعضهم )وَصدُّ وا  َعِن السه  ويقرأ: }َوُصدُّ
 

ِري ِمن َبى الهِذيَن اتهَقوا   } مهَثُل ال َجنهِة الهِتي ُوِعَد ال ُمتهُقوَن َتج  ِتَها اأَلن َهاُر ُأُكُلَها َدآِئٌم ِوِظلَُّها ِتل َك ُعق  َتح 
َبى ال َكاِفِريَن النهاُر {  وهُعق 

 
 وقوله: }مهَثُل ال َجنهِة الهِتي ُوِعَد ال ُمتهُقوَن...{

ثنى بعض المشيخة عن الكلبى  عن أبى عبد َلِمى   يقول: صفات الجنة. قال الفراء: وحده الرحمن السُّ
َأن علي ًا قرأَها: )َأمثاُل الجن ة( قال الفراء أظن دون أبى عبد الرحمن رجال قال: وجاء عن أبى عبد 

 الرحمن ذلك والجماعة على ِكَتاب المصحف.
ِتَها اأَلن َهاُر{ هو الرافع. وإن شئَت للَمَثل األمثال في المعنى كقولك: ِحل ي ِري ِمن َتح  ة فالن وقوله: }َتج 
 أسمر وكذا وكذا. فليس األسمر بمرفوع بالِحلية، إنما هو ابتداء أى هو أحمر أسمر، هو كذا.

ولو دخل في ِمث ل هذا أن  كان صوابًا. ومثله في الكالم َمَثلك أنك كذا وأنك كذا. وقوله: }َفل َين ُظِر 
ِه }مهَثُل ال َجنهِة ا ِتَها اأَلن َهاُر{ ومن قال اإلن َساُن ِإَلي َطَعاِمِه إنها{ من َوج  ِري ِمن َتح  لهِتي ُوِعَد ال ُمتهُقوَن َتج 

َنا الَماَء{ بالفتح أظهر االسم؛ ألنه مردود على الطعام بالخفض أو مستأنف أى طعاُمه أنا  }َأنها َصَبب 
 َصببنا ثم فعلنا.

 
َنا َلُهم  َأز   ِلَك َوَجَعل  َنا ُرُساًل مِ ن َقب  َسل  ِ ِلُكلِ  } َوَلَقد  َأر  ِن ّللاه يهًة َوَما َكاَن ِلَرُسوٍل َأن َيأ ِتَي ِبآَيٍة ِإاله ِبِإذ  َواجًا َوُذرِ 

 َأَجٍل ِكَتاٌب {
 

  وقوله: }ِلُكلِ  َأَجٍل ِكَتاٌب...{

(3/10) 



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

 

ديق  { وذلك عن أبى بكر الص  ِت بال َحقِ  َرة الَمو  جاء التفسير: لكل كتاب أجل. ومثله }َوَجاَءت  َسك 
{ ألن الحق  ا أتى بها وتأت ى به. فكذلك تقول: لكل أجٍل رح ِت بالحقِ  مه هللا: }وجاءت  َسكرُة الَمو 

ل أجل والمعنى واحد وهللا أعلم. ل ولكل مؤجه  مؤجه
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) الرعد (
ُحوا  ّللاهُ َما َيَشآُء َوُيث ِبُت َوِعنَدُه ُأمُّ ال ِكَتاِب {  } َيم 

 
ُحوا  ّللاهُ َما َيَشآُء َوُيث ِبُت...{ق  وله: }َيم 

د قراءة أصحاب عبدهللا وتقرأ و )ُيث ِبُت( خفيف. ومعنى تفسيرها أنه  ُترفع  -عزه وجله  -)وُيَثبِ ُت( مشد 
 إليه أعمال العبد صغيُرها وكبيرها، فيثبت َما كان فيه عقاب أو ثواب ويمحو ما سوى ذلك.

 
َنا ال ِحَساُب {} َوِإن مها ُنِريَ  َض الهِذي َنِعُدُهم  َأو  َنَتَوفهَينهَك َفِإنهَما َعَلي َك ال َباَلُغ َوَعَلي   نهَك َبع 

 
}... َض الهِذي َنِعُدُهم   وقوله: }َوِإن مها ُنِرَينهَك َبع 

.  وأنت َحى 
َباَلُغ وَ  َنا ال ِحَساُب{.}َأو  َنَتَوفهَينهَك{ يكون بعد موتك }َفِإنهَما َعَلي َك ال   َعَلي 

 
ِمِه َوُهَو سَ  ُكُم اَل ُمَعقِ َب ِلُحك  َراِفَها َوّللاهُ َيح  َض َننُقُصَها ِمن  َأط  ا  َأنها َنأ ِتي اأَلر   ِريُع ال ِحَساِب {} َأَوَلم  َيَرو 

 
َراِفَها...{ َض َننُقُصَها ِمن  َأط  ا  َأنها َنأ ِتي اأَلر   وقوله: }َأَوَلم  َيَرو 

ة أنا نفتح لَك ما َحولها. فذلَك قوله )َننُقُصَها( أى أفال يخافون أن تنالهم. وقيل جاء : أولم ير أهل مك 
َراِفَها{ بموت العلماء.  }َننُقُصَها ِمن  َأط 

مه إذا َحَكم شيَئا والمعق ب الذى َيُكر  َعَلى الشىء. وقول  ِمِه{ يقول: ال راد  لُحك  وقوله: }اَل ُمَعقِ َب ِلُحك 
 ِبيد:لَ 

َواح وَهاجه * طلُب المعقِ ب َحقهه المظلومُ    حت ى ُتهجهر فى الره
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من ذلك ألن )المعقِ ب َصاحب الَدي ن يرجع على َصاحبه فيأخذه منه، أو من ُأِخَذ منه شىء فهو 
 راجع ليأخذه(.

 المعاني الواردة في آيات سورة ) الرعد (
اِر } َوَقد  َمَكَر الهِذيَن ِمن َقب   َبى الده َلُم ال ُكفهاُر ِلَمن  ُعق  ٍس َوَسَيع  ِسُب ُكلُّ َنف  َلُم َما َتك  ُر َجِميعًا َيع  ِ ال َمك  ِلِهم  ّللَفِه

} 
 

َلُم ال ُكفهاُر...{  وقوله: } َوَسَيع 
 على الجمع وأهل المدينة )الَكاِفر(.

 
َساًل ُقل  َكَفى َت ُمر  َنُكم  َوَمن  ِعنَدُه ِعل ُم ال ِكَتاِب { } َوَيُقوُل الهِذيَن َكَفُروا  َلس  ِ َشِهيدًا َبي ِني َوَبي   ِباَّلله

 
 وقوله: }َوَمن  ِعنَدُه ِعل ُم ال ِكَتاِب...{

يقال َعبدهللا بن َساَلم. و )ِمن  ِعن ِده( خفض مردود على هللا عزه َوجل. حدثنا الفراء قال: وحدثنى 
خطاب أنه لما جاء ُيسلم سمع النبى َصلى هللا عليه وسلم وهو شيخ عن الزُّه ِرى  رفعه إلى عمر بن ال

َبة }َوَمن   ثنى شيخ عن رجل عن الَحَكم بن ُعَتي  يتلو }َوَمن  ِعنَدُه ِعل ُم ال ِكَتاِب{ حدثنا الفراء قال وحده
ِدِه ِعل ُم الِكَتاِب( بكسر الميم ِمن  )من(.  ِعنَدُه ِعل ُم ال ِكَتاِب{ ويقرأ )َوِمن  ِعن 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) إبراهيم (

ِن َربِ ِهم  ِإَلى ِصَراِط ال   ُلَماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإذ  ِرَج النهاَس ِمَن الظُّ َناُه ِإَلي َك ِلُتخ  َعِزيِز ال َحِميِد * } الر ِكَتاٌب َأنَزل 
ِض َوَوي   َماَواِت َوَما ِفي اأَلر  ِ الهِذي َلُه َما ِفي السه  ٌل لِ ل َكاِفِريَن ِمن  َعَذاٍب َشِديٍد {ّللاه

 
 قول هللا عز  وجل: }ِإَلى ِصَراِط ال َعِزيِز ال َحِميِد...{

ِ الهِذي...{  }ّللاه
فع َعَلى االستئناف النفاصاله من  فع. الخفُض على أن ُتتبعه )الَحِميِد( والر  ُيخفض فى اإلعراب وُير 

َواَلُهم  بَأنه َلُهُم الَجنهَة{اآلية؛ كقوله َعزه وَجله }ِإنه هللاَ  ُفَسُهم  َوَأم  ِمِنيَن َأن  َتَرى ِمَن الُمؤ     اش 
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 ِإلى آخر اآلية، ثم قال }التهاِئُبوَن{ وفى قراءة عبدهللا )التاِئبين( كل ذلك صواب.
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ِمِه ِلُيَبيِ َن َلُهم  فَ  ُسوٍل ِإاله ِبِلَساِن َقو  َنا ِمن ره َسل  ِدي َمن َيَشآُء َوُهَو ال َعِزيُز } َوَمآ َأر  ُيِضلُّ ّللاهُ َمن َيَشآُء َوَيه 
 ال َحِكيُم {

 
}... ِمِه ِلُيَبيِ َن َلُهم  ُسوٍل ِإاله ِبِلَساِن َقو  َنا ِمن ره َسل   وقوله: }َوَمآ َأر 

ُة. ثم قال عز وَجل }َفُيِضلُّ ّللاهُ َمن َيَشآُء{ فرفع أل ن  الني ة فيه االستئَناف يقول: ليفهمهم وتلزَمهم الحج 
َحاِم َما نَشاُء{ ومثله فى براءة }َقاِتُلوُهم  َيَعذ ِ  ب ُهُم ال العطف َعَلى َما قبله. ومثله }ِلُنَبيِ َن َلُكم  َوُنِقرُّ فِى اأَلر 

{ ثم قال }َوَيُتوُب هللُا َعَلى َمن  َيَشاُء{ فإذا رأيَت الفعل منصوبًا وبعده فعل ِدُكم  قد ُنَسِق عليه بواو  هللُا ِبَأي 
ناه  ته عليه. وإن رأيته غير مشاِكل لمع  أو فاء أو ُثم  أو أو  فإن كان يشاكل معنى الفعل الذى قبله َنسق 

 استأنفته فرفعته.
ون فمن المنقطع َما أخبرتَك به. ومنه قول هللا عز وجل }َوهللُا ُيِريُد َأن  َيُتوَب َعَلي ُكم َوُيِريُد الهِذيَن َيتهِبعُ 

َهَواِت{ رفعت )ويريد الذين( ألنها ال تشاكل )َأن  َيُتوَب( أال ترى أن ضم ك إيهاُهَما ال يجوز،  الشه
َواِهِهم  َوَيأ َبى هللُا إِ  ِفُئوا ُنوَر هللِا ِبَأف  اله َأن  فاستأنفت أو رددته على قوله }َوهللُا ُيِريُد{ ومثله }ُيِريُدوَن َأن  ُيط 

 أَبى فى موضع رفع ال يجوز إال ذلك.ُيِتمه ُنوَرُه{ في
 ومثله قوله:

طيُعه من يظلمه * يريد أن يعربه فُيعِجُمه  والشعر ال َيس 
وكذلك تقول: آتيك أن تأتينى وأكرُمك فترد  )أكرمَك( على الفعل األول ألنه مشاِكل له وتقول آتيك أن 

  قاس على هذا.تأِتَينى وتحسَن إلىه فتجعل )وتحسن( مردودًا على ما شاكلها وي
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ُلَماِت ِإَلى النُّوِر َوَذكِ ر ُهم  ِبَأيهاِم ّللاهِ  َمَك ِمَن الظُّ ِرج  َقو  َنا ُموَسى ِبآَياِتَنآ َأن  َأخ  َسل   ِإنه ِفي ذاِلَك } َوَلَقد  َأر 
 آلَياٍت لِ ُكلِ  َصبهاٍر َشُكوٍر {

 
}...ِ  وقوله: }َوَذكِ ر ُهم  ِبَأيهاِم ّللاه

ُمود وأشباههم بالعذاب وبالعفو عن آَخِرين. وهو فى المعنى كقولك: يقو  َِ فهم بأيهام عاد وَث ل: خو 
ة واللين.  خذهم بالشد 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) إبراهيم (

ِ َعَلي ُكم  ِإذ  َأنَجاُكم  مِ ن  آِل ِفر عَ  َمَة ّللاه ُكُروا  ِنع  ِمِه اذ  َن َيُسوُموَنُكم  ُسوَء ال َعَذاِب } َوِإذ  َقاَل ُموَسى ِلَقو  و 
بهُكم  َعِظيٌم { ُيوَن ِنَسآَءُكم  َوِفي ذاِلُكم  َبالٌء مِ ن ره َتح  َنآَءُكم  َوَيس   َوُيَذبِ ُحوَن َأب 
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 وقوله ها هنا: }َوُيَذبِ ُحوَن...{

هم وفى موضع آخر }ُيَذبِ ُحوَن{ بغير واو وفى موضع آخر }ُيَقتِ ُلوَن{ بغير واو. فمعن ى الواو أنهم يمسُّ
العذاُب غير التذبيح كأنه قال: يعذبونكم بغير الذبح وبالذبح. ومعنى طرح الواو كأنه تفسير لصفات 

العذاب. وإذا كان الَخَبر من العذاب أو الثواب مجَماًل فى كلمة ثم فسرته فاجعله بغير الواو. وإذا 
له غير آخره فبالواو. فمن المجمل قول هللا ع َعل  َذِلَك َيل َق َأَثامًا{ فاألثام فيه كان أو  ز وجل }َوَمن  َيف 

َم الِقَياَمِة{ ولو كان غير  ره بغير الواو فقال }ُيضاَعف  َلُه الَعَذاُب َيو  نيهة العذاب قليلِه وكثيره. ثم فسه
ن وال  َذو  يجوز عندى مجمل لم يكن ما ليس به تفسيرًا له، َأال ترى َأنك تقول عندى دابهتان بغل وِبر 

ابتين بالبغل والِبردون، ففى هذا كفاية َعمها نترك من ذلك  ٌن وأنت تريد تفسير الده دابهتان وبغل وِبرَذو 
  فقس َعليه.
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بهُكم  َعِظيٌم{ يقول: فيما كان َيصنع بكم فرعوُن من أصناف العذاب بالء  وقوله }َوِفي ذاِلُكم  َبالٌء مِ ن ره
ة. ويقال: فى ذلكم ِنَعم من رب كم عظيمة إذ أنجاكم منها. والَبالء قد يكون نعمًا، عظيم من البِليه 

 وعذابًا. أال ترى أنك تقول: إن فالنًا لحسن البالء عندك تريد اإلنعام عليك.
 

ُتم  ِإنه َعَذاِبي َلَشدِ  ُتم  أَلِزيَدنهُكم  َوَلِئن َكَفر   يٌد {} َوِإذ  َتَأذهَن َربُُّكم  َلِئن َشَكر 
 

}...  وقوله: }َوِإذ  َتَأذهَن َربُُّكم 
لت فهذا من ذلك وهللا أعلم. أوعدنى  معناه: أعلم رب كم وربما قالت العرب فى معنى أف علت تفعه

 وتوعهدنى وهو كثير.
 

ِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوالهِذيَن ِمن بَ  ِلُكم  َقو  َلُمُهم  ِإاله ّللاهُ َجآَءت ُهم  ُرُسُلُهم  } َأَلم  َيأ ِتُكم  َنَبُأ الهِذيَن ِمن َقب  ِدِهم  اَل َيع  ع 
ِسل ُتم  ِبِه َوِإنها َلِفي  َنا ِبَمآ ُأر  ِدَيُهم  ِفي َأف َواِهِهم  َوَقاُلوا  ِإنها َكَفر  وا  َأي  َبيِ َناِت َفَردُّ ُعوَنَنآ ِإَلي ِه ُمِريٍب {ِبال   َشكٍ  مِ مها َتد 

 
وا  أَ  ...{وقوله }َفَردُّ ِدَيُهم  ِفي َأف َواِهِهم    ي 
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ثنى ِحبهان عن الكلبى  عن أبى صالح عن  ثنا الفراء قال: َحد  جاء فيها أقاويل. حدثنا محمهد قال حد 
ابن عباس قال: كانوا إذا جاءهم الرسول قالوا له: اسكت وأشاروا بأَصابعهم إلى أفواه أنفسهم؛ كما 

ت أنت  ا عليهم وتكذيبا. وقال بعضهم:  -لنا الفراء بأصبعه السبهابة على فيه  قال: وأشار -ُتَسكِ  رد 
ون القول بأيديهم إلى أفواه الرسل وأشار لنا الفراء هكذا بظهر كفه إلى من  كانوا يكذِ بونهم ويرد 

ن( يخاطبه. قال وأرانا ابن عبدهللا اإلشارة فى الوجهين )وأرانا الشيخ اب ن العباس باإلشارة بالوجهي
وا ما لو قبلوه لكان ِنَعمًا وأيادى من هللا فى أفواههم،  وا أيديهم فى أفواههم يقول َردُّ وقال بعضهم: فردُّ

يقول بأفواههم أى بألسنتهم. وقد وجدنا من العرب ِمن يجعل )فى( موضع الباء فيقول: أدخلك هللا 
 بالجنهة يريد: فى الجنة. قال: وأنشدنى بعضهم:

 ِقيٍط ورهطه * ولكن نى عن ِسن ِبس لست أرغبوأرغب فيها عن لَ 
 فقال: أرغب فيَها يعنى بنتًا له. أى إنى أرغب بَها عن لقيط.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) إبراهيم (

ِضَنآ َأو  َلَتُعوُدنه ِفي ِملهِتَنا َفأَ  ِرَجنهُكم  مِ ن  َأر  ِلَكنه } َوَقاَل الهِذيَن َكَفُروا  ِلُرُسِلِهم  َلُنخ  َحى ِإَلي ِهم  َربُُّهم  َلُنه  و 
 الظهاِلِميَن {

 
ِضَنآ َأو  َلَتُعوُدنه ِفي ِملهِتَنا...{ ِرَجنهُكم  مِ ن  َأر   وقوله: }َوَقاَل الهِذيَن َكَفُروا  ِلُرُسِلِهم  َلُنخ 

{ فجعل فيها المًا كجواب اليمين وهى فى معنى شرط، مثُله من الكالم أن تقول: وهللا  قال }َأو  َلَتُعوُدنه
ألضربن ك أو ُتِقره لى: فيكون معناه معنى َحتهى َأو إال ، إال أنها جاءت بحرف َنَسق. فمن العرب من 
يجعل الشرط ُمت بعًا للذى قبله، إن كانت فى األول الم كان فى الثانى الم، وإن كان األول منصوبا 

{ ومن العرب من ينصب ما بعد أو  لُيؤذن نصُبه باالنقطاع أو مجزومًا َنَسقوا عليه كقوله: }َأو  َلَتُعو  ُدنه
  عم ا قبله. وقال الشاعر:
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ِلى    َلتقُعِدنه مقعَد الَقِصىِ  * منِ َى ذى القاُذورة الَمق 
 َأو تحلفى برب ك العلىِ  * أنيِ  أبو ذيهاِلِك الصبى  

 ِفن  كان صوابا ومثله قول امرئ القيس:فنصب )تحلفى( ألنه أراد: أن تحلفى. ولو قال أو لتحل
 بكى صاحبى َلمها رأى الدرب دونه * وأيقن أن ا الحقان بَقي َصرا



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

 فقلت له ال تبك َعي ُنك إن ما * نحاوُل ُمل كا َأو نموَت فُنعذرا
لِ  ُموا{ فنصب آخره ورفع )نحاول( على معنى إال  أو حتى. وفى إحدى القراءتين: }َتَقاِتُلوَنُهم  َأو  ُيس 

 تقاتلونهم حتى ُيسلموا. وقال الشاعر: -وهللا أعلم  -والمعنى 
تها * أو  يصنَع الحبُّ بى غير الذى َصَنَعا  ال أستطيع ُنزوعًا عن مود 

َنى فى األرض فتنصب )تسبقنى( وتجزمها.  وأنت قائل فى الكالم: لست ألبى إن لم أقتلك أو تسبق 
له؛ كما  كأن  الجزم فى جوازه: لسُت ألبى إن لم َيكن أحُد هذين، والنصب َعَلى َأن  آخره منقِطع عن أوه

لح أن ترد  )ال( على )ويضيق( فُعلم َأنها منقِطعة من  قالوا: ال يسُعنى شىء َويضيَق عنك، فلم َيص 
َت َواأَلَسَد ألكلك لمها جاءت الواو تُردُّ اسمًا على اسم قبله، وقبح أن  معناها. كذلك قول العرب: لو ُتِرك 
ل على الثانى نصب؛ َأال ترى أنك ال تقول لو ُتركت وُترك األسُد ألكلك.  ترد  الفعل الذى َرَفع األو 

 فِمن َها هنا أتاه النصب. وَجاز الرفع ألن الواو حرف َنَسق معروف فجاز فيه الوجهان للِعلهتين.
 

ِدِهم  ذاِلَك ِلَمن  َخافَ  َض ِمن َبع  ِكَننهُكُم اأَلر    َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيِد {} َوَلُنس 
 

 وقوله: }ذاِلَك ِلَمن  َخاَف َمَقاِمي...{
ُبوَن{ معناه: رزقى ِإيهكم  َقُكم  َأنهُكم  ُتَكذِ  َعُلون ِرز  معناه: ذلك لمن خاف مقامه بين َيَدى  ومثله قوله: }َوَتج 

قولون: قد ندمت َعَلى أنكم تكذِ بون والعرب تضيف أفعالها إلى أنفسها وإلى ما ُأوقعت عليه، في
  ضربى إيهاك وندمت َعَلى ضربك فهذا من ذلك وهللا أعلم.
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ُت ِمن ُكلِ  َمَكاٍن َوَما ُهَو ِبَميِ ٍت َوِمن َوَرآِئِه َعَذاٌب   َغِليٌظ {} َيَتَجرهُعُه َواَل َيَكاُد ُيِسيُغُه َوَيأ ِتيِه ال َمو 
 

 وقوله: }َواَل َيَكاُد ُيِسيُغُه...{
فهو ُيسيغه. والعرب قد تجعل )ال يكاد( فيما قد ُفعل وفيما لم ُيفعل. فأمها ما قد ُفِعل فهو َبي ن هنا من  

ِلى فى  ِل َيغ  قُّوِم َطَعاُم اأَلثيِم كالُمه  ذلك ألن هللا عزه َوجل  يقول َلِما جعله لهم طعامًا }ِإنه َشَجر َة الزه
ُيسيغونه.وأمها ما دخلت فيه )كاد( ولم ُيفعل فقولك فى الكالم:  الُبُطوِن{ فهذا أيضًا عذاب فى بطونهم

َرَج َيَدُه َلم  َيَكد  َيراَها{ فهذا عندنا  وهللا أعلم  -ما أتيته وال ِكدت، وقول هللا عز  وجل  فى النور }ِإَذا َأخ 
ت، وكيف أنه ال يراها. وقد قال ذلك بعض الفقهاء ألنها ال ُترى فيما هو دون هذا من الظلما -

 بظلمات قد ُوصفت بأشد  الوصف.
ثنا الفراء: قال: حدثنى ِحبهان عن الكلبى  عن أبى صالح  ُت ِمن ُكلِ  َمَكاٍن{: حده وقوله: }َوَيأ ِتيِه ال َمو 
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ُت( يعنى: يأتيه العذاب من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن  عن ابن عباس قال: )يأِتِيه الَمو 
َشب عن إبراهيم التهي ِمى  قال: من كل َشَعرة.شماله. حدثنى ُهَشيم ع  ن العوهام بن َحو 

وقوله: }َوَما ُهَو ِبَميِ ٍت{ العرب إذا كان الشىء قد مات قالوا: مي ت وميِ ت. فإن قالوا: هو ميت إن 
ام  َعَلى )مي ت(. ضربته قالوا: مائت ومي ت. وقد قرأ بعض القراء }ِإنهك َماِئٌت َوِإنهُهم  َماِئُتون{ وقراءة العو 

وكذلك يقولون هذا سي د قومه وما هو بسائدهم عن قليل، فيقولون: بسائدهم وسي دهم، وكذلك يفعلون 
ت مثل طمع، يقال: َطِمٌع إذا ُوصف بالطمع، ويقال هو طامع أن ُيصيب منك خيرًا،  فى كل نع 

وهو كريم إذا كان موُصوفًا ويقولون: ُهو سكران إذا كان فى سكره، وما هو ساكر عن كثرة الشراب، 
 بالكرم، فإن نويت َكَرمًا يكون منه فيما ُيستقَبِل قلت: كارم.

 
  المعاني الواردة في آيات سورة ) إبراهيم (
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ٍم َعاِصٍف اله َيق   يُح ِفي َيو  ت  ِبِه الرِ  َتده َماُلُهم  َكَرَماٍد اش  ِدُروَن ِممها َكَسُبوا  َعَلى } مهَثُل الهِذيَن َكَفُروا  ِبَربِ ِهم  أَع 
اَلُل ال َبِعيُد { ٍء ذاِلَك ُهَو الضه  َشي 

 
}...  وقوله: }مهَثُل الهِذيَن َكَفُروا  ِبَربِ ِهم 

يُح{ والَمَثل لألعمال والعرب تفعل ذلك: قال  ت  ِبِه الرِ  َتده َماُلُهم  َكَرَماٍد اش  أضاف الَمَثل إليهم ثم قال }أَع 
ة.  هللا عز  وجل   ٌة{ والمعنى َترى وجوَههم مسود  َوده َم الِقَياَمِة َتَرى الهِذيَن َكَذُبوا َعَلى هللِا ُوُجوُهُهم ُمس  }َوَيو 

وذلك عربى  ألنهم يجدون المعنى فى آِخر الكلمة فال يبالوَن ما وقع على االسم المبتدأ. وفيه أن تُكره 
َمِن ِلُبُيوِتِهم  ُسُقفًا{ فأِعيدت الالم ما وقع على االسم المبتدأ َعلى الثانى كقوله }لَ  ُفُر ِبالرهح  َجَعل َنا ِلَمن  َيك 

فى البيوت ألنها التى تراد بالسقف ولو خفضت ولم تظهر الالم كان َصوابًا كما قال هللا عز وجل 
ِر ال َحَراِم ِقَتاٍل فيه{. ه  َأُلوَنَك َعِن الشه  }َيس 

هم  َكَرَماٍد( كان جائزًا ولم أسمعه فى القراءة. وقد أنشدنى فلو َخَفض قارئ األعمال فقال )أعمالِ 
 بعضهم:

ِيها وئيدًا * أجنداًل يحملن َأم حديَدا  ما للِجَماِل َمش 
 أراد ما للجمال ما لمشيها وئيدًا. وقال اآلخر:

 ذِرينى إن أمرِك لن يطاَعا * وما ألفيتِنى ِحِلمى ُمَضاَعا
 ير ولو رفعته كان َصوابا.فالحلم منصوب باإللقاء على التكر 

ٍم َعاِصٍف{ فجعل العصوف تابعًا لليوم فى إعرابه، وإنما العُصوف للريح. وذلك جائز  وقال }ِفي َيو 
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على جهتين، إحداهما أن العصوف وإن كان للريح فإن اليوم يوصف به؛ ألن الريح فيه تكون، فجاز 
. وقد  أنشدنى بعضهم: أن تقول يوم َعاصف كما تقول: يوم بارد ويوم حار 

 * يومين غيمين ويومًا شمسًا *
فوصف اليومين بالغيمين وإنما يكون الغيم فيهما. والوجه اآلخر أن يريد فى يوم َعاِصِف الريح 

ل الكلمة كما قال الشاعر:   فتحذف الريح ألنها قد ذكرت فى أو 

(3/19) 

 

 سفُ فيضحُك عرفاَن الدروع جلوُدنا * إذا جاء يوم مظلُم الشمس كا
ًة فلم ا جاء  يريد كاسف الشمس فهذان وجهان. وإن نويت أن تجعل )عاصف( من نعت الريح خاص 

 بعد اليوم أتبعته إعراب اليوم وذلك من كالم العرب أن ُيتبعوا الخفض الخفض إذا أشبهه.
 قال الشاعر:

نا بمستحِصد األوتار محلوج ام أعيِنها * ُقط   كَأنهما ضربت قد 
 وقال اآلخر:

 ك ُسنهة وجه غيِر ُمقرَفٍة * َمل َساء ليس بها خال َواَل َنَدبُ تري
وان وقد أنشدنى هذا البيت بخفٍض: َكيف تقول: ُتريك ُسنهة وجه  قال: سمعت الفراء قال: قلت ألبى َثر 

غيَر مقرفة؟ قال: تريك سن ة وجه َغي َر مقرفة. قلت له: فأنِشد فخفض )غير( َفأعدت القول َعليه 
 ذى تقول أنت أجود مم ا أقول أنا وكاَن إنشاده على الخفض. وقال آخر:فقال: ال

 وإيهاكم وَحيهة بطِن واٍد * َهُموِز الناب ليَس لكم ِبِسى  
ُر َضب  َخِرٍب. والوجه أن يقول: ُسنهَة وجه غي َر  لون أن العرب تقول: هذا ُجح  وِمم ا يرويه نحويُّونا األوه

ٍر ضب  خِرٌب. وقد ُذكر عن يحيى بن وثهاب أنه قرأ مقرقة، وَحيهَة بطِن واد ه موَز الناب، وهذا ُجح 
زهاُق ُذو الُقوهة الَمِتيِن{ فخفض المتين وبه أَخذ األعمش. والوجه أن يرفع )المتين(  }ِإنه هللَا ُهَو الره

:  أنشدنى أبو الَجر اح الُعَقيلى 
 وصٌل إذا انحل ت ُعَرا الَذن بيا صاِح َبلِ غ َذِوى الزوَجات ُكلِ هم * أن ليس 

( خفض )الزوجات( وهو منصوب ألنه نعت لذوى.  فأتبع )كل 
 

ُتُكم  َوَما  َلف  َد ال َحقِ  َوَوَعدتُُّكم  َفَأخ  َ َوَعَدُكم  َوع  ُر ِإنه ّللاه ي َطاُن َلمها ُقِضَي اأَلم  َكاَن ِلَي َعَلي ُكم  مِ ن } َوَقاَل الشه
ِرِخيه ُسل َطاٍن ِإاله َأن دَ  ِرِخُكم  َوَمآ َأنُتم  ِبُمص  ُتم  ِلي َفاَل َتُلوُموِني َوُلوُموا  َأنُفَسُكم  مهآ َأَنا  ِبُمص  َتَجب  ُتُكم  َفاس   َعو 

ُل ِإنه الظهاِلِميَن َلُهم  َعَذاٌب َأِليٌم { ُتُموِن ِمن َقب  َرك  ُت ِبَمآ َأش    ِإنِ ي َكَفر 
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...{وقوله: }مهآ َأَنا  ِبمُ  ِرِخيه ِرِخُكم  َوَمآ َأنُتم  ِبُمص   ص 
أى الياُء منصوبة؛ ألن الياء من المتكل م تسكن إذا تحرك َما قبلها وُتنصب إرادة الهاء كما قرئ }لكم 

ت إلى الفتح الذى كان لها.  دينكم ولَى دين{ )وِلى دين( فنصبت وُجزمت. فإذا َسكن ما قبلها ُرد 
( َساك ِرِخى  كت إلى َحركة قد كانت لها. فهذا والياء من )ُمص  نة والياء بعدها من المتكلم َساكنة فحرِ 

 مطهِرد فى الكالم.
َياَى ومَماتى{.  ومثله }َيا َبِنىه ِإنه ّللا  { ومثله }َفَمن  َتِبَع ُهَداَى{ ومثله }َمح 

ثنى { األعمش ويحيى بن وثهاب جميعًا. َحده ِرِخيه ن عن  وقد خفض الياء من قوله }ِبُمص  القاسم بن َمع 
األعمش عن يحيى أنه خفض الياء. قال الفراء: ولعلها من َوه م الُقرهاء طبقة يحيى فإنه قل من َسلم 
( خافضة للحرف كله، والياء من المتكل م خارجة  منهم من الَوه م. ولعله َظن أن الباء فى )بمصرخى 

ِلِه َجَهنهَم{ ظنُّوا من ذلك. ومما نرى أنهم أوهُموا فيه قوله }ُنَولِ ِه مَ  أن الجزم  -وهللا أعلم  -ا َتَولهى وُنص 
 فى الَهاء؛ والهاُء فى موضع نصب، وقد انجزم الفعل قبلها بسقوط الياء منه.

ث مندل بن على  الَعَنِزى  عن األعمش قاَل: كنت  َلت  ِبِه الشَياِطيُن{ وحده ومم ا أوهموا فيه قوله }َوَما َتَنزه
وَن{ بنصب الالم من )حوله(  عند إبراهيم َتِمع  َلُه َأاَل َتس  ف ]يقرأ[ }َقاَل ِلَمن  َحو  الَنَخعى  وَطل حُة بن ُمَصرِ 

ِله{ قال قلت: اَل، ِإنما هى )َحوَله( قال:  فقال إبراهيم: ما تزال تأتينا بحرف أشنع، إنما هى }ِلَمن  َحو 
ِلِه( قال األعمش. قلت: لحنتما ال أجالسكما فقال ِإبراهيم ياطلحة كيف تقول؟ قال: كما قلَت )لمن  َحو 

 اليوم. وقد سمعت بعض العرب ُينشد:
  قال لها هل لك يا تاِفيِ  * قالت له َما أنَت بالمرِضى  
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( فإن يك ذلك َصحيحًا فهو مما يلتقى من الساكنين فُيخفض اآلِخر منهما، وإن  فخفض الياء من )فى 
ل فى الفتح: أ ال ترى أنهم يقولون: لم أره ُمُذ اليوم وُمِذ اليوم والرفع فى الذاِل هو الوجه؛ كان له أص 

 ألنه أصل حركة ُمذ والخفض جائز، فكذلك الياء من مصرخى  ُخفضت ولها أصل فى النصب.
ُتُموِن{ هذا قول إبليس. قال لهم: إنى كنت كفرت بما أشركتمون يعنى  َرك  ُت ِبَمآ َأش  باَّلل وقوله }ِإنِ ي َكَفر 

ى عن االسم ب. ل( فجعل )َما( فى مذهب َما يؤد   عز وَجل )ِمن  َقب 
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ِض َما َلَها ِمن َقَراٍر { ِق اأَلر  ُتثهت  ِمن َفو   } َوَمثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اج 
 

}... ُتثهت   وقوله: }َوَمثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اج 
َثل بالكاف التى فى شجرة. ولو نصبت المثل. ُتريد: وضرب هللا مثَل كلمٍة خبيثة. وهى فى رفَعت المَ 

 قراءة ُأَبي  )وضرب مثاًل كلمة خبيثة( كشجرة خبيثة وكل صواب.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) إبراهيم (
ِل الثهاِبِت ِفي ال َحيَ  َعُل ّللاهُ َما } ُيَثبِ ُت ّللاهُ الهِذيَن آَمُنوا  ِبال َقو  َيا َوِفي اآلِخَرِة َوُيِضلُّ ّللاهُ الظهاِلِميَن َوَيف  ن  اِة الدُّ

 َيَشآُء {
 

َحَياِة...{ ِل الثهاِبِت ِفي ال   وقوله: }ُيَثبِ ُت ّللاهُ الهِذيَن آَمُنوا  ِبال َقو 
قالَها إذا كان من أهل يقال: بال إله إال هللا فهذا فى الدنيا. وإذا سئل عنها فى القبر بعد موته 

عادة، وإذا كان من  أهل الشقاوة لم يقلها. فذلك قوله  }َوُيِضلُّ ّللاهُ الظهاِلِميَن{ عنها  -عزه وجل   -السه
َعُل ّللاهُ َما َيَشآُء{ أى ال تنكروا له قدرًة وال ُيسأل عما َيفعل.  أى عن قول ال إله إال هللا }َوَيف 

 
نَ  َلو  َقَراُر {} َجَهنهَم َيص   َها َوِبئ َس ال 

 
َنَها...{ َلو    وقوله: }َجَهنهَم َيص 
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منصوبة َعَلى َتفسير )َداَر الَبَواِر( فرد  َعليَها ولو رفعت على االئتناف إذا انفصَلت  من اآلية كاَن 
رها؛ كم ا قال }ِبشرٍ  صوابا. فيكون الرفع َعلى وجهين: أحدهما االبتداء. واآلخر أن ترفعها بعاِئد ِذك 

 ِمن  َذِلُكُم النهاُر َوَعَدَها هللُا الهِذيَن َكَفُروا{.
 

لِ  َناُهم  ِسر ًا َوَعالِنَيًة مِ ن َقب  ِفُقوا  ِممها َرَزق  اَلَة َوُين  ٌم اله َبي ٌع } ُقل لِ ِعَباِدَي الهِذيَن آَمُنوا  ُيِقيُموا  الصه  َأن َيأ ِتَي َيو 
 ِفيِه َواَل ِخاَلٌل {

 
اَلَة...{  وقوله: }ُقل لِ ِعَباِدَي الهِذيَن آَمُنوا  ُيِقيُموا  الصه

معنى أمر؛ كقولك: قل لعبدهللا يذهب  عنا،  -وهللا أعلم  -ُجِزمت )ُيِقيُموا( بتأويل الجزاء. ومعناه 
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َجزُمه  تريد: اذهب عنا فُجِزَم ِبني ة الجواب للجزم، َوتأويله األمر ولم ُيجزم على الحكاية. ولو كان
ه  ض الحكاية لجاز أن تقول: قلت لَك تذهب  يا هذا وإنما ُجِزم كما ُجِزم كما ُجِزَم قوله: َدع  على َمح 

، }َفذ { والتأويل  َ َيَنم  ِفُروا ِللهِذيَن اَل  َ ذ -وهللا أعلم  -ُروَها َتأ ُكل  َتأ ُكل. ومثله }ُقل  ِللهِذيَن آَمُنوا َيغ  روَها َفل 
ُجوَن{ ومثله َسُن{. َير   }َوُقل  لِعَباِدى َيُقوُلوا الهتِى ِهَى َأح 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) إبراهيم (

ُصوَها ِإنه اإلن َساَن َلَظُلوٌم َكفهارٌ  ِ اَل ُتح  َمَت ّللاه وا  ِنع  ُتُموُه َوِإن َتُعدُّ  { } َوآَتاُكم مِ ن ُكلِ  َما َسَأل 
 

ُتُموُه...{: }َوآَتاكُ -تبارك وتعالى  -وقوله    م مِ ن ُكلِ  َما َسَأل 
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ُتُموُه( وكأنهم ذهبوا  ( إلى )َما( وهى قراءة العام ة. وقد قرأ بعضهم )َوآَتاُكم مِ ن ُكلٍ  َما َسَأل  تضيف )كل 
إلى أنا لم نسأل هللا َعزه َوجل شمسًا وال قمرًا وال كثيرًا من ِنعَمه، فقال: وآتاكم من كلٍ  مالم تسألو 

؛ ألن المعنى  ل أعجب إلى  آتاكم من كلِ  ما َسألتموه لو  -وهللا أعلم  -فيكون )ما( جحدًا. والوجه األو 
لكم، َأال ترى َأنك تقول للرجل لم يسأل شيئًا: وهللا أُلعطينهك  سألتموه، كأنك قلت: وآتاكم كل ُسؤ 

لَك: ما بلغته مسألتك وإن لم تسأل.  ُسؤ 
 

َناَم {} َوِإذ  َقاَل ِإب َراهِ  ُبَد اأَلص  ُنب ِني َوَبِنيه َأن نهع  َبَلَد آِمنًا َواج  َعل  َهاَذا ال   يُم َربِ  اج 
 

َناَم...{ ُبَد اأَلص  ُنب ِني َوَبِنيه َأن نهع   وقوله: }َواج 
أَهل الحجاز يقولون: َجَنبنى، وهى خفيفة. وأَهل نجد يقولون: َأجنبنى شرهه وجنهبنى شرهه. فلو قرَأ 

( ألصاب ولم َأسمعه من قارىء.قارى  ِنب ِنى َوَبِنىه  ء: )َوَأج 
 

ِم َربهَنا ِلُيِقيُموا  الصه  ِتَك ال ُمَحره يهِتي ِبَواٍد َغي ِر ِذي َزر ٍع ِعنَد َبي  َكنُت ِمن ُذرِ  بهَنآ ِإنهي َأس  ِئَدًة } ره َعل  َأف  اَلَة َفاج 
ُهم   ُزق  ِوي ِإَلي ِهم  َوار  ُكُروَن {مِ َن النهاِس َته    مِ َن الثهَمَراِت َلَعلهُهم  َيش 

 
يهِتي...{ َكنُت ِمن ُذرِ   وقوله: }ِإنهي َأس 

يهِتي{ ولم يأت منهم بشىء يقع َعليه الفعل. وهو جائز: أن تقول: قد أَصبنا  َكنُت ِمن ُذرِ  وقال }ِإنهي َأس 
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ى عن َبعض القوم كقولك: قد من بنى فالن، وقتلنا من بنى فالن وإن لم تقل: رَجاال، ألن )مِ  ن( تؤد 
  أصبنا من الطعام وشربنا من الماء. ومثله }َأن  َأِفيُضوا َعَلي َنا ِمَن الَماِء َأو  ِممها َرَزَقُكُم هللُا{.

(3/24) 

 

{ يقول: اجعل أفئدة من الناس تريدهم؛ كقولك: رأيت فالنا يهِوى نحوك أى يريدك.  ِوي ِإَلي ِهم  وقوله }َته 
{ يريد ردفكم، وكما  وقرأ ( بنصب الواو، وبمعنى تهواهم كما قال }َرِدَف َلُكم  َوى إَلي ِهم  بعض القر اء )َته 

 قالوا: َنقدت لها مائة أى َنقدتها.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) إبراهيم (
ئِ  ُفُهم  َوَأف  َتدُّ ِإَلي ِهم  َطر  ِنِعي ُرُءوِسِهم  اَل َير  ِطِعيَن ُمق   َدُتُهم  َهَوآٌء {} ُمه 

 
}... ُفُهم  َتدُّ ِإَلي ِهم  َطر   وقوله: }اَل َير 

َلُم َتأ ِويَلُه إاله هللُا  رفعت الطرف بيرتد واستأنفت األفئدة فرفعتها بهواء؛ كما قال فى آل عمران }َوَما َيع 
 َوالرهاِسُخوَن فِى الِعل م{ استأنفتهم فرفعتهم بيقولون ال بيعلم.

 
َوتَ } َوَأنِذِر ا َنآ ِإَلى َأَجٍل َقِريٍب نُِّجب  َدع  َم َيأ ِتيِهُم ال َعَذاُب َفَيُقوُل الهِذيَن َظَلُموا  َربهَنآ َأخِ ر  َك َوَنتهِبِع لنهاَس َيو 

ُل َما َلُكم  مِ ن َزَواٍل { ُتم  مِ ن َقب  َسم  ُسَل َأَوَلم  َتُكوُنوا  َأق   الرُّ
 

 ُقوُل...{وقوله: }َيأ ِتيِهُم ال َعَذاُب َفيَ 
 َرف ع تابع ليأتيهم وليَس بجواب لألمر ولو كان جوابا لجاز نصبه ورفعه، كما قال الشاعر:

 َيا ناق سيرى َعَنقًا فسيحا * إلى ُسليمان فَنستريَحا
والرفع على االستئناف. واالئتناف بالفاء فى جواب األمر حسن، وكان شيخ لنا يقال له: العالء بن 

حابه وهو الذى ع -َسيابة   يقول: ال أنصب بالفاء َجَوابا لألمر. -لم ُمَعاذا الَهرهاء وأص 
 

َنا َلُكُم األَ  َنا ِبِهم  َوَضَرب  َثاَل {} َوَسَكنُتم  ِفي َمَساِكِن الهِذيَن َظَلُموا  َأنُفَسُهم  َوَتَبيهَن َلُكم  َكي َف َفَعل   م 
 

}...  وقوله: }َوَتَبيهَن َلُكم 
حاب عبدهللا: }و  {.وأص   ُنَبيِ ن  َلُكم 
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  المعاني الواردة في آيات سورة ) إبراهيم (
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ِجَباُل { ُرُهم  ِلَتُزوَل ِمن ُه ال  ُرُهم  َوِإن َكاَن َمك  ِ َمك  َرُهم  َوِعنَد ّللاه  } َوَقد  َمَكُروا  َمك 
 

ِجَباُل...{ ُرُهم  ِلَتُزوَل ِمن ُه ال   وقوله: }َوِإن َكاَن َمك 
ء َعَلى كسر الالم ونصب الفعل من قوله }ِلَتُزوَل{ يريدون: ما كانت الجباُل لتزول من فأكثر القرا

ثنا محمد قال  مكرهم. وقرأ عبدهللا بن مسعود )َوَما كان مكُرهم لتزول منه الجبال( حد 
ُرهُ  -وكان ثقة ورعًا  -حدثنا الفراء يقال له غالب بن نجيح  م  َلَتُزوُل أن َعلي ا كان يقرأ: )وإن  َكاَن َمك 

ُرُهم  َلَتُزوُل ِمن ه( فعلى معنى قراءة على   ِمن ه( بنصب الالم األولى ورفع الثانية. فمن قرأ: )وإن  َكاَن َمك 
 أى مكروا مكرًا عظيمًا كادت الجباُل تزول منه.

 
ِتقَ  ِدِه ُرُسَلُه ِإنه ّللاهَ َعِزيٌز ُذو ان  ِلَف َوع  َسَبنه ّللاهَ ُمخ   اٍم {} َفاَل َتح 

 
ِدِه ُرُسَلُه...{ ِلَف َوع  َسَبنه ّللاهَ ُمخ   وقوله: }َفاَل َتح 

لف( إلى الوعد ونصبت الرسل على التأويل. وإذا كان الفعل يقع على شيئين مختلفين  أضفت )ُمخ 
مثل كسوتك الثوب وأدخلتك الدار فابدأ بإضافة الفعل إلى الرجل فتقول: هو كاسى َعبِدهللا ثوبًا، 

ه الدار. ويجوز: هو كاسى الثوب عبَدهللا ومدخل الدار زيدًا، جاز ذلك ألن الفعل قد يأخذ وُمدخلُ 
 الدار كأخذه َعبدهللا فتقول: أدخلت الدار وكسوت الثوب. ومثله قول الشاعر:

 ترى الثور فيها ُمدخَل الظلِ  رأَسه * َوسائره باٍد إلى الشمس أجمعُ 
خل( إلى )الظل( وكان الوج  ه أن يضيف )مدخل( إلى )الرأس( ومثله:فأضاف )ُمد 

 ُرب  ابن عمه لُسَليمى مشمعل   * طبهاخ َساعاِت الكرى زاد الكِسل  
 ومثله:

حتى * كناحت يوم صخرًة بَعِسيل نى بخير ال أكوَنن  وِمد   فِرش 
 وقال آخر:

 * يا سارَق الليلِة أهَل الدار *
بعض النحوي ين ينصب )الليلة( ويخفض )أهل( فأضاف َسارقا إلى الليلة ونصب )أهل الدار( وكان 
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 فيقول: يا َسارق الليلَة أهِل الدار.
  * وكناحت يومًا صخرٍة *
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وز. كقولَك: أنت َصاحُب اليوَم ألِف  مًا لكان الذى قالوا َأج  وليس ذلك حسنًا فى الفعل ولو كان اس 
احب إنما يأخذ واحدًا وال يأخذ الشيئين ، والِفعل قد ينصب الشيئين، ولكن إذا دينار، ألن الصه

اعترضت صفة بين خافض وما َخَفض جاز إضافته؛ مثل قولك: هذا ضارُب فى الدار أِخيه، وال 
 يجوز إال  فى الشعر، مثل قوله:

يهٍة وأَغاثه * َعَلى الماء قوم بالهراوات ُهوجُ   تروهَح فى ِعمِ 
ر عن أنيابه جلِد رأسه * لهن  كأشباه الز ِ   َجاج ُخُروجمؤخِ 

 وقال اآلخر:
َحِرين َجواِده * إذا لم ُيَحام ُدون أنثى َحليُلَها  وكرهار دوَن المج 

وزعم الكسائى أنهم يؤثرون النصب إذا حالوا بين الفعل المضاف بصفة فيقولون: ُهَو ضاِرُب فىغير 
نوا. وليَس قول من قال )مُ  َدُه ُرُسِله( وال }ُزيِ َن شىء أخاه، يتوههُمون إذا حالوا بينهما أنهم نوه ِلَف َوع  خ 

ر ذلك. ونحويُّو أهِل المدينة ينشدون قوله: { بشىء، وقد ُفس  ِرِكيَن َقت ُل َأو اَلَدُهم  ُشَركاِئهم   ِلَكِثيٍر ِمَن الُمش 
نًا * َزجه الَقلوَص أبى َمَزاَده   ُتها ُمتَمكِ   َفَزَجج 

 قال الفراء: باطل والصواب:
 أُبو َمَزاَده  * * َزجه الَقلوصِ 

 
َشى ُوُجوَهُهم  النهاُر {  } َسَراِبيُلُهم مِ ن َقِطَراٍن َوَتغ 

 
 قوله: }َسَراِبيُلُهم مِ ن َقِطَراٍن...{

عامهة القراء مجمعون على أن القِطران حرف واحد مثل الظهِربان. حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال: 
ثنى ِحبهان عن الكلبى  عن أبى َص  رآٍن{: قد انتهى َحر ه، قرأها وحده رها }ِمن  ِقط  الح أن ابن َعباس فس 

رًا{.  ابن عبهاس كذلك. قال أبو زكري ا، وهو من قوله: }َقاَل آُتوِنى ُأف ِرغ  َعَلي ِه ِقط 
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) الحجر (
ِلِمينَ  َبَما َيَودُّ الهِذيَن َكَفُروا  َلو  َكاُنوا  ُمس   { } رُّ
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ِلِميَن...{ َبَما َيَودُّ الهِذيَن َكَفُروا  َلو  َكاُنوا  ُمس  : }رُّ   قوله عز  وجل 
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ة الذين كفروا إنما تكون فى اآلخرة؟ فيقال: إن  يقال: كيف دخلت )رب( على فعل لم يكن؛ ألن مود 
يما لم يكن منه كمجراه فى القرآن نزل وعُده ووعيده وما َكان فيه، َحق ا فإنه ِعيان، فجرى الكالُم ف

{ وقوله: }َوَلو  َتَرى  ِرُموَن َناِكُسو ُرُءوِسِهم  ِعنَد َربِ ِهم  الكائن. أال ترى قوله عز َوجل: }َوَلو  َتَرى إِذ الُمج 
نى، وأن القائل يقول إذا َنَهى أو َأَمر فعَصاه  إذ  َفِزُعوا{ كأنه َماض وهو منتظر لصدقه فى الَمع 

دق المأمور: أَما و هللا لُربِ  ندامة لك َتذُكر قولى فيها، لعلمه أنه سيندم ويقول: فقول هللا َعز وجل أص 
 من قول المخلوقين.

 
ُلوٌم { َيٍة ِإاله َوَلَها ِكَتاٌب مهع  َنا ِمن َقر  َلك   } َوَمآ أَه 

 
ُلوٌم...{ َيٍة ِإاله َوَلَها ِكَتاٌب مهع  َنا ِمن َقر  َلك   وقوله: }َوَمآ أَه 

َيٍة ِإال  َلَها ُمن ِذُروَن{ وهو لو ل َنا ِمن  َقر  َلك  م يكن فيه الواو كان َصوابا كما قال فى موضع آخر: }َوَما أَه 
كما تقول فى الكالم: َما رأيت أحدًا إال  وعليه ثياب وإن شئت: إال  عليه ثياب. وكذلك كل اسم نِكرة 

بصلتها بعد إال . فإن كان الذى وقع َعَلى النكرة  جاء خبره بعد إال ، والكالم في النكرة تام  فافعل ذلك
ناِقصًا فال يكون إال  بطرح الواو. ومن ذلك، ما أظن درهمًا إال  كافَيك وال يجوز إال وهو كافيك، ألن 
الظن  يحتاج إلى شيئين، فال تعترُض بالواو فيصيَر الظن  كالمكتفى من األفعال باسم واحٍد. وكذلك 

( إذا جاء الفعل بعد )إال ( لم يكن فيه الواو. فخطأ أن أخوات ظننت وكان َوأ شباُهها وإن  وأخواتها )وإن 
 تقول: إن رجاًل وهو قائم، أو أظن  رجال وهو قائم، أو ما كان رجل إال  وهو قائم.

ويجوز فى ليس خاصة أن تقول: َليس أحد إال  َوهو هكذا، ألن الكالم قد ُيتوه م تمامه بليس وبحرٍف 
، أال ترى أنك ال نكرة أال  ترى أنك تقول: ليس أحد، وَما من أحٍد فجاز ذلك فيها ولم َيُجز فى َأظن 

  تقول َما أظن  َأحدًا. وقال الشاعر:
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 ِإذا ما ُستوُر البيت ُأرِخين لم يكن * سراج لنا إال  َوَوجُهك أنور
 فلو قيل: إال  وجهك أنور كان صوابًا.

 وقال آخر:
 ى من يد طاب ريحها * مَن الناس إال  ريُح كفهيك أطيبوما َمس  كف  

َسِلين إال ِإنهُهم  َلَيأ ُكُلوَن الطهعام{ فهذا َلَك ِمَن الُمر  َنا َقب  َسل   فجاء بالواو وبغير الواو. ومثله قوله: }َوَما َأر 
دًا صلح ما بعد )إال   ( فيها بالواو الموضع لو كان فيه الواوَصلح ذلك. وإذا أدخلت فى )َكان( َجح 

َوبغير الواو. وإذا أدخلت االستفهام وَأنت تنوى به الجحد صلح فيها بعد )إال ( الواو وطرح الواو. 
 كقولك: وَهل كان أحد إال  َوله حرص َعَلى الدنيا، وإال  له حرص َعَلى الدنيا.

سى َورأيت فإن  الواو فيهن  َأسهل، ألنهن / ا توام  )ي َبَح َوَأم  عنى تام ات( فى حال، وَكان وليَس فأمها َأص 
 وأظن ُبنيَن َعَلى النقص. ويجوز أن تقول: ليس َأحد

إال  وله معاش: وإن َألقيت الواو فصواب، ألنك تقول: ليس أحد فتقف فيكون كالمًا. وكذلك الفى 
واو فى التمام التيرئة وغيرها. تقول: اَل رجَل وال ِمن رجل يجوز فيما يعود بذكره بعد إال  الواُو وغير ال

، فدخول  وال يجوز ذلك فى َأظن  من قبَل أن الظن  ِخل قته اإللغاء: أال ترى أنك تقول: زيد قائم َأظن 
)َأظن( للشك فكأنه مستغنًى عنه، وليس بنفى وال يكون عن النفى مستغنيًا ألنك إنما تخبر بالخبر 

.على أنه َكائن أو غير َكائن، فال يقال للجحد: إنه َفضل من   الكالم كما يقال للظن 
 

َتأ ِخُروَن { ِبُق ِمن  ُأمهٍة َأَجَلَها َوَما َيس   } مها َتس 
 

َتأ ِخُروَن...{ ِبُق ِمن  ُأمهٍة َأَجَلَها َوَما َيس   وقوله: }مها َتس 
ل الكالم َعَلى تأنيثها، َوآِخره َعلَ  نى ولم يقل )تستأخر( ألن اأُلمهة لفظها لفٌظ مؤنهٌث، فُأخرج َأوه ى َمع 

 الرجال. ومثلها }كلهَما َجاَء ُأمًة َرُسوُلَها كذهُبوُه{ َولو قيل: كذ بته َكان َصوابا َوهو كثير.
 

  المعاني الواردة في آيات سورة ) الحجر (
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اِدِقيَن {  } لهو  َما َتأ ِتيَنا ِبال َمالِئَكِة ِإن ُكنَت ِمَن الصه
 

 ا...{َوقوله: }لهو  َما َتأ ِتينَ 
ِمِنيَن{.  َولوال َولوما لغتان فى الخبر َواالستفهام فأم ا الخبر فقوله }َلو ال َأنَتم  لُكنها ُمؤ 



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

 وقال الشاعر:
ِس ُكَميت لم ُأَبل *  * لوما هَوى ِعر 

 وهما ترفعان ما بعدهما.
َتنِى ِإَلى َأَجٍل َقِريٍب{ والمعنى َوَأما االستفهام فقوله: }لهو  َما َتأ ِتيَنا ِبال َمالِئَكِة{ َوقوله }َلو ال أَ  وهللا  -خهر 

 : هال  َأخهرتنى.-أعلم 
تجازوا أن يقولوا: لوالك ولوالى،  وقد استعملت العرب )لوال( فى الخبر وَكُثر بها الكالم حتى اس 

ها والمعنى فيهَما كالمعنى فى قولك: لوال أنا ولوال أنت فقد توضع الكاف َعَلى َأنها خفض والرفع في
واب. وذلك أنا لم نجد فيها حرفًا ظاهرًا ُخِفض، فلو كان ممها َيخفض ألوشكت أن ترى ذلك فى  الصه

الشعر؛ فإنه الذى يأتى بالمستجاز: وإنما دعاهم إلى أن يقولوا: لوالك فى موضع الرفع ألنهم يجدون 
وى أيضًا فى المكن ى يستوى لفظه فى الخفض والنصب، فيقال: ضربتك ومررت بك ويجدونه يست

الرفع والنصب والخفض، فيقال ضر َبنَا ومره بنا، فيكون الخفض والنصب بالنون ثم يقال قمنا ففعلنا 
تجازوا َأن يكون الكاف فى موضع )أنت( رفعًا إذ  كان إعراب  فيكون الرفع بالنون. فلهما كان ذلك اس 

 المكن ى بالدالالت ال بالحركات.
 قال الشاعر:

 أراَق دماءَنا * ولوالَك لم يعرض ألحسابنا َحَسم   أيطمع فينا َمن
 وقال آخر:

َت َكَما َهَوَى * بأجراِمِه ِمن  ُقلهة النِ يق ُمن َهِوى   ومنزلٍة لواَلَى ِطح 
 

َر َوِإنها َلُه َلَحاِفُظوَن { َنا الذِ ك  ل  ُن َنزه  } ِإنها َنح 
 

َر َوِإنها ل َنا الذِ ك  ُن َنزه  َلُه َلَحاِفُظوَن...{ وقوله: }ِإنها َنح 
يقال: إن الهاء التى فى )له( يراد بها القرآن )َحاِفُظوَن( أى راعون: ويقال: إن الهاء لمحمد َصلى هللا 

مد لحافظون.   عليه وسلم: وإنا لمح 

(3/30) 

 

ِرِميَن { ُلُكُه ِفي ُقُلوِب ال ُمج   } َكَذِلَك َنس 
 

ُلُكُه ِفي ُقُلوِب  ِرِميَن...{وقوله: }َكَذِلَك َنس   ال ُمج 
لكه( للتكذيب أى كذلك نسلك التكذيب. يقول: }نجعله فى قلوبهم أاله يؤمنوا{.  الهاء فى )َنس 
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 المعاني الواردة في آيات سورة ) الحجر (
ُرُجوَن { َماِء َفَظلُّوا  ِفيِه َيع  َنا َعَلي ِهم َبابًا مِ َن السه  } َوَلو  َفَتح 

 
َنا عَ  َماِء َفَظلُّوا ...{وقوله: }َوَلو  َفَتح   َلي ِهم َبابًا مِ َن السه

يعنى المالئكة فظلهت تصعد من ذلك الباب وتنزل }َلَقاُلوا إنما ُسكِ رت أبصارنا{ ويقال }ُسِكَرت{ 
. ويقال :  ومعناهما متقاِرب. فأما ُسكِ رت فُحبست، العرب: تقول: قد َسَكرت الريُح إذا َسَكَنت وركدت 

َواء.أُغشيت، فاِلغشاء   والحيس قريب من السه
 

َع َفَأت َبَعُه ِشَهاٌب مُِّبيٌن { م  َتَرَق السه  } ِإاله َمِن اس 
 

 وقوله: }َفَأت َبَعُه ِشَهاٌب مُِّبيٌن...{
 يقول: ال يخطفه، إمها َقَتله وإمها خبهله.

 
َنا ِفيَها َرَواِسَي َوَأن َبت َنا ِفيهَ  َناَها َوَأل َقي  َض َمَدد  ُزوٍن {} َواأَلر  ٍء مهو   ا ِمن ُكلِ  َشي 

 
َناَها...{ َض َمَدد   وقوله: }َواأَلر 

ُزوٍن{  ٍء مهو  َبت َنا ِفيَها{ أى فى الجبال }ِمن ُكلِ  َشي  َنا ِفيَها َرَواِسَي َوَأن  َقي  ط }َوَأل  أى َدَحوناَها وهو الَبس 
َصاص والنحاس والحديد فذلك الموزون  ة والره  .يقول: من الذهب والفضه

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) الحجر (

ُتم  َلُه ِبَراِزِقيَن { َنا َلُكم  ِفيَها َمَعاِيَش َوَمن لهس   } َوَجَعل 
 

َنا َلُكم  ِفيَها َمَعاِيَش...{  وقوله: }َوَجَعل 
ُتم  َلُه ِبَراِزِقيَن{ فمن فى موضع نصب يقول: جعلنا لكم فيها المعايش والعبيد  أراد األرض }َوَمن لهس 

  واإلماء.

(3/31) 

 

قد جاء أنهم الوحوش والبهائم و )َمن( ال ُيفرد بها البهائم وال ما سوى الناس. فإن َيكن ذلك على ما 
 ُروى َفُنرى أنهم ُأدخل فيهم المماليك، َعَلى َأنا ملهكناكم العبيد واإلبل والغنم وما أشبه ذلك. فجاَز ذلك.
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فض يراد: جعلنا لكم فيها معايش ولمن. وما أقله ما ترد العرب وقد يقال: إن )َمن( فى موضع خ
 مخفوضًا على مخفوض قد ُكِنى عنه. وقد قال الشاعر:

ط نفانف ِب َغو   ُتعلهق فى مثل السوارى ُسُيوُفنا * وما بينها والَكع 
 فرد  الكعب َعَلى )بينها( وقال آخر:

ق هاله سألت بذى الجماجم عنهم * وأبى ُنَعيم ذى ال  لِ واء الُمحر 
 فرد  )أبى نعيم( على الهاء فى )عنهم(.

 
ُتم  َلُه ِبَخاِزِنينَ  َناُكُموُه َوَمآ َأن  َقي  َمآِء َماًء َفَأس  َنا ِمَن السه َياَح َلَواِقَح َفَأنَزل  َنا الرِ  َسل   { } َوَأر 

 
َياَح َلَواِقَح...{ َنا الرِ  َسل   وقوله: }َوَأر 

يَح لواِقَح فجمع اللواقح والريُح واحدة ألن الريح فى معنى جمع؛ وتقرأ )الريح( قرأها حمزة.  فمن قال الرِ 
أال ترى َأنك تقول: جاءت الريح من كل  مكان، فقيل: لواقح لذلك. كما قبل: تركته فى أرٍض أغفال 

 وَسَباسب )قال الفراء: أغفال: ال علم فيها( ومهارق وثوب أخالق. ومنه قول الشاعر:
 قميصى أخالق  * شراِذٌم َيضحك ِمنه التهواق  جاء الشتاُء وَ 

 وأم ا من قال )الرياَح لواَقح( فهو َبي ن. ولكن يقال: إنما الريح ُمَلِقحة ُتل ِقح الشجر.
فكيف قيل: لواقح؟ ففى ذلك معنيان أحدهما أن تجعل الريح هى التى َتل َقح بمرورها على التراب 

ريح القح. كما يقال: ناقه القح. ويشهد على ذلك أنهه وصف ريح والماء فيكون فيها اللهَقاح، فيقال: 
العذاب فقال: }َعَلي ِهُم الريَح الَعِقيم{ فجعلها عقيمًا إذ  لم َتل َقح. والوجه اآلخر أن يكون وصفها باللهق ح 

 وإن كانت ُتلِقح كما قيل: ليل نائم والنوم فيه، وسر  كاتم وكما قيل:
  توم ** الناطق المبروز والمخ
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َعل، كما جاز فاِعل لمفعول إذ  فجعله مبروزا َعَلى غير فعل، أى إن ذلك من صفاته فجاز مفعول لُمف 
 لم يرده البناء على الفعل.

 
َتأ ِخِريَن { َنا ال ُمس  ِدِميَن ِمنُكم  َوَلَقد  َعِلم  َتق  َنا ال ُمس   } َوَلَقد  َعِلم 

 
َنا ال مُ  َتأ ِخِريَن...{وقوله: }َوَلَقد  َعِلم  َنا ال ُمس  ِدِميَن ِمنُكم  َوَلَقد  َعِلم  َتق   س 

الة،  وذلك أن النبىه َصلهى هللا عليه وسلم قال: إن هللا ومالئكته يصل ون على الصفوف اأُلَول فى الص 
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ل؛  فابتدرها الناس وأراد بعض المسلمين أن يبيع داره النائية ليدنو من المسجد فيدرَك الصَف األو 
َتأِخرين{ فإنها نجزيهم َعَلى  -عزه وجل   -أنزل هللا ف ِدمين ِمن ُكم  َوَلَقد  َعِلمَنا الُمس  َتق  َنا الُمس  }َوَلَقد  َعِلم 

 ني اتهم فَقره الناُس.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) الحجر (
ُنوٍن  َنا اإِلنَساَن ِمن َصل َصاٍل مِ ن  َحَمٍإ مهس   {} َوَلَقد  َخَلق 

 
 قوله: }ِمن َصل َصاٍل...{

نون: المتغي ر وهللا أعلم  ار والمس  ويقال: إن الصلصال طين ُحر  ُخِلط برمل فصار يصلصل كالَفخه
نين.  أخذ من سَنن ت الَحَجر على الحجر، والذى يخرج مما بينهما يقال له: السه

 
ُموِم { ُل ِمن نهاِر السه َناُه ِمن َقب   } َوال َجآنه َخَلق 

 
ُموِم...{  وقوله:}ِمن نهاِر السه

يقال: إنها نار دونها الِحَجاب. قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثنى ِحب ان عن رجل عن 
موم وهى نار دونها الحجاب }وهذا  -الحسن قال: خلق هللا عزه وجله  الجان  أبا الجن  من نار الس 

 الحجاب{.الصوت الذى تسمعونه عند الصواعق من انعطاط 
 

وِحي َفَقُعوا  َلُه َساِجِديَن { ُت ِفيِه ِمن رُّ ُتُه َوَنَفخ  ي   } َفِإَذا َسوه
 

 وقوله: }َفَقُعوا  َلُه َساِجِديَن...{
وا َلُه ُسجهدا{.  سجود تحيهة وطاعة ال لربوبي ة وهو مثل قوله فى يوسف }َوَخرُّ

 
  المعاني الواردة في آيات سورة ) الحجر (
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َلِصيَن { }  ِإاله ِعَباَدَك ِمن ُهُم ال ُمخ 
 

َلِصيَن...{  وقوله: }ِإاله ِعَباَدَك ِمن ُهُم ال ُمخ 
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{ ومن فتح  َلُصوا ِديَنُهم  ِلِصيَن{ َفمن كسر الالم جعل الفعل لهم كقوله تبارك وتعالى }وَأخ  ويقرأ }الُمخ 
َناُهم  ِبَخاِلَصٍة ذِ  َلص  اِر{فاَّلل أخلصهم كقوله: }إنها َأخ  َرى الده  ك 

 
َتِقيٌم {  } َقاَل َهَذا ِصَراٌط َعَليه ُمس 

 
َتِقيٌم...{  وقوله: }َهَذا ِصَراٌط َعَليه ُمس 

َصاد{ فى الفجر. فيجوز فى  يقول: مرجعهم إلى  فأجازيهم. وهو كقوله تبارك وتعالى }إنه َربهك َلِبالِمر 
أنا َعَلى طريقك: أال ترى أنه قال }إنه َربهَك مثله من الكالم أن تقول لمن أوعدته: طريقك علىه و 

. وقرأ  { أى هذا طريق علىه وطريُقك َعلىه لِبالمرَصاِد{ فهذا كقولك: أنا َعلى طريقك. }وِصَراٌط َعَليه
( َرف ع يجعله نعتا للصراط؛ كقولك: صراط مرتِفع مستقيم.  بعضهم )َهَذا ِصَراٌط َعِلىٌّ

 
ُسوٌم { } َلَها َسب َعُة َأب َوابٍ  ن ُهم  ُجز ٌء مهق   ِلُكلِ  َباٍب مِ 

 
}... ن ُهم   وقوله: }َلَها َسب َعُة َأب َواٍب ِلُكلِ  َباٍب مِ 

بَعة األبواِب أطَباٌق بعَضها فوق بعٍض.  ُسوٌم{ يقول: نصيب معروف. والس  يعنى: من الكف ار }ُجز ٌء مهق 
 فأسفلها الهاوية، وأعالَها جهن م.

 ي آيات سورة ) الحجر (المعاني الواردة ف
ُروَن { ِنَي ال ِكَبُر َفِبَم ُتَبشِ  ُتُموِني َعَلى َأن مهسه ر   } َقاَل َأَبشه

 
ِنَي ال ِكَبُر...{ ُتُموِني َعَلى َأن مهسه ر   وقوله: }َأَبشه

هللا )َحِقيٌق لر لم يكن فيها )على( لكان صوابًا أيضًا. ومثله }َحِقيٌق َعَلى َأن  اَل َأُقوَل{. وفى قراءة عبد
ِبَأن  اَل َأُقوَل( ومثله فى الكالم أتيتك أنك تعطى فلم أجدك تعطى، تريد: أتيتَك على َأنك تعطى فال 

  أراك كذلك.
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ُروَن{ النون منصوبة؛ ألنه فعل لهم لم يذكر مفعول. وهو جائز فى الكالم. وقد َكَسر  وقوله: }َفِبَم ُتَبشِ 
ُرونِ  َقاُلوا{ ثم أهل المدينة يريدون أن ي دوا النون فقالوا }فبَم ُتَبشِ  جعلو النون مفعوال بها. وكأنهم شد 

 خف فوها والنِ يهة على تثقيلها كقول عمرو بن معدى كرب:
كًا * يسوء الفالياِت إذا َفَلي ِنى  رأته كالثَُّغام ُيَعلُّ ِمس 
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رًا * بطعنِة فارس لقَضيُت َدي    ِنىفُأقسم لو جعلُت َعلىه َنذ 
 وقد خففت العرب النون من أن  الناصبة ثم أنفذوا لها نصبها، وهى أشد  من ذا. قال الشاعر:

 فلو َأن ِك فى يوم الرخاء سألتِنى * فراَقِك لم أبخل وأنت صديق
 فما ُرده تزويج َعليه شهادة * وما ُرده من بعد الَحَرار َعِتيقُ 

 وقال آخر:
ِملوَن * يُف والُمر  ٌق وهبهت َشَماال لقد علم الضه  إذا اغبره ُأف 

مًا هناك تكون الثِ َماال  بأن ك الربيُع وغيث َمِريع * وقد 
 

ِبِحيَن { ُطوٌع مُّص  َر َأنه َداِبَر َهؤآلِء َمق  َنآ ِإَلي ِه َذِلَك اأَلم   } َوَقَضي 
 

ُطوعٌ  َر َأنه َداِبَر َهؤآلِء َمق  َنآ ِإَلي ِه َذِلَك اأَلم   ...{وقوله: }َوَقَضي 
بًا آخر  أنه مفتوحة َعلى أن ترد  َعَلى األمر فتكون فى موضع نصب بوقع القضاء عليها. وتكون َنص 

َنا إن  داِبَر( فعلى هذا لو  بسقوط الخافض منها أى قضينا ذلك األمر بهذا. وهى فى قراءة عبدهللا )َوُقل 
ِبِحيَن{ إذا أصبحوا، وُمش   رقين إذا أشرُقوا. وذلك إذا شرقت قرئ بالكسر لكان وجهًا. وأما }مُّص 

 الشمس. والدابر: األصل. شرقت: طلعت، وأشرقت: أضاءت.
 

ِميَن {  } ِإنه ِفي َذِلَك آلَياٍت ِلل ُمَتَوسِ 
 

ِميَن...{  وقوله: }ِإنه ِفي َذِلَك آلَياٍت ِلل ُمَتَوسِ 
 يقال: للمتفكرين. ويقال للناظرين المتفرسين.

 سورة ) الحجر (المعاني الواردة في آيات 
َحاُب اأَلي َكِة َلَظاِلِميَن {  } َوِإن َكاَن َأص 

 
  قوله: }اأَلي َكِة...{
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: }اأَلي َكِة{ بالهمز فى كل القرآن. وقرأها أهل المدينة كذلك إال  قرأها األعمش وَعصم والحسن البصرى 
أنها كتبت فى  -وهللا أعلم  -ى فى الشعراء وفى ص فإنهم َجعلوها بغير ألف والم ولم يُجروها. ونر 

هذين الموضعين على ترك الهمز َفسقطت األِلف لتحرك الالم. فينبغى أن تكون القراءة فيها باأللف 
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 والالم ألنها موضع واحد فى قول الفريقين، واأَليكة: الَغي ضة.
 

َنا ِمن ُهم  َوِإنهُهَما َلِبِإَماٍم مُِّبيٍن {  } َفانَتَقم 
 

 ُهَما َلِبِإَماٍم مُِّبيٍن...{وقوله: }َوِإنه 
 يقول: بطريق لهم يمرون عليها فى أسفارهم. فجعل الطريق إماما أَلنه ُيَؤم  ويتهبع.

 
ِجَباِل ُبُيوتًا آِمِنيَن {  } َوَكاُنوا  َين ِحُتوَن ِمَن ال 

 
ِجَباِل ُبُيوتًا آِمِنيَن...{  وقوله: }َين ِحُتوَن ِمَن ال 

 : آمنين للموت.أن تِخره عليهم. ويقال
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) الحجر (
 } َوَلَقد  آَتي َناَك َسب عًا مِ َن ال َمَثاِني َوال ُقر آَن ال َعِظيَم {

 
َناَك َسب عًا مِ َن ال َمَثاِني...{  وقوله: }َوَلَقد  آَتي 

َت يعنى فاتحة الكتاب وهى سبع آيات فى قول أهل المدينة وأهل العرق. أهُل ا لمدينة يعدون }َأن َعم 
ثنا محمد قال حدثنا الفراء قال: وحدثنى ِحبهان عن الكلبى  عن أبى صالح عن ابن  { آية. حد  َعَليِهم 
َناَك )الُقرآَن الَعظيم(. ها آية وآَتي   عباس قال: بسم هللا الر حمن الر حيم آية من الحمد. وكان حمزة يُعد 

 
َتِسِميَن { } َوُقل  ِإنِ ي َأَنا النهِذيرُ   ال ُمِبيُن * َكَمآ َأن َزل َنا َعَلى ال ُمق 

 
 وقوله: }ِإنِ ي َأَنا النهِذيُر ال ُمِبيُن...{

َتِسِميَن...{ َنا َعَلى ال ُمق    }َكَمآ َأن َزل 
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ة على ِعَقاَبها ة بعثهم أهل مكه َأيهام  يقول: أنذرتكم ما ُأنزل بالمقتِسمين. والمقتِسمون رجال من أهل مكه
الحج  فقالوا: إذا سألكم الناس عن النبى  َصلى هللا عليه وسلم فقولوا: كاهن. وقالوا لبعضهم قولوا: 

يًا  ساحر، ولبعضهم: يفرق بين اإلثنين ولبعضهم قولوا: مجنون، فأنزل هللا تبارك وتعالى بهم ِخز 
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ة. فماتوا أو خمسٌة منهم شره ِميتة فسم وا المقتسمين ألنهم اقتسموا  ُطُرق مكه
 

 } الهِذيَن َجَعُلوا  ال ُقر آَن ِعِضيَن {
 

 وقوله: }الهِذيَن َجَعُلوا  ال ُقر آَن ِعِضيَن...{
قوه إذ جعلوه ِسحرًا وكذبًا وأساطيَر األولين. والِعُضوَن فى كالم العرب: السحر بعينه. ويقال:  يقول: َفره

ى الشاة والَجزُ  قوه كما ُتعضه وه أى َفره ور. وواحدة الِعِضين ِعَضة رفعها ِعُضون ونصبها وخفضها عضه
ِعِضين. ومن العرب من يجعلَها بالياء على كل حال ويعرب نونها فيقول: ِعِضيُنك، ومررت 

 بعِضيِنك وسنينك وهى كثيرة فى َأَسد وتميم. وعامر. أنشدنى بعض بنى عامر:
ٍد فإن ِسِنيَنه * ِلعبن بنا ِشيبا وشيه  داذرانَى من َنج   ب ننا ُمر 

دا ٍة * ُنشمِ ر أُلخرى ُتنِزُل األعصم الَفر   متى َننج َحب وًا من سنيٍن ملحه
 وأنشد فى بعض بنى َأَسد:

 * مثل الَمَقاِلى ُضربت ُقليُنها *
بة للصبيان، وبعضهم:  من الُقَلة وهى ُلع 

ر الَمل ِويات *  * إلى ُبرين الُصف 
  بين وِعِزيٌن يجوز فيه ما جاز فى الِعِضين والسنين.وواحد الُبِريِن ُبرة. ومثل ذلك الثُّ 
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وإنما جاز ذلك فى هذا المن قوص الذى كان على ثالثة أحرف فُنقصت المه، فلمها جمعوه بالنون 
توه موا انه ُفعول إذا َجاءت الواو وهى واُو جماٍع، فوقعت فى موضع الناقص، فتوه موا َأنها الواو 

حرف على ُفُعول؛ َأال ترى َأنهم ال يقولون ذلك فى الصالحين والمسلمين وما َأشبهه. األصلية وَأن ال
بوا التاء منها بالنصب والخفض وهى تاء جماع ينبغى َأن  وكذلك قولهم الثبات واللغات، وربما عره

تكون خفضا فى النصب والخفض، فيتوههمون َأنها َهاء، وَأن األلف قبلها من الفعل. وَأنشدنى 
 عضهم:ب

 إذا ما َجاَلَها باأُلَيام تحيرت * ُثَباتًا علَيها ُذل َها واكتئابها
قال قال الفراء: رجع أبو الجراح فى  -وقال أبو الجراح فى كالمه: ما من قوم إال وقد سمعنا لغاَتهم 

 وال يجوز ذلَك فى الصالحات واألخوات ألنها تام ة لم ُينقص من واحدها -كالمه عن قول لغاَتهم 
له مثل ِزنة وِلدة وِدية فإنه ال يقاس على هذا ألن نقصه من  شىء، وما كان من حرف ُنِقص من أو 

له ال من المه فما كان منه مؤنهثا أو مذكهرا فأجِره على التام  مثل الصالحين والصالحات تُقول رأيت  أو 
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فإنه ربما شب ه الشىء بالشىء إذا خرج لداِتك وِلِديك وال تقل ِلِديَنك وال لداَتك إال أن يغلط بها الشاعر 
ِر بعضهم أبو سمهان والنون من أصله من السمن لشبهه بلفظ َري ان وشبهه.  عن لفظه، كما لم ُيج 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) الحجر (
ِرِكيَن { َمُر َوأَع ِرض  َعِن ال ُمش  َدع  ِبَما ُتؤ   } َفاص 

 
َمرُ  َدع  ِبَما ُتؤ    ...{وقوله: }َفاص 
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مر به  أراد: فاصدع باألمر. ولو كان مكان )ما( َمن أو ما مما يراد  -وهللا أعلم  -ولم يقل: َبما ُتؤ 
به الَبهائم ألدخلت بعدَها الباء كما نقول: اذهب إلى من تؤمر به واركب ما تؤمر به، ولكنه فى 

ق ألنك تريد: مَما أحسن انطالقك، وما المعنى بمنزلة المصدر؛ أال ترى أنك تقول: ما أحسن ما تنطل
َمُر َسَتِجُدِنى إن   َعل  َما ُتؤ  أحسن ما تأمر إذا َأَمرَت ألنك تريد َما أحسن أمرك. ومثله قوله }َيَأَبِت اف 

َشاَء هللُا{ كأنه قيل له: افعل األمر الذى تؤمر.ولو أريد به إنسان أو غيره لجاز وإن لم يظهر الباء 
 ل: إنى آلمرك وآمر بك وأكفرك وأكفر بك فى معنى واحد. ومثله كثير، منه قولهم:ألن العرب قد تقو 

 إذا قالت َحَذاِم فأنصُتوها * فإن  القول ما قالت حذامِ 
( وهى فى موضع }يكفرون باَّلل{  يريد: فانصتوا لها، وقال هللا تبارك وتعالى )َأاَل إن  َثُموَد َكَفُروا َربهُهم 

 ع: أظهر دينك.و )كفروا بربهم( واصد
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) النحل (
ِرُكوَن { ِجُلوُه ُسب َحاَنُه َوَتَعاَلى َعمها ُيش  َتع  ِ َفاَل َتس  ُر ّللاه  } َأَتى َأم 

 
ِرُكوَن...{  قوله: }ُسب َحاَنُه َوَتَعاَلى َعمها ُيش 

ثنى ِعَماد بن ثنا الفراء قال حد  لى  عن َسعيد بن مسروق  حدثنا محمد بن الجهم قال: حد  ل ت الُعك  الصه
ِرُكون( اأُلولى والتى بعدها كلتاهما  َثم َأنه قرأ )ُسب َحاَنُه َوَتَعالى َعمها ُتش  َأبى سفيان عن الربيع بن َخي 

بالتاء: وتقرأ بالياء. فمن قال بالتاء فكأنه خاطبهم ومن قرأ بالياء فكأنه القرآن َنَزل على محمد َصلهى 
به من كفرهم وإشراكهم.هللا ع  ليه وسلم ثم قال }ُسب حاَنُه{ يعجِ 

 
ِرِه َعَلى َمن َيَشآُء ِمن  ِعَباِدِه َأن  َأن ِذُروا  َأنهُه اَل اله ِإاله  وِح ِمن  َأم  ُل ال َمالِئَكَة ِبال رُّ  َأَنا  َفاتهُقوِن {} ُيَنزِ 
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ُل ال َمالِئَكَة...{   وقوله: }ُيَنزِ 
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ل المالئكة{ بالياء.بالياء ُل الَمالِئَكُة( بالتاء. وقراءة أصحاب عبدهللا }ُيَنزِ   ، و )َتَنزه
 

ٌء َوَمَناِفُع َوِمن َها َتأ ُكُلوَن {  } َواأَلن َعاَم َخَلَقَها َلُكم  ِفيَها ِدف 
 

}...  وقوله:}َواأَلن َعاَم َخَلَقَها َلُكم 
م واو. كذلك كل  فعل عاد على اسم ِبذكِره، قبل االسم نصبت )األنعاَم( بخلقها لمها كانت فى األنعا

لة الفعل إلى ذلك الحرف الذى قبل االسم ففيه وجهان: الرفع والنصب.  واو أو فاء أو كالم يحتمل ُنق 
فا للفعل. والرفع أن تجعل الواو ظرفًا لالسم الذى هى معه. ومثله  أمها النصب فأن تجعل الواو َظر 

َقَمَر َقدهر   َماَء َبَنين اَها بَأي ٍد{ وهو كثير.}َوال   َناُه َمَناِزَل{ }والسه
َناُه{. َصي  َناُه َطاِئَرُه{ }وُكله شىء َأح   ومثله: }وُكله إن َساٍن َأل َزم 

والوجه فى كالم العرب رفع ُكل  فى هذين الحرفين، كان فى آخره راجع من الذكر أو لم يكن ألنه فى 
 صيناه فى إَمام مبين وهللا أعلم. سمعت العرب ُتنشد:مذهب ما ِمن شىء إال  قد أح

َوى َعليه أقول تب * وال كلُّ ما َير   ما كلُّ َمن  يظهنُِّنى َأن ُمع 
( اآلخرة )أقول( وال على األولى )ُمعتب(. وأنشدنى بعضهم:  فلم يوقع على )كل 

ِنع  قد َحِلقت َأمُّ الِخَيار َتدهِعى * علىه َذن با كلُّه لم أص 
َناُه فى ِإَماٍم ُمِبين{ رفعًا قرأَها غير َمر ة. َصي   وقرأ علىه بعُض العرب بسورة يس }َوُكله َشيىٍء َأح 

ُبر{ فال يكون إال  رفعًا؛ ألن المعنى  ِء َفَعُلوُه فى الز  كلُّ فعلهم فى  -وهللا أعلم  -وأمها قوله: }وكلُّ َشى 
لشىء. ولو كانت )فى( صلة لفعلوه فى مثل هذا من  الزبر مكتوب، فهو مرفوع ِبقى َو )فعلوه( صلة

الكالم جاز رفع كل ونصبها؛ كما تقول: وكل  رجل ضربوه فى الدار، فإن أردت َضَربوا كل  رجل فى 
  الدار رفعت ونصبت. وإن أردت: وكل  من ضربوه هو فى الدار رفعت.
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ٌء{ وهو ما ينتفع به من أو  بارها. وكتبت بغير همز ألن الهمزة إذا سكن ما قبلها وقوله: }َلُكم  ِفيَها ِدف 
حذفت من الكتاب، وذلك لخفاء الهمزة إذا ُسِكت عليها، فلم ا سكن ما قبلها ولم يقِدروا َعَلى همزها 

ِض{  ء اأَلر  َأَة{ و }ِمل  ء{ و }الَنش  ِرُج الَخب  فى السكت كان سكوتهم كأنه على الفاء. وكذلك قوله: }ُيخ 
 همز بما وجدت فى هذين الحرفين.واعمل فى ال

فء فى الكالم بواو فى الرفع وياء فى الخفض وأِلف فى النصب كان َصوابا. وذلك  وإن كتبت الدِ 
ٌء  على ترك الهمز َونقل إعراب الهمزة إلى الحرف الذى قبلها. من ذلك قول العرب. هؤالء َنش 

ق و  ق، فإذا َطرُحوا الهمزة قالوا: هؤالء َنُشو ِصد  ق ومررت ِبَنِشى صدق. وأجود من ِصد  رأيت َنَشا ِصد 
ذلك حذف الواو واأللف والياء؛ ألن قولهم: َيَسل أكثر من َيَسال، وَمَسلة أكثر من َمَسالة وكذلك بين 

 الَمِر وزوجه إذا تركت الهمزة.
 بارها.والمنافع: حملهم على ظهورها، وأوالُدها وألبانها. والدفء: ما يلبسون منها، ويبتنون من أو 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) النحل (

َرُحوَن {  } َوَلُكم  ِفيَها َجَماٌل ِحيَن ُتِريُحوَن َوِحيَن َتس 
 

 وقوله: }ِحيَن ُتِريُحوَن...{
ونها بين الرعى ومباركها يقال لها الُمَراح. والسروح بالغداة )قال الفر اء( إذا  أى حين تريحون إبلكم: ترد 

 سعت للرعى.
 

ِمُل َأث َقاَلُكم  ِإَلى َبَلٍد لهم  َتُكوُنوا  َباِلِغيِه ِإاله ِبِشقِ  اأَلنُفِس ِإنه َربهُكم  َلَرُؤوٌف رهِحي  ٌم {} َوَتح 
 

  وقوله: }ِبِشقِ  اأَلنُفِس...{
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ل؛ ق  ِفع  م وكأن الشه كَما ُتوهِ م أن  أكثر الُقر اء على كسر الشين ومعناها: إال بَجهد األنفس. وكأنه اس 
الُكر ه االسم وأن الَكر ه الفعل. وقد قرأ به بعضهم )إال  ِبَشقِ  اأَلن ُفِس( وقد يجوز فى قوله: }ِبِشقِ  

اأَلنُفِس{ أن تذهب إلى أن الَجهد َينقص من قو ة الرُجل وَنف سه حتى يجعله قد ذَهَب بالنصف من 
ته، فتكون الكسرة على أنه كالنصف والعرب تقو  ق  لشق ة الشاة ويقال: المال بينى قو  ل: خذ هذا الشِ 

 وبينك َشق  الشعرة وِشق  الَشَعرة وهما متقاربان، فإذا قالوا شققت َعليك َشق ا نصبوا ولم نسمع غيره.
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َلُموَن { ُلُق َما اَل َتع  َكُبوَها َوِزيَنًة َوَيخ  ِبَغاَل َوال َحِميَر ِلَتر  َل َوال   } َوال َخي 
 

َل َوال ِبَغاَل َوال َحِميَر...{وقوله: }َوا  ل َخي 
تنصبها بالرد  على َخَلق. وإن شئت جعلته منصوبًا على إضمار َسخ ر: فيكون فى جواز إضماره مثل 
ِعِهم  َوَعَلى َأب َصاِرهم ِغَشاَوًة{ َمن نصب فى البقرة نصب الغشاوة  قوله: }َخَتَم هللُا َعَلى ُقُلوِبِهم  َوعَلى َسم 

ِبَغاَل َوال َحِميَر{ كان صوابا من وجهين. أحدهما أن تقول: لم ا بإضمار )وجع َل َوال  ل( ولو رفعت }ال َخي 
لم يكن الفعل معها ظاهرًا رفعته على االستئناف. واآلخر أن ُيتوه م أن الرفع فى األنعام قد كان 

ها على ذلك كأنك قلت: واألنعام خلقها، والخيُل والبغاُل على الرفع.  يصلح فترد 
ظًا ِمن  ُكلِ   َكُبوَها َوِزيَنًة{، ننصبها: ونجعلها زينة على فعل مضمر، مثل }َوِحف  : }ِلَتر  وقوله عز  وجل 

ظًا( واو لنصبتها بالفعل الذى قبلها ال  َشي َطاٍن{ أى َجَعلناها. ولو لم يكن فى الزينة وال فى )َوِحف 
أعطيتكه رغبة. فلو ألقيت الواو لم تحتج  باإلضمار. ومثله أعطيتك درهمًا ورغبة فى األجر، المعنى

 إلى َضمير ألنه متهصل بالفعل الذى قبله.
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َمِعيَن { ِبيِل َوِمن َها َجآِئٌر َوَلو  َشآَء َلَهَداُكم  َأج  ُد السه ِ َقص    } َوَعَلى ّللاه
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ُد السه  ِ َقص   ِبيِل...{وقوله: }َوَعَلى ّللاه
يقال: هداية الُطُرق. ويقال السبيل: اإلسالم )َوِمن َها َجاِئٌر(، يقال: الجائر اليهودي ة والنصراني ة. يدل  

َمِعيَن{.  َعلى هذا أنهه القول قوُله }َوَلو  َشاَء َلَهَداكم  َأج 
 

َماِء َمآًء لهُكم مهن ُه َشَراٌب َومِ   ن ُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُموَن {} ُهَو الهِذي َأن َزَل ِمَن السه
 

 وقوله: }ُتِسيُموَن...{
 ترعون إبلكم.

 
َبُسوَنَها َوتَ  َيًة َتل  ِرُجوا  ِمن ُه ِحل  َتخ  مًا َطِري ًا َوَتس  َر ِلَتأ ُكُلوا  ِمن ُه َلح  َر ال َبح  َرى ال ُفل َك َمَواِخَر ِفيِه } َوُهَو الهِذي َسخه

ِلِه وَ  َتُغوا  ِمن َفض  ُكُروَن {َوِلَتب   َلَعلهُكم  َتش 
 

 وقوله: }َمَواِخَر ِفيِه...{



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

َخر وتمَخُر.  واحدها ماِخرة وهو صوت َجر ى الُفل ك بالرياح، وقد َمَخرت تم 
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َتُدوَن { ِم ُهم  َيه   } َوَعالَماٍت َوِبالنهج 
 

َتُدوَن...{ ِم ُهم  َيه   وقوله: }َوِبالنهج 
َقدان. ى والَفر   يقال: الَجد 

 
ُلُق َأَفال َتَذكهُروَن { ُلُق َكَمن اله َيخ   } َأَفَمن َيخ 

 
ُلُق...{ ُلُق َكَمن اله َيخ   وقوله: }َأَفَمن َيخ 

ِنِه  ِشى َعَلى َبط  جعل )َمن( لغير الناس َلمها ميهزه فجعله مع الخاِلق وَصلح، كما قال: }َفِمن ُهم  َمن  َيم 
َبٍع{ والعرب تقول: اشتبه َعلى  الراكُب وحمله َوِمن هُ  ِشى َعَلى َأر  َلي ِن َوِمن ُهم  َمن  َيم  ِشى َعَلى ِرج  م  َمن  َيم 

 فما أدرى َمن ذا ِمن ذا، حيث َجمَعهما واحدهما إنسان صلحت )َمن( فيهما جميعًا.
 

ُعُروَن َأيهاَن ُيب َعُثونَ  َيآٍء َوَما َيش  واٌت َغي ُر َأح   { } َأم 
 

َيآٍء...{ واٌت َغي ُر َأح    وقوله: }َأم 
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َوات.  رفعته باالستئناف. وإن شئت رددته إلى أنه خبر للذين فكأنه قال: والذين تدعوَن من دون هللا أم 
َلقون  األموات فى غير هذا الموضع َأنها ال ُروح فيها يعنى األصنام. ولو كانت نصبًا على قولك ُيخ 

 طع وعلى وقوع الِفعل َأى  ويخلقون أمواتًا ليسوا بأحياء.أمواتًا على الق
ُعُروَن َأيهاَن ُيب َعُثوَن{ يقول: هى أموات فكي ف تشعر متى ُتبعث، يعنى األصنام. ويقال  وقوله: }َوَما َيش 

َلمى  )إيهاَن ُيب َعُثوَن( بكسر ألف )إيهان(  وهى لغة للكفار: وما يشعرون أي ان. وقرأ أبو عبدالرحمن السُّ
 لُسَليم وقد سمعُت بعض العرب َيقول: َمتى إيوان ذاك والكالم أَوان ذلك.
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ن َيا َحسَ  َسُنوا  ِفي هاِذِه ال دُّ ا  َماَذا َأن َزَل َربُُّكم  َقاُلوا  َخي رًا لِ لهِذيَن َأح   اآلِخَرِة َخي ٌر َنٌة َوَلَدارُ } َوِقيَل ِللهِذيَن اتهَقو 
ِتَها اأَلن َهاُر َلُهم  ِفيَها َما َيَشآؤونَ  ِري ِمن َتح  ُخُلوَنَها َتج  ٍن َيد  َم َداُر ال ُمتهِقيَن * َجنهاُت َعد  ِزي  َوَلِنع  َكَذِلَك َيج 
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 ّللاهُ ال ُمتهِقيَن {
 

َم َداُر ال ُمتهِقيَن...{  وقوله: }َوَلِنع 
ٍن...{  }َجنهاُت َعد 

َم َداُر الُمتهِقيَن{ ترفع  الجنات ألنه اسم لنعم كما تقول: نعم الدار داٌر تنزلها. وأن شئت َجعلت }َوَلِنع 
مكتفيًا بما قبله، ثم تستأنف الجنات فيكون رفعها على االستئناف. وإن شئت رفعَتها بما َعاد من 

ُخُلوَنَها{.  ذكرَها فى }َيد 
 

ِرص  َعَلى ُهَداُهم  َفِإنه  ِدي َمن ُيِضلُّ َوَما َلُهم  مِ ن نهاِصِريَن {} ِإن َتح    ّللاهَ اَل َيه 
 

}... ِدي َمن ُيِضلُّ ِرص  َعَلى ُهَداُهم  َفِإنه ّللاهَ اَل َيه    وقوله: }ِإن َتح 
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ى الرجُل  . والعرب تقول للرجل: قد َهده ى( يريدون: يهتدى َمن  ُيضل  حاب عبدهللا )َيهدِ  قرأها َأص 
ثنى يريد ثنا الفراء قال حده َدى{ حدثنا محم د قال: حد  ى إاله َأن  ُيه  ون: اهتدى. ومثله }َأم  َمن  اَل َيِهدِ 

عبى عن  الحسن بن َعي اش أخو أبى بكر بن َعي اش وقيس بن الربيع وغيرهما عن األعمش عن الشه
ِدى َمن  ُيِضل( كذلك.  َعل قمة أنه قرأ )ال َيه 

( وهو وجه جي د ألنها فى قراءة ُأبى  )ال هادى لمن أضل هللا( وقرأها أهل الحجاز )ال َدى من ُيضلُّ  ُيه 
َدى{ كانت َرفعًا إذ لم ُيسم  فاعلَها ومن قال }ال  وَمن  فى الوجهين َجميعًا فى موضع رفع ومن قال }ُيه 

. ِدى{ يريد: َيهتدى يكون الفعل لَمن   َيه 
 

َد َأي مَ  ِ َجه  َسُموا  ِباَّلله َلُموَن } َوَأق  َثَر ال نهاِس اَل َيع  دًا َعَلي ِه َحق ًا َوالِكنه َأك  اِنِهم  اَل َيب َعُث ّللاهُ َمن َيُموُت َبَلى َوع 
} 

 
دًا َعَلي ِه َحق ًا...{  قوله: }َبَلى َوع 

{ كان صو  د َعَلي ِه َحقٌّ  ابًا.بلى ليبعثنههم وعدًا عليه َحق ًا. ولو كان رفعًا َعَلى قوله: }َبَلى َوع 
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َناُه َأن نهُقوَل َلُه ُكن  َفَيُكوُن { ٍء ِإَذآ َأَرد  ُلَنا ِلَشي   } ِإنهَما َقو 
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َناُه َأن نهُقوَل َلُه ُكن  َفَيُكوُن...{ ٍء ِإَذآ َأَرد  ُلَنا ِلَشي   وقوله: }ِإنهَما َقو 
. وأمها قوله }فَيُكون{ فهى منصوبة بالرد  القول مرفوع بقوله: )َأن  َنُقوَل( كم ا تقول: إنما قولنا الحق 

َعَلى نقول. ومثلها التى فى يس منصوبة، وقد َرفعها أكثر القراء. وكان الكسائى  يرد  الرفع فى النحل 
ب. وفى يس وهو جائز على أن تجعل }َأن  َتُقوَل َلُه{ كالمًا تام ًا ثم تخبر بأنه سيكون، كما تقول 

  للرجل: إن ما يكفيه أن آمره ثم تقول: فيفعُل بعد ذلك ما يؤمر.
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ُر اآلِخَرةِ  ن َيا َحَسَنًة َوأَلج  َئنهُهم  ِفي الدُّ ِد َما ُظِلُموا  َلُنَبوِ  ِ ِمن  َبع  َبُر َلو  َكاُنوا   } َوالهِذيَن َهاَجُروا  ِفي ّللاه َأك 
َلُموَن {  َيع 

 
ِد َما ُظِلُموا ...{وقوله: }َوالهِذيَن هَ  ِ ِمن  َبع   اَجُروا  ِفي ّللاه

َيا َحَسَنًة{:  ن  َئنهُهم  ِفي الدُّ ة }َلُنَبوِ  ُذِكَر َأنها نزلت فى َعمهار وُصَهيب وِباَلل ونظراِئهم الذين ُعذِ بوا بمك 
 نزوَل المدينة، ولنَحلِ َلنه لهم الغنيمة. و )الذين( موضعها رفع.

 
َسل نَ  َبيِ َناتِ } َوَمآ َأر  َلُموَن * ِبال  ُتم اَل َتع  ِر ِإن ُكن  َأُلوا  أَه َل الذِ ك  ِلَك ِإاله ِرَجااًل نُّوِحي ِإَلي ِهم  َفاس  ُبِر  ا ِمن َقب  َوالزُّ

َل ِإَلي ِهم  َوَلَعلهُهم  َيَتَفكهُروَن { َر ِلُتَبيِ َن ِللنهاِس َما ُنزِ  َنا ِإَلي َك الذِ ك   َوَأن َزل 
 

ِلَك ِإاله ِرَجااًل...{وقوله: } َنا ِمن َقب  َسل   َوَمآ َأر 
ُبِر...{ َبيِ َناِت َوالزُّ  ثم قال }ِبال 

بعد ِإاله َوِصَلُة ما َقِبل ِإاله ال تتأخ ر بعد إاله. وذلك جاِئز َعَلى كالمين. فمن ذلك أن تقول: ما ضرب 
ضرب ]سقط فى ا[ إال  أخوك زيدًا أو ما مر  إال َزي دًا إاله أخوَك، وما َمر  بزيد إال  أخوك. )فإن قلت َما 

 أخوك بزيد( فإنه على كالمين تريد َما َمر  إال أخوك ثم تقول: َمر  بزيد. ومثله قوُل األعشى:
 وليس ُمجيرًا إن أتى الحىه خائف * وال قاِئاًل إال هو المَتَعيهَبا

اِئل فأخ ره ونوى كالمين فجاز ذلك. فلو كان على كلمة واحدة كان خطأ؛ ألن المتعي ب من صلة الق
 وقال اآلخر:

ُتُهم  َعذهُبوا بالنار جارتُهم  * وهل يعِ ذب إال  هللُا بالنارِ   ُنبِ ئ 
ورأيت الكسائى  يجعل )ِإال ( مع الجحد واالستفهام بمنزلة غير فينصب ما أشبه هذا على كلمة واحدة، 

 واحتج  بقول الشاعر:
ر ِإال  هللُا ما    هيهجت َلَنا * أَِهلهُة أنآِء الديار وشاُمَهافلم َيد 
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ة له فى ذلك ألن  )ما( فى موضع أى  فلها فعل مضمر َعَلى كالمين. ولكنه َحُسن قوله،  وال حجه
ة يقول هللا عز  وجل }َلو  كاَن ِفيِهَما آِلَهٌة إال  هللُا َلَفَسَدَتا{ فقال: ال أجد المعنى إال  لو كان فيهما آله

 غير هللا لفسدتا، واحتجه بقول الشاعر:
ُتم بيٍد * إال  يٍد ليست لها عضد  أبنى ُلَبي َنى َلس 

فقال لو كان المعنى ِإاله كان الكالم فاسدًا فى هذا؛ ألنى ال أقدر فى هذا البيت على إعادة خافض 
 بضمير وقد ذهب َها هنا مذهبًا.
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ٍف َفِإنه َربهُكم  َلَرُؤوٌف رهِحيٌم {}   َأو  َيأ ُخَذُهم  َعَلى َتَخوُّ
 

ٍف...{  وقوله: }َأو  َيأ ُخَذُهم  َعَلى َتَخوُّ
فته بالحاء: تنق صته من َحافاته. فهذا الذى َسمعت. وقد  جاء التفسير بأنه التنق ص. والعرب تقول: تحوه

ممها قرئ بوجهين قوله }إنه َلَك ِفى النهَهاِر َسب حًا َطِوياًل{ و أتى التفسير بالَخاء و )هو معنى(. ومثله 
بخ: السعة. وَسمعت العرب تقول: َسبِ خى ُصوفك وهو شبيه بالندف،  )َسب خًا( بالحاء والخاء. والسه

بح نحو من ذلك، وكل  َصواب بحمد هللا.  والسه
 

ا  ِإَلى َما َخَلَق ّللاهُ ِمن َشي   ِ َوُهم  َداِخُروَن {} َأَوَلم  َيَرو  دًا َّلله َمآِئِل ُسجه َيِميِن َوال شه  ٍء َيَتَفيهُؤا  ِظاَلُلُه َعِن ال 
 

 وقوله: }َيَتَفيهُأ ِظاَلُلُه...{
د  َمآِئِل{ فوح  َيِميِن َوال شه ر فقال: }َعِن ال  الظِ ل  يرجع على كل  شىء من جوانبه، فذلك تفي ؤه. ثم َفسه

 . وكل ذلك جائز فى العربي ة. قال الشاعر:اليمين وجمع الشمائل
در فى الضراغم َلى  ُمخ  نى * َرِزي ة ِشب   ِبِفى الشامتين الصخر إن كان هد 

 ولم يقل: بأفواه الشامتين. وقال اآلخر:
 الواردون وَثي م فى ُذَراَسَبأ * قد عضه أعناَقهم جلُد الجواميس

 وقال اآلخر/:
ء * َتاه طي  رِ  فباست بنى َعب س وأس   وباست بنى ُدودان َحاشا بنى َنص 

د. وقال اآلخر:   فجمع َوَوحه
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 كلوا فى نصف بطنكم تعيشوا * فإنه زمانكم َزَمٌن خميُص 
فجاء التوحيد ألن أكثر الكالم يواَجه به الواحد، فيقال: خذ عن يمينك وعن ِشمالك ألن المكلهم واحد 

د ذهب ِإلى واحد من القوم، وإذا َجَمع فهو الذى ال مسألة فيه. وكذلك  والمتكل م كذلك، فكأنه ِإذا َوح 
 قوله:

ٌى والنساء طالق  بنى ُعَقيل ماِذِه الخناِفُق * الماُل َهد 
 * وجبل يأوى إليه السارق *

فقال: طالق ألن أكثر ما يجرى االستحالف بين الخصم والخصم، فجرى فى الجمع َعَلى كثرة 
ل. ومثله  )ِبِفى الشامتين( وأشباهه. الُمجَرى فى األص 

ِبُروَن { َتك  ِض ِمن َدآبهٍة َوال َمالِئَكُة َوُهم  اَل َيس  َماَواِت َوَما ِفي اأَلر  ُجُد َما ِفي السه ِ َيس   } َوَّلله
 

ِض ِمن َدآبهٍة...{ َماَواِت َوَما ِفي اأَلر  ُجُد َما ِفي السه ِ َيس   وقوله: }َوَّلله
ا( وإن كانت قد تكون على مذهب )الذى( فإنها غير مؤق تة، وِإذا ُأبهمت فقال: )ِمن دابة( ألن )م

خل )ِمن( فيما جاء من اسم بعده من النكرة. فيقال: َمن ضربه  غير موق تة أشبهت الجزاء. والجزاء تد 
. قال هللا تبارك  من رُجل فاضربوه. وال تسقط من فى هذا الموضع. وهو كثير فى كتاب هللا عزه وجله

اِلَحاِت ِمن  َذَكٍر َأو  ُأن ِثى َوُهَو وتع َمل  ِمَن الصه الى }َما َأَصاَبَك ِمن  َحَسَنٍة َفِمَن هللِا{ وقال }َوَمن  َيع 
( كراِهَية أن  ا إلى َما َخَلَق هللُا ِمن  شىء{ ولم يقل فى شىء منه بطرح )ِمن  ِمٌن{ وقال }َأَولم َيَرو  ُمؤ 

فجعلوه بِمن ليدل  َعَلى أنه تفسير لما وَمن ألنهما غير مؤق تتين، فكان ُتشبه أن تكون حاال َلمن َوَما، 
ناهما، وكان دخول )ِمن( أدله َعَلى ما لم يوق ت ِمن  َمن وما،  دخول )ِمن( فيما بعدهما تفسيرًا لمع 

َقَيا. ومثله قول الشاعر:  فلذلك لم ُتل 
 الحًا تُكنِ حاز لك هللا ما آتاك من َحَسٍن * َوحيثما يقِض أمرًا َص 

 وقال آخر.
را َحييت وَمن يشناَك من أحد * َيل ق الهوان ويلق الذل  والِغَيرا   ُعم 
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فدل  مجىء أحِدَها هنا على أنه لم ُيرد أن يكون َما جاء ن النكرات َحاال لألسماء التى قبلها، ودله 
ُتم  ِمن  َشىٍء َفُهَو َعَلى أنه مترجم عن معنى َمن وَما. وِمم ا يدلُّ أيضًا قول هللا َفق   عزه وجل  }َوَما َأن 

ت هذا ألن العرب تقول: هلل َدرُّه ِمن  ِلُفُه{ ألن الشىء ال يكون َحااًل، ولكنه اسم مترجم. وإنما ذكر  ُيخ 
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رجل، ثم ُيلقوَن )ِمن( فيقولون هلل َدر ه. رجاًل. فالرجل مترجم )لما قبله( وليس بحال، إن ما الحال التى 
قل؛ مثل القيام والقعود، ولم ُترد هلل َدر ه فى حال رجوليهته فقط، ولو أردت ذلك لم تمدحه كل  َتنت

َك قائمًا، فإنما تمدحه فى القيام وحده.  المدح؛ ألنك إذا قلت: هلل َدر 
فإن قلت: فَكيف َجاز سقوط ِمن فى َهَذا الموضع؟ قلت ِمن ِقَبل أن الذى قبله مؤقت فَلم  ُأَبل  أن 

م غير موق ت يخر  ر َحال عن اس  ج بطرح من كالحال، وكان فى الجزاء غير موقت فكرُهوا أن تفسه
فألزموها ِمن. فإن قلت: ب قد قالت العرب: ما أتانى ِمن أحٍد وما َأتانى أحد فاستجازوا إلقاء ِمن. 

ل أحد وما أتى مثله شىء يكون اأَلحد له حاال فلذلك قا لوا: ما جاءنى قلت: جاز ذلك إذ  لم يكن َقب 
 من رجل وما جاءنى رجل.

 المعاني الواردة في آيات سورة ) النحل (
ِ َتتهُقوَن { يُن َواِصبًا َأَفَغي َر ّللاه ِض َوَلُه الدِ  َماَواِت َواأَلر   } َوَلُه َما ِفي ال سه

 
يُن َواِصبًا...{  وقوله: }َوَلُه الدِ 

 قال: خالصًا.معناه: دائمًا. يقال: َوَصَب َيِصُب: دام. وي
 

َأُروَن { رُّ َفِإَلي ِه َتج  ُكُم الضُّ ِ ُثمه ِإَذا َمسه َمٍة َفِمَن ّللاه  } َوَما ِبُكم مِ ن نِ ع 
 

}...ِ َمٍة َفِمَن ّللاه  وقوله: }َوَما ِبُكم مِ ن نِ ع 
د  )ما( فى معنى جزاء ولها فعل مضمر، كأنك قلت: ما يكن بكم من نعمة فمن هللا؛ ألن الجزاء ال ب

  له من فعل مجزوم، إن ظهر فهو جزم وإن لم يظهر فهو مضمر؛ كما قال الشاعر:

(3/49) 

 

ِرُف للصبر ُل فى أموالنا ال نِضق به * ِذراعًا وإن صبرًا فَنع   إِن الَعق 
أراد: إن يكن فأضمرها. ولو جعلت )ما بكم( فى معنى )الذى( جاز وجعلت صلته )ِبُكم( و )ما( 

وَن  حينئذ فى موضع رفع َت الِذى َتِفرُّ ِ{ وأدخل الفاء كما قال تبارك وتعالى }ُقل  ِإنه الَمو  بقوله }َفِمَن ّللاه
ِمن ُه فإنهُه ُماَلِقيُكم{ وكل  اسم وصل، مثل َمن وما والذى فقد يجوز دخول الفاء فى خبره؛ ألنه مضارع 

اسم غير موصول وكذلك ماُلك لى. للجزاء والجزاُء قد يجاب بالفاء. وال يجوز أخوك فهو قائم؛ ألنه 
فإن قلت: ماَلك جاز أنت قول: فهو لى. وإن ألقيت الفاء فصواب. وما ورَد عليك فِقسه على هذا. 
وكذلك النكرة الموُصولة. تقول: رَجل يقول الحق  فهو أَحبُّ إلىه ِمن قائل الباطل. وإلقاء الفاء أجود 

 فى كل ه من دخولها.
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َأر ُجؤارا إذا ارتفع َصوته من جوع أو غيره والُجؤار: الصوت الشدي د. والثور يقال له: قد جأَر َيج 
َأُروَن{  بالجيم. وكذلك }َفِإَلي ِه َتج 

 
َتُهوَن { َبَناِت ُسب َحاَنُه َوَلُهم  مها َيش  ِ ال  َعُلوَن َّلله  } َوَيج 

 
َبَناِت ُسب َحاَنُه...{ ِ ال  َعُلوَن َّلله  وقوله: }َوَيج 

ب ألنه . فكأنها بمنزلة قوله }َمَعاَذ هللِا{ َنص  ا مصدر، وفيها معنى من التع وذ والتنزيه هلل عز  وجل 
َراَنَك َرَبَنا{.   وبمنزلة }َغف 

(3/50) 

 

َتُهوَن{ )ما( فى موضع رفع ولو كانت نصبًا على: ويجعلون ألنفسهم ما يشتهون  وقوله: }َلُهم  مها َيش 
رفع ألن مثل ذا من الكالم يجعل مكان لهم ألنفسهم؛ َأال ترى أنك لكان ذلك صوابًا. وإنما اخترت ال

تقول: قد جعلَت لنفسك كذا وكذا، وال تقول: قد َجعلَت لك. وكل  فعل أو خافض ذَكرته من َمكن ى 
عائد عليه مكني ًا فاجعل مخفوضه الثانى بالنفس فتقول أنت لنفسك ال لغيرك، ثم تقول فى المنصوب 

َتَك. وإنما أراد بإدخال النفس تفِرقة ما بين أنت قتلت نفسك وف َلك  ى المرفوع أهلكت َك نفُسك وال تقول أه 
نفس المتكل م وغيره. فإذا كان الفعل واقعًا من مكن ى على مكن ى سواه لم ُتدخل النفس. تقول ُغالمك 

نت تريد المال، أهلك مالك ثم تكنى عن الغالم والمال فتقول: هو أهلكه، وال تقول: هو أهلك نفسه وأ
وقد تقوله العرب فى ظننت وَأخواتها ِمن رأيت وعلمت وحسبت فيقولون: أظنُّنى قائمًا، ووجدُتنى 

صالحًا؛ لنقصانهما وحاجتهما إلى خبر سوى االسم. وربما اضُطر  الشاعر فقال: عدمُتنى وفقدُتنى 
د  -فهو جائز، وإن كان قليال؛ قال الشاعر   :-وهو ِجَران الَعو 

تين عِدمُتنى * وعم ا أالِقي منهما مَتزحَزح لقد  كان بى عن َضره
ح ُش فوق التراقى مكده  هى الُغول والسعالة َحل قى منهما * ُمَخده

 المعاني الواردة في آيات سورة ) النحل (
ًا َوُهَو َكِظيٌم { َود  ُهُه ُمس  َر َأَحُدُهم  ِباأُلن َثى َظله َوج   } َوِإَذا ُبشِ 

 
ًا...{وقوله: }ظَ  َود  ُهُه ُمس   له َوج 

َوٌد( لكان صوابًا تجعل الُظُلول للرجل ويكون الوجه ومسود  فى موضع نصب  ولو كان )ظله وجهُه ُمس 
اً  َوده ٌة{ والُظلول إذا قلت ] ا[ )ُمس  َوده َم الِقَياَمِة َتَرَى الِذيَن َكَذُبوا َعَلى هللِا ُوُجوُهُهم  ُمس  ( كما قال }َوَيو 

 للوجه.
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ُه ِفي التَُّراِب َأاَل َسآَء َما ِسُكُه َعَلى ُهوٍن َأم  َيُدسُّ َر ِبِه َأُيم  ِم ِمن ُسوِء َما ُبشِ  َقو  ُكُموَن { } َيَتَواَرى ِمَن ال    َيح 
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ِسُكُه َعَلى ُهوٍن...{  وقوله: }َأُيم 
: الُهون فى لغة قريش: الهوان وبعض بنى تميم يجعل الُهون مصدرًا للشىِء ال هي ن. قال الكسائى 

سمعت العرب تقول: إن كنت لقليل ُهون المؤونة ُمُذ اليوم. وقال:سمعت الهوان فى مثل هذا المعنى 
من بنى إنسان قال قال لبعير لُه ما به بأس غير هوانه، يقول: إنه هي ن خفيف الثمن. فإذا قالت 

نه لم يقولوه إال  بفتح الها نًا{ وهى العرب: أقبل فالن يمشى على َهو  ِض َهو  ُشوَن َعَلى األر  ء، كقوله }َيم 
َرمة ومجاهد فى  مد قال حدثنا الفراء قال حدثنى شريك عن جابر عن ِعك  الِسكينة والوقار. وحدثنا مح 

ُه{ يقول: ِسُكُه َعَلى ُهوٍن َأم  َيُدسُّ نا{ قاال: بالسكينة، والوقار وقوله: }َأُيم  ض َهو  ُشوَن َعَلى اأَلر   قوله }َيم 
ه فى التراب، يقول: يدفنها أم يصبر عليها وَعَلى مكروهها وهى  ال يدرى أيُّهما يفعل: أيمسكه أم يدس 

 الموءودة، وهو َمَثل ضربه هللا تبارك وتعالى.
 

َلى َوُهَو ال َعِزيُز ال َحِكيمُ  ِ ال َمَثُل اأَلع  ِء َوَّلله و  ِمُنوَن ِباآلِخَرِة َمَثُل السه   {} ِللهِذيَن اَل ُيؤ 
 

ِء...{ و  ِمُنوَن ِباآلِخَرِة َمَثُل السه  وقوله: }ِللهِذيَن اَل ُيؤ 
ِء{ نصبًا لجاَز، فيكون فى المعنى على قولك: َضَرب للذين ال يؤمنون مثَل  و  ولو كان }َمَثَل السه

نا وفى إبراهيم بالرفع لم السوء، كما كان فى قراءة ُأَبىه )َوَضَرَب َمَثاًل َكِلمًة َخِبيَثًة( وقراءة الَعَوام  ها ه
 نسمع أحدًا َنَصب.

 المعاني الواردة في آيات سورة ) النحل (
َنى اَل َجَرَم َأنه َلُهُم ال   ِسَنُتُهُم ال َكِذَب َأنه َلُهُم ال ُحس  َرُهوَن َوَتِصُف َأل  ِ َما َيك  َعُلوَن َّلله َرُطوَن } َوَيج  نهاَر َوَأنهُهم  مُّف 

} 
 

َنى...{وقوله: }َوَتِص  ِسَنُتُهُم ال َكِذَب َأنه َلُهُم ال ُحس    ُف َأل 
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ِسَنُتُهُم ال ُكُذُب{ تجعل الُكُذب من  أنه فى موضع نصب ألنه عبارة عن الكِذب. ولو قيل: }َوَتِصُف َأل 
ِسَنُتُكُم صفة األلسنَة واحدها َكُذوٌب وُكُذب، مثل َرُسول وُرُسل، ومثله قوله }َواَل َتُقوُلوا ِلَما تَ  ِصُف َأل 

الُكُذُب{ وبعضهم يخفض )الَكِذَب( يجعله مخُفوضًا بالالم التى فى قوله )ِلَما( ألنه عبارة عن )ما( 
فها الكذب.  والنصب فيه وجه الكالم، وبه قرأت الَعوام . ومعناه: وال تقولوا لوص 

َرُطوَن{ يقول: َمن سي ون فى النار. والعر  ب تقول: أفرطت منهم ناسًا أى َخل فتهم وقوله }َوَأنهُهم  مُّف 
ِرطين فى سوء العمل ألنفسهم فى الذنوب. وتقرأ  ونِسيتهم. وتقرأ }َوَأنهُهم  مُّف ِرُطوَن{ بكسر الراء، كانوا ُمف 

ُت ِفي َجن ِب هللا{ يقول: فيما تركت وضيهعت. َرَتا َعَلى َما َفرهط  ُطوَن{ كقوله }َيا َحس   }ُمفرِ 
 

ٍث َوَدٍم لهَبنًا َخاِلصًا َسآِئغًا ِللشه } َوِإنه لَ  ِقيُكم  مِ مها ِفي ُبُطوِنِه ِمن َبي ِن َفر   اِرِبيَن {ُكم  ِفي اأَلن َعاِم َلِعب َرًة نُّس 
 

ِقيُكم  مِ مها ِفي ُبُطوِنِه...{  وقوله: }نُّس 
ماء أو نهر يجرى لقوم:  َقيت. فإذا سَقاك العرب تقول لكل  َما كان من بطون األنعام ومَن السه أس 

ل }َوَسَقاُهم  َربُُّهم  َشَرابًا َطُهورًا{  َقاه؛ كما قال هللا َعز  وج  الرهجل ماء لَشَفتك قالوا: سَقاه. ولم يقولوا: أس 
قى، كما  ماء َسقى وأس  ِقيِن{ وربما قالوا لما فى بطون األنعام ولماء الس  ِعُمِنى َوَيس  وقال }َوال ِذى ُهَو ُيط 

 يد:قال َلبِ 
د وأسقى * ُنَميَرا والقبائَل من هالل  َسَقى قومى بنى َمج 

 َرَعوه ُمرِبعًا وَتصي فوه * بال َوَبٍأ ُسَمىه وال َوَبالِ 
ِقيكم{. ِقيكم{ وبعضهم }ُنس   وقد اختلف الُقراء فقرأ بعضهم }َنس 

إن النهَعَم واأَلنعام شىء واحد،  -وهللا أعلم  -َوأمها قوله }مِ مها ِفي ُبُطوِنِه{ ولم يقل بطونها فإنه قيل 
  وهما جمعان، فرجع التذكير إلى معنى النهَعم إذا كان يؤدى عن األنعام أنشدنى بعضهم:
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 إذا رأيَت أنجما من اأَلسد * َجب هته أو الخَراة والَكَتد  
 بال ُسَهيل فى الفِضيح. ففسد * وطاب َأل باُن الِ لَقاح وَبرد  

ِقيكم ِممها ُبُطوِنِه(: بطون  فرجع إلى اللبن ألن اللبن واأللبان يكون فى معَنى واحد. وقال الكسائى )ُنس 
 ما ذكرناه، وهو صواب، أنشدنى بعضهم:

 * مثل الفراخ َنَتَقت  حواصله  *
 وقال اآلخر:

 * كذاك ابنَة اأَلعيار خافى بسالة الرجال وأصالل الرجال أقاصُره  *
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 لرجال: األقوياء منهم.ولم يقل أقاصرهم. أصالل ا
اِرِبيَن{ يقول: ال يشَرق باللبن وال ُيَغص  به.  وقوله }َسآِئغًا ِللشه

 
ِرُشوَن { َجِر َوِممها َيع  ِل َأِن اتهِخِذي ِمَن ال ِجَباِل ُبُيوتًا َوِمَن الشه َحى َربَُّك ِإَلى النهح   } َوَأو 

 
ِل...{ َحى َربَُّك ِإَلى النهح   وقوله: }َوَأو 

 لهَمها ولم يأتها رسول.أ
ِرُشوَن{ وهى سقوف البيوت. َجِر َوِممها َيع  ِجَباِل ُبُيوتًا َوِمَن الشه  وقوله: }َأِن اتهِخِذي ِمَن ال 
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ُرُج ِمن ُبُطو  ُلِكي ُسُبَل َربِ ِك ُذُلاًل َيخ  َتِلٌف َأل َواُنُه ِفيِه ِشَفآٌء } ُثمه ُكِلي ِمن ُكلِ  الثهَمَراِت َفاس  ِنَها َشَراٌب مُّخ 
ٍم َيَتَفكهُروَن {  ِللنهاِس ِإنه ِفي ذاِلَك آلَيًة لِ َقو 

 
 وقوله: }ُذُلاًل...{

نعت للسبل. يقال: سبيل َذُلول وُذُلل للجمع ويقال: إن الذُُّلل نعت للنحل أى ُذلِ لت ألن يخرج الشراب 
 من بطونها.
 ِللنهاِس{ يعنى العسل دواء ويقال }ِفيِه ِشَفآٌء ِللنهاِس{ يراد بالهاء القرآن، فيه بيان الحالل وقوله }ِشَفآءٌ 

 والحرام:
 

َد ِعل ٍم  َلَم َبع  َذِل ال ُعُمِر ِلَكي  اَل َيع  ئًا ِإنه ّللاهَ عَ } َوّللاهُ َخَلَقُكم  ُثمه َيَتَوفهاُكم  َوِمنُكم مهن ُيَردُّ ِإَلى َأر  ِليٌم َقِديٌر َشي 
} 

 
َلَم...{  وقوله: }ِلَكي  اَل َيع 

ئًا(. ل )َشي    يقول: لكيال يعقل من بعد عقله األو 
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ِقِهم  َعَلى َما َمَلَكت   ي ِرز  ُلوا  ِبَرآدِ  ِق َفَما الهِذيَن ُفضِ  ز  ٍض ِفي ال رِ  َضُكم  َعَلى َبع  َل َبع  َأي َماُنُهم  َفُهم   } َوّللاهُ َفضه
َحُدوَن {ِفي ِ َيج  َمِة ّللاه  ِه َسَوآٌء َأَفِبِنع 
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}... ِقِهم  َعَلى َما َمَلَكت  َأي َماُنُهم  ي ِرز  ُلوا  ِبَرآدِ   وقوله: }َفَما الهِذيَن ُفضِ 
فهذا مثل َضرب هللا للذين قالوا: إن عيسى ابنه تعالى هللا َعم ا يقول الظالمون علو ا كبيرًا، فقال: أنتم 

 يدكم فيما ملكتم فتكونون سواء فيه، فكيف جعلتم عبده شريكًا لُه تبارك وتعالى.ال ُتشركون عب
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َواِجُكم َبِنيَن َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكم م ِ  َواجًا َوَجَعَل َلُكم  مِ ن  َأز  ُفِسُكم  َأز  َن الطهيِ َباِت } َوّللاهُ َجَعَل َلُكم  مِ ن  َأن 
ُفُروَن { ِ ُهم  َيك  َمِت ّللاه ِمُنوَن َوِبِنع  َباِطِل ُيؤ   َأَفِبال 

 
 وقوله: }َوَحَفَدًة...{

والحَفدة األختان، وقالوا األعوان. ولو ِقيل: الَحَفد: كان َصوابًا؛ ألن واحدهم َحافد فيكون بمنزلة 
 الغائب والَغَيب والقاعد والَقَعد.

 
ُبُدوَن ِمن ُدوِن ّللاهِ  َتِطيُعوَن {} َوَيع  ئًا َواَل َيس  ِض َشي  َماَواِت َواأَلر  قًا مِ َن السه ِلُك َلُهم  ِرز    َما اَل َيم 

 
ئًا...{ ِض َشي  َماَواِت َواأَلر  قًا مِ َن السه ِلُك َلُهم  ِرز  ِ َما اَل َيم  ُبُدوَن ِمن ُدوِن ّللاه  وقوله: }َوَيع 

َواتًا{ أى  نصبت )شيئًا( بوقوع الرزق عليه، كما قال تبارك َياًء َوَأم  َض َكَفاتًا َأح  َعل اأَلر  وتعالى }َأَلم  َنج 
َغَبة َيِتيمًا{ ولو كان الرزق مع الشىء لجاز  ٍم ِذى َمس  َعاٌم ِفى َيو  َوات. ومثله }َأو  ِإط  تكِفت األحياء واألم 

  َما َقَتَل ِمَن النِ َعِم{.خفضه: ال يملك لهم رزَق شىء من السموات. ومثله قراءة من قرأ }َفَجَزاُء ِمث ِل 
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ع آللهتهم التى  ِلُك( وذلك أن )ما( فى مذهب َجم  ل الكالم )َيم  َتِطيُعوَن{ وقال فى أوه وقوله: }َواَل َيس 
د )َيملك( على لفظ )ما( وتوحيدها، وُجِمع فى )يستطيعون( على المعنى.  يعبدون، فُوحِ 

َتمِ  ُنت  ومثله قوله }َوِمن ُهم  َمن  َيس  َتِمُعون إليك{ ومثله: }َوَمن  َيق  ُهم  َمن  َيس  ُع ِإَلي َك{ وفى موضع آخر }َوِمن 
له، ومن أنهث ذهب إلى  َمل  َصالحًا{ و }َيعمل  َصالحًا{ فمن ذكره َرد  آخره على أوه ِ َوَرُسوِلِه َوَتع  ِمنُكنه َّلل 

 العرب: أن )َمن( فى موضع تأنيث، فذهب إلى تأنيثها. وأنشدنا بعُض 
َر داِره * ِجَواٌء َعِدى  يأكِل الحشرات  َهَيا ُأمه عمرو َمن يكن ُعق 

َر وإن كانوا ذوى َنَكرات  ويسوده من لف ح السموم َجبيُنُه * وَيع 
)وِمن ُكم  من يكون ُشُيوخًا( ولم  -فيما أعلم  -فرجع فى )كانوا( إلى معنى الجمع وفى قراءة عبدهللا 

 ال الفرزدق:يقل )َشي خًا( وقد ق
 َتَعشه فإن واثقتنى ال تخوُننى * نكن مثل َمن يا ذئب يصطحبان
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 وأنت امرؤ يا ذئب والغدُر كنتما * ُأَخيهي ِن كانا ُأرِضعا ِبِلبان
 فثن ى )يصطحبان( وهو فعل لَمن  ألنه نواه ونفَسه.

 
ِدُر َعَلى َشي   ُلوكًا اله َيق  ِفُق ِمن ُه ِسر ًا } َضَرَب ّللاهُ َمَثاًل َعب دًا مهم  قًا َحَسنًا َفُهَو ُين  َناُه ِمنها ِرز  َزق  ٍء َوَمن ره

َلُموَن { َثُرُهم  اَل َيع  ِ َبل  َأك  ُد َّلله َتُووَن ال َحم  رًا َهل  َيس   َوَجه 
 

ُلوكًا...{  وقوله: }َضَرَب ّللاهُ َمَثاًل َعب دًا مهم 
ى شىء، }وُهَو َكلٌّ على مواله{ أى يحمله، فقال: هل َضَرب َمَثال للضم الذى يعبدون أنه ال يقدر عل

وا بين الضم وبين هللا تبارك وتعالى. ِل{ فقال: ال ُتسوُّ  يستوى هذا الضم }َوَمن  َيأ ُمُر بالَعد 
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َم } َوّللاهُ َجَعَل َلُكم  مِ ن ُبُيوِتُكم  َسَكنًا َوَجَعَل َلكُ  ِنُكم  َوَيو  َم َظع  َتِخفُّوَنَها َيو  م  مِ ن ُجُلوِد اأَلن َعاِم ُبُيوتًا َتس 
َعاِرَهآ َأَثاثًا َوَمَتاعًا ِإَلى ِحيٍن { َباِرَها َوَأش  َواِفَها َوَأو   ِإَقاَمِتُكم  َوِمن  َأص 

 
 وقوله: }َوَجَعَل َلُكم  مِ ن ُجُلوِد اأَلن َعاِم...{

ل فى القراءة ويخف ف؛  يعنى الَفساطيط للسفر، وبيوَت العرب التى من الصوف والشعر. والظعن يثق 
ألن ثانيه عين، والعرب تفعل ذلك بما كان ثانيه أحد الستة األحرف مثل الشعر والبحر والنهر. 

 أنشدنى بعض العرب:
 له َنَعل ال َتطهِبى الكلَب ريُحها * وإن ُوِضعت بين المجالس ُشمهت

َوَمَتاعًا{ المتاع إلى حين يقول َيكتفون بأصوافَها إلى أن َيموتوا. ويقال إلى الحين بعد وقوله }َأَثاثًا 
 الحين.

 
َنانًا َوَجَعَل َلُكم  َسَراِبيَل َتقِ  ِجَباِل َأك  يُكُم ال َحره َوَسَراِبيَل } َوّللاهُ َجَعَل َلُكم  مِ مها َخَلَق ِظاَلاًل َوَجَعَل َلُكم  مِ َن ال 

ِلُموَن {َتِقيُكم  َمَتُه َعَلي ُكم  َلَعلهُكم  ُتس   َبأ َسُكم  َكَذِلَك ُيِتمُّ ِنع 
 

.}...  وقوله: }َسَراِبيَل َتِقيُكُم ال َحره
 كقول الشاعر: -وهللا أعلم  -ولم يقل: البرد، وهى تقى الحر  والبرد، فترك ألن معناه معلوم 

ِرى إذا يمهمت وجهًا * أريد الخير أيُّهما   يلينىوما أد 
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ِلُموَن{ وبلغنا عن ابن  يريد أى  الخير والشر يلينى ألنه إذا أرد الخير فهو يت قى الشر  وقوله }َلَعلهُكم  ُتس 
َلُموَن( من الجراحات.  عباس أنه قرأ )لَعلكم َتس 

 
َثُرُهُم ال َكاِفُروَن { ِ ُثمه ُينِكُروَنَها َوَأك  َمَت ّللاه ِرُفوَن ِنع   } َيع 

 
ِ...{وقوله: }َيع   َمَت ّللاه  ِرُفوَن ِنع 

يعنى الكفاَر إذا قيل لهم، َمن رزقكم؟ قالوا: هللا، ثم يقولون: بشفاعة آلهتنا فُيشركون فذلك إنكارهم ) 
.)ِ َمَت ّللاه  ِنع 
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َرُكوا  ُشَرَكآَءُهم  َقاُلوا   ا ِإَلي ِهُم  } َوِإَذا َرأى الهِذيَن َأش  َقو  ا ِمن ُدوِنَك َفأل  ُعو  َربهَنا هؤالء ُشَرَكآُؤَنا الهِذيَن ُكنها َند 
َل ِإنهُكم  َلَكاِذُبوَن {  ال َقو 

 
َل...{ ا ِإَلي ِهُم ال َقو  َقو   ]قوله[: }َفأل 

عكم إلى عبادتنا. ت عليهم قولهم }ِإنهُكم  َلَكاِذُبوَن{ أى لم َند   آلهتهم َرده
َل ِإنهُكم  َلَكاِذُبوَن...{وقوله:  ا ِإَلي ِهُم ال َقو  َقو   }َفأل 

فكسرت ألنها من صلة القول. ومن فتحها لو لم تكن فيَها الم فى قوله لكاذبون جعلها تفسيرًا للقول: 
ألَقو  إليهم أنكم كاذبون فيكون نصبًا لو لم يكن فيَها الم؛ كما تقول: ألقيت إليك أنك كاذب. وال يجوز 

 الكسر عند دخول الالم، فتقول: ألقيت إليك إن ك لكاذب. إاله 
 

َنُكم  أَ  ِد ُقوهٍة َأنَكاثًا َتتهِخُذوَن َأي َماَنُكم  َدَخاًل َبي  َلَها ِمن َبع  ن َتُكوَن ُأمهٌة ِهَي } َواَل َتُكوُنوا  َكالهِتي َنَقَضت  َغز 
ُلوُكُم ّللاهُ ِبهِ  َبى ِمن  ُأمهٍة ِإنهَما َيب  َتِلُفوَن { َأر  ُتم  ِفيِه َتخ  ِقَياَمِة َما ُكن  َم ال   َوَلُيَبيِ َننه َلُكم  َيو 

 
ِد ُقوهٍة...{: َلَها ِمن َبع   وقوله: }َواَل َتُكوُنوا  َكالهِتي َنَقَضت  َغز 

ل من الصوف فُتبرمه ثم تأمر جارية لها بنقضه. ويقال: إنها َري طة  من بعد إبرام. كانت تغزل الَغز 
{ يقول: َدَغال وخديعة.}َتته  َنُكم   ِخُذوَن َأي َماَنُكم  َدَخاًل َبي 

َبى ِمن  ُأمهٍة{ يقول: هى أكثر، ومعناه ال تغدروا بقوم لقل تهم وكثرتكم أو  قوله }َأن َتُكوَن ُأمهٌة ِهَي َأر 
َنى( نصب. وإن  شئت رفعت؛ قل تكم وكثرتهم، وقد غَررتموهم باأليمان فَسَكُنوا إليها ب. وموضع )أد 
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كما تقول: ما أظن رجاًل يكون هو أفضَل منك وأفضُل منك، النصب َعَلى الِعَماد، والرفع َعَلى أن 
ب، ولو كان  رًا{ َنص  َظَم َأج  تجعل )هو( اسمًا. ومثله قول هللا عز  وَجله }َتِجُدوُه ِعن َد هللِا ُهَو َخيرًا َوأَع 

  رفعا كان َصوابًا.
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لَ } َوِإَذا َبده  َثُرُهم  اَل َيع  َتٍر َبل  َأك  ُل َقاُلوا  ِإنهَمآ َأنَت ُمف  َلُم ِبَما ُيَنزِ  َنآ آَيًة مهَكاَن آَيٍة َوّللاهُ أَع   ُموَن {ل 
 

ل َنآ آَيًة مهَكاَن آَيٍة...{  وقوله: }َوِإَذا َبده
له من نفسه  ويتعل مه من عائش مملوٍك إذا نسخنا آية مكان آية ألَين منها قال المشركون: إنما يتقوه

 كان لُحَويِطب بن عبد الُعز ى كان قد أسلم فحُسن إسالمه وكان أعجم، فقال هللا عز وجل.
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َلُم َأنهُهم  َيُقوُلوَن ِإنهَما ُيَعلِ ُمُه َبَشٌر لِ َساُن الهِذي ُيل ِحُدوَن ِإَلي ِه أَ  َجِميٌّ َوَهاَذا ِلَساٌن َعَرِبيٌّ مُِّبيٌن {} َوَلَقد  َنع   ع 

 
 وقوله: }لِ َساُن الهِذي ُيل ِحُدوَن ِإَلي ِه...{

. ( فقال هللا: َوَهَذا ِلَساُن محمد َصل ى هللا عليه وسلم والقرآن عربى  َجِمىٌّ  يميلون إليه ويهَوونه )أع 
 

دِ  ِدَها َلَغُفوٌر رهِحيٌم { } ُثمه ِإنه َربهَك ِللهِذيَن َهاَجُروا  ِمن َبع   َما ُفِتُنوا  ُثمه َجاَهُدوا  َوَصَبُروا  ِإنه َربهَك ِمن َبع 
 

ِد َما ُفِتُنوا ...{  وقوله: }ُثمه ِإنه َربهَك ِللهِذيَن َهاَجُروا  ِمن َبع 
نه وهو مؤمن يقول: ُعذِ بوا. نزلت فى َعمهار بن ياسر وأصحابه الذين ُعذ بوا، حت ى أشرك بعضهم بلسا

ِدَها َلَغُفوٌر رهِحيٌم{ بعد الَفعلة.  بقلبه فغفر هللا لهم، فذلك قوله }ِإنه َربهَك ِمن َبع 
 

ُقَها َرَغدًا مِ ن ُكلِ  َمَكاٍن َفَكَفَرت   َمِئنهًة َيأ ِتيَها ِرز  َيًة َكاَنت  آِمَنًة مُّط  ِ َفَأذَ  } َوَضَرَب ّللاهُ َمَثاًل َقر  اَقَها ِبَأن ُعِم ّللاه
َنُعوَن { ِف ِبَما َكاُنوا  َيص   ّللاهُ ِلَباَس ال ُجوِع َوال َخو 

 
َمِئنهًة...{ َيًة َكاَنت  آِمَنًة مُّط    وقوله: }َقر 
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َمِئنهًة(: ال تنتقل كما تنتِجع  ة أنها كانت ال ُيغار عليها كما تفعل العرب: كانوا يتغاورون )مُّط  يعنى مكه
ب  لة.العرب الِخص   بالنُّق 

َنُعوَن{ ومثله فى القرآن كثير.  { ثم قال }ِبَما َكاُنوا  َيص  وقوله }مِ ن ُكلِ  َمَكاٍن{: من كل  ناحية }َفَكَفَرت 
منه قوله }َفَجاَءَها َبأ ُسَنا َبَياتًا َأُوُهم  قاِئلوَن{ ولم يقل: قائلة. فإذا قال )قائلون( ذهب إلى الرجال، وإذا 

{.قال )قائلة( فإنما  رًا َفَذاَقت  َناَها َعَذابا ُنك  َناَها ِحَسابًا شِديدًا وَعذ ب   يعنى أهلها، وقوله }فحاَسب 
ِف{ ابُتلو بالجوع سبع سنين حتى أكلوا العظام المحرقة والِجَيف. والخوف  وقوله }ِلَباَس ال ُجوِع َوال َخو 

ي هللا عليه وسلم َرقه لهم فحمل إليهم ُبُعوث رسول هللا صل ى هللا عليه وسلم وسراياه. ثم إن النبى صله 
ُكُروا{.  الطعام وهم مشركون. قال هللا عز وجل لهم، ُكُلوا }َواش 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) النحل (
َلُحوا  ِإنه  ِد َذِلَك َوَأص  وَء ِبَجَهاَلٍة ُثمه َتاُبوا  ِمن َبع  ِدَها َلَغُفوٌر رهِحيٌم } ُثمه ِإنه َربهَك ِللهِذيَن َعِمُلوا  السُّ َربهَك ِمن َبع 

} 
 

وَء ِبَجَهاَلٍة...{  وقوله: }ِللهِذيَن َعِمُلوا  السُّ
 كل  من عمل سوءا فهو َجاهل إذا عمله.

 
ِرِكيَن { ِ َحِنيفًا َوَلم  َيُك ِمَن ال ُمش   } ِإنه ِإب َراِهيَم َكاَن ُأمهًة َقاِنتًا َّلله

 
 ..{وقوله: }ُأمهًة َقاِنتًا.

َلمًا للخير.  َمع 
 

َم ال ِقَياَمِة ِفيمَ  َنُهم  َيو  ُكُم َبي  َتَلُفوا  ِفيِه َوِإنه َربهَك َلَيح  ب ُت َعَلى الهِذيَن اخ  َتِلُفوَن {} ِإنهَما ُجِعَل السه  ا َكاُنوا  ِفيِه َيخ 
 

َتَلُفوا  ِفيِه...{ ب ُت َعَلى الهِذيَن اخ    وقوله: }ِإنهَما ُجِعَل السه
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َأتى موسى أصحابه فقال: تفر غوا هلل يوم الجمعة فال تعملوا فيه شيئًا، فقالوا: ال، بل يوم السبت، فرغ 
د عليهم فيه. وأَتى عيسى النصارى بالجمعة أيضًا فقالوا: ال  هللا فيه من َخل ق السموات واألرض، فُشد 
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وتقرأ )إنما َجَعل السبَت نصبًا، أى جعل  يكون عيدهم بعد عيدنا فصاروا إلى األَحد. فذلك اختالفهم
 هللا تبارك وتعالى(.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) النحل (

اِبريَن { ُتم  َلُهَو َخي ٌر لِ لصه ُتم  ِبِه َوَلِئن َصَبر  ُتم  َفَعاِقُبوا  ِبِمث ِل َما ُعوِقب   } َوِإن  َعاَقب 
 

ُتم  َفَعاِقُبوا  بِ  ُتم  ِبِه...{وقوله: }َوِإن  َعاَقب   ِمث ِل َما ُعوِقب 
)نزلت فى حمزة( لم ا َمثهل المشركون بحمزة يوم ُأُحد فقال النبى صلى هللا َعليه وسلم: ألمث َلنه بسبعين 

ُتم  ِبِه{ ثم أمره بالصبر فقال  ُتم  َفَعاِقُبوا  ِبِمث ِل َما ُعوِقب  شيخًا من قريش فأنزل هللا عز وجل }َوِإن  َعاَقب 
اِبريَن{ ثم أمره بالصبر عزمًا.}َولَ  ُتم  َلُهَو َخي ٌر لِ لصه  ِئن َصَبر 
 

ُكُروَن { َزن  َعَلي ِهم  َواَل َتُك ِفي َضي ٍق مِ مها َيم  ِ َواَل َتح  ِبر  َوَما َصب ُرَك ِإاله ِباَّلله  } َواص 
 

}...ِ ِبر  َوَما َصب ُرَك ِإاله ِباَّلله  وقوله: }َواص 
يق ما يكون فى الذى وقوله }َواَل َتُك فِ  يق َما َضاق عنه صدرك، والضِ  ُكُروَن{ فالضه ي َضي ٍق مِ مها َيم 

يق كان على وجهين:  ي ق وقع فى موقع الضِ  يت سع؛ مثل الدار َوالثوب وأشباه ذلك إذا رأيت الضه
 أحدهما أن يكون جمعًا واحدته َضي قة كما قال:

 * َكَشف الضي قة َعنا وَفَسح  *
 آلخر أن يراد به شىء َضيِ ق فيكون مخففًا، وأصله التشديد مثل َهي ن وَلي ن تريد هيِ ن َلي ن.والوجه ا

 
  المعاني الواردة في آيات سورة ) اإلسراء (
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ِجِد اأَلق َصى الهِذي بَ  ِجِد ال َحَراِم ِإَلى ال َمس  ِدِه َلي اًل مِ َن ال َمس  َرى ِبَعب  َلُه ِلُنِرَيُه ِمن  } ُسب َحاَن الهِذي َأس  َنا َحو  اَرك 
ِميُع الَبِصيُر {  آَياِتَنآ ِإنهُه ُهَو السه

 
ِجِد ال َحَراِم...{ ِدِه َلي اًل مِ َن ال َمس  َرى ِبَعب   قوله: }ُسب َحاَن الهِذي َأس 

ِدس }اله  ِجِد اأَلق َصى{: بيت الَمق  جد، يعنى َمك ة َوَحرَمها }ِإَلى ال َمس  َلُه{ الَحَرم كل ه َمس  َنا َحو  ِذي َباَرك 
 بالثمار واألنهار.
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وقوله: }ِلُنِرَيُه ِمن  آَياِتَنآ{ يعنى النبى  صلى هللا عليه وسَلم حين َأسرى به لُيريه تلك الليلة العجائب. 
ة، فقالوا: فإن  لنا ِإبال فى طريق الشأم فأخِبرنا بأمرها، فأخبرهم  وُأِرى اأَلنبياء حت ى وصفهم ألهل مكه

يات وعالَمات، فقالوا: متى تقَدُم. فقال: يوم كذا مع طلوع الشمس يقُدمها جمل َأورق. فقالوا: هذه بآ
عالمات نعرف بها ِصدقه ِمن كذبه. فغَدوا من وراء الَعقبة يستقبلونَها، فقال قائل: هذه وهللا الشمُس 

ما قال محمد صلى هللا عليه قد َشَرقت ولم يأِت. وقال آخر: هذه وهللا الِعير يقُدمَها َجمل أورق ك
 وسلم. ثم لم يؤمنوا.

 
َراِئيَل َأاله َتتهِخُذوا  ِمن ُدوِني َوِكياًل { َناُه ُهًدى لِ َبِني ِإس  َنآ ُموَسى ال ِكَتاَب َوَجَعل   } َوآَتي 

 
 وقوله: }َأاله َتتهِخُذوا  ِمن ُدوِني َوِكياًل...{

 يقال: َرب ا، ويقال: كافيًا.
 

يهةَ  َنا َمَع ُنوٍح ِإنهُه َكاَن َعب دًا َشُكورًا { } ُذرِ   َمن  َحَمل 
 

َنا...{ يهَة َمن  َحَمل   وقوله: }ُذرِ 
ي ة َمن  حملنا مع نوح، يعنى فى أصالب الرجال وأرحام النساء مهمن  منصوبة على النداَء ناداهم: يا ُذر 

َلق.  لم ُيخ 
 

  المعاني الواردة في آيات سورة ) اإلسراء (
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ًا َكِبيرًا  ُلنه ُعُلو  َتي ِن َوَلَتع  ِض َمره ِسُدنه ِفي اأَلر  َراِئيَل ِفي ال ِكَتاِب َلُتف  َنآ ِإَلى َبِني ِإس  ُد } َوَقَضي  * َفِإَذا َجآَء َوع 
َياِر وَ  ِلي َبأ ٍس َشِديٍد َفَجاُسوا  ِخاَلَل الدِ  ُعواًل {ُأوالُهَما َبَعث َنا َعَلي ُكم  ِعَبادًا لهَنآ ُأو  دًا مهف   َكاَن َوع 

 
َراِئيَل...{ َنآ ِإَلى َبِني ِإس   وقوله: }َوَقَضي 

َتي ن.  أعلمناهم أنهم سُيفسدون َمره
تين، وهو أول الفسادين }َبَعث َنا َعَلي ُكم  ِعَبادًا  ُد ُأوالُهَما...{ يقول: عقوبة أولى المره وقوله: }َفِإَذا َجآَء َوع 

َتَنصه   ر فَسَبى وَقَتل.لهَنآ{ يعنى ُبخ 
نى أخذوا وحاسوا أيضًا  َياِر{ يعنى: قتلوكم بين بيوتكم )فجاُسوا( فى َمع  وقوله: }َفَجاُسوا  ِخاَلَل الدِ 
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 بالحاء فى ذلك المعنى.
 

َثَر نَ  َناُكم  َأك  َواٍل َوَبِنيَن َوَجَعل  َناُكم ِبَأم  َدد  َنا َلُكُم ال َكرهَة َعَلي ِهم  َوَأم   ِفيرًا {} ُثمه َرَدد 
 

}... َنا َلُكُم ال َكرهَة َعَلي ِهم   وقوله: }ُثمه َرَدد 
ر فقتله وأعاد هللُا ِإليهم ُملكهم وأم رهم،  َتَنصه ر َجاء رجل بعثه هللا عز  وجل  على ُبخ  َتَنصه يعنى على ُبخ 

 فعاشوا، ثم أفسُدوا وهو آِخر الفساَدين.
 

ُتم  أَلن ُفسِ  َسن  ُتم  َأح  َسن  ِجَد } ِإن  َأح  ُخُلوا  ال َمس  ُد اآلِخَرِة ِلَيُسوُءوا  ُوُجوَهُكم  َوِلَيد  ُكم  َوِإن  َأَسأ ُتم  َفَلَها َفِإَذا َجآَء َوع 
ا  َتت ِبيرًا { َل َمرهٍة َوِلُيَتبِ ُروا  َما َعَلو   َكَما َدَخُلوُه َأوه

 
. ُد اآلِخَرِة ِلَيُسوُءوا  ُوُجوَهُكم    ..{وقوله: }َفِإَذا َجآَء َوع 
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يقول القاِئل: أين جواب )إذا(؟ ففيه وجهان. يقال: فإذا جاء عد اآلخرة بعثناهم ليُسوَء هللُا وجوهكم 
 ) لمن قرأ بالياء. وقد يكون ليسوء العذاُب وجوهكم. وقرأها أَبى  بن كعب ب )ِلَنُسوءن  ُوُجوَهُكم 

َوابًا إلذا بال ضمير فعل. تقول إذا أتيتنى بالتخفيف يعنى النون. ولو جعلتها مفتوحة الالم كانت جَ 
َمَواِت  ألُسوَءنهَك ويكون دخول الواو فيَما بعد }لنسوءن{ بمنزلة قوله }َوَكَذِلَك ُنِرى إبراهيَم َمَلُكوَت السه
ُخُلوا{ تضمر لها فعال بعدَها، وقد ُقرئت  واأَلرض وِلَيُكوَن من{ ُنِريه الملكوت، كذلك الواو فى }ولَيد 

 ُيسوُءوا ُوُجوَهُكم( الذين يدخلون.)لِ 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) اإلسراء (

اِلَحاِت َأنه  َمُلوَن الصه ِمِنيَن الهِذيَن َيع  ُر ال ُمؤ  َوُم َوُيَبشِ  ه ِدي ِللهِتي ِهَي َأق  ِِ رًا َكِبيرًا } ِإنه َهاَذا ال ُقر آَن َي  َلُهم  َأج 
مِ  َنا َلُهم  َعَذابًا َأِليمًا {* وَأنه الهِذيَن اَل ُيؤ  َتد   ُنوَن ِباآلِخَرِة أَع 

 
َوُم...{. ه ِدي ِللهِتي ِهَي َأق  ِِ  وقوله: }ِإنه َهاَذا ال ُقر آَن َي

 يقول لشهادة أن ال إله إال هللا.
رًا َكِبيرًا{ ويجوز أن يك ِمِنيَن{ ُأوقعت البشارة َعلى قوله }َأنه َلُهم  َأج  ُر ال ُمؤ  ون المؤمنون ُبشروا }َوُيَبشِ 

َنا َلُهم  َعَذابًا َأِليمًا...{ ألن الكالم َيحَتمل أن تقول َتد  ِمُنوَن ِباآلِخَرِة أَع  : أيضًا بقوله }وَأنه الهِذيَن اَل ُيؤ 
ر الذين ال يؤمنون باآلخرة أنا أعتدَنا لهم  رت عبدهللا بأنه سُيعَطى وأن عدو ه سُيمَنع، ويكون. ويبش  َبش 
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( فيكون بمنزلة قولك فى َعذابًا أ ليمًا، وإن لم ُيوقع التبشير عليهم كما أوقعه على المؤمنين قبل )أنه
تأنفت }وِإنه  رت الناس َأن الغيث آٍت وإن لم تذكرهم. ولو اس  رت َأن الغيث آٍت فيه معنى بش  الكالم َبش 

ِمُنوَن ِباآلِخَرِة{ صلح ذلك ولم أسمع أحدًا قرأ به   .الهِذيَن اَل ُيؤ 
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رِ  ُدَعآَءُه ِبال َخي ِر َوَكاَن اإِلن َساُن َعُجواًل { ُع اإِلن َساُن ِبالشه  } َوَيد 
 

ُع اإِلن َساُن...{  وقوله: }َوَيد 
حذفت الواو منها فى اللفظ ولم ُتحذف فى المعنى؛ ألنها فى موضع رفع، فكان حذفها باستقبالها 

ُع ال اكنة. ومثلها }َسَند  َم ُيَناِد الُمَناِد{ الالم السه ِمِنيَن{ وقوله }َيو  ِت ّللا ُ الُمؤ  َف ُيؤ  َباِنَيَة{ وكذلك }َوَسو  زه
ِن النُُّذُر{ ولو ُكنه بالياء والواو كان َصوابًا. وهذا من كالم العرب. قال الشاعر:  وقوله }َفَما ُتغ 

ما ِط بالسيف الده  كفاك كفٌّ ما ُتليق درهما * ُجودًا وأخرى ُتع 
 ال بعض األنصار:وق

َساِرى  ِف ِشيمتى إع  ر يوٍم * ولقد ُتخ   ليس تخفى بَشارتى َقد 
رِ  ُدَعآَءُه ِبال َخي ِر{ يريد كدعائِه بالخير فى الرغبة إلى هللا عزه وَجل فيما ال  ُع اإِلن َساُن ِبالشه وقوله: }َوَيد 

د دعا به. فذلك أي ضًا من ِنَعم يحب  الداعى إجابته، كدعائه على ولده فال يستجاب له فى الشر  وق
 هللا عز  وجله عليه.

 
َنآ آَيَة النهَهاِر ُمب ِصَرًة ِلَتب تَ  ِل َوَجَعل  َنآ آَيَة ال لهي  َل َوالنهَهاَر آَيَتي ِن َفَمَحو  َنا ال لهي  بِ ُكم  } َوَجَعل  اًل مِ ن ره ُغوا  َفض 

ِنيَن َوال ِحَساَب وَ  َلُموا  َعَدَد السِ  ِصياًل {َوِلَتع  َناُه َتف  ل  ٍء َفصه  ُكله َشي 
 

ِل...{ َنآ آَيَة ال لهي   وقوله: }َفَمَحو 
م قال حدثنا الفراء قال حدثنى ِمن َدل بن على  عن داود بن أبى هند عن أبى  ثنا محمد بن الَجه  حده

يلى رفعه إلى َعلى  بن أبى طالب رحمه هللا قال: هو اللهط خ   الذى فى القمر.حرب بن أبى األسود الدِ 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) اإلسراء (

ِقَياَمِة ِكَتابًا َيل َقاُه َمن ُشورًا { َم ال  ِرُج َلُه َيو  َناُه َطآِئَرُه ِفي ُعُنِقِه َوُنخ   } َوُكله ِإن َساٍن َأل َزم 
 

َناُه َطآِئَرُه...{   وقوله: }َوُكله ِإن َساٍن َأل َزم 
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ِرُج َلُه( َقرأَها يحيى بن َوث اب بالنون وَقرأها غيره بالياء وهو عمله،  إن خيرًا فخيرًا وإن شر ا فشر ا )َوُنخ 
ُرُج َلُه( طائره، منهم مجاهد والَحَسن. وَقرأ أبوجعفر المدنىُّ )وُيخِرج... له ِكتابًا( معناه:  مفتوحة: )َوَيخ 

 وُيخِرح له عمله كتابًا. وكلٌّ حسن.
 

َرأ  ِكتَ  َم َعَلي َك َحِسيبًا {} اق  َيو  ِسَك ال   اَبَك َكَفى ِبَنف 
 

َرأ  ِكَتاَبَك...{:  وقوله: }اق 
َن{ ومثل قوله }َفَأمها  -وهللا أعلم  -فيها  ِخُلوا آَل ِفر َعو  اَعُة أد  َم َتُقوُم السه )ُيَقال( مضمرة. مثل قوله }وَيو 

{ المعنى  ُتم  ت  ُوجوُهُهم  َأَكَفر  َوده  : فيقال: أكفرتم.-وهللا أعلم  -الِذيَن اس 
َم َعَلي َك َحِسيبًا...{ ِسَك ال َيو   قوله: }َكَفى ِبَنف 

َم{ فلو ألقيت الباء كان  ِسَك ال َيو  وكل  ما فى القرآن من  قوله }وَكَفى برب ك{ }وكفى باَّلل{ و }َكَفى ِبَنف 
 الحرف مرفوعًا؛ كما قال الشاعر:

ُيه  ُى َعمها َغيهب المرُء ُمخِبراويخبرنى عن غائب الَمر ء َهد   * كفى الَهد 
وإنما يجوز دخول الَباء فى المرفوع إذا كان ُيمدح به َصاحُبه؛ أال ترى أنك تقول: كفاَك به ونهاَك به 

وأكِرم به رجاًل، وِبئس به رجال، ونعم به رجال، وطاب بطعامك طعامًا، وَجاد بثوبك ثوبًا. ولو لم يكن 
ز دخولها؛ أال ترى أن الذى يقول: قاَم أخوَك أو قعد أخوك ال يجوز له أن يقول: مدحًا أو ذم ا لم يج

 قام بأخيك وال َقَعد بأخيك؛ إاله أن ُيريد قام به غيره وقَعد به.
 

ُل َفدَ  َنا ُمت َرِفيَها َفَفَسُقوا  ِفيَها َفَحقه َعَلي َها ال َقو  َيًة َأَمر  ِلَك َقر  َنآ َأن نُّه  ِميرًا {} َوِإَذآ َأَرد  َناَها َتد   مهر 
 

َنا ُمت َرِفيَها...{   وقوله: }َأَمر 
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ثنى  ثنا الفراء قال حد  ثنا محمد قال حده نا{ خفيفة حده َمش ا وعاصم ورجال من أهل المدينه }َأَمر  قرأ األع 
َنا ر بعضهم }َأَمر  نا{ خفيفة. وفس  ُمت َرِفيَها{ بالطاعة  سفيان بن ُعَيينة عن ُحَميد األعرج عن مجاهد }أَمر 
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}َفَفَسُقوا{ أى إن المترف إذا ُأِمر بالطاعة خالف إلى الفسوق. وقى قراءة ُأَبى  بن كعب )بعثنا فيها 
نا{ وال ندرى أنها ُحِفظت عنه ألنا ال نعرف  أكابر مجرميها( وقرأ الحسن }آَمرنا{ وروى عنه }َأِمر 

: أكثرنا . وقرأ أبو العالية الرياحى )أمهرنا ُمت َرفيها( وهو موافق معناها ها هنا. ومعنى )آمرنا( بالمد 
 لتفسير ابن عباس، وذلك أنه قال: سلهطنا رؤساءها َفَفَسقوا فيها.

 المعاني الواردة في آيات سورة ) اإلسراء (
َنا َلُه ِفيَها َما َنَشآُء ِلَمن نُِّريُد ُثمه َجعَ  ل  ُحورًا {} مهن َكاَن ُيِريُد ال َعاِجَلَة َعجه ُمومًا مهد  الَها َمذ  َنا َلُه َجَهنهَم َيص   ل 

 
َنا َلُه ِفيَها َما َنَشآُء ِلَمن نُِّريُد...{ ل   وقوله: }َعجه

 أى ذلك ِمنا لمن نريد.
 

ُظورًا {  } ُكالًّ نُِّمدُّ هؤالء َوهؤالء ِمن  َعَطآِء َربِ َك َوَما َكاَن َعَطآُء َربِ َك َمح 
 

 دُّ هؤالء...{وقوله: }ُكالًّ نُّمِ 
 أوقعت عليهما ُنمد  أى نمدهم جميعًا؛ أى نرزق المؤمن والكافر من َعَطاء َرب ك.

 
ُلَغنه ِعنَدَك ال ِكَبَر َأَحدُ  َسانًا ِإمها َيب  ُبُدوا  ِإاله ِإيهاُه َوِبال َواِلَدي ِن ِإح  ُهَما َأو  ِكاَلُهَما َفاَل َتُقل } َوَقَضى َربَُّك َأاله َتع 

 َمآ ُأفٍ  َواَل َتن َهر ُهَما َوُقل لهُهَما َقو اًل َكِريمًا {لههُ 
 

ُبُدوا ...{  وقوله: }َوَقَضى َربَُّك َأاله َتع 
ى( التصقت  صى َربُّك( وقال ابن عباس هى )َوَوصه كقولك: أمر ربك وهى فى قراءة عبدهللا )َوَأو 

  فينُفذ أمره. واوَها. والعرب تقول تركته يقضى أمور الناس أى يأمر فيها
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َسانًا{ معناه: وأوصى بالوالدين إحَسانًا. والعرب تقول ُأوصيك به خيرًا، وآمرك به  وقوله }َوِبال َواِلَدي ِن ِإح 
( فتوصل الخير بالوصيهة وباألمر، قال الشاعر:  خيرًا. وكان معناه: آمرك أن تفعل به ثم تحذف )أن 

 ومن أبى َدهماء إذ يوصيَناعجبُت من َده ماء إذ تشُكوَنا * 
 * خيرًا بها كأننا جافونا *

ُلَغنه ِعنَدَك ال ِكَبَر{ فإنه ثن ى ألن الوالدين قد ُذِكرا قبله فصار الفعل َعَلى عددهما، ثم  وقوله: }ِإمها َيب 
{ قال }َأَحُدُهَما َأو  ِكاَلُهَما{ على االئتناف كقوله }ثمه عموا وَصمُّوا{ ثم استأنف فقال: } َكِثيٌر ِمن ُهم 
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وى{ ثم استأنف فقال: }الذين َظَلُموا{ وقد قرأها ناس كثير }ِإمها  وا النهج  وكذلك قوله }اَلِهَيًة ُقُلوُبُهم  وأَسرُّ
رت ب فكرت عليه كالهما. { فعال ألحدهما. َفكره ُلَغن  ُلَغنه ِعنَدَك ال ِكَبَر{ جعلت }َيب   َيب 

( خفضًا بغير نون. وقرأ العوام  وقوله }َفاَل َتُقل لهُهَمآ ُأف ٍ  { قرأها عاصم بن أبى النهُجود واألعمش )ُأفِ 
نوا ذهبوا إلى أنها صوت ال ُيعرف معناه إال  بالنطق به فخفضوه كما  ( فالذين خفضوا ونوه )ُأفٍ 

ُتخفض األصوات. من ذلك قول العرب: سمعت طاٍق طاٍق لصوت الضرب، ويقولون: َسمعت ِتٍغ ِتٍغ 
وات إنما يكون  لصوت نوا وخفضوا قالوا: أف  على ثالثة أحرف، وأكثر األص  الضحك. والذين لم ينو 

ل. ولسنا  ن فيه ألنه متحرك األوه َعَلى َحرفين مثل َصه  ومثل َيغ  وَمه ، فذلك الذى ُيخفض وُيَنوه
َفَض فخفض بالنون: وشب هت أ فه بقولك ُمده بمضطرين إلى حركة الثانى من األدوات وأشباِهها فُيخ 

وُرده إذ  كانت على ثالثة أحرف. ويدل  َعَلى ذلك أنه بعض العرب قد رفعها فيقول أفُّ لك. ومثله قول 
 الراجز:

ض كت لى رأسَها بالَنغ    سألُتها الوصَل فقالت ِمضه * وَحره
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ِ ومِ  ا يوقع كقول القائل )ال( يقولها بأضراسه، ويقال: َما عل مك أهُلك إال )مض  ( وبعضهم: إال  ِمض  ضُّ
عليَها الفعل. وقد قال بعض العرب: ال تقولن له ُأف ا وال ُتف ا ُيجعل كاالسم فيصيبه الخفض الرفع 
]والنصب[ ثبت فى ب والنصب بال نون يجوز كما قالوا ُرده. والعرب تقول: َجَعل يتأف ف من ريح 

. وقد قال الشاعر  ن:وجدها، معناه يقول: أفِ  أفِ   فيما ُنو 
 وقفنا فقلنا ِإيِه عن أم  سالٍم * َوَما باُل تكليم الديار البالقع

فحذف النون ألنها كاألداة، إذا كانت على ثالثة أحرف، ُشبِ هت بقولهم: َجي ِر ال أفعل ذلك، وقد قال 
 الشاعر:

ُل مشرب * َأَجل  َجي ِر ِإن َكانت ُأبيحت َدَعاثُره    فُقل ن َعَلى الِفردوس أوه
 المعاني الواردة في آيات سورة ) اإلسراء (

ُهَما َكَما َربهَياِني َصِغيرًا { َحم  بِ  ار  َمِة َوُقل ره ِفض  َلُهَما َجَناَح الذُّلِ  ِمَن الرهح   } َواخ 
 

}... ِفض  َلُهَما َجَناَح الذُّلِ   وقوله: }َواخ 
ثنا الفراء قال  ثنى ُهَشيم عن أبى بشر جعفر بن إياس بالضم  قرأها العوام . حدثنا محمد قال: حد  حده

( بالكسر. قال: حدثنا الفراء وحدثنى الَحَكم بن  ِفض  َلُهَما َجَناح الذِ ل  عن َسِعيد بن ُجَبير أنه قرأ )َواخ 
( بالكسر. قال أبو زكريا: فسألت أبا بكر عنها فقال:  ُظَهير عن عاصم بن أبى النهُجود أنه قرأها )الذِ ل 

م بالضم . َوالُذل  مَن الذل ة أن يتذل ل وليَس بذليل فى الِخل قة، والذِ لهة والذُّل  مصدُر الذليل قرأَها عاص



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

.  والذِ ل  مصدر للذلول؛ مثل الدابهة واألرض. تقول: َجَمٌل َذُلول، ودابهة َذُلول، وأرض َذُلول بيِ نة الذِ ل 
 

مَ  ِتَغآَء َرح  ِرَضنه َعن ُهُم اب  ُجوَها َفُقل لهُهم  َقو اًل مهي ُسورًا {} َوِإمها ُتع  بِ َك َتر   ٍة مِ ن ره
 

بِ َك...{ َمٍة مِ ن ره ِتَغآَء َرح  ِرَضنه َعن ُهُم اب    وقوله: }َوِإمها ُتع 
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يقول: إذا َأتتك قرابتك أو سواهم من المحتاجين يسألونك فَأعرضت ألنه ال شىء عندك تعطيهم فقل 
سورًا ال لهم: قوال مي ُسو  هم ِعدة َحَسنًة. ثم نهاه َأن يعطى كل  ما عنده حتى اليبقى َمح  رًا، يقول: ِعد 

تها َحتى ينقطع  شىء عنده. والعرب تقول للبعير: هو محسور إذا انقطع َسيره وَحسرت الدابهَة إذا ِسر 
َقِلب  إلي َك الَبَصُر َخاِسئًا وهو َحِسيٌر{ يحَسر عند أق  صر بلوغ المنظر.سيرها. وقوله: }َين 

 
ئًا َكِبيرًا { ُزُقُهم  َوِإيهاُكم إنه َقت َلُهم  َكاَن ِخط  ُن َنر  الٍق نهح  َيَة ِإم  ُتُلوا  َأو الَدُكم  َخش   } َواَل َتق 

 
ئًا َكِبيرًا...{  وقوله: }ِخط 

. وقرأ أبو جعفر المدنى  }َخَطأ  َكبيرًا{ َقَصر وهمز. وكلٌّ صواب. وكأنه  وقرأ الحسن َخَطاًء كبيرًا بالمد 
ٌس وَنَجٌس.  َأ اإلثم. وقد يكون فى معنى َخَطأ بالقصر. كما قالوا: ِقت ب وَقَتب، وِحُذٌر وَحَذٌر، وِنج  الِخط 

 ومثله قراءة من قرأ }ُهم  ُأواَلَء َعَلى َأَثِرى{ و }ِإث ِرى{.
 المعاني الواردة في آيات سورة ) اإلسراء (

ُتُلوا  النهف   ِرف ف ِ } َواَل َتق  َنا ِلَوِليِ ِه ُسل َطانًا َفاَل ُيس  ُلومًا َفَقد  َجَعل  َم ّللاهُ ِإاله ِبالَحقِ  َوَمن ُقِتَل َمظ  ي َس الهِتي َحره
َقت ِل ِإنهُه َكاَن َمن ُصورًا {  ال 

 
َنا ِلَوِليِ ِه ُسل َطانًا...{ ُلومًا َفَقد  َجَعل   وقوله: }َوَمن ُقِتَل َمظ 

ِرف فِ ي ال َقت ِل{ فقرئِت بالت اء والَياء. فمن قال بالياء فى االقتصاص أو  َية. ثم قال: }َفاَل ُيس  قبول الدِ 
ثنا القراء قال  ذهب إلى الولى  أى ال يقتلنه غير قاتله. يقول فال يسرف لولىُّ فى القتل. قال: حده

ثنى غير واحد، منهم ِمن دل وجرير وقيس عن مغيرة عن ِإبراهيم عن أب يفة بن  َ ى معمر عن ُحذوحده
ِرفوا فِى القتل(. ِرف{ بالتاء. وفى قراءة ُأَبى  )فاَل ُيس    اليمان أنه قرا }َفاَل ُتس 
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وقوله }ِإنهُه َكاَن َمن ُصورًا{ يقال: إن وليهه كان منصورًا. ويقال الهاء للدم. إن دم المقتول كان منصورًا 
نفِسه، وتكون للقتل ألنه فعل فيجرى مجرى الدم وهللا أعلم  ألنه ُظِلم. وقد تكون الهاء للمقتول

 بصواب ذلك.
 

ِد ِإنه ا ُفوا  ِبال َعه  ُه َوَأو  ُلَغ َأُشده َسُن َحتهى َيب  َيِتيِم ِإاله ِبالهِتي ِهَي َأح  َرُبوا  َماَل ال  ُؤواًل {} َواَل َتق  َد َكاَن َمس   ل َعه 
 

ُه. ُلَغ َأُشده  ..{وقوله: }َحتهى َيب 
حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال وحدثنى ِحبهان بن َعَلى  عن الكلبى  عن ابى صالح عن ابن عب اس 

رة ِإلى ثالثين. . ما بين ثمانَى َعش   قال: األُشد 
 

ُفَؤاَد ُكلُّ ُأوالِئَك َكاَن َعن   َع َوال َبَصَر َوال  م  ُف َما َلي َس َلَك ِبِه ِعل ٌم ِإنه السه ُؤواًل {} َواَل َتق   ُه َمس 
 

ُف...{  وقوله: }َواَل َتق 
 ) ُف{ وبعضهم قال )َواَل َتَقف  ك الفاء إلى الواو، فتقول }َواَل َتق  أكثر القراء يجعلونها من قفوت، فتحره

تمى وقاع الجمُل الناقَة وقعا إذا ركبها، وعاث َوَعَثى  تام وَيع  ت أثره وَقَفوته. ومثله َيع  والعرب تقول ُقف 
اد. وهو كثير، منه شاُك السالح وشاكى السالح، وُجرف هاٌر وهاٍر. وَسمعُت بعض ُقَضاعة من الفس

 يقول: اجتحى َماله واللغة الفاشية اجتاح ماله. وقد قال الشاعر:
 ولو أنى رأيتك من بعيد * لعاقَك من دعاء النِ يب َعاقى

 يريد: عائق
 ِرَك بالَعَناقَحِسبت ُبَغام راحلتى َعَناقًا * وما هى َوي َب َغي
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ُروهًا {  } ُكلُّ ذاِلَك َكاَن َسيِ ُئُه ِعن َد َربِ َك َمك 
 

ُروهًا...{  وقوله: }ُكلُّ ذاِلَك َكاَن َسيِ ُئُه ِعن َد َربِ َك َمك 
ُروهًا(   وقرأ بعض أهل الحجاز )َكاَن َسيِ ئًة ِعن َد َربِ َك َمك 
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ِدِه َواَلِكن اله  ٍء ِإاله ُيَسبِ ُح ِبَحم  ُض َوَمن ِفيِهنه َوِإن مِ ن َشي  ب ُع َواأَلر  َماَواُت السه َقُهوَن } ُتَسبِ ُح َلُه السه  َتف 
ِبيَحُهم  ِإنهُه َكاَن َحِليمًا َغُفورًا {  َتس 

 
ب ُع...{ َماَواُت السه  وقوله:}ُتَسبِ ُح َلُه السه

لتاء. وهى فى قراءة عبدهللا )َسبهحت  له السموات السبع( فهذا يقوِ ى الذين قرءوا أكثر القراء على ا
{ و }َيُكاد{. َمَوات   بالتاء. ولو قرئت بالياء لكان صوابًا؛ كما قرءوا }َتَكاُد السه

َسن من ا لتاء وإنما َحُسنت الياء ألنه عدد قليل، وإذا قله العدد من المؤن ث والمذكر كانت الياء فيه أح 
ُهُر  َوٌة ِفى الَمِدِيَنِة{، وقال فى المذكهر }فإذا ان َسَلَخ األش  قال هللا َعز  َوَجله فى المؤن ث القليل }َوَقاَل ِنس 
ل فعل المؤنث إذا قله يكون بالَياء، فيقال: النسوة يقمن ب. فإذا  الُحُرُم{ فجاء بالتذكير. وذلك أن أوه

م الفعل سقطت النون من آخره  له على الياء، ومن أن ث ذهب تقد  ألن االسم ظاهر فثبت الفعل من أو 
إلى أن الجمع يقع عليه )هذه( فأنهث لتأنيث )هذه( والمذكر فيه كالمؤن ث؛ أال ترى أنك تقول: هذه 

ثنا محمد قال حدثنا الفراء قال: حدثنى قيس بن الربيع عن َعم ار الُده ِنى   الرجال، وهذه النساء. حد 
ة، هذا لقوله }َوِإن مِ ن عن سعيد ب بيح فى القرآن فهو صالة، وكل  سلطان ُحج  ن ُجَبير قال: كل َتس 

ِدِه{. ٍء ِإاله ُيَسبِ ُح ِبَحم   َشي 
َفات: التراب ال واحد له، بمنزلة الُدَقاق والُحَطام.  وقوله: }ِعَظامًا َوُرَفاتًا{: الرُّ

 
ُبُر ِفي ُصُدوِرُكم   َل َمرهٍة َفَسُين ِغُضوَن ِإَلي َك } َأو  َخل قًا مِ مها َيك   َفَسَيُقوُلوَن َمن ُيِعيُدَنا ُقِل الهِذي َفَطَرُكم  َأوه

 ُرُؤوَسُهم  َوَيُقوُلوَن َمَتى ُهَو ُقل  َعَسى َأن َيُكوَن َقِريبًا {
 

}... ُبُر ِفي ُصُدوِرُكم    وقوله: }َأو  َخل قًا مِ مها َيك 
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 َعَلي ه وسلم: أرأيت لو ُكن ا الموَت من يميتنا؟ فأنز هللا َعز وَجل }َأو  َخل قًا مِ مها قالوا للنبى  صلى هللا
{ يعنى الموت نفَسه أى لبعث هللا عليكم من يميتكم. ُبُر ِفي ُصُدوِرُكم   َيك 

فل. و  { يقال َأنغض رأَسه أى َحر كه إلى فوق وإلى أس  أرانا ذلك أبو وقوله }َفَسُين ِغُضوَن ِإَلي َك ُرُؤوَسُهم 
قف. والرأس َين َغض وَين ِغض. والِثنيهة إذا  زكريا فقال برأسه، فألصقه بَحل قه ثم رفعه كأنه ينظر إلى السه

ل مشيه ارتفع وانخفض. ضا ألنه إذا عج   تحرَكت: قيل َنَغضت ِسن ه. وإنما يسمى الظليم َنغ 
 وقوله: }َوَيُقوُلوَن َمَتى ُهَو{ يعنى البعث.
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َسل َناَك َعَلي ِهم  َوِكياًل { ب ُكم  َوَمآ َأر  ُكم  َأو  ِإن َيَشأ  ُيَعذِ  َحم  َلُم ِبُكم  ِإن َيَشأ  َير  بُُّكم  أَع   } ره

 
َناَك َعَلي ِهم  َوِكياًل...{ َسل   وقوله: }َوَمآ َأر 

 يقول: حافظًا وَربها.
 

َلُم بِ  ٍض َوآَتي َنا َداُووَد َزُبورًا {} َوَربَُّك أَع  َض النهِبيِ يَن َعَلى َبع  َنا َبع  ل  ِض َوَلَقد  َفضه َماَواِت َواأَلر   َمن  ِفي السه
 

 وقوله: }َزُبورًا...{
 قال الفراء وحدثنى أبو بكر قال كان َعاصم يقرأ }َزُبورًا{ بالفتح فى كل  القرآن. وقرأ حمزة بالضم .

 
َمَتُه َوَيَخاُفوَن َعَذاَبُه ِإنه } ُأواَلِئَك اله  ُجوَن َرح  َتُغوَن ِإَلى َربِ ِهُم ال َوِسيَلَة َأيُُّهم  َأق َرُب َوَير  ُعوَن َيب   َعَذاَب ِذيَن َيد 

ُذورًا {  َربِ َك َكاَن َمح 
 

َتُغوَن ِإَلى َربِ ِهُم ال َوِسيَلَة...{ ُعوَن َيب   وقوله: }ُأواَلِئَك الهِذيَن َيد 
عونهم( يعنى الج نه الذين كانت ُخَزاعة تعبدهم. فقال هللا عز وجل }ُأواَلِئَك{ يعنى الجنه الذين )َيد 

َتُغوَن{ فعل للجنِ  به ارتفعوا. ُعوَن{ فعل للذين يعبدونهم. و }َيب   يبتغون إلى هللا. ف }َيد 
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َيٍة إِ  ُبوَها َعَذابًا َشِديدًا َكاَن ذاِلك ِفي ال ِكَتاِب } َوِإن مِ ن َقر  ِقَياَمِة َأو  ُمَعذِ  ِم ال  َل َيو  ِلُكوَها َقب  ُن ُمه  اله َنح 
ُطورًا {  َمس 

 
ِلُكوَها...{ ُن ُمه  َيٍة ِإاله َنح   وقوله: }َوِإن مِ ن َقر 

يف. ُبوَها َعَذابًا َشِديدًا{ بالسه  بالموت }َأو  ُمَعذِ 
 

ُلوَن َوآَتي َنا َثُموَد النهاَقَة ُمب ِصَرًة َفَظَلُموا  بِ } َوَما مَ  ِسَل ِباآلَياِت ِإاله َأن َكذهَب ِبَها اأَلوه َها َوَما َنَعَنآ َأن نُّر 
ِويفًا { ِسُل ِباآلَياِت ِإاله َتخ   ُنر 

 



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

ِسَل ِباآلَياِت...{  وقوله: }َوَما َمَنَعَنآ َأن نُّر 
( فى موضع نصب }ِإاله  ضع رفع؛ كما تقول: ما منعهم اإليماَن إال  تكذيُبهم.)أن   َأن َكذهَب{ أن  فى َمو 

 وقوله }النهاَقَة ُمب ِصَرًة{ جعل الفعل لها. ومن قرأ )َمب َصرة( أراد: مثل قول َعن ترة.
َبَثة لنفس المنعم *  * والكفر َمخ 

علة فى معنى فاعل كَفت  من الجمع والتأنيث، فكا ت َمف  دة مفتوحة العين، ال يجوز فإذا وَضع  نت موح 
بنة. فما ورد عليك منه فأخِرجه َعَلى  منة، والولد َمب خلة َمج  َبَنة َمس  ب َمل  كسرها. العرب تقول: َهذا ُعش 
َيبة للرجال،  هذه الصورة. وإن كان من الياء والواو فأظهرهما. تقول: هذا شراب َمب َولة، وهذا كالم َمه 

 ومعنى )ُمبِصرة( مضيئِة، كما قال هللا عز وجل }َوالنهَهاَرُمب ِصرًا{ مضيئًا. وَمت َيهة، وأشباه ذلك.
 

َناَك ِإاله ِفت َنًة لِ لنها ؤَيا الهِتي َأَري  َنا الرُّ َنا َلَك ِإنه َربهَك َأَحاَط ِبالنهاِس َوَما َجَعل  َجَرَة ال َمل ُعوَنَة ِفي } َوِإذ  ُقل  ِس َوالشه
َيانًا َكِبيرًا {الُقر آِن َوُنَخو ِ   ُفُهم  َفَما َيِزيُدُهم  ِإاله ُطغ 

 
  وقوله: }ِإنه َربهَك َأَحاَط ِبالنهاِس...{
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َناك ليلة اإلسر  ؤَيا الهِتي َأَري َناَك ِإاله ِفت َنًة{ يريد: ما أري  َنا الرُّ اء يعنى أه ل مكَة أى أنه َسَيفتح لك }َوَما َجَعل 
ُقوم، إال فتنة لهم، حت َجَرَة ال َمل ُعوَنَة{ هى شجرة الزه ى قال بعضهم: ساحر، وكاهن، وأكثروا. }َوالشه

نصبتها بجعلنا. ولو ُرفعت ُتت َبع االسم الذى فى فتنة من الرؤيا كان صوابًا. ومثله فى الكالم َجعلتك 
 َعاِماًل وزيدًا وزيٌد.
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يهَتُه ِإاله قَ } َقاَل أَ  َتِنَكنه ُذرِ  ِم ال ِقَياَمِة أَلح  َتِن ِإَلى َيو  ر  َت َعَليه َلِئن  َأخه م  َتَك َهاَذا الهِذي َكره  ِلياًل {َرَأي 

 
يهَتُه ِإاله َقِلياًل...{ َتِنَكنه ُذرِ   وقوله: }أَلح 

 يقول: ألستولينه عليهم }ِإاله َقِلياًل{ يعنى المعصومين.
 

َواِل َواألَ } َواس   ُهم  ِفي اأَلم  ِلَك َوَرِجِلَك َوَشاِرك  ِلب  َعَلي ِهم ِبَخي  ِتَك َوَأج  َت ِمن ُهم  ِبَصو  َتَطع  ِزز  َمِن اس  و الِد َتف 
ي َطاُن ِإاله ُغُرورًا { ُهم  َوَما َيِعُدُهُم الشه  َوِعد 

 
}... ِزز  َتف   وقوله: }َواس 
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ِتَك( بدعائك } َتِخفه )ِبَصو  ِلَك َوَرِجِلَك{ يعنى خيل المشركين ورجاَلهم.يقول اس  ِلب  َعَلي ِهم ِبَخي   َوَأج 
{ أى قل لهم: ال  ُهم  ُكُه. وقوله }َوِعد  َواِل َواأَلو الِد{ كل  َمال خالطه حرام فهو ِشر  ُهم  ِفي اأَلم  وقوله }َوَشاِرك 

ي    َطاُن ِإاله ُغُرورًا{.َجنهة وال نار. ثم قال هللا تبارك وتعالى }َوَما َيِعُدُهُم الشه
 

ِرَقُكم ِبَما َكفَ  يِح َفُيغ  ِسَل َعَلي ُكم  َقاِصفًا مِ َن الرِ  َرى َفُير  ُتم  َأن ُيِعيَدُكم  ِفيِه َتاَرًة ُأخ  ُتم  ُثمه اَل َتِجُدوا  َلُكم  } َأم  َأِمن  ر 
َنا ِبِه َتِبيعًا {  َعَلي 

 
َنا ِبِه   َتِبيعًا...{وقوله: }اَل َتِجُدوا  َلُكم  َعَلي 

 يقال: ثائرًا وطالبًا. فَتِبيع فى َمعنى تابع.
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َرؤوَن ِكَتاَبُهم  َوالَ  ُعوا  ُكله ُأَناٍس ِبِإَماِمِهم  َفَمن  ُأوِتَي ِكَتاَبُه ِبَيِميِنِه َفُأو اَلِئَك َيق  َم َند  َلُموَن َفِتيالً } َيو    { ُيظ 
 

}... ُعوا  ُكله ُأَناٍس ِبِإَماِمِهم  َم َند   وقوله: }َيو 
ثنا الفراء قال: وسألنى  ثنا محمد قال حده ُعو( أيضًا هلل تبارك وتعالى. حده قراءة العوام  بالنون. و )َيد 

َعوا  ُكلُّ ُأَناٍس( رَووه عن الحسن فأخبرته أنى ال أعرفه، ف َم ُيد  قال: قد سألت ُهَشيم فقال: هل يجوز )َيو 
 أهل العربيهة عن ذلك فلم يعرفوه.

 
َمى َوَأَضلُّ َسِبياًل { َمى َفُهَو ِفي اآلِخَرِة أَع   } َوَمن َكاَن ِفي َهاِذِه أَع 

 
َمى...{  وقوله: }َوَمن َكاَن ِفي َهاِذِه أَع 

ناَها عليكم }َفُهَو ِفي اآلِخَرِة{ فى نعم اآلخر  َمى َوَأَضلُّ َسِبياًل{.يعنى: فى ِنعم الدنيا التى اقتَصص    ة }أَع 
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والعرب إذا قالوا: هو أفعل منك قالوه فى كل فاعل وَفِعيل، وماال يزياد فى فعله شىء َعلى ثالثة 
للت مثل زخرفت، أو افعللت مثل احمررت واصفررت لم َيقولوا: هو أفعل  أحرف. فإذا كان فى َفع 

، وأشد  زخرفة منك. وإنما جاز فى الَعَمى ألنه لم ُيِرد به َعَمى منك؛ إال أن يقولوا: هو أشد  حمرًة منكَ 
َعَمى القلِب. فيقال: فالن أعمى من فالن فى القلب و )ال تقل(:  -وهللا أعلم  -العين، إنما أراد به 

هو أعمى من ه فى العين. فذلك أنه َلمها جاء على مذهب أحمر وحمراء ُترك فيه أفعل منك كما ُترك 
ره. وقد َتل َقى بعض النحويين َيقول: ُأجيزه فى األعمى واألعشى واألعرج واألزرق، ألنا قد فى كثي

َنقول: عِمى وزِرق وعِرج وَعِشى وال َنقول: َصِفر وال حِمر وال َبِيض. وليس ذلك بشىء، إنما ُينظر 
ة الشىء وكثرته؛ أال فى هذا إلى ما كان لَصاحبه فيه ِفعل يِقل  أو يكثر، فيكون أفعل دلياًل على ِقله 

َوم من فالن وأجمل؛ ألن  قيام ذا وَجَماَله قد يزيد َعلى قيام اآلخر وجماله،  ترى أنك قد تقول: فالن أق 
وت من هذا. فِإن جاءك منه شىء فى  وال تقول ألعميين: هذا أعمى من هذا، وال لم يتين: هذا أم 

ثنى شيخ من أهل البصرة شعر فأجزته احتمل النوعان اإلجازة: حدثنا محمد قال  حدثنا الفراء قال حده
ار الناقط. وقال الشاعر:  أنه سمع العرب تقول: ما أسود َشعره. وسِئل الفراء عن الشيخ فقال: هذا بش 

باَل طبهاخ َم أأَلُمهم * ُلؤمًا َوأبيُضهم ِسر   أمها الملوُك فأنت الَيو 
َوَدك. وُلعبة للعرب يقولون َأِبيضى حاال فمن قال هذا لِزمه أن يقول: هللُا أب َيضك وهللا  َودك وما أس  أس 

ِودة ُمب ِيضة إذا َوَلَدت الُسودان والِبيضان وأكثر ما يقولون: ُموضحة  وَأِسيدى حاال والعرب تقول ُمس 
 إذا َوَلدت البي َضان وقد يقولون ُمِسيدة ب.

 
رِ  ِض ِلُيخ  وَنَك ِمَن اأَلر  َتِفزُّ   جوَك ِمن َها َوِإذًا اله َيل َبُثوَن ِخالَفَك ِإاله َقِلياًل {} َوِإن َكاُدوا  َلَيس 
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ِض...{ وَنَك ِمَن اأَلر  َتِفزُّ  وقوله: }َوِإن َكاُدوا  َلَيس 
لمها قِدم رسول هللا َصلهى هللا عليه وسلم المدينة حسدته اليهود وَثُقل عليهم مكاُنه، فقالوا: إنك لتعلم أن 

ببالد األنبياء، إنما بالدهم الشأم. فإن كنت نبي ا فاخرج إليه، فِإن هللا سينصرك.  هذه البالد ليست
وَنَك{  َتِفزُّ قال: فعسكر النبى َصلى هللا عليه وسلم على أميال من المدينة فأنزل هللا: }َوِإن َكاُدوا  َلَيس 

ِرجوَك ِمن َها وَ  ِض ِلُيخ  َبُثوَن }ِمَن اأَلر  َبُثوَن ِخالَفَك إاله َقلياًل{ يقول: إنك لو ليستخفونك َوِإذًا اَلَيل  ِإذًا اله َيل 
 خرجَت ولم يؤمنوا لنزل بهم العذاُب.

 المعاني الواردة في آيات سورة ) اإلسراء (
ِوياًل { ُسِلَنا َواَل َتِجُد ِلُسنهِتَنا َتح  َلَك ِمن رُّ َنا َقب  َسل   } ُسنهَة َمن َقد  َأر 
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َلَك...{ وقوله: }ُسنهَة َمن َقد   َنا َقب  َسل   َأر 
ِوياًل{.  نصب السنهَة على العذاب المضمر، أى يعذهبون كسن ة من قد أرسلنا }َواَل َتِجُد ِلُسنهِتَنا َتح 

 
ُهودًا  ِر َكاَن َمش  ِر ِإنه ُقر آَن ال َفج  ِل َوُقر آَن ال َفج  ِس ِإَلى َغَسِق ال لهي  م  اَلَة ِلُدُلوِك الشه  {} َأِقِم الصه

 
ِل...{ لهي  ِس ِإَلى َغَسِق ال  م  اَلَة ِلُدُلوِك الشه  وقوله: }َأِقِم الصه

جاء عن ابن عباس قال: هو َزيغوغتها وزوالها للظهر. قال أبو زكري ا: ورأيت العرب تذهب بالدلوك 
 إلى غياب الشمس أنشدنى بعضهم:

 هذا َمَقام قَدَمى  َرَباِح * ذبهَب حتى َدلَكت  ِبَراحِ 
الساقى ذبهب: طرد الناس. ِبَراح يقول: حتى قال بالراحة على العين فينظر هل غابت قال: يعنى 

روه.  هكذا فسه
ِل ظلمته للمغرب والِعَشاء. ِل{: َأوه  وقوله }ِإَلى َغَسِق ال لهي 

ُهودًا{ ي ِر َكاَن َمش  ِر{ َأى  وَأقم قرآن الفجر }ِإنه ُقر آَن ال َفج  عنى صالة الفجر تشهدها وقوله }َوُقر آَن ال َفج 
  مالئكة الليل ومالئكة النهار.
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ُمودًا { د  ِبِه َناِفَلًة لهَك َعَسى َأن َيب َعَثَك َربَُّك َمَقامًا مهح  ِل َفَتَهجه لهي   } َوِمَن ال 
 

 وقوله: }َناِفَلًة لهَك...{
د إاله يخاف على نفسه، والنبى  ليست ألحد نافلة إال للنبى َصلى هللا عليه وسلم، ألنه ليس من أح

م من ذنبه وما تأخهر، فعمله نافلٌة.  صلى هللا عليه وسلم قد ُغفر له ما تقد 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) اإلسراء (

َعل لِ ي ِمن لهُدن َك ُسل َطاناً  ٍق َواج  َرَج ِصد  ِني ُمخ  ِرج  ٍق َوَأخ  َخَل ِصد  ِخل ِني ُمد  بِ  َأد   نهِصيرًا { } َوُقل ره
 

ٍق...{ َخَل ِصد  ِخل ِني ُمد  بِ  َأد   وقوله: }َوُقل ره
ٍق{ إلى  َرَج ِصد  ِني ُمخ  ِرج  قال له فى المنَصَرف لمها رجع من معسكره إلى المدينة حين َأراد الشأم }َوَأخ 

 َمكة.
 

َرَض َوَنَأى ِبَجاِنِبِه َوِإَذا مَ  َنا َعَلى اإلن َساِن أَع  رُّ َكاَن َيُئوسًا {} َوِإَذآ َأن َعم  ُه الشه  سه
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 وقوله: }َكاَن َيُئوسًا...{

سًا تجمعون بين ساكنين وكذلك }َواَل  و  سًا وَيو  إذا تركت الهمزة من قوله }يؤوسًا{ فِإن العرب تقول َيو 
ُظُهَما{ وكذلك }ِبَعَذاٍب َبِئيٍس{ يقول َبي ِس و )َبي ي ٍس( و )ويؤوده( يجمعون ساكنين . فهذا كالم َيؤوُدُه ِحف 

كون الياء األولى  كون الواو إلى الرفع و)َبِيي ٍس( يحر  العرب: والقراء يقولون )َيُووسًا( و )َيُووده( فيحر 
إلى الخفض. ولم نجد ذلك فى كالمهم، ألن تحرك الياء والواو َأثقل من ترك الهمزة، فلم يكونوا 

رجوا من ِثَقل إلى ما هو َأثَقل منه.  لَيخ 
 

َلُم ِبَمن  ُهَو أَه َدى َسِبياًل {} ُقل  ُكلٌّ  َمُل َعَلى َشاِكَلِتِه َفَربُُّكم  أَع    َيع 
 

َمُل َعَلى َشاِكَلِتِه...{:   وقوله: }ُقل  ُكلٌّ َيع 
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ناحيته. وهى الطريقة وال ِجديلة. وسمعُت بعض العرب من ُقَضاعة يقول: وعبُد الملك إذ ذاك َعَلى 
لى جديلته. والعرب تقول: فالن على طريقة صالحة، وَخي َدبة َصالحة، َجِديلته وابن الزبير ع

ِجيجة. ل تقول. ِسر  ُجوجة. وُعك   وُسر 
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) اإلسراء (
ِر َربِ ي َوَمآ ُأوِتيُتم مِ َن ال ِعل ِم ِإاله َقِلياًل { وُح ِمن  َأم  وِح ُقِل الرُّ َأُلوَنَك َعِن الرُّ  } َوَيس 

 
ِر َربِ ي...{ وُح ِمن  َأم   وقوله: }ُقِل الرُّ

 يقول: ِمن علم رب ى، ليس من علمكم.
 

َلُه َكاَن َعَلي َك َكِبيرًا { بِ َك ِإنه َفض  َمًة مِ ن ره  } ِإاله َرح 
 

بِ َك...{ َمًة مِ ن ره  وقوله: }ِإاله َرح 
ُقوَب َقَضاَها ِس َيع   {.استثناء كقوله }إاله َحاَجًة فِى َنف 

 
ِلِه َوَلو   َتَمَعِت اإِلن ُس َوال ِجنُّ َعَلى َأن َيأ ُتوا  ِبِمث ِل َهاَذا ال ُقر آِن اَل َيأ ُتوَن ِبِمث  ُضُهم  } ُقل لهِئِن اج  َكاَن َبع 
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ٍض َظِهيرًا {  ِلَبع 
 

 وقوله: }َعَلى َأن َيأ ُتوا  ِبِمث ِل َهاَذا ال ُقر آِن اَل َيأ ُتوَن...{
{ والعرب إذا إجابت )لِئن( ب )ال( جعلوا ما بعد ال رفعا؛ ألن )لِئن( كاليمين، جواب لقوله }لِئن

وجواب اليمين ِب )ال( مرفوٌع. وربما َجَزم الشاعر، ألن )لئن( إن التى يجازى بَها زيدت عليها الم، 
ه الفعل فيها ِإلى َفَعل، ولو ُأتى بيفعل لجاز جزمه. وقد َجَزم بعض الشعراء بلِئن، وبع ضهم بال فوج 

 التى هى جوابها. قال األعشى:
ِفنا من دماء القوم َننتفل  لئن مُنيَت بنا عن ِغب  معرَكة * ال ُتل 

 ا وأنشدتنى امرأة ُعَقيلي ة فصيحة:
ثته اليوَم َصادقًا * أُصم  فى نهاِر القيظ للشمس بادَيا  لئن كان ما ُحد 

ِر من الخاتا َوة * وأُع   م ُصغ رى شمالياوَأركب  حمارًا بين سرج وَفر 
 قال وأنشدنى الكسائى للُكَميت بن معروف:

  لِئن َتُك قد ضاقت عليكم بيوُتكم * َلَيعلُم رب ى أن  بيتَى واسع
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ن. ٍض َظِهيرًا{ الظهير الَعو   وقوله }ِلَبع 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) اإلسراء (

جُ  ِمَن َلَك َحتهى َتف  ِض َين ُبوعًا {} َوَقاُلوا  َلن نُّؤ   َر َلَنا ِمَن اأَلر 
 

ِض َين ُبوعًا...{.  وقوله: }ِمَن اأَلر 
ُجر( قرأها يحيى بن َوث اب َوأصحاب عبدهللا بالتخفيف. وكأن  َبَع، ويقال: َين ُبُع لغتان. و )َتف  الذى َين 

ر( فكأن التفجير من أماكن. وهو بمنزلة َفَتحت األبواب و   فتهحتها.الَفجر مرة واحد و )ُتَفجِ 
 

ِ َوال َمالِئَكِة َقِبياًل { َنا ِكَسفًا َأو  َتأ ِتَي ِباَّلله َت َعَلي  َمآَء َكَما َزَعم  ِقَط السه  } َأو  ُتس 
 

َنا ِكَسفًا...{. َت َعَلي   وقوله: }َكَما َزَعم 
فًا( الِكَسف: الِجَماع. قال: َسمعت أعرابيها يقول لبز از ونحن بطريق مكة: أعطنى كِ  فة أى و )ِكس  س 

ف. فة وِكس  ف جمع ِكس  ف مصدر. وقد تكون الِكس   قطعة. والِكس 
ِ َوال َمالِئَكِة َقِبياًل{ أى ِكفيال.  وقوله }َأو  َتأ ِتَي ِباَّلله
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َل َعَلي نَ  ِمَن ِلُرِقيِ َك َحتهى ُتَنزِ  َمآِء َوَلن نُّؤ  َقى ِفي السه ُرٍف َأو  َتر  َرُؤُه ُقل  } َأو  َيُكوَن َلَك َبي ٌت مِ ن ُزخ  ا ِكَتابًا نهق 

ُسواًل {  ُسب َحاَن َربِ ي َهل  ُكنُت ِإاله َبَشرًا ره
 

َمآِء...{ َقى ِفي السه  وقوله: }َأو  َتر 
المعنى: إلى السماء. غير أن جوازه أنهم قالوا: أو تضع ُسلهما فترقى َعلي ه إلى السماء، فذهَبت  )فى( 

 إلى الُسلهم.
 

 آيات سورة ) اإلسراء ( المعاني الواردة في
ُسواًل { ِمُنوا  ِإذ  َجآَءُهُم ال ُهَدى ِإاله َأن َقاُلوا  َأَبَعَث ّللاهُ َبَشرًا ره  } َوَما َمَنَع النهاَس َأن ُيؤ 

 
ِمُنوا { أن فى موضع نصب }ِإاله َأن َقاُلوا { )أن( فى موضع رفع.  وقوله: }َوَما َمَنَع النهاَس َأن ُيؤ 

يُكوَ  ثنى ِحبهان عن الكلبى  قال: }َأو  ُرٍف{ حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حده ن َلَك َبي ٌت ِمن  ُزخ 
  الزخُرف: الذهب.
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ِض َبَصآِئَر َوِإنِ ي أَلُظنَُّك ياِفر َعوُن َمث   َماَواِت َواأَلر  َت َمآ َأنَزَل هؤالء ِإاله َربُّ السه  ُبورًا {} َقاَل َلَقد  َعِلم 
 

َت َمآ َأنَزَل...{  وقوله: }َلَقد  َعِلم 
ثنى  ثنا الفراء قال: وحده ثنا محد قال: حد  َت( بنصب التاء. حد  قرأها ابن عباس وابن مسعود )َعِلم 

َت( مثله بنصب التاء. حدثنا محمد قال: حدثنا  ُهَشيم عن أبى بشر عن َسِعيد بن ُجبير )َلَقد  َعِلم 
ثنى قيس وأبو  األحوص جميعًا عن أبى اسحاق عن شيخ من ُمَراد عن على  أنه قال: الفراء قال: وحد 

وهللِا ما َعِلم عدو  هللا، وإنما علم موسى. وكان يقرأ )عِلمُت( برفع التاء. وفسر ه الكلبى  بإسناده َعَلى 
وجل }َوَجَحُدوا ِبَها وَ  َقَنت َها قراءة على  وتفسيره. وأم ا ابن عباس وابن مسعود فقاال: قد قال هللا عز  َتي  اس 

ُفُسُهم{ قال الفراء: والفتح أحب  إلىه وقال بعضهم: قرأ الكسائى بالرفع، فقال: أخالفه أَشده الخالف.  أن 
وقوله: }ياِفر َعوُن َمث ُبورًا{ ممنوعًا من الخير. والعرب تقول: ما َثَبرك عن َذا أى ما منعك منه َوَصَرفَك 

 عنه.
 

ِدِه لِ  َنا ِمن َبع  َنا ِبُكم  َلِفيفًا {} َوُقل  ُد اآلِخَرِة ِجئ  َض َفِإَذا َجآَء َوع  ُكُنوا  اأَلر  َراِئيَل اس   َبِني ِإس 
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َنا ِبُكم  َلِفيفًا...{  وقوله: }ِجئ 

 من ها هنا وَها هنا وكلِ  جانب.
 المعاني الواردة في آيات سورة ) اإلسراء (

َرأَُه َعَلى النها َناُه ِلَتق  َناُه َتن ِزياًل {} َوُقر آنًا َفَرق  ل  ٍث َوَنزه  ِس َعَلى ُمك 
 

َناُه...{   وقوله: }َوُقر آنًا َفَرق 
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رًا ونذيرًا وقرآنا أيضا كما تقول: ورحمة؛ ألن القرآن  نصبت القرآن بأرسلناك َأى  َما أرسلناَك إال مبش 
ُنصب. مثُله }وَفِريقًا َحقه َعليِهُم رحمة. ويكون نصبه بفرقناُه َعَلى َراجع ذكره. فلمها كانت الواو قبله 

لناه؛ كما قال }ِفيَها  الضاللُة{ وأما )فرقناه( بالتخفيف فقد قرأه أصحاب عبدهللا. والمعنى أحكمناه وفصه
قناه يقول: لم ينزل فى يوم َوال يومين.  ل. وروى عن ابن عباس )َفره ٍر َحِكيٍم{ أى يفص  َرُق ُكلُّ َأم  ُيف 

ى عن أبى مالك عن ابن حدثنا محمد قال:  د  حدثنا الفراء قال: وحدثنى الَحَكم بن ظَهير عن السُّ
َناُه{ مخففة.  عباس }َوُقر آنًا َفَرق 

 
َهر  ِبَصالَ  َنى َواَل َتج  َمآَء ال ُحس  ُعوا  َفَلُه اأَلس  َماَن َأي ًا مها َتد  ُعوا  الرهح  َ َأِو اد  ُعوا  ّللاه ِبَها  ِتَك َواَل ُتَخاِفت  } ُقِل اد 

َتِغ َبي َن ذاِلَك َسِبياًل {  َواب 
 

ُعوا ...{  وقوله: }َأي ًا مها َتد 
ِبُحنه َناِدِمين{ وتكون فى معنى أى  معادة  )ما( قد يكون صلة، كما قال تبارك وتعالى }َعمها َقِليٍل لُيص 

 لمها اختلف لفظهما:
دا. َتِغ َبي َن ذاِلَك َسِبياًل{ أى َقص   وقوله: }َواب 

 
 معاني الواردة في آيات سورة ) الكهف (ال

َعل لهُه ِعَوَجا * َقيِ مًا لِ ُين ِذَر َبأ سًا شَ  ِدِه ال ِكَتاَب َوَلم  َيج  ِ الهِذي َأن َزَل َعَلى َعب  ُد َّلله ِديدًا مِ ن لهُدن ُه } ال َحم 
اِلَحاِت َأنه َلهُ  َمُلوَن الصه ِمِنيَن الهِذيَن َيع  َر ال ُمؤ  رًا َحَسنًا * مهاِكِثيَن ِفيِه َأَبدًا * َوُين ِذَر الهِذيَن َقاُلوا  َوُيَبشِ  م  َأج 

َواِهِهم  ِإن يَ  ُرُج ِمن  َأف   ُقوُلوَن ِإاله َكِذبًا {اتهَخَذ ّللاهُ َوَلدًا * مها َلُهم  ِبِه ِمن  ِعل ٍم َواَل آلَباِئِهم  َكُبَرت  َكِلَمًة َتخ 
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َعل لهُه ِعَوَجا َقيِ مًا{قوله تبارك وتعالى: }َولَ    م  َيج 
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المعنى: الحمد هلل الذى أنزل على عبده الكتاب َقيِ ما، ولم يجعل له عوجًا. ويقال فى القي م: َقي م على 
قها.  الكتب أى أنه ُيَصدِ 

ع على البأس. وقوله }لِ ُين ِذَر َبأ سًا َشِديدًا...{ مع البأس أسماء مضمرة يقع عليها الفعل قبل أن يق
ِلَياَءُه{ معناه: يخوفكم أولياءه. ف َأو  يَطان ُيَخوِ   ومثله فى آل عمران }إنهما َذِلُكُم الشه

...{ معناه وال ألسالفهم: آبائهم وآباء آبائهم ]وال[ يعنى اآلباء  وقوله: }مها َلُهم  ِبِه ِمن  ِعل ٍم َواَل آلَباِئِهم 
 الذين هم ألصالبهم فقط.

{ نصَبها أصحاب عبدهللا، ورفعها الحسن وبعض أهل المدينة. وقوله: }كَ  َواِهِهم  ُرُج ِمن  َأف  ُبَرت  َكِلَمًة َتخ 
فمن نصب أضمر فى )كبرت(: كُبرت تلك الكلمة كلمًة. وَمن رفع لم يضمر شيئًا؛ كما تقول: عظم 

 قولك وكبر كالمك.
 

َسَك َعَلى آَثاِرِهم  ِإن له  ِمُنوا  ِبَهاَذا ال َحِديِث َأَسفًا {} َفَلَعلهَك َباِخٌع نهف   م  ُيؤ 
 

َسَك...{  وقوله: }َفَلَعلهَك َباِخٌع نهف 
سك قاتل نفسك.  أى مخرج نف 

ِمُنوا { تكسرها إذا لم يكونوا آمنوا على ني ة الجزاء، وتفتحها إذا أردت أنها قد مضت؛  وقوله: }ِإن لهم  ُيؤ 
ِرُب  {.مثل قوله فى موضع آخر: }َأَفَنض  ُتم  ُتم{ و }َأن  ُكن  حًا إن  ُكن  َر َصف   َعن كم الذِ ك 

 ومثله قول الشاعر:
َفا من َعزهة المتقطع  أتجزع أن بان الخِليُط المود ع * وحبل الصه

 
 } َوِإنها َلَجاِعُلوَن َما َعَلي َها َصِعيدًا ُجُرزًا {

 
 وقوله: }َصِعيدًا...{

رض ال نبات فيها. يقال: ُجِرَزت األرُض وهى مجُروزة. الصعيد؛ التراب. والُجُرز: أن تكون األ
 وجَرزها الجراُد أو الشاء أو اإلِبل فأكلن ما عليها.

 المعاني الواردة في آيات سورة ) الكهف (
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ِقيِم َكاُنوا  ِمن  آَياِتَنا َعَجبًا { ِف َوالره َحاَب ال َكه   } َأم  َحِسب َت َأنه َأص 
 

  وقوله: }َأم  َحِسب َت...{
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ِف{ الكهف: الجبل الذى َأَوو  إليه. والرقيم:  َحاَب ال َكه  يخاطب محمدًا َصل ى هللا عليه وسلم }َأنه َأص 
 َلو ح َرَصاٍص كتبت فيه أنساُبهم وِدينهم وِممه هربوا.

 
َمةً  ِف َفَقاُلوا  َربهَنآ آِتَنا ِمن لهُدنَك َرح  ِفت َيُة ِإَلى ال َكه  ِرَنا َرَشدًا {} ِإذ  َأَوى ال    َوَهيِ ىء  َلَنا ِمن  َأم 

 
}...  وقوله: }َوَهيِ ىء 

كتبت الهمزة باأللف )وَهيهأ ( بهجائه. وأكثر ما يكتب الهمز على ما قبله. فإن كان ما قبله مفتوحًا 
 كتبت باأللف. وإن كان مضمومًا كتب بالواو، وإن َكان مكسورًا ُكِتَبت  بالياء. وربما كتبتها العرب

باأللف فى كل َحال؛ ألن أصلها ألف. قالوا نراها إذا ابتدئت تكتب باأللف فى نصبها وكسرها 
را{ فذَهُبوا هذا المذهب. قال: ورأيتها فى  وضم ها؛ مثل قولك: ُأِمروا، وَأَمرت، }وقد جئَت شيئًا إم 

هو القياس. مصحف عبدهللا )شي ًأ( فى رفعه وخفضه باأللف ورأيت يستهزءون يستهزأون باأللف و 
ل أكثر فى الكتب.  واألوه

 
ِف ِسِنيَن َعَددًا { َنا َعَلى آَذاِنِهم  ِفي ال َكه   } َفَضَرب 

 
}... َنا َعَلى آَذاِنِهم   وقوله: }َفَضَرب 

 بالنوم.
َوقوله: }ِسِنيَن َعَددًا{ الَعَدد َها هَنا فى معنى معدودة َوهللا اعلم. فإذا كان ما قبل العدد ُمَسم ًى مثل 

 لمائِة َواأَلل ف َوالعشرة َوالخمسة كان فى العدد َوجهان:ا
أحدهما: أن تنصبه على المصدر فتقول: لك عندى عشرة َعَددًا. أخرجت العدد من العشرة؛ ألن فى 
ا. َوإن شئت رفعت العدد، تريد: لك عشرة  ت َعَددًا َوَعد  ِصَيت  َوُعده ت، كأنك قلت: ُأح  العشرة معَنى ُعده

ٍس َدَراِهَم معدودة؛ فا ُه ِبَثَمٍن َبخ  لعدد َها هنا مع السنين بمنزلة قوله تبارَك َوتعالى فى يوسف }َوَشَرو 
ُدوَدٍة{ ألن الدراهم ليست بمسمهاة بعدد. َوكذلك َما كان ُيكال َويوَزن تخرجه )إذا جاء( بعد أسماِئه  َمع 

   َوكيٌل على ذلك.على الوجهين. فتقول لك عندى عشرة أرطال َوزنًا َوَوزٌن َوكيالً 
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 المعاني الواردة في آيات سورة ) الكهف (
َصى ِلَما َلِبُثوا  َأَمدًا { َبي ِن َأح  َلَم َأيُّ الِحز   } ُثمه َبَعث َناُهم  ِلَنع 

 
َصى...{ َبي ِن َأح  َلَم َأيُّ الِحز   َوقوله: }ِلَنع 

؛ إن ما هو: لتعلم بالنظر َوالمسألة َوهو كقولك اذهب رفعت أيها بأحصى ألن الِعل م ليس بواقع على أى 
فاعلم لى َأيُّهم قام، أَفاَل ترى أنك إنما توقع الِعلم على َمن تستخِبره. َوُيبي ن ذلك أنك تقول: َسل  عبَدهللا 

ِبرين.  َأيُّهم قاَم فلو َحذفت عبدهللا لكنت له مِريدًا، َولمثله من الُمخ 
َبي ِن{  فيقال: ِإنه طائفتين من المسليمن فى دهر أصحاب الكهف اختلفوا فى َعَددهم. َوقوله: }َأيُّ الِحز 

َصى( فيقال: أصوب: أى أي هم قال بالصواب.  َويقال: اختلف الكفهار َوالمسلمون. َوأما )َأح 
رًا، كما تقول:  َصى{ مفسِ  وقوله: }َأَمدًا{ األمد يكون نصبه على جهتين إن شئت جعلته خرج من }َأح 

 لحزبين أصوب قواًل وإن شئت أوقعت عليه اللَُّباث: ِلُلباثهم أَمدًا.أى  ا
 

َمتِ  ِف َين ُشر  َلُكم  َربُُّكم مِ ن رهح  َ َفأ ُووا ِإَلى ال َكه  ُبُدوَن ِإاله ّللاه ُتُموُهم  َوَما َيع  َتَزل  ِرُكم  } َوِإِذ اع  ِه َوُيَهيِ ئ  َلُكم  مِ ن  َأم 
َفقًا {  مِ ر 

 
ُبُدوَن...{وقوله: }َوإِ  ُتُموُهم  َوَما َيع  َتَزل   ِذ اع 

يعنى أصحاب الكهف فقال: وإذ اعتزلتم جميع ماَيعُبدوَن من اآللهة إاله هللَا. و )ما( فى موضع 
نصب. وذلك أنهم كانوا يشركون باَّلل، فقال: اعتزلتم األصنام ولم تعتزلوا هللا تبارك وتعالى وال 

 عبادته:
. وقوله: }َفأ ُووا ِإَلى ِف{ جواب إلذ  كما تقول: إذ  فعلت ما فعلت فُتب    ال َكه 
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َفقًا{ َكسر الميم األعمش والحسن، وَنصبها أهُل المدينة وعاصم. فكأنه الذين  ِرُكم  مِ ر  وقوله: }مِ ن  َأم 
َفق من اإلن ِفق من األمر والِمر  ُرقوا بين الَمر  سان وأكثر العرب فتحوا الميم وكسروا الفاء أرادوا أن َيف 

 على كسر الميم من األمر ومن اإلنسان. والعرب أيضًا تفتح الميم من مرفق اإلنسان. لغتان فيهما.
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َماِل وَ  ِرُضُهم  َذاَت الشِ  َيِميِن َوِإَذا َغَرَبت تهق  ِفِهم  َذاَت ال  َس ِإَذا َطَلَعت تهَزاَوُر َعن َكه  م  ُهم  ِفي } َوَتَرى الشه

ن   َوٍة مِ  ِشدًا {َفج  ِلل  َفَلن َتِجَد َلُه َوِلي ًا مُّر  َتِد َوَمن ُيض  ِد ّللاهُ َفُهَو ال ُمه  ِ َمن َيه   ُه ذاِلَك ِمن  آَياِت ّللاه
 

 وقوله: }تهَزاَوُر...{
( مثل  َوار  ( وبعضهم )َتز  َور  وقرئت }تزهاَوُر{ وتريد )َتَتزاور( فتدغم التاء عند الزاى. وقرأ بعضهم )َتز 

مر   . واالزورار فى هذا الموضع أنها كانت تطُلع على كهفهم ذات اليمين وال تدخل عليهم، َتح  مار   وَتح 
وذات الشمال. والعرب تقول: قرضته ذات اليمين وَحَذوته وكذلك ذات الشمال وُقُبال وُدُبرا، كل  ذلك 

 أى كنت بحذائه من كل  ناحية.
 المعاني الواردة في آيات سورة ) الكهف (

ُبُهم  َباِسٌط ِذَراَعي ِه ِبا} َوتَ  َماِل َوَكل  َسُبُهم  َأي َقاظًا َوُهم  ُرُقوٌد َوُنَقلِ ُبُهم  َذاَت الَيِميِن َوَذاَت الشِ  لَوِصيِد َلِو ح 
بًا { َت َعَلي ِهم  َلَولهي َت ِمن ُهم  ِفَرارًا َوَلُمِلئ َت ِمن ُهم  ُرع   اطهَلع 

 
  ..{وقوله: }ِذَراَعي ِه ِبالَوِصيِد.
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دت  ت الكتاب وَورهخته، ووكه الَوِصيد: الِفناء. والوصيد واأَلصيد لغتان مثل اإلَكاف والِوَكاف، ومثل َأرهخ 
ُته َيت نا وَأت نا وَوت َنا يعنى الَوَلد. فَأمها قول العرب: واخيت ووامرت وواتيت وواسيت  األمر وأكهدته، ووضع 

َول منك، فإنها ُبنيت َعلى المواخاة وا لمواَساة والمواتاة والموامرة، وأصلها الهمز؛ كما قيل: هو س 
ل واوا وُبنى على السَوال.  وأصله الهمز فُبدِ 

ن ُه{ أى ناحية متهسعة. َوٍة مِ   وقوله: }ِفي َفج 
داً  { مشد  .وهذا وقوله: }َوَلُمِلئ َت{ بالتخفيف قرأه عاصم واألعمش وقرأ أهل المدينة }َوَلُمِلئ َت ِمن ُهم 

 خوطب به محم د َصل ى هللا َعَلي ِه وسلم.
 

مًا َأو   ن ُهم  َكم َلِبث ُتم  َقاُلوا  َلِبث َنا َيو  َنُهم  َقاَل َقاِئٌل مِ  َلُم } َوَكذاِلَك َبَعث َناُهم  ِلَيَتَسآَءُلوا َبي  ٍم َقاُلوا  َربُُّكم  أَع  َض َيو  َبع 
ن ُه َول َيَتَلطهف  ِبَما َلِبث ُتم  َفاب َعُثوا  َأَحَدُكم  بِ  ٍق مِ  َيأ ِتُكم  ِبِرز  َكى َطَعامًا َفل  َين ُظر  َأيَُّهآ َأز   َوِرِقُكم  َهاِذِه ِإَلى ال َمِديَنِة َفل 

ِعَرنه ِبُكم  َأَحدًا {  َواَل ُيش 
 

}...  وقوله: }ِبَوِرِقُكم 
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ق، ك ما يقال َكِبد َوِكب ٌد َوَكب ٌد، قرأها عاصم واألعمش بالتخفيف وهو الَوِرق. ومن العرب من يقول الِور 
 َوَكِلَمٌة َوَكل َمٌة وِكل َمة.

َكى{ يقال: أَحل  َذِبيحة ألنهم كانوا َمُجوسًا. َين ُظر  َأيَُّهآ َأز   وقوله }َفل 
 

اَعَة اَل َري َب ِفي ِ َحقٌّ َوَأنه السه َد ّللاه َلُموا  َأنه َوع  َنا َعَلي ِهم  ِلَيع  َثر  َرُهم  } َوَكذاِلَك أَع  َنُهم  َأم  َها ِإذ  َيَتَناَزُعوَن َبي 
ِرِهم  َلَنتهِخَذنه  َلُم ِبِهم  َقاَل الهِذيَن َغَلُبوا  َعَلى َأم  بُُّهم  أَع  َيانًا ره ُنوا  َعَلي ِهم  ُبن  ِجدًا {َفَقاُلوا  اب    َعَلي ِهم  مهس 

 
}... َنا َعَلي ِهم  َثر    وقوله: }أَع 
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 ا. ومثله فى المائَدة }فإن ُعِثَر{: اطُِّلع )واحد األبقاظ َيِقظ وَيُقظ(.أظهرنا وأطلعن
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) الكهف (
مًا ِبال َغي ِب َوَيُقوُلونَ  َسٌة َساِدُسُهم  َكل ُبُهم  َرج  ُبُهم  َوَيُقوُلوَن َخم  ُهم  َسب َعٌة َوَثاِمنُ  } َسَيُقوُلوَن َثالَثٌة رهاِبُعُهم  َكل 

َلُمُهم  ِإاله َقِليٌل َفاَل ُتَماِر ِفيِهم  ِإاله ِمَرآًء َظاِهرًا وَ  ِتِهم مها َيع  َلُم ِبِعده بِ ي أَع  ُبُهم  ُقل ره ن ُهم  َكل  ِت ِفيِهم  مِ  َتف  اَل َتس 
 َأَحدًا {

 
}... ُبُهم   قوله: }َوَيُقوُلوَن َسب َعٌة َوَثاِمُنُهم  َكل 

ة وثامنهم كلبهم. وقال ابن عباس: أنا من القليل الذين قال هللا َعز  وَجل: قال ابن عباس: كانوا سبع
َلُمُهم  ِإاله َقِليٌل{.  }مها َيع 

ثهم  { يا محمد }ِإاله ِمَرآًء َظاِهرًا{ إال أن تحد  الم }َفاَل ُتَماِر ِفيِهم  ثم قال هللا تبارك تعالى لنبيه عليه الس 
 به حديثًا.

َتف   ( من النصارى )َأَحدًا( وهم فريقان أَتوه من أهل وقوله: }َواَل َتس  ن ُهم  { فى أهل الكهف )مِ  ِت ِفيِهم 
. فَسألهم النبى َصلى هللا عليِه وسلم عن عددهم، فُنِهى. فذلك قوله }َواَل  طوِرى  ران: يعقوبى  وُنس  َنج 

ن ُهم  َأَحدًا{. ِت ِفيِهم  مِ  َتف   َتس 
ٍء ِإنِ ي وَلنه ِلَشي  ِدَيِن  } َواَل َتق  بهَك ِإَذا َنِسيَت َوُقل  َعَسى َأن َيه  ُكر ره َفاِعٌل ذاِلَك َغدًا * ِإاله َأن َيَشآَء ّللاهُ َواذ 

 َربِ ي أَلق َرَب ِمن  َهاَذا َرَشدًا {
 

ٍء ِإنِ ي َفاِعٌل ذاِلَك َغدًا...{ وَلنه ِلَشي   وقوله: }َواَل َتق 
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 }ِإاله َأن َيَشآَء ّللاهُ...{
 ن تقول: إن شاء هللا )ويكون مع القول: وال تقولنهه ِإال أن يشاء هللا( أى إاله َما ُيريد هللا.إاله أ

بهَك ِإَذا َنِسيَت{ قال ابن َعبهاس: إذا َحلفت فنِسيت أن تستثنى فاستثن متى ما ذكرَت ما  ُكر ره وقوله }َواذ 
. َنث    لم َتح 
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ِفِهم  َثال عًا {} َوَلِبُثوا  ِفي َكه  َداُدوا  ِتس   َث ِمَئٍة ِسِنيَن َواز 
 

 وقوله: }َثالَث ِمَئٍة ِسِنيَن...{
 مضافة. وقد قرأ كثير من القراء )َثالَث ِمَئٍة ِسِنيَن( يريدون ولبثوا فى كهفهم سنين فينصبونها بالفعل.

ن ومن العرب من يضع السنين فى موضع َسَنة فهى حينئد فى موضع خفض لمن  أَضاف. ومن نَ  وه
ِنين بالتفسير للعدد كقول عنترة:  َعَلى هذا المعنى يريد اإلضافة نصب الس 

 فيها اثنتان َوأربعوَن َحُلوبًة * ُسودا كخافية الُغراب اأَلسحم
ر الواحد. رة كما يفسِ   فجعل )ُسودًا( وهى جمع مفسِ 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) الكهف (
َلُم ِبَما لَ  ِمع  َما َلُهم مِ ن ُدوِنِه ِمن َوِليٍ  َواَل } ُقِل ّللاهُ أَع  ِض َأب ِصر  ِبِه َوَأس  َماَواِت َواأَلر  ِبُثوا  َلُه َغي ُب السه

ِمِه َأَحدًا { ِرُك ِفي ُحك   ُيش 
 

}... ِمع   وقوله: }َأب ِصر  ِبِه َوَأس 
ِمع  ِبِهم  يريد هللا تبارك وتعالى كقولك فى الكالم: أكرم بعبدهللا ومعناه: ما أكرم عبدهللا  وكذلك قوله }َأس 

َوَأب ِصر{: ما أسمعهم ما أبصرهم. وكل  ما كان فيه معنى من المدح والذم  فإنَك تقول فيه: أظِرف به 
ِود به ثوبًا، ومن المضاعف تظهر فيه التضعيف  ِيُب به طعامًا، وأج  وأكرم به، ومن الياء والواو: َأط 

ه وأطيبه فترك على وال يجوز اإلدغام، كما لم يجز نقص ا لياء وال الواو؛ ألن أصله ما أجوده وما أشد 
ذلك، وَأما َأشِدد به فإنه ظهر التضعيف لسكون الالم من الفعل، وترك فيه التضعيف فلم يدغم ألنه 

وا بهم. وإنما استجازت العرب أن يقول ا ِبهما، وال للقوم َأِشدُّ وا ال يثن ى وال يؤنهث، ال تقول لالثنين: أِشده
وا، فُبنى الواحُد َعَلى الجميع. ا وللجميع: ُمدُّ  مد  فى موضع امدد ألنهم قد يقولون فى االثنين: ُمده
 } ِرك  ِمِه َأَحدًا{ ترفع إذا كان بالياء على: َوليس ُيشرك. ومن قال }اَل ُتش  ِرُك ِفي ُحك  وقوله }َواَل ُيش 

  جزمها ألنها نهى.
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ِحَي  َسَك َمَع } َوات ُل َمآ ُأو  ِبر  َنف  َتَحدًا * َواص  َل ِلَكِلَماِتِه َوَلن َتِجَد ِمن ُدوِنِه ُمل  ِإَلي َك ِمن ِكَتاِب َربِ َك اَل ُمَبدِ 
َناَك َعن ُهم  ُتِريُد ِزيَنَة ال   ُد َعي  َهُه َواَل َتع  ُعوَن َربهُهم ِبال َغَداِة َوال َعِشيِ  ُيِريُدوَن َوج  َيا َواَل ُتِطع  َحَياِة الالهِذيَن َيد  ن  دُّ

ُرُه ُفُرطًا { ِرَنا َواتهَبَع َهَواُه َوَكاَن َأم  َبُه َعن ِذك  َنا َقل  َفل   َمن  أَغ 
 

َتَحدًا...{  وقوله: }ُمل 
 الُمل َتحد: الملجأ.

}...  وقوله: }ِبال َغَداِة َوال َعِشيِ 
ى( وال أعلم أحد وة والَعشِ  َلِمىُّ )بالُغد  ًا قرأ غيره. والعرب ال ُتدخل األلف والالم قرأ أبو عبدالرحمن السُّ

وَة قطُّ، يعنى غداة  فى الغدوة؛ ألنها معرفة بغير أِلف والم سعمُت أبا الجراح يقول: ما رأيت كُغد 
 يومِه. وذاك َأنها كانت باردة؛ أال ترى َأن العرب ال تضيفَها فكذلك ال ُتدخلها األلف والالم.

وَة الخميس. فهذا دليل على َأنها معرفة.إنما يقولون: أتيتَك َغَداة الخ  ميس، وال يقولون: ُغد 
{ الفعل للعينين: ال تنصرف  عيناك عنهم. وهذه نزلت فى َسل مان  َناَك َعن ُهم  ُد َعي  وقوله }َواَل َتع 

 وأصحابه.
ُرُه ُفُرطًا{ متروكًا قد ُترك فيه الطاعة وُغِفل عنها. ويقال إنه أفرط ف ى القول فقال: وقوله }َوَكاَن َأم 

ن. وقد ذكرنا حديثه فى ُسورة األنعام.  نحن رءوس ُمَضر وأشراُفَها، وليس كذلك. وهو ُعيي نة ابن ِحص 
 

َسَن َعَماًل { َر َمن  َأح  اِلَحاِت ِإنها اَل ُنِضيُع َأج   } ِإنه الهِذيَن آَمُنوا  َوَعِمُلوا  الصه
 

اِلَحاِت ِإنها اَل ُنِضيُع...{وقوله: }ِإنه الهِذيَن آَمُنوا  َوَعِمُلو   ا  الصه
 خبر }الهِذيَن آَمُنوا { فى قوله }ِإنها اَل ُنِضيُع{ وهو ِمث ل قول الشاعر:

َجى الخواتيمُ  باَل ُمل ك بها ُتز  بله * ِسر    ِإن الخليفة إنه هللا َسر 
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ألول واعُتِمد على الثانى بنيهة كأنه فى المعنى: إنا ال نضيع أجر من عمل صالحًا فُتِرك الكالم ا
ِر الَحَراِم{ ثم قال }ِقَتاٍل فيِه{ يريد: عن قتال فيه بالتكرير ويكون  ه  َأُلوَنَك َعِن الشه التكرير؛ كما قال }َيس 
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أن تجعل }ِإنه الهِذيَن آَمُنوا  َوَعِمُلوا { فى مذهب جزاء، كقولَك: إن من عمل صالحًا فإنا ال نضيع أجره، 
. وإن شئت جعلت ب: فتض مر فتضمهن الفاء فى قوله )فإنها( وإلقاؤها جائز. وهو أحبُّ الوجوه إلىه

ن{. را كأنك قلت: }إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم َجنهات َعد   خبرهم مؤخ 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) الكهف (

ِري ِمن تَ  ٍن َتج  َبُسوَن ِثَيابًا } ُأو اَلِئَك َلُهم  َجنهاُت َعد  َن ِفيَها ِمن  َأَساِوَر ِمن َذَهٍب َوَيل  ِتِهُم اأَلن َهاُر ُيَحلهو  ح 
َتَفقًا { َم الثهَواُب َوَحُسَنت  ُمر  َتب َرٍق مُّتهِكِئيَن ِفيَها َعَلى اأَلَرآِئِك ِنع  رًا مِ ن ُسن ُدٍس َوِإس   ُخض 

 
َن ِفيَها ِمن  َأَساِوَر ِمن   َذَهٍب...{وقوله: }ُيَحلهو 

( مَن الذهب جاز نصبه على بعض القبح، ألن  ( األساور كانت نصبًا. ولو ألقيت )من  لو ألقيت )من 
ر إذا كان معروف العدد، كقولك: عندى  األساور ليس بمعلوم عددها، وإنما يحسن النصب فى المفس 

ور ذهبًا فلم تبي ن عددها كان ُجبهتان َخز ا، وأسواران ذهبًا، وثالثة أساور ذهبا. فإذا قلت: عندى أسا
ُل ِمَن  ر ينبغى لما قبله أن يكون معروف المقدار. ومثله قول هللا تبارك وتَعالى }َوُيَنزِ  بمن، ألن المفسِ 

السماِء ِمن  ِجَباٍل ِفيها ِمن  َبَرد{ المعنى: فيها جبال َبَرد، فدخلت )من( ألن الجبال غير معدودة في 
ريد بالجبال واألساور الكثيرة، كقول القائل: ما عنده إال خاتمان ذهبًا قلت اللفظ. ولكنه يجوز كأنك ت

ا على شىء معلوم العدد فأنِزل اأَلساور والجبال من َبَرد على  أنت: عنده خواِتم ذهبًا لمها أن كان رده
  هذا المذهب.
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َلون لجاز، ألن العرب تقول: ا مرأة حالية، وقد حِليت فهى تحَلى ِإذا فأم ا )ُيَحل ون( فلو قال قائل: َيح 
 لِبست الُحِلىه فهى تحَلى ُحِلي ًا وحل يًا.

َتَفقًا{ فأنهث الفعل على معنىالجنهة  َم الثهَواُب{ ولم يقل: نعمت الثواب، وقال }َوَحُسَنت  ُمر  وقوله }ِنع 
ئ َس الَقَراُر{ }وبئس الَمِصيُر{ وكما ولوذكهر بتذكير المرتفق كان صوابا، كما قال }وِبئ َس الِمَهاُد{ }َوبِ 

يت ه، ولم يقل بئسوا.  قال }بئ َس ِللظاِلميَن َبَداًل{ يريد إبليس وُذرِ 
د نعم وبئس وإن كانتا بعد اأَلسماء فيقولون: َأم ا  وقد يكون )بئس( إلبليس وحده أيضًا. والعرب توح 

ُموا قومًا، ونعم قومًا، وكذلك بئس. وإنما جا ز توحيدها أَلنهما ليستا بفعل ُيلتَمس معناه، إنما قوُمك فِنع 
أدخلوهما لتدال  على المدح والذم ، أال ترى أن لفظهما لفظ َفَعل وليس معناهما كذلك، وأنه ال يقال 

منهما يبأس الرجل زيد، وال ينعم الرجل أخوك، فلذلَك استجازوا الجمع والتوحيد فى الفعل. ونظيرهما 
( أال ترى أنك ال تقول، }َعَسى َأن  َيُكوُنو  ا َأن  َيُكونوا َخي رًا ِمن ُهم  { وفى قراءة عبدهللا )َعَسو  ا َخي رًا ِمن ُهم 

ِسى كما لم تقل َيب َأس.  هو َيع 
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َنا ِخالَلُهَما َنَهرًا { ر  ئًا َوَفجه ِلم مِ ن ُه َشي  َتا ال َجنهَتي ِن آَتت  ُأُكَلَها َوَلم  َتظ   } ِكل 

 
َتا    ال َجنهَتي ِن آَتت  ُأُكَلَها...{وقوله: }ِكل 
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: فكان  ولم يقل: آتتا. وذلك أن )كلتا( ثنتان ال ُيفرد واحدتهما، وأصله ُكل  كما تقول للثالثة: كل 
 . القضاء أن يكون للثنتين ما كان للجمع، ال أن يفرد للواحدة شىء فجاز توحيده ب على مذهب كل 

ر فى ِكل تا. وكذلك فافعل بكلتا وِكاَل وُكل  إذا أضفتهن  إلى َمعرفة وجاء وتأنيُثه جائز للتأنيث الذى ظه
دًا{ ومن الجمع }وُكلٌّ َأَتوُه  َم الِقَياَمِة َفر  د. من التوحيد قوله }وُكلُُّهم  آِتيِه َيو  الفعل بعدهن، فاجمع ووحِ 

 عر:َداِخِرين{ و )آتوه( مثله. وهو كثير فى القرآن َوسائر الكالم. قال الشا
وح  وكلتاهما قد ُخط  لى فى َصحيفتى * فال الَعي ُش أهواه وال الموت أر 

 وقد تفِرد العرب إحدى كلتا وهم يذهبون بإفرادَها إلى اثنتيها، أنشدنى بعضهم.
 فى ِكلت رجليَها ُساَلَمى واحده * كلتاهما مقرونة بزائده

 يريد بكلت كلتا.
( فيؤنثونَ  روَن، والمعنى التأنيث، من ذلَك قول هللا تبارك والعرب تفَعل ذلك أيضًا فى )أى   ويذكِ 

ٍض َتُموُت{ ويجوز فى الكالم بأيهة أرض. ومثله }فى َأىِ  ُصورة{ يجوز  ٌس ِبَأىِ  َأر  ِرى َنف  وتعالَى }َوَما َتد 
 فى الكالم فى أيهة صورة. وقال الشاعر:

م قبلى ُمسلم والُمَهله   ببأى  بالء أم  بأيهة نعمة * يقده
ويجوز أي تُهما قال ذاك. وقالت ذاَك أجود. فتذك ر وقد أدخلت الهاء، تتوه م أن  الهاء َساقطة إذا جاز 

 للتأنيث }بأى  أرٍض َتُموُت{ وكذلك يجوز أن تقول لالثنتين: كالهما وكلتاهما قال الشاعر:
 كال عِقبيه قد تشع َب َرأُسَها * من الضرب فى َجن َبى  َثَفاٍل مباشر

 فال: البعير البطىء.الث
د،  فإن قال قائل: إنما استجزَت توحيد )كلتا( ألن الواحد منهما ال ُيفرد فهل تجيز: االثنتان قام وتوح 

  َواالثنان قام إذ  لم يفَرد له واحد؟
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خطأ،  قلت: إن االثنين ُبنيا على واحد ولم ُيبن )ِكاَل( على واحد، أال ترى أن قولك: قام عبُدهللا كلُّه
وأنك تجد معنى االثنين على واحد كمعنى الثالثة وزيادات العدد، وال يجوز إال أن تقول: االثنان قاما 

 واالثنتان قاَمَتا.
 وهى فى قراءة عبدهللا.

 * ُكل  الجنتين آتى ُأُكله *
اله ومعناه كل  شىء من ثمر الجنتين آتى أكله. ولو أراد جمع الثنتين ولم يرد كل الثمر لم يجز إ

كلتاهما، أال َتَرى أنك ال تقول: قامت المرأتان كلهما، ألن )كل( ال تصلح إلحدى المرأتين وتصلح 
م.  إلحدى الجنهتين. فِقس َعلى َهاتين كل ما يتبعِ ض مما يقسم أو  ال ُيقس 

َنا ِخالَلُهَما َنَهرًا{ يقال: كيف َجاز التهشديد وإنما النهر واحد؟ قلت: ر  ألن النهر يمتد  حتى  وقوله }َوَفجه
ِض َين ُبوعًا{  ُجَر َلَنا ِمَن اأَلر  صار التفجر كأنه فيه كل ه فالتخفيف فيه والتثقيل جائزان. ومثله }حتهى َتف 

ل ويخف ف.  يثق 
 

َثُر ِمنَك َمااًل َوأََعزُّ َنَفرًا {  } َوَكاَن َلُه َثَمٌر َفَقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو ُيَحاِوُرُه َأَنا َأك 
 

 وله: }َوَكاَن َلُه َثَمٌر...{ق
ِفى  عن ابن أبى نجيح عن مجاهد  ثنا الفراء قال: وحدثنى المعلهي بن هالل الُجع  ثنا محمد قال حد  حد 

 قال: ما كان فى القرآن من ُثمُر بالضم  فهو مال، وما كان من َثمَر مفتوح فهو من الثمار.
 المعاني الواردة في آيات سورة ) الكهف (

َقَلبًا { } َوَمآ ن َها ُمن  ِددتُّ ِإَلى َربِ ي أَلِجَدنه َخي رًا مِ  اَعَة َقاِئَمًة َوَلِئن رُّ  َأُظنُّ السه
 

َقَلبًا...{ ن َها ُمن   وقوله: }َخي رًا مِ 
َقَلبًا( مردودًة على الجنهتين.  مردودة على الجنهة وفى بعض مَصاحف أهل المدينة )من ُهما ُمن 

 
ِكنها  ُهَو  ِرُك ِبَربِ ي َأَحدًا {} اله  ّللاهُ َربِ ي َواَل ُأش 

 
ِكنها  ُهَو ّللاهُ َربِ ي...{   وقوله: }اله
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معناه: لكن أنا هو هللا رب ى ُتِرك همزة األلف من أنا، وكثر بها الكالُم، فأدغمت النون من )أنا( مع 
لف فقرئت لكن ا على تلك اللغة وأثبتوا النون من )لكن( وِمَن العرب من يقول: أنا قلت ذاك بتمام األ

األلف فى اللغتين فى المصحف: كما قالوا: رأيت يزيدا وقواريرا فثبتت فيهما األلف فى القولين إذا 
وقفت. ويجوز الوقوف بغير ألف فى غير القرآن فى أنا. ومن العرب من يقول إذا وقف: َأَنه  وهى 

وان:فى لغة َجي دة. وهى فى ُعل يا تميم وُسف    لى قيس وأنشدنى أبو َثر 
ف أى  أنت مذنب * وتقِليننى لكن  إي اَك ال َأقلى  وترميننى بالط ر 

يريد: لِكن  أنا إي اك ال َأقلى، فترك الهمز فَصار كالحرف الواحد. وزعم الكسائى أنه سمع العرب تقول 
ول: إنه قائم يريد إن  أنا قائم لكنه وهللا، يريدون: لكن أنا وهللا. وقال الكسائى: سمعت بعض العرب يق

غم فهى نظير للكن.  فترك الهمز: وأد 
 

ِ ِإن َتَرِن َأَنا  َأَقله ِمنَك َماالً    َوَوَلدًا {} َوَلو ال ِإذ  َدَخل َت َجنهَتَك ُقل َت َما َشآَء ّللاهُ اَل ُقوهَة ِإاله ِباَّلله
 

 وقوله: }َما َشآَء ّللاهُ...{
إن شئت رفعته بإضمار )هو( تريد: هو ما شاء هللا. وإن شئت أضمرت ما شاء َما، فى موضع رفع، 

هللا كان فطرحت )كان( وكان موضع )ما( نصبا بشاء، ألن الفعل واقع عليه. وجاز طرح الجواب 
ماِء{ ليَس له جواب أل ِض َأو  ُسلهمًا فِى السه َتغَى َنَفَقا فِى األر  َت َأن  َتب  َتَطع  ن معناه كما قال }فإِن اس 

 معروف.
( عماد. وإذا رفعت )أقل( فهى اسم والقراءة بهما  وقوله: }ِإن َتَرِن َأَنا  َأَقله ِمنَك{ )أنا( إذا نصبت )أقله

 جائزة.
 المعاني الواردة في آيات سورة ) الكهف (

َبانًا م ِ  ِسَل َعَلي َها ُحس  ِتَيِن َخي رًا مِ ن َجنهِتَك َوُير  ِبَح َصِعيدًا َزَلقًا {} فعَسى َربِ ي َأن ُيؤ  َمآِء َفُتص   َن السه
 

 وقوله: }َصِعيدًا َزَلقًا...{
  الزَلق: التراب الذى ال نبات فيه محترق َرِميم
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َتِطيَع َلُه َطَلبًا { رًا َفَلن َتس  ِبَح َمآُؤَها َغو   } َأو  ُيص 
 

رًا...{  ]قوله:[ }َمآُؤَها َغو 
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ر، وماءا ر بالتوحيد فى كل شىء.العرب تقول: ماء َغو  ر، وِمياه غو   ن َغو 
 

ي ِه َعَلى َمآ َأن َفَق ِفيَها َوِهَي َخاِوَيٌة َعَلى ُعُروِشَها َوَيُقوُل ي َبَح ُيَقلِ ُب َكفه َتِني َلم  } َوُأِحيَط ِبَثَمِرِه َفَأص  اَلي 
ِرك  ِبَربِ ي َأَحدًا * َوَلم  َتُكن لهُه ِفَئٌة َينُصُروَنُه ِمن دُ  ِ َوَما َكاَن ُمن َتِصرًا {ُأش   وِن ّللاه

 
 وقوله:}َخاِوَيٌة َعَلى ُعُروِشَها...{

 على سقوفها.
 وقوله: }َوَلم  َتُكن لهُه ِفَئٌة َينُصُروَنُه...{

َرى  -ذهب ِإلى الرجال. ولو قيل: َتن صره يذهب إلى الفئة  كما قال })ِفَئٌة( ُتَقاِتُل فِى َسبيِل هللِا َوُأخ 
 لجاز. - َكاِفَرٌة{

 المعاني الواردة في آيات سورة ) الكهف (
بًا { ِ ال َحقِ  ُهَو َخي ٌر َثَوابًا َوَخي ٌر ُعق   } ُهَناِلَك ال َواَلَيُة َّلله

 
}... ِ ال َحقُّ  وقوله: }ُهَناِلَك ال َواَلَيُة َّلله

ت َرف ع من نعت )الوالية( وفى قراءة ُأَبى  )ُهَناِلَك ال َواَلَيُة ال َحقُّ  ( وإن شئت خفضت تجعله من نع  َّلله
( َعَلى معنى َحق ا كان صوابًا.  )هللا( والوالية الُمل ك. ولو نصبت )الحق 

 
ِض َفَأص   َتَلَط ِبِه َنَباُت اأَلر  َماِء َفاخ  َناُه ِمَن السه َيا َكَمآٍء َأن َزل  ن  َحَياِة الدُّ ِرب  َلُهم مهَثَل ال  َبَح َهِشيمًا } َواض 

ُروهُ  َتِدرًا {َتذ  ٍء مُّق  ياُح َوَكاَن ّللاهُ َعَلى ُكلِ  َشي    الرِ 
 

ياُح...{ ُروُه الرِ   وقوله: }َتذ 
ِريه الريح( ولو قرأ قارىء )ُتذ ريه الريح( من  من َذَروت وَذَري ت لغة، وهى كذلَك فى قراءة عبدهللا )َتذ 

ل:  أذريت أى تلقيه كان وجهًا وأنشدنى المفضه
ب وال َلقِ  فقلت له صوِ  رى القطاِة فَتز   تجَهَدنهُه * فُيذِرَك من  ُأخ 

  تقول: أذريت الرجل عن الدابهة وعن البعير أى ألقيته.
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اِلَحاُت َخي ٌر ِعنَد َربِ َك َثَوابًا َوَخي ٌر أَ  َيا َوال َباِقَياُت الصه ن   َماًل {} ال َماُل َوال َبُنوَن ِزيَنُة ال َحَياِة الدُّ
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اِلَحاُت...{وقوله:  َباِقَياُت الصه  }َوال 
 يقال هى الصلوات الخمس ويقال هى سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر.

ىء. الح خير من األمل للعمل الس  َمل( واألمل للعمل الصه  وقوله: }َوَخي ٌر َأَماًل{ )يقول خير ما يؤ 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) الكهف (

َناُهم  َفَلم  ُنَغاِدر  ِمن ُهم  َأَحدًا {} وَ  َض َباِرَزًة َوَحَشر  َم ُنَسيِ ُر ال ِجَباَل َوَتَرى اأَلر   َيو 
 

ِجَباَل...{ َم ُنَسيِ ُر ال   وقوله }َوَيو 
َض َباِرَزًة{ يقول: أبرزنا أهلها من بطنها. َويقال: ُسي رت عنها الجبال فَصارت كلها  وقوله: }َوَتَرى اأَلر 

 زة ال يستر بعُضها بعضًا.بار 
" كاَن َصَوابًا( ومعناهما واحد يقال: َما  ِدر  { هذه القراءة )ولو قرئت "ولم نغ  وقوله: }َفَلم  ُنَغاِدر  ِمن ُهم 

 أغدرت منهم أحدًا، وما غادرت وأنشدنى بعضهم:
 هل لك والعائض منهم عاِئض * فى هجمة يغدرمنها القابض

سا وُربعا تحتها فرائض  * * ُسد 
 قال، الفراء سدس وُرب ع من أسنان اإلبل.

 
ِر َرب ِ  ِليَس َكاَن ِمَن ال ِجنِ  َفَفَسَق َعن  َأم  ُجُدوا  أَلَدَم َفَسَجُدوا  ِإاله ِإب  َنا ِلل َمالِئَكِة اس  ِه َأَفَتتهِخُذوَنُه } َوِإذ  ُقل 

ِلَيآَء ِمن ُدوِني َوُهم  َلُكم  َعُدوٌّ ِبئ َس  يهَتُه َأو    ِللظهاِلِميَن َبَداًل {َوُذرِ 
 

ِر َربِ ِه...{  وقوله: }َفَفَسَق َعن  َأم 
َطبة من )جلدها( وقشرها لخروجها منه وكأن  الفأرة  أى خرج عن طاعة َرب ه. والعرب تقول، َفَسقت الرُّ

رها على الناس.  إنها ُسم يت ُفَوي ِسقة لخروجها من ُجح 
 

َم َيُقوُل َناُدوا  ُشَرَكآِئيَ  ِبقًا {} َوَيو  َنُهم مهو  َنا َبي  َتِجيُبوا  َلُهم  َوَجَعل  ُهم  َفَلم  َيس  ُتم  َفَدَعو     الهِذيَن َزَعم 
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ِبقًا...{ َنُهم مهو  َنا َبي   وقوله: }َوَجَعل 
لكا لهم فى اآلخرة ويقال: إنه واٍد فى جهنم. َبقًا( يقول َمه   يقال: جعلنا تواُصلهم فى الدنيا )َمو 

 
 ني الواردة في آيات سورة ) الكهف (المعا
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ِرفًا { ِرُموَن النهاَر َفَظنُّوا  َأنهُهم  مَُّواِقُعوَها َوَلم  َيِجُدوا  َعن َها َمص   } َوَرَأى ال ُمج 
 

 وقوله: }َفَظنُّوا  َأنهُهم  مَُّواِقُعوَها...{
 أى علموا.

 
ِمُنوا  ِإذ  َجآَءُهُم  ِليَن َأو  َيأ ِتَيُهُم } َوَما َمَنَع النهاَس َأن ُيؤ  ِفُروا  َربهُهم  ِإاله َأن َتأ ِتَيُهم  ُسنهُة اأَلوه َتغ  ال ُهَدى َوَيس 

 ال َعَذاُب ُقُباًل {
 

ِمُنوا ...{  وقوله: }َوَما َمَنَع النهاَس َأن ُيؤ 
لِ  يَن{ أن فى موضع َرفع يقال: الناس ها هنا فى معنى رجل واحد. وقوله }ِإاله َأن َتأ ِتَيُهم  ُسنهُة اأَلوه

ِليَن{ يقول: سنتنا فى إهالك اأُلمم المكذِ بة. وقوله }َأو  َيأ ِتَيُهُم ال َعَذاُب ُقُباًل{: ِعيانًا. وق د وقوله }ُسنهُة اأَلوه
 تكون )ِقَباًل( لهذا المعنى. وتكون )ُقُباًل( كأنه جمع َقِبيل وُقُبل أى عذاب متفرق يتلو بعُضه بعضًا.

 
ِعٌد لهن َيِجدُ } َوَربُّ  َل َلُهُم ال َعَذاَب َبل لهُهم مهو  َمِة َلو  ُيَؤاِخُذُهم ِبَما َكَسُبوا  َلَعجه وا  ِمن ُدوِنِه َك ال َغُفوُر ُذو الرهح 

ِئاًل {  َمو 
 

ِئاٍل...{  وقوله: }لهن َيِجُدوا  ِمن ُدوِنِه َمو 
ب تقول: إنه ليوائل إلى موضعه يريدون: بذهب )الموئل الَمن جى( وهو المل جأ فى المعنى َواحد. والعر 

زه.  ِإلى موضعه وِحر 
 وقال الشاعر:

َلم  ال وألت نفسك خلهيتها * للعامري ين ولم ُتك 
 )يريد: ال نجت(

 المعاني الواردة في آيات سورة ) الكهف (
ِلِكِهم مه  َناُهم  َلمها َظَلُموا  َوَجَعل َنا ِلَمه  َلك  ِعدًا {} َوِتل َك ال ُقَرى أَه   و 

 
ِعدًا...{ ِلِكِهم مهو    وقولُه: }ِلَمه 
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( فتح الميم والالم ويجوز )لمِهِلكهم( بكسر  َلكِهم  يقول: إلهالكنا إيهاهم )موعدًا( أجال وقرأ عاصم )لَمه 
َعل منه مكسوَر العين كسر مفعال. ِلك. فمن أراد االسم م ما ُيف   الالم تبنيه على َهَلك َيه 

اد المصدر فتح العين. مثل المضِرب والمضَرب والَمِدب  والَمَدب  والمِفر  والَمَفر  فإذا كان يفعل ومن أر 
مفتوح العين آثرت العرب فتحها فى مفعل، اسمًا كان أو مصدرًا. وربما كسروا العين فى مفعل إذا 

َري ِن{ وهو القياس وإن كان  ِمَع الَبح   قلياَل.أرادوا به االسم. منهم من قال }َمج 
فإذا كان يفعل مضموم العين مثل يدخل ويخرج آثرت العرب فى االسم منه والمصدِر فتح العين؛ إال 

أحرفًا من األسماء ألزموها كسر العين فى مفعل. من ذلَك المسِجد والمطِلع والمغِرب والمشِرق 
ُفق والمنسِ  ِفق من َرَفق َير   ك من َنَسك َين ُسك، والمنبت.والمسِقط والمفِرق والمجِزر والمسِكن والَمر 

فجعلوا الكسر عالمة لالسم، والفتح عالمة للمصدر. وربما فتحه بعض العرب )فى االسم( وقد قرئ 
مسِكن ومسَكن. وقد سمعنا المسِجد والمسَجد وهم يريدون االسم، والمطَلع والمطِلع. والنصب فى كل ه 

 جاِئز وإن لم تسمعُه فال تنكرنه إن أتى.
من ذوات الياء والواو من دعوت وقضيت فالمفعل منه فيه مفتوح اسمًا كان أو مصدرًا، إال وما كان 

المأِقى من العين فإن العرب كسرت هذا الحرف. وبعُض العرب يسم ى َمأَوى اإلبل َمأ ِوى فهذان 
للتنوين نادران. وإنما امتنعوا من )كسر العين( فى الياء والواو ألن الياء والواو تذهبان فى السكت 

وها إلى األلف إذ كانت ال تسقط فى السكوت.  الذى يلحق، فرد 
وإذا كان المفعل من كال يكيل وشبهه من الفعل فاالسم منه مكسور، والمصدر مفتوح من ذلَك مال 

َمِميال وَمَماال تذهب بالكسر إلى األسماء، وبالفتح إلى المَصادر. ولو فتحتهما جميعًا أو كسرتهما فى 
اج:المصدر و    االسم لجاز. تقول العرب: المعاش. وقد قالوا: المعيش. وقال ُرؤبة ابن العجه
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ة المعيش ا * ومر  أعوام نَتف ن ريشى  إليك اشكو شد 
 * نتف الُحَباَرى عن َقَرا َرِهيِش *

 الَقَرا: الظهر، وقال اآلخر:
 أنا الرجل الذى قد عبتموُه * وَما فيكم َلَعي اب َمَعاب

 ثله َمَسار وَمِسير، وما كان يشبهه فهو مثله.وم
وإذا كان يفعل مفتوحًا من ذوات الَياء والواو مثل يخاف ويهاب فاالسم والمصدر منه مفتوحان مثل 

 المخاف والمهاب:
وما كان من الواو مضمومًا مثل يقوم ويقول ويعود ويقود وأشباهه فاالسم والمصدر فيه مفتوحان، 

وا االسم وَلم  يكسروه كما ُكِسر الَمغ ِرب ألنهم كرهوا تحول الواو إلى الياء فتلتبس وإنما فتحوه إذا نو 
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 الواو بالياء.
له واوًا مثل وزنت وورثت ووِجلت فالمفعل فيه اسمًا كان أو مصدرًا مكسور؛ مثل قوله }َأن   وما كان أو 

َحل المفعل من َحل وَيو  ِعدًا{ وكذلك َيو  َعَل َلُكم  َمو  هما مكسور )فى الوجهين( وزعم الكسائى  أنه َلن  َنج 
له الواو، ألن الفعل فيه إذا  َحل. قال الفراء: ويمعت أنا موَضع. وإنما كسروا ما أو  َجل وَمو  سمع َمو 

فتح يكون على وجهين. فأم ا الذى يقع فالواو منه ساقطة؛ مثل َوَزن يِزُن. والذى ال يقع تثبت واوه فى 
ى الواقع وغير الواقع. فلم يجعلوا فى مصدَريهما فرقًا، إنما تكون الفروق يفعل. والمصادر تستوى ف

 فى فعل يفعل.
وما كان من الهمز فإنه مفتوح فى الوجهين. وكأنهم َبَنوه على يفَعل؛ ألن ما المه همزة يأتى بفتح 

ت: لم يأت. وكأنهم العين من َفَعل ومن َفِعل. فإن قلت: فلو َكَسروه إراَدة االسم كما كسروا مجِمعًا. قل
ُموز. بمنزلة الَياء والواو؛ ألن الهمز قد ُيترك فَتل حقهما.  أنزلوا المه 

ليته  وما كان مفعل ُمشتق ًا من أفعلت فلك فيه ضم  الميم من اسمه ومصدره. ولك أن تخرجه على أوه
رجًا، وأنزلته ُمن َزاًل  رجًا وَمخ  وَمن زاًِل. وقرئ }َأن ِزل ِنى ُمن َزاَل قبل أن تزاد عليه األلف. فتقول: أخرجته ُمخ 

  ُمَباَركًا{ }َوَأن َت َخي ُر الُمن ِزِليِن{ و }َمن زال{.
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وحة والِمطرقة وأشباه ذلك مما تكون فيه الهاء أو ال تكون  وما كان ممها يعمل به من اآللة مثل الِمر 
رع والِملحف  والِمطرق وأشباه ذلك. إال أنهم. قالوا: فهو مكسور الميم منصوب العين؛ مثل الِمد 

الَمطهرة والِمطهرة، والَمرقاة والِمرقاة والَمسقاة والِمسقاة. فمن َكسرَها شبههها باآللة التى ُيعمل بها. ومن 
فتح قال: هذا موضع ُيفعل فيه فجعله مخالفًا ففتح الميم؛ َأال ترى أن المروحة وأشباهها آلة يعمل 

 المرقاة فى موضعهما ال تزوالن يعلم فيهما.بها، وأن المطهرة و 
وما كان مصدرًا مؤن ثًا فإن  العرب قد ترفع عينه؛ مثل المقُدرة وأشباهه. وال يفعلون ذلك فى مذكهر 

ليست فيه الهاء؛ ألن الهاء إذا أدخلت سقط عنها بناء فعل يفعل فَصارت اسمًا مختلفًا، ومفعل يبنى 
فعة ف ى مفعل، ألن ِخلقة يفعل التى يلزمها الضم  َكُرم يكُرم فكرهوا أن ُيلزموا على يفعل، فاجتنوا الره

العين من ب مفعل ضمهة فَيظنه الجاهل أن فى مفعل فرقًا يلزم كما يلزم َفِعل يفَعل الُفروُق، ففتحت 
 إرادة أن َتخلط بمصادر الواقع. فأم َا قول الشاعر:

ُرم *  * ِليوم َرو ٍع أو َفَعال َمك 
ُرم. ومثله قول اآلخر:فإنه  ُرمة َومك   جمع َمك 

 بثين الزمى ال إن ه إن لِزمته * على كثرة الواشين أىُّ َمُعونِ 
أراد جمع معونة. وكان الكسائى  يقول: هما مفعل نادران ال يقاس َعليهما وقد ذهَب مذهبًا. إال  أنى 
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 ى الواو فيقال:أجد الوجه األول أجمل للعربية ممها قال. وقد تقلب فيه الياء إل
 وكنت إذا جارى دعا َلمُضوفٍة * أشمِ ر حتى َين ُصف الساق مئزرى 

  جعلها مفُعلة وهى من الياء فقبلها إلى الواو لضمهة ما قبلها، كما قالوا: قد ُسور به.

(3/102) 

 

نه وميَمُه وقد قالت العرب فى أحرف فضم وا الميم والعين، وكسروا الميم والعين جميعًا. فمها ضم وا عي
. ومما كسروا ميمه وعينه ِمن ِخر وِمن ِتن. ومما زادوا عليه ياء  ُهن وُمُدق  ُعط وُمد  ُحلة وُمس  قولهم: ُمك 

ُثور وهو الذى يسقط على الُثمام  ُفور وُمغ  للكسر، وواوًا للضم ِمسكين وِمنديل وِمنطق. والواو نحو ُمغ 
وا أوله وعينه شب هوا الميم بما هو من األصل، كأنه ويقال للِمنِخر: ُمنخور وهم َطي ىء. والذين ضم  

  ُفعلول. وكذلك الذين كسروا الميم والعين شب هوه بِفلعيل وِفعِلل.
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وما كان من ميم زائدة أدخلتها على ِفعل رباعى قد زيد على ثاَلثي ة شىء من الزيادات فالميم منه فى 
ذلك قولك رجل ُمستضَرٌب )وُمستَضرٌب( ومستطِعم الفاعل والمفعول به والمصدر مضمومة. من 

 -مصدرًا ورجال وكذلك المضارَب هو الفاعل والمضارَب  -بالفتح  -ومستطَعم. يكون المستطعم 
مصدر ورجل. وكل  الزيادات على هذا ال ينكسر، وال يختلف فيه فى لغات وال غيرها؛ إال  -بالفتح 

المتكبِ ر: متكبهر كأنهم بَنوه على يتكبهر. وهو من لغة َمن يقول فى  -وهم قليل  -أن من العرب 
ثُت أن بعض العرب يكسر الميم فى هذا النوع إذا  األنصار وليس مما ُيبنى عليه. قال الفراء: وُحد 

ِمع للُمستمع. وهم من األنصار. وهى من المرفوض. وقالت العرب:  أدغم فيقول هم الِمطهوِ عة والِمسه
َهب فجعلوه ا َكل اسمًا موضوعًا. ومنه َموَحد ألنهم لم يريدوا َمو  سمًا موضوعا َعَلى غير بَناء، وَمو 

َود فهما  يد َوَمز  مصدر َوَحد، إنما ُجعل اسمًا فى معنى واحد مثل َمث َنى وُثاَلث وُرَباع. وأما قولهم: َمز 
بيله الكسر إذا أشبه أيضًا اسمان مختِلفان َعَلى غير بناء الفعل؛ ولك فى االختالف أن تفتح ما سَ 

هته إلى مثاٍل من أسماِئهم كما قيل َمعفور للذى يسقط  بعض الُمُثل، وتضم  المفتوح أو تكسره إذا وجه
ران للجميع(  على الثمام وميمه زائدة فشبه بُفعلول، وكَما َقاَلت  العرب )فىالمصير وهو من ِصرت ُمص 

الن للجميع فشبه  هوا مفعال بَفِعيل؛ أال ترى أنهم قالوا ُسؤته مسائية وإنما وَمسيِل الماء وهو مفِعل: ُمس 
َعلة فزيدت عليَها الياء من آخرَها كما تزاد َعَلى فعالة نحو كراهة وكراهية وَطَبانة  هى مساءة على َمف 

 وطباِنَية.
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َري ِن َأو   َمَع ال َبح  ُلَغ َمج  ِضَي ُحُقبًا {} َوِإذ  َقاَل ُموَسى ِلَفَتاُه ال َأب َرُح َحتهى َأب   َأم 

 
  وقوله: }َوِإذ  َقاَل ُموَسى ِلَفَتاُه ال َأب َرُح...{
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َض َحتهى َيأ َذَن ِلى َأبِى{ غير  يريد: ال أزال حتى أبلغ، لم يرد: ال أبرح مكانى. وقوله: }َفَلن  َأب رَح اأَلر 
: لن نزال عليه عاكفيَن. ومثلها ما فتئت َوَما معنى أزال، هذه إقامة. وقوله }َلن  نب َرَح َعلي ِه َعاِكِفيَن{

َناُه: ال تزال تذكر يوسف. وال يكون  -لغة  -فتأت  ُكُر ُيوُسَف{ َمع  َتُأ َتذ  َواَل أفتأ أذكرك. وقوله }َتاَّلِل َتف 
تزال وأفتأ وأبرح إذا كانت فى معناهما إال  بجحد ظاهر أو مضمر. فأما الظاهر فقد تراه فى القرآن 

َواُهُم{ وكذلك }ال َأب َرُح{ والمضمر فيه }َواَل  َتِلفين{ }َواَل َيَزاُل الِذيَن َكَفُروا{ }َفَما َزاَلت  ِتل َك َدع  َيَزاُلوَن ُمخ 
َتُأ( ومعناه: ال تفتأ. ال تزال تذكر يوسف: ومثله قول الشاعر:  الجحد قول هللا )َتف 

ن َد َقاِدحُ  َفاَل وَأبِى َده َماَء َزاَلت  عِزيزًة * َعَلى قومها  ما فتهل الزه
 وكذلك قول امرئ القيس:

 فقلت يميُن هللا أبرح قاعدًا * ولو قطُعوا َرأسى لديِك وأوَصالى
َمَع  ِضَي ُحُقبًا{ الُحُقُب فى لغة قيس: َسَنة. َوَجاء التفسير أنه ثمانون سنة. وأمه قوله: }َمج  قوله: }َأو  َأم 

َري ِن{ فبحر فارس والروم.  وأنما سم ى فتى ُموَسى ألنه كان الزمًا له يأخذ عنه العلم. وهو ُيوشَع ال َبح 
 بن نون.

 
ِر َسَربًا { ِنِهَما َنِسَيا ُحوَتُهَما َفاتهَخَذ َسِبيَلُه ِفي ال َبح  َمَع َبي   } َفَلمها َبَلَغا َمج 

 
 وقوله: }َنِسَيا ُحوَتُهَما...{

جاُن وإنما يخرج من الِمل ح دون وإنما نسيه يوشع فأضافه إليهما، كما قال }َيخ   ُرُج ِمن ُهَما الُّلؤُلؤ َوالَمر 
ِر َسَربًا{ كان مالحًا فلمها َحِيَى بالماء الذى َأَصابه ِمَن العين فوقع  ب. وقوله }َفاتهَخَذ َسِبيَلُه ِفي ال َبح  الَعذ 

 فى البحر جمد طريُقه فى البحر فكاَن كالسرب.
 {.وقوله: }َفاتهَخَذ َسِبيَلهُ 

ِر َعَجبًا{.  يقول: اتخذ موَسى َسبيل الحوت }فِى الَبح 
ة الحوت.  ثم قال حين أخبره بقصه

  المعاني الواردة في آيات سورة ) الكهف (
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ا َعَلى آَثاِرِهَما َقَصصًا { َتده  } َقاَل َذِلَك َما ُكنها َنب ِغ َفار 
 

 وقوله: }َذِلَك َما ُكنها َنب ِغ...{
 الذى كنها نبغى.أى هذا 

 
رًا { ِدَث َلَك ِمن ُه ِذك  َأل ني َعن َشيٍء َحتهى ُأح  َتِني َفاَل َتس   } َقاَل َفِإِن اتهَبع 

 
رًا...{ ِدَث َلَك ِمن ُه ِذك   وقوله: }َحتهى ُأح 

 يقول: َحتهى أكون أنا الذى اسألك.
 

ِفيَنِة َخَرَقهَ  َطَلَقا َحتهى ِإَذا َرِكَبا ِفي السه رًا {} َفان  ئًا ِإم  َلَها َلَقد  ِجئ َت َشي  ِرَق أَه  َتَها ِلُتغ   ا َقاَل َأَخَرق 
 

َلَها...{ َرَق أَه   وقوله: }ِلَيغ 
َلَها{. ِرَق أَه   قرأها يحيى بن َوثهاب والحسُن بالرفع واليَاء وقرأها َسائر الناس }ِلُتغ 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) الكهف (
رًا {} َقاَل اَل ُتَؤاخِ  ِري ُعس  ِني ِمن  َأم  ِني ِبَما َنِسيُت َواَل ُتر ِهق   ذ 

 
ِني ِبَما َنِسيُت...{  وقوله: }اَل ُتَؤاِخذ 

ثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثنى يحينى بن المهلهب  وَكان من  -حده
ابن عباس عن ُأَبى  بن كعب  عن رجل عن الِمن هال عن َسِعيد بن ُجَبير عن -أفاضل أهل الكوفة 

 األنصارى  قال: لم ينس ولكنها من َمَعاريض الكالم.
ِني{ يقول: ال ُتعجلنى.  وقوله }َواَل ُتر ِهق 

 
ٍس لهَقد  ِجئ َت َشي   سًا َزِكيهًة ِبَغي ِر َنف  َطَلَقا َحتهى ِإَذا َلِقَيا ُغاَلمًا َفَقَتَلُه َقاَل َأَقَتل َت َنف   رًا {ئًا نُّك  } َفان 

 
 وقوله: }َأَقَتل َت َنف سًا )َزِكيهًة(...{

َمره بغالم لم تجن جناية رآها موَسى فقتله. وقوله )َزِكيهة( قرأَها عاصم ويحيى بن وثاب والحسن 
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َنا ُقُلوَبُهم  قاِسيًة{ َلِمى  )َزاكية( بألف. وهى مثل قوله }َوَجَعل   )زكي ِة( وقرأَها أهل الحجاز وأبو الرحمن السُّ
 )وَقِسيهة(.

 
رًا { َت ِمن لهُدنِ ي ُعذ  َدَها َفاَل ُتَصاِحب ِني َقد  َبَلغ  ٍء َبع  ُتَك َعن َشي    } َقاَل ِإن َسَأل 
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 وقوله: }َفاَل ُتَصاِحب ِني...{
َحب ِنى{ َنف ُسك وال تصحبنى أنت كل ذلك صواب وهللا محمود.  و}َفاَل َتص 

 ) الكهف (المعاني الواردة في آيات سورة 
ا  َأن ُيَضيِ ُفوُهَما َفَوَجَدا ِفيَها ِجدَ  َلَها َفَأَبو  َعَمآ أَه  َتط  َيٍة اس  ارًا ُيِريُد َأن َينَقضه } َفانَطَلَقا َحتهى ِإَذآ َأَتَيآ أَه َل َقر 

رًا { َت َعَلي ِه َأج   َفَأَقاَمُه َقاَل َلو  ِشئ َت َلتهَخذ 
 

ا  َأن ُيَضيِ فُ   وُهَما...{وقوله: }َفَأَبو 
( )َأن  ُيِضيُفوُهَما( كان َصَوابًا. ويقال القرية أنطاكية  ِسألوهم الِقَرى: اإلضافة فلم يفعلوا. فلو قرَئت 

؟ وذلك من كالم العرب أن يقولوا: الجدار  { يقال: كيَف يريد الجدار أن ينقض  ]وقوله[ }ُيِريُد َأن َينَقضه
َسَكَت َعن  ُموَسى الَغَضُب{ والغضب ال يسكت )إنما يسكت يريد أن يسقط. ومثله قول هللا }َوَلمها 

ُر{ ]و[ إنما َيعزم األمَر أهُله وقد قال الشاعر:  َصاحبه( َوإنما معناه: َسكن، وقوله: }َفإذا َعَزَم اأَلم 
َسانِ  ٍل * لزمان َيُهمُّ باإِلح   إن دهرا يلفُّ شملى بُجم 

 وقال اآلخر:
رى * صبر   ًا جمياًل فكاَلنا مبَتَلىشكا إلى جملى طول السُّ

ك، إنما ُتكل م به على أنه لو نطق لقال ذلك. وكذلك قول عنترة.  والجمل لم َيش 
مُحمِ   فازَوره من َوق ع الَقَنا ِبَلَبانه * وشكا إلىه بَعب رة وَتح 

ُجل وقد ُذكرت )َين َقاض( للجدار واالنقياض: الَشق  فى طول الجدار وفى طى  البئر وفى ِسن  الره 
يقال: انقاضت ِسنُُّه إذا انشق ت طواًل. فقال ُموَسى َلو  ِشئ َت ]لم ُتِقمه حت ى َيُقرونا فهو األجر. وقرأ 

. رًا{ وأنشدنى الَقَناِنى  َت َعَلي ِه أج   مجاهد[ }لو شئت لَتِخذ 
ده * يهًة ُتَقعِ   * َتِخَذَها ُسرِ 

 وأصلها ات خذ: افتعل.
َلي ِه َصب رًا {} َقاَل َهاَذا ِفَراُق َبي نِ  َتِطع عه  ي َوَبي ِنَك َسُأَنبِ ُئَك ِبَتأ ِويِل َما َلم  َتس 



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

 
  وقوله: }َهاَذا ِفَراُق َبي ِني َوَبي ِنَك...{
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 ]ولو نصبت الثانية كان صوابا، يتوهم أنه كان )فراق ما بينى وبينك([.
 

َملُ  ِفيَنُة َفَكاَنت  ِلَمَساِكيَن َيع  ِلٌك َيأ ُخُذ ُكله َسِفيَنٍة } َأمها السه ِر َفَأَردتُّ َأن  أَِعيَبَها َوَكاَن َوَرآَءُهم مه وَن ِفي ال َبح 
بًا {  َغص 

 
 وقوله: }َوَكاَن َوَرآَءُهم مهِلٌك...{

يقول: أمامهم َمِلك. وهو كقوله }ِمن  َوَرائه َجَهنهم{ أى  أنها بين يديه. وال يجوز أن تقول لرجل وراءَك: 
يديك، وال لرجل هو بين يديك: هو وراءك، إنما يجوز ذلك فى المواقيت من األي ام والليالى  هو بين

د شديد؛ ألنك أنت وراءُه فجاز ألنه شىء يأتى،  د شديد: وبين يديك َبر  والدهر أن تقول: وراءك َبر 
 .فكأنه إذا لحقك َصار من وراِئك، وكأنك إذا بلغته َصار بين يديك. فلذلك جاز الوجهان

 المعاني الواردة في آيات سورة ) الكهف (
رًا { َيانًا َوُكف  ِمَني ِن َفَخِشيَنآ َأن ُير ِهَقُهَما ُطغ   } َوَأمها ال ُغاَلُم َفَكاَن َأَبَواُه ُمؤ 

 
 وقوله: }َفَخِشيَنآ...{:

مثل قوله }إاله أن   فعلمنا. وهى فى قراءة ُأَبىٍ  )فخاف ربُّك َأن  ُيرِهَقُهَما( على معنى: علم ربَُّك. وهو
 َيَخافا{ قال: إال أن يعلما ويظن ا. والخوف والظن  ُيذهب بهما مذهَب العلم.

 
مًا { ن ُه َزَكاًة َوَأق َرَب ُرح  َنآ َأن ُيب ِدَلُهَما َربُُّهَما َخي رًا مِ   } َفَأَرد 

 
ن ُه َزَكاًة...{  وقوله: }َخي رًا مِ 

مًا{ يقول: أ حَما به. وهو مصدر رحمت.َصالحًا }َوَأق َرَب ُرح   قرب أن ُير 
 

َتُه َكنٌز لهُهَما َوَكاَن َأُبوُهَما َص  اِلحًا َفَأَراَد َربَُّك } َوَأمها ال ِجَداُر َفَكاَن ِلُغاَلَمي ِن َيِتيَمي ِن ِفي ال َمِديَنِة َوَكاَن َتح 
َمًة مِ ن ره  ِرَجا َكنَزُهَما َرح  َتخ  ُهَما َوَيس  ُلَغآ َأُشده َلي ِه َأن َيب  ِطع عه ِري َذِلَك َتأ ِويُل َما َلم  َتس  ُتُه َعن  َأم  بِ َك َوَما َفَعل 

 َصب رًا {



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

 
 وقوله: }َكنٌز لهُهَما...{

  يقال: عِلم.
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رًا للخبر الذى قبله فهو  ب: َفَعل ذلك رحمة منه. وكل  فعل رأيَته مفسِ  بِ َك{ َنص  َمًة مِ ن ره وقوله }َرح 
رفه بأن ترى هو وهى تصلحان قبل المصدر. فإذا ُألِقيتا ات صل المصدر بالكالم الذى منصوب. وتع

َتِقِيم َتن ِزيَل العِزيِز  َسِليَن َعَلى ِصَراٍط ُمس  اًل ِمن  َربِ َك{ وكقوله }إنهَك َلِمَن الُمر  قبله فُنِصب، كقوله }َفض 
تنزيل العزيز الرحيم{ وكذلك قوله }ِفيَها  الرهحيم{ معناه: إنك من المرسلين وهو تنزيل العزيز }وهذا

ِدَنا{ معناه: الفرق فيها أمر من عندنا. فإذا ألقيت ما يرفع المصدر  رًا ِمن  ِعن  ٍر َحِكيٍم َأم  َرُق ُكلُّ َأم  ُيف 
 ات صل بما قبله فُنِصب.

 المعاني الواردة في آيات سورة ) الكهف (
 } َفَأت َبَع َسَببًا {

 
  َسَببًا...{وقوله: }َفَأت َبعَ 

قرئت )فأت َبع( و )اتهَبع( وَأت َبع أحسن من اتهبع، ألن اتهبعت الرجل ِإذا كان يسير وأنت تسير وراءه. وإذا 
 قلت َأتبعته بقطع األلف فكأنك قفوته.

 
ُرُب ِفي َعي ٍن َحِمَئٍة َوَوَجَد ِعنَدَها قَ  ِس َوَجَدَها َتغ  م  ِرَب الشه َني ِن ِإمهآ َأن } َحتهى ِإَذا َبَلَغ َمغ  َنا ياَذا ال َقر  مًا ُقل  و 

نًا {  ُتَعذِ َب َوِإمهآ َأن َتتهِخَذ ِفيِهم  ُحس 
 

 وقوله: }َحِمَئٍة...{
حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثنى ِحبهان عن الكلبى عن أبى صالح عن 

وكذلك قرأَها ابن َعباس حدثنا أبو العباس قال حدثنا ابن عباس )َحِمَئٍة( قال: تغرب فى َعين سوداء. 
محمد قال حدثنا الفراء قال حدثنى سفيان ابن ُعَيي َنة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قرأ 

)َحِمَئٍة( حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثنى محمد بن عبدالعزيز عن 
بير قرأ )َحاِمَية( وذكر بعض المشيخة عن َخَصيف عن أبى عبيدة )أن ُمغيرة عن مجاهد أن ابن الز 

  ابن مسعود قرأ( )َحاِمَيٍة(.
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ب. ولو رفعت كان صوابًا أى  نًا{ َموضع أن كلتيهما َنص  وقوله }ِإمهآ َأن ُتَعذِ َب َوِإمهآ َأن َتتهِخَذ ِفيِهم  ُحس 
 :فإنما هو هذا أو َهذا. وأنشدنى بعض العرب

 فسيرا فإمها حاجٌة تقضيانها * وإما َمِقيل صالح وصديق
ُد َوِإمها ِفَداَء{ رفعًا كان َصوابًا؛ والعرب تستأنف بإمها َوإمها. أنشدنى بعض  ا ولو كان قوله }َفإمها َمن ًا َبع 

ل:  بنى ُعك 
 ومن ال يزل يستودع الناَس ماَله * َتِرب ُه على بعض الخطوب الوداِئعُ 

 اس إم ا جاعلوه وقاية * لمالُهم أو تاركوه فضائعترى الن
 وقايًة وِوَقاَءُهم. والنصب على افعل بنا هذا أو هذا، والرفع على هو هذا أو هذا.

 
رًا { ِرَنا ُيس  َنى َوَسَنُقوُل َلُه ِمن  َأم   } َوَأمها َمن  آَمَن َوَعِمَل َصاِلحًا َفَلُه َجَزآًء ال ُحس 

 
َنى...{وقوله: }َفَلُه َجَزآءً    ال ُحس 

َنى{  رت لك. وقوله }َجَزآًء ال ُحس  أى فله جزاء الحسنى َنَصبت الجزاء على التفسير وهذا مما فس 
مضاف. وقد تكون الحسنى َحَسناته فهو جزاؤها. وتكون الحسنى الجنة، تضيف الجزاء إليَها، وهى 

آلِخَرِة َخي ٌر{ ولو جعلت )الحسنى( رفعًا وقد رفعت هو، كما قال }َحقُّ الَيِقين{ و }ِديُن الَقيِ مِة{ }وَلَداُر ا
َيا ِبِزيَنٍة  ن  َماَء الدُّ نت فيه كان وجهًا. ولم يقرأ به أحد. فتكون كقراءة مسروق }ِإنها َزيهنا السه الجزاء ونوه

 الَكَواِكب{ فخفض الكواكب ترجمة عن الزينة.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) الكهف (
َعل لهُهم  مِ ن ُدوِنَها ِست رًا {} َحتهى إِ  ٍم لهم  َنج  ُلُع َعَلى َقو  ِس َوَجَدَها َتط  م  ِلَع الشه  َذا َبَلَغ َمط 

 
َعل لهُهم  مِ ن ُدوِنَها ِست رًا...{  وقوله: }لهم  َنج 

 يقول: اَل جبل وال ِست ر وال شجر ؛ هم ُعَراة.
 

َني ِن ِإنه َيأ ُجو  َنَنا } َقاُلوا  ياَذا ال َقر  َعَل َبي  جًا َعَلى َأن َتج  َعُل َلَك َخر  ِض َفَهل  َنج  ِسُدوَن ِفي اأَلر  َج َوَمأ ُجوَج ُمف 
ًا { َنُهم  َسد    َوَبي 
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 وقوله: }َيأ ُجوَج َوَمأ ُجوَج...{
ل. و  جًا{[ الخراج االسم األو  َعُل َلَك َخر  الخرج همزهما عاصم ولم يهمزهما غيره ]وقوله: }َفَهل  َنج 

ل.  كالمصدر كأنه الُجع 
 

مًا { َنُكم  َوَبي َنُهم  َرد  َعل  َبي   } َقاَل َما َمكهنِ ي ِفيِه َربِ ي َخي ٌر َفَأِعيُنوِني ِبُقوهٍة َأج 
 

 وقوله: }َما َمكهنِ ي...{
ُأدغمت نونه فى النون التى بعدها. وقد ذكر عن مجاهد )ذكره أبو طلحة الناقط ما يحضرنى عن 

 قال: )َما َمكهَننى( بنونين ظاهرتين وهو األصل.غيره( 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) الكهف (

َدَفي ِن َقاَل انُفُخوا  َحتهى ِإَذا َجَعَلُه َنارًا َقاَل آُتونِ  ي ُأف ِرغ  َعَلي ِه } آُتوِني ُزَبَر ال َحِديِد َحتهى ِإَذا َساَوى َبي َن الصه
رًا {  ِقط 

 
َدَفي ِن...{وقوله: }َحته   ى ِإَذا َساَوى َبي َن الصه

َفي ِن( َساوى وسوهى بينهما واحد. د  ُدَفي ِن( و )الصُّ  و )الصُّ
]قوله: }آُتوِني ُأف ِرغ  َعَلي ِه{[: قرأ حمزة واألعمش )قال أ ُتوِنى( )مقصورة( فنصبا الِقطر بَها وجعالها 

لت األلف كا ن جي دا }آِتَنا َغَداَءَنا{: آتونى ِقطرا أفرغ عليه. )من جيئونى( و )آُتونى( أعطونى. إذا طوه
ل األِلف أدخلت الياء فى المنصوب فقلت اِئتنا بغداِئنا. وقول حمزة واألعمش صواب  وإذا لم تطو 

َجائز من  وجهين. يكون مثل قولك: أخذت الِخَطام وأخذت بالخطام. ويكون على ترك الهمزة األولى 
 ولى همزت الثانية.فى )آتونى( فإذا َأسقطت األ

 
ُد َربِ ي َحق ًا { ُد َربِ ي َجَعَلُه َدكهآَء َوَكاَن َوع  بِ ي َفِإَذا َجآَء َوع  َمٌة مِ ن ره  } َقاَل َهاَذا َرح 

 
 وقوله: }َجَعَلُه َدكهآَء...{

حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثنى قيس بن الربيع عن َسعيد بن مسروق 
مها. قال الفراء: ع ًا( فقال )َدكهاَء( َفخِ  عبى  عن الربيع بن َخي ثم الثورى  أن رجال قرأ عليه )دك  ن الشه

  يعنى: َأِطل ها.
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ضًا { َمِئٍذ لِ ل َكاِفِريَن َعر  َنا َجَهنهَم َيو   } َوَعَرض 
 

َمِئٍذ...{: َنا َجَهنهَم َيو   وقوله: }َوَعَرض 
 ليها الكفار وأعرضت هى: استبانت وظهرت.أبرزناها حتى نظر إ

 المعاني الواردة في آيات سورة ) الكهف (
عًا { َتِطيُعوَن َسم  ِري َوَكاُنوا  اَل َيس  ُيُنُهم  ِفي ِغَطآٍء َعن ِذك   } الهِذيَن َكاَنت  أَع 

 
عًا...{ َتِطيُعوَن َسم   وقوله: }اَل َيس 

ع الهدى فيهتدوا.  كقولَك: ال يستطيعون َسم 
 

َنا َجَهنهَم ِلل َكاِفِرينَ  َتد  ِلَيآَء ِإنهآ أَع   ُنُزاًل { } َأَفَحِسَب الهِذيَن َكَفُروا  َأن َيتهِخُذوا  ِعَباِدي ِمن ُدوِني َأو 
 

 وقوله: }َأَفَحِسَب الهِذيَن َكَفُروا ...{
ثنا محمد ق ثنا أبو العباس قال حد  ال حدثنا الفراء قال: قراءة أصحاب عبدهللا ومجاهد )َأَفَحِسَب( حده

َراَم عن رجل قد سم اه عن على  أنه قرأ  ل الخراسانى عن الَصل ت بن ِبه  حدثنى محمد بن الُمَفضه
ُب الذين َكفُروا(. فَأن رفع وإذا قلت )أفَحِسَب( كانت أن نصبا. َب الِذيَن َكَفروا( فإذا قلت )َأَفَحس   )أفَحس 

 
 ن َها ِحَواًل {} َخاِلِديَن ِفيَها اَل َيب ُغوَن عَ 

 
 قوله: }َعن َها ِحَواًل...{

 تحو ال.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) مريم (
َدُه َزَكِريهآ { َمِة َربِ َك َعب  ُر َرح   } ِذك 

 
َدُه َزَكِريهآ...{ َمِة َربِ َك َعب  ُر َرح   وقوله: }ِذك 

عنى ذكر ربِ ك عبده برحمته الذكر مرفوع بكهيعص. وإن شئت أضمرت: هذا ذكر رحمِة ربِ ك. والم
 فهو تقديم وتأخير. )َزَكِريها( فى موضع نصب.
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بًا َوَلم  َأُكن  ِبُدَعآِئَك َربِ  َشِقي ًا { َتَعَل الرهأ ُس َشي  ُم ِمنِ ي َواش   } َقاَل َربِ  ِإنهي َوَهَن ال َعظ 
 

 وقوله: }َوَلم  َأُكن  ِبُدَعآِئَك َربِ  َشِقي ًا...{
  َق بدعاِئك، َأجبتنى إذ دعوتك.يقول: لم َأش  
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َرَأِتي َعاِقرًا َفَهب  ِلي ِمن لهُدن َك َوِلي ًا { ُت ال َمَواِلَي ِمن َوَرآِئي َوَكاَنِت ام   } َوِإنِ ي ِخف 
 

 وقوله: }ال َمَواِلَي...{
لى فى كالم العرب واحد وفى قراءة عبدهللا  )إنهَما َمو اَلُكُم هللُا هم بنو )عم الرجل( وورثَته والَوِلى  والَمو 

( وذكر فى َخفهِت الموالى أنه قلهت، ُذِكر عن عثمان )بن عفان(.  وَرُسوَلُه( مكان )َوليُُّكم 
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) مريم (
 

َعل ُه َربِ  َرِضي ًا { ُقوَب َواج   } َيِرُثِني َوَيِرُث ِمن  آِل َيع 
 

 وقوله: }َيِرُثِني...{
قرأ جزما ورفعًا: قرأها يحيى بن َوث اب جزما والجزُم الوجه؛ ألن )يرثنى( من آية سوى األولى فحسن تُ 

ِنى{. ق  ُقِنى{ و }ُيَصدِ  ًءا ُيَصدِ  : هب لى الذى يرثنى. ومثله }ِرد   الجزاء. وإذا رفعت كانت صلًة للولى 
له الياء والت اء وا لنون واأللف كان فيه وجهان: الجزم وإذا أوقعت األمر على نكرة: بعدها فعل فى أو 

على الجزاء والشرِط، والرفع على َأنه صلة للنكرة بمنزلة الذى، كقول القاِئل: أِعرنى دابهة أركب ها، وإن 
َماِء َتُكوُن َلَنا{ ولو قال )َتُكن  َلَنا( كان َصوابا. فإذا  َنا َماِئَدًة ِمَن السه شئت أركُبها: وكذلك }َأن ِزل  عَلي 

ل وال يصلح فيه إضمار الهاء إن كان الفعل واقعًا على الرجل  كان الفعل الذى بعد النكرة لي َس لألوه
مًا؛ ألن الهاء ال  فليَس إال  الجزم؛ كقولك: َهب  لى ثوبًا َأَتَجمهل مع الناس ال يكون )أتجمهل( إاله َجز 

 أركُبها فتضمر الَهاء فيصلح ذلك. تصلح فى أتجمل. وتقول: أَِعرنى دابهة أركُب يا هذا ألنك تقول
 

ُل َسِمي ًا * َقاَل َربِ  َأنهى َيُكو  َعل لهُه ِمن َقب  َيى َلم  َنج  ُمُه َيح  ُرَك ِبُغاَلٍم اس  ُن ِلي ُغاَلٌم } ياَزَكِريهآ ِإنها ُنَبشِ 
ُت ِمَن ال ِكَبِر ِعِتي ًا { َرَأِتي َعاِقرًا َوَقد  َبَلغ   َوَكاَنِت ام 
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ُل َسِمي ًا...{وقوله: }لَ  َعل لهُه ِمن َقب   م  َنج 
  لم يسم  أحد بيحيى قبل يحيى بن زكري ا.
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وقوله: }ِمَن ال ِكَبِر ِعِتي ًا{ و )ِعتي ا( وقرأ ابن عباس )ُعِسي ًا( وأنت قائل للشيخ إذا كِبر، قد َعَتا وَعَسا 
 كما يقال للُعود إذا َيِبس.

 
ُل َوَلم  َتُك َشي ئًا {} َقاَل َكذاِلَك َقاَل َربُّ  ُتَك ِمن َقب   َك ُهَو َعَليه َهيِ ٌن َوَقد  َخَلق 

 
 وقوله: }َقاَل َكذاِلَك َقاَل َربَُّك ُهَو َعَليه َهيِ ٌن...{

 أى َخل ُقه َعَلىه هيِ ن.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) مريم (
 

َعل ِلي آَيًة َقاَل آَيُتَك َأاله    ُتَكلِ َم النهاَس َثاَلَث َلَياٍل َسِوي ًا {} َقاَل َربِ  اج 
 

 وقوله: }آَيُتَك َأاله ُتَكلِ َم النهاَس َثاَلَث َلَياٍل...{
َوَن إن اَل  )أن( فى موضع رفع أى آيتك َهَذا. و )ُتَكلِ َم( منصوبة بأن ولو ُرفعت  )كما قال: }َأَفاَل َير 

 َيرِجُع ِإَلي ِهم  ُقو اًل:{ كان صوابًا.(
وإذا رأيت )أن( الخفيفة معها )ال( فامتحنها باالسم المكنِ ى مثل الهاء والكاف. فإن صلَحا كان فى 

الفعل الرفع والنصب وإن لم يصلحا لم َيكن فى الفعل ِإال  النصب؛ أال ترى أنه جائز أن تقول: آَيتك 
 أن ك ال تكل م الناس والذى ال يكون إال  نصبًا.

لح فى )أن( فِقس على هلى هذين. وقوله قوله: }ُيريُد هللُا َأال   َعَل َلُهم  َحظ ًا{ ألن الهاء اَل تص   َيج 
 }َثاَلَث َلَياٍل َسِوي ًا{ يقال: من غير َخَرس.

 
َرًة َوَعِشي ًا { َحى ِإَلي ِهم  َأن َسبِ ُحوا  ُبك  َراِب َفَأو  ِمِه ِمَن ال ِمح   } َفَخَرَج َعَلى َقو 

 
َحى ِإَلي هِ  ...{وقوله: }َفَأو   م 

ى وأومأ إلىه وَوَمى بمعنى واحد، وَوَحى َيحى و )َوَمى  أى أشار إليهم. والعرب تقول أوحى إلىه وَوح 
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يا ما أعرفه.  َيِمى( وإنه لِيحى ِإلى َوح 
 

 } َوَحَنانًا مِ ن لهُدنها َوَزَكاًة َوَكاَن َتِقي ًا {
 

 وقوله: }َوَحَنانًا مِ ن لهُدنها...{
مة )ونصب َحَنانًا أى( وفعلنا ذلَك َرحمًة ألبويه )َوَزَكاًة( يقول: وصالحًا. ويقال: وتزكية الَحَنان: الرح

  لهما.
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 المعاني الواردة في آيات سورة ) مريم (
 

ِقيًا { ِلَها َمَكانًا َشر  َيَم ِإِذ انَتَبَذت  ِمن  أَه  ُكر  ِفي ال ِكَتاِب َمر   } َواذ 
 

ِقيًا...{وقوله: }ِإِذ انَتَبَذت   ِلَها َمَكانًا َشر    ِمن  أَه 
ُرَقة داِر أهلَها. والعرب تقول: هو منى َنب َذة وُنب َذة.  يقال فى َمش 

 
َنآ ِإَلي َهآ ُروَحَنا َفَتَمثهَل َلَها َبَشرًا َسِوي ًا { َسل   } َفاتهَخَذت  ِمن ُدوِنِهم ِحَجابًا َفَأر 

 
 ابًا...{وقوله: }َفاتهَخَذت  ِمن ُدوِنِهم ِحجَ 

 كانت إذا أتاها الحيض ضربت ِحجابًا.
 

 } َقاَل ِإنهَمآ َأَنا  َرُسوُل َربِ ِك أَلَهَب َلِك ُغاَلمًا َزِكي ًا {
 

 وقوله: }أَلَهَب َلِك...{
ة. وفى قراءة عبدهللا  الِهَبة من هللا، حكاها جبريل لها، كأنه هو الواهب. وذلك كثير فى القرآن خاص 

المعنى: ليهَب هللا لِك. وَأما تفسير )ألهب َلِك( فإنه كقولك أرَسلنى بالقول ألهب لك )ِلَيَهَب َلِك( و 
 فكأنه قال: قال: ذا ألهب لك والفعل هلل تعالى.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) مريم (
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ِني َبَشٌر َوَلم  َأُك َبِغي ًا { َسس   } َقاَلت  َأنهى َيُكوُن ِلي ُغاَلٌم َوَلم  َيم 

 
 وله: }َوَلم  َأُك َبِغي ًا...{وق

: الفاجرَة.  الَبِغى 
 

رًا مهق   نها َوَكاَن َأم  َمًة مِ  َعَلُه آَيًة لِ ل نهاِس َوَرح   ِضي ًا {} َقاَل َكذاِلَك َقاَل َربَُّك ُهَو َعَليه َهيِ ٌن َوِلَنج 
 

 وقوله: }ُهَو َعَليه َهيِ ٌن...{
 َخل قه علىه َهيِ ن.

 
 َفان َتَبَذت  ِبِه َمَكانًا َقِصي ًا { } َفَحَمَلت هُ 

 
 وقوله: }َمَكانًا َقِصي ًا...{

 )قاصيا( بمعنى واحٍد. أنشدنى بعضهم.
 لتقُعِدنه َمقعَد الِقصى  * منى ذى القاذورِة المقلى  

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) مريم (

 
َلِة َقاَلت   ِع النهخ  يًا مهنِسي ًا {} َفَأَجآَءَها ال َمَخاُض ِإَلى ِجذ  َل َهاَذا َوُكنُت َنس    ياَلي َتِني ِمتُّ َقب 

 
  وقوله: }َفَأَجآَءَها ال َمَخاُض...{
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من جئت كما تقول: فجاء بها المخاُض إلى ِجذ ع النخلة. فلم ا ألَقي َت الباء جعلَت فى الفعل أِلفا؛ كما 
ت أِلفا وإنما هو تقول: آتيتَك زيدا تريد: أتيتك بزيد. ومثله }آتُ  وِنى ُزَبَر الَحِديِد{ فلمها ألقيت الباء زد 

ائتونى بُزَبر الحديد. ولغة أخرى ال تصلح فى الكتاب وهى تميمي ة: فأَشاَءَها الَمَخاُض، ومن أمثال 
ُقوب. وأهل الحجاز وأهل العالية يقولون: شر  َما أجاءك إلى ُمخه  ة ُعر  ة العرب: شرٌّ َما ألجأك إلى ُمخه

 عرقوب، والمعنى واحد. وتميم تقول: شر  َما أشاءك إلى ُمخهة عرقوب.
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يا بفتح النون. وسائر العرب تكسر النون وهما لغتان  يًا{ ا أصحاب عبدهللا قرءوا َنس  وقوله: }َوُكنُت َنس 
ى: ما تلقيه المرأة من  ِر والَوت ر والِوت ر. والنِ س  ر والِحج  ر والَحج  ر والِجس  ِخَرق اعتاللها )ألنه مثل الَجس 

ى مصدر النسيان كان صوابًا. ُى ولو أردت بالنهس  ( وهو اَلَلَقى مقصور. وهو النهس   ِإذا ُرمى به لم ُيَرد 
يا َمِنسي ا. والعرب تقول: نسيته ِنسيانًا، ونسيا، أنشدنى  را محجورًا: حراما محرما، َنس  بمنزلة قولك: ِحج 

 بعضهم:
ى ا  لشيطان ** من طاعة الرب  وَعص 

 يريد: وعصيان الشيطان. وكذلك أتيته إتيانا وَأت يًا. قال الشاعر:
 َأت ُى الفواحِش فيهُم معروفة * ويرون فعل المكُرمات َحَراَما

 
َتِك َسِري ًا { َزِني َقد  َجَعَل َربُِّك َتح  ِتَهآ َأاله َتح   } َفَناَداَها ِمن َتح 

 
ِتَهآ...{  وقوله: }َفَناَداَها ِمن َتح 

َتَهآ{ وهو الَمَلك فى الوجهين جميعًا. أى فناداَها جبريل ِمن تحتها، وناداها َمن  و }َناَداَها ِمن َتح 
:النهر.  تحتها: الذى تحتها وقوله )َسِري ًا( السِرى 

 
َلِة ُتَساِقط  َعَلي ِك ُرَطبًا َجِني ًا { ِع النهخ   } َوُهزِ ى ِإَلي ِك ِبِجذ 

 
َلِة...{وقوله: }َوُهزِ ى ِإَلي كِ  ِع النهخ     ِبِجذ 
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العرب تقول: َهزه بِه وهزهه، وخذ الِخَطام وخذ بالِخَطام، وتعلهق زيدا وتعلهق بزيد، وُخذ  برأسه وخذ رأسه، 
ماء(  َماِء{ معناه: فليمدد سببًا )إلى الس  ُدد  ِبَسَبٍب إلى السه َيم  وامدد بالحبل )وامدد الحبَل( قال هللا }َفل 

َلِة{ لو كانت: وُهز ى جذَع النخلة كان صوابا.و  ِع النهخ   كذلك فى قوله }َوُهزِ ى ِإَلي ِك ِبِجذ 
اقط ذهب إلى الِجذ ع. وقد  اقط{ وُيقرأ }ُتَساِقط  َعَلي ِك{ وَتَساقط وُتَساِقط )بالتاء( فمن قرأها َيسه وقوله: }َيسه

دت وإن شئت قرأها الَبَراء بن عازب الياء، وأصحاُب عبدهللا )تس اقط( يريدون النخلة، فإن شئت شده
خففت. وإن قلت }ُتَساِقط َعَليك{ كان صوابا. والتشديد والتخفيف فى المبدوء بالتاء والتشديد فى 

قط َعليِك ُرَطبًا  ِقط عليك رطبا يذهب إلى النخلة أو قال َيس  ة. لو قرأ قارئ ُتس  المبدوء بالياء خاصه
 ابًا.يذهب إلى الِجذ ع كان َصو 

ِنى  واحد وهو مفعول به.  وقوله )َجِني ًا( الَجِنى  والَمج 
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 المعاني الواردة في آيات سورة ) مريم (

 
ماً  َماِن َصو  ُت ِللرهح  نًا َفِإمها َتَرِينه ِمَن الَبَشِر َأَحدًا َفُقوِلي ِإنِ ي َنَذر  َرِبي َوَقرِ ي َعي  َم  } َفُكِلي َواش  َيو  َفَلن  ُأَكلِ َم ال 

 ِإنِسي ًا {
 

نًا...{  وقوله: }َوَقرِ ي َعي 
َرر   ته للمرأة. معناه: لَتق  جاء فىالتفسير: ِطيبى َنفسًا. وإنما نصبت العين ألن الفعل كان لها فصيهر 
ل الفعل عن صاحبه إلى َما قبله ُنصب َصاحُب الفعل َعلى التفسير. ومثله }َفإن   عيُنك، فإذا ُحو 

ءٍ   ِمن ُه َنفسًا{ وإنما معناه: فإن طالت أنفسهنه لكم، َوضاق به َذر عًا وِضقت به َذر عًا، ِطب َن َلُكم  َعن  ِشى 
وسؤت به َظن ًا إنما )معناه: ساء به ظن ى( وكذلك مررت بَرجل حسٍن وجهًا إنما كان معناه: َحُسن 

را. فا بِن َعلى ذا ما شئ ل َت فعل الوجه إلى الرجل فَصار الوجه مفسِ  ُت وجُهه، فحو  ت. وقوله: }ِإنِ ي َنَذر 
مًا{ أى صمتًا. َماِن َصو    ِللرهح 

(3/117) 

 

َيُم َلَقد  ِجئ ِت َشي ئًا َفِري ًا { ِمُلُه َقاُلوا  ياَمر  َمَها َتح   } َفَأَتت  ِبِه َقو 
 

ئًا َفِري ًا...{  وقوله: }َلَقد  ِجئ ِت َشي 
ِرى الَفرِ  : األمر الَعظيم. والعرب تقول: َيف  َى فَفَضل الناَس ِقيل هذا الفِرى  ق  ى  إذا هو أجاد العمل أو السه

 فيه. وقال الراجز.
ِري ًا * قد كنت تفرين به الَفِريها  قد َأطعمتن ى َدَقاًل َحج 

 أى قد كنت تأكلينه أكاًل كثيرًا.
 

ٍء َوَما َكاَنت  ُأمُِّك َبِغي ًا { َرَأ َسو  َت َهاُروَن َما َكاَن َأُبوِك ام   } ياُأخ 
 

َت َهاُروَن...{  وقوله: }ياُأخ 
كان َلها أخ يقال له َهارون من خيار بنى إسرائيل ولم يكن من أبويها فقيل: يأخت هاروَن فى 

يير لَها. أى أهل بيتك َصالحوَن َوقد أتيِت أمرًا  صالحه. أى إن أخاك َصالح وأبواك أبواك كالتع 
 عظيمًا.
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 المعاني الواردة في آيات سورة ) مريم (

 
ِد َصِبي ًا { }  َفَأَشاَرت  ِإَلي ِه َقاُلوا  َكي َف ُنَكلِ ُم َمن َكاَن ِفي ال َمه 

 
 وقوله: }َفَأَشاَرت  ِإَلي ِه...{

ر أجود. رَها. ويقال: َسريره والِحج  رَها وَحج   إلى ابَنها. ويقال إن المهد ِحج 
 

َصاِني ِبالصه  َعل ِني } َوَجَعَلِني ُمَباَركًا َأي َن َما ُكنُت َوَأو  ُت َحي ًا * َوَبر ًا ِبَواِلَدِتي َوَلم  َيج  َكاِة َما ُدم  اَلِة َوالزه
 َجبهارًا َشِقي ًا {

 
 وقوله: }َوَجَعَلِني ُمَباَركًا...{

 ُيتعلم منى حيثما كنُت.
 وقوله: }َجبهارًا...{

 الجبهار: الذى يقتل َعَلى الغضب، ويضرب على الغضب.
ِتي{ نصبته َعلى وَجعلنى نبيها وجعلنى َبرها. ُمت َبع للنبى كقوله )َوَجَزاُهم  ِبَما َصَبُروا َجنهًة وقوله }َوَبر ًا ِبَواِلدَ 

وَحِريرًا( ثم قال }َوَداِنَيًة َعَليِهم  ِظاَلُلَها{ )دانيًة( مردودة على }ُمتهِكئين فيَها{ كما أن الَبر  مردودة َعلى 
 قوله }َنِبي ًا{.

 
اَلُم عَ  َم ُأب َعُث َحي ًا {} َوالسه َم َأُموُت َوَيو  تُّ َوَيو  َم ُوِلد    َليه َيو 
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}... اَلُم َعَليه  وقوله: }َوالسه
. المة َعلىه  َجاء فى التفسير السه

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) مريم (

 
ُتُرونَ  َل ال َحقِ  الهِذي ِفيِه َيم  َيَم َقو    {} ذاِلَك ِعيَسى اب ُن َمر 
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}... َل ال َحقِ   وقوله: }َقو 
( والقول والقاُل فى معنى واحد. ِ الحقُّ  فى قراءة عبدهللا )قاُل ّللا 

والحق  فى هذا الموضع يراد به هللا. ولو أريد به قول الحق  فيضاف القول إلى الحق  ومعناه القول 
َد الحق كان َصوابا كما قيل: }إنه َهَذا َلُهَو َحقُّ الَيِقين{ فيضا ف الشىء إلى مثله ومثله قول هللا }َوع 

ِق الهِذى كاُنوا ُيوَعُدوَن{ ومعناه الوعد الصدق. وكذلك }وَلَداُر اآلِخَرِة َخي ٌر{ إنما هو: والدار  د  الصِ 
 اآلخرُة.

( وهو كثير يريدون به: َحق ًا. وإن نصبت القول وهو فى النيِ ة  َل الحق  وقد قرأت القراء بالنصب )َقو 
عت عيسى كان َصَواَبا، كأنك قلت: هذا عبدهللا أخاه بعينه. والعرب تنصب االسم المعرفة فى من ن

 هذا وذلَك وأخواتهما. فيقولون: هذا عبدهللا اأَلَسَد عاديًا كما يقولوَن: أسدًا عاديا.
 

رًا َفِإنهَما ِ َأن َيتهِخَذ ِمن َوَلٍد ُسب َحاَنُه ِإَذا َقَضى َأم   َيُقوُل َلُه ُكن َفَيُكوُن { } َما َكاَن َّلله
 

ِ َأن َيتهِخَذ ِمن َوَلٍد...{  وقوله: }َما َكاَن َّلله
 )أن( فى موضع رفع.

 
َتِقيٌم { ُبُدوُه َهاَذا ِصَراٌط مُّس   } َوِإنه ّللاهَ َربِ ي َوَربُُّكم  َفاع 

 
 وقوله: }َوِإنه ّللاهَ...{

 هللا رب ى وربكم. وتكون رفعًا وتكون )فى تأويل( خفض على: تقرأ }وَأنه هللَا{ فمن فتح أراد: ذلَك َأنه 
َصانِى  ( على قوله }َوَأو  ِلَك الُقَرى ِبُظل ٍم{ ولو فتحت )أنه وألن هللا كما قال }َذِلَك َأن  َلم  يُكن  َربَك ُمه 

اَلِة والزكاِة{ )وأن هللا( كان وجَها. وفى قراءة ُأَبى  )ِإن هللا رب ى ورب كم(  بغير واو فهذا دليل على ِبالصه
 أنها مكسورة.

 
  المعاني الواردة في آيات سورة ) مريم (

(3/119) 

 

يقًا نهِبي ًا { ُكر  ِفي ال ِكَتاِب ِإب َراِهيَم ِإنهُه َكاَن ِصدِ   } َواذ 
 

ُكر  ِفي ال ِكَتاِب ِإب َراِهيَم...{  وقوله: }َواذ 
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ة إبراهيم: اتل عليهم. وكذلك قوله ف  يمن ذكر من األنبياء )أى(اقُصص  عليهم قصصهم.اقصص ِقص 
 

ي َطاِن َوِلي ًا { َماِن َفَتُكوَن ِللشه َك َعَذاٌب مِ َن الرهح   } ياَأَبِت ِإنِ ي َأَخاُف َأن َيَمسه
 

َك َعَذاٌب...{  وقوله: }ِإنِ ي َأَخاُف َأن َيَمسه
 { أى فعلمنا.يريد: إنى أعلم. وهو مثل قوله }َفَخِشيَنا َأن  ُير ِهَقُهَما

 
ِني َمِلي ًا { ُجَمنهَك َواه ُجر   } َقاَل َأَراِغٌب َأنَت َعن  آِلَهِتي ياِإب َراِهيُم َلِئن لهم  َتنَتِه أَلر 

 
ُجَمنهَك...{  وقوله: }أَلر 

 ألُسبهنهَك.
ِني َمِلي ًا{ طوياًل يقال كنت عنده َمل وًة من دهر وُمل وًة وِمل وًة ومُ  اَلَوًة من  دهر وهذيل وقوله: }َواه ُجر 

 تقول: ِمالوة، وبعض العرب َمالوة. كل ه من الطول.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) مريم (
 

ُعوَن ِمن ُدوِن ّللاهِ  َتِزُلُكم  َوَما َتد  ِفُر َلَك َربِ ي ِإنهُه َكاَن ِبي َحِفي ًا * َوأَع  َتغ  ُعو } َقاَل َساَلٌم َعَلي َك َسَأس   َوَأد 
 ي َعَسى َأاله َأُكوَن ِبُدَعآِء َربِ ي َشِقي ًا {َرب ِ 
 

 وقوله: }َكاَن ِبي َحِفي ًا...{
 كان بى عالمًا لطيفا يجيب دعائى إذا دعوته.

 وقوله: }َعَسى َأاله َأُكوَن ِبُدَعآِء َربِ ي َشِقي ًا...{
َق به.  يقول: أن دعوُته لم َأش 

 
َمِتَنا وَ  م  مِ ن رهح  َنا َله  ٍق َعِلي ًا {} َوَوَهب  َنا َلُهم  ِلَساَن ِصد   َجَعل 

 
ٍق َعِلي ًا...{ َنا َلُهم  ِلَساَن ِصد   وقوله: }َوَجَعل 

ثنى عمرو بن  ثناء حسنًا فى كل  األديان. حدثنا أبو العباِس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حده
َعل ٍق فِى اآلِخِريَن{ قال :  أبى المقدام عن الَحَكم بن ُعَتيبة عن مجاهد فى قوله }واج  ِلى ِلَساَن ِصد 

  ثناء َحَسنًا.
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َناُه َنِجي ًا { ب  َناُه ِمن َجاِنِب الطُّوِر اأَلي َمِن َوَقره  } َوَناَدي 
 

َناُه ِمن َجاِنِب الطُّوِر اأَلي َمِن...{  وقوله: }َوَناَدي 
ى يلى يِمينَك كما تقول: عن يمين الِقبلة )من الجبل( ليس للطور يمين والِشمال، إنما هو الجانب الذ

 وعن ِشمالها.
َوى قد يكونان  َناُه َنِجي ًا{ )اسم ليَس بمصدر ولكنه( كقولك: ُمجالس وَجِليس. والنِجى  والَنج  ب  وقوله }َوَقره

 اسمًا ومصدرًا.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) مريم (
 

اَلةِ  َلُه ِبالصه ِضي ًا { } َوَكاَن َيأ ُمُر أَه  َكاِة َوَكاَن ِعنَد َربِ ِه َمر   َوالزه
 

ِضي ًا...{  وقوله: }َوَكاَن ِعنَد َربِ ِه َمر 
ولو َأتت: مرَضو ا كان َصوابًا؛ ألن أصلها الواو؛ أال ترى َأنه الرضوان بالواو. والذين قالوا مرضي ًا بنوه 

ُضو ًا{ لغة أهل الحجاز(.  َعلى َرِضيت )}وَمر 
 

نَ   اُه َمَكانًا َعِلي ًا {} َوَرَفع 
 

َناُه َمَكانًا َعِلي ًا...{  وقوله: }َوَرَفع 
تأذن ربهه فى ُخل ته. فسأل إدريُس َمَلَك الموت أن  ُذكر أن إدريس كا ُحبِ ب إَلى َمَلِك الموت حتى اس 

ال له َملك الموت: يريه النار فاستأذَن َربه فأراها إي اه ثم )استأذَن ربه( فى الجن ة فأراها إي اه فدخلها. فق
اخرج فقال: وهللا ال أخرج منه أبدًا؛ ألن هللا قال }َوِإن  ِمن ُكم  إاله َواِرُدَها{ فقد وردتها يعنى النار وقال 

َرِجيَن{ فلسُت بخارج منها إال بإذنه. فقال هللا: بإذنى دخلها فدعه. فذلك قوله  }َوَما ُهم  منها ِبُمخ 
َناه َمَكانًا َعِلي    ًا{.}َوَرَفع 

 
َف َيل ُقوَن َغي ًا { َهَواِت َفَسو  اَلَة َواتهَبُعوا  الشه ِدِهم  َخل ٌف َأَضاُعوا  الصه  } َفَخَلَف ِمن َبع 
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}... ِدِهم   وقوله: }َفَخَلَف ِمن َبع 
َخل ف: الَخل ف ُيذَهب به إلى الذ م. والَخَلف الصالح. وقد يكون فى الردئ َخَلف وفى الصالح َخل ف؛ 

ن بعد القرن.ألنهم ق  د يذهبون بالَخل ف إلى الَقر 
 

  المعاني الواردة في آيات سورة ) مريم (

(3/121) 

 

ُدُه َمأ ِتي ًا { َماُن ِعَباَدُه ِبال َغي ِب ِإنهُه َكاَن َوع  ٍن الهِتي َوَعَد الرهح   } َجنهاِت َعد 
 

ٍن...{  وقوله: }َجنهاِت َعد 
تئناف  ب. ولو رفعت َعلى االس   كان صوابًا.َنص 

ُدُه َمأ ِتي ًا{ ولم يقل: آَتيا. وكل  ما أتاَك فأنت تأتيه؛ أال ترى أنك تقول أتيت َعلى  وقوله }ِإنهُه َكاَن َوع 
 خمسين َسنة وأتت علىه خمسوَن سنة. وكل  ذلك صواب.

 
رَ  ُقُهم  ِفيَها ُبك  وًا ِإاله َساَلمًا َوَلُهم  ِرز  َمُعوَن ِفيَها َلغ   ًة َوَعِشي ًا {} اله َيس 

 
َرًة َوَعِشي ًا...{ ُقُهم  ِفيَها ُبك   وقوله: }َوَلُهم  ِرز 

، ولكنهم ُيؤَتون بالرزق على مقادير من الُغُدو  والعشى  فى الدنيا.  ليَس هنالك بكرة وال عِشى 
 

ِديَنا َوَما َخل َفَنا وَ  ِر َربِ َك َلُه َما َبي َن َأي  ُل ِإاله ِبَأم   َما َبي َن ذاِلَك َوَما َكاَن َربَُّك َنِسي ًا {} َوَما َنَتَنزه
 

ِر َربِ َك...{ ُل ِإاله ِبَأم   وقوله: }َوَما َنَتَنزه
َفَنا{ من أمر اآلخرة }َوَما َبي َن ذاِلَك{  يعنى المالئكة وقوله: له }َما َبي َن َأي ِديَنا{ من أمر الدنيا }َوَما َخل 

 ون سنًة.يقال ما بين النفختين، وبينهما َأربع
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) مريم (
 

َرُج َحي ًا { َف ُأخ   } َوَيُقوُل اإِلن َساُن َأِإَذا َما ِمتُّ َلَسو 
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َرُج َحي ًا...{ َف ُأخ   وقوله: }َلَسو 
ُرُج( قراءتان.  و )ُأخ 

 
ُل َوَلم  َيُك َشي   َناُه ِمن َقب  ُكُر اإِلن َساُن َأنها َخَلق   ئًا {} َأَواَل َيذ 

 
ُكُر اإِلن َساُن...{  وقوله: }َأَواَل َيذ 

ُكُر( عاصم وغيره.  وهى فى قراءة َأبى  )َيَتَذكهُر( وقد قرأت القراء )َيذ 
 

َفِريَقي ِن َخي ٌر مه  َسُن َنِدي ًا {َقامًا وَ } َوِإَذا ُتت َلى َعَلي ِهم  آَياُتَنا َبيِ َناٍت َقاَل الهِذيَن َكَفُروا  ِللهِذيَن آَمُنوا  َأيُّ ال   َأح 
 

َسُن َنِدي ًا...{:  وقوله: }َخي ٌر مهَقامًا َوَأح 
  مجلسًا. والنِدى  والنادى لغتان.

(3/122) 

 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) مريم (
 

يًا { َسُن َأَثاثًا َوِرء  ٍن ُهم  َأح  َلُهم  مِ ن َقر  َنا َقب  َلك   } َوَكم  أَه 
 

َسُن َأَثا يًا...{وقوله: }َأح   ثًا َوِرء 
ئى: المنظر، واألثاث ال واحد له، كما أن المتاع ال واحد له. والعرب تجمع  األثاث: المتاع. والرِ 

المتاع أمتعة وأماتيع وُمُتعًا. ولو جمعت األثاث لقلت: ثالثة آثهٍة، وُأَثت ال غير. وأهل المدينة 
آيات لسن بمهموزات األواخر. وقد ُذكر عن يقرءونها بغير همز )َوِري ًا( وهو وجه جي د؛ ألنه مع 

: الهيئة والمنَظر. والعرب  بعضهم أنه ذهب بالرىِ  إلى َرِويت. وقد قرأ بعضهم )َوِزي ًا( بالزاى. والزِ ىُّ
 تقول: قد َزيهي ت الجارية أى زيهنتها وَهيهأتها.

 
َتَدوا  ُهًدى َوال َباِقَياُت ا ًا {} َوَيِزيُد ّللاهُ الهِذيَن اه  اِلَحاُت َخي ٌر ِعنَد َربِ َك َثَوابًا َوَخي ٌر مهَرد   لصه

 
َتَدوا  ُهًدى...{  وقوله: }َوَيِزيُد ّللاهُ الهِذيَن اه 

 بالناسخ والمنسوخ.
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 } َأَفَرَأي َت الهِذي َكَفَر ِبآَياِتَنا َوَقاَل أُلوَتَينه َمااًل َوَوَلدًا {

 
 وقوله: }َأَفَرَأي َت الهِذي...{

 بغيِر همز.
 وقوله: }أُلوَتَينه َمااًل َوَوَلدًا...{

ثنى المغيرة عن إبراهيم أنه كان يقرأ )َماُلُه  ثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثناالفراء قال حده حده
ل ُدُه( وفى كهيعص )َمااًل وُول دًا( قال الفراء وكذلك قرأ يحيى بن َوثهاب. ونصب عاصم الواو. وثقه  َوُول 

 فى كل  القرآن. وقرأ مجاهد )ماُله وُول ُده إاله َخَسارًا( بالرفع ونصب سائر القرآن. وقال الشاعر:
 ولقد رأيت معاشرا * قد َثم روا َمااًل وُول َدا

ُم )والُول د والولد( وهما واحد. )وليَس  فخفف )وَثمروا( والُول د والَوَلد لغتان مثل )ما قالوا(: الَعَدم والُعد 
 ( ومن  أمثال العرب ُول ُدِك َمن َدمهى عقبيِك. وقال بعض الشعراء:بجمع

  فليت فالنًا مات فى بطن أم ه * وليت فالنا كان ُول َد حمار

(3/123) 

 

 فهذا واحد. وَقي س َتجعل الُول د جمعًا والَوَلَد َواحدًا.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) مريم (
 

دًا {} َوَنِرُثُه َما َيُقوُل وَ   َيأ ِتيَنا َفر 
 

 وقوله: }َوَنِرُثُه َما َيُقوُل...{
دًا{: خاليًا من المال والولد.  يعنى ما يزعم الَعاصى بن وائل أن ه له فى الَجنهة فتجعله لغيره }َوَيأ ِتيَنا َفر 

 
ِ آِلَهًة لِ َيُكوُنوا  َلُهم  ِعز ًا {  } َواتهَخُذوا  ِمن ُدوِن ّللاه

 
 وُنوا  َلُهم  ِعز ًا...{وقوله: }لِ َيكُ 

 يقول: ليكونوا لهم ُشَفعاء فى اآلخرة.
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ًا { ُفُروَن ِبِعَباَدِتِهم  َوَيُكوُنوَن َعَلي ِهم  ِضد   } َكاله َسَيك 
 

ًا...{ ُفُروَن ِبِعَباَدِتِهم  َوَيُكوُنوَن َعَلي ِهم  ِضد   فقال هللا: }َكاله َسَيك 
 يكونون عليهم أعوانًا.

 
 ردة في آيات سورة ) مريم (المعاني الوا

 
َياِطيَن َعَلى ال َكاِفِريَن َتُؤزُُّهم  َأز ًا { َنا الشه َسل   } َأَلم  َتَر َأنهآ َأر 

 
َياِطيَن َعَلى ال َكاِفِريَن...{ َنا الشه َسل   وقوله: }َأنهآ َأر 

 )فى الدنيا( }َتُؤزُُّهم  َأز ًا{: تزعجهم إلى المعاصى وتغريهم بها.
 

ًا {} َفاَل  َجل  َعَلي ِهم  ِإنهَما َنُعدُّ َلُهم  َعد   َتع 
 

ًا...{  وقوله: }ِإنهَما َنُعدُّ َلُهم  َعد 
رين: األنفاس.  يقال: األيهام والليالى والشهور والسنون. وقال بعض المفسِ 

 
دًا { َماِن َوف  ُشُر ال ُمتهِقيَن ِإَلى الرهح  َم َنح   } َيو 

 
ُشُر ال ُمته  دًا...{وقوله: }َنح  َماِن َوف   ِقيَن ِإَلى الرهح 

د: الركبان.  الَوف 
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) مريم (
 

دًا { ِرِميَن ِإَلى َجَهنهَم ِور   } َوَنُسوُق ال ُمج 
 

دًا...{ ِرِميَن ِإَلى َجَهنهَم ِور   وقوله: }َوَنُسوُق ال ُمج 
 ُمَشاة عطاشًا.

 
َفاَعةَ  ِلُكوَن الشه دًا {} اله َيم  َماِن َعه    ِإاله َمِن اتهَخَذ ِعنَد الرهح 
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َفاَعَة...{: ِلُكوَن الشه   وقوله: }اله َيم 
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دًا{ والعهد ال إله إال هللا. و )َمن( فى موضع  َماِن َعه  ال يملكون أن يشفعوا }ِإاله َمِن اتهَخَذ ِعنَد الرهح 
الالم ولكنها تكون نصبًا على معنى الخفض كما  نصب َعلى االستثناء وال تكون خفضًا بضمير

نى ولو أظهرت الباء  تثنيه من المع  تقول فى الكالم: أردت المرور اليوم إال  العدو  فإنى ال أُمر  به فتس 
َفاَعَة إاله ِلَمن ات خذ عند  فقلت: أردت المرور إال  بالعدو  لخفضت. وكذلك لو قيل: ال يملكوَن الشه

 دًا.الرحمن ] ب[ عه
 

ًا {  } لهَقد  ِجئ ُتم  َشي ئًا ِإد 
 

ًا...{ ئًا ِإد   وقوله: } لهَقد  ِجئ ُتم  َشي 
ا( ومن العرب من يقول: لقد  َلِمىه فإنه قرأها بالفتح )َأد  قرأِت القرهاء بكسر اأَللف، إال أبا َعبدالرحمن السُّ

. وهو فى الوجوه كلها: بشىء عظيم.  جئت بشىء آدٍ  مثل ماد 
 
 عاني الواردة في آيات سورة ) مريم (الم
 

ًا { ِجَباُل َهد  ُض َوَتِخرُّ ال  َن ِمن ُه َوَتنَشقُّ اأَلر  َماَواُت َيَتَفطهر   } َتَكاُد السه
 

ًا...{: ِجَباُل َهد   وقوله: }َوَتِخرُّ ال 
 كسرًا.

َن ِمن ُه...{  وقوله: }َيَتَفطهر 
َن( على هذا وَين َفِطرن. وفى قراءة عبدهللا )إن تكاد السه  موات لتتَصدهع منه( وقرأها حمزة )َين َفِطر 

 المعنى.
 

َماِن َوَلدًا { ا ِللرهح   } َأن َدَعو 
 

ا...{  وقوله: }َأن َدَعو 
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ب التصالها. والكسائى  كان يقول: )موضع أن( خفض.  ألن َدَعوا، ومن َأن َدَعوا، وموضع )َأن( َنص 
 

َماَواِت وَ  َماِن َعب دًا {} ِإن ُكلُّ َمن ِفي السه ِض ِإاله آِتي الرهح   اأَلر 
 

َماِن َعب دًا...{  وقوله: }ِإاله آِتي الرهح 
 ولو قلت: آٍت الرحمن عبدًا كان صوابا. ولم أسمعه من قارئ.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) مريم (

 
َعُل َلُهمُ  اِلَحاِت َسَيج  ًا {} ِإنه الهِذيَن آَمُنوا  َوَعِمُلوا  الصه َماُن ُود    الرهح 

 
ًا...{  وقوله: }ُود 

ا فى صدور المؤمنين.   يجعل هللا لهم ُود 
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زًا { َمُع َلُهم  ِرك  ٍن َهل  ُتِحسُّ ِمن ُهم  مِ ن  َأَحٍد َأو  َتس  َلُهم  مِ ن َقر  َنا َقب  َلك   } َوَكم  أَه 
 

زًا...{ َمُع َلُهم  ِرك   وقوله: }َأو  َتس 
 تالركز: الصو 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) طه (
 

 } طه {
 

 قوله: }طه...{
ثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال  حرف هجاء. وقد جاء فى التفسير طه: يا رجل، يا إنسان حده

ثنى عاصم عن ِزر  بن ُحَبي ش قال: قرأ رجل على ابن  ثنى قيس بن الربيع قال حده حدثنا الفراء قال حده
لفتح قال فقال له عبدهللا ِطِه بالكسر قال فقال له الرجل يا أبا عبدالرحمن أليس أنما مسعود طه با

ُأمر أن يطأ َقَدُمه. قال: فقال له ِطِه. َهَكَذا أقرأنى رسوُل هللا َصلى هللا َعليه وسلهم. وكان بعض القراء 
 يقط عها ِط ِه قرأها أبو عمرو بن العالء طاهى هكذا.
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ِكرَ  َشى {} ِإاله َتذ   ًة لِ َمن َيخ 

 
ِكَرًة...{  وقوله: }ِإاله َتذ 

 َنَصبها على قوله: }َوَما أنزلناه إال تذكرًة{.
 

َماَواِت ال ُعَلى { َض َوالسه  } َتنِزياًل مِ مهن  َخَلق اأَلر 
 

 وقوله: }َتنِزياًل...{
 ولو كانت )تنزيٌل( )على االستئناف( كان َصَوابًا.

 
 سورة ) طه ( المعاني الواردة في آيات

 
َفى { ره َوَأخ  َلُم السِ  ِل َفِإنهُه َيع  َهر  ِبال َقو   } َوِإن َتج 

 
}... ره َلُم السِ   وقوله: }َيع 

ث ت به نفسَك. َفى(: َما َحده  ما أسررته )َوَأخ 
 

ن   ُت َنارًا لهَعلِ ي آِتيُكم  مِ  ُكُثوا  ِإنِ ي آَنس  ِلِه ام   َها ِبَقَبٍس َأو  َأِجُد َعَلى النهاِر ُهًدى {} ِإذ  َرَأى َنارًا َفَقاَل أَله 
 

ُت َنارًا...{:  وقوله: }ِإنِ ي آَنس 
ثال العرب بعد اط الع إيناس.  ُرج فاستأِنس َهل ترى شيئا. ومن  أم  وجدت نارًا. والعرب تقول: اخ 

  وبعضهم يقول بعد طلوع إيناس.

(3/126) 

 

ن َها ِبَقبَ  ٍس{ الَقَبس مثل النار فى َطَرف العود أو فى الَقَصبة. وقوله: }َأو  َأِجُد وقوله: }لهَعلِ ي آِتيُكم  مِ 
زأ المصدُر من الهادى. وكان موسى قد أخطأ الطريق.  َعَلى النهاِر ُهًدى{ يعنى هاديا. فأج 

 
َلي َك ِإنهَك ِبال وَ  َلع  َنع  ِس ُطًوى {} َفَلمهآ َأَتاَها ُنوِدَي ياُموَسى * ِإنِ ي َأَنا  َربَُّك َفاخ   اِد ال ُمَقده
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 وقوله: }ياُموَسى...{

}ِإنِ ي...{إن َجَعلت النداء واقعًا َعلى )موسى( كسرت }ِإنِ ي َأَنا  َربَُّك{ وإن شئت أوقعت النداء على 
 )َأنِ ى( وعلى )موسى( وقد قرىء بذلَك.

ِس{ ُذكر أنه َلي َك ِإنهَك ِبال َواِد ال ُمَقده َلع  َنع  ما كانتا من ِجلد حماٍر مي ٍت فُأمر بخلعهَما ا لذلك. وقوله: }َفاخ 
وقوله )طَوى( قد تكسر طاؤه فُيجَرى. ووجه الكالم )اإلجراء إذا كسرت الطاء( وإن جعلته اسمًا ِلَما 

{ فأجَرو  حنينًا؛ ألنه اسم للوادى.  َجَبت ُكم  َم ُحَني ٍن إذ  أَع  حول الوادى َجاز أال  يصرف؛ كما قيل }َوَيو 
 ل الشاعر فى ترك إجرائه:وقا

ره * بُحَنيَن يوم تواُكِل األبطال وا َأز   نصروا نبيهُهُم وشدُّ
 نوى أن يجعل )حنين( اسمًا للبدة فلم ُيجِره. وقال اآلخر:

ال * وأعظمه بَبطن ِحَراء ناَرا َنا أكرم الثقلين َرح   أَلس 
ر حراء وهو جبل ألنه جعله اسمًا للبلدة التى هو بها.  فلم ُيج 

وأمها من ضمه )ُطوى( فالغالب عليه االنصراف. وقد يجوز أال ُيجرى يجعل على جهة ُفعل؛ مثل ُزَفر 
 وُعَمر وُمَضر قال الفراء: يقرأ )ُطًوى( ُمجراة.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) طه (

 
َتِمع  ِلَما ُيوَحى { ُتَك َفاس  َتر   } َوَأَنا اخ 

 
ُتكَ  َتر   ...{وقوله: }َوَأَنا اخ 

 وتقرأ ]وَأنها اخترناَك[ مردودة على ]نودى[ نودى َأنها اخترناَك، وإنها اخترناَك فإذا كسرَها استأنفها.
 

ِري { اَلَة ِلِذك  ِني َوَأِقِم الصه ُبد    } ِإنهِني َأَنا ّللاهُ ال اله ِإال َأَنا  َفاع 
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ِري...{ اَلَة ِلِذك   وقوله: }َوَأِقِم الصه
َرا( فجعلها باأللف كان َعلى جهة الذكرى. وإن شئَت َجَعلتها ياء ويقرأ َرا( باأللف فمن قال )ِذك  : )ِلِذك 

لت ألفًا لرءوس اآليات؛ كما قال الشاعر:  ِإضافة ُحوِ 
ف ثم آِوى * ِإلى ُأمها وُيرِوينى النقيعِ  ف ما أطوِ   أطوِ 
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َلَتا  والعرب تقول بأبا وُأمها يريدون: بأبى وُأمِ ي. ومثله أََعَجزُت{ وإن ِشئت َجَعلتها ياء ِإضافة  -}يا َوي 
ُت فِى َجن ِب هللِا{ ط  َرَتا َعَلى َما َفره بة و }يا َحس   وإن شئت ياء ُند 

 
َعى { ٍس ِبَما َتس  َزى ُكلُّ َنف  ِفيَها ِلُتج  اَعَة آِتَيٌة َأَكاُد ُأخ   } ِإنه السه

 
ِفيَها...{  ]وقوله: }َأَكاُد ُأخ 

اعة آِتَية أكاد ُأخفيها من نفسى فكيف قرأت ال قراء )أكاد ُأخفيها( بالَضم . وفى قراءة ُأبى  )إن الس 
ثنا  ثنا أبو العباس قال حدثنا محمد حده ِفيها( بفتح األلف حده ُأظهركم عليها{ وقرأ سعيد بن ُجَبير )َأخ 

ير َأنه قرأ )َأخفَيها( بفتح الفراء قال حدثنى الكسائى عن محمد بن سهل عن َوَقاء عن َسعيد بن ُجبَ 
األلف من خفيت. وخفيت: أظهرت وخفيت: سترت. قال الفراء قال الكسائى والفقهاء يقولون. قال 

 الشاعر:
ُعدِ   فإن تدفنوا الداء ال نخِفه * وإن تبعثوا الحرب ال َنق 

 يريد ال ُنظهره.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) طه (
 

نهَك َعن   َدى {} َفاَل َيُصده ِمُن ِبَها َواتهَبَع َهَواُه َفَتر   َها َمن اله ُيؤ 
 

نهَك َعن َها...{  وقوله: }َفاَل َيُصده
اعة: عن إتيانها. وَجاز أن تقول: عنها وأنت تريد اإليمان كما قال }ُثمه إن   يريد اإليمان ويقال عن السه

لة. َربهَك ِللهِذيَن َهاَجُروا{ ثم قال }إنه َربهَك ِمن   ِدَها َلَغُفوٌر َرِحيٌم{ يذهب إلى الَفع   َبع 
 

 } َوَما ِتل َك ِبَيِميِنَك ياُموَسى {
 

 وقوله: }َوَما ِتل َك ِبَيِميِنَك ياُموَسى...{
  يعنى َعَصاه. ومعَنى )تلك( هذه.
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 الشاعر:وقوله: }ِبَيِميِنَك{ فى مذهب صلة لتلَك؛ ألن تلك وَهذه توصالن كما توصل الذى قال 
 َعَدس  ما ِلعبهاد عليِك إمارة * أِمنِت وه َذا تحملين طليقُ 

 وَعَدس  زجر للبغل يريد الذى تحمليَن طليق.
 

َرى { ُأ َعَلي َها َوأَُهشُّ ِبَها َعَلى َغَنِمي َوِلَي ِفيَها َمآِرُب ُأخ   } َقاَل ِهَي َعَصاَي َأَتَوكه
 

 .{وقوله: }َوأَُهشُّ ِبَها َعَلى َغَنِمي..
َرى{ يعنى حوائج جعل  أضرب بها الشجر اليابس ليسقط ورقها فترعاه غنمه }َوِلَي ِفيَها َمآِرُب ُأخ 
 ِ ة ِمن  َأيهاٍم ُأَخر{ ومثله }َوَّلل  أخرى نعتًا للمآرب وهى جمع. ولو  قال: ُأَخر،جاز كما قال هللا }َفِعده

َنى{ َماُء الُحس   األس 
 

 طه ( المعاني الواردة في آيات سورة )
 

َها َواَل َتَخف  َسُنِعيُدَها ِسَيرَتَها اأُلوَلى {  } َقاَل ُخذ 
 

 وقوله: }ِسَيرَتَها اأُلوَلى...{
ها عصا كما كانت.  أى طريقتها األولى. يقول: يرد 

 
َرى { ُرج  َبي َضآَء ِمن  َغي ِر ُسوٍء آَيًة ُأخ  ُمم  َيَدَك ِإَلى َجَناِحَك َتخ   } َواض 

 
ُمم     َيَدَك ِإَلى َجَناِحَك...{وقوله: }َواض 

 الَجَناح فى هذا الموضع من أسفل الَعضد إلى اإلب ط.
ُرج  َبي َضآَء ِمن  َغي ِر ُسوٍء{ أى َبَرص.  وقوله: }َتخ 

َرى{، المعنى هى آية أخرى وهذه آية أخرى، فلمها لم يأت بهى وال بهذه قبل اآلية  وقوله: }آَيًة ُأخ 
 اتهصلت بالفعل فُنصبت.

 
 ِلُنِرَيَك ِمن  آَياِتَنا ال ُكب َرى {} 
 

 وقوله: }ِمن  آَياِتَنا ال ُكب َرى...{
 ولو قيل: الُكَبر كان َصَوابًا، هى بمنزلة )األسماء الحسنى( و )مآرب أخرى(.
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 المعاني الواردة في آيات سورة ) طه (

 
َدًة مِ ن لِ َساِني { ُلل  ُعق   } َواح 

 
َدًة م ِ  ُلل  ُعق   ن لِ َساِني...{وقوله: }َواح 

 كانت فى لسانه ُرتهة.
 

 } َهاُروَن َأِخي {
 

  وقوله: }َهاُروَن َأِخي...{
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إن شئت أوقعت )اجعل( على )هارون أخى( وجعلت الوزير فعال له. وإن شئت جعلت )هارون 
ئتناف ألنه أخى( مترجمًا عن الوزير، فيكون نصبًا بالتكرير. وقد يجوز فى )هارون( الرفع على اال

رفة مفِ سر لنكرة؛ كما قال الشاعر:  َمع 
 فإن لها َجارين لن َيغِدرا بها * َربيُب النبى  وابُن خير الَخاَلِئق

 
ِري { ُدد  ِبِه َأز   } اش 

 
ُدد  ِبِه...{  وقوله: }اش 

رى وأشركه( يارب )فى أمرى(. دعاء من موَسى وهى فى إحدى القراء تين دعاء: )اشُدد  به( يارب  )َأز 
ُدد  به{ جزاء للدعاء لقوله  ه فى َأمرى{ بضم األلف. وذكر عن الحسن }َأش  ِرك  ِرى وُأش  ُدد  ِبِه أز  }َأش 

ِركه{ بضم األلف فى )أشركه( ألنها فعل لموسى.  }اجعل لى{ }وُأش 
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) طه (
 

َرى {  } َوَلَقد  َمَننها َعَلي َك َمرهًة ُأخ 
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َرى...{ وقوله:  }َوَلَقد  َمَننها َعَلي َك َمرهًة ُأخ 
قبل هذه. وهو ما لطف له إذ  وقع إلى فرعون فحببهه إليهم حتهى َغَذوه. فتلَك المنهة األخرى )مع هذه 

 اآلية(.
 

ِذِفيِه ِفي ال يَ  ِذِفيِه ِفي التهاُبوِت َفاق  َك َما ُيوَحى * َأِن اق  َحي َنآ ِإَلى ُأمِ  ُه } ِإذ  َأو  اِحِل َيأ ُخذ  َيمُّ ِبالسه ِقِه ال  مِ  َفل ُيل 
ُتَك َفَتقُ  ِشي ُأخ  َنَع َعَلى َعي ِني * ِإذ  َتم  نِ ي َوِلُتص  َقي ُت َعَلي َك َمَحبهًة مِ  وُل َهل  َأُدلُُّكم  َعُدوٌّ لِ ي َوَعُدوٌّ لهُه َوَأل 

َناَك ِإَلى ُأمِ َك َكي  َتَقره  ُفُلُه َفَرَجع  َناَك ِمَن ال َغمِ  َوَفَتنهاَك ُفُتونًا َعَلى َمن َيك  ي  سًا َفَنجه َزَن َوَقَتل َت َنف  ُنها َواَل َتح   َعي 
َيَن ُثمه ِجئ َت َعَلى َقَدٍر ياُموَسى {  َفَلِبث َت ِسِنيَن ِفي أَه ِل َمد 

 
َك َما ُيوَحى...{ َنآ ِإَلى ُأمِ  َحي  ره إذ قال: } ِإذ  َأو    وقد فس 
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اِحِل{ هو جزاء أخرج ُمخرج األمر  }َأنِ  َيمُّ ِبالسه ِقِه ال  َيمِ { ثم قال: }َفل ُيل  ِذِفيِه ِفي ال  ِذِفيِه ِفي التهاُبوِت َفاق  اق 
{ المعنى. َوهللا أعَلم: اتبُعوا سبيلنا نحمل عنكم  ِمل  كأن البحر ُأمر. وهو مثل قوله: }اتهِبُعوا َسِبيَلَنا َول َنح 

َرعة آل خطاياكم. وكذلك وع احل. فذكر أن البحر ألقاه إلى َمش  دها هللا: ألقيه فى البحر ُيل ِقه اليم  بالس 
 فرعون، فاحتمله جواريه إلى مرأته.

نِ ي{ ُحبِ ب إَلى )كل  من رآه(. َقي ُت َعَلي َك َمَحبهًة مِ   وقوله: }َوَأل 
 

َنَع َعَلى َعي ِني...{  وقوله: }َوِلُتص 
ُتَك  ِشي ُأخ   َفَتُقوُل...{}ِإذ  َتم 

ذكر المشى وحده، ولم يذكر أنها مشت حت ى دخلت َعلى آل فرعون فدل تهم على الظِ ئر وهذا فى 
ِسُلوِن ُيوُسُف{ ولم يقل فُأرسل فَدَخل فقال يوسف. وهو  التنزيل كثير مثله قوله: }َأَنا ُأَنبِ ُئُكم  ِبَتأِوِيله َفَأر 

 الكالم وبقليله إذا كان المعنى معروفًا.من كالم العرب: أن تجتزئ )بحذف كثير( من 
 وقوله: }َوَفَتنهاَك ُفُتونًا{ ابتليناك بالغم: غم  القتل ابتالء.

 وقوله: }َعَلى َقَدٍر ياُموَسى{ يريد على ما أراد هللا من تكليمه.
 

ِري { َهب  َأنَت َوَأُخوَك ِبآَياِتي َواَل َتِنَيا ِفي ِذك   } اذ 
 

 ..{وقوله: }َواَل َتِنَيا.
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 يريد: وال تضُعفا وال تفُترا عن ذكرى وفى ذكرى سواء.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) طه (
 

َشى {  } َفُقواَل َلُه َقو اًل لهيِ نًا لهَعلهُه َيَتَذكهُر َأو  َيخ 
 

 وقوله: }َقو اًل لهيِ نًا...{
حمد بن أبان القرشى  قال: َكنهياُه. حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثنى م

 قال محمد بن أبان قال يكنى: أبا ُمر ة، قال الفراء. ويقال: أبو الوليد.
 

َغى { َنآ َأو  َأن َيط  ُرَط َعَلي   } َقااَل َربهَنآ ِإنهَنا َنَخاُف َأن َيف 
 

َنآ...{ ُرَط َعَلي    وقوله: }َأن َيف 
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ِرط( يريد فى العجلة ط: توانى  و )ُيف  رف، وَفره إلى عقوبتنا. والعرب تقول: َفَرَط منه أمر. وأفرط: أس 
 ونسى.

 
َناَك ِبآَيةٍ  ب ُهم  َقد  ِجئ  َراِئيَل َواَل ُتَعذِ  ِسل  َمَعَنا َبِني ِإس  اَلُم َعَلى } َفأ ِتَياُه َفُقوال ِإنها َرُسواَل َربِ َك َفَأر  بِ َك َوالسه  مِ ن ره

 ُهَدى {َمِن اتهَبَع ال  
 

 وقوله: }ِإنها َرُسواَل َربِ َك...{
 ويجوز َرُسول ربك ألن الرسول قد َيكون للجمع ولالثنين والواحد. قال الشاعر:

ِنى إليها وخير الرسو * ل أعلمهم بنواحى الخَبر    َأِلك 
َل. س   أَراد: الرُّ

اَلُم َعَلى َمِن اتهَبَع ال ُهَدى...{  وقوله: }َوالسه
ة على من ات َبع الهدى، وِلمن ات بع الهدى سواء )قال أمر موسى أن يقول لفرعون يريد: والسالم

 والسالم على من اتهبع الهَدى.(
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 المعاني الواردة في آيات سورة ) طه (
 

 } ِإنها َقد  ُأوِحَي ِإَلي َنآ َأنه ال َعَذاَب َعَلى َمن َكذهَب َوَتَولهى {
 

َنآ َأنه ال َعَذاَب َعَلى َمن َكذهَب َوَتَولهى...{وقوله: }ِإنها َقد  ُأوِحَي ِإلَ   ي 
لم َمِن اتهبع الهدى.  دليل على معنى قوله: َيس 

 
بُُّكَما ياُموَسى {  } َقاَل َفَمن ره

 
بُُّكَما ياُموَسى...{  وقوله: }َقاَل َفَمن ره

من الجميع. ومثله مما  يكلِ م االثنين ثم يجعل الخطاب لواحد؛ ألن لكالم إنما يكون من الواحد ال
 ُجِعل الفعل على اثنين وهو لواحٍد.

ُرُج  قوله: }نِسَيا ُحوَتُهَما{ وإنما نسيه واحد أال ترى أنه قال لموَسى }َفإنِ ي َنسِيُت الُحوَت{ ومثله }َيخ 
َجاُن{ وإنما يخرج من الِملح. لُؤ والَمر   ِمن ُهَما الُّلؤ 

َقه   َطى ُكله َشىٍء َخل  { ]يقال: أعطى الَذَكر من الناس امرأة مثله من ِصنفه، والشاة شاة، وقوله: }أَع 
 والثور بقرة.[

 
َقُه ُثمه َهَدى { َطى ُكله َشيٍء َخل   } َقاَل َربَُّنا الهِذي أَع 

 
 وقوله: }ُثمه َهَدى...{

 ألهم الذكر الَمأ َتى.
 

  المعاني الواردة في آيات سورة ) طه (
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 َها ِعنَد َربِ ي ِفي ِكَتاٍب اله َيِضلُّ َربِ ي َواَل َينَسى {} َقاَل ِعل مُ 
 

 وقوله: }ِفي ِكَتاٍب اله َيِضلُّ َربِ ي...{
َربهى أى ال ينساه و )َرب ى( فى موضع رفع تضمر الهاء فى َيِضل ه )َواَل َينَسى( وتقول: أضللت الشىء 
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طأت الشىء الثابت موضعه مثل الدار والمكان إذا ضاع؛ مثل الناقة والفرس وما انفلت منَك. وإذا أخ
 قلت: ضَللته وضِللته لغتان واَل تقل أضللت وال أضللته.

 
َنا ِبِه أَ  َرج  َمآِء َمآًء َفَأخ  دًا َوَسَلَك َلُكم  ِفيَها ُسُباًل َوَأنَزَل ِمَن السه َض َمه  َواجًا مِ ن } الهِذي َجَعَل َلُكُم اأَلر  ز 

 نهَباٍت َشتهى {
 

َواجًا مِ ن نهَباٍت َشتهى...{وقو   له: }ز 
 مختلِف األلوان والطعوم.

 
ِلي النَُّهى { ا َأن َعاَمُكم  ِإنه ِفي ذاِلَك آلَياٍت أُلو   } ُكُلوا  َوار َعو 

 
ِلي النَُّهى...{  وقوله: }ِإنه ِفي ذاِلَك آلَياٍت أُلو 

مه آيات لذوى العقول. وتقول ل  لرجل. إنه لذو ُنهي ة إذا كاَن ذا عقل.يقول: فى اختالف ألوانه وَطع 
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) طه (
 

َرى { ِرُجُكم  َتاَرًة ُأخ  َناُكم  َوِفيَها ُنِعيُدُكم  َوِمن َها ُنخ   } ِمن َها َخَلق 
 

َرى...{  وقوله: }َتاَرًة ُأخ 
{ ال مردودة على )ُنِعيُدُكم   َناُكم  ان على مردودة على قوله }ِمن َها َخَلق  ( ألن األخرى واآلَخر إنما يرد 

أمثالهما. تقول فى الكالم: اشتريت ناقًة ودارًا وناقة أخرى فتكون )أخرى( مردودة على الناقة التى هى 
رجناكم،  { كقوله }ِمن َها أخ  َناُكم  مثلها وال يجوز أن )تكون مردودًة( على الدار. وكذلك قوله }ِمن َها َخَلق 

 )مرة أخرى({. ونخرجكم بعد الموت
 

ُن َواَل َأنَت َمَكانًا سُ  ِلُفُه َنح  ِعدًا اله ُنخ  َعل  َبي َنَنا َوَبي َنَك َمو  ِلِه َفاج  ث  ٍر مِ   ًوى {} َفَلَنأ ِتَينهَك ِبِسح 
 

ِعدًا...{ َنَنا َوَبي َنَك َمو  َعل  َبي    وقوله: }َفاج 
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انًا ُسًوى{ و )ِسَوى( واكثر كالم العرب َسواء بالفتح َيقول: اضرب بيَننا أجال فَضَرب. وقوله: }َمكَ 
 } َنُكم  وه كقول هللا }تعالوا إَلى كِلَمٍة َسَواٍء َبي َنَنا َوَبي  ٍل فتحوه ومد  ٍف وَعد  والمد  إذا كان فى معنى َنص 

 والكسر والضم  بالقصر عربي ان وال يكونان إال مقصورين وقد قرىء بهَما:
 

ِعُدُكم   َشَر النهاُس ُضًحى {} َقاَل َمو  يَنِة َوَأن ُيح  ُم الزِ   َيو 
 

يَنِة...{ ُم الزِ   وقوله: }َيو 
 ذكر أنه جعل موعدهم يوم عيد، ويقال: يوم سوق كانت تكون لهم يتزيهنون فيها.

َشَر النهاُس ُضًحى{ يقول: إذا رأيت الناس ُيحشرون من كل ناحيٍة ضحًى فذلك  وقوله: }َوَأن ُيح 
 ضع )أن( رفع ترد  على اليوم، وخفٌض ترد على الزينة أى يوم يحشر الناس.الموعد. ومو 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) طه (

 
َتَرى { ِحَتُكم ِبَعَذاٍب َوَقد  َخاَب َمِن اف  ِ َكِذبًا َفُيس  َتُروا  َعَلى ّللاه َلُكم  اَل َتف   } َقاَل َلُهم  مُّوَسى َوي 

 
ِحَتُكم...  {وقوله: }َفُيس 

تئصال: يستأصلكم بعذاب. وقال الفرزدق:  وسحت أكثر وهو االس 
َحتًا أو ُمَجلهف  وَعض زمان يابَن مَرواَن لم َيدع  * من المال إال  ُمس 

َحت بمعنى واحد. قال: قيل للفراء: إن بعض الرواة يقول: ما به من المال  والعرب تقول َسَحَت وأس 
َحت أو مجل ف:  إال ُمس 

ثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثنى. أبو جعفر قال ليس هذا بش ىء حد 
الرؤاسى  عن أبى عمرو بن العالء قال: مر  الفرزدق بعبدهللا بن أبى إسحاق الحضرمى  النحوى  

 فأنشده هذه القصيدة.
 َعَزفَت بأعشاش وما كدت تعِزف * حتى انتهى على هذا البيت...

َحت أو ُمَجلهفوَعضُّ زمان يابن م  روان َلم َيَدع  * من المال إال  ُمس 
 فقال عبدهللا للفرزدق: عالم رفعت؟ فقال له الفرزدق: على مايسوءك.

 
َوى { وا  النهج  َنُهم  َوَأَسرُّ َرُهم  َبي   } َفَتَناَزُعوا  َأم 

 
}... َنُهم  َرُهم  َبي    وقوله: }َفَتَناَزُعوا  َأم 
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وها من فرعون وأصحابه.يعنى الَسَحرة   قال بعضهم لبعض: إن غَلَبنا موَسى اتهبعناه وأسرُّ
 

َهَبا ِبَطِريَقِتُكمُ  ِرِهَما َوَيذ  ِضُكم  ِبِسح  ِرَجاُكم  مِ ن  َأر   ال ُمث َلى { } َقاُلوا  ِإن  َهاَذاِن َلَساِحَراِن ُيِريَداِن َأن ُيخ 
 

 وقوله: }ِإن  َهاَذاِن َلَساِحَراِن...{
ثنا أبو قد اخ تلف فيه القراء فقال بعضهم: هو لحن ولكنا نمضى عليه لئال  نخالف الكتاب. حده

العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثنى أبو معاوية الضرير َعن  هاشم بن ُعروة بن 
لِعل ِم ِمن هم  .... الُزَبير عن َأبيه عن َعاِئشة َأنها ُسِئلت عن قوله فى النساء }َلِكِن الراِسُخوَن فِى ا

اِبُئوَن{ وعن قوله }ِإنه  والُمِقيِميَن الصالَة{ وعن قوله فى المائدة }ِإَن الِذيَن آَمنوا وال ِذين َهاُدوا والصه
َهَذاِن َلَساِحَراِن{ فقالت: يا بن َأخى هذا كان خطأ من الكاتب. وقرَأ َأبو عمرو }إنه َهَذي ِن َلساِحَران{ 

نًا  واحتج  َأنه بلغه عن بعض َأصحاب محمد َصلى هللا َعليه وَسلم أنه قال: إن فى المصحف َلح 
 وستقيمه العرب.

قال الفراء: ولست أشتهى على )أن أخالف الكتاب وقرأ بعضهم )إن  َهَذان لساحران( خفيفة وفى قراءة 
( عبدهللا: )وأسروا النجوى َأن هذان ساحران( وفى قراءة ُأَبى  )إن  ذان إال  ساحرا ن( فقراءتنا بتشديد )إن 

 وباأللف على جهتين.
إحداهَما على لغة بنى الحارث بن كعب: يجعلون االثنين فى رفعهما ونصبهما َوخفضهما باألِلف 

د عنهم. يريد بنى الحارث:  وأنشدنى رجل من اأَلس 
  فَأطرق إطراق الشجاع ولو يرى * َمَساغًا ِلناباه الشجاُع لَصم ما
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دى  وحكى هذا الرجل عنهم: هذا خطُّ َيَدا أخى بعينه. وذلك قال: و   -ما رأيت أفصح من هذا األس 
أقيُس؛ ألنه العرب قالوا: مسلمون فجَعلوا الواو تابعة للضمهة )ألن الواو ال تعرب( ثم  -وإن كان قلياًل 

اء من االثينين ال يمكنهم كسُر قالوا: رأيت المسلمين فجعلوا الَياء تابعة لكسرة الميم. فلمها رأوا أن الي
ما قبلها، وثبت مفتوحًا: تركوا األِلف تتبعه، فقالوا: رجالن فى كل َحال. وقد اجتمعت العرب على 

إثبات األلف فى ِكاَل الرجلين فى الرفع والنصب والخفض وهما اثنان، إال  بنى كنانة فإنهم يقولون: 
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 هى قبيحة قليلة، َمَضوا َعَلى القياس.َرأيت ِكَلِى الرجلين ومررت بكَلىالرجلين. و 
والوجه اآلخر أن تقول: وجدت األلف )من هذا ِدعامة وليست بالم فعل، فلمها ثَنيت زدُت عليَها نونًا 

ثم تركت األلف( ثابتة على حالها ال تزول على كل  حال؛ كما قالت العرب )الذى( ثم زادوا نونًا تدل  
فى رفعهم ونصبهم وخفضهم كما تركوا )هذان( فى رفعه ونصبه وخفضه. َعَلى الِجَماع، فقالوا: الذين 

 وكنانة يقولون )اللهُذوَن(.
َهَبا ِبَطِريَقِتُكُم ال ُمث َلى...{  وقوله: }َوَيذ 

الطريقة: الرجال األشراف وقوله )المثلى( يريد األمثل يذهبون بأشرافكم فقال المثلى ولم يقل الُمثل 
إن شئت جعلت )المثلى( مؤن ثة لتأنيث الطريقة. والعرب تقول للقوم: هؤالء مثل )األسماء الحسنى( و 

طريقة قومهم وطرائق قومهم: أشرافهم، وقوله }ُكنها َطَراِئَق ِقَددًا{ ِمن ذلك. ويقولون للواحد أيضًا: هذا 
َنُظورة طريقة قومه وَنُظورة قومه وبعضهم: ونظيرة قومه، ويقولوَن للجمع بالتوحيد والجمع: هؤالء 

 قومهم ونظائر قومهم.
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َلى { َتع  َم َمِن اس  َيو  َلَح ال  ُتوا  َصف ًا َوَقد  َأف  َدُكم  ُثمه ائ  ِمُعوا  َكي   } َفَأج 
 

}... َدُكم  ِمُعوا  َكي   وقوله: }َفَأج 
وعلىالخروج مثل أزمعت قال  اإلجماع: اإلحكام والَعزيمة َعَلى ا الشىء. تقول أجمعت الخروج

  الشاعر:
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َمع  يا ليت شعرى والمنى ال تنفع * هل أَغُدَون  يومًا وأمرى ُمج 
َمُعوا( يقول: ال تتركوا من َكيدكم شيئًا إال  جئتم به.  يريد قد ُأحكم وُعِزم عليه. ومن قرأ )فأج 

َلى{ من غلَب. َتع   وقوله }َمِن اس 
 

َل َمن  َأل َقى {} َقاُلوا  ياُموَسى إِ  ِقَي َوِإمهآ َأن نهُكوَن َأوه  مهآ َأن ُتل 
 

َل َمن  َأل َقى...{ ِقَي َوِإمهآ َأن نهُكوَن َأوه  وقوله: }ِإمهآ َأن ُتل 
و )َأن( فى موضع نصب. والمعنى اختر إحدى هاتين. ولو رفع إذ لم يظهر الفعل كان َصَوابًا، كأنه 
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 خبر، كقول الشاعر:
 إمها حاجٌة تقِضيانها * وإمها مِقيٌل َصالح وَصديقفِسيرا ف

ساٌك ِبَمعُروٍف َأو  ُد وإمها َفِداٌء{ َكاَن أيضًا َصَوابًا. ومذهبه كمذهب قوله }َفإم  ولو رفع قوله }فإمها َمنٌّ َبع 
ُد  َساٍن{ والنصب فى قوله } إمها َأن  ُتل ِقَى{ وفى قوله }فإمها َمن ًا َبع  ريٌح بإح  وإمها َفِداًء{ أجود من الرفع؛ َتس 

َساٌك{ و }َفِصَياُم ثاَلَثِة أيهاٍم{ َلمها كان المعَنى  ألنه شىء ليَس بعام ؛ مثل ما ترى من َمعَنى قوله }فإم 
يعمُّ الناس فى اإلمساك بالمعروف وفى صَيام الثالثة األيام فى كفهارة اليمين كان كالجزاء فُرفع لذلَك. 

 ى َفعلة واحدة، ومعنى )أفلح( عاش ونجا.واالختيار إنما ه
 

َعى { ِرِهم  َأنهَها َتس  ُقوا  َفِإَذا ِحَباُلُهم  َوِعِصيُُّهم  ُيَخيهُل ِإَلي ِه ِمن ِسح   } َقاَل َبل  َأل 
 

َعى...{ ِرِهم  َأنهَها َتس   وقوله: }ُيَخيهُل ِإَلي ِه ِمن ِسح 
و )َتَخيهُل( فإنها فى موضع نصب ألن المعنى تتخيل )أنهها( فى موضع رفع. ومن قرأ )ُتَخيِ ُل( أ

ى لهم وُتَخيِ ل كذلَك، فإذا ألقيت الباء نصبت؛ كما تقول: أردت بأن أقوم ومعناه: أردت القيام،  بالسع 
 فإذا ألقيت الباء نصبت. قال هللا }َوَمن  ُيِرد  ِفيِه بِإلَحاٍد ِبُظل ٍم{ ولو ألقيَت الَباء نصبت فقلت: ومن ُيرد

 فيه إلحادا بظلٍم.
 

  المعاني الواردة في آيات سورة ) طه (
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اِحُر َحي ُث َأَتى  ِلُح السه  {} َوَأل ِق َما ِفي َيِميِنَك َتل َقف  َما َصَنُعوا  ِإنهَما َصَنُعوا  َكي ُد َساِحٍر َواَل ُيف 
 

 وقوله: }ِإنهَما َصَنُعوا  َكي ُد َساِحٍر...{
ذهب الذى: إن الذى َصَنُعوا كيد سحر، وقد قَرأه بعضهم }َكيُد َساِحٍر{ وكل  صواٌب، َجعلت )ما( فى م

 ِ ُبُدوَن ِمن  ُدوِن ّللا  ولو نصبت } َكي َد سحر{ كاَن صوابًا، وجعلت )إنما( حرفًا واحدًا؛ كقوله }إنهما َتع 
َثاَنا{  َأو 

اِحُر َحي ُث َأَتى{ جاء فى ال ِلُح السه  تفسير أنه ُيقتل حيثما ُوجَد.وقوله: }َواَل ُيف 
 

ِديَ  َر َفأُلَقطِ َعنه َأي  ح  َل َأن  َءاَذَن َلُكم  ِإنهُه َلَكِبيُرُكُم الهِذي َعلهَمُكُم السِ  ُجَلُكم  مِ ن  ِخاَلٍف } َقاَل آَمنُتم  َلُه َقب  ُكم  َوَأر 
َلُمنه َأيَُّنآ  ِل َوَلَتع   َأَشدُّ َعَذابًا َوَأب َقى {َوأُلَصلِ َبنهُكم  ِفي ُجُذوِع النهخ 
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ُجَلُكم  مِ ن  ِخاَلٍف...{ ِدَيُكم  َوَأر   وقوله: }َفأُلَقطِ َعنه َأي 

 ويصلح فى مثله من الكالم عن  وَعلى والَباء.
ِل{ يصلح )على( فى موضع )فى( وإنما َصلحت  )فى( ألنه يرفع فى  وقوله }َوأُلَصلِ َبنهُكم  ِفي ُجُذوِع النهخ 

ى طولها فصلحت )فى( وَصلحت )َعلى( ألنه يرفع فيَها فيصير َعليَها، وقد قال هللا }َواتهَبُعوا الخشبة ف
وم. َياِطيُن َعَلى ُمل ِك ُسَلي مان{ ومعناه فى ملك ُسليمان. وقوله }َأَشدُّ َعَذابًا َوَأب َقى{ يقول: وأد  ُلو الشه  َما َتت 

 
ِثَرَك َعَلى َما َجآءَ  ِضي َهاِذِه } َقاُلوا  َلن نُّؤ  َنا ِمَن ال َبيِ َناِت َوالهِذي َفَطَرَنا َفاق ِض َمآ َأنَت َقاٍض ِإنهَما َتق 

َيآ { ن  َحَياَة الدُّ  ال 
 

َبيِ َناِت َوالهِذي َفَطَرَنا...{ ِثَرَك َعَلى َما َجآَءَنا ِمَن ال   وقوله: }َقاُلوا  َلن نُّؤ 
لهم )والذى فطرنا( القسم بَها كانت خفضًا وكان فالذى فى موضع خفض: وعلى الذى. ولو أرادوا بقو 

  َصوابًا، كأنهم قالوا: لن نؤثرك وهللا.
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َيآ{ إنما حرف واحد،  ن  َحَياَة الدُّ وقوله }َفاق ِض َمآ َأنَت َقاٍض{: افعل َما ِشئ َت. وقوله }ِإنهَما َتق ِضي َهاِذِه ال 
حياة( لجاز، يجعل )َما( فى مذَهب الذى كأنه قال: إن لذلك َنصب ت )الحياة( ولو قرأ قارئ برفع )ال

 الذى تقضيه هذه الدنيا.
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ِر َوّللاهُ َخي ٌر َوَأب قَ  ح  َتَنا َعَلي ِه ِمَن السِ  َره  ِفَر َلَنا َخَطاَياَنا َوَمآ َأك   ى {} ِإنهآ آَمنها ِبَربِ َنا ِلَيغ 
 

ِر...{وقوله: }َوَمآ  ح  َتَنا َعَلي ِه ِمَن السِ  َره   َأك 
حرة ب  ما فى موضع نصب مردودة َعلى معنى الخطايا. وُذكر فى التفسير أن فرعون كان أكره السه

حر.  على َتَعل م الس 
 

ِر َيَبساً  ِرب  َلُهم  َطِريقًا ِفي ال َبح  ِر ِبِعَباِدي َفاض  َنآ ِإَلى ُموَسى َأن  َأس  َحي  اله َتَخاُف َدَركًا َواَل  } َوَلَقد  َأو 
َشى {  َتخ 
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َشى...{  وقوله: }اله َتَخاُف َدَركًا َواَل َتخ 

ا{ وأكثر ما  َِ َق َأُلَك ِرز  َطِبر  َعَلي َها اَل َنس  اَلِة َواص  َلَك ِبالصه رفع على االستئناف بال؛ كما قال }َوأ ُمر  أَه 
َخف  َدَركًا( فجزم َعلى الجزاء ورفع )َواَل جاء فى َجواب األمر بالرفع مع ال. وقد قرأ حمزة )ال تَ 

َباَر ُثمه اَل ُين َصُروَن{ فاستأنف بُثمه، فهذا مثله. ولو نوى  َشى( َعلى االستئناف، كما قال }ُيَولُّوُكُم اأَلد  َتخ 
َشى{ الجزم وإن كانت فيه الَياء كاَن َصوابا؛ كما قال الشاعر:  حمزة بقوله }َواَل َتخ 

 الِجُذع يجنيك الَجَنى * * ُهزِ ى إليك
نك الجنى. وقال اآلخر:  ول م َيقل: َيج 

 هجوَت َزبهان ثمه جئَت معتِذرًا * من َسب  َزبهان لم تهجو ولم َتِدعِ 
 وقال اآلخر:

 َأَلم  َيأِتيَك واأَلنباُء َتن ِمى * ِبَما اَلقت َلُبوُن بنى ِزيادِ 
  نها فجاز ذلَك.فأثبت فى )ياتيك( الياء وهى فى موضع َجزم لسكو 
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ِلل  َعَلي ِه َغَضبِ  ا  ِفيِه َفَيِحله َعَلي ُكم  َغَضِبي َوَمن َيح  َغو  َناُكم  َواَل َتط   ي َفَقد  َهَوى {} ُكُلوا  ِمن َطيِ َباِت َما َرَزق 
 

 وقوله: }َفَيِحله َعَلي ُكم  َغَضِبي...{
: يجب، َوَجاء التفسير بالوجوب الكسر فيه أحب  إلى  من الضم ألن الحلول ما وقع  ، وَيِحل  من َيُحل 

ال بالوقوع. وكل  َصواب إن شاء هللا. والكسائى  جعله على الوقوع وهى فى قراءة الفر اء بالضم  مثل 
لُ  ل  الكسائى  سئل عنه فقاله، وفى قراءة عبدهللا أو َأبي  }إن شاء هللا{ }َواَل يُحلهنه َعَلي ُكُم َغَضِبى َوَمن  َيح 

ُسوَرة. وهى مثل الماضيتين، ولو  ُتم  َأن  َيِحله َعَلي ُكُم{ فهى َمك  َعَلي ه{ مضمومة. وأمها قوله }َأم  َأَرد 
ُضمهت كان َصَوابًا فإذا قلت َحل  بهم العذاب كانت يحل  بالضم ال غير، فإذا قلت: على أو قلت يحل  

 لك كذا وكذا فهو بالكسر.
 

 سورة ) طه ( المعاني الواردة في آيات
 

َتَدى {  } َوِإنِ ي َلَغفهاٌر لِ َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلَحًا ُثمه اه 
 

َتَدى...{:  وقوله: }ُثمه اه 
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 َعلم أن لذلك ثوابًا وعقابًا.
 

َضى {  } َقاَل ُهم  ُأو الِء َعَلى َأَثِري َوَعِجل ُت ِإَلي َك َربِ  ِلَتر 
 

 َلى َأَثِري...{وقوله: }َقاَل ُهم  ُأو الِء عَ 
وقد قرأ بعض القراء )ُأوالَى َعَلى َأَثِرى( يترك الهمز، وشبِ هت باإلضافة إذا ُترك الهمز، كما قرأ يحيى 

 بن وثاب }ِمل ة آباَى إبراهيَم{ }َوَتَقبهل ُدَعاَى َربهَنا{
 

َنآ َأو   ل  ِعَدَك ِبَمل ِكَنا َواَلِكنها ُحمِ  َنا َمو  َلف  اِمِريُّ {} َقاُلوا  َمآ َأخ  َناَها َفَكَذِلَك َأل َقى السه ِم َفَقَذف  َقو   َزارًا مِ ن ِزيَنِة ال 
 

ِعَدَك ِبَمل ِكَنا...{ َنا َمو  َلف   وقوله: }َمآ َأخ 
برفع الميم. )هذا قراءة القراء( ولو َقرِئت ِبِملكنا )وَمل كنا( كان صوابًا. ومعنى )ُملكنا( فىالتفسير أنا لم 

واب إنم   ا أخطأنا.نملك الصه
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ِم{ يعنى ما أخذوا من  قوم فرعون حين َقَذفهم البحر من الذهب  َقو  َزارًا مِ ن ِزيَنِة ال  َنآ َأو  ل  وقوله }َواَلِكنها ُحمِ 
ة ما أل قوا وذهُبه  امرى  فاتهبعناه. فلما خلَصت فض  ة والحديد، فألقيناه فى الناِر. فكذلك فعل السه والفض 

ره السه  : صوه امرى  لموَسى  امرى  عجاًل وَكان قد أخذ َقب ضة من أَثر َفرس كانت تحت جبريل )قال السه
ُقِذف فى نفسى أِنى إن ألقيت تلك القبضة َعلى مي ت حيى، فألقى تلَك القبضة فى أنف الثور وفى 

َلت  ِلى ُدبره فحيى وخار( قال الفراء: وفى تفسير الكلبى  أن الفرس كانت الحياة فذاك قوله }وكَ  َذلَك َسوه
ِسى{ يقول زيهنته لى نفسى.  َنف 

ومن قرأ بملكنا بكسر الميم فهو الِملك يملكه الرجل تقول لكل شىء ملكته: هذا ِملك يمينى للمملوك 
لطان وبعض  وغيره مما ُملَك والَمل ك مصدر َمَلكته َمل كًا وَمَلَكة: مثل غلبته َغل با وَغَلَبًة. والُمل ك السُّ

 َسٍد يقول َمالى ُمل ك، يقول: مالى شىء أملكه وِمل ك الطريق وَمل كه: وجهه قال الشاعر:بنى أ
 أقامت على َمل ك الطريق َفَملكه * لها ولَمنكوب المطايا َجوانبهُ 

م الطريق وعلى ُسُجِح الطريق َوَعلى َسنَنه َوُسَننه:  ا ويقال مع َمل ك الطريق: َفِملكه. أقامت َعلى ُعظ 
 

 الواردة في آيات سورة ) طه ( المعاني
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اًل َجَسدًا لهُه ُخَواٌر َفَقاُلوا  َهاَذآ الهُكم  َواله ُموَسى َفَنِسَي { َرَج َلُهم  ِعج   } َفَأخ 
 

 وقوله: }َفَنِسَي...{
يعنى أن موَسى نسى: أخطأ الطريق فأبطأ عنهم فات خذوا العجل فَعيهرهم هللا فقال. أفال يروَن أن 

 ل م وال يملك لهم ضرًا وال نفعًا.العجل ال يتك
 

َلت  لِ  ُتَها َوَكذاِلَك َسوه ُسوِل َفَنَبذ  ُت َقب َضًة مِ ن  َأَثِر الره ُت ِبَما َلم  َيب ُصُروا  ِبِه َفَقَبض  ِسي {} َقاَل َبُصر   ي َنف 
 

ُت َقب َضًة...{   وقوله: }َفَقَبض 
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َصابع. وقرأ الحسن قبَصة بالصاد والُقبَصة والُقبضة الَقبضة بالكف كلِ ها. والَقبصة بأطراف األ
فة بيده{ و  جميعًا: اسم التراب بعينه فلو قرِئَتا كان وجهًا: ومثله مم ا قد قرئ به }إاله َمِن اغترف ُغر 

وة واأُلكلة وة والَخط  وة والُخط  وة والَحس  َفًة(. والُغرفة: المغروف، والَغرفة: الَفعلة. وكذلك الُحس   )َغر 
وة: المرهة. َوَما كان  وة ما بيَن القدمين فى المشى، والَخط  واأَلكلة. واأُلكلة المأكول واألكلة المرهة. والُخط 

دة.  َمكسورا فهو مصدر مثل إنه لحسن الِمشية والِجلسة والِقع 
 

َحَياِة َأن َتُقوَل اَل ِمَساَس َوِإنه َلَك َمو   َهب  َفِإنه َلَك ِفي ال  َلَفُه َوانُظر  ِإَلى الهَك الهِذي } َقاَل َفاذ  ِعدًا لهن ُتخ 
فًا { َقنهُه ُثمه َلَننِسَفنهُه ِفي ال َيمِ  َنس   َظل َت َعَلي ِه َعاِكفًا لهُنَحرِ 

 
َحَياِة َأن َتُقوَل اَل ِمَساَس...{  وقوله: }َفِإنه َلَك ِفي ال 
ل ذلَك أن موَسى أمرهم  َأاله يؤاكلوه وال يخالطوه وال يبايعوه. وتقرأ )ال َمَساِس( أى ال ُأَمس  وال َأَمُس، ُأوِ 

وهى لغة فاشية: ال َمَساِس ال َمَساِس مثل نزال ونظاِر من االنتظار. وقوله }الِذى َظل ت عليه عاكفًا{ 
م و }ِظل ت{ و }َفَظلُتم تفكهُهَون{ و }َفِظلتم{ إنما َجاز الفتح والكسر ألن معناهما ظِللتم، فحذفت الال

األولى: فمن كسر الظاء جعل كسرة الالم الساقطِة فى الظاء. ومن فتح الظاء قال: كانت مفتوحة 
ت،  ته، وهممت بذلَك وَهم  ُت ذلك وِمس  ت ومِسست تقول العرب قد َمس  فتركُتها على فتحها. ومثله مَسس 

ت. ُت كذا فى ب أنك فعلت ذاَك، وهل أحسست صاحبك وهل َأحس  ُت َوَوَدد   َوَوِدد 
ِرقه لغتان. وأنشدنى  دا من حرقت أحُرقة وأح  َقنهُه{ بالنار و }َلَنحُرَقنهه{ لَنب ُردنهه بالحديد َبر  وقوله }لهُنَحرِ 
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 المفضل:
ُرقوَنا   بذى َفِرَقي ِن يوم َبُنو َحبيٍب * نُيوَبَهُم علينا َيح 
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ثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال ح دثنى ِحب ان بن على  عن الكلبى  عن أبى حد 
 َصالح أن َعلىه بن أبى طالب قال )لَنحُرَقنهه( لنبردن ه.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) طه (

 
قًا { ِمِئٍذ ُزر  ِرِميَن َيو  ُشُر ال ُمج  وِر َوَنح  َم ُينَفُخ ِفي الصُّ  } َيو 

 
قًا...{ ِمِئٍذ ُزر   وقوله: }َيو 

 َطاشًا ويقال نحشرهم ُعَميًا.يقال نحشرهم عِ 
 

رًا { َنُهم  ِإن لهِبث ُتم  ِإاله َعش   } َيَتَخاَفُتوَن َبي 
 

}... َنُهم   وقوله: }َيَتَخاَفُتوَن َبي 
َفى.  التخاُفت: الكالم الُمخ 

 
َثُلُهم  َطِريَقًة ِإن لهِبث ُتم  ِإاله يَ  َلُم ِبَما َيُقوُلوَن ِإذ  َيُقوُل َأم  ُن أَع  مًا {} نهح   و 

 
َثُلُهم  َطِريَقًة...{  وقوله: }َأم 

مًا{ وكَذَب.  أجودهم قواًل فى نفسه وعندهم }ِإن لهِبث ُتم  ِإاله َيو 
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) طه (
 

فًا { ِجَباِل َفُقل  َينِسُفَها َربِ ي َنس  َأُلوَنَك َعِن ال   } َوَيس 
 

فًا..  .{وقوله: }َينِسُفَها َربِ ي َنس 



 للفراء               مكتبة مشكاة اإلسالمية معانى القرآن 
 

 يقلعها.
 

َصفًا {  } َفَيَذُرَها َقاعًا َصف 
 

َصفًا...{  وقوله: }َقاعًا َصف 
 القاع مستنَقُع الماِء والصفصف األملس الذى ال نبات فيه.

 
تًا {  } اله َتَرى ِفيَها ِعَوجًا َوال َأم 

 
تًا...{  وقوله: }َوال َأم 

يل األودية )غير مهموٍز( ما تسفل وقد األمت: موضع النَبك من اأَلرض: ما ارتفع منها َويقال: َمسا
َت فيها إذا لم يكن فيَها استرخاء. ويقال ِسرنا سيرًا ال  َبة َمأل ال َأم  سمعت العرب يوقولون: مأل الِقر 

ت فيه وال َوه َن فيه وال ضعف.  َأم 
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) طه (
 

اِعَي اَل ِعَوجَ  َمِئٍذ َيتهِبُعوَن الده سًا { } َيو  َمُع ِإاله َهم  َماِن َفاَل َتس  َواُت ِللرهح   َلُه َوَخَشَعِت اأَلص 
 

اِعَي...{   وقوله: }َيتهِبُعوَن الده

(3/143) 

 

يتهبُعوَن صوت الداعى للحشر }الِعَوَج َلُه{ يقول ال عوج لهم عن الداعى فجاز أن يقول )له( ألن 
وًة ال ِعَوج لك عنها أى إن ى ال  المذهب إلى الداعى وَصوته. وهو كما تقول فى تنى َدع  الكالم: َدَعو 

 أعوج لك وال عنك.
. وذكر عن ب ابن  وت الخفى  سًا{ يقال: نقل األقدام إلى المحشر. ويقال: إنه الصه وقوله: }ِإاله َهم 

 عباس َأنه تمثهل:
 وُهنه يمشين بنا هميسًا * إن تصدق الطير ِننك لميسا

 فى سيرَها. فهذا صوت أخفاف اإلبل
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َماُن َوَرِضَي َلُه َقو اًل { َفاَعُة ِإاله َمن  َأِذَن َلُه الرهح  َمِئٍذ اله َتنَفُع الشه  } َيو 
 

َفاَعُة ِإاله َمن  َأِذَن َلُه...{ َمِئٍذ اله َتنَفُع الشه  وقوله: }َيو 
 )من( فى موضع نصب ال تنفع إال من إذن له أن يشفع فيه.

َلُه َقو اًل{ كقولَك: ورضى منه عمله وقد يقول الرجل. قد رضيت لك عملك ورضيته وقوله: }َوَرِضَي 
 منك.

 
َفُهم  َواَل ُيِحيُطوَن ِبِه ِعل مًا { ِديِهم  َوَما َخل  َلُم َما َبي َن َأي   } َيع 

 
}... َفُهم  َلُم َما َبي َن َأي ِديِهم  َوَما َخل   وقوله: }َيع 

عبدهم. فقال: هم ال يعلمون ما بين أيديهم وما خلفهم، هو الذى  يعنى مالئكته الذين َعَبدهم َمن
 يعلمه. فذلك قوله: }َواَل ُيِحيُطوَن ِبِه ِعل مًا{.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) طه (

 
 } َوَعَنِت ال ُوُجوُه ِلل َحيِ  ال َقيُّوِم َوَقد  َخاَب َمن  َحَمَل ُظل مًا {

 
َقيُّوِم...{ وقوله: }َوَعَنِت ال ُوُجوهُ   ِلل َحيِ  ال 

ع المسلم يديه وجبهته وركبتيه إذا َسَجد وركَع وهو فى  يقال نصِبت له عِملت له وُذكر أيضًا أنه َوض 
ُن بشىء أى لم  معنى العربيهة أن يقول الرجل عنوت لك: خضعت لك وأطعتك. ويقال األرض لم َتع 

ِن بشىء والمعنى واحد  كما قيل َحثوت عليه التراب وحثيت التراب. والَعنوة تنبت شيئًا، ويقال: لم َتع 
فى قول العرب: أخذت هذا الشىء َعن وة يكون غلبة ويكون عن َتسليم وطاعة مم ن يؤخذ منه الشىء 

  قال الشاعر:
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ٍة * ولكن بضرب المشرفى  استَقاَلَها  فما أخذوَها عن موده
 فهذا على معنى الطاعة والتسليم بال قتال.

 
مًا { ِمٌن َفاَل َيَخاُف ُظل مًا َواَل َهض  اِلَحاِت َوُهَو ُمؤ  َمل  ِمَن الصه  } َوَمن َيع 
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مًا...{  وقوله: }َفاَل َيَخاُف ُظل مًا َواَل َهض 

تقول العرب: هضمت لك من َحق ى أى حططته، وجاء عن على بن أبى طالب فى يوم الَجَمل أنه 
م أم قصاٌص قال: ما عُ   ِمل به فهو تحت قدىه َهاتين فَجَعله َهَدرًا وهو النقص.قيل له أََهض 

 
ِدُث َلُهم   َنا ِفيِه ِمَن ال َوِعيِد َلَعلهُهم  َيتهُقوَن َأو  ُيح  ف  َناُه ُقر آنًا َعَرِبي ًا َوَصره رًا {} َوَكذاِلَك َأنَزل   ِذك 

 
رًا...{. ِدُث َلُهم  ِذك   وقوله: }َأو  ُيح 

رًا{ عذابًا َأى  شرفًا وهو مثل قول هللا ِدُث َلُهم  ِذك  ِمَك{ أى شرف ويقال }َأو  ُيح  ٌر لَك وِلَقو  }َوإنهه َلِذك 
 يتذكرون حلول العذاب الذى ُوِعدوه.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) طه (

 
َضى إِ  ِل َأن ُيق  َجل  ِبال ُقر آِن ِمن َقب  ِني ِعل مًا {} َفَتَعاَلى ّللاهُ ال َمِلُك ال َحقُّ َواَل َتع  بِ  ِزد  ُيُه َوُقل ره  َلي َك َوح 

 
ُيُه...{ َضى ِإَلي َك َوح  ِل َإن ُيق  َجل  ِبال ُقر آِن ِمن َقب   وقوله: }َواَل َتع 

كان صلى هللا عليه وسلم إذا أتاه جبريل بالوحى َعِجَل بقراءته قبل أن يستتم  جبريل تالوته، فُأمر أاله 
 وته، وقوله }فنسى{ ترك ما ُأمر به.يعجل َحتى َيستتم  جبريل تال

 
مًا { ُل َفَنِسَي َوَلم  َنِجد  َلُه َعز  َنآ ِإَلى َءاَدَم ِمن َقب   } َوَلَقد  َعِهد 

 
مًا...{  وقوله: }َوَلم  َنِجد  َلُه َعز 

ما فيَما َفَعل.  َصريمًة وال َحز 
 

ِجَك فَ  َنا يآَءاَدُم ِإنه َهاَذا َعُدوٌّ لهَك َوِلَزو  َقى {} َفُقل  ِرَجنهُكَما ِمَن ال َجنهِة َفَتش   اَل ُيخ 
 

َقى...{ ِرَجنهُكَما ِمَن ال َجنهِة َفَتش    وقوله: }َفاَل ُيخ 
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ولم يقل: فتشقيا ألنه آدم هو المخاطب، وفى فعله اكتفاء من فعل المرأة. ومثله قوله فى ق }َعِن 
َماِل َقِعيد{ اكتفى ب َقى( تأكل من الَيمِيِن َوَعِن الشِ  الَقِعيد من َصاحبه ألن المعنى معروف. وَمعنى )َفَتش 

 َكد  يدك وعملك.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) طه (
 

َرى {  } ِإنه َلَك َأاله َتُجوَع ِفيَها َواَل َتع 
 

 وقوله: }ِإنه َلَك َأاله َتُجوَع ِفيَها...{
ٍب ألن  إن  وليت ولعل     إذا َوِلين صفًة َنصب َت َما بعدَها فأن  من ذلَك.أن فيها فى موضع َنص 

 
َحى { َمُأ ِفيَها َواَل َتض   } َوَأنهَك اَل َتظ 

 
َمُأ ِفيَها...{  وقوله: }َوَأنهَك اَل َتظ 

( التى قبل )لك( ويجوز َأن  َمُأ{ جعله مردودا على قوله )إنه ب أيضًا. وَمن قرأ }َوِإنهَك اَل َتظ  َنص 
تأنَفها فتك َمُأ{ بالفتح مستأنفة تنوى بها الرفع تس  سرَها بغير َعطف َعَلى َشئ ولو جعلت }َوَأنهَك اَل َتظ 

 على قولك ولك أنك ال تظمأ فيَها وال تضَحى كان َصَوابًا.
رق  َحى(: ال َتع  َحى{: ال تصيبك شمس مؤذية وذكر فى بعض التفسير )َواَل َتض  وقوله: }َواَل َتض 

 ال الشاعر:واألول أشبه بالصواب ق
َحى وأمها بالَعِشى  فَيخصر  رأت رجال أمها إذا الشمس أعرضت * فَيض 

 فقد بي ن. ويقال: ضِحيت.
 

ِصَفاِن َعَلي ِهَما ِمن َوَرِق ال َجنهِة َوَعَصى َءاَدُم رَ  َءاُتُهَما َوَطِفَقا َيخ   بهُه َفَغَوى {} َفَأَكاَل ِمن َها َفَبَدت  َلُهَما َسو 
 

ِصَفاِن...{وقوله: }َوطَ   ِفَقا َيخ 
حًا بالسوق واألعناِق{ )وقيل  صَفان. وكذلك قوله }فَطِفق َمس  هو فىالعربية: أقباَل يخِصفان وجعاًل َيخ 

 َها هنا(: جعاَل ُيلصقان عليهَما ورق التين وهو يتهافت عنهما.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) طه (
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َتَباُه َربُُّه َفَتاَب عَ   َلي ِه َوَهَدى {} ُثمه اج 
 

َتَباُه َربُُّه...{  وقوله: }ُثمه اج 
  اختاره }َفَتاَب َعَلي ِه َوَهَدى{ أى هداه للتوبة.
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َمى { َم ال ِقياَمِة أَع  ُشُرُه َيو  ِري َفِإنه َلُه َمِعيَشًة َضنكًا َوَنح  َرَض َعن ِذك   } َوَمن  أَع 
 

 وقوله: }َمِعيَشًة َضنكًا...{
ن   يِ قة الشديدة.والضه  ك: الض 

ة، ويقال: إنه يخرج من قبره َبِصيرًا فيعمى فى  َمى{ أعمى عن الحج  َم ال ِقياَمِة أَع  ُشُرُه َيو  وقوله: }َوَنح 
ره.  َحش 

 
ُشوَن ِفي َمَساِكِنِهم  ِإنه ِفي َذِلَك آليَ  ُقُروِن َيم  َلُهم  مِ َن ال  َنا َقب  َلك  ِد َلُهم  َكم  أَه  ِلي النَُّهى {} َأَفَلم  َيه   اٍت أُلو 

 
}... ِد َلُهم   وقوله: }َأَفَلم  َيه 

َنا{ و )كم( فى موضع نصب ال يكون غيره. ومثله فى الكالم: أو لم  َلك  يبي ن لهم إذا نظروا }َكم  أَه 
َز ِبه، فجعلة الكالَم فيَها معنى رفع. ومثله أن تقول: قد تبي ن لى أقام  يبي ن لك َمن يعمل خيرا ُيج 

وُهم  َأم  َأنُتم َصاِمُتون{ فيه عبد ُتم  هللا أم زيد، فى االستفهام معنى رفع. وكذلك قوله: }َسَواٌء َعَلي ُكم  َأَدَعو 
شىء َبرفع }َسَواٌء عليكم{، ال يظهر مع االستفهام. ولو قلت: سواء عليكم صمتكم ودعاؤكم تبي ن 

فع الذى فى الجملة.  الر 
ُشوَن ِفي َمَساِكنِ  ة. وكانوا يتهجروَن ويسيرَن فى مساكن عاِد وثمود، وقوله: }َيم  { يعنى أهل مكه ِهم 

ة )والمساكن( للُمهَلكيَن. فقال: أفلم يخافوا أن يقع بهم ما وقع  وَن فيَها. فالمشى لكف ار أَه ل مكه فيمر 
 بالذين رَأوا مساكنهم وآثار عذابهم.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) طه (

 
بِ َك َلَكاَن ِلَزامًا َوَأَجٌل مَُّسمًّى {} َوَلو اَل كَ   ِلَمٌة َسَبَقت  ِمن ره
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بِ َك َلَكاَن ِلَزامًا َوَأَجٌل مَُّسمًّى...{  وقوله: }َوَلو اَل َكِلَمٌة َسَبَقت  ِمن ره
م ومؤخ ر( وهو  ما نزل بهم فى وقعة  -فيما ذكروا  -يريد: ولوال كلمة وَأَجٌل ُمَسمهى لكان لزاما )مقد 

  بدر من القتل.
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له  َل ُغُروِبَها َوِمن  آَنآِء ال  م ِس َوَقب  َل ُطُلوِع الشه ِد َربِ َك َقب  ِبر  َعَلى َما َيُقوُلوَن َوَسبِ ح  ِبَحم  ِل َفَسبِ ح  } َفاص  ي 
َنا َني َك ِإَلى َما َمتهع  نه َعي  َضى * َواَل َتُمده َراَف النهَهاِر َلَعلهَك َتر  ن َيا  َوَأط  َحَياِة الدُّ َواجًا مِ ن ُهم  َزه َرَة ال  ِبِه َأز 

ُق َربِ َك َخي ٌر َوَأب َقى { ِتَنُهم  ِفيِه َوِرز   ِلَنف 
 

َراَف النهَهاِر...{  وقوله: }َوَأط 
رون: )وأطراف النهار( صالة الفجر والظهر والعصر )وهو( وجه: أن  وإنما للنهار طرفان فقال المفس 

صر من طرف النهار اآلِخر، ثم يَضمه إليهما الفجر فتكون أطرافا. وَيكون لصالتين تجعل الظهر والع
ِ َفَقد  َصَغت  ُقُلوُبُكَما{  فيجوز ذلك: أن يكونا طرفين فيخرجا َمخرج الجماع، كما قال }إن  َتُتوبا إَلى ّللا 

اَلَة َطرَفى النهَهارِ  ، ألنه قال }َوَأِقم  الصه  َوُزَلفًا ِمَن اللهيِل{ وتنصب األطراف بالرد  وهو أحبُّ الوجيهن إلىه
َعَلى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وإن شئت خفضت أطراَف تريد وسب حه مَن الليل ومن أطراف 
ُجوِد{ }وإدباَر السجوِد{  ُه َوَأدَباَر السُّ ِل َفَسبِ ح  النهار، ولم أسمعها فى القراءة، ولكنَه ِمثل قوله }َوِمَن اللهي 

 أ حمزة وإدباَر السجود. ويجوز فى األلف الفتح والكسر وال يحسن َكسر األلف ِإاله فى القراءة.وقر 
َضى{ ومعناهما واحد ألنك إذا رِضيت فقد ُأرضيت. وكان حمزة وأصحال  َضى{ و }ُتر  وقوله }َلَعلهَك َتر 

ثنى أبو بكر َعبدهللا يقرءونها ترَضى. حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الف راء قال حده
 وأخوه الحَسن بن عي اش عن عاصم عن أبى عبدالرحمن أنه قرأ لعلك )ُترضى بضم التاء(.

}... ن ُهم  َواجًا مِ  َنا ِبِه َأز  َني َك ِإَلى َما َمتهع  نه َعي   وقوله: }َواَل َتُمده
  يريد: رجااًل منهم.
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ن يَ  َحَياِة الدُّ َرَة ال  ا{ نصبت الزهرة َعَلى الفعل َمتعناهم به زهرًة ِفى / ب الحياة وزينًة فيَها. و وقوله }َزه 
عٍس:  )زهرًة( وإن كان معرفًة فإن العرب تقول: مررت به الشريَف الكريم. وأنشدنى بعض بنى َفق 

ٍس من تراب وجندل فح سفِح ُكواكٍب * رهينَة َرم   أبعد الذى بالسه
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على اإلسم الذى هو الرهينة خافض فهذا َأضعف من )متهعنا(  فنصب الرهينة بالفعل، وإنما وفع
 وأشباهه.

 
َوى { ُزُقَك َوال َعاِقَبُة ِللتهق  ُن َنر  قًا نهح  َأُلَك ِرز  َطِبر  َعَلي َها اَل َنس  اَلِة َواص  َلَك ِبالصه  } َوأ ُمر  أَه 

 
قًا...{ َأُلَك ِرز   وقوله: }اَل َنس 

 َوِرزُق َربِ ك{ يريد: وثواب ربك.أجرًا على ذلك. وكذلَك قوله }
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) طه (
 

َسل َت ِإَلي َنا َرُسواًل َفَنتهِبَع  ِلِه َلَقاُلوا  َربهَنا َلو ال َأر  َناُهم  ِبَعَذاٍب مِ ن َقب  َلك  ِل َأن نهِذله } َوَلو  َأنهآ أَه  آَياِتَك ِمن َقب 
َزى {  َوَنخ 

 
ِلِه...{ وقوله: }َأنهآ َناُهم  ِبَعَذاٍب مِ ن َقب  َلك   أَه 

من قبل الرسول )َلقاُلوا( كيف أُهلكَنا من قبل أن ُأرسل إلينا رسوٌل. فالهاء لمحم د صلى هللا عليه 
 وسلم. ويقال إن الهاء للتنزيل. وكلٌّ َصَواٌب.

 
َحابُ  َلُموَن َمن  َأص  َتَربِ ٌص َفَتَربهُصوا  َفَسَتع  َتَدى {} ُقل  ُكلٌّ مُّ ِويِ  َوَمِن اه  َراِط السه   الصِ 

 
َتَدى...{ ِويِ  َوَمِن اه  َراِط السه َحاُب الصِ  َلُموَن َمن  َأص   وقوله: }َفَسَتع 

َمن وَمن فى موضع رفع. وكل  ما كاَن فى القرآن مَثله فهو مرفوع إذا كان بعده رافع. مثل قوله 
َلُموَن َمن  ُهَو ِفى ضالٍل ُمِبينٍ  َلُم َمن  َجاَء ِبالُهَدى }َفَسَتع  َصى{ ومثله }أع  َبي ِن أح  لَم أىُّ الِحز  { ومثله }لَنع 

ِسَد ِمَن  َلُم الُمف  َوَمن  ُهَو ِفى َضاَلٍل ُمِبين{ ولو نصَب كان َصوابًا، يكون بمنزلة قول هللا }ّللا ُ َيع 
ِلِح{ .   الُمص 
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َحاُب الصِ   َلُموَن َمن  َأص  َتَدى{ ممهن كان َضااًل وقوله: }َفَسَتع  { الذين لم َيِضلُّوا }َوَمِن اه  ِويِ  َراِط السه
 َفَهَدى.
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 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنبياء (
 

َتَمُعوُه َوُهم  َيل َعُبوَن { َدٍث ِإاله اس  بِ ِهم  مُّح  ٍر مِ ن ره  } َما َيأ ِتيِهم  مِ ن ِذك 
 

َدٍث...{وقوله: }َما َيأ ِتيِهم  مِ ن ذِ  بِ ِهم  مُّح  ٍر مِ ن ره  ك 
َدثًا. والرفع على الرد   لو كان المحَدث نصبًا أو رفعًا لكان صوابًا. النصب على الفعل: ما يأتيهم ُمح 

َعَلى تأويل الذكر؛ ألنك لو ألقيت )ِمن( لرفعت الذكر. وهو كقولك: َما ِمن أَحد قاِئٍم وقائٌم وقائمًا. 
 الباء، وفى األولى على الفعل. النصب فى هذه على استحسان

 
ُلُكم  َأَفَتأ ُتوَن الس ِ  ث  َوى الهِذيَن َظَلُموا  َهل  َهاَذآ ِإاله َبَشٌر مِ  وا  النهج  َر َوَأنُتم  ُتب ِصُروَن {} اَلِهَيًة ُقُلوُبُهم  َوَأَسرُّ  ح 

 
}...  وقوله: }اَلِهَيًة ُقُلوُبُهم 

عبوَن{ ألن قوله وهم يلعبون بمنزلة العبيَن. فكأنه: إال  من صوبة على العطف َعَلى قوله }وهم يل
به أيضًا من إخراجه من االسم المضمر فى )يلعُبون( يلعبوَن  استمعوه العبيَن الهيًة قلوبهم. وَنص 

كَذلك الِهيًة قلوبهم. ولو رفعت )الهية( ُتتِبعَها يلعبون كاَن َصَوابًا؛ كما تقول: عبدهللا يلُهوا َواَلعٌب. 
 له قول الشاعر:ومث

ُوقها وجائر * ِصُد فى َأس   * َيق 
 وُرفع أيضًا َعَلى االستئناف ال بالرد  َعَلى يلعُبوَن.

وا أَلنها للناس ُوصفوا باللهو واللعب و )الذيَن( تاَبعة للناس  َوى{ إنما قيل: وَأَسرُّ وا  النهج  وقوله }َوَأَسرُّ
هم. وإن شئَت جعلت )الذين( مستأَنَفَة مرفوعة، محفوضة؛ كأنك قلت: اقترَب للناس الذين هذه حال

وا؛ كما قال }َفَعُموا وَصمُّوا ثمه َتاَب هللُا عليهم ثم َعُموا  كأنَك جعلتها تفسيرًا لألسماء التى فى أسرُّ
  وَصمُّوا كثير منهم.{
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مِ  ِض َوُهَو السه َمآِء َواأَلر  َل ِفي السه َلُم ال َقو  َعِليُم {} َقاَل َربِ ي َيع   يُع ال 
 

 وقوله: }َقاَل َربِ ي...{
 و }ُقل رب ى{ وكل  صواب.
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 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنبياء (
 

ُلوَن { ِسَل اأَلوه َيأ ِتَنا ِبآَيٍة َكَمآ ُأر  َتَراُه َبل  ُهَو َشاِعٌر َفل  اَلٍم َبِل اف  َغاُث َأح   } َبل  َقاُلوا  َأض 
 

َغاُث َأح   َتَراُه َبل  ُهَو َشاِعٌر...{وقوله: }َأض   اَلٍم َبِل اف 
ُرد  ببل على معنى تكذيبهم، وإن لم يظهر قبله الكالم بجحودهم، ألن معناه خطاب وإخبار عن 

 الجاِحدين.
لوَن. ُلوَن{ كاآليات التى جاء بَها األو  ِسَل اأَلوه َيأ ِتَنا ِبآَيٍة َكَمآ ُأر   وقوله: }َفل 

 
َلهُ  ِمُنوَن {} َمآ آَمَنت  َقب  َناَهآ َأَفُهم  ُيؤ  َلك  َيٍة أَه   م  مِ ن َقر 

 
َناَهآ...{ َلك  َيٍة أَه  َلُهم  مِ ن َقر   فقال هللا }َمآ آَمَنت  َقب 

 ممهن جاءته آية فكيف يؤمن هؤالء.
 

ِر ِإن كُ  َئُلوا  أَه َل الذِ ك  َلَك ِإاله ِرَجااًل نُّوِحي ِإَلي ِهم  َفاس  َنا َقب  َسل  َلُموَن {} َوَمآ َأر   نُتم  اَل َتع 
 

ِر...{ َئُلوا  أَه َل الذِ ك   وقوله: }َفاس 
 أى أهل الُكُتب التوراة واإلنجيل.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنبياء (

 
َناُهم  َجَسدًا اله َيأ ُكُلوَن الطهَعاَم َوَما َكاُنوا  َخاِلِديَن {  } َوَما َجَعل 

 
َناهُ    م  َجَسدًا اله َيأ ُكُلوَن الطهَعاَم...{وقوله: }َوَما َجَعل 
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دا ألنه مأخوذ من فعل فكفى ِمن  د الجسد ولم يجمعه وهو عربى  ألن الَجَسد كقولَك شيئا مجسه وح 
ٍة{ والمعني سقوف ثم قال }ال يأكلوَن الطَعام{  فًا من ِفضه الجمع، وكذلَك قراءة من قرأ }ِلُبُيوِتِهم  َسق 

م نجعلهم َجَسدًا إال  ليأكلوا الطعام }َوَما كانوا خالديَن{ بأكلهم وشربهم، يعنى الرجال المرَسليَن َيقول: ل
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ا ولو قيل: ال يأكل الطعام كان صوابا تجعل الفعل للجسد، َكَما تقول. أنتما شيئان َصالحان، وشىء 
َشى طاِئَفًة{ و }يَ  َشى{ مثله }إنه َشَجرَة الزقُّوِم َطَعاُم َصالح وشىء َصالحان. ومثله }َأَمنًة ُنَعاسًا َتغ  غ 

َنى{  َفًة ِمن  َمن ى  ُيم  ِلى( للطعام وكذلك قوله }َأَلم  َيُك ُنط  ِلى{ للشجرة و )َيغ  ِل َتغ  األثيِم{ قال }َكالُمه 
َنى.  وُتم 

 
ِقُلوَن { ُرُكم  َأَفاَل َتع  َنآ ِإَلي ُكم  ِكَتابًا ِفيِه ِذك   } َلَقد  َأنَزل 

 
...{وقوله:  ُرُكم   }ِكَتابًا ِفيِه ِذك 
 َشَرفكم.

 
ُكُضوَن { ن َها َير  وا  َبأ َسَنآ ِإَذا ُهم  مِ   } َفَلمهآ َأَحسُّ

 
ُكُضوَن...{: ن َها َير   وقوله: }ِإَذا ُهم  مِ 

 يهُرُبوَن وينهزمون.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنبياء (
 

َواُهم  َحته  َناُهم  َحِصيدًا َخاِمِديَن {} َفَما َزاَلت ِتل َك َدع   ى َجَعل 
 

}... َواُهم   وقوله: }َفَما َزاَلت ِتل َك َدع 
دونها. وفى هذا الموضع يصلح التذكير. وهو مثل قوله  يعنى َقولهم: إنا كن ا ظالميَن، أى لم يزالوا يردِ 

َباِء الَغي ِب{.  }َذَلَك ِمن  أن باِء الَغي ِب{ و }ِتل َك ِمن  َأن 
 

َناُه ِمن لهُدنهآ ِإن ُكنها َفاِعِليَن {} َلو   وًا الهتهَخذ  َنآ َأن نهتهِخَذ َله   َأَرد 
 

وًا...{ َنآ َأن نهتهِخَذ َله   وقوله: }َلو  َأَرد 
قال الفراء حدثنى ِحبهان عن الكلبى  عن أبى صالح عن ابن عباس قال: اللهو: الولد بلغة 

  حضرموت.
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( قد تكون فى معنى )ما( كقوله }إن  وقوله: }ِإن ُكنه  ا َفاِعِليَن{ جاء فى التفسير: ما كنا فاعلين و )إن 
َأن َت إال  َنِذيٌر{ وقد تكون ِإن التى فى مذهب جزاء فَيكون: إن كنها فاعليَن وكنا ال نفعل. وهو أشبُه 

لم.  الوجهين بمذهب العربي ة وهللا أع 
 

ِش َعمها َيِصُفوَن {} َلو  َكاَن ِفيِهَمآ آِلَهٌة إِ  ِ َربِ  ال َعر   اله ّللاهُ َلَفَسَدَتا َفُسب َحاَن ّللاه
 

 وقوله: }َلو  َكاَن ِفيِهَمآ آِلَهٌة ِإاله ّللاهُ َلَفَسَدَتا...{
إاله فى هذا الموضع بمنزله ِسَوى كأنَك قلت: لو كان فيَهما آلهة ِسَوى )أو غير( هللِا لفسد أَه لهما 

 السماء واألرض(.)يعنى أهل 
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنبياء (
 

َرُموَن { َمُن َوَلدًا ُسب َحاَنُه َبل  ِعَباٌد مُّك   } َوَقاُلوا  اتهَخَذ الرهح 
 

َرُموَن...{  وقوله: }ُسب َحاَنُه َبل  ِعَباٌد مُّك 
على الولد أى لم نتهخذهم ولدًا معناه: بل هم عباد مكَرموَن. ولو كانت: بل عبادا مكَرميَن مردودة 

 ولكن اتخذناهم عبادًا مكرميَن )كان صوابا(.
 

َنا ِمَن ال َمآءِ  َناُهَما َوَجَعل  َض َكاَنَتا َرت قًا َفَفَتق  َماَواِت َواأَلر  ٍء َحيٍ  َأَفاَل } َأَوَلم  َيَر الهِذيَن َكَفُروا  َأنه السه  ُكله َشي 
ِمُنوَن {  ُيؤ 

 
َناُهَما...{ وقوله: }َأنه  َض َكاَنَتا َرت قًا َفَفَتق  َماَواِت َواأَلر   السه

ُفِتقت الَسماُء بالَقط ر واألرُض بالنبت )وقال( )َكاَنَتا َرت قًا( ولم يقل: َرت ِقين )وهو( كما َقاَل }مهما 
 َجَعلناهم َجَسدًا{.

ض ولو كا { َخف  ٍء َحيٍ  َنا ِمَن ال َمآِء ُكله َشي  ء حي ًا وقوله: }َوَجَعل  نت: حي ا كان َصَواَبا أى جعلنا كله َشى 
 من الماء.

 
ِرُضوَن { ُفوظًا َوُهم  َعن  آَياِتَها ُمع  فًا مهح  َمآَء َسق  َنا السه  } َوَجَعل 
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ُفوظًا...{ فًا مهح  َمآَء َسق  َنا السه   وقوله: }َوَجَعل 
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َماء وبال َشى{ و ولو قيل: محفوظة ُيذهب بالتأنيث إلى السه تذكير إلى السقف كما قال }َأَمَنًة ُنَعاسًا َتغ 
ف َعلى الَبيت. ومعنى قوله  ق  ف َعلى األرض كالسه فًا( وهى سموات ألنها َسق  َشى( وقيل )َسق  )َيغ 

ُفوظًا(: ُحفظت )مَن الشياطين( بالنجوم.  )مهح 
ِرُضوَن{ فآياُتها قمرَها وشمَسه ا ونجومها. قد قرأ مجاهد )وهم عن آياِتها وقوله: }َوُهم  َعن  آَياِتَها ُمع 

د )َوَجَعَل( السماء بما فيها آية وكٌل صواب. ِرضوَن( َفَوحه  ُمع 
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنبياء (
 

َبُحوَن { َقَمَر ُكلٌّ ِفي َفَلٍك َيس  َس َوال  م  َل َوالنهَهاَر َوالشه  } َوُهَو الهِذي َخَلَق ال لهي 
 

َبُحوَن...{ وقال:  }ِفي َفَلٍك َيس 
: بالنون،  َباحة من أفعال اآلدميين فقيلت  لغير اآلدمي ين للشمس والقمر واللَيل والنهار، وذلك أن السِ 

ُتُهم  ِلى َساِجِدين{ ألنه السجود من أفعال اآلدميِ يَن. ويقال: إن الَفَلك  كما قيل: }والشمَس والَقَمَر َرَأي 
 يه.مو ج َمكفوف َيجرين فِ 

َد َأَفِإن  مِ ته َفُهُم ال َخاِلُدوَن { ِلَك ال ُخل  َنا ِلَبَشٍر مِ ن َقب   } َوَما َجَعل 
 

 وقوله: }َأَفِإن  مِ ته َفُهُم ال َخاِلُدوَن...{
دخلت الفاء فى الجزاء وهو )إن( وفى جوابه؛ ألن الجزاء مت صل بُقرآن قبلُه. فأدخلت فيه ألِف 

الجزاء. ودخلت الفاء فى قوله )فهم( فانه جواب للجزاء. ولو ُحذفت الفاء من االستفهام على الفاء من 
قوله )فهم( كان َصَوابًا من وجهين أحدهما أن تريد الفاء فُتضمرها، ألنها ال تغ ير )هم( عن رفعها 
إن فهناك يصلح اإلضمار. والوجه اآلخر أن يراد تقديم )هم( إلى الفاء فكَأنهه ب قيل: أفهم الخالدون 

.  مت 
 

َجُعوَن { َنا ُتر  رِ  َوال َخي ِر ِفت َنًة َوِإَلي  ُلوُكم ِبالشه ِت َوَنب  ٍس َذآِئَقُة ال َمو   } ُكلُّ َنف 
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ِت...{ ٍس َذآِئَقُة ال َمو    وقوله: }ُكلُّ َنف 
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نت فى )ذائقة( ونصبت )الموت( كان َصَوابًا. وأكثر ما تختار العرب التنويَن والن صب فى ولو نوه
المستقبل. فإذا كان معناه َماضيا لم يكادوا يقولون إال  باالضافة. فأمها المستقبل فقولك: أنا َصائم يوَم 

الخميس إذا كان خميسًا مستقباًل. فإن أخبرت عن صوم َيوم خميس ماٍض قلت: أنا َصائُم يوِم 
. من ذلَك قولهم: ما هو بتارٍك الخميس فهذا وجه العمل. ويختارون أيضًا التنوين. إذا كان مع الجحد

 َحق ه، وهو غير تارك حقه، ال يكادون يتركون التنوين. وتركه كثير َجائز وينشدوَن قول أبى األسود:
 فألَفي ُته غير مستعتب * وال ذاكِر هللَا إال قليالَ 

قطت النون للساكن الذى لق يها فمن حذف النون ونصب قال: الن ية التنوين مع الجحد، ولكنى أس 
 وأعلمت معناها. وَمن  خفض أضاف.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنبياء (

 
ِر ا ُكُر آِلَهَتُكم  َوُهم  ِبِذك  َماِن ُهم  َكاِفُروَن } َوِإَذا َرآَك الهِذيَن َكَفُروا  ِإن َيتهِخُذوَنَك ِإاله ُهُزوًا أََهاَذا الهِذي َيذ  لرهح 

} 
 

...{وقوله: }أََهاَذا اله  ُكُر آِلَهَتُكم   ِذي َيذ 
ُكُرهم ُيَقاُل َلُه إبراِهيُم{ أى يعيبهم. وأنت قاِئل للرجل:  َنا َفَتى َيذ  يريد: يعيب آلهتكم. وكذلك قوله: }َسِمع 

 لئن ذكرتنى لتندَمن  وأنت تريد: بسوء قال عنترة:
ِرى َوَما أطعمُتُه * فيكوَن ِجل دِك مثل ِجلد األشهبِ   ال تذكرى ُمه 

رى فجعل الذكر عيبًا. أى  ال تعيبينى بَأَثرة ُمه 
 

ِجُلوِن { َتع  ِريُكم  آَياِتي َفاَل َتس   } ُخِلَق اإلن َساُن ِمن  َعَجٍل َسُأو 
 

 وقوله: }ُخِلَق اإلن َساُن ِمن  َعَجٍل...{
ته من العجلة وعلى العجلة.  وعلى عجٍل كأنك قلت: َبَنيته وَخَلق 
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ُد ِإن ُكنُتم  َصاِدِقيَن { } َوَيُقوُلوَن َمَتى َهاَذا  ال َوع 
 

}... ُد ِإن ُكنُتم    وقوله: }َوَيُقوُلوَن َمَتى َهاَذا ال َوع 
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)َمَتي( فى موضع نصب، ألنَك لو أظهرت جوابها رأيته منصوبًا فقلت: الوعُد يوَم كذا وكذا )ولو( 
َم الخميس. وقال هللا  جعلت )متى( فى موضع رفع كما تقول: متى الميَعاد؟ فيقول: يومُ  الخميس وَيو 

يَنِة{ فلو نصبت كان َصَوابًا. فإذا َجَعلت الميَعاد فى نكرة من األي ام والليالى والشهور  ُم الزِ  ِعُدُكم  َيو  }َمو 
رٌ  ٌر َوَرَواُحَها َشه  ٌم أو يومان، وليلة وليلتان كما قال هللا }ُغُدوَُّها َشه  { والسنيَن رفعت فلقت: معادَك َيو 

د شهران وإنما الصيف شهران. ولو جاء نصبًا كان َصَوابًا. وإن ما اختاُروا الرفع  والعرب تقول: إنما الَبر 
يف. وإنما اختاُروا النصب فى المعرفة ألنها  ألنَك أبهمت الشهرين فصارا جميعًا كأنهما وقت للص 

فة، كَما أنك تقول:  عبدهللا دوٌن من الرجال، وعبدهللا حيٌن معلوٌم مسند إلى الذى بعدُه، فحُسنت الص 
دونَك فتنصب، ومثله اجتمع الجيشان فالمسلمون جاِنٌب والكف ار جانب. فإذا أضفت نصبت فقلت: 
المسلموَن جانَب َصاحبهم، والكف ار جانب صاحبهم فإذا لم تضف الجانب َصيرتهم هم كالَجانب ال 

 أنهم فيه فقس َعلى ذا
 

 ة ) األنبياء (المعاني الواردة في آيات سور 
 

َلُم الهِذيَن َكَفُروا  ِحيَن اَل َيُكفُّوَن َعن ُوُجوِهِهُم النهاَر َواَل َعن ُظُهوِرِهم  َواَل ُهم  ُينَصُرونَ   { } َلو  َيع 
 

 وقوله: }َواَل ُهم  ُينَصُروَن...{
 فى عامهة القرآن. -هللا أعلم و -وقوله: }َفَمن  َين ُصُرِنى ِمَن هللا إن َعَصي ُته{: فمن يمنعنى. ذلك معناه 

 
ِرُضوَن { ِر َربِ ِهم  مُّع  َماِن َبل  ُهم  َعن ِذك  ِل َوالنهَهاِر ِمَن الرهح  لهي  َلُؤُكم ِبال   } ُقل  َمن َيك 

 
َلُؤُكم...{.   وقوله: }ُقل  َمن َيك 
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لوكم بواو ساكنةٍ   أو يكالكم بألٍف َساكنة؛ مهموز )ولو( تركت ا همز مثله فى غير القرآن قلت: َيك 
مثل يخشاكم: ومن جعلها واوًا ساكنًة قال َكاَلن باأللف تترك منها النهب رة. ومن قال: يكالكم قاَل: 

َكَليت مثل قضيت. وهى من لغة قريش. وكلٌّ حسن، إال أنهم يقولون فى الوجهين مكلوهٌة بغير همز، 
ِلى  فى قول الذيَن يقولون كليُت كان َصَوابًا.  ومكلوٌّ بغير همز أكثر مم ا يقولوَن مكليهة. ولوقيل َمك 
 وسمعت بعض العرب ينشد قول الفرزدق:

ِنى  إليها َحليُلها  وما خاصم االقواَم ِمن ذى ُخُصومٍة * َكور هاء َمش 
َمانِ  ِل َوالنهَهاِر ِمَن الرهح  َلُؤُكم ِبال لهي  { يريد: ِمن أمر الرحمن، فبنى َعَلى شِنيت بترك النبرة. وقوله }َمن َيك 

فحذف األمر وهو يراد كما قال فى موضع آخر }َفَمن  َين ُصرِنى ِمَن هللِا{ يريد: َمن يمنعنى من عذاب 
 هللا. َوأظهر المعَنى فى موضع آخر فقال }َفَمن  َين ُصُرَنا ِمن  َبأ ِس هللِا ِإن  َجاءَنا{.

 
َنُعُهم  مِ ن ُدو  َحُبوَن {} َأم  َلُهم  آِلَهٌة َتم  نها ُيص  ُفِسِهم  َواَل ُهم  مِ  َر َأن  َتِطيُعوَن َنص   ِنَنا اَل َيس 

 
}... ُفِسِهم  َر َأن  َتِطيُعوَن َنص   وقوله: }اَل َيس 

َحُبوَن{ يعنى الكفار يعنى ُيجاروَن )وهى من ا ال ُتجار( أال  نها ُيص  يعنى اآللهة ال تمنع أنفسها }َواَل ُهم  مِ 
َحُبوَن( باإلجازة.ترى أن العرب تقو   ل )كان لنا جارًا( ومعناه ُيجيرَك ويمنعَك فقال )ُيص 

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنبياء (

 
َعآَء ِإَذا َما ُينَذُروَن { مُّ الدُّ َمُع الصُّ ِي َواَل َيس   } ُقل  ِإنهَمآ ُأنِذُرُكم ِبال َوح 

 
َعآَء.. مُّ الدُّ َمُع الصُّ  .{وقوله: }َواَل َيس 

َعاَء(، نصب  مه الدُّ ِمُع الصُّ َلِمى  )َواَل ُتس  ترفع )الُصم ( ألن الفعل لهم. وقد قرأ أبو عبدالرحمن السُّ
  )الصم( بوقوع الفعل عليه.
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ٌس َشي ئًا َوِإن َكاَن ِمث َقاَل َحبه  َلُم َنف  ِقَياَمِة َفاَل ُتظ  ِم ال  َط ِلَيو  َنا ِبَها } َوَنَضُع ال َمَواِزيَن ال ِقس  َدٍل َأَتي  ٍة مِ ن  َخر 
 َوَكَفى ِبَنا َحاِسِبيَن {
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َط...{  وقوله: }َوَنَضُع ال َمَواِزيَن ال ِقس 

ل. وكذلَك الحق  إذا  دًا. وهو بمنزلة قولك للقوم: أنتم ِرضًا َوَعد  الِقسط من صفة الموازين وإن كان موحه
 واحدًا.كاَن من صفة واحٍد أو اثنين أو أكثر من ذلك كان 

ِقَياَمِة{ وفى يوم القيامة. ِم ال   وقوله: }ِلَيو 
َنا ِبَها{ ذهب إلى الحبهة، ولو كان أتينا به )كان َصَوابًا( لتذكير المثقال. ولو ُرفع  وقوله: عز وَجل }َأَتي 

َنا بَها( بم َرة َفِنظرٌة{ كان َصَوابًا، وقرأ مجاهد )آَتي  د  األلف يريد: المثقال كما قال }وإن  َكاَن ُذو ُعس 
 جازينا بها َعلى فاعلنا. وهو وجه َحَسٌن.

 
رًا لهل ُمتهِقيَن { َقاَن َوِضَيآًء َوِذك   } َوَلَقد  آَتي َنا ُموَسى َوَهاُروَن ال ُفر 

 
َقاَن َوِضَيآًء...{ َنا ُموَسى َوَهاُروَن ال ُفر   وقوله: }َوَلَقد  آَتي 

آتينا ُموَسى وَهاروَن الفرقان ِضَياء وذكرًا، فدخلت الواو  -وهللا أعلم  -هو من صفة الفرقان ومعناه 
َيا ِبِزيَنٍة الكَواِكب َوِحف ظًا{ َجَعلنا ذلك، وكذلك )وِضَياء وذكرًا( آتينا ذلك. ن  ماَء الدُّ  كما قال }ِإنها َزيهنها السه

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنبياء (

 
ٌر مَُّباَرٌك  ُتم  َلُه ُمنِكُروَن {} َوَهاَذا ِذك   َأنَزل َناُه َأَفَأن 

 
َناُه...{ َباَرٌك َأنَزل  ٌر مُّ  وقوله: }َوَهاَذا ِذك 

 المبارك رفع من صفة الذكر. ولو كان نصَبا على قولَك: أنزلناه مباركًا كان َصَوابًا.
 

ُل َوُكنها ِبِه َعاِلِمينَ  َدُه ِمن َقب   { } َوَلَقد  آَتي َنآ ِإب َراِهيَم ُرش 
 

َدُه...{ َنآ ِإب َراِهيَم ُرش   وقوله: }َوَلَقد  آَتي 
دها. ٍس ُهَداَها{: ُرش  َنا ُكله َنف  َرب حت ى بل غه هللا ما بل غه. ومثله }َوَلو  شئنا آلَتي    ُهَداه، إذ كان فى السه
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ِبِريَن  َد َأن ُتَولُّوا  ُمد  َناَمُكم  َبع  ِ أَلِكيَدنه َأص   {} َوَتاَّلله
 

ِبِريَن...{ َد َأن ُتَولُّوا  ُمد  َناَمُكم  َبع  ِ أَلِكيَدنه َأص   وقوله: }َوَتاَّلله
كانوا أرادوا الخروج إلى ِعيد لهم، فاعتله عليهم إبراهيم، فتخل ف )وقال(: إنى َسِقيم، فلم ا َمَضوا كسَر 

م يقول: وتاَّلل ألكيَدنه أصنامكم. وهو آلهتهم إال  أكبرها، فلم ا َرَجُعوا قال قائل منهم: َأَنا سمعت إبراهي
ُكُرُهم  ُيَقال َلُه إبراهيم{: يذكرهم بالعيب )والشتم( وبما قال من الكيد. َنا َفتًي َيذ   قوله }َسِمع 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنبياء (
 

ِجعُ   وَن {} َفَجَعَلُهم  ُجَذاذًا ِإاله َكِبيرًا لهُهم  َلَعلهُهم  ِإَلي ِه َير 
 

 وقوله: }َفَجَعَلُهم  ُجَذاذًا...{
ُد ب )ُجَذاذًا( بالضم فمن قال )ُجَذاذًا( فرفع الجيم فهو  قرأها َيحي َى بن وثاب )ِجَذاذًا( وقراءة الناس َبع 

واحد مثل الُحَطام والُرَفات. ومن قال )ِجَذاذًا( بالكسر فهو جمع؛ كأنه َجِذيذ وِجَذاذ ِمث ل َخفيف 
 وِخَفاف.

 
َهُدوَن {}  ُيِن النهاِس َلَعلهُهم  َيش   َقاُلوا  َفأ ُتوا  ِبِه َعَلى أَع 
 

ُيِن النهاِس...{:  وقوله: }َعَلى أَع 
عل  َهُدوَن{ عليه بما شِهد به الواحد. ويقال: لعل هم يشَهُدوَن َأمره وَما ُيف  على رءوس الناس }َلَعلهُهم  َيش 

 به.
 

َأُلوُهم  ِإن َكاُنوا  ِين ِطُقوَن {} َقاَل َبل  َفَعَلُه َكِبيُرهُ   م  َهاَذا َفاس 
 

 وقوله: }َبل  َفَعَلُه َكِبيُرُهم  َهاَذا...{
دة يريد: فَلَعل ه كبيرهم، وقال بعض الناس: بل َفَعله  هذا، قال بعض الناس بل فَعلهه كبيرهم مشد 

ل الكبير مسندًا إليه ِإن كانوا ي نطقوَن وهم ال ينطقوَن. والمذهب كبيرهم إن كانوا ينطقون. فجعل ِفع 
الذى العوام  عليه: بل َفَعله كما قال يوسف }َأيهُتها الِعيُر ِإنهُكم  َلَساِرُقوَن{ ولم يسرقوا. وقد أي د هللا أنبياءه 

  بأكثر من هذا.
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 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنبياء (
 

َت َما هؤالء َينِطُقوَن {} ُثمه ُنِكُسوا  َعَلى ُرُءوِسِهم  لَ   َقد  َعِلم 
 

}...  وقوله: }ُثمه ُنِكُسوا  َعَلى ُرُءوِسِهم 
ة ِإبراهيم فقالوا: }َلَقد  َعِلم َت َما هؤالء َينِطُقوَن{ )والِعلم والظن  بمنزلة  يقول: رجعوا عندَما عرفوا من ُحج 

َت َما هؤالء{ كقول القاِئل: وهللا ما أنت بأخينا, وكذلك  اليمين. فلذلَك ِلقيت العلم بَما( فقال: }َعِلم 
 قوله: }وَظنُّوا َما َلُهم  ِمن  َمِحيٍص{.

( قبل )ما( فقيل: علمُت َأن  ما فيك َخير وظننت َأن  ما فيك خير كان َصَوابًا.  ولو أدخلت العرُب )أن 
م كقولك: اعلم لى أقام ولكنهم ِإذا لقى شيئا من هذه الحروف أداُة مثل )إن( التى معها الالم أو استفها

ِد  ( أال ترى قوله }ُثمه َبَدا َلُهم ِمن  َبع  عبدهللا َأم  زيد )َأو  لِئن( وَلو اكتَفوا بتلك األداة فلم ُيدخلوا َعليَها )َأن 
ُجُننهُه كان َصوابًا؛ كما قال الشاعر: ُجُننهُه{ لو قيَل: أن َلَيس   َما َرَأُوا اآلياِت َلَيس 

راَن َأحوى والمحلُّ َخصيبوخبهرتما أن إن  مها بين بيَشٍة * وَنج 
 فأدخل َأن  على إنما فلذلَك أجزنا دخولها على ما وصفت لك من سائر األدوات.

 
َنا َصاِلِحيَن { ُقوَب َناِفَلًة َوُكالًّ َجَعل  َحاَق َوَيع  َنا َلُه ِإس   } َوَوَهب 

 
ُقوَب نَ  َحاَق َوَيع  َنا َلُه ِإس   اِفَلًة...{وقوله: } َوَوَهب 

ة ألنه ولد الولد، كذلك بلغنى.  النافلة ليعقوب خاص 
 

َخَباِئَث ِإنهُهم  َكانُ  َمُل ال  َيِة الهِتي َكاَنت تهع  َناُه ِمَن ال َقر  ي  مًا َوِعل مًا َوَنجه َناُه ُحك  ٍء َفاِسِقيَن {} َوُلوطًا آَتي  َم َسو   وا  َقو 
 

َناُه...{   وقوله: }َوُلوطًا آَتي 

(3/160) 

 

َناه{، والنصب اآلخر على ِإضمار }واذكر لوطا{ أو  ب لوط من الهاء التى َرَجعت عليه من }آَتي  َنص 
ل السورة وإن لم يذكر فإنه الضمير إنما هو من الرسالة أو من الذكر  }ولقد أرسلنا{ أو ما يذكر فى أو 
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يَح{ فنصب )الريح( بفعل مضمر معلوم   معناه: إم ا سخ رنا، وإم ا آتيناه.َومثله }َوِلُسَلي ماَن الرِ 
 وكذلك قوله: }وُنوحًا إذ َناَدى{ فهو على ضمير الذكر.

وقوله: }َوَداُوَد َوُسَلي مان{ وجمع ما يأتيك من ذكر األنبياء فى هذه السورة نصبتهم على الَنَسق َعَلى 
 المنصوب بضمير الذكر.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنبياء (

 
ِمِهم  َشاِهِديَن {} َودَ  ِم َوُكنها ِلُحك  َقو  ِث ِإذ  َنَفَشت  ِفيِه َغَنُم ال  ُكَماِن ِفي ال َحر   اُووَد َوُسَلي َماَن ِإذ  َيح 

 
ِم...{  وقوله: }ِإذ  َنَفَشت  ِفيِه َغَنُم ال َقو 

ِم آخرين؛ فارتفعوا ِإلى داود، فقضى أله م بالغنم، النفش بالليل، وكانت غنمًا لقوم وقعت فى َكر  ل الَكر 
م إلى أهل الغنم فبلغ ذلك ُسليمان ابنه، فقال: غي ُر هذا كان أرفق بالفريقين. فعزم عليه دواد  وَدف ع الَكر 
م إلى  . فقال: أرى أن ُتدفَع الَغَنم إلى أهل الكرم فينتفعوا بألبانها وأوالدَها وأصوافَها، وُيدفَع الَكر  َلَيحُكمن 

عليه حتى يعود َكهيئته يوم ُأفِسد، فُذكر أن القيمتين كانتا فى هذا الحم أرباب الشاء ا فيقوموا 
َناَها ُسَلي َماَن{.  م  م. فذلك قوله: }َفَفهه مستويتين: قيمة ما نالوا من الغنم وقيمة ما َأفسدت الغنم من الَكر 

 وقوله: }َوُكنها لحكِمهم{.
َمِهَما شاِهِدين( َوٌة{ يريد: َأَخوين فما زاد.  وفى بعض القراءة: )َوُكنها ِلُحك  وهو مثل قوله: }َفإن  َكاَن َلُه إخ 

ِمِهم  َشاِهِديَن{ إذ َجَمع اثنين.  فهذا كقوله: }ِلُحك 
 

ِصَنُكم  مِ ن َبأ ِسُكم  َفَهل  َأنُتم  َشاِكُروَن { َناُه َصن َعَة َلُبوٍس لهُكم  ِلُتح   } َوَعلهم 
 

َناُه َصن َعَة لَ  ...{وقوله: }َوَعلهم  ِصَنُكم    ُبوٍس لهُكم  ِلُتح 
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ِصنكم( فمن قال: )لُيحصنكم( بالياء كان لتذكير اللهبوس. ومن  قال:  ِصَنكم( و )لُنح  و )لُيح 
صنكم( بالتاء ذهب إلى تأنيث الصنعة. وإن شئت َجَعلته لتأنيث الدروع ألنها هى اللبوس. ومن  )ِلُتح 

لنحصنكم نحن: وَعَلى هذا المعنى يجوز )لُيحصنكم( بالياء هللا من قرأ: )لُنحصنكم(، بالنون يقول: 
 بأسكم أيضًا.
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ٍء َعالِ  َنا ِفيَها َوُكنها ِبُكلِ  َشي  ِض الهِتي َباَرك  ِرِه ِإَلى اأَلر  ِري ِبَأم  يَح َعاِصَفًة َتج   ِميَن {} َوِلُسَلي َماَن الرِ 
 

ِض...{ ِرِه ِإَلى اأَلر  ِري ِبَأم   وقوله: }َتج 
ِرِه ِإَلى  ِري ِبَأم  كانت تجرى بسليمان إلى كل  موضع؛ ثم تعود به من يومه ِإلى منزله. فذلَك قوله }َتج 

ِض{.  اأَلر 
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنبياء (
 

َمُلوَن َعَماًل ُدوَن ذاِلَك َوُكنها َلُهم  َحاِفظِ  َياِطيِن َمن َيُغوُصوَن َلُه َوَيع   يَن {} َوِمَن الشه
 

َمُلوَن َعَماًل ُدوَن ذاِلَك...{  وقوله: }َوَيع 
ص. يريد ِسوى الغوص. من البناء.  دون الَغو 

وقوله: }َوُكنها َلُهم  َحاِفِظيَن{ للشياطين. وذلك أنهم كانوا ُيحفظوَن من إفساد ما يعملون فكان ُسليمان 
له بالعمل اآلخر، ألنه كا ن ِإذا فرغ ممها َيعمل فلم يكن له ُشُغل إذا فرغ بعُض الشياطين من عمله وك 

 َكر  على تهديم ما َبَنى فذلك قوله: }َوُكنها َلُهم  َحاِفِظيَن{.
 

َمًة مِ ن  ِعنِدَنا َوذِ  َلُه َوِمث َلُهم  مهَعُهم  َرح  َناُه أَه  َنا َما ِبِه ِمن ُضرٍ  َوآَتي  َتَجب َنا َلُه َفَكَشف  َرى ِلل َعاِبِديَن {} َفاس   ك 
 

}... َلُهم  مهَعُهم  َناُه أَه َلُه َوِمث   وقوله: }َوآَتي 
ُذكر أنه كان أليُّوب َسبعة بنيَن وسبع بناٍت فماُتوا فى بالئه. فلم ا كشفه هللا عنه أحيا هللا لُه بنيه 

َمًة{ فعلنا ذلكَ  َلُهم  مهَعُهم  َرح  َلُه َوِمث  َمًة. وبناِتِه، وُولد له بعد ذلك مثُلهم. فذلك قوله }أَه    َرح 
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ُلَماِت َأن اله اله ِإاله َأن ِدَر َعَلي ِه َفَناَدى ِفي الظُّ َت ُسب َحاَنَك } َوَذا النُّوِن ِإذ ذهَهَب ُمَغاِضبًا َفَظنه َأن لهن نهق 
 ِإنِ ي ُكنُت ِمَن الظهاِلِميَن {

 
ِدَر َعَلي ِه...{  وقوله: }َفَظنه َأن لهن نهق 

 نقدر عليه من العقوبة ما َقَدرنا.يريد أن لن 
وقوله: }َفَناَدى ِفي الظُُّلَماِت َأن اله اله ِإاله َأنَت{ يقال: ظلمة البحر، وبطِن الُحوت وِمعاها )مقصور( 
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 الذى كان فيه يونس فتلك الظلمات.
 

 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنبياء (
 

َناُه مِ  ي  َتَجب َنا َلُه َوَنجه ِمِنيَن {} َفاس   َن ال َغمِ  َوَكذاِلَك ُننِجي ال ُمؤ 
 

ِمِنيَن...{  وقوله: }َوَكذاِلَك ُننِجي ال ُمؤ 
القراء يقرءوَنها بنونين، وكتاَبها بنون واحدة. وذلك أن النون األولى متحركة والثاينة ساكنة، فال تظهر 

اكنة على اللسان، فلمها خفيت ُحِذفت.  السه
ى( بنوٍن واحدٍة ونصب )المؤمنين( كأنه احتمل اللحن وال نعلم لها  -لم فيما أع -وقد قرأ عاصم  )ُنجِ 

ى فنِوى  جهة إال  تلك؛ ألن ما لم يسم  فاعله إذا خال باسم َرفعه، إال أن يكون أضمر المصدر فى ُنج 
به الرفع ونصب )المؤمنين( فيكون كقولك: ُضرب الضرُب زيدًا، ثم تكنى عن الضرب فتقول: ُضِرَب 

َى النجاُء المؤمنين.ز   يدًا. وكذلك ُنجِ 
 

َجُه ِإنهُهم  َكاُنوا  ُيَساِرُعوَن ِفي ال َخي َراِت وَ  َنا َلُه َزو  َلح  َيى َوَأص  َنا َلُه َيح  َتَجب َنا َلُه َوَوَهب  ُعوَنَنا َرَغبًا } َفاس  َيد 
 َوَرَهبًا َوَكاُنوا  َلَنا خاِشِعيَن {

 
َنا َلُه َزو   َلح   َجُه...{وقوله: }َوَأص 

 يقول: كانت عقيمًا فجعلناها َتلد فذلك صالحها.
 

َناَها َواب َنَهآ آَيًة لِ ل َعاَلِميَن { وِحَنا َوَجَعل  َنا ِفيَها ِمن رُّ َجَها َفَنَفخ  َصَنت  َفر   } َوالهِتي َأح 
 

َجَها...{ َصَنت  َفر   وقوله: }َأح 
رون أنه َجيب ِدر عها ومنه ُنفخ فيها.   ذكر المفس 
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َنَهآ آَيًة{ )ولم يقل آيتين( ألن شأنهما واحد. ولو قيل: آيتين لكان َصَوابًا ألنها  َناَها َواب  وقوله: }َوَجَعل 
 َوَلدت وهى بكر، وتكلهم عيسى فى المهد؛ فتكون آيتين إذ اختلفتا.
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 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنبياء (
 

ُتُكم  ُأمه  ُبُدوِن {} ِإنه َهاِذِه ُأمه  ًة َواِحَدًة َوَأَنا  َربُُّكم  َفاع 
 

ُتُكم  ُأمهًة َواِحَدًة...{  وقوله: }ِإنه َهاِذِه ُأمه
تنصب )أم ة واحدة( َعَلى القطع. وقد َرَفع الحسن )أمتكم أمٌة واحدٌة( على أن يجعل األمة خبرًا ثم 

َوى{.َيُكر  على األمة الواحدة بالرفع على ني ة الخبر أيضًا؛ كقو   له: }َكاله إنهَها َلَظى َنزهاَعٌة ِللشه
ِش  َدى الُكَبر َنِذيٌر للَبَشِر{ الرفع على التكرير ومثله: )ُذو الَعر  وفى قراءة ُأَبى  فيما أعلم: )إنهها إَلح 

اٌل ِلَما ُيِريُد(.  الَمِجيُد َفعه
 

جِ  َناَهآ َأنهُهم  اَل َير  َلك  َيٍة أَه   ُعوَن {} َوَحَراٌم َعَلى َقر 
 

َناَهآ...{ َلك  َيٍة أَه   وقوله: }َوَحَراٌم َعَلى َقر 
قرأها ابن عباس. حدثنى بذلك غير واحد. منهم ُهَشيم عن داود عن عكرمة عن ابن عباس، وسفياُن 

ٌم(  عن عمير وعن ابن عباس. وحدثنى عمرو بن أبى المقدام عن  أبيه عن سعيد بن ُجَبير )َوِحر 
ثنى بعضهم عن يح ٌم َعَلى( وأهل المدينة والحسن )وَحراٌم( وحده يى بن وثاب وإبراهيم الَنَخعى  )وِحر 

 بألف. وحرام أفشى فى القراءة. وهو بمنزلة قولك: ِحل  وحالل، وحرم وحرام.
 

 } َحتهى ِإَذا ُفِتَحت  َيأ ُجوُج َوَمأ ُجوُج َوُهم  مِ ن ُكلِ  َحَدٍب َينِسُلوَن {
 

  َحَدٍب َينِسُلوَن...{وقوله: }َوُهم  مِ ن ُكل ِ 
 الحدب كل أكمة )ومكاٍن مرتفٍع(.

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) األنبياء (

 
َلٍة م ِ  َلَنا َقد  ُكنها ِفي َغف  ُد ال َحقُّ َفِإَذا ِهَي َشاِخَصٌة َأب َصاُر الهِذيَن َكَفُروا  ياَوي  َتَرَب ال َوع  ن  َهاَذا َبل  ُكنها } َواق 

   {َظاِلِمينَ 
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}... ُد ال َحقُّ َتَرَب ال َوع   وقوله: }َواق 
َناُه  : حتى إذا ُفتحت اقترب. ودخول الواو فى الجواب فى )َحت ى إذا( بمنزلة قوله -وهللا أعلم  -َمع 

َزُهم  ِبَجَهاِزهم َجَعل َقاَيَة( وفى قراءتنا  }َحتهي إذا َجاُءوَها َوُفِتَحت  َأبواُبها{. وفى قراءة عبدهللا )َفَلمها َجهه السه
َلَما َوَتلهُه ِلل َجبيِن َوَناَدي َناُه{ معناه ناديناه، وقال امرؤ القيس:  بغير واو. ومثله فى الصافات }َفَلمها َأس 

َنِقل ُن َخب ٍت ِذى ِقَفاف َعق  نا َساَحَة الحى  وانتحى * بَنا َبط   فلمها َأَجز 
 يريد انتحى.

اِخَصٌة َأب َصاُر الهِذيَن َكَفُروا { تكون )هى( عمادًا يصلح فى موضعها )هو( فتكون وقوله: }َفِإَذا ِهَي شَ 
َمى اأَلب َصاُر{ فجاء التأنيث ألن األبصار  كقوله: }إنهُه َأَنا هللُا الَعِزيُز الحِكيُم{ ومثله قوله: }َفإنهها اَل َتع 

َسابهم فجعل )هو( مؤن ثة والتذكير للعماد. وسمعت بعض العرب يقول: كان مره  ًة وهو ينفع الناَس َأح 
 عمادًا. وأنشدنى بعضهم:

 بثوب وديناٍر وشاة ودرهٍم * َفَهل ُهَو مرفوع بما َها هنا راُس 
 وإن شئت َجَعلت )هى( لألبصار كنيت عنها ثم أظهرت األبصار لتفسرها؛ كما قال الشاعر:

 أبى كعبلعمُر أبيها ال تقول َظعينتى * أاَل َفر عنى مالُك بن 
 فذكر الظعينة وقد َكَنى عنهما فى )َلعمر(.

 
ِ َحَصُب َجَهنهَم َأنُتم  َلَها َواِرُدوَن { ُبُدوَن ِمن ُدوِن ّللاه  } ِإنهُكم  َوَما َتع 

 
  وقوله: }َحَصُب َجَهنهَم...{
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ثنا محم ثنا أبو العباس قال حده د قال حدثنا الفراء ُذكر أن الَحَصب فى لغة أهل اليمن الحطب. حد 
ثنى قيس بن الربيع عن محمد بن الحكم الكاهلى  عن رجل سمع علي ًا يقرأ )َحَطب( بالطاء.  قال: حده

ثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثنى ابن أبى يحيى الَمَدنى  عن أبى  حد 
يى عن ابن عباس أنه قرأ الحويرث َرَفعه إلى عاِئشة أنها قرأت )َحَطُب( كذلك. وبإس   َناٍد البن أبى َيح 

)َحَضب( بالضاد. وكلُّ ما هيهجت به النار َأو  أوقدتها به فهو َحَضب. وأمها الَحَصب فهو فى معنى 
 لغة نجد: ما رميت به فى النار، كقولك: حصبت الرجل أى رميته.

 
ِجلِ  ِلل ُكُتِب كَ  َمآَء َكَطيِ  السِ  ِوي السه َم َنط  َنآ ِإنها ُكنها َفاِعِليَن {} َيو  دًا َعَلي  َل َخل ٍق نُِّعيُدُه َوع   َما َبَدأ َنآ َأوه
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َمآَء...{ ِوي السه َم َنط   وقوله: }َيو 
ِوى( كما قيل )نطوى( بالنون َجاز. َوى( ولو قيل )َيط   بالنون والتاء )ُتط 

( بالتثقيل. ِجل   واجتمعت القراء على )الس 
ِحيفة. فانقطع الكالم عند الكتب، ثم وَأكثرهم يقول )للِكتَ  : الصه ِجل  َحاب َعبدهللا )للُكُتب( والس  اِب( وأص 

ل  َل َخل ٍق نُِّعيُدُه{ فالكاف للَخل ق كأنك قلت: نعيد الخلق كما بدأنهم )َأو  تأنف فقال }َكَما َبَدأ َنآ َأوه اس 
 َمر ة(.

َنآ{ كقولك َحق ًا علينا. دًا َعَلي   وقوله }َوع 
 

 ي الواردة في آيات سورة ) األنبياء (المعان
 

اِلُحوَن { َض َيِرُثَها ِعَباِدَي الصه ِر َأنه اأَلر  ِد الذِ ك  ُبوِر ِمن َبع  َنا ِفي الزه  } َوَلَقد  َكَتب 
 

اِلُحوَن...{ َض َيِرُثَها ِعَباِدَي الصه  وقوله: }َأنه اأَلر 
َم الِذيَن َكاُنوا يقال: َأرض الجنهة. ويقال: إنها األرض التى ُوِعده َرث َنا الَقو  ا بنو اسرائيل، مثل قوله: }َوَأو 

َض َومغاِرَبها{. َعفوَن مَشاِرَق األر  َتض   ُيس 
 

ٍم َعاِبِديَن {  } ِإنه ِفي َهاَذا َلَباَلغًا لِ َقو 
 

  وقوله: }ِإنه ِفي َهاَذا َلَباَلغًا...{
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 أى فى القرآن.
 

ِلُموَن {} ُقل  ِإنهَمآ ُيوَحى إِ   َليه َأنهَمآ الهُكم  اله َواِحٌد َفَهل  َأنُتم  مُّس 
 

}...  وقوله: }ُيوَحى ِإَليه َأنهَمآ الهُكم 
( ألن )ُيوَحى( يقع عليها و )إنهما( بالكسر يجوز. وذلك َأنها َأداة كما وصفت لك  وجه الكالم )فتح َأنه

 من قول الشاعر:
  ** ... َأن  إنهما َبي َن ِبيَشةٍ 
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( كأنه قيل: إنما يوحى إلى َأن  إنهما إلهكم إله واحد.  فتلقى )أن 
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ِري َلَعلهُه ِفت َنٌة لهُكم  َوَمَتاٌع ِإَلى ِحيٍن {  } َوِإن  َأد 
 

ِري...{  وقوله: }ِإن  َأد 
 رفع على معنى ما أدرى.

 
ُكم ِبال حَ  َتَعاُن َعَلى َما َتِصُفوَن {} َقاَل َربِ  اح  َماُن ال ُمس   قِ  َوَربَُّنا الرهح 

 
}... ُكم ِبال َحقِ   وقوله: }َقاَل َربِ  اح 

َكُم بالحق( ترفع )أحكم( وتهمز ألفها. ومن قال قل ربى  م: مسألة سألها ربهه. وقد قيل: )قل َرب ى أح  َجز 
 ُكم  موصولة كانت فى موضع نصب بالنداء.أحكم بالحق كان موضع ربى رفعًا ومن قال: ربِ  اح  

 
 المعاني الواردة في آيات سورة ) الحج (

 
َلَها َوَتَرى النهاَس ُسَكا ٍل َحم  َضَعت  َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحم  ِضَعٍة َعمهآ َأر  َهُل ُكلُّ ُمر  َنَها َتذ  َم َتَرو  َرى َوَما } َيو 

ِ شَ   ِديٌد {ُهم ِبُسَكاَرى َواَلِكنه َعَذاَب ّللاه
 

ِضَعٍة...{ َهُل ُكلُّ ُمر   قوله: }َتذ 
ِهل كله مرضعة وأنت تريد الساَعة  ِضَعة( النهم َجَعلوا الفعل لَها. ولو قيل: ُتذ  رفعت القراُء )كلُّ ُمر 

أنها ُتذهل أَهَلها كان وجهًا. ولم أسمع َأحدًا قرأ به والمرضعة: األم . والمرِضع: التى مَعها َصبى  
و قيل فى األم : مرضع ألنه الرضاع ال يكون إال من اإلناث فيكون مثل قولك: طامث ُترضعه. ول

: مرضعة َكان َصَوابًا.   وَحاِئض. ولو قيل فى التى َمَعَها َصبى 
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