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 يمحالر  الرمحن بسم اللّ 

 املقدمة

 مت عمل هذا امللف خلدمة الباحثني وطالب العلم. 
 ت العشر من طريق طيبة النشرااعتماد القراء مت. 

  وبعض ما يلحق هبا من قسم األصولاعتماد القراءات الفرشية فقط مت. 

 مع توثيقها من , يف كتاب النشر البن اجلزري مت ترتيب القراءات وفق ورودها
 .الكتاب ابالعتماد على طبعة جممع امللك فهد

  قبل بيان  خبط الوورد ابلرسم اإلمالئيقمت بكتابة الكلمة القرآنية املختلف فيها
فإذا أردت البحث عن كلمة , القراءات فيها ليسهل البحث عنها يف امللف

يف خانة  برمسها اإلمالئي معينة ما عليك إال أن تضع الكلمة املختلف فيها فقط
 .مث اضغط زر حبث عن التايل البحث دون زايدات وفق قراءة حفص

 صوهلا وفق قراءة إذا اجتمع عدد من القراء على قراءة معينة فإين أضبط أ
وتوسط  فإن مل يكن حفص بينهم ضبطتها على التحقيق وعدم اإلمالة, حفص

ها تفإن اجتمعوا على أصل من األصول أو انفرد قارئ بقراءة ضبط, املنفصل
 .وفق قراءهتم أو قراءته

 ومصحف قراءة ورش وقالون , مت عمل امللف اعتمادا على مصحف اجملمع وورد
فالبد من تثبيت خطوط هذه , -عض القراءاتيف ب– ودوري أيب عمرو

 .املصاحف على جهازك أوال
 فال تبخل علي إبرسال مالحظاتك , هذا العمل عمل بشري ال خيلو من أخطاء

ألقوم بتعديلها وتصحيحها  com.saed@hotmail.moعلى اإلمييل: 
 .أوال أبول

  د.  :اإلعداد واملراجعةوساعد يف , : حممد سعيد جنيبامللفقام إبعداد هذا
  .حممد إبراهيم عناينو  مدثر خريي, والباحثان: أمري الديب,

mailto:mo.saed@hotmail.com
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 اإلدغام الكبري

 بيت طائفة

ألن التاء من خمرج الطاء  [81: سورة النساء] ﴾آئَِفة  َبيَّت طَّ ﴿: (1)قراءة أيب عمرو ومحزة
 .(2)ستنتقل ابإلدغام إىل حرف أقوى من التاء وقوى ذلك أن التاء, فأشبها املثلني

على  [81: النساءسورة ] ﴾َبيََّت َطآئَِفة  ﴿: (3)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو ومحزة
وألن التاء متحركة منفصلة الم الفعل وليست بتاء أتنيث فقويت ابحلركة وبعد , األصل

 .(4)اإلدغام فيها

 أتعدانين

ٓ ﴿: (5)قراءة هشام تَعَِدا
َ
ٓ نأ على إدغام النون األوىل يف الثانية  [17: األحقافسورة ] ﴾ّنِ

 . (6)استخفافا الستثقال اجتماع مثلني متحركني

تَعَِدانِِنٓ ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا هشام
َ
 [17: األحقافسورة ] ﴾أ

 أمتدونين
                                                           

 . 3/762, النشر 2/648انظر: املصباح الزاهر ( 1)

 .1/393انظر: الكشف ( 2)

 . 3/762, النشر 2/648انظر: املصباح الزاهر ( 3)

 .1/393انظر: الكشف ( 4)

 . 3/762, النشر 2/833انظر: بستان اهلداة ( 5)

 . 275, 2/274انظر: الكشف ( 6)

 . 3/762, النشر 2/833انظر: بستان اهلداة ( 7)
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وٓ ﴿ :(1)قراءة محزة ويعقوب تُِمدُّ
َ
على اإلدغام اللتقاء  [36: النملسورة ] ﴾بَِمال   ۦنِّ نأ

 .(2)مثلني

ونَِن بَِمال  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا محزة ويعقوب تُِمدُّ
َ
على  [36: النملسورة ] ﴾أ

والثانية: نون الوقاية وهي اليت تدخل مع , النون األوىل: عالمة الرفع يف الفعل, األصل
فتكسره فتقول: الياء يف ضمري املتكلم املنصوب لتقي الفعل عن أن تتصل به الياء 

ولوال النون , فتبقى الم الفعل على حاهلا قبل اتصال الضمري هبا, ضربين ويضربين
 . (4)النكسرت الم الفعل ملالصقة الياء هلا

 مكين

َنِن ﴿: (5)قراءة ابن كثري  .(6)على األصل [95: الكهفسورة ] ﴾قَاَل َما َمكَّ

ّنِ قَاَل َما ﴿: (7)قراءة كل القراء عدا ابن كثري
على اإلدغام  [95: الكهفسورة ] ﴾َمكَّ

 .(8)استخفافا الجتماع مثلني متحركني يف كلمة

 أتمنا

                                                           
 . 3/762, النشر 132انظر: تلخيص ابن بليمة ص( 1)

 . 2/160انظر: الكشف ( 2)

 . 3/762, النشر 132انظر: تلخيص ابن بليمة ص( 3)

 . 2/160انظر: الكشف ( 4)

 . 3/763, النشر 608انظر: جامع البيان ص( 5)

 . 2/78انظر: الكشف ( 6)

 . 3/763, النشر 608انظر: جامع البيان ص( 7)

 . 2/78انظر: الكشف ( 8)
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 َمالََك ََل تَ ﴿ :(1)قراءة أيب جعفر
 
 [11: يوسفسورة ] ﴾َمنَّاأ

 َمالََك ََل تَ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر
 
 [11: يوسفسورة ] ﴾نَّاَ۬مأ

  

                                                           
 . 3/763انظر: النشر ( 1)

 . 3/763انظر: النشر ( 2)
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 ابب هاء الكناية

 هللاعليه , أنسانيه

نَسىٰنِيهُ ﴿ :(1)قراءة حفص
َ
ٓ أ َ ﴿ [63: الكهفسورة ] ﴾َوَما : الفتحسورة ] ﴾َعَٰهَد َعلَي ُه ٱّللَّ

على األصل بصلة اهلاء بواو مث حذف الواو لسكوهنا وسكون الالم بعدها فبقيت  [10
 .(2)يف الضمة

نَسىٰنِيهِ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا حفص
َ
ٓ أ  َعَٰهَد َعلَي هِ ﴿ [63: الكهفسورة ] ﴾َوَما

 َ على إبدال ضمة اهلاء كسرة للياء اليت قبلها ألن الكسرة ابلياء  [10: الفتحسورة ] ﴾ٱّللَّ
وهي أخف بعد الياء فانقلبت الواو ايء وحذفت لسكوهنا وسكون الالم , أشبه

 .(4)بعدها

 يتقهو 

هِ ﴿: (5)قراءة حفص َ َويَتَّق  َش ٱّللَّ تشبيها لـ , التخفيفعلى  [52: النورسورة ] ﴾َويَخ 
وكان جيب على من أسكن القاف أن , وهو ضعيف ال جيوز إال يف الشعر, تقه بـ كتف

لكن , يضم اهلاء ألن هاء الكناية إذا سكن ما قبلها ومل يكن ايء ضمت حنو: منه وعنه
وأبقى اهلاء على كسرهتا اليت كانت عليها مع  , ملا كان سكون القاف عارضا مل يعتد به

                                                           
 . 3/766, النشر 197انظر: الغاية البن مهران ص( 1)

 . 2/280انظر: الكشف ( 2)

, ويقرأ ابن كثري ابلصلة والباقون بدون 3/766, النشر 197انظر: الغاية البن مهران ص( 3)
 صلة. 

 . 281, 2/280انظر: الكشف ( 4)

 . 3/770, النشر 344انظر: تلخيص أيب معشر ص( 5)
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ألن الياء احملذوفة اليت قبل اهلاء مقدرة منوية فبقي , اف ومل يصل اهلاء بياءكسر الق
  .(1)احلذف على الياء اليت بعد اهلاء على أصله

َ َوَيتَّقِ ﴿: (2)قراءة كل القراء عدا حفص َش ٱّللَّ على  [52: النورسورة ] ﴾ۦهِ َوَيخ 
 .(3)األصل

 أرجه

ر جِ ﴿: (4)وشعبة خبلفهقراءة ابن كثري وأيب عمرو ويعقوب وهشام 
َ
سورة ] ﴾هُ ـ   أ

 [36: الشعراء, 111: األعراف

ر جِ ﴿: (5)قراءة ابن ذكوان
َ
 [36: الشعراء, 111: األعرافسورة ] ﴾هِ ـ   أ

ر ِجه  ﴿: (6)حفص ومحزةقراءة 
َ
 [36: الشعراء, 111: األعرافسورة ] ﴾أ

: (7)قراءة انفع وشعبة يف وجهه الثاين والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر
ر ِجهِ ﴿
َ
 [36: الشعراء, 111: األعرافسورة ] ﴾أ

اهلمز وتركه لغان يقال: أرجيته وأرجأته وإسكان اهلمزة فيه أو حذف الياء علم 
                                                           

 . 142, 2/141انظر: الكشف ( 1)

م من , ومنهم من يسكن اهلاء ومنه3/770, النشر 344انظر: تلخيص أيب معشر ص( 2)
 يكسرها ومنهم من يصلها.

 . 2/142انظر: الكشف ( 3)

 , ومنهم من يصل اهلاء ومنهم من يضمها دون صلة.3/781, النشر 287انظر: السبعة ص( 4)

 . 3/781, النشر 288انظر: السبعة ص( 5)

 . 3/781, النشر 288, 287انظر: السبعة ص( 6)

 صل اهلاء ومنهم من يكسرها دون صلة. , ومنهم من ي3/781, النشر 287انظر: السبعة ص( 7)
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 .(1)البناء على قول البصريني وعلم اجلزم على قول الكوفيني

ومن حذف , صلة اهلاء بواو: على األصل فاعتد ابهلاء حاجزا بني اهلمزة والواو
ومل يتعد ابهلاء حاجزا خلفائها فحذف الواو اللتقاء الساكنني على مذهب سيبويه الواو 

 .(2)وقيل: حذفت الواو استخفافا واكتفي ابلضمة الدالة عليها, وأكثر البصريني

, فانقبلت الواو ايء صلة اهلاء ابلياء: أبدل من ضمة الياء كسرة للكسرة اليت قبلها
 .(3)حذف الواو ومن حذف الياء فعلى وجه العلة يف

فأسكن للبناء , إسكان اهلاء: على نية الوقف عليها أو على توهم أهنا الم الفعل
 .(4)أو للجزم

حذف الياء وعدم اهلمز: على إجراء الكلمة على أصلها قبل حذف الياء األوىل 
فكأنه حذف الياء الثانية لسكوهنا وسكون الياء األوىل مث حذف الياء األوىل للبناء 

 .(5)فبقيت الثانية على حذفها ومل يعتد حبذف الياء األوىل وللجزم

 بيده

ِ ﴿: (6)قراءة رويس  [83يس: , 88املؤمنون: , 249, 237: سورة البقرة] ﴾بِيَِده

                                                           
 . 1/470انظر: الكشف ( 1)

 . 471, 1/470انظر: الكشف ( 2)

 . 1/471انظر: الكشف ( 3)

 . 1/471انظر: الكشف ( 4)

 . 1/471انظر: الكشف ( 5)

 . 3/782, النشر 2/599انظر: املصباح الزاهر ( 6)
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يس: , 88املؤمنون: , 249, 237: سورة البقرة] ﴾بَِيِدهِۦ﴿:(1)قراءة كل القراء عدا رويس
83] 

 ترزقانه

َزقَانِهِ ﴿ :(2)خبلفهماقراءة قالون وابن وردان   [37: يوسفسورة ] ﴾تُر 

َزقَانِهِۦٓ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا قالون وابن وردان يف وجههما الثاين سورة ] ﴾تُر 
 [37: يوسف

 به انظر

 [46: األنعامسورة ] ﴾ٱنُظر   بُِه  ﴿: (4)قراءة ورش خبلفه

 [46: األنعامسورة ] ﴾بِهِِۗ ٱنُظر  ﴿: (5)قراء كل القراء عدا ورش يف وجه

 ألهله امكثوا

ُكُثوٓاْ ﴿: (6)قراءة محزة لُِه ٱم  ه 
َ
على أصل اهلاء موصولة  [29: القصص, 10:طهسورة ] ﴾ِِل

بواو للتقوية فلقيت الواو وهي ساكنة امليم من امكثوا وهي ساكنة فحذفت اللتقاء 

                                                           
 . 3/782, النشر 2/599انظر: املصباح الزاهر ( 1)

 . 3/782, النشر 607انظر: املستنري ص( 2)

 . 3/782, النشر 607انظر: املستنري ص( 3)

 . 3/783, النشر 2/673انظر: املصباح الزاهر ( 4)

 . 3/783, النشر 2/673انظر: املصباح الزاهر ( 5)

 . 3/783, النشر 621انظر: جامع البيان ص( 6)
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 .(1)الساكنني وبقيت الضمة تدل عليها

ْ ﴿: (2)قراءة كل القراء عدا محزة ُكُثوٓا لِهِ ٱم  ه 
َ
على  [29: القصص, 10:طهسورة ] ﴾ِِل

 .(3)إبدال ضمة اهلاء كسرة للكسرة اليت قبلها فانقلبت الواو ايء

                                                           
 . 2/95انظر: الكشف ( 1)

 . 3/783, النشر 621انظر: جامع البيان ص( 2)

 . 2/95انظر: الكشف ( 3)
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 ابب اهلمزتني من كلمة

 أن يؤتى

َحد  ﴿ :(1)قراءة ابن كثري
َ
ََتٰ أ أدخل ألف االستفهام  [73: عمرانآل سورة ] ﴾َء۬ان يُؤ 

وأن يف موضع نصب بفعل مضمر أو رفع على , قالوهعلى أن ليؤكد اإلنكار الذي 
 .(2)االبتداء واخلرب تصدقون فتكون من ابب االشتغال

َحد  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا ابن كثري
َ
ََتٰٓ أ ن يُؤ 

َ
على أن  [73: عمرانآل سورة ] ﴾أ

النفي األول عامل فيها فهي يف موضع جر على قول اخلليل ابخلافض احملذوف ويف 
على قول غريه لعدم اخلافض وتقديره: ال تصدقوا أبن يؤيت أحد مثل ما  موضع نصب

 . (4)أوتيتم

 ءأعجمي

َجِمّ  وََعَرِبّ   ﴿: (5)قراءة قنبل وهشام ورويس خبلفهم ع 
َ
على أن  [44 :فصلتسورة ] ﴾أ

الكالم كله خرب حكاية عن قول الكفار أهنم قالوا: لوال فصلت آايت القرآن بعضه 
  .(6)عريبأعجمي وبعضه 

                                                           
 . 3/885, النشر 460انظر: التبصرة ص( 1)

 . 1/348انظر: الكشف ( 2)

 . 3/885, النشر 460انظر: التبصرة ص( 3)

 . 1/348انظر: الكشف ( 4)

 . 3/886, النشر 494انظر: اهلادي ص( 5)

 . 2/248انظر: الكشف ( 6)
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َجِمّ  وََعَرِبّ   ﴿: (1)قراءة كل القراء عدا قنبل وهشام ورويس يف وجههم الثاين  ﴾َء۬اع 

على االستفهام واإلنكار منهم لذلك كأهنم قالوا: أقرآن أعجمي ونيب  [44 :فصلتسورة ]
 .(2)عريب كيف يكون هذا

 أذهبتم

ذ َهب تُم  ﴿: (3)العاشرقراءة انفع وأيب عمرو وعاصم ومحزة والكسائي وخلف 
َ
أ

على لفظ اخلرب ألنه غري استخبار إمنا هو تقرير وتوبيخ  [20: األحقافسورة ] ﴾َطّيَِبٰتُِكم  
 .(4)فاملعىن: يدل على األلف احملذوفة ولفظ التهدد والوعيد

ذ َهب ُتم  َطّيَِبٰتُِكم  ءَ ﴿: (5)قراءة ابن كثري وابن عامر وأيب جعفر ويعقوب
َ
سورة ] ﴾أ

  .(6)على معىن التقرير والتوبيخ الذي أييت بلفظ االستفهام [20: األحقاف

 أن كان

ن ََكَن َذا ﴿: (7)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وحفص والكسائي وخلف العاشر
َ
أ

أن يف موضع نصب بفعل مضمر دل  ـعلى أنه إخبار ف [14: القلمسورة ] ﴾١٤َمال  َوَبننَِي 
                                                           

, مع التنبه إىل اختالفهم يف التسهيل واإلدخال 3/886, النشر 494انظر: اهلادي ص( 1)
 وعدمهما.

 . 2/248انظر: الكشف ( 2)

 . 3/887, النشر 2/979انظر: املصباح الزاهر ( 3)

 . 2/274انظر: الكشف ( 4)

, مع التنبه إىل اختالفهم يف التسهيل 3/887, النشر 2/979انظر: املصباح الزاهر ( 5)
 واإلدخال وعدمهما.

 . 2/273ظر: الكشف ان( 6)

 . 3/888, النشر 443انظر: املبسوط ص( 7)
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وال يعمل يف أن تتلى وال قال , عليه الكالم تقديره اجلحد: ألن كان أو أتكفر ألن كان
وال يعمل املضاف إليه فيما قبل املضاف وألن قال جواب , ألن إذا مضافة إىل تتلى

ول الشرط وال يعمل يف اجلواب فيما قبل الشرط ألن حكم العامل أن يكون قبل املعم
  .(1)فيه

ن ََكَن َذا َمال  َوبَننَِي ءَ ﴿: (2)قراءة ابن عامر وشعبة ومحزة وأيب جعفر ويعقوب
َ
 ﴾١٤أ

 . (3)على إدخال مهزة االستفهام على معىن التوبيخ والتقرير للمخرب عنه [14: القلمسورة ]

 آمنتم

: طه, 123 :األعرافسورة ] ﴾َءاَمنُتم﴿: (4)قراءة حفص ورويس وورش وقنبل خبلفهما

وإمنا حذفت ألف االستفهام , على لفظ اخلرب الذي معناه االستفهام [49: الشعراء, 71
من اللفظ استخفافا وحسن ذلك ألن ما يف الكالم من معىن التوبيخ والتقريع من فرعون 

 .(5)للسحرة يدل على االستفهام الذي معناه اإلنكار منه لفعلهم اإلميان

َٰمنُتم﴿ :(6)ورويس وورش وقنبل خبلفهماقرءاة كل القراء عدا حفص 
َ
سورة ] ﴾َءأ

                                                           
 . 2/331انظر: الكشف ( 1)

, مع التنبه إىل اختالفهم يف التسهيل واإلدخال 3/888, النشر 443انظر: املبسوط ص( 2)
 وعدمهما.

 . 2/331انظر: الكشف ( 3)

 .3/893, النشر 290انظر: السبعة ص( 4)

 .1/473انظر: الكشف ( 5)

 , مع التنبه إىل اختالفهم يف التسهيل وعدمه.3/893, النشر 290انظر: السبعة ص( 6)
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 .(1)على األصل [49: الشعراء, 71: طه ,123: األعراف

 .(2)قراءة قنبل: ابلواو بدل من اهلمزة األوىل النضمام ما قبلها وهي مفتوحة

 إنكم لتأتون

تُوَن ٱلرَِّجاَل ﴿: (3)قراءة انفع وحفص وأيب جعفر
 
على  [81: األعرافسورة ] ﴾إِنَُّكم  ََلَأ

فلم حيسن إدخال ألف , على جعل إنكم لتأتون تفسريا للفاحشة املذكورة, اخلرب
 .(4)االستفهام عليه ألهنا تقطع ما بعدها مما قبلها

تُوَن ٱلرَِّجاَل ﴿: (5)قراءة كل القراء عدا انفع وحفص وأيب جعفر
 
ءِنَُّكم  ََلَأ

َ
سورة ] ﴾أ

ألنه ملا رأى أأتتون الفاحشة وما بعده  , معىن التوبيخعلى االستفهام وفيه  [81: األعراف
فبىن اجلملتني , لتأكيد التوبيخ هلم والتقرير, كالما اتما ابتدأ ابجلملة الثانية ابالستفهام
 .(6)على كالمني كل واحد قائم بنفسه يف معناه

 إن لنا ألجرا

ًراإِنَّ ََلَا ﴿: (7)قراءة انفع وابن كثري وحفص وأيب جعفر ج 
َ
 [113: األعرافسورة ] ﴾َِل

, على إرادة اإللزام وذلك أهنم ألزموا فرعون أن جيعل هلم أجرا إن غلبوا, على لفظ اخلرب
                                                           

 .1/473انظر: الكشف ( 1)

 .474, 1/473انظر: الكشف ( 2)

 .3/899, النشر 285انظر: السبعة ص( 3)

 .1/468انظر: الكشف ( 4)

 دمهما., وهم على أصوهلم يف التسهيل واإلدخال وع3/899, النشر 285انظر: السبعة ص( 5)

 .1/468انظر: الكشف ( 6)

 .3/899, النشر 289انظر: السبعة ص( 7)
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وقيل: إمنا قطعوا ذلك ألنفسهم يف حكمهم إن , فلم يستفهموه عن ذلك إمنا ألزموه إايه
وجيوز أن تكون على , فاملعىن: جيب لنا األجر إن غلبنا, غلبوا فلهم األجر عند أنفسهم

وجه االستفهام أيضا لكن حذفت األلف لداللة احلال على ذلك ولقول فرعون: 
 .(1)نعم

: (2)قراءة أيب عمرو وابن عامر وشعبة ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
ًرا﴿ ج 

َ
ءِنَّ ََلَا َِل

َ
استخربوا فرعون: هل , على االستفهام واالستخبار [113: األعرافسورة ] ﴾أ

مل يقطعوا على فرعون بذلك إمنا استخربوه , جيعل هلم أجرا إن غلبوا أو ال جيعل ذلك هلم
 .(3)هل يفعل ذلك

 ءأنك ألنت

نَت ﴿: (4)قراءة ابن كثري وأيب جعفر
َ
, على لفظ اخلرب [90: يوسفسورة ] ﴾إِنََّك َِل

واستغنوا عن ألهنم ملا عرفوا يوسف وتيقنوا أنه هو أتوا بـ إن اليت لتأكيد ما بعدها 
 .(5)االستخبار ألنه شيء قد ثبت عندهم فال معىن لالستخبار عنه

نَت ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب جعفر
َ
ءِنََّك َِل

َ
على  [90: يوسفسورة ] ﴾أ

                                                           
 .473, 1/472انظر: الكشف ( 1)

, مع التنبه إىل اختالفهم يف التسهيل واإلدخال 3/899, النشر 289انظر: السبعة ص( 2)
 وعدمهما.

 .473, 1/472انظر: الكشف ( 3)

 .3/899, النشر 2/561انظر: املبهج ( 4)

 . 2/14انظر: الكشف ( 5)

, مع التنبه إىل اختالفهم يف التسهيل واإلدخال 3/899, النشر 2/561انظر: املبهج ( 6)
 وعدمهما.
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إمنا أتوا بلفظ , االستفهام الذي معناه اإللزام واإلثبات مل يستخربوا عن أمر جهلوه
 .(1)أنه هو يوسف حيققون به ما صح عنهم من

 ءأذا ما مت

ن﴿: (2)قراءة ابن ذكوان خبلفه ِ
الذي , على اخلرب [66: مرميسورة ] ﴾َذاإِ َسُٰن َوَيُقوُل ٱۡل 

  .(3)معناه التوبيخ والتقرير

ن﴿: (4)قراءة كل القراء عدا ابن ذكوان يف وجه ِ
ءِذَاَويَُقوُل ٱۡل 

َ
 [66: مرميسورة ] ﴾َسُٰن أ

   .(5)االستفهام فيها على معىن التوبيخ والتقرير للمخرب عنهعلى أنه أدخل مهزة 

 إان ملغرمون

ءِ ﴿: (6)قراءة شعبة
َ
َرُموَن أ على االستفهام الذي معناه  [66: الواقعةسورة ] ﴾٦٦نَّا لَُمغ 

  .(7)اإلنكار واجلحود للعذاب واهلالك الذي ينزل هبم لكفرهم

                                                           
 . 2/14انظر: الكشف ( 1)

 .3/899, النشر 618انظر: جامع البيان ص( 2)

 . 2/90انظر: الكشف ( 3)

هم يف التسهيل واإلدخال , مع التنبه إىل اختالف3/900, النشر 618انظر: جامع البيان ص( 4)
 وعدمهما.

 . 2/90انظر: الكشف ( 5)

 .3/899, النشر 2/1013انظر: املصباح الزاهر ( 6)

 . 2/305انظر: الكشف ( 7)
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َرُموَن إِنَّا ﴿: (1)قراءة كل القراء عدا شعبة على لفظ  [66: الواقعةسورة ] ﴾٦٦لَُمغ 
 .(2)اخلرب

  االستفهام املكرر, إنكم, ءأان, ءأذا

ءِذَا﴿املوضع األول: 
َ
 ,67: النمل ,82: املؤمنون ,98, 49: اإلسراء ,5: الرعدسورة ] ﴾أ

ءِنَُّكم  ﴿ [53, 16: الصافات ,10: السجدة
َ
ءِنَّا﴿ [28: العنكبوتسورة ] ﴾أ

َ
سورة ] ﴾َيُقولُوَن أ

 [11, 10: النازعات

: السجدة ,67: النمل ,82: املؤمنون ,98, 49: اإلسراء ,5: الرعدسورة ] ﴾إِذَا﴿ املوضع األول:
 [11, 10: النازعاتسورة ] ﴾َيُقولُوَن إِنَّا﴿ [28: العنكبوتسورة ] ﴾إِنَُّكم  ﴿ [53, 16: الصافات ,10

ءِنَّا﴿املوضع الثاين: 
َ
, 10: السجدة ,82: املؤمنون ,98, 49: اإلسراء ,5: الرعدسورة ] ﴾أ

ئِنَّا﴿ [47: الواقعة, 53, 16: الصافات
َ
ءَِذا﴿ [67: النملسورة ] ﴾أ

َ
 [11, 10: النازعاتسورة ] ﴾أ

, 10: السجدة ,82: املؤمنون ,98, 49: اإلسراء ,5: الرعدسورة ] ﴾إِنَّا﴿ املوضع الثاين:
َنا﴿ [47: الواقعة, 53, 16: الصافات  [11, 10: النازعاتسورة ] ﴾إَِذا﴿ [67: النملسورة ] ﴾إنَّ

االستفهام يف املوضعني: على األصل يف التقرير واإلنكار أو التوبيخ بلفظ 
 .(3)االستفهام ففيه معىن املبالغة والتوكيد

اإلخبار يف أحدمها واالستفهام يف الثاين: على االستغناء بلفظ االستفهام يف 
وأيضا فإن ما , داللة األول على الثاين كداللة الثاين على األولإذ , أحدمها عن اآلخر

                                                           
, مع التنبه إىل اختالفهم يف التسهيل 3/899, النشر 2/1013انظر: املصباح الزاهر ( 1)

 واإلدخال وعدمهما.

 . 2/305انظر: الكشف ( 2)

 . 2/21الكشف  انظر:( 3)
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بعد االستفهام الثاين يف أكثر هذه املواضع تفسري للعامل األول يف إذا اليت دخل عليها 
  .(1)حرف االستفهام

 .(2)راجع تفصيل اختالف القراء يف هذا الباب يف النشر

 به السحر

ٓ ءَ  بِهِۦٓ ﴿ :(3)قراءة أيب عمرو وأيب جعفر رُ ا ح  على جعل ما  [81: يونسسورة ] ﴾لّسِ
يف موضع رفع ابالبتداء وجئتم به اخلرب مث أبدل السحر من ما فلحقته ألف , استفهاما

فـ كم , االستفهام لتدل على االستفهام كما تقول: كم مالك أعشرون أم ثالثون
البدل واملبدل منه فدخلت عليها ألف االستفهام ليتفق , استفهام وعشرون بدل من كم

وال خرب لـ السحر ألن خرب األول املبدل منه يغين , وهو استفهام تقريري, يف االستفهام
 .(4)عن خرب املبدل

رُ ﴿ :(5)قراء كل القراء عدا أيب عمرو وأيب جعفر ح  على  [81: يونسسورة ] ﴾بِهِ ٱلّسِ
  .(6)والسحر خرب االبتداءجعل ما مبعىن الذي يف موضع رفع ابالبتداء وجئتم به صلة ما 

                                                           
 . 2/21انظر: الكشف ( 1)

 .903, 3/901انظر: النشر ( 2)

 .3/911, النشر 311انظر: التيسري ص( 3)

 . 1/521انظر: الكشف ( 4)

 .3/911, النشر 311انظر: التيسري ص( 5)

 . 1/521انظر: الكشف ( 6)
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 ابب اهلمز املفرد

 والصابئون, والصابئني

ِٰب ﴿: (1)قرءاة انفع وأيب جعفر ٰبُ ﴿ [62: سورة البقرة] ﴾نيَ  َوٱلصَّ : سورة املائدة] ﴾ونَ َوٱلصَّ

أبدل منها ايء مضمومة أو واوا مضمومة مث ألقى حركتهما على ما , على التخفيف [69
وقيل: , حرف العلة فاجتمع ساكنان فحذف األول منهماقبلهما استثقاال للضم على 

يف هو من صبا يصبو إذا فعل ما ال جيب فعله فيكون من الناقص حذفت المه 
 .(2)اجلمع

ِٰب ﴿: (3)قراء كل القراء عدا انفع وأيب جعفر  [62: سورة البقرة] ﴾نيَ   َِوٱلصَّ

ِٰب ﴿  .(4)مهزةمن صبأ فالم الفعل  [69: سورة املائدة] ﴾ونَ   ُ َوٱلصَّ

 والالئي, الالئي

ٰٓ ﴿: (5)قراءة ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر سورة ] ﴾يـ ِ ٱلَّ

  .(6)على األصل ألنه مبنزلة الاليت فاهلمزة إبزاء التاء [4: الطالق, 2: اجملادلة, 4: األحزاب

                                                           
 . 3/953, النشر 254انظر: التذكرة البن غلبون ص( 1)

 . 247, 1/246انظر: الكشف ( 2)

 . 3/953, النشر 254انظر: التذكرة البن غلبون ص( 3)

 . 246انظر: الكشف ( 4)

 . 3/971, النشر 617انظر: غاية أيب العالء ص( 5)

 . 2/193انظر: الكشف ( 6)
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ٰٓ ﴿: (1)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر ويعقوب , 4: األحزابسورة ] ﴾ئِ ٱلَّ

لكنهم  على حذف الياء وإبقاء الكسرة تدل عليها كالقاض والغاز [4: الطالق, 2: اجملادلة
 .(2)جعلوا اهلمزة بعد احلذف حرف إعراب جعلوه مبنزلة الباب

ومن أسكن الياء فهو على ختفيف اهلمزة على البدل مث إسكاهنا ختفيفا لثقل 
  .(3)هبا على أصل البدلالكسرة على الياء ومن كسر الياء أتى 

 النسيء 

ألنه خفف اهلمزة على  [37: التوبةسورة ] ﴾ٱلنَِّسُّ ﴿ :(4)قراءة ورش وأيب جعفر
األصول املذكورة فلما أراد ختفيفها وجد قبلها ايء زائدة كياء هنيئا ألن قولك نسيء وزنه 

كقولك يف ختفيف فأبدل من اهلمزة ايء وأدغم فيها الياء اليت قبلها  , فعيل كـ هينء
  .(5)خطيئة: خطية

ءُ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا ورش وأيب جعفر على األصل  [37: التوبةسورة ] ﴾ٱلنَِّسٓ
 .(7)وهو مصدر كالنذير والنكري, ألنه فعيل من أنسأته الدين أي: أخرته عنه

                                                           
, وقرأ قالون وقنبل ويعقوب بتحقيق اهلمزة, 3/971, النشر 617انظر: غاية أيب العالء ص( 1)

وأبو جعفر وأبو عمرو والبزي خبلفهما بتسهيلها, وأبو عمرو والبزي يف وجههما الثاين ووورش 
 إببدال اهلمزة ايء ساكنة. 

 . 2/193انظر: الكشف ( 2)

 . 2/193انظر: الكشف ( 3)

 . 3/972, النشر 688انظر: روضة املالكي ص( 4)

 .1/502انظر: الكشف ( 5)

 . 3/972, النشر 688انظر: روضة املالكي ص( 6)

 .1/502انظر: الكشف ( 7)
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  كهيئة, مريئا, هنيئا, بريء

 [41: يونسسورة ] ﴾ونَ بَرِيُّ ﴿ [19: األنعامموضع: أول ] ﴾بَرِّي  ﴿ :(1)قراءة أيب جعفر خبلفه
رِّي  ﴿ [4: النساءسورة ] ﴾اَهنِّي  ﴿  [110: املائدة, 49: عمرانآل سورة ] ﴾ةِ  َكَهيَّ ﴿ [4: النساءسورة ] ﴾امَّ

 [19: األنعامموضع: أول ] ﴾بَرِٓيء  ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر خبلفه
رِٓي ﴿ [4: النساءسورة ] ﴾ا    َهنِٓي ﴿ [41: يونسسورة ] ﴾ونَ   ُ بَرِٓي ﴿  ﴾ةِ   َ َكَهي  ﴿ [4: النساءسورة ] ﴾ا    مَّ
 [110: املائدة, 49: عمرانآل سورة ]

 استيأس, تيأسوا, استيأسوا, يئسي

فَلَم  يَايَِس ﴿ :(3)قراءة البزي خبلفه
َ
َتٰ ﴿ [31:الرعد ,80: يوسفسورة ] ﴾أ ْ  َي ٱس  سورة ] ﴾ُسوا

ْ ﴿ [80:يوسف َتٰيَ ﴿ [87:يوسفسورة ] ﴾َوََل تَايَُسوا على قلب اهلمزة  [110: يوسفسورة ] ﴾َس ٱس 
يف موضع الياء الساكنة الثانية فصارت ايئس مث خفف اهلمزة ابلبدل ألهنا ساكنة فوزنه 

 .(4)ابألصل يفعل وبعد القلب يعفل

فَلَم  يَاْي  ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا البزي يف وجه
َ
 [31 :الرعد ,80: يوسفسورة ] ﴾ِس   َ أ

َتي  ﴿ ْ   َ ٱس  ْ   َ َوََل تَاْي  ﴿ [80:يوسفسورة ] ﴾ُسوا تَي  ﴿ [87:يوسفسورة ] ﴾ُسوا : يوسفسورة ] ﴾َس   َ ٱس 
  .(6)على األصل [110

                                                           
 . 3/973انظر: النشر ( 1)

 . 3/973انظر: النشر ( 2)

 . 3/974, النشر 2/560انظر: املبهج ( 3)

 . 2/22انظر: الكشف ( 4)

 . 3/974, النشر 2/560انظر: املبهج ( 5)

 . 2/22انظر: الكشف ( 6)
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 وحنوه, األنبياء, والنبوة, النبيني, النبيون, النيب

 [61: البقرةموضع: أول ] ﴾نَ  ۧيٓـ ِـٱَلَّبِ ﴿ [68: آل عمرانموضع: أول ] ﴾ءُ ٱَلَِّبٓ ﴿ :(1)قراءة انفع
ـٓ ﴿ [136: لبقرةا: موضعأول ] ﴾نَ وـ ُ ٱَلَّبِيٓ ﴿ ۢنبِ ﴿ [79: عمرانآل سورة ] ﴾َؤةَ َوٱَلُُّب

َ آل سورة ] ﴾آءَ ئَ ٱِل 
 .(2)ألنه فعيل مبعىن فاعل من النبأ وهو اإلخبار, على األصل [112: عمران

أول ] ﴾نَ  ۧٱَلَّبِّيِ ﴿ [68 :آل عمرانموضع: أول ] ﴾ٱَلَِّبُّ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا انفع
 [79: عمرانآل سورة ] ﴾َوٱَلُُّبوَّةَ ﴿ [136: البقرة موضع:أول ] ﴾ٱَلَّبِيُّونَ ﴿ [61: البقرةموضع: 

ۢنبَِيآءَ ﴿
َ على التخفيف فأبدل من اهلمزة حرفا من جنس ما  [112: عمرانآل سورة ] ﴾ٱِل 

اجلمع املكسر أبدل من اهلمزة ايء وملا أيت , قبلها مث أدغمها فيه لكثرة دوره واستعماله
وقيل: هو من النباوة وهو االرتفاع فيكون ال أصل له يف , (4)مفتوحة النكسار ما قبلها

 . (5)اهلمزة

 يضاهئون

هو معتل الالم ومها لغتان: يقال:  [30: التوبةسورة ] ﴾ونَ   ُ يَُضِٰه ﴿: (6)قراءة عاصم
 .(7)ضاهيت وضاهأت

                                                           
 . 3/975, النشر 253انظر: التذكرة البن غلبون ص( 1)

 . 1/244انظر: الكشف ( 2)

 . 3/975, النشر 253انظر: التذكرة البن غلبون ص( 3)

 . 1/244انظر: الكشف ( 4)

 . 1/245انظر: الكشف ( 5)

 . 3/976, النشر 687انظر: روضة املالكي ص( 6)

 . 1/502انظر: الكشف ( 7)
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 .(2) [30: التوبةسورة ] ﴾يَُضُٰهونَ ﴿: (1)قراءة كل القراء عدا عاصم

 ترجي, مرجون

: التوبةسورة ] ﴾ونَ   ُ ُمر َجـ﴿: (3)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة ويعقوب

 .(4)ومعناه التأخري, على لغة متيم وسفلى قيس [51: األحزابسورة ] ﴾۞تُر ِِجءُ ﴿ [106

نَ ﴿: (5)وخلف العاشرقراءة انفع وحفص ومحزة والكسائي وأيب جعفر   ﴾ُمر َجو 

على أنه من أرجيت األمر أي: أخرته  [51: األحزابسورة ] ﴾۞تُر ِِج ﴿ [106: التوبةسورة ]
فلما انضمت الياء وانفتح ما قبلها قلبت , وأصله: مرجيون, وهي لغة قريش واألنصار

تدل على ألفا وبعدها واو ساكنة فحذفت األلف اللتقاء الساكنني وبقيت فتحة اجليم 
وجيوز: أن يكون أصله اهلمزة , األلف احملذوفة فهو مثل: وأنتم األعلون اعتالهلما واحد

وقال املربد: من مل , لكن سهلت اهلمزة فأبدل منها يداء مضمومة مث أعل على ما ذكران
ومثله يف احلجة يف مهز: ترجي من تشاء وترك , يهمز جعله من رجا يرجو وهو قول شاذ

 .(6)مهزه

 بضياء, وضياء, ضياء

                                                           
 . 3/976, النشر 687انظر: روضة املالكي ص( 1)

 . 1/502انظر: الكشف ( 2)

 . 3/976, النشر 305انظر: التيسري ص( 3)

 . 1/506انظر: الكشف ( 4)

 . 3/976, النشر 305انظر: التيسري ص( 5)

 . 1/506انظر: الكشف ( 6)
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سورة ] ﴾بِِضَئآء  ﴿ [48: األنبياءسورة ] ﴾َوِضَئآء  ﴿ [5: يونسسورة ] ﴾ِضَئآء  ﴿: (1)قراءة قنبل

النكسار ما , ألن ضياء مجع ضوء كسوط وسياط فالياء منقلبة من واو [71: القصص
الياء وهو , لكنه يف الوجهني قلبت عني الفعل, وجيوز أن يكون مصدرا لـ ضاء, قبلها

وردت اهلمزة يف موضع الياء فلما تطرفت الياء , املنقلبة إىل موضع الم الفعل وهو اهلمزة
بعد ألف زائدة قلبت مهزة كما فعل يف دعاء وسقاء فصارت مهزة قبل األلف وهي 
األصلية اليت هي الم الفعل من ضوء ومهزة بعد األلف وهي املنقلبة عن الياء املنقلبة عن 

إن اهلمزة انقلبت عن واو ألن الياء ملا أتخرت وزالت عنها الكسرة اليت  ولو قلت:, واو
 . (2)قبلها ورجعت إىل أصلها وهو الواو فقلبت مهزة كـ دعاء جلاز ذلك

 [48: األنبياءسورة ] ﴾َوِضَيآء  ﴿ [5: يونسسورة ] ﴾ِضَيآء  ﴿: (3)قراءة كل القراء عدا قنبل

أتى ابالسم علة حاله ومل يقلب من حروفه شيئا يف ألنه  [71: القصصسورة ] ﴾بِِضَيآء  ﴿
وكونه مصدرا يف هذه القراءة , والياء بدل من واو ضوء النكسار ما قبلها, موضع شيء

إمنا حقه أن جيري على فعله يف االعتالل , ألن املصدر يبعد فيه القلب والتغيري, أحسن
وكون ضياء مجع ضوء , هوجيوز أن يكون مجعا غري مقلوب على أصل, وفعله غري مقلوب

 .(4)يف قراءة من مهز مهزتني أحسن ألن اجلمع حيسن فيه القلب ويكثر

 ابدي الرأي

يِ ﴿: (5)قراءة أيب عمرو
 
أ على أنه من االبتداء تقديره أهنم  [27: هودسورة ] ﴾بَادَِئ ٱلرَّ

                                                           
 . 3/976, النشر 307انظر: التيسري ص( 1)

 . 513, 1/512انظر: الكشف ( 2)

 . 3/976, النشر 307انظر: التيسري ص( 3)

 . 1/513انظر: الكشف ( 4)

 . 3/977, النشر 594ر: املستنري صانظ( 5)
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يف أول أي: ما نراك , قالوا لـ نوح: ما نراك اتبعك إال الذين هم األراذل يف أول األمر
  .(1)األمر كأنه رأي ظهر هلم مل يتعقبوه بنظر وتفكر

يِ ﴿: (2)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو
 
أ على أنه من بدا  [27: هودسورة ] ﴾بَادَِي ٱلرَّ

وجيوز: أن يكون , يبدو إذا ظهر واملعىن: ما اتبعك فيما ظهر لنا من الرأي إال األراذل
 . (3)النفتاحها وانكسار ما قبلهاأراد اهلمزة مث خفف اهلمزة ابلبدل 

 الربية

ََبِيٓ ﴿: (4)قراءة انفع وابن ذكوان
على األصل ألنه من برأ  [7, 6: البينةسورة ] ﴾ةِ   ـَ ٱل 

 .(5)اخللق

ََبِيَّةِ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا انفع وابن ذكوان
على ختفيف  [7, 6: البينةسورة ] ﴾ٱل 

فمن عادة العرب إذا كثر استعماهلم , االستعمالاهلمز على األصول املتقدمة ولك لكثرة 
فلما كثر استعماهلم هلذه الكلمة , لشيء أحدثوا فيه ختفيفا بوجه من وجوه التخفيف

وكانت فيها مهزة ومدة وايء ورأوا اهلمز أثقل من غريه خففوا اهلمزة فأبدلوا منها ايء 
قبلها حرف مد ولني زائد مل حيسن فاهلمزة إذا كان , وأدغموا الياء الزائدة اليت قبلها فيها

ختفيفها إال ببدل اهلمزة حبرف من جنس احلرف الذي قبلها وإدغام ما قبلها يف احلرف 

                                                           
 . 1/526انظر: الكشف ( 1)

 . 3/977, النشر 594انظر: املستنري ص( 2)

 . 1/526انظر: الكشف ( 3)

 . 3/977, النشر 342انظر: االكتفاء ص( 4)

 . 2/385انظر: الكشف ( 5)

 . 3/977, النشر 342انظر: االكتفاء ص( 6)
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 . (1)الذي أبدل منها ومثل هذا احلرف النيب

 رئيا

على أنه من ري  [74: مرميسورة ] ﴾٧٤ا َورِي ّ ﴿: (2)قراءة قالون وابن ذكوان وأيب جعفر
وجيوز أن يكون من , اهلمز فيكون املعىن: أحسن أاثاث وشراب الشارب فال أصل له يف

الرواء وهو ما يظهر من الزي يف اللباس وغريه فيكون أصله اهلمزة ولكن خففت اهلمزة 
 . (3)فأبدل منها ايء وأدغمت يف الياء اليت بعدها وفيه قبح لتغري الياء مرة بعد مرة

ي  ﴿: (4)جعفرقراءة كل القراء عدا قالون وابن ذكوان وأيب   [74: مرميسورة ] ﴾ ٧٤ا َورِء 

وهو من رأيت فهو اسم ملا ظهر على , على أنه من الرواء الزينة فأتى به على األصل
 .(5)املرء وليس مبصدر

 أفرأيتم وحنوه, أرأيت, أرأيتم, أرأيتكم, أرأيت

َري َتَك ﴿: (6)قراءة الكسائي
َ
َري َتَكم  ﴿ [62: اإلسراءسورة ] ﴾أ

َ
 [40: األنعامسورة ] ﴾أ

َري ُتم  ﴿
َ
َري َت ﴿ [71: القصصسورة ] ﴾أ

َ
فََري ُتم  ﴿ [1: املاعونسورة ] ﴾أ

َ
  [75: الشعراءسورة ] ﴾أ

                                                           
 . 386, 2/385انظر: الكشف ( 1)

 . 3/948, النشر 2/821انظر: املصباح الزاهر ( 2)

 . 92, 2/91انظر: الكشف ( 3)

 . 3/948, النشر 2/821انظر: املصباح الزاهر ( 4)

 . 2/92انظر: الكشف ( 5)

 . 3/955, النشر 2/672انظر: املصباح الزاهر ( 6)
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َتَك ﴿: (1)قراءة كل القراء عدا الكسائي رََءي 
َ
َتَكم  ﴿ [62: اإلسراءسورة ] ﴾أ رََءي 

َ
سورة ] ﴾أ

ُتم  ﴿ [40: األنعام رََءي 
َ
رََءي َت ﴿ [71: القصصسورة ] ﴾أ

َ
ُتم  ﴿ [1: املاعونسورة ] ﴾أ فََرَءي 

َ
سورة ] ﴾أ

ألن مهزة االستفهام دخلت على رأيت فاهلمزة عني الفعل , على األصل [75: الشعراء
 .(2)والياء ساكنة التصال املضمر املرفوع هبا

 ضيزى

َىٰ ﴿: (3)قراءة ابن كثري من ضأزه يضأزه إذا ظلمه , لغتان [22: النجمسورة ] ﴾ِضۡئ 
 .(4)تقديره: قسمة ذات ظلم, فهو مصدر كالذكرى

يقال: ضازه , لغتان [22: النجمسورة ] ﴾ِضزَيىٰ ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا ابن كثري
واألصل فيها: , يضوزه ويضيزه إذا نقصه حقه ومنعه منه فاملعىن: قسمة انقصة جائرة

فعلى ِفُعلى علم أهنا فُعلى ألن ضوزى ألنه ملا كانت صفة للقسمة ومل أتت يف الصفات 
تقع كثريا يف الصفات كـ حبلى فلما كسروا أوله انقلبت الواو ايء يف هذا إذا جعلته من 

وإن جعلته من ضاز يضيز فالياء يف ضيزى غري منقلبة من واو بل هي , ضاز يضوز
وتكون الواو يف ضوزى منقلبة من ايء النضمام ما قبلها على مذهب من جعله , أصلية

تكون قراءة من مل يهمز على مثل قراءة من مهز إال أنه وجيوز: أن , من: ضاز يضيز

                                                           
, ومنهم من يسهل اهلمزة الثانية ومنهم من 3/955, النشر 2/672انظر: املصباح الزاهر ( 1)

يبدهلا ومنهم من حيققها, وحجة من سهل الثانية أنه استثقل اجتماع مهزتني يف فعل مع اتصال 
 . 1/431الفعل بضمري وذلك كله ثقيل, الكشف 

 . 1/431انظر: الكشف ( 2)

 . 3/948, النشر 2/871انظر: املفتاح للقرطيب ( 3)

 . 2/295انظر: الكشف ( 4)

 . 3/948, النشر 2/871انظر: املفتاح للقرطيب ( 5)
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   .(1)خفف اهلمزة فأبدل منها ايء النكسار ما قبلها

 مؤصدة

ؤ َصَدةُ  ﴿ :(2)ويعقوب وخلف العاشر حفص ومحزةأيب عمرو و  قراءة : البلدسورة ] ﴾مُّ

على أنه من آصدت الباب أي: أطبقته فهو أفعلت وفاء الفعل فيه مهزة  [8 :اهلمزة, 20
 . (3)ساكنة أبدل منها ألف فثبتت مهزة يف اسم املفعول

سورة ] ﴾َصَدةُ  ومُّ ﴿ :(4)وأيب جعفر والكسائي وشعبة قراءة انفع وابن كثري وابن عامر

الفعل يف هذه اللغة ففاء , على أنه من أوصدت الباب أي: أطبقه [8: اهلمزة, 20: البلد
وجيوز أن يكون أصلها , واو فال جيوز مهز اسم املفعول على هذا فال أصل له يف اهلمز

اهلمز لكن خففت اهلمزة فأبدلت منها واو النضمام ما قبلها على أصل ختفيف اهلمزة 
 .(5)الساكنة

  

                                                           
 . 2/295انظر: الكشف ( 1)

 .3/948, النشر 339انظر: االكتفاء ص( 2)

 . 2/377انظر: الكشف ( 3)

 .3/948, النشر 339انظر: االكتفاء ص( 4)

 . 2/377انظر: الكشف ( 5)
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 سورة الفاحتة

 مالك 

سورة ] ﴾٤َمٰلِِك يَو ِم ٱّلِيِن ﴿ :(1)قراءة عاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر

 .(2)اسم فاعل من املِلك [4: الفاحتة

َملِِك يَو ِم ٱّلِيِن ﴿ :(3)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر ومحزة وأيب جعفر
 .(4)اسم فاعل من الـُمـلك [4: سورة الفاحتة] ﴾٤

 صراط, الصراط

َرَٰط ﴿ أول ] ﴾اِصَرٰط  ﴿ [7: الفاحتةموضع: أول ] ﴾ِصَرَٰط ﴿ [6: الفاحتةموضع: أول ] ﴾ٱلّصِ
أبدل من  [16: األعرافسورة ] ﴾ِصَرَٰطَك ﴿ [153: األنعامسورة ] ﴾ِصَرِٰط ﴿ [68: النساءموضع: 

والعرب , (5)السني صادا ملؤاخاهتا الطاء يف اإلطباق والتصعد ليكون عمل اللسان واحدا
أو خاء لتسفل السني ومهسها  تبدل السني صادا إذا وقع بعدها طاء أو قاف أو غني

وتصعد ما بعدها وإطباقه وجهر ليكون عمل اللسان من جهة واحدة فذلك أخف 
 . (6)عليهم

ِ ٱل﴿ ِ ﴿ [6: الفاحتةموضع: أول ] ﴾َرَٰط ص  ِ ﴿ [7: الفاحتةموضع: أول ] ﴾َرَٰط ص   ص 
أول ] ﴾اَرٰط 

                                                           
 . 3/683, النشر 65انظر: التذكرة البن غلبون ص( 1)

 . 1/26انظر: الكشف ( 2)

 . 3/683, النشر 65انظر: التذكرة البن غلبون ص( 3)

 . 1/26انظر: الكشف ( 4)

 . 1/34انظر: الكشف ( 5)

 . 1/35انظر: الكشف ( 6)
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ِ ﴿ [68: النساءموضع:  ِ ﴿ [153: األنعامسورة ] ﴾َرِٰط ص  ابلسني  [16: األعرافسورة ] ﴾َرَٰطَك ص 
  .(1)على األصل

َرَٰط ﴿ أول ] ﴾اِصَرٰط  ﴿ [7: الفاحتةموضع: أول ] ﴾ِصَرَٰط ﴿ [6: الفاحتةموضع: أول ] ﴾ٱلّصِ
إبمشام  [16: األعرافسورة ] ﴾ِصَرَٰطَك ﴿ [153: األنعامسورة ] ﴾ِصَرِٰط ﴿ [68: النساءموضع: 

الطاء حرف يشاهبها يف اإلطباق واجلهر فصار قبل , الصاد لفظ الزاي للجهر الذي فيها
 .(2)الذين مها من صفات الطاء

وقرأ خلف عن , قرأ رويس وقنبل خبلفه ابلسني كيف أتى حيث وقع يف القرآن
واختلف عن خالد يف إمشام األول فقد أو , محزة إبمشام الصاد الزاي يف مجيع القرآن

وقرأ الباقون , القرآن أو ال إمشام يف شيءأو املعرف ابلالم يف مجيع , حريف الفاحتة خاصة
 .(3)ابلصاد اخلالصة وهو الوجه الثاين لقنبل

, ترميهم, جبنتيهم, صياصيهم, أبيهم, فيهن, إليهن, عليهن, فيهما, عليهما
 وحنوه, نريهم,أيديهم

: البقرةموضع: أول ] ﴾َمافِيهُ ﴿ [229: البقرةموضع: أول ] ﴾َماَعلَي هُ ﴿ :(4)قراءة يعقوب
أول ] ﴾فِيُهنَّ ﴿ [33, 31: يوسفسورة ] ﴾إََِل ُهنَّ ﴿ [228: البقرةموضع: أول ] ﴾َعلَي ُهنَّ ﴿ [219

بِيهُ ﴿ [197: البقرةموضع: 
َ
 ﴾م  ِِبَنَّتَي هُ ﴿ [26: األحزابسورة ] ﴾م  َصَياِصيهُ ﴿ [63: يوسفسورة ] ﴾م  أ

ِميهُ ﴿ [48: الزخرفسورة ] ﴾منُرِيهُ ﴿ [16: سبأسورة ] ي ِديهُ ﴿ [4: الفيلسورة ] ﴾متَر 
َ
موضع: أول ] ﴾م  أ

على األصل يف هاء الضمري ألن أصلها مهو مث حذفت الواو اختصارا  [95: البقرة
                                                           

 . 1/34انظر: الكشف ( 1)

 . 1/35انظر: الكشف ( 2)

 . 3/683, النشر 65ون صانظر: التذكرة البن غلب( 3)

 . 3/687, النشر 22انظر: مفردة يعقوب للداين ص( 4)
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 .وسكنت امليم استخفافا

أول ] ﴾فِيِهَما﴿ [229: البقرةموضع: أول ] ﴾َعلَي ِهَما﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا يعقوب
 [33, 31: يوسفسورة ] ﴾إََِل ِهنَّ ﴿ [228: البقرةموضع: أول ] ﴾َعلَي ِهنَّ ﴿ [219: البقرةموضع: 

بِيِهم  ﴿ [197: البقرةموضع: أول ] ﴾فِيِهنَّ ﴿
َ
: األحزابسورة ] ﴾َصَياِصيِهم  ﴿ [63: يوسفسورة ] ﴾أ

ِميِهم﴿ [48: الزخرفسورة ] ﴾نُرِيِهم﴿ [16: سبأسورة ] ﴾ِِبَنَّتَي ِهم  ﴿ [26  [4: الفيلسورة ] ﴾تَر 
ي ِديهِم  ﴿
َ
 .إتباعا لكسرة الياء قبلها [95: البقرةموضع: أول ] ﴾أ

 لديهم, إليهم, عليهم

آل موضع: أول ] ﴾م  إََِل هُ ﴿ [7: الفاحتةموضع: أول ] ﴾م  َعلَي هُ ﴿ :(2)قراءة محزة ويعقوب

هُ ﴿ [77: عمران ي   لثالث علل: [44: آل عمرانموضع: أول ] ﴾م  َلَ

الواو اختصارا مث سكنت امليم األوىل: العمل ابألصل ألن أصلها مهو مث حذفت 
 .استخفافا

الثانية: ألن الياءات يف هذه الكلمات عارضة ألن أصلها األلف ولكن انقلبت 
 .إىل الياء التصاهلا ابملضمر

الثالثة: توهم وجود األلف األصلية قبل اهلاء ألن األلف إذا وقعت قبل اهلاء 
 .املضمرة مل تكن اهلاء إال مضمومة

ثالث فقط ليفرق بني الياء اليت أصلها األلف وبني الياء اليت وخص محزة هذه ال
 .ال أصل هلا يف األلف

                                                           
 . 3/687انظر: النشر ( 1)

 . 3/687, النشر 66انظر: التذكرة البن غلبون ص( 2)



31 

 

لكون امليم يف الكلمات الثالث السابقة مضمومة  ومل يضم محزة يف عليهن وإليهن
 .(1)يف األصل خبالف عليهن وإليهن

 ﴾إََِل ِهم  ﴿ [7: الفاحتةموضع: أول ] ﴾َعلَي ِهم  ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا محزة ويعقوب
ي ِهم  ﴿ [77: آل عمرانموضع: أول ]  [44: آل عمرانموضع: أول ] ﴾َلَ

 وقهم, يغنهم هللا, ويلههم األمل ,فآهتم, فاستفتهم, يكفهم, خيزهمو , أيهتم
 وحنوه

تِهُ ﴿: (3)قراءة رويس
 
زِهُ ﴿ [169: األعرافموضع: أول ] ﴾م  يَأ  [14: التوبةسورة ] ﴾م  َوُيخ 

تِهُ ﴿ [51: العنكبوتسورة ] ﴾م  فِهُ يَك  ﴿ تَف  سورة ] ﴾م  اتِهُ   َ َف ﴿ [149, 11: الصافاتسورة ] ﴾م  فَٱس 
 [38: األعراف

َمُل  َوُيل ِههُ ﴿خبلف عنه يف: 
َ نِهُ ﴿ [3: احلجرسورة ] ﴾ُم ٱِل  ُ ُيغ   [32: النورسورة ] ﴾ُم ٱّللَّ

َِحيِم َوقِهُ ﴿ ّيِ َوقُِهُم ﴿ [7: غافرسورة ] ﴾٧م  َعَذاَب ٱۡل  ِۚ    َ ٱلسَّ   [9: غافرسورة ] ﴾ا

تِِهم  ﴿: (4)قراءة كل القراء عدا رويس
 
زِهِم  ﴿ [169: األعرافموضع: أول ] ﴾يَأ  ﴾َوُيخ 

تِِهم  ﴿ [51: العنكبوتسورة ] ﴾فِِهم  يَك  ﴿ [14: التوبةسورة ] َتف   [149, 11: الصافاتسورة ] ﴾فَٱس 
َمُل  َوُيل ِهِهُم ﴿ [38: األعرافسورة ] ﴾اتِِهم    َ َف ﴿

َ ُ ﴿ [3: احلجرسورة ] ﴾ٱِل  نِِهُم ٱّللَّ : النورسورة ] ﴾ُيغ 
َِحيِم ﴿ [32 ّيِ ﴿ [7: غافرسورة ] ﴾٧َوقِهِم  َعَذاَب ٱۡل  ِۚ    َ َوقِِهُم ٱلسَّ   [9: غافرسورة ] ﴾ا

 صلة ميم اجلمع

                                                           
 . 36, 1/35انظر: الكشف ( 1)

 . 3/687, النشر 66انظر: التذكرة البن غلبون ص( 2)

 . 3/688, النشر 67انظر: التذكرة البن غلبون ص( 3)

 . 3/688, النشر 67انظر: التذكرة البن غلبون ص( 4)
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 ﴾ۥَعلَي ِهمُ : ﴿(1)قراءة قالون خبلفه وابن كثري وأيب جعفر وورش إذا أتى بعدها مهز

على األصل ألن املضمر الغائب إذا جاوز الواحد احتاج إىل حرفني  [7: الفاحتةموضع: أول ]
 .(2)بعد اهلاء

قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب جعفر وقالون يف وجه وورش إذا مل أيت بعدها 
حبذف الواو اختصارا وإسكان امليم استخفافا  [7: الفاحتةموضع: أول ] ﴾َعلَي ِهم  ﴿ :(3)مهز

 .(4)ألن املعىن ال يشكل

, أهلهم انقلبوا, إليهم القول, عليهم القتال, هبم األسباب, قلوهبم العجل
 وحنوه, قبلهم املثالت

َل  قُلُوبِِهمِ ﴿: (5)قراءة أيب عمرو َباُب  بِِهمِ ﴿ [93: البقرةسورة ] ﴾ٱل عِج  س 
َ : البقرةسورة ] ﴾ٱِل 

َل ﴿ [246: البقرةسورة ] ﴾ٱل قَِتاُل  َعلَي ِهمِ ﴿ [166 ْ ﴿ [86: النحلسورة ] ﴾إََِل ِهِم ٱل َقو  لِِهِم ٱنَقلَُبوا ه 
َ
 ﴾أ

كسر امليم إتباعا لكسر اهلاء  [6: الرعدسورة ] ﴾ِمن َقب لِِهِم ٱل َمُثَلُٰت  ﴿ [31: املطففنيسورة ]
 .(6)قبلها

                                                           
 . 3/689, النشر 65انظر: التذكرة البن غلبون ص( 1)

 . 1/39انظر: الكشف ( 2)

, ومحزة ويعقوب بضم اهلاء والباقون 3/689, النشر 65انظر: التذكرة البن غلبون ص( 3)
 بكسرها. 

 . 1/39نظر: الكشف ا( 4)

 . 3/691, النشر 66انظر: التذكرة البن غلبون ص( 5)

وقيل: بل كسر امليم على األصل يف التقاء الساكنني, وقيل: أنه قدر يف امليم الكسر على لغة ( 6)
 . 38, 1/37من يقول: عليهمي مث حذف الياء اللتقاء الساكنني, انظر: الكشف 
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َل قُلُوبِهُ ﴿: (1)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر ُم بِهُ ﴿ [93: البقرةسورة ] ﴾ُم ٱل عِج 
َباُب  س 

َ َل ﴿ [246: البقرةسورة ] ﴾ُم ٱل قَِتاُل َعلَي هُ ﴿ [166: البقرةسورة ] ﴾ٱِل  : النحلسورة ] ﴾إََِل ُهُم ٱل َقو 
86] ﴿ ْ لُِهُم ٱنَقلَُبوا ه 

َ
ألنه ملا  [6: الرعدسورة ] ﴾ِمن َقب لُِهُم ٱل َمُثَلُٰت  ﴿ [31: املطففنيسورة ] ﴾أ

 .(2)وجب ضم امليم اللتقاء الساكنني أتبعت اهلاء حركة امليم

َل  قُلُوبِِهمِ ﴿: (3)قراءة يعقوب َباُب  بِِهمِ ﴿ [93: البقرةسورة ] ﴾ٱل عِج  س 
َ : البقرةسورة ] ﴾ٱِل 

َل ﴿ [246: البقرةسورة ] ﴾ُم ٱل قَِتاُل َعلَي هُ ﴿ [166 ْ ﴿ [86: النحلسورة ] ﴾إََِل ُهُم ٱل َقو  لِِهِم ٱنَقلَُبوا ه 
َ
 ﴾أ

  [6: الرعدسورة ] ﴾ِمن َقب لِِهِم ٱل َمُثَلُٰت  ﴿ [31: املطففنيسورة ]

َل ﴿:(4)قراءة انفع وابن كثري وابن عامر وعاصم وأيب جعفر سورة ] ﴾قُلُوبِِهُم ٱل عِج 
َباُب ﴿ [93: البقرة س 

َ إََِل ِهُم ﴿ [246: البقرةسورة ] ﴾َعلَي ِهُم ٱل قَِتاُل ﴿ [166: البقرةسورة ] ﴾بِِهُم ٱِل 
َل  ْ ﴿ [86: النحلسورة ] ﴾ٱل َقو  لِِهُم ٱنَقلَُبوا ه 

َ
ْ إََِلٰٓ أ ِمن َقب لِِهُم ﴿ [31: املطففنيسورة ] ﴾ِإَوَذا ٱنَقلَُبٓوا

وضم امليم على , إبتباع اهلاء الكسرة أو الياء اليت قبلها [6: الرعدسورة ] ﴾ٱل َمُثَلُٰت  
 . (5)أصلها

  

                                                           
 . 3/691, النشر 66انظر: التذكرة البن غلبون ص( 1)

 . 1/37انظر: الكشف ( 2)

 . 3/691, النشر 66انظر: التذكرة البن غلبون ص( 3)

 . 3/691, النشر 66انظر: التذكرة البن غلبون ص( 4)

 . 1/38انظر: الكشف ( 5)
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 البقرةسورة 

 خيادعون 

نُفَسُهم  دِ ـٰ َوَما ُيَ ﴿  :(1)عمرو انفع وابن كثري وأيب اءةقر 
َ
ٓ أ من  [9: سورة البقرة] ﴾ُعوَن إَِلَّ

وضم , (3)واخلداع فعل قد يقع وقد ال يقع, (2)واملفاعلة قد تكون من الواحد, املفاعلة
 .الياء ألنه رابعي

 :(4)ويعقوب وخلف العاشراءة ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وأيب جعفر قر 
نُفَسُهم  ـَوَما َي  ﴿

َ
ٓ أ , (6)واخلدع فعل وقع بال شك, (5)من خدع [9: سورة البقرة] ﴾َدُعوَن إَِلَّ

 .وفتح الياء ألنه ثالثي

 يكذبون 

َِلُم  بَِما ََكنُواْ ﴿: (7)عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر اءةقر 
َ
َولَُهم  َعَذاٌب أ

ِذبُونَ   .وفتح الياء ألنه ثالثي, (8)من الكذب [10: البقرةسورة ] ﴾يَك 

                                                           
 . 5/1591, النشر 248انظر: التذكرة البن غلبون ص( 1)

 . 1/224انظر: الكشف ( 2)

 . 1/226انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1591, النشر 248انظر: التذكرة البن غلبون ص( 4)

 . 1/225انظر: الكشف ( 5)

 . 1/226انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1591, النشر 249انظر: التذكرة البن غلبون ص( 7)

 . 1/228انظر: الكشف ( 8)
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َولَُهم  َعَذاٌب ﴿: (1)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ويعقوب
َِلُم  بَِما ََكنُواْ يُ 

َ
 .وضم الياء الياء ألنه رابعي, (2)من التكذيب [10: سورة البقرة] ﴾بُونَ ذِّ كَ أ

 غيض, وجيء و قيل, 

 ﴾يَض وَغـ﴿ [10: البقرةمواضعها: أول ] ﴾يَل ـق﴿: (3)الكسائي وهشام ورويس قراءة

لبيان أن أصل أوائلها الضم ليبقى يف الفعل ما  [69: الزمرسورة ] ﴾آْيءَ وَجـ﴿ [44: هودسورة ]
ألن من شأن العرب يف كثري من كالمها احملافظة , يدل على أنه مبين للمفعول ال الفاعل

 .(4)وأصلها: سوي وقول وحول وسوق وغيض وجيء, يدل على األصولعلى بقاء ما 

 [10 :البقرةمواضعها: أول ] ﴾قِيَل ﴿: (5)قراءة كل القراء عدا هشام والكسائي ورويس

 .(6)على ما وجب هلا من االعتالل [69:الزمرسورة ] ﴾وَِجآْيءَ ﴿  [44:هودسورة ] ﴾وَِغيَض ﴿

 حيل وسيق

سورة ] ﴾يقَ وَسـ﴿ [54: سبأسورة ] ﴾يَل وَحـ﴿: (7)ورويسقراءة ابن عامر والكسائي 

 [71: الزمر

                                                           
 . 5/1591, النشر 249انظر: التذكرة البن غلبون ص( 1)

 . 1/228انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1591, النشر 249انظر: التذكرة البن غلبون ص( 3)

 . 1/230انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1591, النشر 249انظر: التذكرة البن غلبون ص( 5)

 . 1/230انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1591, النشر 249انظر: التذكرة البن غلبون ص( 7)
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 [54: سبأسورة ] ﴾وَِحيَل ﴿: (1)قراءة كل القراء عدا ابن عامر والكسائي ورويس
 [71: الزمرسورة ] ﴾وَِسيقَ ﴿

 سيئت ,سيء

 [77: هودسورة ] ﴾ـٓيءَ سـ﴿: (2)قراءة انفع وابن عامر والكسائي وأيب جعفر ورويس

 [27: امللكسورة ] ﴾ت    َ ٓي سـ﴿

ءَ ﴿: (3)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وعاصم ومحزة وروح وخلف العاشر سورة ] ﴾ِِسٓ
 [27: امللكسورة ] ﴾ت    َ ِسٓي ﴿ [77: هود

 ترجعون  

على البناء  [28: البقرةمواضعها: أول ] ﴾ُعونَ ر جِ تَ ﴿ :(4)يعقوب يف مجيع القرآن قراءة
 . (5)للفاعل مع اللزوم

على البناء  [28: البقرةمواضعها: أول ] ﴾تُر َجُعونَ ﴿ :(6)كل القراء عدا يعقوب  قراءة
 .(7)للمفعول مع التعدي فأصلها: مث إليه يرجعكم

                                                           
 . 5/1591, النشر 249انظر: التذكرة البن غلبون ص( 1)

 . 5/1591, النشر 250انظر: التذكرة البن غلبون ص( 2)

 . 5/1591, النشر 250انظر: التذكرة البن غلبون ص( 3)

 . 5/1593, النشر 39انظر: مفردة يعقوب للداين ص( 4)

 . 1/240انظر: الدر املصون ( 5)

 . 5/1593, النشر 39انظر: مفردة يعقوب للداين ص( 6)

 . 1/240انظر: الدر املصون ( 7)
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 ترجعون فيه 

ْ يَو م  ﴿ :(1)قراءة أيب عمرو يعقوب ِ  ا تَر ِجُعوَن فِيهِ إََِل َوٱتَُّقوا  [281: سورة البقرة] ﴾ٱّللَّ

 .(2)املخاطبني فهم الفاعلونإبضافة الفعل إىل 
ِ  ا تُر َجُعوَن فِيهِ إََِل َوٱتَُّقواْ يَو م  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو ويعقوب سورة ] ﴾ٱّللَّ

إبضافة الفعل إىل من يرجع املخاطبني فاملخاطبون مفعول هبم قاموا مقام  [281: البقرة
 .(4)مضى الكالم فيهوالقول يف هذا كالقول يف ترجع األمور وقد , الفاعل

 ال ترجعون  

نَُّكم  إََِل َنا ََل تَر ِجُعوَن ﴿ :(5)محزة والكسائي وخلفقراءة يعقوب و 
َ
سورة ] ﴾١١٥َوأ

 .(6)على إضافة الفعل إىل املخاطبني [115: املؤمنون

نَُّكم  إََِل َنا ﴿ :(7)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وعاصم وأيب جعفر
َ
َوأ

على ما مل يسم فاعله ألهنم ال يرجعون حىت  [115: سورة املؤمنون] ﴾١١٥تُر َجُعوَن ََل 
 .(8)يرجعوا

                                                           
 . 5/1593, النشر 451انظر: التبصرة ص( 1)

 . 1/319انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1593, النشر 451انظر: التبصرة ص( 3)

 . 1/319انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1593, النشر 340انظر: تلخيص أيب معشر ص( 5)

 . 2/132انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1593, النشر 340انظر: تلخيص أيب معشر ص( 7)

 . 2/132انظر: الكشف ( 8)
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 ال يرجعون

 [39: سورة القصص] ﴾ََل يَر ِجُعونَ ﴿ :(1)قراءة انفع ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف

 .(2)وغريها البقرةوقد تقدمت علة ذلك يف 

سورة ] ﴾ََل يُر َجُعونَ ﴿ :(3)وأيب جعفرقراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وعاصم 

 .(4)وغريها البقرةوقد تقدمت علة ذلك يف  [39: القصص

 ترجع األمور 

ِ تَ ﴿ :(5)وخلف ويعقوب ابن عامر ومحزة والكسائي قراءة ُمورُ ر جِ ِإَوََل ٱّللَّ
ُ أول ] ﴾ُع ٱِل 

 .(6)على البناء للفاعل [210: البقرةمواضعها: 
ُمورُ ﴿ :(7)وأيب عمرو وعاصم وأيب جعفرقراءة انفع وابن كثري 

ُ ِ تُر َجُع ٱِل   ﴾ِإَوََل ٱّللَّ
 .(8)على البناء للمفعول [210: البقرةمواضعها: أول ]

 وإليه يرجع األمر كله 

                                                           
 . 5/1593, النشر 284انظر: الوجيز ص( 1)

 . 2/174انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1593, النشر 284انظر: الوجيز ص( 3)

 . 2/174انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1593, النشر 251انظر: التذكرة البن غلبون ص( 5)

 . 1/289انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1593, النشر 251انظر: التذكرة البن غلبون ص( 7)

 . 1/289انظر: الكشف ( 8)
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ُر ُُكُُّهۥر جِ ِإَوََل هِ يَ ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا انفع وحفص م 
َ  [123: سورة هود] ﴾ُع ٱِل 

 .(2)على إضافة الفعل إىل األمر فرفعه بفعله

ُر ُُكُُّهۥ﴿ :(3)قراءة انفع وحفص م 
َ على ما مل يسم  [123: سورة هود] ﴾ِإَوََل هِ يُر َجُع ٱِل 

 .(4)فاعله فأقام األمر مقام الفاعل

 وهي فهي هلي  وهو فهو هلو

 [29: البقرةموضعها: أول ] ﴾وَ ه  وَ ﴿ :(5)جعفر عمرو والكسائي وأيب أيباءة قالون و قر 
َ ﴿ [184: البقرةموضعها: أول ] ﴾وَ ه  فَ ﴿ َ وَ ﴿ [62: عمرانآل سورة ] ﴾وَ ه  ل : البقرةموضعها: أول ] ﴾ه 

َ فَ ﴿ [259 َ ﴿ [74: البقرةموضعها: أول ] ﴾ه  َ ل على التخفيف إجراء  [64:العنكبوتسورة ] ﴾ه 
 .(6)لتوايل احلركات, للكلمتني جمري الكلمة حنو: عضد وعجز

 ﴾َوُهوَ ﴿ :(7)قراءة ورش وابن كثري وابن عامر وعاصم ومحزة ويعقوب وخلف العاشر
 [62: عمرانآل سورة ] ﴾لَُهوَ ﴿ [184: البقرةموضعها: أول ] ﴾َفُهوَ ﴿ [29: البقرةموضعها: أول ]

سورة ] ﴾لَِهَ ﴿ [74: البقرةموضعها: أول ] ﴾فَِهَ ﴿ [259: البقرةموضعها: أول ] ﴾َوِهَ ﴿
وألن اهلاء يف تقدير االبتداء هبا ألن احلرف الذي قبلها , على األصل [64:العنكبوت

                                                           
 . 5/1593, النشر 601انظر: املستنري ص( 1)

 . 1/538انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1593, النشر 601انظر: املستنري ص( 3)

 . 1/538انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1593, النشر 250انظر: التذكرة البن غلبون ص( 5)

 . 1/234انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1593, النشر 250انظر: التذكرة البن غلبون ص( 7)
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 .(1)زائد

 مث هو: 

 [61 :القصصسورة ] ﴾وَ ه  ُثمَّ ﴿:(2)الكسائياءة قالون وأيب جعفر خبلفها و قر 

سورة ] ﴾ُثمَّ ُهوَ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا الكسائي والوجه اآلخر لقالون وأيب جعفر
 [61 :القصص

 ميل هو

 [281: البقرةسورة ] ﴾وَ يُِملَّ ه  ﴿ :(4)قراءة قالون وأيب جعفر خبلفهما

 [281: البقرةسورة ] ﴾يُِملَّ ُهوَ ﴿ :(5)قراءة كل القراء والوجه اآلخر لقالون وأيب جعفر

 للمالئكة اسجدوا 

ْ  لِل َمَلٰٓئَِكةُ ﴿ :(6)خبلف عن ابن وردانجعفر  أيب اءةقر  ُجُدوا , 34: سورة البقرة] ﴾ٱس 

وقيل: أنه الوقف على التاء , على اإلتباع [116طه: , 50الكهف: , 61اإلسراء: , 11األعراف: 
فسكنت مث نقل إليها حركة اجليم إتباعا وهو من إجراء الوصل جمرى الوقف فتكون 

                                                           
 . 1/235انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1594, النشر 285انظر: الوجيز ص( 2)

 . 5/1594, النشر 285انظر: الوجيز ص( 3)

 . 5/1594ر انظر: التذكرة البن غلبون ص, النش( 4)

 . 5/1594انظر: التذكرة البن غلبون ص, النشر ( 5)

 . 5/1595انظر: التذكرة البن غلبون ص, النشر ( 6)
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 . (1)حركة التقاء ساكنني كـ: قالت اخرج
ْ لِل َمَلٰٓئَِكةِ ﴿ :(2)قراءة ابن وردان يف وجهه الثاين ُجُدوا األعراف: , 34: سورة البقرة] ﴾ٱس 

 [116طه: , 50الكهف: , 61اإلسراء: , 11

ْ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر ُجُدوا األعراف: , 34: سورة البقرة] ﴾لِل َمَلٰٓئَِكةِ ٱس 

 . (4)على األصل [116طه: , 50الكهف: , 61اإلسراء: , 11

 فأزهلما 

َ ﴿ :(5)محزة اءةقر  َزٰل
َ
ي َطُٰن َعن َهافَأ من زال زواال وهو  [36: سورة البقرة] ﴾ ُهَما ٱلشَّ

 .(6)التنحية

ي َطُٰن َعن َها﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا محزة َُّهَما ٱلشَّ َزل
َ
من زل  [36: سورة البقرة] ﴾ فَأ

  .(8)زلال

 آدم من ربه كلمات 

                                                           
 . 1/273انظر: الدر املصون ( 1)

 . 5/1595انظر: التذكرة البن غلبون ص, النشر ( 2)

 . 5/1595انظر: التذكرة البن غلبون ص, النشر ( 3)

 . 1/273انظر: الدر املصون ( 4)

 . 5/1597, النشر 251انظر: التذكرة البن غلبون ص( 5)

 . 1/235انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1597, النشر 251انظر: التذكرة البن غلبون ص( 7)

 . 1/236انظر: الكشف ( 8)
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ٰ ﴿ :(1)ابن كثري اءةقر  ّبِهِۦ َُكَِمٰت   َءاَدمَ  َفَتلَّقَّ الفاعل: كلمات  [37: سورة البقرة] ﴾ِمن رَّ
وذكر الفعل ألن فاعله غري , التوبةويسرت له  فكأن الكلمات هي اليت استنقذت آدم

 .(2)جمازي وللبعد بني الفعل وفاعله وللحمل على املعىن

ّبِهِۦ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا ابن كثري ٰٓ َءاَدُم ِمن رَّ  [37: سورة البقرة] ﴾ َُكَِمٰت  َفَتلَّقَّ

 .(4)الفاعل هو آدم ألنه هو الذي قبلها ودعا هبا

 , ال خوف عليكمفال خوف عليهم

 ﴾َعلَي ُكمُ  ََل َخو َف ﴿ [38 :البقرةمواضعها: أول ] ﴾م  َعلَي هُ  فَََل َخو َف ﴿ :(5)قراءة يعقوب
 .(6)ابلبناء على الفتح ألهنا ال اليت للتربئة وهي أبلغ يف النفي [68: سورة الزخرف]

ََل ﴿ [38 :البقرةمواضعها: أول ] ﴾فَََل َخو ٌف َعلَي ِهم  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا يعقوب
وخوف مبتدأ وعليهم يف حمل رفع , ال غري عاملة [68: سورة الزخرف] ﴾َخو ٌف َعلَي ُكمُ 

 .(8)ليس وخوف امسها وعليهم خربهاوقيل: ال عاملة عمل , خرب

 وال فسوق فال رفث

                                                           
 . 5/1597, النشر 251انظر: التذكرة البن غلبون ص( 1)

 . 1/237انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1597, النشر 251انظر: التذكرة البن غلبون ص( 3)

 . 1/237انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1598, النشر 251انظر: التذكرة البن غلبون ص( 5)

 . 1/304انظر: الدر املصون ( 6)

 . 5/1598, النشر 251انظر: التذكرة البن غلبون ص( 7)

 . 1/303انظر: الدر املصون ( 8)
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سورة ] ﴾َوََل فُُسوق   َرفَث  فَََل ﴿ :(1)وأيب عمرو ويعقوب جعفر وابن كثري أيب اءةقر 

ورفث وفسوق امساها واخلرب حمذوف تقديره: , على أن ال تعمل عمل ليس [197: البقرة
 .(2)انفية واخلرب حمذوف أيضاوجيوز أن ترفع رفث وفسوق ابالبتداء وال , يف احلج

فَََل ﴿ :(3)قراءة انفع وأيب عمرو وابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر
ورفث , على أن ال انفية للجنس تعمل عمل إن [197: سورة البقرة] ﴾َرفََث َوََل فُُسوَق 

 .(4)واملراد هبا: النفي العام, وفسوق وجدال أمساء هلا

 وال جدال

َّجِ   َوََل ِجَدال  ﴿: (5)جعفرقراءة أيب 
قال مكي: ولو رفع وال  [197: سورة البقرة] ﴾ ِِف ٱۡل 

 . (6)جدال ونون مثل ما قبله لكان يف احلج الظاهر خربا عن الثالثة األمساء

َّجِ  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر
 .(8)[197: سورة البقرة] ﴾ َوََل ِجَداَل ِِف ٱۡل 

 ال لغو فيها وال أتثيم ,ال بيع فيه وال خالل ,وال شفاعة ال بيع فيه وال خلة

: سورة البقرة] ﴾ َشَفَٰعَة  َلَّ َبي َع فِيهِ َوََل ُخلََّة َوََل ﴿ :(1)قراءة ابن كثري وأيب عمرو ويعقوب

                                                           
 . 5/1598, النشر 344حام صانظر: التجريد البن الف( 1)

 . 1/286انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1598, النشر 344انظر: التجريد البن الفحام ص( 3)

 . 1/286انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1598انظر: النشر ( 5)

 , وراجع الدر املصون. 1/286انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1598انظر: النشر ( 7)

 . 1/286انظر: الكشف ( 8)
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ثِيَم ﴿ [31: إبراهيمسورة ] ﴾٣١َلَّ َبي َع فِيهِ َوََل ِخَلَٰل ﴿ [254
 
َو فِيَها َوََل تَأ : الطورسورة ] ﴾٢٣َلَّ لَغ 

فال مع ما بعدها مبنية على الفتح يف موضع رفع , على أن ال انفية للجنس [23
  .(2)ابالبتداء واخلرب: فيه

َلَّ َبي ع  فِيهِ َوََل ُخلَّة  َوََل ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو ويعقوب
و  فِيَها َوََل َلَّ لَ ﴿ [31: إبراهيمسورة ] ﴾٣١َوََل ِخَلٌٰل َلَّ َبي ع  فِيهِ ﴿ [254: سورة البقرة] ﴾ َشَفَٰعة    غ 
ثِيم  

 
فية ال أو ال ان, واملرفوع اسم ليس, على أن ال مشبهة بليس [23: الطورسورة ] ﴾٢٣تَأ

 .(4)عمل هلا وما بعدها مبتدأ

 ال يقبل منها شفاعة و 

َبُل تُ َوََل ﴿ :(5)وأيب عمرو ويعقوب ابن كثري اءةقر  ل   ِمن َها َشَفَٰعة  ق   ﴾َوََل يُؤ َخُذ ِمن َها َعد 
 .(6)جائز التأنيث والتذكري والتأنيث األصل على ظاهر التالوة [48: سورة البقرة]

بَُل ِمن َها َشَفَٰعة  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو ويعقوب َوََل  َوََل ُيق 
ل   جاز فيه التذكري ألربع علل: األوىل: للتفريق بني الفعل  [48: سورة البقرة] ﴾ يُؤ َخُذ ِمن َها َعد 

الثالثة: احلمل على , الثانية: ألن املؤنث غري حقيقي, وفاعله فقام التفريق مقام التأنيث
الرابعة: ما روي , املعىن ألن الشفاعة والشفيع مبعىن واحد فحمل التذكري على الشفيع

                                                           
= 
 . 5/1598انظر: النشر ( 1)

 . 1/305انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1598انظر: النشر ( 3)

 . 306, 1/305انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1598, النشر 251انظر: التذكرة البن غلبون ص( 5)

 . 1/238انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1598, النشر 251انظر: التذكرة البن غلبون ص( 7)
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اختلفتم يف الياء والتاء فاجعلوها ايء وراجع عن ابن مسعود ذكروا القرآن وإذا 
 .(1)الكشف

  ووعدانكم, واعدان

نَا ُموَِسٰٓ ﴿ :(2)وأيب عمرو ويعقوب جعفر أيب اءةقر  األعراف: , 51: سورة البقرة] ﴾وََعد 

َنُٰكم  ﴿ [142 فالوعد من هللا وحده ملوسى فهو منفرد ابلوعد  [80:طهسورة ] ﴾َووََعد 
 .(3)والوعيد

نَا ُموَِسٰٓ ﴿ :(4)القراء عدا أيب جعفر وأيب عمرو ويعقوبقراءة كل  : سورة البقرة] ﴾َوَٰعد 

َنُٰكم  ﴿ [142األعراف: , 51 , فاملواعدة من هللا ملوسى ومن موسى هلل [80:طهسورة ] ﴾َوَوَٰعد 
ألن املواعدة أصلها من , أو كان الوعد من هللا والقبول من موسى فقام منه مقام الوعد

 . (5)وقيل: املواعدة من هللا فقط ألن املفاعلة قد أتيت من الواحد يف كالم العرب, اثنني

 يشعركم  ,ينصركم ,أيمرهم ,أتمرهم ,أيمركم ,ابرئكم

 [54: البقرة, املوضعان] ﴾إََِلٰ بَارِئ ُكم  ﴿ :(6)خبلف عن الدوري عمرو أيب اءةقر 
ُمر ُكم  ﴿
 
ُمر ُهم﴿ [67: سورة البقرة] ﴾يَأ

 
مُ ﴿ [157: األعرافسورة ] ﴾يَأ

 
م  تَأ
َ
 [32 :الطورسورة ] ﴾ُهم  ر  أ

عِر ُكم  ﴿ [160آل عمران: مواضعها: أول ] ﴾يَنُُص ُكم﴿ على  [109: سورة األنعام] ﴾َوَما يُش 

                                                           
 . 1/238انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1598, النشر 252التذكرة البن غلبون ص انظر:( 2)

 . 1/239انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1598, النشر 252انظر: التذكرة البن غلبون ص( 4)

 . 1/240انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1599, النشر 252انظر: التذكرة البن غلبون ص( 6)
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 .(1)تشبيها حلركة اإلعراب حبركة البناء, التخفيف لتوايل احلركات

مُ ﴿ [54: البقرة, املوضعان] ﴾ُكم  إََِلٰ بَارِئٜ﴿ :(2)الدوري خبلفه قراءة
 
سورة ] ﴾ُكم  ٜريَأ

مُ ﴿ [67: البقرة
 
م  ﴿ [157: سورة األعراف] ﴾ُهمٜريَأ

َ
مُ  أ

 
ِي ﴿ [32:الطورسورة ] ﴾ُهم  ٜرتَأ َفَمن َذا ٱَّلَّ

عِ ﴿ [160عمران: سورة آل ] ﴾ُكمٜريَنُص  على التخفيف ألن  [109: سورة األنعام] ﴾ُكم  ٜرَوَما يُش 
 .(3)احلركات واإلسكان يغري املعىن فتوسط بني األمرينإمتام احلركة مستثقل لتوايل 

, املوضعان] ﴾ إََِلٰ بَارِئُِكم  ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو والوجه اآلخر للدوري
ُمرُُكم  ﴿ [54: البقرة

 
ُمُرُهم﴿ [67: سورة البقرة] ﴾يَأ

 
ُمرُُهم  ﴿ [157: سورة األعراف] ﴾يَأ

 
م  تَأ
َ
سورة ] ﴾أ

ِي يَنُُصُُكم﴿ [32:الطور عِرُُكم  ﴿ [160عمران: سورة آل ] ﴾َفَمن َذا ٱَّلَّ : سورة األنعام] ﴾َوَما يُش 
وألهنا حركة , ومل يستثقل توايل احلركات ألهنا يف تقدير كلمتني, على األصل [109

  .(5)تدل على معىن فلم جيز فيها التغيري خبالف حركة البناء إعراب

 نغفر لكم 

فَ تُ ﴿ :(6)قراءة ابن عامر لتأنيث لفظ اخلطااي ألنه مجع  [58: سورة البقرة] ﴾ر  لَُكم  غ 
  .(7)خطية على التكسري

                                                           
 . 1/241انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1598, النشر 253انظر: التذكرة البن غلبون ص( 2)

 . 1/241انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1598, النشر 253انظر: التذكرة البن غلبون ص( 4)

 . 1/242انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1605, النشر 253انظر: التذكرة البن غلبون ص( 6)

 . 1/243انظر: الكشف ( 7)
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فَ يُ ﴿ :(1)قراءة انفع وأيب جعفر  .(2) [58: سورة البقرة] ﴾ر  لَُكم  غ 

فِر  لَُكم  ﴿ :(3)وأيب جعفر ابن عامرو  انفع قراءة كل القراء عدا  [58: سورة البقرة] ﴾نَّغ 

 .(4)ذكره ابإلخبار عن هللا جل

 نغفر لكم ابألعراف

فَ تُ ﴿ :(5) ابن عامر وأيب جعفر ويعقوبو  انفع قراءة  [161: األعرافسورة ] ﴾ر  لَُكم  غ 

 .(6)على أتنيث اجلمع وأتنيث اخلطيئة
فِر  ﴿: (7)ابن كثري وأيب عمرو وعاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشرقراءة  نَّغ 

 .(8) عن هللا جل ذكره عن نفسه ابلغفران على اإلخبار [161: األعرافسورة ] ﴾لَُكم  

 هزوا:

على أصل التخفيف أبدل من  [67: البقرةمواضعها: أول ] ﴾اُهُزو  ﴿ :(9)قراءة حفص
وحصل الثقل لوجود اهلمز , اهلمزة واوا ألهنا مفتوحة قبلها ضمة حنو السفهاء أال

                                                           
 . 5/1605شر , الن253انظر: التذكرة البن غلبون ص( 1)

 . 1/243انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1605, النشر 253انظر: التذكرة البن غلبون ص( 3)

 . 1/243انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1605انظر: التذكرة البن غلبون ص, النشر ( 5)

 . 1/480انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1605انظر: التذكرة البن غلبون ص, النشر ( 7)

 . 1/480انظر: الكشف ( 8)

 . 5/1606, النشر 254انظر: التذكرة البن غلبون ص( 9)
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 . (1)وضمتني
على األصل يف اهلمزة  [67: البقرةمواضعها: أول ] ﴾اؤ  ُهز  ﴿ :(2)قراءة محزة وخلف

وإسكان الزاي للتخفيف ألن كل اسم على ثالثة أحرف أوله مضموم فيه لغتان, حنو 
 .(3)اليسر والعسر واهلزء ومثله ما كان جمموعا على فعل

على األصل يف  [67: البقرةمواضعها: أول ] ﴾اؤ  ُهزُ ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا حفص
 .(5)الضم واهلمز

 كفوا

 .(7) [4 :اإلخالصسورة ] ﴾ُكُفًوا﴿: (6)حفصقراءة 

 .(1)[4 :اإلخالصسورة ] ﴾اؤً ُكف  ﴿ :(8)قراءة محزة ويعقوب وخلف

                                                           
  248, 1/247انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1606, النشر 254انظر: التذكرة البن غلبون ص( 2)

خطأ, والصواب ما  448, ورقمت هذه الصفحة يف املطبوع برقم: 1/248انظر: الكشف ( 3)
 أثبته. 

 . 5/1606, النشر 254انظر: التذكرة البن غلبون ص( 4)

خطأ, والصواب ما  448, ورقمت هذه الصفحة يف املطبوع برقم: 1/248انظر: الكشف ( 5)
 أثبته.

 . 5/1606انظر: التذكرة البن غلبون ص, النشر ( 6)

  248, 1/247انظر: الكشف ( 7)

 . 5/1606انظر: التذكرة البن غلبون ص, النشر ( 8)
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 .(3)[4: اإلخالصسورة ] ﴾اُكُفؤً ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا محزة ويعقوب وخلف

 القدس

ِس ﴿ :(4)قراءة ابن كثري على التخفيف لتوايل  [87: البقرةمواضعها: أول ] ﴾ٱل ُقد 
 .(5)الضمتني كاحللم واحللم والطنب والطنب

على األصل  [87: البقرةمواضعها: أول ] ﴾ٱل ُقُدِس ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا ابن كثري
  .(7)ولقلة حروف الكلمة وخفتها

 خطوات

ِۚ ﴿ :(8)قراءة انفع والبزي خبلفه وأيب عمرو ومحزة وخلف وشعبة ٰ َو أول ] ﴾ُخط 

, التخفيف الجتماع ضمتني وواو وألنه مجع وألنه مؤنثعلى  [168: البقرةمواضعها: 
وال , فاجتمع فيه ثقل اجلمع وثقل التأنيث وثقل الضمتني والواو فحسن فيه التخفيف

                                                           
= 
خطأ, والصواب ما  448, ورقمت هذه الصفحة يف املطبوع برقم: 1/248انظر: الكشف ( 1)

 أثبته. 

 . 5/1606انظر: التذكرة البن غلبون ص, النشر ( 2)

خطأ, والصواب ما  448, ورقمت هذه الصفحة يف املطبوع برقم: 1/248انظر: الكشف ( 3)
 أثبته.

 . 5/1606, النشر 255انظر: التذكرة البن غلبون ص( 4)

 . 1/253انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1606, النشر 255انظر: التذكرة البن غلبون ص( 6)

 . 1/253انظر: الكشف ( 7)

 . 5/1606, النشر 339انظر: التجريد البن الفحام ص( 8)
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حيسن أن يقال: تركت الطاء على سكوهنا يف الواحد ألن اجلمع يلزمه الضم فإمنا هي 
والصفة فاالسم يلزمه ضمة أسكنت ختفيفا ألن الضم يف هذا الباب للفرق بني االسم 

 .(1)الضم خلفته والصفة تسكن لثقلها

قراءة ابن كثري خبلف عن البزي وابن عامر وحفص والكسائي وأيب جعفر 
ِۚ ﴿ :(2)ويعقوب ٰ على األصل يف األمساء ألن األمساء  [168: البقرةمواضعها: أول ] ﴾ُخُطَو

 .(3)يلزمها يف اجلمع الضم حنو غرفة وغرفات

 للعسرى, لليسرى, عسرة, يسرا, عسرا, العسر, اليسر

سورة ] ﴾ة  ذُو ُعُسَ ﴿ [185: البقرةموضع: أول ] ﴾ٱل ُعُسَ ﴿ ﴾ٱل يُُسَ ﴿ :(4)قراءة أيب جعفر
ا﴿ [73 :الكهفسورة ] ﴾اُعُس  ﴿ [280: البقرة ىٰ ﴿ [6, 5: الشرحسورة ] ﴾يُُسً : الليلسورة ] ﴾لِل يُُسَ

ىٰ ﴿ [7  [10: الليلسورة ] ﴾لِل ُعُسَ

َ ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر َ ﴿ ﴾ٱل يُس  ذُو ﴿ [185: البقرةموضع: أول ] ﴾ٱل ُعس 
ة   َ ا﴿ [73 :الكهفسورة ] ﴾اُعس   ﴿ [280: سورة البقرة] ﴾ُعس  ً  [6, 5: الشرحسورة ] ﴾يُس 

ىٰ ﴿ َ ىٰ ﴿ [7: الليلسورة ] ﴾لِل يُس  َ  [10: الليلسورة ] ﴾لِل ُعس 

 يسرافاجلارايت 

                                                           
 . 1/274انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1606, النشر 339انظر: التجريد البن الفحام ص( 2)

 . 1/273انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1606انظر: النشر ( 4)

 . 5/1606انظر: النشر ( 5)
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ا  فَٱل َجٰرَِيٰتِ ﴿: (1)أيب جعفر خبلف عن ابن وردانقراءة   [3 :الذارايتسورة ] ﴾ ٣يُُس 

ا  فَٱل َجٰرَِيِٰت ﴿: (2)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر ووجه البن وردان سورة ] ﴾ ٣يُس  
 [3 :الذارايت

 جزء, جزءا

 [44: احلجرسورة ] ﴾ُجزُء  ﴿ [260: سورة البقرة] ﴾ اُجزُء  ﴿ :(3)قراءة شعبة

  [44: احلجرسورة ] ﴾ُجّز  ﴿ [260: البقرةسورة ] ﴾اُجّز  ﴿: (4)قراءة أيب جعفر

سورة ] ﴾ُجز ء  ﴿ [260: سورة البقرة] ﴾ اُجز ء  ﴿ :(5)وأيب جعفر قراءة كل القراء عدا شعبة
 [44: احلجر

 وأكل, هوأكل ,واألكل ,أكلها

لََها﴿ :(6)قراءة انفع وابن كثري ك 
ُ
لُهُ ﴿ [35: سورة الرعد] ﴾ أ ك 

ُ
 [141: سورة األنعام] ﴾أ

لِ ﴿ ك 
ُ ل  ﴿ [4: سورة الرعد] ﴾ٱِل 

ك 
ُ
 .(7)استخفافا [16: سورة سبأ] ﴾ أ

                                                           
 . 5/1607انظر: النشر ( 1)

 . 5/1607انظر: النشر ( 2)

 . 5/1607انظر: النشر ( 3)

 . 3/975, النشر 2/603انظر: املصباح الزاهر ( 4)

 . 5/1607انظر: النشر ( 5)

 . 5/1607, النشر 446انظر: التبصرة ص( 6)

 . 1/314انظر: الكشف ( 7)
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كُ ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا انفع وابن كثري
ُ
ُكلُهُ ﴿ [35: سورة الرعد] ﴾ لََهاأ

ُ
سورة ] ﴾أ

ُكلِ ﴿ [141: األنعام
ُ ُكل  ﴿ [4: سورة الرعد] ﴾ٱِل 

ُ
 .(2)األصلعلى  [16: سورة سبأ] ﴾ أ

 أكلها فئاتت 

لََها  َ َف ﴿ :(3)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو ك 
ُ
 [265: سورة البقرة] ﴾ اتَت  أ

ُكلََها  َ َف ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا انفع وابن كثري وأيب عمرو
ُ
: سورة البقرة] ﴾ اتَت  أ

265] 

 :رعبا, الرعب

 [151عمران: سورة آل ] ﴾َب ٱلرُّعُ ﴿ :(5)قراءة ابن عامر والكسائي وأيب جعفر ويعقوب
  .(6)لغتان فاشيتان كالسحت والسحت [18 :الكهفسورة ] ﴾ارُُعب  ﴿

َب ﴿ :(7)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وعاصم ومحزة وخلف العاشر سورة ] ﴾ٱلرُّع 

ب  ﴿ [151عمران: آل   .(8) [18 :الكهفسورة ] ﴾ارُع 

 سبلنا, رسلكم, رسلهم, رسلنا
                                                           

 . 5/1607, النشر 446انظر: التصرة ص( 1)

 . 1/314انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1607, النشر 446انظر: التبصرة ص( 3)

 . 5/1607, النشر 446انظر: التبصرة ص( 4)

 . 5/1607, النشر 586انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 5)

 . 1/360انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1607, النشر 586انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 7)

 . 1/360انظر: الكشف ( 8)
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مواضعها: أول ] ﴾لَُنارُس  ﴿ [101:األعرافمواضعها: أول ] ﴾لُُهمرُس  ﴿ :(1)عمروقراءة أيب 

لُُكم﴿ [32: املائدة على  [69العنكبوت: , 12: سورة إبراهيم] ﴾ُسب لََنا﴿ [50: غافرسورة ] ﴾رُس 
 .(2)التخفيف لتوايل احلركات وألنه مجع

 ﴾رُُسلَُنا﴿ [101:األعرافمواضعها: أول ] ﴾رُُسلُُهم﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو
العنكبوت: , 12: سورة إبراهيم] ﴾ُسُبلََنا﴿ [50: غافرسورة ] ﴾ رُُسلُُكم﴿ [32: مواضعها: املائدةأول ]

 .(4)على األصل [69

 للسحت, السحت

ِت ﴿ :(5)قراءة انفع وابن عامر وعاصم ومحزة وخلف ح   [42: سورة املائدة] ﴾لِلسُّ

َت ﴿ ح   .(6)وليسا مبصدرين, لغتان يراد هبما اسم الشيء املسحوت [62: املائدةسورة ] ﴾ٱلسُّ

ُحِت ﴿ :(7)قراءة ابن كثري وأيب عمرو والكسائي وأيب جعفر ويعقوب سورة ] ﴾لِلسُّ

ُحَت ﴿ [42: املائدة وليسا , لغتان يراد هبما اسم الشيء املسحوت [62: سورة املائدة] ﴾ٱلسُّ
 .(8)مبصدرين

 أذنيه, أذن, األذن
                                                           

 . 5/1607, النشر 356انظر: الكايف ص( 1)

 .1/408انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1607, النشر 356انظر: الكايف ص( 3)

 .1/408انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1607, النشر 356انظر: الكايف ص( 5)

 .1/408انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1607, النشر 356انظر: الكايف ص( 7)

 .1/408انظر: الكشف ( 8)
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ذ نِ ﴿ :(1)قراءة انفع
ُ ذ َن بِٱِل 

ُ ذ ن  ﴿ [45: سورة املائدة] ﴾َوٱِل 
ُ
 [12احلاقة: , 61: سورة التوبة] ﴾أ

ذ  ﴿
ُ
ذ َني هِ ﴿ [61: سورة التوبة] ﴾ُن َخي   أ

ُ
, (2)لغتان كالسحت والسحت [7: سورة لقمان] ﴾ِِفٓ أ

 .(3)أذن: على التخفيف الجتماع ضمتني الزمتني كـ طنب وطنب وعنق وعنق

ُذنِ ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا انفع
ُ ُذَن بِٱِل 

ُ ذُن   ﴿ [45: سورة املائدة] ﴾َوٱِل 
ُ
: سورة التوبة] ﴾أ

ُذُن َخي   ﴿ [12احلاقة: , 61
ُ
ُذَني هِ ﴿ [61: سورة التوبة] ﴾أ

ُ
لغتان كالسحت  [7: سورة لقمان] ﴾ِِفٓ أ

 .(6)أذن: على األصل وحسن ذلك لقلة حروف الكلمة, (5)والسحت

 قربة:

َُّهم   ﴿ :(7)قراءة ورش  .(8)على األصل [99 :التوبةسورة ] ﴾قُُرَبة  ل

َُّهم   ﴿ :(9)قراءة كل القراء عدا ورش َبة  ل على التخفيف كما  [99 :التوبةسورة ] ﴾قُر 
 .(10)خيفف يف: كتب ورسل

 جرف
                                                           

 . 5/1607, النشر 357انظر: الكايف ص( 1)

 .1/410انظر: الكشف ( 2)

 .1/503انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1607, النشر 357انظر: الكايف ص( 4)

 .1/410انظر: الكشف ( 5)

 .1/503انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1607 , النشر304انظر: التيسري ص( 7)

 . 1/505انظر: الكشف ( 8)

 . 5/1607, النشر 304انظر: التيسري ص( 9)

 . 1/505انظر: الكشف ( 10)
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 [109 :التوبةسورة ] ﴾ف  ُجر  ﴿ :(1)قراءة ابن ذكوان وهشام خبلفه وشعبة ومحزة وخلف

 .(2)التخفيف كـ قربةعلى 

قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وهشام يف وجهه الثاين وحفص والكسائي وأيب 
 .(4)على األصل [109 :التوبةسورة ] ﴾ُجُرف  ﴿ :(3)جعفر ويعقوب

 عقبا

ب  ﴿ :(5)قراءة عاصم ومحزة وخلف كالعنق , على التخفيف [44 :الكهفسورة ] ﴾اُعق 
  .(6)والعنق والطنب والطنب

على  [44 :الكهفسورة ] ﴾اُعُقب  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا عاصم ومحزة وخلف
  .(8)األصل

 نكرا:

, 74: الكهفسورة ] ﴾انُُّكر  ﴿ :(9)قراءة انفع وابن ذكوان وشعبة وأيب جعفر ويعقوب

                                                           
 . 5/1607النشر  305انظر: التيسري ص( 1)

 . 1/508انظر: الكشف ( 2)
 . 5/1607, النشر 305انظر: التيسري ص( 3)

 . 1/508انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1608, النشر 196انظر: الغاية البن مهران ص( 5)

 . 2/63انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1608, النشر 196انظر: الغاية البن مهران ص( 7)

 . 2/63انظر: الكشف ( 8)

 . 5/1608, النشر 605انظر: جامع البيان ص( 9)
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 .(1)لغتان كالشغل والشغل والسحت والسحت [8الطالق: 

 :(2)والكسائي وخلف العاشرقراءة ابن كثري وأيب عمرو وهشام وحفص ومحزة 
ر  ﴿ وخفف املنصوب دون املخفوض ألن املنصوب  [8الطالق: , 74: الكهفسورة ] ﴾انُّك 

 .(3)يلزم من وراءه احلركة فوجب ختفيف عينه خبالف املخفوض

 رمحا

, لغتان مبعىن [81: سورة الكهف] ﴾ارُُح  ﴿ :(4)قراءة ابن عامر وأيب جعفر ويعقوب
  .(5)كالسحت والسحت

 [81: سورة الكهف] ﴾ارُح   ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا ابن عامر وأيب جعفر ويعقوب 

(7). 

 شغل

لغتان كالسحت  [55:يسسورة ] ﴾ل  ِِف ُشغ  ﴿ :(8)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو

                                                           
 . 2/69انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1608, النشر 605انظر: جامع البيان ص( 2)

 . 2/69ر: الكشف انظ( 3)

 . 5/1608, النشر 607انظر: جامع البيان ص( 4)

 . 2/72انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1608, النشر 607انظر: جامع البيان ص( 6)

 . 2/72انظر: الكشف ( 7)

 . 5/1608, النشر 2/930انظر: املصباح الزاهر ( 8)
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 .(1)والسحت

لغتان  [55:يسسورة ] ﴾ِِف ُشُغل  ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا انفع وابن كثري وأيب عمرو
 .(3)كالسحت والسحت

 نكر

وقيل: األصل الضم , لغتان [6:القمرسورة ] ﴾ ٦ر  نُّك  ﴿ :(4)قراءة ابن كثري
ونكر صفة وفعل يف الصفات , واإلسكان على التخفيف كـ رسل ورسل وكتب وكتب

  .(5)قليل

ُكر  ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا ابن كثري
وقيل: األصل , لغتان [6:القمرسورة ] ﴾ ٦نُّ

ونكر صفة وفعل يف , واإلسكان على التخفيف كـ رسل ورسل وكتب وكتبالضم 
 .(7)الصفات قليل

 عراب

على التخفيف كـ  [37: الواقعةسورة ] ﴾ًباُعر  ﴿ :(8)قراءة شعبة ومحزة وخلف العاشر
                                                           

 . 2/219انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1608, النشر 2/930انظر: املصباح الزاهر ( 2)

 . 2/219انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1608, النشر 2/873انظر: املفتاح للقرطيب ( 4)

 .2/297, 2/69انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1608, النشر 2/873انظر: املفتاح للقرطيب ( 6)

 .2/297, 2/69انظر: الكشف ( 7)

 . 5/1608نشر , ال2/880انظر: املفتاح للقرطيب ( 8)
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  .(1)رسل ورسل

 [37: الواقعةسورة ] ﴾ُعُرًبا﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا شعبة ومحزة وخلف العاشر 

  .(3)األصل ألن مجع عروبعلى 

 خشب

على  [4: املنافقونسورة ] ﴾ب  ُخش  ﴿ :(4)قراءة قنبل خبلفه وأيب عمرو والكسائي
 .(5)التخفيف

سورة ] ﴾ُخُشب  ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو والكسائي والوجه الثاين لقنبل

 . (7)وأسد وأسدعلى األصل ألن الواحد خشبة واجلمع خشب كـ بدنة وبدن  [4: املنافقون

 فسحقا

ا﴿ :(8)قراءة ابن مجاز وابن وردان والكسائي خبلفهما  [11: امللكسورة ] ﴾فَُسُحق 

 .(9)لغتان والضم هو األصل

                                                           
 . 2/305انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1608, النشر 2/880انظر: املفتاح للقرطيب ( 2)

 . 2/305انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1608, النشر 787انظر: اإلقناع ص( 4)

 . 2/322انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1608, النشر 787انظر: اإلقناع ص( 6)

 . 2/322انظر: الكشف ( 7)

 . 5/1608, النشر 441انظر: املبسوط ص( 8)

 . 2/329انظر: الكشف ( 9)
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ا﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا ابن مجاز والوجه الثاين البن وردان والكسائي ق   ﴾فَُسح 

 . (2)والطنب على التخفيف فهو كـ العنق والعنق والطنب [11: امللكسورة ]

 ثلثي الليل: 

 .(4)على التخفيف كـ الرسل والرسل [20: املزملسورة ] ﴾ََثِ ٱَلَّ لِ ثُل  ﴿ :(3)قراءة هشام

 . (6)على األصل [20: املزملسورة ] ﴾ثُلََُثِ ٱَلَّ لِ ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا هشام

 عذرا

والضم كما تقدم  السكون [6: املرسالتسورة ] ﴾ُعُذًرا﴿ :(7)قراءة روح عن يعقوب
وجيوز يف كل من املثقل , جيوز أن يكون كل منهما أصال لآلخر وأن يكوان أصلني

 .(8)واملخفف أن يكون مصدرا وأن يكون مجعا سكنت عينه ختفيفا

ًرا﴿ :(9)قراءة كل القراء عدا روح السكون والضم كما تقدم  [6: املرسالتسورة ] ﴾ُعذ 
وجيوز يف كل من املثقل , وأن يكوان أصلني جيوز أن يكون كل منهما أصال لآلخر

                                                           
 . 5/1608, النشر 441انظر: املبسوط ص( 1)

 . 2/329انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1609انظر: النشر ( 3)

 . 2/346انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1609انظر: النشر ( 5)

 . 2/346انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1609, النشر 456انظر: املبسوط ص( 7)

 . 10/631انظر: الدر املصون ( 8)

 . 5/1609, النشر 456انظر: املبسوط ص( 9)
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 . (1)واملخفف أن يكون مصدرا وأن يكون مجعا سكنت عينه ختفيفا

 نذرا

ًرا﴿ :(2)قراءة أيب عمرو ومحزة والكسائي وخلف وحفص  [6: املرسالتسورة ] ﴾نُذ 
 . (3)على التخفيف

سورة ] ﴾نُُذًرا﴿ :(4)قراءة انفع وابن كثري وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ويعقوب

وجيوز نصبه على , وأصلهما مصدران مبعىن اإلعذار واإلنذار, على األصل [6: املرسالت
وجيوز أن , البدل من ذكرا ويكون مفعوال به للذكر وجيوز أن يكون مفعوال من أجله

يكون عذرا أو نذرا مجع عاذر وانذر كما قالوا: سارق وسرق وجيوز أن يكون نذرا مجع 
فإذا جعلته مجع فاعل أو مجع فعيل كان , رغيف ورغف ومنه: من النذر األوىلنذير كـ 

 .(5)النصب فيه على احلال من اإللقاء كأهنم يلقون الذكر يف حال العذر والنذر

 تعملون عما 

ا ﴿ :(6)قراءة ابن كثري ُ بَِغٰفِل  َعمَّ َملُونَ يَ َوَما ٱّللَّ َمُعونَ  ٧٤ع  َفتَط 
َ
, 73: سورة البقرة] ﴾ ۞أ

                                                           
 . 10/631انظر: الدر املصون ( 1)

 . 5/1609, النشر 456انظر: املبسوط ص( 2)

 . 2/357انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1609, النشر 456انظر: املبسوط ص( 4)

 . 2/357انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1610, النشر 254انظر: التذكرة البن غلبون ص( 6)
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 .(1)على الغيب [74
َملُونَ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا ابن كثري ا َتع  ُ بَِغٰفِل  َعمَّ َمُعونَ  ٧٤َوَما ٱّللَّ َفَتط 

َ
 ﴾ ۞أ

 .(3)على اخلطاب [74, 73: سورة البقرة]

 األماين, أمنيته, أبمانيكم, أمانيهم, أماين

َماِن ﴿ :(4)قراءة أيب جعفر
َ
َمانِيهِ ﴿ [78: سورة البقرة] ﴾أ

َ
 [111: سورة البقرة] ﴾م  أ

َمانِيُكم  ﴿
َ
نِيَتِهِۦ﴿ [123: النساءسورة ] ﴾بِأ م 

ُ
َماِن ﴿ [52: احلجسورة ] ﴾ِِفٓ أ

َ  [14: احلديدسورة ] ﴾ٱِل 

, واحلذف يف املعتل أكثر, كمفاتح ومفاتيح, على التخفيف فحذف إحدى الياءين
 .(5)وكل ما جاء واحده مشددا من هذا النوع فلك يف اجلمع وجهان

َماِنَّ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر
َ
َمانِيُُّهم  ﴿ [78: سورة البقرة] ﴾أ

َ
: سورة البقرة] ﴾أ

َمانِّيُِكم  ﴿ [111
َ
نِيَّتِهِۦ﴿ [123: النساءسورة ] ﴾بِأ م 

ُ
َماِنُّ ﴿ [52: احلجسورة ] ﴾ِِفٓ أ

َ سورة ] ﴾ٱِل 
 .(7)على األصل ألنه مجع أمنيَّة [14: احلديد

 خطيئته
                                                           

خطأ, والصواب ما  448, ورقمت هذه الصفحة يف املطبوع برقم: 1/248انظر: الكشف ( 1)
 أثبته. 

 . 5/1610, النشر 254انظر: التذكرة البن غلبون ص( 2)

ا خطأ, والصواب م 448, ورقمت هذه الصفحة يف املطبوع برقم: 1/248انظر: الكشف ( 3)
 أثبته. 

 . 5/1610انظر: التذكرة البن غلبون ص, النشر ( 4)

 . 1/447انظر: الدر املصون ( 5)

 . 5/1610انظر: التذكرة البن غلبون ص, النشر ( 6)

 . 1/447انظر: الدر املصون ( 7)
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َحَٰطت  بِهِۦ َخِطٓي ﴿ :(1)انفع وأيب جعفرقراءة 
َ
على  [81: سورة البقرة] ﴾ ُتُهۥـٰ   َ َوأ

 .(2)اجلمع

َحَٰطت  بِهِۦ َخِطٓي ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا انفع وأيب جعفر
َ
 [81: سورة البقرة] ﴾ ُتُهۥ  َ َوأ

اجلمع وجيوز أن يكون مبعىن اجلمع ألنه أضيف إىل مفرد يف اللفظ مبعىن , على التوحيد
 .(4)وهو اهلاء ألنه عائد على من

 ال تعبدون

ٰٓءِيَل ََل ﴿ :(5)قراءة ابن كثري ومحزة والكسائي َر نَا ِميَثَٰق بَِنٓ إِس  َخذ 
َ
ُبُدوَن إَِلَّ يَ ِإَوذ  أ ع 

 َ  .(6)على الغيب [83: سورة البقرة] ﴾ ٱّللَّ
ٰٓءِيَل ََل ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن كثري ومحزة والكسائي َر نَا ِميَثَٰق بَِنٓ إِس  َخذ 

َ
ِإَوذ  أ

 َ ُبُدوَن إَِلَّ ٱّللَّ  .(8)على اخلطاب [83: سورة البقرة] ﴾ َتع 

 حسنا

                                                           
 . 5/1610, النشر 254انظر: التذكرة البن غلبون ص( 1)

 . 1/249انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1610, النشر 254انظر: التذكرة البن غلبون ص( 3)

 . 1/249انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1610, النشر 255انظر: التذكرة البن غلبون ص( 5)

 . 1/249انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1610, النشر 255انظر: التذكرة البن غلبون ص( 7)

 . 1/249انظر: الكشف ( 8)
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ْ ﴿ :(1)قراءة محزة والكسائي ويعقوب وخلف  [83: سورة البقرة] ﴾ ان  سَ لِلنَّاِس حَ  َوقُولُوا

 .(2)صفة ملصدر حمذوف تقديره: قوال حسنا
ْ ﴿ :(3)وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وعاصمقراءة انفع  ن   َوقُولُوا سورة ] ﴾الِلنَّاِس ُحس 

, مصدر كالكفر والشكر فيلزم تقدير حذف مضاف تقديره: قوال ذا حسن [83: البقرة
وجيوز أن يكون لغة يف الصفة فيقال: احلسن واحلسن والبخل والبخل والرشد والرشد 

 .(4)فيكون يف معىن القراءة األوىل

 تظاهرا, تظاهرون

ث ِم ﴿ :(5)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر ِ
تََظَٰهُروَن َعلَي ِهم بِٱۡل 

َوٰنِ  فأصلها , على التخفيف [4: سورة التحرمي] ﴾ِإَون تََظَٰهَرا﴿ [85: سورة البقرة] ﴾َوٱل ُعد 
, ألن التكرير ثقيل والفعل ثقيل واجلمع ثقيل, تتظاهرون فحذف إحدى التاءين

 .(6)واحملذوف عند سيبويه التاء الثانية وعند الكوفيني األوىل
ٰ ﴿ :(7)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر َوٰنِ تَظَّ ث ِم َوٱل ُعد  ِ

 ﴾َهُروَن َعلَي ِهم بِٱۡل 

                                                           
 . 5/1611, النشر 255انظر: التذكرة البن غلبون ص( 1)

 . 1/250انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1611, النشر 255انظر: التذكرة البن غلبون ص( 3)

 . 1/250انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1611, النشر 255انظر: التذكرة البن غلبون ص( 5)

 . 1/250انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1611شر , الن255انظر: التذكرة البن غلبون ص( 7)



64 

 

ٰ ﴿ [85: سورة البقرة]   .(1)على إدغام التاء الثانية يف الظاء [4: سورة التحرمي] ﴾َهَراِإَون تَظَّ

 أسرى

 ﴿ :(2)قراءة محزة
َ
تُوُكم  أ

 
ىٰ ِإَون يَأ َ على وزن: فعلى ألنه مجع  [85: سورة البقرة] ﴾ ۡس 

 .(3)فحمله على ما يشبهه كجريح وقتيل ألهنما ال جيمعان إال على فعلى, أسري

َسَٰرىٰ ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا محزة
ُ
تُوُكم  أ

 
على وزن:  [85: سورة البقرة] ﴾ ِإَون يَأ

 .(5)ألنه أشبه كسالن يف املعىن فحمله على اببه, فعاىل

 تفادوهم

 [85: سورة البقرة] ﴾تَُفُٰدوُهم  ﴿ :(6)قراءة انفع وعاصم والكسائي وأيب جعفر ويعقوب

وجيوز , على املفاعلة من اجلانبني ألن كل واحد من الفريقني يدفع من عنده من األسرى
 .فعل رابعيوضم التاء ألنه , (7)أن تكون املفاعلة من واحد

ُدوُهم  تَ ﴿ :(8)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر ومحزة وخلف العاشر سورة ] ﴾ف 

                                                           
 . 1/251انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1611, النشر 255انظر: التذكرة البن غلبون ص( 2)

 . 1/251انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1611, النشر 255انظر: التذكرة البن غلبون ص( 4)

 . 1/251انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1611, النشر 255انظر: التذكرة البن غلبون ص( 6)

 . 1/252انظر: الكشف ( 7)

 . 5/1611, النشر 255انظر: التذكرة البن غلبون ص( 8)
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وقال , (1)على أن أحد الفريقني يفدي أصحابه من الفريق اآلخر وهو املغلوب [85: البقرة
واألسارى الذين جاؤوا يف الواثق والسجون , أبو عمرو: األسرى الذين جاؤوا مستأمنني

 . (2)قسراأخذوا 

  تعملونعما 

ا ﴿ :(3)قراءة انفع وابن كثري وشعبة ويعقوب وخلف ُ بَِغٰفِل  َعمَّ َملُوَن يَ َوَما ٱّللَّ  ٨٥ع 
ْوَلٰٓئَِك 

ُ
 .(4)على الغيب [86-85: سورة البقرة] ﴾ أ

ُ ﴿ :(5)قراءة أيب عمرو وابن عامر وحفص ومحزة والكسائي وأيب جعفر َوَما ٱّللَّ
ا  َملُوَن بَِغٰفِل  َعمَّ ْوَلٰٓئَِك  ٨٥َتع 

ُ
  .(6)على اخلطاب [86-85: سورة البقرة] ﴾ أ

 ينزل

, من أنزل الرابعي [90: سورة البقرة] ﴾َل يُنِ ﴿ :(7)قراءة ابن كثري وأيب عمرو ويعقوب
 . (8)محال على قوله: أنزل من السماء

                                                           
 . 1/252انظر: الكشف ( 1)

 . 1/252انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1611, النشر 255انظر: التذكرة البن غلبون ص( 3)

 . 1/253انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1611, النشر 255انظر: التذكرة البن غلبون ص( 5)

 . 1/253انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1612, النشر 255انظر: التذكرة البن غلبون ص( 7)

 . 1/253انظر: الكشف ( 8)
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َِل ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو ويعقوب  من  [90: البقرة سورة] ﴾ُيَنّ
  .(2)والتشديد يدل على التكرير ألن القرآن كان ينزل شيئا فشيئا وكذلك املطر, نزَّل

  ينزل الغيث

 ﴾يُنُِل ٱل َغي َث ﴿ :(3)قراءة ابن كثري وأيب عمرو محزة والكسائي ويعقوب وخلف
 [28: الشورى, 34: لقمانسورة ]

ُِل ٱل َغي َث ﴿ :(4)قراءة انفع وابن عامر وعاصم وأيب جعفر , 34: لقمانسورة ] ﴾ُيَنّ
 [28: الشورى

  ينزل آية

ن يُنِ ﴿ :(5)قراءة ابن كثري
َ
 [37: سورة األنعام] ﴾َل َءايَة  أ

َِل َءايَة  ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا ابن كثري ن ُيَنّ
َ
 [37: سورة األنعام] ﴾أ

 حىت تنزل علينا , من القرآنننزل 

ٰ تُنَِل ﴿ [82: اإلسراءسورة ] ﴾َونُنُِل ِمَن ٱل ُقر َءانِ ﴿ :(7)قراءة أيب عمرو ويعقوب َحَّتَّ

                                                           
 . 5/1612انظر: التذكرة البن غلبون ص, النشر ( 1)

 . 1/254انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1612, النشر 256انظر: التذكرة البن غلبون ص( 3)

 . 5/1612, النشر 256انظر: التذكرة البن غلبون ص( 4)

 . 5/1612, النشر 256انظر: التذكرة البن غلبون ص( 5)

 . 5/1612, النشر 256انظر: التذكرة البن غلبون ص( 6)

 . 5/1612, النشر 256انظر: التذكرة البن غلبون ص( 7)
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 [93: اإلسراءسورة ] ﴾َعلَي َنا

ُِل ِمَن ٱل ُقر َءانِ ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو ويعقوب  [82: اإلسراءسورة ] ﴾َوُنَنّ
َِل َعلَي َنا﴿ ٰ ُتَنّ  [93: اإلسراءسورة ] ﴾َحَّتَّ

 أعلم مبا ينزل 

لَُم بَِما يُنُِل ﴿ :(2)ابن كثري وأيب عمروقراءة  ع 
َ
ُ أ  [101: النحلسورة ] ﴾ َوٱّللَّ

ُِل ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو لَُم بَِما ُيَنّ ع 
َ
ُ أ : النحلسورة ] ﴾ َوٱّللَّ

101] 

 وهللا بصري مبا يعملون

ُ بَِصُي  بَِما ﴿ :(4)قراءة يعقوب َملُوَن تَ َوٱّللَّ على  [97-96: سورة البقرة] ﴾قُل  َمن ََكنَ  ٩٦ع 
 .(5)اخلطاب على االلتفات

َملُوَن ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا يعقوب ُ بَِصُي  بَِما َيع  سورة ] ﴾قُل  َمن ََكنَ  ٩٦َوٱّللَّ

 .(7)على الغيب [97-96: البقرة

                                                           
 . 5/1612, النشر 256انظر: التذكرة البن غلبون ص( 1)

 . 5/1612, النشر 256التذكرة البن غلبون صانظر: ( 2)

 . 5/1612, النشر 256انظر: التذكرة البن غلبون ص( 3)

 . 5/1612, النشر 257انظر: التذكرة البن غلبون ص( 4)

 . 2/16انظر: الدر املصون ( 5)

 . 5/1612, النشر 257انظر: التذكرة البن غلبون ص( 6)

 . 2/16انظر: الدر املصون ( 7)
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 جربيلو , ربيلجل

ِيَل جَ ـا ّلِ قُل  َمن ََكَن َعُدّو  ﴿ :(1)قراءة ابن كثري ِيَل جَ وَ ﴿ [97: سورة البقرة] ﴾ َب  سورة ] ﴾ َب 

ِيُل جَ وَ ﴿ [98 :البقرة  . (2)على غري مثال كالم العرب [4التحرمي: سورة ] ﴾ َب 

َ جَ ـا ّلِ قُل  َمن ََكَن َعُدّو  ﴿ :(3)قراءة محزة والكسائي وخلف وشعبة خبلف ]سورة  ﴾َل يءِ َب 

َ جَ وَ ﴿ [97: البقرة َ جَ وَ ﴿ [98: ]سورة البقرة﴾  يَل ءِ َب  على غري مثال كالم  [4سورة التحرمي: ] ﴾ يُل ءِ َب 
 .(4)العرب

َ جَ ـا ّلِ قُل  َمن ََكَن َعُدّو  ﴿ :(5)قراءة شعبة يف وجهه الثاين ِ َب   [97: سورة البقرة] ﴾َل ئ

َ جَ وَ ﴿ ِ َب  َ جَ وَ ﴿ [98 :سورة البقرة] ﴾ َل ئ ِ َب   .(6)على غري مثال كالم العرب [4التحرمي: سورة ] ﴾ ُل ئ
ِيَل ـا ّلِ قُل  َمن ََكَن َعُدّو  ﴿ :(7)انفع وأيب عمرو وابن عامر وحفصقراءة  سورة ] ﴾ ِجَب 

ِيَل جِ وَ ﴿ [97: البقرة ِيُل جِ وَ ﴿ [98 :سورة البقرة] ﴾ َب  على مثال كالم العرب  [4التحرمي: سورة ] ﴾ َب 
 .(8)حنو منديل وقنديل

 ميكال
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 . 1/255انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1612, النشر 257انظر: التذكرة البن غلبون ص( 3)

 . 1/255انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1613, النشر 257انظر: التذكرة البن غلبون ص( 5)

 . 1/255انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1613, النشر 257انظر: التذكرة البن غلبون ص( 7)

 . 1/255انظر: الكشف ( 8)



69 

 

على مثال كالم  [98: سورة البقرة] ﴾ َوِميَكىَٰل ﴿ :(1)قراءة أيب عمرو وحفص ويعقوب
 .(2)العرب حنو: مفتاح

ٰ ﴿ :(3)قراءة انفع وأيب جعفر وقنبل يف وجهه الثاين على  [98: سورة البقرة] ﴾ َل ئِ َومِيَك
 .(4)غري مثال كالم العرب

 :(5)قراءة البزي وابن عامر ومحزة والكسائي وخلف العاشر وقنبل خبلفه
﴿ ٰ  .(6)على غري مثال كالم العرب [98: سورة البقرة] ﴾َل يـ ِ َوِميَك

 ولكن هللا رمى ,ولكن هللا قتلهم ,ولكن الشياطني

َيِٰطنيُ  َوَلِٰكنِ ﴿ :(7)قراءة ابن عامر ومحزة والكسائي وخلف ْ  ٱلشَّ سورة ] ﴾َكَفُروا
ُ َقَتلَُهم   ﴿ [102: البقرة ُ َرَمٰ ﴿ [17: األنفالسورة ] ﴾َوَلِٰكِن ٱّللَّ  [17: األنفالسورة ] ﴾َوَلِٰكِن ٱّللَّ

فلما مل تعمل  ,وتفيد العطف واالستدراك ألن لكن املخففة حرف عطف ال عمل له
 .(8)رجع الكالم بعدها إىل أصله وهو االبتداء واخلرب

َوَلِٰكنَّ ﴿ :(9)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وعاصم وأيب جعفر ويعقوب
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 ْ َيِٰطنَي َكَفُروا َ َقَتلَُهم   ﴿ [102: سورة البقرة] ﴾ٱلشَّ َ ﴿ [17: األنفالسورة ] ﴾َوَلِٰكنَّ ٱّللَّ َوَلِٰكنَّ ٱّللَّ
لكن املشددة تعمل عمل إن وهي تفيد التأكيد الذي فيه معىن  [17: األنفالسورة ] ﴾َرَمٰ 

 .(1)االستدراك

 ولكن الرب من آمن ولكن الرب من اتقى

 [189: البقرة, 177: البقرةسورة ] ﴾ ٱل َِبُّ  َوَلِٰكنِ ﴿ :(2)قراءة انفع وابن عامر

: البقرة, 177: سورة البقرة] ﴾ َوَلِٰكنَّ ٱل َِبَّ ﴿ :(3)ع وابن عامرفقراءة كل القراء عدا ان
189] 

 ولكن الناس أنفسهم

لُِموَن ﴿ :(4)قراءة محزة والكسائي وخلف نُفَسُهم  َيظ 
َ
: يونسسورة ] ﴾٤٤َوَلِٰكِن ٱَلَّاُس أ

44] 

لُِموَن ﴿ :(5)والكسائي وخلفقراءة كل القراء عدا محزة  نُفَسُهم  َيظ 
َ
َوَلِٰكنَّ ٱَلَّاَس أ

 [44: يونسسورة ] ﴾٤٤

 ننسخ 
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على  [106: سورة البقرة] ﴾ خ  مِن  َءايَة  نسِ َما نُ ﴿ :(1)قراءة ابن عامر خبلف عن هشام
 .(2)وراجع الكشف ,أنه رابعي من أنسخت الكتاب أي وجدته منسوخا

 ﴾ َما نَنَسخ  ِمن  َءايَة  ﴿ :(3)عامر وهو الوجه الثاين هلشامقراءة كل القراء عدا ابن 
 .(4)على معىن ما نرفع من حكم آية [106: سورة البقرة]

 ننسها

و  نَ ﴿ :(5)قراءة ابن كثري وأيب عمرو
َ
ي      ـ نسَ أ

ِۚ ِِبَ
 
ٓ   َها نَأ و  ِمث لَِها

َ
 [106: سورة البقرة] ﴾ ّمِن َهآ أ

 .فعل ثالثي, (6)فيهمن نسأ هللا يف أجلك أي أخر 

ي   ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو
ِۚ ِِبَ

 
و  نُنِسَها نَأ

َ
ٓ   أ و  ِمث لَِها

َ
ٓ أ  ﴾ ّمِن َها

فتعدى الفعل , من النسيان من أنسى الرابعي أي: ننسكها اي حممد [106: سورة البقرة]
 .(8)إىل مفعولني مها النيب واهلاء

 وقالوا اختذ هللا ولدا
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َ َوِٰسٌع َعلِيم  ﴿ :(1)قراءة ابن عامر ُ َوَل   ١١٥ إِنَّ ٱّللَّ ََذ ٱّللَّ ْ ٱَّتَّ -115: سورة البقرة] ﴾ ا  قَالُوا

ألنه قد علم أن املخرب عنه هبذا القول هو املخرب , على االستئناف غري معطوف [116
 .(2)عنه مبنع ذكر هللا يف املساجد والسعي يف خراهبا

َ َوِٰسٌع َعلِيم  ﴿ :(3)ابن عامرقراءة كل القراء عدا  ُ َوَل   ١١٥ إِنَّ ٱّللَّ ََذ ٱّللَّ ْ ٱَّتَّ  ﴾ ا  َوقَالُوا

على العطف على ما قبله ألن الذين أخرب عنهم مبنع ذلك يف  [116-115: سورة البقرة]
 .(4)املساجد والسعي يف خراهبا هم الذين قالوا اختذ هللا ولدا

 كن فيكون 

غافر: , 35مرمي: , 47آل عمران: , 117: سورة البقرة] ﴾َفَيُكونَ  ُكن﴿: (5)قراءة ابن عامر

 .(6)وراجع الكشف, جوااب ابلفاء للفظ كن [68

, 47آل عمران: , 117: سورة البقرة] ﴾ُكن َفيَُكونُ ﴿: (7)قراءة كل القراء عدا ابن عامر

 .(8)على االستئناف مرفوع على االبتداء فتقديره: فهو يكون [68غافر: , 35مرمي: 

 كن فيكون 
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عطفا  [82يس: , 40: سورة النحل] ﴾ُكن َفيَُكونَ ﴿ :(1)قراءة ابن عامر والكسائي
 .(2)على أن يقول مث ينصب فيكون على اجلواب

يس: , 40: سورة النحل] ﴾ُكن َفَيُكونُ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا ابن عامر والكسائي

 .(4)على االستئناف [82

 وال تسأل

َ ﴿ :(5)قراءة انفع ويعقوب َِحيِم  ل    ـَ س  َوََل ت َحِٰب ٱۡل  ص 
َ
على  [119: سورة البقرة] ﴾ ١١٩َعن  أ

 . مل يوجه مكي االختالف يف التاء, (6)النهي

َِحيِم   ـَ َوََل تُس  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا انفع ويعقوب َحِٰب ٱۡل  ص 
َ
سورة ] ﴾ ١١٩ُل َعن  أ

فهو يف موضع احلال تقديره: إان أرسلناك والعطف على ما قبله , على النفي [119: البقرة
, (8)وجيوز أن يرفع على االستئناف, ابحلق بشريا ونذيرا وغري سائل عن أصحاب اجلحيم

 . فيه نظر لو قال: وغري مسؤول لكان أوىل

 براهيمإ
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أوهلا: , ثالثة وثالثني موضعايف ] ﴾مَ ـٰ  إِب َرَٰه ﴿ :(1)قراءة ابن عامر خبلف عن ابن ذكوان

 .(2)لغة شامية قليلة [124 :البقرة

ثالثة يف ] ﴾مَ  ۧإِب َرِٰه ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا ابن عامر والوجه الثاين البن ذكوان
 [124: البقرةأوهلا: , وثالثني موضعا

 واختذوا

َ ﴿ :(4)قراءة انفع وابن عامر ْ َوٱَّتَّ على اخلرب عمن كان قبلنا  [125: سورة البقرة] ﴾ُذوا
 .(5)اختذ الناس من مقام إبراهيم مصلىوالتقدير: واذكر إذ 

ْ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا انفع وابن عامر ُِذوا على  [125: سورة البقرة] ﴾َوٱَّتَّ
 .(7)األمر

 فأمتعه

تُِعُهۥ قَلِيَل   ﴿ :(8)قراءة ابن عامر م 
ُ
من أمتع  [126: سورة البقرة] ﴾ قَاَل َوَمن َكَفَر فَأ
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 .(1)وهي لغة يف متع وكالمها مبعىن

َمّتُِعُهۥ قَلِيَل   ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا ابن عامر
ُ
: سورة البقرة] ﴾ قَاَل َوَمن َكَفَر فَأ

, متتع بكفرك, متتعوا يف داركم, غري أن التشديد فيه معىن تكرير الفعل من متع [126
 .(3)ميتعكم متاعا

 أرين, أران, وأران

نَا﴿ :(4)قراءة ابن كثري ويعقوب وأيب عمرو خبلفه ر 
َ
ر  ﴿ [128: سورة البقرة] ﴾َوأ

َ
 ﴾نَاأ

ِن ﴿ [153: النساءسورة ] ر 
َ
اإلسكان فيها أخف من اإلسكان يف أيمركم  [260: البقرةسورة ] ﴾أ

وحنوه ألن احلركة هنا حركة البناء وختفيف حركة البناء إذا استثقلت مستعمل كثري 
 .(5)خبالف حركة اإلعراب

سورة ] ﴾﴿ [128: سورة البقرة] ﴾﴿: (6)قراءة أيب عمرو يف وجهه الثاين

 . (7)[260: البقرةسورة ] ﴾﴿ [153: النساء

رِنَا﴿ :(8)ة كل القراء عدا ابن كثري ويعقوبقراء
َ
رِنَا﴿ [128: سورة البقرة] ﴾َوأ

َ
سورة ] ﴾أ
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رِِن ﴿ [153: النساء
َ
 .(1)[260: البقرةسورة ] ﴾أ

 أران 

ر  ﴿ :(2)كثري ويعقوب وابن ذكوان وشعبة وهشام وأيب عمرو خبلفهماقراءة ابن  
َ
 ﴾نَاأ

 .(3) [29 :فصلتسورة ]

   .(5) [29 :فصلتسورة ] ﴾﴿: (4)قراءة أيب عمرو يف وجهه الثاين

فر وخلف العاشر والوجه الثاين قراءة انفع وعاصم ومحزة والكسائي وأيب جع
رِنَا﴿ :(6)امشهل

َ
  .(7)[29 :فصلتسورة ] ﴾أ

 ووصى 

 وَ ﴿ :(8)قراءة انفع وابن عامر وأيب جعفر
َ
ٓ أ وصى  [132: سورة البقرة] ﴾و ََصٰ بَِها

 .(9)ويدل عليه يوصيكم ويوصي هبا وتوصون, ووأوصى لغتان مبعىن واحد
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ٓ ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا انفع وابن عامر وأيب جعفر ٰ بَِها  [132: سورة البقرة] ﴾َوَوَصَّ
غري أن التشديد فيه معىن تكرير الفعل فكأنه أبلغ يف , توصية ووصاكمويدل عليه 

 .(2)املعىن

 أم تقولون

م  َتُقولُونَ ﴿ :(3)قراءة ابن عامر ومحزة والكسائي وخلف وحفص ورويس
َ
سورة ] ﴾أ

 .(4)على اخلطاب [140: البقرة
م  ﴿ :(5)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وشعبة وأيب جعفر وروح

َ
سورة ] ﴾ُقولُونَ يَ أ

 .(6)على الغيبة [140: البقرة

 رؤوف

َ بِٱَلَّاِس ﴿ :(7)قراءة أيب عمرو وشعبة ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف إِنَّ ٱّللَّ
 .(8)اسم فاعل على وزن فُعل [143: البقرةمواضعها: أول ] ﴾ رَِّحيم   ف  ؤُ لَرَ 
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َ بِٱَلَّاِس لََرُءوف   ﴿ :(1)قراءة انفع وابن كثري وابن عامر وحفص وأيب جعفر  إِنَّ ٱّللَّ
اسم فاعل على وزن فعول وهو أكثر يف االستعمال من  [143: البقرةمواضعها: أول ] ﴾ رَِّحيم  
 .(2)فعل

 عما يعملون 

ا ﴿ :(3)قراءة أيب جعفر وابن عامر ومحزة والكسائي وورح ُ بَِغٰفِل  َعمَّ َملُوَن تَ َوَما ٱّللَّ ع 
َتي َت  ١٤٤

َ
 .(4)على اخلطاب [145-144: سورة البقرة] ﴾ َولَئِن  أ

ُ بَِغٰفِل  ﴿ :(5)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وعاصم ورويس وخلف العاشر َوَما ٱّللَّ
َملُوَن  ا َيع  َتي َت  ١٤٤َعمَّ

َ
 .(6)على الغيب [145-144: سورة البقرة] ﴾ َولَئِن  أ

 موليها

  ﴿ :(7)قراءة ابن عامر
َهٌة  َولُِكّ على أنه اسم  [148: سورة البقرة] ﴾َها  ىٰـُمَولَّ ُهَو وِج 

 .(8)وفيها إعمال اسم املفعول وحذف أحد املفعولني, مفعول
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  ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا ابن عامر
َهٌة  َولُِكّ َها  وِج  على  [148: سورة البقرة] ﴾ ُهَو ُمَوَّلِ

 .(2)وفيها إعمال اسم الفاعل وحذف أحد املفعولني, أنه اسم فاعل

 عما تعملون 

ا ﴿ :(3)قراءة أيب عمرو ُ بَِغٰفِل  َعمَّ َملُوَن يَ َوَما ٱّللَّ , 149: سورة البقرة] ﴾َوِمن  َحي ُث  ١٤٩ع 

 .(4)ابلغيب [150
َملُوَن ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو ا َتع  ُ بَِغٰفِل  َعمَّ  ﴾َومِن  َحي ُث  ١٤٩َوَما ٱّللَّ

 .(6)ابخلطاب [150, 149: سورة البقرة]
 تطوع

ع  َخي   طَّ يَ َوَمن ﴿ :(7)قراءة محزة والكسائي وخلف  [184, 158: سورة البقرة] ﴾اوَّ

جمزوم , ابحلمل على االستقبال وكان االستقبال أوىل به ألن الشرط ال يكون إال مبستقبل
 والتقدير: فمن تطوع فيما, مبن على الشرطية وأدغم التاء يف الطاء فشددت الطاء لذلك

  .(8)يستقبل خريا فهو خري له
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َع َخي   ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف : سورة البقرة] ﴾اَوَمن َتَطوَّ

على لفظ املاضي ألنه أخف من لفظ املستقبل وهو يف موضع جزم  [184, 158
والتقدير: فالذي , وتطوع: خربا ليس شرطا, وجيوز أن يكون: من: موصولة, ابلشرط
 .(2)فيما مضى خريا فإن هللا شاكر لفعله عليم بهتطوع 

 الرايح, الريح

على اجلمع ألهنا أتيت من كل جانب وذلك  [164: البقرةمواضعها: أول ] ﴾ ٱلّرَِيٰحِ ﴿
 .(3)وألن الرايح ابجلمع تكون يف غري العذاب والعقوابت, يدل على اختالف هبوهبا

وهو دال على اجلمع ألنه اسم , التوحيدعلى  [164: البقرةمواضعها: أول ] ﴾ ٱلّرِيحِ ﴿
  .(4)جنس

قرأ أبو جعفر على اجلمع يف اخلمسة عشر موضعا ووافقه انفع إال يف سبحان 
 [22]واحلجر  [164] البقرةووافقه ابن كثري يف  [36]وص  [12]وسبأ  [81]واألنبياء [ 69]

 [22]واحلجر  [57]واألعراف  [164] البقرةووافقه يف  [5]واجلاثية  [45]والكهف 
 [5]واجلاثية  [9]وفاطر  [48]واثين الروم  [63]والنمل  [48]والفرقان  [45]والكهف 

ووافقهما  [48]واختص محزة وخلف إبفرادها سوى الفرقان , البصراين وابن عامر وعاصم
واختلف عن , [48]واختص ابن كثري ابإلفراد يف الفرقان , [22]الكسائي إال يف احلجر 

                                                           
 . 5/1620, النشر 335انظر: التجريد البن الفحام ص( 1)

 . 1/270انظر: الكشف ( 2)

 . 1/271انظر: الكشف ( 3)

 . 1/271انظر: الكشف ( 4)



81 

 

 .(1) [31] احلج أيب جعفر يف

 يرى الذين

ْ تَ َولَو  ﴿ :(2)قراءة انفع وابن عامر ويعقوب وابن وردان خبلفه ِيَن َظلَُمٓوا سورة ] ﴾ َرى ٱَّلَّ

وجيوز أن يكون , على اخلطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم وهو الفاعل لـ ترى [165: البقرة
ورأى: قلبية تطلب  ,ظلمواخطااب للظامل والتقدير: قل اي حممد للظامل لو ترى الذين 

وال حيسن أن يكون أن القوة املفعول , الثاين: أن القوة, الذين ظلموااألول: , مفعولني
الثاين ألن الثاين يف هذا الباب هو األول يف املعىن ألنه إمنا يدخل على االبتداء واخلرب 

: لرأيت اي وليس أن القوة هي الذين ظلموا فال بد من إضمار فعل يعمل يف أن تقديره
 .حممد أن القوة أو لعلمت أن القوة أو لرأوا أو لعلموا

, ويبعد أن يكون رأى بصرية ألهنا تتعدى إىل مفعول واحد وهو الذين ظلموا
 .(3)فتبقى أن القوة ال عامل فيها

قراءة ابن كثري وأيب عمرو وعاصم ومحزة والكسائي وابن مجاز والوجه الثاين عن 
ْ ﴿ :(4)العاشرابن وردان وخلف  ِيَن َظلَُموٓا على الغيب  [165: سورة البقرة] ﴾ َولَو  يََرى ٱَّلَّ

 .(5)ورأى: بصرية وهي تطلب مفعوال واحدا وهو: أن القوة, فالفاعل: الذين ظلموا

 يرون العذاب
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َن ٱل َعَذاَب إِذ  يُ ﴿ :(1)قراءة ابن عامر على البناء ملا مل يسم  [165: سورة البقرة] ﴾َرو 
 .(3)وواو اجلماعة انئب الفاعل, الرابعيوهو من أرى , (2)فاعله

َن ٱل َعَذاَب ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا ابن عامر على البناء  [165: سورة البقرة] ﴾إِذ  يََرو 
 .وواو اجلماعة فاعل, وهو من رأى الثالثي, (5)للفاعل

 أن القوة هلل مجيعا

ِ ََجِيع  نَّ ٱل ُقوَّةَ إِ ﴿ :(6)قراءة أيب جعفر ويعقوب َ َشِديُد ٱل َعَذاِب ا ِإَونَّ ٱّلِلَّ سورة ] ﴾ ١٦٥ّللَّ

 .(7)معموال جلواب لو احملذوف وتقديره: لقلت أو لقالوا [165: البقرة
ِ ََجِيع  ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر ويعقوب نَّ ٱل ُقوَّةَ ّلِلَّ

َ
نَّ ٱأ

َ
َ َشِديُد ا َوأ ّللَّ

 .(9)معموال جلواب لو احملذوف وتقديره: لعلمت أو لعلموا [165: البقرةسورة ] ﴾ ١٦٥ٱل َعَذاِب 

 امليت, ميت, ميتا, ميتة, امليتة

ي َتة  ﴿ [32يس: , 115النحل: , 3املائدة: , 173: سورة البقرة] ﴾ٱل َمي َتةَ ﴿ : سورة األنعام] ﴾مَّ

                                                           
 . 5/1621, النشر 338انظر: التجريد البن الفحام ص( 1)

 . 1/273انظر: الكشف ( 2)

 . 2/215انظر: الدر املصون ( 3)

 . 5/1621, النشر 338انظر: التجريد البن الفحام ص( 4)

 . 1/273انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1621انظر: النشر ( 6)

 , راجع الدر املصون.2/213انظر: الدر املصون ( 7)

 . 5/1621انظر: النشر ( 8)

 , راجع الدر املصون. 2/213انظر: الدر املصون ( 9)



83 

 

 [11ق: , 12احلجرات: , 11الزخرف: , 49الفرقان: , 122: سورة األنعام] ﴾اَمي ت  ﴿ [145, 139
ي  ﴿ على التخفيف الستثقال التشديد  [27عمران: سورة آل ] ﴾ِت ي  ٱل مَ ﴿ [9: سورة فاطر] ﴾ت  مَّ

يف قراءهتم الواو اليت قلبت ايء وهو عني الفعل كما قالو:  واحملذوف, والكسر على الياء
هاير وهار وساير وسار فغريوا العني وحذفوها بعد القلب يف موضع ال م الفعل هذا 

  .(1)على مذهب البصريني

َمّيِ ﴿
ّيِ ﴿ [32يس: , 115النحل: , 3املائدة: , 173: سورة البقرة] ﴾َتةَ ٱل  : سورة األنعام] ﴾َتة  مَّ

 [11ق: , 12احلجرات: , 11الزخرف: , 49الفرقان: , 122: سورة األنعام] ﴾ات  َمّيِ ﴿ [145, 139
ّيِت  ﴿ ألن أصله ميوت على , على األصل [27عمران: سورة آل ] ﴾ٱل َمّيِِت ﴿ [9: سورة فاطر] ﴾مَّ

وعند , وزن فيعل مث قلبت الواو ايء وأدغمت فيها الياء اليت قبلها هذا عند البصريني
فأصل ميت مويت على وزن فعيل مث أدغمت الواو يف الياء فقلبت ايء الكوفيني 

 .(2)ويلزمهم أن يفعلوا ذلك يف طويل وعويل وهو ال جيوز لإلدغام

ويف احلجرات ووافقهما  األنعامقرأ أبو جعفر بتشديد الياء ووافقه انفع يف يس ويف 
والكسائي وخلف ووافقهما محزة , ووافقهما رويس يف احلجرات األنعاميعقوب يف 

 .(3)وحفص يف آل عمران ووافقهم يعقوب يف امليت يف آل عمران

متشابه , ولقد استهزئ, وأن احكم, أو اخرجوا, أن اقتلوا, فمن اضطر
 وحنوه, وقالت اخرج, قل انظروا, انظروا

َ بَاغ  ﴿ ُطرَّ َغي  ْ ﴿ [173: البقرةمواضعها: أول ] ﴾ َفَمِن ٱض  ُتلُٓوا ِن ٱق 
َ
وِ ﴿ [66: النساءسورة ] ﴾ أ

َ
أ

 ْ رُُجوا ُكم﴿ [66: سورة النساء] ﴾ٱخ  ِن ٱح 
َ
زِئَ ﴿ [49: سورة املائدة] ﴾َوأ ُته  : سورة األنعام] ﴾َولََقِد ٱس 
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10] ﴿ ْ ْ ﴿ [99: سورة األنعام] ﴾ُمتََشٰبِه ِۗ ٱنُظُرٓوا ُرج  ﴿ [101: سورة يونس] ﴾قُِل ٱنُظُروا  ﴾َوقَالَِت ٱخ 
 .(1)يف التقاء الساكنني يف األمساءعلى أصل ما جيب  [31: سورة يوسف]

َ بَاغ   َفَمنُ ﴿ ُطرَّ َغي  نُ ﴿ [173: البقرةمواضعها: أول ] ﴾ ٱض 
َ
ْ  أ ُتلُٓوا وُ ﴿ [66: سورة النساء] ﴾ ٱق 

َ
 أ

 ْ رُُجوا نُ ﴿ [66: سورة النساء] ﴾ٱخ 
َ
ُكم َوأ زِئَ  َولََقدُ ﴿ [49: سورة املائدة] ﴾ٱح  ُته  : سورة األنعام] ﴾ٱس 

ْ  ُمتََشٰبِه ِۗ ﴿ [10 ْ  قُُل ﴿ [99: سورة األنعام] ﴾ٱنُظُرٓوا ُرج  ﴿ [101: سورة يونس] ﴾ٱنُظُروا  ﴾َوقَالَُت ٱخ 
تشبيها هلذه احلروف أبلف الوصل ألنه هبا يوصل إىل الساكن كما  [31: سورة يوسف]

ولكراهة اخلروج من كسر إىل ضم ليس بينهما غري حرف ساكن , يوصل أبلف الوصل
وأما ختصيص الضم يف قل: , فأتبع الضم الضم, يعتد بهوهو غري حائل لضعفه فال 

فالستثقال الكسر يف الالم وقبلها ضمة مث اخلروج إىل ضم فتصري كسرة بني ضمتني 
وألن قل حذفت منها واو فكان , وذلك ثقيل فضم الالم ليعمل اللسان عمال واحدا
و: فألن الضم يف فأما الضم يف أ, الضم يف الالم أدل على الواو احملذوفة من الكسر

يف قوله:  الواو أخف من الكسر فيها ألن الضم منها وحلملها على ما يفعل بواو اجلمع
 .اشرتوا الضاللة وشبهه

وأما ختصيص ابن ذكوان ابلضم يف التنوين: فألن الكلمة ملا طالت ثقلت فثقل 
 .(2)فيها الكسر مث اخلروج إىل ضم فضم ألنه أيسر ليتبع الضم الضم

ووافقه أبو , ووافقهما يعقوب يف غري الواو, ومحزة بكسر الساكن األول قرأ عاصم
واختلف عن ابن ذكوان وقنبل يف , وقرأ الباقون ابلضم يف ذلك كله, عمرو يف غري الالم

 .(3)التنوين
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 اضطر

طِ  َفَمنُ ﴿ :(1)قراءة أيب جعفر َ بَاغ  ٱض  ألن األصل  [173: البقرةمواضعها: أول ] ﴾رَّ َغي 
  .(2)رَِر فلما أدغمت الراء يف الراء نقلت حركتها إىل الطاء بعد سلبها حركتهااضطُ 

َ بَاغ  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر ُطرَّ َغي   [173: البقرةمواضعها: أول ] ﴾َفَمِن ٱض 

  .(4)على األصل ألن أصلها: اضطُّرِر فأدغمت الراء يف الراء وبقيت الطاء على حاهلا

 اضطررمت إليهإال ما 

طِ ﴿ :(5)قراءة ابن وردان ُتمُ إَِلَّ َما ٱض   [119: سورة األنعام] ﴾إََِل هِِۗ  ۥرِر 

ُتم  إََِل هِِۗ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا ابن وردان ُطرِر   [119: سورة األنعام] ﴾إَِلَّ َما ٱض 

 ليس الرب

ن تَُولُّواْ وُُجوَهُكم  ﴿ :(7)قراءة محزة وحفص
َ
على أن  [177: سورة البقرة] ﴾۞لَّي َس ٱل َِبَّ أ

وكان املصدر أوىل أبن يكون امسا ألنه , الرب خرب ليس مقدم وأن تولوا اسم ليس مؤخر
ال يتنكر وألن أن وصلتها تشبه املضمر ومن األصول أنه إذا اجتمع مع ليس وأخواهتا 
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وكذلك فإن أن وصلتها يف تقدير , مضمر ومظهر فاملضمر هو االسم ألنه أعرف
اإلضافة إىل املضمر ألنه معناها توليتكم واملضاف إىل املضمر أعرف مما فيه األلف 

واألعرف أوىل أن يكون هو االسم لـ كان وأخواهتا ألنه هو املخرب عنه وال خيرب , والالم
وأيضا فإن الرب تعريفه ضعيف ألنه يدل على اجلنس , إال عن األعرف دون األنكر
 .(1)لنكرةوتعريف اجلنس ضعيف ألنه كا

ن تَُولُّواْ وُُجوَهُكم   ۞لَّي َس ٱل َِبُّ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا محزة وحفص
َ
: سورة البقرة] ﴾أ

على أن الرب اسم ليس وأن تولوا خرب يف حمل نصب وعلى األصل يف تقدمي املبتدأ  [177
 .(3)وأتخري اخلرب

  موص

وَ َفَمن  ﴿ :(4)قراءة يعقوب ومحزة والكسائي وخلف وشعبة  ﴾َجَنًفا ّص  َخاَف ِمن مُّ
 .(5)ويف التشديد معىن التكرير والتكثري, اسم فاعل من: وصَّى وتوصية [182: سورة البقرة]

َفَمن  َخاَف  ﴿: (6)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وحفص وأيب جعفر
وص    .(7)اسم فاعل من: أوصى يوصي [182: سورة البقرة] ﴾َجَنًفا ِمن مُّ
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 فدية طعام

يَةُ َولََعَ ﴿ :(1)قراءة انفع وابن ذكوان وأيب جعفر ِيَن يُِطيُقونَُهۥ فِد  سورة ] ﴾َطَعامِ  ٱَّلَّ

 .(2)وهو من ابب إضافة بعض إىل كل مثل: خامت حديد, على اإلضافة [184: البقرة
ِيَن َولََعَ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا انفع وابن ذكوان وأيب جعفر يَة  ٱَّلَّ  يُِطيُقونَُهۥ فِد 

 .(4)وهو بدل الشيء من الشيء, على البدلية [184: سورة البقرة] ﴾َطَعامُ 
 مسكني

, على اجلمع [184: سورة البقرة] ﴾ِكنَي  َمَسٰ ﴿ :(5)قراءة انفع وابن عامر وأيب جعفر
 .(6)أي الذي يلزم مجيعهم إذا أفطروا إطعام مساكني كثرية عن كل يوم مسكني

ن ﴿ :(7)القراء عدا انفع وابن عامر وأيب جعفرقراءة كل  ِكني   [184: سورة البقرة] ﴾ِمس 

أو املراد , ألن الواحد النكرة يدل على اجلمع فاستغىن به عن لفظ اجلمع, على التوحيد
 .(8)بيان ما يلزم الواحد إذا أفطر وهو إطعام مسكني واحد

 ولتكملوا 
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ةَ لُواْ مِّ َوَِلُكَ ﴿ :(1)قراءة شعبة ويعقوب وفيه معىن , من كمَّل [185: سورة البقرة] ﴾ٱل عِدَّ
 .(2)التشديد والتكثري

ةَ  ﴿ :(3)قراء كل القراء عدا شعبة ويعقوب ْ ٱل عِدَّ ِملُوا من  [185: سورة البقرة] ﴾ َوَِلُك 
 .(4)أكمل

 بيوتنا, بيوتكن, بيوهتم, بيوتكم, بيوات, بيوت, البيوت

َۚ ﴿ :(5)ويعقوبقراءة ورش وأيب عمرو وحفص وأيب جعفر  ُُيو مواضعها: أول ] ﴾ٱۡل 
ۚ  ﴿ [189: البقرة  [74مواضعها: األعراف: أول ] ﴾ُبُيوتًا﴿ [36مواضعها: النور: أول ] ﴾ُبُيو

ألن فعل يف اجلمع الكثري فُعول , على األصل [154مواضعها: آل عمران: أول ] ﴾ُبُيوتُِكم  ﴿
 .(6)حنو دهور وكعوب

 :(7)عامر وشعبة ومحزة والكسائي وخلف العاشرقراءة قالون وابن كثري وابن 
﴿ ِ
َۚ ٱۡل  ۚ  ﴿ [189: البقرةمواضعها: أول ] ﴾ُيو مواضعها: أول ] ﴾بُِيوتًا﴿ [36مواضعها: النور: أول ] ﴾بِيُو

إتباعا حلركة احلرف األول للياء  [154مواضعها: آل عمران: أول ] ﴾ُيوتُِكم  بِ ﴿ [74األعراف: 
, فاستثقل ضمة بعدها ايء مضمومة والضمة مع الياء ثقيلة, ألن الكسر مع الياء أخف

فاجتمع حركتان ثقيلتان وحرف ثقيل عليه حركة ثقيلة يف اجلمع واجلمع ثقيل فكسر 
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والكسر لإلتباع  , األول خلفته مع الياء كما قالوا: ِشِهد ولِِعب وِسعيد ورِغيف وِشهيد
 .(1)يكثري يف الكالم كما قالوا: قسي وعصي وعيت وصلي وبك

 الغيوب

 .(3) [109مواضعها: املائدة: أول ] ﴾ُيوِب ٱل غِ ﴿ :(2)قراءة محزة وشعبة

 .(5) [109مواضعها: املائدة: أول ] ﴾ٱل ُغُيوِب ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا محزة وشعبة

 نجيوهب, اشيوخ ,عيون, العيون

 :(6)قراءة ابن كثري ومحزة والكسائي وابن ذكوان وشعبة خبلفه عنه يف اجليوب
اشِ ﴿ [45مواضعها: احلجر: أول ] ﴾ُيون  عِ وَ ﴿ [45: سورة احلجر] ﴾ُيونِ ٱل عِ ﴿  [67: سورة غافر] ﴾ُيوخ 
 .(7) [31: سورة النور] ﴾ُيوبِِهنَّ  جِ ﴿

قراءة انفع وأيب عمرو وحفص والوجه الثاين لشعبة يف جيوب وأيب جعفر ويعقوب 
 [45مواضعها: احلجر: أول ] ﴾ُعيُون  وَ ﴿ [45: سورة احلجر] ﴾ٱل ُعُيونِ ﴿ :(8)وخلف العاشر
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ا﴿  .(1) [31: سورة النور] ﴾ُجُيوبِِهنَّ  ﴿ [67: سورة غافر] ﴾ُشُيوخ 

 فإن قاتلوكم, حىت يقاتلوكم, وال تقاتلوهم

تُ َوََل تَ ﴿ :(2)قراءة محزة والكسائي وخلف ٰ يَ ق  ََراِم َحَّتَّ ِجِد ٱۡل  تُ لُوُهم  ِعنَد ٱل َمس  لُوُكم  ق 
ومن قاتل قتل ومن قتل فبعد قتال , على أنه من القتل [191: سورة البقرة] ﴾َقَتلُوُكم  فِيهِن فَإِن 

 .(3)ومعناه: حىت يقتلوا بعضكم فيه فإن قتلوا بعضكم فاقتلوهم, قتل

ََراِم ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف ِجِد ٱۡل  َوََل تَُقٰتِلُوُهم  ِعنَد ٱل َمس 
 ٰ  .(5)من القتال [191: سورة البقرة] ﴾يَُقٰتِلُوُكم  فِيهِن فَإِن َقَٰتلُوُكم  َحَّتَّ

  للسلم, السلم

ل مِ ﴿ ل مِ ﴿ [35حممد: , 208: سورة البقرة] ﴾ٱلّسِ اسم مبعىن  [61:األنفالسورة ] ﴾لِلّسِ
 .(7)لغتان يراد هبما الصلح, (6)اإلسالم

ل مِ ﴿ [35حممد: , 208: سورة البقرة] ﴾ل مِ ٱلسَّ ﴿ لغة يف السلم  [61:األنفالسورة ] ﴾لِلسَّ
لغتان يراد هبما , (8)وقيل: مبعىن الصلح, وقيل: مصدر كاإلعطاء, مبعىن اإلسالم
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 .(1)الصلح

وقرأ شعبة , والباقون بكسرها البقرةقرأ انفع وابن كثري والكسائي بفتح السني يف 
وقرأ الباقون , وخلف العاشروافقه محزة يف حممد محزة , بكسر السني يف األنفال وحممد

 .(2)بفتحها

 واملالئكة 

ُ ِِف ُظلَل  ﴿ :(3)قراءة أيب جعفر تَِيُهُم ٱّللَّ
 
 [210: سورة البقرة] ﴾َوٱل َمَلٰٓئَِكةِ ّمَِن ٱل َغَماِم  يَأ

فتوصف املالئكة بكوهنا ظلال على عطفا على الغمام أي: من الغمام ومن املالئكة
 .(4)أي: يف ظلل ويف املالئكة وقيل: عطفا على ظلل ,التشبيه

ُ ِِف ُظلَل  ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر تَِيُهُم ٱّللَّ
 
سورة ] ﴾ َوٱل َمَلٰٓئَِكةُ ّمَِن ٱل َغَماِم  يَأ

 .(6)عطفا على لفظ اجلاللة [210: البقرة

 ليحكم

كَ َِلُ ﴿ :(7)قراءة أيب جعفر على  [51, 48النور: , 23آل عمران: , 213: سورة البقرة] ﴾مَ ح 

                                                           
 .2/279انظر: الكشف ( 1)

 .5/1627, النشر 345انظر: التجريد البن الفحام ص( 2)

 . 5/1627انظر: النشر ( 3)

 . 2/364انظر: الدر املصون ( 4)

 . 5/1627انظر: النشر ( 5)

 . 2/364انظر: الدر املصون ( 6)

 . 5/1627انظر: النشر ( 7)



92 

 

 .(1)البناء للمفعول
ُكمَ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر , 23آل عمران: , 213: سورة البقرة] ﴾َِلَح 

 .(3)على البناء للفاعل وهو هللا أو الكتاب أو النيب [51, 48النور: 

  الرسول يقول

ٰ َيُقوُل ﴿ :(4)قراءة انفع ْ َحَّتَّ على أن الفعل دال  [214: سورة البقرة] ﴾ٱلرَُّسوُل  َوُزل زِلُوا
والتقدير: وزلزلوا فيما مضى حىت إن الرسول , ألن حىت ال تعمل يف حال, على احلال

فحكى حاال كان عليها , فحكى احلال اليت عليها الرسول قبل, يقول: مىت نصر هللا
فالفعالن مجيعا قد مضيا حنو قولك: سرت حىت أدخُلها أي سرت , الرسول فيما مضى

حىت على هذه القراءة ليست العاطفة وال اجلارة إمنا هي اليت تدخل على , فدخلت
فإذا كان ما بعد حىت حمكيا داال على , اجلمل فال تعمل وتدخل على االبتداء واخلرب

 .(5)أو على حال يف الوقت مل ينقض فال سبيل إىل النصب هبا, حال قد انقضت
ْ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا انفع ٰ َيُقوَل ٱلرَُّسوُل َوُزل زِلُوا على  [214: سورة البقرة] ﴾َحَّتَّ

على أن حىت جعلت غاية للزلزلة فنصبت مبعىن إىل أن , النصب أبن مضمرة وجواب
والتقدير: وزلزلوا إىل أن قال الرسول فجعل قول الرسول غاية خلوف أصحابه فالفعالن 

حمكية فالفعل ملا  فإذا ارتفع الفعل بعد حىت على معىن حال مضت, قد مضيا مجيعا
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وإذا انتصب على معىن إىل , وإذا ارتفع على معىن حال مل تنقض فالفعل للحال, مضى
 .(1)وإذا انتصب على معىن كي فالفعل مستقبل, أن فالفعل ماض

 كبري

 .(3)من الكثرة [219: سورة البقرة] ﴾َكثِي   قُل  فِيِهَمآ إِث م  ﴿ :(2)قراءة محزة والكسائي
من  [219: سورة البقرة] ﴾َكبِي   قُل  فِيِهَمآ إِث م  ﴿ :(4)القراء عدا محزة والكسائيقراءة كل 

 .(5)أي: إمث عظيم, الكرب على معىن العظم

 العفو

ُو  ﴿ :(6)قراءة أيب عمرو على أن ما: استفهام وذا: مبعىن  [219: سورة البقرة] ﴾قُِل ٱل َعف 
والعفو خرب واملبتدأ تقديره: , وذا خربهفما مبتدأ , والتقدير: أي شيء تنفقونه, الذي
 .(7)أي الذي تنفقونه العفو, الذي

َو  ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو على أن ماذا اسم  [219: سورة البقرة] ﴾قُِل ٱل َعف 
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 .(1)والعفو مفعول به لفعل مقدر: ينفقون العفو, واحد يف موضع نصب بـ ينفقون

 يطهرن

ٰ يَ ﴿ :(2)وخلف وشعبةقراءة محزة والكسائي  َرُبوُهنَّ َحَّتَّ َن  هَّ طَّ َوََل َتق  : سورة البقرة] ﴾ر 

 .(3)من التطهري [222
ٰ ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف وشعبة َرُبوُهنَّ َحَّتَّ َوََل َتق 

َن   ُهر   .(5)على معىن ارتفاع الدم وانقطاعه [222: سورة البقرة] ﴾َيط 

 خيافا

ن ُيَ ﴿ :(6)جعفر ويعقوب ومحزةقراءة أيب 
َ
ٓ أ ِ  إَِلَّ َلَّ يُقِيَما ُحُدوَد ٱّللَّ

َ
ٓ أ : سورة البقرة] ﴾ افَا

, والضمري يف خيافا: مرفوع مل يسم فاعله يرجع للزوجني, على البناء للمفعول [229
ألن الفعل قد , وأن مقدر معها حذف اجلر, والفاعل حمذوف: وهو الوالة واحلكام

مفعوله وأقيم مقام انئب الفاعل فـ أن يف موضع جر إبضمار حرف اجلر على تعدى إىل 
مذهب اخلليل والكسائي ولكثرة حذفه مع أن فكأنه ملفوظ به وأن عند غريمها من 

 .(7)الكوفيني يف موضع نصب حلذف حرف اجلر
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َلَّ ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر ويعقوب ومحزة
َ
ٓ أ ن َيَافَا

َ
ٓ أ يُقِيَما إَِلَّ

  ِ وأن يف موضع نصب , على البناء للفاعل ومها الزوجان [229: سورة البقرة] ﴾ُحُدوَدٱّللَّ
 .(2)ابلفعل ألنه مل يتعد إىل مفعول وهو يقتضي التعدي إىل مفعول فتعدى إىل أن

 تضارال 

ةُ  بَِوَلَِها ََل تَُضٓارُّ ﴿ :(3)قراءة ابن كثري وأيب عمرو ويعقوب  [233: البقرةسورة ] ﴾َوِٰلَ

 .(4)على أن ال انفية ال تعمل والفعل مرفوع على األصل فهو خرب يف معىن األمر
ةُ  بَِوَلَِها ََل تَُضآر  ﴿ :(5)قراءة أيب جعفر خبلفه استثقل تكرير  [233: سورة البقرة] ﴾َوِٰلَ

حرف هو مكرر يف نفسه فحذف الثاين منهما ومجع بني الساكنني: األلف والراء إما 
وعليه حيتمل أن يكون من رفع أو من فتح واألول أوىل إذ –إجراء للوصل جمرى الوقف 
وجيوز , وإما ألن األلف قائمة مقام احلركة لكوهنا حرف مد -التسكني يف املضموم أكثر

 .(6)من ضار يضري ويكون السكون إلجراء الوصل جمرى الوقفأن يكون الفعل 

قراءة انفع وابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي والوجه اآلخر عن أيب جعفر 
ةُ  بَِوَلَِها﴿ :(7)وخلف العاشر على أن ال انهية والفعل  [233: سورة البقرة] ﴾ََل تَُضٓارَّ َوِٰلَ

املشدد وخصها  للسكوهنا وسكون أو  ولكن فتحت الراء اللتقاء الساكنني, جمزوم
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 .(1)ابلفتح دون الكسر لتكون حركتها موافقة ملا قبلها وهو األلف

 يضار

  [282: سورة البقرة] ﴾َوََل َشِهيد    ََكتِب   َوََل يَُضآر  ﴿ :(2)قراءة أيب جعفر خبلفه
سورة ] ﴾َوََل َشِهيد    َوََل يَُضٓارَّ ََكتِب  ﴿: (3)قراءة كل القراء والوجه الثاين أليب جعفر

على أن ال انهية والفعل جمزوم فالتقى ساكنان فحركت األوىل ابلفتح ملناسبة  [282: البقرة
 .(4)األلف قبلها

 آتيتم

 ﴿ :(5)قراءة ابن كثري
َ
, من ابب اجمليء املقصور [39الروم: , 233: سورة البقرة] ﴾ۥتَي ُتمُ أ

 .(7)واملعىن: وما جئتم من رابمن ابب اجملي , (6)يتعدى إىل مفعول واحدوهو 

                                                           
, وتطرق مكي إىل وزن كلمة تضار واحتمالية كوهنا فاعال أو انئبا 1/296انظر: الكشف ( 1)

للفاعل عند كالمه على قراءة الفتح فأوهم القارئ أبن هذه االحتماالت مرتتبة على قراءة الفتح, 
وليس كذلك بل هي حمتملة على قراءة الفتح والرفع والسكون كما نص عليه السمني يف الدر 

 .2/468املصون 

 . 5/1629انظر: النشر ( 2)
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من ابب  [39الروم: , 233: سورة البقرة] ﴾َءاتَي ُتم﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا ابن كثري
من ابب اإلعطاء ومعناه: وما , (2)الثاين منهما حمذوف, اإلعطاء يتعدى إىل مفعولني

  .(3)أعطيتم من عطية لتعوضوا أبكثر منها فال ثواب لكم فيها عند هللا

 متسوهن

وُهنَّ َمٰٓ َما لَم  تُ ﴿ :(4)قراءة محزة والكسائي وخلف , 237, 236: سورة البقرة] ﴾سُّ

, من املفاعلة فجعل الفعل الثنني ألن كل واحد من الزوجني ميس اآلخر [49األحزاب: 
 .(5)وجيوز أن يكون فعل يف معىن فاعل كما قالوا: داويت العليل وعاقبت اللص

وُهنَّ ﴿ :(6)محزة والكسائي وخلفقراءة كل القراء عدا  , 236: سورة البقرة] ﴾َما لَم  َتَمسُّ

 .(7)من ابب فعل ألن املاس واملباشر هو الرجل [49األحزاب: , 237

 قدره

َوَمّتُِعوُهنَّ لََعَ ﴿ :(8)قراءة أيب جعفر ومحزة والكسائي وخلف وابن ذكوان وحفص
ِِتِ  ُمق 

, وقيل: القَدر: االسم, قيل لغتان [237: سورة البقرة] ﴾قََدُرهُۥٱل ُموِسِع قََدُرهُۥ َولََعَ ٱل 
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خلقناه , فسالت أودية بقدرها, وقيل: هو أن تقدر الشيء فتقول ثويب على قدر ثوبك
  .(1)بقدر

ٱل ُموِسِع َوَمّتُِعوُهنَّ لََعَ ﴿ :(2)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وهشام وشعبة ويعقوب
ُرهُۥ َولََعَ  ُرهُۥقَد  ِِتِ قَد  ُمق 
لكل , حق قدره, وقيل: مصدر, قيل لغتان [237: سورة البقرة] ﴾ٱل 

 . (3)ليلة القدر, شيء قدرا

 وصية

َوٰج  ﴿ :(4)قراءة أيب عمرو وابن عامر ومحزة وحفص ز 
َ
َوِٰجهِم َوِصيَّة  ا َوَيَذُروَن أ ز 

َ
 ﴾ِّلِ

  .(5)وصية على أنه مفعول به لفعل مقدر أي فليوصوا [240: سورة البقرة]

 :(6)قراءة انفع وابن كثري وشعبة والكسائي وأيب جعفر ويعقوب وخلف العاشر
َوٰج  ﴿ ز 

َ
َوِٰجِهم َوِصيَّة  ا َوَيَذُروَن أ ز 

َ
, على أنه مبتدأ وخربه: ألزواجهم [240: سورة البقرة] ﴾ِّلِ

وجيوز أن يكون اخلرب , وحسن االبتداء بنكرة ألنه موضع ختصيص كما يف: سالم عليك
حمذوفا وألزواجهم صفة لوصية واخلرب تقديره: عليهم وحسن االبتداء ابلنكرة ألهنا 

 .(7)موصوفة
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 فيضاعفه

ۥٓ ﴿ :(1)قراءة عاصم   [11احلديد: , 245: سورة البقرة] ﴾َفُيَضٰعَِفُهۥ ََلُ
ۥٓ ﴿ :(2)ويعقوب اءة ابن عامرقر  َفُهۥ ََلُ  [11احلديد: , 245: سورة البقرة] ﴾َفُيَضعِّ

ُفُهۥ ََلُۥ﴿: (3)كثري وأيب جعفر  قراءة ابن  [11احلديد: , 245: سورة البقرة] ﴾َفُيَضعِّ

ۥٓ ﴿: (4)قراءة أيب عمرو ومحزة والكسائي وخلف العاشر : سورة البقرة] ﴾َفُيَضٰعُِفُهۥ ََلُ
  [11احلديد: , 245

حكي عن أيب عمرو: أن ضاعفت , وفيه التكثري, قراءة التخفيف: من ابب فاعل
وحكي أن العرب تقول: ضعفت درمهك , ألن ضعفت معناه مراتن أكثر من ضعفت
 .(5)وتقول: ضاعفته أي جعلته أكثر من درمهني, أي جعلته درمهني

, قراءة التشديد: محال على التكثري ألن فعلت مشدد العني اببه تكثري الفعل
وغلقت األبواب: إذا فعلت , فتقول: غلقت األبواب إذا فعلت ذلك شيئا بعد شيء

 .(6)ك مرة واحدة وكذلك فتحت وفتحتذل

, فعطف الفعل على معىن يقرض وهو القرض, قراءة النصب: محال على املعىن
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والتقدير: من الذي يكون منه قرض , فعطفه على االسم مث نصب الفعل أبن مضمرة
ألن املعىن: أيقرض هللا أحد , موضع احلديد: محال للكالم على املعىن, (1)فيضاعفه له

له فنصب ألنه جواب االستفهام ابلفاء كما تقول: أتقوم فأحدثك فتنصب  فيضاعفه
والثاين , أحدثك ألن القيام غري متيقن واملعىن: أيكون منك قيام فحديث مين لك

جواب االستفهام وأخواته حممول على مصدر األول ملا امتنع محله على العطف على 
فيتغري املعىن وتصري مستفهما عن  لفظ األول وهو الفعل لئال يصري استفهاما كاألول

نفسك وذلك حمال إمنا أنت مستفهم عن وقوع الفعل األول من غريك وخمرب عن نفسك 
بوقوع فعل منك إن وقع األول فوجب العطف على معىن األول دون لفظه هلذا املعىن 

فلما , وهو معىن لطيف فافهمه فحمل يف العطف معناه ليصح اجلواب والعطف ابلفاء
على معىن األول وهو املصدر احتيج إىل إضمار أن بعد الفاء لتكون مع الثاين محل 

فلما أضمرت أن نصبت , مصدرا فتعطف مصدرا على مصدر فيصح املعىن واإلعراب
فالكالم حممول على معىن الكالم ال على لفظه مث هو حممول على معىن , هبا الفعل

 .(2)املعىن فافهمه فإنه مشكل يف العربية

موضع احلديد: , (3)على األصل يف الفعل املضارع فقطعه عما قبله ة الرفع:قراء
ألنه ملا رأى االستفهام يف قوله: من ذا الذي يقرض هللا إمنا هو عن , على القطع

إذ ألف االستفهام مل تدخل على , األشخاص دون القرض فلم يستقم نصب اجلواب
لو قلت: أزيد يف , جياوب االسم بفعلفعل فيقع اجلواب بفعل إمنا دخلت على اسم فال 

الدار فتكرمه مل حيسن نصب تكرمه على جواب االستفهام فالرفع فيه على القطع على 
إذ االستفهام فيه مبعىن الشرط ورفعه على معىن االستفهام احلقيقي , معىن: فهو يقرضه
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  .(1)على العطف على يقرض

 يضاعفه, يضاعفها, مضاعفة, يضاعف

 [261: سورة البقرة] ﴾ُف يَُضعِّ ﴿ :(2)وأيب جعفر ويعقوب وابن عامرقراءة ابن كثري 
َفة  ﴿ َضعَّ َها﴿ [130عمران: سورة آل ] ﴾مُّ ُه لَُكم  ﴿ [40: سورة النساء] ﴾يَُضّعِف  سورة ] ﴾يَُضّعِف 

 [17: التغابن

 ﴾يَُضٰعُِف ﴿ :(3)وخلف العاشروعاصم ومحزة والكسائي  وأيب عمروقراءة انفع 
َضَٰعَفة  ﴿ [261: سورة البقرة] َها﴿ [130عمران: سورة آل ] ﴾مُّ ُه ﴿ [40: سورة النساء] ﴾يَُضٰعِف  يَُضٰعِف 

 [17: التغابنسورة ] ﴾لَُكم  

 يبصط وبصطةو 

خلف العاشر وخلف عن محزة ودوري أيب عمرو وهشام ورويس وخبلف عن  اءةقر 
ُط ﴿ :(4)قنبل والسوسي وابن ذكوان وحفص وخالد ُ َطة  ﴿ [245: سورة البقرة] ﴾َويَب ص   ﴾بَص  

 .(5)على األصل [69:األعرافسورة ]
قراءة انفع والبزي وشعبة والكسائي وأيب جعفر وروح والوجه الثاين لقنبل 

َطة  ﴿ [245: سورة البقرة] ﴾َوَيب ُصُط ﴿ :(6)والسوسي وابن ذكوان وحفص وخالد سورة ] ﴾بَص 
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ألن السني حرف مستفل غري مطبق فلما وقعت بعده , الصادإتباعا السني  [69:األعراف
, الطاء وهي مطبقة مستعلية صعب أن خيرج الالفظ من تسفل إىل تصعد ألنه صعب

فأبدل من السني حرفا يؤاخيها يف املخرج , فهو مبنزلة إمالة األلف لتقريبها لكسرة أو ايء
فكأن السني مل تزل , ادوالصفري ويؤاخي الطاء يف اإلطبقاق واالستعالء وهو الص

 .(1)فعمل اللسان بذلك عمال واحدا متصعدا منطبقا ابحلرفني معا, موجودة
 عسيتم

لغة يف عسيتم إذا اتصلت  [22حممد: , 246: سورة البقرة] ﴾ي ُتم  َعسِ ﴿ :(2)قراءة انفع
 .(3)مبضمر خاصة

اللغة الفاشية  [22 حممد:, 246: سورة البقرة] ﴾َعَسي ُتم  ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا انفع
 .(5)يف عسى اتصل هبا مضمر أم ال

 يف العلم بسطة

 [247: سورة البقرة] ﴾ِِف ٱل عِل مِ   ة  طَ ــَبس  ۡؐ﴿ :(6)قراءة قنبل خبلفه

َطة  ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا قنبل خبلفه  [247: سورة البقرة] ﴾ِِف ٱل عِل مِ  بَس 
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 غرفة

َِتََف غَ ﴿ :(2)عمروقراءة انفع وأيب جعفر وابن كثري وأيب  ِۦ  إَِلَّ َمِن ٱغ  فََۢة بِيَِده سورة ] ﴾ر 

 ,منصوب على املصدرية أي: مفعول مطلق ,على أنه مصدر اسم مرة [249: البقرة
وبعض , أي: مرة واحدة, واملفعول به حمذوف تقديره: إال من اغرتف ماًء غرفة واحدة
ضم جعله كاملصدر ألهنم  النحويني من البغداديني والكوفيني جييزون أن يكون من

 .(3)يعملون االسم عمل املصدر حنو: عجبت من دهنك حليتك ومن عطائك الدراهم
إَِلَّ َمِن ﴿ :(4)قراءة ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر

ِۦ   فََۢة بَِيِده َِتََف ُغر  إليه فهو على أنه اسم للماء املغرتف فعدى الفعل  [249: سورة البقرة] ﴾ٱغ 
 .(5)كأنه قال: إال من اغرتف ماء على قدر مثل ملء اليد, مفعول به

 دفع هللا

ََل دِ ﴿ :(6)قراءة انفع وأيب جعفر ويعقوب ٰ َولَو  َضُهم بَِبع ض  َف ِ ٱَلَّاَس َبع  سورة ] ﴾ُع ٱّللَّ

, واملفاعلة قد أتيت من واحد حنو: عاقبت اللص, مصدر لفاعل [40احلج: , 251: البقرة
فتكون , وجيوز: أن يكون مصدرا لفعل كقوهلم: آب إاياب ولقيته لقاء وكتبت كتااب
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 . (1)القراءاتن مبعىن

َضُهم ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا انفع وأيب جعفر ويعقوب ِ ٱَلَّاَس َبع  ُع ٱّللَّ ََل َدف  َولَو 
وليس الدفع من ألن هللا هو الدافع , مصدر لفعل [40احلج: , 251: سورة البقرة] ﴾بَِبع ض  

 .(3)اثنني هنا

 أان أول ,أان أحي

ِميُت  ﴿ :(4)قراءة انفع وأيب جعفر
ُ
ۦ َوأ ِ ۡح 

ُ
ٓ أ نَا
َ
ٓ ﴿ [258: سورة البقرة] ﴾قَاَل أ نَا

َ
ُل  َوأ وَّ

َ
 ﴾أ

وعند البصريني: , على األصل ألن الضمري أصله: أان عند الكوفيني [143 :األعرافسورة ]
حركة النون كهاء السكت ألن االسم ملا قلت حروفه أَن وزيدت األلف للتقوية ولبيان 

وملا متكن مد األلف للهمزة كره حذف األلف , اختل يف الوقف لزوال حركة النون
  .(5)وحذف املدة فأثبتها

ِميُت   ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا انفع وأيب جعفر
ُ
ۦ َوأ ِ ۡح 

ُ
نَا۠ أ
َ
 [258: سورة البقرة] ﴾قَاَل أ

ُل ﴿ وَّ
َ
۠ أ نَا
َ
وعند البصريني , استخفافا ألن الفتحة دالة على األلف [143:األعرافسورة ] ﴾َوأ

وإمنا زيدت األلف لبيان حركة النون وقفا فال , على األصل ألن الضمري عندهم: أنَ 
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 .(1)حاجة إليها يف الوصل ألن النون فيه متحركة

 أان إال 

ٓ ﴿ :(2)قراءة قالون خبلفه نَا
َ
ملا قل وجود اهلمزة مكسورة  [188 :األعرافسورة ] ﴾إَِلَّ  أ

بعد أان يف القرآن حيث مل يقع منه إال ثالثة مواضع أجراه جمرى ما ليس بعده مهزة 
 .(3)لقلته

نَا۠ إَِلَّ ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا وجه لقالون
َ
 [188 :األعرافسورة ] ﴾أ

 مل يتسنه

ألن اهلاء إمنا  [259: البقرةسورة ] ﴾لَم  يَتََسنَّهۖ۠ ﴿: (5)قراءة محزة ويعقوب وخلف العاشر
فلما كانت حركة ما , جيء هبا للوقف لبيان حركة ما قبلها ولذلك مسيت هاء السكت

استغين عنها يف الوصل كألف الوصل واأللف اليت يف أان على مذهب قبلها اثبتة 
 .(6)البصريني

: سورة البقرة] ﴾لَم  يَتََسنَّه   ﴿ :(7)ويعقوب وخلف العاشر قراءة كل القراء عدا محزة

 حتتمل: [259
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 .أن يكون على نية الوقف كما يفعل يف القوايفاألول: 

فتكون , أن تكون اهلاء أصلية وسكوهنا للجزم وهي من السنه: أي اجلدبالثاين: 
 .فيكون املعىن: مل جيدب, فاهلاء الم الفعل وسكوهنا للجزم, من يتفعل من ساهنت وسنه

ويكون املعىن مل يتغري مثل: ماء , العام واحلول أن تكون من السنة مبعىنالثالث: 
مث أبدلت النون األخرية ايء , على وزن يتفعل, فيكون أصلها: يتسنن, مسنون أي متغري

ال جتماع ثالث نوانت وقلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها كما قالوا: تقضيت يف 
زم فبقيت مث حذفت األلف للج, ودساها يف دسس, ويتمطى يف يتمطط, تقضضت

فتحة النون تدل على األلف احملذوفة فلما كان الوقف يذهب ابلفتحة الدالة على 
 األلف احملذوفة أتى هباء السكت لبيان الفتحة اليت على النون

ويلزم من قال هذا أن يقرأ يتأسن , الرابع: أن يكون مشتقا من أسن املاء إذا تغري
 .وال يقرأ بذلك أحد, ابهلمز

 ومعىن مسنون مصبوب فال حيسن, ون من قوله: من محأ مسنوناخلامس: أن يك
 .(1)أن يكون يتسنه منه إذ ال معىن له فيه

 ننشرها

سورة ] ﴾َكي َف نُنِِشَُها﴿ :(2)قراءة ابن عامر وعاصم محزة والكسائي وخلف العاشر

 .(3)من النشر وهو الرفع [259: البقرة
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سورة ] ﴾َهاَكي َف نُنِشُ ﴿ :(1)ويعقوبقراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر 

 .(2)من النشر وهو اإلحياء [259: البقرة

 قال أعلم

ا ﴿ :(3)قراءة محزة والكسائي لَم  فَلَمَّ َ ََلُۥ قَاَل ٱع  هبمزة وصل  [259: سورة البقرة] ﴾تَبَنيَّ
  .وابجلزم على األمر ,(4)والفاعل هو هللا أو الرجل خياطب نفسه, على األمر

ا ﴿ :(5)كل القراء عدا محزة والكسائيقراءة   لَمُ فَلَمَّ ع 
َ
َ ََلُۥ قَاَل أ : سورة البقرة] ﴾تَبنَيَّ

  .وابلرفع ألنه فعل مضارع, (6)ابإلخبار عن نفسههبمزة قطع  [259
 فصرهن

لغتان  [260: سورة البقرة] ﴾ُهنَّ إََِل َك فَُِص  ﴿ :(7)قراءة أيب جعفر ومحزة وخلف ورويس
 . (8)وقيل الكسر مبعىن التقطيع, يصري ويصور صرته إذا قطعه وأمالهمن صار , مبعىن

سورة ] ﴾فَُُص ُهنَّ إََِل َك ﴿ :(9)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر ومحزة وخلف ورويس
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 .(1)وقيل الضم مبعىن: اإلمالة والضم, من صار يصور أي أماله وقطعه [260: البقرة

 ربوة, بربوة

: سورة املؤمنون] ﴾إََِلٰ َرب َوة  ﴿ [265: سورة البقرة] ﴾بَِرب َوة  ﴿ :(2)قراءة ابن عامر وعاصم

 .(3)لغتان مشهوراتن [50

 ﴾إََِلٰ ُرب َوة  ﴿ [265: سورة البقرة] ﴾بُِرب َوة  ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا ابن عامر وعاصم
 .(5)لغتان مشهوراتن [50: سورة املؤمنون]

 اتءات البزي: 

ْ تَّ  َوََلٓ ﴿ :(6)قراءة البزي ُموا ْ   ََلٓ وَ ﴿ [267: سورة البقرة] ﴾ َيمَّ قُوا  [103عمران: سورة آل ] ﴾تََّفرَّ
ِيَن تََّوفَّ ﴿ ْ  ََلٓ وَ ﴿ [97: سورة النساء] ﴾ىُٰهمُ ٱَّلَّ َعاَونُوا َق بُِكمُ َفتَّ ﴿ [2: سورة املائدة] ﴾تَّ سورة ] ﴾ۥَفرَّ

ْ َعن هُ  ََلٓ وَ ﴿ [117: سورة األعراف] ﴾ُف قَّ لَ فَإِذَا ِهَ تَّ ﴿ [153: األنعام ا  [20: األنفالسورة ] ﴾ۥتََّولَّو 
ْ  ََلٓ وَ ﴿ ْ فَإِّنِ ﴿ [52: التوبةسورة ] ﴾َربَُّصونَ َهل  تَّ ﴿ [46: األنفالسورة ] ﴾تََّنٰزَُعوا ا سورة ] ﴾ ِإَون تََّولَّو 

ْ َفَقد  ﴿ [3: هود ا ٌس  ََلٓ ﴿ [57: هودسورة ] ﴾فَإِن تََّولَّو  ٓ ﴿ [105: هودسورة ] ﴾تََّكلَُّم َنف  ُل  َما َنَّ تَّ
ل ِق َما ِِف يَِمينَِك تَّلَ ﴿ [8: احلجرسورة ] ﴾ٱل َمَلٰٓئَِكةُ 

َ
نَُهۥ﴿ [69: طهسورة ] ﴾ف  قَّ َوأ و  سورة ] ﴾إِذ  تَّلَقَّ

ْ فَإِنََّما﴿ [15: النور ا  [45: الشعراءسورة ] ﴾ُف قَّ فَإَِذا ِهَ تَّلَ ﴿ [54: النورسورة ] ﴾فَإِن تََّولَّو 
َيِٰطنُي ﴿ ُل  ٢٢١ٱلشَّ َنَّ نَ  ََلٓ وَ ﴿ [222, 221: الشعراءسورة ] ﴾تَّ ن  َوََل ﴿ [33: األحزابسورة ] ﴾تَََّبَّج 

َ
أ
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َل  ونَ  ََلٓ ﴿ [52: األحزابسورة ] ﴾تََّبدَّ ْ  ََلٓ وَ ﴿ [25: الصافاتسورة ] ﴾تََّناََصُ َنابَُزوا : احلجراتسورة ] ﴾تَّ
ْ ََل وَ ﴿ [11 ُسوا َسَّ ْ  َِلََّعاَرفُو﴿ [12: احلجراتسورة ] ﴾َّتَّ ن تََّولَّو ُهمُ ﴿ [13: احلجراتسورة ] ﴾ا

َ
سورة ] ﴾ۥأ

ُ ﴿ [9: املمتحنة ُونَ ﴿ [8: امللكسورة ] ﴾تََكاُد تََّمزيَّ َيَّ ٓ َّتَّ ۥٓ ﴿ [38: القلمسورة ] ﴾لََما نَت َعن ُه
َ
فَأ

 ٰ يٰ ﴿ [10: عبسسورة ] ﴾تَّلَهَّ ا تَّلَظَّ ل ِف ﴿ [14: الليلسورة ] ﴾نَار 
َ
ر  ّمِن  أ ُل  ٣َشه  : القدرسورة ] ﴾تََّنَّ

3 ,4] 

نَ تَّ ۥٓ ُكنُتمُ ﴿خبلف عنه يف:  ُهونَ ﴿ [143: عمرانآل سورة ] ﴾ َمنَّو  ۥٓ تََّفكَّ سورة ] ﴾َفَظل ُتُم

وهو على ثالثة , ألن األصل بتاءين فأدغم إحدى التاءين يف األخرى [65: الواقعة
الثاين: أن يكون قبل , أضرب: األول: أن يكون قبل احلرف املدغم حرف متحرك

الثالث: أن يكون قبل , فهذان اإلدغام فيهما حسن, احلرف املدغم حرف مد ولني
احلرف املدغم حرف ساكن صحيح وهذا اإلدغام فيه قبيح صعب ال جييزه مجيع 

 .(1)النحويني
ْ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا البزي ُموا ْ  َوََل ﴿ [267: سورة البقرة] ﴾ َوََل َتَيمَّ قُوا سورة ] ﴾َتَفرَّ

نَ ﴿ [103عمران: آل  ِيَن تََوفَّ ﴿ [143: عمرانآل سورة ] ﴾ ُكنُتم  َتَمنَّو   [97: سورة النساء] ﴾ىُٰهمُ ٱَّلَّ
﴿ ْ َق بُِكم  ﴿ [2: سورة املائدة] ﴾َوََل َتَعاَونُوا سورة ] ﴾فَإِذَا ِهَ تَل َقُف ﴿ [153: سورة األنعام] ﴾َفَتَفرَّ

ْ َعن هُ َوََل ﴿ [117: األعراف ا ْ ﴿ [20: األنفالسورة ] ﴾تََولَّو  َهل  ﴿ [46: األنفالسورة ] ﴾َوََل تََنٰزَُعوا
ْ ﴿ [52: التوبةسورة ] ﴾تََربَُّصونَ  ا اْ َفَقد  ﴿ [3: هودسورة ] ﴾ ِإَون تََولَّو  ََل ﴿ [57: هودسورة ] ﴾فَإِن تََولَّو 

ٌس  ُل ﴿ [105: هودسورة ] ﴾تََكلَُّم َنف  ل ِق َما ِِف يَِمينَِك ﴿ [8: احلجرسورة ] ﴾ٱل َمَلٰٓئَِكةَ َما َتَنَّ
َ
َوأ

نَُهۥ﴿ [69: طهسورة ] ﴾تَل َقف   و  َما﴿ [15: النورسورة ] ﴾إِذ  تَلَقَّ ْ فَإِنَّ ا  [54: النورسورة ] ﴾ فَإِن تََولَّو 
َيِٰطنُي ﴿ [45: الشعراءسورة ] ﴾فَإَِذا ِهَ تَل َقُف ﴿ ُل  ٢٢١ٱلشَّ َوََل ﴿ [222, 221: الشعراءسورة ] ﴾َتَنَّ

نَ  َل ﴿ [33: األحزابسورة ] ﴾َتََبَّج  ن َتَبدَّ
َ
ونَ ﴿ [52: األحزابسورة ] ﴾َوََلٓ أ سورة ] ﴾ََل َتَناََصُ

ْ ﴿ [25: الصافات ْ ﴿ [11: احلجراتسورة ] ﴾َوََل َتَنابَُزوا ُسوا  [12: احلجراتسورة ] ﴾َو ََل ََّتَسَّ
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﴿  ْ ُهونَ ﴿ [13: احلجراتسورة ] ﴾َِلََعاَرفُٓوا ن تََولَّو ُهم  ﴿ [65: الواقعةسورة ] ﴾َفَظل ُتم  َتَفكَّ
َ
سورة ] ﴾أ

ُ ﴿ [9: املمتحنة ونَ ﴿ [8: امللكسورة ] ﴾تََكاُد َتَمزيَّ ُ نَت َعن ُه ﴿ [38: القلمسورة ] ﴾لََما ََّتَيَّ
َ
فَأ

 ٰ يٰ ﴿ [10: عبسسورة ] ﴾تَلَهَّ ا تَلَظَّ ل ِف ﴿ [14: الليلسورة ] ﴾نَار 
َ
ر  ّمِن  أ ُل  ٣َشه  : القدرسورة ] ﴾َتَنَّ

 .حبذف اتء املضارعة [4, 3

 يؤت احلكمة

ِۚ ﴿ :(1)قراءة يعقوب َمَة َمن يََشآُء  َوَمن يُؤ  ِك 
َِت ٱۡل  َمةَ  يُؤ  ِك  يؤت  [269: سورة البقرة] ﴾ٱۡل 

  .(2)ومن مفعول أول واحلكمة مفعول اثين, والفاعل ضمري هللا, مبين للفاعل
َمةَ ﴿ :(3)عدا يعقوبقراءة كل القراء  ِك  َۚ ٱۡل  َمَة َمن يََشآُء  َوَمن يُؤ  ِك 

َِت ٱۡل  سورة ] ﴾يُؤ 

 .(4)واحلكمة مفعول اثين, ومن انئب الفاعل, يؤت مبين للمفعول [269: البقرة

 نعما, فنعما

اَفنَ ﴿ :(5)قراءة ابن عامر ومحزة والكسائي وخلف انَ ﴿ [271: سورة البقرة] ﴾عِمَّ  ﴾عِمَّ
 .(6)على األصل ألن أصلها: نَِعم [58: النساءسورة ]

ا﴿ :(7)قراءة أيب جعفر والوجه الثاين عن قالون وأيب عمرو وشعبة  مَّ سورة ] ﴾فَنِع 
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ا﴿ [271: البقرة مَّ مث إبسكان العني , بكسر النون إتباعا لكسر العني [58: سورة النساء] ﴾نِع 
 .(1)استخفافا لتوايل كسرتني ورده مكي

سورة ] ﴾﴿ [271: سورة البقرة] ﴾﴿ :(2)وأيب عمرو وشعبة قراءة قالون

, مث إبسكان العني استخفافا لتوايل كسرتني, بكسر النون إتباع لكسر العني [58: النساء
مث ملا اتصلت هبا ما وأدغمت امليم وامليم اجتمع ساكنان مها العني وامليم واملشددة 

 .(3)استخفافا لئال جيتمع ساكنانفأخفى كسرة العني 

ا﴿: (4)قراءة ورش وابن كثري وحفص ومحزة والكسائي ويعقوب : سورة البقرة] ﴾فَنِعِمَّ

ا﴿ [271 على إتباع النون كسرة العني ألن حرف احللق إذا كان  [58: سورة النساء] ﴾نِعِمَّ
 .(5)عينا للفعل أتبع مبا قبله حنو: شهد ولعب وهي لغة هذيل

 عنكمونكفر 

تُوَها ٱل ُفَقَرآَء َفُهَو َخي   ﴿ :(6)قراءة ابن عامر وحفص لَُّكم   َوُيَكّفُِر  ِإَون َُّت ُفوَها َوتُؤ 
 [271: سورة البقرة] ﴾َعنُكم

تُوَها ٱل ُفَقَرآَء َفُهَو ﴿ :(7)ابن كثري وأيب عمرو وشعبة ويعقوبقراءة  ِإَون َُّت ُفوَها َوتُؤ 
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 [271: سورة البقرة] ﴾َونَُكّفُِر َعنُكملَُّكم    َخي   

تُوَها ﴿: (1)قراءة انفع ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر ِإَون َُّت ُفوَها َوتُؤ 
 [271: سورة البقرة] ﴾َعنُكم لَُّكم   َونَُكّفِر   ٱل ُفَقَرآَء َفُهَو َخي   

 .(2)الذي يكفر أو إيتاء الفقراء هو, والفاعل: هللا, قراءة الياء: على الغيب

 .(3)قراءة النون: عن اإلخبار عن هللا ابلتفخيم والتعظيم

, على االستئناف فهو خرب ابتداء حمذوف تقديره: وحنن نكفر عنكمقراءة الرفع: 
 .(4)أو وهللا يكفر عنكم

 .(5)ابلعطف على موضع الفاء ألن موضعه جزم ألنه جواب شرط قراءة اجلزم:

, أحيسب, حتسبها, حتسب, حتسبونه, أحيسبون, وحتسبهم, وحيسبون ,حيسبهم
  وحنوه

 [273: سورة البقرة] ﴾ََي َسُبُهمُ ﴿ :(6)قراءة ابن عامر وعاصم ومحزة وأيب جعفر
َسُبونَ ﴿ ََي َسُبونَ ﴿ [18: الكهفسورة ] ﴾َوََت َسُبُهم  ﴿ [30: األعرافسورة ] ﴾َوَيح 

َ
: املؤمنونسورة ] ﴾أ

 [88: النملسورة ] ﴾ََت َسُبَها﴿ [44: الفرقانسورة ] ﴾ََت َسُب ﴿ [15: النورسورة ] ﴾َوََت َسُبونَُهۥ﴿ [55
ََي َسُب ﴿
َ
لغتان مشهوراتن والفتح أقوى يف القياس ألن فعل يف املاضي  [5: البلدسورة ] ﴾أ
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 .(1)أييت مستقبله على يفَعل

 ﴾ُبُهمُ ََي سِ ﴿ :(2)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
سِ ﴿ [273: سورة البقرة]  [18: الكهفسورة ] ﴾َوََت ِسُبُهم  ﴿ [30: األعرافسورة ] ﴾ُبونَ َويَح 

ََي ِسُبونَ ﴿
َ
 [44: الفرقانسورة ] ﴾ََت ِسُب ﴿ [15: النورسورة ] ﴾َوََت ِسُبونَُهۥ﴿ [55: املؤمنونسورة ] ﴾أ
ََي ِسُب ﴿ [88: النملسورة ] ﴾ََت ِسُبَها﴿

َ
لغتان والكسر لغة شذت عن  [5: البلدسورة ] ﴾أ

 . (3)القياس فيه ويف نظائر له

 فأذنوا

 ِِبَر ب  ذِ ا  َ َف ﴿ :(4)قراءة محزة وشعبة
ْ على أنه أمر هلم إبعالم  [279: سورة البقرة] ﴾نُوا

  .(5)غريهم ممن هو على مثل حاهلم

َذنُواْ ِِبَر ب  ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا محزة وشعبة
 
على أنه أمر  [279: سورة البقرة] ﴾فَأ

 .(7)للمخاطبني برتك الراب

 ميسرة
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ومفُعل بغري هاء مل , لغتان [280: سورة البقرة] ﴾ ة   َفَنِظَرةٌ إََِلٰ َمي ُسَ  ﴿ :(1)قراءة انفع
 .(2)أيت إال يف معون ومكرم مجع معونة ومكرمة ومألك مجع مألكة

لغتان ومفعل  [280: سورة البقرة] ﴾ ة   َفَنِظَرةٌ إََِلٰ َمي َسَ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا انفع
 .(4)بغري هاء كثري يف الكالم

 تصدقوا

قُواْ َخي   لَُّكم  ﴿ :(5)قراءة عاصم ن تََصدَّ
َ
وهو مثل تظاهرون يف  [280: سورة البقرة] ﴾ َوأ

 .(6)احلجة يف التخفيف والتشديد لكن يف التشديد معىن التكثري
ْ َخي   لَُّكم  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا عاصم قُوا دَّ ن تَصَّ

َ
وهو  [280: سورة البقرة] ﴾ َوأ

 .(8)مثل تظاهرون يف احلجة يف التخفيف والتشديد لكن يف التشديد معىن التكثري

 أن تضل

دٜإِ ﴿ :(9)قراءة محزة  .(1)إن شرطية [282: سورة البقرة] ﴾ ىُٰهَمان تَِضلَّ إِح 
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ن ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا محزة
َ
َدىُٰهَماأ أن يف موضع  [282: سورة البقرة] ﴾ تَِضلَّ إِح 

 .(3)وقيل: لتضل ال العاقبة, نصب على حذف الالم تقديره: لئال تضل إحدامها

 فتذكر  

َرٰى  ﴿ :(4)ابن كثري وأيب عمرو ويعقوبقراءة  خ 
ُ َدىُٰهَما ٱِل  كَِر إِح  : سورة البقرة] ﴾ َفتُذ 

282]  

د َفُتَذّكِرُ ﴿ :(5)قراءة محزة خ  ٜۖإِح 
ُ  [282: سورة البقرة] ﴾ ٰى  ٜرىُٰهَما ٱِل 

: (6)قراءة انفع وابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر
َرٰى  ﴿ خ 

ُ َدىُٰهَما ٱِل    [282: سورة البقرة] ﴾ َفُتَذّكَِر إِح 

فالفاء جواب الشرط وما بعدها , قراءة الرفع: جواب الشرط مرفوع القرتانه ابلفاء
 .(7)مستأنف
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, وتطرق مكي إىل إعراب ممن ترضون من الشهداء عند كالمه على 1/320انظر: الكشف ( 7)
 قراءة كسر إن ورفع فتذكر مما يوهم أن هذا اإلعراب خمتص بتلك القراءة وليس كذلك. 
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 .(1)قراءة النصب: علي العطف على أن تضل

 .(2)وحيتمل أن يكون من: الذكر أو من الذكورة, قراءة التخفيف: من أذكر

  .(3)وفيه معىن التكثري, قراءة التشديد: من التذكري

 جتارة حاضرة

ة  ﴿ :(4)قراءة عاصم ن تَُكوَن تَِجَٰرةً َحاِِضَ
َ
ٓ أ على أهنا خرب  [282: سورة البقرة] ﴾إَِلَّ

 .(5)تكون وحاضرة نعت هلا واملبتدأ تقديره: التجارة أو املبايعة
ن تَُكوَن تَِجَٰرةٌ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا عاصم

َ
ٓ أ ة   إَِلَّ  [282: سورة البقرة] ﴾َحاِِضَ

والرفع , على أن تكون اتمة مبعىن وقع وحدث الحتتاج إىل خرب مبنزلة وإن كان ذو عسرة
 .(7)يفيد العموم

 فرهان

ُبوَضة  ﴿ :(8)قراءة ابن كثري وأيب عمرو ق  على أنه مجع  [283: سورة البقرة] ﴾فَُرُهن  مَّ
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ولكن استغنوا , وكان قياسه أرهان يف أقل العدد, لرهن كسقف وسقف وحنر وحنر
وأصل رهن مصدر ولكن ملا وقع موقع االسم مجع كما جيمع , ابلكثري عن القليل

 .(1)االسم
ُبوَضة  ﴿ :(2)القراء عدا ابن كثري وأيب عمروقراءة كل  ق   [283: سورة البقرة] ﴾فَرَِهٰن  مَّ

من ابب فعل فعال ككعب وكعبا وبغل وبغال ونعل ونعال وهو يف مجع فعل كثري يف 
ألهنم ملا استغنوا عن مجعه على أوزان القلة اتسعوا فيه فأته جبمعه على بناءين , الكالم
 .(3)للتكثري

 ويعذب ,فيغفر

ُب َمن ﴿ :(4)قراءة ابن عامر وعاصم وأيب جعفر ويعقوب فُِر لَِمن يََشآُء َويَُعّذِ َفَيغ 
والتقدير: فيغفر , على االستئناف ألن الفاء يستأنف ما بعدها [284: سورة البقرة] ﴾يََشآُء  
  .(5)أو فاهلل يغفر, هللا

فِر  لَِمن ﴿ :(6)العاشرقراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو ومحزة والكسائي وخلف  َفيَغ 
عطفا على حياسبكم الذي هو جواب  [284: سورة البقرة] ﴾ يََشآُء َوُيَعّذِب  َمن يََشآُء  
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 .(1)الشرط

 وكتبه

على التوحيد  [285: سورة البقرة] ﴾بِهِۦ َورُُسلِهِۦَتٰ َوكِ ﴿ :(2)قراءة محزة والكسائي وخلف
 .(3)الكتب فيكون الكتاب امسا للجنسوجيوز أن يكون أراد به مجيع , أي القرآن

: سورة البقرة] ﴾َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف

 .(5)على اجلمع أي مجيع الكتب املنزلة [285

 ال نفرق

َحد  يُ ََل ﴿ :(6)قراءة يعقوب
َ
َ أ   .(7)الغيبةبياء  [285: سورة البقرة] ﴾ّمِن رُُّسلِهۦِ   َفّرُِق َبني 

َحد  ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا يعقوب
َ
َ أ  [285: سورة البقرة] ﴾ّمِن رُُّسلِهۦِ   ََل ُنَفّرُِق َبني 

 .(9)بنون اجلمع
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 آل عمران

 وحتشرون, ستغلبون

ْ سَ ﴿ :(1)قراءة محزة والكسائي وخلف ِيَن َكَفُروا لَُبوَن وَ يُ قُل لَِّّلَّ وَن إََِلٰ يُ غ  َشُ ح 
 .(2)أي قل اي حممد لليهود سيغلب املشركون, على الغيب [12عمران: سورة آل ] ﴾َجَهنََّم  

لَُبوَن ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف  ْ َسُتغ  ِيَن َكَفُروا قُل ّلَِّلَّ
وَن إََِلٰ َجَهنََّم    .(4)على اخلطاب للكفار [12عمران: سورة آل ] ﴾َوَُت َشُ

 يروهنم 

َرٰى ََكفَِرة  ﴿ :(5)جعفر ويعقوبقراءة انفع وأيب  خ 
ُ
َنُهم ّمِث لَي ِهم   َوأ عمران: سورة آل ] ﴾تََرو 

 .(6)على اخلطاب [13
َرٰى ََكفَِرة  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا انفع وأيب جعفر ويعقوب خ 

ُ
َنُهم ّمِث لَي ِهم   َوأ  ﴾يََرو 

 .(8)على الغيب [13عمران: سورة آل ]
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 رضوان

َوٰن  ّمَِن ٱ﴿ :(1)قراءة شعبة ِ  َورُض  وهي , لغتان مبعىن [13مواضعها: آل عمران: أول ] ﴾ ّللَّ
 .(2)مصدر كالشكران

َوٰنَه﴿ خبلف عنه يف: َلٰمِ  رُض   [16: سورة املائدة] ﴾ُسبَُل ٱلسَّ

َوٰن  ّمَِن ٱ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا شعبة ِ  َورِض  لغتان  [13مواضعها: آل عمران: أول ] ﴾ ّللَّ
 .(4)وهي مصدر كاحلرمان, مبعىن

 إن الدين

 ﴿ :(5)قراءة الكسائي
َ
َلُٰم   نَّ ٱّلِينَ أ ِس 

ِ ٱۡل  على أهنا بدل  [19عمران: سورة آل ] ﴾ ِعنَد ٱّللَّ
وجيوز أن تكون بدال , من أنه ال إله إال هو وتكون بدل كل من كل أو بدل اشتمال

 .(6)من القسط بدل كل من كل
َلُٰم   إِنَّ ٱّلِينَ ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا الكسائي ِس 

ِ ٱۡل   [19عمران: سورة آل ] ﴾ ِعنَد ٱّللَّ
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 .(1)على االبتداء واالستئناف

 ويقتلون

ِط َوُيَقٰ ﴿ :(2)قراءة محزة ُمُروَن بِٱل قِس 
 
ِيَن يَأ على أنه من  [21عمران: سورة آل ] ﴾تِلُوَن ٱَّلَّ

 .(3)املقاتلة

ِط ﴿:(4)قراءة كل القراء عدا محزة ُمُروَن بِٱل قِس 
 
ِيَن يَأ ُتلُوَن ٱَّلَّ  [21عمران: سورة آل ] ﴾َوَيق 

 .(5)ألهنم يقتلون األنبياء فقتل منه هم دون األنبياء أسهل عليهم, على أنه من القتل

 تقاة

ْ ِمن ُهم  تَ ﴿ :(6)قراءة يعقوب ن َتتَُّقوا
َ
ٓ أ على وزن مطية  [28عمران: سورة آل ] ﴾ ة   يَّ قَ إَِلَّ

يقال: اتقى يتقي اتقاء وتقوى وتقاة وتقية وتقى والياء , مصدر أيضا مبعىن تقاةوهي 
 .(7)بدل من الواو ملا عرفته من االشتقاق

ن َتتَُّقواْ ِمن ُهم  ُتَقىٰة   ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا يعقوب
َ
ٓ أ أصل  [28عمران: سورة آل ] ﴾ إَِلَّ
وحتركت , أبدلت الواو اتء كتخمة وتكاة وجتاهتقاة ُوقـََية مصدر على فـَُعل من الوقاية مث 
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وجمي املصدر على فـَُعل , الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار اللفظ تقاة ووزهنا فـَُعلة
 .(1)وفـَُعلة قليل حنو: الُتَخمة والتـَُهمة والتـَُؤدة والُتَكأة

 وضعت

لَُم بَِما ﴿ :(2)قراءة ابن عامر وشعبة ويعقوب ع 
َ
ُ أ ُت َوٱّللَّ  [36عمران: سورة آل ] ﴾ وََضع 

 .(3)على أنه من كالم مرمي
لَُم بَِما َوَضَعت   ﴿:(4)قراءة كل القراء عدا ابن عامر وشعبة ويعقوب ع 

َ
ُ أ سورة ] ﴾َوٱّللَّ

 .(5)على أنه من كالم هللا [36عمران: آل 
 وكفلها

ۢنَبَتَها َنَباتًا ﴿ :(6)ومحزة والكسائي وخلف العاشر قراءة حفص
َ
لََهاَحَسن  َوأ  ا َوَكفَّ

  [37عمران: سورة آل ] ﴾َزَكرِيَّا
ۢنَبَتَها َنَباتًا ﴿ :(7)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ويعقوب

َ
َوأ

ٓ َزَكرِيَّ  ا َوَكَفلََهاَحَسن    [37عمران: سورة آل ] ﴾ءُ ا

                                                           
 . 3/110انظر: الدر املصون ( 1)

 . 5/1651, النشر 457انظر: التبصرة ص( 2)

 . 1/340انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1651, النشر 458انظر: التبصرة ص( 4)

 . 1/340انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1651, النشر 458انظر: التبصرة ص( 6)

 . 5/1651, النشر 458انظر: التبصرة ص( 7)
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ۢنَبَتَها َنَباتًا َحَسن  ﴿ :(1)قراءة شعبة
َ
لََهاَوأ ٓ َزَكرِيَّ  ا َوَكفَّ  [37عمران: سورة آل ] ﴾ءَ ا

قراءة التشديد: على إضافة الفعل إىل هللا جل وعال أي وكفلها هللا زكراي فزكراي 
 .(2)مفعول اثين ألنه ابلتشديد يتعدى إىل مفعولني األول: الضمري والثاين: زكراي

فالفعل يتعدى إىل , قراءة التخفيف: على إضافة الفعل إىل زكراي فزكراي الفاعل
 .(3)مفعول واحد وهو الضمري العائد إىل مرمي

 .(4)قراءة النصب: على أن زكراي مفعول به اثين

 .(5)قراءة الرفع: على أن زكراي فاعل

 زكراي

َزَكرِيَّا ُُكََّما َدَخَل َعلَي َها ﴿ :(6)قراءة حفص ومحزة والكسائي وخلف العاشر
َراَب   .(7)واأللف للتأنيث, لغتان [37عمران: سورة آل ] ﴾ٱل ِمح 

ُُكََّما ﴿ :(8)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ويعقوب

                                                           
 . 5/1651, النشر 458انظر: التبصرة ص( 1)

 , مل يذكر مكي قراءة وكفَّلها زكرايُء ومل يوجهها. 342, 1/341انظر: الكشف ( 2)

 .342, 1/341انظر: الكشف ( 3)

 . 1/341لكشف انظر: ا( 4)

 . 1/341انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1651, النشر 458انظر: التبصرة ص( 6)

 . 1/342انظر: الكشف ( 7)

 . 5/1651, النشر 458انظر: التبصرة ص( 8)
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ٓ َزَكرِيَّ َدَخَل َعلَي َها  َراَب  ءُ ا  .(1)واهلمز للتأنيث, لغتان [37عمران: سورة آل ] ﴾ٱل ِمح 

 فنادته

ٰ َٜۖفَناد﴿ :(2)قراءة محزة والكسائي وخلف ى عل [39عمران: سورة آل ] ﴾ٱل َمَلٰٓئَِكةُ ُه ى
 .(3)وللفصل بني الفعل واملؤنث ابهلاء, املعىن

عمران: سورة آل ] ﴾َفَناَدت ُه ٱل َمَلٰٓئَِكةُ ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف

 .(5)ألنه مما يعقل يف التكسري جيري يف التأنيث جمري ما ال يعقل [39

 أن هللا

َراِب  وَُهَو قَآئِم  ﴿ :(6)عامر ومحزة قراءة ابن َ إِ يَُصّّلِ ِِف ٱل ِمح   [39عمران: سورة آل ] ﴾نَّ ٱّللَّ

 .(7)وجيوز على إضمار قول بعد فنادته, إجراء للنداء جمري القول
َ  َوُهَو قَآئِم  ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا ابن عامر ومحزة نَّ ٱّللَّ

َ
َراِب أ سورة ] ﴾يَُصّّلِ ِِف ٱل ِمح 

ومذهب , على أهنا يف موضع نصب حبذف حرف اجلر أي: أبن هللا [39عمران: آل 

                                                           
 . 1/342انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1651, النشر 458انظر: التبصرة ص( 2)

 . 1/342انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1651, النشر 458انظر: التبصرة ص( 4)

 . 1/343انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1651, النشر 458انظر: التبصرة ص( 6)

 . 1/343انظر: الكشف ( 7)

 . 5/1651, النشر 458انظر: التبصرة ص( 8)
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 .(1)اخلليل أهنا يف موضع جر على إعمال حرف اجلر عمل حمذوفا لكثرة حذفه مع أن

 يبشر ,لتبشر, ويبشر ,نبشرك ,يبشرهم ,يبشرك

ُكَ ﴿ ُكِ ﴿ [39عمران: سورة آل ] ﴾يُبَّشِ ُُهم  َربُُّهم﴿ [45عمران: سورة آل ] ﴾يُبَّشِ سورة ] ﴾يُبَّشِ
ُكَ ﴿ [21: التوبة مِننِيَ ﴿ [53: احلجرسورة ] ﴾نُبَّشِ َ ٱل ُمؤ   [2الكهف: , 9: اإلسراءسورة ] ﴾َويُبَّشِ

َك بُِغَلٰم  ﴿ ُ َ بِهِ ٱل ُمتَّقنِيَ ﴿ [7: مرميسورة ] ﴾نُبَّشِ ُ ﴿ [97: مرميسورة ] ﴾َِلُبَّشِ ُ ٱّللَّ سورة ] ﴾يُبَّشِ
 .(2)لغتان مشهوراتن [23: الشورى

سورة ] ﴾ُشُُهم  َربُُّهميب  ﴿ [45عمران: سورة آل ] ﴾كِ ُشُ ب  يَ ﴿ [39عمران: سورة آل ] ﴾كَ ُشُ ب  يَ ﴿
مِننِيَ َويَب  ﴿ [53: احلجرسورة ] ﴾ُشُكَ نَب  ﴿ [21: التوبة  [2الكهف: , 9: اإلسراءسورة ] ﴾ُشَ ٱل ُمؤ 

َك بُِغَلٰم  نَب  ﴿ ُ يَب  ﴿ [97: مرميسورة ] ﴾ُشَ بِهِ ٱل ُمتَّقنِيَ َِلُب  ﴿ [7: مرميسورة ] ﴾ُشُ سورة ] ﴾ُشُ ٱّللَّ
 .(3)لغتان مشهوراتن [23: الشورى

قرأ محزة والكسائي يف موضعي آل عمران ويف اإلسراء والكهف بفتح الياء 
وخفف ابن كثري وأبو عمرو , واحلجر ومرمي التوبةوزاد محزة يف , وختفيف الشني وضمها

 .(4)وقرأ الباقون بضم الياء وتشديد الشني مكسورة, والكسائي يف الشورىومحزة 

 ويعلمه

َمةَ ﴿ :(5)قراءة انفع وعاصم وأيب جعفر ويعقوب ِك  سورة آل ] ﴾َوُيَعّلُِمُه ٱل ِكَتَٰب َوٱۡل 

                                                           
 . 1/343انظر: الكشف ( 1)

 , وجعل مكي أبشر لغة اثلثة معهما وفيه نظر. 1/344انظر: الكشف ( 2)

 . 1/344انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1651, النشر 459انظر: التبصرة ص( 4)

 . 5/1652, النشر 460انظر: التبصرة ص( 5)
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 .(1)على الغيب [48عمران: 
َعّلُِمُه نُ وَ ﴿ :(2)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر ومحزة والكسائي وخلف العاشر

َمةَ  ِك   .(3)على اإلخبار عن نفسه جل وعال [48عمران: سورة آل ] ﴾ٱل ِكَتَٰب َوٱۡل 

 أين أخلق

ّبُِكم  ّمِن  يَة  أَِب﴿ :(4)قراءة انفع وأيب جعفر لُُق لَُكم ّمَِن ٱلّطِنيِ إِ رَّ خ 
َ
ٓ أ سورة آل ] ﴾ّنِ

على أن الكالم مستأنفا مبتدأ به وجيوز أن يكون تفسريا ملا قبله ويكون بدال  [49عمران: 
  .(5)من آية

لُُق لَُكم ّمَِن ّمِن  يَة  أَِب﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا انفع وأيب جعفر خ 
َ
ٓ أ ّنِ
َ
ّبُِكم  أ رَّ

موضع  على أهنا بدل من آية أي: جئتكم أبين أخلق فأن يف [49عمران: سورة آل ] ﴾ٱلّطِنيِ 
 .(7)خفض وهو بدل كل من كل

 الطري

ٰٓ َكَهيَّ ﴿ :(8)قراءة أيب جعفر مل يوجهها  [110, املائدة: 49عمران: سورة آل ] ﴾رِ ئِ ةِ ٱلطَّ
                                                           

 . 1/344انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1652, النشر 460انظر: التبصرة ص( 2)

 . 1/344انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1652, النشر 460انظر: التبصرة ص( 4)

 . 345, 1/344انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1652, النشر 460انظر: التبصرة ص( 6)

 . 1/344انظر: الكشف ( 7)

 . 5/1653انظر: النشر ( 8)
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  .السمني ولكن توجيهها كتوجيه القراءة اليت بعدها
ِ   َ َكَهي  ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر ي   [110املائدة: , 49عمران: سورة آل ] ﴾ةِ ٱلطَّ

 طريا:

نُفُخ فِيهِ َفَيُكوُن َطٰٓ ﴿ :(2)قراءة انفع وأيب جعفر ويعقوب
َ
, 49عمران: سورة آل ] ﴾َر ائِ فَأ

على التوحيد أي: فأنفخ يف الواحد منها فيكون طائرا على تقدير: فيكون  [110املائدة: 
 . (3)املخلوق طائراما أنفخ فيه طائرا أو فيكون ما أخلقه طائرا أو فيكون كل واحد من 

 ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا انفع وأيب جعفر ويعقوب
َ
َ افَأ سورة ] ﴾نُفُخ فِيهِ َفَيُكوُن َطي 

 .(5)معناه اجلمع [110املائدة: , 49عمران: آل 

 فيوفيهم

ُجورَُهم   ﴿ :(6)قراءة حفص ورويس
ُ
  .(7)على الغيب [57عمران: سورة آل ] ﴾ َفيَُوّفِيِهم  أ

ُجورَُهم   نُ فَ ﴿ :(8)القراء عدا حفص ورويسقراءة كل 
ُ
 [57عمران: سورة آل ] ﴾ َوّفِيِهم  أ

                                                           
 . 5/1653انظر: النشر ( 1)

 . 5/1653, النشر 460انظر: التبصرة ص( 2)

 . 1/345انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1653, النشر 460انظر: التبصرة ص( 4)

 . 1/345انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1653, النشر 460انظر: التبصرة ص( 6)

 . 1/345انظر: الكشف ( 7)

 . 5/1653, النشر 460انظر: التبصرة ص( 8)
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 .(1)على اإلخبار عن نفسه جل وعال والنون يف اإلخبار كاهلمزة يف اإلخبار

 تعلمون

بَِما ُكنُتم  ُتَعّلُِموَن ﴿ :(2)قراءة ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر
  .(3)من التعليم وهو دال على العلم والتعليم [79عمران: سورة آل ] ﴾ٱل ِكَتَٰب 

ُموَن لَ ع  بَِما ُكنُتم  تَ ﴿ :(4)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر ويعقوب
 .(5)من العلم [79عمران: سورة آل ] ﴾ٱل ِكَتَٰب 

 وال أيمركم

ْ َوََل ﴿ :(6)قراءة ابن عامر وعاصم ومحزة يعقوب وخلف العاشر ن َتتَِّخُذوا
َ
ُمَرُكم  أ

 
 ﴾يَأ

 .(7)والضمري فيه يعود إىل البشر, عطفا على أن يؤتيه [80عمران: سورة آل ]
ُمرُ ﴿ :(8)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو والكسائي وأيب جعفر

 
ن َوََل يَأ

َ
ُكم  أ

 ْ  . (9)وعال على االستئناف والضمري فيه يعود إىل هللا جل [80عمران: سورة آل ] ﴾ َتتَِّخُذوا
                                                           

 . 1/345انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1653, النشر 462انظر: التبصرة ص( 2)

 . 1/351انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1653, النشر 462انظر: التبصرة ص( 4)

 . 1/351انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1653, النشر 462انظر: التبصرة ص( 6)

 . 1/351انظر: الكشف ( 7)

 . 5/1653, النشر 462انظر: التبصرة ص( 8)

 . 1/351انظر: الكشف ( 9)
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 ملا

ِ ﴿ :(1)قراءة محزة ٓ ل , على أهنا الم جر وعلق الالم ابألخذ [81عمران: سورة آل ] ﴾َما
أي: أخذ هللا امليثاق هلذا األمر ألن من أويت احلكمة يؤخذ عليه امليثاق ملا أوتوه من 

 .(2)وما مبعىن الذي, احلكمة
ٓ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا محزة على أهنا الم ابتداء جوااب  [81 عمران:سورة آل ] ﴾لََما

وما مبعىن , ألن أخذ امليثاق يكون ابألميان فهو يف معىن القسم, ملا هو يف معىن القسم
 .(4)الذي مبتدأ

 آتيتكم

َمة   ُكم ّمِن كَِتٰب  َنٰ َءاَتي  ﴿ :(5)قراءة انفع وأيب جعفر على  [81عمران: سورة آل ] ﴾ وَِحك 
  .(6)لفظ التعظيم والتفخيم

َمة   َءاتَي ُتُكم ّمِن كَِتٰب  ﴿ :(7)كل القراء عدا انفع وأيب جعفرقراءة   سورة آل ] ﴾ وَِحك 

 .(8)على لفظ التوحيد [81عمران: 

                                                           
 . 5/1654, النشر 462انظر: التبصرة ص( 1)

 . 1/352انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1654, النشر 462انظر: التبصرة ص( 3)

 . 1/352انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1654, النشر 462انظر: التبصرة ص( 5)

 . 1/352انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1654, النشر 462انظر: التبصرة ص( 7)

 . 1/352انظر: الكشف ( 8)
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 يبغون

ِ َيب ُغونَ ﴿ :(1)قراءة أيب عمرو وحفص ويعقوب َ دِيِن ٱّللَّ َفَغي 
َ
 [83عمران: سورة آل ] ﴾ أ

 .(2)على الغيب

ِ ﴿ :(3)ويعقوبقراءة كل القراء عدا أيب عمرو وحفص  َ دِيِن ٱّللَّ َفَغي 
َ
سورة ] ﴾ ب ُغونَ تَ أ

 .(4)على اخلطاب [83عمران: آل 

 يرجعون

على  [83عمران: سورة آل ] ﴾ ٨٣ا ِإَوََل هِ يُر َجُعوَن  َوَكر ه  َطو ع  ﴿ :(5)قراءة يعقوب وحفص
 .(6)الغيب

سورة آل ] ﴾٨٣ِإَوََل هِ تُر َجُعوَن ا  َوَكر ه  َطو ع  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا يعقوب وحفص

 .(8)على اخلطاب [83عمران: 

 حج البيت

                                                           
 . 5/1654, النشر 462انظر: التبصرة ص( 1)

 . 1/353انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1654, النشر 462انظر: التبصرة ص( 3)

 . 1/353انظر: الكشف ( 4)

 , ويعقوب على أصله يف فتح التاء وكسر اجليم.5/1654, النشر 462انظر: التبصرة ص( 5)

 . 1/353انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1654, النشر 462انظر: التبصرة ص( 7)

 . 1/353انظر: الكشف ( 8)
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َي ِت وَ ﴿ :(1)قراءة حفص ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف ِ لََعَ ٱَلَّاِس ِحجُّ ٱۡل   ﴾ّلِلَّ
  .(2)وقيل: االسم, حكي سيبويه حج ِحجا كذكر ذكرا, مصدران [97عمران: سورة آل ]

ِ لََعَ ٱَلَّاِس وَ ﴿ :(3)وأيب عمرو وابن عامر وشعبة ويعقوبقراءة انفع وابن كثري  ّلِلَّ
َي ِت حَ  , وقيل: الفتح مصدر, والفتح أصل املصدر, مصدران [97عمران: سورة آل ] ﴾ جُّ ٱۡل 

 .(4)والكسر االسم

 يكفروه, يفعلوا

َعلُواْ مِن  ﴿ :(5)قراءة حفص ومحزة والكسائي وخلف ودوري أيب عمرو خبلفه  َوَما َيف 
َفُروهُ   َخي    قال ابن مسعود وابن عباس: إذا , على الغيب [115عمران: سورة آل ] ﴾ فَلَن يُك 

 . (6)اختلفتم يف الياء والتاء فاقرؤوا ابلياء
 :(7)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو خبلفه وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ويعقوب

َعلُواْ ِمن  َخي   تَ َوَما ﴿
َفُروهُ   ف   .(8)على اخلطاب [115عمران: سورة آل ] ﴾ فَلَن تُك 

 يضركم

                                                           
 . 5/1654, النشر 584انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 1)

 354, 1/353انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1654, النشر 584البن غلبون ص انظر: اإلرشاد( 3)

 . 354, 1/353انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1654, النشر 584انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 5)

 . 1/354انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1654, النشر 584انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 7)

 . 1/354انظر: الكشف ( 8)
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ََل ﴿ :(1)قراءة ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر
واجلزم , حنو: ما ال يضركم, من ضره يضره [120عمران: سورة آل ] ﴾ ا    ً َشي  يَُُضُُّكم  َكي ُدُهم  

الضم الضم وهو جمزوم أيضا لكنه أتبع حركة الراء على جواب الشرط والضم على إتباع 
إضمار الفاء وقيل: إن حركة الراء حركة إعراب والفعل مرفوع على , حركة ما قبلها

  .(2)وذلك قليل يف الكالم
سورة آل ] ﴾ا    ً َشي  ُكم  َكي ُدُهم  ََل يَُِض  ﴿ :(3)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو ويعقوب

 .(4)وهو جمزوم, يضري حنو: ال ضريمن ضار  [120عمران: 

 منزلني

من  [124عمران: سورة آل ] ﴾١٢٤ُمَنلنَِي ّمَِن ٱل َمَلٰٓئَِكةِ  بَِثَلَٰثةِ َءاَلٰف  ﴿ :(5)قراءة ابن عامر
 .(6)نزل

سورة آل ] ﴾١٢٤لنَِي ُمَنَّ ّمَِن ٱل َمَلٰٓئَِكةِ  بَِثَلَٰثةِ َءاَلٰف  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن عامر

 .(8)من نزَّل والتشديد فيه معىن التكثري [124عمران: 
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 مسومني

َسةِ َءاَلٰف  ﴿ :(1)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وعاصم ويعقوب ّمَِن ٱل َمَلٰٓئَِكِة  ِِبَم 
على إضافة الفعل إىل املالئكة فأخرب أهنم سوموا  [125عمران: سورة آل ] ﴾١٢٥ُمَسّوِِمنَي 

 .(2)يف الشيء بلون خيالف لونه ليعرف هباوالسومة العالمة تكون , اخليل
َسةِ ﴿ :(3)قراءة انفع وابن عامر ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر ِِبَم 

, على إضافة التسومي إىل غريهم [125عمران: سورة آل ] ﴾١٢٥ّمَِن ٱل َمَلٰٓئَِكةِ ُمَسوَّمِنَي  َءاَلٰف  
أن يكون من سومت اخليل: أي وجيوز , على معىن أن غريهم من املالئكة سومهم

  .(4)أرسلتها ومنه السائمة فاملعىن: أبلف من املالئكة مرسلني

 وسارعوا

فَِرة   ۞﴿ :(5)قراءة انفع وابن عامر وأيب جعفر ْ إََِلٰ َمغ  ّبُِكم   َسارُِعوٓا سورة آل ] ﴾ّمِن رَّ

 .(6)على االستئناف والقطع [133عمران: 
فَِرة  ﴿ :(7)عامر وأيب جعفرقراءة كل القراء عدا انفع وابن  ْ إََِلٰ َمغ  ّمِن  ۞وََسارُِعٓوا

                                                           
 . 5/1656, النشر 584انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 1)

 . 1/355انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1656, النشر 584انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 3)

 . 1/356انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1656, النشر 585انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 5)

 . 1/356انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1656شر , الن585انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 7)



135 

 

ّبُِكم    .(1)على العطف على ما قبله [133عمران: سورة آل ] ﴾رَّ

 القرح, قرح

ُكم  قُ ﴿ :(2)قراءة شعبة ومحزة والكسائي وخلف العاشر َسس  ح  إِن َيم  َفَقد  َمسَّ  ر 
ۥ   ح  ّمِث لُُه ح  قُ ٱل   ﴿ [140عمران: سورة آل ] ﴾ ٱل َقو َم قُر  على أهنا أمل  [172عمران: سورة آل ] ﴾ر 

واألكثر على أهنما لغتني مبعىن اجلراحات كالضعف والضعف والكره والكره , اجلراحات
 .(3)وقال األخفش مها مصدران لقرح قرحا وقرحا

إِن ﴿ :(4)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وحفص وأيب جعفر ويعقوب
ُكم   َسس  ح   َيم  ۥ   قَر  ح  ّمِث لُُه ح  ٱل   ﴿ [140عمران: سورة آل ] ﴾ َفَقد  َمسَّ ٱل َقو َم قَر  سورة آل ] ﴾َقر 

 .(5)على أهنا اجلراحات [172عمران: 

 كأين:

ٓ ﴿ :(6)قراءة ابن كثري وأيب جعفر ِ َوَك ِبّ  ئ
أصلها أي  [133عمران: سورة آل ] ﴾ن ّمِن نَّ

 دخلت عليها الكاف فصارت كأي

الياء املشددة املكسورة يف موضع اهلمزة وردت اهلمزة يف موضع الياء قلبت 
 فصارت كيِّئن مثل كيعن
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حذفت الياء الثانية استخفافا كما حذفت يف كينونة وأصله كيِّنونة فصارت بعد 
 احلذف كيئن على وزن فيعل

الوا: فأبدل من الياء الساكنة ألف كما أبدلوا يف آية وأصله أيَّة عند سيبويه وكما ق
 .طائي واألصل: طيِّيِّ ألنه ينسب إىل طي لكن أبدلوا من الياء األوىل الساكنة ألفا

فوقعت الياء الثانية بعد ألف زائدة فأبدلوا منها مهزة كما فعلوا بـ سقاء وكساء 
 .فاهلمزة فيهما بدل من ايء لوقوعها بعد ألف زائدة

النون التنوين دخل على  وأصل, فصار بعد القلب والبدل كأين كفاعل من الكون
  .(1)أي

ِبّ  ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب جعفر
يِّن ّمِن نَّ

َ
عمران: سورة آل ] ﴾َوَكأ

على أهنا أي دخلت عليها الكاف فجعلت كالكلمة الواحدة وجعل التنوين كلمة  [133
 .(3)أصلية فوقف عليها ابلنون

 قاتل معه

سورة آل ] ﴾رِّبِيُّوَن َكثِي  قُتَِل َمَعُهۥ ﴿ :(4)عمرو ويعقوبقراءة انفع وابن كثري وأيب 

إذا رفعت ربيون بـ قتل أي: فما  ,(5)وهو فعل مل يسم فاعله, من القتل [146عمران: 
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انتبه للفاعل وانئب  ,(1)ضعف من بقي منهم بعد قتل أصحاهبم وال ذل وال وهن
  .الفاعل

َقٰتََل ﴿ :(2)وأيب جعفر وخلف العاشرقراءة ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي 
 .(3)من القتال [146عمران: سورة آل ] ﴾ رِّبِيُّوَن َكثِي  َمَعُهۥ 

 يغشى

ََشٰ َطآئَِفة  ﴿ :(4)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر عمران: سورة آل ] ﴾ّمِنُكم    َتغ 

 .(5)عودا على األمنة فهي املقصودة ابلغشيان هلم [154
ََشٰ َطآئَِفة  ﴿ :(6)عدا محزة والكسائي وخلف العاشرقراءة كل القراء   ﴾ّمِنُكم    َيغ 

 .(7)محال على تذكري النعاس [154عمران: سورة آل ]

 كله

َر ُُكُّ ﴿ :(8)قراءة أيب عمرو ويعقوب م 
َ ِ  قُل  إِنَّ ٱِل  على  [154عمران: سورة آل ] ﴾ ُهۥ ّلِلَّ

يكون كل ابتداء وهي مما يؤكد هبا ألهنا وحسن أن , واجلملة خرب إن, االبتداء وهلل خربه
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أدخل يف األمساء منها يف التأكيد إذ تقع فاعلة ومفعولة وجمرورة كسائر األمساء وال 
 .(1)يكون شيء من ذلك يف أمجعني

ِ  ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو ويعقوب َر ُُكَُّهۥ ّلِلَّ م 
َ عمران: سورة آل ] ﴾ قُل  إِنَّ ٱِل 

والتأكيد , وجيوز عند األخفش أن يكون كله بدال من األمر, التأكيد لألمرعلى  [154
 .(3)أصل كل ألهنا لإلحاطة

 تعملون

ُ بَِما ﴿ :(4)قراءة ابن كثري ومحزة والكسائي وخلف العاشر َملُوَن بَِصي  يَ َوٱّللَّ  ﴾١٥٦ ع 
 .(5)على الغيب عن الكافرين [156عمران: سورة آل ]

ُ بَِما ﴿ :(6)وابن عامر وعاصم وأيب جعفر ويعقوبقراءة انفع وأيب عمرو  َوٱّللَّ
َملُوَن بَِصي    .(7)على اخلطاب للمؤمنني [156عمران: سورة آل ] ﴾ ١٥٦ َتع 

 موضعي آل عمران, متم

ُتم  ِِف َسبِ ﴿ :(8)قراءة انفع ومحزة والكسائي وخلف العاشر
و  مِ َولَئِن قُتِل 

َ
ِ أ  ﴾ تُّم  يِل ٱّللَّ
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على لغة أتت فيه من: فعل يفِعل مات ميوت وذلك قليل يف  [158, 157عمران: سورة آل ]
, أتى يف املعتل كما أتى يف السامل حنو: فضل يفضل وهو قليل أيضا يف السامل, القياس

فلما كان يف املاضي على فعل كسر أوله يف اإلخبار لتدل الكسرة على أن العني من 
ت لتدل الكسرة احملذوفة على الياء احملذوفة فمت الفعل أصلها الكسر كما كسروا يف كل

ومت ابلضم كثري االستعمال غري شاذ يف , ابلكسر كثري االستعمال شاذ يف القياس
وقيل: إن من كسر أتى به على لغة مات ميات حنو: دام يدام فهو فعل يفَعل  , القياس 

ن عني الفعل كـ خاف خياف لغة معروفة حكاها الكوفيون فتكسر امليم لتدل على أ
   .(1)مكسورة كما يف خفت

َولَئِن قُتِل ُتم  ﴿ :(2)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وعاصم وأيب جعفر ويعقوب
و  ُمتُّم  ِِف َسبِ 

َ
ِ أ من مات ميوت كـ قال يقول على فعل  [158, 157عمران: سورة آل ] ﴾ يِل ٱّللَّ

فاء الفعل يف اإلخبار لتدل على منقول فَعل منه على فُعل بضم العني فضمت , يفعل
 .(3)الواو احملذوفة

 مت, متنا, متم

, 35: سورة املؤمنون] ﴾ تُّم  مِ ﴿ :(4)قراءة انفع ومحزة والكسائي وخلف العاشر وحفص
 [66مواضعها: مرمي: أول ] ﴾ تُّ مِ ﴿ [82مواضعها: املؤمنون: أول ] ﴾ َنات  مِ ﴿ [8الصف: 

سورة ] ﴾ تُّم  مُ ﴿ :(5)وشعبة وأيب جعفر ويعقوب قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر
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 [66مواضعها: مرمي: أول ] ﴾ ُمتُّ ﴿ [82مواضعها: املؤمنون: أول ] ﴾ َناُمت  ﴿ [8الصف: , 35: املؤمنون

 جيمعون

ا ََي َمُعوَن  َخي   ﴿ :(1)قراءة حفص أي , على الغيب [157عمران: سورة آل ] ﴾ ١٥٧ّمِمَّ
 . (2)ممن ترك القتال جلمع الدنيا خري مما جيمع غريكم

ا ََّت َمُعوَن  َخي   ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا حفص على  [157عمران: سورة آل ] ﴾ ١٥٧ّمِمَّ
 .(4)مما جتمعون أنتم من أعراض الدنيا, اخلطاب

 يغلأن 

ن َيُغلَّ  ﴿ :(5)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وعاصم
َ
 [161عمران: سورة آل ] ﴾َوَما ََكَن َِلَِبّ  أ

 .(6)على أنه نفي للغلول عن النيب
ن يُ ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو وعاصم

َ
سورة ] ﴾لَّ  غَ َوَما ََكَن َِلَِبّ  أ

وقيل: أن أصله , على أنه نفي للغلول عن أصحابه وفيه معىن النهي [161عمران: آل 
وقيل: , على هذا منفي عن النيبيغلل لكن حذفت إحدى الالمني استخفافا فالفعل 

معناه ما كان لنيب أن ينسب إىل الغلول أي: ال يقال له أغللت كقولك: أكفرت الرجل 
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وقيل: ما كان لنيب أن , أي: نسبته إىل الكفر فيكون النفي عن النيب ال عن أصحابه
 .(1)يوجد غاال كقولك: أمحدت الرجل أي وجدته حممودا فيكون النفي عن النيب

 تلواما ق

ِّ ﴿ :(2)قراءة هشام خبلفه َطاُعونَا َما قُت
َ
ْ  لَو  أ فيه معىن التكثري  [168عمران: سورة آل ] ﴾ لُوا

 .(3)ألن املقتولني كثر
ْ  ﴿:(4)قراءة كل القراء والوجه الثاين هلشام َطاُعونَا َما قُتِلُوا

َ
 [168عمران: سورة آل ] ﴾ لَو  أ

 . (5)التخفيف للتقليل والتكثري
 قتلوا

ِّ ﴿ :(6)قراءة ابن عامر ْ قُت  [58احلج:, 169عمران: سورة آل ] ﴾لُوا

ْ ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن عامر   [58احلج:, 169عمران: سورة آل ] ﴾قُتِلُوا

 قتلوا, تلواوق

ِّ ﴿ :(1)قراءة ابن كثري وابن عامر ْ َوقُت َلَٰدُهم  ﴿ [195عمران: سورة آل ] ﴾لُوا و 
َ
سورة ] ﴾َقتَّلُٓواْ أ
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 .(2)يف التشديد معىن التكرير [140:األنعام
ْ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وابن عامر َقَتلُٓواْ ﴿ [195عمران: سورة آل ] ﴾َوقُتِلُوا

َلَٰدُهم   و 
َ
 [140:سورة األنعام] ﴾أ

 حتسنب

ِ ََي  َوََل ﴿ :(4)قراءة هشام خبلفه ِيَن قُتِلُواْ ِِف َسبِيِل ٱّللَّ َوٰتَ ا  َسََّنَّ ٱَّلَّ م 
َ
عمران: سورة آل ] ﴾ أ

وإما ضمري من يصلح للحسبان وعليه , وضمري الفاعل: إما الرسول, على الغيب [169
واملفعول األول: حمذوف , وقيل: الفاعل: الذين, فالذين مفعول أول وأمواات مفعول اثين

وجاز , أموااتوالتقدير: وال حيسنب الذين قتلوا يف سبيل هللا أنفسهم , والثاين: أمواات
 .(5)حذف املفعول األول ألنه يف األصل مبتدأ

ِ ﴿ :(6)ابن عامر وعاصم ومحزة وأيب جعفر قراءة ِيَن قُتِلُواْ ِِف َسبِيِل ٱّللَّ َوََل ََت َسََّنَّ ٱَّلَّ
َوٰتَ ا   م 

َ
, وأمواات: مفعول اثين, والذين مفعول أول, على اخلطاب [169عمران: سورة آل ] ﴾ أ

 .(7)أو الرسول عليه السالم, كل خماطبوالفاعل: ضمري  

                                                           
= 
 . 5/1658, النشر 587انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 1)

 .1/455انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1658, النشر 587انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 3)

 . 5/1659انظر: النشر ( 4)

 , ومل يذكر مكي هذه القراءة يف الكشف.3/480الدر املصون انظر: ( 5)

 . 5/1659انظر: النشر ( 6)

 , ومل يذكر مكي هذه القراءة يف الكشف. 3/480انظر: الدر املصون ( 7)
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ِيَن قُتِلُواْ َوََل ََت سِ ﴿ :(1)قراءة ابن كثري وأيب عمرو والكسائي ويعقوب وخلف ََّنَّ ٱَّلَّ
َوٰتَ ا   م 

َ
ِ أ  [169عمران: سورة آل ] ﴾ ِِف َسبِيِل ٱّللَّ

 وأن هللا

َر ِإَونَّ ٱ﴿ :(2)قراءة الكسائي ج 
َ
َ ََل يُِضيُع أ مِننَِي ّللَّ على  [171عمران: سورة آل ] ﴾١٧١ٱل ُمؤ 

 .(3)االبتداء واالستئناف
نَّ ٱ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا الكسائي

َ
مِننَِي َوأ َر ٱل ُمؤ  ج 

َ
َ ََل يُِضيُع أ سورة آل ] ﴾١٧١ّللَّ

أي: يستبشرون ابلنعمة وابلفضل وأبن هللا ال يضيع , عطفا على بنعمة [171عمران: 
موضع نصب حبذف اخلافض أو يف موضع خفض على تقدير اخلافض فأن يف , األجر
 .(5)حمذوفا

 ليحزنين, ليحزن, حيزنك

زِنُِنٓ ﴿ [176مواضعها: آل عمران: أول ] ﴾نَك زِ َوََل َُي  ﴿ :(6)قراءة انفع : يوسفسورة ] ﴾ََلُح 

13] ﴿ ْ ِيَن َءاَمُنوا زَِن ٱَّلَّ ألنه رابعي من ضمت الياء يف املستقبل  [10:اجملادلةسورة ] ﴾َِلُح 
 .(7)أحزنت الرجل إذا جعلته حزينا

                                                           
 . 5/1659انظر: النشر ( 1)

 . 5/1660, النشر 588انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 2)

 . 1/364انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1660, النشر 588رشاد البن غلبون صانظر: اإل( 4)

 . 1/365انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1660, النشر 588انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 6)

 . 1/365انظر: الكشف ( 7)
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 [176مواضعها: آل عمران: أول ] ﴾َوََل ََي ُزنَك ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا انفع

ُزنُِنٓ ﴿ ْ ﴿ [13: يوسفسورة ] ﴾ََلَح  ِيَن َءاَمُنوا ُزَن ٱَّلَّ من حزن الرجل  [10:اجملادلةسورة ] ﴾َِلَح 
 .(2)حيزن

 حيزهنم

ََبُ ﴿ :(3)قراءة أيب جعفر ك 
َ   [103: األنبياءسورة ] ﴾ََل َُي زُِنُهُم ٱل َفَزُع ٱِل 

ََبُ ﴿ :(4)قراءة كل القراء غري أيب جعفر ك 
َ   [103: األنبياءسورة ] ﴾ََل ََي ُزُنُهُم ٱل َفَزُع ٱِل 

 حتسنب الذينوال 

ْ  َسََّنَّ ََي  َوََل ﴿ :(5)محزة كل القراء عدا  قراءة ِيَن َكَفُرٓوا  [178عمران: سورة آل ] ﴾ٱَّلَّ
ِيَن  َسََّنَّ ََي  َوََل ﴿ وأمنا منلي سد , الفاعل: الذين كفروا [190عمران: آل سورة ] ﴾َيب َخلُونَ ٱَّلَّ

وجيوز جعل ما مصدرية مع ما بعدها والتقدير: وال حيسنب الذين  , مسد مفعويل حسب
حيسنب حممد وجيوز: أن يكون الفاعل: حممد فالتقدير: وال , كفروا أن اإلمالء خري هلم

 .(6)الذين كفروا

                                                           
 . 5/1660, النشر 588انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 1)

 . 1/365انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1660, النشر 468انظر: جامع ابن فارس ص( 3)

 . 5/1660, النشر 468انظر: جامع ابن فارس ص( 4)

, وقرأ ابن عامر وعاصم وأبو جعفر 5/1660, النشر 589انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 5)
 بفتح السني والباقون بكسرها.

 . 366, 1/365انظر: الكشف ( 6)
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ْ  َوََل ََت َسََّنَّ ﴿ :(1)محزة قراءة ِيَن َكَفُرٓوا ِينَ  َوََل ََت َسََّنَّ ﴿ [178عمران: سورة آل ] ﴾ٱَّلَّ  ٱَّلَّ
, على اخلطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم فهو الفاعل [190عمران: سورة آل ] ﴾ َيب َخلُونَ 

بدل من الذين كفروا يف موضع نصب فيسد  وأمنا منلي هلم:, والذين كفروا: مفعول أول
د الذين كفروا أن الذي منليه هلم خري موالتقدير: ال حتسنب اي حم, مسد مفعولني

 .(2)ألنفسهم
ِيَن  َسََّنَّ ََي  َوََل ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا محزة  [190عمران: سورة آل ] ﴾َيب َخلُونَ ٱَّلَّ

األول حمذوف تقديره: البخل والتقدير:  واملفعول, الفاعل: الذين يبخلون, على الغيب
وجيوز أن , فحذف البخل لداللة يبخلون عليه, وال حيسنب الذين كفروا البخل خريا هلم

على تقدير حذف مضاف , الفاعل: النيب على معىن: وال حيسنب حممد الذين يبخلون
 .(4)أي: ال حيسنب حممد خبل الذين يبخلون هو خريا هلم

ِيَن  َوََل ََت َسََّنَّ ﴿ :(5)قراءة محزة , على اخلطاب [190عمران: آل سورة ] ﴾َيب َخلُونَ ٱَّلَّ
, والذين يبخلون: مفعول أول على تقدير حذف مضاف أي خبل الذين, الفاعل: النيب

ألن الذين غري , والبد من اإلضمار يف القراءتني ليكون املفعول الثاين هو األول يف املعىن
والنفي إمنا وقع على أن البخل ليس , يكون خربا يف املعىنخرب فالبد من إضمار شيء 

                                                           
 . 5/1660, النشر 589انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 1)

 . 1/366انظر: الكشف ( 2)

, وقرأ ابن عامر وعاصم وأبو جعفر 5/1660, النشر 589انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 3)
 بفتح السني والباقون بكسرها.

 . 367, 1/366انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1660, النشر 589انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 5)
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 .(1)وخريا هو املفعول الثاين, خريا

 مييز

ٰ يُ ﴿ :(2)قراءة محزة والكسائي وخلف ويعقوب َ مَ َحَّتَّ ّيِِبِۗ زّيِ َبِيَث ِمَن ٱلطَّ
سورة ] ﴾  ٱَخ 

َ مَ َِلُ ﴿ [179عمران:آل  ُ ٱ زّيِ ّيِبِ  ّللَّ َبِيَث ِمَن ٱلطَّ من ميَّز مييز مثل قتل  [37:األنفالسورة ] ﴾ ٱَخ 
وليس التشديد يف هذا لتعدي الفعل كـ كرم وكرَّمت , والتشديد فيه معىن التكثري, يقتل

  .(3)ألنك تقول: مزت املتاع وميزت املتاع ألنه مل يتعد ابلتشديد

ٰ يَِمزَي ﴿ :(4)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وعاصم وأيب جعفر َحَّتَّ
ّيِِبِۗ  َبِيَث ِمَن ٱلطَّ

ُ ٱ زيَ مِ َِلَ ﴿ [179عمران:سورة آل ] ﴾ ٱَخ  ّيِبِ  ّللَّ َبِيَث ِمَن ٱلطَّ سورة ] ﴾ ٱَخ 
 .(5)من ماز مييز مثل: كال يكيل [37:األنفال

 تعملون خبري

ُ بَِما ﴿ :(6)قراءة ابن كثري وأيب عمرو ويعقوب َملُوَن َخبِي  يَ َوٱّللَّ عمران: سورة آل ] ﴾ ١٨٠ ع 

 .(7)على الغيب [180

                                                           
 . 1/367انظر: الكشف ( 1)

  .5/1660, النشر 589انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 2)

 . 1/369انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1660, النشر 589انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 4)

 . 1/369انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1661, النشر 590انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 6)

 . 1/369انظر: الكشف ( 7)
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َملُوَن َخبِي  ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو ويعقوب ُ بَِما َتع   ﴾١٨٠ َوٱّللَّ
 .(2)على اخلطاب [180عمران: سورة آل ]

 ونقول, وقتلهم, سنكتب

ُتُب َما قَالُواْ َوَقت لُ يُ سَ ﴿ :(3)قراءة محزة ِ َحّق  ك  ۢنبَِيآَء بَِغي 
َ َرِيِق َويَُقوُل  ُهُم ٱِل 

ُذوقُواْ َعَذاَب ٱۡل 
وما انئب , وعلى أنه فعل مل يسم فاعله, على لفظ الغيبة [181عمران: سورة آل ] ﴾ ١٨١

والعلة يف إجراء سيكتب على ما مل يسم فاعله ويقول , وقتلهم معطوف عليه, الفاعل
يقوم مقام الفاعل على ما مسي فاعله: أن األول فعل متعد فلما وجد سبيال إىل مفعول 

وهو ما محله على ما مل يسم فاعله وملا كان يقول ال يتعدى إىل مفعول وليس معه 
  .(4)مفعول يف الكالم يقوم مقام الفاعل إال أن يضمر مصدرا وذلك تكلف وفيه بعد

ۢنبَِيآَء ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا محزة
َ ْ َوَقت لَُهُم ٱِل  ُتُب َما قَالُوا ِ َحّق  َسنَك  َوَنُقوُل  بَِغي 

َرِيِق  ْ َعَذاَب ٱۡل  فنصب , على اإلخبار عن هللا جل ذكره [181عمران: سورة آل ] ﴾ ١٨١ُذوقُوا
 .(6)به وعطف قتلهم على ما فنصبه وعطف عليه وقتلهم

 والكتاب والزبر

                                                           
 . 5/1661, النشر 590انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 1)

 . 1/369انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1661, النشر 590انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 3)

 . 370, 1/369انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1661, النشر 590انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 5)

 . 1/370انظر: الكشف ( 6)
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َّيَِنِٰت وَ َجآُءو ﴿ :(1)خبلف عن هشام قراءة ابن عامر ِ بِٱۡل  ُبرِ ب ُمنِيِ  ٱلزُّ
 ﴾١٨٤َوٱل ِكَتِٰب ٱل 

 [184عمران:سورة آل ]

َّيَِنِٰت وَ َجآُءو ﴿ :(2)قراءة هشام خبلفه ِ بِٱۡل  ُبرِ ب ِ وَ  ٱلزُّ ُمنِيِ ب
سورة آل ] ﴾١٨٤ٱل ِكَتِٰب ٱل 

 .(3)وعلى إعادة حرف اجلر للتأكيد, على األصل [184عمران:

بُرِ َجآُءو ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا ابن عامر َّيَِنِٰت َوٱلزُّ
ُمنِيِ  بِٱۡل 

سورة ] ﴾١٨٤َوٱل ِكَتِٰب ٱل 

ألن حرف العطف يغين عن تكرار العامل سواء كان فعال أو حرف  [184عمران:آل 
 .(5)جر

 تكتمونه, لتبيننه

ُتُمونَُهۥيَ بَّيِنُنَُّهۥ لِلنَّاِس َوََل ََلُ ﴿ :(6)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وشعبة آل سورة ] ﴾ك 

 .(7)على الغيب ألن املخرب عنه غائب [187عمران:
ََلُبَّيِنُنَُّهۥ لِلنَّاِس َوََل ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو وشعبة

ُتُمونَُهۥ , وفيه معىن التأكيد ألن التاء للمواجهة, على اخلطاب [187عمران:سورة آل ] ﴾تَك 

                                                           
 . 5/1661, النشر 590انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 1)

 . 5/1661, النشر 590انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 2)

 . 1/370ر: الكشف انظ( 3)

 . 5/1661, النشر 590انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 4)

 . 1/370انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1663, النشر 591انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 6)

 . 1/371انظر: الكشف ( 7)

 . 5/1663, النشر 591انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 8)
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 .(1)الكتاب فقال هلم لتبيننه للناس وال تكتمونهفتقديره: وإذ أخذ هللا ميثاق الذين أوتوا 

 ال حتسنب الذين يفرحون

رَُحوَن بَِمآ ﴿ :(2)قراءة عاصم ومحزة ِيَن َيف  ْ ََل ََت َسََّنَّ ٱَّلَّ تَوا
َ
على  [188عمران:سورة آل ] ﴾ أ

وحذف الثاين لداللة ما بعده , والذين يفرحون: مفعول أول, والفاعل: النيب, اخلطاب
وجيوز أن يكون املفعول الثاين: مبفازة من العذاب يراد به التقدمي ويكون مفعول , عليه

ويف , فال حتسبنهم حمذوفا لداللة األول عليه كما تقول: ظننت زيدا ذاهبا وظننت عمرا
قراءة من قرأ املوضعني ابلتاء حيسن أن يكون الثاين بدال من األول التفاق الفاعلني 

  .(3)البدل فمفعويل األول مها مفعوال الثاينفإذا حسن , والفاء زائدة
ٓ ﴿ :(4)قراءة الكسائي ويعقوب وخلف العاشر رَُحوَن بَِما ِيَن َيف  ْ ََل ََت ِسََّنَّ ٱَّلَّ تَوا

َ
 ﴾أ

 [188عمران:سورة آل ]

ِيَن ﴿ :(5)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ََل ََي َسََّنَّ ٱَّلَّ
رَُحوَن بَِمآ  ْ َيف  تَوا
َ
, ومل يعد حيسنب إىل شيء, الفاعل: الذين يفرحون [188عمران:سورة آل ] ﴾ أ

ولكن من قرأ حيسبنهم ابلياء وحيسنب ابلياء جيوز أن يكون قد , وكره ذلك األخفش
 أبدل الثانية من األوىل وقد تعدت الثانية إىل مفعولني فاستغىن بذلك عن تعدي األوىل

وال متنع الفاء البدل ألهنا زائدة وليست العاطفية , التعديألن املبدل قام مقامه يف 
فأما من قرأ الثاين ابلتاء واألول ابلياء فال حيسن , وليست اليت تدخل يف جواب الشرط

                                                           
 . 1/371انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1663, النشر 589انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 2)

 . 1/368انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1663,النشر 589انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 4)

 . 5/1663, النشر 589انظر: اإلرشاد البن غلبون ص( 5)
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وجمازه أنه مل يعد الفعل األول إىل شيء كما تقول , فيه البدل الختالف فاعلهما
عدي الثاين على ذلك وكأن وحسن ترك تعدي األول لداللة ت, حسبت وعلمت وظننت

 .(1)مفعويل األول حذفا لداللة مفعويل الثاين على ذلك
رَُحوَن بَِماََل ََي ِسََّنَّ ﴿ :(2)قراءة أيب جعفر ِيَن َيف  ْ   ٱَّلَّ تَوا

َ
 [188عمران:سورة آل ] ﴾ أ

 فال حتسبنهم

سورة آل ] ﴾ّمَِن ٱل َعَذاِبن  نَُّهم بَِمَفاَزة  بُ سِ ََي  فَََل ﴿ :(3)قراءة ابن كثري وأيب عمرو

على إضافة الفعل إىل الذين يفرحون وعدى فعلهم إىل نفسهم فهم املفعول  [188عمران:
وحسن تعدي فعل الفاعل إىل نفسه كما تقول: ظننتين , األول ومبفازة املفعول الثاين

, البصرينيأخاك وإمنا جيوز هذا يف أفعال الظن وأخواته وال جيوز يف غري ذلك عند 
وضمت الباء لتدل على الواو احملذوفة اليت للجمع اليت حذفت لسكوهنا وسكون أول 

وإمنا حذفت الواو هنا ومل حتذف يف أحتاجوين ألن النون يف حتاجوين أصلها , املشدد
 .(4)احلركة والسكون عارض خبالف النون يف حتسبنهم فإن أصلها السكون ال احلركة

 ﴾ّمَِن ٱل َعَذاِبن  نَُّهم بَِمَفاَزة  بَ سَ ََت  فَََل ﴿ :(5)ومحزة وأيب جعفرابن عامر وعاصم قراءة 
واملفعول األول: ضمري , على اخلطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم [188عمران:سورة آل ]

وحتسبنهم بدل من حتسنب الذي قبله إذا قرءا مجيعا ابلتاء , والثاين: مبفازة, الذين يفرحون
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 .(1)أو ابلياء
ّمَِن  نَُّهم بَِمَفاَزة  بَ سِ ََت  فَََل ﴿ :(2)انفع والكسائي ويعقوب وخلف العاشرقراءة 

 [188عمران:سورة آل ] ﴾ٱل َعَذاِبن 

 فيقتلون ويقتلون, وقاتلوا وقتلوا

ْ ﴿ :(3)قراءة محزة والكسائي وخلف ْ  َوقُتِلُوا َتلُوَن ﴿ [195 عمران:سورة آل ] ﴾َوَقَٰتلُوا َفُيق 
تِلُونَ  ألن الواو ال تعطي ترتيبا فسواء التقدمي والتأخري واملعىن هو  [111: التوبةسورة ] ﴾َوَيق 

, تقدمي الفاعل على املفعول ألن القتل ال يكون إال بعد قتال فاملقتول متأخر عن القتال
وقيل: إن معىن التقدمي وقتل بعضهم وقاتل الباقون ومل يهنوا بعد قتل أصحاهبم وهذا أبلغ 

 .(4)يف مدحهم

ْ ﴿ :(5)كل القراء عدا محزة والكسائي وخلفقراءة   ْ َوقُتِلُوا  عمران:سورة آل ] ﴾ َوَقٰتَلُوا
َتلُونَ ﴿  [195 ُتلُوَن َوُيق   [111: التوبةسورة ] ﴾َفَيق 

 نرينك, نذهنب بك, يسخفنك, حيطمنكم, يغرنك

نَك ﴿ :(6)قراءة رويس  [18:النملسورة ] ﴾ََل ََي ِطَمنُكم  ﴿ [196عمران: سورة آل ] ﴾ََل َيُغرَّ
نَك ﴿ َتِخفَّ َهََّن  ﴿ [60:الرومسورة ] ﴾َوََل يَس  ا نَذ  و  نُرَِينَك ﴿ [41:الزخرفسورة ] ﴾بَِك  فَإِمَّ

َ
سورة ] ﴾أ
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 [42:الزخرف

نََّك ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا رويس  ﴾ََل ََي ِطَمنَُّكم  ﴿ [196عمران: سورة آل ] ﴾ََل َيُغرَّ
نََّك َوََل ﴿ [18:النملسورة ] تَِخفَّ َهََّنَّ بَِك ﴿ [60:الرومسورة ] ﴾يَس  ا نَذ  و  ﴿ [41:الزخرفسورة ] ﴾فَإِمَّ

َ
أ

 [42:الزخرفسورة ] ﴾نُرَِينََّك 

 لكن الذين اتقوا

ْ  َلِٰكنَّ ﴿ :(2)قراءة أيب جعفر ا ِيَن ٱتََّقو  على أن  [20الزمر: , 198عمران: سورة آل ] ﴾ ٱَّلَّ
  .(3)يف حمل نصبالذين 

ْ ﴿ :(4)القراء عدا أيب جعفرقراءة كل  ا ِيَن ٱتََّقو  الزمر: , 198عمران: سورة آل ] ﴾ َلِٰكِن ٱَّلَّ

على أن الذين مبتدأ ألن لكن املخففة ال تعمل وعند يونس جيوز إعمال  [20
 .(5)املخففة
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 النساءسورة 

 تساءلون

ْ ٱ﴿ :(1)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر ِيَوٱتَُّقوا َ ٱَّلَّ  ﴾تََسآَءلُوَن بِهِۦ ّللَّ
على حذف إحدى التاءين ختفيفا ألنه اجتمع مثالن والسني قريبة منهما  [1: سورة النساء]

 .(2)فكان ثالثة أمثال
ْ ٱ﴿ :(3)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ويعقوب ُقوا َ َوٱتَّ ّللَّ

ِي تَسَّ  على إدغام التاء الثانية يف السني وهو األصل وقوى  [1: سورة النساء] ﴾آَءلُوَن بِهِۦٱَّلَّ
اإلدغام ألن التاء والسني من حروف طرف اللسان وأصول الثنااي وألهنما مهموسان 

 .(4)وألن التاء تنتقل إىل قوة مع اإلدغام ألنك تبدل منها حرفا فيه صفري

 واألرحام

ِي َوٱتَُّقواْ ٱ﴿ :(5)قراءة محزة َ ٱَّلَّ ر َحاِم  ّللَّ
َ عطفا على  [1: سورة النساء] ﴾ تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱِل 

اهلاء يف به وهو قبيح عند البصريني قليل يف االستعمال بعيد يف القياس ألن املضمر يف 
به عوض عن التنوين وألن املضمر املخفوض ال ينفصل عن احلرف وال يقع بعد حرف 
العطف وألن املعطوف واملعطوف عليه شريكان حيسن يف أحدمها ما حيسن يف اآلخر 

ح يف اآلخر فكما ال جيوز: واتقوا هللا الذي تساءلون ابألرحام ويقبح يف أحدمها ما يقب
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 . (1)فكذلك ال جيوز: تساءلون به واألرحام فإن أعدت اخلافض حسن
ُقواْ ٱ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا محزة ر َحاَم  َوٱتَّ

َ ِي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱِل  َ ٱَّلَّ : سورة النساء] ﴾ ّللَّ

وجيوز أن يكون معطوفا , معىن: واتقوا األرحام أن تقطعوهاعطفا على اسم هللا على  [1
 .(3)على موضع اجلار واجملرور ألنه يف موضع نصب كما تقول: مررت بزيد وعمرا

 فواحدة

و  َما َملََكت   فََوِٰحَدةٌ ﴿ :(4)قراءة أيب جعفر
َ
ي َمٰنُُكمُ  أ

َ
فيه ثالثة  [3: سورة النساء] ﴾ۥ  أ

وسوغ االبتداء ابلنكرة اعتمادها على فاء اجلزاء واخلرب أوجه: األول: الرفع ابالبتداء 
الثالث: , الثاين: أنه خرب مبتدأ حمذوف أي: فاملقنع واحدة, حمذوف: أي فواحدة كافية

 .(5)أنه فاعل بفعل مقدر أي: فيكفي واحدة

ي َمُٰنُكم    فََوِٰحَدةً ﴿ :(6)أيب جعفر اقراءة كل القراء عد
َ
و  َما َملََكت  أ

َ
 [3: النساء سورة] ﴾أ

وإمنا قدران انصبا , منصوب بفعل تقديره: فانكحوا واحدة وطؤوا ما ما ملكت أميانكم
آخر مللك اليمني ألن النكاح ال يقع يف ملك اليمني إال أن يراد به الوط يف هذا والتزوج 
يف األول فيلزم استعمال املشرتك يف معنييه أو اجلمع بني احلقيقة واجملاز وكالمها مقول 
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 .(1)به

 لكم قياما

ُزقُوُهم  ا وَ قَِيم  ﴿ :(2)قراءة ابن عامر وانفع على أنه مجع قيمة كـ  [5: سورة النساء] ﴾ ٱر 
ودل على أنه مجع قيمة وليس مبصدر أنه اعتل ولو كان مصدرا مل يعتل كـ , دمي ودمي

وقيل: إن , العور واحلور فاملعىن: أموالكم اليت جعل هللا لكم قيمة ألمتعتكم ومعايشكم
من قام ابألمر ومنه ويقيمون الصالة وعلى ذلك دينا قيما يف  قيما مصدر مبعىن القيام

قراءة من خفف أي: دائما اثبتا ال ينسخ بغريه كما نسخت الشرائع فهو مصدر صفة لـ 
ولو كان مجع قيمة لصار معناه: دينا معادال بغريه وهذا ال يصح ألن اإلسالم ال , الدين

   .(3)إمنا اعتل ألنه اتبع فعله فاعلهيعدله شيء و 

زُقُوُهم  ا وَ قَِيٰم  ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا انفع وابن عامر على أنه  [5: سورة النساء] ﴾ٱر 
قال أبو عبيد: , مصدر قام يقيم قياما على معىن: أموالكم اليت نقيمكم طلبها ومجعها

األخفش: طيال وطوال يف وقد حكى , مصدر يقيمكم وجييء يف معناها قوام غري معتل
  .(5)قال األخفش: يف املصدر ثالث لغات: القوام والقيام والقيم, مجع طويل

 قياما للناس
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على أنه مصدر لقام كالسمع وكان  [97: سورة املائدة] ﴾اقَِيم  ﴿ :(1)ابن عامرقراءة  
 .(2)حقه أن ال يعتل كاحلول والعور ولكن أعل العتالل فعله

على أنه مصدر قام  [97: سورة املائدة] ﴾اقَِيٰم  ﴿ :(3)عدا ابن عامرقراءة كل القراء 
 .(4)فالتقدير: جعل هللا حج الكعبة أو قصد الكعبة قياما ملعاش الناس, القيام كالصيام

 وسيصلون

َن َسعِي  ﴿ :(5)قراءة ابن عامر وشعبة لَو  على ما مل يسم  [10: سورة النساء] ﴾١٠اوََسُيص 
 .(6)أيمر هللا من يصليهم سعريافاعله على معىن: 

َن َسعِي  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن عامر وشعبة لَو   [10: سورة النساء] ﴾١٠اوََسَيص 

 .(8)على إضافة الفعل إليهم

 وإن كانت واحدة

ُف  فَلََها  ِإَون ََكنَت  َوِٰحَدة  ﴿ :(9)قراءة انفع وأيب جعفر على  [11: سورة النساء] ﴾ ٱَلِّص 
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 .(1)اتمة مبعىن: حدث ووقع جعل كان

ُف  فَلََها  ِإَون ََكنَت  َوِٰحَدة  ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا انفع وأيب جعفر سورة ] ﴾ ٱَلِّص 

, على جعل كان انقصة فأضمر امسها فيها ونصب واحدة على اخلرب [11: النساء
 .(3)والتقدير: وإن كانت املرتوكة واحدة وإن أضمرت الوارثة فاملعىن واحد

 أم, أمها, فألمه

سورة ] ﴾ّمَِهاِِفٓ إِ ﴿ [11: املوضعان: سورة النساء] ﴾ّمِهِ فَِلِ ﴿ :(4)قراءة محزة والكسائي

ألنه اسم كثر , على اإلتباع ختفيفا [4: الزخرفسورة ] ﴾ّمِ ٱل ِكَتٰبِ ِِفٓ إِ ﴿ [59: القصص
مضمومة فأتبعوا استعماله واهلمزة حرف مستثقل وثقل اخلروج من كسر أو ايء إىل مهزة 

واإلتباع يف  , حركته حركة ما قبله ليعمل اللسان عمال واحدا كما فعلوا يف عليهم وهبم
 .(5)كالم العرب مستعمل كثري

ّمِهِ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي
ُ
ِِفٓ ﴿ [11: املوضعان: سورة النساء] ﴾فَِِل

ّمَِها
ُ
ّمِ ﴿ [59: القصصسورة ] ﴾أ

ُ
 .(7)على األصل [4: الزخرفسورة ] ﴾ٱل ِكَتٰبِ ِِفٓ أ

 أمهاتكم
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ِۚ ﴿ [32النجم: , 6الزمر: , 78: النحلسورة ] ﴾ُبُطوِن إِّمَِهٰتُِكم  ﴿ :(1)قراءة محزة ُبُيو
إتباعا حلركة امليم حركة اهلمزة كما قالوا: عليهمي وكسروا اهلاء  [61: النورسورة ] ﴾إِّمَِهٰتُِكم  

بكسر اهلاء وامليم هو مبنزلة من كسر اهلمزة وامليم يف قوله: فمن قال: عليهمي , للياء
ومن كسر اهلاء وضم امليم يف عليهموا هو مبنزلة من كسر اهلمزة وفتح , بطون أمهاتكم

ومن ضم اهلمزة وفتح امليم يف بطون أمهاتكم وهو األصل , امليم يف قوله: بطون أمهاتكم
إال أن تغيري اهلاء مع الكسرة , يم فهو األصلفهو مبنزلة من قال: عليهمو بضم اهلاء وامل

والياء أقوى وأكثر وأشهر من تغيري اهلمزة مع الياء والكسرة وذلك خلفاء اهلاء وجالدة 
 .(2)اهلمزة

َهٰتُِكم  ﴿ :(3)قراءة الكسائي ِۚ ﴿ [32النجم: , 6الزمر: , 78: النحلسورة ] ﴾ُبُطوِن إِمَّ ُبُيو
َهٰتُِكم    [61: النورسورة ] ﴾إِمَّ

َهٰتُِكم  ﴿ :(4)الكسائيمحزة و قراءة كل القراء عدا  مَّ
ُ
الزمر: , 78: النحلسورة ] ﴾ُبُطوِن أ

َهٰتُِكم  ﴿ [32النجم: , 6 مَّ
ُ
ِۚ أ  [61: النورسورة ] ﴾ُبُيو

 يوصى

ِد َوِصيَّة  ﴿ :(5)قراءة ابن كثري وابن عامر وشعبة ِۗ يُوََص بِهَ  ِمن  َبع  و  َدي ن 
َ
: سورة النساء] ﴾ آ أ

على أنه ملا مل يسم فاعله ألن هذا احلكم شائع يف مجيع اخللق ليس يراد به واحد  [11
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  .(1)بعينه
ِد َوِصيَّة  ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وابن عامر وشعبة و  يُوَِص بِهَ  ِمن  َبع 

َ
ٓ أ ا

 ِۗ يوصي على إضافة الفعل إىل امليت كأنه قال: من بعد وصية  [11: سورة النساء] ﴾ َدي ن 
 .(3)ففيه ختصيص للمذكور امليت, امليت هبا

 يوصى

ِد َوِصيَّة  ﴿ :(4)قراءة ابن كثري وابن عامر وعاصم و  َدي ن  يُوَِص بِهَ  مِن  َبع 
َ
َ ُمَضآّر    آ أ  ﴾َغي 

 [12: سورة النساء]

ِد َوِصيَّة  ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وابن عامر وعاصم ٓ يُوََص بِهَ  ِمن  َبع  و   ا
َ
أ

َ ُمَضآّر    َدي ن    [12: سورة النساء] ﴾َغي 

 يعذبه, يكفر عنه, يدخله

ِخل هُ نُ ﴿ :(6)قراءة انفع وابن عامر وأيب جعفر , 17الفتح: , 14, 13: سورة النساء] ﴾ د 

ب هُ ﴿ [11الطالق: , 9التغابن:  على  [9 :التغابنسورة ] ﴾نَُكّفِر  َعن هُ ﴿ [17: الفتحسورة ] ﴾ُنَعّذِ
 .(7)اإلخبار من هللا عز وجل عن نفسه
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ِخل هُ ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا انفع وابن عامر وأيب جعفر , 13: سورة النساء] ﴾ يُد 
ب هُ ﴿ [11الطالق: , 9التغابن: , 17الفتح: , 14 سورة ] ﴾يَُكّفِر  َعن هُ ﴿ [17: الفتحسورة ] ﴾ُيَعّذِ

 .(2)على الغيبة [9 :التغابن

 الذين, هاتني, هذان, الذان

آنِّ ﴿ :(3)قراءة ابن كثري َ ٓ َهٰذَ ﴿ [16: النساءسورة ] ﴾َوٱَّلَّ  [19: احلج, 63: طهسورة ] ﴾نِّ ا

يٓ ﴿ [27: القصصسورة ] ﴾نٓيِّ َهٰتَ ﴿ َ  فيه ثالثة أقوال: [29: فصلتسورة ] ﴾نِّ ٱَّلَّ

األول: أنه شدد النون عوضا عن احلذف الذي دخل هذه األمساء املبهمة يف 
قد حذف منها ألف اللتقاء الساكنني ومها األلف اليت كانت يف آخر الواحد التثنية ألنه 
 .وألف التثنية

الثاين: أنه للفرق بني النون اليت هي عوض من تنوين ملفوظ به يف الواحد حنو: 
 .زيد وعمرو وبني النون اليت ال تنوين يف الواحد ملفوظ به

وبني النون اليت ال حتذف الثالث: أنه للفرق بني النون اليت حتذف لإلضافة 
 .لإلضافة ألن املبهم معرفة فهو ال يضاف ألبتة

وقيل إن التشديد يف فذانك وجب على إدغام الالم يف النون ألن أصله: ذلك مث 
دخلت نون التثنية قبل الالم فصار: ذانك فإدغمت الالم يف النون على طريق إدغام 

للتثنية وقعت بعد الالم مث أدغمت الالم يف وجيوز أن تكون النون اليت , الثاين يف األول
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 .(1)النون على إدغام األول يف الثاين

انِ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا ابن كثري َ : طهسورة ] ﴾َهَٰذانِ ﴿ [16: النساءسورة ] ﴾َوٱَّلَّ

ِ ﴿ [19: احلج, 63 ي نِ ﴿ [27: القصصسورة ] ﴾َهٰتَني  َ على إجراء املبهم  [29: فصلتسورة ] ﴾ٱَّلَّ
 .(3)سائر األمساء فخفف كما ختفف يف كل األمساء جمرى

 فذانك

قيل: إن  [32: القصصسورة ] ﴾نَِّك فََذٰٓ ﴿ :(4)قراءة ابن كثري وأيب عمرو ورويس
التشديد يف فذانك وجب على إدغام الالم يف النون ألن أصله: ذلك مث دخلت نون 

طريق إدغام الثاين يف دغمت الالم يف النون على التثنية قبل الالم فصار: ذانك فأ
وجيوز أن تكون النون اليت للتثنية وقعت بعد الالم مث أدغمت الالم يف النون على , األول

 .(5)إدغام األول يف الثاين

  [32: القصصسورة ] ﴾فََذٰنَِك ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو ورويس

 كرها

لغتان  [53: التوبة, 19: سورة النساء] ﴾ار ه  كُ ﴿ :(7)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر
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وقيل: الُكره: املشقة , والضعف والضعف والشهد والشهد, مشهوراتن: كالفقر والُفقر
وقيل: ابلضم ما , وابلفتح: اإلجبار, وقيل ابلضم: ما كرهته بقلبك, وابلفتح: اإلجبار

وقال أبو عمرو: , عملته وأنت كاره له من غري أن جترب عليه وابلفتح: ما أجربت عليه
وقال األخفش: مها , الكره ابلضم كل شيء يكره فعله والكره ابلفتح: ما استكره عليه

  .(1)لغتان مبعىن املشقة واإلجبار
, 19: سورة النساء] ﴾اَكر ه  ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر

 .(3) [53: التوبة

 كرها ابألحقاف

وهشام  عاصم ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشرو  ابن ذكوان قراءة
 .(5) [15: سورة األحقاف] ﴾ اَكر ه  ﴿ :(4)خبلفه

سورة ] ﴾ار ه  كُ ﴿ :(6)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر والوجه الثاين هلشام

 .(7) [15: األحقاف

 مبينة
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تنَِي بَِفِٰحَشة  ﴿ :(1)قراءة ابن كثري وشعبة
 
ن يَأ

َ
ٓ أ َبيَّ  إَِلَّ األحزاب: , 19: سورة النساء] ﴾ َنة   مُّ

على أنه ملا مل يسم فاعله أي: يبينها من يقوم فيها وينكرها ويبني اآلايت  [1الطالق: , 30
 .(2)أي: يبينها هللا أهنا آايت, أهنا آايت

تنَِي بَِفِٰحَشة  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وشعبة
 
ن يَأ

َ
ٓ أ بَّيَِنة    إَِلَّ : سورة النساء] ﴾ مُّ

على إضافة الفعل إىل الفاحشة ألهنا تبني عن نفسها وتبني  [1الطالق: , 30األحزاب: , 19
 .(4)اآلايت عن نفسها أهنا آايت إلعجازها

 مبينات

َبيََّنٰت  ﴿ :(5)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وشعبة وأيب جعفر ويعقوب سورة ] ﴾مُّ

 .(6) [11الطالق: , 34: النور

َبّيَِنٰت  ﴿ :(7)قراءة ابن عامر وحفص ومحزة والكسائي وخلف العاشر : النورسورة ] ﴾مُّ

 .(8) [11الطالق: , 34

 حمصنات, احملصناتو 
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ِص ﴿ :(1)قراءة الكسائي  [24: النساءورد إال املوضع األول يف حيث ] ﴾َنِٰت ٱل ُمح 
أحصن أنفسهن على إضافة الفعل إليهن فجعلهن  [25: سورة النساء] ﴾َنِٰت ُُم ِص ﴿

وإمنا خص الكسائي املوضع األول ابلفتح , ابلعفاف واحلرية أو ابلتزويج أو ابإلسالم
فلمن , حرم هللا وطؤهن واستثىن ملك اليمني من السبااي, ألنه نزل يف ذوات األزواج

 .(2) سباهن وطؤهن بعد االسترباء
َصَنِٰت ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا الكسائي : النساءورد إال املوضع األول يف حيث ] ﴾ٱل ُمح 

على إجراء الفعل على ما مل يسم فاعله فجعلهن:  [25: سورة النساء] ﴾ُُم َصَنِٰت ﴿ [24
 .(4)أحصنهن غريهن من زوج أو ويل

 وأحل لكم

ا َوَرآَء ﴿ :(5)قراءة حفص ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر ِحلَّ لَُكم مَّ
ُ
َوأ

وما يف موضع رفع انئب , (6)على بناء الفعل ملا مل يسم فاعله [24: النساءسورة ] ﴾ َذٰلُِكم  
 .فاعل

 ﴿ :(7)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة ويعقوب
َ
ا حَ َوأ لَّ لَُكم مَّ

على بناء الفعل للفاعل وهو هللا أي: كتب هللا ذلك  [24: سورة النساء] ﴾ َوَرآَء َذٰلُِكم  
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 .(1)فما يف موضع نصب, ما وراء ذلك عليكم وأحل لكم

 أحصن

ِصنَّ ﴿ :(2)قراءة شعبة ومحزة والكسائي وخلف العاشر ح 
َ
ٓ أ  [25: سورة النساء] ﴾ فَإِذَا

فاحلد الزم , على إسناد الفعل إليهن على معىن: فإذا أسلمن أو أحصن أو تزوجن
 .(3)عليهن إذا زنني يف الوجوه الثالثة

فَإِذَآ ﴿ :(4)عمرو وابن عامر وحفص وأيب جعفر ويعقوبقراءة انفع وابن كثري وأيب 
ِصنَّ  ح 

ُ
على ما مل يسم فاعله على إضافة الفعل إىل األزواج أو إىل  [25: سورة النساء] ﴾ أ

فإذا أحصنهن األزواج ابلتزويج أو فإذا , وهن اإلماء, وقمن مقام الفاعل حلذفه, األولياء
وعلى هذه القراءة فإن احلد الزم إذا زنني بعد التزويج ال , أحصنهن األولياء ابلنكاح

 .(5)وقد أمجع على وجوب احلد على اململوكة إذا زنت وإن مل تكن ذات زوج, غري

 جتارة عن تراض

ن تَُكوَن تَِجَٰرةً َعن تََراض  ﴿ :(6)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر
َ
ٓ أ  إَِلَّ

على أن اسم كان مضمر وجتارة خرب كان والتقدير: إال أن  [29: سورة النساء] ﴾ّمِنُكم   
وفيه على هذا حذف مضاف تقديره: إال أن تكون األموال أموال , تكون األموال جتارة
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 .(1)وقيل: التقدير: إال أن تكون التجارة جتارة, جتارة ليكون اخلرب هو االسم
ن تَُكوَن ﴿ :(2)وبقراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ويعق

َ
ٓ أ إَِلَّ

على جعل كان اتمة مبعىن: وقع وحدث فرفع  [29: سورة النساء] ﴾ّمِنُكم    َعن تََراض   تَِجَٰرةٌ 
والعرب تقول:  , على معىن: إال أت حتدث جتارة أو تقع جتارة, هبا واستغىن عن اخلرب

 .(3)كان أمر أي: حدث أمر

 مدخال

َخَل  مَّ ﴿ :(4)قراءة انفع وأيب جعفر على أنه مصدر  [59احلج: , 31: سورة النساء] ﴾د 
أي: , فعل ثالثي مضمر دل عليه الرابعي الظاهر أي: ندخلكم فتدخلون مدخال

وجيوز أن يكون مدخال ابلفتح , ودخول ومدخل مصدران للثالثي مبعىن واحد, دخوال
 .(5)فيتعدى إليه ندخلكم على املفعول به, أي: يدخلكم مكاان, مكاان 

َخَل  مُّ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا انفع وأيب جعفر  [59احلج: , 31: سورة النساء] ﴾د 

فامليم يف , فهو منصوب على أنه مفعول مطلق, على أنه مصدر الرابعي الذي قبله
حركتها كحرف املضارعة يف حركته إن كان مفتوحا فتحت امليم وإن كان مضموما 

ألن الفعل ملا نقل إىل الرابعي تعدى إىل ويف الكالم مفعول حمذوف , ضمت امليم
فمدخل وإدخال مصدران لـ , مفعول والتقدير: ويدخلكم اجلنة مدخال كرميا أي: إدخاال
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وجيوز: أن يكون مدخل ابلضم مكاان ويتعدى إليه يدخلكم تعديه إىل املفعول , أدخل
 .(1)فال تضمر مفعوال آخر

 عقدت

ي َمٰنُُكم  ﴿ :(2)العاشرقراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف 
َ
ۚ  أ ِيَن َعَقَد سورة ] ﴾َوٱَّلَّ

على إضافة الفعل إىل األميان واملراد إضافة الفعل إىل املخاطبني املتحالفني يف  [33: النساء
, وفيه حذف مفعول والتقدير: والذين عقدت أميانكم حلفهم, املعىن دون من خالفهم

 .(3)فعل هلااعلة ألن ميني القوم اآلخرين ال ومل حيتج املف

ِيَن ﴿ :(4)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ويعقوب َوٱَّلَّ
 ٰ ي َمُٰنُكم  َع

َ
ۚ  أ على ظاهر اللفظ من فاعلني ألن كل واحد من  [33: سورة النساء] ﴾ َقَد

والتقدير: والذين , املفاعلة املتحالفني كفر ميينا عند املخالفة على األجر فهو من ابب
وهذا مما جرى الكالم فيه , عاقدت أميانكم أمياهنم مث حذف املفعول لداللة املعىن عليه

على غري ما هو له فجعل األميان هي العاقدة واملعىن: أن العاقد هو احلالف فوجب أن 
 .(5)جييء على املفاعلة ألن كل واحد من الفريقني عقد حلفا لآلخر

 حفظ هللا
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َ ﴿ :(1)قراءة أيب جعفر  فيه ثالثة أوجه: [34: سورة النساء] ﴾ بَِما َحفَِظ ٱّللَّ

 .األول: أن ما موصولة مبعىن الذي

ويف حفظ ضمري يعود على ما أي: مبا حفظ من الرب , الثاين: أهنا نكرة موصوفة
 ألن الذات, وال بد من حذف مضاف تقديره: مبا حفظ دين هللا أو أمر هللا, والطاعة

 .املقدسة ال حيفظها أحد

واستشكل , الثالث: أن تكون ما مصدرية واملعىن: مبا حفظن هللا يف امتثال أمره
بعدم مطابقة الضمري ملا يعود عليه وجوابه: أن عود الضمري مفردا على مجع اإلانث 

 .(2)ساغ ألهنن يف معىن اجلنس كأنه قيل: ممن صلح
ُ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر وفيه ثالثة  [34: سورة النساء] ﴾ بَِما َحفَِظ ٱّللَّ

 أوجه:

 .األول: أن ما مصدرية واملعىن: حبفظ هللا إايهن

أي: ابلذي حفظه هللا هلن , الثاين: أن تكون موصولة مبعىن الذي والعائد حمذوف
 .من مهور أزواجهن والنفقة عليهن

, (4)كما تقرر يف املوصولةالثالث: أن تكون نكرة موصوفة والعائد حمذوف أيضا  
 .ولفظ اجلاللة فاعل
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 ابلبخل

َ ﴿ :(1)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر ُمُروَن ٱَلَّاَس بِٱۡل 
 
سورة ] ﴾لِ خَ َوَيأ

 .(2)لغتان [24احلديد: , 37:النساء

لِ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر ُخ  ُمُروَن ٱَلَّاَس بِٱۡل 
 
 ﴾َوَيأ

 .(4)لغتان [24احلديد: , 37:النساءسورة ]

 حسنة

على أن   [40: سورة النساء] ﴾ِإَون تَُك َحَسَنة  ﴿ :(5)قراءة انفع وابن كثري وأيب جعفر
 .(6)كان اتمة غري حمتاجة إىل خرب مبعىن: حدث ووقع

: سورة النساء] ﴾ ِإَون تَُك َحَسنَة  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا انفع وابن كثري وأيب جعفر

فأضمروا فيها امسها ونصبوا حسنة على خرب  , على أن كان انقصة حتتاج إىل خرب [40
, ل ذرةقاكان وحسن اإلضمار لتقدم ذكر مثقال ذرة فالتقدير: وإن تكن احلسنة مث

وإمنا جعلت احلسنة هي االسم وقد كانت خربا ألهنا هي مثقال الذرة فقدمت احلسنة 
ولو أضمرت املثقال لقبح اإلتيان ابلتاء يف , تك وجعلتها االسم إلمجاعهم على التاء يف
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 .(1)تك فأضمرت ما يليق ابلتاء وهو احلسنة

 تسوى

َ ﴿ :(2)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر ىٰ لَو  ت على حذف  [42: سورة النساء] ﴾َسوَّ
وحسن حذف التاء وترك , إحدى التاءين استخفافا كما فعل يف تساءلون وتظاهرون

 .(3)يتواىل مشددان ومها السني والواو ويف ذلك ثقلاإلدغام لئال 

َ ﴿ :(4)قراءة انفع وابن عامر وأيب جعفر على أنه من  [42: سورة النساء] ﴾وَّىٰ سَّ لَو  ت
فهو يف العلة واحلجة مثل , يتفعل وأصله: تتسوى مث أدغمت التاء الثانية يف السني

هبم وليس هلا فعل واملراد به وفيه أنه جعل األرض تتسوى , تساءلون به ومثل تظاهرون
املخرب عنهم وهم الذين كفروا واملعىن: يودون لو يصريون يتسوون ابألرض حنو: ألقم فاه 

 .(5) احلجَر ملا علم املعىن اتسع فيه فأقيم الذي ليس له املعىن مقام الفاعل إذ ال يشكل

ىٰ ﴿ :(6)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وعاصم ويعقوب على  [42: سورة النساء] ﴾لَو  تَُسوَّ
على معىن: لو جيعلون , من التسوية واألرض انئب فاعل, أنه فعل ملا مل يسم فاعله

 .(7)واألرض سواء
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 المستم

ُتُم ٱلنِّسَ ﴿ :(1)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر و  لََمس 
َ
, 43: سورة النساء] ﴾آءَ أ

 .(2)فهو من واحد النساءعلى إضافة الفعل للرجال دون  [6املائدة: 

ُتُم ٱلنِّسَ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر و  َلَٰمس 
َ
سورة ] ﴾آءَ أ

على جعل الفعل من اثنني وجعله من اجلماع فجرى على املفاعلة  [6املائدة: , 43: النساء
 .(4)وجيوز أن يكون المس من واحد كـ عاقبت اللص, ألن اجلماعة ال يكون من اثنني

 إال قليل منهم

ا َفَعلُوهُ إَِلَّ قَلِيَل  ﴿ :(5)قراءة ابن عامر , على االستثناء [66: سورة النساء] ﴾  ّمِن ُهم   مَّ
 .(6)فأجرى النفي جمرى اإلجياب يف االستثناء ألن الكالم فيهما يتم دون املستثنني

ا َفَعلُوهُ إَِلَّ قَلِيل  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن عامر على  [66: سورة النساء] ﴾ ّمِن ُهم    مَّ
 .(8)البدل من الضمري يف فعلوه ألن الثاين يغين عن األول

 تكن بينكم
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ة  ﴿ :(1)قراءة ابن كثري وحفص ورويس ن لَّم  تَُكن  بَي َنُكم  َوبَي َنُهۥ َمَودَّ
َ
 ﴾ ََلَُقولَنَّ َكأ

 .(2)محال على ظاهر اللفظ لتأنيث مودة [73: سورة النساء]

ن لَّم  ﴿ :(3)كل القراء عدا ابن كثري وحفص ورويس  قراءة
َ
ُكن  بَي نَُكم  يَ ََلَُقولَنَّ َكأ

وألن أتنيث املودة , محال على املعىن ألن املودة والود مبعىن [73: سورة النساء] ﴾ َوَبي َنُهۥ َمَودَّة  
مضى وقد , وأنه قد فرق بني املؤنث وفاعله والتفريق يقوم مقام التأنيث, غري حقيقي

 .(4)الكالم على هذا يف قوله: وال يقبل منها شفاعة

 تظلمون 

لَُموَن ﴿ :(5)قراءة ابن كثري وأيب جعفر ومحزة والكسائي وخلف وروح خبلفه َوََل ُيظ 
 .(6)على الغيب [77: سورة النساء] ﴾ ٧٧فَتِيًَل 

َوََل ﴿ :(7)قراءة انفع وأيب عمرو وابن عامر وعاصم ورويس والوجه الثاين لروح
لَُموَن فَتِيًَل   .(8) على اخلطاب للنيب وأمته [77: سورة النساء] ﴾ ٧٧ُتظ 

 يصدر, قصد, فاصدع, يصدفون, تصديق ,تصدية ,أصدق
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ص﴿ :(1)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر ورويس خبلفه
َ
, 87: سورة النساء] ﴾َدُق أ

 ﴾ِدفُونَ يَص﴿ [111: يوسف, 37: يونسسورة ] ﴾ِديقَ تَص﴿ [35: سورة األنفال] ﴾ِديَة   َوتَص﴿ [122
ُدُر يَص﴿ [9: سورة النحل] ﴾دُ قَص﴿ [94: سورة احلجر] ﴾َدع  فَٱص﴿ [157, 46: سورة األنعام]

ألن الصاد حرف مهموس وبعد حرف جمهور بقربت الصاد من  [6: سورة الزلزلة] ﴾ٱَلَّاُس 
الدال أبن خلص لفظها ابلزاي ألنه حرف جمهور مثل الدال فصار اللسان يعمل يف 

 .(2)حرفني جمهورين وحسن ذلك ألن الصاد والزاي من خمرج واحد ومن حروف الصفري

 :(3)لرويسقراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر والوجه الثاين 
َدُق ﴿ ص 
َ
ِديَة   ﴿ [122, 87: سورة النساء] ﴾أ ِديقَ ﴿ [35: األنفالسورة ] ﴾ َوتَص   :سورة يونس] ﴾تَص 
ِدفُونَ ﴿[ 111: يوسف, 37 َدع  ﴿ [157, 46: األنعامسورة ] ﴾يَص   [94: احلجرسورة ] ﴾فَٱص 
دُ ﴿ ُدُر ٱَلَّاُس ﴿ [9: النحلسورة ] ﴾قَص   .(4)على األصل [6: سورة الزلزلة] ﴾يَص 

 الرعاء يصدر

  [23: القصصسورة ] ﴾ِدرَ يُص﴿ :(5)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر ورويس

ِدرَ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر ورويس سورة ] ﴾يُص 
  [23: القصص

 حصرت صدروهم 
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و  َجآُءوُكم  َحُِصَ ﴿ :(1)قراءة يعقوب
َ
نصبا على  [90: النساء سورة] ﴾ُصُدورُُهم   ۚ  أ

 .(2)احلال

ۚ  ُصُدورُُهم  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا يعقوب و  َجآُءوُكم  َحُِصَ
َ
 [90: سورة النساء] ﴾ أ

 .(4)على أنه فعل ماضي

 فتبينوا

ْ تُ بَّ ثَ َفتَ ﴿ :(5)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر من  [6احلجرات: , 94:سورة النساء] ﴾ وا
 .(6)التثبت

ْ ﴿ :(7)القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشرقراءة كل  , 94:سورة النساء] ﴾ َفَتبَيَُّنوا

 .(8)من التبني [6احلجرات: 

 السالم

ل َّقٰٓ ﴿ :(9)قراءة انفع وابن عامر ومحزة وأيب جعفر وخلف العاشر
َ
ْ لَِمن  أ َوََل َتُقولُوا
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لَمَ  على معىن االستسالم واالنقياد ومنه قوله: وألقوا إىل هللا  [94: سورة النساء] ﴾ إََِل ُكُم ٱلسَّ
 .(1)فاملعىن: ال تقولوا ملن استسلم إليكم, يومئذ السلم

ل َّقٰٓ ﴿ :(2)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وعاصم والكسائي ويعقوب
َ
ْ لَِمن  أ َوََل َتُقولُوا

َلٰمَ  الذي هو حتية اإلسالم وعلى معىن: على معىن السالم  [94: سورة النساء] ﴾ إََِل ُكُم ٱلسَّ
وجيوز أن يكون املعىن: ال تقولوا ملن كف يده عنكم , وال تقولوا ملن حياكم حتية اإلسالم

 .(3)واعتزلكم لست مؤمنا على أن معىن السالم االعتزال وعدم املخاطبة

 مؤمنا

َت مُ ﴿ :(4)قراءة أيب جعفر خبلفه  .(5)اسم مفعولعلى أنه  [94: سورة النساء] ﴾ ان  مَ ولَس 

ِمن  ﴿ :(6)قراءة كل القراء والوجه الثاين أليب جعفر َت ُمؤ  على  [94: سورة النساء] ﴾ الَس 
 .(7)أنه اسم فاعل

 غري أويل الضرر

َتوِي ﴿ :(8)قراءة انفع وابن عامر والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر َلَّ يَس 
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َ ٱل َقٰعُِدوَن ِمَن ٱل مُ  مِننَِي َغي  رِ  ؤ  َ ْوِِل ٱلُضَّ
ُ
, على االستثناء من القاعدين [95: سورة النساء] ﴾ أ

 .(1)ألنه ثبت أنه نزل بعد نزول ال يستوي القاعدون

َتوِي ٱل َقٰعُِدوَن ِمَن ﴿ :(2)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وعاصم ومحزة ويعقوب َلَّ يَس 
رِ ٱل مُ  َ ْوِِل ٱلُضَّ

ُ
ُ أ ِمننَِي َغي  على أن غري صفة للقاعدين كما قال: غري  [95: سورة النساء] ﴾ ؤ 

 .(3)املغضوب عليهم

 نؤتيه

ًرا َعِظيم  يُ فََسو َف ﴿ :(4)قراءة أيب عمرو ومحزة وخلف ج 
َ
تِيهِ أ : سورة النساء] ﴾ ١١٤ا ؤ 

 .(5)على الغيب أي: فسوف يؤتيه هللا [114

تِيهِ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو ومحزة وخلف ًرا َعِظيم  فََسو َف نُؤ  ج 
َ
 ﴾ ١١٤ا أ

 .(7)على إخبار هللا جل وعال عن نفسه [114: سورة النساء]

 سيدخلون, يدخلوهنا, يدخلون 

ُخلُونَ ﴿ ُخلُونَ ﴿ [40غافر: , 60مرمي: , 124: سورة النساء] ﴾يَد   [33: سورة فاطر] ﴾َهايَد 
ُخلُونَ سَ ﴿ الداخلون أبمر هللا على إضافة الفعل للداخلني ألهنم هم  [60: سورة غافر] ﴾َيد 
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 .(2)على بناء الفعل للفاعل والواو ضمري الفاعل, (1)هلم

خَ يُ ﴿ خَ يُ ﴿ [40غافر: , 60مرمي: , 124: سورة النساء] ﴾لُونَ د   [33: سورة فاطر] ﴾َهالُونَ د 
خَ يُ سَ ﴿ ألهنم ال يدخلون اجلنة , على بناء الفعل ملا مل يسم فاعله [60: سورة غافر] ﴾لُونَ د 

على بناء الفعل للمفعول والواو ضمري املفعول قام , (3)هللا جل ذكره إايهاحىت يدخلهم 
 .(4)مقام الفاعل

 النساءقرأ ابن كثري وأبو عمرو وأبو جعفر وشعبة وروح بضم الياء وفتح اخلاء يف 
وقرأ ابن كثري وأبو جعفر , ووافقهم رويس يف مرمي وأول غافر, ومرمي واألول من غافر

وقرأ أبو عمرو موضع فاطر بضم , الثاين من غافر واختلف عن شعبة فيهورويس احلرف 
 .(5)وقرأ الباقون بفتح الياء وضم اخلاء يف املواضع اخلمسة, الياء وفتح اخلاء

 يصلحا

لَِحا بَي َنُهَما ُصل ح  ﴿ :(6)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر ن يُص 
َ
سورة ] ﴾ ا  أ

 .(7)ألن اإلصالح بني املتنازعني مستعمل, أصلحعلى أنه مستقل  [128: النساء

ن يَ ﴿ :(8)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر
َ
ٰ أ سورة ] ﴾ ا  َحا بَي َنُهَما ُصل ح  لَ صَّ
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 .(1)على أنه من ابب املفاعلة من تصاحل مث أدغمت الياء يف الصاد [128: النساء

 تلووا

ْ اْ وٓ ِإَون تَلُ ﴿ :(2)قراءة ابن عامر ومحزة رُِضوا و  ُتع 
َ
على أنه من ويل  [135: سورة النساء] ﴾ أ

يلي وأصله: توليوا مث حذفت الواو اليت هي فاء الفعل على األصول لالعتالل يف يعد 
وحيتمل: , ويزن وهو نقيض تعرضوا ألن والية الشيء اإلقبال عليه ونقيضه اإلعراض عنه

وبعدها واو أخرى وألقيت احلركة أن يكون أصلها تلووا فاستثقلت الضمة على الواو 
وقيل: إمنا أبدل من الواو , على الالم وحذفت إحدى الواوين اللتقاء الساكنني

 .(3)املضمومة مهزة مث خففها إبلقاء حركتها على الالم فصارت: تلوا وأصلها تلووا

ْ ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا ابن عامر ومحزة رُِضوا و  ُتع 
َ
اْ أ ۥٓ  [135: سورة النساء] ﴾ ِإَون تَل ُو

وأصله: تلويوا مث ألقيت حركة الياء على الواو األوىل , على أنه من لوى يلوي إذا أعرض
وحذفت الياء لسكوهنا وسكون الواو األخرية بعدها أو لسكوهنا وسكون الواو قبلها 

 .(5)ألن حركتها عارضة

 أنزل من قبل, نزل على رسوله

ِي نُ ﴿ :(6)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر ٰ رَُسوَِلِۦ َوٱل ِكَتِٰب ّزِ َوٱل ِكَتِٰب ٱَّلَّ َل لََعَ
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ُ
ِٓي أ وفيهما: ضمري , على أهنما ملا مل يسم فاعلهما [136: سورة النساء] ﴾ َل مِن َقب ُل  نزِ ٱَّلَّ

 .(1)الكتاب

ٰ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر َل لََعَ ِي نَزَّ َوٱل ِكَتِٰب ٱَّلَّ
نَزَل ِمن َقب ُل  

َ
ِٓي أ على ردمها إىل اسم هللا جل ذكره  [136: سورة النساء] ﴾ رَُسوَِلِۦ َوٱل ِكَتِٰب ٱَّلَّ

 .(3)الذي قبله ففيهما: ضمري اسم هللا جل ذكره

 نزل عليكم

َل َعلَي ُكم  ِِف ﴿ :(4)قراءة عاصم ويعقوب على  [140: سورة النساء] ﴾ ٱل ِكَتٰبِ  َوقَد  نَزَّ
 .(5)معىن: وقد نزل هللا عليكم

سورة ] ﴾  ٱل ِكَتٰبِ َوقَد  نُّزَِل َعلَي ُكم  ِِف ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا عاصم ويعقوب

 .(7)على البناء ملا مل يسم فاعله [140: النساء

 الدرك

َفِل ِمَن إِنَّ ﴿ :(8)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر س 
َ ر ِك ٱِل  ٱل ُمَنٰفِقنَِي ِِف ٱلَّ

                                                           
 . 1/400انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1675, النشر 202انظر: اإلرشاد أليب العز ص( 2)

 . 1/400انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1675, النشر 202انظر: اإلرشاد أليب العز ص( 4)

 . 1/401انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1675, النشر 202انظر: اإلرشاد أليب العز ص( 6)

 . 1/401انظر: الكشف ( 7)

 . 5/1675, النشر 202انظر: اإلرشاد أليب العز ص( 8)



180 

 

, والقدر والقدر, والقص والقصص, لغتان: كالسمع والسََّمع [145: سورة النساء] ﴾ ٱَلَّارِ 
يعىن , وروي عن عاصم أنه قال: لو كانت الدَرك لكانت السفلى, وفتح الراء أكثر

 .(1)لكانت مجع دركة

ٱل ُمَنٰفِقنَِي إِنَّ ﴿ :(2)وابن عامر وأيب جعفر ويعقوبقراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو 
رَ  َفِل مَِن ٱَلَّارِ ِِف ٱلَّ س 

َ  .(3) [145: سورة النساء] ﴾ ِك ٱِل 

 يؤتيهم أجورهم 

ْوَلٰٓئَِك َسو َف يُ ﴿ :(4)قراءة حفص
ُ
ُجورَُهم   أ

ُ
تِيِهم  أ على  [152: سورة النساء] ﴾ ؤ 

 .(5)الغيب

ْوَلٰٓئَِك َسو َف نُ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا حفص
ُ
ُجورَُهم   أ

ُ
تِيِهم  أ  [152: سورة النساء] ﴾ ؤ 

 .(7)على إخبار هللا عن نفسه

 تعدواال 

دُّ َوقُل َنا ﴿ :(8)قراءة أيب جعفر ب ِت لَُهم  ََل َتع  ْ ِِف ٱلسَّ وروي  [154: سورة النساء] ﴾وا
                                                           

 . 1/401انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1675, النشر 202انظر: اإلرشاد أليب العز ص( 2)

 . 1/401انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1675, النشر 202انظر: اإلرشاد أليب العز ص( 4)

 . 1/401انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1675, النشر 202انظر: اإلرشاد أليب العز ص( 6)

 . 1/401انظر: الكشف ( 7)

 . 5/1675انظر: النشر ( 8)



181 

 

ولني وال حرف  إسكان العني وهو غري جائز ألنه جيتمع ساكنان: األول غري حرف مد
 .(1)لني

ب ِت دُّ لَُهم  ََل َتعَ َوقُل َنا ﴿ :(2)قراءة ورش وقالون خبلفه على  [154: سورة النساء] ﴾واْ ِِف ٱلسَّ
 .(3)األصل ألن أصله تعتدوا مث ألقى حركة التاء على العني وأدغمها يف الدال

ب ِت  ِِف   لَُهم  ََل َوقُل َنا ﴿ :(4)قراءة قالون يف وجهه الثاين : سورة النساء] ﴾ٱلسَّ

ألهنا حركة عارضة ألن أصلها تعتدوا مث أدغمت التاء يف الدال بعد أن ألقيت  [154
حركتها على العني فاختلس حركة العني ليخرب أهنا حركة غري الزمة, ومل ميكنه أن يسكن 

 .(5)ليست أبصلالعني لئال يلتقي ساكنان: العني وأول املدغم وكره متكني احلركة إذ 

ب ِت َوقُل َنا ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا انفع وأيب جعفر ْ ِِف ٱلسَّ ُدوا سورة ] ﴾لَُهم  ََل َتع 

على أنه من وزن تفعلوا وأصله: تعتدووا بواوين ألنه عدا يعدوا مث أعل  [154: النساء
فأولئك هم مثل: قولك: ال تدعوا وال تعدوا إذا هنيت اجلماعة وشاهده: , فصار تعدوا

 .(7)فكل هذا من عدا يعدو, وغري ابغ وال عاد, العادون وإذ يعدون يف السبت

 سنؤتيهم أجورهم
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ْوَلٰٓئَِك سَ ﴿ :(1)قراءة محزة وخلف
ُ
ًرا َعِظيًما يُ أ ج 

َ
تِيِهم  أ على  [162: سورة النساء] ﴾١٦٢ؤ 

 .(2)الغيب

ْوَلٰٓئَِك ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا محزة وخلف
ُ
ًرا َعِظيًما أ ج 

َ
تِيِهم  أ سورة ] ﴾١٦٢َسُنؤ 

 .(4)على إخبار هللا عن نفسه [162: النساء

 الزبور, زبورا

 [55اإلسراء: , 163: سورة النساء] ﴾ ١٦٣ا ُبور  َوَءاتَي َنا َداوُۥَد زُ ﴿ :(5)قراءة محزة وخلف
ُبورِ ﴿ به املزبور كقولك:  على أنه مجع زبر كدهر ودهور وزبر يراد [105: األنبياءسورة ] ﴾ٱلزُّ

ا ر و وقيل: زب, وهو مصدر وإمنا جاز مجعه لوقوعه موقع االسم, نسج اليمن أي: منسوج
 .(6)ابلضم مجع زبور ابلفتح على تقدير حذف زائد وهو الواو كما قالوا: ظريف وظروف

, 163: سورة النساء] ﴾ ١٦٣ا َوَءاتَي َنا َداوُۥَد َزبُور  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا محزة وخلف

ُبورِ ﴿ [55اإلسراء:  على أنه اسم للكتاب املعروف الذي أوتيه  [105: األنبياءسورة ] ﴾ٱلزَّ
 .(8)دواود
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 سورة املائدة

 شنآن

اُن   َ َوََل ََي رَِمنَُّكم  شن  ﴿ :(1)قراءة ابن عامر وشعبة وابن وردان وابن مجاز خبلفه
م   , واألشهر أن يكون: صفة امسا إذا أسكنت, قيل: مها مصدران [8, 2: سورة املائدة] ﴾قَو 

وحكاه أيضا ابهلاء , حكى أبو زيد: رجل شنئان وامرآة شنئان مغضبان وغضىب
ومل جيز أبو حامت إسكان النون ورآه غلطا , والصرف فيهما فهذا يدل على اسم صفة

وال أييت , ألن املصادر ال أتيت على فعالن ابإلسكان إمنا أييت ابإلسكان الصفات
صدر على فعالن ابإلسكان إال قليال فحمله على االسم أوىل ويكون صفة مبعىن: امل

 .(2)بغيض قوم

َوََل ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا ابن عامر وشعبة وابن وردان والوجه الثاين البن مجاز
م    َ ََي رَِمنَُّكم  َشَن  لوتيه حكى سيبويه: , مها مصدران لـ شنئ [8, 2: سورة املائدة] ﴾ اُن قَو 

واألكثر يف فتح النون يف كالم العرب أن يكون مصدرا , فليان مصدر على فَعالن, لياان
وقيل , فمعىن اآلية: وال يكسبنكم بغض قوم االعتداء, حنو: النزوان والغليان والغشيان

 .(4)املعىن: وال يكسبنكم بغضا قوم فهو مصدر أيضا

 أن صدوكم
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ِجدِ إِن ﴿ :(1)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وُكم  َعِن ٱل َمس  على أنه  [2: سورة املائدة] ﴾َصدُّ
, فـ إن للشرط, أمر منتظر وتقديره: إن وقع صد فيما يستقبل فال يكسبنكم االعتداء

وجيوز أن يكون الصد قد مضى على معىن: ال يكسبنكم بغض , والصد منتظر وقوعه
فتحقيقه: إن عادوا إىل الصد , قوم االعتداء إن صدوكم كما جرى فيما مضى من الصد

الذي أكسبكم البغض هلم فيكون الشرط مستقبال على أبن وهو مثال ألمر قد مضى 
 .(2)ألن معناه: إن وقع مثل الصد الذي مضى فال يكسبنكم بغض قوم االعتداء

ِجدِ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو وُكم  َعِن ٱل َمس  ن َصدُّ
َ
سورة ] ﴾أ

على التفسري ألن املشركني قد صدوا النيب عليه الصالة والسالم والسالم عن  [2: املائدة
البيت فهو أمر قد مضى والتقدير: ال يكسبنكم بغض قوم من أجل أن صدوكم عن 

 .(4)املسجد احلرام االعتداء

 وأرجلكم

ْ ﴿ :(5)قراءة انفع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص ِسلُوا وُُجوَهُكم  فَٱغ 
  ِ َبني  َكع 

ر ُجلَُكم  إََِل ٱل 
َ
ْ بُِرُءوِسُكم  َوأ َسُحوا ي ِديَُكم  إََِل ٱل َمَرافِِق َوٱم 

َ
عطفا  [6: سورة املائدة] ﴾َوأ

 .(6)على الوجوه واأليدي
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ِسلُواْ ﴿ :(1)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وشعبة ومحزة وأيب جعفر وخلف العاشر فَٱغ 
ر ُجلِ وُُجوَهُكم  

َ
ْ بُِرُءوِسُكم  َوأ َسُحوا ي ِديَُكم  إََِل ٱل َمَرافِِق َوٱم 

َ
ِ  َوأ بَني  َكع 

: سورة املائدة] ﴾ُكم  إََِل ٱل 
واألكثر يف كالم العرب أن , ألهنا أقرب إىل األرجل من الوجوه, عطفا على الرؤوس [6

وأهنم ظنوا  أال ترى قوله: , حيمل العطف على األقرب من حروف العطف ومن العاملني
ولو , ومل يعمل ظنوا, كما ظننتم أن لن يبعث هللا أحدا فأعمل ظننتم يف أن لقرهبا منها

, فالعامل يف أن ظننتم دون ظنوا لقرهبا, أعمل ظنوا يف أن لوجب أن يقال: كما ظننتموه
لكن قامت , ومثله: يستفتونك قل هللا يفيتكم يف الكاللة فعلق احلرف بيفتيكم لقربه منه

 .(2)اللة من السنة واإلمجاع على أن املراد ابملسح هنا الغسلالد

 قاسية

ُٰهم  وََجَعل َنا قُلُوَبُهم  قَِسيَّ ﴿ :(3)قراءة محزة والكسائي ِضِهم ّمِيَثَٰقُهم  لََعنَّ سورة ] ﴾ة   فَبَِما َنق 

القسي وقيل: من الدرهم , ألن فعيلة أبلغ يف الذم من فاعلة, على وزن فعيلة [13: املائدة
 .(4)وهو الذي خالطت فضته حناس أو رصاص أو حنوه

ُٰهم  وََجَعل َنا ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي ِضِهم ّمِيَثَٰقُهم  لََعنَّ فَبَِما َنق 
, ومث قست قلوهبم, مثل: للقاسية قلوهبم, على وزن فاعلة [13: سورة املائدة] ﴾قُلُوَبُهم  َقِٰسَية   

وأيضا فإن فعيال وفاعال , الفاعل منه على فاعل يف أكثر كالم العربوفعل أييت اسم 
أخوان حنو: رحيم وراحم وعليم وعامل لكن يف فعيل معىن التكرير واملبالغة وفاعل أكثر يف 
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 .(1)الكالم من فعيل

 من أجل ذلك

ِل َذٰلَِك ٱِمِن ﴿ :(2)قراءة أيب جعفر يقال أجل األمر إجال  [32: سورة املائدة] ﴾ ج 
 .(3)فتح اهلمزة وكسرها إذا جناه وحدهوأجال ب

ِل َذٰلَِك ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر ج 
َ
يقال أجل  [32: سورة املائدة] ﴾ ِمن  أ

 .(5)األمر إجال وأجال بفتح اهلمزة وكسرها إذا جناه وحده

 واجلروح , والسن ابلسن, واألذن ابألذن, واألنف ابألنف, العني ابلعنيو 

ِس ﴿ :(6)الكسائيقراءة  َس بِٱَلَّف  نَّ ٱَلَّف 
َ
ُذِن  أ

ُ ذُُن بِٱِل 
ُ نِف َوٱِل 

َ نُف بِٱِل 
َ ِ َوٱِل  َعني 

ُ بِٱل  َوٱل َعني 
ُُروُح قَِصاص    ّنِ َوٱۡل  نُّ بِٱلّسِ عطفا على موضع النفس ألن إن  [45: سورة املائدة] ﴾ َوٱلّسِ

والعني على موضع اجلملة دخلت على االبتداء فلما متت خبربها وهو ابلنفس عطف 
, فهو عطف مجلة على مجلة وعطف ما بعد العني عليها, وموضعها االبتداء واخلرب

وجيوز: أن يكون عطف على معىن الكالم ألن معىن الكالم: وكتبنا عليهم فيها قلنا هلم: 
وجيوز: أن يكون عطف والعني على , النفس ابلنفس فعطف على معىن االبتداء واخلرب
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 .(1)املرفوع الذي يف النفساملضمر 

ِس ﴿ :(2)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر َس بِٱَلَّف  نَّ ٱَلَّف 
َ
َ  أ َوٱل َعني 

ُُروُح قَِصاص    ّنِ َوٱۡل  نَّ بِٱلّسِ ُذِن َوٱلّسِ
ُ ُذَن بِٱِل 

ُ نِف َوٱِل 
َ نَف بِٱِل 

َ ِ َوٱِل  َعني 
 [45: سورة املائدة] ﴾ بِٱل 

, واجلروح مبتدأ وقصاص خربه, النفس وأعمل أن يف النفس وما بعدهاعطفا على لفظ 
فيكون إذا قطعته ليس مما كتب عليهم , أو معطوف على ما قبله إن كان يرفع ما قبله

وقيل: إمنا رفع ألنه , يف التوراة إمنا هو استئناف شريعة ألمة حممد صلى هللا عليه وسلم
وخرب أن , ضمر املرفوع الذي يف النفسوقيل: عطف على امل, عطف على موضع النفس

 .(3)يف اجملرور يف قوله: ابلنفس والعني وابألنف وابألذن كل خمفوض خرب ملا قبله

ِس ﴿:(4)قراءة انفع وعاصم ومحزة ويعقوب وخلف العشر َس بِٱَلَّف  نَّ ٱَلَّف 
َ
َ  أ َوٱل َعني 

ُُروَح قَِصاص    ّنِ َوٱۡل  نَّ بِٱلّسِ ُذِن َوٱلّسِ
ُ ُذَن بِٱِل 

ُ نِف َوٱِل 
َ نَف بِٱِل 

َ ِ َوٱِل  َعني 
 [45: سورة املائدة] ﴾ بِٱل 

 .(5)عطف اجلروح على ما قبله فهو مما كتب عليهم يف التوراة

 وليحكم

جِنيلِ ﴿ :(6)قراءة محزة ِ
ُل ٱۡل  ه 

َ
ُكَم أ على أهنا الم كي فنصب  [47: املائدةسورة ] ﴾َوَِلَح 
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 .(1)الفعل هبا على معىن: آتيناه اإلجنيل لكي حيكم أهل اإلجنيل يعين عيسى

جِنيلِ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا محزة ِ
ُل ٱۡل  ه 

َ
ُكم  أ َح  على أهنا  [47: سورة املائدة] ﴾َوَل 

ابحلكم مبا أنزل فيه الم األمر فهو إلزام مستأنف يبتدأ هبا أمر هللا أهل اإلجنيل 
 .(3)اإلجنيل

 يبغون

َم ٱل َجِٰهلِيَّةِ َتب ُغوَن  ﴿ :(4)قراءة ابن عامر فَُحك 
َ
على اخلطاب على  [50: سورة املائدة] ﴾أ

 .(5)معىن: قل هلم اي حممد أفحكم اجلاهلية تبغون

َم ٱل َجِٰهلِيَّةِ َيب ُغوَن  ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا ابن عامر فَُحك 
َ
ردا  [50: املائدةسورة ] ﴾أ

 .(7)على قوله: وإن كثريا من الناس لفاسقون

 ويقول

ُؤََلٓءِ ﴿ :(8)قراءة انفع وابن كثري وابن عامر وأيب جعفر َهٰٓ
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ سورة ] ﴾َيُقوُل ٱَّلَّ

استغىن عن حرف العطف ألن يف اجلملة الثانية ضمريا يعود على األول  [53: املائدة
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ورفع , عن حرف العطف كما قال: ثالثة رابعهم ومخسة سادسهمفذلك الضمري يغين 
 .(1)الفعل على االستئناف

ُؤََلٓءِ ﴿ :(2)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر َهٰٓ
َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا  ﴾َويَُقوُل ٱَّلَّ

ورفع الفعل على , على أنه عطف على ما قبله عطف مجلة على مجلة [53: سورة املائدة]
 .(3) مل تعطف مفردا على مفرد, مجلة على مجلةأنه عطف 

َهُٰٓؤََلٓءِ ﴿ :(4)قراءة أيب عمرو ويعقوب
َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنوٓا عطفا  [53: سورة املائدة] ﴾َوَيُقوَل ٱَّلَّ

على أن أييت على تقدير تقدم أن إىل جنب عسى إذ ال حيسن: عسى هللا أن أييت 
فيقدر التقدمي فتصري: عسى فعسى أن أييت هللا ابلفتح , وعسى هللا أن يقول الذين

وجيوز: أن جيعل أن أييت بدال من اسم هللا جل وعال فيصري , وعسى أن يقول الذين
 .(5)التقدير: عسى هللا أن أييت ابلفتح ويقول الذين

 يرتد

تَِدد  ﴿ :(6)قراءة انفع وابن عامر وأيب جعفر : املائدة سورة] ﴾مِنُكم  َعن دِينِهِۦ َمن يَر 

وألن اإلدغام حيصل إذا كان األول ساكنا فيدغم يف الثاين فلما كان , على األصل [54
الثاين هنا هو الساكن آثر اإلظهار لئال يدغم فيسكن األول لإلدغام فيجتمع ساكنان 
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 .(1)فكان اإلظهار أوىل به 

تَدَّ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا انفع وابن عامر وأيب جعفر  ﴾ِمنُكم  َعن دِينِهِۦَمن يَر 

ختفيفا الجتماع مثلني فأسكن األول لإلدغام فاجتمع ساكنان فحرك  [54: سورة املائدة]
 .(3)الثاين مث أدغم األول فيه

 والكفار

َُذواْ دِينَُكم  ُهُزو  ﴿ :(4)قراءة أيب عمرو والكسائي ويعقوب ِيَن ٱَّتَّ ا ا َولَعِب  ََل َتتَِّخُذواْ ٱَّلَّ
 ْ وتُوا

ُ
ِيَن أ ارِ ّمَِن ٱَّلَّ ُكفَّ

َِلَآَء   ٱل ِكَتَٰب ِمن َقب لُِكم  َوٱل  و 
َ
عطفا على أقرب  [57: سورة املائدة] ﴾أ

فعلي , م هللا أن يتخذوا اليهود واملشركني أولياءهفنها, العاملني منه وهو: من الذين أوتوا
 .(5)اختاذهم أولياءهذه القراءة: كالمها موصوف ابهلزء واللعب منهي عن 

َُذواْ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو والكسائي ويعقوب ِيَن ٱَّتَّ ْ ٱَّلَّ ََل َتتَِّخُذوا
ْ ا َولَعِب  دِيَنُكم  ُهُزو   وتُوا

ُ
ِيَن أ َِلَآَء  ا ّمَِن ٱَّلَّ و 

َ
اَر أ  [57: سورة املائدة] ﴾ٱل ِكَتَٰب ِمن َقب لُِكم  َوٱل ُكفَّ

ال تتخذوا هؤالء وهؤالء أولياء فاملوصوف ابهلزء واللعب يف هذه عطفا على الذين أي: 
 .(7)واملنهي عن اختاذهم أولياء هم اليهود واملشركون, القراءة هم اليهود ال غري
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 الطاغوت وعبد

ِۚ  ﴿ :(1)قراءة محزة ُٰغو على أنه اسم مبين على فُعل   [60: سورة املائدة] ﴾ وََعُبَد ٱلطَّ
ونصبه بـ جعل أي: , وأصله: صفة, للمبالغة والكثرة كـ يقظ وندسفهو بناء , كعضد

واملعىن: وجعل منهم , جعل منهم عبدا للطاغوت وأضاف عبد إىل الطاغوت فخفضه
 .(2)وليس عبد جبمع ألنه ليس من أبنية اجلموع, من يبالغ يف عبادة الطاغوت

َۚ  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا محزة ُٰغو على أنه فعل  [60: سورة املائدة] ﴾ وََعبََد ٱلطَّ
, ونصب الطاغوت به, ماض وعطف على فعل ماضي وهو عضب ولعن وجعل

وحذف املوصول ألن التقدير: وجعل منهم من عبد الطاغوت فحذف من وأبقى 
ولكن محله على لفظ من والتقدير: من لعنه هللا , فهو قبيح جائز على ما بعده, الصلة

 .(4)القردة واخلنازير ومن عبد الطاغوت ومن غضب عليه ومن جعل منهم

 رسالته

َت ﴿ :(5)قراءة انفع وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ويعقوب َعل  َفَما بَلَّغ  ِإَون لَّم  َتف 
ألنه ملا كانت الرسل أييت كل واحد بضروب من , على اجلمع [67: سورة املائدة] ﴾ ۦ  تِهِ رَِساَلٰ 

فحسن اجلمع ملا اختلفت , ليدل على ذلك الشرائع املرسلة معهم خمتلفة حسن مجعه
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 .(1)األجناس

ِإَون لَّم  ﴿ :(2)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وحفص ومحزة والكسائي وخلف العاشر
ۥ   َت رَِساََلَُه َعل  َفَما بَلَّغ  ألن الرسالة على انفراد لفظها , على التوحيد [67: سورة املائدة] ﴾ َتف 

ولكن جاز مجعه يف , أكثر الكالم ال جتمع وال تثىنتدل على الكثرة وهي كاملصدر يف 
فالواحد يدل , هذا ملا اختلفت أنواعه وأجناسه مثل: وإن تعدوا نعمة هللا ال حتصوها

 .(3)على اجلمع

 تكون فتنة

َلَّ تَُكوُن ﴿ :(4)قراءة أيب عمرو ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
َ
وََحِسُبٓواْ أ

على جعل حسب مبعىن العلم واليقني فلزم أن جيعل أن خمففة من  [71: سورة املائدة] ﴾فِت َنة  
, الثقيلة ألهنا لتأكيد ما بعدها وما قبلها من اليقني فهي أشبه ابليقني من الناصبة للفعل

فأضمر اهلاء لتكون اسم أن فارتفع الفعل إذ , فيتسق الكالم على اليقني يف أوله وآخره
ال انصب له وصارت ال عوضا من احملذوف مع أن والتقدير: وحسبه أنه ال تكون فتنة 

 .(5)فال حتتاج كان إىل خرب ألنه التامة مبعىن حدث ووقع, أي: ال تقع وال حتدث

َلَّ تَُكوَن فِت َنة  وََحِسُبٓواْ ﴿ :(6)قراءة انفع وابن كثري وابن عامر وعاصم وأيب جعفر
َ
 ﴾أ

فأتت معه أن الناصبة للفعل ألهنا , على جعل حسب على اببه للشك [71: سورة املائدة]
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وحكى النحويون أنه قال: , فنصبت أن الفعل ألنه ابهبا, ألمر غري اثبت مثل ما قبلها
بني أن من رفع هذا الفعل كتب أن ال منفصلة ألن اهلاء املضمرة املقدرة حتول يف املعىن 

 .(1)وال ومن نصب الفعل كتبه غري منفصل إذ ال شيء يقدر حيول بني أن وال

 عقدمت

ي َمَٰن  ﴿ :(2)قراءة شعبة ومحزة والكسائي وخلف
َ  ﴾ َوَلِٰكن يَُؤاِخُذُكم بَِما َعَقدتُُّم ٱِل 

ألن من حلف مرة واحدة لزمه الرب أو  على إرادة عقد مرة واحدة [89: سورة املائدة]
 .(3)الكفارة وليست الكفارة ال تلزم إال من كرر األميان

ٰ ﴿ :(4)قراءة ابن ذكوان ي َمَٰن  َوَلِٰكن يَُؤاِخُذُكم بَِما َع
َ  [89: سورة املائدة] ﴾ َقدتُُّم ٱِل 

اثنان فأكثر على وجيوز أن يراد به , على أنه من فاعل يراد به املرة الواحدة كعافاه هللا
ابب فاعلني فتكون اليمني من كل واحد من احلالفني املتعاهدين فاملعىن: أن تكون 
اليمني من كل واحد لآلخر على أمر عقدوه وعلى القراءة األخرى: تكون اليمني من 

 .(5)واحد على فعل يفعله أو على ترك فعل

َوَلِٰكن ﴿ :(6)يعقوبقراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وهشام وحفص وأيب جعفر و 
ي َمَٰن  

َ دتُُّم ٱِل  على إرادة تكثري الفعل على معىن: عقد  [89: سورة املائدة] ﴾يَُؤاِخُذُكم بَِما َعقَّ
بعد عقد أو يكون أراد تكثري العاقدين لألميان أو لوقوع لفظ األميان بعده ابجلمع فكأنه 
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 .(1) عقد ميني بعد عقد ميني

 فجزاء مثل

فََجَزآء  ّمِث ُل َما َقَتَل ِمَن ﴿ :(2)ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشرقراءة عاصم 
على رفع جزاء ابالبتداء واخلرب حمذوف تقديره: فعليه جزاء  [95: سورة املائدة] ﴾ٱَلََّعمِ 

وجعل مثال صفة لـ جزاء على تقدير: فجزاء مماثل للمقتول من الصيد يف القيمة أو يف 
 .(3)اخللقة

فََجَزآُء ِمث ِل َما َقَتَل ِمَن ﴿ :(4)انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفرقراءة 
على اإلضافة ألن العرب تستعمل يف إرادة الشيء مثله فيقولون:  [95: سورة املائدة] ﴾ٱَلََّعمِ 

فالتقدير على هذا: , إين أكرم مثلك أي أكرمك حنو قوله: فإن آمنوا مبثل ما آمنتم به
 .(5)املقتول من الصيد حيكم به ذوا عدل فجزاء

 كفارة طعام

َٰرةُ َطَعاِم َمَسِٰكنيَ ﴿ :(6)قراءة انفع وابن عامر وأيب جعفر و  َكفَّ
َ
 [95: سورة املائدة] ﴾أ

واإلضافة لبيان من أي جنس تكون , البقرةواحلجة يف هذا كاحلجة فيما ذكران يف سورة 
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 .(1)طعام ال كفارة هدي وال كفارة صيامالكفارة فكأنه يف التقدير: فعليه كفارة 

َٰرة  َطَعاُم َمَسِٰكنيَ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا انفع وابن عامر وأيب جعفر و  َكفَّ
َ
 ﴾أ

 .(3)على أن طعام عطف بيان على الكفارة ألن الكفارة هي الطعام [95: سورة املائدة]

 استحق

َتَحقَّ ﴿ :(4)قراءة حفص ِيَن ٱس  , على بناء الفعل للفاعل [107: املائدةسورة ] ﴾مَِن ٱَّلَّ
فرفع األوليان به والتقدير: من الذين استحق عليهم أوليان ابمليت وصيته اليت أوصى 

 .(5)هبا

ُتِحقَّ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا حفص ِيَن ٱس  على بناء  [107: سورة املائدة] ﴾ِمَن ٱَّلَّ
الفاعل على تقدير حذف مضاف الفعل للمفعول وهو األوليان فأقام األوليان مقام 

إمنا , ألن األوليني ال تستحق نفسامها, واملعىن: من الذين استحق عليهم إمث األوليني
 .(7)استحق الوصية أو اإلمث

 األوليان
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لنِيَ ﴿ :(1)قراءة شعبة ومحزة ويعقوب وخلف وَّ
َ على أنه مجع  [107: سورة املائدة] ﴾ ٱِل 

 .(2)الذين استحق عليهم اإليصاء أو اإلمثأول السامل والتقدير: من األولني 

 :(3)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وحفص والكسائي وأيب جعفر
لََيٰنِ ﴿ و 

َ أي: أوىل ابلشهادة على وصية امليت , على أنه تثنية أوىل [107: سورة املائدة] ﴾ ٱِل 
  .(4)وقيل معناه: أوىل ابمليت من غريه

 سحر مبني

ِيَن َكَفُرواْ ِمن ُهم  إِن  َهَٰذآ إَِلَّ َسٰ ﴿ :(5)والكسائي وخلفقراءة محزة  بنِي  َفَقاَل ٱَّلَّ ِحر  مُّ
على أن اإلشارة إىل النيب صلى هللا , اسم فاعل [6الصف: , 7هود: , 110: سورة املائدة] ﴾١١٠

وجيوز: أن يكون ساحرا مبعىن سحر ألن االسم قد يقع موقع املصدر  , عليه وسلم
وكان أبو عمرو يقول: إذا كان بعده مبني فهو , كقوهلم: عائذا ابهلل من شرها أي: عياذا

 .(6)سحر وإذا كان بعده عليم فهو ساحر

ِيَن َكَفُرواْ ِمن ُهم  إِن  َهَٰذآ ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف َفَقاَل ٱَّلَّ
بنِي   ر  مُّ على أن اإلشارة إىل ما جاء به  [6الصف: , 7هود: , 110: سورة املائدة] ﴾١١٠إَِلَّ ِسح 

وجيوز أن تكون اإلشارة إىل النيب ويف الكالم تقدير حذف , النيب صلى هللا عليه وسلم
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 .(1)مضاف أي: إن هذا إال ذو سحر

 سحر مبني يونس

ٓ إَِلَّ َسٰ ﴿ :(2)قراءة ابن كثري وعاصم ومحزة والكسائي وخلف بنِي  ِحر  إِن  َهَٰذا  ﴾ ١١٠مُّ

 .(3) [2: سورة يونس]

بنِي  ﴿ :(4)قراءة انفع وأيب عمرو وأيب جعفر ويعقوب ر  مُّ ٓ إَِلَّ ِسح  سورة ] ﴾ ١١٠إِن  َهَٰذا

 .(5) [2: يونس

 يستطيع ربك

َتِطيُع َربََّك ﴿ :(6)قراءة الكسائي وفيه , على املخاطبة [112: سورة املائدة] ﴾َهل  تَس 
إمنا معناه: هل , ذكره على أن يستفهم عيسى عن استطاعتهمعىن التعظيم للرب جل 

 .(7)وأن مفعول ابملصدر احملذوف وهو السؤال, تفعل ذلك على معىن افعل ذلك

َتِطيُع َربَُّك ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا الكسائي على  [112: سورة املائدة] ﴾َهل  يَس 
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 .(1)معىن: هل يفعل ربك ذلك

 منزهلا

ِلَُها َعلَي ُكم   ﴿ :(2)عامر وعاصم وأيب جعفرقراءة انفع وابن  ُ إِّنِ ُمَنّ سورة ] ﴾قَاَل ٱّللَّ

 .(3)والتشديد فيه معىن التكثري, على أنه اسم فاعل من نزَّل [115: املائدة

ُ إِّنِ ﴿ :(4)قراءة ابن كثري وأيب عمرو ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف قَاَل ٱّللَّ
 .(5)على أنه اسم فاعل من أنزل [115: سورة املائدة] ﴾لَُها َعلَي ُكم   ُمنِ 

 هذا يوم 

ُقُهم   ﴿ :(6)قراءة انفع ِٰدقنَِي ِصد  ُ َهَٰذا يَو َم يَنَفُع ٱلصَّ على  [119: سورة املائدة] ﴾ قَاَل ٱّللَّ
وليس ما بعد  اإلشارة بـ هذا إىل غري اليوم مما تقدم ذكره من اخلرب والقصص لعأنه ج

دير: قال هللا هذا الذي والتق, القول حكاية فإن جعلته حكاية أضمرت ما يعمل يف يوم
وإن مل جنعله حكاية فأعمل القول يف اليوم , كم حيدث أو يقع يف يوم ينفعاقتص علي

على أنه ظرف للقول واملعىن: قال هللا تعاىل هذا القصص الذي قص عليكم أو هذا 
ويوم منصوب ,  به يف يوم ينفع الصادقني أي: سيقوله يف ذلك اليوماخلرب الذي أخربمت

ظرف خرب االبتداء الذي هو هذا ألنه حدث وظروف الزمان تكون أخبارا عن 
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, تقول: القتال اليوم واخلروج الساعة واجلملة يف موضع نصب ابلقول, األحداث
وهذا يف إشارة إىل اليوم , ومذهب الكوفيني يف فتح يوم أنه يف موضع رفع على خرب هذا

, ولكنه فتح عندهم وفتحته بناء إلضافته إىل الفعل ألنه غري متمكن يف اإلضافة إليه
فإن أضيف إىل فعل معرب مل , والبصريون إمنا يبنون الظرف إذا أضيف إىل فعل مبين

 .(1)ينب

ُ َهَٰذا يَو ُم يَنَفُع ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا انفع ُقُهم   قَاَل ٱّللَّ ِٰدقنَِي ِصد  سورة ] ﴾ٱلصَّ

وهو حمكي ال , واجلملة يف موضع نصب ابلقول, على جعل يوم خربا لـ هذا [119: املائدة
وهذا إشارة إىل يوم القيامة وهو اليوم الذي ينفع الصادقني , يعمل يف لفظ القول

 .(3)صدقهم
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 األنعامسورة 

 يصرف

ِف  َعن ُه يَو َمئِذ  ﴿ :(1)قراءة شعبة ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف ن يَُص  َفَقد   مَّ
ۥ   على اإلخبار ابلفعل عن الفاعل املتقدم وإضماره مسترت يف  [16: سورة األنعام] ﴾ رَِحَُه

فاملفعول حمذوف: وهو , فاملعىن: من يصرف الرب عنه يومئذ العذاب فقد رمحه, يصرف
مع يصرف ألن اهلاء إمنا وال حيسن أن يقدر حرف ها , العذاب لداللة الكالم عليه

 .(2)حتذف من الصالت وليس يف الكالم موصول ألن من للشرط ال صلة هلا

َف  ﴿ :(3)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وحفص وأيب جعفر ن يُُص  مَّ
ۥ   َعن ُه يَو َمئِذ   فيه  على بناء الفعل ملا مل يسم فاعله فأضمر [16: سورة األنعام] ﴾ َفَقد  رَِحَُه

 .(4)ذكر العذاب لتقدم ذكره وأقامه مقام الفاعل فال حذف يف الكالم

 حنشرهم

بياء الغيبة وهو  [22: سورة األنعام] ﴾ا ُثمَّ َيُقوُل ُشُُهم  ََجِيع  ََي  َويَو َم ﴿ :(5)قراءة يعقوب
 .(6)هللا تعاىل
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 [22: سورة األنعام] ﴾َنُقوُل ا ُثمَّ َويَو َم ََن ُشُُهم  ََجِيع  ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا يعقوب

 .(2)بنون العظمة

 حنشرهم

على  [40: سورة سبأ] ﴾ ا ُثمَّ َيُقوُل ُشُُهم  ََجِيع  ََي  َوَيو َم ﴿ :(3)قراءة حفص ويعقوب
 .(4)الغيب الذي قبله وبعده

: سبأسورة ] ﴾ ا ُثمَّ َنُقوُل َويَو َم ََن ُشُُهم  ََجِيع  ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا حفص ويعقوب

على أنه أتى بلفظ اجلمع للتعظيم والتفخيم فأجراه على اإلخبار من هللا عن نفسه  [40
 .(6)فهو خروج من غيبة إىل إخبار, بلفظ اجلماعة

 تكن فتنتهم

ْ ُكن فِت نَتَ يَ ُثمَّ لَم  ﴿ :(7)قراءة محزة والكسائي ويعقوب وشعبة خبلفه ن قَالُوا
َ
ٓ أ  ﴾ُهم  إَِلَّ

  [23: سورة األنعام]

ْ ﴿ :(8)قراءة ابن كثري وابن عامر وحفص ن قَالُوا
َ
ٓ أ سورة ] ﴾ُثمَّ لَم  تَُكن فِت نَُتُهم  إَِلَّ
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  [23: األنعام

ُثمَّ لَم  تَُكن ﴿ :(1)قراءة انفع وشعبة يف وجهه الثاين وأيب جعفر وخلف العاشر
ْ فِت نَتَ  ن قَالُوا

َ
ٓ أ   [23: سورة األنعام] ﴾ُهم  إَِلَّ

فإن , ذكر الفعل لتذكري أن وما بعدها يف قوله: إال أن إذا نصب فتنتهم :الياء
وجيوز أن يكون ذكر ألن الفتنة , رفعها ذكر ألن الفتنة املعذرة واملعذرة والعذر واحد

 .(2)القول يف املعىن

, إن رفع الفتنة أنث ألن الفاعل مؤنث اللفظ, أنث الفعل لتأنيث الفتنة التاء:
نث ألن الفاعل يف املعىن هو الفتنة ألن خرب كان هو امسها يف وإن نصب الفتنة أ

 .(3)املعىن

على جعل الفتنة اسم كان وأن قالوا اخلرب ألن الفتنة معرفة وتقدمت  الرفع:
 .(4)القول

ألنه ملا وقع بعد كان معرفتان وكان أحدمها أعرف جعله اسم كان وهو  النصب:
ال توصف كما ال يوصف املضمر فأشبهت وإمنا كانت أعرف ألهنا , أن وما بعدها

وإذا قرئ ابلياء فهو أقوى يف نصب الفتنة , وألهنا ال تتنكر كما تتنكر الفتنة, املضمر
 .(5)ألنه قد ابن أن الفعل لـ القول ابلتذكري
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 وهللا ربنا

ِ َربَّ ﴿ :(1)قراءة محزة والكسائي وخلف ن قَالُواْ َوٱّللَّ
َ
ٓ أ ِكنَِي َنا َما ُكنَّا إَِلَّ سورة ] ﴾٢٣ُمش 

وذلك حسن ألن فيه معىن , على النداء املضاف وفصل به بني القسم وجوابه [23: األنعام
 .(2)اخلضوع والتضرع

ِ َرّبَِنا َما ُكنَّا ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف ْ َوٱّللَّ ن قَالُوا
َ
ٓ أ إَِلَّ

ِكنَِي   .(4)النعت هلل عز وجل أو على البدلعلى  [23: سورة األنعام] ﴾٢٣ُمش 

 وال نكذب

َب أَِب﴿ :(5)قراءة محزة ويعقوب وحفص على  [27: سورة األنعام] ﴾َيِٰت َرّبَِناَوََل نَُكّذِ
, جعل الفعل جوااب للتمين على معىن أهنم متنوا الرد وترك التكذيب والكون من املؤمنني

فينصب , واألمر والنهي والعرض والنصب إبضمار أن كما تنصب يف جواب االستفهام
اجلواب مع الواو كأنه عطف على مصدر األول كأهنم قالوا: اي ليتنا يكون لنا رد وانتفاء 

فحمال على مصدر يرد يف العطف إذ مل ميكن أن , من التكذيب وكون من املؤمنني
كون حيمال على العطف على نرد النقالب املعىن إىل الرفع فلم يكن بد من إضمار أن لت

 .(6)مع الفعل مصدرا فيعطف مصدر على مصدر وبه يتم النصب يف الفعلني
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سورة ] ﴾َيِٰت َرّبَِناَوََل نَُكّذُِب أَِب﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا حفص ومحزة ويعقوب

, على العطف على نرد فيكون قوله: وال نكذب ونكون داخلني يف التمين [27: األنعام
أن يرفع على القطع من األول على تقدير: اي ليتنا نرد وحنن ال وجيوز , متنوا ثالثة أشياء

وقوله: وإهنم لكاذبون يدل على  , نكذب آبايت ربنا ونكون من املؤمنني رددان أو مل نرد
كذهبم فيما أخربوا به عن أنفسهم من أهنم ال يكذبون ويكونون من املؤمنني ومل يتمنوا 

, معه التكذيب إمنا يكون التكذيب يف اخلرب ذلك على هذا التقدير ألن التمين ال يقع
حكى سيبويه: دعين وال أعود ابلرفع على معىن: وال أعود تركتين أو مل ترتكين ومل يسأل 

 .(2)أن جيمع له الرتك والعود وأجيب عنه أبن املراد وإهنم لكاذبون يف الدنيا

 ونكون

مِننَِي َونَُكوَن ِمَن ﴿ :(3)قراءة ابن عامر وحفص ومحزة ويعقوب سورة ] ﴾ ٢٧ٱل ُمؤ 

من رفع األول ونصب الثاين فرفع األول على أحد الوجهني املتقدمني على  [27: األنعام
أن يكون داخال يف التمين فيكون الرفع كالنصب ونصب على جواب التمين فكال 
الفعلني دخل يف التمين وجيوز رفع ونكذب على معىن الثبات على ترك التكذيب أي: 

رردان أم مل نرد فيكون غري داخل يف التمين ويكون داخال يف التمين إذا ال نكذب 
 .(4)نصبته

 :(5)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وشعبة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر
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مِننَِي ﴿   [27: سورة األنعام] ﴾ ٢٧َونَُكوُن مَِن ٱل ُمؤ 

 وللدار اآلخرة

اُر ﴿ :(1)قراءة ابن عامر ِيَن َيتَُّقوَن  َوَلَ على إضافة  [32: سورة األنعام] ﴾ ٱٓأۡلِخَرةِ َخي   ّلَِّلَّ
واآلخرة صفة ولكن توسع فيها فاستعملت استعمال األمساء فجازت , الدار إىل اآلخرة

 .(2)اإلضافة إليها

ِيَن َيتَُّقوَن  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا ابن عامر اُر ٱٓأۡلِخَرةُ َخي   ّلَِّلَّ : سورة األنعام] ﴾ َولدَلَّ

على إدخال الم االبتداء على الدال ورفع الدار ابالبتداء وجعل اآلخرة نعتا هلا  [32
واتسع يف هذه الصفة فأقيمت , فأنث اآلخرة صفة لـ الدار فيهما, واخلرب: خري للذين

 .(4)مقام املوصوف

 تعقلون

قِلُوَن ﴿ فَََل َتع 
َ
خطااب  [68 يس:, 109يوسف: , 169األعراف: , 32: سورة األنعام] ﴾ ٣٢أ

 .(5)للذين أخرب عنهم مبا قبله

قِلُوَن ﴿ فَََل َيع 
َ
على  [68 يس:, 109يوسف: , 169األعراف: , 32: سورة األنعام] ﴾ ٣٢أ
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 .(1)الغيب

 األنعامقرأ املدنيان ويعقوب ابخلطاب يف األربعة وافقهم ابن عامر وحفص يف 
 .(2)واألعراف ويوسف ووافقهم شعبة يف يوسف واختلف عن ابن عامر يف يس

 ال يكذبونك

على معىن: ال  [33: سورة األنعام] ﴾ ِذبُونََك فَإِنَُّهم  ََل يُك  ﴿ :(3)قراءة انفع والكسائي
وحكى الكسائي: أكذبت , جيدونك كاذاب فهو من ابب: أمحدت الرجل وجدته حممودا

وقيل: فإهنم ال , جاء بكذب وكذبته إذا أخربت أنه كذاب الرجل إذا أخربت أنه
وحكى قطرب: أكذبت الرجل دللت على  , جيعلونك كذااب إذ مل جيربوا عليك الكذب

 .(4)وقيل: التخفيف والتشديد لغتان, كذبه

بُونََك ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا انفع والكسائي  [33: سورة األنعام] ﴾ فَإِنَُّهم  ََل يَُكّذِ

معىن: فإهنم ال ينسبونك إىل الكذب كما يقال: فسقته وخطأته نسبته إىل الفسق  على
وإىل اخلطأ فاملعىن: فإهنم ال يقدرون أن ينسبوك إىل الكذب فيما جئتهم به ألنه يف  

 .(6)كتبهم

 ففتحنا لفتحنا, فتحت, ,فتحنا
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ء  ﴿ ِ ََش 
ب َوَٰب ُكّ

َ
َنا َعلَي ِهم  أ نَا َعلَي ِهم  لَ ﴿ [44: سورة األنعام] ﴾َفَتح  عراف: سورة األ] ﴾َفَتح 

ٓ ﴿ [96: سورة األنبياء] ﴾فُتَِحت  ﴿ [96 َنا وقال يف موضع , لغتان [11: القمرسورة ] ﴾َفَفَتح 
األنبياء: والتخفيف فيه أبني ألن مث سدا واحدا فال معىن للتكثري وقيل: التشديد أقوى 

 .(1)ألن مث سدا وبناء وردما

َنا َعلَي ِهم  ﴿ ء   َفتَّح  ِ ََش 
ب َوَٰب ُكّ

َ
نَا َعلَي ِهم  َفتَّ لَ ﴿ [44: سورة األنعام] ﴾أ عراف: سورة األ] ﴾ح 

ٓ ﴿ [96: سورة األنبياء] ﴾فُتَِّحت  ﴿ [96 َنا  التشديد فيه معىن التكثري [11: القمرسورة ] ﴾َفَفتَّح 
 .(2)والتكرير

ووافقهما ابن مجاز وروح يف , قرأ ابن عامر وابن وردان بتشديد التاء يف األربعة
واختلف عن , القمر واألنبياء ووافقهم رويس يف األنبياء واختلف عنه يف الثالثة الباقية

 .(3)واألعراف األنعامابن مجاز يف 

 ابلغداة

غدوة أكثر ما  [28الكهف: , 52: سورة األنعام] ﴾َوةِ َوٱل َعَِشِّ بِٱل َغد  ﴿ :(4)قراءة ابن عامر
بغري ألف والم وال تصرفها العرب حكي: أتيتك غدوة ابكرا بغري صرف تستعمل معرفة 

لكن بعض , وقال سيبويه: غدوة وبكرة جعل كل واحد منهما امسا للحني يعين معرفة
العرب ينكر غدوة فيصرفها يف النكرة فلما وجدها تنكر أدخل عليها األلف والالم 
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 .(1)للتعريف

 [28الكهف: , 52: سورة األنعام] ﴾بِٱل َغَدٰوةِ َوٱل َعَِشِّ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا ابن عامر

 .(3)ألن غداة نكرة وأدخل عليها األلف والالم للتعريف

 أنه من عمل منكم

ِسهِ ﴿ :(4)قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب وانفع وأيب جعفر ٰ َنف  َكَتَب َربُُّكم  لََعَ
نَُّهۥ َمن  َعِمَل ِمنُكم  ُسوَٓء ا

َ
ََة أ على جعل أن بدال من الرمحة  [54: سورة األنعام] ﴾ِِبََهٰلَة   ٱلرَّح 

كأنه قال: كتب ربكم على نفسه أنه من , فأعمل فيها كتب, بدل كل من كل
 .(5)عمل

ٰ ﴿ :(6)قراءة ابن كثري وأيب عمرو ومحزة والكسائي وخلف العاشر َكَتَب َربُُّكم  لََعَ
ََة  ِسهِ ٱلرَّح  على جعل إن تفسريا  [54: سورة األنعام] ﴾ِمنُكم  ُسوَٓء ا ِِبََهٰلَة  نَُّهۥ َمن  َعِمَل إِ َنف 

 .(7)للرمحة فسرها ابجلملة اليت بعدها وأن تكون مكسورة إذا دخلت على اجلمل

 فأنه غفور رحيم
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نَُّهۥ َغُفور  ﴿ :(1)قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب
َ
 [54: سورة األنعام] ﴾ ٥٤رَِّحيم   فَأ

كأنه قال: فله أنه , ورفع أن ابالبتداء أل, ما بعد الفاء مبتدأ على إضمار خرب مقدم
وجيوز: أن يضمر مبتدأ , وجيوز: رفع أن ابلظرف املضمر, غفور له أي: فله غفران هللا

 .(2)وقيل: أن الثانية تكرير وأتكيد لألوىل, تكون أن خربه تقديره: فأمره غفران ربه له

سورة ] ﴾٥٤رَِّحيم   نَُّهۥ َغُفور  إِ فَ ﴿ :(3)ويعقوبقراءة كل القراء عدا ابن عامر وعاصم 

ألن ما بعد الفاء حكمه االبتداء واالستئناف وأن تكون مكسورة إذا دخلت  [54: األنعام
 .(4)على اجلمل

 ولتستبني سبيل اجملرمني

رِمنِيَ ﴿: (5)قراءة انفع وأيب جعفر تَبنَِي َسبِيَل ٱل ُمج  على  [55: سورة األنعام] ﴾٥٥َولِتَس 
 .(6)والسبيل مفعول به, جعل الفعل خطااب للنيب صلى هللا عليه وسلم وهو الفاعل

رِِمنيَ ﴿ :(7)قراءة محزة والكسائي وخلف وشعبة تَبنَِي َسبِيُل ٱل ُمج  سورة ] ﴾٥٥َولِيَس 

والسبيل تذكر , محال على تذكري السبيل إذ قد أضافوا الفعل إليه فرفعوه به [55: األنعام
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 .(1)يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيالوإن , وتؤنث

تَبنَِي َسبِيُل ﴿ :(2)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وحفص ويعقوب َولِتَس 
رِمِنيَ  حنو: قل هذه , لتأنيث السبيل ألن السبيل تذكر وتؤنث [55: سورة األنعام] ﴾٥٥ٱل ُمج 

 .(3)سبيلي

 يقص احلق

َقَّ  ﴿ :(4)قراءة انفع وابن كثري وعاصم وأيب جعفر على  [57: سورة األنعام] ﴾ َيُقصُّ ٱۡل 
  .(5)جعله من القصص

ِض َيق  ﴿ :(6)قراءة أيب عمرو وابن عامر ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
َقَّ   وأصلها أن يتصل هبا ايء ألنه فعل , على جعله من القضاء [57: سورة األنعام] ﴾ ٱۡل 

 .(7)الكسرة عليها مرفوع من القضاء لكن حذفت الياء لداللة

 استهوته, توفته

ٰ ٜۖـتََوفّ ﴿ :(8)قراءة محزة َته  ﴿  [61: سورة األنعام] ﴾ُه رُُسلَُناى ِي ٱس  ٰ ٜۖ وَكٱَّلَّ َيِٰطنيُ ى سورة ] ﴾ُه ٱلشَّ
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 .(1)كما قال: وقال نسوةعلى تذكري اجلمع   [71: األنعام

ت ُه رُُسلَُنا﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا محزة َوت ُه ﴿ [61: األنعامسورة ] ﴾تَوَفَّ َته  ِي ٱس  َكٱَّلَّ
َيِٰطنيُ   .(3)على أتنيث اجلمع كما قال: قالت األعراب [71: سورة األنعام] ﴾ٱلشَّ

 تنجيكم, وينجي, منجوك, لننجينه, ملنجوهم, ننج, ننجي, ننجيك, ينجيكم

يُكم﴿ يُكم ّمِن َها﴿ [63: سورة األنعام] ﴾قُل  َمن ُينَّجِ ُ ُينَّجِ  [64: سورة األنعام] ﴾قُِل ٱّللَّ
يَك ﴿ َو َم ُنَنّجِ

ِمننِيَ ﴿ [103: يونسسورة ] ﴾ُثمَّ ُنَنّّجِ رُُسلََنا﴿ [92: يونسسورة ] ﴾فَٱَل   ﴾ُنَنّجِ ٱل ُمؤ 
وُهم  ﴿ [103: يونسسورة ] ِينَ ﴿ [59: احلجرسورة ] ﴾إِنَّا لَُمنَجُّ  [72: مرميسورة ] ﴾ُثمَّ ُنَنّّجِ ٱَّلَّ

َينَُّهۥ﴿ وكَ ﴿ [32: العنكبوتسورة ] ﴾ََلَُنّجِ ِيَن ﴿ [33: العنكبوتسورة ] ﴾إِنَّا ُمنَجُّ ُ ٱَّلَّ َوُيَنّّجِ ٱّللَّ
 ْ ا َقو  يُكم﴿ [61: الزمرسورة ] ﴾ٱتَّ ي [10: الصفسورة ] ﴾ُتنَِجّ , وأصل الفعل جنا, من جنَّي ينجِّ

فيه معىن  والتشديد, فاهلمزة فيه كالتعدية يف تعديته, مث يثقل للتعدية ابهلمزة وابلتشديد
 .(4)تكرير الفعل على معىن: جناة بعد جناة

ُ يُنِجيُكم ّمِن َها﴿ [63: سورة األنعام] ﴾قُل  َمن يُنِجيُكم﴿  [64: سورة األنعام] ﴾قُِل ٱّللَّ
َو َم نُنِجيَك ﴿ ِمننِيَ ﴿ [103: يونسسورة ] ﴾ُثمَّ نُنِّج رُُسلََنا﴿ [92: يونسسورة ] ﴾فَٱَل   ﴾نُنِج ٱل ُمؤ 
ِينَ ﴿ [59: احلجرسورة ] ﴾إِنَّا لَُمنُجوُهم  ﴿ [103: يونسسورة ]  [72: مرميسورة ] ﴾ُثمَّ نُنِّج ٱَّلَّ

ِيَن ﴿ [33: العنكبوتسورة ] ﴾إِنَّا ُمنُجوكَ ﴿ [32: العنكبوتسورة ] ﴾ََلُنِجَينَُّهۥ﴿ ُ ٱَّلَّ َوُينِّج ٱّللَّ
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 ْ ا َقو   .(1)أجنى ينجيمن  [10: الصفسورة ] ﴾تُنِجيُكم﴿ [61: الزمرسورة ] ﴾ٱتَّ

 األنعاموافقه يف الثاين يف , كلها إال موضعي الزمر والصف  هايعقوب بتخفيف قرأ
, ووافقه يف الثالث من يونس الكسائي وحفص, انفع وابن كثري وأبو عمرو وابن ذكوان

ووافقه يف موضع , ووافقه يف احلجر واألول من العنبكوت محزة والكسائي وخلف العاشر
وأما , ويف الثاين من العنكبوت ابن كثري ومحزة والكسائي وخلف وشعبة, مرمي الكسائي

وأما حرف الصف فشدده ابن , وشدد الباقون سائرهن, مر فخففه روح وحدهموضع الز 
 .(2)عامر وخففه الباقون

 وخفية

َية  تََُضُّع  ﴿ :(3)شعبة قراءة  .(4)لغتان [55األعراف: , 63: سورة األنعام] ﴾  وَِخف 

َية  تََُضُّع  ﴿ :(5)القراء عدا شعبةقراءة كل   [55األعراف: , 63: سورة األنعام] ﴾  وَُخف 

 .(6)لغتان

 أجناان
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جنَ ﴿ :(1)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر
َ
ِذهِۦ ََلَُكوَننَّ ِمَن ىَٰنا ِمن  َهٰ لَّئِن  أ

ِٰكرِيَن   .(2)لفظ الغيبةعلى  [63: سورة األنعام] ﴾٦٣ٱلشَّ

جنَ ﴿ :(3)وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ويعقوبقراءة انفع 
َ
َنا تَ ي  لَّئِن  أ

ِٰكرِيَن ِمن  َهٰ  على لفظ اخلطاب وهو أبلغ يف  [63: سورة األنعام] ﴾٦٣ِذهِۦ ََلَُكوَننَّ ِمَن ٱلشَّ
 .(4)الدعاء واالبتهال والسؤال

 ينسينك

يَنََّك ﴿ :(5)قراءة ابن عامر ا يُنَِسّ ي َطٰنُ ِإَومَّ , وهو مثل: أجنا وجنا [68: سورة األنعام] ﴾ٱلشَّ
 .(6)يقال: نسيته وأنسيته

ي َطٰنُ ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن عامر ا يُنِسيَنََّك ٱلشَّ وهو  [68: سورة األنعام] ﴾ِإَومَّ
 .(8)يقال: نسيته وأنسيته, مثل: أجنا وجنا

 آزر
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بِيهِ َءاَزرُ  ِإَوذ  قَاَل إِب َرٰهِيمُ ﴿ :(1)قراءة يعقوب
َ
على أنه منادى  [74: سورة األنعام] ﴾ِِل
وأما , وهذا إمنا يتمشى مع دعوى أنه علم, حذف حرف ندائه كقوله: يوسف أعرض

على دعوى وصفيته فيضعف ألن حذف حرف النداء يقل فيها كقوهلم: افتد خمنوق 
 .(2)وصاح مشر

بِيهِ َءاَزرَ ِإَوذ  قَاَل ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا يعقوب
َ
على  [74: سورة األنعام] ﴾إِب َرٰهِيُم ِِل

أو على أنه اسم صنم ألنه ملا الزم , أوجه: األول: أنه بدل من أبيه على أنه لقب أبيه
 .عبادته نبز وصار لقبا له

أو إن كان آزر اسم صنم ألنه ملا الزم , الثاين: أنه عطف بيان إن كان آزر لقبا له
 .لقبا لهعبادته نبز وصار 

الثالث: أنه نعت لـ أبيه إن كان صفة مبعىن املخطئ كما قال الزجاج أو املعوج  
 .كما قال الفراء أو الشيخ اهلرم كما قاله الضحاك

الرابع: أنه حال من أبيه إن كان صفة مبعىن: وهو يف حالة اعوجاج أو خطأ 
 وينسب للزجاج

 حذف املضاف وأقيم مث, اخلامس: أنه على حذف مضاف أي: ألبيه عابد آزر
أو يكون منصواب على  ,وعليه فـ عابد صفة ألبيه أعرب هذا إبعرابه, املضاف إليه مقامه

 .(4)الذم
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 أحتاجوين

وِن ﴿ :(1)قراءة انفع وابن ذكوان وأيب جعفر وهشام خبلفه تَُحٰٓجُّ
َ
: سورة األنعام] ﴾قَاَل أ

متحركني وللتضعيف الذي يف على حذف النون الثانية استخفافا الجتماع مثلني  [80
وال حيسن أن يكون احملذوف هو النون األوىل ألهنا علم الرفع يف الفعل , الفعل يف اجليم

, فلو حذفت استخفافا الشتبه املرفوع ابجملزوم واملنصوب, وحذفها علم النصب واجلزم
 .(2)غريهوأيضا فإن االستثقال إمنا يقع ابلتكرير فحذف ما حيدث به االستثقال أوىل من 

قَاَل ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا انفع وابن ذكوان وأيب جعفر والوجه الثاين هلشام
ٓوّنِ  جُّ تَُحٰٓ

َ
والثانية: , األوىل: عالمة الرفع, ألن األصل فيه بنونني [80: سورة األنعام] ﴾أ

فلما اجتمع مثالن يف فعل وذلك ثقيل أدغم إحدى النونني يف , فاصلة بني الفعل والياء
وال بد من مد الواو للمشدد لئال يلتقي ساكنان الواو , فوقع التشديد لذلك, األخرى

 .(4)وأول املشدد

 درجات

ن  نَر َفُع َدَرَجٰت  ﴿ :(5)قراءة عاصم ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر مَّ
ََّشآُء   أوقع الفعل على من ألنه هو املرفوع يف احلقيقة وليست  [83: سورة األنعام] ﴾ن
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 .(1)الدرجات هي املرفوعة املقصود إليها ابلرفع إمنا املرفوع صاحبها

َمن  نَر َفُع َدَرَجِٰت ﴿ :(2)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر
ََّشآُء   ألن , أنه أوقع الفعل على درجات وأضاف الدرجات إىل من [83: سورة األنعام] ﴾ن

 .(3)إليها الدرجات إذا رفعت فصاحبها مرفوع

 درجات

ََّشآُء   نَر َفُع َدَرَجٰت  ﴿ :(4)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر ن ن سورة ] ﴾ مَّ

 .(5) [76: يوسف

 نَر َفُع َدَرَجٰتِ ﴿ :(6)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ويعقوب
ََّشآُء    .(7) [76: سورة يوسف] ﴾ َمن ن

 واليسع

على  [48 ص:, 86: سورة األنعام] ﴾َسعَ َوٱلَّي  ﴿ :(8)والكسائي وخلف العاشرقراءة محزة 
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 .(1)أن أصل االسم ليسع نكرة مث دخلت األلف والالم للتعريف

, 86: سورة األنعام] ﴾َوٱل يََسعَ ﴿:(2)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر

خمالفة للعربية يف أبنيتها يف األكثر واألمساء األعجمية , على أنه اسم أعجمي [48 ص:
إذ , يسع كـ يزيد ويشكر :فاأللف والالم فيه زائداتن فأصله, فهو معرفة بغري ألف والم

, فال بد من تقدير زايدة األلف والالم عند حذاق النحو, ال يتعرف االسم من وجهني
 .(3)وقيل: إهنما للتعريف كسائر األمساء

 ختفون, تبدوهنا, جتعلوهنا

ُفوَن َكثِي  ﴿ :(4)قراءة ابن كثري وأيب عمرو سورة ] ﴾ا  ََي َعلُونَُهۥ قََراِطيَس ُيب ُدوَنَها َوُيخ 

 .(5)على لفظ الغيبة [91: األنعام

ََّت َعلُونَُهۥ قََراِطيَس ُتب ُدوَنَها َوَُّت ُفوَن ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو
 .(7)على اخلطاب [91: سورة األنعام] ﴾ا  َكثِي  

 ولتنذر
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لََها  ﴿ :(1)قراءة شعبة مَّ ٱل ُقَرٰى َوَمن  َحو 
ُ
عودا على الكتاب  [93: سورة األنعام] ﴾ َوَِلُنِذَر أ

 .(2)فأسند الفعل إليه كما قال: ولينذروا به

لََها  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا شعبة مَّ ٱل ُقَرٰى َوَمن  َحو 
ُ
 [93: سورة األنعام] ﴾ َوَِلُنِذَر أ

 .(4)على اخلطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم فهو فاعل اإلنذار

 بينكمتقطع 

َع بَي َنُكم  ﴿ :(5)قراءة انفع وحفص والكسائي وأيب جعفر : سورة األنعام] ﴾لََقد تََّقطَّ

والتقدير: لقد تقطع وصلكم بينكم ودل على حذف الوصل , على جعله ظرفا [94
: أن يكون بينا وجيوز, زعمتم أهنم فيكم شركاء قوله: وما نرى معكم شفعاءكم الذين

ر استعماله ظرفا منصواب جرى يف إعرابه يف حال كونه غري ظرف على امسا لكنه ملا كث
 .(6)ذلك ففتح وهو يف موضع رفع وهو مذهب األخفش

 :(7)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة ومحزة ويعقوب وخلف العاشر
َع ﴿ على جعل البني امسا غري ظرف فأسند الفعل إليه  [94: سورة األنعام] ﴾بَي ُنُكم  لََقد تََّقطَّ

ويقوي جعل بني امسا دخول حرف اجلر عليه يف قوله: ومن بيننا وبينك , فرفعه به
وال حيسن أن يكون مصدرا وترفعه ابلفعل ألنه يصري املعىن: لقد تقطع , حجاب
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وإمنا املعىن: لقد , يفرتقوا فيحول املعىن وينقلب املرادافرتاقكم وإذا انقطع افرتاقهم مل 
 .(1)تقطع وصلكم

 وجعل الليل

َباِح وََجَعَل ٱَلَّ َل َسَكن  ﴿ :(2)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر ِص 
ا فَالُِق ٱۡل 

َبان   َس َوٱل َقَمَر ُحس  م  جعل على نصب الليل ابلفعل وعلى محل  [96: سورة األنعام] ﴾ا  َوٱلشَّ
فحمل جعل على , على معىن فالق يف املوضعني ألنه مبعىن فلق ألنه أمر قد كان

 .(3)املعىن

فَالُِق ﴿ :(4)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ويعقوب
َباِح َوَجٰ  ِص 

َبان  َسَكن   ٱَلَّ لِ  ُل عِ ٱۡل  َس َوٱل َقَمَر ُحس  م  العطف على  على [96: سورة األنعام] ﴾ا  ا َوٱلشَّ
 .(5)فاعل الذي قبله وخفض الليل

 فمستقر

َتو َدع   ﴿ :(6)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وروح تَقِّر  َوُمس  على  [98: سورة األنعام] ﴾ َفُمس 
أنه اسم غري ظرف على معىن: فمسقر يف األرحام مبعىن: قار يف األرحام ألن قر واستقر 

واملستودع هو اإلنسان , حمذوف أي: فمنكم مستقرورفعه ابالبتداء واخلرب , ال يتعداين
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 .(1)فتعطف امسا على اسم

تَو َدع   ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو وروح َتَقّر  َوُمس  سورة ] ﴾ َفُمس 

واخلرب حمذوف والتقدير: فلكم مستقر ورفعه ابالبتداء , على أنه اسم مكان [98: األنعام
ويكون مستودع أيضا: اسم مكان على , تقرون فيه وتسكنون فيهأي: مقر أي: مكان 

فمستقر ليس هو اإلنسان إمنا هو اسم ملكان , معىن: فلكم استقرار مكان استيداع
اإلنسان واملعىن: فلكم مستقر يف األرحام ومستودع يف األصالب على معىن: استقرار 

 .(3)ومكان استيداع

 مثره

 [35يس: , 141, 99: سورة األنعام] ﴾ُثُمرِهِۦٓ ﴿ :(4)العاشرقراءة محزة والكسائي وخلف 

وجيوز أن يكون مجع مثار كـ محار ومحر ومثار مجع , على أنه مجع مثرة كـ خشبة وخشب
 .(5)مثرة كـ أكمة وإكام فهو مجع اجلمع

, 99: سورة األنعام] ﴾َثَمرِهِۦٓ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر

 .(7)على أنه مجع مثرة كبقرة وبقر ما بني واحده ومجعه اهلاء [35يس: , 141
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 وخرقوا

ِ ِعل م   ﴿ :(1)قراءة انفع وأيب جعفر  ََلُۥ بَننَِي َوَبَنٰتِۢ بَِغي 
ْ قُوا  [100: سورة األنعام] ﴾ وََخرَّ

ابن ألن املشركني ادعوا أن املالئكة بنات هللا والنصارى ادعت أن املسيح , على التكثري
 .(2)هللا واليهود ادعت أن عزيرا ابن هللا فكثر ذلك من كفرهم

ِ ِعل م   ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا انفع وأيب جعفر سورة ] ﴾ وََخَرقُواْ ََلُۥ بَننَِي َوَبَنٰتِۢ بَِغي 

 .(4)ألن التخفيف يدل على القليل والكثري [100: األنعام

 درست

ْ َدٰ ﴿ :(5)قراءة ابن كثري وأيب عمرو َت َوَِلَُقولُوا على معىن:  [105: سورة األنعام] ﴾رَس 
 .(6)أي: ذاكرهتم وذاكروك, دارست أهل الكتاب ودارسوك

ْ َدرََست  ﴿ :(7)قراءة ابن عامر ويعقوب على إسناد  [105: سورة األنعام] ﴾َوَِلَُقولُوا
 .(8)الفعل إىل اآلايت فقالوا: عفت واحمت وتقادمت
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َوَِلَُقولُواْ ﴿ :(1)ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشرقراءة انفع وعاصم 
َت  على إضافة الفعل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقالوا: درس  [105: سورة األنعام] ﴾َدرَس 

 .(2)حممد كتب األولني

 عدوا

ِ ِعل م ِۗ ﴿ :(3)قراءة يعقوب  .(4)مصدر لعدا مبعىن: ظلم [108: سورة األنعام] ﴾ُعُدوَّ ا بَِغي 

ِ ِعل م ِۗ ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا يعقوب َو ا بَِغي  مصدر لعدا  [108: سورة األنعام] ﴾َعد 
 .(6)أيضا

 إهنا إذا جاءت

عِرُُكم  ﴿ :(7)قراءة ابن كثري وأيب عمرو ويعقوب وخلف العاشر وشعبة خبلفه َوَما يُش 
  ۚ ٓ إَِذا َجآَء َها والتقدير: وما يشعركم إمياهنم , الكالمعلى استئناف  [109: سورة األنعام] ﴾إِنَّ

فاملفعول حمذوف مث استأنف خمربا عنهم مبا علم فيهم فقال: إهنا إذا جاءت ال 
 .(8)يؤمنون
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 :(1)قراءة انفع وابن عامر وحفص والوجه الثاين لشعبة ومحزة والكسائي وأيب جعفر
﴿  ۚ َهآ إَِذا َجآَء نَّ

َ
عِرُُكم  أ على جعل أن مبنزلة لعل لغة فيها على  [109: سورة األنعام] ﴾َوَما يُش 

وجيوز: أن يعمل فيها يشعركم فيفتح على املفعول به ألن معىن شعرت به , قول اخلليل
والتقدير: وما يدريكم أيها املؤمنون أن , وتكون ال يف قوله: ال يؤمنون زائدة, دريت

ويكون , منون ابلياءوهذا املعىن يصح على قراءة من قرأ يؤ , اآلية إذا جاءهتم يؤمنون
ومن قرأ تؤمنون فاخلطاب يف , يشرعكم خطااب للمؤمنني والضمري يف يؤمنون للكفار

وما يف اآلية لالستفهام ويف يشعركم: ضمري ما واملعىن: وأي شيء , يشعركم للكفار
التقدير: وليس يدريكم هللا أهنم ال يؤمنون , يدريكم أيها املؤمنون إمياهنم إذا جاءهتم اآلية

 .(2)وهذا متناقض

 ال يؤمنون

ِمُنوَن ﴿ :(3)قراءة ابن عامر ومحزة على , على اخلطاب [109: سورة األنعام] ﴾١٠٩ََل تُؤ 
اخلروج من الغيبة إىل اخلطاب على معىن: لعلها إذا جاءتكم اآلية اليت اقرتحتموها ال 

 .(4)تؤمنون

ِمُنوَن ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا ابن عامر ومحزة على  [109: سورة األنعام] ﴾١٠٩ََل يُؤ 
 .(6)الغيب
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 قبالكل شيء 

ء  ﴿ :(1)قراءة انفع وابن عامر وأيب جعفر نَا َعلَي ِهم  ُكَّ ََش  : سورة األنعام] ﴾قَِبَل   وََحَش 

وعلى هذه العلل جيري جمرى احلرف الذي يف , على أنه مبعىن املواجهة واملعاينة [111
 .(2)حيسن يف الكهفالكهف غري أن معىن الكفيل ال 

ء  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا انفع وابن عامر وأيب جعفر نَا َعلَي ِهم  ُكَّ ََش   وََحَش 
فاملعىن: وحشران عليهم  , على أنه مجع قبيل كـ: رغيف ورغف [111: سورة األنعام] ﴾ُقُبَل  

يعاينونه وجيوز: أن يكون معناه مواجهة أي: , أي: صفا صفا, كل شيء قبيال قبيال
, ويواجهونه حكى أبو زيد: لقيت فالان قـُْبال ومقابلة وقَبال وقـُُبال كله مبعىن املواجهة

وجيوز: أن يكون قبيال , أو أتيت ابهلل واملالئكة قبيال ومنه: إن كان قميصه قد من قبل
 .(4)مبعىن كفيال

 منزل

ّبَِك ﴿ :(5)قراءة ابن عامر وحفص ل  ّمِن رَّ على أنه من نزَّل  [114: األنعامسورة ] ﴾ُمَنَّ
 .(6)ويف التشديد معىن التكرير

                                                           
 . 5/1691, النشر 660انظر: الشاطبية بيت رقم( 1)

 . 1/447انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1691, النشر 660انظر: الشاطبية بيت رقم( 3)

 . 447, 1/446انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1691, النشر 662انظر: الشاطبية بيت رقم( 5)

 . 1/448انظر: الكشف ( 6)



226 

 

ّبَِك ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا ابن عامر وحفص  [114: سورة األنعام] ﴾ُمَنل  ّمِن رَّ

 .(2)على أنه من أنزل

  كلمت

سورة ] ﴾َُكَِمُت َرّبَِك ﴿ :(3)قراءة عاصم ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر

 .(4)ألن الواحد يف مثل هذا يدل على اجلمع, على التوحيد [115: األنعام

سورة ] ﴾ُت َرّبَِك َُكَِمٰ ﴿ :(5)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر

 .(6)على اجلمع لكثرة الكلمات من وعد ووعيد وثواب وعقاب [115: األنعام

 كلمت

 33: سورة يونس] ﴾َُكَِمُت َرّبَِك ﴿ :(7)كل القراء عدا انفع وابن عامر وأيب جعفرقراءة  

 .(8) [6غافر: , 96,

 [6غافر: , 96, 33: سورة يونس] ﴾َرّبَِك  ُت َُكَِمٰ ﴿ :(9)قراءة انفع وابن عامر وأيب جعفر
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(1). 

 فصل لكم

َل لَُكم﴿ :(2)قراءة انفع وعاصم ومحزة والكسائي وأيب جعفر ويعقوب  ﴾َوقَد  فَصَّ

 .(3)الفعل إىل هللاعلى إضافة  [119: سورة األنعام]

َل لَُكم﴿ :(4)قراءة ابن كثري وابن عامر وخلف العاشر  [119: سورة األنعام] ﴾َوقَد  فُّصِ

 .(5)على بناء الفعل ملا مل يسم فاعله

 حرم عليكم

ا َحرََّم َعلَي ُكم  ﴿ :(6)قراءة انفع وحفص وأيب جعفر ويعقوب  [119: سورة األنعام] ﴾مَّ

 .(7)على إضافة الفعل إىل هللا

 :(8)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة ومحزة والكسائي وخلف العاشر
ا ُحّرَِم َعلَي ُكم  ﴿  .(9)على بناء الفعل ملا مل يسم فاعله [119: سورة األنعام] ﴾مَّ
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 ليضلوا, ليضلون

ُِضلُّوَن ِإَونَّ َكثِي  ﴿ :(1)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر ِ ا َلَّ َوآئِِهم بَِغي  ه 
َ
بِأ

ْ ﴿ [119: سورة األنعام] ﴾ِعل م    ُِضلُّوا على أنه فعل رابعي متعدي إىل  [88: سورة يونس] ﴾َلَّ
فهو أبلغ يف ذمهم ألهنم ال يضلون الناس إال , واملعىن: ليضلون الناس, مفعول حمذوف

 .(2)وهم ضالون يف أنفسهم

ا ِإَونَّ َكثِي  ﴿ :(3)وأيب جعفر ويعقوب قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر
ِ ِعل م    َوآئِِهم بَِغي  ه 

َ
َِضلُّوَن بِأ ْ ﴿ [119: سورة األنعام] ﴾ َلَّ َِضلُّوا على أنه فعل  [88: سورة يونس] ﴾َلَّ

ال يدل على إضالله غريه فال يتعدى ألبتة ألنه , ثالثي غري متعد من ضل يضل
 .(4)ثالثي

 رسالته

ۥ  ﴿ :(5)وحفصقراءة ابن كثري  لَُم َحي ُث ََي َعُل رَِساََلَُه ع 
َ
ُ أ  [124: سورة األنعام] ﴾ٱّللَّ

 .(6)بفتح التاء ألنه مفعول به

لَُم َحي ُث ََي َعُل رَِساَلٰ ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وحفص ع 
َ
ُ أ ۥ  تِ ٱّللَّ سورة ] ﴾ُه
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 .(1)على اجلمع [124: األنعام

 ضيقا

على حذف إحدى  [13الفرقان: , 125: سورة األنعام] ﴾ًقاَضي  ﴿ :(2)قراءة ابن كثري
واحملذوفة هي الثانية ألن هبا وقع , الياءين استخفافا واستثقاال لياء مشددة مكسورة

  .(3)االستثقال وأهنا قد غريت فهو مبنزلة ميت

على  [13الفرقان: , 125: سورة األنعام] ﴾َضّيًِقا﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا ابن كثري
فاألوىل زائدة والثانية عني الفعل , وأصله ايءان أدغمت األوىل يف الثانية, األصل كـ ميت

  .(5)ألنه من ضاق يضيق مثل كال يكيل

 حرجا

على أنه اسم فاعل  [125: سورة األنعام] ﴾اَحرِج  ﴿ :(6)قراءة انفع وشعبة وأيب جعفر
 .(7)كـ فرق وحذر

على  [125: سورة األنعام] ﴾اَحرَج  ﴿ :(8)وأيب جعفرقراءة كل القراء عدا انفع وشعبة 
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 .(1)وقيل: هو مجع َحْرجة وهو ما التف من الشجر, أنه مصدر وصف به كـ دنف وقمن

 يصعد

َما يَص  ﴿ :(2)قراءة ابن كثري نَّ
َ
َمآءِ  َكأ من الصعود وهو  [125: سورة األنعام] ﴾َعُد ِِف ٱلسَّ

 .(3)الطلوع

َما﴿ :(4)قراءة شعبة نَّ
َ
ٰ  َكأ َمآءِ  عَ يَصَّ من تصاعد مث  [125: سورة األنعام] ﴾ُد ِِف ٱلسَّ

أدغمت التاء يف الصاد وأصله يتصاعد فهو مثل األول غري أنه فيه معىن فعل شيء بعد 
 .(5)شيء وذلك أثقل على فاعله فهو مبعىن يتعاطى معناه: يريد أن يفعل ما ال يطيقه

َمآءِ  ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وشعبة ُد ِِف ٱلسَّ عَّ َما يَصَّ نَّ
َ
: سورة األنعام] ﴾َكأ

كالذي قبله معناه: يتكلف ما ال يطيق شيئا بعد شيء كقولك: يتجرع  [125
 .(7)ويتفرق

 حيشرهم
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 .(2)على الغيب [128: سورة األنعام] ﴾اَويَو َم ََي ُشُُهم  ََجِيع  ﴿ :(1)قراءة حفص وروح

 [128: سورة األنعام] ﴾اُشُُهم  ََجِيع  ََن  َويَو َم ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا حفص وروح

 .(4)على إخبار هللا عن نفسه

 حيشرهم

 .(6)على الغيب [45: سورة يونس] ﴾َويَو َم ََي ُشُُهم  ﴿ :(5)قراءة حفص

على إخبار هللا  [45: سورة يونس] ﴾ُشُُهم  ََن  َويَو َم ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا حفص
 .(8)جل وعال عن نفسه

 يعملون

ا َوَما َربَُّك ﴿ :(9)قراءة ابن عامر َملُوَن تَ بَِغٰفِل  َعمَّ على  [132: سورة األنعام] ﴾١٣٢ع 
 .(10)اخلطاب الذي بعده
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َملُوَن َوَما َربَُّك ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا ابن عامر ا َيع  : سورة األنعام] ﴾١٣٢بَِغٰفِل  َعمَّ

 .(2)على الغيبة اليت قبله [132

 يعملون

ا َوَما َربَُّك ﴿ :(3)قراءة ابن عامر وانفع وحفص وأيب جعفر ويعقوب بَِغٰفِل  َعمَّ
َملُوَن  وفيه معىن , محال على لفظ الغيبة اليت قبله [93النمل: , 123: سورة هود] ﴾١٣٢َيع 

التهدد والوعيد للكفار والتقدير: وما ربك اي حممد بغافل عما يعمل هؤالء الذين ال 
 .(4)يؤمنون

َوَما َربَُّك ﴿ :(5)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وشعبة ومحزة والكسائي وخلف العاشر
ا  َملُوَن تَ بَِغٰفِل  َعمَّ , على اخلطاب للنيب وأصحابه [93النمل: , 123: سورة هود] ﴾١٣٢ع 

 .(6)والتقدير: قل اي حممد وما ريب بغافل عما تعملون

 مكانتكم

ٰ َمََكَنٰ ﴿ :(7)قراءة شعبة , على أنه مجع مكانة [135: سورة األنعام] ﴾تُِكم  إِّنِ َعِمل   لََعَ
فلما كانوا على أحوال خمتلفة من أمر دنياهم مجع الختالف األنواع وهو مصدر فاملعىن: 
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 .(1)اعملوا على أحوالكم اليت أنتم عليها

ٰ َمََكنَتُِكم  إِّنِ َعمِل   ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا شعبة على  [135: األنعام سورة] ﴾لََعَ
وأصل , التوحيد ألنه مصدر يدل على القليل والكثري من صنفه من غري مجع وال تثنية

فكما ال جيوز جيمع الفعل كذلك , املصدر أن ال يثىن وال جيمع ألنه فائدته فائدة الفعل
ى واملعىن: عملوا عل, إال أن ختتلف أنواعه فيشابه املفعول فيجوز مجعه, ال جيمع املصدر

 .(3)حالكم وأمركم يف دنياكم

 تكون له

لَُموَن َمن يَُكوُن ََلُۥ﴿ :(4)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر َعٰقِبَُة  فََسو َف َتع 
ارِ   ألنه فرق بني املؤنث وفعله وألن العاقبة أتنيثها غري  [37القصص: , 135: سورة األنعام] ﴾ٱلَّ

 .(5)وألهنا ال ذكر هلا من لفظها, حقيقي

لَُموَن َمن ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر فََسو َف َتع 
ارِ   تَُكوُن ََلُۥ وهو , على أتنيث لفظ العاقبة [37القصص: , 135: سورة األنعام] ﴾َعٰقَِبُة ٱلَّ

 .(7)األصل
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 بزعمهم

ِمِهم  ﴿ :(1)قراءة الكسائي ِ بِزُع  وقيل: , لغتان [138, 136: األنعامسورة ] ﴾ َفَقالُواْ َهَٰذا ّلِلَّ
 .(2)من فتح جعله مصدرا ومن ضمه جعله امسا كالنصب والنصب

ِمِهم  ﴿ :(3)الكسائي اقراءة كل القراء عد ِ بِزَع  ْ َهَٰذا ّلِلَّ , 136: سورة األنعام] ﴾ َفَقالُوا

 .(4) وقيل: من فتح جعله مصدرا ومن ضمه جعله امسا كالنصب والنصب, لغتان [138

 لكثري من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم زين

ِ ﴿ :(5)قراءة ابن عامر َكٓئِهِ ّمَِن ٱ َن لَِكثِي  َوَكَذٰلَِك ُزّي َلَٰدُهم  ُُشَ و 
َ
ِكنَِي َقت ُل أ سورة ] ﴾م  ل ُمش 

, زين على ما مل يسم فاعله وقتل انئب فاعل وأوالدهم أعمل فيه القتل [137: األنعام
إليهم ألنه الفاعلون فأضاف الفعل إىل فاعله على ما جيب وشركاؤهم على إضافة القتل 

فقدم املفعول وتركه منصواب على حاله , يف األصل لكنه فرق بني املضاف واملضاف إليه
إذ كان متأخرا يف املعىن وأخر املضاف وتركه خمفوضا على حاله إذ كان متقدما بعد 

 .(6)وضعفها مكي, القتل

َلِٰدهِم   َوَكَذٰلَِك َزيََّن لَِكثِي  ﴿ :(7)رقراءة كل القراء عدا ابن عام و 
َ
ِكنَِي َقت َل أ ّمَِن ٱل ُمش 
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َكٓؤُُهم   زين على ما مسي فاعله وقتل منصوب بزين وخفض األوالد  [137: سورة األنعام] ﴾ُُشَ
, إلضافة قتل إليهم وأضافوه إىل املفعول ورفعوا الشركاء بفعلهم التزيني فهو األصل

واملصدر يضاف إىل املفعول به أو إىل الفاعل وأصله أن يضاف إىل الفاعل ألنه هو 
والشركاء ليسوا  لعاء ابلقتل ألنه يبقى زين بغري فاوال حيسن أن يرتفع الشرك, أحدثه

قاتلني إمنا هو مزينون إمنا القاتلون املشركون فاملعىن: قتلهم أوالدهم مث حذف املضاف 
م األوالد وهم مفعول هبم مقام الفاعل حنو: ال يسأم اإلنسان من إليه وهو الفاعل وأقي

فاهلاء فاعلة الدعاء فحذفت وأقيم اخلري مقامها فخفض , دعءا اخلري أي من دعاءه اخلري
 .(1)ابإلضافة

 يكن ميتة

ي َتة  ﴿ :(2)قراءة شعبة على أتنيث الفعل لتأنيث  [139: سورة األنعام] ﴾ِإَون تَُكن مَّ
أال ترى أن اخلرب عنها مؤنث يف , فـ ما يف املعىن مؤنثة, ألهنا هي امليتة يف املعىنمعىن: ما 

فلما كانت كانت تدخل على االبتداء واخلرب وهو االبتداء أنث الفعل , قوله: خالصة
 .(3)محال على معىن ما وصري ما يف كان اسم كان وميتة خربها

ي تَة   ِإَون تَُكن﴿: (4)قراءة ابن عامر خبلف عن هشام أنث  [139: سورة األنعام] ﴾مَّ
 .(5)لفظ امليتة وجعل كان مبعىن حدث ووقع اتمة ال حتتاج إىل خرب فرفع ميت بفعلها
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ّيَِتة  ﴿: (1)قراءة أيب جعفر  .(2) [139: سورة األنعام] ﴾ِإَون تَُكن مَّ

ِإَون ﴿ :(3)قراءة انفع وأيب عمرو وحفص ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
ي َتة   على تذكري الفعل لتذكري ما يف قوله: ما يف بطون أل,  [139: سورة األنعام] ﴾يَُكن مَّ

الفعل لـ ما وجعل كان انقصة حتتاج إىل خرب فأضمر فيها امسها وهو ضمري ما يف قوله: 
ميتة  األنعاموالتقدير: وإن يكن ما يف بطون , ما يف بطون ونصب ميتة على خرب كان

 .(4)فهم يف أكله شركاء

ي َتة  ﴿: (5)قراءة ابن كثري والوجه الثاين هلشام على  [139: سورة األنعام] ﴾ِإَون يَُكن مَّ
تذكري الفعل ألن أتنيث امليتة غري حقيقي وجعل كان اتمة غري حماجة إىل خرب مبعىن 

 .(6)حدث ووقع

 حصاده

ُهۥ يَو َم َحَصادِهۦِ  ﴿ :(7)قراءة أيب عمرو وابن عامر وعاصم ويعقوب سورة ] ﴾َوَءاتُواْ َحقَّ

 .(8)والكسر عند سيبويه هو األصل, لغتان مشهوراتن [141: األنعام
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ُهۥ ﴿ :(1)قراءة انفع وابن كثري ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر وََءاتُواْ َحقَّ
 .(2)لغتان مشهوراتن [141: سورة األنعام] ﴾يَو َم ِحَصادِهۦِ  

 املعز

زِ ﴿ :(3)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر خبلف عن هشام ويعقوب َومَِن ٱل َمع 
 ِۗ ِ وقيل: من فتح جعله مجع ماعز كحارس , لغتان يف مجع ماعز [143: سورة األنعام] ﴾ٱث ننَي 

ومن أسكن جعله مجع ماعز أيضا  , كما أن الضأن مجع ضائن, وخادم وخدم, وحرس
وهو عند , اسم للجمع يصغر على لفظه فهو عند سيبويه, كصاحب وصحب

ألن فاعل أييت مجعه على فعل , األخفش مجع يرده يف التصغري إىل واحده مث جيمعه
 .(4)وفعل

 :(5)قراءة انفع وهشام خبلفه وعاصم ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر
﴿ ِۗ ِ َمَعزِ ٱث نَني 

وقيل: من فتح جعله مجع , لغتان يف مجع ماعز [143: سورة األنعام] ﴾ َوِمَن ٱل 
ومن أسكن جعله , كما أن الضأن مجع ضائن, وخادم وخدم, ماعز كحارس وحرس

, فهو عند سيبويه اسم للجمع يصغر على لفظه, مجع ماعز أيضا كصاحب وصحب
ألن فاعل أييت مجعه على , وهو عند األخفش مجع يرده يف التصغري إىل واحده مث جيمعه

  .(6)فعل وفعل

                                                           
 . 5/1698, النشر 676انظر: الشاطبية بيت رقم( 1)

 . 1/456انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1698, النشر 676انظر: الشاطبية بيت رقم( 3)

 . 1/456انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1698, النشر 676انظر: الشاطبية بيت رقم( 5)

 . 1/456انظر: الكشف ( 6)



238 

 

 ةيكون ميت

ٰ َطاِعم  ﴿ :(1)قراءة ابن كثري ومحزة
ًما لََعَ وِۡحَ إََِلَّ ُُمَرَّ

ُ
ِجُد ِِف َمآ أ

َ
ٓ أ ۥٓ  قُل َلَّ َعُمُه ن  َيط 

َ
ٓ أ إَِلَّ

القراءة ابلتاء محال على املعىن ألن احملرم ال بد أن يكون  [145: سورة األنعام] ﴾ُكوَن َمي َتةً تَ 
ويف كان امسها وهو العني أو النفس أو اجلثة , عينا أو نفسا أو جثة وهذه كلها مؤنثة

 .(2)وميتة اخلرب

ٰ َطاِعم  ﴿: (3)قراءة ابن عامر
ًما لََعَ وِۡحَ إََِلَّ ُُمَرَّ

ُ
ٓ أ ِجُد ِِف َما

َ
ٓ أ ۥٓ  قُل َلَّ َعُمُه ن  َيط 

َ
ٓ أ إَِلَّ

 القراءة ابلرفع: على جعل كان مبعىن حدث ووقع اتمة [145: سورة األنعام] ﴾ُكوَن َمي َتةٌ تَ 
 .(4)ال حتتاج إىل خرب فرفع ميتة بـ كان ومحل التأنيث على لفظ ميتة

ِجُد ِِف َما﴿: (5)قراءة أيب جعفر
َ
ٰ َطاِعم   قُل َلَّ أ

ًما لََعَ وِۡحَ إََِلَّ ُُمَرَّ
ُ
َعُمُهۥ أ ن  إَِلَّ  َيط 

َ
أ

 .(6) [145: سورة األنعام] ﴾َتةٌ ُكوَن َمّيِ تَ 

ِجُد ِِف َمآ ﴿ :(7)ويعقوب وخلفقراءة انفع وأيب عمرو وعاصم والكسائي 
َ
ٓ أ قُل َلَّ

ٰ َطاِعم  
ًما لََعَ وِۡحَ إََِلَّ ُُمَرَّ

ُ
ۥٓ  أ َعُمُه ن يَُكوَن َمي تَةً  َيط 

َ
ٓ أ القراءة ابلياء  [145: سورة األنعام] ﴾إَِلَّ

محال على اللفظ ألن ال أجد يدل على نفي املوجود والتقدير: إال أن يكون املوجود 
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 .(1)إضمار اسم كان لتقدم ما يدل عليه ونصب ميتة على اخلربالنصب على , ميتة

 تذكرون

ُروَن ﴿ :(2)قراءة حفص ومحزة والكسائي وخلف مواضعها أول ] ﴾ ١٥٢لََعلَُّكم  تََذكَّ

 .(3)على حذف إحدى التاءين استخفافا ألن أصله تتذكرون [152: األنعام

 :(4)وأيب جعفر ويعقوبقراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة 
ُروَن ﴿ كَّ ويف , على إدغام التاء الثانية يف الذال [152: األنعاممواضعها أول ] ﴾ ١٥٢لََعلَُّكم  تَذَّ

 .(5)التشديد معىن تكرير التذكر كأنه تذكر بعد تذكر ليتفهم من خوطب بذلك

 وأن هذا

َتقِيم   ِإَونَّ َهَٰذا ِصَرِٰط ﴿ :(6)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر سورة ] ﴾ا فَٱتَّبُِعوهُ  ُمس 

فالفاء على هذا عاطفة مجلة على مجلة خبالفها , على أهنا مبتدأة مستأنفة [153: األنعام
 .(7)يف القراءة األوىل

ن  ﴿ :(8)قراءة ابن عامر ويعقوب
َ
َتقِيم   َوأ  [153: سورة األنعام] ﴾ا فَٱتَّبُِعوهُ  َهَٰذا ِصَرِٰط ُمس 
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ويكون هذا يف قراءة من , املخففة من الثقيلة وفتحها على إضمار الالمعلى جعلها أن 
خفف أن يف موضع رفع ابالبتداء ومع أن ضمري القصة وعلى هذه الشريطة ختفيفة 

 .(1)املفتوحة خبالف ختفيف املكسورة اليت تضمر معها اهلاء وهي امسها

َتقِيم  ﴿ :(2)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وعاصم وأيب جعفر نَّ َهَٰذا ِصَرِٰط ُمس 
َ
ا َوأ

, على إضمار الالم فأن يف موضع نصب حلذف اخلافض [153: سورة األنعام] ﴾فَٱتَّبُِعوهُ  
والفاء يف فاتبعوه , والتقدير: وألن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أي: اتبعوه ألنه مستقيم

 .(3)مبنزلتها يف قولك: يزيد فامرر

 أتتيهم

تَِيُهمُ َهل  يَنظُ ﴿ :(4)والكسائي وخلف العاشرقراءة محزة 
 
ن يَأ

َ
ٓ أ  ﴾ٱل َمَلٰٓئَِكةُ  ُروَن إَِلَّ

 .(5)على تذكري معىن املالئكة [33النحل: , 158: سورة األنعام]

ن َهل  يَنُظُرونَ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر
َ
ٓ أ تَِيُهُم  إَِلَّ

 
تَأ

على تذكري لفظ املالئكة وهو يف العلة مثل  [33النحل: , 158: سورة األنعام] ﴾ ئَِكةُ ٱل َمَلٰٓ 
 .(7)فنادته املالئكة

                                                           
 . 458, 1/457انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1699, النشر 677انظر: الشاطبية بيت رقم( 2)

 . 1/457انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1699, النشر 678انظر: الشاطبية بيت رقم( 4)

 . 1/458انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1699, النشر 678انظر: الشاطبية بيت رقم( 6)

 . 1/458انظر: الكشف ( 7)



241 

 

 فرقوا

ٰ ﴿ :(1)قراءة محزة والكسائي ِيَن َف من  [159: سورة األنعام] ﴾اَرقُواْ دِيَنُهم  َوَكنُواْ ِشَيع  إِنَّ ٱَّلَّ
 .(2)املفارقة والفراق على معىن أهنم تركوا دينهم وفارقوه

ْ ِشَيع  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي ْ دِيَنُهم  َوَكنُوا ِيَن فَرَّقُوا سورة ] ﴾اإِنَّ ٱَّلَّ

من التفريق على معىن: أهنم فرقوه فآمنوا ببعض وكفروا ببعض ففرقوا إمياهنم  [159: األنعام
 .(4)ودينهم

 عشر أمثاهلا

َثالَُها  ﴿ :(5)قراءة يعقوب م 
َ
ٌ أ على أنه صفة لعشر أي:  [160: سورة األنعام] ﴾فَلَُهۥ َعش 

فله عشر حسنات أمثال تلك احلسنة وهذه القراءة ساملة من تلك التآويل املذكورة يف 
 .(6)القراءة املشهورة

َثالَِها  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا يعقوب م 
َ
ُ أ ذكر العدد  [160: سورة األنعام] ﴾فَلَُهۥ َعش 

 واملعدود مذكر ألوجه منها: 

فاكتسب املذكر من املؤثث التأنيث , األول: أن اإلضافة هلا أتثري كما تقدم
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ولذلك يؤنث فعله حالة إضافته ملؤنث , فأعطي حكم املؤنث من سقوط التاء من عدده
 .حنو: تلتقطه بعض السيارة

 .اللفظفروعي املراد دون , الثاين: أن املذكر عبارة عن مؤنث

والتقدير: فله عشر حسنات أمثاهلا مث , الثالث: أنه راعى املوصوف احملذوف
 .(1)حذف املوصوف وأقام صفته مقامه اتركا العدد على حاله

وهذا ضد قوله: فله عشر أمثاهلا فأنث العدد واألمثال مذكر وكان حقه عشرة 
فحمل احلسنات على معىن األمثال ال , أمثاهلا فإمنا أنث ألن األمثال يف املعىن احلسنات

 .(2)على لفظها

قال مكي: وأتى الفعل بلفظ التأنيث محال على املعىن ألن املثقال مبعىن املظلمة 
أو السيئة أو احلسنة فأنث على املعىن كما قال: فله عشر أمثاهلا فأنث على معىن 

مثاهلا ولو محل على يف املعىن وقيل التقدير: فله عشر حسنات أ تاألمثال ألهنا حسنا
اللفظ لقيل: فله عشرة أمثاهلا ألن لفظ األمثال مذكر وكذلك إن تك مثقال يف قراءة 

 .(3)من رفع محل معىن التأنيث على املعىن

  دينا قيما

سورة ] ﴾اا قَِيم  دِين  ﴿ :(4)قراءة ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر
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فعلته , وكان القياس أال يعله كما مل عوض وحول, على أنه مصدر كالشبع [161: األنعام
وقد فعلوا ذلك يف ثرية وجياد مجع ثور وجواد , خارجة عن القياس وأصل الياء فيه واو

 .(1)فأعلوا

: سورة األنعام] ﴾اا َقّيِم  دِين  ﴿ :(2)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر ويعقوب

ابألمر فأصله: قيوم مث أدغمت الياء يف  على أنه صفة للذين وهو فيعل من قام [161
 .(3)الواو كـ ميت
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 سورة األعراف

 تذكرون

ُرونَ قَلِيَل  ﴿ :(1)قراءة ابن عامر ا َيَتَذكَّ أي: قليال , على الغيب [3 :األعرافسورة ] ﴾ مَّ
 .(2)اي حممد ما يتذكر هؤالء

ا قَلِيَل  ﴿ :(3)قراءة حفص ومحزة والكسائي وخلف العاشر ُرونَ  مَّ سورة ] ﴾تََذكَّ

 .(4)على اخلطاب [3 :األعراف

ا قَلِيَل  ﴿ :(5)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وشعبة وأيب جعفر ويعقوب  مَّ
ُرونَ  كَّ  .(6)سبق [3 :األعرافسورة ] ﴾تَذَّ

 خترجون

 :اجلاثيةسورة ] ﴾ََل ُي رَُجونَ ﴿ [11الزخرف: , 19الروم: , 25 :األعرافسورة ] ﴾َُّت رَُجونَ ﴿
 .(7)ألهنم ال خَيرجون حىت خُيرجوا, على البناء ملا مل يسم فاعله [35

: اجلاثيةسورة ] ﴾ََل َي رُُجونَ ﴿ [11الزخرف: , 19الروم: , 25: األعرافسورة ] ﴾ََّت رُُجونَ ﴿
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 .(1)على إضافة الفعل إليهم ألهنم إذا أخرجوا خرجوا فهم مفعولون فاعلون يف املعىن [35

وافقهم , وخلف بفتح حرف املضارعة وضم الراء يف األربعةقرأ محزة والكسائي 
ووافقهم ابن ذكوان يف الزخرف واختلف عنه يف حرف , يعقوب وابن ذكوان يف األعراف

 .(2)الروم

 ولباس التقوى

َ ﴿ :(3)قراءة انفع وابن عامر والكسائي وأيب جعفر نَزَل 
َ
ا يَُوٰرِي ا َعلَي ُكم  ِۡلَاس  قَد  أ

َٰءتُِكم   َوٰى َذٰلَِك َخي    َورِيش  َسو  وقوله: , عطفا على لباسا [26:األعرافسورة ] ﴾ا  َوِۡلَاَس ٱَلَّق 
 .(4)ذلك خري ابتداء وخرب

َ ﴿ :(5)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وعاصم ومحزة ويعقوب وخلف العاشر نَزَل 
َ
ا قَد  أ

َٰءتُِكم  َورِيش  َعلَي ُكم  ِۡلَاس   َوٰى َذٰلَِك َخي    ا  َوِۡلَاُس ا يَُوٰرِي َسو  على  [26: األعرافسورة ] ﴾ٱَلَّق 
وخري خرب , االستئناف فرفع ابالبتداء وجعل ذلك صفة له أو بدال منه أو عطف بيان

 .(6)واملعىن: ولباس التقوى خري لصاحبه عند هللا, للباس

 خالصة
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َيَٰوةِ ﴿ :(1)قراءة انفع ْ ِِف ٱۡل  ِيَن َءاَمُنوا َيا َخالَِصة  قُل  ِهَ لَِّلَّ ن  سورة ] ﴾يَو َم ٱل قَِيَٰمةِِۗ  ٱلُّ

 .(2)على أن خالصة خرب لـ هي تبيينا للخلوص أو خربا بعد خرب [32: األعراف

َيا َخالَِصة  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا انفع ن  ِ ٱلُّ ََيٰوة ْ ِِف ٱۡل  ِيَن َءاَمُنوا يَو َم  قُل  ِهَ لَِّلَّ
على أن خاصلة حال من املضمر يف قوله: للذين آمنوا ألنه  [32: األعرافسورة ] ﴾ٱل قَِيَٰمةِِۗ 

فالظرف إذا كان خربا ملبتدأ أو نعتا لنكرة أو حاال من معرفة ففيه ضمري , خرب هي
 .(4)مرفوع يعود على املخرب عنه أو على املوصوف أو على صاحب احلال

 ال تعلمون

  ﴿ :(5)قراءة شعبة
لَُموَن  قَاَل لُِكّ على  [38 :األعرافسورة ] ﴾٣٨ِضع ف  َوَلِٰكن َلَّ َيع 

 .(6)الغيب

  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا شعبة
لَُموَن  قَاَل لُِكّ سورة ] ﴾٣٨ِضع ف  َوَلِٰكن َلَّ َتع 

 .(8)على اخلطاب [38 :األعراف

 ال تفتح
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َمآءِ ََل ُتف  ﴿ :(1)قراءة أيب عمرو ب َوُٰب ٱلسَّ
َ
على أتنيث  [40: األعرافسورة ] ﴾تَُح لَُهم  أ

 .(2)لفظ األبواب

َمآءِ  َتحُ ُيف  ََل ﴿ :(3)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر ب َوُٰب ٱلسَّ
َ
: األعرافسورة ] ﴾لَُهم  أ

والتخفيف على , وألنه فرق بني املؤنث وفعله, ألن أتنيث األبواب غري حقيقي [40
 .(4)معىن أن التخفيف يقع للمرة وواألكثر

ََل ُتَفتَُّح لَُهم  ﴿ :(5)قراءة انفع وابن كثري وابن عامر وعاصم وأيب جعفر ويعقوب
َمآءِ  ب َوُٰب ٱلسَّ

َ
 .(6)على معىن التكرير والتكثري مرة بعد مرة [40: األعرافسورة ] ﴾أ

 وما كنا لنهتدي

ِي َهَدىَٰنا لَِهَٰذا ﴿ :(7)قراءة ابن عامر ِ ٱَّلَّ ُد ّلِلَّ َم  ن  َهَدىَٰنا َوقَالُواْ ٱۡل 
َ
ََلٓ أ َتِدَي لَو  َما ُكنَّا َِلَه 

  ُ استغىن عن حرف العطف التصال اجلملة الثانية ابألوىل  [43: األعرافسورة ] ﴾ٱّللَّ
 .(8)فاملعىن

ِي َهَدىَٰنا لَِهَٰذا َوَما ُكنَّا ﴿ :(9)قراءة كل القراء عدا ابن عامر ِ ٱَّلَّ ُد ّلِلَّ َم  ْ ٱۡل  َوقَالُوا
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َتِدَي  ُ  َِلَه  ن  َهَدىَٰنا ٱّللَّ
َ
ََلٓ أ وفيه أتكيد , لعطف اجلملة على اجلملة [43: األعرافسورة ] ﴾لَو 

 .(1)ارتباط اجلملة الثانية ابألوىل

 نعم

, لغتان [18الصافات: , 42الشعراء: , 114, 44:األعرافسورة ] ﴾نَعِم  ﴿ :(2)قراءة الكسائي
جواب وبني نعم الذي هو اسم وكأن من كسر العني أراد أن يفرق بني نعم الذي هو 

 .(3)لإلبل والبقر والغنم

, 42الشعراء: , 114, 44:األعرافسورة ] ﴾َنَعم  ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا الكسائي

 .(5)لغتان [18الصافات: 

 أن لعنة هللا

ن ﴿ :(6)قراءة انفع وأيب عمرو وعاصم ويعقوب وقنبل خبلفه
َ
ذََّن ُمَؤّذُِن  بَي َنُهم  أ

َ
َنُة فَأ لَّع 

ٰلِِمنَي  ِ لََعَ ٱلظَّ وأن الثقيلة خففت , رفع لعنة على االبتداء [44: األعرافسورة ] ﴾٤٤ٱّللَّ
فنقص لفظها عن شبه الفعل فلم تعمل يف اللفظ وعملت يف املعىن فرجع ما بعدها إىل 

لـ أن املفتوحة , ومع أن إضمار القصة خبالف املكسورة املشددة, أصله وهو االبتداء
فأضمر بعدا ما يكون هو االبتداء واخلرب يف املعىن وهو القصة , م حيتاج إىل صلةاس
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واملكسورة حرف ال يقتضي صلة فلم يضمر بعدها ما يكون هو االبتداء , واحلديث
وما بعد املفتوحة من , وإمنا يضمر مع املكسورة اهلاء وهو اسم مفرد, واخلرب يف املعىن

لك ما بعد املكسورة املخففة إال أن خرب املفتوحة هو وكذ, االبتداء واخلرب هو خربها
وليس  , امسها يف املعىن ألن اجلملة هي للقصة املضمرة مع املفتوحة واحلديث املضمر

ليست اجلملة اليت هي اخلرب هي اهلاء املضمرة , كذلك اجلملة بعد إن املخففة املكسورة
 .(1)سريهمع املكسورة فاعرف الفرق بينهما فإنه مشكل معدوم تف

 :(2)ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر والوجه الثاين لقنبل قراءة البزي
ٰلِِمنَي ﴿ ِ لََعَ ٱلظَّ َنَة ٱّللَّ نَّ لَّع 

َ
ذََّن ُمَؤّذُِن  بَي َنُهم  أ

َ
 .(3)على األصل [44: األعرافسورة ] ﴾٤٤فَأ

 يغشي الليل

 ﴾َِشّ ٱَلَّ َل ٱَلََّهارَ ُيغَ ﴿ :(4)قراءة شعبة ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر

ويف التشديد معىن التكرير , حنو: فغشاها ما غشى من غشَّى [3الرعد: , 54: األعرافسورة ]
 .(5)والتكثري

ُيغ َِش ٱَلَّ َل ﴿ :(6)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وحفص وأيب جعفر
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 .(1)حنو: فأغشيناهم فهم ال يبصرونمن أغشى  [3الرعد: , 54: األعرافسورة ] ﴾ٱَلََّهارَ 

 والشمس والقمر والنجوم مسخرات

رِهِۦٓ  ﴿ :(2)قراءة ابن عامر م 
َ
ُۚ  بِأ ٰ َر ُس َوٱل َقَمُر َوٱَلُُّجوُم ُمَسخَّ م   [54: األعرافسورة ] ﴾َوٱلشَّ

على استئناف الكالم وقطعه مما قبله فرفع ابالبتداء وعطف بعض األمساء على بعض 
 .(3)خربا لالبتداءوجعل مسخرات 

رِهِۦٓ  ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا ابن عامر م 
َ
ِۢۚ بِأ ٰ َر َس َوٱل َقَمَر َوٱَلُُّجوَم ُمَسخَّ م   ﴾َوٱلشَّ

والتاء مكسورة , ومسخرات حال, على العطف على املنصوب بـ خلق [54: األعرافسورة ]
 .(5)حال النصب على األصول

 بشرا

َ ﴿ :(6)قراءة عاصم َ ا َبني  َتِهِۦ  بُش   [63النمل: , 48الفرقان: , 57: األعرافسورة ] ﴾يََدي  رَح 

وأصل الشني الضم ولكن أسكنت ختفيفا  , إذ الرايح تبشر ابملطر, على أنه مجع بشري
 .(7)كرسول ورسل
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َتِهِۦ  ﴿ :(1)قراءة ابن عامر َ يََدي  رَح  َ ا َبني  النمل: , 48الفرقان: , 57: األعرافسورة ] ﴾نُش 

على إسكان الشني استخفافا كرسول ورسل وكتاب وكتب والضم هو األصل يف  [63
 .(2)ذلك كله

َتِهِۦ  ﴿ :(3)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر َ يََدي  رَح  َ ا َبني  : األعرافسورة ] ﴾نَش 

على أنه مصدر وأعمل فيه معىن ما قبله كأنه قال: وهو الذي  [63النمل: , 48الفرقان: , 57
وجيوز أن يكون مصدرا يف موضع , الرايح نشرا ألن يرسل الرايح يدل على نشرهانشر 

احلال من الرايح كأنه قال: يرسل الرايح حميية لألرض كما تقول: أاتان ركضا أي: 
وجيوز أن يكون املصدر يراد به املفعول كقوهلم: هذا درهم ضرب األمري أي: , راكضا

فيكون املعىن: يرسل الرايح منشرة أي: حمياة , لوقهمضروبه وكقوله: هذا خلق هللا أي: خم
 .(4)ويكون نشرا مبعىن إنشارا قد حذفت منه الزوائد

َتِهِۦ  ﴿ :(5)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر ويعقوب َ يََدي  رَح   ﴾نُُشَ ا َبني 

مبعىن انشر كطهور على أنه مجع: نشور ونشور  [63النمل: , 48الفرقان: , 57: األعرافسورة ]
فجعل الريح انشرة لألرض أي: حميية هلا إذ أتتى ابملطر الذي يكون النبات , مبعىن طاهر

فأنه , وجيوز أن يكون نشور مبعىن منشور كركوب مبعىن مركوب وحلوب مبعىن حملوب, به
 وجيوز أن يكون نشرا, هللا أحيا الرايح لتأيت بني يدي رمحته فهي ريح منشورة أي: حمياة
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 .(1)مجع انشر كشاهد وشهد وقاتل وقتل أي أن الرايح انشرة أي: حميية لألرض

 ال خيرج

ِي َخُبَث ََل ُي رِجُ ﴿ :(2)قراءة ابن وردان خبلفه  .(3) [58: األعرافسورة ] ﴾َوٱَّلَّ

ِي َخُبَث ََل َي ُرجُ ﴿ :(4)قراءة كل القراء والوجه الثاين البن وردان : األعرافسورة ] ﴾َوٱَّلَّ

وقد قلنا إنه صفة ملوصوف حمذوف , الفاعل يف ال خيرج عائد على الذي خبث [58
أو من الثاين أي: والبلد ال خيرج فيكون على حذف مضاف: أي: ونبات الذي خبث 

 .(5)ال خيرج نباته

 نكدا

على أنه مصدر نعت ملصدر  [58: األعرافسورة ] ﴾ا  إَِلَّ نََكد  ﴿ :(6)قراءة أيب جعفر
 .(8)أو ذا نكد, (7)خروجا نكداحمذوف أي: إال 

أي: عسرا  [58: األعرافسورة ] ﴾ا  إَِلَّ نَِكد  ﴿ :(9)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر
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 .(1)اسم فاعل يقال: نكد ينكد نكدا ابلفتح فهو نكد ابلكسر, مبطئا

 من إله غريه

َ َما لَُكم ّمِن  إَِلٰه  ﴿ :(2)أيب جعفرالكسائي و  قراءة ُبُدواْ ٱّللَّ ِ ٱع  ِه : األعرافسورة ] ﴾ ۦٓ َغي 

على أنه صفة لـ إله وخالق على  [32, 23املؤمنون: , 84, 61, 50هود: , 85, 73, 65, 59
 .(3)اللفظ

ۥٓ ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر والكسائي ُهُ َ َما لَُكم ّمِن  إَِلٰه  َغي  بُُدواْ ٱّللَّ  ﴾ٱع 

على أنه بدال من إله  [32, 23املؤمنون: , 84, 61, 50هود: , 85, 73, 65, 59: األعرافسورة ]
وإله وخالق , وجيوز أن يكون غري صفة لـ إله وخالق على املوضع, وخالق على املوضع

يف موضع رفع على االبتداء ولكم ويرزقكم اخلرب أو يضمر اخلرب كأنه قال: ما لكم من 
 .(5)إله غري هللا يف الوجود

 أبلغكم

ب  ﴿ :(6)قراءة أيب عمرو
ُ
من أبلغت  [23األحقاف: , 68, 62: األعرافسورة ] ﴾لُِغُكم  أ

 .(7)الرسالة
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بَّلُِغُكم  ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو
ُ
األحقاف: , 68, 62: األعرافسورة ] ﴾أ

 .(2)من بلَّغ [23

 قال املأل

ْ ِمن قَو ِمهِۦ﴿ :(3)قراءة ابن عامر وا ََبُ تَك  ِيَن ٱس   ٱَّلَّ
ُ
 [75: األعرافسورة ] ﴾َوقَاَل ٱل َمَِل

 .(4)والقول يف هذه كالقول يف وما كنا لنهتدي

ْ ِمن قَو ِمهِۦ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا ابن عامر وا ََبُ َتك  ِيَن ٱس   ٱَّلَّ
ُ
سورة ] ﴾قَاَل ٱل َمَِل

 .(6)والقول يف هذه كالقول يف وما كنا لنهتدي [75: األعراف

 أو أمن

و  ﴿ :(7)وأيب جعفرقراءة انفع وابن كثري وابن عامر 
َ
ُل ٱل ُقَرىٰٓ  أ ه 

َ
مَِن أ

َ
: األعرافسورة ] ﴾أ

على أهنا أو اليت للعطف على معىن اإلابحة مثل: وال تطع منهم آمثا أو كفورا أي:  [98
ومثل قولك: جالس احلسن أو ابن سريين أي: جالس هذا , ال تطع هذا اجلنس

أي: إن أمنتم ضراب منها مل أتمنوا فاملعىن: أفأمنوا هذه الضروب من العقوابت , الصنف
وجيوز أن تكون أو ألحد الشيئني كقولك: ضربت زيدا أو عمروا أي: , الضرب اآلخر

                                                           
 . 5/1706, النشر 690انظر: الشاطبية بيت رقم( 1)

 . 1/467انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1706, النشر 691انظر: الشاطبية بيت رقم( 3)

 . 1/467انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1706, النشر 691انظر: الشاطبية بيت رقم( 5)

 . 1/467انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1707, النشر 286انظر: السبعة ص( 7)



255 

 

وليست , ومل ترد أن تبني املضروب منهما وأنت عامل به من هو منهما, ضربت أحدمها
 هي أو اليت للشك يف هذا إمنا هي أو اليت ألحد الشيئني غري معني فيكون التقدير:

 .(1)أفأمنوا إحدى هذه العقوابت

ُل ﴿ :(2)قراءة أيب عمرو وعاصم ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر ه 
َ
ِمَن أ

َ
َو أ
َ
أ

على أهنا واو العطف دخلت عليها مهزة االستفهام كما  [98: األعرافسورة ] ﴾ٱل ُقَرىٰٓ 
الذي قبله تدخل على مث يف حنو: أمث إذا وقع ومثله: أو كلما ويقوي هذا أن احلرف 

 .(3)والذي بعده وهو الفاء دخلت عليه ألف االستفهام

 حقيق على

َقَّ  ﴿ :(4)قراءة انفع
ِ إَِلَّ ٱۡل  قُوَل لََعَ ٱّللَّ

َ
ٓ أ ن َلَّ

َ
َّ أ على  [105: األعرافسورة ] ﴾َحقِيٌق لََعَ

, فلما اجتمع ايءان ايء على اليت تنقلب مع الضمري ايء, تعدية حقيق إىل ضمري املتكلم
وأصل حقيق أن , أدغم األوىل يف الثانية وفتح ألن اإلضافة أصلها الفتح, وايء املتكلم

 .(5)فحق عليها القول, يتعدى بـ على كما يتعدى واجب بـ على قال تعاىل: فحق علينا

َقَّ  ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا انفع
ِ إَِلَّ ٱۡل  قُوَل لََعَ ٱّللَّ

َ
ٓ أ ن َلَّ

َ
ٰٓ أ سورة ] ﴾َحقِيٌق لََعَ

, على عدم إضافة ايء املتكلم وذلك ألنه عدى حقيق بـ على إىل أن [105: األعراف
وجيوز أن تكون على يف هذا مبعىن الباء كما جاز وقوع الباء يف موضع على يف قوله: وال 
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 .(1)تقعدوا بكل صراط أي: على كل طريق

 ساحر

تُوَك بُِكّلِ ﴿ :(2)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر
 
ٰ سَ يَأ سورة ] ﴾١١٢ ر  َعلِيم  حَّ

ويقويه أنه وصف بـ عليم , ألن فيه معىن املبالغة, على وزن فعال [79يونس: , 112: األعراف
 .(3)فدل على التناهي يف علم السحر وفعال من أبنية املبالغة والتناهي

تُوَك بُِكّلِ َسِٰحر  ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر
 
 َعلِيم  يَأ

 .(5)على وزن فاعل [79يونس: , 112: األعرافسورة ] ﴾١١٢

 تلقف

فُِكونَ ﴿ :(6)قراءة حفص
 
الشعراء: , 69طه: , 117: األعرافسورة ] ﴾فَإِذَا ِهَ تَل َقُف َما يَأ

 .(7)على أنه مستقبل لقف يلقف [45

فُِكونَ ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا حفص
 
ُف َما يَأ , 117: األعرافسورة ] ﴾فَإِذَا ِهَ تَلَقَّ
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 .(1)على أنه مستقبل تتلقف وحذفت إحدى التاءين استخفافا [45الشعراء: , 69طه: 

 سنقتل

ۦ نَِسآَءُهم  قَاَل َسنَق  ﴿ :(2)قراءة انفع وابن كثري وأيب جعفر ِ َتۡح  َنآَءُهم  َونَس  ب 
َ
سورة ] ﴾ُتُل أ

 .(3)من قتل الذي يدل على القلة والكثرة [127: األعراف

ۦ ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا انفع وابن كثري وأيب جعفر ِ تَۡح  َنآَءُهم  َونَس  ب 
َ
قَاَل َسُنَقّتُِل أ

 .(5)من قتل الذي يدل على معىن التكثري مرة بعد مرة [127: األعرافسورة ] ﴾نَِسآَءُهم  

 يعرشون

رُُشونَ ﴿ :(6)قراءة ابن عامر وشعبة لغتان مشهوراتن  [68النحل: , 137: اأَلعراف] ﴾َيع 
 .(7)يقال: عرش يعرش ويعرش

رُِشونَ ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا ابن عامر وشعبة  [68النحل: , 137: اأَلعراف] ﴾َيع 

 .(9)لغتان مشهوراتن يقال: عرش يعرش ويعرش
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 يعكفون

م  ﴿ :(1)قراءة محزة والكسائي وخلف خبلف عن إدريس ٰ قَو 
ْ لََعَ ا تَو 

َ
ٰٓ  فَأ ِكُفوَن لََعَ َيع 

َنام   ص 
َ
َُّهم    أ  .(2)لغتان مشهوراتن يقال: عكف يعكف ويعكف [138: اأَلعراف] ﴾ل

اْ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي والوجه الثاين إلدريس عن خلف تَو 
َ
فَأ

م   ٰ قَو 
َنام   لََعَ ص 

َ
ٰٓ أ ُكُفوَن لََعَ َُّهم    َيع  مشهوراتن يقال: عكف يعكف لغتان  [138: اأَلعراف] ﴾ل

 .(4)ويعكف

 أجنيناكم

نَجٰ ﴿ :(5)قراءة ابن عامر
َ
نَ ِإَوذ  أ على لفظ  [141: األعرافسورة ] ﴾ُكم ّمِن  َءاِل فِر َعو 

 .(6)الواحد

نَ ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن عامر جنَي َنُٰكم ّمِن  َءاِل فِر َعو 
َ
: األعرافسورة ] ﴾ِإَوذ  أ

على لفظ اجلماعة إخبارا عن هللا عن طريق التعظيم هلل واإلكبار له فهو أعظم  [141
 .(8)العظماء
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 يقتلون

َنآَءُكم  يَُسوُمونَُكم  ُسوَٓء ٱل َعَذاِب َيق  ﴿ :(1)قراءة انفع ب 
َ
 [141: األعرافسورة ] ﴾ُتلُوَن أ

 .(2)من قتل يقتل فهو يدل على القلة والكثرة

َنآَءُكم  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا انفع ب 
َ
سورة ] ﴾يَُسوُمونَُكم  ُسوَٓء ٱل َعَذاِب ُيَقّتِلُوَن أ

 .(4)من قتل فيه معىن التكثري قتل بعد قتل [141: األعراف

 دكا

ٓءَ َجَعلَُهۥ ﴿ :(5)قراءة محزة والكسائي وخلف من قوهلم:  [143: األعرافسورة ] ﴾َدَكَّ
 .انتبه للمفعول املطلق, (6)دكاءفالتقدير: جعل اجلبل مثل انقة , هذه انقة دكاء

: األعرافسورة ] ﴾اَجَعلَُهۥ َدّك  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف

أي: جعلها مستوية ال ارتفاع فيها وال , على أنه مصدر دككت األرض دكا [143
 .(8)وقال أبو عبيد: جعله مندكا, قال األخفش: كأنه قال دكه دكا, اخنفاض

 ابلكهف ءدكا
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ٓءَ َجَعلَُهۥ ﴿ :(1)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف على  [98: سورة الكهف] ﴾َدَكَّ
تقدير حذف مضاف تقديره: جعله مثل دكاء وإمنا احتيج إىل هذا اإلضمار ألن اجلبل 

فالتقدير: , مذكر فال حيسن وصف بـ دكاء وهو مؤنث والدكاء: الناقة اليت ال سنام هلا
 .(2)جعله مستواي فإذا جاء وعد ريب

َجَعلَُهۥ ﴿ :(3)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ويعقوب
على أنه مصدر دكه ودل جعله على دكه فعمل يف دكا فهو  [98: سورة الكهف] ﴾اَدّك  

, وجيوز أن يكون مفعوال به على تقدير حذف مضاف أي: جعله ذا دك, مفعول مطلق
 .(4)على احلال فيكون مصدرا يف موضع احلال أي: جعله مدكوكاوجيوز أن يكون نصبه 

 برسااليت

: األعرافسورة ] ﴾بِرَِسٰلََِّت َوبَِكَلِٰم ﴿ :(5)قراءة انفع وابن كثري وأيب جعفر وروح

, ألن رسالة جتري جمرى املصدر وتعمل عمله وإن كانت اهلاء فيها, على التوحيد [144
 .(6)القليل والكثري من جنسهفاملصدر املوحد أبدا إذ يدل على 

 :(7)قراءة أيب عمرو وابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي ورويس وخلف العاشر
ألن موسى أرسل بضروب من , على اجلمع [144: األعرافسورة ] ﴾بِرَِسَٰلَِّٰت َوبَِكَلِٰم ﴿
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 .(1)الرساالت فاختلفت أنواعها فجمع املصدر الختالف أنواعه

 الرشد

لغتان  [146: األعرافسورة ] ﴾َسبِيَل ٱلرََّشدِ ﴿ :(2)والكسائي وخلف العاشرقراءة محزة 
وقيل: من فتح الراء والشني أراد به الدين لقوله: حتروا رشدا أي دينا , يف الصالح والدين

كذا حكى أبو عمرو , ومن ضم الراء: أراد الصالح, وهيء لنا من أمران رشدا أي: دينا
 .(3)يف الفتح والضم

دِ ﴿ :(4)كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر  قراءة سورة ] ﴾َسبِيَل ٱلرُّش 

 .(5) [146: األعراف

 حليهم

ألنه ملا , على اإلتباع [148: األعرافسورة ] ﴾ِمن  ِحلِّيِِهم  ﴿ :(6)قراءة محزة والكسائي
كسر الالم وأتى بعدها ايء مشددة أتبع احلاء ما بعدها من الكسرة والياء فكسرها 

 .(7)ليعمل اللسان عمال واحدا يف الكسرتني والياء بعدها
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 حتتمل وجهني: [148: األعرافسورة ] ﴾يِِهم  ِمن  َحل  ﴿ :(1)قراءة يعقوب

 .األول: أن يكون احللي مفردا أريد به اجلمع

 .(2)الثاين: أن يكون اسم جنس مفرده حلية على حد قمح وقمحة

: األعرافسورة ] ﴾ِمن  ُحلِّيِِهم  ﴿ :(3)ويعقوبقراءة كل القراء عدا محزة والكسائي 

كـ كعب وكعوب وأصله: ُحُلوي فأرادوا إدغام , على أنه مجع حلي على فعول [148
الواو يف الياء للتخفيف فأبدلوا من ضمة الالم كسرة ليصح انقالب الواو إىل الياء 

أصلها فصار فبقيت احلاء مضمومة على , وليصح اإلدغام كما فعلوا يف مرمى واببه
 .(4)حلي

 يرمحنا ربنا

فِر  ََلَا ََلَُكوَننَّ ﴿ :(5)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر قَالُواْ لَئِن لَّم  تَر َح َنا َربََّنا َوَتغ 
على اخلطاب هلل جل وعال وفيه معىن االستغاثة  [149: األعرافسورة ] ﴾١٤٩ِمَن ٱل َخِٰسِيَن 

وربنا على النداء وهو أيضا أبلغ يف الدعاء , والدعاءوالتضرع واالبتهال يف السؤال 
 .(6)واخلضوع
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ْ لَئِن لَّم  يَر َح َنا َربَُّنا ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر قَالُوا
فِر  ََلَا ََلَُكوَننَّ مَِن ٱل َخِٰسِيَن  على اخلرب عن غائب وفيه معىن  [149: األعرافسورة ] ﴾ ١٤٩َوَيغ 

 .(2)وربنا على الفاعلية, اإلقرار ابلعبودية

 ابن أماي 

مِّ ﴿ :(3)قراءة ابن عامر ومحزة والكسائي وخلف العاشر وشعبة
ُ
َن أ سورة ] ﴾قَاَل ٱب 

على أنه ملا مل يدخل الكالم تغيري قبل حذف  [94: طهسورة ] ﴾قَاَل يَب نَُؤمِّ ﴿ [150: األعراف
فاستخف حذف الياء لداللة الكسرة عليها ولكثرة االستعمال فهو نداء , الياء

 .(4)مضاف

مَّ ﴿ :(5)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وحفص وأيب جعفر ويعقوب
ُ
 ﴾قَاَل ٱب َن أ

على جعل االمسني امسا واحدا لكثرة  [94: طهسورة ] ﴾قَاَل يَب َنُؤمَّ ﴿ [150: األعرافسورة ]
فالفتحة يف ابن أم كفتحة التاء يف مخسة , مخسة عشر وبناه على الفتحاالستعمال مبنزلة 

وقيل: من فتح أراد ايبن أمي مث أبدل من كسرة امليم فتحة فانقلبت الياء ألفا مث , عشر
حذفت استخفافا لكثرة االستعمال وألن الفتحة تدل على األلف وفيه بعد ألن ايء 

جيوز هذا على قول من قال: مررت بغالم اي وإمنا , اإلضافة ال حتذف يف غري املنادى
مث حذف الياء لداللة الكسرة عليها وهذا قليل غري جائز واإلثبات , هذا يريد: بغالمي

ألن الياء قد كانت , أكثر وقد أجازوا: مررت ابلقاض وجاءين القاض من غري ايء
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الياء على  فلما دخلتا حذف التنوين وبقيت, حمذوفة للتنوين قبل دخول األلف والالم
 .(1)حذفها

 إصرهم

وهو , على اجلمع [157: األعرافسورة ] ﴾رَُهم  َصٰ َوَيَضُع َعن ُهم  َءا﴿ :(2)قراءة ابن عامر
 .(3)وهو مصدر لكن مجع الختالف ضروب املآمث, مجع إصر

َُهم  َوَيَضُع َعن ُهم  ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا ابن عامر على  [157: األعرافسورة ] ﴾إَِص 
واكتفوا ابلواحد ألنه مصدر يدل على القليل والكثري من جنسه مع إفراد , التوحيد

وال يرتد إليهم , فإضافته إىل مجع تدل على أن املراد به اجلمع حنو: وعلى مسعهم, لفظه
 .(5)طرفهم

 خطيئاتكم

على مجع  [161: األعرافسورة ] ﴾َخِطئَٰٓـُتُكم   ﴿ :(6)قراءة انفع وأيب جعفر ويعقوب
فآثر اجلمع لكثرة , السالمة والتاء مضمومة ألنه مفعول مل يسم فاعله فهو مجع خطية

 .(7)واجلمع املسلم يقع للكثري والقليل, اخلطااي من القوم املضاف إليهم اخلطااي
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ألن الواحد , على التوحيد [161: األعرافسورة ] ﴾َخِطيٓـ َتُُكم   ﴿ :(1)قراءة ابن عامر
أضيف إىل اجلمع فذلك أقوى يف الداللة على اجلمع ألن لكل وقد , يدل على اجلمع

 .(2)وقرأ بضم التاء ألنه مفعول مل يسم فاعله, واحد خطااي

, على اجلمع املكسر خلطيئة [161: األعرافسورة ] ﴾َخَطَٰيُٰكم   ﴿ :(3)قراءة أيب عمرو
اجلمع املسلم ألن اجلمع املكسر أدل على الكثرة من , وآثر ذلك لكسرة اخلطااي منهم

 .(4)ومن الواحد

سورة ] ﴾َخِطئَٰٓـتُِكم   ﴿ :(5)قراءة ابن كثري وعاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر

على تعدية الفعل نغفر إىل خطيئاتكم فهو منصوب والتاء مكسورة يف  [161: األعراف
 .(6)حال النصب ألنه مجع مسلم فهو على األصول

 معذرة

ُبُهم  َعَذاب  لَِم ﴿ :(7)قراءة حفص و  ُمَعّذِ
َ
لُِكُهم  أ ُ ُمه  ِذَرةً ا َشِديد  تَعُِظوَن قَو ًما ٱّللَّ ْ َمع  ا  قَالُوا

كأهنم قالوا: نعتذر منهم , ابلنصب على املصدر [164: األعرافسورة ] ﴾إََِلٰ َرّبُِكم  
وجيوز أن يكون قد وقع ذلك منهم على , فكأنه خرب مستأنف وقوعه منهم, اعتذارا
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 .(1)اعتذران اعتذارامعىن: 

ُبُهم  َعَذاب  ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا حفص و  ُمَعّذِ
َ
لُِكُهم  أ ُ ُمه  ا لَِم تَعُِظوَن قَو ًما ٱّللَّ

ِذَرةٌ إََِلٰ َرّبُِكم  َشِديد   ْ َمع  , على إضمار مبتدأ دل عليه الكالم [164: األعرافسورة ] ﴾ا  قَالُوا
 .(3)أمر قد مضى منهم فعله فهو, كأهنم قالوا: موعظتنا معذرة هلم

 بئيس

 بَِعَذابِۢ ﴿ :(4)قراءة انفع وهشام خبلفه وأيب جعفر
ْ ِيَن َظلَُموا نَا ٱَّلَّ َخذ 

َ
سورة ] ﴾يِۢس ِب َوأ

, بغري مهز ألن أصله فعل ماضي نقل إىل التسمية فوصف به العذاب [165: األعراف
اهلمزة استخفافا  ألنه منقول من بيس لكن أسكنت , فأصله أن يكون هبمزة مكسورة

وكانت اهلمزة أوىل ابإلسكان لثقلها وصعوبة النطق هبا مع كسرها , كما قالوا: عِلم عْلم
 .(5)فلما سكنت خففت ابلبدل بياء لكسوهنا وانكسار ما قبلها, وكسر ما قبلها

 بَِعَذابِۢ ﴿ :(6)قراءة ابن عامر خبلفه عن هشام
ْ ِيَن َظلَُموا نَا ٱَّلَّ َخذ 

َ
سورة ] ﴾ِۢسئ   ِب َوأ

على كسر الباء لكسر حرف احللق بعدها وأصلها: الفتح يف قولك: بئس  [165: األعراف
وأسكن اهلمزة على األصل بعد نقلها من الكسر , كما قالوا: َشهد وِشهد, الرجل يبئس
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 .(1)فكأنه كره أن يغريها ابلتخفيف والبدل وقد غريت من احلركة إىل السكون

ُمواْ بَِعَذابِۢ ﴿ :(2)قراءة شعبة
ِيَن َظلَ نَا ٱَّلَّ َخذ 

َ
على فتح  [165: األعرافسورة ] ﴾ـ َِۢسَبي  َوأ

وعلى وزن فيعل على إحلاقه بـ جعفر كضيغم وهو صفة , كـ: شهد, الباء على األصل
 .(3)للعذاب أيضا

قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن ذكوان وحفص ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف 
 بَِعَذابِۢ َب ﴿ :(4)وجهه الثاينالعاشر وشعبة يف 

ْ ِيَن َظلَُموا نَا ٱَّلَّ َخذ 
َ
: األعرافسورة ] ﴾يِۢس  َِوأ

حكى أبو زيد: بئس الرجل , على جعله مصدر وصف به العذاب من بيئس [165
والتقدير: بعذاب ذي بئيس أي: , حنو: النذير والنفري, واملصدر على فعيل كثري, بئيسا

وقيل: إن بئيسا اسم فاعل من بؤس الرجل إذا  , لبئسذي بؤس ألن بؤسا أيضا مصدر 
 .(5)فيكون بئيس اسم فاعل من بؤس ويكون معناه: بعذاب شديد, كان شديد البأس

 ميسكون

ِيَن ُيم  ﴿ :(6)قراءة شعبة من أمسك  [170:األعرافسورة ] ﴾ِسُكوَن بِٱل ِكَتٰبِ َوٱَّلَّ
 .(7)ميسك
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ِينَ ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا شعبة ُكوَن بِٱل ِكَتٰبِ  َوٱَّلَّ من  [170:األعرافسورة ] ﴾ُيَمّسِ
فالتمسك , على التكثري والتكرير للتمسك بكتاب هللا ودينه, مسك األمر أي: لزمه

 .(2)بكتاب هللا والدين حيتاج إىل املالزمة والتكرير لفعل ذلك فالتشديد يدل عليه

 ذريتهم

ألن الذرية تقع , على التوحيد [21الطور: , 41يس: , 172: األعرافسورة ] ﴾ُذّرِيََّتُهم  ﴿
موضع الطور: منصوب ألنه مفعول , وفتح التاء ألنه مفعول به, للواحد واجلمع

 .(3)أحلقنا

﴿ ٰ ألنه ملا كانت , على اجلمع [21الطور: , 41يس: , 172: األعرافسورة ] ﴾م  تِهِ ُذّرِيَّ
الكلمة إىل معناها املقصود فجمع ليخلص , الذرية تقع للواحد أتى بلفظ ال يقع للواحد

ألن ظهور بين آدم استخرج منها ذرايت كثرية , وهو اجلمع, إليه ال يشركها فيه شيء
واجلمع ابلتاء , متناسبة أعقااب بعد أعقاب ال يعلم عددهم إال هللا فجمع هلذا املعىن

به وكسرت التاء يف اجلمع ألنه مفعول , واأللف يقع للتكثري على تقدير مجع بعد مجع
موضع الطور: لكثرة ذرية املؤمنني , فاخلفض فيه كالنصب, ألنه مجع على حد التثنية

 .(4)فحمل على املعىن فكسرت التاء ألنه مجع مسلم منصوب بـ أحلقنا

قرأ ابن كثري والكوفيون بغري ألف على التوحيد يف الثالثة مع فتح التاء وافقهم أبو 
على اجلمع مع كسر التاء يف املواضع عمرو على حرف يس وقرأ الباقون ابأللف 
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 .(1)الثالثة

 تقولوا

ْ يَو َم ٱل قَِيَٰمةِ إِنَّا ُكنَّا َعن  َهَٰذا َغٰفِلنَِي ﴿ :(2)قراءة أيب عمرو ن َيُقولُوا
َ
ْ  ١٧٢أ و  َيُقولُٓوا

َ
 ﴾أ

 .(3)ردمها على لفظ الغيبة املتكرر قبله وبعده [173, 172: األعرافسورة ]

ْ يَو َم ٱل قَِيَٰمةِ إِنَّا ُكنَّا َعن  َهَٰذا َغٰفِلنَِي ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو  ن َتُقولُوا
َ
أ

و  َتُقولُٓواْ  ١٧٢
َ
ردمها على لفظ اخلطاب املتقدم من قول هللا أو  [173, 172: األعرافسورة ] ﴾أ

 .(5)هو من قول املالئكة

 يلحدون

ِيَن ﴿ :(6)قراءة محزة من حلد  [40فصلت: , 180: األعرافسورة ] ﴾يَل َحُدونَ ٱَّلَّ
 .(7)الثالثي

ِيَن يُل ِحُدونَ ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا محزة من  [40فصلت: , 180: األعرافسورة ] ﴾ٱَّلَّ
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 .(1)ومها لغتان, وهو أكثر يف االستعمال, أحلد الرابعي

 يلحدون

 .(3) [103: النحلسورة ] ﴾يَل َحُدونَ ﴿ :(2)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر

: النحلسورة ] ﴾يُل ِحُدونَ ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر

103] (5). 

 ويذرهم

ۥ  ﴿ :(6)قراءة انفع وابن كثري وابن عامر وأيب جعفر ُ فَََل َهادَِي ََلُ لِِل ٱّللَّ َمن يُض 
َمُهوَن  َيٰنِِهم  َيع  على اإلخبار من هللا عن نفسه وهو  [186: األعرافسورة ] ﴾١٨٦َونََذرُُهم  ِِف ُطغ 

 .(7)خروج من لفظ غيبة إىل لفظ إخبار

ۥ  َويََذرُُهم  ِِف ﴿ :(8)عاصم ويعقوبو  أيب عمرو قراءة ُ فَََل َهادَِي ََلُ لِِل ٱّللَّ َمن يُض 
َمُهوَن  َيٰنِِهم  َيع  القطع والرفع على , على لفظ الغيبة [186: األعرافسورة ] ﴾١٨٦ُطغ 
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 .(1)أو وهللا يذرهم, واالستئناف على معىن: ولكن نذرهم

ۥ  َوَيَذر  ﴿ :(2)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر ُ فَََل َهادَِي ََلُ لِِل ٱّللَّ ُهم  ِِف َمن يُض 
َمُهوَن  َيٰنِِهم  َيع  عطفا على موضع الفاء ألن موضعها وما  [186: األعرافسورة ] ﴾١٨٦ُطغ 

جواب الشرط فجعاله كالما متصال بعضه ببعض غري منقطع مما بعدها جزم إذ هي 
 .(3)قبله

 شركاء

ٓ َءاتَىُٰهَما   َك  َجَعََل ََلُۥ ُِش  ﴿ :(4)قراءة انفع وشعبة وأيب جعفر : األعرافسورة ] ﴾فِيَما

على أنه مصدر وقدر حذف مضاف تقديره: جعال له ذا شرك , على وزن فعال [190
 .(5)شركاأو ذوي شرك أو: جعال لغريه 

ٓ َءاتَىُٰهَما  ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا انفع وشعبة وأيب جعفر َكَٓء فِيَما  ﴾َجَعََل ََلُۥ ُُشَ

 .(7)على أنه مجع شريك, على وزن فعالء [190: األعرافسورة ]

 يتبعهم, يتبعوكم
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َعَرآُء يَت  ﴿ [193: اأَلعراف] ﴾َبُعوُكم   ََل يَت  ﴿ :(1)قراءة انفع  [224: الشعراءسورة ] ﴾َبُعُهمُ َوٱلشُّ

, حكى أبو زيد: رأيت القوم فاتبعتهم إذا سببقوك فأسرعت حنوهم وتبعتهم مثله, لغتان
 .(2)واتبعه إذا مضى خلفه فأدركه, وقيل: تبعه إذا مضى خلفه ومل يدركه

َعَرآُء ﴿ [193: اأَلعراف] ﴾ََل يَتَّبُِعوُكم   ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا انفع  ﴾يَتَّبُِعُهمُ َوٱلشُّ

 .(4) [224: الشعراءسورة ]

 نبطش, يبطش, يبطشون

ن َيب ُطَش ﴿ [195: اأَلعراف] ﴾ُشوَن بَِها  َيب طُ ﴿ :(5)قراءة أيب جعفر
َ
: القصصسورة ] ﴾أ

 .(6)لغتان [16: الدخانسورة ] ﴾يَو َم َنب ُطُش ﴿ [19

ٓ  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر ن َيب ِطَش ﴿ [195: اأَلعراف] ﴾َيب ِطُشوَن بَِها
َ
 ﴾أ

 .(8)لغتان [16: الدخانسورة ] ﴾يَو َم َنب ِطُش ﴿ [19: القصصسورة ]

 وليي هللا
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َل ٱل ِكَتَٰب  ﴿ :(1)قراءة السوسي خبلفه ِي نَزَّ ُ ٱَّلَّ وفيها  [196: األعرافسورة ] ﴾إِنَّ َوِِلَّ ٱّللَّ
 خترجيان:

والياء اليت هي الم الكلمة حمذوفة ومنع األول: أن ايء فعيل مدغمة يف ايء املتكلم 
 .من العكس

واألصل: إن وليا , الثاين: أن يكون ويل اسم إن نكرة غري مضاف إىل ايء املتكلم
ويكون من اإلخبار عن نكرة مبعرفة وهو , هللا مث حذف التنوين اللتقاء الساكنني

 .(2)وارد

ُ ﴿ :(3)قراءة السوسي خبلفه ِ ٱّللَّ َل ٱل ِكَتَٰب  إِنَّ َوِِلّ ِي نَزَّ على  [196: األعرافسورة ] ﴾ٱَّلَّ
إسكان ايء املتكلم فالتقت مع الم التعريف فحذفت اللتقاء الساكنني وبقيت الكسرة 

 .(4)تدل عليها حنو: إن غالِم الرجل

َل ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا السوسي والوجه الثالث للسوسي ِي نَزَّ ُ ٱَّلَّ  إِنَّ َوَيِّۧـِل ٱّللَّ
على إضافة ويل إىل ايء املتكلم املفتوحة فأضاف الويل إىل  [196: األعرافسورة ] ﴾ٱل ِكَتَٰب  

 .(6)نفسه

 طائف
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ُهم  َطي  ﴿ :(1)قراءة أيب عمرو وابن كثري والكسائي ويعقوب ي َطٰنِ إِذَا َمسَّ  ﴾ف  ّمَِن ٱلشَّ

ويقال طاف , على أنه مصدر طاف يطيف طيفا مثل: كال يكيل [201: األعرافسورة ]
 .(2)يطوف مثل قال يقول فيكون طيف خمففا من طيف كـ ميت وميت

ُهم  ﴿ :(3)قراءة انفع وابن عامر وعاصم ومحزة وأيب جعفر وخلف العاشر إِذَا َمسَّ
ي َطٰنِ  , على فاعل على أنه مصدر كالعافية والعاقبة [201: األعرافسورة ] ﴾َطٰٓئِف  ّمَِن ٱلشَّ

وأطاف , وقيل: طاف يطوف طوفا إذا أقبل وأدبر, فاعل وفعل أكثر يف املصادر من
وطاف اخليال يطونف إذا أمل يف , يطيف إذا جعل يستدير ابلقوم وأيتيهم من نواحيهم

وقيل: الطائف ما طاف به من وسوسة الشيطان والطيف من اللمم واملس , املنام
 .(4)نسانوقال الكسائي: الطيف اللهو والطائف: كل ما طاف حول اإل, واجلنون

 ميدوهنم

وَن ﴿ :(5)قراءة انفع وأيب جعفر ُِصُ ِ ُثمَّ ََل ُيق  َغّ
وَنُهم  ِِف ٱل  َوُٰنُهم  يُِمدُّ : اأَلعراف] ﴾٢٠٢ِإَوخ 

أمنا مندهم به وقال: وأمددانهم وقال يف الشر: وميدهم يف , من أمد, لغتان [202
 .(6)يقال: مددت يف الشر وأمددت يف اخلري, طغياهنم

وَن ﴿ :(7)القراء عدا انفع وأيب جعفرقراءة كل  ُِصُ ِ ُثمَّ ََل ُيق  َغّ
وَنُهم  ِِف ٱل  َوُٰنُهم  َيُمدُّ ِإَوخ 
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 .(1)من مدَّ  [202: اأَلعراف] ﴾٢٠٢
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 سورة األنفال

 مردفني

ل ف  ﴿ :(1)قراءة انفع وأيب جعفر ويعقوب
َ
َدفنَِي  بِأ : األنفالسورة ]﴾٩ّمَِن ٱل َمَلٰٓئَِكةِ ُمر 

ألن الناس الذين قاتلوا يوم بدر أدرفوا أبلف من , البناء ملا مل يسم فاعلهعلى  [9
أي: , وقيل: هو حال من الضمري املنصوب يف ممدكم, فـ مردفني نعت لـ ألف, املالئكة

 .(2)ممدكم يف حال إردافكم

ل ف  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا انفع وأيب جعفر ويعقوب
َ
دِفنَِي  بِأ ّمَِن ٱل َمَلٰٓئَِكةِ ُمر 

أي: أبلف من , فجعله صفة لـ ألف, على البناء ملا مسي فاعله [9: األنفالسورة ]﴾٩
وقيل: أبلف من املالئكة مردفني غريهم , أيتون لنصركم بعدكم, املالئكة مردفني لكم

 .(4)خلفهم لنصركم فاملفعول حمذوف

 يغشيكم النعاس

َمَنة  َشٰ إِذ  َيغ  ﴿ :(5)عمروقراءة ابن كثري وأيب 
َ
 [11: األنفالسورة ] ﴾ّمِن هُ  ُكُم ٱَلَُّعاُس أ

 .(6)على إضافة الفعل إىل النعاس فرفعه به

                                                           
 . 5/1716, النشر 304انظر: السبعة ص( 1)

 . 1/489انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1716, النشر 304انظر: السبعة ص( 3)

 . 1/489انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1716, النشر 304انظر: السبعة ص( 5)

 . 490, 1/489انظر: الكشف ( 6)



277 

 

َمَنة  إِذ  ُيغ  ﴿ :(1)قراءة انفع وأيب جعفر
َ
على  [11: األنفالسورة ] ﴾ّمِن هُ  ِشيُكُم ٱَلَُّعاَس أ

 .(2)وهو من أغشى, إليهفنصب النعاس لتعدي الفعل , إضافة الفعل إىل هللا

إِذ  ﴿ :(3)قراءة ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
َمَنة  
َ
يُكُم ٱَلَُّعاَس أ وهو من , على إضافة الفعل إىل هللا [11: األنفالسورة ] ﴾ّمِن هُ  ُيَغّشِ

 .(4)غشَّى

 موهن كيد

نَّ ﴿ :(5)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر
َ
َ ُموّهِن  َوأ  ﴾١٨ٱل َكٰفِرِيَن  َكي دَ  ٱّللَّ

على أنه اسم فاعل من وهنت الشيء ويف التشديد معىن التكرير فهو  [18: األنفالسورة ]
 .(6)توهني بعد توهني

َ ُموهُِن َكي ِد ٱل َكٰفِرِيَن ﴿ :(7)قراءة حفص نَّ ٱّللَّ
َ
على أنه  [18: األنفالسورة ] ﴾ ١٨َوأ

 .(8)واإلضافة على التخفيف, اسم فاعل من أوهن

َ ﴿ :(9)قراءة ابن عامر وشعبة ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر نَّ ٱّللَّ
َ
َوأ
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والتنوين على , على أنه اسم فاعل من أوهن [18: األنفالسورة ] ﴾ ١٨ٱل َكٰفِرِيَن  َكي دَ  ُموهِن  
 .(1)الكيداألصل يف اسم الفاعل إذا أريد به االستقبال أو احلال ونصب به 

 وأن هللا مع املؤمنني

ِمننَِي ﴿ :(2)قراءة انفع وابن عامر وحفص وأيب جعفر َ َمَع ٱل ُمؤ  نَّ ٱّللَّ
َ
سورة ] ﴾١٩َوأ

, على تقدير الالم ف أن هللا يف موضع نصب حبذف حرف اجلر منها [19: األنفال
 .(3)والتقدير: ولن تغىن عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وألن هللا مع املؤمنني

 :(4)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وشعبة ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
مِننَِي ﴿ َ َمَع ٱل ُمؤ  على االبتداء واالستئناف وفيه معىن التوكيد  [19: األنفالسورة ] ﴾١٩ِإَونَّ ٱّللَّ

فقولك: , لنصرة هللا للمؤمنني ألن أن إمنا تكسر يف االبتداء لتوكيد ما بعدها من اخلرب
إن زيدا منطق آكد يف كونه وحدوثه من قولك: زيد منطلق ألن إن املكسورة تصلح 

 .(5)جلواب القسم والقسم يؤكد ما أييت بعده من املقسم عليه

 يعملون بصري

َملُوَن بَِصي  فَإِِن ٱنتَ ﴿ :(6)قراءة رويس َ بَِما َتع  ْ فَإِنَّ ٱّللَّ ا على  [39: األنفالسورة ] ﴾٣٩َهو 
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 .(1)اخلطاب

َ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا رويس ْ فَإِنَّ ٱّللَّ ا َملُوَن بَِصي  فَإِِن ٱنَتَهو  سورة ] ﴾٣٩ بَِما َيع 

 .(3)على الغيب [39: األنفال

 ابلعدوة

َوةِ ﴿ :(4)قراءة ابن كثري وأيب عمرو ويعقوب  [42: املوضعان :األنفالسورة ] ﴾بِٱل عِد 

 .(5)بن حيىي: الضم أكثر اللغتني وقال أمحد, والكسر أشهر عند األخفش, لغتان

َوةِ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو ويعقوب  :األنفالسورة ] ﴾بِٱل ُعد 

 .(7) [42: املوضعان

 حي

َمن  ﴿ :(8)قراءة انفع والبزي وقنبل خبلفه وشعبة وأيب جعفر ويعقوب وخلف العاشر
وقد ذكر سيبويه أحييا وأحيية , أتى ابلفعل على أصله [42: األنفالسورة ] ﴾َعن  بَّيَِنة ِۗ  ـِۧيَ حَ 

ابإلظهار وقالوا: أعيياء فلم يدغموا وإن كانت حركة الالم ال تتغري كلك مل يدغموا يف 
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 .(1)حي ألن حركة الالم قد تتغري مع املضمر

 :(2)قراءة قنبل يف وجهه الثاين وأيب عمرو وابن عامر وحفص ومحزة والكسائي
ألن الياء األوىل من حي يلزمها الكسر كما يلزم  [42: األنفالسورة ] ﴾َعن  بَّيِنَة ِۗ َمن  َۡحَّ ﴿

عني عضضت ومشمت فصارت بلزوم احلركة هلا كغريها من حروف السالمة فصارت  
أجرى هذا جمراه فأدغم إذ صارت الياء األوىل ابحلركة , كالصحيح يف حنو: شم وعض

الم الفعل جاز اإلدغام وإذا مل تلزم احلركة مل حيسن فإذا لزمت احلركة , يف حكم الصحيح
 .(3)اإلدغام

 يتوىف

ْ ٱل َمَلٰٓئَِكةُ ﴿ :(4)قراءة ابن عامر ِيَن َكَفُروا على  [50: األنفالسورة ] ﴾إِذ  َتتََوَّفَّ ٱَّلَّ
 .(5)أتنيث لفظ املالئكة

ْ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا ابن عامر ِيَن َكَفُروا : األنفالسورة ] ﴾ٱل َمَلٰٓئَِكةُ  إِذ  َيَتَوَّفَّ ٱَّلَّ

وهو يف احلجة , وألن أتنيث املالئكة غري حقيقي, ألنه قد فرق بني الفعل والفاعل [50
 .(7)مثل: فنادته املالئكة وانداه
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 وال حيسنب

ْ  ﴿ :(1)بن عامر وحفص ومحزة وأيب جعفرقراءة ا ْ َسَبُقوٓا ِيَن َكَفُروا  ﴾َوََل ََي َسََّنَّ ٱَّلَّ

واملفعول األول , على لفظ الغيبة لتقدم ذكر الذين كفروا وهم الفاعلون [59: األنفالسورة ]
, والتقدير: وال حيسنب الذين كفروا أنفسهم سبقوا, لـ حيسنب مضمر وسبقوا املفعول الثاين

وجيوز أن يضمر مع سبقوا أن فتسد مسد املفعولني والتقدير: وال حيسنب الذين كفروا 
وجيوز: أن , هو مثل: أحسب الناس أن يرتكوا يف سد مسد املفعولنيأنفسهم أن سبقوا ف

عليه السالم والتقدير: وال حيسنب حممد الذين كفروا يكون الفاعل ملن قرأ ابلياء النيب 
 .(2)سبقوا

ْ  ﴿: (3)قراءة إدريس خبلفه ِيَن َكَفُرواْ َسَبُقوٓا  .(4) [59: األنفالسورة ] ﴾َوََل ََي ِسََّنَّ ٱَّلَّ

والكسائي ويعقوب وخلف العاشر خبلف عن  انفع وابن كثري وأيب عمروة قراء
ْ  سِ َوََل ََت  ﴿ :(5)إدريس ِيَن َكَفُرواْ َسَبُقٓوا على اخلطاب للنيب صلى  [59: األنفالسورة ] ﴾ََّنَّ ٱَّلَّ

 .(6)هللا عليه وسلم والذين كفروا وسبقوا مفعوالن لـ حيسب

ْ  َوََل ََت َسََّنَّ ﴿: (7)قراءة شعبة ِيَن َكَفُرواْ َسبَُقٓوا  .(1) [59: األنفالسورة ] ﴾ٱَّلَّ
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 ابلنور سنبوال حت

ْ ﴿: (2)قراءة ابن عامر ومحزة ِيَن َكَفُروا على جعل  [57: النورسورة ] ﴾َوََل ََي َسََّنَّ ٱَّلَّ
وتقدير: ال حيسنب حممد الذين  , فاعل احلسبان النيب صلى هللا عليه وسلم لتقدم ذكره

وجيوز: أن يكون فاعل احلسبان الذين  , والذين ومعجزين مفعوال حسب, كفروا معجزين
كفروا على أن يكون املفعول األول حمذوفا تقديره: ال حيسنب الذين كفروا أنفسهم 

 .(3)معجزين

ْ ﴿: (4)قراءة إدريس خبلفه ِيَن َكَفُروا على ظاهر  [57: النورسورة ] ﴾َوََل ََي ِسََّنَّ ٱَّلَّ
والذين كفروا ومعجزين , صلى هللا عليه وسلم وهو الفاعل النص على اخلطاب للنيب

 .(5)مفعوال حسب

قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو والكسائي ويعقوب وخلف العاشر خبلف عن 
ْ ﴿: (6)إدريس ِيَن َكَفُروا  .(7) [57: النورسورة ] ﴾َوََل ََت ِسََّنَّ ٱَّلَّ

ْ َوََل ََت َسََّنَّ ﴿: (8)قراءة عاصم وأيب جعفر ِيَن َكَفُروا  .(1) [57: النورسورة ] ﴾ٱَّلَّ
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 إهنم ال يعجزون

 ﴿: (2)قراءة ابن عامر
َ
ِجُزونَ أ على إضمار الالم  [59: األنفالسورة ] ﴾٥٩ نَُّهم  ََل ُيع 

ألهنم , واملعىن: ال حيسنب الكفار أنفسهم فاتوا, أي: سبقوا ألهنم ال يعجزون, وحذفها
يف موضع نصب حلذف الالم أو يف موضع خفض فـ أن , أي: ال يفوتون, ال يعجزون

 .(3)على إعمال الالم لكثرة حذفها مع أن وهو مروي عن اخلليل والكسائي

ِجُزونَ ﴿: (4)قراءة كل القراء عدا ابن عامر على  [59: األنفالسورة ] ﴾٥٩ إِنَُّهم  ََل ُيع 
 .(5)وفيه معىن التأكيد, االستئناف والقطع مما قبله

 ترهبون به

ِ ﴿ :(6)رويسقراءة  على التعدية  [60: األنفالسورة ] ﴾تَُرّهُِبوَن بِهِۦ َعُدوَّ ٱّللَّ
 .(7)ابلتضعيف

ِ ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا رويس على  [60: األنفالسورة ] ﴾تُر هُِبوَن بِهِۦ َعُدوَّ ٱّللَّ
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 .(1)التعدية ابهلمز

 يكن منكم

ِإَون يَُكن ﴿ :(2)العاشرقراءة أيب عمرو وعاصم ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف 
ل ف  
َ
ْ أ لُِبٓوا ْ ّمِنُكم ّمِاْئَة  َيغ  ِيَن َكَفُروا على التذكري للتفريق بني  [65: األنفالسورة ] ﴾ا ّمَِن ٱَّلَّ
وهذا ضد قوله: فله , وألن املخاطبني مذكرون فردوه على املعىن, املؤنث وفعله بـ منكم

حقه عشرة أمثاهلا فإمنا أنث ألن األمثال عشر أمثاهلا فأنث العدد واألمثال مذكر وكان 
وكذلك هذا , فحمل احلسنات على معىن األمثال ال على لفظها, يف املعىن احلسنات

 .(3)محل على التذكري على معىن املائة ال على لفظها

لُِبٓواْ ﴿ :(4)قراءة انفع وابن كثري وابن عامر وأيب جعفر ِإَون تَُكن ّمِنُكم ّمِاْئَة  َيغ 
ل ف  
َ
ْ أ ِيَن َكَفُروا  .(5)محال على أتنيث لفظ املائة [65: األنفالسورة ] ﴾ا ّمَِن ٱَّلَّ

 ضعفا

ف  ﴿ :(6)قراءة عاصم ومحزة وخلف نَّ فِيُكم  َضع 
َ
لغتان  [66: األنفالسورة ] ﴾ا  وََعلَِم أ

 .(7)كالفقر والفقر مصدران لـ: فقر, مبعىن والفعل: ضعف, مصدران
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نَّ فِيُكم  ُضَعفَ  وََعلِمَ ﴿ :(1)قراءة أيب جعفر
َ
ٓ أ مجعا على فعالء  [66: األنفالسورة ] ﴾َء  ا

 .(2)كـ ظريف وظرفاء

نَّ ﴿ :(3)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر والكسائي ويعقوب
َ
وََعلَِم أ

ف   كالفقر والفقر , مبعىن والفعل: ضعف, لغتان مصدران [66: األنفالسورة ] ﴾ا  فِيُكم  ُضع 
 .(4)مصدران لـ: فقر

 يكن منكم

فَإِن يَُكن ّمِنُكم ّمِاْئَة  َصابَِرة  ﴿ :(5)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر
  ِ لُِبواْ ِماْئَتَني   .(6)على الرد على معىن املائة وألنه قد فرق بـ منكم [66: األنفالسورة ] ﴾َيغ 

فَإِن تَُكن ﴿ :(7)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ويعقوب
  ِ لُِبواْ ِماْئَتَني  وقرأ أبو عمرو , محال على لفظ املائة [66: األنفالسورة ] ﴾ّمِنُكم ّمِاْئَة  َصابَِرة  َيغ 

ابلتاء يف الثاين لقوله: صابرة فأكد لفظ التأنيث بتأنيث الصفة فقوي لفظ التأيث فيه 
 .(8)خبالف األول
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 يكون له أسرى

ىٰ ﴿ :(1)قراءة أيب عمرو ويعقوب َ ۡس 
َ
ۥٓ أ ن تَُكوَن ََلُ

َ
 [67: األنفالسورة ] ﴾َما ََكَن َِلَِبّ  أ

وأسرى قياس فعيل , (2)أال ترى أن فيه ألف التأنيث, على التأنيث لتأنيث لفظ األسرى
 .(3)مبعىن مفعول دال على أنه كـ جريح وجرحى

ن تَُكوَن ََلُۥَما َكَ ﴿ :(4)قراءة أيب جعفر
َ
َسٰ  َن َِلَِبّ  أ

ُ
على  [67: األنفالسورة ] ﴾َرىٰ أ

كما شبهوا به كسالن فجمعوه على  , التشبيه بـ كسالن فجمعوه على فعاىل كـ كساىل
 .(5)كسلى

ۥٓ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو وأيب جعفر ويعقوب ن يَُكوَن ََلُ
َ
َما ََكَن َِلَِبّ  أ

ىٰ  َ ۡس 
َ
وأيضا , ألن املراد به الرجالمحال على تذكري معىن األسرى  [67: األنفالسورة ] ﴾أ

وقوى التذكري فيه أنك ال خترب عن األسرى بلفظ , فقد فرق بني املؤنث وفعله بقوله: له
 .(7)التأنيث لو قلنا: األسرى يفنت مل جيز ألن املراد به املذكرون

 من األسرى
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َسٰ ﴿ :(1)قراءة أيب عمرو وأيب جعفر
ُ , وزن فعاىلعلى  [70:األنفالسورة ] ﴾َرىٰٓ ّمَِن ٱِل 

فكل واحد مشبه , شبهه بـ كساىل كما قالوا: كسلى يف اجلمع على التشبيه بـ أسرى
وذلك أن الكسل أمر يدخل , وإمنا اشتبها ألن معىن هذا متقارب, ابآلخر حممول عليه

فلما اتفقا يف املعىن , كذلك األسر يدخل عليه بغري شهوته, على اإلنسان بغري شهوته
فباب أسري أن جيمع على أسرى كـ , فحمل كل على اآلخر يف اببهامتزجا يف اجلمع 

وقال , جريح وجرحى وابب كسالن أن جيمع على كساىل كـ سكران وسكارى
 .(2)األخفش: األسرى الذين مل يدخلوا يف واثق واألسارى الذين دخلوا يف الواثق

ىٰٓ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو وأيب جعفر َ ۡس 
َ  [70:األنفالسورة ] ﴾ّمَِن ٱِل 

وذلك ألن فعيال إذا كان مبعىن مفعول فبابه يف اجلمع فعالء , على األصل يف ابب أسري
قالوا: مريض , وقد أدخلوا يف فعالء ما ليس مبعىن مفعول على التشبيه يف اللفظ واملعىن

ومرضى وميت وموتى وذلك أهنا أشبهت يف اللفظ قولك: أسري وجريح وقتيل ألهنا  
 .(4)وأشبهتها يف املعىن ألهنا كلها علل ابتلوا هبا وهم كارهون هلا, على وزن فعيلكلها 

 واليتهم

من وليت الشيء إذا توليته  [72: األنفالسورة ] ﴾َما لَُكم ّمِن وَِلَٰيتِِهم﴿ :(5)قراءة محزة
 .(6)فهو مصدر من الويل, يقال: هو ويل بني الوالية
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على جعله  [72: األنفالسورة ] ﴾لَُكم ّمِن َوَلَٰيتِِهم َما﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا محزة
إذا كان الويل مبعىن , يقال: هو موىل بني الوالية وهو ويل بني الوالية, مصدرا ملوىل

 .(2)املوىل

 الوالية

ِ ﴿ :(3)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر  [44: الكهفسورة ] ﴾ُهَنالَِك ٱل وَِلَٰيُة ّلِلَّ

 .(4)والكتابة واإلمارة واخلالفة على جعله كاجلباية

ِ ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر سورة ] ﴾ُهَنالَِك ٱل َوَلَٰيُة ّلِلَّ

قال يونس: ما كان هلل , ومعناه عند أيب عبيد: التويل, على أنه مصدر الويل [44: الكهف
يقول: هو , األمر فهو ابلكسرفهو والية ابلفتح من الوالية من الدين وما كان من والية 

وقال بعض أهل اللغة: الوالية ابلفتح النصر هم , وال متمكن الوالية وهو ويل بني الوالية
وقيل: لغتان , أهل والية عليك أي: متناصرون عليك والوالية ابلكسر والية السلطان

 .(6)مبعىن كالوكالة والوكالة والوصاية والوصاية
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 التوبةسورة 

 أميان هلم

على أنه مصدر أمنته من  [12: التوبةسورة ] ﴾إِنَُّهم  ََلٓ إِيَمَٰن لَُهم  ﴿ :(1)قراءة ابن عامر
ويبعد أن , وقيل: ال يوفون ألحد أبمان يعقدونه له, األمان أي: ال يؤمنون يف أنفسهم

 .(2)يكون من اإلميان الذي هو التصديق ألنه قد وصفهم ابلكفر قبله

ي َمَٰن لَُهم  ﴿ :(3)عامر قراءة كل القراء عدا ابن
َ
على أنه  [12: التوبةسورة ] ﴾إِنَُّهم  ََلٓ أ

 .(4)مجع ميني

 مساجد هللا

ْ َمس  ﴿ :(5)قراءة ابن كثري وأيب عمرو ويعقوب ُمُروا ن َيع 
َ
ِكنَِي أ ِ َما ََكَن لِل ُمش   ﴾ِجَد ٱّللَّ

 .(6)على التوحيد على أنه املسجد احلرام [17: التوبةسورة ]

ُمُرواْ ﴿ :(7)القراء عد ابن كثري وأيب عمرو ويعقوبقراءة كل  ن َيع 
َ
ِكنَِي أ َما ََكَن لِل ُمش 
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 ِ  .(1)ابجلمع على العموم [17: التوبةسورة ] ﴾َمَسِٰجَد ٱّللَّ

 وعمارة, سقاية

َجَعل ُتمُ ﴿ :(2)قراءة ابن وردان خبلفه
َ
ٰ ُسقَ  ۥ۞أ ََرامِ ى ِجِد ٱۡل  َآّجِ وََعَمَرةَ ٱل َمس  سورة ] ﴾َة ٱۡل 

واألصل: , ق وعامر كما يقال: قاض وقضاة ورام ورماةعلى أهنما مجع سا [19: التوبة
سقية فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وال حاجة يف هذه القراءة إىل تقدير 

 .(3)حذف مضاف

َآّجِ ﴿ :(4)قراءة كل القراء والوجه الثاين البن وردان َجَعل ُتم  ِسَقايََة ٱۡل 
َ
وَِعَماَرةَ ۞أ

ََرامِ  ِجِد ٱۡل  كالصيانة والوقاية , على أهنما مصدرين على فعالة [19: التوبةسورة ] ﴾ٱل َمس 
ومل تقلب الياء مهزة لتحصنها بتاء التأنيث خبالف رداء وعباءة لطروء اتء , والتجارة

وعلى هذه القراءة البد من حذف مضاف إما من األول وإما من الثاين , التأنيث فيها
والتقدير: أجعلتم أهل سقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام كمن , يتصادق اجملعوالنل

 .(5)أو أجعلتم السقاية والعمارة كإميان من آمن أو كعمل من آمن, آمن

 وعشريتكم

على اجلمع ألن لكل واحد من  [24: التوبةسورة ] ﴾تُُكم  وََعِشيَرٰ ﴿ :(6)قراءة شعبة
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أن العرب ال جتمع عشرية إال على عشائر وال جتمع  وحكى األخفش, املخاطبني عشرية
 .(1)ابأللف والتاء مساعا

ألن , على التوحيد [24: التوبةسورة ] ﴾وََعِشَيتُُكم  ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا شعبة
 .(3)العشرية واقعة على اجلمع

 وقالت اليهود عزير ابن هللا

َ ﴿ :(4)قراءة عاصم والكسائي ويعقوب ِ  ودُ هُ َوقَالَِت ٱَل   [30: التوبةسورة ] ﴾ُعَزي ٌر ٱب ُن ٱّللَّ

 .(5)على أن عزير مبتدأ وابن خربه

َ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا عاصم والكسائي ويعقوب ِ  ودُ هُ َوقَالَِت ٱَل   ﴾ُعَزي ُر ٱب ُن ٱّللَّ

على أن عزير مبتدأ وابن صفة له واخلرب حمذوف تقديره: نبينا أو صاحبنا  [30: التوبةسورة ]
وجيوز أن يكون خرب ابتداء حمذوف تقديره: , فحذف التنوين فيه لكثرة االستعمال

وجيوز: أن يكون حذف التنوين لسكونه وسكون الباء , صاحبنا أو نبينا عزير ابن هللا
وإثبات التنوين  ,وجاز حذف التنوين اللتقاء الساكنني ألنه مشبه حبروف اللني ,من ابن

ألنه مرفوض غري مستعمل وعليه جاز أن يكون عزير مبتدأ كون ابن صفة ال حيسن  مع
وقيل: ألنه ممنوع من الصرف ألنه أعجمي على أربعة أحرف وليس عنده , وابن خربه
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 .(1)تصغريا إمنا أتى يف كالم العجم على هيئة التصغري

 تسعة عشر, أحد عشر, اثنا عشر

ٓ ٱث نَ ﴿ :(2)قراءة أيب جعفر َحَد ع  ﴿ [36: التوبةسورة ] ﴾َشَ ع   ا
َ
 [4: يوسفسورة ] ﴾َشَ أ

َعَة ع  ﴿ استكرهت من حيث اجلمع بني ساكنني على غري  [30: املدثرسورة ] ﴾٣٠َشَ تِس 
كأهنم قصدوا التنبيه , (3)حديهما كقوهلم: التقت حلقتا البطان إبثبات األلف من حلقتا

 .(4)هبذا التخفيف على أن االمسني جعال امسا واحدا

َحَد َعَشَ ﴿ [36: التوبةسورة ] ﴾ٱث َنا َعَشَ ﴿ :(5)عدا أيب جعفرقراءة كل القراء 
َ
سورة ] ﴾أ

َعَة َعَشَ ﴿ [4: يوسف  .(6) [30: املدثرسورة ] ﴾٣٠تِس 

 يضل به

ْ ﴿ :(7)قراءة حفص ومحزة والكسائي وخلف ِيَن َكَفُروا  [37: التوبةسورة ] ﴾يَُضلُّ بِهِ ٱَّلَّ

كرباءهم حيملوهنم على أتخري حرمة الشهر فيضلوهنم على معىن أن  , على ما مل يسم فاعه
 .(8)بذلك
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ْ ﴿ :(1)قراءة يعقوب ِيَن َكَفُروا على البناء للفاعل من  [37: التوبةسورة ] ﴾يُِضلُّ بِهِ ٱَّلَّ
والثاين: أن , ويف الفاعل وجهان: ضمري الباري تعاىل أي يضلي هللا الذين كفروا, أضل

 .(2)أي: يضل الذين كفروا أتباعهم, فاملفعول حمذوفالفاعل الذين كفروا وعليه 

ِيَن ﴿ :(3)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة وأيب جعفر يَِضلُّ بِهِ ٱَّلَّ
 ْ على إضافة الفعل إىل الكفار ألهنم هم الضالون يف أنفسهم  [37: التوبةسورة ] ﴾َكَفُروا

 .(5)والفاعل: االسم املوصول, (4)الشهوربذلك التأخري ألهنم حيلون ما حرم هللا من 

 كلمة هللا

ِ ِهَ ٱل ُعل َيا  ﴿ :(6)قراءة يعقوب ِۗ َوََكَِمَة ٱّللَّ َّلٰ ف  ْ ٱلسُّ ِيَن َكَفُروا سورة ] ﴾وََجَعَل َُكَِمَة ٱَّلَّ

وضعفه أبو البقاء , أي: وجعل كلمة هللا هي العليا, عطفا على مفعول جعل [40: التوبة
الثاين: أن , األول: وضع الظاهر موضع املضمر إذ الوجه أن تقول: وكلمتهلثالثة أوجه: 

الثالث: أن توكيد مثل ذلك بـ , فيه داللة على أن كلمة هللا كانت سفلى فصارت عليا
قلت: أما األول فال ضعف فيه ألن القرآن مآلن , إذ القياس أن يكون إايها هي بعيد

وأما الثاين فال يلزم . فيه تعظيما وتفخيما من هذا النوع وهو من أحسن ما يكون ألن
ما ذكر وهو أن يكون الشيء املصري على الضد اخلاص, بل يدل التصيري على انتقال 

ليست أتكيدا « هي»وأما الثالث ف . ذلك الشيء املصري عن صفة ما إىل هذه الصفة
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ن على ضمري فصل على حاهلا, وكيف يكون أتكيدا وقد نص النحويو « هي»البتة إمنا 
 .(1)أن املضمر ال يؤكد املظهر؟

ِ ِهَ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا يعقوب ِۗ َوََكَِمُة ٱّللَّ َّلٰ ف  ْ ٱلسُّ ِيَن َكَفُروا وََجَعَل َُكَِمَة ٱَّلَّ
وهي: جيوز أن تكون مبتدأ اثنيا والعليا خربها , على االبتداء [40: التوبةسورة ] ﴾ٱل ُعل َيا  

 .(3)أن تكون هي: فصال والعليا اخلربوجيوز , واجلملة خرب األول

 تقبل منهم

َبَل ِمن ُهم  َنَفَقُٰتُهم  ﴿ :(4)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر ن ُيق 
َ
سورة ] ﴾َوَما َمَنَعُهم  أ

, وألنه قد فرق بينها وبني الفعل بـ منهم, ألن النفقات أتنيثها غري حقيقي [54: التوبة
 .(5)يقبل منهم أمواهلم فحمل على املعىن وألن النفقات أموال فكأنه قال: أن

َبَل ِمن ُهم  ﴿ :(6)قراءة كل الراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر ن ُتق 
َ
َوَما َمَنَعُهم  أ

 .(7)لتأنيث النفقات [54: التوبةسورة ] ﴾َنَفَقُٰتُهم  

 مدخال
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و  َمد    ً لَو  ََيُِدوَن َمل َج ﴿ :(1)قراءة يعقوب
َ
ۚ  أ ٰ و  َمَغَٰر

َ
على أنه  [57: التوبةسورة ] ﴾َخَل  ا أ

 .(2)من دخل

َخَل    ً لَو  ََيُِدوَن َمل َج ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا يعقوب و  ُمدَّ
َ
ۚ  أ ٰ و  َمَغَٰر

َ
سورة ] ﴾ا أ

مفتعل من الدخول وهو بناء مبالغة يف هذا املعىن واألصل: مدختل فأدغمت  [57: التوبة
 .(4)الدينالدال يف اتء االفتعال كـ ادان من 

 تلمزوا, يلمزون, يلمزك

َدَقِٰت ﴿ :(5)قراءة يعقوب ن يَل ُمُزَك ِِف ٱلصَّ ِيَن يَل ُمُزونَ ﴿ [58: التوبةسورة ] ﴾َوِمن ُهم مَّ  ﴾ٱَّلَّ

ْ َوََل تَل مُ ﴿ [79: التوبةسورة ]  .(6)لغتان يف املضارع [11: سورة احلجرات] ﴾ ُزٓوا

َدَقِٰت َوِمن ُهم ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا يعقوب ن يَل ِمُزَك ِِف ٱلصَّ  [58: التوبةسورة ] ﴾مَّ

ِيَن يَل ِمُزونَ ﴿ ْ ﴿ [79: التوبةسورة ] ﴾ٱَّلَّ  .(8)يف املضارع لغتان [11: سورة احلجرات] ﴾ َوََل تَل ِمُزٓوا

 ورمحة
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َة  ﴿ :(1)قراءة محزة مِننَِي َورَح  ِمُن لِل ُمؤ  ِ َوُيؤ  مُِن بِٱّللَّ ِيَن َءاَمُنواْ ِمنُكم    يُؤ  : التوبةسورة ] ﴾لَِّّلَّ

وال حيسن أن يكون معطوفا على , عطفا على خري أي: هو أذن خري وأذن رمحة [61
املؤمنني ألن املعىن يصري: ويؤمن لرمحة إال أن جيعل الرمحة القرآن وتكون الالم زائدة 

 .(2)فيصري التقدير: ويؤمن رمحة أي: يصدق رمحة أي القرآن

ِيَن َءاَمُنواْ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا محزة َة  ّلَِّلَّ ِمننَِي َورَح  ِمُن لِل ُمؤ  ِ َويُؤ  ِمُن بِٱّللَّ يُؤ 
, فاملعىن: قل حممد أذن خري لكم ورمحة, على العطف على أذن [61: التوبةسورة ] ﴾ِمنُكم   

الرفع على إضمار وجيوز: أن يكون , فجعل النيب الرمحة لكثرة وقوعها به وعلي يديه
 .(4)مضاف حمذوف تقديره: قل هو أن خري لكم وهو ذو رمحة

 تعذب طائفة, عن نعف

ُف َعن َطآئَِفة  ﴿ :(5)قراءة عاصم على  [66: التوبةسورة ] ﴾ّمِنُكم  ُنَعّذِب  َطآئَِفَۢة إِن نَّع 
ونصب , ففي نعف ضمري يرجع إىل هللا جل ذكره وكذلك نعذب, إخبار هللا عن نفسه

 .(6)طائفة لوقوع العذاب عليها

َف َعن َطآئَِفة  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا عاصم ع  سورة ] ﴾ب  َطآئَِفُۢةّمِنُكم  ُتَعذَّ  إِن يُّ

فـ عن طائفة يف موضع رفع مفعول مامل يسم , على البناء ملا مل يسم فاعله [66: التوبة
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املصدر وتقيمه مقام الفاعل وجيوز أن تضمر , ألن عفا ال يتعدى إال حبرف جر, فاعله
وطائفة مفعول ما مل يسم فاعله لـ تعذب والتاء جيء هبا لتأنيث طائفة إذ قد أسند 

 .(1)الفعل إليها فقامت مقام الفاعل

 املعذرون

َراِب وََجآَء ٱل ُمع  ﴿ :(2)قراءة يعقوب ع 
َ من أعذر يعذر   [90: التوبةسورة ] ﴾ِذُروَن ِمَن ٱِل 

 .(3)كـأكرم يكرم

َراِب ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا يعقوب ع 
َ ُروَن مَِن ٱِل   [90: التوبةسورة ] ﴾وََجآَء ٱل ُمَعّذِ

 حتتمل وجهني:

واملعىن: أنه , ومعىن التضعيف فيه التكلف, األول: أن يكون وزنه فعل مضعفا
 .توهم أن له عذرا وال عذر له

التاء يف الذال أبن قلبت فأدغمت , الثاين: أن يكون وزنه افتعل واألصل: عتذر
اتء االفتعال ذاال ونقلت حركتها إىل الساكن قبلها وهو العني ويدل عليه قراءة: 

 .(5)املعتذرون

 السوء
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على  [6الفتح: , 98: التوبةسورة ] ﴾ءِِۗ وٓ َعلَي ِهم  َدآئَِرةُ ٱلسُّ ﴿ :(1)قراءة ابن كثري وأيب عمرو
 .(2)عليهم دائرة الشر واهلزمية والبالء والضررفتقديره: , إرادة اهلزمية والشر والبالء

و ءِِۗ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو , 98: التوبةسورة ] ﴾َعلَي ِهم  َدآئَِرةُ ٱلسَّ

 .(4)واملعىن: عليهم دائرة الفساد, على إرادة الرداءة والفساد [6الفتح: 

 واألنصار

ٰبُِقوَن ﴿ :(5)قراءة يعقوب نَصارُ َوٱلسَّ
َ لُوَن ِمَن ٱل ُمَهِٰجرِيَن َوٱِل  وَّ

َ  [100: التوبةسورة ] ﴾ٱِل 

 وفيه وجهان:

 .أنه مبتدأ وخربه رضي هللا عنهم األول:

 .(6)الثاين: عطفا على السابقون

نَصارِ ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا يعقوب
َ ُمَهِٰجرِيَن َوٱِل 

لُوَن ِمَن ٱل  وَّ
َ ٰبُِقوَن ٱِل   ﴾َوٱلسَّ

 .(8)يعين: أن السابقني من هذين اجلنسني, عطفا على املهاجرين [100: التوبةسورة ]
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 جتري حتتها

َعدَّ لَُهُمۥ﴿ :(1)قراءة ابن كثري
َ
ٰت   َوأ ن َهٰرُ  ََّت رِي ِمن   َجنَّ

َ  .(2) [100: التوبةسورة ] ﴾ََت تَِها ٱِل 

ٰت  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا ابن كثري َعدَّ لَُهم  َجنَّ
َ
ن َهٰرُ  َوأ

َ : التوبةسورة ] ﴾ََّت رِي ََت َتَها ٱِل 

100] (4). 

 صالتك

وََصّلِ َعلَي ِهم   إِنَّ َصلَٰوتََك َسَكن  ﴿ :(5)قراءة حفص ومحزة والكسائي وخلف العاشر
َُّهم    ألن الصالة مبعىن الدعاء وهو صنف واحد وهي , على التوحيد [103: التوبةسورة ] ﴾ل

ومثله يف االختالف واحلجة يف هود يف , والكثري بلفظهمصدر واملصدر يقع للقليل 
 .(6)قوله: أصلواتك ومثله يف احلجة يف قوله: على صلواهتم يف املؤمنني

َوَصّلِ ﴿ :(7)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ويعقوب
 ٰ َُّهم   َعلَي ِهم   إِنَّ َصلََو ألن الدعاء ختتلف أجناسه , على اجلمع [103: التوبةسورة ] ﴾تَِك َسَكن  ل

 .(8) وأنواعه فجمع املصدر لذلك كما قال: إن أنكر األصوات
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 والذين اختذوا

ِجد  ﴿ :(1)قراءة انفع وابن عامر وأيب جعفر ْ َمس  َُذوا ِيَن ٱَّتَّ ار  ٱَّلَّ : التوبةسورة ] ﴾اا ِِضَ

وال حيسن أن , وأضمروا املبتدأأو جعلوه اخلرب , وإضمار اخلرب, على االستئناف [107
 .(2)يكون الذين يف هذه القراءة بدال من وآخرين

ِجد  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا انفع وابن عامر وأيب جعفر َُذواْ َمس  ِيَن ٱَّتَّ ار  َوٱَّلَّ  ﴾اا ِِضَ

معطوف على ومنهم من عاهد هللا أي: ومنهم من عاهد هللا ومنهم من  [107: التوبةسورة ]
ومنهم الذين يؤذون النيب ومنهم آخرون مرجون ومنهم الذين اختذوا مسجدا يلمزك 

 .(4)ضرارا

 أسس بنيانه

ن  ﴿ :(5)قراءة انفع وابن عامر م مَّ
َ
ٌ أ َوٰن  َخي  ِ َورِض  َوٰى ِمَن ٱّللَّ ٰ َتق 

َس ُبن َيُٰنُهۥ لََعَ ّسِ
ُ
َفَمن  أ

َ
أ

َس ُبن َيُٰنُهۥ ّسِ
ُ
ملا مل يسم فاعله فأضاف الفعل إىل البنيان على البناء  [109: التوبةسورة ] ﴾أ

 .(6)فارتفع به

ِ ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا انفع وابن عامر َوٰى ِمَن ٱّللَّ ٰ َتق  َس ُبن َيَٰنُهۥ لََعَ سَّ
َ
َفَمن  أ

َ
أ
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َس ُبن َيَٰنُهۥ سَّ
َ
ن  أ م مَّ

َ
ٌ أ َوٰن  َخي  على إضافة الفعل إىل من ففي  [109: التوبةسورة ] ﴾َورِض 

 .(1)الفعلني ضمري من وهو صاحب البنيان

 أن تقطع إال

ْ رِيبَة  ﴿: (2)قراءة ابن عامر وحفص ومحزة وأيب جعفر ا ِي َبَنو  ِِف  ََل يََزاُل ُبن َيُٰنُهُم ٱَّلَّ
َع قُلُوُبُهم    ن َتَقطَّ

َ
ٓ أ على إسناده للقلوب فرفعها به ألهنا هي  [110: التوبةسورة ] ﴾قُلُوبِِهم  إَِلَّ

, املتقطعة ابلبالء فهو حممول على معىن: تبلى قلوهبم فتتقطع وبىن الفعل على تتفعل
وماضيه تقطعت فهي , لكن حذف إحدى التاءين الجتماع املثلني حبركة واحدة

املستثىن منه حمذوف والتقدير: ال يزال بنياهنم ريبة يف كل وقت إال وقت , (3)تتقطع
 .(4)تقطيعها تقطيع قلوهبم أو يف كل حال إال حال

ْ رِيَبة  ﴿ :(5)يعقوبقراءة  ا ِي َبَنو  َع قُلُوُبُهم    ََل يََزاُل ُبن َيُٰنُهُم ٱَّلَّ ن َتَقطَّ
َ
 ﴾ِِف قُلُوبِِهم  إََِلٓ أ

 .(6)اجلارة وهي قراءة واضحة يف املعىنبـ إىل  [110: التوبةسورة ]

ََل يََزاُل ﴿ :(7)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وشعبة والكسائي وخلف العاشر
ْ رِيَبة   ا ِي َبَنو  َع قُلُوُبُهم    ُبن َيُٰنُهُم ٱَّلَّ ن ُتَقطَّ

َ
ٓ أ على بناء الفعل  [110: التوبةسورة ] ﴾ِِف قُلُوبِِهم  إَِلَّ

والفعل يف األصل مضاف إىل املقطع هلا , فرفع القلوب ملقامهما مقام الفاعل, للمفعول
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فاملعىن: , قامت القلوب مقامه فارتفعت ابلفعلاملبلي هلا فلما حذف من اللفظ ومل يسم 
وماضي الفعل على هذه القراءة قطع تقول: قطعت , إال أن تقطع قلوهبم ابملوت والبالء

 .(1)القلوب فهي تقطع

 يزيغ

ِد َما ََكَد يَزِيُغ قُلُوُب فَرِيق  ﴿ :(2)قراءة حفص ومحزة  [117: التوبةسورة ] ﴾ّمِن ُهم   ِمن  َبع 

 .(3)اجلمع كما يف قوله: وقال نسوةعلى تذكري 

ِد َما ََكَد تَزِيُغ قُلُوُب فَرِيق  ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا حفص ومحزة  ﴾ّمِن ُهم   ِمن  َبع 

وعلي هذه القراءة يصح , لتأنيث اجلماعة كما يف قوله: قالت األعراب [117: التوبةسورة ]
 .(5)كادت قلوب فريق منهم تزيغأن يكون القلوب اسم كاد مؤخر والتقدير: من بعد ما  

 يرون

َتُنونَ ﴿ :(6)قراءة محزة ويعقوب نَُّهم  ُيف 
َ
َن أ َوََل تََرو 

َ
على املخاطبة  [126: التوبةسورة ] ﴾أ

 .(7)من هللا للمؤمنني والتنبيه هلم على ما يعرض للمنافقني من الفنت
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َن ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا محزة ويعقوب َوََل يََرو 
َ
َتُنونَ أ نَُّهم  ُيف 

َ
 [126: التوبةسورة ] ﴾أ

ويف الكالم معىن التوبيخ هلم والتقريع على , على اإلخبار عن املنافقني لتقدم ذكرهم
 .(2)متاديهم على نفاقهم مع ما يرون من الفنت واحملن يف أنفسهم
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 سورة يونس

 إنه يبدأ

نَُّهۥ ﴿ :(1)قراءة أيب جعفر
َ
ا  أ ِ َحقًّ َد ٱّللَّ َل َق ُثمَّ يُعِيُدهُۥَيب دَ وَع  ْ ٱَخ   [4: يونسسورة ] ﴾ُؤا

 وفيها أتويالت:

وهو  ,حق حقا بدء اخللق مث إعادتهاألول: أن تكون فاعال مبا نصب حقا أي: 
 . والتقدير: حيق أنه يبدأ اخللقمذهب الفراء فإنه قال: 

بدء اخللق أي: وعد هللا تعاىل  ,الثاين: أنه منصوب ابلفعل الذي نصب وعد هللا
 . مث إعادته, واملعىن إعادة اخللق بعد بدئه

على حذف الم اجلر أي: ألنه, ذكر هذا األوجه الثالثة الزخمشري  الثالث: أنه
 .وغريه

 . الرابع: أنه بدل من وعد هللا قاله ابن عطية

اخلامس: أنه مرفوع بنفس حقا أي: ابملصدر املنون, وهذا إمنا يتأتى على جعل 
 . د؛ ألن املصدر املؤكد ال عمل له إال إذا انب عن فعله, وفيه حبثحقا غري مؤك

يف حمل رفع مبتدأ  السادس: أن يكون حقا مشبها ابلظرف خربا مقدما و أنه
 .(2)مؤخرا كقوهلم: أحقا أنك ذاهب قالوا: تقديره: أيف حق ذهابك
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ا  إِنَُّهۥ ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر ِ َحقًّ َد ٱّللَّ َل َق ُثمَّ يُعِيُدهُۥَيب دَ وَع  ْ ٱَخ   ﴾ُؤا

 .(2)على االستئناف [4: يونسسورة ]

 يفصل

م  ﴿ :(3)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وحفص ويعقوب ُل ٱٓأۡلَيِٰت لَِقو  لَُموَن  ُيَفّصِ  ﴾٥َيع 

 .(4)على لفظ الغائب على اإلخبار عن هللا جل ذكره [5: يونسسورة ]

 :(5)ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشرقراءة انفع وابن عامر وشعبة 
م  ﴿ ُل ٱٓأۡلَيِٰت لَِقو  لَُموَن  ُنَفّصِ على لفظ اإلخبار عن هللا عن نفسه  [5: يونسسورة ] ﴾٥َيع 

 .(6)بفعله

 لقضي إليهم أجلهم

َجلَُهم    لََقَضٰٓ ﴿ :(7)قراءة ابن عامر ويعقوب
َ
على البناء  [11: يونسسورة ] ﴾إََِل ِهم  أ

 .(8)للفاعل وهو هللا تعاىل وأجلهم نصبا
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َجلُُهم   ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا ابن عامر ويعقوب
َ
 [11: يونسسورة ] ﴾لَُقِضَ إََِل هِم  أ

 .(2)على البناء للمفعول وأجلهم ابلرفع لقيامه مقام الفاعل

 ال أقسم, وال أدراكم به

ُ مَ قُل ﴿ :(3)قراءة قنبل والبزي خبلفه تُُهۥ َعلَي ُكمُ لَّو  َشآَء ٱّللَّ   ۥا تَلَو 
َ
ْ َوَِل َرىُٰكمُ ا  ﴾بِهِۦ   ۥد 

 ﴿ [16: يونسسورة ]
ُ
ْ َِل على أتويل تسهيل مهزة أدراكم  [1: القيامةسورة ] ﴾١ق ِسُم بِيَو ِم ٱل قَِيَٰمةِ ا

فقربت من الساكن وقبلها ألف ساكنة فحذفت األلف , بني اهلمزة املفتوحة واأللف
اللتقاء الساكنني مث ردت اهلمزة املسهلة إىل أصلها وهو التحقيق وهذا قول ضعيف ال 

, أصل له يف العلل فيكون املعىن يف هذه القراءة كاملعىن يف القراءة األخرى عطف نفي
واألحسن أن تكون هذه القراءة على تقدير أن الالم يف وألدراكم جواب لو املضمرة 

فيكون املعىن على , ما تلوته عليكم ولو شاء هللا ألدراكم به ألن التقدير: لو شاء هللا
ألقسم: على أن الالم الم قسم دخلت على أقسم وجعل , (4)هذا أن الثاين غري نفي

أقسم حاال وإذا كان حاال مل تلزمه النون املشددة إمنا تدخل لتأكيد القسم ولتؤذن 
أن يكون وجيوز: , دخول النون فيهفإذا مل يكن الفعل لالستقبال جاز ترك , ابالستقبال

وإبقاء الالم كما أجازو حذف الالم وإبقاء  الفعل لالستقبال لكن جاز حذف النون
النون وأكثر ما جيوز هذا يف الشعر وقد أجاز سيبويه حذف النون اليت تصحب الالم يف 

 .(5)القسم وهو قليل
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تُُهۥ قُل ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا قنبل والوجه الثاين للبزي ُ َما تَلَو  لَّو  َشآَء ٱّللَّ
َرىُٰكم بِهِۦ   د 

َ
ق ِسُم بَِيو ِم ٱل قَِيَٰمةِ ﴿ [16: يونسسورة ] ﴾َعلَي ُكم  َوََلٓ أ

ُ
 [1: القيامةسورة ] ﴾١ََلٓ أ

عطفا على ما تلوته فأتى ابلفعل رابعيا على معىن: ولو شاء هللا ما أعلمكم به فعطف 
ال أقسم: على أن ال زائدة صلة كزايدهتا يف قوله: ما منعك أال , (2)نفيا على نفي

فـ ال , فاملعىن: أقسم بيوم القيامة وال أقسم, تسجد ويف قوله: لئال يعلم أهل الكتاب
ويف زايدة ال يف أول الكالم نظر لكن جيوز , الثانية للنفي غري زائدة واألوىل زائدة صلة

وقيل: هي رد لكالم متقدم يف سورة أخرى , الواحدةعلى أتويل أن القرآن كله كالسورة 
  .(3)وأقسم مبتدأ به غري منفي

 يشركون

ُ ﴿ :(4)قراءة محزة والكسائي وخلف ا ت ُِكوَن ُسب َحَٰنُهۥ َوتََعَّٰلٰ َعمَّ : يونسسورة ] ﴾١٨ش 

 .(5)على لفظ اخلطاب [40الروم: , 3, 1النحل: , 18

ُِكوَن ﴿ :(6)وخلفقراءة كل القراء عدا محزة والكسائي  ا يُش   ﴾١٨ُسب َحَٰنُهۥ َوتََعَّٰلٰ َعمَّ

وجيوز , على معىن: أن هللا نزه نفسه عما يشركون [40الروم: , 3, 1النحل: , 18: يونسسورة ]
 .(7)أن يكون على األمر لنبيه أن يقول: سبحانه وتعاىل عما يشركون
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 متكرون

ُتُبوَن ﴿ :(1)قراءة روح ُكُروَن إِنَّ رُُسلََنا يَك  بياء الغيبة جراي  [21: يونسسورة ] ﴾٢١َما َيم 
 .(2)على ماسبق

ُكُروَن ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا روح ُتُبوَن َما َتم   [21: يونسسورة ] ﴾٢١إِنَّ رُُسلََنا يَك 

قل هللا إذ التقدير: قل هلم  :على اخلطاب مبالغة يف اإلعالم مبكرهم والتفاات لقوله
 .(4)فناسب اخلطاب

 يسريكم

ِي يَن  ﴿ :(5)قراءة ابن عامر وأيب جعفر رِن ُهَو ٱَّلَّ َح 
ِ َوٱۡل  ََبّ

 [22: يونسسورة ] ﴾ُشُُكم  ِِف ٱل 

 .(6)من النشور فاملعىن: هو الذي يبثكم ويفرقكم يف الرب والبحر

ِ ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن عامر وأيب جعفر ََبّ
ُُكم  ِِف ٱل  ِي يَُسّيِ

رِن ُهَو ٱَّلَّ َح 
 ﴾َوٱۡل 

 .(8)من التسري وهو املشي يف األرض [22: يونسسورة ]
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َيا  ﴿ :(1)قراءة حفص ن  َيَٰوةِ ٱلُّ َتَٰع ٱۡل  نُفِسُكمن مَّ
َ
ٰٓ أ ُيُكم  لََعَ َما َبغ  َها ٱَلَّاُس إِنَّ يُّ

َ
سورة ] ﴾َيٰٓأ

من أجل أي: إمنا بغيكم على أنفسكم , على إعمال البغي فيه فهو مفعول له [23: يونس
وخرب البغي حمذوف تقديره: إمنا بغي , فـ على متعلقة بـ البغي يف صلته, متاع احلياة الدنيا

وجيوز: أن يكون نصب متاع , بعضكم على بعض ألجل طلب الدنيا مذموم أو مكروه
غري داخل , على تقدير: يتمتعون متاع احلياة الدنيا ويكون على أنفسكم خربا لـ البغي

تنصب متاع احلياة الدنيا إبضمار فعل دل عليه الكالم  وجيوز: أن, يف صلة البغي
 .(2)والتقدير: يبغون متاع احلياة الدنيا ودل بغيكم على تبغون احملذوف

َتُٰع ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا حفص نُفِسُكمن مَّ
َ
ٰٓ أ ُيُكم  لََعَ َما َبغ  َها ٱَلَّاُس إِنَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

َيا   ن  ََيٰوةِ ٱلُّ على أنه خرب لـ بغيكم وعلى متعلقة ابلبغي وتقديره: إمنا  [23: يونسسورة ] ﴾ٱۡل 
وجيوز: أن ترفع متاعا على إضمار مبتدأ , بغي بعضكم على بعض متاع احلياة الدينا

بغي  :أي, وجتعل على أنفسكم خربا لـ بغيكم على تقدير: إمنا بغيكم راجع وابله عليكم
 .(4)متاع احلياة الدنيابعضكم على بعض عائد على أنفسكم هو 

 قطعا

ِشيَت  وُُجوُهُهم  قِط  ﴿ :(5)قراءة ابن كثري والكسائي ويعقوب غ 
ُ
ٓ أ َما نَّ

َ
ا ّمَِن ٱَلَّ ِل ع  َكأ

لًِما   , على أنه بعض الليل فيكون مظلما صفة لـ قطع, على التوحيد [27: يونسسورة ] ﴾ُمظ 
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 .(1)أو حاال من الضمري يف الليل

ِشَيت  وُُجوُهُهم  ﴿ :(2)ابن كثري والكسائي ويعقوبقراءة كل القراء عدا  غ 
ُ
ٓ أ َما نَّ

َ
َكأ

لًِما  قَِطع   ففيه معىن , على أنه مجع قطعة كـ دمنة ودمن [27: يونسسورة ] ﴾ا ّمَِن ٱَلَّ ِل ُمظ 
ويكون مظلما حاال من الليل وال يكون حاال من القطع , املبالغة يف سواد وجوه الكفار

 .(3)الليل ألن ذلك مجع ومظلما واحدوال من الضمري يف 

 تبلو

س  ﴿ :(4)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر لََفت    ُهَنالَِك َتت لُواْ ُكُّ َنف  س 
َ
آ أ سورة ] ﴾مَّ

وهي القراءة هلا من كتاب أعماهلم فهم , على أنه من التالوة منهم ألعماهلم [30: يونس
من تبع فيكون املعىن: هنالك تتبع كل نفس وجيوز أن يكون تتلوا , يقرؤوهنا يوم القيامة

 .(5)ما أسلفت من عمل

س  ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر آ  ُهَنالَِك َتب لُواْ ُكُّ َنف  مَّ
لََفت    س 

َ
أي: هنالك , على أنه من الباء من االبتالء وهو االختبار [30: يونسسورة ] ﴾أ

 .(7)من عمل أي: تطلع عليه لتجزى به ختترب كل نفس ما أسلفت هلا
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 ال يهدي

َدٰى  ﴿ :(1)وأيب عمرو خبلفه قراءة ورش وابن كثري وابن عامر ن ُيه 
َ
ٓ أ ٓي إَِلَّ ن َلَّ َيَهّدِ مَّ

َ
 ﴾أ

  [35: يونسسورة ]

ن َلَّ َيه  ﴿ :(2)قراءة ابن وردان والوجه الثاين عن قالون وابن مجاز مَّ
َ
ن أ

َ
ٓ أ ٓي إَِلَّ ّدِ

َدٰى     [35: يونسسورة ] ﴾ُيه 

ن َلَّ َيه  ﴿ :(3)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر مَّ
َ
َدٰى  أ ن ُيه 

َ
ٓ أ : يونسسورة ] ﴾ِدٓي إَِلَّ

35]  

َدٰى  ﴿ :(4)قراءة حفص ويعقوب ن ُيه 
َ
ٓ أ ٓي إَِلَّ  يَهِّدِ

ن َلَّ مَّ
َ
  [35: يونسسورة ] ﴾أ

ن ﴿ :(5)قراءة شعبة
َ
ٓ أ ٓي إَِلَّ ن َلَّ يِِهّدِ مَّ

َ
َدٰى  أ   [35: يونسسورة ] ﴾ُيه 

 ﴾     ﴿ :(6)وابن مجاز خبلفهم وأيب عمرو قراءة قالون

  [35: يونسسورة ]

بعد أن ألقى , التشديد: على أنه من اهتدى يهتدي مث أدغم التاء يف الدال
يف ذم الكفار وآهلتهم أان ال هتتدي يف حركتها على اهلاء ففتحها ويف هذه القراءة مبالغة 
واملعىن: أفمن يهدي غريه إىل احلق , أنفسها إال أن هتدى وهذه غاية النقص والضعف
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وإمنا جاز أن خيرب عنها أبهنا , أحق أن يتبع أمن ال يهتدي يف نفسه إال أن يهدى
انت ممن أي: لو ك, هتتدي إذا هديت وهي موات ألهنم عبدوها فأقاموها مقام من يعقل

 .(1)يعقل مل هتتد إال أن هتدى

إسكان اهلاء: على أنه من هدى يهدي غريه فاملفعول قام مقام الفاعل ومعىن إال 
 .(2)أن يهدى: أي: إال أن يهدى فال يهتدي

فبقيت اهلاء , كسر اهلاء: ملا أدغم التاء يف الدال مل يلق حركة التاء على اهلاء
 .(3)اء اللتقاء الساكننيساكنة وأول املدغم ساكن فكسر اهل

كسر الياء مع كسر اهلاء: ألنه ملا كسر اهلاء اللتقاء الساكنني أتبع حركة الياء 
 .(4)اهلاء وحركة الدال ليعمل اللسان عمال واحدا

اختالس حركة اهلاء: ألنه ملا ألقى حركة التاء على اهلاء اختلسها ومل يشبعها إذ 
كة لغري اهلاء ومل ميكنه إبقاء اهلاء ساكنة لسكون ليست أبصل على اهلاء وليبني أهنا حر 
 .(5)أول املدغم فتوسط حالة بني حالتني

 فليفرحوا

ْ ﴿ :(6)قراءة رويس رَُحوا َتِهِۦ فَبَِذٰلَِك فَل تَف  ِ َوبِرَح  ِل ٱّللَّ بتاء  [58: يونسسورة ] ﴾قُل  بَِفض 
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 يعين «قليلة لغة إهنا: »الشيخ وقال ,«وهو األصل والقياس»قال الزخمشري:  ,اخلطاب
 يف وهي «فافرحوا» أيب قرأ األصل وهبذا افعل, بصيغة املخاطب يؤمر أن القياس أن

 واملخاطب الغائب يف يكثر ابلالم األمر أن وهي: كلية قاعدة وهذه كذلك, مصحفه
: الثاين ومثال اجلمهور, قراءة يف الكرمية وكاآلية «زيدا ليقم: »األول مثال للمفعول املبين
 ومن عثمان كقراءة قليال كان للفاعل مبنيا كان فإن. زيد اي ولتضرب حباجيت, ليعن
: حنو افعل بصيغة األمر النوع هذا يف الكثري بل «مصافكم لتأخذوا» احلديث ويف. معه
 حنو فاألول غريه, ومعه أو وحده للمتكلم ابلالم األمر يضعف وكذلك وقوموا, زيد اي قم
 ومثال «لكم فألصل قوموا: »السالم عليه قوله ومنه ابلقيام, نفسك أتمر «ألقم»

أي: لو كنتم مؤمنني لكان فرحكم , واخلطاب للكفار, (1)حنن: أي لنقم: الثاين
 .(2)ابإلسالم واإلميان خريا مما جتمعون من دنياكم

َتِهِۦ فَبَِذٰلَِك ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا رويس ِ َوبِرَح  ِل ٱّللَّ ْ قُل  بَِفض  رَُحوا سورة ] ﴾فَل َيف 

 .(5)وجيوز أن تكون الياء يف هذه القراءة للمؤمنني, (4)بياء الغيبة [58: يونس

 جيمعون

ا ََّت َمُعوَن ﴿ :(6)قراءة أيب جعفر وابن عامر ورويس  [58: يونسسورة ] ﴾٥٨ُهَو َخي   ّمِمَّ
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 .(1)للكافرين على اخلطاب

ا ََي َمُعوَن ﴿ :(2)ورويسقراءة كل القراء عدا ابن عامر وأيب جعفر   ﴾٥٨ُهَو َخي   ّمِمَّ

 .(3)على اإلخبار عن الكافرين [58: يونسسورة ]

 يعزب

زُِب ﴿ :(4)قراءة الكسائي , (5)لغتان مثل: يعرش ويعرش [3سبأ: , 61: يونسسورة ] ﴾َيع 
 . (6)ويعكف ويعكف ويفسق ويفسق

زُُب ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا الكسائي لغتان مثل:  [3سبأ: , 61: يونسسورة ] ﴾َيع 
 .(9)ويعكف ويعكف ويفسق ويفسق, (8)يعرش ويعرش

 وال أكرب, وال أصغر

ة  ﴿ :(10)قراءة محزة ويعقوب وخلف العاشر َمآءِ  ِمن ّمِث َقاِل َذرَّ ۡرِض َوََل ِِف ٱلسَّ
َ ِِف ٱِل 
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ََبُ  ك 
َ
َغُر ِمن َذٰلَِك َوََلٓ أ ص 

َ
موضعي من مثقال وموضعه عطفا على  [61: يونسسورة ] ﴾َوََلٓ أ

 .(1)رفع بـ يعزب ومن زائدة

ة  ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا محزة ويعقوب وخلف العاشر ۡرِض  ِمن ّمِث َقاِل َذرَّ
َ ِِف ٱِل 

ََبَ  ك 
َ
َغَر ِمن َذٰلَِك َوََلٓ أ ص 

َ
َمآءِ َوََلٓ أ , عطفا على لفظ مثقال [61: يونسسورة ] ﴾َوََل ِِف ٱلسَّ

وجيوز عطفه على ذرة , ينصرف ألنه صفة وألنه على وزن الفعلوحقه اخلفض ولكن ال 
 .(3)ولكن ال ينصرف

 فأمجعوا

َرُكم  ٱفَ ﴿ :(4)قراءة رويس خبلفه م 
َ
ْ أ َُعٓوا من مجع جيمع,  [71: يونسسورة ] ﴾َج 

على هذه القراءة يتضح نصبه نسقا على ما قبله, وجيوز فيه ما تقدم يف « شركاءكم»و
أمجعت األمر: أي: جعلته مجيعا, » :«اللوامح»قال صاحب . األوجهالقراءة األوىل من 

ومجعت األموال مجعا, فكان اإلمجاع يف األحداث واجلمع يف األعيان, وقد يستعمل كل 
يف قوله تعاىل:  قلت: وقد اختلف القراء. اآلخر, ويف التنزيل: فجمع كيدهواحد مكان 

إن « وه من أمجع وهو موافق ملا قيل:, فقرأ الستة بقطع اهلمزة, جعلفأمجعوا كيدكم
بوصل األلف, وقد اتفقوا على قوله « فامجعوا»وقرأ أبو عمرو وحده . يف املعاين« أمجع»
ومنهم من . فإنه من الثالثي, مع أنه متسلط على معىن ال عني« فجمع كيده مث أتى»

ع ضد فرق جعل للثالثي معىن غري معىن الرابعي فقال يف قراءة أيب عمرو من مجع جيم
 إذا أحكمه وعزم عليه, ومنه قول الشاعر:« أمجع أمره»يفرق, وجعل قراءة الباقني من 
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 هل أغدون يوما وأمري جممع ...اي ليت شعري واملىن ال تنفع  -

 .(1)وقيل: املعىن: فامجعوا على كيدكم, فحذف حرف اجلر

َرُكم  ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا وجه لرويس م 
َ
ْ أ ُِعٓوا َج 

َ
من أمجع  [71: يونسسورة ] ﴾فَأ

فيقال: أمجعت أمري ومجعت , هبمزة القطع يقال: أمجع يف املعاين ومجع يف األعيان
 .(3)هذا هو األكثر, اجليش

 وشركاءكم

َكٓءُ ﴿ :(4)قراءة يعقوب َرُكم  َوُُشَ م 
َ
  :خترجيان وفيه [71: يونسسورة ] ﴾ُكم  أ

قبله, وجاز ذلك إذ الفصل أحدمها: أنه نسق على الضمري املرفوع أبمجعوا 
  .ابملفعول سوغ العطف

 .(5)الثاين: أنه مبتدأ حمذوف اخلرب, تقديره: وشركاؤكم فليجمعوا أمرهم

َكَٓءُكم  ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا يعقوب َرُكم  َوُُشَ م 
َ
  :وفيه أوجه [71: يونسسورة ] ﴾أ

شركاءكم  بتقدير حذف مضاف, أي: وأمر أحدها: أنه معطوف على أمركم 
 .للمعاين« أمجع»وسئل القرية, ودل على ذلك ما قدمته من أن  كقوله:
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 .6/240انظر: الدر املصون ( 3)

 . 5/1737انظر: النشر ( 4)

 .6/243انظر: الدر املصون ( 5)

 . 5/1737انظر: النشر ( 6)
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عطف عليه من غري تقدير حذف مضاف, قيل: ألنه يقال أيضا:  والثاين: أنه
 . أمجعت شركائي

. الثالث: أنه منصوب إبضمار فعل الئق, أي: وأمجعوا شركاءكم بوصل اهلمزة
فأضمر فعال الئقا كقوله « وادعوا»مصحف أيب وقيل: تقديره: وادعوا, وكذلك هي يف 

 تعاىل: والذين تبوءوا الدار واإلميان, أي: واعتقدوا اإلميان, ومثله قول اآلخر:

 حىت شتت مهالة عيناها ...فعلفتها تبنا وماء ابردا 

 وكقوله:

 متقلدا سيفا ورحما ...اي ليت زوجك قد غدا 

 وقول اآلخر:

 وزججن احلواجب والعيوان ...إذا ما الغانيات برزن يوما 

وقد تقدم أن يف هذه األماكن غري هذا . يريد: ومعتقال رحما, وكحلن العيوان
 .التخريج

وقد ينصب الشركاء »قال الفارسي: « شركائكم»الرابع: أنه مفعول معه, أي: مع 
قال . , ومل يذكر الزخمشري غري قول أيب علي« بواو مع, كما قالوا: جاء الربد والطيالسة

وينبغي أن يكون هذا التخريج على أنه مفعول معه من الفاعل, وهو الضمري »الشيخ: 
وذلك على أشهر االستعمالني,ألنه »أمركم « ال من املفعول الذي هو»فأمجعوا « يف

إال قليال, قلت: يعين أنه « مجع الشركاء أمرهم»أمجع الشركاء أمرهم, وال يقال: « يقال:
من الفاعل كان جائزا بال خالف, ألن من النحويني من اشرتط  إذا جعلناه مفعوال معه

يف صحة نصب املفعول معه أن يصلح عطفه على ما قبله, فإن مل يصلح عطفه مل يصح 
نصبه مفعوال معه, فلو جعلناه من املفعول مل جيز على املشهور, إذ ال يصلح عطفه على 
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 .(1)ما قبله, إذ ال يقال: أمجعت شركائي, بل مجعت

 وتكون لكما

َِيآءُ ﴿ :(2)قراءة شعبة خبلفه ِكَب 
نَا َعلَي هِ َءابَآَءنَا َوَيُكوَن لَُكَما ٱل  ا وََجد   ﴾َِلَل فَِتَنا َعمَّ

 .(3)ألنه أتنيث جمازي [78: يونسسورة ]

نَا َعلَي هِ َءابَآَءنَا ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا شعبة يف وجه ا وََجد  َوتَُكوَن َِلَل فَِتَنا َعمَّ
َِيآءُ   .(5)على مراعاة لفظ التأنيث [78: يونسسورة ] ﴾لَُكَما ٱل ِكَب 

 وال تتبعان

لَُموَن ﴿ :(6)قراءة هشام خبلفه وابن ذكوان ِيَن ََل َيع  َتقِيَما َوََل تَتَّبَِعآِن َسبِيَل ٱَّلَّ  ﴾٨٩فَٱس 

للنفي فيكون  وقيل: أنه جعل ال, على التخفيف مع إرادة التشديد [89: يونسسورة ]
وجيوز أن يكون  لفظه لفظ اخلرب ومعناه النهي فرفع الفعل ابلنون عالمة الرفع يف الفعل

 .(7)أي: استقيما غري متبعني, حاال من الضمري يف استقيما

تَقِيَما َوََل تَتَّبَِعآّنِ َسبِيَل ﴿ :(8)قراءة كل القراء عد ابن ذكوان والوجه الثاين هلشام فَٱس 
                                                           

 .242-6/240انظر: الدر املصون ( 1)

 . 5/1737انظر: النشر ( 2)

 .6/248انظر: الدر املصون ( 3)

 . 5/1737انظر: النشر ( 4)

 .6/248انظر: الدر املصون ( 5)

 . 5/1738, النشر 311انظر: التيسري ص( 6)

 . 1/522انظر: الكشف ( 7)

 . 5/1738, النشر 311انظر: التيسري ص( 8)
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ِيَن  لَُموَن ٱَّلَّ على األصل ألنه النون املشددة اليت تدخل األفعال  [89: يونسسورة ] ﴾٨٩ََل َيع 
 .(1)للتأكيد يف األمر والنهي وشبهه

 آمنت أنه

ألهنا  [90: يونسسورة ] ﴾قَاَل َءاَمنُت إِنَُّهۥ﴿ :(2)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر
 .(3)قلت إنهبعد القول والقول حيكى ما بعده على تقدير: آمنت 

نَُّهۥ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر
َ
سورة ] ﴾قَاَل َءاَمنُت أ

على إعمال آمن يف أنه ففتحت على تقدير حذف حرف اجلر والتقدير:  [90: يونس
فـ أن يف موضع خفض على قول اخلليل وغري , آمنت أبنه وآمن يتعدى حبرف اجلر

 .(5)نصب لعدم اخلافض إذ ال يعمل وهو حمذوفاخلليل يقول يف موضع 

 وجيعل الرجس

قِلُوَن ﴿ :(6)قراءة شعبة ِيَن ََل َيع  َس لََعَ ٱَّلَّ على  [100: يونسسورة ] ﴾١٠٠َوجَن َعُل ٱلرِّج 
 .(7)إخبار هللا عن نفسه

                                                           
 . 1/522انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1740, النشر 312انظر: التيسري ص( 2)

 . 1/522انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1740, النشر 312انظر: التيسري ص( 4)

 . 1/522انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1740, النشر 312انظر: التيسري ص( 6)

 . 1/523انظر: الكشف ( 7)
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قِلُوَن ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا شعبة ِيَن ََل َيع  َس لََعَ ٱَّلَّ َعُل ٱلرِّج  سورة ] ﴾١٠٠َويَج 

 .(2)على لفظ الغيبة [100: يونس

 

                                                           
 . 5/1740, النشر 312انظر: التيسري ص( 1)

 . 1/523انظر: الكشف ( 2)
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 سورة هود

 إين لكم

ر َسل َنا ﴿ :(1)قراءة انفع وابن عامر وعاصم ومحزة
َ
إََِلٰ قَو ِمهِۦٓ إِّنِ لَُكم  نَِذير   نُوًحاَولََقد  أ

بنٌِي  وحذف القول كثري , على إضمار القول فقال: إين لكم نذير [25: هودسورة ] ﴾٢٥مُّ
 .(2)والكالميف القرآن 

 :(3)قراءة ابن كثري وأيب عمرو والكسائي وأيب جعفر ويعقوب وخلف العاشر
ر َسل َنا ﴿

َ
بنٌِي  نُوًحاَولََقد  أ ّنِ لَُكم  نَِذير  مُّ

َ
على تقدير حذف  [25: هودسورة ] ﴾٢٥إََِلٰ قَو مِهِۦٓ أ

اخلليل يف فـ أن على قول , حرف اجلر ألن أرسل يتعدى إىل مفعولني الثاين حبرف جر
 .(4)وفيها خروج من الغيبة إىل اخلطاب, موضع خفض وعلى قول غريه يف موضع نصب

 فعميت

على  [28: هودسورة ] ﴾َفُعّمَِيت  َعلَي ُكم  ﴿ :(5)قراءة حفص ومحزة والكسائي وخلف
 .(6)ألنه مل يعموا عن الرمحة حىت عميت عليهم, البناء ملا مل يسم فاعله ومحله على املعىن

 :(7)انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ويعقوب قراءة
                                                           

 . 5/1741, النشر 594انظر: املستنري ص( 1)

 . 1/525انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1741, النشر 594انظر: املستنري ص( 3)

 . 1/525انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1741, النشر 595انظر: املستنري ص( 5)

 . 1/527انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1741, النشر 595انظر: املستنري ص( 7)
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على إضافة الفعل إىل الرمحة فضمري الرمحة يف عميت  [28: هودسورة ] ﴾َفَعِمَيت  َعلَي ُكم  ﴿
وجيوز: أن يكون عميت مبعىن خفيت فال , ومعناه: أهنم عموا عن الرمحة, مفعول بفعله

 .(1)يكون فيه قلب

 من كل زوجني

  ﴿ :(2)قراءة حفص
لََك  ِمن ُكّ ه 

َ
ِ َوأ ِ ٱث ننَي  على  [27املؤمنون: , 40: هودسورة ] ﴾َزو َجني 

تعدية الفعل وهو امحل واسلك إىل زوجني فنصبهما ابلفعل وجعل اثنني نعتا لـ زوجني 
والتقدير: امحل فيها زوجني اثنني من , وفيه معىن التأكيد كما قال: ال تتخذوا إهلني اثنني

 .(3)شيء مث حذف ما أضيف إليه كل فنونكل 

ِ ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا حفص لََك  ِمن ُكّ ه 
َ
ِ َوأ ِ ٱث ننَي  , 40: هودسورة ] ﴾َزو َجني 

على تعدية الفعل إىل اثنني وخفض زوجني إلضافة كل إليهما والتقدير:  [27املؤمنون: 
 .(5)امحل فيها اثنني من كل زوجني أي: من كل صنفني

 جمراها

ِ ﴿ :(6)قراءة حفص ومحزة والكسائي وخلف العاشر ْ فِيَها ِمۡسِب ٱّللَّ َكُبوا ۞َوقَاَل ٱر 

                                                           
 . 1/527انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1741, النشر 595انظر: املستنري ص( 2)

 . 1/528انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1741, النشر 595انظر: املستنري ص( 4)

 . 1/528انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1742, النشر 595انظر: املستنري ص( 6)



323 

 

  ٓ  .(1)على بناءه على جرت فهو مصدر جرت [41: هودسورة ] ﴾ََم ٜرىَٰها َوُمر َسىَٰها

 :(2)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ويعقوب
َكُبواْ ﴿ ٓ  ۞َوقَاَل ٱر  ِ َُم رىَٰها َوُمر َسىَٰها  .(3)على أنه من أجرى [41: هودسورة ] ﴾فِيَها ِمۡسِب ٱّللَّ

 اي بين

استثقاال  [102الصافات: , 17, 16, 13لقمان: , 5يوسف: , 42: هودسورة ] ﴾َيُٰبَنَّ ﴿
الجتماع الياءات والكسرات فأبدل من الكسرة اليت قبل ايء اإلضافة فتحة فانقلبت ايء 
اإلضافة ألفا مث حذفت األلف كما حتذف الياء يف النداء وبقيت الفتحة تدل على 

وعلى هذا قرأ ابن عامر: اي أبت بفتح التاء أراد: اي أبيت مث قلب , األلف احملذوفة
 .(4)وحذف األلف لداللة الفتحة عليها

ألن فيه  [102الصافات: , 17, 16, 13لقمان: , 5يوسف: , 42: هودسورة ] ﴾َيُٰبَنِّ ﴿
, الثانية: الم الفعل يف ابن ألن أصله بىن على فعل, ثالث ايءات: األوىل: ايء التصغري

والثالثة: ايء اإلضافة اليت ينكسر ما قبلها أبدا فأدغمت ايء التصغري يف الثانية ويف الم 
الفعل وكسرت ألجل ايء اإلضافة وحذفت ايء اإلضافة الجتماع ثالث ايءات مع 

وإمنا قوي احلذف يف ايء , وبقيت الكسرة تدل على ايء اإلضافة, تشديد وكسرتني
اإلضافة يف النداء ألهنا بدل من التنوين والتنوين ال يثبت يف املعارف يف النداء فحذف 

                                                           
 . 1/528انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1742, النشر 595انظر: املستنري ص( 2)

 . 1/528انظر: الكشف ( 3)

 . 530, 1/529انظر: الكشف ( 4)
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 .(1)ما هو بدل منه

على حذف ايء اإلضافة على أصل حذفها يف  [17, 13: سورة لقمان] ﴾َيُٰبَن  ﴿
مكسورة فحذف الم الفعل فبقيت ايء التصغري ساكنة  النداء مث استثقل ايء مشددة

وقد جاءت يف الشعر يف غري الياءات فهو يف , وهي قراءة فيها ضعف لتكرار احلذف
 .(2)الياءات أجود لثقل ذلك

ووافقه البزي يف , ووافقه شعبة يف هود, قرأ حفص بفتح الياء يف املواضع الستة
وقرأ , ع األخري من لقمان قنبل املوضوسكنها يفوخفف الياء , احلرف األخري من لقمان

 .(3)ابن كثري املوضع األول من لقمان بتخفيف الياء وإسكاهنا

  عمل غري صاحل

ن ﴿ :(4)قراءة الكسائي ويعقوب َ َصٰلِح  على أن  [46: هودسورة ] ﴾إِنَُّهۥ َعِمَل َغي 
حمذوف تقديره: إن وجعل غري صفة ملصدر , الضمري يف إنه البن نوح فأخرب عنه بفعله

 .(5)ابنك عمل عمال غري صاحل

ن ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا الكسائي ويعقوب ُ َصٰلِح   [46: هودسورة ] ﴾إِنَُّهۥ َعَمٌل َغي 

فجعل العمل خرب إن ألنه هو السؤال وجعل , على أن الضمري يف أنه عائد إىل السؤال

                                                           
 . 1/529انظر: الكشف ( 1)

 . 1/530 انظر: الكشف( 2)

 . 5/1742انظر: النشر ( 3)

 . 5/1743, النشر 597انظر: املستنري ص( 4)

 . 1/531انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1743, النشر 597انظر: املستنري ص( 6)
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 .(1)صاحل غريا صفة لـ العمل والتقدير: إن سؤالك عمل منك غري

 فال تسألن

 [46: هودسورة ] ﴾لَنَّ َما لَي َس لََك بِهِۦ ِعل ٌم    َ فَََل تَس  ﴿ :(2)قراءة ابن كثري وهشام خبلفه

على أهنا نون التوكيد اليت تدخل على األمر والنهي للتأكيد وفتح الالم اليت قبلها لئال 
 .(3)واحد وهو مايلتقي ساكنان والفعل مبين على الفتح وعدى الفعل إىل مفعول 

: هودسورة ] ﴾َما لَي َس لََك بِهِۦ ِعل ٌم   نِّ لَ   َ فَََل تَس  ﴿ :(4)قراءة انفع وابن عامر وأيب جعفر

, إىل مفعولني ومها الياء وما وحذف الياء لداللة الكسرة عليهاعلى أنه عدى الفعل  [46
ثالث نوانت تسألنين: النون املشددة اليت للتأكيد والنون اليت تدخل مع  وكان أصله

فحذف إحدى النوانت الجتماع األمثال , الياء يف اسم املضمر املفعول يف حنو: ضربين
 .(5)والفعل مبين على الفتح, ختفيفا

 ل نِ   َ فَََل تَس  ﴿ :(6)قراءة أيب عمرو وعاصم ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
مل يدخل نون التوكيد على الفعل ووصل على أنه  [46: هودسورة ] ﴾َما لَي َس لََك بِهِۦ ِعل ٌم  

الفعل بضمري املتكلم وهو املفعول األول وما املفعول الثاين وأسكن الالم للنهي وحذف 

                                                           
 . 1/531انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1743, النشر 597انظر: املستنري ص( 2)

 . 1/532انظر: الكشف ( 3)

 , وأثبت ورش وأبو جعفر الياء وصال. 5/1743, النشر 597انظر: املستنري ص( 4)

 . 1/532انظر: الكشف ( 5)

 , وأثبت أبو عمرو الياء وصال ويعقوب يف احلالني. 5/1743, النشر 597انظر: املستنري ص( 6)
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 .(1)فالفعل يف هذه القراءة معرب جمزوم للنهي, الياء لداللة الكسرة عليها

 يومئذعذاب , خزي يومئذ

ِي يَو َمئِذ   ﴿ :(2)قراءة انفع والكسائي وأيب جعفر ِمن  ﴿ [66: هودسورة ] ﴾َوِمن  ِخز 
, على البناء على الفتح إلضافته إىل غري متمكن وهو إذ [11: املعارجسورة ] ﴾َعَذاِب يَو َمئِذِۢ 

 .(3)وعامل اللفظ ومل يعامل تقدير االنفصال

ِي يَو ِمئِذ   ﴿ :(4)وأيب جعفرقراءة كل القراء عدا انفع والكسائي  : هودسورة ] ﴾َومِن  ِخز 

 .(5)على اإلضافة [11: املعارجسورة ] ﴾ِمن  َعَذاِب يَو ِمئِذِۢ ﴿ [66

 مثودا 

ْ َربَُّهم   ﴿ :(6)قراءة حفص ومحزة ويعقوب ْ َكَفُروا ََلٓ إِنَّ َثُموَدا
َ
 [68: هودسورة ] ﴾أ

ْ وََعد  ﴿ على أنه اسم للقبيلة فمنعه من الصرف  [38: العنكبوت, 38: الفرقانسورة ] ﴾ا َوَثُموَدا
 .(7)لوجود علتني ومها التعريف والتأنيث

ََلٓ إِنَّ َثُمو﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا حفص ومحزة ويعقوب
َ
سورة ] ﴾َكَفُرواْ َربَُّهم    اد  أ

                                                           
 . 1/532انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1743, النشر 597انظر: املستنري ص( 2)
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مذكر لألب أو على أنه اسم  [38: العنكبوت, 38: الفرقانسورة ] ﴾اا َوَثُمود  وََعد  ﴿ [68: هود
للحي فال علة متنع صرفه إذ الصرف أصل األمساء كلها وكل ما امتنع منها من الصرف 

 .(1)فلعلتني دخلتا عليه فمنع التنوين واخلفض

 مثودا يف النجم

ب َّقٰ ﴿: (2)قراءة عاصم ومحزة ويعقوب
َ
ٓ أ ْ َفَما تقدمت علته  [51: النجمسورة ] ﴾َوَثُموَدا

 .(3)يف هود وغريها

ب َّقٰ َوَثُمود  ﴿: (4)كل القراء عدا عاصم ومحزة ويعقوب  قراءة
َ
 [51: النجمسورة ] ﴾ا َفَمآ أ

 .(5)تقدمت علته يف هود وغريها

 لثمود

د  ﴿ :(6)قراءة الكسائي ََل ُبع 
َ
َُمود  أ  .(7) [68: هودسورة ] ﴾٦٨ ا ّّلِ

د  ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا الكسائي ََل ُبع 
َ
َُموَد أ  .(9) [68: هودسورة ] ﴾٦٨ا ّّلِ
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 قال سالم

لغتان مبعىن  [25الذارايت: , 69: هودسورة ] ﴾م   قَاَل ِسل  ﴿ :(1)قراءة محزة والكسائي
م مبعىن املساملة اليت هي وجيوز: أن يكون سل, ل وحرم وحرامالتحية كقوهلم: حل وحال

 .(2)وسالم مبعىن سالم عليكم فاخلرب حمذوف, خالف احلرب

 [25الذارايت: , 69: هودسورة ] ﴾قَاَل َسَلٰم   ﴿ :(3)محزة والكسائيقراءة كل القراء عدا 

(4). 

 يعقوبومن وراء إسحاق 

ُقوَب ﴿ :(5)قراءة ابن عامر وحفص ومحزة َحَٰق َيع  َحَٰق َومِن َوَرآءِ إِس  َنَٰها بِإِس   ﴾٧١فَبَشَّ 

على أنه يف موضع خفض لكن ال ينصرف للعجمة والتعريف وهو  [71: هودسورة ]
وفيه غمز عند سيبويه , معطوف على إسحاق والتقدير: فبشرانها إبسحاق ويعقوب

واألخفش للتفريق بني يعقوب وبني حرف العطف ابلظرف ألن حق حرف اجلر أن 
لكن جيوز نصب يعقوب حبمله , يكون مالصقا حلرف العطف يف اللفظ أو يف املعىن

ل به يف املعىن وفيه بعد على موضع إبسحاق ألن إبسحاق يف موضع نصب ألنه مفعو 
وجيوز: أن تنصب يعقوب بفعل مضمر , أيضا للفصل بني الناصب واملنصوب ابلظرف
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 .(1)يدل عليه الكالم كأنه قال: ومن وراء إسحاق وهبنا هلا يعقوب

َحَٰق َوِمن َوَرآءِ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا ابن عامر وحفص ومحزة َنَٰها بِإِس  فَبَشَّ 
َحَٰق  ُقوُب إِس  على جعل يعقوب ابتداء والظرف املقدم خربه وهو  [71: هودسورة ] ﴾٧١َيع 

 .(3)وحيتمل رفعه ابلظرف الذي قبله ,وراء إسحاق من

 أن أسر, فأسر

ِ ﴿ :(4)قراءة انفع وابن كثري وأيب جعفر ۡس 
َ
 [23: ,الدخان65احلجر: , 81: هودسورة ] ﴾فَأ

﴿ ِ ۡس 
َ
ن  أ
َ
 .(5)من أسرى [52الشعراء: , 77: طهسورة ] ﴾أ

ِ ٱفَ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا انفع وابن كثري وأيب جعفر احلجر: , 81: هودسورة ] ﴾ۡس 

ِن ﴿ [23: ,الدخان65
َ
ِ ٱأ  .(7)بوصل األلف من سرى [52الشعراء: , 77: طهسورة ] ﴾ۡس 

 إال امرأتك

َحٌد إَِلَّ ﴿ :(8)قراءة ابن كثري وأيب عمرو
َ
تَُك  َوََل يَل َتفِت  ِمنُكم  أ

َ
َرأ  [81: هودسورة ] ﴾ٱم 
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 .(1)على البدل من أحد

تََك  ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو
َ
َرأ َحٌد إَِلَّ ٱم 

َ
 ﴾َوََل يَل َتفِت  ِمنُكم  أ

على االستثناء من اإلجياب يف قوله: فأسر أبهلك وجيوز أن يكون على  [81: هودسورة ]
 .(3)مت قبله واألول أحسن االسثناء من النهي ألن الكالم قد

 أصالتك

َصلَٰوتَُك ﴿ :(4)قراءة حفص ومحزة والكسائي وخلف
َ
 [87: هودسورة ] ﴾قَالُواْ َيُٰشَعي ُب أ

(5). 

قَالُواْ ﴿ :(6)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ويعقوب
 ٰ َصلََو

َ
 .(7) [87: هودسورة ] ﴾تَُك َيُٰشَعي ُب أ

 سعدوا

ْ ﴿ :(8)قراءة حفص ومحزة والكسائي وخلف العاشر ِيَن ُسعُِدوا ا ٱَّلَّ مَّ
َ
: هودسورة ] ﴾۞َوأ

على لغة سعده هللا أي أسعده وذلك قليل وقوهلم: مسعود يدل على سعده  [108
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 .(1)هللا

ا ﴿ :(2)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ويعقوب مَّ
َ
۞َوأ

ِيَن  ْ ٱَّلَّ ألنه فعل ال يتعدى وإذا مل يتعد إىل مفعول مل يرد إىل ما مل  [108: هودسورة ] ﴾َسعُِدوا
 .(3)يسم فاعله إذ ال مفعول له يف الكالم يقوم مقام الفاعل

 وإن كال

  ِإَون  ﴿ :(4)قراءة انفع وابن كثري وشعبة
على التخفيف  [111: هودسورة ] ﴾ُُكّ 

خمففة عملها مثقلة كما أمل يك حمذوفا عمله غري وحذف النون الثانية وإعمال إن 
 .(5)حمذوف

 ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا انفع وابن كثري وشعبة
على  [111: هودسورة ] ﴾ِإَونَّ ُُكّ 

 .(7)أصلها وأعملها يف كل وملا وما بعد اخلرب

 ملا

ا﴿ َّمَّ ميم على تقدير حذف  [4الطارق: , 35الزخرف: , 32يس: , 111: هودسورة ] ﴾ل
واألصل ملن ما فلما أدغمت النون يف امليم اجتمع ثالث ميمات فحذفت إحداهن وهي 
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ملا , (1)األوىل املكسورة الجتماع األمثال والتقدير: وإن كال ملن خلق ليوفينهم ربك
فهو , على أن ملا مبعىن إال وإن مبعىن ما وتقديره: وما كل إال مجيع لدينا حمضرون مجيع:

وقيل: ملا أصلها ملن ما مث أدغم النون يف امليم فاجتمع ثالث ميمات , ابتداء وخرب
فحذف ميما استخفافا كقوهلم: علماء بنو فالن أي: على املاء فأدغمت الالم يف الالم 

 .(2)مث حذفوا إحدى الالمني استخفافا وهو األوىل وبقيت الثانية ساكنة وهو الم املاء

ََّما﴿ على أن الالم الم التوكيد  [4الطارق: , 35الزخرف: , 32يس: , 111: هودسورة ] ﴾ل
دخلت على ما اليت هي خرب إن والم ليوفينهم جواب القسم والتقدير: وإن كال خللق أو 

ملا , (3)لبشر ليوفينهم ربك أعماهلم واملضاف إليه حمذوف والتقدير: وإن كل خملوق
لفرق بني اخلفيفة مبعىن ما مجيع: على أن ما زائدة والالم للتأكيد دخلت على خرب إن ل

ن يف حكم الثقيلة ألن التثقيل أصلها وإن كانت مل تعمل ألن واخلفيفة من الثقيلة فـ إ
 .(4)معناها قائم يف الكالم وتقديره: وإن كال جلميع لدينا حمضرون

وشددها يف يس ابن , قرأ ابن عامر وعاصم ومحزة بتشديد امليم يف هود والطارق
عامر وعاصم ومحزة وابن مجاز وشددها يف الزخرف عاصم ومحزة وابن مجاز وهشام 

 .(5)خبلفه

 وزلفا
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  :ويف هذه القراءة ثالثة أوجه [114: هودسورة ] ﴾ا ّمَِن ٱَلَّ ِل  َوُزلُف  ﴿ :(1)قراءة أيب جعفر

بضم السني  أحدها: أنه مجع زلفة أيضا, والضم لإلتباع, كما قالوا بسرة وبسر
 . إتباعا لضمة الباء

  .والثاين: أنه اسم مفرد على هذه الزنة كعنق وحنوه

, يعين أهنم قالوا: زليف, « وقد نطق به»الثالث: أنه مجع زليف, قال أبو البقاء: 
 .(2)وفعيل جيمع على فعل حنو: رغيف ورغف, وقضيب وقضب

على أنه مجع  [114: هودسورة ] ﴾ٱَلَّ ِل  ا ّمَِن َوُزلَف  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر
 .(4)زلفة بسكون الالم حنو: غرفة وظلمة

 بقية

ْولُواْ بِق  ﴿ :(5)قراءة ابن مجاز
ُ
 .(6) [116: هودسورة ] ﴾َية  أ

ْولُواْ بَقِيَّة  ﴿:(7)قراءة كل القراء عدا ابن مجاز
ُ
  :وفيها وجهان [116: هودسورة ] ﴾أ

للمبالغة مبعىن فاعل, ولذلك دخلت التاء فيها, أحدمها: أهنا صفة على فعيلة 
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فالن « يف قوهلم:»بقية « واملراد هبا حينئذ جند الشيء وخياره, وإمنا قيل جلنده وخياره
يف »ويف املثل  بقية الناس, وبقية الكرام, ألن الرجل يستبقي مما خيرجه أجوده وأفضله,

 .«الزوااي خبااي, ويف الرجال بقااي

وجيوز أن تكون البقية مبعىن »قال الزخمشري: . در مبعىن البقوىالثاين: أهنا مص
البقوى, كالتقية مبعىن التقوى, أي: فهال كان منهم ذوو إبقاء على أنفسهم وصيانة هلا 

 .(1)«من سخط هللا وعقابه
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 سورة يوسف

 اي أبت

بََت ﴿ :(1)قراءة ابن عامر وأيب جعفر
َ
القصص: , 45, 42مرمي: , 4: يوسفسورة ] ﴾َيٰٓأ

على تقدير إثبات ايء اإلضافة يف النداء مث أبدل منها الكسرة اليت  [102الصافات: , 26
 وجيوز: أن يكون, فانقلبت الياء ألفا مث حذفت لداللة الفتحة عليها, قبل الياء فتحة

 .(2)ذف التاء, مث أقحمت التاء مفتوحةرخم حب

بَِت ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا ابن عامر وأيب جعفر
َ
, 42مرمي: , 4: يوسفسورة ] ﴾َيٰٓأ

على أنه أبقى الكسرة لتدل على الياء احملذوفة يف  [102الصافات: , 26القصص: , 45
 .(4)وأصله: اي أبيت, النداء

 آايت

َوتِهِۦ َف وسُ يُ ۞لََّقد  ََكَن ِِف ﴿ :(5)قراءة ابن كثري آئِلنَِي  َءايَت   ِإَوخ  : يوسفسورة ] ﴾٧ّلِلسَّ

 .(6)جعل شأن يوسف كله آية على اجلملة, اإلفرادعلى  [7

َوتِهِۦٓ َءاَيٰت   يُوُسَف ۞لََّقد  ََكَن ِِف ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن كثري آئِلنَِي  ِإَوخ  ّلِلسَّ
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الختالف أحوال يوسف والنتقاله من حال إىل على اجلمع  [7: يوسفسورة ] ﴾٧
 .(1)حال

 تغياب

ُّبِ َبٰ َغَيٰ ﴿ :(2)قراءة انفع وأيب جعفر , على اجلمع [15, 10: يوسفسورة ] ﴾ِت ٱۡل 
وجيوز على حذف مضاف: أي , على أنه جعل ذلك املكان أجزاء ومسى كل جزء غيابة

 .(3)ألقوه يف إحدى غيباابت اجلب

ُّبِ ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا انفع وأيب جعفر  [15, 10: يوسفسورة ] ﴾َغَيٰبَِت ٱۡل 

يلق إال يف غيابة واحدة ألن اإلنسان ال حتويه أمكنة إمنا مكان ألنه مل , على اإلفراد
 .(5)وجيوز أن يكون الواحد يدل على اجلمع, واحد

 يرتع ويلعب

تَِع َونَل َعب  ﴿ :(6)قراءة ابن كثري   [12: يوسفسورة ] ﴾نَر 

َتع  َونَ ﴿ :(7)أيب عمرو وابن عامر قراءة   [12: يوسفسورة ] ﴾ل َعب  نَر 
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تَعِ ﴿ :(1)وأيب جعفرقراءة انفع    [12: يوسفسورة ] ﴾َوَيل َعب   يَر 

تَعِ ﴿ :(2)قراءة قنبل ابلياء خبلفه   [12: يوسفسورة ] ﴾َوَيل َعب   ۦيَر 

َتع  َوَيل َعب  ﴿ :(3)عاصم ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشرقراءة  سورة ] ﴾يَر 
  [12: يوسف

 .(4)اإلخبار عن إخوة يوسف عن أنفسهمعلى النون: 

 .(5)الياء: على إسناد الفعل إليه دوهنم

من قرأ نرتع ابلنون ويلعب ابلياء: على أنه أخرب عن إخوة يوسف بـ نرتع جلواز 
ألن املعىن: نرتع إبلنا وأضاف يلعب إىل يوسف جلواز اللعب عليه لصغر , ذلك عليهم

 .(6)سنه

ايء فحذفها فالمه , على أنه من رعى يرعى وهو مثل رتع يف املعىن كسر العني:
 .(7)وقيل: معىن نرتع: نلهو, ومن جعله من رتع فالمه عني فسكوهنا عالمة اجلزم, للجزم

فأسكن العني للجزم ألنه جواب الطلب يف , على أنه من رتع يرتعإسكان العني: 

                                                           
 . 5/1751انظر: النشر ( 1)

 . 5/1751انظر: النشر ( 2)

 . 5/1751انظر: النشر ( 3)

 .2/6انظر: الكشف ( 4)

 . 2/6انظر: الكشف ( 5)

 .2/6انظر: الكشف ( 6)

 .7, 2/6انظر: الكشف ( 7)
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 .(1)قوله: أرسله معنا

 اي بشرى

ٰى ﴿ :(2)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر َ سورة ] ﴾َهَٰذا ُغَلٰم   قَاَل َيٰبُش 

فهو نداء مفرد شائع على تقدير: تعايل اي , أنه اندى بشرى ومل يضفعلى  [19: يوسف
فهو يف موضع نصب ألنه شائع ال يراد به شيء بعينه لكنه ال ينصرف ألنه  بشراي

وقيل: هو اسم رجل فيكون يف موضع ضم كما تقول: اي , صفة وللزوم اتء التأنيث له
 .(3)إنه أراد اي بشراي مث حذف ايء اإلضافة للنداءوقيل: , رجل

َرٰ ﴿ :(4)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ويعقوب  ىَ قَاَل َيٰبُش 
فهو نداء مضاف منصوب كما , على اإلضافة لياء املتكلم [19: يوسفسورة ] ﴾َهَٰذا ُغَلٰم   

 .(5)تقول: اي هداي واي حيياي تعال

 هيت لك

  [23: يوسفسورة ] ﴾َوقَالَت  هِيَت لََك  ﴿ :(6)قراءة انفع وابن ذكوان وأيب جعفر

  [23: يوسفسورة ] ﴾َوقَالَت  هِئ َت لََك  ﴿ :(1)قراءة هشام خبلفه

                                                           
 .2/7انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1752, النشر 605انظر: املستنري ص( 2)

 .8, 2/7انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1752, النشر 605انظر: املستنري ص( 4)

 .2/7انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1752, النشر 605انظر: املستنري ص( 6)
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 [23: يوسفسورة ] ﴾َوقَالَت  هِئ ُت لََك  ﴿ :(2)قراءة هشام خبلفه

  [23: يوسفسورة ] ﴾َوقَالَت  َهي ُت لََك  ﴿ :(3)قراءة ابن كثري

َوقَالَت  ﴿ :(4)قراءة أيب عمرو وعاصم ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
  [23: يوسفسورة ] ﴾َهي َت لََك  

 .(5)فتح اهلاء وكسرها: لغتان

فتح التاء: على املخاطبة من املرأة ليوسف على معىن الدعاء له واالستجالب له 
 .(6)إيلأي: تعال اي يوسف , إىل نفسها على معىن: هلم لك

ودل عليه قراءة من مهز , ضم التاء: فعلى اإلخبار عن نفسها ابإلتيان إىل يوسف
 .(7)ألنه جيعله من هتيأت لك

وحيتمل أن تكون قراءة من مل يهمز على إرادة اهلمز , اهلمز: على أنه من هتيأت
وال حيسن ذلك ويتمكن إال على , لكن خفف اهلمزة فيكون من هتيأت فيكون فعال

ويبعد اهلمزة يف قراءة من فتح التاء ألنه , من ضم التاء ألهنا خترب عن نفسها بذلك قراءة

                                                           
= 
 . 5/1752, النشر 605انظر: املستنري ص( 1)

 . 5/1752, النشر 605انظر: املستنري ص( 2)

 . 5/1754, النشر 605انظر: املستنري ص( 3)

 . 5/1754, النشر 605انظر: املستنري ص( 4)

 . 2/8انظر: الكشف ( 5)

 . 2/8انظر: الكشف ( 6)

 . 2/8انظر: الكشف ( 7)
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واتء املخاطب مفتوحة فيصري املعىن أهنا ختربه أنه هتيأ هلا , إذا فتح التاء فإنه خياطب
وقيل هو من هؤت ابلرجل أهوء هؤا إذا ارتبته بشيء ويكون , واملعىن على خالف ذلك

 .(1)على املفعول الفعل على ذلك مبنيا

 .(2)هيت: قراءة هشام ضعفها مكي

  املخلصني

لَِصنيَ ﴿:(3)قراءة انفع وعاصم ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر  ﴾ٱل ُمخ 

على بناء الفعل من أخلص فهو خملص ألن هللا أخلصهم أي  [24:يوسفمواضعها: أول ]
 .(4)اختارهم لعبادته

لِِصنيَ ﴿:(5)عامر ويعقوبقراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن  مواضعها: أول ] ﴾ٱل ُمخ 

على البناء للفاعل من أخلص فهو خملص واملفعول حمذوف فأضافوه إىل  [24:يوسف
 .(6)العبادة ألهنم أخصوا أنفسهم لعبادة هللا

 خملصا

                                                           
 . 9, 2/8انظر: الكشف ( 1)

 . 2/9ر: الكشف انظ( 2)

 . 5/1755, النشر 606انظر: املستنري ص( 3)

 . 2/9انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1755, النشر 606انظر: املستنري ص( 5)

 . 2/10انظر: الكشف ( 6)
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 .(2) [50: مرميسورة ] ﴾اُُم لَص  ﴿ :(1)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر

 ﴾اُُم لِص  ﴿ :(3)كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ويعقوب  قراءة انفع وابن

 .(4) [50: مرميسورة ]

 حاش هلل

ِ  َٰۖوقُل َن َحَٰش ﴿ :(5)قراءة أيب عمرو  .(6)على األصل [51, 31: يوسفسورة ] ﴾ّلِلَّ

ِ ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو على  [51, 31: يوسفسورة ] ﴾َوقُل َن َحَٰش ّلِلَّ
وأصلها األلف ألنه , حلرف اللني وحذف األلف أقوى ألن األلف تدل عليهاحلذف 

فاعل مثل رامي وإمنا حذفت األلف استخفافا وكـأهنم جعلوا الالم يف هلل تدل عوضا 
 .(8)منها

 السجن

َحبُّ إََِلَّ ﴿ :(9)قراءة يعقوب
َ
ُن أ ج  , على أنه مصدر [33: يوسفسورة ] ﴾قَاَل رَّبِ ٱلسَّ

                                                           
 . 5/1755انظر: النشر ( 1)

 . 2/10انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1755انظر: النشر ( 3)

 . 2/10انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1755, النشر 606انظر: املستنري ص( 5)

 . 2/10انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1755ص, النشر 606انظر: املستنري ( 7)

 . 2/10انظر: الكشف ( 8)

 . 5/1755, النشر 607انظر: املستنري ص( 9)
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 .(1)إيلأي: احلبس أحب 

َحبُّ إََِلَّ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا يعقوب
َ
ُن أ ج   [33: يوسفسورة ] ﴾قَاَل رَّبِ ٱلّسِ

 .(3)واملعىن: دخول السجن, السجن احلبس

 دأاب

ب  ﴿ :(4)قراءة حفص
َ
رَُعوَن َسب َع ِسننَِي َدأ لغتان مثل: النهر  [47: يوسفسورة ] ﴾اتَز 

 .(5)ألنه أخفوالنهر والسمع والسمع واإلسكان أوىل 

 ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا حفص
 
رَُعوَن َسب َع ِسننَِي َدأ  .(7) [47: يوسفسورة ] ﴾اب  تَز 

 يعصرون

وَن ﴿ :(8)قراءة محزة والكسائي وخلف ُِصُ : يوسفسورة ] ﴾٤٩فِيهِ ُيَغاُث ٱَلَّاُس َوفِيهِ َتع 

 .(9)عبارة الرؤايعلى املخاطبة ردا على ما قبله إذ هو كله جواب املستفتني عن  [49

                                                           
 .6/493انظر: الدر املصون ( 1)

 . 5/1755, النشر 607انظر: املستنري ص( 2)

 .6/493انظر: الدر املصون ( 3)

 . 5/1756, النشر 607انظر: املستنري ص( 4)

 . 2/11انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1756, النشر 607انظر: املستنري ص( 6)

 . 2/11انظر: الكشف ( 7)

 . 5/1756, النشر 607انظر: املستنري ص( 8)

 . 2/11انظر: الكشف ( 9)
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وَن ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف ُِصُ فِيهِ ُيَغاُث ٱَلَّاُس َوفِيهِ َيع 
 .(2)على لفظ الناس ألنه غيب [49: يوسفسورة ] ﴾٤٩

 حيث يشاء

ََّشآُء  ﴿ :(3)قراءة ابن كثري َتَِنا َمن ن  مِن َها َحي ُث نََشآُء  نُِصيُب بِرَح 
ُ
أ : يوسفسورة ] ﴾يَتََبوَّ

 .وفيها التفات, (4)على اإلخبار من هللا عن نفسه [56

ََّشآُء  ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا ابن كثري َتَِنا َمن ن  ِمن َها َحي ُث يََشآُء  نُِصيُب بِرَح 
ُ
أ  ﴾يَتَبَوَّ

 .(6)ردا على لفظ يوسف ولفظه غائب [56: يوسفسورة ]

 لفتيانه

على  [62: يوسفسورة ] ﴾َوقَاَل لِفِت َيٰنِهِ ﴿ :(7)ومحزة والكسائي وخلف حفص قراءة
 .(8)فأخرب بكثرة اخلدمة ليوسف, وزن فعالن مجع فىت يف أكثر العدد

َوقَاَل ﴿ :(9)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ويعقوب

                                                           
 . 5/1756, النشر 607انظر: املستنري ص( 1)

 . 2/11انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1756, النشر 2/558انظر: املبهج ( 3)

 . 2/11انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1756, النشر 2/558انظر: املبهج ( 5)

 . 2/12انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1756, النشر 2/558انظر: املبهج ( 7)

 . 2/12انظر: الكشف ( 8)

 . 5/1756, النشر 2/558انظر: املبهج ( 9)
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العدد ألن الذين تولوا جعلوه مجع فىت يف أقل , على وزن فعلة [62: يوسفسورة ] ﴾لِفِت يَتِهِ 
 .(1)جعل البضاعة يف رحاهلم يكفي منهم أقلهم

 نكتل

َتل  ﴿ :(2)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر َخانَا يَك 
َ
ٓ أ ر ِسل  َمَعَنا

َ
: يوسفسورة ] ﴾فَأ

 .(3)على اإلخبار عن األخ أنه أرسله معنا يكتل لنفسه زايدة بعري [63

َخانَا ﴿ :(4)وخلف العاشرقراءة كل القراء عدا محزة والكسائي 
َ
ٓ أ ر ِسل  َمَعَنا

َ
فَأ

َتل    .(5)على اإلخبار عنهم كلهم ابالكتيال [63: يوسفسورة ] ﴾نَك 

 خري حافظا

ٌ َحٰفِظ  ﴿ :(6)قراءة حفص ومحزة والكسائي وخلف العاشر ُ َخي  : يوسفسورة ] ﴾ا  فَٱّللَّ

احلافظني فاكتفى ابلواحد عن على وزن فاعل على املبالغة على تقدير: فاهلل خري  [64
 .(7)اجلمع فنصبه على التفسري

ُ ﴿ :(8)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ويعقوب فَٱّللَّ
                                                           

 . 2/12انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1756, النشر 2/559: املبهج انظر( 2)

 . 2/12انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1756, النشر 2/559انظر: املبهج ( 4)

 . 2/12انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1756, النشر 2/559انظر: املبهج ( 6)

 . 2/13انظر: الكشف ( 7)

 . 5/1756, النشر 2/559انظر: املبهج ( 8)
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ٌ ِحف   على وزن فعل أي: خري من احلفظ الذي نسبتموه إىل  [64: يوسفسورة ] ﴾ا  ظ  َخي 
ابملصدر الدال على الفعل ونصبه  أنفسكم وقيل معناه: فاهلل خري منكم حفظا فأتى

 .(1)على التفسري

 نرفع

 .(3)والفاعل هللا تعاىل [76: يوسفسورة ] ﴾يَر َفعُ ﴿ :(2)قراءة يعقوب

 .(5) [76: يوسفسورة ] ﴾نَر َفعُ ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا يعقوب

 ويصرب يتقمن 

َِب   ۦإِنَُّهۥ َمن َيتَّقِ ﴿ :(6)قراءة قنبل , على ان من مبعىن الذي [90: يوسفسورة ] ﴾َوَيص 
وجيوز: أن تقدر الضمة يف , فريتفع الفعل بعدها ألنه يف الصلة ويف الكالم مبعىن الشرط

  .(7)الياء مث حتذفها للشرط فتكون من للشرط

َِب  ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا قنبل  .(9)[90: يوسفسورة ] ﴾إِنَُّهۥ َمن َيتَِّق َوَيص 

                                                           
 . 2/13انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1756, النشر 2/560انظر: املبهج ( 2)

 .6/534انظر: الدر املصون ( 3)

 . 5/1756, النشر 2/560انظر: املبهج ( 4)

 .6/534انظر: الدر املصون ( 5)

 . 4/1551, النشر 2/564انظر: املبهج ( 6)

 .4/1552, راجع توجيه النشر 2/18انظر: الكشف ( 7)

 . 4/1552, النشر 2/564انظر: املبهج ( 8)

 .2/18انظر: الكشف ( 9)
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 نوحي إليهم

على اإلخبار من هللا عن  [7األنبياء: , 43النحل: , 109: يوسفسورة ] ﴾إََِل ِهم وِۡحٓ نُّ ﴿
 .(1)نفسه بذلك

 .(2)على ما مل يسم فاعله [7األنبياء: , 43النحل: , 109: يوسفسورة ] ﴾إََِل ِهم يُّوَۡحٰٓ ﴿

قرأ حفص ابلنون وكسر احلاء يف األربعة على لفظ اجلمع وافقه يف الثاين من 
 .(3)محزة والكسائي وخلف وقرأ الباقون ابلياء وفتح احلاءاألنبياء 

 كذبوا

ْ ﴿ :(4)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر سورة ] ﴾قَد  ُكِذبُوا

, على معىن: أن املرسل إليهم قد ظنوا أهنم قد كذبوا فيما أتتهم به الرسل [110: يوسف
ضمري املرسل إليهم واهلاء وامليم للمرسل  فالظن مبعىن الشك أو مبعىن اليقني ويف ظنوا

أي: وظن املرسل إليهم أهنم مل يصدقوا فيما قيل هلم وما توعدوا به من إتيان , إليهم
وحسن أن يكون الضمري يف ظنوا ويف أهنم للمرسل إليهم ومل جير , العذاب على كفرهم

ون الضمري يف وجيوز: أن يك, هلم ذكر ألن ذكر الرسل يدل على أن مث مرسال إليهم
ظنوا ويف أهنم للرسل والظن مبعىن اليقني على معىن: فأيقن الرسل أهنم مل يصدقهم قومهم 
يف وعدهم بقبول ما أتوهم به أو يكون على معىن الشك واملعىن: ظن الرسل أهنم أخلفوا 

                                                           
 . 2/15انظر: الكشف ( 1)

 . 2/15انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1757, النشر 2/561انظر: املبهج ( 3)

 . 5/1757, النشر 2/562انظر: املبهج ( 4)
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 .(1)فدخلهم ما يدخل البشر

ْ  قَد  ﴿ :(2)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر ويعقوب بُوا : يوسفسورة ] ﴾ُكّذِ

, فالظن مبعىن اليقني, على أن الرسل قد تلقاهم قومهم ابلتكذيب, من التكذيب [110
والتقدير: وأيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم فيما جاؤوهم به , ويف ظنوا ضمري الرسل

واملعىن: وظن الرسل أن من آمن هبم قد  , وقيل: الظن هنا مبعىن الشك, من عند هللا
 .(3)كذبوهم ملا حلقهم من البالء من الكفار

 فنجي

ََّشآُء  ﴿ :(4)قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب َ َمن ن على أن  [110: يوسفسورة ] ﴾َفُنّّجِ
 .(5)الفعل ماض ومبين ملا مل يسم فاعله ومن تقوم مقام الفاعل

ََّشآُء   ِّج  ُۨن فَ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا ابن عامر وعاصم ويعقوب سورة ] ﴾َمن ن

على أنه من أجنى وعلى اإلخبار من هللا عن نفسه فهو حكاية عن حال  [110: يوسف
 .(7)يكون فيما بعد

 

                                                           
 . 16, 2/15انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1757, النشر 2/562انظر: املبهج ( 2)

 . 2/15انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1757, النشر 2/562انظر: املبهج ( 4)

 . 2/17انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1757, النشر 2/562انظر: املبهج ( 6)

 . 2/17انظر: الكشف ( 7)
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 سورة الرعد

 وزرع وخنيل صنوان وغري صنوان

َنٰب  ﴿ :(1)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وحفص ويعقوب ع 
َ
ٰت  ّمِن  أ ع  َوََنِيل   وََجنَّ َوَزر 

ُ ِصن َوان   وصنوان نعت لـ خنيل وغري عطف , عطفا على قطع [4: الرعدسورة ] ﴾ِصن َوان  وََغي 
 .(2) عليه

 :(3)قراءة انفع وابن عامر وشعبة ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر
ٰت  ﴿ َنٰب   وََجنَّ ع 

َ
ع   ّمِن  أ ِ ِصن َوان   ِصن َوان   َوََنِيل   َوَزر  عطفا على أعناب  [4: الرعدسورة ] ﴾وََغي 

 .(4)وصنوان نعت لـ خنيل وغري عطف عليه, فهو أقرب إليه من قطع

 يسقى

َّقٰ بَِمآء  ﴿ :(5)قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب على تذكري  [4: الرعدسورة ] ﴾َوِٰحد   يُس 
 .(6)املضمر أي: يسقى ما ذكران مباء واحد

َّقٰ بَِمآء  ﴿ :(7)عدا ابن عامر وعاصم ويعقوب قراءة كل القراء : الرعدسورة ] ﴾َوِٰحد   تُس 
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 .(1)على التأنيث محال على األشياء اليت ذكرت فهي مؤنثة [4

 ونفضل

ٰ َبع ض  ﴿ :(2)قراءة محزة والكسائي وخلف َضَها لََعَ ُل َبع  على  [4: الرعدسورة ] ﴾َوُيَفّضِ
 .(3)فاعل األفاعيل كلها اإلخبار عن هللا بلفظ الغائب ألنه هو

ٰ َبع ض  ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف َضَها لََعَ ُل َبع  سورة ] ﴾َوُنَفّضِ

 .(5)على اإلخبار من هللا عن نفسه [4: الرعد

 واق, ابق, وال, هاد

م  َهاد  ﴿: (6)قراءة ابن كثري ِ قَو 
سورة ] ﴾١١ِمن َوال  ﴿ [7: الرعدموضع: أول ] ﴾٧َولُِكّ

ِ بَاق ِۗ ﴿ [11:الرعد على  [34: الرعدموضع: أول ] ﴾٣٤ مِن َواق  ﴿ [96: النحلسورة ] ﴾َوَما ِعنَد ٱّللَّ
ألن الياء إمنا حذفت يف الوصل ألجل التنوين فإذا وقت عليها وزال التنوين , األصل

فيه ولذلك أجازوا إثبات الياء يف النداء يف غالمي أقبل ألنه موضع عدم , رجعت الياء
 .(7)التنوين الذي حتذف الياء ألجله
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م  َهاد  ﴿: (1)قراءة كل القراء عدا ابن كثري ِ قَو 
مِن ﴿ [7: الرعدموضع: أول ] ﴾ ٧َولُِكّ

ِ بَاق ِۗ ﴿ [11:الرعدسورة ] ﴾ ١١َوال   موضع: أول ] ﴾٣٤ ِمن َواق  ﴿ [96: النحلسورة ] ﴾ َوَما ِعنَد ٱّللَّ
 .(2)الوصل ألن حذف التنوين عارض يف الوقف على إجراء الوقف جمرى[ 34: الرعد

 املتعال

 [9: الرعدسورة ] ﴾٩ ۦٱل َكبُِي ٱل ُمَتَعالِ ﴿ :(3)ويعقوب قراءة ابن كثري

 [9: الرعدسورة ] ﴾٩ٱل َكبُِي ٱل ُمتََعاِل ﴿: (4)ويعقوب قراءة كل القراء عدا ابن كثري

 ستويت

لَُمُٰت َوٱَلُّوُر  ﴿ :(5)قراءة محزة والكسائي وخلف وشعبة تَوِي ٱلظُّ م  َهل  يَس 
َ
سورة ] ﴾أ

ألن أتنيث الظلمات غري حقيقي وألن اجلمع ابلتاء واأللف يراد , على التذكري [16: الرعد
وجيوز أن حيمل الظلمات إىل اإلظالم , به القلة والعرب تذكر اجلمع إذا قل عدده

 .(6)والظالم فيحمل على املعىن

م  ﴿ :(7)كثري وأيب عمرو وابن عامر وحفص وأيب جعفر ويعقوبقراءة انفع وابن  
َ
أ

لَُمُٰت َوٱَلُّوُر  َهل  تَس   على ظاهر أتنيث لفظ , على التأنيث [16: الرعدسورة ] ﴾تَوِي ٱلظُّ
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 .(1)الظلمات

 يوقدون

ا يُوقُِدوَن َعلَي هِ ﴿ :(2)قراءة حفص ومحزة والكسائي وخلف العاشر : الرعدسورة ] ﴾َومِمَّ

 .(3)على الغيب على ذكر الناس بعده [17

ا ﴿ :(4)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ويعقوب َوِممَّ
 .(5)على اخلطاب الذي قبله [17: الرعدسورة ] ﴾تُوقُِدوَن َعلَي هِ 

 وصد, وصدوا

ْ َعِن ﴿ :(6)قراءة عاصم ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر وا بِيِلِۗ َوُصدُّ  ﴾ٱلسَّ

بِيِل  ﴿ [33:الرعدسورة ] املفعول على ما  على إسناد الفعل إىل [37: غافرسورة ] ﴾وَُصدَّ َعِن ٱلسَّ
وفاعل الصد هم أشراف , فأقيم الذين كفروا على املصدر مقام الفاعل, مل يسم فاعله

مضمر وصد: على ما مل يسم فاعله وفرعون قام مقام الفاعل وهو , (7)الكفار وكرباؤهم
 .(8)يف صد
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بِيِلِۗ ﴿ :(1)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ْ َعِن ٱلسَّ وا  ﴾َوَصدُّ

بِيِل  ﴿ [33:الرعدسورة ] على اإلخبار عن الصادين الناس عن  [37: غافرسورة ] ﴾وََصدَّ َعِن ٱلسَّ
 .(3)على أن فرعون فاعل, (2)سبيل هللا

 ويثبت

ُ َما يََشآُء َويُث بُِت  ﴿ :(4)عمرو وعاصم ويعقوبقراءة ابن كثري وأيب  ُحواْ ٱّللَّ سورة ] ﴾َيم 

 .(5)مستقبل أثبت واملفعول حمذوف هاء من الصلة أي: ويثبته [39: الرعد

ُ ﴿ :(6)قراءة انفع وابن عامر ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر ُحواْ ٱّللَّ َيم 
ُِّت   لكن يف التشديد معىن , لغتان مبعىن, على مستقبل ثبت [39: الرعدسورة ] ﴾َما يََشآُء َويُثَب

 .(7)التأكيد والتكرير

 الكفار

ـٰفِ ﴿ :(8)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر لَُم ٱل َك  [42: الرعدسورة ] ﴾رُ وََسَيع 
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 .(1)فهو يدل على اجلمع بلفظه, جعلوا الكافر امسا للجنس شائعا, على التوحيد

لَُم ﴿:(2)ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشرقراءة  وََسَيع 
ٰرُ  ألن التهدد مل يقع لكافر واحد بل جلميع , على اجلمع [42: الرعدسورة ] ﴾ٱل ُكفَّ
 .(3)الكفار
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 سورة إبراهيم

 هللا الذي

َِميِد ﴿ :(1)قراءة انفع وابن عامر وأيب جعفر َعزِيزِ ٱۡل 
ِي ١إََِلٰ ِصَرِٰط ٱل  ُ ٱَّلَّ سورة ] ﴾ٱّللَّ

وإن شئت , فهو مرفوع ابالبتداء واخلرب: الذي وما بعده, على االستئناف [2, 1: إبراهيم
 .(2)جعلت الذي وصلته صفة لـ العزيز وأضمرت اخلرب

َِميِد ﴿ :(3)قراءة رويس َعزِيزِ ٱۡل 
ِي ١إََِلٰ ِصَرِٰط ٱل  ِ ٱَّلَّ  .(4) [2, 1: إبراهيمسورة ] ﴾ٱّللَّ

إََِلٰ ﴿ :(5)ابن كثري وأيب عمرو وعاصم ومحزة والكسائي وروح وخلف العاشرقراءة 
َِميِد  َعزِيزِ ٱۡل 

ِي ١ِصَرِٰط ٱل  ِ ٱَّلَّ  .(6)على البدل من العزيز [2, 1: إبراهيمسورة ] ﴾ٱّللَّ

 خلق كل دابة, خلق السماوات واألرض

نَّ ﴿ :(7)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر
َ
لَم  تََر أ

َ
َ َخٰ أ ۡرِض ٱّللَّ

َ ِۚ َوٱِل  ٰ َمَٰو لُِق ٱلسَّ
َّقِ  
ُ َخٰ ﴿ [19:إبراهيمسورة ] ﴾بِٱۡل  ِ َدٓابَّة  َوٱّللَّ

على وزن فاعل واألرض  [45: النورسورة ] ﴾لُِق ُكّ
عطفا على السموات ألن كسر التاء يف هذه القراءة علم اخلفض إلضافة خالق  ابخلفض
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على إضافة خالق إىل كل وهو , (1)قد مضىوحسن اإلضافة ألنه أمر , إىل ما بعده
مبعىن املاضي فحقه اإلضافة ال جيوز فيه التنوين ألنه أمر قد مضى وانقضى فظهر ما 

 .(2)خلق من الدواب عند خلقه تعاىل هلا

َ َخلََق ﴿:(3)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر نَّ ٱّللَّ
َ
لَم  تََر أ

َ
أ

 ِۚ ٰ َمَٰو َّقِ  ٱلسَّ
ۡرَض بِٱۡل 

َ ُ َخلََق ُكَّ َدٓابَّة  ﴿ [19:إبراهيمسورة ] ﴾َوٱِل  على وزن  [45: النورسورة ] ﴾َوٱّللَّ
فعل ونصبوا األرض عطفا على السماوات ألن كسر التاء فيه علم النصب فأتوا بلفظ 

فالفعل أوىل به من االسم ألن االسم يشرتك يف , املاضي ألنه أمر قد مضى وفرغ منه
لفظه املاضي واملستقبل واحلال وإمنا خيلص للماضي ابلدالئل والفعل بلفظه يدل على 

 .(5)على الفعل املاضي ونصبوا كل به, (4)وانتصب االمسان بعده ابلفعل, املاضي

 مبصرخي

ِِخِّ ﴿ :(6)قراءة محزة نُتم بُِمُص 
َ
ِِخُكم  َوَمآ أ ۠ بُِمُص  نَا

َ
آ أ تقدير على  [22: إبراهيمسورة ] ﴾مَّ

زايدة ايء على الياء اليت لإلضافة مث حذفها استخفافا الجتماع ايءين وكسرتني إحدامها 
فلما حذف الياء املزيدة بقيت الكسرة تدل عليها كما حتذيف الياء يف عليه , ايء اإلضافة

 .(7)وبه وتبقى الكسرة تدل عليها
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۠ ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا محزة نَا
َ
ٓ أ ا ِِخَّ مَّ نُتم بُِمُص 

َ
ٓ أ ِِخُكم  َوَما : إبراهيمسورة ] ﴾بُِمُص 

وجيوز , ألن ايء اجلمع أدغمت يف ايء اإلضافة وهي مفتوحة فبقيت على فتحتها [22
أن يكون قد أدغمت يف ايء اإلضافة وهي ساكنة ففتحت اللتقاء الساكنني وكان الفتح 

ىل حركتها وألن الفتح يف الياء أخف أوىل هبا ألنه أصلها فردت إىل أصلها عند احلاجة إ
 .(2)من الكسر والضم

 ليضل, ليضلوا

 :(3)قراءة ابن كثري وأيب عمرو ورويس خبلفه بفتح الياء يف إبراهيم واحلج والزمر
َِضلُّواْ َعن َسبِيلِهِۦ﴿ َِضلَّ ﴿ [30:إبراهيمسورة ] ﴾َّلِ  .(4) [8الزمر:  ,6لقمان: , 9: سورة احلج] ﴾َّلِ

ُِضلُّواْ ﴿ :(5)القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو ورويس يف وجه بضم الياءقراءة كل  َّلِ
ُِضلَّ ﴿ [30:إبراهيمسورة ] ﴾َعن َسبِيلِهِۦ  .(6) [8الزمر:  ,6لقمان: , 9: سورة احلج] ﴾َّلِ

 أفئدة 

ف  ﴿ :(7)قراءة هشام خبلفه
َ
َعل  أ أهنا إشباع  [37: إبراهيمسورة ] ﴾ّمَِن ٱَلَّاِس  َدة  ـۧ   ِفَٱج 
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 .(1)للكسرة

ف  ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا هشام يف وجه
َ
َعل  أ  [37: إبراهيمسورة ] ﴾ّمَِن ٱَلَّاِس  َدة    ِفَٱج 

 .(3)مجع فؤاد كـ غراب وأغربة

 لتزول

َباُل ﴿ :(4)قراءة الكسائي ِ
وُل ِمن ُه ٱۡل  رُُهم  لَََتُ على  [46: إبراهيمسورة ] ﴾ ٤٦ِإَون ََكَن َمك 

دخلت لتوكيد اخلرب والفعل مع  خمففة من الثقيلة وجعل الالم األوىل الم توكيدجعل إن 
الم التوكيد مرفوع على أصله إذ ال انصب وال جازم واهلاء مضمرة مع إن وتقديره: وإنه  

ويؤيده: وإن  , فمعىن هذه القراءة أن هللا عظم مكرهم, كان مكرهم لتزول منه اجلبال
 .(5)كاد مكرهم لتزول منه اجلبال

َباُل ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا الكسائي ِ
وَل ِمن ُه ٱۡل  ُرُهم  لََِتُ سورة ] ﴾٤٦ِإَون ََكَن َمك 

والالم األوىل: الم نفي لوقوعها بعد نفي ونصب , على جعل إن مبعىن ما [46: إبراهيم
ومعىن هذه القراءة: تصغري , والتقدير: وما كان مكرهم لتزول منه اجلبال, الفعل هبا

 .(7)مكرهم وحتقريه
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 سورة احلجر

 رمبا

لِِمنَي ﴿ :(1)قراءة انفع وعاصم وأيب جعفر ْ ُمس  ْ لَو  ََكنُوا ِيَن َكَفُروا َبَما يََودُّ ٱَّلَّ  ﴾٢رُّ

 .(2)لغتان مشهوراتن [2: احلجرسورة ]

ْ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا انفع وعاصم وأيب جعفر ِيَن َكَفُروا بََّما يََودُّ ٱَّلَّ لَو  ََكنُواْ رُّ
لِِمنَي   .(4)لغتان مشهوراتن [2: احلجرسورة ] ﴾٢ُمس 

 ننزل املالئكة

َقِّ ﴿ :(5)قراءة حفص ومحزة والكسائي وخلف العاشر ُِل ٱل َمَلٰٓئَِكَة إَِلَّ بِٱۡل   ﴾َما ُنَنّ

 .(6)على اإلخبار من هللا عن نفسه [8: احلجرسورة ]

ُل ﴿ :(7)قراءة شعبة َقِّ َما ُتَنَّ على البناء ملا مل يسم  [8: احلجرسورة ] ﴾ٱل َمَلٰٓئَِكُة إَِلَّ بِٱۡل 
 .(8)فأقام املالئكة مقام الفاعل, فاعله
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ُل ﴿ :(1)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ويعقوب َما َتَنَّ
َقِّ  وأضاف الفعل إىل , مستقبل مسي فاعلهعلى أنه فعل  [8: احلجرسورة ] ﴾ٱل َمَلٰٓئَِكُة إَِلَّ بِٱۡل 
 .(2)ويف الفعل حذف اتء الجتماع اتءين حبركة واحدة وأصله تتنزل, املالئكة فرفعها به

 سكرت

ب َصُٰرنَا﴿ :(3)قراءة ابن كثري
َ
ۚ  أ من سكرت , لغتان [15: احلجرسورة ] ﴾إِنََّما ُسِكَر

 .(4) عينه وسكرت

ب َصُٰرنَا﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا ابن كثري
َ
ۚ  أ َر َما ُسّكِ لغتان  [15: احلجرسورة ] ﴾إِنَّ

 .(6)وحسن إلضافته إىل مجاعة واألبصار مجاعة, لكن يف التشديد معىن التكثري والتكرير

 عليصراط 

ّ  ﴿ :(7)قراءة يعقوب َتقِيٌم مُّ  قَاَل َهَٰذا ِصَرٌٰط لََعِ أي: عال  [41: احلجرسورة ] ﴾ ٤١س 
 .(8)ومرتفع
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َتقِيٌم ﴿ :(1)القراء عدا يعقوبقراءة كل  َّ ُمس  : احلجرسورة ] ﴾ ٤١قَاَل َهَٰذا ِصَرٌٰط لََعَ

 .(2)أي: على رضواين وكراميت, أي: من مر عليه مر علي [41

 ادخلوها

ٰت  ﴿ :(3)قراءة رويس خبلفه  ﴾ ٤٦َءامِننَِي  لُوَها بَِسَلٰم  د خِ ا ٤٥وَُعُيون   إِنَّ ٱل ُمتَّقنَِي ِِف َجنَّ

 .(4)على أنه ماض مبين للمفعول فهو من أدخل الرابعي [46, 45: احلجرسورة ]

ٰت  ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا رويس يف وجه ُخلُوَها  ٤٥وَُعُيون   إِنَّ ٱل ُمتَّقنَِي ِِف َجنَّ ٱد 
 .(6)على وصل اهلمزة من دخل يدخل [46, 45: احلجرسورة ] ﴾ ٤٦َءامِننَِي  بَِسَلٰم  

 تبشرون

وِن ﴿ :(7)قراءة انفع ُ ألنه عدى الفعل فصار أصله:  [54: احلجرسورة ] ﴾٥٤فَبَِم تُبَّشِ
تبشرونين مث حذف إحدى النونني وهي الثانية استخفافا الجتماع املثلني فاتصلت الياء 

وهذه القراءة قد طعن فيها , بنون الرفع فانكسرت مث حذف الياء لداللة الكسرة عليها
وإن قدرت حذف النون األوىل , إال يف شعرمجاعة ألن حذف النون مع الياء ال حيسن 

حذفت علم الرفع لغري انصب وال جاز وألن كسر النون اليت هي علم الرفع قبيح إمنا 
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 .(1)حقها الفتح

وّنِ ﴿:(2)قراءة ابن كثري ُ أصله أن يكون بنونني ألن  [54: احلجرسورة ] ﴾٥٤فَبَِم تُبَّشِ
فاجتمعت نوانن فأدغم األوىل يف الثانية بعد أن , األوىل عالمة الرفع والثاين نون الوقاية

أسكنها استثقاال الجتماع املثلني وبقيت الكسرة تدل على الياء احملذوفة وأصله: 
 .(3)تبشرونين

وَن ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا انفع وابن كثري ُ ألنه مل  [54: احلجرسورة ] ﴾٥٤فَبَِم تُبَّشِ
يعد الفعل إىل مفعول فأتى ابلنون اليت هي عالمة الرفع مفتوحة على أصلها كنون: 

 .(5)يقومون وخيرجون

 ال تقنطوا, يقنطون, يقنط

نُِط ﴿ :(6)قراءة أيب عمرو والكسائي ويعقوب وخلف العاشر سورة ] ﴾قَاَل َوَمن َيق 

نُِطونَ ﴿ [56:احلجر ْ ﴿ [36 :الرومسورة ] ﴾َيق  نُِطوا لغتان من قنط يقنط  [53: الزمرسورة ] ﴾ََل َتق 
 .(7)وقَنط أكثر, ويقنظ
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َنُط ﴿ :(1)قراءة انفع وابن كثري وابن عامر وعاصم ومحزة وأيب جعفر  ﴾قَاَل َوَمن َيق 

َنُطونَ ﴿ [56:احلجرسورة ] ْ ﴿ [36: الرومسورة ] ﴾َيق  َنُطوا  .(2)لغتان [53: الزمرسورة ] ﴾ََل َتق 

 قدرانها, قدران

َها لَِمَن ٱل َغَِٰبِيَن ﴿ :(3)قراءة شعبة نَآ إِنَّ َنَٰها ِمَن ٱل َغَِٰبِيَن ﴿ [60:احلجرسورة ] ﴾٦٠قََدر  قََدر 
 .(4)لغتان مبعىن من قدرت وقدرت [57: النملسورة ] ﴾٥٧

َغَِٰبِيَن ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا شعبة
َها لَِمَن ٱل  ٓ إِنَّ نَا ر   [60:احلجرسورة ] ﴾٦٠قَدَّ

َنَٰها ِمَن ٱل َغَِٰبِيَن ﴿ ر   .(6) [57: النملسورة ] ﴾٥٧قَدَّ
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 سورة النحل

 ينزل املالئكة

ُل ٱل َمَلٰٓئَِكةُ ﴿ :(1)قراءة روح رِهِۦ َتَنَّ م 
َ
وِح ِمن  أ على البناء  [2: النحلسورة ] ﴾بِٱلرُّ

 .(2)واألصل تتنزل بتاءين, للفاعل

رِهِۦيُنِ ﴿ :(3)ورويسقراءة ابن كثري وأيب عمرو  م 
َ
وِح ِمن  أ سورة ] ﴾ُل ٱل َمَلٰٓئَِكَة بِٱلرُّ

 .(4) [2: النحل

 :(5)قراءة انفع وابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر
رِهِۦ﴿ م 

َ
وِح ِمن  أ ُِل ٱل َمَلٰٓئَِكَة بِٱلرُّ  .(6) [2: النحلسورة ] ﴾ُيَنّ

 بشق األنفس

نُفِس  ﴿ :(7)قراءة أيب جعفر
َ مصدران مبعىن واحد من  [7: النحلسورة ] ﴾بَِشّقِ ٱِل 

ويف , وقيل: ابلكسر نصف الشيء, وقيل: املفتوح املصدر واملكسور االسم, املشقة
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 .(1)التفسري إال بنصف أنفسكم كما تقول: مل تنله إال بقطعة من كبدك على اجملاز

نُفِس  بِِشّقِ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر
َ  .(3) [7: النحلسورة ] ﴾ٱِل 

 ينبت

عَ ﴿ :(4)قراءة شعبة ر  على اإلخبار من هللا عن  [11: النحلسورة ] ﴾نُۢنبُِت لَُكم بِهِ ٱلزَّ
 .(5)نفسه

عَ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا شعبة ر  على لفظ  [11: النحلسورة ] ﴾يُۢنبُِت لَُكم بِهِ ٱلزَّ
 .(7)الغيبة

 مسخراتوالشمس والقمر والنجوم 

ُۚ  ﴿ :(8)قراءة ابن عامر ٰ َر ُس َوٱل َقَمُر َوٱَلُُّجوُم ُمَسخَّ م  َر لَُكُم ٱَلَّ َل َوٱَلََّهاَر  َوٱلشَّ وََسخَّ
رِهِۦٓ   م 

َ
وعطف بعض األمساء , فرفعه ابالبتداء, على القطع مما قبله [12: النحلسورة ] ﴾بِأ

 .(9)وجعل مسخرات خرب االبتداء, على بعض
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ُۚ  ﴿ :(1)قراءة حفص ٰ َر َس َوٱل َقَمَر َوٱَلُُّجوُم ُمَسخَّ م  َر لَُكُم ٱَلَّ َل َوٱَلََّهاَر َوٱلشَّ وََسخَّ
رِهِۦٓ   م 

َ
على عطف الشمس والقمر على معمول سخر مث ابتدأ  [12: النحلسورة ] ﴾بِأ

 .(2)والنجوم مسخرات على االبتداء واخلرب

َس ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا ابن عامر وحفص م  َر لَُكُم ٱَلَّ َل َوٱَلََّهاَر َوٱلشَّ وََسخَّ
ِۢۚ َوٱل َقَمَر َوٱَلُُّجوَم  ٰ َر رِهِۦٓ   ُمَسخَّ م 

َ
على العطف على ما قبله وأعمل فيه  [12: النحلسورة ] ﴾بِأ

, وسخر لريتبط بعض الكالم ببعض وتكون مسخرات حاال مؤكدة عمل فيها سخر
 .(4)وجاز ذلك لبعد ما بينهما

 يدعون

ِ ﴿ :(5)قراءة عاصم ويعقوب ُعوَن ِمن ُدوِن ٱّللَّ ِيَن يَد  على  [20: النحلسورة ] ﴾َوٱَّلَّ
 .(6)والياء للغائب, اإلخبار عن الكفار وهم غيب

ِ ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا عاصم ويعقوب ُعوَن ِمن ُدوِن ٱّللَّ ِيَن تَد  : النحلسورة ] ﴾َوٱَّلَّ

 .(8)التهدد هلم على أنه خطاب للمشركني وفيه معىن [20
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 تشاقون

وِن فِيِهم   ﴿ :(1)قراءة انفع قُّ ِيَن ُكنُتم  تَُشٰٓ وهي يف احلجة لفتح  [27: النحلسورة ] ﴾ٱَّلَّ
 .(2)النون والكراهة لكسرها خمففة مثل تبشرون يف احلجر

وَن فِيِهم   ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا انفع قُّ ِيَن ُكنُتم  تَُشٰٓ  .(4) [27: النحلسورة ] ﴾ٱَّلَّ

 تتوفاهم

ِيَن يَ ﴿ :(5)قراءة محزة وخلف نُفِسِهم   ٜۖـَتَوفّ ٱَّلَّ
َ
 [28: النحلسورة ] ﴾ىُٰهُم ٱل َمَلٰٓئَِكُة َظالِِمٓ أ

 .(6)وقال ابن مسعود: ذكرو املالئكة, فهو مثل: فنادته املالئكة وإال أن أتتيهم املالئكة

ِيَن ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا محزة وخلف نُفِسِهم   ٱَّلَّ
َ
سورة ] ﴾َتَتَوفَّىُٰهُم ٱل َمَلٰٓئَِكُة َظالِِمٓ أ

 .(8) [28: النحل

 أتتيهم املالئكة
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تَِيُهُم ٱل َمَلٰٓئَِكةُ ﴿ :(1)قراءة محزة والكسائي وخلف
 
ن يَأ
َ
ٓ أ : النحلسورة ] ﴾َهل  يَنُظُروَن إَِلَّ

33] (2). 

تَِيُهُم ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف
 
ن تَأ

َ
ٓ أ َهل  يَنُظُروَن إَِلَّ

 .(4) [33: النحلسورة ] ﴾ٱل َمَلٰٓئَِكةُ 

 ال يهدي من يضل

ِدي َمن يُِضلُّ  ﴿ :(5)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر َ ََل َيه   ﴾فَإِنَّ ٱّللَّ

أن وجيوز: , على إضافة الفعل إىل هللا ومن يف موضع نصب بـ يهدي [37: النحلسورة ]
 .(6)يكون يهدي مبعىن يهتدي فتكون من يف موضع رفع بفعلها

َ ََل ﴿ :(7)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ويعقوب فَإِنَّ ٱّللَّ
دَ  على بناء الفعل للمفعول فـ من يف موضع رفع على  [37: النحلسورة ] ﴾َمن يُِضلُّ   ىٰ ُيه 

 .(8)يف املعىن مثل قوله: من يضلل هللا فال هادي لهاملفعول الذي مل يسم فاعله وهو 

 يروا
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ء  ﴿ :(1)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر ُ مِن ََش  ْ إََِلٰ َما َخلََق ٱّللَّ ا َو لَم  تََرو 
َ
 ﴾أ

 .(2)على اخلطاب جلميع اخللق [48: النحلسورة ]

ُ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر اْ إََِلٰ َما َخلََق ٱّللَّ َو لَم  يََرو 
َ
أ

ء    .(4)على الغيبة اليت قبله [48: النحلسورة ] ﴾ِمن ََش 

 يتفيؤ

ء  ﴿ :(5)قراءة أيب عمرو ويعقوب ُ ِمن ََش  : النحلسورة ] ﴾َتَتَفيَُّؤاْ ِظَلٰلُُهۥ إََِلٰ َما َخلََق ٱّللَّ

 .(6)على أتنيث لفظ اجلمع وهو الظالل [48

ء  ﴿ :(7)القراء عدا أيب عمرو ويعقوبقراءة كل  ُ ِمن ََش  َيَتَفيَُّؤاْ  إََِلٰ َما َخلََق ٱّللَّ
ألن الظالل , على تذكري معىن اجلمع أو على احلمل على املعىن [48: النحلسورة ] ﴾ِظَلٰلُُهۥ

 .(8)هو والظل سواء وألن أتنيثه غري حقيقي إذ ال ذكر له من لفظه

 مفرطون

                                                           
 . 5/1773, النشر 292انظر: الكفاية الكربى ص( 1)

 .2/37انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1773, النشر 292انظر: الكفاية الكربى ص( 3)

 .2/37انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1773, النشر 292انظر: الكفاية الكربى ص( 5)

 .2/37انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1773, النشر 292انظر: الكفاية الكربى ص( 7)

 .38, 2/37انظر: الكشف ( 8)



370 

 

رُِطوَن ﴿ :(1)قراءة انفع ف  إذا , على أنه اسم فاعل من أفرط [62: النحلسورة ] ﴾٦٢مُّ
وقيل معناه: وأهنم ذووا إفراط , معناه أهنم: معجلون إىل النار أي: سابقون إليها, أعجل

 .(2)إىل النار أي ذوو عجل إليها

ّرُِطوَن ﴿ :(3)قراءة أيب جعفر ف   .(4)من فرط يف كذ أي: قصر [62: النحلسورة ] ﴾٦٢مُّ

َرُطوَن ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا انفع وأيب جعفر ف  اسم  [62: النحلسورة ] ﴾٦٢مُّ
 .(6)وقيل: منسيون, مفعول من أفرطوا أي: فهم معجلون إىل النار وقيل: مرتكون

 نسقيكم

َ ﴿ :(7)قراءة أيب جعفر قِيُكمُ ت ا ِِف ُبُطونِهِۦ ۥس  َ ﴿ [66: النحلسورة ] ﴾ّمِمَّ قِيُكمُ ت ا  ۥس  ّمِمَّ
 .(8)وضعفها ابن عطية, على نسبة السقيا لألنعام [21: املؤمنونسورة ] ﴾ِِف ُبُطونَِها

َّ ﴿ :(9)قراءة انفع وابن عامر ويعقوب وشعبة ا ِِف ُبُطونِهِۦن قِيُكم ّمِمَّ : النحلسورة ] ﴾س 
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66] ﴿ َّ ا ِِف ُبُطونَِهان قِيُكم ّمِمَّ  .(1)سقى أسقيعلى أنه ثالثي من  [21: املؤمنونسورة ] ﴾س 

قِيُكم ﴿ :(2)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وحفص ومحزة والكسائي وخلف العاشر ُّس  ن
ا ِِف ُبُطونِهِۦ ا ِِف ُبُطونَِها﴿ [66: النحلسورة ] ﴾ّمِمَّ قِيُكم ّمِمَّ ُّس  على أنه  [21: املؤمنونسورة ] ﴾ن

فاملعىن يف الضم: فجعل لكم شراب مما , من أسقيت فالان مبعىن: جعلت له شرااب يشربه
 .(3)وقيل: مها مبعىن واحد, األنعاميف بطون 

 جيحدون

ِ ََّت َحُدوَن ﴿ :(4)قراءة شعبة ورويس َمةِ ٱّللَّ فَبِنِع 
َ
على اخلطاب  [71: النحلسورة ] ﴾٧١أ

 .(5)فهو خطاب للكفار وفيه معىن التوبيخ هلم, الذي قبله

ِ ََي َحُدوَن ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا شعبة ورويس َمةِ ٱّللَّ فَبِنِع 
َ
 [71: النحلسورة ] ﴾٧١أ

 .(7)على لفظ الغيبة اليت قبله

 أمل يروا

ۚ  ﴿ :(8)قراءة ابن عامر ومحزة ويعقوب وخلف العاشر ٰ َر ِ ُمَسخَّ ي   إََِل ٱلطَّ
ْ ا لَم  تََرو 

َ
 ﴾أ
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 .(1)على اخلطاب الذي قبله [79: النحلسورة ]

ْ إََِل ﴿ :(2)وأيب عمرو وعاصم والكسائي وأيب جعفرقراءة انفع وابن كثري  ا لَم  يََرو 
َ
أ

  ۚ ٰ َر ِ ُمَسخَّ ي   .(3)على الغيب [79: النحلسورة ] ﴾ٱلطَّ

 ظعنكم

نُِكم  ﴿ :(4)قراءة ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر سورة ] ﴾يَو َم َظع 

 .(5)لغتان كالسمع والسمع والنهر والنهر [80: النحل

سورة ] ﴾يَو َم َظَعنُِكم  ﴿ :(6)انفع وابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر ويعقوبقراءة 

 .(7) [80: النحل

 ولنجزين

ٓواْ ﴿ :(8)قراءة ابن كثري وعاصم وأيب جعفر وابن عامر خبلفه ِيَن َصََبُ زَِينَّ ٱَّلَّ َوََلَج 
َرُهم ج 

َ
غيبة إىل وهو خروج من , على اإلخبار من هللا عن نفسه [96: النحلسورة ] ﴾أ
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 .(1)إخبار

قراءة انفع وأيب عمرو وابن عامر يف وجهه الثاين ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف 
َرُهم﴿ :(2)العاشر ج 

َ
ٓواْ أ ِيَن َصََبُ زَِينَّ ٱَّلَّ  .(3)على لفظ الغيبة [96: النحلسورة ] ﴾َوََلَج 

 فتنوا

ْ ﴿ :(4)قراءة ابن عامر ِد َما َفَتُنوا ْ ِمن  َبع  على معىن: من  [110: النحلسورة ] ﴾َهاَجُروا
 .(5)وجيوز أن يكون املعىن: فتنوا أنفسهم إبظهار الكفر تقية, بعد ما فتنوا غريهم

ْ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا ابن عامر ِد َما فُتُِنوا ْ ِمن  َبع   [110: النحلسورة ] ﴾َهاَجُروا

أي: عذبوا يف هللا ومحلوا على االرتداد عن دينهم وقلوهبم مطمئنة , على ما مل يسم فاعله
 .(7)ابإلميان

 ضيق

لغتان يف املصدر عند  [70: النمل, 127: النحلسورة ] ﴾ِضي ق  ﴿ :(8)قراءة ابن كثري
وقال أبو عبيدة: ضيق ابلفتح خمفف من ضيِّق كـ ميت وميت ويلزمه أن , األخفش
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 .(1)يف أمر ضيق مث خفف وحذف املوصول يكون قد حذف املوصوف والتقدير:

 .(3) [70: النمل, 127: النحلسورة ] ﴾َضي ق  ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا ابن كثري
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 سورة اإلسراء

 أال تتخذوا

ْ مِن ُدوِن َوكِيَل  ﴿ :(1)قراءة أيب عمرو َلَّ َيتَِّخُذوا
َ
على لفظ  [2: اإلسراءسورة ] ﴾ ٢ أ

 .(2)الغيبة

ْ ِمن ُدوِن َوكِيَل  ﴿ :(3)عدا أيب عمروقراءة كل القراء  َلَّ َتتَِّخُذوا
َ
: اإلسراءسورة ] ﴾ ٢ أ

وجيوز على هذه القراءة أن تكون أن مبعىن , على االنصراف من الغيبة إىل اخلطاب [2
وجيوز يف القراءتني أن , أي ويكون الكالم هنيا فيكون من االنصراف من اخلرب إىل النهي

 .(4)القول على تقدير: وقلنا هلم: ال تتخذوا فيكون هنياتكون أن زائدة ويضمر 

 ليسوؤوا 

ٓ ﴿ :(5)قراءة ابن عامر ومحزة وخلف وشعبة ِ لِيَسُ فَإَِذا َجا ُد ٱٓأۡلِخَرة  وٓ  َء وَع 
َ
 ﴾وُُجوَهُكم   أ

 .(6)معىن: ليسوء هللا وجوهكم أو ليسوء البعث وجوهكم على [7: اإلسراءسورة ]

ُد ٱٓأۡلِخَرةِ لِنَسُ جَ  فَإَِذا﴿ :(7)قراءة الكسائي  وٓ آَء وَع 
َ
 على [7: اإلسراءسورة ] ﴾وُُجوَهُكم   أ
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 .(1)اإلخبار من هللا عن نفسه

ُد ﴿ :(2)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وحفص وأيب جعفر ويعقوب فَإَِذا َجآَء وَع 
ْ وُُجوَهُكم  ٱٓأۡلِخَرةِ ؤُُسَيِل أي: بعثناهم ليسوءوا والغيبة , على اجلمع [7: اإلسراءسورة ] ﴾ا

 .(3)وجوهكم

 وخنرج له

َرُج ََلُۥ يَو َم ٱل قَِيَٰمةِ كَِتٰب  ﴿ :(4)قراءة أيب جعفر على البناء  [13: اإلسراءسورة ] ﴾اَويُخ 
واألوىل قراءة , والقائم مقام الفاعل ضمري الطائر, وكتااب نصب على احلال, للمفعول

 .(5)قلقة

ُرُج ﴿ :(6)قراءة يعقوب , مضارع خرج [13: اإلسراءسورة ] ﴾اََلُۥ يَو َم ٱل قَِيَٰمةِ كَِتٰب  َويَخ 
 .(7)أي: وخيرج له طائره يف هذه احلال, والفاعل ضمري الطائر, وكتاب حال

سورة ] ﴾اَوَُن رُِج ََلُۥ يَو َم ٱل قَِيَٰمةِ كَِتٰب  ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر ويعقوب

الثاين: , وكتااب فيه وجهان: األول: أنه مفعول به, مضارع أخرجبنون العظمة  [13: اإلسراء
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 .(1)منصوب على احلال من املفعول احملذوف إذ التقدير: وخنرجه إليه كتااب وخنرج الطائر

 يلقاه

ىُٰه َمنُشوًرا ﴿ :(2)أيب جعفر ويعقوبابن عامر و  قراءة على  [13: اإلسراءسورة ] ﴾١٣يُلَقَّ
إىل مفعولني: أحدمها مضمر يف يقاه قام مقام الفاعل يعود على البناء للمفعول وعداه 

 .(3)واآلخر: اهلاء, صاحب الكتاب

سورة ] ﴾١٣يَل َقىُٰه َمنُشوًرا ﴿ :(4)أيب جعفر ويعقوبو  ابن عامر قراءة كل القراء عدا

على التعدي إىل مفعول واحد وهو اهلاء ويف يلقاه ضمري الفاعل وهو  [13: اإلسراء
 .(5)الكتابصاحب 

 أمران

َفِيَها﴿ :(6)قراءة يعقوب نَا ُمِت  َيًة َءاَمر  لَِك قَر  ن نُّه 
َ
نَآ أ َرد 

َ
اهلمزة  [16: اإلسراءسورة ] ﴾ِإَوَذآ أ

 .(7)للتعدية

َفِيَها﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا يعقوب نَا ُمِت  َمر 
َ
يًَة أ لَِك قَر  ن نُّه 

َ
ٓ أ نَا َرد 

َ
ٓ أ سورة ] ﴾ِإَوَذا
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وفيه وجهان: األول: أنه من األمر الذي هو ضد النهي فقيل: أمرانهم  [16: اإلسراء
 .(2)الثاين: أنه مبعىن كثران, وقيل: أمرانهم ابلفسق, (1)ابلطاعة ففسقوا ورده الزخمشري

 يبلغن

ا َيب لَُغٰٓ ﴿ :(3)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر : اإلسراءسورة ] ﴾ِعنَدَك ٱل ِكََبَ  نِّ إِمَّ

, تثنية الفعل لتقدم ذكر الوالدين وأعاد الضمري يف أحدمها على طريق التأكيدعلى  [23
وجيوز أن يكون وقعت التثنية يف هذا الفعل على لغة من رأى ذلك من العرب يثنون 

وجيوز أن يكون , الفعل وهو متقدم كما ثبتت عالمة التأنيث يف الفعل وهو متقدم
دين مث أبدل أحدمها أو كالمها من الضمري يف وقعت التثنية يف يبلغن لتقدم ذكر الوال

 .(4)يبلغن

 ﴾ا َيب لَُغنَّ ِعنَدَك ٱل ِكََبَ إِمَّ ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر

ألن الفعل متقدم قد رفع أحدمها أو كالمها وحده على األصول يف  [23: اإلسراءسورة ]
 .(6)تثنية لفظ الفعلتقدم الفعل واستغىن بلفظ التثنية عن 

 أف
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فَّ ﴿ :(1)قراءة ابن كثري وابن عامر ويعقوب
ُ
, 67األنبياء: , 23: اإلسراءسورة ] ﴾أ

وهو اسم مسي به الفعل فبين على فتح أو على كسر أو على , كلها لغات [17األحقاف: 
 .(2)من مل ينون قدر فيه التعريف, ضم منون وغري منون

ّف  ﴿ :(3)قراءة انفع وحفص وأيب جعفر
ُ
األحقاف: , 67األنبياء: , 23: اإلسراءسورة ] ﴾أ

 .(4)من نونه قدر فيه التنكري [17

ّفِ ﴿ :(5)قراءة أيب عمرو وشعبة ومحزة والكسائي وخلف العاشر
ُ
: اإلسراءسورة ] ﴾أ

 .(6) [17األحقاف: , 67األنبياء: , 23

 خطئا

على أنه مصدر خاطأ  [31: اإلسراءسورة ] ﴾٣١ا ا َكبِي     ـ ََكَن ِخَطٰٓ ﴿ :(7)قراءة ابن كثري
ومل يستعمل خاطأ إمنا استعمل , خطاء مثل: قاتل قتاال وهو قليل يف االستعمال

مطاوعه وهو ختاطأ فإمنا أجراه من كسر اخلاء ومده على مصدر ما قد استعمل مطاوعه 
 .(8)فإن مل يستعمل هو ففيه بعد هلذا
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: اإلسراءسورة ] ﴾٣١ا ا َكبِي      ََكَن َخَط ﴿ :(1)قراءة أيب جعفر وابن ذكوان وهشام خبلفه

واملشهور يف , على أنه مصدر خطئ إذا تعمد يقال: خطئ خطأ فهو خاطئ [31
 .(2)مصدر خطئ اخلطء ويقال: أخطأ خيطئ فهو خمطئ إذا مل يتعمد

قراءة انفع وأيب عمرو وهشام يف وجهه الثاين وعاصم ومحزة والكسائي ويعقوب 
على املشهور املستعمل يف  [31: اإلسراءسورة ] ﴾٣١ا ا َكبِي      ََكَن ِخط  ﴿ :(3)وخلف العاشر

 .(4)مصدر خطئ إذا تعمد

 يسرففال 

ِف ِّفِ ٱل َقت ِلن ﴿ :(5)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر  [33: اإلسراءسورة ] ﴾فَََل تُس 
للويل: وجيوز أن يكون خطااب , على أنه خطاب للقاتل ال يتعدى فيقتل أحدا ظلما

 .(6)على معىن ال تقتل أيها الويل غري قاتل وليك

ِف ِّفِ ٱل َقت ِلن ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر  ﴾فَََل يُس 

 .(8)وقيل: هنيا للقاتل أن يقتل من ال جيب قتله, على أنه هني للويل [33: اإلسراءسورة ]
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 ابلقسطاس

َتقِيِم  ﴿ :(1)العاشر قراءة محزة والكسائي وحفص وخلف َطاِس ٱل ُمس  ْ بِٱل قِس   ﴾َوزِنُوا

 .(2)لغتان فاشيتان [182: الشعراء, 35: اإلسراءسورة ]

َوزِنُواْ ﴿ :(3)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ويعقوب
َتقِيِم   َطاِس ٱل ُمس   .(4) [182: الشعراء, 35: اإلسراءسورة ] ﴾بِٱل ُقس 

 سيئه

ُكُّ َذٰلَِك ََكَن َسّيِئُُهۥ ﴿ :(5)قراءة ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر
ُروه   ابإلضافة إىل هاء املذكر واهلاء مضمومة مع  [38: اإلسراءسورة ] ﴾٣٨ا ِعنَد َرّبَِك َمك 

 .(6)ومكروها خربها, اهلمزة ألهنا اسم كان

ُكُّ َذٰلَِك ََكَن َسيَِّئًة ِعنَد ﴿ :(7)جعفر ويعقوبقراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وأيب 
ُروه    .(8)على التأنيث [38: اإلسراءسورة ] ﴾٣٨ا َرّبَِك َمك 

 ليذكروا
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ْ كُ َِلَذ  ﴿ :(1)قراءة محزة والكسائي وخلف على أنه  [50: الفرقان, 41: اإلسراءسورة ] ﴾ُروا
 .(2)من الذكر بعد النسيان

ْ ﴿:(3)والكسائي وخلفقراءة كل القراء عدا محزة  ُروا كَّ , 41: اإلسراءسورة ] ﴾َِلَذَّ

 .(4)كأنه مبعىن تذكر بعد تذكر, على أنه من التذكر وهو التدبر [50: الفرقان

 كما يقولون

ۥٓ َءالَِهة  َكَما َيُقولُونَ ﴿ :(5)قراءة ابن كثري وحفص  [42: اإلسراءسورة ] ﴾قُل لَّو  ََكَن َمَعُه

 .(6)كما يقول الكافرونعلى الغيبة فاملعىن:  

ۥٓ َءالَِهة  َكَما َتُقولُونَ ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وحفص  ﴾قُل لَّو  ََكَن َمَعُه

 .(8)على اخلطاب على معىن: قل هلم اي حممد [42: اإلسراءسورة ]

 عما يقولون

ا َتُقولُوَن ُعلُّو  ﴿ :(9)قراءة محزة والكسائي وخلف ورويس خبلفه سورة ] ﴾٤٣ا َكبِي  ا َعمَّ
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 .(1)ومثله يف احلجة ملن قرأ عما يقولون ابلياء [43: اإلسراء

قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وأيب جعفر 
ا َيُقولُوَن ُعلُّو  ﴿ :(2)ويعقوب خبلف عن رويس وخلف العاشر : اإلسراءسورة ] ﴾ ٤٣ا ا َكبِي  َعمَّ

43] (3). 

 لهتسبح 

يَُسّبُِح ََلُ ﴿ :(4)قراءة انفع وابن كثري وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ورويس خبلفه
ۡرُض َوَمن فِيِهنَّ  

َ ب ُع َوٱِل  ُۚ ٱلسَّ ٰ َمَٰو ألنه قد حال بينه وبني املؤنث  [44: اإلسراءسورة ] ﴾ٱلسَّ
 .(5)ظرف به وألنه أتنيث غري حقيقي

ويعقوب خبلف عن رويس وخلف قراءة أيب عمرو وحفص ومحزة والكسائي 
ۡرُض َوَمن فِيهِنَّ  ﴿ :(6)العاشر

َ ب ُع َوٱِل  ُۚ ٱلسَّ ٰ َمَٰو محال على  [44: اإلسراءسورة ] ﴾تَُسّبُِح ََلُ ٱلسَّ
 .(7)أتنيث لفظ السماوات

 ورجلك
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لِب  َعلَي ِهم ِِبَي لَِك َورَج  ﴿ :(1)قراءة حفص ج 
َ
على أنه مجع  [64: اإلسراءسورة ] ﴾لَِك َوأ

راجال على رجل كـ صاحب وصحب وراكب وركب وقد قالوا: رجل ورجال كما قالوا: 
وجيوز أن تكون قراءة من أسكن مثل قراءة من كسر اجليم إال أنه , صاحب وصحاب

 .(2)أسكن اجليم استخفافا

لِب  َعلَي ِهم ِِبَي لَِك َورَِجلَِك ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا حفص ج 
َ
 [64: اإلسراءسورة ] ﴾َوأ

ورجل صفة إذا كان مبعىن , لغة يف رجل يقال: رْجل وَرِجل للراجل فيسكنون استخفافا
راجل والصفة إذا أتت على فْعل جاز فيها فعل يقال: ندس وندس وحذر وحذر فعلى 
هذا قالوا يف رجل الذي هو صفة مبعىن راجل رجل كما قالوا: ندس فـ رجلك واحد يراد 

 .(4)به الكثرة

 فريسل, يعيدكم, يرسل, خيسف

ن َنَّ ِسَف بُِكم  ﴿ :(5)قراءة ابن كثري وأيب عمرو
َ
و  نُر ِسَل َعلَي ُكم  ﴿ ﴾أ

َ
ن ﴿ ﴾أ

َ
أ

اإلخبار من هللا عن نفسه وهو  على [69: اإلسراءسورة ] ﴾َفُُن ِسَل َعلَي ُكم  ﴿ ﴾نُّعِيَدُكم  فِيهِ 
 .(6)من اخلروج من الغيبة إىل اإلخبار

ن َي ِسَف بُِكم  ﴿ :(7)عمروقراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب 
َ
و  يُر ِسَل ﴿ ﴾أ

َ
أ
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ن يُعِيَدُكم  فِيهِ ﴿ ﴾َعلَي ُكم  
َ
غيبة اليت على ال [69: اإلسراءسورة ] ﴾َفُي ِسَل َعلَي ُكم  ﴿ ﴾أ

 .(1)قبله

 فيغرقكم

ُتم  ﴿ :(2)قراءة ابن كثري وأيب عمرو رِقَُكم بَِما َكَفر   .(3) [69: اإلسراءسورة ] ﴾َفُنغ 

ُتم  ﴿ :(4)قراءة أيب جعفر خبلف عن ابن وردان ورويس رِقَُكم بَِما َكَفر  سورة ] ﴾َفتُغ 

 .(5)على إسناد الفعل إىل ضمري الريح [69: اإلسراء

 :(6)قراءة انفع وابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وروح وخلف العاشر
ُتم  ﴿ رِقَُكم بَِما َكَفر   .(7) [69: اإلسراءسورة ] ﴾َفُيغ 

ُتمُ  ۥَفُتَغرِّقَُكمُ ﴿ :(8)قراءة ابن وردان خبلفه على  [69: اإلسراءسورة ] ﴾ۥبَِما َكَفر 
 .(9)التضعيف

 خالفك
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َفَك إَِلَّ ا َلَّ يَل َبُثوَن َخل  ِإَوذ  ﴿ :(1)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وشعبة وأيب جعفر
وحكى األخفش: أن خالفك مبعىن , مبعىن واحدلغتان  [76: اإلسراءسورة ] ﴾٧٦ قَلِيَل  

 .(2)خلفك ومعىن خلفك وخالفك بعدك

ا َلَّ ِإَوذ  ﴿ :(3)قراءة ابن عامر وحفص ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
وحكى األخفش: أن , لغتان مبعىن واحد [76: اإلسراءسورة ] ﴾٧٦ يَل َبُثوَن ِخَلَٰفَك إَِلَّ قَلِيَل  
 .(4)ومعىن خلفك وخالفك بعدكخالفك مبعىن خلفك 

 وأنى

َرَض َونَ ﴿ :(5)قراءة ابن ذكوان وأيب جعفر ع 
َ
ٓ أ : فصلت, 83: اإلسراءسورة ] ﴾ِِبَانِبِهِۦ ءَ ا

قلب األلفة املنقلبة عن ايء وهي الم الفعل يف موضع اهلمزة وهي عني , على القلب [51
ى وراء وهو مثله يف رأوقد قالوا: , فكان وزنه قبل القلب فعل فصار فلع, الفعل
 .(6)القلب

َرَض َوَن ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن ذكوان وأيب جعفر ع 
َ
: اإلسراءسورة ] ﴾ا ِِبَانِبِهِۦ  َ أ
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 .(1)وهو األصل ألنه فعل من النأي وهو البعد [51: فصلت, 83

 تفجر

ُجَر ََلَا﴿ :(2)قراءة عاصم ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر ٰ َتف  سورة ] ﴾َحَّتَّ

 .(3)محال على اللفظ ألهنم سألوه ينبوعا واحدا [90: اإلسراء

َر ََلَا﴿ :(4)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ٰ ُتَفّجِ سورة ] ﴾َحَّتَّ

ألهنم سألوه كثرة االنفجار من الينبوع كأنه يتفجر مرة بعد , محال على املعىن [90: اإلسراء
 .(5)تكرير الفعلفشدد ليدل على , مرة

 كسفا

على أنه مجع كسفة  [9سبأ: , 48الروم: , 187الشعراء: , 92: اإلسراءسورة ] ﴾كَِسًفا﴿
فاملعىن: أو , كالطحن والطحن, والكسفة القطعة والَكسف املصدر والِكسف االسم

 .(6)تسقط السماء علينا قطعا أي: قطعة بعد قطعة

على أنه اسم مفرد   [9سبأ: , 48الروم: , 187الشعراء: , 92: اإلسراءسورة ] ﴾ًفاكِس  ﴿
, فيكون املعىن: أو تسقط السماء علينا قطعة واحدة تظللنا, كالطحن اسم الدقيق
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 .(1)وجيوز أن يكون الكسف ابإلسكان مجع كسفة كتمرة ومتر

وكذا روى , قرأ انفع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر بفتح السني يف اإلسراء خاصة
وأما حرف الروم , وقرأ الباقون إبسكان السني يف السور الثالثة, وسبأحفص يف الشعراء 

وقرأ الباقون بفتح , واختلف فيه عن هشام, فقرأه أبو جعفر وابن ذكوان إبسكان السني
 .(2)السني

 قل سبحان

ٰ ﴿ :(3)قراءة ابن كثري وابن عامر سورة ] ﴾٩٣ ا رَُّسوَل  َل ُسب َحاَن َرّبِ َهل  ُكنُت إَِلَّ بََش  َق

 .(4)على اخلرب عن النيب صلى هللا عليه وسلم عما قال هلم [93: اإلسراء

 ُسب َحاَن َرّبِ َهل  ُكنُت إَِلَّ بََش  ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وابن عامر
ا قُل 

 .(6)على األمر له أن يقول ذلك [93: اإلسراءسورة ] ﴾٩٣ رَُّسوَل  

 علمت

ُت قَاَل ﴿ :(7)قراءة الكسائي على أن موسى أخرب عن  [102: اإلسراءسورة ] ﴾لََقد  َعلِم 
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 .(1)نفسه بصحة ذلك

َت ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا الكسائي على أن  [102: اإلسراءسورة ] ﴾قَاَل لََقد  َعلِم 
 .(3)فرعون ومن معه قد علموا صحة ما أاتهم به موسى
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 سورة الكهف

 من لدنه

, يسكنون الدال ألنه لغة للعرب [2: الكهفسورة ] ﴾ۦنِهِ ۖ لَّ ّمِن ﴿ :(1)قراءة شعبة
الدال كسر  ألنه ملا أسكنوكسر النون , وأشم الدال الضم ليدل على أن أصلها الضم

فلما انكسرت النون كسرت اهلاء ملالصقتها الكسرة كما تكسر , لساكننيالنون اللتقاء ا
 .(2)اهلاء ساكنووصلت بياء على األصل إذ ليس قبل , يف به وصاحبيه

ن هُ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا شعبة ُ على األصل وأسكن  [2: الكهفسورة ] ﴾ّمِن لَّ
وهي ظرف غري متمكن مبعىن عند وهو مبين على أصل البناء وهو , النون على األصل

 .(4)السكون

 مرفقا

فِق  ﴿ :(5)قراءة انفع وابن عامر وأيب جعفر ر  وقيل: , لغتان [16: الكهفسورة ] ﴾امَّ
, فأما يف اليدين فهو مرفق بكسر امليم, الـَمـرفق ما ارتفقت له وبعضهم يقوله ابلكسر

وقيل: املرفق بكسر امليم املصدر كاملرفق وكان القياس فتح امليم يف املصدر ألنه فَعل 
وقال األخفش: مرفقا ابلكسر هو شيء , يفُعل ولكنه جرى اندرا كاملرجع واحمليض
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 .(1)ابلفتح اسم كاملسجد يرتفقون به ومرفقا

فَق  ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا انفع وابن عامر وأيب جعفر  [16: الكهفسورة ] ﴾اّمِر 

(3). 

 تزاور

فِهِم  تَّز  ﴿ :(4)قراءة ابن عامر ويعقوب , على وزن حتمر [17: الكهفسورة ] ﴾َورُّ َعن َكه 
الشمس إذا طلعت بناه على ازورت فهي تزور كـ امحرت فهي حتمر واملعىن: وترى 

 .(5)تنقبض عنهم

فِِهم  ﴿ :(6)قراء عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر : الكهفسورة ] ﴾تََّزَٰوُر َعن َكه 

على أنه من تزاورت وأصله تتزاور فحذف إحدى التاءين ختفيفا وعلته كالعلة يف  [17
 .(7)ومعناه: متيل, تساءلون وتظاهرون

فِِهم  ﴿ :(8)وأيب جعفرقراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو  َٰوُر َعن َكه  : الكهفسورة ] ﴾تَّزَّ

وحسن اإلدغام , على أنه من تزاورت وأصله تتزاور مث أدغم إحدى التاءين يف الزاي [17
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والزاي أقوى من التاء بكثري ألن الزاي من حروف , ألنه ينقل التاء إىل لفظ الزاي
 .(1)الصفري ومن احلروف اجملهورة

 ومللئت

, لغتان [18: الكهفسورة ] ﴾َولَُمّلِئ َت ﴿ :(2)انفع وابن كثري وأيب جعفرقراءة 
 .(3)والتخفيف أكثر

 [18: الكهفسورة ] ﴾َولَُملِئ َت ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا انفع وابن كثري وأيب جعفر

(5). 

 بورقكم

: الكهفسورة ] ﴾قُِكم  بَِور  ﴿ :(6)قراءة أيب عمرو وشعبة ومحزة وروح وخلف العاشر

 .(7)كما قالوا: كبد وكبد وكتف وكتف وهو مطرد, على التخفيف [19

 :(8)قراءة انفع وابن كثري وابن عامر وحفص والكسائي وأيب جعفر ورويس
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 .(1)على األصل [19: الكهفسورة ] ﴾بَِورِقُِكم  ﴿

 مائة سنني

ع   ثََلَٰث ِماْئَةِ ﴿ :(2)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر سورة ] ﴾٢٥ا ِسننَِي َوٱز َداُدواْ تِس 

يف قولك: ثالث مائة درهم , على اإلضافة إىل اجلمع كاإلضافة إىل الواحد [25: الكهف
وحسن ذلك ألن الواحد يف هذا الباب إذا أضيف إليه مبعىن اجلمع , وثالث مائة سنة

فهو أصل قد رفض , وهو األصل ولكنه يبعد لقلة استعماله, فحمل الكالم على املعىن
 .(3)استعماله وقد منعه املربد ومل جيزه

ِسننَِي َوٱز َداُدواْ  ثََلَٰث ِماْئَة  ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر
ع   ألن هذا العدد إمنا يبني بواحد يضاف إليه وليس املستعمل  [25: الكهفسورة ] ﴾٢٥ا تِس 

يكون دون العشرة فيضاف إىل مجع للمشاكلة يف أن كل فيه أن يضاف إىل مجع إال أن 
فلما مل يضف نون املائة وجعل سنني بدال من ثالث , واحد من اجلمعني ألقل العدد

وقيل: عطف بيان على , فكأنه قال: ولبثوا يف كهفهم سنني, مائة أعين: من ثالث
 .(5)وقيل: بدل من مائة ألن مائة مبعىن مئني, ثالث

 وال يشرك
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ِك  ﴿ :(1)ابن عامر قراءة َحد   َوََل تُش 
َ
ِمهِۦٓ أ على  [26: الكهفسورة ] ﴾٢٦ا ِِف ُحك 

هنى عن , اخلطاب والنهي لإلنسان أي: ال تشرك أيها اإلنسان يف حكم ربك أحدا
 .(2)اإلشراك وهو رجوع من غيبة إىل اخلطاب

ِمهِۦٓ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا ابن عامر ُِك ِِف ُحك  َحد  َوََل يُش 
َ
: الكهفسورة ] ﴾٢٦ا أ

وال يشرك هللا يف , وجعله نفيا عن اإلشراك من هللا جل وعال, على لفظ الغيبة [26
 .(4)حكمه أحدا أي: ليس يشرك

 مثر

على أنه  [34: الكهفسورة ] ﴾َوَكَن ََلُۥ َثَمر  ﴿ :(5)يعقوبقراءة عاصم وأيب جعفر و 
 .(6)مجع مثرة كـ بقرة وبقر

وأصلها , على التخفيف [34: الكهفسورة ] ﴾ر  َوَكَن ََلُۥ ُثم  ﴿ :(7)قراءة أيب عمرو
وقيل: الثمر ابلضم النخل , وقيل: الثمر ابإلسكان املال والثمر ابلفتح املأكول, الضم

والشجر مبا فيها ومل يرد هللا يف سورة الكهف أن الثمرة هلكت دون املثمر بل هالك 
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 .(1)يف العقوبةاملثمر ويف هالكه هالك مثره وذلك أبلغ 

َوَكَن ََلُۥ ﴿ :(2)قراءة انفع وابن كثري وابن عامر ومحزة والكسائي وخلف العاشر
, فهو مجع اجلمع, على أنه مجع مثار ومثار مجع ثَـَمر ومثر مجع مثرة [34: الكهفسورة ] ﴾ر  ُثمُ 

فيكون وجيوز أن يكون: مجع مثرة كـ بدنة وبُدن وخشبة وخُشب , وهذا يراد به التكثري
وجيوز أن يكون امسا مفردا ملا جيتىن كـ عُنق وطُنب وهذا اندر قليل مثله يف , مجع مفرد

 .(3)الكالم

 بثمره

ِحيَط بَِثَمرِهِۦ﴿ :(4)قراءة عاصم وأيب جعفر وروح
ُ
  [42: الكهفسورة ] ﴾َوأ

ِحيَط بُِثم  ﴿ :(5)قراءة أيب عمرو
ُ
  [42: الكهفسورة ] ﴾رِهِۦَوأ

 :(6)كثري وابن عامر ومحزة والكسائي ورويس وخلف العاشرقراءة انفع وابن  
﴿ 
ُ
  [42: الكهفسورة ] ﴾رِهِۦِحيَط بُِثمُ َوأ

 خريا منها
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ِجَدنَّ َخي   ﴿ :(1)قراءة انفع وابن كثري وابن عامر وأيب جعفر
َ
 ﴾٣٦ا ا ّمِن ُهَما ُمنَقلَب  َِل

 .(2)على التثنية ردا على اجلنتني املتقدم ذكرمها [36: الكهفسورة ]

ِجَدنَّ ﴿ :(3)قراءة أيب عمرو وعاصم ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
َ
َِل

ردا على اجلنة فهي أقرب من , على التوحيد [36: الكهفسورة ] ﴾ ٣٦ا ا ّمِن َها ُمنَقلَب  َخي   
 .(4)وألن اجلنتني حتتوي على جنتني وأكثر, ذكر اجلنتني

 لكنا

ُ َرّبِ ﴿ :(5)قراءة ابن عامر وأيب جعفر ورويس ِٰكنَّا ُهَو ٱّللَّ
على  [38: الكهفسورة ] ﴾لَّ

وهو  املضمر جعل أان بكماله االسم وعلى, عند البصريني إجراء الوصل جمرى الوقف
فمن حذف األلف عندهم فإمنا حذفها استخفافا , مذهب الكوفيني من أهل النحو

وقيل: أنه على جعل لكن املخففة من الثقيلة دخلت على أان هو , لداللة الفتحة عليها
ضمري املخرب عن نفسه كما تدخل إن اخلفيفة والثقيلة على ان فنقول: إان وإننا ويكون 

 .(6)هو يف اآلية إضمار احلديث أو األمر ويكون ريب راجعا على املعىن

ُ َرّبِ ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن عامر وأيب جعفر ورويس  ُهَو ٱّللَّ
۠ ِٰكنَّا سورة ] ﴾لَّ

ألن االسم أن عند البصريني واأللف زيدت يف الوقف كهاء السكت لبيان  [38: الكهف
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إثبات األلف من أان  فكما أنه قبيح إثبات هاء السكت يف الوصل كذلك قبيح, احلركة
لقلة حروف إال أن إثبات األلف يف الوقف من أان آكد من إثبات اهلاء , يف الوصل

واألصل فيه لكن أان هو هللا ريب , الكلمة فصار إثبات األلف يف أان يف الوقف أمرا الزما
فألقيت حركة اهلمزة من أان على النون الساكنة من لكن فتحركت وبعدها نون متحركة 
فاجتمع مثالن متحركان فأدغم األول يف الثاين فصارت نوان مشددة وحذفت األلف يف 

 .(1)يف الوقف لبيان احلركة ولتقوية احلركةالوصل وثبتت 

 تكن له

ونَُهۥ﴿ :(2)قراءة محزة والكسائي وخلف ُۥ فِئَة  يَنُُصُ  [43: الكهفسورة ] ﴾َولَم  يَُكن َلَّ

 .(3)على التذكري ألنه فرق بني املؤنث وفعله ابلظرف وألنه أتنيث غري حقيقي

ونَُهۥ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف ُۥ فَِئة  يَنُُصُ  ﴾َولَم  تَُكن َلَّ

 .(5)على أتنيث لفظ الفئة [43: الكهفسورة ]

 احلقهلل 

َقُّ  ﴿ :(6)قراءة أيب عمرو والكسائي
ِ ٱۡل  على أنه صفة لـ  [44: الكهفسورة ] ﴾ّلِلَّ
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 .(1)الوالية ألن والية هللا ال يشوهبا نقص وال خلل

َّقِ  ﴿ :(2)والكسائيقراءة كل القراء عدا أيب عمرو 
ِ ٱۡل  على  [44: الكهفسورة ] ﴾ّلِلَّ

 .(3)أي: ذو احلق والعدل, أنه صفة

 نسري اجلبال

َباُل ﴿ :(4)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر ِ
ُ ٱۡل   [47: الكهفسورة ] ﴾َوَيو َم تَُسيَّ

يسم ورفع اجلبال لقيامها مقام الفاعل فهي مفعولة مل , على بناء الفعل للمفعول
 .(5)فاعلها

َباَل ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر ِ
ُ ٱۡل  سورة ] ﴾َويَو َم نَُسّيِ

, إذ هو فاعل األفاعيل ومدبرها وحمدثها, على اإلخبار من هللا عن نفسه [47: الكهف
 .(7)ألن الفعل مبين للفاعل, وانتصبت اجلبال بوقوع الفعل عليها

 أشهدهتم

َهدَنٰ ﴿ :(8)أيب جعفر قراءة ش 
َ
ا أ ۡرِض  ۥُهمُ ۞مَّ

َ ِۚ َوٱِل  ٰ َمَٰو  [51: الكهفسورة ] ﴾َخل َق ٱلسَّ
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 .(1)على التعظيم

ۡرِض ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر
َ ِۚ َوٱِل  ٰ َمَٰو َهدتُُّهم  َخل َق ٱلسَّ ش 

َ
ٓ أ ا سورة ] ﴾۞مَّ

 .(3) [51: الكهف

 وما كنت

خطااب  [51: الكهفسورة ] ﴾٥١اُمتَِّخَذ ٱل ُمِضّلنَِي َعُضد  َوَما ُكنَت ﴿ :(4)قراءة أيب جعفر
 .(5)لنبينا حممد صلى هللا عليه وسلم

سورة ] ﴾٥١اَوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ ٱل ُمِضّلنَِي َعُضد  ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر

 .(7)إخبارا عنه تعاىل [51: الكهف

 ويوم يقول

على اإلخبار من هللا عن نفسه  [52: الكهفسورة ] ﴾َوَيو َم َنُقوُل ﴿ :(8)قراءة محزة
 .(9)ابلقول
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أي: واذكر اي حممد  [52: الكهفسورة ] ﴾َويَو َم َيُقوُل ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا محزة
 .(2)اي حممد يوم يقول اندوا شركائي

 قبال

تَِيُهُم ﴿:(3)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر
 
و  يَأ

َ
ٱل َعَذاُب أ

وجيوز أن يكون مجع قبيل على , قيل معناه مثل الكسر [55: الكهفسورة ] ﴾٥٥ ُقُبَل  
معىن: أن أيتيهم العذاب قبيال قبيال أي: صنفا صنفا أي: أيتيهم أصنافا خمتلفة أو 

 .(4)صنفا واحدا وأيتيهم شيء بعد شيء

و  ﴿ :(5)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر
َ
تَِيُهُم ٱل َعَذاُب قَِبَل  أ

 
سورة ] ﴾٥٥ يَأ

مبعىن , بال وقبيال وقبلياال وقِ بْ ال ومقابلة وقُـ بُ لقيت فالان قُـ , على معىن املقابلة [55: الكهف
 .(6)فاملعىن: أن أيتيهم العذاب مقابلة يرونه, مقابلة أي: عياان

 مهلك, ملهلكهم

لَِكِهم ﴿ :(7)قراءة شعبة و ِعد  وََجَعل َنا لَِمه  لِهِۦ﴿ [59 :الكهفسورة ] ﴾٥٩ا مَّ ه 
َ
لََك أ  ﴾َمه 

على جعله مصدرا من هلك وعداه على لغة بين متيم: هلكين هللا جعلوه  [49: النملسورة ]
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فأما من مل جيز تعدية , فيكون معناه: وجعلنا إلهالكنا إايهم, من ابب رجع زيد ورجعته
, كأنه قال: وجعلنا هلالكنا إايهم موعداهلك إىل مفعول فإنه يكون مضافا إىل الفاعل  

واملصدر يف األصل من فعل يفعل أييت على مفعل فلذلك كان مهلك مصدرا من 
فمهلك وهالك مصدران لـ هلك واألهل , مهلك: على أنه مصدر هلك, (1)هلك

وحكي أن بين متيم يقولون: , ألن هلك ال يتعدى يف أكثر اللغات, فاعلون يف املعىن
 .(2)األمر مبعىن أهلكين فإن محلته على هذه اللغة كان األهل يف موضع نصبهلكين 

و ِعد  ﴿ :(3)قراءة حفص لِِكِهم مَّ لِهِۦ﴿ [59 :الكهفسورة ] ﴾٥٩ا وََجَعل َنا لَِمه  ه 
َ
لَِك أ  ﴾َمه 

, والوجهان يف إضافته جائزان على ما تقدم, على أنه مصدر من هلك [49: النملسورة ]
أتى مفعل من فعل يفعل كما قالوا: املرجع مصدر من رجع يرجع  ولكن اندرا ما 

ألن اسم املكان من فعل يفِعل , مهلك: على أنه اسم مكان كاجمللس, (4)كالرجوع
 .(5)املفِعل ابلكسر واملصدر منه ابلفتح

و ِعد  ﴿:(6)قراءة كل القراء عدا عاصم لَِكِهم مَّ  [59:الكهفسورة ] ﴾٥٩ا وََجَعل َنا لُِمه 

لِهِۦ﴿ ه 
َ
لََك أ على أنه مصدر لـ أهلك يهلك فهو اببه وهو متعد بال  [49: النملسورة ] ﴾ُمه 

فهو مضاف إىل املفعول به ال غري تقديره: وجعلنا إلهالكهم موعدا أي: , شك
فاإلهالك واملهلك , مهلك: على أنه مصدر من أهلك, (7)إلهالكنا إايهم موعدا
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تقدير: ما شهدان إهالك هللا , نصب ألنه يتعدىمصدران لـ أهلك واألهل يف موضع 
  .(1)وجيوز: أن يكون امسا للمكان على معىن: ما شهدان مكان إهالك أهله, أهله

 رشدا

َت رََشد  ﴿ :(2)قراءة أيب عمرو ويعقوب ا ُعّلِم  لغتان يف  [66: الكهفسورة ] ﴾ ٦٦ا ِممَّ
الدين لقوله: حتروا رشدا أي دينا وقيل: من فتح الراء والشني أراد به , الصالح والدين

كذا حكى أبو عمرو , ومن ضم الراء: أراد الصالح, وهيء لنا من أمران رشدا أي: دينا
 .(3)يف الفتح والضم

د  ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو ويعقوب َت رُش  ا ُعّلِم  : الكهفسورة ] ﴾٦٦ا ِممَّ

66](5). 

 تسألين

ء    َ فَََل تَس  ﴿ :(6)قراءة انفع وابن عامر وأيب جعفر  [70: الكهفسورة ] ﴾لَّنِ َعن ََش 

وحذفت , على أهنا نون التوكيد الثقيلة دخلت على الفعل فبين الفعل معها على الفتح
نون الوقاية الجتماع النوانت وبقيت النون املشددة مكسورة الياء اليت بعدها وأصله: 
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 .(1)تسألنين

ء    َ فَََل تَس  ﴿ :(2)عامر وأيب جعفرقراءة كل القراء عدا انفع وابن  سورة ] ﴾ل ِن َعن ََش 

وجزم الفعل للنهي وأثبت نون , على أنه مل يلحق نون التوكيد ابلفعل [70: الكهف
 .(3)الوقاية

 .وحجة من حذف أنه استغىن ابلكسرة عن الياء

 لتغرق أهلها

َتَها ﴿ :(4)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر َخَرق 
َ
لَُهاقَاَل أ ه 

َ
َرَق أ : الكهفسورة ] ﴾َِلَغ 

 .(5)واألهل فاعلون ألهنم خمرب عنهم, على إضافة الفعل إىل أهل [71

رَِق ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر َتَها َِلُغ  َخَرق 
َ
قَاَل أ

لََها ه 
َ
فاملخاطب هو الفاعل , على أنه خطاب من اخلضر ملوسى [71: الكهفسورة ] ﴾أ

 .(7)وتعدى الفعل إىل األهل فنصبهم

 زكية
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س  ﴿ :(1)قراءة ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وروح وخلف العاشر ا َزكِيََّۢة َنف 
س   ِ َنف  وقيل: معناه اليت مل , على أنه على فعيلة على معىن: انمية [74: الكهفسورة ] ﴾بَِغي 

 .(2)وقيل: لغتان, تبلغ اخلطااي

س  ﴿ :(3)وأيب عمرو وأيب جعفر ورويسقراءة انفع وابن كثري  ٰ َنف  س  ا َز ِ َنف   ﴾كَِيَۢة بَِغي 

 .(4)وقيل معناه: تقية صاحلة, على أنه لغة يف زاكية وزكية مبعىن واحد [74: الكهفسورة ]

 لدين

ر  ﴿ :(5)قراءة انفع وأيب جعفر ِن ُعذ  ُ َت ِمن لَّ على أنه  [76: الكهفسورة ] ﴾٧٦ا قَد  بَلَغ 
الوقاية مع الياء ألنه ضمري خمفوض كـ غالمي ودراي فاتصلت الياء بنون  مل أيت بنون
 .(6)لدن فكسرهتا

َت ِمن ﴿ :(7)قراءة شعبة خبلفه ر  ِن ۖ لَّ قَد  بَلَغ  على , ابإلمشام [76: الكهفسورة ] ﴾٧٦ا ُعذ 
أهنا لغة للعرب يقولون: لْدن غدوة فيجمعون بني ساكنني ويكسرون النون اللتقاء 

 .(8)ولذلك أشم شعبة الدال الضم إذ أصلها النصب, الساكنني إذا وصلوا
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َت ِمن ﴿ :(1)قراءة شعبة يف وجهه الثاين ر  ِن ۖ لَّ قَد  بَلَغ   .(2)[76: الكهفسورة ] ﴾٧٦ا ُعذ 

ر  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا انفع وأيب جعفر وشعبة خبلفه ّنِ ُعذ  ُ
َت ِمن لَّ ا قَد  بَلَغ 

على إدغام نون لدين يف النون اليت دخلت مع الياء ليسلم سكون  [76: الكهفسورة ] ﴾٧٦
 .(4)نون لدين كما قالوا: إين وعين

 لتخذت

ر  ﴿ :(5)قراءة أيب عمرو وابن كثري ج 
َ
َۚ َعلَي هِ أ على أنه  [77: الكهفسورة ] ﴾٧٧ا ََلَِخذ 

على التاء اليت فأدخل الالم اليت هي جلواب لو , من ختذت أختذ على وزن فعلت أفعل
 .(6)حكى أهل اللغة: ختذت أختذ ختذا, هي فاء الفعل

ر  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو وابن كثري ج 
َ
َۚ َعلَي هِ أ سورة ] ﴾٧٧ا ََلََّخذ 

وقيل: هو من أخذ بين على افتعل من أخذ فصار , على أنه من افتعل [77: الكهف
لئال تتغري , أدغمت الياء يف التاء لغة معروفةإئتخذ مث أبدل من اهلمزة الساكنة ايء مث 

اهلمزة يف البدل يف املاضي واملستقبل واسم الفاعل كما قالوا يف افتعتل من الوزن والوعد 
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 .(1)اتزن واتعد

 يبدهلما

ن ُيبَ ﴿ :(2)قراءة انفع وأيب عمرو وأيب جعفر
َ
ن ُيبَ ﴿ [81:الكهفسورة ] ﴾لَُهَمادِّ أ

َ
ۥٓ دِّ أ  ﴾ََلُ

ن ُيبَ ﴿ [5: التحرميسورة ]
َ
مثل جنى وأجنى ونزل , لغتان مبعىن, من بدل [32: القلمسورة ] ﴾ََلَادِّ أ

وقيل: بدل ابلتشديد هو الذهاب ابلشيء واإلتيان بغريه واإلتيان ابلشيء وبقاء , وأنزل
 .(3)وأبدل أييت لإلتيان ابلشيء وبقاء املبدل منه, غريه كالذي وقع يف النسخ

ن ُيب ِدلَُهَما﴿ :(4)انفع وأيب عمرو وأيب جعفرقراءة كل القراء عدا 
َ
سورة ] ﴾أ

ۥٓ ﴿ [81:الكهف ن ُيب ِدََلُ
َ
ن ُيب ِدََلَا﴿ [5: التحرميسورة ] ﴾أ

َ
 .(5)من أبدل [32: القلمسورة ] ﴾أ

 مث أتبع, فأتبع

َبَع َسبًَبا ﴿ :(6)قراءة ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر ت 
َ
سورة ] ﴾٨٥فَأ

َبَع َسبًَبا ﴿ [85: الكهف ت 
َ
على أنه من أفعل منقول من فعل  [92, 89: الكهفسورة ] ﴾٨٩ُثمَّ أ

والتقدير: فأتبع سببا سببا أو أتبع , زاد مفعوال لدخول اهلمزة, جعله يتعدى إىل مفعولني
 .(7)أمره سببا
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َبَع َسبًَبا ٱفَ ﴿ :(1)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر ويعقوب سورة ] ﴾٨٥تَّ

َبَع َسبًَبا ٱُثمَّ ﴿ [85: الكهف , على أنه من افتعل مطاوع فعل [92, 89: الكهفسورة ] ﴾ ٨٩تَّ
وقيل: اتبعت القوم إذا أسرعت حنوهم وقد , فهو يتعدى إىل مفعول واحد كـ تبع

 .(2)وتبعت القوم مثله, وأتبعت القوم إذا ذهبت معهم ومل يسبقوك, سبقوك

 محئة

سورة ] ﴾ِِف َعني   َحَِئة  ﴿ :(3)كثري وأيب عمرو وحفص ويعقوبقراءة انفع وابن  

 .(4)على أنه مشتق من احلمأة أي: ذات محأة وهو املاء والطني [86: الكهف

ِِف َعني   ﴿ :(5)قراءة ابن عامر وشعبة ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر
, فاعلة مشتقا من محي حيميعلى أنه اسم فاعل فبناه على  [86: الكهفسورة ] ﴾ِمَية  َحٰ 

 .(6)وجيوز أن تكون الياء بدال من مهزة فيكون فاعال من احلمأة, فاملعىن: يف عني حارة

 جزاء احلسىن

ن ﴿ :(7)قراءة حفص ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف َنٰ ُس 
سورة ] ﴾فَلَُهۥ َجَزآًء ٱۡل 

احلال والتقدير: فله  على أن احلسىن مبتدأ وله اخلرب وجزاء مصدر يف موضع [88: الكهف
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  .(1)وقيل: متييز, وقيل: هو تفسري, احلال احلسىن جزاء

فَلَُهۥ َجَزآُء ﴿ :(2)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة وأيب جعفر
ن  َنٰ ُس 

, أي: فجزاء اخلالل احلسىن له, على أن جزاء مبتدأ وله اخلرب [88: الكهفسورة ] ﴾ٱۡل 
ويكون التنوين حذف , احلسىن بدال من جزاء على أن احلسىن اجلنةوجيوز: أن تكون 

 .(3)اللتقاء الساكنني ومها التنوين واالم من احلسىن فيكون املعىن: فله اجلنة

 السدين

ي نِ ﴿ :(4)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وحفص دَّ َ ٱلسَّ لغتان كـ  [93: الكهفسورة ] ﴾َبني 
أبو عبيد: كل شيء من فعل هللا كاجلبال وقال , والفقر والفقر, الضعف والضعف

ه اآلدميون فهو سد ابلفتح وهو قول عكرمة وأيب وما بنا, والشعاب فهو سد ابلضم
وقيل: ابلفتح , وقيل: السد ابلفتح املصدر والسد ابلضم الشيء املسدود, عبيدة وقطرب

قيل: الفتح و , وقيل: لغتان كالزعم والزعم, احلاجز بينك وبني الشيء وابلضم يف العني
 .(5)يراد به املصدر والضمر يراد به االسم كالغرفة والغرفة

ي نِ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو وحفص دَّ َ ٱلسُّ : الكهفسورة ] ﴾َبني 

وقال أبو عبيد: كل شيء من فعل هللا  , والفقر والفقر, لغتان كـ الضعف والضعف [93
ه اآلدميون فهو سد ابلفتح وهو قول عكرمة وما بنا, كاجلبال والشعاب فهو سد ابلضم
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وقيل: , وقيل: السد ابلفتح املصدر والسد ابلضم الشيء املسدود, وأيب عبيدة وقطرب
وقيل: , وقيل: لغتان كالزعم والزعم, ابلفتح احلاجز بينك وبني الشيء وابلضم يف العني
 .(1)والغرفةالفتح يراد به املصدر والضمر يراد به االسم كالغرفة 

 يفقهون

َل  ﴿ :(2)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر قُِهوَن قَو  سورة ] ﴾٩٣ َلَّ يََكاُدوَن ُيف 

والتقدير: ال , أحدمها: حمذوف, على أن الفعل رابعي فعداه إىل مفعولني [93: الكهف
 .(3)فجعل الفعل متعداي إىل غريهم, يكادون يفقهون الناس قوال أو يفقهون أحدا قوال

َل  ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر َقُهوَن قَو   َلَّ يََكاُدوَن َيف 
يقال: , على أنه ثالثي يتعدى إىل مفعول واحد وهو القول [93: الكهفسورة ] ﴾٩٣

فاملعىن: أهنم يف أنفسهم ال يفقهون كالم أحد , فقهت الشيء وأفقهت زيدا الشيء
 .(5)ال يكادون يفقهون أحدا كالمهم لعجمتهومعىن القراءة األخرى: 

 خرجا

املؤمنون املوضع , 94: الكهفسورة ] ﴾ًجاَخَرٰ ﴿ :(6)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر

أي: فهل جنعل , على أنه من اخلراج الذي يضرب على األرض يف كل عام [72األول: 
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, تبين بيننا وبنهم سدالك أجرة نؤديها إليك يف كل وقت تتفق عليه كاجلزية على أن 
 .(1)فاخلراج: ما يؤدى يف كل شهر أو يف كل سنة, أي: حاجزا

, 94: الكهفسورة ] ﴾َخر ًجا﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر

كأهنم قالوا له: جنعل كل , على جعله مصدر خرج فهو اجلعل [72املؤمنون املوضع األول: 
فاخلراج ما يؤدى على النجوم كاجلزية , من أموالنا مرة واحدة جعال ندفعه إليك الساعة

 .(3)واخلرج ما يؤدى يف مرة واحدة

 جا فخر 

ْ فََخر  ﴿ :(4)قراءة ابن عامر  .(5) [72: املؤمنونسورة ] ﴾ُج َرّبَِك َخي    ا

 .(7) [72: املؤمنونسورة ] ﴾فََخَراُج َرّبَِك َخي    ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا ابن عامر

 سدا

 ﴾٩٤ا َسّد  ﴿ :(8)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وحفص ومحزة والكسائي وخلف العاشر
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 .(1) [94: الكهفسورة ]

: الكهفسورة ] ﴾ ٩٤ا ُسّد  ﴿ :(2)قراءة انفع وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ويعقوب

94](3). 

 سدا

 .(5) [9من يس: املوضعان ] ﴾اَسّد  ﴿ :(4)قراءة حفص ومحزة والكسائي وخلف العاشر

 ﴾اُسّد  ﴿ :(6)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ويعقوب

 .(7) [9من يس: املوضعان ]

 آتوين زبر احلديد

مً ﴿ :(8)قراءة شعبة خبلفه َِديدِن  ٱئ ُتوِن  ٩٥ا َرد 
أهنا  على [96 ,95 :الكهفسورة ] ﴾ُزَبَر ٱۡل 

, إىل مفعول وهو ضمري املتكلم يف: آتوين عداهف, على أهنما من ابب اجمليء, مهزة وصل
ويكون زبر احلديد غري معدى إليه آتوين إال حبرف جر مضمر تقديره: آتوين بزبر 

كما قال: أمرتك اخلري على معىن: أمرتك ابخلري , فلما حذف احلرف تعدى, احلديد
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 .(1)وفيه بعد ألنه أكثر ما أييت هذا يف الشعر

مً ﴿ :(2)وجه قراءة كل القراء عدا شعبة يف َِديدِن  َءاتُوِن  ٩٥ا َرد 
: الكهفسورة ] ﴾ُزبََر ٱۡل 

, فعدى الفعل إىل مفعولني: األول: ضمري املتكلم, على أنه من ابب اإلعطاء [96, 95
 .(3)والثاين: زبر احلديد

 آتوين أفرغ

ف رِغ  ٱئ ُتوِنٓ قَاَل ﴿ :(4)قراءة محزة وشعبة خبلفه
ُ
 .(5) [96: الكهفسورة ] ﴾ أ

ف رِغ  ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا محزة وشعبة يف وجه
ُ
 [96: الكهفسورة ] ﴾قَاَل َءاتُوِنٓ أ

والثاين: زبر احلديد ولكن عداه إليه يف , عدا الفعل إىل مفعولني: األول: ضمري املتكلم
ألن الناصب لـ قطرا هو أفرغ ألنه أقرب إليه ولو عدى إليه آتوين , املعىن ال يف اللفظ

 .(7)آتوين أفرغه عليه قطرالقال: 

 الصدفني

ِ ﴿ :(8)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر ويعقوب ُدَفني  َ ٱلصُّ : الكهفسورة ] ﴾َبني 
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 .(1)لغات مشهورة [96

د  ﴿ :(2)قراءة شعبة َ ٱلصُّ ِ َبني   .(3) [96: الكهفسورة ] ﴾َفني 

َ ﴿ :(4)قراءة انفع وحفص ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر َبني 
 ِ َدَفني   .(5) [96: الكهفسورة ] ﴾ٱلصَّ

 اسطاعوا

ْ ﴿ :(6)قراءة محزة ُٰعوٓا طَّ لقرب , على إدغام التاء يف الطاء [97: الكهفسورة ] ﴾َفَما ٱس 
, التاء من الطاء يف املخرج وألنه أبدل من التاء إذا أدغمها حرفا أقوى منها وهو الطاء

ومها , مجع بني ساكنني ليس األول حرف لنيلكن يف هذه القراءة بعد وكراهة ألنه 
 .(7)السني وأول املشدد وقد أجازه سيبويه يف الشعر

ْ ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا محزة َطُٰعٓوا وألن , على األصل [97: الكهفسورة ] ﴾َفَما ٱس 
اإلدغام يف هذا يؤدي إىل جواز ما ال جيوز إال يف شاذ الشعر من التقاء الساكنني ليس 

حرف لني ومل ميكن إثبات التاء إذ ليست يف اخلط ومل ميكن إلقاء حركتها على األول 
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 .(1)السني ألهنا زائدة ال تتحرك فلم يبق إال احلذف فحذفها للتخفيف

 تنفد

ن يَنَفَد َُكَِمُٰت َرّبِ ﴿ :(2)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر
َ
 [109: الكهفسورة ] ﴾أ

 .(3)وألنه محله على الكالمألن أتنيث الكلمات غري حقيقي 

ن تَنَفَد َُكَِمُٰت َرّبِ ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر
َ
 ﴾أ

 .(5)لتأنيث لفظ الكلمات وهو األصل [109: الكهفسورة ]
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 سورة مرمي

 ويرث, يرثين

ُقوَب   ِن َوَيرِث  يَرِث  ﴿ :(1)قراءة أيب عمرو والكسائي على  [6: مرميسورة ] ﴾ِمن  َءاِل َيع 
وقدر الويل مبعىن , جعل يرثين جوااب للطلب فجزمه وعطف عليه ويرث ألنه مبعىن اجلزاء

 .(2)الوارث فتقديره: فهب يل من لدنك وليا واراث يرثين

ُقوَب  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو والكسائي سورة ] ﴾يَرِثُِن َوَيرُِث ِمن  َءاِل َيع 

 .(4)صفة لـ ويل على أنه [6: مرمي

 صليا, جثيا, عتيا

 [69, 8: مرميسورة ] ﴾اِعتِّي  ﴿ :(5)قراءة حفص ومحزة والكسائي وخلف العاشر
ألن هذه األمساء مجع عات وجاث وابك  [70: مرميسورة ] ﴾اِصلِّي  ﴿ [68: مرميسورة ] ﴾اِجثِّي  ﴿

بعده اليت  فأصل الثاين منها الضم لكن كسر لتصح الياء اليت, وصال مجع على فعول
يف عيت وجثي ألن الياء الساكنة ال يكون قبلها ضمة فلما كسر الثاين أتبع   أصلها الواو

وعلى ذلك قالوا: عصي , كسرته كسر األول فكسر لإلتباع ليعمل اللسان عمال واحدا
وميكن أن تكون هذه األمساء مصادر , وقسي فكسروا األول على اإلتباع لكسرة الثاين

والتغيري يف اجلمع , وقع فيها التعليل واإلتباع مثل الذي ذكران يف اجلمعأتت على فعول ف
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 .(1)أحسن لثقله وقد ذكران حنو هذا يف من حليهم

 :(2)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ويعقوب
ألنه غري الثاين  [70: مرميسورة ] ﴾اُصلِّي  ﴿ [68: مرميسورة ] ﴾اُجثِّي  ﴿ [69, 8: مرميسورة ] ﴾اُعتِّي  ﴿

ابلكسر لتصبح الياء الساكنة على ما ذكران وترك األول مضموما على أصله سواء كان 
 .(3)مجعا أو مصدرا

 وبكيا

 .(5) [58: مرميسورة ] ﴾اَوبِِكّي  ﴿ :(4)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر

: مرميسورة ] ﴾اَوبُِكّي  ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر

58](7). 

 خلقتك

َنٰ ﴿ :(8)قراءة محزة والكسائي  .(9)على التوحيد [9: مرميسورة ] ﴾َك َوقَد  َخلَق 
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تَُك ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي , على اجلمع [9: مرميسورة ] ﴾َوقَد  َخلَق 
عظيم أعظم  وال, ألن العرب خترب عن العظيم القدر بلفظ اجلمع على إرادة التعظيم له

 .(2)ففيه معىن التعظيم, من هللا

 ألهب لك

    ﴿ :(3)قراءة أيب عمرو ويعقوب وروش وقالون خبلفه

﴾ [ 19: مرميسورة] :حيتمل 

أن يكون أراد اهلمزة ولكن خففها فأبدل منها ايء النكسار ما قبلها على أصول 
 .قبلها كسرةالتخفيف يف املفتوحة 

فاملعىن: إمنا أان , أن تكون الياء للغائب فأجراه على اإلخبار عن الرب تعاىل
 .(4)رسول ربك ليهب لك ربك غالما

قراءة قالون يف وجهه الثاين وابن كثري وابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وأيب 
َهَب لَكِ ﴿ :(5)جعفر وخلف العاشر

َ
۠ رَُسوُل َرّبِِك ِِل نَا

َ
على إسناد الفعل  [19: مرميسورة ] ﴾أ

فاهلبة من , تقدير: ألهب أان لك غالما أبمر ربك, إىل الذي خاطب مرمي وهو جربيل
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 .(1)فاهلبة ملا جرت على يدي الرسول أضيفت إليه اللتباسها به, هللا على يد جربيل

 نسيا

ي  ﴿ :(2)قراءة محزة وحفص نِسّي  َوُكنُت نَس   .(3)لغتان [23: مرميسورة ] ﴾٢٣ا ا مَّ

ي  ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا محزة وحفص نِسّي  َوُكنُت نِس   .(5) [23: مرميسورة ] ﴾٢٣ا ا مَّ

 من حتتها

َفَناَدىَٰها ﴿ :(6)قراءة انفع وحفص ومحزة والكسائي وأيب جعفر وروح وخلف العاشر
َلَّ ََت َزِن 

َ
ٓ أ أي: حتت ثياهبا على أن عيسى كلمها وهو حتتها  [24: مرميسورة ] ﴾ِمن ََت تَِها

فجعل من: حرف جر وخفض هبا حتتها فكسر التاء , ألن ذلك موضع والدة عيسى
الثانية ويف انداها ضمري الفاعل وهو عيسى وقيل معناه: جربيل انداها من حتتها أي: 

 .(7)من أسفل من مكاهنا أي: من دوهنا

َلَّ ﴿ :(8)ورويس شعبةقراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر و 
َ
ٓ أ َفَناَدىَٰها َمن ََت َتَها

ومن هو , على جعل من الفاعل للنداء ونصب حتتها على الظرف [24: مرميسورة ] ﴾ََت َزِن 
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وأصل من أن تقع للعموم ولكنها وقعت يف هذا املوضع , عيسى وجيوز أن يكون جربيل
 .(1)للخصوص

 تساقط

على إرادة تتساقط مث حذف  [25: مرميسورة ] ﴾تََسَٰقط  َعلَي ِك ﴿ :(2)قراءة محزة
ويكون الفعل مسندا إىل النخلة أيضا , إحدى التاءين مثل تظاهرون وتساءلون وشبهه

, وتفاعل يف أكثر أحواله ال يتعدى فيكون نصب رطب على احلال, أو إىل اجلذع
وأجاز بعض النحويني نصبه على املفعول به ألن تساقط مطاوع ساقط كما أن تفعل 

 .(3)فكما عدى تفعل يف حنو: جترعته كذلك عدى تفاعل كما عدى فاعلمطاوع فعل 

على أنه مستقبل ساقطت فعداه  [25: مرميسورة ] ﴾تَُسٰقِط  َعلَي ِك ﴿ :(4)قراءة حفص
, والفاعل: النخلة تضمر يف تساقط أي: تساقط النخلة رطبا, إىل الرطب فنصبه به

ابلنخلة إذ هو بعضها كما قالوا: وجيوز أن يكون الفاعل اجلذع وأنث ألنه ملتبس 
 .(5)ذهبت بعض أصابعه

َٰقط  َعلَي ِك ﴿ :(6)قراءة يعقوب وشعبة يف وجه على أنه أدغم  [25: مرميسورة ] ﴾يَسَّ
التاء يف السني إذ األصل: يتساقط فهو مضارع اساقط وأصله: يتساقط فأدغم واجتلبت 
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 .(1)مهزة كـ ارارأ يف تدارأ

وأيب عمرو وابن عامر وشعبة يف وجه والكسائي وأيب جعفر قراءة انفع وابن كثري 
َٰقط  َعلَي ِك ﴿ :(2)وخلف العاشر على إدغام التاء الثانية يف السني  [25: مرميسورة ] ﴾تَسَّ

 .(3)على ما ذكران يف تساءلون به

 قول احلق

يََم  َذٰلَِك ِعيَس ٱب ُن ﴿ :(4)قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب ِي فِيهِ  َمر  َّقِ ٱَّلَّ
َل ٱۡل  قَو 

وَن  َِتُ على أنه نصبه على املصدر أعمل فيه ما دل عليه الكالم  [34: مرميسورة ] ﴾٣٤َيم 
 .(5)فكأنه قال: أحق قول احلق, ألن قوله: ذلك عيسى ابن مرمي يدل على أحق ذلك

َيَم  َذٰلَِك ِعيَس ٱب ُن ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا ابن عامر وعاصم ويعقوب ُل َمر  قَو 
وَن  َِتُ ِي فِيهِ َيم  َّقِ ٱَّلَّ

على أنه أضمر مبتدأ وجعل قوله احلق خربه  [34: مرميسورة ] ﴾٣٤ٱۡل 
وجيوز أن يكون , ألنه ملا قال: ذلك عيسى ابن مرمي صار معناه: هذا الكالم قول احلق

 .(7)املبتدأ: هو وجيعله كناية عن عيسى

 وإن هللا ريب
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َ َرّبِ ﴿ :(1)وعاصم ومحزة والكسائي وروح وخلف العاشرقراءة ابن عامر  ِإَونَّ ٱّللَّ
ُبُدوهُ   وجيوز , على جعل الكالم مستأنفا مبتدأ فكسر لذلك [36: مرميسورة ] ﴾َوَربُُّكم  فَٱع 

 .(2)أن يكون معطوفا على قوله: إين عبد هللا أو على فإمنا يقول

َ َرّبِ َوَربُُّكم  ﴿ :(3)ورويسقراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر  نَّ ٱّللَّ
َ
َوأ

ُبُدوهُ   أي: أوصاين ابلصالة والزكاة , عطفا على معمول وأوصاين [36: مرميسورة ] ﴾فَٱع 
وجيوز عطف أن , وأبن هللا ريب وربكم وأن يف موضع خفض على العطف على الصالة

وجيوز أن , على سبحانه فتكون أن يف موضع نصب ألن سبحانه يف موضع نصب
وجيوز أن تفتح , تكون أن يف موضع رفع خرب ابتداء مضمر تقديره: وذلك أن هللا ريب

على إضمار الالم أي: وألن هللا ريب فتكون يف موضع نصب حلذف اخلافض أو يف 
 .(4)موضع خفض على إعمال اخلافض

 نورث

َِّت نُورُِّث ِمن  ِعَبادِنَا﴿ :(5)قراءة رويس
َنَُّة ٱلَّ  [63: مرميسورة ] ﴾ ٦٣ا َمن ََكَن تَقِّي   تِل َك ٱۡل 

 .(6)من ورث املضعف

َنَُّة ٱلََِّّت نُورُِث مِن  ِعَبادِنَا َمن ََكَن تَقِّي  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا رويس  ﴾ ٦٣ا تِل َك ٱۡل 
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 .(1) [63: مرميسورة ]

 يذكر

نَسُٰن ﴿ :(2)قراءة انفع وابن عامر وعاصم ِ
ُكُر ٱۡل  َو ََل يَذ 

َ
َنُٰه ِمن َقب ُل أ نَّا َخلَق 

َ
سورة ] ﴾أ

 .(3)على أنه من الذكر ضد النسيان [67: مرمي

َنُٰه ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا انفع وابن عامر وعاصم نَّا َخلَق 
َ
نَسُٰن أ ِ

ُر ٱۡل  كَّ َو ََل يَذَّ
َ
أ

يتذكر مث فأصله: , على أنه من التذكر الذي هو مبعىن: التدبر [67: مرميسورة ] ﴾ِمن َقب ُل 
 .(5)أدغمت التاء يف الذال

 خري مقاما

َقام  ﴿ :(6)قراءة ابن كثري على جعله مصدرا أو اسم مكان  [73: مرميسورة ] ﴾اَخي   مُّ
 .(7)م ألن املصدر منه واسم املكان ُمفعلمن أقام يقي

َقام  ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا ابن كثري مصدرا على جعله  [73: مرميسورة ] ﴾اَخي   مَّ
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 .(1)فعلأو اسم مكان من قام يقوم ألن املصدر واسم املكان من فعل يفعل على مَ 

 ولد, ولدا, وولدا

ً ﴿ :(2)قراءة محزة والكسائي ً ﴿ [77: مرميسورة ] ﴾اَوُول   [92, 91, 88: مرميسورة ] ﴾اُول 

وقال , كقوهلم: وثن ووثن وأسد وأسد, على أنه مجع: ولد [81: الزخرفسورة ] ﴾ُول   ﴿
وقيل: لغتان مبعىن واحد يف , األخفش: الولد ابلفتح االبن واالبنة والولد ابلضم األهل

الولد كـ البخل والبخل فيتفق لفظ الواحد يف إحدى اللغتني مع لفظ اجلمع كما قالوا: 
 .(3)الفلك يف الواحد واجلمع

ا﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي ا﴿ [77: مرميسورة ] ﴾َوَوَلً : مرميسورة ] ﴾َوَلً

ويكون معىن , ألهنا اللغة املشهورة يف االبن واالبنة [81: الزخرفسورة ] ﴾َوَل  ﴿ [92, 91, 88
قراءة من فتح أنه أنكر عليهم قوهلم: املسيح ابن هللا وقراءة من ضم على القول أبنه مجع 

 .(5)عليهم قوهلم: املالئكة بنات هللا كرأن

 تكاد

ُۚ ﴿ :(6)والكسائيقراءة انفع  ٰ َمَٰو ألن التأنيث  [5: الشورى, 90: مرميسورة ] ﴾يََكاُد ٱلسَّ
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 .(2)لتذكري اجلمع وألن التأنيث يف السماوات غري حقيقي, (1)غري حقيقي

ُۚ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا انفع والكسائي ٰ َمَٰو : الشورى, 90: مرميسورة ] ﴾تََكاُد ٱلسَّ

 .(5)لفظ السماوات لتأنيث, (4)محال على اللفظ [5

 يتفطرن

َن ِمن هُ ﴿ :(6)قراءة انفع وابن كثري وحفص والكسائي وأيب جعفر ر  : مرميسورة ] ﴾َيتََفطَّ

والتكثري أليق هبذا املعىن ألنه موضع مبالغة , وفطر من التكثري, على أنه مطاوع فطَّر [90
 .(7)واستعظام ملا قالوا

َن ﴿ :(8)ويعقوب وخلف العاشرقراءة أيب عمرو وابن عامر وشعبة ومحزة  يَنَفِطر 
 .(9)على أنه مطاوع فطر [90: مرميسورة ] ﴾ِمن هُ 

 يتفطرن
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َن ِمن هُ ﴿ :(1)قراءة أيب عمرو وشعبة ويعقوب  .(2) [5: سورة الشورى] ﴾يَنَفِطر 

َن ِمن هُ ﴿:(3)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو وشعبة ويعقوب ر   [5: سورة الشورى] ﴾َيتََفطَّ

(4). 
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 سورة طه

 إين أان ربك

۠ َربَُّك ﴿ :(1)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر نَا
َ
َ أ ّنِ

َ
على  [12: طهسورة ] ﴾أ

فـ أن يف موضع نصب أو يف موضع , أي: نودي أبين أان ربك, إضمار حرف اجلر
 .(2)خفض

۠ َربَُّك ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر نَا
َ
ٓ أ : طهسورة ] ﴾إِّنِ

وقيل: , والتقدير: فنودي فقيل له: إين أان ربك, على إضمار القول على احلكاية [12
 .(4)الكسر على االستئناف ألن النداء وقع على موسى مث استأنف إين

 طوى

, 12: طهسورة ] ﴾ىُطو  ﴿ :(5)قراءة ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر

ى مذكرا للوادي فأبدله منه فصرفه يف املعرفة والنكرة ألنه مسَّ على أنه اسم  [16النازعات: 
 .(6)مبذكر
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, 12: طهسورة ] ﴾ىٰ ُطوَ ﴿ :(1)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر ويعقوب

على أنه اسم للبقعة واألرض فيكون قد مسى مؤنثا مبذكر فال ينصرف يف  [16النازعات: 
وجيوز أن يكون معدوال كـ عمر وإن كان , الثقل وللتعريفاملعرفة النتقاله من اخلفة إىل 
, كما أن كتع ومجع معدوالن ومل يستعمل ما عدال عنه, ال يعرف عن أي شيء عدل

 .(2)وقيل: إنه معدول عن طاو كـ عمر عن عامر

 وأان اخرتتك

نَ ﴿ :(3)قراءة محزة  َِت  نَّا ٱخ 
َ
هلل على لفظ اجلمع للتعظيم  [13: طهسورة ] ﴾َك ـٰ َوأ

 .(4)واملبالغة واإلجالل له

تَُك ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا محزة َِت  نَا ٱخ 
َ
 .(6)على التوحيد [13: طهسورة ] ﴾َوأ

 وأشركه, اشدد به

ُدد  ﴿ :(7)قراءة ابن عامر وابن وردان خبلفه ش 
َ
رِي  أ ز 

َ
ُه ﴿ [31: طهسورة ] ﴾٣١بِهِۦٓ أ ِك  ُش 

ُ
َوأ

رِي  م 
َ
جمزوم ألنه ألف املخرب عن نفسه والفعل ثالثي على أهنا  [32: طهسورة ] ﴾٣٢ِِفٓ أ

وأشركه: على أهنا ألف املتكلم يف فعل رابعي وهو , جواب الطلب فهو كجواب الشرط
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 .(1)جمزوم عطف على أشدد

رِي ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا ابن عامر وابن وردان يف وجه ز 
َ
ُدد  بِهِۦٓ أ سورة ] ﴾ ٣١ٱش 

رِي ﴿ [31: طه م 
َ
ُه ِِفٓ أ ِك  ُش 

َ
وهو  هبمزة وصل على أنه طلب ودعاء [32: طهسورة ] ﴾ ٣٢َوأ

أشركه: الطلب فهو مبين واهلمزة مهزة , مبين غري معرب على مذهب سيبويه والبصريني
 .(3)قطع ألنه رابعي

 ولتصنع

ُ ﴿ :(4)قراءة أيب جعفر نَعَوَل  ٰ  ص  َ معناه: لريب , وهو أمر [39: طهسورة ] ﴾٣٩ َعي ِن لَعَّ
 .(5)وليحسن إليك

ٰ َعي ِنٓ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر َنَع لََعَ على  [39: طهسورة ] ﴾ ٣٩َوَِلُص 
وفيه وجهان: أن هذه العلة , ونصب الفعل إبضمار أن بعد الالم, البناء للمفعول

, وألقيتوالتقدير: ليتلطف بك ولتصنع وهي متعلقة بقوله: , معطوفة على مقدرة قبلها
 .(7)والثاين: أن هذه الالم تتعلق مبضمر بعدها تقديره: ولتصنع على عيين فعلت ذلك

 مهدا
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د  ﴿ :(1)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر ۡرَض َمه 
َ , 53: طهسورة ] ﴾اٱِل 

والتقدير: , لكن عمل فيه عامل من غري لفظه, على أنه مصدر كالفرش [10الزخرف: 
وجيوز أن يكون املعىن: ذات , فجعل: قام مقام مهد, األرض مهداالذي مهد لكم 

 .(2)مهد

ۡرَض ﴿ :(3)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ويعقوب
َ ٱِل 

ـٰ  وجيوز , على أنه اسم ما ميهد, على أنه اسم كالفراش [10الزخرف: , 53: طهسورة ] ﴾اد  ِمَه
 .(4)بغل وبغالأن يكون مجع مهد فجمع املصدر كـ 

 ال خنلفه

َعل  بَي َنَنا َوَبي َنَك َمو ِعد  ﴿ :(5)قراءة أيب جعفر على  [58: طهسورة ] ﴾ُهۥا َلَّ َُن لِف  فَٱج 
 .(6)جواب األمر

َعل  بَي َنَنا َوبَي َنَك َمو ِعد  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر : طهسورة ] ﴾ا َلَّ َُن لُِفُهۥفَٱج 

 .(8)ملوعدعلى أنه صفة  [58
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 .8/57انظر: الدر املصون ( 8)
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 سوى

سورة ] ﴾٥٨ى ا ُسو  َمََكن  ﴿ :(1)قراءة ابن عامر وعاصم ومحزة ويعقوب وخلف العاشر

وفُعل كثري يف الصفات حنو: لبد , وِفعل قليل يف الصفات حنو: عدى, لغتان [58: طه
 .(2)وحطم

 [58: طهسورة ] ﴾٥٨ى ا ِسو  َمََكن  ﴿ :(3)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر

(4). 

 فيسحتكم

ِ َكِذب  ﴿ :(5)قراءة حفص ومحزة والكسائي ورويس وخلف العاشر واْ لََعَ ٱّللَّ َِتُ ا ََل َتف 
ن  ِحَتُكم بَِعَذاب   .(6)لغتان من: سحته وأسحته [61: طهسورة ] ﴾فَيُس 

واْ ﴿ :(7)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة وأيب جعفر وروح َِتُ ََل َتف 
ِ َكِذب  لََعَ  ن ٱّللَّ َحتَُكم بَِعَذاب   .(8)لغتان من: سحته وأسحته [61: طهسورة ] ﴾ا فَيَس 

 إن هذان
                                                           

 . 5/1804, النشر 623انظر: جامع البيان ص( 1)

 .2/98انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1804, النشر 623انظر: جامع البيان ص( 3)

 .2/98انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1804, النشر 623انظر: جامع البيان ص( 5)

 .99, 2/98انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1804, النشر 623انظر: جامع البيان ص( 7)

 .99, 2/98انظر: الكشف ( 8)
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ألن إن إذا خففت  [63: طهسورة ] ﴾إِن  َهَٰذِٰن لََسِٰحَرٰنِ ﴿ :(1)قراءة ابن كثري وحفص
حسن رفع ما بعدها على االبتداء لنقصها عن شبه الفعل وألهنا مل تقو قوة الفعل فتعمل 

 .(2)انقصة كما يعمل الفاعل انقصا

يف هذين على إعمال إن  [63: طهسورة ] ﴾ِن لََسِٰحَرٰنِ ۦ  إِنَّ َهٰذَ ﴿ :(3)قراءة أيب عمرو
 .(4)فنصبته وهي اللغة املشهورة املستعملة

سورة ] ﴾َهَٰذِٰن لََسِٰحَرٰنِ  إِنَّ ﴿ :(5)وحفص وأيب عمرو قراءة كل القراء عدا ابن كثري

وهذان ابأللف: لغة بين احلارث جيعلون املثىن أبلف على كل , إن على أصل [63: طه
وقيل: أنه على جعل إن مبعىن نعم , حال وأنشدوا يف ذلك: تزود منا بني أذانه طعنة

فريتفع ما بعدها ابالبتداء واستبعد ذلك بعض النحويني لدخول الالم يف لساحران ألهنا 
سم وقد جاء دخول الالم يف اخلرب دون ال تدخل على اخلرب إال إذا عملت إن يف اال

وقيل: إن هذا ملا مل يظهر فيه اإلعراب يف الواحد واجلمع أجريت , االبتداء يف الشعر
 .(6)التثنية على ذكل فأتى ابأللف على كل وجه من اإلعراب

 فأمجعوا

                                                           
مع مد  ﴾َهَٰذٰنِ ﴿, وابن كثري شدد النون يف 5/1804, النشر 623انظر: جامع البيان ص( 1)

 األلف مشبعا.

 .2/99انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1804, النشر 624انظر: جامع البيان ص( 3)

 .2/100انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1804, النشر 623انظر: جامع البيان ص( 5)

 .100, 2/99انظر: الكشف ( 6)
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ْ َكي َدُكم  ٱفَ ﴿ :(1)قراءة أيب عمرو َُعوا  بوصل األلف على أنه من [64: طهسورة ] ﴾َج 
, قال األخفش: إمنا يقال أمجعنا إذا قالوا على كذا وكذا, فالفعل متعدي إىل الكيد, مجع

 .(2)فأما إذا قالوا: وامجعوا كيدكم وامجعوا أمركم فالبوصل يقولونه

ُِعواْ َكي َدُكم  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو َج 
َ
بقطع اهلمزة  [64: طهسورة ] ﴾فَأ

 .(4)على كذا فالتقدير: فأمجعوا كيدكم على موسىعلى أنه من أمجع وأضمر 

 خييل إليه

لتأنيث احلبال والعصي ألن  [66: طهسورة ] ﴾َُّتَيَُّل إََِل هِ ﴿ :(5)قراءة ابن ذكوان وروح
وأن يف موضع رفع على البدل من الضمري يف ختيل وهو بدل , الفعل جاء بعدها

 .(6)االشتمال

ألنه فرق بني  [66: طهسورة ] ﴾ُيَيَُّل إََِل هِ ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن ذكوان وروح
وأن يف موضع رفع على املفعول الذي مل , املؤنث وفعله وألن التأنيث فيه غري حقيقي

 .(8)يسم فاعله

                                                           
 . 5/1804, النشر 624انظر: جامع البيان ص( 1)

 .2/100انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1804, النشر 624انظر: جامع البيان ص( 3)

 .101, 2/100انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1805, النشر 624انظر: جامع البيان ص( 5)

 .2/101انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1805, النشر 624انظر: جامع البيان ص( 7)

 .2/101ف انظر: الكش( 8)
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 تلقف

 ﴿ :(1)قراءة ابن ذكوان
َ
ْ  قَّ ل ِق َما ِِف يَِمينَِك تَلَ َوأ علة  [69: طهسورة ] ﴾ُف َما َصَنُعٓوا

 .(2)والتشديد يف األعرافالتخفيف 

ْ  ﴿ :(3)قراءة حفص ل ِق َما ِِف يَِمينَِك تَل َقف  َما َصَنُعوٓا
َ
على أنه  [69: طهسورة ] ﴾َوأ

 .(4)وجواب األمر كجواب الشرط, جواب األمر يف ألق

ْ  ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا ابن ذكوان وحفص ف  َما َصَنُعٓوا ل ِق َما ِِف يَِمينَِك تَلَقَّ
َ
 ﴾َوأ

على أنه حال من امللقي كأنه املتلقف وإن كانت العصا هي املتلقفة  [69: طهسورة ]
وجيوز: أن يكون حاال من املفعول وهو ما وهو , فجعل التلقف له ملا كان إبلقائه

 .(6)العصي وهو أبني

 كيد ساحر

ْ َكي ُد ِسح  ﴿ :(7)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر َما َصَنُعوا  [69: طهسورة ] ﴾ ر ن إِنَّ

 .(8)على إضمار: كيد ذي سحر

                                                           
 . 5/1805, النشر 624انظر: جامع البيان ص( 1)

 .2/102انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1805, النشر 624انظر: جامع البيان ص( 3)

 .2/102انظر: الكشف ( 4)

ف  ﴿, وقرأ ابن كثري بتشديد التاء من 5/1805, النشر 624انظر: جامع البيان ص( 5)  .﴾تَلَقَّ

 .2/101انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1805, النشر 624انظر: جامع البيان ص( 7)

 .2/102انظر: الكشف ( 8)
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َما َصَنُعواْ َكي ُد َسِٰحر ن ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر
 ﴾ إِنَّ

 .(2)ألن الكيد إمنا يضاف إىل الساحر دون السحر [69: طهسورة ]

 ال ختاف

ِب  لَُهم  َطرِيق  ﴿ :(3)قراءة محزة رِ يَبَس  فَٱِض  َح 
على  [77: طهسورة ] ﴾َدَرك   َلَّ ََّتَف  ا ا ِِف ٱۡل 

 .(4)أنه جواب فاضرب ورفع ختشى على أنه نفي أي: ولست ختشى

ِب  لَُهم  َطرِيق  ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا محزة رِ يَبَس  فَٱِض  َح 
 ﴾ا َلَّ تََخُٰف َدَرك  ا ِِف ٱۡل 

خائف وال  على أنه حال من موسى والتقدير: اضرب هلم طريقا غري [77: طهسورة ]
 .(6)خاشيا

 رزقناكم, وواعدانكم, أجنيناكم

جنَي ُتُكم﴿ :(7)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر
َ
 [80: طهسورة ] ﴾أ

ُتُكم  ﴿ [80: طهسورة ] ﴾َوَوَٰعدتُُّكم  ﴿ لفظ الواحد عن نفسه على  [81: طهسورة ] ﴾َرزَق 
 .(8)جراي على ما بعده

                                                           
 . 5/1805, النشر 624انظر: جامع البيان ص( 1)

 .2/102انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1805, النشر 625انظر: جامع البيان ص( 3)

 .2/102انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1805, النشر 625انظر: جامع البيان ص( 5)

 .2/102انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1806, النشر 625انظر: جامع البيان ص( 7)

 .2/103انظر: الكشف ( 8)
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جنَي َنُٰكم﴿ :(1)وخلف العاشرقراءة كل القراء عدا محزة والكسائي 
َ
: طهسورة ] ﴾أ

َنُٰكم  ﴿ [80 لفظ اجلماعة  على [81: طهسورة ] ﴾َرَزق َنُٰكم  ﴿ [80: طهسورة ] ﴾َوَوَٰعد 
 .(2)وهو أفخم وفيه معىن التعظيم للمخرب عن نفسه, املخربين عن أنفسهم

 فيحل

على أنه من فعل يفُعل  [81: طهسورة ] ﴾َفَيُحلَّ َعلَي ُكم  َغَضِبن ﴿ :(3)قراءة الكسائي
حكى أبو زيد وغريه: حل يف املكان حُيل َحال إذا نزل , فجعله مبنزلة ما حيل يف مكان

, وحل الصوم له حِيل ِحال, وَحل العقدة حيُلها َحال, وحل عليه أمر هللا حِيل ُحلوال, به
 .(4) إحالالوأحل من إحرامه , وأحل هللا كذا إحالال, وحل حقي على فالن حِيل حَمال

على أنه  [81: طهسورة ] ﴾َفَيِحلَّ َعلَي ُكم  َغَضِبن ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا الكسائي
 .(6)من فعل يفِعل لغة مسموعة

 حيلل

 .(1) [81: طهسورة ] ﴾َوَمن ََي لُل  َعلَي هِ َغَضِب ﴿ :(7)قراءة الكسائي

                                                           
, وقرأ أبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر حبذف 5/1806, النشر 625انظر: جامع البيان ص( 1)

َنُٰكم  ﴿األلف قبل العني يف   .﴾َوَوَٰعد 

 .2/103انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1806, النشر 625انظر: جامع البيان ص( 3)

 .104, 2/103انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1806, النشر 625انظر: جامع البيان ص( 5)

 .2/103انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1806, النشر 625انظر: جامع البيان ص( 7)
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 .(3) [81: طهسورة ] ﴾َعلَي هِ َغَضِب َوَمن ََي لِل  ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا الكسائي

 أثري

ٰٓ إِث  ﴿ :(4)قراءة رويس ْوََلٓءِ لََعَ
ُ
 .(5)لغة [84: طهسورة ] ﴾رِيقَاَل ُهم  أ

ثَرِي﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا رويس
َ
ٰٓ أ ْوََلٓءِ لََعَ

ُ
 .(7) [84: طهسورة ] ﴾قَاَل ُهم  أ

 مبلكنا

ْ ﴿ :(8)قراءة انفع وعاصم وأيب جعفر َنا َمو ِعَدَك بَِمل ِكَناقَالُوا لَف  خ 
َ
 [87: طهسورة ] ﴾َمآ أ

 .(9)واملفعول: مبلكنا الصواب, وامللك ابلفتح لغة يف مصدر مالك

َنا َمو ِعَدَك بُِمل ِكَنا﴿ :(10)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر لَف  خ 
َ
ٓ أ ْ َما سورة ] ﴾قَالُوا

                                                           
= 
 .104, 2/103انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1806, النشر 625انظر: جامع البيان ص( 2)

 .2/103انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1806, النشر 206انظر: مفردة ابن الفحام ص( 4)

 .8/88انظر: الدر املصون ( 5)

 . 5/1806, النشر 206انظر: مفردة ابن الفحام ص( 6)

 .8/88انظر: الدر املصون ( 7)

 . 5/1806, النشر 625انظر: جامع البيان ص( 8)

 .2/104انظر: الكشف ( 9)

 . 5/1806, النشر 625انظر: جامع البيان ص( 10)
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 .(1)هو مِلك بني الـُملكوامللك ابلضم مصدر من قوهلم: , كلها لغات [87: طه

َنا َمو ِعَدَك بِِمل ِكَنا﴿ :(2)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر ويعقوب لَف  خ 
َ
 ﴾قَالُواْ َمآ أ

واملفعول حمذوف , وامللك ابلكسر مصدر من قوهلم: هو مالك بني الـِملك [87: طهسورة ]
 .(3)خبطيئتنالكن أخلفنا , تقديره: ما أخلفنا موعدك مبلكنا الصواب

 محلنا

َوَلِٰكنَّا َحَل َنآ ﴿ :(4)قراءة أيب عمرو وشعبة ومحزة والكسائي وروح وخلف العاشر
َزار   و 

َ
وأخرب عنهم أهنم , على إضافة احلمل إىل املخربين عن أنفسهم [87: طهسورة ] ﴾اأ

ومل يشدد ألنه جعله ثالثيا ال يتعدى إال إىل , محلوا أنفسهم على ما صاغوا منه العجل
 .(5)مفعول واحد وهو األوزار

َوَلِٰكنَّا ُحِّل َنآ ﴿ :(6)قراءة انفع وابن كثري وابن عامر وحفص وأيب جعفر ورويس
َزار   و 

َ
ألهنم ادعوا , على بناءه للمفعول الذي مل يسم فاعله فأضافه إليهم [87: طهسورة ] ﴾اأ

, على ما صاغوا منه العجل فقاموا عند حذف الفاعل مقام الفاعلأن غريهم محلهم 
وشدد الفعل ليصري رابعيا فيتعدى ابلتشديد إىل مفعولني: أحدمها الذين أي: قام مقام 

                                                           
 .2/104انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1806, النشر 625انظر: جامع البيان ص( 2)

 .2/104انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1806, النشر 626انظر: جامع البيان ص( 4)

 .2/105انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1806, النشر 626انظر: جامع البيان ص( 6)
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 .(1)والثاين: األوزار, الفاعل وهم املخربون عن أنفسهم أهنم محلوا ذلك

 مل يبصروا

ُۚ  قَاَل ﴿ :(2)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر ْ  لَم   بَِما بَُُص  وا : طهسورة ] ﴾بِهِۦ َتب ُُصُ

 .(3)على اخلطاب [96

ُۚ  قَاَل ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر ْ  لَم   بَِما بَُُص  وا  َيب ُُصُ
أي: مبا مل يبصر به بنو إسرائيل والياء أوىل ألن , على الغيبة [96: طهسورة ] ﴾بِهِۦ

 .(5)عليه السالم مل يكن حاضرا إذ قبض السامري القبضةاملخاطب وهو موسى 

 لن ختلفه

 [97: طهسورة ] ﴾ا لَّن َُّت لَِفُهۥ  ِإَونَّ لََك َمو ِعد  ﴿ :(6)قراءة ابن كثري وأيب عمرو ويعقوب

ويف الكالم مفعول اثن حمذوف تقديره: لن , على بناء الفعل للفاعل وهو املخاطب
املوعد أي: لن يتخلف عن اإلتيان إىل املوعد وهو احلشر أي: لن خيلف هللا , خيلفه هللا

 .(7)يوم القيامة

                                                           
 .105, 2/104انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1807لنشر , ا626انظر: جامع البيان ص( 2)

 .2/105انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1807, النشر 626انظر: جامع البيان ص( 4)

 .2/105انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1807, النشر 626انظر: جامع البيان ص( 6)

 .106, 2/105انظر: الكشف ( 7)
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 ﴾ا لَّن َُّت لََفُهۥ  ِإَونَّ لََك َمو ِعد  ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو ويعقوب

, أي: لن خيلفك هللا املوعد, على بناء الفعل على ما مل يسم فاعله [97: طهسورة ]
 .(2)موسىأو فالفاعل هو هللا 

 لنحرقنه

َح  ﴿ :(3)ابن وردانقراءة  ًفا رُ َلَّ َّمِ نَس  من  [97: طهسورة ] ﴾٩٧َقنَُّهۥ ُثمَّ ََلَنِسَفنَُّهۥ ِِف ٱَل 
 .(4)مبعىن: لنربدنه ابملربد, حرق

ُح  ﴿: (5)قراءة ابن مجاز ًفا َلَّ َّمِ نَس  من  [97: طهسورة ] ﴾٩٧رَِقنَُّهۥ ُثمَّ ََلَنِسَفنَُّهۥ ِِف ٱَل 
 .(6)أحرق الرابعي

ًفا ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر َّمِ نَس  َُحّرَِقنَُّهۥ ُثمَّ ََلَنِسَفنَُّهۥ ِِف ٱَل  سورة ] ﴾٩٧َلَّ

, أو من حرق انب البعري, وحتتمل أن تكون من حرقته ابلنار, من حرَّقه حيرِّقه [97: طه
ابملربد بردا منحقه به كما يفعل فهي مبعىن: لنربدنه , إذا عض بعض أنيابه على بعض

 .(8)البعري أبنيابه بعضها على بعض
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 ينفخ

ورِ  ﴿ :(1)قراءة أيب عمرو على اإلخبار من هللا عن  [102: طهسورة ] ﴾يَو َم نَنَفُخ ِِف ٱلصُّ
 .(2)ويقويه: فنخفنا فيه من روحنا, ألن نفخ الصور ال يكون إال عن مراده وإذنه, نفسه

ورِ  ﴿ :(3)أيب عمرو قراءة كل القراء عدا على بناء  [102: طهسورة ] ﴾يَو َم يُنَفُخ ِِف ٱلصُّ
فاآلمر هو هللا والنافخ هو املأمور , الفعل ملا مل يسم فاعله ألن النافخ عبد من عباد هللا

ويف الصور: يقوم مقام الفاعل لعدم الفاعل وهو , فهو مفعول يف املعىن وهو فاعل النفخ
 .(4)يف الصورويقويه: ونفخ , النافخ

 فال خياف 

ْ ﴿ :(5)قراءة ابن كثري م  ُظل م   ف  فَََل َيَا على  ابجلزم [112: طهسورة ] ﴾١١٢ا ا َوََل َهض 
 .(6)هنى من عمل الصاحلات وهو مؤمن أن خياف أن يظلمه أحد, النهي

م  فَََل َيَاُف ُظل م  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن كثري  [112 :طهسورة ] ﴾١١٢ا ا َوََل َهض 

 .أين جواب الشرط, (8)ليس خياف أن يظلمه أحد فيحمل ذنب غريهعلى اخلرب أنه 
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 يقضى إليك وحيه

ۥ  ﴿ :(1)قراءة يعقوب َيُه ِضَ إََِل َك وَح  ن َنق 
َ
بنون العظمة  [114: طهسورة ] ﴾مِن َقب ِل أ

 .(2)وحيه مفعول به, مبنيا للفاعل

ۥ  ِمن َقب ِل ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا يعقوب ُيُه َضٰٓ إََِل َك وَح  ن ُيق 
َ
 [114: طهسورة ] ﴾أ

 .(4)على بناء يقضي للمفعول ورفع وحيه لقيامه مقام الفاعل

 وأنك

ْ فِيَها﴿ :(5)قراءة انفع وشعبة َمُؤا على االبتداء  [119, 118: طهسورة ] ﴾ِإَونََّك ََل َتظ 
 .(6)هبا

نََّك ََل ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا انفع وشعبة
َ
َمُؤاْ فِيَهاَوأ  [119, 118: طهسورة ] ﴾َتظ 

فاملعىن: إن لك اي آدم عدم اجلوع وعدم , عطفا على اسم إن يف قوله: إن لك أال جتوع
 .(8)احلاجز بينهما لك ذوجاز وقوع أن امسا ألن ألن, الظمأ

 ترضى
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على ما مل يسم  [130: طهسورة ] ﴾١٣٠ر ََضٰ لََعلََّك تُ ﴿ :(1)قراءة شعبة والكسائي
تقديره: لعل هللا , والذي قام مقام الفاعل هو النيب والفاعل هو هللا جل وعال, فاعله

 .(2)يرضيك مبا يعطيك يوم القيامة

على  [130: طهسورة ] ﴾١٣٠لََعلََّك تَر ََضٰ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا شعبة والكسائي
 .(4)جعل الفعل للنيب أي: لعلك ترضى مبا يعطيك هللا

 زهرة

َيا﴿ :(5)يعقوبقراءة  ن  ََيٰوةِ ٱلُّ , لغتان كـ جهر وجهرة [131: طهسورة ] ﴾زََهَرةَ ٱۡل 
 .(6)وأجاز الزخمشري أن يكون مجعا كـ فاجر وفجرة وابر وبررة

َيا﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا يعقوب ن  ََيٰوةِ ٱلُّ َرةَ ٱۡل   .(8) [131: طهسورة ] ﴾زَه 

 أتهتم

َو لَم  ﴿ :(9)مجاز ويعقوب وابن وردان خبلفه قراءة انفع وأيب عمرو وحفص وابن
َ
أ
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وَِلٰ 
ُ ُحِف ٱِل  تِِهم بَّيَِنُة َما ِِف ٱلصُّ

 
 .(1)على أتنيث البينة [133: طهسورة ] ﴾ ١٣٣تَأ

قراءة ابن كثري وابن عامر وشعبة ومحزة والكسائي وخلف العاشر والوجه الثاين 
وَِلٰ ﴿ :(2)البن وردان

ُ ُحِف ٱِل  تِِهم بَّيَِنُة َما ِِف ٱلصُّ
 
َو لَم  يَأ

َ
على تذكري  [133: طهسورة ] ﴾ ١٣٣أ

وألنه قد فرق بني , وألن أتنيث البينة حقيقي, البيان ألن البينة والبيان سواء يف املعىن
 .(3)املؤنث وفعله بضمري املفعولني
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 سورة األنبياء

َمآءِ ﴿ :(1)العاشرقراءة حفص ومحزة والكسائي وخلف  َل ِِف ٱلسَّ لَُم ٱل َقو  قَاَل َرّبِ َيع 
ۡرِضن 
َ  .(2)على اخلرب عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ذلك [4: األنبياءسورة ] ﴾َوٱِل 

قُل ﴿ :(3)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ويعقوب
َل ِِف  لَُم ٱل َقو  ّبِ َيع  ۡرِضن رَّ

َ َمآءِ َوٱِل  األمر للنيب أن يقول: ريب  على لفظ [4: األنبياءسورة ] ﴾ٱلسَّ
 .(4)يعلم القول

 أومل 

ْ ﴿ :(5)قراءة ابن كثري ِيَن َكَفُروا لَم  يََر ٱَّلَّ
َ
على استئناف  [30: األنبياءسورة ] ﴾أ

 .(6)الكالم

ِيَن ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن كثري َو لَم  يََر ٱَّلَّ
َ
ْ أ عطفا  [30: األنبياءسورة ] ﴾َكَفُرٓوا

 .(8)للكالم على ما قبله

 وال يسمع الصم 
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َعَٓء إَِذا َما يُنَذُروَن ﴿ :(1)قراءة ابن عامر مَّ ٱلُّ ِمُع ٱلصُّ  [45: األنبياءسورة ] ﴾ ٤٥َوََل تُس 

ونصب الصم وتعدى , على اخلطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم لتقدم لفظ اخلطاب
 .(2)وجعل الفعل رابعيا من أمسع فتعدى إىل مفعولني الصم والدعاء, إليهمالفعل 

َعَٓء إَِذا َما يُنَذُروَن ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا ابن عامر مُّ ٱلُّ َمُع ٱلصُّ سورة ] ﴾٤٥َوََل يَس 

ألنه , على إضافة الفعل إىل الصم فاترفعوا بفعلهم ألنه نفى السمع عنهم [45: األنبياء
ورفع هذا النوع إمنا هو على سبيل اإلخبار عنهم كما خترب عن , واملفعول الدعاءثالثي 

 .(4)الفاعل وفيه اختالف ألهنم مل يفعلوا شيئا فليسوا فاعلني على احلقيقة

 مثقال

 ِمث َقاُل إِن تَُك ﴿ [47: األنبياءسورة ] ﴾َحبَّة   ِمث َقاُل  نَ ن َكَ ِإَو﴿ :(5)قراءة انفع وأيب جعفر
, على أن كان وتكن اتمتني ال حتتاجان إىل خرب مبعىن: وقع وحد [16: لقمان سورة] ﴾َحبَّة  

على جعل كان اتمة مبعىن وقع وأتى الفعل بلفظ , (6)فرفع املثقال هبما ألنه فاعل لـ كان
التأنيث محال على املعىن ألن املثقال مبعىن املظلمة أو السيئة أو احلسنة فأنث على املعىن 

يف املعىن وقيل  تعشر أمثاهلا فأنث على معىن األمثال ألهنا حسنا كما قال: فله
التقدير: فله عشر حسنات أمثاهلا ولو محل على اللفظ لقيل: فله عشرة أمثاهلا ألن لفظ 
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 .(1)األمثال مذكر وكذلك إن تك مثقال يف قراءة من رفع محل معىن التأنيث على املعىن

 [47: األنبياءسورة ] ﴾مِث َقاَل َحبَّة   نَ ن َكَ ِإَو﴿ :(2)انفع وأيب جعفر عدا قراءة كل القراء

, على جعل كان انقصة اليت حتتاج إىل خرب واسم [16: لقمان سورة] ﴾إِن تَُك ِمث َقاَل َحبَّة  ﴿
, تقديره: وإن كان الظالمة مثقال حبة, فأضمر فيها امسها ونصب مثقاال على خرب كان

, وقيل: ملا كانت الظالمة هي املثقال واملثقال مذكروذكر كان ألن الظالمة والظلم سواء 
فأضمر فيها امسها , على جعل كان انقصة حتتاج إىل اسم وخرب, (3)ذكر لتذكري املثقال

ونصب مثقاال على اخلرب والتقدير: إن تكن املظلمة أو السيئة أو احلسنة قدر مثقال 
 .(4)حبة من خردل أتى هللا هبا

 جذاذا

 .(6)لغتان والضم أكثر [58: األنبياءسورة ] ﴾فََجَعلَُهم  ِجَذًٰذا﴿ :(5)قراءة الكسائي

لغتان والضم  [58: األنبياءسورة ] ﴾فََجَعلَُهم  ُجَذٰذًا﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا الكسائي
 .(8)أكثر
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 لتحصنكم

َنُٰه َصن َعَة َۡلُوس  ﴿ :(1)قراءة ابن عامر وحفص وأيب جعفر ِصَنُكم وََعلَّم   ﴾لَُّكم  َِلُح 

وقيل: ردا على معىن اللبوس ألن اللبوس الدرع وهي , ردا على الصنعة [80: األنبياءسورة ]
 .(2)مؤنثة

َنُٰه َصن َعَة َۡلُوس  ﴿ :(3)قراءة شعبة ورويس ِصَنُكم وََعلَّم   [80: األنبياءسورة ] ﴾لَُّكم  َِلُح 

 .(4)ردا على علمناه

 :(5)وأيب عمرو ومحزة والكسائي وروح وخلف العاشرقراءة انفع وابن كثري 
َنُٰه َصن َعَة َۡلُوس  ﴿ ِصَنُكم وََعلَّم  ردا على اللبوس ولفظه  [80: األنبياءسورة ] ﴾لَُّكم  َِلُح 

وقيل: ردا على هللا جل وعال أي: ليحصنكم هللا من أبسكم وهو خروج من , مذكر
وقيل: ردا , أي: ليحصنكم داوود من أبسكموقيل: ردا على داوود , اإلخبار إىل الغيبة

 .(6)على التعليم

 نقدر عليه

َدَر َعلَي هِ ﴿ :(7)قراءة يعقوب ق  ن لَّن يُّ
َ
على البناء  [87: األنبياءسورة ] ﴾َفَظنَّ أ
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 .(1)للمفعول

ِدَر َعلَي هِ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا يعقوب ن لَّن نَّق 
َ
بنون  [87: األنبياءسورة ] ﴾َفَظنَّ أ

 .(3)واملفعول حمذوف أي: اجلهات واألماكن, العظمة

 ننجي

مِننَِي ّّجِ  َذٰلَِك نُ َوكَ ﴿ :(4)قراءة ابن عامر وشعبة على بناء  [88: األنبياءسورة ] ﴾٨٨ ٱل ُمؤ 
وفيه بعد لوجهني: أن األصل أن , الفعل للمفعول وأضمر املصدر ليقوم مقام الفاعل

أنه كان جيب أن تفتح , فكان جيب رفع املؤمننيقوم املفعول مقام الفاعل دون املصدر 
وقيل: إن هذه القراءة على طريق إخفاء النون الثانية يف , الياء من جني ألنه فعل ماض

وقيل: على , اجليم وهو بعيد ألن الرواية بتشديد اجليم واإلخفاء ال يكون معه تشديد
دغم يف اجليم يف كالم العرب إدغام النون يف اجليم وهو أيضا ال نظري له ألن النون ال ت

فهذه القراءة إذا قرئت بتشديد اجليم وضم النون وإسكان الياء غري , لبعد ما بينهما
 .(5)متمكنة يف العربية

ِمننَِي  َۨوَكَذٰلَِك ُن ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا ابن عامر وشعبة : األنبياءسورة ] ﴾٨٨ِّج ٱل ُمؤ 

فعل مستقبل وحق الياء الضم فسكنت الستثقال وسكنت الياء ألنه , على األصل [88
والفعل خمرب به عن هللا جل , وانتصب املؤمنني بوقوع الفعل عليهم, الضم على األصول
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 .(1)وهو من أجنى ينجي, ذكره فهو املنجي من كل ضر

 وحرام

َية  وَِحر  ﴿ :(2)قراءة شعبة ومحزة والكسائي ٰ قَر  كاحلل لغتان   [95: األنبياءسورة ] ﴾ٌم لََعَ
 .(3)واحلالل

َية  ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا شعبة ومحزة والكسائي ٰ قَر   [95: األنبياءسورة ] ﴾وََحَرٌٰم لََعَ

 .(5)لغتان كاحلل واحلالل

 نطوي السماء

وَ ﴿ :(6)قراءة أيب جعفر  َمآءُ  ىيَو َم ُتط   .(7) [104: األنبياءسورة ] ﴾ٱلسَّ

َمآءَ ﴿:(8)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر وِي ٱلسَّ  .(9) [104: األنبياءسورة ] ﴾يَو َم َنط 

 للكتب
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ِجّلِ لِل ُكُتِب  ﴿ :(1)قراءة حفص ومحزة والكسائي وخلف العاشر سورة ] ﴾َكَطّيِ ٱلّسِ

ألن السماء موحد يراد به اجلمع ألن السماوات كلها , على اجلمع [104: األنبياء
 .(2)تطوى

َكَطّيِ ﴿ :(3)وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ويعقوبقراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو 
ِجّلِ لِل ِكَتٰ  , وقيل: ملك, ألن السجل الرجل, على التوحيد [104: األنبياءسورة ] ﴾ِب  ٱلّسِ

وقيل: , والالم يف للكتاب زائدة فيكون طي على هذين القولني مضافا إىل الفاعل
السجل الصحيفة نفسها واملعىن: كطي الصحيفة فيها الكتب فيكون املصدر مضافا إىل 
الفعل والتقدير: كطي طاوي السجل فيه الكتب وتكون الالم غري زائدة دخلت 

 .(4)أي: قد تعدت الطي إىل مفعول وهو السجل, للتعدي

 قال رب احكم

ِۗ ﴿ :(5)قراءة حفص َّقِ
ُكم بِٱۡل  على اإلخبار عن  [112: األنبياءسورة ] ﴾َقَٰل رَّبِ ٱح 

وكسر الباء: اجتزاء ابلكسرة عن ايء اإلضافة وهي , (6)قول النيب صلى هللا عليه وسلم
 .(7)الفصحى
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ِۗ ﴿: (1)قراءة أيب جعفر َّقِ
ُكم بِٱۡل  على أنه منادى  [112: األنبياءسورة ] ﴾قُل رَّبُّ ٱح 

قال , وصفا لـ أي بعيد اببه الشعرمفرد ولكن حذف حرف النداء فيما جاز أن يكون 
السمني: بل نص بعضهم على أن هذه بعض اللغات اجلائزة يف املضاف إىل ايء املتكلم 

 .(2)حال ندائه

ِۗ ﴿: (3)قراءة كل القراء عدا حفص وأيب جعفر َّقِ
ُكم بِٱۡل  : األنبياءسورة ] ﴾قُل رَّّبِ ٱح 

 .(4)على األمر للنيب ابلقول [112

 تصفون

ٰ َما يَِصُفوَن ﴿ :(5)ذكوان خبلفهقراءة ابن  َتَعاُن لََعَ َمُٰن ٱل ُمس  سورة ] ﴾١١٢َوَربَُّنا ٱلرَّح 

 .(6)على الغيب [112: األنبياء

ٰ َما ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن ذكوان يف وجه َتَعاُن لََعَ َمُٰن ٱل ُمس  َوَربُّنَا ٱلرَّح 
 .(8)على اخلطاب [112: األنبياءسورة ] ﴾١١٢تَِصُفوَن 
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 سورة احلج

 بسكارى, سكارى

 ﴾ٜرىٰ ٜرٰى َوَما ُهم بَِسك  َوتََرى ٱَلَّاَس َسك  ﴿ :(1)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر

حكى سيبويه: قوم , ألهنا لغة يف مجع سكران, على وزن فعلى كـ صرعى [2: احلجسورة ]
, أجسامهم قال: جعلوه كاملرض كأهنم شبهوه به كما كان أمرا دخل عليهم يف, سكرى

كـ هرم وهرمى وزمن ومىن , وقيل: جيوز أن يكون سكرى مجع سِكر حكاه سيبويه
 .(2)فيكون التأنيث فيه للجمع وليس للتأنيث يف امرأة سكرى

َوتََرى ٱَلَّاَس ُسَكَٰرٰى َوَما ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر
 .(4)أنه األصل يف مجع سكران كـ كسالن وكساىلعلى  [2: احلجسورة ] ﴾ُهم بُِسَكَٰرىٰ 

 وربت

أي: ارتفعت من رأب  [39: فصلت, 5: احلجسورة ] ﴾ت    ـَ َوَربَ ﴿ :(5)قراءة أيب جعفر
بنفسه عن كذا أي: ارتفع عنه ومنه الربيئة وهو من يطلع على موضع عال لينظر للقوم 

 .(6)ما أيتيهم

                                                           
 . 5/1814, النشر 471انظر: جامع ابن فارس ص( 1)

 .2/116انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1814, النشر 471انظر: جامع ابن فارس ص( 3)

 .2/116انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1814, النشر 471انظر: جامع ابن فارس ص( 5)

 .8/234انظر: الدر املصون ( 6)



453 

 

أي: زادت  [39: فصلت, 5: احلجسورة ] ﴾َوَرَبت  ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر
 .(2)من راب يربو

 ليقطع

َطع  ﴿ :(3)قراءة ورش وأيب عمرو وابن عامر ورويس على أهنا  [15: احلجسورة ] ﴾ُثمَّ َِلَق 
الم أمر أصلها الكسر فأتى هبا على أصلها كما لو ابتدأ هبا فأجراها مع حرف العطف 

 .(4)جمراها بغري حرف يف االبتداء

زة والكسائي وأيب جعفر وروح وخلف قراءة قالون وابن كثري وعاصم ومح
َطع  ﴿ :(5)العاشر َق  وكأنه اعتد , على إسكان الكسر للتخفيف [15: احلجسورة ] ﴾ُثمَّ َل 

ومنع املربد إسكان الالم مع مث وكذلك يف مث هو ألهنا كلمة يوقف , ف العطفر حب
 .(6)عليها

 ليقضوا

ْ ﴿ :(7)عمرو وابن عامر وقنبلقراءة ورش وأيب  ُضوا  .(8) [29: احلجسورة ] ﴾ُثمَّ َِلَق 
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قراءة قالون والبزي وعاصم ومحزة والكسائي وأيب جعفر ويعقوب وخلف 
ْ ﴿ :(1)العاشر ُضوا َق   .(2) [29: احلجسورة ] ﴾ُثمَّ َل 

 ولؤلؤا

َن فِيَها ِمن  ﴿ :(3)قراءة انفع وعاصم وأيب جعفر ويعقوب َساوَِر ِمن َذَهب  َُيَلَّو 
َ
 أ

لُؤ   عطفا على موضع أساور ألن من زائدة والتقدير: حيلون فيها  [23 :احلجسورة ] ﴾ا  َولُؤ 
 .(4)أساور من ذهب ولؤلؤا

َساوَِر ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا انفع وعاصم وأيب جعفر ويعقوب
َ
َن فِيَها ِمن  أ َُيَلَّو 

لُؤ    ِمن َذَهب    .(6)عطفا على لفظ من أساور [23 :احلجسورة ] ﴾َولُؤ 

 ولؤلؤا

َساوَِر ِمن َذَهب  ﴿ :(7)قراءة انفع وعاصم وأيب جعفر
َ
َن فِيَها ِمن  أ لُؤ   َُيَلَّو  سورة ] ﴾ا  َولُؤ 

 .(8) [33: فاطر
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َهب  ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا انفع وعاصم وأيب جعفر
َساوَِر ِمن ذَ

َ
َن فِيَها ِمن  أ  َُيَلَّو 

لُؤ     .(2) [33: فاطرسورة ] ﴾َولُؤ 

 العاكف سواء

َادِ  ﴿ :(3)قراءة حفص ِي َجَعل َنُٰه لِلنَّاِس َسَوآًء ٱل َعِٰكُف فِيهِ َوٱۡل   [25: احلجسورة ] ﴾ٱَّلَّ

وارتفع العاكف , على أنه مصدر عمل فيه جعلناه كأنه قال: سوينا فيه بني الناس سواء
معىن اسم الفاعل كما قالوا: فهو مصدر يف , بـ سواء كأنه قال: مستواي فيه العاكف

, وعلى هذا أجازوا: مررت برجل سواء درمهه أي مستواي درمهه, رجل عدل أي: عادل
وجيوز أن يكون سواء انتصب على احلال ويكون حاال من املضمري يف قوله: للناس 
املرتفع ابلظرف ويكون الظرف عامال يف احلال ألنه هو العامل يف الضمري الذي هو 

ل أو يكون حاال من اهلاء يف جعلناه ويكون العامل يف احلال جعلناه كما صاحب احلا
 .(4)عملت يف اهلاء اليت هي صاحب احلال

َادِ  ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا حفص ِي َجَعل َنُٰه لِلنَّاِس َسَوآٌء ٱل َعِٰكُف فِيهِ َوٱۡل   ﴾ٱَّلَّ

والتقدير: العاكف والباد سواء فيه , على أنه خرب لـ العاكف مقدم عليه [25: احلجسورة ]
 .(6)أي: ليس أحدمها أحق به من اآلخر

 وليطوفوا, وليوفوا
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َي ِت ٱل َعتِيِق ﴿ :(1)قراءة ابن ذكوان ْ بِٱۡل  وَّفُوا ْ نُُذورَُهم  َوَِلَطَّ  [29: احلجسورة ] ﴾٢٩َوَِلُوفُوا

الواو وكسرها مع مث وأما من أسكن الالم مع , على أنه من أوىف الذي للقليل والكثري
فإنه ملا رأى مث قد تنفصل من الالم وميكن الوقف عليها قدر أن الالم يبتدأ هبا فكسرها 
وملا رأى الواو ال تنفصل من الالم وال يوقف عليها دون الالم قدر الالم متوسطة 

وأما من مل يفرق بينهما فإنه ملا رآمها حريف عطف متصلني بالم , فأسكن استخفافا
 .(2)الالم معهما جمرى واحدا فأسكن استخفافا أو كسر على األصلأجرى 

ُوَ ﴿ :(3)قراءة شعبة َي ِت ٱل َعتِيِق َوَل  ْ بِٱۡل  وَّفُوا َطَّ ْ نُُذورَُهم  َوَل  على  [29: احلجسورة ] ﴾٢٩فُّوا
 .(4)أنه من وىفَّ للتكثري

ُوفُواْ ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا ابن ذكوان وشعبة َي ِت ٱل َعتِيِق َوَل  وَّفُواْ بِٱۡل  َطَّ نُُذورَُهم  َوَل 
 .(6) [29: احلجسورة ] ﴾٢٩

 فتخطفه

ُ ﴿ :(7)قراءة انفع وأيب جعفر ي  ُفُه ٱلطَّ على بناءه على تتفعل  [31: احلجسورة ] ﴾َفَتَخطَّ
أي: فتتخطفه الطري لكن حذفت إحدى التاءين كما حذفت يف: تظاهرون وتساءلون 
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 .(1)تتكلم مث حذفت إحدى التاءين الجتماع املثلني استخفافا وال تكلم أصله:

ُ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا انفع وأيب جعفر ي  َطُفُه ٱلطَّ على  [31: احلجسورة ] ﴾َفتَخ 
 .(3)بناءه على خطف خيطف فالتاء لالستقبال ولتأنيث مجاعة الطري

 منسكا

على أنه  [67, 34: احلجسورة ] ﴾َمنِسَك  ﴿ :(4)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر
اسم مكان فقد أييت اسم املكان من فعل يفعل ابلكسر كما قالوا: املطلع واملسجد وهو 
خارج عن القياس وكذلك املنسك وهذا ال يوجد إال مساعا عن العرب ألنه خارج عن 

 .(5)األصول

, 34: احلجسورة ] ﴾َمنَسَك  ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر

ألن الفعل إذا كان فعل يفِعل أتى املصدر واسم , على أنه مصدر أو اسم مكان [67
 .(7)املكان على مفعل تقول: قتلته مقتال أي: قتال وهذا مقتل القوم

 يناله, ينال
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َوٰى ﴿ :(1)قراءة يعقوب َ ُۡلُوُمَها َوََل دَِمآؤَُها َوَلِٰكن َتَناَُلُ ٱَلَّق   ﴾ِمنُكم   لَن َتَناَل ٱّللَّ

 .(2)اعتبارا ابللفظ [37: احلجسورة ]

َ ُۡلُوُمَها َوََل دَِمآؤَُها َوَلِٰكن َيَناَُلُ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا يعقوب لَن َيَناَل ٱّللَّ
َوٰى ِمنُكم    على القراءة بياء الغيبة يف الفعلني ألن التأنيث جمازي  [37: احلجسورة ] ﴾ٱَلَّق 

 .(4)وقد وجد الفصل بينهما

 يدافع

َ يَد  ﴿ :(5)قراءة ابن كثري وأيب عمرو ويعقوب ْ  ۞إِنَّ ٱّللَّ ِيَن َءاَمُنوٓا سورة ] ﴾َفُع َعِن ٱَّلَّ

 .(6)على جعل الفعل من واحد وهو هللا جل وعال [38: احلج

 :(7)قراءة انفع وابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر
َ يَُدٰفُِع ﴿ ْ  ۞إِنَّ ٱّللَّ ِيَن َءاَمُنٓوا ألن املفاعلة تكون , محال على الواحد [38: احلجسورة ] ﴾َعِن ٱَّلَّ

من واحد حنو: عاقبت اللص وداويت العليل,وقد تكون فاعل للتكرير أي: يدفع عنهم 
 .(8)وقد أييت من واحد كما قالوا: سافر زيد, مرة بعد مرة
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 أذن للذين

ِينَ ﴿ :(1)وإدريس خبلفهقراءة انفع وأيب عمرو وعاصم ويعقوب  ذَِن لَِّلَّ
ُ
: احلجسورة ] ﴾أ

 .(2)فـ الذين يقوم مقام الفاعل وهللا هو الفاعل, على ما مل يسم فاعله [39

قراءة ابن كثري وابن عامر ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف خبلفه عن 
ِينَ ﴿ :(3)إدريس ذَِن لَِّلَّ

َ
, املتقدم ذكره وهو هللاعلى بناء الفعل للفاعل  [39: احلجسورة ] ﴾أ

 .(4)وللذين يف موضع نصب يتعدى الفعل إليهم حبرف اجلر, فهو مضمر يف أذن

 يقاتلون

على ما مل  [39: احلجسورة ] ﴾يَُقَٰتلُونَ ﴿ :(5)قراءة انفع ابن عامر وحفص وأيب جعفر
 .(6)على معىن: أذن هللا للذين يقاتلون عدوهم ابلقتال لعدوهم, يسم فاعله

 ﴾يَُقٰتِلُونَ ﴿ :(7)ابن كثري وأيب عمرو وشعبة ومحزة والكسائي ويعقوب وخلفقراءة 

على إضافة الفعل إىل الفاعل على تقدير: أذن هللا للذين يريدون قتال  [39: احلجسورة ]
 .(8)عدوهم ابلقتال
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  هلدمت

َُّهِدَمت  َصَوٰمِعُ ﴿ :(1)قراءة انفع وابن كثري وأيب جعفر على  [40: احلجسورة ] ﴾ل
 .(2)التخفيف ألنه يقع للخفيف والكثري

َمت  َصَوٰمِعُ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا انفع وابن كثري وأيب جعفر َُّهّدِ : احلجسورة ] ﴾ل

فالتشديد , ليخلصوا الفعل إىل التكثري لكثرة الصوامع والبيع والصلوات واملساجد [40
 .(4)لكثرة ما دفع هللا من اهلدم, الذي يدل على التكثري

 أهلكناها

ُتَها﴿ :(5)قراءة أيب عمرو ويعقوب لَك  ه 
َ
َية  أ على لفظ التوحيد  [45: احلجسورة ] ﴾قَر 

 .(6)الذي أتى قبله وبعده

َنَٰها﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو ويعقوب لَك  ه 
َ
َية  أ ألنه  [45: احلجسورة ] ﴾قَر 

 .(8)أفخم وفيه معىن التعظيم

 تعدون
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ل ِف َسَنة  ﴿ :(1)والكسائي وخلف العاشر قراءة ابن كثري ومحزة
َ
 ِإَونَّ يَو ًما ِعنَد َرّبَِك َكأ

وَن  ا َيُعدُّ  .(2)محال على لفظ الغيبة الذي قبله [47: احلجسورة ] ﴾ ٤٧ّمِمَّ

ِإَونَّ يَو ًما ِعنَد ﴿ :(3)قراءة انفع وأيب عمرو وابن عامر وعاصم وأيب جعفر ويعقوب
ل ِف َسَنة  

َ
وَن  َرّبَِك َكأ ا َتُعدُّ على أنه خطاب للمسلمني أو  [47: احلجسورة ] ﴾ ٤٧ّمِمَّ
 .(4)للكفار

 معاجزين

زِينَ ﴿ :(5)قراءة ابن كثري وأيب عمرو محال على  [38, 5: سبأ, 51: احلجسورة ] ﴾ُمَعّجِ
 .(6)معىن: مثبطني أي: يثبطون الناس عن اتباع النيب

, 5: سبأ, 51: احلجسورة ] ﴾ُمَعِٰجزِينَ ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو

 .(8)على معىن: مشاقني هللا [38

 يدعون
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نَّ َما ﴿ :(1)قراءة أيب عمرو وحفص ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
َ
َوأ

ُعونَ   .(2)محال على لفظ الغيبة [30: لقمان, 62: احلجسورة ] ﴾يَد 

ُعونَ ﴿ :(3)قراءة انفع وابن كثري وابن عامر وشعبة وأيب جعفر نَّ َما تَد 
َ
: احلجسورة ] ﴾َوأ

 .(4)محال على اخلطاب [30: لقمان, 62

 تدعون

ِ ﴿ :(5)قراءة يعقوب ُعوَن مِن ُدوِن ٱّللَّ ِيَن يَد   .(6) [73: احلجسورة ] ﴾إِنَّ ٱَّلَّ

ِ ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا يعقوب ُعوَن مِن ُدوِن ٱّللَّ ِيَن تَد   [73: احلجسورة ] ﴾إِنَّ ٱَّلَّ
 .(8)على اتء اخلطاب
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 سورة املؤمنون

 ألماانهتم

َمَٰنتِِهم  ﴿ :(1)قراءة ابن كثري
َ
فألن , على اجلمع [32: املعارج, 8: املؤمنونسورة ] ﴾ِِل

املصدر إذا اختلفت أجناسه وأنواعه مجع واألماانت اليت تلزم الناس مراعاهتا كثرية فجمع 
 .(2)لكثرهتا

َمَٰنٰتِِهم  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا ابن كثري
َ
على  [32: املعارج, 8: املؤمنونسورة ] ﴾ِِل

 .(4)التوحيد ألن املصدر يدل على القليل والكثري من جنسه بلفظ التوحيد

 صلواهتم

ٰ َصلَٰوتِِهم  َُيَافُِظوَن ﴿ :(5)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر ِيَن ُهم  لََعَ  ﴾٩َوٱَّلَّ

 .(6) [9: املؤمنونسورة ]

ٰ َصلََوٰتِهِم  ﴿ :(7)القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشرقراءة كل  ِيَن ُهم  لََعَ َوٱَّلَّ
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 .(1) [9: املؤمنونسورة ] ﴾٩َُيَافُِظوَن 

 العظام, عظاما

نَا ٱل َعظ  م  َعظ  ﴿ :(2)قراءة ابن عامر وشعبة على  [14: املؤمنونسورة ] ﴾اَم َۡل م  ا فََكَسو 
 .(3)يدل على اجلمعفالواحد , ألنه اسم جنس, التوحيد

نَا ٱل عَِظَٰم َۡل م  ِعَظٰم  ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا ابن عامر وشعبة سورة ] ﴾اا فََكَسو 

على اجلمع محال على املعىن لكثرة ما يف اإلنسان من العظام فجمع لكثرة  [14: املؤمنون
 .(5)العظام ألنه اسم وليس مصدر

 سيناء

 ﴾ََّت ُرُج ِمن ُطورِ ِسيَنآءَ  وََشَجَرة  ﴿ :(6)وأيب جعفرقراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو 

إذ , على بناءه على فعالء فجعل اهلمزة بدال من ايء وليست للتأنيث [20: املؤمنونسورة ]
إمنا أييت هذا املثال يف األمساء , ليس يف كالم العرب فعالء بكسر األول ومهزته للتأنيث

فاهلمزة يف هذا بدل من ايء لوقوعها متطرفة بعد , امللحقة بـ سرداح حنو: علباء وحرابء
 .(7)فلم ينصرف ألنه معرفة اسم للبقعة فلم ينصرف للتعريف والتأنيث, ألف زائدة
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 :(1)قراءة أيب عمرو وابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
فاهلمزة , بناءه على فعالء كـ محراء على [20: املؤمنونسورة ] ﴾ََّت ُرُج ِمن ُطورِ َسي نَآءَ  وََشَجَرة  ﴿

 .(2)للتأنيث فلم يصرفه للتأنيث والصفة

 تنبت

نِ ﴿ :(3)قراءة ابن كثري وأيب عمرو ورويس ه  على أنه  [20: املؤمنونسورة ] ﴾تُۢنبُِت بِٱلُّ
وتكون الباء يف ابلدهن زائدة ألن الفعل الرابعي يتعدى بغري , رابعي من أنبت ينبت

وجيوز: أن تكون غري زائدة لكنها , الباء على مالزمة اإلنبات للدهنلكن دلت , حرف
, متعلقة مبفعول حمذوف تقديره: ينبت جناها ابلدهن أو مثرها ابلدهن أي: وفيه دهن

 .(4)فـ ابلدهن على هذا التقدير يف موضع احلال, كما يقال: خرج بثيابه وركب بسالحه

نِ ﴿ :(5)ورويسقراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو  ه  : املؤمنونسورة ] ﴾تَۢنُبُت بِٱلُّ

على أنه ثالثي من نبت فتكون الباء يف ابلدهن للتعدية ألن الفعل غري متعد إذا   [20
 .(6)وقيل: أنبت مبعىن نبت فتكون القراءاتن مبعىن واحد, كان ثالثيا

 منزال
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نزِل ِن َمنَِل  ﴿ :(1)قراءة شعبة
َ
َباَرك  َوقُل رَّّبِ أ على أنه مصدر  [29: املؤمنونسورة ] ﴾ مُّ

وجيوز أن , لفعل ثالثي وهو نزل كأنه قال: أنزلين نزوال مباركا فيكون مفعوال مطلقا
 .(2)يكون اسم مكان كأنه قال: أنزلين مكاان مباركا فيكون مفعوال به

نزِل ِن ُمَنَل  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا شعبة
َ
َباَرك  َوقُل رَّّبِ أ  [29: املؤمنونسورة ] ﴾ مُّ

وجيوز أن يكون , على أنه مصدر لـ أنزل كأنه قال: أنزلين إنزاال مباركا فهو مفعول مطلق
 .(4)اسم مكان من أنزل فيكون مفعوال به

 هيهات

ِۚ لَِما تُوَعُدوَن ﴿ :(5)قراءة أيب جعفر ِۚ َهي َها على أهنا  [36: املؤمنونسورة ] ﴾ ٣٦۞َهي َها
وهندات ويعزى لسيبويه حىت قيل: مفردها هيهة مثل بيضة وليس مجع أتنيث كـ زينبات 

 .(6)بشيء بل مفردها هيهات

َۚ لَِما تُوَعُدوَن ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر َۚ َهي َها سورة ] ﴾ ٣٦۞َهي َها

 .(8)فهي اسم مفرد, على البناء لوقوعه موقع املبين أو لشبهه ابحلرف [36: املؤمنون

                                                           
 . 5/1819, النشر 339انظر: تلخيص أيب معشر ص( 1)

 . 2/128انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1819, النشر 339انظر: تلخيص أيب معشر ص( 3)

 . 2/128انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1819انظر: النشر ( 5)

 . 8/339انظر: الدر املصون ( 6)

 . 5/1819انظر: النشر ( 7)

 . 338, 8/337انظر: الدر املصون ( 8)



467 

 

 ترتا

على أنه  [44: املؤمنونسورة ] ﴾ا  َتِت   ﴿ :(1)كثري وأيب عمرو وأيب جعفر  قراءة ابن
وجيوز أن , مصدر من املواترة وهي املتابعة بغري مهلة فألفه يف الوقف بدل من التنوين

يكون ملحقا بـ جعفر فيكون التنوين دخل على ألف اإلحلاق فأذهبها كت أرطى 
القراءة أنه يف اخلط ابلياء وال حيسن أن ومعزى ويدل على قوة كونه ملحقا يف هذه 

جتعل األلف يف هذه القراءة للتأنيث ألن التنوين ال يدخل على ألف التأنيث يف هذا 
 .(2)البناء ألبتة

ا  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر َ  [44: املؤمنونسورة ] ﴾َتِت 

واملصادر يلحقها ألف , املواترة أيضا فألفه للتأنيث وهو مصدر من, على أنه فعلى
 .(4)التأنيث يف كثري من الكالم حنو: الذكرى والدعوى والشورى

 وإن هذه

ة  ﴿ :(5)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر مَّ
ُ
ُتُكم  أ مَّ

ُ
 ﴾َوِٰحَدة   ِإَونَّ َهِٰذهِۦٓ أ

 .(6)على االبتداء واالسئتناف والقطع مما قبله [52: املؤمنونسورة ]
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ن  ﴿ :(1)قراءة ابن عامر
َ
ة   َوأ مَّ

ُ
تُُكم  أ مَّ

ُ
على إرادة  [52: املؤمنونسورة ] ﴾َوِٰحَدة   َهِٰذهِۦٓ أ

التشديد ويرتفع ما بعدها إذا خففت على االبتداء لنقص لفظها وجيوز إعماهلا خمففة  
 .(2)كما أعملوا الفعل مع نقصه يف: مل يك زيد منطلقا

ة  ﴿ :(3)عمرو وأيب جعفر ويعقوبقراءة انفع وابن كثري وأيب  مَّ
ُ
ُتُكم  أ مَّ

ُ
نَّ َهِٰذهِۦٓ أ

َ
 َوأ

على تقدير حذف الالم أي: وألن هذه أمتكم فـ أن يف موضع  [52: املؤمنونسورة ] ﴾َوِٰحَدة  
 .(4)نصب حلذف اخلافض أو يف موضع خفض على إعمال اخلافض

 هتجرون

َِبِيَن بِهِۦ َسِٰمر  ﴿ :(5)قراءة انفع تَك  ِجُروَن ا ُمس  على أنه من  [67: املؤمنونسورة ] ﴾٦٧ُته 
 .(6)اهلُجر وهو اهلذاين وما ال خري فيه

َِبِيَن بِهِۦ َسِٰمر  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا انفع َتك  ُجُروَن ُمس  : املؤمنونسورة ] ﴾٦٧ا َته 

 .(8)على أنه من اهلَجر أي: هتجرون آايت هللا فال تؤمنون هبا [67

 سيقولون هلل
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ُ  ﴿ :(1)قراءة أيب عمرو ويعقوب جوااب على  [89, 87 :املؤمنونسورة ] ﴾َسيَُقولُوَن ٱّللَّ
 .(2)ألنك إذا قلت: من رب الدار فاجلواب: فالن وليس جوابه: لفالن, ظاهر السؤال

ِ  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو ويعقوب  [89, 87 :املؤمنونسورة ] ﴾َسَيُقولُوَن ّلِلَّ

فمعناه: ملن الدار , ألنك إذا قلت: من رب الدار, الكالم دون ظاهر لفظه على معىن
 .(4)فاجلواب: لفالن

 عامل الغيب

ِ ﴿ :(5)قراءة انفع وشعبة ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر ُسب َحَٰن ٱّللَّ
ا يَِصُفوَن  َهَٰدةِ  ٩١َعمَّ على أنه خرب ابتداء حمذوف  [92, 91: املؤمنونسورة ] ﴾َعٰلُِم ٱل َغي ِب َوٱلشَّ

 .(6)أي: هو عامل الغيب, وفيه معىن التأكيد

ِ ﴿ :(7)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وحفص وروح ورويس خبلفه ُسب َحَٰن ٱّللَّ
ا يَِصُفوَن  َهَٰدةِ َعٰلِِم ٱل   ٩١َعمَّ  .(8)على أنه نعت هلل [92, 91: املؤمنونسورة ] ﴾َغي ِب َوٱلشَّ

ا يَِصُفوَن ﴿ :(9)خبلفهقراءة رويس  ِ َعمَّ ٰ  ٩١ُسب َحَٰن ٱّللَّ ِ  لِمِ َع َهَٰدة سورة ] ﴾ٱل َغي ِب َوٱلشَّ
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 .(1) [92, 91: املؤمنون

 شقوتنا

ْ َربََّنا َغلََبت  َعلَي َنا َشَقٰ ﴿ :(2)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر سورة ] ﴾َوُتَناقَالُوا

 .(3)والقساوةالشقاوة كالسعادة , مصدران [106: املؤمنون

ْ َربَّنَا َغلََبت  َعلَي َنا ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر قَالُوا
َوُتَنا  .(5)الشقوة كالفظنة والردة [106: املؤمنونسورة ] ﴾ِشق 

 سخراي

رِيًّا﴿ :(6)قراءة انفع ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر : املؤمنونسورة ] ﴾ُسخ 

 .(7)وقيل: هو مبعىن اهلزء, على أنه من التسخري وهو اخلدمة [63: ص, 110

رِيًّا﴿ :(8)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وعاصم ويعقوب : املؤمنونسورة ] ﴾ِسخ 

 .(9)وهو يف القراءتني مصدر, على أنه من السخرية وهو االستهزاء [63: ص, 110
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 هم أهنم

ٓواْ إِنَُّهم  ُهُم ٱل َفآئُِزوَن إِّنِ ﴿ :(1)قراءة محزة والكسائي َو َم بَِما َصََبُ سورة ] ﴾١١١َجَزي ُتُهُم ٱَل 

ويكون اجلزاء حمذوفا , على االستئناف ألن الكالم مت عند قوله: مبا صربوا [111: املؤمنون
 .(2)والفعل عامل فيه يف املعىن وهو املفعول الثاين لـ جزيت, مل يذكر ما هو

نَُّهم  ُهُم ﴿ :(3)محزة والكسائي قراءة كل القراء عدا
َ
ْ أ ٓوا َو َم بَِما َصََبُ إِّنِ َجَزي ُتُهُم ٱَل 

وجيوز: أن يعمل , على تقدير حذف الالم أي: ألهنم [111: املؤمنونسورة ] ﴾١١١ٱل َفآئُِزوَن 
 .(4)يف إين جزيتهم مفعوال اثنيا تقديره: إين جزيتهم الفوز يكون أن والفعل مصدرا

 قال كم

على  [112: املؤمنونسورة ] ﴾َكم  َۡلِث ُتم   قُل  ﴿ :(5)قراءة ابن كثري ومحزة والكسائي
 .(6)األمر بغري ألف

: املؤمنونسورة ] ﴾َقَٰل َكم  َۡلِث ُتم  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن كثري ومحزة والكسائي

 .(8)على اخلرب [112
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 قال إن لبثتم

ِث ُتم  إَِلَّ قَلِيَل    قُل  ﴿ :(1)قراءة محزة والكسائي على  [114: املؤمنونسورة ] ﴾إِن ۡلَّ
 .(2)األمر

ِث تُم  إَِلَّ قَلِيَل   ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي : املؤمنونسورة ] ﴾َقَٰل إِن ۡلَّ

 .(4)على اخلرب [114
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 سورة النور

 وفرضناها

َنَٰهاُسوَرةٌ ﴿ :(1)قراءة ابن كثري وأيب عمرو نَزل َنَٰها َوفَرَّض 
َ
لكثرة ما يف  [1: النورسورة ] ﴾أ

مث حذفت , هذه السورة من الفرائض ويف الكالم حذف تقديره: وفرضنا فرائضها
وجيوز أن يكون املعىن: , وقيل: فصلناها ابلفرائض, الفرائض وقامت املضاف إليه مقامها

 .(2)عليهمفرضناها عليكم وعلى من بعدكم فشدد لكثرة املفروض 

َنَٰها﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو نَزل َنَٰها َوفََرض 
َ
: النورسورة ] ﴾ُسوَرةٌ أ

 .(4)ألنه يقع للقليل والكثري [1

 رأفة

فَة  ﴿ :(5)قراءة قنبل والبزي خبلفه
َ
إذا كان , لغتان يف: فعل وفعلة [2: النورسورة ] ﴾َرأ

 .(6)وهو مصدر واإلسكان فيه أكثر وأشهر, األصلحرف احللق عينه أو المه والفتح 

فَة  ﴿:(7)قراءة كل القراء عدا قنبل والبزي يف وجه
 
 .(1) [2: النورسورة ] ﴾َرأ
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 رأفة

فَة  ﴿ :(2)قراءة قنبل خبلفه
َ
 .(3) [27: سورة احلديد] ﴾َرأ

فَة  ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا وجه لقنبل
 
 .(5) [27: سورة احلديد] ﴾َرأ

 شهاداتأربع 

ِۢۚ ﴿ :(6)قراءة حفص ومحزة والكسائي وخلف ٰ َبُع َشَهَٰد ر 
َ
َحِدهِم  أ

َ
سورة ] ﴾فََشَهَٰدةُ أ

فيكون ابهلل متعلقا بـ شهادات وال يتعلق بـ شهادة , على أنه خرب عن شهادة [6: النور
 .(7)ألنك كنت تفرق بني الصلة واملوصول خبرب االبتداء

 :(8)وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ويعقوبقراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو 
﴿ ِۚۢ ٰ بََع َشَهَٰد ر 

َ
َحِدهِم  أ

َ
فأعمل يشهد , ألن شهادة مبعىن أن يشهد [6: النورسورة ] ﴾فََشَهَٰدةُ أ

ورفع فشهادة مبضمر كأنه قال: فالزم شهادة أحدهم أو واجب شهادة , يف أربع فنصبه
وجيوز: أن يكون إنه ملن , أحدهمأحدهم أو فاحلكم شهادة أحدهم أو فالفرض شهادة 

وجيوز: أن تنصب أربع , وجيوز: أن يكون مفعوال للشهادة, الصادقني خربا عن شهادة
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 .(1)شهادات على املصدر

 هللا ةأن لعن

ن  ﴿ :(2)قراءة انفع ويعقوب
َ
ِ َعلَي هِ إِن ََكَن ِمَن ٱل َكِٰذبنَِي  َوٱل َخِٰمَسُة أ َنُت ٱّللَّ  ﴾ ٧لَع 

أن خمففة من الثقيلة وال ختفف أن املفتوحة إال وبعدها األمساء فتضمر  [7: النورسورة ]
وعلى رفع اللعنة , وإذا خففت املكسورة أضمرت معها القصة أو احلديث, معها اهلاء

 .(3)على االبتداء وعليه اخلرب

ِ َعلَي هِ إِن ََكَن ِمَن ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا انفع ويعقوب َنَت ٱّللَّ نَّ لَع 
َ
َوٱل َخِٰمَسُة أ

 .(5) [7: النورسورة ] ﴾ ٧ٱل َكِٰذبنَِي 

 واخلامسة

على إضمار فعل دل عليه الكالم  [9: النورسورة ] ﴾َوٱل َخِٰمَسةَ ﴿ :(6)قراءة حفص
قراءة وجيوز نصب اخلامسة يف , تقديره: ويشهد اخلامسة ألن شهادة تدل على يشهد

 .(7)من نصب أربع شهادات على العطف على أربع
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عطفا على أربع يف  [9: النورسورة ] ﴾َوٱل َخِٰمَسةُ ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا حفص
وإن كان يقرأ ابلنصب فرفع اخلامسة على خرب ابتداء حمذوف تقديره: , قراءة رفع أربع

 .(2)ألن معناه الرفعوجيوز: أن يعطف على معىن أربع , وشهادة أحدهم اخلامسة

 أن غضب هللا

ن  ﴿ :(3)قراءة انفع
َ
ُ  أ ِٰدقنَِي  َغِضَب ٱّللَّ على  [9: النورسورة ] ﴾ ٩َعلَي َهآ إِن ََكَن ِمَن ٱلصَّ

 .(4)أنه فعل ماضي يرتفع به االسم بعده

ن  ﴿ :(5)قراءة يعقوب
َ
ِٰدقنَِي  َغَضُب  أ ٓ إِن ََكَن ِمَن ٱلصَّ ِ َعلَي َها  [9: النورسورة ] ﴾ ٩ٱّللَّ

(6). 

ٓ ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا انفع ويعقوب ِ َعلَي َها نَّ َغَضَب ٱّللَّ
َ
ِٰدقنَِي  أ إِن ََكَن ِمَن ٱلصَّ

على أنه مصدر منتصب بـ أن وخيفضون االسم بعده على إضافة  [9: النورسورة ] ﴾٩
 .(8)الغضب إليه

 كربه
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َهُۥ﴿ :(1)قراءة يعقوب أي: , لغتان يف مصدر: كرب الشيء [11: النورسورة ] ﴾ُٰۖكَب 
يقال: هو كرب القوم , لكن غلب يف االستعمال أن املضموم يف السن واملكانة, عظم

وقيل: الضم معظم اإلفك وابلكسر البداءة به وقيل: , ابلضم أي: أكربهم سنا أو مكانة
 .(2)ابلكسر اإلمث

َهُۥ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا يعقوب  .(4) [11: النورسورة ] ﴾ٰۖكَِب 

 أيتل

ْ َوََل يَ ﴿ :(5)قراءة أيب جعفر لِ   َ تَـا ْ ٱل َفض  ْولُوا
ُ
على أنه يتفعل من  [22: النورسورة ] ﴾لَّ أ

 .(6)األلية

لِ ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر ْولُواْ ٱل َفض 
ُ
تَِل أ
 
على أنه  [22: النورسورة ] ﴾َوََل يَأ

 .(8)يفتعل من ألوت أي: قصرت وجيوز: أن يكون, يفتعل من األلية وهي احللف

 تشهد
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ي ِديِهم  ﴿ :(1)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر
َ
ل ِسنَُتُهم  َوأ

َ
َهُد َعلَي ِهم  أ يَو َم يَش 

ر ُجلُُهم
َ
وألن أتنيث اجلمع , للتفريق بني املؤنث وهو األلسنة وبني فعله [24: النورسورة ] ﴾َوأ

 .(2)وألن الواحد من األلسنة مذكر, غري حقيقي

ل ِسنَُتُهم  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر
َ
َهُد َعلَي ِهم  أ يَو َم تَش 

ر ُجلُُهم
َ
ي ِديِهم  َوأ

َ
لتأنيث لفظ اجلمع يف ألسنة وهو مجع لسان على لغة  [24: النورسورة ] ﴾َوأ

 .(4)من ذكر وإذا مجع على لغة من أنث قيل: ألسن

 اإلربة غري أويل

َبةِ ِمَن ٱلرَِّجالِ ﴿ :(5)ابن عامر وشعبة وأيب جعفر قراءة ر  ِ
ْوِِل ٱۡل 

ُ
َ أ ٰبِعِنَي َغي  وِ ٱلتَّ

َ
 ﴾أ

, على االستثناء تقديره: وال يبدين زينتهن إال للتابعني إال ذا اإلربة منهم [31: النورسورة ]
زينتهن إال وجيوز: نصبه على احلال من املضمر املرفوع يف التابعني تقديره: وال يبدين 

 .(6)للتابعني عاجزين عن اإلربة

بَةِ ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن عامر وشعبة وأيب جعفر ر  ِ
ْوِِل ٱۡل 

ُ
ِ أ ٰبِعِنَي َغي  وِ ٱلتَّ

َ
أ

على الصفة للتابعني وهم نكرة يف املعىن فحسن أن تكون  [31: النورسورة ] ﴾ِمَن ٱلرَِّجالِ 

                                                           
 . 5/1826, النشر 343انظر: تلخيص أيب معشر ص( 1)

 . 2/135انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1826, النشر 343انظر: تلخيص أيب معشر ص( 3)

 . 136, 2/135انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1826, النشر 343انظر: تلخيص أيب معشر ص( 5)

 . 2/136انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1826, النشر 343انظر: تلخيص أيب معشر ص( 7)



479 

 

 .(1)غري صفة هلم

 أيها الثقالن , أيها الساحراي , املؤمنون اأيه

يُُّه ٱل  ﴿: (2)قراءة ابن عامر
َ
ِمُنونَ أ اِحرُ ﴿ [31: النورسورة ] ﴾ُمؤ  يُُّه ٱلسَّ

َ
: الزخرفسورة ] ﴾يَـٰٓأ

يُُّه ٱّلََّقََلنِ ﴿ [49
َ
مث , على حذف األلف يف الوصل اللتقاء الساكنني [31: الرمحنسورة ] ﴾أ

وقيل: بل ضم اهلاء ألنه قدرها آخرا يف املعىن , على إتباع حركة اهلاء حركة الياء قبلها
  .(3)وكال اللغتني ضعيف, فضم كما يضم املنادى املفرد

يَُّه ٱل  ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا ابن عامر
َ
ِمُنونَ أ يَُّه ٱليَـٰٓ ﴿ [31: النورسورة ] ﴾ُمؤ 

َ
اِحرُ أ  ﴾سَّ

يَُّه ٱّلََّقََلنِ ﴿ [49: الزخرفسورة ]
َ
ألنه ملا حذفت األلف , على األصل [31: الرمحنسورة ] ﴾أ

 .(5)اللتقاء الساكنني أبقى الفتحة على حاهلا لتدل على األلف احملذوفة

  دري

َكب  دِّرِيٓ ﴿ :(6)قراءة أيب عمرو والكسائي نََّها َكو 
َ
على أنه  [35: النورسورة ] ﴾ء  َكأ

وضيائه عند ألنه يدفع اخلفاء لتأللئه , كـ فسيق وسكري, فعيل من الدَّرء وهو الدفع
 .(7)ظهوره
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َكب  ﴿ :(1)قراءة شعبة ومحزة نََّها َكو 
َ
على أنه فعيل من  [35: النورسورة ] ﴾ء  ُدّرِيٓ َكأ

 .(2)ومثله يف الصفات: العلية والسية ومثله يف األمساء: املرية, درأت أيضا

 :(3)قراءة انفع وابن كثري وابن عامر وحفص وأيب جعفر ويعقوب وخلف العاشر
َكب  ُدّرِّي  ﴿ نََّها َكو 

َ
على نسبة الكوكب إىل الدر لفرط ضيائه ونوره  [35: النورسورة ] ﴾َكأ

وجيوز: أن يكون أصله اهلمز فيكون فعيال من الدَّر وهو الدفع , فهو: فعلي من الدر
لكن خففت اهلمزة وأبدل منها ايء ألن قبلها ايء زائدة للمد كياء خطية ووقع اإلدغام 

 .(4)ايءين األوىل ساكنةالجتماع 

 يوقد

على أن  [35: النورسورة ] ﴾تََوقَّدَ ﴿ :(5)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر ويعقوب
الفعل للزجاجة فأنث واملعىن للمصباح لكن ملا التبس املصباح ابلزجاجة محل التأنيث 

 .(6)على الزجاجة وجعل الفعل ماضيا

على تذكري الفعل لتذكري  [35: النورسورة ] ﴾يُوقَدُ ﴿ :(7)قراءة انفع وابن عامر وحفص
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 .(1)املصباح فحمل اللفظ على املعىن وجعل الفعل مستقبال

على  [35: النورسورة ] ﴾تُوقَدُ ﴿ :(2)قراءة شعبة ومحزة والكسائي وخلف العاشر
أتنيث الزجاجة وجعل الفعل مستقبال مل يسم فاعله ففي الفعل ضمري الزجاجة قام مقام 

 .(3)الفاعل واملعىن للمصباح

 يسبح له

ُغُدّوِ َوٱٓأۡلَصاِل ﴿ :(4)قراءة ابن عامر وشعبة
: النورسورة ] ﴾رَِجال   ٣٦يَُسبَُّح ََلُۥ فِيَها بِٱل 

مث فسر من هو الذي يسبح له , على ما مل يسم فاعله وله قام مقام الفاعل [37, 36
 .(5)واخلرب: يف بيوتوجيوز: أن يرتفع رجال ابالبتداء , بقوله: رجال

ُغُدّوِ َوٱٓأۡلَصاِل ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا ابن عامر وشعبة
 ٣٦يَُسّبُِح ََلُۥ فِيَها بِٱل 

 .(7)على بناء الفعل للفاعل وهو الرجال فارتفعوا بفعلهم [37, 36: النورسورة ] ﴾رَِجال  

 ظلماتسحاب 

ۖ ّمِن فَو قِهِۦ َسَحاُب ُظلَُمٰ ﴿ :(8)قراءة البزي َق َبع ض   تِۢ ُضَها فَو  على  [40: النورسورة ] ﴾َبع 
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ومن فوقه , رفع سحاب على االبتداء وإضافته إىل الظلمات ليبني يف أي شيء هو
 .(1)وبعضها فوق بعض ابتداء وخرب يف موضع النعت لـ الظلمات, اخلرب

َق َبع ض   تِۢ ُظلَُمٰ ۖ   ّمِن فَو قِهِۦ َسَحاب  ﴿ :(2)قراءة قنبل ُضَها فَو  على  [40: النورسورة ] ﴾َبع 
 .(3)وخفض ظلمات على البدل من األول, الرفع ابالبتداء ومن فوقه اخلرب

َق َبع ض  ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا ابن كثري ُضَها فَو   ﴾ّمِن فَو قِهِۦ َسَحاب   ُظلَُمُٰت  َبع 

, وفوق: خرب لـ بعض, ابتداء اثنعلى رفع ظلمات ابالبتداء وبعضها  [40: النورسورة ]
وجيوز: أن ترفع ظلمات على إضمار مبتدأ أي: هي ظلمات , وخربها خرب عن ظلمات

 .(5)أو هذه ظلمات

 يذهب 

ب َصٰرِ ﴿ :(6)قراءة أيب جعفر
َ هُِب بِٱِل  قِهِۦ يُذ  من  [43: النورسورة ] ﴾٤٣يََكاُد َسَنا بَر 

من أن الباء مزيدة , املتواتر: تنبت ابلدهنوتتخرج على ما خرج ما قرئ به يف , أذهب
 .(7)والباء مبعىن من تقديره يذهب النور من األبصار, أو أن املفعول حمذوف
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ب َصٰرِ ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر
َ َهُب بِٱِل  قِهِۦ يَذ  سورة ] ﴾٤٣يََكاُد َسَنا بَر 

 .(2) [43: النور

 كما استخلف

لَِف َكَما ﴿ :(3)قراءة شعبة ُتخ  والذين يف , على ما مل يسم فاعله [55: النورسورة ] ﴾ٱس 
لكن هو مجع بين كما بين الواحد ومن العرب من , موضع رفع لقيامهم مقام الفاعل

 .(4)جيعله معراب كما أعربت تثنيته فيقول يف الرفع: اللذون

لََف ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا شعبة َتخ  على ما مسي فاعله  [55: النورسورة ] ﴾َكَما ٱس 
 .(6)والذين يف موضع نصب والفاعل مضمر يف استخلف وهو هللا جل ذكره

 وليبدلنهم

 .(8)من أبدل [55: النورسورة ] ﴾ِدََلَُّهمَوََلُب  ﴿ :(7)قراءة ابن كثري وشعبة ويعقوب

ََلَُّهم﴿ :(9)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وشعبة ويعقوب من  [55: النورسورة ] ﴾َوََلَُبّدِ
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 .(1)ومها لغتان ويف التشديد معىن التكثري, بدل

 ثالث عورات

ۚ  ﴿ :(2)قراءة شعبة ومحزة والكسائي وخلف العاشر َرٰ : النورسورة ] ﴾لَُّكم    ثََلَٰث َعو 

على تقدير: أوقات ثالث عورات ليكون املبدل , على البدل من ثالث مرات [58
 .(3)واملبدل منه وقتا

 :(4)وأيب عمرو وابن عامر وحفص وأيب جعفر ويعقوبقراءة انفع وابن كثري 
﴿  ۚ َرٰ أي: هذه ثالث عورات أي: , على إضمار مبتدأ [58: النورسورة ] ﴾لَُّكم    ثََلُٰث َعو 

 .(5)أوقات ثالث عورات
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 سورة الفرقان

 أيكل منها

ُكُل ِمن َها  ﴿ :(1)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر
 
على  [8: الفرقانسورة ] ﴾َجنَّة  نَّأ

 .(2)معىن: أيكلون هم منها

ُكُل ِمن َها  َجنَّة  يَّ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر
 
سورة ] ﴾أ

 .(4)على معىن: أيكل منها النيب [8: الفرقان

 وجيعل لك

َعُل لََك قُُصوَر ا ﴿ :(5)قراءة ابن كثري وابن عامر وشعبة  [10: الفرقانسورة ] ﴾١٠َوَيج 

على االستئناف والقطع وفيه معىن احلتم ليس مبوقوف على املشيئة أي: ال بد أن جيعل 
 .(6)لك اي حممد قصورا

َعل لََّك قُُصوَر ا ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وابن عامر وشعبة سورة ] ﴾١٠َويَج 

داخال  فيكون, عطفا على موضع جعل ألنه جواب الشرط يف موضع جزم [10: الفرقان
وجيوز: أن , أي: إن شاء هللا فعل ذلك بك اي حممد وهو فاعله بال شك, يف املشيئة

                                                           
 . 5/1829, النشر 346انظر: تلخيص أيب معشر ص( 1)

 . 2/144انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1829, النشر 346انظر: تلخيص أيب معشر ص( 3)

 . 2/144انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1829, النشر 346انظر: تلخيص أيب معشر ص( 5)

 . 2/144انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1829, النشر 346انظر: تلخيص أيب معشر ص( 7)



486 

 

يكون على نية الرفع كالقراءة األوىل لكن أدغمت الالم يف الالم فأسكنت الالم لإلدغام 
 .(1)ال للجزم

 حيشرهم

ُبُدوَن ِمن َويَو َم ََي ُشُُهم  َوَما ﴿ :(2)قراءة ابن كثري وحفص وأيب جعفر ويعقوب َيع 
 ِ  .(3)على الغيبة [17: الفرقانسورة ] ﴾ُدوِن ٱّللَّ

َوَيو َم ﴿ :(4)قراءة انفع وأيب عمرو وابن عامر وشعبة ومحزة والكسائي وخلف العاشر
 ِ ُبُدوَن مِن ُدوِن ٱّللَّ  .(5)على اإلخبار من هللا عن نفسه [17: الفرقانسورة ] ﴾ََن ُشُُهم  َوَما َيع 

 فيقول

لَل ُتم  ِعَبادِي﴿ :(6)ابن عامرقراءة  ض 
َ
نُتم  أ

َ
على اإلخبار  [17: الفرقانسورة ] ﴾َفَنُقوُل َءأ

 .(7)من هللا عن نفسه

لَل ُتم  ِعَبادِي﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا ابن عامر ض 
َ
نُتم  أ

َ
 [17: الفرقانسورة ] ﴾َفَيُقوُل َءأ

                                                           
 . 2/144انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1829, النشر 129صانظر: تلخيص ابن بليمة ( 2)

 . 2/145انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1829, النشر 129انظر: تلخيص ابن بليمة ص( 4)

 . 2/144انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1829, النشر 346انظر: تلخيص أيب معشر ص( 6)

 . 2/144انظر: الكشف ( 7)

 . 5/1829, النشر 346انظر: تلخيص أيب معشر ص( 8)



487 

 

 .(1)على لفظ الغيبة واإلخبار عن هللا

 من دونك نتخذأن 

َِلَآءَ ﴿ :(2)قراءة أيب جعفر و 
َ
ن نُّتََّخَذ مِن ُدونَِك ِمن  أ

َ
: الفرقانسورة ] ﴾َما ََكَن يَۢنَبِغ ََلَا أ

 على البناء للمفعول وفيه أوجه:  [18

من »والثاين: قوله: . ضمري املتكلمني وأحدها: أهنا املتعدية الثنني, واألول ه
 . أن نتخذ بعض أولياء, قاله الزخمشريللتبعيض أي: ما كان ينبغي « من»و « أولياء

مزيدة يف املفعول « من»يضا, إال أن أهو املفعول الثاين « من أولياء»الثاين: أن 
قال ابن . ال تزاد يف املفعول الثاين, إمنا تزاد يف األول« من»وهذا مردود: أبن , الثاين

رتض بذلك اع ,»من أولياء « يف قوله:»من « ويضعف هذه القراءة دخول»عطية: 
 . «سعيد بن جبري وغريه

قاله ابن جين إال أنه قال:  ,يف موضع احلال« من أولياء»الثالث: أن يكون 
قلت:  ,«زايدة ملكان النفي املتقدم, كقولك: ما اختذت زيدا من وكيل»من « ودخلت»

« من»اجلار واجملرور يف موضع احلال, وحينئذ يستحيل أن تكون  فظاهر هذا أنه جعل
مزيدة فيه, إال أنه ال حتفظ « من»ولكنه يريد أن هذا اجملرور هو احلال نفسه و مزيدة,
يف احلال وإن كانت منفية, وإمنا حفظ زايدة الباء فيها على خالف يف « من»زايدة 

 .(3)كذل
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ن نَّتَِّخَذ ِمن ُدونَِك مِن  ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر
َ
ٓ أ َما ََكَن يَۢنَبِغ ََلَا

َِلَآءَ  و 
َ
وجيوز , ومن أولياء: مفعوله وزيدت فيه من, على البناء للفاعل [18: الفرقانسورة ] ﴾أ

وجيوز أن ال تكون املتعدية الثنني بل , أن يكون مفعوال أوال على أن اختذ متعدية الثنني
 .(2)لواحد فعلى هذا من دونك متعلق ابالختاذ أو مبحذوف على أنه حال من أولياء

 تقولونمبا 

أي: فقد كذبكم اآلهلة مبا  [19: الفرقانسورة ] ﴾بَِما َيُقولُونَ ﴿ :(3)قراءة قنبل خبلفه
 .(4)وقيل: فقد كذبكم أيها املؤمنون الكفار مبا يقولون من االفرتاء عليكم, يقولون

على معىن:  [19: الفرقانسورة ] ﴾بَِما َتُقولُونَ ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا وجه لقنبل
وقيل: قد كذبوكم فيما تقولون من , كذبكم املعبودون مبا تقولون من أهنم أضلوكمفقد  

وقيل: هو خطاب للمؤمنني يف الدنيا أي: فقد كذبكم أيها , اإلفرتاء عليهم أهنم أضلوكم
 .(6)املؤمنون الكفار مبا تقولون من التوحيد يف الدنيا

 تستطيعون

ف  ﴿ :(7)قراءة حفص َتِطيُعوَن ََص  على اخلطاب  [19: الفرقانسورة ] ﴾ا  ا َوََل نَُص   َفَما تَس 
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 .(1)للمشركني أي: فقد كذبتم اآلهلة يف تقولون فما تستطيعون ألنفسكم صرفا وال نصرا

ف  ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا حفص َتِطيُعوَن ََص   [19: الفرقانسورة ] ﴾ا  ا َوََل نَُص   َفَما يَس 

أي: قد كذبكم من عبدمت فما يستطيعون , هللاعلى اإلخبار عن املعبودين من دون 
 .(3)صرفا عنكم العذاب وال نصر لكم

 تشقق

َمآءُ ﴿ :(4)قراءة أيب عمرو وعاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر ُق ٱلسَّ  ﴾َويَو َم تََشقَّ

على حذف التاء استخفافا الجتماع املثلني وهو مثل:  [44: ق, 25: الفرقانسورة ]
 .(5)تظاهرون وتساءلون

َمآءُ ﴿ :(6)قراءة انفع وابن كثري وابن عامر وأيب جعفر ويعقوب ُق ٱلسَّ قَّ  ﴾َويَو َم تَشَّ

وحسن , على إدغام التاء الثانية يف الشني إذ أصله تتشقق [44: ق, 25: الفرقانسورة ]
 .(7)اإلدغام وقوي ألن الشني أقوى من التاء

 نزل املالئكةو 

من أنزل وعلى  [25: الفرقانسورة ] ﴾٢٥تَنِيًَل  ٱل َمَلٰٓئَِكةَ َونُنُِل ﴿ :(1)قراءة ابن كثري
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 .(2)وعلى نصب املالئكة بوقوع اإلنزال عليهم, اإلخبار من هللا عن نفسه

على  [25: الفرقانسورة ] ﴾٢٥َل ٱل َمَلٰٓئَِكُة تَنِيًَل َونُّزِ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا ابن كثري
 .(4)واملالئكة قامت مقام الفاعل, ما مل يسم فاعله من نزل

 ملا أتمران

ُمُرنَا﴿ :(5)قراءة محزة والكسائي
 
ُجُد لَِما يَأ نَس 

َ
َمُٰن أ ْ َوَما ٱلرَّح   [60: الفرقانسورة ] ﴾قَالُوا

على اإلخبار عن النيب صلى هللا عليه وسلم على وجه اإلنكار منهم أن يسجدوا ملا 
 .(6)أيمرهم به

ُمُرنَا﴿ :(7)محزة والكسائيقراءة كل القراء عدا 
 
ُجُد لَِما تَأ نَس 

َ
َمُٰن أ سورة ] ﴾قَالُواْ َوَما ٱلرَّح 

 .(8)على اخلطاب منهم للنيب [60: الفرقان

 سراجا

 [61: الفرقانسورة ] ﴾اوََجَعَل فِيَها ُۡسُج  ﴿ :(9)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر
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وأخرب عنها ابجلمع بكثرة , ابجلمع على إرادة الكواكب ألن كل كوكب سراج
 .(1)الكواكب

سورة ] ﴾اوََجَعَل فِيَها ِسَرٰج  ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر

ألن القمر إذا ذكر يف أكثر املواضع , على التوحيد على إرادة الشمس [61: الفرقان
 .(3)ذكرت معه الشمس

 يذكر

ن يَذ  ﴿ :(4)قراءة محزة وخلف
َ
 .(5)على معىن: الذكر هلل [62: الفرقانسورة ] ﴾ُكرَ أ

رَ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا محزة وخلف كَّ ن يَذَّ
َ
على التذكر  [62: الفرقانسورة ] ﴾أ

 .(7)والتدبر واالعتبار مرة بعد مرة

 يقرتوا

ْ ﴿ :(8)قراءة انفع وابن عامر وأيب جعفر وا ِِتُ على أنه من  [67: الفرقانسورة ] ﴾َولَم  ُيق 
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 .(1)إذا افتقر دليله: وعلى املقرت قدرهأقرت 

ْ ﴿ :(2)قراءة ابن كثري وأيب عمرو ويعقوب وا ِِتُ قرت يقرت  [67: الفرقانسورة ] ﴾َولَم  َيق 
 .(3)ويقرُت لغتان يف الثالثي كـ عكف يعِكف ويعُكف

ْ ﴿ :(4)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر وا ُِتُ  [67: الفرقانسورة ] ﴾َولَم  َيق 

 .(5)قرت يقرت ويقرُت لغتان يف الثالثي كـ عكف يعِكف ويعُكف

 يضاعف له

دُلُ ﴿ :(6)قراءة ابن عامر على  [69: الفرقانسورة ] ﴾يَُضعَُّف ََلُ ٱل َعَذاُب يَو َم ٱل قَِيَٰمةِ َويَخ 
 .(7)االستئناف والقطع مما قبله

دُلُ يَُضَٰعُف ََلُ ٱل َعَذاُب يَو َم ﴿ :(8)قراءة شعبة  .(9) [69: الفرقانسورة ] ﴾ٱل قَِيَٰمةِ َوَيخ 

دُل  ﴿ :(10)قراءة ابن كثري وأيب جعفر ويعقوب  ﴾يَُضعَّف  ََلُ ٱل َعَذاُب يَو َم ٱل قَِيَٰمةِ َويَخ 
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فلما كان , ألن لقيه جزاء اآلاثم تضعيف لعذابه, على البدلية من يلق [69: الفرقانسورة ]
 .(1)إايه أبدله منه

يَُضَٰعف  ََلُ ﴿ :(2)وأيب عمرو وعاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر قراءة انفع
دُل    .(3) [69: الفرقانسورة ] ﴾ٱل َعَذاُب يَو َم ٱل قَِيَٰمةِ َوَيخ 

 وذرايتنا

َوِٰجَنا ﴿ :(4)قراءة انفع وابن كثري وابن عامر وحفص وأيب جعفر ويعقوب ز 
َ
ِمن  أ

ٰتَِنا  .(5)ألن لكل واحد ذرية, اجلمع على [74: الفرقانسورة ] ﴾َوُذّرِيَّ

َوِٰجَنا َوذُّرِيَّتَِنا﴿ :(6)قراءة أيب عمرو وشعبة ومحزة والكسائي وخلف العاشر ز 
َ
 ﴾ِمن  أ

فلما دلت بلفظها استغىن عن , ألن الذرية تقع للجمع, على التوحيد [74: الفرقانسورة ]
 .(7)مجعها

 ويلقون

َن فِيَها ََتِيَّة  َويَل  ﴿ :(8)قراءة شعبة ومحزة والكسائي وخلف العاشر  ﴾٧٥وََسَلًٰما  َقو 
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 .(1)على أنه ثالثي من لقي يلقى فيتعدى إىل مفعول واحد وهو حتية [75: الفرقانسورة ]

 :(2)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وحفص وأيب جعفر ويعقوب
َن فِيَها ََتِيَّة  ﴿ و  على أنه رابعي من لقَّى يتعدى إىل  [75: الفرقانسورة ] ﴾٧٥وََسَلًٰما  َوُيلَقَّ

مفعولني لكنه فعل مل يسم فاعله فاملفعول األول: هو املضمر يف يلقون الذي قام مقام 
 .(3)واملفعول الثاين: حتية, الفاعل وهو ضمري املخرب عنهم

                                                           
 . 2/148انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1832, النشر 130انظر: تلخيص ابن بليمة ص( 2)

 . 149, 2/148انظر: الكشف ( 3)



495 

 

 سورة الشعراء

 وال ينطلق, ويضيق

رِي َوََل يَنَطلَِق ﴿ :(1)قراءة يعقوب عطفا على  [13: الشعراءسورة ] ﴾لَِساِن َويَِضيَق َصد 
 .(2)فتكون األفعال الثالثة: يكذبون يضيق وال ينطلق داخلة يف حيز اخلوف, صلة أن

رِي َوََل يَنَطلُِق لَِساِن ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا يعقوب : الشعراءسورة ] ﴾َويَِضيُق َصد 

أنه معطوف على خرب  الثاين:, وفيه وجهان: األول: أنه مستأنف أخرب بذلك [13
 .(4)إن

 حاذرون

ِإَونَّا ﴿ :(5)قراءة ابن ذكوان وعاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر وهشام خبلفه
إال أن , لغتان: حذر حيذر فهو حذر وحاذر [56: الشعراءسورة ] ﴾ ٥٦َۡلَِميٌع َحِٰذُروَن 

ابلسالح وقيل: حذرون خائفون وحاذرون: مستعدون , حاذرا فيه معىن االستقبال
 .(6)وغريه

ِإَونَّا ﴿ :(7)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وهشام يف وجه وأيب جعفر ويعقوب
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إال أن حاذرا , لغتان: حذر حيذر فهو حذر وحاذر [56: الشعراءسورة ] ﴾ ٥٦َۡلَِميٌع َحِذُروَن 
 .(1)وقيل: حذرون خائفون وحاذرون: مستعدون ابلسالح وغريه, فيه معىن االستقبال

 واتبعك

ت  ﴿ :(2)قراءة يعقوب
َ
َذلُوَن َبٰ َوأ ر 

َ مجع اتبع كصاحب  [111: الشعراءسورة ] ﴾ ١١١ُعَك ٱِل 
وفيه وجهان: أنه مبتدأ , وأصحاب أو تبيع كشريف وأشراف أو تبع كـ برم وأبرام

 والثاين: أنه عطف على الضمري املرفوع يف نؤمن, واألرذلون خربه واجلملة حالية أيضا
 .(3)وحسن ذلك الفصل ابجلار واألرذلون صفته

َذلُوَن ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا يعقوب ر 
َ َبَعَك ٱِل  اجلملة  [111: الشعراءسورة ] ﴾ ١١١َوٱتَّ

 .(5)حالية من الكاف يف لك

 خلق

ٓ إَِلَّ َخل  ﴿ :(6)قراءة ابن كثري وأيب عمرو والكسائي وأيب جعفر ويعقوب ُق إِن  َهَٰذا
لنَِي  وَّ

َ وقيل: , على معىن: خلقنا كخلق األولني منوت كما ماتوا [137: الشعراءسورة ] ﴾١٣٧ٱِل 
 .(7)معناه اختالق األولني أي كذهبم
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لنَِي ﴿ :(1)قراءة انفع وابن عامر وعاصم ومحزة وخلف العاشر وَّ
َ ٓ إَِلَّ ُخلُُق ٱِل  إِن  َهَٰذا

 .(2)األولنيعلى معىن: عادة  [137: الشعراءسورة ] ﴾١٣٧

 فارهني

سورة ] ﴾١٤٩َفٰرِهنِيَ ﴿ :(3)قراءة ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر

 .(4)على معىن: حاذقني [149: الشعراء

: الشعراءسورة ] ﴾١٤٩فَرِهنَِي ﴿ :(5)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر ويعقوب

 .(6)على معىن: أشرين أي: بطرين [149

 األيكةأصحاب 

َحُٰب ََل َكةَ ﴿ :(7)قراءة انفع وابن كثري وابن عامر وأيب جعفر ص 
َ
َب أ ٱل ُمر َسلنَِي  َكذَّ

َحُٰب ََل َكَة  ﴿ [176: الشعراءسورة ] ﴾١٧٦ ص 
َ
, على أن ليكة على وزن فعلة [13: صسورة ] ﴾َوأ

 .(8)فرتك صرفه للتعريف والتأنيث, امسا معرفة للبلدة
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َب ﴿ :(1)ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشرقراءة أيب عمرو وعاصم  َكذَّ
َحُٰب ل   ص 

َ
َحُٰب ل  ﴿ [13: ص, 176: الشعراءسورة ] ﴾ ١٧٦ي َكةِ ٱل ُمر َسلنَِي   َ أ ص 

َ
: صسورة ] ﴾ي َكةِ    َ َوأ

على أن أيكة امسا نكرة ملوضع فيه شجر ودوم مث أدخل عليه األلف والالم  [13
 .(2)وقيل: مها مبعىن واحد, وقيل: اسم للبلد كله, للتعريف

 نزل به الروح األمني

َل بِهِ ﴿ :(3)قراءة ابن عامر وشعبة ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر نَزَّ
مِنيَ 
َ وَح ٱِل  عدى الفعل ابلتشديد وأضمر فيه اسم هللا ونصب  [193: الشعراءسورة ] ﴾١٩٣ ٱلرُّ

 .(4)نزله هللا بهألن جربيل مل ينزل ابلقرآن حىت , به الروح األمني

ِمنُي ﴿ :(5)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وحفص وأيب جعفر
َ وُح ٱِل   ﴾١٩٣نََزَل بِهِ ٱلرُّ

ألنه هو النازل به أبمر هللا , على إضافة الفعل إىل الروح وهو جربيل [193: الشعراءسورة ]
 .(6)ومل يعده الروح ابلفعل, له

 يكن هلم آية

وَ ﴿ :(7)قراءة ابن عامر
َ
َُّهم  َءايَةٌ  أ على التأنيث لتأنيث  [197: الشعراءسورة ] ﴾لَم  تَُكن ل
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ويف هذا التقدير: قبح يف العربية , وأن يعلمه خرب كان, اآلية ورفع اآلية ألهنا اسم كان
فيكون التأنيث , واألحسن أن يضمر القصة, ألنه جعل اسم كان نكرة وخربها معرفة

فيصري , ابتداء وآية خرب االبتداء واجلملة خرب كان حمموال على أتنيث القصة وأن يعلمه
أن يعلمه تقديره: أو مل تكن هلم القصة علم وهو , وآية خرب ابتداء, اسم كان معرفة

 .(1)علماء بين إسرائيل

َُّهم  َءايَةً ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا ابن عامر َو لَم  يَُكن ل
َ
على  [197: الشعراءسورة ] ﴾أ

فذكر ألن العلم مذكر فهو اسم  , على أن قوله: أن يعلمه اسم كان التذكري ألنه محله
 .(3)فصار االسم معرفة واخلرب نكرة, ونصب آية على خرب كان, كان

 وتوكل

َعزِيزِ ٱلرَِّحيِم ﴿ :(4)قراءة انفع وابن عامر وأيب جعفر
: الشعراءسورة ] ﴾٢١٧َفَتَوَّكَّ  لََعَ ٱل 

217] (5). 

َعزِيزِ ٱلرَِّحيِم ﴿ :(6)وابن عامر وأيب جعفر قراءة كل القراء عدا انفع
 ﴾٢١٧َوتََوَّكَّ  لََعَ ٱل 

 .(7) [217: الشعراءسورة ]
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 سورة النمل

 بشهاب قبس

سورة ] ﴾قَبَس   بِِشَهاب  ﴿ :(1)قراءة عاصم ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر

اسم وضع يف وإذا جعل صفة فهو , على أنه صفة لـ الشهاب أو بدل منه [7: النمل
, ألن القبس إبسكان الباء مصدر وبفتح الباء اسم املقتبس, موضع مصدر وصف به

 .(2)كما قالوا: درهم ضرب األمري أي: مضروبه, فيكون التقدير: بشهاب مقبوس

سورة ] ﴾قَبَس   بِِشَهاِب ﴿ :(3)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر

 .(4)على جعل القبس غري صفة لـ الشهاب, على اإلضافة [7: النمل

 ليأتيين

تِيَنَِّن ﴿ :(5)قراءة ابن كثري
 
و  ََلَأ

َ
ألن أصله ليأتيين , على األصل [21: النملسورة ] ﴾أ

بنون واحدة مكسورة والياء ساكنة مث تدخل النون املشددة اليت تدخل للتأكيد يف األمر 
نون مشددة مفتوحة وبعدها نون فيصري فيه , وهذا قسم, والنهي والقسم والشرط

وبىن الفعل , مكسورة وهي اليت تدخل على الياء ي االسم املضمر املنصوب حنو: ضربين
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 .(1)على الفتح ففتح الياء اليت هي الم الفعل

تِيَّنِ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا ابن كثري
 
و  ََلَأ

َ
ألنه ملا اجتمع  [21: النملسورة ] ﴾أ

فلما , حذف إحدى النوانت استخفافا وهي نون الوقايةثالث نوانت مع طوهلا 
وجيوز: أن يكون أدخل النون اخلفيفة للتأكد , ياء النون املشددة كسرهتاجاورت الياء ال

 .(3)وهي ساكنة فأدغمها يف النون اليت مع الياء

 فمكث

َ بَعِيد  ﴿ :(4)قراءة عاصم وروح أشهر لغتان والفتح  [22: النملسورة ] ﴾َفَمَكَث َغي 
إمنا يكون اسم الفاعل منه على , وفاعل ال يكون من فُعل, ويدل عليه إنكم ماكثون

 .(5)فعيل كـ ظرف

َ بَعِيد  ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا عاصم وروح لغتان  [22: النملسورة ] ﴾َفَمُكَث َغي 
إمنا يكون اسم , وفاعل ال يكون من فُعل, والفتح أشهر ويدل عليه إنكم ماكثون

 .(7)الفاعل منه على فعيل كـ ظرف

 لسبأ, من سبأ
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 بَ سَ ِمن ﴿ :(1)قراءة البزي وأيب عمرو
َ
ِ ﴿ [22: النملسورة ] ﴾٢٢يَقنِي   بِنََبإ   أ  بَ سَ لََقد  ََكَن ل

َ
 أ

فمنعه للصرف للتعريف والتأنيث وقيل: اسم , على أنه اسم للقبيلة [15: سبأسورة ] ﴾ِِف 
 .(2)مدينة بقرب مأرب

 بَ سَ ِمن ﴿ :(3)قراءة قنبل
 
ِ ﴿ [22: النملسورة ] ﴾٢٢يَقنِي   بِنَبَإ   أ  بَ سَ لََقد  ََكَن ل

 
سورة ] ﴾ِِف  أ

وجيوز أن يكون قد أسكن ختفيفا لتوايل سبع , على نية الوقف عليها [15: سبأ
 .(4)حركات

ِۢ ِمن ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو : النملسورة ] ﴾٢٢يَقنِي   بِنََبإ  َسبَإ

على أنه اسم لألب أو للحي فصرفه إذ ال علة  [15: سبأسورة ] ﴾ِِف  لَِسَبإ  لََقد  ََكَن ﴿ [22
 .(6)فيه غري التعريف

 أال يسجدوا

ِ ﴿ :(7)قراءة الكسائي وأيب جعفر ورويس ََل ْۤاوُدُجۡسَي ّلِلَّ
َ
اسجدوا  [25: النملسورة ] ﴾أ

وجعل ما بعد , أهنا استفتاح للكالمأال: على  ,فعل مبين عند البصريني يف هذه القراءة
وذلك جائز يف لغة العرب يقولون: أال اي , أال منادى قد حذف وبقيت اي تدل عليه

وحذفت أل اي من اللفظ لسكوهنا , فالتقدير: أال اي هؤالء اسجدوا, أال اي ادخلوا, انزلوا
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 .(1)وسكون السني بعدها

ِ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا الكسائي وأيب جعفر ورويس سورة ] ﴾ۤاَّلَأ ْۤاوُدُجۡسَي ّلِلَّ

فـ أن هي الناصبة , أال: على أن أصله عنده أن ال فأدغم النون يف الالم [25: النمل
وهو  فالفعل معرب يف هذه القراءة, للفعل وهو يسجدوا حذفت النون منه للنصب

أعماهلم وأن يف موضع نصب من أربعة وجوه: األول على البدل من من  ,لالستقبال
الثاين: أن تكون أن مفعولة لـ يهتدون أي: , على تقدير: وزين هلم الشيطان أال يسجدوا

فهم ال يهتدون أن يسجدوا وتكون ال زائدة واملعىن: فهم ال يهتدون إىل السجود فلما 
حذف حرف اجلر مع أن تعدى الفعل فنصب وحذف حرف اجلر مع أن كثري يف 

الثالث: أن تكون يف , ن على هذا يف موضع خفضالقرآن والكالم وجيوز أن تكو 
موضع نصب على حذف الالم تقديره: وصدهم عن السبيل لئال يسجدوا أو وزين هلم 

الرابع: وجيوز أن تكون يف موضع خفض على البدل , الشيطان أعماهلم لئال يسجدوا
 .(3)من السبيل والتقدير: وصدهم عن السجود ألن أن والفعل مصدر وال زائد

 تعلنون, فونخت

لُِنوَن ﴿ :(4)قراءة حفص والكسائي لَُم َما َُّت ُفوَن َوَما ُتع  على  [25: النملسورة ] ﴾٢٥َوَيع 
 .(5)اخلطاب ألن ما قبله منادى أو على اخلطاب للمؤمنني والكافرين الذين تقدم ذكرهم
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لَُم َما ُي ُفوَن َوَما ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا حفص والكسائي لُِنوَن َوَيع  سورة ] ﴾٢٥ُيع 

 .(2)على لفظ الغيبة جراي على ما قبله [25: النمل

 ساقيها

 ﴿ :(3)قراءة قنبل
 
ومهز هذه الكلمات الثالث  [44: النملسورة ] ﴾َقي َها  َوَكَشَفت  َعن َسأ

لكن قال بعض العلماء إمنا مهزن على توهم , إذ ال أصل هلن يف اهلمز, بعيد يف العربية
الواو فكأنه مهزة الواو النضمامها وهذا بعيد يف التأويل غري قوي يف  الضمة اليت قبل

والذي قيل يف مهز ساقيها أنه إمنا جاز مهزه جلواز مهزة يف اجلمع يف قولك: سؤق , النظر
فلما استرت اهلمزة يف مجعه , وإذا مجعت ساقا على فعول أو مجعته على أفعل حنو: أسؤق

ا أيضا ضعيف ألنه يلزم منه جواز مهز دار ألنك هتمزه مهز الواحد هلمزة يف اجلمع وهذ
 .(4)يف اجلمع يف قولك: أدؤر ومهز دار ال جيوز

على األصل  [44: النملسورة ] ﴾َوَكَشَفت  َعن َساَقي َها  ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا قنبل
 ألن كل ما ال أصل له يف اهلمز ال جيوز مهزه إال لعلة حنو أن تكون فيه واو مضمومة

 .(6)فيجوز مهزها وليس يف هذا واو مضمومة

 على سوقه, ابلسوق
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ؤ  ﴿ :(1)قراءة قنبل خبلفه ٰ ُسؤ  ﴿ [33: صسورة ] ﴾قِ بِٱلسُّ  .(2) [29: الفتحسورة ] ﴾قِهِۦلََعَ

ؤُ ﴿ :(3)قراءة قنبل يف وجهه الثاين ٰ ُسؤُ ﴿ [33: صسورة ] ﴾قِ ۥبِٱلسُّ سورة ] ﴾قِهِۦۥلََعَ

 .(4) [29: الفتح

وقِ ﴿ :(5)القراء عدا قنبلقراءة كل  ٰ ُسوقِهِۦ﴿ [33: صسورة ] ﴾بِٱلسُّ : الفتحسورة ] ﴾لََعَ

29] (6). 

 لنقولن, لنبيتنه

لَُهۥ ُثمَّ ﴿ :(7)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر ه 
َ
سورة ] ﴾نَّ لَِوَِلِّهِۦُقولُ ََلَ  ََلُبَّيِتُنَُّهۥ َوأ

تقامسوا أي افعلوا القسم بينكم  التاء للخطاب على معىن: قال بعضهم لبعض [49 :النمل
 .(8)فهو خطاب من بعضهم لبعض, أي: حتالفوا

لَُهۥ ُثمَّ ﴿ :(9)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر ه 
َ
ََلَُقولَنَّ  ََلُبَّيِتَنَُّهۥ َوأ
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 .(1)على اإلخبار عن مجيعهم عن أنفسهم [49 :النملسورة ] ﴾لَِوَِلِّهِۦ

 الناسأن , أان دمرانهم

َمُهم  ﴿ :(2)قراءة عاصم ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر َنُٰهم  َوقَو  ر  نَّا َدمَّ
َ
أ

َعنَِي  َج 
َ
ْ أَِب﴿ [51: النملسورة ] ﴾٥١أ نَّ ٱَلَّاَس ََكنُوا

َ
على  [82: النملسورة ] ﴾٨٢َيٰتَِنا ََل يُوقُِنوَن أ

وكيف يف موضع احلال  , وكان مبعىن وقع, فموضعها رفع, جعل أان بدال من العاقبة
وإن شئت جعلت أان يف موضع رفع على إضمار مبتدأ تقديره: هو أان , كاألول
فتكون العاقبة امسها وأان , وإن شئت جعلت كان انقصة وحتتاج إىل خرب, دمرانهم

أن الناس: , (3)تقديره: فانظر كيف كان عاقبة أمر مكرهم تدمريان إايهم, دمرانهم اخلرب
 .(4)ن الناسعلى تقدير: أب

َمُهم  ﴿ :(5)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر َنُٰهم  َوقَو  ر  إِنَّا َدمَّ
َعِنَي  َج 

َ
على أن  [82: النملسورة ] ﴾٨٢َيٰتَِنا ََل يُوقُِنوَن إِنَّ ٱَلَّاَس ََكنُواْ أَِب﴿ [51: النملسورة ] ﴾٥١أ

وجعل كيف يف موضع احلال فتم الكالم على , كان اتمة مبعىن وقع ال حتتاج إىل خرب
والتقدير: فانظر اي حممد على أي حال وقع , مكرهم مث ابتدأ بـ إان مستأنفا فكسرها

إن الناس: , (6)مث استأنف مفسرا للعاقبة ابلتدمري بكسر إن ألهنا مستأنفة, عاقبة أمرهم
كالم قول فدل وحسن هذا ألن ال, تكلمهم فتقول: إن الناسعلى إضمار القول أي: 
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 .(1)تكلمهم على القول احملذوف ألنه قول

 يشركون

ُِكوَن ﴿ :(2)قراءة أيب عمرو وعاصم ويعقوب ا يُش  مَّ
َ
ٌ أ ُ َخي   [59: النملسورة ] ﴾٥٩َءاّلٓلَّ

 .(3)على لفظ الغيبة قبله

ُِكونَ ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو وعاصم ويعقوب ا تُش  مَّ
َ
ٌ أ ُ َخي   ﴾٥٩ َءاّلٓلَّ

 .(5)على لفظ اخلطاب للكفار [59: النملسورة ]

 تذكرون

ُروَن قَلِيَل  ﴿ :(6)قراءة أيب عمرو وهشام وروح كَّ ا يَذَّ على  [62: النملسورة ] ﴾٦٢ مَّ
 .(7)لفظ الغيبة قبله

ُروَن قَلِيَل  ﴿ :(8)ومحزة والكسائي وخلف العاشر حفصقراءة  ا تََذكَّ سورة ] ﴾٦٢ مَّ

 .(9)اخلطابعلى  [62: النمل
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ُروَن قَلِيَل  ﴿:(1)وأيب جعفر ورويس شعبةقراءة انفع وابن كثري وابن ذكوان و  كَّ ا تَذَّ  مَّ
 .(2) [62: النملسورة ] ﴾٦٢

 ادارك

د   بَل  ﴿ :(3)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر ويعقوب
َ
ِ  أ  ﴾َرَك ِعل ُمُهم  ِِف ٱٓأۡلِخَرة

وبل مبعىن: هل فهو إنكار أن , معىن: بلغ وحلقعلى , على وزن أفعل [66: النملسورة ]
, فاملعىن: هل أدرك علمهم يف اآلخرة أي: بعلم حدوث اآلخرة, يبلغ علمهم أمر اآلخر

 .(4)ويف مبعىن الباء فاملعىن: هل أدرك علمهم ابآلخرة

َٰرَك ﴿ :(5)قراءة انفع وابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر بَِل ٱدَّ
ِ  ِعل ُمُهم   فأدغم التاء يف الدال , على أن أصله تدارك علمهم [66: النملسورة ] ﴾ِِف ٱٓأۡلِخَرة

أي: , ومعناه: بل تالحق علمهم ابآلخرة, فسكن األول فدخلت ألف الوصل لالبتداء
 .(6)جهلوا وقتها فلم ينفرد أحد منهم بزايدة علم يف وقتها

 وال تسمع الصم

َعٓءَ َوََل ﴿ :(7)قراءة ابن كثري مُّ ٱلُّ َمُع ٱلصُّ على اإلخبار  [52: الروم, 80: النملسورة ] ﴾يَس 
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واملعىن: أهنم ال ينقادون إىل احلق  , عنهم فهو نفى السماع عنهم فرفعهم كرفع الفاعل
 .(1)كما ال يسمع األصم املعرض املدبر عن مساع ما يقال له من كالم من يكلمه

َعٓءَ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا ابن كثري مَّ ٱلُّ ِمُع ٱلصُّ : الروم, 80: النملسورة ] ﴾َوََل تُس 

واملعىن: إنك اي حممد , ونصبوا الصم بوقوع الفعل عليهم, على اخلطاب الذي قبله [52
ال تقدر أن تسمع دعاءك الصم املعرضني عنك املدبرين شبهوا يف إعراضهم عما جاءهم 

 .(3)الشيء املدبربه حممد وترك قبوهلم له ابألصم املعرض عن 

 هبادي العمي

نَت َته  ﴿ :(4)قراءة محزة
َ
َ َوَمآ أ نَت ﴿ [81: النملسورة ] ﴾ِدي ٱل ُعم 

َ
َ تَ َوَمآ أ ِد ٱل ُعم  سورة ] ﴾ه 

 .(5)على وزن تفعل والعمي ابلنصب بـ هتدي جعله فعال للحال واالستقبال [53: الروم

نَت ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا محزة
َ
ٓ أ ِ َوَما نَت ﴿ [81: النملسورة ] ﴾بَِهِٰدي ٱل ُعم 

َ
ٓ أ َوَما

 ِ وهو , على أنه اسم فاعل دخلت عليه الباء لتأكيد النفي [53: سورة الروم] ﴾بَِهِٰد ٱل ُعم 
 .(7)أيضا للحال أو لالستقبال وخفضوا العمي إلضافة هادي إليهم

 أتوه
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تَو هُ ﴿ :(1)قراءة حفص ومحزة وخلف العاشر
َ
على  [87: النملسورة ] ﴾٨٧َدِٰخرِيَن َوَُّكٌّ أ
وأصله: أتيوه على وزن فعلوه فلما , أنه فعل ماض من ابب اجمليء أي: وكل جاؤوه

انضمت الياء وقبلها فتحة: فتحت ألفا وبعدها واو اجلمع ساكنة فحذفت األلف 
واهلاء يف , على األلف احملذوفة او اجلمع بعدها وبقيت مفتوحة تدللكسوهنا وسكون و 

 .(2)هذه القراءة يف موضع نصب بوقوع الفعل عليها

سورة ] ﴾٨٧َوَُّكٌّ َءاتُوهُ َدِٰخرِيَن ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا حفص ومحزة وخلف العاشر

وأصله: آتيوه مثل فاعلوه , فاملعىن: وكل جائيوه, على أنه اسم فاعل من اجمليء [87: النمل
فيها وألقيت حركة الياء على التاء فلما انضمت الياء وقبلها كسرة استثقل ذلك 

فاجتمع ساكنان الياء والواو بعدها فحذفت الياء اللتقاء الساكنني , وحذفت كسرة التاء
وقيل: بل أسكنت الياء ختفيفا وحذفت اللتقاء الساكنني , وبقيت حركتها تدل عليها

ا كسرة وضمت التاء لتصح الواو اليت للجمع إذ ليس يف كالم العرب واو ساكنة قبله
وحذفت النون لإلضافة واهلاء يف هذه القراءة يف موضع خفض إلضافة اسم الفاعل 

 .(4)إليها

 تفعلون

إِنَُّهۥ َخبُِي  ﴿ :(5)قراءة ابن كثري وأيب عمرو ويعقوب وخبلف عن ابن عامر وشعبة
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َعلُوبَِما يَ   .(1)محال على لفظ الغيبة قبله [88: النملسورة ] ﴾٨٨نَ ف 

وحفص ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر والوجه الثاين البن قراءة انفع 
َعلُونَ إِنَّهُ ﴿ :(2)عامر وشعبة  .(3)على اخلطاب الذي قبله [88: النملسورة ] ﴾٨٨ۥ َخبُِي  بَِما َتف 

 فزع يومئذ

 ﴾٨٩يَو َمئِذ  َءاِمُنوَن  وَُهم ّمِن فََزع  ﴿ :(4)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر

فزع: على إرادة عمل املصدر وهو فزع يف الظرف وهو يوم , (5)يومئذ [89: النملسورة ]
وجيوز: , فـ يومئذ نصب على الظرف والعامل فزع, على تقدير: وهم من أن يفزعوا يومئذ

أن ينتصب يوم على الظرف وهو يف موضع صفة لـ فزع ألن املصادر حيسن أن توصف 
أمساء الزمان خربا عنها والتقدير: فهم من فزع حيدث  أبمساء الزمان كما جيوز أن تكون

فـ حيدث صفة لفزع وهو العامل يف يوم لكنك حذفته وأقمت يوما مقامه ففيه , يومئذ
وجيوز: أن ينتصب يوم بـ آمنني والتقدير: وهم آمنون يومئذ , ضمري يعود على املوصوف

 . (6)من فزع

 [89: النملسورة ] ﴾٨٩يَو َمئِذ  َءاِمُنوَن  فََزعِ َوُهم ّمِن ﴿ :(7)قراءة انفع وأيب جعفر
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فاملصدر يضاف إىل املفعول , فزع: على إضافة الفزع إىل يوم لكون الفزع فيه, (1)يومئذ
 .(2)ولكن بناه على الفتح إلضافته إىل اسم غري متمكن وال معرب وهو إذ, وهو الظرف

 ﴾٨٩يَو ِمئِذ  َءاِمُنوَن  وَُهم ّمِن فََزعِ ﴿ :(3)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر ويعقوب

فزع: على اإلضافة فزع إىل يومئذ فأجراه جمرى سائر , (4)يومئذ [89: النملسورة ]
 .(5)مساءاأل
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 سورة القصص

 ونري فرعون وهامان وجنودمها

ا  َوَيٜريٰ ﴿ :(1)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر ُن َوَهَٰمُٰن وَُجُنوُدُهَما ِمن ُهم مَّ فِر َعو 
ْ ََي َذُروَن  على إضافة الفعل إىل فرعون ومن بعده فارتفعوا به  [6: القصصسورة ] ﴾٦ََكنُوا

 .(2)ألهنم الراؤون وأجزاهبم

َن َوَهَٰمَٰن ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر َونُرَِي فِر َعو 
ْ ََي َذُروَن  ا ََكنُوا على اإلخبار من هللا عن نفسه  [6: القصصسورة ] ﴾٦وَُجُنوَدُهَما ِمن ُهم مَّ

ونصب األمساء الثالثة بعده ابلفعل ألنه يصري رابعيا يتعدى إىل مفعولني ومها فرعون 
 .(4)ومن عطف عليه والفاعل هو املخرب عن نفسه ابلفعل وهو هللا

 وحزان

, لغتان [8: القصصسورة ] ﴾نًا  ا وَُحز  َعُدّو  ﴿ :(5)والكسائي وخلف العاشرقراءة محزة 
 .(6)كالَعَجم والُعْجم والَعَرب والُعْرب

سورة ] ﴾ا وََحَزنًا  َعُدّو  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر
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 .(1)كالَعَجم والُعْجم والَعَرب والُعْرب, لغتان [8: القصص

 يصدر

ُدَر ٱلرَِّعُٓء  ﴿ :(2)أيب جعفر وابن عامر وأيب عمروقراءة  ٰ يَص   [23: القصصسورة ] ﴾َحَّتَّ

 .(3)على أنه ثالثي غري متعد من صدرت الرعاء تصدر إذا رجعت من سقيها

ِدَر ٱلرَِّعُٓء  ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر وابن عامر وأيب عمرو ٰ يُص   ﴾َحَّتَّ

رابعي متعد إىل مفعول حمذوف فهو من أصدرت اإلبل إذا  على أنه [23: القصصسورة ]
 .(5)رردهتا من السقي وتقديره: حىت يصدر الرعاء مواشيهم من السقي

 جذوة

َوة  ﴿ :(6)قراءة عاصم لغات يف القطعة الغليظة من احلطب  [29: القصصسورة ] ﴾َجذ 
 .(7)فيها انر ليس فيها هلب

َوة  ﴿ :(8)قراءة محزة وخلف  لغات يف القطعة الغليظة من  [29: القصصسورة ] ﴾ُجذ 
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 .(1)احلطب فيها انر ليس فيها هلب

َوة  ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا عاصم ومحزة وخلف لغات يف  [29: القصصسورة ] ﴾ِجذ 
 .(3)القطعة الغليظة من احلطب فيها انر ليس فيها هلب

 الرهب

: القصصسورة ] ﴾ٱلرََّهبِ ﴿ :(4)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر ويعقوب

 .(5)لغات مبعىن واحد [32

 .(7)لغات مبعىن واحد [32: القصصسورة ] ﴾ٱلرَّه بِ ﴿ :(6)قراءة حفص

: القصصسورة ] ﴾ٱلرُّه بِ ﴿ :(8)قراءة ابن عامر وشعبة ومحزة والكسائي وخلف العاشر

 .(9)لغات مبعىن واحد [32

 يصدقين
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ن ﴿ :(1)قراءة عاصم ومحزة قُِنٓ فهو , على أنه صفة لـ ردء [34: القصصسورة ] ﴾يَُصّدِ
كذلك , وتكون حاال من املعرفة, وكذلك األفعال ال تكون صفة إال لنكرة, صفة لنكرة

 .(2)والردء املعني, والتقدير: ردءا مصدقا يل, اجلمل تكون صفة للنكرة وحاال من املعرفة

ق  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا عاصم ومحزة ن يَُصّدِ على أنه  [34: القصصسورة ] ﴾ِنٓ
 .(4)معي يصدقين كأنه قال: إن ترسله, جواب للطلب وهو فأرسله

 وقال موسى

 .(6)كأنه استأنف الكالم [37: القصصسورة ] ﴾قَاَل ُموَِسٰ ﴿ :(5)قراءة ابن كثري

عطف كأنه  [37: القصصسورة ] ﴾َوقَاَل ُموَِسٰ ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن كثري
 .(8)على ما قبله عطف مجلة على مجلة

 سحران

َراِن تََظَٰهَرا﴿ :(9)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر ْ ِسح  سورة ] ﴾قَالُوا
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ونسب املظاهرة إىل الكتابني , على أنه تثنية سحر فهو إشارة إىل الكتابني [48: القصص
 .(1)االتساعألنه على معىن يقوي أحدمها اآلخر ابلتصديق فهو على 

ِحَراِن قَالُواْ َسٰ ﴿ :(2)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ويعقوب
, يريدون أن موسى وهارون تعاوان, على أنه تثنية ساحر [48: القصصسورة ] ﴾تََظَٰهَرا

 .(3)وقيل: موسى وحممد

 جيىب

ء  ا َحَرًما َءاِمن  ﴿ :(4)قراءة انفع وأيب جعفر ورويس ِ ََش 
ُۚ ُكّ ٰ سورة ] ﴾َُّت َبٰٓ إََِل هِ َثَمَر

 .(5)على التأنيث لتأنيث الثمرات [57: القصص

ِ َحَرًما َءاِمن  ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا انفع وأيب جعفر ورويس
ُۚ ُكّ ٰ ا َُي َبٰٓ إََِل هِ َثَمَر

ء   وألنه أتنيث غري , ألنه قد فرق بني املؤنث وفعله بـ إليه [57: القصصسورة ] ﴾ََش 
 .(7)وألن معىن الثمرات الرزق فحمل على املعىن فذكر, حقيقي

 أفال تعقلون
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قِلُوَن ﴿ :(1)قراءة الدوري والسوسي خبلفه فَََل َيع 
َ
على لفظ  [60: القصصسورة ] ﴾٦٠أ

 .(2)الغائب الذي قبله

قِلُوَن ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا الدوري ووجه للسوسي فَََل َتع 
َ
: القصصسورة ] ﴾٦٠أ

 .(4)على اخلطاب [60

 خلسف بنا

ُ َعلَي َنا ََخََسَف بَِنا  ﴿ :(5)قراءة حفص ويعقوب نَّ ٱّللَّ ن مَّ
َ
ََلٓ أ  [82: القصصسورة ] ﴾لَو 

 .(6)على البناء للفاعل

ُ َعلَي َنا ََخُِسَف بَِنا  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا حفص ويعقوب نَّ ٱّللَّ ن مَّ
َ
ََلٓ أ سورة ] ﴾لَو 

 .(8)على ما مل يسم فاعله [82: القصص
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 سورة العنكبوت

 أومل يروا

ُ ﴿ :(1)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر وشعبة خبلفه اْ َكي َف ُيب ِدُئ ٱّللَّ َو لَم  تََرو 
َ
أ

ۥٓ   َل َق ُثمَّ يُعِيُدهُ وقيل: , على خمطابة إبراهيم لقومه لتقدم خطابه هلم [19: العنكبوتسورة ] ﴾ٱَخ 
 .(2)وقيل: للمشركني, للنيب خطاب

اْ ﴿:(3)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر وشعبة يف وجه َو لَم  يََرو 
َ
أ

ۥٓ   َل َق ُثمَّ يُعِيُدهُ ُ ٱَخ  فاملعىن: , على لفظ الغيبة اليت قبله [19: العنكبوتسورة ] ﴾َكي َف ُيب ِدُئ ٱّللَّ
 .(4)السالفة كيف يبدئ هللا اخللقأومل ير الذين اقتصصنا عليهم قصص األمم 

 النشأة

ٓ ﴿ :(5)قراءة ابن كثري وأيب عمرو  [62: الواقعة, 47: النجم, 20: العنكبوتسورة ] ﴾َءةَ ٱلنََّشا

, وقيل: النشأة بغري مد اسم املصدر كالعطاء, والكأبة والكآبة, كالرأفة والرآفة, لغتان
الثانية يف اخللق كالكرة الثانية فهو والنشاءة ابملد: املصدر كاإلعطاء يدل على املدة 

, مصدر صدر عن غري لفظ ينشيء ولو صدر عن لفظ ينشيء لقال: اإلنشاءة اآلخرة
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, فهو مثل: وأنبتها نباات حسنا, والتدقري: مث ينشيء األموات فينشؤون النشأة اآلخرة
 .(1)وهللا أنبتكم من األرض نباات, وتبتل إليه تبتيال

ةَ ﴿ :(2)ابن كثري وأيب عمروقراءة كل القراء عدا 
َ
أ : النجم, 20: العنكبوتسورة ] ﴾ٱلنَّش 

وقيل: النشأة بغري مد اسم , والكأبة والكآبة, كالرأفة والرآفة, لغتان [62: الواقعة, 47
والنشاءة ابملد: املصدر كاإلعطاء يدل على املدة الثانية يف اخللق  , املصدر كالعطاء

غري لفظ ينشيء ولو صدر عن لفظ ينشيء لقال:  كالكرة الثانية فهو مصدر صدر عن
فهو مثل: , والتدقري: مث ينشيء األموات فينشؤون النشأة اآلخرة, اإلنشاءة اآلخرة

 .(3)وهللا أنبتكم من األرض نباات, وتبتل إليه تبتيال, وأنبتها نباات حسنا

 مودة بينكم

َثٰن  ﴿ :(4)قراءة ابن كثري وأيب عمرو والكسائي ورويس و 
َ
ةُ بَي نُِكم  ا أ َودَّ سورة ] ﴾مَّ

وأضمر هاء , على جعل ما يف قوله: إمنا اختذمت اسم إنو , على اإلضافة [25: العنكبوت
والتقدير: وقال إن الذي اختذمتوه أواثان , مع اختذمت تعود على ما وجعل مودة خرب إن

املودة هي ما فتكون , على إضمار ما جيب له, فعدى: اختذمت إىل مفعولني, مودة بينكم
 .(5)وحتقيقه: أن الذين اختذمتوهم أواثان ذوو مودة بينكم, اختذوه أواثان على االتساع

َثٰن  ﴿ :(6)قراءة حفص ومحزة وروح و 
َ
ةَ بَي نُِكم  أ َودَّ على جعل  [25: العنكبوتسورة ] ﴾ا مَّ
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واحد وجعل اختذ تعدى إىل مفعول , فلم حيتج إىل إضمارها, ما كافة لـ إن عن العمل
, أي: اختذمت األواثن للمودة, وهو األواثن ونصب مودة على أنه مفعول من أجله

 .(1)واإلضافة على االتساع

َثٰن  ﴿ :(2)قراءة انفع وابن عامر وشعبة وأيب جعفر وخلف العاشر و 
َ
ةَ  أ َودَّ  ﴾بَي َنُكم   ا مَّ

على أنه صفة لـ ونصب بينكم على الظرف أو , التنوين على االتساع [25: العنكبوتسورة ]
 .(3)مودة

 منزلون

ِلُونَ ﴿ :(4)قراءة ابن عامر  .(5)من نزل [34: العنكبوتسورة ] ﴾إِنَّا ُمَنّ

 .(7)من أنزل [34: العنكبوتسورة ] ﴾إِنَّا ُمنِلُونَ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا ابن عامر

 ما يدعون

لَُم َما﴿ :(8)قراءة أيب عمرو وعاصم ويعقوب َ َيع  ُعوَن ِمن ُدونِهِۦ إِنَّ ٱّللَّ سورة ] ﴾يَد 
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 .(1)على الغيب الذي قبله [42: العنكبوت

ُعوَن ِمن ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو وعاصم ويعقوب لَُم َما تَد  َ َيع  إِنَّ ٱّللَّ
على اخلطاب للمشركني ويف الكالم معىن التهديد والوعيد  [42: العنكبوتسورة ] ﴾ُدونِهِۦ

 .(3)والتوبيخ هلم

 آايت

ّبِهۦِ  ﴿ :(4)قراءة ابن كثري وشعبة ومحزة والكسائي وخلف العاشر سورة ] ﴾َءايَت  ّمِن رَّ

 .(5)لن الواحد يف هذا النوع يدل على اجلمع, على التوحيد [50: العنكبوت

َءاَيٰت  ّمِن ﴿ :(6)قراءة انفع وأيب عمرو وابن عامر وحفص وأيب جعفر ويعقوب
ّبِهۦِ    .(7)ألهنم اقرتحوا آايت تنزل عليهم, على األصل على اجلمع [50 :العنكبوتسورة ] ﴾رَّ

 ويقول

ْ َما ُكنُتم  ﴿ :(8)قراءة انفع وعاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر َوَيُقوُل ُذوقُوا
َملُوَن  وجيوز: أن يكون إخبارا عن قول , على اإلخبار عن هللا [55: العنكبوتسورة ] ﴾ ٥٥َتع 
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 .(1)فالتقدير: ويقول املوكل بعذاهبم هلم, املوكل بعذاهبم هلم

ْ َما ﴿ :(2)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ويعقوب َوَنُقوُل ُذوقُوا
َملُوَن  ألن كل , على اإلخبار من هللا تعاىل عن نفسه [55: العنكبوتسورة ] ﴾ ٥٥ُكنُتم  َتع 

 .(3)شيء ال يكون إال أبمره فنسب الفعل إىل نفسه

 ترجعون

على لفظ الغيبة يف كل  [57: العنكبوتسورة ] ﴾٥٧ُثمَّ إََِل َنا يُر َجُعوَن ﴿ :(4)قراءة شعبة
 .(5)ومجع محال على معىن كل, نفس

 .(7)على البناء للفاعل [57: العنكبوتسورة ] ﴾٥٧ُثمَّ إََِل َنا تَر ِجُعوَن ﴿ :(6)قراءة يعقوب

 [57: العنكبوتسورة ] ﴾٥٧ُثمَّ إََِل َنا تُر َجُعوَن ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا شعبة ويعقوب

 .(9)على معىن اخلروج من الغيبة إىل اخلطاب

 لنبوئنهم
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على أنه  [58: العنكبوتسورة ] ﴾وَِينَُّهمََلُث  ﴿ :(1)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر
 .(2)من الثواء وهو اإلقامة يف اجلنة

: العنكبوتسورة ] ﴾ََلَُبّوَِئنَُّهم﴿ :(3)وخلف العاشرقراءة كل القراء عدا محزة والكسائي 

 .(4)على أنه من التبوء وهو اإلقامة أيضا وقيل: اإلنزال [58

 وليتمتعوا

ْ بَِمآ َءاَتي َنُٰهم  ﴿ :(5)قراءة قالون وابن كثري ومحزة والكسائي وخلف العاشر ُفُروا َِلَك 
 َ ْ  َوَل  , ففي الكالم معىن التهديد والوعيد, أهنا الم األمرعلى  [66: العنكبوتسورة ] ﴾َتَمتَُّعوا

 .(6)وال حيسن أن تكون الالم يف قراءة من أسكن الم كي ألن الم كي ال تسكن

ْ بَِمآ ﴿ :(7)قراءة ورش وأيب عمرو وابن عامر وعاصم وأيب جعفر ويعقوب ُفُروا َِلَك 
  ْ  .(8)على أهنا الم كي [66: العنكبوتسورة ] ﴾َءاَتي َنُٰهم  َوَِلََتَمتَُّعوا
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 سورة الروم

 عاقبة الذين

ِيَن ﴿ :(1)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر ويعقوب ُثمَّ ََكَن َعٰقَِبُة ٱَّلَّ
 ْ ـ ُوا َسٰٓ

َ
على جعل العاقبة اسم كان واخلرب: السوأى والتقدير: إذا جعلت  [10: الرومسورة ] ﴾أ

السوأى من أجل أن كذبوا وذكر الفعل محال على السوأى اخلرب: مث كان مصري املسيئني 
أو يكون , املعىن ألن العاقبة واملصري واحد وألن أتنيث العاقبة غري حقيقي ألنه مصدر

اخلرب: أن كذبوا ويكون الفعل قد ذكر لتذكري التكذيب ألنه هو اسم كان يف املعىن إذ 
ر: مث كان مصري الذين أساؤوا امسها هو خربها يف املعىن كاالبتداء واخلرب ويكون التقدي

 .(2)إساءة التكذيب ملا جاء به حممد

ِيَن ﴿ :(3)قراءة ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر ُثمَّ ََكَن َعٰقَِبَة ٱَّلَّ
 ْ ـ ُوا َسٰٓ

َ
, على جعل عاقبة خرب كان مقدما على امسها وهو السوأى [10: الرومسورة ] ﴾أ

فذكر الفعل لتذكري الدخول الذي هو اسم  , عاقبة الذينوالتقدير: مث كانت السوأى 
وجيوز: أن يكون اسم كان: أن كذبوا ويكون , كان على احلقيقة أي: دخول جهنم

السوأى مصدرا كالرجعى والبشرى ويكون التقدير: مث كان التكذيب عاقبة الذين أساؤوا 
 .(4)إساءة فيذكر الفعل لتذكري التكذيب الذي هو اسم كان

 ترجعون
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على لفظ الغيبة  [11: الرومسورة ] ﴾١١ر َجُعوَن ُثمَّ إََِل هِ يُ ﴿ :(1)قراءة أيب عمرو وشعبة
املتقدم يف قوله: يبدؤ اخللق ومجع يف قوله: يرجعون محال على معىن اخللق ألن اخللق هم 

 .(2)املخلوقون

 .(4) [11: الرومسورة ] ﴾١١ُعوَن ُثمَّ إََِل هِ يَر جِ ﴿ :(3)قراءة روح

 .(6) [11: الرومسورة ] ﴾١١ُعوَن ُثمَّ إََِل هِ تَر جِ ﴿ :(5)قراءة رويس

سورة ] ﴾١١ُثمَّ إََِل هِ تُر َجُعوَن ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو وشعبة ويعقوب

 .(8)على اخلطاب بعد الغيبة [11: الروم

 للعاملني

على أنه مجع  [22: الرومسورة ] ﴾٢٢ّلِل َعٰلِِمنَي  إِنَّ ِِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰت  ﴿ :(9)قراءة حفص
فخص ابآلايت العلماء ألهنم أهل النظر واالستنباط واالعتبار دون , عامل وهو ذو العلم
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 .(1)اجلاهلني

 [22: الرومسورة ] ﴾٢٢ّلِل َعٰلَِمنَي  إِنَّ ِِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰت  ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا حفص

والعامل هو مجيع املخلوقات يف كل أوان فذلك أعم يف مجيع اخللق إذ على أنه مجع عامل 
 .(3)اآلايت والدالالت على توحيد هللا يشهدها العامل واجلاهل

 لريبوا

َوِٰل ٱَلَّاِس ﴿ :(4)قراءة انفع وأيب جعفر ويعقوب م 
َ
ْ ِِفٓ أ ُبوا على  [39: الرومسورة ] ﴾ّلُِِت 

فالفعل للجمع وحذف النون على النصب بالم  , والتقدير: لتصريوا ذوي راب, املخاطبة
 .(5)كي

َوِٰل ٱَلَّاِس ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا انفع وأيب جعفر ويعقوب م 
َ
ْ ِِفٓ أ ُبَوا سورة ] ﴾لَِّي 

واملعىن: لريبوا ذلك الذي , ردا على الراب ونصبوا الفعل بالم كي ألنه واحد [39: الروم
 .(7)تعطونه

 ليذيقهم
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ْ ﴿ :(1)خبلفه قراءة روح وقنبل ِي َعِملُوا على  [41: الرومسورة ] ﴾َِلُِذيَقُهم َبع َض ٱَّلَّ
 .(2)اإلخبار من هللا عن نفسه

ْ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا روح وقنبل يف وجه ِي َعِملُوا سورة ] ﴾َِلُِذيَقُهم َبع َض ٱَّلَّ

 .(4)على لفظ الغيبة [41: الروم

 آاثر

ِ ﴿ :(5)وشعبة وأيب جعفرقراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو  َِت ٱّللَّ ثَرِ رَح 
َ
: الرومسورة ] ﴾أ

على التوحيد ألنه ملا أضيف إىل مفرد أفرد ألتلف الكالم وألن الواحد يدل على  [50
 .(6)اجلمع

َِت ﴿ :(7)قراءة ابن عامر وحفص ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر َءاَثٰرِ رَح 
 ِ ومل يؤنث , وهو املطر اجلمع لكثرة ما تؤثر الرمحة يف األرضعلى  [50: الرومسورة ] ﴾ٱّللَّ

 .(8)الفعل بعده: كيف حيي األرض على تقدير أن الفاعل يف حيي هو هللا

 ضعفا, ضعف
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ف  ﴿ [54: املوضعني: الرومسورة ] ﴾َضع ف  ﴿ :(1)قراءة شعبة ومحزة وحفص خبلفه  ﴾اَضع 

 .(2)لغتان: كالَفقر والُفقر [54: الرومسورة ]

: املوضعني: الرومسورة ] ﴾ُضع ف  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا شعبة ومحزة وحفص يف وجه

ف  ﴿ [54  .(4)لغتان: كالَفقر والُفقر [54: الرومسورة ] ﴾اُضع 

 ال ينفع

ِذَرُتُهم  ﴿ :(5)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر ْ َمع  ِيَن َظلَُموا  ﴾َلَّ يَنَفُع ٱَّلَّ

محال على العذر وهو مذكر ألن املعذرة والعذر سواء وألنه قد فرق بني  [57: الرومسورة ]
 .(6)املؤنث وفعله ابملفعول

ِيَن ﴿ :(7)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ويعقوب َلَّ تَنَفُع ٱَّلَّ
ِذَرُتُهم    .(8)على أتنيث لفظ املعذرة [57: الرومسورة ] ﴾َظلَُمواْ َمع 
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 لقمانسورة 

 ورمحة

َة  ى ُهد  ﴿ :(1)قراءة محزة ِسننَِي  َورَح  على إضمار مبتدأ  [3: لقمانسورة ] ﴾٣ّلِل ُمح 
 .(2)تقدير: هو هدى ورمحة, وجعل هدى خرب وعطف عليه ورمحة

َة  ى ُهد  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا محزة ِسننَِي  َورَح  على  [3: لقمانسورة ] ﴾٣ّلِل ُمح 
نصب على احلال من الكتاب وعطف عليه ورمحة فنصبها على جعل هدى يف موضع 

 .(4)احلال تقديره: هاداي ورامحا للمؤمنني

 ويتخذها

سورة ] ﴾َوَيتَِّخَذَها﴿ :(5)قراءة حفص ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر

عطفا على ليضل ألنه أقرب إليه والضمري يف ويتخذها يعود على سبيل هللا أو  [6: لقمان
 .(6)اآلايت

 ﴾َوَيتَِّخُذَها﴿ :(7)قراءة انفع وابن كثر وأيب عمرو وابن عامر وشعبة وأيب جعفر

عطفا على يشرتي أو على القطع ويكون الضمري يف يتخذها يعود على  [6: لقمانسورة ]
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 .(1)سبيل هللا أو اآلايت أو األحاديث

 وال تصعر

َك ﴿ :(2)قراءة ابن كثري وابن عامر وعاصم وأيب جعفر ويعقوب َوََل تَُصّعِر  َخدَّ
 .(3)حكى سيبويه: أن صاعر وصعر مبعىن, لغتان [18: لقمانسورة ] ﴾لِلنَّاِس 

َك َوََل تَُصٰ ﴿ :(4)قراءة انفع وأيب عمرو ومحزة والكسائي وخلف العاشر عِر  َخدَّ
 .(5)حكى سيبويه: أن صاعر وصعر مبعىن, لغتان [18: لقمانسورة ] ﴾لِلنَّاِس 

 نعمه

َبَغ َعلَي ُكم  نَِعَمُهۥ﴿ :(6)وأيب عمرو وحفص وأيب جعفر قراءة انفع س 
َ
سورة ] ﴾ِهَرة  َظٰ َوأ

 .(7)ألن نعم هللا ال حتصى كثرة, على اجلمع [20: لقمان

 :(8)قراءة ابن كثري وابن عامر وشعبة ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
َبَغ َعلَي ُكم  نَِعَمة  ﴿ س 
َ
على اإلفراد ألن املفرد يف هذا يدل على  [20: لقمانسورة ] ﴾ِهَرة  َظٰ  َوأ
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 .(1)اجلمع وقيل: املراد اإلسالم فهذا يدل على التوحيد

 ميده والبحر

هُۥ﴿ :(2)قراءة أيب عمرو ويعقوب َر َيُمدُّ َح  ق َلٰم  َوٱۡل 
َ
ۡرِض ِمن َشَجَرة  أ

َ نََّما ِِف ٱِل 
َ
 ﴾َولَو  أ

 .(3)واخلرب: أقالمعطفا على اسم إن وهو ما  [27: لقمانسورة ]

ق َلٰم  ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو ويعقوب
َ
ۡرِض مِن َشَجَرة  أ

َ نََّما ِِف ٱِل 
َ
َولَو  أ

هُۥ ُر َيُمدُّ َح  واجلملة خرب , على االستئناف فرفع ابالبتداء وميده اخلرب [27: لقمانسورة ] ﴾َوٱۡل 
 .(5)أن
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 سورة السجدة

 خلقهكل شيء 

ء  ﴿ :(1)ومحزة والكسائي وخلف العاشر قراءة انفع وعاصم َسَن ُكَّ ََش  ح 
َ
ِٓي أ ٱَّلَّ

ۥ   على أنه فعل ماض صفة لـ شيء أو لـ كل واهلاء تعود على  [7: السجدةسورة ] ﴾َخلََقُه
 .(2)املوصوف على شيء أو كل

ِ ﴿ :(3)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ويعقوب َسَن ُكَّ ٱَّلَّ ح 
َ
ٓي أ

ء  َخل   ۥ  ََش  على أنه مصدر عمل فيه ما دل عليه الكالم املتقدم كأن  [7: السجدةسورة ] ﴾َقُه
قوله أحسن كل شيء دل على خلق كل شيء خلقا ومعناه: أتقن كل شيء خلقه 
واهلاء تعود على اسم هللا أو على كل وجيوز نصب خلقه على البدل من كل والتقدير: 

 .(4)وأحكمهأحسن خلق كل شيء أي: أتقنه 

 هلم أخفيما 

ِِف لَُهم﴿ :(5)قراءة محزة ويعقوب خ 
ُ
ٓ أ ا س  مَّ لَُم َنف  على  [17: السجدةسورة ] ﴾فَََل َتع 

جعل اهلمزة للمخرب عن نفسه فهو فعل مستقبل سكنت الياء فيه الستثقال الضم عليها 
وما يف هذه , فهو إخبار من هللا عن نفسه أبنه أخفى عن أهل اجلنة ما تقر به أعينهم

القراءة استفهام يف موضع نصب بـ أخفي واجلملة يف موضع نصب بـ تعلم سدت مسد 
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 .(1)املفعولني

ِِفَ لَُهم﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا محزة ويعقوب خ 
ُ
آ أ س  مَّ لَُم َنف  : السجدةسورة ] ﴾فَََل َتع 

زيد وهني على جعل الفعل ماضيا مل يسم فاعله ففتح الياء كما تقول: أعطي  [17
ويف أخفي , وما يف هذه القراءة استفهام يف موضع رفع ابالبتداء وما بعدها اخلرب, عمرو

ضمري يقوم مقام الفاعل يعود على ما واجلملة يف موضع نصب بـ تعلم سدت مسد 
 .(3)املفعولني

 ملا

ْ  ﴿ :(4)قراءة محزة والكسائي ورويس وا الالم على جعل  [24: السجدةسورة ] ﴾لَِما َصََبُ
 .(5)الم جر وما والفعل مصدرا والتقدير: جعلناهم أئمة لصربهم

ْ  ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي ورويس وا ا َصََبُ  [24: السجدةسورة ] ﴾لَمَّ

على جعل ملا اليت فيها معىن اجملازاة كما تقول: أحسنت إليك ملا جئتين والتقدير: ملا 
وقيل: ملا مبعىن الظرف أي مبعىن: حني أي: جعلناهم , صربوا على الطاعة جعلناهم أئمة

 .(7)أئمة حني صربوا
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 سورة األحزاب

 مبا تعملون 

َملُوَن َخبِي  ﴿ :(1)قراءة أيب عمرو َملُوَن يَ بَِما ﴿ [2: األحزابسورة ] ﴾٢ا بَِما َيع  ع 
تطعهم إن هللا كان ردمها على ذكر املنافقني قبله والتقدير: ال  [9: األحزابسورة ] ﴾٩بَِصًيا

 .(2)مبا يعملون خبريا

َملُوَن َخبِي  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو بَِما ﴿ [2: األحزابسورة ] ﴾٢ا بَِما َتع 
َملُوَن بَِصًيا  .(4)على املخاطبة [9: األحزابسورة ] ﴾٩َتع 

 تظاهرون

مثل: تقاتلون من التاء للخطاب  [4: األحزابسورة ] ﴾تَُظِٰهُرونَ ﴿ :(5)قراءة عاصم
وقوهلم , وهو كله على معىن واحد مشتق من الظهر, فاعل تفاعل والتاء للخطاب

 البقرةالظهار يدل على ضم التاء ألنه مصدر ظاهر فأما قوله: تظاهرون وتظاهرا يف 
 .(6)والتحرمي فهو من املظاهرة وهي املعاونة وليس من الظهر

أصله:  [4: األحزابسورة ] ﴾تََظَٰهُرونَ ﴿ :(7)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر
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 .(1)البقرةتتظاهرون مث حذف إحدى التاءين كـ تساءلون وكـ تظاهرون يف 

َٰهُرونَ ﴿ :(2)قراءة ابن عامر أصله: تتظاهرون غري أنه أدغم  [4: األحزابسورة ] ﴾تَظَّ
 .(3)البقرةالتاء الثانية يف الظاء ومل حيذفها كـ تساءلون وتظاهرون يف 

ُرونَ ﴿ :(4)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر ويعقوب هَّ : األحزابسورة ] ﴾َتظَّ

وأصله: يتظهرون على وزن: تفعلون مث أدغمت التاء الثانية يف الظاء فوقع التشديد  [4
 .(5)لذلك وحسن اإلدغام ألنك تنقل حرفا إىل حرف أقوى

 السبيال, الرسوال, الظنوان 

ُنونَا ﴿ :(6)عامر وشعبة وأيب جعفرقراءة انفع وابن  ِ ٱلظُّ سورة ] ﴾١٠َوَتُظنُّوَن بِٱّللَّ
َنا ٱلرَُّسوََل ﴿ [10: األحزاب َطع 

َ
بِيََل ﴿ [66: األحزابسورة ] ﴾٦٦َوأ َضلُّونَا ٱلسَّ

َ
سورة ] ﴾٦٧فَأ

 .(7)اتباعا للخط وتشبيها ابلقوايف حيث كانت كلها مقاطع الكالم [67: األحزاب

ْ َوتَ ﴿ :(8)ومحزة ويعقوب قراءة أيب عمرو ُنونَا ِ ٱلظُّ  [10: سورة األحزاب] ﴾١٠ ُظنُّوَن بِٱّللَّ
َنا ٱلرَُّسوََلْ ﴿ َطع 
َ
بِيََلْ ﴿ [66: سورة األحزاب] ﴾٦٦ َوأ َضلُّونَا ٱلسَّ

َ
 [67: األحزابسورة ] ﴾ ٦٧ فَأ

حذف األلف يف الوقف على إجراء الوقف جمرى الوصل فحذف يف الوقف كما حذف 
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 .(1)ألن األلفات ال أصل هلا إمنا جيء هبا على التشبيه ابلقوايفيف الوصل 

۠ ﴿ :(2)قراءة ابن كثري وحفص والكسائي وخلف العاشر ُنونَا ِ ٱلظُّ  ﴾١٠َوَتُظنُّوَن بِٱّللَّ
َنا ٱلرَُّسوََل۠ ﴿ [10: األحزابسورة ] َطع 

َ
بِيََل۠ ﴿ [66: األحزابسورة ] ﴾ ٦٦َوأ َضلُّونَا ٱلسَّ

َ
سورة ] ﴾ ٦٧فَأ

 .(3)إذ ال أصل لأللف فيه كله, على األصل [67: األحزاب

 ال مقام

على أنه اسم مكان على  [13: األحزابسورة ] ﴾ََل ُمَقاَم لَُكم  ﴿ :(4)قراءة حفص
وجيوز أن يكون , معىن: ال موضع قيام لكم كما قال: مقام إبراهيم أي: موضع قيامه

 .(5)مصدرا من أقام على معىن: ال إقامة لكم

على أنه  [13: األحزابسورة ] ﴾ََل َمَقاَم لَُكم  ﴿ :(6)كل القراء عدا حفص  قراءة
 .(7)مصدر قام قياما ومقاما وجيوز أن يكون اسم مكان

 آلتوها

تَو َها﴿ :(8)قراءة انفع وابن كثري وأيب جعفر وابن ذكوان خبلفه
َ
 [14: األحزابسورة ] ﴾َِل
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 .(1)من اجمليء على معىن: جلاؤوها

عمرو وابن عامر خبلف عن ابن ذكوان وعاصم ومحزة والكسائي قراءة أيب 
من اباب اإلعطاء على معىن:  [14: األحزابسورة ] ﴾ٓأَلتَو َها﴿ :(2)ويعقوب وخلف العاشر

أي: مل ميتنعوا منها أي: لو قيل هلم كونوا على املسلمني لفعلوا , ألعطوها السائلني
 .(3)ذلك

 يسألون

ـٰ  ﴿ :(4)قراءة رويس ۢنَبآئُِكم    لُونَ   ـَ يَسَّ
َ
على أنه من  [20: األحزابسورة ] ﴾َعن  أ
 .(5)يتساءلون فأدغم أي: يسأل بعضهم بعضا

ۢنَبآئُِكم     َ يَس  ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا رويس
َ
 .(7) [20: األحزابسورة ] ﴾لُوَن َعن  أ

 أسوة

َوةٌ ﴿ :(8)قراءة عاصم س 
ُ
 .(9)لغتان [6, 4: املمتحنة, 21: األحزابسورة ] ﴾أ
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َوةٌ ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا عاصم  .(2)لغتان [6, 4: املمتحنة, 21: األحزابسورة ] ﴾إِس 

 يضاعف هلا العذاب

على  [30: األحزابسورة ] ﴾َضّعِف  لََها ٱل َعَذاَب نُّ ﴿ :(3)قراءة ابن كثري وابن عامر
 .(4)ونصب العذاب بوقوع الفعل عليه, اإلخبار من هللا عن نفسه بذلك

 [30: األحزابسورة ] ﴾يَُضعَّف  لََها ٱل َعَذاُب ﴿ :(5)قراءة أيب جعفر وأيب عمرو ويعقوب

على ما مل يسم فاعله والفاعل يف املعىن هو هللا وأقيم العذاب مقام الفاعل فرفع وهو من 
 .(6)ضعَّف قيل هو لغة وقيل فيه معىن التكثري

 ﴾يَُضَٰعف  لََها ٱل َعَذاُب ﴿ :(7)قراءة انفع وعاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر

 .(8)من ضاعف [30: األحزابسورة ]

 نؤهتا, وتعمل

َمل  َصٰلِح  ﴿ :(9)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر َرَهاا يُ َوَيع  ج 
َ
ٓ أ تَِها سورة ] ﴾ؤ 
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ومحل يؤهتا: على اإلخبار عن , محال على تذكري لفظ من ألن لفظها مذكر [31: األحزاب
 .(1)هللا لتقدم ذكره

َمل  َصٰلِح  ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر تَِهآ َوَتع  ا نُّؤ 
َرَها ج 

َ
محل الفعل األول على معىن من ألن من يراد به املؤنث وهو  [31: األحزابسورة ] ﴾أ

فهو خروج من خطاب , ونؤهتا: على اإلخبار من هللا عن نفسه, خطاب لنساء النيب
 .(3) النفسإىل إخبار عن 

 وقرن

نَ ﴿ :(4)قراءة انفع وعاصم وأيب جعفر على أنه لغة يف  [33: األحزابسورة ] ﴾َوقَر 
, فيكون األصل: وأقررن يف بيوتكن, قررن يف املكان يقال فيها: قررت يف املكان أقر

 .(5)وقيل: مشتقة من قررت به عينا أقر وليس املعىن على هذا

نَ ﴿ :(6)وأيب جعفرقراءة كل القراء عدا انفع وعاصم  على  [33: األحزابسورة ] ﴾َوقِر 
أنه من الوقار فهو مثل: عدن وزن ألنه حمذوف الفاء وأصله واوقرن من وقر يقر مثل 

فلما وقعت الواو بني ايء وكسرة , وعد يعد وأصل يقر يوقر كما أن أصل يعد يوعد
املكان يقر على وجيوز أن تكون مشتقة من القرار وهو السكون يقال: قر يف , حذفت

فعل يفعل فيكون األصل: وقرن واقررن فتحذف الراء االوىل استثقاال للتضعيف بعد أن 
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وقيل: إهنم , تلقى حركتها على القاف فتنكسر القاف فيستغىن حبركتها عن ألف الوصل
أبدلوا من الراء األوىل ايء كما فعلوا يف قرياط ودينار فصارت الياء مكسورة كما كانت 

كسورة واستثقلت الكسرة عليها فألقيت على القاف وحذفت الياء لسكوهنا الراء م
 .(1)وسكون الراء بعدها

 يكون هلم

َِيَةُ ﴿ :(2)قراءة هشام وعاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر ن يَُكوَن لَُهُم ٱَخ 
َ
 ﴾أ

اخلرية للتفريق بني املؤنث وفعله بـ هلم وألنه أتنيث غري حقيقي وألن  [36: األحزابسورة ]
 .(3)واالختيار سواء فحمل على املعىن

ن تَُكوَن ﴿ :(4)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن ذكوان وأيب جعفر ويعقوب
َ
أ

َِيَةُ   .(5)على أتنيث لفظ اخلرية [36: األحزابسورة ] ﴾لَُهُم ٱَخ 

 وخامت

به النبيون على معىن أن النيب ختم  [40: األحزابسورة ] ﴾وََخاَتمَ ﴿ :(6)قراءة عاصم
 .(7)فال فعل له يف ذلك, فمعناه: آخر النبيني
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على أنه فاعل من  [40: األحزابسورة ] ﴾وََخاتِمَ ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا عاصم
 .(2)اخلتم فهو ختم النبيني فالنيب فاعل

 ال حيل

دُ َلَّ ََتِ ﴿ :(3)قراءة أيب عمرو ويعقوب  [52: األحزابسورة ] ﴾لُّ لََك ٱلّنَِسآُء ِمن  َبع 

 .(4)النساءلتأنيث اجلماعة وأتنيث معىن 

دُ ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو ويعقوب سورة ] ﴾َلَّ ََيِلُّ لََك ٱلّنَِسآُء ِمن  َبع 

 .(6)لتذكري اجلمع وللتفريق بني اجلمع وفعله [52: األحزاب

 سادتنا

َنا َساَدٰ ﴿ :(7)قراءة ابن عامر ويعقوب َطع 
َ
ِ أ على اجلمع فهو  [67: األحزابسورة ] ﴾َنات

مجع اجلمع على إرادة التكثري لكثرة من أضلهم فهو مجع: سادة مجع مسلم ابأللف 
 .(8)والتاء
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َنا َساَدَتَنا﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا ابن عامر ويعقوب َطع 
َ
 [67: األحزابسورة ] ﴾أ

 .(2)على أنه مجع سيد فهو يدل على القليل والكثري ألنه مجع مكسر

 لعنا كبريا

ن  ﴿ :(3)قراءة عاصم وهشام خبلفه على أنه  [68: األحزابسورة ] ﴾ ٦٨ا ا َكبِي  َوٱل َعن ُهم  لَع 
 .(4)من الكرب مثل العظم يف املعىن

ن  ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا عاصم ووجه هلشام : األحزابسورة ] ﴾ ٦٨ا ا َكثِي  َوٱل َعن ُهم  لَع 

 .(6)أهنم يلعنون مرة بعد مرةعلى أنه من الكثرة على  [68
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 سورة سبأ

 عامل الغيب

تِيَنَُّكم  َعٰلُِم ٱل َغي ِبن ﴿ :(1)قراءة انفع وابن عامر وأيب جعفر ورويس
 
سورة ] ﴾َوَرّبِ ََلَأ

أو على , على معىن: هو عامل فرفعه على خرب ابتداء حمذوف, على وزن فاعل [5: سبأ
وفاعل أكثر يف الكالم من , ال يعزب عنهاالبتداء واخلرب حمذوف أو يكون اخلرب: 

 .(2)فعال

تِيَنَُّكم  َعٰلِِم ﴿ :(3)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وعاصم وروح وخلف العاشر
 
َوَرّبِ ََلَأ

 .(4)على وزن فاعل لكثرة استعماهلم فاعل يف الصفات [5: سبأسورة ] ﴾ٱل َغي ِبن 

ٰ َوَرّبِ ﴿ :(5)قراءة محزة والكسائي تِيَنَُّكم  َعلَّ
 
على وزن  [5: سبأسورة ] ﴾ِم ٱل َغي ِبن ََلَأ
وابخلفض على أنه نعت هلل يف قوله: احلمد , فعال الذي للمبالغة يف العلم ابلغيب وغريه

 .(6)هلل

 رجز أليم

َِلم  ﴿ :(7)قراءة ابن كثري وحفص ويعقوب
َ
ز  أ : اجلاثية, 5: سبأسورة ] ﴾لَُهم  َعَذاب  ّمِن رِّج 
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على تقدير: عذاب أليم من رجز وفيه بعد ألن الرجز هو , على النعت للعذاب [11
 .(1)العذاب فيصري التقدير: عذاب أليم من عذاب فهذا معىن غري متمكن

َِلم  لَُهم  َعذَ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وحفص ويعقوب
َ
ز  أ  ﴾اب  ّمِن رِّج 

للرجز وتقديره: هلم عذاب من عذاب أليم أي: من على النعت  [11: اجلاثية, 5: سبأسورة ]
 .(3)هذا الصنف من أصناف العذاب ألن العذاب بعضه آمل من بعض

 نشأ, خنسف

 َي ِسف  ﴿ :(4)قراءة محزة والكسائي وخلف
 
قِط  ﴿ [9: سبأسورة ] ﴾إِن يََشأ و  يُس 

َ
سورة ] ﴾أ

 .(5)على اإلخبار عن هللا تعاىل [9: سبأ

 ََن ِسف  ﴿ :(6)محزة والكسائي وخلف العاشرقراءة كل القراء عدا 
 
ََّشأ سورة ] ﴾إِن ن

قِط  ﴿ [9: سبأ و  نُس 
َ
 .(7)على اإلخبار من هللا عن نفسه [9: سبأسورة ] ﴾أ

 الريح

, على االبتداء واجملرور قبله: اخلرب [12: سبأسورة ] ﴾َولُِسلَي َمَٰن ٱلّرِيحُ ﴿ :(8)قراءة شعبة
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ألن الريح ملا سخرت له صارت كأهنا يف قبضته إذ عن أمره تسري فأخرب عنها أهنا يف 
 .انتبه لالم, (1)ملكه إذ هو مالك أمرها يف سريها

على إضمار:  [12: سبأسورة ] ﴾َولُِسلَي َمَٰن ٱلّرِيحَ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا شعبة
على احلقيقة إمنا ملك تسخريها وسخران لسليمان الريح ألهنا سخرت له وليس مبالكها 

 .(3)أبمر هللا

 منسأته

ۥ  ﴿ :(4)قراءة انفع وأيب عمرو وأيب جعفر ُكُل مِنَساتَُه
 
على إبدال  [14: سبأسورة ] ﴾تَأ

وكان األصل أن جتعل بني بني , اهلمزة ألفا حكاه سيبويه يف هذا فأصله اهلمز من نسأه
من نس اإلبل إذا  على وزن مفعلةوقيل: هي , لكن البدل يف هذا حمكي عن العرب

 .(5)ساقها وهو بعيد

 ﴿ :(6)قراءة ابن ذكوان
 
ُكُل ِمنَسأ

 
ۥ  تَأ بعيد يف اجلواز ألنه إمنا  [14: سبأسورة ] ﴾تَُه

جيوز اإلسكان لالستثقال لطول الكلمة وهذا غري مشهور يف اللغات إمنا يوجد يف 
 .(7)الشعر
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ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف قراءة ابن كثري وأيب عمرو وهشام وعاصم 
ۥ  ﴿ :(1)العاشر تَُه

َ
ُكُل مِنَسأ

 
وحكى , على األصل ألن أصله اهلمز [14: سبأسورة ] ﴾تَأ

سيبويه يف تصغري العصا منيسئة ابهلمز قال: تردها إىل أصلها وال جتعل البدل فيها الزما 
 .(2)وقالوا يف مجعها: مناسئ ابهلمز

 تبينت

لَُموَن ٱل َغي َب ﴿ :(3)قراءة رويس ن لَّو  ََكنُواْ َيع 
َ
نُّ أ ِ
على البناء  [14: سبأسورة ] ﴾تُبُّيَِنِت ٱۡل 

 واضحة وهي ابلنصب, اجلن للمفعول وهي مؤيدة ملا نقله النحاس من قراءة بعضهم
 .(4)اجلن من أيضا بدل كانوا: لو وأن ,اجلن اإلنس تبينت: أي

لَُموَن ٱل َغي َب ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا رويس ن لَّو  ََكنُواْ َيع 
َ
نُّ أ ِ
: سبأسورة ] ﴾تَبَيََّنِت ٱۡل 

 على البناء للفاعل مسندا للجن وفيه أتويالت:  [14

 وتبني ,وابن ظهر: أي اجلن أمر تبني: تقديره مضاف حذف على أنه: أحدها
 جيوز مما وكان مقامه, إليه املضاف وأقيم املضاف, حذف فلما الزما, ابن مبعىن أييت

 من بدال مرفوعا املصدر بتأويل كانوا لو أن: وقوله, التأنيث عالمة أحلقت فعله, أتنيث
 .جهلهم ظهر: أي العذاب يف لبثوا ملا الغيب علموا لو كوهنم ظهر: واملعىن ,اجلن

 حذف إىل حاجة وال ,فاعل :واجلن ,أيضا وظهر ابن :مبعىن تبني أن: الثاين
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 ألهنم للناس؛ جهلهم للجن ظهر: واملعىن ,حتريره تقدم كما بدل :كانوا لو وأن مضاف
 .جهله زيد ابن: كقولك بذلك, الناس يومهون كانوا

 ضعفتهم, ابجلن املراد يكون وحينئذ وعلم, أدرك :مبعىن متعد هنا تبني أن: الثالث
 املردة أن وذلك به, مفعول :كانوا لو وأن ومردهتم, كبارهم :كانوا وابلضمري يف

 عليه سليمان خر فلما ,الغيب يعلمون أهنم ضعفاءهم يومهون كانوا اجلن من والرؤساء
 لو منهم الرؤساء أن اجلن من السفلة تبينت العمل, يف عاما بعده مكثوا ميتا, السالم
 .(1)العذاب يف مكثوا ما ادعوا كما الغيب يعلمون كانوا

 مسكنهم

َكنِِهم  ﴿ :(2)قراءة حفص ومحزة على اجلمع ألنه ملا كان لكل  [15: سبأسورة ] ﴾َمس 
وكسر الكاف: على أنه مما خرج على األصل مساعا , واحد منهم مسكن وجب اجلمع

وقد جاء ذلك يف أحرف حمفوظة منها املسجد , يف املصدر والفعل على: فَعل يفُعل
وقد جعل سيبويه املسجد امسا للبيت ومل جيعله مصدرا حني رآه خرج عن , واملطلع

واألخفش يقول: املسكن ابلكسر لغة مستعملة وهي يف املسجد كثرية والفتح , لاألص
 .(3)يف املسجد لغة أهل احلجاز وهي قليلة االستعمال عنده

ِكنِِهم  ﴿ :(4)قراءة الكسائي وخلف العاشر على التوحيد على  [15: سبأسورة ] ﴾َمس 

                                                           
 . 168, 9/167انظر: الدر املصون ( 1)
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 .(1)فاستغىن به عن اجلمعمعىن السكىن فهو مصدر يدل على القليل والكثري من جنسه 

 :(2)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ويعقوب
على املستعمل املعروف ألن املصدر من فَعل يفُعل أييت أبدا  [15: سبأسورة ] ﴾ِكنِِهم  َمَسٰ ﴿

 .(3)ابلفتح حنو: املقَعد واملدَخل واملخرَج فهو أصل الباب

 أكل مخط

ُكِل ََخ ط  ﴿ :(4)عمرو ويعقوبقراءة أيب 
ُ
مبعىن: , على اإلضافة [16: سبأسورة ] ﴾أ
فاألكل اجلىن وهو الثمر واخلمط كل شجرة مرة , من مخط كـ ثوب خز أي: من خز

 .(5)الثمرة ذات شوك

ك  ﴿: (6)قراءة انفع وابن كثري
ُ
 .(7) [16: سبأسورة ] ﴾ل  ََخ ط  أ

ُكل  ََخ ط  ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو ويعقوب
ُ
على أنه  [16: سبأسورة ] ﴾أ

ومل حيسن أن , جر وهو اخلمطني أن األكل وهو الثمر من هذا الشفب, عطف بيان
يكون بدال ألنه ليس األول وال هو بعضه ومل حيسن أن يكون نعتا ألن اخلمط اسم 
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 .(1)شجر فهو ال ينعت به

 جنازي إال الكفور

 نَُجٰزِٓي إَِلَّ ﴿ :(2)وخلف العاشرقراءة حفص ومحزة والكسائي ويعقوب 
وََهل 

والكفور منصوب بوقوع , على اإلخبار من هللا عن نفسه [17: سبأسورة ] ﴾ ١٧ٱل َكُفوَر 
 .(3)الفعل عليه وهو جنازي

إَِلَّ  ىٰٓ َوَهل  يَُجٰزَ ﴿ :(4)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة وأيب جعفر
على بناء الفعل للمفعول فرفع الكفور ألنه مفعول مل يسم  [17: سبأسورة ] ﴾ ١٧ٱل َكُفوُر 

 .(5)فاعله

 ربنا ابعد

وبعد , على الرفع على االبتداء [19: سبأسورة ] ﴾َفَقالُواْ َربَُّنا َبَٰعدَ ﴿ :(6)قراءة يعقوب
على اخلرب املاضي على أنه شكوى من بعد األسفار اليت , فعل ماض خرب املبتدأ

 .(7)طلبوها
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ْ َربََّنا بَ ﴿ :(1)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وهشام حكى  [19: سبأسورة ] ﴾د  ّعِ َفَقالُوا
 .(3)والنصب على النداء, (2)سيبويه ضاعف وضعف مبعىن

 :(4)قراءة انفع وابن ذكوان وعاصم ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر
ْ َربََّنا َبٰعِد  ﴿ والنصب على النداء والفعل على , (5)فاعلعلى وزن  [19: سبأسورة ] ﴾َفَقالُوا

 .(6)الطلب من املفاعلة مبعىن الثالثي

 صدق

َق ﴿ :(7)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر  [20: سبأسورة ] ﴾َولََقد  َصدَّ

 .(8)على تعدية صدق إىل الظن فنصبه به على معىن: أن إبليس صدق ظنه فصار يقينا

 ﴾َولََقد  َصَدَق ﴿ :(9)عمرو وابن عامر وأيب جعفر ويعقوبقراءة انفع وابن كثري وأيب 

على عدم تعدية صدق إىل مفعول لكنه نصب ظنه على الظرف أي:  [20: سبأسورة ]
 .(10)صدق يف ظنه حني اتبعوه
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 أذن له

ۥ  ﴿ :(1)قراءة أيب عمرو ومحزة والكسائي وخلف العاشر ذَِن ََلُ
ُ
 [23: سبأسورة ] ﴾لَِمن  أ

 .(2)للمفعول فقام املخفوض وهو له مقام الفاعلعلى بناء الفعل 

ۥ  ﴿ :(3)قراءة انفع وابن كثري وابن عامر وعاصم وأيب جعفر ويعقوب ذَِن ََلُ
َ
 ﴾لَِمن  أ

 .(4)على البناء للفاعل وهو هللا جل ذكره [23: سبأسورة ]

 فزع

َع َعن قُلُوبِِهم  ﴿ :(5)قراءة ابن عامر ويعقوب بناء الفعل على  [23: سبأسورة ] ﴾فَزَّ
للفاعل ففيه ضمري الفاعل عائد على اسم هللا واملعىن: حىت إذا جلى هللا الفزع عن 

 .(6)قلوب املالئكة أي: أزاله

على  [23: سبأسورة ] ﴾فُّزَِع َعن قُلُوبِِهم  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن عامر ويعقوب
 .(8)قلوهبمبناء الفعل للمفعول فأقيم اجملرور مقام الفاعل وهو عن 

 جزاء الضعف
                                                           

 . 5/1863انظر: النشر ( 1)
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 . 2/207انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1864, النشر 6/115انظر: الكامل ( 5)

 . 2/206انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1864, النشر 6/116انظر: الكامل ( 7)

 . 2/206انظر: الكشف ( 8)



555 

 

ُف ﴿ :(1)قراءة رويس ع  ْوَلٰٓئَِك لَُهم  َجَزآًء ٱلّضِ
ُ
على احلال والعامل  [37: سبأسورة ] ﴾فَأ

 .(2)فيها االستقرار وهذه كقوله: فله جزاء احلسىن فيمن قرأ بنصب جزاء يف الكهف

ْوَلٰٓئَِك لَُهم  َجَزآُء ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا رويس
ُ
ِف فَأ ع  على  [37: سبأسورة ] ﴾ٱلّضِ

 .(4)أنه مصدر مضاف ملفعوله أي: جيازيهم الضعف

 الغرفات

ألنه يدل على , على التوحيد [37: سبأسورة ] ﴾فَِت َوُهم  ِِف ٱل ُغر  ﴿ :(5)قراءة محزة
 .(6)اجلمع وهو اسم للجنس

على اجلمع ألن  [37: سبأسورة ] ﴾َوُهم  ِِف ٱل ُغُرَفٰتِ ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا محزة
واجلمع ابأللف والتاء أصله اجلمع , أصحاب الغرف مجاعات كثرية فلهم غرف كثرية

 .(8)القليل لكن جيوز أن يكون مجع اجلمع فيدل على الكثرة فيكون مجع: غرف

 التناوش
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ٓ ٱَلَّنَ ﴿ :(1)قراءة أيب عمرو وشعبة ومحزة والكسائي وخلف العاشر : سبأسورة ] ﴾ُش ؤُ ا

, مشتق من أنش إذا طلب فاملعىن: وكيف هلم طلب اإلميان يف اآلخرةعلى أنه  [52
وجيوز أن يكون مشتقا من انش ينوش إذا تناول لكن ملا انضمت الواو أبدلوا منها مهزة 

 .(2)فيكون املعىن: وكيف هلم تناول اإلميان من مكان بعيد وهو اآلخرة

سورة ] ﴾ٱَلََّناُوُش ﴿ :(3)بقراءة انفع وابن كثري وابن عامر وحفص وأيب جعفر ويعقو 

 .(4)على أنه من انش ينوش إذا تناول [52: سبأ
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 سورة فاطر

 غري هللا

ِ ﴿ :(1)قراءة محزة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر ِ ٱّللَّ  ِمن  َخٰلِق  َغي 
 ﴾َهل 

, على أنه نعت لـ خالق على اللفظ ويرزقكم خرب االبتداء وهو خالق [3: فاطرسورة ]
 .(2)يكون اخلرب حمذوفا أي: هل خالق رازق غري هللا موجودوجيوز أن 

 ِمن  َخٰلِق  ﴿ :(3)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وعاصم ويعقوب
َهل 

 ِ ُ ٱّللَّ على أنه نعت لـ خالق على املوضع والتقدير: هل خالق غري هللا  [3: فاطرسورة ] ﴾َغي 
وجيوز أن ترفع غري على , خالق غري هللا موجودويكون اخلرب يرزقكم أو حمذوفا أي: هل 

 .(4)أنه خرب اخلالق ألن خالقا مبتدأ

 تذهب نفسك

ۚ   ﴿ :(5)قراءة أيب جعفر ٰ َسَك َعلَي ِهم  َحَسَر هِب  َنف  على إسناد  [8: فاطرسورة ] ﴾فَََل تُذ 
 .(6)الفعل إللى ضمري املخاطب ونفسك مفعول به
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ۚ   ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر ٰ ُسَك َعلَي ِهم  َحَسَر َهب  َنف  : فاطرسورة ] ﴾فَََل تَذ 

 .(2)على إسناد الفعل لـ نفسك أي: ال تتعاط أسباب ذلك [8

 وال ينقص

على البناء  [11: فاطرسورة ] ﴾َوََل يَنُقُص ِمن  ُعُمرِهِۦٓ ﴿ :(3)قراءة روح ورويس خبلفه
 .(4)للفاعل

 [11: فاطرسورة ] ﴾َوََل يُنَقُص مِن  ُعُمرِهِۦٓ ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا روح ووجه لرويس

(6). 

 جنزي كل كفور

على لفظ الغيبة  [36: فاطرسورة ] ﴾٣٦َكُفور   ُكُّ  َكَذٰلَِك َُي َزيٰ ﴿ :(7)قراءة أيب عمرو
 .(8)ورفع كل ألنه أقيم مقام الفاعل وبىن الفعل للمفعول

                                                           
والباقون  ﴾َعلَي ِهم  ﴿, وقرأ محزة ويعقوب بضم اهلاء يف 5/1866, النشر 6/123انظر: الكامل ( 1)

 بكسرها.

 . 9/214انظر: الدر املصون ( 2)
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 َكُفور  لَِك َكَذٰ ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو
 [36: فاطرسورة ] ﴾٣٦جَن زِي ُكَّ

 .(2)على بناء الفعل للفاعل وهو هللا فهو إخبار من هللا عن نفسه

 بينات

ٰ َبّيَِنٰ ﴿ :(3)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وحفص ومحزة وخلف العاشر  ﴾ت  ّمِن ُه  لََعَ

 .(4)والرباهنيعلى اجلمع لكثرة ما جاء به النيب من اآلايت  [40: فاطرسورة ]

ٰ بَّيَِنت  ّمِن ُه  ﴿ :(5)قراءة انفع وابن عامر وشعبة والكسائي وأيب جعفر ويعقوب  ﴾لََعَ

على التوحيد على إرادة ما يف كتاب هللا وهو إن كان مفردا فهو دال  [40: فاطرسورة ]
 .(6)على اجلمع

 ومكر السيء

ّيِئ   ﴿ :(7)قراءة محزة َر ٱلسَّ على التخفيف ألنه استثقل الكسرة  [43: فاطرسورة ] ﴾َوَمك 
على الياء املشددة فهي مقام كسرتني والكسرة ثقيلة وهي على الياء املشددة أثقل مث  
كسرة على مهزة والكسر على اهلمز ثقيل أيضا مع ثقل الكسر يف نفسه فاجتمع أشياء 

وهو وقيل: إنه نوى الوقف على اهلمزة , وهو ضعيف ألنه حذف عالمة اإلعراب, ثقيلة
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 .(1)ضعيف ألنه لو نوى الوقف خلفف اهلمزة يف الوصل على أصله

ِّي  ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا محزة َر ٱلسَّ  .(3)على األصل [43: فاطرسورة ] ﴾َوَمك 
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 سورة يس

 تنزيل العزيز

َعزِيزِ ٱلرَِّحيِم  ﴿ :(1)قراءة ابن عامر وحفص ومحزة والكسائي وخلف العاشر
تَنِيَل ٱل 

 .(2)على املصدر [5: يسسورة ] ﴾ ٥

تَنِيُل ٱل َعزِيزِ  ﴿ :(3)قراءةانفع وابن كثري وأيب عمرو وشعبة وأيب جعفر ويعقوب
 .(4)على أنه خرب ابتداء حمذوف أي: هو تنزيل العزيز الرحيم [5: يسسورة ] ﴾ ٥ٱلرَِّحيِم 

 فعززان 

نَا بَِثالِث  ﴿ :(5)قراءة شعبة معىن: فغلبنا بثالث من قوله: على  [14: يسسورة ] ﴾َفَعَزز 
ويكون املفعول حمذوفا وهو املرسل إليهم تقديره: , وعزين يف اخلطاب أي: غلبين

 .(6)فعززانهم بثالث أي: فغلبناهم بثالث

نَا بَِثالِث  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا شعبة ز  على معىن: القوة  [14: يسسورة ] ﴾َفَعزَّ
حمذوف يعود على الرسولني أي: فقوينا املرسلني  واملفعول أيضا, أي: فقويناهم بثالث
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 .(1)برسول اثلث

 أئن ذكرمت

ْ َطٰٓئِرُُكمُ ﴿ :(2)قراءة أيب جعفر ٰىـ ۥَمَعُكمُ  ۥقَالُوا
َ
ُتمُ  نۖ أ على  [19 :يسسورة ] ﴾ۥ  ُذكِر 

وأن , (3)فـ تطريمت هو املعلول وأن ذكرمت علته,  تطريمتحذف الم العلة أي: أأَلن ذكرمت
 .وانتبه لـ ذكرمت, (4)مفعول ألجله

تُم  ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر ئِن ذُّكِر 
َ
َعُكم  أ ْ َطٰٓئِرُُكم مَّ  :يسسورة ] ﴾قَالُوا

 .انتبه لـ ذكرمت, (6)على أهنا مهزة استفهام بعدها إن الشرطية [19

 صيحة واحدة

على أن كان  [53, 29: يسسورة ] ﴾َوِٰحَدة   إِن ََكنَت  إَِلَّ َصي َحة  ﴿ :(7)قراءة أيب جعفر
ق اتء التأنيث للفصل بـ إال بل الواجب لحوكان ينبغي أن ال ت, اتمة أي: وقع وحدث

يف غري ندور واضطرار حذف التاء حنو: ما قام إال هند وقد شذ احلسن ومجاعة فقرؤوا 
 .(8)ال ترى إال مساكنهم

                                                           
 . 2/215انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1869, النشر 2/928انظر: املصباح الزاهر ( 2)

 . 9/253انظر: الدر املصون ( 3)

 . 9/54انظر: البحر احمليط ( 4)

 . 5/1869, النشر 2/928انظر: املصباح الزاهر ( 5)

 . 9/253انظر: الدر املصون ( 6)

 . 5/1869, النشر 2/928انظر: املصباح الزاهر ( 7)

 . 9/258انظر: الدر املصون ( 8)
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 [53, 29: يسسورة ] ﴾َصي َحة  َوِٰحَدة  إِن ََكنَت  إَِلَّ ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر

 .(2)على أن كان انقصة وامسها ضمري األخذة لداللة السياق عليها وصيحة خربها

 عملته أيديهموما 

ي ِديِهم   ﴿ :(3)قراءة شعبة ومحزة والكسائي وخلف العاشر
َ
: يسسورة ] ﴾َوَما َعِملَت  أ

مرادة مقدرة حنو: مما عملت على حذف اهلاء من صلة ما لطول االسم وهي  [35
 .(4)أيدينا

َوَما ﴿ :(5)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وحفص وأيب جعفر ويعقوب
ي ِديِهم   

َ
 .(6)على األصل [35: يسسورة ] ﴾َعِملَت ُه أ

 والقمر

َنُٰه َمَنازَِل ﴿ :(7)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وروح ر   [39: يسسورة ] ﴾َوٱل َقَمُر قَدَّ

وجيوز أن يكون , على القطع مما قبله واالستئناف فهو مرفوع على االبتداء وقدرانه اخلرب
 .(8)رفعه على العطف على قوهلم: وآية هلم فعطف مجلة على مجلة

                                                           
 . 5/1869, النشر 2/928انظر: املصباح الزاهر ( 1)

 . 9/258انظر: الدر املصون ( 2)

 . 5/1870, النشر 2/928انظر: املصباح الزاهر ( 3)

 . 2/216انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1870, النشر 2/928انظر: املصباح الزاهر ( 5)

 . 2/216انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1870, النشر 2/929انظر: املصباح الزاهر ( 7)

 . 2/216انظر: الكشف ( 8)
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قراءة أيب عمرو وابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وأيب جعفر ورويس وخلف 
َنُٰه ﴿ :(1)العاشر ر  على إضمار فعل تفسريه: قدرانه  [39: يسسورة ] ﴾َمَنازَِل َوٱل َقَمَر قَدَّ

وجيوز أن يكون جاز النصب فيه ليحمل على ما , والتقدير: وقدران القمر قدرانه منازل
قبله مما عمل فيه الفعل وهو قوله: نسلخ منه النهار فعطف على ما عمل فيه الفعل 

 .(2)عمل فيه الفعلفأضمر فعال يعمل يف القمر ليعطف فيه الفعل على ما 

 خيصمون

على أنه على وزن يفعلون مستقبل  [49: يسسورة ] ﴾٤٩ُموَن ِص َي  ﴿ :(3)قراءة محزة
خصم خيصم فهو يتعدى إىل مفعول مضمر حمذوف لداللة الكالم عليه تقديره: خيصم 

فحذف املضاف وهو بعض األول وقام الضمري احملذوف مقام بعض يف , بعضهم بعضا
ضمريا مرفوعا فاسترت يف الفعل ألن املضمر املرفوع ال ينفصل بعد الفعل اإلعراب فصار 

وجيوز: أن يكون التقدير: خيصمون , والضمري فاعل, فال تقول: اختصم هم وال قام أنت
 .(4)جمادهلم عند أنفسهم ويف ظنهم مث حذف املفعول

وهو بعيد مل أقرأ  [49: يسسورة ] ﴾٤٩ُموَن ّصِ َي  ﴿ :(5)قراءة أيب جعفر وقالون خبلفه
 .(6)به

                                                           
 . 5/1870, النشر 2/929انظر: املصباح الزاهر ( 1)

 . 2/216انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1870, النشر 2/930انظر: املصباح الزاهر ( 3)

 . 2/217انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1870, النشر 2/930انظر: املصباح الزاهر ( 5)

 . 2/218انظر: الكشف ( 6)
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: يسسورة ] ﴾٤٩ُموَن ّصِ َيَ ﴿ :(1)ماخبلفه وأيب عمرو قراءة ورش وابن كثري وهشام

فحاول إدغام التاء يف الصاد , على األصل ألنه بناه على يفتعلون أي: خيتصمون [49
لقرهبا منها فألقى حركة التاء على اخلاء وأدغم التاء يف الصاد لقرهبا منه وألنه ينقل التاء 

 .(2)ابإلدغام إىل حرف أقوى منها وهو الصاد

وهشام وشعبة  قراءة ابن ذكوان وحفص والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
ُموَن ﴿ :(3)خبلفهما ألنه ملا أدغم التاء يف الصاد اجتمع ساكنان  [49 :يسسورة ] ﴾٤٩َيِّصِ

اخلاء واملشدد فكسر اخلاء اللتقاء الساكنني ومل يلق حركة التاء على اخلاء كما قالوا: 
مسنا السماء فحذوا السني األوىل اللتقاء الساكنني فعد إسكاهنا للتخفيف ومل يلقوا 

 .(4)حركتها على امليم

: يسسورة ] ﴾ ﴿ :(5)ابالختالس خبلفهما قراءة قالون وأيب عمرو

فلما كانت ساكنة يف األصل يف خيتصمون , على أن أصله يفتعلون فاخلاء ساكنة [49
ا حركة فأعطاه, ع ساكنان: املشدد واخلاءوأدغمت التاء يف الصاد مل ميكن أن جيتم

فيدل على أصلها أنه السكون , ليدل بذلك أن أصل اخلاء السكون, خمتلسة أو خمفاة
 .(6)بعض احلركة فيها ألن احلركة املختلسة واملخفاة حركة انقصة

                                                           
 . 5/1870, النشر 2/929انظر: املصباح الزاهر ( 1)

 . 2/218انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1870, النشر 2/929انظر: املصباح الزاهر ( 3)

 . 2/218انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1870, النشر 2/929لزاهر انظر: املصباح ا( 5)

 . 2/218انظر: الكشف ( 6)
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ُموَن ِيِ ﴿ :(1)خبلفه قراءة شعبة كسر الياء على اإلتباع  [49: يسسورة ] ﴾٤٩ّصِ
 .(2)لكسرة اخلاء وعلته كالعلة يف كسر الياء يف يهدي

 فاكهني, فاكهون

: الطور, 27: الدخانسورة ] ﴾فَِكِهنيَ ﴿ [55: يسسورة ] ﴾فَِكُهونَ ﴿ :(3)قراءة أيب جعفر

 .(4)وقيل مها مبعىن, على معىن: طربون فرحون من الفكاهة ابلضم [18

سورة ] ﴾َفِٰكهِنيَ ﴿ [55: يسسورة ] ﴾َفِٰكُهونَ ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر

وقيل: الفاكه , والحمعلى معىن: أصحاب فاكهة كـ البن واتمر  [18: الطور, 27: الدخان
 .(6)والفكه مبعىن املتلذذ املتنعم

 فاكهني

على  [31: املطففنيسورة ] ﴾فَِكهنِيَ ﴿ :(7)قراءة أيب جعفر وحفص وابن عامر خبلفه
 .(8)أنه من فكه فهو فكه مثل: حذر فهو حذر ومعناه: ضاحكني طييب األنفس

                                                           
 . 5/1870, النشر 2/929انظر: املصباح الزاهر ( 1)

 . 2/218انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1872, النشر 2/930انظر: املصباح الزاهر ( 3)

 . 9/277انظر: الدر املصون ( 4)

 . 5/1872, النشر 2/930انظر: املصباح الزاهر ( 5)

 . 9/277انظر: الدر املصون ( 6)

 . 5/1872, النشر 2/930انظر: املصباح الزاهر ( 7)

 . 2/366انظر: الكشف ( 8)
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سورة ] ﴾َفِٰكِهنيَ ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر وحفص وابن عامر خبلفه

وقال الفراء: فكهني , على معىن: ذوي فواكه وقيل: معجبني وقيل: انعمني [31: املطففني
 .(2)وفاكهني مبعىن واحد

 ظالل

َوُٰجُهم  ِِف ُظلَل  ﴿ :(3)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر ز 
َ
 [56: يسسورة ] ﴾ُهم  َوأ

 .(4)وغرف حنو: يف ظلل من الغمامعلى وزن فعل مثل عمر على أنه مجع ظلة كـ غرفة 

َوُٰجُهم  ِِف ِظَلٰل  ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر ز 
َ
 ﴾ُهم  َوأ

وجيوز: أن يكون مجع ظل  , على أنه مجع ظلة كـ برمة وبرام وعلبة وعالب [56: يسسورة ]
 .(6)كما قال: يتفيؤ ظالله مجع ظل

 جبال

َضلَّ ِمنُكم  ُجب  ﴿ :(7)قراءة أيب عمرو وابن عامر
َ
 [62: يسسورة ] ﴾َل  َكثًِيا  َولََقد  أ

 .(8)أصله جبال وأسكن ختفيفا كرسول ورسل

                                                           
 . 5/1872, النشر 2/930انظر: املصباح الزاهر ( 1)

 . 2/366انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1873, النشر 2/930انظر: املصباح الزاهر ( 3)

 . 2/219انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1873, النشر 2/930الزاهر  انظر: املصباح( 5)

 . 2/219انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1873, النشر 2/930انظر: املصباح الزاهر ( 7)

 . 2/219انظر: الكشف ( 8)
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َضلَّ ِمنُكم  ﴿ :(1)قراءة ابن كثري ومحزة والكسائي ورويس وخلف العاشر
َ
َولََقد  أ

 .(2)كـ رغيف ورغف, على أنه مجع جبيل وهو اخللق [62: يسسورة ] ﴾ُجُبَل  َكثًِيا  

َضلَّ ِمنُكم  ُجبُ ﴿ :(3)قراءة روح
َ
 َكثًِيا  َولََقد  أ

 
لغات يف هذه [62: يسسورة ] ﴾َّل

 .(4)اللفظة

 َكثًِيا  ﴿ :(5)قراءة انفع وعاصم وأيب جعفر
 
َضلَّ ِمنُكم  ِجبَِّل

َ
 [62: يسسورة ] ﴾َولََقد  أ

 .(6)على أنه مجع جبلة وهي اخللق جعله مجعا بينه وبني واحد هاء

 ننكسه

َل ِق  ﴿ :(7)قراءة عاصم ومحزة ُه ِِف ٱَخ  هُ ُننَّكِس  َعّمِر  لغتان مثل:  [68: يسسورة ] ﴾َوَمن نُّ
 .(8)قتل وقتل

َل ِق  ﴿ :(9)قراءة كل القراء عدا عاصم ومحزة ُه ِِف ٱَخ  هُ نَنُكس  َعّمِر   [68: يسسورة ] ﴾َوَمن نُّ

                                                           
 . 5/1873, النشر 2/930انظر: املصباح الزاهر ( 1)

 . 2/219انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1873, النشر 2/930انظر: املصباح الزاهر ( 3)

 . 9/282انظر: الدر املصون ( 4)

 . 5/1873, النشر 2/930انظر: املصباح الزاهر ( 5)

 . 2/219انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1873, النشر 2/931انظر: املصباح الزاهر ( 7)

 . 2/220انظر: الكشف ( 8)

 . 5/1873, النشر 2/931انظر: املصباح الزاهر ( 9)
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 .(1)لغتان مثل: قتل وقتل

 لينذر

ا﴿ :(2)وأيب جعفر ويعقوبقراءة انفع وابن عامر  ُنِذَر َمن ََكَن َحّي   [70: يسسورة ] ﴾َّلِ

 .(3)على اخلطاب للنيب

ُنِذَر َمن ﴿ :(4)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وعاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر َّلِ
ا  .(5)على اإلخبار من هللا عن القرآن [70: يسسورة ] ﴾ََكَن َحّي 

 بقادر

ٰٓ  ِدرُ َيق  ﴿ :(6)قراءة رويس ن َي لَُق ِمث لَُهم   لََعَ
َ
على أنه فعل  [81: يسسورة ] ﴾أ

 .(7)مضارع

ن َي لَُق ِمث لَُهم  ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا رويس
َ
ٰٓ أ دخلت  [81: يسسورة ] ﴾بَِقِٰدر  لََعَ

 .(9)الباء زائدة على اسم الفاعل

                                                           
 . 2/220انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1873, النشر 2/931الزاهر  انظر: املصباح( 2)

 . 2/220انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1873, النشر 2/931انظر: املصباح الزاهر ( 4)

 . 2/220انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1873, النشر 2/931انظر: املصباح الزاهر ( 6)

 . 287, 9/286انظر: الدر املصون ( 7)

 . 5/1873, النشر 2/931انظر: املصباح الزاهر ( 8)

 . 9/286انظر: الدر املصون ( 9)
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 بقادر

ن َُي  ِدُر َيق  ﴿ :(1)قراءة يعقوب
َ
ٰٓ أ ََتٰ  َي ـِۧ لََعَ  .(2) [33: األحقافسورة ] ﴾ٱل َمو 

ن َُي  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا يعقوب
َ
ٰٓ أ ََتٰ  ـِۧ بَِقِٰدر  لََعَ  [33: األحقافسورة ] ﴾َي ٱل َمو 

(4). 

 

                                                           
 . 5/1873, النشر 2/980انظر: املصباح الزاهر ( 1)

 /. 2انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1873, النشر 2/980انظر: املصباح الزاهر ( 3)

 /. 2انظر: الكشف ( 4)
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 سورة الصافات

 بزينة الكواكب

على أهنا بدل من  [6: الصافاتسورة ] ﴾٦بِزِيَنة  ٱل َكَواكِِب ﴿ :(1)قراءة حفص ومحزة
 .(2)فكأنه قال: إان زينا السماء الدنيا ابلكواكب, ألهنا هي الزينة للسماءزينة 

على إعمال الزينة يف  [6: الصافاتسورة ] ﴾٦بِزِينَة  ٱل َكَواكَِب ﴿ :(3)قراءة شعبة
 .(4)الكواكب على تقدير: أبان زينا الكواكب فيها

على  [6: الصافاتسورة ] ﴾٦بِزِيَنةِ ٱل َكَواكِِب ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا عاصم ومحزة
وجيوز: أن يكون , إضافة املصدر إىل املفعول به كقوله: من دعاء اخلري وبسؤال نعجتك

أبدل الكواكب من زينة وحذف التنوين من زينة اللتقاء الساكنني لسكونه وسكون 
 .(6)الالم من الكواكب

 ال يسمعون

ُعونَ َلَّ ﴿ :(7)قراءة حفص ومحزة والكسائي وخلف العاشر مَّ  [8: الصافاتسورة ] ﴾يَسَّ

على أن أصله يتسمعون مستقبل تسمع الذي هو مطاوع مسع مث أدغم التاء يف السني 
                                                           

 . 5/1876, النشر 2/934انظر: املصباح الزاهر ( 1)

 . 2/221انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1876, النشر 2/934اهر انظر: املصباح الز ( 3)

 . 2/221انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1876, النشر 2/934انظر: املصباح الزاهر ( 5)

 . 2/221انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1876, النشر 2/935انظر: املصباح الزاهر ( 7)
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وحسن اإلدغام ألنه ينقل حرفا ضعيفا وهو التاء إىل ما هو أقوى منه , لقرب املخرجني
وحسن محله على التسمع ألن التسمع قد يكون , وهو السني ألهنا من حروف الصفري

وال يكون معه إدراك مسع وإذا نفي التسمعع عنهم فقد نفي مسعهم من جهة التسمع 
 .(1)ومن غريه

َلَّ ﴿ :(2)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ويعقوب
فهم يتسمعون ولكن ال , على أنه نفى عنهم السمع [8: الصافاتسورة ] ﴾َمُعونَ يَس  

 .(3)بعده فهو على معىن: ال مييلون أمساعهم إىل املألوإتيان إىل , يسمعون

 عجبت

َخُرونَ  بَل  َعِجب ُت ﴿ :(4)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر : الصافاتسورة ] ﴾١٢َويَس 

, على أنه رد العجب إىل كل من بلغه إنكار املشركني للبعث من املقرين ابلبعث [12
 .(5)فهو مضاف إىل كل واحد من املؤمنني

َخُرونَ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر  ﴾١بَل  َعِجب َت َويَس 

فاإلعجاب مضاف إليه على معىن: بل , على أنه خطاب للنيب [12: الصافاتسورة ]

                                                           
 . 222, 2/221انظر: الكشف ( 1)
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 .(1)عجبت اي حممد من إنكارهم للبعث

 أو آابؤان

و  ﴿ :(2)قراءة قالون وابن عامر وأيب جعفر وروش خبلفه
َ
لُونَ  أ وَّ

َ سورة ] ﴾١٧َءابَآُؤنَا ٱِل 

على أهنا أو اليت لإلابحة يف اإلنكار أي: أنكروا بعثهم وبعث  [48: الواقعة, 17: الصافات
 .(3)آابئهم بعد املوت

قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وعاصم ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر 
وَ ﴿ :(4)وورش خبلفه

َ
لُوَن َءابَآُؤنَا  أ وَّ

َ على أهنا واو  [48: الواقعة, 17: الصافاتسورة ] ﴾١٧ٱِل 
 .(5)العطف دخلت عليها ألف االستفهام اليت معناها اإلنكار للبعث بعد املوت

 ينزفون

: الصافاتسورة ] ﴾٤٧فُوَن َوََل ُهم  َعن َها يُنِ ﴿ :(6)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر

سكر واملعىن: وال هم عن اخلمر يسكرون فتزول على أنه من أنزف ينزف إذا  [47
وقيل: هو من أنزف ينزف إذا فرغ شرابه فاملعىن: وال هم عن اخلمر ينفد , عقوهلم
واألحسن أن حيمل على نفاد الشراب ألن نفاد العقل قد نفاه عن مخر اجلنة يف , شراهبم

على نفاد العقل لكان قوله: ال فيها غول أي: ال تغتال عقوهلم فتذهبها فلو محل ينزفون 
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 .(1)ومحله على معنيني أوىل, املعىن مكررا

 ﴾٤٧َوََل ُهم  َعن َها يَُنفُوَن ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر

على أنه من نزف إذا سكر وعلى بناءه ملا مل يسم فاعله وإن كان ال  [47: الصافاتسورة ]
إىل سكر إمنا استعمل ابلضم على لفظ ما مل يسم  ومل يستعمل نزف, يتعدى يف األصل

فاعله وهي أفعال معروفة أتت على لفظ ما مل يسم فاعله ومل أتت على لفظ ما مسي 
وجيوز: أن يكون من أنزف رده إىل ما مل , فاعله فاملعىن: وال هم عن مخر اجلنة يسكرون

 .(3)يسم فاعله ويضمر املصدر ويقيمه مقام الفاعل

 ينزفون

ُعوَن َعن َها َوََل يُنِفُوَن ﴿ :(4)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر َلَّ يَُصدَّ
 .(5) [19: الواقعةسورة ] ﴾١٩

ُعوَن َعن َها َوََل ﴿ :(6)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر ويعقوب َلَّ يَُصدَّ
 .(7) [19: الواقعةسورة ] ﴾١٩فُوَن يُنَ 

 يزفون
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َبلُٓواْ إََِل هِ يُ ﴿ :(1)قراءة محزة ق 
َ
على أهنم حيملون غريهم  [94: الصافاتسورة ] ﴾٩٤زِفُّوَن فَأ

  .(2)واملعىن: حيملون غريهم على اإلسراع, على اإلسراع فاملفعول حمذوف

ْ إََِل هِ يَزِفُّونَ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا محزة َبلُٓوا ق 
َ
على  [94: الصافاتسورة ] ﴾٩٤ فَأ

 .(4)يقال: زفت اإلبل تزف إذا أسرعت, أنفسهم ابلزفيف وهو اإلسراعاإلخبار عنهم 

 ماذا ترى

 [102: الصافاتسورة ] ﴾فَٱنُظر  َماَذا تُرِى  ﴿ :(5)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر

على أنه من الرأي إال أنه نقله للرابعي فهو مستقبل أريته الشيء إذا جعلته يعتقده 
فهو يتعدى , عليه من الرأي فيما قلت لك هل تصرب أم جتزع فاملعىن: فانظر ماذا حتملين

فاملفعول اهلاء احملذوفة إذا جعلت ما , إىل مفعولني جيوز االقتصار على أحدمها كـ أعطى
وإن شئت كان املفعول ماذا جتعلهما امسا واحدا يف , ابتداء وذا مبعىن الذي خرب ما

وقيل معىن فتح , ماذا تريناه من الرأيموضع نصب بـ ترى واملفعول الثاين حمذوف أي: 
 .(6)التاء ماذا أتمر به ومعىن ضمها ماذا تشري به

سورة ] ﴾فَٱنُظر  َماَذا تََرٰى  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر

فعداه إىل مفعول , على أن الفعل من الرأي الذي هو االعتقاد يف القلب [102: الصافات
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فجلعهما امسا واحدا يف موضع نصب بـ ترى ألن , "ما" يف قوله: ماذا ترىواحد وهو: 
ما قبله  ألن االستفهام له صدر الكالم فال يعمل فيه, ما استفهام وال يعمل فيها انظر

وجيوز: أن يكون ما ابتداء استفهاما , إمنا يعمل فيه ما بعده وهو ترى يف هذا املوضع
وترى يف صلة الذي واقعا على هاء حمذوفة من الصلة , وذا مبعىن الذي خرب االبتداء
فلما امتنع أن يكون من العلم لتعدت إىل ثالثة مفعولني , تقديره: أي شيء الذي تراه

فاهلمزة تزيد يف , ألهنا أيضا منقولة ابهلمز من رأى من العلم الذي يتعدى إىل مفعولني
 .(1)التعدي أبدا مفعوال

 وإن إلياس

َاَس لَِمَن ٱل ُمر َسلنَِي ٱِإَونَّ ﴿ :(2)لفهقراءة ابن عامر خب على  [123: الصافاتسورة ] ﴾١٢٣َل 
 اترة, مهزته فقطعت العرب به تالعبت أعجمي اسم أنه القراءتني ووجهأهنا مهزة وصل, 

 امسه يكون أن الوصل قراءة حتتمل: وقيل. كجربائيل إلياسني: فيه وقالوا أخرى ووصلتها
 .(3)تقدم وقد ليسع على دخلت كما املعرفة, أل عليه دخلت مث ايسني

َاَس لَِمَن ٱل ُمر َسلنَِي ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا ابن عامر خبلفه سورة ] ﴾١٢٣ِإَونَّ إَِل 

 العرب به تالعبت أعجمي اسم أنه القراءتني ووجه ,على أهنا مهزة قطع [123: الصافات
 قراءة حتتمل: وقيل. كجربائيل إلياسني: فيه وقالوا أخرى ووصلتها اترة, مهزته فقطعت
 وقد ليسع على دخلت كما املعرفة, أل عليه دخلت مث ايسني امسه يكون أن الوصل
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 .(1)تقدم

 هللا ربكم ورب آابئكم

َ َربَُّكم  َورَبَّ ﴿ :(2)قراءة حفص ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر ٱّللَّ
على إبدال اسم هللا من أحسن ونصب ربكم على النعت  [126: الصافاتسورة ] ﴾َءابَآئُِكمُ 

 .(3)لـ هللا وعطف عليه ورب آابئكم

ُ َربُُّكم  ﴿ :(4)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ٱّللَّ
 .(5)على االستئناف على االبتداء واخلرب ربكم [126: الصافاتسورة ] ﴾َوَربُّ َءابَآئُِكمُ 

 إل ايسني

ٰٓ َءاِل يَاِسنَي ﴿ :(6)قراءة انفع وابن عامر ويعقوب  [130: الصافاتسورة ] ﴾١٣٠َسَلٌٰم لََعَ

فـ ايسني اسم نيب سلم على , أضيف آل إىل ايسني, على أن آل كلمة وايسني كلمة
 .(7)وأهله أهل دينه, أهله ألجله

ٰٓ ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا انفع وابن عامر ويعقوب سورة ] ﴾١٣٠إِل  يَاِسنَي َسَلٌٰم لََعَ
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فيكون السالم واقعا على من , على أنه اسم واحد منسوب إىل إلياس [130: الصافات
ومنه: , وإلياس وإلياسني مبعىن أتيت األمساء األعجمية بلفظني وأكثر, نسب إىل إلياس

كثريا وهذه الياء حتذف  , فجمع املنسوب إىل إلياس ابلياء والنون, سنياء وسينني وميكال
من النسب يف اجلمع املسلم واملكسر ولذلك قالوا: املهالبة واملسامعة وأحدهم مسمعي 

فحذفت ايء النسب يف , ومهليب وقالوا: األعجمون والنمريون والواحد أعجمي ومنريي
فكذلك إلياسني إمنا هو على النسب , اجلمعني استخفافا لثقل الياء وثقل اجلمع

 .(1)وحذفت الياء من اجلمع

 أصطفى

َننَِي ٱ﴿ :(2)قراءة أيب جعفر وورش خبلفه ِۚ لََعَ ٱۡل  ََنا َطَِف ٱۡل  : الصافاتسورة ] ﴾ ١٥٣ص 

 على أهنا مهزة وصل تثبت ابتداء وتسقط يف الدرج وفيه وجهان:  [153

 .أحدمها: أنه على نية االستفهام وإمنا حذف للعلم به

ابلقول وهي ولد هللا أي يقولون  اثنيهما: أن هذه اجلملة بدل من اجلملة احملكية 
 .(3)كذا ويقولون: اصطفى هذا اجلنس على هذا اجلنس

َننَِي ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر وروش خبلفه ِۚ لََعَ ٱۡل  ََنا َطَِف ٱۡل  ص 
َ
 ﴾ ١٥٣أ

على أهنا مهزة استفهام مبعىن اإلنكار والتقريع وقد حذف معها مهزة  [153: الصافاتسورة ]
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 .(1)استغناء عنهاالوصل 
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 سورة ص

 فواق

ا لََها ِمن فَُواق  ﴿ :(1)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر لغتان  [15: صسورة ] ﴾١٥مَّ
 .(2)كـ قصاص الشعر وقصاصه ومجام املكوك ومجامه

ا لََها ِمن فََواق  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر سورة ] ﴾١٥مَّ

 .(4)كـ قصاص الشعر وقصاصه ومجام املكوك ومجامه  لغتان [15: ص

 ليدبروا

َدَ ﴿ :(5)قراءة أيب جعفر ْ َءاَيٰتِهِۦبَُّروَّلِ أصلها: لتتدبروا بتاءين  [29: صسورة ] ﴾ا
 .(6)فحذفت إحدامها وفيها اخلالف املشهور هل هي األوىل أم الثانية؟

ْ ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر بَُّرٓوا َدَّ أصلها:  [29: صسورة ] ﴾َءاَيٰتِهِۦَّلِ
 .(8)ليتدبروا فأدغمت التاء يف الدال
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 بنصب

على أنه تثقيل ُنْصب قال  [41: صسورة ] ﴾٤١بُِنُصب  وََعَذاب  ﴿ :(1)قراءة أيب جعفر
الزخمشري وفيه بعد ملا عرفت أن مقتضى اللغة ختفيف فعل كـ عنق ال تثقيل فعل كـ قفل 

 .(2)البقرةوفيه خالف وقد تقدم يف العسر واليسر يف 

كلها مبعىن واحد وهو التعب  [41: صسورة ] ﴾٤١ب  وََعَذاب  بَِنَص ﴿:(3)قراءة يعقوب
 .(4)واملشقة

ب  وََعَذاب  ﴿ :(5)القراء عدا أيب جعفر ويعقوبقراءة كل   [41: صسورة ] ﴾٤١بُِنص 

وقيل: هي لغة يف النصب حنو رشد , على أنه مجع َنَصب حنو: وثن ووثن وأسد وأسد
 .(6)ورشد وحزن وحزن وعدم وعدم

 عبادان

ُقوَب َوٱذ ُكر  َعب  ﴿ :(7)قراءة ابن كثري َحَٰق َوَيع  على  [45: صسورة ] ﴾َدنَا إِب َرٰهِيَم ِإَوس 
التوحيد على إرادة إبراهيم وحده إجالال وتعظيما وجعل ما بعده بدال منه وعطف على 
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 .(1)البدل ما بعده

ُقوَب ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا ابن كثري َحَٰق َويَع  ٓ إِب َرٰهِيَم ِإَوس  سورة ] ﴾َوٱذ ُكر  ِعَبَٰدنَا

 .(3)الثالثة بدال منهعلى اجلمع على جعل ما بعده من األمساء  [45: ص

 خبالصة

ارِ  ِِبَالَِصةِ ﴿ :(4)قراءة انفع وأيب جعفر وهشام خبلفه َرى ٱلَّ
 [46: صسورة ] ﴾٤٦ذِك 

والتقدير: أبن , على إضافتها إىل ذكرى فهو مصدر أضيف إىل الفاعل وهو ذكرى
وجيوز: أن تكون خالصة , خلصت هلم ذكرى الدار أي: خلص هلم أن يذكروا معادهم

 .(5)مضافة إىل املفعول وهو ذكرى على تقدير: أبن أخلصوا الذكر ملعادهم

َرى ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا انفع وأيب جعفر وهشام يف وجهه الثاين ِِبَالَِصة  ذِك 
ارِ  على جعل ذكرى بدال من خالصة فالتقدير: إان أخلصناهم  [46: صسورة ] ﴾٤٦ٱلَّ

وقيل املعىن: إان , أي: اختارهم لذكرهم ملعادهمبذكرى الدار أي: بذكرهم ملعادهم 
وجيوز: , فـ ذكرى يف هذين الوجهني يف موضع نصب بـ خالصة, أخلصناهم أبن يذكروا

أن تكون ذكرى يف موضع رفع على معىن: أخلصناهم أبن خصلت هلم ذكرى الدار 
وتركه والتنوين يف املصدر واسم الفاعل , أي: خلص هلم ذكر معادهم واالستعداد له
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 .(1)سواء يف املعىن واألصل التنوين

 توعدون

َِساِب ﴿ :(2)قراءة ابن كثري وأيب عمرو  [53: صسورة ] ﴾٥٣َهَٰذا َما يُوَعُدوَن َِلَو ِم ٱۡل 

 .(3)على الغيبة لتقدم ذكر املتقني وهم غيب

َِساِب َهَٰذا َما تُوَعُدوَن َِلَو ِم ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو  ﴾٥٣ٱۡل 

على معىن اخلطاب للمؤمنني على معىن: قل هلم اي حممد هذا ما  [53: صسورة ]
 .(5)توعدون

 غساقا, وغساق

اق  ﴿ :(6)قراءة حفص ومحزة والكسائي وخلف العاشر  [57: صسورة ] ﴾٥٧وََغسَّ

ا ﴿ اق  واألبطح على أنه صفة قامت مقام املوصوف كاألبرق  [25: النبأسورة ] ﴾٢٥وََغسَّ
فهو مشتق من غسقت عينه إذا سالت , والتقدير: فليذوقوه شراب محيم وشراب غساق

فالصفة يف فعَّال , وجيوز أن يكون امسا ملا يسيل من صديد أهل النار كالقذاف واجلبان
 .(7)أكثر منه يف فعال
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 :(1)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ويعقوب
ا ﴿ [57: صسورة ] ﴾٥٧وََغَساق  ﴿ وفعال , على أنه اسم للصديد [25: النبأسورة ] ﴾٢٥وََغَساق 

يف األمساء كثري وهو أكثر من فعَّال يف األمساء ولئال يدخل يف التشديد إىل إقامة صفة 
 .(2)مقام موصوف

 وآخر

خَ ﴿ :(3)قراءة أيب عمرو ويعقوب
ُ
َوٌٰج َوأ ز 

َ
ِهِۦٓ أ على  [58: صسورة ] ﴾٥٨ُر ِمن َشۡك 

وجيوز: أن يكون , اجلمع لكثرة أصناف العذاب اليت يعذبون هبا غري اجلحيم والغساق
, أراد بـ أخر الزمهرير ولكن مجع ألنه أجناس يف معناه وواحد يف لفظه فجمع على املعىن

 .(4)فهو مبتدأ ومن شكله صفة للمبتدأ وأزواج خرب االبتداء فهو مجع خرب عن مجع

َوٌٰج وََءاخَ ﴿ :(5)القراء عدا أيب عمرو ويعقوبقراءة كل  ز 
َ
ِهِۦٓ أ : صسورة ] ﴾٥٨ُر مِن َشۡك 

, فهو مبتدأ ومن شكله اخلرب, على التوحيد على إرادة الزمهرير وهو واحد يف لفظه [58
أن يكون أزواج  وال حيسن, وأزواج رفع ابالبتداء ومن شكله اخلرب واجلملة خرب عن آخر

 .(6)خربا عن آخر ألن اجلمع ال يكون خربا عن واحد

 أختذانهم
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َنُٰهم  ٱ﴿ :(1)قراءة أيب عمرو ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر َذ  سورة ] ﴾َّتَّ

على أهنا مهزة وصل ألنه استغىن عنها مبا دل عليه الكالم من التقرير والتوبيخ  [63: ص
وجيوز: أن يكون خربا ألنه قد علموا أهنم اختذوا املؤمنني يف , وبداللة أم بعدها عليها

الدنيا سخراي فأخربوا عما فعلوه يف الدنيا ويكون اختذانهم وما بعده صفة لـ رجال 
تقديره: أمفقودون هم أم زاغت عنهم , وتكون أم إذا جعلته خربا معادلة ملضمر حمذوف

ا لنا ال نرى وذلك أحسن ألن أم إمنا تقع وقيل: إن أم معادلة لـ ما يف قوله: م, األبصار
 .(2)وما: استفهام يف أكثر أحواهلا معادلة لالستفهام

َنُٰهم  ﴿ :(3)قراءة انفع وابن كثري وابن عامر وعاصم وأيب جعفر َذ  َّتَّ
َ
 [63: صسورة ] ﴾أ

على أهنا مهزة استفهام معناها: التقرير والتوبيخ وليس على جهة االستخبار عن أمر مل 
 .(4)وجيوز أن تكون عديلة األلف مضمرة, وأم معادلة لأللف ال إضمار معها, يعلم

 أمنا أان

بنٌِي  نََّماإِ  إَِلَّ ﴿ :(5)قراءة أيب جعفر ۠ نَِذير  مُّ نَا
َ
على أهنا هي  [70: صسورة ] ﴾ ٧٠أ

القائمة مقام الفاعل على سبيل احلكاية كأنه قيل: ما يوحى إيل إال هذه اجلملة 
 .(6)اإلخبار املتضمنة هلذا
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بنٌِي ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر نَا۠ نَِذير  مُّ
َ
نََّمآ أ

َ
ٓ أ  وفيها [70: صسورة ] ﴾٧٠إَِلَّ

  وجهان:

 إيل يوحى ما: أي الفاعل مقام لقيامها رفع حمل يف حيزها يف ما مع أهنا: أحدمها
 . مبينا نذيرا كوين إال أو اإلنذار, إال

 الفاعل مقام والقائم ,العلة الم إسقاط بعد جر أو نصب حمل يف أهنا: والثاين
 يكون أن وجيوز ,نذيرا لكوين أو لإلنذار إال إيل يوحى ما: أي واجملرور اجلار :هذا على

 ذلك إيل يوحى ما: أي السياق عليه يدل ما ضمري :هذا على الفاعل مقام القائم
 .(2)لإلنذار إال الشيء

 فاحلق

قُوُل  قَاَل ﴿ :(3)العاشرقراءة عاصم ومحزة وخلف 
َ
َقَّ أ َقُّ َوٱۡل   [84: صسورة ] ﴾٨٤فَٱۡل 

وجيوز: رفعه على , على أنه خرب ابتداء حمذوف تقديره: قال أان احلق أو قويل احلق
 وانتصب احلق الثاين, االبتداء ويضمر اخلرب تقديره: قال فاحلق كما قال: احلق من ربك

 .(4)بـ أقول أو على العطف على قراءة من نصب احلق األول

َقَّ ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا عاصم ومحزة وخلف العاشر قُوُل  قَاَل فَٱۡل 
َ
َقَّ أ  ﴾٨٤َوٱۡل 

وجيوز: نصبه على , على إضمار فعل نصبه به تقديره: قال فأحق احلق [84: صسورة ]
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القسم تعد الفعل فنصبه ودل على القسم كما تقول:ك هللا ألفعلن ملا حذف حرف 
القسم ألمألن فهو جواب القسم فيكون التقدير: قول احلق ألمألن فلما حذف الواو 

وجيوز يف الكالم خفض احلق على القسم مع حذف الواو , تعدى الفعل فنصب احلق
 .(1)وتعمل حمذوفة لكثرة احلذف يف القسم
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 سورة الزمر

 هو أمن

َمن  ُهَو َقٰنٌِت ﴿ :(1)ومحزةقراءة انفع وابن كثري 
َ
على أن اهلمزة  [9: الزمرسورة ] ﴾أ

وحيسن: أن تكون األلف لالستفهام على أن تضمر معادال لأللف يف آخر , للنداء
الكالم تقديره: أمن هو قانت كمن هو خبالف ذلك والبد من هذا اإلضمار ألن 

 .(2)التسوية حتتاج إىل اثنني وإىل مجلتني

ن  ُهَو َقٰنٌِت ﴿ :(3)القراء عدا انفع وابن كثري ومحزةقراءة كل  مَّ
َ
على  [9: الزمرسورة ] ﴾أ

إدخال أم على من وإضمار استفهاما معادال فـ أم تقديره: اجلاحدون برهبم خري أم الذي 
 .(4)ومن مبعىن الذي ليست ابستفهام, هو قانت

 ساملا

ا ّلِرَُجل  َورَُجَل  َسٰ ﴿ :(5)قراءة ابن كثري وأيب عمرو ويعقوب على  [29: الزمرسورة ] ﴾لِم 
فهو اسم نعت , صا لرجلعلى قصد العني والشخص فاملعىن: ورجال خال, وزن فاعل
 .(6)ابسم وهو
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ا ّلِرَُجل  ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو ويعقوب م 
سورة ] ﴾َورَُجَل  َسلَ

قالوا: رجل صوم ورجل إقبال فهو نعت اسم مبصدر كما , على وزن فعل [29: الزمر
 .(2)فاملعىن: مسلما ال يتنازع فيه, وإبدار ودرهم ضرب األمري

 عبده

ُ بَِكاف  ِعَبٰ ﴿ :(3)قراءة محزة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر لَي َس ٱّللَّ
َ
ۥ  أ  ﴾َدهُ

 .(4)على اجلمع على أن املراد هبم األنبياء عليهم السالم [36: الزمرسورة ]

ُ ﴿ :(5)وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وعاصم ويعقوبقراءة انفع  لَي َس ٱّللَّ
َ
أ

ۥ   فالتقدير: , على التوحيد على أن املراد به النيب وحده [36: الزمرسورة ] ﴾بَِكاف  َعب َدهُ
 .(6)أليس هللا بكافيك اي حممد وهم خيوفونك

 ممسكات رمحته, كاشفات ضره

هُ  َكِٰشَفٰت   َهل  ُهنَّ ﴿ :(7)قراءة أيب عمرو ويعقوب َة  َهل  ُهنَّ ۥٓ ُِضَّ َراَدِن بِرَح 
َ
و  أ
َ
أ

ِسَكٰت   ََتهُ رَّ  ُمم  على نصب الضر والرمحة مبا قبل كل واحد على  [38: الزمرسورة ] ﴾ۥ  ح 
فالتنوين أصله وإذا نونت نصبت ما بعده ألن اسم الفاعل إذا  , األصل ألنه أمر منتظر
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 .(1)عمل الفعلكان مبعىن االستقبال واحلال يعمل 

َة  ﴿:(2)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو ويعقوب َراَدِن بِرَح 
َ
و  أ
َ
ِهِۦٓ أ َهل  ُهنَّ َكِٰشَفُٰت ُِضّ

َتِهۦِ   ِسَكُٰت رَح  وهي اللغة الفاشية , على اإلضافة استخفافا [38: الزمرسورة ] ﴾َهل  ُهنَّ ُمم 
الفاعل وإن أضيف إىل معرفة ويراد املستعملة والتنوين منوي مراد ولذلك ال يتعرف اسم 

 .(3)به احلال أو االستقبال ألن التنوين واالنفصال منوي فيه مقدر

 قضى عليها املوت

ُۚ ﴿ :(4)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر ِسُك ٱلََِّّت قُِضَ َعلَي َها ٱل َمو  سورة ] ﴾َفُيم 

 .(5)مقام الفاعل لقيامه, على أن فعل مل يسم فاعله ورفع املوت به [42: الزمر

ِسُك ٱلََِّّت قََضٰ َعلَي َها ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر َفُيم 
 َۚ على أن الفعل ملا مسي فاعله وهو هللا جل ذكره وهو مضمر يف  [42: الزمرسورة ] ﴾ٱل َمو 

وابإلرسال هلا قضى لتقدم ذكره فأخرب عن نفسه بـ توىف األنفس وابإلمساك لألنفس 
 .(7)وابلقضاء ابملوت عليها ونصب املوت بوقوع الفعل عليه وهو القضاء

 اي حسرتى
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َتٰ ﴿ :(1)قراءة ابن مجاز وابن وردان خبلفه َ س  َيَٰحس  ن َتُقوَل َنف 
َ
 [56: الزمرسورة ] ﴾يَ أ

 وفيها أوجه:

 .أحدها: أنه على اجلمع بني العوض واملعوض عنه

مضافة لياء املتكلم على لغة من يثبت األلف يف املثىن  اثنيهما: أنه تثنية حسرة
 .أبدا

 .الثالث: أن األلف بدل من الياء والياء بعدها مزيدة

 .(2)الرابع: أن األلف مزيدة بني متضايفني وكالمها ضعيف

َتٰٓ ﴿ :(3)ابن وردان خبلفه َ س  َيَٰحس  ن َتُقوَل َنف 
َ
 .(4) [56: الزمرسورة ] ﴾ي  أ

ََتٰ ﴿ :(5)عدا أيب جعفرقراءة كل القراء  َ س  َيَٰحس  ن َتُقوَل َنف 
َ
 [56: الزمرسورة ] ﴾أ

 .(6)ابأللف بدال من ايء اإلضافة

 مبفازاهتم

ٰ ﴿ :(7)قراءة شعبة ومحزة والكسائي وخلف العاشر على  [61: الزمرسورة ] ﴾تِِهم  بَِمَفاَز
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شدائد وأهوال  اجلمع الختالف أنواع ما ينجو املؤمن منه يوم القيامة وألنه ينجو من
 .(1)خمتلفة

 :(2)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وحفص وأيب جعفر ويعقوب
على التوحيد ألن املفازة والفوز واحد فوحد املصدر ألنه  [61: الزمرسورة ] ﴾بَِمَفاَزتِِهم  ﴿

 .(3)يدل على القليل والكثري بلفظه

 أتمروين

ُمُروِنَ ﴿ :(4)خبلفهقراءة انفع وأيب جعفر وابن ذكوان 
 
ِ تَأ َ ٱّللَّ َفَغي 

َ
ُبدُ  أ ع 

َ
: الزمرسورة ] ﴾أ

إمنا أتى ذلك يف الشعر , على حذف إحدى النونني الجتماع املثلني وهو ضعيف [64
وإن , ألنه إن حذف النون األوىل حذف عالمة الرفع بغري جازم وال انصب وذلك حلن

فانكسرت النون اليت هي عالمة حذف النون الثانية حذف الفاصلة بني الفعل والياء 
الرفع وذلك ال حيسن ألن التقدير فيه أن تكون احملذوفة الثانية ألن التكرير هبا وقع 

وكأن احلذف يف , واالستثقال من أجلها دخل وألن األوىل عالمة الرفع فهي أوىل ابلبقاء
 .(5)التشبيه ابحلذف يف إين وكأين وفإين وشبهههذا محل على 

بُدُ ﴿ :(6)قراءة ابن عامر خبلف عن ابن ذكوان ع 
َ
ُمُرونَِنٓ أ

 
ِ تَأ َ ٱّللَّ َفَغي 

َ
: الزمرسورة ] ﴾أ

ألن النون األوىل عالمة الرفع والثانية هي الفاصلة بني الياء والفعل يف , على األصل [64
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 .(1)قولك: ضربين

ُبدُ ﴿ :(2)عدا انفع وابن عامر وأيب جعفرقراءة كل القراء  ع 
َ
ٓ أ ُمُرٓوّنِ

 
ِ تَأ َ ٱّللَّ َفَغي 

َ
 ﴾أ

 .(3)على إدغام النون األوىل يف الثانية الجتماع املثلني [64: الزمرسورة ]

 وفتحت, فتحت

ب َوُٰبَها﴿ :(4)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر
َ
 [71: الزمرسورة ] ﴾فُتَِحت  أ

ب َوُٰبَها َوفُتَِحت  ﴿
َ
َمآءُ ﴿ [73: الزمرسورة ] ﴾أ وقد تقدمت علة  [19: النبأسورة ] ﴾َوفُتَِحِت ٱلسَّ

 .(5)األنعامذلك يف 

فُتَِّحت  ﴿ :(6)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ويعقوب
ب َوُٰبَها

َ
ب َوُٰبَها﴿ [71: الزمرسورة ] ﴾أ

َ
َمآءُ ﴿ [73: الزمرسورة ] ﴾َوفُتَِّحت  أ : النبأسورة ] ﴾َوُفّتَِحِت ٱلسَّ

 .(7)األنعاموقد تقدمت علة ذلك يف  [19
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 سورة غافر

 يدعون

ُعوَن ِمن ُدونِهِۦ﴿ :(1)قراءة انفع وهشام وابن ذكوان خبلفه ِيَن تَد  : غافرسورة ] ﴾َوٱَّلَّ

على اخلطاب للكفار على معىن: قل هلم اي حممد الذين تدعون أيها املشركون من  [20
 .(2)دونه

ُعوَن ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا انفع وهشام وابن ذكوان يف وجهه الثاين ِيَن يَد  َوٱَّلَّ
 .(4)ردا على ما جرى من ذكر الكفار قبله [20: غافرسورة ] ﴾ِمن ُدونِهِۦ

 منهم

َشدَّ مِنُكم  قُوَّة  ﴿ :(5)قراءة ابن عامر
َ
ْ ُهم  أ على اخلروج من  [21: غافرسورة ] ﴾ََكنُوا

 .(6)الغيبة إىل اخلطاب

َشدَّ ِمن ُهم  قُوَّة  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن عامر
َ
ْ ُهم  أ ردا  [21: غافرسورة ] ﴾ََكنُوا
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 .(1)على لفظ الغيبة املتقدم

 أو أن

ن﴿ :(2)قراءة عاصم ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
َ
و  أ
َ
 [26: غافرسورة ] ﴾أ

لإلابحة كأنه قال: إين أخاف هذا الضرب عليكم كما على أهنا أو اليت للتخيري أو 
 .(3)تقول: كل خبزا أو مترا أي: كل هذا الضرب من الطعام

ن﴿ :(4)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر
َ
 [26: غافرسورة ] ﴾َوأ

 .(5)على أهنا واو عطف على معىن: إين أخاف عليكم هذين األمرين

 الفساديظهر يف األرض 

ۡرِض ٱل َفَساَد يُ ﴿ :(6)قراءة انفع وأيب عمرو وحفص وأيب جعفر ويعقوب
َ ِهَر ِِف ٱِل  ظ 

على نسبة الفعل إىل موسى فهو فاعل اإلظهار وانتصب الفساد بـ  [26: غافرسورة ] ﴾٢٦
يظهر والفاعل مضمر يف يظهر وهو موسى على معىن: أن يظهر موسى الفساد يف 

 .(7)األرض
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َهَر ِِف ﴿ :(1)كثري وابن عامر وشعبة ومحزة والكسائي وخلف العاشرقراءة ابن   َيظ 
ۡرِض ٱل َفَسادُ 

َ على إضافة الفعل إىل الفساد فرفع به ألنه فاعل  [26: غافرسورة ] ﴾٢٦ ٱِل 
 .(2)بظهوره وألن التبديل إذا وقع يف الدين ظهر الفساد يف األرض

 قلب متكرب

َتَكَّبِ  َجبَّار  ﴿ :(3)قراءة أيب عمرو وابن عامر خبلفه ب  مُّ
ِ قَل 
ٰ ُكّ : غافرسورة ] ﴾ ٣٥لََعَ

 .(4)وإذا تكرب القلب تكرب صاحب القلب, على جعل متكرب من صفة القلب [35

ِب ُمتََكَّبِ  ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو وابن عامر يف وجهه الثاين
ِ قَل 
ٰ ُكّ لََعَ

إضافة القلب إىل متكرب ألنه إذا تكرب صاحب القلب على  [35: غافرسورة ] ﴾ ٣٥َجبَّار  
 .(6)تكرب القلب

 فأطلع

لِعَ ﴿ :(7)قراءة حفص طَّ
َ
على اجلواب لـ لعل ألهنا غري واجبة   [37: غافرسورة ] ﴾فَأ

كما تقول: ال تقع يف املاء فتسبح معناه يف , واملعىن: إذا بلغت اطلعت, كاألمر والنهي
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 .(1)ومعناه يف الرفع: ال تقع يف املاء وال تسبحالنصب: إن وقعت يف املاء سبحت 

لِعُ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا حفص طَّ
َ
عطفا على أبلغ  [37: غافرسورة ] ﴾فَأ

 .(3)فالتقدير: لعلي أبلغ ولعلي أطلع كأنه توقع أمرين على ظنه

 أدخلوا

َشدَّ ٱل َعَذاِب ﴿ :(4)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة
َ
َن أ ْ َءاَل فِر َعو  ٱد ُخلُٓوا

بوصل األلف على أن الفعل ثالثي يتعدى إىل مفعول واحد وهو  [46: غافرسورة ] ﴾٤٦
أشد على تقدير حذف حرف اجلر منه ألن أصل دخل ال يتعدى إىل مفعول كما أن 

حرف لكن كثر يف دخل االستعمال فحذف معه , نقيضه خرج ال يتعدى إىل مفعول
وينتصب آل على , اجلر فقيل: دخلت البيت ودخلت الدار أي يف البيت ويف الدار

النداء وعلى إضمار القول فيه أيضا والتقدير: ويوم تقوم الساعة يقال ادخلوا آبل فرعون 
 .(5)أشد العذاب

 :(6)قراءة انفع وحفص ومحزة والكسائي وأيب جعفر ويعقوب وخلف العاشر
ْ َءاَل ﴿ ِخلُٓوا د 
َ
َشدَّ ٱل َعَذاِب أ

َ
َن أ على أن الفعل رابعي يتعدى إىل  [46: غافرسورة ] ﴾٤٦فِر َعو 

مفعولني إىل آل وإىل آشد وحرف اجلر مقدر حمذوف من أشد أي: يف أشد العذاب 
فهو أمر , والقول مضمر معه والتقدير: ويوم تقوم الساعة يقال: أدخلوا آل فرعون
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 .(1)للخزنة من املالئكة

 ال ينفع

ٰلِِمنَي ﴿ :(2)قراءة انفع وعاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر يَو َم ََل يَنَفُع ٱلظَّ
ِذَرُتُهم    على تذكري الفعل محال على العذر ألن العذر واملعذرة سواء  [52: غافرسورة ] ﴾َمع 

 .(3)وللفصل بني املؤنث وبني فعله ابملفعول

يَو َم ََل تَنَفُع ﴿ :(4)ويعقوبقراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر 
ِذَرُتُهم    ٰلِِمنَي َمع  وقد مضى له , على التأنيث لتأنيث لفظ املعذرة [52: غافرسورة ] ﴾ٱلظَّ

 .(5)نظائر

 تتذكرون

ُروَن ﴿ :(6)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر ا َتَتَذكَّ سورة ] ﴾٥٨قَلِيَل  مَّ

 .(7)على اخلطاب للكفار [58: غافر

ا ﴿ :(8)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ويعقوب قَلِيَل  مَّ
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ُروَن   .(1)وقد مضى له نظائر كثرية, على اإلخبار عن الكفار [58: غافرسورة ] ﴾٥٨َيَتَذكَّ
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 سورة فصلت

 للسائلني سواء

آئِلنَِي  َسَوآء  ﴿ :(1)قراءة أيب جعفر  وفيها وجهان: [10: فصلتسورة ] ﴾١٠لِّلسَّ

 .األول: أنه خرب ابتداء مضمر أي: هي سواء ال تزيد وال تنقص

الثاين: أنه مرفوع ابالبتداء وخربه للسائلني وفيه نظر من حيث االبتداء بنكرة من 
 .(2)غري مسوغ

آئِلنَِي  َسَوآء  ﴿: (3)قراءة يعقوب على أنه صفة للمضاف  [10: فصلتسورة ] ﴾١٠ّلِلسَّ
 .(4)أو للمضاف إليه

آئِلنَِي ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر ويعقوب  [10: فصلتسورة ] ﴾١٠َسَوآء  ّلِلسَّ

 فيها أوجه:

 .أحدها: على النصب على املصدر بفعل مقدر أي: استوت استواء

اثنيها: أنه حال من ها يف: أقواهتا أو من ها يف فيها العائدة على األرض أو من 
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 .(1)املعىن إمنا هو وصف األايم أبهنا سواء ال وصف األرض بذلكاألرض وفيه نظر ألن 

 حنسات

يَّام  ﴿ :(2)قراءة ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر
َ
أ

  ۚ َِسا فهو , محال على معىن النسب كأنه يف التقدير: ذوات حنوس [16: فصلتسورة ] ﴾َنَّ
كما , يكون على فعل يفعل وإن مل يستعملفقياسه أن , أيضا صفة من ابب فرق وبرق

قالوا: شديد فاستعمل على أنه من شدد ومل يستعمل شد استغنوا عنه بـ اشتد ولكنه 
فـ حنسات , ومثله فقري ومل يستعمل فقر استغنوا عنه بـ افتقر, على التوهم أنه قد استعمل

حس جعلوه امسا وقد قالوا: الن, ابلكسر أتى على توهم استعمال حنس وإن مل يستعمل
غري صفة كما يف قوله: يوم حنس فأضاف اليوم إليه فدلت اإلضافة على أنه اسم إذ لو  

 .(3)ألن الصفة ال يضاف إليها املوصوف, كان صفة ما أضاف إليه اليوم

يَّام  َنَّ  ﴿ :(4)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو ويعقوب
َ
ۚ  أ على  [16: فصلتسورة ] ﴾َسا

الفتح كـ العبالت والصعبات ولكن أسكن استخفافا لثقل الصفة كما أهنا صفة وأصلها 
 .(5)وجيوز: أن يكون أراد الكسر فأسكن استخفافا, يقال: العبالت

 حيشر أعداء هللا
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ِ ﴿ :(1)قراءة انفع ويعقوب َدآَء ٱّللَّ ع 
َ
على اإلخبار من  [19: فصلتسورة ] ﴾َويَو َم ََن ُشُ أ

 .(2)بوقوع الفعل عليهمهللا عن نفسه ونصب األعداء 

ِ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا انفع ويعقوب َدآُء ٱّللَّ ع 
َ
 [19: فصلتسورة ] ﴾َويَو َم َُي َشُ أ

 .(4)على لفظ الغيبة على ما مل يسم فاعله ورفع األعداء لقيامهم مقام الفاعل

 مثرات

 :(5)العاشرقراءة ابن كثري وأيب عمرو وشعبة ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف 
َماِمَها﴿ ك 

َ
ۚ  ّمِن  أ ألن دخول من على , على التوحيد [47: فصلتسورة ] ﴾َوَما ََّت ُرُج ِمن َثَمَر

مثرة يدل على الكثرة كما تقول: هل من رجل فرجل عام للرجال كلهم لست تسأل عن 
 .(6)فاستغىن ابلواحد عن اجلمع, رجل واحد

َماِمَها﴿ :(7)قراءة انفع وابن عامر وحفص ويعقوب ك 
َ
ۚ  ّمِن  أ ٰ  ﴾َوَما ََّت ُرُج ِمن َثَمَر

 .(8)على اجلمع لكثرة أنواع الثمرات اخلارجة من غالفاهتا [47: فصلتسورة ]
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 سورة الشورى

 يوحي إليك

َِكيُم  َكَذٰلَِك يُوَۡحٰ ﴿ :(1)قراءة ابن كثري ُ ٱل َعزِيُز ٱۡل  ِيَن ِمن َقب لَِك ٱّللَّ  ﴾٣إََِل َك ِإَوََل ٱَّلَّ

وإليك يقوم مقام الفاعل أو يضمر املصدر يقوم , على ما مل يسم فاعله [3: الشورىسورة ]
فاملعىن: كذلك يوحى , كأنه قيل: من يوحيه فيقال: هللا العزيز احلكيم, مقام الفاعل

 .(2)إليك اي حممد مثل ما أوحي إىل األنبياء قبلك

ُ  َكَذٰلَِك يُوِۡحٓ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا ابن كثري ِيَن ِمن َقب لَِك ٱّللَّ إََِل َك ِإَوََل ٱَّلَّ
َِكيُم  َعزِيُز ٱۡل 

 .(4)على إسناد الفعل إىل هللا فهو الفاعل [3: الشورىسورة ] ﴾٣ٱل 

 تفعلون

َعلُوَن ﴿ :(5)قراءة حفص ومحزة والكسائي وخلف العاشر ورويس خبلفه لَُم َما َتف  َوَيع 
 .(6)فهي تعم احلاضر والغائبعلى املخاطبة  [25: الشورىسورة ] ﴾٢٥

قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ويعقوب خبلف عن 
َعلُوَن ﴿ :(7)رويس وخلف العاشر لَُم َما َيف  , على الغيبة اليت قبله [25: الشورىسورة ] ﴾٢٥َوَيع 
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 .(1)أي ويعلم ما يفعل عباده

 فبما كسبت

ٓ ﴿ :(2)جعفرقراءة انفع وابن عامر وأيب  َصٰ  َوَما
َ
ِصيبَ  ّمِن َبُكمأ ِۢ مُّ ي ِديُكم   ة

َ
بَِما َكَسَبت  أ

ُفواْ َعن َكثِي   على أن تكون ما يف: وما أصابكم مبعىن الذي يف  [30: الشورىسورة ] ﴾٣٠َوَيع 
 .(3)موضع رفع ابالبتداء فيكون مبا كسبت خرب االبتداء فال حيتاج إىل فاء

ٓ  ﴿ :(4)وابن عامر وأيب جعفرقراءة كل القراء عدا انفع  َصٰ  َوَما
َ
ِصيبَ  ّمِن َبُكمأ فَبَِما  ة  مُّ

ي ِدي
َ
ُفواْ َعن َكثِي  َكَسَبت  أ على أن ما للشرط والفاء جواب  [30: الشورىسورة ] ﴾٣٠ُكم  َوَيع 

وجيوز: أن تكون ما مبعىن الذي وتدخل الفاء يف خربها ملا فيها من اإلهبام , الشرط
 .(5)الذي يشبه الشرط

 ويعلم

ِيَن يَُجِٰدلُونَ ﴿ :(6)قراءة انفع وابن عامر وأيب جعفر لَُم ٱَّلَّ  [35: الشورىسورة ] ﴾َوَيع 

وجيوز أن يكون خرب , على االستئناف ألن اجلزاء وجوابه مت قبله فاستؤنف ما بعد ذلك
 .(7)ابتداء حمذوف تقديره: وهو يعلم الذين
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ِيَن يَُجِٰدلُونَ ﴿ :(1)جعفر قراءة كل القراء عدا انفع وابن عامر وأيب لََم ٱَّلَّ سورة ] ﴾َويَع 

مل , وعطف عليه ويعلم على الصرف أي: أنه ملا كان قبله شرط وجواب [35: الشورى
حيسن يف املعىن ألن علم هللا واجب وما قبله غري واجب فلم حيسن اجلزم يف يعلم على 

فلما , وهو عامل بكل شيء, العطف على الشرط وجوابه ألنه يصري املعىن: إن يشأ يعلم
امتنع العطف على لفظه عطف على مصدره واملصدر اسم فلم يتمكن عطف فعل على 

فأضمر أن فيكون مع الفعل امسا فتعطف امسا على اسم فانتصب الفعل أبن , اسم
فالعطف مصروف على لفظ الشرط إىل معناه وعلى ذلك أجازوا: إن أتتين , املضمرة

ألنه صرف عن العطف على أتتين , ا وتعطيىن على الصرفوتعطَيين أكرمك فنصبو 
فعطف على مصدره فأضمرت أن لتكون مع الفعل مصدرا فتعطف امسا على اسم ولو 

فبوقوع أحد الفعلني يقع , عطفت على أتتين لكان املعىن: إن أتتين وإن تعطين أكرمك
 .(2)مين اإلكرام نصبفإن أراد املتكلم إذا اجتمع األمران منك وقع , اإلكرام إذا جزمت

 كبائر 

ث مِ َكبِيَ ﴿ :(3)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر ِ
: النجم, 37: الشورىسورة ] ﴾ ٱۡل 

ألن فعيال يقع مبعىن: اجلمع مثل: وحسن أوالئك , على التوحيد على وزن فعيل [32
, ودل على اجلمع إضافته إىل اإلمث وهو مبعىن اآلاثم ألنه مصدر, رفيقا أي: رفقاء

 .(4)فإضافة كبري إىل اجلمع يدل على أنه مجع
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ث مِ ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العشر ِ
ئَِر ٱۡل  سورة ] ﴾َكَبٰٓ

 .(2)على اجلمع مجع كبرية [32: النجم, 37: الشورى

 فيوحي, يرسل

و  يُر ِسُل رَُسوَل  َفُيوِۡح ﴿ :(3)قراءة انفع وابن ذكوان خبلفه
َ
 [51: الشورىسورة ] ﴾بِإِذ نِهِۦأ

, على االستئناف وقطعه مما قبله أو رفعه على إضمار مبتدأ تقديره: أو هو يرسل رسوال
وجيوز رفع يرسل على احلال على أن جيعل إال وحيا حاال ويعطف عليه أو يرسل 

 .(4)ويعطف عليه فيوحي

و  يُر ِسَل رَُسوَل  َفيُوِۡحَ ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا انفع وابن ذكوان يف وجهه الثاين
َ
أ

على محله على معىن املصدر ألن قوله: إال وحيا معناه: إال أن  [51: الشورىسورة ] ﴾بِإِذ نِهِۦ
تقديره: إال أن يوحي أو يرسل رسوال , يوحي فيعطف أو يرسل على أن يوحي فنصبه

فيوحي وال حيسن عطفه على أن يكلمه ألنه يلزم منه تغري املعىن ألنه يصري املعىن إىل 
أو إىل نفي املرسل إليهم املرسل ألنه يصري التقدير: وما كان لبشر أن يرسل نفي الرسل 

 .(6)فال بد من محله على معىن وحي, رسوال
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 سورة الزخرف

 أن كنتم

ِفنَِي ﴿ :(1)قراءة انفع ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر ا مُّس  إِن ُكنُتم  قَو م 
على أن إن للشرط والشرط أمر مل يقع وجواب الشرط ما قبله من  [5: الزخرفسورة ] ﴾٥

فـ إن يف هذا نظري قوله: إن صدوكم عن املسجد احلرام , فهو أمر منتظر, مجلة الكالم
كل حرف مع نظريه حبجته , أبشبع من هذا فهذه مثلها يف علتهاوقد مضى شرحها 

 .(2)فأغىن ذلك عن إعادته

ِفنَِي ﴿ :(3)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وعاصم ويعقوب ا مُّس  ن ُكنُتم  قَو م 
َ
أ

على أنه مفعول ألجله أي: من أجل أن كنتم وألن كنتم فهو أمر  [5: الزخرفسورة ] ﴾٥
 .(4)قد كان وانقضى

 ينشأ

ِل َيةِ ﴿ :(5)قراءة حفص ومحزة والكسائي وخلف العاشر ْ ِِف ٱۡل  ُؤا َو َمن يُنَشَّ
َ
سورة ] ﴾أ

على أنه من الرابعي بتضعيف العني على نشأ ينشيء مثل: قتَّل يقتِّل وهو  [18: الزخرف
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 .(1)لكنه عداه إىل املضمر الذي قام مقام الفاعل, يتعدى يف األصل

َو َمن ﴿ :(2)كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ويعقوبقراءة انفع وابن  
َ
أ

ِل َيةِ  ْ ِِف ٱۡل  على أنه من الثالثي من قوهلم: نشأ الغالم ونشأت  [18: الزخرفسورة ] ﴾يَنَشُؤا
 .(3)اجلارية فهو فعل ال يتعدى ومعىن: ينشأ يرىب

 عباد الرمحن

ِيَن ُهم  ِعنَد ٱلرَِّنَٰمۡح﴿ :(4)ويعقوبقراءة انفع وابن كثري وابن عامر وأيب جعفر   ﴾ٱَّلَّ

وليس يراد به قرب املسافة ألن هللا يف كل مكان , على أنه ظرف [19: الزخرفسورة ]
يعلمه كما قال: وهو معكم أين ما كنتم ولكن معناها الرفعة يف الدرجة والشرف يف 

 .(5)احلال

ِيَن ُهم  ِعَبُٰد ﴿ :(6)قراءة أيب عمرو وعاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر ٱَّلَّ
 .(7)على أنه مجع عبد [19: الزخرفسورة ] ﴾ٱلرَِّنَٰمۡح

 أشهدوا
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ْ َخل َقُهم   ش  َء۬ا﴿ :(1)قراءة انفع وأيب جعفر على إدخال مهزة  [19: الزخرفسورة ] ﴾هُِدوا
االستفهام اليت معناها التوبيخ والتقرير على فعل ما مل يسم فاعله رابعي يتعدى إىل 

والنقل ابهلمزة يزيد يف املفعولني واحدا أبدا  , مفعولني نقل ابهلمزة من الثالثي
فاملفعوالن: أحدمها املضمر يف الفعل الذي قام مقام الفاعل والثاين: , كالتضعيف

, والشهادة يف هذا املعىن: احلضور, كأهنم وخبوا حني ادعوا ما مل يشهدوا, خلقهم
 .(2)الئكة إاناث حىت ادعوا ذلك وقالوهواملعىن: هل أحضروا خلق هللا امل

َشِهُدواْ َخل َقُهم   ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا انفع وأيب جعفر
َ
على  [19: الزخرفسورة ] ﴾أ

والفعل تعدى  ,أنه فعل ثالثي دخلت عليه مهزة االستفهام اليت معناها التوبيخ والتقرير
 .(4)مفعول ألنه ثالثي غري منقول وهو خلقهمإىل 

 أولو جئتكمقال 

َولَو  ِجئ تُُكم﴿ :(5)قراءة ابن عامر وحفص
َ
على اخلرب  [24: الزخرفسورة ] ﴾۞َقَٰل أ

 .(6)أي: قال هلم النذير أو لو جئتكم, عن النذير املتقدم

َولَو  ِجي﴿ :(7)قراءة أيب جعفر
َ
 .(1)املتكلمني بنون [24: الزخرفسورة ] ﴾ۥُكمُ َنٰ ۞قُل  أ
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َولَو  ِجئ ُتُكم﴿ :(2)وأيب جعفر عامر وحفصقراءة كل القراء عدا ابن 
َ
سورة ] ﴾۞قُل  أ

على أنه أمر من هللا للنذير ليقول هلم ذلك حيتج به عليهم فهو حكاية  [24: الزخرف
 .(3)احلال اليت جرت من أمر هللا للنذير فقال له: قل هلم أولو جئتكم

 سقفا

ا ّمِنَسق  ﴿ :(4)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر ة   ف  على  [33: الزخرفسورة ] ﴾فِضَّ
 .(5)على معىن أن لكل بيت سقفا واحدا وألن الواحد يدل على اجلمع التوحيد

ة  ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر ا ّمِن فِضَّ سورة ] ﴾ُسُقف 

 .(7)على اجلمع ألن لكل بيت سقفا فجمع على اللفظ واملعىن [33: الزخرف

 نقيض

ا﴿ :(8)ويعقوب يف وجه قراءة شعبة أي:  [36: الزخرفسورة ] ﴾ُيَقّيِض  ََلُۥ َشي َطٰن 
 .(9)يقيض الرمحن
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ا﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا يعقوب وشعبة يف وجهه الثاين سورة ] ﴾ُنَقّيِض  ََلُۥ َشي َطٰن 

 .(2)على نون العظمة [36: الزخرف

 جاءان

: الزخرفسورة ] ﴾نَاإَِذا َجآَٰء﴿ :(3)وأيب جعفرقراءة انفع وابن كثري وابن عامر وشعبة 

فأخرب , على التثنية على أن املراد به اإلنسان وشيطانه وهو قرينه لتقدم ذكرمها [38
 .(4)عنهما ابجمليء إىل احملشر يعين الكافر وقرينه

 ﴾إَِذا َجآَءنَا﴿ :(5)قراءة أيب عمرو وحفص ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر

 .(6)على التوحيد واملراد به الكافر وهو الضمري يف: ومن يعش [38: الزخرفسورة ]

 أسورة

َهب  ﴿ :(7)قراءة حفص ويعقوب
وَِرة  ّمِن ذَ س 

َ
, على وزن: أفعلة [53: الزخرفسورة ] ﴾أ
 .(8)على أنه مجع سوار كـ محار وأمحرة

                                                           
 . 5/1901, النشر 548انظر: حتبري التيسري ص( 1)

 . 9/589انظر: الدر املصون ( 2)

 . 5/1902, النشر 548انظر: حتبري التيسري ص( 3)

 . 2/259انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1902, النشر 549انظر: حتبري التيسري ص( 5)

 . 2/259انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1902, النشر 549انظر: حتبري التيسري ص( 7)

 . 2/259انظر: الكشف ( 8)



613 

 

َسٰ ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا حفص ويعقوب
َ
َهب  أ

 [53: الزخرفسورة ] ﴾وَِرة  ّمِن ذَ

وكان القياس يف مجع إسوار أساوير كـ إعصار , رعلى أنه مجع إسوا, على وزن أفاعلة
ولكن جعلت اهلاء بدال من الياء وحذفت الياء كما جعلوا اهلاء بدال من الياء , وأعاصري

كأسقية وأساقي ودخلت اهلاء كما   مجع أسورة أساور وجيوز: أن يكون, يف زاندقة
 .(2)دخلت يف قشعم وقشاعمة

 سلفا

ا﴿ :(3)قراءة محزة والكسائي على أنه مجع سلف كـ أسد  [56: الزخرفسورة ] ﴾ُسلُف 
 وقيل: هو مجع لـ سليف كـ رغيبف ورغف وهو كثري أيضا, وأسد ووثن ووثن وهو كثري

, السليف مجع سالف اندروقيل: , والعرب تقول: مضى منا سالف وسلف وسليف
 .(4)وسلف مجع سليف كرغيف ورغف فهو مجع اجلمع

ا﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي على أنه بناء  [56: الزخرفسورة ] ﴾َسلَف 
 .(6)يقع للكثرة يف اجلمع جعله مجع سالف كـ خادم وخدم وغائب وغيب

 يصدون
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وَن ﴿ :(1)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وعاصم ومحزة ويعقوب : الزخرفسورة ] ﴾ ٥٧يَِصدُّ

وقيل: مها لغتان , فـ من متعلقة بـ يصدون, وقيل: يضحكون, على معىن: يضجون [57
 .(2)مبعىن يضجون

وَن ﴿ :(3)قراءة انفع وابن عامر والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر  ﴾ ٥٧يَُصدُّ

فاملعىن: إذا قومك من على معىن: يعدلون ويعرضون عما جئتم به  [57: الزخرفسورة ]
 .(4)وقيل: من متعلقة أبول الكالم, أجل املثل يعدلون عما جئتم به

 تشتهيه األنفسما 

نُفُس ﴿ :(5)قراءة انفع وابن عامر وحفص وأيب جعفر
َ َتِهيهِ ٱِل  سورة ] ﴾َوفِيَها َما تَش 

 .(6)على األصل ألن اهلاء تعود على املوصول وهو ما مبعىن الذي [71: الزخرف

 :(7)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وشعبة ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
نُفُس ﴿

َ َتِه ٱِل  على التخفيف لطول االسم وهو كثري يف   [71: الزخرفسورة ] ﴾َوفِيَها َما تَش 
 .(8)كالم العرب
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 يالقوا

ٰ يَل  ﴿ :(1)قراءة أيب جعفر ْ َقو  َحَّتَّ من  [42: املعارج, 45: الطور, 83: الزخرفسورة ] ﴾ا
 .(2)لقي

ْ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر ٰ يَُلُٰقوا , 45: الطور, 83: الزخرفسورة ] ﴾َحَّتَّ

 .(4)من املالقاة [42: املعارج

 ترجعون

اَعةِ ﴿ :(5)قراءة ابن كثري ومحزة والكسائي ورويس وخلف العاشر وَِعنَدهُۥ ِعل ُم ٱلسَّ
 .(7)وهو مبين للمفعول, (6)على لفظ الغيبة اليت قبله [85: الزخرفسورة ] ﴾٨٥ِإَوََل هِ يُر َجُعوَن 

اَعةِ ِإَوََل هِ يَر ِجُعوَن ﴿: (8)قراءة رويس  .(9) [85: الزخرفسورة ] ﴾٨٥وَِعنَدهُۥ ِعل ُم ٱلسَّ

وَِعنَدهُۥ ِعل ُم ﴿ :(10)قراءة انفع وأيب عمرو وابن عامر وعاصم وأيب جعفر وروح
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اَعةِ ِإَوََل هِ  على املخاطبة على معىن: قل هلم اي حممد  [85: الزخرفسورة ] ﴾٨٥تُر َجُعوَن ٱلسَّ
وهو مبين , (1)وجيوز: أن يراد به الغيب واملخاطبون فيغلب املخاطبون, إىل هللا ترجعون

 .(2)للمفعول

اَعةِ ِإَوََل هِ تَر ِجُعوَن ﴿: (3)قراءة روح على البناء  [85: الزخرفسورة ] ﴾٨٥وَِعنَدهُۥ ِعل ُم ٱلسَّ
 .(4)للفاعل

 وقيله

, عطفا على لفظ الساعة [88: الزخرفسورة ] ﴾َوقِيلِهِۦ َيَٰرّبِ ﴿ :(5)قراءة عاصم ومحزة
 .(6)أي: ويعلم وقت الساعة ويعلم قوله وتضرعه, أي: وعنده علم الساعة وعلم قيله

فيها مخسة  [88: الزخرفسورة ] ﴾َوقِيلَهِۦ َيَٰرّبِ ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا عاصم ومحزة
 أوجه:

األول: أنه معطوف على مفعول يكتبون احملذوف تقديره: ورسلنا لديهم يكتبون 
 .ذلك وقيله أي: ويكتبون قيله اي رب

الثاين: أن يكون معطوفا على مفعول تعلمون احملذوف تقديره: إال من شهد 
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 .ابحلق وهم يعلمون احللق وقيله أي: ويعلمون قيله اي رب

يكون معطوفا على قوله: سرهم وجنواهم أي: نسمع سرهم وجنواهم الثالث: أن 
 .ونسمع قيله اي رب

الرابع: أن يكون معطوفا على موضع الساعة ألن معناه: ويعلم الساعة ويعلم 
 .قيله

 .(1)اخلامس: أن ينتصب على املصدر كأنه قال: ويقول قيله

 يعلمون

لَُموَن فََسو َف ﴿ :(2)قراءة انفع وابن عامر وأيب جعفر على  [89: الزخرفسورة ] ﴾٨٩َتع 
 .(3)اخلطاب والتقدير: قل هلم اي حممد: سالم فسوف تعملون

لَُموَن ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا انفع وابن عامر وأيب جعفر سورة ] ﴾٨٩فََسو َف َيع 

 .(5)على لفظ الغيبة ألن قبله: فاصفح عنهم [89: الزخرف

 

                                                           
 . 263, 2/262انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1903, النشر 551انظر: حتبري التيسري ص( 2)

 . 2/263انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1903, النشر 551انظر: حتبري التيسري ص( 4)

 . 2/263انظر: الكشف  (5)



618 

 

 سورة الدخان

 رب السماوات

َ ﴿ :(1)عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر قراءة ّبَِك   ّمِن ة  رَح  ِميعُ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  رَّ  لسَّ
ۡرِض  ٦َعلِيمُ ل  ٱ

َ ِۚ َوٱِل  ٰ َمَٰو  .(2)على البدل من ربك املتقدم [7, 6 :الدخانسورة ] ﴾َرّبِ ٱلسَّ

َ ﴿ :(3)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ويعقوب  ّمِن ة  رَح 
ّبَِك   ِميعُ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  رَّ ۡرِض  ٦َعلِيمُ ل  ٱ لسَّ

َ ِۚ َوٱِل  ٰ َمَٰو على االبتداء  [7, 6: الدخانسورة ] ﴾َربُّ ٱلسَّ
وجيوز: رفعه على إضمار مبتدأ , قطعا مما قبله وخربه اجلملة اليت بعده: ال إله إال هو

 .(4)أي: هو رب السماوات

 يغلي

ُُطوِن ﴿ :(5)قراءة ابن كثري وحفص ورويس ِّل ِِف ٱۡل  ِل َيغ   [45: الدخانسورة ] ﴾٤٥َكٱل ُمه 

وال جيوز محل التذكري على املهل , فالغلي للطعام فهو الفاعل, ردا على تذكري الطعام
 .(6)ألن املهل إمنا ذكر للتشبيه فليس هو الذي يغلي

ِّل ِِف ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وحفص ورويس ِل َتغ  ُُطوِن َكٱل ُمه   ﴾٤٥ٱۡل 
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 .(1)على أتنيث الشجرة فالغلي للشجرة فهي الفاعلة [45: الدخانسورة ]

 فاعتلوه

ُتلُوهُ ﴿ :(2)قراءة انفع وابن كثري وابن عامر ويعقوب لغتان  [47: الدخانسورة ] ﴾فَٱع 
 .(3)عتل يعتل ويعتل مثل: عكف يعكف ويعكف وحشر حيشر وحيشر

تِلُوهُ ﴿ :(4)والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشرقراءة أيب عمرو عاصم ومحزة   ﴾فَٱع 

لغتان عتل يعتل ويعتل مثل: عكف يعكف ويعكف وحشر حيشر  [47: الدخانسورة ]
 .(5)وحيشر

 ذق إنك

َكرِيُم ﴿ :(6)قراءة الكسائي
َعزِيُز ٱل 

نَت ٱل 
َ
نََّك أ

َ
على  [49: الدخانسورة ] ﴾ ٤٩ُذق  أ

 .(7)والتقدير: ذق أبنك أو ألنك العزيز عند نفسكتقدير حرف اجلر مع أن ففتحها به 

َعزِيُز ٱل َكرِيُم ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا الكسائي
نَت ٱل 

َ
: الدخانسورة ] ﴾ ٤٩ذُق  إِنََّك أ

على احلكاية عما كان يقول يف الدنيا واملعىن: إنك أنت العزيز الكرمي يف زعمك  [49
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 .(1)فيما كنت تقول يف الدنيا

 مقام

ِمني  ﴿ :(2)انفع وابن عامر وأيب جعفرقراءة 
َ
: الدخانسورة ] ﴾ ٥١إِنَّ ٱل ُمتَّقنَِي ِِف ُمَقام  أ

على أنه اسم مكان من أقام أو مصدر على تقدير حذف مضاف تقديره: يف  [51
 .(3)موضع إقامة

مِني  إِنَّ ٱل ُمتَّقِنَي ِِف َمَقام  ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا انفع وابن عامر وأيب جعفر
َ
 ﴾٥١أ

وصفته , على أنه اسم مكان من قام كأنه اسم للمجلس أو للمشهد [51: الدخانسورة ]
 .(5)ابألمن يدل على أنه اسم مكان ألنه املصدر ال يوصف بذلك ألنه اسم الفعل
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 سورة اجلاثية

 آايت

م  يُوقُِنو﴿ :(1)قراءة محزة والكسائي ويعقوب  [4: اجلاثيةسورة ] ﴾٤َن َءاَيٰت  لَِّقو 

قِلُوَن ﴿ م  َيع  عطفا على اسم إن على تقدير حذف يف من  [5: اجلاثيةسورة ] ﴾٥َءاَيٰت  لَِّقو 
فيسلم , قوله: واختالف لتقدم ذكرها يف قوله: إن يف السماوات ويف قوله: ويف خلقكم

الكالم إذا أضمرت يف من العطف على عاملني ومها: إن ويف تلك أي: جتعل آايت 
والثالث مكررة لتأكيد األول ملا طال الكالم كررت للتأكيد وجيعل اختالف الليل الثاين 

 .(2)معطوفا على يف خلق السماوات فيخرج من العطف على عاملني

م  يُوقُِنوَن ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي ويعقوب سورة ] ﴾٤َءاَيٰت  ّلَِقو 

م  َيع  ﴿ [4: اجلاثية عطفا على موضع إن وما عملت  [5: اجلاثيةسورة ] ﴾٥قِلُوَن َءاَيٰت  ّلَِقو 
وجيوز الرفع على االستئناف بعطف مجلة , وموضع إن وما عملت فيه رفع ابالبتداء, فيه

 .(4)وجيوز: رفع آايت ابلظرف وهو مذهب األخفش, على مجلة

 يؤمنون

ِمُنوَن ﴿ :(5)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وحفص وأيب جعفر وروح سورة ] ﴾٦يُؤ 
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 .(1)على لفظ الغيبة اليت قبله [6: اجلاثية

ِمُنوَن ﴿ :(2)قراءة ابن عامر وشعبة ومحزة والكسائي ورويس وخلف العاشر  ﴾٦تُؤ 

 .(3)على اخلطاب على معىن: قل هلم اي حممد أو على اخلطاب الذي قبله [6: اجلاثيةسورة ]

 جزينل

ِسُبوَن ﴿ :(4)وخلفقراءة ابن عامر ومحزة والكسائي  زَِي قَو َم ا بَِما ََكنُواْ يَك   ﴾١٤َِلَج 

 .(5)على معىن اإلخبار من هللا عن نفسه ابجلزاء [14: اجلاثيةسورة ]

َزيٰ ﴿ :(6)قراءة أيب جعفر ِسُبوَن  َِلُج  ْ يَك  على  [14: اجلاثيةسورة ] ﴾ ١٤قَو َم ا بَِما ََكنُوا
 الفاعل ثالثة أوجه:ويف القائم مقام , أنه مبين للمفعول

 هو ليجزى: تقديره السياق لداللة عليه الضمري عاد الثاين املفعول ضمريأحدها: 
: ونظريه, بال خالف الفاعل مقام يقوم أعطى ابب من الثاين واملفعول ,قوما اخلري: أي
 . «زيدا أعطي الدرهم»

 ,اجلزاء ليجزى: أي ابلفعل عليه املدلول املصدر ضمري مقامه القائم أن: الثاين
 . به التصريح عدم مع سيما وال املصدر ويقام به املفعول يرتك ال ألنه نظر؛ وفيه
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 حيث والكوفيني, لألخفش حجة وفيه ,واجملرور اجلار مقامه القائم أن: الثالث
 .(1)جييزونه ال والبصريون ,وجوده مع به املفعول غري نيابة جييزون

زَِي قَو َم ا بَِما ََكنُواْ ﴿ :(2)وعاصم ويعقوبقراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو  َِلَج 
ِسُبوَن   .(3)ردا على اسم هللا املتقدم أي: ليجزي هللا قوما [14: اجلاثيةسورة ] ﴾١٤يَك 

 حمياهم سواء

سورة ] ﴾َسَوآء  ُمَّ َياُهم  َوَمَماُتُهم   ﴿ :(4)قراءة حفص ومحزة والكسائي وخلف العاشر

ونصبه من , مصدر يف موضع اسم الفاعل فهو يف موضع مستوعلى أنه  [21: اجلاثية
 ثالثة أوجه: 

أحدمها: أن جتعل حمياهم ومماهتم بدال من الضمري يف جنعلهم فينصب سواء على 
أنه مفعول اثن بـ جنعل على تقدير: أن جنعل حمياهم ومماهتم سواء إال أنه يلزم نصب 

 .مماهتم ومل يقرأ به أحد

عل حمياهم ومماهتم ظرفني اء على أنه مفعول اثن لـ جعل وجتسو اثنيهما: أن تنصب 
 .والتقدير: أن جنعلهم سواء يف حمياهم ومماهتم لكن يلزم نصب مماهتم ومل يقرأ به أحد

اثلثهما: أن تنصب سواء على احلال من املضمر يف جنعلهم وترفع حمياهم ومماهتم بـ 
ه: كالذين ويكون الضمري يف حمياهم الكاف يف قولسواء ويكون املفعول الثاين لـ جعل 
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 .(1)ومماهتم يعود على الكفار واملؤمنني الذين تقدم ذكرهم

 َسَوآء  ﴿ :(2)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ويعقوب

والتقدير: حمياهم ومماهتم , على أنه خرب ابتداء مقدم [21: اجلاثيةسورة ] ﴾ُمَّ َياُهم  َوَمَماُتُهم   
 .(3)أي: سواء يف البعد من رمحة هللا والضمريان للكفار, سواء

 غشاوة

ٰ بََُصِهِۦ َغش  ﴿ :(4)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر : اجلاثيةسورة ] ﴾َوة  وََجَعَل لََعَ

 .(5)ومها لغتان, على وزن فعلة [23

ٰ بََُصِهِۦ ِغَشَٰوة  ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر  ﴾وََجَعَل لََعَ

 .(7)لغتان [23: اجلاثيةسورة ]

 كل أمة

َعٰٓ ﴿ :(8)قراءة يعقوب ة  تُد  مَّ
ُ
ة  َجاثَِية  ُكَّ أ مَّ

ُ
على البدل  [28: اجلاثيةسورة ] ﴾َوتََرٰى ُكَّ أ
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 .(1)من كل أمة األوىل بدل نكرة موصوفة من مثلها

َعٰٓ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا يعقوب ة  تُد  مَّ
ُ
ة  َجاثَِية   ُكُّ أ مَّ

ُ
: اجلاثيةسورة ] ﴾َوتََرٰى ُكَّ أ

 .(3)على الرفع على االبتداء وتدعى خربها [28

 والساعة

اَعَة ََل َري َب فِيَها ﴿ :(4)قراءة محزة ِ َحّق  َوٱلسَّ َد ٱّللَّ عطفا  [32: اجلاثيةسورة ] ﴾إِنَّ وَع 
 .(5)على اسم إن

اَعُة ََل َري َب فِيَها ﴿ :(6)القراء عدا محزةقراءة كل  ِ َحّق  َوٱلسَّ َد ٱّللَّ : اجلاثيةسورة ] ﴾إِنَّ وَع 

وجيوز: الرفع , وموضع ذلك رفع على االبتداء واخلرب, عطفا على موضع إن وامسها [32
وجيوز: أن ترفع على أن , على القطع من األول جتعله مجلة مستأنفة من ابتداء وخرب

على الضمري املرفوع يف حق ولكن األحسن أن تؤكده إبظهاره قبل العطف عليه تعطفه 
فتقول: حق هو الساعة كما قال: إنه هو يراكم هو وقبيله فعطف على الضمري املرفوع 

 .(7)يف يراكم بعد أن أكده بـ هو
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 سورة األحقاف

 لينذر

َصّدِق  ﴿ :(1)قراءة انفع وابن عامر وأيب جعفر ويعقوب والبزي خبلفه َوَهَٰذا كَِتٰب  مُّ
 ْ ِيَن َظلَُموا ُنِذَر ٱَّلَّ ا َّلِ على اخلطاب للنيب صلى هللا عليه  [12: األحقافسورة ] ﴾ّلَِسانًا َعَربِّي 

 .(2)وسلم

قراءة ابن كثري خبلف عن البزي وأيب عمرو وعاصم ومحزة والكسائي وخلف 
ق  ّلَِسانًا ﴿ :(3)العاشر َصّدِ ْ َوَهَٰذا كَِتٰب  مُّ ِيَن َظلَُموا ُنِذَر ٱَّلَّ ا َّلِ على  [12: األحقافسورة ] ﴾َعَربِّي 

 .(4)الغيبة أي: لينذر به حممد أو لينذر به الكتاب

 إحساان

َسًٰنا  ﴿ :(5)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر ي هِ إِح  نَسَٰن بَِوِٰلَ ِ
ي َنا ٱۡل   ﴾َووَصَّ

على أنه مصدر لـ أحسن على تقدير: , إكرامعلى وزن إفعال مثل  [15: األحقافسورة ]
 .(6)أن حيسن إليهما إحساان

ي نَا ﴿ :(7)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ويعقوب َوَوصَّ
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ي هِ ُحس   نَسَٰن بَِوِٰلَ ِ
على تقدير حذف , على وزن فعل مثل: قفل [15: األحقافسورة ] ﴾ًنا  ٱۡل 

ووصينا اإلنسان بوالديه أمرا ذا حسن أي: ليأت  تقديره:, مضاف وحذف موصوف
مث حذف املضاف وقام , احلسن يف أمرمها فحذف املنعوت وقام النعت مقامه وهو ذا

 .(1)املضاف إليه مقامه وهو حسن

 وفصاله

ًرا  وََح لُُهۥ َوفَص  ﴿ :(2)قراءة يعقوب قيل: الفصل  [15: األحقافسورة ] ﴾لُُهۥ ثََلُٰثوَن َشه 
 .(3)والقطف والقطاف, مبعىن كالفطم والفطاموالفصال 

ًرا  ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا يعقوب  [15: األحقافسورة ] ﴾وََح لُُهۥ َوفَِصٰلُُهۥ ثََلُٰثوَن َشه 

 .(5)كأن األم فاصلته وهو فاصلها, على أنه مصدر فاصل

 جاوزتن, أحسن, نتقبل

َسَن َما َعِملُواْ ﴿ :(6)قراءة حفص ومحزة والكسائي وخلف العاشر ح 
َ
َنَتَقبَُّل َعن ُهم  أ

على اإلخبار من هللا تعاىل عن نفسه ابلتقبل  [16: األحقافسورة ] ﴾اتِِهم    َ َوَنَتَجاَوُز َعن َسّيِ 
 .(7)ونصب أحسن بوقوع يتقبل عليه, واجملازاة
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ُيَتَقبَُّل ﴿ :(1)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ويعقوب
 َويُتََجاَوُز َعن َسّيِ 

ْ َسُن َما َعِملُوا ح 
َ
على بناء الفعل  [16: األحقافسورة ] ﴾اتِِهم    َ َعن ُهم  أ

 .(2)للمفعول فأقام أحسن مقام الفاعل فرفعه والفاعل هو هللا

 وليوفيهم

َمٰلَُهم  َوَِلُوَّفَِيُهم  ﴿ :(3)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وعاصم ويعقوب وهشام خبلفه ع 
َ
 ﴾أ

 .(4)على لفظ الغيبة واإلخبار عن هللا [19: األحقافسورة ]

 :(5)قراءة ابن عامر خبلف عن هشام ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر
َمٰلَُهم  ﴿ ع 

َ
 .(6)على اإلخبار من هللا عن نفسه [19: األحقافسورة ] ﴾َوَِلُوَّفَِيُهم  أ

 ال يرى إال مساكنهم

ْ ََل يَُرىٰٓ إَِلَّ َمَسِٰكُنُهم   ﴿ :(7)ومحزة ويعقوب وخلف العاشرقراءة عاصم  َبُحوا ص 
َ
 ﴾فَأ

, فهو فعل ما مل يسم فاعله, على بناء الفعل للمفعول وهو املساكن [25: األحقافسورة ]
والتقدير: ال يرى شيء إال مساكنهم فلذلك , فارتفعت املساكن لقيامها مقام الفاعل

فاملساكن أيضا بدل من شيء املقدر , على شيء املضمرذكر الفعل ألنه حممول 
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 .(1)املضمر

َبُحواْ ََل ﴿ :(2)وأيب جعفر والكسائي قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر ص 
َ
فَأ

وانتصب , على اخلطاب للنيب فهو فاعل ترى [25: األحقافسورة ] ﴾تََرىٰٓ إَِلَّ َمَسِٰكَنُهم   
ألن ترى من رؤية العني تتعدى إىل مفعول واحد والتقدير: , املساكن بوقوع الفعل عليها

 .(3)ال ترى شيئا إال مساكنهم ال أحد فيها واملساكن بدل من شيء املقدر املضمر
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 سورة حممد

 قتلوا

ِ ﴿ :(1)قراءة أيب عمرو وحفص ويعقوب ْ ِِف َسبِيِل ٱّللَّ ِيَن قُتِلُوا  [4: حممدسورة ] ﴾َوٱَّلَّ

, على اإلخبار عمن قتل يف سبيل هللا أن هللا يهديه إىل جنتهعلى ما مل يسم فاعله 
 .(2)وجيوز: أن يكون قوله: سيهديهم وما بعده ملن بقي بعد من قتل من املؤمنني

ٰ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو وحفص ويعقوب ِيَن َق ِ َوٱَّلَّ ْ ِِف َسبِيِل ٱّللَّ  ﴾َتلُوا

اإلخبار عمن قاتل يف سبيل هللا أن هللا ال حيبط علمه من املقاتلة على  [4: حممدسورة ]
 .(4)وأنه يهديه ويصلح حاله يف الدنيا

 آسن

ِسن  ﴿ :(5)قراءة ابن كثري
َ
ِ أ آء  َغي  على أنه اسم فاعل على  [15: حممدسورة ] ﴾ّمِن مَّ

فاملعىن: غري , فأسن ابلقصر للحال, فِعل ألنه غري متعد إىل مفعول كـ حذر وهو قليل
 .(6)متغري يف حال جريه

ِ َءاِسن  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن كثري آء  َغي  على أنه  [15: حممدسورة ] ﴾ّمِن مَّ
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اسم فاعل على فاعل وهو األكثر يف فعل يفَعل حنو: جهل جيهل فهو جاهل وعلم يعلم 
وقد يكون فاملعىن: من ماء ال يتغري على كثرة املكث , فهو عامل فهذا بناء ملا يستقبل

 .(1)للحال مثل األول

 آنفا

 ﴿ :(2)قراءة البزي خبلفه
َ
 امسا ومها واحد, لغتان مبعىن [16: حممدسورة ] ﴾نًِفا  َماذَا قَاَل أ

 املستعمل بل جمرد, فعل هلما يستعمل مل أنه إال وأسن, وآسن وحذر, حاذر ك فاعل
 .(3)االبتداء: واالستئناف واالئتناف. يستأنف واستأنف أيتنف, ائتنف

لغتان  [16: حممدسورة ] ﴾َماذَا قَاَل َءانًِفا  ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا البزي يف وجه
 فعل هلما يستعمل مل أنه إال وأسن, وآسن وحذر, حاذر كـ فاعل امسا ومها واحد, مبعىن
: واالستئناف واالئتناف. يستأنف واستأنف أيتنف, ائتنف املستعمل: بل جمرد,

 .(5)االبتداء

 توليتم

على البناء للمعفول من الوالية: أي:  [22: حممدسورة ] ﴾إِن تُُوَّلِ ُتم  ﴿ :(6)قراءة رويس
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 .(1)إن وليتكم أمور الناس

من الوالية وجيوز: أن  [22: حممدسورة ] ﴾إِن تََوَلَّ ُتم  ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا رويس
 .(3)يكون من اإلعراض وهو الظاهر

 وتقطعوا

ر َحاَمُكم  َوَتق  ﴿ :(4)يعقوبقراءة 
َ
ْ أ على أنه مضارع  [22: حممدسورة ] ﴾٢٢َطُعوٓا

 .(5)قطع

ر َحاَمُكم  ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا يعقوب
َ
ْ أ ُعٓوا على  [22: حممدسورة ] ﴾٢٢َوُتَقّطِ

 .(7)التكثري

 وأملى هلم

َل لَُهم   ﴿ :(8)قراءة يعقوب ي َطُٰن َسوَّ ِّل لَُهم   ٱلشَّ م 
ُ
 وفيه وجهان: [25: حممدسورة ] ﴾٢٥َوأ

 .األول: أن يكون مضارعا مسندا لضمري املتكلم أي: وأملي أان هلم
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 .(1)الثاين: أن يكون ماضيا كقراءة أيب عمرو سكنت ايؤه ختفيفا

َل لَُهم   ﴿ :(2)قراءة أيب عمرو ي َطُٰن َسوَّ ِّلَ لَُهم   ٱلشَّ م 
ُ
على أنه فعل  [25: حممدسورة ] ﴾٢٥َوأ

والقائم مقام الفاعل اجلار , (3)يسم فاعله والفاعل يف املعىن هو هللا تعاىلماض مل 
 .(4)واجملرور

َّلٰ لَُهم  ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو ويعقوب م 
َ
َل لَُهم  َوأ ي َطُٰن َسوَّ سورة ] ﴾٢٥ٱلشَّ

وهو على اإلخبار عن هللا بذلك فهو فعل مسي فاعله والفاعل مضمر يف أملى  [25: حممد
 .انتبه النقالب الياء ألفا, (6)وقيل: إن املضمر للشيطان, هللا تعاىل

 إسرارهم

ارَُهم  ﴿ :(7)قراءة حفص ومحزة والكسائي وخلف العاشر َ لَُم إِۡس  ُ َيع  سورة ] ﴾٢٦َوٱّللَّ

 .(8)على أنه مصدر أسر ووحد ألنه يدل بلفظه على الكثرة [26: حممد

ُ ﴿ :(9)وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ويعقوبقراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو  َوٱّللَّ
ارَُهم   َ ۡس 

َ
لَُم أ على أنه مجع سر كـ عدل وأعدال وحسن مجعه  [26: حممدسورة ] ﴾٢٦َيع 
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 .(1)الختالف ضروب اإلسرار من بين آدم

 نبلوا, نعلم, ولنبلونكم

َباَرُكم  ﴿ :(2)قراءة شعبة خ 
َ
َِٰبِيَن َوَيب لَُواْ أ لََم ٱل ُمَجِٰهِديَن مِنُكم  َوٱلصَّ ٰ َيع  َوََلَب لَُونَُّكم  َحَّتَّ

 .(3)على اإلخبار عن هللا تعاىل على لفظ الغيبة [31: حممدسورة ] ﴾٣١

لََم ٱل ُمَجِٰهِديَن مِ ﴿: (4)قراءة رويس ٰ َنع  َِٰبِيَن  نُكم  َوََلَب لَُونَُّكم  َحَّتَّ ٓواْ َوَنب لُ  َوٱلصَّ
َباَرُكم   خ 

َ
: أن يكون سكن الواو ختفيفا  وجيوز, على قطعه مما قبله [31: حممدسورة ] ﴾٣١أ

 .(5)كقراءة احلسن: أو يعفوا الذي بيده

لََم ٱل ُمَجِٰهِديَن ِمنُكم  ﴿ :(6)ورويس قراءة كل القرءا عدا شعبة ٰ َنع  َوََلَب لَُونَُّكم  َحَّتَّ
َباَرُكم   خ 

َ
َِٰبِيَن َوَنب لَُواْ أ  .(7)على اإلخبار من هللا عن نفسه [31: حممدسورة ] ﴾٣١َوٱلصَّ

 

 

                                                           
 . 2/278انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1912, النشر 2/837انظر: بستان اهلداة ( 2)

 . 2/278انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1913, النشر 2/837انظر: بستان اهلداة ( 4)

 . 9/707انظر: الدر املصون ( 5)

 . 5/1912, النشر 2/837انظر: بستان اهلداة ( 6)

 . 2/278انظر: الكشف ( 7)



635 

 

 سورة الفتح

 وتسبحوه, وتوقروه, وتعزروه, لتؤمنوا

ِ ﴿ :(1)قراءة ابن كثري وأيب عمرو ِ َورَُسوَِلِۦ َوُيَعّزُِروهُ َويَُوّق  بِٱّللَّ
ْ ِمُنوا ُؤ   ّبُِحوهُ َويُسَ  ُروهُ َّلِ

ِصيًَل 
َ
َرة  َوأ على لفظ الغيبة ألن قوله إان أرسلناك يدل على أن مث  [9: الفتحسورة ] ﴾٩بُك 

 .(2)مرسال إليهم وهو غيب

ِ َورَُسوَِلِ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو ْ بِٱّللَّ مُِنوا ُؤ  ۦ َوُتَعّزُِروهُ َّلِ
َرة  َوتُسَ  َوتَُوّقُِروهُ  ِصيًَل ّبُِحوهُ بُك 

َ
على املخاطبة للمرسل إليهم من  [9: الفتحسورة ] ﴾٩َوأ

 .(4)املؤمنني

 فسيؤتيه

تِيهِ ﴿ :(5)قراءة أيب عمرو وعاصم ومحزة والكسائي ورويس وخلف العاشر فََسُيؤ 
ا  ًرا َعِظيم  ج 

َ
 .(6)ظ الغيبة املتقدمعلى لف [10: الفتحسورة ] ﴾ ١٠أ

ا ﴿ :(7)جعفر وروحقراءة انفع وابن كثري وابن عامر وأيب  ًرا َعِظيم  ج 
َ
تِيهِ أ  ﴾ ١٠فََسُنؤ 

على اإلخبار من هللا عن نفسه وهو خروج من غيبة إىل إخبار ومن  [10: الفتحسورة ]
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 .(1)إخبار عن واحد إىل إخبار عن مجع ألن النون للجمع

 ضرا

ا﴿ :(2)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر َراَد بُِكم  ُِضًّ
َ
على  [11: الفتحسورة ] ﴾إِن  أ

أنه من سوء احلال كما قال: فكشفنا ما به من ضر أي: من سوء احلال فاملعىن: إن أراد 
 .(3)وقيل: لغتان, بكم سوء حال أو حسن حال

ا﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر َراَد بُِكم  َِضًّ
َ
سورة ] ﴾إِن  أ

 .(5)مها لغتان كالضعف والضعف والفقر والفقروقيل: , على أنه خالف النفع [11: الفتح

 كالم هللا

ِ  ﴿ :(6)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر ْ َُكَِم ٱّللَّ لُوا ن ُيَبّدِ
َ
: الفتحسورة ] ﴾يُرِيُدوَن أ

على أنه مجع كلمة من اجلمع الذي بينه وبني واحده ومجعه اهلاء كـ مترة , على فعل [15
 .(7)وبسرة وبسر, ومتر

ْ َكَلَٰم ﴿ :(8)القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر قراءة كل لُوا ن ُيَبّدِ
َ
يُرِيُدوَن أ
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  ِ  .(1)على أنه مصدر يدل على الكثرة من الكالم [15: الفتحسورة ] ﴾ٱّللَّ

 مبا تعملون

َملُوَن بَِصًيا ﴿ :(2)قراءة أيب عمرو ُ بَِما َيع  على لفظ  [24: الفتحسورة ] ﴾٢٤َوَكَن ٱّللَّ
 .(3)وهم الكافرون لتقدم ذكرهم الغيب

َملُوَن بَِصًيا ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو ُ بَِما َتع  : الفتحسورة ] ﴾٢٤َوَكَن ٱّللَّ

وجيوز أن يكون للجميع من املؤمنني والكفار لتقدم ذكرهم , على اخلطاب للمؤمنني [24
 .(5)وغلبة اخلطاب على الغيبة على أصول كالم العرب

 شطأه 

َرَج َشَط ﴿ :(6)قراءة ابن كثري وابن ذكوان خ 
َ
لغتان كالسمع  [29: الفتحسورة ] ﴾ُهۥ  َ أ

 .(7)والسمع والنهر والنهر

َرَج َشط  ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وابن ذكوان خ 
َ
 [29: الفتحسورة ] ﴾ُهۥ  َ أ
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 .(1)لغتان كالسمع والسمع والنهر والنهر

 

 فآزره

  َف ﴿ :(2)خبلفه قراءة ابن ذكوان وهشام
َ
لغتان فيه يقال: أزر  [29: الفتحسورة ] ﴾َزَرهُۥأ

 .(3)وآزر مبعىن

 [29: الفتحسورة ] ﴾اَزَرهُۥ  َ َف ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا ابن عامر خبلف عن هشام

وغريه يقول: , ويذهب األخفش أن وزن آزره: أفعله, لغتان فيه يقال: أزر وآزر مبعىن
أبني ليكون منقوال ابهلمزة على قراءة فأزره على ففعله وليست وزنه فاعله وأفعل فيه 

 .(5)اهلمزة للتعدية إمنا هي كـ ألته وآلته إذا نقصه
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 سورة احلجرات

 ال تقدموا

ِ َورَُسوَِلۦِ  ﴿ :(1)قراءة يعقوب َ يََدِي ٱّللَّ ُمواْ َبني   ال: األصل [1: احلجراتسورة ] ﴾ََل َتَقدَّ
واملتوصل إليه حبر اجلر يف حمذوف أي: ال تتقدموا إىل , التاءين إحدى فحذف تتقدموا

 .(2)أمر من األمور

ِ َورَُسوَِلۦِ  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا يعقوب َ يََدِي ٱّللَّ ُمواْ َبني  : احلجراتسورة ] ﴾ََل ُتَقّدِ

  وجهان: وفيها [1

 وكلوا} ومينع, يعطي هو: كقوهلم اقتصارا إما: مفعوله وحذف متعد, أنه: أحدمها
 ال ما تقدموا ال: أي عليه للداللة اختصارا وإما ,[ 187: سورة البقرة{ ]واشربوا
 .يصلح

 ال» والضحاك عباس ابن قراءة ويعضده وتوجه, وجه: حنو ,الزم أنه: والثاين
 .(4)الثالثة يف ابلفتح «تقدموا

 احلجرات
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ِۚ ﴿ :(1)قراءة أيب جعفر ٰ َُجَر  .(2)لغات تقدم حتقيقها [4: احلجراتسورة ] ﴾ٱۡل 

ِۚ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر ٰ ُُجَر لغات تقدم  [4: احلجراتسورة ] ﴾ٱۡل 
 .(4)17: البقرةيف قوله: ظلمات  البقرةحتقيقها يف 

 أخويكم

َ إِخ  ﴿ :(5)قراءة يعقوب  .(6) [10: احلجراتسورة ] ﴾َوتُِكم   َبني 

َ ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا يعقوب َخَوي ُكم   َبني 
َ
على  [10: احلجراتسورة ] ﴾أ

 .(8)التثنية

 ال يلتكم

يقال: الت , لغتان [14: احلجراتسورة ] ﴾ت ُكملِ     ََل َي ﴿ :(9)قراءة أيب عمرو ويعقوب
وفيه لغة اثلثة: آلت ايلت وبذلك قرأ ابن كثري يف سورة  يليت كـ كال يكيل وألت أيلت
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 .(1)الطور كله مبعىن النقصان

 [14: احلجراتسورة ] ﴾ََل يَلِت ُكم﴿ :(2)القراء عدا أيب عمرو ويعقوبقراءة كل 

يقال: الت يليت كـ كال يكيل وألت أيلت وفيه لغة اثلثة: آلت ايلت وبذلك , لغتان
 .(3)قرأ ابن كثري يف سورة الطور كله مبعىن النقصان

 مبا تعملون

َملُوَن ﴿ :(4)قراءة ابن كثري ُ بَِصُي  بَِما َيع  على لفظ  [18: احلجراتسورة ] ﴾ ١٨َوٱّللَّ
 .(5)الغيب

َملُوَن ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا ابن كثري ُ بَِصُي  بَِما َتع   [18: احلجراتسورة ] ﴾ ١٨َوٱّللَّ

 .(7)على املخاطبة
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 سورة ق

 نقول

على اإلخبار عن هللا تعاىل  [30: قسورة ] ﴾يَو َم َيُقوُل ِۡلََهنَّمَ ﴿ :(1)قراءة انفع وشعبة
 .(2)لتقدم ذكره

على اإلخبار  [30: قسورة ] ﴾يَو َم َنُقوُل ِۡلََهنَّمَ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا انفع وشعبة
 .(4)من هللا عن نفسه لتقدم لفظ اإلخبار

 توعدون

اب  َحفِيظ  ﴿ :(5)قراءة ابن كثري وَّ
َ
ِ أ
على لفظ  [32: قسورة ] ﴾٣٢َهَٰذا َما يُوَعُدوَن لُِكّ

 .(6)الغيبة لتقدم ذكر الغيبة

اب  َحفِيظ  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وَّ
َ
ِ أ
: قسورة ] ﴾٣٢َهَٰذا َما تُوَعُدوَن لُِكّ

 .(8)على املخاطبة أي: قل هلم اي حممد هذا ما توعدون [32
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 وأدابر

ُجودِ ﴿ :(1)قراءة انفع وابن كثري ومحزة وأيب جعفر وخلف العاشر َبَٰر ٱلسُّ  ﴾ ٤٠ِإَود 

على أنه مصدر أدبر فنصبه على الظرف واملصادر جتعل ظروفا على تقدير  [40: قسورة ]
والتقدير: ومن الليل فسبحه ووقت أدابر , إضافة أمساء الزمان إليها وحذفها اتساعا

وقت فهو كقوهلم: جئت مقدم احلج أي , السجود أي: وقت السجود أي: بعد الصالة
 .(2)وحذف املضاف يف هذا الباب هو املستعمل يف أكثر الكالم, مقدم احلج

ُجودِ ﴿ :(3)قراءة أيب عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي ويعقوب َبَٰر ٱلسُّ د 
َ
 ﴾ ٤٠َوأ

على أنه مجع دبر وقد استعمل أيضا ظرفا قالوا: جئتك دبر الصالة فهو  [40: قسورة ]
 .(4)منصوب على الظرف أيضا
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 سورة الذارايت

نَُّكم  تَنِطُقوَن  إِنَُّهۥ َۡلَّق  ّمِث ُل ﴿ :(1)قراءة شعبة ومحزة والكسائي وخلف العاشر
َ
ٓ أ َما

وحسن ذلك ألنه نكرة ال يتعرف إبضافته , على أنه صفة لـ حق [23: الذارايتسورة ] ﴾٢٣
تعرفه إضافته إىل معرفة إىل معرفة لكثرة األشياء اليت يقع التماثل هبا بني املتماثلني ملا مل 

وأنكم يف , وما زائدة ومثل مضاف إىل أنكم, حسن أن يوصف به النكرة وهو حق
والتقدير: إنه , موضع خفض إبضافة مثل إليه وأن وما بعدها مصدر يف موضع خفض

 .(2)حلق مثل نطقكم

إِنَُّهۥ ﴿ :(3)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وحفص وأيب جعفر ويعقوب
نَُّكم  تَنِطُقوَن َۡلَّق  ّمِث  

َ
 فيها ثالثة أوجه: [23: الذارايتسورة ] ﴾٢٣َل َمآ أ

لكنها , األول: أن يكون مبنيا على الفتح إلضافته إىل اسم غري متمكن وهو أن
 .يف موضع رفع صفة لـ حق

 .الثاين: أن جتعل ما ومثل امسا واحدا وتبنيه على الفتح وهو قول املازين

, الثالث: أن تنصب مثال على احلال من النكرة وهي حق وهو قول اجلرمي
واألحسن أن يكون حاال من املضمر املرفوع يف حلق وهو العامل يف املضمر ويف احلال 

واحلال من النكرة , وتكون على هذا ما زائدة ومثل مضافا إىل أنكم ومل يتعرف ابإلضافة
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 .(1)قليل يف االستعمال

 الصاعقة

ع  ﴿ :(2)الكسائي قراءة َخَذت ُهُم ٱلصَّ
َ
وقيل: , على وزن فعلة [44: الذارايتسورة ] ﴾َقةُ فَأ

والصعقة الزجرة وهي الصوت , وقيل: الصاعقة هي اليت تنزل من السماء وحترق, لغتان
 .(3)عند نزول الصاعقة

ٰعَِقةُ ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا الكسائي َخَذت ُهُم ٱلصَّ
َ
على  [44 :الذارايتسورة ] ﴾فَأ

والصعقة , وقيل: الصاعقة هي اليت تنزل من السماء وحترق, وقيل: لغتان, وزن فاعلة
 .(5)الزجرة وهي الصوت عند نزول الصاعقة

 وقوم نوح

سورة ] ﴾ّمِن َقب ُل   وح  نُ  َوقَو مِ ﴿ :(6)قراءة أيب عمرو ومحزة والكسائي وخلف العاشر

 .(7)أو على ويف األرض على العطف على قوله: ويف موسى [41: الذارايت

ّمِن  وح  نُ َوقَو َم ﴿ :(8)قراءة انفع وابن كثري وابن عامر وعاصم وأيب جعفر ويعقوب
                                                           

 . 288, 2/287انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1918, النشر 2/460انظر: بستان اهلداة ( 2)

 . 289, 2/288انظر: الكشف ( 3)
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على العطف على املعىن ألن قوله: فأخذهتم الصاعقة معناه:  [41: الذارايتسورة ] ﴾َقب ُل  
 فصار التقدير: أهلكناهم وأهلكنا قوم نوح وأيضا جيوز أن حيمل على, أهلكناهم

 .(1)فأخذانه وجنوده ألنه مبعىن: أغرقناهم

 

                                                           
 . 2/289انظر: الكشف ( 1)
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 سورة الطور

 واتبعتهم ذريتهم

ت  ﴿ :(1)قراءة أيب عمرو
َ
ٰ َنٰ َبع  َوأ على قطع األلف  [21: الطورسورة ] ﴾م بِإِيَمٰن  تِهِ ُهم  ُذّرِيَّ

وانتصبت الذرايت , وإضافة الفعل إىل هللا تعاىل فهو على اإلخبار من هللا عن نفسه
عليهم والتاء غري أصلية لفظ النصب هبا كلفظ اخلفض ألهنا اتء مجاعة بوقوع الفعل 

ومجع الذرايت لكثرة الذرية وبكسر التاء ألنه مفعول , املؤنث كاملسلمات والصاحلات
 .(2)أتبعناهم

ٰ ﴿ :(3)قراءة ابن عامر ويعقوب َبَعت ُهم  ُذّرِيَّ على وصل  [21: الطورسورة ] ﴾ُتُهم بِإِيَمٰن  َوٱتَّ
على إضافة الفعل إىل الذرية فارتفعت بفعلها فالذرايت فاعل ابتعتهم ألن الذرية األلف 

 .(4)اتبعون لآلابء

َبَعت ُهم  ُذّرِيَُّتُهم بِإِيَمٰن  ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو وابن عامر ويعقوب
 ﴾َوٱتَّ

ورفع الذرية بتوحيد الذرية يف اللفظ ألن الذرية تقع للواحد واجلمع  [21: الطورسورة ]
 .(6)ابلفعل وهو االتباع

 ألتناهم
                                                           

 . 5/1919, النشر 2/865انظر: املفتاح للقرطيب ( 1)

 . 2/290انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1919, النشر 2/865انظر: املفتاح للقرطيب ( 3)

 . 2/290انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1919, النشر 2/865انظر: املفتاح للقرطيب ( 5)

 . 2/290انظر: الكشف ( 6)
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َِل َنُٰهمُ ﴿ :(1)قراءة البزي وقنبل خبلفه
َ
لغة من أِلت أيِلت إلتا  [21: الطورسورة ] ﴾ۥَوَما أ

 .(2)إذا نقص كـ علم يعلم علما

ْ َوَما ﴿:(3)قراءة قنبل يف وجهه الثاين ويقال فيه أيضا:  [21: الطورسورة ] ﴾ۥَِل َنُٰهمُ ا
 .(4)كـ كال يكيل وهبذه اللغة قرأ اجلماعة غري أيب عمرو يف سورة احلجرات  الت يليت

ََل َنُٰهم﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا ابن كثري
َ
لغة من أَلت أيِلت   [21: الطورسورة ] ﴾َوَمآ أ

 .(6)وهبا قرأ أبو عمرو يف احلجرات, كـ ضرب يضرب

 إنه هو

نَُّهۥ﴿ :(7)قراءة انفع والكسائي وأيب جعفر
َ
 [28: الطورسورة ] ﴾٢٨ُهَو ٱل ََبُّ ٱلرَِّحيُم  أ

ففيها معىن فعل شيء , على تقدير ألنه هو الرب فـ أن اسم لدخول حرف اجلر عليها
 .(8)ألن دعاءهم إايه كان ألنه بر رحيم ابملؤمنني, شيء آخرجل أل

سورة ] ﴾٢٨ٱلرَِّحيُم إِنَُّهۥ ُهَو ٱل ََبُّ ﴿ :(9)قراءة كل القراء عدا انفع والكسائي وأيب جعفر

                                                           
 . 5/1919, النشر 2/866انظر: املفتاح للقرطيب ( 1)
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 .(1)على القطع واالبتداء وإن حرف للتأكيد [28: الطور

 مبصيطر, املصيطرون

م  ُهُم ٱل ُمصَۜي ِطُروَن ﴿ :(2)قراءة هشام وخبلف عن قنبل وابن ذكوان وحفص وخالد
َ
أ

َت َعلَي ِهم بُِمصَۜ ﴿ [37:الطورسورة ] ﴾٣٧ ولو  , على األصل [22: الغاشيةسورة ] ﴾٢٢ي ِطر  لَّس 
كانت الصاد هي األصل ما رجعت إىل السني ألن األقوى ال ينتقل إىل األضعف إمنا 
ينقل إىل األقوى أبدا والسني أضعف من الصاد لإلطباق واالستعالء الذين يف الصاد 

 .(3)دون السني

م  هُ ﴿ :(4)قراءة خلف عن محزة
َ
َت لَّ ﴿ [37:الطورسورة ] ﴾٣٧ي ِطُروَن ُم ٱل ُمصأ َعلَي ِهم س 

 .(5)البقرةعلى اللغة اليت ذكرانها يف  [22: الغاشيةسورة ] ﴾٢٢ي ِطر  بُِمص

قراءة انفع والبزي وأيب عمرو وشعبة والكسائي وأيب جعفر ويعقوب وخلف العاشر 
م  ُهُم ٱل ُمَص ﴿ :(6)وخبلف عن قنبل وابن ذكوان وحفص وخالد

َ
سورة ] ﴾٣٧ي ِطُروَن أ

َت لَّ ﴿ [37:الطور ألجل الطاء ليعمل اللسان عمال  [22: الغاشيةسورة ] ﴾٢٢َعلَي ِهم بُِمَصي ِطر  س 
 .(7)وغريها البقرةواحدا يف اإلطباق واالستعالء وقد مضى ذكر هذا كله وعلله يف سورة 

                                                           
 . 2/291انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1920, النشر 2/867انظر: املفتاح للقرطيب ( 2)

 . 2/292انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1920انظر: النشر ( 4)
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 . 5/1920, النشر 2/867انظر: املفتاح للقرطيب ( 6)
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 يصعقون

َعُقوَن ﴿ :(1)قراءة ابن عامر وعاصم ِي فِيهِ يُص  على أنه نقله  [45: الطورسورة ] ﴾٤٥ٱَّلَّ
للرابعي ورده إىل ما مل يسم فاعله فعداه إىل مفعول وهو الضمري يف يصعقون يقوم مقام 

وال حيسن أن يكون من صعق مث رده إىل ما مل يسم فاعله كـ , فهو مثل: يكرمون الفاعل
يضربون ألنه إذا كان ثالثيا ال يتعدى والفعل الذي ال يتعدى ال يرد إىل ما مل يسم 

وقد حكى األخفش , على أن يقوم الفاعل مقام املفعول الذي مل يسم فاعله, فاعله
صُعق كـ سعد لغة مشهورة فعلى هذا جيوز أن يكون من الثالثي غري منقول لغة ال قياس 

 .(2)فيها

ِي فِيهِ يَ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا ابن عامر وعاصم َعُقوَن ٱَّلَّ : الطورسورة ] ﴾٤٥ص 

 .(4)صعق كـ علمعلى أنه مستقبل  [45

 

                                                           
 . 5/1921, النشر 2/867انظر: املفتاح للقرطيب ( 1)
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 سورة النجم

 ما كذب

َب ٱل ُفَؤادُ ﴿ :(1)قراءة هشام وأيب جعفر على جعل الفعل  [11: النجمسورة ] ﴾َما َكذَّ
متعداي بنقله إىل التشديد فتعدى إىل ما بغري تقدير حذف حرف جر فيه والتقدير: ما  

 .(2)كذب فؤاده ما رأت عيناه بل صدقه

على  [11: النجمسورة ] ﴾َما َكَذَب ٱل ُفَؤادُ ﴿ :(3)وأيب جعفرقراءة كل القراء عدا هشام 
 .(4)تعدية الفعل إىل ما حبرف جر مقدر حمذوف تقديره: ما كذب فؤاده فيما رأت عيناه

 أفتمارونه

َفَتم  ﴿ :(5)قراءة محزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
َ
 [12: النجمسورة ] ﴾ُرونَُهۥأ

 .(6)فتقديره: أفتجحدونه على ما يرىعلى أنه من مرى ميري إذا جحد 

َفُتَمُٰرونَُهۥ﴿ :(7)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وعاصم وأيب جعفر
َ
 ﴾أ

على أنه من مارى مياري إذا جادل فاملعىن: أفتجادلونه فيما علمه  [12: النجمسورة ]

                                                           
 . 5/1922, النشر 2/869انظر: املفتاح للقرطيب ( 1)

 . 2/294انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1922, النشر 2/869انظر: املفتاح للقرطيب ( 3)

 . 2/294انظر: الكشف ( 4)
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 .(1)ورآه

 الالت

ٰٓ ﴿ :(2)قراءة رويس  .(3) [19: النجمسورة ] ﴾تَّ ٱللَّ

َٰت ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا رويس  .(5) [19: النجمسورة ] ﴾ٱللَّ

 ومناة

 .(7)لغتان [20: النجمسورة ] ﴾َءةَ َوَمَنوٰٓ ﴿ :(6)قراءة ابن كثري

 .(9)لغتان [20: النجمسورة ] ﴾َوَمَنٰوةَ ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا ابن كثري

 

                                                           
 . 2/295انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1922انظر: النشر ( 2)
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 سورة القمر

 مستقر

َتقِّر  َوَُّكُّ ﴿ :(1)قراءة أيب جعفر س  ر  مُّ م 
َ
 وفيها أوجه:  [3: القمرسورة ] ﴾٣أ

أحدها: أن يكون صفة لـ أمر ويرتفع كل حينئذ ابلعطف على الساعة فيكون 
فاعال أي: اقرتبت الساعة وكل أمر مستقر وضعفه أبو حيان لوجود الفصل جبمل 

 .وتعقبه السمني, ثالث

 اجلوار, على خفضالثاين: أن يكون مستقر خربا لـ كل أمر وهو مرفوع إال أنه 
 على العطف, أو النعت يف جاء إمنا اجلوار ألن جيوز؛ ال وهذا. الرازي الفضل أبو قاله

 يف يقال فكيف. املائدة سورة يف مستوىف فيه الكالم لك قدمت كما إثباته, يف خالف
  .جيوز ال ما هذا: املبتدأ خرب

 حكمة أبنه مستقر أمر كل عن أخرب ابلغة حكمة قوله املبتدأ خرب أن: الثالث
 املبتدأ بني اعرتاض مجلة مزدجر فيه ما األنباء من جاءهم ولقد: قوله ويكون ابلغة,
 . وخربه

 ابلغوه: غريه وقدره ,أتى أو به, معمول: البقاء أبو فقدره مقدر, اخلرب أن: الرابع
 أو خري من القدر يف هلم مستقر أمر وكل: أي ,{أهوآءهم واتبعوا وكذبوا} :قبله ألن
 .(2)ابلغوه شر

                                                           
 . 5/1924انظر: النشر ( 1)

 . 122, 10/121انظر: الدر املصون ( 2)
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َتقِّر  ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر س  ر  مُّ م 
َ
على أنه  [3: القمرسورة ] ﴾٣َوَُّكُّ أ

 .(2)خرب لـ كل الواقع مبتدأ

 خشعا

ب َصٰرُُهم   ِشًعاَخٰ ﴿ :(3)قراءة أيب عمرو ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
َ
 ﴾أ

على وزن فاعل موحدا ألنه ملا رأى اسم الفاعل متقدما رفع فاعال بعده  [7: القمرسورة ]
وهو أبصارهم أجراه جمرى الفعل املتقدم على فاعله فوحده كما يوحد الفعل ومل تلحقه 

 .(4)عالمة أتنيث اجلمع ألن التأنيث فيه ليس حبقيقي

ب َصُٰرُهم  ﴿ :(5)وعاصم وأيب جعفرقراءة انفع وابن كثري وابن عامر 
َ
ًعا أ سورة ] ﴾ُخشَّ

على التفريق بني االسم الرافع ملا , على وزن فعل على مجع فاعل كـ راكع وركع [7: القمر
وحسن فيه اجلمع ألن اجلمع , بعده وبني الفعل فجمع مع االسم ووحد مع الفعل للفرق

 .(6)مبنزلة قولك: خاشعة أبصارهميدل على التأنيث فصار يف داللته على التأنيث 

 سيعلمون

ا﴿ :(7)قراءة ابن عامر ومحزة لَُموَن َغد  على اخلطاب على  [26: القمرسورة ] ﴾َسَتع 

                                                           
 . 5/1924انظر: النشر ( 1)
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ويف القراءتني معىن التهديد والتخويف والتهدد مع , معىن: قل هلم ستعلمون غدا
 .(1)املخاطبة آكد

ا﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا ابن عامر ومحزة لَُموَن َغد  على  [26: القمرسورة ] ﴾َسَيع 
 .(3)الغيبة
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 سورة الرمحن

 ذو العصف والرحيان

ي َحانَ ﴿ :(1)قراءة ابن عامر ِف َوٱلرَّ َبَّ َذا ٱل َعص  عطفا على  [12: الرمحنسورة ] ﴾١٢ َوٱۡل 
محال على معىن الناصب لـ األرض يف قوله: واألرض وضعها لألانم فـ وضعها  األرض

 .(2)يدل على خلقها فكأنه قال: وخلق األرض خلقها وخلق احلب ذا العصف والرحيان

ي َحانِ ﴿ :(3)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر ِف َوٱلرَّ َبُّ ُذو ٱل َعص  سورة ] ﴾١٢ َوٱۡل 

والتقدير: واحلب ذو العصف وذو الرحيان فاملعىن:  عطفا على العصف [12: الرمحن
 .(4)واحلب ذو الورق وذو الرزق

َبُّ ﴿ :(5)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وعاصم وأيب جعفر ويعقوب ذُو َوٱۡل 
ي َحاُن  ِف َوٱلرَّ عطفا على املرفوع املبتدأ قبله وهو فيها فاكهة  [12: الرمحنسورة ] ﴾١٢ٱل َعص 

أقرب إليه من املنصوب وليس فيه محل على املعىن إمنا هو حممول على والنخل وهو 
 .(6)اللفظ

 خيرج
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لُُؤ َوٱل َمر َجاُن ﴿ :(1)قراءة انفع وأيب عمرو وأيب جعفر ويعقوب  ﴾ ٢٢ُي َرُج ِمن ُهَما ٱللُّؤ 

على ما مل يسم فاعله ألن اللؤلؤ واملرجان ال خيرجان أبنفسهما من غري  [22: الرمحنسورة ]
فارتفع اللؤلؤ لقيامه مقام الفاعل واملرجان عطف , خمرج هلما إمنا خيرجهما خمرج هلما

 .(2)عليه

َي ُرُج ﴿ :(3)قراءة ابن كثري وابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر
لُُؤ َوٱل َمر َجاُن  على  على إضافة الفعل إىل اللؤلؤ واملرجان [22: الرمحنسورة ] ﴾ ٢٢ِمن ُهَما ٱللُّؤ 

 .(4)االتساع ألنه إذا أخرج فقد خرج

 املنشئات

ُۚ   َ ٱل ُمنِش ﴿ :(5)قراءة محزة وشعبة خبلف بناء على أنشأت فهي  [24: الرمحنسورة ] ﴾ا
 .(6)منشئة فنسب الفعل إليها على االتساع واملفعول حمذوف تقديره: واملنشئات السري

ُۚ   َ ٱل ُمنَش ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا محزة ووجه لشعبة بناء على  [24: الرمحنسورة ] ﴾ا
فعل رابعي وجعله اسم مفعول فكأنه بناه على أُنِشَئت فهي منشأة مبعىن أجريت فهي 

وهذا الذي يعطيه املعىن ألهنا مل تفعل شيئا إمنا غريها , جمراه أي: فعل هبا اإلنشاء

                                                           
 . 5/1926, النشر 2/876انظر: املفتاح للقرطيب ( 1)

 . 2/301انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1926, النشر 2/876انظر: املفتاح للقرطيب ( 3)

 . 2/301انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1926, النشر 2/877انظر: املفتاح للقرطيب ( 5)

 . 2/301انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1926, النشر 2/877انظر: املفتاح للقرطيب ( 7)
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 .(1)أنشأها

 سنفرغ

ُرُغ لَُكم  ﴿ :(2)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر ردا  [31: الرمحنسورة ] ﴾َسَيف 
 .(3)على لفظ الغيبة املتقدم

ُرُغ لَُكم  ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر سورة ] ﴾َسنَف 

 .(5)محال على اإلخبار من هللا عن نفسه [31: الرمحن

 شواظ

 .(7)لغتان مبعىن اللهب [35: الرمحنسورة ] ﴾يُر َسُل َعلَي ُكَما ِشَواظ  ﴿ :(6)قراءة ابن كثري

لغتان  [35: الرمحنسورة ] ﴾يُر َسُل َعلَي ُكَما ُشَواظ  ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا ابن كثري
 .(9)مبعىن اللهب

                                                           
 . 2/301انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1927, النشر 2/876انظر: املفتاح للقرطيب ( 2)

 . 2/301انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1927, النشر 2/876انظر: املفتاح للقرطيب ( 4)

 . 2/301انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1927, النشر 2/877انظر: املفتاح للقرطيب ( 6)

 . 2/303انظر: الكشف ( 7)

 . 5/1927, النشر 2/877انظر: املفتاح للقرطيب ( 8)

 . 2/303انظر: الكشف ( 9)
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 وحناس

عطفا على  [35: الرمحنسورة ] ﴾ّمِن نَّار  َوَُنَاس  ﴿ :(1)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وروح
ويكون من دخان وفيه بعد يف املعىن ألن اللهب ال  انر فجعل الشواظ يكون من انر

يكون من الدخان وحكي عن أيب عمرو أنه قال ال يكون الشواظ إال من انر وشيء 
وقيل التقدير: يرسل عليكما شواظ من انر وشيء من حناس أي: من دخان مث , آخر

 .(2)حذف املوصوف وقامت الصفة مقامه

: الرمحنسورة ] ﴾ّمِن نَّار  َوَُنَاس  ﴿ :(3)عمرو وورح قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب

عطفا على الشواظ والشواظ اللهب والنحاس: الدخان فاملعىن: يرسل عليكما هلب  [35
 .(4)من انر ويرسل عليكما دخان

 يطمثهن

ُمث ُهنَّ ﴿ :(5)قراءة الكسائي يقال: طَمث , لغتان [74, 56: الرمحنسورة ] ﴾لَم  َيط 
 .(6)يطِمث ويطُمث

                                                           
 . 5/1927, النشر 2/877انظر: املفتاح للقرطيب ( 1)

 . 2/302انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1927, النشر 2/877انظر: املفتاح للقرطيب ( 3)

 . 2/302انظر: الكشف ( 4)

, وجاءت الرواية عنه بضم املوضع األول 5/1928, النشر 2/878انظر: املفتاح للقرطيب ( 5)
 وكسر الثاين أو العكس, أو التخيري يف ضم أحدمها أو ضم املوضعني. 

 . 2/303لكشف انظر: ا( 6)
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ِمث ُهنَّ ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا الكسائي , لغتان [74, 56: الرمحنسورة ] ﴾لَم  َيط 
 .(2)يقال: طَمث يطِمث ويطُمث

 ذي اجلالل

َراِم ﴿ :(3)قراءة ابن عامر ك  ِ
ََلِٰل َوٱۡل  ُم َرّبَِك ذُو ٱۡل  على  [78: الرمحنسورة ] ﴾٧٨تََبَٰرَك ٱس 

 .(4)االسم هو املسمى وهو مذهب أهل السنةأنه صفة السم وهذا ما يدل على أن 

ُم َرّبَِك ذِ ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا ابن عامر َراِم تََبَٰرَك ٱس  ك  ِ
ََلِٰل َوٱۡل  سورة ] ﴾٧٨ي ٱۡل 

 .(6)على أنه صفة لـ الرب [78: الرمحن

                                                           
 . 5/1928, النشر 2/878انظر: املفتاح للقرطيب ( 1)

 . 2/303انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1930, النشر 2/878انظر: املفتاح للقرطيب ( 3)

 . 2/303انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1930, النشر 2/878انظر: املفتاح للقرطيب ( 5)

 . 2/303انظر: الكشف ( 6)
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 سورة الواقعة

 وحور عني

عطفا على  [22: الواقعةسورة ] ﴾٢٢ وَُحور  ِعني  ﴿ :(1)قراءة محزة والكسائي وأيب جعفر
جنات النعيم والتقدير: أولئك املقربون يف جنات النعيم ويف حور عني أي: ويف مقاربة 

وأجاز قطرب أن يكون معطوفا على األكواب واألابريق , حور مث حذف املضاف
 .(2)فجعل احلور يطاف هبن

: الواقعةسورة ] ﴾٢٢وَُحوٌر ِعني  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وأيب جعفر

وجيوز أن , عطفا على ولدان أي: يطوف عليهم ولدان ويطوف عليهم حور عني [22
 .(4)ترفع حور محال على املعىن ألن املعىن فيها أكواب وفيها حور عني

 شرب اهليم

: الواقعةسورة ] ﴾٥٥فََشٰرُِبوَن ُُش َب ٱل ِهيِم ﴿ :(5)قراءة انفع وعاصم ومحزة وأيب جعفر

 على أنه اسم للمشروب وقيل [55

 .(6): هو مصدر كـ الشغل

                                                           
 . 5/1931, النشر 2/880انظر: املفتاح للقرطيب ( 1)

 . 2/304انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1931, النشر 2/880انظر: املفتاح للقرطيب ( 3)

 . 2/304انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1931, النشر 2/881انظر: املفتاح للقرطيب ( 5)

 . 2/305انظر: الكشف ( 6)
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 :(1)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
 .(2)على أنه مصدر شرب شراب كـ الضرب [55: الواقعةسورة ] ﴾٥٥َب ٱل ِهيِم فََشٰرُِبوَن َُش  ﴿

 قدران

نَا﴿ :(3)قراءة ابن كثري  .(4)لغتان مبعىن التقدير [60: الواقعةسورة ] ﴾ََن ُن قََدر 

نَا﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا ابن كثري ر  لغتان مبعىن  [60: الواقعةسورة ] ﴾ََن ُن قَدَّ
 .(6)التقدير

 مبواقع

على  [75: الواقعةسورة ] ﴾٧٥قِِع ٱَلُُّجوِم بَِمو  ﴿ :(7)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر
 .(8)فلم حيتج إىل مجعه, القليل والكثريالتوحيد ألنه مصدر يدل على 

سورة ] ﴾٧٥بَِمَوٰقِِع ٱَلُُّجومِ ﴿ :(9)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر

                                                           
 . 5/1931, النشر 2/881انظر: املفتاح للقرطيب ( 1)

 . 2/305انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1931, النشر 2/881انظر: املفتاح للقرطيب ( 3)

 . 2/305انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1931, النشر 2/881انظر: املفتاح للقرطيب ( 5)

 . 2/305انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1932, النشر 2/881انظر: املفتاح للقرطيب ( 7)

 . 2/306انظر: الكشف ( 8)

 . 5/1932, النشر 2/881انظر: املفتاح للقرطيب ( 9)
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 .(1)على اجلمع ألن مواقع النجوم كثرية وذلك حيث يغيب كل جنم [75: الواقعة

 فروح

 .(3)وهي الرمحة [89: الواقعةسورة ] ﴾٨٩فَُروح  َوَري َحان  وََجنَُّت نَعِيم  ﴿ :(2)قراءة رويس

ح  َوَري َحان  وََجنَُّت نَعِيم  ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا رويس  [89: الواقعةسورة ] ﴾٨٩فََرو 

 .(5)وهي االسرتاحة

                                                           
 . 2/306انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1932انظر: النشر ( 2)

 . 10/231انظر: الدر املصون ( 3)

 . 5/1932انظر: النشر ( 4)

 . 10/231انظر: الدر املصون ( 5)
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 سورة احلديد

 أخذ ميثاقكم

ِخَذ ِميَثُٰقُكم  ﴿ :(1)قراءة أيب عمرو
ُ
على ما مل يسم فاعله  [8: احلديدسورة ] ﴾َوقَد  أ

وارتفع امليثاق بقيامه مقام الفاعل لـ أخذ والفاعل هو هللا جل ذكره وهو الذي أخذ 
 .(2)لكن الفاعل حذف لداللة الكالم عليه, امليثاق على خلقه

َخَذ ِميَثَٰقُكم  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو
َ
على  [8: احلديدسورة ] ﴾َوقَد  أ

ذكره فانتصب امليثاق بوقوع الفعل عليه وهو أخذ إضافة الفعل إىل فاعله وهو هللا لتقدم 
 .(4)والتقدير: وقد أخذ هللا ميثاقكم مث أضمر االسم لتقدم ذكره

 وكال

َنٰ   َوَُّكّ  ﴿ :(5)قراءة ابن عامر ُس  ُ ٱۡل  على الرفع ابالبتداء  [10: احلديدسورة ] ﴾وََعَد ٱّللَّ
إليها والتقدير: وكل وعده هللا وتقدير هاء حمذوفة مع الفعل اشتغل الفعل هبا وتعدى 

وحذف هذه اهلاء إمنا حيسن من الصالت وجيوز يف الصفات ويقبح من غري , احلسىن
وإمنا أجاز , ذينك إال يف شعر وهذه القراءة فيها بعد حلذف اهلاء من غري صلة وال صفة

وال , الرفع من أجازه على القياس على إجازهتم النصب مع اهلاء يف قوله: زيدا ضربته

                                                           
 . 5/1933, النشر 2/882انظر: املفتاح للقرطيب ( 1)

 . 2/307انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1933, النشر 2/882انظر: املفتاح للقرطيب ( 3)

 . 2/307انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1933, النشر 2/882انظر: املفتاح للقرطيب ( 5)
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 .(1)حيسن أن جيعل وعد هللا نعتا لـ كل

َنٰ  ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا ابن عامر ُس  ُ ٱۡل   وََعَد ٱّللَّ
على  [10: احلديدسورة ] ﴾َولُُكّ 
 .(3)تعدية الفعل وهو وعد إىل كل فنصبه بـ وعد

 انظروان

نِظُرونَا﴿ :(4)قراءة محزة
َ
اإلنظار وهو على القطع على أنه من  [13: احلديدسورة ] ﴾أ

 .(5)التأخري واإلمهال كقوله: أنظرين إىل يوم يبعثون

بوصل األلف على أنه  [13: احلديدسورة ] ﴾ٱنُظُرونَا﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا محزة
 .(7)من النظر أي: نظر العني

 ال يؤخذ

يَة  ﴿ :(8)ة ابن عامر وأيب جعفر ويعقوبقراء َو َم ََل تُؤ َخُذ مِنُكم  فِد  سورة ] ﴾فَٱَل 

 .(9)لتأنيث الفدية [15: احلديد

                                                           
 . 308, 2/307انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1933, النشر 2/882انظر: املفتاح للقرطيب ( 2)

 . 308, 2/307انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1933, النشر 2/882انظر: املفتاح للقرطيب ( 4)

 . 2/309انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1933, النشر 2/882انظر: املفتاح للقرطيب ( 6)

 . 2/309انظر: الكشف ( 7)

 . 5/1933, النشر 2/882انظر: املفتاح للقرطيب ( 8)

 . 2/309انظر: الكشف ( 9)
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َو َم ََل يُؤ َخُذ ِمنُكم  ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا ابن عامر وأيب جعفر ويعقوب فَٱَل 
يَة   للتفريق بني الفعل والفدية وألن الفدية والفداء سواء وألن الفدية  [15: احلديدسورة ] ﴾فِد 

 .(2)أتنيثها غري حقيقي

 وما نزل

َقِّ ﴿ :(3)وحفص ورويس خبلفهقراءة انفع  على  [16: احلديدسورة ] ﴾َوَما نََزَل ِمَن ٱۡل 
 .(4)إضافة الفعل إىل ما وهو القرآن ويف نزل ضمري ما يعود عليها وهو القرآن

َقِّ ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا انفع وحفص ورويس يف وجه َل ِمَن ٱۡل  سورة ] ﴾َوَما نَزَّ

إىل هللا لتقدم ذكره أي: ملا أنزل هللا من احلق وهو القرآن على إضافة الفعل  [16: احلديد
أي: للذي نزل هللا من , فهو مفعول به يف املعىن ويف الكالم هاء حمذوف تعود على ما

 .(6)احلق أي: نزله وحذفت اهلاء من الصلة لطول االسم وهو حسن كثري يف القرآن

 وال يكونوا

وتُواْ ٱل ِكَتَٰب ِمن َقب ُل َوََل تَُكونُواْ ﴿ :(7)قراءة رويس
ُ
ِيَن أ على  [16: احلديدسورة ] ﴾َكٱَّلَّ

                                                           
 . 5/1933, النشر 2/882انظر: املفتاح للقرطيب ( 1)

 . 310, 2/309انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1933, النشر 2/882انظر: املفتاح للقرطيب ( 3)

 . 2/310انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1933, النشر 2/882انظر: املفتاح للقرطيب ( 5)

 . 2/310انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1934انظر: النشر ( 7)
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 .(1)وحيتمل أن يكون الفعل منصواب وأن يكون جمزوما بـ ال الناهية, سبيل االلتفات

ْ ٱل ِكَتَٰب ِمن َقب ُل ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا رويس وتُوا
ُ
ِيَن أ ْ َكٱَّلَّ سورة ] ﴾َوََل يَُكونُوا

 .(3)الغيبة جراي على ما تقدمعلى  [16: احلديد

 املصدقني واملصدقات

َ ﴿ :(4)قراءة ابن كثري وشعبة ْ ٱّللَّ ق َرُضوا
َ
َقِٰت َوأ قنَِي َوٱل ُمَصّدِ : احلديدسورة ] ﴾إِنَّ ٱل ُمَصّدِ

 .(5)على أنه من التصديق ابهلل وكتبه ورسله [18

َ إِنَّ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وشعبة ق َرُضواْ ٱّللَّ
َ
َقِٰت َوأ ّدِ قنَِي َوٱل ُمصَّ ّدِ  ﴾ٱل ُمصَّ

 .(7)وأصله: املتصدقني واملتصدقات مث أدغم, على أنه من الصدقة [18: احلديدسورة ]

 آاتكم

تَىُٰكم   ﴿ :(8)قراءة أيب عمرو
َ
ٓ أ ْ بَِما رَُحوا على أنه ماض  [23: احلديدسورة ] ﴾َوََل َتف 

 .(9)ففي أاتكم ضمري ما مرفوع يعود على ما, الفعل إىل ماثالثي مبعىن اجمليء فأضاف 

                                                           
 .10/247انظر: الدر املصون ( 1)

 . 5/1934انظر: النشر ( 2)

 . 10/247انظر: الدر املصون ( 3)

 . 5/1934, النشر 2/882انظر: املفتاح للقرطيب ( 4)

 . 2/310انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1934, النشر 2/882انظر: املفتاح للقرطيب ( 6)

 . 2/310انظر: الكشف ( 7)

 . 5/1934, النشر 2/882انظر: املفتاح للقرطيب ( 8)

 . 2/311انظر: الكشف ( 9)
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رَُحواْ بَِمآ َءاتَىُٰكم   ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو على  [23: احلديدسورة ] ﴾َوََل َتف 
فالفاعل يف آاتكم يعود , إضافة الفعل إىل هللا تعاىل وجعل الفعل ماضيا من اإلعطاء

فاملمدود يتعدى إىل , حمذوفة من الصلة تقديره: مبا آاتكموهفاهلاء , على هللا لتقدم ذكره
 .(2)مفعولني وليس كذلك املقصور

 هو الغين

َِميُد ﴿ :(3)قراءة انفع وابن عامر وأيب جعفر َ ٱل َغِنُّ ٱۡل  سورة ] ﴾٢٤َوَمن َيَتَولَّ فَإِنَّ ٱّللَّ

 .(4) [24: احلديد

َ ُهَو ٱل َغِنُّ ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا انفع وابن عامر وأيب جعفر َوَمن َيَتَولَّ فَإِنَّ ٱّللَّ
َِميُد  حيسن أن يكون فصال وال حيسن أن يكون ابتداء ألن  [24: احلديدسورة ] ﴾ ٢٤ٱۡل 

إال أن للمنازع أن ينازع أاب علي ويقول: ال ألتزم تركيب إحدى , االبتداء ال يسوغ حذفه
تغاير معنامها كقراءيت: وهللا أعلم مبا وضعت وكم من قراءتني , القراءتني على األخرى

 .(6)هذا ما ال نزاع فيه, إال أن توافق القراءتني يف معىن واحد أوىل, ووضعت
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 سورة اجملادلة

 يظاهرون

على أنه من ظاهر يظاهر فال اتء  [3, 2: اجملادلةسورة ] ﴾يَُظٰهُِرونَ ﴿ :(1)قراءة عاصم
الظاء لذلك وخففت اهلاء ألهنا خمففة يف األصل فيه يوجب إدغامها التشديد فخففت 

 .(2)يف ظاهر يظاهر

ٰ يَ ﴿ :(3)قراءة ابن عامر ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف : اجملادلةسورة ] ﴾ُرونَ هَ ظَّ

على أن أصله على تفاعل فأصله تظاهرا يتظاهرون مث أدغمت التاء يف الظاء فوقع  [3, 2
 .(4)كما كانت خمففة يف تظاهر القوم يتظاهرونالتشديد يف الظاء لذلك وخففت اهلاء  

على  [3, 2: اجملادلةسورة ] ﴾ُرونَ هَّ ظَّ يَ ﴿ :(5)قراء انفع وابن كثري وأيب عمرو ويعقوب
أن أصله يتظهرون على وزن يتفعلون وماضيه يتظهر على وزن تفعل مث أدغم التاء يف 

األقوى ألن الظاء أقوى من الظاء لقرهبا منها وحسن اإلدغام ألنك تنقل األضعف إىل 
التاء بكثري فلما أدغمت التاء يف الظاء وقع التشديد يف الظاء والتشديد يف اهلاء أصل 

 .(6)ألن اهلاء عني الفعل والفعل مضاعف العني فالتشديد مالزم لعني الفعل

 ما يكون
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لتأنيث  [7: اجملادلةسورة ] ﴾َما تَُكوُن ِمن جنَّ َوٰى ثََلَٰثة  ﴿ :(1)قراءة أيب جعفر
 .(2)النجوى

 [7: اجملادلةسورة ] ﴾َما يَُكوُن ِمن جنَّ َوٰى ثََلَٰثة  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر

 .(4)األكثر يف هذا الباب التذكري ألنه مسند إىل جنوى وهو اسم جنس مذكر

 وال أكثر

ََثُ إَِلَّ ُهَو َمَعُهم  ﴿ :(5)قراءة يعقوب ك 
َ
 فيها وجهان: [7: اجملادلةسورة ] ﴾َوََلٓ أ

فإن كان , األول: أنه معطوف على موضع جنوى ألنه مرفوع ومن مزيدة فيه
مصدرا كان على حذف مضاف كما تقدم أي: من ذوي جنوى وإن كان مبعىن 

 .املتناجني فال حاجة إىل ذلك

فيكون وال أكثر عطفا على , الثاين: أن يكون أدىن مبتدأ وإال هو معهم خربه
 .(6)املبتدأ وحينئذ يكون وال أدىن من ابب عطف اجلمل ال املفردات

ََثَ إَِلَّ ُهَو َمَعُهم  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا يعقوب ك 
َ
على  [7: اجملادلةسورة ] ﴾َوََلٓ أ
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 .(1)اجلر عطفا على لفظ جنوى

 ويتناجون

َوٰنِ ﴿ :(2)قراءة محزة ورويس ث ِم َوٱل ُعد  ِ
على وزن  [8: اجملادلةسورة ] ﴾َويَنَتُجوَن بِٱۡل 

يفتعلون مشتقا من النجوى وهو السر وأصله ينتجيون على وزن يفتعلون مث أعل على 
األصول أبن ألقيت حركة الياء على اجليم استثقاال لياء مضمومة قبلها متحرك مث 

 .(3)حذفت الياء لسكوهنا وسكون الواو بعدها

َوٰنِ ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا محزة ورويس ث ِم َوٱل ُعد  ِ
َن بِٱۡل   [8: اجملادلةسورة ] ﴾َوَيَتَنَٰجو 

على أنه مستقبل تناجى القوم يتناجون وأصله: يتناجيون على وزن يتفاعلون مثل 
فلما حتركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا مث حذفت لسكوهنا وسكون , يتضاربون

على األلف احملذوفة ولوال ذلك لكانت الواو بعدها وبقيت فتحة اجليم على حاهلا لتدل 
مضمومة ألن واو اجلمع حق ما قبلها أن يكون مضموما لكن بقيت اجليم مفتوحة لتدل 

 .(5)على األلف احملذوفة ولو ضمت ما يدل على األلف وهو أيضا من النجوى السر

 فال تتناجوا

َوٰنِ ﴿ :(6)قراءة رويس ث ِم َوٱل ُعد  ِ
 .(1) [9: اجملادلةسورة ] ﴾فَََل تَنتَُجواْ بِٱۡل 
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َوٰنِ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا رويس ث ِم َوٱل ُعد  ِ
اْ بِٱۡل   .(3) [9: اجملادلةسورة ] ﴾فَََل َتَتَنَٰجو 

 اجملالس

ُحواْ ِِف ٱل َمَجٰلِِس ﴿ :(4)قراءة عاصم على اجلمع لكثرة جمالس  [11: اجملادلةسورة ] ﴾َتَفسَّ
 .(5)القوم

ْ ِِف ٱل َمج  ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا عاصم ُحوا على  [11: اجملادلةسورة ] ﴾لِِس َتَفسَّ
 .(7)التوحيد ألنه يراد به جملس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 انشزوا فانشزوا

ْ ﴿ :(8)قراءة انفع وابن عامر وحفص وأيب جعفر وشعبة خبلفه وا واْ فَٱنُِشُ سورة ] ﴾ٱنُِشُ

 .(9)وينِشزلغتان يقال: نشز ينُشز  [11: اجملادلة

قراءة ابن كثري وأيب عمرو ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر وشعبة يف 
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ْ ﴿ :(1)وجه وا واْ فَٱنِِشُ  .(2)لغتان يقال: نشز ينُشز وينِشز [11: اجملادلةسورة ] ﴾ٱنِِشُ
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 سورة احلشر

 خيربون

للخراب من على معىن التكثري  [2: احلشرسورة ] ﴾ُي ّرِبُونَ ﴿ :(1)قراءة أيب عمرو
 .(2)خرَّب خيرِّب

من أخرب خيرب  [2: سورة احلشر] ﴾ُي رُِبونَ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو
وقال أبو عمرو: أخربت املوضع تركت خرااب , لغتان مبعىن اهلدم, يقال: خربته وأخربته

 .(4)وخربته وهدمته

 ال يكون دولة

على جعل  [7: سورة احلشر] ﴾ُكوَن ُدولَُۢةََك  ََل تَ  ﴿ :(5)قراءة أيب جعفر وهشام خبلفه
كان مبعىن وقع وحدث اتمة ال حتتاج إىل خرب فرفع الدولة هبا وأتى ابلتاء لتأنيث لفظ 

 .(6)الدولة

ألن أتنيث  [7: احلشرسورة ] ﴾ُدولَُۢةََك  ََل يَُكوَن  ﴿ :(7)قراءة هشام يف وجهه الثاين
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 .(1)الدولة غري حقيقي

 ﴾ََك  ََل يَُكوَن ُدولََۢة ﴿ :(2)عدا أيب جعفر وهشام يف وجهه الثالثقراءة كل القراء 

على أن كان انقصة حتتاج إىل اسم وخرب فأضمروا فيها امسها ونصبوا دولة  [7: احلشرسورة ]
وأتوا ابلياء تذكري اسم كان املضمر فيها والتقدير: كي ال يكون الفيء , على خربها

 .(3)دولة

 جدر

و  ِمن َوَرآءِ ِجَدٰ ﴿ :(4)وأيب عمروقراءة ابن كثري 
َ
ِۢۖ أ على التوحيد  [14: احلشرسورة ] ﴾ر

على معىن أن كل فرقة منهم وراء جدار ألهنم كلهم وراء جدار واحد وجيوز أن يكون 
 .(5)أريد به اجلمع ألن املعىن يدل على اجلمع

و  ِمن َوَرآءِ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو
َ
ِۢۖ أ  [14: احلشرسورة ] ﴾ُجُدر

على اجلمع على معىن أن كل فرقة منهم وراء جدار فهي جدر كثرية يسترتون هبا يف 
 .(7)القتال
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 سورة املمتحنة

 يفصل

ِصُل بَي َنُكم   ﴿ :(1)قراءة عاصم ويعقوب على  [3: املمتحنةسورة ] ﴾يَو َم ٱل قَِيَٰمةِ َيف 
 .(2)إضافة الفعل إىل هللا لتقدم ذكر اإلخبار منه تعاىل عن نفسه

ُل بَي َنُكم   ﴿ :(3)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر سورة ] ﴾يَو َم ٱل قَِيَٰمةِ ُيَفّصِ

, على إضافة الفعل إىل هللا لتقدم ذكر اإلخبار منه تعاىل عن نفسه [3: املمتحنة
 .(4)والتقليلوالتخفيف حيتمل التكثري 

ُل بَي َنُكم   ﴿ :(5)قراءة ابن ذكوان وهشام خبلفه  [3: املمتحنةسورة ] ﴾يَو َم ٱل قَِيَٰمةِ ُيَفصَّ

والظرف عند األخفش وقع مقام الفاعل لكنه ترك , على بناء الفعل ملا مل يسم فاعله
الفاعل وقيل: املصدر املضمر يقوم مقام , على الفتح لوقوعه مفتوحا يف أكثر املواضع

وجيوز أن يكون فيه مضمر يقوم مقام الفاعل تقديره: ويوم , أي: يفصل الفصل بينكم
 .(6)والتشديد فيه معىن التكثري, القيامة يفصل فيه بينكم

َصُل ﴿ :(7)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر وهشام يف وجه يَو َم ٱل قَِيَٰمةِ ُيف 
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والظرف عند األخفش وقع , على بناء الفعل ملا مل يسم فاعله [3: املمتحنةسورة ] ﴾بَي َنُكم   
وقيل: املصدر , مقام الفاعل لكنه ترك على الفتح لوقوعه مفتوحا يف أكثر املواضع

وجيوز أن يكون فيه مضمر يقوم , املضمر يقوم مقام الفاعل أي: يفصل الفصل بينكم
 .(1)مقام الفاعل تقديره: ويوم القيامة يفصل فيه بينكم

 وال متسكوا

َكَوافِرِ ﴿ :(2)قراءة أيب عمرو ويعقوب
ْ بِعَِصِم ٱل  ُكوا ّسِ  [10: املمتحنةسورة ] ﴾َوََل ُتم 

 .(3)التشديد يف معىن التكثري

َكَوافِرِ ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو ويعقوب
ْ بِعَِصِم ٱل  ِسُكوا سورة ] ﴾َوََل ُتم 

 .(5)والكثري التخفيف حيتمل معىن القليل [10: املمتحنة
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 من سورة الصف إىل سورة امللك

 متم نوره

ُ ُمتِمُّ نُورِهِۦ﴿ :(1)قراءة حفص وابن كثري ومحزة والكسائي وخلف العاشر  ﴾َوٱّللَّ

 .(2)على اإلضافة والتخفيف [8: الصفسورة ]

ُ ﴿ :(3)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة وأيب جعفر ويعقوب َوٱّللَّ
 .(4)على األصل يف اسم الفاعل إذا كان للحال أو االستقبال [8: الصفسورة ] ﴾نُّوَرهِۦ ُمتِّم  

 أنصار هللا

نَصاَر ﴿ :(5)قراءة ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
َ
ُكونُوٓاْ أ

 ِ قبل على اإلضافة على معىن: دوموا على ذلك فهم أنصار هللا  [14: الصفسورة ] ﴾ٱّللَّ
 .(6)قوله هلم وإمنا حضهم على الثبات والدوام على النصرة لدين هللا

نَصار  ﴿ :(7)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر
َ
ْ أ ِ  اُكونُٓوا َّ : الصفسورة ] ﴾ّلّلِ

على معىن أمرهم أن يدخلوا يف أمر مل يكونوا عليه فاملعىن: فافعلوا النصر لدين هللا  [14
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 .(1)وجيوز أن تكون القراءاتن مبعىن, فيما تستقبلون

 لووا

اْ رُُءوَسُهم  ﴿ :(2)قراءة انفع وروح على التقليل ويصلح للتكثري  [5: املنافقونسورة ] ﴾لََوو 
 .(3)أيضا ومنه: يلوون ألسنتهم وال تلوون على أحد وإن تلووا أو تعرضوا

ْ رُُءوَسُهم  ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا انفع وروح ا و  على التكثري  [5: املنافقونسورة ] ﴾لَوَّ
 .(5)أي: لووها مرة بعد مرة ومنه ليا أبلسنتهم

 وأكن

َق ﴿ :(6)قراءة أيب عمرو دَّ صَّ
َ
ُكـفَأ

َ
ٰلِِحنَي  ـنَ ۥَوأ عطفا  [10: املنافقونسورة ] ﴾ ١٠مَِن ٱلصَّ

على لفظ فأصدق ألن فأصدق منصوب إبضمار أن ألنه جواب التمين فهو حممول 
يف قوله: فيضاعفه على قراءة من نصبه  البقرةعلى مصدر أخرتين على ما ذكران يف سورة 

فلو عطفته على لفظ أخرتين الستحال املعىن ولصرت تتمىن , فهو مثله يف العلة والشرح
املعىن على ذلك إمنا املعىن أنه التزم الكون من الصاحلني أن تكون من الصاحلني وليس 

 .(7)إن أخر

                                                           
 . 2/321انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1940, النشر 787انظر: اإلقناع ص( 2)

 . 2/322انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1940, النشر 787انظر: اإلقناع ص( 4)

 . 2/322انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1941, النشر 787انظر: اإلقناع ص( 6)

 . 2/322انظر: الكشف ( 7)
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ٰلِِحنَي ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو ُكن ّمَِن ٱلصَّ
َ
َق َوأ دَّ صَّ

َ
سورة ] ﴾ ١٠فَأ

عطفا على موضع فأصدق ألن موضعه قبل دخول الفاء فيه جزم ألنه  [10: املنافقون
جواب التمين وجواب التمين إذا كان بغري فاء وال واو جمزوم ألنه غري واجب ففيه 
مضارعة للشرط وجوابه فلذلك كان جمزوما كما جيزم جواب الشرط ألنه غري واجب إذ 

 .(2)جيوز أن يقع وأال يقع

 مبا تعملون

َملُوَن ﴿ :(3)قراءة شعبة ُ َخبُِي  بَِما َيع  على لفظ الغيبة  [11: املنافقونسورة ] ﴾١١َوٱّللَّ
 .(4)اليت قبله

َملُوَن ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا شعبة ُ َخبُِي  بَِما َتع  على  [11: املنافقونسورة ] ﴾١١َوٱّللَّ
 .(6)اخلطاب لكل اخللق

 جيمعكم

ِعن يَو َم جَن َمُعُكم  ﴿ :(7)قراءة يعقوب َم 
على أهنا نون  [9: التغابنسورة ] ﴾َِلَو ِم ٱۡل 

                                                           
 . 5/1941, النشر 787: اإلقناع صانظر( 1)

 . 2/323انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1941, النشر 787انظر: اإلقناع ص( 3)

 . 2/323انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1941, النشر 787انظر: اإلقناع ص( 5)

 . 2/323انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1941انظر: النشر ( 7)
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 .(1)العظمة

ِعن ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا يعقوب َم 
 .(3) [9: التغابنسورة ] ﴾يَو َم ََي َمُعُكم  َِلَو ِم ٱۡل 

 ابلغ أمره

ِۦ  ﴿ :(4)قراءة حفص رِه م 
َ
َ َبٰلُِغ أ على اإلضافة فـ األمر  [3: الطالقسورة ] ﴾إِنَّ ٱّللَّ

 .(5)خمفوض إبضافة ابلغ إليه

َرهُ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا حفص م 
َ
َ َبٰلٌِغ أ وهو مثل  [3: الطالقسورة ] ﴾ۥ  إِنَّ ٱّللَّ

 .(7)متم نوره

 وجدكم

ِدُكم  ﴿ :(8)قراءة روح  .(9)لغتان مبعىن [6: الطالقسورة ] ﴾ّمِن وِج 

ِدُكم  ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا روح  .(2)لغتان مبعىن [6: الطالقسورة ] ﴾ّمِن وُج 

                                                           
 . 10/348انظر: الدر املصون ( 1)

 . 5/1941انظر: النشر ( 2)

 انظر: . ( 3)

 . 5/1942, النشر 788انظر: اإلقناع ص( 4)

 . 2/324انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1942, النشر 788انظر: اإلقناع ص( 6)

 . 2/324انظر: الكشف ( 7)

 . 5/1942انظر: النشر ( 8)

 . 10/357انظر: الدر املصون ( 9)
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 عرف

َضُهۥ﴿ :(3)قراءة الكسائي على معىن جازى على بعض  [3: التحرميسورة ] ﴾َعَرَف َبع 
وال حيسن أن يكون مبعىن علم ألن هللا قد أعلمنا أنه أطلعه عليه وإذا , وعفا عن بعض

فهي مبعىن علم وعليه قوله: وما تفعلوا من خري , أطلعه عليه مل جيز أن جيهل منه شيئا
 .(4)يعلمه هللا أي جيازيكم به

َضُهۥ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا الكسائي على أنه عرفها  [3: التحرميسورة ] ﴾َعرََّف َبع 
 .(6)بعضه فأخربها به وأعرض عن بعض تكرما منه صلى هللا عليه وسلم

 نصوحا

بَة  ﴿ :(7)قراءة شعبة على أنه مصدر على فعول وهو  [8: التحرميسورة ] ﴾نُُّصوًحاتَو 
على هذا موصوفة  التوبةو , وأنكره األخفش قليل كما أتى مصدره أيضا على فعالة

 .(8)ابملصدر كما قالوا: رجل عدل ورضى

                                                           
= 
 . 5/1942انظر: النشر ( 1)

 . 10/357املصون انظر: الدر ( 2)

 . 5/1942, النشر 2/835انظر: بستان اهلداة ( 3)

 . 2/325انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1942, النشر 2/835انظر: بستان اهلداة ( 5)

 . 2/326انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1942, النشر 788انظر: اإلقناع ص( 7)

 . 2/326انظر: الكشف ( 8)
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َبة  نَُّصوًحا﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا شعبة على املصدر  [8: التحرميسورة ] ﴾تَو 
 .(2)املستعمل يف مصدر نصحاملعروف 

 وكتبه

على اجلمع  [12: التحرميسورة ] ﴾َوُكُتبِهِۦ﴿ :(3)قراءة أيب عمرو وحفص ويعقوب
 .(4)لكثرة كتب هللا ألن مرمي مل تؤمن بكتاب واحد بل آمنت بكتب هللا كلها

 [12: التحرميسورة ] ﴾بِهِۦَوكَِتٰ ﴿ :(5)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو وحفص ويعقوب

 .(6)على التوحيد يراد به اجلمع ألنه مصدر يدل على الكثري بلفظه

                                                           
 . 5/1942, النشر 788انظر: اإلقناع ص( 1)

 . 2/326انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1943, النشر 788انظر: اإلقناع ص( 3)

 . 2/326انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1943, النشر 788انظر: اإلقناع ص( 5)

 . 2/327انظر: الكشف ( 6)
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 من سورة امللك إىل سورة اجلن

 وتاتف

ن ﴿ :(1)قراءة محزة والكسائي  ۚ حكى سيبويه: , لغتان [3: امللكسورة ] ﴾ِمن َتَفوُّ
 .(2)ضاعف وضعف مبعىن

ن ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي  ۚ حكى , لغتان [3: امللكسورة ] ﴾ِمن تََفُٰو
 .(4)سيبويه: ضاعف وضعف مبعىن

 تدعون

من الدعاء أي: تطلبون  [27: امللكسورة ] ﴾٢٧ُعوَن بِهِۦ تَد  ﴿ :(5)قراءة يعقوب
 .(6)وتستعجلون

ُعوَن ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا يعقوب على أنه من  [27: امللكسورة ] ﴾٢٧بِهِۦ تَدَّ
وقيل: من الدعاء أي: تطلبونه , انرالدعوى أي: تدعون أنه ال جنة وال 

                                                           
 . 5/1944, النشر 441انظر: املبسوط ص( 1)

 . 2/328انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1944, النشر 441انظر: املبسوط ص( 3)

 . 2/328انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1944, النشر 442انظر: املبسوط ص( 5)

 . 10/395انظر: الدر املصون ( 6)

 . 5/1944, النشر 442انظر: املبسوط ص( 7)
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 .(1)وتستعجلونه

 فستعلمون

بنِي  ﴿ :(2)قراءة الكسائي ُموَن َمن  ُهَو ِِف َضَلٰل  مُّ
لَ ردا على  [29: امللكسورة ] ﴾ ٢٩فََسَيع 

 .(3)لفظ الغيبة اليت قبله

بنِي  ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا الكسائي ُموَن َمن  ُهَو ِِف َضَلٰل  مُّ
لَ سورة ] ﴾ ٢٩فََسَتع 

وهو أبلغ يف التهدد والوعيد ألن من هتددته وتواعدته , على اخلطاب املتقدم [29: امللك
 .(5)وأنت ختاطبه أخوف ممن بلغه عنك التهدد والوعيد

 ليزلقونك

لُِقونََك ﴿ :(6)قراءة انفع وأيب جعفر وهذا  ,على أنه من زلق [51: القلمسورة ] ﴾لزََي 
 .(7)فإن استعملته على زِلق يزلق مل يتعد, فعل يتعدى إذا استعملته على فَعل يفُعل

لُِقونََك ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا انفع وأيب جعفر على أنه من  [51: القلمسورة ] ﴾لزَُي 

                                                           
 . 10/395انظر: الدر املصون ( 1)

 . 5/1944, النشر 442انظر: املبسوط ص( 2)

 . 2/329انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1944, النشر 442انظر: املبسوط ص( 4)

 . 2/329انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1945, النشر 443انظر: املبسوط ص( 6)

 . 2/332انظر: الكشف ( 7)

 . 5/1945, النشر 443انظر: املبسوط ص( 8)
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 .(1)وهو متعد, أزلق

 ومن قبله

على معىن  [9: احلاقةسورة ] ﴾قَِبلَُهۥَوَمن ﴿ :(2)قراءة أيب عمرو والكسائي ويعقوب
 .(3)وأصل قبل أهنا تستعمل ملا ويل الشيء, ومن معه أي: ومن تبعه من أصحابه

: احلاقةسورة ] ﴾َوَمن َقب لَُهۥ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو والكسائي ويعقوب

 .(5)على معىن ومن تقدمه من األمم املاضية الكافرة [9

 ال ختفى

: احلاقةسورة ] ﴾١٨ِمنُكم  َخافَِية   ـيٰ َي فـ ََل ﴿ :(6)محزة والكسائي وخلف العاشرقراءة 

بني املؤنث وفعله بـ منكم وألنه أتنيث غري حقيقي وألنه مبعىن ال خيفى منكم  للتفرقة [18
 .(7)فخافية وخاف سواء, خاف

ِمنُكم  َخافَِية  ََل ََّت َِفٰ ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر

                                                           
 . 2/332انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1945, النشر 444انظر: املبسوط ص( 2)

 . 2/333انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1945, النشر 444انظر: املبسوط ص( 4)

 . 2/333انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1945, النشر 444انظر: املبسوط ص( 6)

 . 2/333انظر: الكشف ( 7)

 . 5/1945, النشر 444انظر: املبسوط ص( 8)
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 .(1)لتأنيث لفظ اخلافية [18: احلاقةسورة ] ﴾١٨

 تذكرون, تؤمنون

ِمُنوَن ﴿ :(2)قراءة ابن كثري وهشام ويعقوب وابن ذكوان خبلفه ا يُؤ  سورة ] ﴾٤١قَلِيَل  مَّ

ُروَن ﴿ [41: احلاقة كَّ ا يَذَّ  .(3)على لفظ الغيبة [42: احلاقةسورة ] ﴾٤٢قَلِيَل  مَّ

ِمُنوَن ﴿ :(4)وأيب جعفر وابن ذكوان يف وجه وأيب عمرو وشعبة قراءة انفع ا تُؤ  قَلِيَل  مَّ
ُروَن ﴿ [41: احلاقةسورة ] ﴾ ٤١ كَّ ا تَذَّ  .(5)على لفظ املخاطبة [42: احلاقةسورة ] ﴾٤٢قَلِيَل  مَّ

ِمُنوَن ﴿: (6)قراءة حفص ومحزة والكسائي وخلف العاشر ا تُؤ  سورة ] ﴾ ٤١قَلِيَل  مَّ

ُروَن ﴿ [41: احلاقة ا تََذكَّ  .(7)على لفظ املخاطبة [42: احلاقةسورة ] ﴾٤٢قَلِيَل  مَّ

 سأل سائل

 [1: املعارجسورة ] ﴾ ١َساَل َسآئُِل  بَِعَذاب  َواقِع  ﴿ :(8)قراءة انفع وابن عامر وأيب جعفر

وعلى ذلك أتت املنسأة يف قراءة , ذكر سيبويه يف ختفيف اهلمزة يف سأل البدل مساعا
 انفع وأيب عمرو ويف توجيهها ثالثة توجيهات:

                                                           
 . 2/333انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1945, النشر 445انظر: املبسوط ص( 2)

 . 2/333انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1945, النشر 445: املبسوط صانظر( 4)

 . 2/333انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1945, النشر 445انظر: املبسوط ص( 6)

 . 2/333انظر: الكشف ( 7)

 . 5/1946, النشر 446انظر: املبسوط ص( 8)
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لكن أبدل من اهلمزة ألفا على ما ذكر من اللغة  األول: أن يكون من السؤال
 .وتكون الباء مبعىن عن, وتكون اهلمزة يف سائل أصلية, املسموعة فيه

الثاين: أن يكون من سلت تسال لغة يف السؤال كـ خفت ختاف فتكون األلف 
وتكون , واو كـ خاف وتكون اهلمزة يف سائل بدال من واو كـ خائفيف سال بدال من 

 .الباء مبعىن عن

فتكون األلف يف سال بدال من ايء  , الثالث: أن يكون من السيل من سال يسيل
فقد روي أنه واد يف جهنم امسه , كـ كال يكيل وتكون اهلمزة يف سائل بدال من ايء

 .(1)فالباء يف موضعها, جهنم بعذابسائل فاملعىن: سال هذا الواد الذي يف 

َل َسآئُِل  بَِعَذاب  َواقِع  ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا انفع وابن عامر وأيب جعفر
َ
 ﴾ ١َسأ

على أنه من السؤال فأتى به على أصله ألن الكفار سألوا تعجيل  [1: املعارجسورة ]
 .(3)العذاب

 تعرج املالئكة

ُرُج ﴿ :(4)قراءة الكسائي وُح إََِل هِ َيع  وهو يف العلة مثل  [4: املعارجسورة ] ﴾ٱل َمَلٰٓئَِكُة َوٱلرُّ
 .(5)قوله: فناداه املالئكة فنادته

                                                           
 . 335, 2/334انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1946, النشر 446انظر: املبسوط ص( 2)

 . 2/335انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1946, النشر 446انظر: املبسوط ص( 4)

 . 2/335انظر: الكشف ( 5)
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وُح إََِل هِ ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا الكسائي ُرُج ٱل َمَلٰٓئَِكُة َوٱلرُّ  [4: املعارجسورة ] ﴾َتع 

 .(2)وهو يف العلة مثل قوله: فناداه املالئكة فنادته

 يسألوال 

ا   َ َوََل يُس  ﴿ :(3)قراءة أيب جعفر والبزي خبلفه  [10: املعارجسورة ] ﴾ ١٠ُل َحِيٌم َحِيم 

واملعىن: ال يسأل , وقيل: محيما مفعول اثن ال على إسقاط حرف, على البناء للمفعول
 .(4)وقيل: بل هو على إسقاط عن أي: عن محيم, إحضاره

ا   َ َوََل يَس  ﴿ :(5)يف وجه قراءة كل القراء عدا أيب جعفر والبزي  ﴾١٠ُل َحِيٌم َحِيم 

على البناء للفاعل واملفعول الثاين حمذوف تقديره: ال يسأله نصره وال  [10: املعارجسورة ]
وقيل: محيما , شفاعته لعلمه أن ذلك مفقود وقيل: ال يسأله شيئا من محل أوزاره

 .(6)منصوب على إسقاط اخلافض أي: عن محيم لشغله عنه

 نزاعة

َوٰى ﴿ :(7)قراءة حفص اَعة  لِّلشَّ على أنه حال من لظى  [16: املعارجسورة ] ﴾ ١٦نَزَّ
ألنه معرفة وهي حال مؤكدة فلذلك أتت حاال من لظى ولظى ال تكون إال نزاعة 

                                                           
 . 5/1946, النشر 446انظر: املبسوط ص( 1)

 . 2/335انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1946, النشر 446انظر: املبسوط ص( 3)

 . 10/454انظر: الدر املصون ( 4)

 . 5/1946, النشر 446انظر: املبسوط ص( 5)

 . 10/453انظر: الدر املصون ( 6)

 . 5/1947, النشر 446انظر: املبسوط ص( 7)
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والعامل يف نزاعة ما دل عليه الكالم , للشوى وقد منع ذلك املربد وهو جائز عند غريه
وقيل: نصبها على إضمار فعل على معىن: أعنيها نزاعة فهي حال من معىن التلظي 

 .(1)أيضا من لظى ألن اهلاء يف أعنيها لـ لظى

اَعة  ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا حفص َوٰى  نَزَّ فيها مخسة  [16: املعارجسورة ] ﴾ ١٦ّلِلشَّ
 أوجه:

 .حامضاألول: أن تكون لظى خربا ونزاعة خربا اثنيا كما تقول: إن هذا حلو 

الثاين: أن تكون لظى يف موضع نصب على البدل من اهلاء يف إهنا ونزاعة خرب 
 .إن كما تقول: إن زيدا أخاك قائم

الثالث: أن تكون لظى خرب إن ونزاعة بدال من لظى كأنه قال: إهنا نزاعة 
 .للشوى

 .الرابع: أن ترفع نزاعة على إضمار مبتدأ كأنك قلت: هي نزاعة للشوى

جتعل اهلاء يف إهنا للقصة ولظى مبتدأ ونزاعة خرب االبتداء واجلملة  اخلامس: أن
 .(3)خرب إن

 بشهاداهتم

                                                           
 . 2/335انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1947, النشر 446انظر: املبسوط ص( 2)

 . 2/336انظر: الكشف ( 3)
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على اجلمع لكثرة  [33: املعارجسورة ] ﴾بَِشَهَٰدٰتِِهم  ﴿ :(1)قراءة حفص ويعقوب
 .(2)الشهادات من الناس وألنه مضاف إىل مجاعة

على  [33: املعارجسورة ] ﴾بَِشَهَٰدتِهِم  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا حفص ويعقوب
وقد مضى ذكر ألماانهتم وهو يف العلة , التوحيد ألنه مصدر يدل على القليل والكثري

 .(4)واحلجة كـ شهاداهتم

 نصب

نَُّهم  إََِلٰ نُُصب  يُوفُِضوَن ﴿ :(5)قراءة ابن عامر وحفص
َ
على  [43: املعارجسورة ] ﴾ ٤٣َكأ

 .(6)كـ سقف وسقف  أنه مجع نصب وهو العلم أو الغاية

نَُّهم  إََِلٰ نَص  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن عامر وحفص
َ
سورة ] ﴾ ٤٣ب  يُوفُِضوَن َكأ

 .(8)على التوحيد وهو العلم والغاية فاملعىن: كأهنم إىل غاية يسرعون [43: املعارج

 وولده

                                                           
 . 5/1947, النشر 446انظر: املبسوط ص( 1)

 . 2/336انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1947, النشر 446انظر: املبسوط ص( 3)

 . 2/336انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1947, النشر 447انظر: املبسوط ص( 5)

 . 2/336انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1947, النشر 447انظر: املبسوط ص( 7)

 . 2/336انظر: الكشف ( 8)
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ۥٓ ﴿ :(1)قراءة انفع وابن عامر وعاصم وأيب جعفر هُ  .(2) [21: نوحسورة ] ﴾َوَوَلُ

ُ ﴿ :(3)قراءة ابن كثري وأيب عمرو ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر ۥٓ َوُول   ﴾هُ

ومن ضم هنا على اخلصوص فهو حممول على اجلمع ألن كل واحد منهم  [21: نوحسورة ]
 .(4)له ولد وأوالد

 ودا

ا﴿ :(5)قراءة انفع وأيب جعفر  .(6)لغتان [23: نوحسورة ] ﴾َوََل تََذُرنَّ ُوّد 

ا﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا انفع وأيب جعفر  .(8)لغتان [23: نوحسورة ] ﴾َوََل تََذُرنَّ َوّد 

 خطيئاهتم

ا ﴿ :(9)قراءة أيب عمرو على أنه خطية على وزن  [25: نوحسورة ] ﴾م  هُ َخَطَٰيٰ ّمِمَّ
 .(10)وقال الفراء: هو مجع خطية على ختفيف اهلمزة, قضاايهم على اجلمع املكسر

                                                           
 . 5/1948, النشر 450انظر: املبسوط ص( 1)

 93, 2/92انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1948, النشر 450انظر: املبسوط ص( 3)

 .2/93انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1948, النشر 450انظر: املبسوط ص( 5)

 . 2/337انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1948, النشر 450انظر: املبسوط ص( 7)

 . 2/337انظر: الكشف ( 8)

 . 5/1948, النشر 450انظر: املبسوط ص( 9)

 . 2/337انظر: الكشف ( 10)
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ا َخِطئَٰٓـتِِهم  ﴿ :(1)كل القراء عدا أيب عمروقراءة   على أنه مجع  [25: نوحسورة ] ﴾ّمِمَّ
 .(2)مسلم على حد التثنية

                                                           
 . 5/1948, النشر 450انظر: املبسوط ص( 1)

 . 2/337انظر: الكشف ( 2)
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 من سورة اجلن إىل سورة النبأ

 وأنه

نَُّهۥ﴿ :(1)قراءة ابن عامر وحفص ومحزة والكسائي وأيب جعفر
َ
, 4, 3: اجلنسورة ] ﴾َوأ

عطفا على اهلاء يف آمنا به وفيه قبح للعطف وقيل , عطفا على قل أوحي إيل أنه [6
 .(2)على الضمري املخفوض بغري إعادة اخلافض

سورة ] ﴾ِإَونَُّهۥ﴿ :(3)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وشعبة ويعقوب وخلف العاشر

 .(4)على القطع واالبتداء بقوله: وإنه تعاىل جد ربنا وعطف ما بعده عليه [6, 4, 3: اجلن

 وأهنم, وأان

نَّا﴿ :(5)قراءة ابن عامر وحفص ومحزة والكسائي
َ
, 11, 10, 9, 8, 5: اجلنسورة ] ﴾َوأ

12 ,13 ,14] ﴿ ْ نَُّهم  َظنُّوا
َ
وقيل عطفا على , عطفا على قل أوحي إيل أنه [7: اجلنسورة ] ﴾َوأ

 .(6)اهلاء يف آمنا به وفيه قبح للعطف على الضمري املخفوض بغري إعادة اخلافض

 :(7)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وشعبة وأيب جعفر ويعقوب وخلف العاشر 
ْ ﴿ [14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 5: اجلنسورة ] ﴾ِإَونَّا﴿ على  [7: اجلنسورة ] ﴾ِإَونَُّهم  َظنُّوا

                                                           
 . 5/1949, النشر 448انظر: املبسوط ص( 1)

 . 2/340انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1949, النشر 448انظر: املبسوط ص( 3)

 . 2/340انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1949, النشر 448انظر: املبسوط ص( 5)

 . 2/340انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1949, النشر 448انظر: املبسوط ص( 7)
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 .(1)القطع واالبتداء بقوله: وإنه تعاىل جد ربنا وعطف ما بعده عليه

 اإلنس تقولأن لن 

َل ﴿ :(2)يعقوبقراءة  ن لَّن َتَقوَّ
َ
ِ َكِذب ا  أ نُّ لََعَ ٱّللَّ ِ

نُس َوٱۡل  ِ
على  [5: اجلنسورة ] ﴾٥ٱۡل 

أنه مضارع تقول أي: كذب واألصل: تتقول فحذف إحدى التاءين حنو: تذكرون 
وانتصب كذاب يف هذه القراءة على املصدر ألن التقول كذب حنو قوهلم: قعدت 

 .(3)جلوسا

ن لَّن َتُقوَل ﴿ :(4)عدا يعقوبقراءة كل القراء 
َ
ِ َكِذب ا  أ نُّ لََعَ ٱّللَّ ِ

نُس َوٱۡل  ِ
سورة ] ﴾٥ٱۡل 

 .(5) [5: اجلن

 يسلكه

ا ﴿ :(6)قراءة عاصم ومحزة والكسائي ويعقوب ُه َعَذاب ا َصَعد  لُك  : اجلنسورة ] ﴾ ١٧يَس 

 .(7)على لفظ الغيبة اليت قبله [17

ُه ﴿ :(8)عامر وأيب جعفر وخلف العاشرقراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن  لُك  نَس 
                                                           

 . 2/340: الكشف انظر( 1)

 . 5/1949, النشر 449انظر: املبسوط ص( 2)

 . 10/488انظر: الدر املصون ( 3)

 . 5/1949, النشر 449انظر: املبسوط ص( 4)

 انظر: . ( 5)

 . 5/1949, النشر 449انظر: املبسوط ص( 6)

 . 2/342انظر: الكشف ( 7)

 . 5/1949, النشر 449انظر: املبسوط ص( 8)
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ا  على اإلخبار من هللا عن نفسه فهو خروج من غيبة إىل  [17: اجلنسورة ] ﴾ ١٧َعَذاب ا َصَعد 
 .(1)إخبار

 وأنه ملا

ِ ﴿ :(2)قراءة انفع وشعبة ا قَاَم َعب ُد ٱّللَّ على االستئناف  [19: اجلنسورة ] ﴾ِإَونَُّهۥ لَمَّ
 .(3)ابتداءفهي يف موضع 

ِ ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا انفع وشعبة ا قَاَم َعب ُد ٱّللَّ نَُّهۥ لَمَّ
َ
عطفا  [19: اجلنسورة ] ﴾َوأ

 .(5)على ما قبله من قوله: قل أوحي إىل أنه تقديره: وأوحي إيل أنه ملا قام

 لبدا

ا ﴿ :(6)قراءة هشام خبلفه قوله تعاىل: على معىن الكثرة من  [19: اجلنسورة ] ﴾ ١٩ُۡلَد 
أهلكت ماال لبدا فهو على معىن: يركب بعضهم بعضا ويلصق بعضهم بعضا لشدة 

 .(7)فـ لبد ابلضم واحد يدل على الكثرة, دنوهم منه لإلصغاء واالستماع

ا ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا هشام يف وجه على أنه مجع  [19: اجلنسورة ] ﴾ ١٩ِۡلَد 
                                                           

 . 2/342انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1950, النشر 449انظر: املبسوط ص( 2)

 . 2/341انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1950, النشر 449انظر: املبسوط ص( 4)

 . 2/341انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1950انظر: النشر ( 6)

 . 2/342انظر: الكشف ( 7)

 . 5/1950انظر: النشر ( 8)
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وفسره قتادة على معىن تلبد , يكونون عليه مجاعاتلبدة وهي اجلماعة فاملعىن: كادوا 
 .(1)اجلن واإلنس على هذا األمر ليطفئوه

 قل إمنا

 َرّبِ ﴿ :(2)قراءة عاصم ومحزة وأيب جعفر
ْ ُعوا د 

َ
ٓ أ َما على  [20: اجلنسورة ] ﴾قُل  إِنَّ

 .(3)األمر

ٰ ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا عاصم ومحزة وأيب جعفر َمآ َق ْ َرّبِ َل إِنَّ ُعوا د 
َ
: اجلنسورة ] ﴾أ

 .(5)على لفظ اخلرب والغيبة والتقدير: ملا قام عبد هللا قال إمنا أدعوا [20

 ليعلم

ْ رَِسَٰلِٰت َرّبِِهم  ﴿ :(6)قراءة رويس ب لَُغوا
َ
ن قَد  أ

َ
لََم أ ُع  على البناء  [28: اجلنسورة ] ﴾َّلِ

 .(7)للمفعول

ب لَُغواْ رَِسَٰلِٰت َرّبِهِم  ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا رويس
َ
ن قَد  أ

َ
لََم أ َع   [28: اجلنسورة ] ﴾َّلِ

على البناء للفاعل وفيه خالف: أي: ليعلم حممد وقيل: ليعمل أي ليظهر علمه للناس 
                                                           

 . 2/342انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1950, النشر 449بسوط صانظر: امل( 2)

 . 2/342انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1950, النشر 449انظر: املبسوط ص( 4)

 . 2/342انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1950انظر: النشر ( 6)

 . 10/507انظر: الدر املصون ( 7)

 . 5/1950انظر: النشر ( 8)
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 .(1)وقيل: ليعلم إبليس وقيل: ليعلم املشركون وقيل: املالئكة ومها ضعيفان إلفراد الضمري

 وطئا

َشدُّ وَِطاء  ﴿ :(2)عامرقراءة أيب عمرو وابن 
َ
على أنه مصدر واطأ  [6: املزملسورة ] ﴾أ

وطاء على معىن: يواطئ السمع القلب يف الليل ألهنما ال يشتغالن يف الليل مبسموع وال 
 .(3)وقيل: أشد موافقة من السمع للقلب وقال الفراء: أشد عالجا, مببصر

َشدُّ َوط  ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو وابن عامر
َ
على أنه  [6: املزملسورة ] ﴾ا    أ

مصدر وطئ يطأ وطأ على معىن: هي أشد على اإلنسان من القيام ابلنهار ألن الليل 
وقيل: أشد مكابدة واحتماال من قوله: اللهم اشدد , للدعة والسكون وقيل: أثبت قياما

 .(5)وطأتك على مضر فهو من وطأت وطئا مثل: شربت شراب

 رب املشرق

ِِق ﴿ :(6)قراءة ابن عامر وشعبة ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر رَّّبِ ٱل َمش 
رِِب   .(7)على النعت لـ ربك أو على البدلية [9: املزملسورة ] ﴾َوٱل َمغ 

                                                           
 . 10/506انظر: الدر املصون ( 1)

 . 5/1951, النشر 451انظر: املبسوط ص( 2)

 . 2/344انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1951, النشر 451انظر: املبسوط ص( 4)

 . 345, 2/344انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1951, النشر 451انظر: املبسوط ص( 6)

 . 2/345انظر: الكشف ( 7)
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رِبِ ﴿ :(1)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وحفص وأيب جعفر ِِق َوٱل َمغ   ﴾رَّبُّ ٱل َمش 

وجيوز , االبتداء والقطع مما قبله واجلملة اليت هي: ال إله إال هو اخلربعلى  [9: املزملسورة ]
 .(2)رفعه على إضمار هو

 ونصفه وثلثه

َفُهۥ َوثُلَُثُهۥ﴿ :(3)قراءة ابن كثري وعاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر  ﴾َونِص 

عطفا على أدىن الذي هو منصوب بـ تقوم والتقدير: وتقوم نصفه  [20: املزملسورة ]
 .(4)وثلثه

فِهِ ﴿ :(5)قراءة انفع وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ويعقوب سورة ] ﴾ۦهِ َوثُلُثِ  ۦَونِص 

 .(6)عطفا على ثلثي الليل أي: وأدىن من نصفه وأدىن من ثلثه [20: املزمل

 والرجز

ُجر  ﴿ :(7)قراء حفص وأيب جعفر ويعقوب َز فَٱه  على أنه  [5: املدثرسورة ] ﴾ ٥َوٱلرُّج 
 .(8)صنماسم 

                                                           
 . 5/1951, النشر 451انظر: املبسوط ص( 1)

 . 2/345انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1951, النشر 451انظر: املبسوط ص( 3)

 . 2/345انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1951, النشر 451انظر: املبسوط ص( 5)

 . 2/345انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1952, النشر 452انظر: املبسوط ص( 7)

 . 2/347انظر: الكشف ( 8)
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ُجر  ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا حفص وأيب جعفر ويعقوب َز فَٱه  سورة ] ﴾ ٥َوٱلرِّج 

على أنه العذاب أي اهجر ما حيل العذاب من أجله والتقدير: وذا الرجز  [5: املدثر
 .(2)وقيل: مها لغتان يف العذاب كـ الذِّكر والذُّكر, فاهجر

 إذ أدبر

بََر ﴿ :(3)وخلف العاشرقراءة انفع وحفص ومحزة ويعقوب  د 
َ
سورة ] ﴾ ٣٣َوٱَلَّ ِل إِذ  أ

 .(4)على أنه أمر قد مضى فاملعىن: والليل إذا توىل يقال: دبر وأدبر إذا وىل [33: املدثر

َوٱَلَّ ِل إِذَا ﴿ :(5)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة والكسائي وأيب جعفر
فهو أمر مل ميض ألن إذا ملا يستقبل وإذ ملا , معىن: انقضىعلى  [33: املدثرسورة ] ﴾ ٣٣َدبََر 

 .(6)مضى

 مستنفرة

تَنَفَرة  ﴿ :(7)قراءة انفع وابن عامر وأيب جعفر س  على  [50: املدثرسورة ] ﴾ ٥٠ُحُر  مُّ
معىن أهنا استدعيت للنفار من القسورة فهي مفعول هبا يف املعىن كأن النفار شيء دخل 

                                                           
 . 5/1952, النشر 452انظر: املبسوط ص( 1)

 . 2/347انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1952, النشر 452انظر: املبسوط ص( 3)

 . 2/347انظر: الكشف ( 4)

 . 5/1952, النشر 452انظر: املبسوط ص( 5)

 . 2/347انظر: الكشف ( 6)

 . 5/1952, النشر 452انظر: املبسوط ص( 7)



701 

 

 .(1)عليها

تَنفَِرة  ﴿ :(2)القراء عدا انفع وابن عامر وأيب جعفرقراءة كل  س  سورة ] ﴾ ٥٠ُحُر  مُّ

على أهنا فاعلة يقال: نفر واستنفر مبعىن مثل سخر واستسخر وعجب  [50: املدثر
 .(3)واستعجب مبعىن: انفرة

 يذكرون

ُكُرونَ ﴿ :(4)قراءة انفع على اخلطاب أي: قل هلم اي  [56: املدثرسورة ] ﴾َوَما تَذ 
 .(5)حممد

ُكُرونَ ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا انفع على لفظ الغيبة اليت  [56: املدثرسورة ] ﴾َوَما يَذ 
 .(7)قبله

 برق

ََُصُ ﴿ :(8)قراءة انفع وأيب جعفر على معىن ملع  [7: القيامةسورة ] ﴾ ٧فَإَِذا بََرَق ٱۡل 

                                                           
 . 2/347انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1952, النشر 452انظر: املبسوط ص( 2)

 . 2/348انظر: الكشف ( 3)

 . 5/1952, النشر 452انظر: املبسوط ص( 4)
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 .(1)وشخص عند املوت أو البعث

ََُصُ ﴿ :(2)جعفرقراءة كل القراء عدا انفع وأيب   [7: القيامةسورة ] ﴾ ٧فَإَِذا بَرَِق ٱۡل 

 .(3)وقيل: لغتان مبعىن حار, على معىن حار وفزع البصر عند البعث أو املوت

 وتذرون, حتبون

َُتِبُّوَن ٱل َعاِجلََة ﴿ :(4)قراءة انفع وعاصم ومحزة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر
على اخلطاب على معىن: قل هلم اي  [21, 20: القيامةسورة ] ﴾ ٢١َوتََذُروَن ٱٓأۡلِخَرةَ  ٢٠

 .(5)حممد

َوَيَذُروَن  ٢٠َُيِبُّوَن ٱل َعاِجلََة ﴿ :(6)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر ويعقوب
 .(7)على الغيبة املتقدمة [21, 20: القيامةسورة ] ﴾ ٢١ٱٓأۡلِخَرةَ 

 ميىن

َنٰ ﴿ :(8)قراءة حفص ويعقوب وهشام خبلفه ِنّ  ُيم   ّمِن مَّ
َفة   [37: القيامةسورة ] ﴾ ٣٧ُنط 
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 .(1)على تذكري املين فجعل الفعل لـ املين

َنٰ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا حفص ويعقوب وهشام يف وجه ِنّ  ُتم   ّمِن مَّ
َفة   ﴾٣٧ُنط 

 .(3)على أتنيث النطفة جعلوا الفعل للنطفة [37: القيامةسورة ]

 سالسال

 ﴾َل  َسَلٰسِ ﴿ :(4)انفع وشعبة والكسائي وأيب جعفر وهشام ويعقوب خبلفهماقراءة 

, نصرف إال أفعل منكيمحال على لغة بعض العرب يصرفون كل ما ال  [4: اإلنسانسورة ]
ومن صرفه فحجته أنه ملا رأى هذه , وأكثر لك يف الشعر فأما يف الكالم فهو قليل

, اآلحاد قالوا: هؤالء صواحب يوسف اجلموع تشبه اآلحاد ألنه جتمع كما جتمع
ونواكسي األبصار فلما مجعوا هذا اجلمع كما جيمع الواحد أجروه جمرى الواحد يف 

 .(5)الصرف والتنوين

قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن ذكوان وحفص ومحزة ويعقوب وخلف العاشر 
على األصول املستعملة يف  [4: اإلنسانسورة ] ﴾َسَلِٰسََلْ ﴿:(6)والوجه الثاين هلشام ويعقوب

هذه اجلموع املشهورة يف االستعمال ألن هذا اجلمع هناية اجلمع املكسر وال جتده 
فلما مل حيسن تكسريه شابه احلروف اليت ال جيوز مجعها , جمموعا على التكسري ألبتة
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فاجتمع فيه علتان: أنه , فثقل لذلك وزاده ثقال كونه مجعا ألن اجلمع أثقل من الواحد
فحجته ومن وقف ابأللف , ع وأنه شابه احلروف إذ ال جيمع كما ال جتمع احلروفمج

فإن كان ممن يقرأ , أنه أجراه جمرى سائر املنوانت املنصوابت سوى ما فيه هاء التأنيث
بغري تنوين فإنه وقف ابأللف اتباعا للمصحف وتشبيها ابلفواصل والقوايف اليت تشبع 

ومن وقف بغري ألف فحجته , ـ الظنوان والرسوال والسبيالفيها الفتحة حىت تصري ألفا ك
أنه ملا مل يثبت فيه يف الوصل تنوين مل يثبت فيه يف الوقف ألف كما فعل بـ أابريق 

 .(1)وشبهه

 كانت قواريرا

ََكنَت  ﴿ :(2)قراءة انفع وابن كثري وشعبة والكسائي وأيب جعفر وخلف العاشر
تنوين ذلك وترك تنوينه والوقف ابأللف وبغري احلجة يف  [15: اإلنسانسورة ] ﴾١٥ قََوارِيَرا  

سه عليه فهو مثله يف العلل كلها غري أن الذين خصوا األول قألف كاحلجة يف سالسل ف
من قواريرا ابلتنوين يف األول وابأللف يف الوقف إمنا فعلوا ذلك ألنه رأس آية ففرقوا بينه 

 .(3)الوقف عليهاوبني الثاين بذلك ألن رؤوس اآلي حيسن 

۠ ﴿ :(4)قراءة أيب عمرو وابن عامر وحفص ومحزة ويعقوب سورة ] ﴾١٥ََكنَت  قََوارِيَرا

يف تنوين ذلك وترك تنوينه والوقف ابأللف وبغري ألف كاحلجة يف  احلجة [15: اإلنسان
سه عليه فهو مثله يف العلل كلها غري أن الذين خصوا األول من قواريرا قسالسل ف
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يف األول وابأللف يف الوقف إمنا فعلوا ذلك ألنه رأس آية ففرقوا بينه وبني الثاين ابلتنوين 
  .(1)بذلك ألن رؤوس اآلي حيسن الوقف عليها

 قوارير من فضة

ة  ّمِ  قََوارِيَرا  ﴿ :(2)قراءة انفع وشعبة والكسائي وأيب جعفر  [16: اإلنسانسورة ] ﴾ن فِضَّ

والوقف ابأللف وبغري ألف كاحلجة يف سالسل فسه احلجة يف تنوين ذلك وترك تنوينه 
عليه فهو مثله يف العلل كلها غري أن الذين خصوا األول من قواريرا ابلتنوين يف األول 
وابأللف يف الوقف إمنا فعلوا ذلك ألنه رأس آية ففرقوا بينه وبني الثاين بذلك ألن رؤوس 

 .(3)اآلي حيسن الوقف عليها

 :(4)رو وابن عامر وحفص ومحزة ويعقوب وخلف العاشرقراءة ابن كثري وأيب عم
۠ قََوارِيرَ ﴿ ة  ا احلجة يف تنوين ذلك وترك تنوينه والوقف ابأللف  [16: اإلنسانسورة ] ﴾ِمن فِضَّ

وبغري ألف كاحلجة يف سالسل فسه عليه فهو مثله يف العلل كلها غري أن الذين خصوا 
يف الوقف إمنا فعلوا ذلك ألنه رأس آية  األول من قواريرا ابلتنوين يف األول وابأللف

 .(5)ففرقوا بينه وبني الثاين بذلك ألن رؤوس اآلي حيسن الوقف عليها

 عاليهم
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على أنه  [21: اإلنسانسورة ] ﴾ثَِياُب ُسنُدس   َعٰلِيِهم  ﴿ :(1)قراءة انفع ومحزة وأيب جعفر
وجيوز على , مجعاوعاليهم مبعىن اجلمع كما كان اخلرب , مبتدأ وثياب سندس خربه

مذهب األخفش أن يكون عاليهم مبتدأ وثياب سندس رفع بفعله وهو العلو وسد مسد 
وعاليهم نكرة , اخلرب فيكون على هذا عاليهم مفردا ألنه مبنزلة الفعل املتقدم على الفاعل

ألنه يراد به االنفصال فمن هنا يدخله الضعف ألنه ابتدأ بنكرة لكن حسن ذلك ألنه 
 .(2)إذ صار يف ظاهر اللفظ كلفظ املعرفةقد اختص 

سورة ] ﴾ثَِياُب ُسنُدس   َعٰلَِيُهم  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا انفع ومحزة وأيب جعفر

وجيوز نصبه على احلال من , على أنه ظرف كأنه قال: فوقهم ثياب سندس [21: اإلنسان
ويكون ثياب , الضمري املنصوب يف ولقاهم أو حال من الضمري املنصوب يف وجزاهم

وجيوز: رفع ثياب بـ عال إذا جعلته حاال أو ابالستقرار إذا , سندس مبتدأ والظرف اخلرب
فإن رفعت ثياب ابالبتداء كان يف عاليهم ضمري مرفوع وإن رفعته , جعلت عاليا ظرفا

وكذلك إن رفعت ثياب سندس , ابالستقرار مل يكن يف عليهم ضمري ألنه كالفعل املتقدم
 .(4)كن يف احلال ضمري فافهمهابحلال مل ي

 خضر

 ﴾ثَِياُب ُسنُدس  ُخُض   ﴿ :(5)قراءة ابن كثري وشعبة ومحزة والكسائي وخلف العاشر

وبعده بعض النحويني ألن اخلضر مجع , على أنه وصف لـ سندس [21: اإلنسانسورة ]
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, والسندس واحد وقيل: إن السندس مجع سندسة فتحسن صفته بـ خضر على هذا
إنه إمنا جاز ألن السندس اسم جنس فهو من معىن اجلمع وقد أجاز األخفش وقيل: 

وصف الواحد الذي يدل على اجلنس ابجلمع فأجاز: أهلك الناس الدينار الصفر 
 .(1)والدرهم البيض وهو عنده وعند غريه قبيح من جهة اللفظ وحسن من جهة املعىن

ثَِياُب ُسنُدس  ﴿ :(2)ويعقوبقراءة انفع وأيب عمرو وابن عامر وحفص وأيب جعفر 
وحسن ذلك ألن اخلضر مجع والثياب على أنه نعت لـ الثياب  [21: اإلنسانسورة ] ﴾ُخُض   

 .(3)مجع فوصف مجعا جبمع

 وإستربق

ق   ﴿ :(4)قراءة انفع وابن كثري وعاصم َ تََب  عطفا على الثياب  [21: اإلنسانسورة ] ﴾ِإَوس 
أي: عليهم إستربق أي: ثياب إستربق لكنه حذف املضاف وأقام املضاف إليه مقامه 

 .(5)فهو مثل قولك: على زيد ثوب خز وكتان أي: وثوب كتان مث حذف املضاف

ق ن ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا انفع وابن كثري وعاصم َ تََب   [21: اإلنسانسورة ] ﴾ِإَوس 

جنس من الثياب مثله فال يكون يف الكالم حذف فهو مبنزلة  عطفا على سندس ألنه
فاملعىن: فوقهم ثياب من هذين , قولك: عندي ثياب خز وكتان أي: من هذين النوعني

وال حيسن عطف وإستربق على خضر ألنك , النوعني أي: من السندس ومن اإلستربق
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س آخر ألنه توجب أن يكون اإلستربق من صفة السندس واجلنس ال يكون صفة جلن
 .(1)يلزم منه أن يكون جنسا واحدا وليسا كذلك

 تشاؤون 

 [30: اإلنسانسورة ] ﴾َوَما يََشآُءونَ ﴿ :(2)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر خبلفه

 .(3)على الغيبة

 ﴾َوَما تََشآُءونَ ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر يف وجه

 .(5)على اخلطاب العام لكافة اخللق [30: اإلنسانسورة ]

 أقتت

على أنه من  [11: املرسالتسورة ] ﴾   ﴿ :(6)قراءة أيب عمرو
 .(7)الوقت فهو األصل إذ فاء الفعل واو

سورة ] ﴾   ﴿ :(8)قراءة أيب جعفر خبلف عن ابن مجاز
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 .(1) [11: املرسالت

ّقِتَت  ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو وابن مجاز يف وجهه الثاين
ُ
ِإَوَذا ٱلرُُّسُل أ

فالواو , على أن اهلمزة بدل من الواو النضمامها وهي لغة فاشية [11: املرسالتسورة ] ﴾١١
وذلك حنو: أجوه  إذا انضمت أوال أو اثلثة وبعدها حرف أو حرفان فالبدل فيها مطرد

وقد حكي مهزها متطرفة حنو: ال تنسؤا الرجل وهو مكروه ألن الضمة فيه , وأدؤر
وإمنا يقع اهلمز يف الواو إذا كانت ضمتها أو كسرهتا الزمة أصلية حنو: وجوه , عارضة
 .(3)ووشاح

 فقدران

َم ٱل َقِٰدُروَن ﴿ :(4)قراءة انفع والكسائي وأيب جعفر نَا فَنِع  ر  : املرسالتسورة ] ﴾ ٢٣َفَقدَّ

 .(5)من التقدير كأنه مرة بعد مرة [23

َم ٱل َقِٰدُروَن ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا انفع والكسائي وأيب جعفر نَا فَنِع   ﴾ ٢٣َفَقَدر 

 .(7)من القدرة [23: املرسالتسورة ]

 انطلقوا
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على أنه  [30: املرسالتسورة ] ﴾ ٣٠ٱنَطلَُقٓواْ إََِلٰ ِظّل  ذِي ثََلِٰث ُشَعب  ﴿ :(1)قراءة رويس
وهذا موضع الفاء فكان ينبغي أن , فعل ماض على اخلرب أي: ملا أمروا امتثلوا ذلك

يكون الرتكيب: فانطلقوا حنو قولك: قلت اذهب فذهب وعدم الفاء هنا ليس 
 .(2)ابلواضح

 إََِلٰ ِظّل  ذِي ثََلِٰث ُشَعب  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا رويس
ْ سورة ] ﴾ ٣٠ٱنَطلُِقٓوا

 .(4)على األمر على التأكيد [30: املرسالت

 مجاالت

ر  ﴿ :(5)قراءة حفص ومحزة والكسائي وخلف العاشر نَُّهۥ ِجَمٰلَت  ُصف 
َ
سورة ] ﴾ ٣٣َكأ

لتأنيث اجلمع كما على وزن ِفعالة مجعلوه مجع مجل مث حلقته هاء التأنيث  [33: املرسالت
 .(6)قالوا: فحل وفحال وفحالة

ٰ ﴿ :(7)قراءة رويس نَُّهۥ ُجَمَٰل
َ
ر  َكأ على أهنا حبال  [33: املرسالتسورة ] ﴾ ٣٣ت  ُصف 

وفيها وجهان: , السفن وقيل: قلوس اجلسور واحدها مجلة الشتماهلا على طاقات احلبال
قال الشيخ وحيتاج يف إثبات  أحدمها: أن تكون مجاالت مجع مجال ومجال مجع مجلة كذا

اثنيهما: أن مجاالت مجع مجالة قاله , أن مجاال ابلضم مجع مجلة ابلضم إىل نقل
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 .(1)الزخمشري وهو ظاهر

نَُّهۥ ﴿ :(2)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة وأيب جعفر وروح
َ
َكأ

 ٰ ر  ِجَمَٰل مجالة على حد التثنية فهو مجع على أنه مجع  [33: املرسالتسورة ] ﴾ ٣٣ت  ُصف 
 .(3)وجاز مجع مجالة مجع السالمة كما جاز تكسريه يف قوهلم: مجال ومجائل, اجلمع
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 من سورة النبأ إىل سورة األعلى

 البثني

ِثنِيَ ﴿ :(1)قراءة محزة وروح على وزن فعلني على أنه من ابب:  [23: النبأسورة ] ﴾ۡلَّ
 .(2)فيهمفرق وحذر جعلوه كاخللقة والطبيعة 

ٰبِثنِيَ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا محزة وروح على وزن فاعلني على  [23: النبأسورة ] ﴾لَّ
أنه من ابب شرب ولقم من قوهلم يف املصدر اللبث فهو أمر مقدر وقوعه فاسم الفاعل 

 .(4)فاعل

 وال كذااب

كذب كـ   على أنه مصدر [35: النبأسورة ] ﴾ ٣٥َوََل كَِذٰب ا ﴿ :(5)قراءة الكسائي
 .(6)الكتاب مصدر كتب

ٰب ا ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا الكسائي على قياس  [35: النبأسورة ] ﴾ ٣٥َوََل كِذَّ
مصدر كذب املشدد ألن األصل يف املصدر ما زاد على ثالثة أحرف أن أييت بلفظ 
الفعل منوان مكسور األول بزايدة ألف رابعة فتقول: كذب كذااب وأكرم إكراما ودحرج 
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, فحروف املصدر هي حروف الفعل املاضي ال زايدة فيها سوى األلف الرابعة, دحراجا
فأما قوهلم: التكذيب فيقول سيبويه: إن التاء عوض من زوال لفظ التضعفيف من 

 .(1)املصدر والياء اليت قبل اآلخر عوض من األلف الرابعة يف كذااب

 رب السماوات

رَّّبِ ﴿ :(2)ويعقوب وخلف العاشر قراءة ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي
ۡرِض 
َ ِۚ َوٱِل  ٰ َمَٰو  .(3)على البدل من ربك [37: النبأسورة ] ﴾ٱلسَّ

ۡرِض ﴿ :(4)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر
َ ِۚ َوٱِل  ٰ َمَٰو : النبأسورة ] ﴾رَّبُّ ٱلسَّ

 .(5)على القطع واالبتداء [37

 الرمحن

لُِكوَن ِمن ُه ِخَطاب ا ﴿ :(6)قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب : النبأسورة ] ﴾ ٣٧ٱلرَِّنَٰمۡح ََل َيم 

 .(7)على البدل من ربك [37

لُِكوَن ِمن ُه ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا ابن عامر وعاصم ويعقوب َمُٰن ََل َيم  ٱلرَّح 
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 .(1)واخلرب: ال ميلكون منه خطااب, على االبتداء [37: النبأسورة ] ﴾ ٣٧ِخَطاب ا 

 خنرة

ٰ ﴿ :(2)قراءة شعبة ومحزة والكسائي ورويس وخلف العاشر ا نَّ سورة ] ﴾١١ِخَرة  ِعَظٰم 

وجيوز أن يكون على معىن: أن الريح صارت تنخر , لغتان, على وزن فاعلة [11: النازعات
وقيل: الناخرة البالية والنخرة املتآكلة وقيل: بل هي العظام , فيها بعد أن مل تكن كذلك

 .(3)وأكثر الناس على أهنما سواء مبعىن البالية, تدخل الريح فيها فتنخرهاجملوفة اليت 

ا ﴿ :(4)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وحفص وأيب جعفر وروح ِعَظٰم 
َِرة   وجيوز أن تكون خنرة مبنزلة أهنا , لغتان, على وزن فعلة [11: النازعاتسورة ] ﴾١١َنَّ

فيها أبدا فهو من ابب فرق وحذر واسم الفاعل على صارت خلقا فيها تنخر الريح 
 .(5)فعل

 تزكى

ٰ ﴿ :(6)قراءة انفع وابن كثري وأيب جعفر ويعقوب َّكَّ ن تَزَّ
َ
 [18: النازعاتسورة ] ﴾ ١٨أ

على أن أصله: تتزكى مث أدغمت التاء يف الزاي وذلك حسن قوي ألنك تنقل التاء 
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 .(1)التاءابإلدغام إىل لفظ الزاي وهي أقوى بكثري من 

ٰ ﴿ :(2)قراءة أيب عمرو وابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر ن تََزَّكَّ
َ
أ

على حذف التاء الثانية الجتماع اتءين حبركة واحدة استخفافا  [18: النازعاتسورة ] ﴾١٨
 .(3)وهو مثل: تظاهرون وتساءلون وشبهه

 منذر

ن َي َشىَٰها  ُمنِذر  ﴿ :(4)قراءة أيب جعفر : الزخمشري قال [45: النازعاتسورة ] ﴾ ٤٥مَّ
 املاضي أريد فإذا ,واالستقبال للحال يصلح وكالمها ختفيف, واإلضافة األصل, وهو

 يعىن األصل هو: قوله: الشيخ قال ,أمس زيد منذر هو: كقولك اإلضافة إال فليس
 هو إمنا العمل ألن: قال ,اإلضافة األصل أن الشيخ اختار مث غريه, قاله قول هو التنوين
 تفصيل فيه اإلضافة إال فليس وقوله: قال مث ,األمساء يف أصل واإلضافة ابلشبه,
 ذكرمها اللذن هذان بل الوفاق, حمل يذكر أن يلزمه ال: قلت ,النحو يف مذكور وخالف
 .(5)الناس مجاهري مذهب

على  [45: النازعاتسورة ] ﴾ ٤٥ُمنِذُر َمن َي َشىَٰها ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر
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 .(1)إضافة الصفة ملعموهلا ختفيفا

 فتنفعه

على اجلواب ابلفاء لـ لعل والنصب على  [4: عبسسورة ] ﴾َفَتنَفَعهُ ﴿ :(2)قراءة عاصم
واحلديد يف نصب  البقرةوحجته كالذي ذكران من احلجة يف , إضمار أن فهو تعليله

فيضاعفه له من رد الثاين على مصدر األول حني امتنع العطف على اللفظ فلم يكن بد 
من إضمار أن ليكون مع الفعل مصدرا فتعطف مصدرا على مصدر األول ألن صدر 

فلما , الكالم غري واجب كأن تقديره: وما يدريك لعله يكون منه تذكر فانتفاع ابلتذكر
 .(3)علأضمرت أن نصبت الف

على العطف على يزكى  [4: عبسسورة ] ﴾َفَتنَفُعهُ ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا عاصم
 .(5)ويذكر والتقدير: فلعله تنفعه الذكرى

 تصدى

ٰى ﴿ :(6)قراءة انفع وابن كثري وأيب جعفر دَّ نَت ََلُۥ تَصَّ
َ
ومثله  [6: عبسسورة ] ﴾ ٦فَأ

 .(7)االختالف واحلجة يف تصدى عند كالمه على تزكى
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ٰى ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا انفع وابن كثري وأيب جعفر نَت ََلُۥ تََصدَّ
َ
سورة ] ﴾٦فَأ

 .(2)ومثله االختالف واحلجة يف تصدى عند كالمه على تزكى [6: عبس

 أان صببنا

نَّ ﴿ :(3)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر
َ
ا أ سورة ] ﴾٢٥ا َصَبب َنا ٱل َمآَء َصّب 

االشتمال من الطعام ألن انضباب املاء وانشقاق األرض سبب  لبد على [25: عبس
وأجاز , حلدوث الطعام ومعىن إىل طعامه إىل حدوث طعامه فهو يف موضع خفض

 .(4)بعضهم: أن يكون أان يف موضع رفع على معىن: هو أان صببنا أي: هو صبنا املاء

ا َصَبب َنا ٱل َمآَء إِنَّ ﴿ :(5)حقراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ورو 
ا  على االستئناف على أن اجلملة تفسري للنظر أي: إىل حدوث  [25: عبسسورة ] ﴾٢٥َصّب 

 .(6)الطعام كيف يكون

ا إِ ﴿ :(7)قراءة رويس  .(8) [25: عبسسورة ] ﴾ ٢٥نَّا َصَبب َنا ٱل َمآَء َصّب 

 سجرت
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ۚ  ﴿ :(1)رويسقراءة ابن كثري وأيب عمرو ويعقوب خبلف عن  َِحاُر ُسِجَر  ﴾٦ِإَوَذا ٱۡل 

 .(2)على معىن إرادة وقوعه للقليل والكثري [6: التكويرسورة ]

َِحاُر ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب عمرو ورويس يف وجهه الثاين ِإَوذَا ٱۡل 
  ۚ َر  .(4)على معىن التكثري ألهنا حبار كثرية [6: التكويرسورة ] ﴾ ٦ُسّجِ

 قتلت

ّيِ ذَۢنب  ُقّتِ ﴿ :(5)قراءة أيب جعفر
َ
ألن املراد , على التكثري [9: التكويرسورة ] ﴾٩لَت  بِأ

 .(6)اسم اجلنس فناسبه التكثري

ّيِ َذۢنب  قُتِلَت  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر
َ
 .(8) [9: التكويرسورة ] ﴾٩بِأ

 نشرت

َ ﴿ :(9)قراءة انفع وابن عامر وأيب جعفر ويعقوب ُحُف نُّشِ سورة ] ﴾١٠ۚ  ِإَوَذا ٱلصُّ
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 .(1)لكثرة الصحف [10: التكوير

ِإَوذَا ﴿ :(2)قراءة ابن كثري وأيب عمرو وعاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر
  ۚ ُحُف نُِشَ  .(3) [10: التكويرسورة ] ﴾١٠ٱلصُّ

 سعرت

َِحيُم ﴿ :(4)قراءة انفع وابن ذكوان وحفص وأيب جعفر ورويس وشعبة خبلفه ِإَوَذا ٱۡل 
  ۚ  .(5)على التكثري إليقاد جهنم مرة بعد مرة [12: التكويرسورة ] ﴾ ١٢ُسّعَِر

قراءة ابن كثري وأيب عمرو وهشام ومحزة والكسائي وخلف العاشر والوجه الثاين 
ۚ  ﴿ :(6)لشعبة َِحيُم ُسعَِر  .(7)علته كعلة سجرت [12: التكويرسورة ] ﴾ ١٢ِإَوَذا ٱۡل 

 بضنني

   ﴿ :(8)قراءة ابن كثري وأيب عمرو والكسائي ورويس

 ﴾ [ 24: التكويرسورة] أي: ليس حممد مبتهم يف أن أييت من , على معىن متهم

                                                           
 . 2/363انظر: الكشف ( 1)

 . 5/1961, النشر 331انظر: االكتفاء ص( 2)

 انظر: . ( 3)

 . 5/1961, النشر 331انظر: االكتفاء ص( 4)

 . 2/363انظر: الكشف ( 5)

 . 5/1961, النشر 331انظر: االكتفاء ص( 6)

 . 364, 2/363انظر: الكشف ( 7)

 . 5/1961, النشر 331انظر: االكتفاء ص( 8)



720 

 

ودل على ذلك أنه مل يتعد إال إىل مفعول واحد قام , عند نفسه بزايدة فيما أوحي إليه
وظننت إذا كانت مبعىن اهتمت مل تتعد إال إىل مفعول , الفاعل وهو مضمر فيهمقام 
 .(1)واحد

َوَما ُهَو ﴿ :(2)قراءة انفع وابن عامر وعاصم ومحزة وأيب جعفر وروح وخلف العاشر
َغي ِب بَِضننِي  لََعَ ٱ
أي: ليس حممد ببخيل يف , على معىن: ببخيل [24: التكويرسورة ] ﴾٢٤ل 

 .(3)إليه وكتمانهبيان ما أوحي 

 فعدلك

 [7: االنفطارسورة ] ﴾ ٧َفَعَدلََك ﴿ :(4)قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر

 .(5) على معىن: عدل بعضك ببعض فصرت معتدل اخللق متناسبه

لََك ﴿ :(6)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ويعقوب  ﴾٧َفَعدَّ

 .(7)معىن: سوى خلقك يف أحسن صورة وأكمل تقوميعلى  [7: االنفطارسورة ]

 تكذبون
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بُوَن بِٱّلِيِن ﴿ :(1)قراءة أيب جعفر  .(2)على الغيب [9: االنفطارسورة ] ﴾ ٩يَُكّذِ

بُوَن بِٱّلِيِن ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر على  [9: االنفطارسورة ] ﴾ ٩تَُكّذِ
 .(4)اخلطاب

  يوم ال

س  َشي  ﴿ :(5)عمرو ويعقوبقراءة ابن كثري وأيب  َف  س  َّلِ لُِك َنف  سورة ] ﴾ا      يَو ُم ََل َتم 

على إضمار مبتدأ أي: هو يوم ال متلك نفس لنفس شيئا أي: نفعا وال  [19: االنفطار
 .(6)أي: يوم الدين يوم ال متلك, وجيوز: رفعه على البدل من يوم الدين قبله, ضرا

س  ﴿ :(7)عمرو ويعقوب قراءة كل القراء عدا ابن كثري وأيب َف  س  َّلِ لُِك َنف  يَو َم ََل َتم 
على الظرف لـ الدين وهو اجلزاء أي: يف يوم ال متلك فهو  [19: االنفطارسورة ] ﴾ا      َشي  

وظروف الزمان تكون أخبارا للمصادر تقول: القتال , خرب للجزاء املضمر ألنه مصدر
النصب على أنه مرفوع يف املعىن لكن ترك وجيوز أن يكون , اليوم واخلروج يوم اجلمعة

وجيوز نصبه , منصواب يف موضع الرفع وهو مذهب األخفش يف قوله: ومنا دون ذلك
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 .(1)عند البصريني على البدل من يوم الدين األول

 تعرف يف وجوههم نضرة

َةُ ٱَلَّعِيِم ﴿ :(2)قراءة أيب جعفر ويعقوب َرُف ِِف وُُجوهِهِم  نَُض  : املطففنيسورة ] ﴾ ٢٤ُتع 

 .(3)على البناء للمفعول ونضرة رفعت على قيامها مقام الفاعل [24

ةَ ٱَلَّعِيِم ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر ويعقوب َ رُِف ِِف وُُجوهِِهم  نَُض   ﴾ ٢٤َتع 

على إسناد الفعل إىل املخاطب أي: تعرف أنت اي حممد أو كل من  [24: املطففنيسورة ]
 .(5)املعرفةصح منه 

 ختامه مسك

ك   َخٰ ﴿ :(6)قراءة الكسائي على أنه اسم ملا خيتم به  [26: املطففنيسورة ] ﴾َتُمُهۥ ِمس 
 .(7)الكأس فهو خمتوم

ك   ﴿ :(8)قراءة كل القراء عدا الكسائي على معىن:  [26: املطففنيسورة ] ﴾ِخَتُٰمُهۥ ِمس 
لذيذ اآلخر ذكي الرائحة يف آخره وهو واملعىن: أنه , آخره مسك كما قال: وخامت النبيني
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 .(1)مصدر: ختم ختاما

 ويصلى

ٰ َسعًِيا ﴿ :(2)قراءة انفع وابن كثري وابن عامر والكسائي : االنشقاقسورة ] ﴾ ١٢َوُيَصّلَّ

على إضافة الفعل إىل املفعول فهو فعل مل يسم فاعله واملفعول الذي قام مقام  [12
الفعل إىل املفعول ابلتضعيف إىل مفعولني:  لكنهم عدوا, الفاعل مضمر يف الفعل

 .(3)أحدمها قام مقام الفاعل وهو مضمر يف يصلى والثاين: سعريا

َّلٰ ﴿ :(4)قراءة أيب عمرو وعاصم ومحزة وأيب جعفر ويعقوب وخلف العاشر َوَيص 
 على إضافة الفعل إىل الداخل يف النار فهو الفاعل وهو [12: االنشقاقسورة ] ﴾ ١٢َسعًِيا 

 .(5)مضمر يف الفعل وجعلوا الفعل ثالثيا يتعدى إىل مفعول واحد وهو سعريا

 لرتكنب

َكََّنَّ َطبًَقا َعن َطبَق  ﴿ :(6)قراءة ابن كثري ومحزة والكسائي وخلف العاشر َِت 
 ﴾ ١٩لَ

على اخلطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم على معىن: لرتكنب اي حممد  [19: االنشقاقسورة ]
وقيل: هو خرب عن السماء أي لرتكنب السماء يف تشققها , وأمرا بعد أمرحاال بعد حال 
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 .(1)وتلوهنا عند قيام الساعة حاال بعد حال وقيل: خطاب لإلنسان

َكَُّنَّ َطَبًقا ﴿ :(2)قراءة انفع وأيب عمرو وابن عامر وعاصم وأيب جعفر ويعقوب لََِت 
خماطبة للجميع من املؤمنني على معىن: على أهنا  [19: االنشقاقسورة ] ﴾ ١٩َعن َطبَق  

وقيل: لرتكنب اآلخرة بعد األوىل وقيل: سنة من كان , لرتكنب أيها الناس حاال بعد حال
وإمنا ضمت الباء إذا كانت خطااب , قبلكم من األمم وقيل: شدائد وأهواال يوم القيامة

هنا وسكون أول للجماعة لتدل على الواو احملذوفة بعدها وهو واو اجلمع حذفت لسكو 
 .(3)النون املشددة فبقيت الضمة تدل عليها والالم جواب القسم والنون لتأكيد القسم

 اجمليد

 [15: الربوجسورة ] ﴾ ١٥ُذو ٱل َعر ِش ٱل َمِجيِد ﴿ :(4)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر

بطش ت لـ ربك يف قوله: إن وقيل: نع, فيكون مبعىن احلسن, على أنه نعت لـ العرش
 .(5)ربك

 ﴾ ١٥ُذو ٱل َعر ِش ٱل َمِجيُد ﴿ :(6)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر

 .(7)على أنه نعت لـ هللا وهو ذو العرش فهو مبعىن الكرمي [15: الربوجسورة ]
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 حمفوظ

ح  ُمَّ ُفوُظ  ﴿ :(1)قراءة انفع  .(2)على أنه نعت لـ القرآن [22: الربوجسورة ] ﴾٢٢ ِِف لَو 

ح  ُمَّ ُفوظِۢ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا انفع على أنه نعت  [22: الربوجسورة ] ﴾ ٢٢ِِف لَو 
 .(4)لـ اللوح

 

                                                           
 . 5/1963, النشر 334انظر: االكتفاء ص( 1)

 . 2/369انظر: الكشف ( 2)

 . 5/1963, النشر 334انظر: االكتفاء ص( 3)

 . 2/369انظر: الكشف ( 4)



726 

 

 من سورة األعلى إىل آخر القرآن

 قدر

ِي قََدرَ ﴿ :(1)قراءة الكسائي من القدرة على مجيع األشياء  [3: األعلىسورة ] ﴾َوٱَّلَّ
 .(2)وجيوز أن يكون من التقدير, وامللك هلا

رَ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا الكسائي ِي قَدَّ على التقدير على  [3: األعلىسورة ] ﴾َوٱَّلَّ
 .(4)معىن: قدر خلقه فهدى كل خملوق إىل مصلحته

 تؤثرون

ثُِرونَ ﴿ :(5)قراءة أيب عمرو على لفظ الغيبة ألنه للجنس فهو  [16: األعلىسورة ] ﴾يُؤ 
 .(6)مجع

ثُِرونَ ﴿ :(7)عمروقراءة كل القراء عدا أيب  على اخلطاب  [16: األعلىسورة ] ﴾تُؤ 
 .(8)للخلق
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 تصلى

َّلٰ نَاًرا َحاِمَية  ﴿ :(1)قراءة أيب عمرو وشعبة ويعقوب على  [4: الغاشيةسورة ] ﴾٤تُص 
أنه فعل رابعي مل يسم فاعله متعد إىل مفعولني: أحدمها مضمر يف الفعل يعود على 

 .(2)انرا أصحاب الوجوه املذكورة والثاين:

َّلٰ نَاًرا َحاِمَية  ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو وشعبة ويعقوب سورة ] ﴾٤تَص 

والفاعل مضمر , على أنه فعل ثالثي مسي فاعله فتعدى إىل مفعول واحد [4: الغاشية
 .(4)يعود إىل أصحاب الوجوه واملفعول انرا وهو مثل: ويصلى سعريا

 ال تسمع فيها الغية

َمُع فِيَها َلٰغَِية  ﴿ :(5)كثري وأيب عمرو ورويس  قراءة ابن  [11: الغاشيةسورة ] ﴾١١ َلَّ يُس 

على أنه ذكر الفعل محال على املعىن ألن الغية ولغوا سواء فذكر لتذكري اللغو محال على 
وجيوز أن يكون ذكر , املعىن وجيوز أن يكون ذكر ملا فرق بني املؤنث وفعله بقوله: فيها

فأما ضمه للياء فإنه بىن الفعل ملا مل يسم فاعله ورفع , الغية غري حقيقيألن أتنيث 
 .(6)الغية لقيامها مقام الفاعل وكذلك حجة من قرأ ابلتاء والرفع
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َمُع فِيَها َلٰغَِية  ﴿ :(1)قراءة انفع أنث لتأنيث لفظ الغية  [11: الغاشيةسورة ] ﴾١١ َلَّ تُس 
 .(2)ما قبلهفأجرى الكالم على ظاهره وحجته كحجة 

قراءة أيب عمرو وابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وأيب جعفر وروح وخلف 
َمُع فِيَها َلٰغَِية  َلَّ ﴿ :(3)العاشر على بناء الفعل ملا مسي فاعله  [11: الغاشيةسورة ] ﴾١١ تَس 

والفاعل هو املخاطب وهو النيب والالغية مصدر , فتعدى إىل الغية فنصبها بـ تسمع
وجيوز أن تكون صفة على تقدير: وال تسمع فيها كلمة , اللغو كـ العاقبة والعافيةمبعىن 

 .(4)الغية أي: كلمة لغو

 إايهبم

 التصريفينياضطربت فيها أقوال  [25: الغاشيةسورة ] ﴾٢٥ۥإِيَّاَبُهمُ ﴿ :(5)قراءة أيب جعفر
 : على أقوال

أيب يؤيب إاياب ب على وزن فيعل كبيطر يقال منه: : هو مصدر لـ أيَّ األول
فاجتمعت الياء والواو يف مجيع ذلك , واألصل: أيوب يؤيوب إيوااب كبيطر يبيطر

ملزيدة فيها فإايب على هذا وسبقت إحدامها ابلسكون فقلبت الواو ايء وأدغمت الياء ا
  .فيعال

ة فوعل كـ حوقل واألصل: إوواب بواوين األوىل الثاين: بل هو مصدر لـ أوب بزن
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نية عني الكلمة فسكنت األوىل بعد كسرة فقلبت ايء فصار إيوااب فاجتمعت زائدة والثا
ايء وواو وسبقت إحدامها ابلسكون فقلبت الواو ايء وأدغمت يف الياء بعدها فوزنه 

  .فيعال كـ حيقال واألصل: حوقال

ل كـ جهور واألصل: إوواب على وزن فعوال كـ ب َفعوَ : بل هو مصدر لـ أوَّ الثالث
وىل عني الكلمة والثانية زائدة وفعل به ما فعل مبا قبله من القلب واإلدغام جهوار األ

  .للعلل املتقدمة وهي مفهومة مما مر

ل حنو: كذااب واألصل: إواب مث قلبت الواو ب بزنة فعَّ : بل هو مصدر لـ أوَّ الرابع
بسيد أي  األوىل ايء النكسار ما قبلها فقيل: إيوااب كديوان يف دوان مث فعل به ما فعل

  .أن أصله سيود فقلبت وأدغمت

: هو مصدر ألأوب بزنة أكرم من األوب واألصل: إأواب كإكرام فأبدلت اخلامس
لفظ إيوااب فاجتمعت الياء اهلمزة الثانية لـ إأواب ايء لسكوهنا بعد مهزة مكسورة فصار ال

 .(1)واو على ما تقدم فقلب وأدغم ووزنه إفعالوال

على أنه مصدر:  [25: الغاشيةسورة ] ﴾٢٥إِيَاَبُهم  ﴿ :(2)أيب جعفرقراءة كل القراء عدا 
 .(3)آب يؤوب إاياب واألصل: أوب أيوب إوااب أي: رجع كـ قام يقوم قياما

 والوتر
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وِ ﴿ :(1)قراءة محزة والكسائي وخلف العاشر
ِع َوٱل  ف  , لغتان [3: الفجرسورة ] ﴾٣ت رِ َوٱلشَّ

 .(2)بين متيموالفتح لغة أهل احلجاز والكسر لغة 

َوت رِ ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا محزة والكسائي وخلف العاشر
ِع َوٱل  ف  سورة ] ﴾٣َوٱلشَّ

 .(4)والفتح لغة أهل احلجاز والكسر لغة بين متيم, لغتان [3: الفجر

 فقدر

َر َعلَي هِ رِز قَُهۥ﴿ :(5)قراءة ابن عامر وأيب جعفر على معىن  [16: الفجرسورة ] ﴾َفَقدَّ
 .(6)التكثري

: الفجرسورة ] ﴾َفَقَدَر َعلَي هِ رِز قَُهۥ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن عامر وأيب جعفر

16] (8). 

 حتبون, أتكلون, تكرمون

رُِمونَ ﴿ :(9)قراءة أيب عمرو ويعقوب خبلف عن روح  [17: الفجرسورة ] ﴾َلَّ يُك 
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ُكلُونَ ﴿
 
على لفظ الغيبة لتقدم ذكر  [20:الفجرسورة ] ﴾َويُِحبُّونَ ﴿ [19: الفجرسورة ] ﴾َوَيأ

 .(1)اإلنسان الذي هو اسم للجنس يدل على اجلمع بلفظه

رُِمونَ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا أيب عمرو ورويس والوجه الثاين لروح سورة ] ﴾َلَّ تُك 

ُكلُونَ ﴿ [17: الفجر
 
اخلطاب من على  [20:الفجرسورة ] ﴾َوَُتِبُّونَ ﴿ [19: الفجرسورة ] ﴾َوتَأ

 .(3)النيب ملن أرسل إليهم على معىن: قل هلم اي حممد كذا وكذا

 وال حتضون

ونَ ﴿ :(4)قراءة أيب عمرو ويعقوب خبلف عن روح على  [18: الفجرسورة ] ﴾َوََل ََيُضُّ
 .(5)أنه من حض حيض وهو يف املعىن: كـ حتاضون

ونَ ﴿ :(6)قراءة أيب جعفر وعاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر سورة ] ﴾َوََل تََحٰٓضُّ

, على أن أصلها: تتحاضون على وزن تتفاعلون أن حيض بعضكم بعضا [18: الفجر
 .(7)فحذفت إحدى التاءين استخفافا كـ تظاهرون وتساءلون وأدغمت الضاد يف الضاد

ونَ ﴿ :(8)قراءة انفع وابن كثري وابن عامر على  [18: الفجرسورة ] ﴾َوََل ََتُضُّ
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 .(1)اخلطاب

 وال يوثق , ال يعذب 

َحد  َلَّ ُيَعذَّ ﴿ :(2)قراءة يعقوب والكسائي
َ
ۥٓ أ َحد  َوََل يُوثَ  ٢٥ُب َعَذابَُه

َ
ۥٓ أ  ﴾٢٦ُق َوثَاقَُه

على ما مل يسم فاعله فأضاف الفعلني إىل الكافر املعذب املوثق  [26 ,25 :الفجرسورة ]
وكذلك يف واثقه والتقدير:  ورفع أحدا ألنه مفعول مل يسم فاعله فاهلاء يف عذابه: للكافر

فأقام العذاب مقام التعذيب والواثق , ال يعذب أحد مثل تعذيبه وال يوثق مثل إيثاقه
كما استعملوا العطاء يف موضع اإلعطاء والعذاب والواثق امسان وقعا , مقام اإليثاق

قال الفراء: فيومئذ ال يعذب أحد يف , موقع مصدرين وذلك مستعمل يف كالم العرب
 .(3)دنيا كعذاب هللا يف اآلخرةال

َحد  َلَّ ﴿ :(4)قراءة كل القراء عدا يعقوب والكسائي
َ
ۥٓ أ ُب َعَذابَُه  يُوثُِق َوََل  ٢٥ُيَعّذِ

َحد  
َ
ۥٓ أ على إضافة الفعل إىل هللا واهلاء يف عذابه وواثقه هلل  [26, 25 :الفجرسورة ] ﴾٢٦َوثَاقَُه

أحدا مثل تعذيب هللا للكافرين وال يوثق أحد جل ذكره والتقدير: فيومئذ ال يعذب أحد 
وقيل: تقديره: فيومئذ ال يعذب أحد أحدا , أحدا مثل إيثاق هللا للكافرين وأحد فاعل

مثل تعذيب الكافر وال يوثق أحد أحدا مثل إيثاق الكافر فتكون كالقراءة األوىل على 
 .(5)هذا التقدير إلضافة العذاب إىل الكافر

 لبدا
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َّ ﴿ :(1)جعفرقراءة أيب  على أنه مجع البد كـ ساجد  [6: البلدسورة ] ﴾٦ًدا َماَل  ۡلُّ
 .(2)وُسجَّد وراكع ورُكَّع

ًَدا ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر على أهنا مجع  [6: البلدسورة ] ﴾٦َماَل  ۡلُّ
لُبدة حنو: غرفة وغرف وقيل: هو اسم مفرد صفة من الصفات حنو: حطم وعليه قوله: 

 .(4)ماال لبدا

 أو إطعام, فك رقبة

َغبَة   ١٣فَكَّ َرَقَبًة ﴿ :(5)قراءة ابن كثري وأيب عمرو والكسائي م  ذِي َمس  َعَم ِِف يَو  ط 
َ
و  أ
َ
أ

على أنه فعل ماض وبنصب رقبة على أهنا مفعولة لـ فك وقرؤوا:  [14, 13: البلدسورة ] ﴾١٤
 .(6)أو أطعم على أنه فعل ماض

َعٰم  ِِف  ١٣فَكُّ َرَقَبة  ﴿ :(7)عدا ابن كثري وأيب عمرو والكسائيقراءة كل القراء  و  إِط 
َ
أ

َغَبة   م  ذِي َمس  على أنه مصدر مرفوع على إضمار مبتدأ أي:  [14, 13: البلدسورة ] ﴾١٤يَو 
هو فك وإضافة فك إىل رقبة على إضافة املصدر إىل املفعول به فخفضت رقبة وإطعام 
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 .(1)إكرام مصدر أكرم ورفع على العطف على فكعلى أنه مصدر أطعم كـ 

 وال خياف

َبَٰها ﴿ :(2)قراءة انفع وابن عامر وأيب جعفر  [15: الشمسسورة ] ﴾ ١٥فَََل َيَاُف ُعق 

الفاء للعطف على قوله: فكذبوه فعقروها كأنه تبع تكذيبهم وعقرهم ترك خوف 
 .(3)العاقبة

َبَٰها ﴿ :(4)جعفرقراءة كل القراء عدا انفع وابن عامر وأيب  سورة ] ﴾١٥َوََل َيَاُف ُعق 

الواو للعطف وحيسن أن تكون للحال من العاقر والتقدير: فعقروها غري  [15: الشمس
 .(5)خائفني من عقىب العقر

 رآه

هُ ﴿ :(6)قراءة قنبل
َ
أ ن رَّ

َ
على أنه لغة لبعض العرب يف مستقبل رأى  [7: العلقسورة ] ﴾أ

, كما قالوا: ولو تر أهل مكة, جزم اكتفاء ابلفتحة منهاحيذفون األلف يف يرى بغري 
فلما حذفت يف ترى لغري جازم حذفت يف رأي كذلك وهو بعيد يف القياس والنظر 

وجيوز: أن يكون سهل اهلمزة , واالستعمال وقد حذفوا األلف يف املاضي يف حاش هلل
لساكنني مث رد األلف الثانية اللتقاء امن رأى على البدل فاجتمع ساكنان فحذف 
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وجيوز: أن يكون مل , اهلمزة إىل أصلها وبقيت األلف على حذفها وهي ضعيفة أيضا
يتعد ابهلاء يف رآه خلفائها فحذف األلف اليت قبل اهلاء لسكوهنا وسكون السني يف 
استغىن وعلى ذلك أجاز سيبويه وغريه حذف الواو والياء بعد اهلاء اليت قبلها ساكن 

قبل اهلاء ومل يعتد ابهلاء حاجزا بينهما خلفائها وهذه علة صحيحة  لسكوهنا وسكون ما
وجيوز: أن يكون مستقبل رأى ملا أمجعت العرب على حذف عينه بعد إلقاء , حسنة

فلما استعملوا احلذف فيه واطرح , حركته على ما قبله وهي اهلمزة يف ترى ونرى ويرى
ميكن حذف العني أل,ه ال  استعمال األصل سهل ذلك جواز احلذف يف ماضيه فلم

ساكن تلقى حركة العني عليه لئال حيذف احلرف وحركته فرتكت وحذفت الالم وهذه 
وجيوز: أن يكون حذف األلف لسكوهنا وسكون الواو بعد اهلاء على , حجة ضعيفة

أصل حذف األول من الساكنني إذا اجتمعا فلما وصل حذف الواو لسكوهنا وسكون 
 .(1)ى حذفها ألن حذف الواو عارض وهذه علة ال أبس هباالسني وبقيت األلف عل

ن رََّءاهُ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا قنبل
َ
على األصل املستعمل  [7: العلقسورة ] ﴾أ

 .(3)الفاشي

 مطلع

رِ ﴿ :(4)قراءة الكسائي وخلف العاشر َفج 
لِِع ٱل  ٰ َمط  على أنه  [5: القدرسورة ] ﴾ ٥َحَّتَّ

أتى ابلكسر وفعله: فعل يفعل وحقه الفتح كـ املدخل واسم املكان اندرا , مصدر
وقد ذكران املسكن يف قراءة من كسر الكاف , واملخرج من: دخل يدخل وخرج خيرج
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 .(1)فهو مثله

رِ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا الكسائي وخلف العاشر َفج 
لَِع ٱل  ٰ َمط  سورة ] ﴾ ٥َحَّتَّ

من: فعل يفعل حنو: املقتل واملسكن على األصل يف اسم املكان واملصدر  [5: القدر
 .(3)واملخرج واملدخل

 لرتون

َِحيَم ﴿ :(4)قراءة ابن عامر والكسائي ُونَّ ٱۡل  على أنه فعل  [6: التكاثرسورة ] ﴾ ٦لَُِتَ
رابعي مل يسم فاعله فتعدى إىل مفعولني: أحدمها قام مقام الفاعل مضمر يف لرتون وهم 

وأصله: لرتيون على وزن لتفعلن مثل تكرمن , اسم للمخاطبني والثاين: هو اجلحيم
فألقيت حركة اهلمزة على الراء فانفتحت وحذفت اهلمزة كما حتذف من ترى بعد إلقاء 
حركتها على الساكن قبلها وهو الراء مث ملا حتركت الياء وقبلها فتحة قلبت ألفا وحذفت 

كيد القسم بين الفعل فلما دخلت النون املشددة لتأ, و اجلمع بعدهالسكوهنا وسكون وا
, فحذفت النون اليت هي علم الرفع للبناء وحذفت الواو لسكوهنا وسكون أول املشدد

ومل جيز حذفها اللتقاء الساكنني ألن قبلها فتحة والفتحة ال تدل على الواو وألن األلف 
اليت قبلها حذفت وألنه علم اجلمع وال حتذف الواو اليت هي علم اجلمع اللتقاء 

 .(5)ني إال إذا كان قبلها ضمةالساكن
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َِحيَم ﴿ :(1)قراءة كل القراء عدا ابن عامر والكسائي ُونَّ ٱۡل   [6: التكاثرسورة ] ﴾ ٦لََِتَ

على أنه فعل ثالثي تعدى إىل مفعول واحد وهو اجلحيم والفاعل مضمر وهم املخاطبون 
 .(2)وهو من رأى

 مجع ماال

ِي ََجََّع ﴿ :(3)وروح وخلف العاشر قراءة ابن عامر ومحزة والكسائي وأيب جعفر ٱَّلَّ
َدهُۥ  .(4)على معىن تكثري اجلمع أي: مجع شيئا بعد شيء [2: اهلمزةسورة ] ﴾٢َماَل  وََعدَّ

ِ ﴿ :(5)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وعاصم ورويس َدهُۥٱَّلَّ  ﴾٢ي ََجََع َماَل  وََعدَّ

 .(6)على قرب وقت اجلمع [2: اهلمزةسورة ]

 عمد

ِۢ ﴿ :(7)قراءة شعبة ومحزة والكسائي وخلف العاشر َدة َمدَّ : اهلمزةسورة ] ﴾ ٩ِِف ُعُمد  مُّ

 .(8)على أنه مجع عمود كـ رسول ورسل زبور وزبر [9
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ِِف ﴿ :(1)قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وحفص وأيب جعفر ويعقوب
 ِۢ َدة َمدَّ مجع عمود كـ أدمي وأدم ألن الياء كالواو يف على أنه  [9: اهلمزةسورة ] ﴾ ٩َعَمد  مُّ

البناء وقيل: هو اسم اللجمع ألن فعوال وفعال غري مستمرين يف اجلموع وإمنا أييت فعل 
 .(2)مجعا لفاعل كـ حارس وحرس وغائب وغيب

 إليالف

ٰ يْ ِۡلِ ﴿ :(3)قراءة ابن عامر على أنه مصدر ألف  [1: قريشسورة ] ﴾١ قَُري ش  ِف َل
 .(4)إالفا

على أن أصله: إإالفهم  [1: قريشسورة ] ﴾ ١ قَُري ش  يَلِٰف َِلْ ﴿ :(5)قراءة أيب جعفر
 .(6)فلما أبدل الثانية حذف األوىل على غري قياس

يَلِٰف ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن عامر وأيب جعفر  [1: قريشسورة ] ﴾١قَُري ش  ِۡلِ

 .(8)وآلفت كذايقال: ألفت كذا , على أنه مصدر آلف ومها لغتان

 إيالفهم
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ي ِف  ۥإَِلٰفِِهمُ ﴿ :(1)قراءة أيب جعفر َتآءِ َوٱلصَّ لََة ٱلّشِ  .(2) [2: قريشسورة ] ﴾ ٢رِح 

ي ِف ﴿ :(3)قراءة كل القراء عدا أيب جعفر تَآءِ َوٱلصَّ لََة ٱلّشِ : قريشسورة ] ﴾ ٢إِۦَلٰفِِهم  رِح 

2] (4). 

 هلب

ِِب لَه  ﴿ :(5)قراءة ابن كثري
َ
, لغتان كالنهر والنهر والسمع والسمع [1: املسدسورة ] ﴾ب  أ

 .(6)وإمنا يكون هذا فيما كان حرف احللق فيه عني الفعل أو المه يف هذا الوزن

ِِب لََهب  ﴿ :(7)قراءة كل القراء عدا ابن كثري
َ
لغتان كالنهر والنهر  [1: املسدسورة ] ﴾أ

فيه عني الفعل أو المه يف هذا وإمنا يكون هذا فيما كان حرف احللق , والسمع والسمع
 .(8)الوزن

 محالة

ََطِب ﴿ :(9)قراءة عاصم تُُهۥ َحَّالََة ٱۡل 
َ
َرأ على الذم فأنت مل  [4: املسدسورة ] ﴾ ٤َوٱم 
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تقصد أن تزييدها تعريفا وتبيينا إمنا أن تذمها وعلى هذا املعىن يقع النصب يف غري هذا 
 .(1)على املدح

تُُهۥ َحَّالَةُ ﴿ :(2)قراءة كل القراء عدا عاصم
َ
َرأ ََطِب  َوٱم  على  [4: املسدسورة ] ﴾ ٤ٱۡل 

الصفة أو على إضمار مبتدأ أي: هي محالة أو على البدل من امرأته أو على اخلرب 
 .(3)المرأته

 النفااثت

ِ ٱَلَّ ﴿ :(4)قراءة رويس خبلفه حمتملة  [4: الفلقسورة ] ﴾٤فَِثِٰت ِِف ٱل ُعَقِد ـٰ َومِن َُشّ
 .(5)العامةلقراءة 

ِ ٱَلَّفَّ ﴿ :(6)قراءة كل القراء والوجه الثاين لرويس سورة ] ﴾٤َثِٰت ِِف ٱل ُعَقِد ـٰ َوِمن َُشّ

 .(7)مجع نفاثة مثال مبالغة من نفث [4: الفلق
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