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  داءـــاإله

  
أعيش في رحابه حتى هـذّب  وحببا إلي أن أتحلّق حوله  و ،أدباني بآدابه و ،إلى من علّماني القرآن   

أبي أهدي أول ثمرة مـن غـرس كفّيكمـا          وإليكما أمي   ...حسيوني  سما بوجدا وروحي  وعقلي  
  .الناس يا أعز ،الغفرانوضب من الرحمة زرع يديكما لتكون مني إليكما نبع دعاء ال ينو
  

ون لي في حياتيإلى مأخواتيوإليكم إخوتي  ...ن كانوا خير ع...  

  أمينة و طفلتهما بتــول... إلى زوجة أخي األكبر

  رنا عودة و عبير نايف...  دربيإلى رفيقات

  
  فالحـت   ،قد بزغ نور فجره   و ، نرقبه بعين األمل   ،النفوسوؤمن الذي مأل القلوب     إلى الشباب الم 

يعمـل علـى    ويسعى إلى فهم كتابه     ورسوله  وإلى كل مسلم يحب اهللا      و ،ألفق بوارق نصره  في ا 
  .نشر دينه بالحكمة والموعظة الحسنة
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  تقديروشكر                                
  

ال يـشكر اهللا عـز       ،من ال يشكر النـاس    " : -صلى اهللا عليه وسلم   -رسول اهللا انطالقاً من قول    
األستاذ الدكتور يحيى   :  الفاضل شيخيو امتناني إلى أستاذي  و فإنني أتقدم بخالص شكري      ،"1وجل
 ،وسعني بصدره و لقد أكرمني بعلِمه     ، الوافر  أكرمني اهللا تعالى بالنهل من معين علمه       الذي ،جبر
سـائالً المـولى     ، التي أثرت هذه الرسالة    ، القيمة ملحوظاتهو ،لم يضن علي بتوجيهاته السديدة    و

عـن  ويكفَّ عنـه    و ،اآلخرةوأن يرفع درجاته في الدنيا      و ،تعالى أن يكأله بعين رعايته    وتبارك  
ته البالءمجيب،ذري الدعاء إنه سميع .  

  
       الـدكتور  أخـص بالـذكر   و ، من أعانني على إنجاز هذا البحث      الشكر موصول كذلك إلى كل    و
 أبـا " األستاذ   الخالو،  "حاتم جالل " -المتخصص في علوم القرآن وتفسيره في جامعة أبوديس       -

 التقـدير وكما أتوجه بالشكر     ،التفسيرومن مراجع اللُّغة     علي بأي مرجع      لم يبخال  نلذي ال "صهيب
 -عز وجـل  - سائالً المولى    ،سعيد شواهنة وهما الدكتور حسين الدراويش     وين الفاضلين   للمناقشَ

  .أن ينفعنا بعلمهما
  

 وسلم على عبده صلى اهللاو. آمين. ونفع بهم،بارك فيهم و،جزاهم اهللا كل خيروأشكرهم جميعاً 
  .صحبه وسلموعلى آله ورسوله محمد و

  
  
  
  
.  
  

                                                
  )2081(حديث ، )35(باب ، مج2 ،كتاب البر والصلة/ رواه الترمذي في سننه 1
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  إقـرار

  

  : اه مقدم الرسالة التي تحمل العنوانأنا الموقع أدن

  الوقف والوصل اإلجباريان في القرآن الكريم 
  

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باسـتثناء مـا تمـت         
اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجـة       

  . علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرىعلمية أو بحث
  

Declaration  
  

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 

researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other 

degree or qualification.   
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و 

 
  دليل الرموز

  
  معناه    الرمز

  
  
  
  
  1طق

ترمز إلى طبعة القدس األولى، التي طبعت في مطبعة دار األيتام 
، ه1385اإلسالمية      الصناعية بالقدس، في غرة ذي القعدة سنة 

كُتب هذا المصحف وضِبط  " وهي التي  جاء فيها .1/83/10000ط
لكوفي بن سليمان بن المغيرة األسدي ااعلى ما يوافق رواية حفص 
وُأخذ هجاؤه مما رواه علماء الرسم عن  ... لقراءة عاصم بن أبي النجود

لى البصرة والكوفة والشام المصاحف التي بعث بها عثمان بن عفان إ
لضبط على حسب وُأخذت طريقةُ ضبطه مما قرره علماء ا ...ومكة

المألوف في أكثر البالد المشرقية واألقطار الحجازية بعالمات الخليل بن 
وأخذ بيان وقوفه وعالماتها ...  راهيدي وأتباعه من المشارقةأحمد الف
"  غرائب القرآن"لإلمام السجاوندي وكتاب " نجوم االهتداء"من كتاب

1وف اآلن ى، مع تعديل يسير روعي فيه المأللنظام الدين القم".  
  
  
  
  2طق
  

التي طبعت في مطبعة دار األيتام  ترمز إلى طبعة القدس الثانية،
  اإلسالمية 

في ذي القعدة سنة  ،المملكة األردنية الهاشمية-الصناعية بالقدس
   ،ه1404

على رواية حفص عن عاصم في عهد الملك حسين  .18/84/10000ط
أخذ " ي التي جاء فيها وه. بن طالل ملك المملكة األردنية الهاشميةا

هجاؤه عن مصحف كتبه األستاذ المحقق الكبير المقرئ الفقيه األصولي 
بن سلطان محمد الهروى المكي إمام الحرم المكي في وقته االشهير علي 
                                                

 523ينظر القرآن الكريم، الطبعة المذكورة، ص 1
 819ص، الطبعة المذكورة، المصدر نفسه 2
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  ."         2ونقله الخطاط الشهير الحافظ عثمان على ما اختاره المشارقة 
  معناه                            الرمز   
  
  

      طدع
     

- طبعت في مطبعة دار علوم القرآندار علوم القرآن، التيطبعة ترمز إلى 
تمت كتابة هذه النسخة " وهي التي جاء فيها  ،ه 1405 ،الطبعة األولى، دمشق

الفريدة من القرآن الكريم بما يوافق أصح األقوال التي أجمع عليها العلماء 
 عثمان بن عفان وبما تعارف عليه الحفاظ لرسم المصحف كما أثر عن سيدنا

وبرواية حفص عن عاصم وذلك بإشراف هيئة عليا من كبار علماء بالد 
            ."1الشام

  
  

        طدت
     

 التراث العربي  مطبعةترمز إلى طبعة دار التراث العربي، التي طبعت في
ب هذا المصحف كُت"  وهي التي جاء فيها ،م1986 القاهرة، -للطباعة والنشر

الشريف وضِبط على ما يوافق رواية حفص بن سليمان األسدى الكوفي لقراءة 
وُأخذ بيان وقوفه وعالماتها مما قرره  ...التابعي الكوفي عاصم بن أبي النجود

األستاذ محمد بن علي الحسيني شيخ المقارئ المصرية سابقاً على حسب ما 
  ."2ال أئمة التفسيراقتضته المعاني التي ترشد إليها أقو

  الوقف الممنوع وعالمة للوصل اإلجباري أ  ال
  )الالزم( عالمة للوقف اإلجباري  مـ

   بحيث إذا وقف على موضع امتُنع الوقف على اآلخر،عالمة لوقف التعانق  )(∴ ∴
  

  
  
  
  
  

                                                
  ينظر القرآن الكريم، الطبعة المذكورة، ق 1
 526-525االمصدر نفسه، الطبعة المذكورة، ص 2
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  الوصل اإلجباريان في القرآن الكريموالوقف 
  إعداد

  ةصفية محمود عبد المجيد دوابشَ
  إشراف

  د الرؤوف جبراألستاذ الدكتور يحيى عب
  الملخّص

  
  ؛  أما بعد،السالم على من ال نبي بعدهوالصالة و ،الحمد هللا

  
هي دراسة داللية  و،"الوصل اإلجباريان في القرآن الكريموالوقف " عنوان حملت األطروحةقد ف

ن في القرآن الكريم الوصل اإلجبارييواء مواضع الوقف قامت الباحثة باستقص ، إحصائيةةنحوي
أضف  ،لبعض النماذج التطبيقية دراسةًت لكلِّ موضع علّة أدرج و،ختالف أربع طبعاتعلى ا

 ،األربع والطبعات  بين آراء علماء الوقفوازنت -في دراستها التطبيقية- إلى ذلك أن الباحثة
سلط الضوء و ،ال يقفواولذي دفعهم ألن يقفوا أبينت السبب ا تلك المواضع ووقف علىفي حكم ال

موجبات  كما تناولت ،أهميته في تالوة القرآن الكريموأقسامه و على مفهوم الوقف  كذلكافيه
ال  ،العربيةلما لهما من صلة وثيقة بعلوم ؛ هماالمحاذير المترتبة على تركو) الوصلوالوقف (

القراءة وحكمه يتحدد تبعاً الختالف التفسير وفنوع الوقف  ،القراءاتوالتفسير و وسيما النح
 على الكلمة  في تحديد نوع الوقفاعتمدوا ،اء العلماء القرأضف إلى ذلك أن ،إلعراباوأ

فإن كان هناك تعلقٌ فالوصل واجب  ،لفظياًومعنوياً على درجة تعلق الجملتين ببعضهما  ،القرآنية
  .إن لم يكن فالوقف جائزو ،ال محالة
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 فالوقف تابع ،الوقوف من ناحية المعنىأثرها في وة عن أهمية القراءات كما تحدثت هذه الدراس
قد عرضنا نماذج تطبيقية على و ،حكمهو فباختالف القراءة يختلف نوع الوقف ،للقراءة المتلوة

  .ذلك
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1

  : المقدمة

رقّاه في مراتب و ،)1: الفرقان("تبارك الذي نزلَ الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيراً"

كان بعضهم لبعٍض  ولو ،الجن على معارضته لم يقدرواونس اجتمعت اإل والبالغة إلى مقاٍم ل
صلى اهللا على نبينا محمد و ،أخرجنا من الظُّلمات إلى النورو، الحمد هللا الذي هدانا بهو ،ظهيرا

ال من خلفه و ال يأتيه الباطل من بين يديه ،الذي نزل القرآن العظيم بلسانه لساناً عربياً مبيناً
  : بعدو ،نصحبه أجمعيوعلى آله و

 استكماالً ة الباحثعقدته، )الوصل اإلجباريان في القرآن الكريموالوقف (: فهذا بحثٌ عنوانه
تنبع أهمية هذه الدراسة من و ،نحوهاو في علم العربية لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير

 إن إذ العربية؛بين اللغة و -الذي حِفظ بحفظ اهللا له هذه اللغة-بين القرآن الكريمأنّها تجمع 
:  ومن هذه العلوم،البيانوأفضلها ما يكون فيه خدمة لكتاب اهللا تعالى باإليضاح وأشرف العلوم 

  .ا في القرآن الكريمأهميتهموالوصل وعلم الوقف 

فعملت الباحثة على دراسة هذا  ،قد جاءت فكرة هذه الدراسة من األستاذ الدكتور يحيى جبرو
 ، تناوله من جميع جوانبهمستقالً شامالًبحثاً خاصاً فيه د من أفرد ِج لم تأنها ال سيما ،الموضوع

تحدثت عن الوقف  -كلّهاال أريد أن أقول و-  التي وقع عليها ناظرايالدراساتو فمعظم الكتب
الوصل اإلجباريين في ولم تخصص حديثها عن الوقف  و، عاماالبتداء في القرآن الكريم بشكٍلو

 استوعب الحديث عن - أعلمحديثاً فيماوقديماً كان أ- إذ ليس هناك كتاب مستقل ،لكريمالقرآن ا
 من ذلك كتاب ،فحديث العلماء القدماء عنه جاء بصورة مجملة ،الوصل اإلجباريينالوقف و

" كتابو ،يد للسجاون"االبتداءوالوقف "  كتابو ،لألشموني" بتدا االومنار الهدى في بيان الوقف "
 ،المحدثونأما  ، ألبي زكريا األنصاري"االبتداءوص ما في المرشد في بيان الوقف المقصد لتلخي
المؤلفات القليلة وباستثناء بعض الدراسات البسيطة  ،هم لم يولوه أهمية كبيرةنَّإ: فيمكنني القول

غير أن مثل هذه الدراسات ال تُشكل وحدة متكاملة تنبُئ عن  ،التي جهدت ريثما عثرتُ عليها
 لعبد الكريم )الكريمصلتهما بالمعنى في القرآن واالبتداء والوقف ( كتاب  من ذلك،ٍد مقصودمرا

أثر اختالف القراءات القرآنية في الوقف واالبتداء في " منها بحث بعنوان و ،إبراهيم عوض
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يضاف إليها و ،الجمل في مجلة جامعة النجاح لألبحاثعبد الرحمن  أعده ،" كتاب اهللا عز وجل
  . أحكام التجويدكتب

 لعـلَّ   ، إلـى النـور    إخراج هذا العمل المتواضع   و، للشروع في البحث    سبباً كافياً  ذلك كان  كل  
  . يجد فيه ضالتهالباحث

  : منهج البحث

اإلحصائي في تناول آيـات القـرآن       والتحليلي  واقتضت طبيعة البحث اعتماد المنهج الوصفي       -
فـي أربـع طبعـات    الوصل اإلجبـاريين   و الوقف    حيث قامت الباحثة باستقراء مواضع     ،الكريم
 لها بالرمز رمز   ،1ام ط بعة القدس دار األيت   ط(: ت لكل طبعة برمز خاص كالتالي     رمزو ،مختلفة

 ،طبعة دار التراث العربـي    و ،)2طق( لها بالرمز     رمز ،18القدس دار األيتام ط   طبعة  و ،)1طق(
حت هـذه   قد وض و ،))طدع( لها بالرمز    مز ر ،القرآنطبعة دار علوم    و ،)طدت( لها بالرمز    رمز

  . في مقدمة هذه الدراسة،الرموز في دليل الرموز

معجـم  ( سـميته  ملحـق و تتلوها خاتمـة و تسبقها مقدمة   انقسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول     
 فأما المقدمة فقد بينتُ فيها أهميـة        ،)مواضع الوقف والوصل اإلجباريين في أربع طبعاٍت مختلفة       

أما الفصل األول فقـد انقـسم إلـى         و ،أقسامهو  فيه منهج البحث و ،دواعي اختياره و ،موضوعال
           الوصـل فـي معناهمـا اللُّغـوي        وتناولتُ في المبحث األول مفهـوم الوقـف          ،خمسة مباحث 

في الثالـث   و ،السكتوالقطع  وفي المبحث الثاني تحدثتُ عن الفرق بين الوقف         و ،االصطالحيو
 ، أما الرابع فخصصته للحديث عن أقسام الوقف االختيـاري     ، أقسام الوقف بشكل عام    تحدثتُ عن 

خصـصت  و ،الحـسن والذي يعد الوصل اإلجباري قسماً من أقسامه تحت مسمى الوقف القبيح            
ألن علماء الوقف لم يدرجوه تحت  أي نوع من          ؛  الحديث في المبحث الخامس عن وقف المراقبة      

  .ذيلتُ حديثي عنه بدراسة بعض النماذج التطبيقية عليهو ،أنواع الوقف السابقة

الوصل في القرآن   و تناولت في األول أهمية الوقف       ،أما الفصل الثاني فقد انقسم إلى ثالثة مباحث       
 إذ عرضت بعض النصوص التي ساقها لنا العلماء في بيان أهميـة مراعـاة عالمـات                 ،الكريم
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صـلته  و القـراءات  والتفـسير  وعالقة الوقف بعلوم اللغة    في الثاني   و ،الوقف في القرآن الكريم   
مـا إلـى    و المعنى  واإلعراب  والقراءة  وإذ إن نوع الوقف يختلف باختالف التفسير         ،الوثيقة بها 

 أمـا المبحـث   ،م أهميته في قراءة القرآن الكريمهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على عظ  و ،ذلك
بدراسـة بعـض     ،أثرها في معنى اآليـات    وقراءات القرآنية    عن ال  الثالث فقد خصصته للحديث   

  .التَّفسيروألن اختالف القراءة يتبعها اختالف نوع الوقف أ؛ النماذج التطبيقية

    خصصتُ الحديث فيه عن موجبـات الوقـف اإلجبـاري           ،دراسة تطبيقية  و فه أما الفصل الثالث  
 مـن معجـم مواضـع       نتقاةالم- ج التطبيقية بدراسة بعض النماذ   ،المحاذير المترتبة على تركه   و

 لبعض اآليات القرآنية التي ظهرت عليها عالمات        -)موضع الدراسة (الوصل اإلجباريين والوقف  
 وعرجت فيها أيـضاً     -ظة فساد المعنى إذا لم يتم الوقف       مع مالح  ،الوقف عند طبعة دون أخرى    

 نفسه كان في الفصل الرابـع مـع         األمرو ،على آراء العلماء في حكم الوقف على تلك المواضع        
 خصصت الحديث فيه عن موجبات الوصـل اإلجبـاري         و ، كَون الموجب وصالً ال وقفاً     اختالف

تحدثت فيهـا عـن   و ثم جاءت نتائج البحث ، تماماً كالفصل الثالث،المحاذير المترتبة على تركه   و
 1طـق ( عالمات الوقـف عنـد      نسبة ذيلتها برسم بياني يبين   و ،مات الوقف دراسة إحصائية لعال  

أهم مـا توصـلت   فيها  الخاتمة التي أجملتُ     ثم كانت  ،)طدت طدع (سبتها عند   بالمقارنة بن ) 2طق
  .وصيات التي حضرتني في ذلك المقامأهم التوإليه من نتائج 

ـ     و  جباريين في أربع طبعاٍت    الوصل اإل ومعجم مواضع الوقف    (أردفتُ دراستي بملحق  معنون ب
 في أربـع طبعـات      ينالوصل اإلجباري وبحد ذاته عملية إحصائية لمواضع الوقف       وهو ،)مختلفة
، )ال(والوصل اإلجباري   ،  )م (  الوقف اإلجباري  تمت عملية اإلحصاء باستقراء عالمة    و ،مختلفة

أدرجـتُ  و ،خـر يمنعه علـى اآل وكونه يوجب الوقف على موضع    ، )∴  ∴( ووقف التعانق   
 أن؛  ي لهـذا  ما حدان و، رمز الطبعة التي أدرجت ذلك الموضع     ،  وقْف بجانب كل آية فيها موضع    

سواها من عالمات الوقـوف     و أ ، اإلجباريين  مواضع عالمات الوقف والوصل    يظن أن هناك من   
 كما كنت أعتقد ذلك قبـل       ،من طبعة ألخرى  مواضعها   القرآن الكريم هي واحدة، وال تختلف        في

  . بعضهملبيان ما قد يجهله ؛ مكن تفسيرهلك وأفسر ما أ آثرت أن أوضح ذالذ ؛الدراسة
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 صرح لغة   ،نة في الصرح الشامخ    أن أكون بعملي قد وضعتُ لبِ      -مخلصةً–في الختام أسأل اهللا     و
بت السداد فبتوفيق مـن اهللا       فإن أك قار   ،الضاد على طريق مسيرتها الصاعدة الخالدة عبر الزمن       

  .إليه أنبتو عليه توكلت ،ما توفيقي إال باهللاوإن تكن األخرى فالخير أردت و ،عونو
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  أقساماًوالوقف والوصل تعريفاً : الفصل األول

   واصطالحا الوقف والوصل لغةً-المبحث األول

  الفرق بين الوقف والقطع والسكت-المبحث الثاني

  أقسام الوقف-المبحث الثالث

  ختباري الوقف اال-أوالً

  اري الوقف االنتظ-ثانياً

  الوقف االضطراري-ثالثاً

   الوقف االختياري-رابعاً

  ختياريأقسام الوقف اال-المبحث الرابع

  الوقف اإلجباري-الوقف التام .1

 الوقف الكافي .2

 الوصل اإلجباري .3

  الوقف الحسن-أ

  الوقف القبيح-ب

  وقف المراقبة-المبحث الخامس
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  : الوقف والوصل لغة واصطالحا: المبحث األول

 من تناول المعنـى    ،)الوقف والوصل (باحث قبل الشروع في الحديث عن موضوع        دير بال من الج 
 دون لـبس   لكـل منهمـا    التـام  المعنى   إدراك كي يتسنى للقارئ  ؛  ي لكليهما اللّغوي واالصطالح 

  .إبهاموأ

وفـي ذلـك يقـول       ،أي حبس الكالم والكف عن مواصلة الحديث       ،2 والمنع 1الحبس: لغة الوقف
       ،وقفـت الـشيء أي حبـسته      : تقولو ،"3 أي أقلعت  ،األمر الذي كنت فيه    عن   أوقفتُ": الجوهري

 فإذا كـان الزمـاً قلـت        ، وهذا مجاِوز  ، ووقَفْت الكلمة وقْفاً   ،الوقْف مصدر قولك وقَفْتُ الدابة    " و
 ،ووقَف األرض علـى المـساكين     . وقَّفْتُه تَوقيفاً : وإذا وقَّفْت الرجَل على كلمة قلت     . وقفَتْ وقوفاً 

  ". 6)5اهتَلْسب(استعير وقفت الدار إذا "من هنا و ،"4حبسها:  وقْفاً،وفي الصحاح للمساكين

غيره يـسكَّن بـه     وعود أ : والِميقَف والِميقاف " ،"7الموضع الذي تقف فيه حيث كان     " : الموقف و
  .كالهما عن اللحياني؛ 8غلَيان الِقدر كأن غليانها يوقف بذلك

  :  كقوله،مفعوالنوالجزء الذي ه: ض مشْطُور السريع والمنْسِرحوالموقُوف من عرو

                               ينْضحن في حافاِتها باَألبواْل

                                                
/  9/359، )وقف( مادة ، هـ1300ادر،دار ص: بيروت، مج15، لسان العرب:  ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي1

الموسوعة : األبياري، إبراهيم /274م، ص1978 مكتبة لبنان،: ، بيروتالتعريفات: الجرجاني، علي بن محمد: ينظر
  7/600م، 1984، مؤسسة سجل العرب، 2 ط،مج7، القرآنية

 ،مج6 ،)اصطالحات الفنونالمعروف بكشاف ( موسوعة اصطالحات العلوم اإلسالمية: التهانوي، محمد بن علي 2
  6/375، م1966خياط، : بيروت

، 2أحمد عبد الغفور عطار، ط: تحقيق، مج7، " تاج اللغة وصحاح العربية " لصحاحا: الجوهري، إسماعيل بن حماد 3
 4/1440، 1979دار العلم للماليين، : بيروت

 9/359، )وقف(مادة  ،لسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم4
 11/322، )سبل(مادة  ،لسان العرب: ابن منظور/ أي جعلتها في سبيل اهللا: سبلتها 5
  8/600، الموسوعة القرآنية: األبياري، إبراهيم 6
بن امحمد ، ابادي  الفيروز /4/1440، صحاحال: ينظر الجوهري / 9/360، لسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم 7

  6/205 ،ه1344 مطبعة الحسينية المصرية،ال: ، مصر2ط ،مج4، القاموس المحيط: يعقوب
 3/205، )وقف(مادة  ،القاموس المحيط: الفيروز ابادي: ينظر 8
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 فنقل فـي التقطيـع إلـى        ،أصله مفعوالتُ أسكنت التاء فصار مفعوالتْ     ،فقوله باألبوال مفعوالن  
 كما سميت ِمن وقَطْ وهـذه األشـياء   ، موقوفاًسمي بذلك ألن حركة آخره وِقفَت فسمي       ،مفعوالن

  " 1المبنية على سكون األواخر موقوفاً

أي تُحبس حركتها وتُسكَّن لكـي      " 2والوقيفة الوحشية التي يلجئها الصائد إلى أن تقف حتى تصاد         "
  .تصاد بسهولة ويسر

 فإذا كنـت    ،س والسكون الحب فكل ما أوردناه سابقاً يضعنا في فلك         ،وأياً يكن من أمر تلك اللفظة     
ك أال وكـذل  ، وحروفـك  فهذا يعني أن تحبس كلماتك، وطُلب منك أن تقف في حديثك      ،مثال تتكلم 

ـ  ، حركات قـدميك    يؤدي إلى تسكين   ،ترى أن وقوفك في أي مكان كان       ومنعهـا مـن     سها وحب 
وأمثلة  ، وتُشَل حركته   ويوقَف تطلق على كل شيء يسكَّن    ) وقف( أقول بأن لفظة      من هنا  ،راكالح 

وردت  فقـد    -فهما خير زاد يتزود بهما الباحث     -ن الكريم واألحاديث النبوية   القرآ ذلك كثيرة في  
 وأما ورودها فـي القـرآن   ، في أكثر من موضعن الكريم واألحاديث النبوية في القرآ ) وقف(مادة
فـوهم فـي   وق  أي)24: الـصافات  ("وهم إهنم مـسؤولون  فُوقِ": ان في أربعة مواضع في قوله تعالى      فك

 اآلن بعضهم بعضاً كمـا كـانوا      ِليسألوا لماذا ال ينصر     ؛  لصراط عند ا  احبسوهموالحساب  موقف  
ـ قِترى إذ و  وولـ ": وقولـه تعـالى    ،3يفعلون في الحياة الـدنيا         أي  )27: األنعـام ( ".. .وا علـى النـار   فُ

ـ قِترى إذ و   وولـ ":  تعالى وقوله ،" 4حِبسوا على متْنها  و أ ،عرفُوها"  )30: األنعـام (  " ...وا علـى رهبـم     فُ
 ويحكم فيهم  ، تَقفهم المالئكة وتحبسهم ليحاسبهم ربهم        "ومعنى ذلك أن هؤالء المشركين الظالمين     

ــا أراد ــه"  .5بم ــالى وقول ــ...":  تع  )31: ســبأ( "...ى إذ الظــاملون موقوفــون عنــد رهبــمتروول

                                                
 6/375 ،كشاف اصطالحات الفنون: ينظرالتهانوي / 9/360، لسان العرب: ابن منظور 1
 8/601، الموسوعة القرآنية: إبراهيم، األبياري 2
 / 23-23/22، م1968، مطبعة االستقالل الكبرى: ، القاهرة4ط ،مج3، التفسير الواضح:  حجازي، محمد محمود3

  8/4697م، 1985، دار السالم: ، القاهرة1ط، مج11 ،األساس في التفسير: حوى، سعيد: ينظر
 3/1613، األساس في التفسير: حوى، سعيد 4
  7/48، التفسير الواضح: محمد محمود،  حجازي5
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 ،ليأخـذ كـٌل مـنهم جـزاءه       لحساب  وقد وقفوا ل  محبوسون    هنا تعني أن الظالمين    )موقوفون(و
   .1وممنوعون من التحرك واالنفالت والهروب من عذاب اهللا عز وجل

بـن  اعوف   النسائي عنرواه منها ما    ، في أحاديث عدة   اأما في األحاديث النبوية فقد كثر وروده      
قطـع   أي   "2يتعـوذ ال ميـر بآيـة عـذاب إال وقـف            ": -الـسالم وعليه الصالة   - أن النبي  ،مالك األشجعي 

  .3 وبعدها يواصل القراءة باهللا ليتعوذ وحبسهاقراءته

الشاعر عنتـرة  قول و نح، الشعر العربي   كثيٍر من  إلى أنها وردت في    ،غير أنه ال يفوتني اإلشارة    
  : 4بن عمروا

     نِم5فوقفْتُ فيها ناقتي فكأنَّها         فَدالكاملالبحر         (  6 ألقِضي حاجةَ المتلَو(  

  )وقف( وهذا ما عبر عنه بالفعل، حبس ناقته وكفَّها عن الحركة حتى يقضي حاجتهحظ أنهفتل

  :  بقوله،7امرئ القيس أيضاً نصيب في شعر) وقف(وكان للفعل 

 لَك أسىال تَه قُولوني          مهِطيم ليبي عحلوقوفاً بها صمالطويل البحر (    وتَج(  

  .وقوف على أطالل األحبة ويكفّهما عن االستمرار في المسيرفيأمر صاحبيه بال

                                                
  51- 22/50، التفسير الواضح: محمد محمود،   حجازي1
 ،)1140حديث رقم (، )74(الباب ، )كتاب التطبيق(، في  النسائيسنن: ، أحمد بن شعيب بن عليأخرجه اإلمام النسائي 2

، )1016حديث رقم) (77(، الباب )كتاب االفتتاح(، وفي 1/182،هـ1421، جمعية المكنز اإلسالمي: القاهرة ،مج2
 ،م1978، المكتب اإلسالمي:  بيروت،2 ط،مج6،  أحمدمسند:  في محمد بن أحمد ابن حنبل، وأخرجه اإلمام،1/164
6/24. 
مؤسسة : ، بيروت2يوسف المرعشلي، ط: ، تحقيقالمكتفى في الوقف واالبتدا: الداني، عثمان بن سعيد، أبوعمرو 3

 48، ص1987الرسالة، مقدمة التحقيق، 
: ينظر/ وهو من أصحاب المعلقات، فارسهم المغوارو، شاعر عبس المشهور، هو عنترة بن عمرو بن شداد بن عمرو 4

 70ص، م1996، دار المناهل: بيروت، 1ط، معجم الشعراء: عفيف، عبد الرحمن
 13/321، )فدن(مادة  ،لسان العرب: ابن منظور: ينظر/ الفدن هو القصر المشيد  5
علي محمد البجاوي، : ، تحقيقإلسالمجمهرة أشعار العرب في الجاهلية وا: القرشي، محمد بن أبي الخطاب، أبوزيد 6

 349دار نهضة مصر، ص: القاهرة
 115المصدر نفسه، ص 7
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ويترتب علـى ذلـك فوائـد       . آن أداء القر  كيفف  عر ي بهو ، فن جليل  "وهف: اصطالحاًالوقف  أما  
 ويـؤمن االحتـراز عـن الوقـوع فـي           ،وبه تتبين معاني اآليات    .واستنباطات غزيرة  ،كثيرة

 والتي نص عليهـا العلمـاء   ، الكريمالمحددة في القرآن مواضعتلك ال بالوقف على    ".1المشكالت
 بمواضـع محـددة    كـذلك   واالبتداء ، بصورة سليمة ال تشوبها شائبة اآلياتمعانيء إلتمام   القرا

  . اآلياتتقصدهيختل المعنى الذي   لئاليحسن االبتداء بها

بارة عن قطع الـصوت     الوقف ع ":  بقوله  إلى تعريف الوقف في ثنايا كتابه      وقد أومأ ابن الجزري   
 بمـا و الحرف الموقوف عليه أ    على الكلمة زمنا يتَنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة إما بما يلي           

 فـال  ،" 2ال يأتي في وسط الكلمةوأوساطها ويأتي في رؤوس اآلي     و ...ال بنية اإلعراض   ...قبله
بح بِحمـدِ ربـك واسـتَغْفِره إِنَّـه كَـان           فَـس (:  قوله تعـالى    دون الهاء من   )استغفر( على   ،يقف القارئ مثالً  

إِلَّـا الَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا     (:  مـن قولـه تعـالى      )ال(ـبالمتصلة رسماً    )إن( علىال  و ،)3: النصر)(تَواباً
  . في توضيح المعنىإلعطاء الكلمة حقَّها؛ )ال( بل وجب وصلها ب )3: العصر)(...الصالِحاتِ 

 وهذه السمة هـي التـي       ، من التنفس  ه في ال بد  الوقف أن   ،من النص السابق البن الجزري    لحظ  ن
 لـذا ؛ اء التفريـق بيـنهم  ى بعض القـر فقد يصعب عل  ،عن أحكام أخرى كالقطع والسكت     تميزه

  .لعلَّ القارئ يهتدي بها، آتوأن أوضح تلك الفوارق فيما هارتأيت 

 ،ل الشيء بالشيء لم ينقطـع     اتَّص: صاد عدم االنقطاع يقال    وسكون ال  بالفتح: لغة و فه الوصلأما  
 والواصـلة مـن    ،خالف الفَصل و ، والوصل ضد الِهجران   ،لةًِصووصلْت الشيء وصالً    : يقالو

وِصـلة   ،مكان اتصال شـيئين   :  والوصلة ،التي تصل شَعرها بشعر آخر حتى يطول      هي  : النساء
 ، والوصل من وصل الثوب والخُـف      ،به وال يهجرهم   أي أن يصل أقار    ،الرحم من وصل رحمه   

                                                
: بيروت ،2تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم، ط، مج4، البرهان في علوم القرآن: الزركشي، محمد بن عبد اهللا، بدر الدين 1

  1/342هـ، 1972، دار المعرفة
زكريا عميرات، : علي الضباع، وخرج آياته: ، قدم لهشر في القراءات العشرالن: ابن الجزري، محمد بن محمد الدمشقي 2
  190-1/189، 2002، دار الكتب العلمية: ، بيروت2ط
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هي األرض الواسعة وسميت وصيلة كأنها وصـلت        :  والوصيلة ،ما يوصل من الحبل   : والموِصل
  .1الذي بعد الرويوه:  وحرف الوصل،بأرض أخرى لتصبح واسعة

شياء بعضها   اتحاد األ  ": يدلُّ على و فه ،يضاد االنفصال و خالف الوقف    تلحظ مما سبق أن الوصل    
 ،نـاحيتين والرابط الذي يربط بين شـيئين أ      وموضع الوصل ه  و ،"2ببعض كاتحاد طرفي الدائرة   

 منهـا   ،ورد ذكرها في القرآن الكريم في أكثر من موضع        ) وصل( أن مادة    ،من الجدير بالذكر  و
أقاصيص مـن مـضى   ونبياء أي وصلْنا ذكر األ  ")51: القصص..)( ولقد وصلنا لَهم القَولَ(: قوله تعالى 

  ".4أكثرنا لهم القول موصوالً بعضه ببعض "و "3 لعلهم يعتبرون،بعضها ببعض

إلتمام المعنى  ؛  عضهالها بب وص و  "5عطف بعض الجمل على البعض    ": هب  فيقصد ،اصطالحاًأما  
  .المراد

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، )وصل(مادة  ،القاموس المحيط: الفيروزابادي: ينظر  /730-11/726، )وصل(مادة  ،لسان العرب: ابن منظور 1
 6/1503، كشاف اصطالحات الفنون: التهانوي / 4/64-65
  595-8/594 ،الموسوعة القرآنية: األبياري، إبراهيم 2
 11/726، المصدرنفسه 3
 8/595، الموسوعة القرآنية: األبياري، إبراهيم 4
  6/1504 ،كشاف اصطالحات الفنون: التهانوي: ينظر / 273، صالتعريفات: الجرجاني، علي بن محمد 5
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  :  في القرآن الكريم  والسكتوالقطع الفرق بين الوقف: المبحث الثاني

 فقد يطلق على الوقـف  ، وال يستطيع أن يميز ما يرمي إليه كل مصطلح    ، يخلط بينها  همبعضلَّ  لع
هذه العبـارات جـرت عنـد كثيـر مـن       ":  يقول ابن الجزري في ذلك     ،على القطع وقفاً  وقطعاً  

  ".1المتقدمين مراداً بها الوقف غالباً وال يريدون بها غير الوقف إال مقيدة

  .2أبنتهو قطعت الشيء أي أزلته: قال ي،إلزالةايقصد به : لغةً  فالقطع ،بعدو

  .خالف الكالموأي ه ،3أي عملوالكف واالمتناع عن السير في الكالم أ:  لغةًالسكت بيقصدو

  .  فقد سبق التعريف به لغةً واصطالحاًالوقفأما 

 به كـالمعرض عـن      كاالنتهاء  فالقارئ  و فه ،قطع القراءة رأساً  ":  فيقصد بالقطع  ،أما اصطالحاً   
... عـشر وورد أوالقراءة والمنتقل منها إلى حالة أخرى سوى القراءة كالذي يقطع على حـزب أ          

 ألن رؤوس اآلي في نفسها      4الذي يستعاذ بعده للقراءة المستأنفة وال يكون إال على رأس آية          ووه
   " .5مقاطع

بنية مواصـلة    ...تنفسدون زمن الوقف عادةً من غير       وقطع الصوت زمناً ه   " : يقصد بالسكت و
  ."6القراءة 

  

  

                                                
 1/188، القراءات العشرالنشر في : محمد بن محمد الدمشقي، ابن الجزري 1
، دار الفكر: عبد السالم هارون، القاهرة: تحقيق، مج6، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس، أحمد بن فارس، أبوالحسين 2

  1267-3/1266، )قطع(مادة  ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري: ينظر / 5/101، 1979، )قطع(مادة 
 1/253، )سكت(مادة  ، المصدر نفسه3
هي فواصل اآليات القرآنية، التي ينفصل عندها اللفظان أوالكالمان، ورأس كل آية في المصحف يوضع له :  رأس اآلية4

 321م، ص2006، دار المناهج: ، عمان3، طالوسيط في أحكام التجويد: منصور، محمد خالد :ينظر/ رقم خاص
 189-1/188، لعشرالنشر في القراءات ا: محمد بن محمد الدمشقي، ابن الجزري 5

  1/190المصدر نفسه، 6 
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  خالصة

 فـالوقف ال يعنـي      ،السكت يصحبهما نية مواصلة القراءة    و أن الوقف    ،من الذكر السابق  ضح  تَّي
 بل ال بد بعـده مـن وصـل اآليـة            ،قطع القراءة رأساً على عقب  واالنصراف إلى شيء آخر         

مـا   1 )معنويولفظي أ (كان هناك ترابط     في حال    ،الموقوف عليها بما بعدها حتى يستقيم المعنى      
 أما القطع فيكون بانتهاء القراءة كليا واالشـتغال  ، وإال فاالبتداء بما يحسن االبتداء به   ،بين اآليتين 

  . دون النية إلى مواصلة القراءة،بشيء آخر غيرها

قليالً أقل   فيسكت على الكلمة زمناً      ،عن الوقف في مدة زمن السكتة على الكلمة       ) السكت(ويختلف
السكت ال تـنفس    و ، أضف إلى ذلك اختالفهما في التنفس فالوقف يصحبه تنفس         ،من زمن الوقف  

  :  ومثال ذلك،معه

 سكلّـا بـلْ   (: من قوله تعالى  ) بْل( على كلمة    ،أن يسكت القارئ سكتة قصيرة وبزمن يسير دون تنفس        
الوقـف   فيكون ،ما فيما يخص مواضعهاأ، )14: املطففـني )(ران على قُلُوبِهِم ما كانُوا يكْسِبون    

  . أما القطع فال يكون إال على رأس اآلية،بعد تمام اآلية بكلمةوفي وسطها أوعلى رأس اآلية أ

  لـذلك  ،تي قد تُلْبس القارئ بعض الـشيء      ال ، والجوانب الخفية  ، أهم الفروقات الجوهرية   تلك هي 
لما لها من   ؛  فهم سديد ود إلى قراءة سليمة و     يق تها واستيعابها حتماً  معرف و ،األخذ بها أولى وأجدر   ف

يـؤدي  و أ ، بمعرفة المواضع التي يقف فيهـا      ،أثر في فهم اآليات وتدبر معانيها وأسرارها الخفية       
قيمته  منها    فلكل حكمٍ  ،آخرتلك التي يقطع فيها قراءته لينصرف إلى عمٍل          وأ ،قصيرةفيها سكتة   

   .القراءو لها وجود في تصانيف العلماء إلّا لَما كانو ،القرآنيةووجوده في اآلية 

  

  

  

                                                
 أي ترابط من جهة اإلعراب أومن جهة المعنى والسياق العام1
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  أقسام الوقف: الثالثالمبحث 

  : تمهيد

ربطته ) الوقف(تحدثت عن موضوع    التي   فجلُّ الكتب القديمة     ،االبتداءب) الوقف(مصطلح  يرتبط  
 فحيثما يتم الوقـف يتعـين االبتـداء، ولـم      علمين متالزمين مترابطين،   لكونهما؛  )االبتداء(بعلم  

كد أعثـر علـى   فلم َأ ،ربطه بمصطلح الوصلو أ الوقف منفرداًلحديث عنك المؤلفات ل تتطرق تل 
 فأمر حتمي أن يأتي بعـد الوقـف         ، وال غرابة في ذلك    ،ه ب إال واالبتداء لصيقٌ   موضوع الوقف 

  .بعد السكون حركةوابتداء 

ـ   (وبشكل عام أ   )الوصل(  أن الباحثة لم تعثر على مصطلح      ،أضف إلى ذلك   ) اريالوصـل اإلجب
 في الكتب والتصانيف القديمة التـي تحـدثت      ،أقسامهوه أ أي إشارة لتعريف   جدولم تَ  ،بشكل خاص 

 ولعـلَّ ؛  الّلهم إال في شـذرات بـسيطة    ،كتب التفسير وأ في القرآن الكريم  ) وقف واالبتداء ال(عن  
ممنـوع  ال(أو) الحسن (الوقفوهو ،سموه تحت مسمى آخر    السبب في ذلك راجع إلى أن العلماء      

لـيس  و ، إال فـي كتـب البالغـة والمعـاني    )الوصل(  ولم يرد هذا المصطلح بعينه  1 )القبيحاوأ
 مـصطلح   إن لـم يظهـر     ال غرابـة      لذلك ؛المصطلح المقصود بعينه بيانه في هذه الدراسة      وه
  . من أقسام الوقف بمسمى آخر ألنه قسم؛القراءوفي حديث العلماء ) الوصل(

     إال ما   ، آخر من الوقوف لم تتطرق له كتب القدماء بنصه الصريح          ك نوعاً هناأضف إلى ذلك أن
 ،التعانقوما يسمى بوقف المراقبة أ    ولم تسهب الحديث عنه كبقية أنواع الوقف األخرى وه        و ،ندر

 ، وصـلته وثيقـة    ،2إذا وقف على هذا الموضع ال يوقف على اآلخر        : فكانوا يشيرون إليه بقولهم   
 فرعاً مستقالً عن فـروع الوقـف        قد أردفته الباحثة  و ،)نل اإلجباريي الوقف والوص (بموضوعي  

   .األخرى

                                                
عبد الرحيم الطرهوني، : ، تحقيقإيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز وجل:  األنباري، محمد بن القاسم، أبوبكر1

 1/181، ر في القراءات العشرالنش: ابن الجزري: ينظر / 102، ص2007، دار الحديث: القاهرة
م، 2001، دار المناهج: ، عمان1، تحقيق محسن هاشم درويش، طاالبتداءوالوقف : السجاوندي، محمد بن طيفور: ينظر 2

 127-126ص
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واإلشارة إلى أهميـة األخـذ بهـا عنـد        ،فال بد لنا من الحديث عن أقسام الوقف وفروعه         ،بعدو
 وفـيض بيانـه     ،في قراءتـه   لما لها من أثر واضح وملموس     ؛  يمالشروع في تالوة القرآن الكر    

  .ومعانيه

  : 1 هي، إلى أربعة أقسام رئيسة والعلماءف عند القراءالوق ينقسم

  : )بالباء الموحدة(الوقف االختباري: أوال 

أن يقف القارئ على كلمة ليست مكانا للوقف بقصد اختبار المعلم لتلميذه في حكم الكلمة من                و وه
لـق  هـذا يتع كـل  و- ؟الهـاء وقف عليها بالتاء المربوطة أهل يوحذف أوإثبات أووصل أوقطع أ 

 ألنـه قـد     ؛تعليمه كيفية الوقوف على الكلمة إذا اضطر إلى ذلـك          و أ -  للكلمة  بالرسم العثماني 
  . عليها أثناء القراءة فال يدري كيف يقف مايضطر إلى الوقف على كلمة

، )78: لنـساء ا) ( أَينمـا تَكُونُـواْ يـدرِككُّم الْمـوت    (: من قوله تعـالى ) أينما(  الوقف على،ومن أمثلة هذا الوقف 

ويقطعهـا  ) أين(هل يبتعد عن الصواب ويقف على  ، كيفية الوقوف عليها، هطالبلم  كي يختبر المع  
  . ومتصلة رسماً بها)ما(موصولة بـ) أين(ى آخر الكلمة لكون، أم يقف عل)ما(عن 

 ،وقف تعليمي اختباري يقصد لذاتـه  وأن هذا النوع من الوقف ه: ها بنتيجة مفاد   مما سبق  نخلص
  . فيما يتعلق برسم الكلمة الموقوف عليها،جيء به بهدف اختبار الطالب وتعليمه الصواب

  : الوقف االنتظاري: ثانيا

ليعطـف عليهـا   ؛  القرآنية التي قرئت بأكثر مـن وجـه       أن يقف القارئ على الكلمة      : يقصد به و
ن المعلم ينتظر طالبه    أل؛   وسمي انتظاريا  ،استيعابهاو وبيان ما فيها من اختالف القراءات        ،غيرها

 فالغاية منه توفير الوقت عند عرض القراءات بـاختالف          ،لإلتيان باألوجه التي قرئت بها الكلمة     
  .هذه الوقفة القصيرة لعرض مختلف القراءات تُسمى وقفاً انتظارياًو، الروايات

                                                
محمد  /ة 1/174، م2003، دار الفرقان: عمان، 1ط ،مج2، المرشد في علم التجويد: العقرباوي، زيدان محمود: ينظر 1

:  ، القاهرةالموسوعة القرآنية المتخصصة: محمود حمدي  زقزوق، /302، صط في أحكام التجويدالوسي: منصور
 401ص م،2002، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية/ط
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  }يأْتِيهم الْعذَاب قُبالو الْأَولِني أَ إِلَّا أَن تَأْتِيهم سنةُ{: من قوله تعالى) قبال( قرأت ، ومن أمثلة ذلك

 فالقـارئ   ، وبما أن هذه الكلمة فيها اختالف قـراءات        ،1فتح الباء وبكسرها  و ،الباءوف  بضم القا 
 وهكذا دواليـك  ،)ِقبال( ليأتي بالوجه الثاني قصيراً ثم يقف وقفاً انتظارياً   ،)قُبال(يأتي بالوجه األول    
ا الوقف يأخذ مدة قـصيرة مـن    هذ أن   -هنا–ينبغي التنويه   و ،ألوجه القراءات لكل آية فيها تعدد     

  .كي يتسنى للقارئ عرض القراءات باختالف الروايات؛ الوقت

  : 2الوقف االضطراري: ثالثا

الوقف على كلمة ليست محالً للوقف غالبا بسبب ضرورة ألجأت القـارئ للوقـف كـضيق                ووه
 التـي   ،غير ذلك مـن الـضرورات     ونسيان أ ولغلبة بكاء أ  ؛  ةعجز عن القراء  والعطاس أ والنفس أ 

ال تمكنه من وصـل الكلمـات بعـضها         و ،تضطره إلى الوقوف على ما ال يصلح الوقوف عليه        
 ،على الشرط دون جوابـه  وأ ،المبتدأ دون خبرهوأ ، على الفعل دون فاعله   مثالً كالوقوف   ،ببعض

  . ان يصلح االبتداء بها وإال فاالبتداء بما قبلها إن ك،فيجب حينئٍذ البدء بالكلمة الموقوف عليها

أولئك جـزاؤهم أن علـيهم لعنـة ا    (: من قوله تعالى) عليهم( الوقوف اضطراراً على كلمة  ، ومثال ذلك 
لفصله بـين اسـم إن   ؛  لم يتم عندهاأن المعنىفتلحظ  ،)87: آل عمران )( واملالئكة والناس أمجعني  

  ،  ها ال يعطي معنـى مفيـداً تامـاً    وأن الوقف علي ،ة إلى كالم يتَممها   جأال ترى أنها بحا    ،خبرهاو
  . وتتَّزن المعانييستقيم الكالمل؛ ال بد من وصلها بما بعدهالذلك 

  )بالياء المثناة التحتية( 3الوقف االختياري: رابعا

 و فه ،ئه إلى ذلك  أن يقف القارئ على الكلمة القرآنية باختياره وبمحض إرادته ودون ضرورة تلج           
لمالحظة معنى اآليات وارتبـاط الجمـل      ؛  ذاته من غير عروض سبب من األسباب      يقصد ل وقف  

إجابة  وتعلم حكم أ   وضرورة أ  و دون أن يعرض له ما يقتضي الوقف من عذر أ          ،وموقع الكلمات 
                                                

، دار الشروق: ، بيروت4عبد العال سالم مكرم، ط: ، تحقيقالحجة في القراءات السبع: ابن خالويه، الحسين بن أحمد 1
 226م، ص1981

    1/178، النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد الدمشقي، لجزريابن ا 2
  1/178، المصدر نفسه 3
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ـ و ، في تالوة القرآن الكريمالمراد بالوقف عند إطالقهووهذا القسم ه ،عن سؤال  ت بط عالمـا ض
ف و أكثر من أنواع الوق    ، في نفوس القراء وتذوقا وأهمية     مكاناًحتلَّ  لذلك ا ؛  ف في المصاحف  الوق

  . وكاف وحسن وقبيح والزملتعلق أحكام الوقف به من تام؛ السابقة الذكر

هذا ال يسوغ له الوقـوف      لكن  و ، باختياره ألن القارئ يقف على الكلمة القرآنية     ؛  وسمي اختيارياً 
 وعدم اخـتالط    ، مثالً  ولكن يقف ضمن اعتبارات معينة كاكتمال معنى اآلية        ،  شاء لمٍةعلى أي ك  

  .)قبل الكلمة الموقوف عليها وبعد الموقوف عليها( المعنى بين العبارتين

المقصود بيانه فـي    و ه ،ما يتفرع عنه من أقسام    و ،من الجدير بالذكر أن هذا النوع من الوقف       و 
   .الوصل اإلجباري يندرجان تحت أقسامهواإلجباري ألن الوقف ؛ دراستي هذه

ن لك     ،نا بعد الذي أسلفنا إليك    يهمهذا الوقف لكونه اختيارياً    أن نبي في تحديـد    العلماءف  اختل ،أن 
أي علـى مقـاطع     فمنهم من جعله عند انقطاع نفس القارئ         ، على الكلمة القرآنية   مواضع الوقف 

إن و ،األعـدل وهو ومنهم من جعله في وسط اآلي      ،اآلي سهم من جعله على رؤو    ومن ،األنفاس
 ،معرفة الوقف مبنية على معرفة معاني اآليـات وتفـسيرها         بل إن    ،1كان األغلب في أواخرها     

 ،2 النحوية والصرفية والبالغيـة ومختلف علومها ،أصولهاومام باللغة العربية األم وفروعها      واإلل
أن عالمات الوقف في القـرآن الكـريم هـي عالمـات            هذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على         و

  .تفسيره لآليةو وضعها كٌل منهم حسب تذوقه ، بحتةاجتهادية

 كالمنازل التي ينزل فيها     ، التي يقف عليها   تلك المواطن و ، كالمسافر حسبك أن تعرف أن القارئ    و
للتـسهيل علـى    ؛  هـا كان ال بد من    الوقف   طنمواهي  كذلك  و ،ليأخذ قسطاً من الراحة   ؛  المسافر
 ،القـرآن الكـريم   ائدة المرجوة من قراءة     تذهب الف لئال  ؛   الراحة منيسيراً  إعطائه قسطاً   والقارئ  

ا رأينا تلك اآليات التـي تحـث       م لَ ، وإن لم تكن كذلك    ،لتّفكر والتأني في القراءة   تعتمد على ا  التي  
 مواضعوتختلف   ،باع عالمات الوقف   يتم إال باتِّ   هذا الترتيل ال  و ،على الترتيل والتأني في القراءة    

                                                
       ومعه التبيان في آداب حملة القرآن لإلمام منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني، أحمد بن محمد 1

  16، صم1983، دار المصحف: دمشق النووي،   
   142ص م،2004، الدار المصرية السعودية:  القاهرةالمريد في علم التجويد،تبصرة : أبوسليمان، صابر حسن 2
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قبيحة كاختالف تلك المنـازل فمنهـا       وحسنة أ والزمة أ و من حيث كونها تامة أ     الوقف بين القراء  
التفكر فـي آياتـه     ورآن من تدبر معانيه      لقارئ الق  ال بد لذا  ؛  1 ومنها اليابس  الخصب ومنها القفر  

من تلك التي    ،صحيح معنىه من    تؤدي  بما ،طن التي يجوز فيها الوقف    لمعرفة الموا ؛  رويةوبتأٍن  
  .لما تؤديه من لَبس في فهم المعنى؛ وز فيها الوقفال يج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، 1 ط،مكتبة الصفا: القاهرةجعه طه عبد الرؤوف سعد، را، نهاية القول المفيد في علم التجويد: نصر، محمد مكي 1

  165م، ص1999
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  : أقسام الوقف االختياري: الرابعالمبحث 

     الوقف االختياري وقفٌ  من الجدير بالذكر أن اجتهد العلماء في بيان مواضعه واختلفوا       ، اجتهادي 
 ،في ذلـك   همومرجع ، وظهوره  في تحقيق المعنى    حسب اختالف تذوقه    كلٌ ، وأنواعه في أقسامه 
 ،الجملة التي تليهـا مباشـرةً      و ،الكلمة الموقوف عليها  هم إلى الجملة التي تسبق      نظرِتيرجع إلى   

أي تعلُّق الجملتـين ببعـضهما      ( الروابط اللفظية   : نشأ ثالثة روابط بين الجملتين    وبهذه النظرة ت  
 ،والمعنى الخاص لكل جملة    ،)ملة بعد الكلمة الموقوف عليها صفة لما قبلها        كأن تكون الج   ،نحوياً

 وبحسب وجود أي من هذه الروابط بين        ،)أي الموضوع (  والسياق العام الذي تدور حوله اآليات     
مثالً يلعب  ) الموضوع( فالسياق العام    ، يكون تحديد نوع الوقف وحكمه     ،وجودها كلها و أ ،الجملتين

 فبانتهاء الموضوع يصل القارئ إلى غايته في فهم معنى          ، اآليات القرآنية  ناء عرض دوراً هاماً أث  
    هنا قد     وبتمام المعنى  ،ااآلية القرآنية ويكون المعنى تام وهذا ما يطلق    ،نوع الوقف وحكمه  د َ تحد 

ملتـين   أما إذا كانت كٌل من الج      ، أما إذا كان السياق واحداً فهذا الوقف الكافي        ،عليه بالوقف التام  
 وهـذا مـا    ،1الوقف القبـيح  وفهذا ه  ،ال يتم المعنى دون وصلهما ببعض      و ،محتاجةً إلى اآلخرى  

  . القادمة القليلةه  في الصفحاتسنوضح

 فقـد اختلفـت تلـك       ، الوقف حسب تذوقهم للمعنى وارتباطه في اآلية       وا العلماء قد قسم   وبما أن 
ئمة على أن ألنواع الوقـف واالبتـداء        اصطلح األ " : يقول السيوطي ،عند كل باحث فيه   األقسام  

جعفر  وأما أب  ،3 تام وحسن وقبيح  : عند ابن األنباري ثالثة أقسام    وفه ، "2أسماء واختلفوا في ذلك   
الكافي والحسن والـصالح والجيـد      والتام  :  فأنواع الوقف عنده   ،النحاس فزاد عليها أنواعاً أخرى    
  .4والبيان والتبيين والمفهوم والقبيح

                                                
  142، صتبصرة المريد في علم التجويد: صابر حسن، أبوسليمان 1
المكتبة : بيروت، بالهامش إعجاز القرآنو االتقان في علوم القرآن:  بن أبي بكر الدين عبد الرحمنجالل، السيوطي 2

  1/83 ،م1973 الثقافية،
 102، صإيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز وجل: األنباري، محمد بن القاسم 3
م، 2002، دار الكتب العلمية: ، بيروت1يدي، طأحمد المز: ، تحقيقالقطع واالئتناف: أبو جعفر، النحاس، أحمد بن محمد 4

  11ص
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األتم والكافي واألكفى والحسن واألحسن والصالح واألصلح والقبيح واألشموني بالتام قسمها يو
 من ناحية المعنى        ا بما قبلهما بعد الكلمة الموقوف عليهاوقد قسمها حسب تعلق  ،واألقبح

 وأشرت إلى مراتبه بتام وأتم وكاف وأكفى وحسن وأحسن وصالح وأصلح ":  فيقول،اإلعرابو
بح فالكافي والحسن يتقاربان والتام فوقهما والصالح دونهما في الرتبة فأعالها األتم ثم وقبيح وأق

  ."1حسن ثم األصلح ويعبر عنه بالجائزاألكفى ثم األ

 ،2 والحسن والنـاقص   ، والكافي ، والتام ،الكامل: الوقف عند القسطالني على خمس مراتب      كانو
وأضاف إليها قسما هاماً من أقـسام الوقـف أال           ،أما السجاوندي فقد اختلفت مراتب الوقف عنده      

  .3خص ضرورة المرويذكرها بالالزم والمطلق والجائز والمجوز لوجه و ،الوقف الالزمووه

 إذ لـم    ،السجاوندي اختلف في تقسيمه للوقف عن بقية العلمـاء        ن  إ: أستطيع بذلك أن أقول   لعلّي  
 لثنايـا مؤلفـات العلمـاء       معني خالل ت   فمن ،إال عنده ) اإلجباري(لوقف الالزم   يظهر مصطلح ا  

بذلك يكـون أول  و وه،إال عندهبعينه جد هذا المصطلح  لم أ، فيما يخص موضوع الوقف    4القدامى
  ._اهللا تعالى أعلمو- من أطلق مصطلح الوقف الالزم كعالمة وقف في ضبط المصاحف الشريفة

 ، من ذكر أنواع الوقف مذاهب شتى       فيه  فإن ما ذهب إليه العلماء وما تفنَّنوا       ،ومهما يكن من أمر   
فـي   )5مـشَاحة ( وال ، وإن اختلفت المسميات والمـصطلحات ،ترجع كلها إلى أصٍل ومنبع واحد   

 ورقـة   ، وبديع سـحرها   ، فالذي نرقُبه منها قراءة لطيفةً وديعة ومتفكرة في أسرار بالغته          ،6ذلك
  .  وإعجاز آياته ومبانيه،بيانه

                                                
  16، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: أحمد بن محمد، األشموني 1
:  القاهرة،عامرالسيد وعبد الصبور شاهين: تحقيق، مج4، لطائف اإلشارات لفنون القراءات: القسطالني، أحمد بن محمد 2
 1/264م، 1972، جنة إحياء التراثل-المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية/ ط
  31، صالوقف واالبتداء: السجاوندي، محمد بن طيفور 3
  31، صالوقف واالبتداء: السجاوندي /5، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني: ينظر 4
دار : القاهرة، 2ط، المعجم الوسيط: إبراهيم وآخرون، مصطفى: ينظر/ ال مجادلة فيما تعارفوا عليه: ال مشاحة 5

  499ص، )شح( مادة ،م1972، المعارف
 30، صالوقف واالبتداء: السجاوندي، محمد بن طيفور 6
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 إلى أن تقـدير     ، رحمهما اهللا  ، صاحب أبي حنيفة   ،يوسفوهب القاضي أب  وقد ذ ":  القسطالني يقول
 يه ومعتمد مس وم ، بدعةٌ -ة بذلك  وتسميتَ ،الموقوف عليه في القرآن بالتام والكافي والحسن والقبيح       

 وبعضه قرآن معجز    ،كله كالقطعة الواحدة  وهو ،ألن القرآن معجز  :  قال ، على نحوه مبتدع   الوقِف
تامأن كل كما، حسن حسن 1ه تام".  

يـرفض أمـاكن    بـل    ، يرفض فكرة تقسيم الوقف    -هنا– أن القاضي أبا يوسف      ،تلحظُ مما سبق  
 إذا لم يتم الوقف علـى   وال يتأثر المعنى،كالقطعة الواحدة بدعوى أنه    ،وقوف في القرآن الكريم   ال

تـذوق الجمـالي    قارئ عـن االسـتمتاع بال      ال  ويبعد ،كالمه هذا يجانب الصواب   و ،موضع معين 
       اف أسـراره    ويبعـده عـن الغـوص باكتـش        ،أحكامهوالمعجز بتالوته    ،ألسلوب القرآن الكريم  

في لتدبر  ل مواضع    ال بل هي   ،لح القراء على وضعها   ف هي مواضع اصط    فمواضع الوق  ،خفاياهو
هب الجمال   ذ ،سرداً سريعاً دون توقف    فإذا سردت    ،ا رويداً رويداً  معاني اآليات والتفكر بإعجازه   

 فال معنـى لهـذه      ،توقفْ كلمة واحدة وتَ   تَ وكذلك إذا قرأ   ،الفني والتناغم الموسيقي بين فواصلها    
احلمـد    (  :من قوله تعالى  ) الحمد(  ف مثالً على لفظ   كالوقو. الكلمة وليست من اإلعجاز في شيء     

 !؟ والجملة غيـر تامـة    وكيف ذلك، عليها لم يعط معنى مفيداً     ففالوق ،)2: الفاحتـة )(رب العـاملني  

  .)احلمد  رب العاملني(فهي تحتاج إلى خبر يخبر أن الحمد لمن؟ 

 ومعلالً ما ذهب إليه العلماء من تقسيم الوقف إلى عدة           ،يقول القسطالني في رده على أبي يوسف      
وأجيب بأن األمر ليس كما زعم ألن الكلمة الواحدة ليست من اإلعجاز في شيء وإنمـا                " : أقسام

إن بعـضه  (:  وأما قوله، وليس ذلك في بعض الكلمات، والنظم الغريب،لمعجز الرصف العجيب  ا
ووقف، فليس بوقـف  ) إذا جاء (   ألنه إذا قال القارئ    ؛فغير مسلّم ) تام حسن كما أن كله تام حسن      

ا موجود في كالم البشر، فإذ    وغير ذلك مما ه   وإذا جاء فالن أ   : تام، بل يحتمل أن يكون أراد القائل      
  ".2ظم وامتاز ظهر ما فيه من اإلعجازاجتمع وانت

                                                
منار الهدى في بيان الوقف : األشموني: ينظر / 1/250، لطائف اإلشارات لفنون القراءات: القسطالني، أحمد بن محمد 1

  14، صواالبتدا
  14ص، المصدر نفسه 2
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التي وردت في معظم كتـب      و - التي سردناها آنفاً   - االختياري أقسام الوقف المشهور من    ف ،بعدو
 إلّـا أن الباحثـة      ،1 والقبـيح  ،والحسن ،والكافي، الالزم-التام: هياختارها أكثر القراء  و، التجويد
سنوضح السبب في مقامه عند الكالم      و ،)الوصل اإلجباري ( تحت مسمى ) القبيحوالحسن  (أردفت  
  : سنتطرق لكل نوع بالتفصيل و،عليه

  : الوقف التام-1

 وأكثر ما يكـون فـي       ،2ال معنى و وليس متعلقاً بما بعده ال لفظاً        ،الوقف على كالم تم معناه    وه 
  .3رؤوس اآليات، وعند انتهاء القصص

لعدم ؛  دون إشكالاالبتداء بما بعدهوما يحسن الوقف عليه وه و،معناهولتمام لفظه  ؛سمي تاماًو
: من قوله تعالى) المفلحون(الوقف على  :مثال ذلكو ،4معنىلفظاً وتعلق ما قبله بما بعده 

         ،)6: البقرة.) (..إن الذين كفروا( : واالبتداء بقوله تعالى ، )5: البقرة) (املفلحون  هم  وأولئك(

 تتحدث عن أحوال المؤمنين ومصيرهم في الحياة اآلخرة،  أن اآلية األولىليس بخاٍف عليكو
لذلك ؛ المنافقين، فشتان ما بين المؤمنين والكافرينوحدثت عن مآل الكافرين تواآلية الثانية ت
) المفلحون(   وال معنى، فكلمةلفظاًلم يتعلق بما بعده  ،وقف تاموه) المفلحون( كلمةفالوقف على 
آليات التي تتحدث عن المؤمنين، وما بعدها استئناف للحديث عن أحوال الكفار، فال هي تمام ل
  .رابط بينهما

                                                
منار الهدى في بيان الوقف : األشموني: ينظر / 1/350، البرهان في علوم القرآن:  عبد اهللالزركشي، محمد بن 1
  16، صاالبتداو
،  تعلق ما بعد الكلمة الموقوف عليها بما قبلها من ناحية اإلعراب، كالوقف على الفعل دون فاعله: ويقصد بالتعلق اللفظي 2

  .اختلَّ المعنى  الواحدة،صل مثالً بين متعلقات الجملة فإذا فُ،وللتعلق اللفظي تأثير كبير في المعنى

كاإلخبار عن حال المـسلمين  ا بما قبلها من ناحية المعنى فقط،     تعلق ما بعد الكلمة الموقوف عليه     و فه :أما التعلق المعنوي  

/  إليـه  كالصفة والموصوف والمضاف والمـضاف ،، دون شيء من تعلقات اإلعرابتمام قصة معينةوحال الكافرين، أ وأ

 167، صنهاية القول المفيد في علم التجويد: مكي نصر: ينظر
نهاية القول المفيد في علم : نصر مكي / 351-1/350، البرهان في علوم القرآن: الزركشي، محمد بن عبد اهللا 3

 168، صالتجويد
 16، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: أحمد بن محمد، األشموني 4
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أن  ما روي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عـن أبيـه   ، من السنة النبويةوالدليل على مشروعيته 
قـال  ف،  "اقرأ القـرآن علـى حـرف      " : قالصلى اهللا عليه وسلم ف      أتى النبي  جبريل عليه السالم  

ة عذاب بآيـة رحمـة،      م آي ختُ كاف شاف ما لم تَ     ف، كلّها  أحر  سبعةَ غَلَ حتى ب  "استَِزده  ": يكائيُلم
    "1بآية عذاب آية رحمةوأ

فهذا تعليم التام من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         ": لحديثالداني معلقاً على هذا ا    وعمروقال أب 
ع على اآلية التي فيها ذكر النـار        طَقْبغي أن ي   إذ ظاهره دال على أنه ين      ،عن جبريل عليه السالم   

ع على اآلية   طَقْ أن ي   يلزم  وكذلك . إذا كان بعدها ذكر الجنة والثواب      ،ما بعدها فصل م  وتُ ،والعقاب
  وذلـك  ،النار والعقاب   إذا كان بعدها ذكر     أيضاً ما بعدها فصل م  وتُ ،التي فيها ذكر الجنة والثواب    

وال يجوز أن يوصل ذلـك   ،هنا الوقف 2) أصحاب النار هم فيها خالدون  فأولئك(  :قوله عز وجل   ونح

  ".4يقطع على ذلك، وتختم به اآلية   و3)والذين آمنوا وعملوا الصاحلات( : ولهبق

إعـراب  وقراءة وقد يكون غير تام على تفـسير أ        وإعراب أ ووقد يكون الوقف تاما على تفسير أ      
قد أرجـأت الحـديث     و ،5 باختالف القراءة والتفسير   قراءة أخرى، فنوع الوقف وحكمه يختلف     وأ

   .حكمهوأثرها في بيان نوع الوقف وعنها إلى حين الكالم على القراءات 

مـا يـسمى    و وه ، وقفٌ آخر  يلحقُ به و ،الوقف التام يرتبط به    التنويه بأن    -هنا–لعلَّ من المفيد    و
  مـاذا دار فـي        فلنـر  ،ن األحيان يندرج تحت عنوانه في كثير م     و ،)اإلجباري( 6الالزمبالوقف  

 .؟ وهل أردفوه وقفاً مستقالً أم فرعاً من أصل،طيات مؤلفات القدماء حول هذا الوقف

                                                
أنزل القرآن على سبعة (باب ) فضائل القرآنكتاب (  ، أخرجه فيصحيح البخاري: د بن إسماعيل، محمالبخاري 1

 ،صحيح مسلم: ، مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوريمسلموأخرجه  ،6/122م، 1991، ، دار الفكر1ط، مج5 ،)أحرف
، هـ1421،  المكنز اإلسالميجمعية: ، القاهرةمج2، )1939(حديث ) 48(باب)  وقصرها صالة المسافرينكتاب (في
1/321  
 81: البقرة 2
 82: البقرة 3
 132، صالمكتفى في الوقف واالبتدا: الداني، عثمان بن سعيد 4
منار الهدى في بيان الوقف : األشموني :ينظر  /1/179، النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد، ابن الجزري 5

  17، صواالبتدا
 308، صط في أحكام التجويدالوسي: منصور، محمد خالد 6
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  : )اإلجباري(الوقف الالزم -

 فبعـضهم يـسميه     ، آلخـر  باحٍثن الوقف الالزم اختلفت تسميته من       إ:  يمكنني القول  ،بادَئ بدءٍ 
ى اعتبار أنه فـرع مـن       عل ،2)بيان التام والالزم التام أ  (  وبعضهم اآلخر يسميه   ،1)وقف البيان (

عنـد  و وه،3 ال بل إن بعضهم عبروا عنه بالوقف التـام      ، فكان لصيقاً له في التسمية     ،الوقف التام 
عبر عنه بعـضهم    و" : هذا ما أومأ إليه ابن الجزري بقوله      و ،4)الوقف الواجب (بـالبعض اآلخر   

  .)6الوقف الالزم(د سماه بـأما السجاوندي فق ، "5بالواجب

) الوقف اإلجبـاري  ( عليه اسم المصطلح الذي أطلقتُ  والوقف الالزم ه   فإن   ،جدير بالذكر ومما ه و
 وتصب  ،إن اختلفت المسميات والمصطلحات فكلها تدور في فلك واحد        وال غَر و ،في دراستي هذه  
نـه   ومن سماه الـالزم فأل ، فمن سماه بالواجب فألنه يوجب القارئ على الوقوف   ،من منبع واحد  

ـ ، يشَنّع الكالم المحكيئالل؛ ه الوقفأيضاً يلزم  ـ  فألنـه يبـين  ) البيـان ( وأما تسميته بـ ى المعن
   .هايلإ على الكلمة المشار  إذا تم الوقف،بشكٍل قاطع المقصود والمراد

شُـنِّع معنـى     و ، وصل طرفاه غُير المـرام     وما ل " وه: )اإلجباري( بالوقف الالزم  فيقصد   ،بعدو
آخـر   معنى   تألوهم؛  ا بما بعده  تصلو وعندها، ول  الوقف على كلمة تم المعنى    و أي ه  " 7الكالم
   .المرادغير 

بوضع ميم صغيرة مقطوعة اآلخر فوق الكلمـة         ، حالياً ويرمز له في ضبط المصاحف المتداولة     
 ،8 رمز له بهذا الحرف    ذلك نقالً عن السجاوندي الذي    و ،)ميـسمعون ( المراد الوقوف عليها هكذا   

  .الرمز ذاته الذي رمزت به للوقف اإلجباري في هذه الدراسةووه

                                                
  16، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: أحمد بن محمد، األشموني 1
رمادي : ، المملكة العربية السعودية1 طالنبع الريان في تجويد كالم الرحمن،: آل مطر، محمد محمد بحور، أبوالهيثم 2

 210م، ص1997، للنشر
  1/178، قراءات العشرالنشر في ال: محمد بن محمد، لجزريابن ا 3
  1/354، البرهان في علوم القرآن: الزركشي، محمد بن عبد اهللا 4
  1/183، النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد، لجزريابن ا 5
 104، صالوقف واالبتداء: السجاوندي، محمد بن طيفور 6
  105، صالوقف واالبتداء: محمد بن طيفور، السجاوندي 7
  124المصدر نفسه، ص 8
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    اللزوم وقيل الوجوب، وليس المراد الوجوب الشرعي بل الوجـوب الـصناعي           " ووأما حكمه فه  
ليس معناه الواجب عند الفقهاء يعاقب على تركـه كمـا تـوهم     " أي   ،" 1)أي في صنعة القراء   ( 

 وآثم  ،عز وجل أمر من اهللا    وواجب   والوجوب الشرعي ه   فليس بخاٍف عليك أن      ، "2بعض الناس 
فـق العلمـاء علـى وجوبـه        ذلك الواجب الذي اتَّ    وأما الوجوب الصناعي فه    ،كّل من تركه   وه

 إذا أدى وصلها بما بعدها إلى فـساٍد         ،في الوقف على الكلمة القرآنية     ولزومه وضرورة األخذ به   
 ليـزين  جدر األخذ بها    إن كان األ  و ،ثم القارئ بتركه إال إذا كان عامداً متعمداً       ال يأ و ،في المعنى 

 فهماً ينم عن حـسن اسـتخدامه لتلـك    ، وتذوقه السديد في فهم معاني اآليات،بها تالوته الرطيبة 
  .العالمات

 ،فرع لـه   التام ذاته أم  وهل ه و ،عن الفرق بين الوقف التام والوقف اإلجباري      : لسائل أن يسأل  و
  ؟ يؤديان الغرض نفسههلو

 الكـالم و  فالتام يكون بتمام المعنـى     ،الوقف التام  أن الوقف اإلجباري يختلف عن       ،جواب ذلك و
 بل يجوز وصلها بما     ، ال يتغير المعنى غالباً    ،إذا وصلت جملته الموقوف عليها بما بعدها      و ،عنده
يغيـر   ،بما بعده ولكن إذا وصل     ،ام المعنى عنده  أيضاً يكون بتم   وه اإلجباري ف   أما الوقف  ،بعدها

 ،لذلك يمنع فيه الوصل بما بعـده      ؛  إشكاالً في فهم معناها   وأ فساداً   يحدث ربماو ،مرام اآلية غالباً  
  .أن يردفوه فرعاً للوقف التام ِل،الذي دفع العلماءوأن اتِّفاقهما في تمام المعنى هويبدو

 ففي هـذه  ،)65: يـونس ) (إن العـزة  مجيعـا   موال حيزنك قولُهم( : وله تعالى قليتَّضح لك هذا الفرق نأخذ      و

 )إن العزة هللا جميعـا    ( : قولهو ،ألنها تتحدث عن قول المشركين    ) قولهم(م الوقف على    زلْي ،اآلية
، لذلك وجب الفصل بين كالمه جل وعال وكـالم          أنفمستكالم  وهو ،كالم اهللا عز وجل   و ه بعدها

ـ لَ ،)هللا جميعا إن العزة   ( : بقوله) قولهم(وصل   تم وركين، فل أولئك المش  ح  دث لـبفهـم   فـي    س
لوال اجتهادات   إذن   -والعياذ باهللا -من مقول المشركين    ) إن العزة هللا جميعا   (  المعنى، وأصبحت 

 فلربما صعب األمـر علـى القـارئ فـي         ،العلماء في وضع هذه العالمات في أماكنها المناسبة       

                                                
  1/178، المرشد في علم التجويد: العقرباوي، زيدان محمود 1
  1/183، النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد، لجزريابن ا 2
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فـي  بالتفـصيل   هذا  وسأوضح  .  إلى ما تؤديه اآليات من معاٍن بالغية ودالالت جمالية         التوصل
  . عند الكالم على موجبات الوقف اإلجباري،محله 

  :  الوقف الكافي-2

 فالكتفائـه وأما تـسميته بالكـافي       ،تعلق بما بعده معنى ال لفظاً     و،  تم معناه الوقف على كالم    وه
 فـي  هتعلق وإن كان ،قه بها من جهة اإلعرابلعدم تعل؛ ا بعده عنهاستغناء مواستغنائه عما بعده   و

  .1المعنى

قال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه       : عن ابن مسعود قال   ى مشروعيته من السنة النبوية      والدليل عل 
" إني أحب أن أسمعه مـن غيـري       " : عليك ُأنزل؟ فقال  وأأقرأ عليك   : فقلتُ). اقْرأ علي " (: وسلم
جئنا بك على هـؤالء  وفكيف إذا ِجئنا من كل أمة بشهيد (  سورة النساء، فلما بلَغْتُفافتتحت  : قال

  ".3اه تذرفان دموعاً، فقال لي حسبك فرأيتُه وعين:  قال2)شهيداً

كاف ولـيس بتـام، ألن      ) شهيداً( أال ترى أن القطع على قوله        ":  معلقاً على الحديث   يقول الداني 
فما بعده متعلـق بمـا قبلـه،      ) 4يومئٍذ يود الذين كفروا   (  ان هذا فكيف يكون حالهم إذا ك    : المعنى
في اآلية الثانية وقد أمر النبي صلى اهللا         وألنه انقضاء القصة وه   ) 5وال يكتمون اهللا حديثاً   ( والتمام

 أن يقطع عليه دونه، مع تقارب ما بينهما، فدّل ذلك داللـة واضـحة علـى              6عليه وسلم عبد اهللا   
 ".7كافي ووجوب استعماله القطع على الجواز 

 

                                                
المكتفى في الوقف : الداني: ينظر / 17-16، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: أحمد بن محمد، األشموني1 

  143، صواالبتدا
 41: النساء 2
  1/316، )1903(قم حديث ر، )40(باب) الة المسافرين وقصرهاكتاب ص(في  ،صحيح مسلم: لم أخرجه مس 3
 42:  النساء 4
  42: النساء  5
  عبد اهللا بن مسعود، راوي الحديث السابق 6
 137، صالمكتفى في الوقف واالبتدا: الداني، عثمان بن سعيد 7
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  الوصل اإلجباري-3

ألن الوقف عليها إمـا أن يوقـع فـي      ؛  ما يلزم القارئ فيه وصل الكالم على الكلمة القرآنية        وهو
  .1الوقف ممنوعوأي ال تقف أ) ال(يرمز له بالرمز و ،إما أن يفسد المعنى المقصودور محظو

؛ الوقـف القبـيح   وهما الوقف الحسن    : ين رئيسيين لوصل اإلجباري إلى قسم   قد قسمت الباحثة ا   و
-لعلَّ من المفيد  و ، ويغير المعنى المقصود   ،االبتداء بما بعدهما يلِبس المعنى     و أ ،فيهماألن الوقف   

 هنـاك   ألن؛   يندرج تحت باب الوصـل اإلجبـاري       -أحياناً–التنويه إلى أن الوقف الكافي       -هنا
 لـشدة   لكـن ،االبتداء بما بعدهاو ،حية المعنى يحسن الوقف عليها   مواطن متعلقة بما بعدها من نا     

 ، يوضع عليهـا عالمـة الوصـل اإلجبـاري        ،شية توهم القارئ معنى آخر    خَلوارتباطها معنوياً   
  اإلجبـاري  لذلك لم أردفه قسماً من أقـسام الوصـل        ؛  خطورته قليلة كذلك  لعلَّ  و مواطنه قليلة و

لترابط المعنوي في الدراسة التطبيقيـة لموجبـات الوصـل          وسيتضح لك هذا ا   ، القبيحوكالحسن  
  .اإلجباري

اً هم الـذين يظنـون أن       ألن كثير ؛   عمدت إلى تقسيم الوصل    ، تجدر اإلشارة إليه أن الباحثة     مماو
 وسيتـضح لـك   ،دون الوقف الحـسن  ،فقطالممنوع وعالمة للوقف القبيح أ واري ه الوصل اإلجب 

يزداد األمـر وضـوحاً     و ،يفهم المقصود و ،لتعم الفائدة ، بيان ذلك ت  آثر لذا ؛الفرق بينهما الحقاً  
  : بتناول كل قسم بالتفصيل

  : الوقف الحسن-أ

، آلخر صفة اوتعلق بما بعده لفظاً ومعنى، لكونه إما موصوفاً          كالم تام في ذاته م     الوقف على وهو
 ،اآلخـر معطوفـاً   و عليـه    معطوفـاً و أ اآلخر مستثنى ومستثنى منه   و، أ الثاني بدالً ومبدالً منه   وأ
 ،المعنـى و لتعلقه به من جهة اللفـظ       ؛  ال يحسن االبتداء بما بعده    والذي يحسن الوقف عليه     وهو

الذي يميزه عن الوقف    و وهذا الشرط ه   ، تمام الكالم عند الكلمة الموقوف عليها       كذلك ويشترط فيه 
  .2القبيح الذي سنتطرق له الحقاً

                                                
 123، صالوقف واالبتداء: محمد بن طيفور، السجاوندي 1
    /1/180، النشر في القراءات العشر: ابن الجزري / 17، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني:  ينظر2

  1/180 ،النشر في القراءات العشر: ابن الجزري  /145، صالمكتفى في الوقف واالبتدا:   الداني

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

27

 إلرداف الوقف الحسن تحـت بـاب الوصـل        ،ي دعا الباحثة  الذكر السابق يوضح لك السبب الذ     
 ،)إعرابيـاً ( ذلك ألن الجملة الموقوف عليها في الوقف الحسن تتعلق بما بعدها لفظياً         و ،اإلجباري

ليس بخاٍف عليك أن الفصل بين متعلقـات الجملـة         و ،إن كانت تامة في ذاتها من ناحية المعنى       و
الـصفة دون    وأ ،قف مثالً على الفعـل قبـل اإلتيـان بفاعلـه           فيمنع الو  ،الواحدة غير مستساغ  

  .موصوفها

 يحسن الوقف على لفظ الجاللـة     فيها  و ،)2: الفاحتـة )(احلمـد  رب العـاملني     (:  قوله تعالى  ومثال ذلك 

ـ    و ،ال لَبس فيه  ومفهوم  وكالم تام   ) الحمد هللا ( ألن؛  )هللا(  ،)رب العـالمين  (لكن ال يحسن االبتداء ب
  ـب  ؛ فهاموصووال يحتمل الفصل بين الصفة و ، هللا  مخفوضة صفة) بر(ألنجوصـل  لـذلك و 
 تعين عليه االبتـداء     ،)الحمد هللا ( على    القارئ  فإن وقف  ،)رب العالمين  (:بقوله) الحمد هللا (: قوله

ـ با أال تالحظ أنـك إذا       ،خشية فصل الصفة عن موصوفها    ؛  بما قبل الكلمة الموقوف عليها     دأت ت
ـ   ،ألنها في هذه الحال تـصبح مبتـدأ       ؛  يؤدي ذلك إلى اختالل في المعنى     ) ب العالمين ر(الكالم ب

  .1هنا مخفوضة ) رب( و،والمبتدأ مرفوع

 : )الممنوع(الوقف القبيح-ب

 ،لشدة تعلقه بما بعـده لفظـاً ومعنـى   ؛ منه الذي ال يعرف المراد الوقف: أما المقصود به فهو  
، وال يفيد فائدة يحـسن الـسكوت والوقـف          نى عندها فالوقف فيه يكون على كلمة لم يتم المع       

 النص المقروء بال معنى وال فائدة ويترك السامع دون إدراك للمـراد مـن                بل يجعل  ،2عليها
  .هخبرالمبتدأ دون ولفعل دون الفاعل أ كالوقف على ا،النص المقروء

  : 3غير أنه ال يفوتني أن أشير إلى أن الوقف القبيح يقسم إلى قسمين

 كالوقف علـى    ،معنىولشدة تعلقه بما بعده لفظاً      ؛  الوقف على كالم ال يفهم منه معنى      : هماأحد
  ).الحمد هللا(من ) الحمد(

                                                
  1/84، آناإلتقان في علوم القر:  بن أبي بكرعبد الرحمن السيوطي، جالل الدين 1
ابن  / 18، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني/  148، صالمكتفى في الوقف واالبتدا: الداني:  ينظر2

   1/181، النشر في القراءات العشر: الجزري
  182-180، صنهاية القول المفيد في علم التجويد:  نصر، محمد مكي3
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هم وصفاً ال يليق بالباري عز       كأن يو  ،الوقف على كالم يوهم معنى غير المعنى المراد       : األخيرو
ال يـستحي أن يـضرب مـثال        إن ا   ( :  من قوله  )إن اهللا ال يستحي   (  علىالوقف  :  من ذلك  ،وجل

فويل للمـصلني الـذين هـم عـن     ( :  من قوله)فويل للمصلين(  الوقف علىو أ،)26: البقرة)(ما بعوضة 
  .)4: املاعون)(صالهتم ساهون

  )فويـل للمـصلين   (   فالوقف على  ،تلحظ مما سبق أن الوقف القبيح يوهم معنى غير مستساغ به          
 موجه لطائفـة مـذكورين       في حقيقة األمر   ألنه؛  هذا جلي الفساد  و  أن الويل لكافة المصلين    مهوَأ

 منـع  -هنا–من و ،إال بعد ذهاب وقتها،الذين ال يؤدونها و ،هم أولئك الغافلين عن الصالة    و ،بعده
 ال سيما تلك التي تـوهم وصـفاً ال          ،العلماء القراء الوقف على كل آية توهم معنى غير مراد به          

  .تتضح الصورةوليستقيم المعنى ؛  الوصل على هذه المواضعوجبواأو ، بجالله تعالىيليق

بن اعن عدي     وكراهة الوقوف عليه، ما جاء في السنة النبوية        أما الدليل على منع الوقف القبيح      
من يطع اهللا ورسوله فقد رشد ومـن        " :  خطيباً خطب عند النبي فقال      أن -رضي اهللا عنه  -حاتم  

    ".1رسوله فقد غوىومن يعص اهللا و: قل، ذهب بئس الخطيب أنتاوقم أ: ووقف فقال يعصهما،

الخطيب الوقوف على كالم    نستشف من الحديث السابق أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم، قد منع             
إذ بوقوفـه   إليهامه معنى غير الئق بالباري عز وجل وال بأخالق الرسول الكـريم،             فيه تضاد؛   

 ورسوله وعصيانهما، فمـن أطـاع اهللا ومـن عـصاه     جمع بين طاعة اهللا) من يعصهما و(على  
وهذا كالم مرفوض وال يدخل عقل بـشر،         ،الرشد والطريق الصحيح  وفنتيجته ومصيره واحد وه   

، لذلك فقد استبشع النبي صلى اهللا عليه وسـلم          متان متضادتان  والطاعة والعصيان كل   ؟كيف ذلك 
ال يجيد أمـاكن    ويعرف فن الخطابة    ال   وهذا الوقف، وضجر من الخطيب وأمره باالنصراف فه       

  .الوقوف

 ففي هذا الخبر إيذان بكراهة القطع على المستبشع من اللفظ           ":  معلقاً عليه  الداني وعمرويقول أب  
ألنه عليه السالم إنما أقام الخطيب لما قطع على         ؛  بين حقيقته، ويدل على المراد منه     ق بما ي  المتعلِّ

 وإنما كان ينبغي لـه   . أطاع ومن عصى ولم يفصل بين ذلك       ما يقبح إذ جمع بقطعه بين حال من       
ومن يعـصهما   : فقد رشد، ثم يستأنف ما بعد ذلك ويصل كالمه إلى آخره، فيقول           : أن يقطع على  

                                                
  1/340، )2047(حديث ) 14(باب ) كتاب الجمعة(، في صحيح مسلم: رواه مسلم 1
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في كتـاب   و فه ،وإذا كان مثل هذا مكروهاً مستبشعاً في الكالم الجاري بين المخلوقين           .فقد غوى 
  "1استبشاعاً وأحق وأولى أن يتَجنبو أشد كراهة كالم رب العالمين واهللا عز وجل الذي ه

 بحيـث   ،)واجبـة (وقف في القرآن الكريم إجبارية      هل عالمات ال  : هنا يحضرني السؤال التالي   و
  يأثم القارئ بتركها ؟

 قول األئمة ال يجوز الوقف على المضاف دون         ": الجواب عن ذلك قد أعده ابن الجزري بقوله       و
 إنما يريـدون  ،بسطوه من ذلكوإلى آخر ما ذكروه    ...فعل دون الفاعل  ال على ال  و ،المضاف إليه 

ال يريـدون بـذلك أنـه    و. يروق في التالوةو ،الذي يحسن في القراءة    وهوبذلك الجواز األدائي    
كـذلك ال   و ،ف االختياري الذي يبتدأ بما بعده      بل أرادوا بذلك الوق    ،ال ما يؤثم  وال مكروه   وحرام  
عليه البتَّة فإنه حيث اضطر القارئ إلى الوقف على شـيء مـن ذلـك               بذلك أنه يوقف     يريدون

اختبار جاز له الوقف بال خالف عند أحد منهم ثـم يعتمـد   ونحوه من تعليم أ   وباعتبار قطع نفس أ   
 اللهم إال من يقصد بذلك تحريف المعنى عن         ،في االبتداء ما تقدم من العود إلى ما قبل فيبتدئ به          

يجـب ردعـه    والعياذ باهللا يحرم عليه ذلك      وى الذي أراد اهللا تعالى فإنه       خالف المعن و ،مواضعه
    ."2اهللا تعالى أعلموبحسبه على ما تقتضيه الشريعة المطهرة 

 لمـن تعمـده مـن غيـر     محـرم  في القرآن الكريم أن الوقف:  نخلص بنتيجة مفادها   ،مما سبق 
حرام يأثم القـارئ بفعلـه،   و بتركه أ يأثم القارئ، وقف واجب  في القرآن الكريم   فليس"  ،ضرورة

لكانـت  ،علـى معنـى  دلَّا   وفل ،" 3يدالن على معنى حتى يختل بذهابهما     الوقف ال   و الوصل   ألن 
 لتكـون   ،لكن ليست هي سوى اجتهادات قرآنيـة       و ، وجل ف منزلة من عند اهللا عز     عالمات الوق 

 إال إذا قُـصد  ، فال حرمة في تركهـا ،بس خالياً من أي لً   ،عوناً للقارئ في فهم اآليات فَهماً سليماً      
ـ        ،)ال إله إال اهللا   (:  من قوله  )ال إله ( كأن يقف على     ،ذلك  القـارئ ع  ولكن هذا ال يعنـي أن يمتن
لفهم المعنى الذي ترمي إليه اآليات      ؛   فال بد من األخذ بها أثناء التالوة       ،ف على تلك العالمات   الوق

  .بأدقّ صورة

                                                
  134، صالمكتفى في الوقف واالبتدا: عثمان بن سعيد، الداني 1
  1/182، النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد،  ابن الجزري2
  314، صالوسيط في أحكام التجويد: منصور، محمد خالد 3
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  : أثره في بيان المعنىو) 1المراقبة(عانقة الموقف : المبحث الخامس

  : تمهيد 

 علـى  ،من الجدير بالذكر أن طبيعة البحث تقتضي استقراء مواضع الوقف في القـرآن الكـريم             
 -استقرائي لهـا و بعد تتبعي -وددتُ اإلشارة إلى أن عدد وقوف المعانقة     و ،اختالف أربع طبعات  

وقـف   أضف إلى ذلك أن      ،بعات األربع موضع الدراسة    مختلفٌ فيها بين الط    ،هي عشرون وقفاً  
 )2طـق ( أما ،) طدت طدع1طق(الرمز الذي أشارت له وهو ،)∴ ∴ (المراقبة يرمز له بالرمز

 بل إنها كانت تشير     ،فلم تشر بهذا الرمز على الموضع الذي يتعين فيه المراقبة عند بقية الطبعات            
ـ  و ،3لى الموضع الثاني  ع )ج( وعلى الموضع األول    ) 2ج  ( بعالمة ( في مواضع أخرى تشير بـ

) ج( وعلـى الموضـع األول      ) ال( و أ ،5على الموضع الثاني  ) فِْق(  وعلى الموضع األول    ) 4ال
 مع العلم أنهـا  ،7على الموضع الثاني) قف( وعلى الموضع األول ) ج( و أ،6على الموضع الثاني 

 أن ،ت الوقف المستخدمة فـي المـصحف    عالما رموزبرت في نهاية المصحف عند تعريفها       أشا
أي   الطبعـة المـذكورة  مصحفلم أجد في بيد أنني  ،هي عالمة التعانق )∴ ∴(ثالث ال نقاطال

  .أعلم السبب الذي حال دون ذلكال و ،وجود لها

                                                
مكي  /1/187، النشر في القراءات العشر: زريابن الج: ينظر  /1/365، البرهان في علوم القرآن: الزركشي: ينظر 1

 186، صنهاية القول المفيد في علم التجويد: نصر
محمد عبد الكريم وآخرون،   مهنا،:ينظر/ والوصلضبط المصاحف يعني استواء الوقف أفي اصطالحات ) ج(  الرمز 2

  163ص م،2007، 2ط ،العرض الجديد ألحكام التجويد
)       931، 911، 900، 632، 591، 201، 150، 148، 76، 44، 2رقم اآليات ( سةمعجم موضع الدراال : ينظر3

في ) ج ج(عليها بدالً من عالمة التعانق إال أن الباحثة لم تدرج هذا الرمز ) ج ج(بعالمة ) 2طق( ففي هذه اآليات أشارت
  .اكتفت باإلشارة للمواضعوالمعجم موضع الدراسة 

  أي ال تقف  4
عليها بدالً من ) ال  قف(بعالمة ) 2طق(  أشارتففي هذه اآلية )1125 اآليات رقم ( م موضع الدراسةمعجال : ينظر5

  .على الموضع المذكور) ال   قف(عالمة التعانق إال أن الباحثة لم تدرج هذا الرمز 
 عليها بدالً من عالمة )ال  ج(بعالمة ) 2طق(  أشارتففي هذه اآلية) 1076اآليات رقم ( معجم موضع الدراسةال : ينظر6

  .على الموضع المذكور) ال ج(التعانق إال أن الباحثة لم تدرج هذا الرمز 
عليها بدالً من عالمة ) ج  قف(بعالمة ) 2طق(  أشارت اآليةففي هذه) 811اآليات رقم ( معجم موضع الدراسةال : ينظر7

  .لموضع المذكورعلى ا) ج   قف(التعانق إال أن الباحثة لم تدرج هذا الرمز 
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 المعنىقبل أن نَشرع في تناول       ،)التعانق(لوقف المراقبة    فال بد من معرفة المعنى اللغوي        ،وبعد
  .طالحياالص

ومنـازل  .  يراقـب الغـارب    ،النجم الذي في المشرق   : والرقيب " ، جاءت من الرقيب   فالمراقبة 
 رقيبها اإلكليـل  ، مثل الثريا،ا واحد سقَط آخر كلَّما طَلَع منه، كل واحٍد منها رقيب لصاحبه   ،القمر
  :  وأنشَد الفراء...لثّرياكليل ِعشاء غابت اإذا طلع اإلو ،طلعت الثّريا ِعشاء غاب اإلكليلإذا 

   أن لَستُ الِقياً، عباد اِهللا،              أحقَّاً 

  ) الطويلالبحر (                  "1؟ ا رقيبهايلقَى الثُّري و أ،بثَينَةَ                        

؛ لها برقيـب الميـسر    هاً   تشبي ،رقيب الثريا : إنما قيل للعيوق  و ،)الثريا( رقيب النجم    ووالعيوق ه 
  :  ذؤيبوولذلك قال أب

               ندرـ،فَود رابئ الضقْعوق ميوالع   

                                  )الكامل(  ال يتَتلّع     ، خَلْفَ النَّجِم،                    رباِء                        

عطي شخصاً آلخر منزالً أ        والرهمـا مـات  ، أرضاً وما إلى ذلكوقبى من المراقبة وهي أن يفأي ، 
 والرقـوب   ،ل واحد منهما يراقب موت صاحبه     ألن ك ؛   وسميت بذلك  ،رجع ذلك المال إلى ورثته    

   . 2 فترثه،من النساء هي تلك المرأة التي تُراقب بعلها ِليموت

 أن يـسقط    و وه ،ر الشعر عند التَّجزئة بين حرفين     قبة في آخ  هي المرا ": والمراقبة في العروض  
ن التي للمـضارع ال     في مفاعيل  و وه ، وال يثبتان جميعاً   ،ال يسقطان معاً  و ، ويثبت اآلخر  ،أحدهما

3 مفاِعلُن ومفاعيُل أ و إنما ه،يجوز أن يتم".  

                                                
 1/425، )رقب(مادة  ،لسان العرب: ابن منظور 1
  1/426، المصدر نفسه 2
 1/427، المصدر نفسه 3
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) لتعاقـب والتراقـب   ا(  وأشار الشاعر ابن عبد ربه األندلسي إلى المراقبة في العروض في باب           
  :1بقوله

  في السببين المتقابليِن  وبعد ذا تعاقب الجزءيِن

  فإن ذاك من أشد الكسِر  ال يسقُطان جملة في الشِّعِر

  وذاك من سالمة األبياِت  ويثبتان أيما ثَباِت    

  )الرجز(عاقَبه اآلخَر ال محاله           وإن ينْل بعضهما إزالةْ   

إذا جعـل يديـه   "  ونقول عانقه   ،لمعانقةالتعانق من العناق وا   وفهي من التعانق    : لغةً انقةالمعأما  
نُقه وضمنيقُه و فه،ه إلى نفسه وتَعانَقَا واعتَنَقاعلى ع2ع"   

ة تكونان بين اثنين ال ثالـث       أن المراقبة والمعانق  : مفادها نخلص بنتيجة    ، ما سرد سابقاً   إذن وبعد 
  .لكن إذا ظهر أحدهما اختفى اآلخر ،كالمتعانقين فيكونان ،لهما

في محل واحد يصح الوقـف       أن يجتمع وقفان  وه: )التعانق( فيقصد بوقف المراقبة     اصطالحاًأما  
جب وصـله بمـا     و و  إذا وقف على أحدهما امتنع الوقف على اآلخر         لكن ،على كل واحد منهما   

  .3 لئال يختل المعنىبعده

 ويجيز آخرون الوقف علـى آخـر   ،قد يجيزون الوقف على حرف    " : يقول ابن الجزري في هذا    
  ."4 فإذا وقف على أحدهما امتنع الوقف على اآلخر،ن بين الوقفين مراقبة على التضادويكو

التضاد فـي موضـوع الوقـف     أول من نَبه على مراقبة       ،الفضل الرازي واألستاذ أب يعد اإلمام   و
  .5 العروض  وأخذ هذا من المراقبة في،واالبتداء

                                                
   246-6/245،  تحقيق محمد سعيد العريان، دار الفكر،مج6، العقد الفريد: ابن عبد ربه، أحمد بن محمد 1
   10/277، )عنق(مادة ،لسان العرب: ابن منظور 2
نهاية القول المفيد في علم : مكي نصر: ينظر/  1/365، البرهان في علوم القرآن: بن عبد اهللا الزركشي، محمد 3

  1/87، االتقان في علوم القرآن: السيوطي/  186ص، دالتجوي
  1/187، النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد، ابن الجزري 4
 187، صنهاية القول المفيد : صرمكي ن: ينظر/ 1/188، النشر في القراءات العشر: ابن الجزري 5
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ـ  ،وبعد  فـي موضـعين    ،في القرآن الكريم بـثالث نقـاط      ) المراقبة( وأ )وقف التعانق ( فيرمز ل
  .1مراقبة على التضاد و توضعان فوق كلمتين بينهما معانقة أ)∴  ∴(  هكذا ،متقاربين

لما ؛  هاددت تسليط الضوِء علي   و  و ،)التعانق والتراقب ( يما دار حول    فهذه أبرز الجوانب وأهمها     
يزداد األمر وضوحاً إذا مـا      و ،) اإلجباريان الوقف والوصل (له من أهمية في معرفة مواطن       تُشكّ

ما لها من أهميـة فـي       لقارئ  يتضح ل حتى  ؛  وضعنا بين يديك بعض النماذج التطبيقية على ذلك       
  : من ذلكو ،بيانهوتوضيح المعنى 

إِنَّهـا محرمــةٌ علَـيهِ   {: قولــه تعــالى ــومِ     ΅ أَربعِــني سـنةً ΅ ْم قَـالَ فَ ــأْس علَـى الْقَ ضِ فَـال تَ فِـي األَر ــونتِيهي   
2}26{ الْفَاسِقِني  

الجهـاد  و عندما رفضوا دخول األرض المقدسـة   -عليه السالم -هذه اآلية في قوم موسى      نزلت  
م مدة أربعين    حكم اهللا عز وجل بتحريم دخولها عليه       -عليه السالم -فلما دعا عليهم موسى      ،فيها
  .3ال يهتدونو يسيرون دائماً ،الضاللو فوقعوا في التيه ،سنة

وال يصح للقـارئ الوقـف       ،)΅سنة–  ΅ عليهم( ففي اآلية الكريمة وقف متعانق بين كلمتي         ،بعدو
: بل وجب وصـلها بقولـه تعـالى       ) سنة(لم يقف على    ) عليهم(فمن وقف على     ،على كل منهما  

جـب  بل و ) عليهم(:  أن ال يقف على قوله     فعليه) سنة(ن وقف على    مو ،)...يتيهون في األرض  (
  .حتى يتم المعنى على أفضل وجه؛ )أربعين سنة(: وصلها بقوله

في أربعين هل هي ظرف للتيه      " أن أهل التفسير اختلفوا      ،حجة وقف التعانق على هذا الموضع     و
 أربعون سنة وقـف علـى محرمـة      يهزمن الت و فمن قال أن التحريم مؤبد       ،للتحريم قبله  وبعده أ 
 ومن قـال أن زمـن       ،العامل فيه يتيهون  و ويكون على هذا أربعين منصوباً على الظرف         ،عليهم

                                                
  245م، ص2006، دار السالم: ، مصر1، طالوقف واالبتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم: صالح، عبد الكريم 1
 146المائدة، ورقمها في المعجم موضع الدراسة  2
دار : ، بيروت2المرعشلي، طقدم له يوسف ، مج4، تفسير القران العظيم: إسماعيل بن كثير، أبوالفداء:  ابن كثير3

 2/41م، 1987المعرفة، 
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التيه أربعون سنة فأربعين منصوب بمحرمة وقف على يتيهون فـي األرض علـى أن            والتحريم  
  ".1يتيهون في موضع الحال فإن جعل مستأنفاً جاز الوقف على أربعين سنة

 فمن سار على تفسير أن تحريم دخول األرض         ،تلحظ مما سبق أن القارئ مخير على أيهما يقف        
 بل ال بد من وصلها بما      )سنة( ويمنع من الوقوف على      ،)عليهم(قف على    و ،المقدسة عليهم مؤبد  

ـ ألنها ظرفٌ ؛  بعدها من سار   و ،يتيهون في األرض أربعين سنة    : يكون تقدير الكالم  و) يتيهون( ل
منع من  يو) سنة( يقف على    ،أن تحريم دخولها كان فقط مدة أربعين سنة       وهوعلى التفسير اآلخر    

 ، بل انحصر في مدة أربعين سنة      ،ألن التحريم على هذا التقدير ليس أبدياً      ؛  )عليهم(الوقوف على   
  . رأي جمهور المفسرينوهو

 على  ،مة التعانق على الموضع المذكور    أشرن لعال  )طدع ،طدت ،1طق(من الجدير بالذكر أن     و
   فلـم تُـشر    ) 2طق( أما   ،للعلل التي ذكرناها آنفاً   ) أربعين سنة (تراقب  ) محرمة عليهم (اعتبار أن

ج  (اكتفت بوضع عالمة الوقف الجائز على الموضـعين و ،لعالمة التعانق على الموضع المذكور   
لكن كان ال بد     ،الجدال في ذلك  و ،ضعين على كال المو   الوصلو فلعلها بهذا قد أجازت الوقف     )ج

ـ        و ،نع الوقف على اآلخر   م ،من اإلشارة إن وقف على إحداهما      ا ال يمكن اإلشارة إلـى ذلـك إلّ
  .ال أدري السبب الذي حال دون ظهور التعانق على الموضع المذكور عندهاو. بعالمة التعانق

سـولُ الَ يحزنـك الَّـذِين يـسارِعون فِـي الْكُفْـرِ مِـن        يـا أَيهـا الر    } 40{:  قوله تعالى  -أيضاً-ومن ذلك 
  مهــوب ــؤمِن قُلُ ــم تُ ــأَفْواهِهِم ولَ ــالُواْ آمنــا بِ ــومٍ ΅ومِـن الَّــذِين هِــادواْ  ΅الَّـذِين قَ ــماعون لِقَ لِلْكَــذِبِ س وناعــم س

الْكَلِم فُونرحأْتُوكَ يي لَم رِين2}41{...واضعه عن م آخ  

هـتم بـأمر أولئـك       بأن ال ي   ،في هذه اآليات يخاطب اهللا عز وجل الرسول صلى اهللا عليه وسلم           
هم أعداء  و ومن الذين هادوا     ،قلوبهم خراب خاوية منه   وأظهروا اإليمان بألسنتهم    المنافقين الذين   

                                                
القرطبي، محمد  / 175، صاالئتنافوالقطع : النحاس: ينظر / 90، صاالبتداومنار الهدى في بيان الوقف : األشموني 1

، محمود األلوسي / 6/130،م1952، دار إحياء التراث العربي: ، بيروت2ط، مج10، الجامع ألحكام القرآن: ابن أحمد
 / 6/109، م1978دار الفكر، : بيروت، مج10، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: اب الدينشه

المطبعة : ، مصرت في جميع القرآنه الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءاامالء ما من ب: عبد اهللا بن الحسين، العكبري
 1/118هـ، 1306، الميمنية

 150جم موضع الدراسة المائدة، ورقمها في المع 2
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هـم  وآخـرين   يستجيبون ألقـوام    و ويسمعون   ، الكذب على اهللا عز وجل     يتعمدوناإلسالم الذين   
  .1اليهود الذين لم يصلوا لمجلس الرسول صلى اهللا عليه وسلم

وقف لما له من صلة في توضيح         ؛   الذي آثرت الباحثة بيانه    ،المعنى اإلجمالي لآلية   كانما سبق   
للقارئ الوقف علـى   ويصح ،)΅ هادوا( و) ΅ قلوبهم( بين كلمتي اً إذ إن هناك تراقب،التعانق عليها
بل يجب وصـلها بمـا    )هادوا( امتنع الوقف على    ،)قلوبهم(  لكن إذا وقف على    ،هماكل واحدة من  

 ،)قلوبهم(امتنع على    )هادوا(إذا ُأريد الوقف على كلمة      و )...سماعون للكذب (: قوله و وه ،بعدها
لـئال يختـل   ؛ ال يسوغ له الوقف عليهمـا معـاً  وفالقارئ مخير بين الوقف على إحدى الكلمتين        

  .المعنى

:  تكمن في أن قولـه تعـالى  ،أنه ال يفوتني أن أشير إلى أن علة الوقف على إحدى الكلمتين       غير  
  : 2فيه وجهان من اإلعراب) سماعون للكذب(

 و فه ،من الذين هادوا قوم سماعون    :  أي ،ما قبله خبره  ويجوز أن يكون مرفوعاً باالبتداء      : األول
لتمام ؛  )قلوبهم(يكون الوقف على    : ذا التقدير على ه و ،إقامة الصفة مقامه  و ،من حذف الموصوف  

لبيان أحوال فريق آخـر مـن       ؛  )...من الذين هادوا  و(: يبتدأ على االستئناف بقوله   و ،الكالم عليه 
  .هم اليهودوالناس 

 -اليهـود والمنـافقين   - أي هم سماعون راجعاً إلى الفئتين      ،أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف    : الثاني
علـى هـذا   و...) من الذين قالوا آمنـا ( : معطوفاً على قوله ) ...لذين هادوا من ا و(: يكون قوله و

  .على االستئناف) سماعون للكذب(: يبتدأ بقولهو) هادوا(التقدير يكون الوقف على 

 ،)قلوبهم( الوقف على  وهو فعلى األول    ،هكذا لقد بان لك أن الوقف على كال الموضعين جائز         و 
 قـال   ،اليهودوراجع إلى الفئتين كلتيهما المنافقين       وعلى الثاني فه  و ،ديكون الكالم مختصاً باليهو   

   "3مختص باليهود و وه،األول أجود ألن التحريف محكي عنهمو" : السجاوندي

                                                
 2/60،تفسير القران العظيم: ابن كثير، إسماعيل بن كثير 1
ه الرحمن من وجوه االعراب إمالء ما من ب: العكبري: ينظر / 91، صاالبتداومنار الهدى في بيان الوقف : األشموني 2

 177، صاالئتنافوالقطع : النحاس/ 1/120، ت في جميع القرآنوالقراءا
 185، صاالبتداءوالوقف :  محمد بن طيفور،السجاوندي 3
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قد انفردتا بوضع عالمة التعـانق علـى         )طدع طدت 1طق(لعلَّ من الواجب أن أشير إلى أن        و
  .امتناع اآلخرو دون وجوب أحدهما  جواز الوقف إلىفقد أشارت) 2طق( أما ،الموضع المذكور

الوقـف  تحـت بـاب    أن وقف التعانق يدخل     :  نخلص بنتيجة مفادها   ، بعد هذه الجولة التطبيقية    و
يمنعه مـن الوقـف علـى    و ،فيوجب القارئ الوقف على إحدى الموضعين ،نالوصل اإلجباريي و

   .لئال يختل المعنى ويذهب المراد من اآلية؛ اآلخر
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  الوصل في القرآن الكريموالوقف : الفصل الثاني

  

  الوصل في القرآن الكريموأهمية الوقف -

  الوصل بالعلوم األخرىوعالقة الوقف -                

  الوصلوأثر القراءات القرآنية في الوقف -
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  ة الوقف والوصل في القرآن الكريمأهمي: المبحث األول

أوضحنا أن الوصـل    و ، وهما علمان متالزمان   ، بأن الوقف يرتبط بعلم االبتداء     ،ذكرلقد أسلفنا ال  
 ى الوقف      من أقسام الوقف   اإلجباري قسملذلك فال يعجب القارئ    ؛  )الحسنوالممنوع أ ( تحت مسم

  .أهميته دون ِذكر مصطلح الوصلو إن كان جّل حديث العلماء عن موضوع الوقف

مـا  "لم يصل منها إال القليل       موفورة كتباً    واالبتداء  موضوع الوقف  يصنف العلماء ف   فقد   ،بعدو
 وفروعـاً مـن اآلي    ،وذكروا فيها أصوالً مجملـة     ، ومبسوط ، ومختصر ،بين مطبوع ومخطوط  

 ومنها ما اسـتنبطوه وفـاق       ، فمنها ما آثروه عن أئمة القراءات والتجويد في كل عصر          ،مفصلة
وقف النبي صلى    و وه ،اآلي1رءوس كالوقف على    ، باألثر فقط   ومنها ما اقتدوا فيه    ،األثر وخالفه 
 ،لماء تبيـين معـاني القـرآن الكـريم    ففي معرفة الوقف واالبتداء الذي دونه الع ،اهللا عليه وسلم 

  ".2 وإظهار فوائده وبه يتهيأ الغوص على درره وفوائده،وتعريف مقاصده

لما يسديه للقارئ من فهم عميق      ؛  العظمىية الوقف   أهم فإنما يدل على     ،وهذا وإن دلَّ على شيء    
 من التـأني     فالوقف يعطي القارئ شيئاً    ، وتدبر سديد في التفكر بنظم آياته وتفاعل معانيه        ،لآليات

أصـل الوقـوف    "  ال بل إن     ،ل وجه وأجمل صورة   درك معانيه على أكم   يل؛  والتروي في القراءة  
التي تحلى  ،  ذاتها األهميةابل فإن الوصل يتحلى ب    في المق و ،  "3على معاني القرآن التدبر والتفكر    

ف رآن الكريم يؤدي الوق    فهناك مواضع في الق    ، لآلية يسهم في إكمال المعنى األتم    وفه ،بها الوقف 
  .  عليها الوصلتعيني لذلك؛ بس في فهم المعنىعليها إلى لَ

  

  

  

                                                
  هكذا ورد في المرجع والصواب رؤوس 1
  137، صتبصرة المريد في علم التجويد: أبوسليمان، صابر حسن 2
 2/180، البرهان في علوم القرآن: الزركشي، محمد بن عبد اهللا 3
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هـم المواضـيع التـي يجـب     من أ يعد )الوقف والوصل(موضوع   أن   ،مما تجدر إليه اإلشارة   و
من أهم موضوعات علـم     و ،والركيزة القويمة  اللبنة األساسية  وهبل   ، في القرآن الكريم   مراعاتها
يتسق مع علـم العربيـة       وعلى نح " بيانهاوفي توضيح المعاني      كبيرة أهمية من   لما له ؛  التجويد

    "1قواعدها، ويحقق التالوة الصحيحة لكتاب اهللا عز وجلو

على أهمية الوقف أثناء التالوة، ويظهر ذلـك         في التدليل  ، القرآن الكريم   بأصدق من  أرى ولستُ
 لقـارئ  هذا أمر من اهللا عـز وجـل  ) لتّرو(، )4: املزمل ()ورتل القرآن ترتيال...(: في قوله تعالى 

على القـارئ أن    هنا وجب    و -2 وروية القراءة بتأٍن وتمهل  : والترتيل- والتجويد   القرآن بالترتيل 
 ، وكشف أسراره ومبانيـه    في تعرف معاني القرآن   ليكن ذلك عوناً له     ؛   وقراءته مهل في تالوته  يت

ليتفكَّر في كـل حـرف مـن     ؛  بروية وتأٍن وتدبر   ،وهكذا كان يقرأ الرسول صلى اهللا عليه وسلم       
  .3 ووراء كل آية داللة،راء كل حرف آيةو فَ،حروفه المعجزة

ـ  )24:  سورة حممد( )رآن أم على قلوب أقفاهلاأفال يتدبرون الق(  :وفي قوله تعالى    ،ل وعـال يحثنا ج

 فلـيس المـراد حفـظ       ،مبانيهو  أغراضه  والتفكر في  ، أخرى على تدبر القرآن وفهم معانيه      مرةً
   .4 بل ال بد لقارئه من فهم معناه،مبناه

 اهللا عـز وجـل  مـن   ذم  )78: البقرة ( )ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أماني (:  تعالى هقولوفي  

ال يفقهون شيئاً مـن   وصفهم باألميين الذين     ف ،5ليهود الذين يقرؤون التوراة دون فهم لما يقرؤون       ل
ـ     -عليه السالم - على عيسى  ت ُأنزل التوراة التي   وهمهـم الوحيـد التلفيـق       ،ا وال يدرون ما فيه

  .6والتزوير قدر ما يستطيعون

                                                
  295، صالوسيط في أحكام التجويد: منصور، محمد خالد 1
  11/265، )رتل(مادة  ،لسان العرب: رابن منظو:  ينظر 2
  4/463، تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير، ابن كثير 3
  13، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 4
  13ص، المصدر نفسه 5
 1/121، تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير، ابن كثير 6
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لَا تَعجلْ بِالْ ...(  :وفي قوله تعالى  نِـي عِلْمـاً      وزِد بقُـل رو ـه يحو ـكلَي        )قُرآنِ مِن قَبلِ أَن يقْـضَى إِ
إرشاد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للطريقة التي يقرأ بها القرآن وهي اإلنـصات                )114: طـه (

  ".1التأني في التلقي عنه، وهذا إرشاد يلزم المؤمنين الذين يتلون القرآنوإلى تالوة الوحي 

ما ورد   ،2في فهم المعنى  تة   والتروي في القراءة، وأهمي     الترتيل منزلةومن األحاديث الدالة على      
 يقال لقارئ القرآن اقرأ وارق ورتل       ": ن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال      ع واهللا بن عمر   عن عبد 

    "3كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها

 ساقوا لنا نصوصاً جليلة في التدليل على أهمية         ،المؤلفينوالعلماء  و األئمة    أن ،حسبك أن تعرف  و
عنـدما  علي بن أبي طالـب      ما أخبرنا به      فمن ذلك  ،مكانته العظيمة في نفوس القراء    وهذا العلم   

الترتيل معرفة الوقوف ":  قال)4: املزمـل ) (ورتـل القـرآن تـرتيال   ...(: ئل عن الترتيل في قوله تعالى     س

 مـضافاً إليهمـا التنغـيم وتجويـد آي          ، أي معرفة مواضع الوقف والوصل      "4يد الحروف تجوو
  .القرآن

لقـد  " : ما أخرجه النحاس بسنده عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه أنّه قـال              من ذلك أيضاً    و 
عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتى اإليمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صـلى اهللا          

  ،  ه وسلم فنتعلم حاللها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن               علي
ن فاتحته إلى خاتمته ما يدري      فيقرأ ما بي  ، ولقد رأينا اليوم رجاالً يؤتى أحدهم القرآن قبل اإليمان        

  ". 6)5الدقل(ينثره نثر ومنه وال ما ينبغي أن يوقف عنده ، ال زاجرهو، مرهما آ

ففي كالم علي رضي اهللا عنه دليل على وجوب         ": القولين السابقين يقول ابن الجزري معلقاً على       
تعلمه ومعرفته وفي كالم ابن عمر رضي اهللا عنهما برهان أن تعلمه إجماع من الصحابة رضي                

                                                
  7، صف واالبتداالمكتفى في الوق: الداني، عثمان بن سعيد 1
 4/463، تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير، ابن كثير 2
في داود و رواه أب، و2/734، )3164(حديث ) 18(كتاب فضائل القرآن، باب /  في سننهالترمذيأخرج الحديث اإلمام  3

 1/251، )1466(حديث ) 20(كتاب الوتر، باب / سننه
   1/83، القرآنفي علوم  االتقانورده السيوطي في أ 4
 11/246، )دقل(مادة  ،لسان العرب: ابن منظور/ أردأ التمر: الدقل 5
 1/83، االتقان في علوم القرآن: السيوطي: ينظر/ 27، صالقطع واإلئتناف: أحمد بن محمد، النحاس 6
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-  أي أن الـصحابة " 1اهللا عنهم وصح بل تواتر عندنا تعلمه واالعتناء به من الـسلف الـصالح     
 تعلّم أمـاكن  فأصبح ،كما يتعلمون القرآن   ،وتهمكانوا يتعلمون الوقوف في تال     -رضوان اهللا عليه  

  .التعرف على خفاياهوه ألن العمل بها يقود إلى فهم؛  آياتهالوقوف في منزلة تعلّم

ما قالـه  ا نه، م وضرورته الملحة في القراءة أهمية الوقف في التعويل على  لم تنتهِ  أقوال العلماء و
من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف واالبتداء إذ ال يتأتى ألحد معرفـة معـاني               ": األنباريابن  

  ."3فهذا أدل دليل على وجوب تعلمه وتعليمه" :  قال األشموني،"2القرآن إال بمعرفة الفواصل

طـر،  باب الوقف عظيم القدر جليـل الخ  " :  إذ عبر عن قيمة هذا العلم بقوله       النكزاويرحم اهللا   و
 " 4ألنه ال يتأتى ألحد معرفة معاني القرآن وال استنباط األدلة الشرعية منه إال بمعرفة الفواصـل         

  .أي معرفة أماكن الوقف

أساسـية   دعامة فكأن الوقف    " 5من لم يعرف الوقف لم يعرف القرآن      ":  السجستاني حاتموأبقال  و
والـصرف وكتـب التفـسير      ونح الرتباطه الوثيق بمختلف العلـوم كـال       ؛في فهم القرآن الكريم   

  .وغيرهاوالقراءات 

ن النبي صلى اهللا     إ ": قالتحيث   -رضي اهللا عنها  أم سلمة -أم المؤمنين في حديث    تتَّضح أهميته و
الحمد : يقولثم   ،ثم يقف  ،بسم اهللا الرحمن الرحيم   :  يقول ، آية آية  قطع قراءته إذا  كان  عليه وسلم   

  ."6الرحمن الرحيم: يقولثم  ، ثم يقف،هللا رب العالمين

  : 7فريقينانقسم العلماء في تأويل هذا الحديث إلى قد و

                                                
  1/177، النشر في القراءات العشر: ابن الجزري 1
  1/83 ،االتقان في علوم القرآنسيوطي في الو  /14-13، صمنار الهدىأورده األشموني في  2
  14، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 3
  1/83، االتقان في علوم القرآنأورده السيوطي في  4
 1/249، لطائف اإلشارات لفنون القراءاتأورده القسطالني في  5
والترمذي في  / )1( باب) الحروف والقراءات(تاب  كفي ،سنن أبي داود: رواه أبو داود، سليملن بن األشعث بن شداد 6

 ) 6/323  و،6/302( ومسند اإلمام أحمد / 2/737، )3177( حديث )1(باب ،  كتاب القراءات/سننه
 32، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 7
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مـا  سواء تعلـق   ،مطلقا1ًاستدلَّ بهذا الحديث على سنّية الوقف على رؤوس اآلي          : األولالفريق  
  .)معنى(وأ )إعراباً(  بما قبلها لفظاًابعده

لبيان  و إنما ه  ،اهللا عليه وسلم  أن الوقف على رؤوس اآلي الوارد عن النبي صلى          يرى  : األخيرو
  . عليهامعرفة عدها ال إلثبات سنّة الوقفوأنها رؤوس اآلي 

االبتداء في حكم الوقف علـى رؤوس اآلي إلـى   وبناء على هذين التأويلين انقسم علماء الوقف     و
  : 2أربعة مذاهب

 اشتد تعلقهـا بمـا       مهما ،االبتداء بما بعدها مطلقاً   وجواز الوقف على رأس اآلية      : المذهب األول 
كالوقف  ،كان الوقف على رأس اآلية يؤدي إلى معنى فاسد         ولو حتى   ،تعلق ما بعدها بها   وبعدها  
  .)4: املاعون)(فويل للمصلني(: قوله تعالىعلى 

االبتداء بما بعدها إن لم يكن هناك ما يوهم بخالف المـراد            وجواز الوقف عليها    : المذهب الثاني 
  .ثم يتعين وصلها بما بعدها ، فيوقف عليها عمالً بالسنةناك تعلقٌ ه فإن كان،تعلق لفظيوأ

 بناء على أن الـسكت يجـوز فـي رؤوس اآلي            ،جواز السكت عليها بال تنفس    : المذهب الثالث 
  .مطلقاً

 فإذا كان   ،حكم الوقف على رؤوس اآلي كحكمه على غيرها مما ليس برأس آية           : المذهب األخير 
  لزم الوصل و فيمنع الوقف    ،ما بعدها و رأس اآلية     بين هناك تعلقٌ لفظيبـل  ،إن لم يكن فـال   و ،ي 

  .لذا وضع أصحاب هذا المذهب عالمات الوقف فوق رؤوس اآلي؛ يتعين الوقف

 ، فكالهما يسيران على المنهج نفسه     ،األخيرو الثاني   المذهبالباحثة فال ترى فارقاً كبيراً بين       أما  
 أننـي   ،ما دعـاني لـذلك    و ، يتحدد تبعاً لتعلق ما بعدها بما قبلها       ،ى رأس اآلية  أن الوقف عل  وهو

                                                
 المصحف يوضع له هي فواصل اآليات القرآنية، التي ينفصل عندها اللفظان أو الكالمان، ورأس كل آية في: رأس اآلية 1

  321، صالوسيط في أحكام التجويد: منصور، محمد: ينظر/ رقم خاص
الوقف واالبتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن : عبد الكريم صالح: ينظر / 73-72، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 2

 37-35، صالكريم
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 رؤوس   تبين لي أن هناك مواطن على      ،خالل استقرائي لعالمات الوقف في المصحف الشريف      و
الوقف علـى   وهو ، كالمثال الذي سقناه قبل قليل     ،خالف المعنى المراد   ،اآلي يؤدي الوقف عليها   

نكـري   ال بل قد يجعلهـا أحـد م  ،هذا جلي الفساد و )4: املـاعون ( )فويـل للمـصلني   (: قوله تعالى 

ال نستطيع ردعه إال بوصل رأس هذه اآلية بما         و ،تركها مطلقاً واإلسالم دليالً على إنكار الصالة      
لكـن هـذا ال يعنـي إنكـاري     و ،)الذين هـم عـن صـالهتم سـاهون      (: قوله تعالى  وهو ،بعدها

 أهمية الوقـف فـي       أرى أن   بيد أنني  -العياذ باهللا و-عليه وسلم دحِضي لوقف النبي صلى اهللا      وأ
قد جهـل أنـاس هـذا    و ،فواصلهاو رؤوس اآلي  تكمن في أنه قُصد به إعالم   - أم سلمة  -حديث

 دائمـاً   -عليه الـسالم  – فما وقف عليه     ،وقف بيان الفواصل   و ه بل ،سموه وقف السنة  والمعنى  
لـذلك فـال يعجـب      ؛  1 دائماً تحققنا أنه ليس برأس آية      ما وصله و ،رأس آية وأدركنا أنه فاصلة    

 1طـق ( هذا يظهر جلياً في الطبعات    و ، رأى عالمات الوقف ظاهرة على رأس اآلية       القارئ إن، 
لعلّهـا  و ،فلم ترصد أي عالمة وقف على رأس اآلية       ) طدت(أما   ،موضع الدراسة )  طدع ،2طق

  . فلكٍل منهم رأيه،ال اعتراض على ذلكو ،في هذا ذهبت مذهب من رأى سنّية الوقف عليها

 بقواعـد   إللماماب  إال  يكون ذلك  ال  و ،عنى في القراءة  مراعاة الم ذاك يشير إلى ضرورة     وكل هذا   
 فـي الحـديث     -عليه الصالة والـسالم   -هذا ما أشار إليه   و ،أحكامهماو )الوصلوالوقف  ( علمي

 وال ذكر عذاب برحمة     ،رحمة بعذاب  ولكن ال تختموا ذكر      ، وال حرج  فاقرؤوا" :  بقوله ،الشريف
  ،   اختالط المعنى  خوفاً من ؛  من وصل آية الرحمة بآية العذاب     فقد نهى عليه الصالة والسالم       ،" 2

  .هما الفصل بينأوجبلذلك ؛ لمقصود إلى معنى آخر غير مراد بهاواللبس في فهم 

أحاديـث   لتجد   ،)...القبيحو الكافيوكالتام  ( في الفصل السابق     3يمكنك الرجوع إلى أقسام الوقف    و
  . خشية التكرار-هنا- عدم ذكرهافارتأت الباحثة ،ضرورتهو الوقف أهمية على أخرى دالة

هـي مـن    ؛   وبيان أحكامه وقوانينه   ) والوصل الوقف(اهتمام العلماء بموضوع     الحكمة من    لعلَّو
 ال يـستطيع  فعنـدما  ، الوقف والوصـل وضـوابطهما   بتعريفه قواعدلتسهيل على القارئ،   ا باب

                                                
 1/253عن الجعبري،  لطائف اإلشارات لفنون القراءاتالقسطالني في  1
  )1479(حديث ) 22(كتاب الوتر، باب / سننهأخرجه أبو داود في  2
    موضع هذه الدراسة30ص-21ص: ينظر 3
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 ولم يجز التنفس بين كلمتين حالة الوصـل بـل        القصة في نفس واحد   وأن يقرأ السورة أ    "القارئ  
ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة وجب حينئذ اختيار وقف للتنفس واالستراحة وتعين ارتضاء ابتـداء           

 إذ بذلك يظهـر  ال يخل بالفهمو وتحتم أن ال يكون ذلك مما يخل بالمعنى    ،التنفس واالستراحة  بعد
  ."1 ولذلك حض األئمة على تعلمه ومعرفته،اإلعجاز ويحصل القصد

ـ كـلِّ  جب على القـارئ معرفـة   ي: لعلّي أستطيع بذلك أن أقول بعد الذي أسلفنا             د الوقـف  قواع
فحري بكل مهتم بقراءة كتـاب اهللا        ،المقصودبين  ي لِ  ومراعاتها في قراءته     ،اإللمام بها و هحكامأو

ه وجهده في    جلَّ هم  أن يقف على أحكامه وقوانينه وعلومه وتفسيره، ويجعل          جل وتالوته، عز و 
 إليـه اآليـات   تقصدليفهم السامع ما ؛ تطبيقها على الوجه األتم واألكمل  مها وتعليمها، ومن ثم     علُّتَ

وبالعدول عـن هـذه      ،"2فرض عين على كل قارئ مكلف مسلم ومسلمة       "ا  الكريمة، بل إن تعلمه   
  تبعـاً  ،، ال بل قد يؤدي ذلك إلى تغيير فـي المعنـى            ال يتحقق فهم كتاب اهللا عز وجل       ،ألحكاما

القارئ قبل تمـام  الختالف الحكم اإلعرابي إذا لم يتم الوقف على ما يجب الوقف عليه، فقد يقف              
ـ             المعنى، ثم يبتدئ   سده،  بما بعد الكلمة الموقوف عليها، ويكون هذا االبتداء مما يخل بالمعنى ويف

، فينبغي إعطاء اآليات حقها فـي       تصح القراءة بهذه الطريقة   وهذا أمر مرفوض بل مكروه، وال       
له، فهنـاك آالف  لمام بمسائ الوصل، ومن هنا حض العلماء على تعلم أحكام التجويد واإل         والوقف أ 

فـي   والتي تعين القارئ ،اع أحكام التجويد وبينت أهميتهاضيالتي دونت مو   ،الكتب والمخطوطات 
لذلك يجب عليه اإللمـام     ؛   منها  وتعرفه بما قد يجهل به، وبمقدرة القارئ الرجوع إلى أي          التالوة

  . دون لَبسومراعاتها في تالوته ليوضح المعنى ويبين أغراضهبتلك القواعد 

ال يتـأملون   و من عامة الناس ال يراعون أمـاكن الوقـوف،           اًكثير أن   ،مما تجدر إليه اإلشارة   و
 بـذلك   ينالقرآن، معتقـد  و الوحيد ختم السورة أ    م ويكون همه  ،ون في معانيه أثناء التالوة    يتفكروأ

ينبغي التنبه له، فقد تكون قراءة آيـة        و ،مرفوضوهذا أمر     القراءة على الوجه األكمل،    م أدوا أنه
صل ما يوجب وصـله، أفـضل       و ف عليه، و  وبالوقف على ما يحسن الوق     ،نبتدبر وتمع قصيرة  

                                                
 1/177، النشر في القراءات العشر: ابن الجزري 1
 20م، ص2007، 17 على رواية حفص بن سليمان، طأحكام تجويد القرآن: ملحس، محمد سعيد 2
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لمـا  ؛  على عجلة من أمـره    و وه  بل وحتى أفضل من قراءة جزء كامل       ، سورة طويلة  من قراءة 
للقارئ المرتل المجائبه وأسراره من أجر وثواب عظيمن بعتمع.  

في بيان أهمية مراعاة مـواطن      الباحثين لم يقتصروا    و التنويه بأن العلماء     -هنا-لعلَّ من المفيد  و
لك ساقوا لنا نصوصاً تبين حرص العربـي علـى الوقـف            بل إنهم كذ   ،الوقف في القرآن الكريم   

 ال سيما أن بيئة العربي كانت تعتمـد علـى           ،ما ذلك إلّا لتوخي الدقة    و؛  االبتداء السليم والصحيح  
وا العلم وإن كان ميدانه القرآن ال يعني أنهم قـصروه عليـه، وإنمـا كـان                "هذاف ،الروايةوالنقل  

أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه قال لرجـل  "عن   من ذلك و،  "1وأقوالهميراعونه في أحاديثهم    
فـأنكر   ،ال وعافـاك اهللا : ال تقل هكذا ولكن قل: ال عافاك اهللا، فقال:  فقال،أتبيعها بكذا : معه ناقة 

طـي  و أ  أبي بكر الصديق إشارة ال يمكـن إغفالهـا         في قول و ، "2عليه لفظه ولم يسأله عن نيته     
 أن يحـتج    ،المقصودوال ينبغي لمن يقف على موضع يوهم خالف المراد           ف ،هي النّية صفحاتها و 

النبـي صـلى اهللا   أن دليل ذلك و ، فاألصل حمُل الكالم على ظاهره  ،يعلل أن نيته ليست كذلك     وأ
" 3من يطع اهللا ورسوله فقد رشد ومن يعصهما       " : الرجل الذي خطب فقال    أنكر وقف    عليه وسلم   

ألنه أشـرك اهللا  ؛ "4ما شاء اهللا وشئت": على من قال أنكركذلك ووال ما أراد، ولم يسأله عن نيته     
  .ولم يسأله عن نيته ،عز وجل مع المخاطب في المشيئة

وكذا القاطع على ما ال يجب أن يقف عليه وإن كان نيته غيره، فإنه يكره ذلك كله، وقـد كـره                     "
لذا ينبغي تحرز المكـان      ؛  ."6نعم والحمد هللا  : ال والحمد هللا، ولم يكره    :  أن يقال  5إبراهيم النخمى 

  . أنفسنا عن الوقوع في أي محظور ِلنربأ،الوصل والمناسب للوقف أ

                                                
/ م 1980، 31، مج4ج، ، مجلة المجمع العلمي العراقي وعالقتها بالنحوكتب الوقف واالبتداء: العمر، أحمد خطاب 1

 155ص
  31، صالقطع واالئتناف: أحمد بن محمد، النحاس 2
 29ص، ورد هذا الحديث تحت عنوان الوقف القبيح موضع الدراسة 3
 إسناده صحيحو) 4980( داوود في سننه برقمو رواه أب 4
  من و  وه،عمران النَّخعي الكوفي فقيه العراقو إبراهيم بن يزيد بن قيس أبو  وهي،قد أورده ابن الجزري باسم النخع و 5

وله تسع و قيل سنة خمس وتسعين للهجرة وتوفي سنة ست ، حفظاً للحديثوأكابر التابعين صالحاً وصدق رواية   
/  كبيرة من مذْحج باليمن ع قبيلة والنخ، قال يحيى القطان توفي بعد الحجاج بأربعة أشهر،أربعون سنة على الصحيح

، م1980، دار الكتب العلمية: بيروت، 2 ط،مج2، غاية النهاية في طبقات القراء: ابن الجزري، محمد بن محمد: ينظر
:  خير الدين، الزركلي /6/169م، 1962، 2ط، مج20، الوافي بالوفَيات:  خليل بن إيبكصالح الدين، الصفدي / 1/29

 1/80 م،1984، دار العلم للماليين: روتي، ب6 ط، مج8 ،األعالم
  31، صالقطع واالئتناف: النحاس، أحمد بن محمد 6
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 المتعطشين للغـوص فـي علـوم القـرآن          ، أولئك العلماء األفذاذ   خُلدهذا أهم ما كان يدور في       
 وشمعة تنير لنـا     ، منارةً يهتدي إليها كل ضال     ، ليخرجوها بأبهى الحلل وأجمل الصور     ،وأسراره

هـؤالء  ما ذكـره    م وهذا غيض من فيض      ،سرار القرآن الكريم ومعجزاته   الطريق في فهم كنه أ    
 الـذي   ، فاكتفيـتُ بهـذا القَـدر      ،ا المقام  لطال بن  ، هذا العلم  سقت كل ما ذكروه عن    و ول ،العلماء

 لما بذلوه  ؛  نجباءل العلماء ا  ليحقق مآرب أولئك  ؛  يهتدي بها  لعل القارئ    ،استخلصته من ثنايا كتبهم   
 في ضرورة إدراك مواضـع      ، في سبيل توصيل تلك الرسالة العظيمة      ينمن جد واجتهاد مستميت   

الرتباطهمـا   –المعجز بدقة نظمـه  -فهما أسمى وثاق يربط ما بين آي القرآن       )الوقف والوصل (
 ،ينـة القـارئ    وز ،الوقف حلية الـتالوة    "أن  : أختم كالمي بنتيجة مفادها   و ،وغيرها وبعلوم النح 

 والنقيـضين  ،رف الفرق بين المعنيين المختلفين وبه يع،لعالم ل وفخر،لمستمع ل وفهم،وبالغ التالي 
  ". 1 والحكمين المتغايرين،المتباينين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  1/249،  عن الهذليلطائف اإلشارات لفنون القراءاتأورده القسطالني في  1
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  :  بالعلوم األخرى والوصلعالقة الوقف: المبحث الثاني

الوقـف  ( بموضوعا صلة وثيقة    حاولت في هذا الجانب أن أكشف الستار عن أهم العلوم التي له           
  .القارئلعلها تُروي ظمأ ) والوصل

علوم القـرآن الكـريم بـل    وعال أن تكون علوم العربية واقتضت حكمة الباري جلَّ "  فقد   ،بعدو
تنبثق عنها وحدةٌ عضويةٌ متكاملةٌ ال انفصام ألحـدها عـن           ، متالحمةعلوم الشريعة الغراء كلها     

 ، "1االبتداء حلقةً من هذه السلسلة المباركة العجيبـة ومثِّل علم الوقف يو ،ال غنى له عنه  و ،اآلخر
 ال يقـوم  ":  قـائالً ، يؤكد صلة هذا الفن بغيره من علوم العربيـة    2بكر بن مجاهد   وأبذا   وها ه و

 عـالم  ، عالم بالتفسير عالم بالقصص وتلخيص بعضها من بعض، إال نحوي عالم بالقراءة 3بالتَّمام
  ".4زل بها القرآنباللغة التي ن

إذ ال   علقه بها، لشدة ارتباطه وت  ؛  ه يحتاج إلى اإللمام بعلوم كثيرة      واإللمام ب  لقد بان لك أن معرفته    
دراية بعلوم  وعلى علٍم   و ،العأحكامه دون أن يكون على اطّ     وقواعده  ويتأتّى للعالم معرفة الوقف     

والبالغة  والقرآن والصرف والنح   والقراءات واإلعراب ومعاني     ، والقصص علم التفسير  ك ،أخرى
 التي نزل بها القرآن وعلم البيان ومختلف العلوم العربية التي تساعد على فهـم                الفصحى واللغة

  . أهميته ووجوده في علم الوقف والوصلفلكل واحد من هذه العلوم ، تعالىكالم اهللا

ولـيس هـذا إال      ،تفـصيل  ال بد من تناول بعض هذه العلوم بالشرح وال         ،ليزداد األمر وضوحاً  و
 وفـيض   ،وثيقة في فهم آيات القرآن الكـريم      وصلتها ال  ،تهاأهمي إللقاء الضوء على     محاولة مني 

 نـستمد منـه أهـم       اً معين  فهذه العلوم ستكون   ، وسحر بيانه ولطافة معانيه    ،بالغته وإعجاز آياته  
  .القواعد والركائز في فهم النص القرآني

                                                
 36، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 1
 1/261، األعالم: الزركلي/ صره  في عالقراءاتبعلماء ال كبير ،بكر بن مجاهدوأحمد بن موسى بن العباس أبو ه 2
 يقصد بالتمام هنا الوقف 3
 1/343، البرهان في علوم القرآن: الزركشي: ينظر / 32، صالقطع واالئتنافأورد قوله النحاس في  4
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 الجملة  إعراببمعرفة   ف ، الركيزة األساسية في فهم اآليات     ألنه؛  ئللقار ضروري   ،مثالًوالنحعلم  ف
عند المكان الـذي يـستحق الوقـوف         فيقف ، الوصل ويستطيع القارئ أن يميز مواضع الوقف أ      

كي يتسنى للقارئ فهم العبارة بـصورة       ؛   ويصل في الموضع الذي يستحق وصله بما بعده        ،عليه
 ،)2-1: البقـرة )(مل ذلـك الكتـاب ال ريـب فيـه         أ( : من قوله تعالى  ) لمأ(الوقف على   ونح ،سليمة ال غبار عليها   

 ،هذه ألـم  : تقديرهوعلى تقدير مبتدأ محذوف      و أ ،قُل ألم : فالوقف عليها تام على إضمار فعل أي      
 فالوقف عليها غير تام بل وجب وصلها بمـا          ،خبر لها ) ذلك الكتاب ( وهوأما إذا جعل ما بعدها      

 مـن   )علم الوقـف والوصـل    (لذا ال بد للمتبحر في      ؛  خبرهو) ألم( المبتدأ   لئال يفصل بين  ؛  بعدها
التـي تـضبط    "  القواعد النحوية ودالالتها هـي       ألن؛  وفروعه وأصوله  واإللمام بكل علوم النح   

 األهمية الكبـرى  ، من هذه الدراسةالدراسة التطبيقية وسيتبين لك في     ، " 1نظمه  وتركيب الكالم أ  
  .  ودوره في توضيح المعنى وفهم السياق في أتم صورة،في جعبته ولنحالتي يحملها علم ا

ضروري لمن يقرأ بأكثر من قراءة، فباختالف القـراءة يتغيـر نـوع              و فه 2القراءاتعلم  وأما  
قـد يكـون    و  وقد يكون جائزاً على قراءة ثانية،      ، ما الوقف وحكمه، فقد يكون الزماً على قراءة      

 تحديد نوع الوقف وفهم اآليات وتحليلهـا        عين القارئ في  ك فهي تُ  ، لذل ممنوعاً على قراءة أخرى   
 قـد   يـا بـين آدم    ( : من ذلك قولـه تعـالى     و ، بناء على القراءة التي يقرأ بها      وتفسيرها تفسيراً سليما  

 )ريشاً( فالوقف على ،)26: األعـراف (...)لباس التقـوى ذلـك خـري   وريشاً وأنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم  

وقف على قراءة من فتحها هكـذا   ليس ب و ، على االستئناف  )لباس(على قراءة من رفع سين      كاف  
)3 على العطف)لباس.  

فمن مظاهر اإلعجاز في القـرآن الكـريم         " ، فَتربطه رابطة وثيقة بعلم الوقف     ىنعلم المع وأما  
ون أن المعنـى    ألنهم يـر  ؛  إذ نراهم يقفون عند تمام المعنى     ؛  الوصل في وقوفه  ومراعاة الفصل   

 في حد ذاته جيء   الوقف   بل إن     "4أن المعنى يتغير لمواطن الوقف    ويرتبط بالمبنى ارتباطاً وثيقاً     

                                                
 340، ص1993، ، دار الفرقان"بحث في النظرية والمنهج "المقدمة إلى علم المعنى في العربية: المالح ياسر ابراهيم 1
  52ص، الدراسة مبحث القراءات من هذه ينظر : لمزيدل 2
  154، صالحجة في القراءات السبع:  خالويه، الحسين بن أحمدابن 3
  54، صالوقف واالبتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم: صالح، عبد الكريم 4
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وأكثر القراء يبتغون في الوقف المعنى وإن لم يكن         ": به لتوضيح المعاني وبيانها، يقول الزركشي     
: يـونس ()ال حيزنـك قـوهلم إن العـزة        و(  : من قوله تعـالى   ) قولهم(الوقف على   : مثال ذلك و  "1س آية رأ

 ،من مقول الكـافرين    ،)إن العـزة    ( : وصل لصار قوله  وألنه ل ؛  ال يجوز وصله بما بعده    و )65

  .إخبار من اهللا أن العزة لهوكالم مستأنف  وليس األمر كذلك بل هو

، فبتمامه يكون الوقـف،     أن للمعنى حضوره البارز في علم الوقف      : من هنا نخرج بنتيجة مفادها    
  .يذهب المقصودولئال يفسد المعنى ؛ وبعدم تمامه يتعين الوصل

 في أن نوع الوقف يختلف باختالف التفـسير تمامـاً          فصلته بعلم الوقف تكمن   : التفسير علم   وأما
أن  قـارئ لـذا علـى ال  ؛ ممنوعاً على تفسير آخرو، فقد يكون إجبارياً على تفسير ما   ، كالقراءات

 ،)26: املائـدة ) (فإهنا حمرمة عليهم أربعـني سـنة  ...(:  تعالىمثال ذلك قوله   و ، ودراية به  ون على علم  يك

أي  (محرمة عليهم هذه المدةاألرض المقدسة   اآلية أنمعنىكان  ) س نة ( فإذا تم الوق ف عل ى كلم ة       
، داًة عليهم أب  محرمأنها  كان المعنى   ) فإنها محرمة عليهم  ( :  تم وقف على   ، وإذا )مدة أربعين سنة  

  تبعـاً   فيـه  ر المعنى تغيالذي   ،اختالف المفسرين في تأويل اآلية    و  إلى التفسير   الوقف  هذا ومرد
  .الختالف التفسير

متـى؟  ويقـف    أينومتى يصل   و يصل   أين كيف يقف وكيف يبتدئ؟       يتعلم لذلك فعلى القارئ أن   
وغيرهـا   ووأحكام النح ،)ف والوصلللوق(امة وكل ذلك ال يتأتى إال بمعرفة القواعد واألحكام الع     

واضح مفهوم معنـاه، ومنـه مـشكل ال    وفإن من الوقف ما ه ":  يقول النحاس  ،من العلوم السابقة  
غة، فيـدري أيـن يقطـع؟    يدرى إال بسماع وعلم بالتأويل، ومنه ما يعلمه أهل العلم بالعربية والل      

بيرة، وأفردوه بالتأليف   وعنوا به عناية ك   اء والعلماء بهذا العلم،     لذلك اهتم القر    ؛" 2وكيف يأتنف؟ 
 حرصاً منهم على حفظ كتاب اهللا عز وجل من العبث والتحريف والتزوير، حتى غدا             والتصنيف؛  

  .3 علماً مستقالً له أصوله وقواعده الخاصة به،هكذا

                                                
  1/350، البرهان في علوم القرآن: الزركشي 1
 34، صئتنافالقطع واال: النحاس، أحمد بن محمد 2
  298، صالوسيط في أحكام التجويد: منصور، محمد خالد 3
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  : الوصلوأثر القراءات القرآنية في الوقف : المبحث الثالث

 وال بد فيها مـن التلقـي        النقلةوت القرآن واختالفها، بعز   داء كلما العلم بكيفية أ  وه": علم القراءات 
تلـك الوجـوه    "  هـي  و أ ".1والمشافهة، ألن في القراءات أشياء ال يحكم إال بالسماع والمشافهة         

   "2تخفيفاً على العبادوالصوتية التي أباح اهللا بها قراءة القرآن تيسيراً واللغوية 

لكريم بلغة العرب، وكان العرب متعددي اللهجات واللغات، كيـف  أنزل اهللا عز وجل القرآن ا     قد  ل
، والتـي تختلـف عـن       ا الخاصة به  ا ولهجته اال يكون هذا وهم قبائل شتى، لكل قبيلة منهم لغته         

لهجات القبائل األخرى، في طريقة أدائها ونطقها للكلمات، وفي مخارج الحروف ونبرات بعـض      
 تنـضوي تحـت     ، على الرغم أنها   3الترقيق والتفخيم األصوات وفي إمالة بعض الحروف أوفي       

لذلك فقد رحم اهللا عباده وخفف عـنهم، بـأن   ؛ يوحد بينها اللسان العربي الفصيح   راية العروبة، و  
ليتمكنوا من قراءته وتـدبر     ؛  م، فأنزله على سبعة أحرف    أنزل القرآن الكريم على ما يوافق لغاته      

إن هذا القرآن ُأنـزل علـى       " : ال صلى اهللا عليه وسلم    ق،وشرائعه وقوانينه معانيه، وفهم أحكامه    
   "4سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه

إال بهـا،   انهم إال عليها، وال يتيسر نطقهم       كلف اهللا العرب مخالفة لغاتهم التي ال يستقيم لس        ول" إذ  
        تضي درء الحرج   سر اإلسالم وسماحته، التي تق    لشق عليهم ذلك غاية المشقة، ولكان ذلك منافياً لي

الكريم على   قراءة القرآن إلى  على اختالف لهجاتها،    ذهبت القبائل    ولو،     "5والمشقة عن معتنقيه  
كما يتعسر علينا نحن أن نتكلم مثالً بلغة بعض القبائـل فـي الـسودان                ر ذلك لتعس؛  وجه واحد 

تلـك  لذلك كانـت  ؛ ة بهيئته اللغوية الخاصالصومال، وإن جمع بيننا اللسان العربي، فلكل منا ب      وأ
من مظاهر رحمة اهللا الواسـعة       ، ومظهراً تيسير والتهوين على األمة   ن أبواب ال   م اًباب  القراءات

  .وسماحة الدين الحنيف

                                                
 3م، ص1980، دار الكتب العلمية: ، بيروتمنجد المقرئين ومرشد الطالبين: ابن الجزري، محمد بن محمد 1
 309م، ص1978، دار الكتب الثقافية: ، الكويت1، طالعربيوالقراءات في النحوأثر القرآن : اللّبدي، محمد سمير 2
  163م، ص2007، 2، طالعرض الجديد ألحكام التجويد: مهنا، محمد عبد الكريم وآخرون 3
  )1936(حديث رقم ) 48(باب ) صالة المسافرين وقصرها(كتاب / أخرجه مسلم في صحيحه  4
  1/16، المرشد في علم التجويد: العقرباوي، زيدان محمود 5
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وال شك أن القبائل كانت ترد على النبي صلى اهللا عليه وسلم وكان يترجم لكل أحد بحسب لغته                   "
لغته كذلك وكان يفخم لمن لغته كذلك ويرقق لمن لغته          فكان يمد قدر األلف واأللفين والثالثة لمن        

واقتدى الصحابة به صلى اهللا عليه وسلم، فقرؤوا القرآن وعلّموه           ، "1كذلك ويميل لمن لغته كذلك    
 باهتمام كبير ودقة متناهية فـي       -كما كان يفعل صلى اهللا عليه وسلم      -على اختالف لغات العرب   

  تلك القـراءات   ونقل التابعون عن الصحابة    ،كلمة وأخرى حكامه وعدم الخلط بين     حفظ كلماته وأ  
 كرسوا حياتهم وقصروا جهودهم على قراءة القرآن وإقرائه،         "ن جماعة منهم  بدقة وإحكام، حتى إ   

وتعليمه وتلقينه، وضبط ألفاظه وتحرير قراءاته وتحقيق رواياته حتى صاروا فـي ذلـك أئمـة                
   "2يقتدى بهم ويرحل إليهم ويؤخذ عنهم

، أي حتى ال يظـن   "3دفعاً لالختالف في القرآن "؛ ظهر مصطلح علم القراءات القرآنيةهنا  ومن  
علـى   من اآلية، فالقراءات أحدهم أن قراءة فالن تختلف عن قراءة فالن من حيث المعنى المراد          

منها تؤدي معنـى    واحدٍة   فكل   الرغم من تعددها إال أنه ال تناقض وال تضاد بين قراءة وأخرى،           
مـع كثـرة   ودليل قاطع على صدق ما جاء به النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم إذ ه     ، وهذا   اًواحد

يقـول   ،4الروايات والطرق لم يتطرق إليه تناقض وال اختالف، بل كان يصدق بعـضه بعـضاً              
رياً كَان مِن عِندِ غَيرِ اللّهِ لَوجدواْ فِيهِ اختِالوأَفَال يتَدبرون الْقُرآن ولَ{: تعالى   )82: النساء(}فاً كَثِ

ه إال ولـه    أنزله في كتاب   و في هذا الوجود أ    ما من شيء أوجده اهللا تعالى      أن   ،من الجدير بالذكر  و
التخفيف علـى  والتسهيل و غير ما قدمنا من سبب التهوين القراءات القرآنية  حكمة، والحكمة من    

زيد فـي قـوة   ت هي في تعددها  و ،ن وتدبر معانيه  في تالوة القرآ   اً جمالي اًأن فيها تنويع  : هياألمة  
ـ  ،ساعد في الكشف عن بعض المعاني المقصودة فـي اآليـات           وت ،إعجاز القرآن الكريم   ؤدي وت

 يدل على اهتمـام المـسلمين       تعددها أيضاً و ،ألحكام الفقهية المأخوذة من النص    أحياناً إلى تعدد ا   

                                                
  15ص، منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 1
  1/17، المرشد في علم التجويد: العقرباوي، زيدان محمود 2
  15ص، منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 3
  1/47، النشر في القراءات العشر: ابن الجزري 4
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دليل قاطع على صدق ما جاء به        إلى كونها  إضافة   ،عبر العصور بهذا القرآن، فلكل لهجة قراءة      
  .1النبي صلى اهللا عليه وسلم

وقد مرت القراءات القرآنية بأدوار مختلفة، وبمراحل عديدة حتى استقرت إلى مـا هـي عليـه              "
 ، "2اآلن، علماً من علوم القرآن ومجاالً من مجاالت الدراسات النحوية واللغوية بـصورة عامـة     

 تساعدنا في الكشف    فهي صلة وثيقة بالقرآن الكريم،   من  ا  لهلما  ؛   الهامة فعلم القراءات من العلوم   
عن بعض المعاني المراد بها في اآليات القرآنية، بل إن علم القراءات يوقفنا على سر من أسرار                 
كتاب اهللا عز وجل، وجانب مهم من جوانب إعجازه، فتنوعها وتعددها ال يؤدي إلى تغييـر فـي       

 ،   على تعـددها   -كما يظن البعض  -ال يتغير و القرآني معناه واحد ال يتبدل    معنى اآليات، فالنص    
وبدون علم القراءات يخفى على الباحثين والدارسين في كتاب اهللا عز وجل، كثير من المعـاني                

تنوب منابها فيما تعطيه من المعـاني       و، فكل قراءة قد تسد مسد آية        آنية التي تتعلق باختالفها   القر
  .3 ترشد إليه من الهداية والرشادواألحكام، وفيما

أثر القراءات القرآنية واضح وملمـوس فـي جوانـب           "ال يفوتنك في هذا المقام أن تعرف أن         و
لذا ؛  وعلم البالغة  ولفقه وفي علم النح   كثيرة ومتنوعة، فللقراءات القرآنية أثرها في التفسير وفي ا        

تفـسيره   وقراءات بل إن المفسر الذي يخل     كتاب من كتب التفسير من الحديث عن ال        وال يكاد يخل  
من الحديث عن القراءات يفوته كثير من الفوائد المترتبة على اختالف القراءات بل تعد القراءات               
القرآنية مصدراً من مصادر التفسير في القرآن الكريم، فكم من قراءة فـسرت قـراءة أخـرى                 

منـسجم   ومن التناقض والتضاد، بل ه    ووضحت معناها، والقرآن الكريم على كثرة قراءاته خال         
   ."4متسقة آياته وجمله وكلماته

                                                
  1/47، النشر في القراءات العشر: ابن الجزري: ينظر 1
  10 ص،تبصرة المريد في علم التجويد: أبوسليمان، صابر حسن 2
جامعة النجاح  / أثر اختالف القراءات القرآنية في الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز وجل: الجمل، عبد الرحمن 3

  286، ص18مج ، 1العلوم اإلنسانية،عدد/لألبحاث
  286، ص18مج ، 1عدد، المصدر نفسه 4
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بل إن العلماء المحدثين لـم يهتمـوا     ترتبط القراءات القرآنية ارتباطاً وثيقاً بعلم الوقف والوصل،       
ثـر فـي    أ لها، ف  "1 اهتماماً كبيراً، ألنهم عدوه جزءاً من علم القراءات        "علم الوقف   بالحديث عن   

 فقد يكـون الوقـف علـى       حكم الوقف يختلف باختالف القراءة،    لوقف وحكمه، إذ إن     بيان نوع ا  
 لى صـلتها  عمما يدّلو ،ممنوعاًو قراءة أخرى جائزاً أعلى و،واجباًعلى قراءة ما الكلمة القرآنية   

 ال يقوم بالتمام إال نحـوي عـالم بـالقراءات عـالم بالتفـسير       ":  ما قاله ابن مجاهد    الوقفعلم  ب
   ".2الم باللغة التي نزل بها القرآن وتلخيص بعضها من بعض عوالقصص 

فالوقف  ،إن الختالف القراءات أثراً على الوقوف من ناحية المعنى        ": لعلي أستطيع بذلك أن أقول    
  ية فيها وجه من وجوه القراءات فعليـه أن         كريم آ  فإذا ما قرأ قارئ القرآن ال      ،ةتابع للقراءة المتلو

االئتنـاف  وألنه بـالقطع أ   ؛  تبعاً لذلك الوجه من القراءات     ،مواطن الوقف فيها  يراعي في قراءته    
لـذا   ؛ "3يكشف عن معنى لآلية التي يتلوها مغايراً للمعنى الناتج عن مراعاته للقـراءة األخـرى             

جـم  مع(التـي وردت فـي    ، المختـارة  بدراسة بعض النماذج القرآنية   ان هذا االختالف  بيآثرتُ  
في بيـان نـوع     التي تبين أثر القراءات     و ،موضع الدراسة ) نل اإلجباريي الوصومواضع الوقف   

  : تمثَّلت بـو ،المعنىو من ناحية اإلعراب الوقف

ذُنِ              {: تعالىقوله   ذُن بِـاألُ  وكَتَبنـا علَـيهِم فِيهـا أَن الـنفْس بِـالنفْسِ والْعـين بِـالْعينِ واألَنـف بِـاألَنفِ واألُ
ــس ــهِ فَه    وال ــصدقَ بِ ــصاص فَمــن تَ ــروح قِ ج ــسن والْ ــم       ون بِال ه ـــئِك ــه فَأُولَ ــزلَ اللّ ــا أن ــم بِم ــم يحكُ ــه ومــن لَّ ــارة لَّ كَفَّ

ون4}45{الظَّالِم  

هم يخالفون ذلـك  وألن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس         ؛  هذه اآلية مما وبخت به اليهود     
  تعـالى  فوصـفهم اهللا   ، إلى الدية  يعدلون ف ،يفضلون بني النضير على بني قريظة      و ،عناداًوعمداً  
 ،لم ينصفوا المظلوم من الظـالم     و ،عناداًونهم جحدوا حكم اهللا قصداً منهم       الكافرين أل والمين  بالظ

                                                
  155، ص31، مج4ج ،وكتب الوقف واالبتداء وعالقتها بالنح: العمر، أحمد خطاب 1
  32، صالقطع واالئتناف: أحمد بن محمد، النحاس 2
  340م، ص2006، دار السالم: ، مصر1، طالوقف واالبتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم: صالح، عبد الكريم 3
  152المائدة، ورقمها في المعجم موضع الدراسة  4
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عدلوا إلى ما اصـطلحوا     وكما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن           
  .1 اإلشهاروه من الجلد علي

ن ( و) بالنفس(نا بعد الذي أسلفنا إليك أن نبين لك حكم الوقف على            يهموتلـك األوجـه    ،)بالـس  
هل يختلف نوع الوقف على الموضـعين المـذكورين بـاختالف           و ، في قراءة هذه اآلية    الواردة

  .القراءة؟ هذا ما سنعرفه بعد االطالع على القراءات القرآنية لها

الـسن  واألذن بـاألذن    واألنفَ بـاألنف    والعين بالعين   و(: ابن عامر و وعمروأبوابن كثير   قرأ  " 
قـرأ  و ،حمزة جميع ذلك بالنصب   وعاصم  وقرأ نافع   و ،رفعاً) الجروح( كلها بالنصب و  ) بالسن  

  ."2الكسائي كلها بالرفع

: وقف على قولـه ) روحالجوالسن واألذن واألنف  والعين  ( فَمن قرأ برفع     ،أما فيما يخص الوقف   
الـنفس  : ألن المعنـى قلنـا لهـم      ؛  )أن النفس (ه عطفها على محل      وحجته في هذا أنَّ    ،3)بالنفس(

رفعهـا   وأ ،)الحمـد هللا  ( كتبت: رفعها على أن الكتابة تقع على مثل هذه الجمل تقول          وأ ،بالنفس
" ن الكـسائي    إ:  وقيل ،4بالعينالعين مفقوءة   وأن النفس مقتولة بالنفس     :  وتقديره ،على االستئناف 

 ،لم يجعله مما كُتب عليه فـي التـوراة        و ،إلى آخر األسماء مما قبله    ) والعين بالعين (: قطع قوله 
ألنـه  ؛  )والعـين بـالعين   (:  فعلى قراءته يبتدأ بقولـه     ،)أن(ألنه لم يدخله في عمل      ؛  فلذلك رفعه 

ألن المضمر في   ؛  طف على المضمر في النفس    الع رفعها ب  وأ ، "5ابتداء شريعة و ،استئناف إيجاب 

                                                
  2/64، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، اسماعيل بن كثير 1
، مؤسسة الرسالة: ، بيروت2سعيد األفغاني، ط: ، تحقيقحجة القراءات: أبوزرعة نجلة، عبد الرحمن بن محمد،ابن ز 2

  2/191، النشر في القراءات العشر: ابن الجزري: ينظر  /226-225م، ص1979
  92، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 3
محيي الدين : تحقيق، مج3،حججهاوعللها ووجوه القراءات السبع الكشف عن : القيسي، محمد مكي بن أبي طالب 4

 ،2ط، مج16 ،التفسير الكبير : محمد بن عمر بن حسين القرشي،الفخر الرازي: ينظر / 1/409، م1974، رمضان
  12/7، دار الكتب العلمية: طهران

: ، جدة1ط، أيمن رشدي سويد: تحقيق ،مج2، التذكرة في القراءات الثمان: طاهر بن عبد المنعم الحلبي، ابن غلبون 5
  2/316، م1991، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن
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 والعـين معطوفـة علـى    ،أن النفس مأخوذة هي بالنفس  :  ويكون المعنى  ،النفس في موضع رفع   
      .)بالنفس(:  فعلى كل الوجوه يتعين الوقف على قوله،أياً يكن من أمر إعرابهاو ،1)هي(

حجته في هـذا أنهـا   و ،2)بالسن(لى  وقف ع  ،فع فقط ربال) الجروح(خَص  ومن قرأها بالنصب    و 
 فيكون إذا قطعته مما قبله ليس مما كُتب         ،خبره) قصاص( و ،على االبتداء والقطع مما قبله    "رفع  

إنمـا رفـع   : قيلو...استئناف شريعة ألمة محمد صلى اهللا عليه وسلم        و إنما ه  ،عليهم في التوراة  
 ،3)بـالنفس ( الذي فـي     ،المرفوععطفه على المضمر    :  وقيل ،)النفس(ألنه عطف على موضع     

ألن خبره مخالف لخبر     ،ألنه مروي عن النبي عليه السالم     و للعلل التي ذكرناها     ،واالختيار الرفع 
قوي من  ) الجروح( فالرفع في    ،لمخالفة إعراب ما بعده إعراب خبر ما قبله       و ،ما قبله من الجمل   

أيـضاً قـوي    و فه، الكالم ببعض واتصال بعض  ، والنَّصب قوي من جهة المعنى     ،جهة اإلعراب 
  ".4عليهم في التوراة مما كتب و فنصبته فه،إذا عطفته على ما قبلهو ،مختار

جعلهـا  و) أن(ألنه أشركها كلها في نصب      ؛  فال يبتدئ بشيء منها   "  ،أما من قرأها كلها بالنصب    
ـ  ،6)بالسن( و) بالنفس( ال يقف على الموضعينو ، "5مما كُتب عليهم في التوراة     متـصل  الكالم ف

ألنـه محمـول فـي      "؛  اختيار الجماعة ورأي الجمهور   وهو ،العطف فيه معنى الشراكة   و عضهبب
 ومحمول على أنه كلـه      ،غير منقطع بعضه من بعض     ،اتصال بعض الكالم ببعض    النصب على 

  ".7 مكتوب في التوراة

إن و فإن شئت رفعت     ،يءال يغيران معنى اآلية في ش      ،النصب سيان و أن الرفع    ،نلحظ مما سبق  
ال اختالف تنـاقض    تغاير،  واختالف تنوع   وفاالختالف ه ، إن كان هناك اختالف   و، شئت نصبت 

ا أن التغيير الوحيد الـذي يطـرأ   إلّ ،دقة معانيهو على إعجاز القرآن الكريم     دليٌل  قوي  وتضاد،  و
  .اختالف نوع الوقف نتيجةً الختالف القراءات في اإلعرابوفقط ه

                                                
دار الحديث، : القاهرة، 2عبد الجليل عبده شلبي، ط:  تحقيق،مج5، معاني القرآن وإعرابه: اسحقو أب،إبراهيمالزجاج،  1

  2/179، م1997
  92، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 2
  أن النفس مقتولة بالنفس: والتقدير) مقتولة(مر المرفوع هو المض 3
  410-1/409، حججهاوعللها والكشف عن وجوه القراءات السبع : القيسي، محمد مكي 4
  316-2/315، التذكرة في القراءات الثمان: بن عبد المنعمطاهر ، ابن غلبون 5
  92ص، منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني: ينظر 6
  1/410، حججهاوعللها والكشف عن وجوه القراءات السبع : القيسي، محمد مكي 7
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لم يشرن لعالمة الوصل على الموضـعين       ) طدت طدع 2طق   ( أن إلىنه ال يفوتني أن أشير      بيد أ 
هي القراءة التـي اختـارت نـصب        و ،مع العلم أنهن على قراءة حفص عن عاصم        ،المذكورين

على اعتبـار أن الكـالم موصـول ببعـضه الـبعض       )الجروحوالسن واألذن واألنف  والعين  (
 ،أنه ال يشكل على القارئ للنصب      فلعله من باب     ، الذي حال دون ذلك    ال أدري السبب  و ،بالعطف

  .ربما لطول الكالم وأ

فعلـى القـارئ أن      ، فهذا ال يعني أنهن يجوزن الوقف على كال الموضعين         ،مهما يكن من أمر   و
المعطـوف  وف  وعطمكـال  ،يكون مدركاً أن أي موضع يفصل فيه بين متعلقات الجملة الواحـدة           

 .يتعين فيه الوصل ،عليه

ما هذا إال للتَّمييز بين     و ، وهذا ما تميل إليه الباحثة     ،فقد منعت الوقف على الموضعين    ) 1طق( أما
  ما بعدهما   فمن رفع  ،فقد تبين لك أن اختالفهم في القراءة أدى إلى اختالف نوع الوقف            ،القراءات

  ما بعـدهما بصمن نَو ،هم في التوراةعلى اعتبار أن ما بعدهما ليس مما كُتب علي  ،وقف عليهما 
أضف إلى ذلـك     ، على اعتبار أن كلها مما كُتب عليهم في التوراة         ،وصل الكالم ببعضه البعض   

  . اآلياتالمقصود منبعاد السامع عن أي لبس في فهم ضرورة الوصل إل

ر إ{:  منها قوله تعالى، تزيد األمر وضوحاً،وِلنأِت لك على نماذج أخرى    نَـذِيراً  ِنَّا أَ شِرياً وب قاكَ بِالْحلْنس
  1}119{والَ تُسأَلُ عن أَصحابِ الْجحِيمِ

 )ال تـسأل  و(وقف كاٍف على قراءة من قـرأ         وفه ،اختلف باختالف القراءة  ) نذيراً(فالوقف على   
 معنـى    وفي النهي  ،يعقوبوهي قراءة نافع    و )تَسأْلال  (  هكذا ،ى النهي جزم الالم عل  وبفتح التاء   

 وليس بوقـف    ،أي ال تسأل يا محمد عنهم فقد بلغوا غاية العذاب          ،التعظيم لما هم فيه من العذاب     
  وهذا ما أومـأت إليـه      ،3)تُسأل(هكذا   رفع الالم وبضم التاء    ،2لمن قرأها على النفي بمعنى ليس     

                                                
  )22(البقرة، ورقمها في المعجم موضع الدراسة  1
عاصم وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر وابن (وهي قراءة باقي العشرة من القراء،كـ 2

  )هشام
، النشر في القراءات العشر: ابن الجزري :ينظر / 87، صالحجة في القراءات السبع :ابن خالويه، الحسين بن أحمد 3
الكشف عن وجوه القراءات السبع : مكي القيسي /41، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني  /2/166
  1/262، حججهاوعللها و
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اً علـى  في موضع حال معطوف) ال تُسألو(ألن ؛  إذ منعت الوقف على الموضع المذكور  ،)1طق(
المعطـوف   و أذيهاوال يحتمل الفصل بين الحال و ،غير مسؤولو:  وتقدير الكالم،)نذيراًوبشيراً  (
  .عدم فصله عن بعضه البعضولذا تعين على القارئ وصل الكالم ؛ المعطوف عليهو

تسأل ضم التاء من    ( هيوالثانية  على القراءة   ) نذيراً(إذا كان الوقف يمنع على      : لسائل أن يسأل  و
نفـسها   تسير على القـراءة      علماً أنها    ،الوقف عليه )  طدت طدع  2طق( فَِلم لم تمنع     ،)رفع الالم و
   قراءة عاصم؟هيو

تكـون  و أحدهما أن ترفع علـى االسـتئناف      : 1فيها وجهان ) ال تُسأل (أن جملة    وجواب ذلك ه  و
الكالم على هـذا    و ،هم ب لست تؤاخذ و وولست تسأل أ   وسأل أ لن تُ ومنقطعة عما قبلها على معنى      

ذهبن إلـى   )  طدت طدع  2طق( لعلَّو ، كافياً )نذيراً(يكون الوقف على    و ، عما قبله  التقدير منقطع 
  .منع الوقف على الموضع المذكور عندهناإلشارة ل مهذا الوجه اإلعرابي فكان سبباً لعد

إنـا  : موضع حال من قولـه في ) ال تُسأل ( أن تكون جملة   وهوليه   اإلشارة إ  فقد تمت : اآلخرأماو
إنـا  :  ويكون تقدير الكـالم ،)نذيراًوبشيراً (فيكون منصوب المحل معطوفاً على  ،أرسلناك بالحق 
 فكان هذا الوجه سـبباً لمنـع        ،غير مسؤول عن أصحاب الجحيم    و، نذيراًوبشيراً   أرسلناك بالحق 

  ).1طق( الوقف على الموضع المذكور عند

     غير المعنى الذي أفادته القراءة األخرى       لكل قراءة تلحظ مما سبق أن اختالفها أدى إلى   و ، معنى
 ما دام الكل نـازالً مـن   ال ريبوال يوقع في شك    " هذا االختالف و ،حكمهواختالف نوع الوقف    

أكبر دليل على صـدق القـرآن الكـريم          فتعددها   ،تضادواختالف تناقض   وليس ه و ،" 2عند اهللا 
  .إعجاز نظمهو

:  نأخذ قوله تعـالى    ،بشكل أكبر ) الوصلوالوقف  (أهمية صلتها بعلم    وقراءات  يتضح أثر ال  كي  لو
}    ا بِالْغُدفِيه لَه حبسي هما اسفِيه ذْكَريو ع ذِن اللَّه أَن تُرفَ آصالِو فِي بيوتٍ أَ جارة ولَا بيـع  } 36{والْ رِجالٌ لَّا تُلْهِيهِم تِ

ب فِيهِ الْقُلُوب والْأَبصارعن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَ خَافُون يوماً تَتَقَلَّ كَاةِ يإِيتَاء الزلَاةِ و3}37{امِ الص  

                                                
  41، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 1
  1/180 ،هـ1362، فيصل عيسى الحلبي: مصر، 2ط، مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم، يالزرقان 2
  )511(النور، ورقمها في المعجم موضع الدراسة  3
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عدمه بناء على القراءات الواردة في كلمـة                      ون الوقف   مختلف فيه بي   )اآلصالو(: فقول اهللا تعالى  
ابـن  و بكـر  أبـي  هي قراءةو-)يسبح( اعله هكذابفتح الباء على ما لم يسم ف هاقرأمن   ف ،)يسبح(

علـى هـذا   و ،)تلهـيهم رجال ال ( :  بقوله وابتدأ، وقفاً تاماً  )اآلصالو (: قف على قوله   و -عامر
  جملـة  تكـون و ،مقـام الفاعـل   ) يسبح له فيهـا   (: من قوله ) له( يقوم الجار والمجرور     التقدير

صـفتهم كـذا     رجال: الذي يسبح؟ فقيل  و ه من:  في جواب سؤال مقدر    مفسرة للفاعل  )...رجال(
ـ و )رجـال ( وألن فاعل يسبح ه؛ )اآلصال( أما من قرأها بكسر الباء فال يقف على          ،...كذاو  وه

  .1ال يجوز فصل الفعل عن فاعلهو ،تمام الكالم

خشية فـصل الفعـل     ؛  )واآلصال( : منعتا الوقف على قوله   )  طدع 1طق (من الجدير بالذكر أن   و
لم تشيرا لعالمة منع الوقـف علـى الموضـع      )  طدت 2طق( بيد أن    ،)رجال(عله  عن فا ) يسبح(

لكـون   فربمـا   ،ال أعلم السبب الذي حال دون ذلك      و ،علماً أنهما على قراءة كسر الباء      ،المذكور
 ،استئنافية على تقدير فعل محذوف    ) رجال ال تلهيهم  ( على اعتبار أن جملة   وأ ،الموضع رأس آية  

لـى تعلقـه بظـاهر موجـود ال     و إذ اَأل، فلستُ أتَّفق معهما في هذا،إن صح ذلكو ، لهأي يسبح 
  .بمضمر محذوف

 تبعاً لتعلق   ،حكمه على الكلمة القرآنية   وما للقراءات من أثر في تحديد نوع الوقف         لقد بان   هكذا  و
الـدوال  األمثال  من  لوال مخافة اإلطالة لسقتُ     و ،المعنىوالكالم الموقوف عليه بما بعده في اللفظ        

  . وِقس على هذه النماذج نظائرها، وكفاك ما أمليته عليك،على ذلك

  

  

  

  
                                                

، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: ينظر / 501، صحجة القراءات: أبوزرعة ابن زنجلة، عبد الرحمن بن محمد،1
النشر في القراءات : ابن الجزري  /2/139، حججهاوعللها ولكشف عن وجوه القراءات السبع ا: مكي القيسي / 3/305

  2/191، العشر
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  الفصل الثالث

  )دراسة تطبيقية ( والمحاذير المترتبة على تركه اإلجباريموجبات الوقف 
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  : تمهيد

 من معجـم عالمـات الوقـف         للوقف اإلجباري  منتقاةنصوصاً   في هذا الفصل  اختارت الباحثة   
 ،اختالفه بين أهل التأويـل    ولتفسير  لو ، لألحكام النحوية وقواعدها    ما تاثبغاية إ ؛  موضع الدراسة 

 وفبالنح"  ،في القرآن الكريم  ) الوقف والوصل ( في علم    من أثر واضح   ،غيرهما من علوم اللغة   و
ـ  لذا؛   "1مراميهاو  مدلوالتها إدراكوالمفسرون في توضيح آيات اهللا      واستعان التفسير    ن كـان    فم
 عرف مواطن الوقوف الصحيحة والتي تكون عوناً للقارئ فـي فهـم             ، واللغة وعنده إلمام بالنح  

  .المعنى

 ظهرت عليها عالمات الوقف فـي وسـط   ،المنتقاةغير أنه ال يفوتني أن أذكّر أن هذه النصوص  
 فلم ترصد عالمـة     )طدع(أما   ،2)2 طق 1طق( واضحاً عند  وا ما يبد  هذو ،على رؤوسها واآليات  

) طـدت (أما  ، لكنها رصدت عالمة الوصل اإلجباري عليها     و، الوقف اإلجباري على رأس اآلية    
لعلها بهذا ذهبت مذهب من أخذ بـسنية        و ، على رأس اآلية   وصل و أ  أي عالمة وقف   فلم ترصد 

ها يعـرف بداهـة أن      فمن يقرأ في   - في الفصل السابق   اتَّضحكما  - مطلقاً الوقف على رأس اآلية   
هـذا إن دلَّ    و ، دون الحاجة إلى وضع عالمة وقف عليها       ،ارأس اآلية موضع وقف فيقف عنده     

       الوقـف علـى رؤوس        )  طدع 2 طق 1طق(على شيٍء فإنما يدل على أن ن يرى أناتَّبعن نهج م
ـ و على اعتبار تعلق اآليتين ببعـضهما لفظيـاً        ،اآلي كحكم من وقف على وسطها      أمـا  ،اًمعنوي 

  .فال) طدت(

 هي فقط التي يجـب   ليست،عالمات الوقف المرصودة في القرآن الكريم     أن ،من الجدير بالذكر  و
؛ علـى مواضـع منتقـاة     وضعت   لكنها   ، فرموز الوقف لم توضع على سائر المواطن       ،التقيد بها 

 موضع تعلـق  وضعوها على كل ولو ،ما إلى ذلكو اختالف تفسيرو من إعراب لكثرة اللَّبس فيها  
أن يتحرى المعنى قـدر اسـتطاعته       لذا على كل قارئ      ؛ لكثر ذلك وشوش على القارئ     ،بما بعده 

 بهـا   لتزاماالما  و؛  يقيس قراءته على ما وضع له من رموز الوقف في بقية المصحف الشريف            و
 ، الوقف فالقراءة الصحيحة واألخذ بمواضع    ،إال لتزيده تدبراً وتفكراً وغوصاً في معالمه وأسراره       

                                                
 273، صالعربيوالقراءات في النحوأثر القرآن : اللّبدي، محمد سمير 1
 )217، 214(اآليات رقم ، ينظر المعجم موضع الدراسة 2
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 ؛  وهذا الفهم يؤدي بدوره إلى شدة التعلق والشغف بالقرآن الكـريم           ،واضحان إلى فهم سليم     ؤديي
واختالف العلماء في حكم الوقف بناء علـى        ،لمعانيه الصادقة وكلماته المالئمة لكل زمان ومكان      

والعياذ -ة القرآنية اختالف المعنى في اآلي   ال يعني ذلك    ،  التفسيرية واختالف تقديراتهم اإلعرابية أ   
  . وإال فال،اً فالمعنى دائماً يبقى واحد-باهللا

 الوقـوفَ  التي توجب القـارئ      ، أهم القواعد والعلل    بيان -أيضاً- في هذا الفصل    الباحثة تارتأو
 ، تـم الوصـل    و مع بيان المخاطر اللغوية المحتملة فيما ل       ،لى مواضع معينة في القرآن الكريم     ع

 ، موضـع الدراسـة    اختالف الطبعات  على   ) اإلجباري الوقف(ء مواضع   وكل هذا كان باستقصا   
 صـلة وثيقـة بعلـم    و وما ذلك إال ألن للنح،فجاء هذا الفصل مشبعاً بالتعليالت النحوية واللغوية   

   . في القرآن الكريم )الوقف والوصل(

بغـي   ين للوقف اإلجباري موجبات ومحـاذير    كان   ، ولكل علة جواب   ،لكل سبٍب مسبب  فلما كان   
تتضح الصورة أثناء القراءة فـي فهـم المعنـى          ِل و ،حتى ال يختلط الحابل بالنابل    ؛  عليها الوقوف
بتلك المعـاني   ،متعبدةً رةًفكِّتم معبرةً  قراءةً ،هذه الموجبات وتلك المحاذير    نرقبه من    امف ،المرجو 

 ، عربي مبين وفـصيح    اب ُأنزل بلسان   فالقرآن كت  ، واإليحاءات الرصينة  اللطيفة واألسرار البليغة  
 ويأبى ضـميرها البيـاني أن يـشوه جمـال     ،ق كّل كالم جميل  تعش "  فصيحة والعرب أمة بليغة  

اإلحاطـة ِبِعلَِلـه    باتّباع  مواضـع الوقـف و     ، بد من الحفاظ على هذا الجمال       لذلك ال  ، "1الكلمة
  .  والمحاذير المترتبة على تركه،الموجبة للوقف

 تعلـيالً منّـا   ،هاإدراجو تم رصدها   ،المحاذيرو إلى أن هذه الموجبات      شيرلعلَّ من الواجب أن أُ    و
 ،الطبعـات موضـع الدراسـة    عند على سبب إدراج عالمة الوقف اإلجباري على ذلك الموضع    

  . ما سنمثِّله لك في هذا الصدد-هنا–حسبنا و ،منهم من يعارضهاوفمنهم من يوافقها 

 التـوهم  و دفعاً ِللَّبس أ؛ جيء بهمحاذير في أن الوقف اإلجباريتتلخص هذه الموجبات وال  ف ،بعدو
 أن  ، والمتـدبر بتالوتـه     الكريم على قارئ القرآن   لذا تعين    ؛المقصود من اآليات  في فهم المعنى    

                                                
  17ص، م2000دار الشروق، : ، عمان1، طبيأساليب التعبير األد: السعافين، إبراهيم  وآخرون 1
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لئال يؤدي الوصل معنـى آخـر يتَوهمـه الـسامع       ؛  وضع المشار له بالوقوف عليه    يقف عند الم  
  : علٌل شتى أجملها في ما يلي  ولهذا الوقف ،القارئوأ

  دفعاً لتوهم أن يكون ما بعد عالمة الوقف صفة لما قبلها: أوالً

 ويحقق  ، بمعنى جديد يناسب السياق    ، المتبوع 1سببي و أ ،تابع يكمل متبوعه  " : هوالنعت  والصفة أ 
هـذه  :  قولك مثال ذلك،حهالتبين أحواله وتوض؛ وتُُذكر بعدهي أنها تكملة السم معين  أ ،"2الغرض

لوالها لَما أدركنـا    و ،وضحتهو) شجرة( نعت خصصت متبوعها  ) كبيرة( فتلحظ أن    ،شجرة كبيرة 
تأثيرهـا واضـح    و ،لجمال في العبارة اللغوية    وهي من مناحي ا    ،وخصائصها ماهية هذه الشجرة  

 ،الجملـة   فـي  اإلبهام والغموض  فهي تأتي إلزالة     ،ي فهم الجملة بطريقة مفصلة واضحة     وبين ف 
هـذه  :  فـإذا قلـت   ، يؤدي معنى آخر   قطعه عنها و ، يؤدي معنى  بهاالسابق للصفة   وصل الكالم   فَ

لذلك ال بـد مـن      ؛  قد تكون صغيرة  و فقد تكون كبيرة     ،هاصفتلَما أدرك السامع     ،وقفت شجرة و 
؛ اآليـات إليه   ولذي تصب  وا ،للوصول إلى المعنى المراد   ؛  مراعاة هذه المواطن في القرآن الكريم     

  .يتوهم القارئ خالف ما يعتقده المسلم في قرارة نفسهلئال 

آ و( :  قوله تعالى   مثال ذلك و خـادِعون  )8( م بِمـؤمِنني هم ما و بالْيومِ اآلخِرِومِن آلناسِ من يقُولُ آمنا بِ ي
ا يمو مهإلَّا أَنْفُس ونعخْد ا يوا ومنآم والَّذِين َونارع3)9(ش  

إجحـادهم  ويخفون كفـرهم    و يظهرون إيمانهم    ، هذه اآليات أن المنافقين    يخبرنا اهللا عز وجل في    
 فـاهللا   ،هم ال يـشعرون   ولكنهم ال يخدعون إال أنفسهم      و ، معتقدين أنهم بذلك يخدعون اهللا     ،بالدين

لتغيـر  ؛  تم الوصل وإذ ل  ،)بمؤمنين(  يةاآللذا تعين الوقف على رأس      ؛  4تعالى عالم بنية كل عبد    
ـ ) يخادعون اهللا (: قوله وأوهم أن    ،ةمعنى اآلي   ،تنـاقض ظـاهر   و وهذا محال    )بمؤمنين(صفة ل

                                                
/ هو االسم الظاهر المتأخر عن الصفة، ويكون مشتمالً على ضمير يعود على المتبوع المتقدم على الصفة :  السببي 1

  3/437دار المعارف، : ، مصر4ط، مج4، الوافيو النح: حسن،عباس: ينظر
 3/437المصدر نفسه،  2
، 157، 135رقم ( وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة /  )4 (ع الدراسة موضمعجمالبقرة، ورقمها في ال 3

170 ،171 ،208 ،245 ،283 ،289 ،596 ،664 ،729(  
 1/50، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 4
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 من األوس والخزرج  ) المنافقون(  وإنما أولئك    ، بأي حال من األحوال    فالمؤمنون ال يخادعون اهللا   
جـل   يعتقدون أنهم يخدعون اهللا    ،كإخفائهم الكفر والشر  و فبإظهارهم اإليمان    ،هم المخادعون حقّاً  

   .1 وما هم بخادعين له،وعال

صـلت  و وفل ،في اآلية نكرة  ) بمؤمنين(وكلمة   ،الجمل بعد النكرات صفات   أن  ، مما ال شك فيه   و
 ،نتفى الخـداع عـنهم     في )بمؤمنين(:  الجملة صفة لقوله   ألصبحت..) .يخادعون اهللا (: ه تعالى بقول
 عكس  ومراد اهللا جل جالله   - بمؤمن مخادع  و كما تقول ما ه    ، الخداع تقرر اإليمان خالصاً عن   يو

وألن النفي إذا دخل على الموصوف بـصفة ينفـي           -إثبات الخداع لهم  ونفي اإليمان    و وه ،ذلك
 ففـي هـذين     ،2برجـل كـاذب    وما ه و ، بمؤمن مخادع  وما ه : الصفة ويقرر الموصوف كقوله   

ما هم بمؤمنين   (:  فعند قولنا  ،يمان الخداع وتقرر اإل   في كما تن  ،المثالين  تنفي الكذب وتقرر الرجل     
ونثبـت  ) الخـداع (ننفي الصفة وهي    ) بمؤمنين( دون األخذ بعالمة الوقف على      ) يخادعون اهللا   
القـصد فـي    " وإنما العكس فـ     ،المراد في اآلية  و وليس هذا ه   ، المؤمن وإيمانه  والموصوف وه 

 وال يكون هذا المعنى إال بالوقف على        ،قين أولئك المناف  عن" 3اآلية إثبات الخداع بعد نفي اإليمان     
  . لئال يتوهم السامع خالف المرادومنع وصلها بما بعدها من اآليات؛) بمؤمنين(رأس اآلية

كون الجملة الفعلية التـي  تبذا و ،واجب) بمؤمنين(نخلص مما سبق بنتيجة مفادها أن الوقف على         
 وهذا ما ذهبت إليـه  ، لفظي بينها والكالم الذي يسبقها     ال رابط   جملة مستأنفة  )يخادعون اهللا (تليها  

ال أعلـم   و ،عالمة الوقف على الموضع المـذكور      فلم تشيرا ل   )طدت طدع ( أما   ، )2طق 1طق(
ألنهـا لـم ترصـد أي       ؛  لكون الموضع رأس آية   ربما  ف) طدت( أما   ،السبب الذي حال دون ذلك    

كما أشرت إلى ذلك في تمهيد هذا       -ف كامالً على رؤوس اآلي في المصح    وصل   وأعالمة وقف   
بحجـة  " ف ألن تعرية رؤوس اآلي من عالمات الوق؛  أما الباحثة فال تتَّفق معها في هذا      -الفصل

                                                
  1/50، المصدر نفسه 1
تفسير :  بن محمد القميالنيسابوري، محمود بن أبي الحسن: ينظر/ 128، ص105، صالوقف واالبتداء: السجاوندي 2

 / 1/44، م1996، دار الكتب العلمية: ، بيروت1زكريا عميرات، ط: ضبطه، مج6، رغائب الفرقانوغرائب القرآن 
  1/84، القرآن االتقان في علوم: السيوطي

الرحمن من ه امالء ما من ب: العكبري: ينظر / 1/84، اإلتقان في علوم القرآن: السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن 3
 1/10، ت في جميع القرآنوجوه اإلعراب والقراءا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

64

ى رؤوس اآلي سـنة     ألن الوقف عل  ؛  فأمر غير مرِضي  ! أن الوقف على رؤوس اآلي مطلقاً سنة      
 وهـذا يحـدث     ،قد يرى بعضهم الوصل    ف ، وليس ملِزماً  - كما سبق أن بينت    –على بعض اآلراء  

  .لشدة تعلق رأس اآلية فيها بما بعدها؛  "1ما في قصار اآليات والسور وال سيكثيراً

 جوزت أن تكـون جملـة     إشارة منها أنها     )بمؤمنين(ترصد عالمة الوقف على      لم) طدع( ولعّل
ـ من الجملة الواقعة صلة لمن وهي يقول وتك     بدالً" ) يخادعون اهللا ( ن بـدل االشـتمال ألن   ون م

وفي صـاحب الحـال والعامـل فيهـا      " ، "2حال من ضمير يقول    وقولهم مشتمل على الخداع أ    
ول آمنا مخـادعين    وجهان أحدهما هي من الضمير في يقول فيكون العامل فيها يقول والتقدير يق            

ير ومـا هـم     من الضمير في قوله بمؤمنين والعامل فيها اسم الفاعـل والتقـد           والثاني هي حال    
وال يجوز أن تكون الجملة حاال من الضمير فـي آمنـا ألن آمنـا                ...بمؤمنين في حال خداعهم   

كان يخادعون حاال من الضمير في آمنا لكانت محكية أيضا وهذا محـال             ومحكي عنهم بيقول فل   
لكـان  كان مـنهم   ولوجهين أنهم ما قالوا آمنا وخادعنا والثاني أنه ُأخبر عنهم بقوله يخادعون ول           

 ، "3على ظاهره من غير حذف    ونخادع بالنون وفي الكالم حذف تقديره يخادعون نبي اهللا وقيل ه          
مواضـع  أن هذا الموضع ال يشكل على العامة كغيره مـن            وهورأت سبباً آخر     -أيضاً-ولعلّها  

  . فال حاجة لرصد تلك العالمة عليها،الوقف على رؤوس اآلي

 عند  اً الزماً وقفه   نجد ، الوقف في حكم الوقف على الموضع المذكور       إذا عرجنا على آراء علماء    و
 ،وقـف كـافٍ    وابن الجزري    6الداني عندوهو ، للعلل المذكورة أعاله   5النيسابوريو 4يدالسجاون

) يخـادعون اهللا  (واالبتداء  ) وما هم بمؤمنين  ( وومن الكافي الوقف على نح    " : يقول ابن الجزري  
                                                

  92-91، مقدمة التحقيق، صالوقف واالبتداء: السجاوندي 1
  30، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 2
:   ينظر/ 1/10، ت في جميع القرآنه الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءاإمالء ما من ب: العكبري، الحسين بن عبد اهللا 3

طه عبد الحميد طه، :  تحقيق،مج2، البيان في غريب إعراب القرآن: ابن األنباري، عبد الرحمن بن محمد، أبوالبركات
تفسير : النسفي، عبد اهللا بن أحمد /1/54م، 1980، الهيئة المصرية العامة للكتاب: مصطفى السقا، مصر:  مراجعة

دار الكتب : ، بيروت1زكريا عميرات، ط: ضبطه وخرج آياته، مج2، تأويلوحقائق ال النسفي المسمى مدارك التنزيل
 22/ 1م، 1995، العلمية

 128، صالوقف واالبتداء: السجاوندي 4
  1/44، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري، محمود بن أبي الحسن بن محمد 5
  160ص، المكتفى في الوقف واالبتدا: الداني، عثمان بن سعيد 6
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 ، على هذا الموضع    حكم الوقف  وااألشموني فقد فصل  و 2 النحاس أما   ،" 1لئال يوهم الوصفية حاالً   
إن جعل ما بعده استئنافاً بيانياً كأن قـائالً يقـول مـا     ) تام(بمؤمنين  " : حيث قال األخير ما نصه    

ما هم بمؤمنين فقيل يخادعون اهللا وليس بوقـف إن جعلـت            وبالهم قالوا آمنا ويظهرون اإليمان      
 األنبـاري   أمـا  ،"3حال من ضمير يقول   وأ...لجملة الواقعة صلة لمن وهي يقول     امن   الجملة بدالً 

في موضع نصب على الحال     ) يخادعون اهللا   (ألن جملة   " : علَّل ذلك بقوله  و ،فالوقف عنده حسن  
  ."4مخادعين اهللا :  كأنه قال،)هم(من 

 و إليـه النحويـون أ   يعزى إلى مـا ذهـب  ، أن حكم الوقف على الكلمة القرآنية  ،تلحظ مما سبق  
 فمن جعلها متعلقة بما قبلها أجاز       ، للجملة التالية لعالمة الوقف     من وجوه اإلعراب   ،العلماء القراء 

بـاختالف  يختلف  نوع الوقف    في هذا إشارة إلى أن    و ،أجاز الوقف  من جعلها مستأنفة  و ،الوصل
وثيقة التي تربطـه بعلـوم       وإن دّل هذا على شيء فإنما يدل على تلك الصلة ال           ،وجوه اإلعراب 

  .فروعه وأصولهو والنح

عٍ قِبلَـتَهم        (: قوله تعالى نأخذ  ،وللتدليل أكثر  ت الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب بِكُلِّ آيةٍ مـا تَبِعـواْ قِبلَتَـك ومـا أَنـت بِتَـابِ أَتَي لَئِنو 
عٍ قِبلَـةَ بعـضٍ            م الِمِنيالظَّـ مِـن  لَّاً ذك إ إنَّـ الْعِلْـمِ ن بعـدِ مـا جـآءكَ مِـن     بعـت أهـوآءهم مـ   لَـئِنِ اتَّ  ووما بعـُضهم بِتَـابِ

ــ) 145( ــا يعرِفُـــون أبنـــآءهم      ذِالَّـ ــنهم لَيكْتُمـــون احلَـــق وهـــم     وين آتَينـــاهم الْكِتَـــاب يعرِفُونَـــه كَمـ إن فَريقـــاً مِـ
                                  5)146(يعلَمون

 -الظلـم و لعصمته عن الخطأ أ -المراد أمته ويخاطب اهللا عز وجل الرسول صلى اهللا عليه وسلم          
وخوطب النبي صلى اهللا عليه وسـلم   ،لصالة والسالم ما يكون به ظالماً يجوز أن يفعل عليه ا     فال

لئك الظالمين مـن    اع أهواء أو   ويحذّره في هذا الخطاب من اتِّب      ،ألنه المنزل عليه  وتعظيماً ألمره   
 وال  ،اليهود ال تتبع قبلة النـصارى     "فـ   ،دم االنصياع إلى أقوالهم الزائفة     وع ،اليهود والنصارى 

                                                
  1/183، النشر في القراءات العشر: ابن الجزري 1
  48ص ،واالئتنافالقطع : النحاس، أحمد بن محمد 2
  30، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 3
  259، صإيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز وجل: األنباري، محمد بن القاسم 4
 )30 (ضع الدراسة  مو ورقمها في المعجمسورة البقرة، 5
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ال يريـدون التوجـه   و " 1 وهم مع ذلك في التظاهر على النبي متفقون   ،النصارى تتبع قبلة اليهود   
 ؛  بأمر من اهللا عز وجل وهـي الكعبـة         -عليه الصالة والسالم  -ى القبلة التي دعاهم إليها النبي     إل

 ،دين اهللا اإلسالم  لذلك إن اتَّبعت أهواءهم من بعد وضوح الحجة والبرهان بأن القبلة هي الكعبة و             
 ،إنك إذن لمن مرتكبي الظلم الفاحش وهذا مقام ذَم  وتحذير لمن يتَّبعهم ويترك الدليل بعد إنارتـه       

  .2معرفتهم بصحة ما جاء به الرسول الكريموكتاب ثم يستأنف اهللا تعالى حديثه عن أهل ال

وحـسبك   ،)الظالمين( الوقف على رأس اآلية   ) 2طق،1طق( فقد أوجبت    ،أما فيما يخص الوقف   
 ،بما بعـدها خـالف المـراد      ) الظالمين(هل يوهم وصل كلمة     : -في هذا المقام  -ل نفسك أن تسأ 

عنى إذا ما وقفنا علـى هـذه        يم الم  وهل يستق  ؟ويةلغأولئك الذين ليس لهم قريحة      وخصوصاً عند   
  ؟ اآلية بصورة جلية ال غبار عليها ويفهم السامع فحوى،الكلمة

وصلها بما بعـدها     وعدم   ،)الظالمين(أهمية وجوب الوقف على      إذ علَّل لنا     ،رحم اهللا السجاوندي  
بـن  ا  مبتدأ في مدح عبد اهللا     وصفة الظالمين وه  ) الذين(وصل صار    وألنه ل " :  بقوله من اآليات 

 وهـذا  ،5 للظالمينصفة...) الذين آتيناهم(صبحت جملة  أل ، تم الوصل  ول أي   ،" 4أصحابهو 3سالم
آءهم  ذِ الَّ (: قوله تعالى ألن  ؛  محال نأب رِفُونعا يكَم رِفُونَهعي الْكِتَاب ماهنآتَي مستأنف فـي مـدح    )ين كالم 

وهـم   " يكتمون الحقو "6 لم يسلمواالذين"بخالف أولئك -وا الذين أسلمأصحابهوعبد اهللا بن سالم  
المتعارف و - "7يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى اهللا عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده             

                                                
   1/224 ،معاني القرآن وإعرابه: ،أبواسحق إبراهيم الزجاج، 1
ابن  / 1/224، معاني القرآن وإعرابه: الزجاج: ينظر / 1/162، الجامع ألحكام القرآن: القرطبي، محمد بن أحمد 2

 1/90، قائق التأويلتفسير النسفي المسمى مدارك التنزيل وح: النسفي/  1/200، تفسير القرآن العظيم: كثير
 ، من بني قينقاعو يوسف األنصاري، من ذرية يوسف عليه السالم، صحابي جليل أبو عبد اهللا بن سالم بن الحارثه 3

 وبذيله اإلصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي، العسقالني:  ينظر /أسلم أول ما قدم النبي صلى اهللا عليه وسلم المدينة
م، 1976، مكتبة الكليات األزهرية: ، القاهرة1طه محمد الزيتي، ط: تحقيق ،مج7، صحاباالستيعاب في معرفة األ

6/108  
 1/418، رغائب الفرقانوغرائب القران : النيسابوري: ينظر / 138، صالوقف واالبتداء: السجاوندي 4
  90/ 1، تفسير النسفي المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل: النسفي:  ينظر 5
 2/13، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ي، محمود شهاب الديناأللوس 6
  1/200، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 7
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مـا   ومنع وصـلها ب )الظالمين(تعين الوقف على   لذلك  ؛  إطالقاًالذم والمدح ال يجتمعان     عليه أن َّ    
  !دح صفةً للذم؟ ففي أي لغة يكون الم،بعدها

ـ  ، عند علماء الوقف   حكم الوقف على الموضع المذكور    أما   عنـد  ) إجبـاري ( وقـف الزم   و فه
 ،صـفة الظـالمين  ..) .الذين( وهي أن الوصل يوهم أن   ، للعلة السابقة  2النيسابوريو 1السجاوندي

  فقـد اكتفـوا    5األشمونيو 4النحاسو 3أما األنصاري  ، وقفاً -هنا–األنباري فلم يذكرا  والداني  أما  
  ليس لهـا   ،تام عليها م فالوقف عنده   ،ذلكلدون تعليل   ) الظالمين  ( كلمة   على   ببيان نوع الوقف  

 الموضـع   غيـر ،كر في موضع آخـر ذَ  األخير لكن، من اآلياتامعنوي بما بعده وتعلق لفظي أ  
 وبالتحديـد   )الظالمين  (  على رأس هذه اآلية       إشارة إلى وجوب الوقف    ،التحليلي لآلية المذكورة  

 حيث يقول في التنبيـه      ،لتنبيهات في تالوة القرآن الكريم     حين سرد عدداً من ا     ،في مقدمة الكتاب  
كل ما في القرآن من ذكر الذين والذي يجوز فيه الوصل بما قبله نعتاً والقطع على أنه                 " : السابع

بتداء بها الذين آتيناهم   مبتدأ حذف خبره إال في سبعة مواضع فإنه يتعين اال          وخبر مبتدأ محذوف أ   
الـذين يـأكلون     وفيها أيضاً    7الكتاب يعرفونه  في البقرة وفيها أيضاً الذين آتيناهم        6الكتاب يتلونه 

وفي غافر   10الذين يحشرون على وجوههم   وفي الفرقان    9الذين آمنوا وهاجروا   وفي التوبة    8الربا
في محظور كما بين فيما تقدم وفـي    ال يجوز وصلها بما قبلها ألنه يوقع         11يحملون العرش الذين  

ـ  على أنه مقطوع عما قبله   12الذي يوسوس سورة الناس    إن كانـت الـصفة   13انيوفـصل الرم 
                                                

 138، صالوقف واالبتداء: السجاوندي 1
 1/418، رغائب الفرقانوغرائب القران : النيسابوري 2
دار : ، دمشق2ط ،المرشد في الوقف واالبتداءالمقصد لتلخيص ما في : ، زكريا بن محمد، أبويحيىاألنصاري 3

 83 صم،1985المصحف، 
  85 ص،واالئتنافالقطع : النحاس، أحمد بن محمد 4
 43، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا:  األشموني5
 121: البقرة  6
  )30 (موضع الدراسة المعجم ورقمها في  / 146: البقرة  7
  )66 (دراسةم موضع الورقمها في المعج  /275: البقرة  8
 )246(الدراسة ورقمها في المعجم موضع   / 20: التوبة  9

 )523(الدراسة ورقمها في المعجم موضع   /34: الفرقان  10
  )729 (الدراسةورقمها في المعجم موضع   /7: غافر  11
 )1153(ورقمها في المعجم موضع الدراسة   /5: الناس  12
صله من  أ، من كبار النحاة والحسن الرماني، باحث معتزلي مفسر،لي بن عبد اهللا أبعلي بن عيسى بن عو ه: الرماني 13

   4/317 ،األعالم:  الزركلي: ينظر/ مائة مصنفو له نحسامراء، ومولده ووفاته ببغداد،
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 إنوال تقطع   و إعرابهلالختصاص امتنع الوقف على موصوفها ألنها لتعريفه فيلزم أن تتبعه في            
 ألن عاملها في المدح غيـر       إجرائها والقطع أبلغ من     واإلتْباعكانت للمدح ال لتعريفه جاز القطع       

 ."1عامل الموصوف

ما بعدها يوقـع    ألن وصلها ب  ؛  )الظالمين(  على وجوب الوقف ، لحظ من النص السابق لألشموني    ن
في  " )الذين( إذ جوز أن تكون      ،إال أن القرطبي عارض األشموني في هذا       ،في محظور كما قال   

ـ  موضع خفض ع   إننـي ألسـتغرب    و ،" 2وضع الحـال   في م  )يعرفون( و )لظالمين(لى الصفة ل
 فلعله غـاب عـن      ،هذا الوجه اإلعرابي   أدري ما الدافع الذي دفعه ل       وال ،أتعجب مما ذهب إليه   و

مستأنفة في مدح أولئك الذين أسلموا وهم        )الذين آتيناهم الكتاب  ( جملة   أن -إن صح التعبير  –ذهنه
   " : إذ يقول  ،اً آخر من اإلعراب    وكذلك نجد العكبري يجوز وجه     ، وأصحابه 3عبد اهللا بن سالم   

الخبر ويجوز أن يكون الذين بدالً مـن الـذين أوتـوا            ) يعرفونه( ومبتدأ  ) الذين آتيناهم الكتاب  (
من  والكتاب في اآلية قبلها ويجوز أن يكون  بدالً من الظالمين فيكون يعرفونه حاال من الكتاب أ                

كون نصباً على تقدير أعني ورفعـا علـى         الذين ألن فيه ضميرين راجعين عليهما ويجوز أن ي        
  ."4تقدير هم

 ،لعدم رصد عالمة الوقف على الموضع المذكور      ) طدت طدع ( األسباب التي دفعت     يبينما سبق   
الـذين  (أنها جوزت أن تكون جملـة  وفيبد) طدع( أما ، رأس آية الموضعلكونربما ف )طدت(أما  

من الذين ألن فيه     ويكون يعرفونه حاال من الكتاب أ     بدالً من الظالمين ف   ) " آتيناهم الكتاب يعرفونه  
لذا ؛   أول وهلة غالباً على غير العارف      من باب أنه ال يشكل من      و أ ، "5ضميرين راجعين عليهما  

  .-اهللا أعلمو -فال داعي لوضع عالمة وقف عليها

ال  ،مـراد لئال يتوهم القارئ خـالف ال     ؛   من أوجب الوقف على رأس اآلية      معأما الباحثة فتسير    
الوجـه الـراجح   وهو ،أصـحابه و سـالم  سيما أن ما بعدها كالم مستأنف في مدح عبد اهللا بـن  

ـ   ت و -ي  االتي وقع عليها ناظر   -المأخوذ به في مختلف كتب اإلعراب     و وه التـي   ستبعد تلك الوج
                                                

 22، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 1
عراب المفصل لكتاب اإل: صالح، بهجت عبد الواحد: ينظر / 1/162، الجامع ألحكام القرآن: القرطبي، محمد بن أحمد 2

  1/188م، 1993دار الفكر، : ، عمان1 ط،مج12، اهللا المرتل
  تقدمت ترجمته  3
:  ينظر / 1/38، ت في جميع القرآنه الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءاإمالء ما من ب: الحسين بن عبد اهللا، العكبري 4

 2/12 ،ي تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني ف: األلوسي
 1/38، المصدر نفسه 5
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؛ أتردد في األخذ بها   و ، بما قبلها لفظياً   -على الموضع المذكور أعاله   -تعلق ما بعد عالمة الوقف    
 فأهل الكتاب منهم من أسلم ومن هم من بقي على عنـاده             ،لما تؤديه من إيهام السامع معنى آخر      

 ثـم   عن أولئك الذين أسـلموا    ) م الكتاب الذين آتيناه (:  وبداية الكالم في قوله    ،في الكفر والطغيان  
 فال يعقـل    ،)...وإن فريقا منهم ليكتمون الحق     (:استأنف الحديث عن أولئك الذين لم يسلموا بقوله       

إن دلَّ  هـذا   و ، لذلك ال بد من الفصل بين اآليتـين        ؛  أن نَصف الذين أسلموا منهم بأنهم ظالمون      
 ،معنى الذي تنشده اآليـات القرآنيـة  على شيء فإنما يدل على أهمية علم اإلعراب في توضيح ال      

ولوال علم   ،ب فيه  يوهم السامع معنى غير مرغو      فوصلها بما بعدها   ،وبيان ما تقصده من دالالت    
  . هذه النتيجةاإلعراب لما توصلنا إلى 

 يالحـظ أنهـم بـدؤوا بـالرأي الـراجح      ،ل في كتب علماء اإلعراب   المتأم أن   ،أضف إلى ذلك  
  وبعد ذلك بدؤوا بوضع وجوه واحتماالت التجويز إلعراب ذلـك          ،االبتداء واالستئناف للذين  ووه

حد ذاته يدل على أن الـرأي       وهذا في    ،ك عند العكبري  كما الحظنا ذل   ،)الذين  (االسم الموصول   
   . من احتماالٍت ووجوٍه إعرابية األصوب من غيره و أالراجحو ه1األول

 قَـالَ يـا قَـومِ         مصـالِحاً أَخـاهم   وإِلَـى ثَمـود     (:  قوله تعالى  هيونأخذ صورة أخرى من صور هذا الوقف        و
واْ اللّهدب2}73{ ...اع  

 تحديد عالمة الوقف علـى      في ، وقد اختلفت الطبعات موضع الدراسة     ،ةيس برأس آي  الوقف هنا ل  
من أن يتـوهم     خوفاًوذلك ليؤمن اللَّبس في المعنى      و؛  إجباري) 2 طق 1طق(عند   و فه ،)صالحاً(

لديـه  خصوصاً ممن لـيس      ،اآلية ويودي بمرام الجملة أ    معنى، معنى آخر غير المقصود    السامع
صـفة ففهـم أن   ..) " قال يا قوم ( ألصبحت جملة    ،هوصل الكالم ببعض   و فل ،قريحة لغوية نحوية  

 ألنه كمـا   ،صالحا منكر من الصالحين ال اسم علم لنبي مرسل بخالف شعيب وغيره من العربية             
 صفة  )صالحاً( فقد يظن السامع أن      ،" 3ال يتصف بالجملة ال تصير الجملة صفة له فيصير منكرا         

                                                
  )مبتدأ وخبره يعرفونه: الذين (وهو أن  1
 ) 200(ورقمها في المعجم موضع الدراسة / ألعراف ا 2
 204، صالوقف واالبتداء: السجاوندي 3
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 وبالتـالي  ،صـوف النكرة تحتـاج لمو   ونكرة  ) صالحاً( على هذا يصبح  و ، ال اسم علم   )أخاهم(لـ
  .يلبس المعنى عليه

عدد ما تشتمل عليه مـن الرجـال        دائرة   وتضييق   ،الصفة لتخصيص المتبوع إذا كان نكرة     تأتي  
 ،ه اآلية وما توحيه مـن دالالت       وهنا خوفاً من اللَّبس في فهم إيماءات هذ        ، بالوصف الصالحينوأ

  من الوقف حتى ال يتوهم السامع أن صالحاً نكرة ومنكر من             كان ال ب ويتخذ ،الصالحينمجموع  د  
 بعثه اهللا عز وجل إلى قوم       ، مرسل  لنبياسم  و بل إن صالحاً ه    ،الجملة التي تليه صفة له لتعريفه     

معرفة وليس بحاجة إلـى      و وبالتالي ه  ،وترك عبادة األصنام  ، ثمود لعبادة اهللا وحده ال شريك له      
  .ا يعرفه ويوضحهم

        فلعلّـه   ، لم توجب الوقف على الموضع المذكور)طدت طدع(غير أنه ال يفوتني أن أشير إلى أن
أنه ال يحتاج    و أ ،من باب أن هذا الموضع لم يسمع فيه الخطأ كغيره من مواضع الوقف األخرى             

فبالتالي يفهم بأن    ،هم صالحاً وأرسلنا إلى ثمود أخا   :  فتقدير الكالم  ،معرفة تفسير وإلى إعمال ذهن    
يظن بأن صالحاً منكر     و فال يلتبس القارئ في فهم معنى اآلية أ        ،صالحاً رسول بعثه اهللا عز وجل     

  . وصل الكالمإذامن الصالحين 

 ،3األشـموني  و 2جائز عند النيسابوري  و 1الزم عند السجاوندي   وفه ،أما حكمه عند علماء الوقف    
 أن الموضع ال    من باب  فلعلّه   ، وقفاً -هنا–ا  وفلم يذكر  الدانيونصاري  األو  األنباري والنحاس  أما

  .-اهللا أعلمو- من أول وهلة على القارئيشكل

 خصوصاً لمن هم على اطـالع بقـصص         ،أما الباحثة فال ترى بأن الوصل ملبس لدرجة كبيرة        
ابتـداء   و اسـتئناف أ    ما بعده  ألن؛   مع ترجيحي للوقف على الموضع المذكور      ،سيرهمواألنبياء  

تـشوق   في ،إرساله عليه السالم إلى قوم ثمـود      سؤال نشأ من حكاية      وأ كالم مبني على استفسار   
ولمـا كـان   " : الـسعود و يقول أب  ،..).قال يا قوم اعبدوا اهللا    (: السامع لمعرفة ماذا قال لهم؟ فقيل     

                                                
 205، صالوقف واالبتداء: السجاوندي 1
 3/273، لفرقانرغائب اوغرائب القران : النيسابوري 2
 110، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

71

ال لهم؟ قيل جوابـاً عنـه بطريـق         فماذا ق : ةً ألن يسأل ويقال   نَّاإلخبار بإرساله عليه السالم مظَ    
...) قال يا قـوم و(:  بل إن تقدير الكالم"1)  ما لكم من إله غيره   قَاَل يا قَوِم اعبدواْ اللّه    (االستئناف  

السر في ذلك أن العاطف ينتظم الجمل حتـى يـصيرها كالجملـة      و" ؛  )قال(فحذف العاطف من    
فألجل هـذا تعـين     ؛  " 2ل واحدة منها في معناها    الواحدة فاجتنب حرف العطف إلرادة استقالل ك      

  .الوقف

 كبيرة فـي تحديـد      أهمية والتفسير   و يثبت أن لضروب النح    ،ما تقدم من كالم    أختم كالمي بأن  و
لما يوحيه من دالالت على معنـى       ؛   وباختالف اإلعراب يختلف نوع الوقف     ،نوع الوقف وحكمه  

ال يعجب القارئ إذا ما وجد اختالفاً في بعـض          لذا ف ؛   وما أوردته كفاية للتدليل على ذلك      ،الجملة
  . مبررهباحثكل ل ف)اإلجباري ( في اعتبار الوقف الالزم،المصاحف

  دفعاً لتوهم أن يكون ما بعد عالمة الوقف معطوفاً على ما قبلها: ثانياً 

دالالت ولما يـضفيه مـن معـاٍن        ؛   يترك بصماٍت واضحة على تركيب الجملة      ، كالصفة العطف
لقرآن  وكل هذا يتضح عند قراءة ا      ، معنى واألخذ به يؤدي معنى آخر       فترك العطف يؤدي   ،ليهاع

  .خير زاد لكل عالم وباحثو فه،ترتيلهو الكريم

حكَمـات هـن أُم الْكِتَـابِ وأُخـر متَـشابِ       و ه{: ومن ذلك قوله تعالى  م ـاتآي ـهمِن الْكِتَاب كلَيلَ عأَنز ـا  الَّذِيفَأَم اته
ــشابه مِنـه ابتِغَــاء الْفِتْنـةِ وابتِغَــاء تَأْوِيلِـهِ       ــوبِهِم زَيـغٌ فَيتَّبِعــون مـا تَ ــاالَّـذِين يف قُلُ مو    ــه ــخُون و م اللّـه  إِالَّ يعلَـم تَأْوِيلَ الراسِ

  3)7 (ما يذَّكَّر إِالَّ أُولُواْ األلْبابِبِهِ كُلٌّ من عِندِ ربنا و فِي الْعِلْمِ يقُولُون آمنا

                                                
 ،مج6، ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريموتفسير أبي السعود أ: أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى 1

  2/508م، 1999دار الكتب العلمية، : بيروت ،1عبد اللطيف عبد الرحمن، ط: وضع حواشيه
إعراب القرآن : الدرويش، محيي الدين: ينظر / 4/9، اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل:  بهجت عبد الواحدصالح، 2

 3/379، م1996، دار ابن كثيرواليمامة : بيروت، 5ط ،مج10، الكريم وبيانه
اآليات رقم (ة ينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراس) / 69( ورقمها في المعجم موضع الدراسة/  عمران آل 3

46 ،123 ،139 ،173 ،381 ،392(  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

72

 وحددوا نوع الوقف على لفظ الجاللـة كـٌل حـسب            ،ال المفسرون وأسهبوا الحديث فيها    لقد أط 
ـ   ،يا فجل مصادر التفسير واإلعراب التي وقع عليها نـاظر         ،تفسيره وفهمه لآلية    مـن   و ال تخل

  .ن نوع الوقف فيها باختالف التفسيربيات و،ية في شرح هذه اآل واإلفاضة اإلسهابال بل ،الحديث

ـ جعـل   و، بيانـه ولقرآن الكريم المعجز بإحكامه      أنه أنزل ا   ،اهللا تعالى في هذه اآلية     ناخبري   هآيات
 ولكن ما المعنى الذي يوحيه كل قسم مـن هـذه            ،آيات متشابهات وآيات محكمات   :  قسمين على

  اآليات؟

واضحة المعنى ظاهرة الداللة محكمـة العبـارة   " ي تكون هي تلك اآليات الت: اآليات المحكمات   
أي أصله والعمدة فيه يـرد إليهـا        ) " القرآن(أم الكتاب   هي  و " 1محفوظة من االحتمال واالشتباه   

  . أي ترد إليها مثالً المتشابهات "2غيرها

د تحتمـل   أي تحتمل داللتها موافقة المحكم وق     – محتمالٍت" فهي تلك التي تكون     : المتشابهاتأما  
 لمعاٍن متشابهات ال يمتاز بعضها عـن      -3شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب ال من حيث المراد         

 وعـدم االتـضاح قـد يكـون     ، إال بالنظر الـدقيق   األمرال يتضح   وبعض في استحقاق اإلرادة     
  ."4لإلجمال ولالشتراك أ

 ومبينة للقارئ    وجل واضحة     المحكمات هي التي أنزلها اهللا عز      نإ: لعلي أستطيع بذلك أن أقول    
الذي اسـتأثر   و ، ال يعلم فحواها إال اهللا عز وجل        والمتشابهات هي تلك اآليات الخفية التي      ،بجالء

  )5الرمحن على العرش استوى (: ومثال المتشابه قوله تعالى،وحده بعلمها

                                                
تفسير : ابن كثير: ينظر / 3/80، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: األلوسي، محمود شهاب الدين1 

  1/352، القرآن العظيم
إيجاز البيان عن : ينالنيسابوري، محمود بن الحس / 1/162، تفسير النسفي: النسفي: ينظر / 3/80، المصدر نفسه 2

الزمخشري، محمود  /1/160م، 1997مكتبة التوبة، : ، الرياض1علي بن سليمان العبيد، ط: تحقيق، مج2، معاني القرآن
م، 1968، دار المعرفة: بيروت، مج4، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل: أبوالقاسم بن عمر،

1/412  
 1/352، لقرآن العظيمتفسير ا: ابن كثير 3
 3/80، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: األلوسي، محمود شهاب الدين 4
  5: طه 5
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 علـى اهللا تعـالى       وال يجوز األول   ،الجلوس وبمعنى القدرة واالستيالء   فاالستواء يكون بمعنى    " 
 ومعـاذ   ،فالجلوس هي صفة مالزمة للبشر     ، " 2 ) 1 لـيس كمثلـه شـيء     (: قوله وبدليل المحكم وه  

المتشابه الذي ال يعلمـه إال      هذا من    فال أحد يعلم هيأته و     ،لوقاراهللا أن تنطبق على ذي الجالل وا      
 فـال أحـد يعلـم       ،ابه تعد من المتـش    تلك الحروف المقطعة في أوائل بعض السور      كذلك  و ،اهللا

  . مما توحيه هذه الحروف من إيماءاتي بيان البعض اليسير وإن اجتهد العلماء ف،مراميها

الحكمة من وراء إنزال المتشابه في القرآن الكريم إلى          التنويه بأن    -هنا-غير أنه ال يفوت الباحثة    
 ،بت على الحق والمتزلزل فيـه     لما في المتشابه من االبتالء به والتمييز بين الثا        " ؛  جانب المحكم 

ه إلى المحكم من الفوائد الجليلة      أتعابهم والقرائح في استخراج معانيه ورد     وولما في تقادح العلماء     
 وجاءت المتـشابهات    ، كله محكم   والقرآن الكريم  ، "3والعلوم الجمة ونيل الدرجات عند اهللا تعالى      

فمـنهم   ،آرائـه و كلٌّ حسب أهوائه فسيرهادم ت وع،في األخذ بها من باب ابتالء العباد واختبارهم  
هم عن الطريـق الـسديد والقـويم         ويبعد ،هم عن دينهم  ابتغاء أن يفتن الناس ويحرفَ     هامن يفسر 
ابتغاء تأويلـه   ؛   فهؤالء هم أهل البدع الذين يتعلقون بالمتشابه       ، الباطلة لتلك المتشابهات   بتفسيراته

 ،لباطلـة أخذ خفايـاه ا    و ظاهره غير المراد هللا تعالى أ      التأويل الذي يشتهونه ويوافق هواهم بأخذ     
تناقض بين معانيه كفراً     وبهذا يظهرون ال   ،ما يطابقه من المحكم ويردوه إليه     دون أن ينظروا إلى     

  .4 وكل ذلك ليشككوا المؤمنين بدينهم الذي ارتضى لهم اهللا عز وجل،وإلحاداً

 ومـا (: بقوله تعالى   تأويل المتشابه إال اهللا عز وجل      علم ال أحد ي    أن ، تبين لنا اآلية الكريمة    -هنا-و
 وقد اتفقت الطبعات األربـع  ،لموضع ظهرت عالمة الوقف اإلجباريوعلى هذا ا، ) اللّـه يعلَم تَأْوِيلَـه إِالَّ  

 كأبلغ رد علـى أولئـك الـذين         ،بوضع عالمة الوقف دون أي اختالف بينهن       ،موضع الدراسة 
 ويـرفعن  ، وكأنهن يقفن أمام مـزاعمهم ،كريمسير المتشابهات من آيات القرآن ال     يتالعبون في تف  

 هـذا   ، "5 كمدة بقاء الدنيا ووقت قيام الساعة     " راية أن تأويل المتشابه ال يعلمه إال اهللا جلَّ عاله           
                                                

 11: الشورى 1
 162/ 1، تفسير النسفي: عبد اهللا بن أحمد، النسفي 2
  1/161، عن معاني القرآنإيجاز البيان : النيسابوري: ينظر /162/ 1، تفسير النسفي: عبد اهللا بن أحمد، النسفي 3
 163/ 1، تفسير النسفي: النسفي / 3/82، روح المعاني: األلوسي: ينظر 4
  1/337، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريموتفسير أبي السعود أ: أبوالسعود، محمد بن محمد 5
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إشـراك    إلـى   وصل هذه اآلية بما بعدها من اآليـات يـؤدي           فإن ،من ناحية ومن ناحية أخرى    
  .رفوض وهذا أمر م،ن في العلم في تأويل المتشابه مع اهللا عز وجلاسخيالر

 ومنهم مـن    ،)اهللا (فظ الجاللة  الوقف على ل   وجوب فمنهم من رأى     ،ولكن العلماء اختلفوا في ذلك    
الف يرجـع إلـى     منبع هـذا االخـت    و ،)العلم( وكان الوقف عندهم على      ،لم يوجب الوقف عليها   

   .)المتشابه تأويل(اختالفهم في معنى 

 فمنهم مـن رأى أن      :ا إلى قسمين   اآليات المتشابهة وداللته   تأويل في بيان معنى     انقسم المفسرون 
 ومنهم من   ، وال معرفة للعباد به    ، وهذا ال يعلمه إال اهللا     )1حقيقة ما يؤول إليه األمر    (التأويل يعني   

هـذا   واختالفهم في    ،) 2راكهاإدو التفسير وفهم معاني آيات القرآن الكريم     (رأى أن التأويل يعني     
يعلَـم   ومـا (: على لفظ الجاللة من قولـه تعـالى   و هل ه،أدى إلى اختالفهم في تحديد الوقف     معنى  ال

 ويـراوده  ، وقد يعجب القارئ من ذلـك ؟)العلم ( أم على  .).. والراسـخون يف العلـم      اللّـه  تَأْوِيلَـه إِالَّ  

 يؤدي إلى اختالف نوع الوقف      ،تفسيرهااختالف  وة  واحدهل اختالف معنى كلمة     : السؤال التالي 
  وموضعه؟

 الذي يتأثر   -إن صح التعبير  - الوقف يعد من األمور الحساسة     نإ:  إال أن أقول   -هنا–ال يسعني   و
هامـة  وهذه إشـارة    ؛  ويتغير تبعاً لتغير العوامل النحوية واللغوية والمعنوية والتفسيرية وغيرها        

 مراعيـاً آداب علمـي      ،منهم كالم اهللا بأسلوب رصين    ليقرأ كل   ؛  عانيهلقارئي القرآن ومتدبري م   
  .كي ال يذهب وقار التالوة وجمال القراءة؛ )الوقف والوصل(

الراسِـخُون   و اللّـه  يعلَم تَأْوِيلَـه إِالَّ   وما(...:  في قوله تعالى)اهللا( على لفظ الجاللة  الوقف أما فيما يخص  
ويل حقيقة ما يؤول إليـه  جعل معنى التأ) إال اهللا( فمن وقف على ،)...بِـهِ  ولُـون آمنـا  فِي الْعِلْـمِ يقُ   

 أي أن المتشابه من اآليات يعد من األمور الخفيـة     "3المتشابه بما استأثر اهللا بعلمه     "فسرو ،األمر

                                                
دار إحياء التراث : بيروت، 1ط، مج6، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن:  الشنقيطي، محمد األمين بن محمد1

 1/337تفسير أبي السعود، : أبوالسعود  /163/ 1، تفسير النسفي: النسفي: ينظر  /1/171، م1996، العربي
  1/171، المصدر نفسه 2
مع الجا:  القرطبي  /1/337، تفسير أبي السعود: أبوالسعود: ينظر / 1/163، تفسير النسفي: عبد اهللا بن أحمد، النسفي 3

 4/16، ألحكام القرآن
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 ،1يست عاطفة لواستئنافية  ) والراسخون  (في   ووبذلك تكون الوا   ،التي ال يعلمها إال اهللا عز وجل      
وخبره  " 2عندهمن اهللا عليهم باإليمان على التسليم بأن الكل من          مبتدأ  ثناء  "  )الراسخون( تكونو

ـ    هذا الـرأي     4يعاضدو ،3رأي جمهور المفسرين  وهو )يقولون آمنا (الجملة الفعلية    ي  قـراءة ُأب "
 ، "6راسخون في العلم يقولـون     وال ،إن تأويله إال عند اهللا      " قراءة عبد اهللا    و " 5ويقول الراسخون 

  ،  بـاعهم إعـراب اهللا    ال بإتْ ) يقولـون (رفعت بـ   ) الراسخون(فقراءة ُأبي وعبد اهللا تدل على أن        
   .7)اهللا(أي ليست معطوفة على لفظ الجاللة 

" الذي عـول عليـه    وهذا الوجه من الوقوف ه    و أ ، التنويه بأن هذا الرأي    -هنا–ولعل من المفيد     
   " 8لقائلون بأن المتشابه ما استأثر اهللا بعلمهالحنفية ا

خُون فِـي الْعِلْـمِ   و(:  من قوله تعالى   ) العلم(ومن وقف على     ذهب مذهب أولئـك العلمـاء   ) الراسِ

) سـخون الرا(و ، عاطفـة و وبذلك تكون الوا،راسخين في العلم يعلمون المتشابهالذين يرون أن ال   
تأنف يوضح حال الراسـخين فـي       كالم مس ) يقولون  ( و ،على لفظ الجاللة  عطف نَسق    ةمعطوف
 ويعـد الزمخـشري فـي كتابـه         ،9 أي أن أولئك العالمون بتأويل المتشابه يقولون آمنا به         ،العلم

ـ  ،10 عاطفة وليست استئنافية  وهذا المذهب وقال بأن الوا    إلى  ممن ذهب   ) الكشاف( أدى حـرف    ف

                                                
الهيئة : ، مصر2أحمد نجاتي ومحمد النجار، ط: تحقيق، مج3 ،معاني القرآن: أبو زكريا، الفراء، يحيى بن زياد: ينظر 1

البيان في غريب إعراب : ابن األنباري /1/163، تفسير النسفي: النسفي/ 1/191م، 1980، المصرية العامة للكتاب
      1/192، القران

  153، صالوقف واالبتداء: اونديالسج 2
 163/ 1، تفسير النسفي: النسفي، عبد اهللا بن أحمد 3
   636، ص)عضد(المعجم الوسيط، مادة : ينظر/ ناصره وعاونَه : /عاضده 4
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في : الزمخشري: ينظر / 1/191، معاني القرآن: الفراء، يحيى بن زياد 5

   1/413، أويلوجوه الت
السيوطي، جالل الدين عبد  / 1/413 ،الكشاف: الزمخشري: ظر ين/1/191 ،معاني القرآن: الفراء، يحيى بن زياد 6

  2/6هـ، 1314، دار المعرفة: بيروت، مج4، الدر المنثور في التفسير المأثور: الرحمن
  1/191، المصدر نفسه 7
  3/84، روح المعاني: محمود شهاب الدين، األلوسي 8
أضواء : الشنقيطي / 1/163، تفسير النسفي: النسفي / 160/ 1، إيجاز البيان عن معاني القرآن: النيسابوري: ينظر 9

  1/192، البيان في غريب إعراب القران: ابن األنباري / 1/171، البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
 1/413 الكشاف،: الزمخشري: يراجع 10
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أدى إلـى تغييـر     و ، وجل تشابه مع اهللا عز   العطف إلى إشراك الراسخين في العلم في تأويل الم        
 وفي هذا داللة واضحة على وظيفة العطف وأهميته      ، بعد أن كان على لفظ الجاللة      موضع الوقف 

  .ر وبتركه نلمح معنى آخ، فبالعطف نلمح معنى،في تركيب الجملة وتغيير معناها

أيـضاً   تأويل المتـشابه يعلمـه    أي أن "1الذي ذهب إليه الشافعيةوه" وهذا الوجه من الوقوف    
  .الراسخون في العلم 

 وجـوب  و وه ، رأي جمهور المفسرين   أتَّفق مع الرأي األول   و ،ا الرأي لستُ أراني أميل إلى هذ    و
 فُهـم  وصل والسنَّة والجماعة ألنه ل"الوقف الذي اتَّفقت عليه   ووه ،)اهللا(الوقف على لفظ الجاللة     

 بل المذهب أن شرط اإليمان بالقرآن العمـُل         ،لمتشابه كما يعلمه اهللا   اأن الراسخين يعلمون تأويل     
لئال يتوهم السامع أنهـم     ؛  )اهللا(على لفظ الجاللة     الوقف   يتعين لذلك   ؛"2بمحكمه والتسليم لمتشابهه  

  . يعلمون المتشابه تماماً كما يعلمه اهللا

الراسخون في  ( ويشركون   ،)هللا(ومما يدحض رأي أولئك الذين يتركون الوقف على لفظ الجاللة           
 أن التوكيد بـالنفي      " أيضاً ،ةاستئنافيعاطفة وليست   والواأن  العتبارهم  ؛   في تأويل المتشابه   )العلم

 فال يجوز   ،مما ال يشاركه في ِعلْمه سواه      يقتضي أنَّه    ،تخصيص اسِم اهللا باالستثناء   و ،في االبتداء 
داللة االستقراء في القـرآن أنـه       "  و " 3وله ال إله إال اهللا    كما على ق  ) إال اهللا (العطف على قوله    

وأمثلة ذلك   " 4 أنه ال يكون له في ذلك اإلثبات شريك        ،نفى عن الخلق شيئاً وأثبته لنفسه     تعالى إذا   
وال سقْتُ من المثُل الـد  ولوال مخافة اإلطالة لَ ،)88: القـصص ) (كُلُّ شيءٍ هالِك إِلَّا وجهه    (: قوله تعالى 

   .على ذلك

                                                
  3/84 ،روح المعاني: ينمحمود شهاب الد، األلوسي 1
 152، صالوقف واالبتداء: السجاوندي 2
  153المصدر نفسه، ص 3
  1/170، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: الشنقيطي، محمد األمين بن محمد 4
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 ومن   "1 الغالب في القرآن  إطالق التأويل على حقيقة األمر التي يؤول إليها            أن " أضف إلى ذلك  
بـلْ  {:   وقولـه )53: األعراف(  }هلْ ينظُرون إِالَّ تَأْوِيلَه يوم يأْتِي تَأْوِيلُه{ :األمثلة على ذلك قوله تعالى    

  .59النساء}ذَلِك خير وأَحسن تَأْوِيال   {: وقوله  )    39: يونس(  }واْ بِعِلْمِهِ ولَما يأْتِهِم تَأْوِيلُهكَذَّبواْ بِما لَم يحِيطُ

 لقـال  ،على لفظ الجاللـة ) الراسخون( كان المراد عطف  و أنه ل  -هنا-ومما تجدر اإلشارة إليه     
يدل داللة قاطعة على تسليمهم لشيء ما لم        ) نا به   آم(ن قولهم   إ ثم   ،وويقولون آمنا به بالوا   : تعالى

ـ ،)كل من عند ربنـا  (: نهم أتبعوا كالمهم السابق بقولهمما أ  سي ،يقفوا على معناه    )ربنـا  (كر ِذ فَ
 كما جاء مـن  ، وأنه صدر من عنده، واستئثاره وحده بعلم المتشابه،يعطي الثقة والتسليم ألمر اهللا    

وذكرها  ،تأتي لتفصيل الجمل وتقسيمها   ) أما( أضفنا إلى ما سبق أن       فإذا، ه المحكم من اآليات   عند
 يدل على قـسم  ،وتشكيكهم في دينهمطلباً لفتنة الناس ؛ بعون المتشابهتَّ في قلوبهم زيغ وي   في الذين 

كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا      و فل ، وهم الراسخون في العلم    ،آخر يخالفهم في هذه الصفة السيئة     
)  اهللا (الوقف على لفظ الجاللة     ك يشير إلى ضرورة      كل هذا وذا   ،2ل في ابتغاء التأويل   القسم األو 

  ....)والراسخون(: وصله بقولهوعدم 

أكثر أهل العلـم    مذهب  و ه ،على لفظ الجاللة   يرى أن الوقف     ، وغيرها والمتأمل في كتب التفسير   
 ،كثيـراً مـن ذلـك    وذكروا   ، والمفسرون الحديث عن هذه اآلية     وقد أسهب المعربون   ،3والعلماء

آليـة  أكتفي بإشارة بسيطة أن هذه ا و ، فاكتفيت بهذا القدر المفيد    ،سقت كلَّ ذلك لطال بنا المقام     ولو
الختالف الوقف  ؛  فتعامل مع مواطن الوق   لِّم القارئ كيف ي    تع التي ،من مجموع من األمثلة   كمثال  

 ،برة أثناء تالوتـه للقـرآن الكـريم       ك عِ لذا ينبغي على القارئ أن يأخذ من ذل       ؛  التفسيرباختالف  
  .حتى يفهم فحوى اآلية بصورة تامة ال تشوبها شائبة؛ )الوقف والوصل(فيراعي مواطن 

ـي مهـاجِر       م لُـوطٌ   لَـه   فَـآمن   {:  قوله تعالى  هيو ،نأخذ صورة أخرى من صور هذا الوقف      و وقَـالَ إِنِّ
ه ي إِنَّهبوإِلَى ركِيمالْح زِيز4) 26( الْع  

                                                
  1/168، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: الشنقيطي، محمد األمين بن محمد 1
 1/170المصدر نفسه،  2
   4/16، الجامع ألحكام  القرآن: القرطبي/ 292، صإيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز وجل: األنباري: ظر ين3
  )599(ورقمها في المعجم موضع الدراسة / العنكبوت  4
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لعالمات الوقف في القرآن الكريم مـن أهميـة          ما   ،وضح وبشكل قاطع   هذه اآلية ألُ   إيراد ارتأيت
نتأمـل   ِلنقف ، وقبل الشروع في بيان موطن الوقف  ، إليه تقصدما  ويات  اآل في فهم معاني     عظمى

 ،عليهـا  فلحظة اطالعـك     ، أم ال   وِلنر إن كان هناك عطف في اآلية       ،هذه اآلية برهةً من الزمن    
أول مـا يتبـادر إلـى    لعـلَّ  و ،قولال وجملة )الفاعل(بين اسم ظاهر يقع ) الواو(ترى أن حرف   

 وهذا ما   ،نفسه الذي قال  و أي أن الذي آمن ه     ، بأنه حرف عطف يجمع بين اإليمان والقول       ،ذهنك
 ،اإلعـراب شتُ في مؤلفات التفسير و ولكن عندما فتَّ،اآليةلفت نظري حقيقةً لحظة اطِّالعي على     

وإنما هي لـسيدنا إبـراهيم عليـه    ) لوط ( إلى فجملة القول ال ترجع،وجدت هذا خالف الصواب   
معطوفـة  لة القـول    لئال يوهم السامع أن جم    ) لوط(على  يتعين على القارئ الوقف     لذلك  ؛  السالم

ـ          ومقول إبراهيم فل  " هي من   إنما  و ،على إيمان لوط   سد وصل لتوهم أن الفعل الثـاني للـوط فيف
  ." 1المعنى

 قـد   ) طـدت طـدع    2 طق 1طق( جّل الطبعات موضع الدراسة    أن   ،لعلَّ من الواجب أن أشير    و
 ألهمية الوقف في فهم مـرام        وما ذلك إال   ،)لوط( عالمة الوقف اإلجباري على      اتَّفقت في وضع  

  .-كما بينا آنفاً– فالوصل يؤدي إلى نوع من اللبس في فهم المعنى المقصود،اآلية

 نجده وقفـاً الزمـاً      ،ذا عرجنا على آراء علماء الوقف في حكم الوقف على الموضع المذكور           إو
صل صار قولـه    و وألنه ل " : إذ يقول السجاوندي معلالً    ،النيسابوريوعند السجاوندي   ) إجبارياً(
ـ  " : أما األخيـر فيقـول     " 2 وقال إبراهيم  ،آمن لوط : إنماو) آمن(معطوفا على   ) وقال( ه ألن قول
ـ  4أما الوقـف عنـد األشـموني       ، "3صل ألوهم اتحاد الفاعل   و ولو) إبراهيم(فاعله  ) قالو(  و فه

                                                
 7/421، إعراب القرآن الكريم وبيانه: الدرويش، محيي الدين 1
 421-7/420 ،إعراب القرآن الكريم وبيانه: شالدروي: ينظر / 328، صالوقف واالبتداء: السجاوندي 2
 5/377، رغائب الفرقانوغرائب القرآن : النيسابوري 3
 215ص، واالبتدامنار الهدى في بيان الوقف : األشموني  4
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إن الذي هـاجر    : ألن أهل التأويل يقولون   " : علَّل ذلك بقوله  و ،وعند النحاس قطع كاف    ،1صالح
  . وقفاً-هنا–األنباري فلم يذكروا والداني و أما األنصاري ،" 2إبراهيم

 وصله بمـا بعـده  ألن ؛ ن الوقف ضروري على الموضع المذكور     إ:  أقول لعلي أستطيع بذلك أن   
 يلمن ق  " ،)ِإنِّي مهاِجر ِإلَى ربي   ( :  وليس األمر كذلك فقوله    ،من مقول لوط  يوهم أن جملة القول     

 ،يات يؤكد لنـا أن القـول إلبـراهيم   ومعنى اآل ."3وكان مهاجره من حران إلى فلسطين . إبراهيم
أول من آمن لـه حـين        و وقيل ه  ، أنه آمن له لوط    ،ى مخبراً عن إبراهيم عليه السالم     ل تعال فيقو

 أي بسبب ذلك آمـن      " 4سببية") فآمن(وبذلك تكون الفاء في     قه بنبوته    وصد ،رأى النار لم تحرقه   
صـة   ولم يؤمنوا به خا    ، لإليمان وترك عبادة األوثان    مراراً وتكراراً إبراهيم قومه   وحين دعا    ،به

 هـذا    كل ،كأنها لم تمسسه قط   أنجاه منها   و ،معجزة الكبرى حين ألقوه في النار     عندما أراهم اهللا ال   
 ألن اهللا أمـره   إال  ذلـك   ما   و ،وذاك جعله يعزم على الرحيل والهجرة من أرض الكفر والطغيان         

 ،ني ربـي بـالهجرة     أي إلى حيث أمر    )ِإنِّي مهاِجر ِإلَى ربي   وقال  ( :  فقال اهللا حكاية عنه    ،بذلك
   .5وحيث ال ُأمنع عبادة ربي

  عائـداً   المستتر )قال(ضمير   رجحوا أن يكون      أن بعض المفسرين   ،هذا الرأي سرد  وما دعاني ل  
ألنـه  " : حيث يقول معلـالً ) ابن كثير( ومن هؤالء ، مع احتمال عودته على إبراهيم ،)لوط(على  

   ".6 ويحتمل عوده على إبراهيم،أقرب المذكورينوه

ه سـابقاً مـن    وما أوردت،اًإبراهيم وليس لوط وألن الذي قال ه؛ أما الباحثة فال تتفق معه في هذا 
ف بياني كأنه   استئنا " )ِإنِّي مهاِجر ِإلَى ربي   وقال  (  إضافة إلى أن جملة      ،معنى اآلية يوضح ذلك   

                                                
منار الهدى في بيان الوقف : االشموني: ينظر/ الكافي والحسن في الرتبة الوقف الذي يكون دون و ه: الوقف الصالح 1

 16، صاواالبتد
  394 ص،االئتنافوالقطع : النحاس 2
 ،روح المعاني: األلوسي / 2/288، تفسير النسفي: النسفي: ر ينظ/ 2/316 ،معاني القرآن: يحيى بن زياد، الفراء 3

20/152 
ة دنديس، مكتب: ، عمان1، طبالغة القرآن الكريم في اإلعجاز إعرابا وتفسيرا بإيجاز: الشيخلي، بهجت عبد الواحد 4

 9/33 ،اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل: بهجت عبد الواحد: ينظر  /  7/546م، 2001
 2/288 ،تفسير النسفي: النسفي /20/152 ،روح المعاني:  األلوسي  /3/420، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: رينظ 5
    3/420، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 6
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اآلية التالية  لك فحسب فإن     وليس ذ  ،."1)إني مهاجر   (قال  : عليه السالم؟ فقيل  فماذا كان منه    : قيل
  .2 كلها ضمائر عائدة على إبراهيم عليه السالم-ددهاصالتي نحن ِب-لهذه اآلية مباشرة

  : دفعاً لتوهم أن يكون ما بعد عالمة الوقف جزءاً من كالم ما قبلها : ثالثاً 

 ،اآليـات عالمة الوقف بما بعدها من     تكمن أهمية هذا الموضوع في عدم خلط الكالم الذي يسبق           
 لـى النصارى ومـا إ  والمنافقين أ  و ال بد من الفصل مثالً بين كالمه عز وجل وكالم الكفار أ            أي

  .  ذلك 

ذَا جاءكَ الْمنافِقُون قَالُوا نَـشهد إِنَّـك   {: قوله تعالىفصلة نأخذ ولتوضيح ذلك بصورة م    واللَّـه   م اللَّـهِ لَرسـولُ  إِ
شهد إِن الْمنافِقِني لَكَاذِبون يعلَم إِنَّك لَرسولُ ي اللَّهو 3)1(ه  

نهم إنما يتفوهون باإلسالم إذا جاؤوا النبي صلى        يقول تعالى مخبراً عن المنافقين إ     " في هذه اآلية    
لهذا اعترض بجملة مخبرة أنـه رسـول اهللا         و... فأما في باطن األمر فليس كذلك      اهللا عليه وسلم  

  ." 4 )رسولهل إنك اهللا يعلمو(فقال 

عنـد   )نشهد إنك لرسـول اهللا (: من قوله) اهللا( فقد تعين على لفظ الجاللة      ،أما فيما يخص الوقف   
:     فيـصبح قولـه    ،يوهم خالف المراد   لعلَّ السبب في ذلك يكمن في أن الوصل       و ،)2 طق 1طق(
 ،)نك لرسـوله     إ واهللا يعلم ( :  وحقيقة األمر أن قوله    ،5 من مقول أولئك المنافقين    ،)...واهللا يعلم ( 

 تحقيقاً وتعييناً ِلما نـيطَ      ."  "6)واهللا يشهد   (: وقوله) نشهد إنك لرسول  (:  بين قوله  جملة معترضة 
إماطةً من أوِل األمِر لما عسى يتوهم مـن         و، به التكذيب من أنَّهم قالوه عن اعتقاد كما ُأشير إليه         

                                                
 20/152 ،روح المعاني: األلوسي 1
 106ص، الوقف واالبتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم:  صالحعبد الكريم: ينظر 2
اآليات رقم ( ينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة ) / 905( موضع الدراسة ورقمها في المعجم/ المنافقون  3

12 ،21 ،103 ،136 ،161 ،163 ،183 ،270 ،668 ،764 ،772 ،934 ،1036(  
 4/393، تفسير القرآن العظيم:  كثيرابن 4
: النيسابوري/ 281 ص،منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا :األشموني / 442، صالوقف واالبتداء: السجاوندي: ينظر 5

 6/303، رغائب الفرقانوغرائب القرآن 
 ي محمد معوض وآخرون،عل: تحقيق، مج6، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: بن محمد السمين الحلبي، يوسف 6
 97-10/96، إعراب القرآن الكريم وبيانه: الدرويش: ينظر / 6/319 ،م1993، دار الكتب العلمية: بيروت، 1ط
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يشهد أنَّهم لكاذبون فيما ضمنوا مقـالتَهم مـن أنهـا           توجه التكذيب إلى منطوِق كالمِهم أي واهللا        
  ."1اإلظهار في موقع اإلضمار لذمهم واإلشعار بعلِة الحكمونينة قلب مأطصادرةٌ عن اعتقاٍد و

لماذا كذبهم اهللا عز وجـل   : يتساءله سائلٌ   لسؤاٍل قد     والحكمة منها؛  رضةفائدة الجملة المعت  لعلَّ  و
بـأنهم  الذين يقولون تكذيب أولئك المنافقين  ل ال أستطيع بذلك أن أقول إال     وهم يشهدون برسوله؟ و   

ال يؤمنون بـصحة  و وهم في قرارة أنفسهم ال يعتقدون   ، أن النبي عليه السالم رسول اهللا      يشهدون
فكما لـم   " :  يقول الفراء  ، خالف ما أظهروه   ألنهم أضمروا ؛   وهذا قمة النفاق والخداع    ،ما يقولون 

ولهـذا   ."2ألنهم أضمروا غيـر مـا أظهـروا       ؛   فكذلك جعلهم كاذبين   ،قد أظهروه و يقبل إيمانهم 
إلماطة مـا عـسى أن      ؛  اعترض اهللا عز وجل عليهم بجملة مخبرة أن النبي عليه السالم رسوله           

  .3)  واللَّه يشْهد ِإن الْمنَاِفِقين لَكَاِذبون(: يتوهم من قوله عز وجل

 ،تناول آراء العلماء في حكم الوقف على الموضع المذكور         ت أنلمقام إال    في هذا ا   ال يسع الباحثة  و
علَّـل  و ،كافاألشموني  و 6 األنصاري عندو ،)إجباري( الزم   5النيسابوري و 4يدعند السجاون وفه

 مـن مقـول     )واهللا يعلـم إنـك    (وصله لصار قوله     وال يجوز وصله ألنه ل    " : األخير ذلك بقوله  
واهللا  رد لكالمهم أن رسول اهللا غير رسول فكذبهم اهللا بقولـه          وبل ه ليس األمر كذلك    والمنافقين  

  .النحاس فلم يذكروا هنا وقفاًواألنباري وأما الداني  ، "7يعلم إنك لرسوله

ال أدري السبب الذي حـال دون       و ،تشيرا لعالمة الوقف على هذا الموضع     لم  ف) طدع طدت(أما  
 ،"8توهم أحد أن هذا من مقولهم إال من ال يعتبر بفهمه     أن ي  من المستحيل "  فلعلّه من باب أن      ،ذلك

                                                
 251-6/250 ،تفسير أبي السعود: محمد بن محمد، والسعودأب 1
  3/158 ،معاني القرآن: الفراء، يحيى بن زياد 2
اإلعراب : بهجت عبد الواحد / 28/108، روح المعاني: األلوسي/  4/393، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير:  ينظر3

 اإلعجاز بالغة القرآن الكريم في: الشيخلي / 2/686، تفسير النسفي: النسفي / 12/18، مرتلالمفصل لكتاب اهللا ال
  10/136، إعرابا وتفسيرا بإيجاز

 442، صالوقف واالبتداء: السجاوندي 4
 6/303، رغائب الفرقانوآن غرائب القر: النيسابوري 5
 85، صاالبتداوالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف : األنصاري 6
 532 ص،االئتنافوالقطع : النحاس: ينظر / 281، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 7
 4/50 ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون :، يوسف بن محمدالسمين الحلبي 8
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 ،هم يستطيع أن يدرك أن ذلك ليس من مقـول ،فمن عنده قريحة لغوية وبداهة في فهم معنى النفاق 
ربما أن هـذا الموضـع      و ، فهذا تناقض  )بأن اهللا يعلم أنك رسوله    (فال يعقل أن ينافقوا ثم يقولوا       
واهللا –لذا ال حاجة لعالمة وقف عليه       ؛  كغيره من المواضع األخرى   عندهما ال يشكل على القارئ      

  .-أعلم بما أذهب إليه

فالباحثـة ال تتَّفـق    ،عدم اإلشارة لعالمة الوقف على الموضع المذكور أعـاله سبب كان  ما  وأياً  
 ،بس في فهم معنى كتاب اهللا عز وجل        فاألصل أن نبعد القارئ والسامع عن أي ل        ،معهما في هذا  

 وفل ،)لرسول اهللا (: لذلك فال بد من الوقف على لفظ الجاللة من قوله         ؛   بسيطة كان بمقدار ذرة  وول
مـن كـالم    ) يعلم إنك لرسوله    واهللا  ( : امع أن قوله   فلربما توهم الس   ، الكالم بعضه ببعض   وصل

ـ  ، فيحدث لبس في فهم المعنى    ،هذا جلي الفساد  و ، وليس كالم اهللا عز وجل     المنافقين مـن   واالوف
  . وليست عاطفة "2اعتراضية" "1استئنافية  "..)اهللا يعلمو( : قوله

الَّـذِين  (:  قوله تعـالى   ،غايرينالقولين المت وللتدليل أكثر على ما للوقف من أهمية في عدم خلط           
خَبطُـه الـشيطَان مِـن ا             مالربـا  لْمـس ذَلِـك بِـأَنَّهم قَـالُواْ إِنَّمـا الْبيـع مِثْـلُ       يأْكُلُون الربا الَ يقُومون إِالَّ كَما يقُوم الَّذِي يتَ

ع وحرم الربا يالْب لَّ اللّهأَح3 )275  (و  

  ال يقومون يوم القيامة حين البعـث       ،في هذه اآلية يخبرنا اهللا عز وجل أن الذين يتعاملون بالربا          
) قالوا إنما البيع مثل الربا    ( وما ذلك إال ألنهم     ؛  لمصروعأي ا ذي يتخبطه الشيطان    إال كما يقوم ال   

ه جـيء بـه علـى       أنَّالسبب في ذلك    و ، مع أن الحديث عن الربا     )إنما الربا مثل البيع   (: ولم يقل 
 في الحل حتى    قانوناًو الربا أنهم جعلوه أصالً      أنه قد بلغ من اعتقادهم في حلِّ      وطريقة المبالغة وه  

:  دينها قالت للغـريم كانت العرب إذا حلَّ ف،الفرعواألصل والبيع ه والربا ه فكأن ،شبهوا به البيع 
إمنـا  (:  وبقـولهم  ،وهذا ما حرمه اهللا عز وجـل       ، أي تزيد في الدين    ،إما أن تُربي  وإما أن تَقْضي    

                                                
 12/17 ،اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل:  بهجت عبد الواحدصالح، 1
: الدرويش: ينظر/ 10/135، بالغة القرآن الكريم في اإلعجاز إعرابا وتفسيرا بإيجاز: بهجت عبد الواحد، الشيخلي 2

 10/96، إعراب القرآن الكريم وبيانه
  )66(ورقمها في المعجم موضع الدراسة / البقرة  3
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فقـال تعـالى منكـراً     ، ساووا بين البيع والربا حيث ،اعتراض منهم على الشرع   و ه )البيـع مثـل الربـا     

ع وحرم الربا(:  بينهماتسويتهم يالْب لَّ اللّهأَح1!!الحل والحرمة ضدان فأنى يتماثالن ف،)و.  

ـ ح لنا الوجه الصحيح لموضع ا     ربما يوض  ل ،من معنى اآلية  وما أوردته سابقاً      أوجبـت إذ   ،فلوق
ع مِثْلُ  (: من قوله ) الربا(الوقف على كلمة      )2 طق 1طق( يا الْبإِنَّم  ـا الرالوصل يوهم  السامع أن    ؛)  ب ألن

ع وحـرم الربـا   (: قوله تعالى  يالْب لَّ اللّهأَحمـن   و فه، والصواب خالف ذلك،د والمشركين من مقول اليهو )و

ألنها تمام قـول  ؛  بأنفسنا عن هذا اللَّبس   ربأي ن لك، ال بد من الوقف عليها     لذا؛  مقول اهللا عز وجل   
فلم توجبـا القـارئ   ) طدت طدع( أما ، كالم اهللا عز وجل    ابتداءو استئافو ه اما بعده  و ،المرابين

ال يشكل على القارئ من     و أ ،فلعلّه من باب أنه لم يسمع فيه الخطأ        ،الوقف على الموضع المذكور   
  .أول وهلة

 )بـا الر(شير إلى آراء علماء الوقف في حكم الوقف علـى      ال يفوت الباحثة في هذا الصدد أن ت       و
ع مِثْـلُ  (: من قوله  يا الْبـا   إِنَّمبعند النيسابوري  و فه،)  الر حيث قال األخيـر معلِّـالً  ،السجاونديوالزم  : "

) وَأحلَّ اهللاُ  ( إن أمكن جعل  و ،وقد تم قولهم على الربا    ) قالوا(وصل صار ما بعده مفعول       وألنه ل 
     4األنبـاري و 3قطع حـسن عنـد النحـاس    وهو ،" 2ولكن الوقف للفصل أبين   ) قد(حاالً بإضمار   

  . وقفاً-هنا–أما األشموني فلم يذكر ،6 وكاف عند الداني،5األنصاريو

المشركين  علََّل ذلك بأن قول      ،)مثل الربا ...(: من قوله ) الربا(أن من وقف على     ، سبق لحظ مما ن
 )وَأحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربـا     ( :رأى أن قوله    ومن وصل الكالم ولم يقف     ،قد تم عند هذه الكلمة    

 وعلـى هـذا   ،فتكون في محل نصب بالقول عطفاً على المقول  ؛  من تتمة قول الذين يأكلون الربا     
ع وحرم الربـا     (تكون جملة    يالْب لَّ اللّهأَحجـوز أن  و" :  يقول األلوسي،بعيد جداً ووه) قد( حاالً بإضمار  )و

                                                
 ،الجامع ألحكام القرآن: القرطبي / 1/153، تفسير النسفي: النسفي / 1/334، تفسير القرآن العظيم: ثيرابن ك: ينظر 1
2/356 
  1/430، رغائب الفرقانوغرائب القرآن : النيسابوري :ينظر /150 ص،الوقف واالبتداء: السجاوندي 2
  113، صاالئتنافوالقطع : النحاس 3
  290ص، في كتاب اهللا عز وجلإيضاح الوقف واالبتداء : األنباري 4
 21، صاالبتداوالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف : األنصاري 5
  191، صالمكتفى في الوقف واالبتدا: الداني 6
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رداً لها أي مثل هذا من الفرق بين المتماثالت         ولة من تتمة كالم الكفار إنكاراً للشريعة        تكون الجم 
  " .1ال يخفى أنه من البعد بمكانو مقدرة -قد–فيهاو ،ال يكون عند اهللا فهي حينئٍذ حالية

ألن الفصل بين الجملتـين     ؛  أما الباحثة فتسير في ركب من أوجب الوقف على الموضع المذكور          
ع وحرم الربا  (وألن جملة    ،أبين يالْب لَّ اللّهأَحـ  ،طعة الصلة عما قبلها لفظاً ومعنى منق)و قـول   و وهـذا ه

 .ة في بداية حديثي عنها يوضح ذلك وما أوردته من معنى اآلي،المفسرينجمهور 

  : دفعاً لتوهم أن يكون ما بعد عالمة الوقف حاالً لما قبلها : رابعاً

 ،" 2م يذكر في الكالم ليبين هيئة أحد المشتركين في الحدث أثناء وقوع هذا الحدث             اس" هو: الحال
  .قد بينت هيئة زيد أثناء إقباله" ضاحكاً" فتلحظ أن ،أقبل زيد ضاحكاً:  قولكونح

 فقـد  -ملة لم تعِطنا شيئاً عن هيئـة زيـد   حظ أن الج أال تل،تقفو ،أقبل زيد: أما عند قولك مثالً  
 فـإن الجملتـين     ، ومهما يكن من أمر    ،سوى إخبارنا باإلقبال   -مبتسماًو أ غاضباًو أ يكون ضاحكاً 

  .ى آخر والوقف عليه أفادنا معن،زيد بما بعده أفادنا معنى  فوصل ،تختلفان في المعنى

 مـا هـي إال      ،ن عالمات الوقف في القرآن الكريم      وهي أ  ،ا الكالم يقودنا إلى حقيقة واضحة     وهذ
 ، بصبغة الوضوح والبيان واإلتقان واإلفهام     ، أن يقرأ القرآن    كل من أراد   ،ا ضالته وسيلة يجد فيه  

  . فإن هذه القراءة تثقل كاهل صاحبها،عالمات التلكومن قرأه بدون 

إِمـامٍ  وإِنَّهمـا لَ    م   مِـنهم  فَانتَقَمنـا }78{وإِن كَـان أَصـحاب األَيكَـةِ لَظَـالِمِني         {:  قوله تعالى    أمثلته ومن بِ
  3)79(مبِنيٍ 

 لـشركهم بـاهللا ونقـصهم المكيـال         ؛ففي هذه اآلية يخبرنا اهللا عز وجل أن قوم شعيب ظالمون          
وللمفسرين آراء مختلفة في عـودة الـضمير فـي           ،انتقم اهللا منهم بالصيحة والرجفة     ف ،والميزان

                                                
  3/50، روح المعاني: األلوسي 1
 ،م1971، دار الشرق العربي: ، بيروت3ط، مج3، المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: محمداألنطاكي،  2
2/157 
  )101اآليات رقم (وينظر لمزيد من االمثلة المعجم موضع الدراسة ) / 342(موضع الدراسة  ورقمها في المعجم /الحجر 3
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   وهـذا مـا   ،قوم شعيبو من أرجعه لقوم لوط    فمنهم ،) مِبينٍ  "1لَِبِإماٍم"وِإنَّهما  (: من قوله ) وإنهما(
 عليه السالم كان مبعوثـاً      ألنه؛  ومدين) قوم شعيب (ومنهم من أرجعه لأليكة       "2قاله األكثرون " 

عود على لـوط     ومنهم من قال بأن ضمير التثنية ي       ، ذكر األيكة دّل بذكرها على مدين       فلما ،إليهما
 ولكن مـا    ،مع أن شعيب لم يجر له ذكر       -"3نباريما ذكره ابن األ   " هذا  -وشعيب عليهما السالم  

فمنهم مـن أولـه     ) اإلمام المبين ( في تفسير     أضف إلى ذلك أنهم اختلفوا     ،4ذكر قومه ودلَّ عليه ه  
بناء على هذا االختالف اختلفوا فـي       و ،منهم من أوله باللوح المحفوظ    وبالطريق الواضح المبين    

  ).فانتقمنا منهم(حكم الوقف على 

ألن الوصـل يـصرف     ؛  )فانتقمنا منهم (على    الوقف )1طق(  فقد أوجبت  ، فيما يخص الوقف   أما
:  ولعلّه يتوهم أن المقصود من قوله تعـالى ،المقصود بحد ذاتهوذهن السامع عن المعنى األصلي   

ـبِنيٍ      ( ـامٍ مإِم ل اتّباعهم الطريـق  وهم في حا) ينالظالم( أن اهللا تعالى انتقم منهم ،)فَانتَقَمنا مِنهم وإِنَّهما لَبِ

فال يعقل أن ينتقم اهللا تعالى من الظالمين وهم في هيئة            ، محال -كما ترى - وهذا   ،المبين الواضح 
اهللا تعالى كـذلك    و!!   وأنى يتماثالن  ، فالظالمون والطريق المبين متناقضان    ،اتباع الطريق المبين  

  عندها وألجل هذا كله تعين الوقف    ؛  واإليمانال ينتقم من أولئك الذين يسيرون على طريق الهدى          
 فلعلَّهن بهذا سـرن علـى   ،تظهر عندهن عالمة الوقف فلم  ) طدع طدت 2طق( أما   ،)منهم(على  

أصحاب األيكـة لفـي   وقوم لوط (  أي أن ،إن اإلمام المبين يعني اللوح المحفوظ: تفسير من قال  
   .-أعلم واهللا - ." 5مكتوب مبين أي اللوح المحفوظ

                                                
  47ص، )أمم(مادة ، المعجم الوسيط: ينظر/ وغيره، وهو أيضا دليل المسافرين من يْأتَم به الناس من رئيس أو ه: اإلمام 1
 ،1994، دار الكتب العلمية: بيروت، 1 ط،مج8، زاد الميسر في علم التفسير: بن محمدالجوزي، عبد الرحمن بن علي  2
4/313 
 4/313، المصدر نفسه 3
دار : ، بيروتتفسير البيضاوي التنزيل وأسرار التأويل المسمى أنوار: البيضاوي، عبد اهللا بن عمر بن محمد: ينظر 4

، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: ن الحلبيالسمي  /2/396، الكشاف: الزمخشري /349هـ، ص1305، الفكر
  1/670، تفسير النسفي: النسفي / 14/75، روح المعاني: األلوسي / 2/576، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير / 4/306
  5/463 م،1978دار الفكر، : ، بيروت2 ط،مج8، تفسير البحر المحيط :أبو حيان، محمد بن يوسف 5
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 1مطلـق وقف   و فه ، أما علماء الوقف فقد تباينت آراؤهم في حكم الوقف على الموضع المذكور           
صل و ولالبتداء فل  وألن الوا " : ذلك بقوله  األخير   علَّلو ،السجاونديالزم عند   والنيسابوري  عند  

جعـل  "  و ،3نبـي و لبطريق من الحق واضح      اً وشعيب اًلوطأن   فالمراد   ،"2محال وأشبه الحال وه  
ـ ،استئنافية وعلى هذا التقدير تكون الوا و ، "4يتَّبعوالطريق إماماً ألنه يَؤم       و أما عند األشموني فه

: كان التمام عند األخير على قوله     و ، وقفاً -هنا–ا  واألنباري لم يذكر  والنحاس  والداني   أما   ،5جائز
 علـى أن    ،)فانتقمنا منهم (: من قوله ) منهم( لعدم الوقف على     لعلَّ في هذا إشارة   و ،)لبإمام مبين ( 

  .اإلمام المبين يعني اللوح المحفوظ

 لم يقـف    ، فمن فسر اإلمام باللوح المحفوظ     ،ختلف باختالف التَّفسير   أن الوقف ي   ،مما سبق يتضح  
أن اإلمام الطريق الواضح البين وقف      وهو ،من ذهب إلى التفسير اآلخر    و ،على الموضع المذكور  

  .حكمهوفباختالف التفسير يختلف نوع الوقف  ،المذكورعلى الموضع 

ضع يؤدي إلـى  ف على كل موتؤيد كل من ينادي بالوقو ،من أوجب الوقفأما الباحثة فتسير مع   
  . وصرف ذهن قارئ القرآن وسامعه عن المعنى األصلي لآليات،اللبس في فهم المراد

جرِمـون     هـذِهِ جهـنم    {:  قوله تعـالى     -أيضاً-تة  ومن أمثل  ـا الْمبِه كَـذِّب43{  م الَّتِـي ي {  طُوفُـوني
   6}44{بينها وبين حمِيمٍ آنٍ

صـلت  و وألنها ل ؛  )2طق،1طق(عند  ) المجرمون(وجب الوقف في هذه اآليات على رأس اآلية         
 وهـذا   ،يمالحمويكذبون طائفين بين النار     :  أي ،حاال للمجرمين ) يطُوفُون(صار قوله   " بما بعدها   

  ."7محال

                                                
 1/44، رغائب الفرقانوغرائب القرآن : النيسابوري: ينظر / هو ما يحسن االبتداء بما بعده: لقالوقف المط 1
 4/227، رغائب الفرقانوغرائب القرآن : النيسابوري: ينظر/ 254ص، الوقف واالبتداء: السجاوندي 2
  4/313 ،زاد الميسر في علم التفسير: الجوزي: ينظر 3
  2/91 ،معاني القرآن: الفراء 4
  155 ص،منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 5
    )854 (موضع الدراسة ورقمها في المعجم/ حمن  الر 6
 254 ص،الوقف واالبتداء: السجاوندي 7
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يوهم أن المجـرمين    ) المجرمون( فالوقف على    ،ما سبق يقودنا إلى أهمية الوقف في فهم المعنى        
 وهذا ال يدخل عقـل      ،ل الطواف بينها وبين شراب الحميم      وهم في هيئة وحا    ،يكذبون وجود النار  

 أن هـذه النـار   ، إذنالمقصود ف  ؟بون بين يدي اهللا عز وجل     عذَّ إذ كيف يكذبون ذلك وهم ي      ،بشر
ويقال لهم ذلـك     ،ا بُأم أعينكم  تشاهدونهو ها هي حاضرة       ،بها في حياتكم الدنيا   تُكذبون  التي كنتم   

أي تارة تعذبون في الجحـيم وتـارة أخـرى          ...) يطوفون( وقوله   ،التوبيخو على طريق التقريع  
  .1النحاس المذابوتُسقون الحميم وه

 ،ما يسبقها من آيات   وال رابط لفظي بينها      ،ئنافية ابتدائية است...) يطوفون(تكون جملة   على هذا   و
مـن   ،ن والمفسري ن وغيره من المعربي   البقاء العكبري ومما ذهب إليه أب   أتعجب  وإنني ألستغرب   و

حـال مـن    وه) يطوفـون " (: حيث قال العكبـري    ،الجملة من المحتمل أن تكون حالية     أن هذه   
أن : ألن تقدير الكـالم يـصبح     ؛  تبعد أن تكون حالية   وأس ،"2المجرمين ويجوز أن يكون مستأنفا      

هذا محال فـال    و ،بين النحاس المذاب  وهم في هيئة الطواف بينها      والكافرين يكذبون وجود النار     
ـ أنه غاب عن ذِ   و فيبد ،بين يدي اهللا عز وجل     وهوأحد يستطيع أن يكذب النار       ـ  ه ن مجعلهـا   ن 

  . هذا التفسير-إن صح التعبير-حالية

) طدت( أما   ، لم تشيرا لعالمة الوقف على الموضع المذكور       )طدت طدع (ن الجدير بالذكر أن     مو
ـ  جـوزت فلعلّها  ) طدع( أما   ،لسبب في ذلك أن الموضع رأس آية      فلعلَّ ا   أن  ،غيـره و العكبريك

ربما رأت سبباً آخر كأن يكون هذا الموضـع ال يـشكل علـى        و أ ،حالية) يطوفون(تكون جملة   
  . فلم تر بداً من اإلشارة لعالمة الوقف ،غالباً من أول وهلةالعامة 

                                                
 / 4/296، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير / 8/196، تفسير البحر المحيط: أبو حيان، محمد بن يوسف: ينظر 1

/ 4/48، الكشاف: الزمخشري /2/632، تفسير النسفي: النسفي/ 707، صأسرار التأويلول أنوار التنزي: البيضاوي
 27/115 ،روح المعاني: األلوسي/ 3/118 ،معاني القرآن: الفراء

 / 2/133، ت في جميع القرآنه الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءاإمالء ما من ب: عبد اهللا بن الحسين، العكبري 2
 ،اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل: بهجت عبد الواحد / 9/411، وبيانهإعراب القرآن الكريم : الدرويش: ينظر

 9/649 ،بالغة القرآن الكريم في اإلعجاز إعرابا وتفسيرا بإيجاز: الشيخلي / 11/338
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 1الزم عنـد الـسجاوندي     )المجرمـون ( حكم الوقف على  نبه إلى أن    أن ت -هنا– الباحثة وال يفوت 
 6األنبـاري و 5واألنـصاري  4األشـموني  و 3الـداني  أمـا  ،للعلة المذكورة أعاله   2النيسابوريو
يطُوفُون بينَها وبين     (: من قوله ) آن(كان الوقف عندهم على     و،  وقفاً -هنا- فلم يذكروا  ،7النحاسو

؛  عنـدهم  غير مـستحب  ) المجرمون(لعلَّ في هذا إشارة أن الوقف على رأس اآلية          و ،)حِميٍم آنٍ 
 . الذي يرىتفسيرهو فلكٍل منهم رأيه ،حال لها) يطوفون(على أن جملة 

  : عالمة الوقف ظرفاً لما قبله دفعاً لتوهم أن يكون ما بعد : خامساً

 ويتـضمن معنـى   ،زمانـه  ويذكر لبيان مكان الحدث أاسم منصوب : بأنه الظرفيمكن تعريف   
  .8)في(

  : ف ينقسم إلى قسمين أن ُأشير أن هذا النوع من الوقال بد لي ف ،بعدو

  )يوم (الزمان ظرفالوقف قبل : األول

جـرِمِني فِـي ضَـلَالٍ و        { : عالى   قوله ت  نأخذ  هذا الجانب  ولتوضيح أهمية  الْم رٍ إِنـع47{  مس {
قَرس سذُوقُوا م وهِهِمجلَى وارِ عفِي الن ونبحسي مو9}48{ي  

ـ  ،تبعاً الختالفهم في تفسير معناهـا     ) سعر(في حكم الوقف على رأس اآلية       اختلف العلماء    ن فم 
وتخبط وسـعر   عن الحق    أي أن المجرمين في ضالل       ،الجنونتعني  ) سعر (نإ: قال  عليها وقف

 ،سعرهم وضاللهم فـي الحيـاة الـدنيا   فيكون جنونهم و ،الطريق المبين البتعادهم عن   ؛  في الدنيا 

                                                
 254 ص،الوقف واالبتداء: السجاوندي 1
 6/227، رغائب الفرقانوغرائب القرآن : النيسابوري 2
  548ص، االبتداوالوقف في  المكتفى: يالدان 3
  155 ص،منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: ياألشمون 4
  83 ص،المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء: نصارياأل 5
  486 ص،إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز وجل: األنباري 6
 510 ص،االئتنافوالقطع : النحاس 7
 2/123 ،المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: األنطاكي / 2/243، الوافيو النح: سن حعباس: ينظر 8
، 772اآليات رقم ( وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة ) / 847 (موضع الدراسةورقمها في المعجم / القمر 9

841( 
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 لم يقـف  ن وم،فكان سبباً لوجوب الوقف عندهما ،ذهبتا إلى هذا التفسير    )2 طق 1طق(أن   وويبد
) طـدع (أن   ويبدو ،1 والسعر بنيران اآلخرة واحتراقها     فسر الضالل بالهالك والخسران    عليها فقد 

رأت ربمـا    وأ ،ة الوقف اإلجباري على هذا الموضع     شر لعالم ألنها لم تُ  ؛  ذهبت إلى هذا التفسير   
فلم تـشر لعالمـة     ) طدت( أما   ، كأن يكون هذا الموضع مما لم يسمع فيه الخطأ كثيراً          ،سبباً آخر 

  .- أعلماهللاو-الوقف لكون الموضع رأس آية

ال  ،يعنـي الجنـون    )السعر(أن   واألول وه التفسير  على   )يوم يسحبون (أن   ،من الجدير بالذكر  و
إلقائهم وأي من المستحيل أن يبتعدوا عن الحق يوم سحبهم           ، ظرفاً لضاللهم في الحياة الدنيا     تكون

فـي  فـال إشـكال    ،يقصد بها نيران اآلخرة) السعر(أن  وهو  ومن رأى التفسير اآلخر   ،في النار 
  .2معلقاً بما قبله) يوم(يكون الظرفو ،الوصل

 ،3نجده مطلقـاً عنـد النيـسابوري       ،)سعر( العلماء في حكم الوقف على       إذا عرجنا على آراء   و
 و وإنما ه  ،ليس بظرف إضاللهم  ) يوم يسحبون (ألن  " : علَّل ذلك بقوله  و ،السجاونديوالزماً عند   

فقـد  األشـموني    أمـا  ،5كافياً عند األنصاري  و ،"4قوا مس سقر  يقال لهم ذو  : أيظرف لمحذوف   
على التقديم   إن نصب يوم بذوقوا   ) كاف(سعر  " :  بقوله ،فصل حكم الوقف على الموضع المذكور     

 عـل ن جفـإ ، إضـاللهم  اًظرف)  يوم (ذوقوا مس سقر يوم يسحبون وليس : أي يقال لهم   والتأخير
 فلـم  ،األنبـاري والنحاس و أما الداني ،" 6لم يوقف على سعر  الظرف متعلقاً بما قبله ومتصالً به       

  . وقفاً-هنا–يذكروا

ألنهم ابتعـدوا عـن     ؛  جنونوأن المجرمين في تخبط      وهو ،أما الباحثة فتميل إلى التفسير األول     
  .على هذا فالوقف يكون على رأس اآليةو ، ولذلك أكلتهم نيران اآلخرة،الحق في الدنيا

                                                
أنوار : البيضاوي / 4/41، الكشاف: زمخشريال: ينظر/ 8/183، تفسير البحر المحيط: محمد بن يوسف، أبو حيان 1

 704ص، التأويلأسرار والتنزيل 
  173 ص،نهاية القول المفيد: مكي نصر: ينظر / 271، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني: ينظر 2
 6/216، رغائب الفرقانوغرائب القرآن : النيسابوري 3
 6/216، رغائب الفرقانوغرائب القرآن : النيسابوري: رينظ/ 423ص، الوقف واالبتداء: السجاوندي 4
  82، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء: نصارياأل 5
  271، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 6
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 }7{ تَتْبعهـا الرادِفَـةُ    }6{يـوم تَرجـف الراجِفَـةُ     } 5{ م أَمـراً فَالْمـدبراتِ   {: قوله تعالى   -أيضاً-من أمثلته و
   1}8{قُلُوب يومئِذٍ واجِفَةٌ

 والتي تـسبح    ، التي تنزع األرواح من األجساد     ،بطوائف المالئكة  تعالىاهللا   يقسم   في هذه اآليات  
ـ    ف ،سبق إلى ما ُأمروا به     لتسرع وت  ،بين السماء واألرض   ي تنـزل بـالحالل     أقسم بالمدبرات الت

 وجواب القسم محـذوف     ،كالرياح والسحاب  ،تدبر أمراً من أمور العباد كما رسم لهم       و ،والحرام
  نبولتُحاس ثُنوهـذه  "  فيكـون تقـدير الكـالم    ،2لداللة ما بعده عليه من ذكر القيامة    ،تقديره لتُبع

 ثُنـ    (: ويدل على ذلك قولهم   " :  يقول الفراء  ،"3األشياء لتُبع أال تـرى أنـه     ) اخرةإذا كنا عظاما ن
   ."4 نبعث كُنَّا ِعظَاماً نَِّخرةًإذا: لتُبعثُن إذ قالوا: كالجواب لقوله

) أمـراً ( إلى ضرورة الوقف على      ،اء القراء العلمو) 2 طق 1طق( الذي دعا    يبين السبب ما سبق   
  وهذا ما أشار إليه    ،للمدبرات ظرفٌ) يوم( يتوهم القارئ أن     لئالوهو ،)افالمدبرات أمر (: من قوله 

ألن جواب القسم محذوف    ) أمرا(ال وقف إلى قوله     " : معقباً على هذه اآلية    حيث قال    ،السجاوندي
ظـرف  ) يـوم (صـل صـار     و و والوقف عليه الزم ألنه ل     ، أي أقسم بهذه األشياء لَتُبعثُن     ،بعده

  ."5 )تتبعها الرادفة( بل عامل يوم ،قضى تدبير المالئكة في ذلك اليوموقد ان) المدبرات(

 يـوم   ( يوم النفخة األولـى      ،انقضى وانتهى  أن تدبير المالئكة لشؤون العباد قد        ،تلحظ مما سبق  
ى هـذا  وعل ، في هذا اليوم،هم أن المالئكة تدبر شؤون العباد   تم الوصل ألو   و فل ،)تَرجفُ الراِجفَةُ 

) يـوم (فــ    ، وخالف المراد  ،ب وهذا عكس الصوا   ،ظرفاً للمدبرات ) يوم(الوجه يكون الظرف    

                                                
 )1033(موضع الدراسة مها في المعجم رقو /النازعات  1
: النسفي /606، المكتفى في الوقف واالبتدا: الداني / 194- 8/193، زاد الميسر في علم التفسير: الجوزي: ينظر 2

تفسير : ابن كثير / 8/420، تفسير البحر المحيط :أبو حيان / 4/212، الكشاف: الزمخشري / 2/771، تفسير النسفي
السمين  / 30/32 ،روح المعاني: األلوسي / 782، صأسرار التأويلوأنوار التنزيل : البيضاوي/  4/498، القرآن العظيم

  3/230 ،معاني القرآن: الفراء / 6/470، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: الحلبي
 88 ص،المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء: نصارياأل 3
تداء في إيضاح الوقف واالب: األنباري: ينظر / 213/ 4، الكشاف: الزمخشري: ينظر /3/231، معاني القرآن: الفراء 4

  519 ص،كتاب اهللا عز وجل
 6/438، رغائب الفرقانوغرائب القرآن : النيسابوري / 474، صالوقف واالبتداء: السجاوندي 5
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فـإن قلـت     " ،)لتبعثن(ب بجواب القسم المضمر     منصو و أ ،1منصوب بفعل مضمر تقديره أذكر    
: ال يبعثون عند النفخة األولـى ؟ قلـت    ولتبعثن  وكيف جعلت يوم ترجف ظرفا للمضمر الذي ه       

هم يبعثون في بعض ذلك الوقت الواسع       و لتبعثن في الوقت الواسع الذي يقع فيه النفختان          المعنى
  ."3 جعل حاال عن الراجفـة       -2تتبعها الرادفة - ودل على ذلك أن قوله     ، وقت النفخة األخرى  ووه

يوم ترجف الراجفـة وجفـت      "  أي   ،4)قلوب يومئذ واجفة  (ويجوز أن يكون منتصباً بقوله تعالى       
  ."5القلوب 

للعلّة التـي   ؛  7النيسابوريو 6كالسجاوندي) أمراً( فمنهم من أوجب الوقف على       ،أما علماء الوقف  
: اكتفوا بقولهم و وقفاً   -هنا–األنصاري فلم يذكروا    واألنباري  والنحاس  وأما الداني    ،ذكرت أعاله 

  ).لتبعثن(جواب القسم محذوف تقديره 

لما يوهمه الوصـل مـن خـالف        ؛  الموضع المذكور ضرورة الوقف على    أما الباحثة فتميل إلى     
الـصواب  و ، فأول ما يتبادر إلى ذهن السامع أن المالئكة تدبر أمور العباد في ذلك اليوم              ،المراد

ـ  الكريم لذلك فحري على كل قارئ للقرآن     ؛  أن تدبيرها انتهى فيه    مـواطن الوقـف   (ـ أن يتنبه ل
 والسابق خير شاهٍد علـى      ،المعنى المراد بحد ذاته   في فهم    ،لما لهما من أهمية كبيرة    ؛  )والوصل

  .ذلك

  

  

  
                                                

تفسير البحر : أبو حيان: ينظر / 6/471، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: ، يوسف بن محمدالسمين الحلبي 1
 8/420 ،المحيط

   4/212 ،الكشاف: الزمخشري: ينظر/ ولى وهي النفخة الثانية واقعة التي تردف األأي ال: تتبعها الرادفة 2
 212 /4 ،الكشاف: ، محمود بن عمرالزمخشري3
  471-9/470 ،بالغة القرآن الكريم في اإلعجاز إعرابا وتفسيرا بإيجاز: بهجت عبد الواحد، الشيخلي 4
 12/326 ، المرتلاإلعراب المفصل لكتاب اهللا: بهجت عبد الواحد، صالح 5
 474، صالوقف واالبتداء: السجاوندي 6
 6/438، رغائب الفرقانوغرائب القرآن : النيسابوري 7
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   ) إذ (1 ظرف الزمان المبهمالوقف قبل: الثاني 

 ،محـدود و الذي ال يدل على وقت معـين   ،أغلبها هي ظرف للزمن المبهم    وفي أكثر أحوالها    : إذ
  ). فعلية،اسمية(وتضاف دائماً لجملة تليها 

 فِـي  أَلَم تَر إِلَى الَّذِي حـآج إِبـراهِيم  { : قتبس قوله تعالى  ن،ولكي تتضح لك الصورة بشكل أوسع     
     اللّه آتَاه هِ أَنرِبلْكمالْم      فَـإِن اهِيمـرقَالَ إِب أُمِيتيِـي وقَالَ أَنَا أُح مِيتييِـي وحالَّذِي ي يبر اهِيمرذْ قَالَ إِب  إِ

ــ    ن الْمـــشرِقِ فَـــأْتِ بِهـــا مِـــن الْمغْـــرِبِ فَبهِـــت الَّـــذِي كَفَـــر واللّـــه الَ يهـــدِي الْقَـــوم           اللّـــه يـــأْتِي بِالـــشمسِ مِـ
2}258{الظَّالِمِني.   

عامله الـذي قبلـه فـي فهـم     نالحظ كيف يؤثر عودة الظرف على لو ،لنتوقف هنا ِوقفة قصيرة 
 يغيـر   ، المقصود بذاته   عامله  غير نالحظ هل إذا اعتبرنا الظرف عائداً على اسم آخر        ل و ،المعنى

  المعنى أم ال ؟

موضـع   ثم بعـد ذلـك       ،نى اإلجمالي لآلية السابقة أوالً    المع يوضحه لنا    ، الجواب عن ذلك   ولعلَّ
 ،يدعي بأنه إله الكون   والذي كان يزعم    - 3 أن نمرود   يخبرنا اهللا تعالى    ففي هذه اآلية   ، ثانياً الوقف
طيـه   وذلك بأن طلب منه أن يع،بوجود ربه إبراهيم  4   حاج  - غيره  ال يوجد إله في الكون     ال بل 

الـذي  وربه ه  فقال إبراهيم بأن     ، الذي كان إبراهيم يدعوه ويعبده     ،دليالً على وجود اهللا عز وجل     
 مدعياً اإلحياء   قال إبراهيم إذا كنت    ورداً على ذلك     ،أميت أحيي و   فأجابه نمرود أنا   ،يميتويحيي  

                                                
نكرة ليس له هيئة وال شكل محسوس، وال يدل على عدد محصور، وال زمن محدود، ظرف و ه: ظرف الزمان المبهم 1
ى زمن الذي يدل عل: ، وعكسه المختص)،إذ حين ،قت و(ر من الزمن غير معين وغير محدود، نحو ما دل على قدو هو أ

المحيط في أصوات العربية ونحوها : األنطاكي / 80، صالوافيوالنح: عباس حسن: ينظر/ محدود كساعة ودقيقة
 2/157، وصرفها

، 52قم اآليات ر(وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة ) / 58(موضع الدراسة ورقمها في المعجم / البقرة  2
147 ،169 ،212 ،271 ،334 ،416 ،431 ،440 ،539 ،654 ،686 ،707 ،710 ،820 ،915 ،933 ،1038(  

 بن سام بن نوح نمرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذو ه: نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح ويقال و ه 3
 2/286 ،تفسير البحر المحيط :أبو حيان / 1/320، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: ينظر/ 

4 178ص، )حجج(مادة ، المعجم الوسيط: ينظر| جادل : حاج  
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 فلـم   ،ُأخرس لعجـزه  و فبهت   ،ت بها من المغرب   ْأ اهللا يأت بالشمس من المشرق فَ      ن فإ ،اإلماتةو
  .1 وقامت عليه الحجة ،يستطع التكلم

يقصد به التعجيـب     )  َألَم تَر ِإلَى الَِّذي حآج ِإبراِهيم      (: االستفهام في قوله  : وفي هذا الصدد نقول   
 ما ذكـره  ، والذي حمله على هذه المجادلة   ،باوتهالمجادلة وغرور صاحبها وغ   ومن هذه المحاجة    
كبريائـه  و غـروره  فكان إيتاء اهللا تعالى له الملك منشأ     )  آتاه اهللا الملك     أن( : لنا عز وجل بقوله   

مـا   فرب ،ومن جانب آخر   هذا من جانب     ،فألجل هذا أخذ في المجادلة    ؛  إعجابه بقدرته وتعجرفه  و
 ال سـيما  ،ا كان واجباً عليه من شكر اهللا على نعمه       موضع م  ،وضع المجادلة في سؤاله عن ربه     

ِإذْ قَـاَل   (: قولهو !!عاداني فالن ألني أحسنت إليه    :  فكأن المجادلة كانت كما تقول     ،أن آتاه الملك  
 يبر اِهيمرأريد اإلطناب في     ولستُ 2؟من ربك : واب سؤال كان قد سأله إياه نمرود      كأنه ج  )...ِإب 

 لطال بنا   ، رحت أتقصى كل ذلك    و؟ ول وما داللة تلك   ؟م قال ذلك ولم يقل ذلك      ولِ ،معنى هذه اآلية  
   .لعلَّ الفائدة تعم والمعنى يتَّضح ،لذلك اكتفيت بهذا القدر؛ المقام

عنـد  ) أن آتـاه اهللا الملـك  ( :  مـن قولـه  )الملـك (كلمة  وجب علىفقد  الوقف  فيما يخص  أما
ِإذْ قَاَل ِإبراِهيم   (: وصلها القارئ بقوله   و فل ،" 3تاء الملك ليس بظرف إلي  ) إذ(ألن  " ؛  )2طق1طق(

يبويكون المعنى  ،)آتاه( ظرفاً لـ    )إذ(ألصبحت  ؛  )...ر   عالى آتاه الملـك وقـت قـول        اهللا ت  أن
الى آتاه الملك قبـل تلـك       أن اهللا تع   وهو عكس ذلك     والصواب ،يميتويحيي  ربي الذي   : إبراهيم
ـ      ، متعجرفاً مغروراً بما آتاه اهللا     ى ذلك أنه كان    والدليل عل  ،المجادلة  ،ى ذلـك   ال بل لم يشكره عل

منصوبة بفعل مقـدر    ) إذ(تكون  هذا  على  و ،تبعاً لذلك كانت المجادلة   و ،أخذ في نكران األلوهية   و
  .اذكر : تقديره

   إن لم يكن إيتاء الملك عامالً له ؟ ،عامل الظرفوأين إذن ه: لسائل أن يسألو

                                                
 1/320 ،تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 1
 / 3/46، ه 1353 عة المنار،مطب: مصر، 1ط، مج12، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار: عبده، محمد 2

، تفسير البحر المحيط: انحيو أب/ 1/254، زاد الميسر في علم التفسير: يالجوز /1/388، الكشاف: الزمخشري: ينظر
2/287-288 
  2/22، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري: ينظر/ 148 ص،الوقف واالبتداء: السجاوندي 3
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 حيـث قـال     ،الملـك على  تفصيله لحكم الوقف     قد أعده األشموني أثناء      ،اب عن ذلك  لجوولعلَّ ا 
بقوله ألم تر كأنه قال ألم تـر         إن علِّقَ إذ بأذكر مقدراً وليس بوقف إن علِّقَ        ) جائز( الملك": معقباً

في موضـع   ) إذ  (ـيميت ف وربي الذي يحيي     إلى الذي حاج إبراهيم في الوقت الذي قال إبراهيم        
 إذ المحاجة لم تقع وقـت أن آتـاه    إليتاء الملكاًظرفليس و )ألم(صب على الظرف والعامل فيه  ن

   ."1 سابق على المحاجةإياه اهللا الملك إيتاءاهللا الملك بل 

يكون تقـدير   و- أذكر:  إما أن يكون فعالً مضمراً تقديره      )إذ(عامل الظرف    أن   ،تلحظ مما سبق  
في موضع نـصب علـى     ) إذ(فتكون   )ألم تر (: إما قوله  و -براهيمحين قال إ   وأذكر إذ أ  : الكالم

 ،ليس ظرفـاً إليتـاء الملـك   و فه،أياً يكن عامله  و ،َألَم تر إذ قال إبراهيم    : تقدير الكالم و ،الظرفية
لكفالمحاجة لم تقع وقت أن آتاه اهللا تعالى الم،لك سابق إياها بل الم.  

ـ ) إذ( أن تكون    ،يجوزكبري  ومن العجب أن نرى أبا البقاء الع       ـ ول ،)آتاه(ظرفاً ل  الباحثـة   ستي
يجـوز أن تكـون     " :  فيقول ، فال حاجة لإلعادة   -وما ذُكر آنفاً يوضح ذلك    -ه فيما ذهب إليه   وافقُت

  .ال أدري السبب الذي حداه لهذا الوجه من اإلعرابو ،" 2آلتاه أن تكونوظرفاً لحاج 

 ،لم ترصدا عالمة الوقف اإلجباري على الملـك  ) طدعطدت  ( أن   لىلعلَّ من الواجب أن أشير إ     و
 ،)... إلـى الـذي  ألم تـر (: بقوله )إذ(علّقْن الظرف  فلعلّهن،ال أعلم السبب الذي حال دون ذلك      و
  .على هذا التقدير ال يوجب الوقفو

ـ  ،شير إلى آراء علماء الوقف في حكم الوقف على الموضع المذكور           أن ت   الباحثة ال يفوت و  و فه
ل حكم الوقف       ، للعلة المذكورة أعاله   ،4السجاونديو 3 عند النيسابوري  الزمأما األشموني فقد فص 
وقـف  عند الداني  و في حين ه،ا هنا وقفاًاألنباري فلم يذكر  وأما النحاس    -ذُكر قَوله آنفاً  و-عليه  
  . جائز6نصاريعند األو ،5كاف

                                                
  52 ص،منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 1
 1/60، ه الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جميع القرآنالء ما من بإم: عبد اهللا بن الحسين، العكبري 2
  2/22، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 3
  148 ص،الوقف واالبتداء: السجاوندي 4
  191 ص،واالبتداالمكتفى في الوقف : الداني 5
 88 ص،داءالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبت: نصارياأل 6
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ـ       أما الباحثة فتصف في صف     ) لـك الم( و ) إذ(ألن ؛ ذكور من أوجب الوقف على الموضـع الم
إيتـاء  تم الوصل أن الظرف عاملـه     و فيما ل  ،أول ما يلصق في ذهن السامع     و ،لفظتان متقاربتان 

  .تفكيره عن المعنى األصلي لآلية ويشرد إدراكه  ف،الملك

  : ما قبله ب )الجار والمجرور(تعلق دفعاً لتوهم :  سادساًً

:  تعـالى    هقولوهو ، واحد النوع من الوقف لم يرد إال في موضع       ومما تجدر اإلشارة إليه أن هذا       
}ةا تَذْكِر11{كَلَّا إِنَّه { اءن شفَمهم َذكَر  }12 {ٍةمكَرفٍ محفِي ص}1}13  

 فمن شاء ذكر اهللا تعالى في جميـع         ، للعباد تذكيروتخبرنا اآليات أن آيات القرآن الكريم موعظة        
ة مآليات الحديث ببيان أن القرآن الكريم محفوظ في صحف مكرمة أي معظَّ            ثم استأنفت ا   ،أموره
ألنـه  " ؛  )1طق(عند   )فمن شاء ذكره  ( : من قوله ) ذَكَره(على   وجب و لذا تعين الوقف     ؛2موقّرة

فـي   وه: محال بل التقدير ووه ، محل ذكر من يشاء أن يذكر القرآن       )الصحف(وصل صارت    ول
" المقـصود بهـا     و ،آيات في صحف مكرمة   وجميع القرآن من سور     أي أن   ." 3صحف مكرمة   
ذكره للقرآن الكريم في تلك الـصحف        ألصبح   م ببعضه وصل القارئ الكال   وفل." 4اللوح المحفوظ 

  .هذا جلي الفساد و -التي ال يحيط بعلمها أحد إال اهللا-

 ،قف على الموضع المـذكور  اإلشارة إلى آراء علماء الوقف في حكم الو       -هنا–لعلَّ من المفيد    و 
- أما النحاس فلم يـذكر     ،للعلة المذكورة أعاله  ؛  6السجاونديو 5وقف الزم عند النيسابوري    وإذ ه 
 ،كـاف  10األشـموني و 9األنصاريو 8عند الداني و ، حسن 7عند األنباري  و في حين ه   ، وقفاً -هنا

                                                
  ) 1047(موضع الدراسة  ورقمها في المعجم /عبس  1
  4/502، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 2
 : الجوزي /6/445، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري: ينظر/ 478، صالوقف واالبتداء: السجاوندي 3

 8/202 ،زاد الميسر في علم التفسير
  8/426 ، المحيطتفسير البحر: أبو حيان 4
  6/445، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 5
    478، صالوقف واالبتداء: السجاوندي 6
 520 ص،وجل إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز: األنباري 7
  608ص ،المكتفى في الوقف واالبتدا: الداني 8
 88 ص،واالبتداءالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف : نصارياأل 9

  10/376، إعراب القرآن الكريم وبيانه: الدرويش: ينظر/ 299، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 10
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أي بـين   ." صـوفها ة بين الصفة ومو   وقوله فمن شاء ذكره جملة معترض     "  : مضيفاً قال األخير و
 إلـى  ا ذهبت ،) طدع 2طق (أن وويبد ،)ِفي صحٍف مكَرمةٍ  (:  وبين قوله  ، )كَلَّا ِإنَّها تَذِْكرةٌ  ( : قوله

 فآثرت عـدم الفـصل بـين الـصفة          ،صفة لتذكرة ) صحففي  (ما ساقه لنا األشموني في كون       
فلـم  ) طـدت  (أما ،الموضع على   لذلك لم تر بداً من وضع عالمة الوقف اإلجباري        ؛  وموصوفها

  .-واهللا أعلم – لكون الموضع رأس آية؛ تذكر عالمة الوقف عليه

 فحـري  ،ليؤمن اللَّبس في فهم المعنى؛ )ذَكَره(أما الباحثة فتسير في ركب من أوجب الوقف على  
دور  مـن  ما لما له؛ الوصلو أن يلتمس الموطن المناسب للوقف   ،بكل مهتم بقراءة القرآن الكريم    

  . إذكاء روح التفكر والتدبرفي

  :  الشرط بإرادة بشريةدفعاً لتوهم تعلق:  بعاًسا

 فِـي الـدنْيا حـسنةً     والَّذِين هاجرواْ فِي اللّهِ مِن بعدِ ما ظُلِمواْ لَنبوئَنهم{: تعالى يتَّضح ذلك في قوله    و
  1}41{مونكَانُواْ يعلَو لَ مأَكْبرولَأَجر اآلخِرةِ 

 2طـق 1طـق (عنـد    ،)ألجر اآلخرة أكبر  و( :  من قوله  )أكبر (وجب الوقف في هذه اآلية على     
كانوا يعلمون لما اختاروا     ول: محذوف أي ) لو(ألن جواب   " : علَّل السجاوندي ذلك بقوله   و )طدت

 ،يعلمـون  كانوا   و أن ل  اً بشرط معلَّق) ألجر اآلخرة و( صل لصار قوله    و و ول ،الدنيا على اآلخرة    
  ."2وهذا محال

للمهـاجرين  خوفاً من تعليق األجر العظيم الذي أعده اهللا         ؛   أن الوصل امتُنع   ،يتَّضح لك مما سبق   
 وهذا  ، ليس عظيماً  و فإن لم تعلموا فه    ، أن األجر عظيم إن علمتُم ذلك       فيكون تقدير الكالم   ،علمهمب

معاذ اهللا أن تكون حقـائق      و ،داً بعلم أحد  ال مقي و فحكم اهللا ليس مشروطاً      ،المعنى محال أن يكون   
  .  اهللا معلقةً بشرط علم أحد من الخلق 

                                                
، 603اآليات رقم (ينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة / ) 360 (موضع الدراسة ورقمها في المعجم: النحل 1

607 ،721 ،769 ،928 ،966(  
 4/256، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري  /257 ص،الوقف واالبتداء: ونديالسجا 2
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 ، قد يكون عائداً للكفار    ،)كانوا يعلمون   ول( : الضمير في قوله تعالى     التنويه أن  -هنا–ال يفوتنا   و 
كـون  قـد ي  و ،رغبوا فيه و  لوافقوهم في الدين   ،اهللا يجمع للمهاجرين خير الدارين    علموا أن   وأي ل 

لَمـا   و أ،زادوا في االجتهاد والعمـل الـصالح   ل ،ذلك األجر أيضاً   علموا وعائداً للمهاجرين أي ل   
1 وصبروا على ذلكوا لما أصابهم من مصاعب الهجرة وشدائدهاتألم .  

لـيس الخبـر كالمعاينـة      وعلم المـشاهدة    " وه بهذا العلم    المقصود أن   ،مما تجدر إليه اإلشارة   و
  ."2لتفصيليالمراد العلم اوأ

لم ترصد عالمة الوقف اإلجبـاري علـى الموضـع     ) طدع(إلى أن    ،لعلَّ من الواجب أن أشير    و
طة بما يـسبقها   مرتب)كانوا يعلمون ول( لعلَّ السبب في ذلك يرجع إلى اعتبارها جملة         و ،المذكور

كـانوا  ول (: بقولـه ابتدأ القارئ الكالم     و فل ،3 أي من جهة المعنى فقط     من اآليات معنوياً ال لفظياً    
  .لَما فُهم الكالم إال بالعودة إلى ما سبق؛ )يعلمون 

 و فه ،)أكبر( فال يسعني في هذا المقام إال أن أذكر آراء علماء الوقف في حكم الوقف على                 ،بعدو
 -هنا–فلم يذكروا    الدانيو األنباري والنحاس أما  ، زمال 6السجاونديو 5النيسابوريو 4فيسالنَّعند  
  . جائز8األشمونيو 7 األنصاريعند وفي حين ه ،وقفاً

حتـى ال يعلَّـق     وليؤمن اللَّبس في فهم المعنى      ؛  أما الباحثة فتَصف في صف من أوجب الوقف        
  .الشرط بإرادة بشرية

                                                
: ينظر / 64-4/63، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريموتفسير أبي السعود أ: محمد بن محمد، أبوالسعود 1

في علوم الدر المصون : حلبيالسمين ال  /2/410، الكشاف: الزمخشري/ 4/341، زاد الميسر في علم التفسير: الجوزي
 4/327 ،الكتاب المكنون

 14/146 ،روح المعاني: األلوسي 2
 117ص، الوقف واالبتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم: صالحعبد الكريم : ينظر 3
 14/146 ،روح المعاني: األلوسي: ينظر/ 1/681 ،تفسير النسفي: عبد اهللا بن أحمد، النسفي 4
 4/256، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : لنيسابوريا 5
  257 ص،الوقف واالبتداء: السجاوندي 6
 88 ص،المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء: نصارياأل 7
 158 ص،منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 8
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  : مة الوقف خبراً لما قبلها ما بعد عالدفعاً لتوهم أن يكون: ثامناً 

): قال تعالى  والَّذِين هم عـنِ  } 2{الَّذِين هم فِي صلَاتِهِم خاشِعون  } 1{د أَفْلَح الْمؤمِنون  قَ
إِلَّـا  } 5{والَّـذِين هـم لِفُـروجِهِم حـافِظُون    } 4{والَّـذِين هـم لِلزكَـاةِ فَـاعِلُون    } 3{معرِضُـون واللَّغْ

ــم أ  ْزواجِهِـ ــر م   وعلَـــى أَ ــإِنَّهم غَيـ ــانُهم فَـ ــت أَيمـ ــا ملَكَـ ــومِنيمـ ــم    } 6{لُـ ــك هـ ــك فَأُولَئِـ فَمـــنِ ابتَغَـــى وراء ذَلِـ
وناد7{الْع {  وناعر دِهِمهعو انَاتِهِملِأَم مه الَّذِينو}8 { اتِهِمـلَولَى صع مه الَّذِينو ـافِظُونحي  

ثُون} 9{ م   1}10{أُولَئِك هم الْوارِ

 فهم الذين يخشعون في صالتهم      ،كر أوصافهم   ذواء على المؤمنين     بالثن  اآليات ابتدأ اهللا عز وجل   
 ما أعده لهم مـن  خبرنا في نهاية اآليات  ثم أ  ،ون الزكاة إلى غير ذلك    يؤد و وعرضون عن اللَّغ  يو

) يحـافظون (لذلك وجب الوقف على رأس اآلية ؛ نعيمهاو فقد أورثهم الجنة   ،ثواب لقاء هذا  وأجر  
 ،نين الموصوفين بجميع هذه األوصـاف      وعد إرث الجنة إلى المؤم      ودليع" ؛  )2 طق 1طق( عند

 صـار   ،)ملـومين  (و أ ،)العادون(مع الوقف على قوله     ) ونيحافظ(بقوله  ) أولئك(صل  و وفإنه ل 
  ."2 فاقتصر إرث الجنة على المذكورين في اآليتين،خبره) أولئك (ومبتدأ ) والذين هم ألماناتهم(

 ،على فئة معينـة دون أخـرى       إرث الجنة مقصور     السامع أن  يوهم    أن الوصل  ،تلحظ مما سبق  
األحقاء بـأن يـسموا   "  هم كلهم لمذكورةن لتلك األوصاف ا إذ إن الجامعي،والصواب خالف ذلك  

الوصل ألصبحت خبراً      و ول ،"4مبتدأ  ) "أولئك( وعلى ذلك تكون     ."3اثاً دون من عداهم   ور لمـا  تم
  . على فئة دون أخرى واقتصر إرث الجنة ،قبلها

نجـده الزمـاً عنـد       ،)يحـافظون (لوقف في حكم الوقف علـى       إذا عرجنا على آراء علماء ا     و
إال ألوهـم تخـصيص اإلرث    و" : بأن الوقف الزم  :  حيث قال األخير   ،5النيسابوريوالسجاوندي  

                                                
 ) 477(موضع الدراسة ي المعجم رقمها فوالمؤمنون  1
 294 ص،الوقف واالبتداء: جاونديالس 2
  3/27 ، الكشاف: الزمخشري 3
 6/517 ،بالغة القرآن الكريم في اإلعجاز إعرابا وتفسيرا بإيجاز: بهجت عبد الواحد، الشيخلي 4
 5/107، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 5
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 أما  ، 2األنصاريو 1 عند الداني  ياًكافو -هذا ما تميل إليه الباحثة    و–" بالمذكورين في اآليتين فقط     
  . وقفاً-هنا–األنباري فلم يذكرا والنحاس 

على القارئ أن يأخذ بعالمات الوقف المرصـودة فـوق تلـك            : ما سبق بنتيجة مفادها   منخلص  
 فهـي  موضـوع مهـم مـن     ،لما توديه من أهمية عظمى في فهم آياتـه        ؛  المواضع في القرآن  

قد بانت لـك هـذه األهميـة فيمـا          و ،حاتهطي صف و ال يمكن إغفاله أ    ،موضوعات علم التجويد  
  . قس على هذه النماذج المدروسة نظائرهاو ،عرضناه لك من أمثلة تثبت ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  400، صاالبتداوالمكتفى في الوقف : الداني 1
 59، صقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداءالم: نصارياأل 2
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  الفصل الرابع

  )دراسة تطبيقية( موجبات الوصل اإلجباري والمحاذير المترتبة على تركه
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  : ه اإلجباري والمحاذير المترتبة على تركالوصلموجبات 

  لسابق إلى ضـرورة الوقـف      ذهبنا في الفصل ا   ما   فإذا   ،مكمل لما سبقه  بحد ذاته   هذا الفصل   إن
لـشدة تعلـق الجمـل      ؛  رى فهنا نعول على ضرورة الوصل في مواضع أخ        ،معينةمواضع  على  
 فإذا تم الوقف على موضع يتعـين الوصـل علـى            ،مان فالوقف والوصل علمان متالز    ،بعضها

  .موضع آخر

حسبك أن تعرف أن عالمات الوقف والوصل أمر اقتضته أحكام التجويد كشرط مـن شـروط                و
فـي هـذا    -لذلك ارتأيت ؛  اختالط الجمل ببعضها  يزال اإلبهام ك  ويؤمن اللبس   ل؛  التالوة الصحيحة 

 واإلشـارة   ،الوصل اإلجباري في القرآن الكـريم      بيان أهم القواعد والعلل الكامنة وراء        -الفصل
  لعلَّ الفائـدة ، على كل علّةمختارةذج  بدراسة نما،تم الوقفوة فيما لمخاطر اللغوية المحتمل  إلى ال 
انفردت بوضـع عالمـة     )  طدع 2 طق 1طق(أضف إلى ذلك أن     ، فيها ضالَّته  ويجد الضالَّ    ،تّعم

 ،ثما يوجد تعلق لفظـي فـي رؤوس اآلي   فحي، )طدت(دون   الوصل اإلجباري على رؤوس اآلي    
  .ذلك) طدت( تلك الطبعات بوضع عالمة الوصل عليها، ولم تعتمد انفردت

لفصل بين متعلقات    عدم ا  هي، وتتلخص هذه العلل في أن الفائدة المرجوة من الوصل اإلجباري          
 المبتـدأ   وأ ،االحـال وصـاحبه    و فال يفصل مثال بين المستثنى والمستثنى منه أ        ،الجملة الواحدة 

التـي   -موضع الدراسـة  المعجم  -قد استقصيت كل المواضع في     و ،الموصوف وصفته وأ خبرهو
تُظهر السبب الـذي   ،أدرجتُ لكل موضع قاعدةو ،يلزم فيها القارئ وصل اآليات ببعضها البعض 

 أجملتهـا  و ،وضع عالمة الوصل اإلجباري على تلك المواضـع       ل ،الطبعات موضع الدراسة  دفع  
نالوصل اإلجباري تعي في أن  : 
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  موصوفهاو بين الصفة عاً للفصلدف-1

أت لـك   ولْنَ- في الفصل السابق-أهميتها في تركيب الجملة اللّغويةولقد سبق الحديث عن الصفة      
ليتبـين لـك    ؛  وصـوفها مولعدم الفصل بين الصفة     ؛  نموذج تظهر فيه عالمة الوصل اإلجباري     ب

اللَّـه  { : ومن ذلك قوله تعالى    ،أفضل صورة و في فهم كالم اهللا عز وجل على أكمل وجه           أهميتها
ضِ مثَلُ نُـورِهِ كَمِـشكَاةٍ فِيهـا مِـصباح الْمِـصباح فِـي زُجاجـةٍ الزجاجـةُ كَأَنَّهـا كَوكَـب دري يوقَـد مِـن                  الْأَراتِ واومالس نُور

جرةٍ مباركَةٍ زَيتُونِةٍ لَّا شرقِيةٍ ولَا        ةٍشبِيال غَر كَادلَ يو ضِيءا يتُهـن         و َزيـورِهِ ملِن ـدِي اللَّـههلَـى نُـورٍ يع نُّـور نَـار هسستَم لَم
شاء ويضْرِب اللَّه الْأَمثَالَ لِلناسِ واللَّه بِكُلِّ       ءٍييشلِيم35{ ال  ع {  ـذْكَريو ع ذِن اللَّه أَن تُرفَ ه  اسـم فِيهـا فِي بيوتٍ أَ

آصالِويسبح لَه فِيها بِالْغُد    ال ع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ الصلَاةِ    لَّا  الرِجالٌ  } 36{والْ يلَا بو ةارج خَـافُون   ال الزكَـاةِ وإِيتَاء  تُلْهِيهِم تِ ي 
ارصالْأَبو فِيهِ الْقُلُوب ب   1}37{يوماً تَتَقَلَّ

ـ     عالمة حظ أن لْ ن ،موضع الدراسة إلى المعجم    الرجوعب  علـى كلمـة   ت الوصل اإلجبـاري كان
 هذه العالمة تحديد  وقد اختلفت الطبعات موضع الدراسة في       ) الزكاة ،رجال ، اسمه ،عليم ،غربية(

  .المواضع بالشرح والتعليلهذه لنتناول ف ،المذكورةلخمسة على المواضع ا

األرض بما بثَّ فيهما من اآليـات الكونيـة    والسموات  في اآلية األولى يخبرنا اهللا تعالى أنه نور         
ومثُل من آمن بهذه اآليات      ، وسائر دالئل قدرته وعجائبه    ،دالة على وجوده وعظمته ووحدانيته    ال

 وهـذه   ،وفي قنديل من الزجاج الـصافي الـشفاف        ،واهتدى بها كمثل نور قوي في سراج ثاقب       
 صفتها أنها مباركة كثيرة     ،شجرةزيت  ه من   يستمد ضوء  ،الزجاجة كأنها كوكب مضيء متوهج      

شرقية غربية تصيبها الشمس من حين طلوعها إلـى حـين     أي هي -ال شرقية وال غربية    المنافع
 فإذا مـسته  ،لصفائه وبريق لمعانه كأنه يضيء من تلقاء نفسه  و فه ،يكاد زيتها يضيء  و -غروبها

 فإن جـاءه ازداد     ،هدى قبل أن يأتيه العلم    يعمل بال   وكذلك قلب المؤمن   ،النار ازداد ضوءاً ونورا   

                                                
اآليات ( ينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة / )512- 508(موضع الدراسة ورقمها في المعجم / سورة النور 1

، 533، 481، 414، 413، 407، 322، 319، 315، 292، 211، 126، 92، 67، 33، 16، 15، 13، 10، 3 رقم
557 ،570 ،679 ،713 ،726 ،728 ،742 ،770 ،787 ،794 ،814 ،843 ،856 ،879 ،888 ،922 ،974 ،1012 ،

1048(  
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 في تعليـل رصـد   لما له من أهمية؛ هذا المعنى اإلجمالي لآلية آثرتُ أن ُأبينهو ،1نوراً على نور 
في وضع  )  طدت 2 طق 1طق(اتَّفقت   وقد   ،)غربية(والتي ظهرت على كلمة      ،عالمة الوصل فيها  

) فـشجرة  (،فصل بين الصفة وموصـوفها عدم اليعزى ذلك ل و ،)طدع(دون   عالمة الوصل عليها  
ال شـرقية وال      صفة هذا المبهم فهي شـجرة مباركـة        اآلياتوقد أوضحت لنا     ،اسم نكرة مبهم  

في موضـع   جاءت  ) يكاد زيتها يضيء  (فجملة   ، ويكاد زيتها يضيء لشدة صفائه ولمعانه      ،غربية
بـدأنا  " و) غربية(قفنا على   فإذا و  ،ما يسبقها من آيات   ولذا فال يجوز الفصل بينها      ؛  2صفة لشجرة 

 ،ال يبتـدأ بالفـضلة    و ،ال يبتدأ بالصفة ألنها فضلة    و ،لبدأنا بالصفة ) ...يكاد زيتها يضيء  (: بقوله
  ." 3الموصوف ووأيضاً ال يقطع بين الصفة 

عنـد   ممنوعوفه ،اء في الوقف على هذا الموضع     ال يفوتنك في هذا المقام أن تعرف آراء العلم        و
 عنـد  يـذكر  لـم و ،8عند أبي زكريا األنصاري 7 وصالح 6 عند النيسابوري  5قٌمطلو 4السجاوندي

فـي   لعلَّو ،)مل متسسه ناروول(: ىالوقف عندهم على قوله تعال    كان   و ،11 والنحاس 10األنباريو 9الداني

تتحـدث  اآليات   فما زالت  ،ف الشجرة لم ينتِه بعد    صو ف ،)غربية(هذا إشارة إلى منع الوقف على       
 ومما يؤيد ذلك قول ،)مل متسـسه نـار  وول(: ىتعال  وتم الكالم على قوله  ،أوصافها وميزاتها و عن الشجرة 

                                                
 108-18/107، م1974، دار إحياء التراث العربي: ، بيروت3ط، مج10، تفسير المراغي: ، أحمد مصطفىالمراغي 1
: النسفي/  3/68، م1973، تاب العربيدار الك: بيروت ،2، طالتسهيل لعلوم التنزيل: محمد بن أحمد، ابن جزي: ينظر 2

ه إمالء ما من ب: العكبري / 5/220، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: لسمين الحلبيا / 2/164، تفسير النسفي
التفسير : الفخر الرازي /3/68، الكشاف: الزمخشري / 2/82، الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جميع القرآن

  23/237، الكبير
 211، صالوقف واالبتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم: عبد الكريمصالح،  3
  302، صالوقف واالبتداء: السجاوندي 4
  1/44، رغائب الفرقانوغرائب القرآن : النيسابوري: ينظر/ هو ما يحسن االبتداء بما بعده: الوقف المطلق 5
  5/192، انرغائب الفرقوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 6
يعني إذا وقف القارئ على كلمة ما، فعليه أن يبتدئ بها ويصلها بما بعدها إن صلح االبتداء بها، وإال فما : الوقف الصالح 7

  211، صالوقف واالبتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم: صالحعبد الكريم : ينظر/ قبلها مما يصلح االبتداء بها 
 61، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء: مداألنصاري، زكريا بن مح 8
  409، صالمكتفى في الوقف واالبتدا: الداني 9

  417، صوجل إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز: األنباري 10
 359، صالقطع واالئتناف: النحاس 11
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 أمـا   ،" 1)نور علـى نـور    ( انقطع الكالم ها هنا ثم استأنف فقال         )مل متسـسه نـار    وولـ ( وقوله" : الفراء

جعـل  قيل كاف على استئناف ما بعده وليس بوقف إن          " : األشموني فقد فصل حكم الوقف بقوله     
  " .2قليل وهوصفة لشجرة ألن فيه قطع نعت النكرة 

 المذكور  الموضع على   الوصلالقارئ   تلزملم  ، )طدع( أن    الباحثة إلى  شيرلعلَّ من الواجب أن ت    و
 القارئ  فإذا وقف  ،كالماً مستأنفاً ) يضيءيكاد زيتها   (جوزت أن تكون جملة       بهذا  فلعلّها ،)غربية(

  .ن استأنف الكالم بعدها فال إشكال إ،)غربية(على 

أي لـبس فـي فهـم    أنفسنا عن  ب لكي نربأ ؛  ب الوصل ومنع الوقف   فتتَّفق مع من أوج   الباحثة  أما  
 فهـي ليـست   ، يفقد الشجرة صفة مـن صـفاتها  ،)غربية( أال ترى أن قطع الكالم على  ،المعنى

هذه الشجرة تميزت عن    إنما  و ، فهناك أشجار كثيرة مباركة     وإنما يكاد زيتها يضيء    ،مباركة فقط 
  . لشدة لمعانهصصت بأن زيتها يكاد يضيءخُو ،غيرها

ـ   ،)2 طق 1طق(عند  ) عليم( على كلمة    وامتُنع الوقف أيضاً   شبه جملـة   ) في بيوت (للعلَّة ذاتها ف
متعلقـة   وأ ،)الْمِـصباح فِـي زُجاجـةٍ   (:  فـي قولـه  لزجاجة ولمصباح أ و صفة لمشكاة أ موضعفي  

 وعلى هذه األقوال ال يوقـف      ،3في المساجد ويضيء    المصباح  أي يوقد  ،)يوقد(بالفعل   وبمشكاة أ 
 فلم يعد يتبين للقارئ ما هـي    ،يبهمهو ألن فصل الصفة عن موصوفها يشكل المعنى      ؛  4على عليم 

ويمكننا إزالـة هـذا اإلبهـام     أين يضاء ذلك المصباح؟   و أ ؟المصباحو أ الزجاجةوصفة المشكاة أ  
ما فيه من الهدى والعلـم  وضرب اهللا تعالى مثل قلب المؤمن       "  فلما   ، بعضه ببعض  بوصل الكالم 

ذلك كالقنديل مثالً ذكـر محلّهـا وهـي    وبالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقد من زيٍت طيٍب         

                                                
  2/253، معاني القرآن: الفراء 1
  195، صواالبتدامنار الهدى في بيان الوقف : األشموني 2
ه الرحمن من وجوه إمالء ما من ب:  العكبري /5/221، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبي: ينظر 3

: األلوسي/ 2/253، معاني القرآن: الفراء / 3/68، الكشاف: الزمخشري / 2/82، اإلعراب والقراءات في جميع القرآن
 18/174 ،روح المعاني

 12/265، الجامع ألحكام  القرآن: القرطبي  /6/457، تفسير البحر المحيط: أبو حيان: ينظر  / 5/221، نفسهالمصدر 4
 196، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني /
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ذِن     (:  بقولـه  ،"1 التي هي أحب البقاع إلى اهللا تعـالى        المساجد       )...  ترفـع   ا أن  فِـي بيـوتٍ أَ

 وقد قيل على تقدير تعلقه بمـشكاة أ و " ، "2 وقيل تعظيمها، ورفعها بناؤها  ،المراد باإلذن األمر  و" 
ال تكـون المـشكاة     والمشكاة وجمع البيـوت؟     والمصباح   بتوقد ما الوجه في توحيد     وبمصباح أ 
أجيب بأن هذا من الخطاب الـذي يفـتح أولـه    و. ال المصباح الواحد إال في بيت واحد     والواحدة  

قيل معنـى فـي     و. ونحوه-يا أيها النبي إذا طلقتم النساء     - ويختم بالجمع كقوله سبحانه    ،توحيدبال
  ."3في كل واحد من البيوت و أ،في كل بيت:  فكأنه قال،في كل واحد من البيوت: بيوت

ـ  ) عليم(صل  ومن لم يلزم القارئ     أما   فـي  ( فلعلّه علّق شبه الجملـة       ،)طدع طدت (بما بعدها ك
وعلى هذا اإلعراب إنما أعيـد      " ،يسبح رجاٌل في بيوت   أي  ) يسبح( بالفعل    أي ،بعدها بما   )بيوت

هتمام ال لقصر التسبيح على الوقوع في البيـوت          بأن التقديم لال   اإليذانولفظ فيها للتأكيد والتذكير     
يوقف علـى   فعلى هذين القولين    و "، 5)سبحوه في بيوت  ( بفعل محذوف تقديره     اعلّقه و أ ، "4فقط

رى األلوسي جملة   فهي كما ي   ، بما بعدها من اآليات    قتتعل) في بيوت (ألن شبه الجملة    ؛  "6)عليم(
ذكر بعض أعمـالهم القلبيـة      ونور  لبيان حال من حصلت لهم الهداية لذلك ال       " ؛  استئنافية مسوقة 

 على  لوقفلم تلتزم بوضع عالمات ا    ) طدت(إضافةً إلى أن     ،ال رابط لفظي بما يسبقها     "7القالبيةو
إن تعلقـت شـبه     ) عليم(بيد أن الباحثة ال تُرجح الوقف على        -أسلفنا آنفاً كما  -رؤوس اآلي ألبته  

ألن الجملة على هـذا التقـدير       ؛  )سبحوه في بيوت  (بفعل محذوف على تقدير     ) في بيوت (الجملة  

                                                
 3/303، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 1
  3/68، التسهيل لعلوم التنزيل: محمد بن أحمد، ابن جزي 2
دار : بيروت ،3ط ،مج5، " الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير "فتح القدير: محمد بن علي، الشوكاني 3

  12/265،  القرآنالجامع ألحكام: القرطبي  /4/34، م1973، الفكر
مج 4، ية للدقائق الخفحاشية الجمل على الجاللين المسماة بالفتوحات اإللهية بتوضيح تفسير الجاللين: سليمان، الجمل 4

 18/174، روح المعاني:  األلوسي /4/464، تفسير أبي السعود: أبو السعود: ينظر / 3/226المكتبة اإلسالمية، 
إمالء : العكبري /5/221، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبي / 3/68، الكشاف: الزمخشري: ينظر 5

 254-2/253، لقرآنمعاني ا: الفراء  /2/82 ،ما من به الرحمن
تفسير البحر : أبو حيان: ينظر / 5/221، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: يوسف بن محمد، السمين الحلبي 6

 12/265، الجامع ألحكام  القرآن: القرطبي  /6/458، المحيط
 6/458، تفسير البحر المحيط: أبو حيان: ينظر /18/173، روح المعاني: األلوسي 7
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ضِ اللَّه نُور السماواتِ والْأَ(: على قوله تعالى "   على ما قبلها أي    تصبح مترتبة  أي اهللا نـور الـسموات   ) ر

  ".1قم فإنه يدعوك قم يدعوك والمراد: إال أنه ترك الفاء للعلم به كما يقال ،فسبحوه في بيوت

 ؟)يـذكر ( ولم تُعلق بالفعل   ،)يسبح(بالفعل  ) في بيوت (لقت شبه الجملة    لماذا ع :  يسأل أنولسائل   
) في بيـوت (ال يجوز تعلق " :  قال ما نصه  حين ،ه السمين الحلبي   قد أعد  ، الجواب عن ذلك   ولعلَّ
  .لذا ال يعمل فيما قبله ."2ما بعد أن ال يتقدم عليهاوألنه عِطف على ما في خَبر أن " ويذكر" بقوله

النيـسابوري   عنـد  ممنوعـاً   وجدناه ،)عليم(إذا عرجنا على آراء العلماء في حكم الوقف على          و
هي المساجد  وكمشكاة في بعض بيوت اهللا      "  الكالم   تقديرو ،3 بمشكاة لتعلق الظرف ؛  السجاونديو

  عنـد اًوتام ."4كيتومثل نوره كما يرى في المسجد نور المشكاة التي من صفتها كيت         : كأنه قيل 
 ،حـال ) فـي بيـوت   (ألن شبه الجملة    ؛   وغير تام عند األنباري    6أبي زكريا األنصاري   و 5الداني
وهـي فـي    :  كأنه قال  ، المصباح والزجاجة والكوكب   حال وه: سمعت أبا العباس يقول   " : يقول
ـ ) في( فإن جعلت    ،بيوت ـ  و أ ،)يسبح(متعلقة ب واللَّـه   (: حسن الوقف على قولـه     )الرجال(رافعة ل

وليس بوقف بيسبح ) في بيوت(إن علقت شبه الجملة  األشموني عند 8اًوتام ،" .7)علِـيم بِكُـلِّ شـيءٍ    

  .إن علقت بما قبلها

 فـإذا  ،ن عن بالك أن اختالف الوقف والوصل يؤدي إلى تغير المعنى اإلعرابي للجملـة       ال يغيب و
فـي حـين إذا وقـف     ، في محل جر صفة لمشكاة  )في بيوت (وصل الكالم أصبحت شبه الجملة      

  . استئنافية ال محل لها من اإلعراب)في بيوت(تصبح شبه الجملة  )عليم(على

                                                
، 1محمد شاهين، ط: ضبطه، مج8، حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي: وجوي، محمد بن مصطفىالق 1

 18/174 ،روح المعاني: األلوسي: ينظر / 6/233، م1999، دار الكتب العلمية: بيروت
مالء ما من به إ: ريالعكب: ينظر / 5/221، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: يوسف بن محمد، السمين الحلبي 2

 18/174 ،روح المعاني: األلوسي  /2/82 ،الرحمن
 5/192، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري: ينظر/  302ص، الوقف واالبتداء: السجاوندي 3
   3/68، الكشاف: الزمخشري 4
 409، صالمكتفى في الوقف واالبتدا: الداني 5
  61، صما في المرشد في الوقف واالبتداءالمقصد لتلخيص : األنصاري 6
 417، صوجل إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز: األنباري 7
 196-195ص، منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 8
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باختالف التأويل   اختلف ،بما بعده ) عليم(علماء في حكم وصل     أن اختالف ال  مما سبق   لقد بان لك    
 ومـن رأى  ،أوجب الوصلو منع الوقف  ، اآلية تعني كمشكاة في بيوت اهللا      أن رأى   والتفسير فمن 

الوقـف  ( ومنهم من جوز الـوجهين     ، وقف على عليم   ،الوجه اآلخر أي يسبح هللا رجال في بيوت       
ن أخـذ بـالوقف      ومنهم م  ،لنسفي والزجاج وغيرهم  الزمخشري وا و كالفراء واألنباري    )والوصل

  .أبي السعودوفقط كأبي حيان  )يسبح(ـب بذهابه إلى تعلق شبه الجملة ،دون الوصل

 وال يعني هذا نفي جـواز       ، "1اختيار كثير من المحققين   وهو"  الرأي األول    تميل إلى فالباحثة  أما  
 ، بـبعض  اوقف لشدة ارتباط اآليات بعضه    ن ال لكن الوصل أولى م   و ، من اآليات  قها بما بعدها  تعل
لقارئ ال سيما أن أغلـب      ُألشِْكَل فهم المعنى التام على ا     ؛  )عليم( الوقف على    تم ولي فيما ل   وويبد

 مواضع فـي رؤوس     يغفلونو ،القراء يقفون على رؤوس اآلي أثناء تالوتهم كتاب اهللا عز وجل          
ينبغـي تخيـر    لذا  ؛  كهذه اآلية مثالً   تمل الفصل ال تح و ،اآلي تحتاج إلى ما يليها من آيات كريمة       

فهم كالمـه   والمعنى األتم أثناء القراءة بمراعاة مواطن الوقف والوصل ليصل كٌل إلى مبتغاه وه            
  . جلَّ وعال

ألن مـا  ؛  )ويذْكَر فِيها اسمه(: من قوله) اسمه( فكان على  ، اآلخر في هذه اآليات    الوصلموضع  أما  

 2طـق ( أمـا  )1طق (ذاوقد انفردت به   ،2 ثانية لبيوت  صفةفي محل جر    ) جال له ر  يسبح (بعده
يسبح لـه   (أنهن جوزن كالطباطبائي أن تكون جملة        ويبدو ، فلم تُلزم القارئ الوصل    )طدع طدت 

   ."3 ) ويذْكَر فِيها اسمه(: استئناف لبيان قوله) " رجال

 ،ألن ما بعدها متعلق بها من جهة اإلعـراب ؛ )رجال( عالمة الوصل اإلجباري أيضاً على    وتلحظ
ع عن ذِكْرِ اللَّـهِ       (: فقوله يلَا بو ةارج ونلفتُ نظرك إلى  ،4رجال السم النكرة في محل رفع صفة) لَّا تُلْهِيهِم تِ

                                                
  24/3، التفسير الكبير: محمد بن عمر، الرازي الفخر 1
  /8/50، اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل: لواحدبهجت عبد ا/  302، صالوقف واالبتداء: السجاوندي:  ينظر2

  24/3، التفسير الكبير:  الفخر الرازي /196، منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني
، م1973، مؤسسة األعلمي للمطبوعات: ، بيروت2 ط،مج20، الميزان في تفسير القرآن: الطباطبائي، محمد حسين 3

15/126  
:  السجاوندي /4/35 ،" الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير "فتح القدير: محمد بن علي، الشوكاني: ينظر 4

  8/51، اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل: لح، بهجت عبد الواحدصا/  302ص، الوقف واالبتداء
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اقهم مؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامِة مفيدةٌ لكمال تبتُِّلهم إلى اهللا تعالى وانغر             "،جاءتأن الصفة   
تخـصيص  وال عاطٍف يثنيهم كائناً ما كان    وفيما حكي عنهم من التَّسبيح من غير صارٍف يلويهم          

 ."1أشهرها أي ال يشغلهم نوع من أنواع التجـارة     والتجارِة بالذكِر لكونها أقوى الصوارف عندهم       
لَّـا  (: قوله بوصله ب  ميعرف هذا المبه  و ،يخصصهوفه  اسم نكرة مبهم يحتاج إلى ما يعر      ) رجال(فـ

ع عن ِذكْـرِ اللَّـهِ         يلَا بو ةارج أن الرجال المسبحين من خاللها  فعلمنا ،التي ضيقت دائرة تنكيرهو ،)تُلْهِيهِم تِ

  ."2البيع عن الذكروال تشغلهم التجارة "  أولئك الذين هم،هللا عز وجل

طلبهم رضـاه ال    ولمراقبتهم أمر اهللا    وصف المسبحين بأنهم     "ن  اهللا عز وجل    إ: قُصارى القول و
يعلمـون أن    "ألنهم  ؛   ال يشغلهم عنها شيء    ، فإذا جاءت فرائض الصالة     "3يشتغلون عن ذكر اهللا   

 ويـؤدون الـصالة فـي       ،ما عند اهللا باق   و ، فما عندهم ينفد   ،أنفع مما بأيديهم  وما عنده خير لهم     
المفروضة عليهم تطهيراً ألنفـسهم مـن        ويؤتون الزكاة    ،مواقيتها على الوجه الذي رسمه الدين     

   ."4األرجاس

معنـى   يغيـر ال   ،)رجال(الوصل على   واختالف الوقف    أن أشير إلى أن      -هنا-لعلَّ من الواجب  و
ع عـن ِذكْـرِ اللَّـهِ      (،اإلعرابي للجملة التي تليها    يلَا بو ةارج ـ   )لَّا تُلْهِيهِم تِ ) رجـال (فمن أوجب وصـلها بـ

..) ال تلهيهم (كانت جملة   ) رجال( ومن وقف على     ،نت في موضع صفة لها    كا) 2 طق 1طق(كـ
  .استئنافية ال محل لها من اإلعراب

        إما  ،على الموضع المذكور   لم تُدرجا عالمة الوصل      ،) طدت طدع(غير أنه ال يفوتني أن ُأنَبه أن
 وإمـا  ،ئك المـسبحين ليست صفة ألول...) ال تلهيهم (من باب استحالة أن يتوهم القارئ أن جملة         

فـإذا   ...)أولئك المسبحون ال تلهيهم تجـارة ( على تقدير  جواز استئنافية الجملة   والوجه اآلخر وه  

                                                
  18/177 ،روح المعاني: األلوسي /4/465، تفسير أبي السعود: أبوالسعود، محمد بن محمد 1
 4/35 ،" الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير "فتح القدير: محمد بن عليالشوكاني،  2
جامع البيان في تفسير : ، محمد بن جريرالطبري: ينظر / 6/458، تفسير البحر المحيط: محمد بن يوسف، حيانو أب 3

  18/113، م1978، دار المعرفة: بيروت، 3ط، مج11، القرآن
 18/110، تفسير المراغي: أحمد مصطفى، المراغي 4
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 ألن وصل   ؛   وهذا ضعيف  ، الستئناف الكالم بعدها   ،فال حرج في ذلك   ) رجال( وقف القارئ على  
  .أجدروالصفة بموصوفها أولى 

لئال يفـصل بـين الـصفة       ؛  )رجال(مة الوصل على    لعال اإلشارة   ضرورة فالذي أرتضيه    ،بعدو
ى العام لآلية ككـل فـي ذهـن          وثمة ناحية أخرى أال وهي ترسيخ المعن       ،موصوفها تلك ناحية  و

 و أن هناك رجـاالً مجهـولين يـسبحون اهللا بالغـد           قف القارئ على رجال لظن      و و فل ،السامع
 عـن المعنـى األصـلي       رف ذهنـه   وبالتالي يص  ، دون أن يعرف أوصافهم وسماتهم     ،واآلصال
 و الرجـال المـسبحين هللا بالغـد        ويخبرنا بـأن   ،ينقذنا من هذا اإلشكال    فيأتي الوصُل ل   ،والمراد

  ."  1ال بيوعهم عن ذكر اهللاوال تلهيهم تجاراتهم " اآلصال هم أولئك الذين و

خَافُون يوماً (: بقوله) الزكاة (والحال نفسه مع من أوجب وصل كلمة     ؛ )ي هذه الجملـة صـفةٌ   ألن

لـئال  ؛   فالوصل واجب ال محالـة     ،ر من أم  أياً ما كان  و ،2 ومنهم من عدها حاالً    )رجال(ـثانية ل 
 ،الحال عن صـاحبها    و أ  قطع الصفة عن موصوفها     أي عدم  ،يفصل بين متعلقات الجملة الواحدة    

 ، على هذا الموضع   لم تشر لعالمة الوصل    ف )طدع( أما   ،) طدت 2 طق 1طق(وهذا ما ذهبت إليه     
 القارئ على ما    إن وقف  فال حرج    ،كالماً مستأنفاً ...) يخافون( جوزت أن تكون جملة      لعلَّها بهذا و

ن جعـل  ليس بوقف إ وجعل يخافون مستأنفاً    إن  ) جائز" (:  وفي هذا الصدد يقول األشموني     ،قبلها
  ."3حاالً من مفعول تلهيهم ونعتاً ثانياً لرجال أ

ختالف نوع الوقـف    يتغير تبعاً ال  ..) .يخافون(السابق أن إعراب جملة     وني  األشمنص  تلحظ من   
مـدى  ويرجع إلى ارتباط الوقف بالمعنى الذي يفهم من الجملـة القرآنيـة             "وهذا   ،على ما قبلها  

مـسوقة  جملة استئنافية ..) .يخافون(على اعتبار أن ف ،)الزكاة(فمن وقف على   "4صلتها بما بعدها  

                                                
 18/113، جامع البيان في تفسير القرآن: محمد بن جرير، الطبري 1
ه الرحمن من وجوه إمالء ما من ب: العكبري / 196، صواالبتدامنار الهدى في بيان الوقف : األشموني: ينظر 2

اإلعراب : بهجت عبد الواحد / 320، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي/  2/82، اإلعراب والقراءات في جميع القرآن
  2/165، تفسير النسفي: النسفي/  8/51، المفصل لكتاب اهللا المرتل

  196، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 3
  42، صالوقف واالبتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم: عبد الكريمصالح،  4
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حال من الـضمير فـي      .) ..يخافون( وصلها أخذ بعين االعتبار أن الجملة الفعلية      من  و ،1للتعليل
ـ     وأ. تلهيهم  فالمسبحون الذين وصـفهم     ،هذا ما تميل إليه الباحثة    و ،)رجال(في محل رفع صفة ل

ي تتقلـب فيـه   يوم القيامة الذيخافون  وي شيء من أمور الدنيا      أ واهللا هم الذين ال تلهيهم تجارة أ      
 .2عظمة األهوال ومن شدة الفزع بصار األوالقلوب 

  المعطوف عليهودفعاً للفصل بين المعطوف -2

ريةٍ  لَقَد نَصركُم اللّه فِي مـواطِن {: ويظهر جلياً في قوله تعالى    جبـتْكُم كَثْـرتُكُم فَلَـم       ال  كَـثِ ذْ أَع ويـوم حنـينٍ إِ
ت علَيكُ دبِرِينتُغْنِ عنكُم شيئاً وضَاقَ تُم ملَّيو ثُم ت بحا ربِم ض األَر 3}25{م  

فـي  ( علـى موضـع      معطـوفٌ ) ويوم(ألن  ؛  ) طدت ،1طق(عند   )كثيرة(إذ امتنع الوقف على     
نصركم اهللا في مواطن كثيرة     ( وتقدير الكالم    ، عطف ظرف الزمان على ظرف المكان      ،4)مواطن

الزماني أحدهما على اآلخر كعطف أحد      و المكاني   ال مانع من عطف الظرفين    و  ")وموطن حنين 
يـوم  وضرب زيد عمراً فـي المـسجد        :  إذ يجوز أن تقول    ،الفعل واحد والمفعولين على اآلخر    

فتحـتَّم   " 5ال يحتاج إلى إضمار فعل جديد غيـر األول        وعمراً  و كما تقول ضربت زيداً      ،الجمعة
 تلك المواطن التي نـصر اهللا        موطن من  )حنينيوم  (السامع أن    وليتضح للقارئ أ   -هنا–الوصل  

 لمـا أدرك الـسامع ماهيـة هـذه المـواطن      ،)كثيرة(تم الوقف على ول إذ  ،فيها عز وجل عباده  
يوم (أوجبوا أن يكون    و ،غيرهم لم يوجبوا العطف   و الحلبي   السمينو إال أن الزمخشري     ،أماكنهاو

 بدل مـن يـوم      )إذ أعجبتكم (: ك أن قوله  موجب ذل و" منصوباً بفعل مقدر ال بهذا الظاهر       ) حنين
لـم  و هذا الظاهر لم يصح ألن كثرتهم لم تعجبهم في جميع تلك المواطن              جعلت ناصبه و فل ،حنين

                                                
 18/178 ،وح المعانير: األلوسي: ينظر 1
 3/307، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 2
، 8اآليات رقم ( وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة ) / 247( موضع الدراسةالتوبة، ورقمها في المعجم  3
9 ،17 ،19 ،49 ،65 ،72 ،73 ،75 ،80 ،87 ،94 ،99 ،102 ،108 ،110 ،111 ،115 ،116 ،131 ،133 ،145، 

152 ،159 ،232 ،233 ،255 ،313 ،393 ،415 ،418 ،433 ،503 ،506 ،565 ،693 ،703 ،704 ،705 ،806 ،
927(  

مالء ما من إ: العكبري / 4/79، وبيانهإعراب القرآن الكريم : الدرويش /222، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي: ينظر 4
  1/396، البيان في غريب إعراب القرآن: ابن األنباري / 3/136، تفسير أبي السعود: أبوالسعود / 2/7 ،به الرحمن

 2/256، الوافيو النح: حسنعباس : ينظر / 4/79 إعراب القرآن الكريم وبيانه،: الدرويش 5
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  ."1ال إذا نصبت إذ بإضمار أذكر     ي أن يكون ناصبه فعالً خاصاً به إ        فبق ،يكونوا كثيرا في جميعها   
 كمـا  ،المتعاطفين في جميع ما ثبت للمعطوف    بأن العطف ال يجب فيه تشارك       " ويدفع هذا القول    

) إذ أعجبـتكم كثـرتكم    (وقيل إن   ؛  على فرسه وفي ثيابه أ   و أ ،مع قومه وعمروجاءني زيد   : تقول
  ."2أعجبتكم كثرتكم أي اذكروا إذ:  بل منصوب بفعل مقدر،ليس ببدل من يوم حنين

أن يعطف علـى موضـع فـي        إذ أعجبتكم كثرتكم منه      قوله   إبدالال يمنع   " تلحظ مما سبق أنه     
إعجابهـا  و أضيف إليه المعطوف حتى يقتضي كثـرتهم         مواطن فإنه ال يقتضي تشاركهما في ما      

علـى  ) يوم حنـين  (ضرورة عطف    و وه ، وهذا ما تميل إليه الباحثة     ،"3إياهم في جميع المواطن   
 إذ ،) حنين واد( للمسلمين في     عز وجل  كي ال يصرف ذهن السامع عن نصر اهللا       ؛  مواطن النصر 

لم يقاتلوا حـق القتـال   وألن المسلمين اغتروا بكثرتهم ؛ الموطن هذاالنصر في خصصت اآليات   
الرسول صلى اهللا عليه وسلم بقي في مركزه ومعه قلة من المؤمنين فنصرهم اهللا                بيد أن  ،فهزموا

  . ألن الحرب ال تقاس بالعدد بل بالقوة اإليمانية ،عز وجل

 نجده ممنوعاً عند الـسجاوندي      ، حكم الوقف على هذا الموضع     ء العلماء في  إذا عرجنا على آرا   و
 أما األشموني فقـد فـصل حكـم         ،4)في مواطن (عطف على موضع    ) يومو(ألن  ؛  النيسابوريو

يـوم  وليس بوقف إن جعـل      ونصركم يوم حنين    وكاف على إضمار فعل تقديره      " : الوقف بقوله 
  .ا هنا وقفاًالنحاس فلم يذكرو أما األنباري ، "5حنين معطوفاً على قوله في مواطن

 ،اً محذوف  فعالً قدرتا ألنهما؛  بوجوبية الوصل على هذا الموضع    لم تعتدا   لعلهما  ف) طدع 2طق(أما  
ال  ،فيكون من باب عطف جملة علـى جملـة         ،6 )حين أعجبتكم كثرتكم    يوم حنين  ونصركم (أي

                                                
 182-2/181، الكشاف: محمود بن عمر، الزمخشري 1
أبو :  ينظر  /2/347 ،"التفسيرالجامع بين فني الرواية والدراية من علم  " فتح القدير: محمد بن علي، الشوكاني 2

 3/136، تفسير أبي السعود: السعود
 251، صتفسير البيضاويار التنزيل وأسرار التأويل المسمى أنو: بيضاوي، عبد اهللا بن عمرال 3
  3/441، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري  /222، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي: ينظر 4
  121، صنار الهدى في بيان الوقف واالبتدام: األشموني 5
، معاني القرآن: أحمد بن محمد،  النحاس/ 245 /10، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار:  عبدهمحمد: ينظر 6

: النسفي / 10/86، تفسير المراغي: المراغي/  1/442، م2004، دار الحديث: اد، القاهرةيحيى مر: تحقيق، مج4
 8/100، القرآنالجامع ألحكام : القرطبي / 1/491، يتفسير النسف
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 لظاهر يصبح فإذا ما تم العطف با     ،)يوم حنين (بـ معلّقٌ) إذ(الظرف  ألن  ؛  العطف بالفعل الظاهر  
إال أن الباحثـة    ؛  ي وغيـره   بجميع المواطن كما ذهب إلى ذلك الزمخشر       اإلعجاب بالكثرة معلقاً  

 ).مواطن(بالعطف على محل ) ويوم(ترجح نصب 

   مؤخراًأمكان مقدماً أ سواء وعاملهالظرف دفعاً للفصل بين -3

ئ الْمـؤمِنِني مقَاعِـد لِلْقِتَـالِ واللّـه سـمِيع                      { : هذا في قوله تعالى   يتمثل  و ـوتُب لِـكأَه مِـن توذْ غَـد العلِـيم وإِ   
}121 {ونمِنؤكَّلِ الْمتَولَى اللّهِ فَلْيعا ومهلِيو اللّهو الش آئِفَتَانِ مِنكُم أَن تَفْ ت طَّ مذْ ه   1}122{إِ

   ؤتى به لبيان مكان الحدث أ       من الجدير بالذكر أنـ     -هنا–وزمانه   و الظرف ي  ن قُصد به بيان زم
حيث يخبرنا اهللا تعالى أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم خرج غدوة من منزل أهله                ،أحداث اآلية 

وجعلهـم ميمنـة     ،خذ للمؤمنين أماكن للقتال يقعـدون فيهـا        واتَّ ،)أحد(لقتال األعداء في غزوة     
ـ –الخزرج  وجه صلى اهللا عليه وسلم همت طائفتان من األوس           وبعد خرو  ،ميسرةو حارثـة   وبن
انخـذالهم  أضـمروا جبـنهم و    و ،مواجهة المـشركين  وتضعفا عن القتال    وأن تجبنا   -سلمة وبنو
ما يخفونـه  سميع لما يقولون عليم بضمائرهم و     لكن اهللا عز وجل      ،إرادتهم بالرجوع إلى المدينة   و

  .2داءاألعبصدورهم من أمر قتال 

) إذ(ألن الظـرف    ؛  )2طـق ،1طق(عند  ) عليم(على رأس اآلية     فقد منع    ،أما فيما يخص الوقف   
 فمـنهم مـن     ،اختلفت في وجه تعلقه بما قبله     آراءهم   لكن   ،رأي الجمهور  و وه ،3متعلقٌ بما قبله  

ـ  ـ  ،... غدوت حين همت طائفتان  أي ،4)غدوت(علّقه ب أي أنـك   ،)تبـوئ ( ومنهم من علّقـه بـ
 لكن األخير جوز    ،6اج   والزج 5االنحاس ومن هؤالء  ،...ذت للمؤمنين منازل للقتال حين همت     اتخ

"   أي أن اهللا عـز وجـل   ،)سميع عليم (  من علقه بقوله   ومنهم ،محذوفاً أيضاً ) إذ( أن يكون عامل  

                                                
، 42اآليات رقم (وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة ) / 90 (موضع الدراسة آل عمران ورقمها في المعجم 1

214 ،279 ،745( 
  4/47، جامع البيان: الطبري/ 1/409، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: ينظر 2
  160، صاالبتداءولوقف ا: السجاوندي 3
 2/203، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون :، يوسف بن محمدالسمين الحلبي 4
مكتبة النهضة : ، بيروت3زهير غازي زاهد، ط: تحقيق، مج5، إعراب القرآن: أبو جعفر، النحاس،أحمد بن محمد 5

 1/405، م1988، العربية وعالم الكتب
 1/465، عاني القرآن وإعرابهم: اسحقوأبالزجاج، إبراهيم،  6
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ـ         " ،" 1علم ما أضمروا حين هموا    و ،سمع ما أظهروا   اً ولكن ليس المراد تقييد كونه سـميعاً عليم
ـ  ،3من هؤالء الطبري  و " 2بذلك الوقت  ومنهم من جعلها بـدالً   ،4وحدها) عليم(ومنهم من علّقها ب

عندما خرجت غدوة في ذلك اليوم همـت طائفتـان         : وعلى هذا يصبح التقدير    ،5" إذ غدوت "من  
ال  فالوصل واجب  ، يكن من أمر تعلق الظرف بما قبله       أياًو ،الخوف من مواجهة األعداء   وبالجبن  
لعدم جواز الفصل   و ، كذلك المعنىو بما قبله من جهة اإلعراب       الرتباطه؛  على كل األوجه  محالة  

  .بين متعلقات الجملة الواحدة

جوزتـا  لعلهما بذلك   و ،لم تمنعا الوقف على رأس اآلية     ) تطدع طد  (جدير بالعناية أن   ومما ه و
 وبهذا تـصبح الجملـة      ،جوزه الزجاج  وهذا ما    )اذكر(منصوباً بفعل مقدر تقديره     ) إذ(أن يكون   
  .عدا عن كونها رأس آية، أفعالو من أحداث  ال رابط لفظي بينها وبين ما يسبقها،استئنافية

 يغيـران  ،الوصل على موضـع بعينـه  وهي أن الوقف    و أال   ،ما سبق يقودك إلى حقيقة واضحة     
 في حـين    ، لها استئنافية   التالية  صير الجملة  ، مثالً )عليم(لوقف على    فا ،المعنى اإلعرابي للجملة  

  الـسابقة   فبين لنا زمن أحداث اآلية     ،بما قبله ) إذ( أدى وصلها بما بعدها إلى تعلق ظرف الزمان       
  .ووقتها

  

  

  

  

                                                
، تفسير البيضاوي التنزيل وأسرار التأويل المسمى أنوار: بيضاويال :ينظر/ 160، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 1

 68، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني  /88ص
  4/43، روح المعاني: األلوسي 2
 4/47، سير القرآنجامع البيان في تف: محمد بن جرير، الطبري 3
 / 1/82، ت في جميع القرآنإلعراب والقراءاإمالء ما من به الرحمن من وجوه ا: الحسين بن عبد اهللا العكبري،  4

  1/219، البيان في غريب إعراب القرآن: ابن األنباري: ينظر
، م1986دار الرشيد، : ، دمشق1لينة الحمصي، ط:  مراجعة،مج13، صرفهو في إعراب القرآن الجدول: محمود، صافي 5
إعراب القرآن : الدرويش /88، صتفسير البيضاوي التنزيل وأسرار التأويل المسمى أنوار :بيضاويال: ينظر / 2/246

 3/46، تفسير البحر المحيط :أبو حيان  /2/44، الكريم وبيانه
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إن نـصبت   "  عند األشموني تام   و فه ،اختلفوا في الحكم على هذا الموضع      فقد   ،أما علماء الوقف  
كـاف عنـد أبـي زكريـا     و ، "1في إذ مـا قبلهـا    ليس بوقف إن جعل العامل      وإذ باذكر مقدراً    

لتعلـق  ؛  4النيسابوريو 3ليس بوقف عند السجاوندي   و ،لفظاً تعلق بما بعده معنى ال    ل؛  2األنصاري
   . فال بد من الوصل، "5ليس بقطع كاف ألنه متصل بما بعده" : أما النحاس فقال ،الظرف

 ، وهي تعلق الظرف بما قبله     ،ةلة المذكور  عدم الفصل بين الجملتين للع     -هنا–األولى في الحكم    و
 عـدم ووالهدف من وراء ذلـك كلـه ه   ،لفظياًوولشدة ارتباط الجملتين ببعضهما البعض معنوياً 

 فال بد أن يأخذ كـل موضـع مـن    ،أحكامو ، وال بما اشتمل عليه من معان   اإلخالل بنظم القرآن  
  .األكمل على الوجه ليتسنى للسامع فهم المعنى؛ الوصلومواضعه حقه في الوقف أ

  المشبه بهودفعاً للفصل بين المشبه -4

  و نقَاتِكُم بِالْمدطِلُواْ صواْ الَ تُبنآم ا الَّذِينها أَيى ي الاألذَ ق مالَه رِئَاء الناسِ والَ يؤمِن بِاللّهِ والْيومِ اآلخِـرِ     كَالَّذِي ينفِ
   انٍ عفْوثَلِ صكَم ثَلُهـدِي         فَمهالَ ي اللّـهواْ وبـا كَـسمءٍ مـيلَـى شع ونقْـدِرـلْداً الَّ يص كَهابِلٌ فَتَرو هابفَأَص ابهِ تُرلَي

الْكَافِرِين م6}264{الْقَو  

  نفمـا   ،)2طـق ،1طـق (هذا ما نوهت إليه     و ،)األذى(الوصل اإلجباري في هذه اآلية على       تعي 
هم التـي   المؤمنين بأن ال يبطلـوا صـدقات      خاطب اهللا عز وجل     يحيث   ،ابعدها موصول بما قبله   

 فمثلهم في هذا    ،يؤذونهم بما قدموه لهم   و ون على الناس   يمنّ بأن وذلك   ،يتصدقون بها على الفقراء   
  "7رياء للناس استجالباً لثنائهم عليه ومدحهم له      " إنما  و ،ك الذي ينفق ماله ال لمرضاة اهللا      كمثل ذل 

ال يحتمـل  و ، مترابط ومحتاج إلى بعضه اآلخر-ىكما تر- فالكالم ،باهللا واليوم اآلخرال يؤمن   و

                                                
  68، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 1
  24، صيص ما في المرشد في الوقف واالبتداءالمقصد لتلخ: األنصاري 2
  160، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 3
  2/246، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 4
  133 ص،القطع واالئتناف: النحاس 5
، 71 يات رقماآل (الدراسة  وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع / )62(موضع الدراسة  في المعجم  ورقمها،البقرة 6

231 ،253 ،290 ،406 ،678 ،782،  867، 1011(  
  1/285، "اية والدراية من علم التفسيرالجامع بين فني الرو "فتح القدير: محمد بن علي، الشوكاني 7
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ال و ،تالية لعالمة الوصل هي المـشبه بـه      الجملة ال و فالجملة األولى هي المشبه      ،القطعوالفصل أ 
  . ليتبين المعنى على الوجه األكملو ، لحاجة كٍل منهما إلى اآلخرجوز الفصل بينهماي

التقـدير  و 1أنه متعلق بمحذوف) األول(فيه قوالن  ) كالذي(الكاف في قوله    " : لرازييقول الفخر ا  
األذى  فبين تعالى أن المن و     ، الذي ينفق ماله رئاء الناس     كإبطالاألذى  وال تبطلوا صدقاتكم بالمن     

أن يكون الكـاف فـي محـل     ) والقول الثاني (...الرياء يبطالنها و كما أن النفاق     ،يبطالن الصدقة 
  ."2 أي ال تبطلوا صدقاتكم مماثلين الذي ينفق ماله رئاء الناس،ب على الحالالنص

رأى و ،...)إبطـاالً كإبطـال  ( استبعده لحذف المصدر المقدرو ،أما ابن هشام فقد رد القول األول 
أي ال تبطلوا صـدقاتكم مـشبهين الـذي      ،حاالً من الواو  ) كالذي(أن يكون   " أن الوجه الصحيح    

األذى بالمرائي الـذي ينفـق      وإذ شبه اهللا تعالى أصحاب المن        " 3ا الوجه ال حذف فيه     فهذ ،ينفق
  .ماله رئاء الناس

 فكالهما يوجب وصل الكـالم      ،حكم الوصل الثاني ال يغيران    وأما الباحثة فترى أن القول األول أ      
نبه إلى  ة أن ت   الباحث  ال يفوت  -هنا–و حاال لما قبلها   و سواء أكانت الكاف صفة أ     ،السابق بالالحق 

للباحثة أن هذا من بـاب       ويبدو ،صل على هذا الموضع   لم تشيرا إلى عالمة الو    ) طدع طدت (أن  
 فمـن  ،معرفة تفـسير وال يحتاج إلى إعمال ذهن و ،أنَّه ال يشكل على العامة كغيره من المواضع 

 ،ى عالمة الوصـل   اإلشارة إل -هنا–األجدر  و لكن األولى    ،الطبيعي أن يكون بعد المشبه مشبه به      
 يلـبس المعنـى علـى الـسامع       وفيبتر أحد أركان التـشبيه      ...) كالذي(:  بقوله فقد يبتدئ أحدهم  

قرأ  فال بد أن تُ    ، عن كون هذا من كالم اهللا عز وجل         عدا ،لغوية خصوصاً ممن ليس لديه قريحة    
  .أفضل صورةوالجملة على أكمل وجه 

                                                
 2/312، الجامع ألحكام  القرآن: القرطبي: ينظر/ أي أن الكاف نعت لمصدر محذوف تقديره إبطاالً  1
  3/226، جمل على الجاللينحاشية ال: الجملسليمان : ينظر / 7/53، التفسير الكبير: مد بن عمرمح، الفخر الرازي 2
دار : محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة: ، تحقيقمغني اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هشام، عبد اهللا جمال الدين 3

  2/255، الطالئع
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 فمنهم من لم يـشر إلـى أي         ،لحكم على هذا الموضع   فقد اختلفت آراؤهم في ا     ،أما علماء الوقف  
 2األنبـاري و 1كالـداني  )اليـوم اآلخـر   و(: كان الوقف عندهم على قولـه     و ،عليهعالمة وقف   

 ،لتعلـق كـاف التـشبيه   ؛ 5النيسابوريو 4 ومنهم من منع الوقف عليه كالسجاوندي    ،3األنصاريو
 واألذى  ":  حيث قال مـا نـصه      ،األشمونيالمنع ك وومنهم من فصل حكم الوقف ما بين الجواز         

األذى كإبطال الذي ينفق    والمشبه به أي ال تبطلوا صدقاتكم بالمن        وليس بوقف لفصله بين المشبه      
الذي ينفق ماله رئـاء النـاس         أي إبطاالً كإبطال   إن جعلت الكاف نعتا لمصدر    وماله رئاء الناس    

خولف فـي هـذا ألن      و ،تم: 7قال نافع " : اآليةأما النحاس فقد قال معقباً على هذه         " 6كان حسناً 
تـؤذوه  و ،بأن تمنوا بها على مـن أعطيتمـوه إياهـا    ،األذىوال تُبطلوا صدقاتكم بالمن  : المعنى

 فتبطـل   ، وقد كان يالزم حتى أخذوا نظير هذا من القول         ،بالشكوى فتقولوا لم نفعل فيها ما نحب      
  ." 8 عز وجل ألنه لم يخلص هللا،الصدقة كما يبطل عمل المرائي

   فـي    ) اليوم اآلخر ( فمن وقف على     ، آراء العلماء تصب في قالب واحد      نلحظ مما سبق أن كـأن
 ال بل عدم الوقف على أي كلمـة  ،بما بعده من اآليات )األذى(وقفه هذا إشارة إلى وجوب وصل   

ـ    ،يتم إال عنده  ال  وألن الكالم موصول ببعضه البعض      ؛  )اليوم اآلخر (تسبق   ف علـى    ومـن وق
ألن الوقـف الحـسن ال      ؛  بها وتعين االبتداء بما قبل الكلمة الموقوف عليها أ         وقفاً حسناً  )األذى(

هذا ما تميل إليـه     و ،إلى وجوب الوصل   وفي هذا أيضاً إشارة واضحة       ،9يحسن االبتداء بما بعده   
ـ  ،قطعالوال يحتمل الفصل أ   وما ذلك إال ألن الكالم مترابط ببعضه البعض         و؛  الباحثة  قـف و و فل

 فبعد أن كانت فـي محـل    ،لتغير المعنى اإلعرابي للكاف   ) كالذي(بـابتدأ  و) األذى(القارئ على   
  . تصبح حرف جر ال محل له من اإلعراب،حال وصفة أ

                                                
 190، صالمكتفى في الوقف واالبتدا: الداني 1
  290، صوجل إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز: األنباري 2
 21، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء: األنصاري 3
  149، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 4
  2/36، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 5
  52ص، منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني6
  8/5، األعالم: الزركلي/الليثي أحد القراء السبعة المشهورين ، عبد الرحمن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نُعيمو أبو ه 7
  108، صالقطع واالئتناف: النحاس 8
  27ص، يراجع الوقف الحسن من هذه الدراسة 9
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 خبرهنوأخواتها و اسم إن دفعاً للفصل بين-5

وا علَ  {:  في قوله تعالى   رالمحظوهذا  ويتمثل   تَدار الَّذِين إِن     ـملَه نـيـا تَبدِ معن بارِهِم مبد ى أَ
ى دالالْه   ملَى لَهأَمو ملَ لَهوس طَاني1}25{ الش   

كـان بـسبب أن      ،رجعوا إلى الكفر  وفي هذه اآلية يخبرنا اهللا عز وجل أن الذين فارقوا اإليمان            
ن ينعم النظر في هذه اآلية أنهـا         م ال يخفى على  و ،2غرهم وخدعهم و خطاياهم   الشيطان زين لهم  

بيان سـبب رجـوعهم    و وه ، حيث أخبرت السامع بما قد يجهله      ،3خير مثال على الجمل الخبرية    
 ؛ )2طق،1طق ،طدع( عند )الهدى( كان الوصل اإلجباري على لفظ    لذلك  ؛  إلى الكفر بعد إيمانهم   

ـ  ،رأي الجمهـور   و وه ،4جملة اسمية في محل رفع خبر إن       )الشيطان سول لهم  (ألن جملة    ال  ف
لمعرفة سـبب   ألن السامع يبقى متشوقاً     ما ذلك إال    و؛  قبل أن يأتي بخبرها   للقارئ أن يقف    يجوز  

لـذا  ؛  ما ينبغي أن يجلَّ القرآن عنه      و وه ، من فساد في المعنى    الوقفلما يترتب على    و؛  ارتدادهم
فلم تلزم القارئ الوقف علـى      ) طدت(ما  أ ،م بآخره يرتبط أول الكال  ولمعنى   الوصل ليستقيم ا   تعين

  وتقـديره  مقـدراً "  أن يكـون خبـر إن        )األنبـاري ابن  (ـلعلّها بذلك جوزت ك   و ،هذا الموضع 
  . في السطور القليلة القادمة أن حذف خبر إن أمر مرفوضيتضح وس"5معذبون

 7الـسجاوندي و 6النيـسابوري  نجـد    ، العلماء في هذا الموضع من الوقف       على آراء  ناعرجإذا  و
أما  ،هي عدم فصل خبر إن عن اسمها      و للعلّة المذكورة أعاله  ؛  ن الوقف عليه  يمنعو 8األشمونيو

 فقد كان الوقف عنده     10كذلك األنباري و )سول لهم (:  قوله  عنده على   فكان تمام الكالم   9األنصاري

                                                
، 35اآليات رقم ( لمعجم موضع الدراسة وينظر لمزيد من األمثلة ا) / 803 (موضع الدراسة محمد ورقمها في المعجم 1

40 ،47 ،86 ،97 ،129 ،627 ،782 ،797 ،805( 
  4/193، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 2
هي ما يلقى على المستمع، بقصد إعالمه بشيء يجهله أوال يعرفه، ويصح أن يقال لقائلها صادق فيها أو : الجملة الخبرية 3

 46م، ص1974، دار النهضة العربية: ، بيروتعلم المعاني: عتيق، عبد العزيز: ينظر/ كاذب
  3/537 الكشاف، :الزمخشري  /2/125، إمالء ما من به الرحمن: العكبري  /406ص، االبتداءوالوقف : السجاوندي4
  2/376، البيان في غريب إعراب القرآن: األنباريابن  5
 6/134، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 6
 406، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 7
 260، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا :األشموني 8
 80، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء :األنصاري 9

 475، صوجل إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز :األنباري 10
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 أما  ،لعدم تمام الكالم   ؛)الهدى(ولعل في هذا إشارة إلى منع الوقف على          ،)أملى لهم و(: على قوله 
 إِن الَّـذِين   {عن نافع و" : النحاس فقد قال معلقاً على حكم الوقف على هذا الموضع من اآلية           

ى      ـدالْه ـملَه نـيا تَبدِ معن بارِهِم مبد وا علَى أَ تَدـا   مـِ { : قال محمد بن عيـسى و .تم}ارـدِ معن ب
ى   دالْه ملَه ني{   ثم ابتدأ  ،الكالمتمام   }تَبطَانيالش   ـملَ لَهـووهـذا القـول   : 1جعفر وقال أب } س

: ين يقولون  على أن الكوفي   ،ال يجوز حذفه ألنه ال اضطرار إلى ذلك       و" إن" خطأ ألنه لم يأت خبر    
{  أكثر أهل العلـم علـى أن التمـام   وال شعر وفي المعارف في كالم  " إن"ال يجوز حذف خبر     

طَانيالشس  ملَ لَه2أبي حاتموأبي عبيد والفراء وهذا قول الكسائي و }و".  

 إيضاحأظهر في   و ألنه أبين    ؛القطعوالوصل ال الفصل أ    واألولى في الحكم على هذا الموضع ه      و
  . على الوجه األتممعنى اآلية

  فاعلهودفعاً للفصل بين الفعل -6

ذْ يتَو ولَ{: ويتضح هذا في قوله تعالى    ى إِ تَرفَّى الَّذِينواْوال كَفَر       مهـاربد  الْمآلئِكَـةُ يـضْرِبون وجـوههم وأَ
ذُوقُواْ عذَاب الْحرِيقِ 3}50{و   

عاينت يا محمد حال    ول" :  صلى اهللا عليه وسلم بقوله     الرسوليخاطب اهللا عز وجل     في هذه اآلية    
يـضِربون وجـوههم    إذ   ( فظيعاً منكـراً     توفي المالئكة أرواح الكفار لرأيت أمراً عظيماً هائالً       

مهاربَأدرِ    يقولون لهم و والْح ذَابيستعمل في كالمه تعالى بمعنى قبض      " والتوفي    ."4)يقذُوقُواْ ع
 قائلة لهم ذوقوا عذاب الحريق جـزاء مـا          المالئكة هي التي تقبض أرواح الكفار     ألن  و" 5الروح

عنـد  ) الـذين كفـروا   (:  تعالى تعين الوصل اإلجباري على قوله    ؛  ة الدنيا اقترفته أيديكم في الحيا   
علـى هـذا   و )المالئكة(فاعله و) يتوفى( الفعل ما ذاك إال دفعاً للفصل بين و؛  )طدع،طدت،1طق(

                                                
 8/186، األعالم: الزركلي /  عرف بالقارئ،د القراء العشرة أح،جعفر يزيد بن القعقاع المخزوميو أبو ه 1
 486-485، صالقطع واالئتناف: النحاس 2
اآليات رقم ( وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة /) 230 (موضع الدراسةاألنفال، ورقمها في المعجم  3

511 ،747(  
 2/332، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 4
 9/100، الميزان في تفسير القرآن: ، محمد حسينالطباطبائي 5
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علـى هـذا    و  "1)المالئكة( في موضع نصب على الحال من        " )يضربون( الفعليةجملة  التصبح  
 )الـذين كفـروا   ( يتحتم علـى القـارئ وصـل         ، إلى المالئكة  التفسير أي نسبة قبض أرواحهم    

 ،ي نسبة قبض األرواح إلى المالئكة     يوهمه من نف   لما،  ألن الوقف يغير مرام اآلية     ؛)المالئكة(بـ
استدلوا على ذلـك بقولـه   و ،2تفسير السلف وأن هذا التفسير ه    إلى  التنويه -هنا-لعلَّ من المفيد  و

  .)11: السجدة(}قُلْ يتَوفَّاكُم ملَك الْموتِ الَّذِي وكِّلَ بِكُم{: قولهو ،)61: األنعام(}لُناتَوفَّتْه رس {: تعالى

ـ هللا عز وجل  نسبة قبض األرواح إلى ا    وأما من ذهب إلى التفسير اآلخر وه       وقـف   ،)3نافع  (  ك
 ،)ى اهللا الـذين كفـروا  ترى إذ يتـوف ولو(  ويكون تقدير اآلية،)الذين كفروا(: على قولهوقفاً تاماً  

 فكان سبباً في عدم وضعها عالمـة        ،ذهبت إلى ما ذهب إليه أصحاب هذا التفسير       ) 2طق(لعّل  و
 جملـة  و،مرفوعـة باالبتـداء   )المالئكة(صبح وعلى هذا ت ،الوصل اإلجباري على هذا الموضع    

ى الْـأَنفُس ِحـني      اللَّـه يتَـوفَّ   {: استدّل أصحاب هذا التفسير بقولـه تعـالى       و ،4خبرها) يضربون(
ـ         و ،)42: الزمـر (}موتِهـا  ى مـا ذهـب إليـه    لكن ابن كثير في تفسيره ذكر أن هذه اآلية ال تدل عل

أنه يتوفى األنفس الوفاة الكبرى بما يرسـل مـن   و ..".:  حيث قال ما نصه    ،أصحاب هذا التفسير  
 اهللا غيـر     إن المتوفي هنا   ما قيل و" : يقول النيسابوري و "5...الحفظة الذين يقبضونها من األبدان    

وعلى   "6فساد المعنى ألن الكفار ال يستحقون أن يتوفاهم اهللا بال واسطة          وصحيح الختالل النظم    
  .المرجح وذا يكون التفسير األول هه

  

  

                                                
دار المأمون : ، دمشق2ط، السواسياسين محمد : تحقيق، مج2، مشكل إعراب القرآن: القيسي، مكي بن أبي طالب 1

  1/348، هـ491، للتراث
  1/389، البيان في غريب إعراب القرآن: ابن األنباري:   ينظر

 230، صالقطع واالئتناف: النحاس  /287، صاالبتداالمكتفى في الوقف و: الداني: ينظر 2
  230، صالقطع واالئتناف: النحاس: ينظر 3
 3/103، تفسير أبي السعود : والسعودأب :ينظر 4
  4/60، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 5
  3/409، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

120

 نجد  ،ف على هذا الموضع   ء الوقف وما رصدوه من أحكام الوق       بحثنا في طيات كتب علما     ماإذا  و
عدم الفـصل بـين الفعـل        وهوكر أعاله   لما ذُ ؛   الوقف عليه  انيمنع 2النيسابوريو 1السجاوندي

الـذين  (منع الوقف على  إشاره إلى   لعّل في هذا    و )أدبارهم( فقد وقف على     3 أما األنباري  ،فاعلهو
الـذين  (:  يشير إلى أن الوقف التام على قوله       4)محمد بن سعدان  (  في حين نجد أبا جعفر     ،)كفروا
ـ ) الذين كفـروا  ( فقد أشارا إلى أن الوقف على        6األنصاريو 5 أما األشموني  ،)كفروا وقـف   وه
 فمن  ،على وجه الخصوص  ) يتوفى(ري لفاعل   الوجه التفسي  و أ ،أي أنَّه يبين المعنى المراد     ،7بيان

 وأن اهللا ه  وأدبارهم  الئكة هي الضاربة لوجوه الكفار و     أراد أن يبين أن الم     ،زعم أن الوقف عليه   
وهـذا  ، 8أراد أن يبين به أن المالئكة هي التـي تتوفـاهم           ،من منع الوقف عليه   و ،اهمالذي يتوف 

 يختلفـان  ،)الوقف والوصـل فـي القـرآن الكـريم    ( أال وهي أن ،يقودك إلى حقيقة علمية ثابتة 
وقفاً إجباريـاً علـى       و ،كون وصالً إجبارياً على تفسير ما     فقد ي  ،باختالف الوجه التفسيري لآلية   

  .التي بين أيديناالحال بالنسبة لآلية  و كما ه،رتفسير آخ

ألن " ؛  من آيـات بما بعده) الذين كفروا ( وصلمن عول على ضرورة   أما الباحثة فتذهب مذهب     
ألن الكفـار ال    " و " 9األعرج تتـوفى بالتـاء    والمالئكة فاعل يتوفى ويدل عليه قراءة ابن عامر         

   "10طةيستحقون أن يكون اهللا متوفيهم بال واس

  
                                                

 218، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 1
 3/409، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 2
 356، صعز وجلإيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا : األنباري 3
مركز : ، دبي1محمد خليل الزروق، ط: ، تحقيقاالبتداء في كتاب اهللا عز وجلوالوقف : أبو جعفر، محمد بن سعدان 4

   113م، ص2002، جمعة الماجد للثقافة والتراث
 118، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا:  األشموني5
  40، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء: األنصاري 6
أن هناك كلمات في القرآن تعلق ما بعدها بها أو بما قبلها تعلقاً : هو أن يبين معنى ال يفهم بدونه وبيان ذلك: وقف البيان 7

ا يقتضي منع الوقف عليها، إال أن هناك سبباً يقتضي الوقف عليها فيعمل به بياناً للمعنى الذي ربما ال لفظياً ومعنوياً، وهذ
  280، صوصلتهما بالمعنىالوقف واالبتداء :  صالحعبد الكريم/16، صمنار الهدى: األشموني: ينظر/ يفهم بدونه 

  40ص، المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء :األنصاري 8
  172، صالحجة في القراءات السبع: ابن خالويه: ينظر / 4/506، تفسير البحر المحيط: و حيان، محمد بن يوسفأب 9

  218، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي: ينظر / 1/475، تفسير النسفي: النسفي 10
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  المبدل منهودفعاً للفصل بين البدل -7

زَقَكُـم اللّـه والَ تَتَّبِعـواْ خطُـواتِ الـشيطَانِ                      {: تمثَّل هذا في قوله تعالى    و ـا رشـاً كُلُـواْ مِمفَرولَـةً ومـامِ حاألَنْع مِـنو 
 دع لَكُم وإِنَّهبِنيالم زْواجٍ مـن الـضَّ  } 142{   أْنِ اثْنـينِ ومِـن الْمعـزِ اثْنـينِ قُـلْ آلـذَّكَرينِ       ثَمانِيةَ أَ

ادِقِنيص ونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمؤنِ نَبياألُنثَي امحهِ أَرلَيع ت   1}143{حرم أَمِ األُنثَيينِ أَما اشتَملَ

 ومن هذه   ،وجه األرض لكل شيء على    و ، أنه الخالق لكل النعم     هذه اآليات يبين اهللا عز وجل      في
 ،األحمـال و فمنها ما يحمـل األثقـال   ، نعمة تسخير األنعام له ،النعم التي تكرم بها على اإلنسان     

الحمولة الكبار التي تصلح للحمل     " : وقيل ،ينسج من وبره وصوفه الفرش    و ما يفرش للذبح أ    ومنها
 مثـل الفـرش المفـروش        ألنها دانية من األرض    الغنموالعجاجيل  والن  صالصغار كالفُ والفرش  

 يسلكوا طرق الـشيطان      ال أنويخاطبهم اهللا عز وجل بأن يأكلوا مما أحله لهم منها            ثم   ، "2عليها
) ثمانيـة أزواج  (: ثم بين عز وجل بقوله     ،"3راء على اهللا  ت اف الجاهلية كأهل   ،في التحريم والتحليل  "

  .4عددهاو أصناف تلك األنعام من الحمولة والفرش

وجـه النهـي     و،)2طـق ،1طـق (عند ) مبين( فقد منع على رأس اآلية ، يخص الوقف  أما فيما 
فـي قـول    " منصوبة على البدليـة     ) ثمانية(فـ ،عدم الفصل بين البدل والمبدل منه     وهو ،واضح

  ".5الظاهر ووه) فرشاًوحمولة (:  من قوله،األكثرين

فمنهم من رجح    ،6)ثمانية( إعراب    العلماء في  جوزهاشير إلى األوجه التي     ال يفوت الباحثة أن ت    و
البقـاء  و وضـعفه أب   ،كالكـسائي  )أنشأ ثمانيـة أزواج   و(  وتقديره ،مقدرأن تكون منصوبة بفعل     

                                                
اآليات رقم (  موضع الدراسة  وينظر لمزيد من األمثلة المعجم/) 186 (موضع الدراسة األنعام، ورقمها في المعجم 1

119 ،175 ،265 ،320 ،423 ،437 ،441 ،527 ،650 ،916(  
   1/393، تفسير النسفي: عبد اهللا بن أحمد، النسفي 2
 1/245، دار الفكر: ، القاهرة1ط ،مج2، معه صفوة البيان لمعاني القرآنوالقرآن الكريم : مخلوف، حسنين محمد 3
  8/140، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار : عبدهمحمد  /2/56، الكشاف: الزمخشري: ينظر 4
  4/239 ،تفسير البحر المحيط :محمد بن يوسف، حيانو أب 5
ابن   /2/170،  "تفسير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم ال "فتح القدير: بن عليالشوكاني، محمد : ينظر 6

مشكل إعراب : القيسي  /7/113، الجامع ألحكام القرآن: القرطبي / 1/346، لقرآنالبيان في غريب إعراب ا: األنباري
  2/295، القرآن
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بـن  اكاألخفش علـي     )كلوا لحم ثمانية أزواج   ( ومنهم من نصبها بفعل مقدر وتقديره        ،1العكبري
زَقَكُم اللّـه كُلُواْ{ :  من قوله، ومنهم من نصبها على البدل من ما       ،سليمان ا رومنهم من نـصبها  ،} مِم 

 ،رأي األكثـرين   وهذا ه و األخفش سعيد و النسفيوكالزمخشري   )حمولة وفرشا (على البدل من    
فمن نصبها بفعل مقدر أجـاز       ،)مبين(اختالفهم في هذا أدى إلى اختالفهم في حكم الوقف على           و

  .المبدل منهويفصل بين البدل لئال ؛ صلمن نصبها على البدلية أوجب الووالوقف 

 الوصل اإلجبـاري علـى   لم ترصدا عالمة) طدع،طدت( أن أشير إلى أن  -هنا-لعله من المفيد  و
 ،ال النصب علـى البدليـة   ،منصوبة بفعل مقدر  )ثمانية(  بهذا قد جوزتا أن تكون     فلعلّهما ،)مبين(
  .ضع رأس آية عدا عن كون المو،ربما أيضاً رأتا الوقف ضرورة لطول الكالمو

 ،)مبـين  ( الوقف علـى  بيان حكم   في  الوقف علماء على آراء    عرجغير أنه ال يفوت الباحثة أن تُ      
 5النحـاس  و4 األشـموني أمـا  ، الوقـف عليـه   ا إذ منع  3السجاوندي و 2 النيسابوري هموفي مقدمت 

ـ  أي   ، وكان الوقف عندهم مبنياً علـى التفـصيل        ، فقد تقاربت آراؤهم   7الدانيو 6األنصاريو ه أن
ليس بوقف إن نصبت بدالً من حمولة       و ،بفعل مقدر ) ثمانية(إن نصبت   ) مبين(يصح الوقف على    

 فقد ذكر أن الوقـف  8 أما األنباري، لتعلق ما بعده بما قبله)ِمما رزقَكُم اللّه(: من قوله ) ام(من   وأ
  .ألن ثمانية متعلقة بما قبلها لفظياً؛ تامعلى هذا الموضع غير 

حمولـة  ( والمبـدل منـه  ) ثمانيـة ( لعدم الفصل بين البدل؛ باحثة فتميل إلى وجوب الوصل  أما ال 
  .بفعل محذوفاألجدر من تعلقها واألولى وهو ،)وفرشاً

  

  

                                                
 1/146، امالء ما من به الرحمن: العكبري، الحسين بن عبد اهللا 1
 3/177، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 2
 267، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 3
 104، صلهدى في بيان الوقف واالبتدامنار ا: األشموني 4
 204، صالقطع واالئتناف: النحاس 5
  36، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء: األنصاري 6
 262-261، صالمكتفى في الوقف واالبتدا: الداني 7
 333، صوجل إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز: األنباري 8
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  دفعاً للفصل بين الدال والمدلول-8

ق مِن ربكُم فَمن شاء فَلْيـؤمِن ومـن شـاء       {: يقول تعالى  قُلِ الْحو  كْفُـرنَـاراً     إِ ال  فَلْي نَا لِلظَّـالِمِنيتَـدنَّـا أَع
شوِي الْوجوه بِئْس الشراب وساءت مرتَفَقاً لِ يهاء كَالْمغَاثُوا بِمتَغِيثُوا يسإِن يا وادِقُهرس اطَ بِهِم1}29{أَح  

ل يا محمـد  قو ": يقول لهويوجه اهللا عز وجل خطابه للرسول صلى اهللا عليه وسلم    في هذه اآلية    
فَمـن شـاء فَلْيـؤمِن     {ال شـك والحق الذي ال مرية فيه      وللناس هذا الذي جئتكم به من ربكم ه       

    كْفُـرـاء فَلْين شمنَا   { :الوعيد الشديد ولهذا قالوهذا من باب التهديد    }وتَـدنَـاراً    إِنَّـا أَع 2}لِلظَّـالِمِني" 

ال يقتـضي    "و ،يكفر فليكفـر  ؤمن ومن أراد أن     أي ليس من باب التخيير فمن أراد أن يؤمن فلي         

 ومنع  تعين الوصلُ  لهذاو؛   "3إن كان بمشيئته فمشيئته ليست إال بمشيئة      و فإنه   استقالل العبد بفعله  

ـ  ،)إنا أعتـدنا  (: ألنه أمر تهديد بداللة قوله      ")2طق،1طق(عند  ) فليكفر(: على قوله الوقف    و ول

 فال يحمل على غيـره  ، ومطلق األمر للوجوب،ألمر مطلقاًالمدلول عليه صار ا   وفصل بين الدال    

  ."4إال بداللة

؛ فيه لمـسة بالغيـة بيانيـة      ) فليكفر(: لعلَّ من الواجب أن أشير إلى أن  منع الوقف على قوله           و
األصلي إلى معنى آخـر فُهـم مـن    و خرج عن معناه الحقيقي   ) فليكفر( في أن فعل األمر      تتمثَّل

لـئال يتـوهم   ؛ لذلك وجب وصله بما بعـده  ؛  الوعيدومعنى التهديد   وهو ، لآلية خالل السياق العام  
  .السامع أن األمر مطلق

 نجده ممنوعاً عند السجاوندي    ،)فليكفر( حكم الوقف على     في إذا عرجنا على آراء علماء الوقف     و

 وقف كاف عند   ووه ،5فصل صار مطلقاً   و فل ، األمر للتهديد  نأ وهو لما ذكر أعاله  ؛  النيسابوريو

                                                
اآلية رقم ( وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة/ ) 398 (موضع الدراسة في المعجمورقمها / سورة الكهف 1

744(  
  3/86، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 2
  5/474، حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي: القوجوي، محمد بن مصطفى 3
  218، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 4
  218، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي  /4/426، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : وريالنيساب: ينظر 5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

124

فمن شاء فليؤمن ومـن شـاء       " (:  أما األنباري فقد قال معلقاً     ،3 والداني 2 واألنصاري 1األشموني

: كذلك قال النحاس ما نـصه     و  "4)وساءت مرتفقا (:  إلى قوله  تهدد ال يحسن الوقف عليه    ) فليكفر

إنا أعتدنا  ( ه وهو  وما بعده يدل علي    ،خولف في هذا ألنه تهديد    و ،تم: عن نافع ) ومن شاء فليكفر  "(

   "5)للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها

بين  على اعتبار أن ال تعلقَ لفظي      ، األشموني و ذهب إليه نافع أ    ذهبتا إلى ما  ) طدع،طدت(ولعلَّ  
 ولعلّهما أيـضاً رأتـا أن هـذا      ،)فليكفر(فلذلك لم ترصدا عالمة الوصل اإلجباري على        ؛  اآليتين

 فمن المستحيل أن يتـوهم  ،ع األخرىعلى العامة كغيره من المواض الموضع من الوقف ال يشكل      
 فقد يكون السامع حـديث      ،فق معهما فيه  تَّإن صح هذا فال أ    و، اإليمان اختياريان ور   أن الكف  ،مسلم

  .ال يتضح له المعنى على أكمل وجه إذا تم الوقف على الموضع المذكورو ،عهد باإلسالم

خشية اللَّبس في فهـم المعنـى الـذي       ؛   من منع الوقف عليه     صف تصف في  الباحثةعلى هذا ف  و
 ،)فمن شاء فليؤمن ومن شـاء فليكفـر       (: فإذا وقف القارئ على قوله     ، الكريمة  إليه اآليات  تقصد

لذلك احترازاً فـي    ؛   بصيغة األمر  ال سيما أنها جاءت    ،لظن السامع أنه مخير بين اإليمان والكفر      
ألن المـراد   ؛  ..)إنا أعتدنا ( : تعين على القارئ وصل الكالم بقوله      ،إشكالوالوقوع في أي لبس أ    

والتهديد بمثل هذه الصيغة التـي       . وإنما المراد بها التهديد والتخويف     ،التخييروليس ه "  من اآلية 
على أن المراد فـي اآليـة التهديـد     ...والدليل.  أساليب اللغة العربية   ظاهرها التخيير أسلوب من   

 علـى أن المـراد   دليـل أصرح وهذا ) ...إنا أعتدنا للظالمين ناراً( لهه أتبع ذلك بقو  أن والتخويف
كان التخيير على بابه لما توعد أحد الطرفين المخير بينهما بهذا العذاب             وإذ ل  .التهديد والتخويف 

  .لذلك فالوقف يفصل الدال عن مدلوله "6األليم

  
                                                

  169، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا :األشموني 1
 54، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء :األنصاري 2
 368، ص المكتفى في الوقف واالبتدا:الداني 3
 395، صعز وجلالوقف واالبتداء في كتاب اهللا إيضاح  :األنباري 4
  310، صالقطع واالئتناف: النحاس 5
 2/382، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: الشنقيطي، محمد بن محمد 6
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  معمولهو دفعاً للفصل بين المشتق-9

ـ   ،)معموله (راً في غيره   الذي يحدث تغي   1شبه الفعل وبأنه العامل أ  : يف المشتق يمكننا تعر   وأي ه
ـ ،اسم ُأخذ من الفعل     ،المـصدر  ،صيغة المبالغـة   ،الصفة المشبهة  ،المفعول اسم   ،اسم الفاعل ( ك

المـسغَبةٍ إِطْعـام فِـي يـومٍ ذِي       و أَ {: تضح هذا في قولـه تعـالى       وي ،)واسم التفضيل  يمـاً ذَا  يتِ} 14{  
  .2}16{مِسكِيناً ذَا متْربةٍو أَ}15{مقْربةٍ

فرفع فـاعالً مـستتراً تقـديره        ،ل الفعل مل ع ِمع ،اسم مشتق من الفعل أطعم    ) إطعام( فالمصدر
أن تُطعم فـي     وأ(  وتقدير الكالم  -رأي الجمهور وهو- على أنه مفعول به    )يتيماً( ونصب   ،)أنت(

؛ 4 أي أن تُطعم في يوم ذي جوع شديد يتيماً ذا صلة وقرابة لك             ،3)ربةيوم ذي مسغبة يتيماً ذا مق     
؛ )طدع،2طق،1طق(عند  ) مسغبة( لذلك كانت عالمة الوصل اإلجباري متربعةً على رأس اآلية        

فلم تُشر إلى عالمـة الوصـل       ) طدت(أما   ،)يتيماً (معمولهو )إطعام( حتى ال يفصل بين المشتق    
  .-اهللا أعلمو– رأس آيةلموضع فلكون ا؛ ع المذكورعلى الموض

  وليس بخـافٍ   ،6الدانيو 5كاألنباري) متربة( فمنهم من رأى تمام الوقف على        ،أما علماء الوقف  
 ومنهم من منع الوقف عليهـا       ،عليك أن في هذا إشارة إلى أن الوقف على ما قبله غير مستساغ            

فيه دليل  و نصب بإطعام    ال يوقف على مسغبة ألن يتيماً     و" : حيث قال  ،بنص صريح كاألشموني  
 ومفعولـه أ  و فكما ال يفصل بين الفعـل        ،هذا ما تميل إليه الباحثة    و " 7على إعمال المصدر منونا   

 في حـين    ، وقفاً -هنا– أما السجاوندي فلم يذكر    ،بين معموله و وكذا المشتق ال يفصل بينه       ،فاعله

                                                
جامع الدروس : الغالييني، مصطفى: ينظر/ هو ما يعمل عمل الفعل فيما يليه كالمشتقات وأسماء األفعال : شبه الفعل 1

  636ص، 2005، دار الحديث: ، القاهرةيةالعرب
 )295اآلية رقم (  وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة ) /1108( موضع الدراسة  ورقمها في المعجم/ البلد 2
، م1999، دار الكتب العلمية: ، بيروت1إميل يعقوب، ط: وضع حواشيه، مج5، الكتاب: سيبويه، عمرو بن عثمان: ينظر 3
 / 2/476، مشكل إعراب القرآن: القيسي / 13/282، صرفهوالجدول في إعراب القرآن : صافيمحمود /  1/249

  5/445، فتح القدير: الشوكاني
 4/549،تفسير القرآن العظيم: ابن كثير  /30/175،روح المعاني: األلوسي : ينظر 4
  531، صعز وجلإيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا : األنباري 5
 620، صالمكتفى في الوقف واالبتدا: انيالد 6
  304، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 7
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إنني ألستغرب من ذهابه إلى     و ، لفظياً  ال تعلق بين اآليتين    أي ، كافياً 1كان الوقف عند النيسابوري   
هذا ضـعيف ألن األولـى   و ،أن تطعم و أ تقديره أخصبفعل مقدر) يتيماً( جوز نصب  فلعلّه ،هذا

  . إن كان الظاهر موجوداً، محذوف ال بمضمر موجودتعلقه بظاهر

  كان جملة أم مفرداًأسواء   ومفعوله)المتعديوالالزم  (دفعاً للفصل بين الفعل-10

خَرواْ مِنـا          {: في قوله تعالى  هذا   ويتضح قَـالَ إِن تَـس ـهواْ مِنـخِرمِـهِ سـن قَوـألٌ مهِ ملَيع را مكُلَّمو الْفُلْك ع نصيو
    ونخَر ــا تَــسكَم مِــنكُم خَر إِنَّــا نَــس ف تَ }38{فَ وفَــس  ــونلَمحِــلُّ      ال عيْخزِيــهِ و ي ــذَابأْتِيــهِ عــن يم   ــذَابــهِ علَيع

قِيم2}39{م   

 ، عندما أمره بصنع الـسفينة     -عليه السالم - نوح عن قصة    ،ي هذه اآليات يخبرنا اهللا عز وجل      ف
 إنـا   :؟ فقـال لهـم    يقولون له أصرت بعد النبوة نجـاراً      و ،السخرية منه وفأخذ قومه باالستهزاء    

فسوف تعلمون من يأتيه   (:  تعالى للهذا قا و ،طغيانكمولتكذيبكم  ؛  سخر منكم غداً بعد الغرق    نَس.. (.
ما له من عاقبة محمودة     وكنتم ال تعلمون اليوم فائدة ما نعمل        "إن   أي   ،وفي هذا تهديد ووعيد لهم    

عذاب  والخزي في الدنيا وه   وفسوف تعلمون بعد تمامه من يأتيه عذاب يفضحه ويجلب له العار            
  ."3 ويحل عليه عذاب دائم في اآلخرة،الغرق

  يفصل بـين الفعـل  لئال ؛)2طق،1طق(عند ) تعلمون(: لى قوله عمنعفقد   ا يخص الوقف  أما فيم 
 أي ستعلمون الـذي يأتيـه       ،4)من(  ومفعوله االسم الموصول   بمعنى تعرفون  و الذي ه  )تعلمون(

  .عذاب الدنيا يخزيه ويحل عليه عذاب جهنم وبئس المصير

 ولعلّهما بذلك جوزتا أن تكون      ، المذكور عالمة الوصل على الموضع   فلم تشيرا ل  ) طدع،طدت( أما
 )مـن ( تكـون    على هذا و ،تهابين سابق وجملة استئنافية ال رابط لفظي بينها       ...) من يأتيه (جملة  

                                                
  6/501، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 1
، 182اآليات رقم ( وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة ) / 287 (موضع الدراسة ورقمها في المعجم/ هود  2

185 ،293 ،337 ،452 ،488 ،496 ،638 ،723 ،929(  
  12/35، تفسير المراغي :أحمد مصطفى، المراغي 3
  2/269، الكشاف: الزمخشري / 1/567، تفسير النسفي: النسفي: ينظر 4
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ة سـاد ) من يأتيـه (وتكون الجملة من  ،)يأتيه(خبرها جملة  و ،االبتداء رفع ب   في موضع  استفهامية
  .1مسد مفعول تعلمون العرفانية

 فقد فـصل    األشموني أما   ،)تعلمون(حكم الوقف على    تقاربت آراؤهم حول    قف فقد   أما علماء الو  
الواقع إن جعلت    فيبدأ بها الكالم ألنها لتأكيد       ألن فسوف للتهديد   " الوقف كافٍ : حكم الوقف بقوله  

موضع نصب مفعوالً لقوله    الخبر يخزيه وليس بوقف لمن جعلها في        ومن في محل رفع باالبتداء      
:  فرأى تمام الوقف على قوله     3أما النحاس  ،" 2المعمول بالوقف وال يفصل بين العامل     و...تعلمون

 ،)تعلمـون (ال سـيما   ، الوقف على ما قبله غير مستساغ عنده أنلعلَّ في هذا إشارة إلى    و) مقيم(
ـ  ،على االبتـداء  ) من( إن رفعت    4عند الداني حسن الوقف على الموضع المذكور      يو لـيس   و وه
  .5 جملة االستفهام)تعلمون( مفعول ألن؛ السجاونديوالنيسابوري ف عند بوق

 ،معمولـه ولقبح الفصل بين العامل     ؛  الموضع المذكور أما الباحثة فتتَّفق مع من يمنع الوقف على         
فاعـل  و من فعـل  ،إذ ال يتم فهم معنى اآلية إذا لم يستوِف الوصل جميع متعلقات الجملة الواحدة  

 استفهامية في محـل     )من( إن كانت    ،جائز) تعلمون(نفرض جدالً أن الوقف على       ول ،مفعول به و
إذن فمـا   ؟   ال سيما أن المفعول ظـاهر      ،إلى مفعول به  ) تعلمون( أفال يحتاج الفعل     ،رفع باالبتداء 

  .القطعو ويتعين على القارئ الوصل ال الوقف أ،بعده متعلق بما قبله لفظياً

  اصر جملة االستثناءدفعاً للفصل بين عن-11

إِنـسان فِـي أَحـسنِ تَقْـوِيمٍ      {: قال تعـالى   دنَـاه أَسـفَلَ    } 4{ لَقَـد خلَقْنـا الْ د ر ثُـم ـافِلِنيإِلَّـا  } 5{ ال س
بك بعد بِالدينِ }6{الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فَلَهم أَجر غَير ممنونٍ   6}7{فَما يكَذِّ

                                                
 3/312، تفسير أبي السعود: أبو السعود  /4/98، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبي: ينظر 1
  137، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: ونياألشم 2
 259، صالقطع واالئتناف: النحاس 3
  315، ص المكتفى في الوقف واالبتدا:الداني 4
 4/17، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري / 237، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي: ينظر 5
اآليات رقم ( وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة ) / 1118 (موضع الدراسةورقمها في المعجم / التين  6

36 ،88 ،118 ،119 ،128 ،242 ،280 ،298 ،329 ،330 ،331 ،335 ،336 ،681 ،685( 
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 أن ُأبين المعنـى اإلجمـالي       ارتأيت ، الوصل في هذه اآلية    وقبل الخوض في بيان حكم الوقف أ      
اختالفهمـا بـاختالف   و) سافلين(لما له من صلة وثيقة في بيان حكم الوصل والوقف على ؛  لآلية

  .التفسير

  منتـصب القامـة    ،اهللا عز وجل أنه خلق اإلنسان في أحسن صورة وشكل         يبين  ففي هذه اآليات    
سنةوثم كان عاقبة أمره حين لم يشكر ربه على تلك النعمة      ، األعضاء سويه  ،الخلقة الحأنـه رد 

 ،دالالتومن معـاني  ) أسفل سافلين( فيما ترمي إليه 2أهل التأويل  وقد اختلف    ،1ل سافلين إلى أسف 
لنار الـذين هـم      من أهل ا   " التحسينوثم جعلناه بعد ذلك التقويم      : فسره التفسير التالي  فمنهم من   

تركيباً لعدم جريه على موجب ما خلقناه عليه مـن          وأسفل من كل سافل خلقاً      وأقبح من كل قبيح     
  . الكافر إلى الدرك األسفل من النار اإلنسانأي أن اهللا عز وجل رد " 3الصفات

 حـسن  سان اإلن ثم رددنا يعني  ) ثم رددناه أسفل سافلين   (:  وهو ومنهم من ذهب إلى التفسير اآلخر     
يـنقص  و فيـضعف بدنـه      ، والقوة  بعد الشباب  أرذل العمر إلى   و أ ،الضعفوإلى الهرم    الصورة
 وتشنن جلـده    ، شعره بعد سواده    وابيض ،فقوس ظهره بعد اعتداله    ،سناه في خلقه  حيث نكّ " ،عمله

 فمشيه دليف وصوته خفات    ، وتغير كل شيء منه    ،بصره وكانا حديدين  و وكلَّ سمعه    ،كان بضاً و
   "4قوته ضعف وشهامته خَرفو

والمـستثنى   ،متـصالً ...) إال الذين (:  فمن ذهب إلى التفسير األول كان االستثناء في قوله         ،وبعد 
على هذا التفـسير يمنـع      و 5ألنه في معنى الجمع   ؛  )ثم رددناه (: منه الضمير المنصوب في قوله    

 حتى ال يفصل بـين المـستثنى      ذلك  و )2طق،1طق( وهذا ما نوهت عليه      ،)سافلين(الوقف على   
  .والمستثنى منه) الذين(

                                                
 4/269، الكشاف: الزمخشري / 2/819، تفسير النسفي: النسفي: ينظر 1
 8/490، البحر المحيط: أبو حيان / 8/632، اويحاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيض: القوجوي: ينظر 2
  30/225،  روح المعاني: األلوسي 3
  4/269، الكشاف: محمود بن عمر، الزمخشري 4
محمد عبد الباقي، : علق عليه، مج10، تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل: القاسمي، محمد جمال الدين: ينظر 5
 / 8/633، حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي:  القوجوي /17/198، م1978، دار الفكر: ، بيروت2ط

 8/490، البحر المحيط: أبو حيان
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والمعنـى ثـم    "  بمعنى لكن ) إال( وتكون   ،الثاني فيكون االستثناء منقطعاً   من ذهب إلى التفسير     و
رددناه أسفل سافلين فزال عقله وانقطع عمله فال تكتب له حسنة لكـن الـذين آمنـوا وعملـوا                   

لهرم والضعف فإنه يكتب لهم بعد الهـرم والخـوف          الزموا عليها إلى الشيخوخة وا    والصالحات  
فـي موضـع رفـع      ) الـذين (تكون  هذا  بو ."1مثل الذين كانوا يعملون في حالة الشباب والصحة       

 أي) إال( فيجوز الوقف على مـا قبـل         التفسيرعلى هذا   و ،2...)فلهم أجر (خبره جملة   وباالبتداء  
 عدا عن كون موضع الوصل      ،وجه التفسيري ذهبتا إلى هذا ال   ) طدع،طدت(ولعلَّ   ،)سافلين( على

  .رأس آية

 فال خالف بين العلماء في     ،نبه إلى قاعدة هامة فيما يخص االستثناء      غير أنه ال يفوت الباحثة أن تُ      
 بل قالوا بوجوب وصل المـستثنى منـه   ،إذا كان االستثناء متصالً منع الوقف على المستثنى منه    

أما إذا كان االستثناء منقطعاً فقد اختلف العلمـاء          ،دة من الكالم  لتتحقق الفائدة المقصو  ؛  بالمستثنى
  : 3في الوقف على المستثنى منه على ثالثة آراء

وحجـتهم فـي ذلـك أن        ،سواء صرح بالخبر أم لم يصرح به       جواز الوقف عليه مطلقاً   : األول
مـن  : لمـن قـال    ،زيد: قول أحدهم  ونح ،المستثنى منه في معنى مبتدأ حذف خبره للداللة عليه        

لكـن  ؛ ما في الدار أحـد إال الحـارث     : قول من قال   و نح ، فكذلك تقدير االستثناء المنقطع    ؟أبوك
ـ  و فل ،الحارث في الدار   لذا فقد أجازوا الوقف علـى       ،لكان حسناً  )لكن الحارث في الدار   (ابتدأ ب
ــالى  ــه تع ــيئاً   {: قول ش ــاس الن ــم ــه الَ يظْلِ ــداء بو }إِن اللّ ــهاالبت ـــكِن ا {: قول ــسهم  ولَ ــاس أَنفُ لن

  )44: يونس(}يظْلِمون

وحجتهم في هـذا احتيـاج       ،أم لم يصرح به   سواء صرح بالخبر     منع الوقف عليه مطلقاً   : الثاني
وما في معناهـا  ) إال(  أما اللفظ فألنه لم يعهد استعمال ،معنىواالستثناء المنقطع إلى ما قبله لفظاً       

                                                
، دار الفكر:  بيروت،مج4، تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل: ، عالء الدين علي بن محمدالخازن 1

 7/221، هـ1381
  17/199، تفسير القاسمي: القاسمي / 7/221 ،تفسير الخازن: نالخاز / 4/269، الكشاف: الزمخشري: ينظر 2
 / 1/261،  لطائف اإلشارات لفنون القراءات: القسطالني : ينظر /357-1/356، البرهان في علوم القرآن:  الزركشي3

 21، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا :األشموني
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 فوقفت على مـا     ،)ما في الدار أحد غير حمار     (: أال ترى أنك إذا قلت     ، قبلها لفظاً  إال متصالً بما  
أما المعنى فألن ما قبله مشعر بتمام الكالم فـي          و ،ذلك هذا فك ،ابتدأت به كان قبيحاً   و) غير(قبل  

ـ أال ترى أنـك     )إال الحمار (: الذي صحح قولك   و ه ،فإن ما في الدار أحد إال الحمار       ،المعنى  ول
  .على انفراده كان خطأ )إال الحمار(: قلت

 ألنـه ؛  وإن لم يصرح به فال     ،الوقف على المستثنى منه   التفصيل فإن صرح بالخبر جاز      : الثالث
إذا لم يصرح به كانت مفتقـرة إلـى مـا    و ،إذا صرح بالخبر استقلت الجملة واستغنت عما قبلها       

فَلَهـم  إِلَّـا الَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا الـصالِحاتِ        {: بر فیھا فیق ول تع الى   صرِّح الخ اآلية التي بين أيدينا و ،قبلها
  .ألن جملة المستثنى مستقلة عما قبلها؛ جائز) سافلين( لذلك فالوقف على؛ }6{أَجر غَير ممنون

ـ   إال أن تُ ، في هذا المقامال يسع الباحثة  و ف علـى  عرج على آراء علماء الوقف فـي حكـم الوق
: كان الوقف التام عندهما على قولـه  و، وقفاً-هنا–يذكرا فلم  2األنصاريو 1 أما النحاس  ،)سافلين(
ال يخفـى  و ،كاف )وعملوا الصالحات(: قولهعلى   عنده فكان الوقف    3الدانيأما   )غير ممنون ..(.

فقـد منـع    أما الـسجاوندي     ،عليك أن في هذا إشارة واضحة لعدم الوقف على ما قبله من آيات            
حمـل   ولوعلى الخذالن إلى الكفر     ) رددناه(: لالستثناء إذا حمل  " :  معلالً ذلك بقوله   ،الوقف عليه 

 ،هذاأما األشموني فقد ذهب على العكس من         " 4على الرد إلى أرذل العمر كان االستثناء منقطعاً       
 الدرك من النار وليس بوقف      أسفل سافلين وإن عنى باإلنسان الكافر     ) جائز( سافلين( : فقال معقباً 

ألن المؤمن إذا رد إلى أرذل العمر كتب له مثـل           ...إن جعل أسفل سافلين في معنى أرذل العمر       
عكَـس  وال أعلم ِلم خالف األشموني المفسرين وعلماء الوقف         و" 5ما كان يعمل في صحته وقوته     

ء إذا كـان االسـتثنا     ،ثنى منـه  فلعلّه سار تحت مذهب من منع الوقف مطلقاً على المـست           ،اآلية
  .وفي نهاية المطاف لكٍل رأيه وحجته - والذي أشرنا إليه آنفاً-منقطعاً

                                                
  575، صالقطع واالئتناف: النحاس 1
 90، صقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداءالم: األنصاري 2
 623ص،  المكتفى في الوقف واالبتدا: الداني3
 6/524، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن :  النيسابوري  /499، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 4
 306، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 5
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وليس دليلي علـى ذلـك إال قولـه          ،فتذهب إلى ما ذهب إليه أصحاب التفسير الثاني       الباحثة  أما  
 معقبـاً عليهـا     ما ذكره الطبري   و ،النشورو التي تدل على البعث      )فما يكَذِّبك بعد بالدين   (: تعالى
أشبهها بتأويل اآلية قول من قال معناه ثم رددناه         وأولى األقوال في ذلك عندي بالصحة       و" : قائالً

إنمـا  ووذهاب العقل    ...ذين ذهبت عقولهم من الهرم والكبر     إلى أرذل العمر إلى عمر الخرفى ال      
لقه ابن آدم وتصريفه فـي  ره أخبر عن خكْقلنا هذا القول أولى بالصواب في ذلك ألن اهللا تعالى ذِ       

أي بعد كل هذه الدالئل مـن    "1األحوال احتجاجاً بذلك على منكري قدرته على البعث بعد الموت  
يستوي ثم  وتدريجه في مراتب الزيادة إلى أن يكمل        واإلنسان من نطفة وتقويمه بشراً سوياً        "خلق

 دليالً أوضح منه علـى قـدرة         ولم تر  ،تكذب بالبعث والنشور  " 2تنكيسه إلى أن يبلغ أرذل العمر     
   بعد هذا الدليل القاطع؟ أيها الكافرفما سبب تكذيبك ،الخالق عز وجل

   مؤخراًكان الجواب مقدماً أمأسواء  دفعاً للفصل بين الشرط وجوابه-12

زْنَا بِبنِي إِسرائِيلَ الْبحر فَأَتْبعهم فِرعون  {: يتمثل هذا في قوله تعالى    و اوجذَا    و وجنوده بغْياً وعـدواً حتَّـى إِ
 كَهرد الالْغَرقُأَ  نبِهِ ب ت نإِالَّ الَّذِي آم ال إِلِـه أَنَّه نتو قَالَ آملِمِنيسالْم أَنَاْ مِنائِيلَ ور3 }90{إِس  

 ،"4 إذا جـواب ) قال آمنت (ألن  "؛  )2طق،1طق(عند  ) إذا أدركه الغرق  (: فهنا ال وقف على قوله    
 ولـيس   ،يوهم أن فرعون آمن حقَّ اإليمان      ..)قال آمنت (: االبتداء بقوله و) الغرق(فالوقف على   
فإيمانه كـان حيـث ال    ،غشيته سكرات الموت وألن إيمانه كان حين أدركه الغرق       ؛  هذا بصحيح 
ه الـبعض  وصل الكـالم ببعـض   وفإذا رجع القارئ  ،إذن فالكالم مشروط بما قبله ،ينفع اإليمان 

لذلك احترازاً في الوقـوع     ؛  هيجانهو مع أمواج البحر     عاركألدرك أن فرعون آمن عندما كان يت      
عـدم فـصل متعلقـات الجملـة     و يتعين على القارئ وصل الشرط بجوابه      ،إيهاموفي أي لَبس أ   

  ؟فكيف في كتاب اهللا عز وجل ، إذ ال يحتمل ذلك في كالم العامة،الشرطية عن بعضها البعض

                                                
  30/157، في تفسير القرآن جامع البيان  :محمد بن جرير، الطبري 1
 4/269، الكشاف: محمود بن عمر، الزمخشري 2
، 5اآليات رقم ( وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة  / )274(موضع الدراسة ورقمها في المعجم / يونس 3
7 ،11 ،14 ،33 ،34 ،51 ،59 ،79 ،98 ،118 ،194 ،195 ،197 ،206 ،207 ،209 ،264 ،287 ،316 ،409(  
 233، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي  /1/552، تفسير النسفي: عبد اهللا بن أحمد، النسفي 4
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عنـد  ) إذا أدركـه الغـرق  (: ال أعلم ما السبب الذي حاَل دون ظهور عالمة الوصل على قوله     و
على العلم أنهما أشارتا في مواضع أخرى إلى ضـرورة وصـل فعـل الـشرط         - )طدع،طدت(

كغيره مـن   لم يسمع فيه الخطأ      وأ أن هذا الموضع ال يشكل على العامة         من باب فلعلّه   -1بجوابه
هذا ال يعني أنهما إذا لم تشيرا إلى عالمة الوصـل علـى     و ، التي أشارت إليها   رىاألخالمواضع  

 فأي موضع يفصل فيه بـين متعلقـات الجملـة اللفظيـة            ،الموضع المذكور أن الوقف مسموح    
  . فالوقف عليه ممنوع،الواحدة

أما  ،)رقإذا أدركه الغ  (نتناول فيها آراء العلماء في حكم الوقف على          وقفة قصيرة    -هنا-نتوقفو
عدم ي  هوللعلة المذكورة أعاله    ؛  ليس بوقف عندهم   و فه ،4النيسابوريو 3السجاونديو 2األشموني

األنبـاري  و 7النحاسو 6 والداني 5في حين فالوقف عند األنصاري     ،فصل فعل الشرط عن جوابه    
؛ بجوابهأن في هذا داللة على منع الوقف على فعل الشرط قبل اإلتيان              و ويبد )اسرائيلوبن( على8

  .ألن الكالم ال يتم عليه

لما يترتب على   ؛  جه النهي واضح  و و ، على الموضع المذكور   صلأما الباحثة فترى ضرورة الو    
 أال ترى أن المعنـى اإلعرابـي   ،ما ينبغي أن يجلَّ القرآن عنه  و وه ،الوقف من فساد في المعنى    

إذا (:  علـى قولـه  )الوقف والوصل (عاً لحكم    يتغير تب   ال بل المعنى العام لآلية     )قال آمنت ( لجملة
تعني أن فرعون آمن باهللا عز وجل دون        و ،الوقف تصبح جملة القول استئنافية     فب ،)أدركه الغرق 

الـذي يفيـدنا أن      ،لن يدرك السامع الصواب إال بالوصـل      و ،هذا خالف الصواب  و ،شرطوقيد أ 
مان العبد في هذا الوقت ال      إيو ، من نفسه  يئسوفرعون لم يؤمن إال عندما داهمته سكرات الموت         

  . وعلى هذا تصبح جملة القول جواب شرط غير جازم ال محل لها من اإلعراب،يقبل

                                                
 )23، 11(اآليات رقم ، نظر المعجم موضع الدراسةي 1
 133، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 2
   233، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 3
  3/602، رغائب الفرقانوغرائب القرآن تفسير : النيسابوري 4
 45، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء :األنصاري 5
 311ص،  المكتفى في الوقف واالبتدا:الداني 6
  255، صالقطع واالئتناف: النحاس 7
 368، صوجل إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز: األنباري 8
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  مؤخراًوكان الجواب مقدماً أأ سواء جوابهودفعاً للفصل بين القسم -13

ال الْمبِنيِوالْكِتَابِ} 1{ ال حم{: قال تعالى   }2 {فِي لَي اهلْنإِنَّا أَنزنذِرِينا مكَةٍ إِنَّا كُناربلَةٍ م}1}3  

فـي   ف ،)1طق(عند  ) المبين(على  و) 2طق( عند) حم(  الوصل اإلجباري على   لقد ظهرت عالمة  
  لكـن   ،2هي ليلة القـدر   وهذه اآليات يقسم اهللا عز وجل بأنه أنزل القرآن الكريم في ليلة مباركة              

 الوصل على وتبعاً لذلك فقد اختلف حكم الوقف       و ،م به قسمالوم  سفي تعيين القَ   آراء العلماء تباينت  
  .تبعاً لكل رأي) المبين( و )حم(

 )إنـا أنزلنـاه   ( و ، للعطـف  3 تكون الواو   بإضمار حرف القسم    مقسماً بها  )حم(فإن جعلت    ،بعدو
اسماً للسورة مرفوعـاً علـى خبـر     وتعديداً للحروف أاعتبرت و  بهان لم تكن مقسماً    وإ الجواب

أنكـر بعـض النحـويين أن       قد  و ،4الجواب ) أنزلناه إنا (وللقسم   وتكون الوا  ،بتداء المحذوف اال
ال تكون صفة المقسم بـه جوابـاً        و ،للقَسم ألنها  صفة للمقسم به      جوابا) "إنا أنزلناه ( تكون جملة 

 ولعلَّ  ،6 )ابن جزي الكلبي  (استبعده  و ، "5اختاره ابن عطية  و) إنا كنا منذرين  (للقَسم وقال الجواب    
فقـد جـيء بهـا     )إنا كنا منذرين  ( استبعاده هذا نابع من إدراكه األهمية التي أوضحتها لنا جملة         

استئناف مبين لما يقتـضي اإلنـزال     " تبين فائدة إنزال القرآن الكريم فهي       لو ،ر جواب القسم  تفسل
  ."7التحذير من العقابوإنا أنزلناه ألن من شأننا اإلنذار : كأنه قيل

                                                
اآليات (  وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة /) 766-765 (موضع الدراسة جمالدخان، ورقمها في المع 1

  )1006، 831، 824، 670، 612، 358، 158، 29رقم 
 4/148، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: ينظر 2
 )والكتاب: (في قوله) الواو(أي  3
  655 ص،تفسير البيضاويلتنزيل وأسرار التأويل المسمى  اأنوار :بيضاويال: ينظر / 2/534، تفسير النسفي :النسفي 4
الجامع : القرطبي / 8/32، تفسير البحر المحيط: أبو حيان: ينظر / 4/570، فتح القدير: محمد بن علي، الشوكاني5

 16/125، ألحكام القرآن
 4/34، التسهيل لعلوم التنزيل: محمد بن أحمد، ابن جزي 6
 6/47، تفسير أبي السعود :محمد بن محمد، السعودوأب 7
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إن و ،أي بإضـمار حـرف العطـف    ،1 عـاطف جواب ثان بغيـر هي ) إنا كنا منذرين  ( : يلوق
   .استئنافية) إنا أنزلناه(أصبحت جملة  و،"2)المبين(جواب القسم تم الكالم عند قوله  )حم(جعلت"

  فإن جعلت جملة   ، تماماً كما ذكرناه آنفاً    ،أما علماء الوقف فقد فصلوا حكم الوقف على الموضعين        
جواباً للقسم كـان الوقـف       )حم(إن جعلت   و ،)منذرين( جواباً للقسم كان الوقف على     )نا أنزلناه إ(

 8النيـسابوري و 7الـداني  و6األشموني و5النحاس و4األنباري و 3قال بهذا األنصاري   )المبين(على  
من جعله قـسماً عطـف عليـه        " : )حم(مبيناً حكم الوقف على       حيث قال األخير   ،والسجاوندي

جعله جـواب القـسم      ،)9حم األمر (بمعنى  ) حم( ومن جعل    ،جواب القسم ) إنا(جعل  و) تابوالك(
  ."10)المبين(وقف على   و،بعده

 في تحديد المعربين  و المفسرين   ختلف باختالف ا ،الموضعينعلى  حظ مما سبق أن حكم الوقف       نل
واباً له فال يتم الكالم     ومن جعلها ج  ؛  جواباً للقسم ) حم(جعلت) 2طق(أن   ويبد و ،هالمقسم ب والقسم  

فلعلّهـا أخـذت     )1طق(أما   )حم(عندها على   كانت عالمة الوصل     ولهذا   ،)المبين( إال عند قوله  
     ولذلك كانـت عالمـة الوصـل       ؛  جواباً للقسم ) إنا كنا منذرين  ( وأ) إنا أنزلناه (برأي من رأى أن
 ،طـدت (أمـا    ،قسم عن جوابه   وما ذاك إال لتفادي فصل ال      ،)الكتاب المبين و(: متربعة على قوله  

إمـا  و ،ن الموضع رأس آية   وكَِل إما   ، المذكورين  على الموضعين   لعالمة الوصل  اريفلم تش  )طدع
 أمـا  ،مما لم يسمع فيه الخطـأ   و أ ،إدراكهومن باب أن هذا الموضع ال يشكل على القارئ فهمه           

فلكـٍل مـنهم    -)المبين(لىع وأ) حم( سواء على    ،دهماحالباحثة فترى ضرورة منع الوقف على أ      

                                                
   6/47، تفسير أبي السعود: أبوالسعود: ينظر / 6/111، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون :السمين الحلبي1
 16/125، الجامع ألحكام القرآن: القرطبي 2
 78، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء: األنصاري 3
 469، صعز وجلبتداء في كتاب اهللا إيضاح الوقف واال: األنباري 4
 474، صالقطع واالئتناف: النحاس 5
 254، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 6
  513ص،  المكتفى في الوقف واالبتدا:الداني 7
  6/101، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 8
 221، ص)حم(مادة  ،المعجم الوسيط: ينظر/ يعني قُضي األمر : حم األمر حماً 9

  394، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 10
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 ،فهما متالزمان كل واحد يطلب اآلخر      ،ألنه ال يحتمل فصل القسم عن جوابه       -رأيه في التفسير  
  . ووقف لَبِقي السامع متشوقاً لما بعد القسم من كالم،واهللا: فإذا قال أحدهم

  )الوصل لتمام الحكاية(قائلهو مقول القول دفعاً للفصل بين-14

اللَيقُولُونلَا إِنَّهم من إِفْكِهِم  أَ{: قال تعالى   }151 {ونلَكَاذِب مإِنَّهو اللَّه لَدو}1}152  

جلَّ (لوا بأن هللا     عندما قا  ،افترائهم عليه وركين  عن كذب المش  في هذه اآليات    يخبرنا اهللا عز وجل     
  عنـد  )ليقولـون ( آليـة لذلك قبح الوقـف علـى رأس ا       ؛  ال يولد والذي ال يلد     وهو ،ولداً) شأنه

 و فل ،غير صحيح و يوهم معنى فاسداً      عليها  وألن الوقف  ،لعدم انتهاء قولهم  ؛  )طدع،2طق،1طق(
 جـلَّ   جاللهو ألوهم وصفاً ال يليق بوقاره       ،)ولد اهللا ( : ابتدأ بقوله ووقف القارئ على رأس اآلية      

لما في الوقف علـى رأس      ؛  في هذا رسالة ألولئك الذين يقفون على رؤوس اآلي مطلقاً         و ،عالو
ـ ووتفادياً لكل هذا تحتَّم على القارئ وصل الكالم    ،هذه اآلية من سوء أدب مع اهللا عز وجل         دم ع

كمـا  -عالمة الوصل على الموضع المذكور لكونه رأس آيـة    فلم تشر ل  ) طدت( أما   ،الوقف عليها 
  .-ذكرت ذلك مراراً

الـسجاوندي   و 2عند النيسابوري  )ليقولون(: لهنجد الوقف على قو    ،إذا عرجنا على آراء العلماء    و
 5الـداني  و 4أمـا األنبـاري    ،"3صـريح  ال يبتدأ بكفر   و ،المقوللئال يفصل بين القول و    "؛  ممنوعاً

فقـد جـوز     وأما األشموني    ،)لكاذبون(: على قوله  فكان الوقف عندهم   ،7النحاسو 6األنصاريو

                                                
اآليات رقم (  وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة /) 697 (موضع الدراسةورقمها في المعجم / الصافات 1

53 ،238 ،305 ،483 ،640 ،642 ،701 ،758( 
  5/567، فرقانرغائب الوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 2
  363، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 3
 452، ص وجلإيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز: األنباري 4
  479ص،  المكتفى في الوقف واالبتدا:الداني 5
 72، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء: األنصاري 6
  438، صالقطع واالئتناف: النحاس 7
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 وفي هذا داللة صريحة     ،"1ا بعده من مقول اهللا    مو آخر كالمهم    ألنه ) "ولد اهللا (:  على قوله  الوقف
  .لعدم الوقف قبل انتهاء قولهم

ألن و، بعـد ألن قول المشركين لـم يـأِت   ؛  من منع الوقف على رأس اآليةفتتَّفق مع أما الباحثة   
    ويوهم معنى غير ما أراده عز وجـل        ،يجعل القارئ يبتدئ بكالم ال يليق به تعالى       الوقف عليها   

يصل الكـالم بعـضه     وانقطع نفسه على شيء من ذلك وجب عليه أن يرجع إلى ما قبله              فمن  " 
 عـن ديـن   تعمده متعمد لخـرج بـذلك   وكان من الخطأ العظيم الذي ل    وببعض فإن لم يفعل أثم      

كون إفراده ذلك افتراء علـى اهللا       وبما بعده    ومتعلق بما قبله أ    واإلسالم إلفراده من القرآن ما ه     
يجعلها دليالً على أن    ودون اإلشارة إلى ما قبلها من آيات         )ولد اهللا (قد يقرأ أحدهم     ف " 2جهالً به و

 وجب وصل الكالم وعدم فصل مقـول  ،ذاكولذلك احترازاً من كل هذا       -والعياذ باهللا -هللا األوالد 
  .ليس حكاية عنهمويوهم أنه من كالم اهللا  )ولد اهللا (: فاالبتداء بقوله ،القول عن قائله

 وإذا مـا تـم الوقـف أ       ) ولد اهللا  ( ر المعنى اإلعرابي لجملة   ه ال يفوتني أن أشير إلى تغي      غير أن 
 ،3فبالوصل تكون الجملة في موضع نـصب مقـول قـول المـشركين      ،رأس اآلية   على الوصل

  . ال بل مكروهغير محبذ و وه،ف تصبح استئنافية ال محل لها من اإلعراببالوقو

  جوابهور  األمدفعاً للفصل بين-15

الاًسـدِيد  يـا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا اتَّقُـوا اللَّـه وقُولُـوا قَـوالً               {: قال تعـالى     }70 {       كُمذُنُـوب لَكُـم غْفِـريو ـالَكُممأَع لَكُـم لِحـصي
زاً عظِيماً فَازَ فَو فَقَد ولَهسرو اللَّه ع   4}71{ومن يطِ

قـوالً  (أن يقولـوا    وه يراه   نََّأ كَ نأن يعبدوه عبادة م   وباده المؤمنين بتقواه    يقول اهللا تعالى آمراً ع    "
ال انحراف ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثـابهم عليـه بـأن             وأي مستقيماً ال اعوجاج فيه      ) سديداً

  ."5أن يغفر لهم الذنوب الماضيةويصلح لهم أعمالهم أي يوفقهم لألعمال الصالحة 

                                                
 236، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا :األشموني 1
 182، صنهاية القول المفيد في علم التجويد: نصر، محمد مكي 2
 8/313، إعراب القرآن الكريم وبيانه: الدرويش، محيي الدين: ينظر3
آليات رقم ا(  وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة ) /634 (موضع الدراسة ورقمها في المعجم/ األحزاب  4

204 ،325 ،436 ،534 ،903 ،965 ،968(  
 3/529، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 5
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 ،ليس هذا عبثاً  و ،القول الصادق و التقوى   مطلب منه و عز وجل أمر عباده      نلحظ مما سبق أن اهللا    
ولهـذا  ؛ يوفقه لـصالح األعمـال  وكان جزاؤه أن يقبل اهللا طاعته  الطلبوفمن عمل بذلك األمر    

اتقـوا  (لفصل الطلب   ؛  تم الوقف عليه   وفل ،)سديداً(: الوقف على قوله   )طدع،2طق،1طق(منعت  
ال وإذ ال يتم بها كالم       ،جوابو ولَبقي األمر دون جزاء أ     ،)صلح لكم أعمالكم  ي(عن جوابه   ...) اهللا

 وبالوصل يدرك السامع ما يدخره األمر وراءه من صالح األعمـال            ،يفهم منها معنى إال بالوصل    
ال تقـف علـى     و" : حيث قال ما نـصه     ،هذا ما أشار إليه النَّسفي في تفسيره      و ،وطيب الحسنات 

فلم تُشر لعالمـة الوصـل       )طدت(أما   ، "1)يصلح لكم أعمالكم   (: جواب األمر قوله  ألن   )سديداً(
  . لكون الموضع رأس آية،على الموضع المذكور

ـ  ف ،)سـديداً (على  أما علماء الوقف فقد تباينت آراؤهم في حكم الوقف            لـيس بوقـف عنـد      وه
 في اآليـة    واب األمر ج) يصلح(: ألن قوله ؛  5السجاونديو  4 والنحاس 3األشمونيو 2النيسابوري

 ينكان الوقف عنـد األخيـر    و ، هنا وقفاً  اوم يذكر  فل ،7الدانيو 6األنصاريو أما األنباري    ،السابقة
  .ولعلَّ في هذا إشارة لمنع الوقف على األمر قبل اإلتيان بجوابه) يغفر لكم ذنوبكم(: على قوله

ثـم   ،صل فعل الطلب عن جوابه    تفادياً لف ؛  أما الباحثة فترى ضرورة وصل رأس اآلية بما بعدها        
يتغير معناهـا اإلعرابـي تبعـاً للوقـف          )يصلح لكم ( أال ترى أن إعراب جملة     ،ثمة شيٍء آخر  

جملـة  البالوقف تـصبح  و ،8جواباً للطلبالفعل مجزوماً   كون   فبالوصل ي  ،الوصل على ما قبلها   وأ
ـ  ، بعامله ال بل ال يصح االبتداء بفعل مضارع مجزوم دون اإلتيان          ،استئنافية بـدْأنا بقولـه     و فل

 إذ إن اهللا عز وجل قَرن أمر        ،صودخالف المق و وهذا خالف اآلية     ، لتحتَّم رفع الفعل   )يصلح لكم (
  .تزكيتهاو األعمال الصالحةتقبل  بتقواهوعبادته 

                                                
  2/357، تفسير النسفي: النسفي 1
 5/468، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 2
 225، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 3
 416، صالقطع واالئتناف: النحاس 4
  346، صاالبتداءوالوقف : لسجاونديا 5
 69، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء: األنصاري 6
 462ص، المكتفى في الوقف واالبتدا: الداني 7
 8/56، إعراب القرآن الكريم وبيانه: الدرويش، محيي الدين: ينظر 8
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  خبرهودفعاً للفصل بين المبتدأ -16

ال يـتم المعنـى بـدون    و ،1االسميةالخبر اسمان تتألف منهما جملة مفيدة تسمى بالجملة  والمبتدأ  
الخبـر يحتـاج إلـى      وفاالبتداء يحتاج إلى خبر      ،ل لآلخر كم فهما متالزمان وكالهما م    ،أحدهما
  .ابتداء

 والَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا الـصالِحاتِ وآمنـوا بِمـا نُـزلَ                 {: تعالى قوله   تناولنا ما   إذايزداد هذا األمر وضوحاً     و
حلَى معهدٍ ومِنوم ق الْحهِمبال   ر مالَهب لَحأَصو ئَاتِهِميس مهنع 2}2{كَفَّر  

انقادت لشرع اهللا   وسرائرهم  وآمنت قلوبهم    "يخبرنا اهللا عز وجل عن جزاء الذين      ففي هذه اآليات    
نهم شـأ الهم و أصلح ح ور عنهم سيئاتهم     كفَّ ن بأَ  كان فجزاؤهم، "3ظواهرهموبواطنهم  وجوارحهم  
  .الدنياوفي الدين 

فصل بين  لئال ي ؛  )طدع،2طق،1طق( عند   )بِهمِمن ر  (: أما فيما يخص الوقف فقد منع على قوله       
رئيـساً  وألن الوقف يبِتر جزءاً هاماً      و؛  4)كفَّر عنهم سيئاتهم  (خبره جملة   و ...)الذين آمنوا (المبتدأ

الحـق مـن    وهو( أما جملة  ،لمقصود من اآلية بدونه   هم ا  ال يف  والذي ،سميةاالمن أركان الجملة    
   .5خبرهوفهي معترضة بين المبتدأ  )ربهم

ال و ،لم تُشر لعالمة الوصل على هذا الموضع      ) طدت( إلى أن    الباحثةشيرلعلّه من الواجب أن ت    و
 ،التفسيرمعرفة  و أن هذا الموضع ال يحتاج إلى إعمال ذهن          أعلم السبب وراء ذلك فلعلَّه من باب      

ألنه ال يشكل إدراكه من أول       و أ ،ربما ألنه لم يسمع فيه الخطأ أكثر من مواضع أخرى غيره           وأ
  .  غالباًوهلة

                                                
 1/353 ،المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: األنطاكي، محمد 1
اآليات رقم (  وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة ) /798(موضع الدراسة ورقمها في المعجم / محمد  2

210 ،239 ،256 ،258 ،310 ،604 ،722 ،860 ،1053(  
 4/185، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 3
  9/199، إعراب القرآن الكريم وبيانه: ي الدينالدرويش، محي  /2/124، ه الرحمنإمالء ما من ب: العكبري: ينظر 4
 5/30، فتح القدير: محمد بن علي، الشوكاني 5
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 نجـد أن الموضـع   ،)من ربهـم (إذا وقفنا وقفة قصيرة على آراء العلماء في حكم الوقف على    و
كفر عنهم   ونوا لم يأت وه   مالذين آ و خبر   ألن"  واألشموني   1عند السجاوندي  بوقف   المذكور ليس 

 مفكان الوقف عنـده    ،7الدانيو 6والنحاس 5واألنباري 4األنصاريو 3النيسابوري أما ، "2سيئاتهم
لن يـتم إال بعـد اإلتيـان    ولعلَّ في هذا إشارة إلى أن الكالم ال يتم     و ،)أصلح بالهم و(: على قوله 

   .بخبر المبتدأ

بـين متعلقـات الجملـة    الوقف ألن ؛ األشمونيودي أما الباحثة فتذهب إلى ما ذهب إليه السجاون       
 شكلهوبهم المعنى   الواحدة ييتـرك الـسامع دون      و ،ال فائدة  ويجعل النص المقروء بال معنى و      ،ي

مـن  ( فرض جدالً أن الوقف على   نَ ولِ ، بالوقف كفصل المبتدأ عن خبره    ،إدراك المعنى المراد منه   
ـ       ، )كفر عنهم سيئاتهم  ( : بعده بقولنا  جائز ويصح االبتداء بما    )ربهم  بهمأال ترى أن هذا الكـالم م
لكـن إذا   و ؟من هم الذين كفَّر عـنهم سـيئاتهم       :  فلسائل أن يسأل   ،يبينهويحتاج لعامل يوضحه    و

ـ  و ،إشكال وألدرك السامع المعنى دون لبس أ      ،وصلت المبتدأ بخبره   رجعت و  الحـال   وكذلك ه
 ، وقف و،  ) رهبماحلَق مِنواحلاتِ وآمنوا بِما نُزل على حممد وهلُوا الصعمين آمنوا وذوال(: لمن قرأ قوله

ـ  ،م تخبرنا عن جزاء الذين آمنوا     لوقُطع  الكالم   ألن؛  معنىوذه الجملة أي فائدة أ    فلم تعطنا ه   ال  ف
ي نربأ بأنفسنا عن أي إخالل بنظم القرآن الكريم علينا تلمـس            كَِلو ، إال بالوصل  يفهم المراد منها  
    . سيما عدم الفصل بين متعلقات الجملة الواحدة ال،االبتداء الصحيحينومواطن الوقف 

  

   

                                                
 404، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 1
 259، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا :األشموني 2
 6/128، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 3
 80، صفي المرشد في الوقف واالبتداءالمقصد لتلخيص ما : األنصاري 4
  474، صوجل إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز: األنباري 5
 484ص، القطع واالئتناف: النحاس 6
 523ص، المكتفى في الوقف واالبتدا: الداني 7
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  خبرهاوكان اسم دفعاً للفصل بين -17

الالْمـشرِكِني  إِن إِبراهِيم كَـان أُمـةً قَانِتـاً لِلّـهِ حنِيفـاً ولَـم يـك مِـن          {: قال تعالى  أَنْعمِـهِ   } 120{   شـاكِراً لِّ
تَقِيمٍاجس اطٍ مإِلَى صِر اهدهو اه1}121{تَب  

       من كين و يبرئه من المشر  ورسوله إبراهيم   وعبده  يمدح  اهللا تعالى   الناظر في هذه اآليات يرى أن
حنيفـاً   و ، وقانتاً أي خاشعاً مطيعاً    ، أمة أي إماماً يقتدى به     يخبرنا أنه كان   و ،النصرانيةواليهودية  

لهذا اجتبـاه اهللا عـز       ،اً أي قائماً بشكر نعم اهللا عليه      شاكرو ،إلى التوحيد  منحرفاً عن الشرك     أي
  .2 لعبادتههداهواصطفاه و اختاره أيوجل 

 ،ليتضح المعنى الذي ترمي إليه اآليات     ؛  آثرت اإلشارة إليه  و ،ما سبق كان المعنى اإلجمالي لآلية     
عنـد  ) مـن المـشركين   (:  قولـه  لىع أما فيما يخص الوقف فقد منع        ،إليه المنتهى والمبتدأ   وفه
هي خبر رابـع    ) شاكراً( ومن الجدير بالذكر أن      ،)شاكراً(خبرها  ولئال يفصل بين كان     ؛  )1طق(

  .3عند األكثرين )كان(لـ

 ليس بوقف عنـد    وفه ،)المشركينمن  ( في حكم الوقف على      تباينت آراؤهم أما علماء الوقف فقد     
 7األنبـاري و 6أما الـداني   ، "5)حنيفا(: بدل قوله ) شاكراً(: ألن قوله "؛  السجاونديو 4النيسابوري

 حيث قال األخيـر     ،)شاكراً ألنعمه (: عندهم على قوله  كان الوقف   و فلم يذكروا هنا وقفاً      النحاسو
لعـّل فـي    و ، "8فإنه كـاف  ) شاكراً ألنعمه (ثم القطع على رؤوس اآليات حسن إلى        " : ما نصه 

ل حكم الوقف   شموني فقد فص  أما األ  ،بل اإلتيان بخبر كان   عبارته هذه داللة على كراهة الوقف ق      
على أن شاكراً حال من الهاء في اجتباه لتعلقه به كأنه قال اختـاره              ) كاف(المشركين  من  ": بقوله

                                                
  ) 380(موضع الدراسة  ورقمها في المعجم/ النحل 1
  2/612، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 2
  7/341، صرفهوالجدول في إعراب القرآن : محمود صافي / 5/383، إعراب القرآن الكريم وبيانه: الدرويش: ينظر 3
  5/468، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 4
  260، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 5
 357ص، المكتفى في الوقف واالبتدا: الداني 6
 392، صوجل االبتداء في كتاب اهللا عزإيضاح الوقف و: األنباري 7
 299، صالقطع واالئتناف: النحاس 8
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من أعـرب   ومن جعل شاكرا خبر كان كان وقفه على ألنعمه لتعلقه به            وفي حال ما يشكر نعمه      
لى شيء من إن إبراهيم إلى ألنعمه التصال الكالم بعضه ببعض           شاكراً بدالً من حنيفاً فال يقف ع      

وصـل   ولم يوجـب     )من المشركين (:  فرأى تمام الوقف على قوله     2أما األنصاري و " 1فال يقطع 
على ما ذكره   -حاالً من الهاء في اجتباه    ) شاكراً(لعلّه بهذا جوز أن تكون      و ،رأس اآلية بما بعدها   

اختاره في حال كونـه شـاكراً       ون اهللا عز وجل اجتبى إبراهيم       إ:  ويصبح التقدير  -لنا األشموني 
  .لنعمه

يختلـف بـاختالف    ) من المـشركين  ( الوصل على رأس اآلية   و حكم الوقف     أن ،نلحظ مما سبق  
ـ    فم ،)شاكراً(كلمة  المعنى اإلعرابي ل    منـع الوقـف     ،بدالً من حنيفـاً    وأ) كان(ن أعربها خبراً ل

ـ     اجتباه شاكراً : على تقدير  )اجتباه( من الهاء في      ومن أعربها حاالً   ،اعليه  ،ا جوز الوقـف عليه
ذهبن إلى هذا الوجه اإلعرابي فكان سبباً في عـدم ظهـور عالمـة              ) طدع،طدت،2طق(لعلَّ  و

  . عدا عن كون الموضع رأس آية، على الموضع المذكور عندهنالوصل

  )فعول ألجلهالمو الفعل بين( المسببو السبب دفعاً للفصل بين-18

 ،مصدر يذكر في الكالم ليبين سبب حدوث الفعل الذي قبلـه ":  هو)المفعول له( المفعول ألجله أو 
لذا يقبح الوقف   ؛   "3مبيناً سبب حدوث السفر   ) طلباً(حيث نجد المصدر    ) سافرت طلباً للعلم  (: نحو

لمـا  ) سافرت(الً على   وقف مث  و فل ،هنا سبباً لحدوث السفر    وهوعلى الفعل قبل اإلتيان بمعموله      
ض  {:  تعـالى  بجـالء فـي قولـه    وتظهر فائدته،الرحيلوسفر أدرك السامع سبب عملية ال   الْـأَرو 

دنَاها وأَلْقَينا فِيها رواسِي وأَنبتْنا فِيها مِن كُلِّ زَوجٍ  دهِيجٍمالب نِيبٍ} 7{   دٍ مبى لِكُلِّ ع ذِكْر و ةصِر4}8{تَب  

 وجعل فيها جباالً ثوابت     ، لنا اآليات أن اهللا عز وجل بسط لنا األرض لالستقرار عليها           توضحإذ  
األنـواع  والـزرع   والنبات  وأنبت فيها من جميع الثمار      و ،تضطربولئال تميد بأهلها    ؛  أوتاداً لها 

                                                
  162-161، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 1
 52، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء :األنصاري 2
 2/111، المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: األنطاكي، محمد 3
، 188اآليات رقم (  وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة ) /813 (موضع الدراسة قمها في المعجمق، ور 4

278 ،568 ،598 ،726 ،788 ،812 ،899 ،1041 ،1044 ،1120( 
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ل إلـى   لكل عبد مقب تذكيراًوتبصيراً  ما هذه النعم التي أودعها تعالى إال     و ،زروعاً حسنة المنظر  
زوج (:  علـى قولـه  وجب الوصل ولهذا ؛ 1مذِعن لقدرته و اهللا راجع إلى التفكر في بدائع صنعه      

 أن اهللا عـز  أي ، لما قبلهما من أفعـال   ذكرى هما سبب  وألن تبصرة   ؛  )2طق،1طق(عند  ) بهيج
 ،رتـه يتذكر كل عبد مقبل على اهللا متفكراً في آثـار قد والثمار ليتبصر   ووجل أنبت تلك الزروع     

  ".2تذكيراً لهمو لجميع ما تقدم أي فعلنا ذلك كله تبصيراً منا تانهما من حيث المعنى علّو"

 ،)زوج بهيج (: على قوله   فمما تجدر اإلشارة إليه أن علماء الوقف اختلفوا في حكم الوقف           ،بعدو
ـ     ـ و ،3)بتناأن(العامل  و  فمن أعربها مفعوالً ألجله    ،)تبصرة(تبعاً الختالف المعنى اإلعرابي ل  وه

 مِنـع   كـذلك و ،5النيـسابوري و 4منع الوقف على الموضع المذكور كالسجاوندي      ،رأي األكثرين 
 أجاز الوقف علـى رأس  7نصبها بفعل مضمر  من  و ،6)أنبتنا(من مفعول    ن أعربها حاالً  مالوقف ل 

ـ  حـسن إ   ": بقوله) بهيج(الً حكم الوقف على     مفصهذا ما أشار إليه األشموني      و ،اآلية صب ن نُ
علـى أنهـا     وليس بوقف إن نصب علـى الحـال أ        وتبصرة بفعل مضمر أي فعلنا ذلك تبصرة        

الوقف عنـد     في حين نجد   ،أما األنباري والداني فلم يذكرا على هاتين اآليتين أي وقف         "  8مفعول
ن في هذا إشارة لمنع الوقف على رأس اآلية         أ ويبدو ،)منيب(:  على قوله  10األنصاريو 9النحاس

  .بما قبلهما) ذكرىوتبصرة (تعلق ل

                                                
دار : ، بيروت1محمد أمين الضنّاوي، ط: ضبطه، مج2، مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد: الجاوي، محمد عمر 1

 4/238، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير :ينظر / 2/444، م1997،  العلميةالكتب
  7/667، حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي: القوجوي، محمد بن مصطفى 2
ابن   /5/72،  فتح القدير: الشوكاني/ 2/591، تفسير النسفي: النسفي / 26/176، روح المعاني: األلوسي: ينظر 3

 2/384، البيان في غريب إعراب القرآن: األنباري
 414، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 4
 6/172، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 5
 2/127، الرحمنامالء ما من به : العكبري: ينظر 6
 5/43، معاني القرآن وإعرابه: ، أبواسحقإبراهيمالزجاج،  7
 264، صيان الوقف واالبتدامنار الهدى في ب: األشموني 8
 493، صالقطع واالئتناف: النحاس 9

 81، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء :األنصاري 10
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 عالمة الوصل على الموضـع   السبب الذي حال دون ظهور بعض الشيءلعلَّ ما سبق يوضح لنا 
ـ      و فيبد ،)طدع،طدت(عند  المذكور   أي نـصبها   ) تبـصرة (أنهما جوزتا الوجه اإلعرابي اآلخر ل

فيعلمـوا   "" 1على القدرة ندل  وفعلنا ذلك لنبصر    ": يكون التقدير و  بطريق االستئناف  بفعل مضمر 
 )المفعولية المطلقـة ( نصبها على المصدرية وأ ، "2يفعل ما يريدوأنه قادر على أن يحيي الموتى       
الموضع رأس آيةعدا عن كون ،3رنا تبصرة وذكرىذكّورنا بفعل مقدر من لفظهما أي بص .  

ـ ؛ أما الباحثة فتميل إلى الرأي الذي يمنع الوقف على الموضع المـذكور     شدة ارتبـاط اآليتـين   ل
ال يتم فهم المعنى على أكمل صـورة       فكالهما محتاج إلى اآلخر و     ، لفظياً كان أم معنوياً    ببعضهما

  .ربطهوبدون وصل الكالم 

  ما قبلهودفعاً للفصل بين التعليل -19

اتِكُم الَ  واللّـه أَخـرجكُم مـن بطُـونِ أُمهـ     {: تعـالى  كقولـه  ،يكثر هذا النوع في أواخـر اآليـات    و
و ارصاألَبو ع مالْس لَ لَكُمعجئاً ويش ونلَمتَعةالاألَفْئِد  ونكُرش   4}78{ لَعلَّكُم تَ

 ،أنه أخرج عباده من بطون أمهاتهم أطفاالً ال علم لهم بشيء          يخبرنا اهللا عز وجل     في هذه اآليات    
م الذي كان مسلوباً عنهم عند إخراجهم مـن         ليحصلوا بها العل  ؛  الفؤادوالبصر  وجعل لهم السمع    و

فوا ِرلكي يص ؛  القيام بحقوقه وعبادته  و ويعملوا بموجب ذلك العلم من شكر المنِعم         ،بطون أمهاتهم 
رفون مقدار ما أنعـم اهللا بـه علـيهم          ع فعند ذلك ي   ،نعم فيما خلقت له   كل أداة من هذه ال    وكل آلة   

  .5ادةعبال ويعبدونه حقَّ ، حقَّ الشكرشكرونهفي

ها بـالتفكر   وكي يصرف ؛  البصرو كالسمع    شتّى ٍمعِن عباده بِ  نلحظ مما سبق أن اهللا عز وجل أغدقَ       
عند الطبعات  ) األفئدةو(: لذلك كان الوصل إجبارياً على قوله     ؛   عليها رهكْثم شُ التَّدبر في ملكوته    و

                                                
 5/43، معاني القرآن وإعرابه: إبراهيمالزجاج،  1
  4/221، إعراب القرآن: أحمد بن محمد، النحاس 2
   2/127، امالء ما من به الرحمن: العكبري: ينظر 3
، 31اآليات رقم (  وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة ) /372(موضع الدراسة ورقمها في المعجم/ النحل  4

91 ،221 ،225 ،243 ،301 ،326 ،434 ،466 ،495 ،971(  
 183-3/182، فتح القدير: محمد بن علي، الشوكاني 5
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ي التعلـق كـالم    ف ووه "ما قبله   ب) لعل( لتعلق حرف الترجي  ؛  )طدع،طدت،2طق،1طق(األربع  
ألجـل   و أ،هشكرورجاء أن ياألفئدة واألبصار وخلق السمع   : أي بمعنى كي فيكون التقدير     " 1كي

بيان لمـا   وهي تعليل   وكيف هذا و   ،يقبح فصل الجملة التعليلية عما قبلها     لذا  ؛  مهعأن يشكروا له نِ   
 العلة التي مـن أجلهـا   لما أدرك السامع؛ لم يصل كالمهو) األفئدة(وقف القارئ على   وسبقها؟ فل 

 ،النعم وجدت لعلٍة أخرى غير الشكر     يظن أن تلك    و ال بل قد يشكل عليه المعنى        ،خلقت تلك النعم  
   . تفادياً لكل هذا تعين الوصلو

:  في بيان حكـم الوقـف علـى قولـه          ،عرج على آراء علماء الوقف    أن تُ -هنا–حسب الباحثة و 
أمـا   ،2)لعـل (حرف التعليل   لتعلق  ؛  نيسابوري والسجاوندي  ال ليس بوقف عند   و إذ ه  ،)األفئدةو(

 4األشـموني و 3عند األنصاري  في حين نلمح تمام الوقف       ،األنباري فلم يذكرا هنا وقفاً    و النحاس
؛ منع الوقف على الموضع المـذكور     لعّل في هذا إشارة ل    و ،)تشكرون(على نهاية اآلية     5الدانيو

  . لم يتم عليهالكالمألن 

  ما قبلهولفصل بين التوكيد دفعاً ل-20

التَعبدون قَالَ أَفَرأَيتُم ما كُنتُم      {: قال تعالى    }75 {ونمالْأَقْد كُماؤآبو أَنتُم}76 { ـدع مإِنَّه لِّي إِلَّـا رب  وفَ
الَمِني6}77{الْع  

حيث يـأمرهم بتـرك    ،قومهوالمتأمل في هذه اآليات يلمح حواراً بين سيدنا إبراهيم عليه السالم            
مخاطباً إياهم أنظرتم فأبـصرتم فعلمـتم أي شـيء        والتوجه لعبادة اهللا عز وجل     ،عبادة األصنام 

فـي  و ،)أنـتم (فرجع وأكَّد عبادتهم لألصنام بالضمير المنفصل        )آباؤكم األقدمون وأنتم  (تعبدونه  
 ثـم   ،قديم قدم أجـدادهم   أن عبادتها ضالل    وعبادتها  وتوبيخ يتضمن بطالن آلهتهم     والكالم إنكار   

                                                
 99، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 1
 4/286، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري / 259، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي: ينظر 2
 52، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء :األنصاري 3
 160، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا :األشموني 4
 355ص،  المكتفى في الوقف واالبتدا:الداني 5
اآليات رقم (  وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة ) /541(موضع الدراسة  ورقمها في المعجم/ لشعراءا 6

1119(  
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ـ وأي أن عبادتها ضـارة لدينـه       ) ليوفإنهم عد (: علَّل لهم سبب بطالن عبادتهم بقوله      ديـن   وه
   .1 مهلكة لنفس إبراهيم فليست إال عدواً له،التوحيد

مـا ذاك إال  و) 2طـق ،1طـق (عند ) ما كنتم تعبدون(: أما فيما يخص الوقف فقد منع على قوله       
فلم تـشيرا لعالمـة     ) طدع،طدت(أما   ،)أنتم( هوو )تعبدون(الضمير في    و وا تفادياً لفصل توكيد  

  .يه الخطأألنه لم يسمع ف و أ، فربما لكون الموضع رأس آية،الوصل على هذا الموضع

  التعريج على آراء علماء الوقف في حكـم الوقـف علـى رأس اآليـة               بيد أنه ال يفوت الباحثة    
ألن أنـتم توكيـد   ؛  والنيسابوري السجاوندي و األشمونيو س النحا ليس بوقف عند   وه ف ،)تعبدون(
علَّ لو ،)األقدمونآباؤكم  و(: قوله فالوقف عنده على     3 أما األنصاري  ،2)تعبدون( في   الضمير ووا

 وكان وقـف  ،فلم يذكرا هنا وقفاً 4الدانيوأما األنباري ، )تعبدون(في هذا إشارة لمنع الوقف على  
أيضاً أن في هذا إشارة لمنـع الوقـف         و ويبد ،)إال رب العالمين    (:  عند األخير على قوله    5التمام

  .لفظياًولشدة تعلق اآليات ببعضها البعض معنوياً ؛ على الموضع المذكور

هي عدم فصل التوكيد    و  أعاله للعلّة المذكورة  ،عدم الفصل بين الجملتين   -هنا-األولى في الحكم  و
ال يجوز الفصل بـين متعلقـات الجملـة    و ،عض لفظياً فاآليتان متعلقتان ببعضهما الب    ،عن مؤكده 

  .أجدروإيهام أولى  والسامع عن أي لبس أ وفدفع القارئ أ ،6إن كان الموضع رأس آيةوالواحدة 

  

  

  

                                                
  283-15/282، الميزان في تفسير القرآن: الطباطبائي :ينظر / 19/94، روح المعاني: األلوسي 1
:   السجاوندي/375ص، القطع واالئتناف: حاسالن /203، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني: ينظر 2

  273-5/272، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري  /311، صاالبتداءوالوقف 
 63، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء :األنصاري 3
 355ص، المكتفى في الوقف واالبتدا: الداني 4
  م عندهأي الوقف التام الذي يتم الكال 5
 176، صنهاية القول المفيد في علم التجويد: محمد مكي نصر: ينظر 6
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  1الوصل لتعجيل التنزيه-21

خَذَ اللّه و{: قال تعالى  الاًلَد وقَالُواْ اتَّ  اتِ واوما فِي السم ل لَّهب انَهحبس قَانِتُون ضِ كُلٌّ لَّه 2 }116{األَر  

 وافتراءاتهم بما نـسبوه إليـه مـن    ،عز وجل نفسه من كذب المشركين    في هذه اآليات ينزه اهللا      
 الذي يعرفه تعـالى ال  نكأ ، مع التعجب مما ينافيه   ،التنزيهالتي تفيد   ) سبحانه(بكلمة   "،اتخاذ الولد 

 فـإن قائـل ذلـك ال       ،ي يشعر بأن له تعالى جنساً يماثله      ينبغي أن يصدر عنه مثل هذا القول الذ       
أي تنزيهـاً لـه أن    ،اً فيه الظنون ظانّوإنما يكون زاعماً فيه المزاعم      ويكون على علم باهللا تعالى      

فإنه ال جنس له فيكون له ولـد         ،ون باهللا غير الحق   يكون له ولد كما زعم هؤالء الجاهلون الظانّ       
 والولـد  ، وهؤالء القائلون داخلون تحت ملكـه   ،األرضوي السموات   مالك لما ف   وبل ه "  ، "3منه

  ."4ال يكون الولد إال من جنس الوالدو ،من جنسهم ال من جنسه

أي  ،)ولـداً (:  على قوله   اإلجباري لرصد عالمة الوصل   )1طق(الذي دفع    والذكر السابق ه  لعلَّ  
 أمـا   ،خطورتـه ومـا قـالوه     مـا ذاك إال لعظـم        و ،تبرئته عما قـالوه   وه تعالى   هلتعجيل تنزي 

جـواز  وفلعلّه على اعتبار االستئناف      ،)ولداً(فلم يشرن لعالمة الوصل على      ) طدع،طدت،2طق(
ـ  ، مفعول مطلق لفعل محذوف أي سبحته تـسبيحاً        "فهي )سبحانه(: االبتداء بقوله  ذف الفعـل    فح

بالتنزيه فيما يـذكر    ديب إلهي    وفي الكلمة تأ   ،ُأقيم مقامه وعول  وُأضيف المصدر إلى الضمير المف    
 ولعلَّهن أيضاً ذهـبن     ، فال حرج إن ابتدأ بها القارئ      ، "5تقدسوفيه ما ال يليق بساحة قدسه تعالى        

ـ  ؛  )ولداً(حيث ألزم القارئ الوقف على       ،إلى ما ذهب إليه ابن الجزري      ) سـبحانه (ألن االبتداء ب
  .6يوهم أنه من قولهم

                                                
  1/370، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري  /134، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 1
، 419يات رقم اآل( وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة ) / 20( موضع الدراسةورقمها في المعجم / البقرة  2

716(  
 1/436، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار : محمدعبده، 3
  1/133، فتح القدير: محمد بن علي، الشوكاني 4
 1/262، الميزان في تفسير القرآن: الطباطبائي، محمد حسين 5
 1/184، النشر في القراءات العشر: ابن الجزري 6
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ـ  ،)ولـداً (م في حكم الوقف على      آراؤهأما علماء الوقف فقد اختلفت       لـيس بوقـف عنـد       و فه
 ولكـن يوصـل بقـولهم رداً لـه          ،)سبحانه(: إن جاز االبتداء بقوله   و" اوندي  السجالنيسابوري و 

بـين  ولعلَّ كالمه هذا يوحي بأنه متردد بين الوصل لتعجيل تنزيهه تعـالى           و ، "1تعجيالً للتنزيه و
     ح الوصـل علـى   ، المشركينمن مقول ) سبحانه(الوقف لئال يوهم أنلكنه في نهاية المطاف رج 

: فـي اللغـة   ) سبحانه( معنىو: جعفر و قال أب  ،تم: قال نافع " : أما النحاس فقد قال معلقاً     ،الوقف
الـداني  و أما األنباري    ، "2)سبحانه( فكذلك صلح الوقف على      ،تنزيهاً له مما نسبه إليه المشركون     

في هذا إشـارة   وفيبد،)واألرض(ن الوقف عند األخير على كاو  فلم يذكروا هنا وقفاً    3األنصاريو
 بيد أن الوقف يصلح عند األشموني       ،لتعجيل التنزيه ) ولداً(لمنع الوقف على ما قبله ال سيما على         

أي تنزيهاً له عما نسبه إليه المـشركون فلـذلك       ) صالح(سبحانه  " : إذ يقول ) سبحانه(: على قوله 
 وليس بخاٍف عليك أن في هذا داللة واضحة على منع الوقف على             ، "4هصلح الوقف على سبحان   

  .تبرئته من مزاعمهمولتسريع تنزيهه تعالى ؛ الموضع المذكور

 و ال لفظية أ    تأديبية من ناحية معنوية   و ه ،)ولداً(الوقف على    وصفوة القول في هذا أن الوصل أ      و
ع الوقف على الموضـع     نْممن   أما ،للكلمة الوصل ال يغيران المعنى اإلعرابي    وفالوقف   ،إعرابية

  ففي كالم العامة    ،أكاذيبهمو من افتراءات المشركين     تبرئتهو من باب تنزيهه تعالى   فكان  المذكور  
 وحاشـاك أ (:  ألتبعها بقوله،حبيٍب لهوقال أحدهم كالماً مذموماً إلى نوع ما أمام صديق أ       ولمثالً  
 فكيف بمقام اهللا عز وجل الـذي ال  ،في كالم العامة أنفسهم  ا كان هذا     فإذ ، ما شابه ذلك   وأ) حاشاه

  .الوصل سيان و أما من ناحية لفظية فالوقف ، ولهذا كله منع الوقف،يعلوه مقام

لتعجيـل التكـذيب   ؛ أيضاً منعي  كما يمنع لتعجيل التنزيه    التنويه أن الوقف   -هنا–لعلَّ من المفيد    و
  5}152{ لَكَاذِبونوإِنَّهم ولَد اللَّه }151{إِفْكِهِم لَيقُولُون إِنَّهم من أَلَا(: تمثَّل ذلك بقوله تعالىيو

                                                
  1/370، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن :  النيسابوري: ينظر / 134، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 1
  80، صالقطع واالئتناف: النحاس 2
 16، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء: األنصاري 3
  41، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 4
  )698-697(ورقمها في المعجم موضع الدراسة / الصافات  5
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 فبـين  ،نسبوا له األوالدو إذ افترى أولئك المنافقون على اهللا عز وجل   ،هذه اآلية مشابه لسابقتها   و
عنـد  ) اهللا(اللـة  لذا منع الوقف علـى لفـظ الج  ؛ )إنهم لكاذبونو(: لنا اهللا عز وجل كذبهم بقوله 

 أما من لم يمنـع الوقـف عليـه          ،1افتراءاتهمو كذب المشركين     في بيان  لتعجيلل؛  )2 طق 1طق(
  .من مقولهم و حكاية عنهم أ)إنهم لكاذبونو(:  فِلدفع توهم أن قوله،)طدت طدع(كـ

  المجرور بما قبلهودفعاً لفصل تعلق الجار -22

بـدل   و وهذا التَّعلق إما أن يكون في موضع صفة أ         ،عدهبما ب  ويتعلق بما قبله أ   المجرور  والجار  
ـ ؛ الحـال  والبـدل أ  و ولم تدرج الباحثة هذا المحظور تحت باب الصفة أ   ،الخ...حال وأ صرف ل

اإلعراب تبعاً   البعض يغفل هذا الجانب ال سيما محله من          فلعلَّ ،قد كثر تعلقه بما قبله    و النظر إليه 
 {: يزداد األمر وضوحاً إذا ما وضعنا بين يديك قوله تعالى         و ،عهيتبولتعلقه بما يسبقه من كالم أ     

   ةــو أُس ــيهِم ــم فِ ــان لَكُ ــد كَ ــسنةٌلَقَ ال ح جري ــان ــ   و لِمــن كَ ه ــه ــإِن اللَّ ــولَّ فَ ــآخِر ومــن يتَ ــوم الْ الْيو ــه الْغَنِي واللَّ
مِيد2}6{الْح  

فـي   كـان لـه      ،يخاف عذاب اآلخرة  واهللا  و يرج من كان  أن   ،يخبرنا اهللا عز وجل في هذه اآلية      
؛ 3عبـادتهم لألصـنام   و األولياء قدوة حسنة في التبرؤ من الكفار      ومن معه من األنبياء     وإبراهيم  

:  تعـالى  بما قبله فقوله  ) لمن( المجرورولتعلق الجار   ؛  )طدع (عند) حسنة( منع الوقف على     لذلك
ـ وخطـاب  بدل من ضمير ال "  )اهللاولمن كان يرج  ( أمـا   ، "4لكـم بـدل بعـض مـن كـل      وه
 ،ال أعلم السبب الذي حال دون ذلـك    و ،فلم يمنَعن الوقف على هذا الموضع     ) 2طق،1طق،طدت(

من باب أنه ال يشكل من أول وهلة على غير          فلعلّه     ،ال سيما قبح االبتداء بالبدل دون المبدل منه       
  .ع األخرىلم يسمع فيه الخطأ كغيره من المواض و أ،العارف

                                                
  5/567، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري: ينظر / 363، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 1
اآليات رقم ( وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة /) 901 (موضع الدراسة ورقمها في المعجم/ الممتحنة  2

48 ،294 ،331 ،362 ،485 ،486(  
 18/57، حكام القرآنالجامع أل:  القرطبي3
 6/305، در المصونال: السمين الحلبي: ينظر / 279ص، منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 4
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 و فه ،تكاد تكون متقاربة  ) حسنة(ن آراءهم في حكم الوقف على       إ: أما علماء الوقف فيمكننا القول    
    : بقولـه ) لمـن (المجـرور  وهي تعلق الجار وللعلة المذكورة أعاله  ؛  1ليس بوقف عند األشموني   

فلم يـذكروا    7دانيوال 6النحاس و 5األنباريو 4األنصاريو 3النيسابوريو 2 السجاوندي أما ،)لكم( 
إن دلَّ هذا على شيء فإنما يـدل        و ،)اليوم اآلخر و(: على قوله  كان الوقف عندهم  و،  وقفاً -هنا–

  .لشدة تعلقهما ببعضهما البعضو ، دون البدل منه)لمن ( الوقف على البدلمنِْعهمو على كراهتهم

ع المعنى إذا ما وقـف       فقد يضي  ،أما الباحثة فتذهب مذهب من منع الوقف على الموضع المذكور         
 إذا   ويبقى السؤال قائماً   ، بل إن المعنى يبقى ناقصاً     ،)لمن(ابتدأ بالمبدل منه    و) حسنة(القارئ على   
 بحاجـة  فاآليـة  اتِّباعه؟ وجزاؤه وما ه وفما ه  )اليوم اآلخر واهللا  ولمن كان يرج   (: ما ابتدأ بقوله  
ـ و) لمـن ( المجـرور والجار ون إال بوصل التمام ال يكو ، مفيداً  معنى منحهايو اإلى ما يكمله    وه

إليـه  والمبتدأ   وفالضابط في القرآن الكريم لَحظُ المعنى فه       ،المبدل منه  ووه )لكم (البدل بمتبوعه 
ضـمير الخطـاب    ُألبِهم   ،وقف و )لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة     (:  وكذلك من قرأ قوله    ،المنتهى

أن هذه األسوة إنمـا      " يوضح لنا    الذي ،إال بالوصل تمييزه  و إدراكه   ال يستطيع  و فه ،على السامع 
 لذا  ،" 8اآلخرةويطمع في الخير من اهللا في الدنيا         و أ ،يخاف عقاب اآلخرة  وتكون لمن يخاف اهللا     

  .لفهم المقصود من اآلية في أوضح صورة؛ يتعين على القارئ الوصل ال الوقف

   ما قبلهو) كال(دفعاً للفصل بين حرف الجواب -23

ما و ،تشعب آرائهم حول حكم الوقف عليها     ولما بدا لي من اختالف العلماء       ؛  سأفصل القول فيها  و
  ).كال(هذا االختالف إال الختالفهم في المعنى الذي ترمي إليه 

                                                
 279، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 1
 439، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 2
 6/290، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 3
 84، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء :األنصاري 4
 495، صعز وجلإيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا : األنباري 5
 527، صالقطع واالئتناف: النحاس 6
  564ص،  المكتفى في الوقف واالبتدا:الداني 7
 5/213، فتح القدير: محمد بن علي، الشوكاني 8
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ـ ،بعدو  ،إنما شُددت المها لتقويـة المعنـى  و ،ال النافيةوهي أداة مركبة من كاف التشبيه       ) كال( ف
 البصريين بمعنـى الـردع      أكثروالزجاج  والمبرد  والخليل  وي عند سيبويه    فه ،ولها معاٍن كثيرة  

 ،االبتداء بما بعـدها   وحتى إنهم يجيزون أبداً الوقف عليها        ، ال معنى لها عندهم إال ذلك      ،الزجرو
 وهي بمعنـى    ، للكفار الوعيدولتهديد  نزلت تحت باب ا   ) كال (ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه ألن     لعلَّهم  و
هي حرف جـواب بمنزلـة    في حين ،  وبمعنى أال االستفتاحية عند أبي حاتم،عند الكسائي ) حقّاً(

  .2القمروإي : معناهو ،1} كَلَّا والْقَمرِ{ وحملوا عليه،الفراءونعم عند النَّضر بن شميل وإي 

نبين حكم الوقف عليها     ،يكنا بعد الذي أسلفنا إل    يهم ى  فالناظر في مؤلفات علماء الوقف يـر       ،أن
 فقد جاءت  ،في القرآن الكريم   لوقف عليها وحكم ا ) كال(النحويين اهتموا بالكالم على     وأن العلماء   

 الثاني وسئل جعفر بن محمد عن      في ثالثة وثالثين موضعاً في خمس عشرة سورة في النصف            "
 ،" 3 للكفـار  اًإيعاد لم تقع في النصف األول منه فقال ألن معناها الوعيد فلم تنزل إالَّ بمكة                مكالَّ لِ 

مكي بـن أبـي     و ،والسجاوندي ، األشموني ، الذين جعلوها نصيباً من حديثهم      العلماء من أولئك و
حكم الوقـف  وفي كل قسم ) كال(مبيناً معنى  ،إلى أربعة أقسام   الذي قسم حكم الوقف عليها       طالب
  : موجز هذه األقسام هوو ،4االبتداء بها على ضوء معناهاو ،عليها

 ،اإلنكـار لـه  والرد لما قبلهـا  و على معنى الردع) كال(على فيه ن الوقف  سحما ي :  األول القسم
االبتداء بها  يجوز  و ،االختياروالوقف عليها في هذه المواضع ه     و ،فتكون بمعنى ليس األمر كذلك    

ـ   ،)أال االستفتاحية( و أ، لجعلها تأكيداً للكالم الذي بعدها     )حقّاً(على معنى    شر  وذلك فـي أحـد ع
 ،5}79{ ...اكَلَّـ } 78{نـد الـرحمنِ عهـداً      ع...{: قوله تعالى  ، مريم موضعان في  ،موضعاً

: قولـه  ، المـؤمنين موضـع فـي    و ،6}82{...كَلَّا سـيكْفُرون  } 81{ لَهم عِزاً  ...{: وقوله

}...  ت اللَّـه  و شـركَاء كَلَّـا بـلْ ه   ...{: قول ھ  ، في سـبأ  موضع و }100{... كَلَّا إِنَّهـا كَلِمـة     صالِحاً فِيما تَركْ

                                                
 32: المدثر 1
  208-1/207، مغني اللبيب عن كتب األعاريب: بن هشام، عبد اهللا جمال الدينا 2
 23، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 3
  1/88، االتقان في علوم القرآن: السيوطي: ينظر / 373-1/371، برهان في علوم القرآنال: الزركشي 4
 )426-425(رقمها في المعجم موضع الدراسة  5
  )426(مها في المعجم موضع الدراسة رق 6
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 ،2}15{كَلَّـا إِنَّهـا لََظـى    } 14{ثُـم ينِجيـهِ   ...{: قول ھ  ، في المعـارج   موضعانو ،1}27{...

 {: قولـه  ، في المدثرموضعانو ،3}39{... كَلَّـا إِنَّـا  } 38{نةَ نَعِيمٍ أَن يدخلَ ج ...{: وقوله
 ــد زِيـ ــع أَن أَ ــ } 15{يطْمـ ــا إِنَّـ ــداً كَلَّـ ــا عنِيـ آياتِنـ ــه ،4}16{ه كَـــان لِ ــحفاً  ...{: وقولـ ــؤتَى صـ  يـ

ةرش ن 52{م {َّل   كَلا ب...}{ في المطففين  موضعو ،5}53...   لِنيالْـأَو ري ا بـلْ  كَلَّـ } 13{ قَالَ أَسـاطِ
موضع  و}17{... بـل  كَلَّـا } 16{ فَيقُولُ ربـي أَهـانَنِ  ...{ في الفجر موضع و }14{...

ب أَن مالَه أَ{: الهمزةفي  سحي هلَد4{...كَلَّا} 3{خ{  

 بما بعدها وبل توصل بما قبلها      ،ال االبتداء بها  و) كال( على    فيه ن الوقف سحما ال ي  : القسم الثاني 
 والثـاني   }5{ ثُـم كَلَّـا سـيعلَمون      {:  األول في سورة النبأ في قوله      ،نفي موضعي  وهو ،للعطف

ف تَعلَمون{   التكاثرفي وكَلَّا س 4{ثُم{  

ألنهـا  ؛  ال يجوز االبتداء بها بل توصل بما قبلها       و) كال(على  فيه  ما يحسن الوقف    : القسم الثالث 
:  في قولـه ،ن من سورة الشعراء في موضعي   وهي ،في حيز القول  والزجر  وجاءت بمعنى الردع    

قَـالَ  } 61{نَّا لَمـدركُون إ...{:  وقوله}15{...الَ كَلَّا   قَ} 14{ فَأَخاف أَن يقْتُلُونِ   ...{
  }62{... إِن معِي ربي كَلَّا

 ،علماء اللغـة  و عند القراء    يحسن االبتداء بها  و) كال(على  فيه  ما ال يحسن الوقف     : القسم األخير 
ال ال تفعـل    أ و أ ،إي حقاً ما أقـول    : يكون التقدير و )ال( و أ )أال االستفتاحية ( وأ) حقاً(معنى  على  
 ...{:  فـي قولـه     في المدثر  نموضعي ،وينحصر هذا القسم في ثمانية عشر موضعاً       ،6...كذا

ــشرِ  ى لِلْبـ ــر ــرِ } 31{ذِكْـ ــا والْقَمـ ــهو }32{كَلَّـ ــآخِرة ...{: قولـ ــافُون الْـ خَـ ــا ي ــه  } 53{ لَـ ــا إِنَّـ كَلَّـ
ةفـَ ...{: في قوله ،القيامةفي ثالثة  و ،}54{تَذْكِرالْم نأَي 10{ر {  زَر وقولـه   }11{كَلَّـا لَـا و :

                                                
 )641(رقمها في المعجم موضع الدراسة  1
 )951-950(رقمها في المعجم موضع الدراسة  2
 )960(رقمها في المعجم موضع الدراسة  3
 )999(رقمها في المعجم موضع الدراسة  4
 )1013(رقمها في المعجم موضع الدراسة  5
  316-4/314، القرآنالبرهان في علوم : الزركشي: ينظر 6
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}...  انَهيا بنلَي19{ ع {َاجِلَةالْع ونلْ تُحِبكَلَّا ب}{:  وقوله}20...ةا فَاقِرلَ بِهفْع25{ ي {  لَغَـتذَا ب كَلَّا إِ
اقِي{:  في النبأ في قولهموضع و }26{التَّر...  خْتَلِفُـون 3{ فِيـهِ م {  لَمعـيكَلَّـا سون}4{، 

ذَا شـاء   {: قولهو }11{كَلَّا إِنَّها تَذْكِرة} 10{ فَأَنت عنه تَلَهى   {:  في عبس في قوله    نموضعيو  ثُـم إِ
هر22{أَنش {     هـرا أَمقْضِ ما يكَلَّا لَم}{  : في قوله في االنفطار موضع و }23..   ـككَّبـاء رـا شكَلَّـا  } 8{م
  }9{..بل

: قولـه و }7{...كَلَّـا إِن } 6{ يقُوم الناس لِرب الْعـالَمِني   ...{: في قوله  ،فين في المطف  ثالثةو

}...  ونكْسِبا كَانُوا ي14{ م {مكَلَّا إِنَّه...}كُنـتُم بِـهِ تُكـَ   ...{: قولـه و }15 ونب كَلَّـا  } 17{ذِّ
ــعو }18{...إِن ــه موض ــي قول ــر ف ــي الفج ــاً...{:  ف مــاً ج بــ} 20{ح ــتِ كَلَّ ذَا دكَّ ا إِ
ض {:  في قوله ،العلقثالثة في   و}21{...الْأَر... لَـمعي ا لَم5{م {َك  لَّـا إِن...}قولـه و }6 :

ى  ب{ ري اللَّه 14{أَن {ي نتَهِكَلَّا لَئِن لَّم...}ـةَ  {: قولـه و }15انِيبالز عدـنكَلَّـا لـَ  } 18{ س  ـها تُطِع
ف تَعلَمـون      } 2{زُرتُـم الْمقَـابِر   ...{ :قولـه ،  في التكاثر  نموضعيو 1}19{... ـو3{كَلَّـا س{ 
ف تَعلَمون...{: قولهو و4{س {َوكَلَّا لونلَمتَع...}5{  

 مواضـع الوقـف   معجـم أن جدير بالـذكر   ومما ه و،)كال( أقسام أحكام الوقف على    كانتتلك  
 كلهـا   ،2 فقـط  في ثمانية مواضـع   ) كال( على ما قبل      فيه نع الوقف م ،موضع الدراسة  الوصلو

 قُلْ أَرونِي الَّـذِين أَلْحقْـتُم بِـهِ شـركَاء كَلَّـا بـلْ       {:  وتمثَّل بقوله تعالى، باستثناء موضع واحد  ،رؤوس آي 
وه    كِـيمالْح زِيـزالْع لَّ المواضعأضف إلى ذلك  ،3}27{اللَّهج نع فيها الوقف على ما  ا الثمانيةأنلتي م

) كـال ( وردت في القسم األول من أقسام حكم الوقف على     ،في المعجم موضع الدراسة   ) كال(قبل  
هذا يعني أن الوقف منع علـى       و ، باستثناء موضع واحد ورد في القسم األخير       ،عند مكي القيسي  

لـم تمنعـا     )طدع،طدت(لعلَّ من الواجب أن ُأشير إلى أن        و ،زجرهموما قبلها لردع المشركين     
إنما منع فقـط    و ،ى هذه المواضع الثمانية بشكل خاص     وعل ،بشكل عام ) كال(لى ما قبل    الوقف ع 

                                                
 )1124(رقمها في المعجم موضع الدراسة  1
 السابقة) كال(تم اإلشارة إلى هذه المواضع الثمانية في هوامش أقسام حكم الوقف على  2
 )641 (موضع الدراسة ورقمها في المعجم/ سبأ  3
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 الذي حال دون رصد عالمة الوصـل        ال أدري السبب  و ،)2طق،1طق(الطبعتين األخريين   عند  
  ).حقاً( وبمعنى أال االستفتاحية أ) كال(عندهما فلعلّهما أخذتا برأي من جعل ) كال(على ما قبل 

  ،  }27{للَّـه الْعزِيـز الْحكِـيم     او كَلَّـا بـلْ هـ   ال شركَاء قُلْ أَرونِي الَّذِين أَلْحقْتُم بِهِ {: إلى قوله تعالىإذا رجعنا  و

 هللا  شـركاء يقول لهم أروني هذه اآللهة التي جعلتموها   والمشركين   يخاطب   نرى أن اهللا عز وجل    
 وهي حـرف    )كال( مزاعمهم بحرف الجواب      وينفي ،الذي ليس كمثله شيء في استحقاق العبادة      

ـ  وليس له نظير   بأن،بعد إبطال مزاعمهم المشاركة   لهم عن زعم   ردعوزجر    وال شريك بـل ه
أقوالـه  والحكيم في أفعالـه  والعزة الذي قد قهر بها كل شيء     وذ ،الواحد األحد الذي ال شريك له     

ألن ؛  )2طـق (عنـد   ) شـركاء (ف على   لذلك منع الوق  و ،1تقدس عما يقولون علواً كبيراً    وتعالى  
إنكـار  و ما قبلها من افتراءات المشركين       ردو عأي رد  ،2الزجروجاءت على معنى الردع     ) كال(

مستأنفاً مبيناً علـة  ) كال(ثم يأتي الكالم بعد  ،ما ألحقوه باهللا عز وجل من صفة الشراكة باأللوهية        
 وه  بل ه       فالمعن ،.)..بل هو (:  بقوله تعالى  ،هذا الردتُمعمباأللوهية  المنفرد   وى ليس األمر كما ز
  . والغلبة

) كال(لعلّهن بذلك جوزن أن تكون      و) كال(فلم يمنَعن الوقف على ما قبل       ) طدع،طدت،1طق(أما  
ربمـا جـوزن    و ، وبذا تتحقق اُأللوهية هللا جلَّ شـأنه       ،اهللا العزيز الحكيم  وأي حقاً ه  ) حقاً(بمعنى  

ـ  و ،االستفتاحية) أال( وهوالمعنى اآلخر     عنـد  األرجحو ،)كال(على كال الوجهين يجوز االبتداء ب
 ال سيما أنّهـا     ،أهل اللغة واختيار أغلب العلماء     وهو ، حملها على الردع ألنه الغالب فيها      الباحثة

عتقـادهم الفاسـد أن لـه       او ،لعظم أكاذيبهم على اهللا عز وجل     ؛  جاءت لتهديد الكافرين ووعيدهم   
  .تستحق العبادةشركاء 

  نجدهم قد اتَّفقوا إلى حد كبير فـي        ،)شركاء(إذا عرجنا على آراء العلماء في حكم الوقف على          و
عـن  و": معلقاًهذا ما وضحه النحاس بقوله     و ،)كال(رؤوا تمام الوقف على     إذ   ،عدم الوقف عليها  

 وكذلك  ،الدينوريوالقتيبي  وقول أبي حاتم     وهو ،تم) قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كال      (نافع  

                                                
 4/326،  فتح القدير: الشوكاني /3/546، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير : ينظر1
 22/141، روح المعاني: األلوسي / 5/260، تفسير أبي السعود: أبوالسعود  /3/289، الكشاف: الزمخشري: ينظر 2
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 ، "1ال لـي شـريك    و ،ال تقدرون على ذلك   وكال ال ترونني    : على مذهب الخليل ألن المعنى     وه
 علـى ، األشـموني و 5الـداني و 4النيسابوريو 3السجاوندي و 2األنصاريكذلك كان الوقف عند     و

 الخليـل وبي حـاتم  عند أ) تام(  شركاء كال" :  ما نصهحيث قال األخير  ،)كالشركاء  ... (: قوله
 فلما أفحموا عن اإلتيان بجـواب    ،ال تقدرون على ذلك   وال تروني   وألن المعنى كال ال شريك لي       

أما األنبـاري   ، "6اهللا العزيز الحكيمورهم عن كفرهم فقال كال ثم استأنف بل ه      جتبين عجزهم ز  و
  .فلم يذكر هنا وقفاً

 فَمـن أخـذها علـى      ،)كال(الوقف على ما قبل      في بقية تلك المواضع التي منع فيها          الحال كذاو
 أي تأكيداً لما بعدها     ً(حقا(من أخذها على معنى     و ،ما قبلها الزجر منع الوقف على     والردع  معنى  

وذج م وقس على هذا الن    ، واالبتداء بها  ف على ما قبلها    أجاز الوق  ،االستفتاحية) أال( على معنى    وأ
  .نظائره

  : ما بعدهو) بلى(جواب دفعاً للفصل بين حرف ال-24

 فال تقـع    ،ال تقع إال بعد كالم منفي     أنها  :  بمعنى ،حرف جواب أصلي األلف تختص بالنفي     ) بلى(
 أمـا   ،7نقـضه ووهي تفيد إبطال النفي قبلهـا        ،بعد كالم مثبت إال في النذر اليسير من األساليب        

خرها عالمة لتأنيـث األداة      بل التي لإلضراب زيدت الياء في آ       ") بلى(الكوفيون فرؤوا أن أصل     
ليحسن الوقف عليها يعنون بالياء األلف وإنما سموها ياء ألنها تمال وتكتب بالياء ألنها للتأنيـث                
كألف حبلى وقال البصريون بلى حرف بسيط وتحقيق المذهبين فـي غيـر هـذا وهـي للنفـي         

  ".8المتقدم

                                                
 420، صالقطع واالئتناف: النحاس 1
 70، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء :األنصاري 2
 349، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 3
 5/495، رغائب الفرقانوب القرآن تفسير غرائ: النيسابوري 4
 465ص، المكتفى في الوقف واالبتدا: الداني 5
  227، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 6
 1/134، مغني اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هشام، عبد اهللا جمال الدين 7
 22، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 8
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 وهي على   ، في ست عشرة سورة    ن وعشرين موضعاً   اثني  القرآن الكريم في   في )بلى(قد وردت   و
  :  1ثالثة أقسام

ألنها جواب لما قبلها غيـر      ؛  ما يختار فيه كثير من القراء وأهل اللغة الوقف عليها         : القسم األول 
  .2 وذلك في عشرة مواضع،أجاز بعضهم االبتداء بهاو ،متعلق بما بعدها

وذلك فـي سـبعة     ،  لفظياً ا قبلها بمولتعلق ما بعدها بها     ؛  ما ال يجوز الوقف عليها    : القسم الثاني 
  .3مواضع

بمـا  وألن ما بعدها متصل بها      ؛  ما اختلفوا في جواز الوقف عليها واألحسن المنع       : القسم األخير 
  . 4هي خمسة مواضعو ،قبلها

ما على   و أ )بلى(غير أنه ال يفوتني أن ُأنبه إلى أن الطبعات موضع الدراسة لم تمنع الوقف على                
لم تمنع الوقف   ) طدت( ذلك أن    إلى أضف   ،5 وواحد منها وقف تعانق    ، ثالثة مواضع  إال في  ،قبلها

ذْ تَقُـولُ لِلْمـؤمِنِني أَلَـن يكْفِـيكُم أَن يمِـدكُم ربكُـم                {: تعالىقوله  ع  هذه المواض من  و ،على أي منها    إِ
    لِنينـزآلئِكَةِ مالْم نفٍ م ثَةِ آالَ لَـى } 124{بِثَالإِال ب         كُمد ن تَـصبِرواْ وتَتَّقُـواْ ويـأْتُوكُم مـن فَـورِهِم هــذَا يمـدِ

مِنيوسآلئِكَةِ مالْم نةِ آالفٍ مسخَم   6}125{ربكُم بِ

 كثيراً من القـراء   و نجد أن أهل اللغة      ،)بلى(الوقف على   السابقة في حكم    قسام  األ إلى  إذا رجعنا   
ألنها جواب لما قبلها غيـر متعلقـة بمـا          ؛  7 كالنحاس  في هذه اآلية   )بلى(يختارون الوقف على    

 فكان سبباً في عـدم بـروز عالمـة الوصـل            ،ذهبتا إلى هذا الرأي   ) طدع،طدت(لعلَّ  و ،بعدها
 ، وصلها بما بعدها    فمنهم من أوجب   ،ذا االختيار واجب   هذا ال يعني أن ه      بيد أن  ،اإلجباري عليها 

                                                
 374-1/373، لبرهان في علوم القرآنا: الزركشي 1
) / 28: (النحل) / 172: (األعراف) / 125(، )76-75: (آل عمران) / 112-111(، )81-80: (سورة البقرة: ينظر 2

  )15-14: (االنشقاق) / 33: (األحقاف) / 50: (غافر) / 81: (يس
 )4: (القيامة) / 7: (التغابن) / 33: (حقافاأل) / 59: (الزمر) / 3: (سبأ) / 38: (النحل) / 30: (األنعام: ينظر 3
 )9: (الملك) / 14: (الحديد) / 80: (الزخرف) / 71: (الزمر) / 260: (البقرة: ينظر 4
 )1076 ،91، 60(اآليات رقم / ينظر المعجم موضع الدراسة  5
  )91 (موضع الدراسة ورقمها في المعجم/ آل عمران 6
 1/405، إعراب القرآن: النحاس: ينظر 7
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 مـشروطاً   اعلى اعتبار أن ما بعده    ) بلى(منعتا الوقف على    إذ   ،)2طق،1طق(عند وما يبد هذا  و
 وإن تـصبروا علـى لقـاء العـد    : تقدير الكـالم  و ،التقوىوفاإلمداد مشروط بالصبر     ،بما قبلها 

  .تحقق اإلمداديتتقوا ربكم باالجتناب لمعاصيه ومضض الجهاد و

صـلى  إذ أنكر  ،اإلنكارأفاد ) ألن يكفيكم(: في قوله االستفهام حسبك في هذا المقام أن تعرف أن  و
إنما جـيء بلـن   و ،أن ال يكفيهم اإلمداد بثالثة آالف من المالئكة         "على المؤمنين  سلمواهللا عليه   

 ،شوكته كاآليسين مـن النـصر     وكثرة عدوهم   وضعفهم  ولتأكيد النفي لإلشعار بأنهم كانوا لقلتهم       
 جـاءت    كما ترى  فهي ،"1مداد بهم فأوجب الكفاية   إيجاب لما بعد لن بمعنى بلى يكفيكم اإل       ) بلى(و

بلـى  : تقدير الكالم ونقضه  و إلبطاله   ؛فهي تستخدم جواباً الستفهام مقترن بالنفي      ،تحقيقاً لما قبلها  
مرهـون  فاإلمـداد    ،اتَّقَيتم رب العـالمين   و وإن صبرتم على لقاء العد     ،يكفيكم اإلمداد بالمالئكة  

 ،)2طق،1طق( عند) بلى(نع الوقف على    ان هذا دافعاً قوياً لم    كو ،2التقوىوالصبر  هي  وبشروط  
جملـة  ...) إن تـصبروا  ( فلعلّه على اعتبار أن جملـة        ، عليها فلم تمنعا الوقف  ) طدع،طدت(أما  

لعـدم  ؛  فال حرج فـي ذلـك     قف عليها   وفَمن   ،ما قبلها و ال تعلق لفظي بينها      ،3شرطية استئنافية 
ـ  ،ضرورياً في فهم المقصود   وما أغفلتا جانباً مهماً     إن صح ذلك فه   و ،تعلقهما لفظياً  التعلـق   و وه
 فال جـدال  ،مخالفة نبيهومن معصية اهللا  تقواهمو فاإلمداد مرهون بصبرهم   ، اآليتين المعنوي بين 
  وقف إنو ، ولكنها متصلة بها معنى    ،في أن الجملة الشرطية منقطعة عما قبلها لفظياً       عند الباحثة   

 ،قيد ليستحق عليـه ذلـك اإلمـداد      و أ لظن السامع أن اإلمداد يأتي دون شرط      ) ىبل( على   القارئ
  .ال يصبرون على مالقاة أعدائهومعاصيه هم ال يجتنبون وحاشا هللا أن يمد لقوم مالئكته و

 ليس بوقـف    فالموضع المذكور  ،)بلى( في حكم الوقف على       فقد تباينت آراؤهم   أما علماء الوقف  
بلـى  " :  معلقـاً  أما األشموني فقال، "4التحاد المقول مع ما بعده    " ؛  السجاونديو النيسابوري   عند
ما بعد بلى في صلته فال يفصل       وما بعدها جواب للنفي السابق الذي دخلت عليه ألف االستفهام           و

                                                
 1/378، فتح القدير: الشوكاني: ينظر / 1/461، الكشاف: الزمخشري 1
 2/47، إعراب القرآن الكريم وبيانه: الدرويش / 2/27، تفسير أبي السعود: أبوالسعود: ينظر 2
  2/250، صرفهوالجدول في إعراب القرآن : محمود، صافي 3
 2/246، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن  :النيسابوري: ينظر / 161، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 4
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 ، كـافٍ  عليهارأى أن الوقف     ف 3الداني أما   ، عليها  نافع بتمام الوقف   عن 2النحاس ونقل   ، "1بينهما
  .هنا وقفاًاألنباري لم يذكر  نفي حي

 يكـن  إن لـم و ،ألن ما بعدها مشروطاً بما قبلها؛ )بلى( من منَع الوقف على فتتَّفق معأما الباحثة  
 وكذلك  ،لسامع عن أي لبس في فهم المقصود       فمن باب أولى دفع  ا      ،متعلقاً بها من جهة اإلعراب    

 وهذا  ،لشدة تعلق ما بعد بلى بما قبلها معنوياً       ؛  الدانيك) بلى(ال أتَّفق مع من وقف وقفاً كافياً على         
 فما بعـد  ،إشكالوس أبالموضع ليس كبعض المواضع األخرى التي يوقف عليها وقفاً كافياً دون لَ  

كافيـاً أم    وألن السامع ال يدرك نوع الوقف َأه      و ،الذي تمثَّل باإلمداد  وشرطٌ لقبول ما قبلها     ) بلى(
  .عنى آخر غير المقصود ويتوهم م،جائزاً

  )ما قبلهاوالجملة التفسيرية (المفَسرودفعاً للفصل بين المفسر -25

  :  ما قالوه باآلتيإجماليمكننا و ،الجملةتحدث النحاة كثيراً في أمر هذه 

مجردة من حـرف  : تأتي على ثالثة أقسامو ،ا الكاشفة لحقيقة ما تليه الجملة هي:  التفسيرية الجملة
 ،إن لم تُقدر البـاء قبلهـا    ) أن( حرف التفسير مقرونة ب  و أ ،)أي(حرف التفسير  ومقرونة ب  ،رالتفسي

ـ   تفصيالً لكل مجمل بما في ذلك أن يكون المجمل           أتتوبعبارة أخرى هي كل جملة        فيـه   اً لفظ
  .4...)أوصى،أمر،نادى،أوحى(كـ ،معنى القول

ذْ{ : تعالى هل قو أخذنا وضوحاً إذا ما     يزداد األمر و أَنِ } 38{ ال  يـوحى   أَوحينـا إِلَـى أُمـك مـا         إِ
              ـدع ـذْهأْخاحِلِ يبِالـس ملْقِـهِ الْـيفَلْي موتِ فَاقْذِفِيـهِ فِـي الْـيواقْذِفِيهِ فِي التَّـابدعـي      ولِّي ونـةً مبحم ـكلَيع ـتأَلْقَيو لَّـه

ع علَى عينِي نلِتُص5}39{و  

                                                
 69، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 1
 133، صالقطع واالئتناف: النحاس 2
 207ص، المكتفى في الوقف واالبتدا: الداني 3
لمحيط في أصوات ا: األنطاكي: ينظر / 62-2/61، مغني اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هشام، عبد اهللا جمال الدين 4

  371-3/365، العربية ونحوها وصرفها
، 327اآليات رقم (  وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة ) /440 (موضع الدراسة ورقمها في المعجم/ طه 5

432 ،926،639 ،964(  
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فرعون بذبح كل غالم يولـد مـن    إذ َأمر  ، تحكي لنا قصة سيدنا موسى عليه السالم        هذه اآليات 
 فأوحى اهللا عز وجـل ألم       ،خراب ملكه على يد غالم منهم     ولما ذكر له أن هالكه      ؛  سرائيلبني إ 
 ،1تطرحه فـي نهـر النيـل      و ثم تلقيه    ، في صندوق  -عليه السالم - أن تضع ابنها موسى    ،موسى

إعطاء فكرة مجملـة عـن اآليـة        وما أردته ه  و ،في هذه القصة  نتوسع   أن   وليس من موضوعنا  
  .الوقف فيها وليتضح لك أهمية الوصل أ

أن (:  من قولـه   )أن(ألن  ؛  )2طق،1طق(عند  ) ما يوحى ( فقد منع الوقف على رأس اآلية        ،بعدو
: يكـون التقـدير  و ،2معنى القولب ألن الوحي؛ )ما يوحى(: مفسرة لقولهال هي) اقذفيه في التابوت  

 لفصل بـين  ، ولم يصل الكالم بما بعده    ،)يوحىما  (وقف القارئ على     وفل ، في اليم  قال لها اقذفيه  
بيد أن هناك مـن جـوز أن      ،تفسير لما قبلها  ) أن اقذفيه (أن  السامع   ولَما أدرك    ،المفسروالمفسر  
أيـاً  و ،)ما يـوحى  (:  قوله من، 3)ما(بدل من   ال  على نصبمحلها حينئٍذ ال  و ،مصدرية) أن(تكون  

لما لهمـا   ؛  والبدل يوجبان القارئ الوصل    ، معنوياً إن كان تعلقه  و فالوجهان التفسير    ،يكن من أمر  
  .من أهمية في فهم المقصود

 إما لكـون الموضـع رأس   ،)ما يوحى(فلم ترصدا عالمة الوقف الممنوع على ) طدع،طدت(أما  
 فال رابط لفظٍي بينهـا  ،إن كانت تفسيريةواستئنافية  )  التابوت أن اقذفيه في  ( لكون جملة    إماو ،آية
موضـع  في ) أن اقذفيه(لعلّهما أيضاً جوزتا أن يكون المصدر المؤول من و ،ما يسبقها من كالم و

  .4 )أن اقذفيهوه(رفع على تأويل 

 عنـد ليس بوقف    و فه ،)ما يوحى (لعلَّ من الواجب أن أذكر آراء العلماء في حكم الوقف على            و
أن اقذفيه تفسير مـا     "  للعلة المذكورة أعاله وهي أن جملة     ؛  األشمونيو السجاونديوالنيسابوري  

                                                
  13-3/12، التسهيل لعلوم التنزيل: محمد بن أحمد، ابن جزي 1
  2/59، تفسير النسفي: النسفي: ينظر /2/536، الكشاف: الزمخشري 2
، البيان في غريب إعراب القرآن: ابن األنباري: ينظر / 2/67، مشكل إعراب القرآن: القيسي، مكي بن أبي طالب 3
2/142  
، 1، طفؤاد مخيمروفهمي حسن :  تحقيق،مج4، الفريد في إعراب القرآن المجيد: ، حسين بن أبي العز الهمذانيمخيمر 4

  2/64، ما من به الرحمنإمالء : ي العكبر:ينظر / 3/436، م1991، لثقافةدار ا: قطر
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إال أن األشموني جوز أيضاً أن تكـون أن مـصدرية          ، "1 المفسرويوحى فال يفصل بين المفسر      
نقـل  و ،الداني فلم يـذكرا هنـا وقفـاً       وأما األنباري    ،)ما يوحى ( محلها نصب بدل من ما في     و

 الموضع نفـسه الـذي أشـار إليـه         وهو ،)له وعد(على قوله   الوقف  تمام   عن نافع أن     2النحاس
  .  بالوقف عليه3األنصاري

 فـي   ،إيهـام واألجدر دفع القارئ عن أي لبس أ      واألولى  ألن  ؛  ترى ضرورة الوصل  ثة ف أما الباح 
تفسير لما أوحـاه اهللا     ) أن اقذفيه ( :فقوله تعالى  ،إليه من معانٍ   ووما تصب آيات القرآن الكريم    فهم  

  .فمن باب أولى عدم الفصل بينهما ،عز وجل ألم موسى

  صاحبهاودفعاً للفصل بين الحال -26

ت آياتِي تُتْلَى علَيكُم فَكُنتُم علَى أَعقَابِكُم {: قال تعالى  مـستَكْبِرِين بِـهِ   } 66{ ال  تَنكِـصون  قَد كَانَ
ونرج امِراً تَه4}67{س  

 يعرضون عن سماع آيات اهللا عز وجل عنـد           المتكبرين الذين  أولئك الكفار  حال   لنا اآليات بين  تُ
  .5طعنوا فيهاو ال بل إنهم إذا سمعوها كذبوها ،تالوتها عليهم

تباينت آراؤهـم فـي       إذ ، العلماء نظر وجهات    فقد كان محور اختالف في     أما فيما يخص الوقف   
علـى  ) بـه (عودة الضمير في    و ،ل تبعاً الختالفهم في صاحب الحا     )تنكصون( الوقف على    حكم
  : أقوال

الحال تابعة لصاحبها فال يفـصل      و ،6 من الضمير في تنكصون    حاالً )مستكبرين(فمنهم من جعَل    
مـنهم  و ،)2طق،1طق(عند  )تنكصون(: على قوله  منع الوقف من أسباب هذا سبب لعلَّو ،بينهما

                                                
  /279، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي: ينظر / 177، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 1

  4/543، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري
  325، صالقطع واالئتناف: النحاس 2
  56، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء: ياألنصار 3
اآليات رقم (  وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة / )490 (موضع الدراسةورقمها في المعجم / المؤمنون 4

37 ،88 ،100 ،105 ،106 ،109 ،164 ،172 ،447 ،468 ،609(  
  3/259، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير/  4/425، تفسير أبي السعود: أبوالسعود :ينظر 5
    2/139، تفسير النسفي: النسفي 6
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 ،)تنكـصون ( على رأس اآلية على هذا فالوقف جائز   و ،في تهجرون من جعلها حاالً من الضمير      
عدم اإلشارة لعالمـة منـع      ذهبتا إلى هذا الوجه من اإلعراب فكان سبباً في          ) طدع،طدت(ولعلَّ  

  . عدا عن كون الموضع رأس آية،الوقف عليها

  : 1باآلتي على أقوال أجملها ، فقد أسهبوا الحديث عنه،)به(اختالفهم في عودة الضميرأما و 

4)3أبي حـاتم  (ـ ك )مستكبرين( وقف على  ،2 إلى البيت الحرام   يرجع )به(ن جعل الضمير في     م، 
وإلـى هـذا ذهـب     "،يفتخرون بذلكوه التُأنهم وواستكبارهم به أنهم أحق به من غيرهم        يكون  و

  ألنهم كانوا يسمرون حـول البيـت       6من جعله من صلة سامراً    ل كذا الحال  و ،"5جمهور المفسرين 
ـ   ثم ،الشعر إليه و بنسبة السحر    الطعن فيه وبذكر القرآن    ) به سـامراً تهجـرون    "( يبتدئ القارئ ب

 ،" 7 والقرآن في وقـت سـمركم      ،بالبيت العتيق تهجرون النبي صلى اهللا عليه وسلم       : على معنى 
ـ و )2طـق ،1طق(عند    من أسباب منع الوقف على الموضع المذكور       لعلَّ هذا أيضاً سبب   و ن م

وقف  ،القرآنالطعن ب حديثهم في   وأي يجعلون سمرهم     يرجع إلى القرآن  ) به(  ضمير في جعل ال 
استكبارهم به أنهـم إذا سـمعوه       و ، الكريم بالقرآن  أي )به مستكبرين(ثم يبتدئ   ) تنكصون( على

عنـد   ، لمنع الوقف على الموضع المـذكور في عدم اإلشارةآخر   ولعلّه سبب،طعنوا فيه وكذبوه  
  ).طدع،طدت(

  

  

                                                
  192، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا :األشموني 1
  2/239، معاني القرآن: الفراء 2
، ماألعال:  الزركلي/ماء باللغة والشعر المقرئ النحوحاتم السجستاني من كبار العلوأب، سهل بن محمد بن عثمان هو 3
3/143  
  192، صفي بيان الوقف واالبتدا منار الهدى: األشموني: ينظر / 352، صالقطع واالئتناف: النحاس 4
الجامع ألحكام : القرطبي / 18/49، المعاني روح: األلوسي: ينظر / 3/490،  فتح القدير:محمد بن علي، الشوكاني 5

  12/136، القرآن
  2/187، لقرآنالبيان في غريب إعراب ا: ابن األنباري 6
 414، ص وجلإيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز: األنباري 7

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

161

  2عنـد الـداني   و )مستكبرين به   ( على   1نصاريالوقف عند األ   التنويه بأن    -هنا–لعل من المفيد  و
 ، فقد فصل حكـم الوقـف      6 أما األشموني  ،)مستكبرين(على   5األنباريو 4السجاونديو 3والنحاس

  .ألن ما بعده حال؛ )تنكصون( فقد منع الوقف على 7 أما النيسابوري،تماماً كما بيناه سابقاً

ـ و ،جمهور المفسرين وأهل التأويل   أما الباحثة فتذهب مذهب      عـدم الفـصل بـين الحـال         وه
الذي يعود على أولئك المتكبرين على آيـات اهللا          ،)تنكصون(وصاحبها الضمير في    ) مستكبرين(

يقولـون  وألنهم كانوا يفتخرون بالحرم     ؛   إضافة إلى عودة الضمير على البيت الحرام       ،عز وجل 
  .8اهللا فال نخافنحن أهل حرم 

  ما قبلهاو الصيرورةوالم العاقبة أدفعاً للفصل بين -27

ت فِرعون ومـأله ِزينـةً وأَمـواالً فِـي الْحيـاةِ      {:  تعالىهلفي قو يتضح هذا   و آتَي ا إِنَّكنبى روسقَالَ ما   ونْيالالـد 
 ــا اطْمِــس نبر ــبِيلِك ــن ســضِلُّواْ ع ــا لِينبر  ــيم ــرواْ الْعــذَاب األَلِ تَّــى يــواْ ح مِنؤي فَــال ــوبِهِم د علَــى قُلُ ــد اشو الِهِمــو لَــى أَمع  

}88{9  

ـ  ،زينتهاوتبين لنا اآلية ما آتاه اهللا عز وجل لفرعون وملئه من متاع الدنيا               يعلـم أنهـم ال      و وه
بـوا قبـول الحـق      َأوا لم يؤمنوا    لم ف ، وما هذا إال استدراجاً لهم     ،يؤمنون بما أرسل موسى إليهم    

 -عليه السالم -عليهم موسى دعا   ،تكبراًوكفرهم معاندين جاحدين ظلماً     واستمروا على ضاللهم    و
  .10 ويطبع على قلوبهم،بأن يهلك أموالهم

                                                
  60، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء :األنصاري 1
  402ص، المكتفى في الوقف واالبتدا: الداني 2
  352، صالقطع واالئتناف: النحاس 3
  161، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 4
  414، صعز وجلإيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا  :األنباري 5
  192، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني: ينظر 6
  5/126، رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 7
  12/136، الجامع ألحكام القرآن: القرطبي 8
  )352اآليات رقم ( يد من األمثلة المعجم موضع الدراسة  وينظر لمز/ )273(موضع الدراسة ورقمها في المعجم/ يونس 9

 2/444، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: ينظر 10
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الم ألن  ؛  )طـدع ، 2طـق ،1طـق ( عند) الحياة الدنيا (: على قوله أما فيما يخص الوقف فقد منع       
قول الخليـل   وهو -أصح ما قيل فيها   و ،لف في هذه الالم   اختُ"  وقد   ،1وله آتيت متعلقة بق ) ليضلوا(
ى الضالل صار كأنه أعطاهم     ا كان عاقبة أمرهم إل    أي لم ...الصيرورةوأنها الم العاقبة    -سيبويهو

 ،هـي الم أجـل  : قيلو ،يتكبرواويبطروا وهم لكي يضلوا     أي أعطيت  ،هي الم كي  : قيلو ،ليضلوا
أعطيـتهم  : زعم قوم أن المعنىو ،إعراضهم عنك فلم يخافوا أن تعرض عنهم      أي أعطيتهم ألجل    

   2} يبين اللّه لَكُم أَن تَضِلُّواْ {:  كما قال عز وجل)ال( فحذفت ،ذلك لئال يضلوا

) ال(إال أن العرب ال تحـذف        ،ظاهر هذا الجواب حسن   : 3قال النحاس  ،ألن ال تضلوا  : المعنىو
 ،4الالم للدعاء : وقيل  ،}أَن تَـضِلُّواْ    { : بقوله عز وجل   احب هذا الجواب  فموه ص ؛  )أن(إال مع   

د{: ألن بعده؛ بالضالل عن سبيلك  ابتلهمأي داشو الِهِمولَى أَمع 5 }اطْمِس".  

 وللـدعاء أ   و سواء كانت للتعليل أ    ،عهاانوأ على اختالف     سبق أن الالم تتعلق بما قبلها      تلحظ مما 
الوقف دونها يذهب المقـصود     و ،الصيرورةورجيح جمهور المفسرين كونها للعاقبة      مع ت  ،لغيرها
فال ) طدت(أما   ،) طدع 2طق،1طق (عند) الدنيا ( لمنع الوقف على    ملحوظاً  وكان هذا دافعاً   ،منها

 فلعلّـه مـن     ،أدري السبب الذي حال دون اإلشارة لعالمة الوصل عندها على الموضع المذكور           
ربنـا  (ربمـا العتبارهـا جملـة     و أ، األخرى  على العامة كغيره من المواضع     أنه ال يشكل   باب

-هنـا –األولى في الحكـم  و ، أي فعلت ذلك ليضلوا،جملة استئنافية على تقدير محذوف ) ليضلوا
  . فاألولى عدم تعلّقه بمضمراً فما دام الظاهر موجود،الوصل ال الوقف

ـ إذ   ،ء في حكم الوقف على الموضع المذكور      اعلمال ال يفوتنك في هذا المقام أن تعرف آراء       و  وه
) ربنـا (و ،آتيـت : بقولـه ) ليضلوا( "ق  علُّلتَ؛  السجاونديو األشموني    النيسابوري ليس بوقف عند  

                                                
 2/266، إعراب القرآن: النحاس/ 11/172، روح المعاني: األلوسي: ينظر 1
 176: سورة النساء 2
 2/266، إعراب القرآن: النحاس :ينظر 3
 1/494، مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد:  الجاويمحمد: ينظر/ أي دعا عليهم بلفظ األمر  4
 2/266، إعراب القرآن: النحاس / 4/374، الجامع ألحكام القرآن: القرطبي، محمد بن أحمد 5
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 هنا وقفـاً  اوفلم يذكر 4األنصاريو 3الدانيو  2 أما األنباري  ، "1تكرار األول لإللحاح في التضرع    
 ،الموضع الذي رأى نافع بتمام الوقف عليـه        و وه ،)عن سبيلك (:  قوله  على معندهكان الوقف   و

إشارة لمنع الوقـف    ) عن سبيلك (ليس بخاٍف عليك أن وقفهم على       و ،5كما أشار إلى ذلك النحاس    
ثـم  ": ليس دليلي على ذلك سوى قول الفراءو ،)الدنيا(على ما قبله من آيات ال سيما الوقف على          

  ". 6) اطمس على أموالهمربنا(:  موسى بالدعاء عليهم فقالاستأنف

  المنادىودفعاً للفصل بين جملة النداء -28

ـلِ الْقُـرآن   وأَ} 3{انقُص مِنه قَلِيالونِصفَه أَ} 2{قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَلِيال} 1{ ال الْمزملُيا أَيها    {: قال تعالى  د علَيهِ ورتِّ زِ
تِيال4{تَر{ لَيلْقِي عنإِنَّا سالً ثَقِيالقَو ك}7}5  

ـ   ،)يا( ابتدأ اهللا عز وجل اآليات بخطاب النبي صلى اهللا عليه وسلم بحرف النداء             أن "  ويأمره بـ
قراءة القـرآن   و بالصالة    "8ينهض إلى القيام لربه عز وجل     والتغطي في الليل    وهومل  يترك التَّز 

  .الكريم

قـم  (ألن جملة ؛ ) طدع 2طق،1طق(عند  ) مليا أيها المز   ( فقد منع الوقف على رأس اآلية      ،بعدو
فلـم  ) طدت( أما   ،جوابهوال يحتمل الفصل بين النداء      و ،9في موضع جواب النداء   ) الليل إال قليال  

  . فلكون الموضع رأس آية،تشر لعالمة الوصل

                                                
: النيسابوري  /133، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني: ينظر /233، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 1

  3/602، رغائب الفرقانون تفسير غرائب القرآ
  368، ص وجلإيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز: األنباري 2
  311ص، المكتفى في الوقف واالبتدا: الداني 3
  44، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء: األنصاري 4
  254، صالقطع واالئتناف: النحاس 5
  1/477، معاني القرآن: الفراء 6
اآليات (  وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة / )985-984(موضع الدراسة  ورقمها في المعجم/ زملالم 7

  )1148، 1101، 990، 689رقم 
  4/463، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 8
  13/105، صرفهوالجدول في إعراب القرآن : صافيمحمود  : ينظر9
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ه نجـد  ،علماء الوقف في حكم الوقف على الموضع المـذكور         إذا وقفنا وقفة قصيرة على آراء     و
 ،5الـداني و 4األنصاريو 3األشمونيو 2 الوقف عند نافع    في حين كان   ،1عند النيسابوري ممنوعاً  

ولعلَّ في هـذا     ،)قوالً ثقيالً (: قولهكان الوقف عنده على      ف 6نباريأما األ  ،)زد عليه وأ(: على قوله 
 ،التصال مقصود النـداء   ؛  )يا أيها المزمل  (ال سيما    ،منع الوقف على ما يسبقها من آيات      إشارة ل 

  .وقفاً على هذه اآليات فلم يذكر السجاونديأما 

ـ  ،قبل اإلتيان بجوابه  ) المزمل( منع الوقف على المنادى    و ه ،صفوة القول فيما سبق   و ابتـدأ   و فل
 موجهـة لمنـادى     طلبيـة   أن الجملة اسـتئنافية     السامع توهمربما  لف ،..).قم الليل (: القارئ بقوله 

تزمـل  م الذاك وه يدرك أن المقصود بالنداء  ية بما يسبقها  بوصل اآل و ،هذا جلي الفساد  و، مجهول
  . به رثّالمتدوبغطائه في وقت الليل 

  

  

               

  

  

  

  

                                                
  6/376، غائب الفرقانروتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 1
   550ص، القطع واالئتناف: النحاس 2
  290، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 3
  87، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء: األنصاري 4
  591ص، المكتفى في الوقف واالبتدا: الداني 5
  512، صوجل  عزإيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا: األنباري 6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

165

  

  نتائج البحث                  

  

  الدراسة اإلحصائية-            

  

  خاتمة الدراسة-               

  

       التوصيات-               
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  إلحصائيةالدراسة ا  

الوصل اإلجباريين في القـرآن الكـريم   ولقد قمت بتوفيق من اهللا تعالى باستقراء عالمات الوقف     
) ال( الوصل اإلجبـاري  و) مـ) (الالزم( التي تمثَّلت بالوقف اإلجباري   و ،في أربع طبعات مختلفة   

كعالمـة مـن    أردفت وقف التعانقمما تجدر اإلشارة إليه أن الباحثة و ،)(∴ ∴ووقف التعانق 
  .على الموضع اآلخر ممنوعوألن الوقف على أحد موضعيه واجب ؛ الوصل اإلجباريينوالوقف 

موضـع  - أن هناك وقوفاً اتفقت عليها جميع الطبعـات   االستقراء وجدتُ  فبعد   ،أياً يكن من أمر   و
ـ  ،قوفاً انفردت بها طبعة دون غيرها     وو ، ووقوفاً اختلف فيها بين تلك الطبعات      -الدراسة اً  ووقوف

 -المتأمل فـي المعجـم   ف،أنها ممنوعةبوانفردت بها طبعة أخرى     ،واجبةانفردت بها طبعة بأنها     
  ،   الطبعـات األربـع     في مواضع عالمات الوقف بـين       ملحوظاً الفاًاختحظ   يل ،-موضع الدراسة 

طبعة مع العلم أنهما صدرتا من مطبعٍة واحدة وهي م        ) 2طق( و) 1طق(فهناك اختالف مثالً بين     
أن هاتين   لعلّك تلحظ أيضاً  و ، ولم يكن أي اختالف بينهما سوى سنة الطبع        ،دار األيتام اإلسالمية  

 فما أن يقع ناظرك علـى المعجـم إال          ،الطبعتين احتلتا المكانة األكبر في ظهور عالمات الوقف       
المـات   ولعلَّ السبب في هذا الحيز الكبيـر مـن ع          ،)طدت طدع ( وجودهما المتميز دون     ترىو

ا م فأكثر عالمات الوقـف عنـده  ،نية الوقف على رؤوس اآليلم تلتزما بس أنهما   ، عندهما الوقف
ـ  و ، ذلك )طدت طدع (في حين لم تلتزم      على رؤوس اآلي   بعـض إشـارات    ) طـدع (إن كان ل

ـ     و ، دون الوقف اإلجباري    على رؤوس اآلي   الوصل اإلجباري عالمات    وربما ما دعاها لذلك ه
 بحيث يؤدي الوقف عليها إلى فساد في المعنى أكثر من رؤوس            اآلية بما بعدها  شدة ارتباط رأس    

 فلعّل هذا سبب    ، على رأس اآلية البتة    وصل و أ فلم تشر ألي عالمة وقف     )طدت(  أما ،آٍي أخرى 
  . للنسبة الضئيلة لعالمات الوقف عندهماكاٍف

عند الطبعات األربـع    ) ال( ير اإلشارة إلى أن مجموع عالمات الوصل اإلجبا       -هنا-ال يفوتني و
) الـالزم  ( عالمات الوقف اإلجباري   احتلت في حين    ،موضعاًأربعين  وواحد  وخمسمئة  وألفاً    بلغ
  . موضعاًعشرين أما وقف التعانق فقد احتلَّ ،موضعاًثمانين وسبعةً ) مـ(
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هرت عند   مجموع عالمات الوصل اإلجباري ظ     ثلثيلعلَّ من الواجب أن أشير إلى أن أكثر من          و
مجمـوع  ال مـن    ن موضعاً خمسيو ما يقارب المئة  ) طدت طدع ( احتلت   في حين  ،)2 طق 1طق(

 1طـق (بالمقارنة لتلـك النـسبة عنـد    هي نسبة ضئيلة جداً و ، اإلجباريعالمات الوصل الكلي  
  .اللتين كان لهما نصيب األسد فيها) 2طق

 مـا يقـارب الثالثـين       )طدت طدع ( فقد احتلت    ،التعانقو عالمات الوقف اإلجباري  بالنسبة ل أما  
) 2 طـق  1طـق ( أما   ،ثمانية مواضع من عالمة التعانق     و ، من عالمة الوقف اإلجباري    موضعاً

لعـلَّ  و ، وخمسة عشر موضعاً من عالمة التعانق      ، من الوقف اإلجباري    موضعاً سبعينفقاربت ال 
إليك الرسم  و ،ربعضع هي مشتركة بين الطبعات األ     أن بعض هذه الموا   من الواجب أن أشير إلى      

  : البياني التالي الذي يوضح ذلك

  )طدت طدع(و)2طق1طق(عند ) ال(جبارينسبة مواضع الوصل اإل
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  )طدت، طدع(و)2،طق1طق(عند ) مـ(جباريقف اإلنسبة مواضع الو
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   الدراسةةـمخات

 وأسأله تعالى أن يجعلـه  ،أحمد اهللا تعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه أن وفقني إلتمام هذا البحث       
  : التوصياتو وفي الختام هذه بعض النتائج ،أن ينفع به طالب العلموخالصاً لوجهه الكريم 

لغاتهـا مـن     ولعرب أ إذا أردنا أن نقارن بين لهجات ا      و، كتب القراءات هي خير معوان لنا      .1
  . فهي سجل حافل للغات العرب ولهجاتها،التطور وأوحيث النح

 والتـي ال يـستغني عـن        ، من موضوعات علم التجويد المهمة     )الوصلوالوقف  (موضوع   .2
 .اإللمام به أي قارئ لكتاب اهللا تعالىودراسته 

  .بتداء فحيثما يتم الوقف يتعين اال،االبتداء علمان متالزمانوالوقف  .3

فال يتم الوقف    وعلم النح و  ال سيما علم القراءات    ، العلوم الوصل صلة وثيقة بمختلف   وللوقف   .4
 .مثالً على المضاف دون المضاف إليه

 تبعاً لتعلق الكالم الموقوف عليه بما بعده فـي اللفـظ            ،يحدد نوع الوقف على الكلمة القرآنية      .5
  .المعنىو

 فلم نجد   ،الوصل على رؤوس اآلي   و في وضع عالمات الوقف      تالتي درس اختلفت الطبعات    .6
أخذت بسنية الوقف على    بذلك   فلعلّها ،)طدت( على رأس اآلي البتة عند       وصلو أ أي عالمة وقف  
  . مطلقاًرؤوس اآلي

في المقابل رصـدت عالمـة   و ، عالمة وقف إجباري على رؤوس اآليأي) طدع(لم ترصد    .7
لشدة تعلقها بما بعدها بحيث يؤدي الفصل بين اآليتـين  ؛  مواضع قليلةالوصل اإلجباري عليها في  
  . كأن يوهم وصفاً ال يليق باهللا عز وجل،إلى فساد كبير في المعنى

 ،)∴ ∴(هكـذا  يتمثل في ثالث نقاط ورمزاً خاصاًاصطلح العلماء القراء لعالمة وقف التعانق  .8
مـع   ، فلم نلمح هذا الرمز عندها     ،)2طق(ستثناء   با ،ظهر هذا الرمز عند الطبعات موضع الدراسة      و

 ، عالمات الوقف المستخدمة في المصحف     رموزرت في نهاية المصحف عند تعريفها ب      العلم أنها أشا  
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كإشارة ،بدالً منه) ج ال( وأ) ج ج(لكنها اكتفت بالرمز و،هي عالمة التعانق)∴ ∴(ثالث نقاط ال أن 
  .دهما دون اآلخرأح و أ،بجواز الوقف على كال الموضعين

 ال سـيما    ،طن معينة في القرآن الكريم    في وضع عالمات الوقف على موا     ) 2 طق 1طق(أسهبت  . 9
  .على رؤوس اآلي

 لكن هـذا االخـتالف ال       ،حكمهو إلى اختالف نوع الوقف      انؤدياإلعراب ي واختالف التفسير   . 10
  .إال فالويغير في المعنى األصلي لآلية 

 ،ة مـا  ممنوعاً على قراء   فقد يكون    ،ة دور كبير في تحديد نوع الوقف وحكمة       للقراءات القرآني . 11
  .وجائزاً على قراءة أخرى

  .الوقف القبيح هما فرعان للوصل اإلجباريوالوقف الحسن . 12

تم وصله   ول ، الثاني ال يوهم فساداً في المعنى       في أن  ،ف الوقف اإلجباري عن الوقف التام     يختل. 13
  . و يشكله اإلجباري فيوهم المعنى أما،بما بعده

  .يعد السجاوندي أول من أطلق مصطلح الوقف الالزم. 14

تفسيره الـذي   و ال يعجب القارئ من اختالف عالمات الوقف عند كل طبعة فلكٍل منهم مبرره            . 15
ـ   هذا إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ     و، يرى ة على أن عالمات الوقف في القرآن الكـريم هـي اجتهادي
  .بحتة
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  اتـالتوصي                                      

الوقف (مؤلفات تُعنى بإظهار أهمية مراعاة      والحاجة ماسة إلى إثراء المكتبة القرآنية ببحوث         -1
 ،ة عالمات الوقف في القرآن الكـريم      هم من يجهلون أهمي    فكثير   ، أثناء التالوة القرآنية   )الوصلو
 .ال يأخذون بها و

أن  و ،)الوصـل والوقـف   (كل مهتم بتالوة كتاب اهللا تعالى أن يتعرف على موضوع           حري ب  -2
ألنه ال يتحقق فهم كالم اهللا تعالى وإدراك معانيه إال بذلك؛ جهده في تعلمهاوه يصرف هم.  

 ففي بعضها مواطن يـؤدي الوقـف        ،وقف على رؤوس اآلي   االتِّفاق على وضع عالمات ال     -3
  . في المعنى فساٍدعليها إلى

إغفـال كثيـر    وذلك هلما حداني  و ،تدريس عالمات الوقف في القرآن الكريم كمادة مستقلة   -4
 ال بل إن بعضهم ال يعلم ما توحيه رموز عالمات الوقف مـن            ،من الناس جوانب هذا الموضوع    

 .دالالت

من أهميـة فـي     الوصل  وفقت في تبيان ما للوقف      أن أكون قد و    و أرج ،إني في خاتمة هذا كله    و
 فشفيعي في هذا التقصير أن الكالم في كتاب اهللا عـز   ، فإن كنت قد قصرت    ،قراءة القرآن الكريم  

 وأكبر مـن أن يحـد بـإدراك هـؤالء أ          و فه ،أديب وكاتب أ  ووجل ال يمكن أن يحيط به عالم أ       
العميم بهذا العمـل    أن يكتب لنا النفع     و فأسأل اهللا تعالى أن يوفقني لخدمة كتابه الكريم          ،استيعابهم

نفسنا نا من شرور أ   أن يعيذ وخاصته  و الذين هم أهله     تعالى من أهل القرآن   وأن يجعلني سبحانه    و
  .يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريموأن يختم لنا بالحسنى و نياتناومن سيئات أعمالنا و

  

 آخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمينو                 
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  فهرس األحاديث النّبوية الشريفة                    

  الصفحة  الراوي  المصدر  الحديث
وال يمر بآية عذاب "

  "إال وقف يتعوذ
كتاب / سنن النسائي

  التطبيق
عوف بن مالك 

  األشجعي
8  

اقرأ القرآن على "
، فقال ميكائيُل "حرف

 :" هتَِزدلَغَ " اسحتى ب
سبعةَ أحرف، كلّها 

  ..."كاف شاف

 /ريالبخاصحيح 
  كتاب الفضائل 

عبد الرحمن بن أبي 
  بكرة

22  

)"فقلتُ). اقْرأ علي :
عليك وأأقرأ عليك 
إني " : ُأنزل؟ فقال

أحب أن أسمعه من 
  ....." غيري 

كتاب / صحيح مسلم
صالة المسافرين 

  وقصرها

    ابن مسعود
25  

من يطع اهللا " 
ورسوله فقد رشد 

ومن يعصهما،ووقف 
اذهب بئس وقم أ: فقال

  " أنتالخطيب

كتاب / صحيح مسلم
  الجمعة

  28  عدي بن حاتم

يقال لقارئ القرآن " 
اقرأ وارق ورتل كما 

كنت ترتل في 
  ..." الدنيا

كتاب / سنن الترمذي
سنن وفضائل القرآن 

  كتاب الوتر\أبي داود

  40  عبد اهللا بن عمرو

الترتيل معرفة "
تجويد والوقوف 
  "  الحروف

اإلتقان في / السيوطي
   علوم القرآن 

  40  علي بن أبي طالب
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  الصفحة        الراوي  المصدر  الحديث
لقد عشنا برهة " 

من دهرنا، وإن 
أحدنا ليؤتى اإليمان 

قبل القرآن 
     ..."وتنزل

 /االئتنافوالقطع 
  النحاس

عبد اهللا بن 
  عمر

40  

كان إذا قطع " 
 ،قراءته آية آية

بسم اهللا : يقول
 ثم ،الرحمن الرحيم

:  ثم يقول،يقف
حمد هللا رب ال

 ثم ،العالمين
    ..."يقف

كتاب / سنن أبي داود
  )الحروف والقراءات(

  41  أم سلمة
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  فهرس األشعار
  

  الصفحة  البحر  الشاعر                              البيت
  8  الكامل  بن عمروعنترة   ........          فوقفْتُ فيها ناقتي فكأنَّها    

  مهِطيم ليبي عح8  الطويل  امرؤ القيس  ......  وقوفاً بها ص  

  31  الطويل  جميل بثينة   ..... أن لَستُ الِقياً ، عباد اِهللا ،أحقَّاً 

 ندرباء ،فَورد رابئ الضقْعوق مي31  الكامل  ذؤيبوأب  ....  والع  

  32  الرجز  ابن عبد ربه      .........وبعد ذا تعاقب الجزءيِن  
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  المراجعوالمصادر 

  
  القرآن الكريم-
  
المملكـة   ،1ط  كالم الـرحمن، النبع الريان في تجويد: الهيثم وأب ، محمد بحورآل مطر، محمد -

  .م1997، رمادي للنشر: العربية السعودية
   
  .م1984 ،مؤسسة سجل العرب ،2 ط،مج 7، الموسوعة القرآنية: إبراهيم ،األبياري-
  
 ومعه التبيان في آداب حملـة       منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا     : أحمد بن محمد   األشموني،-

  .م1983، دار المصحف: دمشق القرآن لإلمام النووي،
  
 ،روح المعاني في تفسير القـرآن العظـيم والـسبع المثـاني     : شهاب الدين   محمود ،األلوسي-

  .م1978 ،دار الفكر: يروتب ،مج10
  
 ،المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء       : يحيى وأب ، زكريا بن محمد   ،األنصاري-
  .م1985 ،دار المصحف:  دمشق،2ط
  
دار : بيـروت  ،3ط ،مـج 3، المحيط في أصوات العربية ونحوها وصـرفها   : محمد ،األنطاكي-

  .م1971، الشرق العربي
  
طه عبد  : تحقيق، مج2، البيان في غريب إعراب القرآن    : لرحمن بن محمد  عبد ا  ،ابن األنباري -

  .م1980 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب: مصر ،مصطفى السقا:  مراجعة،الحميد طه
  
 :تحقيـق  ،إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز وجل       : بكروأب ،محمد بن القاسم   ،األنباري-

  . 2007،  الحديثدار:  القاهرة،م الطرهونيعبد الرحي
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  .م1991، دار الفكر ،1ط ،مج5، ريصحيح البخا: محمد بن إسماعيل ،البخاري-
  
تفـسير  المـسمى   أسـرار التأويـل     وأنوار التنزيـل    : عبد اهللا بن عمر بن محمد      ،بيضاويال-

  .هـ1305، دار الفكر: بيروت ،البيضاوي
  
، جمعية المكنز اإلسـالمي : هرة القا،مج2، سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة    ،الترمذي-

   . هـ1421
  
    المعـروف بكـشاف    ( موسوعة اصـطالحات العلـوم اإلسـالمية      : التهانوي، محمد بن علي   -

  .م 1966، خياط:  بيروت،مج6، )اصطالحات الفنون
  
محمـد أمـين    : ضـبطه  ،مج2، مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد     : محمد عمر  ،الجاوي-

  .م1997، دار الكتب العلمية :بيروت ،1ط ،الضنّاوي
  
  .م1978مكتبة لبنان، : بيروت ،التعريفات: علي بن محمد الجرجاني،-
  
 ،علـي الـضباع   : قدم له  ،النشر في القراءات العشر   : ابن الجزري، محمد بن محمد الدمشقي     -

   .م2002، دار الكتب العلمية: بيروت ،2ط ،زكريا عميرات: وخرج آياته
  .م1980، دار الكتب العلمية: بيروت ،2ط ،مج2، ة في طبقات القراءغاية النهاي-        

  م1980، دار الكتب العلمیة: بیروت ،منجد المقرئین ومرشد الطالبین -          
  

، دار الكتـاب العربـي  :  بيـروت ،2 ط،التسهيل لعلـوم التنزيـل  : محمد بن أحمد ،ابن جزي -
  .م1973

  
محمـد خليـل   : تحقيـق  ،البتداء في كتاب اهللا عز وجلاوالوقف : محمد بن سعدان  ،جعفر وأب-

  .م2002، التراثومركز جمعة الماجد للثقافة : دبي ،1ط ،الزروق
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حاشية الجمل على الجاللين المسماة بالفتوحات اإللهيـة بتوضـيح تفـسير            : سليمان ،الجمل-

  .المكتبة اإلسالمية ،مج4 ،الجاللين للدقائق الخفية
  
دار الكتب  : روت بي ،1 ط ، مج8، زاد الميسر في علم التفسير    : ن علي  عبد الرحمن ب   ،وزيالج-

  .1994، العلمية
  
حمـد  أ: تحقيـق  ،مج7 ،" تاج اللغة وصحاح العربية    " لصحاحا: ماعيل بن حماد  إس ،الجوهري-

  .م1979، دار العلم للماليين: بيروت ،2ط ،عبد الغفور عطار
  
 ،4 ط،مطبعة االسـتقالل الكبـرى  : قاهرةال ،مج3 ،التفسير الواضـح : محمد محمود  ،حجازي-

  .م1968
  .دار المعارف:  مصر،4ط، مج4 ،الوافي والنح: عباس ،حسن-
  
 ،األفعالوبهامشه منتخب كنز العمال في سنن األقوال        و أحمد مسند: أحمد بن محمد   ،ابن حنبل -
  .م1978، المكتب اإلسالمي:  بيروت،2ط ،مج6
  
  .م1985، دار السالم: القاهرة، 1ط، مج11، األساس في التفسير: سعيد ،حوى-
  
  .م1978 ،دار الفكر: بيروت ،2ط ،مج8 ،تفسير البحر المحيط: محمد بن يوسف ،حيان وأب-
  
 ،تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيـل        : عالء الدين علي بن محمد     ،الخازن-
  .هـ1381، دار الفكر: بيروت، مج4
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 ،4ط، عبد العال سالم مكرم   : تحقيق ،الحجة في القراءات السبع   : ن أحمد الحسين ب  ،ابن خالويه -
  .م1981، دار الشروق: بيروت

  
  يوسف المرعـشلي،   :تحقيق ،المكتفى في الوقف واالبتدا   : عمرو وأب ،عثمان بن سعيد   الداني،-
  .م1987 ،مؤسسة الرسالة:  بيروت،2ط
  
جمعيـة المكنـز    : القـاهرة  ،مـج 2 ،اودسنن أبي د  : ن بن األشعث بن شداد    سليما ،داود و أب -

  .هـ1421 ،اإلسالمي
  
دار ابـن   ويمامة  ال: بيروت ،5ط، مج10 ،إعراب القرآن الكريم وبيانه   :  محيي الدين  ،الدرويش-

  .م1996، كثير
  
 ،عبد الجليل عبده شـلبي    : تحقيق ،مج5، معاني القرآن وإعرابه  : اسحق وأب ،إبراهيم ،الزجاج-
  .م1997 ،دار الحديث:  القاهرة،2ط
  
فيـصل عيـسى   : مـصر  ،2ط ،مناهل العرفان في علوم القرآن : محمد عبد العظيم   ،الزرقاني-

  .هـ1362، الحلبي
  

ـ   :تحقيق ،مج4، البرهان في علوم القرآن   : بدر الدين  ،محمد بن عبد اهللا    الزركشي،-  و محمد أب
  .هـ1972، دار المعرفة:  بيروت،2ط ،الفضل ابراهيم

  
  .م1984، دار العلم للماليين: بيروت ،6 ط، مج8، األعالم:  خير الدين،الزركلي-
  
المجلـس اإلعلـى     \ ط: القـاهرة  ،الموسوعة القرآنية المتخصصة  : محمود حمدي  زقزوق،-

  .م2002، للشؤون اإلسالمية
  
   الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويـل فـي         : القاسم وأب ، محمود بن عمر   ،الزمخشري-

  .م1968، دار المعرفة: بيروت، مج4 ،وجوه التأويل
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 ،2ط ،سعيد األفغـاني  : تحقيق ،حجة القراءات : زرعة وأب ،عبد الرحمن بن محمد    ،ابن زنجلة -

  .م1979، مؤسسة الرسالة: بيروت
  
: عمـان  ،1 ط، محسن هاشم درويـش  : تحقيق ،الوقف واالبتداء : محمد بن طيفور   ،السجاوندي-

  .م2001، دار المناهج
  
  .م2000 ،دار الشروق:  عمان،1 ط،أساليب التعبير األدبي: هيم وآخرون إبرا،السعافين-
  
 العقل السليم إلى مزايا     إرشاد وتفسير أبي السعود أ   : محمد بن محمد بن مصطفى     ،السعود وأب-

دار الكتـب   :  بيـروت  ،1ط ،عبد اللطيف عبـد الـرحمن     : وضع حواشيه  ،مج6 ،الكتاب الكريم 
  .م1999 ،العلمية

  
 ية،الدار المصرية الـسعود   : القاهرة تبصرة المريد في علم التجويد،    : صابر حسن  سليمان، وأب-

  .م2004
  
، مج6 ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون     : العباس وأب ، بن محمد  يوسف ،السمين الحلبي -

  .م1993، دار الكتب العلمية:  بيروت،1 ط،آخرونوعلي محمد معوض : تحقيق
  
دار : بيـروت  ،1ط ،إميـل يعقـوب   : وضع حواشيه  ،مج5 ،كتابال: بن عثمان  وعمر ،سيبويه-

  .م1999، الكتب العلمية
  
بالهـامش إعجـاز   و االتقان في علوم القرآن   :  بن أبي بكر   جالل الدين عبد الرحمن    ،السيوطي-

  .م1973 ،المكتبة الثقافية: بيروت ،القرآن
  .رفةدار المع:  بيروت،مج4، الدر المنثور في التفسير المأثور-       
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 ،1ط ،مـج 6، أضواء البيان في إيضاح القـرآن بـالقرآن     :  محمد األمين بن محمد    ،الشنقيطي-
   .م1996 ،دار إحياء التراث العربي: بيروت

  
 ،"الجامع بين فني الرواية والدراية من علـم التفـسير     "فتح القدير : محمد بن علي   ،الشوكاني-
  .م1973، دار الفكر: بيروت ،3ط ،مج5
  
 ،1ط ،بالغة القرآن الكريم في اإلعجاز إعرابا وتفسيرا بإيجـاز        : بهجت عبد الواحد   ،الشيخلي-

   .م2001 ،مكتبة دنديس: عمان
  
 ،1ط ،الحمـصي لينـة   : مراجعة ،مج13، صرفهو في إعراب القرآن     الجدول: محمود ،صافي-

  .م1986 ،دار الرشيد: دمشق
  

 ،ردار الفك  : عم ان  ،1ط ،م ج 12 ،لمرت ل اإلعراب المفصل لكت اب اهللا ا  :  بھجت عبد الواحد   ،صالح- 

  .م1993
  
 ،1 ط،الوقف واالبتداء وصلتهما بـالمعنى فـي القـرآن الكـريم    :  إبراهيم عبد الكريم  ،صالح-

   .م2006، دار السالم: مصر
  
 ،دار صـادر  : بيـروت  ،2ط ،مج20 ،الوافي بالوفَيات :  بن إيبك   خليل صالح الدين  ،الصفدي-

  .م1962
  
مؤسسة األعلمـي   : بيروت ،2ط ،مج20 ،الميزان في تفسير القرآن   : حسينمحمد   ،الطباطبائي-

  .م1973، للمطبوعات
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، دار المعرفة : بيروت ،3ط ،مج11، جامع البيان في تفسير القرآن    :  محمد بن جرير   ،الطبري-
  .م1978

  
  .دار الفكر ، محمد سعيد العريان: تحقيق،مج6، العقد الفريد: أحمد بن محمد ،ابن عبد ربه-
  
مطبعـة  : مـصر  ،1 ط،مـج 12، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنـار :  محمد ،عبده-

  .ه1353 ،المنار
  
  .م1974، دار النهضة العربية: بيروت ،علم المعاني: عبد العزيز ،عتيق-
  
، بذيله االستيعاب في معرفة األصحاب    و اإلصابة في تمييز الصحابة   : أحمد بن علي   ،العسقالني-
  .م1976، مكتبة الكليات األزهرية: القاهرة ،1ط ،طه محمد الزيتي: تحقيق ،مج7
  
  .م2003، دار الفرقان: ، عمان1ط ،مج2، المرشد في علم التجويد: زيدان محمود العقرباوي،-
             
ت فـي   ه الرحمن من وجوه اإلعراب والقـراءا       ما من ب   إمالء: عبد اهللا بن الحسين    ،العكبري-

  .هـ1306، المطبعة الميمنية: مصر ،جميع القرآن
  
  .م2005، دار الحديث: القاهرة ،جامع الدروس العربية:  مصطفى،الغالييني-
  
أيمـن  : تحقيـق  ،مج2، التذكرة في القراءات الثمان   : طاهر بن عبد المنعم الحلبي     ،ابن غلبون -

  .م1991، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن: جدة ،1ط ،رشدي سويد
  
 عبـد الـسالم     :يـق تحق ،مج6 ،معجم مقاييس اللغة  : الحسينوأب ،ن فارس أحمد ب  ،ابن فارس -

  .م1979، دار الفكر:  القاهرة،هارون
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دار :  طهـران  ،2 ط ،مج16، التفسير الكبير : محمد بن عمر بن حسين القرشي      ،الرازيالفخر  -
  .الكتب العلمية

  
 ، نجاتي ومحمد النجـار    أحمد:  تحقيق ،مج3، معاني القرآن : زكريا وأب ، يحيى بن زياد   ،الفراء-
  .م1980، الهيئة المصرية العامة للكتاب: مصر ،2ط
  
المطبعـة الحـسينية    : مـصر  ،2ط ،مج4، القاموس المحيط : محمد بن يعقوب   ،باديالفيروزأ-

  .ه1344 ،المصرية
  
: علـق عليـه    ،مج10، تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل    : محمد جمال الدين   ،القاسمي-

  .م1978، دار الفكر: بيروت ،2ط ،محمد عبد الباقي
  
:  تحقيق ،جمهرة أشعار العرب في الجاهلية واإلسالم     : زيدوأب ،محمد بن أبي الخطاب    ،القرشي-

  .ردار نهضة مص:  القاهرة،علي محمد البجاوي
  
دار إحيـاء التـراث   : بيـروت  ،2ط ،مج10، الجامع ألحكام القرآن : محمد بن أحمد   ،القرطبي-

  .م1952 ،العربي
 

 :تحقيـق  ،مـج 4،  لفنون القراءات  لطائف اإلشارات : العباس و أب ،أحمد بن محمد   لقسطالني،ا-
لجنة إحيـاء   -المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية    \ ط: القاهرة ،السيد وعبد الصبور شاهين    عامر

  .م1972، التراث العربي
  
 ،مـج 8، ويحاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضا       : محمد بن مصطفى   ،القوجوي-

  .م1999، دار الكتب العلمية: بيروت ،1ط ،محمد شاهين: ضبطه
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 ،2ط ،ياسين محمد الـسواس : تحقيق ،مج2 ،مشكل إعراب القرآن: مكي بن أبي طالب  ،القيسي-
  .هـ491، دار المأمون للتراث: دمشق

  
محيـي الـدين    : تحقيـق  ،مـج 3 ،حججهاوعللها  والكشف عن وجوه القراءات السبع       -     
  .م1974، مجمع اللغة العربية: دمشق، ضانرم
  
قـدم لـه يوسـف       ،مـج 4 ،تفسير القران العظـيم   : الفداء وأب ، بن كثير  إسماعيل ، ابن كثير  -

  .م1987 ،دار المعرفة: بيروت ،2ط ،المرعشلي
  
، دار الكتب الثقافية  : الكويت ،1ط ،العربيوالقراءات في النح  وأثر القرآن   : محمد سمير  ،اللّبدي-

  .م1978
  
: القاهرة ،1ط ،مج2 ،معه صفوة البيان لمعاني القرآن    والقرآن الكريم   : ين محمد نحس ،مخلوف-

  .دار الفكر
  
فهمـي  : تحقيق ،مج4 ،الفريد في إعراب القرآن المجيد    : حسين بن أبي العز الهمذاني     ،مخيمر-

  .م1991، دار الثقافة: قطر ،1ط ،فؤاد مخيمروحسن 
  
، اث العربـي  دار إحياء التر  : بيروت ،3ط ،مج10، المراغيتفسير  : أحمد مصطفى  ،المراغي-

  .م1974
 

جمعيـة المكنـز    : القاهرة ،مج2 ،صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري      ، مسلم -
  .هـ1421 ،اإلسالمي

  
  .م1972 ،دار المعارف:  القاهرة،2 ط،المعجم الوسيط: آخرونوإبراهيم  ،مصطفى-
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

184

  .م2007 ،17ط  على رواية حفص بن سليمان،تجويد القرآنأحكام ملحس، محمد سعيد، -
  
 دار  ،" المنهجوبحث في النظرية     " المقدمة إلى علم المعنى في العربية     : إبراهيم ياسر   ،المالح-

  .م1993، الفرقان
  
  .م2006، دار المناهج: عمان ،3 ط،الوسيط في أحكام التجويد: منصور، محمد خالد-
  
  .هـ1300، دار صادر: بيروت، مج15، لسان العرب:  بن عليبن مكرممحمد  ابن منظور،-
  
  .م2007، 2ط ،العرض الجديد ألحكام التجويد : محمد عبد الكريم وآخرونمهنا،-
  
: بيـروت  ،1ط أحمد المزيدي، : تحقيق ،القطع واالئتناف : جعفر وأب ،أحمد بن محمد   النحاس،-

  .م2002، دار الكتب العلمية
مكتبـة النهـضة    : بيـروت  ،3ط ،غازي زاهد  زهير: تحقيق ،مج5، إعراب القرآن  -         

  .م1988، العربية وعالم الكتب
  .م2004، دار الحديث: القاهرة،يحيى مراد: تحقيق ،مج4، معاني القرآن-           

  
، جمعية المكنـز اإلسـالمي    : القاهرة ،مج2، سنن النسائي : أحمد بن شعيب بن علي     ،النسائي-

  .هـ1421
  
-مـج 2 ،وحقـائق التأويـل    تفسير النسفي المسمى مدارك التنزيل    : اهللا بن أحمد   عبد ،فيالنس، 

  .م1995، دار الكتب العلمية:  بيروت،1 ط،زكريا عميرات: ضبطه وخرج آياته
  
طه عبـد الـرؤوف   :  قدم له،نهاية القول المفيد في علم التجويد: محمد مكي الجريسي  ،نصر-

  .م1999 ، الصفامكتبة: القاهرة ،1 ط،سعد
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، رغائب الفرقـان  وتفسير غرائب القرآن    : القميمحمود بن أبي الحسن بن محمد        ،النيسابوري-
  .م1996، دار الكتب العلمية: بيروت ،1ط ،زكريا عميرات: ضبطه ،مج6

: الريـاض  ،1 ط ،ن العبيـد  علي بن سليما  : تحقيق ،م ج 2، إيجاز البيان عن معاني القرآن    -     
                       .م1997، التوبةمكتبة 

  
محمـد  :  تحقيـق ،مغني اللبيب عن كتب األعاريـب  : عبد اهللا بن يوسف اإلنصاري     ،ابن هشام -

  .م2005، دار الطالئع: القاهرة ،محيي الدين عبد الحميد
  
  

  المجالت والدوريات
  
 عـز   أثر اختالف القراءات القرآنية في الوقف واالبتداء في كتـاب اهللا          : عبد الرحمن  الجمل،-

  .م2004 ،1دد ع ،18مج ،العلوم اإلنسانية \مجلة جامعة النجاح لألبحاث ،وجل
  
 مجلة المجمع العلمي العراقـي،     ،كتب الوقف واالبتداء وعالقتها بالنحو     :ابأحمد خط  العمر، -
  155 ص،م1980، 4ج، 31مج
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  ملحق
  
  

  طبعاٍت مختلفةالوصل اإلجباريين في أربع ومعجم مواضع الوقف 
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    : سورة الفاتحة

1. )  رب  احلمد الَمِني2(الالْع ( منححيمالرالالر)3(ِينمِ آلدوالِكِ يم)4 (
تَعِنياكَ نَسوإي دباكَ نَع5(إي( َاطردِنَا آلصآهتَقِيمسالآلْم)6( اطَ آلَّذينصِر

ت مهِم أَنْعلَيالعني غَي آلِّ            )7(رِ آلْمغْضُوبِ علَيهِم وال آلضَّ

  2 طق،1طق

        : سورة البقرة
ى لِّ ِ́̈فِيه ΅ ريب لك الكِتاب الذ} 1{امل(  .2 دطدع،   طدت 1طق    ))                 2(قِنيلْمتَّه  

3.  ........)ى ــد ــ) 2(القِنيلْمــــتَّلِّ هــ ــبِ ذِآلَّــ آلْغَيــ ــون بِ  ين يؤمِنــ
زَقْناهم ويقيمون آلصالة   و ا رمِم نفِقُونبِمآ أُنْزِلَ   ذِوآلَّ) 3(ال ي ونمِنؤي ين

 وإليك لِكون ومآ أُنْزِلَ من قَبوقِني مةِ هآخِر    )4(بالْ

  2 طق،1طق

آ و(  .4  بِمؤمِنني ما هموبالْيومِ اآلخِرِ ومِن آلناسِ من يقُولُ آمنا بِ
خْدعون إلَّا أَنْفُسهم وما )8(م ا يوا ومنآم والَّذِين َا ونخادِع ي

شعرون 9(ي(                                                                                                    

                                                      2طق،1طق

5.  )يف قُلُوبِهِم ضرضاً ال مرم ُآ مهونو فَزادكْذِبا كانُوا يبِم أَليم عذاب م10(لَه (
)                                           11( قَالُوآ إنّما نَحن مصلِحون الاألرضِإذا قِيلَ لَهم ال تُفْسِدوا يف و

                          2طق، 1طق

ــا    (  .6 ــالُوآ إنَّ ــياِطينِهِم قَ ا إىل شــو ــا وإذا خلَ نــالُوآ آم ــوا قَ نآم ــذين ــوا الَّ ــم وإذا لَقُ  المعكُ
  )   14(إنَّما نَحن مستَهزِؤن 

  
  1طق

ــوا إىل ( ...  .7 ــياطِينِهِموإذا خلَ زِؤن    الشتَهــس م ــنــا نَح إنَّم ــم ــا معكُ ــالُوآ إنَّ قَ
)14(   

  2 طق1طق

8 .  )  ــم فَه ــي مع ــم ــم بكْ الص ــون جِعرــهِ   وأ) 18(ال ي ــسمآءِ فِي ــن ال بٍ م يــص كَ
 وظُلُمات دعقٌ ورر19..(ب(    

  2 طق1طق

9. ) ــف خْطَ قُ يــر الب ــاد ــشوا  يكَ م ــم لَه ــآء ــآ أضَ كُلَّم مهــصار ــهِ أب ــاموا  و ال فِي ــيهِم قَ ــم علَ إذآ أظْلَ
)..20 (                                                                                                                                                                    

  1طق

10 . )     ــم ــم الَّــذي خلَقَكُ ــدوا ربكُ باع ــاس ــا الن ــا أيه ــم   وي ــبلِكُم لَعلَّكُ ــذين مِــن قَ   2 طق، 1طقالَّ
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ض  فِراشاً )21(التَتَّقُون األر لَ لَكُمعوالَّذي ج آء بِن مآء22(الس                                                                                 (
زِقُـواْ مِنهـا  مِـن َثمـرةٍ      كُلَّ(.... . 11 مـا ر ـ   الزْقـاً رــا ذِا الَّـ ذَقَـالُواْ هزِقْن ى ر

  )                                                    25..(مِن قَبلُ 

 طدت 2طق1طق
  طدع

12.  ..)كَفَذِا الَّأم اينم قُولُونواْ فَياللَّذَر ادآ أربِه ا ذَهثَالضِلُّ م مبِهِ ي 
رياً  رياً وكَثِ ى بِهِ كَثِ                                          )26(الفَاسِقِنيإال      بِهِما   يضِلُّويهدِ

 طدت 2 طق1طق
  طدع

ين ذِالَّ) 26(الالفَاسِقِنيإال    بِهِما يضِلُّو(....... .13
آ  أمر اُ بِهِ أن وينقُضُون عهد اِ مِن بعدِ مِيثاقِه  م ونقْطَعي

  )            27..(يوصلَ

  
  

  2 طق1طق

14.  )   مـأهآ أنْب فَلَم آئِهِم مبِأَس مأَنْبِئْه مقالَ يآ آد آئِهِم ـم ـي      البِأَس  قـالَ أَلَـم أقُـلْ لَكُـم إنِّ
ب غَي لَممواتِ أعو  األرضِ و الس وندا تُبم لَمونوأعتَكْتُم تُم33(ما كُن                                                                                                                ((

  
  2  طق1طق

) 45(الاخلَاشِعنيال علَى إنَّها لَكَبرية إوالصالةِ وآستَعينوا بالصبرِ  و(  .15
                                                                                                            ))46(ين يظُنون أَنَّهم مالقُوا  ربهِم وأَنَّهم إلَيهِ راجِعونذِالَّ

  
                            2 طق1طق

16.  )           ةقَـرـا بقُـولُ إنَّهي ـا قـالَ إنَّـهنُها لَوا ملَّن نيبي كبا رلَن عقالُوا اد ـفْرآءالص  ع  فَـاقِ
 إن البقَـر  الهِي مـا قالُوا ادع لَنا ربك يبين لَّنا) 69(لَّونُها تَسر الناظِرِين  

هشاب آء اُ لَمهتَدون و علَينا تَ ش آ إن                              )70(إنَّ

  
  

   2 طق1طق

خَذْتُم عِند اِ عهداً و(  .17 قالُوا لَن تَمسنا النار إلّا أياماً معدودة قُلْ أتَّ
 ُا خْلِف فَلَن يه دهع  ماال تَال ِعلى ا تَقُولُون ونأَملَم80(ع                                                                                                                                                 ((

  
طدع  

آءهم كِتَاب مِن عِندِ اِ مصدقٌ لِما  و(  . 18 ا جلَممهعـ   و المقَب لُ كـانُوا مِـن
                      )                89..(ين كَفَروا ذِيستَفْتِحون علَى الَّ

  
  2 طق1طق

ــصارى علَـــى    و(  .19 تِ آلنـ ـــسلَي ـــودهــتِ الْي ءٍ قالَـ ـــيقالَـــتِ و الش
تِ الْيهود علَى شيءٍ  سارى لَيصوالن الْكِتَاب تْلُوني م113(ه((             

  
  2ق ط1طق

خَـذَ اُ   و( .20 لَـداً قـالُوا اتَّ مواتِ     الوــا يف الـسـلْ لَّـه محانَه بــب ضِ كُـلٌ لَّــه  وس األر
   )     116(قانِتُون 

     1طق
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ــ( . 21 ــالَ الَّ ــوال يكَلِّذِوقَ ــين ال يعلَمــون لَ ــا اللَّ نأم ــ وه ــةٌ كَ ايــآ ء ــالَ ذَتَأتِين لِك قَ
ــ ــبلِهِم م ذِالَّـ ــلَين مِـــن قَـ لِهِم  ثْـ ــو ـ ــد بيّ   م قَ ــوبهم قَـ ت قُلُـ هابــش ــتَـ ــومٍ  نـ ــاتِ لِقَـ ا األيـ

  )).                                                                                                                  118(يوقِنون

طدت طدع  

رياً  (  .22 ــشِ ب ق ــاحلَ ــلْناكَ بِ ســآ أر ــذِوإنَّ ــيم  و الًيرانَ ــحابِ اجلَحِ أص ــنألُ عــس ال تُ
)119((                                   

        1طق

ت أهوآءهم بعد الَّولَئِنِ اتَّ( ..  .23 عذِب كَ مِنآء الالْعِلْمِي ج  الَكم
  ) 120( وال نَصِير مِن آِ مِن ولِيٍّ

 طدت 2 طق1طق
  طدع

ت مثَابةً لِلناسِ إذْ جعلْنا الْو(  .24 يناًوبو الأَم راهيمقَامِ ابم خِذُوا مِن آتَّ
لّىص125..(م(                            

                                      2طق

25.  )ه بر إذْ قَالَ لَه  لِمالْعالَمنيالأس بلِر ت لَم2 طق1طق                                ))                      131( قَالَ أس  

آ إبراهِيم بنِيهِ ( .26 ى بِهصوووقُوبعطَفَى اليآص َآ إن نِيا بي 
سلِمون ولَكُم آلدين فَلَا تَموتُن إلّا  132(أَنتُم م                                                                       .(

طدع                                                                                                                        

27. ) قُوبعي ضَرإذْ ح دآءهش تُمكُن أَمتوالالْم  وندبا تَعنيه مإذْ قَالَ لِب
                 )133..(مِن بعدي

  2 طق1طق

28.  ) ِا يف اونَنآج وقُلْ أَتُحا وهن بور كُمبا ورمالُنآ أع ولَن مالُكُمأع لَكُم
خْلِصوننَحن لَه و ماعيلَ )139 (الموإس راهيمإب إن تَقُولُون أم

عوي حقوإس وداً أوقُوباطَ كانُوا هب140..(نَصارى واألس(        

  1طق

ت أهوآءهم ملَئِنِ اتَّو( ..  .29 عب كَ مِنآء ا جدِ معالالْعِلْمِن ب 
  )145(الِمِني مِن الظَّاً لَّذك إإنَّ

 طدت 2 طق1طق
طدع                                                                  

ين آتَيناهم ذِالَّ) 145(م الِمِنيالظَّ مِناً لَّذك إإنَّ(...... .30
 مهآء نأب رِفُونعا يكَم رِفُونَهعي لَوالْكِتَاب مهفَريقاً مِن إن موه ق يكْتُمون احلَ

                                      ) 146(يعلَمون

  2 طق1طق

ث ما كُنتُم فَولُّواْ وجوهكُم و(... .31 يحه طْر الش كُملَياسِ علِلن كُونلِئَلَّا ي    
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 مهوش خْ جةٌ إلَّا آلَّذِين ظَلَمواْ مِنهم فَلَا تَ نِوحوش تِى آخمنِع ي ولِأُتِم
 كُملَيوعونتَدتَه لَّكُم150( لَع(                                              .(  

  
 طدع                                                            2 طق1طق

كَمـآ  )150 ( التَهتَـدون لَعلَّكُـم   ولِأُتِم نِعمتِى علَيكُم    و.......( .32
ــا     اتِنآي كُمــي ــوا علَ ــنكُم يتْلُ ــوالً مِ سر كُمــي ــلْنا ف سوأر ــزكّيكُم وي  ــاب ــم الْكِتَ مكُ ــةَ ويعلِّ احلِكْم

مكُم ما لَم تَكُونُوا تَعلَمونو                                 ))151(يعلِّ

  
  

                                      2  طق1طق

شرِ و(..  .33 بابِرين155( الالص ( متْهابإذآ أص ةٌآلَّذِين صيبقالُوآ إنَّا الم 
 ِونواجِعهِ ر156(إنَّا إلَي(   

       2 طق1طق

إن آَ شاكِر عليم الخيراًمن تَطَوع و( ..  .34                              2 طق،1طق                                  )).        158( فَ

35.  )ذِ الَّإنيالْب ا مِنلْنآ أنز م ونكْتُمي اتِ ينى ون دالْه
يا بدِ معمِن بنلِلن ياه  يلعنهم الالو أُولئِك يلْعنهم اُ الالْكِتَابِ اسِ فِ

  )                                                                                        159(عِنون

 طدت طدع                                                                                       2طق

أصـلَحوا  وين تَـابوا    ذِإلّا الَّ ) 159( ال عِنون الاليلعنهم  و(...... .36
  )160(بينوا فَأولئِك أتُوب علَيهِم وأنَا آلتَّواب  آلرحيم و

     2 طق1طق

الْمالئِكَـةِ  وهم كُفَّار أولئِك علَيهِم لَعنـةُ اِ  وماتُوا وين كَفَروا   ذِإن الَّ (  .37
ــاسِو الن ــني ــف  ) 161 (الأجمعِ خَفَّ ــا ال ي فِيه ــدِين ــذَاب  خالِ الْع مهــن وع ــم ال ه

                                                                                     )162(ينظَرون

  
  2 طق1طق

ى آلَّوولَ( ..  .38 رذِي ِ ةالْقُو أن ذَابالْع نوروآ إذْ يظَلَم ين
          )165(ب أن آَ شديد الْعذَاو ال جميعاً

                       2 طق1طق

ى آلَّوولَ(....... .39 رذِي نوروآ إذْ يظَلَم ينذَابالالْع أن 
  )   165.........( الْقُوة ِ جميعاً

  
  1طق

40. )الْكِتابِ ذِ الَّإن مِن ُلَ اآ أنز م ونكْتُمي ين
شتَرون بِهِ ثَمناً و يالقَلِيالإال الن طُونِهِمفِى ب أْكُلُونا يم لئِكأُو  كَلِّوارال ي مهم

                 ) 174(اب ألِيم ذَلَهم عويهِم ال يزكِّواُ يوم الْقِيامةِ 

 طدت 2طق1طق
  طدع
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اليتَامى وآتَى الْمالَ على حبهِ ذَوِي الْقُربى و( .. .41
آئِلني و السبِيلِآل املساكني وآبنو قَابِ وآلسويف الر الةالص أقَام
                               )          177.. (آتى الزكاة و

  
  2طق

ب علَيكُم آلصيام كَمـا كُتِـب علَـى آلَّـ        ذِيآ أيها آلَّ  (  .42 ين ذِين آمنوا كُتِ
    لَّكُملَع لِكُمقَب مِن183 (التَتَّقُون (          كُممِـن كَـان ـناتٍ فَمودـدعامـاً مأي

    )184..(على سفَرٍ فَعِدة مِن أيامٍ أُخرومريضاً أ

  
  

  2 طق1طق

 إذا سألَك عِبـادي عنـي فَـإنّي قَريـب أجيـب دعـوة آلـداعِ إذا         و( .43
جيبوا يل الدعانِ                                                                                                                               )).186(ون لْيؤمِنوا بي لَعلَّهم يرشدو فَلْيستَ

                                                       2 طق1طق

ـةِ التَّم إىل ال تُلْقُـواْ بِأيـدِيكُ  وأنفِقُواْ فِـى سـبِيلِ اِ     و( .44  ΅ أحـسِنوآْ و ΅ هلُكَ
إنب     )195( الْمحسِنِني اَ يحِ

  
   طدت1طق

جـلَ يف يـومينِ فَـال       اذْكُروا اَ يف  و(  . 45 تَع ـنوداتٍ فَمدعامٍ مأي   
ــه إثْـم   مــن تَــأخر فَــالوإثْـم علَيــهِ   لَيالِع َــوا ا ــم اعو لِمــنِ اتَّقــى واتَّقُ ــوآ أنَّكُ لَم

جِبـــك قَولُـــه يف احلَيـــاةِ  و) 203(إِلَيــهِ تُحـــشرون  عي ــنـــاسِ مالن مِـــن
شهِد اَ على ما يفوالدنْيا  القَلْبِه يامو وهخِص )).                                                                                        204(ألَد الْ

  
  
  

                         1طق

46. )لِلَّزُي ذِنالد اةيواْ الْحكَفَر ونْيا ين مِن ونخَر سي
م آلْقِيامةِ  ين آتَّذِالَّو مءامنواْ ين ذِالَّ وي مقَهاْ فَووقَو آء ش ن يزُقُ م ري ُآ

                                                 )).                      212(بِغَيرِ حِساب

طدت 2 طق1طق
  طدع

47. )واْ ذِ الَّإننآم وا ذِالَّوينراجه بِيلِوينوا يف سدجاه ِالا 
 ِا ت محر ونجري حِيموأُولئِكر غَفُور ُ218(ا(                                                                                                                                                               

  
  2 طق1طق

كَذلِك يبين اُ لَكُم اآلياتِ وويسأَلُونَك ماذَا ينفِقُون قُلِ الْعفْ(.. .48
 لَّكُمونلَع219(التَتَفَكَّر(ِةا واآلخِرنْييف الد)..220                                                                                                                   ((

  
   طدع2 طق1طق

 النسآء يف أذى فَاعتَزِلُواويسأَلُونَك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو(  .49
رن فَإذَا تَطَهرن فَآتُوهن مِن ال تَقْربوهن حتّى يطْهو الالْمحِيضِ

  
  

  2 طق1طق
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 ُا كُمرأم ثي222.. (ح(                  
آء يف الأذىويسأَلُونَك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو( .50 ستَزِلُوا النفَاع 

   ) 222(....الْمحِيضِ 
  1طق

51. ..)وددا حقِيمأَالَّ ي خِفْتُم إِن  جناح علَيهِما فِيما افْتَدت بِهِ  فَالالِاللّه فَ
تِلْك  مه لَـئِكاللّهِ فَأُو وددح دتَعن يما ووهتَدتَع اللّهِ فَال وددح

ون229{الظَّالِم{                                                                                            

  
  2 طق1طق

 إِذْ مموسىأَلَم تَر إِلَى الْمإلِ مِن بنِي إِسرائِيلَ مِن بعدِ ( .52
ث لَنا ملِكاً نُّقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللّهِ  عاب مبِيٍّ لَّه246{..قَالُواْ لِن{                                              

  
  2 طق1طق

ـون أَنَّهـ    (.... .53 ظُني قـُ قَالَ الَّـذِينالـهِ وم م كَـم مـن فِئَـةٍ قَلِيلَـةٍ        الاللّ
ابِرِينالص ع م اللّهذْنِ اللّهِ و إِ رية بِ ت فِئَةً كَثِ 249{غَلَب{                                                                                                                       

     1طق

ذْنِ ( .54 إِ  وقَتَلَ داوود جالُوت وآتَاه اللّه الْملْك والْحِكْمةَ الاللّهِفَهزموهم بِ
شاء ا يمِم هلَّمع251{..و{       

  1طق

ضَّلْنا بعضَهم علَى ( .55 ع منهم من كَلَّ مبعضٍتِلْك الرسلُ فَ م اللّه ورفَ
   }253{..بعَضهم درجاتٍ 

  
طدت 2طق1طق

                   طدع
خْرِجهم من الظُّلُماتِ إِلَى النورِ ( .56 واْ ينآم الَّذِين لِيو اللّه

 مهآؤ لِيواْ أَوكَفَر الَّذِينالطَّواتِ الاغُوتورِ إِلَى الظُّلُمالن نم مونَهْخرِج ي 
ونالِدا خفِيه مارِ هالن ابحأَص لَـئِك257{أُو{                      

                                        2 طق1طق

57. ) الَّذِين لِيو واْاللّهناتِ إِالآمالظُّلُم نم مهْخرِجلَى  ي
              }257{...... النورِ

  1طق

آج إِبراهِيم فِي رِبهِ أَن آتَاه اللّه  أَلَم تَر إِلَى الَّذِي( .58 حلْكم الْم 
ذْقَالَ إِبراهِيم ربي الَّذِي يحيِـي  قَالَ أَنَا أُحيِـي وأُمِيت قَالَ اليمِيتو إِ

اللّه إِن شرِقِ فَأْتِ بِها مِن الْمغْرِبِ إِبراهِيم فَ الْم سِ مِنمأْتِي بِالشي 
الظَّالِمِني مدِي الْقَوهالَ ي اللّهو الَّذِي كَفَر ت                                                                  }258{فَبهِ

  
  
  
  

  2 طق1طق
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 الُ لَهثُم نَكْسوها لَحماً فَلَما تَبين نشِزهاوانظُر إِلَى العَِظامِ كَيف نُ(.. .59
ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللّه أَن لَم259{قَالَ أَع{                                                                                                                                         

  1طق

60. ) لَمتَى قَالَ أَوويِـي الْمتُح فأَرِنِي كَي بر اهِيمرذْ قَالَ إِب وإِ
يطالبلَىتُؤمِن قَالَ  خُذْ  ن قَلْبِيمئ ولَـكِن لِّ قَالَ فَ

                                                                                                              }260{..أَربعة

  
  طدع

يتْبِعون ما أَنفَقُواُ ( .61 الَّذِين ينفِقُون أَموالَهم فِي سبِيلِ اللّهِ ثُم الَ 
هم الأَذًىمناً والَ  ف علَيهِم والَ  والَ خو هِمبر عِند مهرأَج ملَّه 

نُونزح262{ي{                                                                

                                   طدت  طدع1طق

62. )  نقَاتِكُم بِــــالْمــــدطِلُــــواْ صــــواْ الَ تُبنآم ـــا الَّــــذِينهاأَييالاألذَىو 
ق مالَه رِئَاء الناسِ والَ يؤمِن بِاللّهِ والْيومِ                                          }264{..اآلخِرِ  كَالَّذِي ينفِ

  
  

            
                                                                           2طق،1طق

جرِي ( .63 خِيلٍ وأَعنابٍ تَ د أَحدكُم أَن تَكُون لَه جنةٌ من نَّ وأَي
ه فِيها مِن كُلِّ الثَّمراتِ وأَصابه الْكِبر ولَه ذُريةٌ ضُعفَاء  لَالاألَنْهارمِن تَحتِها 

 ت                                        }266{..فَأَصابها إِعصار فِيهِ نَار فَاحتَرقَ

                                                    2طق 1طق

 ... وأَصابه الْكِبر ولَه ذُريةٌ ضُعفَاءالالثَّمراتِن كُلِّ لَه فِيها مِ(... .64
}266{   

                                                                            1طق

خْفُوها وتُؤتُوها الْفُقَراء ( .65 إِن تُبدواْ الصدقَاتِ فَنِعِما هِي وإِن تُ
وفَهيخر كُم رياللُّ ر عنكُم من سيئَاتِكُم واللّه بِما تَعملُون خبِ                                                                                                                                                             }271{ ويكَفِّ

  
    2طق

66. ) طُهخَب يقُومون إِالَّ كَما يقُوم الَّذِي يتَ  الَّذِين يأْكُلُون الربا الَ 
 سالْم مِن طَانيمِثْلُذَلالش ع يا الْبقَالُواْ إِنَّم مبِأَنَّه ا كبمالر   مرحو ع يالْب لَّ اللّهأَحو

ه موعِظَةٌ من ربهِ فَانتَهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللّهِ الربا فَمن جاء
}275{                        

  
  

                                              2طق،1طق

         سورة آل عمران
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                                                           1طق                                          }2{ الْحي الْقَيومالهو اللّه ال إِلَـه إِالَّ( .67

68. )اةرلَ التَّوأَنزهِ ويدي نيا بم ق مصدقاً لِّ بِالْح الْكِتَاب كلَيلَ عنَز 
لَ} 3{الاإلِجنِيلَوأَنزاسِ وى لِّلن دلُ هقَان مِن قَب4{..الْفُر{   

                                           طدع2طق  1طق

يقُولُون  م اللّهيعلَم تَأْوِيلَه إِالَّ   وما(.. .69 خُون فِي الْعِلْمِ  والراسِ
                                                                                                                  }7{ بِهِ كُلٌّ من عِندِ ربنا وما يذَّكَّر إِالَّ أُولُواْ األلْبابِ آمنا

  طدت 2 طق1طق
  طدع

خُون فِي الْعِلْمِ يقُولُون آمنا  (... .70  كُـلٌّ مـن عِنـدِ    البِهِ والراسِ
    }7{...ربنا 

  1طق

71. )ع واْ لَن تُغْنِيكَفَر الَّذِين م إِنهد نهم أَموالُهم والَ أَوالَ
 قُودو مه أُولَـئِكئاً وياللّهِ ش نارِم10{الالن{    

                                                                           
  2 طق1طق

آياتِنا فَأَخذَهم الرعونفِ كَدأْبِ آلِ( .72  والَّذِين مِن قَبلِهِم كَذَّبواْ بِ
  }11{اللّه بِذُنُوبِهِم واللّه شدِيد الْعِقَابِ

  1طق

آالهوشهِد اللّه أَنَّه الَ إِلَـه إِالَّ ( .73 طِ الَ إِلَـه إِالَّ  والْمالئِكَةُ وأُولُواْ الْعِلْمِ قَ اً بِالْقِس ئِم
و18{..ه{                               

                                                                                                                                                          2طق 1طق

إِن الدين }18{ الالْحكِيمالْعزِيز ولَـه إِالَّ هالَ إِ(......... .74
 الْعِلْم ماءها جدِ معإِالَّ مِن ب تُواْ الْكِتَابأُو الَّذِين ف عِند اللّهِ اإلِسالم وما اختَلَ

إِن اللّهِ سرِيع الْحِسابِ آياتِ اللّهِ فَ    }19{بغْياً بينهم ومن يكْفُر بِ

  
  

  2طق

يقْتُلُون النبِيني بِغَيرِ( .75 اتِ اللّهِ وآي  إِن الَّذِين يكْفُرون بِ
طِ مِن الحقٍّ بِالْقِس ونرأْمي ذِين شرهم بِعذَابٍ الالناسِ ويقْتُلُون الِّ فَب 
                                                                                         }21{أَلِيمٍ

  1طق

ت مِن خيرٍ ( .76 جِد كُلُّ نَفْسٍ ما عمِلَ ت مِن ΅ محضَراًيوم تَ  وما عمِلَ
ءٍ ولَ ΅ س د وتَو وفؤر اللّهو هنَفْس اللّه كُمذِّرحيعِيداً وداً بأَم هنيبا وهنيب أَن
                                    }30{بِالْعِبادِ

  
  1طق

   إِن اللّه اصطَفَى آدم ونُوحاً وآلَ إِبراهِيم وآلَ عِمران علَى( .77
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الَمِني33{الالْع {لِيمع مِيعس اللّهضٍ وعا مِن بُضهعةً بيذُر}2طق،1طق                                                           }34                                                     

نِّي وضَعتُها ( .78 ت رب إِ ت الأُنثَىفَلَما وَضعتْها قَالَ ضَع ا وبِم لَمأَع اللّهو 
ا متُهيمإِنِّي سكَاألُنثَى و الذَّكَر سلَيو مي36{...ر{                         

  
  

  2طق
زْقـاً قَـالَ   الالْمِحرابكُلَّما دخلَ علَيها زَكَرِيا      وكَفَّلَها زَكَرِيا   (.. . 79  وجد عِندها رِ

                            }37{..يا مريم

  2طق 1طق

80. )نب ..... . وكَفَّلَها زَكَرِياالحسناًتَها نَباتاً فَتَقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَ
}37{                                                                                                                

     1طق

شركَ  أَن اللّالالْمِحرابِ قَائِم يصلِّي فِيووه فَنادتْه الْمآلئِكَةُ( .81 بي ه
وحصوراً  بِيحيـى مصدقاً بِكَلِمةٍ من اللّهِ                                                                       }39{..وسيداً 

  
  2طق،1طق

واآلخِرةِ  الدنْيا  اسمه الْمسِيح عِيسى ابن مريم وجِيهاً فِي(.. .82
ويكَلِّم الناس فِي الْمهدِ وكَهال ومِن } 45{الالْمقَربِنين ومِ

الِحِني46{ الص{                             

  
  2طق،1طق

آيةٍ من ( .83 نِّي قَد جِئْتُكُم بِ  الربكُمورسوالً إِلَى بنِي إِسرائِيلَ أَ
نيِ كَه ق لَكُم من الطِّ خ فِيهِأَنِّي أَخلُ فَيكُون طَيراً  يئَةِ الطَّيرِ فَأَنفُ

ذْنِ اللّهِ  إِ ص وأُحيِـي الْموتَى بِ رواألَب هاألكْم ئ ذْنِ اللّهِ وأُبرِ إِ بِ
بيوتِكُم إِن فِي ذَلِك آليةً   فِيالتَدخِرون وأُنَبئُكُم بِما تَأْكُلُون وما

ؤإِن كُنتُم م لَّكُم49{مِنِني{                  

  1طق

 ........ أَنِّي قَد جِئْتُكُمالإِسرائِيلَ ورسوالً إِلَى بنِي( .84
}49{                             

      2طق

ى( .85 دى ه دالْه إِن ع دِينكُم قُلْ   الاللّهِ والَ تُؤمِنواْ إِالَّ لِمن تَبِ
ثْلَ مم دتَى أَحؤأَأَن ي دِ اللّهِ وا أُوتِيتُمالْفَضْلَ بِي إِن آجوكُم عِند ربكُم قُلْ  حي

لِيمع ع شاء واللّه واسِ ن يتِيهِ مؤ73{ي{                           

  
  

            2طق،1طق

شتَرون بِعهدِ اللّهِ وأَيمانِهِم ثَمناً ( .86 ي الَّذِين قَإِنالَ ال لِيال لَـئِكأُو   
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 ذَابع ملَهو يهِم مهم اللّه والَ ينظُر إِلَيهِم يوم الْقِيامةِ والَ يزكِّ خالقَ لَهم فِي اآلخِرةِ والَ يكَلِّ
77{أَلِيم{                                                                                                 

                   طدع

مون الْكِتَاب وبِما كُنتُم  ولَـكِن كُونُواْ(.. .87  ربانِيني بِما كُنتُم تُعلِّ
ونسرخِذُواْ} 79{التَد الْمالئِكَةَ والنبِيين أَرباباً  والَ يأْمركُم أَن تَتَّ

دعب سلِمونأَيأْمركُم بِالْكُفْرِ  ذْ أَنتُم م                                        }80{ إِ

  
  

  1طق

أُولَـئِك جزآؤهم أَن علَيهِم لَعنةَ اللّهِ والْمآلئِكَةِ والناسِ ( .88
عِنيمالَ} 87{الأَجو ذَابالْع مهنع خَفَّف ا الَ يفِيه الِدِينخ مه 
وننظَر88{الي { دِ َذلِكعواْ مِن بتَاب إِالَّ الَّذِين
    }89{..وأَصلَحوا

  2طق 1طق

89. ) اتنيالْب ماءها جدِ معتَلَفُواْ مِن باخقُواْ وتَفَر الَ تَكُونُواْ كَالَّذِينو
 ذَابع ملَه لَـئِكأُووظِيم105{الع {جو د وتَسو وهجو ضيتَب موي ا الَّذِينفَأَم وه

 انِكُممي دت وجوههم أَكْفَرتُم بعد إِ و106{..اس{                                 

  2طق 1طق

90. ) اللّهلِلْقِتَالِ و قَاعِدم مِنِنيؤ الْم ئ وتُب لِكأَه مِن توذْ غَد وإِ
 مِيعسلِيمآئِفَتَ} 121{الع ت طَّ مذْ ه  واللّه ولِيهما التَفْشال انِ مِنكُم أَنإِ

ونمِنؤ كَّلِ الْمتَولَى اللّهِ فَلْيع122{و{                       

  2طق 1طق

دكُم البلَى( .91  إِن تَصبِرواْ وتَتَّقُواْ ويأْتُوكُم من فَورِهِم هـذَا يمدِ
خَمسةِ آالفٍ من الْمآل وما جعلَه اللّه إِالَّ }125{ ئِكَةِ مسومِنيربكُم بِ

لِتَط و ى لَكُم رش بزِيزِ معِندِ اللّهِ الْع إِالَّ مِن رصا النمو  الالْحكِيمِئِن قُلُوبكُم بِهِ 

ع طَرفاً} 126{ آئِبِنيومن الَّذِين كَفَرواْ أَ لِيقْطَ واْ خنقَلِبفَي مكْبِتَهي 
}127{          

  2طق 1طق

92. )و اتاوما السُضهرةٍ عنجو كُمبن رةٍ مغْفِرواْ إِلَى مارِعسوضالاألَر 
 تأُعِدتَّقِنياء } 133{ اللِلْمالضَّراء ورفِي الس نفِقُوني الَّذِين

ظَ  الْغَي الْكَاظِمِني134{..و{     

  
  

  2طق 1طق
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ضِ فَانْظُرواْ ال سنن ت مِن قَبلِكُمقَد خلَ( .93 واْ فِي األَرري  فَسِ
كَذَّبِنيةُ الْماقِبع كَان ف137{كَي{                              

  
  1طق

94. ) نيا باوِلُهنُد اماألي تِلْكو ثْلُهم ح قَر مالْقَو سم فَقَد ح قَر كُمسسمإِن ي
ب الناسِ خِذَ مِنكُم شهداء واللّه الَ يحِ يتَّ واْ ونآم الَّذِين اللّه لَمعلِيو 

140{الالظَّالِمِني{ق حميواْ ونآم الَّذِين اللّه صحملِيو الْكَافِرِين 
}141{   

  
  

  1طق

آئِفَةً ثُم أَنزلَ علَيكُم من بعدِ الْغَم أَمنةً نُّعاساً يغْ( .95  ال منكُمشى طَ
جاهِلِيةِ  ق ظَن الْ الْح ربِاللّهِ غَي ون ظُني مهأَنفُس متْهمأَه آئِفَةٌ قَد وطَ

....}154{           

  

  
  

 1            طق
                                                  2طق

خْفُون فِي(.... .96 ا  يأَنفُسِهِم موندبالَ ي اللَك قُولُوني 
                                                                                                                      }154 { .....هاهنا كَان لَنا مِن األَمرِ شيء ما قُتِلْناولَ

       2طق

 إِنَّما استَزلَّهم ال الْجمعانِواْ مِنكُم يوم الْتَقَىإِن الَّذِين تَولَّ( .97
اللّه إِن مهنع فَا اللّهع لَقَد واْ وبا كَسضِ معبِب طَانيالش لِيمح 155{غَفُور{                                                                                    

                                           2طق 1طق

مِن و قُلْتُم أَنَّى هـذَا قُلْ هالمثْلَيهاأَولَما أَصابتْكُم مصِيبةٌ قَد أَصبتُم ( .98
 165{..عِندِ أَنْفُسِكُم{       

  
                                                                  2طق 1طق

99. ) لَمعلِيذْنِ اللّهِ و إِ جمعانِ فَبِ وما أَصابكُم يوم الْتَقَى الْ
مِنِنيؤ166{الالْم { ْنَافَقُوا الَّذِين لَمعلْيو ..}167{                                                                                   

       1طق

100. )بِيلِ اللّهِ أَمقُتِلُواْ فِي س الَّذِين نبسالَ تَحو اء عِنديلْ أَحاتاً بو
 هِمبرزَقُونرا}169{اليبِم فَرِحِني ممِن آتَاه الِفَضْلِه اللّه 

نقُواْ بِهِم ملْحي لَم بِالَّذِين ونشِر تَبسيو لْفِهِمالخ مالَ هو هِملَيع ف وأَالَّ خ 
نُونزح170{ ي {ةٍ ممبِنِع ونشِر تَبساللّهِ وي الَ الَفَضْلٍن اللّه أَنو 

مِنِنيؤالْم رأَج ضِيع171{ ي{        

  
  
  
  

                                           2طق 1طق
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101. ..)مالَ هو هِملَيع ف وأَالَّ خ نُونزح170{ م ي { ونشِر تَبسي
   }171{..بِنِعمةٍ من اللّهِ

  
  2طق

 واتَّبعواْ رِضْوان السوءنقَلَبواْ بِنِعمةٍ من اللّهِ وفَضْلٍ لَّم يمسسهم فَا( .102
  }174{فَضْلٍ عظِيمٍواللّهِ واللّه ذُ

  2طق 1طق

103. ) ننَحو ري ع اللّه قَولَ الَّذِين قَالُواْ إِن اللّه فَقِ  م أَغْنِياءلَّقَد سمِ
ب ما قَالُو قٍّ ونَقُولُ ذُوقُواْ عذَاب الْحرِيقِسنكْتُ رِ حبِغَي اءاألَنبِي مقَتْلَهو                                     }181{اْ 

 طدت 2طق 1طق
  طدع

ب ما قَالُواْ وقَتْلَهم األَنبِياء بِغَيرِ(.. .104 ذَاب  ونَقُولُ ذُوقُواْ عالحقٍّ سنكْتُ
       }181{الْحرِيقِ

  2طق 1طق

ؤمِن بِاللّهِ وما أُنزِلَ إِلَيكُم وما ( .105 ن يلِ الْكِتَابِ لَمأَه مِن إِنو
اشِعِنيخ هِمال لِلّهِأُنزِلَ إِلَي مهرأَج ملَه لَـئِكأُو ناً قَلِيالاتِ اللّهِ ثَمآي شتَرون بِ الَ ي 

 هِمبر ابِعِندالْحِس رِيعس اللّه 199{إِن{     

  
  

   2طق 1طق

        سورة النساء
ثِ مِن (.. .106 إِن كَانُواْ أَكْثَر مِن َذلِك فَهم شركَاء فِي الثُّلُ  فَ

آرٍّ وصِيةً من اللّهِ واللّه علِيم الدينٍوبعدِ وصِيةٍ يوصى بِها أَ  غَير مضَ
لِيم12{ح{                                                                                                      

   2طق 1طق

ثِ  فَهم شركَاء فِي(.... .107  مِن بعدِ وصِيةٍ يوصى الالثُّلُ
                       }12{....بِها

          2طق

تِ التَّوبةُ لِلَّذِ( .108 سلَيو ضَرذَا ح ين يعملُون السيئَاتِ حتَّى إِ
 ت قَالَ إِنِّي تُب توالْم مهدأَحالاآلن  كُفَّار مهو وتُونمي الَ الَّذِينو

                                                                                        }18{أُولَـئِك أَعتَدنَا لَهم عذَاباً أَلِيماً

  2طق

109. )كَانجٍ مالَ زَودتِباس دتُّم أَر إِنجٍ و الزَو ناهدإِح تُمآتَيو 
ثْماً مبِيناً                                                     }20{قِنطَاراً فَال تَأْخذُواْ مِنه شيئاً أَتَأْخذُونَه بهتَاناً وإِ

   2طق 1طق

110.  ) اتنبو تُكُم ت علَيكُم أُمهاتُكُم وبناتُكُم وأَخواتُكُم وعماتُكُم وخاالَ مر2طق 1طقح  
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ضَعنكُ تِي أَرالال اتُكُمهأُمتِ و األُخ اتنبخِ و م وأَخواتُكُم من الرضَاعةِ األَ
آئِكُم الالتِي  س جورِكُم من نِّ تِي فِي حالال كُمائِببرو آئِكُم نِس اتهأُمو
 ائِكُمنئِلُ أَبالح و كُملَيع احنج فَال لْتُم بِهِنختَكُونُواْ د إِن لَّم دخلْتُم بِهِن فَ

 مِن الَّذِينبِكُمالالأَص لَفس ا قَدنِ إَالَّ متَياألُخ نيواْ بعمج  وأَن تَ
                               }23{الرحِيماًإِن اللّه كَان غَفُوراً 

ت أَيمانُكُم كِتَاب اللّهِ ( .111  العلَيكُم والْمحصنات مِن النساء إِالَّ ما ملَكَ
حصِنِني غَير وأُ الِكُم موتَغُواْ بِأَمأَن تَب لِكُم حِلَّ لَكُم ما وراء ذَ

                                                                                                                                                          }24{...مسافِحِني

      2طق

شرِكُواْ بِهِ شيئاً وبِالْوالِدينِ إِحساناً وبِذِي ( .112 واعبدواْ اللّه والَ تُ
جار بِ  ذِي ِالْقُربى والْيتَامى والْمساكِنيِ والْ نج جارِ الْ الْقُربى والْ

بِ بِاجلَنبِ وابنِ ب من  وما ملَالالسبِيلِ والصاحِ ت أَيمانُكُم إِن اللّه الَ يحِ كَ
خْتَاالً  م خُوراكَان خَلُون ويأْمرون الناس }36{الًفَ بي الَّذِين

خْل 37{..بِالْب{                         

  
  
  
  

  2 طق1طق

ع وانُظرنَا لَكَانو ولَ(... .113 ماسا ونأَطَعا ونمِعقَالُواْ س مأَنَّه مراً لَّهيخ 
ومالأَقْوإِالَّ قَلِيال ونمِنؤي فَال بِكُفْرِهِم اللّه مهنلَكِن لَّع46{ و{                                                                                                                                               

   2ق ط1طق

114. )اسالن تُونؤذاً الَّ ي إِ أَم } 53{الًنَقِريا أَم لَهم نَصِيب من الْملْكِ فَ
 اهِيمرا آلَ إِبنآتَي ضْلِهِ فَقَد يحسدون الناس علَى ما آتَاهم اللّه مِن فَ

              }54{الْكِتَاب والْحِكْمةَ وآتَيناهم ملْكاً عظِيماً

   2 طق1طق

واْ األَمانَاتِ إِلَى( .115 أَن تُؤد كُمرأْمي اللّه ا إِنلِهتُم الأَهكَمذَا ح  وإِ
 اللّه إِن ظُكُم بِهِ  بين الناسِ أَن تَحكُمواْ بِالْعدلِ إِن اللّه نِعِما يعِ

رياً                                   }58{كَان سمِيعاً بصِ

   2 طق1طق

116. )رج ا شوكَ فِيمم جِدواْ البينهم فَال وربك الَ يؤمِنون حتَّى يحكِّ الَ ي ثُم 
مواْ تَسلِيماً ت ويسلِّ ا قَضَيمجاً مرح 65{فِي أَنفُسِهِم{                                                                      

                2طق
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اخرجواْ مِن دِيارِكُم ما وأَنَّا كَتَبنا علَيهِم أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسكُم أَو ولَ( .117
شد أَنَّهم فَوفَعلُوه إِالَّ قَلِيلٌ منهم ولَ أَ و مراً لَّهيخ بِهِ لَكَان ظُونوعا يلُواْ مع

آتَيناهم من لَّدنَّـا أَجراً }66{الًتَثْبِيتا ذاً لَّ ولَهديناهم } 67{العظِيماًوإِ
ستَقِيماً اطاً م68{ صِر{                                                                                                                                          

   2 طق1طق

خِذُواْ (.. .118 ث وجدتَّموهم والَ تَتَّ يح ماقْتُلُوهو مخُذُوه إِن تَولَّواْ فَ  فَ
م وبينهم إِالَّ الَّذِين يصِلُون إِلَى قَومٍ بينكُ} 89{النَصِرياً مِنهم ولِياً والَ

آؤوكُم حصِرت صدورهم أَن يقَاتِلُوكُم أَوميثَاقٌ أَ لَوجو مهمقَاتِلُواْ قَووي اء اللّهش
 كُماْ إِلَيأَلْقَوو قَاتِلُوكُمي فَلَم لُوكُمتَزإِنِ اع   فَما جعلَالالسلَملَسلَّطَهم علَيكُم فَلَقَاتَلُوكُم فَ

بِيالس هِملَيع لَكُم 90{اللّه{             

               2 طق1طق

جاهِدِين علَى الْقَاعِدِين أَجراً (... .119 الْم فَضَّلَ اللّهو 
غَفُوراً}95{الًظِيماع اللّه كَانةً ومحرو ةغْفِرمو هناتٍ مجرحِيماً در 

}96{.. أْوم لَـئِكفَأُو اءتسو منهج مصِريااهالًم}إِالَّ }97 
فِنيتَضْعسالَ  الْمو مِن الرجالِ والنساء والْوِلْدانِ الَ يستَطِيعون حِيلَةً 
بِيالس ونتَده98{ي{                

   2 طق1طق

120. ...)ونتَدهالَ يو  بِيال98{ الس{ ى اللّهسع لَـئِكأَنفَأُو  
        }99{..عنهم ويعفُ

  2طق

121. ..) آئِنِني خَ واستَغْفِرِ اللّه } 105{ الخصِيماً والَ تَكُن لِّلْ
..}106{                  

   2 طق1طق

إِن يدعون مِن دونِهِ إِالَّ إِنَاثاً وإِن يدعون إِالَّ (  .122
خِذَن مِن عِبادِكَ نَصِيباًلَّعنه اللّه و} 117{الًمرِيداشيطَاناً   قَالَ لَأَتَّ
آلمرنَّهم } 118{المفْروضاً و مهنينألُمو مهألُضِلَّن119{..و{            

  2 طق1طق

123. ) هنلَّعوضاًم اللّهفْرادِكَ نَصِيباً معِب مِن خِذَن   طدع طدت1طق          }118{ وقَالَ لَأَتَّ

124. ..)زج وءاً يلْ سمعن يالَ الِبِه  ماً ولِيونِ اللّهِ ومِن د لَه جِد الَ ي2 طق1طق و  
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رياً                }123{ نَصِ

125. ) فْتِيكُمي اء قُلِ اللّهسفِي الن تَفْتُونَكسيوالفِيهِن كُملَيتْلَى عا يمو 
ب لَهن   الَّالتِي الَ تُؤتُونَهن مافِي الْكِتَابِ فِي يتَامى النساء كُتِ

 مِن فِنيتَْضعسالْمو نوهأَن تَنكِح ونغَبتَرانِوالالْوِلْد 
طِ ى بِالْقِستَامواْ لِلْيأَن تَقُوم127{..و{        

   2 طق1طق

شرِ الْمنافِقِني بِأَن لَهم عذَاباً(  .126 الَّ} 138{الًأَلِيما ب ذِين
 تَغُونبي خِذُون الْكَافِرِين أَولِياء مِن دونِ الْمؤمِنِني أَ يتَّ

إِن العِزة لِلّهِ جمِيعاً                       }139{عِندهم الْعِزة فَ

   2 طق1طق

127. ...) منهفِي ج الْكَافِرِينو افِقِنينالْم ع  إِن اللّه جامِ
إِن كَان لَكُم فَتْح } 140{الجمِيعاً الَّذِين يتَربصون بِكُم فَ

لِلْكَافِرِين إِن كَانو كُمعنَكُن م اللّهِ قَالُواْ أَلَم نم النَصِيب قَالُواْ أَلَم 
 مِنِنيؤالْم نكُم معننَمو كُملَيذْ ع خَادِعون اللّه .....نَستَحوِ ي

هادِووواْ خةِ قَامالواْ إِلَى الصذَا قَام  يرآؤون الناس والَ الكُسالَىعهم وإِ
إِالَّ قَلِيال اللّه ونذْكُر142{ ي{                                         

              2 طق1طق

 تَجِد إِن الْمنافِقِني فِي الدركِ األَسفَلِ مِن النارِ ولَن( .128
 م145{النَصِرياًلَه { مهواْ ِدينلَصأَخواْ بِاللّهِ ومتَصاعواْ ولَحأَصواْ وتَاب إِالَّ الَّذِين
                                                             }146{...لِلّهِ 

   2 طق1طق

129. )لِهِ وسربِاللّهِ و ونكْفُري الَّذِين قُواْ إِنفَرأَن ي ونرِيدي
ضٍ عبِب نَكْفُرضٍ وعبِب مِننُؤ يقُولُونلِهِ وسراللّهِ و نيأَن  ب ونرِيديو

َذلِك نيخِذُواْ ب أُولَـئِك هم الْكَافِرون حقّاً } 150{ال سبِيال يتَّ
                                                             }151{وأَعتَدنَا لِلْكَافِرِين عذَاباً مهِيناً

  طدع   2 طق1طق

130. ).... ِاللّهِ و نيقُواْ بفَرأَن ي ونرِيديلِهِ وسالر  يقُولُونو
                                                                                                                                            }150{....نُؤمِن بِبعضٍ

  2طق
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131. ...)     نَكْفُـرضٍ وعبِـب مِننُـؤ يقُولُونضٍ  و عـب ويرِيـدون أَن   البِ
خِذُواْ    }150 {...يتَّ

   2 طق1طق

ا وقَولِهِم إِنَّ} 156{العظِيماًوبِكُفْرِهِم وقَولِهِم علَى مريم بهتَاناً ( .132
 ميرم نى ابعِيس سِيحا الْمقَتَلْن.....ا قَتَلُوهمقِيناًو157{ال ي { هفَعل رب
                                       }158{اللّه إِلَيهِ وكَان اللّه عزِيزاً حكِيماً

  2 طق1طق

133. )هِملَيا عنمرواْ حاده الَّذِين نفَبِظُلْمٍ م هِمدبِصو ملَه ت  طَيباتٍ أُحِلَّ
عنه وأَكْلِهِم أَموالَ  وأَخذِهِم الربا وقَد نُهواْ }160{ الكَثِرياًعن سبِيلِ اللّهِ 

                                  }161{...الناسِ بِالْباطِلِ 

  2 طق1طق

ظَلَمو( .134 واْ وكَفَر الَّذِين إِن مهدِيهالَ لِيو ملَه غْفِرلِي كُنِ اللّهي اْ لَم
إِالَّ طَرِيق جهنم خالِدِين فِيها أَبداً وكَان ذَلِك علَى } 168{الطَرِيقاً

رياً                                 }169{اللّهِ يسِ

  2 طق1طق

تَقُ( ... .135 آمِنواْ بِاللّهِ ورسلِهِ والَ  ثَةٌ انتَهواْ خيراً لَّكُم إِنَّما اللّه إِلَـه واحِد  فَ ولُواْ ثَال
 لَه كُونأَن ي انَهحبسلَدضِ م  و ا فِي األَرمات واوما فِي السم لَّه 

كِيالكَفَى بِاللّهِ و171{و{     

 طدت 2طق 1طق
  طدع

ةٌوالَ تَقُولُواْ (..... .136 ثَ واْ م ثَالانتَهراً لَّكُمي1طق          }171 {..... خ  

بهم عذَاباً (.... .137  والَ ال أَليماً وأَما الَّذِين استَنكَفُواْ واستَكْبرواْ فَيعذِّ
رياً جِدون لَهم من دونِ اللّهِ ولِياً والَ نَصِ 173{ ي{                                                       

  2 طق1طق

138. ) هنةٍ ممحفِي ر مخِلُهديواْ بِهِ فَسمتَصاعواْ بِاللّهِ ونآم ا الَّذِينفَأَم
ستَقِيماً  ويهدِيهِم إِلَيهِ صِراطاًالفَضْلٍَو 175{ م{                

  2 طق1طق

           المائدة
آن قَومٍ أَن    ( .... .139 نش كُمنرِمج الَ يجِدِ      و ـسـنِ الْمع وكُم ـدص

ثْـمِ        م  تَعتَدواْ الْحرامِ أَن  ى والَ تَعـاونُواْ علَـى اإلِ التَّقْوو رب وتَعاونُواْ علَى الْ
ــدِ  ش ــه ــه إِن اللّ ــواْ اللّ ــةُ }2{يد الْعِقَــابِوالْعــدوانِ واتَّقُ ــيكُم الْميتَ ــت علَ مرح

طدت 2 طق1طق
  طدع
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خِنزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيرِ اللّهِ بِهِ     خْمـصةٍ     ......والْدم ولَحم الْ فِـي م ـنِ اضْـطُرفَم
جانِفٍ ثْمٍغَير متَ إِن اللّه غَفُور رحِيم ال  لِّإِ                                                                                                  }3{فَ

140. )      قُلْ أُحِلَّ لَكُم ماذَا أُحِلَّ لَهم أَلُونَكسياتبحِ     الالطَّي جـوارِ  ومـا علَّمـتُم مـن الْ
كَلِّبِني4{...م{   

   طدت طدع 1طق

ــ ( .141 ــهِ علَ ــةَ اللّ مواْ نِعــر ــمواذْكُ ــه الَّــذِي واثَقَكُ ــهِيكُم ومِيثَاقَ ــمِعنا ال بِ س ــتُم ذْ قُلْ  إِ
دورِ بِذَاتِ الص لِيمع اللّه إِن اتَّقُواْ اللّها ونأَطَع7{ و{      

  2 طق1طق

 لَهـــم مغْفِـــرة وأَجـــر   الالـــصالِحاتِوعـــد اللّـــه الَّـــذِين آمنـــواْ وعمِلُـــواْ     ( .142
ظِيم9{ع{         

  طدت طدع 1طق

143.  ) الْكَلِم فُونرحةً يقَاسِي مها قُلُوبلْنعجو ماهلَعن ميثَاقَها نَقِْضهِم مفَبِم
آئِنةٍ منهم إِالَّ قَلِيال المواضِعِهِعن  خ لَىع ع رواْ بِهِ والَ تَزالُ تَطَّلِ  ونَسواْ حظّاً مما ذُكِّ

نم م13{.... ه{     

  طدت 2طق1طق

144. ) خْفُون رياً مما كُنتُم تُ يا أَهلَ الْكِتَابِ قَد جاءكُم رسولُنا يبين لَكُم كَثِ
يعفُ الْكِتَابِ و ومِن كِتَابو اللّهِ نُور ناءكُم مج ريٍ قَد  مبِنيعن كَثِ

                                                              }15{ال

  2طق1طق

ْخرِجهم منِ ( .145 يمِ واللَ السبس انَهرِضْو ع نِ اتَّبم دِي بِهِ اللّههي
إِذْنِهِالظُّلُماتِ إِلَى النورِ  ستَقِيمٍالبِ اطٍ مإِلَى صِر دِيهِمهي16{ و{                                                  

  2طق

إِنَّها محرمةٌ   ( .146 ـيهِم عقَالَ فَ ةً   أَربعِـني ΅ لَ ـن ضِ   ΅ س فِـي األَر ـونتِيهي 
مِ الْفَاسِقِنيلَى الْقَوع تَأْس 26{ فَال{   

  طدت طدع 1طق

ذْ قَربا قُربانـاً فَتُقُبـلَ مِـن أَحـدِهِما      م بِالْحق ابني آدم  واتْلُ علَيهِم نَبأَ  ( . 147  إِ
تَّقِنيالْم مِن لُ اللّهتَقَبا يقَالَ إِنَّم كرِ قَالَ لَأَقْتُلَناآلخ لْ مِنتَقَبي لَم27{و{                                      

  2 طق1طق

148. )   اللّه ث عأَخِيـهِ         فَب ءةـوارِي سـوي ـفكَي ـهرِيضِ لِي فِي األَر ث حباباً يغُر
جزت أَن أَكُون مِثْلَ هــذَا الْغُـرابِ فَـأُوارِي سـوءة أَخِـي               لَتَا أَعيا وقَالَ ي

  مِــن حــبفَأَص ــادِمِني ــلِ   } 31{΅النأَج مِــن لِــك  كَتَبنــا علَــى   ΅ذَ

  1طق
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ضِ فَكَأَنَّمـا قَتَـلَ     ولَ أَنَّه من قَتَلَ نَفْـساً بِغَيـرِ نَفْـسٍ أَ    بنِي إِسرائِي  ادٍ فِـي األَرفَـس
   }32{...الناس جمِيعاً 

149. ...)  ــذَابةِ عــر ــي اآلخِ ــم فِ لَها ونْيــي الــد ــم خِــزي فِ لَه ــيم  العظِ

}33 {    واْ علِ أَن تَقْـدِرواْ مِن قَبتَاب إِالَّ الَّذِين    اللّـه واْ أَنلَمفَـاع هِملَـي
حِيمر 34{غَفُور{                                                                          

  2 طق1طق

150. )         فِـي الْكُفْـرِ مِـن ونارِعـسي الَّذِين نكزحولُ الَ يسا الرها أَيي
ــأَفْواهِ    ــوبهم هِم ولَـم تُـؤمِن  الَّـذِين قَـالُواْ آمنـا بِ ــادواْ ومِـن الَّـذِين   ΅ قُلُ  ΅ هِ

   ــم ــأْتُوكَ يحرفُــون الْكَلِ ي ــم ــرِين لَ مٍ آخــو ــماعون لِقَ ــذِبِ س ــماعون لِلْكَ س
                                             }41{....مِن بعدِ مواضِعِهِ 

   طدع،طدت 

151. ....) .اعــم ــومٍ  ســ ــرِينون لِقَــ ــ الآخ  فُــــونرحــأْتُوكَ ي ــم يــ  لَــ
41{.....الْكَلِم{   

     2 طق1طق

152. )    فْسالن ا أَنفِيه هِملَيا عنكَتَبسِ و  والْعين بِـالْعينِ واألَنـف   البِالنفْ
     نالسذُنِ و ذُن بِاألُ جـروح قِـصاص    البِالسنبِاألَنفِ واألُ فَمـن   والْ

قَ بِهِ فَهدوتَص لَّه ة45{...كَفَّار{                                             

  1طق

153. ....)  ــور ى ونُ ــد ــلَ فِيــهِ ه ــاه اإلِجنِي نآتَيــهِ     و يدي نــي ــا ب م ــصدقاً لِّ مو
ى وموعِظَةً    دهاةِ ورالتَّو مِن تَّقِنيلْم  أَهلُ اإلِجنِيلِ بِمـا    ولْيحكُم} 46{اللِّ

الْفَاسِقُون مه لَـئِكفَأُو لَ اللّها أَنزكُم بِمحي ن لَّممفِيهِ و لَ اللّه47{أَنز{            

  2طق

154. ....)   ـهِ مِـنيدي نيا بم ى وموعَِظـةً   الالتَّـوراةِ   ومصدقاً لِّ ـدهو 
تَّقِني46{لِّلْم{                 

   طدع

ى و(.... .155 ــد اإلِجنِيــلَ فِيــهِ ه ــاه نآتَيو ــور نُ ــهِ الَ يدي نــيــا بم  ومــصدقاً لِّ
   }46{....مِن التَّوراةِ 

  2طق 1طق

156. ....) اءكَ مِنا جمع ماءهوأَه ع  فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللّه والَ تَتَّبِ
ق لِكُلٍّ جعلْنا مِ اجاًالْحهمِنةً وعشِر نكُم... كُمجِعرم اتِ إِلَى ارتَبِقُوا اخلَيفَاس 

  2 طق1طق
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خْتَلِفُون جمِيعاً فَينبئُكُم بِما كُنتُم فِيهِ وأَنِ احكُم بينهم بِما } 48{ التَ
عن بوكَ عفْتِنأَن ي مهذَراحو ماءهوأَه ع ضِ ما أَنزلَ اللّه أَنزلَ اللّه والَ تَتَّبِ

ك49{...إِلَي{                      
ى ( .157 ارصالنو ودهخِذُواْ الْي  بعُضهم م أَولِياءيا أَيها الَّذِين آمنواْ الَ تَتَّ

إِنَّه مِنهم إِن اللّه الَ يهدِي  الْقَوم أَولِياء بعضٍ ومن يتَولَّهم منكُم فَ
51{الظَّالِمِني{                                                                             

طدت 2 طق1طق
       طدع

158. ) دهواْ بِاللّهِ جمأَقْس الء الَّذِينـؤواْ أَهنآم قُولُ الَّذِينيوانِهِممالأَي  مإِنَّه
مأَع ت                                                                                                                               }53{ الُهم فَأَصبحواْ خاسِرِينلَمعكُم حبِطَ

طدت 2 طق1طق
       طدع

159. )نآم ا إِالَّ أَنمِن ونلْ تَنقِملَ الْكِتَابِ ها أَها قُلْ ينا أُنزِلَ إِلَيما بِاللّهِ و
                                                                                                                          }59{  وأَن أَكْثَركُم فَاسِقُونالقَبلُوما أُنزِلَ مِن 

  2 طق1طق

160. )دي ودهتِ الْي ت أَيدِيهِم ولُعِنواْ بِما قَالُواْ بلْ يداهوقَالَ   اللّهِ مغْلُولَةٌ غُلَّ
رياً منهم ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك المبسوطَتَانِ شاء ولَيزِيدن كَثِ ي فكَي ق  ينفِ

اء إِلَى يومِ الْقِيامةِ كُلَّما أَوقَدواْ نَاراً لِّلْحربِ طُغْياناً وكُفْراً وأَلْقَينا بينهم الْعداوة والْبغْضَ
ضِ فَساداًالاللّه أَطْفَأَها فِي األَر نوعسيو  ب  واللّه الَ يحِ

فْسِدِين64{الْم{   

  2طق 1طق

ت أَيدِيهِم ولُعِنواْ بِما(... .161 بلْ يداه  م  قَالُواْ غُلَّ
     }64{..مبسوطَتَانِ

 طدت 2طق1طق
  طدع

ى (... .162 وا الَ تَهولٌ بِمسر ماءها جكُلَّم مهفَرِيقاً الأَنْفُسواْ وفَرِيقاً كَذَّب 
قْتُلُون70{ي{           

            2 طق1طق

163. )ث ةٍلَّقَد كَفَر الَّذِين قَالُواْ إِن اللّه َثالِ ثَ إِلَـهٍ إِالَّم  ثَال ا مِنمو  إِلَـه 
 ذَابع مهواْ مِنكَفَر الَّذِين نسملَي قُولُونا يمواْ عنتَهي إِن لَّمو احِدو

73{أَلِيم{                                     

طدت  2 طق1طق
  طدع

ى أَعينهم تَفِيض مِن ا( .164 ولِ تَرسا أُنزِلَ إِلَى الرواْ ممِعذَا س عِ وإِ م2طقلد  
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 فُواْ مِنرا عمِمقالالْحاهِدِينالش ع ا منا فَاكْتُبنا آمنبر قُولُون83{ ي{                                                                             
165. ) اءنَا مِنا جمبِاللّهِ و مِنؤ ع أَن يدخِلَنا م ونَطْالالْحقوما لَنا الَ نُ

الِحِنيمِ الصالْقَو ع ا منب84{ ر{   
  طدع1طق

وما فِي (.... .166  َذلِك لِتَعلَمواْ أَن اللّه يعلَم ما فِي السماواتِ 
أَن اللّه شدِيد } 97{ وأَن اللّه بِكُلِّ شيءٍ علِيمالاألَرضِ اعلَمواْ 
                                                          }98{  اللّه غَفُور رحِيم وأَنالالْعِقَابِ

  2طق

وصِيلَةٍ والَ( .167 آئِبةٍ والَ  الَ سو ريةٍ   ولَـكِن الحامٍ ما جعلَ اللّه مِن بحِ
الَّذِين كَفَرواْ يفْتَرون علَى اللّهِ الْكَذِب وأَكْثَرهم الَ 

قِلُونع103{ي{                                                                        

طدت 2 طق1طق
  طدع

168. ) حِني توالْم كُمدأَح ضَرذَا ح يِا أَيها الَّذِين آمنواْ شهادة بينِكُم إِ
 غَيرِكُم إِن أَنتُم ضَربتُم آخرانِ مِنوالْوصِيةِ اثْنانِ ذَوا عدلٍ منكُم أَ

ضِ فَأَصابتْكُم مصِيبةُ الْموتِ تَحبِسونَهما مِن بعدِ الصالةِ  فِي األَر
شتَرِي بِهِ ثَمناً ولَ  والَ القُربىكَان ذَا وفَيقْسِمانِ بِاللّهِ إِنِ ارتَبتُم الَ نَ

        }106{ ذاً لَّمِن اآلثِمِنينَكْتُم شهادة اللّهِ إِنَّا إِ

طدت 2طق1طق
  طدع

ذْ قَالَ اللّه يا عِيسى ابن مريم اذْكُر نِعمتِي علَيك وعلَى( .169  إِ
تِكالِدم و  الكَهدِ وهفِي الْم اسالن سِ تُكَلِّموحِ الْقُدبِر دتُّكذْ أَي                          }110{....إِ

  2طق1طق

     األنعام                   

ى قُـل الَّ أَشـهد قُـلْ          (... .170 ـرـةً أُخاللّهِ آلِه ع م أَن وندهش  أَئِنكُم لَتَ
ا ها وإِنَّممم رِيءإِنَّنِي بو احِدو إِلَـهرِكُون19{ م تُش{                                                                                                                                                                    

   2طق

171. )       رِفُـونعـا يكَم رِفُونَـهعي الْكِتَاب ماهنآتَي الَّذِين  مـاءهنب ذِين  الَّـ م أَ
     }20{ أَنفُسهم فَهم الَ يؤمِنون خسِرواْ

 طدت 2طق1طق
   طدع

ذَا جـاءتْهم الـساعةُ بغْتَـةً               ( .172 قَد خـسِر الَّـذِين كَـذَّبواْ بِلِقَـاء اللّـهِ حتَّـى إِ
ــا     طْنــا فَر لَــى ما عتَنرــس ــا ح ــالُواْ ي ــاقَ ــ  الفِيه هزَار أَو ــون ــم يحمِلُ هلَــى وع م

  2طق1طق
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ونزِرا ياء مأَالَ س ورِهِم31{ُظه{                                                    
173. )   الَّـذِين ِجيب  والْمـوتَى يبعـثُهم اللّـه ثُـم إِلَيـهِ      م يـسمعون  إِنَّما يستَ

ونعجر36{ي{    
   طدت طدع1طق

شرواْ إِلَى      وأَنذِر بِهِ الَّذِي  ( .174 حأَن ي خَافُون ي نهِمب ـم   الرلَه سلَـي 
تَّقُوني ملَّهلَّع فِيعالَ شو لِيونِهِ ون د51{ م{                                                                           

طدع                                                      

175. )   ــم ــب ربكُ ــيكُم كَتَ ــالم علَ ــا فَقُــلْ س اتِنآي ــذِين يؤمِنــون بِ ذَا جــاءكَ الَّ وإِ
ةَعلَى نَفْـسِهِ    محـوءاً      الالرس مِـلَ مِـنكُمـن عم ـدِهِ       أَنَّـهعمِـن ب تَـاب الَـةٍ ثُـمهج بِ

حِيمر غَفُور فَأَنَّه لَحأَص54{و{                                                       

  2طق1طق

قُلْ إِنِّي نُهِيت أَن أَعبد الَّذِين تَدعون مِن دونِ ( .176
 ع وما أَنَاْ مِن الْمهتَدِين قَد ضَلَالأَهواءكُماللّهِ قُل الَّ أَتَّبِ ذاً  ت إِ                                                                                 } 56{لْ

طدت  2طق1طق
  طدع

177. ....)  ى اللّـــهِ ه ـــده وقُـــلْ إِن    بلِـــر لِمـــسنَـــا لِنأُمِرو ى ـــدالْه
ــــالَمِني ــــواْ  } 71{م الْعأَقِيم أَنو  هو اتَّقُــــوهو الةــــهِ   والــــصإِلَي الَّــــذِي
ونرش 72{تُح{                                           

  2طق1طق

خَافُون أَنَّكُم أَشركْتُم بِاللّـهِ مـا لَـم ينـزلْ بِـهِ           ( .178 وكَيف أَخاف ما أَشركْتُم والَ تَ
ــرِيقَ  ــأَي الْفَ ــلْطَاناً فَ س كُمــي ــتُم علَ ــاألَمنِ إِن كُن ــق بِ نِ أَحي ــون لَمتَع 

ميــانَهم بِظُلْــمٍ أُولَـــئِك لَهــم األَمــن وهــم          } 81{م الَّــذِين آمنــواْ ولَــم يلْبِــسواْ إِ
ونتَده 82{ م{      

  2طق1طق

ومِن ووهبنا لَه إِسحاقَ ويعقُوب كُال هدينا ونُوحاً هدينا مِ( .179 ن قَبلُ 
فوسيو وب أَيو انملَيسو وداوتِهِ ديذُر  كَذَلِكو ونارهى ووسمو

جزِي  وزَكَرِيا ويحيى وعِيسى وإِلْياس كُلٌّ }84{ال الْمحسِنِنينَ
نم الِحِنيكُ} 85{ الالص لُوطاً وو ونُسيو ع سالْياعِيلَ ومإِسا وفضَّلْن ال
ُذرياتِهِم وإِخوانِهِم واجتَبيناهم } 86{ال الْعالَمِني علَى و ائِهِمآب مِنو

ستَقِيمٍ اطٍ مإِلَى صِر ماهنيده87{و{                  

  2طق1طق
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ــوراً    (... .180 ــهِ موســـى نُـ ــاء بِـ ــاب الَّـــذِي جـ ــزلَ الْكِتَـ ــلْ مـــن أَنـ  قُـ
دهـواْ              ولَمتَع ـا لَـمـتُم مم رياً وعلِّ خْفُـون كَـثِ جعلُونَه قَـراطِيس تُبـدونَها وتُ ى لِّلناسِ تَ

                              }91{ ثُم ذَرهم فِي خوِضهِم يلْعبونالاللّه أَنتُم والَ آباؤكُم قُلِ

  2طق1طق

181. )ق  اللَّيلَ سكَناً والشمس والْقَمر حسباناً ذَلِك تَقْدِير  وجعلَالاِإلصباحِ فَالِ
                                          }96{الْعزِيزِ الْعلِيمِ

  2طق

وأَقْسمواْ بِاللّهِ جهد أَيمانِهِم لَئِن جاءتْهم آيةٌ لَّيؤمِنن بِها قُلْ إِنَّما ( .182
ؤمِنون الْيشعِركُم ند اللّهِ ومااآليات عِ الَ ي اءتذَا ج                                                         } 109{أَنَّها إِ

  1طق

ذَا جاءتْهم آيةٌ قَالُواْ لَن نُّؤمِن حتَّى نُؤتَى مِثْلَ ما ( .183 وإِ
جعلُ رِسالَتَه سيصِيب الَّذِين أَجرمواْ اللّه أَعلَم ح  ماللّهِ أُوتِي رسلُ ي ث ي

ونكُرما كَانُواْ يبِم دِيدش ذَابعاللّهِ و عِند غَار124{ص{     

  طدت طدع

184 . ) وندا تُوعم الآلتٍإِنجِزِين عا أَنتُم بِمم2طق                                  }134{ و  

ف قُلْ يا قَومِ( .185 وامِلٌ فَسإِنِّي ع كَانَتِكُملَى ملُواْ عماع ونلَمالتَع 
ونالظَّالِم فْلِحالَ ي ارِ إِنَّهةُ الداقِبع لَه ن تَكُون135{ م{                                                          

  2طق1طق

186. )هوو عرالزخْلَ و الناتٍ ووشرعم رغَيو الَّذِي أَنشأَ جناتٍ معروشاتٍ 
... ب ومِن األَنْعامِ حمولَةً } 141{الالْمسرِفِنيوالَ تُسرِفُواْ إِنَّه الَ يحِ

واْ ختَتَّبِع زَقَكُم اللّه والَ  ا رشاً كُلُواْ مِمفَرو لَكُم طَانِ إِنَّهياتِ الشطُو
دوعبِنيةَ} 142{المانِيثَم  مِننِ ويالضَّأْنِ اثْن ناجٍ مزْو أَ

 امحهِ أَرلَيع ت الْمعزِ اثْنينِ قُلْ آلذَّكَرينِ حرم أَمِ األُنثَيينِ أَما اشتَملَ
ومِن اإلِبلِ }143{الصادِقِنينتُم إِن كُ األُنثَيينِ نَبؤونِي بِعِلْمٍ

                                                         }144{...اثْنينِ ومِن الْبقَرِ اثْنينِ 

  2طق1طق

187. .....)لَّكُماكُم بِهِ لَعصو فُواْ َذلِكُمدِ اللّهِ أَوهبِعو  
ونـذَا } 152{التَذَكَّره أَنواْ والَ تَتَّبِعو وهتَقِيماً فَاتَّبِعساطِي مصِر

تَتَّقُون لَّكُماكُم بِهِ لَعصو بِيلِهِ ذَلِكُمن سع قَ بِكُملَ فَتَفَرب153{الس{                                    

  2طق1طق
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} 155{التُرحمون قُواْ لَعلَّكُموهـذَا كِتَاب أَنزلْناه مباركٌ فَاتَّبِعوه واتَّ( .188
آئِفَتَينِ مِن قَبلِنا وإِن كُنا  أَن تَقُولُواْ إِنَّما أُنزِلَ الْكِتَاب علَى طَ

تِهِماسن ِدرع ا وتَقُولُواْ لَوأَ} 156{اللَغَافِلِنيلَكُن ا الْكِتَابنلَيأَنَّا أُنزِلَ ع
 مهى مِن د157{....أَه{                                                                                                                                

  2طق1طق

189. ) باتِي لِلّهِ رممو اييحمكِي ونُسي و قُلْ إِن صالتِ
الَمِني162{ال الْع {أُمِر بِذَلِكو لَه رِيكالَ شلِمِنيسلُ الْمأَنَاْ أَوو ت 

}163{                                                        

  2طق1طق

    األعراف        
190. ) أَلَنسلَنو هِمسِلَ إِلَيأُر الَّذِين أَلَنسفَلَن

لِنيسرآئِ} 6{الالْم وما كُنا غَ   }7{بِنيفَلَنقُصن علَيهِم بِعِلْمٍ 
  2طق1طق

191. )     اطَكصِـر ملَه ندتَنِي ألَقْعيا أَغْوقَالَ فَبِم تَقِيمـس16{ال الْم {  ثُـم
           آئِلِهِم ـمـن شعو ـانِهِممأَي ـنعو لْفِهِمخ مِنو دِيهِمنِ أَيين بم مهنآلتِي

اكِرِينش مهأَكْثَر جِد                         }17{والَ تَ

  2طق1طق

192. )     ـا لَمِـنـي لَكُم فَـدالَّهما  } 21{الالناصِـحِني وقَاسمهما إِنِّ
خْـصِفَانِ علَيهِمـا مِـن                طَفِقَـا يا وماتُهءـوـا سملَه تـدب ةرج ـا ذَاقَـا الـشورٍ فَلَمبِغُر

جنةِ                                                    }22{....ورقِ الْ

  2طق1طق

193. )          ثْـــم ش مـــا َظهــر مِنهــا ومــا بطَــن واإلِ قُــلْ إِنَّمــا حــرم ربــي الْفَــواحِ
شرِكُواْ بِاللّـهِ مـا لَـم ينـزلْ بِـهِ      الِالْحقوالْبغْي بِغَيرِ    طَاناً   وأَن تُ ـلْ أَن تَقُولُـواْ   ال سو

ونلَما الَ تَعلَى اللّهِ م33{ع{                           

          2طق

194. )   كُمــي ــنكُم يقُــصون علَ ــلٌ م سر كُمنــأْتِي ــا ي إِم مــي آد ــا بنِ ــاتِيي الآي 
نُونزحي مالَ هو هِملَيع ف وخ فَال لَحأَصنِ اتَّقَى و35{ فَم {                                                      

طدت  2طق1طق
          طدع

ذَا جــاءتْهم رســلُنا   (.... .195 نَهم حتَّــى إِ ــو  قَــالُواْ أَيــن مــا كُنــتُم    اليتَوفَّ
ذَا     ....تَدعون مِن دونِ اللّهِ    ت أُمـةٌ لَّعنـت أُختَهـا حتَّـى إِ   كُلَّما دخلَ

  2طق1طق
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 قَالَـت أُخـراهم ألُوالَهـم ربنـا هــؤالء أََضـلُّونَا فَـآتِهِم عـذَاباً ِضــعفاً         المِيعـاً ج اداركُـواْ فِيهـا  
                                                                                                                                         } 38{..من النارِ 

ــةُ اللّـــــهِ علَـــــى     ( ... .196 ن بيـــــنهم أَن لَّعنـــ ذِّ ـــــؤم ذَّن ــأَ  فَـــ
جـاً         } 44{الالظَّالِمِنيـا عِوغُونَهبيبِيلِ اللّـهِ ون سع ون دصي الَّذِين

ونةِ كَافِرم بِاآلخِره45{و{                                                           

  2طق1طق

ت أَبصارهم تِلْقَاء أَصـحابِ      ( . 197 ذَا صرِفَ جعلْنـا مـع الْقَـومِ      الالنـارِ وإِ  قَـالُواْ ربنـا الَ تَ
47{الظَّالِمِني {  

  1طق

} 50{الالْكَافِرِين  قَالُواْ إِن اللّه حرمهما علَى(... .198
خَذُواْ ِدينهم لَ هواً ولَعِباً وَغرتْهم الْحياة الدنْيا فَالْيوم نَنساهم كَما نَسواْ لِقَاء الَّذِين اتَّ

 مِهِموـذَاياله وندحج ا ياتِنآي                                          }51{وما كَانُواْ بِ

  2طق1طق

ق السماواتِ( .199 ض فِي سِتَّةِ أَيامٍ ثُم إِن ربكُم اللّه الَّذِي خلَ األَرو 
 هطْلُبي ارهلَ النشِي اللَّي شِ يغْ رلَى الْعى ع تَوثِيثااسالًح رالْقَمو سمالشو 

خَّراتٍ بِأَمرِهِ  سم ومجالن54{...و{                      

  1طق

200. )    ماهأَخ ودإِلَى ثَمالِحاًوا  م صإِلَــهٍ     قَالَ ي ـنا لَكُـم مم واْ اللّهدبمِ اعقَو 
 هر73{... غَي{       

    2طق1طق

201 . )   ــم ــي دارِهِ ــبحواْ فِ ــةُ فَأَص ــذَتْهم الرجفَ ــفَأَخ ج91{ ΅ اثِمِني {
ــواْ غْني ــم ــعيباً كَــأَن لَّ واْ شكَــذَّب ــا الَّــذِين باً كَــا΅ فِيهيــع واْ شكَــذَّب الَّــذِين  ــم نُواْ ه

خَاسِرِين                                              }92{الْ

  1طق

202. ) بن رولٌ مسنِّي ر وقَالَ موسى يا فِرعون إِ
الَمِني104{الالْع { قَد ق لَى اللّهِ إِالَّ الْحلَى أَن الَّ أَقُولَ عع قِيقح

كُمبن رةٍ منيائِيلَجِئْتُكُم بِبرنِي إِسب عِيسِلْ م105{ فَأَر{                    

  1طق

203. ) احِرـذَا لَسه إِن نوعمِ فِرألُ مِن قَوقَالَ الْم
لِيم109{الع{ونراذَا تَأْمفَم ضِكُم أَر نكُم مخْرِج أَن ي رِيدي 

  2طق1طق
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}110 {                                                                                                                                        

ــه وأَخــــــــــاه وأَرسِــــــــــلْ فِــــــــــي الْمــــــــــدآئِنِ  ( .204 قَــــــــــالُواْ أَرجِــــــــ
ح111{الاشِرِين {ٍلِيماحِرٍ عأْتُوكَ بِكُلِّ سي }112{                                      

  2طق1طق

205.  )   ــــــا بِـــــــرِبنقَــــــالُواْ آم ــــــالَمِني ـــــــى } 121{الالْعوسم بر
وناره122{و{              

  2طق1طق

ــسحرنَا  ( . 206 ــةٍ لِّتَـ ــهِ مِـــن آيـ ــا بِـ ــا تَأْتِنـ ــالُواْ مهمـ ــاوقَـ ـ ال بِه  ــك ــا نَحـــن لَـ  فَمـ
مِنِنيؤ132{بِم{              

  1طق

 قَالَ رب أَرِنِي أَنظُر الُربه مهولَما جاء موسى لِمِيقَاتِنا وكَلَّ( .207
ك143{....إِلَي {                              

  2طق1طق

208. ) اروخ داً لَّهسج الج خَذَ قَوم موسى مِن بعدِهِ مِن حلِيهِم عِ واتَّ
 دِيهِمهالَ يو مهم خَذُوه م سبِيالأَلَم يرواْ أَنَّه الَ يكَلِّ                                                                                                      }148{وكَانُواْ ظَالِمِني    اتَّ

طدت  2طق1طق
  طدع

209. ) قَد ماْ أَنَّهأَورو دِيهِمي طَ فَي أَ واْولَما سقِ نا  قَالُواْ لَئِن لَّم يرحمالضَلُّ با رن
خَاسِرِين ع موسى }149{ ويغْفِر لَنا لَنكُونَن مِن الْ جا رلَمو

 انمِهِ غَضْبالًأَسِفاإِلَى قَو دِيعونِي مِن بلَفْتُما خمقَالَ بِئْس 
 كُمبر رأَم جِلْتُم 150{...أَع{                                                                                                      

  2طق1طق

 فَالَّذِين آمنواْ بِهِ وعزروه ونَصروه واتَّبعواْ النور الَّذِي أُنزِلَ....( .210
هعالمونفْلِحالْم مه لَـئِك157{  أُو{              

طدت 2طق1طق
  طدع

 الَّذِي لَه ملْك الجمِيعاًيها الناس إِنِّي رسولُ اللّهِ إِلَيكُم قُلْ يا أَ( .211
ضِ األَراتِ واوم158{...الس{     

  2طق

212. )ةاضِرح ت ي كَانَ ذْ يعدون م  الْبحرِواَسأَلْهم عنِ الْقَريةِ الَّتِ  إِ
 موي مِحيتَانُه ذْ تَأْتِيهِم تِ إِ بفِي الس كَذَلِك الَ تَأْتِيهِم بِتُونسي يوم الَ  عاً ورش تِهِمبس

قُونفْسا كَانُوا يم بِملُوه163{نَب{               

  2طق 1طق

213. .....) تِهِمبس موي مِحيتَانُه ذْ تَأْتِيهِم   طدعالَ يسبِتُون الَ   ويومالشرعاً إِ
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 163{....تَأْتِيهِم{                
214. .......) مويالَ وبِتُونسا كَانُوا ال يم بِملُوهنَب كَذَلِك الَ تَأْتِيهِم

قُونفْس163{ي{      
        طدت2طق 1طق

215. )تَعِظُون لِم مهنةٌ مأُم ت ذَ قَالَ بهم عذَاباً و اللّه مهلِكُهم أَالًقَوما وإِ معذِّ
                                                          }164{ لُواْ معذِرة إِلَى ربكُم ولَعلَّهم يتَّقُونشدِيداً قَا

طدت  2طق 1طق
  طدع

216. )       مهدــه أَشو مـتَهيُذر ـورِهِممِـن ُظه مــي آد ـك مِـن بنِ بـذَ رذْ أَخ وإِ
 بــر ت بِ ــس ــسِهِم أَلَ ــالُواْ علَــى أَنفُ ــهِدنَا ΅ بلَــىكُم قَ ــةِ   ΅ ش امالْقِي مــو ــواْ ي  أَن تَقُولُ

ذَا غَافِلِنيه نا ع172{إِنَّا كُن{                       

  طدت طدع  1طق

ــذَا  (...... .217 ــا عـــن هـ ــافِلِني إِنَّـــا كُنـ ــواْ وأَ} 172{الََغـ تَقُولُـ
   كُنلُ ونَا مِن قَباؤكَ آبرا أَشإِنَّم  طِلُـونبـلَ الْما فَعا بِملِكُنأَفَتُه دِهِمعن بةً ميا ذُر 

}173{                                                 

                                     2  طق1طق

ــ  ( .218 ــه مِ ــق اللّ ــا خلَ مضِ و األَراتِ واومــوتِ الــس ــي ملَكُ ــرواْ فِ ــم ينظُ ن أَولَ
ـــيالءٍش  فَبِـــأَي ــم ــرب أَجلُهـ  وأَن عـــسى أَن يكُـــون قَـــدِ اقْتَـ

ونمِنؤي هدعدِيثٍ ب185{ح{                                      

           2طق 1طق

219. )    ــادِي ـــهمـــن يـــضْلِلِ اللّـــه فَـــال هـ  ويـــذَرهم فِـــي طُغْيـــانِهِم   ال لَ
ونهمع186{ي{                        

  2طق

    األنفال       
220. )        ـــنفَرِيقـــاً م إِنو ق بِـــالْح تِـــكيمِـــن ب ـــك بر ـــكجرـــا أَخكَم

مِنِنيــؤ الْم ونــارِه ــين   } 5{اللَكَ ــا تَب م ــد عب ــق ــي الْح ــك فِ جاِدلُونَ ي
وننظُري مهتِ ووإِلَى الْم اقُونسا ي6{كَأَنَّم{                                       

  1طق

221. )  أَن ون د ــو ــم وتَ ــا لَكُ نِ أَنَّهــائِفَتِي ى الطَّ ــد إِح ــه ذْ يعِــدكُم اللّ وإِ
   ــر ــع دابِ ــق بِكَلِماتِــهِ ويقْطَ ــق احلَ ــه أَن يحِ ــم ويرِيــد اللّ ــشوكَةِ تَكُــون لَكُ ــر ذَاتِ ال غَي

لَلِ} 7{الالْكَافِرِيناطِلَ وطِلَ الْببيو ق الْح ق جرِمونويحِ الْم 8{كَرِه{    

  2طق 1طق
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خير لَّكُـم وإِن  وإِن تَستَفْتِحواْ فَقَد جاءكُم الْفَتْح وإِن تَنتَهواْ فَهـ         ( .222
ــرت وتَعــودواْ نَعــد ولَــن تُغْنِــي عــنكُم فِئَــتُكُم شــيئاً ولَــ        ه مــع   وأَن اللّــ الكَثُ

مِنِنيؤ19{الْم {                                      

  1طق

223. )   ــم دكُــ ــوالُكُم وأَوالَ ــا أَمــ ــواْ أَنَّمــ ــــةٌواعلَمــ ن ــر   الفِتْ ــده أَجــ ــه عِنــ  وأَن اللّــ
ظِيم28{ع{         

  2طق 1طق

ذَا تُتْلَى علَيهِم آياتُنا قَالُواْ قَد سمِعنا لَ        ( .224  إِن الهــذَا نَـشاء لَقُلْنـا مِثْـلَ    ووإِ
لِنياألو ري        }31{ هـذَا إِالَّ أَساطِ

  طدت طدع1طق

واْ عـن سـبِيلِ اللّـهِ           ( .225 دـصلِي مالَهـوأَم نفِقُونواْ يكَفَر الَّذِين إِن
ــ   ــون والَّ غْلَبي ــم ــسرة ثُ ح هِمــي ــم تَكُــون علَ ــسينفِقُونَها ثُ ــرواْ إِلَــى فَ ذِين كَفَ

منهج ونرشح36{الي {             خَبِيـث جعـلَ الْ يـبِ والطَّي مِـن خَبِيـث لِيمِيز اللّه الْ
     ــم ـــئِك هــ ــنم أُولَــ ــي جهــ ــه فِــ جعلَــ ــاً فَي ــه جمِيعــ ــضٍ فَيركُمــ ــضَه علَــــى بعــ بعــ

ونخَاسِر             }37{الْ

        2طق 1طق

واعلَمواْ أَنَّما غَنِمتُم من شيءٍ فَأَن لِلّهِ خمسه ولِلرسولِ ( .226
 إِن الالسبِيلِ ولِذِي الْقُربى والْيتَامى والْمساكِنيِ وابنِ

            }41{... كُنتُم آمنتُم بِاللّهِ وما أَنزلْنا علَى عبدِنَا يوم الْفُرقَان

  2طق 1طق

227. ) فَلَ مِنكُمأَس ب ى والركْ وةِ الْقُصودم بِالْعها ونْيةِ الدودذْ أَنتُم بِالْع إِ
يقْضِي اللّه أَمراً كَان   ولَـكِنالالْمِيعادِتَواعدتَّم الَختَلَفْتُم فِي وولَ لِّ

ةٍ ونين بع لَكه نم لِكهي ي عن بينةٍ مفْعوالً لِّ ح نى ميحي
مِيعلَس اللّه إِنو لِيم42{ع{                                             

  
  

 طدت 2 طق1طق
  طدع

228. .....) راً كَانأَم اللّه قْضِيي يهلِك من هلَك المفْعوالًلِّ  لِّ
         }42{......عن بينةٍ

  
           1طق

229. ......)مِيعلَس اللّه إِنو  لِيمفِي } 42{الع اللّه مرِيكَهذْ ي إِ
لَتَنازَعتُم فِي األَمرِ ولَـكِن اللّه سلَّم إِنَّه ومنامِك قَلِيال ولَ و ِشلْتُم رياً لَّفَ أَراكَهم كَثِ

  
  2طق 1طق
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ورِعد بِذَاتِ الص 43{لِيم{                                                               
ذْ يتَوفَّى الَّذِين وولَ( .230 ى إِ واْتَرالكَفَر  ونضْرِبآلئِكَةُ يالْم

ذُوقُواْ عذَاب الْحرِيقِ و مهاربد     }50{ وجوههم وأَ
طدت طدع      1طق

ت أَيدِيكُم وأَن اللّه لَيس بِظَالمٍ ( .231 ما قَدبِم بِيدَِذلِك2طق 1طق                                             }51{اللِّلْع  

آياتِ الالفِرعونكَدأْبِ آلِ ( .232 لّهِ  والَّذِين مِن قَبلِهِم كَفَرواْ بِ
                                                                                                                                  }52{ فَأَخذَهم اللّه بِذُنُوبِهِم إِن اللّه قَوِي شدِيد الْعِقَابِ

طدت  2طق 1طق
  طدع

م يك مغَيراً نِّعمةً أَنْعمها علَى قَومٍ حتَّى يغَيرواْ ما َذلِك بِأَن اللّه لَ( .233
البِأَنفُسِهِملِيمع مِيعس اللّه أَن53{ و{                

 طدت 2طق 1طق
  طدع

234. .......) مِيعس اللّه أَنو لِيم2طق 1طق                                                  }53{الع                                                                         

 والَّذِين مِن قَبلِهِم كَذَّبواْ بآياتِ ربهِم الفِرعونكَدأْبِ آلِ ( .235
كُلٌّ كَانُواْ ظَالِمِنيو ونعا آلَ فِرقْنأَغْرو م بِذُنُوبِهِماهلَكْن54{فَأَه {                                                     

 طدت 2طق 1طق
  طدع

جِزونال سبقُواْ والَ يحسبن الَّذِين كَفَرواْ( .236 عالَ ي م2طق                                            }59{ إِنَّه  

237. )اللّه كبسح إِن خْدعوكَ فَ واْ أَن يرِيدإِن يوكَ و هدأَي الَّذِي
رِهِ وصبِنمِنِنيؤ62{البِالْم { قُلُوبِهِم نيب أَلَّفو....}63{                                                                                                   

  2طق 1طق

يدِي( .238 من فِي أَ  الاألَسرىكُم من يا أَيها النبِي قُل لِّ
 غَفُور اللّهو لَكُم غْفِريو ا أُخِذَ مِنكُممراً ميخ تِكُمؤراً ييخ فِي قُلُوبِكُم لَمِ اللّهعإِن ي

حِيم70{ر {                                          

   2طق 1طق

239. .....) لَمواْ ونآم الَّذِينواْ واجِرهن اليتِهِم مي  ما لَكُم من والَ
 رصالن كُملَيينِ فَعفِي الد وكُمرتَنصإِنِ اسواْ واجِرهتَّى يءٍ حيش

ري    }72{إِالَّ علَى قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاقٌ واللّه بِما تَعملُون بصِ

  طدع

    التوبة       
جِزِي فِي األَر فَسِيحواْ( .240 عم رغَي واْ أَنَّكُملَماعرٍ وهةَ أَشعبالاللّهِضِ أَر 

خْزِي الْكَافِرِين م اللّه أَن2{و{     
 طدت 2طق 1طق

  طدع
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241. .....) نم رِيءب اللّه أَن رِكِنيشالالْم ولُهسرو 
فَه تُمإِن تُب شرِ خير لَّكُم وإِن تَولَّيتُم فَاعلَموفَ بجِزِي اللّهِ و عم رغَي واْ أَنَّكُم
              }3{بِعذَابٍ أَلِيمٍ الَّذِين كَفَرواْ

طدت   2طق1طق
  طدع

شرِ الَّذِين كَفَرواْ(...... .242 بذَابٍ  و3{الأَلِيمٍ بِع{ إِالَّ الَّذِين
ندتُّم ماهئ عيش وكُمنقُصي لَم ثُم رِكِنيش واْ الْمداً فَأَتِمأَح كُملَيواْ عظَاهِري لَماً و

تَّقِنيالْم ب        }4{ إِلَيهِم عهدهم إِلَى مدتِهِم إِن اللّه يحِ

  2طق1طق

طَعنواْ فِي دِينِكُم فَقَاتِلُواْ ( .243 و دِهِمهدِ ععن بم مانَهمإِن نَّكَثُواْ أَيو
                                                                                                                                } 12{  إِنَّهم الَ أَيمان لَهم لَعلَّهم ينتَهونالرِالْكُفْأَئِمةَ 

  2طق1طق

خـْ     ( .244 يو دِيكُمبِأَي اللّه مهب  زِهِم وينـصركُم علَـيهِم ويـشفِ صـدور قَـومٍ       قَاتِلُوهم يعذِّ
مِنِنيؤ14{الم {      اللّـهو اءـشن يلَى مع اللّه تُوبيو ظَ قُلُوبِهِم غَي ب ويذْهِ
كِيمح لِيم15{ع{                                            

  طدع2طق1طق

245 . .....)دِي الْقَوهالَ ي اللّهو  م1طق                              }19{م الظَّالِمِني  

 الأَنفُـسِهِم َوهاجرواْ وجاهدواْ فِي سبِيلِ اللّهِ بِـأَموالِهِم و      الَّذِين آمنواْ ( .246
    ــم ه ــك ــهِ وأُولَئِ ــد اللّ ــةً عِن جرد ــم ــائِزون أَعظَ ــةٍ   }20{الْفَ محــم بِر هبر مهرــش بي

م  ــيم ــا نَعِ فِيه ــم ــاتٍ لَّه نجانٍ وــو ــه ورِضْ ن ــيم ــداً  } 21{ المقِ ــا أَب فِيه ــدِين خالِ
ظِيمع رأَج هعِند اللّه 22{ إِن{                                               

  2طق1طق

247. )        اطِنـوفِـي م اللّـه كُمرنَص ةٍ لَقَد ـثِري جبـتْكُم   ويـوم حنـينٍ  الكَ ذْ أَع  إِ
ض بِمــا رحبــت ثُــم ولَّيــتُم            األَر كُملَــيع ت كَثْــرتُكُم فَلَــم تُغْــنِ عــنكُم شــيئاً وضَــاقَ

بِرِيند 25{م {                                                                                    

  طدت  1طق

ريةٍ ويـوم        لَقَد نَصركُم ا  ( .248 جبـتْكُم  الحنـينٍ للّـه فِـي مـواطِن كَـثِ ذْ أَع  إِ
 تُكُم25{......كَثْر{   

  طدع طدت 1طق

249. )لَـى         وهع هْظهِـرلِي ـقدِيـنِ الْح ى و ـدبِالْه ـولَهسلَ رسالَّذِي أَر
هِالدينِ  شرِكُونو ولَالكُلِّ الْم 33{ كَرِه{        

  1طق
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ــ(... .250 ــي   والَّـ ــضَّةَ والَ ينفِقُونَهـــا فِـ ب والْفِـ الـــذَّه ونكْنِـــزي ذِين
لِـيم   فَبـشرهم بِعـذَابٍ    الاللّهِسبِيلِ   يـوم يحمـى علَيهـا فِـي نَـارِ جهـنم         } 34{الٍأَ

مهورُظهو مهنوبجو مهاها جِبى بِه 35{...فَتُكْو{                                 

  2طق1طق

251 . ....)     مِن فَضْلِهِ و ا اللّهتِينؤيس ا اللّهنبسقَالُواْ حو ولُهسإِنَّـا إِلَـى   الر 
وناغِب59{ اللّهِ ر{   

  1طق

ــضٍالْمنــــافِقُون والْمنافِقَــــات بعــــُضهم مــــن ( .252 ــ عم ب  ونرــأْم يــ
ن أَيدِيهم نَسواْ اللّه فَنـسِيهم إِن   بِالْمنكَرِ وينهون عنِ الْمعروفِ ويقْبِضُو    

الْفَاسِقُون مه افِقِنين67{الْم{                                                                

    1طق

وعد ا الْمنافِقِني والْمنافِقَاتِ والْكُفَّار نَار جهنم خالِدِين فِيها ( .253
كَالَّذِين مِن قَبلِكُم }68{ المقِيمي حسبهم ولَعنهم اللّه ولَهم عذَاب هِ

داً           }69{...كَانُواْ أَشد مِنكُم قُوة وأَكْثَر أَمواالً وأَوالَ

  2طق1طق

رون بِالْمعروفِ  يأْمم  بعضٍوالْمؤمِنون والْمؤمِنات بعضُهم أَولِياء( .254
 اللّه ونطِيعيو كَاةالز تُونؤيو ةالالص ونقِيمينكَرِ ونِ الْمع نوهنيو

كِيمح زِيزع اللّه إِن اللّه مهمحريس لَـئِكأُو ولَهسر71{و{    

  1طق

255. ) مهسِر لَمعي اللّه واْ أَنلَمعي أَلَموماهوالنَج مالع اللّه أَنو 
                  }78{الْغُيوبِ

  2طق

ي ( .256 ؤمِنِني فِ الْم مِن عِنيطَّوالْم ونلْمِزي الَّذِين
 ونخَر سفَي مهدهإِالَّ ج ونجِد الَ ي الَّذِينقَاتِ ودالصمهالمِن اللّه خِر س 

                                           }79{ب أَلِيممِنهم ولَهم عذَا

  طدت طدع

َضى والَ علَى ( .257 رلَى الْمالَ عفَاء ولَى الضُّعع سلَّي
ذَا نَصحواْ لِلّهِ ورسولِهِ ما جِدون ما ينفِقُون حرج إِ الَ ي لَى  الَّذِينع

والَ علَى الَّذِين } 91{الرحِيم فُورالْمحسِنِني مِن سبِيلٍ واللّه غَ
عِ  مالد مِن تَفِيض مهنيأَعلَّواْ وهِ تَولَيع مِلُكُما أَحم الَ أَجِد ت ذَا ما أَتَوكَ لِتَحمِلَهم قُلْ إِ

      2طق1طق
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نفِقُونا يواْ مجِد ناً أَالَّ يز92{ح { لَى الَّذِينبِيلُ عا السإِنَّم
عيستَ كُونُواْ مضُواْ بِأَن ي اء رأَغْنِي مهو ذِنُونَك فِأْ خَوالِ ع اللّه علَى قُلُوبِهِم ال الْ طَبو 

ونلَمعالَ ي م93{ فَه{  
والسابِقُون األَولُون مِن الْمهاجِرِين واألَنصارِ ( .258

إِحسانٍوالَّذِين اتَّبعوهم  ي اللّه عنهم ورضُواْ عنه وأَعد لَهم جناتٍ  رضِالبِ
ظِيمزُ الْع الْفَو داً َذلِكا أَبفِيه الِدِينخ ارا األَنْهتَهرِي تَحج    }100{ تَ

  2طق1طق

لَكُم من األَعرابِ ( .259 وح نمِموافِقُوننلِ ΅ مأَه مِنو 
ةِ دِينواْ  ΅ الْمد رم مهب مرتَينِ ثُم  علَى النفَاقِ الَ تَعلَمهم نَحن نَعلَمهم سنعذِّ

ون إِلَى عذَابٍ عظِيمٍ د ر101{ي{                                                                       

  طدع

260. ) اجِرِينهالْمو بِيلَى النع ا لَقَد تَّاب ارِ الَّذِيناألَنصو
ي ساعةِ الْعسرةِ مِن بعدِ ما كَاد يزِيغُ قُلُوب فَرِيقٍ منهم ثُم تَاب علَيهِم إِنَّه  اتَّبعوه فِ

وفؤر بِهِمحِيمذَا } 117{ال ر ثَةِ الَّذِين خلِّفُواْ حتَّى إِ لَى الثَّالعو
ض األَر هِملَيع ت تضَاقَ بحا ر118{... بِم{                                                                                               

  2طق1طق

أَن ( .261 ما كَان لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَهم من األَعرابِ 
خَ نَّهم الَ يصِيبهم ظَمأٌ يتَ غَبواْ بِأَنفُسِهِم عن نَّفْسِهِ ذَلِك بِأَ رالَ يولِ اللّهِ وسن رلَّفُواْ ع

خْمصةٌ فِي سبِيلِ اللّهِ والَ يطَؤون موطِئاً يغِيظُ الْكُفَّار والَ  الَ مو ب الَ نَصو
د َ مِن الُوننإِالَّ كُوي النَّي رأَج ضِيعالَ ي اللّه إِن الِحلٌ صمم بِهِ علَه ب تِ

سِنِنيح120{ الالْم { ونقْطَعالَ يو ةري رية والَ كَبِ والَ ينفِقُون نَفَقَةً صغِ
لُونمعا كَانُواْ يم نسأَح اللّه مهزِيج لِي ملَه ب       }121{ وادِياً إِالَّ كُتِ

  2قط1طق

    يونس         
نُّواْ بِها مأَ بِالْحياةِ الدنْيا واطإَن الَّذِين الَ يرجون لِقَاءنَا ورضُواْ( .262

ار بِما كَانُواْ } 7{الغَافِلُونوالَّذِين هم عن آياتِنا  الن ماهأْوم لَـئِكأُو
ونكْسِب8{ي{                                         

  طدع2طق1طق
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 وجاءتْهم رسلُهم الظَلَمواْولَقَد أَهلَكْنا الْقُرون مِن قَبلِكُم لَما ( .263
       } 13{... بِالْبيناتِ

  طدت طدع 1طق

ذَا تُتْلَى علَيهِم آياتُنا( .264 تِ البيناتٍ وإِ  قَالَ الَّذِين الَ يرجون لِقَاءنَا ائْ
           }15{..بدلْهو غَيرِ هـذَا أَبِقُرآنٍ

                                                                 طدت2 طق1طق

265. ...) ماءهجو َاصِف ا رِيحاءتْها جواْ بِهفَرِحةٍ وببِهِم بِرِيحٍ طَي نيرجو 
خْلِصِني لَه البِهِم هم أُِحيطَالْموج مِن كُلِّ مكَانٍ وظَنواْ أَنَّ م اْ اللّهوعد 

 ين22{....الد{   

  
طدت 2 طق1طق

  طدع

ق يا أَيها الناس إِنَّما ( .266 رِ الْحضِ بِغَي فِي األَر غُونبي مذَا ه فَلَما أَجنَاهم إِ
م إِلَينا مرجِعكُم فَننبئُكُم بِما كُنتُم  متَاع الْحياةِ الدنْيا ثُالأَنفُسِكُمبغْيكُم علَى 

لُونم23{تَع{... ظَنو ت نازَّيا وفَهرزُخ ض ذَتِ األَرذَا أَخ  حتَّى إِ
 ونقَادِر ما أَنَّهلُهاأَههلَيأَالع النَا لَيرا أَمو أَتَاهصِيداً كَأَن لَّما حاهلْنعج  نَهاراً فَ

       }24{..تَغْن بِاألَمسِ 

  1طق

 وتَرهقُهم ذِلَّةٌ ما لَهم من ال بِمِثْلِهاوالَّذِين كَسبواْ السيئَاتِ جزاء سيئَةٍ( .267
 ابحأَص لَـئِكظْلِماً أُولِ ماللَّي نقِطَعاً م مهوهجو ت شِي غْ اللّهِ مِن عاصِمٍ كَأَنَّما أُ

النونالِدا خفِيه م27{ارِ ه{           

      2 طق1طق

268. ) الَّذِين كَذَّب كَذَلِك تَأْوِيلُه أْتِهِما يلَمحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وي ا لَمواْ بِملْ كَذَّبب
                                                                                                                                                                                                                              } 39{  فَانظُر كَيف كَان عاقِبةُ الظَّالِمِنيالقَبلِهِم مِن

           2طق

ما فِي يا أَيها الناس قَ( .269 د جاءتْكُم موعِظَةٌ من ربكُم وشِفَاء لِّ
ى ورحمةٌ لِّلْمؤمِنِنيالِالصدور ده57{ و{  

  1طق

270. ) نكزحالَ يوملُهمقَو  مِيعاً هلِلّهِ ج ةالْعِز وإِنلِيمالْع مِيعطدت 2 طق1طق      } 65{الس 
  طدع

ذْ قَالَ لِقَومِهِ يا قَومِ إِن كَان كَبر علَيكُم  م  نُوحٍبأَواتْلُ علَيهِم نَ( .271 إِ
 ت آياتِ اللّهِ فَعلَى اللّهِ تَوكَّلْ ريِي بِ إِن  }71{...مقَامِي وتَذْكِ فَ

       1طق
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 وأُمِرت أَن الاللّهِسأَلْتُكُم من أَجرٍ إِن أَجرِي إِالَّ علَى  تَولَّيتُم فَما
أَكُونلِمِنيسالْم 72{ مِن{                                             

جعلْنا فِتْنةً لِّلْقَومِ( .272  فَقَالُواْ علَى اللّهِ تَوكَّلْنا ربنا الَ تَ
85{الالظَّالِمِني {مِ الْكَافِرِينالْقَو مِن تِكمحا بِرنج              }86{ ونَ

               2 طق1طق

ت فِ( .273 آتَي ا إِنَّكنبى روسقَالَ ماالً فِي ووأَمةً وزِين ألهمو نوعر
د مِاط  ربنا لِيضِلُّواْ عن سبِيلِك ربناالالدنْيا الْحياةِ داشو الِهِمولَى أَمع س

 لَى قُلُوبِهِم88{... ع{           

    طدع  2 طق1طق

274. ...)كَهرد ذَا أَ قُ  حتَّى إِ أَالالْغَر نتبِهِ  قَالَ آم ت نإِالَّ الَّذِي آم ال إِلِـه نَّه
نائِيلَ وبر90 {.. إِس{   

  2 طق1طق

275. ...) مِن تَكُونَن فَال تَرِينم94{الالْم { الَ تَكُونَنو
خَاسِرِين آياتِ اللّهِ فَتَكُون مِن الْ                                    }95{مِن الَّذِين كَذَّبواْ بِ

  2 طق1طق

276. )كبر ت كَلِم هِملَيع ت } 96{الالَ يؤمِنون إِن الَّذِين حقَّ
        }97{ جاءتْهم كُلُّ آيةٍ حتَّى يرواْ الْعذَاب األَلِيموولَ

                   
                                                                             طدع 1طق

277. ...) مِن أَكُون أَن تأُمِرو مِنِنيؤ104{الالْم {
الْم مِن تَكُونَن  شرِكِنيوأَن أَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفاً والَ 

}105{                                                     

  2 طق1طق

    هود       
ت مِن لَّدن حكِيمٍ ( .278 ت آياتُه ثُم فُصلَ كِمح } 1{الخبِريٍالَر كِتَاب أُ

و نَذِير هنإِنَّنِي لَكُم م واْ إِالَّ اللّهدبشِريأَالَّ تَعأَ} 2{ الٌبو ثُم كُمبواْ رتَغْفِرنِ اس
                    }3{...تُوبواْ إِلَيهِ يمتِّعكُم متَاعاً حسناً

         2 طق1طق

شونأَال إِنَّهم يثْنون صدورهم لِيستَ( .279  خْفُواْ مِنه أَال حِني يستَغْ
مهابورِالثِيد بِذَاتِ الص لِيمع إِنَّه ونلِنعا يمو ون سِرا يم لَمع5{ ي {                                                                                                                          

  2 طق1طق

280. ) ئَاتيالس ب ذَه قُولَنلَي تْهساء مضَر دعاء بمنَع اهذَقْن   2 طق1طقولَئِن أَ
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ح خُور عني إِنَّه لَفَرِ إِالَّ الَّذِين صبرواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ } 10{الفَ
ري                                                        }11{أُولَـئِك لَهم مغْفِرة وأَجر كَبِ

281. ) لَـئِكلَى اللّهِ كَذِباً أُوى ع نِ افْتَرمِم أَظْلَم نمو
بهِميعرضُون علَى  لَى الرواْ عكَذَب الء الَّذِينـؤه ادهقُولُ األَشيأَالَ  و هِمبر

لَى الظَّالِمِنيةُ اللّهِ عن18{لَع{                                       

  1طق

الَّذِين } 18{الالظَّالِمِني أَالَ لَعنةُ اللّهِ علَى (...... .282
ونكَافِر مةِ هم بِاآلخِرهجاً وا عِوغُونَهبيبِيلِ اللّهِ ون سع ون دصي 

}19{                                                         

   2 طق1طق

ضِ وما كَان لَهم من ( .283 فِي األَر جِزِين عكُونُواْ مي لَم أُولَـئِك
 ونِ اللّهِ مِناءدلِيم أَو  ع مالس ونتَطِيعسا كَانُواْ يم ذَابالْع ملَه فضَاعي
ونصِربا كَانُواْ يم20{و{                   

طدت 2طق1طق
  طدع

284. )تُواْ إِلَى إِنبأَخاتِ والِحمِلُواْ الصعواْ ونآم الَّذِين هِمبالر لَـئِكأُو 
ونالِدا خفِيه مةِ هاجلَن ابح23{أَص{             

                                     طدع  2 طق1طق

285. ) نِّي لَكُم } 25{المبِنينَذِير ولَقَد أَرسلْنا نُوحاً إِلَى قَومِهِ إِ
نِّي أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ أَلِيمٍ                                                                                                              }26{ أَن الَّ تَعبدواْ إِالَّ اللّه إِ

  2 طق1طق

دت أَن أَنصحوالَ ينفَعكُم نُصحِي( .286 أَر إِن  إِن اللَكُم 
ه كُمي                                                                       } 34{ ربكُم وإِلَيهِ تُرجعونوكَان اللّه يرِيد أَن يغْوِ

  طدع

287. )ف وفَس ونلَمحِالتَعيخْزِيهِ و ي ذَابأْتِيهِ عن يم  ذَابهِ علَيلُّ ع
قِيم39{م{فَارنَا وراء أَمذَا ج  قُلْنا احمِلْ فِيها مِن كُلٍّ الالتَّنور حتَّى إِ

                                               }40{....زَوجينِ اثْنينِ

  طدع 2 طق1طق

288. )ا بِستِنآلِه ضعاكَ بتَرواْ إِن نَّقُولُ إِالَّ اعدهاشاللّهِ و هِدءٍ قَالَ إِنِّي أُشو
مِن دونِهِ فَكِيدونِي جمِيعاً } 54{التُشرِكُونأَنِّي برِيء مما 

                                  }55{ثُم الَ تُنظِرونِ

                                                                        2 طق1طق
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289. ) ماهأَخ ودإِلَى ثَمالِحاًوإِلَـهٍ  م ص نا لَكُم مم واْ اللّهدبمِ اعا قَوقَالَ ي
ه هروغَي إِن ضِ واستَعمركُم فِيها فَاستَغْفِروه ثُم تُوبواْ إِلَيهِ  األَر نأَكُم مأَنش

جِيبم ي قَرِيبب61{ر{                                               

                               2 طق1طق

290. ) ارِهِمواْ فِي دِيحبةُ فَأَصحيواْ الصظَلَم ذَ الَّذِينأَخو
اثِمِني67{الج {أَالَ ب مهبواْ ركَفر ودثَم إِن عداً كَأَن لَّم يغْنواْ فِيها أَالَ 

ود68{لِّثَم{                                                  

   2 طق1طق

ــشرنَاها ( .291 فَب ت ــضَحِكَ ــةٌ فَ آئِم ــه قَ ــحاقَ وامرأَتُ إِس ــحاقَ البِ اء إِسرمِــن وو 
قُوبع71{ي {     

  1طق

جارة منفَلَما جاء أَمرنَا جعلْنا عالِيها سافِلَها وأَمطَ( .292  رنَا علَيها حِ
سومةً عِند ربك وما هِي مِن الظَّالِمِني } 82{الٍمنضُود السِجيلٍ م
                                                                                                }83{بِبعِيدٍ

      2 طق1طق

293. )ممِ اعا قَويوف وامِلٌ سنِّي ع  التَعلَمون لُواْ علَى مكَانَتِكُم إِ
خْزِيهِ ي ذَابأْتِيهِ عن يةُ...محيواْ الصظَلَم ذَتِ الَّذِينأَخواْ فِي  وحبفَأَص

 ارِهِمدِياثِمِني94{ال ج { تعِدا بكَم نيدم بعداً لِّ كَأَن لَّم يغْنواْ فِيها أَالَ 
ود95{ ثَم{                                                                                                     

                                                                 2 طق1طق

آياتِنا وسلْطَانٍ ( .294 } 96{المبِنيٍولَقَد أَرسلْنا موسى بِ
ى فِرعون وملَئِهِ فَاتَّبعواْ أَمر فِرعون وما أَمر فِرعون إِلَ

                                                                                                         }97{بِرشِيدٍ

  طدع2 طق1طق

295. )ذَابع افخ نم لِك آليةً لِّ  ال مجموع  اآلخِرةِ ذَلِك يومإِن فِي ذَ
ودهش م موي َذلِك و اسالن 103{لَّه{     

  2 طق1طق

ري و( .296 } 106{الشهِيقَفَأَما الَّذِين شقُواْ فَفِي النارِ لَهم فِيها زَفِ
كباء را شإِالَّ م ض األَرو اتاومتِ الس اما دا مفِيه الِدِينا خم  إِن ربك فَعالٌ لِّ

رِيد107{ي{                                                                                  

  2 طق1طق
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297. ) كُمسواْ فَتَمظَلَم واْ إِلَى الَّذِينكَنالَ تَروارن الالنا لَكُم ممو 
                                                                       }113{  تُنصروندونِ اللّهِ مِن أَولِياء ثُم الَ

  2 طق1طق

جعلَ الناس أُمةً واحِدة والَ يزالُون وولَ( .298 شاء ربك لَ
خْتَلِفِني 118{الم {كَلِم ت تَمو ملَقَهخ لِذَلِكو كبر حِم ن رإِالَّ م كبةُ ر

عِنيماسِ أَجالنةِ وجِن             }119{ألَمألن جهنم مِن الْ

  2 طق1طق

وقُل لِّلَّذِين الَ يؤمِنون اعملُواْ علَى مكَانَتِكُم إِنَّا ( .299
امِلُون121{الع {وننتَظِروا إِنَّا مانتَظِرو }122{              

                    
  2 طق1طق

    يوسف    
300. ....)ت مِلَّةَ قَومٍ الَّ يؤمِنون بِاللّهِ وهم بِاآلخِرةِ هم   إِنِّي تَركْ

ون37{الكَافِر {اتَّبو ا كَانم قُوبعياقَ وحإِسو اهِيمرآئِـي إِب مِلَّةَ آب ت ع
شرِكَ بِاللّهِ مِن شيءٍ                }38{..لَنا أَن نُّ

  
  2 طق1طق

301. ) ع بس نأْكُلُهانٍ ياتٍ سِمقَرب عِ  با فِي سأَفْتِن يقدا الصهأَي فوسي
عِ سنبالتٍ بسو افج ع إِلَى الناسِ لَعلَّهم اليابِساتٍ خضْرٍ وأُخر عِ  لَّعلِّي أَرجِ

ونلَمع46{ي {                                                     

  2طق

302. )هنأَخ نِّي لَم  وأَن اللّه الَ يهدِي كَيد البِالْغَيبِ َذلِك لِيعلَم أَ
خَائِنِني                  }52{الْ

  2طق

هعِن قَالَ معاذَ اللّهِ أَن نَّأْخذَ إِالَّ من وجدنَا متَاعنا( .303 ذاً الد  إِنَّـا إِ
ون79{لَّظَالِم{          

                           1طق

304. ) ماءهواْ جكُذِب قَد مواْ أَنَّهظَنلُ وسالر أَستَيذَا اس  الانَصرنَحتَّى إِ
رِمِنيج مِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب د رالَ ياء وش جي من نَّ 110{فَن {                                                                                                              

  1طق

    الرعد     
305. ) ب ج فَع ب ج إِن تَعوملُهدِيدٍ  أَئِذَالقَوقٍ ج ا كُنا تُراباً أَئِنا لَفِي خلْ

....}5{                

  طدع
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306 . ...)     ى ومتَوِي األَعسلْ يقُلْ ه صِريالالْب  اتتَوِي الظُّلُملْ تَسه أَم 
ورالن16{..و {        

  2 طق1طق

307. .....) وءس ملَه لَـئِكابِ أُوالالْحِسنهج ماهأْومو  بِئْسو م
اد18{الْمِه{      

                                                          2 طق1طق

لْبابِ إِنَّما يتَذَكَّر أُولُواْ (..... .308    1طق          }19{الاألَ

309. ) الَ يِنقُضُوندِ اللّهِ وهبِع وفُوني 20{الالْمِيثَاقَالَّذِين {
خَافُون والَّذِين يصِ ي و مهبر نوش خْ يلَ ووصبِهِ أَن ي اللّه را أَمم لُون
أُولَئِك لَهم ....والَّذِين صبرواْ ابتِغَاء وجهِ ربهِم } 21{سوء احلِسابِ

                          }23{.....جنات عدنٍ يدخلُونَها } 22{الالدارِعقْبى 

  2 طق1طق

والَّذِين ينقُضُون عهد اللّهِ مِن بعدِ مِيثَاقِهِ ويقْطَعون ما ( .310  
ي  يفْسِدون فِ لَ ووصبِهِ أَن ي اللّه رضِأَمالاألَر وءس ملَهةُ وناللَّع ملَه لَئِكأُو 

                       }25{الدارِ

   طدع2 طق1طق

311. )ج ي وعِدمثَلُ الْ   تَجرِي مِن تَحتِهاال الْمتَّقُوننةِ الَّتِ
ارالاألَنْه ى الْكَافِرِينقْبعاتَّقَواْ و ى الَّذِينقْبع ا تِلْكوِظِلُّه آئِما دأُكُلُه 
ار35{الن {                                                     

  طدع

312. )اهلْنأَنز كَذَلِكاءكَ وا جم دعم باءهوأَه ت علَئِنِ اتَّباً وبِيركْماً عح 
 اقٍ الِالْعِلْممِنالَ ولِيٍّ واللّهِ مِن و مِن ا لَك37{م {                                                                                                                         

           2 طق1طق

ي ( .313 نِ يهِيداً بقُلْ كَفَى بِاللّهِ ش السرم ت واْ لَسكَفَر قُولُ الَّذِينيو
وكُمنيالْكِتَابِالب عِلْم هعِند نم43{ و{     

                                                                                           
  2 طق1طق

     إبراهيم        

ورِ ( .314 اتِ إِلَى النالظُّلُم مِن اسالن خْرِج الَر كِتَاب أَنزلْناه إِلَيك لِتُ
ذْنِ ربهِم إِلَى صِراطِ الْعزِيزِ  إِ     }1{ الِالْحمِيدبِ

  1طق

ضِ وويلٌ اللّهِ الَّذِي لَه ما فِي السماواتِ( .315 ا فِي األَرم2 طق1طق و                                                    
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ون الْحياة } 2{الٍشدِيد لِّلْكَافِرِين مِن عذَابٍ تَحِبسي الَّذِين
        }3{...الدنْيا علَى اآلخِرةِ

ضِ وقَالَ موسى إِن تَكْفُرواْ أَنتُم ومن فِ( .316 مِيعاًي األَرالج 
مِيدح لَغَنِي اللّه إِن    }8{فَ

                                                                                                                               2طق 1طق

 والَّذِين ΅َ ثَمود وعادٍ وأَلَم يأْتِكُم نَبأُ الَّذِين مِن قَبلِكُم قَومِ نُوحٍ( .317
واْ أَيدِيهم فِي  ΅ بعدِهِم مِن د اتِ فَرنيم بِالْبلُهسر ماءتْهج إِالَّ اللّه مهلَمعالَ ي

          } 9{..أَفْواهِهِم وقَالُواْ إِنَّا كَفَرنَا بِما أُرسِلْتُم بِهِ 

  طدت طدع 1طق
  

  

هم لَنهلِكَن  فَأَوحى(... .318 بر هِمإِلَي 13{الالظَّالِمِني {
 افخقَامِي وم افخ نلِم َذلِك دِهِمعمِن ب ض األَر ـكُمنكِنسلَنو

                                                                                                                                                    }14{وعِيدِ

  2طق 1طق

وخاب كُلُّ جبارٍ ( .319 من ورآئِهِ جهنم } 15{الٍعنِيدواستَفْتَحواْ 
جرعه والَ يكَاد يسِيغُه ويأْتِيهِ الْموت } 16{الصدِيدٍويسقَى مِن ماء  يتَ

        }17{...مِن كُلِّ مكَانٍ 

  2طق 1طق

بهِم مثَلُ الَّذِين كَفَرواْ( .320 مٍ البِروفِي ي يحبِهِ الر تتَدادٍ اشمكَر مالُهمأَع 
                    }18{...عاصِفٍ 

  طدع

321. ) كُمذْهِبأْ يش إِن ي بِالْحق ض األَراتِ واومالس ق أَلَم تَر أَن اللّه خلَ
خَلْ                                                                  }20{وما َذلِك علَى اللَّهِ بِعزِيزٍ} 19{الجدِيدٍقٍ ويأْتِ بِ

   1طق

ت وفَرعها ( .322 جرةٍ َطيبةٍ أَصلُها ثَابِ ش أَلَم تَر كَيف ضَرب اللّه مثَال كَلِمةً طَيبةً كَ
يضْرِب اللّه } 24{ الالسماء فِي ا وهبذْنِ ر إِ تُؤتِي أُكُلَها كُلَّ حِنيٍ بِ

ونتَذَكَّري ملَّهاسِ لَعثَالَ لِلن25{األَم{      

     2طق 1طق

323. ) ارد مهملُّواْ قَوأَحةَ اللّهِ كُفْراً وملُواْ نِعدب إِلَى الَّذِين تَر أَلَم
نَها وبِئْس الْقَرارج} 28{الِالْبوار لَوصي من29{ ه{         

  2طق1طق

324. ) عٍ عِندرِ ذِي زَرادٍ غَيتِي بِوي مِن ذُر كَنتا إِنِّي أَسنبر                                                                                                                             
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 تِكيمِبرحزُالالْم ارو هِموِي إِلَياسِ تَهالن نم ةلْ أَفْئِدعفَاج ةالواْ الصقِيما لِينبم  رقْه
ونكُرش ي ملَّهاتِ لَعرالثَّم ن37{م{           

  2طق 1طق

325. )   ــالِم ــلُ الظَّ معــا ي مع ــافِال ــه غَ ــسبن اللّ الَ تَحمٍ  وــو لِي مهرخــؤ ــا ي إِنَّم ون
ــهِ   خَص فِي ــش ــصارتَ ب ــيهِم    } 42{الاألَ ــد إِلَ ــهِم الَ يرتَ ــي رءوسِ ــني مقْنِعِ مهطِعِ

  مفُهـلٍ       ...َطرنَـا إِلَـى أَجرـا أَخنبـواْ رظَلَم قُولُ الَّذِينالقَرِيـبٍ  فَي   تَـكوعد جِـب  نُّ
} 44{ال زَوالٍ أَولَــم تَكُونُــواْ أَقْــسمتُم مــن قَبــلُ مــا لَكُــم مــن      ونَتَّبِــعِ الرســلَ  

وسكَنتُم فِي مـسـاكِنِ الَّـذِين ظَلَمـواْ أَنفُـسهم وتَبـين لَكُـم كَيـف فَعلْنـا          
                                                             }45{بِهِم وضَربنا لَكُم األَمثَالَ

  2طق 1طق

326. ) مهوهجى وش } 50{الالنارسرابِيلُهم من قَطِرانٍ وتَغْ
ت إِن اللّه سرِيع الْحِسابِ با كَسكُلَّ نَفْسٍ م زِي اللّهج 51{لِي{                                                         

  2طق 1طق

    الحجر     
327. )فِي قُلُوبِ    كَذَلِك لُكُهنَس  ـرِمِنيجبِـهِ   } 12{الالْم ـونمِنؤالَ ي

لِنيةُ األَونس ت    }13{وقَد خلَ
      1طق

جـون  فَتَحنـا علَـيهِم بابـاً مـن الـسماءِ فَظَلُّـواْ فِيـهِ       وولَ .328 رع14{الي {
رت أَبصارنَا بلْ نَحن قَ                                                       }15{وم مسحورونلَقَالُواْ إِنَّما سكِّ

  2طق 1طدع طق

ــا    .329 اهنزَي وجــاً وراء بمــس ــي ال ــا فِ لْنعج ــد ــاظِرِينولَقَ 16{ال لِلن {
ــيطَانٍ ــا مِــن كُــلِّ شاهفِظْنحِجــيمٍ و 17{ الر { ع مــس ــتَرقَ ال ــنِ اسإِالَّ م

                                    }18{بعه ِشهاب مبِنيفَأَتْ

  2طق 1طق

330. )    مآلئِكَةُ كُلُّهالْم دج فَسونعمج إِالَّ إِبلِيس أَبى أَن } 30{الأَ
اجِدِينالس ع م كُون31{ي{   

     2طق 1طق

331. -)  مِـــن ــك إِنَّـ ــرِينقَـــالَ فَ ـ ــ } 37{ال الْمنظَ ــومِ الْوقْـ تِ إِلَـــى يـ
ــومِ ضِ    } 38{الْمعلُــ ــي األَر ــم فِــ ــنن لَهــ زَيــ ــويتَنِي ألُ ــا أَغْــ ــالَ رب بِمــ قَــ

 مهنألُغْوِيوعِنيمج خْلَصِني} 39{الأَ الْم مهكَ مِناد40{إِالَّ عِب{      

  2طق 1طدع طق
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332. )    مهعِدولَم منهج إِنو عِـنيمج وابٍ لِّكُـلِّ   لَهـا سـبعةُ أَبـ     } 43{الأَ
ومقْسم ءزج مهنابٍ م44{ب{  

                               2طق 1طق

333. )  ــور ـــي أَنَـــا الْغَفُـ ــرحِيمنَبـــئ عِبـــادِي أَنِّ أَن و} 49{الالـ
ذَابِي هوعاألَلِيم ذَاب50{الْع{  

      2طق 1طق

بـراَهِيم  ونَبئْهم عـن ضَـيفِ   ( .334 ذْ دخلُـواْ علَيـهِ فَقَـالُواْ سـالماً     } 51{م إِ إِ
جِلُونو 52{قَالَ إِنَّا مِنكُم{   

  2 طق1طق

  2طق 1طق                                     }58{المجرِمِنيقَالُواْ إِنَّا أُرسِلْنا إِلَى قَومٍ  .335

336. ) موهج نإِالَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمعِنيمج   طدع 2طق 1طق                                    }59{الأَ

337. )أَتَهرنَا إِالَّ امرالقَدالْغَابِرِين ا لَمِنطدت طدع 1طق                                  }60{ إِنَّه   

ــوطٍ   ( .338 ــاء آلَ لُـــ ــا جـــ ـــــلُونفَلَمـــ سر61{الالْم {   مقَـــــو ــم ــالَ إِنَّكُـــ قَـــ
وننكَر 62{م{           

  طدع 2 طق1طق

339.    فِي فَالالء ضَيؤه ونِقَالَ إِنالَ  } 68{التَفْضَحو اتَّقُوا اللّـهو
خْزونِ        }69{تُ

  2طق 1طق

جعلْنا عالِيها سافِلَها وأَمطَرنَا    }73{المشرِقِني فَأَخذَتْهم الصيحةُ ( .340 فَ
جيلٍ جارة من سِ     }74{ علَيهِم حِ

  1طق

341. ) إِن كَانكَةِ واألَي ابحأَص2طق  1طق                                   }78{اللَظَالِمِني  

ــنهمفَانتَقَمنــا( .342 ــبِنيٍ م  مِ ــامٍ م إِم ــا لَبِ مإِنَّه79{و { ابــح أَص ــذَّب ــد كَ ولَقَ
جرِ      }80{الالْمرسلِنياحلِ

  1طق

343. )ماهنآتَيا   وهنا فَكَانُواْ عاتِنآي  ضِني وكَـانُواْ ينحِتُـون    } 81{ال معرِ
 ــاً آمِـــــــــنِني ــالِ بيوتـــــــ جِبـــــــ ــصيحةُ } 82{مِـــــــــن الْ ــذَتْهم الـــــــ فَأَخـــــــ

بِحِنيص83{الم {ونكْسِبا كَانُواْ يم مهنى عا أَْغنفَم}84{              

       2طق 1طق

ــــسِمِني كَمـــا أَنزلْنـــا علَــــى  ( .344 الَّـــذِين جعلُــــوا  } 90{الاملُقْتَ
ــضِني ــرآن عِ ــسأَلَنهم} 91{الْقُ لَن ــك برفَو ج ــينأَ ــا } 92{المعِ مع

  2طق1طق
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 ــون ــانُوا يعملُـــــ ض عـــــــنِ    } 93{كَـــــ ــرِ ــؤمر وأَعـــــ ــا تُـــــ ــدع بِمـــــ فَاصـــــ
رِكِنيــش ــاكَ  } 94{الْمــ ــا كَفَينــ ئِنيإِنَّــ ــستَهزِ ــ 95{الالْم { ــذِين الَّــ

ي ــونلَمعي ف وفَــس ــر اللّــهِ إِلـــهاً آخ ــع م لُــونع96{ج { ــضِيق ي أَنَّــك ــم ــد نَعلَ ولَقَ
ــا  ــونصــــدركَ بِمــ ــدِ}97{ اليقُولُــ ــسبح بِحمــ ــك وكُــــن مــــن   فَــ ربــ
اجِدِين98{الالس{قِنيالْي كأْتِيتَّى يح كبر دباعو}99{   

    النحل                 

345. )            كُـمبر األَنفُـسِ إِن ق ثْقَالَكُم إِلَى بلَدٍ لَّم تَكُونُواْ بالِغِيهِ إِالَّ بِـشِ وتَحمِلُ أَ
 وفؤــر ــيملَـ ـ ــا الَ   } 7{الرحِ ــق مـ خْلُـ يــةً و زِينـ ـــا ووهكَبلِتَر ــري ــالَ والْحمِـ ــلَ والْبِغَـ خَيـ والْ

ونلَم8{تَع{                           

   2طق1طق

346. )  و سمالشو ارهالْنلَ واللَّي لَكُم خَّر سورالْقَم   رِهِ إِنبِـأَم اتخَّر ـسم ومجالْنو 
آياتٍ لِّقَـومٍ    خْتَلِفـاً     } 12{ اليعقِلُـون فِي َذلِك لَ ضِ م فِـي األَر أَ لَكُـمـا ذَرمو

آلي فِي َذلِك إِن انُهأَلْوونذَّكَّرمٍ ي13{ةً لِّقَو{   

                    2 طق1طق

347. )ــلَ واللَّي ــم ــخَّر لَكُ ســارو هالَالْن  اتخَّر ــس م ــوم جالْنو ــر الْقَمو سمــش ....  وال
}12{   

  1طق

348. -)   و سمــش ــار والـ ــلَ والْنهـ ــم اللَّيـ ــخَّر لَكُـ ــروسـ ـ ــ الالْقَم ــوم مـ خَّرات  والْنجـ س
   }12{.....بِأَمرِهِ

  2طق

349. )           الـبسـاراً وأَنْهو بِكُـم أَن تَمِيـد اسِـيوضِ ر أَلْقَى فِي األَرو
لَّكُملَّع ونتَد15{التَه {ونتَدهي ممِ هج بِالناتٍ والمع16{و{                                                               

  2طق1طق

          2طق1طق                        } 21{ أَيان يبعثُوناليشعرون أَموات غَير أَحياء وما( .350

ذَا قِيلَ لَهم ماذَا أَنزلَ      ( .351 ري األَولِـني  الربكُموإِ لِيحمِلُـواْ  } 24{قَالُواْ أَساطِ
      مـوكَامِلَـةً ي مهزَار أَوي ـةِ الْقِ ـا         الامـاء مـرِ عِلْـمٍ أَالَ سم بِغَيـضِلُّونَهي زَارِ الَّـذِين أَو مِـنو 

ونزِر25{ي{                  

طدع   2طق1طق
  طدت

352. ......)   ري ــالُواْ أَســـاطِ لِـــنيقَـ 24{الاألَو {  ـــمهزَار مِلُـــواْ أَوح2طق1طقلِي   
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         }25{.......كَامِلَةً
ذِين مِـن قَـبلِهِم فَـأَتَى اللّـه بنيـانَهم مـن الْقَواعِـدِ          قَد مكَر الَّـ   ( .353

ــث الَ     ــذَاب مِـــــن حيـــ ــاهم الْعـــ ــوقِهِم وأَتَـــ ــسقْف مِـــــن فَـــ ــيهِم الـــ ــر علَـــ خَـــ فَ
ونرعش 26{ي {           الَّـذِين آئِي ْخزِيهِم ويقُـولُ أَيـن شـركَ ةِ يامالْقِي موي ثُم

ــش ــوم والْــسوء  كُنــتُم تُ الْي يخِــز ــم إِن الْ ــواْ الْعِلْ ــالَ الَّــذِين أُوتُ ــيهِم قَ اقُّون فِ
الَّـذِين تَتَوفَّـاهم الْمالئِكَـةُ ظَـالِمِي أَنفُـسِهِم          }27{الالْكَافِرِينعلَى  

ــيم بِ      ــه علِـ ــوءٍ بلَـــى إِن اللّـ ــلُ مِـــن سـ ــا نَعمـ ــا كُنـ ــسلَم مـ ــأَلْقَواْ الـ ــتُم  فَـ ــا كُنـ مـ
لُونم28{تَع{           

  2طق1طق

ــسنواْ        ( .354 أَح ــذِين ــراً لِّلَّ يــالُواْ خ ــم قَ ــزلَ ربكُ ــاذَا أَن اْ مــو ــذِين اتَّقَ ــلَ لِلَّ وقِي
 ارد ملَنِعو ريةِ خاآلخِر ارلَدةٌ ونسا حنْيذِهِ الدفِي هتَّقِني30{الالْم {                    

  1طق

جـرِي مِـن تَحتِهـا األَنْهـار لَهـم فِيهـا مـا            ( .355 جنات عدنٍ يـدخلُونَها تَ
 زِي اللّهج ي كَذَلِك ونآؤ ش يتَّقِني31{الالْم {                                                            

  2طق1طق

356. )  الَّذِين    المس قُولُوني بِنيآلئِكَةُ طَيالْم مفَّاهتَتَو  كُمـي ادخلُـواْ   العلَ
لُونمتَع ا كُنتُمةَ بِمنج   }32{الْ

                                                                          1طدع طق

ــــــبِنيالَّــــــذِين تَتَوفَّــــــاهم الْمآلئِكَــــــةُ ( .357 ي  يقُولُــــــون ســــــالم الطَ
كُملَي32{.........ع{        

 طدع 2طدت طق
  1طق

يمانِهِمبِاللّهِ جهد    وأَقْسمواْ( .358 ث اللّه من يموت بلَى وعداً علَيـهِ   الأَ عبالَ ي 
أَكْثَر لـكِنقّاً واسِ الَ حالن ونلَمع38{ ي {                                                         

  طدت2 طق1طق
  طدع

359. .....)  أَكْثَر لـكِناسِ الَ   والن يونلَم38{ الع {  ـملَه نيبلِي
كَانُواْ كَاذِبِني مواْ أَنَّهكَفَر الَّذِين لَمعلِيفِيهِ و خْتَلِفُون 39{الَّذِي ي{                      

  2 طق1طق

والَّذِين هاجرواْ فِي اللّـهِ مِـن بعـدِ مـا ظُلِمـواْ لَنبـوئَنهم فِـي             ( .360
                                                    }41{يعلَمون كَانُواْولَ م أَكْبر الدنْيا حسنةً ولَأَجر اآلخِرةِ

                                                                                   طدت2طق 1طق

  1طقالَّذِين صبرواْ وعلَى } 41{اليعلَمون كَانُواْو لَ(....... .361
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كَّلُونتَوي هِمب42{ر{             
كْرِ      وما أَرسـلْنا مِـن قَبلِـك إِالَّ رِجـاالً         ( .362  نُّـوحِي إِلَـيهِم فَاسـأَلُواْ أَهـلَ الـذِّ

كْر لِتُبـين       } 43{التَعلَمونإِن كُنتُم الَ   بِالْبينـاتِ والزبـرِ وأَنزلْنـا إِلَيـك الـذِّ
ونتَفَكَّري ملَّهلَعو هِملَ إِلَيا نُزاسِ م44{لِلن{      

                   طدع2 طق1طق

363. )   ض األَر ــم ــه بِهِ ــسِف اللّ خْ ئَاتِ أَن ييــس ــرواْ ال ــذِين مكَ ــأَمِن الَّ أَفَ
ث     وأَ يح مِن ذَابالْع مهأْتِيي ونرعشوأَ} 45{ الالَ ي   فِي تَقَلُّبِهِم مذَهأْخي

إِن ربكُم لَـرؤوف  وأَ} 46{البِمعجِزِينفَما هم    خَوفٍ فَ يأْخذَهم علَى تَ
حِيم47{ ر{                                                                        

  2 طق1طق

364. )        هِمبـنكُم بِـرم ذَا فَرِيـق شف الـضُّر عـنكُم إِ ذَا كَ } 54{اليـشرِكُون ثُم إِ
ف تَعلَمونلِيكْفُرواْ بِما وواْ فَستَّعفَتَم ماهن55{ آتَي{                                                            

    2 طق1طق

جعلُون لِلّهِ الْبناتِ ( .365 يوانَهحبالسونتَهش ا يم ملَهطدت 2 طق1طق                   }57{ و
  طدع 

ــا( .366 ــا ع ومـ ــواْ  أَنزلْنـ ــم الَّـــذِي اختَلَفُـ ــين لَهـ ــاب إِالَّ لِتُبـ ــك الْكِتَـ ــهِلَيـ  ال فِيـ
ونمِنؤمٍ يةً لِّقَومحرى و ده64{و{  

طدت 2طق1طق
                                                                           طدع

ــذِ  ( .367 خِ ــلِ أَنِ اتَّ حإِلَــى الن ــك بــى رحأَوــالِ  و جِب ي مِــن الْ
جرِ ومِما      الش مِنوتاً ويبونرِشعاتِ } 68{ال يركُلِي مِن كُلِّ الثَّم ثُم

ْخـرج مِـن بطُونِهـا شـراب مخْتَلِـف أَلْوانُـه فِيـهِ شِـفَاء                ي ـكِ ذُلُـالبلَ رـبلُكِي سفَاس
مٍ يةً لِّقَوآلي فِي َذلِك اسِ إِنلِلنون69{تَفَكَّر{                                                

  2طق1طق

زْواجِكُــم          ( .368 زْواجـاً وجعـلَ لَكُـم مـن أَ واللّـه جعـلَ لَكُـم مـن أَنفُـسِكُم أَ
زَقَكُـم مـن الطَّيبـاتِ أَفَبِالْباطِـلِ يؤمِنـون وبِنِعمـتِ اللّـهِ              رو ةفَدحو نِنيب ـمه  

 ونكْفُـرزْقــاً  } 72{الي ــم رِ لَه لِــكمـا الَ يونِ اللّــهِ ممِــن د ونــدبعيو
ونتَطِيعسالَ يئاً ويضِ ش األَراتِ واومالس ن73{م{                                        

  1طق

369. )          الَ ي كَـما أَبمهـدنِ أَحلَيجر ثَالم اللّه بضَرءٍ    وـيش لَـىع طدت  2طق 1طققْـدِر
  طدع
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هلَــى ووكَــلٌّ عالهــو ــ الم تَوِي هــســلْ ي ــرٍ هخَي ــا يوجهــه الَ يــأْتِ بِ منو أَي رــأْم ن يمو
ستَقِيمٍووه ال بِالْعدلِ اطٍ ملَى صِر76{ع {     

370. ......)هلَـــــى و وكَـــــلٌّ عالهــو ـــ الَ الم هـــــهجوـــــا يمنـــــرٍ  أَيخَي يـــــأْتِ بِ
......}76{          

                                                                                                                                       2طق  1طق

خَيرٍ هلْ يستَوِي (... .371                                                 1طق                      }76 {... ومن يأْمرالهوالَ يأْتِ بِ

372. )   ـونلَمالَ تَع ــاتِكُم هطُــونِ أُمـن بكُم مجــر أَخ اللّـهئاً وــي ــلَ شعجو 
و ارصاألَبو ع مالْس لَكُمة الاألَفْئِدونكُرش                                                             } 78{ لَعلَّكُم تَ

طدت  2طق1طق
  طدع

373. )      ـونلَمالَ تَع ـاتِكُمهطُـونِ أُمـن بكُم مجرأَخ اللّهئاً وـي ـلَ  الشعجو 
ع مالْس 78{......لَكُم{    

   2طق1طق

امِ واللّه جعـلَ لَكُـم مـن بيـوتِكُم سـكَناً وجعـلَ لَكُـم مـن جلُـودِ األَنْعـ                ( .374
   مويو نِكُمظَع موا يخِفُّونَه ثَاثـاً   الإِقَامتِكُمبيوتاً تَستَ  ومِن أَصوافِها وأَوبارِها وأَشـعارِها أَ

              } 80{ومتَاعاً إِلَى حِنيٍ

  طدت طدع 1طق

375. )     كَـانـةً ما آيلْندذَا ب ـةٍ  وإِ الآي      ـزنـا يبِم لَـمأَع اللّـهـلْ       وفْتَـرٍ بم ـا أَنـتلُ قَـالُواْ إِنَّم
ونلَمعالَ ي مه101{ أَكْثَر{    

  طدت طدع 1طق

ــاتِ    .376 آي ــون بِ مِنؤالَ ي ــذِين ــهِإِن الَّ ــذَاب   الاللّ ع ــم لَهو ــه ــدِيهِم اللّ هالَ ي 
104{أَلِيم {         

  1طق

ةِ  دنْيا علَـــىذَلِـــك بِـــأَنَّهم اســـتَحبواْ الْحيـــاة الْـــ( .377 ــر ـ ــه الَ  الاآلخِ وأَن اللّـ
الْكَافِرِين مدِي الْقَوه107{ي{   

     2طق1طق

ــدواْ    ( .378 اهج ــم ــواْ ثُ ــا فُتِن ــدِ م عواْ مِــن برــاج ه ــذِين ــك لِلَّ بر إِن ــم ثُ
واْوربال صحِيمر ا لَغَفُوردِهعمِن ب كبر 110{ إِن {                                                                  

        2طق1طق

379.             ـدِ ذَلِـكعواْ مِـن بتَـاب الَـةٍ ثُـمهج ثُم إِن ربك لِلَّذِين عمِلُـواْ الـسوء بِ
واْولَحال أَص حِيمر ا لَغَفُوردِهعمِن ب كبر 119{إِن{                                                             

  2 طق1طق

380. )   مِــــن ــــكي ــم ــاً ولَــ ــةً قَانِتــــاً لِلّــــهِ حنِيفــ ــراهِيم كَــــان أُمــ   1طق إِن إِبــ
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رِكِنيــش ــ اطٍ    } 120{الالْمــر ــداه إِلَــــى صِــ ــاه وهــ ــهِ اجتَبــ أَنْعمِــ ــاكِراً لِّ شــ
ستَقِيمٍ 121{م{                                                                

    اإلسراء       

381. )    ـــدتُّمع إِنو كُممحـــرأَن ي كُـــمبى رـــسنَاعـــد ـــا   م علْنعجو
رياً   }8{جهنم لِلْكَافِرِين حصِ

طدت 2 طق1طق
  طدع 

382. )      رـــشبيو مــو ــي أَقْـ ــدِي لِلَّتِـــي هِـ ــرآن يِهـ ـــذَا الْقُـ إِن هـ
ــؤ ــراً   الْم أَج ــم لَه اتِ أَنالِحــص ــون ال ــذِين يعملُ ــبِرياًمِنِني الَّ } 9{الكَ

                }10{وأَن الَّذِين الَ يؤمِنون بِاآلخِرةِ أَعتَدنَا لَهم عذَاباً أَلِيماً

    2طق1طق

383. )  ــذِين ــين الَّ بو ــك نيــا ب لْنعج ــرآن ــرأْت الْقُ ذَا قَ الَ يؤمِنــون وإِ
جابــاً   وجعلْنــا علَــى قُلُــوبِهِم أَكِنــةً أَن يفْقَهــوه     } 45{الًمــستُورابِــاآلخِرةِ حِ

ــواْ علَــى         ــده ولَّ حآنِ وــر ــي الْقُ ــك فِ بر تــر ذَا َذكَ ــراً وإِ ــم وقْ ــي آَذانِهِ وفِ
دبارِهِم نُفُوراً                                                                             }46{ أَ

                              2 طق1طق

جارة أَ   ( .384 خلْقاً مما يكْبر فِي صدورِكُم    وأَ} 50{ال حدِيداًوقُل كُونُواْ حِ
 ــضُون ــرةٍ فَسينغِ لَ مأَو كُمــر ــك فَــسيقُولُون مــن يعِيــدنَا قُــلِ الَّــذِي فَطَ إِلَي 

تَى هم قُولُونيو مهوسؤقَرِيباًور كُونى أَن يس51{قُلْ ع{   

                                                                          2 طق1طق

385. )    ا الَّتِي أَرؤي ا الرلْنعا جماسِ واطَ بِالنأَح كبر إِن ا لَكذْ قُلْن يناكَ إِالَّ وإِ
ــرآنِ و  ــي القُ جرة الْملْعونَــةَ فِ ــش َخــوفُهمفِتْنــةً لِّلنــاسِ وال نُ ــاً الَ ــا يزِيــدهم إِالَّ طُغْيان فَم 

رياً                             }60{كَبِ

   1طق

ــر أَ  ( .386 الْب ــب ــم جانِ ــسِف بِكُ خْ أَن ي ــأَمِنتُم ــيكُم حا وأَفَ ــلَ علَ ــم الَ  يرسِ ــباً ثُ صِ
 واْ لَكُمجِد                                                                                           }68{ الوكِيالتَ

                                                                          
                                        2طق1طق

387. )      ـنقَاصِـفا م كُملَـيسِلَ عرى فَي رأُخ ةفِيهِ تَار كُمعِيدأَن ي أَمِنتُم أَم
تُمالريحِ فَيغْرِقَكُم بِما  ا بِهِ تَبِيعاًالكَفَرنلَيع واْ لَكُمجِد                                             }69{ ثُم الَ تَ

طدت 2 طق1طق
ع  طد

388. )ــا هآنِ مالْقُــر لُ مِــنــز نُنــةٌوومحرــفَاء و ــؤمِنِنيشِ لْم ــد ال لِّ   طدت طدع 1طق والَ يزِي
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  }82{الظَّالِمِني إَالَّ خساراً
ــهِ   ( .389 ــك بِ ــد لَ جِ ــم الَ تَ ــا إِلَيــك ثُ نيحبِالَّــذِي أَو نبــذْها لَنلَــئِن ِشــئْنو

ــيالعلَينــا   ـ  رحمـــةً مـــن ربــك إِن فَـــضْلَه كَـــان علَيـــك  إِالَّ} 86{ال وكِ
رياً                                                      }87{كَبِ

      2 طق1طق

ضِ       ( .390 األَر ـــا مِـــنلَن ـــرج  وقَـــالُواْ لَـــن نُّـــؤمِن لَـــك حتَّـــى تَفْ
خِيـلٍ و      وأَ} 90{الينبوعاً جـر  تَكُون لَك جنةٌ مـن نَّ األَنْهـار خِاللَهـا    عِنـبٍ فَتُفَ
طَ الــسماء كَمــا زَعمــت علَينــا كِــسفاً أَ     وأَ }91{ال تَفْجِــرياً تَــأْتِي بِاللّــهِ   وتُــسقِ

ــةِ ــيال والْمآلئِكَ فٍ أَ    وأَ} 92{ القَبِ ــرــن زُخم ــتيب ــك تَرقَــى ويكُــون لَ
    ــك قِيلِر مِنلَــن نُّــؤاء ومــس ــي ال ــرؤه قُــلْ     فِ ــاً نَّقْ ــزلَ علَينــا كِتَاب تَّــى تُنح
شراً رسوالً إَالَّ ب لْ كُنتي هبر انحب93{س{                            

  2 طق1طق

391. )  ــه عــن ممو ــاه قْنضِ فَأَْغر األَر ــنم مهتَفِزــسأَن ي ادــأَر  جمِيعــاًفَ
ذَا جـاء وعـد        وقُلْنا مِـن بعـدِ    } 103{ال ض فَـإِ واْ األَرـكُنائِيلَ اسـرنِـي إِسهِ لِب

                        }104{اآلخِرةِ جِئْنا بِكُم لَفِيفاً

         2 طق1طق

ق نَـزلَ ومـا أَرسـلْناكَ إِالَّ مبـشراً          ( .392 بِـالْحو اهلْنأَنز ق بِالْحو105{م نَـذِيراً و {
ثٍ ونَزلْناه تَنزِيالوقُرآناً                                             }106{ فَرقْناه لِتَقْرأَه علَى الناسِ علَى مكْ

  1طق

ــواْ بِــهِ أَ  ( .393 ــلْ آمِن ذَا     وقُ ــواْ الْعِلْــم مِــن قَبلِــهِ إِ ــواْ إِن الَّــذِين أُوتُ مِنالَ تُؤ
   ون خِـــر ي هِملَـــيتْلَـــى عذْقَـــانِ ي ـــجداًلِألَ 107{ ال س { قُولُـــونيو

                        }108{سبحان ربنا إِن كَان وعد ربنا لَمفْعوالً

  2طق

      الكهف          

394.      ــذِين ــؤمِنِني الَّ الْم رــش بيو ــه ــدِيداً مِــن لَّدنْ ــاً ش ــذِر بأْس ين قَيمــاً لِّ
 ــص ــون ال ــراً  يعملُ أَج ــم لَه اتِ أَنناالِحــس ــهِ } 2{الًح ــاكِثِني فِي ــداً مب  الأَ

خَذَ اللَّه ولَداً} 3{                     }4{وينذِر الَّذِين قَالُوا اتَّ

        2طق

395. )        فِ سِنِنيفِي الْكَه لَى آَذانِهِما عنبداً فَضَرـد11{ال ع {  2 طق1طقثُـم  
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لَمعلِن ماهثْنعداًبا لَبِثُوا أَمى لِمصنِ أَحيبالْحِز 12{ أَي{                                                             
396. )     ءٍ إِنِّي فَاعِلٌ َذلِكيش إِلَّـا أَن  } 23{ال غَـداً ولَا تَقُولَن لِ

ذَا نَـسِيت وقُـلْ عـ             شاء اللَّه واذْكُر ربـك إِ ي    بـي لِـأَقْربنِ رـدِيهى أَن يس
                               }24{مِن هذَا رشداً

  2 طق1طدع طق

397. )      ـــشِيالْعاةِ وـــم بِالْغَــدهبر ونعــدي الَّــذِين ـــعم كنَفْــس ــبِراصو
  ونرِيدهيهج الُو  ةَ الْحزِين تُرِيد مهناكَ عنيع دلَا تَعـا    وأَغْفَلْن ـنم ع ياةِ الدنْيا ولَا تُطِ

ع هواه وكَان أَمره فُرطاً اتَّبن ِذكْرِنَا وع ه28{قَلْب{                                   

        2طق

ــاء      ( .398 ــن شممِن وــؤ ــاء فَلْي ــن شفَم ــم ــق مِــن ربكُ ــلِ الْح  وقُ
كْفُرتَال فَلْيإِنَّا أَعنَا لِلظَّالِمِنياء  النَاراً دغَاثُوا بِمتَغِيثُوا يسإِن يا وادِقُهرس اطَ بِهِمأَح

شوِي الْوجوه بِئْس الشراب وساءت مرتَفَقاً لِ يه29{كَالْم{   

  2 طق1طق

399. )  ـــهمِن تَظْلِـــم لَـــمـــا وأُكُلَه نِ آتَـــتتَـــينج ــيئاًكِلْتَـــا الْ ـ الشج رنَـــا خِلَالَهمـــا  وفَ
يحـاوِره أَنَـا أَكْثَـر مِنـك مـاالً وأَعـز       ووكَان لَـه َثمـر فَقَـالَ لِـصاحِبِهِ وه      } 33{الًنَهرا
ــراً ــه وه } 34{نَفَ ــلَ جنتَ خد ــذِهِ     وو ه ــد ــا أَظُــن أَن تَبِي ــالَ م ــسِهِ قَ نفْ ــالِم لِّ ظَ
ــدا ب ــساع }35{الًأَ ــن ال ــا أَُظ مةً ةَو ــ ــي   القَائِم بإِلَــى ر دت ــئِن ردِ ولَ

  }36{لَأَجِدن خيراً منها منقَلَباً

  2 طق1طق

ت ما شاء ( .400 ت جنتَك قُلْ ذْ دخلْ  لَا قُوة إِلَّا بِاللَّـهِ إِن تُـرنِ أَنَـا    الاللَّه ولَولَا إِ
ن يؤتِينِ خيـراً مـن      ربي أَ  فَعسى} 39{ أَقَلَّ مِنك ماالً وولَداً   

لَقـاً  جنتِك ويرسِلَ علَيها حسباناً من السماءِ فَتُصبِح صعِيداً   يـصبِح  وأَ} 40{الزَ
                                         }41{ماؤها غَوراً فَلَن تَستَطِيع لَه طَلَباً

                           2 طق1طق

401. )...... ــدا إِن تُــــرنِ أَنَــــا أَقَــــلَّ مِنــــك مــــاالً  ِ ــ لَ و39{ الًو {
           }40{......ربي فَعسى

  طدع

402. ) ض ــأَر ى الْ ــر جِبــالَ وتَ ــسير الْ ــوم نُ يو ة زَ ــارِ الب ــم ــشرنَاهم فَلَ حو  مهــن ــادِر مِ نُغَ
      }47{أَحداً

   1طق
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فَوجـدا  } 64{الًقَصـصا قَالَ َذلِك ما كُنـا نَبـغِ فَارتَـدا علَـى آثَارِهِمـا           ( .403
                             }65{عبداً من عِبادِنَا آتَيناه رحمةً مِن عِندِنَا وعلَّمناه مِن لَّدنَّا عِلْماً

    2طق1طق

ذَا لَقِيا غُلَاماً    فَانطَلَقَا( .404 ت نَفْسا   الُفَقَتَلَه حتَّى إِ زَكِيةً بِغَيرِ نَفْـسٍ لَّقَـد    ً  قَالَ أَقَتَلْ
ت شيئاً نُّكْراً     }74{جِئْ

                   2طق1طق

405. )    اهنآتَيضِ و فِي الْأَر ا لَهكَّنءٍ  إِنَّا مـيباً مِن كُلِّ شـب 84{الس {
ع سبباً 85{فَأَتْب{          

  2طق1طق

جعـل لَّهـم               ( .406 ذَا بلَـغَ مطْلِـع الـشمسِ وجـدها تَطْلُـع علَـى قَـومٍ لَّـم نَ حتَّى إِ
                                                      }91{كَذَلِك وقَد أَحطْنا بِما لَديهِ خبراً} 90{السِتْراً من دونِها

  2طق1طق

ــا  ( .407 ونِهِممِــن د ــد جنِ ويدــس ــين ال ــغَ ب ذَا بلَ ــاًحتَّــى إِ ــا ال قَوم  لَّ
   }93{يكَادون يفْقَهون قَوالً

   2طق1طق

408. )      نيلْ بعةٍ أَجونِي بِقُوفَأَعِين ريي خبي فِيهِ ركَّنا مقَالَ م  مهـنيبو كُم
    }95{الردماً

  2طق1طق

ى بين الصدفَينِ قَالَ          .409 اوذَا س آتُونِي زُبر الْحدِيدِ حتَّى إِ
لَهعذَا ج خُوا حتَّى إِ                                                            } 96{علَيهِ قِطْراً  قَالَ آتُونِي أُفْرِغْالنَاراً انفُ

  1طق

410. )            مـاهنعمج وتَركْنا بعَضهم يومئِذٍ يمـوج فِـي بعـضٍ ونُفِـخ فِـي الـصورِ فَ
    }99{الجمعاً

  1طق

411. ) ئِـــذٍ لِّلْكَـــافِرِينموي مـــنها جضْـــنرعوــاع ضـ 100{الًر{ الَّـــذِين
ستَطِيعون كَانَـــت أَعيـــنهم فِــــي غِطَـــاء عــــن ِذكْـــرِي وكَــــانُوا لَـــا يــــ     

                                                        }101{سمعاً

  2طق1طق

دوسِ  ( .412 ــر ــات الْفِ نج ــم لَه ــت ــصالِحاتِ كَانَ ــوا ال ــوا وعمِلُ نآم ــذِين  إِن الَّ
                                                                    }108{خالِدِين فِيها لَا يبغُون عنها حِوالً} 107{ال نُزالً

  1طق

    مريم           

تِ امرأَتِي عاقِراً         ( .413 ت الْموالِي مِن ورائِي وكَانَ   2طق1طقوإِنِّي خِفْ
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   نكلِي مِن لَّد ب اًفَه ي لِ 5{الو {    لْـهعاجو قُـوبعآلِ ي مِـن رِثيثُنِي و يرِ
                                                 }6{رب رضِياً

414.      هــمكَ بِغُلَــامٍ اسرــشــا إِنَّــا نُبــا زَكَرِيــى ييحــلُ     اليمِــن قَب ــل لَّــهعج  لَــم نَ
            } 7{سمِياً

  1طق

415. )   ــم ــوةٍ وآتَينـاه الْحكْ ــبِيا يـا يحيــى خـذِ الْكِتَــاب بِقُ 12{الًص {انــاً ونح
  ــان ــاة وكَ َزكَ نَّا وــد ــامــن لَّ ــاراً    } 13{الً تَقِي بكُــن جي ــم ــهِ ولَ يالِداً بِوــر بو

                                                      }14{عصِياً

   2طق1طق

ــابِ ( .416 ــي الْكِتَــ ــر فِــ يم واذْكُــ ــر ــ ــاً  م م ــا مكَانــ ــن أَهلِهــ ــذَت مِــ ذِ انتَبــ   إِ
اًشقِيراً     } 16{الرش ا بثَّلَ لَها فَتَمنوحا رها إِلَيلْنساباً فَأَرج خَذَت مِن دونِهِم حِ فَاتَّ

                                  }17{سوِياً

  2طق1طق

ــشرِ  ( .417 الْب مِــن يِنــر ــا تَ إِم ــاً فَ ــربِي وقَــري عين اشــي و  فَكُلِ
ــداً ــ ــالأَح ــ ــوم   فَقُــــولِي إِنِّ ــم الْيــ ــ ــرحمنِ صــــوماً فَلَــــن أُكَلِّ ي نَــــذَرت لِلــ
                                                                  } 26{إِنسِياً

   2طق1طق

ــي  ( .418 ــاب وجعلَنِ ــانِي الْكِتَ ــهِ آتَ ــد اللَّ بــي ع ــالَ إِنِّ ــاقَ 30{الً نَبِي {
ا كُنــت وأَوصـــانِي بِالــصلَاةِ والزكَـــاةِ مــا دمـــت    وجعلَنِــي مباركـــاً أَيــن مـــ  

                                        }31{حياً

  2طق1طق

خِـذَ مِـن        ( .419 لَـدٍ ما كَـان لِلَّـهِ أَن يتَّ ـراً    الوذَا قَـَضى أَم  سـبحانَه إِ
كُونكُن فَي قُولُ لَها يإِنَّم    }35{فَ

             2 طق1طق

وإِن اللَّه ربي } 35{ال فَيكُون يقُولُ لَه كُن(...... .420
تَقِيمس اطٌ مذَا صِره وهدبفَاع كُمبر36{و{                  

                       2طق

ع بِهِ ( .421  يـوم يأْتُونَنـا لَكِـنِ الظَّـالِمون الْيـوم فِـي ضَـلَالٍ           الأَبصِرم و أَسمِ
       }38{مبِنيٍ

  2طق1طق

ـهِ فَلَما اعتَزلَهم ومـا يعبـدون مِـن دونِ          ( .422                       وهبنـا لَـه إِسـحاقَ    الاللَّ
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                                                                     1طق   }49{ويعقُوب وكُلّاً جعلْنا نَبِياً

423. )    ف واتِ فَــسوهــش ــوا ال عاتَّبو لَاةوا الــصأَضَـاع ــف خَلَـف مِــن بعــدِهِم خلْ فَ
 نلْقَـــوــاًي ـ ـــ} 59{ال َغيإِلَّـــا م  لَئِـــكـــالِحاً فَأُومِـــلَ صعو ـــنآمو ن تَـــاب

  ــونظْلَمــا ي ــةَ ولَ نج ــيئاًيــدخلُون الْ ــي } 60{الش ــاتِ عــدنٍ الَّتِ نج
بِ إِنَّه كَان وعده مأْتِياً بِالْغَي هادعِب نمحالر دع61{و{                                                 

  2طق1طق

424. )          وا لِلَّـذِينكَفَـر ـاتٍ قَـالَ الَّـذِيننيا باتُنآي هِملَيذَا تُتْلَى ع  ال آمنـوا وإِ
                                                                                            } 73{ أَي الْفَرِيقَينِ خير مقَاماً وأَحسن نَدِياً

                            2طق1طق

خَذَ عِند الرحمنِ( .425 ب أَمِ اتَّ الْغَي ع   2طق1طق                               }78{العهداً أَاطَّلَ

ب مـا يقُـولُ ونَمـد لَـه مِـن الْعـذَابِ            ( .426 اً  كَلَّا سـنكْتُ ـد79{الم {ـا   وم ُثـه نَرِ
داً   ــر ــا فَـ ــولُ ويأْتِينـ ــوا لَهـــم     } 80{يقُـ يكُونُـ ــةً لِّ ــهِ آلِهـ ــذُوا مِـــن دونِ اللَّـ خَـ واتَّ

    }82{كَلَّا سيكْفُرون بِعِبادتِهِم ويكُونُون علَيهِم ضِداً} 81{الًعِزا

  1طق

زُّهمأَلَـــم تَـــر أَنَّــــا أَرســـلْنا الـــشياطِني علَــــى الْكَـــافِ     ( .427 تَــــؤ رِين 
اً جلْ علَيهِم إِنَّما نَعد لَهم عداً} 83{الأَزّ 84{فَلَا تَع{                                                                      

  2طق1طق

شر الْمتَّقِني إِلَى الرحمنِ  .428 نَح موفْداي1طق                             } 85{الًو  

429. )        مـنهإِلَـى ج ـرِمِنيج وقُ الْمنَسداًو86{ موِر {    لِكُـونملَـا ي
خَــذَ عِنـــد الــرحمنِ       خَـــذَ   }87{ م عهــداً الــشفَاعةَ إِلَّــا مــنِ اتَّ وقَــالُوا اتَّ

ــرحمن ولَـــداً  اًلَقَـــد جِئْـــتُم شـــيئاً  } 88{الـ 89{ال  إِد{  اتاومالـــس تَكَـــاد
ــالُ  يتَفَ جِبـ ــر الْ خِـ ض وتَ ــأَر ق الْـ ــش ــه وتَنـ ــرن مِنـ اً طَّـ ــد ـ ا } 90{ال هــو أَن دعـ

                        }91{لِلرحمنِ ولَداً

  2طق1طق

    طه                

ــشقَىمـا أَنزلْنــا علَيـك الْقُــرآن   } 1{طـه ( .430 إِلَّـا تَــذْكِرة  } 2{اللِتَ
مــــن ْخــــشىلِّ اتِ    تَنــــزِ} 3{ال ياومالــــسو ض الْــــأَر لَــــقخ ــــنمم يال
                                                            }4{الْعلَى

  2طق1طق
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431. )    دِيثلْ أَتَاكَ حهىووسكُثُـوا   } 9{مملِـهِ امى نَاراً فَقَالَ لِأَه ذْ رأَ إِ
ــا     ــيكُم منهــ ــي آتِــ ــ ــاراً لَّعلِّ ت نَــ ــس ــي آنَــ ــ ــبسٍ أَإِنِّ ــارِ  وبِقَــ ــد علَــــى النــ أَجِــ

ى د10{ه{                                                

     2طق1طق

ع لِما ( .432   2طق                                        }13{اليوحىوأَنَا اختَرتُك فَاستَمِ

نِإِنَّنِــــي أَنَــــا اللَّـــــه لَــــا إِلَـــــه إِلَّــــا أَنَـــــا    ( .433 ــد ـــ بالي فَاع  لَاةأَقِــــمِ الـــــصو 
                  } 14{لِذِكْرِي

  2طق1طق

ْخــرج بيــضَاء مِــن َغيــرِ ســوءٍ آيــةً          ( .434 واضْــمم يــدكَ إِلَــى جناحِــك تَ
خرى ى} 22{الأُ را الْكُباتِنآي مِن كرِي23{ لِن{                                                                

           2طق1طق

ــي   .435 ح لِـــ ــر ــالَ رب اشـــ يقَـــ رِ ــد ـــ ــي  } 25{الص ــسر لِـــ ويـــ
ي                  }26{الأَمرِ

  2طق1طق

سانِي واحلُلْ عقْدة من( .436    طدع2طق1طق                         }28{يفْقَهوا قَولِي} 27{اللِّ

437. )زِيراً م ل لِّي وعاجو لِين2طق1طق                                                                                                 }29{الأَه       

438. ونارخِي ه   2طق                                                        }30{الأَ

د بِـــــــــــــهِ  ( .439 ـــــــــــــدياش رِ وأَشـــــــــــــرِكْه فِـــــــــــــي  }31{الأَزْ
رياً}33{الكَثِرياًكَي نُسبحك }32{اليأَمرِ    }34{ونَذْكُركَ كَثِ

                                                                           
                      2طق1طق

440.  ةــر م ــك لَيــا ع ننم ــد ــرى ولَقَ خ ــا } 37{الأُ م ــك ــا إِلَــى أُمنيحذْ أَو  إِ
وح38{الىي {      ملْقِهِ الْـيفَلْي موتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيأَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّاب

  دع ذْهأْخاحِلِ يوبِالس دعلَـى      ولِّي وع ع نلِتُـصي ونةً مبحم كلَيع ت أَلْقَيو لَّه
دلُّكُم  } 39{ معينِي شِي أُختُك فَتَقُولُ هلْ أَ ذْ تَم  علَى مـن يكْفُلُـه   إِ

نزلَا تَحا وهنيع تَقَر كَي كاكَ إِلَى أُمنعج40{..فَر{      

                                                              2طق1طق

441. ) اتجرالد ملَه لَئِكاتِ فَأُوالِحمِلَ الصع مِناً قَدؤأْتِهِ مي نملَىالْوالع 
جرِي مِن تَحتِ} 75{                                }76{..ها الْأَنْهار جنات عدنٍ تَ

  2طق1طق

ــومِ     ( .442 ــةِ الْقَ ــن زِينزَاراً م ــا أَو لْنمــا ح لَكِنــا و لْكِنكَ بِمــد ــا موعِ لَفْنــا أَخ ــالُوا م   2طق1طققَ
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يالسامِ فَقَذَفْناها فَكَذَلِك أَلْقَى                                                                    }87{ الرِ
443.       ــه ــم وإِلَ ــذَا إِلَهكُ ــالُوا ه ــوار فَقَ خ ــه ــسداً لَ ج ــال ج ــم عِ لَه جرــأَخ  الموســىفَ

سِي88{فَن{        
  2طق

444.  هِمإِلَي ع      2طق1طق                                           } 89{ولَا يملِك لَهم ضَراً ولَا نَفْعاً ال قَوالًأَفَلَا يرون أَلَّا يرجِ

445.    مــتَه أَيذْ ر ــك إِ عنــا م م ونــار ــا ه ــالَ ي واقَ ــبِعنِ  } 92{ال َضــلُّ ــا تَتَّ أَلَّ
ت أَمرِي يص93{أَفَع{  

   طدع2طق1طق

446. )   إِنَّه ض عنه فَ رأَع نةِ مامالْقِي مومِلُ يح100{ال وِزْراًي { الِدِينخ
ــهِ وســاء لَهــم يــوم الْقِيامــةِ      ــالفِي 101{ ال حِم {     رــشنَحورِ وفِــي الــص خ يــوم يــنفَ
جرِمِني يومئِذٍ زُرقاً 102{الْم{                  

  2طق1طق

جِبــالِ فَقُــلْ ينــ     ( .447 } 105{ال نَــسفاً سِفُها ربــي ويــسأَلُونَك عــنِ الْ
ى فِيها عِوجاً ولَا أَمتاً} 106{الصفْصفاً فَيذَرها قَاعاً 107{لَا تَر{                                                             

  2طق1طق

448.     

جوع فِيها ولَا  ( .449  فِيهـا ولَـا   وأَنَّك لَا تَظْمأُ} 118{التَعرىإِن لَك أَلَّا تَ
   }119{تَْضحى

  2طق1طق

450. )  ــد ــبعضٍ عـ ــضُكُم لِـ ــاً بعـ ــا جمِيعـ ــا مِنهـ ــي وقَـــالَ اهبِطَـ ــأْتِينكُم منـ إِما يـ فَ
شقَىالهدى لَا يضِلُّ وفَلَا ي ايده ع نِ اتَّب123{ فَم {                                                                

  2قط

                    األنبياء           

451. )         ـــمهو وهعـــتَمثٍ إِلَّـــا اســـدح هِـــم مبـــن رـــن ِذكْـــرٍ مـــأْتِيهِم مـــا يم 
ونبلْعـذَا إِلَّـا           } 2{اليـلْ هـواْ هظَلَم ى الَّـذِين وج واْ الن رأَسو مهةً قُلُوبلَاهِي

شر مثْلُكُم أَفَتَأْتُون ا بونصِرتُب أَنتُمو رح3{لس{               

  2طق1طق

452.            عِـيـن مم ـذَا ِذكْـره ـانَكُمهراتُوا بةً قُلْ هونِهِ آلِهخَذُوا مِن د أَمِ اتَّ
 مهلْ أَكْثَرلِي بن قَبم ذِكْر لَاو ونلَمعاليرِضُونعم مفَه ق 24{ الْح{             

      2طق1طق

453. )    ادلْ عِبب انَهحبلَداً سو نمحخَذَ الر   } 26{المكْرمـون  وقَالُوا اتَّ
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لُونمعرِهِ يم بِأَمهلِ وبِالْقَو بِقُونَهسلَا ي    
 إِلَّا لِمـنِ  اليشفَعونهم ولَا يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَ  } 27{ .454

فِقُونش تِهِ ميش خ نم مهتََضى و28{ار {    
                                                      2طق1طق

ــراً    .455 ذِكْــ اء وــي ــارون الْفُرقَــــان وضِــ ــا موســــى وهــ ــد آتَينــ  ولَقَــ
تَّقِنيلْم خْ } 48{اللِّ ي ـم     الَّذِينهـبِ وم بِالْغَيهبر نوةِ    شاعالـس ـنم
فِقُونش 49{م{            

  1طق

456.    أَنتُم فَقَالُوا إِنَّكُم وا إِلَى أَنفُسِهِمعجفَرونوا } 64{الالظَّالِمنُكِس ثُم
ت ما هؤلَاء  لِمع لَقَد وسِهِمؤلَى رع  نطِقُون65{ي{    

  2طق1طق

داً وسـلَاماً علَـى          قُلْنا .457 ـركُـونِي ب ا نَاري اهِيمـرب بِـهِ   وأَرادوا}69{الإِ
رِينسالْأَخ ماهلْنعج        }70{ كَيداً فَ

  2طق1طق

َخيـراتِ وإِقَـام الـصلَاةِ           .458 وجعلْناهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَا وأَوحينا إِلَيهِم فِعـلَ الْ
ــاة ءوإِيتَـا  ــدِين وكَـانُوا لَنــا  ِالزكَ ــاه   } 73{العابِ نيج ــاه حكْمـاً وعِلْمــاً ونَ نلُوطـاً آتَيو

ــانُوا      ــم كَـــ ــث إِنَّهـــ خَبائِـــ ــلُ الْ ــت تَّعمـــ ــي كَانَـــ ــةِ الَّتِـــ ــن الْقَريـــ ــوءٍ   مِـــ ــوم ســـ  قَـــ
ــقِني ــــــ ــه مِــــــــن   } 74{الفَاسِ ــي رحمتِنــــــــا إِنَّــــــ ــاه فِــــــ دخلْنــــــ وأَ

  }75{نيالصالِحِ

  2طق1طق

ــهِ    ( .459 ت فِي ــش ذْ نَفَ ــرثِ إِ ــي الْح ذْ يحكُمــانِ فِ ــلَيمان إِ سو وداود و
    كْمِهِــمــا لِحكُنمِ والْقَــو مــن ــاهِدِينغَ كُلّــاً   } 78{ الشو انمــلَيــا ساهنمفَفَه

    ــس ــالَ يــ جِبــ ــع داوود الْ ــخَّرنَا مــ ــاً وســ ــاً وعِلْمــ ــا حكْمــ ــا  آتَينــ ــر وكُنــ بحن والطَّيــ
79{فَاعِلِني{  

  2طق1طق

460.      ــال مع ــون ــه ويعملُ ــون لَ غُوصــن ياطِنيِ ميــش ــن ال ومِ
 ــم ــا لَهكُنو ذَلِــك وندــافِظِني ــي } 82{الح ــه أَنِّ بى ر ــاد ذْ نَ ــوب إِ أَيو

احِمِنيالر محأَر أَنتو الضُّر نِيس83{م{                           

  2طق1طق

جبنا( .461 ــتَ ــــــه فَاســــ ــي    الُلَ ــذَلِك نُنجِــــ ــم وكَــــ ــن الْغَــــ ــاه مِــــ جينــــ   2طق1طق ونَ
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مِنِنيؤ88{الْم {                     
ت لَهـــــم منـــــا   .462 ــسنىإِن الَّــــذِين ســـــبقَ ـــ ـــــاالالْحهنع لَئِـــــكأُو  

ونــدعب101{الم {  سِيــسح ونعمــسلَــا ي    ت ــتَهــا اشفِــي م ــمها وه
ونالِدخ مه102{أَنفُس{    

  2طق1طق

    احلج              

ــلَّ       ( .463 ــع كُـ ــمٍ ويتَّبِـ ــرِ عِلْـ ــهِ بِغَيـ ــي اللَّـ ــادِلُ فِـ جـ ـــن يــاسِ م ومِـــن النـ
هِ إِلَــى كُتِـب علَيـهِ أَنَّـه مـن تَولَّـاه فَأَنَّـه يـضِلُّه ويهدِيـ        } 3{الٍمرِيـد شـيطَانٍ  
ريِ     }4{عذَابِ السعِ

  2طق1طق

464. )  ه اللَّه بِأَن لَـى كُـلِّ        وَذلِكع أَنَّـهتَى وـويِـي الْمحي أَنَّـهو ـقالْح
ــيءٍ شــدِير ــب  }6{ال قَ يــةٌ لَّار ةَ آتِياعــس ــاوأَن ال ال فيه   ــثعبي ــه وأَن اللَّ

جادِلُ فِـي اللَّـهِ بِغَيـرِ عِلْـمٍ     ومِن الناسِ م} 7{من فِي الْقُبورِ  ن ي
ى ولَـا كِتَـابٍ        دلَا هـنِري و8{الٍم {           ـبِيلِ اللَّـهِ لَـهـن سـضِلَّ ععِطْفِـهِ لِي ثَـانِي

    }9{فِي الدنْيا خِزي ونُذِيقُه يوم الْقِيامةِ عذَاب الْحرِيقِ

  
  
  

             
  2طق1طق

465. اهلْنأَنز كَذَلِكاتٍواتٍ آينيال برِيدن يدِي مهي اللَّه أَن2طق                   } 16{ و  

ــامِرٍ   ( .466 ــأْتُوكَ رِجـــاالً وعلَـــى كُـــلِّ ضَـ ج يـ ــالْح ن فِـــي النـــاسِ بِـ ذِّ وأَ
ــجٍّ   ــم اللَّــهِ } 27{العمِيــقٍيـأْتِني مِــن كُــلِّ فَ وا اســذْكُريو ــم لَه ع ــافِ نوا مدهــش لِي

ــوا          أَطْعِمـا وهــامِ فَكُلُـوا مِن ـةِ الْأَنْعهِيمـن بــم مزَقَه ـا رلَـى مــاتٍ علُومعـامٍ مفِـي أَي
ري   }28{الْبائِس الْفَقِ

  1طق

تِ ( .467 يفُوا بِالْبطَّولْيو مهوفُوا نُذُورلْيو مقْضُوا تَفَثَهلْي تِيقِثُم2طق                }29{الالْع  

ت لَكُم الْأَنْعـام إِلَّـا    ولِك ومن يعظِّم حرماتِ اللَّهِ فَه     ذَ( .468 خير لَّه عِند ربهِ وأُحِلَّ
ــولَ     ــوا قَــ ثَــــانِ واجتَنِبــ الْأَو مِــــن سجــر ــاجتَنِبوا الــ ــيكُم فَــ ــا يتْلَــــى علَــ  مــ

شرِكِني بِهِ} 30{الالزورِ م رفَاء لِلَّهِ غَين31{..ح{  

  
  

  2طق1طق

زَقَهم من بهِيمـةِ   ( .469 ا رلَى ماللَّهِ ع موا اسذْكُركاً لِينسا ملْنعةٍ جلِكُلِّ أُمو  
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شرِ          بوا ولِمأَس فَلَه احِدو إِلَه كُمِإلَه خْبِتِنيالْأَنْعامِ فَ 34{الالْم { ذَا ذُكِر الَّذِين إِ
 مهقُلُوب ت                                   }35{..اللَّه وجِلَ

  2طق1طق

  
  

ــه علَـــى   ( .470 ــوا وإِن اللَّـ ــأَنَّهم ظُلِمـ ــاتَلُون بِـ ذِن لِلَّـــذِين يقَـ أُ
 رِهِمنَـص 39{اللَقَدِير {     ـارِهِمـوا مِـن دِيرِجأُخ ـقٍّ إِلَّـا أَن      الَّـذِينـرِ حبِغَي

ا اللَّهن بقُولُوا ر2طق1طق     }40{..ي           

471. )         و ـادعنُـوحٍ و مقَـو ملَهقَب ت كَذَّب وكَ فَقَدب مـود وإِن يكَذِّ وقَـوم  } 42{الَث
 مقَــوو اهِيمــر43{اللُــوطٍ إِب {     ــتلَيــى فَأَموسم كُــذِّبو نيــدم ابــحأَصو

ريِ   }44{لِلْكَافِرِين ثُم أَخذْتُهم فَكَيف كَان نَكِ

  2قط1طق

  
  
  

ذَا تَمنــى     .472 ــا إِ ــيٍّ إِلَّ ــا نَبِ ــولٍ ولَ سمِــن ر ــك ــلْنا مِــن قَبلِ ســا أَر مو
    ــم ــشيطَان ثُ ــي ال ــا يلْقِ م ــه خ اللَّ نــســهِ فَي ــي أُمنِيتِ ــشيطَان فِ أَلْقَــى ال

   ــيم ــه علِ ــهِ واللَّ ــه آياتِ ــم اللَّ ــيميحكِ ــش  } 52{الحكِ ــي ال ــا يلْقِ ــلَ م عج لِي طَاني
ض والْقَاسِيةِ قُلُوبهم وإِن الظَّـالِمِني لَفِـي      فِتْنةً لِّلَّذِين فِي قُلُوبِهِم      رم

ق مِن } 53{البعِيدٍشِقَاقٍ   الْح أَنَّه أُوتُوا الْعِلْم الَّذِين لَمعلِيـوا بِـهِ     ومِنؤفَي كبر 
إِنو مهقُلُوب لَه ت خْبِ ستَقِيمٍفَتُ اطٍ موا إِلَى صِرنآم ادِ الَّذِينلَه 54{ اللَّه{   

  1طق

  
  

473. )    ـادِهِ هجِه ـقوا فِي اللَّـهِ حاهِدجفِـي      وو كُملَـيـلَ ععـا جمو ـاكُمتَباج
         اهِيمـرإِب لَّةَ أَبِـيكُمجٍ مرح ينِ مِنالد مِـن    وه لِمنيـسالْم اكُمـمـ س ال لُ قَب 

ــاسِ    لَــى الناء عدــه ــوا ش ــيكُم وتَكُونُ ــهِيداً علَ ــولُ ش سالر كُــونــذَا لِي ــي ه   وفِ
     وا بِاللَّـــهِ هتَـــصِماعو كَـــاةآتُـــوا الزو لَاةوا الـــصوفَـــأَقِيم    ـــمنِعلَى وـــوالْم مفَـــنِع لَـــاكُموم

ري     }78{النصِ

  طدع

    املؤمنون    

الَّـذِين هـم فِـي صـلَاتِهِم        } 1{الالْمؤمِنوند أَفْلَح   قَ(-473 .474
خ ونــنِ اللَّغْــ   } 2{الاشِــعع ـــمه الَّــذِينووضُـــون } 3{المعرِ

ــاةِ  ــم لِلزكَـــ ــذِين هـــ ــاعِلُون والَّـــ ـــ ــروجِهِم  } 4{الفَ ــم لِفُـــ ــذِين هـــ والَّـــ

  
  

  2طق1طق
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افِظُون5{ح{  
475. )     وجِهِملِفُـر مه الَّذِينـ و ح5{الافِظُون {     اجِهِـمْزو إِلَّـا علَـى أَ
إِنَّهم غَير ملُومِنيوأ ت أَيمانُهم فَ     }6{ما ملَكَ

  طدع  2طق1طق

  476. )      ـدِهِمهعو انَاتِهِملِأَم مه الَّذِينو ـوناع8{الر{    ـمه الَّـذِينو
 اتِهِمــلَو ــافِظُون علَـــى صـ ــم }9{يحـ ــك هـ ــونأُولَئِـ ثُـ } 10{ الالْوارِ

ونالِدا خفِيه مه سود الْفِر ثُون             }11{الَّذِين يرِ

  2 طق1طق

477. ) اتِهِمــلَو ــم علَـــى صـ ــافِظُون والَّـــذِين هـ ـ ح9{ مي{ ــك أُولَئِـ
م10 {.......ه{                     

  1طق

478.    ــلٍ و خِي ــاتٍ مــن نَّ نــهِ ج ــم بِ ــشأْنَا لَكُ ــابٍفَأَن نم أَع    ةري ــثِ ــه كَ ــا فَواكِ فِيه ــم لَّكُ
ا تَأْكُلُونهمِن19{و{    

  2طق 1طق

ْخـرج مِـن طُـورِ     } 19{التَأْكُلُونومِنهـا   (....... .479 وشـجرة تَ
آكِلِني غٍ لِّلْ صِبنِ وه بِالد ت اء تَنبني20{س{  

                                                            
  1طق

وإِن لَكُم فِي الْأَنْعامِ لَعِبرة نُّـسقِيكُم ممـا فِـي بطُونِهـا ولَكُـم فِيهـا             ( .480  
ــا   رية ومِنهــــ ــثِ ع كَــــ ــافِ ــأْكُلُونمنــــ ــــ ــكِ   }21{ التَ ــا وعلَــــــى الْفُلْــــ وعلَيهــــ

لُونم22{تُح {                                     

  2طق1طق

  481.   رــش ــا ب ــذَا إِلَّ ــا ه ــهِ م ــروا مِــن قَومِ ــذِين كَفَ ــأُ الَّ ــالَ الْملَ ــثْلُكُم فَقَ الم ــد  يرِي
 كُملَيتَفَضَّلَ ع2طق1طق                        } 24{..أَن ي  

  
  

ــ   ( .482 ذَا ج عِ الْفُلْـك بِأَعينِنــا ووحيِنــا فَـإِ ــن ــهِ أَنِ اصـا إِلَينيحفَأَو ــار اء أَمرنَــا وفَ
ورا مِن كُلٍّ الالتَّنفِيه لُكنِ  فَاسينِ اثْنيج27{..زَو{                                                                

طدت 2 طق1طق
                                                                           طدع

الَ الْملَـأُ مِـن قَومِـهِ الَّـذِين كَفَـروا وكَـذَّبوا بِلِقَـاء الْـآخِرةِ وأَتْرفْنـاهم             وقَ .483  
نْيافِي الْحياةِ    الالد    رـشذَا إِلَّـا با هم  ـثْلُكُم ـا       الممِم برـشيو ـهمِن ـا تَـأْكُلُونأْكُـلُ مِمي 
ونبرش                       }33{تَ

  2 طق، 1طق
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شراً  ( .484   تُم بأَطَع لَئِنو ال مِثْلَكُم    ونخَاسِـر ذاً لَّ أَيعِـدكُم  } 34{إِنَّكُـم إِ
ذَا مِتُّم وكُنتُم تُراباً وعِظَامـاً أَنَّكُـم          جـون م أَنَّكُم إِ ـا   }35{الخْرلِم ـاتهيه ـاتهيه 

وندإِلَّا  }36{التُوع هِي ا  إِننْيا الداتُنيا  نَ حما وينَحو وتم   ـننَح
ــوثِني عب37{ البِم {ه ــا     وإِن مــذِباً و ــهِ كَ ى علَــى اللَّ ــر ــلٌ افْتَ جــا ر إِلَّ

مِنِنيؤبِم لَه ن38{نَح{  

  2طق

485. )   ــــاهأَخـــى ووسا مــــلْنسأَر ثُـــم ونـــار ــــلْطَانٍ الهســــا واتِنآي  بِ
                                                                   }45{مبِنيٍ

   2طق

ــلْطَانٍ (.. .486 ــبِنيٍوسـ ــهِ  } 45{المـ ــون وملَئِـ إِلَـــى فِرعـ
الِنيماً عكَانُوا قَووا ورتَكْب46{فَاس{   

                           طدع2طق 1طق

ــ   ( .487   ــوا صـ ــاتِ واعملُـ ــوا مِـــن الطَّيبـ ــلُ كُلُـ ــا الرسـ ــا أَيهـ ــا  يـ ــي بِمـ ـ الِحاً إِنِّ
لُــــونمتَع ــيم ــ ــتُكُم أُمــــةً  } 51{العلِ ــذِهِ أُمــ ــم   وإِن هــ ــا ربكُــ ــدة وأَنَــ واحِــ
                                                                                       }52{فَاتَّقُونِ

  2طق

هم بِهِ    .488 ا نُمِدأَنَّم ونبسحالٍ و   أَيمِن م َنِني55{الب { ملَه ارِعنُس
ونرعش ل لَّا ياتِ برخَي     }56{ فِي الْ

  طدع 2 طق1طق

  
  

إِن الَّـــــــــذِين هــــــــــم مـــــــــن خــــــــــشيةِ ربهِــــــــــم   (-488 .489
فِقُونــش ــم   } 57{المـ ــاتِ ربهِـ آيـ ــم بِ ــذِين هـ } 58{اليؤمِنـــونوالَّـ

  هِمبم ِره الَّذِينلَا و شي59{الرِكُون{     مهقُلُـوبا آتَوا وم تُونؤي الَّذِينو
  ــم ــم إِلَــى ربهِ ــةٌ أَنَّه ــونوجِلَ اِجع60{ الر{ ــك ــأُولَئِ ــي  ي سارِعون فِ

ابِقُونا سلَه مهاتِ ورخَي                          }61{الْ

  2 طق1طق

ــاتِي تُتْلَــــى علَــــيكُ( .490 ــابِكُمقَــــد كَانَــــت آيــ ــتُم علَــــى أَعقَــ  م فَكُنــ
ون66{التَنكِص {ونرج امِراً تَهبِهِ س تَكْبِرِينس67{ م{     

  2 طق1طق

ري     ال  قَبـلُ لَقَد وعِدنَا نَحن وآباؤنَـا هـذَا مِـن      ( .491 إِن هـذَا إِلَّـا أَسـاطِ
لِني83{الْأَو{             

  2طق
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خَذَ اللَّه مِن ولَ     .492   ب كُلُّ إِلَهٍ بِمـا  ما اتَّ ذاً لَّذَه دٍ وما كَان معه مِن إِلَهٍ إِ
ق ولَعلَا بعُضهم علَى بعضٍ    عـالِمِ  } 91{اليصِفُونسبحان اللَّهِ عما   خلَ

رِكُونش ا يمالَى عةِ فَتَعادهالشبِ و 92{الْغَي{                                                                        

  1طق

ــا  .493 ــي م نــا تُرِي إِم بقُــل ر ونــد وعــي } 93{الي جعلْنِ ــا تَ رب فَلَ
مِ الظَّالِمِني94{فِي الْقَو{    

     2 طق1طق

وأَعـوذُ بِـك   } 97{الالـشياطِنيِ  وقُل رب أَعوذُ بِك مِن همـزاتِ      .494
  }98{رونِرب أَن يحضُ

  1طق

  495.   بــالَ ر ــوت قَـ ــاء أَحـــدهم الْمـ ذَا جـ ــونِحتَّـــى إِ جِعـ 99{الار {
ــا    ــا إِنَّه ــت كَلَّ ــا تَركْ ــالِحاً فِيم ــلُ ص مــي أَع ــةٌ ه  لَعلِّ خٌ  وكَلِم زَ ــر ــم ب ــا ومِــن ورائِهِ قَائِلُه

ثُونعبمِ يو100{إِلَى ي{                    

     2 طق1طق

   1طق                     } 111{ أَنَّهم هم الْفَائِزونالصبرواإِنِّي جزيتُهم الْيوم بِما ( .496

ع اللَّهِ إِلَهاً     .497 م عدن يمورالآخ  لَـه ـانهرـهِ   لَا ب إِنَّمـا حِـسابه عِنـد ربـهِ     البِ  فَ
ونالْكَافِر فْلِحلَا ي 117{إِنَّه{   

  2 طق1طق

    النور             

  498.               موهلِـداء فَاجدـهـةِ شعبـأْتُوا بِأَري لَـم اتِ ثُـمنـصحالْم ـونمري الَّذِينو
      ةادـهش ـملُـوا لَهلَـا تَقْبو ةلْدج انِنيَثم     ـمه لَئِـكأُوـداً وأَب إِلَّـا  } 4{الالْفَاسِـقُون

عوا مِن بتَاب الَّذِينحِيمر غَفُور اللَّه إِن    }5{دِ َذلِك وأَصلَحوا فَ

   1طق

  499.        مهــا أَنفُــس ــهداء إِلَّ ش ــم كُــن لَّهي ــم ــم ولَ هاجْزو ــون أَ مري ــذِين والَّ
ع شهاداتٍ بأَر دِهِمأَح ةادهش   طدت طدع 1طق                                                     }6{ إِنَّه لَمِن الصادِقِنيالبِاللَّهِ فَ

  500. ........     لَمِــــن ــه ــهِ إِنَّــ ــهاداتٍ بِاللَّــ ــع شــ ــدِهِم أَربــ ــشهادة أَحــ   فَــ
ادِقِني6{الالص {     مِن هِ إِن كَانلَياللَّهِ ع ت نلَع ةُ أَنخَامِس والْ
 7{الْكَاذِبِني{                                           

   2طق

ــهِويــدرأُ عنهـــا الْعـــذَاب أَن تَـــشهد أَربـــع شـــهاداتٍ   .501 ـ    طدت طدع1طق إِنَّـــه لَمِـــن البِاللَّ
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8{الْكَاذِبِني{     
502. ..) لَمِـــنــاذِبِني ـ ــهِ  } 8{الالْكَ ب اللَّـ ــضَ خَامِـــسةَ أَن غَـ والْ

ادِقِنيالص مِن ا إِن كَانهلَي9{ع{   
  1طق

503.           بِأَنفُـسِهِم ـاتمِنؤالْمو ـونمِنؤالْم ظَـن وهتُمـمِعذْ س  وقَـالُوا  الخيـراً لَولَا إِ
بِنيم ذَا إِفْك12{ه{  

                                             2 طق1طق

  504.             ةُ فِـي الَّـذِينالْفَاِحـش ِشيع إِن الَّذِين يحِبون أَن تَ
ن الواآمذَابع مأَ لَه  لَمعي اللَّهةِ وآخِر   2طق                                                   } 19{وأَنتُم لَا تَعلَمون لِيم فِي الدنْيا والْ

505. .........)ذَابع ملَه  الأَلِيم لَمعي اللَّهةِ وآخِر  فِي الدنْيا والْ
    }19{م لَا تَعلَمونوأَنتُ

  2طق 1طق

 الأَبداًولَولَا فَضْلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمتُه ما زَكَا مِنكُم من أَحدٍ (.. .506  
لِيمع مِيعس اللَّهو اءش ن يكِّي مزي اللَّه لَكِن2 طق1طق  }21{و                                                  

إِن الَّذِين يرمون الْمحصناتِ الْغَافِلَاتِ الْمؤمِناتِ لُعِنوا ( .507  
 ذَابع ملَهةِ وآخِر شهد علَيهِم أَلْسِنتُهم   }23{العظِيمفِي الدنْيا والْ يوم تَ

أَيولُونمعا كَانُوا يم بِملُهجأَرو 24{دِيهِم{          

  2 طق1طق

  
  

   طدت2 طق1طق

ي ( .508 شكَاةٍ فِيها مِصباح الْمِصباح فِ ضِ مثَلُ نُورِهِ كَمِ الْأَراتِ واومالس نُور اللَّه
جرةٍ مباركَ مِن ش وقَدي يرد ب ةٍ زَيتُونِةٍ لَّا زُجاجةٍ الزجاجةُ كَأَنَّها كَوكَ

ةشرقِيةٍ ولَا  بِيلَالٍغَرو ضِيء ا يتُهَزي كَادو يدِي   لَمهلَى نُورٍ يع نُّور نَار هسستَم
شاء ويضْرِب اللَّه الْأَمثَالَ لِلناسِ واللَّه بِكُلِّ شيءٍ  ن يورِهِ ملِن اللَّه 

لِيم35{ع{                                                             

        

                                                                             2 طق1طق                                  }35{ العلِيمواللَّه بِكُلِّ شيءٍ (....... .509

ذِ( .510 ع ويذْكَر فِيها فِي بيوتٍ أَ  يسبح لَه فِيها الاسمهن اللَّه أَن تُرفَ
الِوبِالْغُدآص    }36{والْ

                                                                        1طق

511. ......)..ُا بِالْغُدفِيه لَه حبسو يالِوآص   طدع 1طق                                }36{الالْ
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جالٌ( .512 ع عـن ِذكْـرِ اللَّـهِ وإِقَـامِ الـصلَاةِ وإِيتَـاء الزكَـاةِ           الرِ يلَا بو ةارج لَّا تُلْهِيهِم تِ
    فِيهِ الْقُلُوب ب خَافُون يوماً تَتَقَلَّ يالْوارصـا     } 37{الأَبم نـسأَح اللَّـه مهـزِيج لِي

شاء بِغَيرِ حِسابٍ ن يزُقُ م ري اللَّهن فَضْلِهِ وم مهزِيديمِلُوا و38{ع{       

  2 طق1طق

ــاةِ  وإِيتَــــــاء(... .513 ــــ ــوب   الالزكَ ــهِ الْقُلُــــ ــب فِيــــ ــاً تَتَقَلَّــــ ــافُون يومــــ خَــــ ي 
ارصالْأَب37{و{  

  دتط 2 طق1طق

ــاء   ( .514 ــآن مـ ــالُهم كَـــسرابٍ بِقِيعـــةٍ يحـــسبه الظَّمـ ــروا أَعمـ والَّـــذِين كَفَـ
      ـــرِيعس اللَّـــهو هابحِــس فَّـــاهفَو هعِنــد اللَّـــه ـــدجوئاً وــيش هجِـــد ي لَــم ـــاءهذَا ج  حتَّــى إِ

    }39{الالْحِسابِ

  2 طق1طق

جـيٍّ      وأَ .515 يغْـشاه مـوج مـن فَوقِـهِ مـوج مـن       كَظُلُماتٍ فِـي بحـرٍ لُّ
جعـلِ         السحابفَوقِهِ   ي ـن لَّـممـا واهري كَـدي لَم هدي جرذَا أَخ  ظُلُمات بعُضها فَوقَ بعضٍ إِ

  }40{اللَّه لَه نُوراً فَما لَه مِن نُّورٍ

  2طق

ذِنكُ  .516 م الَّذِين ملَكَـت أَيمـانُكُم والَّـذِين لَـم     يا أَيها الَّذِين آمنوا لِيستَأْ
ــلِ    اتٍ مِــن قَبــر م ــاث ــنكُم ثَلَ ــم مِ ــوا الْحلُ ــلَاةِ يبلُغُ ص   ونــضَع ــني تَ ــرِ وحِ ج الْفَ

ريةِ    اعلَـيكُم ولـَ    ثَلَاث عوراتٍ لَّكُم لَيس   الالْعِشاء ومِن بعدِ صلَاةِ   ثِيابكُم من الظَّهِ
نهدعب احنج هِملَي58{..ع{  

                                                                   
  2طق

    الفرقان     

517. )      ـالَمِنيلِلْع كُوندِهِ لِيبلَى عع قَانلَ الْفُركَ الَّذِي نَزارتَب 
خِـذْ ولَـداً ولَـم يكُـن لَّـه         الَّذِي لَه ملْك السماواتِ وا    } 1{النَذِيراً ضِ ولَـم يتَّ لْـأَر

ق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تَقْدِيراً      }2{شرِيك فِي الْملْكِ وخلَ

  2 طق1طق

518.    مــو ــراه وأَعانَـــه علَيـــهِ قَـ وقَـــالَ الَّـــذِين كَفَـــروا إِن هـــذَا إِلَّـــا إِفْـــك افْتَـ
ونروا ظُلْ   ΅ آخـاؤج فَقَد  ـا     } 4{ً́̈زُورامـاً وهاكْتَتَب لِنيالْـأَو ري وقَـالُوا أَسـاطِ

أَصِيالو ةكْرهِ بلَيلَى عتُم 5{فَهِي{                    

  1طق

شِي فِي      .519 ميو امأْكُلُ الطَّعولِ يسذَا الرالِ هقَالُوا ماقِ  وـو لَـا أُنـزِلَ   الالْأَسطدت طدع لَو  
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كُونفَي لَكهِ منَذِيراًإِلَي هع7{ م{                                                                          
520. .......  ـهعم كُونفَي لَكهِ ملَا أُنزِلَ إِلَيلْقَـى  وأَ} 7{النَذِيراً  لَوي

ــالِم وإِلَيـهِ كَنــز أَ  ــه جنــةٌ يأْكُــلُ مِنهــا وقَــالَ الظَّ ون إِن تَتَّبِعــون إِلَّــا تَكُــون لَ
                           }8{رجال مسحوراً

                                                                      2 طق1طق

ــراً مـــن ذَلِـــك جنـــاتٍ   ( .521 تَبـــاركَ الَّـــذِي إِن شـــاء جعـــلَ لَـــك خيـ
جرِي مِن تَحتِها نْه تَ جعل لَّك قُصوراً الارالْأَ ي10{ و {                                                                      

      1طق

ومـن   ولَا نَصراً   فَما تَستَطِيعون صرفاً   التَقُولُون فَقَد كَذَّبوكُم بِما   .522
رياً يظْلِم منكُم نُذِقْه عذَاباً         }19{كَبِ

  1طق

ــنمالَّـذِين يحـشرون علَــى وجـوهِهِم إِلَــى     .523 هالج  ــرش لَئِـكأُو 
بِيالأَضَلُّ سكَاناً و34{م {  

  2 طق1طق

524.    خَذَ إِلَه ت منِ اتَّ أَيـهِ     أَرلَيع تَكُـون أَفَأَنت اهوه ه  كِـيال43{الو { أَم
ــسمعون أَ ي مهــر ب أَن أَكْثَ ــسوتَح  ــم ــلْ ه ــامِ ب ــا كَالْأَنْع ــم إِلَّ ه إِن قِلُــونعي

بِيال44{أَضَلُّ س{                               

  2 طق1طق

جعلَه ساكِناً ثُـم جعلْنـا الـشمس    وظِّلَّ ولَأَلَم تَر إِلَى ربك كَيف مد ال      ( .525 شاء لَ
لِيالعلَيهِ  رياً} 45{الد   }46{ثُم قَبْضناه إِلَينا قَبضاً يسِ

  2 طق1طق

526. هوو       ـا مِـنلْنأَنزتِـهِ ومحر يـدي نـيراً بش ب احيلَ الرسالَّذِي أَر
 ــاء اءِ ممــوراًالــس امــاً    } 48{الطَهــا أَنْع لَقْنــا خ مِم هقِيــس ــاً ونُ ــدة ميت ــهِ بلْ ــي بِ لِنحيِ

رياً                      }49{وأَنَاسِي كَثِ

     2 طق1طق

ع اللَّهِ إِلَهاً آخر ولَا يقْتُلُـون الـنفْس الَّتِـي      ( .527 م ونعدلَا ي الَّذِينو
إِلَّا بِالْح اللَّه مرح ق ثَاماًق ولَا يزنُون ومن يفْعلْ َذلِك يلْ   }68{ال أَ

  1طق

خْلُد فِيهِ    ( .528 يةِ وامالْقِي موي ذَابالْع لَه فضَاعانايه69{الًم {  ن تَـابإِلَّا م
  اتٍ ونــسح ئَاتِهِمــي س ــه ــك يبــدلُ اللَّ ــالِحاً فَأُولَئِ ص ــالمــلَ ع ــه وآمــن وعمِ كَــان اللَّ

                        }70{غَفُوراً رحِيماً

  طدع
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529. ) وندهش لَا ي الَّذِينووروا بِاللَّغْالالز رذَا م وا كِراماًو وإِ ر2 طق1طق           } 72{م  

جــــزون الْغُرفَــــةَ بِمــــا صــــبروا ويلَقَّــــون فِيهــــا تَحِيــــةً       ( .530 ي ــك أُولَئِــ
وقَاماً} 75{اللَاماًسماً وتَقَرسم ت نسا حفِيه الِدِين76{خ{       

  1طق

    الشعراء      

531. )  مــو ــتِ الْقَـــــــــ ـــــــــــك موســـــــــــى أَنِ ائْـــــــــ بى ر ذْ نَـــــــــــاد وإِ
10{الالظَّالِمِني {تَّقُونأَلَا ي نوعفِر مقَو}11{   

  2 طق1طق

ــو ( .532 ســا ر ــون فَقُولَــا إِنَّ عــا فِرفَأْتِي بلُ رــالَمِني 16{الالْع { أَن
   }17{أَرسِلْ معنا بنِي إِسرائِيلَ

  1طق

533. )   احِرــس ــذَا لَـ ــه إِن هـ ــإِ حولَـ ــالَ لِلْملَـ ــيمقَـ ـ ــد أَن } 34{العلِ يرِيـ
ونراذَا تَأْمرِهِ فَمضِكُم بِسِحأَر نكُم مخْرِج 35{ ي{  

                               2طق1طق 

} 36{الحاشِـرِين قَالُوا أَرجِهِ وأَخاه وابعـث فِـي الْمـدائِنِ            .534
  }37{يأْتُوكَ بِكُلِّ سحارٍ علِيمٍ

                                                                              
                                                    2طق1طدع طق

ــومٍ   ( .535 ــاتِ يـ ــسحرة لِمِيقَـ ــع الـ جمِـ ــومٍفَ ـ ــتُم   } 38{المعلُ ــلْ أَنـ ــاسِ هـ ــلَ لِلنـ وقِيـ
مونتَمِع39{الج {الْغَالِبِني مإِن كَانُوا ه ةرحالس ع        }40{لَعلَّنا نَتَّبِ

  2طق1طق

536. ) ةرحــس ــأُلْقِي الـــ ــاجِدِينفَـــ ـــ 46{الس {  بــر ــا بِـــ ــالُوا آمنـــ قَـــ
الَمِني47{الالْع {ونارهى ووسم بر}48{  

  2طق1طق

ذِمةٌ  .537 ــشِر ــاء لَــــــ ــــــــونإِن هؤلَــــــ ــا } 54{ال قَلِيلُ ــم لَنــــــ  وإِنَّهــــــ
غَاِئظُون جمِيع حاذِرون} 55{اللَ    }56{وإِنَّا لَ

  2طق1طق

538.  ــــاتٍ ونــــن جم مـــاهنجرــــوفَأَخ يقَــــامٍ } 57{النٍعمــــوزٍ وكُنو
ثْناها بنِي إِسرائِيلَ} 58{الكَرِيمٍ رأَوو 59{ كَذَلِك{                      

    2طق1طق

ـــــراهِيم واتْـــــلُ علَـــــيهِم نَبـــــأَ    .539 ب ذْ قَـــــالَ لِأَبِيـــــهِ وقَومِـــــهِ مـــــا    } 69{م إِ إِ
وندب70{تَع{              

  2طق1طق

540. ) ــس ــلْ يـــــ ــالَ هـــــ ذْ قَـــــ ــدعونمعونَكُم إِ ـــــ ــونَكُم وأَ} 72{التَ   1طقينفَعـــــ
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ونوأَ ضُر73{ي{                
541. )   ــــــا كُنـــــتُمتُم مأَيقَـــــالَ أَفَــــــرونــــــد ب75{التَع { كُمــــــاؤآبو أَنــــــتُم

ونمــد ــد } 76{الْأَقْــ ــإِنَّهم عــ ــا رب وفَــ ــالَمِنيلِّي إِلَّــ ــ 77{ الالْع {
ــي فَهــــ ــدِينِوالَّــــذِي خلَقَنِــ ــ هــ} 78{الي يطْعِمنِي ووالَّــــذِي هــ

قِنيِوس79{الي{  

      2طق1طق

542. )فَه ت ذَا مرِضْ   2طق                                                 }80{اليشفِنيِووإِ

543. ) مِيتُنِـــي ثُـــمالَّــذِي يــيِنيِ و   ُعمـــوالَّـــذِي أَط} 81{اليحـ
     مـوطِيئَتِي يلِي خ غْفِرينِ  أَن يكْمـاً      } 82{ الـدلِـي ح ـبه بر

واجعل لِّي لِسان صِـدقٍ فِـي      } 83{البِالصالِحِني وأَلْحِقْنِي
آخِرِين ثَةِ جنـةِ       } 84{الالْ رلْنِي مِن وعاجعِـيمِ و85{الالن {  اغْفِـرو

    مِـــن كَـــان ــأَبِي إِنَّـــه نيلِـ خْزِنِـــي يـــوم   } 86{الالـــضَّالِّ ولَـــا تُ
عبيلَـا    } 87{الثُونـالٌ وم ع إِلَّـا مـن أَتَـى    } 88{البنـون  يوم لَا ينفَ

ــلِيمٍ  ــبٍ س جنــةُ } 89{اللَّـه بِقَلْ ــتِ الْ زْلِفَ ــتَّقِنيوأُ 90{اللِلْم{ ــيم جحِ زَتِ الْ ــر بو
َغاوِين لْ                                                      }91{ اللِ

  2طق1طق

مِـن دونِ اللَّـهِ   }92{التَعبـدون  هم أَيـن مـا كُنـتُم   وقِيلَ لَ  .544
  }93{ينتَصِرونوهلْ ينصرونَكُم أَ

  طدع 2طق1طق

545. ) و ــــــمــــــا هـــــوا فِيهكِبفَكُبونَغــــــاو وجنــــــود إِبلِــــــيس } 94{الالْ
ونعم95{أَج{        

  2طق1طق

ْختَصِمونقَالُوا وهم فِيها ( .546 طدع2طق1طق                                   }96{ الي   

  2طق1طق                                                    }97{المبِنيٍتَاللَّهِ إِن كُنا لَفِي ضَلَالٍ ( .547

548. ) بــر ذْ نُـــــــسويكُم بِـــــ ــالَمِنيإِ ـــــ ا إِلَّـــــــا } 98{الالْعــلَّن ومـــــــا أَضَـــــ
ونرِمج 99{الْم{  

  2طق

  2طق1طق                   }101{ولَا صدِيقٍ حمِيمٍ} 100{الشافِعِنيفَما لَنا مِن  .549
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ــولٌ ( .550 ــم رســـــ ــي لَكُـــــ ـــــ ــني إِنِّ ـــــ ــه  } 107{الأَمِ ــاتَّقُوا اللَّـــــ فَـــــ
                }108{وأَطِيعونِ

  2طق1طق

ــولٌ ( .551 ــم رســـــ ــي لَكُـــــ ـــــ ــني إِنِّ ـــــ ــه  } 125{الأَمِ ــاتَّقُوا اللَّـــــ فَـــــ
                       }126{وأَطِيعونِ

  2طق1طق

خِـــذُون  } 128{التَعبثُـــون أَتَبنـــون بِكُـــلِّ رِيـــعٍ آيـــةً    ( .552 وتَتَّ
ونخْلُد ع لَعلَّكُم تَ    }129{مصانِ

  2طق1طق

  2طق1طق                        } 134{وجناتٍ وعيونٍ} 133{الَبنِنيأَمدكُم بِأَنْعامٍ و( .553

ــ( .554 ــم تَكُــــــــن مــــــــن  قَــــــــالُوا ســــــ ــت أَم لَــــــ واء علَينــــــــا أَوعظْــــــ
اعِظِنيــو ــق  } 136{الالْ ــا خلُ ــذَا إِلَّ ه إِنلِنيــأَو ــا } 137{ الالْ مو

ذَّبِنيعبِم ن138{نَح{                                                         

  2طق1طق

ــولٌ  ( .555 ــم رســـــ ــي لَكُـــــ ـــــ ــنيإِنِّ ـــــ ــاتَّقُ} 143{الأَمِ ــه فَـــــ وا اللَّـــــ
                        }144{وأَطِيعونِ

  2طق1طق

فِـي جنـاتٍ   } 146{الآمِـنِني أَتُتْركُون فِي مـا هاهنـا     ( .556
ونٍوي147{الع {ضِيما ههخْلٍ طَلْع زُروعٍ ونَ 148{ و{                                                                    

  2طق1طق

557. )  ــر ــوا أَم ــا تُطِيع ــسرِفِنيولَ 151{الالْم {  ونــسِد ــذِين يفْ الَّ
ونلِحصلَا يضِ و 152{فِي الْأَر{   

  2طق1طق

ــبحوا  .558 ــا فَأَص وهقَرفَع ــادِمِني ــذَاب إِن  } 157{النَ الْع مــذَه فَأَخ
آيةً وما كَان أَكْثَرهم مؤمِ                                                             }158{ نِنيفِي َذلِك لَ

  2طق1طق

ــولٌ  ( .559 ــم رســـــ ــي لَكُـــــ ـــــ ــنيإِنِّ ـــــ ــه  } 162{الأَمِ ــاتَّقُوا اللَّـــــ فَـــــ
                 }163{وأَطِيعونِ

    2طق1طق

560. )   مِــــــن انالــــــذُّكْر أَتَــــــأْتُون ــــــالَمِني 165{الالْع {
ــق لَ ــوم عـــادون  وتَـــذَرون مـــا خلَـ ــتُم قَـ زْواجِكُـــم بـــلْ أَنـ ــم مِـــن أَ ــم ربكُـ  كُـ

}166{                                                                                             

  2طق1طق
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561. )  لَـــــهأَهو ــــاهنيج فَنعِـــــنيمج جـــــوزاً فِـــــي } 170{الأَ إِلَّـــــا ع
171{الْغَابِرِين{              

  طدع 2طق1طق

ــولٌ  ( .562 ــم رســـــ ــي لَكُـــــ ـــــ ــنيإِنِّ ـــــ ــه  } 178{الأَمِ ــاتَّقُوا اللَّـــــ فَـــــ
                  }179{وأَطِيعونِ

  2طق1طق

ــالُوا .563 ــا قَ إِنَّم  مِــن ــت ــسحرِينأَن ــا }185{الالْم مو   رــش ــا ب ــت إِلَّ أَن
الْكَاذِبِني لَمِن كإِن نَّظُنا وثْلُن186{م{   

                  2طق1طق

وح   نَزلَ بِهِ ( .564 الر193{الالْأَمِني{     مِـن لِتَكُـون لَى قَلْبِكع
نذِرِين194{الالْم{ٍبِنيبِيٍّ مرانٍ عبِلِس}195{     

                                                                          
                            طدع2طق1طق

ــضِ  وولَ( .565 علَــى بع ــاه لْننَزمِنيجــأَع ــا   } 198{الالْ هِم مــي ــرأَه علَ فَقَ
مِنِنيؤ199{كَانُوا بِهِ م{   

طدع         2طق1طق

566.        ـذَابا الْعوـرتَّـى يبِـهِ ح ـونمِنؤلَـا ي لِيم ـأَ فَيـأْتِيهم بغْتَـةً   } 201{الالْ
                                                        }203{ا هلْ نَحن منظَرونفَيقُولُو} 202{اليشعرونوهم لَا 

          2طق1طق

567. )  مــاهنتَّعإِن م ــت أَيأَفَرــا كَــانُوا    }205{السِــنِنيم مــاءه ج ثُــم
وندوع206{الي{ونتَّعما كَانُوا يم مهنى عا أَْغنم }207{              

  2طق1طق

 الذِكْـرى } 208{المنـذِرون وما أَهلَكْنا مِـن قَريـةٍ إِلَّـا لَهـا         ( .568
ا َظالِمِنيا كُنم209{و{       

  1طق

569. )    تَكري ـأَقْربِني وأَنذِر عـشِ واخفِـض جناحـك لِمـنِ    } 214{الالْ
مِنِنيؤالْم مِن كع215{اتَّب{   

  2طق1طق

  2طق1طق                                           }217{الالرحِيمِلْعزِيزِ وتَوكَّلْ علَى ا( .570

571. ) ــني ــراكَ حِـــ ــذِي يـــ ــومالَّـــ ـــ ــي  } 218{ال تَقُ ــك فِـــ وتَقَلُّبـــ
اجِدِين219{الس{                      

  1طق

   2طق                                                  }221{الالشياطِنيهلْ أُنَبئُكُم علَى من تَنزلُ ( .572

ــاكٍ   ( .573 ــلِّ أَفَّ ــزلُ علَــى كُ ــيمٍتَن ِث ــرهم  } 222{الأَ ع وأَكْثَ مــس ــون ال   2طق1طقيلْقُ
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ون223{كَاذِب{        
ــلِّ وادٍ  (-573 .574 ــي كُـ ــم فِـ ــر أَنَّهـ ــم تَـ ــون أَلَـ ــم } 225{اليهِيمـ وأَنَّهـ

وعمِلُـوا الـصالِحاتِ           إِلَّـا الَّـذِين آمنـوا   }226{اللَا يفْعلُونيقُولُون ما   
              ـوا أَيظَلَم الَّـذِين لَمعـيسـوا وـا ظُلِمـدِ معوا مِـن برانتَـصرياً و ذَكَروا اللَّه كَـثِ و

وننقَلِببٍ ي                                                }227{ منقَلَ

  2طق1طق

    النمل        

ــابٍ    ( .575 ــرآنِ وكِتَـ ــات الْقُـ ــك آيـ ــبِنيٍطـــس تِلْـ ى } 1{المـ ــد هـ
ى   رش بومِنِنيؤ2{اللِلْم {    كَـاةالز تُـونؤيو لَاةالص ونقِيمي الَّذِين

ونوقِني مةِ هآخِر                                     }3{وهم بِالْ

  2طق1طق

قِ عصاكَ فَلَما رآها تَهتَز } 9{الالْحكِيمه الْعزِيز يا موسى إِنَّه أَنَا اللَّ  ( .576 وأَلْ
               خَـاف ـي لَـا ي خَـف إِنِّ ـب يـا موسـى لَـا تَ كَأَنَّها جان ولَّـى مـدبِراً ولَـم يعقِّ

لُونسرالْم ي10{لَد{                    

  2طق1طق

ذَا أَتَوا علَى وادِي     .577 ت نَملَةٌ يـا أَيهـا النمـلُ ادخ   الملِالنحتَّى إِ لُـوا   قَالَ
شعروننمَّمساكِنكُم لَا يحط لَا ي مهو هودنجو انملَيس 18{كُم {                                          

  2طق1طق

جدون لِلشمسِ مِـن دونِ اللَّـ   ( .578 سا يهمقَوا ودتُّهجو  ـنزَي هِ و
أَلَّـا  } 24{اليهتَدونلَهم الشيطَان أَعمالَهم فَصدهم عنِ السبِيلِ فَهم لَا         

    خْفُـون ضِ ويعلَم مـا تُ الْأَراتِ واومفِي الس ءب خَ خْرِج الْ وا لِلَّهِ الَّذِي يدج سي
ونلِنا تُعم25{و{  

  2طق1طق

579. ) مِن س نِ إِنَّهمحمِ اللَّهِ الربِس إِنَّهو انمحِيمِلَيأَلَّـا  } 30{الالر
لِمِنيسأْتُونِي مو لَيلُوا ع31{تَع{   

  2طق1طق

ــةُ  ( .580 ــف كَـــــان عاقِبـــ ــانظُر كَيـــ ــرِهِمفَـــ ـــ ــومهم  ال مكْ ــاهم وقَـــ ــا دمرنَـــ  أَنَّـــ
عِنيم51{أَج{             

  1طق

581. )  لَـــمعـــا  قُــل لَّـــا يمو إِلَّـــا اللَّـــه ــبضِ الْغَي الْـــأَراتِ واومــن فِـــي الـــسم                                                                              
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ونرعشاليثُونعبي ان2طق1طق  }65{ أَي                                

582. -)    آبو نذَا نَحنَا هعِدو نَا مِن   لَقَدلُاؤال قَب     ري إِن هـذَا إِلَّـا أَسـاطِ
لِني68{الْأَو {        

  2طق1طق

ذَا( .583 ضِ              وإِ الْـأَر ـنـةً مابد ـمـا لَهنجرأَخ هِملَـيلُ عالْقَـو ع ـم  وقَ هم  أَن التُكَلِّ
ونوقِنا لَا ياتِنآي   }82{ الناس كَانُوا بِ

                2طق1طق

 ولَه كُلُّ شـيءٍ  الَّذِي حرمها رب هذِهِ الْبلْدةِ   أُمِرت أَن أَعبد   إِنَّما( .584
   ــن ــرت أَن أَكُـــــــون مِـــــ ـــــــسلِمِنيوأُمِـــــ 91{ الالْم{  أَنو

إِنَّما  وأَتْلُ ى فَ تَدنِ اهفَم آنـا  الْقُرن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّممفْسِهِ وتَدِي لِنهأَنَـا  ي 
نذِرِينالْم 92{مِن{  

  2طق1طق

       القصص      

ــضْعِفُ( .585 ضِ ونُرِيــد أَن نَّمــن علَــى الَّــذِين استُ ــأَر ــي الْ وا فِ
ـــملَهعج جعلَهـــم أَئِمـــةً ونَ ثِني ونَ ــوارِ ـ ضِ } 5{الالْ ــأَر ـــن لَهـــم فِـــي الْـ ونُمكِّ

ونذَرحا كَانُوا يم مها مِنمهودنجو انامهو نوعنُرِي فِر6{و{      

                                                        2طق1طق

 وقَالَـــــت لِأُختِـــــهِ قُـــــصيهِ فَبـــــصرت بِـــــهِ عـــــن جنـــــبٍ وهـــــم لَـــــا         .586
ونرعــش 11{الي {      ــم دلُّكُ ــلْ أَ ه ــت ــلُ فَقَالَ مِــن قَب ــع ــهِ الْمراضِ لَيــا ع نمرحو

وننَاصِح لَه مهو لَكُم كْفُلُونَهتٍ ي يلِ بلَى أَه12{ع{          

  2طق1طق

587. ـــا   وفِيه ــد دخـــلَ الْمدِينـــةَ علَـــى حِـــنيِ غَفْلَـــةٍ مـــن أَهلِهـــا فَوجـ
رجلَينِ يقْتَتِلَانِ هذَا مِن شِيعتِهِ وهذَا مِن عدوهِ فَاستَغَاثَه الَّـذِي      

  لَــى الَّــذِي مِــنتِهِ عــيع هِمِــن شِ وــد ــَضى الع ــوكَزه موســى فَقَ  فَ
                               } 15{مضِلٌّ مبِنيون عملِ الشيطَانِ إِنَّه عدعلَيهِ قَالَ هذَا مِ

  2طق1طق

588. )  بِالَّذِي ه ش  قَالَ يا موسى اللَّهماوعدوفَلَما أَن أَراد أَن يبطِ
ا أَن تَكُـون  أَتُرِيد أَن تَقْتُلَنِي كَما قَتَلْـت نَفْـساً بِالْـأَمسِ إِن تُرِيـد إِلَّـ      

لِحِنيصالْم مِن أَن تَكُون ا تُرِيدمضِ و اراً فِي الْأَرب19{ج{  

                                                                   2طق1طق
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ــي        .589 جاءتْـه إِحـداهما تَمـشِي علَـى اسـتِحياء قَالَـت إِن أَبِ فَ
 كزِيج وكَ لِيعدهِ     يلَيع قَصو اءها جا فَلَملَن ت قَيا سم رأَج ص الالْقَص    تـوج خَـف نَ  قَالَ لَـا تَ

مِ الظَّالِمِنيالْقَو 25{مِن{            

  2طق1طق

فَلَما أَتَاها نُودِي مِن شـاطِئِ الْـوادِي الْـأَيمنِ فِـي          ( .590
جرةِ     الـــش كَـــةِ مِـــناربـــةِ الْمقْعالْب     بر ـــي أَنَـــا اللَّــــه  أَن يـــا موســـى إِنِّ

الَمِنيلَّـى    } 30{الالْعو انا جكَأَنَّه تَزا تَهآها راكَ فَلَمصقِ ع وأَن أَلْ
آمِنِني خَف إِنَّك مِن الْ                                  }31{مدبِراً ولَم يعقِّب يا موسى أَقْبِلْ ولَا تَ

  2طق1طق

591.          ـصِلُونـلْطَاناً فَلَـا يا سلُ لَكُمعج شد عضُدكَ بِأَخِيك ونَ نـا قَالَ سكُملَي  ΅ إِ
آياتِنا                                                                 }35{  أَنتُما ومنِ اتَّبعكُما الْغَالِبون΅ بِ

  طدع

592. )  ي نوعقَالَ فِرو           قِـدـرِي فَأَوإِلَـهٍ َغي ـنلَكُـم م ت لِما علَأُ ما الْمها أَي
  ــع ــي أَطَّلِ ــرحاً لَّعلِّ ــي ص ــنيِ فَاجعــل لِّ ــي يــا هامــان علَــى الطِّ لِ

ه مِن الْكَاذِبِني الموسى إِلَى إِلَهِ إِنِّي لَأَظُن38{و{               

  2طق1طق

بِ ا ( .593 جانِ ذْ قَضَينا إِلَى موسى الْأَمر ومـا كُنـت   وما كُنت بِ لْغَربِي إِ
 مِناهِدِين44{الالش{                                                                      

  2طق1طق

ــ      ( .594 ــي أَه ــاً فِ ــت َثاوِي ــا كُن مو ــر مالْع هِمــي ــاولَ علَ ــاً فَتَطَ ــشأْنَا قُرون ــا أَن لَكِنلِ و
                                                               }45{ ولَكِنا كُنا مرسِلِنيالآياتِناعلَيهِم ومدين تَتْلُ

  1طق

595. )  ــاة يالْح ونرِيــدي تِــهِ قَــالَ الَّــذِينــي زِين ــرج علَــى قَومِــهِ فِ خَ فَ
ا مِثْلَ ملَن ت ا لَيا ينيالد ا أُوتِيونلَذُالقَار ظِيمٍو إِنَّهظٍّ ع 79{ح{                                                       

                       2طق1طق

ع اللَّـهِ إِلَهـاً    ( .596 م علَا تَدو ـر م  آخ    إِلَّـا ه ولَـا إِلَـه       لَـه ـههجإِلَّـا و الِـكءٍ هـيكُـلُّ ش
  }88{لَيهِ تُرجعونالْحكْم وإِ

طدع 2طق1طق
  طدت 

           العنكبوت        

ــالَمِنيفَأََجنينــاه وأَصــحاب الـــسفِينةِ وجعلْناهــا آيـــةً   ( .597 ـ لْع } 15{م  لِّ
         إِن كُنــــتُم لَّكُــــم ــــريخ ذَلِكُــــم اتَّقُــــوهو وا اللَّــــهــــدبمِــــهِ اعذْ قَــــالَ لِقَو وإِبــــراهِيم إِ

  2طق
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تَعون16{لَم{                                       
خَذْتُم من دونِ اللَّهِ     ( .598 ثَاناًوقَالَ إِنَّما اتَّ ـاةِ   ال أَويفِـي الْح نِكُميب ةد وم

            }25{..الدنْيا ثُم يوم الْقِيامةِ يكْفُر بعضُكُم بِبعضٍ ويلْعن بعضُكُم بعضاً 
  1طق

599. )    لَـه نآم ـي مهـاجِر إِلَـى ربـي إِنَّـه هـ        م لُـوطٌ فَ الْعزِيز ووقَـالَ إِنِّ
كِيم26{الْح{     

 طدت 2طق1طق
طدع  

أَهـــلِ هـــذِهِ ومهلِكُ إِنَّـــا  قَـــالُواالبِالْبـــشرىإِبـــراهِيم  جـــاءت رســـلُنا ولَمـــا( .600
                                                                  }31{ َظالِمِني واكَانُ إِن أَهلَها الْقَريةِ

                                                                                            2طق1طق

601. )  ماهأَخ نيدإِلَى مبا ويعوا ال       الً شـدبمِ اعـا قَـوفَقَالَ ي     مـوـوا الْيجارو لَّـه
فْسِدِينضِ م ا فِي الْأَرثَولَا تَعو آخِر                                                              } 36{ الْ

    2طق1طق

602. )    ــم زَيـــن لَهـ و اكِنِهِمـــســـن ملَكُـــم م نـــيــد تَّب ثَمـــود وقَـ ـــاداً وعو
} 38{ال مستَبـصِرِين هم فَصدهم عنِ الـسبِيلِ وكَـانُوا       الشيطَان أَعمالَ 

ــاتِ    ــد جــــاءهم موســــى بِالْبينــ وقَــــارون وفِرعــــون وهامــــان ولَقَــ
ابِقِنيا كَانُوا سمضِ و وا فِي الْأَررتَكْب39{فَاس{                                                       

  2طق1طق

ــذُوا  ( .603 خَ ــذِين اتَّ ــلُ الَّ ــلِ الْعنكَبــوتِ     مثَ ــاء كَمثَ لِيــهِ أَو مِــن دونِ اللَّ
خَــــــذَت بيتــــــاً  ــــــوتِ  وإِن أَوهــــــن الْبيــــــوتِ لَبيــــــت    اتَّ نكَبكَــــــانُوا  ولَ م الْع

ونلَمع41{ي {                                         

  2طق1طق

604. )ــهِ ب ــي الــسماواتِ   قُــلْ كَفَــى بِاللَّ ــا فِ م ــم ــهِيداً يعلَ ش كُمــن يبــي و ينِ
ضِ والَّذِين آمنوا بِالْباطِلِ وكَفَروا الْأَرالبِاللَّهِ وونخَاسِر                                            }52{ أُولَئِك هم الْ

  2طق1طق

605. )  هج إِنذَابِ وبِالْع جِلُونَك تَعسحِيطَـةٌ  يلَم من 54{البِالْكَـافِرِين {
      ــتُم ــا كُن ــوا م ــولُ ذُوقُ ــم ويقُ ــتِ أَرجلِهِ مِــن تَحو قِهِمــو ــذَاب مِــن فَ الْع ماهــش ــوم يغْ ي

لُونم55{تَع{                            

  2طق1طق

ــلُ   .606 ــا تَحمِ ــةٍ لَ ابن مِــن دــأَي ــاوكَ ــالرِزْقَه زُقُه ري ــه ــاكُم وه اللَّ إِيوا و مِيعالــس
لِيم60{الْع{         

  طدع
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607. )ــاة ــي  والـــدنْيا إِلَّـــا لَه ومـــا هـــذِهِ الْحيـ ــآخِرة لَهِـ ــب وإِن الـــدار الْـ ولَعِـ
انــو يولَ م الْحــونلَمعــانُوا ي ــوا  }64{ كَ عــكِ د ــي الْفُلْ ــوا فِ كِبذَا ر ــإِ ــه  فَ اللَّ

 لَـــه ــصِني خْلِـ م      ـــمذَا ه ــاهم إِلَـــى الْبـــر إِ جـ ـــشرِكُون الـــدين فَلَمـــا نَ ي 

ف يعلَمونال آتَيناهم لِيكْفُروا بِما}65{ال ووا فَستَّعتَملِي66{ و{                               

  2طق1طق

         الروم          

تِ  ( .608 غُلِبومضِ     }2{الالر نَـى الْـأَرد  غَلَـبِهِم  وهـم مـن بعـدِ   فِـي أَ
ونْغلِب ي 3{الس{     رلِلَّهِ الْـأَم عِ سِنِني ومِـن بعـد     مِـن قَبـلُ    فِي بِضْ
 ح ــر ــشاء اللَّـــهِ ينـــصر بِنـــصرِ}4{الالْمؤمِنـــونويومئِـــذٍ يفْـ ــ مـــن يـ  الْعزِيزووهـ

حِيم5{الر{  

  طدع 2طق1طق

609. )   ينِ حلِلد كهجو ـدِيلَ      فَأَقِما لَـا تَبهلَيع اسالن اللَّهِ الَّتِي فَطَر ةنِيفاً فِطْر
قِ اللَّهِ َذلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا خَلْ                                                }30{اليعلَمون لِ

  2طق

 الْمـشرِكِني الـصلَاة ولَـا تَكُونُـوا مِـن        يموامنِيبِني إِلَيهِ واتَّقُوه وأَقِ   ( .610
ــانُوا  }31{ال ــنهم وكَـ ــوا ِديـ ــذِين فَرقُـ ــا   مِـــن الَّـ ــزبٍ بِمـ ــلُّ حِـ ــيعاً كُـ ــديهِم  شِـ لَـ

ونا     }32{فَرِحـوعد ُضـر اسالن سذَا م ذَا     وإِ نِيـبِني إِلَيـهِ ثُـم إِ ـم مهبـم   رَذاقَه أَ
هنم حةًرم     هِمبم بِـرهـنم ذَا فَرِيق آتَينـاهم فَتَمتَّعـوا    لِيكْفُـروا بِمـا  }33{ال يـشرِكُون  إِ

ونلَمتَع ف و34{فَس{  

                                                                                                2طق1طق

ــهِ   ( .611 ــر فَعلَيـــ ــسِهِم   مـــــن كَفَـــ ــالِحاً فَلِأَنفُـــ ــلَ صـــ ــره ومـــــن عمِـــ  كُفْـــ
ونــد همــوا  }44{الي ــوا وعمِلُ نآم ــذِين ــزِي الَّ ج اتِ مِــن   لِيالِحــص ال

الْكَافِرِين ب                         }45{فَضْلِهِ إِنَّه لَا يحِ

  2طق1طق

612. )       قْـسِمةُ ياعالـس تَقُوم مويو ـونرِمجـا  الالْمكَـانُوا       م ةٍ كَـذَلِكـاعس ـرلَبِثُـوا َغي 
فَكُونؤ55{ي {  

  2طق1طق

    لقمان             

ــات الْكِتَـــابِ  } 1{امل( .613 ــك آيـ ـــيمِ تِلْـ ى ورحمـــةً } 2{الالْحكِ ــد    2طق1طق هـ
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ــسِنِنيحلْم ــاة وهــم     } 3{اللِّ ــصلَاة ويؤتُــون الزكَ ــذِين يقِيمــون ال الَّ
آخِرةِ هم يو                                              }4{قِنونبِالْ

614. )    تَرِي لَهش ن ياسِ مالن مِنـبِيلِ اللَّـهِ   وون سضِلَّ عدِيثِ لِيالْح
خِذَها هزواً أُولَئِك لَهم عذَاب مهِنيالعِلْمٍبِغَيرِ                                                                }6{ ويتَّ

                                                1طق

615. ) ــات نج ــم اتِ لَهالِحــوا الــص ــوا وعمِلُ نآم الَّــذِين ــيمِ إِن } 8{الالنعِ
هقّاً واللَّهِ ح دعا وفِيه الِدِينوخكِيمالْح زِيز9{الْع{  

    2طق1طق

ج النهار فِي اللَّيلِ وسـخَّر    أَلَم تَر أَ  ( .616 ج اللَّيلَ فِي النهارِ ويولِ ن اللَّه يولِ
جرِي إِلَى أَجلٍ     كُلٌّ ي رالْقَمو سمىالش مسالم  لُـونما تَعبِم اللَّه أَنو 

ري                                       }29{خبِ

  2طق

ق وأَن ما يدعون مِن دونِـهِ  ولَّه ه َذلِك بِأَن ال  ( .617 اطِـلُ  الْحالالْب 
ه اللَّه أَنووري    }30{الْعلِي الْكَبِ

  2طق1طق

         السجدة                 

618. )      زِيزةِ الْعادهالشبِ و الْغَي الِمع َذلِكحِيم6{ال الر {    نـسالَّـذِي أَح
 لَقَهءٍ خيانِ مِن طِنيٍكُلَّ شإِنس ق الْ                                                               }7{وبدأَ خلْ

  2طق1طق

        األحزاب                    

619. )          اللَّـه إِن افِقِنينالْمو عِ الْكَافِرِين قِ اللَّه ولَا تُطِ يا أَيها النبِي اتَّ
ع ما يـوحى إِلَيـك مِـن ربـك إِن اللَّـه        } 1{الحكِيماًماً  كَان علِي  واتَّبِ

    لُــونمــا تَعبِم ــبِرياكَــان ـ كَفَــى بِاللَّـــهِ    }2{الًخلَـــى اللَّــهِ وكَّــلْ عتَوو
كِيال3{و{      

  2طق1طق

620. ه ــائِهِم آب ــوهم لِ عــا  واد ــوا آب لَمتَع ــم ــإِن لَّ ــهِ فَ طُ عِنــد اللَّ ــس ــإِخوانُكُم أَقْ ءهم فَ
ــأْتُم   ــا أَخطَ فِيم ــاح نج كُمــي ــيس علَ ــوالِيكُم ولَ مينِ وــي الــد ــهِفِ ــا  ال  بِ لَكِــن مو

   }5{تَعمدت قُلُوبكُم وكَان اللَّه غَفُوراً رحِيماً

  2طق1طق

621. )   ــإِخ ــائِلِني لِ ــنكُم والْقَ ــوقِني مِ عالْم ــه ــم اللَّ ــد يعلَ ــا  قَ ــا ولَ نإِلَي ــم   2طق1طقوانِهِم هلُ
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  }18{ال قَلِياليأْتُون الْبأْس إِلَّا
622.    مهــن يأَع ورتَــد ــك إِلَي وننظُــري مــتَه أَير ف ــو خَ ذَا جــاء الْ ــإِ ــيكُم فَ أَشِــحةً علَ

ف سلَقُو  خَو ب الْ ذَا ذَه إِ شى علَيهِ مِن الْموتِ فَ  الحِـدادٍ كُم بِأَلْـسِنةٍ  كَالَّذِي يغْ
طَ اللَّـه أَعمـالَهم وكَـان ذَلِـك علَـى             بوا فَـأَحمِنؤي لَم لَئِكرِ أُوخَي أَشِحةً علَى الْ

رياً                                                      }19{اللَّهِ يسِ

  طدع

623. )     ـونمِنؤى الْم الُوا هـذَا مـا وعـدنَا اللَّـه ورسـولُه        قـَ  الالْـأَحزاب ولَما رأَ
مياناً وتَسلِيماً                                                          }22{وصدقَ اللَّه ورسولُه وما زَادهم إِلَّا إِ

    2طق1طق

يـهِ فَمِـنهم مـن    مِن الْمؤمِنِني رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّـه علَ         ( .624
ــر ومــا بـدلُوا    ــنهم مـن ينتَظِ ــه ومِ بقَـَضى نَح ــدِيال 23{ال تَب { ــه جــزِي اللَّ لِي

يتُوب علَيهِم إِن اللَّـه  والصادِقِني بِصِدقِهِم ويعذِّب الْمنافِقِني إِن شاء أَ    
                                                      }24{كَان غَفُوراً رحِيماً

  1طق

ومــن يقْنــت مِــنكُن لِلَّــهِ ورســولِهِ وتَعمــلْ صــالِحاً نُّؤتِهــا أَجرهــا          ( .625
تَينِ رمياًالم زْقاً كَرِ    }31{ وأَعتَدنَا لَها رِ

    2طق1طق

626. )  ـندٍ مكَأَح تُنلَس بِياء النا نِساء يسإِنِ  ΅ النتُناتَّقَي 
خْـــضَعن بِـــالْقَولِ فَيطفَلَــ  ΅ ض وقُلْـــن قَـــوالً مـــا تَ ـــرالَّـــذِي فِـــي قَلْبِـــهِ م ع

                                              }32{معروفاً

  طدع

 ...إِن الْمـــسلِمِني والْمـــسلِماتِ والْمـــؤمِنِني والْمؤمِنـــاتِ     ( .627
رياً ووالذَّاكِ                                                        }35{ أَعد اللَّه لَهم مغْفِرة وأَجراً عظِيماًالالذَّاكِراتِرِين اللَّه كَثِ

  طدع

ض اللَّـه لَـه سـنةَ اللَّـهِ        ( .628 ـا فَـرجٍ فِيمرح مِن بِيلَى النع ا كَانم
   راً        فِـي الَّـذِيناللَّـهِ قَـد ـرأَم كَـانـلُ وا مِـن قَبلَـووراً خقْـد38{ال م {

شون أَحداً إِلَّا اللَّـه وكَفَـى      خْ لَا يو نَهوش خْ يالَاتِ اللَّهِ ورِس لِّغُونبي الَّذِين
                                                     }39{بِاللَّهِ حسِيباً

  2طق1طق

ـثِرياً يا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا اْذكُـروا اللَّـه ِذكْـراً            ( .629   2طق1طقوسـبحوه بكْـرة   } 41{الكَ
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أَصِيال42{و{   
داعِيـاً  }45{ال نَـذِيراً و ومبـشراً  أَرسـلْناكَ شـاهِداً    النبِـي إِنَّـا    أَيها يا( .630 و

ذْنِهِ وسِراجاً إِ رياً إِلَى اللَّهِ بِ نِ 46{م{      
                                                                                 2طق1طق

631. )       لَكُـم ذَن ـؤإِلَّـا أَن ي بِيالن وتيلُوا بخوا لَا تَدنآم ا الَّذِينها أَيي
   نَــاظِرِين ــر ــامٍ غَيإِلَــى طَع ــاه نَ ذَا دعِيــتُم الإِ ــن إِ ذَا طَعِمــتُم    ولَكِ ــادخلُوا فَــإِ  فَ

شِروا                                                         }53{...فَانتَ

  2طق1طق

632. )       ض ـــرفِـــي قُلُـــوبِهِم م الَّـــذِينو ـــافِقُونننتَـــهِ الْمي ــئِن لَّـــم لَـ
} 60{΅  قَلِيالجاوِرونَك فِيها إِلَّاي والْمرجِفُون فِي الْمدِينةِ لَنغْرِينك بِهِم ثُم لَا   

ونِنيلْعم ΅قُتِّلُوا تَقْتِيالا ثُقِفُوا أُخِذُوا ومن61{ أَي{     

  1طق

633. ) ملَه دأَعو الْكَافِرِين نلَع اللَّه عِرياإِن64{الًس{ 
رياً جِدون ولِياً ولَا نَصِ داً لَّا يا أَبفِيه الِدِين65{ خ{    

                                           2طق1طق

يـصلِح لَكُـم   } 70{السـدِيداً يا أَيها الَّذِين آمنوا اتَّقُوا اللَّـه وقُولُـوا قَـوالً      ( .634
زاً عظِيماً فَازَ فَو فَقَد ولَهسرو اللَّه ع                         }71{أَعمالَكُم ويغْفِر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطِ

   طدع2طق1طق

جِبالِ فَأَبين أَن      ( .635 ضِ والْ الْأَراتِ واوملَى السانَةَ عا الْأَمضْنرإِنَّا ع
إِنسان إِنَّه كَان ظَلُوماً      } 72{ال جهوالًيحمِلْنها وأَشفَقْن مِنها وحملَها الْ

افِقِني والْمنافِقَـــاتِ والْمــشرِكِني والْمـــشرِكَاتِ ويتُـــوب اللَّـــه  لِيعــذِّب اللَّـــه الْمنـــ 
          }73{علَى الْمؤمِنِني والْمؤمِناتِ وكَان اللَّه غَفُوراً رحِيماً

  2طق1طق

    سبأ              

ى وربي لَتَأْتِينكُم عالِمِ وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَا تَأْتِينا الساعةُ قُلْ بلَ      ( .636
ضِ ولَا أَصـغَر مِـن     لَا فِي الْأَراتِ واومةٍ فِي السمِثْقَالُ ذَر هنع بزعبِ لَا ي الْغَي

جزِي الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا   } 3{المبِنيٍ َذلِك ولَا أَكْبر إِلَّا فِي كِتَابٍ      لِي
زْقٌ كَرِيمالصالِحاتِ أُولَ                       }4{ئِك لَهم مغْفِرة ورِ

                                                  2طق1طق

تِينكُم قُلْ بلَى وربي  (........- .637 بِ لَا يعزب عنـه   اللَتَأْ الِمِ الْغَي1طق ع  
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        }3 {......مِثْقَالُ ذَرةٍ
ى( .638 ريأُوتُوا و الَّذِي أُنزِلَ الَّذِين الْعِلْم ه كبمِن ر كوإِلَيقالالْح 

هـلْ نَـدلُّكُم    وقَـالَ الَّـذِين كَفَـروا     }6{الْحمِيدِ الْعزِيزِ ويهدِي إِلَى صِراطِ  
ذَا قٍ مزقْتُم كُلَّ علَى رجلٍ ينبئُكُم إِ زملَفِي الم قٍ إِنَّكُم                                                               }7{ جدِيدٍخلْ

  2طق1طق

639. )      ـــا لَـــهأَلَنو ــرالطَّيو ـــهعبِــي مـــالُ أَوــا جِبي ــا فَـــضْالمِن وداوـــا دنآتَي لَقَــدو
ــد ي ــوا  } 10{الالْحدِ دِ واعملُ رــس ــي ال ــدر فِ ــابِغَاتٍ وقَ ــلْ س مــالِحاً أَنِ اع ص 

ري                    }11{إِنِّي بِما تَعملُون بصِ

  2طق1طق

ذَا فُـزع عـن           ( .640 ذِن لَه حتَّى إِ ع الشفَاعةُ عِنده إِلَّا لِمن أَ ولَا تَنفَ
ري و قَـالَ ربكُـم قَـالُوا الْحـق وهـ          المـاذَا قُلُوبِهِم قَالُوا    مـن  قُـلْ  } 23{الْعلِي الْكَـبِ

ضِ قُلِ     الْأَراتِ واومالس نزُقُكُم م رإِنَّا أَ  الُاللَّه يى أَ  وو دلَى هلَع اكُمفِي وإِي
                                                        } 24{ضَلَالٍ مبِنيٍ

  2طق1طق

ــهِ ( .641 ــتُم بِـ ــذِين أَلْحقْـ ــي الَّـ ــركَاء قُـــلْ أَرونِـ ـ الشــلْ ه ــز و كَلَّـــا بـ ــه الْعزِيـ اللَّـ
كِيم27{الْح {             

  2طق

 إِنَّـا بِمـا أُرسِـلْتُم بِـهِ     ال متْرفُوهـا وما أَرسلْنا فِي قَريةٍ من نَّذِيرٍ إِلَّـا قَـالَ        ( .642
وناالً    } 34{كَـــافِرـــوأَم أَكْثَـــر ـــنقَـــالُوا نَحوـــاداً و لَ ال أَو  ـــنـــا نَحمو 
ذَّبِنيع35{بِم{                                   

  2طق1طق

643. )      كُمدـصأَن ي رِيـدلٌ يجذَا إِلَّا را هاتٍ قَالُوا منيا باتُنآي هِملَيذَا تُتْلَى ع وإِ
ى وقَـالَ الَّـذِين كَفَـروا                   فْتَـرم ـذَا إِلَّـا إِفْـكـا هقَـالُوا مو كُمـاؤآب ـدبعي ا كَانمع

ا لِلْحلَم مقاءهالْج بِنيم رذَا إِلَّا سِحه 43{إِن{  

                    2طق1طق

ــبلِهِموكَــذَّب الَّــذِين مِــن( .644 ــذَّبوا  ال  قَ ــاهم فَكَ نــا آتَيم ارــش ــوا مِع  ومــا بلَغُ
ريِ    }45{رسلِي فَكَيف كَان نَكِ

  1طق

ــ( .645 ــ  وولَـــ ــا فَـــ ــوا فَلَـــ ذْ فَزِعـــ ى إِ كَـــــانٍ   تَرــذُوا مِـــــن م وت وأُخِـــ
ش مِـــن مكَـــانٍ        } 51{القَرِيـــبٍ ـــاوالتَّن ـــمأَنَّـــى لَهـــا بِـــهِ ونقَـــالُوا آمو

  2طق1طق
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                                                              }52{بعِيدٍ
               فاطر             

646. )   اسِ مِن رلِلن فْتَحِ اللَّها يـا مما ولَه سِكمةٍ فَلَا ممح  ـسِكمال ي     سِـلَ لَـهرفَلَـا م
هدِهِ وعومِن بكِيمالْح زِيز2{ الْع{                                                                       

                                        1طق

647.  )   هلَ فِي الناللَّي ج ج النهار فِي  يولِ خَّر الشمس والْقَمـر  الاللَّيلِارِ ويولِ سو 
سمى  لٍ مرِي لِأَجج 13{...كُلٌّ ي{  

  2طق1طق

648. )  ى ومــأَع ــا يـــستَوِي الْـ ــا}19{الُالْبـــصِريومـ  الظُّلُمـــات ولَـــا  ولَـ
ور20{الالن{وررلَا الْحلَا الظِّلُّ وو }21{   

       2طق1طق

زَقْنـاهم   إِن الَّذِين يتْلُون كِتَاب اللَّهِ وأَقَاموا   ( .649 ا رأَنفَقُوا مِمو لَاةالص
جـارة لَّـن       ي } 29{التَبـور   سِراً وعلَانِيـةً يرجـون تِ هم أُجـورهم ويزِيـدهم   لِيـوفِّ

كُورش غَفُور ن فَضْلِهِ إِنَّه30{م{          

  1طق

650. )   ــور ــا لَغَفُ نبر إِن نــز ــا الْح نع ــب ذْه ــذِي أَ ــهِ الَّ ــد لِلَّ مــالُوا الْح  وقَ
كُورـ         } 34{الشا فِيهن سمةِ مِن فَضْلِهِ لَا يقَامالْم ارا دلَّنلَـا   الَّذِي أَحو ب ا نَـص

ا لُغُوبا فِيهن سم35{ي{                         

             2طق1طق

ى             ( .651 ـدأَه كُـونُنلَّي نَـذِير مـاءهلَـئِن ج ـانِهِممأَي دهوا بِاللَّهِ جمأَقْسو
ى الْأُممِ فَلَما جـاءهم نَـذِير مـا زَادهـم إِلَّـا        دإِح اراً  } 42{الًرانُفُـو  مِنـتِكْباس

ــلْ     ــر الـــسيئ إِلَّـــا بِأَهلِـــهِ فَهـ ــق الْمكْـ ــر الـــسيئِ ولَـــا يحِيـ ضِ ومكْـ ــأَر ــي الْـ فِـ
               جِـد تِ اللَّـهِ تَبـدِيال ولَـن تَ نلِـس جِـد ت الْـأَولِني فَلَـن تَ ـنإِلَّـا س وننظُري

وِيالتِ اللَّهِ تَح ن43{لِس{      

  2طق1طق

    يس                   

 الالْمرسلِني إِنَّك لَمِن} 2{الالْحكِيمِوالْقُرآنِ } 1{يس( .652
ستَقِيمٍ} 3{ اطٍ ملَى صِر4{ع{                                                                                                 

  2طق1طق

ــزِ ( .653 ــلَ الْعزِيــ ــرتَنزِيــ ــم   } 5{الحِيمِالــ ــاؤهم فَهــ ــذِر آبــ ــا أُنــ ــاً مــ ــذِر قَومــ   2طق1طقلِتُنــ
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6{غَافِلُون{        
654. ) ابحأَص ثَالم ملَه اضْرِبةِو ي م الْقَرلُونسرا الْماءهذْ ج   2طق1طق         } 13{ إِ

655. ) رــش إِالَّ ب ــتُم ــا أَن ــالُوا م ــا قَ ثْلُنمالمحــر ــزلَ ال ءٍن مِــن ومــا أَن ــي ال ش 
ونإِالَّ تَكْذِب أَنتُم 15{إِن{  

  2طق1طق

ــوا       ( .656 مِ اتَّبِعــو ــا قَ ــالَ ي ــسعى قَ ــلٌ ي جــةِ ر دِينى الْمــص ــن أَقْ ــاء مِ جو
ــلِني ــــــ سرــم    } 20{الالْم ــراً وهــــــ ــسأَلُكُم أَجــــــ ــوا مــــــــن الَّ يــــــ اتَّبِعــــــ

ونتَده 21{م{  

    2طق1طق

جنةَ  ( .657 بِمـا غَفَـر   } 26{اليعلَمـون  قَـالَ يـا لَيـت قَـومِي      قِيلَ ادخلِ الْ
مِنيكْرالْم لَنِي مِنعجي وب27{لِي ر{      

                                                                               
                                                        طدع2طق1طق

658. )     ــا مِـــن ــا فِيهـ جرنَـ ــابٍ وفَ ــلٍ وأَعنـ خِيـ ــاتٍ مِـــن نَّ ــا جنـ ــا فِيهـ وجعلْنـ
    }34{الالْعيونِ

  2 طق1طق

هِلِيأْكُلُوا مِن  .659 شكُرونالثَمرِ أَفَلَا ي دِيهِمأَي مِلَتْها عم1طق                   } 35{ و  

ذَا هـم   وآيةٌ لَّهم اللَّيلُ  ( .660 إِ خ مِنه النهار فَ والـشمس  } 37{المظْلِمـون   نَسلَ
جرِي لِمستَقَرٍّ لَّها َذلِك تَقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ                                                             }38{تَ

  2طق1طق

661. )  تَهيا ُذرلْنمأَنَّا ح مةٌ لَّهآيفِي الْفُلْكِ و ونِمحشا } 41{الالْملَقْنخو
ونكَبرا يثْلِهِ من مم م42{لَه{   

  2طق1طق

662. ) ــم لَــا هو ــم لَه ــرِيخ فَلَــا ص مــرِقْه ــذُونوإِن نَّـشأْ نُغْ إِلَّــا } 43{ال ينقَ
   }44{رحمةً منا ومتَاعاً إِلَى حِنيٍ

                    طدع 2طق1طق

زَقَكُـم   ( .663  2طق1طق ا رأَنفِقُوا مِم مذَا قِيلَ لَه قَـالَ الَّـذِين كَفَـروا لِلَّـذِين آمنـوا       الاللَّهوإِ
شاء اللَّه أَطْعمهوأَنُطْعِم من لَّ بِنيٍ   يإِلَّا فِي ضَلَالٍ م أَنتُم 47{إِن {                                        

ــدِنَاقَـالُوا يــا ويلَنـا مــن بعثَنــا مِـن     .664 ــد الــرحمن  م مرقَ عـا وــذَا مه 
لُونسرقَ الْمدص52{و {  

  1طق

665.      ــم ــه لَكُ ــشيطَان إِنَّ ــدوا ال بــا تَع ــي آدم أَن لَّ ــا بنِ ي كُمــي ــد إِلَ هأَع ــم   2طق1طقأَلَ
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دوعبِني60{الم {اع أَنوتَقِيمس اطٌ مذَا صِرونِي هد61{ب{  
666. ) ه إِن ــه ــاه الـــشعر ومـــا ينبغِـــي لَـ إِلَّـــا ذِكْـــر وقُـــرآن وومـــا علَّمنـ

ــبِني ــ لَــــى  } 69{الملُ عــو ــق الْقَــ لِينــــذِر مــــن كَــــان حيــــاً ويحِــ
70{الْكَافِرِين{                                                   

  2طق1طق

667. ونتَطِيعسلَا ي مهرالنَص ونضَرح م ندج ملَه مه2طق1طق                  } 75{و  

668. ) نكزحفَلَا يملُه م قَو ونلِنعا يمو ون سِرا يم لَمطدت 2 طق1طق                 }76{إِنَّا نَع 
  طدع 

ــذِي أَ  ( .669 ــا الَّ يِيهحــلْ ي ــرةٍ وه قُ لَ ما أَوأَهــش ــقٍ  ون ــلِّ خلْ ــيمبِكُ } 79{العلِ
ونتُوقِد هنذَا أَنتُم م إِ جرِ الْأَخضَرِ نَاراً فَ الش نلَ لَكُم مع80{الَّذِي ج{                                          

  2طق1طق

    الصافات       

ــفّاوالـــــصافَّاتِ .670 ـــ 1{الً ص {اجِرــالز ــرا اتِفَـــ ـــ ج ــاتِ } 2{الًزَ فَالتَّالِيـــ
   }4{إِن إِلَهكُم لَواحِد} 3{الذِكْراً

                               2طق1طق

وحِفْظــاً مــن كُــلِّ   } 6{الالْكَواكِــبِإِنَّــا زَينــا الــسماء الــدنْيا بِزِينــةٍ     ( .671
دٍ    }7{شيطَانٍ مارِ

  2طق1طق

خَطْفَـةَ فَأَتْبعـه      } 9{الواصِـب اب دحوراً ولَهم عذَ  ( .672 إِلَّـا مـن خطِـف الْ
ب    }10{ِشهاب ثَاقِ

  2طق1طدع طق

ــا   .673 ــاً أَئِنـ ــاً وعِظَامـ ــا تُرابـ ــا وكُنـ ــذَا مِتْنـ ــون أَئِـ ـ ــا } 16{اللَمبعوُث أَوآباؤنَـ
لُون17{الْأَو{               

  2طق1طق

زْ .674 شروا الَّذِين ظَلَموا وأَ ا كَانُوااحمو مهاجو وندبعطدع 2طق                }22{الي                                       

ــراطِ ( .675 ــدوهم إِلَــى صِ ــهِ فَاه ــيمِ مِــن دونِ اللَّ } 23{الالْجحِ
                                                       }25{ ما لَكُم لَا تَناصرون} 24{المسئُولُون وقِفُوهم إِنَّهم

      2طق1طق

676.       إِلَّـا اللَّـه لَا إِلَه مذَا قِيلَ لَه ويقُولُـون  } 35{اليـستَكْبِرون  إِنَّهم كَانُوا إِ
جنونٍ اعِرٍ مش                                                                   }36{ أَئِنا لَتَارِكُوا آلِهتِنا لِ

  2طق1طق
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677 .    ــتُم ــا كُنـ ــا مـ ــزون إِلَّـ جـ ــا تُ ــونومـ ــهِ  } 39{التَعملُـ ــاد اللَّـ ــا عِبـ إِلَّـ
خْلَـــــصِني زْقٌ } 40{الْم ــم رِ ــك لَهـــ ــومأُولَئِـــ ـــ ــم } 41{     المعلُ ــه وهـــ فَواكِـــ
ــون ــاتِ  }42{المكْرمــ ــي جنــ ــيمِفِــ ــ ــررٍ  } 43{الالنعِ علَــــى ســ

بيـضَاء  } 45{العِـنيٍ م يطَـاف علَـيهِم بِكَـأْسٍ مِـن    } 44{نيمتَقَـابِلِ 
ارِبِني46{لَذَّةٍ لِّلش{                             

    2طق1طق

فِ   ( .678 الطَّـــر اتقَاصِـــر مهـــدعِنو48{العِـــني {   ضـــيب نكَـــأَنَّه
ونكْن49{م{            

  2طق1طق

ــي كَــان لِــي   قَــالَ قَائِــلٌ مــنهم إِ  ( .679 ــرِين  نِّ يقُــولُ  } 51{القَ
قِنيدصالْم لَمِن ك52{أَئِن{      

  2طق1طق

680.  كِدت دِينِ  قَالَ تَاللَّهِ إِن56{اللَتُـر {     ـي لَكُنـتبـةُ رملَـا نِعلَوو
ضَرِينحالْم 57{مِن{    

                                                            2طق1طق

681.  نا نَحأَفَم تِنيي58{البِم {     ـنـا نَحمـا الْـأُولَى وتَتَنوإِلَّا م
ذَّبِنيع59{بِم{         

طدع  2طق1طق

ــلِ  ( .682 ــي أَص ْخـرج فِ ــجرة تَ ـا شحِـيمِ  إِنَّه64{الالْج { وسؤر ــه طَلْعهــا كَأَنَّ
    }65{الشياطِنيِ

  2طق1طق

ــ   .683 ــم أَلْفَــــوا آبــ نياءهم إِنَّهــ فَهــــم علَــــى آثَــــارِهِم   } 69{الَضــــالِّ
ونعره70{ي{                 

  2طق1طق

684. أَكْثَــــر ملَهضَــــلَّ قَــــب لَقَــــدولِنيــأَو ــ ــيهِم } 71{ال الْ ولَقَــــد أَرســــلْنا فِــ
نذِرِين 72{م{              

                              1طق

685. )  ع ــان ــف كَ كَي ــانظُر ــةُفَ اقِبنــذَرِيناللَّــهِ   } 73{ال  الْم ــاد ــا عِب إِلَّ
خْلَصِني 74{الْم{       

  2طق 1طق

ــيعتِهِ  .686 براهِيموإِن مِــــن شِــ إِ ــ ــ ــبٍ  } 83{م لَ ــه بِقَلْــ ــاء ربــ ذْ جــ إِ
              }84{سلِيمٍ

  2طق1طق
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  2طق1طق                         }89{فَقَالَ إِنِّي سقِيم} 88{الالنجومِ فَنظَر نَظْرة فِي .687

688.  ونــد ــاقَــــالَ أَتَعبــ ــونمــ ــا  } 95{ال تَنحِتُــ ــم ومــ ــه خلَقَكُــ واللَّــ
لُونم96{تَع{                 

  2طق1طق

ــاه أَن يــا   .689 نينَادواهِيمــر ب ؤيــا إِنَّــا كَــذَلِك     } 104{الإِ الر ت قَــد صــدقْ
سِنِنيحزِي الْمج    }105{نَ

  1طق

َخـالِقِني  تَدعون بعال وتَـذَرون أَحـسن      أَ .690 } 125{الالْ
لِنيالْأَو ائِكُمآب برو كُمبر 126{اللَّه{   

  1طق

691.  مفَـــــــإِنَّه وهفَكَـــــــذَّبونــضَر ـــــ حاللَّـــــــهِ } 127{اللَم ـــــــادإِلَّـــــــا عِب
خْلَصِني 128{الْم{           

  طدع 2طق1طق

جينــــاه وأَهلَـــــ  .692 ذْ نَ جمعِـــــنيه إِ جـــــوزاً فِـــــي  } 134{الأَ إِلَّــــا ع
135{الْغَابِرِين{              

  طدع 2طق1طق

ون علَــــيهِم    .693 ـــرلَتَم إِنَّكُـــموبِحِنيــــص ـــلِ أَفَلَــــا  } 137{المبِاللَّيو
قِلُون138{تَع{           

  طدع 2طق1طق

ــق إِلَــى الْفُلْــكِ ( .694 ذْ أَب ــشحونِإِ 140{الالْم { ماهــس فَكَــان فَ
ضِنيحدالْم 141{مِن{       

  2طق1طق

695.   مِــن ــان ــه كَ ــا أَنَّ ــسبحِنيفَلَولَ ــي } 143{الالْم ــث فِ لَلَبِ
ثُونعبمِ يوطْنِهِ إِلَى ي144{ب{   

  طدع 2طق1طق

696.   ــم لَهو ــات نالْب ــك بأَلِر ــتَفْتِهِم فَاســون نــةَ} 149{الالْب ــا الْملَائِكَ لَقْنخ أَم 
وناهِدش مه150{إِنَاثاً و{   

                                                                               2طق1طق

697. -) إِفْكِهِم نم مأَلَا إِنَّهقُولُونطدع2طق1طق                                  }151{اللَي    

698.  لَدوالاللَّهلَكَاذِب مإِنَّهو 2طق1طق                                         }152{ون  

699. ) ــلْطَان ــم ســ ــبِنيأَم لَكُــ ــ إِن }156{الم ــابِكُم ــأْتُوا بِكِتَــ فَــ
 ادِقِنيص ـةُ       }157{كُنتُمِجن جِنةِ نَـسباً ولَقَـد علِمـتِ الْ وجعلُوا بينه وبين الْ

  2طق1طق
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  مإِنَّهونضَرح158{اللَم{احبا  سماللَّهِ ع ن صِفُونالي}إِلَّا}159 
خْلَصِني اللَّهِ الْم ادا }160{ عِبمو إِنَّكُم                                         }161{التَعبدون فَ

ــهِ  ( .700 ــتُم علَيـــ ــاتِنِنيمـــــا أَنـــ ـــ ــا} 162{البِفَ ــالِ ومـــــن ه إِلَّـــ صـــ
جحِيمِ              }163{الْ

   طدع2طق1طق

ــ}167{اللَيقُولُــون وإِن كَـانُوا ( .701 ــراً مــن ولَ  أَن عِنـدنَا ذِكْ
لِنيا }168{الالْأَولَكُن خْلَصِني اللَّهِ الْم اد169{عِب{                                                          

   طدع2طق1طق

ف  وأَبــــصِر } 174{الحِــــنيٍفَتَــــولَّ عــــنهم حتَّــــى    .702 وفَــــس مه
ونصِرب175{ي{          

  2طق1طق

ــولَّ عـــــنهم حتَّـــــى   .703 ف  } 178{الحِـــــنيٍ وتَـــ وفَـــــس ـــــصِرأَبو
ونصِرب179{ي{                   

 2طق1طق

  
  

   2طق1طق

 سورة   ص        

ت قَبلَهم قَوم نُوحٍ    .704 كَذَّبوادذُالع نوعفِرتَادِو و قـَ  } 12{الالْأَوو ـودثَم و مو
 لَئِككَةِ أُواألَي ابحأَصلُوطٍ و  ابز13{الْأَح{                                                                                                     

جِبــالَ معـه يــسبحن بِالْعـشِي و    إِنَّـا ( .705 ــسـخَّرنَا الْ إِش  }18{الراقِالْ
رالطَّيو ابأَو كُلٌّ لَّه ةورش ح19{م{     

  2طق1طق

ذْ تَـسوروا        .706   خَـصمِ إِ ذْ دخلُـوا علَـى     } 21{الالْمِحـراب  وهلْ أَتَاكَ نَبأُ الْ إِ
   خَف خصمانِ بغَى بعـضُنا علَـى بعـضٍ فَـاحكُم      داوود فَفَزِع مِنهم قَالُوا لَا تَ

اطِبراء الصودِنَا إِلَى ساهطْ و شطِ ق ولَا تُ ا بِالْحنن22{ي{    

  2طق 1طق

َخصمِوهلْ أَتَاكَ نَبأُ ( .707 ذْ تَسوروا الْمِحراب م الْ   1طق                               }21{إِ

  
  2طق1طق

708.  اتافِنالــص ــشِي ــهِ بِالْع لَيع ض ــرِ ذْ ع ــادإِ ــي فَ} 31{الالْجِي ــالَ إِنِّ قَ
خَيرِ عن ذِكْرِ ربي حتَّى ب الْ ح ت ببابِ  أَحج                                                        }32{تَوارت بِالْحِ

  
709. ) ـــثيـــاء حخرِهِ رـــرِي بِـــأَمج ــريح تَ خَّرنَا لَـــه الـ فَـــس ــاب ـ 36{الأَص {

ــلَّ   ــشياطِني كُ ــاء ووال نــب ــرنِني فِــي   } 37{ الواصٍغَ ــرِين مقَ آخو
  2طق1طق
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                                            }38{الْأَصفَادِ
يوبواذْكُر عبدنَا   ( .710 ـي مـسنِي الـشيطَان       م أَ ى ربه أَنِّ ذْ نَاد إِ

بٍ وعذَابٍ ص41{بِن{         
  1طق

711. )  إِنو ــذَا ِذكْــره  نــسلَح ــتَّقِنيــآبٍ   لِلْم ـــاتِ } 49{المنج
ابوالْأَب مةً لَّهفَتَّحنٍ مد50{ع{     

  2طق1طق

712. -)   رش ـآبٍ هذَا وإِن لِلطَّاغِني لَ 55{الم {    ا فَبِـئْسنَهلَوـصي مـنهج
 ـاد56{الْمِه{  ـذَااله و مِـيمح ــذُوقُوهاقٌ  فَلْيالَغـس }مـِ } 57 ــر آخــكْلِهِ ون ش
اجزْو                               }58{أَ

              2طق1طق

713. أٌ وقُلْ هنَبظِيم67{الع {رِضُونعم هنع أَنتُم}2طق1طق                            }68  

714. )  ــم ــةُ كُلُّهـ جد الْملَائِكَـ ــس ــونفَـ جمعـ ــتَكْبر  } 73{الأَ ــيس اسـ ــا إِبلِـ إِلَّـ
كَانوالْكَافِرِين 74{ مِن{     

  2طق1طق

715. )  مِــــن إِنَّـــك ـــرِين  قَـــالَ فَ إِلَــــى يـــومِ الْوقْــــتِ  } 80{الالْمنظَ
ــومِ ــأُغْوِينهم  } 81{الْمعلُ ــك لَ ــالَ فَبِعِزتِ جمعِــني قَ ــنهم   } 82{الأَ ــادكَ مِ ــا عِب إِلَّ

خْلَصِني 83{الْم{                                         

   طدع2طق1قط

    الزمر                

خَذُوا مِـن دونِـهِ          ( .716 َخالِص والَّذِين اتَّ لِيـاء  أَلَا لِلَّهِ الدين الْ ـا   م أَوم
نَعبدهم إِلَّا لِيقَربونَا إِلَى اللَّهِ ُزلْفَى إِن اللَّـه يحكُـم بيـنهم فِـي مـا هـم فِيـهِ                

ــ ــون إِن اللَّ خْتَلِفُ ي ه ــنــدِي م هــا ي ــاروه لَ ــاذِب كَفَّ ــ} 3{كَ ــه ولَ أَراد اللَّ
     خْلُــق ــا يـــطَفَى مِملَــداً لَّاصخِــذَ و ـــا يــشاء أَن يتَّ المه انَهحـــبو س  احِـــدالْو اللَّــه

ار4{الْقَه{       

  2طق1طق

717. )  ــه ــصاً لَّ خْلِ م ــه ــد اللَّ بأَع أَن تــر ــي أُمِ ــلْ إِنِّ ي قُ ــد } 11{النال
لِمِنيسلَ الْمأَو أَكُون لِأَن تأُمِر12{و{   

  1طق

718. )       خْلِصاً لَّـه م دبأَع ـن       } 14{الدِينِـي قُلِ اللَّهـا شِـئْتُم موا مـدب2طق1طقفَاع  
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      ـةِ أَلَـا ذَلِـكامالْقِي موي لِيهِمأَهو مهوا أَنفُسسِرخ الَّذِين خَاسِرِين  دونِهِ قُلْ إِن الْ
وهبِنيالْم انرخُس                  }15{الْ
719.       ــم ــهِ لَه ــابوا إِلَــى اللَّ ــدوها وأَنَ بعأَن ي ــاغُوت ــوا الطَّ بتَناج ــذِين والَّ

  رــش ى فَب رــش ــادِالْب 17{العِب {   ــون تَّبِعلَ فَيــو ــستَمِعون الْقَ ي ــذِين الَّ
الَّذِين لَئِكأُو هنسابِأَحلُوا الْأَلْبأُو مه لَئِكأُوو اللَّه ماهد18{ ه{  

طدع                                                   2طق1طق

720. )   ف ــر ــا غُ قِهــن فَوم ف ــر ــم غُ لَه ــم هبا رــو ــذِين اتَّقَ ةٌ لَكِــنِ الَّ ــ ي نِ بالم 
جرِي مِن تَحتِها الْأَنْهار وعد ا خْلِف اللَّه الْمِيعادتَ 20{للَّهِ لَا ي{                                                      

  2طق

خِـــزي فِــي الْحيـــاةِ الــدنْيا ولَعـــذَاب الْــآخِرةِ       .721 َذاقَهم اللَّــه الْ ــرفَــأَ ـ م أَكْب 
    } 26{كَانُوا يعلَمونولَ

  1طق

  طدع                       }33{ أُولَئِك هم الْمتَّقُونالِبِه  وصدقَوالَّذِي جاء بِالصدقِ( .722

723. )        ف وامِــــلٌ فَــــســــي ع  قُــــلْ يــــا قَــــومِ اعملُــــوا علَــــى مكَــــانَتِكُم إِنِّ
ونلَم39{التَع {قِيمم ذَابهِ علَيحِلُّ عيخْزِيهِ و ي ذَابأْتِيهِ عن ي40{م{  

   طدع2طق1طق

إِ( .724 ذَا خولْنـاه نِعمـةً         فَ إِنسان ضُر دعانَـا ثُـم إِ  قَـالَ إِنَّمـا أُوتِيتُـه    المنـا ذَا مس الْ
ونلَمعلَا ي مهأَكْثَر لَكِنةٌ وفِتْن لْ هِيلَى عِلْمٍ ب49{ع{                                                  

  2طق1طق

يئَات مـا كَـسبوا والَّـذِين ظَلَمـوا مِـن هؤلَـاء سيـصِيبهم        فَأَصـابهم سـ  ( .725
جِزِينالكَسبواسيئَات ما  عم بِما هم51{  و {                                                           

  2طق1طق

726. )كُم مبن ركُم ما أُنزِلَ إِلَيم نسوا أَحاتَّبِعلِ أَننوقَب  
كُمأْتِيلَا  ي أَنتُمغْتَةً وب ذَابالعونرع55{ التَش { أَن تَقُولَ نَفْس

 حسرتَى علَى ما فَرطت فِي جنبِ اللَّهِ وإِن كُنت لَمِنيا
اخِرِينوتَقُولَ لَوأَ} 56{ الالس مِن انِي لَكُنتده اللَّه أَن
تَّقِنيلَتَوأَ} 57{الالْم ذَابى الْع تَر وقُولَ حِني ةلِي كَر أَن

سِنِنيحالْم مِن 58{ فَأَكُون{                                                            

   2طق1طق

      غافر            
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                                                                               2 طق1طق                               }2{الالْعلِيمِتَنزِيلُ الْكِتَابِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ ( .727

إِلَيـهِ  و ذِي الطَّـولِ لَـا إِلَـه إِلَّـا ه    الالْعِقَـابِ غَافِرِ الـذَّنبِ وقَابِـلِ التَّـوبِ شـدِيدِ        ( .728
ري      }3{الْمصِ

   2طق

ــ  ( .729 بر ــت كَلِم ــت ــذَلِك حقَّ ــحاب   وكَ أَص ــم وا أَنَّهــر ــذِين كَفَ  ك علَــى الَّ
ش ومـن حولَـه يـسبحون بِحمـدِ       } 6{ م النارِ ـرالْع مِلُونحي الَّذِين

              }7{...ربهِم ويؤمِنون بِهِ 

  2 طق1طق

730. ...)  مــوي نــذِرــاقِ لِي زُون لَــا    } 15{الالتَّلَ خْفَــى  يــوم هــم بــارِ ي
 ءيش مهلَى اللَّهِ مِن16{..ع{  

                                  2 طق1طق

ــلْطَانٍ    .731 ــا وسـ آياتِنـ ــلْنا موســـى بِ ــد أَرسـ ــبِنيٍولَقَـ } 23{المـ
كَذَّاب احِرفَقَالُوا س ونقَارو انامهو نوع24{ إِلَى فِر{     

  طدع 2طق1طق

ـــي أَخـــاف علَـــيكُم مثْـــلَ يـــومِ        وقَـــالَ الَّـــذِ ( .732 ي آمـــن يـــا قَـــومِ إِنِّ
ثَمود     } 30{الالْأَحزابِ ادٍ وعمِ نُوحٍ وأْبِ قَومِثْلَ د   ا اللَّهمو دِهِمعمِن ب الَّذِينو

ــي أَخـاف علَـيكُم يـوم      }31{يرِيـد ظُلْمـاً لِّلْعِبـادِ    ــوم } 32{الالتَّنـادِ ويـا قَـومِ إِنِّ ي
       ـا لَـهفَم ـضْلِلِ اللَّـهـن يماصِمٍ وع اللَّهِ مِن نا لَكُم مم بِرِيندم لُّونتُو

     }33{مِن هادٍ

  2طق1طق

ــغُ     ( .733 ــي أَبلُ ــي صـرحاً لَّعلِّ وقَـالَ فِرعــون يـا هامــان ابـنِ لِ
اببإِلَ} 36{الالْأَس ع                                                               }37{..ى إِلَهِ موسىأَسباب السماواتِ فَأَطَّلِ

  2طق1طق

734.      ــوم ــوم يقُـ ــدنْيا ويـ ــاةِ الـ ــي الْحيـ ــوا فِـ ــذِين آمنـ ــلَنا والَّـ ــصر رسـ ــا لَننـ  إِنَّـ
ادــه ـ 51{الالْأَش {  ــم ــذِرتُهم ولَهـ ــالِمِني معـ ــع الظَّـ ــا ينفَـ ــوم لَـ ــوء  يـ ــم سـ ــةُ ولَهـ  اللَّعنـ
ثْنـــا بنِـــي إِســـرائِيلَ       } 52{الـــدارِ رأَوى و ـــدـــى الْهوســـا منآتَي لَقَـــدو
ابِ} 53{الالْكِتَابى لِأُولِي الْأَلْب ذِكْر ى و د54{ه{                                

  2طق1طق

جــادِلُون فِــي آيــاتِ اللَّــهِ بِ    ( .735 ي ــذِين غَيــرِ ســلْطَانٍ  إِن الَّ
متَاه الـسمِيع  و إِن فِـي صـدورِهِم إِلَّـا كِبـر مـا هـم بِبالِغِيـهِ فَاسـتَعِذْ بِاللَّـهِ إِنَّـه ه              الأَ

 طدع                                       2 طق1طق
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ري                               }56{الْبصِ
ــي ( .736 ــادِلُون فِ ج ي ــذِين ــرِ  إِن الَّ ــهِ بِغَي ــاتِ اللَّ طَانٍ آي ــلْ الس 

رإِلَّا كِب ورِهِمدإِن فِي ص م56{......أَتَاه{   
  2طق

ق كُــــلِّ  ( .737 ــالِ ــم خــ ــه ربكُــ ءٍذَلِكُــــم اللَّــ ــــيم ش إِلَّــــا ه ــه فَــــأَنَّى ولَّــــا إِلَــ
فَكُون62{تُؤ{                

  2طق1طق

ــ   ( .738 ــذِين كَـــــذَّبوا بِالْكِتَـــــابِ وبِمـــ ف    الَّـــ وا فَـــــســـــلَنسا بِـــــهِ رــلْن ا أَرســـ
ونلَمع70{الي{                

  2طق1طق

ــي أَعنـاقِهِم والــسلَاسِلُ    .739 ذِ الْأَغْلَـالُ فِ ــسحبونإِ ــي }71{الي فِ
ونرج سارِ يفِي الن مِيمِ ثُم72{الْح{ مقِيلَ لَه ثُم  

  

740.  ا كُنتُمم نأَي رِكُون73{التُش{ونِ اللَّهِ قَالُوا ضَـلُّوا  مِن د
عنَكُن نَّد ل لَّما بنوعالْكَافِرِين ضِلُّ اللَّهي ئاً كَذَلِكيلُ ش74{مِن قَب{                                                 

   طدع2طق1طق

    فصلت        

ــومٍ ( .741 ــاً عربِيــاً لِّقَ ــه قُرآن ت آياتُ ــصلَ ــذِيراً } 3{العلَمــوني كِتَــاب فُ رياً ونَ ــشِ ب
ونعمسلَا ي مفَه مهأَكْثَر ض ر4{               فَأَع{         

  2طق1طق

شر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنَّما إِلَهكُم إِلَه واحِد فَاستَقِيموا إِلَيـهِ      .742 ا أَنَا بقُلْ إِنَّم
الَّذِين لَا يؤتُون الزكَاة وهم بِالْـآخِرةِ    } 6{ اللْمشرِكِنيلِّواستَغْفِروه وويلٌ   
ونكَافِر م7{ه{        

  2طق1طق

743. ) مارِ فَهاء اللَّهِ إِلَى الندأَع رش حي مويوونوزَعتَّى }19{اليح
 مهعـــــمس هِملَـــــيع ـــــهِدـــــا شوهاؤــــا جذَا م  وجلُـــــودهم بِمـــــا كَـــــانُوا وأَبـــــصارهم       إِ

لُونمع20{ي{                                    

  2طق

ــا     .744 ــون علَينـ خْفَـ ــا ي ــا لَـ ــي آياتِنـ ــدون فِـ ــذِين يلْحِـ إِن الَّـ
 أَفَمن يلْقَى فِي النارِ خيـر أَم مـن يـأْتِي آمِنـاً يـوم الْقِيامـةِ اعملُـوا مـا            

الشِئْتُم    ري كْرِ لَما جاءهم  } 40{إِنَّه بِما تَعملُون بصِ إِن الَّذِين كَفَروا بِالذِّ

  2طق1طق
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 لَكِتَاب إِنَّهزِيز ولْفِـهِ           } 41{ الٌ عخ لَـا مِـنـهِ ويدنِ يـياطِلُ مِـن بأْتِيهِ الْبلَا ي
  }42{تَنزِيلٌ من حكِيمٍ حمِيدٍ

745. )  عِلْم د رهِ يمِـلُ     إِلَيـا تَحمـا وامِهأَكْم ـناتٍ مرمِن ثَم جخْر  الساعةِ وما تَ
     نأَي اِديهِمني مويإِلَّا بِعِلْمِهِ و ع نَّـاكَ  قَـالُوا  الشـركَائِي مِن أُنثَى ولَا تَضَ  مـا  الآذَ

                 }47{مِنا مِن شهِيدٍ

  1طق

ــةً( .746 محر ــاه ذَقْن ــدِولَــئِن أَ عــا مِــن بنــذَا   م ه ــولَن ــستْه لَيقُ اء مــر  ضَ
ـةً   ومـا أَُظـن الـساعةَ      اللِي القَائِم      ـي إِنبإِلَـى ر ـتجِعلَـئِن رو 

ولَنـذِيقَنهم مـن    عمِلُوا لِي عِنده لَلْحسنى فَلَننبئَن الَّذِين كَفَروا بِما 
                                                                     }50{عذَابٍ غَلِيظٍ

  2طق1طق

    الشورى              

ــذِين مِــن ( .747 ــوحِي إِلَيــك وإِلَــى الَّ ي كَــذَلِك ــك ــز القَبلِ ــه الْعزِي  اللَّ
كِيم3{الْح{               

  1طق

جِلُ بِها الَّذِين لَـا يؤمِنـون بِهـا           .748 تَعسي     فِقُونـشـوا منآم الَّـذِينو
ــا هةِ   المِناعــس ــي ال ــارون فِ مي ــذِين ــا إِن الَّ ــق أَلَ ــا الْح أَنَّه ــون لَمعيو 

                                  }18{لَفِي ضَلَالٍ بعِيدٍ

                                                                       2طق1طق

749. )هفـُ      ووعيـادِهِ وعِب ـنةَ عبلُ التَّوقْبـا   والَّذِي يم لَـمعيئَاتِ وينِ الـسع 
ــون ــدهم     } 25{التَفْعلُ ــصالِحاتِ ويزِي ــوا ال ــوا وعمِلُ نآم ــذِين ِجيب الَّ ــستَ يو

دِيدش ذَابع ملَه ونالْكَافِرن فَضْلِهِ و26{م{    

  2طق1طق

750. )     ـرِهِ إِنلَـى َظهع اكِـدور ظْلَلْنفَي يحكِنِ الرسأْ يش إِن ي
ــبارٍ   ــلِّ ص آيــاتٍ لِّكُ ــك لَ ــي َذلِ ــكُورٍفِ وأَ} 33{الش  ــف عيوا وبــس ــوبِقْهن بِمــا كَ ي

ريٍ                                        }34{عن كَثِ

  2طق

ب لِمـن يـشاء إِنَاثـاً ويهـب        لِلَّهِ ملْك السماواتِ  ( .751 هي اءش ا يم ق خْلُ ضِ ي الْأَرو 
   اءش ن يلِمكُور شاء عقِيمـاً  وأَ} 49{ الالذُّ ن يلُ معج يإِنَاثاً واناً وذُكْر مهجوزي

  2طق1طق
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قَدِير لِيمع 50{إِنَّه{          
مـ  ( .752 شرٍ أَن يكَلِّ لِب ا كَانميـاً أَ   وحإِلَّـا و اللَّـه اء  وهرـابٍ مِـن والحِج 
شاء إِنَّه علِي حكِيموأَ ا يذْنِهِ م إِ                                                     }51{يرسِلَ رسوالً فَيوحِي بِ

  2طق

ــراطٍ  (.. .753 ــدِي إِلَــى صِ لَتَه ــك ــستَقِيمٍوإِنَّ ــ } 52{ال م ــراطِ اللَّ هِ صِ
           ري ضِ أَلَــا إِلَــى اللَّــهِ تَـــصِ ـــا فِــي الْــأَرماتِ واومــا فِــي الــسم الَّــذِي لَــه

ور53{األم{                

    2طق1طق

    الزخرف              

ــم     } 2{الالْمـبِنيِ والْكِتَـابِ  } 1{حـم  .754 إِنَّـا جعلْنـاه قُرآنـاً عربِيـاً لَّعلَّكُ
قِلُون3{تَع{        

  2طق1قط

755. )    ــولُن ض لَيقُــ ــأَر ــسماواتِ والْــ ــق الــ ــأَلْتَهم مــــن خلَــ ولَــــئِن ســ
 زِيزالْع نلَقَهخلِيم9{الالْع { لَ لَكُمعالَّذِي ج  

  

756. ونتَدتَه لَّكُملَّع البا سفِيه لَ لَكُمعجداً وهم ض 2طق1طق                       }10{الْأَر  

زْواج كُلَّهــا وجعــلَ لَكُــم مــن الْفُلْــكِ والْأَنْعــامِ مــا        والَّــ( .757  ذِي خلَــق الْــأَ
 ـونكَب12{التَر {        تُميــتَو ذَا اس لِتَـستَووا علَـى ُظهـورِهِ ثُـم تَـذْكُروا نِعمـةَ ربكُـم إِ

خَّر لَنا هذَا وما كُنـا       الَّذِي س حانبتَقُولُوا سهِ ولَيع لَـه   قْـرِنِني13{الم {
وننقَلِبا لَمنبإِنَّا إِلَى ر14{و{  

  2طق1طق

 المتْرفُوهـا وكَذَلِك ما أَرسلْنا مِن قَبلِك فِي قَريةٍ من نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ       .758
ونقْتَدلَى آثَارِهِم مإِنَّا عةٍ ولَى أُماءنَا عنَا آبدج23{إِنَّا و{    

  1طق

ذْ قَالَ إِبراهِيم لِأَبِيهِ وقَومِهِ إِنَّنِي براء ممـا  ( .759 إِلَّـا   }26{التَعبدون وإِ
إِنَّه سيهدِينِ       }27{ الَّذِي فَطَرنِي فَ

  2طق1طق

760. )       كْفُـــرـــن يـــا لِملْنعج ــدة لَ ــا أَن يكُـــون النـــاس أُمـــةً واحِـ ولَولَـ
ــوتِهِ ينِ لِبمحــالر ــا  بِ هلَيع ــارِج عمــضَّةٍ و ــقُفاً مــن فَ س مونــر ظْه33{الي {

زُخرفـاً وإِن كُـلُّ ذَلِـك لَمـا     } 34{اليتَّكِـؤون ولِبيوتِهِم أَبوابـاً وسـرراً علَيهـا      و

  2طق1طق
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تَّقِنيلِلْم كبر عِند ةآخِر                                }35{متَاع الْحياةِ الدنْيا والْ
إِنَّا   ( .761 إِما نَذْهبن بِك فَ نُرِينك الَّـذِي   وأَ}41{المنتَقِمون مِنهم فَ

إِنَّا    }42{علَيهِم مقْتَدِرون وعدنَاهم فَ
                                              2طق1طق

 ولَــــا يكَــــاد   المهِــــنيوأَم أَنَــــا خيــــر مــــن هــــذَا الَّــــذِي هــــ     ( .762
بِني52{ي{                     

  2طق

763. )     مـاهقْنفَأَغْر مهـا مِـننفُونَا انتَقَما آسفَلَم عِـنيمج جعلْنـاهم  } 55{الأَ فَ
آخِرِين    }56{سلَفاً ومثَال لِلْ

  2طق

 ىولَـــــئِن ســـــأَلْتَهم مــــــن خلَقَهـــــم لَيقُــــــولُن اللَّـــــه فَــــــأَنَّ     .764
فَكُونؤ87{الي {            لَّـا ملَـاء قَـوؤه إِن بـارقِيلِهِ يو ـونمِنؤم ي }88 {

ونلَمعي ف وفَس لَامقُلْ سو مهنع فَح89{فَاص{                           

  2طق1طق

        الدخان        

                                                         2طق                                                                          }1{ال حم( .765

ــابِ( .766 إِنَّــا أَنزلْنــاه فِــي لَيلَــةٍ مباركَــةٍ إِنَّــا كُنــا       } 2{الالْمــبِنيِ والْكِتَ
نذِرِين3{م{  

  1طق

ـــيمٍفِيهـــا يفْـــرقُ كُـــلُّ أَمـــرٍ    ( .767 ا إِنَّـــا كُنـــا   أَمـــراً مـــن عِنـــدِنَ  } 4{الحكِ
سِلِنير5{م{          

  2طق1طق

768. )ه إِنَّه كبن رةً ممحور مِيعالسلِيم1طق                                   }6{الالْع  

ضِ وما( .769 الْأَراتِ واومالس بارمهنيم  ب وقِنِني2طق1طق                }7{إِن كُنتُم م  

ــدخانٍ   فَارتَ .770 ــسماء بِــ ــأْتِي الــ ــوم تَــ ــب يــ ــبِنيٍقِــ } 10{المــ
أَلِيم ذَابذَا عه اسى النش    }11{يغْ

  2طق1طق

ى وقَد جاءهم رسولٌ ( .771 كْر   2طق1طق                          }13{المبِنيأَنَّى لَهم الذِّ

  772. )    لَّـــمعقَــالُوا مو ـــهنا علَّــوتَو ــثُــم ـ ن جمذَابِ وإِنَّــا كَاشِـــفُ } 14{م ونالْع
  إِنَّكُــــم ــيال ــــدونقَلِــ ش } 15{م عاِئ ــوم نَــــبطِ ى إِنَّــــا      يــ ــــرةَ الْكُبطْــــش1طقالْب  
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وننتَقِم16{م{                                             
  2طق1طق                    }17{الكَرِيمولَقَد فَتَنا قَبلَهم قَوم فِرعون وجاءهم رسولٌ - .773

ـي لَكُـم رسـولٌ    ( .774 وا إِلَي عِباد اللَّهِ إِنِّ د } 18{الأَمِـني  أَن أَ
                                                                }19{ وأَن لَّا تَعلُوا علَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسلْطَانٍ مبِنيٍ

  1طق

ــم  ( .775 ــيال إِنَّكُ ــادِي لَ ــرِ بِعِب فَأَســون عتَّبــواً  }23{الم هر ــر حكْ الْبــر واتْ
قُونغْرم ندج م24{إِنَّه{   

  2طق1طق

776. )   ــــاتٍ ونكُــــوا مِــــن جتَر ــــونٍ كَــــميقَــــامٍ  } 25{العموعٍ وزُر و
                 }26{كَرِيمٍ

   طدع2طق1طق

زُروعٍ ومقَـــــــــــامٍ ( .777 ـــــــــــرِيمٍو  ونَعمـــــــــــةٍ كَـــــــــــانُوا فِيهـــــــــــا  } 26{الكَ
27{الفَاكِهِني{رِينماً آخا قَواهثْن رأَوو 28{ كَذَلِك{                              

                                     2طق1طق

778. )ــد ــا ولَقَــــــــ جينــــــــ ــذَابِ   نَ ــرائِيلَ مِــــــــــن الْعــــــــ ــي إِســــــــ  بنِــــــــ
مـــــن   إِنَّـــــه كَـــــان عالِيـــــاًمِـــــن فِرعـــــون}30{الالْمهِـــــنيِ
رِفِنيس31{الْم{            

  2طق1طق

ــاء ( .779 ــونإِن هؤلَــ ــا  } 34{اللَيقُولُــ ــا موتَتُنــ ــي إِلَّــ إِن هِــ
رِيننشبِم نا نَحم35{الْأُولَى و{      

   طدع2طق1طق

780.    مقَــو أَم ــريخ ــمعٍأَه ــ ـ لَكْ  ال تُبأَه لِهِممِــن قَـــب الَّــذِينكَـــانُوا    و ــمإِنَّه مــاهن
رِمِنيج 37{م{        

  2طق1طق

781. ) مــاتُه جمعِـــنيإِن يـــوم الْفَـــصلِ مِيقَـ ــي }40{الأَ ــوم لَـــا يغْنِـ يـ
     ملَا هئاً ويلًى شون ملًى عومونرنصإِلَّـا }41{ ال ي    حِـمـن رم

ه إِنَّه واللَّهزِيزالْع حِيم42{الر{                        

  2طق1طق

782. ) ةرج ش ومِ إِن ثِيمِ   }43{الالزقُّ كَالْمهـلِ يغْلِـي    }44{ طَعام الْـأَ
طُونِ فِي 45{الالْب{ ِمِيمكَغَلْيِ الْح}46{    

                                                                       
  طدع2طق1طق

  1طق                                   }49{يز الْكَرِيم إِنَّك أَنت الْعزِالذُقْ ( .783
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فِـي جنـاتٍ    } 51{الأَمِـنيٍ  إِن الْمتَّقِني فِـي مقَـامٍ     ( .784
                     }52{وعيونٍ

  2طق1طق

ــنِني يـــدعون فِيهـــا بِكُـــلِّ فَاكِهـــةٍ ( .785 لَـــا يـــذُوقُون } 55{الآمِـ
فَـضْال مـن   } 56{ الالْجحِـيمِ ةَ الْـأُولَى ووقَـاهم عـذَاب    فِيها الْموت إِلَّا الْموتـَ   

ه َذلِك كبورظِيمزُ الْع 57{الْفَو{     

  2طق1طق

    اجلاثية                

} 4{اليوقِنــون وفِـي خلْقِكُـم ومـا يبـث مِــن دابـةٍ آيـات لِّقَـومٍ        .786
ض بعـد    واختِلَافِ اللَّيلِ والنهارِ   ا بِـهِ الْـأَريزْقٍ فَأَح اءِ مِن رمالس مِن لَ اللَّها أَنزمو

قِلُونعمٍ يلِّقَو اتاحِ آييرِيفِ الرتَصا وتِهو5{م{  

             2طق1طق

ثِيمٍ ويلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ  ( .787 ع آياتِ اللَّهِ تُتْلَى علَيهِ ثُم ي     } 7{الأَ مستَكْبِراً يسم صِر
شره بِعذَابٍ أَلِيمٍ ا فَبهعمسي 8{كَأَن لَّم{                 

  2طق1طق

788. ) ماءها جدِ معتَلَفُوا إِلَّا مِن با اخرِ فَمالْأَم ناتٍ منيم باهنآتَيوالالْعِلْم 
ي مهنيضِي ب خْتَلِفُونبغْياً بينهم إِن ربك يقْ ا كَانُوا فِيهِ يةِ فِيمامالْقِي مو 

}17{                                        

  1طق

جعلَهـم كَالَّـذِين آمنـوا        ( .789 ب الَّذِين اجتَرحوا السيئَاتِ أّن نَّ أًم حسِ
                                                  }21{ا يحكُمون سواء محياهم ومماتُهم ساء مال الصالِحاتِوعمِلُوا

  1طق

ب فِيها قُلْـتُم مـا نَـدرِي مـا             ( .790 يةُ لَا راعالسو ق اللَّهِ ح دعو ذَا قِيلَ إِن وإِ
ة اعالُالس قِنِنيتَيسبِم نا نَحماً وإِلَّا ظَن 32{إِن نَّظُن {                                              

  1طق

791. .....)      ب يةُ لَا راعالسو ق اللَّهِ ح دعو ا إِنا  الفِيهرِي ما نَدقُلْتُم م 
    }32{......الساعةُ

  2طق

    األحقاف           

ذَا تُتْلَى علَيهِم آياتُنا بيناتٍ قَالَ الَّذِين كَفَـروا لِ         ( .792  الجـاءهم  لْحـق لَمـا  وإِ
بِنيم رذَا سِح7{ ه{   

  2طق1طق
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ــعتْه كُرهــاً   ( .793 ــه كُرهــاً ووضَ أُم ــه ــساناً حملَتْ ــهِ إِح يالِدبِو انإِنــس ــينا الْ صوو
            عِـنيبلَـغَ أَربو هـدلَـغَ أَشذَا ب ـن وحملُه وفِصالُه ثَلَاثُون شهراً حتَّـى إِ قَـالَ  الةًس 

 لَيع ت مالَّتِي أَنْع تَكمنِع كُرأَش نِي أَنزِع أَو ب15{..ر{  

  1طق

794. )     ــلْ ه ــا ب مطِرنَ م ض ــارِ ــذَا ع ــالُوا ه ــتِهِم قَ ِدي تَقْبِلَ أَوــس ارِضــاً مع هأَوــا ر ــا وفَلَم م
جلْتُم بِهِ رِيح فِيها   تَعاس ذَابع لِيم مر كُلَّ شيءٍ بِأَمرِ ربها فَأَصبحوا لَـا  تُد} 24{الأَ

رِمِنيج الْم مزِي الْقَوج ى إِلَّا مساكِنهم كَذَلِك نَ ر25{ ي {                                                      

     2طق1طق

ـــــــستَقْبِلَ  ( .795 ارِضـــــــاً مع هأَوــــــا رفَلَمــتِهِم ـــــ ي ض  قَـــــــالأَودِ الُوا هـــــــذَا عـــــــارِ
مطِرنَا 24{..........م{   

  1طق

796. )           ةأَفْئِـداراً وـصأَبعاً وـمس ـما لَهلْنعجفِيهِ و اكُمكَّنا إِن مفِيم ماهكَّنم لَقَدو
ــا    ذْ كَ ــيءٍ إِ ــن شم متُهــد ــا أَفْئِ ــصارهم ولَ ــا أَب ــمعهم ولَ س مهــن ــى عــا أَْغن نُوا فَم

وندحجزِئُوناليتَهسا كَانُوا بِهِ ياقَ بِهِم محاتِ اللَّهِ وآي                                                                    }26{ بِ

                                                                                2طق

797. )    مــو ي مــأَنَّه ــم كَ جِل لَّه تَعــس ــا تَ ــلِ ولَ سالر مِ مِــنــز ــوا الْع ــبر أُولُ ــا ص كَم ــبِر فَاص
  نوـرـا يم ونـدوعإِلَّـ          ال ي لَـكهـلْ يلَـاغٌ فَهـارٍ بـن نَّهةً مـاعثُـوا إِلَّـا سلْبي لَـم  مــو ا الْقَ

35{الْفَاسِقُون{                

  2طق

                     حممد

والَّــذِين آمنــوا وعمِلُــوا الــصالِحاتِ وآمنــوا بِمــا نُــزلَ علَــى محمــدٍ          .798
همِنوو ق الْح هِمب الرمالَهب لَحأَصو ئَاتِهِميس مهنع 2{ كَفَّر{                                           

  طدع 2طق1طق

وا        .799 دفَـش موهخَنتُم ثْ ذَا أَ ذا لَقِيتُم الَّذِين كَفَروا فَضَرب الرقَابِ حتَّى إِ إِ  فَ
         بـرالْح ع إِما مناً بعد وإِما فِداء حتَّـى تَـضَ ثَاقَ فَ ـا  الْوهزَارأَو ΅  لِـك يـشاء اللَّـه   و ولَ΅ ذَ

يبلُ   بعــضَكُم بِــبعضٍ والَّــذِين قُتِلُــوا فِــي ســبِيلِ اللَّــهِ       ولَانتَــصر مِــنهم ولَكِــن لِّ
مالَهمضِلَّ أَع4{فَلَن ي{                             

  طدت

وا(... .800 دش خَنتُموهم فَ ثْ ذَا أَ ثَاقَ حتَّى إِ اءال الْوا فِدإِمو دعاً بنا مإِم  .. فَ
}4{     

طدت       1طق
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ــصر  وولَ(... .801 ــه لَانتَــ ــشاء اللَّــ ــنهم يــ ــ يبلُالمِ ــبعضٍ  و ولَكِــــن لِّ ــضَكُم بِــ بعــ
....}4{       

  1طق

ُذكِـر فِيهـا          ( .802 ةٌ وكَمح م ةورس ت ذَا أُنزِلَ إِ ت سورة فَ  ويقُولُ الَّذِين آمنوا لَولَا نُزلَ
ــشِي        رأَيـت  الالْقِتَـالُ  ض ينظُـرون إِلَيـك نََظـر الْمغْ ـرــوبِهِم م الَّـذِين فِـي قُلُ

ملَى لَهتِ فَأَووالْم هِ مِنلَي20{ع{   

طدت 2طق1طق
  طدع 

803. )        ـملَه نـيا تَبدِ معن بارِهِم مبد وا علَى أَ تَدار الَّذِين إِن
    }25{ملَى لَهم الشيطَان سولَ لَهم وأَالالْهدى

  طدع 2طق1طق

804. )  مِــــنكُم اهِــــدِينج الْم لَــــمتَّــــى نَعح نَّكُملُـــوبلَنووابِرِينالالــــص 
             }31{أَخباركُموونَبلُ

  1طق

ــولَ     ( .805 ســاقُّوا الر شــهِ و ــبِيلِ اللَّ ــن سوا ع ــد صوا وــر ــذِين كَفَ إِن الَّ
    نــيــا تَبــدِ معمِــن ب  ــمىلَهطُ     الاهلُــد وا اللَّــه شــيئاً وســيحبِ ــضُرلَــن ي 

مالَهم32{أَع{                                             

  2طق1طق

ــاً  (.. .806 ــوا يـــستَبدِلْ قَومـ ــراء وإِن تَتَولَّـ ــتُم الْفُقَـ ــركُموأَنـ ـ ي ــوا  الغَ ــا يكُونُـ ــم لَـ  ثُـ
ثَالَكُم38{أَم{        

  2طق1طق

           الفتح               

لِيغْفِـر لَـك اللَّـه مـا تَقَـدم مِـن         } 1{المبِيناًإِنَّا فَتَحنا لَك فَتْحاً     (-804 .807
وينصركَ اللَّه نَـصراً  }2{الًمستَقِيما ذَنبِك وما تَأَخر ويتِم نِعمتَه علَيك ويهدِيك صِراطاً      

مياناً مـع        وه}3{عزِيزاً دادوا إِ زلِي مِنِنيؤةَ فِي قُلُوبِ الْمكِينلَ السالَّذِي أَنز
ضِ وكَـان اللَّـه علِيمـاً             الْـأَراتِ واومالـس ودنلِلَّهِ جو انِهِممي  لِيـدخِلَ  }4{الحكِيمـاً إِ
جـرِي مِـن تَحتِهـا         الْأَنْهـار خالِـدِين فِيهـا    الْمؤمِنِني والْمؤمِنـاتِ جنـاتٍ تَ

 عِنـــد ذَلِـــك كَـــانو ئَاتِهِمــي ـــر عـــنهم سـ زاً  ويكَفِّ ــاًاللَّـــهِ فَـــو ويعـــذِّب }5{العظِيمـ
           بِاللَّـهِ ظَـن ني الْمنافِقِني والْمنافِقَـاتِ والْمـشرِكِني والْمـشرِكَاتِ الظَّـانِّ

  }6{...السوءِ

  
  
  

      2طق1طق
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808. ) راً وش بماهِداً واكَ شلْنس8{النَذِيراًإِنَّا أَر {   وهرـزتُعـولِهِ وسروا بِاللَّهِ ومِنلِتُؤ
 ةكْرب وهحبتُسو وهر                                                                      }9{ وأَصِيال وتُوقِّ

  1طق

809. )           لِـمةِ فَعرج الـش ت تَح ونَكايِعبذْ ي لَقَد رضِي اللَّه عنِ الْمؤمِنِني إِ
ثَـابهم فَتْحـاً         رية   } 18{القَرِيبـاً  مـا فِـي قُلُـوبِهِم فَـأَنزلَ الـسكِينةَ علَـيهِم وأَ ومغَـانِم كَـثِ

رية    }19{ يمـــاً يأْخـــذُونَها وكَـــان اللَّــــه عزِيـــزاً حكِ    وعــــدكُم اللَّـــه مغَـــانِم كَــــثِ
           مِنِنيـؤـةً لِّلْمآي لِتَكُونو نكُماسِ عالن دِيأَي كَفذِهِ وه لَ لَكُمج ا فَعذُونَهتَأْخ

ى لَم تَقْدِروا علَيها قَـد أَحـاطَ اللَّـه   } 20{ال مستَقِيماً ويهدِيكُم صِراطاً  رأُخـا  وبِه 
  }21{وكَان اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيراً

  2طق1طق

810. )ا    لَقَديؤ الر ولَهسر قَ اللَّهدص      جِد ـسالْم لُنخلَتَـد ق إِن   بِـالْح امـرالْح
خَـافُون فَعلِـم مـا     المقَصرِين و محلِّقِني رؤوسكُمالآمِنِنياللَّه   شاء  لَـا تَ

 فَتْحاً قَرِيباًلَم ونِ َذلِكلَ مِن دعج     } 27{تَعلَموا فَ

  2طق1طق

حمــد رســولُ اللَّــهِ والَّــذِين معــه أَشِــداء علَــى الْكُفَّــارِ رحمــاء        ( .811 م
بينهم تَـراهم ركَّعـاً سـجداً يبتَغُـون فَـضْال مـن اللَّـهِ ورِضْـواناً سِـيماهم فِـي              

فِـي              و مـثَلُهم ودِ ذَلِـكجَثـرِ الـس جنِيـلِ  ومـثَلُهم فِـي  ΅التَّـوراةِ جوهِهِم من أَ إِ  ΅ الْ
          اعر الــز جِــب عــوقِهِ يلَــى سى ع ــتَوظَ فَاس كَــزرعٍ أَخــرج شــطْأَه فَــآزَره فَاســتَغْلَ

 غِيظَ بِهِملِي            الَّـذِين اللَّه دعو ـراً        الْكُفَّارأَجو ةغْفِـرم مهاتِ مِـنالِحمِلُـوا الـصعـوا ونآم 
   }29{عظِيماً

  1طق

    احلجرات                 

ريٍ من الْـأَمرِ لَعنِـتُّم    وواعلَموا أَن فِيكُم رسولَ اللَّهِ لَ      .812 يطِيعكُم فِي كَثِ
  ــان مي إِ ــيكُم الْ ــب إِلَ بح ــه ــر    ولَكِــن اللَّ ــيكُم الْكُفْ ــره إِلَ ــوبِكُم وكَ ــي قُلُ ــه فِ نزَي و 

   مه لَئِكأُو انيالْعِصوقَ والْفُسووناشِدةً } 7{الالرمنِعاللَّهِ و نم فَضْال
كِيمح لِيمع اللَّه8{و{          

                                    

  2طق1طق
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 ق             سورة  

ــي وأَنبتْنـا فِيهــا مِـن كُــلِّ زَوجٍ      ( .813 دنَاها وأَلْقَينــا فِيهـا رواسِ ـدم ض الْـأَرو
نِيبٍ    }7{البهِيجٍ دٍ مبى لِكُلِّ ع ذِكْر و ةصِر8{تَب{       ـاءاءِ ممالـس ـا مِـنلْننَزو

    ــب ــاتٍ وحـ ــهِ جنـ ــا بِـ ــاً فَأَنبتْنـ ــصِيدمباركـ ــا  والن}9{الِالْحـ ــقَاتٍ لَّهـ ــلَ باسِـ ــع طَخْـ لْـ
زْقاً} 10{النَّضِيد لْعِبادِ رِ ُخـروج     ال لِّ ت  } 11{ وأَحيينا بِهِ بلْدة ميتـاً كَـذَلِك الْ كَـذَّب

ــوم نُــوحٍ وأَصــحاب الــرس و  ــودَقَـبلَهم قَ 12{الثَم {انــوإِخو نــوعفِرو ــادعو 
ق وعِيدِوأَصحاب الْ} 13{اللُوطٍ لَ فَحسالر عٍ كُلٌّ كَذَّب تُب مقَوكَةِ و14{أَي{  

  
  
  
  

             
  2طق1طق

ــارٍ    ( .814 ــلَّ كَفَّـ ــنم كُـ ــي جهـ ــا فِـ ــدٍ  } 24{العنِيـــدٍأَلْقِيـ ــرِ معتَـ خَيـ ــاعٍ لِّلْ  منـ
ــر فَأَلْقِيـــاه فِـــي الْ      } 25{المرِيـــبٍ ــلَ مـــع اللَّـــهِ إِلَهـــاً آخـ عـــذَابِ الَّـــذِي جعـ
                                            }26{الشدِيدِ

  2طق1طق

ــادِ مِـــن مكَـــانٍ    ( .815 ــادِ الْمنـ ــوم ينـ ع يـ ــتَمِ ــوم } 41{ال قَرِيـــبٍواسـ يـ
ــروجِ   خُ ــوم الْ ي ــك ق َذلِ ــالْح ــسمعون الــصيحةَ بِ ــي  }42{ ي ــا نَحــن نُحيِ إِنَّ

ــشر علَينــا   } 43{المـصِري الْونُمِيـت وإِلَينــا   ح اعاً ذَلِـكــر ــنهم سِ ع ض الْـأَر ق ــشقَّ ــوم تَ ي
ري                                                            }44{ يسِ

  2طق1طق

      الذاريات                   

ــرا فَالْحامِلَــــــاتِ}1{الذَرواً والــــــذَّارِياتِ( .816 ــــ جا}2{الًوِقْ  رِيــــــاتِفَالْ
ــسرا ــــ اتِ }3{الًيمــس ــراًفَالْمقَــــ ــــ 4{الأَم{ ونــــــدــا تُوع قٌإِنَّمــــ ــصادِ ــــ  اللَ

}5{ اقِـــعلَو ينــد ـــكِ والـــسماء ذَاتِ}6{وإِن الـ ب7{الالْح{ إِنَّكُـــم
ــولٍ  ــي قَـــ ــفٍلَفِـــ ـــ ْختَلِ 8{ الم{ ــك ــه مـــــن أُفِـــ ــك عنـــ ــلَ } 9{يؤفَـــ قُتِـــ
وناصَخر } 11{السـاهون ي َغمـرةٍ    الَّـذِين هـم فـِ     } 10{الالْ

      }12{يسأَلُون أَيان يوم الدينِ

   2طق1طق

817. )    اتٍ ونفِي ج تَّقِنيالْم ـونٍ إِني15{الع{  آخِـذِين
    }16{ قَبلَ َذلِك محسِنِني آتَاهم ربهم إِنَّهم كَانُوا ما

  2طق1طق
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ــأَ ( .818 ضِ آيــات وفِـي الْ رــوقِنِني لْم ــي أَنفُــسِكُم أَفَلَــا } 20{اللِّ وفِ
ونصِر21{تُب{              

  2طق1طق

819. )اء ومالس برضِفَوالالْأَرتَنطِقُون ا أَنَّكُمثْلَ مم ق لَح 2طق1طق                  }23{ إِنَّه  

820.      اهِيمرفِ إِبضَي دِيثلْ أَتَاكَ حـ ه ذْ دخلُـوا علَيـهِ   }24{م رمِنيالْمكْ إِ
وننكَر م مقَو لَاملَاماً قَالَ س25{ فَقَالُوا س{                                                              

  2 طق1طق

جلٍ      ( .821 جاء بِعِ فَقَربـه إِلَـيهِم قَـالَ أَلَـا       } 26{السمِنيٍفَراغَ إِلَى أَهلِهِ فَ
      }27{لُونتَأْكُ

  2طق1طق

لِكقَـالُوا  ( .822 ــذَ ــالكَ ه ــه ــكِ إِنَّ بو قَــالَ رــيم ــبكُم }30{الْحكِيم الْعلِ قَــالَ فَمــا خطْ
ــا ــلُون أَيهـــــــ ــالُوا}31{الْمرســـــــ ــا قَـــــــ ــومٍ  إِنَّـــــــ ــلْنا إِلَـــــــــى قَـــــــ  أُرسِـــــــ

رِمِنيجن    }32{المم ةارج  مـسومةً }33{الطِـنيٍ لِنرسِلَ علَيهِم حِ
عِند رِفِنيسلِلْم كب34{ر{                                                         

       2طق1طق

وقَـوم نُـوحٍ    }45{المنتَـصِرِين استَطَاعوا مِن قِيامٍ ومـا كَـانُوا         فَما( .823
ماً فَاسِقِنيكَانُوا قَو ملُ إِنَّهن قَب46{م{                                                          

  2طق1طق

       الطور                      

824. )ورِو طُورٍوكِتَابٍ  } 1{الالطُّ س2{الم {   ٍّقورٍ فِي رنـشالم}3 {
ــتِ يالْبــورِ و معقْفِ } 4{الالْمالــســوعِو ــرِ} 5{الالْمرفُ حالْبور وجــس 6{الِالْم {

كبر ذَابع إِن لَوع           }7{الاقِ

     2طق1طق

عٍما لَه مِن (  .825   1طق                                                      }8{الدافِ

826. )  اءمالــس ــورتَم مــوراً يــو راً   } 9{المــيــالُ سجِب ري الْ فَويــلٌ  } 10{وتَــسِ
بِني يومئِذٍ ضٍ ي} 11{اللِلْمكَذِّ وفِي خ مه الَّذِينونب12{لْع{                                                 

  2طق1طق

827. )ــاتٍ و نــي ج ــتَّقِني فِ الْم ــيمٍإِن ــا } 17{النَعِ بِم ــاكِهِني فَ
ــيمِ    جحِ ــذَاب الْ ع ــم هبر مــاه ــم ووقَ هبر مــاه ــتُم  } 18{آتَ ــا كُن ــاً بِم ــربوا هنِيئ اشــوا و  كُلُ

لُــونمــورٍ      } 19{التَعم بِحــاهنجزَو فُوفَةٍ وــصرٍ مــرلَــى سع تَّكِــئِنيم

  2طق1طق
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    }20{عِنيٍ
ــا  ( .828 لِنــي أَه ــلُ فِ ــا قَب ــا كُن ــالُوا إِنَّ ــشفِقِنيقَ 26{الم { ــه فَمــن اللَّ

    }27{علَينا ووقَانَا عذَاب السمومِ
  2طق

829. )     مهمولَاقُوا يتَّى يح مهالَّذِي فِيهِفَذَرقُونعصلَا } 45{ال ي موي
ونرنصي ملَا هئاً ويش مهدكَي مهنغْنِي ع46{ ي{                                                       

  2طق1طق

830. )        حِـــني ـــكبـــدِ رمبِح حـــبســـا ونِنيبِأَع إِنَّـــك  واصـــبِر لِحكْـــمِ ربـــك فَ
دبار النجومِ} 48{المتَقُو   }49{ ومِن اللَّيلِ فَسبحه وإِ

  2طق1طق

                النجم          

ذَا ( .831 جمِ إِ النىوو2طق1طق                                                 }1{اله  

ــاحِبكُم ومــــا  ( .832 ــلَّ صــ ــوىمــــا ضَــ ــق عــــنِ  } 2{الَغــ ومــــا ينطِــ
ى و3{الْه{                 

  2طق

833. )ه وإِن يحىإِلَّا ووح1طق                                                 }4{الي  

834.    دِيدش هلَّمىع5{الالْقُو {ُةٍ وذى  مِـرـتَوالفَاس}6 {هقِ  وو بِالْـأُفُ
ــأَعلَى ــا  } 7{الْـ ــم دنَـ ــدلَّىثُـ ــينِ  } 8{الفَتَـ ــاب قَوسـ ــان قَـ فَكَـ

دنَوأَ                                                         }9{ىأَ

    2طق1طق

ــةً ( .835 ــد رآه نَزلَـــــــــ ـــــــــــرىولَقَـــــــــ خ ــدرةِ}13{الأُ ــد سِـــــــــ  عِنـــــــــ
ى  عِنـدها }14{الْمنتَهـى  ــأْو ـةُ الْمنــا  }15{جم ةردى الـسغْـشذْ ي  إِ
ْغشى 16{ الي{        ـا طَغَـىمو رـصـا زَاغَ الْبم}17{  ر لَقَـد   ى مِـن أَ

ى  ــر ــهِ الْكُب بــاتِ ر 18{آي{ــات ــرأَيتُم اللَّ ــزى وأَفَ ــةَ  } 19{الَالْع ــاة الثَّالِثَ نمو
ى ر20{الْأُخ{                                      

  2طق1طق

جـزِي الَّـذِين   الالْـأَرضِ  ولِلَّـهِ مـا فِـي الـسماواتِ ومـا فِـي      ( .836              2طق1طق لِي 
ا عوا بِماؤوا أَسنسأَح الَّذِين زِيج يى ِمِلُوا ونس31{ الْح{                                                         

ــت الَّـــــــذِي( .837 ــولَّىأَفَرأَيـــــ ـــــ ــيال } 33{ال تَ   2طق1طقوأَعطَـــــــى قَلِـــــ
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ى أَكْد34{و{                     
 وإِبراهِيم الَّذِي}36{الموسىبِما فِي صحفِ أَم لَم ينبأْ ( .838  

وأَن لَّيس } 38{الأُخرىأَلَّا تَزِر وازِرة وِزْر }37{الوفَّى
إِنسانِ إِلَّا ما  ى}39{السعىلِلْ ري ف وس هيعس أَن40{و { ثُم

جزاء  جزاه الْ فَىي41{  الالْأَو{كبإِلَى ر أَنىالْ ونتَهالم}42{ 
ه أَنَّهووو ككَىأَضْح43{الأَب{ه أَنَّهووو اتاأَميالأَح}44{ ق وأَنَّه خلَ

و نِ الذَّكَريجوى}45{الالْأُنثَىالزنذَا تُم  }46{مِن نُّطْفَةٍ إِ
 أَةش هِ النلَيع أَنىور47{الالْأُخ{ه أَنَّهى ووأَْغن

ىو48{الأَقْن{ وه وأَنَّه بىررعالالش}اداً }49ع لَكأَه أَنَّهو
وقَوم نُوحٍ من قَبلُ إِنَّهم }51{الأَبقَى وثَمود فَما}50{الالْأُولَى

شاها ما } 53{الأَهوىوالْمؤتَفِكَةَ } 52{كَانُوا هم أَظْلَم وأَْطغَى فَغَ
شى                                                                         }54{غَ

  
  
  
  

  2طق1طق

 وتَـضْحكُون ولَــا } 59{التَعجبــونأَفَمِـن هـذَا الْحــدِيثِ   ( .839
كُون60{التَب {ونامِدس أَنتُمو}61{  

  2طق1طق

    القمر              

ــرولَقَـد جــاءهم مــن الْأَنبــاء مــا فِيــهِ  ( .840 ج دزــا حِ} 4{المالِغَــةٌ فَمــةٌ بكْم
رتُغْنِ         }5{الالنذُ

  2طق1طق

طدت  2 طق1طق                      }6{ يوم يدع الداعِ إِلَى شيءٍ نُّكُرٍم عنهمفَتَولَّ ( .841
                   طدع

كُـرٍ  يوم يدع الداعِ إِلَى شيءٍ  (..... .842 م خـشعاً أَبـصاره  } 6{النُّ
       ادـرج ماثِ كَأَنَّهدالْأَج مِن ونجخْر ي نتَـشِرإِلَـى    } 7{الم طِعِـنيهم

سِرع موذَا يه ونقُولُ الْكَافِراعِ ي8{الد{             

  
  2طق1طق

843. )    احٍ ولَى ذَاتِ أَلْوع اهلْنمحرٍوساء      } 13{الدـزـا جنِنيـرِي بِأَعج تَ
من كَان كُ    }14{فِرلِّ

  2طق1طق
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تَنـزِع  }19{المـستَمِرٍّ إِنَّا أَرسلْنا علَيهِم رِحياً صرصراً فِي يـومِ نَحـسٍ     ( .844
اسنقَعِرٍالالن خْلٍ م جازُ نَ أَع م20{ كَأَنَّه{                                                              

  2طق1طق

845. )نراً مش احِداًفَقَالُوا أَبا و هرٍالنَّتَّبِععسذاً لَّفِي ضَلَالٍ و   1طق                 }24{ إِنَّا إِ

ــاهم  ( .846 نيج ــوطٍ نَّ ــا آلَ لُ ــباً إِلَّ ــيهِم حاصِ ــلْنا علَ ســا أَر ــسحرٍإِنَّ ــةً } 34{ال بِ منِع
كَرن شزِي مج                 }35{         من عِندِنَا كَذَلِك نَ

  2طق1طق

ــلَالٍ  ( .847 ــي ضَــــ جــــــرِمِني فِــــ الْم إِنرٍوــع ــــ 47{مس { مــو يــــ
قَرس سذُوقُوا م وهِهِمجلَى وارِ عفِي الن ونبحس48{ي{      

                        2طق1طق

ــاتٍ  ( .848 ــي جنـ ــتَّقِني فِـ ــرٍوإِن الْمـ ـ نَه ــدِ } 54{الَ ــي مقْعـ فِـ
      }55{دِرٍصِدقٍ عِند ملِيكٍ مقْتَ

  2طق1طق

    الرمحن                 

849. نمحــر ــم الْقُـــــــــــرآن} 1{الالـــــــــ ــق } 2{علَّـــــــــ خلَـــــــــ
انِإنس                     }4{علَّمه الْبيان} 3{الالْ

  2طق1طق

850.   ــع ــا ووضَــ ــسماء رفَعهــ ــزانوالــ ــي  } 7{الالْمِيــ ــوا فِــ ــا تَطْغَــ أَلَّــ
                    }8{الْمِيزانِ

  2طق1طق

ض وضَعها  .851 الْأَرامِ} 10{اللِلْأَنَامِوالْأَكْم خْلُ ذَات النةٌ وا فَاكِه2طق1طق              }11{فِيه  

ــصالٍ    .852 ــسان مِــــن صلْــ إِنــ ــق الْ ــارِخلَــ ــ خَّ ــق } 14{الكَالْفَ وخلَــ
جان مِن مارِجٍ من نَّارٍ     }15{الْ

  2طق1طق

ـــــــانِ مــــــرج الْبحـــــــرينِ  .853 ي خٌ لَّـــــــا } 19{اليلْتَقِ زَ ـــــــرـــــــا بمهنيب
                      }20{يبغِيانِ

  2طق1طق

يطُوفُـون  } 43{م الْمجرِمـون هذِهِ جهـنم الَّتِـي يكَـذِّب بِهـا        .854
     }44{بينها وبين حمِيمٍ آنٍ

  2طق1طق

بانِفَبِأَي آلَاء ربكُما  .855   2طق1طق                              }48{اتَا أَفْنانٍذَو} 47{التُكَذِّ

856.  اتــر فِفِـــــيهِن قَاصِـــ ــر ـــ ــم يطالالطَّ ــثْ لَـــ ــا  مِـــ ــبلَهم ولَـــ                    2طق1طقهن إِنـــــس قَـــ
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ان56{ج{                  
بانِفَبِــــأَي آلَــــاء ربكُمــــا- .857 ــذِّ ــ ومِــــن دونِهِمــــا } 61{ال تُكَ

                         }62{انِجنتَ
  2طق

بانِفَبِأَي آلَاء ربكُما  .858   2طق1طق                            }64{مدهامتَانِ} 63{التُكَذِّ

    الواقعة              

ذَا وقَعــــتِ .859 ــــةُ إِ اقِع1{الالْو {  ٌــــةــــا كَاذِبتِهقْعلِو سلَــــي}افِــــضَةٌ  } 2خ
ةٌ افِعذَ} 3{الر ضإِ تِ الْأَر جاً ا ر ج الُ } 4{الرجِب تِ الْ سباًو س5{الب { ت فَكَانَ
زْواجاً ثَلَاثَةً} 6{الًمنبثّا هباء             }7{وكُنتُم أَ

  2طق1طق

860. ابحةِ فَأَص ن ميـةِ     الالْمنميالْم ابـحا أَص8{ م { ابـحأَصةِ  و أَمـشـا   الالْمم 
شأَ الْم ابحةِأَص9{م{   

  1طق

861.  ابِقُونالـــــــــــــــــسوابِقُونــس ــك }10{الالـــــــــــــــ أُولَئِـــــــــــــــ
ــونبقَرــيمِ}11{الْم ــي جنــاتِ النعِ ــأَولِنيثُلَّــةٌ مــن }12{فِ  الالْ

}13{ ــآخِرِين ــلٌ مـــــــــن الْـــــــ ــررٍ }14{وقَلِيـــــــ  علَـــــــــى ســـــــ
ةٍ ُضونَ و15{الم{تَقَابِلِنيا مهلَيع تَّكِئِنيم}16{                  

  2طق1طق

862.  انوِلْد هِملَيع طُوفيونخَلَّد طدع   2طق1طق                                            }17{الم  

863. ابٍ وبِأَكْوارِيقب                        2طق                                      }18{ وكَأْسٍ من معِنيٍالأَ

                                                                      2طق  1طق                                   }18{المعِنيٍبِأَكْوابٍ وأَبارِيق وكَأْسٍ من  .864

ــا يــــصدعون عنهــــا   .865 ــــون  لَــ ــــا ينزِفُ لَ ــــا }19{الومــــةٍ مفَاكِهو 
ونرخَي               }20{ اليتَ

  2طق1طق

  2طق                                                  }21{اليشتَهون ولَحمِ طَيرٍ مما .866

867.  ورحو22{العِني {ِونكْنلُؤِ الْمثَالِ اللُّؤكَأَم}طدع 2طق1طق                                   }23  

868.  ونعمــــســا  لَــــا ي ــواً ولَــ ــا لَغْــ ــاًفِيهــ يمــ ِث أْ ــلَاماً  } 25{التَ ــيال ســ ــا قِــ إِلَّــ
           }26{سلَاماً

  2طق1طق
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869. ابحأَصمِنيِ ومِنيِ الالْيالْي ابحا أَص1طق                                      }27{م  

ْخـــضُودٍفِـــي سِـــدرٍ   .870 28{الم{ ٍطَلْـــحنـــضُودٍوالم}ظِـــلٍّ }29و 
ةٍوفَاكِهةٍ  } 31{المسكُوبٍوماء  }30{الممدودٍ لَـا   } 32{الكَثِريةٍ وقْطُوعلَّا م

ـة  وعنمـةٍ }33{الٍمفُوعرشٍ م ــر  }35{ال إِنــشاءهــن إِنَّــا أَنـشأْنَا }34{وفُ
 نــاه جعلْنـــــ ــارافَ ـــــ ــاً }36{الًأَبكَ ــاً عربـــــ تْرابـــــ ــحابِ } 37{الأَ أَصـــــ لِّ

ــيمِنيِ ــةٌ مـــــن} 38{الْـــ ــأَثُلَّـــ ـــ ــةٌ مـــــن  } 39{الولِني الْ ثُلَّـــ و
آخِرِين                             } 40{الْ

                                                                               2طق1طق

871. ابحأَصالِ ومالِالالشمالش ابحا أَص1طق                                  }41{ م  

872.  ومٍ  فِي سممِيمٍو42{الح {   نظِلٍّ مومٍومحالي}دٍ    } 43 لَّـا بـارِ
         }44{ولَا كَرِيمٍ

  2طق1طق

ــا     .873 ــاً أَئِنـــــ ــاً وعِظَامـــــ ــا تُرابـــــ ــا وكُنـــــ ــذَا مِتْنـــــ ــون أَئِـــــ ــانُوا يقُولُـــــ  وكَـــــ
وُثونعب47{اللَم{َوألُوننَا الْأَواؤآب }48{   

  2طق1طق

874.  لِنيالْأَو قُلْ إِنوآخِرِين جموعون إِلَى }49{الالْ لَم
بون الضَّالُّون ثُم إِنَّكُم أَيها}50{مِيقَاتِ يومٍ معلُومٍ           }51{ الالْمكَذِّ

طدع                      2طق1طق

ــجرٍ مــن  .875 مِــن ش ــآكِلُون ــومٍ لَ ــا } 52{الزَقُّ همِن ونــالِؤ فَم
طُون53{الْب{              

  2طق1طق

876.  ــنــا نَحمو تــو الْم كُمــن ينَا برقَــد ـننَحوقِنيبــس 60{ال بِم {
ونلَما لَا تَعفِي م نُنشِئَكُمو ثَالَكُملَ أَمدلَى أَن نُّب61{ ع{             

  طدع2طق1طق

غْرمونإِنَّا  .877 66{اللَم {ونومرحم نلْ نَحب}2طق1طق                   }67  

ــــومِ  فَلَــــا أُقْــــسِم بِمواقِــــعِ  - .878 جلَّ } 75{الالن ملَقَــــس إِنَّــــهوو  ــــونلَمتَع
ظِيم76{الع{             

  طدع 2طق1طق

879.   آنلَقُـر إِنَّه  ـرِيم لَّـا  } 78{المكْنـونٍ  فِـي كِتَـابٍ   } 77{الكَ
ونرطَهإِلَّا الْم ه سم79{ي{     

  2طق1طق
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ــتُم أَفَبِهـــذَ .880 ــدهِنونا الْحـــدِيثِ أَنـ ـ 81{الم { ــم زْقَكُـ جعلُـــون رِ وتَ
 ونب ــذِّ ــم تُكَـ ــتِ } 82{أَنَّكُـ ذَا بلَغَـ ــا إِ ــوم فَلَولَـ ـ ــتُم حِينئِـــذٍ  } 83{الالْحلْقُ وأَنـ

ونــر ــــ ــا    } 84{التَنظُ ــنكُم ولَكِــــــن لَّــــ ــهِ مِــــ ــرب إِلَيــــ ونَحــــــن أَقْــــ
ونصِر85{تُب{  

  2طق1طق

ـــدِينِنيكُنــتُم غَيـــر  فَلَولَــا إِن   .881 86{الم{  ــا إِن كُنـــتُمونَهجِعتَر
ادِقِني87{ص{               

  طدع 2طق1طق

882.    مِــــــن ـــــا إِن كَـــــانفَأَم بِنيـــــر ح }88{الالْمقَ وفَــــــر
                }89{وريحان وجنةُ نَعِيمٍ

  طدع 1طق

 فَسلَام لَّـك  }90{الالْيمِنيِوأَما إِن كَان مِن أَصحابِ       .883
ــيمِنيِ   ــن أَصـــــحابِ الْـــ ــان مِـــــن   } 91{مِـــ وأَمـــــا إِن كَـــ

بِني ني الْمكَذِّ        }92{الالضَّالِّ

  طدع 2 طق1طق

884.  نلٌ مزمِيمٍفَن93{الح {ٍحِيمةُ جلِيتَصو}2 طق1طق                                }94  

    احلديد                 

ــ ومــا .885 ــم لَ ــهِا تُؤمِنــون لَكُ ــذَ  البِاللَّ أَخ ــد ــربكُم وقَ ــوا بِ مِنلِتُؤ وكُمعــدــولُ يسالرو 
مِنِنيؤإِن كُنتُم م 8{مِيثَاقَكُم{   

                                                               طدع

ين آمنوا انظُرونَـا نَقْتَـبِس مِـن      يوم يقُولُ الْمنافِقُون والْمنافِقَات لِلَّذِ     .886
ورِكُم      }13{... قِيلَ ارجِعوا وراءكُم فَالْتَمِسوا نُوراً النُّ

  2طق

887.           لَ مِـنا نَزملِذِكْرِ اللَّهِ و مهقُلُوب ع ش خْ أَلَم يأْنِ لِلَّذِين آمنوا أَن تَ
 ـقأُوتُـوا الْ     الالْح كُونُـوا كَالَّـذِينلَـا يو       ت فَقَــس ـدالْأَم هِملَـيـلُ فَطَـالَ عمِـن قَب كِتَـاب

فَاسِقُون مهنم ري         }16{قُلُوبهم وكَثِ

  2 طق1طق

ضِ الـــسماء   .888 ـــرا كَعُضـــهرـــةٍ عنجو ــم ســـابِقُوا إِلَـــى مغْفِـــرةٍ مـــن ربكُـ
ضِوالالْأَر   روا بِاللَّهِ ونآم لِلَّذِين تأُعِد       اللَّـهو اءـشـن يتِيـهِ مؤفَضْلُ اللَّـهِ ي لِهِ َذلِكس
          }21{الْفَضْلِ الْعظِيمِوذُ

  2 طق1طق
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خْتَـالٍ           .889 كُـلَّ م ب  لِكَيلَا تَأْسوا علَى ما فَاتَكُم ولَا تَفْرحوا بِما آتَاكُم واللَّه لَا يحِ
خُــورٍ ــ  } 23{الفَ يو خَلُــون بي ــن   الَّــذِينمخْــلِ و بِالْب ــاسالن ونرأْم

ه اللَّه إِن      }24{الْغَنِي الْحمِيدويتَولَّ فَ

  2 طق1طق

يا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا اتَّقُـوا اللَّـه وآمِنـوا بِرسـولِهِ يـؤتِكُم كِفْلَـينِ مِـن                .890
يبِهِ و ونش نُوراً تَم ل لَّكُمعج يتِهِ ومحرغَفُور اللَّهو لَكُم غْفِرحِيم28{ال ر{                                     

  2 طق1طق

 لِئَلَّا يعلَم أَهـلُ الْكِتَـابِ أَلَّـا يقْـدِرون علَـى شـيءٍ مـن فَـضْلِ               .891
شاء واللَّه ذُالاللَّهِ ن يتِيهِ مؤدِ اللَّهِ يالْفَضْلَ بِي أَنظِيمِالْفَضْو و29{لِ الْع{          

  طدع 2طق

    اادلة                 

ذَا جاؤوكَ حيوكَ بِما لَم يحيك بِهِ      (.. .892 ـه  وإِ  ويقُولُـون فِـي أَنفُـسِهِم    الاللَّ
ري بنا اللَّه بِما نَقُولُ حسبهم جهنم يصلَونَها فَبِئْس الْمصِ                                                  }8{لَولَا يعذِّ

  2 طق1طق

جـالِسِ فَافْــسحوا       .893 ــي الْم ــم تَفَـسحوا فِ ذَا قِيـلَ لَكُ ــوا إِ نآم ــا الَّـذِينهـا أَيي
ذَا قِيلَ انشزوا فَانـشزوا يرفَـعِ اللَّـه الَّـذِين آمنـوا         لَّـذِين   واالمِـنكُم يفْسحِ اللَّه لَكُم وإِ

ري أُوتُوا الْعِلْم درجاتٍ واللَّه بِما    }11{تَعملُون خبِ

  2طق1طق

ب اللَّه علَيهِم ما هم مـنكُم ولَـا        .894 ـنهم  أَلَم تَر إِلَى الَّذِين تَولَّوا قَوماً غَضِ  المِ
ونلَمعي مهلَى الْكَذِبِ وع لِفُونحي14{و{      

  2 طق1طق

895.                 اللَّـه ـادح ـنم ون ادـومِ الْـآخِرِ يـوالْيبِاللَّـهِ و ـونمِنؤمـاً يقَو جِد لَا تَ
ولَهسرلَ الوأَ و و ماءهأَوكَانُوا آب ماءهنأَوأَب مانَهووإِخ      فِـي قُلُـوبِهِم كَتَـب لَئِـكأُو متَهري عـشِ

هنوحٍ مم بِرهدأَيو انمي إِ       }22{..  الْ

                                                                                  
           طدع

    احلشر                

ى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي        .896 لِ الْقُرأَه ولِهِ مِنسلَى رع ا أَفَاء اللَّهم
 كَـي لَـا يكُـون    الالـسبِيلِ ساكِنيِ وابـنِ  الْقُربـى والْيتَـامى والْمـ   

خُذُوه وما نَهاكُم عنـه فَـانتَهوا           واتَّقُـوا اللَّـه    دولَةً بين الْأَغْنِياء مِنكُم وما آتَاكُم الرسولُ فَ
  ــدِيدش اللَّــه ــ    } 7{الالْعِقَــابِ  إِنرِجأُخ الَّــذِين ــاجِرِينهاء الْموا لِلْفُقَــر

  
  
  

  2 طق1طق
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           اللَّـه ونرنـصياناً ورِضْـواللَّـهِ و ـنم فَـضْال تَغُونبي الِهِموأَمو مِن دِيارِهِم
ادِقُونالص مه لَئِكأُو ولَهسر8{ و{                        

897.      ــذِين ــإِخوانِهِم الَّ ــون لِ ــافَقُوا يقُولُ ــذِين نَ ــر إِلَــى الَّ ــم تَ ــروا أَلَ كَفَ
خْرجن معكُم ولَا نُطِيع فِيكُم أَحـداً           لَن تُمرِجأُخ لِ الْكِتَابِ لَئِنأَه ـداً مِنب  الأَ

ونلَكَاذِب مإِنَّه دهش ي اللَّهو نَّكُمرنصلَن إِن قُوتِلْتُم11{ و{           

  
  

  1طق

 لَّرأَيتَـه خاشِـعاً متَـصدعاً مـن      الجبـلٍ أَنزلْنا هـذَا الْقُـرآن علَـى        ولَ .898
ونتَفَكَّري ملَّهاسِ لَعا لِلنهثَالُ نَضْرِبالْأَم تِلْكةِ اللَّهِ ويش 21{خ {                                                           

  طدع

    املمتحنة               

خِـذُوا عـدوي وعـدوكُم أَولِيـاء تُلْقُـون          يا أَيهـا الَّـذِين آمنـو       .899 ا لَـا تَتَّ
ــولَ    سالر ــونخْرِج ي ــق الْح ــنــاءكُم م ــا ج وا بِمــر ــد كَفَ دةِ وقَ وــالْم ــيهِم بِ ــاكُموإِلَ ي  الإِ

كُمبوا بِاللَّهِ رمِن1{....أَن تُؤ{  

        

                           طدع

لَادكُم نفَعكُم أَرحامكُم ولَان تَ ل .900 أَو∴ موـةِ  ي امـا     ∴الْقِيبِم اللَّـهو كُمـنيفْـصِلُ بي 

ري      }3{تَعملُون بصِ

  
  1طق

901.     ةــو أُس فِـيهِم ــم ةٌلَقَـد كَـان لَكُ ن ــس الح جري ـن كَــانو لِم  مــو الْيو اللَّـه
إِن اللَّ آخِر ومن يتَولَّ فَ          }6{الْغَنِي الْحمِيدوه هالْ

                                     طدع

ذَا جـــاءكَ الْمؤمِنـــات يبايِعنـــك علَـــى أَن لَّـــا         .902 يـــا أَيهـــا النبِـــي إِ
   رِقْنــس ــا يـ ــيئاً ولَـ ــهِ شـ ــشرِكْن بِاللَّـ ــي  ...يـ ــصِينك فِـ ــا يعـ ـــروفٍولَـ عالم 

نهايِعفَبحِيمر غَفُور اللَّه إِن اللَّه نلَه تَغْفِراس12{ و{                                                 

  طدع

    الصف              

903.     الِكُموــأَم ــهِ بِ ــبِيلِ اللَّ ــي س ــدون فِ جاهِ ــولِهِ وتُ سرــهِ و   2طق1طقتُؤمِنــون بِاللَّ
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 ــر يخ ــم ــسِكُم ذَلِكُ ــتُم  وأَنفُ ــم إِن كُن ــون لَّكُ لَم11{ التَع {  كُمــوب ــم ذُنُ ــر لَكُ يغْفِ
جــرِي مِــن تَحتِهــا الْأَنْهــار ومــساكِن طَيبــةً فِــي         ويــدخِلْكُم جنــاتٍ تَ

زُ    جناتِ عدنٍ  الْفَو َذلِكظِيماللَّـهِ     }12{الالْع ـنم را نَـصونَهى تُحِب رأُخو
شرِوفَتْح قَ بو رِيب مِنِنيؤ13{الْم{    

    اجلمعة                   

904. ــ    وه ــنهم يتْلُـ ــوالً مـ ــأُميني رسـ ــي الْـ ــث فِـ ــذِي بعـ ــهِ والَّـ علَيهِم آياتِـ
ــم الْكِتَـــاب والْحِكْمـــةَ وإِن  مهـ يهِم ويعلِّ ــلَالٍ   ويـــزكِّ ــي ضَـ ــانُوا مِـــن قَبـــلُ لَفِـ كَـ

    }3{ الْعزِيز الْحكِيمووآخرِين مِنهم لَما يلْحقُوا بِهِم وه}2{النيٍمبِ

  2طق1طق

    املنافقون                     

شهد إِنَّك لَرسولُ   .905 ذَا جاءكَ الْمنافِقُون قَالُوا نَ  واللَّه يعلَـم إِنَّـك لَرسـولُه    م اللَّهِ إِ
هش ي اللَّهوونلَكَاذِب افِقِنينالْم إِن 1{د {                                                                   

  2طق1طق

906.              تـوالْم كُمـدأَح ـأْتِيـلِ أَن يـن قَبـاكُم مزَقْن ـا رأَنفِقُوا مِـن مو
فَأَصـــدقَ وأَكُـــن مـــن  القَرِيـــبٍ فَيقُـــولَ رب لَولَـــا أَخرتَنِـــي إِلَـــى أَجـــلٍ 

الِحِني10{الص{                                               

  2طق1طق

    التغابن                        

907.     ــكُور ش ــه ــم واللَّ ــر لَكُ ــم ويغْفِ ــضَاعِفْه لَكُ ناً يــس ضــاً حقَر ــه ــوا اللَّ إِن تُقْرِضُ
لِيمبِ} 17{الح الْغَي الِمعكِيمالْح زِيزةِ الْعادهالش18{ و{                                                       

  2طق1طق

    الطالق                    

جعـل          (.. .908 ي تَّـقِ اللَّـهن يمآخِرِ و  من كَان يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْ
  جاًلَّه خْر 2{الم{  ح مِن زُقْه ريلَـى اللَّـهِ           وكَّـلْ عتَوـن يمو ب ث لَـا يحتَـسِ ي
راًوفَهءٍ قَديلِكُلِّ ش لَ اللَّهعج رِهِ قَدغُ أَم        }3{حسبه إِن اللَّه بالِ

  طدع 2 طق1طق

909.        ــتُم تَبإِنِ ار ائِكُمـس واللَّـائِي يئِـسن مِـن الْمحِـيضِ مِـن نِّ
ــةُ ــهرٍ فَعِــدتُهن ثَلَاثَ الأَش  ــنلُهــالِ أَج مالْأَح ــات ــضْن وأُولَ ــم يحِ ــائِي لَ  واللَّ

  2 طق1طق
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جعل لَّه مِن أَمرِهِ يسراً ي قِ اللَّه     }4{أَن يضَعن حملَهن ومن يتَّ
قَـد    الَّذِين آمنـوا أَعد اللَّه لَهم عذَاباً شدِيداً فَاتَّقُوا اللَّه يا أُولِي الْأَلْبابِ      .910

    كُمإِلَي لَ اللَّهتْلُ  }10{ الذِكْراًأَنزوالً يسور       الَّـذِين ْخـرِج ي علَيكُم آيـاتِ اللَّـهِ مبينـاتٍ لِّ
      }11{...آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ

                                    
  2طق  1طق

لْبابِ فَاتَّقُوا اللَّه يا أُولِي   (...... .911 قَـد أَنـزلَ اللَّـه     ∴آمنوا الَّذِين ∴الْأَ

    }10{إِلَيكُم ذِكْراً

  
  1طق

اطَ  وأَن اللَّـه قَـد أَحـ   القَدِيرلِتَعلَموا أَن اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ      ( .912
                                }12{بِكُلِّ شيءٍ عِلْماً

  طدع2 طق1طق

    التحريم                        

913.      ــم ــسى ربكُ وحاً عــص ــةً نَّ بــهِ تَو ــوا إِلَــى اللَّ ــوا تُوب نآم ــذِين ــا الَّ هــا أَي ي
ر عنكُم سيئَاتِكُم ويدخِلَكُم جناتٍ     جرِي مِن تَحتِها أَن يكَفِّ نْهار تَ  يوم لَـا  الالْأَ

    ــدِيهِم أَي نــي ى بعــس ي مهــور ــه نُ عــوا م نآم ــذِين ــي والَّ ــه النبِ خْــزِي اللَّ ي
ــا إِنَّــك علَــى كُــلِّ شــيءٍ           لَن اغْفِــرنَــا وــا نُور لَن ــا أَتْمِــم نبر قُولُــوني ــانِهِم مبِأَيو

8{قَدِير{                  

  2 طق1طق

ــوا    (.... .914 نآم ــذِين ــي والَّ ــه النبِ ــزِي اللَّ خْ ــا ي ــوم لَ ي ــه عالم مهــور  نُ
دِيهِمأَي نيى بعس8{......ي{     

  2طق

915.       أَةروا اِمنآم لِّلَّذِين ثَالم اللَّه بضَرونوعـنِ    م فِراب بر ذْ قَالَـت إِ
جنِـي        لِي عِندكَ  جنِي مِن فِرعون وعملِهِ ونَ جنةِ ونَ  بيتاً فِي الْ
ت         } 11{الالظَّالِمِنيمِن الْقَومِ    نـصالَّتِـي أَح انـرعِم ـتناب ميـرمو

   مِــن ــت ــهِ وكَانَ ــاتِ ربهــا وكُتُبِ بِكَلِم ت ــدقَ صــا و وحِن ــا فِيــهِ مِــن ر خْن فَرجهــا فَنفَ
             }12{لْقَانِتِنيا

  2 طق1طق
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    امللك                  

ــ .916 هو لْــكــدِهِ الْمكَ الَّــذِي بِيــارءٍوتَبــي لَى كُــلِّ شع ــدِير } 1{القَ
ــ     ــال وهــ ــسن عمــ ــم أَحــ ــوكُم أَيكُــ ــاة لِيبلُــ ــوت والْحيــ ــق الْمــ الْعزِيز والَّــــذِي خلَــ

ــور َغفُ ــذِي خ} 2{الالْ ــقِ      الَّ ــي خلْ ى فِ ــر ــا تَ ــاً م ــماواتٍ طِباق س ع ــب س ــق لَ
عِ  ى مِن فُطُورٍالالْبصرالرحمنِ مِن تَفَاوتٍ فَارجِ لْ تَر3{ ه{                                           

                                     2 طق1طق

ذَا أُلْقُوا فِيها سمِعوا لَها       .917 تَكَـاد تَميـز مِـن    } 7{التَفُور شهِيقاً وهِي إِ
نَذِير أْتِكُمي ا أَلَمنَتُهزخ مأَلَهس جا فَوفِيه ا أُلْقِيظِ كُلَّم 8{الْغَي{                                                            

  1طق

خْـسِف بِكـُ      .918 اء أَن يمن فِي الـسأَأَمِنتُم م  ذَا هِـي ض فَـإِ األَر م 
ــور اصِــباً      } 16{التَمح كُملَــيــلَ ع ــي الــسماء أَن يرسِ ــتُم مــن فِ أَم أَمِن

                                   }17{فَستَعلَمون كَيف نَذِيرِ

  2 طق1طق

مـن   فَالرحِمنـا وقُلْ أَرأَيتُم إِن أَهلَكَنِي اللَّه ومن معِي أَ   .919
ري الْكَافِرِين مِن عذَابٍ أَلِيمٍ جِ 28{ ي{   

  2طق1طق

    القلم                        

طُرون ن والْقَلَــــمِ ومــــا   .920 ــــس 1{الي {     ــــكبــــةِ رمبِنِع ــــا أَنــــتم
جنونٍ 2{بِم{               

                 2طق1طق

921.  صِرتُبفَسوونصِرب5{الي {ا كُمبِأَييفْتُونلْم}2طق1طق                                }6  

ع كُلَّ حلَّافٍ      .922 منـاعٍ  }11{همازٍ مـشاء بِنمِـيمٍ   }10{المهِنيٍولَا تُطِ
خَيرِ معتَدٍ ثِيمٍ لِّلْ   }13{ زَنِيمٍعتُلٍّ بعد َذلِك} 12{الأَ

  2 طق1طق

شاء  .923 ازٍ مممِيمٍ هاعٍ لِّ } 11{البِننتَدٍمعرِ مخَي ثِيمٍ لْ  عتُلٍّ بعد ذَلِك}12{أَ
       }14{أَن كَان ذَا مالٍ وبنِني} 13{ الزَنِيمٍ

  1طق

ذْ أَقْــــــسموا إِنَّــــــا بلَونَــــــاهم كَمــــــا بلَونَــــــا .924 جنــــــةِ إِ  لَيــــــصرِمنها أَصــــــحاب الْ
بِحِنيص17{الم{لَاو ونتَثْنسي}18{   

       2طق1طق

925.  ت حبرِيمِفَأَص2طق                                                 }20{الكَالص        
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ـــصبِحِني فَتَنـــادوا  .926 21{الم {   ثِكُم ـــرلَـــى حوا عأَنِ اغْـــد
 ــارِمِني ــتُم صـ ــم  } 22{إِن كُنـ ــانطَلَقُوا وهـ ـــافَتُونفَـ خَ } 23{اليتَ

                              }24{يوم علَيكُم مسكِنيأَن لَّا يدخلَنها الْ

  طدع 2 طق1طق

ون فَلَمـــــا رأَوهــــــا قَــــــالُوا إِنَّـــــا   .927 ــــــضَالُّ بــــــلْ نَحــــــن } 26{اللَ
ونومرح27{م{             

  2طق1طق

آخِرةِ  .928   1طق                   }33{كَانُوا يعلَمونو لَ مأَكْبركَذَلِك الْعذَاب ولَعذَاب الْ

ــهِ   .929 ــاب فِيــ ــم كِتَــ ــونأَم لَكُــ ــا  } 37{التَدرســ ــهِ لَمــ ــم فِيــ إِن لَكُــ
ونرخَي              }38{تَ

  طدع 2طق 1طق

ــومِ   .930 ــةٌ إِلَـــى يـ ــا بالِغَـ ــم أَيمـــان علَينـ ةِ أَم لَكُـ ــ ـ امــا  الالْقِي ــم لَمـ  إِن لَكُـ
ونكُم39{تَح{           

        1طدع طق

931.   م بِذَلِكهم أَيلْهس 40{∴زَعِيم { ملَه كَاء أَمرإِن     ∴ش كَائِهِمرأْتُوا بِـشفَلْي 

ادِقِني41{كَانُوا ص{   

                                                                         1طق

ــا       .932 ــسجودِ فَلَــ ــدعون إِلَــــى الــ ــاقٍ ويــ ــشف عــــن ســ ــوم يكْــ يــ
ونطِيع ــستَ 42{الي{  ــد ــةٌ وقَ ــرهقُهم ذِلَّ ــصارهم تَ ةً أَبــع ــدعون   خاشِ ــانُوا ي كَ

 ونــالِم س ــم هودِ وجــذَا   }43{إِلَــى الــس بِه ــذِّب ــذَرنِي ومــن يكَ فَ
 هرِجتَدــس نــدِيثِ س ــا الْح ــث لَ يح ــنم م ــون لَمع44{الي {  ــم ــي لَه وأُملِ

تِنيدِي مكَي 45{إِن{                                       

  2طق 1طق

بِ   .933 ــصاحِ ــا تَكُـــن كَـ ــك ولَـ ــمِ ربـ ــبِر لِحكْـ ــوتِ فَاصـ ـ ى م الْح ــاد ذْ نَـ  إِ
هووكْظُوم48{م{          

  2طق 1طق

934.  الَّــذِين كَــادإِن يو      كْر  كَفَــروا لَيزلِقُونَــك بِأَبــصارِهِم لَمــا ســمِعوا الــذِّ
 إِنَّه قُولُونيووننج51{م لَم {ا همووالَمِنيلِّلْع إِلَّا ذِكْر}52{                                                                 

  2طق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

293

    احلاقة                  

  2طق 1طق                                                }2{ما الْحاقَّةُ} 1{الةُالْحاقَّ .935

ةِ فَأَما ثَمود فَأُهلِكُوا .936 ي   2طق                                            }5{م بِالطَّاغِ

ـةٍ وأَما عاد فَأُهلِكُوا بِرِيحٍ صرصـرٍ        .937 ي ع لَيـالٍ    سـخَّرها علَـيهِ   } 6{العاتِ ـبس م
ــةَ ثَمانِيـ ــامٍ و ـ ي ــا    الأَ ى الْقَـــوم فِيهـ ــر ــسوماً فَتَـ ــرعى حـ ـ خْـــلٍ   الص ــازُ نَ جـ أَع مــأَنَّه  كَـ
                               } 7{خاوِيةٍ

  2طق 1طق

ـةِ إِنَّا لَما طَغَى الْمـاء حملْنـاكُم فِـي           .938 ي جعلَهـا لَكُـم   }11{الالْجارِ لِن
ذُن واعِيـــــةٌتَـــــذْكِ خَـــــةٌ  }12{ رة وتَعِيهـــــا أُ ــخ فِـــــي الـــــصورِ نَفْ ذَا نُفِـــ ــإِ فَـــ

ة ــد ــدة   }13{الواحِ ــةً واحِ ــدكَّتَا دكَّ ــالُ فَ جِب ض والْ ــأَر ــتِ الْ ــذٍ }14{وحمِلَ فَيومئِ
تِ قَعةُ و اقِع15{الالْو{       

  2طق 1طق

تِ الــسماء فَهِــي يومئِــذٍ     .939 ــشقَّ ــوان ي والْملَــك علَــى  } 16{الةٌواهِ
ش ربك فَوقَهم يومئِذٍ ثَمانِيةٌ رمِلُ عحيا وائِهج17{أَر{                                                                

  1طق

ــ .940 ةٍوفَهةٍ فِي عِيــش ــي ــةٍفِــي جنــةٍ  } 21{الراضِ ي } 22{العالِ
       }23{قُطُوفُها دانِيةٌ

  2طق 1طق

941. ذُوهخ وه غُلُّ   2طق 1طق                                                       }30{الفَ

942.    حِيمج وهثُم الْ ثُم فِي سِلْسِلَةٍ َذرعهـا سـبعون ذِراعـاً     }31{الصلُّ
لُكُوه32{فَاس{          

  1طق

ولَـا يحـض علَـى طَعـامِ     }33{اليمِالْعظِإِنَّه كَان لَا يؤمِن بِاللَّهِ    .943
ولَـا طَعـام إِلَّـا مِـن       }35{الحمِيمفَلَيس لَه الْيوم هاهنا     }34{الْمِسكِنيِ

َخاطِؤون}36{السلِنيٍغِ           }37{لَا يأْكُلُه إِلَّا الْ

  2طق 1طق

إِنَّـه  }39{التُبـصِرون وما لَـا   }38{التُبصِرون فَلَا أُقْسِم بِما   .944
   }40{لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ

   طدع2طق 1طق

945. ــا همــا ووم ــيال ــولِ شــاعِرٍ قَلِ ــونبِقَ مِنــاهِنٍ }41{التُؤ ــولِ كَ   2طق 1طقولَــا بِقَ
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ونا تَذَكَّرم 42{قَلِيال{  
  طدع 1طق                                          }44{الالْأَقَاوِيلِتَقَولَ علَينا بعض وولَ .946

947.  هذْنَا مِنمِنيِلَأَخ45{البِالْي{تِنيالْو ها مِننلَقَطَع ثُم}2طق 1طق                          }46     

948. ق لَح إِنَّهقِنيِ و51{الالْي {ِظِيمالْع كبمِ ربِاس حبفَس}2طق                          }52  

                          ملعارجا                    

ــذَابٍ .949 ــائِلٌ بِع ــأَلَ س عٍ س ــ ــه  } 1{الواقِ ــيس لَ ــافِرين لَ علِّلْكَ ــ } 2{الدافِ
     }3{من اللَّهِ ذِي الْمعارِجِ

  1طق

950.  نَـــهوري ــمــداً إِنَّه يـــوم تَكُـــون الـــسماء } 7{ونَـــراه قَرِيبـــاً} 6{البعِيـ
ـــلِ ه8{الكَالْم {  تَكُـــونـــالُ  وجِب ـــالْعِهنِ الْ ولَـــا يـــسأَلُ حمِـــيم    } 9{الكَ
جــــرِم لَ} 10{حمِيمــــاً الْم د ــو  يفْتَــــدِي مِــــن عــــذَابِ يومِئِــــذٍويبــــصرونَهم يــ
ِخيـهِ وصاحِبتِهِ  } 11{البِبنِيهِ أَ 12{الو {   فَـصِيلَتِهِ الَّتِـيويـهِ  والتُؤ}13 {

ضِ  ن فِي الْأَرممِيعاًوالجن  ثُم14{الجِيهِي{   

  2طق 1طق

ى} 15{اللَظَىكَلَّا إِنَّها  .951 وةً لِّلشاع1طق                                              }16{نَز  

952. عوتَد ربد ع فَأَوعى} 17{التَولَّىومن أَ مج2 طق1طق                             }18{و  

953.   لِـــقخ انإِنــس ــاًإِن الْ ذَا مــسه الـــشر  }19{الهلُوعـ ــاًإِ  الجزوعـ
}20{                  

  طدع                                                    2طق 1طق

954. رخَي ذَا مسه الْ   1طدع  طق                                                  }21{المنوعاً وإِ

ــا  .955 نيإِلَّـــ ــصلِّ ـــ ــ} 22{الالْم ــلَاتِهِم  الَّـــ ــم علَـــــى صـــ ذِين هـــ
ونائِم23{د{                      

  2طق 1طق

956.   ــق ــوالِهِم حــــ ــي أَمــــ ــذِين فِــــ ــــــوم والَّــــ لِّلــــــسائِلِ } 24{ المعلُ
           }25{والْمحرومِ

طدع                       2طق 1طق

ــذِين يــصدقُون بِيــومِ   .957 ذِين هــم والَّــ} 26{الالــدينِ والَّ
فِقُونشهِم مبذَابِ رع ن27{م{         

  2طق
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958.     وجِهِملِفُر مه الَّذِينوافِظُون29{الح {     اجِهِـمْزو إِلَّـا علَـى أَ
إِنَّهم غَير ملُومِنيوأَ ت أَيمانُهم فَ     }30{ما ملَكَ

                                                    
طدع  2طق 1طق

959.      دِهِمهعو انَاتِهِملِأَم مه الَّذِينووناعـم   } 32{الره الَّذِينو
 اتِهِمادهــش ــائِمونبِــــ ــــ ــلَاتِهِم   } 33{القَ ــم علَــــــى صــــ ــذِين هــــ والَّــــ
افِظُونح34{ي{                                                        

  2طق

960.   لَكوا قِبكَفَر الِ الَّذِينفَم طِعِني همِنيِ  } 36{المنِ الْـيع
ئٍ مــنهم  مــ أَيط}37{نِ الــشمالِ عِــزِين وعــ أَن يــدخلَ   ع كُــلُّ امــرِ
                    }39{كَلَّا إِنَّا خلَقْناهم مما يعلَمون} 38{النَعِيمٍ جنةَ

  2طق 1طق

شارِقِ والْمغَارِبِ إِنَّا  .961 الْم ببِر فَلَا أُقْسِمونطدع  2طق 1طق              }40{اللَقَادِر                                    

ــراً  .962 ــدلَ خيـــــــ ــنهم علَـــــــــى أَن نُّبـــــــ ـــــــ الم   ـــــــــنــا نَح ومـــــــ
وقِنيبس41{بِم{                          

  1طق

ــومهم الَّــــــذِي      .963 ــوا ويلْعبــــــوا حتَّــــــى يلَــــــاقُوا يــــ خُوضُــــ ي مهــذَر  فَــــ
وندوعإِلَـى       } 42{الي ماعاً كَـأَنَّهاثِ سِـرـدالْأَج مِـن ونجخْر ي موي

بٍ   نُـص وفِـضُونالَّــذِي      }43{ الي مـوالْي ذِلَّـةٌ ذَلِـك مقُههــر خاشِـعةً أَبـصارهم تَ
      }44{وا يوعدونكَانُ

       2طق 1طق

    نوح                  

964.  نَذِير مِ إِنِّي لَكُما قَوقَالَ يبِني2طق 1طق                                                      }2{الم  

965.  اتَّقُوهو وا اللَّهدبأَنِ اعونِوطدع2طق 1طق                                            }3{الأَطِيع   

ـسمى إِن أَجـلَ          .966 ـلٍ مإِلَـى أَج كُمرخـؤيو ن ذُنُوبِكُملَكُم م غْفِري
ذَا جاء لَا      خراللَّهِ إِ ؤو لَ م ي  ـونلَمتَع مِي     } 4{كُنتُمقَـو تـوعـي د قَـالَ رب إِنِّ

 اللَياراًوائِ} 5{النَهعد مهد          }6{ي إِلَّا فِراراًفَلَم يزِ

                         2طق 1طق

967.      متُهـوعإِنِّي د ـاراً ثُم8{الِجه {        ـملَه ترـرأَسو ـملَه لَنـتـي أَع  ثُـم إِنِّ
  } 9{الإِسراراً

  2طق 1طق
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968.  كَان إِنَّه كُمبوا رتَغْفِراس ت    طدع2طق 1طق                              }10{الغَفَّاراًفَقُلْ

دكُم بِــأَموالٍ وبــنِني   } 11{المــدراراً يرسِــلِ الــسماء علَــيكُم    .969 ويمــدِ
جعل لَّكُم أَنْهاراً ياتٍ ونج ل لَّكُمعج ي12{و{                                                                        

             2طق 1طق

ــماواتٍ      .970 س ع ــب س ــه ــق اللَّ ــف خلَ ا كَيوــر ــم تَ ــاًأَلَ ــر  }15{الطِباق ــلَ الْقَم عجو
ــشمس سِـــراجاً  ــتَ}16{ فِـــيهِن نُـــوراً وجعـــلَ الـ ــه أَنبـ ضِ واللَّـ ــأَر كُم مـــن الْـ

خْرِجكُم إِخراجاً ثُم يعِيدكُم فِيها}17{النَباتاً ي18{ و{   

  2طق 1طق

971.  ــم ــلَ لَكُــ ــه جعــ ض واللَّــ ــأَر ــساطاً الْــ ــ ــبال   } 19{البِ ــا ســ ــسلُكُوا مِنهــ لِتَــ
جاجاً      }20{فِ

طدع                2طق 1طق

972.    تَكُمآلِه نقَالُوا لَا تَذَرلَـا  واً ود و نلَا تَذَراعاً  وـوـوقَ    السعيو غُـوثلَـا يو 
     }23{ونَسراً

  2طق 1طق

دخِلُوا    .973 جِـدوا لَهـم مـن دونِ اللَّـهِ      النَـاراً  مِما خطِيئَاتِهِم أُغْرِقُوا فَـأُ ي فَلَـم 
        } 25{أَنصاراً

  2طق

    اجلن                     

جِــن فَقَــالُوا إِنَّـــا     قُــلْ أُوحِــي إِلَــ   ( .974 ع نَفَــر مـــن الْ ــتَماس أَنَّـــه ي
             }1{العجباًسمِعنا قُرآناً 

  2طق 1طق

شرِكَ بِربنا    .975 آمنا بِهِ ولَن نُّ وأَنَّـه  } 2{الأَحداً يهدِي إِلَى الرشدِ فَ
خَذَ صاحِبةً ولَا                                                                               }3{ اللَداًو تَعالَى جد ربنا ما اتَّ

  1طق

طاًوأَنَّه كَان يقُولُ سفِيهنا علَى اللَّهِ  .976 طَ 2طق 1طق                                   }4{الش  

جِــــن علَــــ   .977 ــإِنس والْ ــهِ وأَنَّــــا ظَننــــا أَن لَّــــن تَقُــــولَ الْــ ى اللَّــ
ــذِباً ــن      }5{الكَ ــالٍ م بِرِج ــوذُون عــإِنسِ ي ــن الْ ــالٌ م رِج ــان ــه كَ وأَنَّ

   موهادفَز جِن ـوا كَمـا ظَننـتُم أَن لَّـن يبعـث اللَّـه             }6{الرهقاًالْ ظَن ـمأَنَّهو
ت حرساً ش}7{الأَحداً وأَنَّا }8{الشهباًودِيداً وأَنَّا لَمسنا السماء فَوجدنَاها ملِئَ

ــهاباً       ــه شِــ ــد لَــ جِــ ي ــآن عِ الْــ ــستَمِ عِ فَمــــن يــ مــس ــد لِلــ ــا مقَاعِــ ــد مِنهــ ــا نَقْعــ كُنــ

  1طق
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ضِ أَم أَراد بِهِـم ربهـم        }9{الرصداً ـن فِـي الْـأَربِم أُرِيـد ررِي أَشأَنَّا لَا نَدو
ــداً ــ شــــا}10{الرأَنَّــــا مِنو الِحــص ــق الــ  ون ومِنــــا دون ذَلِــــك كُنــــا طَرائِــ
ِجـزه        }11{القِدداً لَـن نُّعضِ و فِـي الْـأَر اللَّـه ا أَن لَّن نُّعِجـزنأَنَّا ظَنو
خَـاف         }12{الهرباً ـهِ فَلَـا يبمِن بِرـؤـن يا بِهِ فَمنى آم دا الْهنمِعا سأَنَّا لَمو

خْـساً ولَــا   قــاًبه13{الر{و  ــنفَم ــا الْقَاسِــطُونمِنو ونلِمــسـا الْمأَنَّــا مِن
                    }14{أَسلَم فَأُولَئِك تَحروا رشداً

978.  منهج طَباًوأَما الْقَاسِطُون فَكَانُوا لِ 2طق 1طق                                      }15{الح  

طدع  2طق 1طق                        } 16{الغَدقاً ى الطَّرِيقَةِ لَأَسقَيناهم ماءاستَقَاموا علَووأَلَّ .979

ض عــــن ذِكْــــر     .980 ــرِ ــنهم فِيــــهِ ومــــن يعــ ــهِ يــــسلُكْه عــــذَاباً   ِلِنفْتِــ  ربــ
ع اللَّهِ  تَدعوا لِلَّهِ فَلَا  وأَن الْمساجِد }17{الصعداً ـداً  م18{ال أَح {   أَنَّـهـا  ولَم

                  }19{قَام عبد اللَّهِ يدعوه كَادوا يكُونُون علَيهِ لِبداً

  2طق 1طق

رينِي مِـن اللَّـهِ أَحـد ولَـن أَجِـد مِـن            .981 جِ قُلْ إِنِّي لَن ي
 ورسـولَه  إِلَّا بلَاغاً مـن اللَّـهِ ورِسـالَاتِهِ ومـن يعـصِ اللَّـه        }22{الملْتَحداًدونِهِ  

إِن لَه نَار جهنم خالِدِين فِيها أَبداً                               }23{فَ

  2طق1طق

بِ فَلَا يْظهِر علَى غَيبِهِ  .982 الْغَي الِمداًع2طق 1طدع  طق                                  }26{الأَح  

ــ     .983 إِنَّ ــولٍ فَ ستَــَضى مِــن رــنِ ارــا م ه يــسلُك مِــن بــينِ   إِلَّ
لِيعلَم أَن قَد أَبلَغُـوا رِسـالَاتِ ربهِـم وأَحـاطَ      } 27{الرصداً يديهِ ومِن خلْفِهِ  

داً دءٍ عيى كُلَّ شصأَحو هِميا لَد28{بِم{                               

  1طق

    املزمل                    

                     2طق 1طدع  طق                                                        }1{الزملُالْميا أَيها  .984

ـلِ  وأَ}3{القَلِيالانقُص مِنه  ونِصفَه أَ } 2{القَلِيال قُمِ اللَّيلَ إِلَّا   .985 د علَيهِ ورتِّ زِ
تِيالتَر آن4{ الْقُر{      

                2طق 1طق

  2طقرب الْمـشرِقِ والْمغْـرِبِ لَـا إِلَـه إِلَّـا        }8{التَبتِـيال  واذْكُرِ اسم ربك وتَبتَّلْ إِلَيـهِ      .986
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وهكِيالو خِذْه   }9{فَاتَّ
وطَعامـــاً ذَا غُـــصةٍ وعـــذَاباً    } 12{الجحِيمـــاً وإِن لَـــدينا أَنكَـــاالً   .987

              }13{أَلِيماً
  2طق 1طق

َضى علِم أَن سيكُون مِنكُم(... .988 رالم ونرآخو 
ضِ يبتَغُون مِن فَضْلِ  فِي الْأَر ونضْرِبالاللَّهِي ونرآخو 

لَاةوا الصأَقِيمو همِن رسا تَيوا مؤبِيلِ اللَّهِ فَاقْرفِي س قَاتِلُون20{..ي{               

طدت  2طق1طق
  طدع،

989. .....)    رــسـا تَيوا مؤــاقْر ــي سـبِيلِ اللَّــهِ فَ ــهيقَـاتِلُون فِ ن ــوا المِ أَقِيمو 
 لَاة20{.......الص{   

  2طق1طق

    املدثر            

ر يا أَيها .990 ثِّ دطدع  2طق 1طق                                                          }1{الالْم

991.  فَأَنذِقُم1طق                                                                     }2{الر  

992.  كبرور2طق 1طق                                                            }3{الفَكَب  

993.  كابثِي ورطَه   1طق                                                              }4{الفَ

994.  زجالرورج2طق 1طق                                                        }5{الفَاه  

  1طق                                        }7{ولِربك فَاصبِر }6{التَستَكْثِرولَا تَمنن  .995

ذَا نُقِر فِي  .996 إِ طدع  2طق 1طق                                                 }8{الالناقُورِفَ

997.  مـــــوئِـــــذٍ يموي فَـــــذَلِكــسِري ـــ 9{الع { ــر علَـــــى الْكَـــــافِرِين غَيـــ
ريٍ ــسِ 10{ي {  ــت ــن خلَقْ مــي و ــاالً   } 11{الوحِيــداً ذَرنِ م ــه ــت لَ وجعلْ

                                        }13{الشهوداًوبنِني } 12{الممدوداً

  2قط 1طق

998. لَه دتهمهِيداً و1طق                                                        }14{التَم  

آياتِنا عنِيداً} 15{الأَزِيدع أَن مثُم يط .999      2طق                         }16{كَلَّا إِنَّه كَان لِ

1000 .  فَكَّر إِنَّهور18{القَد {ففَقُتِلَ كَي ر 2طق 1طق                                   }19{القَد  

1001 .  فقُتِلَ كَي ثُمر 20{القَد {ثُم النَظَر}1طق                                         }21   
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1002 .   سبع ثُمرسب22{الو { ربد فَقَـالَ إِن هـذَا   } 23{الاستَكْبروثُم أَ
 رإِلَّا سِحثَر ؤرِ} 24{اليش لُ الْبذَا إِلَّا قَوه 25{إِن{                                                               

  2طق 1طق

1003 . )             ـةً لِّلَّـذِينإِلَّـا فِتْن متَهـا عِـدلْنعـا جملَائِكَـةً وارِ إِلَّا مالن ابحا أَصلْنعا جمو
ميانـاً ولَـا يرتَـاب         كَفَروا لِيستَيقِن الَّـذِ   داد الَّـذِين آمنـوا إِ ـزيو أُوتُـوا الْكِتَـاب ين

  ــاب ــوا الْكِتَ ــذِين أُوتُ ــونوالَّ مِنؤالالْم   ض ــر ــوبِهِم م ــي قُلُ ــذِين فِ ــولَ الَّ  ولِيقُ
 ثَالذَا مبِه اللَّه اداذَا أَرم ونالْكَافِر31{...و{                                            

   طدع2 طق1طق

1004 .  ...)   ةً لِّلَّذِينإِلَّا فِتْن متَها عِدلْنعا جمواوالكَفَر الَّذِين قِنتَيسلِي 
31 {.....أُوتُوا الْكِتَاب{   

                                                                 1طق

1005 . )  حا أَصلْنعا جمارِ إِلَّا  والن ةً اب  وما جعلْنا عِـدتَهم إِلَّـا فِتْنـةً لِّلَّـذِين      الملَائِكَ
داد الَّـذِين آمنـوا       كَفَروا ـزيو أُوتُوا الْكِتَـاب الَّذِين قِنتَيسانـاً  لِيمي ولَـا يرتَـاب   الإِ

ونمِنؤالْمو أُوتُوا الْكِتَاب 31{........ الَّذِين{       

  طدع

ــا  . 1006 ــــــرِوكَلَّــــ ذْ } 32{الالْقَم ــلِ إِ ــــــرواللَّيــــ ب ذَا } 33{الأَد ــصبحِ إِ والــــ
فَرى} 34{الأَس دإِح    }35{الالْكُبرِ إِنَّها لَ

  2طق1طق

ــذِيراً  . 1007 ــــــشرِنَــــ لْب ــدم   } 36{اللِّ ــنكُم أَن يتَقَــــ ــاء مِــــ لِمــــــن شــــ
                               }37{يتَأَخروأَ

  1طق

ــ . 1008 ت  كُـــــ بـــــــا كَـــــــســـــــةٌ لُّ نَفْـــــــسٍ بِم هِين38{الر{  ابـــــــحإِلَّـــــــا أَص
  }40{اليتَساءلُون فِي جناتٍ}39{الْيمِنيِ

  2طق1طدع  طق

  2طق طدع                                     }42{ما سلَكَكُم فِي سقَر} 41{الالْمجرِمِنيعنِ  . 1009

1010 .    مِــــن نَـــــك قَــــالُوا لَـــــمني ـــــصلِّ 43{الالْم { نُطْعِـــــم نَـــــك لَـــــمو
كِني44{الالْمِس {    ـعم خُـوض ـضِني  وكُنا نَ خَاِئ وكُنـا نُكَـذِّب    } 45{الالْ

                                   }47{حتَّى أَتَانَا الْيقِني} 46{الالدينِبِيومِ 

  2طق1طق

ضِنيفَما لَهم عنِ التَّذْكِرةِ  . 1011   2طق1طق                                           }49{المعرِ

1012 .  رمح مكَأَنَّهة تَنفِرس50{الم {ٍةرومِن قَس تفَر}1طق                             }51  
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ئٍ منهم أَن يؤتَى صـحفاً       . 1013 ة مبلْ يرِيد كُلُّ امرِ رـشكَلَّـا  } 52{الن
ةآخِر خَافُون الْ ل لَا ي53{ب{   

  2طق1طق

    القيامة                     

ةِلَا أُقْسِم بِيومِ  . 1014 ام1{الالْقِي {ِةامفْسِ اللَّوبِالن لَا أُقْسِمو}2طق1طق                         }2  

ــرِقَ   . 1015 ذَا بـ ــإِ ــصرفَـ ــسف } 7{الالْبـ ــروخـ ـ 8{الالْقَم {  سمــش ــع الـ وجمِـ
ور9{الالْقَم {إِنس                                                                          }10{ ان يومئِذٍ أَين الْمفَريقُولُ الْ

  2طق1طق

إِنــــسان علَــــى نَفْــــسِهِ     . 1016 ة  بــــلِ الْ ــــصِري لَــــ } 14{ال بأَلْقَى وو
هاذِيرع15{م{                   

  1طق

1017 .   ـــــــــون ــلْ تُحِب ــا بـــــــ ـــــــــةَ كَلَّـــــــ وتَـــــــــذَرون }20{الالْعاِجلَ
ةآخِر ة وجوه يومئِذٍ }21{الْ 22{النَّاضِر{  ةا نَـاظِرهبإِلَى ر}23{   ـوهجوو
ــذٍ ة يومئِ ــر ــا  }24{الباسِ ــلَ بِهفْعأَن ي تَظُــن ة25{فَــاقِر{  لَغَــتذَا ب ــا إِ كَلَّ

ــي ـــــ ــلَ مـــــــن  }26{ الالتَّراقِ ــه   }27{الراقٍوقِيـــــ وظَـــــــن أَنَّـــــ
ــرا ــ ــساقُ  }28{القُالْفِ ــتِ الــ ــساقِوالْتَفَّــ ــذٍ   }29{البِالــ ــك يومئِــ إِلَــــى ربــ

ــساقُ ــدقَ ولَــــا   }30{الْمــ ــــلَّىفَلَــــا صــ 31{ الص{  لَكِــــن كَــــذَّبو
لَّىوــو ــهِ يتَمطَّــى }32{التَ ــب إِلَــى أَهلِ ذَه ــم ــك}33{ثُ  أَولَــى لَ

إِنـسان  أَيحـس }35{ ثُم أَولَـى لَـك فَـأَولَى     }34{الفَأَولَى ب الْ
ى ــد ــيٍّ  }36{أَن يتْـــــــركَ ســـــ ــم يـــــــك نُطْفَـــــــةً مـــــــن منِـــــ أَلَـــــ

ــةً }37{اليمنــى ــان علَقَ ــم كَ ــق  ثُ خَلَ ــسوىفَ ــه } 38{ الفَ ــلَ مِن عج فَ
                   }39{الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثَى

  2طق1طق

    اإلنسان                       

متَّكِـئِني فِيهـا علَـى    } 12{الحرِيـراً وما صـبروا جنـةً    وجزاهم بِ  . 1018
           }13{الْأَرائِكِ لَا يرون فِيها شمساً ولَا زَمهرِيراً

  2طق1طق

1019 .      ابٍ كَانَـتأَكْـون فِضَّةٍ وةٍ مآنِي   2طق1طققَـوارِير  } 15{القَـوارِيرا ويطَاف علَيهِم بِ
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وهر16{ا تَقْدِيراًمِن فِضَّةٍ قَد{     
    املرسالت                     

ــلَاتِ  . 1020 ــاًعوالْمرسـ ــفَاتِ } 1{الرفـ ــصفاًفَالْعاصِـ ــراتِ} 2{العـ  والناشِـ
ــــشراً  ــــراً فَالْملْقِيــــاتِ  } 4{الفَرقــــاً فَالْفَارِقَــــاتِ  } 3{النَ عــــذْراً  } 5{الذِكْ

ع  } 6{النُذْراًوأَ ذَا النجـوم    } 7{إِنَّما تُوعدون لَواقِ تمـِ طُفَـإِ ذَا } 8{الس وإِ
تالسماء  ج جِبالُ } 9{الفُرِ ذَا الْ توإِ ت} 10{النُسِفَ ذَا الرسلُ أُقِّتَ                                      }11{وإِ

  2طق1طق

ــاء    . 1021 ــن مــم م خْلُقكُّ ــم نَ ــي قَــرارٍ   } 20{المهِــنيٍ أَلَ جعلْنــاه فِ فَ
                         }21{المكِنيٍ

  2طق1طق

ويـلٌ  }23{فَقَـدرنَا فَـنِعم الْقَـادِرون   } 22{المعلُـومٍ إِلَى قَدرٍ    . 1022
 بِني ض   }24{يومئِــــذٍ لِّلْمكَــــذِّ ــــلِ الْــــأَرعج أَحيــــاء  }25{الكِفَاتــــاً أَلَــــم نَ

ــاًو ــقَي  }26{الأَمواتـــ خَاتٍ وأَســـ ــامِ ــي شـــ ــا فِيهـــــا رواسِـــ ــاء وجعلْنـــ ناكُم مـــ
    }27{فُراتاً

  1طق

لَا ظَلِيـلٍ ولَـا يغْنِـي       } 30{الشعبٍ انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ     . 1023
بِ اللَّه 31{مِن{                

  1طق

ــا   . 1024 ــوم لَـــــ ــونهـــــــذَا يـــــ ـــــ ــم  } 35{الينِطقُ ذَن لَهـــــ ــؤ ــا يـــــ ولَـــــ
ونتَذِرع36{فَي{                           

  2طق1طق

1025 . ــالٍ  إِن ــي ظِلَ ــتَّقِني فِ الْم ــونٍو يــا  } 41{الع مِم ــه وفَواكِ
ونتَهش 42{ي{                    

  2طق1طق

    النبأ                   

1026 . اءلُونــس ــم يتَ ــإِ}1{ع بــنِ النــيمِ ع ــم }2{الالْعظِ الَّــذِي ه
 خْتَلِفُون 3{فِيهِ م{  كَلَّاونلَمعيالس}4{    ـكَلَّـا س ثُمونلَمعي}5 {

  ض ــأَر ــلِ الْــــ جعــــ ــم نَ ــــــاداً أَلَــــ ــاداً }6{المِه ــالَ أَوتَــــ جِبــــ وخلَقْنــــــاكُم }7{والْ
وجعلْنا }10{اللِباساًوجعلْنا اللَّيلَ }9{السباتاًوجعلْنا نَومكُم }8{الأَزْواجاً

  1طق
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ـــداداًوبنينـــا فَـــوقَكُم ســـبعاً }11{النهــار معاشـــاً  وجعلْنـــا سِـــراجاً }12{الشِ
ْخـرِج بِـهِ حبـاً     }14{الثَجاجـاً  وأَنزلْنا مِـن الْمعـصِراتِ مـاء      } 13{وهاجاً لِن

ــاًو ــاً}15{النَباتــــ ــوم الْفَــــــصلِ كَــــــان }16{وجنــــــاتٍ أَلْفَافــــ إِن يــــ
ــاً ــأْتُون  }17{المِيقَات ــي الــصورِ فَتَ خ فِ ــنفَ ي مــو اجــاًيفُتِ}18{الأَفْوــتِ و ح

 ــت ــاًالــسماء فَكَانَ بواب ــراباً}19{الأَ س ــت جِبــالُ فَكَانَ ــيرتِ الْ س20{ و{ إِن
  كَانَـــت مــنهــاداًج ـ ص21{المِر{ ــاًلِلْطَّـــاغِني آبـ ـــا }22{المفِيه لَـــابِثِني

  }23{أَحقَاباً
داً ولَا  . 1027 را بفِيه ذُوقُوناباًلَّا ير2طق1طق                                                   } 24{الش  

ــا . 1028 ــاً إِلَّـ ــساقاًو حمِيمـ ــزاء}25{الَغـ ــاً جـ ــانُوا لَـــا   }26{وِفَاقـ ــم كَـ إِنَّهـ
 ونجراباًيوا}27{الحِسكَذَّبا كِذَّاباً واتِنآي       }28{بِ

             2طق1طق

1029 . ــــــــــــــــــتَّقِنيلِلْم ــــــــــــــــــازاً  إِن ق  } 31{المفَ حــــــــــــــــــدائِ
اباًون32{الأَع{ ب تْراباًوكَواعِ    }34{وكَأْساً ِدهاقاً}33{الأَ

  2طق1طق

 جـزاء مـن ربـك عطَـاء    } 35{لَّا يـسمعون فِيهـا لَغْـواً ولَـا كِـذَّاباً          . 1030
                  }36{الحِساباً

  1طق

1031 .   لِكُـــونمنِ لَـــا يمـــا الـــرحمهنيـــا بمضِ و ــأَر ــهرب الـــسماواتِ والْـ  مِنـ
طَاباً ذِن        } 37{الخِ وح والْملَائِكَةُ صفّاً لَّـا يتَكَلَّمـون إِلَّـا مـن أَ الر قُومي موي

                          }38{لَه الرحمن وقَالَ صواباً

  2طق1طق

    النازعات                      

ــاتِ  . 1032 ــطَاتِ } 1{الرقـــاًغَوالنازِعـ ـــشوالناشِـ ــسابِحاتِ }2{الطاًنَ والـ
   }4{السبقاًفَالسابِقَاتِ }3{السبحاً

  2طق1طق

  2طق1طق                                                                   }5{م أَمراًفَالْمدبراتِ  . 1033

1034 .  ــف ــوم تَرجــ ةُيــ ــ ــ ــةُ} 6{الالراِجفَ ــا الرادِفَــ ــذٍ } 7{تَتْبعهــ ــوب يومئِــ قُلُــ
ةٌ                    }8{الواجِفَ

  2طق1طق
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ةٌأَبـــصارها  . 1035 ــع ـ ــي  } 9{م خاشِ دودون فِـ ــر يقُولُـــون أَئِنـــا لَمـ
                            }10{الْحافِرةِ

  2 طق1طق

1036 . ةخِر ذاً كَرة } 11{أَئِذَا كُنا عِظَاماً نَّ ةقَالُوا تِلْك إِ اسِر2 طق1طق                             }12{م خ  

1037 .  ةرزَج ا هِيإِنَّم ةفَ احِدةِ} 13{الواهِرم بِالسذَا ه إِ   2طق1طق                              }14{فَ

1038 .  ـــدِيثــلْ أتَـــاكَ حـــى هوسسِ  } 15{م مقَـــدادِ الْمبِـــالْو ـــه بر اهذْ نَــاد إِ
ى 16{طُو{                   

  2 طق1طق

1039 .  إِلَى أَن    فَقُلْ ه كَّىل لَّك18{التَز {    ـكبإِلَـى ر كـدِيأَهو
شى خْ                      }19{فَتَ

  2طق1طق

ع سمكَها . 1040 ش لَيلَها وأَخرج ُضحاها} 28{الفَسواها رفَ   2طق1طق                   }29{وأَغْطَ

جِبالَ . 1041   2طق1طق                                }33{أَنْعامِكُممتَاعاً لَّكُم ولِ} 32{الأَرساها والْ

إِنسان ما   . 1042 جحِـيم لِمـن    } 35{السـعى يوم يتَذَكَّر الْ زَتِ الْ ـربو
ى ر36{ي{                  

  2طق1طق

غَىفَأَما من   . 1043 نْياوآثَر الْحيـاة  }37{الطَ 38{الالد {  فَـإِن
ــأْ   الْم ــي ــيم هِ جحِ ىالْ ــى     } 39{ونَهــهِ و بر ــام ــاف مقَ خ ــن ــا م أَمو

ى} 40{الالْهوى النفْس عنِ أْوالْم ةَ هِينج إِن الْ                  }41{فَ

  2طق1طدع  طق

    عبس                   

1044 .  سبعلَّىو1{التَو {ىمالْأَع اءهأَن ج}2طق1طدع  طق                                  }2  

1045 . لَّهلَع رِيكدا يمكَّى وزىوأَ} 3{الي كْر   2طق1طق                   }4{يذَّكَّر فَتَنفَعه الذِّ

غْنىأَما منِ    . 1046 ى  }5{الاستَ دتَص لَه 6{فَأَنت{    ـكلَيـا عمو
ــا يزكَّــى ــاءكَ }7{أَلَّ ــن جــا م أَمى وعــس ــ}8{ الي هىووــش خْ الي 

                                                          }10{أَنت عنه تَلَهىفَ} 9{

  2طق1طدع  طق

ه فَمن شاء . 1047 1طق                                                                 }12{ م ذَكَر  

ةٍ فِي صحفٍ  . 1048 مكَرةٍ} 13{المفُوعرةٍ م رطَه ـ } 14{الم2طق1طقدِي بِأَي  
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ةٍ فَر15{الس {ٍةررامٍ بكِر}16{   
1049 .   لَقَهمِن نُّطْفَةٍ خ ه ر بِيلَ   } 19{الفَقَدالس ثُمه رس20{الي {    اتَـهأَم ثُـم

ه ر21{الفَأَقْب {هراء أَنشذَا ش        }22{ثُم إِ
                        2طق1طق

ــسان إِلَــــى   . 1050 إِنــ ــرِ الْ ــهِطَعفَلْينظُــ ــ ــاء  }24{الامِ ــببنا الْمــ ــا صــ أَنَّــ
اً ب25{الص{    ض ا الْأَرقَقْنش اًثُم ـاً فَأَنبتْنا فِيهـا     }26{الشقّ ببـاً  } 27{الحعِنو
تُونـــاً } 28{القَـــضْباًوزَي ووــال ْخـ ق } 29{النَ ــاًوحـــدائِ وفَاكِهـــةً } 30{الغُلْبـ
اًوب                                                                    }32{متَاعاً لَّكُم ولِأَنْعامِكُم} 31{الأَ

  2طق1طق

1051 .  مِن ءرالْم فِري موخِيهِي بِيهِووأُمهِ } 34{الأَ   2طق1طق                                }35{الأَ

ئٍ مـــنهم يومئِـــذٍ شـــأْن      } 36{البنِيـــهِ ووصـــاحِبتِهِ  . 1052 لِكُـــلِّ امـــرِ
                      }37{يغْنِيهِ

  2طق

ــوه يومئِـــذٍ . 1053 ة وجـ فِرــس ـ 38{الم{ةــشِر ستَبـ 39{ضَـــاحِكَةٌ م{ ــوه ووجـ
ةيومئِذٍ علَيها  ر40{الغَب{ةا قَتَرقُههتَر}41{  

                                                                            
  2طق1طق

    التكوير              

1054 .  سمذَا الش ذَا النجوم } 1{الكُورتإِ   2طق1طق                                 }2{الانكَدرتوإِ

جِبالُ    . 1055 ذَا الْ ذَا الْعِـشار    } 3{السيرتوإِ ـت عوإِ لَ ذَا الْوحـوش  } 4{الطِّ  وإِ
تشِر5{الح {   ارذَا الْبِح ذَا النفُوس   } 6{السجرتوإِ ـت وإِ ج ذَا } 7{الزُو وإِ

 ةودؤــو تالْمــــ لَ ــئِ ــــ 8{الس { ــت ــبٍ قُتِلَــــ حف} 9{بِــــــأَي ذَنــــ ذَا الــــــص  وإِ
تاء } 10{النُشِرمذَا الس توإِ طَ جحِيم } 11{الكُشِ ذَا الْ                                }12{السعرتوإِ

  1طق

جنةُ  . 1056 ذَا الْ لِوإِ تأُزْ ت نَفْس ما أَحضَرت} 13{الفَ لِم2طق1طق                      }14{ع  

1057 .  سِفَلَا أُقْسِم ن خُ   1طق                                                     }15{البِالْ

جــوارِ   . 1058 سِ الْ ــن ذَا } 16{الالْكُ ــ واللَّيـــلِ إِ عس عذَا} 17{الس  والـــصبحِ إِ
س شِ        } 19{الكَـرِيمٍ نَّـه لَقَـولُ رسـولٍ       إِ} 18{التَنفَّ ـرذِي الْع ةٍ عِنـدذِي قُـو

                    }21{مطَاعٍ ثَم أَمِنيٍ} 20{المكِنيٍ

  2طق1طق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

305

1059 .  ه وإِن  إِلَّا ِذكْـر  ـالَمِنيلْع لِمـن شـاء مِـنكُم أَن       } 27{اللِّ
تَقِيمس28{ي{                 

  1طق

    نفطاراال                 

ذَا الـسماء  . 1060 َطــرت إِ ذَا}1{الانفَ ــرتالْكَواكِـب   وإِ ذَا}2{الانتَثَ ــار وإِ الْبِح 
تر3{الفُج{ ورذَا الْقُب ت}4{البعثِرت وإِ لِمع    ترأَخو ت ما قَدم ا }5{نَفْسي

 ــــكبكَ بِرــــا غَــــرم انإِنــــس ــرِيمِأَيهــــا الْ ــ  قَــــك فَــــسواكَالَّــــذِي خلَ}6{الالْكَ
لَك د7{الفَع{ فِـي      ـككَّبـاء رـا شةٍ مـورص أَي}8{   ونب  كَلَّـا بـلْ تُكَـذِّ

ـــــــافِظِني  وإِن علَـــــــيكُم }9{البِالـــــــدينِ  امــــــــاً }10{اللَحكِر
11{الكَاتِبِني {لُونا تَفْعم ونلَمعي}12{                                                       

  2طق1طق

1061 .  مــو ــا يـــ دراكَ مـــ ــا أَ ــدينِ ومـــ ــوم   } 17{الالـــ ــا يـــ دراكَ مـــ ــا أَ ــم مـــ ثُـــ
                   }18{الدينِ

  2طق1طق

    املطففني            

فِـــني  ويـــلٌ  . 1062 طَفِّ لْم ذَا اكْتَـــالُواْ علَـــى النـــاسِ     } 1{اللِّ الَّـــذِين إِ
فُونتَوس2{ي{                   

  2طق1طق

  1طدع  طق                                             }4{المبعوثُونأَلَا يظُن أُولَئِك أَنَّهم  . 1063

  2طق1طق                           }6{يوم يقُوم الناس لِرب الْعالَمِني} 5{العظِيمٍلِيومٍ  . 1064

بِني  ويـــلٌ يومئِـــذٍ   . 1065 لْمكَـــذِّ بون بِيــــومِ  الَّـــذِي } 10{اللِّ ن يكَـــذِّ
ثِـيمٍ وما يكَـذِّب بِـهِ إِلَّـا كُـلُّ معتَـدٍ         } 11{الدينِ ذَا تُتْلَـى علَيـهِ   } 12{ الأَ إِ

لِنيالْأَو ري                                    }13{آياتُنا قَالَ أَساطِ

  2طق1طق

1066 . كِتَاب قُومر20{الم {ونبقَرالْم هدهش 1طق                                     }21{ي  

ـــــــيمٍ إِن الْـــــــأَبرار لَفِـــــــي  . 1067 علَـــــــى الْأَرائِـــــــكِ  }22{النَعِ
وننظُرعِـيمِ      }23{اليالن ةنَـضْر وهِهِمجفِي و ف يـسقَون  }24{ تَعرِ

ــقٍ ــومٍ مِــــن رحِيــ ــ ْختُ ــافَسِ  } 25{الم ــي ذَلِــــك فَلْيتَنــ ــه مِــــسك وفِــ خِتَامــ

  2طق1طق
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عينــاً يــشرب بِهــا   } 27{التَــسنِيمٍومِزاجــه مِــن  } 26{نافِــسونالْمتَ
ونبقَر28{الْم{                                          

ذَا رأَوهم قَالُوا إِن هؤلَاء       . 1068 ونوإِ وما أُرسِـلُوا علَـيهِم     } 32{اللَضَالُّ
ــافِظِني ــذِ } 33{حــــــ ــالْيوم الَّــــــ ــن الْكُفَّــــــــارِ  فَــــــ ــواْ مِــــــ  ين آمنــــــ
كُونضْح34{الي{                                                         

  2طق1طق

ـــكِعلَــى   . 1069 هـــلْ ثُـــوب الْكُفَّـــار مـــا كَـــانُوا } 35{ ينظُـــرونالالْأَرائِ
لُونفْع36{ي{                

  1طق

    االنشقاق             

ذَا الـسما  . 1070 تء إِ ــت لِربهـا  } 1{الانــشقَّ ذِنَ تووأَ ــ ض } 2{الحقَّ ــأَر ذَا الْ وإِ
تدا } 3{الما فِيهم ت تووأَلْقَ لَّ خَ ت} 4{التَ ت لِربها وحقَّ ذِنَ                                                            }5{وأَ

  2طق1طق

1071 .  ) هكِتَاب أُوتِي نا ممِينِهِفَأَم2طق1طدع  طق   }7{البِي  

ــساباً  . 1072 ــب حِــ ف يحاســ وــس ــسِرياً فَــ ــ ــهِ  } 8{الي ــب إِلَــــى أَهلِــ وينقَلِــ
                    }9{مسروراً

  2طق1طق

هِوأَما من أُوتِي كِتَابه وراء  . 1073    طدع2طق1طق                                     }10{ الظَهرِ

1074 . عدي ف ووراًوفَسرياً} 11{الثُب   2طق1طق                                 }12{ويصلَى سعِ

 إِنَّـه ظَـن أَن لَّـن   } 13{إِنَّه كَان فِي أَهلِهِ مسروراً     . 1075
ورح14{الي{                           

  2طق

 إِن ربه ∴بلَى }14{∴يحور ه ظَن أَن لَّنإِنَّ .1076

رياً                          }15{كَان بِهِ بصِ

  1  طق

1077 .   فَقِفَلَــا أُقْــسِمــا  } 16{البِالــشمــلِ واللَّيوــق سذَا  } 17{الو والْقَمــرِ إِ
 قــــس  فَمــــا لَهــــم لَـــــا  }19{لَتَــــركَبن طَبقــــاً عــــن طَبــــقٍ    } 18{الاتَّ

  2طق1طق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

307

يونمِن20{الؤ {وندج سلَا ي آنالْقُر هِملَيع ئ ذَا قُرِ                      }21{وإِ
شرهم بِعذَابٍ  . 1078 لِيمٍ فَب إِلَّا الَّذِين آمنـواْ وعمِلُـواْ الـصالِحاتِ لَهـم          }24{الأَ

   }25{أَجر غَير ممنونٍ
  2طق1طق

                  لربوجا                      

ــــروجِ  والــــسماء ذَاتِ . 1079 مِ } 1{الالْبــــوالْيــــودِ  و عوــــاهِدٍ  } 2{الالْمشو
شهودٍ م3{و {   ابحودِ قُتِلَ أَصـدخ أُ ذْ هـم  } 5{الالْوقُـودِ النـارِ ذَاتِ  } 4{الالْ إِ
ومـا  } 7{دوهم علَى ما يفْعلُون بِـالْمؤمِنِني شـهو   } 6{القُعود علَيها

الَّـذِي لَـه ملْـك الـسماواتِ     } 8{الالْحمِيدِنَقَموا مِنهم إِلَّا أَن يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ   
هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع اللَّهضِ و الْأَر9{و{     

  2طق1طق

1080 . هوو  الْغَفُــور وددــو شِ وذُ} 14{الالْ ــرالْع  جِيــدــالٌ } 15{الالْمـــا فَعم  لِّ
رِيد16{ي {    دِيثلْ أَتَاكَ حودِهنالالْج}17 {   ـودثَم و نـوعـلِ  } 18{فِرب

حِيطٌ} 19{التَكْذِيبٍالَّذِين كَفَروا فِي  ائِهِم مرمِن و اللَّه20{و{      

  2طق1طق

1081 . لْ هوبآنقُر جِيدفُوظٍ} 21{المححٍ م 1طق                          }22{فِي لَو  

     الطارق               

ــسماء  . 1082 قِووالـ ـــارِ دراكَ مـــا } 1{الالطَّ قُ ومـــا أَ ـــارِ جم } 2{الالطَّ الـــن
ظٌ     } 3{الالثَّاقِب إِنـسان مِـم    }4{إِن كُلُّ نَفْـسٍ لَّمـا علَيهـا حـافِ فَلْينُظـرِ الْ
ــق ــاء  }5{خلِ مِــن م ــق ــقٍخلِ ــي } 6{الدافِ مِــن ب جــر خْ بِ ي ــصلْ نِ ال

بِ        }7{والتَّرائِ

  

ــوم تُبلَــــــى   . 1083 ــا لَــــــه مِــــــن قُــــــوةٍ ولَــــــا     }9{الالــــــسرائِريــــ فَمــــ
عِوالسماء ذَاتِ   }10{نَاصِرٍ ج ضِ ذَاتِ }11{الالر الْأَرعِو د12{ الالص {  إِنَّـه
ــصلٌلَقَـولٌ   ــالْهزلِوومـا ه } 13{الفَ ــدإِنَّهـم يكِيــدون  } 14{بِ 15{الاًكَي {

  }16{وأَكِيد كَيداً

  2طق1طق

    األعلى
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1084 .     كبر محِ اسبلَىس1{الالْأَع { ق } 2{الفَـسوى  الَّذِي خلَ
 رالَّذِي قَدى ود3{الفَه { جرالَّذِي أَخـى  وعرالالْم}4 {  لَـهعج فَ
ى و5{غُثَاء أَح{                                                           

  2طق1طق

ــا  . 1085 ــنقْرِؤكَ فَلَ ى ســا       } 6{التَنــسمو ــر هج ــه يعلَــم الْ ــاء اللَّــه إِنَّ ــا شــا م إِلَّ
خْفَى 7{ي{                   

  1طق

ْخشى سيذَّكَّر من . 1086 ا} 10{اليهبنج } 11{الالْأَشقَى ويتَ
ى رالْكُب ارلَى النص12{الَّذِي ي{    

  2طق1طق

ــــــى  لَــــــح مــــــن  قَــــــد أَفْ  . 1087 َذكَــــــر اســــــم ربــــــهِ    } 14{التَزكَّ و
                              }15{فَصلَّى

  2طق1طق

حفِ  . 1088 ــي الــص ــأُولَىإِن هــذَا لَفِ ــراهِيم } 18{الالْ فِ إِبــحص
                  }19{وموسى

  2طق1طق

                                               الغاشية       

1089 . ةِهالْغَاشِي دِيثئِذٍ } 1{لْ أَتَاكَ حموي وهجةٌو اشِع2طق1طق                           }2{الخ  

ةٌ عامِلَةٌ . 1090 1طق                                                                }3{النَّاصِب  

ةًتَصلَى نَاراً    . 1091 ي } 5{تُسقَى مِن عينٍ آنِيةٍ} 4{الحامِ
ــا مِــن    ــام إِلَّ طَع ــم لَه ســي يعٍ لَّ ــرِ ــي مِــن    } 6{الَض ــا يغْنِ ــسمِن ولَ ــا ي لَ

ــوعٍ ــذٍ } 7{ج ــوه يومئِ جةٌو ــ ا} 8{النَّاعِميِهعــس ةٌ لِ ــي ــةٍ } 9{الراضِ نــي ج فِ
ةٍ ي ع فِيها لَاغِيةً} 10{العالِ م11{ لَّا تَس{                                                                       

  2طق1طق

1092 .  نيا عارِفِيهةٌج 2طق                                                          }12{م ي  

1093 .   رــر ــا سـ ةٌفِيهـ ــ ـ فُوعر13{الم{ ابــو ةٌوأَكْـ ــوع ـ ضُ وــارِقُ }14{الم ونَمـ
ةٌ زَرابِي مبثُوثَةٌ }15{المصفُوفَ 16{و{     

  2طق1طق

1094 . ت ــس ــيهِم لَّـــــ طِرٍ علَـــــ ي ـــــــص لَّى   }22{البِمـــــــن تَـــــــوإِلَّـــــــا م
كَفَر23{الو{رالْأَكْب ذَابالْع اللَّه هب ثُم } 25{ال يابهمإِإِن إِلَينا }24{فَيعذِّ

  2طق1طق
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مهابا حِسنلَيع 26{إِن{                                                      
    الفجر

1095 . رِالْفَو1{الج {  ٍاللَيرٍوشالع}عِ  } 2 تْرِ ووالـشفْ ـو ذَا  } 3{الالْ واللَّيـلِ إِ
                   }4{يسرِ

  2طق1طق

1096 .     كبلَ رفَع فكَي تَر ـادٍ  أَلَم6{البِع {   ِذَات مـادِ إِرالالْعِم}7 {   الَّتِـي لَـم
ق مِثْلُها فِي خْلَ 8{الالْبِلَادِ ي {الَّذِين ودثَم وخْر وا الصابادِ  ج9{البِالْو{                                                          

  2طق1طق

تَادِ وفِرعون ذِي . 1097 1طق                                                            }10{الالْأَو  

ــي   . 1098 ــوا فِـــــ ــذِين طَغَـــــ ــادِ الَّـــــ ـــــ ــأَكْثَروا فِيهـــــــا }11{الالْبِلَ  فَـــــ
طَ عذَابٍ}12{اللْفَسادا وس كبر هِملَيع ب 13{فَص{     

                                                                               
  2طق1طق

1099 .    ونل لَّا تُكْرِمكَلَّا ب تِيمـامِ       }17{الالْيلَـى طَعع اضُّـونلَـا تَحو
ــسكِنيِ ــأْكُلُون }18{الالْمِ ــال وتَ ــراث أَكْ ــاًالتُّ 19{ اللَّم{  ــون تُحِبو

ض دكّاً  }20{الْمالَ حباً جماً   تِ الْأَر ذَا دكَّ اً كَلَّا إِ ـك والْملَـك    }21{الدكّ بـاء رجو
     }22{صفّاً صفّاً

  2طق1طق    

1100 .  هذَابع ذِّبعئِذٍ لَّا يموفَيدأَ} 25{الأَح ثَاقَه و ق   2طق1طق                    }26{حدولَا يوثِ

1101 .   فْســن ــا ال تُهــا أَي يئِالْمةُطم ــ ةً   } 27{النــي ــكِ راضِ بــي إِلَــى ر ارجِعِ
           }28{مرضِيةً

  طدع

ــي   . 1102 ــادخلِي فِــــــ يفَــــــ ــادِ ــــــ ــي } 29{العِب وادخلِــــــ
                                  }30{جنتِي

  2طق1طق

    البلد                 

  2طق1طق                                                             }1{الالْبلَدِلَا أُقْسِم بِهذَا  . 1103

  1طق                                                             }2{الالْبلَدِوأَنت حِلٌّ بِهذَا  . 1104

ــا . 1105 مــدٍ و ــد ووالِ لَ ــا } 3{الو لَقْنخ ــد ــدٍ لَقَ ــي كَب ــسان فِ إِن } 4{الْ
ب أَن لَّن يقْدِر علَيهِ سحأَي دداً} 5{م أَحاالً لُّبم ت                                                                           }6{يقُولُ أَهلَكْ

  2طق1طق
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1106 .  ــه جعــــل لَّــ ــم نَ ــينِأَلَــ ــ نياناً } 8{العلِــــسونِوــفَتَي ــ 9{الش {
جدينِ الن اهنيده10{و{                  

  2طق1طق

1107 .  ةٍفَك قَب2طق1طق                                                                  }13{الر  

ةٍ إِطْعام فِي يومٍ ذِيوأَ . 1108 غَب سطدع2طق1طق                                            }14{الم   

ةٍ ذَا اًيتِيم . 1109 ب قْر15{الم{َكِيناًوأةٍ ذَا مِسبتْرم}2طق1طق       }16             

    الشمس                

ــحاهاووالــــشمسِ  . 1110 ــ ذَا }1{الضُ ــاوالْقَمــــرِ إِ ــ ذَا }2{التَلَاه والنهــــارِ إِ
ذَا }3{الجلَّاها غْشاها واللَّيلِ إِ 4{الي{   اماء ومالساواهنالب}5{ا  ومضِ و الْأَر
جورهـا   }7{السواهاونَفْسٍ ومـا   }6{الطَحاها قَـد  }8{التَقْواهـا وفَأَلْهمهـا فُ

ــح مــن  ــاأَفْلَ ا }9{الزَكَّاهــاه ســن دم ــاب خ ــد ــود }10{وقَ ثَم ت ــذَّب  كَ
غْواها طَ ث }11{البِ عذِ انب    }12{الأَشقَاهاإِ

  2طق1طق

 فَدمـدم  الفَعقَروهـا فَكَـذَّبوه  } 13{اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وسـقْياها  فَقَالَ لَهم رسولُ     . 1111
م بِذَنبِهِمهبر هِملَيا عاهو14{فَس{  

                       
  1طق

1112 .   مدما فَدوهقَرفَع وهفَكَذَّب   م بِـذَنبِهِمهبر هِملَيا  عاهو14{ال فَـس {   خَـاف لَـا يو
          }15{عقْباها

  2  طق1طق

    الليل                

ذَا . 1113 ــواللَّيــلِ إِ ْغ ى يذَا}1{الش ــارِ إِ هالنلَّــى و2{التَج{ ــق ــا خلَ مو
  الـــذَّكَرــأُنثَىو ــ مــــن فَأَمـــا  }4{إِن ســـعيكُم لَــــشتَّى }3{الالْ

طَــــى وقَ }5{الاتَّقَــــى أَعــــدصى ونــــس 6{البِالْح{  هرــــسينفَس
ى رـــــســـــا }7{لِلْيأَمو  خِـــــلَ و ـــــن بىمغْن ـــــتَ 8{الاس{ كَـــــذَّبو 
ى} 9{ البِالْحسنى رسلِلْع هرسين10{فَس{                                            

  2طق1طق

ــ لَـــــــا يــــــــصلَاها إِلَّــــــــا  . 1114 ــــــ 15{القَىالْأَش{ الَّــــــــذِي كَــــــــذَّب
جنبها }16{وتَـــولَّى ـــيســأَتْقَىو ـ ــه }17{الالْ الَّـــذِي يـــؤتِي مالَـ

طدع  2طق1طق
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      }18{يتَزكَّى
إِلَّـا ابتِغَـاء وجـهِ ربـهِ     } 19{التُجـزى وما لِأَحـدٍ عِنـده مِـن نِّعمـةٍ          . 1115

             }20{الْأَعلَى
  2طق1طق

    ضحىال            

1116 . ىوح ذَا } 1{الالضُّ دعك ربك وما } 2{السجىواللَّيلِ إِ ا وم
                  }3{قَلَى

  2طق1طق

    الشرح                    

1117 .   لَــك ح رنَـش كَ أَلَـمرـد1{ال ص{  نـكا عنــع الَّــذِي }2{الوِزْركَووضَ
 ــض ـــــركَأَنقَـــ كَ  }3{الَظهذِكْـــــر ــك فَـــــإِن مـــــع الْعـــــسرِ   }4{ورفَعنـــــا لَـــ
ع الْعسرِ يسراً}5{اليسراً م 6{إِن{ ت ذَا فَرغْ إِ وإِلَى }7{الفَانصبفَ

ب    }8{ربك فَارغَ

  2طق1طق

    التني             

نيِ  . 1118 يتُونِووالتِّ 1{الالز { ِطُوروالسِينِني}لَدِ } 2ذَا الْبهو
إِنـسان فِـي أَحـسنِ تَقْـوِيمٍ      لَقَد خلَقْنـا ا   } 3{الالْأَمِنيِ ثُـم  } 4{لْ

دنَاه أَسفَلَ   د افِلِنير5{الَس{        ـرأَج ـماتِ فَلَهالِحمِلُـوا الـصعـوا ونآم إِلَّـا الَّـذِين
   }6{غَير ممنونٍ

  2طق1طق

    العلق                 

1119 .  كبرأْ واقْر م 3{ال الْأَكْر {   لَّملَالَّذِي ع إِنسان } 4{المِبِالْقَ علَّم الْ
لَمعي ا لَم5{م{                

  2طق1طق

1120.  انإِنس طْغَىكَلَّا إِن الْ 6{اللَي {آهى أَن رتَغْناس 
}7{                                       

طدع  1طق

ت الَّذِي . 1121 أَيى أَرهنلَّى} 9{اليذَا ص طدع  2طق1طق                                     }10{عبداً إِ

ــان علَـــــى   . 1122 ــت إِن كَـــ ــدى أَرأَيـــ ـــ وأَ} 11{الالْه ــر   1طقأَمـــ
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ى 12{بِالتَّقْو{                              
ةِ كَلَّا لَئِن لَّم ينتَهِ لَنسفَعاً . 1123 ي   2طق1طق                                            }15{البِالناصِ

ــيةٍ . 1124 ــةٍ كَا نَاصِـــ ــةٍ خاطِئَـــ ــدع}16{ذِبـــ ــه فَلْيـــ ـــ ي ــندع }17{النَادِ ســـ
ةَ ي بانِ 18{الالز{دج اسو هكَلَّا لَا تُطِع اقْتَرِب19{و{      

  1طق

    القدر                    

ذْنِ ربهِم من كُلِّ      . 1125 إِ وح فِيها بِ الرلَائِكَةُ ولُ الْمزـرٍ  تَنـلَام } 4{الأَمقفٌس 
جرِهِي حتَّ عِ الْفَ    }5{ى مطْلَ

  2طق  

ذْنِ ربهِم من كُلِّ     . 1126 إِ وح فِيها بِ الرلَائِكَةُ ولُ الْمزرتَن4{∴ٍال أَم {لَامس∴ 
جرِ عِ الْفَ      }5{هِي حتَّى مطْلَ

  1طق

    البينة                        

والْمـــشرِكِني لَــم يكُـــنِ الَّــذِين كَفَـــروا مِـــن أَهــلِ الْكِتَـــابِ     . 1127
  مهــأْتِي ني حتَّـــى تَـ ــنفَكِّ ةُمـ ــ ـ ن يتْلُ  } 1{الالْبــهِ ي ــولٌ مـــن اللَّـ ــحفاً ورسـ صـ

ة رطَه ةٌ} 2{الممقَي ب                                              }3{فِيها كُتُ

  2طق1طق

1128 .   لَه خْلِصِني م وا اللَّهدبعوا إِلَّا لِيا أُمِرمو ينالالد  لَاةوا الـصقِيميفَاء ونح 
َذلِك دِين الْقَيمةِ و كَاةتُوا الزؤي5{و{   

  2طق

  1طق                         }7{ أُولَئِك هم خير الْبرِيةِالالصالِحاتِ إِن الَّذِين آمنوا وعمِلُوا . 1129

    الزلزلة                     

ذَ . 1130 ض  إِ تِ الْأَر لْزالَها ا ُزلْزِلَ ض } 1{الزِ تِ الْأَر جرأَخاوثْقَالَه وقَالَ } 2{الأَ
إِنسان ما لَها    }3{الْ

  2طق1طق

1131 .  ثدئِذٍ تُحموايهاربخ    طدع2طق1طق   }5{بِأَن ربك أَوحى لَها} 4{الأَ

1132 .  اسالن ردصئِذٍ يموتَاتاًيالأَشوري   2طق1طق  } 6{ا أَعمالَهم لِّ
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    العاديات                    

ــــدحاً فَالْمورِيــــاتِ }1{الَضــــبحاًوالْعادِيــــاتِ  . 1133 رياتِ  }2{القَ فَــــالْمغِ
ثَرن بِهِ }3{الصبحاً إِن } 5{الجمعـاً فَوسطْن بِهِ   }4{ال نَقْعاً فَأَ

ودهِ لَكَنبلِر انإِنس                                                          }6{الْ

  2طق1طق

ذَا بعثِـــر مـــا فِـــي     . 1134 ـــورِ أَفَلَـــا يعلَـــم إِ ـــا فِـــي    }9{الالْقُبلَ مـــصحو
ري}10{الِالصدور خَبِ          }11{إِن ربهم بِهِم يومئِذٍ لَّ

  2طق1طق

    القارعة                     

ةُ . 1135 1{الالْقَارِع {ا الْقَارِعةُم}2طق1طق                                                  }2  

ــوثِيـــوم يكُـــون النـــاس كَـــالْفَراشِ  . 1136 ـ جِبـــالُ } 4{الالْمبثُ وتَكُـــون الْ
     }5{كَالْعِهنِ الْمنفُوشِ

  2طق1طق

1137 .    ــن ثَقُلَـتـا مفَأَمومــه ين ــيةٍوفَهـ } 6{الازِ } 7{فِي عِيــشةٍ راضِ
ا مأَموت ه هاوِيةٌ} 8{الموازِينه ن خفَّ 9{فَأُم{       

 طدع  2طق1طق

    التكاثر                       

1138 .  اكُم1{الُالتَّكَاثُرأَلْه {قَابِرالْم تُمتَّى زُرح}طدع2طق 1طق                                    }2   

1139 .  ف ــو كَلَّــا ســون لَمــ} 3{التَع كَلَّــا س ــم ف تَعلَمــونثُ ــا } 4{و كَلَّ
ــيملَتَـــرون} 5{تَعلَمـــون عِلْـــم الْـــيقِنيِولَ ـ ثُـــم لَتَرونَّهـــا } 6{ال الْجحِ

 نيقِنيِع7{الالْي {ِعِيمنِ النئِذٍ عموي أَلُنلَتُس ثُم}8{                    

  2طق1طق

    العصر                     

1140 . روـــص لَفِـــي  إِ} 1{الِالْع انإِنـــس ـــسرٍن الْ إِلَّـــا  } 2{الخ
ق وتَواصوا بِالصبرِ ا بِالْحواصتَواتِ والِحمِلُوا الصعوا ونآم 3{الَّذِين{                                                          

طدع   2 طق1طق

    اهلمزة                    

1141 .   ملٌ لِّكُلِّ هيةٍوةٍ ز زم ع ماالً    } 1{ال لُّ موالَّذِي جه دد2{الَع {  ب ـسحي
هلَدأَخ الَهم 3{أَن{  

  2طق1طق
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دراكَ مـا ا  } 4{مـةِ لَّـا لَينبـذَن فِـي الْحط   كَ . 1142 } 5{ةُمـ لْحطومـا أَ
ــهِ  ــار اللَّـ ةنَـ ــد ـ ــدةِ } 6{الالْموقَ ــع علَـــى الْأَفْئِـ ــي تَطَّلِـ ــا } 7{الَّتِـ ــيهِم إِنَّهـ علَـ
ة دصؤةٍ} 8{المد دم دٍ مم9{فِي ع{                                       

  1طق

    الفيل                 

ــي  . 1143 ــدهم فِــ ــلْ كَيــ جعــ ي ــم ــضْلِيل أَلَــ ــ ــراً  } 2{الٍتَ ــيهِم طَيــ ــلَ علَــ وأَرســ
بابِيـــل  جــــارةٍ مــــن } 3{الَأَ ــــجيلٍتَــــرمِيهِم بِحِ جع} 4{السِ لَهــــم كَعــــصفٍ فَ
                                                   }5{مأْكُولٍ

  2طق1طق

    قريش                   

إِيلَــافِ . 1144 شٍ لِ ي ــر ــشتَاء والــصيفِ} 1{القُ ــافِهِم رِحلَــةَ ال ــدوا } 2{إِيلَ بعفَلْي
تِ رب هــــذَا ــ ــ ي ــــوعٍ } 3{الالْبــــن جــــم مهمالَّــــذِي أَطْع ــــنم مهــن  وآمــ
فٍ و4{خ{                                                  

  2طق1طق

    املاعون                      

1145 .   عــد ــذَلِك الَّــــذِي يــ ــيمفَــ ــ يتِ ــامِ   }2{الالْ ــض علَــــى طَعــ ــا يحــ ولَــ
             }3{الْمِسكِنيِ

  2طق1طق

ني فَويلٌ . 1146 لْمصلِّ   طدع 2طق1طق                                                     }4{اللِّ

1147 .   ــلَاتِهِم ــن صع ــم ه ــذِين ــذِين هــم  ا}5{الســاهون الَّ لَّ
وناؤر6{الي{وناعالْم ونعنميو}7{   

  
   

  2طق1طق
    الكافرون                  

ولَـا  }2{الونعبـد تلَـا أَعبـد مـا    }1{الالْكَافِرونقُلْ يا أَيها     . 1148
 ــد مع ولَـــا أَنَـــا عابِـــد مـــا }3{أَنـــتُم عابِـــدون مـــا أَعبـ ــدتُّ ـ 4{ الب { ــتُم ولَـــا أَنـ

دبا أَعم ونابِد5{ع{                                                 

  2طق1طق

     النصر                      

ــهِ و  . 1149 ــصر اللَّ ــاء نَ ذَا ج حإِ ــتْ ــي  } 1{الَالْفَ ــدخلُون فِ ي ــاس الن ــت أَير2طق1طقو  
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                                               }3{فَسبح بِحمدِ ربك واستَغْفِره إِنَّه كَان تَواباً} 2{الَفْواجاًأ دِينِ اللَّهِ
    املسد                   

1150 .  لَى نَاراً ذَاتصيبٍسا} 3{اللَهبِو   2طق                           }4{مرأَتُه حمالَةَ الْحطَ

    اإلخالص                 

1151 .  وقُلْ ه دأَح 1{اللَّه {  دمالـص اللَّـه}2 {   لَـمو لِـدي لَـم  ولَـدالي}3 {  لَـمو
دكُفُواً أَح كُن لَّه4{ي{       

  2طق1طق

    الفلق                  

1152 .  قُلْ أَع    ب1{الالْفَلَـقِ وذُ بِـر{  م ـرامِـن ش لَـقالخ}2{   ـرمِـن شو
ذَا  قٍ إِ ومِـن  } 4{ الالْعقَـدِ  ومِن شـر النفَّاثَـاتِ فِـي   }3{الوقَب غَاسِ

دسذَا ح                                               }5{شر حاسِدٍ إِ

  2طق1طق

    الناس                

} 3{ الالناسِإِلَهِ } 2{الالناسِ ملِكِ} 1{الالناسِبِرب قُلْ أَعوذُ  .1153
خَناسِ مِن شر الْوسواسِ الَّذِي يوسوِس فِي صدورِ } 4{الالْ

جِنةِ } 5{الالناسِ                        }6{الناسِومِن الْ

  2طق1طق
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Abstract  
 

This study is entitled " Compulsory Stop and Connection in the Holy 

Quran" is a statistical connotative grammatical study. The researcher 

investigated the places of compulsory stop and connection in the Holy 

Quran in four varied editions. She put forward a cause for each place by 

studying some examples that are applicable for each of them. In addition, 

the researcher compared and contrasted among the viewpoints of recitation 

academicians related to the judgment of stop at such places. I also clarified 

the reasons that made it necessary to stop or not to stop. I also shed light on 

the concept of stop in the Holy Quran, including its categories and its 

importance in the recitation of the Holy Quran. I also discussed the 

requirements of compulsory stop and connection including the defects of 

their abandonment, taking into account their close relations with the 

disciplines of the Arabic language, especially grammar, interpretation, and 

recitation. The category and judgment of stop is determined by varied 

interpretation, grammar, and recitation. In addition, recitation scholars 

based the determination of stop on the Quranic word, literal or semantic 
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c

relation between the two sentences. If there is relation, stop is compulsory. 

Otherwise, it is optional.  

 

The study also discussed the importance of various methods of recitation 

and their impact on meaning. Stop is based on the method of recitation. By 

different methods of recitation, the category and judgment of stop differ. 

Applied examples are given.  
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