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  داءـــاإله

  

أعيش في رحابه حتى هذّب وحبَّبا إليَّ أن أتحلّق حوله و ،أّدباني بآدابهو ،إلى َمن علّماني القرآن

أبي أهدي أول ثمرة مـن غـرس كفّيكمـا    وإليكما أمي ...حسيوسما بوجداني وروحي وعقلي 

  .الناسيا أعزَّ  ،الغفرانوضب من الرحمة ال َين زرع يديكما لتكون مني إليكما نبع دعاءو

  

  ...أخواتيوإليكم إخوتي  ...ن كانوا خير َعون لي في حياتيإلى َم

  أمينة و طفلتهما بتــول... إلى زوجة أخي األكبر

  رنا عودة و عبير نايف... إلى رفيقات دربي

  

فالحـت   ،قد بزغ نور فجرهو ،نرقبه بعين األمل ،النفوسوؤمن الذي مأل القلوب إلى الشباب الُم

يعمـل علـى   ويسعى إلى فهم كتابه ورسوله وإلى كل مسلم يحبُّ اهللا و ،ألفق بوارق نصرهفي ا

  .نشر دينه بالحكمة والموعظة الحسنة
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  تقديروشكر                                

  

ال يشـكر اهللا عـز    ،ال يشكر النـاسَ من ":  -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللانطالقاً من قول 

األستاذ الدكتور يحيى : الفاضل شيخيو امتناني إلى أستاذيوفإنني أتقدم بخالص شكري  ،"1وجل

 ،وسعني بصدرهولقد أكرمني بعلِمه  ،أكرمني اهللا تعالى بالنهل من معين علمه الوافر الذي ،جبر

سـائالً المـولى    ،التي أثرت هذه الرسالة ،ةالقّيم ملحوظاتهو ،لم يضنَّ عليَّ بتوجيهاته السديدةو

عـن  ويكفَّ عنـه  و ،اآلخرةوأن يرفع درجاته في الدنيا و ،تعالى أن يكأله بَعين رعايتهوتبارك 

  .الدعاء إنه سميٌع مجيب ،ذريَّته البالَء

  

      الـدكتور  أخـص بالـذكر  و ،من أعانني على إنجاز هذا البحث الشكر موصول كذلك إلى كلو

 أبـا "األستاذ  الخالو,  "حاتم جالل" -في علوم القرآن وتفسيره في جامعة أبوديس المتخصص-

التقـدير  وكما أتوجه بالشكر  ،التفسيرومن مراجع اللُّغة عليَّ بأي مرجع  لم يبخال نلذيال "صهيب

 -عزَّ وجـل -سائالً المولى  ،سعيد شواهنةوهما الدكتور حسين الدراويش وين الفاضلين للمناقشَ

  .فعنا بعلمهماأن ين

  

 وسلم على عبده صلى اهللاو. آمين.ونفع بهم ،بارك فيهمو ،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
  

  : أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان

  الوقف والوصل اإلجباريان في القرآن الكريم 
  

تملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء مـا تمـت   أقر بأن ما اش

اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة 

  .علمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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  دليل الرموز

  

  عناهم  الرمز  

  

  

  

  

  1طق

ترمز إلى طبعة القدس األولى، التي طبعت في مطبعة دار األيتام 

، ه1385اإلسالمية      الصناعية بالقدس، في غرة ذي القعدة سنة 

كُتب هذا المصحف وُضبِط " 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 ...  عاصم بن أبي النجود لقراءة

لى البصرة والكوفة والشام المصاحف التي بعث بها عثمان بن عفان إ

وُأخذت طريقةُ ضبطه مما قرره علماء الضبط على حسب  ...ومكة

المألوف في أكثر البالد المشرقية واألقطار الحجازية بعالمات الخليل بن 

وأخذ بيان وقوفه وعالماتها ...  يدي وأتباعه من المشارقةراهأحمد الف

"  غرائب القرآن"لإلمام السجاوندي وكتاب " نجوم االهتداء"من كتاب

  ."1ى، مع تعديل يسير روعي فيه المألوف اآلن لنظام الدين القّم

  

  

  

  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 " وهي التي جاء فيها . بن طالل ملك المملكة األردنية الهاشميةا

هجاؤه عن مصحف كتبه األستاذ المحقق الكبير المقرئ الفقيه األصولي 

                                                 
 523ينظر القرآن الكريم، الطبعة المذكورة، ص 1
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بن سلطان محمد الَهرَوى المكي إمام الحرم المكي في وقته اعلي الشهير 

 ."         1ونقله الخطاط الشهير الحافظ عثمان على ما اختاره المشارقة 

  معناه                            الرمز   

  

  

  طدع    

     

- طبعت في مطبعة دار علوم القرآن دار 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 

لرسم المصحف كما أثر عن سيدنا عثمان بن عفان وبما تعارف عليه الحفاظ 

ء بالد وبرواية حفص عن عاصم وذلك بإشراف هيئة عليا من كبار علما

            ."2الشام

  

  

  طدت      

     

التراث العربي  مطبعة ترمز إلى طبعة دار التراث العربي، التي طبعت في

كُتب هذا المصحف " وهي التي جاء فيها  ،م1986القاهرة،  - للطباعة والنشر

الشريف وُضبِط على ما ُيوافق رواية حفص بن سليمان األسدى الكوفي لقراءة 

وُأخذ بياُن وقوفه وعالماتها مما قرره  ...التابعيالكوفي  ي النجودعاصم بن أب

األستاذ محمد بن علي الحسيني شيخ المقارئ المصرية سابقاً على حسب ما 

  ."3اقتضته المعاني التي ترشد إليها أقوال أئمة التفسير

  الوقف الممنوع وعالمة للوصل اإلجباري أ  ال

  )مالالز( عالمة للوقف اإلجباري  مـ

  بحيث إذا ُوقف على موضع امتُنع الوقف على اآلخر ،عالمة لوقف التعانق  )(∴ ∴
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  ؛ أما بعد ،السالم على َمن ال نبي بعدهوالصالة و ،الحمد هللا

  

هي دراسة داللية و ،"الوصل اإلجبارّيان في القرآن الكريموالوقف "عنوان  طروحةحملت األقد ف

ن في القرآن الكريم الوصل اإلجبارييواء مواضع الوقف قامت الباحثة باستقص ،إحصائية ةنحوي

أضف  ،لبعض النماذج التطبيقية دراسةًت لكلِّ موضع علّة أدرَجو ،على اختالف أربع طبعات

 ،األربعوالطبعات  بين آراء علماء الوقف وازنت -في دراستها التطبيقية- باحثةإلى ذلك أنَّ ال

ُسلط الّضوء و ،ال يقفواولذي دفعهم ألن يقفوا أبّينت السبب اتلك المواضع و وقف علىفي حكم ال

موجبات كما تناولت  ،أهميته في تالوة القرآن الكريموأقسامه وعلى مفهوم الوقف  كذلك فيها

ال  ،العربيةلما لهما من صلة وثيقة بعلوم ؛ هماالمحاذير المترتبة على تركو) صلالووالوقف (

القراءة وحكمه يتحدد تبعاً الختالف التفسير وفنوع الوقف  ،القراءاتوالتفسير و وسّيما النح

على الكلمة  في تحديد نوع الوقف اعتمدوا ،اءالعلماء القّر أضف إلى ذلك أنَّ ،اإلعرابوأ

فإن كان هناك تعلقٌ فالوصل واجب  ،لفظّياًومعنوّياً ى درجة تعلق الجملتين ببعضهما عل ،القرآنية

  .إن لم يكن فالوقف جائزو ،ال محالة

  



 
 

م

فالوقف تابع  ،الوقوف من ناحية المعنىأثرها في وة عن أهمية القراءات كما تحدثت هذه الدراس

قد عرضنا نماذج تطبيقية على و ،حكمهوفباختالف القراءة يختلف نوع الوقف  ،للقراءة المتلوة

  .ذلك
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  : المقدمة

تبارك الذي نزََّل الفرقاَن على عبده ليكون للعالمين "

الجن واجتمعت اإلنس  ورقّاه في مراتب البالغة إلى مقامٍ لو ،)1: الفرقان("نذيراً 

ا أخرجنو, الحمد هللا الذي هدانا بهو ،كان بعضهم لبعضٍ ظهيرا ولو ،على معارضته لم يقدروا

صلى اهللا على نبّينا محمد الذي نزل القرآن العظيم بلسانه لساناً عربياً و ،من الظُّلمات إلى النور

  : بعدو ،صحبه أجمعينوعلى آله وال من خلفه وال يأتيه الباطل من بين يديه  ،مبيناً

الً استكما ةالباحث عقدته, )الوصل اإلجباريان في القرآن الكريموالوقف (: فهذا بحثٌ عنوانه

تنبع أهمية هذه الدراسة من و ،نحوهاوفي علم العربية  لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير

 إنَّإذ  بين اللغة العربية؛و - الذي َحِفظ بحفظ اهللا له هذه اللغة- بين القرآن الكريمأنّها تجمع 

: هذه العلوم ومن ،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 الّدراسة من األستاذ الدكتور يحيى جبرو

 ،تناوله من جميع جوانبه مستقالً شامالًبحثاً خاصاً فيه د َمن أفرد جِأنها لم تال سّيما  ،الموضوع

تحدثت عن الوقف  - كلّهاال أريد أن أقول و-  التي وقع عليها ناظراي تالدراساو فمعظم الكتب

الوصل اإلجباريين في ولم تخصِّص حديثها عن الوقف و ،عام االبتداء في القرآن الكريم بشكلٍو

استوعب الحديث عن  - أعلم حديثاً فيماوقديماً كان أ-  إذ ليس هناك كتاٌب مستقل ،لكريمالقرآن ا

من ذلك كتاب  ،فحديث العلماء القدماء عنه جاء بصورة مجملة ،اريينالوصل اإلجبالوقف و

" كتابو ,يدللسجاون "االبتداءوالوقف "  كتابو ،لألشموني" بتدا االومنار الهدى في بيان الوقف "

 ،المحدثونأما  ،ألبي زكريا األنصاري "االبتداءوالمقصد لتلخيص ما في المرشد في بيان الوقف 

المؤلفات القليلة وباستثناء بعض الدراسات البسيطة  ،هم لم يولوه أهمية كبيرةنَّإ: فيمكنني القول

غير أنَّ 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 ،مراٍد مقصود

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

  .كتب أحكام التجويد

لعـلَّ   ،رإلـى النـو   إخراج هذا العمل المتواضعو, للشروع في البحث سبباً كافياً ذلك كانكل  

  .يجد فيه ضالته الباحث

  : منهج البحث

اإلحصائي في تناول آيـات القـرآن   والتحليلي واقتضت طبيعة البحث اعتماد المنهج الوصفي -

فـي أربـع طبعـات    الوصل اإلجباريين وحيث قامت الباحثة باستقراء مواضع الوقف  ،الكريم

 لها بالرمزُرمز  ،1ام طدار األيت بعة القدسط(: ت لكل طبعة برمز خاص كالتاليرمَزو ،مختلفة

 ،طبعة دار التراث العربـي و ،)2طق(لها بالرمز  ُرمز ،18القدس دار األيتام ططبعة و ،)1طق(

حت هـذه  قد وضِّو ،))طدع(لها بالرمز  ُرمز ،القرآنطبعة دار علوم و ،)طدت(لها بالرمز  ُرمز

  .في مقدمة هذه الدراسة ،الرموز في دليل الرموز

معجـم  (سـمَّيته   ملحـق و تتلوها خاتمةوتسبقها مقدمة  ه الدراسة إلى أربعة فصولانقسمت هذ

فأما المقدمة فقد بيَّنتُ فيها أهميـة   ،)مواضع الوقف والوصل اإلجباريين في أربع طبعاٍت مختلفة

أما الفصل األول فقـد انقسـم إلـى    و ،أقسامهو فيه منهج البحثو ،دواعي اختيارهو ،الموضوع

           الوصـل فـي معناهمـا اللُّغـوي     وناولتُ في المبحث األول مفهـوم الوقـف   ت ،خمسة مباحث

في الثالـث  و ،السكتوالقطع وفي المبحث الثاني تحدثتُ عن الفرق بين الوقف و ،االصطالحيو

 ،أما الرابع فخصصته للحديث عن أقسام الوقف االختيـاري  ،تحدثتُ عن أقسام الوقف بشكل عام

خصصـت  و ،الحسـن وإلجباري قسماً من أقسامه تحت مسمى الوقف القبيح الذي يعدُّ الوصل ا

ألّن علماء الوقف لم يدرجوه تحت  أّي نوع من ؛ الحديث في المبحث الخامس عن وقف المراقبة

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

الوصل في القرآن وتناولت في األول أهمية الوقف  ،باحثأما الفصل الثاني فقد انقسم إلى ثالثة م

إذ عرضت بعض النصوص التي ساقها لنا العلماء في بيان أهميـة مراعـاة عالمـات     ،الكريم
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صـلته  و القـراءات  والتفسير وفي الثاني عالقة الوقف بعلوم اللغة و ،الوقف في القرآن الكريم

مـا إلـى   و المعنى واإلعراب والقراءة وف التفسير إذ إنَّ نوع الوقف يختلف باختال ،الوثيقة بها

أما المبحـث   ،م أهميته في قراءة القرآن الكريمهذا إْن دلَّ على شيء فإنما يدل على عظو ،ذلك

بدراسـة بعـض    ،أثرها في معنى اآليـات وعن القراءات القرآنية  الثالث فقد خصَّصته للحديث

  .التَّفسيروبعها اختالف نوع الوقف أألنَّ اختالف القراءة يت؛ النماذج التطبيقية

   خصَّصتُ الحديث فيه عن موجبـات الوقـف اإلجبـاري     ،دراسة تطبيقية وفه أما الفصل الثالث

مـن معجـم مواضـع     نتقاةالم- بدراسة بعض النماذج التطبيقية ،المحاذير المترتبة على تركهو

نية التي ظهرت عليها عالمات لبعض اآليات القرآ -)موضع الدراسة(الوصل اإلجباريينوالوقف 

وعرَّجت فيها أيضـاً   -ظة فساد المعنى إذا لم يتم الوقفمع مالح ،الوقف عند طبعة دون أخرى

األمر نفسه كان في الفصل الرابـع مـع   و ،على آراء العلماء في حكم الوقف على تلك المواضع

 ت الوصـل اإلجبـاري   خصَّصت الحديث فيه عن موجباو ،كَْون الموجب وصالً ال وقفاً اختالف

تحدثت فيها عـن  وثمَّ جاءت نتائج البحث  ،تماماً كالفصل الثالث ،المحاذير المترتبة على تركهو

 1طـق (نسبة عالمات الوقف عنـد   ذّيلتها برسم بياني يبينو ،مات الوقفدراسة إحصائية لعال

أهم ما توّصـلت  يها فالخاتمة التي أجملتُ  ثمَّ كانت ،)طدت طدع(سبتها عند بالمقارنة بن) 2طق

  .وصيات التي حضرتني في ذلك المقامأهم التوإليه من نتائج 

جباريين في أربع طبعاٍت الوصل اإلومعجم مواضع الوقف (أردفتُ دراستي بملحق  معنَون بـو 

في أربـع طبعـات    ينالوصل اإلجباريوبحدِّ ذاته عملية إحصائية لمواضع الوقف وهو ،)مختلفة

، )ال(والوصل اإلجباري ، )م ( الوقف اإلجباري ة اإلحصاء باستقراء عالمةتّمت عمليو ،مختلفة

أدرجـتُ  و ،خـر يمنعه على اآلوكونه يوجب الوقف على موضع  ،) ∴  ∴( ووقف التعانق 

 أنَّ؛ ي لهـذا ما حدانو, َرْمز الطبعة التي أدرجت ذلك الموضع, بجانب كل آية فيها موضع َوقْف

سواها من عالمات الوقـوف   وأ ،اإلجباريين مات الوقف والوصلمواضع عال يظن أنَّهناك َمن 

كما كنت أعتقد ذلك قبـل   ،من طبعة ألخرىمواضعها القرآن الكريم هي واحدة، وال تختلف  في

  . بعضهملبيان ما قد يجهله ؛ مكن تفسيرهآثرت أن أوضح ذلك وأفسر ما أ الذ ؛الدراسة
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صرح لغة  ،نة في الصرح الشامخلي قد وضعتُ لبِأن أكون بعم -مخلصةً–في الختام أسأل اهللا و

بت السداد فبتوفيق مـن اهللا  فإن أُك قار ،الضاد على طريق مسيرتها الصاعدة الخالدة عبر الزمن

  .إليه أنبتوعليه توكلت  ،ما توفيقي إال باهللاوإن تكن األخرى فالخير أردت و ،عونو
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  أقساماًو الوقف والوصل تعريفاً: الفصل األول

  واصطالحا الوقف والوصل لغةً -المبحث األول

  الفرق بين الوقف والقطع والسكت-المبحث الثاني

  أقسام الوقف-المبحث الثالث

  ختباريالوقف اال -أوالً

  الوقف االنتظاري -ثانياً

  الوقف االضطراري-ثالثاً

  الوقف االختياري -رابعاً

  ختياريأقسام الوقف اال-المبحث الرابع

 الوقف اإلجباري -التام الوقف .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(دير بالباحث قبل الشروع في الحديث عن موضوع من الج

دون لـْبس   لكـل منهمـا   التامالمعنى  إدراك كي يتسنى للقارئ؛ اي لكليهماللّغوي واالصطالح

  .إبهاموأ

وفـي ذلـك يقـول     ،أي حبس الكالم والكف عن مواصلة الحديث ،2والمنع 1الحبس: لغة الوقف

       ،وقفت الشـيء أي حبسـته  : تقولو ،"3أي أقلعت ،عن األمر الذي كنت فيه أوقفتُ": الجوهري

فإذا كـان الزمـاً قلـت     ،وهذا ُمجاوِز ،ووقَفْت الكلمة وقْفاً ،تُ الدابةالَوقْف مصدر قولك وقَفْ" و

 ،ووقَف األرَض علـى المسـاكين  . وقَّفْتُه تَوقيفاً: وإذا وقَّفْت الرجَل على كلمة قلت. وقفَتْ ُوقوفاً

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

غيره يسـكَّن بـه   وُعود أ: والِميقَف والِميقاف" ،"7الموضع الذي تقف فيه حيث كان" : الموقفو 

  .كالهما عن اللحياني؛ 8غلَيان الِقدر كأّن غليانها ُيوقف بذلك

  : كقوله ،مفعوالنوالجزء الذي ه: والَموقُوف من َعروض َمشْطُور السَّريع والُمنَْسرِح

  َينَْضْحَن في حافاِتها باَألْبواْل                             

                                                 
/  9/359، )وقف( مادة , ـه1300دار صادر،: بيروت, مج15, لسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي 1

الموسوعة : األبياري، إبراهيم /274م، ص1978 مكتبة لبنان،: ، بيروتالتعريفات: الجرجاني، علي بن محمد: ينظر

  7/600م، 1984، مؤسسة سجل العرب، 2ط ,مج7, القرآنية
 ,مج6 ،)الفنونالمعروف بكشاف اصطالحات ( 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/ ها في سبيل اهللاأي جعلت: 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 سينية المصرية،المطبعة الح: ، 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 وهذه األشـياء   ،سمي بذلك ألن حركة آخره ُوِقفَت فسمي موقوفاً ،مفعوالن

  " 1المبنية على سكون األواخر موقوفاً

أي تُحبس حركتها وتَُسكَّن لكـي  " 2شية التي يلجئها الصائد إلى أن تقف حتى تصادوالوقيفة الوح"

  .تصاد بسهولة وُيسر

فإذا كنـت   ،الحْبس والسكونفكل ما أوردناه سابقاً يضعنا في فلك  ،وأّياً يكن من أمر تلك اللفظة

ك أال وكـذل  ،وحروفك فهذا يعني أن تحبس كلماتك ،وطُلب منك أن تقف في حديثك ،مثال تتكلم

ومنعهـا مـن    سـها وحْب ،حركات قـدميك  يؤدي إلى تسكين ،ترى أن وقوفك في أي مكان كان

وأمثلة  ،وتُشَل حركته ويوقَف تطلق على كل شيء يسكَّن) وقف(أقول بأن لفظة  من هنا ،راكالَح

ت وردفقـد   -فهما خير زاد يتزود بهما الباحث-ن الكريم واألحاديث النبويةالقرآ ذلك كثيرة في

وأما ورودها في القـرآن   ،في أكثر من موضع ن الكريم واألحاديث النبويةفي القرآ) وقف(مادة

 "وهم إنهـم مسـؤولونُفـوقِ ": ان فـي أربعـة مواضـع فـي قولـه تعـالى      فك

ِلُيسألوا لماذا ال ؛ لصراطعند ا احبُسوهموالحساب وقفوهم في موقف  أي )24: الصافات(

ترى إذ وولـ": وقوله تعالى ،3يفعلون في الحياة الدنيا  اآلن بعضهم بعضاً كما كانواينصر 

ُحبُِسوا علـى  وأ ،ُعرِّفُوَها"  أي  )27: األنعام( "... وا على النارفُ قِ وُ 

ــا ــه ،" 4َمتْنه ــالى وقول ــ": تع ــقِ ترى إذ وُ وول ــمُف ــى ربه   " ...وا عل

بسـهم  تَقفهـم المالئكـة وتح   " ومعنى ذلك أن هؤالء المشركين الظالمين )30: األنعام(

ى إذ الظـالمون تروول...": تعالى وقوله " . 5ويحكم فيهم بما أراد ،ليحاسبهم ربهم 

 هنـا تعنـي أن الظـالمين    )موقوفون(و )31: سبأ( "...موقوفون عند ربهم

                                                 
 6/375 ،كشاف اصطالحات الفنون: ينظرالتهانوي/  9/360, لسان العرب: ابن منظور 1
 8/601, الموسوعة القرآنية: إبراهيم, األبياري 2
: ينظر/  23-23/22, م1968, مطبعة االستقالل الكبرى: هرة، القا4ط ,مج3, التفسير الواضح: حجازي، محمد محمود 3

  8/4697م، 1985, دار السالم: ، القاهرة1ط, مج11 ,األساس في التفسير: حوى، سعيد
 3/1613، األساس في التفسير: حوى، سعيد 4
  7/48, التفسير الواضح: محمد محمود, حجازي 5
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وممنوعـون مـن التحـرك واالنفـالت      ،ليأخذ كٌل منهم جزاءهوقد وقفوا للحساب محبوسون 

  . 1والهروب من عذاب اهللا عز وجل

بـن  اعوف  النسائي عن رواهمنها ما  ،في أحاديث عدة افي األحاديث النبوية فقد كثر ورودهأما 

وذال يمر بآية عذاب إال وقف ": -السالموعليه الصالة -أن النبي ،مالك األشجعي أي قطـع   "2يتع

  .3وبعدها يواصل القراءة باهللا ليتعوذ وحَبسها قراءته

الشاعر عنترة قول ونح ،الشعر العربي كثيرٍ من ردت فيإلى أنها و ،غير أنه ال يفوتني اإلشارة

  : 4بن عمروا

  )الكاملالبحر (          6ألقِضي حاجةَ المتلَوِّمِ 5فوقفْتُ فيها ناقتي فكأنَّها         فََدٌن     

  )وقف( وهذا ما عّبر عنه بالفعل،َحبس ناقته وكفَّها عن الحركة حتى يقضي حاجته فتلحظ أنه

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

  )الطويل البحر (    وتََجمَّلوقوفاً بها َصْحبي َعليَّ َمِطيَُّهْم          َيقُولوَن ال تَْهلَك أسًى 

  .فَيأمر صاحبيه بالوقوف على أطالل األحبة ويكفّهما عن االستمرار في المسير

                                                 
  51- 22/50, التفسير الواضح: محمد محمود, حجازي  1
 ,)1140حديث رقم (, )74(الباب ، )كتاب التطبيق(، في النسائي سنن: ، أحمد بن شعيب بن عليأخرجه اإلمام النسائي 2

، )1016حديث رقم) (77(، الباب )كتاب االفتتاح(، وفي 1/182،هـ1421, جمعية الَمكنز اإلسالمي: القاهرة ,مج2

 ،م1978, المكتب اإلسالمي: بيروت ،2ط ,مج6, أحمد مسند :في بن محمد 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, مغواروفارسهم ال, 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، : حقيق، تجمهرة أشعار العرب في الجاهلية واإلسالم: القرشي، محمد بن أبي الخطاب، أبوزيد 6

 349دار نهضة مصر، ص: القاهرة
 115المصدر نفسه، ص 7
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ويترتب علـى ذلـك فوائـُد    . آنأداء القر كيفف عَرُي بهو ،فن جليل "وهف: اصطالحاًالوقف أما 

ويـؤَمن االحتـراُز عـن الوقـوع فـي       ،وبه تتبيَّن معاني اآليات .واستنباطات غزيرة ,كثيرة

والتي نص عليها العلمـاء   ،الكريم المحددة في القرآن مواضعتلك البالوقف على   ".1المشكالت

 بمواضـع محـددة   كذلك  واالبتداء  ،شوبها شائبةبصورة سليمة ال ت اآليات معانيء إلتمام القرا

  .اآليات تقصدهيختل المعنى الذي  لئال ُيحسن االبتداء بها

الوقف عبارة عن قطع الصـوت  ": بقوله إلى تعريف الوقف في ثنايا كتابه وقد أومأ ابن الجزري

 بمـا وموقوف عليه أالحرف ال على الكلمة زمنا ُيتَنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة إما بما يلي

فال  ،" 2ال يأتي في وسط الكلمةوأوساطها ويأتي في رؤوس اآلي و ...ال بنية اإلعراض ...قبله

َفسَـبِّْح ِبَحْمـِد َربِّـكَ (: قوله تعـالى  دون الهاء من )استغفر(على  ،يقف القارئ مثالً

صلة رسـماً  المت )إن( علىال و ،)3: النصر)(َواسَْتْغِفْرُه ِإنَُّه َآاَن َتوَّاباً 

ِإالَّ الَّـِذيَن آَمُنـوا َوَعِمُلـوا الصَّـاِلَحاتِ (: مـن قولـه تعـالى    )ال(ـب

  .في توضيح المعنى إلعطاء الكلمة حقَّها؛ )ال(بل َوَجب وصلها ب  )3: العصر)(...

وهذه السمة هـي التـي    ،من التنفس هفي ال بدَّ الوقفأنَّ  ،لحظ من النص السابق البن الجزرين

 لـذا ؛ اء التفريـق بيـنهم  ى بعض القّرفقد يصعب عل ،كام أخرى كالقطع والسكتعن أح تميزه

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

 ،ل الشيء بالشيء لم ينقطـع اتََّص: وسكون الصاد عدم االنقطاع يقال بالفتح: لغة وفه الوصلأما 

 والواصـلة مـن   ،خالف الفَْصلو ،الوصل ضدُّ الهِْجرانو ،لةًِصوَوَصلْت الشيء َوْصالً : يقالو

وِصـلة   ،مكان اتصال شيئين: والُوصلة ،التي تصل شَعرها بشعر آخر حتى يطولهي : النساء

 ،والَوْصل من وصل الثوب والخُـف  ،أي أن يصل أقاربه وال يهجرهم ،الرحم من َوَصل 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: ، قّدم لهراءات العشرالنشر في الق: ابن الجزري، محمد بن محمد الدمشقي 2

  190- 1/189، 2002, دار الكتب العلمية: ، بيروت2ط
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الواسعة وسميت وصيلة كأنها وصلت  هي األرض: والوصيلة ،ما يوصل من الحبل: والَموِصل

  .1الذي بعد الرَّوّيوه: وحرف الوصل ،بأرض أخرى لتصبح واسعة

اتحاد األشياء بعضها  ": يدلُّ علىوفه ،يضاد االنفصالوخالف الوقف  تلحظ مما سبق أنَّ الوصل

 ،نـاحيتين والرابط الذي يربط بين شـيئين أ وموضع الوصل هو ،"2ببعض كاتحاد طرفي الدائرة

منهـا   ،ورد ذكرها في القرآن الكريم في أكثر من موضع) وصل(أنَّ مادة  ،من الجدير بالذكرو

أي َوصَّـلْنا   " )51: القصـص..)( ولقد وصَّلنا َلُهُم الَقْولَ (: قوله تعالى

أكثرنا لهم القول موصوالً  "و "3لعلهم يعتبرون ،أقاصيص َمن مضى بعضها ببعضوذكَر األنبياء 

  ".4بعضه ببعض

إلتمام المعنى ؛ عضهالها ببوْص و " 5عطف بعض الجمل على البعض": هب فيقصد ،اصطالحاًما أ

  .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: ألبياري، إبراهيما 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  والسكت والقطع الفرق بين الوقف: المبحث الثاني

فقد يطلق على الوقف  ،وال يستطيع أن يميز ما يرمي إليه كل مصطلح ،يخلط بينها همبعضلعلَّ 

هذه العبارات جـرت عنـد كثيـر مـن     ": يقول ابن الجزري في ذلك ،ى القطع وقفاًعلوقطعاً 

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

  .2أبنتهو قطعت الشيء أي أزلته: قالُي ،إلزالةاُيقصد به : لغةً  فالقطع ،بعُدو

  .خالف الكالموأي ه ،3أي عملوالسير في الكالم أالكف واالمتناع عن : لغةً السكتب ُيقصدو

  . فقد ُسبق التعريف به لغةً واصطالحاً الوقفأما 

كاالنتهاء  فالقارئ به كالمعرض عـن  وفه ،قطع القراءة رأساً": فٌيقصد بالقطع ،أما اصطالحاً  

ـ وورد أوالقراءة والمنتقل منها إلى حالة أخرى سوى القراءة كالذي يقطع على حزب أ ... رعش

ألن رؤوس اآلي في نفسها  4الذي يستعاذ بعده للقراءة المستأنفة وال يكون إال على رأس آيةووه

   ". 5مقاطع

بنية مواصـلة   ...دون زمن الوقف عادةً من غير تنفسوقطع الصوت زمناً ه" : يقصد بالسكتو

  ."6القراءة 

  

                                                 
 1/188, العشرالنشر في القراءات : محمد بن محمد الدمشقي, ابن الجزري 1
مادة , 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(
 1/253، )سكت(مادة  ,المصدر نفسه 3
هي فواصل اآليات القرآنية، التي ينفصل عندها اللفظان أوالكالمان، ورأس كل آية في المصحف يوضع له : آليةرأس ا 4

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

  1/190المصدر نفسه، 6 
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  خالصة

فـالوقف ال يعنـي    ،نيَّة مواصلة القراءةالسكت يصحبهما وأنَّ الوقف  ،من الذكر السَّابقضح تَّي

بل ال بد بعـده مـن وصـل اآليـة      ،قطع القراءة رأساً على عقب  واالنصراف إلى شيء آخر

مـا   1 )معنويولفظي أ(في حال كان هناك ترابط  ،الموقوف عليها بما بعدها حتى يستقيم المعنى

قطع فيكون بانتهاء القراءة كليا واالشتغال أما ال ،وإال فاالبتداء بما ُيحسن االبتداء به ،بين اآليتين

  .دون النية إلى مواصلة القراءة ،بشيء آخر غيرها

فُيسكت على الكلمة زمناً قليالً أقل  ،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 ،عهم

آّال (: من قوله تعالى) بْل(على كلمة  ،أن يسكت القارئ سكتة قصيرة وبزمن يسير دون تنفس

, )14: المطففـين)(راَن على ُقُلوِبِهم مَّا آاُنوا َيْكِسـُبون سبلْ 

 ،بعد تمام اآلية بكلمـة وفي وسطها أوالوقف على رأس اآلية أفيكون  ،أما فيما يخص مواضعها

  .فال يكون إال على رأس اآليةأما القطع 

 لـذلك  ،تي قد تُلْبس القارئ بعض الشيءال ،والجوانب الخفية ،أهم الفروقات الجوهرية تلك هي

لما لها من ؛ فهم سديديقود إلى قراءة سليمة و تها واستيعابها حتماًمعرفو ،األخذ بها أولى وأجدرف

يـؤدي  وأ ،عرفة المواضع التي يقف فيهـا بم ،أثر في فهم اآليات وتدبر معانيها وأسرارها الخفية

قيمته منها  فلكل حكمٍ ،آخرتلك التي يقطع فيها قراءته لينصرف إلى عملٍ  وأ ،قصيرةفيها سكتة 

   .القراءوإلّا لََما كان لها وجود في تصانيف العلماء و ،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) قفالو(مصطلح يرتبط 

فحيثما يتم الوقف يتعـين االبتـداء، ولـم     علمين متالزمين مترابطين، لكونهما؛ )االبتداء(بعلم 

كد أعثر علـى  فلم َأ ،ربطه بمصطلح الوصلوأ الوقف منفرداً لحديث عنتتطرق تلك المؤلفات ل

فأمر حتمي أن يأتي بعـد الوقـف    ،وال غرابة في ذلك ،هب البتداء لصيقٌإال وا موضوع الوقف

  .بعد السكون حركةوابتداء 

) الوصـل اإلجبـاري  (وبشكل عام أ )الوصل( أنَّ الباحثة لم تعثر على مصطلح ،أضف إلى ذلك

في الكتب والتصانيف القديمة التي تحـدثت   ،أقسامهوه أأيَّ إشارة لتعريف جدولم تَ ،بشكل خاص

 ولعـلَّ ؛ الّلهم إال في شذرات بسـيطة  ،كتب التفسيروأ في القرآن الكريم) وقف واالبتداءال(ن ع

الممنـوع  (أو) الحسن( الوقفوهو ،سّموه تحت مسمًى آخر السبب في ذلك راجع إلى أنَّ العلماء

لـيس  و ،إال في كتـب البالغـة والمعـاني    )الوصل( ولم يرد هذا المصطلح بَعينه 1 )القبيحاوأ

مصـطلح   إن لـم يظهـر  ال غرابـة   لذلك ؛مصطلح المقصود بَعينه بيانه في هذه الدراسةالوه

  .من أقسام الوقف بمسمًى آخر ألنه قسٌم ؛القراءوفي حديث العلماء ) الوصل(

إال ما  ،آخر من الوقوف لم تتطرق له كتب القدماء بنصه الصريح هناك نوعاًأضف إلى ذلك أنَّ 

 ،التعانقوما ُيسمى بوقف المراقبة أوبقية أنواع الوقف األخرى وهلم تسهب الحديث عنه كو ،ندر

 ،وصـلته وثيقـة   ،2إذا وقف على هذا الموضع ال يوقف على اآلخر: فكانوا يشيرون إليه بقولهم

                                                 
عبد الرحيم الطرهوني، : ، تحقيقإيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز وجل: األنباري، محمد بن القاسم، أبوبكر 1

 1/181, اءات العشرالنشر في القر: 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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فرعاً مستقالً عن فـروع الوقـف    قد أردفته الباحثةو ،)نالوقف والوصل اإلجباريي(بموضوعي 

   .األخرى

واإلشارة إلى أهميـة األخـذ بهـا عنـد     ،من الحديث عن أقسام الوقف وفروعهفال ُبدَّ لنا  ،بعُدو

وفـيض بيانـه    ،في قراءتـه  لما لها من أثر واضح وملموس؛ يمالشروع في تالوة القرآن الكر

  .ومعانيه

  : 1هي ،إلى أربعة أقسام رئيسة والعلماء الوقف عند القراء ينقسم

  : )بالباء الموحدة(الوقف االختباري: أوال 

أن يقف القارئ على كلمة ليست مكانا للوقف بقصد اختبار المعلم لتلميذه في حكم الكلمة من ووه 

هـذا يتعلـق   كـل  و- ؟الهاءوقف عليها بالتاء المربوطة أهل يوحذف أوإثبات أووصل أوقطع أ

ألنـه قـد    ؛تعليمه كيفية الوقوف على الكلمة إذا اضطر إلى ذلـك  وأ -للكلمة  بالرسم العثماني

  .عليها أثناء القراءة فال يدري كيف يقف ما إلى الوقف على كلمة يضطر

َأْيَنَمـا َتُكوُنـوْا  (: من قولـه تعـالى  ) أينما( الوقف على ،ومن أمثلة هذا الوقف

 ، كيفية الوقوف عليها،هطالبلم كي يختبر المع, )78: النساء) (ُيْدِرآكُُّم اْلَمْوتُ 

) أين(ى آخر الكلمة لكون، أم يقف عل)ما(طعها عن ويق) أين(هل يبتعد عن الصواب ويقف على 

  .ومتصلة رسماً بها )ما(موصولة بـ

 ،وقف تعليمي اختباري ُيقصد لذاته وأنَّ هذا النوع من الوقف ه: هابنتيجة مفاُد مما سبق نخلص

  .فيما يتعلق برسم الكلمة الموقوف عليها ،جيء به بهدف اختبار الطالب وتعليمه الصواب

  : قف االنتظاريالو: ثانيا

                                                 
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، صم التجويدالوسيط في أحكا: منصور

 401ص م،2002, المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية/ط
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ليعطـف عليهـا   ؛ القرآنية التي قرئت بأكثر من وجـه أن يقف القارئ على الكلمة : يقصد بهو

ألن المعلم ينتظر طالبه ؛ وسمي انتظاريا ،استيعابهاووبيان ما فيها من اختالف القراءات  ،غيرها

لقراءات بـاختالف  فالغاية منه توفير الوقت عند عرض ا ،لإلتيان باألوجه التي قرئت بها الكلمة

  .هذه الوقفة القصيرة لعرض مختلف القراءات تُسمى وقفاً انتظارياًو, الروايات

ِإالَّ َأن َتْأِتَيُهْم سُنَُّة اْألَوَِّلـيَن  {: من قوله تعالى) قبال(قرأت  ،ومن أمثلة ذلك 

  }َيْأِتَيُهُم اْلَعَذاُب ُقُبالً وأَ 

فالقـارئ   ،بما أن هذه الكلمة فيها اختالف قـراءات و ،1فتح الباءوبكسرها و ،الباءوف بضم القا

وهكذا دواليك  ،)ِقَبال(ليأتي بالوجه الثاني قصيراً ثم يقف وقفاً انتظارياً ،)قُُبال(يأتي بالوجه األول 

ا الوقف يأخذ مدة قصيرة مـن  هذأنَّ  -هنا–ينبغي التنويه و ،لكل آية فيها تعدد ألوجه القراءات

  .عرض القراءات باختالف الروايات كي يتسنى للقارئ؛ الوقت

  : 2الوقف االضطراري: ثالثا

الوقف على كلمة ليست محالً للوقف غالبا بسبب ضرورة ألجأت القـارئ للوقـف كضـيق    ووه

التـي   ،غير ذلك مـن الضـرورات  ونسيان أولغلبة بكاء أ؛ عجز عن القراءةوالعطاس أوالنفس أ

ال تمكنه من وصـل الكلمـات بعضـها    و ،هتضطره إلى الوقوف على ما ال يصلح الوقوف علي

 ،على الشرط دون جوابه وأ ،المبتدأ دون خبرهوأ ،على الفعل دون فاعله مثالًكالوقوف  ،ببعض

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

أولئـك جـزاؤهم (: من قوله تعالى) عليهم( الوقوف اضطراراً على كلمة, ومثال ذلك

:  آل عمران)( أّن عليهم لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين

جة إلى كالم أال ترى أنها بحا ،خبرهاولفصله بين اسم إنَّ ؛ لم يتم عندها أن المعنىفتلحظ  ،)87

                                                 
, 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: مد بن محمد الدمشقيمح, ابن الجزري 2
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يستقيم ل؛ ا بما بعدهاال ُبدَّ من وصلهلذلك   ,  ها ال ُيعطي معنًى مفيداً تاّماًوأن الوقف علي ،ُيتَّممها

  .وتتَّزن المعاني الكالم

  )بالياء المثناة التحتية( 1الوقف االختياري: رابعا

 وفه ،أن يقف القارئ على الكلمة القرآنية باختياره وبمحض إرادته ودون ضرورة تلجئه إلى ذلك

 لمالحظة معنى اآليات وارتبـاط الجمـل  ؛ ذاته من غير عروض سبب من األسبابيقصد لوقف 

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

بط عالمـات  ضو ،في تالوة القرآن الكريم المراد بالوقف عند إطالقهووهذا القسم ه ،عن سؤال

ف وأكثر من أنواع الوق ،في نفوس القراء وتذوقا وأهمية مكاناًحتلَّ لذلك ا؛ ف في المصاحفالوق

  .وكاف وحسن وقبيح والزم لتعلق أحكام الوقف به من تام؛ سابقة الذكرال

هذا ال يسوغ له الوقـوف  لكنَّ و ،باختياره ألن القارئ يقف على الكلمة القرآنية؛ وُسمي اختيارياً

وعدم اخـتالط   ،مثالً ولكن يقف ضمن اعتبارات معينة كاكتمال معنى اآلية ، شاء على أّي كلمٍة

  .)قبل الكلمة الموقوف عليها وبعد الموقوف عليها( ارتينالمعنى بين العب

المقصود بيانه فـي  وه ،ما يتفرع عنه من أقسامو ،من الجدير بالذكر أنَّ هذا النوع من الوقفو 

   .الوصل اإلجباري يندرجان تحت أقسامهوألنَّ الوقف اإلجباري ؛ دراستي هذه

في تحديـد   العلماءف اختل ،هذا الوقف لكونه اختيارياً أنَّأن نبّين لك  ،نا بعد الذي أسلفنا إليكيهمُّ

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 ،اآليس هم من جعله على رؤوومن ،األنفاس

 ،مبنية على معرفة معاني اآليـات وتفسـيرها   معرفة الوقفبل إنَّ  ،2كان األغلب في أواخرها 

 ،3النحوية والصرفية والبالغية ومختلف علومها ،أصولهاومام باللغة العربية األم وفروعها واإلل

                                                 
  1/178, المصدر نفسه 1
      ومعه التبيان في آداب حملة القرآن لإلمام  منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني، أحمد بن محمد 2

  16، صم1983, دار المصحف: دمشق النووي،   
   142ص م،2004, الدار المصرية السعودية: القاهرة علم التجويد، تبصرة المريد في: أبوسليمان، صابر حسن 3
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هذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أنَّ عالمات الوقف في القـرآن الكـريم هـي عالمـات     و

  .لآلية تفسيرهووضعها كٌل منهم حسب تذوقه  ،بحتة اجتهادية

كالمنازل التي ينزل فيها  ،التي يقف عليها تلك المواطنو ،كالمسافر حسبك أن تعرف أنَّ القارئو

للتسـهيل علـى   ؛ كان ال بدَّ منهـا الوقف  طنمواهي كذلك و ،ليأخذ قسطاً من الراحة؛ المسافر

 ،قـرآن الكـريم  الائدة المرجوة من قراءة تذهب الفلئال ؛ الراحة منيسيراً إعطائه قسطاً والقارئ 

ا رأينا تلك اآليات التـي تحـث   َملَ ،وإن لم تكن كذلك ،لتّفكر والتأني في القراءةتعتمد على االتي 

 مواضعوتختلف  ، يتم إال باتِّباع عالمات الوقفهذا الترتيل الو ،على الترتيل والتأني في القراءة

اختالف تلك المنـازل فمنهـا   قبيحة كوحسنة أوالزمة أومن حيث كونها تامة أ الوقف بين القراء

التفكر فـي آياتـه   ورآن من تدبر معانيه لقارئ الق ال بدَّلذا ؛ 1ومنها اليابس الخصب ومنها القفر

من تلك التي  ،صحيح معنًىه من تؤدي بما ،طن التي يجوز فيها الوقفلمعرفة الموا؛ رويةوبتأنٍ 

  .لما تؤديه من لَبس في فهم المعنى؛ وز فيها الوقفال يج

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
, 1ط ،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 

اجتهد العلماء في بيان مواضعه واختلفوا  ،اجتهادٌي الوقف االختياري وقفٌمن الجدير بالذكر أنَّ 

 ،في ذلـك  هموَمرجع ،وظهوره في تحقيق المعنى كٌل حسب اختالف تذوقه ،وأنواعه في أقسامه

 ،الجملة التي تليهـا مباشـرةً  و ،الكلمة الموقوف عليهاتسبق هم إلى الجملة التي نظرِتيرجع إلى 

أي تعلُّق الجملتـين ببعضـهما   ( الروابط اللفظية : نشأ ثالثة روابط بين الجملتينوبهذه النظرة ت

 ،والمعنى الخاص لكل جملة ،)كأن تكون الجملة بعد الكلمة الموقوف عليها صفة لما قبلها ،نحوياً

وبحسب وجود أّي من هذه الروابط بين  ،)أي الموضوع(  حوله اآليات والسياق العام الذي تدور

مثالً يلعب ) الموضوع(فالسياق العام  ،يكون تحديد نوع الوقف وحكمه ،وجودها كلهاوأ ،الجملتين

فبانتهاء الموضوع يصل القارئ إلى غايته في فهم معنى  ،اآليات القرآنية دوراً هاماً أثناء عرض

وهذا ما يطلق  ،نوع الوقف وحكمهدَ تحدَّهنا قد  وبتمام المعنى ،اكون المعنى تاّماآلية القرآنية وي

أما إذا كانت كٌل من الجملتـين   ،أما إذا كان السياق واحداً فهذا الوقف الكافي ،عليه بالوقف التام

 وهـذا مـا   ،1الوقف القبـيح وفهذا ه ،ال يتم المعنى دون وصلهما ببعضو ،محتاجةً إلى اآلخرى

  .القادمة القليلة ه  في الصفحاتحسنوض

فقـد اختلفـت تلـك     ،الوقف حسب تذوقهم للمعنى وارتباطه في اآلية واالعلماء قد قسم وبما أن

اصطلح األئمة على أن ألنواع الوقـف واالبتـداء   " : يقول السيوطي،عند كل باحث فيهاألقسام 

                                                 
  142، صتبصرة المريد في علم التجويد: صابر حسن, أبوسليمان 1
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جعفر  وأما أب ،2 تام وحسن وقبيح :عند ابن األنباري ثالثة أقساموفه ،" 1أسماء واختلفوا في ذلك

الكافي والحسن والصـالح والجيـد   والتام : فأنواع الوقف عنده ،النحاس فزاد عليها أنواعاً أخرى

  .3والبيان والتبيين والمفهوم والقبيح

األتم والكافي واألكفى والحسن واألحسن والصالح واألصلح والقبيح واألشموني بالتام قسمها ُيو

من ناحية المعنى         ابما قبله ما بعد الكلمة الموقوف عليهاسمها حسب تعلق وقد ق ،واألقبح

وأشرت إلى مراتبه بتام وأتم وكاف وأكفى وحسن وأحسن وصالح وأصلح  ": فيقول ،اإلعرابو

وقبيح وأقبح فالكافي والحسن يتقاربان والتام فوقهما والصالح دونهما في الرتبة فأعالها األتم ثم 

  ."4حسن ثم األصلح ويعبر عنه بالجائزاأل األكفى ثم

 ،5والحسن والنـاقص  ،والكافي ،والتام ،الكامل: الوقف عند القسطالني على خمس مراتب كانو

وأضاف إليها قسما هاماً من أقسـام الوقـف أال    ،أما السجاوندي فقد اختلفت مراتب الوقف عنده

  .6خص ضرورة المروالمجوز لوجه يذكرها بالالزم والمطلق والجائز وو ،الوقف الالزمووه

إذ لـم   ،السجاوندي اختلف في تقسيمه للوقف عن بقية العلمـاء نَّ إ: أستطيع بذلك أن أقوللعلّي 

لثنايـا مؤلفـات العلمـاء     معُّنيفمن خالل ت ،إال عنده) اإلجباري(لوقف الالزم يظهر مصطلح ا

بذلك يكون أول ووه ،إال عندهه بعينجد هذا المصطلح لم أ ،فيما يخصُّ موضوع الوقف 7القدامى

  ._اهللا تعالى أعلمو- من أطلق مصطلح الوقف الالزم كعالمة وقف في ضبط المصاحف الشريفة

                                                 
المكتبة : بيروت، بالهامش إعجاز القرآنو االتقان في علوم القرآن: بن أبي بكر د الرحمنجالل الدين عب، السيوطي 1

  1/83 ،م1973 الثقافية،
 102، صإيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز وجل: األنباري، محمد بن القاسم 2
م، 2002, دار الكتب العلمية: بيروت، 1أحمد المزيدي، ط: ، تحقيقالقطع واالئتناف: أبو جعفر, النحاس، أحمد بن محمد 3

  11ص
  16، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: أحمد بن محمد, األشموني 4
: القاهرة ،عامرالسَّيد وعبد الصبور شاهين: تحقيق, مج4, لطائف اإلشارات لفنون القراءات: القسطالني، أحمد بن محمد 5

 1/264م، 1972, التراث لجنة إحياء- المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية/ ط
  31، صالوقف واالبتداء: السجاوندي، محمد بن طيفور 6
  31، صالوقف واالبتداء: السجاوندي /5، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني: ينظر 7
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 ،من ذكر أنواع الوقف مذاهب شتى فإن ما ذهب إليه العلماء وما تفنَّنوا فيه ،ومهما يكن من أمر

فـي   )1ُمشَـاحَّة (وال  ،لحاتوإن اختلفت المسميات والمصط ،ترجع كلها إلى أصلٍ ومنبع واحد

ورقـة   ،وبديع سـحرها  ،فالذي نرقُبه منها قراءة لطيفةً وديعة ومتفكرة في أسرار بالغته ،2ذلك

  . وإعجاز آياته ومبانيه ،بيانه

إلى أن تقـدير   ،رحمهما اهللا ،صاحب أبي حنيفة ،يوسفووقد ذهب القاضي أب": القسطالني يقول

 يه ومعتمُدّمَسوُم ،بدعةٌ -ة بذلكوتسميتَ ،الكافي والحسن والقبيحالموقوف عليه في القرآن بالتام و

وبعضه قرآن معجز  ،كله كالقطعة الواحدةوهو ،ألن القرآن معجز: قال ،على نحوه مبتدٌع الوقِف

  ."3ه تامٌّ حسٌنكما أن كل ،حسٌن تامٌّ

فض أمـاكن  يـر بـل   ،يرفض فكرة تقسيم الوقف -هنا–أن القاضي أبا يوسف  ،تلحظُ ممَّا سبق

إذا لم يتم الوقف على  وال يتأثر المعنى ،كالقطعة الواحدةبدعوى أنه  ،وقوف في القرآن الكريمال

قارئ عـن االسـتمتاع بالتـذوق الجمـالي     ال ويبعد ،كالمه هذا يجانب الصوابو ،موضع معين

ـ     ،أحكامهوالمعجز بتالوته  ،ألسلوب القرآن الكريم        اف أسـراره  ويبعـده عـن الغـوص باكتش

في لتدبر لمواضع  ال بل هي ،لح القراء على وضعهاف هي مواضع اصطفمواضع الوق ،خفاياهو

ذهب الجمال  ،سرداً سريعاً دون توقففإذا سردت  ،ا رويداً رويداًمعاني اآليات والتفكر بإعجازه

لهـذه   فال معنـى  ،توقفْكلمة واحدة وتَ تَوكذلك إذا قرأ ،الفني والتناغم الموسيقي بين فواصلها

(  :من قولـه تعـالى  ) الحمد(  ف مثالً على لفظكالوقو. الكلمة وليست من اإلعجاز في شيء

 ،عليها لم يعط معنًى مفيداً ففالوق ،)2: الفاتحة)(الحمد هللا رب العالمين

الحمد هللا رب (فهي تحتاج إلى خبر يخبر أن الحمد لمن؟  !؟وكيف ذلك والجملة غير تامة 

  .)العالمين

                                                 
دار : القاهرة, 2ط, المعجم الوسيط: إبراهيم وآخرون, مصطفى: ينظر/ ال مجادلة فيما تعارفوا عليه: ال مشاحة 1

  499ص, )شحَّ(مادة  ،م1972, المعارف
 30، صالوقف واالبتداء: السجاوندي، محمد بن طيفور 2
منار الهدى في بيان الوقف : األشموني: ينظر/  1/250, لطائف اإلشارات لفنون القراءات: القسطالني، أحمد بن محمد 3

  14، صواالبتدا
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ومعلالً ما ذهب إليه العلماء من تقسيم الوقف إلى عدة  ،طالني في رده على أبي يوسفيقول القس

وأجيب بأن األمر ليس كما زعم ألن الكلمة الواحدة ليست من اإلعجاز في شيء وإنمـا  " : أقسام

إن بعضه (: وأما قوله ،وليس ذلك في بعض الكلمات ،والنظم الغريب ،المعجز الرصف العجيب

ووقف، فليس بوقـف  ) إذا جاء(  ألنه إذا قال القارئ ؛فغير ُمسلّم) أن كله تام حسنتام حسن كما 

موجود في كالم البشر، فإذا وغير ذلك مما هوإذا جاء فالن أ: تام، بل يحتمل أن يكون أراد القائل

  ".1ظم وامتاز ظهر ما فيه من اإلعجازاجتمع وانت

التي وردت في معظم كتـب  و -سردناها آنفاً التي -االختياري أقسام الوقفالمشهور من ف ،بعدو

إلّـا أنَّ الباحثـة    ،2والقبـيح  ،والحسن ،والكافي, الالزم-التام: هياختارها أكثر القراءو, التجويد

سنوّضح السبب في مقامه عند الكالم و ،)الوصل اإلجباري( تحت مسّمى) القبيحوالحسن (أردفت 

  : سنتطرق لكل نوع بالتفصيلو ،عليه

  : التامالوقف -1

وأكثر ما يكـون فـي    ،3ال معنىووليس متعلقاً بما بعده ال لفظاً  ،الوقف على كالم تّم معناهوه 

  .4رؤوس اآليات، وعند انتهاء القصص

                                                 
  14ص, المصدر نفسه 1
منار الهدى في بيان الوقف : األشموني: ينظر/  1/350, البرهان في علوم القرآن: الزركشي، محمد بن عبد اهللا 2

  16، صاالبتداو

، تعلق ما بعد الكلمة الموقوف عليها بما قبلها من ناحية اإلعراب، كالوقف على الفعل دون فاعله : ويقصد بالتعلق اللفظي 3

  .اختلَّ المعنى الواحدة، بين متعلقات الجملة فإذا فُصل مثالً ،وللتعلق اللفظي تأثيٌر كبير في المعنى

كاإلخبار عن حـال المسـلمين   ا بما قبلها من ناحية المعنى فقط، تعلق ما بعد الكلمة الموقوف عليهوفه :أما التعلق المعنوي

/ كالصفة والموصوف والمضاف والمضـاف إليـه   ,، دون شيء من تعلقات اإلعرابتمام قصة معينةوحال الكافرين، أوأ

 167، صنهاية القول المفيد في علم التجويد: مكي نصر: نظري
نهاية القول المفيد في علم : نصر مكي / 351-1/350, البرهان في علوم القرآن: الزركشي، محمد بن عبد اهللا 4

 168، صالتجويد
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لعدم ؛ دون إشكال االبتداء بما بعدهوما ُيحسن الوقف عليه وهو ،معناهولتمام لفظه  ؛ُسمي تاماًو

: من قوله تعالى) المفلحون(الوقف على  :مثال ذلكو ،1معنًىلفظاً وتعلق ما قبله بما بعده 

( : واالبتداء بقوله تعالى ، )5: البقرة) (المفلحون هم   وأولئك(

ليس بخاٍف عليك أنَّ اآلية و         ،)6: البقرة.) (..إن الذين آفروا

ن مآل حدثت عتتتحدث عن أحوال المؤمنين ومصيرهم في الحياة اآلخرة، واآلية الثانية ت األولى

) المفلحون( كلمةلذلك فالوقف على ؛ المنافقين، فشتان ما بين المؤمنين والكافرينوالكافرين 

هي تمام لآليات التي تتحدث ) المفلحون(  وال معنى، فكلمة لفظاًلم يتعلق بما بعده  ،وقف تاموه

  .عن المؤمنين، وما بعدها استئناف للحديث عن أحوال الكفار، فال رابط بينهما

أن ما ُروي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيـه   ،من السنة النبوية دليل على مشروعيتهوال

قـال  ف، "اقرأ القـرآن علـى حـرف   " : قالصلى اهللا عليه وسلم ف أتى النبي جبريل عليه السالم

ـ  م آيختُكاف شاف ما لم تَ ف، كلّهاأحُر سبعةَ غَلَحتى َب "اْستَزِْدُه ": ميكائيُل ة، ة عذاب بآيـة رحم

   " 2بآية عذاب آية رحمةوأ

فهذا تعليم التام من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  ": لحديثالداني معلقاً على هذا اوعمروقال أب

ع على اآلية التي فيها ذكر النـار  طَقْإذ ظاهره دال على أنه ينبغي أن ُي ،عن جبريل عليه السالم

ع على اآلية طَقْأن ُي َيلَزُم وكذلك .جنة والثوابإذا كان بعدها ذكر ال ،ما بعدهافصل موتُ ،والعقاب

 وذلـك  ،النار والعقاب إذا كان بعدها ذكُر أيضاً ما بعدهافصل موتُ ،التي فيها ذكر الجنة والثواب

هنـا   3)فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون(  :قوله عز وجل ونح

                                                 
 16، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: أحمد بن محمد, األشموني 1
أنزل القرآن على سبعة (باب ) فضائل القرآنكتاب (  ، أخرجه فيصحيح البخاري: عيل، محمد بن إسماالبخاري 2

 ،صحيح مسلم: ، مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوريمسلموأخرجه  ،6/122م، 1991, ، دار الفكر1ط, مج5 ،)أحرف

, هـ1421, إلسالميجمعية المكنز ا: ، القاهرةمج2, )1939(حديث ) 48(باب) وقصرها صالة المسافرين كتاب( في

1/321  
 81: البقرة 3
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والـذين آمنـوا وعملـوا ( : ولـه وال يجـوز أن يوصـل ذلـك بق    ,الوقف

  ".2ُيقطَع على ذلك، وتختم به اآلية  و 1)لصالحاتا

إعـراب  وقراءة وقد يكون غير تام على تفسـير أ وإعراب أووقد يكون الوقف تاما على تفسير أ

قد أرجـأت الحـديث   و ،3قراءة أخرى، فنوع الوقف وحكمه يختلف باختالف القراءة والتفسيروأ

   .حكمهونوع الوقف  أثرها في بيانوعنها إلى حين الكالم على القراءات 

مـا ُيسـمى   ووه ،وقفٌ آخر يلحقُ بهو ،الوقف التام يرتبط بهالتنويه بأنَّ  -هنا–لعلَّ من المفيد و

مـاذا دار فـي     فلنـرَ  ،يندرج تحت عنوانه في كثير من األحيانو ،)اإلجباري( 4الالزمبالوقف 

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

  : )اإلجباري(الوقف الالزم -

فبعضـهم يسـميه    ،آلخـر  باحٍثنَّ الوقف الالزم اختلفت تسميته من إ: يمكنني القول ،بادَئ َبدٍء

ى اعتبار أنه فـرع مـن   عل ،6)بيان التاموالالزم التام أ(  وبعضهم اآلخر يسميه ،5)وقف البيان(

عنـد  ووه ،7ال بل إن بعضهم عبَّروا عنه بالوقف التـام  ،فكان لصيقاً له في التسمية ،الوقف التام

عبَّر عنه بعضـهم  و" : هذا ما أومأ إليه ابن الجزري بقولهو ،8)الوقف الواجب(بـالبعض اآلخر 

  .)10الوقف الالزم(أما السجاوندي فقد سماه بـ ،" 9بالواجب

                                                 
 82: البقرة 1
 132، صالمكتفى في الوقف واالبتدا: الداني، عثمان بن سعيد 2
منار الهدى في بيان الوقف : األشموني :ينظر / 1/179, النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد, ابن الجزري 3

  17، صواالبتدا
 308، صم التجويدالوسيط في أحكا: منصور، محمد خالد 4
  16، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: أحمد بن محمد, األشموني 5
رمادي : ، المملكة العربية السعودية1ط النبع الريان في تجويد كالم الرحمن،: آل مطر، محمد محمد بحور، أبوالهيثم 6

 210م، ص1997, للنشر
  1/178, عشرالنشر في القراءات ال: محمد بن محمد, لجزريابن ا 7
  1/354, البرهان في علوم القرآن: الزركشي، محمد بن عبد اهللا 8
  1/183, النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد, لجزريابن ا 9

 104، صالوقف واالبتداء: السجاوندي، محمد بن طيفور 10
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) الوقف اإلجبـاري ( اسم عليه المصطلح الذي أطلقتُوالوقف الالزم هفإنَّ  ،جديٌر بالذكرومما هو

وتصب  ،إن اختلفت المسميات والمصطلحات فكلها تدور في فلك واحدوال غَرو ،في دراستي هذه

نـه  ومن سماه الالزم فأل ،فمن سماه بالواجب فألنه يوجب القارئ على الوقوف ،من َمنبع واحد

ـ  فألنـه يبـين  ) البيـان (وأما تسميته بـ ، ُيشَنّع الكالم المحكيئالل؛ ه الوقفأيضاً يلزم ى المعن

   .هايلإعلى الكلمة المشار  إذا تم الوقف ،بشكلٍ قاطع المقصود والمراد

وشُـنِّع معنـى    ،ُوصل طرفاه غُيِّر المـرام  وما ل" وه: )اإلجباري( بالوقف الالزمفيقصُد  ،بعُدو

آخـر  ى معن تألوهم؛ ابما بعده تصلُو وعندها، ول الوقف على كلمة تمَّ المعنىوأي ه " 1الكالم

  . المرادغير 

بوضع ميم صغيرة مقطوعة اآلخر فوق الكلمـة   ،حالياً ويرمز له في ضبط المصاحف المتداولة

ذلك نقالً عن السجاوندي الـذي رمـز لـه بهـذا     و ،)ميسمعون( المراد الوقوف عليها هكذا

  .الرمز ذاته الذي رمزت به للوقف اإلجباري في هذه الدراسةووه ،2الحرف

    اللزوم وقيل الوجوب، وليس المراد الوجوب الشرعي بل الوجـوب الصـناعي  " ووأما حكمه فه

ليس معناه الواجب عند الفقهاء يعاقب على تركه كمـا تـوهم   " أي  ،" 3)أي في صنعة القراء( 

وآثٌم  ،عز وجلأمر من اهللا وواجب  والوجوب الشرعي هفليس بخاٍف عليك أنَّ  ،" 4بعض الناس

فـق العلمـاء علـى وجوبـه     ذلك الواجب الذي اتَّ والوجوب الصناعي فهأما  ،كّل من تركه وه

إذا أدى وصلها بما بعدها إلى فسـاٍد   ،في الوقف على الكلمة القرآنية ولزومه وضرورة األخذ به

 لُيـزيِّن  جدر األخذ بها إن كان األو ،ال يأثم القارئ بتركه إال إذا كان عامداً متعمداًو ،في المعنى

فهماً َينمُّ عن حسن اسـتخدامه لتلـك    ،وتذوقه السديد في فهم معاني اآليات ،رطيبةبها تالوته ال

  .العالمات

 ،فرٌع لـه  التام ذاته أموهل هو ،عن الفرق بين الوقف التام والوقف اإلجباري: لسائل أن يسألو

  ؟ُيؤدِّيان الغرض نفسه هلو

                                                 
  105، صالوقف واالبتداء: محمد بن طيفور, السجاوندي 1
  124المصدر نفسه، ص 2
  1/178، المرشد في علم التجويد: باوي، زيدان محمودالعقر 3
  1/183, النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد, لجزريابن ا 4
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 الكـالم و ام يكون بتمام المعنـى فالت ،الوقف التامأنَّ الوقف اإلجباري يختلف عن  ،جواب ذلكو

بل يجوز وصلها بما  ،ال يتغيَّر المعنى غالباً ،إذا وصلت جملته الموقوف عليها بما بعدهاو ،عنده

يغيِّـر   ،بما بعدهولكن إذا ُوصل  ،أيضاً يكون بتمام المعنى عنده وهاإلجباري ف أما الوقف ،بعدها

 ،لذلك ُيمنع فيه الوصل بما بعـده ؛  في فهم معناهاإشكاالًوأفساداً  ُيحدث ربماو ،مرام اآلية غالباً

  .أن يردفوه فرعاً للوقف التامِل ،الذي دفع العلماءوأنَّ اتِّفاقهما في تمام المعنى هويبدو

إّن العـزة هللا  موال يحزنك قـوُلُهم( : قوله تعالىليتَّضح لك هذا الفرق نأخذ و

ألنها تتحدث عن قول ) قولهم(ف على م الوقَزلُْي ،ففي هذه اآلية ،)65: يونس) (جميعا

، لـذلك  أنفمستكالم وهو ،كالم اهللا عز وجلوه بعدها )إّن العزة هللا جميعا( : قولهو ،المشركين

إّن ( : بقولـه ) قـولهم (وصل  تمَّ ووجب الفصل بين كالمه جل وعال وكالم أولئك المشركين، فل

مـن مقـول   ) إّن العـزة هللا جميعـا  (  المعنى، وأصبحتفهم في  ٌسدث لْبَحلَ ،)هللا جميعاالعزة 

لوال اجتهادات العلماء في وضع هـذه العالمـات فـي أماكنهـا      إذن  -والعياذ باهللا-المشركين 

فلربما َصُعب األمر على القارئ في التوصل إلى ما تؤديه اآليات من معـانٍ بالغيـة    ،المناسبة

  .م على موجبات الوقف اإلجباريعند الكال ،في محله بالتفصيل هذا وسأوضح . ودالالت جمالّية

  : الوقف الكافي -2

 فالكتفائـه وأما تسـميته بالكـافي    ،تعلق بما بعده معنى ال لفظاًو، تم معناهالوقف على كالم وه

في  هتعلقوإن كان  ،قه بها من جهة اإلعرابلعدم تعل؛ استغناء ما بعده عنهواستغنائه عما بعده و

  .1المعنى

قال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن ابن مسعود قالالسنة النبوية  ى مشروعيته منوالدليل عل

" إني أحب أن أسمعه مـن غيـري  " : عليك ُأنزل؟ فقالوأأقرأ عليك : فقلتُ). اقْرأ علّي" (: وسلم

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

  143، صواالبتدا
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جئنا بك على هؤالء وفكيف إذا جِئنا من كل أمة بشهيد (  فافتتحت سورة النساء، فلما بلَغْتُ: قال

  ".2اه تذرفان ُدموعاً، فقال لي حسبك فرأيتُه وعين: قال 1)شهيداً

كاف ولـيس بتـام، ألن   ) شهيداً(أال ترى أن القطع على قوله  ": معلقاً على الحديث يقول الداني

فما بعده متعلـق بمـا قبلـه،    ) 3يومئٍذ يود الذين كفروا(  فكيف يكون حالهم إذا كان هذا: المعنى

في اآلية الثانية وقد أمر النبي صلى اهللا  وألنه انقضاء القصة وه )4وال يكتمون اهللا حديثاً( والتمام

أن يقطع عليه دونه، مع تقارب ما بينهما، فدّل ذلك داللـة واضـحة علـى     5عليه وسلم عبد اهللا

 ".6القطع على الكافي ووجوب استعماله جواز 

 

  الوصل اإلجباري-3

ألنَّ الوقف عليها إمـا أْن ُيوقـع فـي    ؛ نيةما ُيلزم القارئ فيه وصل الكالم على الكلمة القرآوهو

  .7الوقف ممنوعوأي ال تقف أ) ال(يرمز له بالرمز و ،إما أن ُيفسد المعنى المقصودور محظو

؛ الوقـف القبـيح  وهما الوقف الحسن : لوصل اإلجباري إلى قسمين رئيسيينقد قسَّمت الباحثة او

-لعلَّ من المفيدو ،وُيغيِّر المعنى المقصود ،المعنىاالبتداء بما بعدهما ُيلبِس  وأ ،فيهماألنَّ الوقف 

هنـاك   ألنَّ؛ يندرج تحت باب الوصـل اإلجبـاري   -أحياناً–التنويه إلى أنَّ الوقف الكافي  -هنا

لشـدة   لكـن  ،االبتداء بما بعدهاو ،مواطن متعلقة بما بعدها من ناحية المعنى ُيحسن الوقف عليها

 ،يوضع عليها عالمـة الوصـل اإلجبـاري    ،قارئ معنًى آخرشية توهم الخَلوارتباطها معنوياً 

 اإلجبـاري  لذلك لم أردفه قسماً من أقسـام الوصـل  ؛ خطورته قليلةكذلك لعلَّ و مواطنه قليلةو

                                                 
 41: النساء 1
  1/316, )1903(قم حديث ر، )40(باب) الة المسافرين وقصرهاكتاب ص(في  ،مسلمصحيح : أخرجه مسلم  2
 42:  النساء 3
  42: النساء  4
  عبد اهللا بن مسعود، راوي الحديث السابق 5
 137، صالمكتفى في الوقف واالبتدا: الداني، عثمان بن سعيد 6
 123، صالوقف واالبتداء: محمد بن طيفور, السجاوندي 7
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وسيتضح لك هذا الترابط المعنوي في الدراسة التطبيقيـة لموجبـات الوصـل    , القبيحوكالحسن 

  .اإلجباري

اً هم الـذين يظنـون أن   ألنَّ كثير؛ عمدت إلى تقسيم الوصل ،حثةتجدر اإلشارة إليه أنَّ البا مماو

وسيتضـح لـك    ،دون الوقف الحسن ،فقطالممنوع وعالمة للوقف القبيح أواري هالوصل اإلجب

يزداد األمـر وضـوحاً   و ،ُيفهم المقصودو ،لتعّم الفائدة, بيان ذلكآثرت  لذا ؛الفرق بينهما الحقاً

  : بتناول كل قسم بالتفصيل

  : وقف الحسنال-أ

، آلخر صفةاوتعلق بما بعده لفظاً ومعنى، لكونه إما موصوفاً كالم تام في ذاته م الوقف علىوهو

 ،اآلخـر معطوفـاً  ومعطوفـاً عليـه   وأ اآلخر مستثنىومستثنى منه و، أالثاني بدالًومبدالً منه وأ

 ،المعنـى و اللفـظ  لتعلقه به من جهة ؛ ال ُيحسن االبتداء بما بعدهوالذي يحسن الوقف عليه وهو

الذي يميزه عن الوقف ووهذا الشرط ه ,تمام الكالم عند الكلمة الموقوف عليها كذلك ويشترط فيه

  .1القبيح الذي سنتطرق له الحقاً

إلرداف الوقف الحسن تحـت بـاب الوصـل     ،الذكر السابق يوضح لك السبب الذي دعا الباحثة

 ،)إعرابيـاً ( الوقف الحسن تتعلق بما بعدها لفظياً ذلك ألنَّ الجملة الموقوف عليها فيو ،اإلجباري

ليس بخاٍف عليك أنَّ الفصل بين متعلقـات الجملـة   و ،إن كانت تاّمة في ذاتها من ناحية المعنىو

الصـفة دون   وأ ،فيمنع الوقف مثالً على الفعـل قبـل اإلتيـان بفاعلـه     ،الواحدة غير مستساغ

  .موصوفها

فيهـا  و ،)2: الفاتحة)( رب العالمينالحمد هللا(: قوله تعالى ومثال ذلك

لكـن ال  و ،ال لَبس فيـه ومفهوم وكالم تام ) الحمد هللا( ألنَّ؛ )هللا( ُيحسن الوقف على لفظ الجاللة

ال يحتمل الفصل بين الصـفة  و ،هللا مخفوضة صفة) رب(ألنَّ  ،)رب العالمين(يحسن االبتداء بـ

علـى   القارئ فإن وقف ،)رب العالمين( :هبقول) الحمد هللا(: وصل قوله لذلك َوَجب؛ فهاموصوو

خشـية فصـل الصـفة عـن     ؛ تعيَّن عليه االبتداء بما قبل الكلمة الموقوف عليهـا  ،)الحمد هللا(
                                                 

   / 1/180, النشر في القراءات العشر: ابن الجزري/  17، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: شمونياأل: ينظر 1

  1/180 ,النشر في القراءات العشر: ابن الجزري / 145، صالمكتفى في الوقف واالبتدا: الداني  
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؛ يؤدي ذلك إلى اختالل في المعنى) رب العالمين(دأت الكالم بـتباأال تالحظ أنك إذا  ،موصوفها

  .1هنا مخفوضة ) رب(و ،والمبتدأ مرفوع ،ألنها في هذه الحال تصبح مبتدأ

 : )الممنوع(الوقف القبيح-ب

 ،لشدة تعلقه بما بعده لفظـاً ومعنـى  ؛ منهالذي ال يعرف المراد  الوقف: أما المقصود به فهو

، وال يفيد فائدة يحسـن السـكوت والوقـف    فالوقف فيه يكون على كلمة لم يتم المعنى عندها

ويترك السامع دون إدراك للمـراد مـن   النص المقروء بال معنى وال فائدة  بل يجعل ،2عليها

  .هخبرالمبتدأ دون ولفعل دون الفاعل أكالوقف على ا ،النص المقروء

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

كالوقف علـى   ،معنًىولشدة تعلقه بما بعده لفظاً ؛ الوقف على كالم ال يفهم منه معنى: أحدهما

  ).الحمد هللا(ن م) الحمد(

هم وصفاً ال يليق بالباري عز كأن يو ،الوقف على كالم يوهم معنى غير المعنى المراد: األخيرو

إن هللا ال يسـتحي أن ( : من قولـه  )إن اهللا ال يستحي(  علىالوقف : من ذلك ،وجل

مـن   )فويل للمصلين(  الوقف علىوأ ،)26: البقرة)(يضرب مثالً ما بعوضة

مصـــلين الـــذين هـــم عـــن صـــالتهم فويـــل لل( : قولـــه

  .)4: الماعون)(ساهون

  )فويـل للمصـلين  (  فالوقف على ،تلحظ مما سبق أنَّ الوقف القبيح يوهم معنى غير مستساغ به

موجه لطائفـة مـذكورين    في حقيقة األمر ألنه؛ هذا جليُّ الفسادو أنَّ الويل لكافة المصلين َمَهْوَأ

منع  -هنا–من و ،إال بعد ذهاب وقتها،الذين ال ُيؤدونها و ،هم أولئك الغافلين عن الصالةو ،بعده

ال سّيما تلك التي تـوهم وصـفاً ال    ،العلماء القراء الوقف على كل آية توهم معنى غير مراد به

  .تتضح الصورةوليستقيم المعنى ؛ الوصل على هذه المواضع أوجبواو ،بجالله تعالى يليق

                                                 
  1/84, اإلتقان في علوم القرآن: بن أبي بكر عبد الرحمن السيوطي، جالل الدين 1
ابن /  18، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني/  148، صالمكتفى في الوقف واالبتدا: الداني: ينظر 2

   1/181, النشر في القراءات العشر: الجزري
  182-180، صنهاية القول المفيد في علم التجويد: نصر، محمد مكي 3
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بن اعن عدي  كراهة الوقوف عليه، ما جاء في السنة النبويةو أما الدليل على منع الوقف القبيح 

من يطع اهللا ورسوله فقد رشد ومـن  " : خطيباً خطب عند النبي فقال أنَّ -رضي اهللا عنه-حاتم 

   " .1رسوله فقد غوىوَمن يعص اهللا و: قل, اذهب بئس الخطيب أنتوقم أ: ووقف فقال يعصهما،

الخطيب الوقوف على كالم لى اهللا عليه وسلم، قد منع نستشف من الحديث السابق أن الرسول ص

إذ بوقوفـه  إليهامه معنى غير الئق بالباري عز وجل وال بأخالق الرسول الكـريم،  فيه تضاد؛ 

جمع بين طاعة اهللا ورسوله وعصيانهما، فمن أطـاع اهللا ومـن عصـاه    ) من يعصهماو(على 

ا كالم مرفوض وال يدخل عقل بشـر،  وهذ ،الرشد والطريق الصحيحوفنتيجته ومصيره واحد وه

، لذلك فقد استبشع النبي صلى اهللا عليه وسـلم  متان متضادتانوالطاعة والعصيان كل ؟كيف ذلك

ال يجيد أمـاكن  وال يعرف فن الخطابة  وهذا الوقف، وضجر من الخطيب وأمره باالنصراف فه

  .الوقوف

ان بكراهة القطع على المستبشع من اللفظ ففي هذا الخبر إيذ ": معلقاً عليه الداني وعمرويقول أب 

ألنه عليه السالم إنما أقام الخطيب لّما قطع على ؛ بين حقيقته، ويدل على المراد منهق بما يالمتعلِّ

وإنما كان ينبغي لـه   .ما يقبح إذ جمع بقطعه بين حال من أطاع ومن عصى ولم يفصل بين ذلك

ومن يعصـهما  : ك ويصل كالمه إلى آخره، فيقولفقد رشد، ثم يستأنف ما بعد ذل: أن يقطع على

في كتـاب   وفه ,وإذا كان مثل هذا مكروهاً مستبشعاً في الكالم الجاري بين المخلوقين .فقد غوى

  "2استبشاعاً وأحق وأولى أن ُيتَجنبوكالم رب العالمين أشد كراهة  واهللا عز وجل الذي ه

بحيـث   ،)واجبـة (القرآن الكريم إجبارية وقف في هل عالمات ال: هنا يحضرني السؤال التاليو

  يأثم القارئ بتركها ؟

قول األئمة ال يجوز الوقف على المضاف دون  ": الجواب عن ذلك قد أعّده ابن الجزري بقولهو

إنما يريدون  ،بسطوه من ذلكوإلى آخر ما ذكروه  ...ال على الفعل دون الفاعلو ،المضاف إليه

ال يريدون بـذلك أنـه   و. يروق في التالوةو ،حسن في القراءةالذي ي وهوبذلك الجواز األدائي 

كـذلك ال  و ,ف االختياري الذي يبتدأ بما بعدهبل أرادوا بذلك الوق ،ال ما يؤثموال مكروه وحرام 

بذلك أنه يوقف عليه البتَّة فإنه حيث اضطر القارئ إلى الوقف على شـيء مـن ذلـك     يريدون

                                                 
  1/340, )2047(حديث ) 14(باب ) كتاب الجمعة(، في صحيح مسلم: رواه مسلم 1
  134، صالمكتفى في الوقف واالبتدا: عثمان بن سعيد, الداني 2
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اختبار جاز له الوقف بال خالف عند أحد منهم ثم يعتمـد  ونحوه من تعليم أوباعتبار قطع نفس أ

اللهمَّ 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 وخالف المعنى الذي أراد اهللا تعالى فإنه و ،مواضعه

   ." 1اهللا تعالى أعلموة المطهرة بحسبه على ما تقتضيه الشريع

لمـن تعمـده مـن غيـر      محرٌم في القرآن الكريم أنَّ الوقف: نخلص بنتيجة مفادها ،مما سبق

حرام يأثم القارئ بفعلـه،  ويأثم القارئ بتركه أ ، وقف واجبفي القرآن الكريم فليس"  ،ضرورة

لكانـت   ،علـى معنـى  دلَّا  وفل ،" 2يدالن على معنى حتى يختل بذهابهماالوقف ال والوصل  ألنَّ

لتكـون   ،لكن ليست هي سوى اجتهادات قرآنيـة و ،وجل ف ُمنزلة من عند اهللا عزعالمات الوق

إال إذا قُصـد   ،فال ُحرَمة في تركها ،خالياً من أي لًْبس ،َ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 ُبدَّ من األخذ بها أثناء التالوة ،ف على تلك العالماتالوق

  .بأدقّ صورة

  : أثره في بيان المعنىو) 3المراقبة(المعانقة وقف : المبحث الخامس

  : تمهيد 

علـى   ،تقراء مواضع الوقف في القرآن الكـريم من الجدير بالذكر أنَّ طبيعة البحث تقتضي اس

 -استقرائي لهاوبعد تتبعي  -َوَددتُ اإلشارة إلى أنَّ عدد وقوف المعانقةو ،اختالف أربع طبعات

وقـف  أضف إلى ذلك أنَّ  ،مختلفٌ فيها بين الطبعات األربع موضع الدراسة ،هي عشرون وقفاً

 )2طـق (أما  ،)طدت طدع 1طق(أشارت له  الرمز الذيوهو ،)∴ ∴( المراقبة ُيرمز له بالرمز

بل إنها كانت تشير  ،فلم تشر بهذا الرمز على الموضع الذي يتعيَّن فيه المراقبة عند بقية الطبعات

                                                 
  1/182, النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد, ابن الجزري 1
  314، صالوسيط في أحكام التجويد: منصور، محمد خالد 2
مكي  /1/187, ر في القراءات العشرالنش: ابن الجزري: ينظر / 1/365, البرهان في علوم القرآن: الزركشي: ينظر 3

 186، صنهاية القول المفيد في علم التجويد: نصر
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( في مواضع أخرى تشير بـو ،2على الموضع الثاني )ج( وعلى الموضع األول ) 1ج ( بعالمة

) ج( وعلى الموضـع األول  ) ال( وأ ،4على الموضع الثاني) فِْق(  وعلى الموضع األول ) 3ال

مع العلم أنها  ،6على الموضع الثاني) قف( وعلى الموضع األول ) ج( وأ ،5على الموضع الثاني

أن  ،عالمات الوقف المستخدمة في المصـحف  رموزبرت في نهاية المصحف عند تعريفها أشا

أيَّ  الطبعـة المـذكورة   حفمصلم أجد في بيَد أنني  ،هي عالمة التعانق )∴ ∴(ثالث ال نقاطال

  .أعلم السبب الذي حال دون ذلكال و ،وجود لها

 المعنىقبل أن نَشرع في تناول  ،)التعانق(لوقف المراقبة فال ُبدَّ من معرفة المعنى اللغوي  ،وبعد

  .االصطالحي

ومنـازل  . ُيراقب الغـارب  ،النجم الذي في المشرق: والرقيب"  ،جاءت من الرقيب فالمراقبة 

رقيُبها اإلكليل  ،مثل الثريَّا ،ا واحد َسقَط آخركلَّما طَلَع منه ،كل واحٍد منها َرقيٌب لصاحبه ،مرالق

  : وأنشَد الفراء ...كليل ِعشاًء غابت الثّرياإذا طلع اإلو ،طلعت الثّريا ِعشاًء غاب اإلكليلإذا 

  أْن لَستُ الِقياً ،عباَد اِهللا ،أحقَّاً               

  )الطويل البحر(                   "7؟ ا َرقيبهاَيلقَى الثُّريَّ وأ ،بثَْينَةَ                        

                                                 
محمد عبد الكريم وآخرون،  مهنا، :ينظر/ والوصلضبط المصاحف يعني استواء الوقف أفي اصطالحات ) ج(الرمز   1

  163ص م،2007، 2ط ،العرض الجديد ألحكام التجويد
)       931، 911، 900، 632، 591، 201، 150، 148، 76، 44، 2رقم ت اآليا( معجم موضع الدراسةال :ينظر 2

في ) ج ج(عليها بدالً من عالمة التعانق إال أنَّ الباحثة لم تدرج هذا الرمز ) ج ج(بعالمة ) 2طق( ففي هذه اآليات أشارت

  .اكتفت باإلشارة للمواضعوالمعجم موضع الدراسة 
  أي ال تقف  3
عليها بدالً من ) ال  قف(بعالمة ) 2طق( أشارت ففي هذه اآلية )1125اآليات رقم  ( دراسةمعجم موضع الال :ينظر 4

  .على الموضع المذكور) ال   قف(عالمة التعانق إال أنَّ الباحثة لم تدرج هذا الرمز 
الً من عالمة عليها بد) ال  ج(بعالمة ) 2طق( أشارت ففي هذه اآلية) 1076اآليات رقم ( معجم موضع الدراسةال :ينظر 5

  .على الموضع المذكور) ال ج(التعانق إال أنَّ الباحثة لم تدرج هذا الرمز 
عليها بدالً من عالمة ) ج  قف(بعالمة ) 2طق( أشارت اآلية ففي هذه) 811اآليات رقم ( معجم موضع الدراسةال :ينظر 6

  .ذكورعلى الموضع الم) ج   قف(التعانق إال أنَّ الباحثة لم تدرج هذا الرمز 
 1/425, )رقب(مادة  ,لسان العرب: ابن منظور 7
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؛ لها برقيـب الَمْيسـر  تشبيهاً  ،رقيُب الثرّيا: إنما قيل للَعيُّوقو ،)الثرّيا(رقيب النجم  ووالعّيوق ه

  : ذؤيب وولذلك قال أب

  ابئ الضُّـوالَعيُّوق َمقَْعد ر ،فََوَرْدَن               

                            )الكامل( ال َيتَتلّع      ،خَلْفَ النَّجمِ ،َرباِء                                            

 ،فأّيهما مـات  ،أرضاً وما إلى ذلك ووالرُّقبى من المراقبة وهي أن ُيعطي شخصاً آلخر منزالً أ

والرَّقـوب   ،ل واحد منهما يراقب موت صاحبهألن ك؛ وسميت بذلك ،لمال إلى ورثتهرجع ذلك ا

  .  1فترثه ،من النساء هي تلك المرأة التي تُراقب َبعلها ِليموت

أن يسـقط   ووه ،ر الشعر عند التَّجزئة بين حرفينهي المراقبة في آخ": والمراقبة في العروض

ن التي للمضـارع ال  في مفاعيل ووه ،وال يثبتان جميعاً ،ال يسقطان معاًو ،ويثبت اآلخر ،أحدهما

  ."2 مفاِعلُن ومفاعيُل أ وإنما ه ،يجوز أن يتمَّ

) التعاقـب والتراقـب  (  وأشار الشاعر ابن عبد ربه األندلسي إلى المراقبة في العروض في باب

  :3بقوله

  في السببْين المتقابلْينِ  وبعد ذا تعاقُب الجزَءينِ

  فإّن ذاك من أشّد الكسرِ  في الشِّعرِال يسقُطان جملة 

  وذاك من سالمة األبياِت  ويثُبتان أيَّما ثَباِت    

  )الرجز(عاقَبه اآلخَُر ال محالْه           وإن ينْل بعضهما إزالةْ   

إذا جعـل يديـه   " ونقول َعانقه  ،لمعانقةالتعانق من العناق واوفهي من التعانق : لغةً المعانقةأما 

  " 1َعنيقُه وفه ،ه إلى نفسه وتَعانَقَا واعتَنَقاقه وضمَّعلى ُعنُ

                                                 
  1/426, المصدر نفسه 1
 1/427, المصدر نفسه 2
   246- 6/245, تحقيق محمد سعيد العريان، دار الفكر ,مج6, العقد الفريد: ابن عبد ربه، أحمد بن محمد 3
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ة تكونان بين اثنين ال ثالـث  أنَّ المراقبة والمعانق: مفادهانخلص بنتيجة  ،ما ُسرد سابقاً إذن وبعد

  .لكن إذا ظهر أحدهما اختفى اآلخر ،فيكونان كالمتعانقين ،لهما

في محل واحد يصح الوقـف   ن يجتمع وقفانأوه: )التعانق(فيقصد بوقف المراقبة  اصطالحاًأما 

جب وصـله بمـا   َو و إذا وقف على أحدهما امتنع الوقف على اآلخر لكن ،على كل واحد منهما

  .2لئال يختل المعنى بعده

ويجيز آخرون الوقف على آخـر   ،قد يجيزون الوقف على حرف" : يقول ابن الجزري في هذا

  ."3ذا وقف على أحدهما امتنع الوقف على اآلخرفإ ،ن بين الوقفين مراقبة على التضادويكو

التضاد في موضـوع الوقـف   أول َمن نَّبه على مراقبة  ،الفضل الرازيواألستاذ أبُيعدُّ اإلمام و

  .4وأخذ هذا من المراقبة في العروض  ،واالبتداء

ن فـي موضـعي   ،في القرآن الكريم بثالث نقـاط ) المراقبة( وأ )وقف التعانق(فُيرمز لـ ،وبعد

  .5مراقبة على التضاد وتوضعان فوق كلمتين بينهما معانقة أ )∴  ∴( هكذا  ،متقاربين

لما ؛ ددت تسليط الضوِء عليهاَو و ،)التعانق والتراقب( يما دار حول فهذه أبرز الجوانب وأهمُّها 

ـ و ،)اإلجباريان الوقف والوصل(له من أهمية في معرفة مواطن تُشكّ ا يزداد األمر وضوحاً إذا م

ما لها من أهميـة فـي   لقارئ يتضح لحتى ؛ وضعنا بين يديك بعض النماذج التطبيقية على ذلك

  : من ذلكو ،بيانهوتوضيح المعنى 

   ΅َأْرَبِعـيَن سَـَنةً  ΅◌ْ  َقـاَل َفِإنََّهـا ُمَحرََّمـٌة َعَلـْيِهم {: قوله تعالى

  6}26{ ينَ اْلَفاِسقِ   َيِتيُهوَن ِفي األَْرِض َفالَ َتْأسَ َعَلى اْلَقْومِ 

                                                                                                                                               
   10/277, )عنق(مادة ,لسان العرب: ابن منظور 1
نهاية القول المفيد في علم : مكي نصر: ينظر/  1/365, البرهان في علوم القرآن: الزركشي، محمد بن عبد اهللا 2

  1/87, االتقان في علوم القرآن: السيوطي/  186ص، دالتجوي
  1/187, النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد, ابن الجزري 3
 187، صة القول المفيدنهاي : مكي نصر: ينظر/ 1/188, النشر في القراءات العشر: ابن الجزري 4
  245م، ص2006, دار السالم: ، مصر1، طالوقف واالبتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم: صالح، عبد الكريم 5
 146المائدة، ورقمها في المعجم موضع الدراسة  6
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الجهـاد  وعندما رفضوا دخول األرض المقدسـة   -عليه السالم-هذه اآلية في قوم موسى نزلت 

حكم اهللا عز وجل بتحريم دخولها عليهم مدة أربعين  -عليه السالم-فلما دعا عليهم موسى  ،فيها

  .1ال يهتدونويسيرون دائماً  ،الضاللوفوقعوا في التيه  ،سنة

وال يصح للقارئ الوقـف   ،)΅سنة–  ΅ عليهم(ة وقف متعانق بين كلمتي ففي اآلية الكريم ،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(َمن وقف على و ،)...يتيهون في األرض(

  .المعنى على أفضل وجهحتى يتم ؛ )أربعين سنة(: وصلها بقوله

في أربعين هل هي ظرف للتيه " أنَّ أهل التفسير اختلفوا  ،حجة وقف التعانق على هذا الموضعو

أربعون سنة وقـف علـى محرمـة     زمن التيهوفَمن قال أنَّ التحريم مؤبد  ،للتحريم قبله وبعده أ

وَمن قـال أنَّ زمـن    ،العامل فيه يتيهونوويكون على هذا أربعين منصوباً على الظرف  ،عليهم

التيه أربعون سنة فأربعين منصوب بمحرمة وقف على يتيهون فـي األرض علـى أنَّ   والتحريم 

  ."2يتيهون في موضع الحال فإن جعل مستأنفاً جاز الوقف على أربعين سنة

فَمن سار على تفسير أنَّ تحريم دخول األرض  ،تلحظ مما سبق أنَّ القارئ ُمخير على أّيهما يقف

 بل ال بدَّ من وصلها بما )سنة(وُيمنع من الوقوف على  ،)عليهم(قف على و ،مقدسة عليهم مؤبدال

ومن سار  ،يتيهون في األرض أربعين سنة: يكون تقدير الكالمو) يتيهون(لـ ألنها ظرفٌ؛ بعدها

منع من ُيو) سنة(يقف على  ،أن تحريم دخولها كان فقط مدة أربعين سنةوهوعلى التفسير اآلخر 

 ،بل انحصر في مدة أربعين سنة ،ألنَّ التحريم على هذا التقدير ليس أبدّياً؛ )عليهم(الوقوف على 

  . رأي جمهور المفسرينوهو

على  ،أشرَن لعالمة التعانق على الموضع المذكور )طدع ،طدت ،1طق(من الجدير بالذكر أنَّ و

فلـم تُشـر   ) 2طق(أما  ،كرناها آنفاًللعلل التي ذ) أربعين سنة(تراقب ) محرمة عليهم(اعتبار أنَّ 

                                                 
دار : ، بيروت2ط قدم له يوسف المرعشلي،, مج4, تفسير القران العظيم: إسماعيل بن كثير، أبوالفداء: ابن كثير 1

 2/41م، 1987المعرفة، 
القرطبي، محمد /  175، صاالئتنافوالقطع : النحاس: ينظر/  90، صاالبتداومنار الهدى في بيان الوقف : األشموني 2

، 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 :شهاب الدين

المطبعة : ، مصرت في جميع القرآنه الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءاامالء ما مّن ب: عبد اهللا بن الحسين، العكبري

 1/118هـ، 1306, الميمنية
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ج ( اكتفت بوضع عالمة الوقف الجائز على الموضعينو ،لعالمة التعانق على الموضع المذكور

لكن كان ال ُبدَّ  ،الجدال في ذلكو ،على كال الموضعين الوصلو فلعلها بهذا قد أجازت الوقف )ج

ـ   و ،نع الوقف على اآلخرُم ،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

َيا َأيَُّها الرَّسُوُل الَ َيْحُزنـكَ الَّـِذيَن } 40{: قوله تعالى -أيضاً-ومن ذلك
َن الَِّذيَن َقاُلوْا آَمنَّا ِبأَ  ِر ِم ْم ُيسَاِرُعوَن ِفي اْلُكْف ْفَواِهِهْم َوَل

سَمَّاُعوَن ِلْلَكـِذبِ سَـمَّاُعوَن ΅َوِمَن الَِّذيَن ِهاُدوْا ΅ُتْؤِمن ُقُلوُبُهْم 

  1}41{...عن مواضعه  ِلَقْوٍم آَخِريَن َلْم َيْأُتوكَ ُيَحرُِّفوَن اْلَكِلمَ 

لئـك  هـتم بـأمر أو  بأن ال ي ،في هذه اآليات يخاطب اهللا عز وجل الرسول صلى اهللا عليه وسلم

هم أعداء وومن الذين هادوا  ،قلوبهم خراب خاوية منهوأظهروا اإليمان بألسنتهم المنافقين الذين 

هـم  ويستجيبون ألقـوام آخـرين   وويسمعون  ،الكذب على اهللا عز وجل يتعمدوناإلسالم الذين 

  .2اليهود الذين لم يصلوا لمجلس الرسول صلى اهللا عليه وسلم

وقف لما له من صلة في توضيح  ؛ الذي آثرت الباحثة بيانه ،لآلية المعنى اإلجمالي كانما سبق 

للقارئ الوقف على ويصح  ،)΅ هادوا( و) ΅ قلوبهم(بين كلمتي  اًإذ إنَّ هناك تراقب ،التعانق عليها

بل يجب وصلها بمـا   )هادوا(امتنع الوقف على  ،)قلوبهم( لكن إذا وقف على ،كل واحدة منهما

 ،)قلوبهم(امتنع على  )هادوا(إذا ُأريد الوقف على كلمة و )...اعون للكذبسّم(: قوله ووه ،بعدها

لـئال يختـل   ؛ ال يسوغ له الوقف عليهما معـاً وفالقارئ مخير بين الوقف على إحدى الكلمتين 

  .المعنى

: تكمن في أنَّ قوله تعـالى  ،غير أنه ال يفوتني أن أشير إلى أنَّ علة الوقف على إحدى الكلمتين

  : 3فيه وجهان من اإلعراب) ن للكذبسّماعو(

 وفه ،من الذين هادوا قوم سّماعون: أي ،ما قبله خبرهويجوز أن يكون مرفوعاً باالبتداء : األول

لتمام ؛ )قلوبهم(يكون الوقف على : على هذا التقديرو ،إقامة الصفة مقامهو ،من حذف الموصوف

                                                 
 150لدراسة المائدة، ورقمها في المعجم موضع ا 1
 2/60،تفسير القران العظيم: ابن كثير، إسماعيل بن كثير 2
ه الرحمن من وجوه االعراب إمالء ما مّن ب: العكبري: ينظر/  91، صاالبتداومنار الهدى في بيان الوقف : األشموني 3

 177، صاالئتنافوالقطع : النحاس/ 1/120، ت في جميع القرآنوالقراءا
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لبيان أحوال فريق آخـر مـن   ؛ )...لذين هادوامن او(: ُيبتَدأ على االستئناف بقولهو ،الكالم عليه

  .هم اليهودوالناس 

 -اليهـود والمنـافقين  -أي هم سّماعون راجعاً إلى الفئتين ،أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف: الثاني

علـى هـذا   و...) من الذين قالوا آمنا( : معطوفاً على قوله) ...من الذين هادواو(: يكون قولهو

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

 ،)قلوبهم( الوقف على وهوفعلى األول  ،هكذا لقد بان لك أنَّ الوقف على كال الموضعين جائزو 

قـال   ،اليهودوراجع إلى الفئتين كلتيهما المنافقين  وعلى الثاني فهو ،يكون الكالم مختصاً باليهود

  " 1مختص باليهود ووه ،ألن التحريف محكي عنهماألول أجود و" : السجاوندي

قد انفردتا بوضع عالمة التعـانق علـى    )طدع طدت 1طق(لعلَّ من الواجب أن أشير إلى أنَّ و

  .امتناع اآلخرودون وجوب أحدهما  إلى جواز الوقف فقد أشارت) 2طق(أما  ،الموضع المذكور

الوقـف  تحت بـاب  نَّ وقف التعانق يدخل أ: نخلص بنتيجة مفادها ،بعد هذه الجولة التطبيقية و

يمنعه من الوقـف علـى   و ،فيوجب القارئ الوقف على إحدى الموضعين ،نالوصل اإلجبارييو

   .لئال يختل المعنى ويذهب المراد من اآلية؛ اآلخر

  

  

  

  

  

  

                                                 
 185، صاالبتداءوالوقف : طيفورمحمد بن , السجاوندي 1
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  الوصل في القرآن الكريموالوقف : الفصل الثاني

  

  كريمالوصل في القرآن الوأهمية الوقف -

  الوصل بالعلوم األخرىوعالقة الوقف -                 
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  الوصلوأثر القراءات القرآنية في الوقف -

  

  

  

  

  

  

  ة الوقف والوصل في القرآن الكريمأهمي: المبحث األول

أوضحنا أنَّ الوصـل  و ،وهما علمان متالزمان ،بأنَّ الوقف يرتبط بعلم االبتداء ،لقد أسلفنا الذكر

لذلك فال يعجب القارئ ؛ )الحسنوالممنوع أ(تحت مسّمى الوقف  من أقسام الوقف اإلجباري قسٌم

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

مـا  "لم يصل منها إال القليل  موفورةكتباً  واالبتداء موضوع الوقف صنف العلماء فيفقد  ،بعدو

وفروعـاً مـن اآلي    ،وذكروا فيها أصوالً مجملـة  ،بسوطوم ،ومختصر ،بين مطبوع ومخطوط

ومنها ما اسـتنبطوه وفـاق    ،فمنها ما آثروه عن أئمة القراءات والتجويد في كل عصر ،مفّصلة

وقف النبي صلى  ووه ،اآلي1رءوسكالوقف على  ،ومنها ما اقتدوا فيه باألثر فقط ،األثر وخالفه

 ،لماء تبيين معـاني القـرآن الكـريم   اء الذي دّونه العففي معرفة الوقف واالبتد ،اهللا عليه وسلم

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

                                                 
  هكذا ورد في المرجع والصواب رؤوس 1
  137، صتبصرة المريد في علم التجويد: أبوسليمان، صابر حسن 2
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لما ُيسديه للقارئ من فهم عميق ؛ ية الوقف العظمىأهمفإنما يدل على  ،وهذا وإن دلَّ على شيء

من التـأني   فالوقف يعطي القارئ شيئاً ،وتدبر سديد في التفكر بنظم آياته وتفاعل معانيه ،لآليات

أصل الوقـوف  " ال بل إنَّ  ،ل وجه وأجمل صورةدرك معانيه على أكمُيل؛ والتروي في القراءة

التي تحلى , ذاتها األهميةفي المقابل فإن الوصل يتحلى بو ، " 1على معاني القرآن التدبر والتفكر

ف رآن الكريم يؤدي الوقفهناك مواضع في الق ،ةلآلي يسهم في إكمال المعنى األتّموفه ،بها الوقف

  . عليها الوصل تعيَّني لذلك؛ بس في فهم المعنىعليها إلى لَ

  

  

  

من أهم المواضـيع التـي يجـب     يَعدُّ )الوقف والوصل(موضوع أنَّ  ،مما تجدر إليه اإلشارةو

أهم موضوعات علـم  من و ،والركيزة القويمة اللبنة األساسية وهبل  ،في القرآن الكريم مراعاتها

يتسق مع علـم العربيـة    وعلى نح" بيانهاوفي توضيح المعاني  كبيرة أهميةمن  لما له؛ التجويد

   " 2قواعدها، ويحقق التالوة الصحيحة لكتاب اهللا عز وجلو

على أهمية الوقف أثناء التالوة، ويظهر ذلـك   في التدليل ،القرآن الكريم بأصدق من أرى ولستُ

هـذا  ) لتَّرو(, )4: المزمل( )ورتل القرآن ترتيال...(: في قوله تعالى

 -3ورويـة  القراءة بتأنٍ وتمهل: والترتيل-والتجويد  لقارئ القرآن بالترتيل أمر من اهللا عز وجل

فـي تعـرف معـاني    ليكن ذلك عوناً له ؛ وقراءته على القارئ أن يتمهل في تالوتههنا وجب و

برويـة وتـأنٍ    ،يقرأ الرسول صلى اهللا عليه وسـلم  وهكذا كان ،وكشف أسراره ومبانيه القرآن

  .4ووراء كل آية داللة ،راء كل حرف آيةَوفَ ،ليتفكَّر في كل حرف من حروفه المعجزة؛ وتدبر

                                                 
 2/180، البرهان في علوم القرآن: الزركشي، محمد بن عبد اهللا 1
  295، صالوسيط في أحكام التجويد: منصور، محمد خالد 2
  11/265، )رتل(مادة  ,لعربلسان ا: ابن منظور: ينظر  3
  4/463، تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير, ابن كثير 4
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 )أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها(  :وفي قوله تعالى

 ،يـه أخرى على تدبر القـرآن وفهـم معان   مرةً ،ل وعاليحثنا ج )24: سورة محمد (

   .1بل ال ُبد لقارئه من فهم معناه ،فليس المراد حفظ مبناه ،مبانيهو أغراضه والتفكر في

 ( )ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أمـاني(: تعالى هقولوفي 

 ،2ليهود الذين يقرؤون التوراة دون فهم لما يقرؤونل اهللا عز وجلمن  ذمٌّ ) 78: البقرة

وال  -عليـه السـالم  -على عيسى تُأنزل هون شيئاً من التوراة التيال يفقوصفهم باألميين الذين ف

  .3وهمهم الوحيد التلفيق والتزوير قدر ما يستطيعون ،ايدرون ما فيه

َوَال َتْعجَْل ِبـاْلُقْرآنِ ِمـن َقبْـِل َأن ُيْقَضـى  ...(  :وفي قوله تعالى

إرشاد لرسول  )114: طه(       )ِإَليَْك َوحْيُُه َوُقل رَّبِّ ِزْدِني ِعْلماً 

التـأني  واهللا صلى اهللا عليه وسلم للطريقة التي يقرأ بها القرآن وهي اإلنصات إلى تالوة الوحي 

  ."4في التلقي عنه، وهذا إرشاد يلزم المؤمنين الذين يتلون القرآن

ما ورد  ،5في فهم المعنىتة والتروي في القراءة، وأهمي الترتيل منزلةومن األحاديث الدالة على  

يقال لقارئ القرآن اقرأ وارق ورتل  ": ن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالع واهللا بن عمر عن عبد

   " 6كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها

ساقوا لنا نصوصاً جليلة في التدليل على أهمية  ،المؤلفينوالعلماء وأنَّ األئمة  ،حسبك أن تعرفو

عنـدما  علي بن أبي طالـب  ما أخبرنا به  فمن ذلك ،عظيمة في نفوس القّراءمكانته الوهذا العلم 

: المزمـل) (ورتل القرآن تـرتيال...(: ئل عن الترتيل في قوله تعالىُس

                                                 
  13، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 1
  13ص, المصدر نفسه 2
 1/121، تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير, ابن كثير 3
  7، صاالمكتفى في الوقف واالبتد: الداني، عثمان بن سعيد 4
 4/463، تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير, ابن كثير 5
في داود و رواه أب، و2/734، )3164(حديث ) 18(كتاب فضائل القرآن، باب / في سننه الترمذيأخرج الحديث اإلمام  6

 1/251، )1466(حديث ) 20(كتاب الوتر، باب / سننه
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 ،أي معرفة مواضـع الوقـف والوصـل    " 1تجويد الحروفوالترتيل معرفة الوقوف ": قال )4

  .مضافاً إليهما التنغيم وتجويد آي القرآن

لقـد  " : ما أخرجه النحاس بسنده عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه أنّه قـال يضاً من ذلك أو 

عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتى اإليمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صلى اهللا 

  ,  عليه وسلم فنتعلم حاللها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن

ن فاتحته إلى خاتمته ما يدري فيقرأ ما بي, لقد رأينا اليوم رجاالً يؤتى أحدهم القرآن قبل اإليمانو

  ". 3)2الدقل(ينثره نثر ومنه وال ما ينبغي أن يوقف عنده , ال زاجرهو, مرهما آ

ففي كالم علي رضي اهللا عنه دليل على وجوب ": القولين السابقينيقول ابن الجزري معلقاً على  

لمه ومعرفته وفي كالم ابن عمر رضي اهللا عنهما برهان أن تعلمه إجماع من الصحابة رضي تع

- أي أنَّ الصـحابة  " 4اهللا عنهم وصح بل تواتر عندنا تعلمه واالعتناء به من السلف الصـالح 

تعلّم أمـاكن   فأصبح ،كما يتعلمون القرآن ،وتهمكانوا يتعلمون الوقوف في تال -رضوان اهللا عليه

  .التعرف على خفاياهوه ألن العمل بها يقود إلى فهم؛ آياته وف في منزلة تعلّمالوق

ما قاله ا نه، موضرورته الملحة في القراءة أهمية الوقف في التعويل على لم تنتِه أقوال العلماءو

من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف واالبتداء إذ ال يتأتى ألحد معرفـة معـاني   ": األنباريابن 

  ."6فهذا أدل دليل على وجوب تعلمه وتعليمه" : قال األشموني ،"5ن إال بمعرفة الفواصلالقرآ

باب الوقف عظيم القدر جليل الخطـر،  " : إذ عبَّر عن قيمة هذا العلم بقوله النكزاويرحم اهللا و

 " 1ألنه ال يتأتى ألحد معرفة معاني القرآن وال استنباط األدلة الشرعية منه إال بمعرفة الفواصـل 

  .أي معرفة أماكن الوقف

                                                 
   1/83، في علوم القرآن االتقانورده السيوطي في أ 1
 11/246، )دقل(مادة  ,لسان العرب: ابن منظور/ أردأ التمر: الدقل 2
 1/83، االتقان في علوم القرآن: السيوطي: ينظر/ 27، صالقطع واإلئتناف: أحمد بن محمد, النحاس 3
  1/177، النشر في القراءات العشر: ابن الجزري 4
  1/83 ،االتقان في علوم القرآنالسيوطي في و / 14- 13، صمنار الهدىأورده األشموني في  5
  14، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 6
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أساسـية   دعامةفكأن الوقف  " 2من لم يعرف الوقف لم يعرف القرآن": السجستاني حاتموأبقال و

والصـرف وكتـب التفسـير     والرتباطه الوثيق بمختلف العلوم كـالنح  ؛في فهم القرآن الكريم

  .وغيرهاوالقراءات 

نَّ النبي صلى اهللا إ ": قالتحيث  -عنها رضي اهللاأم سلمة-أم المؤمنينفي حديث  تتَّضح أهميتهو

الحمد : يقولثم  ،ثم يقف ،بسم اهللا الرحمن الرحيم: يقول ،آية آية قطع قراءتهإذا كان عليه وسلم 

  ."3الرحمن الرحيم: يقولثم  ،ثم يقف ،هللا رب العالمين

  : 4فريقينانقسم العلماء في تأويل هذا الحديث إلى قد و

مـا  سواء تعلـق   ،مطلقا5ًهذا الحديث على ُسنّية الوقف على رؤوس اآلي استدلَّ ب: األولالفريق 

  .)معنى(وأ )إعراباً( بما قبلها لفظاً ابعده

لبيان  وإنما ه ،أنَّ الوقف على رؤوس اآلي الوارد عن النبي صلى اهللا عليه وسلميرى : األخيرو

  .عليها معرفة عّدها ال إلثبات سنّة الوقفوأنها رؤوس اآلي 

االبتداء في حكم الوقف على رؤوس اآلي إلـى  وعلى هذين التأويلين انقسم علماء الوقف بناء و

  : 6أربعة مذاهب

مهما اشتد تعلقهـا بمـا    ،االبتداء بما بعدها مطلقاًوجواز الوقف على رأس اآلية : المذهب األول

كالوقف  ،دكان الوقف على رأس اآلية يؤدي إلى معنى فاس ولوحتى  ،تعلق ما بعدها بهاوبعدها 

  .)4: الماعون)(فويل للمصلين(: قوله تعالىعلى 

                                                                                                                                               
  1/83، االتقان في علوم القرآنأورده السيوطي في  1
 1/249، لطائف اإلشارات لفنون القراءاتأورده القسطالني في  2
والترمذي في /  )1( باب) وف والقراءاتالحر(كتاب  في ،سنن أبي داود: رواه أبو داود، سليملن بن األشعث بن شداد 3

 ) 6/323 و ،6/302( ومسند اإلمام أحمد/  2/737، )3177(حديث  )1(باب ، كتاب القراءات /سننه
 32، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 4
وضع له هي فواصل اآليات القرآنية، التي ينفصل عندها اللفظان أو الكالمان، ورأس كل آية في المصحف ي: رأس اآلية 5

  321، صالوسيط في أحكام التجويد: منصور، محمد: ينظر/ رقم خاص
الوقف واالبتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن : عبد الكريم صالح: ينظر/  73-72، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 6

 37-35، صالكريم
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االبتداء بما بعدها إن لم يكن هناك ما يوهم بخالف المـراد  وجواز الوقف عليها : المذهب الثاني

  .ثمَّ يتعيَّن وصلها بما بعدها ،فيوقف عليها عمالً بالسنة هناك تعلقٌ فإن كان ،تعلق لفظيوأ

بناء على أنَّ السـكت يجـوز فـي رؤوس اآلي     ،عليها بال تنفسجواز السكت : المذهب الثالث

  .مطلقاً

فإذا كان  ،حكم الوقف على رؤوس اآلي كحكمه على غيرها مما ليس برأس آية: المذهب األخير

بـل   ،إن لم يكن فـال و ،ُيلزم الوصلوفيمنع الوقف  ،ما بعدهاوبين رأس اآلية  هناك تعلقٌ لفظٌي

  .حاب هذا المذهب عالمات الوقف فوق رؤوس اآليلذا وضع أص؛ يتعيَّن الوقف

 ،فكالهما يسيران على المنهج نفسه ،األخيروالثاني  المذهبالباحثة فال ترى فارقاً كبيراً بين أما 

أننـي   ،ما دعـاني لـذلك  و ،يتحّدُد تبعاً لتعلق ما بعدها بما قبلها ،ى رأس اآليةأنَّ الوقف علوهو

رؤوس  تبيَّن لي أنَّ هناك مواطن على ،ي المصحف الشريفخالل استقرائي لعالمات الوقف فو

الوقف علـى  وهو ،كالمثال الذي سقناه قبل قليل ،خالف المعنى المراد ،اآلي يؤدي الوقف عليها

ال بـل قـد    ،هذا جلّي الفسادو )4: الماعون( )فويل للمصلين(: قوله تعالى

ال نستطيع ردعه إال بوصل و ،ركها مطلقاًتونكري اإلسالم دليالً على إنكار الصالة يجعلها أحد ُم

 ،)الذين هم عن صالتهم سـاهون(: قوله تعالى وهو ،رأس هذه اآلية بما بعدها

 بْيـَد أننـي   -العياذ باهللاو-َدْحِضي لَوقف النبي صلى اهللا عليه وسلمولكنَّ هذا ال يعني إنكاري أو

رؤوس اآلي  بـه إعـالم   تكمن فـي أنـه قُصـدَ    -أم سلمة -أهمية الوقف في حديث أرى أنَّ

فما وقف  ،وقف بيان الفواصل وه بل ،سموه وقف السنةوقد جهل أناس هذا المعنى و ،فواصلهاو

ما وصله دائماً تحققنا أنه ليس بـرأس  و ،رأس آيةودائماً أدركنا أنه فاصلة  -عليه السالم–عليه 

هذا يظهر جليـاً  و ،يةرأى عالمات الوقف ظاهرة على رأس اآل لذلك فال يعجب القارئ إْن؛ 1آية

فلم ترصد أيَّ عالمة وقف على ) طدت(أما  ،موضع الدراسة) طدع ،2طق ،1طق( في الطبعات

 ،ال اعتراض على ذلـك و ،لعلّها في هذا ذهبت مذهب َمن رأى سنّية الوقف عليهاو ،رأس اآلية

  .فلكلٍ منهم رأيه

                                                 
 1/253عن الجعبري،  لطائف اإلشارات لفنون القراءاتالقسطالني في  1



 
 

44

بقواعـد   إللماماب إال يكون ذلك  الو ،عنى في القراءةمراعاة المذاك يشير إلى ضرورة وكل هذا 

فـي الحـديث    -عليه الصالة والسـالم -هذا ما أشار إليهو ،أحكامهماو )الوصلوالوقف ( علمي

وال ذكر عذاب برحمة  ،ولكن ال تختموا ذكر رحمة بعذاب ،وال حرج فاقرؤوا" : بقوله ،الشريف
  ,  اختالط المعنى خوفاً من؛ بمن وصل آية الرحمة بآية العذافقد نهى عليه الصالة والسالم  ،" 1

  .هماالفصل بين أوجبلذلك ؛ لمقصود إلى معنى آخر غير مراد بهاواللبس في فهم 

أحاديث لتجد  ،)...القبيحوالكافي وكالتام (في الفصل السابق  2يمكنك الرجوع إلى أقسام الوقفو

  .شية التكرارخ -هنا-عدم ذكرها فارتأت الباحثة ،ضرورتهوالوقف  أهميةعلى  أخرى دالة

هـي مـن   ؛ وبيان أحكامه وقوانينه )والوصل الوقف(اهتمام العلماء بموضوع الحكمة من  لعلَّو

فعنـدما ال يسـتطيع    ،الوقف والوصل وضـوابطهما  بتعريفه قواعد لتسهيل على القارئ،ا باب

بـل  ولم يجز التنفس بين كلمتين حالة الوصل  القصة في نفس واحدوأن يقرأ السورة أ "القارئ 

ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة وجب حينئذ اختيار وقف للتنفس واالستراحة وتعين ارتضاء ابتداء 

ال يخل بالفهم إذ بذلك يظهر ووتحتم أن ال يكون ذلك مما يخل بالمعنى  ،التنفس واالستراحة بعد

  ."3ولذلك حض األئمة على تعلمه ومعرفته ،اإلعجاز ويحصل القصد

ـ كـلِّ  جب على القارئ معرفـة  ي: أقول بعد الذي أسلفنا لعلّي أستطيع بذلك أن         د الوقـف  قواع

فحري بكل مهتم بقراءة كتـاب اهللا   ،المقصودبين ُيِل ومراعاتها في قراءته  ،اإللمام بهاو هحكامأو

ه وجهده في ُجلَّ هم أن يقف على أحكامه وقوانينه وعلومه وتفسيره، ويجعل  عز وجل وتالوته،

إليه اآليـات   تقصُدلُيفهم السامع ما ؛ تطبيقها على الوجه األتم واألكملتعليمها، ومن ثم مها وعلُّتَ

وبالعدول عـن هـذه    ،"4فرض 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 ،األحكام

القارئ قبل تمـام  الحكم اإلعرابي إذا لم يتم الوقف على ما يجب الوقف عليه، فقد يقف الختالف 

                                                 
  )1479(حديث ) 22(كتاب الوتر، باب / سننهبو داود في أخرجه أ 1
  موضع هذه الدراسة  30ص-21ص: ينظر 2
 1/177، النشر في القراءات العشر: ابن الجزري 3
 20م، ص2007، 17على رواية حفص بن سليمان، ط أحكام تجويد القرآن: ملحس، محمد سعيد 4
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بما بعد الكلمة الموقوف عليها، ويكون هذا االبتداء مما يخل بالمعنى ويفسـده،   المعنى، ثم يبتدئ

، فينبغي إعطاء اآليات حقها فـي  تصح القراءة بهذه الطريقةوهذا أمر مرفوض بل مكروه، وال 

له، فهنـاك آالف  لمام بمسائالوصل، ومن هنا حض العلماء على تعلم أحكام التجويد واإلوف أالوق

والتي تعين القارئ في  ،اع أحكام التجويد وبينت أهميتهاضيالتي دونت مو ،الكتب والمخطوطات

م لذلك يجب عليه اإللمـا ؛ منها وتعّرفه بما قد يجهل به، وبمقدرة القارئ الرجوع إلى أيٍّ التالوة

  .دون لَبس ومراعاتها في تالوته ليوضح المعنى ويبين أغراضهبتلك القواعد 

ال يتـأملون  ومن عامة الناس ال يراعون أمـاكن الوقـوف،    اًكثيرأنَّ  ،مما تجدر إليه اإلشارةو

بـذلك   ينالقرآن، معتقـد والوحيد ختم السورة أ مويكون همه ،يتفكرون في معانيه أثناء التالوةوأ

ينبغي التنبه له، فقد تكون قراءة آيـة  و ،مرفوضوهذا أمر  قراءة على الوجه األكمل،ال م أدواأنه

صل ما يوجب وصله، أفضـل  َو ف عليه، ووبالوقف على ما يحسن الوق ،نبتدبر وتمعُّقصيرة 

لمـا  ؛ على عجلة من أمـره ووه بل وحتى أفضل من قراءة جزء كامل ،من قراءة سورة طويلة

  .جائبه وأسراره من أجر وثواب عظيمن بعتمعِّللقارئ المرتل الُم

في بيان أهمية مراعاة مـواطن  الباحثين لم يقتصروا والتنويه بأنَّ العلماء  -هنا-لعلَّ من المفيدو

بل إنهم كذلك ساقوا لنا نصوصاً تبين حرص العربـي علـى الوقـف     ،الوقف في القرآن الكريم

ال سّيما أنَّ بيئة العربي كانت تعتمـد علـى    ،ّدقةما ذلك إلّا لتوخي الو؛ االبتداء السليموالصحيح 

وا العلم وإن كان ميدانه القرآن ال يعني أنهم قصـروه عليـه، وإنمـا كـان    " هذاف ،الروايةوالنقل 

أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه قال لرجل "عن  من ذلكو، "1وأقوالهميراعونه في أحاديثهم 

فـأنكر   ،ال وعافاك اهللا: ال تقل هكذا ولكن قل: ك اهللا، فقالال عافا: فقال ،أتبيعها بكذا: معه ناقة

طـيِّ  وأ أبي بكر الصِّديق إشارة ال يمكـن إغفالهـا   في قولو ،" 2عليه لفظه ولم يسأله عن نيته

أن يحـتّج   ،المقصودوفال ينبغي لَمن يقف على موضع يوهم خالف المراد  ،هي النّيةصفحاتها و

النبي صـلى اهللا  أنَّ دليل ذلك و ،فاألصل حمُل الكالم على ظاهره ،يعلل أنَّ نيَّته ليست كذلك وأ

" 3من يطع اهللا ورسوله فقد رشد ومن يعصهما" : الرجل الذي خطب فقالأنكر َوقف  عليه وسلم 

                                                 
/ م 1980, 31، مج4ج, ، مجلة المجمع العلمي العراقيبالنحو كتب الوقف واالبتداء وعالقتها: العمر، أحمد خطاب 1

 155ص
  31، صالقطع واالئتناف: أحمد بن محمد, النحاس 2
 29ص, ورد هذا الحديث تحت عنوان الوقف القبيح موضع الدراسة 3
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ألنه أشرك اهللا ؛ "1ما شاء اهللا وشئت": على من قال أنكركذلك وولم يسأله عن نيته وال ما أراد، 

  .ولم يسأله عن نيته ،المشيئة عز وجل مع المخاطب في

وكذا القاطع على ما ال يجب أن يقف عليه وإن كان نيته غيره، فإنه يكره ذلك كله، وقـد كـره   "

لذا ينبغي تحّرز المكـان   ؛ ."3نعم والحمد هللا: ال والحمد هللا، ولم يكره: أن يقال 2إبراهيم النخمى

  .في أي محظورأنفسنا عن الوقوع  ِلنرَبأ ،الوصل والمناسب للوقف أ

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

الء هـؤ ما ذكـره  موهذا غيٌض من فيض  ،سرار القرآن الكريم ومعجزاتهالطريق في فهم كنه أ

الـذي   ،فاكتفيـتُ بهـذا القَـدر    ،ا المقاملطال بن ،هذا العلم ُسقت كل ما ذكروه عنوول ،العلماء

 لما بذلوه ؛ نجباءالعلماء ال ليحقق مآرب أولئك؛ يهتدي بهالعل القارئ  ،استخلصته من ثنايا كتبهم

مواضـع  في ضرورة إدراك  ,في سبيل توصيل تلك الرسالة العظيمة ينمن جد واجتهاد مستميت

الرتباطهمـا   –المعجز بدقة نظمه -فهما أسمى وثاق يربط ما بين آي القرآن )الوقف والوصل(

 ،وزينـة القـارئ   ،الوقف حلية التالوة "أنَّ : أختم كالمي بنتيجة مفادهاو ،وغيرها وبعلوم النح

والنقيضين  ،رف الفرق بين المعنيين المختلفينوبه يع ،لعالمل وفخٌر ،لمستمعل وفهٌم ،وبالغ التالي

  ". 4والحكمين المتغايرين ،المتباينين

  

  

                                                 
 إسناده صحيحو) 4980( داوود في سننه برقمو رواه أب 1
  من و وه ،عمران النَّخعي الكوفي فقيه العراقو راهيم بن يزيد بن قيس أبإبو وه قد أورده ابن الجزري باسم النخعي،و  2

وله تسع و قيل سنة خمس وتسعين للهجرة وتوفي سنة ست ، حفظاً للحديثوأكابر التابعين صالحاً وصدق رواية   

/ َمذْحج باليمن  ع قبيلة كبيرة منوالنخ ،قال يحيى القطان توفي بعد الحجاج بأربعة أشهر ،أربعون سنة على الصحيح

, م1980, دار الكتب العلمية: بيروت، 2ط ,مج2, غاية النهاية في طبقات القراء: ابن الجزري، محمد بن محمد: ينظر

: خير الدين ،الزركلي / 6/169م، 1962، 2ط, مج20, الوافي بالوفَيات: خليل بن إيبك صالح الدين، الصَّفدي / 1/29

 1/80 م،1984, العلم للمالييندار : يروت، ب6ط ,مج 8 ،األعالم
  31، صالقطع واالئتناف: النحاس، أحمد بن محمد 3
  1/249, عن الهذلي لطائف اإلشارات لفنون القراءاتأورده القسطالني في  4
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  : بالعلوم األخرى والوصل عالقة الوقف: المبحث الثاني

الوقـف  ( بموضوعحاولت في هذا الجانب أن أكشف الستار عن أهم العلوم التي لها صلة وثيقة 

  .القارئلعلها تُروي ظمأ ) والوصل

علوم القرآن الكـريم بـل   وعال أن تكون علوم العربية و اقتضت حكمة الباري جلَّ" فقد  ،بعدو

تنبثق عنها وحدةٌ عضويةٌ متكاملةٌ ال انفصاَم ألحـدها عـن   , متالحمةعلوم الشريعة الغراء كلها 

 ،" 1االبتداء حلقةً من هذه السلسلة المباركة العجيبةويمثِّل علُم الوقف و ،ال غنًى له عنهو ،اآلخر

 ال يقـوم  ": قـائالً  ،يؤكد صلة هذا الفن بغيره من علوم العربية 2اهدبكر بن مج وأبذا  وها هو

عالم  ،عالم بالتفسير عالم بالقصص وتلخيص بعضها من بعض ،إال نحوي عالم بالقراءة 3بالتَّمام

  ".4باللغة التي نزل بها القرآن

                                                 
 36، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 1
 1/261, األعالم: ركليالز/ في عصره  القراءاتبعلماء الكبير  ،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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إذ ال  علقه بها،اطه وتلشدة ارتب؛ ه يحتاج إلى اإللمام بعلوم كثيرةواإللمام ب لقد بان لك أنَّ معرفته

دراية بعلوم وعلى علمٍ و ،العأحكامه دون أن يكون على اطّوقواعده ويتأتّى للعالم معرفة الوقف 

والبالغة  ووالقراءات واإلعراب ومعاني القرآن والصرف والنح ،والقصص علم التفسيرك ،أخرى

عربية التي تساعد على فهـم  التي نزل بها القرآن وعلم البيان ومختلف العلوم ال الفصحى واللغة

  .أهميته ووجوده في علم الوقف والوصل فلكل واحد من هذه العلوم ،تعالى كالم اهللا

ولـيس هـذا إال    ،ال ُبد من تناول بعض هذه العلوم بالشرح والتفصـيل  ،ليزداد األمر وضوحاًو

وفـيض   ،لكـريم وثيقة في فهم آيات القرآن اوصلتها ال ،تهاأهميإللقاء الضوء على  محاولة مني

نسـتمد منـه أهـم     اًمعين فهذه العلوم ستكون ،وسحر بيانه ولطافة معانيه ،بالغته وإعجاز آياته

  .القواعد والركائز في فهم النص القرآني

الجملة  إعراببمعرفة ف ،الركيزة األساسية في فهم اآليات ألنه؛ للقارئضروري  ،مثالًوالنحعلم ف

عند المكان الـذي يسـتحق الوقـوف     فيقف ،الوصل وقف أيستطيع القارئ أن يميز مواضع الو

كي يتسنى للقارئ فهم العبارة بصـورة  ؛ ويصل في الموضع الذي يستحق وصله بما بعده ،عليه

لم ذلك الكتـاب ال أ( : من قوله تعالى) ألم(الوقف على ونح ،سليمة ال غبار عليها

 وأ ،قُـل ألـم  : أي فالوقف عليها تام على إضمار فعل ،)2- 1: البقرة)(ريب فيه

 ،خبٌر لهـا ) ذلك الكتاب( وهوأما إذا جعل ما بعدها  ،هذه ألم: تقديرهوعلى تقدير مبتدأ محذوف 

لذا ال ُبد ؛ خبرهو) ألم(لئال ُيفصل بين المبتدأ ؛ فالوقف عليها غير تام بل وجب وصلها بما بعدها

القواعـد   ألن؛ روعه وأصولهوف ومن اإللمام بكل علوم النح )علم الوقف والوصل(للمتبّحر في 

الدراسـة  وسـيتبين لـك فـي     ، " 1نظمه والتي تضبط تركيب الكالم أ" النحوية ودالالتها هي 

ودوره في توضيح  ،في جعبته واألهمية الكبرى التي يحملها علم النح ،من هذه الدراسة التطبيقية

  . المعنى وفهم السياق في أتم صورة

لمن يقرأ بأكثر من قراءة، فباختالف القـراءة يتغيـر نـوع    ضروري  وفه 2القراءاتعلم وأما 

قـد يكـون   و وقد يكون جائزاً على قراءة ثانية، ،ما الوقف وحكمه، فقد يكون الزماً على قراءة
                                                 

 340، ص1993, ، دار الفرقان"بحث في النظرية والمنهج" المقدمة إلى علم المعنى في العربية: المالح ياسر ابراهيم 1
  52ص, الدراسةمبحث القراءات من هذه  نظري : للمزيد 2
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تحديد نوع الوقف وفهم اآليات وتحليلهـا   عين القارئ في، لذلك فهي تُممنوعاً على قراءة أخرى

يا بنـي ( : من ذلك قوله تعالىو ،لقراءة التي يقرأ بهابناء على ا وتفسيرها تفسيراً سليما

َوءاتكم  آدم واري س سًا ُي ليكم لبا نا ع شًا وقد أنزل ري

كاف  )ريشاً(فالوقف على  ،)26: األعراف(...)لباُس التقوى ذلك خيرو

وقف على قراءة َمـن فتحهـا هكـذا    ليس بو ،على االستئناف )لباُس(على قراءة ًمن رفع سين 

  .1العطفعلى  )لباَس(

فمن مظاهر اإلعجاز في القـرآن الكـريم   "  ،فَترُبطه رابطة وثيقة بعلم الوقف ىنعلم المعوأما 

ألنهم يـرون أنَّ المعنـى   ؛ إذ نراهم يقفون عند تمام المعنى؛ الوصل في وقوفهومراعاة الفصل 

 في حدِّ ذاته جيَءف الوقبل إنَّ  " 2أنَّ المعنى يتغير لمواطن الوقفويرتبط بالمبنى ارتباطاً وثيقاً 

وأكثر القراء يبتغون في الوقف المعنى وإن لم يكن ": به لتوضيح المعاني وبيانها، يقول الزركشي

ال يحزنك قولهم و(  : من قوله تعالى) قولهم(الوقف على : مثال ذلكو " 3س آيةرأ

 (: وصل لصار قولهوألنه ل؛ ال يجوز وصله بما بعدهو )65: يونس()إنَّ العزة هللا

إخبار مـن  وكالم مستأنف  وليس األمر كذلك بل هو ،من مقول الكافرين ،)إنَّ العزة هللا

  .اهللا أنَّ العزة له

أنَّ للمعنى حضوره البارز في علم الوقف، فبتمامه يكون الوقـف،  : من هنا نخرج بنتيجة مفادها

  .يذهب المقصودولئال ُيفسد المعنى ؛ وبعدم تمامه يتعيَّن الوصل

في أنَّ نوع الوقف يختلف باختالف التفسـير تمامـاً    فصلته بعلم الوقف تكمن: لتفسيراعلم  وأما

أن  قـارئ لذا علـى ال ؛ ممنوعاً على تفسير آخرو, فقد يكون إجبارياً على تفسير ما, كالقراءات

فإنهـا محرمـة علـيهم ...(: تعالى مثال ذلك قولهو ،ودراية به يكون على علم

ة ،)26: المائدة) (أربعين سنة اآلية  معنىكان  ) سنة( فإذا تم الوقف على كلم

فإنهـا  ( : تم وقف على ، وإذا)أي مدة أربعين سنة( محرمة عليهم هذه المدةاألرض المقدسة  أن

                                                 
  154، صالحجة في القراءات السبع: خالويه، الحسين بن أحمد ابن 1
  54، صالوقف واالبتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم: صالح، عبد الكريم 2
  1/350, البرهان في علوم القرآن: الزركشي 3
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اخـتالف  و إلـى التفسـير   الوقف هذا ومرد، داًمحرمة عليهم أبأنها كان المعنى ) محرمة عليهم

  .الختالف التفسير تبعاً فيه ىر المعنتغيَّالذي  ،المفسرين في تأويل اآلية

متـى؟  ويقـف   أينومتى يصل ويصل  أينكيف يقف وكيف يبتدئ؟  يتعلم لذلك فعلى القارئ أن

وغيرها  ووأحكام النح ،)للوقف والوصل(امة وكل ذلك ال يتأتى إال بمعرفة القواعد واألحكام الع

معناه، ومنـه مشـكل ال    واضح مفهوموفإن من الوقف ما ه": يقول النحاس ،من العلوم السابقة

غة، فيدري أيـن يقطـع؟   يدرى إال بسماع وعلم بالتأويل، ومنه ما يعلمه أهل العلم بالعربية والل

بيرة، وأفردوه بالتأليف اء والعلماء بهذا العلم، وعنوا به عناية كلذلك اهتم القّر  ؛" 1وكيف يأتنف؟

 ث والتحريف والتزوير، حتى غداحرصاً منهم على حفظ كتاب اهللا عز وجل من العبوالتصنيف؛ 

  .2علماً مستقالً له أصوله وقواعده الخاصة به ،هكذا

  : الوصلوأثر القراءات القرآنية في الوقف : المبحث الثالث

وال بد فيها مـن التلقـي    النقلةوت القرآن واختالفها، بعزالعلم بكيفية أداء كلماوه": علم القراءات

تلـك الوجـوه   "   هـي  وأ ".3ء ال يحكم إال بالسماع والمشافهةوالمشافهة، ألن في القراءات أشيا

  " 4تخفيفاً على العبادوالصوتية التي أباح اهللا بها قراءة القرآن تيسيراً واللغوية 

أنزل اهللا عز وجل القرآن الكريم بلغة العرب، وكان العرب متعددي اللهجات واللغات، كيف قد ل

، والتـي تختلـف عـن    االخاصة به اولهجته اة منهم لغتهال يكون هذا وهم قبائل شتى، لكل قبيل

لهجات القبائل األخرى، في طريقة أدائها ونطقها للكلمات، وفي مخارج الحروف ونبرات بعض 

تنضـوي تحـت    ، على الرغم أنها5األصوات وفي إمالة بعض الحروف أوفي الترقيق والتفخيم

لذلك فقد رحم اهللا عباده وخفف عنهم، بـأن  ؛ يوحد بينها اللسان العربي الفصيحراية العروبة، و

ليتمكنوا من قراءته وتـدبر  ؛ م، فأنزله على سبعة أحرفأنزل القرآن الكريم على ما يوافق لغاته

                                                 
 34، صالقطع واالئتناف: النحاس، أحمد بن محمد 1
  298، صالوسيط في أحكام التجويد: منصور، محمد خالد 2
 3م، ص1980, دار الكتب العلمية: ، بيروتمنجد المقرئين ومرشد الطالبين: ابن الجزري، محمد بن محمد 3
 309م، ص1978, دار الكتب الثقافية: ، الكويت1، طالعربيوالقراءات في النحوأثر القرآن : اللّبدي، محمد سمير 4
  163م، ص2007، 2، طالعرض الجديد ألحكام التجويد: محمد عبد الكريم وآخرون مهنا، 5
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إنَّ هذا القرآن ُأنـزل علـى   " : قال صلى اهللا عليه وسلم،وشرائعه وقوانينهمعانيه، وفهم أحكامه 

  " 1سبعة أحرف فاقَرءوا ما تيسَّر منه

إال بهـا،  انهم إال عليها، وال يتيسر نطقهم كلف اهللا العرب مخالفة لغاتهم التي ال يستقيم لسول" إذ 

سر اإلسالم وسماحته، التي تقتضي درء الحرج لشق عليهم ذلك غاية المشقة، ولكان ذلك منافياً لُي

الكريم على  قراءة القرآنإلى على اختالف لهجاتها، ذهبت القبائل  ولو،  " 2والمشقة عن معتنقيه

كما يتعسر علينا نحن أن نتكلم مثالً بلغة بعض القبائـل فـي السـودان     ر ذلكلتعسَّ؛ وجه واحد

تلـك  لذلك كانت ؛ يئته اللغوية الخاصة بهالصومال، وإن جمع بيننا اللسان العربي، فلكل منا بوأ

مة اهللا الواسـعة  من مظاهر رح ، ومظهراًتيسير والتهوين على األمةن أبواب الم اًباب  القراءات

  .وسماحة الدين الحنيف

وال شك أن القبائل كانت ترد على النبي صلى اهللا عليه وسلم وكان يترجم لكل أحد بحسب لغته "

فكان يمد قدر األلف واأللفين والثالثة لمن لغته كذلك وكان يفخم لمن لغته كذلك ويرقق لمن لغته 

به صلى اهللا عليه وسلم، فقرؤوا القرآن وعلّموه  واقتدى الصحابة ،" 3كذلك 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 ،حكامه وعدم الخلط بين كلمة وأخرىحفظ كلماته وأ

هم وقصروا جهودهم على قراءة القرآن وإقرائه، كرسوا حيات "ن جماعة منهمبدقة وإحكام، حتى إ

وتعليمه وتلقينه، وضبط ألفاظه وتحرير قراءاته وتحقيق رواياته حتى صاروا فـي ذلـك أئمـة    

  " 4يقتدى بهم ويرحل إليهم ويؤخذ عنهم

، أي حتى ال يظن " 5دفعاً لالختالف في القرآن "؛ ظهر مصطلح علم القراءات القرآنيةومن هنا 

علـى  من اآلية، فالقراءات  راءة فالن تختلف عن قراءة فالن من حيث المعنى المرادأحدهم أن ق

منها تؤدي معنـى  واحدٍة فكل  الرغم من تعددها إال أنه ال تناقض وال تضاد بين قراءة وأخرى،
                                                 

  )1936(حديث رقم ) 48(باب ) صالة المسافرين وقصرها(كتاب / أخرجه مسلم في صحيحه  1
  1/16, المرشد في علم التجويد: العقرباوي، زيدان محمود 2
  15ص, منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 3
  1/17، المرشد في علم التجويد: لعقرباوي، زيدان محمودا 4
  15ص, منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 5
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مـع كثـرة   ودليل قاطع على صدق ما جاء به النبي صلى اهللا عليـه وسـلم إذ ه  ، وهذا اًواحد

يقـول   ،1م يتطرق إليه تناقض وال اختالف، بل كان يصدق بعضـه بعضـاً  الروايات والطرق ل

َآاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر هللاِّ َلَوَجـُدوْا وَأَفالَ َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َولَ {: تعالى

  )82: النساء(}ِفيِه اْخِتالَفًا َآِثيرًا 

ه إال ولـه  أنزله في كتاب وأ في هذا الوجود ما من شيء أوجده اهللا تعالىأنَّ  ،من الجدير بالذكرو

التخفيف على والتسهيل وغير ما قّدمنا من سبب التهوين  القراءات القرآنية حكمة، والحكمة من 

زيد في قـوة  ت هي في تعددهاو ،في تالوة القرآن وتدبر معانيه اًجمالي اًأنَّ فيها تنويع: هياألمة 

ـ  ،ي المقصودة فـي اآليـات  ساعد في الكشف عن بعض المعانوت ،إعجاز القرآن الكريم ؤدي وت

يدل على اهتمـام المسـلمين    تعددها أيضاًو ،ألحكام الفقهية المأخوذة من النصأحياناً إلى تعدد ا

دليل قاطع على صدق ما جاء به  إضافة إلى كونها ،عبر العصور بهذا القرآن، فلكل لهجة قراءة

  .2النبي صلى اهللا عليه وسلم

بأدوار مختلفة، وبمراحل عديدة حتى استقرت إلى ما هـي عليـه   وقد مرت القراءات القرآنية "

 ،" 3اآلن، علماً من علوم القرآن ومجاالً من مجاالت الدراسات النحوية واللغوية بصورة عامـة 

تساعدنا في الكشف  فهي صلة وثيقة بالقرآن الكريم،من ا لهلما ؛ فعلم القراءات من العلوم الهامة

في اآليات القرآنية، بل إن علم القراءات يوقفنا على سر من أسرار  عن بعض المعاني المراد بها

كتاب اهللا عز وجل، وجانب مهم من جوانب إعجازه، فتنوعها وتعددها ال يؤدي إلى تغيير فـي  

،  على تعـددها  -كما يظن البعض-ال يتغيرو معنى اآليات، فالنص القرآني معناه واحد ال يتبدل

ى الباحثين والدارسين في كتاب اهللا عز وجل، كثير من المعـاني  وبدون علم القراءات يخفى عل

تنوب منابها فيما تعطيه من المعـاني  و، فكل قراءة قد تسد مسد آية آنية التي تتعلق باختالفهاالقر

  .4واألحكام، وفيما ترشد إليه من الهداية والرشاد

                                                 
  1/47، النشر في القراءات العشر: ابن الجزري 1
  1/47, النشر في القراءات العشر: ابن الجزري: ينظر 2
  10، صتبصرة المريد في علم التجويد: أبوسليمان، صابر حسن 3
جامعة النجاح /  أثر اختالف القراءات القرآنية في الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز وجل: جمل، عبد الرحمنال 4

  286، ص18مج , 1العلوم اإلنسانية،عدد/لألبحاث
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ة واضح وملمـوس فـي جوانـب    أثر القراءات القرآني "ال يفوتنك في هذا المقام أن تعرف أنَّ و

لذا ؛ وعلم البالغة ولفقه وفي علم النحكثيرة ومتنوعة، فللقراءات القرآنية أثرها في التفسير وفي ا

تفسـيره   وكتاب من كتب التفسير من الحديث عن القراءات بل إن المفسر الذي يخل وال يكاد يخل

ى اختالف القراءات بل تعد القراءات من الحديث عن القراءات يفوته كثير من الفوائد المترتبة عل

القرآنية مصدراً من مصادر التفسير في القرآن الكريم، فكم من قراءة فسـرت قـراءة أخـرى    

منسـجم   وووضحت معناها، والقرآن الكريم على كثرة قراءاته خال من التناقض والتضاد، بل ه

  ." 1متسقة آياته وجمله وكلماته

بل إنَّ العلماء المحدثين لم يهتمـوا   اً وثيقاً بعلم الوقف والوصل،ترتبط القراءات القرآنية ارتباط

ثـر فـي   أ لها، ف" 2اهتماماً كبيراً، ألنهم عّدوه جزءاً من علم القراءات "علم الوقف بالحديث عن 

فقد يكـون الوقـف علـى     حكم الوقف يختلف باختالف القراءة،بيان نوع الوقف وحكمه، إذ إنَّ 

 لى صلتهاع مما يدّلو ،ممنوعاًوقراءة أخرى جائزاً أ علىو ،واجباًقراءة ما على الكلمة القرآنية 

ال يقوم بالتمام إال نحوي عـالم بـالقراءات عـالم بالتفسـير      ": ما قاله ابن مجاهد الوقفعلم ب

   ".3الم باللغة التي نزل بها القرآن والقصص وتلخيص بعضها من بعض ع

فالوقف  ،تالف القراءات أثراً على الوقوف من ناحية المعنىإنَّ الخ": لعلي أستطيع بذلك أن أقول

ية فيها وجه من وجوه القراءات فعليـه أن  كريم آفإذا ما قرأ قارئ القرآن ال ،ةتابع للقراءة المتلّو

االئتنـاف  وألنه بـالقطع أ ؛ تبعاً لذلك الوجه من القراءات ،يراعي في قراءته مواطن الوقف فيها

لـذا   ؛ "4تي يتلوها مغايراً للمعنى الناتج عن مراعاته للقـراءة األخـرى  يكشف عن معنى لآلية ال

جـم  مع(التـي وردت فـي    ،المختارة بدراسة بعض النماذج القرآنية ان هذا االختالفبيآثرتُ 

في بيـان نـوع   التي تبّين أثر القراءات و ،موضع الدراسة) نالوصل اإلجبارييومواضع الوقف 

  : تمثَّلت بـو ،عنىالمومن ناحية اإلعراب  الوقف

                                                 
  286، ص18مج , 1عدد, المصدر نفسه 1
  155، ص31، مج4ج ,وكتب الوقف واالبتداء وعالقتها بالنح: العمر، أحمد خطاب 2
  32، صالقطع واالئتناف: أحمد بن محمد, النحاس 3
  340م، ص2006, دار السالم: ، مصر1، طالوقف واالبتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم: صالح، عبد الكريم 4
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َوَآَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النَّْفسَ ِبـالنَّْفسِ َواْلَعـْيَن  {: تعالىقوله 

ِباْلَعْينِ َواألَنَف ِباألَنفِ َواألُُذَن ِباألُُذنِ َوالسِّنَّ ِبالسِّنِّ َواْلُجُروَح 

ِه َفهُ  ْحُكم ِبَما أنَزَل َآفَّاَرٌة لَُّه َوَمن لَّْم يَ وِقَصاصٌ َفَمن َتَصدََّق ِب

  1}45{هللاُّ َفُأْوَلـِئكَ ُهُم الظَّاِلُمونَ 

هم يخالفون ذلـك  وألنَّ عندهم في نص التوراة أنَّ النفس بالنفس ؛ هذه اآلية مما ُوبِّخت به اليهود

 تعـالى  فوصـفهم اهللا  ،إلى الدِّية يعدلونف ،يفضلون بني النضير على بني قريظةو ،عناداًوعمداً 

 ،لم ينصفوا المظلوم من الظـالم و ،عناداًونهم جحدوا حكم اهللا قصداً منهم الكافرين ألوالمين بالظ

عدلوا إلى ما اصـطلحوا  وكما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن 

  .2 اإلشهاروعليه من الجلد 

ـ ( و) بالنفس(نا بعد الذي أسلفنا إليك أن نبين لك حكم الوقف على يهّم  وتلـك األوجـه   ،)نبالّس

هل يختلف نوع الوقف على الموضـعين المـذكورين بـاختالف    و ،في قراءة هذه اآلية الواردة

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

السِّـنَّ  واألذَن بـاألذن  واألنفَ بـاألنف  والعيَن بالعين و(: ابن عامرو وعمروأبوقرأ ابن كثير " 

قـرأ  و ،حمزة جميع ذلك بالنصبوعاصم وقرأ نافع و ،رفعاً) الجروُح( كلها بالنصب و )بالسن 

  ."3الكسائي كلها بالرفع

: وقف على قولـه ) الجروحوالسن واألذن واألنف والعين (فَمن قرأ برفع  ،أما فيما يخص الوقف

الـنفس  : قلنـا لهـم  ألنَّ المعنـى  ؛ )أنَّ النفس(ه عطفها على محل وحجَّته في هذا أنَّ ،4)بالنفس(

رفعهـا   وأ ،)الحمـد هللا ( كتبت: رفعها على أن الكتابة تقع على مثل هذه الجمل تقول وأ ،بالنفس

                                                 
  152المائدة، ورقمها في المعجم موضع الدراسة  1
  2/64, تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، اسماعيل بن كثير 2
, مؤسسة الرسالة: ، بيروت2سعيد األفغاني، ط: ، تحقيقحجة القراءات: أبوزرعة الرحمن بن محمد، ابن زنجلة، عبد 3

  2/191, النشر في القراءات العشر: ابن الجزري: ينظر / 226- 225م، ص1979
  92، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 4
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" نَّ الكسـائي  إ: وقيل ،1العين مفقوءة بالعينوأن النفس مقتولة بالنفس : وتقديره ،على االستئناف

 ،مما كُتب عليه فـي التـوراة   لم يجعلهو ،إلى آخر األسماء مما قبله) والعيُن بالعين(: قطع قوله

ألنـه  ؛ )والعـيُن بـالعين  (: فعلى قراءته ُيبتدأ بقولـه  ،)أنَّ(ألنه لم ُيدخله في عمل ؛ فلذلك رفعه

ألن المضمر في ؛ العطف على المضمر في النفسرفعها ب وأ ،" 2ابتداء شريعةو ،استئناف إيجاب

والعين معطوفـة علـى    ،لنفسأن النفس مأخوذة هي با: ويكون المعنى ،النفس في موضع رفع

      .)بالنفس(: فعلى كل الوجوه يتعيَّن الوقف على قوله ،أّياً يكن من أمر إعرابهاو ،3)هي(

حجته في هذا أنهـا  و ،4)بالسِّن(وقف على  ،فع فقطرَّبال) الجروح(خَصَّ ومن قرأها بالنصب و 

قطعته مما قبله ليس مما كُتب  فيكون إذا ،خبره) قصاص( و ،على االبتداء والقطع مما قبله"رفع 

إنما رفـع  : قيلو...استئناف شريعة ألمة محمد صلى اهللا عليه وسلم وإنما ه ،عليهم في التوراة

 ،5)بـالنفس (الذي فـي   ،عطفه على المضمر المرفوع: وقيل ،)النفس(ألنه عطف على موضع 

ألن خبره مخالف لخبر  ،المألنه مروي عن النبي عليه السَّوللعلل التي ذكرناها  ،واالختيار الرفع

قوي من ) الجروح(فالرفع في  ،لمخالفة إعراب ما بعده إعراب خبر ما قبلهو ،ما قبله من الجمل

أيضاً قـوي   وفه ،واتصال بعض الكالم ببعض ،والنَّصب قوي من جهة المعنى ،جهة اإلعراب

  ".6اةعليهم في التور مما كتب وفنصبته فه ،إذا عطفته على ما قبلهو ،مختار

جعلهـا  و) أنَّ(ألنه أشركها كلها في نصب ؛ فال يبتدئ بشيء منها"  ،أما َمن قرأها كلها بالنصب

متصـل  الكالم ف ،8)بالسِّن( و) بالنفس( ال يقف على الموضعينو ،" 7مما كُتب عليهم في التوراة

فـي  ألنـه محمـول   "؛ اختيار الجماعةورأي الجمهور وهو ،العطف فيه معنى الشراكةو عضهبب

                                                 
محيي الدين : تحقيق, مج3،حججهاوعللها واءات السبع الكشف عن وجوه القر: القيسي، محمد مكي بن أبي طالب 1

 ،2ط, مج16 ،التفسير الكبير :محمد بن عمر بن حسين القرشي ،الفخر الرازي: ينظر/  1/409, م1974, رمضان

  12/7, دار الكتب العلمية: طهران
: ، جدة1ط، يمن رشدي سويدأ: تحقيق، مج2, التذكرة في القراءات الثمان: طاهر بن عبد المنعم الحلبي، ابن غلبون 2

  2/316, م1991, الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن
دار الحديث، : القاهرة، 2عبد الجليل عبده شلبي، ط: تحقيق ,مج5, معاني القرآن وإعرابه: اسحقوأب ،إبراهيمالزجاج،  3

  2/179, م1997
  92، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 4
  أنَّ النفس مقتولة بالنفس: والتقدير) مقتولة(ع هو المضمر المرفو 5
  410- 1/409, حججهاوعللها والكشف عن وجوه القراءات السبع : القيسي، محمد مكي 6
  316-2/315, التذكرة في القراءات الثمان: بن عبد المنعمطاهر ، ابن غلبون 7
  92، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني: ينظر 8
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ومحمول على أنه كلـه   ،غير منقطع بعضه من بعض ،اتصال بعض الكالم ببعض النصب على

  ".1 مكتوب في التوراة

إن وفإن شئت رفعت  ،ال يغّيران معنى اآلية في شيء ،النصب سّيانوأنَّ الرفع  ،نلحظ مما سبق

ف تنـاقض  ال اختالتغاير، واختالف تنوع وفاالختالف ه, إن كان هناك اختالفو, شئت نصبت

ا أنَّ التغيير الوحيد الذي يطـرأ  إلّ ،دقة معانيهوعلى إعجاز القرآن الكريم  دليٌل  قوٌيوتضاد، و

  .اختالف نوع الوقف نتيجةً الختالف القراءات في اإلعرابوفقط ه

لم يشرَن لعالمة الوصل على الموضـعين  ) طدت طدع2طق ( أنَّ إلىبيد أنه ال يفوتني أن أشير 

هي القراءة التـي اختـارت نصـب    و ،العلم أنهنَّ على قراءة حفص عن عاصم مع ،المذكورين

على اعتبار أنَّ الكـالم موصـول ببعضـه الـبعض      )الجروحوالسن واألذن واألنف والعين (

 ،أنه ال ُيشكل على القارئ للنصبفلعله من باب  ،ال أدري السبب الذي حال دون ذلكو ،بالعطف

  .ربما لطول الكالم وأ

فعلـى القـارئ أن    ،فهذا ال يعني أنهنَّ يجوِّزن الوقف على كال الموضعين ،ن من أمرمهما يكو

المعطـوف  وف وعطمكـال  ،يكون مدركاً أنَّ أيَّ موضع ُيفصل فيه بين متعلقات الجملة الواحـدة 

 .يتعيَّن فيه الوصل ،عليه

ذا إال للتَّمييز بين ما هو ،وهذا ما تميل إليه الباحثة ،فقد منعت الوقف على الموضعين) 1طق( أما

 ما بعدهما فَمن رفع ،فقد تبيَن لك أن اختالفهم في القراءة أدى إلى اختالف نوع الوقف ،القراءات

 ما بعدهما بَصمن نَو ،على اعتبار أن ما بعدهما ليس مما كُتب عليهم في التوراة ،وقف عليهما

أضف إلى ذلـك   ،هم في التوراةعلى اعتبار أنَّ كلها مما كُتب علي ،وصل الكالم ببعضه البعض

  .اآليات المقصود منبعاد السامع عن أي لبس في فهم ضرورة الوصل إل

◌ِنَّا َأْرسَْلَناكَ إ {: منها قوله تعالى ،تزيد األمر وضوحاً ،وِلنأِت لك على نماذج أخرى

  2}119{بِاْلحَقِّ َبِشيرًا َوَنِذيرًا َوالَ ُتسَْأُل َعْن َأْصحَابِ اْلجَحِيمِ 

                                                 
  1/410, حججهاوعللها والكشف عن وجوه القراءات السبع : يسي، محمد مكيالق 1
  )22(البقرة، ورقمها في المعجم موضع الدراسة  2
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 )ال تسـأل و(وقف كاٍف على قراءة َمن قـرأ   وفه ،اختلف باختالف القراءة) نذيراً(وقف على فال

وفي النهي معنـى   ،يعقوبوهي قراءة نافع و )تَسأْلال ( هكذا ،ى النهيجزم الالم علوبفتح التاء 

 وليس بوقـف  ،أي ال تسأل يا محمد عنهم فقد بلغوا غاية العذاب ،التعظيم لما هم فيه من العذاب

 وهذا ما أومـأت إليـه   ،2)تُسأل(هكذا  رفع الالموبضم التاء  ،1لمن قرأها على النفي بمعنى ليس

في موضع حال معطوفاً على ) ال تُسألو(ألنَّ ؛ إذ منعت الوقف على الموضع المذكور ،)1طق(

عطوف الم وأ ذيهاوال ُيحتمل الفصل بين الحال و ،غيَر مسؤولو: وتقدير الكالم ،)نذيراًوبشيراً (

  .عدم فصله عن بعضه البعضولذا تعيَّن على القارئ وصل الكالم ؛ المعطوف عليهو

ضم التاء من تسأل ( هيوالثانية على القراءة ) نذيراً(إذا كان الوقف ُيمنع على : لسائل أن يسألو

  نفسـها تسير على القـراءة  علماً أنها  ،الوقف عليه) طدت طدع 2طق(فَِلَم لم تمنع  ،)رفع الالمو

  قراءة عاصم؟ هيو

تكـون  و أحدهما أن ترفع علـى االسـتئناف  : 3فيها وجهان) ال تُسأل(أنَّ جملة  وجواب ذلك هو

الكالم على هـذا  و ،بهم لست تؤاخذو وولست تسأل أ وسأل ألن تُومنقطعة عما قبلها على معنى 

ذهْبَن إلـى  ) طدع طدت 2طق( لعلَّو ،كافياً )نذيراً(يكون الوقف على و ،عما قبله التقدير منقطع

  .منع الوقف على الموضع المذكور عندهنَّاإلشارة ل مهذا الوجه اإلعرابي فكان سبباً لعد

إنـا  : في موضع حال من قوله) ال تُسأل( أن تكون جملة وهوليه اإلشارة إ فقد تمَّت: اآلخرأماو

إنـا  : قدير الكالمويكون ت ،)نذيراًوبشيراً (فيكون منصوب المحل معطوفاً على  ،أرسلناك بالحق

فكان هذا الوجه سـبباً لمنـع    ،غير مسؤول عن أصحاب الجحيمو, نذيراًوبشيراً  أرسلناك بالحق

  ).1طق( الوقف على الموضع المذكور عند

اختالفها أدى إلى و ،لكل قراءة معنًى غير المعنى الذي أفادته القراءة األخرىتلحظ مما سبق أنَّ 

ما دام الكل نازالً مـن   ال ريبوال يوقع في شك " االختالف هذاو ،حكمهواختالف نوع الوقف 

                                                 
عاصم وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر وابن (وهي قراءة باقي العشرة من القراء،كـ 1

  )هشام
، النشر في القراءات العشر: ابن الجزري :ينظر/  87، صالقراءات السبع الحجة في: ابن خالويه، الحسين بن أحمد 2

الكشف عن وجوه القراءات السبع : مكي القيسي/ 41، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني / 2/166

  1/262, حججهاوعللها و
  41، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 3
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أكبر دليل على صـدق القـرآن الكـريم    فتعددها  ،تضادواختالف تناقض وليس هو ،" 1عند اهللا

  .إعجاز نظمهو

: نأخذ قوله تعـالى  ،بشكل أكبر) الوصلوالوقف (أهمية صلتها بعلم ويتضح أثر القراءات كي لو

وتٍ َأِذَن هللاَُّ  { ي ُبُي ُه ِف َبُِّح َل ُْمُه ُيس ا اس ْذَآَر ِفيَه َع َوُي  َأن ُتْرَف

ِرَجاٌل الَّ ُتْلِهـيِهْم ِتَجـاَرٌة َوَال َبْيـٌع } 36{َواْآلَصالِ وِفيَها ِباْلُغدُ 

مًا  َاُفوَن َيْو اِة َيخ اء الزََّآ اِم الصََّالِة َوِإيَت ِر هللاَِّ َوِإَق ن ِذْآ َع

  2}37{ْبَصارُ َتَتَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواألَْ 

عدمه بناًء على القراءات الواردة في كلمـة                ون الوقف مختلف فيه بي )اآلصالو(: فقول اهللا تعالى

ابـن  وبكـر   أبي هي قراءةو-)ُيسبَّح( بفتح الباء على ما لم يسّم فاعله هكذا هاقرأَمن ف ،)ُيسبِّح(

علـى هـذا   و ،)تلهيهمرجال ال ( : بقوله أوابتد ،وقفاً تاماً )اآلصالو (: قف على قولهو -عامر

 جملـة  تكـون و ،مقـام الفاعـل  ) يسبح له فيهـا (: من قوله) له(يقوم الجار والمجرور  التقدير

صـفتهم كـذا    رجال: الذي يسّبح؟ فقيلوَمن ه: في جواب سؤال مقّدر مفسرة للفاعل )...رجال(

ـ و )رجال( وألنَّ فاعل يسبِّح ه؛ )اآلصال(أما َمن قرأها بكسر الباء فال يقف على  ،...كذاو  وه

  .3ال يجوز فصل الفعل عن فاعلهو ،تمام الكالم

خشية فصـل الفعـل   ؛ )واآلصال( : منعتا الوقف على قوله) طدع 1طق( من الجدير بالذكر أنَّو

لم تشيرا لعالمة منع الوقف علـى الموضـع   ) طدت 2طق(بيد أنَّ  ،)رجال(عله عن فا) يسبِّح(

لكـون  فربمـا   ،ال أعلم السبب الذي حال دون ذلكو ،هما على قراءة كسر الباءعلماً أن ،المذكور

 ،استئنافية على تقدير فعل محذوف) رجال ال تلهيهم( على اعتبار أنَّ جملةوأ ،الموضع رأس آية

لى تعلقـه بظـاهر موجـود ال    ْوإذ اَأل ،فلستُ أتَّفق معهما في هذا ،إن صحَّ ذلكو ،أي ُيسبح له

  .بمضمر محذوف
                                                 

  1/180 ،هـ1362, فيصل عيسى الحلبي: مصر، 2ط، مناهل العرفان في علوم القرآن: بد العظيممحمد ع، الّزرقاني 1
  )511(النور، ورقمها في المعجم موضع الدراسة  2
 3/305, تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: ينظر/  501، صحجة القراءات: أبوزرعة ابن زنجلة، عبد الرحمن بن محمد،3

, النشر في القراءات العشر: ابن الجزري / 2/139, حججهاوعللها وجوه القراءات السبع الكشف عن و: مكي القيسي/ 

2/191  
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تبعاً لتعلق  ،حكمه على الكلمة القرآنيةوما للقراءات من أثر في تحديد نوع الوقف لقد بان هكذا و

الـدَّوال  األمثال لوال مخافة اإلطالة لسقتُ من و ،المعنىوالكالم الموقوف عليه بما بعده في اللفظ 

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لفصل الثالثا

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

من معجـم عالمـات الوقـف     للوقف اإلجباري منتقاةنصوصاً  في هذا الفصلاختارت الباحثة 

 ,ه بين أهل التأويـل اختالفولتفسير لو ،لألحكام النحوية وقواعدها ما تاثبغاية إ؛ موضع الدراسة

 وفبالنح"  ،في القرآن الكريم) الوقف والوصل(في علم  من أثر واضح ،غيرهما من علوم اللغةو

ـ  لذا؛ " 1مراميهاومدلوالتها  إدراكوالمفسرون في توضيح آيات اهللا واستعان التفسير  ن كـان  فَم

اً للقارئ فـي فهـم   عرف مواطن الوقوف الصحيحة والتي تكون عون ،واللغة وعنده إلمام بالنح

  .المعنى

ظهرت عليها عالمات الوقف في وسـط   ،المنتقاةغير أنه ال يفوتني أن أذكّر أنَّ هذه النصوص 

فلم ترصد عالمـة   )طدع(أما  ،2)2طق 1طق( واضحاً عند وا ما يبدهذو ،على رؤوسهاواآليات 

) طـدت (أما , هالكنها رصدت عالمة الوصل اإلجباري عليو, الوقف اإلجباري على رأس اآلية

لعلها بهذا ذهبت مذهب َمن أخذ بسـنيَّة  و ،على رأس اآلية وصل وأ أيَّ عالمة وقف فلم ترصد

فمن يقرأ فيها يعـرف بداهـة أن    -في الفصل السابق اتَّضحكما -مطلقاً الوقف على رأس اآلية

دلَّ هـذا إن  و ،دون الحاجة إلى وضع عالمة وقف عليها ،ارأس اآلية موضع وقف فيقف عنده

                                                 
 273، صالعربيوالقراءات في النحوأثر القرآن : اللّبدي، محمد سمير 1
 )217, 214(اآليات رقم , ينظر المعجم موضع الدراسة 2
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اتَّبعن نهج َمن يرى أنَّ الوقـف علـى رؤوس   ) طدع 2طق 1طق(على شيٍء فإنما يدل على أنَّ 

أمـا   ،معنوّيـاً وعلى اعتبار تعلق اآليتين ببعضـهما لفظيَّـاً    ،اآلي كحكم َمن وقف على وسطها

  .فال) طدت(

قط التي يجب هي ف ليست ،عالمات الوقف المرصودة في القرآن الكريم أنَّ ،من الجدير بالذكرو

؛ علـى مواضـع منتقـاة   وضعت لكنها  ،فرموز الوقف لم توضع على سائر المواطن ،التقّيد بها

وضعوها على كل موضع تعلق  ولو ،ما إلى ذلكو اختالف تفسيرومن إعراب  لكثرة اللَّبس فيها

 أن يتحرى المعنى قـدر اسـتطاعته  لذا على كل قارئ  ؛لكثر ذلك وشّوش على القارئ ،بما بعده

بهـا   لتزاماالما و؛ يقيس قراءته على ما وضع له من رموز الوقف في بقية المصحف الشريفو

 ،فالقراءة الصحيحة واألخذ بمواضع الوقف ،إال لتزيده تدبراً وتفكراً وغوصاً في معالمه وأسراره

 ؛ 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 -اختالف المعنى في اآلية القرآنيةال يعني ذلك , التفسيرية واختالف تقديراتهم اإلعرابية أ

  .وإال فال ،اًفالمعنى دائماً يبقى واحد -باهللا

 الوقـوفَ التي توجب القـارئ   ،أهم القواعد والعلل بياَن -أيضاً-في هذا الفصل الباحثة تارتأو

 ،تـمَّ الوصـل   ومع بيان المخاطر اللغوية المحتملة فيما ل ،لى مواضع معينة في القرآن الكريمع

 ،موضـع الدراسـة   اختالف الطبعاتعلى  )اإلجباري الوقف(وكل هذا كان باستقصاء مواضع 

 صلة وثيقـة بعلـم   ووما ذلك إال ألن للنح ،لنحوية واللغويةفجاء هذا الفصل مشبعاً بالتعليالت ا

   .في القرآن الكريم  )الوقف والوصل(

ينبغـي   للوقف اإلجباري موجبات ومحـاذير كان  ،ولكل علة جواب ،لكل سببٍ مسببفلما كان 

تتضح الصورة أثناء القراءة فـي فهـم المعنـى    ِلو ،حتى ال يختلط الحابل بالنابل؛ عليها الوقوف

بتلك المعاني  ,متعبدةً رةًفكِّتم معبرةً قراءةً ،هذه الموجبات وتلك المحاذيرنرقبه من  امف ،مرجّوال

 ،اٌب ُأنزل بلسان عربي مبين وفصـيح فالقرآن كت ،واإليحاءات الرصينة اللطيفة واألسرار البليغة

ه جمـال  ويأبى ضميرها البيـاني أن يشـوّ   ،ق كّل كالم جميلتعش"  فصيحة والعرب أمَّة بليغة
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اإلحاطـة بِِعلَِلـه   باتّباع  مواضـع الوقـف و   ، ُبّد من الحفاظ على هذا الجماللذلك ال ،" 1الكلمة

  . والمحاذير المترتبة على تركه ،الموجبة للوقف

تعليالً منّـا   ،هاإدراجوتمَّ رصدها  ،المحاذيروإلى أنَّ هذه الموجبات  لعلَّ من الواجب أن ُأشيرو

 ،الطبعات موضـع الدراسـة  عند  الوقف اإلجباري على ذلك الموضععلى سبب إدراج عالمة 

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

 التوهم ودفعاً ِللَّبس أ ؛جيَء به تتلخص هذه الموجبات والمحاذير في أن الوقف اإلجباريف ،بعدو

أن  ،والمتـدبر بتالوتـه   الكريم على قارئ القرآنلذا تعيَّن  ؛المقصود من اآلياتفي فهم المعنى 

لئال يؤدي الوصل معنًى آخـر َيتََوهَُّمـه السـامع    ؛ وضع المشار له بالوقوف عليهيقف عند الم

  : ولهذا الوقف علٌل شتى أجملها في ما يلي  ،القارئوأ

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

ويحقق  ،بمعنى جديد يناسب السياق ،المتبوع 2سببّي وأ ،تابع ُيكمل متبوَعه" : هوالنعت وفة أالص

هذه : مثال ذلك قولك ،حهالتبين أحواله وتوض؛ وتُُذكر بعدهي أنها تكملة السم معين أ ،"3الغرض

دركنا لوالها لَما أو ،وضَّحتهو) شجرة( نعت خصَّصت متبوعها) كبيرة(فتلحظ أنَّ  ،شجرة كبيرة

تأثيرها واضـح  و ،لجمال في العبارة اللغويةوهي من مناحي ا ،وخصائصها ماهيَّة هذه الشجرة

 ،الجملـة  فـي  اإلبهام والغموضفهي تأتي إلزالة  ،ي فهم الجملة بطريقة مفصلة واضحةوَبّين ف

هـذه  : فإذا قلـت  ،يؤدي معنًى آخر قطعه عنهاو ،يؤدي معنًى بهاالسابق للصفة وصل الكالم فَ

لذلك ال ُبـدَّ مـن   ؛ قد تكون صغيرةوفقد تكون كبيرة  ،هاصفتلَما أدرك السامع  ،وقفت شجرة و

؛ إليه اآليـات  ولذي تصبوا ،للوصول إلى المعنى المراد؛ مراعاة هذه المواطن في القرآن الكريم

  .يتوهم القارئ خالف ما يعتقده المسلم في قرارة نفسهلئال 

                                                 
  17ص, م2000دار الشروق، : مان، ع1، طأساليب التعبير األدبي: السعافين، إبراهيم  وآخرون 1
/ هو االسم الظاهر المتأخر عن الصفة، ويكون مشتمالً على ضمير يعود على المتبوع المتقدم على الصفة :  السببي 2

  3/437دار المعارف، : ، مصر4ط, مج4, الوافيو النح: حسن،عباس: ينظر
 3/437المصدر نفسه،  3
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باْلَيوِم وآلنَّاسِ َمن َيُقوُل آَمنَّا ِبآهللا  ِمنَ و( : قوله تعالى  مثال ذلكو

ُيخاِدُعوَن هللاَ والَِّذيَن آَمُنوا وَمـا )8( م ِبُمؤِمنينَ ُهْم َما و اآلخِرِ 

  1)9(َيخَْدُعوَن إالَّ َأْنُفسَُهْم َوَما َيشُْعُرون

إجحـادهم  ويخفون كفـرهم  ويظهرون إيمانهم  ،هذه اآليات أنَّ المنافقين يخبرنا اهللا عز وجل في

فـاهللا   ،هم ال يشـعرون ولكنهم ال يخدعون إال أنفسهم و ،معتقدين أنهم بذلك يخدعون اهللا ،بالدين

لتغّيـَر  ؛ تمَّ الوصلوإذ ل ،)بمؤمنين(  يةاآللذا تعيَّن الوقف على رأس ؛ 2تعالى عالم بنيَّة كل َعبد

 ،تنـاقض ظـاهر  وحال وهذا م )بمؤمنين(صفة لـ) يخادعون اهللا(: قولهوأوهم أن  ،ةمعنى اآلي

 من األوس والخزرج) المنافقون( وإنما أولئك  ،بأي حال من األحوال فالمؤمنون ال ُيخادعون اهللا

جـل  يعتقدون أنهم يخدعون اهللا  ،إخفائهم الكفر والشركوفبإظهارهم اإليمان  ،هم المخادعون حقّاً

   .3وما هم بخادعين له ،وعال

صـلت  ُو وفل ،في اآلية نكرة) بمؤمنين(وكلمة  ،لنكرات صفاتالجمل بعد اأنَّ , مما ال شكَّ فيهو

 ،نتفى الخـداع عـنهم  في )بمؤمنين(: الجملة صفة لقوله ألصبحت..) .يخادعون اهللا(: ه تعالىبقول

عكس  ومراد اهللا جل جالله- بمؤمن مخادع وكما تقول ما ه ،تقرر اإليمان خالصاً عن الخداعيو

وألن النفي إذا دخل على الموصوف بصـفة ينفـي    -داع لهمإثبات الخونفي اإليمان  ووه ،ذلك

ففـي هـذين    ،4برجـل كـاذب   وما هو ،بمؤمن مخادع وما ه: الصفة ويقرر الموصوف كقوله

ما هم بمؤمنين (: فعند قولنا ،يمانالخداع وتقرر اإل كما تنفي ،المثالين  تنفي الكذب وتقرر الرجل

ونثبـت  ) الخـداع (ننفي الصفة وهي ) بمؤمنين( ى دون األخذ بعالمة الوقف عل) يخادعون اهللا 

القصـد فـي   " وإنما العكس فـ  ،المراد في اآليةووليس هذا ه ،المؤمن وإيمانه والموصوف وه

                                                 
، 157، 135رقم ( وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة /  )4 (موضع الدراسة معجمالبقرة، ورقمها في ال 1

170 ،171 ،208 ،245 ،283 ،289 ،596 ،664 ،729(  
 1/50, تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 2
  1/50, المصدر نفسه 3
تفسير : القّميالنيسابوري، محمود بن أبي الحسن بن محمد : ينظر/ 128، ص105، صالوقف واالبتداء: السجاوندي 4

/  1/44, م1996, دار الكتب العلمية: ، بيروت1زكريا عميرات، ط: ضبطه, مج6، رغائب الفرقانوغرائب القرآن 

  1/84, القرآن االتقان في علوم: السيوطي
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وال يكون هذا المعنى إال بالوقف على  ،قينعن أولئك المناف" 1اآلية إثبات الخداع بعد نفي اإليمان

  .لئال يتوهم السامع خالف المراد من اآليات؛ ومنع وصلها بما بعدها) بمؤمنين(رأس اآلية

كون الجملة الفعلية التي تبذا و ،واجب) بمؤمنين(نخلص مما سبق بنتيجة مفادها أنَّ الوقف على 

وهذا ما ذهبت إليه  ،لفظي بينها والكالم الذي يسبقها جملة مستأنفة ال رابط )يخادعون اهللا(تليها 

ال أعلـم  و ،عالمة الوقف على الموضع المـذكور را لفلم تشي )طدت طدع(أما  ،) 2طق 1طق(

ألنهـا لـم ترصـد أيَّ    ؛ لكون الموضع رأس آيةربما ف) طدت(أما  ،السبب الذي حال دون ذلك

كما أشرت إلى ذلك في تمهيد هذا -على رؤوس اآلي في المصحف كامالًوصل  وأعالمة وقف 

بحجة " ف ة رؤوس اآلي من عالمات الوقألنَّ تعري؛ أما الباحثة فال تتَّفق معها في هذا -الفصل

ى رؤوس اآلي ُسـنة  ألن الوقف عل؛ فأمر غير َمرِضّي! أن الوقف على رؤوس اآلي مطلقاً ُسنة

وهـذا يحـدث    ،قد يرى بعضهم الوصلف ،وليس ُملزِماً -كما سبق أن بينت –على بعض اآلراء

  .آلية فيها بما بعدهالشدة تعلق رأس ا؛ " 2ما في قصار اآليات والسوروال سيَّ كثيراً

 جوَّزت أن تكـون جملـة  إشارة منها أنها  )بمؤمنين(ترصد عالمة الوقف على  لم) طدع( ولعّل

ن بـدل االشـتمال ألن   من الجملة الواقعة صلة لمن وهي يقول وتكون َم بدالً" ) يخادعون اهللا(

امـل فيهـا   وفي صاحب الحـال والع "  ،" 3حال 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  وحكي عنهم بيقول فلم

كان مـنهم لكـان    ولوجهين أنهم ما قالوا آمنا وخادعنا والثاني أنه ُأخبر عنهم بقوله يخادعون ول

                                                 
 ه الرحمن منامالء ما مّن ب: العكبري: ينظر/  1/84, اإلتقان في علوم القرآن: السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن 1

 1/10, ت في جميع القرآنوجوه اإلعراب والقراءا
  92-91، مقدمة التحقيق، صالوقف واالبتداء: السجاوندي 2
  30، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 3
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 ،" 1على ظاهره من غير حذفونخادع بالنون وفي الكالم حذف تقديره يخادعون نبي اهللا وقيل ه

مواضـع  أنَّ هذا الموضع ال ُيشكل على العاّمة كغيره مـن   وهورأت سبباً آخر  -أيضاً-لّها ولع

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

عند  اً الزماًوقفه نجد ،إذا عرَّجنا على آراء علماء الوقف في حكم الوقف على الموضع المذكورو

 ،وقـف كـافٍ  وابن الجزري  4الداني عندوهو ،المذكورة أعالهللعلل  3النيسابوريو 2يدالسجاون

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

 ،على هذا الموضع حكم الوقف وااألشموني فقد فصَّلو 6النحاس أما  ،" 5لئال يوهم الوصفية حاالً

إن جعل ما بعده استئنافاً بيانياً كأن قائالً يقـول مـا   ) تام(منين بمؤ" : حيث قال األخير ما نصه

ما هم بمؤمنين فقيل يخادعون اهللا وليس بوقـف إن جعلـت   وبالهم قالوا آمنا ويظهرون اإليمان 

األنبـاري   أمـا  ،"7حال من ضمير يقولوأ...لجملة الواقعة صلة لمن وهي يقولامن  الجملة بدالً

في موضع نصب على الحال ) يخادعون اهللا (ألن جملة " : ذلك بقولهعلَّل و ،فالوقف عنده حسن

  ."8مخادعين اهللا : كأنه قال ،)هم(من 

 وُيعزى إلى ما ذهـب إليـه النحويـون أ    ،أنَّ حكم الوقف على الكلمة القرآنية ،تلحظ ممَّا سبق

علقة بما قبلها أجاز فَمن جعلها مت ،للجملة التالية لعالمة الوقف من وجوه اإلعراب ،العلماء القراء

بـاختالف  يختلف نوع الوقف  في هذا إشارة إلى أنَّو ،أجاز الوقف من جعلها مستأنفةو ،الوصل

                                                 
:  ينظر / 1/10, ت في جميع القرآنه الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءاإمالء ما مّن ب: العكبري، الحسين بن عبد اهللا 1

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, جم2، وحقائق التأويل النسفي المسمى مدارك التنزيل

 22/ 1م، 1995, العلمية
 128، صالوقف واالبتداء: السجاوندي 2
  1/44, رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري، محمود بن أبي الحسن بن محمد 3
  160، صالمكتفى في الوقف واالبتدا: الداني، عثمان بن سعيد 4
  1/183، النشر في القراءات العشر: ن الجزرياب 5
  48ص ،واالئتنافالقطع : النحاس، أحمد بن محمد 6
  30، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 7
  259، صإيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز وجل: األنباري، محمد بن القاسم 8
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وإن دّل هذا على شيء فإنما يدل على تلك الصلة الوثيقة التي تربطـه بعلـوم    ،وجوه اإلعراب

  .فروعه وأصولهو والنح

َت الَّـِذيَن ُأْوُتـوْا اْلِكَتـاَب َوَلِئْن َأَتيْ  (: قوله تعالىنأخذ  ،وللتدليل أكثر

ا  َتُهْم َوَم اِبٍع ِقْبَل نَت ِبَت ا َأ كَ َوَم وْا ِقْبَلَت ٍة مَّا َتِبُع لِّ آَي ِبُك

ٍض  َة َبْع َت أْهوآَءُهْم مِّ َلِئنِ اتَّ وَبْعُضُهم ِبَتاِبٍع ِقْبَل ِد َما َبْع ن َبْع

يَن ذِ الَّـ) 145( م اِلِمينَ الظَّـِمـَن لَّ ًا ذكَ إإنَّـ اْلِعْلـمِ َجآَءَك ِمَن 

ُه َآمَا َيْعِرفُوَن أْبنَآَءُهْم  إنَّ وآَتْينَاُهُم اْلِكتَاَب َيْعِرُفوَن

                                  1)146(َفريقًا ِمْنُهْم َلَيْكُتُموَن الَحقَّ وُهْم َيْعَلُمون

 -الظلـم ولخطأ ألعصمته عن ا -المراد أمتهويخاطب اهللا عز وجل الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

وخوطب النبي صلى اهللا عليه وسلم  ،لصالة والسالم ما يكون به ظالماًيجوز أن يفعل عليه ا فال

لئك الظالمين مـن  ويحذّره في هذا الخطاب من اتِّباع أهواء أو ،ألنه المنزل عليهوتعظيماً ألمره 

وال  ،تتبع قبلة النصـارى  اليهود ال"فـ  ،دم االنصياع إلى أقوالهم الزائفةوع ،اليهود والنصارى

ال يريدون التوجـه  و"  2وهم 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 النبيإل

 ،دين اهللا اإلسالمبلة هي الكعبة ولذلك إن اتَّبعت أهواءهم من بعد وضوح الحجة والبرهان بأن الق

 ،إنك إذن لمن مرتكبي الظلم الفاحش وهذا مقام ذَمٍّ  وتحذير لمن َيتَّبعهم ويترك الدليل بعد إنارته

  .3معرفتهم بصحة ما جاء به الرسول الكريموثم يستأنف اهللا تعالى حديثه عن أهل الكتاب 

وحسـبك   ،)الظالمين( لى رأس اآليةالوقف ع) 2طق،1طق(فقد أوجبت  ،أما فيما يخص الوقف

 ،بما بعـدها خـالف المـراد   ) الظالمين(هل يوهم وصل كلمة : -في هذا المقام-ل نفسكأن تسأ

                                                 
 )30 (ة موضع الدراس ورقمها في المعجم سورة البقرة، 1
   1/224 ،معاني القرآن وإعرابه: ،أبواسحقإبراهيم  الزجاج، 2
: ابن كثير/  1/224, معاني القرآن وإعرابه: الزجاج: ينظر/  1/162، الجامع ألحكام القرآن: القرطبي، محمد بن أحمد 3

 1/90، ويلتفسير النسفي المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأ: النسفي/  1/200، تفسير القرآن العظيم
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عنى إذا ما وقفنا علـى هـذه   وهل يستقيم الم ؟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  ،اهللا السجاوندي رحم

بـن  امبتدأ في مدح عبد اهللا  وصفة الظالمين وه) الذين(وصل صار  وألنه ل" : بقوله من اآليات

ا وهذ ،3للظالمين صفة...) الذين آتيناهم(صبحت جملة أل ،تمَّ الوصل ولأي  ،" 2أصحابهو 1سالم

يَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتـاَب َيْعِرُفوَنـُه َآَمـا ذِ الَّ  (: قوله تعالىألنَّ ؛ محال

-الذين أسلموا أصحابهوعبد اهللا بن سالم  كالٌم مستأنف في مدح ) َيْعِرُفوَن أْبَنآَءُهمْ 

وهم يعرفون صحة ما جـاءهم بـه الرسـول    "  يكتمون الحقو "4لم يسلموا الذين"بخالف أولئك 

الذم والمدح ال يجتمعـان  المتعارف عليه أن َّ و -" 5عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولدهصلى اهللا 

ففي أيِّ لغة يكـون المـدُح    ،ما بعدهاوُمنع وصلها ب )الظالمين(تعيَّن الوقف على لذلك ؛ إطالقاً

  !صفةً للذم؟

ـ  ،عند علماء الوقف حكم الوقف على الموضع المذكورأما  عنـد  ) إجبـاري ( وقـف الزم  وفه

 ،صفة الظـالمين ..) .الذين(وهي أنَّ الوصل يوهم أنَّ  ،للعلة السابقة 7النيسابوريو 6السجاوندي

 فقـد اكتفـوا   10األشمونيو 9النحاسو 8أما األنصاري ،وقفاً -هنا–األنباري فلم يذكراوالداني أما 

 ليس لهـا  ،تام عليها مفالوقف عنده  ،ذلكلدون تعليل ) الظالمين ( كلمة على  ببيان نوع الوقف

                                                 
 ،من بني قينقاع و يوسف األنصاري، من ذرية يوسف عليه السالم، صحابي جليلأب و عبد اهللا بن سالم بن الحارثه 1

وبذيله  اإلصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي، العسقالني: ينظر / أسلم أول ما قدم النبي صلى اهللا عليه وسلم المدينة

  6/108م، 1976, مكتبة الكليات األزهرية: ، القاهرة1طه محمد الزيتي، ط: تحقيق ,جم7, االستيعاب في معرفة األصحاب
 1/418, رغائب الفرقانوغرائب القران : النيسابوري: ينظر/  138، صالوقف واالبتداء: السجاوندي 2
  90/ 1, تفسير النسفي المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل: النسفي: ينظر  3
 2/13، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الديناأللوسي، محمود  4
  1/200, تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 5
 138، صالوقف واالبتداء: السجاوندي 6
 1/418, رغائب الفرقانوغرائب القران : النيسابوري 7
دار : ، دمشق2ط ،الوقف واالبتداء المقصد لتلخيص ما في المرشد في: ، زكريا بن محمد، أبويحيىاألنصاري 8

 83ص م،1985المصحف، 
  85ص ،واالئتنافالقطع : النحاس، أحمد بن محمد 9

 43، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 10
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الموضـع   غيـر  ،كر في موضع آخرذَ األخير لكنَّ ،من اآليات امعنوي بما بعدهوتعلق لفظي أ

وبالتحديـد   )الظالمين ( على رأس هذه اآلية  إشارة إلى وجوب الوقف ،التحليلي لآلية المذكورة

التنبيـه  حيث يقول في  ،لتنبيهات في تالوة القرآن الكريمحين 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

مبتدأ حذف خبره إال في سبعة مواضع فإنه يتعّين االبتداء بها الذين آتيناهم  وخبر مبتدأ محذوف أ

الـذين يـأكلون   وفيها أيضاً  2الكتاب يعرفونهفي البقرة وفيها أيضاً الذين آتيناهم  1الكتاب يتلونه

وفي غـافر   5الذين يحشرون على وجوههموفي الفرقان  4الذين آمنوا وهاجرواوفي التوبة  3الربا

ال يجوز وصلها بما قبلها ألنه يوقع في محظور كما بين فيما تقّدم وفـي   6يحملون العرشالذين 

ـ  على أنه مقطوع عما قبله  7الذي يوسوسسورة الناس  إن كانـت الصـفة    8انيوفصـل الرّم

 إنوال تقطع و إعرابهلالختصاص امتنع الوقف على موصوفها ألنها لتعريفه فيلزم أن تتبعه في 

ألن عاملها في المدح غيـر   إجرائهاوالقطع أبلغ من  واإلتْباعكانت للمدح ال لتعريفه جاز القطع 

 ."9عامل الموصوف

ما بعدها يوقـع  ألن وصلها ب؛ )مينالظال( على وجوب الوقف, لحظ من النص السابق لألشمونين

في "  )الذين(إذ جوَّز أن تكون  ،إال أنَّ القرطبي عارض األشموني في هذا ،في محظور كما قال

إننـي ألسـتغرُب   و ،" 10في موضع الحال )يعرفون( و )لظالمين(لى الصفة لـموضع خفض ع

فلعله غـاب عـن    ،عرابيهذا الوجه اإل أدري ما الدافع الذي دفعه لوال ،أتعجب مما ذهب إليهو

مستأنفة في مدح أولئك الذين أسلموا وهم  )الذين آتيناهم الكتاب(جملة  أن -إن صح التعبير–ذهنه

                                                 
 121: البقرة  1
  )30 (موضع الدراسة المعجم ورقمها في /  146: البقرة  2
  )66( دراسةورقمها في المعجم موضع ال / 275: البقرة  3
 )246(الدراسة ورقمها في المعجم موضع  /  20: التوبة  4
 )523(الدراسة ورقمها في المعجم موضع  / 34: الفرقان  5
  )729( الدراسةورقمها في المعجم موضع  / 7: غافر  6
 )1153(ورقمها في المعجم موضع الدراسة  / 5: الناس  7
صله من أ ،من كبار النحاة  والحسن الرماني، باحث معتزلي مفسر،اهللا أب علي بن عيسى بن علي بن عبدو ه: الرماني 8

   4/317 ،األعالم: الزركلي :ينظر /مائة مصنف وله نح سامراء، ومولده ووفاته ببغداد،
 22، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 9

عراب المفصل لكتاب اإل: صالح، بهجت عبد الواحد: ينظر/  1/162، الجامع ألحكام القرآن: القرطبي، محمد بن أحمد 10

  1/188م، 1993دار الفكر، : ، عمان1ط ,مج12, اهللا المرتل
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"    : إذ يقول ،وكذلك نجد العكبري يجّوز وجهاً آخر من اإلعراب ،وأصحابه 1عبد اهللا بن سالم

ن الذين بدالً مـن الـذين أوتـوا    الخبر ويجوز أن يكو) يعرفونه( ومبتدأ ) الذين آتيناهم الكتاب(

من  والكتاب في اآلية قبلها ويجوز أن يكون  بدالً من الظالمين فيكون يعرفونه حاال من الكتاب أ

الذين ألن فيه ضميرين راجعين عليهما ويجوز أن يكون نصباً على تقدير أعني ورفعـا علـى   

  ."2تقدير هم

 ،رصد عالمة الوقف على الموضع المذكورلعدم ) طدت طدع(األسباب التي دفعت  يبينما سبق 

الـذين  (أنها جّوزت أن تكون جملة وفيبد) طدع(أما  ،رأس آية الموضع لكونربما ف )طدت(أما 

من الذين ألن فيه  وبدالً من الظالمين فيكون يعرفونه حاال من الكتاب أ) " آتيناهم الكتاب يعرفونه

لذا ؛ أول وهلة غالباً على غير العارف شكل منمن باب أنه ال ُي وأ ،" 3ضميرين راجعين عليهما

  .-اهللا أعلمو -فال داعي لوضع عالمة وقف عليها

ال  ،لئال يتوهم القارئ خـالف المـراد  ؛ َمن أوجب الوقف على رأس اآلية معأما الباحثة فتسير 

الوجـه الـراجح   وهو ،أصـحابه وسـالم   سّيما أن ما بعدها كالم مستأنف في مدح عبد اهللا بن

ـ تو -ي االتي وقع عليها ناظر-أخوذ به في مختلف كتب اإلعرابالمو وه التـي  ستبعد تلك الوج

؛ أتردد في األخذ بهاو ،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 معنًى آخر

ثـم   عن أولئك الذين أسـلموا ) م الكتابالذين آتيناه(: وبداية الكالم في قوله ،لكفر والطغيانفي ا

فال ُيعقـل   ،...)وإن فريقا منهم ليكتمون الحق( :استأنف الحديث عن أولئك الذين لم ُيسلموا بقوله

ـ و ،لذلك ال ُبدَّ من الفصل بين اآليتـين  ؛ أن نَصف الذين أسلموا منهم بأنهم ظالمون إن دلَّ ذا ه

 ،معنى الذي تنشده اآليات القرآنيـة على شيء فإنما يدل على أهمية علم اإلعراب في توضيح ال

ولوال علم  ،يوهم السامع معنًى غير مرغوب فيه فوصلها بما بعدها ،وبيان ما تقصده من دالالت

  . هذه النتيجةاإلعراب لما توصَّلنا إلى 

                                                 
  تقدمت ترجمته  1
:  ينظر/  1/38، ت في جميع القرآنه الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءاإمالء ما مّن ب: الحسين بن عبد اهللا, العكبري 2

 2/12 ،لقرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفسير ا: األلوسي
 1/38, المصدر نفسه 3
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يالحظ أنهـم بـدؤوا بـالرأي الـراجح      ،اء اإلعرابل في كتب علمالمتأمأنَّ  ،أضف إلى ذلك

 وبعد ذلك بدؤوا بوضع وجوه واحتماالت التجويز إلعراب ذلـك  ،االبتداء واالستئناف للذينووه

حد ذاته يدل على أن الـرأي  وهذا في  ،كما الحظنا ذلك عند العكبري ،)الذين (االسم الموصول 

   .ٍت ووجوٍه إعرابية من احتماال األصوب من غيره وأ الراجحوه 1األول

َأَخـاُهْم َوِإَلى َثُمـوَد (: قوله تعالى هيونأخذ صورة أخرى من صور هذا الوقف و

  2}73{ ...َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوْا هللاَّ   م َصاِلحاً 

تحديد عالمة الوقف علـى   في ،وقد اختلفت الطبعات موضع الدراسة ،ةالوقف هنا ليس برأس آي

من أن يتـوهم   خوفاًوذلك لُيؤمن اللَّبس في المعنى و؛ إجباري) 2طق 1طق(عند  وفه ،)صالحاً(

لديـه  خصوصاً ممن لـيس   ،اآلية ويودي بمرام الجملة أ معنًى,معنًى آخر غير المقصود السامع

صفة ففهـم أن  ..) " قال يا قوم(ألصبحت جملة  ،هُوصل الكالم ببعض وفل ،قريحة لغوية نحوية

ألنه كمـا   ،اسم علم لنبي مرسل بخالف شعيب وغيره من العربيةصالحا منكر من الصالحين ال 

صفة  )صالحاً(فقد يظن السامع أنَّ  ،" 3ال يتصف بالجملة ال تصير الجملة صفة له فيصير منكرا

وبالتـالي   ،صـوف النكرة تحتاج لموونكرة ) صالحاً( على هذا يصبحو ،ال اسم علم )أخاهم(لـ

  .ُيلبس المعنى عليه

عدد ما تشتمل عليه مـن الرجـال   دائرة وتضييق  ،خصيص المتبوع إذا كان نكرةالصفة لتتأتي 

 ،ه اآلية وما توحيه مـن دالالت وهنا خوفاً من اللَّبس في فهم إيماءات هذ ،بالوصف الصالحينوأ

 ويتخذ ،الصالحينمجموع كان ال ُبدَّ من الوقف حتى ال يتوهم السامع أن صالحاً نكرة ومنكر من 

بعثه اهللا عز وجل إلى قوم  ،مرسل  لنبياسم وبل إن صالحاً ه ،ليه صفة له لتعريفهالجملة التي ت

معرفة وليس بحاجة إلى ما  ووبالتالي ه ،وترك عبادة األصنام, ثمود لعبادة اهللا وحده ال شريك له

  .ُيعرِّفه وُيوضحه

                                                 
  )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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فلعلّه  ،مذكورلم توجب الوقف على الموضع ال )طدت طدع(غير أنه ال يفوتني أن أشير إلى أنَّ 

أنه ال يحتاج  وأ ،من باب أنَّ هذا الموضع لم ُيسمع فيه الخطأ كغيره من مواضع الوقف األخرى

فبالتالي ُيفهم بأن  ،وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً: فتقدير الكالم ،معرفة تفسيروإلى إعمال ذهن 

يظن بأن صالحاً منكٌر  وية أفال يلتبس القارئ في فهم معنى اآل ،صالحاً رسول بعثه اهللا عز وجل

  .ُوصل الكالم إذامن الصالحين 

 ،3األشـموني و 2جائز عند النيسابوريو 1الزم عند السجاوندي وفه ،أما حكمه عند علماء الوقف

أنَّ الموضع ال  من بابفلعلّه  ،وقفاً -هنا–ا وفلم يذكر الدانيواألنصاري و األنباري والنحاس أما

  .-اهللا أعلمو-وهلةمن أول  على القارئ ُيشكل

خصوصاً لمن هم على اطـالع بقصـص    ،أما الباحثة فال ترى بأنَّ الوصل ملبٌس لدرجة كبيرة

ابتـداء   وما بعده اسـتئناف أ  ألنَّ؛ مع ترجيحي للوقف على الموضع المذكور ،سيرهمواألنبياء 

تشـوق  في ،مـود إرساله عليه السالم إلى قوم ثسؤال نشأ من حكاية  وأ كالم مبنيٌّ على استفسار

ولمـا كـان   " : السعودويقول أب ،..).قال يا قوم اعبدوا اهللا(: السامع لمعرفة ماذا قال لهم؟ فقيل

فماذا قال لهم؟ قيل جوابـاً عنـه بطريـق    : ةً ألن ُيسأل ويقالنَّاإلخبار بإرساله عليه السالم َمظَ

...) قال يا قومو(: بل إن تقدير الكالم "4) هما لكم من إله غيُر قَاَل َيا قَْومِ اْعُبُدواْ اللَّه(االستئناف 

السر في ذلك أّن العاطف ينتظم الجمل حتى يصـيرها كالجملـة   و" ؛ )قال(فحذف العاطف من 

فألجل هـذا تعـيَّن   ؛ " 5الواحدة فاجتنب حرف العطف إلرادة استقالل كل واحدة منها في معناها

  .الوقف

                                                 
 205، صالوقف واالبتداء: السجاوندي 1
 3/273, رغائب الفرقانوغرائب القران : النيسابوري 2
 110، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 3
 ,مج6, ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريموتفسير أبي السعود أ: أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى 4

  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: الواحد صالح، بهجت عبد 5

 3/379, م1996, دار ابن كثيرواليمامة : بيروت، 5ط ،مج10, الكريم وبيانه
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كبيرة فـي تحديـد    أهميةوالتفسير  ون لضروب النحيثبت أ ،ما تقدم من كالم أختم كالمي بأنَّو

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

  .مبرره باحثكل لف )اإلجباري( في اعتبار الوقف الالزم ،المصاحف

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

دالالت ولما يضـفيه مـن معـانٍ    ؛ يترك بصماٍت واضحة على تركيب الجملة ،كالصفة العطف

لقرآن وكل هذا يتضح عند قراءة ا ،معنًى واألخذ به يؤدي معنًى آخر فترك العطف يؤدي ،عليها

  .خير زاد لكل عالم وباحثوفه ،ترتيلهو الكريم

الَِّذيَ َأنـَزَل َعَلْيـكَ اْلِكَتـاَب ِمْنـُه آَيـاٌت وهُ  {: ومن ذلك قوله تعالى

في  َاِبَهاٌت َفَأمَّا الَِّذيَن  ُر ُمَتش ابِ َوُأَخ نَّ ُأمُّ اْلِكَت اٌت ُه مُّْحَكَم

ا ُه اْبِتَغ َاَبَه ِمْن ا َتش وَن َم ٌغ َفَيتَِّبُع وِبِهْم َزْي ِة ُقُل ء اْلِفْتَن

الرَّاِسخُوَن ِفـي وَ  م هللاُّ ِإالَّ َيْعَلُم َتْأِويَلُه  َوَما َواْبِتَغاء َتْأِويِلهِ 

وَن آَمنَّا ِم َيُقوُل ذَّآَُّر ِإالَّ  اْلِعْل ا َي ا َوَم نِد َربَِّن لٌّ مِّْن ِع ِه ُآ ِب

  1)7( ُأْوُلوْا األْلَبابِ 

وا نوع الوقف على لفظ الجاللـة كـٌل حسـب    وحدد ،ال المفسرون وأسهبوا الحديث فيهالقد أط

ـ  ،يافُجل مصادر التفسير واإلعراب التي وقع عليها نـاظر  ،تفسيره وفهمه لآلية مـن   وال تخل

  .ن نوع الوقف فيها باختالف التفسيربياتو ،في شرح هذه اآلية واإلفاضة اإلسهاب ال بل ،الحديث

ـ جعـل  و, بيانـه والكريم المعجز بإحكامه لقرآن أنه أنزل ا ،اهللا تعالى في هذه اآلية ناخبرُي   هآيات

ولكن ما المعنى الذي يوحيه كل قسم مـن هـذه    ،آيات متشابهاتوآيات محكمات : قسمين على

  اآليات؟

                                                 
رقم  اآليات(ينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة ) / 69( ورقمها في المعجم موضع الدراسة/ عمران  آل 1

46 ،123 ،139 ،173 ،381 ،392(  



 
 

73

واضحة المعنى ظاهرة الداللة محكمة العبـارة  " هي تلك اآليات التي تكون : اآليات المحكمات 

أي أصله والعمدة فيه يـرد إليهـا   ) " القرآن(تاب أم الكهي و"  1محفوظة من االحتمال واالشتباه

  .أي ترد إليها مثالً المتشابهات " 2غيرها

أي تحتمل داللتها موافقة المحكم وقد تحتمـل  – محتمالٍت" فهي تلك التي تكون : المتشابهاتأما 

 لمعانٍ متشابهات ال يمتاز بعضها عـن  -3شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب ال من حيث المراد

وعـدم االتضـاح قـد يكـون      ،إال بالنظر الـدقيق  األمرال يتضح وبعض في استحقاق اإلرادة 

  ."4لإلجمال ولالشتراك أ

وُمَبيَّنة للقارئ  المحكمات هي التي أنزلها اهللا عز وجل واضحة  نَّإ: لعلي أستطيع بذلك أن أقول

الذي اسـتأثر  و ، اهللا عز وجلال يعلم فحواها إال والمتشابهات هي تلك اآليات الخفية التي ،بجالء

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

وال يجوز األول علـى اهللا تعـالى    ،الجلوس وبمعنى القدرة واالستيالءفاالستواء يكون بمعنى " 

فالجلوس هـي صـفة مالزمـة     ، " 7 ) 6 ليس آمثله شيء(: قوله وبدليل المحكم وه

المتشابه الذي هذا من فال أحد يعلم َهْيأته و ،لوقارومعاذ اهللا أن تنطبق على ذي الجالل وا ،للبشر

فال أحد  ،تعدُّ من المتشابه تلك الحروف المقطعة في أوائل بعض السوركذلك و ،ال يعلمه إال اهللا

  .ماءاتمما توحيه هذه الحروف من إي ي بيان البعض اليسيروإن اجتهد العلماء ف ،يعلم مراميها

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

  1/352, القرآن العظيم
البيان عن  إيجاز: النيسابوري، محمود بن الحسين/  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، ظيمتفسير القرآن الع: ابن كثير 3
 3/80، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: األلوسي، محمود شهاب الدين 4
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الحكمة من وراء إنزال المتشابه في القرآن الكريم إلى التنويه بأنَّ  -هنا-غير أنه ال يفوت الباحثة

 ،لما في المتشابه من االبتالء به والتمييز بين الثابت على الحق والمتزلزل فيـه " ؛ جانب المحكم

لى المحكم من الفوائد الجليلة ه إأتعابهم والقرائح في استخراج معانيه ورّدوولما في تقادح العلماء 

وجاءت المتشـابهات   ,كله محكم والقرآن الكريم ،" 1والعلوم الجمة ونيل الدرجات عند اهللا تعالى

فمـنهم   ،آرائهوكلٌّ حسب أهوائه  فسيرهاوعدم ت ,في األخذ بها من باب ابتالء العباد واختبارهم

هم عن الطريـق السـديد والقـويم    يبعدو ،هم عن دينهمابتغاء أن يفتن الناس ويحرفَ هامن يفسر

ابتغاء تأويلـه  ؛ فهؤالء هم أهل البدع الذين يتعلقون بالمتشابه ،الباطلة لتلك المتشابهات بتفسيراته

 ،لباطلـة أخذ خفايـاه ا  والتأويل الذي يشتهونه ويوافق هواهم بأخذ ظاهره غير المراد هللا تعالى أ

تناقض بين معانيه كفراً وبهذا يظهرون ال ،دوه إليهما يطابقه من المحكم ويردون أن ينظروا إلى 

  .2وكل ذلك ليشككوا المؤمنين بدينهم الذي ارتضى لهم اهللا عز وجل ،وإلحاداً

: بقولـه تعـالى   تأويل المتشابه إال اهللا عز وجل ال أحَد يعلم أنَّ ،تبين لنا اآلية الكريمة -هنا-و

 ،لموضع ظهرت عالمة الوقف اإلجباريعلى هذا او, )هللاّ  َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ  َوَما(

كأبلغ  ،بوضع عالمة الوقف دون أيِّ اختالف بينهنَّ ،موضع الدراسةوقد اتفقت الطبعات األربع 

وكأنهنَّ يقفَن أمام  ،كريمردٍّ على أولئك الذين يتالعبون في تفسير المتشابهات من آيات القرآن ال

كمدة بقاء الدنيا ووقت قيام " شابه ال يعلمه إال اهللا جلَّ ُعاله ويرفعن راية أن تأويل المت ،مزاعمهم

 َوْصل هذه اآلية بما بعدها من اآليات يـؤدي  فإنَّ ،هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ،" 3 الساعة

  .رفوضوهذا أمر م ،ن في العلم في تأويل المتشابه مع اهللا عز وجلإشراك الراسخي إلى

ومنهم مـن   ،)اهللا( فظ الجاللةالوقف على ل وجوبفمنهم من رأى  ،لكولكنَّ العلماء اختلفوا في ذ

الف يرجـع إلـى   منبع هـذا االخـت  و ،)العلم(وكان الوقف عندهم على  ،لم يوجب الوقف عليها

  . )المتشابه تأويل(اختالفهم في معنى 

                                                 
  1/161، القرآنإيجاز البيان عن معاني : النيسابوري: ينظر /162/ 1, تفسير النسفي: عبد اهللا بن أحمد, النسفي 1
 163/ 1، تفسير النسفي: النسفي/  3/82، روح المعاني: األلوسي: ينظر 2
  1/337، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريموتفسير أبي السعود أ: أبوالسعود، محمد بن محمد 3
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رأى أن فمنهم مـن   :ا إلى قسميناآليات المتشابهة وداللته تأويلفي 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  ،) 2إدراكهاو التفسير وفهم معاني آيات القرآن الكريم(رأى أن التأويل يعني 

 َوَمـا(: قوله تعالىعلى لفظ الجاللة من  وهل ه ،أدى إلى اختالفهم في تحديد الوقفمعنى ال

وقد  ؟)العلم (أم على  .)..والراسخون في العلم هللاّ  َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ 

اخـتالف  وواحـدة  هل اختالف معنـى كلمـة   : ويراوده السؤال التالي ،يعجب القارئ من ذلك

  يؤدي إلى اختالف نوع الوقف وموضعه؟ ،تفسيرها

الذي يتأثر  -إن صح التعبير-ُيعدُّ من األمور الحساسة الوقف نَّإ: 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 رصينليقرأ كل ؛ لقارئي القرآن ومتدبري معانيه

  .ار التالوة وجمال القراءةكي ال ُيذهب وق؛ )الوقف والوصل(

َيْعَلـُم  َوَمـا (...: فـي قولـه تعـالى    )اهللا(على لفظ الجاللة  الوقف أما فيما يخص

 ،)...ِبهِ  الرَّاِسخُوَن ِفي اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّاوَ   هللاُّ  َتْأِويَلُه ِإالَّ 

المتشـابه بمـا    "فسَّـر و ،ويل حقيقة ما يؤول إليه األمرجعل معنى التأ) إال اهللا( فمن وقف على

التي ال يعلمها إال اهللا عـز   أي أن المتشابه من اآليات يعد من األمور الخفية " 3استأثر اهللا بعلمه

ثناء "  )الراسخون( تكونو ،4ليست عاطفةواستئنافية ) والراسخون (في  ووبذلك تكون الوا ،وجل

يقولـون  (وخبره الجملة الفعليـة  "  5ندهعمن اهللا عليهم باإليمان على التسليم بأنَّ الكل من مبتدأ 

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

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

 4/16، القرآن ألحكام
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قراءة و"  3ويقول الراسخون" ي قراءة ُأَبهذا الرأي  2ُيعاضدو ،1رأي جمهور المفسرينوهو )آمنا

فقراءة ُأبي وعبد اهللا تدل على  ،" 4والراسخون في العلم يقولون ،إْن تأويله إال عند اهللا " عبد اهللا 

أي ليست معطوفة علـى لفـظ     ,  باعهم إعراب اهللاإتْال ب) يقولون(رفعت بـ ) الراسخون(أن 

  . 5)اهللا(الجاللة 

" الذي ّعـوَّل عليـه   وهذا الوجه من الوقوف هوأ ،التنويه بأنَّ هذا الرأي -هنا–ولعل من المفيد  

  "  6الحنفية القائلون بأن المتشابه ما استأثر اهللا بعلمه

ذهـب مـذهب   ) خُوَن ِفي اْلِعْلـمِ الرَّاسِ وَ (: من قوله تعالى ) العلم(ومن وقف على 

 ،عاطفـة  ووبذلك تكون الـوا  ،راسخين في العلم يعلمون المتشابهأولئك العلماء الذين يرون أن ال

تأنف يوضـح حـال   كالم مس) يقولون ( و ،على لفظ الجاللةعطف نََسق  ةمعطوف) سخونالرا(و

وُيعد الزمخشري في  ،7لون آمنا بهأي أن أولئك العالمون بتأويل المتشابه يقو ،الراسخين في العلم

ـ  ،8 عاطفة وليسـت اسـتئنافية  وهذا المذهب وقال بأن الواإلى ممن ذهب ) الكشاف(كتابه  أدى ف

أدى إلـى  و ،وجـل  حرف العطف إلى إشراك الراسخين في العلم في تأويل المتشابه مع اهللا عزَّ

واضحة على وظيفة العطـف  وفي هذا داللة  ،بعد أن كان على لفظ الجاللة تغيير موضع الوقف

  .روبتركه نلمُح معنًى آخ ،فبالعطف نلمُح معنًى ،وأهميته في تركيب الجملة وتغيير معناها

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

   1/413, وجوه التأويل
السيوطي، جالل الدين عبد /  1/413 ،الكشاف: الزمخشري: ظرين /1/191 ،معاني القرآن: الفراء، يحيى بن زياد 4

  2/6هـ، 1314, دار المعرفة: بيروت, مج4, الدر المنثور في التفسير المأثور: الرحمن
  1/191, المصدر نفسه 5
  3/84، روح المعاني: محمود شهاب الدين, األلوسي 6
أضواء : الشنقيطي/  1/163، تفسير النسفي: النسفي/  160/ 1، إيجاز البيان عن معاني القرآن: النيسابوري: رينظ 7

  1/192، البيان في غريب إعراب القران: ابن األنباري/  1/171، البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
 1/413 الكشاف،: الزمخشري: يراجع 8
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أيضـاً  أي أنَّ تأويل المتشابه يعلمـه   " 1الذي ذهب إليه الشافعيةوه" وهذا الوجه من الوقوف   

  .الراسخون في العلم 

 وجـوب  ووه ،رأي جمهور المفسرين الرأي األول أتَّفق معو ،ا الرأيلستُ أراني أميل إلى هذو

فُهم  ُوصل والسُّنَّة والجماعة ألنه ل"الوقف الذي اتَّفقت عليه  ووه ،)اهللا(الوقف على لفظ الجاللة 

بل المذهب أن شرط اإليمان بالقرآن العمـُل   ،المتشابه كما يعلمه اهللاأن الراسخين يعلمون تأويل 

لئال يتوهم السامع أنهـم  ؛ )اهللا(على لفظ الجاللة الوقف  يتعيَّنلذلك  ؛"2بمحكمه والتسليُم لمتشابهه

  . يعلمون المتشابه تماماً كما يعلمه اهللا

الراسخون في (وُيشركون  ،)اهللا(ومما يدحض رأي أولئك الذين يتركون الوقف على لفظ الجاللة 

أّن التوكيد بـالنفي   " أيضاً ،ةفياستئناعاطفة وليست والواأنَّ العتبارهم ؛ في تأويل المتشابه )العلم

فال يجوز  ،ممَّا ال ُيشاركه في ِعلْمه سواهيقتضي أنَّه  ،تخصيَص اسمِ اهللا باالستثناءو ،في االبتداء

داللة االستقراء في القـرآن أنـه   "  و"  3كما على قوله ال إله إال اهللا) إال اهللا(العطف على قوله 

وأمثلة ذلك "  4أنه ال يكون له في ذلك اإلثبات شريك ،لنفسه نفى عن الخلق شيئاً وأثبتهتعالى إذا 

ولـوال مخافـة    ،)88: القصـص) (ُآلُّ شَيٍْء َهاِلكٌ ِإالَّ َوْجَهـهُ (: قوله تعالى

  . ُسقْتُ من الُمثُل الدَّوال على ذلكاإلطالة لَ

ومن  " 5إليها الغالب في القرآن  إطالق التأويل على حقيقة األمر التي يؤول أنَّ"  أضف إلى ذلك

َهـْل َينُظـُروَن ِإالَّ َتْأِويَلـُه َيـْوَم َيـْأِتي { :األمثلة على ذلك قوله تعـالى 

َبْل َآذَُّبوْا ِبَما َلْم ُيحِيُطوْا {:  وقوله )53: األعراف(  }َتْأِويُلهُ 

  {: وقولـه   )    39: يـونس(  }ِبِعْلِمِه َوَلمَّا َيـْأِتِهْم َتْأِويُلـهُ 

  .59النساء}ْحسَُن َتْأِويالً َذِلكَ َخْيٌر َوأَ 

                                                 
  3/84 ،لمعانيروح ا: محمود شهاب الدين, األلوسي 1
 152، صالوقف واالبتداء: السجاوندي 2
  153المصدر نفسه، ص 3
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  1/168، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: الشنقيطي، محمد األمين بن محمد 5



 
 

78

لقـال   ،على لفظ الجاللة) الراسخون( كان المراد عطف  وأنه ل -هنا-ومما تجدر اإلشارة إليه 

يدل داللة قاطعة على تسليمهم لشيء ما لم ) آمنا به (نَّ قولهم إثّم  ،وويقولون آمنا به بالوا: تعالى

ـ  ،)كل من عند ربنا (: ابق بقولهمنهم أتبعوا كالمهم السما أسّي ،يقفوا على معناه  )ربنـا  (كر ِذفَ

كما جاء من  ،وأنه صدر من عنده ،واستئثاره وحده بعلم المتشابه ،ُيعطي الثقة والتسليم ألمر اهللا

وذكرها  ،تأتي لتفصيل الجمل وتقسيمها) أما(فإذا أضفنا إلى ما سبق أن , ه المحكم من اآلياتعند

يدل على قسم  ،وتشكيكهم في دينهمطلباً لفتنة الناس ؛ عون المتشابهبتَّفي قلوبهم زيغ وَي في الذين

كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا  وفل ،وهم الراسخون في العلم ،آخر يخالفهم في هذه الصفة السيئة

)  اهللا (الوقف على لفظ الجاللة ك يشير إلى ضرورة كل هذا وذا ،1القسم األول في ابتغاء التأويل

  ....)والراسخون(: ولهوصله بقوعدم 

أكثر أهل العلـم  مذهب وه ،على لفظ الجاللةيرى أن الوقف  ،وغيرها والمتأمل في كتب التفسير

 ،كثيـراً مـن ذلـك   وذكروا  ،والمفسرون الحديث عن هذه اآلية وقد أسهب المعربون ،2والعلماء

آلية بإشارة بسيطة أن هذه اأكتفي و ،فاكتفيت بهذا القدر الُمفيد ،ُسقت كلَّ ذلك لطال بنا المقامولو

الختالف الوقف ؛ فتعامل مع مواطن الوقلِّم القارئ كيف يتع التي ،من مجموع من األمثلةكمثال 

 ،برة أثناء تالوتـه للقـرآن الكـريم   لذا ينبغي على القارئ أن يأخذ من ذلك ِع؛ التفسيرباختالف 

  .تامة ال تشوبها شائبةحتى يفهم فحوى اآلية بصورة ؛ )الوقف والوصل(فُيراعي مواطن 

 م ُلـوٌط َلـُه َفـآَمَن {: قوله تعالى هيو ،نأخذ صورة أخرى من صور هذا الوقفو

  3) 26(اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم وَوَقاَل ِإنِّي ُمَهاجٌِر ِإَلى َربِّي ِإنَُّه هُ 

ـ  ما  ،وضح وبشكل قاطعهذه اآلية ُأل إيراد ارتأيت ة لعالمات الوقف في القرآن الكريم مـن أهمي

نتأمل ِلنقف  ،وقبل الشروع في بيان موطن الوقف ،إليه تقصدما ويات اآلفي فهم معاني  عظمى

 ،فلحظة اطالعـك عليهـا   ،أم ال وِلنر إن كان هناك عطف في اآلية ،هذه اآلية ُبرهةً من الزمن

أول مـا يتبـادر إلـى    لعلَّ و ،قولالوجملة  )الفاعل(بين اسم ظاهر يقع ) الواو(ترى أنَّ حرف 

                                                 
 1/170المصدر نفسه،  1
   4/16, الجامع ألحكام  القرآن: القرطبي/ 292، صإيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز وجل: ارياألنب: ينظر 2
  )599(ورقمها في المعجم موضع الدراسة / العنكبوت  3



 
 

79

وهذا ما  ،نفسه الذي قالوأي أن الذي آمن ه ،بأنه حرف عطف يجمع بين اإليمان والقول ،ذهنك

 ،شتُ في مؤلفات التفسير واإلعرابولكْن عندما فتَّ ،اآليةلفت نظري حقيقةً لحظة اطِّالعي على 

وإنما هي لسيدنا إبـراهيم عليـه   ) لوط( إلى فجملة القول ال ترجع ،وجدت هذا خالف الصواب

معطوفـة  لة القـول  لئال يوهم السامع أن جم) لوط(على يتعيَّن على القارئ الوقف لذلك ؛ سالمال

وصل لتوهم أن الفعل الثـاني للـوط فيفسـد     ومقول إبراهيم فل" هي من إنما و ،على إيمان لوط

  ." 1المعنى

قـد   )طـدت طـدع   2طق 1طق( ُجّل الطبعات موضع الدراسةأنَّ  ،لعلَّ من الواجب أن أشيرو

ألهمية الوقف في فهم مـرام   وما ذلك إال ،)لوط(عالمة الوقف اإلجباري على  اتَّفقت في وضع

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

نجده وقفـاً الزمـاً    ،إذا عرَّجنا على آراء علماء الوقف في حكم الوقف على الموضع المذكورو

صل صار قولـه  ُو وألنه ل" : إذ يقول السجاوندي معلالً ،النيسابوريوعند السجاوندي ) إجبارياً(

ألنَّ قولـه  " : أما األخيـر فيقـول  "  2وقال إبراهيم ،آمن لوط: إنماو) آمن(معطوفا على ) وقال(

ـ  4أما الوقـف عنـد األشـموني    ،" 3صل ألوهم اتحاد الفاعلُو ولو) إبراهيم(فاعله ) قالو(  وفه

إن الذي هـاجر  : ألن أهل التأويل يقولون" : علَّل ذلك بقولهو ،وعند النحاس قطع كاف ،5صالح

  .وقفاً -هنا–األنباري فلم يذكروا والداني وأما األنصاري  ،" 6إبراهيم

 وصله بما بعـده ألنَّ ؛ نَّ الوقف ضروري على الموضع المذكورإ: لعلي أستطيع بذلك أن أقول

 يلمن ق"  ،)ِإنِّي ُمَهاجٌِر ِإلَى َربِّي( : وليس األمر كذلك فقوله ،لوط من مقوليوهم أنَّ جملة القول 

                                                 
 7/421، إعراب القرآن الكريم وبيانه: الدرويش، محيي الدين 1
 421- 7/420 ،القرآن الكريم وبيانهإعراب : الدرويش: ينظر/  328، صالوقف واالبتداء: السجاوندي 2
 5/377, رغائب الفرقانوغرائب القرآن : النيسابوري 3
 215ص، واالبتدامنار الهدى في بيان الوقف : األشموني  4
منار الهدى في بيان الوقف : االشموني: ينظر/ الكافي والحسن في الرتبة الوقف الذي يكون دون و ه: الوقف الصالح 5

 16، صواالبتدا
  394ص ،االئتنافوالقطع : النحاس 6
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 ،يات يؤكد لنا أن القـول إلبـراهيم  ومعنى اآل ."1وكان مهاَجره من َحرَّان إلى فلسطين. إبراهيم

أول َمن آمن لـه حـين    ووقيل ه ،أنه آمن له لوط ،ى مخبراً عن إبراهيم عليه السالمفيقول تعال

أي بسبب ذلك آمـن   " 2سببية") فآمن(وبذلك تكون الفاء في قه بنبوته وصّد ،لم تحرقهرأى النار 

ولم يؤمنوا به خاصـة   ،لإليمان وترك عبادة األوثان مراراً وتكراراًإبراهيم قوَمه وحين دعا  ،به

 هـذا  كل ،كأنها لم تمسسه قطأنجاه منها و ،معجزة الكبرى حين ألقوه في النارعندما أراهم اهللا ال

 ألن اهللا أمـره إال ذلـك  ما و ،وذاك جعله ُيعزم على الرحيل والهجرة من أرض الكفر والطغيان

 ،أي إلى حيث أمرني ربـي بـالهجرة   )ِإنِّي ُمَهاجٌِر ِإلَى َربِّيوقال ( : فقال اهللا حكاية عنه ،بذلك

   .3وحيث ال ُأمنع عبادة ربي

 عائـداً  المستتر )قال(ضمير أن يكون  رجَّحوا أن بعض المفسرين ،هذا الرأيسرد وما دعاني ل

ألنـه  " : حيث يقول معلالً) ابن كثير(ومن هؤالء  ،مع احتمال عودته على إبراهيم ،)لوط(على 

   ".4ويحتمل عوده على إبراهيم ،أقرب المذكورينوه

ه سابقاً مـن  وما أوردت ،اًإبراهيم وليس لوط وألن الذي قال ه؛ أما الباحثة فال تتفق معه في هذا

ف بياني كأنه استئنا"  )ِإنِّي ُمَهاجٌِر ِإلَى َربِّيوقال ( إضافة إلى أن جملة  ،معنى اآلية يوضح ذلك

اآلية التالية وليس ذلك فحسب فإن  ،."5)إني مهاجٌر (قال : عليه السالم؟ فقيلفماذا كان منه : قيل

  .6عليه السالمكلها ضمائر عائدة على إبراهيم  -ددهاَصالتي نحن بِ-لهذه اآلية مباشرة

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

                                                 
 ،روح المعاني: األلوسي/  2/288, تفسير النسفي: النسفي: رينظ / 2/316 ،معاني القرآن: يحيى بن زياد, الفراء 1

20/152 
ة دنديس، مكتب: ، عمان1، طبالغة القرآن الكريم في اإلعجاز إعرابا وتفسيرا بإيجاز: الشيخلي، بهجت عبد الواحد 2

 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 3
    3/420، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 4
 20/152 ،روح المعاني: األلوسي 5
 106ص، الوقف واالبتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم: صالح بد الكريمع: ينظر 6
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 ،عالمة الوقف بما بعدها من اآليـات تكمن أهمية هذا الموضوع في عدم خلط الكالم الذي يسبق 

 لـى إالنصارى ومـا   والمنافقين أ وال بدَّ من الفصل مثالً بين كالمه عز وجل وكالم الكفار أ أي

  .  ذلك 

ِإَذا َجاءَك اْلُمَناِفُقوَن َقاُلوا {: قوله تعالىفصلة نأخذ ولتوضيح ذلك بصورة م

َوهللاَُّ َيْعَلُم ِإنَّـكَ َلَرسُـوُلُه َوهللاَُّ َيشْـَهُد ِإنَّ   م هللاَِّ َلَرسُوُل َنشَْهُد ِإنَّكَ 

  1)1(اْلُمَناِفِقيَن َلَكاِذُبوَن 

نهم إنما يتفوهون باإلسالم إذا جاؤوا النبي صلى راً عن المنافقين إيقول تعالى مخب" في هذه اآلية 

لهذا اعترض بجملة مخبرة أنـه رسـول اهللا   و...فأما في باطن األمر فليس كذلك اهللا عليه وسلم

  ." 2 )رسولهلاهللا يعلم إنك و(فقال 

عنـد   )رسول اهللانشهد إنك ل(: من قوله) اهللا(فقد تعيَّن على لفظ الجاللة  ،أما فيما يخص الوقف

:    فيصـبح قولـه   ،يوهم خالف المراد لعلَّ السبب في ذلك يكمن في أنَّ الوصلو ،)2طق 1طق(

 ,)نك لرسـوله  إ واهللا يعلم( : وحقيقة األمر أن قوله ،3من مقول أولئك المنافقين ،)...واهللا يعلم( 

تحقيقاً وتعييناً ِلما نـيطَ   ."  "4)واهللا يشهد (: وقوله) نشهد إنك لرسول(: بين قوله جملة معترضة

إماطةً من أولِ األمرِ لما عسى يتوهُم مـن  و, به التكذيب من أنَّهم قالوه عن اعتقاد كما ُأشير إليه

توجه التكذيب إلى منطوِق كالمهِم أْي واهللا يشهُد أنَّهم لكاذبوَن فيما ضمَّنوا مقـالتَُهم مـن أنهـا    

  ."5في موقع اإلضمار لذمِّهم واإلشعار بعلِة الُحكم اإلظهاُرونينة قلب مأطصادرةٌ عن اعتقاٍد و

                                                 
اآليات رقم ( ينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة ) / 905(موضع الدراسة  ورقمها في المعجم/ المنافقون  1

12 ،21 ،103 ،136 ،161 ،163 ،183 ،270 ،668 ،764 ،772 ،934 ،1036(  
 4/393, سير القرآن العظيمتف: ابن كثير 2
: النيسابوري/ 281ص ،منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا :األشموني/  442، صالوقف واالبتداء: السجاوندي: ينظر 3

 6/303, رغائب الفرقانوغرائب القرآن 
 وض وآخرون،علي محمد مع: تحقيق, مج6, الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: بن محمد السمين الحلبي، يوسف 4

 97-10/96, إعراب القرآن الكريم وبيانه: الدرويش: ينظر/  6/319 ،م1993, دار الكتب العلمية: بيروت، 1ط
 251-6/250 ،تفسير أبي السعود: محمد بن محمد, والسعودأب 5
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لماذا كذبهم اهللا عز وجـل  : يتساءله سائٌل لسؤالٍ قد  والحكمة منها؛ رضةفائدة الجملة المعتلعلَّ و

بـأنهم  الذين يقولون تكذيب أولئك المنافقين ل وهم يشهدون برسوله؟ وال أستطيع بذلك أن أقول إال

ال يؤمنون بصحة ووهم في قرارة أنفسهم ال يعتقدون  ،سالم رسول اهللاأن النبي عليه ال يشهدون

فكما لـم  " : يقول الفراء ،خالف ما أظهروه ألنهم أضمروا؛ وهذا قمة النفاق والخداع ،ما يقولون

ولهـذا   ."1ألنهم أضمروا غيـر مـا أظهـروا   ؛ فكذلك جعلهم كاذبين ،قد أظهروهوَيقبل إيمانهم 

إلماطة مـا عسـى أن   ؛ بجملة مخبرة أن النبي عليه السالم رسوله اعترض اهللا عز وجل عليهم

  .2) َواللَُّه َيشَْهُد ِإنَّ الُْمنَاِفِقيَن لَكَاِذُبوَن (: يتوهم من قوله عز وجل

 ،تناول آراء العلماء في حكم الوقف على الموضع المذكورت أنفي هذا المقام إال  ال يسع الباحثةو

علَّـل  و ،كافاألشموني و 5األنصاري عندو ،)إجباري(الزم  4وريالنيسابو 3يدعند السجاونوفه

مـن مقـول    )واهللا يعلـم إنـك  (وصله لصار قوله  وال يجوز وصله ألنه ل" : األخير ذلك بقوله

واهللا  رّد لكالمهم أّن رسول اهللا غير رسول فكذبهم اهللا بقولـه وليس األمر كذلك بل هوالمنافقين 

  .النحاس فلم يذكروا هنا وقفاًواألنباري وني أما الدا ،" 6يعلم إنك لرسوله

ال أدري السبب الذي حـال دون  و ،تشيرا لعالمة الوقف على هذا الموضعلم ف) طدع طدت(أما 

 ،"7أن يتوهم أحد أن هذا من مقولهم إال من ال يعتبر بفهمه من المستحيل" فلعلّه من باب أن  ،ذلك

 ،هميستطيع أن يدرك أن ذلك ليس من مقول ،لنفاقفمن عنده قريحة لغوية وبداهة في فهم معنى ا

ربما أنَّ هـذا الموضـع   و ،فهذا تناقض )بأن اهللا يعلم أنك رسوله(فال ُيعقل أن ينافقوا ثمَّ يقولوا 

                                                 
  3/158 ،معاني القرآن: الفراء، يحيى بن زياد 1
اإلعراب : بهجت عبد الواحد/  28/108، روح المعاني: لوسياأل/  4/393, تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: ينظر 2

اإلعجاز إعرابا  بالغة القرآن الكريم في: الشيخلي/  2/686, تفسير النسفي: النسفي/  12/18, مرتلالمفصل لكتاب اهللا ال

  10/136, وتفسيرا بإيجاز
 442، صالوقف واالبتداء: السجاوندي 3
 6/303, الفرقان رغائبوغرائب القرآن : النيسابوري 4
 85، صاالبتداوالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف : األنصاري 5
 532ص ،االئتنافوالقطع : النحاس: ينظر/  281، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 6
 4/50 ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون :، يوسف بن محمدالسمين الحلبي 7
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واهللا –لذا ال حاجة لعالمة وقف عليه ؛ عندهما ال ُيشكل على القارئ كغيره من المواضع األخرى

  .-أعلم بما أذهب إليه

فالباحثـة ال تتَّفـق    ،عدم اإلشارة لعالمة الوقف على الموضع المذكور أعالهسبب ان كما وأّياً 

 ،بس في فهم معنى كتاب اهللا عز وجلفاألصل أن نبعد القارئ والسامع عن أي ل ،معهما في هذا

 وفل ،)لرسول اهللا(: لذلك فال ُبدَّ من الوقف على لفظ الجاللة من قوله؛ بسيطة كان بمقدار ذرةوول

مـن كـالم   ) يعلم إنك لرسوله واهللا ( : امع أن قولهفلربما توهم الس ،الكالم بعضه ببعض لُوص

ـ  ،فيحدث لبٌس في فهم المعنى ،هذا جليُّ الفسادو ،وليس كالم اهللا عز وجل المنافقين مـن   والواف

  .وليست عاطفة " 2اعتراضية" "1استئنافية " ..)اهللا يعلمو( : قوله

: قولـه تعـالى   ،غـايرين القـولين المت قف من أهمية في عـدم خلـط   وللتدليل أكثر على ما للو

وُم الَِّذي ( ا َيُق وَن ِإالَّ َآَم ا الَ َيُقوُم ْأُآُلوَن الرَِّب الَِّذيَن َي

ُع  َأنَُّهْم َقاُلوْا ِإنََّما اْلَبْي َن اْلَمسِّ َذِلكَ ِب ُه الشَّْيَطاُن ِم َيَتخَبَُّط

  3 )275(  ْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّباَوَأَحلَّ هللاُّ ا  م الرَِّبا ِمْثلُ 

 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 ؛ أي المصروعذي يتخبطه الشيطان إال كما يقوم ال

ه جـيء بـه علـى    أنَّالسبب في ذلك و ،ن الحديث عن الربامع أ )إنما الربا مثل البيع(: ولم يقل

في الحل حتى  قانوناًوالربا أنهم جعلوه أصالً  أنه قد بلغ من اعتقادهم في حلِّوطريقة المبالغة وه

: دينها قالت للغريم كانت العرب إذا حلَّف ،الفرعواألصل والبيع ه وفكأن الربا ه ،شبهوا به البيع

: وبقـولهم  ،وهذا ما حرَّمـه اهللا عـز وجـل    ،أي تزيد في الدين ،تُربي إما أنوإما أن تَقْضي 

ساووا بين البيع  حيث ،اعتراض منهم على الشرعوه )إنما البيع مثل الربا(

                                                 
 12/17 ،اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل: الواحد صالح، بهجت عبد 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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 ،)َوَأَحلَّ هللاُّ اْلَبْيَع َوَحـرََّم الرَِّبـا(: فقال تعالى منكراً تسويتهم بينهما ،والربا

  .1!!الحل والحرمة ضدان فأنى يتماثالنف

ـ ح لنا الوجه الصحيح لموضع اربما يوضِّل ،من معنى اآليةوما أوردته سابقاً   أوجبـت إذ  ،فلوق

الرَِّبـا ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثلُ  (: من قوله) الربا(الوقف على كلمة  ) 2طق 1طق(
  

َوَأَحـلَّ هللاُّ اْلَبْيـَع َوَحـرََّم (: ألنَّ الوصل يوهم  السامع أن  قولـه تعـالى    ؛)

؛ من مقول اهللا عز وجل وفه ،والصواب خالف ذلك ،د والمشركينمن مقول اليهو ) َباالرِّ 

 اوما بعـده  ،ألنها تمام قول المرابين؛ بأنفسنا عن هذا اللَّبس ربأي نلك, ال ُبدَّ من الوقف عليها لذا

فلم توجبا القارئ الوقف على الموضـع  ) طدت طدع(أما  ,كالم اهللا عز وجل ابتداءو استئافوه

  .ال ُيشكل على القارئ من أول وهلةوأ ،فلعلّه من باب أنه لم ُيسمع فيه الخطأ ،المذكور

 )الربـا (شير إلى آراء علماء الوقف في حكم الوقف على ال يفوت الباحثة في هذا الصَّدد أن تو

الرَِّبـا ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثلُ  (: من قوله
ـ  ،)   الزٌم عنـد النيسـابوري    وفه

وقد تم قولهم ) قالوا(وصل صار ما بعده مفعول  وألنه ل" : يث قال األخير معلِّالًح ،السجاونديو

ـ و ،" 2ولكن الوقف للفصل أبين) قد(حاالً بإضمار ) وَأَحلَّ اُهللا(  إن أمكن جعلو ،على الربا  وه

أما األشـموني فلـم    ،6وكاف عند الداني ،5األنصاريو     4األنباريو 3قطع حسن عند النحاس

  .وقفاً -اهن–يذكر

المشركين َعلََّل ذلك بأن قول  ،)مثل الربا...(: من قوله) الربا(أنَّ َمن وقف على , سبق لحظ ممان

 )َوَأَحلَّ اللُّه الَْبْيَع َوَحرََّم الرَِّبـا (: رأى أنَّ قوله ومن وصل الكالم ولم يقف ،قد تمَّ عند هذه الكلمة

وعلى هـذا   ،ل نصب بالقول عطفاً على المقولفتكون في مح؛ من تتمة قول الذين يأكلون الربا

                                                 
 ،الجامع ألحكام القرآن: القرطبي/  1/153، تفسير النسفي: النسفي/  1/334، ر القرآن العظيمتفسي: ابن كثير: ينظر 1

2/356 
  1/430, رغائب الفرقانوغرائب القرآن : النيسابوري :ينظر/ 150ص ،الوقف واالبتداء: السجاوندي 2
  113، صاالئتنافوالقطع : النحاس 3
  290ص، هللا عز وجلإيضاح الوقف واالبتداء في كتاب ا: األنباري 4
 21، صاالبتداوالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف : األنصاري 5
  191، صالمكتفى في الوقف واالبتدا: الداني 6
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 ،بعيد جـداً  ووه) قد(حاالً بإضمار  )َوَأَحلَّ هللاُّ اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا(تكون جملة 

رداً لها أي مثـل  وجوز أن تكون الجملة من تتمة كالم الكفار إنكاراً للشريعة و" : يقول األلوسي

ال يخفى أنه ومقدرة  -قد–فيهاو ،عند اهللا فهي حينئٍذ حاليةهذا من الفرق بين المتماثالت ال يكون 

  " .1من البعد بمكان

ألن الفصل بين الجملتـين  ؛ أما الباحثة فتسير في ركب َمن أوجب الوقف على الموضع المذكور

طعة الصلة عما قبلها لفظاً منق )َوَأَحلَّ هللاُّ اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا(وألن جملة  ،أبين

ة في بدايـة حـديثي عنهـا    وما أوردته من معنى اآلي ،المفسرينقول جمهور  ووهذا ه ،ومعنى

 .يوضح ذلك

  : دفعاً لتوهم أن يكون ما بعد عالمة الوقف حاالً لما قبلها : رابعاً

 ،" 2اسم ُيذكر في الكالم ليبين هيئة أحد المشتركين في الحدث أثناء وقوع هذا الحدث" هو: الحال

  .قد بينت هيئة زيد أثناء إقباله" ضاحكاً"فتلحظ أنَّ  ،زيٌد ضاحكاًأقبل : قولك ونح

فقـد   -ملة لم تعِطنا شيئاً عن هيئة زيـد  حظ أن الجأال تل ،تقفو ،أقبل زيٌد: أما عند قولك مثالً

فـإنَّ الجملتـين    ،ومهما يكن من أمر ،سوى إخبارنا باإلقبال -مبتسماًوأ غاضباًويكون ضاحكاً أ

  .ًى آخروالوقف عليه أفادنا معن ،زيد بما بعده أفادنا معنًى فوصل  ،نىتختلفان في المع

مـا هـي إال    ،ن عالمات الوقف في القرآن الكريموهي أ ،ا الكالم يقودنا إلى حقيقة واضحةوهذ

 ،بصبغة الوضوح والبيان واإلتقان واإلفهام ،أن يقرأ القرآن كل َمن أراد ،وسيلة يجد فيها ضالته

  .فإنَّ هذه القراءة تثقل كاهل صاحبها ،عالماتال لكتومن قرأه بدون 

ــن ــه ومـ ــالى  أمثلتـ ــه تعـ ـــِة {: قولـ ـــَحاُب األَْيَك ـــاَن َأْص َوِإن َآ

َوِإنَُّهَمـا َلِبِإَمـاٍم مُِّبـينٍ   م  ِمـْنُهمْ  َفانَتَقْمَنا}78{َلَظاِلِمينَ 

)79(1  
                                                 

  3/50، روح المعاني: األلوسي 1
, م1971, دار الشرق العربي: ، بيروت3ط, مج3، المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: محمداألنطاكي،  2

2/157 
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ونقصـهم المكيـال    لشـركهم بـاهللا   ؛ففي هذه اآلية يخبرنا اهللا عز وجل أن قوَم شعيب ظالمون

وللمفسرين آراء مختلفة في عـودة الضـمير فـي     ،انتقم اهللا منهم بالصيحة والرجفةف ،والميزان

  وهذا مـا   ،قوم شعيبوفمنهم من أرجعه لقوم لوط  ،)مُّبِينٍ " 2لَبِِإَمامٍ"َوِإنَُّهَما (: من قوله) وإنهما(

عليه السالم كان مبعوثـاً   ألنه؛ ومدين) قوم شعيب(ومنهم من أرجعه لأليكة  " 3قاله األكثرون" 

عود على لـوط  ومنهم من قال بأن ضمير التثنية ي ،ذكر األيكة دّل بذكرها على مدين فلما ،إليهما

ولكْن مـا   ،مع أن شعيب لم يجر له ذكر -"4ما ذكره ابن األنباري" هذا -وشعيب عليهما السالم

فمنهم مـن أّولـه   ) اإلمام المبين(في تفسير  أضف إلى ذلك أنهم اختلفوا ،5ذكر قومهودلَّ عليه ه

بناًء على هذا االختالف اختلفوا فـي  و ،منهم َمن أّوله باللوح المحفوظوبالطريق الواضح المبين 

  ).فانتقمنا منهم(حكم الوقف على 

ألنَّ الوصـل يصـرف   ؛ )فانتقمنا منهم(على  الوقف )1طق( فقد أوجبت ،أما فيما يخص الوقف

: ولعلّه يتوهم أن المقصود من قوله تعالى ،المقصود بحّد ذاتهولمعنى األصلي ذهن السامع عن ا

أن اهللا تعـالى انـتقم مـنهم     ،)َفانَتَقْمَنا ِمْنُهْم َوِإنَُّهَما َلبِِإَماٍم مُّبِينٍ (

فال يعقل أن  ،محال -كما ترى-وهذا  ،ل اتّباعهم الطريق المبين الواضحوهم في حا) الظالمين(

فالظـالمون والطريـق المبـين     ،الى من الظالمين وهم في هيئة اتباع الطريق المبينينتقم اهللا تع

اهللا تعالى كذلك ال ينتقم من أولئك الذين يسـيرون علـى طريـق    و!!  وأنى يتماثالن ،متناقضان

فلـم  ) طـدع  طدت 2طق(أما  ،)منهم(على  عندها وألجل هذا كله تعّين الوقف؛ الهدى واإليمان

إنَّ اإلمام المبين يعني اللوح : فلعلَّهنَّ بهذا سرن على تفسير َمن قال ،مة الوقفتظهر عندهنَّ عال

                                                                                                                                               
  )101اآليات رقم (وينظر لمزيد من االمثلة المعجم موضع الدراسة ) / 342(موضع الدراسة ورقمها في المعجم  /الحجر 1
  47ص, )أمم(مادة ، المعجم الوسيط: ينظر/ وغيره، وهو أيضا دليل المسافرين َمن يْأتَمُّ به الناس من رئيس أو ه: اإلمام 2
 ،1994, دار الكتب العلمية: بيروت، 1ط ,مج8, زاد الميسر في علم التفسير: الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد 3

4/313 
 4/313, المصدر نفسه 4
دار : ، بيروتتفسير البيضاويالتنزيل وأسرار التأويل المسمى  أنوار: البيضاوي، عبد اهللا بن عمر بن محمد: ينظر 5

, الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: لحلبين االسمي/  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
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واهللا  -."  1أصحاب األيكة لفي مكتوب مبين أي اللوح المحفـوظ وقوم لوط ( أي أنَّ  ،المحفوظ

  . -أعلم

 2مطلـق وقف  وفه ،أما علماء الوقف فقد تباينت آراؤهم في حكم الوقف على الموضع المذكور 

صل ُو ولالبتداء فل وألن الوا" : ذلك بقولهاألخير  علَّلو ،السجاونديالزم عند والنيسابوري د عن

جعـل  " و ،4َبـّين ولبطريق من الحق واضح  اًوشعيب اًلوطأنَّ فالمراد  ،"3محال وأشبه الحال وه

 وند األشموني فهأما ع ،استئنافية وعلى هذا التقدير تكون الواو ،" 5يتَّبعوالطريق إماماً ألنه ُيَؤم 

: كان التمام عند األخير على قولهو ،وقفاً -هنا–ا واألنباري لم يذكروالنحاس والداني أما  ،6جائز

علـى أنَّ   ،)فانتقمنا منهم(: من قوله) منهم(لعدم الوقف على  لعلَّ في هذا إشارةو ،)لبإمام مبين( 

  .اإلمام المبين يعني اللوح المحفوظ

لم يقـف   ،فمن فسَّر اإلمام باللوح المحفوظ ،ختلف باختالف التَّفسيرف يأن الوق ،مما سبقيتضح 

أن اإلمام الطريق الواضح البيِّن وقف وهو ،من ذهب إلى التفسير اآلخرو ،على الموضع المذكور

  .حكمهوفباختالف التفسير يختلف نوع الوقف  ،على الموضع المذكور

ضع يؤدي إلى ف على كل موكل من ينادي بالوق تؤّيدو ،َمن أوجب الوقفأما الباحثة فتسير مع 

  .وصرف ذهن قارئ القرآن وسامعه عن المعنى األصلي لآليات ،اللبس في فهم المراد

َهـِذِه َجَهـنَُّم الَِّتـي ُيَكـذُِّب ِبَهـا  {: قولـه تعـالى    -أيضـاً -تة ومن أمثل

   7}44{َيُطوُفوَن َبْيَنَها َوَبْيَن َحِميٍم آنٍ } 43{ م اْلُمْجِرُمونَ 

                                                 
  5/463 م،1978دار الفكر، : ، بيروت2ط ,مج8، تفسير البحر المحيط :أبو حّيان، محمد بن يوسف 1
 1/44, رغائب الفرقانوغرائب القرآن : النيسابوري: ينظر/  يحسن االبتداء بما بعده هو ما: الوقف المطلق 2
 4/227, رغائب الفرقانوغرائب القرآن : النيسابوري: ينظر/ 254ص، الوقف واالبتداء: السجاوندي 3
  4/313 ،زاد الميسر في علم التفسير: الجوزي: ينظر 4
  2/91 ،معاني القرآن: الفراء 5
  155ص ،منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا :األشموني 6
    )854( موضع الدراسة ورقمها في المعجم/ حمن الر  7
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صـلت  ُو وألنها ل؛ )2طق،1طق(عند ) المجرمون(وجب الوقف في هذه اآليات على رأس اآلية 

وهـذا   ،الحميمويكذبون طائفين بين النار : أي ،حاال للمجرمين) َيطُوفُون(صار قوله " بما بعدها 

  ."1محال

المجـرمين  يوهم أن ) المجرمون(فالوقف على  ،ما سبق يقودنا إلى أهمية الوقف في فهم المعنى

وهذا ال يدخل عقـل   ،ل الطواف بينها وبين شراب الحميموهم في هيئة وحا ،يكذبون وجود النار

أن هـذه النـار    ،إذن المقصودف  ؟بون بين يدي اهللا عز وجلعذَّإذ كيف يكذبون ذلك وهم ُي ،بشر

ويقال لهم ذلـك   ،ا بُأّم أعينكمتشاهدونهوها هي حاضرة   ،بها في حياتكم الدنياتُكذبون التي كنتم 

أي تارة تعذبون في الجحـيم وتـارة أخـرى    ...) يطوفون(وقوله  ،التوبيخو على طريق التقريع

  .2النحاس المذابوتُسقوَن الحميم وه

 ،ما يسبقها من آياتوال رابط لفظّي بينها  ،استئنافية ابتدائية...) يطوفون(تكون جملة على هذا و

مـن   ،نوالمفسري نوغيره من المعربي البقاء العكبريوبمما ذهب إليه أأتعجب وإنني ألستغرب و

حـال مـن   وه) يطوفـون " (: حيث قال العكبـري  ،الجملة من المحتمل أن تكون حاليةأن هذه 

أن : ألنَّ تقدير الكـالم يصـبح  ؛ وأستبعد أن تكون حالية ،"3المجرمين ويجوز أن يكون مستأنفا 

هذا محال فـال  و ،بين النحاس المذابوف بينها هم في هيئة الطواوالكافرين يكذبون وجود النار 

ـ أنه غاب عن ِذوفيبد ،بين يدي اهللا عز وجل وهوأحد يستطيع أن ُيكذب النار  ـ ْه جعلهـا   ْنن َم

  .هذا التفسير -إن صحَّ التعبير-حالية

) طدت(أما  ،لم تشيرا لعالمة الوقف على الموضع المذكور )طدت طدع(من الجدير بالذكر أنَّ و

ـ  جـّوزت فلعلّها ) طدع(أما  ،سبب في ذلك أنَّ الموضع رأس آيةلفلعلَّ ا أن  ،غيـره و العكبريك

                                                 
 254ص ،الوقف واالبتداء: السجاوندي 1
/  4/296, تفسير القرآن العظيم: ابن كثير/  8/196, تفسير البحر المحيط: أبو حّيان، محمد بن يوسف: ينظر 2

/ 4/48, الكشاف: الزمخشري/ 2/632, تفسير النسفي: النسفي/ 707، صالتأويلأسرار وأنوار التنزيل : البيضاوي

 27/115 ،روح المعاني: األلوسي/ 3/118 ،معاني القرآن: الفراء
/  2/133، ت في جميع القرآنه الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءاإمالء ما َمنَّ ب: عبد اهللا بن الحسين, العكبري 3

 ،اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل: بهجت عبد الواحد/  9/411, وبيانهرآن الكريم إعراب الق: الدرويش: ينظر

 9/649 ،بالغة القرآن الكريم في اإلعجاز إعرابا وتفسيرا بإيجاز: الشيخلي/  11/338
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ربما رأت سبباً آخر كأن يكون هذا الموضع ال ُيشـكل علـى    وأ ،حالية) يطوفون(تكون جملة 

  . فلم تَر ُبّداً من اإلشارة لعالمة الوقف ،العاّمة غالباً من أول وهلة

 1الزم عنـد السـجاوندي   )المجرمـون ( حكم الوقف علىلى أن نبه إأْن ت-هنا–الباحثة وال يفوت

 6األنبـاري و 5واألنصـاري  4األشـموني و 3الـداني  أمـا  ،للعلة المذكورة أعاله 2النيسابوريو

َيطُوفُوَن َبْينََهـا    (: من قوله) آن(كان الوقف عندهم على و, وقفاً -هنا-فلم يذكروا ،7النحاسو

 غيـر مسـتحب  ) المجرمـون (هذا إشارة أنَّ الوقف على رأس اآلية لعلَّ في و ،)َوَبْيَن َحِميمٍ آنٍ

 .الذي يرى تفسيرهوفلكلٍ منهم رأيه  ،حال لها) يطوفون(على أنَّ جملة ؛ عندهم

  : دفعاً لتوهم أن يكون ما بعد عالمة الوقف ظرفاً لما قبله : خامساً

ويتضـمن معنـى    ،هزمان ويذكر لبيان مكان الحدث أاسم منصوب : بأنه الظرفيمكن تعريف 

  .8)في(

  : ف ينقسم إلى قسمين أن ُأشير أنَّ هذا النوع من الوقال ُبدَّ لي ف ،بعُدو

  )يوم( الزمان ظرفالوقف قبل : األول

 م سُُعرٍ ِإنَّ اْلُمْجِرِميَن ِفي َضَالٍل وَ { : قوله تعالى  نأخذ هذا الجانب ولتوضيح أهمية

َلـى ُوُجـوِهِهْم ُذوُقـوا َمـسَّ َيْوَم ُيسْـَحُبوَن ِفـي النَّـاِر عَ } 47{

  9}48{سََقرَ 

                                                 
 254ص ،الوقف واالبتداء: السجاوندي 1
 6/227, رغائب الفرقانوغرائب القرآن : النيسابوري 2
  548ص, االبتداوالوقف في  ىالمكتف: الداني 3
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ـ  ،تبعاً الختالفهم في تفسير معناهـا ) سعر(في حكم الوقف على رأس اآلية اختلف العلماء   نفَم

وتخبط وُسـعر  عن الحق أي أن المجرمين في ضالل  ،الجنونتعني ) سعر( نَّإ: قال عليها وقف

 ،سعرهم وضاللهم في الحيـاة الـدنيا  ونهم وفيكون جن ،الطريق المبينالبتعادهم عن ؛ في الدنيا

لم يقف  نوَم ،فكان سبباً لوجوب الوقف عندهما ،ذهبتا إلى هذا التفسير )2طق 1طق(أنَّ  وويبد

) طـدع (أنَّ  ويبدو ،1فسَّر الضالل بالهالك والخسران والّسعر بنيران اآلخرة واحتراقها عليها فقد

رأت ربمـا   وأ ،ة الوقف اإلجباري على هذا الموضعمشر لعالألنها لم تُ؛ ذهبت إلى هذا التفسير

فلم تشـر لعالمـة   ) طدت(أما  ،كأن يكون هذا الموضع مما لم ُيسمع فيه الخطأ كثيراً ،سبباً آخر

  .-اهللا أعلمو-الوقف لكون الموضع رأس آية

ال  ،يعنـي الجنـون   )السعر(أنَّ  واألول وهالتفسير على  )يوم يسحبون(أنَّ  ،من الجدير بالذكرو

إلقائهم وأي من المستحيل أن يبتعدوا عن الحق يوم َسحبهم  ،ظرفاً لضاللهم في الحياة الدنيا تكون

فـي  فال إشـكال   ،يقصد بها نيران اآلخرة) السعر(أن  وهو ومن رأى التفسير اآلخر ،في النار

  .2معلقاً بما قبله) يوم(يكون الظرفو ،الوصل

 ،3نجده مطلقـاً عنـد النيسـابوري    ،)سعر(الوقف على  العلماء في حكم إذا عرَّجنا على آراءو

 ووإنما ه ،ليس بظرف إضاللهم) يوم ُيسَحبون(ألنَّ " : علَّل ذلك بقولهو ،السجاونديوالزماً عند 

فقـد  األشـموني   أمـا  ،5كافياً عند األنصاريو ،"4يقال لهم ذوقوا مس سقر: أيظرف لمحذوف 

على التقديم  إن نصب يوم بذوقوا) كاف(سعر " : ولهبق ،فصَّل حكم الوقف على الموضع المذكور

 عـل ن ُجفـإ , إضاللهم اًظرف) يوم  (ذوقوا مس سقر يوَم يسحبون وليس: أي يقال لهم والتأخير

                                                 
أنوار : البيضاوي/  4/41, لكشافا: الزمخشري: ينظر/ 8/183، تفسير البحر المحيط: محمد بن يوسف, أبو حّيان 1

 704ص, التأويلأسرار والتنزيل 
  173ص ،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 : بوريالنيسا: ينظر/ 423ص، الوقف واالبتداء: السجاوندي 4
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فلـم   ،األنباريوالنحاس وأما الداني  ،" 1الظرف متعلقاً بما قبله ومتصالً به لم يوقف على سعر

  .وقفاً -هنا–يذكروا

ألنهم ابتعـدوا عـن   ؛ جنونوأنَّ المجرمين في تخبط  وهو ،لى التفسير األولأما الباحثة فتميل إ

  .على هذا فالوقف يكون على رأس اآليةو ،ولذلك أكلتهم نيران اآلخرة ،الحق في الدنيا

َيـْوَم َتْرُجـُف } 5{ م َأْمـراً َفاْلُمـَدبَِّراتِ {: قوله تعـالى  -أيضاً-من أمثلتهو

   2}8{ُقُلوٌب َيْوَمِئٍذ َواجَِفةٌ  }7{رَّاِدَفةُ َتْتَبُعَها ال }6{الرَّاجَِفةُ 

والتي تسـبح   ،التي تنزع األرواح من األجساد ،بطوائف المالئكة تعالىاهللا ُيقسم  في هذه اآليات

ـ ف ،لتسرع وتسبق إلى ما ُأمروا به ،بين السماء واألرض ي تنـزل بـالحالل   أقسم بالمدبرات الت

وجواب القسم محـذوف   ،كالرياح والسحاب ،كما ُرسم لهمتدبر أمراً من أمور العباد و ،والحرام

وهـذه  " فيكون تقـدير الكـالم    ،3لداللة ما بعده عليه من ذكر القيامة ،تقديره لتُبَعثُنَّ ولتُحاَسُبنَّ

ـ (: ويدل على ذلك قولهم" : يقول الفراء ،"4األشياء لتُبَعثُنَّ أال تـرى أنـه   ) اخرةإذا كنا عظاما ن

  ." 5نبعث كُنَّا ِعظَاماً نَِّخَرةً إذا: بَعثُنَّ إذ قالوالتُ: كالجواب لقوله

) أمـراً (إلى ضرورة الوقف على  ،اء القراءالعلمو) 2طق 1طق(الذي دعا  يبّين السببما سبق 

 وهذا ما أشار إليه ،للمدبرات ظرفٌ) يوم(يتوهم القارئ أن  لئالوهو ،)فالمدبرات أمرا(: من قوله

ألن جواب القسم محذوف ) أمرا(ال وقف إلى قوله " : على هذه اآلية معقباًحيث قال  ،السجاوندي

                                                 
  271، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 1
 )1033(موضع الدراسة مها في المعجم رقو /النازعات  2
: النسفي/ 606, المكتفى في الوقف واالبتدا: الداني/  194- 8/193, زاد الميسر في علم التفسير: الجوزي: ينظر 3

تفسير : ابن كثير/  8/420، تفسير البحر المحيط :أبو حّيان/  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
 88ص ،المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء: نصارياأل 4
إيضاح الوقف واالبتداء في : األنباري: ينظر/  213/ 4، الكشاف: الزمخشري: ينظر/ 3/231، معاني القرآن: الفراء 5

  519ص ،تاب اهللا عز وجلك
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ظـرف  ) يـومَ (صـل صـار   ُو ووالوقف عليه الزم ألنه ل ،أي أقسم بهذه األشياء لَتُْبَعثُنَّ ،بعده

  ."1 )تتبعها الرادفة(بل عامل يوم  ،قضى تدبير المالئكة في ذلك اليوموقد ان) الُمَدبِّرات(

َيـْوَم   (يوم النفخة األولـى   ،انقضى وانتهىتدبير المالئكة لشؤون العباد قد أنَّ  ،تلحظ مما سبق

وعلى هذا  ،في هذا اليوم ،هم أن المالئكة تدبر شؤون العبادتمَّ الوصل ألو وفل ،)تَْرُجفُ الرَّاجِفَةُ

) يـومَ (فــ   ،وخالف الُمراد ،بوهذا عكس الصوا ،ظرفاً للمدبرات) يوم(الوجه يكون الظرف 

فـإن قلـت   "  ،)لتبعثنَّ(ب بجواب القسم المضمر منصو وأ ،2بفعل مضمر تقديره أذكر منصوب

: ال يبعثون عند النفخة األولى ؟ قلـت  ولتبعثنَّ وكيف جعلت يوم ترجف ظرفا للمضمر الذي ه

هم يبعثون في بعض ذلك الوقت الواسع والمعنى لتبعثّن في الوقت الواسع الذي يقع فيه النفختان 

  ."4جعل حاال عن الراجفـة   -3تتبعها الرادفة-ودل على ذلك أن قوله ، فخة األخرىوقت النووه

يوم ترجف الراجفـة وجفـت   " أي  ،5)قلوب يومئذ واجفة(ويجوز أن يكون منتصباً بقوله تعالى 

  ."6القلوب 

للعلّة التـي  ؛ 8النيسابوريو 7كالسجاوندي) أمراً(فمنهم َمن أوجب الوقف على  ،أما علماء الوقف

: اكتفوا بقولهمووقفاً  -هنا–األنصاري فلم يذكروا واألنباري والنحاس وأما الداني  ،ذكرت أعاله

  ).لتبعثنَّ(جواب القسم محذوف تقديره 

لما يوهمه الوصـل مـن خـالف    ؛ ضرورة الوقف على الموضع المذكورأما الباحثة فتميل إلى 

الصـواب  و ،تدبر أمور العباد في ذلك اليومفأول ما يتبادر إلى ذهن السامع أنَّ المالئكة  ،المراد

مـواطن الوقـف   (ـأن يتنبه ل الكريم لذلك فحري على كل قارئ للقرآن؛ أنَّ تدبيرها انتهى فيه

                                                 
 6/438, رغائب الفرقانوغرائب القرآن : النيسابوري/  474، صالوقف واالبتداء: السجاوندي 1
تفسير البحر : أبو حّيان: ينظر/  6/471، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: ، يوسف بن محمدالسمين الحلبي 2

 8/420 ،المحيط
   4/212 ،الكشاف: الزمخشري: ينظر/ ولى وهي النفخة الثانية ي تردف األأي الواقعة الت: تتبعها الرادفة 3
 212 /4 ،الكشاف: ، محمود بن عمرالزمخشري4
  471- 9/470 ،بالغة القرآن الكريم في اإلعجاز إعرابا وتفسيرا بإيجاز: بهجت عبد الواحد, الشيخلي 5
 12/326 ،اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل: بهجت عبد الواحد, صالح 6
 474، صالوقف واالبتداء: السجاوندي 7
 6/438, رغائب الفرقانوغرائب القرآن : النيسابوري 8
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والسابق خير شاهٍد علـى   ،في فهم المعنى المراد بحدِّ ذاته ،لما لهما من أهمية كبيرة؛ )والوصل

  .ذلك

  

  

  

  ) إذ ( 1ظرف الزمان المبهم الوقف قبل: الثاني 

 ،محـدود والذي ال يدل على وقت معين  ،أغلبها هي ظرف للزمن المبهموفي أكثر أحوالها : إذ

  ).فعلية ،اسمية(وتضاف دائماً لجملة تليها 

َأَلْم َتَر ِإَلـى الَّـِذي { : نقتبس قوله تعالى  ،ولكي تتضح لك الصورة بشكل أوسع

ــَراِهيمَ  ــاُه هللاُّ  َحــآجَّ ِإْب ــِه َأْن آَت ــاَل   م اْلُمْلــكَ  ِفــي ِربِّ ِإْذ َق

يُت  ِـي َوُأِم ا ُأْحي اَل َأَن يُت َق ِـي َوُيِم َراِهيُم َربِّيَ الَِّذي ُيْحي ِإْب

َقاَل ِإْبَراِهيُم َفِإنَّ هللاَّ َيْأِتي ِبالشَّْمسِ ِمَن اْلَمشِْرِق َفْأتِ ِبَها ِمَن 

 2}258{َقْوَم الظَّاِلِمينَ اْلَمْغِربِ َفُبِهَت الَِّذي َآَفَر َوهللاُّ الَ َيْهِدي الْ 

.  

عامله الذي قبلـه فـي فهـم    نالحظ كيف يؤثر عودة الظرف على لو ،لنتوقف هنا وِقفة قصيرة

يغيـر   ،المقصود بذاته عامله نالحظ هل إذا اعتبرنا الظرف عائداً على اسم آخر غيرلو ،المعنى

  المعنى أم ال ؟

                                                 
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)،إذحين  ،وقت (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
، 52اآليات رقم (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(  
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موضـع  ثمَّ بعـد ذلـك    ،ي لآلية السابقة أوالًنى اإلجمالالمعيوضحه لنا  ،الجواب عن ذلك ولعلَّ

 ،يدَّعي بأنه إله الكونوالذي كان يزعم - 1أنَّ نمرود يخبرنا اهللا تعالى ففي هذه اآلية ،ثانياً الوقف

طيـه  وذلك بأن طلب منه أن ُيع ،بوجود ربهإبراهيم  2 حاجَّ  -ال يوجد إله في الكون غيره ال بل

الـذي  وربه هفقال إبراهيم بأنَّ  ،لذي كان إبراهيم يدعوه ويعبدها ،دليالً على وجود اهللا عز وجل

مدَّعياً اإلحياء  قال إبراهيم إذا كنتوَردَّاً على ذلك  ،أميتأحيي و فأجابه نمرود أنا ،يميتويحيي 

فلـم   ،ُأخرس لعجـزه وفبهت  ،ت بها من المغربْأاهللا يأت بالشمس من المشرق فَ نَّفإ ،اإلماتةو

  .3قامت عليه الحجة و ،يستطع التكلم

يقصد به التعجيـب  )  َألَْم تََر ِإلَى الَِّذي َحآجَّ ِإْبَراِهيَم (: االستفهام في قوله: وفي هذا الصدد نقول

ما ذكـره   ،والذي حمله على هذه المجادلة ،المجادلة وغرور صاحبها وغباوتهومن هذه المحاجة 

كبريائـه  وغروره  يتاء اهللا تعالى له الملك منشأفكان إ) آتاه اهللا الملك  أْن( : لنا عز وجل بقوله

مـا  فرب ،ومن جانب آخرهذا من جانب  ،فألجل هذا أخذ في المجادلة؛ إعجابه بقدرتهوتعجرفه و

ال سـّيما   ،موضع ما كان واجباً عليه من شكر اهللا على نعمه ،وضع المجادلة في سؤاله عن ربه

ِإذْ قَـاَل  (: قولهو !!عاداني فالن ألني أحسنت إليه :فكأن المجادلة كانت كما تقول ،أن آتاه الملك

أريد اإلطناب في  ولستُ 4؟من ربك: واب سؤال كان قد سأله إياه نمرودكأنه ج )...ِإْبَراِهيُم َربَِّي

لطال بنا  ،رحت أتقصى كل ذلك و؟ ولوما داللة تلك ؟وِلم قال ذلك ولم يقل ذلك ،معنى هذه اآلية

   .لعلَّ الفائدة تعمَّ والمعنى يتَّضح ,ا القدرلذلك اكتفيت بهذ؛ المقام

عنـد  ) أْن آتـاه اهللا الملـك  ( : مـن قولـه   )الملك(كلمة  ُوجب علىفقد الوقف  فيما يخصُّ أما

ِإذْ قَاَل ِإْبَراِهيُم (: وصلها القارئ بقوله وفل ،" 5ليس بظرف إليتاء الملك) إذ(ألنَّ " ؛ )2طق1طق(

                                                 
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 1

 2/286 ،بحر المحيطتفسير ال :أبو حّيان/  1/320، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: ينظر/ 
  178ص, )حجج(مادة ، المعجم الوسيط: ينظر| جادل : حاجَّ 2
 1/320 ،تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 3
/  3/46, ه 1353 عة المنار،مطب: مصر، 1ط, مج12, تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار: عبده، محمد 4

, تفسير البحر المحيط: انحّيو أب/ 1/254, ميسر في علم التفسيرزاد ال: الجوزي/ 1/388, الكشاف: الزمخشري: ينظر

2/287-288 
  2/22, رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري: ينظر/ 148ص ،الوقف واالبتداء: السجاوندي 5
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عالى آتاه الملـك وقـت قـول    اهللا تأنَّ  ويكون المعنى ،)آتاه(لـ  ظرفاً )إذ(ألصبحت ؛ )...َربَِّي

الى آتاه الملك قبـل تلـك   أن اهللا تع وهوعكس ذلك  والصواب ،يميتويحيي ربي الذي : إبراهيم

ـ  ،متعجرفاً مغروراً بما آتاه اهللا والدليل على ذلك أنه كان ،المجادلة  ،ى ذلـك ال بل لم يشكره عل

منصوبة بفعل مقـدر  ) إذ(تكون هذا على و ،تبعاً لذلك كانت المجادلةو ،أخذ في نكران األلوهيةو

  .اذكر : تقديره

  إن لم يكن إيتاء الملك عامالً له ؟  ،عامل الظرفوأين إذن ه: لسائل أن يسألو

حيـث قـال    ،الملـك على تفصيله لحكم الوقف قد أعّده األشموني أثناء  ،لجواب عن ذلكولعلَّ ا

بقوله ألم تر كأنه قال ألم تـر   إن ُعلِّقَ إذ بأذكر مقدراً وليس بوقف إن ُعلِّقَ) جائٌز( الملك": معقباً

في موضـع  ) إذ (ـيميت فوربي الذي يحيي  إلى الذي حاج إبراهيم في الوقت الذي قال إبراهيم

إذ المحاجة لم تقع وقت أن آتـاه   إليتاء الملك اًظرفليس و )ألم(نصب على الظرف والعامل فيه 

  ." 1سابق على المحاجة إياهاهللا الملك  إيتاءملك بل اهللا ال

يكون تقـدير  و- أذكر: إما أن يكون فعالً مضمراً تقديره )إذ(عامل الظرف أنَّ  ،تلحظ مما سبق

في موضع نصب علـى  ) إذ(فتكون  )ألم تر(: إما قوله و -حين قال إبراهيم وأذكر إذ أ: الكالم

 ،ليس ظرفاً إليتـاء الملـك  وفه ،أّياً يكن عاملهو ،قال إبراهيم َألَم تَر إذ: تقدير الكالمو ،الظرفية

  .لك سابق إياهابل الُم ،لكفالمحاجة لم تقع وقت أن آتاه اهللا تعالى الُم

الباحثـة   سـت يول ،)آتاه(ظرفاً لـ) إذ(أن تكون  ،كبري ُيَجّوزومن العجب أن نرى أبا البقاء الع

يجـوز أن تكـون   " : فيقول ،فال حاجة لإلعادة -ح ذلكوما ذُكر آنفاً يوض-ه فيما ذهب إليهوافقُت

  .ال أدري السبب الذي حداه لهذا الوجه من اإلعرابو ،" 2آلتاه أن تكونوظرفاً لحاج 

 ،لم ترصدا عالمة الوقف اإلجباري على الملـك ) طدت طدع(أنَّ  لىلعلَّ من الواجب أن أشير إو

 ،)...إلـى الـذي   ألم تر(: بقوله )إذ(قَْن الظرفعلّ فلعلّهنَّ ،ال أعلم السبب الذي حال دون ذلكو

  .على هذا التقدير ال يوجب الوقفو

                                                 
  52ص ،منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 1
 1/60, ه الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جميع القرآننَّ بإمالء ما َم: عبد اهللا بن الحسين, العكبري 2
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ـ  ،شير إلى آراء علماء الوقف في حكم الوقف على الموضع المذكورأن ت الباحثة ال يفوتو  وفه

أما األشموني فقد فصَّل حكم الوقف  ،للعلة المذكورة أعاله ،2السجاونديو 1الزٌم عند النيسابوري

وقف عند الداني  وفي حين ه ،ا هنا وقفاًاألنباري فلم يذكروأما النحاس  -ذُكر قَوله آنفاًو-عليه 

  .جائز 4نصاريعند األو ،3كاف

) لـك الُم( و ) إذ(ألنَّ ؛ َمن أوجب الوقف على الموضع المـذكور  أما الباحثة فتصف في صف

إيتـاء  ل أنَّ الظرف عامله تمَّ الوص وفيما ل ،أول ما يلصق في ذهن السامعو ،لفظتان متقاربتان

  .تفكيره عن المعنى األصلي لآلية ويشرد إدراكه ف ،الملك

  : ما قبله ب )الجار والمجرور(تعلق دفعاً لتوهم :  سادساًً

: تعـالى   هقولوهو ،واحد ومما تجدر اإلشارة إليه أن هذا النوع من الوقف لم يرد إال في موضع

ِفـي ُصـُحفٍ } 12{ م  َذَآـَرهُ ن شَـاء َفَمـ} 11{َآالَّ ِإنََّهـا َتـْذِآَرةٌ {

  5}13{مَُّكرََّمةٍ 

فمن شاء ذكر اهللا تعالى في جميـع   ،للعباد تذكيروتخبرنا اآليات أنَّ آيات القرآن الكريم موعظة 

ة َمثمَّ استأنفت اآليات الحديث ببيان أنَّ القرآن الكريم محفوظ في صحف مكرمة أي معظَّ ،أموره

ألنـه  " ؛ )1طق(عند  )فمن شاء ذكره( : من قوله) ذَكَره(على  َوجب وقف لذا تعيَّن الو ؛6موقّرة

في  وه: محال بل التقديرووه ،محل ذكر من يشاء أن يذكر القرآن )الصحف(وصل صارت  ول

" المقصـود بهـا   و ،آيات في صحف مكرمةوأي أن جميع القرآن من سور ." 7صحف مكرمة 

                                                 
  2/22, رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 1
  148ص ،الوقف واالبتداء: السجاوندي 2
  191ص ،واالبتداالمكتفى في الوقف : الداني 3
 88ص ،المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء: نصارياأل 4
  ) 1047(موضع الدراسة ورقمها في المعجم  /عبس  5
  4/502, تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 6
 : الجوزي/ 6/445, رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري: ينظر/ 478، صالوقف واالبتداء: السجاوندي 7

 8/202 ،زاد الميسر في علم التفسير
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ذكره للقرآن الكريم في تلك الصحف ألصبح  ببعضه موصل القارئ الكال وفل." 1اللوح المحفوظ

  .هذا جليُّ الفساد و -التي ال يحيط بعلمها أحٌد إال اهللا-

 ،اإلشارة إلى آراء علماء الوقف في حكم الوقف على الموضع المـذكور  -هنا–لعلَّ من المفيد و 

-النحاس فلم يـذكر  أما ،للعلة المذكورة أعاله؛ 3السجاونديو 2وقف الزم عند النيسابوري وإذ ه

 ،كـاف  7األشـموني و 6األنصاريو 5عند الدانيو ،حسن 4عند األنباري وفي حين ه ،وقفاً -هنا

أي بـين  ." ة بين الصفة وموصـوفها وقوله فمن شاء ذكره جملة معترض"  :مضيفاً قال األخيرو

 إلـى  اذهبت ،)طدع 2طق( أن ويبدو ،)ِفي ُصُحٍف مُّكَرََّمٍة(: وبين قوله ،) كَلَّا ِإنََّها تَذِْكَرةٌ( : قوله

فآثرت عـدم الفصـل بـين الصـفة      ،صفة لتذكرة) صحففي (ما ساقه لنا األشموني في كون 

فلـم  ) طـدت ( أما ،على الموضع لذلك لم تَر ُبداً من وضع عالمة الوقف اإلجباري؛ وموصوفها

  .-واهللا أعلم – لكون الموضع رأس آية؛ تذكر عالمة الوقف عليه

فحري  ،ليؤمن اللَّبس في فهم المعنى؛ )ذَكَره(فتسير في ركب َمن أوجب الوقف على أما الباحثة 

دور من  مالما له ؛ الوصلوأن يلتمس الموطن المناسب للوقف  ،بكل مهتم بقراءة القرآن الكريم

  .في إذكاء روح التفكر والتدبر

  : الشرط بإرادة بشرية دفعاً لتوهم تعلق:  بعاًسا

َوالَّـِذيَن َهـاَجُروْا ِفـي هللاِّ ِمـن َبْعـِد َمـا {: تعالى ه يتَّضح ذلك في قولو

 م َأْآَبـرُ ِفي الدُّْنَيا َحسَـَنًة َوَألَْجـُر اآلخِـَرِة   ُظِلُموْا َلُنَبوَِّئنَُّهمْ 

  8}41{َآاُنوْا َيْعَلُمونَ ولَ 

                                                 
  8/426 ،تفسير البحر المحيط: أبو حّيان 1
  6/445, رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 2
    478، صالوقف واالبتداء: السجاوندي 3
 520ص ،وجل إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز: األنباري 4
  608ص ،المكتفى في الوقف واالبتدا: الداني 5
 88ص ،المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء: نصارياأل 6
  10/376, إعراب القرآن الكريم وبيانه: الدرويش: ينظر/ 299، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 7
، 603اآليات رقم (ينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة / ) 360( موضع الدراسة ورقمها في المعجم: النحل 8

607 ،721 ،769 ،928 ،966(  
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 2طـق 1طـق (عنـد   ،)ألجر اآلخرة أكبرو( : من قوله )أكبر( وجب الوقف في هذه اآلية على

كانوا يعلمون لما اختاروا  ول: محذوف أي) لو(ألن جواب " : علَّل السجاوندي ذلك بقولهو )طدت

 ،كانوا يعلمـون  وأن ل اً بشرطمعلَّق) ألجر اآلخرةو( صل لصار قوله ُو وول ،الدنيا على اآلخرة 

  ."1وهذا محال

للمهـاجرين  ّده اهللا خوفاً من تعليق األجر العظيم الذي أع؛ أن الوصل امتُنع ،يتَّضح لك مما سبق

وهذا  ،ليس عظيماً وفإن لْم تعلموا فه ،أنَّ األجر عظيم إْن علمتُم ذلك فيكون تقدير الكالم ،علمهمب

معاذ اهللا أن تكون حقـائق  و ،ال مقّيداً بعلم أحدوفحكم اهللا ليس مشروطاً  ،المعنى محال أن يكون

  .  اهللا معلقةً بشرط علم أحد من الخلق 

 ،قد يكون عائداً للكفار ،)كانوا يعلمون ول( : الضمير في قوله تعالى التنويه أنَّ -ناه–ال يفوتنا و 

قـد يكـون   و ،رغبوا فيهو لوافقوهم في الدين ،اهللا يجمع للمهاجرين خير الدارينعلموا أن وأي ل

لَمـا   وأ ،زادوا في االجتهاد والعمل الصـالح ل ،ذلك األجر أيضاً علموا وعائداً للمهاجرين أي ل

  . 2وصبروا على ذلك وا لما أصابهم من مصاعب الهجرة وشدائدهاتألُم

لـيس الخبـر كالمعاينـة    وعلم المشـاهدة  " وهبهذا العلم  المقصودأنَّ  ،مما تجدر إليه اإلشارةو

  ."3المراد العلم التفصيليوأ

لم ترصد عالمة الوقف اإلجباري علـى الموضـع   ) طدع(إلى أنَّ  ،لعلَّ من الواجب أن أشيرو

طة بما يسبقها مرتب )كانوا يعلمون ول( لعلَّ السبب في ذلك يرجع إلى اعتبارها جملة و ،المذكور

كـانوا  ول (: ابتدأ القارئ الكالم بقولـه  وفل ،4أي من جهة المعنى فقط من اآليات معنوياً ال لفظياً

  .لَما فُهم الكالم إال بالعودة إلى ما سبق؛ )يعلمون 

                                                 
 4/256, رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري / 257ص ،قف واالبتداءالو: السجاوندي 1
: ينظر/  64- 4/63, إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريموتفسير أبي السعود أ: محمد بن محمد, أبوالسعود 2

في علوم الدر المصون : حلبيلالسمين ا/  2/410, الكشاف: الزمخشري/ 4/341, زاد الميسر في علم التفسير: الجوزي

 4/327 ،الكتاب المكنون
 14/146 ،روح المعاني: األلوسي 3
 117ص، الوقف واالبتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم: صالحعبد الكريم : ينظر 4



 
 

99

 وفه ،)أكبر(المقام إال أن أذكر آراء علماء الوقف في حكم الوقف على فال يسعني في هذا  ،بعُدو

 -هنا–فلم يذكروا  الدانيو األنباري والنحاسأما ، زمال 3السجاونديو 2النيسابوريو 1فيَسالنَّعند 

  .جائز 5األشمونيو 4األنصاري عند وفي حين ه ،وقفاً

حتـى ال ُيعلَّـق   ولَّبس في فهم المعنى ليؤَمن ال؛ أما الباحثة فتَُصف في صف َمن أوجب الوقف 

  .الشرط بإرادة بشرية

  : مة الوقف خبراً لما قبلهاما بعد عال دفعاً لتوهم أن يكون: ثامناً 

الَّـِذيَن ُهـْم ِفـي َصـَالِتِهْم } 1{ْد َأْفَلـَح اْلُمْؤِمُنـونَ قَ(: قال تعالى

َوالَّـِذيَن ُهـْم } 3{ُمْعِرُضـونَ وَوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّغْ } 2{َخاِشُعونَ 

ِإالَّ } 5{َوالَِّذيَن ُهـْم ِلُفـُروجِِهْم َحـاِفُظونَ } 4{ِللزََّآاِة َفاِعُلونَ 

} 6{َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهْم َفِإنَُّهْم َغْيـُر َمُلـوِمينَ وَعَلى َأْزَواجِِهْم أ

 َوالَِّذيَن ُهـمْ } 7{َفَمِن اْبَتَغى َوَراء َذِلَك َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَعاُدونَ 

 َوالَّـِذيَن ُهـْم َعَلـى َصـَلَواِتِهمْ } 8{ِألََماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعـونَ 

  6}10{ُأْوَلِئكَ ُهُم اْلَواِرُثونَ } 9{ م ُيَحاِفُظونَ 

فهم الذين يخشعون في صالتهم  ،كر أوصافهم ذوبالثناء على المؤمنين  اآليات ابتدأ اهللا عز وجل

ما أعده لهم من  خبرنا في نهاية اآلياتثمَّ أ ،اة إلى غير ذلكون الزكيؤدُّ و وعرضون عن اللَّغُيو

) يحافظون(لذلك وجب الوقف على رأس اآلية ؛ نعيمهاوفقد أورثهم الجنة  ،ثواب لقاء هذاوأجر 

 ،نين الموصوفين بجميع هذه األوصافوعد إرث الجنة إلى المؤم  ليعود" ؛ )2طق 1طق( عند

                                                 
 14/146 ،روح المعاني: األلوسي: ينظر/ 1/681 ،تفسير النسفي: عبد اهللا بن أحمد, النسفي 1
 4/256, رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 2
  257ص ،الوقف واالبتداء: السجاوندي 3
 88ص ،المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء: نصارياأل 4
 158ص ،منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 5
 ) 477(موضع الدراسة ي المعجم رقمها فوالمؤمنون  6
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صـار   ،)ملـومين ( وأ ،)العادون(مع الوقف على قوله ) ونظيحاف(بقوله ) أولئك(صل ُو وفإنه ل

  ."1فاقتصر إرث الجنة على المذكورين في اآليتين ،خبره) أولئك( ومبتدأ ) والذين هم ألماناتهم(

 ،على فئة معينـة دون أخـرى  إرث الجنة مقصوٌر  السامع أنَّأنَّ الوصل يوهم  ،تلحظ مما سبق

األحقاء بأن يسـموا  " هم كلهم  لمذكورةن لتلك األوصاف اإذ إنَّ الجامعي ،والصواب خالف ذلك

لمـا  تمَّ الوصل ألصبحت خبراً  وول ،"3مبتدأ ) "أولئك(وعلى ذلك تكون  ."2اثاً دون من عداهموّر

  .واقتصر إرث الجنة على فئة دون أخرى  ،قبلها

عنـد   نجـده الزمـاً   ،)يحـافظون (لوقف في حكم الوقف علـى  إذا عرَّجنا على آراء علماء او

إال ألوهم تخصـيص اإلرث  و" : بأنَّ الوقف الزم: حيث قال األخير ،4النيسابوريوالسجاوندي 

أما  ، 6األنصاريو 5عند الداني ياًكافو -هذا ما تميل إليه الباحثةو–" بالمذكورين في اآليتين فقط 

  .وقفاً -هنا–األنباري فلم يذكرا والنحاس 

قارئ أن يأخذ بعالمات الوقف المرصـودة فـوق تلـك    على ال: ما سبق بنتيجة مفادهامنخلص 

فهـي  موضـوٌع مهـم مـن      ،لما توديه من أهمية عظمى في فهم آياتـه ؛ المواضع في القرآن

قد بانت لـك هـذه األهميـة فيمـا     و ،طّي صفحاتهوال يمكن إغفاله أ ،موضوعات علم التجويد

  . نظائرها قس على هذه النماذج المدروسةو ،عرضناه لك من أمثلة تثبت ذلك

  

  

  

                                                 
 294ص ،لوقف واالبتداءا: السجاوندي 1
  3/27 ، الكشاف: الزمخشري 2
 6/517 ،بالغة القرآن الكريم في اإلعجاز إعرابا وتفسيرا بإيجاز: بهجت عبد الواحد, الشيخلي 3
 5/107, رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 4
  400، صاالبتداوالمكتفى في الوقف : الداني 5
 59، صص ما في المرشد في الوقف واالبتداءالمقصد لتلخي: نصارياأل 6
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  الفصل الرابع

  )دراسة تطبيقية( موجبات الوصل اإلجباري والمحاذير المترتبة على تركه
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  : اإلجباري والمحاذير المترتبة على تركه الوصلموجبات 

لسابق إلى ضـرورة الوقـف   ذهبنا في الفصل اما فإذا  ،مكمل لما سبقهبحد ذاته هذا الفصل إنَّ 

لشدة تعلـق الجمـل   ؛ رىفهنا نعّول على ضرورة الوصل في مواضع أخ ،معّينةمواضع  على

فإذا تمَّ الوقف على موضع يتعـيَّن الوصـل علـى     ،مانفالوقف والوصل علمان متالز ،بعضها

  .موضع آخر

وحسُبك أن تعرف أنَّ عالمات الوقف والوصل أمٌر اقتضته أحكام التجويد كشرط مـن شـروط   

فـي هـذا   -لذلك ارتأيت؛ اختالط الجمل ببعضهاُيزال اإلبهام كوُيؤمن اللبس ل؛ ةالتالوة الصحيح

واإلشـارة   ،الوصل اإلجباري في القرآن الكـريم بيان أهم القواعد والعلل الكامنة وراء  -الفصل

 لعلَّ الفائدة ،على كل علّة مختارةذج بدراسة نما ،تمَّ الوقفوة فيما لإلى المخاطر اللغوية المحتمل

انفردت بوضـع عالمـة   ) طدع 2طق 1طق(أضف إلى ذلك أنَّ , فيها ضالَّتهويجد الضَّالَّ  ،متُّع

 ،ثما يوجد تعلق لفظي فـي رؤوس اآلي فحي, )طدت(دون  الوصل اإلجباري على رؤوس اآلي

  .ذلك) طدت(انفردت تلك الطبعات بوضع عالمة الوصل عليها، ولم تعتمد 
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لفصل بين متعلقات عدم ا هي, المرجّوة من الوصل اإلجباريوتتلخص هذه العلل في أنَّ الفائدة  

 المبتـدأ   وأ ،االحـال وصـاحبه   وفال يفصل مثال بين المستثنى والمستثنى منه أ ،الجملة الواحدة

التـي   -موضع الدراسـة المعجم -وقد استقصيت كل المواضع في ،الموصوف وصفتهوأ خبرهو

تُظهر السبب الذي  ،أدرجتُ لكل موضع قاعدةو ،ُيلزم فيها القارئ وصل اآليات ببعضها البعض

 أجملتهـا  و ،وضع عالمة الوصل اإلجباري على تلك المواضـع ل ،الطبعات موضع الدراسةدفع 

 :  في أنَّ الوصل اإلجباري تعيََّن

 

 

 

  

  موصوفهاوبين الصفة  دفعاً للفصل-1

أت لك ولْنَ -لفصل السابقفي ا -أهميتها في تركيب الجملة اللّغويةولقد سبق الحديث عن الصفة 

ليتَبـّين لـك   ؛ وصـوفها مولعدم الفصل بين الصِّفة ؛ نموذج تظهر فيه عالمة الوصل اإلجباريب

{ : ومن ذلك قولـه تعـالى   ،أفضل صورةوفي فهم كالم اهللا عز وجل على أكمل وجه  أهميتها

َْكاٍة ِفي وِرِه َآِمش ُل ُن وُر السََّماَواتِ َواْألَْرِض َمَث َباٌح هللاَُّ ُن ا ِمْص َه

ن  ُد ِم ٌب ُدرِّيٌّ ُيوَق ا َآْوَآ ُة َآَأنََّه ٍة الزَُّجاَج ي ُزَجاَج َباُح ِف اْلِمْص

َْرِقيٍَّة َوَال  ٍة الَّ ش ٍة َزْيُتوِن ََجَرٍة مَُّباَرَآ ادُ  ال َغْرِبيَّةٍ ش ا  َيَك َزْيُتَه

يُء َولَ  ِدي هللاَُّ لِ وُيِض وٍر َيْه ى ُن اٌر نُّوٌر َعَل ُْه َن ن َلْم َتْمسَس وِرِه َم ُن

ِفي } 35{ ال َعِليمٌ  شَيْءٍ َيشَاُء َوَيْضِرُب هللاَُّ اْألَْمَثاَل ِللنَّاسِ َوهللاَُّ ِبُكلِّ 

ْذَآَر  َع َوُي وتٍ َأِذَن هللاَُّ َأن ُتْرَف اُبُي ُْمُه  ِفيَه ا  الاس ُه ِفيَه َبُِّح َل ُيس

َوَال َبْيـٌع َعـن ُتْلِهيِهْم ِتَجاَرٌة  الَّ   الِرَجاٌل } 36{َواْآلَصالِ وِباْلُغدُ 
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اِم الصََّالِة  ِر هللاَِّ َوِإَق اةِ َوِإيتَاء ِذْآ َاُفونَ   ال الزََّآ مًا  َيخ َيْو

  1}37{َتَتَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواْألَْبَصارُ 

ـ   عالمة حظ أنَّلْن ،إلى المعجم موضع الدراسة الرجوعب علـى كلمـة    تالوصل اإلجبـاري كان

 هذه العالمةتحديد 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 اآليات الكونيـة  وفي اآلية األولى يخبرنا اهللا تعالى أنه نور السموات 

ومثُل من آمن بهذه اآليات  ،ئل قدرته وعجائبهوسائر دال ،دالة على وجوده وعظمته ووحدانيتهال

وهـذه   ،وفي قنديل من الزجاج الصـافي الشـفاف   ,واهتدى بها كمثل نور قوي في سراج ثاقب

صفتها أنها مباركة كثيرة  ،شجرةزيت يستمدُّ ضوءه من  ،الزجاجة كأنها كوكب مضيء متوهج 

لشمس من حين طلوعها إلى حـين  شرقية غربية تصيبها ا أي هي-ال شرقية وال غربية المنافع

فإذا مسَّته  ،لصفائه وبريق لمعانه كأنه يضيء من تلقاء نفسه وفه ،يكاد زيتها يضيءو -غروبها

فإن جـاءه ازداد   ،يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم وكذلك قلب المؤمن ،النار ازداد ضوءاً ونورا

في تعليل َرصـد   لما له من أهمية؛ بينههذا المعنى اإلجمالي لآلية آثرتُ أن ُأو ،2نوراً على نور

في وضع ) طدت 2طق 1طق(اتَّفقت وقد  ،)غربية(والتي ظهرت على كلمة  ،عالمة الوصل فيها

) فشـجرة ( ،عدم الفصل بين الصفة وموصوفهاُيعزى ذلك لو ،)طدع(دون  عالمة الوصل عليها

ال شـرقية وال   مباركـة صفة هذا المبهم فهي شـجرة   اآلياتوقد أوضحت لنا  ،اسم نكرة مبهم

في موضـع  جاءت ) يكاد زيتها يضيء(فجملة  ،ويكاد زيتها يضيء لشدة صفائه ولمعانه ،غربية

بدأنا " و) غربية(فإذا وقفنا على  ،ما يسبقها من آياتولذا فال يجوز الفصل بينها ؛ 3صفة لشجرة

                                                 
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(  
 108- 18/107, م1974, دار إحياء التراث العربي: ، بيروت3ط, مج10, تفسير المراغي: ، أحمد مصطفىالمراغي 2
: النسفي/  3/68, م1973, يدار الكتاب العرب: بيروت ،2، طالتسهيل لعلوم التنزيل: محمد بن أحمد، ابن جّزي: ينظر 3

ه إمالء ما َمنَّ ب: العكبري/  5/220, الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: لسمين الحلبيا/  2/164, تفسير النسفي
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 ،ال يبتدأ بالفضـلة و ،فضلةال يبتدأ بالصفة ألنها و ،لبدأنا بالصفة) ...يكاد زيتها يضيء(: بقوله

  ." 1الموصوف ووأيضاً ال يقطع بين الصفة 

عنـد   ممنوٌعوفه ،اء في الوقف على هذا الموضعال يفوتنك في هذا المقام أن تعرف آراء العلمو

عنـد   ُيـذكر  لمو ،6عند أبي زكريا األنصاري 5وصالٌح 4عند النيسابوري 3مطلقٌو 2السجاوندي

لم تمسسـه وولـ(: ىالوقف عندهم على قوله تعالكان و ،9سوالنحا 8األنباريو 7الداني

فمـا   ،ف الشجرة لم ينتِه َبعدْصَوف ،)غربية(في هذا إشارة إلى منع الوقف على  لعلَّو ،)نـار

لم وولـ(: ىتعال وتمَّ الكالم على قوله ،أوصافها ومّيزاتهاو تتحدث عن الشجرةاآليات  زالت

انقطع  )لم تمسسه ناروول( وقوله" : الفراءومما يؤيد ذلك قول  ،)تمسسه نار

" : أما األشموني فقد فصَّل حكم الوقف بقوله ،" 10)نور على نور(الكالم ها هنا ثم استأنف فقال 

قيل كاف على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل صفة لشجرة ألن فيه قطع نعـت النكـرة   

  ". 11قليل وهو

المذكور  الموضععلى  الوصلالقارئ  تلزملم , )طدع(أنَّ  الباحثة إلى شيرلعلَّ من الواجب أن تو

القارئ  فإذا وقف ،كالماً مستأنفاً) يضيءيكاد زيتها (جوَّزت أن تكون جملة  بهذا فلعلّها ،)غربية(

  .فال إشكال إن استأنف الكالم بعدها ،)غربية(على 

                                                                                                                                               
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 الكريم، صالح 1
  302، صالوقف واالبتداء: السجاوندي 2
  1/44, رغائب الفرقانوغرائب القرآن : النيسابوري: ينظر/ هو ما يحسن االبتداء بما بعده: الوقف المطلق 3
  5/192, رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 4
يعني إذا وقف القارئ على كلمة ما، فعليه أن يبتدئ بها ويصلها بما بعدها إن صلح االبتداء بها، وإال فما : الوقف الصالح 5

  211، صالوقف واالبتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم: صالحعبد الكريم : ينظر/ قبلها مما يصلح االبتداء بها 
 61، صد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداءالمقص: األنصاري، زكريا بن محمد 6
  409، صالمكتفى في الوقف واالبتدا: الداني 7
  417، صوجل إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز: األنباري 8
 359، صالقطع واالئتناف: النحاس 9

  2/253، معاني القرآن: الفراء 10
  195ص ،منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 11
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أي لبس فـي فهـم   ن أنفسنا عب لكي نرَبأ؛ ب الوصل ومنع الوقففتتَّفق مع َمن أوجالباحثة أما 

فهـي ليسـت    ،ُيفقد الشجرة صفة من صـفاتها  ،)غربية(أال ترى أنَّ قطع الكالم على  ،المعنى

إنما هذه الشجرة تميزت عن و ،فهناك أشجار كثيرة مباركة وإنما يكاد زيتها يضيء ،مباركة فقط

  .لشدة لمعانه صَِّصت بأنَّ زيتها يكاد يضيءخُو ،غيرها

شبه جملـة  ) في بيوت(للعلَّة ذاتها فـ ،)2طق 1طق(عند ) عليم(على كلمة  وامتُنع الوقف أيضاً

 وأ ،)اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجـةٍ (: في قوله لزجاجة ولمصباح أ وصفة لمشكاة أ موضعفي 

وعلى هذه األقوال ال  ،1في المساجدويضيء  المصباح أي يوقد ،)يوقد(بالفعل  وبمشكاة أمتعلقة 

فلم يعد يتبين للقـارئ   ،ُيبهمهو ل الصفة عن موصوفها ُيشكل المعنىألن فص؛ 2يوقف على عليم

ويمكننا إزالـة هـذا    أين ُيضاء ذلك المصباح؟ وأ ؟المصباحوأ الزجاجةوما هي صفة المشكاة أ

ما فيه من الهدى وضرب اهللا تعالى مثل قلب المؤمن " فلما  ،اإلبهام بوصل الكالم بعضه ببعض

ذلك كالقنديل مثالً ذكـر محلّهـا   والصافية المتوقد من زيٍت طيبٍ  والعلم بالمصباح في الزجاجة

 هللا أن ِفـي ُبُيـوتٍ َأِذنَ  (: بقوله ،"3التي هي أحب البقاع إلى اهللا تعالى وهي المساجد

قد قيل على و"  ،" 4وقيل تعظيمها ،ورفعها بناؤها ،والمراد باإلذن األمر"       )... ترفع

المشكاة وجمع البيـوت؟  والمصباح  بتوقد ما الوجه في توحيد وباح أبمص وتقدير تعلقه بمشكاة أ

أجيب بأن هذا من الخطـاب  و. ال المصباح الواحد إال في بيت واحدوال تكون المشكاة الواحدة و

. ونحـوه -يا أيها النبي إذا طلقتم النسـاء -ويختم بالجمع كقوله سبحانه ،الذي يفتح أوله بالتوحيد

                                                 
ه الرحمن من وجوه إمالء ما َمنَّ ب: العكبري / 5/221, الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبي: ينظر 1

: 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 حّيان: ينظر  / 5/221, المصدر نفسه2

 196، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني /
 3/303، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 3
  3/68, التسهيل لعلوم التنزيل: محمد بن أحمد، ابن جّزي 4
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في كل واحـد مـن    وأ ،في كل بيت: فكأنه قال ،كل واحد من البيوت في: قيل معنى في بيوتو

  ."1البيوت

فـي  (فلعلّه علّق شبه الجملـة   ،)طدع طدت(بما بعدها كـ) عليم(صل َومن لم ُيلزم القارئ أما 

وعلى هذا اإلعراب إنما أعيـد  " ،ُيسبح رجاٌل في بيوتأي ) ُيسبح(بالفعل  أي ،بما بعدها )بيوت

هتمام ال لقصر التسبيح على الوقوع في البيـوت  بأن التقديم لال اإليذانود والتذكير لفظ فيها للتأكي

يوقف علـى  فعلى هذين القولين و" ، 3)سبِّحوه في بيوت(بفعل محذوف تقديره  اعلّقه وأ ،" 2فقط

رى األلوسي جملة فهي كما ي ،بما بعدها من اآليات قتتعل) في بيوت(ألن شبه الجملة ؛ "4)عليم(

ذكر بعض أعمـالهم القلبيـة   ونور لبيان حال َمن حصلت لهم الهداية لذلك ال" ؛ افية مسوقةاستئن

لوقف على لم تلتزم بوضع عالمات ا) طدت(إضافةً إلى أن  ،ال رابط لفظي بما يسبقها "5القالبيةو

 إن تعلقـت شـبه  ) عليم(بيَد أن الباحثة ال تُرجح الوقف على -أسلفنا آنفاًكما -رؤوس اآلي ألبته

ألن الجملة على هـذا التقـدير   ؛ )سبحوه في بيوت(بفعل محذوف على تقدير ) في بيوت(الجملة 

) هللاَُّ ُنوُر السََّماَواتِ َواْألَْرِض (: على قوله تعالى"  على ما قبلها أي تصبح مترتبة

 لمرادقم يدعوك وا: إال أنه ترك الفاء للعلم به كما يقال ،أي اهللا نور السموات فسبحوه في بيوت

  ".6قم فإنه يدعوك

                                                 
دار : بيروت ،3ط ,مج5, " الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير "فتح القدير: ليمحمد بن ع، الشوكاني 1

  12/265، القرآن الجامع ألحكام: القرطبي / 4/34، م1973, الفكر
مج 4، للدقائق الخفية حاشية الجمل على الجاللين المسماة بالفتوحات اإللهية بتوضيح تفسير الجاللين: سليمان، الجمل 2

 18/174، روح المعاني: األلوسي / 4/464، تفسير أبي السعود: أبو السعود: ينظر/  3/226لمكتبة اإلسالمية، ا
إمالء : العكبري/ 5/221, الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبي/  3/68, الكشاف: الزمخشري: ينظر 3

 254- 2/253، معاني القرآن: الفراء / 2/82 ،ما َمنَّ به الرحمن
تفسير البحر : أبو حّيان: ينظر/  5/221، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: يوسف بن محمد, السمين الحلبي 4

 12/265، الجامع ألحكام  القرآن: القرطبي / 6/458، المحيط
 6/458، تفسير البحر المحيط: أبو حّيان: ينظر/ 18/173، روح المعاني: األلوسي 5
، 1محمد شاهين، ط: ضبطه, مج8، حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي: د بن مصطفىالقوجوي، محم 6

 18/174 ،روح المعاني: األلوسي: ينظر/  6/233, م1999, دار الكتب العلمية: بيروت
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 ؟)ُيـذكر (ولم تُعلق بالفعل ،)ُيسبح(بالفعل ) في بيوت(لقت شبه الجملة لماذا ُع: يسأل أنولسائل  

) في بيوت(ال يجوز تعلق " : حين قال ما نصه ،ه السمين الحلبيقد أعدَّ ،الجواب عن ذلك ولعلَّ

  .لذا ال يعمل فيما قبله ."1أن ال يتقدم عليهاما بعد وألنه ُعِطف على ما في خََبر أْن " وُيذكر" بقوله

النيسـابوري  عنـد   ممنوعـاً  وجدناه ،)عليم(إذا َعرَّجنا على آراء العلماء في حكم الوقف على و

هي المساجد وكمشكاة في بعض بيوت اهللا " الكالم  تقديرو ،2 بمشكاة لتعلق الظرف؛ السجاونديو

 عند اًوتام ."3كيتوالمشكاة التي من صفتها كيت  مثل نوره كما يرى في المسجد نور: كأنه قيل

 ،حـال ) فـي بيـوت  (ألن شبه الجملة ؛ وغير تام عند األنباري 5أبي زكريا األنصاريو 4الداني

وهـي فـي   : كأنه قال ،حال المصباح والزجاجة والكوكب وه: سمعت أبا العباس يقول" : يقول

َوهللاَُّ  (: حُسن الوقف على قوله )الرجال(رافعة لـ وأ ،)يسبح(متعلقة بـ) في(فإن جعلت  ،بيوت

بيسبح ) فـي بيـوت  (إن علقت شبه الجملة األشموني  عند 7اًوتام ،" .6)َعِليمٌ ِبُكلِّ شَيٍْء 

  .وليس بوقف إن علقت بما قبلها

فـإذا   ،ال يغيَبنَّ عن بالك أن اختالف الوقف والوصل يؤدي إلى تغير المعنى اإلعرابي للجملةو

في حـين إذا وقـف    ،في محل جر صفة لمشكاة )في بيوت(بحت شبه الجملة وصل الكالم أص

  .استئنافية ال محل لها من اإلعراب )في بيوت(تصبح شبه الجملة  )عليم(على

باختالف التأويل  اختلف ،بما بعده) عليم(أنَّ اختالف العلماء في حكم وصل مما سبق لقد بان لك 

ومن رأى  ،أوجب الوصلو منع الوقف ،ة في بيوت اهللاآلية تعني كمشكا أنرأى  والتفسير فمن

الوقـف  (ومنهم من جوز الـوجهين  ،وقف على عليم ،الوجه اآلخر أي يسبح هللا رجال في بيوت

                                                 
ما َمنَّ به  مالءإ: العكبري: ينظر/  5/221، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: يوسف بن محمد, السمين الحلبي 1

 18/174 ،روح المعاني: األلوسي / 2/82 ،الرحمن
 5/192, رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري: ينظر/  302ص، الوقف واالبتداء: السجاوندي 2
   3/68، الكشاف: الزمخشري 3
 409، صالمكتفى في الوقف واالبتدا: الداني 4
  61، صرشد في الوقف واالبتداءالمقصد لتلخيص ما في الم: األنصاري 5
 417، صوجل إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز: األنباري 6
 196-195ص, منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 7
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ن أخذ بـالوقف  ومنهم م ،الزمخشري والنسفي والزجاج وغيرهموكالفراء واألنباري  )والوصل

  .أبي السعودوكأبي حيان  فقط )يسبح(ـببذهابه إلى تعلق شبه الجملة  ،دون الوصل

وال يعني هذا نفي جـواز   ،" 1اختيار كثير من المحققينوهو" الرأي األول  تميل إلىفالباحثة أما 

 ،بـبعض  ان الوقف لشدة ارتباط اآليات بعضهلكنَّ الوصل أولى مو ،من اآليات قها بما بعدهاتعل

لقارئ ال سّيما أن أغلـب  عنى التام على اُألشِْكَل فهم الم؛ )عليم(الوقف على  تمَّ ولي فيما ل وويبد

مواضع فـي رؤوس   يغفلونو ،القراء يقفون على رؤوس اآلي أثناء تالوتهم كتاب اهللا عز وجل

ينبغـي تخّيـر   لذا ؛ كهذه اآلية مثالً ال تحتمل الفصلو ،اآلي تحتاج إلى ما يليها من آيات كريمة

فهم كالمـه  والوصل ليصل كٌل إلى مبتغاه وهالمعنى األتم أثناء القراءة بمراعاة مواطن الوقف و

  . جلَّ وعال

َوُيـْذَآَر ِفيَهـا (: من قولـه ) اسمه(فكان على  ،اآلخر في هذه اآليات الوصلموضع أما 

ـ   ،2ثانية لبيوت صفةفي محل جر ) له رجال يسبح( ألن ما بعده؛ ) اسُْمهُ   ذاوقد انفـردت به

أنهّن جـوَّزن كالطباطبـائي أن    ويبدو ،وصلفلم تُلزم القارئ ال )طدع طدت 2طق( أما )1طق(

   ."3)  َوُيْذَآَر ِفيَها اسُْمهُ (: استئناف لبيان قوله) " يسبح له رجال(تكون جملة 

 ،ألن ما بعدها متعلق بها من جهة اإلعراب؛ )رجال(عالمة الوصل اإلجباري أيضاً على وتلحظ

السـم   في محل رفع صـفة ) ْآِر هللاَِّ الَّ ُتْلِهيِهْم ِتَجاَرٌة َوَال َبْيٌع َعن ذِ (: فقوله

مؤكدة لما أفاَده التنكيُر من الفخامِة مفيـدةٌ  " ،جاءتونلفتُ نظرك إلى أنَّ الصفة  ،4رجالالنكرة 

ال ولكمال تبتُِّلهم إلى اهللا تعالى وانغراقهم فيما ُحكي عنهم من التَّسبيح من غير صارٍف يلـويهم  

أشـهرها  والتجارِة بالذكرِ لكونها أقوى الصَّوارف عندهم تخصيُص وعاطٍف يثنيهم كائناً ما كان 

                                                 
  24/3, التفسير الكبير: محمد بن عمر, الرازي الفخر 1
 / 8/50, عراب المفصل لكتاب اهللا المرتلاإل: بهجت عبد الواحد/  302، صالوقف واالبتداء: السجاوندي: ينظر 2

  24/3, التفسير الكبير: الفخر الرازي / 196، منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني
, م1973, مؤسسة األعلمي للمطبوعات: ، بيروت2ط ،مج20, الميزان في تفسير القرآن: الطباطبائي، محمد حسين 3

15/126  
: السجاوندي / 4/35 ،" الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير "فتح القدير: علي محمد بنالشوكاني، : ينظر 4

  8/51, اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل: لح، بهجت عبد الواحدصا/  302ص، الوقف واالبتداء



 
 

110

فـه  اسم نكرة مـبهم يحتـاج إلـى مـا ُيعرِّ    ) رجال(فـ ."1أي ال يشغلهم نوٌع من أنواع التجارة

الَّ ُتْلِهيِهْم ِتَجاَرٌة َوَال َبْيـعٌ َعـن (: قولهبوصله ب ُيَعرَّف هذا المبهمو ،ُيخصصهو

 هم ،أن الرجال المسبحين هللا عز وجلمن خاللها فعلمنا  ،ة تنكيرهالتي ضيقت دائرو ،)ِذْآِر هللاَِّ 

  ."2البيع عن الذكروال تشغلهم التجارة " أولئك الذين

طلبهم رضـاه ال  ووصف المسبحين بأنهم لمراقبتهم أمر اهللا " نَّ  اهللا عز وجلإ: قُصارى القولو

يعلمـون أن   "ألنهم ؛ عنها شيءال ُيشغلهم  ،فإذا جاءت فرائض الصالة " 3يشتغلون عن ذكر اهللا

ويـؤدون الصـالة فـي     ،ما عند اهللا باقو ،فما عندهم ينفد ،أنفع مما بأيديهموما عنده خير لهم 

ويؤتون الزكاة المفروضة عليهم تطهيراً ألنفسـهم مـن    ،مواقيتها على الوجه الذي رسمه الدين

   ."4األرجاس

معنـى  يغيـر ال  ،)رجال(الوصل على والوقف اختالف أن أشير إلى أنَّ  -هنا-لعلَّ من الواجبو

فمـن   )الَّ ُتْلِهيِهْم ِتَجاَرٌة َوَال َبْيٌع َعن ِذْآـِر هللاَِّ ( ،اإلعرابي للجملة التي تليها

) رجال(وَمن وقف على  ،كانت في موضع صفة لها) 2طق 1طق(كـ) رجال(أوجب وصلها بـ

  .راباستئنافية ال محل لها من اإلع..) ال تلهيهم(كانت جملة 

إما  ،على الموضع المذكورلم تُدرجا عالمة الوصل  ،)طدت طدع(غير أنه ال يفوتني أن ُأنَبه أنَّ 

وإمـا   ،ليست صفة ألولئك المسبحين...) ال تلهيهم(من باب استحالة أن يتوهم القارئ أنَّ جملة 

فـإذا   ...)جارةأولئك المسبحون ال تلهيهم ت(على تقدير جواز استئنافية الجملة والوجه اآلخر وه

ألنَّ وصل  ؛ وهذا ضعيف ،الستئناف الكالم بعدها ،فال َحَرج في ذلك) رجال( وقف القارئ على

  .أجدروالصفة بموصوفها أولى 

                                                 
  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, حّيانو أب 3

  18/113, م1978, دار المعرفة: بيروت، 3ط, مج11, القرآن
 18/110, تفسير المراغي: أحمد مصطفى ،المراغي 4
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لئال ُيفصـل بـين الصـفة    ؛ )رجال(لعالمة الوصل على اإلشارة  ضرورةفالذي أرتضيه  ،بعُدو

ى العام لآلية ككـل فـي ذهـن    المعنوثمة ناحية أخرى أال وهي ترسيخ  ،موصوفها تلك ناحيةو

 وأنَّ هناك رجـاالً مجهـولين يسـبحون اهللا بالغـد     قف القارئ على رجال لظنَّ َو وفل ،السامع

عـن المعنـى األصـلي     وبالتالي ُيْصَرف ذهنـه  ،دون أن يعرف أوصافهم وسماتهم ،واآلصال

 ول المسـبحين هللا بالغـد  الرجـا  ويخبرنا بـأنَّ  ،ينقذنا من هذا اإلشكالفيأتي الوصُل ل ،والمراد

  ."  1ال بيوعهم عن ذكر اهللاوال تلهيهم تجاراتهم " اآلصال هم أولئك الذين و

هـذه  ألنَّ ؛ )َيخَاُفوَن َيْومـاً  (: بقوله) الزكاة( والحال نفسه مع َمن أوجب وصل كلمة

اجـب ال  فالوصـل و  ،رمن أم أياً ما كانو ،2ومنهم َمن عّدها حاالً )رجال(ـثانية لالجملة صفةٌ 

الحال عن  وأ قطع الصفة عن موصوفها أي عدم ،ُيفصل بين متعلقات الجملة الواحدةلئال ؛ محالة

لم تشر لعالمة الوصل على هذا ف )طدع(أما  ،)طدت 2طق 1طق(وهذا ما ذهبت إليه  ،صاحبها

ـ فال حـرج   ،كالماً مستأنفاً...) يخافون(جّوزت أن تكون جملة  لعلَّها بهذاو ،الموضع  فإن وق

ليس وجعل يخافون مستأنفاً إن ) جائز" (: وفي هذا الصدد يقول األشموني ،القارئ على ما قبلها

  ."3حاالً من مفعول تلهيهم ون جعل نعتاً ثانياً لرجال أبوقف إ

ختالف نوع الوقـف  يتغير تبعاً ال..) .يخافون(السابق أن إعراب جملة األشموني نص تلحظ من 

مـدى  وإلى ارتباط الوقف بالمعنى الذي يفهم من الجملـة القرآنيـة   يرجع "وهذا  ،على ما قبلها

مسوقة جملة استئنافية ..) .يخافون(على اعتبار أنَّ ف ،)الزكاة(فمن وقف على  "4صلتها بما بعدها

حال من الضـمير فـي   .) ..يخافون( َمن وصلها أخذ بعين االعتبار أن الجملة الفعليةو ،5للتعليل

فالمسبحون الذين وصـفهم   ،هذا ما تميل إليه الباحثةو ،)رجال(صفة لـ في محل رفع وأ. تلهيهم

                                                 
 18/113, جامع البيان في تفسير القرآن: محمد بن جرير، الطبري 1
ه الرحمن من وجوه إمالء ما َمنَّ 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
 18/178 ،يروح المعان: األلوسي: ينظر 5
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ي تتقلـب فيـه   يوم القيامة الذيخافون وي شيء من أمور الدنيا أ واهللا هم الذين ال تلهيهم تجارة أ

 .1عظمة األهوال ومن شدة الفزع األبصار والقلوب 

  المعطوف عليهودفعاً للفصل بين المعطوف -2

َوَيْوَم  ال َآِثيَرةٍ  َلَقْد َنَصَرُآُم هللاُّ ِفي َمَواِطنَ  {: وله تعالى ويظهر جلياً في ق

اَقْت  َْيئًا َوَض نُكْم ش نِ َع ْم ُتْغ َرُتُكْم َفَل ْتُكْم َآْث ْينٍ ِإْذ َأْعَجَب ُحَن

  2}25{َعَلْيُكُم األَْرضُ ِبَما َرُحَبْت ُثمَّ َولَّْيُتم مُّْدِبِرينَ 

فـي  (علـى موضـع    معطـوفٌ ) ويوم(ألنَّ ؛ )طدت ،1طق( عند )كثيرة(إذ امتنع الوقف على 

نصركم اهللا في مواطن كثيرة (وتقدير الكالم  ،عطف ظرف الزمان على ظرف المكان ،3)مواطن

الزماني أحدهما على اآلخر كعطف أحد وال مانع من عطف الظرفين المكاني و " )وموطن حنين

يـوم  وضرب زيد عمراً فـي المسـجد   : إذ يجوز أن تقول ،الفعل واحدوالمفعولين على اآلخر 

فتحـتَّم   " 4ال يحتاج إلى إضمار فعل جديد غيـر األول وعمراً وكما تقول ضربت زيداً  ،الجمعة

تلك المواطن التي نصـر اهللا   موطن من) حنينيوم (السامع أن  وليتضح للقارئ أ -هنا–الوصل 

السـامع ماهيَّـة هـذه المـواطن     لما أدرك  ،)كثيرة(تمَّ الوقف على ولإذ  ،فيها عز وجل عباده

يوم (أوجبوا أن يكون و ،غيرهم لم يوجبوا العطفوالحلبي  السمينوإال أنَّ الزمخشري  ،أماكنهاو

بدل مـن يـوم    )إذ أعجبتكم(: موجب ذلك أنَّ قولهو" منصوباً بفعل مقدر ال بهذا الظاهر ) حنين

لـم  وبهم في جميع تلك المواطن هذا الظاهر لم يصح ألن كثرتهم لم تعج جعلت ناصبهوفل ،حنين

  ."5ال إذا نصبت إذ بإضمار أذكري أن يكون ناصبه فعالً خاصاً به إفبق ،يكونوا كثيرا في جميعها

                                                 
 3/307, تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 1
، 8اآليات رقم ( وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة ) / 247( موضع الدراسةالتوبة، ورقمها في المعجم  2

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 َمنَّ إ: العكبري/  4/79، وبيانهإعراب القرآن الكريم : الدرويش /222، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي: ينظر 3

  1/396, البيان في غريب إعراب القرآن: ألنباريابن ا/  3/136, تفسير أبي السعود: أبوالسعود/  2/7 ،به الرحمن
 2/256، الوافيو النح: حسنعباس : ينظر/  4/79 إعراب القرآن الكريم وبيانه،: الدرويش 4
 182-2/181، الكشاف: محمود بن عمر, الزمخشري 5
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كمـا   ،بأن العطف ال يجب فيه تشارك المتعاطفين في جميع ما ثبت للمعطوف" وُيدفع هذا القول 

) إذ أعجبـتكم كثـرتكم  (وقيل إن ؛ على فرسهوفي ثيابه أ وأ ،مع قومهوعمروجاءني زيٌد : تقول

  ."1أعجبتكم كثرتكم أي اذكروا إذ: بل منصوب بفعل مقدر ،ليس ببدل من يوم حنين

إذ أعجبتكم كثرتكم منه أن يعطف علـى موضـع فـي    قوله  إبدالال ُيمنع " تلحظ مما سبق أنه 

عجابهـا  إوأضيف إليه المعطوف حتى يقتضي كثـرتهم   مواطن فإنه ال يقتضي تشاركهما في ما

علـى  ) يوم حنـين (ضرورة عطف  ووه ،وهذا ما تميل إليه الباحثة ،"2إياهم في جميع المواطن

 إذ ،)حنين واد(للمسلمين في  عز وجل كي ال ُيصرف ذهن السامع عن نصر اهللا؛ مواطن النصر

لم يقاتلوا حق القتـال  وألن المسلمين اغتروا بكثرتهم ؛ الموطن هذاالنصر في خصصت اآليات 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم بقي في مركزه ومعه قلة من المؤمنين فنصرهم اهللا  بيَد أنَّ ،موافهز

  .ألنَّ الحرب ال تقاس بالعدد بل بالقوة اإليمانية  ،عز وجل

نجده ممنوعاً عند السـجاوندي   ،حكم الوقف على هذا الموضع إذا عرَّجنا على آراء العلماء فيو

أما األشموني فقـد فصَّـل حكـم     ،3)في مواطن(عطف على موضع ) يومو(ألنَّ ؛ النيسابوريو

يـوم  وليس بوقف إن جعـل  ونصركم يوم حنين وكاف على إضمار فعل تقديره " : الوقف بقوله

  .ا هنا وقفاًالنحاس فلم يذكروأما األنباري  ،" 4حنين معطوفاً على قوله في مواطن

 ،اًمحذوف فعالً قّدرتا ألنهما؛ هذا الموضع بوجوبية الوصل علىلم تعتدا لعلهما ف) طدع 2طق(أما 

ال  ،فيكون من باب عطف جملة علـى جملـة   ،5 )حين أعجبتكم كثرتكم يوم حنين ونصركم( أي

 لظاهر يصبحفإذا ما تمَّ العطف با ،)يوم حنين(بـمعلّقٌ ) إذ(الظرف ألنَّ ؛ العطف بالفعل الظاهر

                                                 
أبو :  ينظر / 2/347 ،"الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير "فتح القدير : محمد بن علي، الشوكاني 1

 3/136, تفسير أبي السعود: السعود
 251، صتفسير البيضاويار التنزيل وأسرار التأويل المسمى أنو: بيضاوي، عبد اهللا بن عمرال 2
  3/441, رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري / 222، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي: ينظر 3
  121، صفي بيان الوقف واالبتدا منار الهدى: األشموني 4
، معاني القرآن: أحمد بن محمد, النحاس / 245 /10, تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار: عبده محمد: ينظر 5

تفسير : النسفي/  10/86, تفسير المراغي: المراغي/  1/442, م2004, دار الحديث: اد، القاهرةيحيى مر: تحقيق, مج4

 8/100، القرآنالجامع ألحكام : القرطبي/  1/491, النسفي
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إال أنَّ الباحثـة  ؛ ي وغيـره إلى ذلك الزمخشربجميع المواطن كما ذهب  اإلعجاب بالكثرة معلقاً

 ).مواطَن(بالعطف على محل ) ويوم(ترجح نصب 

  مؤخراً أمكان مقدماً أسواء  وعاملهالظرف دفعاً للفصل بين -3

َوِإْذ َغَدْوَت ِمـْن َأْهِلـكَ ُتَبـوُِّئ اْلُمـْؤِمِنيَن { : هذا في قوله تعالىيتمثل و

ِإْذ َهمَّـت طَّآِئَفَتـانِ } 121{ ال َعِلـيمٌ ِميٌع َمَقاِعَد ِلْلِقَتاِل َوهللاُّ سَ 

ـــِل  ـــى هللاِّ َفْلَيَتَوآَّ ـــا َوَعَل ـــالَ َوهللاُّ َوِليُُّهَم ـــنُكْم َأن َتْفَش ِم

  1}122{اْلُمْؤِمُنونَ 

ـ  -هنا–وزمانه  ومن الجدير بالذكر أنَّ الظرف ُيؤتى به لبيان مكان الحدث أ  نقُصد به بيان زم

هللا تعالى أنَّ الرسول صلى اهللا عليه وسلم خرج غدوة من منزل أهله حيث يخبرنا ا ،أحداث اآلية

وجعلهـم ميمنـة    ،خذ للمؤمنين أماكن للقتال يقعـدون فيهـا  واتَّ ،)أحد(لقتال األعداء في غزوة 

ـ –الخزرج ووبعد خروجه صلى اهللا عليه وسلم همَّت طائفتان من األوس  ،ميسرةو حارثـة   وبن

انخـذالهم  أضـمروا جبـنهم و  و ،مواجهة المشـركين ون القتال تضُعفا عوأن تجبنا -سلمة وبنو

ما يخفونـه  سميع لما يقولون عليم بضمائرهم ولكنَّ اهللا عز وجل  ،إرادتهم بالرجوع إلى المدينةو

  .2األعداءبصدورهم من أمر قتال 

) إذ(ألنَّ الظـرف  ؛ )2طـق ،1طق(عند ) عليم(على رأس اآلية فقد ُمنع  ،أما فيما يخّص الوقف

فمـنهم َمـن    ،اختلفت في وجه تعلقه بما قبلهآراءهم لكن  ،رأي الجمهور ووه ،3لقٌ بما قبلهمتع

ـ  ،...غدوت حين همت طائفتان أي ،4)غدوت(علّقه بـ أي أنـك   ،)تبـوئ (ومنهم َمن علّقه بـ

لكنَّ األخير جّوز  ،6اج والزج 5االنحاس ومن هؤالء ،...اتخذت للمؤمنين منازل للقتال حين همت

                                                 
، 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، صبتداءاالوالوقف : 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، آن وإعرابهمعاني القر: اسحقوأبالزجاج، إبراهيم،  6
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"  أي أن اهللا عز وجـل  ،)سميع عليم( َمن علقه بقوله ومنهم ،محذوفاً أيضاً) إذ( عامل أن يكون

ولكن ليس المراد تقييد كونه سـميعاً عليمـاً   "  ،" 1علم ما أضمروا حين هّمواو ،سمع ما أظهروا

ومنهم َمن جعلها بدالً  ،4وحدها) عليم(ومنهم َمن علّقها بـ ،3من هؤالء الطبريو"  2بذلك الوقت

عندما خرجت غدوة في ذلك اليوم همَّـت طائفتـان   : وعلى هذا يصبح التقدير ،5" إذ غدوت"من 

ال فالوصل واجب  ،يكن من أمر تعلق الظرف بما قبله أياًو ،الخوف من مواجهة األعداءوبالجبن 

لعدم جواز الفصل و ،كذلك المعنىوبما قبله من جهة اإلعراب  الرتباطه؛ على كل األوجهمحالة 

  .متعلقات الجملة الواحدة بين

جوزتـا  لعلهما بذلك و ،لم تمنعا الوقف على رأس اآلية) تطدع طد( جدير بالعناية أنَّ ومما هو

وبهذا تصـبح الجملـة    ،وهذا ما جّوزه الزجاج )اذكر(منصوباً بفعل مقدر تقديره ) إذ(أن يكون 

  .عدا عن كونها رأس آية, أفعالومن أحداث  ال رابط لفظي بينها وبين ما يسبقها ،استئنافية

يغيـران   ،الوصل على موضع بعينـه وهي أنَّ الوقف وأال  ،ما سبق يقودك إلى حقيقة واضحة

في حـين   ،لها استئنافية صيَّر الجملة التالية ،مثالً )عليم(لوقف على فا ،المعنى اإلعرابي للجملة

 السـابقة  نا زمن أحداث اآليةفبين ل ،بما قبله) إذ( أدى وصلها بما بعدها إلى تعلق ظرف الزمان

  .ووقتها

  

  

  

  

                                                 
، تفسير البيضاويالتنزيل 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, نجامع البيان في تفسير القرآ: محمد بن جرير، الطبري 3
/  1/82, ت في جميع القرآنإلعراب والقراءاإمالء ما مّن به الرحمن من وجوه ا: الحسين بن عبد اهللا العكبري،  4

  1/219، البيان في غريب إعراب القرآن: ابن األنباري: ينظر
, م1986شيد، دار الر: ، دمشق1لينة الحمصي، ط: مراجعة ,مج13, صرفهوفي إعراب القرآن  الجدول: محمود، صافي 5

إعراب القرآن : الدرويش /88، صتفسير البيضاويالتنزيل وأسرار التأويل المسمى  أنوار :بيضاويال: ينظر/  2/246

 3/46، تفسير البحر المحيط :أبو حّيان / 2/44، الكريم وبيانه
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إن نصـبت  "  عند األشمونيتام  وفه ،اختلفوا في الحكم على هذا الموضعفقد  ،أما علماء الوقف

كـاف عنـد أبـي زكريـا     و ،" 1ليس بوقف إن جعل العامل في إذ ما قبلهـا وإذ باذكر مقدراً 

لتعلـق  ؛ 4النيسابوريو 3السجاوندي ليس بوقف عندو ،لفظاً تعلق بما بعده معنى الل؛ 2األنصاري

   .فال ُبدَّ من الوصل ،" 5ليس بقطع كاف ألنه متصل بما بعده" : أما النحاس فقال ،الظرف

 ،وهي تعلق الظرف بما قبله ،ةعدم الفصل بين الجملتين للعلة المذكور -هنا–األولى في الحكم و

 عـدم والهدف من وراء ذلك كلـه ه و ،لفظياًوولشدة ارتباط الجملتين ببعضهما البعض معنوياً 

فال ُبد أن يأخذ كل موضـع مـن    ،أحكامو ، وال بما اشتمل عليه من معاناإلخالل بنظم القرآن

  .األكملليتسنى للسامع فهم المعنى على الوجه ؛ الوصلومواضعه حقه في الوقف أ

  المشبه بهودفعاً للفصل بين المشبه -4

 ال األَذىُتْبِطُلوْا َصَدَقاِتُكم ِباْلَمنِّ وَ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا الَ  

َآالَِّذي ُينِفُق َماَلُه ِرَئاء النَّاسِ َوالَ ُيْؤِمُن ِباهللاِّ َواْلَيْوِم اآلخِِر 

ْلدًا  ُه َص ٌل َفَتَرَآ َراٌب َفَأَصاَبُه َواِب ِه ُت ْفَوانٍ َعَلْي ِل َص ُه َآَمَث َفَمَثُل

ــْيٍء مِّمَّــا ــى َش ــِدُروَن َعَل ــْوَم  الَّ َيْق ــِدي اْلَق ــُبوْا َوهللاُّ الَ َيْه َآَس

  6}264{اْلَكاِفِرينَ 

فمـا   ،)2طـق ،1طـق (هذا ما نوهت إليه و ،)األذى(الوصل اإلجباري في هذه اآلية على تعيََّن 

هم التـي  المؤمنين بأن ال ُيبطلـوا صـدقات  خاطب اهللا عز وجل يحيث  ،بعدها موصول بما قبلها

فمثلهم في هذا  ،يؤذونهم بما قدموه لهمو ون على الناسيمنّ بأنوذلك  ،يتصدقون بها على الفقراء

 " 7رياًء للناس استجالباً لثنائهم عليه ومدحهم له" إنما و ،ك الذي ينفق ماله ال لمرضاة اهللاكمثل ذل

ال يحتمل و ،مترابط ومحتاج إلى بعضه اآلخر -ىكما تر-فالكالم  ،ال يؤمن باهللا واليوم اآلخرو

                                                 
  68، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 1
  24، صالمرشد في الوقف واالبتداءالمقصد لتلخيص ما في : األنصاري 2
  160، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 3
  2/246, رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 4
  133ص ،القطع واالئتناف: النحاس 5
، 71 اآليات رقم (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 المشـبه بـه  الجملة الوفالجملة األولى هي المشبه  ،القطعوالفصل أ

  . ليتبين المعنى على الوجه األكملو ،لحاجة كلٍ منهما إلى اآلخر جوز الفصل بينهماي

التقدير و 1أنه متعلق بمحذوف) األول(فيه قوالن ) كالذي(الكاف في قوله " : يقول الفخر الرازي

األذى فبين تعالى أن المن و ،الذي ينفق ماله رئاء الناس كإبطالاألذى وم بالمن ال تبطلوا صدقاتك

أن يكون الكاف فـي محـل   ) والقول الثاني(...الرياء يبطالنهاوكما أن النفاق  ،يبطالن الصدقة

  ."2أي ال تبطلوا صدقاتكم مماثلين الذي ينفق ماله رئاء الناس ،النصب على الحال

رأى و ،...)إبطاالً كإبطـال ( استبعده لحذف المصدر المقّدرو ،القول األول أما ابن هشام فقد ردَّ

أي ال تبطلوا صـدقاتكم ُمشـبهين الـذي     ،حاالً من الواو) كالذي(أن يكون " أنَّ الوجه الصحيح 

األذى بالمرائي الـذي ينفـق   وإذ شبه اهللا تعالى أصحاب المن  " 3فهذا الوجه ال حذف فيه ،ينفق

  .ماله رئاء الناس

فكالهما يوجب وصل الكـالم   ،حكم الوصلالثاني ال يغيران وأما الباحثة فترى أن القول األول أ

نبه إلى الباحثة أن ت ال يفوت -هنا–و حاال لما قبلها وسواء أكانت الكاف صفة أ ،السابق بالالحق

ن بـاب  للباحثة أنَّ هذا م ويبدو ،صل على هذا الموضعلم تشيرا إلى عالمة الو) طدع طدت(أن 

فمـن   ،معرفة تفسيروال يحتاج إلى إعمال ذهن و ،أنَّه ال ُيشكل على العامة كغيره من المواضع

 ،اإلشارة إلى عالمة الوصـل -هنا–األجدر ولكنَّ األولى  ،الطبيعي أن يكون بعد المشبه مشبه به

 لسـامع ُيلـبس المعنـى علـى ا   وفيبتر أحد أركان التشبيه ...) كالذي(: بقوله فقد يبتدئ أحدهم

قرأ فال بدَّ 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: محمد بن عمر, 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 ُيشـر إلـى أيِّ    ،فقد اختلفت آراؤهم في الحكم على هذا الموضع ،أما علماء الوقف

 2األنبـاري و 1كالـداني  )اليـوم اآلخـر  و(: كان الوقف عندهم على قولـه و ،عليهعالمة وقف 

 ،لتعلق كـاف التشـبيه  ؛ 5النيسابوريو 4ومنهم َمن منع الوقف عليه كالسجاوندي ،3األنصاريو

واألذى  ": حيث قال مـا نصـه   ،المنع كاألشمونيوومنهم َمن فصَّل حكم الوقف ما بين الجواز 

األذى كإبطال الذي ينفق وبالمن  المشبه به أي ال تبطلوا صدقاتكموليس بوقف لفصله بين المشبه 

الذي ينفق ماله رئـاء النـاس    أي إبطاالً كإبطال إن جعلت الكاف نعتا لمصدروماله رئاء الناس 

خولف فـي هـذا ألن   و ،تم: 7قال نافع" : أما النحاس فقد قال معقباً على هذه اآلية " 6كان حسناً

تـؤذوه  و ،بها على من أعطيتمـوه إياهـا  بأن تمنوا  ،األذىوال تُبطلوا صدقاتكم بالمن : المعنى

فتبطـل   ،وقد كان يالزم حتى أخذوا نظير هذا من القول ،بالشكوى فتقولوا لم نفعل فيها ما نحب

  ." 8ألنه لم يخلص هللا عز وجل ،الصدقة كما يبطل عمل المرائي

فـي   كـأنَّ ) اليوم اآلخر(فمن وقف على  ،آراء العلماء تصب في قالب واحد نلحظ مما سبق أنَّ

ال بل عدم الوقف على أيِّ كلمة  ،بما بعده من اآليات )األذى(وقفه هذا إشارة إلى وجوب وصل 

ومـن وقـف علـى     ،يتم إال عندهال وألن الكالم موصول ببعضه البعض ؛ )اليوم اآلخر(تسبق 

سـن ال  ألن الوقـف الح ؛ بها وتعيَّن االبتداء بما قبل الكلمة الموقوف عليها أ وقفاً حسناً )األذى(

هذا ما تميل إليـه  و ،إلى وجوب الوصلوفي هذا أيضاً إشارة واضحة  ،9يحسن االبتداء بما بعده

ـ  ،القطعوال يحتمل الفصل أوما ذلك إال ألنَّ الكالم مترابط ببعضه البعض و؛ الباحثة  قـف و وفل

في محـل  فبعد أْن كانت  ،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
  52، صمنار 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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 خبرهنَّوأخواتها واسم إنَّ  دفعاً للفصل بين-5

ِإنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّوا َعَلـى َأْدَبـاِرِهم  {: في قوله تعالى رالمحظوهذا ويتمثل 

ُم  يََّن َلُه ا َتَب ِد َم َدىمِّن َبْع ْم َوأَ   ال اْلُه َوََّل َلُه ى الشَّْيَطاُن س ْمَل

   1}25{َلُهمْ 

كـان بسـبب أنَّ    ،رجعوا إلى الكفروفي هذه اآلية يخبرنا اهللا عز وجل أنَّ الذين فارقوا اإليمان 

َمن ينعم النظر في هذه اآلية أنهـا    ال يخفى علىو ،2غرهم وخدعهموخطاياهم  الشيطان زّين لهم

بيان سبب رجـوعهم   ووه ،حيث أخبرت السامع بما قد يجهله ،3خير مثال على الجمل الخبرية

 ؛ )2طق،1طق ،طدع( عند )الهدى( كان الوصل اإلجباري على لفظلذلك ؛ إلى الكفر بعد إيمانهم

ـ  ،رأي الجمهـور  ووه ،4جملة اسمية في محل رفع خبر إنَّ )الشيطان سّول لهم(ألن جملة  ال ف

لمعرفة سـبب  متشوقاً  ألنَّ السامع يبقىما ذلك إال و؛ قبل أن يأتي بخبرهاللقارئ أْن يقف يجوز 

لـذا  ؛ ما ينبغي أْن ُيجلَّ القرآن عنه ووه ،من فساد في المعنى الوقفلما يترتب على و؛ ارتدادهم

فلم تلزم القارئ الوقف على ) طدت(أما  ،م بآخرهيرتبط أول الكالولمعنى الوصل ليستقيم ا تعيَّن

 وتقـديره  مقـدراً " بـر إنَّ  أن يكـون خ  )األنبـاري ابن (ـلعلّها بذلك جّوزت كو ،هذا الموضع

  .في السطور القليلة القادمة أنَّ حذف خبر إنَّ أمر مرفوض يتضحوس "5معذبون

 7السـجاوندي و 6النيسـابوري نجـُد   ،العلماء في هذا الموضع من الوقف على آراء ناعّرجإذا و

أما  ،مهاهي عدم فصل خبر إنَّ عن اسو للعلّة المذكورة أعاله؛ ن الوقف عليهيمنعو 8األشمونيو

فقد كان الوقف عنده  1كذلك األنباريو )سّول لهم(: قوله عنده على فكان تمام الكالم 9األنصاري

                                                 
، 35اآليات رقم ( ع الدراسة وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موض) / 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: ، بيروتعانيعلم الم: عتيق، عبد العزيز: ينظر/ كاذب
  3/537الكشاف،  :الزمخشري / 2/125, إمالء ما مّن 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 : جاونديالس 7
 260، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا :األشموني 8
 80، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء :األنصاري 9
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أما  ،لعدم تمام الكالم؛ )الهدى(ولعل في هذا إشارة إلى منع الوقف على  ،)أملى لهمو(: على قوله

ِإنَّ  {فععـن نـا  و" : النحاس فقد قال معلقاً على حكم الوقف على هذا الموضع مـن اآليـة  

ُم  ا َتبَيََّن َلُه اِرِهم مِّن َبعِْد َم ى َأْدَب دُّوا َعَل الَِّذيَن اْرَت

تمـام   }ن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُهُم اْلُهَدىمِ { : قال محمد بن عيسىو .تم}اْلُهَدى

وهذا القول خطأ ألنه لـم  : 2جعفر وقال أب }سَوََّل َلُهْم  الشَّْيَطانُ {  ثم ابتدأ ،الكالم

ال يجـوز  : ين يقولـون على أن الكوفي ،ال يجوز حذفه ألنه ال اضطرار إلى ذلكو" إن" بريأت خ

 الشَّْيَطانُ {  أكثر أهل العلم على أنَّ التماموال شعر وفي المعارف في كالم " إن"حذف خبر 

  ."3أبي حاتموأبي عبيد والفراء وهذا قول الكسائي و }وََّل َلُهْم سَ 

 إيضاحأظهر في وألنه أبين  ؛القطعوالوصل ال الفصل أ ولموضع هاألولى في الحكم على هذا او

  .على الوجه األتم معنى اآلية

  فاعلهودفعاً للفصل بين الفعل -6

 ال َآَفـُرواْ  َتَرى ِإْذ َيَتـَوفَّى الَّـِذينَ وَوَلـ {: ويتضح هذا في قوله تعـالى 

ــواْ  ــاَرُهْم َوُذوُق ــوَهُهْم َوَأْدَب ــِرُبوَن ُوُج ــُة َيْض ــَذاَب  اْلَمآلِئَك َع

   4}50{اْلَحِريقِ 

عاينت يا محمد حال ول" : صلى اهللا عليه وسلم بقوله الرسوليخاطب اهللا عز وجل في هذه اآلية 

َيْضـرُِبوَن ُوُجـوَهُهْم   إذ  (توفي المالئكة أرواح الكفار لرأيت أمراً عظيماً هائالً فظيعاً منكـراً  

يستعمل في كالمه تعالى بمعنى قبض "والتوفي   ."5)يقلَْحرِذُوقُواْ َعذَاَب ا  يقولون لهمو َوَأْدَباَرُهْم

قائلة لهم ذوقوا عذاب الحريق جـزاء مـا    المالئكة هي التي تقبض أرواح الكفارألنَّ و" 6الروح

عنـد  ) الـذين كفـروا  (: تعالى تعيَّن الوصل اإلجباري على قوله؛ اقترفته أيديكم في الحياة الدنيا

                                                                                                                                               
 475، صوجل إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز :األنباري 1
 8/186, األعالم: الزركلي/  عرف بالقارئ ،العشرةأحد القراء  ،جعفر يزيد بن القعقاع المخزوميو أبو ه 2
 486-485، صالقطع واالئتناف: النحاس 3
اآليات رقم (وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة  /) 230( موضع الدراسةاألنفال، ورقمها في المعجم  4

511 ،747(  
 2/332, تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 5
 9/100, الميزان في تفسير القرآن: ينالطباطبائي، محمد حس 6
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على هـذا  و )المالئكة(فاعله و) يتوفى(الفعل  دفعاً للفصل بين ما ذاك إالو؛ )طدع،طدت،1طق(

علـى هـذا   و " 1)المالئكة(في موضع نصب على الحال من  " )يضربون( الفعليةجملة التصبح 

 )الـذين كفـروا  (يتحتم علـى القـارئ وصـل     ،التفسير أي نسبة قبض أرواحهم إلى المالئكة

 ،ي نسبة قبض األرواح إلى المالئكةيوهمه من نف لما ,ألنَّ الوقف يغير مرام اآلية ؛)المالئكة(بـ

استدلوا على ذلك بقولـه  و ،2تفسير السلف وأنَّ هذا التفسير ه إلى التنويه -هنا-لعلَّ من المفيدو

ُقْل َيَتَوفَّاُآم مََّلـكُ {: قولهو ،)61: األنعام(}َتَوفَّْتُه ُرسُُلَنا {: تعالى

  .)11: لسجدةا(}اْلَمْوتِ الَِّذي ُوآَِّل ِبُكمْ 

وقـف   ،)3نافع ( كـ هللا عز وجلنسبة قبض األرواح إلى اوأما من ذهب إلى التفسير اآلخر وه

 ،)ترى إذ يتوفى اهللا الـذين كفـروا  ولو( ويكون تقدير اآلية ،)الذين كفروا(: على قولهوقفاً تاماً 

ضعها عالمـة  فكان سبباً في عدم و ،ذهبت إلى ما ذهب إليه أصحاب هذا التفسير) 2طق(لعّل و

 جملـة و ،مرفوعة باالبتـداء  )المالئكة(صبح وعلى هذا ت ،الوصل اإلجباري على هذا الموضع

هللاَُّ َيَتـَوفَّى اْألَنُفـسَ {: استدّل أصحاب هذا التفسير بقوله تعـالى و ،4خبرها) يضربون(

لكن ابن كثير في تفسيره ذكر أن هذه اآلية ال تـدل  و ،)42: الزمـر(}حِيَن َمْوِتَها

أنه يتـوفى األنفـس الوفـاة    و ..".: حيث قال ما نصه ،ى ما ذهب إليه أصحاب هذا التفسيرلع

ما قيل إنَّ و" : يقول النيسابوريو "5...الكبرى بما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من األبدان

اهللا فساد المعنى ألن الكفار ال يستحقون أن يتوفاهم واهللا غير صحيح الختالل النظم  المتوفي هنا

  .المرجح وذا يكون التفسير األول هوعلى ه " 6بال واسطة

  

                                                 
دار المأمون : ، دمشق2ط، الّسواسياسين 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 / 287ص، المكتفى في الوقف واالبتدا: 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
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نجد  ،ف على هذا الموضعء الوقف وما رصدوه من أحكام الوقبحثنا في طيات كتب علما ماإذا و

عدم الفصـل بـين الفعـل     وهوكر أعاله لما ذُ؛ الوقف عليه انيمنع 2النيسابوريو 1السجاوندي

الـذين  (منع الوقف على إشاره إلى لعّل في هذا و )أدبارهم(ى فقد وقف عل 3أما األنباري ،فاعلهو

الـذين  (: يشير إلى أنَّ الوقف التام على قوله 4)محمد بن سعدان( في حين نجد أبا جعفر ,)كفروا

ـ ) الذين كفـروا (فقد أشارا إلى أنَّ الوقف على  6األنصاريو 5أما األشموني ،)كفروا وقـف   وه

فمن  ،على وجه الخصوص) يتوفى(ري لفاعل الوجه التفسي وأ ،لمرادأي أنَّه يبين المعنى ا ،7بيان

 وأنَّ اهللا هوأدبارهم الئكة هي الضاربة لوجوه الكفار وأراد أن يبّين أنَّ الم ،زعم أنَّ الوقف عليه

وهـذا  , 8أراد أن يبين به أّن المالئكة هي التـي تتوفـاهم   ،َمن منع الوقف عليهو ،الذي يتوفاهم

يختلفـان   ،)الوقف والوصل فـي القـرآن الكـريم   (أال وهي أن  ،ة علمية ثابتةيقودك إلى حقيق

وقفاً إجباريـاً علـى    و ،كون وصالً إجبارياً على تفسير مافقد ي ،باختالف الوجه التفسيري لآلية

  .التي بين أيديناالحال بالنسبة لآلية  وكما ه ،تفسير آخر

ألنَّ " ؛ من آيات بما بعده) الذين كفروا( لَوص َمن عّول على ضرورةأما الباحثة فتذهب مذهب 

ألن الكفـار ال  " و " 9األعرج تتـوفى بالتـاء  والمالئكة فاعل يتوفى ويدل عليه قراءة ابن عامر 

  " 1يستحقون أن يكون اهللا متوفيهم بال واسطة

                                                 
 218، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 1
 3/409, رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : وريالنيساب 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: شمونياأل 5
  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

نع الوقف عليها، إال أن هناك سبباً يقتضي الوقف عليها فيعمل به بياناً للمعنى الذي ربما ال لفظياً ومعنوياً، وهذا يقتضي م

  280، صوصلتهما بالمعنىالوقف واالبتداء : صالح عبد الكريم/16، صمنار الهدى: األشموني: ينظر/ يفهم بدونه 
  40، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء :األنصاري 8
  172، صالحجة في القراءات السبع: ابن خالويه: ينظر/  4/506، تفسير البحر المحيط: حّيان، محمد بن يوسف وأب 9
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  المبدل منهودفعاً للفصل بين البدل -7

ُموَلًة َوَفْرشـًا ُآُلـوْا ِممَّـا َوِمَن األَْنَعاِم حَ  {: تمثَّل هذا في قوله تعالىو

دُ  ْم َع َواتِ الشَّْيَطانِ ِإنَُّه َلُك وْا ُخُط ُم هللاُّ َوالَ َتتَِّبُع مُِّبينٌ وَرَزَقُك
  ال 

َثَماِنَيَة َأْزَواٍج مَِّن الضَّْأِن اْثَنْيِن َوِمَن اْلَمْعِز اْثَنـْينِ } 142{

ْينِ َأمَّ  رََّم َأِم األُنَثَي لذََّآَرْينِ َح ْل آ اُم ُق ِه َأْرَح َْتَمَلْت َعَلْي ا اش

  2}143{األُنَثَيْينِ َنبُِّؤوِني ِبِعْلٍم ِإن ُآنُتْم َصاِدِقينَ 

ومن هذه  ،لكل شيء على وجه األرضو ،أنه الخالق لكل النعم هذه اآليات يبين اهللا عز وجل في

 ،األحمـال وثقـال  فمنها ما يحمل األ ،نعمة تسخير األنعام له ،النعم التي تكّرم بها على اإلنسان

الحمولة الكبار التي تصلح للحمل " :وقيل ،ينسج من وبره وصوفه الفرشوما يفرش للذبح أ ومنها

ألنها دانية من األرض مثـل الفـرش المفـروش     الغنموالعجاجيل والن ْصالصغار كالفُوالفرش 

لكوا طرق الشـيطان  يس ال أنويخاطبهم اهللا عز وجل بأن يأكلوا مما أحله لهم منها ثمَّ  ،" 3عليها

) ثمانيـة أزواج (: ثّم بّين عز وجل بقوله ،"4راًء على اهللاتاف الجاهليةكأهل  ،في التحريم والتحليل"

  .5عددهاو أصناف تلك األنعام من الحمولة والفرش

وجـه النهـي    و ،)2طـق ،1طق(عند ) مبين(فقد ُمنع على رأس اآلية  ،أما فيما يخص الوقف

فـي قـول   " منصوبة على البدليـة  ) ثمانية(فـ ،البدل والمبدل منهعدم الفصل بين وهو ،واضح

  ".6الظاهر ووه) فرشاًوحمولة (: من قوله ،األكثرين

                                                                                                                                               
  218، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي: ينظر/  1/475, تفسير النسفي: النسفي 1
اآليات رقم ( راسة وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الد /) 186( موضع الدراسة األنعام، ورقمها في المعجم 2

119 ،175 ،265 ،320 ،423 ،437 ،441 ،527 ،650 ،916(  
   1/393, تفسير النسفي: عبد اهللا بن أحمد, النسفي 3
 1/245, دار الفكر: ، القاهرة1ط ,مج2, معه صفوة البيان لمعاني القرآنوالقرآن الكريم : مخلوف، حسنين محمد 4
  8/140, تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار :عبده محمد / 2/56, الكشاف: الزمخشري: ينظر 5
  4/239 ،تفسير البحر المحيط :محمد بن يوسف, حّيانو أب 6
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فمنهم َمن رَّجح  ،1)ثمانية(العلماء في إعراب  جّوزهاشير إلى األوجه التي ال يفوت الباحثة أن تو

البقـاء  ووضـّعفه أب  ،كسـائي كال )أنشأ ثمانيـة أزواج و( وتقديره ،مقدرأن تكون منصوبة بفعل 

بـن  اكاألخفش علـي   )كلوا لحم ثمانية أزواج(ومنهم من نصبها بفعل مقدر وتقديره  ،2العكبري

 ،}ُآُلوْا ِممَّـا َرَزَقُكـُم هللاُّ { : من قوله ،ومنهم من نصبها على البدل من ما ،سليمان

 وهذا هو خفش سعيداألو النسفيوكالزمخشري  )حمولة وفرشا(ومنهم من نصبها على البدل من 

فَمن نصـبها   ،)مبين(اختالفهم في هذا أّدى إلى اختالفهم في حكم الوقف على و ،رأي األكثرين

المبـدل  ولئال يفصل بين البدل ؛ صلَمن نصبها على البدلية أوجب الووبفعل مقدر أجاز الوقف 

  .منه

لوصل اإلجباري علـى  ا لم ترصدا عالمة) طدع،طدت(أن أشير إلى أنَّ  -هنا-لعله من المفيدو

 ،ال النصب على البدليـة  ،منصوبة بفعل مقدر )ثمانية( بهذا قد جّوزتا أن تكون فلعلّهما ،)مبين(

  .عدا عن كون الموضع رأس آية ،ربما أيضاً رأتا الوقف ضرورة لطول الكالمو

 ،)بـين م( الوقف علـى  بيان حكم في الوقف علماءعلى آراء  عرِّجغير أنه ال يفوت الباحثة أن تُ

 6النحـاس و 5األشـموني  أمـا  ،الوقف عليـه  اإذ منع 4السجاونديو 3النيسابوري هموفي مقدمت

ـ  ،وكان الوقف عندهم مبنياً علـى التفصـيل   ،فقد تقاربت آراؤهم 8الدانيو 7األنصاريو ه أي أن

ليس بوقف إن نصبت بدالً من حمولة و ،بفعل مقدر) ثمانية(إن نصبت ) مبين(يصح الوقف على 

فقد ذكر أن الوقف  9أما األنباري ،لتعلق ما بعده بما قبله )ِممَّا َرَزقَكُُم اللُّه(: من قوله) ام(من  وأ

  .ألنَّ ثمانية متعلقة بما قبلها لفظياً؛ تامعلى هذا الموضع غير 

                                                 
ابن  / 2/170,  "تفسير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم ال "فتح القدير: بن عليالشوكاني، محمد : ينظر 1

مشكل إعراب : القيسي / 7/113, الجامع ألحكام القرآن: القرطبي/  1/346, البيان في غريب إعراب القرآن: األنباري

  2/295, القرآن
 1/146, امالء ما مّن به الرحمن: العكبري، الحسين بن عبد اهللا 2
 3/177, رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 3
 267، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 4
 104، صيان الوقف واالبتدامنار الهدى في ب: األشموني 5
 204، صالقطع واالئتناف: النحاس 6
  36، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء: األنصاري 7
 262- 261، صالمكتفى في الوقف واالبتدا: الداني 8
 333، صوجل إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز: األنباري 9
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حمولـة  ( والمبـدل منـه  ) ثمانية( لعدم الفصل بين البدل؛ أما الباحثة فتميل إلى وجوب الوصل

  .بفعل محذوفاألجدر من تعلقها وولى األوهو ،)وفرشاً

  

  

  دفعاً للفصل بين الدال والمدلول-8

 َوُقِل اْلَحقُّ ِمن رَّبُِّكْم َفَمن شَاء َفْلُيـْؤِمن َوَمـن شَـاء {: يقول تعالى

ِإنَّا َأْعَتْدَنا ِللظَّاِلِميَن َنارًا َأَحاَط ِبِهْم سَُراِدُقَها  ال َفْلَيْكُفرْ 

َْتِغيُثوا ُيغَ  ْئسَ َوِإن َيس وَه ِب ِْوي اْلُوُج ِل َيش اء َآاْلُمْه اُثوا ِبَم

  1}29{الشََّراُب َوسَاءْت ُمْرَتَفقاً 

قل يا محمد و ": يقول لهويوجه اهللا عز وجل خطابه للرسول صلى اهللا عليه وسلم في هذه اآلية 

َفَمـن شَـاء  {ال شـك والحق الذي ال مرية فيـه   وللناس هذا الذي جئتكم به من ربكم ه

 { :الوعيد الشديد ولهـذا قـال  وهذا من باب التهديد }ْؤِمن َوَمن شَاء َفْلَيْكُفرْ َفْليُ 

أي ليس من باب التخيير فمن أراد أن يؤمن  "2}ِللظَّاِلِميَن َنـارًا  ِإنَّا َأْعَتْدَنا

إن كـان بمشـيئته   وفإنـه   ال يقتضي استقالل العبد بفعله "و ،يكفر فليكفرفليؤمن ومن أراد أن 

عنـد  ) فليكفـر (: علـى قولـه  ومنع الوقـف   تعيََّن الوصُل لهذاو؛ " 3ست إال بمشيئةفمشيئته لي

المـدلول عليـه   وفصل بين الدال  وول ،)إنا أعتدنا(: ألنه أمر تهديد بداللة قوله " )2طق،1طق(

  ."4فال يحمل على غيره إال بداللة ،ومطلق األمر للوجوب ،صار األمر مطلقاً

                                                 
اآلية رقم ( وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة/ ) 398( موضع الدراسة ورقمها في المعجم/ 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
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؛ فيه لمسـة بالغيـة بيانيـة   ) فليكفر(: ى أنَّ  منع الوقف على قولهلعلَّ من الواجب أن أشير إلو

األصلي إلى معنًى آخر فُهـم مـن   و خرج عن معناه الحقيقي) فليكفر(في أنَّ فعل األمر  تتمثَّل

لـئال يتـوهم   ؛ لذلك وجب وصله بما بعده؛ الوعيدومعنى التهديد وهو ،خالل السياق العام لآلية

  .السامع أنَّ األمر مطلق

 نجده ممنوعاً عند السجاوندي ،)فليكفر(حكم الوقف على  في إذا عرَّجنا على آراء علماء الوقفو

 وقف كاف عند ووه ،1فصل صار مطلقاً وفل ،األمر للتهديد نَّأ وهو لما ذكر أعاله؛ النيسابوريو

ـ " (: أما األنباري فقد قال معلقاً ،4والداني 3واألنصاري 2األشموني ن شـاء  فمن شاء فليؤمن وم

: كذلك قال النحاس ما نصـه و " 5)وساءت مرتفقا(: إلى قوله تهّدد ال يحسن الوقف عليه) فليكفر

إنا أعتدنا ( وما بعده يدل عليه وهو ،خولف في هذا ألنه تهديدو ،تم: عن نافع) ومن شاء فليكفر"(

  " 6)للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها

بين  على اعتبار أْن ال تعلقَ لفظي ،األشموني ونافع أذهب إليه  ذهبتا إلى ما) طدع،طدت(ولعلَّ 

ولعلّهما أيضاً رأتـا أنَّ هـذا    ،)فليكفر(فلذلك لم ترصدا عالمة الوصل اإلجباري على ؛ اآليتين

فمن المستحيل أن يتوهم  ،ع األخرىالموضع من الوقف ال ُيشكل على العامة كغيره من المواض

فقد يكون السامع حـديث   ،فق معهما فيهتَّإن صحَّ هذا فال أو, ناإليمان اختيارياور أنَّ الكف ،مسلم

  .ال يتضح له المعنى على أكمل وجه إذا تمَّ الوقف على الموضع المذكورو ،عهد باإلسالم

خشية اللَّبس في فهـم المعنـى الـذي    ؛ َمن منع الوقف عليه تصف في صف الباحثةعلى هذا فو

 ،)فمن شاء فليؤمن ومن شـاء فليكفـر  (: لقارئ على قولهفإذا وقف ا ،الكريمة إليه اآليات تقصد

لذلك احترازاً فـي  ؛ بصيغة األمر ال سّيما أنها جاءت ،لظنَّ السامع أنه مخير بين اإليمان والكفر

ألن المـراد  ؛ ..)إنا أعتدنا( : تعيَّن على القارئ َوصل الكالم بقوله ،إشكالوالوقوع في أي لبس أ

                                                 
  218، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي / 4/426, رغائب الفرقانور غرائب القرآن تفسي: النيسابوري: ينظر 1
  169، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا :األشموني 2
 54، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء :األنصاري 3
 368، صالمكتفى في الوقف واالبتدا :الداني 4
 395، صعز وجلبتداء في كتاب اهللا إيضاح الوقف واال :األنباري 5
  310، صالقطع واالئتناف: النحاس 6
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والتهديد بمثل هذه الصيغة التـي   .وإنما المراد بها التهديد والتخويف ،التخييروليس ه"  من اآلية

على أن المراد في اآليـة التهديـد   ...والدليل. أساليب اللغة العربية ظاهرها التخيير أسلوب من

علـى أن المـراد    دليلأصرح وهذا ) ...إنا أعتدنا للظالمين ناراً( لهأنه أتبع ذلك بقو والتخويف

كان التخيير على بابه لما توعد أحد الطرفين المخير بينهما بهذا العذاب  وإذ ل .فالتهديد والتخوي

  .لذلك فالوقف يفصل الدال عن مدلوله "1األليم

  

  معمولهو دفعاً للفصل بين المشتق-9

ـ  ،)معموله( راً في غيرهالذي ُيحدث تغيُّ 2شبه الفعلوبأنه العامل أ: يمكننا تعريف المشتق  وأي ه

 ،المصـدر  ،صيغة المبالغـة  ،الصفة المشبهة ،المفعولاسم  ،اسم الفاعل(كـ ،الفعلاسم ُأخذ من 

 ال َمسَْغَبةٍ ِإْطَعاٌم ِفي َيْوٍم ِذي وأَ  {: تضح هذا في قوله تعالىوي ،)واسم التفضيل

  .3}16{ِمسِْكينًا َذا َمْتَرَبةٍ وأَ  }15{َيِتيمًا َذا َمْقَرَبةٍ } 14{

فرفع فـاعالً مسـتتراً تقـديره     ،ل الفعلَمل َعِمَع ،ل أطعماسم مشتق من الفع) إطعام( فالمصدر

أن تُطعم فـي   وأ( وتقدير الكالم -رأي الجمهوروهو- على أنه مفعول به )يتيماً(ونصب  ،)أنت(

؛ 5أي أن تُطعم في يوم ذي جوع شديد يتيماً ذا صلة وقرابة لك ،4)يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة

؛ )طدع،2طق،1طق(عند ) مسغبة( ري متربعةً على رأس اآليةلذلك كانت عالمة الوصل اإلجبا

فلم تُشر إلى عالمـة الوصـل   ) طدت(أما  ،)يتيماً( معمولهو )إطعام( حتى ال ُيفصل بين المشتق

  .-اهللا أعلمو– رأس آيةفلكون الموضع ؛ ع المذكورعلى الموض

                                                 
 2/382, أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: الشنقيطي، محمد بن محمد 1
جامع الدروس : الغالييني، مصطفى: ينظر/ هو ما يعمل عمل الفعل فيما يليه كالمشتقات وأسماء األفعال : شبه الفعل 2

  636ص, 2005, دار الحديث: رة، القاهالعربية
 )295اآلية رقم ( وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة  ) /1108( موضع الدراسة  ورقمها في المعجم/ البلد 3
, م1999, دار الكتب العلمية: ، بيروت1إميل يعقوب، ط: وضع حواشيه, مج5, الكتاب: سيبويه، عمرو بن عثمان: ينظر 4

/  2/476, مشكل إعراب القرآن: القيسي/  13/282, صرفهوالجدول في إعراب القرآن : افيصمحمود /  1/249

  5/445, فتح القدير: الشوكاني
 4/549،تفسير القرآن العظيم: ابن كثير / 30/175،روح المعاني: األلوسي : ينظر 5
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 وليس بخـافٍ  ،2الدانيو 1كاألنباري) 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 وال يوقف على مسغبة ألن يتيماً نصب بإطعام و" : حيث قال ،بنص صريح كاألشموني

 ومفعولـه أ وين الفعـل  فكما ال ُيفصل ب ،هذا ما تميل إليه الباحثةو " 3على إعمال المصدر منّونا

في حـين   ،وقفاً -هنا–أما السجاوندي فلم يذكر ،بين معمولهووكذا المشتق ال ُيفصل بينه  ،فاعله

إنني ألستغرب من ذهابه إلى و ،ال تعلق بين اآليتين لفظياً أي ،كافياً 4كان الوقف عند النيسابوري

هذا ضعيف ألنَّ األولـى  و ،أن تطعم وأ تقديره أخصُّ بفعل مقدر) يتيماً(جّوز نصب  فلعلّه ،هذا

  .إن كان الظاهُر موجوداً ،محذوف ال بمضمر موجود تعلقه بظاهر

  كان جملة أم مفرداًأسواء  ومفعوله )المتعديوالالزم ( دفعاً للفصل بين الفعل-10

َوَيْصَنُع اْلُفْلكَ َوُآلََّما َمرَّ َعَلْيِه َمـألٌ مِّـن  {: في قوله تعالىهذا   ويتضح

نُكْم َقوْ  ْخَُر ِم ْخَُروْا ِمنَّا َفِإنَّا َنس اَل ِإن َتس ُه َق َخُِروْا ِمْن ِه س ِم

َمن َيْأِتيـِه َعـَذاٌب ُيخِْزيـِه  ال ْعَلُمونَ َفسَْوَف تَ  }38{َآَما َتسْخَُرونَ 

   5}39{َوَيحِلُّ َعَلْيِه َعَذاٌب مُِّقيمٌ 

 ،ندما أمره بصنع السـفينة ع -عليه السالم- نوحعن قصة  ،ي هذه اآليات يخبرنا اهللا عز وجلف

إنـا   :؟ فقـال لهـم  يقولون له أصرت بعد النبوة نجـاراً و ،السخرية منهوفأخذ قومه باالستهزاء 

.) ..فسوف تعلمون من يأتيه(: تعالى لهذا قالو ,طغيانكمولتكذيبكم ؛ سخر منكم غداً بعد الغرقنََس

ما له من عاقبة محمودة وة ما نعمل كنتم ال تعلمون اليوم فائد"إن أي  ،وفي هذا تهديد ووعيد لهم

                                                 
  531، صعز وجلإيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا : األنباري 1
 620، صتفى في الوقف واالبتداالمك: الداني 2
  304، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 3
  6/501, رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 4
، 182اآليات رقم ( وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة ) / 287( موضع الدراسة ورقمها في المعجم/ هود  5

185 ،293 ،337، 452 ،488 ،496 ،638 ،723 ،929(  
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عذاب  والخزي في الدنيا وهوفسوف تعلمون بعد تمامه َمن يأتيه عذاب يفضحه ويجلب له العار 

  ."1ويحل عليه عذاب دائم في اآلخرة ،الغرق

 ُيفصل بين الفعـل  لئال ؛)2طق،1طق(عند ) تعلمون(: لى قولهع ُمنعفقد  أما فيما يخص الوقف

أي ستعلمون الـذي يأتيـه    ،2)َمن( ومفعوله االسم الموصول بمعنى تعرفون والذي ه )تعلمون(

  .عذاب الدنيا يخزيه ويحل عليه عذاب جهنم وبئس المصير

ولعلّهما بذلك جّوزتا أن تكون  ،عالمة الوصل على الموضع المذكورفلم تشيرا ل) طدع،طدت( أما

 )مـن (تكـون   على هذاو ،تهابين سابقوجملة استئنافية ال رابط لفظي بينها ...) من يأتيه(جملة 

ة سـادَّ ) َمن يأتيه(وتكون الجملة من  ،)يأتيه(خبرها جملة و ،االبتداءرفع ب في موضع استفهامية

  .3مسد مفعول تعلمون العرفانية

فقد فصَّـل   األشمونيأما  ،)تعلمون(حكم الوقف على تقاربت آراؤهم حول أما علماء الوقف فقد 

الواقع إن جعلت فيبدأ بها الكالم ألنها لتأكيد  ألنَّ فسوف للتهديد " قف كاٍفالو: حكم الوقف بقوله

موضع نصب مفعوالً لقوله الخبر يخزيه وليس بوقف لمن جعلها في وَمن في محل رفع باالبتداء 

: فرأى تمام الوقف على قوله 5أما النحاس ،" 4المعمول بالوقفوال ُيفصل بين العامل و...تعلمون

 ،)تعلمـون (ال سّيما  ،الوقف على ما قبله غير مستساغ عنده أنَّ لَّ في هذا إشارة إلىلعو) مقيم(

ـ  ،على االبتـداء ) َمن(إْن رفعت  6عند الدانيحسن الوقف على الموضع المذكور ُيو لـيس   ووه

  .7جملة االستفهام )تعلمون(مفعول  ألنَّ؛ السجاونديوالنيسابوري بوقف عند 

 ،معمولـه ولقبح الفصل بين العامل ؛ الموضع المذكورن يمنع الوقف على أما الباحثة فتتَّفق مع َم

فاعـل  ومن فعل  ،إذ ال يتم فهم معنى اآلية إذا لم يستوِف الوصل جميع متعلقات الجملة الواحدة

                                                 
  12/35, تفسير المراغي :أحمد مصطفى، المراغي 1
  2/269, الكشاف: الزمخشري/  1/567, تفسير النسفي: النسفي: ينظر 2
 3/312، تفسير أبي السعود: أبو السعود / 4/98, الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبي: ينظر 3
  137، صالهدى في بيان الوقف واالبتدا منار: األشموني 4
 259، صالقطع واالئتناف: النحاس 5
  315، صالمكتفى في الوقف واالبتدا :الداني 6
 4/17, رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري/  237، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي: ينظر 7
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استفهامية في محـل   )َمن(إْن كانت  ،جائز) تعلمون(ولنفرض جدالً أن الوقف على  ،مفعول بهو

إذن فمـا  ؟ ال سّيما أنَّ المفعول ظـاهرٌ  ،إلى مفعول به) تعلمون(حتاج الفعل أفال ي ،رفع باالبتداء

  .القطعوويتعيَّن على القارئ الوصل ال الوقف أ ,بعده متعلق بما قبله لفظياً

  دفعاً للفصل بين عناصر جملة االستثناء-11

 ُثـمَّ } 4{َلَقْد َخَلْقَنـا اإلِْنسَـاَن ِفـي َأْحسَـِن َتْقـِويمٍ  {: قال تعالى

ِإالَّ الَّـِذيَن آَمُنـوا َوَعِمُلـوا } 5{ ال سَـاِفِلينَ َرَدْدَناُه َأسْـَفَل 

َفَمـا ُيَكـذُِّبكَ َبْعـُد  }6{الصَّاِلَحاتِ َفَلُهـْم َأْجـٌر َغْيـُر َمْمُنـونٍ 

  1}7{ِبالدِّينِ 

أن ُأبين المعنـى اإلجمـالي    ارتأيت ،الوصل في هذه اآلية وقبل الخوض في بيان حكم الوقف أ

اختالفهما بـاختالف  و) سافلين(ما له من صلة وثيقة في بيان حكم الوصل والوقف على ل؛ لآلية

  .التفسير

منتصـب القامـة    ،اهللا عز وجل أنه خلق اإلنسان في أحسن صورة وشكليبين ففي هذه اآليات 

أنه رّده  ،الخلقة الَحسنةوثم كان عاقبة أمره حين لم يشكر ربه على تلك النعمة  ،األعضاء سوّي

 ،دالالتومن معاني ) أسفل سافلين(فيما ترمي إليه  3أهل التأويلوقد اختلف  ،2ل سافلينى أسفإل

من أهل النار الـذين هـم    " التحسينوثم جعلناه بعد ذلك التقويم : فسَّره التفسير التاليفمنهم َمن 

ليه مـن  تركيباً لعدم جريه على موجب ما خلقناه عوأسفل من كل سافل خلقاً وأقبح من كل قبيح 

  .الكافر إلى الدرك األسفل من النار اإلنسان أي أن اهللا عز وجل ردَّ"  4الصفات

َحَسـن   اإلنسان ثمَّ رّددنايعني ) ثم رددناه أسفل سافلين(: وهو ومنهم َمن ذهب إلى التفسير اآلخر

يـنقص  وفيضعف بدنـه   ،والقوة بعد الشباب أرذل العمرإلى  وأ ,الضعفوإلى الهرم  الصورة

                                                 
اآليات رقم ( نظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة وي) / 1118( موضع الدراسةورقمها في المعجم / التين  1

36 ،88 ،118 ،119 ،128 ،242 ،280 ،298 ،329 ،330 ،331 ،335 ،336 ،681 ،685( 
 4/269, الكشاف: الزمخشري/  2/819, تفسير النسفي: النسفي: ينظر 2
 8/490, البحر المحيط: أبو حّيان/  8/632, حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي: القوجوي: ينظر 3
  30/225, روح المعاني : األلوسي 4
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وتشنن جلـده   ،شعره بعد سواده وابيضَّ ،فقوس ظهره بعد اعتداله ،سناه في خلقهحيث نكّ" ،هعمل

فمشيه دليف وصوته خفات  ،وتغير كل شيء منه ،بصره وكانا حديدينووكلَّ سمعه  ،كان بضاًو

  " 1قوته ضعف وشهامته خََرفو

والمسـتثنى   ،متصـالً ...) ينإال الذ(: فمن ذهب إلى التفسير األول كان االستثناء في قوله ،وبعُد

على هذا التفسـير ُيمنـع   و 2ألنه في معنى الجمع؛ )ثم رددناه(: منه الضمير المنصوب في قوله

 ذلك حتى ال ُيفصل بـين المسـتثنى  و )2طق،1طق(وهذا ما نوَّهت عليه  ،)سافلين(الوقف على 

  .والمستثنى منه) الذين(

والمعنـى ثـم   "  بمعنى لكن) إال(وتكون  ،منقطعاً الثاني فيكون االستثناءَمن ذهب إلى التفسير و

رددناه أسفل سافلين فزال عقله وانقطع عمله فال تكتب له حسنة لكـن الـذين آمنـوا وعملـوا     

الزموا عليها إلى الشيخوخة والهرم والضعف فإنه ُيكتب لهم بعد الهـرم والخـوف   والصالحات 

فـي موضـع رفـع    ) الـذين (تكون هذا بو ."3مثل الذين كانوا يعملون في حالة الشباب والصحة

 أي) إال(فيجوز الوقف على مـا قبـل    التفسيرعلى هذا و ،4...)فلهم أجر(خبره جملة وباالبتداء 

عدا عن كون موضع الوصل  ،ذهبتا إلى هذا الوجه التفسيري) طدع،طدت(ولعلَّ  ،)سافلين( على

  .رأس آية

فال خالف بين العلماء في  ،ة فيما يخص االستثناءنبه إلى قاعدة هامَّغير أنه ال يفوت الباحثة أن تُ

بل قالوا بوجوب وصل المستثنى منـه   ،إذا كان االستثناء متصالً منع الوقف على المستثنى منه

                                                 
  4/269, الكشاف: محمود بن عمر, الزمخشري 1
محمد عبد الباقي، : علق عليه, مج10, تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل: القاسمي، محمد جمال الدين: ينظر 2

/  8/633, حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي :القوجوي/  17/198, م1978, دار الفكر: ، بيروت2ط

 8/490, البحر المحيط: أبو حّيان
, دار الفكر: بيروت ,مج4, تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل: ، عالء الدين علي بن محمدالخازن 3

 7/221, هـ1381
  17/199, تفسير القاسمي: القاسمي/  7/221 ،الخازنتفسير : الخازن/  4/269, الكشاف: الزمخشري: ينظر 4
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أما إذا كان االستثناء منقطعاً فقد اختلف العلمـاء   ،لتتحقق الفائدة المقصودة من الكالم؛ بالمستثنى

  : 1ثالثة آراءفي الوقف على المستثنى منه على 

وحجـتهم فـي ذلـك أنَّ     ،سواء صّرح بالخبر أم لم يصّرح به جواز الوقف عليه مطلقاً: األول

مـن  : لمـن قـال   ،زيد: قول أحدهم ونح ،المستثنى منه في معنى مبتدأ حذف خبره للداللة عليه

لكـن  ؛ ثما في الدار أحد إال الحـار : قول من قال ونح ،فكذلك تقدير االستثناء المنقطع ؟أبوك

لذا فقد أجازوا الوقف علـى   ،لكان حسناً )لكن الحارث في الدار(ابتدأ بـ وفل ،الحارث في الدار

َوَلــِكنَّ  {: االبتـداء بقولـه  و }ِإنَّ هللاَّ الَ َيْظِلُم النَّاسَ شَْيئًا {: قوله تعالى

  )44: يونس(}لنَّاسَ َأنُفسَُهْم َيْظِلُمونا

وحجتهم في هـذا احتيـاج    ،أم لم يصّرح بهسواء صّرح بالخبر  منع الوقف عليه مطلقاً: الثاني

وما في معناها ) إال( أما اللفظ فألنه لم يعهد استعمال ،معنًىواالستثناء المنقطع إلى ما قبله لفظاً 

فوقفت على مـا   ،)ما في الدار أحد غير حمار(: أال ترى أنك إذا قلت ،إال متصالً بما قبلها لفظاً

أما المعنى فألنَّ ما قبله ُمشعر بتمام الكالم فـي  و ،ذلك هذافك ،ت به كان قبيحاًابتدأو) غير(قبل 

ـ   )إال الحمار(: الذي صحَّح قولك وه ،فإنَّ ما في الدار أحد إال الحمار ،المعنى  وأال ترى أنـك ل

  .على انفراده كان خطأ )إال الحمار(: قلت

 ألنـه ؛ وإن لم يصّرح به فال ،تثنى منهالوقف على المسالتفصيل فإن صّرح بالخبر جاز : الثالث

إذا لم ُيصرَّح به كانت مفتقرة إلـى مـا   و ،إذا صرَّح بالخبر استقلت الجملة واستغنت عما قبلها

الى  اآلية التي بين أيديناو ،قبلها ول تع ا فيق ر فيھ ح الخب ِإالَّ الَّـِذيَن آَمُنـوا   {: صرِّ

 لـذلك فـالوقف علـى   ؛ }6{ْيُر َمْمُنونَفَلُهْم َأْجٌر غَ َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاتِ 

  .ألن جملة المستثنى مستقلة عما قبلها؛ جائز) سافلين(

عرج على آراء علماء الوقف في حكـم الوقـف علـى    إال أْن تُ ،في هذا المقام ال َيسُع الباحثةو

: هكان الوقف التام عندهما على قولو ،وقفاً -هنا–يذكرافلم  2األنصاريو 1أما النحاس ،)سافلين(

                                                 
/  1/261, لطائف اإلشارات لفنون القراءات : القسطالني :ينظر / 357- 1/356, البرهان في علوم القرآن: الزركشي 1

 21، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا :األشموني
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ال يخفى و ،كاف )وعملوا الصالحات(: قولهعلى  عندهفكان الوقف  3الدانيأما  )غيُر ممنون..(.

أما السـجاوندي فقـد منـع     ،عليك أنَّ 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 الردِّ إلى أرذل الُعُمر كان االستثناء منقطعاً

أسفل سافلين الدرك من النار وليس بوقف وإْن عنى باإلنسان الكافر ) جائز( سافلين( : فقال معقباً

رذل العمر كتب له مثـل  ألن المؤمن إذا ردَّ إلى أ...إْن جعل أسفل سافلين في معنى أرذل العمر

َعكَـس  وال أعلم ِلَم خالف األشموني المفسرين وعلماء الوقف و" 5ما كان يعمل في صحته وقّوته

ء إذا كـان االسـتثنا   ،فلعلّه سار تحت مذهب َمن منع الوقف مطلقاً على المسـتثنى منـه   ،اآلية

  .وفي نهاية المطاف لكلٍ رأيه وحجته -والذي أشرنا إليه آنفاً -منقطعاً

وليس دليلي علـى ذلـك إال قولـه     ،فتذهب إلى ما ذهب إليه أصحاب التفسير الثانيالباحثة أما 

ما ذكره الطبري معقبـاً عليهـا   و ،النشوروالتي تدل على البعث  )فما ُيكَذِّبك بعُد بالدين(: تعالى

اه ثم رددناه أشبهها بتأويل اآلية قول من قال معنوأولى األقوال في ذلك عندي بالصحة و" : قائالً

إنمـا  ووذهاب العقل  ...ذين ذهبت عقولهم من الهرم والكبرإلى أرذل العمر إلى عمر الخرفى ال

ره أخبر عن خلقه ابن آدم وتصريفه في كْقلنا هذا القول أولى بالصواب في ذلك ألن اهللا تعالى ِذ

ل هذه الدالئل من أي بعد ك " 6األحوال 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

ولم تَر دليالً أوضح منه علـى قـدرة    ،تكذب بالبعث والنشور" 7تنكيسه إلى أن يبلغ أرذل العمر

  بعد هذا الدليل القاطع؟ أيها الكافر فما سبب تكذيبك ،الخالق عز وجل

  مؤخراً كان الجواب مقدماً أمأسواء  دفعاً للفصل بين الشرط وجوابه-12

                                                                                                                                               
  575، صالقطع واالئتناف: النحاس 1
 90، صص ما في المرشد في الوقف واالبتداءالمقصد لتلخي: األنصاري 2
 623ص، المكتفى في الوقف واالبتدا :الداني 3
 6/524, رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن :  النيسابوري / 499، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 4
 306، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 5
  30/157, في تفسير القرآن بيانجامع ال : محمد بن جرير, الطبري 6
 4/269, الكشاف: محمود بن عمر, الزمخشري 7
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َوَجاَوْزَنـا ِبَبِنـي ِإسْـَراِئيَل اْلَبْحـَر  {: يتمثل هذا فـي قولـه تعـالى   و

ُه  يًا َوعَْدوًا َحتَّى ِإَذا َأْدَرَآ َأْتَبَعُهْم ِفْرعَْوُن َوُجنُوُدُه َبْغ َف

ــِذي آَمَنــْت ِبــِه َقــاَل آَمنــُت َأنَّــُه ال إِ  ال اْلَغــَرقُ  ِلـــَه ِإالَّ الَّ

  1 }90{ِإسَْراِئيَل َوَأَنْا ِمَن اْلُمسِْلِمينَ وَبنُ 

 ،"2جـواب إذا ) قال آمنت(ألنَّ "؛ )2طق،1طق(عند ) إذا أدركه الغرق(: فهنا ال وقف على قوله

لـيس  و ،يوهم أنَّ فرعون آمن حقَّ اإليمان ..)قال آمنت(: االبتداء بقولهو) الغرق(فالوقف على 

فإيمانه كـان حيـث ال    ،غشيته سكرات الموتوألنَّ إيمانه كان حين أدركه الغرق ؛ هذا بصحيح

َوَصل الكالم ببعضـه الـبعض    وفإذا رجع القارئ  ،إذن فالكالم مشروط بما قبله ،ينفع اإليمان

لذلك احترازاً في الوقـوع  ؛ هيجانهومع أمواج البحر  عاركألدرك أن فرعون آمن عندما كان يت

عدم فصـل متعلقـات الجملـة    ويتعيَّن 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

عنـد  ) إذا أدركه الغـرق (: ال أعلم ما السبب الذي حاَل دون ظهور عالمة الوصل على قولهو

لى العلم أنهما أشارتا في مواضع أخرى إلى ضرورة وصـل فعـل الشـرط    ع- )طدع،طدت(

كغيره مـن  لْم ُيسمع فيه الخطأ  وأأنَّ هذا الموضع ال ُيشكل على العاّمة  من بابفلعلّه  -3بجوابه

هذا ال يعني أنهما إذا لم تشيرا إلى عالمة الوصل علـى  و ،التي أشارت إليها األخرىالمواضع 

 فأي موضع يفصل فيه بـين متعلقـات الجملـة اللفظيـة     ،لوقف مسموحالموضع المذكور أن ا

  .فالوقف عليه ممنوع ،الواحدة

أما  ،)إذا أدركه الغرق(نتناول فيها آراء العلماء في حكم الوقف على وقفة قصيرة  -هنا-نتوقفو

م عدي هوللعلة المذكورة أعاله ؛ ليس بوقف عندهم وفه ،1النيسابوريو 5السجاونديو 4األشموني

                                                 
، 5اآليات رقم ( وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة /  )274(موضع الدراسة ورقمها في المعجم / يونس 1

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 2
 )23, 11(اآليات رقم , نظر المعجم موضع الدراسةي 3
 133، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 4
   233، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 5
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األنبـاري  و 4النحاسو 3والداني 2في حين فالوقف عند األنصاري ،فصل فعل الشرط عن جوابه
؛ أنَّ في هذا داللة على منع الوقف على فعل الشرط قبل اإلتيان بجوابه وويبد )اسرائيلوبن( على5

  .ألنَّ الكالم ال يتم عليه

لما يترتب على ؛ نهي واضحجه الَو و ،على الموضع المذكور صلأما الباحثة فترى ضرورة الو

أال ترى أنَّ المعنى اإلعرابـي   ،ما ينبغي أن ُيَجلَّ القرآن عنه ووه ،الوقف من فساد في المعنى

إذا (: على قولـه  )الوقف والوصل(يتغير تبعاً لحكم  ال بل المعنى العام لآلية )قال آمنت( لجملة

ي أنَّ فرعون آمن باهللا عز وجل دون تعنو ،الوقف تصبح جملة القول استئنافيةفب ،)أدركه الغرق

الـذي يفيـدنا أن    ،لن ُيدرك السامع الصواب إال بالوصلو ،هذا خالف الصوابو ،شرطوقيد أ

مان العبد في هذا الوقت ال إيو ،َيئَس من نفسهوفرعون لم ُيؤمن إال عندما داهمته سكرات الموت 

  .محل لها من اإلعرابوعلى هذا تصبح جملة القول جواب شرط غير جازم ال  ،ُيقبل

  مؤخراًوكان الجواب مقدماً أأسواء  جوابهودفعاً للفصل بين القسم -13

ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفـي } 2{ ال اْلُمبِينِ  َواْلِكَتابِ } 1{ ال حم{: قال تعالى

  6}3{َلْيَلٍة مَُّباَرَآٍة ِإنَّا ُآنَّا ُمنِذِرينَ 

فـي  ف ،)1طق(عند ) المبين(على و) 2قط( عند) حم( الوصل اإلجباري على لقد ظهرت عالمة

 لكـّن   ،7هي ليلة القـدر وهذه اآليات ُيقسم اهللا عز وجل بأنه أنزل القرآن الكريم في ليلة مباركة 

 الوصل علىوتبعاً لذلك فقد اختلف حكم الوقف و ،م بهقَسالُموم َسفي تعيين القَ آراء العلماء تباينت

  .تبعاً لكل رأي) المبين( و )حم(

                                                                                                                                               
  3/602, رغائب الفرقانورآن تفسير غرائب الق: النيسابوري 1
 45، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء :األنصاري 2
 311ص، المكتفى في الوقف واالبتدا :الداني 3
  255، صالقطع واالئتناف: النحاس 4
 368، صوجل إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز: األنباري 5
اآليات ( وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة  /) 766- 765( لدراسةموضع ا الدخان، ورقمها في المعجم 6

  )1006، 831، 824، 670، 612، 358، 158، 29رقم 
 4/148, تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: ينظر 7
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 )إنـا أنزلنـاه  ( و ،للعطف 1تكون الواو بإضمار حرف القسم مقسماً بها )حم(فإن جعلت  ،بعُدو

اسماً للسورة مرفوعاً علـى خبـر    وتعديداً للحروف أاعتبرت و بها ن لم تكن مقسماًوإ الجواب

أنكر بعـض النحـويين أن   قد و ،2الجواب ) أنزلناه إنا (وللقسم  وتكون الوا ،االبتداء المحذوف

ال تكون صفة المقسم بـه جوابـاً   و ،للقَسم ألنها  صفة للُمقسم به جوابا) "إنا أنزلناه( تكون جملة

ولعلَّ  ،4 )ابن جّزي الكلبي(استبعده و ،" 3اختاره ابن عطيةو) إنا كنا منذرين(للقَسم وقال الجواب 

ـ   )إنا كنا منذرين( استبعاده هذا نابع من إدراكه األهمية التي أوضحتها لنا جملة يء بهـا  فقـد ج

استئناف مبين لما يقتضي اإلنـزال  " تبين فائدة إنزال القرآن الكريم فهي لو ،ر جواب القسمتفسِّل

  ."5التحذير من العقابوإنا أنزلناه ألن من شأننا اإلنذار : كأنه قيل

إن و ،أي بإضـمار حـرف العطـف    ،6عـاطف  جواب ثان بغيرهي ) إنا كنا منذرين( : وقيل

   .استئنافية) إنا أنزلناه(أصبحت جملة و ،"7)المبين(تمَّ الكالم عند قوله جواب القسم  )حم(جعلت"

 فإن جعلت جملة ،تماماً كما ذكرناه آنفاً ،أما علماء الوقف فقد فصَّلوا حكم الوقف على الموضعين

جواباً للقسم كـان الوقـف    )حم(إن جعلت و ،)منذرين( جواباً للقسم كان الوقف على )إنا أنزلناه(

 12الـداني و 11األشـموني و 10النحـاس و 9األنبـاري و 8قـال بهـذا األنصـاري    )لمبينا(على 

َمن جعله قسـماً عطـف عليـه    " : )حم(مبيناً حكم الوقف على  حيث قال األخير ،والسجاوندي

                                                 
 )والكتاب: (في قوله) الواو(أي  1
  655ص ،تفسير البيضاويسرار التأويل المسمى التنزيل وأ أنوار :بيضاويال: ينظر/  2/534, تفسير النسفي :النسفي 2
الجامع : القرطبي/  8/32, تفسير البحر المحيط: أبو حّيان: ينظر/  4/570, فتح القدير: محمد بن علي، الشوكاني3

 16/125, ألحكام القرآن
 4/34, التسهيل لعلوم التنزيل: محمد بن أحمد، ابن جّزي 4
 6/47, ي السعودتفسير أب: محمد بن محمد, السعودوأب 5
   6/47, تفسير أبي السعود: أبوالسعود: ينظر / 6/111, الدر المصون في علوم الكتاب المكنون :السمين الحلبي6
 16/125, الجامع ألحكام القرآن: القرطبي 7
 78، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء: األنصاري 8
 469، صعز وجلكتاب اهللا إيضاح الوقف واالبتداء في : األنباري 9

 474، صالقطع واالئتناف: النحاس 10
 254، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 11
  513ص، المكتفى في الوقف واالبتدا :الداني 12
  6/101, رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 13
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جعله جـواب القسـم    ،)1حمَّ األمر(بمعنى ) حم(ومن جعل  ،جواب القسم) إنا(جعل و) والكتاب(

  ."2)المبين(ى وقف عل و ،بعده

 في تحديدالمعربين والمفسرين  ختلف باختالفا ،الموضعينعلى حظ مما سبق أن حكم الوقف نل

وَمن جعلها جواباً له فال يتم الكالم ؛ جواباً للقسم) حم(جعلت) 2طق(أن  ويبدو ،هالمقسم بوالقسم 

فلعلّهـا أخـذت    )1طق(أما  )حم(عندها على كانت عالمة الوصل ولهذا  ،)المبين( إال عند قوله

ولذلك كانت عالمـة الوصـل   ؛ جواباً للقسم) إنا كنا منذرين( وأ) إنا أنزلناه(برأي من رأى أنَّ 

 ،طـدت (أمـا   ،وما ذاك إال لتفادي فصل القسم عن جوابه ،)الكتاب المبينو(: متربعة على قوله

إمـا  و ،ضع رأس آيةن الموْوكَِلإما  ،المذكورين على الموضعين لعالمة الوصل اريفلم تش )طدع

أمـا   ،مما لم ُيسمع فيه الخطـأ  وأ ،إدراكهومن باب أنَّ هذا الموضع ال ُيشكل على القارئ فهمه 

فلكـلٍ مـنهم   -)المبين(على وأ) حم(سواء على  ،دهماحالباحثة فترى ضرورة منع الوقف على أ

 ،واحد يطلب اآلخرفهما متالزمان كل  ،ألنه ال ُيحتمل فصل القسم عن جوابه -رأَيه في التفسير

  .ووقف لََبِقَي السامع متشوقاً لما بعد القسم من كالم ،واهللا: فإذا قال أحدهم

  )الوصل لتمام الحكاية(قائلهومقول القول  دفعاً للفصل بين-14

َوَلـَد هللاَُّ } 151{ ال َلَيُقوُلـونَ َأَال ِإنَُّهـم مِّـْن ِإْفِكِهـْم  {: قال تعالى

  3}152{َوِإنَُّهْم َلَكاِذُبونَ 

جلَّ (لوا بأنَّ هللا عندما قا ،افترائهم عليهوركين عن كذب المشفي هذه اآليات يخبرنا اهللا عز وجل 

 عنـد  )ليقولـون ( لذلك قبح الوقـف علـى رأس اآليـة   ؛ ال يولدوالذي ال َيلد  وهو ،ولداً) شأنه

 وفل ،صحيح غيَرويوهم معنًى فاسداً  عليها وألن الوقف ،لعدم انتهاء قولهم؛ )طدع،2طق،1طق(

جـلَّ   جاللهوألوهم وصفاً ال يليق بوقاره  ،)ولد اهللا( : ابتدأ بقولهووقف القارئ على رأس اآلية 

لما في الوقف علـى رأس  ؛ في هذا رسالة ألولئك الذين يقفون على رؤوس اآلي مطلقاًو ،عالو

                                                 
 221، ص)حمَّ(مادة  ,الوسيطالمعجم : ينظر/ يعني قُضي األمر : حمَّ األمر حمَّاً 1
  394، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 2
اآليات رقم ( وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة  /) 697( موضع الدراسةورقمها في المعجم / الصافات 3

53 ،238 ،305 ،483 ،640 ،642 ،701 ،758( 
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دم عوئ وصل الكالم وتفادياً لكل هذا تحتََّم على القار ،هذه اآلية من سوء أدب مع اهللا عز وجل

كمـا  -عالمة الوصل على الموضع المذكور لكونه رأس آيةفلم تشر ل) طدت(أما  ،الوقف عليها

  .-ذكرت ذلك مراراً

السـجاوندي  و 1عند النيسابوري )ليقولون(: نجد الوقف على قوله ،إذا عرَّجنا على آراء العلماءو

 4الـداني و 3أمـا األنبـاري   ،"2صـريح  كفرال ُيبتدأ بو ،المقوللئال يفصل بين القول و"؛ ممنوعاً

فقـد جـّوز   وأما األشموني  ،)لكاذبون(: على قوله فكان الوقف عندهم ،6النحاسو 5األنصاريو

وفي هذا داللة صريحة  ،"7ما بعده من مقول اهللاوآخر كالمهم  ألنه ) "ولد اهللا(: على قوله الوقف

  .لعدم الوقف قبل انتهاء قولهم

ألنَّ و, بعـد ألنَّ قول المشركين لم يـأِت  ؛ َمن منع الوقف على رأس اآلية معفتتَّفق أما الباحثة 

   ويوهم معنى غير ما أراده عز وجـل  ،يجعل القارئ يبتدئ بكالم ال يليق به تعالىالوقف عليها 

يصل الكـالم بعضـه   وفمن انقطع نفسه على شيء من ذلك وجب عليه أن يرجع إلى ما قبله " 

عـن ديـن    تعمده متعمد لخـرج بـذلك   وكان من الخطأ العظيم الذي لو ببعض 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(فقد يقرأ أحدهم  " 8جهالً بهو

وجب وصل الكالم وعدم فصل مقول  ،ذاكولذلك احترازاً من كل هذا  -والعياذ باهللا-هللا األوالد

  .ليس حكاية عنهمويوهم أنه من كالم اهللا  )ولد اهللا (: فاالبتداء بقوله ،القول عن قائله

                                                 
  5/567, رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 1
  363، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 2
 452، صوجل إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز: األنباري 3
  479ص، المكتفى في الوقف واالبتدا :الداني 4
 72، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء: األنصاري 5
  438، صالقطع واالئتناف: النحاس 6
 236، صدى في بيان الوقف واالبتدامنار اله: األشموني 7
 182، صنهاية القول المفيد في علم التجويد: نصر، محمد مكي 8
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 وإذا مـا تـمَّ الوقـف أ   ) ولد اهللا ( ر المعنى اإلعرابي لجملةغير أنه ال يفوتني أن أشير إلى تغيُّ

 ،1فبالوصل تكون الجملة في موضع نصب مقـول قـول المشـركين    ،رأس اآلية على الوصل

  .ال بل مكروه غير محبَّذ ووه ،ف تصبح استئنافية ال محل لها من اإلعراببالوقو

  جوابهواألمر  دفعاً للفصل بين-15

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنـوا اتَُّقـوا هللاََّ َوُقوُلـوا َقـْوالً  {: قال تعالى

ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمـن } 70{ ال اً يدسَدِ 

  2}71{ُيِطْع هللاََّ َوَرسُوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعِظيماً 

قـوالً  (أن يقولـوا  وه يراه نََّأكَ ْنأن يعبدوه عبادة َمويقول اهللا تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه "

ال انحراف ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثـابهم عليـه بـأن    واً ال اعوجاج فيه أي مستقيم) سديداً

  ."3أن يغفر لهم الذنوب الماضيةويصلح لهم أعمالهم أي يوفقهم لألعمال الصالحة 

 ،ليس هذا عبثاًو ،القول الصادقوالتقوى  مطلب منهونلحظ مما سبق أنَّ اهللا عز وجل أَمر عباده 

ولهـذا  ؛ يوفقه لصالح األعمـال وكان جزاؤه أن يقبل اهللا طاعته  لبالطوفمن عمل بذلك األمر 

اتقـوا  (لفصل الطلب ؛ تمَّ الوقف عليه وفل ،)سديداً(: الوقف على قوله )طدع،2طق،1طق(منعت 

ال وإذ ال يتم بها كالم  ،جوابوولََبقَي األمر دون جزاء أ ،)يصلح لكم أعمالكم(عن جوابه ...) اهللا

وبالوصل يدرك السامع ما يدَّخره األمر وراءه من صالح األعمـال   ، بالوصلُيفهم منها معنًى إال

ال تقـف علـى   و" : حيث قال ما نصه ،هذا ما أشار إليه النَّسفي في تفسيرهو ،وطيب الحسنات

فلم تُشر لعالمـة الوصـل    )طدت(أما  ،" 4)يصلح لكم أعمالكم (: ألن جواب األمر قوله )سديداً(

  .لكون الموضع رأس آية ،على الموضع المذكور

                                                 
 8/313, إعراب القرآن الكريم وبيانه: الدرويش، محيي الدين: ينظر1
 اآليات رقم( وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة  ) /634( موضع الدراسة ورقمها في المعجم/ األحزاب  2

204 ،325 ،436 ،534 ،903 ،965 ،968(  
 3/529, تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 3
  2/357, تفسير النسفي: النسفي 4
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ـ ف ،)سـديداً (على أما علماء الوقف فقد تباينت آراؤهم في حكم الوقف   لـيس بوقـف عنـد    وه

في اآليـة   جواب األمر) يصلح(: ألن قوله؛ 4السجاونديو  3والنحاس 2األشمونيو 1النيسابوري

 ينقف عند األخيـر كان الوو ،هنا وقفاً اوم يذكرفل ،6الدانيو 5األنصاريوأما األنباري  ،السابقة

  .ولعلَّ في هذا إشارة لمنع الوقف على األمر قبل اإلتيان بجوابه) يغفر لكم ذنوبكم(: على قوله

ثـمَّ   ،تفادياً لفصل فعل الطلب عن جوابه؛ أما الباحثة فترى ضرورة َوصل رأس اآلية بما بعدها

عرابـي تبعـاً للوقـف    يتغير معناهـا اإل  )يصلح لكم( أال ترى أن إعراب جملة ،ثمَّة شيٍء آخر

جملـة  البالوقف تصبح و ،7جواباً للطلبالفعل مجزوماً كون فبالوصل ي ،الوصل على ما قبلهاوأ

ـ  ،ال بل ال يصح االبتداء بفعل مضارع مجزوم دون اإلتيان بعامله ،استئنافية َبـَدْأنا بقولـه    وفل

إنَّ اهللا عز وجل قََرَن أمر إذ  ،صودخالف المقووهذا خالف اآلية  ،لتحتَّم رفع الفعل )يصلح لكم(

  .تزكيتهاو األعمال الصالحةتقبل ب تقواهوعبادته 

  خبرهودفعاً للفصل بين المبتدأ -16

ال يتم المعنـى بـدون   و ،8االسميةالخبر اسمان تتألف منهما جملة مفيدة تسمى بالجملة والمبتدأ 

الخبـر يحتـاج إلـى    ولى خبر فاالبتداء يحتاج إ ،ل لآلخركمِّفهما متالزمان وكالهما ُم ،أحدهما

  .ابتداء

َوالَِّذيَن آَمُنـوا َوَعِمُلـوا  {: تعالىقوله  تناولناما  إذايزداد هذا األمر وضوحاً و

ى ُمَحمٍَّد َوهُ  زَِّل َعَل ا ُن وا ِبَم نوالصَّاِلَحاتِ َوآَمُن قُّ ِم مْ  اْلَح     رَّبِِّه
  1}2{َآفََّر َعْنُهْم سَيَِّئاِتِهْم َوَأْصَلَح َباَلُهمْ  ال

                                                 
 5/468, رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 1
 225، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 2
 416، صالقطع واالئتناف: النحاس 3
  346، صاالبتداءوالوقف  :السجاوندي 4
 69، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء: األنصاري 5
 462ص، المكتفى في الوقف واالبتدا: الداني 6
 8/56, إعراب القرآن الكريم وبيانه: الدرويش، محيي الدين: ينظر 7
 1/353, المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: األنطاكي، محمد 8
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انقادت لشرع اهللا وسرائرهم وآمنت قلوبهم " يخبرنا اهللا عز وجل عن جزاء الذينففي هذه اآليات 

نهم شـأ أصلح حالهم وور عنهم سيئاتهم كفَّ ْنبَأ كان فجزاؤهم, "2ظواهرهموبواطنهم وجوارحهم 

  .الدنياوفي الدين 

فصل بين لئال ُي؛ )طدع،2طق،1طق(عند  )بِّهِْمِمن ر (: أما فيما يخص الوقف فقد ُمنع على قوله

رئيسـاً  وألنَّ الوقف َيْبِتُر جزءاً هاّماً و؛ 3)كفَّر عنهم سيئاتهم(خبره جملة و ...)الذين آمنوا(المبتدأ

الحـق مـن   وهو( أما جملة ،لمقصود من اآلية بدونهال ُيفهم ا والذي ،سميةاالمن أركان الجملة 

   .4خبرهوفهي معترضة بين المبتدأ  )ربهم

ال و ،لم تُشر لعالمة الوصل على هذا الموضع) طدت(إلى أنَّ  الباحثةشيرمن الواجب أن ت لعلّهو

 ،معرفة التفسيروأنَّ هذا الموضع ال يحتاج إلى إعمال ذهن  أعلم السبب وراَء ذلك فلعلَّه من باب

أول ألنه ال ُيشكل إدراكه من  وأ ،ربما ألنه لم يسمع فيه الخطأ أكثر من مواضع أخرى غيره وأ

  . غالباً وهلة

نجـد أنَّ الموضـع    ،)من ربهم(إذا وقفنا وقفة قصيرة على آراء العلماء في حكم الوقف على و

كفر عنهم  ومنوا لم يأت وهالذين آوخبر  ألنَّ" واألشموني  5عند السجاونديبوقف  المذكور ليس

 مفكان الوقف عنده ،11الدانيو 10والنحاس 9واألنباري 8األنصاريو 7النيسابوري أما ،" 6سيئاتهم

                                                                                                                                               
اآليات رقم ( وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة  ) /798(موضع الدراسة ورقمها في المعجم / محمد  1

210 ،239 ،256 ،258 ،310 ،604 ،722 ،860 ،1053(  
 4/185, تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 2
  9/199, إعراب القرآن الكريم وبيانه: الدرويش، محيي الدين / 2/124, ه الرحمنإمالء ما مّن ب: العكبري: ينظر 3
 5/30, فتح القدير: محمد بن علي، الشوكاني 4
 404، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 5
 259، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا :األشموني 6
 6/128, رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 7
 80، صفي الوقف واالبتداء المقصد لتلخيص ما في المرشد: األنصاري 8
  474، صوجل إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز: األنباري 9

 484ص, القطع واالئتناف: النحاس 10
 523ص، المكتفى في الوقف واالبتدا: الداني 11
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لن يتم إال بعـد اإلتيـان   ولعلَّ في هذا إشارة إلى أن الكالم ال يتم و ،)أصلح بالهمو(: على قوله

   .بخبر المبتدأ

بين متعلقـات الجملـة   الوقف ألن ؛ األشمونيوأما الباحثة فتذهب إلى ما ذهب إليه السجاوندي 

يتـرك السـامع دون   و ،ال فائدةبال معنى وويجعل النص المقروء  ،ُيشكلهوبهم المعنى الواحدة ُي

مـن  ( فرض جدالً أن الوقف علىنَوِل ،بالوقف كفصل المبتدأ عن خبره ،إدراك المعنى المراد منه

ـ  , )كفر عنهم سيئاتهم(: بعده بقولنا جائز ويصح االبتداء بما )ربهم  بهُمأال 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

ُلوا الصـالحاتِ َوآَمُنـوا بَِمـا عميَن آَمُنوا وذوال(: لمن قرأ قوله

ـ  ، وقف و,  )ربهم الحَقُّ ِمنوُنزِّل على محمد وه ّي ذه الجملـة أ فلم تعطنا ه

ـ  ،م تخبرنا عن جزاء الذين آمنوالوقُطع الكالم  ألن؛ معنىوفائدة أ إال  ال ُيفهـم المـراد منهـا   ف

ي نرَبأ بأنفسنا عن أّي إخالل بنظم القرآن الكريم علينـا تلّمـس مـواطن الوقـف     كَِلو ،بالوصل

    .سيَّما عدم الفصل بين متعلقات الجملة الواحدة ال ،االبتداء الصحيحينو

  

   

  خبرهاوكان اسم للفصل بين  دفعاً-17

ِإنَّ ِإْبَراِهيَم َآاَن ُأمًَّة َقاِنتًا هللاِِّ َحِنيفًا َوَلْم َيكُ ِمَن  {: قال تعالى

شَاِآرًا ألَِّْنُعِمِه اْجَتَباُه َوَهَداُه ِإَلى ِصـَراٍط } 120{ ال اْلُمشِْرِآينَ 

  1}121{مُّسَْتِقيمٍ 

من كين ويبرئه من المشرورسوله إبراهيم وعبده يمدح اهللا تعالى الناظر في هذه اآليات يرى أنَّ 

حنيفـاً  و ،وقانتاً أي خاشعاً مطيعاً ،أّمة أي إماماً يقتدى به يخبرنا أنه كانو ،النصرانيةواليهودية 

                                                 
  ) 380(موضع الدراسة  ورقمها في المعجم/ النحل 1
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لهذا اجتبـاه اهللا عـز    ،اً أي قائماً بشكر نعم اهللا عليهشاكرو ،منحرفاً عن الشرك إلى التوحيد أي

  .1لعبادته هداُهو اصطفاهواختاره  أيوجل 

 ،ليتضح المعنى الذي ترمي إليه اآليات؛ آثرت اإلشارة إليهو ،ما سبق كان المعنى اإلجمالي لآلية

عنـد  ) مـن المشـركين  (: قولـه  علىأما فيما يخص الوقف فقد ُمنع  ،إليه المنتهىوالمبتدأ  وفه

هي خبٌر رابـع  ) شاكراً(ومن الجدير بالذكر أنَّ  ،)شاكراً(خبرها ولئال يفصل بين كان ؛ )1طق(

  .2عند األكثرين )كان(لـ

 ليس بوقف عنـد  وفه ،)المشركينمن (في حكم الوقف على  تباينت آراؤهمأما علماء الوقف فقد 

 6األنبـاري و 5أما الـداني  ،" 4)حنيفا(: بدل قوله) شاكراً(: ألن قوله"؛ السجاونديو 3النيسابوري

حيث قال األخيـر   ،)شاكراً ألنعمه(: عندهم على قوله كان الوقفوفلم يذكروا هنا وقفاً  النحاسو

لعـّل فـي   و ،" 7فإنه كـاف ) شاكراً ألنعمه(ثم القطع على رؤوس اآليات حسن إلى " : ما نصه

ل حكم الوقف شموني فقد فصَّأما األ ،عبارته هذه داللة على كراهة الوقف قبل اإلتيان بخبر كان

حال من الهاء في اجتباه لتعلقه به كأنه قال اختـاره   على أن شاكراً) كاف(المشركين من ": بقوله

من أعـرب  ومن جعل شاكرا خبر كان كان وقفه على ألنعمه لتعلقه به وفي حال ما يشكر نعمه 

شاكراً بدالً من حنيفاً فال يقف على شيء من إن إبراهيم إلى ألنعمه التصال الكالم بعضه ببعض 

َوصـل  ولم يوجـب   )من المشركين(: الوقف على قوله فرأى تمام 9أما األنصاريو"  8فال يقطع

على ما ذكره -حاالً من الهاء في اجتباه) شاكراً(لعلّه بهذا جّوز أن تكون و ،رأس اآلية بما بعدها

                                                 
  2/612, تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 1
  7/341, صرفهوالجدول في إعراب القرآن : محمود صافي/  5/383, إعراب القرآن الكريم وبيانه: رويشالد: ينظر 2
  5/468, رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 3
  260، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 4
 357ص، المكتفى في الوقف واالبتدا: الداني 5
 392، صوجل في كتاب اهللا عزإيضاح الوقف واالبتداء : األنباري 6
 299، صالقطع واالئتناف: النحاس 7
  162-161، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 8
 52، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء :األنصاري 9
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اختاره في حال كونـه شـاكراً   ونَّ اهللا عز وجل اجتبى إبراهيم إ: ويصبح التقدير -لنا األشموني

  .لنعمه

يختلـف بـاختالف   ) من المشـركين ( الوصل على رأس اآليةووقف حكم ال أنَّ ،نلحظ مما سبق

منـع الوقـف    ،بدالً من حنيفـاً  وأ) كان(ن أعربها خبراً لـفَم ،)شاكراً(كلمة المعنى اإلعرابي ل

ـ   اجتباه شاكراً: على تقدير )اجتباه(وَمن أعربها حاالً من الهاء في  ،اعليه  ،اجّوز الوقـف عليه

إلى هذا الوجه اإلعرابي فكان سبباً في عـدم ظهـور عالمـة     ذهْبن) طدع،طدت،2طق(لعلَّ و

  .عدا عن كون الموضع رأس آية ،على الموضع المذكور عندهنَّ الوصل

  )المفعول ألجلهوالفعل  بين( الُمَسببوالسبب  دفعاً للفصل بين-18

 ،قبله مصدر يذكر في الكالم ليبين سبب حدوث الفعل الذي": هو )المفعول له( المفعول ألجله أو

لذا يقبح الوقف ؛ " 1مبّيناً سبب حدوث السفر) طلباً(حيث نجد المصدر ) سافرت طلباً للعلم(: نحو

لمـا  ) سافرت(وقف مثالً على  وفل ،هنا سبباً لحدوث السفر وهوعلى الفعل قبل اإلتيان بمعموله 

َواْألَْرضَ  {: تعـالى  بجالء في قوله وتظهر فائدته ،الرحيلوسفر أدرك السامع سبب عملية ال

َدْدَناَها َوَأْلَقْيَنا ِفيَها َرَواِسيَ َوَأنَبْتَنا ِفيَها ِمن ُآلِّ َزْوجٍ  َم

  2}8{َتْبِصَرًة َوِذْآَرى ِلُكلِّ َعْبٍد مُِّنيبٍ } 7{ ال َبِهيجٍ 

وجعل فيها جباالً ثوابت  ،توضح لنا اآليات أنَّ اهللا عز وجل بسط لنا األرض لالستقرار عليهاإذ 

األنـواع  والـزرع  والنبات وأنبت فيها من جميع الثمار و ،تضطربولئال تميد بأهلها ؛ هاأوتاداً ل

لكل عبد مقبل إلى   تذكيراًوتبصيراً  ما هذه النعم التي أودعها تعالى إالو ،زروعاً حسنة المنظر

زوج (: على قولـه  وجب الوصل ولهذا ؛ 3مذِعٌن لقدرتهو اهللا راجع إلى التفكر في بدائع صنعه

أنَّ اهللا عـز   أي ،لما قبلهما من أفعال ذكرى هما سبٌبوألنَّ تبصرة ؛ )2طق،1طق(عند ) يجبه

                                                 
 2/111, المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: األنطاكي، محمد 1
، 188اآليات رقم ( وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة  ) /813( موضع الدراسة لمعجمق، ورقمها في ا 2

278 ،568 ،598 ،726 ،788 ،812 ،899 ،1041 ،1044 ،1120( 
دار : ، بيروت1محمد أمين الضنّاوي، ط: ضبطه, مج2، مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد: الجاوي، محمد عمر 3

 4/238, تفسير القرآن العظيم: ابن كثير :ينظر/  2/444, م1997 ,الكتب العلمية
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 ،يتذكر كل عبد مقبل على اهللا متفكراً في آثار قدرتـه والثمار ليتبصر ووجل أنبت تلك الزروع 

  ".1تذكيراً لهمولجميع 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 ،بعُدو

ـ و ،2)أنبتنا(العامل و فمن أعربها مفعوالً ألجله ،)تبصرة(تبعاً الختالف المعنى اإلعرابي لـ  وه

 ُمِنـع  كـذلك و ،4النيسـابوري و 3منع الوقف على الموضع المذكور كالسجاوندي ،رأي األكثرين

أجاز الوقف على رأس  6نصبها بفعل مضمرَمن و ،5)أنبتنا(من مفعول  ن أعربها حاالًَمالوقف ل

صـب  حسـن إن نُ  ": بقوله) بهيج(الً حكم الوقف على مفصِّهذا ما أشار إليه األشموني و ،اآلية

علـى أنهـا    وليس بوقف إن نصب علـى الحـال أ  وتبصرة بفعل مضمر أي فعلنا ذلك تبصرة 

الوقف عنـد   في حين نجد ،ا األنباري والداني فلم يذكرا على هاتين اآليتين أّي وقفأم"  7مفعول

نَّ في هذا إشارة لمنع الوقف على رأس اآلية أ ويبدو ،)منيب(: على قوله 9األنصاريو 8النحاس

  .بما قبلهما) ذكرىوتبصرة (لتعلق 

الوصل على الموضع  عالمة السبب الذي حال دون ظهور بعض الشيء لعلَّ ما سبق يوضح لنا

أي نصـبها  ) تبصـرة (أنهما جّوزتا الوجه اإلعرابي اآلخر لـ وفيبد ،)طدع،طدت(عند المذكور 

فيعلموا " " 10ندل على القدرةوفعلنا ذلك لنبّصر ": يكون التقديرو بطريق االستئناف بفعل مضمر

                                                 
  7/667, حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي: القوجوي، محمد بن مصطفى 1
ابن  / 5/72, فتح القدير :الشوكاني / 2/591, تفسير النسفي: النسفي/  26/176, روح المعاني: األلوسي: ينظر 2

 2/384, في غريب إعراب القرآنالبيان : األنباري
 414، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 3
 6/172, رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 4
 2/127, الرحمنامالء ما مّن به : العكبري: ينظر 5
 5/43, معاني القرآن وإعرابه: ، أبواسحقإبراهيمالزجاج،  6
 264، صواالبتدا منار الهدى في بيان الوقف: األشموني 7
 493، صالقطع واالئتناف: النحاس 8
 81، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء :األنصاري 9

 5/43, معاني القرآن وإعرابه: إبراهيمالزجاج،  10
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 )المفعولية المطلقة( نصبها على المصدرية وأ ،" 1يفعل ما يريدوأنه قادر على أن ُيحيي الموتى 

  .الموضع رأس آية عدا عن كون ،2رنا تبصرة وذكرىذكّورنا بفعل مقدر من لفظهما أي بّص

شـدة ارتبـاط اآليتـين    ل؛ أما الباحثة فتميل إلى الرأي الذي يمنع الوقف على الموضع المذكور

على أكمل صـورة   ال يتم فهم المعنىفكالهما محتاج إلى اآلخر و ،لفظياً كان أم معنوياً ببعضهما

  .ربطهوبدون وصل الكالم 

  ما قبلهودفعاً للفصل بين التعليل -19

َوهللاُّ َأْخـَرَجُكم مِّـن ُبُطـونِ  {: تعـالى كقولـه   ،يكثر هذا النوع في أواخر اآليات و

َْيئًا َوَجعََل َلكُُم اْلسَّْمَع َواألَْبصَاَر  ُأمَّهَاِتُكْم الَ َتْعَلمُوَن ش

  3}78{َعلَُّكْم َتشُْكُرونَ لَ  ال األَْفِئَدةَ وَ 

 ،أنه أخرج عباده من بطون أمهاتهم أطفاالً ال علم لهم بشيءيخبرنا اهللا عز وجل في هذه اآليات 

ليحصلوا بها العلم الذي كان مسلوباً عنهم عند إخراجهم مـن  ؛ الفؤادوالبصر وجعل لهم السمع و

فوا رِلكي يْص؛ القيام بحقوقهوعبادته و ويعملوا بموجب ذلك العلم من شكر الُمنِعم ،بطون أمهاتهم

رفون مقدار ما أنعـم اهللا بـه علـيهم    عفعند ذلك ي ،نعم فيما خلقت لهكل أداة من هذه الوكل آلة 

  .4عبادةالويعبدونه حقَّ  ،حقَّ الشكر شكرونهفي

كر ها بـالتف وكي يصرف؛ البصروكالسمع  شتّى مٍَعِنعباده بِ نلحظ مما سبق أن اهللا عز وجل أغَدقَ

عند الطبعات ) األفئدةو(: لذلك كان الوصل إجبارياً على قوله؛ عليها رهكْثمَّ شُالتَّدبر في ملكوته و

في التعلق كـالم   ووه "ما قبله ب) لعل( لتعلق حرف الترجي؛ )طدع،طدت،2طق،1طق(األربع 

ألجل  وأ ،هشكرورجاء أن ياألفئدة واألبصار وخلق السمع : أي بمعنى كي فيكون التقدير"  5كي

                                                 
  4/221, إعراب القرآن: أحمد بن محمد، النحاس 1
   2/127, امالء ما مّن به الرحمن: العكبري: ينظر 2
، 31اآليات رقم ( وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة  ) /372(موضع الدراسة ورقمها في المعجم/  النحل 3

91 ،221 ،225 ،243 ،301 ،326 ،434 ،466 ،495 ،971(  
 183-3/182, فتح القدير: محمد بن علي، الشوكاني 4
 99، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 5
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بيان لمـا  وهي تعليل وكيف هذا و ,يقبح فصل الجملة التعليلية عما قبلهالذا ؛ مهَعأن يشكروا له ِن

لما أدرك السامع العلة التي من أجلهـا  ؛ لم يصل كالمهو) األفئدة(وقف القارئ على  وسبقها؟ فل

 ،أخرى غير الشكر النعم وجدت لعلٍةيظن أن تلك وال بل قد ُيشكل عليه المعنى  ،خلقت تلك النعم

   . تفادياً لكل هذا تعيَّن الوصلو

: في بيان حكـم الوقـف علـى قولـه     ،عّرج على آراء علماء الوقفأن تُ-هنا–َحْسُب الباحثةو 

أمـا   ،1)لعـل (حرف التعليل لتعلق ؛ النيسابوري والسجاوندي ليس بوقف عند وإذ ه ،)األفئدةو(

 3األشـموني و 2عند األنصاريحين نلمح تمام الوقف في  ،األنباري فلم يذكرا هنا وقفاًو النحاس

؛ منع الوقف على الموضع المـذكور لعّل في هذا إشارة لو ،)تشكرون(على نهاية اآلية  4الدانيو

  .لم يتم عليه الكالمألن 

  ما قبلهودفعاً للفصل بين التوكيد -20

نـُتْم أَ } 75{ ال َتْعُبـُدونَ َقاَل َأَفـَرَأْيُتم مَّـا ُآنـُتْم  {: قال تعالى

  5}77{لِّي ِإالَّ َربَّ اْلَعاَلِمينَ وَفِإنَُّهْم َعدُ } 76{َوآَباُؤُآُم اْألَْقَدُمونَ 

حيث يأمرهم بتـرك   ،قومهوالمتأمل في هذه اآليات يلمح حواراً بين سيدنا إبراهيم عليه السالم 

ـ  والتوجه لعبادة اهللا عز وجل ،عبادة األصنام تم أّي شـيء  مخاطباً إّياهم أنظرتم فأبصرتم فعلم

فـي  و ،)أنـتم (فرجع وأكَّد عبادتهم لألصنام بالضمير المنفصل  )آباؤكم األقدمونوأنتم (تعبدونه 

ثـمَّ   ،أن عبادتها ضالل قديم قدم أجـدادهم وعبادتها وتوبيخ يتضمن بطالن آلهتهم والكالم إنكار 

                                                 
 4/286, رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري/  259، صاالبتداءوالوقف : لسجاونديا: ينظر 1
 52، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء :األنصاري 2
 160، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا :األشموني 3
 355ص، المكتفى في الوقف واالبتدا :الداني 4
اآليات رقم ( وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة  ) /541(موضع الدراسة  رقمها في المعجمو/ الشعراء 5

1119(  
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ـ ولدينـه   أي أنَّ عبادتها ضارة) ليوفإنهم عد(: علَّل لهم سبب بطالن عبادتهم بقوله ديـن   وه

  . 1مهلكة لنفس إبراهيم فليست إال عدواً له ،التوحيد

مـا ذاك إال  و) 2طـق ،1طق(عند ) ما كنتم تعبدون(: أما فيما يخص الوقف فقد ُمنع على قوله

فلم تشـيرا لعالمـة   ) طدع،طدت(أما  ،)أنتم( هوو )تعبدون(الضمير في  وتفادياً لفصل توكيد وا

  .يه الخطأألنه لم ُيسمع ف وأ ،ما لكون الموضع رأس آيةفرب ،الوصل على هذا الموضع

 التعريج على آراء علماء الوقف في حكـم الوقـف علـى رأس اآليـة     بيد أنه ال يفوت الباحثة

ألن أنتم توكيـد  ؛ والنيسابوري السجاونديو األشمونيو النحاس ليس بوقف عند وهف ،)تعبدون(

علَّ لو ،)األقدمونآباؤكم و(: قولهلوقف عنده على فا 3أما األنصاري ،2)تعبدون(في  الضمير ووا

وكان وقف  ،فلم يذكرا هنا وقفاً 4الدانيوأما األنباري , )تعبدون(في هذا إشارة لمنع الوقف على 

أيضاً أنَّ في هذا إشارة لمنـع الوقـف    وويبد ،)إال رب العالمين (: عند األخير على قوله 5التمام

  .لفظياًواآليات ببعضها البعض معنوياً  لشدة تعلق؛ على الموضع المذكور

هي عدم فصل التوكيد و أعاله للعلّة المذكورة ،عدم الفصل بين الجملتين-هنا-األولى في الحكمو

ال يجوز الفصل بين متعلقـات الجملـة   و ،فاآليتان متعلقتان ببعضهما البعض لفظياً ،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، ع واالئتنافالقط: النحاس/ 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
  أي الوقف التام الذي يتم الكالم عنده 5
 176، صنهاية القول المفيد في علم التجويد: محمد مكي نصر: ينظر 6
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  1الوصل لتعجيل التنزيه-21

سُْبَحاَنُه َبـل لَّـُه َمـا ِفـي  ال اً َلدَوَقاُلوْا اتَّخََذ هللاُّ وَ  {: قال تعالى 

  2 }116{السََّماَواتِ َواألَْرِض ُآلٌّ لَُّه َقاِنُتونَ 

وافتراءاتهم بما نسبوه إليـه مـن    ،نعز وجل نفسه من كذب المشركيفي هذه اآليات ينزِّه اهللا  

الذي يعرفه تعالى ال  نَّكأ ،مع التعجب مما ينافيه ،التنزيهالتي تفيد ) سبحانه(بكلمة " ،اتخاذ الولد

فـإن قائـل ذلـك ال     ،ينبغي أن يصدر عنه مثل هذا القول الذي يشعر بأن له تعالى جنساً يماثله

أي تنزيهـاً لـه أن    ،اً فيه الظنونظانّوفيه المزاعم  إنما يكون زاعماًويكون على علم باهللا تعالى 

فإنه ال جنس له فيكون له ولـد   ،ون باهللا غير الحقيكون له ولد كما زعم هؤالء الجاهلون الظانّ

والولـد   ،وهؤالء القائلون داخلون تحت ملكه ،األرضومالك لما في السموات  وبل ه"  ،" 3منه

  ."4د إال من جنس الوالدال يكون الولو ،من جنسهم ال من جنسه

أي  ،)ولـداً (: على قوله اإلجباري لرصد عالمة الوصل )1طق(الذي دفع  والذكر السابق هلعلَّ 

أمـا   ،خطورتـه ومـا ذاك إال لعظـم مـا قـالوه     و ،تبرئته عما قـالوه وه تعالى هلتعجيل تنزي

جـواز  وستئناف فلعلّه على اعتبار اال ،)ولداً(فلم يشرن لعالمة الوصل على ) طدع،طدت،2طق(

ـ  ،مفعول مطلق لفعل محذوف أي سبحته تسـبيحاً  "فهي )سبحانه(: االبتداء بقوله ذف الفعـل  فُح

ديب إلهي بالتنزيه فيما يـذكر  وفي الكلمة تأ ،ُأقيم مقامهوعول وُأضيف المصدر إلى الضمير المف

علَّهنَّ أيضاً ذهـْبنَّ  ول ،فال حرج إن ابتدأ بها القارئ ،" 5تقدسوفيه ما ال يليق بساحة قدسه تعالى 

) سـبحانه (ألنَّ االبتداء بـ؛ )ولداً(حيث ألزم القارئ الوقف على  ،إلى ما ذهب إليه ابن الجزري

  .6يوهم أنه من قولهم

                                                 
  1/370, رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري / 134، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 1
, 419اآليات رقم ( وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة ) / 20( موضع الدراسةورقمها في المعجم / البقرة  2

716(  
 1/436, تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار :محمد عبده، 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 (آراؤهم في حكم الوقف على أما علماء الوقف فقد اختلفت  لـيس بوقـف عنـد     وفه

ولكن يوصـل بقـولهم رداً لـه     ،)سبحانه( :إن جاز االبتداء بقولهو" اوندي السجالنيسابوري و

بـين  ولعلَّ كالمه هذا يوحي بأنه متردِّد بين الوصل لتعجيل تنزيهه تعالى و ،" 1تعجيالً للتنزيهو

لكنه في نهاية المطاف رجَّح الوصل علـى   ،من مقول المشركين) سبحانه(الوقف لئال يوهم أنَّ 

: فـي اللغـة  ) سبحانه( معنىو: جعفر وقال أب ،تم: قال نافع" : أما النحاس فقد قال معلقاً ،الوقف

الـداني  وأما األنباري  ،" 2)سبحانه(فكذلك صلح الوقف على  ،تنزيهاً له مما نسبه إليه المشركون

في هذا إشارة  وفيبد،)واألرض(ن الوقف عند األخير على كاوفلم يذكروا هنا وقفاً  3األنصاريو

بيَد أنَّ الوقف يصلح عند األشموني  ،لتعجيل التنزيه) ولداً(لمنع الوقف على ما قبله ال سّيما على 

أي تنزيهاً له عما نسبه إليه المشركون فلـذلك  ) صالح(سبحانه " : إذ يقول) سبحانه(: على قوله

وليس بخاٍف عليك أن في هذا داللة واضحة على منع الوقف على  ،" 4صلح الوقف على سبحانه

  .تبرئته من مزاعمهموتعالى لتسريع تنزيهه ؛ الموضع المذكور

 وال لفظية أ تأديبية من ناحية معنوية وه ،)ولداً(الوقف على  وصفوة القول في هذا أن الوصل أو

ع الوقف على الموضـع  نَْممن  أما ،للكلمة الوصل ال يغيران المعنى اإلعرابيوفالوقف  ،إعرابية

 ففي كالم العامة  ،أكاذيبهمولمشركين من افتراءات ا تبرئتهو من باب تنزيهه تعالىفكان المذكور 

 وحاشاك أ(: ألتبعها بقوله ،حبيبٍ لهوقال أحدهم كالماً مذموماً إلى نوع ما أمام صديق أ ولمثالً 

فكيف بمقام اهللا عز وجل الذي ال  ،ا كان هذا في كالم العامة أنفسهمفإذ ،ما شابه ذلك وأ) حاشاه

  .الوصل سّيان ومن ناحية لفظية فالوقف أما  ،ولهذا كله ُمنع الوقف ،يعلوه مقام

لتعجيل التكـذيب  ؛ أيضاً منعُي كما ُيمنع لتعجيل التنزيه التنويه أنَّ الوقف -هنا–لعلَّ من المفيد و

 َوَلـَد هللاَُّ  }151{ِإْفِكِهْم َلَيُقوُلـونَ َأَال ِإنَُّهم مِّْن (: تمثَّل ذلك بقوله تعالىيو

  5}152{َلَكاِذُبونَ  َوِإنَُّهمْ 

                                                 
  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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فبيَّن  ،نسبوا له األوالدوإذ افترى أولئك المنافقون على اهللا عز وجل  ،هذه اآلية مشابه لسابقتهاو

عنـد  ) اهللا(لذا منع الوقف على لفـظ الجاللـة   ؛ )إنهم لكاذبونو(: لنا اهللا عز وجل كذبهم بقوله

عليـه  أما َمن لم يمنـع الوقـف    ،1افتراءاتهموكذب المشركين  في بيان لتعجيلل؛ )2طق 1طق(

  .من مقولهم وحكاية عنهم أ )إنهم لكاذبونو(: فِلَدفع توهم أنَّ قوله ،)طدت طدع(كـ

  المجرور بما قبلهودفعاً لفصل تعلق الجار -22

بـدل   ووهذا التَّعلق إما أن يكون في موضع صفة أ ،بما بعده ويتعلق بما قبله أالمجرور والجار 

صـرف  ل؛ الحـال  والبدل أ وتحت باب الصفة أ ولم تدرج الباحثة هذا المحظور ،الخ...حال وأ

اإلعراب تبعاً البعض يغفل هذا الجانب ال سّيما محله من  فلعلَّ ،قد كثر تعلقه بما قبلهو النظر إليه

 {: يزداد األمر وضوحاً إذا ما وضعنا بين يديك قوله تعالىو ،يتبعهولتعلقه بما يسبقه من كالم أ

هللاََّ َواْلَيْوَم وِلَمن َآاَن َيْرجُ   ال َحسََنةٌ َوٌة َلَقْد َآاَن َلُكْم ِفيِهْم ُأسْ 

  2}6{اْلَغِنيُّ اْلَحِميدُ واْآلخَِر َوَمن َيَتَولَّ َفِإنَّ هللاََّ هُ 

فـي  كـان لـه    ،يخاف عذاب اآلخرةواهللا ويرج أنَّ َمن كان ،يخبرنا اهللا عز وجل في هذه اآلية

؛ 3عبـادتهم لألصـنام  و نة في التبرؤ من الكفاراألولياء قدوة حسوَمن معه من األنبياء وإبراهيم 

: تعـالى  بما قبله فقوله) لمن( المجرورولتعلق الجار ؛ )طدع( عند) حسنة(ُمنع الوقف على  لذلك

ـ وبدل من ضمير الخطاب "  )اهللاولمن كان يرج( أمـا   ،" 4لكـم بـدل بعـض مـن كـل      وه

 ،السبب الذي حال دون ذلك ال أعلمو ،فلم يمنَْعَن الوقف على هذا الموضع) 2طق،1طق،طدت(

من باب أنه ال ُيشكل من أّول وهلة على غير فلعلّه   ،ال سّيما قبح االبتداء بالبدل دون المبدل منه

  .لم ُيسمع فيه الخطأ كغيره من المواضع األخرى وأ ،العارف

                                                 
  5/567, رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري: ينظر/  363، صاالبتداءوالوقف : لسجاونديا 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, رآنالجامع ألحكام الق: القرطبي 3
 6/305, در المصونال: السمين الحلبي: ينظر/  279ص, منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 4
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 وفه ،بةتكاد تكون متقار) حسنة(نَّ آراءهم في حكم الوقف على إ: أما علماء الوقف فيمكننا القول

    : بقولـه ) لمـن (المجرور وهي تعلق الجار وللعلة المذكورة أعاله ؛ 1ليس بوقف عند األشموني

فلم يـذكروا   7والداني 6النحاسو 5األنباريو 4األنصاريو 3النيسابوريو 2السجاوندي أما ،)لكم( 

ء فإنما يـدل  إن دلَّ هذا على شيو ،)اليوم اآلخرو(: على قوله كان الوقف عندهمو, وقفاً -هنا–

  .لشدة تعلقهما ببعضهما البعضو ،دون البدل منه )لمن( الوقف على البدل َمنِْعهمو على كراهتهم

فقد يضيع المعنى إذا ما وقـف   ،أما الباحثة فتذهب مذهب َمن منع الوقف على الموضع المذكور

إذا  بقى السؤال قائماًوي ،بل إن المعنى يبقى ناقصاً ،)لمن(ابتدأ بالمبدل منه و) حسنة(القارئ على 

بحاجـة   فاآلية اتِّباعه؟ وجزاؤه وما ه وفما ه )اليوم اآلخرواهللا ولمن كان يرج (: ما ابتدأ بقوله

ـ و) لمـن ( المجروروالجار التمام ال يكون إال بوصل و ،مفيداً معنًى منُحهايو اإلى ما يكمله  وه

إليـه  والمبتدأ  ولكريم لَْحظُ المعنى فهفالضابط في القرآن ا ،المبدل منه ووه )لكم( البدل بمتبوعه

ضـمير الخطـاب   ُألبهَِم  ،وقف و )لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة(: وكذلك من قرأ قوله ،المنتهى

أنَّ هذه األسوة إنمـا   "يوضح لنا  الذي ،تمييزه إال بالوصلوإدراكه  ال يستطيع وفه ،على السامع

لذا  ،" 8اآلخرةومع في الخير من اهللا في الدنيا يط وأ ،يخاف عقاب اآلخرةوتكون لمن يخاف اهللا 

  .لفهم المقصود من اآلية في أوضح صورة؛ يتعيَّن على القارئ الوصل ال الوقف

   ما قبلهو) كال(دفعاً للفصل بين حرف الجواب -23

ما و ،تشعب آرائهم حول حكم الوقف عليهاولما بدا لي من اختالف العلماء ؛ سأفصل القول فيهاو

  ).كال(ختالف إال الختالفهم في المعنى الذي ترمي إليه هذا اال

                                                 
 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 :ياألنصار 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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 ،إنما شُدِّدت الُمها لتقوية المعنـى و ،ال النافيةوهي أداة مركبة من كاف التشبيه ) كال(فـ ،بعدو

البصريين بمعنـى الـردع    أكثروالزجاج والمبرد والخليل وفهي عند سيبويه  ،ولها معانٍ كثيرة

 ،االبتداء بما بعـدها وحتى إنهم يجيزون أبداً الوقف عليها  ،إال ذلكال معنى لها عندهم  ،الزَّجرو

وهي بمعنـى   ،للكفار الوعيدولتهديد نزلت تحت باب ا) كال( ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه ألنَّلعلَّهم و

هي حرف جواب بمنزلـة  في حين  ، وبمعنى أال االستفتاحية عند أبي حاتم ،عند الكسائي) حقّاً(

إي : معنـاه و ،1}َآـالَّ َواْلَقَمـرِ  {وحملوا عليه ،الفراءوضر بن شميل نعم عند النَّوإي 

  .2القمرو

فالناظر في مؤلفات علماء الوقف يـرى   ،أْن نبين حكم الوقف عليها ،يكنا بعد الذي أسلفنا إليهّم

 تفقد جاء ،في القرآن الكريم لوقف عليهاوحكم ا) كال(النحويين اهتموا بالكالم على وأنَّ العلماء 

 الثاني وسئل جعفر بن محمد عنفي ثالثة وثالثين موضعاً في خمس عشرة سورة في النصف  "

 ،" 3للكفـار  اًلم تقع في النصف األول منه فقال ألنَّ معناها الوعيد فلم تنزل إالَّ بمكة إيعاد َمكالَّ ِل

كي بـن أبـي   مو ،والسجاوندي ،األشموني ،الذين جعلوها نصيباً من حديثهم العلماء من أولئكو

حكم الوقـف  وفي كل قسم ) كال(مبيناً معنى  ،إلى أربعة أقسامالذي قسَّم حكم الوقف عليها  طالب

  : موجز هذه األقسام هوو ،4االبتداء بها على ضوء معناهاو ،عليها

 ،اإلنكـار لـه  والرد لما قبلها و على معنى الردع) كال(على فيه ن الوقف ُسْحما َي: القسم األول

االبتداء بها يجوز و ،االختياروالوقف عليها في هذه المواضع هو ،نى ليس األمر كذلكفتكون بمع

وذلك في أحـد عشـر    ،)أال االستفتاحية( وأ ،لجعلها تأكيداً للكالم الذي بعدها )حقّاً(على معنى 

} 78{نـَد الـرَّْحَمِن َعْهـداً ع...{: قولـه تعـالى   ،مريم موضعان في ،موضعاً

 ،6}82{...َآالَّ سََيْكُفُرون} 81{َلُهْم ِعّزاً  ...{: لهوقو ،5}79{ ...َآالَّ 

                                                 
 32: المدثر 1
  208- 1/207, مغني اللبيب عن كتب األعاريب: عبد اهللا جمال الدينابن هشام،  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(معجم موضع الدراسة رقمها في ال 6
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َآـالَّ ِإنََّهـا  َصـاِلحًا ِفيَمـا َتَرْآـتُ ...{: قولـه  ،المـؤمنين  موضع فـي و

ه ،في سـبأ  موضعو }100{...َآِلَمة هللاَُّ وشُـَرَآاء َآـالَّ َبـْل ُهـ ...{: قول

ه ،في المعارج موضعانو ،1}27{... َآـالَّ ِإنََّهـا } 14{ُثمَّ ُينجِيهِ ...{: قول

 َآـالَّ ِإنَّـا} 38{نَّـَة َنِعـيمٍ َأن ُيـْدَخَل جَ  ...{: وقولـه  ،2}15{َلَظى

َآالَّ ِإنَّـُه } 15{َيْطَمُع َأْن َأِزيدَ  {: قوله ،في المدثر موضعانو ،3}39{...

َرةً  ...{: وقوله ،4}16{َآاَن ِآلَياِتَنا َعِنيداً  } 52{ُيْؤَتى ُصُحفًا مَُّنشـَّ

ــالَّ  ــل َآ ــعو ،5}53{... َب ــين موض ــي المطفف ــاِطيُر  ...{ف ــاَل َأَس َق

َفَيُقـوُل َربِّـي  ...{في الفجر موضعو }14{... َبْل َآالَّ } 13{اْألَوَِّلينَ 

َيْحسَـُب َأنَّ َماَلـُه  {: في الهمزةموضع و }17{...بل  َآالَّ } 16{َأَهاَننِ 

  }4{...َآالَّ } 3{ْخَلَدهُ أَ 

 بما بعدهاوبل توصل بما قبلها  ،ال االبتداء بهاو) كال(على  فيه فن الوقُسْحما ال َي: القسم الثاني

 }5{ُثمَّ َآالَّ سَـَيْعَلُمونَ  {: األول في سورة النبأ في قوله ،نفي موضعي وهو ،للعطف

  }4{ُثمَّ َآالَّ سَْوَف َتْعَلُمونَ { التكاثر  والثاني في

ألنهـا  ؛ بتداء بها بل توصل بما قبلهاال يجوز االو) كال(على فيه ما ُيحسن الوقف : القسم الثالث

: في قوله ،ن من سورة الشعراءفي موضعي وهي ،في حّيز القولوالزجر وجاءت بمعنى الردع 

نَّا إ...{: وقوله }15{...اَل َآالَّ قَ } 14{َفَأَخاُف َأن َيْقُتُلونِ  ...{

  }62{...ِإنَّ َمِعيَ َربِّي  َقاَل َآالَّ } 61{َلُمْدَرُآونَ 

 ،علماء اللغـة وعند القراء  ُيحسن االبتداء بهاو) كال(على فيه ما ال ُيحسن الوقف : خيرالقسم األ

أال ال تفعـل   وأ ،إي حقاً ما أقـول : يكون التقديرو )ال( وأ )أال االستفتاحية( وأ) حقاً(معنى على 

                                                 
 )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
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 ...{: في قولـه  في المدثر نموضعي ،وينحصر هذا القسم في ثمانية عشر موضعاً ،1...كذا

َال َيخَـاُفوَن  ...{: قولـه و }32{َآـالَّ َواْلَقَمـرِ } 31{ْآَرى ِلْلَبشَرِ ذِ 

َأْيَن  ...{: في قوله ،القيامةفي ثالثة و ،}54{َآالَّ ِإنَُّه َتْذِآَرةٌ } 53{اْآلخَِرةَ 

} 19{َعَلْيَنـا َبَياَنـهُ  ...{: وقوله  }11{َآـالَّ َال َوَزرَ } 10{اْلَمَفرُّ 

} 25{ُيْفَعَل ِبَها َفاِقَرةٌ  ...{: وقوله }20{َعاجَِلةَ َآالَّ َبْل ُتحِبُّوَن الْ 

ِفيـِه  ...{: في النبـأ فـي قولـه    موضعو }26{َآالَّ ِإَذا َبَلَغْت التََّراِقيَ 

َفَأنـَت  {: في عبس فـي قولـه   نموضعيو ،}4{َآالَّ سََيْعَلُمونَ } 3{ُمخَْتِلُفونَ 

ُثـمَّ ِإَذا شَـاء  {: قولـه و }11{َآالَّ ِإنََّها َتـْذِآَرةٌ } 10{َعْنُه َتَلهَّى

{  :في قوله في االنفطار موضعو }23{َآالَّ َلمَّا َيْقِض َما َأَمَرهُ } 22{َأنشََرهُ 

  }9{..َآالَّ َبل} 8{مَّا شَاء َرآََّبكَ ..

َآالَّ } 6{َيُقوُم النَّاُس ِلَربِّ اْلَعاَلِمينَ  ...{: في قوله ،في المطففين ثالثةو

ــهو }7{...ِإنَّ  ـــُبونَ  ...{: قولـ ـــاُنوا َيْكِس ـــا َآ ـــالَّ } 14{مَّ َآ

ــمْ  ــهو }15{...ِإنَُّه ــ ...{: قول ــِه ُتَك ــُتم ِب ــالَّ } 17{ذُِّبونَ ُآن َآ

َآـالَّ ِإَذا } 20{ُحّبـًا َجّمـاً ...{: في الفجر في قولـه  موضعو }18{...ِإنَّ 

الَّ َآـ} 5{َما َلْم َيْعَلمْ ...{: في قوله ،العلقثالثة في و}21{...ُدآَّتِ اْألَْرض

 }15{...نَتـهِ َآالَّ َلِئن لَّْم يَ } 14{َأنَّ هللاََّ َيَرىب{: قولهو }6{...نَّ إِ 

فـي   نموضعيو 2}19{... ُتِطْعُه َآالَّ الَ } 18{سََنْدُع الزََّباِنَيةَ  {: قولهو

: قولـه و }3{َآالَّ سَْوَف َتْعَلُمـونَ } 2{ُزْرُتُم اْلَمَقاِبرَ ...{ :قوله, التكاثر

  }5{...َتْعَلُمونَ وَآالَّ لَ } 4{سَْوَف َتْعَلُمونَ ...{

مواضـع الوقـف    معجـم أنَّ جديٌر بالذكر  ومما هو ،)كال(أقسام أحكام الوقف على  كانتتلك 

كلهـا   ،3فقـط  في ثمانية مواضـع ) كال(على ما قبل  فيه نع الوقفُم ،موضع الدراسة الوصلو

                                                 
  316-4/314, البرهان في علوم القرآن: الزركشي: ينظر 1
 )1124(رقمها في المعجم موضع الدراسة  2
 السابقة) كال(تمَّ اإلشارة إلى هذه المواضع الثمانية في هوامش أقسام حكم الوقف على  3
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ِنـي الَّـِذيَن ُقـْل َأُرو {: وتمثَّل بقولـه تعـالى   ،باستثناء موضع واحد ،رؤوس آي

أضف إلى  ،1}27{هللاَُّ اْلَعِزيُز اْلَحِكـيمُ وَأْلَحْقُتم ِبِه شَُرَآاء َآالَّ َبْل هُ 

فـي المعجـم موضـع    ) كـال (لتي ُمنع فيها الوقف على ما قبل ا الثمانية أنَّ ُجلَّ المواضعذلك 

باسـتثناء   ،عند مكي القيسـي ) كال(وردت في القسم األول من أقسام حكم الوقف على  ،الدراسة

هذا يعني أنَّ الوقف ُمنع على ما قبلها لـردع المشـركين   و ،موضع واحد ورد في القسم األخير

) كـال (الوقف على ما قبـل  لم تمنعا  )طدع،طدت(لعلَّ من الواجب أن ُأشير إلى أنَّ و ،زجرهمو

خـريين  الطبعتـين األ إنما ُمنع فقط عند و ،ى هذه المواضع الثمانية بشكل خاصوعل ،بشكل عام

عندهما ) كال(الذي حال دون رصد عالمة الوصل على ما قبل  ال أدري السببو ،)2طق،1طق(

  ).حقاً( وبمعنى أال االستفتاحية أ) كال(فلعلّهما أخذتا برأي َمن جعل 

 ال شُـَرَآاءُقْل َأُروِني الَِّذيَن َأْلَحْقُتم ِبـِه  {: إذا رجعنا إلى قوله تعالىو

يخاطـب   نرى أنَّ اهللا عـز وجـل    ,  }27{ اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ هللاَُّ   وَآالَّ َبْل هُ 

الذي ليس كمثلـه شـيء فـي    هللا  شركاء يقول لهم أروني هذه اآللهة التي جعلتموهاوالمشركين 

 لهم عن زعـم  ردعوزجر وهي حرف  )كال(وينفي مزاعمهم بحرف الجواب  ،استحقاق العبادة

الواحد األحد الذي ال شريك  وال شريك بل هوله نظير  ليس بأنَّ ،بعد إبطال مزاعمهمالمشاركة 

تقّدس عما يقولون علواً وأقواله تعالى والحكيم في أفعاله والعزة الذي قد قهر بها كل شيء وذ ،له

جاءت علـى معنـى الـردع    ) كال(ألنَّ ؛ )2طق(عند ) شركاء(لذلك منع الوقف على و ،2كبيراً

إنكار ما ألحقوه باهللا عز وجـل مـن   وافتراءات المشركين  ما قبلها من رّدو ُعأي رد ،3الزَّجرو

بـل  (: بقوله تعالى ،مستأنفاً مبيناً علة هذا الرّد) كال(ثمَّ يأتي الكالم بعد  ،صفة الشراكة باأللوهية

  . باأللوهية والغلبة المنفرد  وفالمعنى ليس األمر كما َزعْمتُُموه  بل ه ،.)..هو

) كال(لعلّهن بذلك جّوزن أن تكون و) كال(الوقف على ما قبل  فلم يمنَعَن) طدع،طدت،1طق(أما 

ربمـا جـّوزن   و ،وبذا تتحقق اُأللوهية هللا جلَّ شـأنه  ،اهللا العزيز الحكيموأي حقاً ه) حقاً(بمعنى 

                                                 
 )641( موضع الدراسة ورقمها في المعجم/ سبأ  1
 4/326, فتح القدير :الشوكاني / 3/546, تفسير القرآن العظيم: ابن كثير :ينظر 2
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عند  األرجحو ،)كال(على كال الوجهين يجوز االبتداء بـو ،االستفتاحية) أال( وهوالمعنى اآلخر 

ال سّيما أنّهـا   ،أهل اللغةواختيار أغلب العلماء  وهو ،لردع ألنه الغالب فيهاحملها على ا الباحثة

عتقـادهم الفاسـد أن لـه    او ،لعظم أكاذيبهم على اهللا عز وجل؛ جاءت لتهديد الكافرين ووعيدهم

  .شركاء تستحق العبادة

 حدٍّ كبير فـي  نجدهم قد اتَّفقوا إلى ،)شركاء(إذا عرَّجنا على آراء العلماء في حكم الوقف على و

عـن  و": معلقاًهذا ما وّضحه 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 

 ،" 1ال لـي شـريك  و ،ال تقدرون على ذلكوكال ال ترونني : على مذهب الخليل ألن المعنى وه

: قوله على, األشمونيو 5الدانيو 4النيسابوريو 3السجاونديو 2األنصاريكذلك كان الوقف عند و

ألن  الخليـل وعند أبي حـاتم  ) تام(  شركاء كال" : ما نصه حيث قال األخير ،)كالشركاء ... (

تبين وان بجواب فلما أفحموا عن اإلتي ،ال تقدرون على ذلكوال تروني والمعنى كال ال شريك لي 

أما األنبـاري فلـم    ،" 6اهللا العزيز الحكيمورهم عن كفرهم فقال كال ثم استأنف بل هَجعجزهم َز

  .يذكر هنا وقفاً

فََمـن أخـذها علـى     ،)كال(في بقية تلك المواضع التي ُمنع فيها الوقف على ما قبل  الحال كذاو

أي تأكيداً لما بعدها )ً حقا(ذها على معنى َمن أخو ،ما قبلهاالزَّجر منع الوقف على والّردع معنى 

وذج موقس على هذا الن ،واالبتداء بها ف على ما قبلهاأجاز الوق ،االستفتاحية) أال(على معنى  وأ

  .نظائره

  : ما بعدهو) بلى(دفعاً للفصل بين حرف الجواب -24

فال تقـع   ،منفي ال تقع إال بعد كالمأنها : بمعنى ،حرف جواب أصلي األلف تختص بالنفي) بلى(

أمـا   ،7نقضـه ووهي تفيد إبطال النفي قبلهـا   ،بعد كالم مثبت إال في النذر اليسير من األساليب

                                                 
 420، صالقطع واالئتناف: النحاس 1
 70، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء :األنصاري 2
 349، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 3
 5/495, رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : 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
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بل التي لإلضراب زيدت الياء في آخرها عالمة لتأنيث األداة  ") بلى(الكوفيون فرؤوا أنَّ أصل 

كتب بالياء ألنها للتأنيـث  ليحسن الوقف عليها يعنون بالياء األلف وإنما سموها ياًء ألنها تمال وت

كألف حبلى وقال البصريون بلى حرف بسيط وتحقيق المذهبين في غيـر هـذا وهـي للنفـي     

  ".1المتقدم

وهي على  ،ن وعشرين موضعاً في ست عشرة سورةاثني القرآن الكريم في في )بلى(قد وردت و

  :  2ثالثة أقسام

ألنها جواب لما قبلها غيـر  ؛ ة الوقف عليهاما يختار فيه كثير من القراء وأهل اللغ: القسم األول

  .3وذلك في عشرة مواضع ،أجاز بعضهم االبتداء بهاو ،متعلق بما بعدها

وذلك فـي سـبعة   , لفظّياً بما قبلهاولتعلق ما بعدها بها ؛ ما ال يجوز الوقف عليها: القسم الثاني

  .4مواضع

بمـا  وألنَّ ما بعدها متصل بها ؛ لمنعما اختلفوا في جواز الوقف عليها واألحسن ا: القسم األخير

  . 5هي خمسة مواضعو ،قبلها

ما على  وأ )بلى(غير أنه ال يفوتني أن ُأنّبه إلى أّن الطبعات موضع الدراسة لم تمنع الوقف على 

لم تمنع الوقف ) طدت(ذلك أنَّ  إلىأضف  ،6وواحد منها وقف تعانق ،إال في ثالثة مواضع ،قبلها

ِإْذ َتُقـوُل ِلْلُمـْؤِمِنيَن َأَلـن  {: تعـالى قوله ع هذه المواض منو ،على أيٍّ منها

ــِة  ــَن اْلَمآلِئَك ــِة آالَفٍ مِّ ــم ِبَثالََث ــدَُّآْم َربُُّك ــيُكْم َأن ُيِم َيْكِف

                                                 
 22، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 1
 374- 1/373, علوم القرآن البرهان في: الزركشي 2
) / 28: (النحل) / 172: (األعراف) / 125(، )76-75: (آل عمران) / 112- 111(، )81- 80: (سورة البقرة: ينظر 3

  )15-14: (االنشقاق) / 33: (األحقاف) / 50: (غافر) / 81: (يس
 )4: (القيامة) / 7: (التغابن) / 33: (األحقاف) / 59: (الزمر) / 3: (سبأ) / 38: (النحل) / 30: (األنعام: ينظر 4
 )9: (الملك) / 14: (الحديد) / 80: (الزخرف) / 71: (الزمر) / 260: (البقرة: ينظر 5
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ِإن َتْصبُِروْا َوَتتَُّقوْا َوَيْأُتوُآم مِّن َفْوِرِهْم  ال َبَلى} 124{ُمنَزِلينَ 

  1}125{ِة آالفٍ مَِّن اْلَمآلِئَكِة ُمسَوِِّمينَ َهـَذا ُيْمِدْدُآْم َربُُّكم ِبخَْمسَ 

 كثيراً من القـراء ونجد أنَّ أهل اللغة  ،)بلى(الوقف على السابقة في حكم قسام األ إلى إذا رجعنا 

ألنها جواب لما قبلها غيـر متعلقـة بمـا    ؛ 2كالنحاس في هذه اآلية) بلى(يختارون الوقف على 

فكان سبباً في عـدم بـروز عالمـة الوصـل      ،ى هذا الرأيذهبتا إل) طدع،طدت(لعلَّ و ،بعدها

 ،َوصلها بما بعدها فمنهم َمن أوجب ،ذا االختيار واجبهذا ال يعني أنَّ ه َبيد أنَّ ،اإلجباري عليها

مشـروطاً   اعلى اعتبار أنَّ ما بعده) بلى(منعتا الوقف على إذ  ،)2طق،1طق(عند وما يبدهذا و

 وإن تصـبروا علـى لقـاء العـد    : تقدير الكالمو ،التقوىولصبر فاإلمداد مشروط با ،بما قبلها

  .تحقق اإلمداديتتقوا ربكم باالجتناب لمعاصيه ومضض الجهاد و

صلى إذ أنكر  ،اإلنكارأفاد ) ألن يكفيكم(: في قولهاالستفهام  حسبك في هذا المقام أن تعرف أنَّو

إنما جـيء بلـن   و ،ثة آالف من المالئكةأن ال يكفيهم اإلمداد بثال " على المؤمنين سلمواهللا عليه 

 ،شوكته كاآليسين مـن النصـر  وكثرة عدوهم وضعفهم ولتأكيد النفي لإلشعار بأنهم كانوا لقلتهم 

جـاءت   كما ترى فهي ،"3إيجاب لما بعد لن بمعنى بلى يكفيكم اإلمداد بهم فأوجب الكفاية) بلى(و

بلـى  : تقدير الكالمونقضه وإلبطاله  ؛ترن بالنفيفهي تستخدم جواباً الستفهام مق ،تحقيقاً لما قبلها

مرهـون  فاإلمـداد   ،اتَّقَيتم ربَّ العـالمين و وإن صبرتم على لقاء العد ،يكفيكم اإلمداد بالمالئكة

 ،)2طق،1طق( عند) بلى(نع الوقف على كان هذا دافعاً قوياً لمو ،4التقوىوالصبر هي وبشروط 

جملـة  ...) إن تصـبروا (فلعلّه على اعتبار أن جملـة   ،عليها فلم تمنعا الوقف) طدع،طدت(أما 

لعـدم  ؛ فال حرج فـي ذلـك  قف عليها وفََمن  ،ما قبلهاوال تعلق لفظي بينها  ،5شرطية استئنافية

ـ  ،ضرورّياً في فهم المقصودوإن صحَّ ذلك فهما أغفلتا جانباً مهماً و ،تعلقهما لفظّياً التعلـق   ووه

فال جدال  ،مخالفة نبّيهومن معصية اهللا  تقواهموهون بصبرهم فاإلمداد مر ،اآليتين المعنوي بين

                                                 
  )91( موضع الدراسة ورقمها في المعجم/ آل عمران 1
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 وقف إْنو ،ولكنها متصلة بها معنى ،في أنَّ الجملة الشرطية منقطعة عما قبلها لفظّياًعند الباحثة 

 ،قيد ليستحق عليـه ذلـك اإلمـداد   وأ لظنَّ السامع أن اإلمداد يأتي دون شرط) بلى(على  القارئ

  .ال يصبرون على مالقاة أعدائهومعاصيه هم ال يجتنبون ولقوم مالئكته حاشا هللا أْن ُيمدَّ و

ليس بوقـف   فالموضع المذكور ،)بلى(في حكم الوقف على  فقد تباينت آراؤهم أما علماء الوقف

بلـى  " : معلقاً أما األشموني فقال ،" 1التحاد المقول مع ما بعده" ؛ السجاونديوالنيسابوري  عند

ما بعد بلى في صلته فال يفصل وفي السابق الذي دخلت عليه ألف االستفهام ما بعدها جواب للنو

 ،كـافٍ  عليهارأى أنَّ الوقف ف 4الدانيأما  ،عليها نافع بتمام الوقف عن 3النحاسونقل  ،" 2بينهما

  .هنا وقفاًاألنباري لم يذكر  في حين

يكـن   إن لمو ،ا مشروطاً بما قبلهاألّن ما بعده؛ )بلى(َمن َمنَع الوقف على  فتتَّفق معأما الباحثة 

وكذلك  ،لسامع عن أّي لبس في فهم المقصودفمن باب أولى دفُع  ا ،متعلقاً بها من جهة اإلعراب

وهذا  ،لشدة تعلق ما بعد بلى بما قبلها معنوياً؛ كالداني) بلى(ال أتَّفق مع َمن وقف وقفاً كافياً على 

فما بعد  ،إشكالوس أْبف عليها وقفاً كافياً دون لَالموضع ليس كبعض المواضع األخرى التي يوق

كافيـاً أم   وألنَّ السَّامع ال ُيدرك نوع الوقف َأُهو ،الذي تمثَّل باإلمدادوشرطٌ لقبول ما قبلها ) بلى(

  .ويتوهم معنًى آخر غير المقصود ،جائزاً

  )ما قبلهاوالجملة التفسيرية (الُمفَسَّرودفعاً للفصل بين المفسِّر -25

  : ما قالوه باآلتي إجماليمكننا و ،الجملةّدث النحاة كثيراً في أمر هذه تح

مجردة من حرف : تأتي على ثالثة أقسامو ،االكاشفة لحقيقة ما تليه الجملة هي: التفسيرية الجملة

 ،إن لم تُقدَّر الباء قبلهـا ) أن( حرف التفسيرمقرونة ب وأ ،)أي(حرف التفسيرومقرونة ب ،التفسير

                                                 
 2/246, رغائب الفرقانوائب القرآن تفسير غر: النيسابوري: ينظر/  161، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 1
 69، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 2
 133، صالقطع واالئتناف: النحاس 3
 207ص، المكتفى في الوقف واالبتدا: الداني 4
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ـ  تفصيالً لكل مجمل بما في ذلك أن يكون المجمل  أتتأخرى هي كل جملة وبعبارة  فيـه   اًلفظ

  .1...)أوصى،أمر،نادى،أوحى(كـ ،معنى القول

 ِإْذ َأْوَحْيَنا ِإَلـى ُأمِّـكَ َمـا{ : تعالى هلقو أخذناوضوحاً إذا ما  يزداد األمرو

ي اْلـَيمِّ َأِن اْقِذِفيِه ِفي التَّاُبوتِ َفاْقِذِفيـِه ِفـ} 38{ ال ُيوَحى

لَُّه َوَأْلَقْيُت َعَلْيكَ ولِّي َوَعدُ وَفْلُيْلِقِه اْلَيمُّ ِبالسَّاحِِل َيْأُخْذُه َعدُ 

  2}39{َمَحبًَّة مِّنِّي َوِلُتْصَنَع َعَلى َعْيِني

فرعون بذبح كل غالم يولـد مـن   إذ َأمر  ،هذه اآليات تحكي لنا قصة سيدنا موسى عليه السالم 

فأوحى اهللا عز وجـل ألم   ،خراب ملكه على يد غالم منهمور له أن هالكه لما ذك؛ سرائيلبني إ

 ،3تطرحه فـي نهـر النيـل   وثمَّ تلقيه  ،في صندوق -عليه السالم-أن تضع ابنها موسى ،موسى

إعطاء فكرة مجملـة عـن اآليـة    وما أردته هو ،في هذه القصةأن نتوسع  وليس من موضوعنا

  .هاالوقف في وليتضَّح لك أهمية الوصل أ

أن (: من قولـه  )أْن(ألنَّ ؛ )2طق،1طق(عند ) ما يوحى(فقد ُمنع الوقف على رأس اآلية  ،بعُدو

: يكون التقـدير و ،4معنى القولب ألّن الوحي؛ )ما يوحى(: مفسرة لقولهال هي) اقذفيه في التابوت

لفصل بين  ،ولم يصل الكالم بما بعده ،)يوحىما (وقف القارئ على  وفل ،في اليم قال لها اقذفيه

بيد أنَّ هناك َمن جـّوز أن   ،تفسير لما قبلها) أن اقذفيه(أنَّ السامع ولََما أدرك  ،المفسَّروالمفسِّر 

أّيـاً  و ،)ما يـوحى (: قوله من, 5)ما(بدل من ال على نصبمحلها حينئٍذ الو ،مصدرية) أن(تكون 

لما لهمـا  ؛ بان القارئ الوصلوالبدل يوج ،معنوياً إن كان تعلقهوفالوجهان التفسير  ،يكن من أمر

  .من أهمية في فهم المقصود
                                                 

أصوات المحيط في : األنطاكي: ينظر/  62-2/61, مغني اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هشام، عبد اهللا جمال الدين 1

  371- 3/365, العربية ونحوها وصرفها
، 327اآليات رقم ( وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة  ) /440( موضع الدراسة ورقمها في المعجم/ طه 2

432 ،926،639 ،964(  
  13-3/12, التسهيل لعلوم التنزيل: محمد بن أحمد، ابن جّزي 3
  2/59, تفسير النسفي: سفيالن: ينظر/ 2/536, الكشاف: الزمخشري 4
, البيان في غريب إعراب القرآن: ابن األنباري: ينظر/  2/67, مشكل إعراب القرآن: القيسي، مكي بن أبي طالب 5

2/142  
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إما لكون الموضـع رأس   ،)ما يوحى(فلم ترصدا عالمة الوقف الممنوع على ) طدع،طدت(أما 

فال رابط لفظيٍ بينها  ،إن كانت تفسيريةواستئنافية ) أن اقذفيه في التابوت(لكون جملة  إماو ،آية

موضع في ) أن اقذفيه(جّوزتا أن يكون المصدر المؤول من  لعلّهما أيضاًو ،ما يسبقها من كالمو

  .1 )أن اقذفيهوه(رفع على تأويل 

 ليس بوقف عنـد  وفه ،)ما يوحى(لعلَّ من الواجب أن أذكر آراء العلماء في حكم الوقف على و

 أن اقذفيه تفسير مـا "  للعلة المذكورة أعاله وهي أنَّ جملة؛ األشمونيو السجاونديوالنيسابوري 

إال أنَّ األشموني جّوز أيضاً أن تكـون أن مصـدرية    ،" 2 المفسَّرويوحى فال يفصل بين المفسِّر 

نقـل  و ،الداني فلم يـذكرا هنـا وقفـاً   وأما األنباري  ،)ما يوحى( محلها نصب بدل من ما فيو

 الموضع نفسـه الـذي أشـار إليـه     وهو ،)له وعد(على قوله الوقف تمام عن نافع أن  3النحاس

  . بالوقف عليه 4صارياألن

فـي   ،إيهـام واألجدر دفُع القارئ عن أي لبس أواألولى ألنَّ ؛ ترى ضرورة الوصلثة فأما الباح

تفسير لما أوحـاه اهللا  ) أن اقذفيه(: فقوله تعالى ،إليه من معانٍ ووما تصبآيات القرآن الكريم فهم 

  .فمن باب أولى عدم الفصل بينهما ،عز وجل ألم موسى

  صاحبهاولفصل بين الحال دفعاً ل-26

 َقْد َآاَنْت آَياِتي ُتْتَلى َعَلْيُكْم َفُكنُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكمْ  {: قال تعالى

  5}67{ُمسَْتْكِبِريَن ِبِه سَاِمرًا َتْهُجُرونَ } 66{ ال َتنِكُصونَ 

                                                 
، 1، طفؤاد مخيمروفهمي حسن : تحقيق ,مج4, الفريد في إعراب القرآن المجيد: ، حسين بن أبي العز الهمذانيمخيمر 1

  2/64, ما مّن به الرحمنإمالء : يالعكبر :ينظر/  3/436, م1991, دار الثقافة: قطر
 / 279، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي: ينظر/  177، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 2

  4/543, رغائب الفرقانوتفسير غرائب القرآن : النيسابوري
  325، صالقطع واالئتناف: النحاس 3
  56، صلتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء المقصد: األنصاري 4
اآليات رقم ( وينظر لمزيد من األمثلة المعجم موضع الدراسة  / )490( موضع الدراسةورقمها في المعجم / المؤمنون 5

37 ،88 ،100 ،105 ،106 ،109 ،164 ،172 ،447 ،468 ،609(  
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نـد  ُيعرضون عن سماع آيات اهللا عز وجل ع المتكبرين الذين أولئك الكفارحال  لنا اآلياتبّين تُ

  .1طعنوا فيهاوال بل إنهم إذا سمعوها كذبوها  ،تالوتها عليهم

تباينت آراؤهـم فـي    إذ ،العلماء نظروجهات  فقد كان محور اختالف في أما فيما يخص الوقف

علـى  ) بـه (عودة الضمير في و ،لتبعاً الختالفهم في صاحب الحا) تنكصون(الوقف على  حكم

  : أقوال

الحال تابعة لصاحبها فال يفصـل  و ،2من الضمير في تنكصون الًحا )مستكبرين(فمنهم من جعَل 

منهم و ،)2طق،1طق(عند  )تنكصون(: على قوله منع الوقف من أسباب هذا سبٌب لعلَّو ،بينهما

 ،)تنكصـون ( على رأس اآلية على هذا فالوقف جائزو ،من جعلها حاالً من الضمير في تهجرون

عدم اإلشارة لعالمـة منـع   من اإلعراب فكان سبباً في  ذهبتا إلى هذا الوجه) طدع،طدت(ولعلَّ 

  .عدا عن كون الموضع رأس آية ،الوقف عليها

  : 3على أقوال أجملها باآلتي ،فقد أسهبوا الحديث عنه ،)به(اختالفهم في عودة الضميرأما و 

 ،6)5أبي حـاتم (ـك )مستكبرين( وقف على ،4إلى البيت الحرام يرجع )به(ن جعل الضمير في َم

وإلى هـذا ذهـب   " ،يفتخرون بذلكوه التُأنهم ُوواستكبارهم به أنهم أحق به من غيرهم يكون و

ألنهم كانوا يسمرون حـول البيـت    8من جعله من صلة سامراًل كذا الحالو ،"7جمهور المفسرين

) به سـامراً تهجـرون  "(يبتدئ القارئ بـ ثمَّ ،الشعر إليهوبنسبة السحر  الطعن فيهوبذكر القرآن 

 ،" 9والقرآن في وقـت سـمركم   ،بالبيت العتيق تهجرون النبي صلى اهللا عليه وسلم: معنى على

                                                 
  3/259, تفسير القرآن العظيم: رابن كثي/  4/425, تفسير أبي السعود: أبوالسعود :ينظر 1
    2/139, تفسير النسفي: النسفي 2
  192، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا :األشموني 3
  2/239, معاني القرآن: الفراء 4
, األعالم: الزركلي /ماء باللغة والشعر المقرئ النحوحاتم السجستاني من كبار العلوأب، سهل بن محمد بن عثمان هو 5

3/143  
  192، صفي بيان الوقف واالبتدا منار الهدى: األشموني: ينظر/  352، صالقطع واالئتناف: النحاس 6
الجامع ألحكام : القرطبي/  18/49, المعاني روح: األلوسي: ينظر/  3/490, فتح القدير :محمد بن علي، الشوكاني 7

  12/136, القرآن
  2/187, البيان في غريب إعراب القرآن: ابن األنباري 8
 414، صوجل إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز: األنباري 9
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ـ و )2طـق ،1طق(عند  من أسباب منع الوقف على الموضع المذكور لعلَّ هذا أيضاً سبٌبو ن َم

وقف  ،القرآنالطعن بحديثهم في وأي يجعلون سمرهم  يرجع إلى القرآن) به(  جعل الضمير في

استكبارهم به أنهـم إذا سـمعوه   و ،الكريم بالقرآن أي )به مستكبرين(يبتدئ ثم ) تنكصون( على

عنـد   ،لمنع الوقف على الموضع المذكور في عدم اإلشارةآخر  ولعلّه سبٌب ،طعنوا فيهوكذبوه 

  ).طدع،طدت(

  

  

  2عنـد الـداني  و )مستكبرين به (على  1نصاريالوقف عند األالتنويه بأن  -هنا–لعل من المفيدو

 ،فقد فصَّل حكـم الوقـف   6أما األشموني ،)مستكبرين(على  5األنباريو 4السجاونديو 3سوالنحا

  .ألنَّ ما بعده حال؛ )تنكصون(فقد منع الوقف على  7أما النيسابوري ،تماماً كما بّيناه سابقاً

ـ و ،جمهور المفسرينوأهل التأويل أما الباحثة فتذهب مذهب  عـدم الفصـل بـين الحـال      وه

الذي يعود على أولئك المتكبرين على آيـات اهللا   ،)تنكصون(حبها الضمير في وصا) مستكبرين(

يقولـون  وألنهم كانوا يفتخرون بالحرم ؛ إضافة إلى عودة الضمير على البيت الحرام ،عز وجل

  .8نحن أهل حرم اهللا فال نخاف

  ما قبلهاو الصيرورةوالم العاقبة أدفعاً للفصل بين -27

َوَقاَل ُموسَى َربََّنـا ِإنَّـكَ آَتْيـَت ِفْرَعـْوَن  { :تعالى هلفي قويتضح هذا و

َربََّنا ِلُيِضلُّوْا َعن  الالدُّْنَيا َوَمألُه ِزيَنًة َوَأْمَواالً ِفي اْلَحَياِة 

                                                 
  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 وجلوقف واالبتداء في كتاب اهللا إيضاح ال: 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
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الَ  وِبِهْم َف ى ُقُل ُْدْد َعَل َواِلِهْم َواش ى َأْم سْ َعَل ا اْطِم َِبيِلكَ َربََّن س

  1}88{ األَِليمَ  ُيْؤِمُنوْا َحتَّى َيَرُوْا اْلَعَذابَ 

ـ  ،زينتهاوتبّين لنا اآلية ما آتاه اهللا عز وجل لفرعون وملئه من متاع الدنيا  يعلـم أنهـم ال    ووه

بـوا قبـول الحـق    َأوا لم يؤمنوا فلّم ،وما هذا إال استدراجاً لهم ،يؤمنون بما أرسل موسى إليهم

 -عليه السالم-عليهم موسى دعا ،تكبراًوكفرهم معاندين جاحدين ظلماً واستمروا على ضاللهم و

  .2ويطبع على قلوبهم ،بأن يهلك أموالهم

الم ألنَّ ؛ )طـدع ، 2طـق ،1طـق ( عند) الحياة الدنيا(: على قولهأما فيما يخص الوقف فقد ُمنع 

قول الخليـل  وهو -أصح ما قيل فيهاو ،لف في هذه الالماختُ" وقد  ،3متعلقة بقوله آتيت) ليضلوا(

ى الضالل صار كأنه أعطاهم ا كان عاقبة أمرهم إلأي لّم...الصيرورةوبة أنها الم العاق-سيبويهو

 ،هي الم أجـل : قيلو ،يتكبرواويبطروا وهم لكي يضلوا أي أعطيت ،هي الم كي: قيلو ،ليضلوا

أعطيـتهم  : زعم قوم أن المعنىو ،أي أعطيتهم ألجل إعراضهم عنك فلم يخافوا أن تعرض عنهم

   4}ُيَبيُِّن هللاُّ َلُكْم َأن َتِضلُّوْا  {: كما قال عز وجل )ال(فحذفت  ،ذلك لئال يضلوا

) ال(إال أن العرب ال تحـذف   ،ظاهر هذا الجواب حسن: 5قال النحاس ،ألن ال تضلوا: المعنىو

الـالم  : وقيل  ،}َأن َتِضلُّوْا { : بقوله عز وجل فمّوه صاحب هذا الجواب؛ )أن(إال مع 

اْطِمـْس َعَلـى َأْمـَواِلِهْم {: ألن بعـده ؛ سـبيلك بالضالل عـن   ابتلهم أي ،6للدعاء

  ."7 }َواشُْددْ 

 وللـدعاء أ  وسواء كانت للتعليل أ ،عهاانوأعلى اختالف  سبق أنَّ الالم تتعلق بما قبلها تلحظ مما

الوقف دونها ُيذهب المقصـود  و ،الصيرورةومع ترجيح جمهور المفسرين كونها للعاقبة  ،لغيرها

                                                 
  )352اآليات رقم ( مثلة المعجم موضع الدراسة وينظر لمزيد من األ / )273(موضع الدراسة ورقمها في المعجم/ يونس 1
 2/444, تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: ينظر 2
 2/266, إعراب القرآن: النحاس/ 11/172, روح المعاني: األلوسي: ينظر 3
 176: سورة النساء 4
 2/266, إعراب القرآن: النحاس :ينظر 5
 1/494, مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد: محمد الجاوي: ينظر/ أي دعا عليهم بلفظ األمر  6
 2/266, إعراب القرآن: النحاس/  4/374, الجامع ألحكام القرآن: القرطبي، محمد بن أحمد 7
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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  (ربما العتبارهـا جملـة    وأ ،األخرى أنه ال ُيشكل على العامة كغيره من المواضع باب

-هنـا –األولى في الحكم و ،أي فعلت ذلك ليضلوا ،تقدير محذوف جملة استئنافية على) ليضلوا

  .فاألولى عدم تعلّقه بمضمر اًفما دام الظاهر موجود ،الوصل ال الوقف

ـ إذ  ،ء في حكم الوقف على الموضع المذكورعلماال ال يفوتنك في هذا المقام أن تعرف آراءو  وه

) ربنـا (و ،آتيـت : بقوله) ليضلوا( "ق علُّلتَ؛ السجاونديواألشموني  النيسابوري ليس بوقف عند

هنا وقفاً  اوفلم يذكر 4األنصاريو 3الدانيو  2أما األنباري ،" 1تكرار األول لإللحاح في التضرع

 ،الموضع الذي رأى نافع بتمام الوقف عليـه  ووه ،)عن سبيلك(: قوله على معندهكان الوقف و

إشارة لمنع الوقـف  ) عن سبيلك(قفهم على ليس بخاٍف عليك أنَّ وو ،5كما أشار إلى ذلك النحاس

ثمَّ ": ليس دليلي على ذلك سوى قول الفراءو ،)الدنيا(على ما قبله من آيات ال سّيما الوقف على 

  ". 6)ربنا اطمس على أموالهم(: موسى بالدعاء عليهم فقال استأنف

  المنادىودفعاً للفصل بين جملة النداء -28

ُمزَّمِّلُ الْ َيا َأيَُّها  {: قال تعالى
} 2{ُقـِم اللَّْيـَل ِإالَّ َقِلـيالً } 1{ ال 

ِزْد َعَلْيـِه َوَرتِّـِل اْلُقـْرآَن وأَ } 3{انُقْص ِمْنـُه َقِلـيالً وِنْصَفُه أَ 

  1}5{ِإنَّا سَُنْلِقي َعَلْيكَ َقْوالً َثِقيالً  }4{َتْرِتيالً 

                                                 
: النيسابوري / 133، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني: ينظر/ 233، صاالبتداءوالوقف : السجاوندي 1

  3/602, الفرقانرغائب وتفسير غرائب القرآن 
  368، صوجل إيضاح 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  ها في المعجمورقم/ المزمل 1

  )1148، 1101، 990، 689رقم 
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ـ  ،)يا( ابتدأ اهللا عز وجل اآليات بخطاب النبي صلى اهللا عليه وسلم بحرف النداء أن " ويأمره بـ

قراءة القـرآن  وبالصالة  " 1ينهض إلى القيام لربه عز وجلوالتغطي في الليل وهومل يترك التَّز

  .الكريم

قـم  (ألنَّ جملة ؛ )طدع 2طق،1طق(عند ) يا أّيها المزمل( فقد ُمنع الوقف على رأس اآلية ،بعدو

فلـم  ) طدت(أما  ،جوابهول بين النداء ال ُيحتمل الفصو ،2في موضع جواب النداء) الليل إال قليال

  .فلكون الموضع رأس آية ،تشر لعالمة الوصل

ه نجـد  ،علماء الوقف في حكم الوقف على الموضع المـذكور  إذا وقفنا وقفة قصيرة على آراءو

 ،7الـداني و 6األنصاريو 5األشمونيو 4الوقف عند نافع في حين كان ،3ممنوعاً عند النيسابوري

ولعلَّ في هذا  ،)قوالً ثقيالً(: قولهكان الوقف عنده على ف 8نباريأما األ ،)عليهزد وأ(: على قوله

 ،التصال مقصود النـداء ؛ )يا أّيها المزمل(ال سّيما  ،منع الوقف على ما يسبقها من آياتإشارة ل

  .وقفاًعلى هذه اآليات  فلم يذكر السجاونديأما 

ـ  ،قبل اإلتيان بجوابه) المزمل( ىمنع الوقف على المناد وه ،صفوة القول فيما سبقو ابتـدأ   وفل

موجهـة لمنـادى    طلبيـة  أنَّ الجملة اسـتئنافية  السامع توهمربما لف ,..).قم الليل(: القارئ بقوله

تزمل مال ذاك وهيدرك أنَّ المقصود بالنداء  بوصل اآلية بما يسبقهاو ،هذا جليُّ الفسادو, مجهول

  . به رثّالمتدوبغطائه في وقت الليل 

  

  

                                                 
  4/463, تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 1
  13/105, صرفهوالجدول في إعراب القرآن : صافيمحمود  :ينظر 2
  6/376, قانرغائب الفروتفسير غرائب القرآن : النيسابوري 3
   550ص, القطع واالئتناف: النحاس 4
  290، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا: األشموني 5
  87، صالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء: األنصاري 6
  591ص، المكتفى في الوقف واالبتدا: الداني 7
  512ص، وجل إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز: األنباري 8
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  نتائج البحث                  

  

  الدراسة اإلحصائية-            

  

  خاتمة الدراسة-               

  

       التوصيات-               
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  الدراسة اإلحصائية  

يم الوصل اإلجباريين في القرآن الكـر ولقد قمت بتوفيق من اهللا تعالى باستقراء عالمات الوقف 

) ال( الوصل اإلجباريو) مـ) (الالزم( التي تمثَّلت بالوقف اإلجباريو ،في أربع طبعات مختلفة

كعالمـة مـن    أردفت وقف التعانقمما تجدر اإلشارة إليه أنَّ الباحثة و ،)(∴ ∴ووقف التعانق 

  .على الموضع اآلخر ممنوعوألن الوقف على أحد موضعيه واجب ؛ الوصل اإلجباريينوالوقف 

موضـع  -أنَّ هناك وقوفاً اتفقت عليها جميع الطبعات  االستقراء وجدتُفبعد  ،ّياً يكن من أمرأو

ـ  ،قوفاً انفردت بها طبعة دون غيرهاوو ،ووقوفاً اختلف فيها بين تلك الطبعات -الدراسة اً ووقوف

ـ ف ،أنها ممنوعةبوانفردت بها طبعة أخرى  ،واجبةانفردت بها طبعة بأنها   -مالمتأمل في المعج

  ,  الطبعـات األربـع   في مواضع عالمات الوقف بـين  ملحوظاً الفاًاختحظ يل ،-موضع الدراسة

مع العلم أنهما صدرتا من مطبعٍة واحدة وهي مطبعة ) 2طق( و) 1طق(فهناك اختالف مثالً بين 

اتين أنَّ ه لعلّك تلحظ أيضاًو ،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

ولعلَّ السبب في هذا الحيز الكبيـر مـن عالمـات     ،)طدت طدع(وجودهما المتمّيز دون  ترىو

ا مفأكثر عالمات الوقف عنـده  ،نية الوقف على رؤوس اآليلم تلتزما بُسأنهما  ،عندهما الوقف

بعـض إشـارات   ) طـدع (إن كان لـو ،ذلك )طدت طدع(في حين لم تلتزم  ى رؤوس اآليعل

ـ و ،دون الوقف اإلجباري على رؤوس اآلي الوصل اإلجباريعالمات   وربما ما دعاها لذلك ه

بحيث يؤدي الوقف عليها إلى فساد في المعنى أكثر من رؤوس  شدة ارتباط رأس اآلية بما بعدها
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فلعّل هذا سبٌب  ،على رأس اآلية البتة وصل وأ م تشر ألي عالمة وقففل )طدت( أما ،آيٍ أخرى

  .للنسبة الضئيلة لعالمات الوقف عندهما كاٍف

عند الطبعات األربـع  ) ال( رياإلشارة إلى أنَّ مجموع عالمات الوصل اإلجبا -هنا-ال يفوتنيو

) الـالزم ( اإلجباري عالمات الوقف احتلتفي حين  ،موضعاًأربعين وواحد وخمسمئة وألفاً   بلغ

  .موضعاً عشريَنأما وقف التعانق فقد احتلَّ  ،موضعاًثمانين وسبعةً ) مـ(

مجموع عالمات الوصل اإلجباري ظهرت عند  ثلثيلعلَّ من الواجب أن أشير إلى أنَّ أكثر من و

مجمـوع  المـن   ن موضعاًخمسيو ما يقارب المئة) طدت طدع(احتلت  في حين ،)2طق 1طق(

 1طـق (بالمقارنة لتلك النسـبة عنـد   هي نسبة ضئيلة جداً و ،اإلجباري ات الوصلعالمالكلي 

  .اللتين كان لهما نصيب األسد فيها) 2طق

مـا يقـارب الثالثـين     )طدت طدع(فقد احتلت  ،التعانقو عالمات الوقف اإلجباريبالنسبة لأما 

) 2طـق  1طـق (ما أ ،ثمانية مواضع من عالمة التعانقو ،من عالمة الوقف اإلجباري موضعاً

لعـلَّ  و ،وخمسة عشر موضعاً من عالمة التعانق ،من الوقف اإلجباري موضعاً سبعينفقاربت ال

إليك الرسم و ,ضع هي مشتركة بين الطبعات األربعأنَّ بعض هذه الموامن الواجب أن أشير إلى 

  : البياني التالي الذي يوضح ذلك

  )طدت طدع(و)2طق1طق(عند ) ال(جبارينسبة مواضع الوصل اإل
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  الدراسة ةـخاتم

تعالى أن يجعله  وأسأله ،أحمد اهللا تعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه أن وفقني إلتمام هذا البحث

  : التوصياتووفي الختام هذه بعض النتائج  ،أن ينفع به طالب العلموخالصاً لوجهه الكريم 

لغاتهـا مـن    وإذا أردنا أن نقارن بين لهجات العرب أو, كتب القراءات هي خير معوان لنا .1

  .فهي سجل حافل للغات العرب ولهجاتها ،التطور وأوحيث النح

والتـي ال يسـتغني عـن     ،من موضوعات علم التجويد المهمة )وصلالوالوقف (موضوع  .2

 .اإللمام به أّي قارئ لكتاب اهللا تعالىودراسته 

  .فحيثما يتم الوقف يتعيَّن االبتداء ،االبتداء علمان متالزمانوالوقف  .3

قف فال يتم الو وعلم النحو ال سّيما علم القراءات ،العلوم الوصل صلة وثيقة بمختلفوللوقف  .4

 .مثالً على المضاف دون المضاف إليه

تبعاً لتعلق الكالم الموقوف عليه بما بعده فـي اللفـظ    ،ُيحدَّد نوع الوقف على الكلمة القرآنية .5

  .المعنىو

فلم نجد  ،الوصل على رؤوس اآليوفي وضع عالمات الوقف  التي درستاختلفت الطبعات  .6

أخذت بسنّية الوقف على بذلك  فلعلّها ،)طدت(عند على رأس اآلي البتة  وصلوأ أيَّ عالمة وقف

  .مطلقاً رؤوس اآلي
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في المقابل رصدت عالمـة  و ،عالمة وقف إجباري على رؤوس اآلي أيَّ) طدع(لم ترصد  .7

لشدة تعلقها بما بعدها بحيث يؤدي الفصل بين اآليتين ؛ الوصل اإلجباري عليها في مواضع قليلة

  .يوهم وصفاً ال يليق باهللا عز وجل كأن ،إلى فساد كبير في المعنى

 ،)∴ ∴(هكذا يتمثل في ثالث نقاطو رمزاً خاصاًاصطلح العلماء القّراء لعالمة وقف التعانق  .8

مـع   ،فلم نلمح هذا الرمز عندها ،)2طق(باستثناء  ،ظهر هذا الرمز عند الطبعات موضع الدراسةو

 ،عالمات الوقف المستخدمة في المصحف زرمورت في نهاية المصحف عند تعريفها بالعلم أنها أشا

كإشارة  ،بدالً منه) ج ال( وأ) ج ج(لكنها اكتفت بالرمز و،هي عالمة التعانق)∴ ∴(ثالث نقاط ال أنَّ

  .أحدهما دون اآلخر وأ ،بجواز الوقف على كال الموضعين

 سـّيما  ال ،طن معيَّنة في القرآن الكريمفي وضع عالمات الوقف على موا) 2طق 1طق(أسهبت . 9

  .على رؤوس اآلي

لكن هـذا االخـتالف ال    ،حكمهوإلى اختالف نوع الوقف  انؤدياإلعراب يواختالف التفسير . 10

  .إال فالويغير في المعنى األصلي لآلية 

 ،ة مـا ممنوعاً على قراءفقد يكون  ،للقراءات القرآنية دور كبير في تحديد نوع الوقف وحكمة. 11

  .وجائزاً على قراءة أخرى

  .الوقف القبيح هما فرعان للوصل اإلجباريوالوقف الحسن . 12

تمَّ وصله  ول ،الثاني ال يوهم فساداً في المعنى في أنَّ ،ف الوقف اإلجباري عن الوقف التاميختل. 13

  .و ُيشكله أما اإلجباري فيوهم المعنى ،بما بعده

  .يعدُّ السجاوندي أول من أطلق مصطلح الوقف الالزم. 14

تفسيره الـذي  و يعجب القارئ من اختالف عالمات الوقف عند كل طبعة فلكلٍ منهم مبررهال . 15

على أنَّ عالمات الوقف في القرآن الكريم هـي اجتهاديـة   هذا إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ و, يرى

  .َبحتة
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  اتـالتوصي                                      

الوقف (مؤلفات تُعنى بإظهار أهمية مراعاة وة القرآنية ببحوث الحاجة ماسة إلى إثراء المكتب -1

 ،ة عالمات الوقف في القرآن الكـريم هم َمن يجهلون أهميفكثير  ،أثناء التالوة القرآنية )الوصلو

 .ال يأخذون بها و

أن و ،)الوصـل والوقـف  (كل مهتم بتالوة كتاب اهللا تعالى أن يتعرف على موضوع حرٌي ب -2

  .ألنه ال يتحقق فهم كالم اهللا تعالى وإدراك معانيه إال بذلك؛ هده في تعلمهاجوه يصرف همَّ

ففي بعضها مواطن يـؤدي الوقـف    ،وقف على رؤوس اآلياالتِّفاق على وضع عالمات ال -3

  .فساٍد في المعنى عليها إلى

يـر  إغفال كث وذلك هلما حداني  و ،تدريس عالمات الوقف في القرآن الكريم كمادة مستقلة -4

ال بل إنَّ بعضهم ال يعلم ما توحيه رموز عالمات الوقف مـن   ،من الناس جوانب هذا الموضوع

 .دالالت

الوصل من أهميـة فـي   وفقت في تبيان ما للوقف أن أكون قد ُو وأرج ،إني في خاتمة هذا كلهو

اهللا عز فشفيعي في هذا التقصير أنَّ الكالم في كتاب  ،فإن كنت قد قصرت ،قراءة القرآن الكريم

 وأكبر مـن أن ُيحـد بـإدراك هـؤالء أ    وفه ،أديب وكاتب أ ووجل ال يمكن أن يحيط به عالم أ

أن يكتب لنا النفع العميم بهذا العمـل  وفأسأل اهللا تعالى أن يوفقني لخدمة كتابه الكريم  ،استيعابهم

نفسنا شرور أنا من أن يعيذوخاصته والذين هم أهله  تعالى من أهل القرآنوأن يجعلني سبحانه و

  .يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريموأن يختم لنا بالحسنى و نياتناومن سيئات أعمالنا و
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 آخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمينو                 

 

 

  فهرس األحاديث النّبوّية الشريفة                    

  الصفحة  الراوي  المصدر  الحديث
وال يمر بآية عذاب "

  "ف يتعوذإال وق

كتاب / سنن النسائي

  التطبيق

عوف بن مالك 

  األشجعي

8  

اقرأ القرآن على "

، فقال ميكائيُل "حرف

حتى َبلَغَ " اْستَزِْدُه ": 

سبعةَ أحُرف، كلّها 

  ..."كاف شاف

 /البخاريصحيح 

  كتاب الفضائل 

عبد الرحمن بن أبي 

  بكرة

22  

: فقلتُ). اقْرأ علّي"(

عليك وأأقرأ عليك 

إني " : قالُأنزل؟ ف

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

  "الخطيب أنت

كتاب / صحيح مسلم

  الجمعة

  28  عدي بن حاتم

يقال لقارئ القرآن " 

اقرأ وارق ورتل كما 

كتاب / سنن الترمذي

سنن وفضائل القرآن 

  كتاب الوتر\أبي داود

  40  عبد اهللا بن عمرو
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في  كنت ترتل

  ..." الدنيا

الترتيل معرفة "

تجويد والوقوف 

  "  الحروف

اإلتقان في / السيوطي

  علوم القرآن  

  40  علي بن أبي طالب

  

  
  الصفحة        الراوي  المصدر  الحديث

لقد عشنا برهة " 

من دهرنا، وإن 

نا ليؤتى اإليمان أحد

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

الحمد هللا رب 

ثم  ،العالمين

    ..."يقف

كتاب / سنن أبي داود

  )الحروف والقراءات(

  41  أم سلمة
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  فهرس األشعار
  

  الصفحة  البحر  الشاعر  البيت                            

  8  الكامل  عنترة بن عمرو  ........          فوقفْتُ فيها ناقتي فكأنَّها    

  8  الطويل  امرؤ القيس  ......  وقوفاً بها َصْحبي َعليَّ َمِطيَُّهْم  

  31  الطويل  جميل بثينة   .....أْن لَستُ الِقياً  ،عباَد اِهللا  ، أحقَّاً

  31  الكامل  ذؤيبوأب  .... والَعيُّوق َمقَْعد رابئ الضَُّرباء  ،فََوَرْدَن 

  32  الرجز  ابن عبد ربه  .........وبعد ذا تعاقُب الجزَءينِ      
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  المراجعوالمصادر 

  

  مالقرآن الكري-

  

المملكـة   ،1ط كالم الرحمن، النبع الريان في تجويد: الهيثم وأب ،محمد بحور آل مطر، محمد-

  .م1997, رمادي للنشر: العربية السعودية

   

  .م1984 ،مؤسسة سجل العرب ،2ط ،مج 7, الموسوعة القرآنية: إبراهيم ،األبياري-

  

ومعه التبيان في آداب حملـة   تدامنار الهدى في بيان الوقف واالب: أحمد بن محمد األشموني،-

  .م1983, دار المصحف: دمشق القرآن لإلمام النووي،

  

 ،روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والسـبع المثـاني   : شهاب الدين محمود ،األلوسي-

  .م1978 ،دار الفكر: بيروت ,مج10

  

 ،لوقف واالبتداءالمقصد لتلخيص ما في المرشد في ا: يحيى وأب ،زكريا بن محمد ،األنصاري-

  .م1985 ،دار المصحف: دمشق ،2ط

  

دار : بيـروت  ،3ط ،مـج 3, المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: محمد ،األنطاكي-

  .م1971, الشرق العربي
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طه عبد : تحقيق, مج2, البيان في غريب إعراب القرآن: عبد الرحمن بن محمد ،ابن األنباري-

  .م1980 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب: مصر ،امصطفى السق: مراجعة ،الحميد طه

  

 :تحقيـق  ،إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز وجل: بكروأب ،محمد بن القاسم ،األنباري-

  . 2007, دار الحديث: القاهرة ،م الطرهونيعبد الرحي

  .م1991, دار الفكر ،1ط ،مج5, ريصحيح البخا: محمد بن إسماعيل ،البخاري-

  

تفسـير  المسـمى  أسـرار التأويـل   وأنوار التنزيـل  : عبد اهللا بن عمر بن محمد ،ويبيضاال-

  .هـ1305, دار الفكر: بيروت ،البيضاوي

  

, جمعية الَمكنز اإلسالمي: القاهرة ،مج2, سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن َسْورة ،الترمذي-

   .هـ 1421

  

    المعـروف بكشـاف   ( ميةموسوعة اصـطالحات العلـوم اإلسـال   : 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 الضـباع  : قّدم 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, غاية النهاية في طبقات القراء-        
  م1980, دار الكتب العلمية: بيروت ،الطالبين منجد المقرئين ومرشد -          
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  .م1973, دار الكتاب العربي: بيروت ،2ط ،التسهيل لعلوم التنزيل: محمد بن أحمد ،ابن جّزي-

  

محمـد خليـل   : تحقيق ،االبتداء في كتاب اهللا عز وجلوالوقف : محمد بن سعدان ،جعفر وأب-

  .م2002, راثالتومركز جمعة الماجد للثقافة : دبي ،1ط ،الزروق

  

حاشية الجمل على الجاللين المسماة بالفتوحات اإللهيـة بتوضـيح تفسـير    : سليمان ،الجمل-

  .المكتبة اإلسالمية ,مج4 ،الجاللين للدقائق الخفية

  

دار الكتب : روتبي ،1ط ، مج8, زاد الميسر في علم التفسير: عبد الرحمن بن علي ،وزيالج-

  .1994, العلمية

  

حمـد  أ: تحقيـق  ,مج7 ،" تاج اللغة وصحاح العربية " لصحاحا: يل بن حمادماعإس ،الجوهري-

  .م1979, دار العلم للماليين: بيروت ،2ط ،عبد الغفور عطار

  

 ،4ط ،مطبعة االسـتقالل الكبـرى  : القاهرة ,مج3 ،التفسير الواضح: محمد محمود ،حجازي-

  .م1968

  .فدار المعار: مصر ،4ط, مج4 ،الوافي والنح: عباس ،حسن-

  

 ،األفعالوبهامشه منتخب كنز العمَّال 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 ،حّيان وأب-
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 ،تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيـل : عالء الدين علي بن محمد ،الخازن-

  .هـ1381, دار الفكر: بيروت, مج4

  

 ،4ط, عبد العال سالم مكرم: تحقيق ،الحجة في القراءات السبع: الحسين بن أحمد ،ابن خالويه-

  .م1981, دار الشروق: بيروت

  

 يوسف المرعشـلي،  :تحقيق ،المكتفى في الوقف واالبتدا: عمرو وأب ،عثمان بن سعيد الداني،-

  .م1987 ،مؤسسة الرسالة: بيروت ،2ط

  

جمعيـة المكنـز   : القـاهرة  ,مـج 2 ,سنن أبي داود: ن بن األشعث بن شدادسليما ،داود وأب -

  .هـ1421 ،اإلسالمي

  

دار ابـن  ويمامة ال: بيروت ،5ط, مج10 ،وبيانه إعراب القرآن الكريم: محيي الدين ،الدرويش-

  .م1996, كثير

  

 ،عبد الجليل عبده شـلبي : تحقيق ,مج5, معاني القرآن وإعرابه: اسحق وأب ،إبراهيم ،الزجاج-

  .م1997 ،دار الحديث: القاهرة ،2ط

  

فيصـل عيسـى   : مصر ،2ط ،مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم ،الّزرقاني-

  .هـ1362, بيالحل
  

ـ  :تحقيق ،مج4, البرهان في علوم القرآن: بدر الدين ،محمد بن عبد اهللا الزركشي،-  ومحمد أب

  .هـ1972, دار المعرفة: بيروت ،2ط ،الفضل ابراهيم

  

  .م1984, دار العلم للماليين: بيروت ،6ط ،مج 8, األعالم: خير الدين ،الزركلي-

  

المجلـس اإلعلـى    \ ط: القـاهرة  ،ة المتخصصةالموسوعة القرآني: محمود حمدي زقزوق،-

  .م2002, للشؤون اإلسالمية
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   الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويـل فـي   : القاسم وأب ،محمود بن عمر ،الزمخشري-

  .م1968, دار المعرفة: بيروت, مج4 ،وجوه التأويل

  

 ،2ط ،سعيد األفغـاني  :تحقيق ،حجة القراءات: زرعة وأب ،عبد الرحمن بن محمد ،ابن زنجلة-

  .م1979, مؤسسة الرسالة: بيروت

  

: عمـان  ،1ط ،محسن هاشم درويش :تحقيق ،الوقف واالبتداء: محمد بن طيفور ،السجاوندي-

  .م2001, دار المناهج

  

  .م2000 ،دار الشروق: عمان ،1ط ،أساليب التعبير األدبي: إبراهيم وآخرون ،السعافين-

  

العقل السليم إلى مزايا  إرشاد وتفسير أبي السعود أ: ن مصطفىمحمد بن محمد ب ،السعود وأب-

دار الكتـب  : بيـروت  ،1ط ،عبد اللطيف عبـد الـرحمن  : وضع حواشيه ,مج6 ،الكتاب الكريم

  .م1999 ،العلمية

  

 ية،الدار المصرية السـعود : القاهرة تبصرة المريد في علم التجويد،: صابر حسن سليمان، وأب-

  .م2004

  

, مج6 ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: العباس وأب ،بن محمد يوسف ،بيالسمين الحل-

  .م1993, دار الكتب العلمية: بيروت ،1ط ،آخرونوعلي محمد معوض : تحقيق

  

دار : بيـروت  ،1ط ،إميـل يعقـوب  : وضع حواشيه ,مج5 ،الكتاب: بن عثمان وعمر ،سيبويه-

  .م1999, الكتب العلمية

  

بالهـامش إعجـاز   و االتقان في علوم القرآن: بن أبي بكر ن عبد الرحمنجالل الدي ،السيوطي-

  .م1973 ،المكتبة الثقافية: بيروت ،القرآن

  .دار المعرفة: 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 علم التفسـير  "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 ،الحمصـي لينـة  : مراجعة ،مج13, صرفهوفي إعراب القرآن  الجدول: محمود ،صافي-

  .م1986 ،دار الرشيد: دمشق

  

ل: بھجت عبد الواحد ،صالح-  اب هللا المرت ان ،1ط ,مج12 ،اإلعراب المفصل لكت  ،ردار الفك: عم

  .م1993

  

 ،1ط ،بالمعنى فـي القـرآن الكـريم    الوقف واالبتداء وصلتهما: إبراهيم عبد الكريم ،صالح-

   .م2006, دار السالم: مصر

  

 ،دار صـادر : بيـروت  ،2ط ,مج20 ،الوافي بالوفَيات: بن إيبك خليل صالح الدين ،الصَّفدي-

  .م1962

  

مؤسسة األعلمـي  : بيروت ،2ط ,مج20 ،الميزان في تفسير القرآن: محمد حسين ،الطباطبائي-

  .م1973, للمطبوعات
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, دار المعرفة: بيروت ،3ط ،مج11, جامع البيان في تفسير القرآن: مد بن جريرمح ،الطبري-

  .م1978

  

  .دار الفكر ،محمد سعيد العريان :تحقيق ،مج6, العقد الفريد: أحمد بن محمد ،ابن عبد ربه-

  

مطبعـة  : مصـر  ،1ط ،مـج 12, تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار: محمد ،عبده-

  .ه1353 ،المنار

  

  .م1974, دار النهضة العربية: بيروت ،علم المعاني: عبد العزيز ،عتيق-

  

, بذيله االستيعاب في معرفة األصحابو اإلصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي ،العسقالني-

  .م1976, مكتبة الكليات األزهرية: القاهرة ،1ط ،طه محمد الزيتي: تحقيق ،مج7

  

  .م2003, دار الفرقان: ، عمان1ط ،مج2, في علم التجويد المرشد: زيدان محمود العقرباوي،-

             

ت فـي  ه الرحمن من وجوه اإلعراب والقـراءا ما مّن 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 السـالم    :يـق تحق ,مج6 ،معجم مقاييس اللغة: الحسينوأب ،أحمد بن فارس ،ابن فارس-

  .م1979, دار الفكر: القاهرة ،هارون
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دار : طهـران  ،2ط ،مج16, التفسير الكبير: محمد بن عمر بن حسين القرشي ،الرازيالفخر -

  .الكتب العلمية

  

 ،أحمد نجاتي ومحمد النجـار : تحقيق ،مج3, معاني القرآن: زكريا وأب ،يحيى بن زياد ،الفراء-

  .م1980, الهيئة المصرية العامة للكتاب: مصر ،2ط

  

المطبعـة الحسـينية   : مصـر  ،2ط ،مج4, القاموس المحيط: عقوبمحمد بن ي ،باديالفيروزأ-

  .ه1344 ،المصرية

  

: علـق عليـه   ،مج10, تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل: محمد جمال الدين ،القاسمي-

  .م1978, دار الفكر: بيروت ،2ط ،محمد عبد الباقي

  

: تحقيق ،جاهلية واإلسالمجمهرة أشعار العرب في ال: زيدوأب ،محمد بن أبي الخطاب ،القرشي-

  .ردار نهضة مص: القاهرة ،علي محمد البجاوي

  

دار إحيـاء التـراث   : بيروت ،2ط ،مج10, الجامع ألحكام القرآن: محمد بن أحمد ،القرطبي-

  .م1952 ،العربي
 

 :تحقيـق  ،مـج 4, لفنون القراءات لطائف اإلشارات: العباس وأب ،أحمد بن محمد القسطالني،-

لجنة إحيـاء  -المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية \ ط: القاهرة ،وعبد الصبور شاهينالسَّيد  عامر

  .م1972, التراث العربي

  

 ،مـج 8, حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي: محمد بن مصطفى ،القوجوي-

  .م1999, دار الكتب العلمية: بيروت ،1ط ،محمد شاهين: ضبطه
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 ،2ط ،ياسين محمد الّسواس: تحقيق ,مج2 ،شكل إعراب القرآنم: 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, رمضان

  

قـدم لـه يوسـف     ,مـج 4 ،العظـيم  تفسير القران: الفداء وأب ،بن كثير إسماعيل ،ابن كثير -
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   : سورة الفاتحة
ْحمن الرَّ ) 2(الاْلَعاَلِمينَ الحمد هللا ربِّ  (  .1

الرَّحيم
إيَّاكَ ) 4(َماِلكِ َيْوِم آلدِّينِ )3(ال

آْهِدَنا آلصَِّراَط )5(َنْعُبُد وإّياكَ َنسَْتِعينُ 
 ِصَراَط آلَّذيَن َأْنَعْمتَ )6(الآْلُمسَْتِقيمَ 

ِر آْلَمْغُضوبِ َعَلْيِهْم وال آلضَّآلِّينَغيْ الَعَليِْهم
)7(           

 2طق ،1طق

      :سورة البقرة

΅◌ِ ِفيـه ΅ َرْيـبَ  لكَ الِكتاُب الذ} 1{الم(  .2
    ))                 2(ِقينْلمتَُّهَدىً لِّ

 طدع،طدت    1طق

ــَدىً (........  .3 ــ) 2(الِقــينْلمتَّ لِّ  ُه يَنذِ آلَّ
بِ  وَن ِبآْلَغْي الَة وُيْؤِمُن وَن آلّص ِممَّاوُيقيُم

يَن ُيْؤِمُنـوَنذِ وآلَّـ) 3(الُينِفُقونَ  َرَزْقَناُهمْ 
زِ  مآ ُأْن يكَ ِب َكوَل إل من َقْبِل ِزَل  مآ ُأْن

  )4(باْآلخَِرِة ُهْم ُيوِقُنونو

 2طق ،1طق

ِمَن آلنَّاسِ َمن َيُقوُل آَمنَّا ِبآهللا و(  .4
 ِبُمؤِمنينَ  َما ُهمْ وباْلَيوِم اآلخِِر و
ُيخاِدُعوَن هللاَ والَِّذيَن آَمُنوا وَما )8(م

    )9(َيخَْدُعوَن إالَّ َأْنُفسَُهْم َوَما َيشُْعُرون

 2طق،1طق

َفزاَدُهُم آهللاُ َمَرضًا  الَمَرضٌ  في ُقُلوِبِهمْ (  .5
عذاٌب َأليٌم ِبَما آاُنوا َلُهْم و

إذا ِقيَل َلُهْم ال ُتْفِسُدوا و) 10(َيْكِذُبون
َقاُلوآ إّنَما َنحُن   الاألْرضِ في 

)                        11(ُمْصِلُحون

 2طق، 1طق

ــاُلوآ(  .6 ــوا َق ــذيَن آَمُن ــوا الَّ وإذا َلُق
آَمنَّا وإذا َخَلْوا إلى شَياِطيِنِهم َقاُلوآ

  )   14(إنََّما َنْحُن ُمسَْتْهِزؤن الَمَعكُْم إنَّا

 

 1طق

ــى ( ...  .7 ــْوا إل ــياِطيِنِهموإذا َخَل الَش

َْتْهِزؤن ُن ُمس ا َنْح ْم إنََّم اُلوآ إنَّا َمَعُك َق
)14(  

 2طق 1طق

)18(الَيْرجُِعـونَ  ال ُصمٌّ ُبْكـٌم ُعْمـٌي َفُهـمْ (  .8
ماٌت وأ يِه ُظُل يِّبٍ مَِّن السَّمآِء ِف ٌدوَآَص َرْع
  )19..(َبْرٌقو

 2طق 1طق

صاَرُهْم ُآلَّمَآ( .9 َيكَاُد البَْرُق َيخْطَُف أْب
إذآ أْظَلَم َعَلْيِهْمو الِفيهِ  أَضآَء َلُهْم مَّشَْوا

                      ) 20..(َقاُموا

 1طق

ُم الَّذي( .10 ُدوا َربَُّك اسُ اْعُب ها الّن يا أيُّ
ـــْم  ـــْبِلُكْم َلعَ وَخَلَقُك ـــذيَن ِمـــن َق لَُّكـــْمالَّ

الَّـذي َجَعـَل َلُكـُم األْرَض  ِفراشـًا)21(الَتتَُّقون

 2طق ، 1طق
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)                      22(السَّمآَء ِبَنآًءو
ن َثَمَرٍةما ُرِزُقوْا ِمْنَها  مِ ُآلَّ (.... .11

اُلوْا هَ  الْزقاً رِّ  ُلذِ ا الَّ ذَ َق ى ُرِزْقَنا ِمن َقْب
)..25                             (

طدت  2طق1طق

 طدع

يَن َآَفُروْا َفَيُقوُلوَنذِ ا الَّ أمَّ (..  .12

ِبِه ُيِضلُّ  م َمثَالً ا ذَ  ِبهَ آ أَراَد هللاَُّ ذَ َما
ِبهِ  َما   ُيِضلُّ وِه َآِثيرًا َيْهِدى بِ وَآِثيرًا 

                               )26(الَفاِسِقينإال    �

طدت  2طق 1طق

 طدع

� ِبهِ  َما ُيِضلُّ و(....... .13

يَن َينُقُضوَن َعْهَد هللاِذِ الَّ ) 26(الالَفاِسِقينإال
َيْقَطُعوَن َمآ  أَمَر هللاُوِمْن َبْعِد ِميثاِقه 

  )            27..(ُيوَصَل ِبِه أن

 

 

 2طق 1طق
َْمآِئِهْم(  .14 ْئُهْم ِبَأس يآ آَدُم َأْنِب قاَل 

أُهْم  ْل الِبَأسَْمآِئِهمْ َفَلمَّآ أْنَب ْم أُق قاَل َأَل
َب السَّمواتِ  ُم َغْي ْم إنِّي أْعَل األرِض  وَلُك

ـــُم َمـــا ُتْبـــُدوَن و مـــا ُآْنـــُتْموأْعَل
      ))                  33(َتْكُتُمون

 

 2طق  1طق

ــْبِر و(  .15 ــَتعيُنوا بالصَّ ــالِةوآْس الصَّ
)45(الالخَاِشـعينَ إنََّها َلَكبيَرٌة إال َعَلى و

ــ ــْمذِ الَّ ــْم ُمالُقــوا  َربِِّه يَن َيُظنُّــوَن َأنَُّه
            ))46(ِه َراجُِعونوَأنَُّهْم إَلْي

 

 2طق 1طق

ا(  .16 يِّْن لََّن ا َربَّكَ ُيَب قاُلوا اْدُع َلَن
قالَ  ا  ا َلْوُنَه َرٌة َم ا َبَق وُل إنََّه إنَُّه َيُق

صَْفرآءُ 
ُرُّ النَّاِظِرين ال ا َتس فَاِقٌع لَّْوُنَه

قاُلوا اْدُع َلَنا َربَّـكَ ُيَبـيِّْن لََّنـا) 69(
إنَّآ إْنوإنَّ الَبَقَر َتشاَبَه َعَلْيَنا  الِهيَ َما

                 )70(شَآَء هللاُ َلُمْهَتُدون

 

 

 2طق 1طق

قاُلوا َلن َتَمسََّنا النَّاُر إّال و(  .17
أيَّامًا مَّْعدوَدًة ُقْل أتَّخَْذُتْم ِعنَد هللاِ َعْهدًا 

 � َعْهَدهُ َفَلن ُيخِْلَف هللاُ 
َأْم َتُقوُلوَن على هللاِ ال

))                   80(ماال َتْعَلُمون

 

طدع 

نِد هللاِو(  .18 ْن ِع اٌب ِم آَءُهْم ِآَت َلمَّا َج
آــاُنوا ِمــْن َقْبــُلو الَمَعُهــمْ ُمَصــدٌِّق ِلَمــا 

)    89..(يَن َآَفُرواذِ َيسَْتْفِتُحوَن عَلى الَّ

 

 2طق 1طق

ارىو(  .19 َتِ آلنََّص وُد َلْيس تِ اْلَيُه قاَل
قاَلتِ النََّصارى َلْيسَتِ اْلَيُهوُدو الشَيْءٍ  َعَلى

    ))113(ُهْم َيْتُلوَن اْلِكَتاَبوَعَلى شَيٍْء

 

 2طق 1طق

ََذ هللاُ و( .20 داً قاُلوا اتَّخ ُْبحاَنه الَوَل س
في السَّمواتِ  ا  ْل لَّه َم ٌل لَّ وَب هاألْرِض ُآ

  )     116(قاِنُتون

 1طق
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ــ( .21 ــاَل الَّ ــوالذِ َوَق ــوَن َل يَن ال َيْعَلُم
ا هللاَُّ ُيَكلِّ  ٌة آَ و أُمَن آ َءاَي اَلذَ َتأِتيَن ِلكَ َق

َتشَاَبَهْت  م َقْوِلِهمْ   ْثلَ يَن ِمن َقْبِلِهم مِّ ذِ الَّ 
ــْد َبيَّ  ــوُبُهْم َق ــُقُل ــْوٍمنَّ ــاتِ ِلَق ا األي

                )).      118(ُيوِقُنون

طدت طدع 

ــآ أْرَســْلناكَ ِبــالَحقِّ َبِشــيرًا(  .22 إنَّ
ِذيراو ِيمو ال◌ً َن حابِ الَجح ْن أْص ْأُل َع ال ُتس
)119((                             

 1طق

َبْعَت أْهَوآَءُهم َبْعَد َوَلِئنِ اتَّ ( ..  .23
َماَلكَ ِمَن آهللاِ ِمن  الاْلِعْلمِ ي َجآَءكَ ِمَن ذِ الَّ 

 ) 120(َوال َنِصْير َوِليٍّ 

طدت  2طق 1طق

 طدع

إْذ َجَعْلَنا اْلَبْيَت َمَثاَبًة ِللنَّاسِ و(  .24
آتَّخُِذوا ِمْن َمَقاِم اْبراهيَم و الَأْمناً و

                       )125..(ُمَصّلًى

 2طق

َقـاَل الأسْـِلمْ  � إْذ َقاَل َلُه َربُّـهُ (  .25
))           131(أسَْلْمُت ِلَربِّ اْلعاَلمين

 2طق 1طق

وَوصَّى ِبَهآ إْبراِهيُم َبِنيِه ( .26
َبِنيَّ إنَّ آهللاَ آْصَطَفى َلُكُم َيا  الَيْعُقوبُ و

َأنُتم مُّسِْلُموَن وآلدِّيَن َفَال َتُموُتنَّ إّال 
)132                            .(

طدع 

َأْم ُآْنُتْم شَُهدآَء إْذ َحَضَر َيْعُقوَب ( .27
إْذ َقاَل ِلَبنيه َما َتْعُبُدوَن ِمْن  الاْلَمْوتُ 
                 )133..(َبْعدي

 2طق 1طق

َربَُّنا وهُ ووَنَنا في هللاِ ُقْل َأُتَحآجُّ(  .28
َلُكْم أْعماُلُكْم وَلَنآ أْعماُلَنا وَربُُّكْم و
أْم َتُقوُلوَن إنَّ )139( الُمخِْلُصونَ َنْحُن َله و

إْبراهيَم وإسْماعيَل وإسْحَق وَيْعُقوَب 
)140..(َنصارى واألسَْباَط آاُنوا ُهودًا أو

 1طق

ن ْم مِّ َبْعَت أْهوآَءهُ َلِئنِ اتَّ و( ..  .29
ِمَن ًا لَّ ذكَ إإنَّ  الاْلِعْلمِ َبْعِد َما َجآَءَك ِمَن 

  )145(اِلِمين الظَّ 

طدت  2طق 1طق

طدع                

 اِلِمينَ الظَّ  ِمنَ ًا لَّ ذكَ إإنَّ (...... .30
يَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب ذِ الَّ ) 145(م

إنَّ وَيْعِرُفوَنُه َآَما َيْعِرُفوَن أْبَنآَءُهْم 
َفريقًا ِمْنُهْم َلَيْكُتُموَن الَحقَّ وُهْم 

                      ) 146(َيْعَلُمون

 2طق 1طق

َحْيُث َما ُآنُتْم َفَولُّوْا ُوُجوَهُكْم و.(.. .31
ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّاسِ َعَلْيُكْم ُحجٌَّة إالَّ  الشَطَْرهُ 

آلَِّذيَن َظَلُموْا ِمْنُهْم َفَال َتخْشَْوُهْم 
َلَعلَُّكْم وآْخشَْوِني وِألُِتمَّ ِنْعَمِتى َعَلْيُكْم و

).                    )150( َتْهَتُدوَن

 

 

طدع  2طق 1طق
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ِألُِتــمَّ ِنْعَمِتــى َعَلــْيُكْمو.......( .32
َآَمـآ أْرسَـْلَنا)150(  الَتْهَتـُدونَ َلَعلَُّكْم و

فْيُكْم َرسُوالً ِمْنُكم َيْتُلوا َعَلْيُكْم آَياِتَنا
زّآيُكْم و الحِْكمََةوَعلُِّمكُُم اْلِكتَاَب يُ وُي
  ))151(ُيَعلُِّمُكْم َما َلْم َتُكوُنوا َتْعَلُمونو

 

 

 2طق  1طق

الصَّاِبرينَ َبشِِّر و(..  .33
آلَِّذيَن) 155( ال

قــاُلوآ إنَّــا هللاِ الُمصــيبَةٌ إذآ أَصــاَبْتُهْم 
  )156(إنَّا إَلْيِه َراجُِعونو

 2طق 1طق

ْراً مَْن َتطَوََّع و( ..  .34 فَإنَّ آهللاَ الخَي
)).                  158(شَاِآٌر َعليم

 2طق ،1طق

ْكُتُموَن َمآ أنَزْلَنايَن يَ ذِ الَّ  إنَّ (  .35
اُهنَّ اْلُهَدى ِمن َبْعِد َما َبيَّ وَناِت ِمَن اْلَبيِّ 

ُأْولِئَك َيْلَعُنُهُم هللاُ الاْلِكَتابِ  اِس ِفيِللنَّ 
)             159(ِعُنون َيلَعُنُهُم الالَّو

طدت طدع  2طق

)159( الِعُنون الالَّ َيلَعُنُهُم و(...... .36
ــ ــاُبوا ذِ إّال الَّ ــَلُحوا ويَن َت ــواوأْص َبيَُّن

ا آلتَّوَّاُب وُب َعلَْيِهْم وأَن َفأولئِكَ أُت
  )160(آلرَّحيم

 2طق 1طق

ُروا ذِ إنَّ الَّ (  .37 اُتوا ويَن َآَف ْموَم ُه
ُة هللاِ  ْيِهْم َلْعَن كَ َعَل ِةوُآفَّاٌر أولِئ اْلَمالِئَك

َخاِلِديَن ِفيَها ال) 161( الأجَْمِعينَ  النَّاسِ و
 )162(ال ُهْم ُيْنَظُرونوُيخَفَُّف َعْنُهُم اْلَعَذاُب

 

 2طق 1طق

يَن َظَلُموآ إْذذِ َيَرى آلَّ وولَ ( ..  .38
أنَّو ال جَميعاً َيَرْوَن اْلَعَذاَب أنَّ اْلُقوََّة هللاِ 

          )165(آهللاَ شَديُد اْلَعَذاب

 2طق 1طق

يَن َظَلُموآ إْذ ذِ َيَرى آلَّ وولَ (....... .39
أنَّ اْلُقوََّة هللاِ َجميعاً  الاْلَعَذابَ ْوَن َيرَ 

 

).........165   (  

 

 1طق

يَن َيْكُتُموَن َمآ أنَزَل هللاُ ِمَن ذِ الَّ  إنَّ ( .40
ُأْولِئَك الَقِليالً َيشَْتُروَن ِبِه َثَمَنًا واْلِكتابِ 

ال واَر َما َيْأُآُلوَن ِفى ُبُطوِنِهْم إال النَّ 
يِهْم ال ُيَزآِّ وِقياَمِة ُمُهُم هللاُ َيوَم الْ ُيَكلِّ 

                 ) 174(اٌب أِليمذَ َلُهْم َعو

طدت  2طق1طق

 طدع

آَتى اْلَماَل َعلى ُحبِِّه َذِوي و( .. .41
 المسَاآيَن وآْبنَ واليَتامى واْلُقربى 
آلسَّبِيلِ 

أَقاَموفي الرَِّقابِ وآلسَّآِئليَن و ال
)        177.. (آتى الزَّآاَةوالصَّالَة

 

 2طق

يَن آَمنُوا ُآتَِبذِ يآ أيُّهَا آلَّ (  .42
يَن ِمْنذِ َعَلْيُكُم آلصَِّياُم َآَما ُآِتَب َعَلى آلَّ 

ــْم  ــْبِلُكْم َلَعلَُّك ــونَ َق أيَّامــًا) 183( الَتتَُّق
ضًا أ ْنُكْم َمري اَن ِم ْن َآ ُدوَداتٍ َفَم لىوَمْع َع

 

 

 2طق 1طق
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    )184..(ُأَخَر سََفٍر َفِعدٌَّة ِمْن أّيام
إذا َســأَلكَ ِعَبــادي َعّنــي َفــإّنيو( .43

لّداِع إذا يُب َدعَْوَة آ يٌب أج َدعَانِ  َقر
ال

لي  َْتجيُبوا  ْموَفْلَيس بي َلَعلَُّه وا  ْلُيْؤِمُن
                     )).186(َيْرشُُدون

 2طق 1طق

َِبيِل هللاِ و( .44 ى س وْا ِف وْاوأنِفُق ال ُتْلُق
إنَّ  ΅ أحِْسُنوآْ و ΅ ْهُلكَةِ التَّ ِبأْيِديُكْم إلى 

    )195(اْلُمْحِسِنين هللاَ ُيحِبُّ

 

 طدت 1طق

أيَّاٍم مَّْعـُدوداٍت � ُآُروا هللاَ فياذْ و(  .45
إْثـَم َعَلْيـِه � َفَمْن َتَعجََّل في َيْوَمْيِن َفـال

ِلَمِن اتَّقـى ال◌ِ عََليْهإْثَم  � َمْن َتأخََّر َفالو
اْعَلُمــوآ أنَُّكــْم ِإَلْيــِهوواتَُّقــوا هللاَ 

ِمـَن النَّـاِس َمـْن ُيْعجُِبـَكو) 203(ُتْحشَُرون
ُيشِْهُد هللاَ َعلىوالدُّْنَيا  َقْوُله في الَحياةِ 

)).   204(أَلدُّ اْلخَِصامووُه الَقْلبِه َما في

 

 

 

 1طق

يَن َآَفُروْا اْلَحَياُة ذِ َن ِللَّ ُزيِّ ( .46

 مَءاَمُنوْا يَن ذِ سْخَُروَن ِمَن الَّ يَ وْنيا الدُّ 
َقْوْا َفْوَقُهْم َيْوَم آْلِقَياَمِة  يَن آتَّ ذِ الَّ و
)). 212(آهللاُ َيْرُزُق َمن َيشَآُء ِبَغْيِر حِسَابو

طدت 2طق 1طق

 طدع

يَن َهاَجُروا ذِ الَّ ويَن آَمُنوْا ذِ الَّ  إنَّ ( .47
ُأولِئكَ َيْرُجوَن  الهللاِ  جاَهُدوا في سَِبيلِ و

          )218(هللاُ َغُفوٌر رَّحِيموَرْحَمَت هللاِ

 

 2طق 1طق

وَيسَْأُلوَنكَ َماَذا ُيْنِفُقوَن ُقِل (.. .48
َآذِلكَ ُيَبيُِّن هللاُ َلُكُم اآلياتِ َلَعلَُّكْم واْلَعفْ 

في الدُّْنَيا )219(الَتَتَفكَُّرون
))                    220..(واآلخَِرِة

 

 طدع 2طق 1طق

أذىً وَيسَْأُلوَنكَ َعنِ اْلَمحِيِض ُقْل هُ و(  .49
ال و الاْلَمحِيضِ النِّسَآَء في  َفاْعَتِزُلوا

َتْقَرُبوُهنَّ َحّتى َيْطُهْرَن َفإَذا َتَطهَّْرَن َفآُتوُهنَّ
                  )222.. (ِمْن َحْيُث أَمَرُآُم هللاُ 

 

 

 2طق 1قط
 الأذىً وَيسَْأُلوَنكَ َعنِ اْلَمحِيِض ُقْل هُ و( .50

اْلَمحِيِض َفاْعَتِزُلوا النِّسَآَء في 
....)222 (   

 1طق

 ال◌ِ هللاّ  َفِإْن خِْفُتْم َأالَّ ُيِقيَما ُحُدودَ (.. .51
 َفالَ ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما اْفَتَدْت ِبِه ِتْلكَ 

َيَتَعدَّ ُحُدوَد هللاِّ ُحُدوُد هللاِّ َفالَ َتْعَتُدوَها َوَمن 
          }229{َفُأْوَلـِئكَ ُهُم الظَّاِلُموَن

 

 2طق 1طق

َأَلْم َتَر ِإَلى اْلَمِإل ِمن َبِني ( .52

ِإْذ َقاُلوْا ِلَنِبيٍّ  مُموسَىِإسَْراِئيَل ِمن َبْعِد 
لَُّهُم اْبَعْث َلَنا َمِلكًا نَُّقاِتْل ِفي سَِبيِل هللاِّ 

 

 2طق 1طق
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..}246{                                                
ــِذيَن َيُظنُّــوَن َأنَُّهــم(.... .53 َقــاَل الَّ

ًة   الهللاِّ ومُّالَقُ  ْت ِفَئ ٍة َغَلَب ٍة َقِليَل َآم مِّن ِفَئ
   }249{ َمَع الصَّاِبِريَنَآِثيَرًة ِبِإْذنِ هللاِّ َوهللاُّ

 1طق

َوَقَتَل َداُووُد  الهللاِّ َفَهَزُموُهم ِبِإْذنِ ( .54
اُلوَت َوآَتاُه هللاُّ اْلُمْلكَ َواْلحِْكَمَة َوَعلََّمُه جَ 

       }251{..ِممَّا َيشَاء

 1طق

ِتْلكَ الرُّسُُل َفضَّْلَنا َبْعَضُهْم َعَلى ( .55

مِّْنُهم مَّن َآلََّم هللاُّ َوَرَفَع َبْعَضُهْم  مَبْعضٍ 

   }253{..َدَرَجاتٍ 

 

طدت 2طق1طق

 طدع
هللاُّ َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوْا ُيخِْرُجُهم مَِّن ( .56

الظُُّلَماتِ ِإَلى النُُّوِر َوالَِّذيَن َآَفُروْا 
ُيخِْرُجوَنُهم مَِّن  الالطَّاُغوتُ َأْوِلَيآُؤُهُم 

النُّوِر ِإَلى الظُُّلَماتِ ُأْوَلـِئكَ َأْصَحاُب 
         }257{ْم ِفيَها َخاِلُدوَنالنَّاِر ُه

 2طق 1طق

ُيخِْرُجُهم مَِّن  الآَمُنواْ هللاُّ َوِليُّ الَِّذيَن ( .57
     }257{...... الظُُّلَماتِ ِإَلى النُُّوِر

 1طق

َحآجَّ ِإْبَراِهيَم  َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذي( .58

ِإْذَقاَل  م اْلُمْلكَ ي ِربِِّه َأْن آَتاُه هللاُّ فِ 
َقاَل  الُيِميتُ وَ  ِإْبَراِهيُم َربَِّي الَِّذي ُيْحيِـي

َأَنا ُأْحيِـي َوُأِميُت َقاَل ِإْبَراِهيُم َفِإنَّ هللاَّ 
َيْأِتي ِبالشَّْمسِ ِمَن اْلَمشِْرِق َفْأتِ ِبَها ِمَن 

َوهللاُّ الَ َيْهِدي اْلَمْغِربِ َفُبِهَت الَِّذي َآَفَر 
               }258{اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن

 

 

 

 

 2طق 1طق

َوانُظْر ِإَلى الِعَظاِم َآْيَف (.. .59
 ُثمَّ َنْكسُوَها َلْحمًا َفَلمَّا َتَبيَّنَ  ُننِشُزَها

ى ُآلِّ شَْيٍء َقاَل َأْعَلُم َأنَّ هللاَّ َعلَ  ال◌ُ َله
                         }259{َقِديٌر

 1طق

َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ َأِرِني َآْيَف ( .60
ْم ُتْؤِمن َقاَل ُتْحيِـي اْلَمْوَتى َقاَل َأَولَ 

َقاَل َفخُْذ  نَّ َقْلِبيَمئَوَلـِكن لَِّيط الَبَلى
                      }260{..َأْرَبَعة

 

 طدع

الَِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي سَِبيِل ( .61
مَّ الَ ُيْتِبُعوَن َما َأنَفُقوُا َمّنًا َوالَ هللاِّ ثُ 
ُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم َوالَ َخْوٌف  الَأًذى لَّ

           }262{َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنوَن

 طدت  طدع 1طق

وْاَيا( .62 وْا الَ ُتْبِطُل ا الَِّذيَن آَمُن َأيَُّه
َآالَِّذي ُينفُِق الاألَذىوَ صََدَقاِتُكم بِاْلَمنِّ 

ــاهللاِّ ــْؤِمُن ِب ــاسِ َوالَ ُي ــاء النَّ ــُه ِرَئ َماَل
                }264{..اآلخِِر  َواْلَيْومِ 
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         2طق،1طق
َأَيَودُّ َأَحُدُآْم َأن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة مِّن ( .63

 الاألَْنَهارُ نَّخِيٍل َوَأْعَنابٍ َتْجِري ِمن َتْحِتَها 
َلُه ِفيَها ِمن ُآلِّ الثََّمَراتِ َوَأَصاَبُه 

َها اْلِكَبُر َوَلُه ُذرِّيٌَّة ُضَعَفاء َفَأَصابَ 
     }266{..ِإْعَصاٌر ِفيِه َناٌر َفاْحَتَرَقْت

 2طق 1طق

 الالثََّمَراتِ َلُه ِفيَها ِمن ُآلِّ (... .64
 ...َوَأَصاَبُه اْلِكَبُر َوَلُه ُذرِّيٌَّة ُضَعَفاء

}266{   

 1طق

ِإن ُتْبُدوْا الصََّدَقاتِ َفِنِعمَّا ِهيَ ( .65
 َخْيرٌ وَوِإن ُتخُْفوَها َوُتْؤُتوَها اْلُفَقَراء َفهُ 

َوُيَكفُِّر َعنُكم مِّن سَيَِّئاِتُكْم َوهللاُّ ِبَما  اللُّكُمْ 
                  }271{َتْعَمُلوَن َخِبيٌر

 

 2طق

الَِّذيَن َيْأُآُلوَن الرَِّبا الَ َيُقوُموَن  ( .66
ي َيَتخَبَُّطُه الشَّْيَطاُن ِإالَّ َآَما َيُقوُم الَّذِ 

كَ ِبَأنَُّهْم َقاُلوْا ِإنََّما َذلِمَن اْلَمسِّ 

الرَِّبا اْلَبْيُع ِمْثلُ 
َوَأَحلَّ هللاُّ اْلَبْيَع َوَحرََّم  م 

الرَِّبا َفَمن َجاءُه َمْوِعَظٌة مِّن رَّبِِّه 
َفانَتَهَى َفَلُه َما سََلَف َوَأْمُرُه ِإَلى هللاِّ 

}275{                        

 

 

 2طق،1طق

  سورة آل عمران     
اْلَحيُّ  الُهوَ  هللاُّ ال ِإَلـَه ِإالَّ ( .67

                         }2{اْلَقيُّوُم
 1طق

َنزََّل َعَلْيكَ اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّقًا ( .68
 لَِّما َبْيَن َيَدْيِه َوَأنَزَل التَّْوَراةَ 

ِمن َقْبُل ُهًدى لِّلنَّاسِ َوَأنَزلَ } 3{الاِإلنجِيلَ وَ 
   }4{..اْلُفْرَقان

 طدع2طق  1طق

 م هللاُّ ِإالَّ َيْعَلُم َتْأِويَلُه  َوَما (.. .69
ِبِه  َوالرَّاِسخُوَن ِفي اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا

ُآلٌّ مِّْن ِعنِد َربَِّنا َوَما َيذَّآَُّر ِإالَّ ُأْوُلوْا 
                        }7{ األْلَباِب

طدت  2طق 1طق

 طدع

َوالرَّاِسخُوَن ِفي اْلِعْلِم َيُقوُلوَن(... .70
    }7{...ُآلٌّ مِّْن ِعنِد َربَِّنا البِهِ  آَمنَّا

 1طق

ِإنَّ الَِّذيَن َآَفُروْا َلن ُتْغِنَي َعْنُهْم( .71
َأْمَواُلُهْم َوَال َأْوالَُدُهم مَِّن هللاِّ شَْيئًا

    }10{الاِرالنََّوُأوَلـِئكَ ُهْم َوُقوُد

 

 2طق 1طق

َوالَِّذيَن ِمن الْرَعْونَ فِ  َآَدْأِب آِل( .72
ا َفَأَخَذُهُم هللاَُّقْبِلِهْم َآذَُّبوْا ِبآَياِتنَ 

  }11{ِبُذُنوِبِهْم َوهللاُّ شَِديُد اْلِعَقاِب

 1طق
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الُهوَ شَِهَد هللاُّ َأنَُّه َال ِإَلـَه ِإالَّ ( .73

َواْلَمالَِئَكُة َوُأْوُلوْا اْلِعْلِم َقآِئَمًا
         }18{..ِباْلِقسِْط الَ ِإَلـَه ِإالَّ ُهَو

 2طق 1طق

اْلَعِزيُزوَال ِإَلـَه ِإالَّ هُ (......... .74
ِإنَّ الدِّيَن ِعنَد هللاِّ اِإلسْالَُم}18{ الاْلحَِكيمُ 
َتَلَف الَِّذيَن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب ِإالََّوَما اخْ 

ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم اْلِعْلُم َبْغيًا َبْيَنُهْم
َوَمن َيْكُفْر ِبآَياِت هللاِّ َفِإنَّ هللاِّ سَِريُع

   }19{اْلحِسَاِب

 

 

 2طق

ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِبآَياِت هللاِّ( .75
حَقٍّ  رِ َوَيْقُتُلوَن النَِّبيِّيَن ِبَغيْ 

َوَيْقُتُلوَن ال
الالنَّاسِ الِِّذيَن َيْأُمُروَن ِباْلِقسِْط ِمَن 

             }21{َفَبشِّْرُهم ِبَعَذابٍ َأِليم

 1طق

َيْوَم َتجُِد ُآلُّ َنْفٍس مَّا َعِمَلْت ِمْن( .76
َتَودُّ ΅ سَُوءٍ َوَما َعِمَلْت ِمن  ΅ حَْضراً مُّ َخْيٍر 

َأنَّ َبْيَنَها َوَبْيَنُه َأَمدًا َبِعيدًاولَ 
}30{َوُيَحذُِّرُآُم هللاُّ َنْفسَُه َوهللاُّ َرُؤوُف ِباْلِعَبادِ 

 

 1طق

ِإنَّ هللاَّ اْصَطَفى آَدَم َوُنوحًا َوآَل( .77
يَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلىِإْبَراهِ 

ُذرِّيًَّة َبْعُضَها ِمن َبْعٍض َوهللاُّ} 33{الاْلَعاَلِمينَ 
                     }34{سَِميٌع َعِليٌم

 

 2طق،1طق

َفَلمَّا َوَضَعْتَها َقاَلْت َربِّ ِإنِّي( .78
َوهللاُّ َأْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َوَلْيَس الُأنثَىَوَضْعُتَها 

الذََّآُر َآاألُنَثى َوِإنِّي سَمَّْيُتَها َمْرَيَم
...}36{                         

 

 

 2طق
ــا (.. .79 ُآلََّمــا َدَخــَل َوَآفََّلَهــا َزَآِريَّ

ا َزَآِريَّا عَ  َْرابَ َلْيَه نَدَها الاْلِمح َوجََد ِع
             }37{..ِرْزقًا َقاَل َيا َمْرَيم

 2طق 1طق

َفَتَقبََّلَها َربَُّها ِبَقُبوٍل َحسَنٍ ( .80
َوَآفََّلَها  الحَسَناً َوَأنَبَتَها َنَباتًا 

                  }37{..... .َزَآِريَّا

 1طق

َقاِئٌم ُيَصلِّي وَوهُ  َفَناَدْتُه اْلَمآلِئَكةُ ( .81
َأنَّ هللاَّ ُيَبشُِّركَ ِبَيْحَيـى  الاْلِمحَْرابِ  ِفي

َوسَيِّدًا َوَحُصورًا  ُمَصدِّقًا ِبَكِلَمٍة مَِّن هللاِّ 
..}39{                            

 

 2طق،1طق

اسُْمُه اْلَمِسيُح ِعيسَى اْبُن َمْرَيَم  (.. .82
َواآلخَِرِة َوِمَن  الدُّْنَيا َوجِيهًا ِفي
اْلُمَقرَِّبينَ 

َوُيَكلُِّم النَّاسَ ِفي اْلَمْهِد } 45{ال
                       }46{ َوَآْهالً َوِمَن الصَّاِلحِيَن

 

 2طق،1طق

َوَرسُوالً ِإَلى َبِني ِإسَْراِئيَل َأنِّي َقْد ( .83
رَّبِّكُْمجِْئُتُكم ِبآَيٍة مِّن

َأنِّي َأْخُلُق َلُكم  ال
 1طق
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 مَِّن الطِّينِ َآَهْيَئِة الطَّْيِر َفَأنُفُخ ِفيهِ 
َفَيُكوُن َطْيرًا ِبِإْذنِ هللاِّ َوُأْبِرُئ األْآَمَه 

ْبَرصَ َوُأْحيِـي اْلَمْوَتى ِبِإْذنِ هللاِّ واألَ 
َتدَّخُِرونَ  َوُأَنبُِّئُكم ِبَما َتْأُآُلوَن َوَما

 ِفي ال
ُكْم ِإن ُآنُتم  ُبُيوِتُكْم ِإنَّ ِفي َذِلكَ آلَيًة لَّ

                }49{مُّْؤِمِنيَن
َأنِّي  الِإسَْراِئيلَ  َوَرسُوالً ِإَلى َبِني( .84

             }49{ ........َقْد جِْئُتُكم
 2طق

َوالَ ُتْؤِمُنوْا ِإالَّ ِلَمن َتِبَع ِديَنُكْم ( .85
َأن ُيْؤَتى َأَحٌد مِّْثَل الهللاِّ  ُقْل ِإنَّ اْلُهَدى ُهَدى

ُيَحآجُّوُآْم ِعنَد َربُِّكْم ُقْل وَما ُأوِتيُتْم أَ 
ن َيشَاُء َوهللاُّ ِإنَّ اْلَفْضَل ِبَيِد هللاِّ ُيْؤِتيِه مَ 

                     }73{َواِسٌع َعِليٌم

 

 

 2طق،1طق

ِإنَّ الَِّذيَن َيشَْتُروَن ِبَعْهِد هللاِّ ( .86
ُأْوَلـِئكَ الَ َخالََق  ال َقِليالً َوَأْيَماِنِهْم َثَمنًا 

ُر َلُهْم ِفي اآلخَِرِة َوالَ ُيَكلُِّمُهُم هللاُّ َوالَ َينظُ 
ِإَلْيِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوالَ ُيَزآِّيِهْم َوَلُهْم 

                     }77{َعَذاٌب َأِليٌم

 

 طدع

َربَّاِنيِّيَن ِبَما  َوَلـِكن ُآوُنواْ  (.. .87
 لُِّموَن اْلِكَتاَب َوِبَما ُآنُتمْ ُآنُتْم ُتعَ 
 َوالَ َيْأُمَرُآْم َأن َتتَّخُِذواْ } 79{الَتْدُرسُونَ 

اْلَمالَِئَكَة َوالنِِّبيِّْيَن َأْرَبابًا َأَيْأُمُرُآم 
     }80{ِباْلُكْفِر َبْعَد ِإْذ َأنُتم مُّسِْلُموَن

 

 

 1طق

َزآُؤُهْم َأنَّ َعَلْيِهْم َلْعَنَة ُأْوَلـِئكَ َج( .88
} 87{الَأجَْمِعينَ هللاِّ َواْلَمآلِئَكِة َوالنَّاسِ 

 َخاِلِديَن ِفيَها الَ ُيخَفَُّف َعْنُهُم اْلَعَذاُب َوالَ 
ِإالَّ الَِّذيَن َتاُبوْا ِمن } 88{الُينظَُرونَ  ُهمْ 

   }89{..َبْعِد َذِلكَ َوَأْصَلُحوا

 2طق 1طق

َآالَِّذيَن َتَفرَُّقوْا  َوالَ َتُكوُنواْ ( .89
َواْخَتَلُفوْا ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم اْلَبيَِّناُت 

َيْوَم } 105{الَعِظيمٌ َوُأْوَلـِئكَ َلُهْم َعَذاٌب 
َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتسَْودُّ ُوُجوٌه َفَأمَّا الَِّذيَن 
اسَْودَّْت ُوُجوُهُهْم َأْآَفْرُتم َبْعَد ِإيَماِنُكْم 

..}106{                           

 2طق 1طق

َوِإْذ َغَدْوَت ِمْن َأْهِلكَ ُتَبوِّئُ ( .90
اْلُمْؤِمِنيَن َمَقاِعَد ِلْلِقَتاِل َوهللاُّ سَِميٌع 

 ِإْذ َهمَّت طَّآِئَفَتانِ ِمنُكْم َأن} 121{الَعِليمٌ 
َوهللاُّ َوِليُُّهَما َوَعَلى هللاِّ َفْلَيَتَوآَِّل  الَتْفشَالَ 

                     }122{وَناْلُمْؤِمُن

 2طق 1طق

ِإن َتْصِبُروْا َوَتتَُّقوْا  الَبَلى( .91
َوَيْأُتوُآم مِّن َفْوِرِهْم َهـَذا ُيْمِدْدُآْم َربُُّكم 

 ِبخَْمسَِة آالفٍ مَِّن اْلَمآلِئَكِة ُمسَوِِّمينَ 

 2طق 1طق
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َوَما َجَعَلُه هللاُّ ِإالَّ ُبشَْرى َلُكْم }125{
م ِبِه َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِئنَّ ُقُلوُبكُ مَ َوِلَتط

ِلَيْقَطَع } 126{ الاْلحَِكيمِ ِعنِد هللاِّ اْلَعِزيِز 
َيْكِبَتُهْم ومَِّن الَِّذيَن َآَفُروْا أَ  َطَرفاً 

          }127{ َفَينَقِلُبوْا َخآِئِبيَن
َوسَاِرُعوْا ِإَلى َمْغِفَرٍة مِّن رَّبُِّكْم ( .92

ُأِعدَّْت  الاألَْرضُ لسََّماَواُت وَ َوَجنٍَّة َعْرُضَها ا
الَِّذيَن ُينِفُقوَن ِفي } 133{ الِلْلُمتَِّقينَ 

السَّرَّاء َوالضَّرَّاء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ 
..}134{     

 

 

 2طق 1طق

َفِسيُروْا  ال سَُننٌ  َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلُكمْ ( .93
ِفي األَْرِض َفاْنُظُروْا َآْيَف َآاَن َعاِقَبُة 

                     }137{َكذَِّبيَناْلمُ 

 

 1طق

ِإن َيْمسَسُْكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم ( .94
َقْرٌح مِّْثُلُه َوِتْلكَ األيَّاُم ُنَداِوُلَها َبْيَن 
النَّاسِ َوِلَيْعَلَم هللاُّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَيتَّخَِذ 

ِمنُكْم شَُهَداء َوهللاُّ الَ ُيحِبُّ 
َوِلُيَمحِّصَ هللاُّ الَِّذيَن آَمُنوْا }140{الظَّاِلِمينَ ال

   }141{ اْلَكاِفِريَن َوَيْمَحَق

 

 

 1طق

ُثمَّ َأنَزَل َعَلْيُكم مِّن َبْعِد اْلَغمِّ ( .95
 ال مِّنكُمْ َأَمَنًة نَُّعاسًا َيْغشَى َطآِئَفًة 

َوَطآِئَفٌة َقْد َأَهمَّْتُهْم َأنُفسُُهْم َيُظنُّوَن ِباهللاِّ 
    }154{....َر اْلَحقِّ َظنَّ اْلَجاِهِليَِّة َغيْ 

  

 

 

 1طق            

                2طق
َأنُفِسِهم مَّا الَ  ُيخُْفوَن ِفي(.... .96

َآاَن َلَنا ِمَن األَْمِروَيُقوُلوَن لَ  الَلكَ  ُيْبُدونَ 
    }154{ ..... َهاُهَنا شَْيٌء مَّا ُقِتْلَنا

 2طق

ْوْا ِمنُكْم َيْوَم ( .97 ِإنَّ الَِّذيَن َتَولَّ
ُهُم  الاْلجَْمَعانِ  اْلَتَقى ِإنََّما اسَْتَزلَّ

ا َآسَُبوْا َوَلَقْد َعَفا هللاُّ الشَّْيَطاُن ِبَبْعِض مَ 
          }155{َغُفوٌر َحِليٌم َعْنُهْم ِإنَّ هللاَّ

 2طق 1طق

َصْبُتم َأَوَلمَّا َأَصاَبْتُكم مُِّصيَبٌة َقْد أَ ( .98
مِّثَْليَْها

ِمْن ِعنِد وُقْلُتْم َأنَّى َهـَذا ُقْل هُ  ال
       }165{..َأْنُفِسُكْم

 

 2طق 1طق

َوَما َأَصاَبُكْم َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعانِ ( .99
} 166{الاْلُمْؤِمِنينَ  َوِلَيْعَلَم َفِبِإْذنِ هللاِّ 

      }167{.. َوْلَيْعَلَم الَِّذيَن َناَفُقوْا

 1طق

َوالَ َتْحسََبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوْا ِفي سَِبيِل ( .100
هللاِّ َأْمَواتًا َبْل َأْحَياء ِعنَد َربِِّهْم 

 هللاُّ ِمن آَتاُهمُ  َفِرحِيَن ِبَما}169{الُيْرَزُقونَ 
َوَيسَْتْبِشُروَن ِبالَِّذيَن َلْم َيْلَحُقوْا  ال◌ِ ْضِلهفَ 
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أالَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم  الخَْلِفِهْم ِبِهم مِّنْ 
َيسَْتْبِشُروَن ِبِنْعَمٍة مَِّن هللاِّ } 170{ َيْحَزُنونَ 

 َوَأنَّ هللاَّ الَ ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْؤِمِنينَ  الَ◌َفْضلٍ و
}171{        

 

 

 2طق 1طق

 م َيحَْزُنونَ  َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهمْ (.. .101
   }171{..َيسَْتْبِشُروَن ِبِنْعَمٍة مَِّن هللاِّ } 170{

 

 2طق
ْم ( .102 َفانَقَلُبوْا ِبِنْعَمٍة مَِّن هللاِّ َوَفْضٍل لَّ

هللاِّ َوهللاُّ  َواتََّبُعوْا ِرْضَوانَ  السُوءٌ َيْمسَسُْهْم 
}174{َفْضٍل َعِظيموذُ 

 2طق 1طق

لََّقْد سَِمَع هللاُّ َقْوَل الَِّذيَن َقاُلوْا ِإنَّ ( .103

سََنْكُتُب َما  م َأْغِنيَاءُ هللاَّ َفِقيٌر َوَنْحُن 
َقاُلوْا َوَقْتَلُهُم األَنِبَياَء ِبَغْيِر َحقٍّ 

      }181{َوَنُقوُل ُذوُقوْا َعَذاَب اْلَحِريِق

 طدت 2طق 1طق

 طدع

سََنْكُتُب َما َقاُلوْا َوَقْتَلُهُم (.. .104
حَقٍّ  األَنِبَياَء ِبَغْيرِ 

َوَنُقوُل ُذوُقوْا َعَذاَب  ال
      }181{اْلَحِريِق

 2طق 1طق

َوِإنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكَتابِ َلَمن ُيْؤِمُن ( .105
َوَما ُأنِزَل ِإَلْيُكْم َوَما ُأنِزَل ِإَلْيِهْم ِباهللاِّ 

الَ َيشَْتُروَن ِبآَياتِ هللاِّ َثَمنًا  الهللاِِّ  َخاِشِعينَ 
َقِليالً ُأْوَلـِئكَ َلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم ِإنَّ 

     }199{هللاَّ سَِريُع اْلحِسَاِب

 

 

 2طق 1طق

   سورة النساء    
َأْآَثَر ِمن َذِلكَ َفُهْم َفِإن َآاُنَوْا  (.. .106

شَُرَآاء ِفي الثُُّلثِ ِمن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوَصى 
َغْيَر ُمَضآرٍّ َوِصيًَّة مَِّن هللاِّ َوهللاُّ  الَدْينٍ وِبَها أَ 

                     }12{َعِليٌم َحِليٌم

 2طق 1طق

ِمن  الالثُُّلثِ  َفُهْم شَُرَآاء ِفي (.... .107
         }12{....َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوَصى ِبَها

 2طق

َوَلْيسَتِ التَّْوَبُة ِللَِّذيَن َيْعَمُلوَن ( .108
السَّيَِّئاتِ َحتَّى ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت 

َوالَ الَِّذيَن َيُموُتوَن  الاآلنَ َقاَل ِإنِّي ُتْبُت 
َوُهْم ُآفَّاٌر ُأْوَلـِئكَ َأْعَتْدَنا َلُهْم َعَذابًا 

                         }18{َأِليماً 

 2طق

 َوِإْن َأَردتُُّم اسِْتْبَداَل َزْوجٍ مََّكانَ ( .109
ُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقنَطارًا َفالَ َوآَتيْ  الَزْوجٍ 

َتْأُخُذوْا ِمْنُه شَْيئًا َأَتْأُخُذوَنُه ُبْهَتانًا 
                   }20{َوِإْثمًا مُِّبينًا

 2طق 1طق

ْت َعَلْيُكْم ُأمََّهاُتُكْم َوَبَناُتُكْم ُحرِّمَ (  .110
َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّاُتُكْم َوَخاالَُتُكْم َوَبَناُت 

 2طق 1طق
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األَخِ َوَبَناُت األُْختِ َوُأمََّهاُتُكُم الالَِّتي 
َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكم مَِّن الرََّضاَعِة 

َوُأمََّهاُت ِنسَآِئُكْم َوَرَباِئُبُكُم الالَِّتي ِفي 
ُحُجوِرُآم مِّن نِّسَآِئُكُم الالَِّتي َدَخْلُتم ِبِهنَّ 
ْم َتُكوُنوْا َدَخْلُتم ِبِهنَّ َفالَ ُجَناَح  َفِإن لَّ

َعَلْيُكْم َوَحالَِئُل َأْبَناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن 
َوَأن َتْجَمُعوْا َبْيَن األُْخَتْينِ َإالَّ  الَأْصالَِبكُمْ 

َن َغُفورًا َما َقْد سََلَف ِإنَّ هللاَّ َآا
رَّحِيمًا

                         }23{ال
َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النِّسَاء ِإالَّ َما  ( .111

َوُأحِلَّ  الَعَليْكُمْ َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم ِآَتاَب هللاِّ 
َلُكم مَّا َوَراء َذِلُكْم َأن َتْبَتُغوْا 
}24{...ينِبَأْمَواِلُكم مُّْحِصِنيَن َغْيَر ُمسَاِفِح

 2طق

َواْعُبُدوْا هللاَّ َوالَ ُتشِْرُآوْا ِبِه شَْيئًا ( .112
ْينِ ِإْحسَانًا َوِبِذي اْلُقْرَبى َوِباْلَواِلدَ 

 ِ◌ِذي َواْلَيَتاَمى َواْلَمسَاِآينِ َواْلَجار
اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُنبِ َوالصَّاحِبِ 

السَّبِيلِ  ِبالَجنبِ َواْبنِ 
َوَما َمَلَكْت  ال

َأْيَماُنُكْم ِإنَّ هللاَّ الَ ُيحِبُّ َمن َآاَن ُمخَْتاالً 
خَُلوَن َوَيْأُمُروَن الَِّذيَن َيبْ }36{ال◌ً َفخُورا

                }37{..النَّاسَ ِباْلُبخْل

 

 

 

 

 2طق 1طق

َأنَُّهْم َقاُلوْا سَِمْعَنا وَولَ  (... .113
َوَأَطْعَنا َواسَْمْع َوانُظْرَنا َلَكاَن َخْيرًا 

َوَلِكن لََّعَنُهُم هللاُّ ِبُكْفِرِهْم َفالَ  الَأْقَومَ لَُّهْم وَ 
                }46{َقِليًال ُيْؤِمُنوَن ِإالَّ

 2طق 1طق

َأْم َلُهْم َنِصيٌب مَِّن اْلُمْلكِ َفِإذًا الَّ ( .114
ْم َيْحسُُدوَن أَ } 53{ال◌ً َنِقيرا ُيْؤُتوَن النَّاسَ 

النَّاسَ َعَلى َما آَتاُهُم هللاُّ ِمن َفْضِلِه َفَقْد 
آَتْيَنا آَل ِإْبَراِهيَم اْلِكَتاَب َواْلحِْكَمَة 

           }54{َوآَتْيَناُهم مُّْلكًا َعِظيمًا

 2طق 1طق

ِإنَّ هللاَّ َيْأُمُرُآْم َأن ُتؤدُّوْا األََماَناتِ ( .115
َذا َحَكْمُتم َبْيَن النَّاسِ َأنَوإِ  الَأْهِلَها ِإَلى

َتْحُكُموْا ِباْلَعْدِل ِإنَّ هللاَّ ِنِعمَّا َيِعُظُكم ِبِه 
          }58{ِإنَّ هللاَّ َآاَن سَِميعًا َبِصيرًا

 2طق 1طق

َفالَ َوَربِّكَ الَ ُيْؤِمُنوَن َحتََّى ُيَحكُِّموكَ ( .116
ُثمَّ الَ َيجُِدوْا ِفي  المْ َبيَْنهُ  ِفيَما شََجرَ 

َأنُفِسِهْم َحَرجًا مِّمَّا َقَضْيَت َوُيسَلُِّموْا 
                        }65{َتسِْليمًا

 2طق

َأنَّا َآَتْبَنا َعَلْيِهْم َأنِ وَولَ  ( .117
اْخُرُجوْا ِمن ِدَياِرُآم واْقُتُلوْا َأنُفسَُكْم أَ 

َأنَُّهْم ومَّا َفَعُلوُه ِإالَّ َقِليٌل مِّْنُهْم َولَ 
ُهْم  َفَعُلوْا َما ُيوَعُظوَن ِبِه َلَكاَن َخْيرًا لَّ

 2طق 1طق
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َناُهم مِّن َوِإذًا آلََّتيْ }66{ال◌ً َتثْبِيتاَوَأشَدَّ
َوَلَهَدْيَناُهْم } 67{الَعِظيماً لَُّدنَّـا َأْجرًا 

                }68{ ِصَراطًا مُّسَْتِقيمًا
ْوْا َفخُُذوُهْم َواْقُتُلوُهْم َفِإن َتوَ  (.. .118 لَّ

َحْيُث َوَجدتَُّموُهْم َوالَ َتتَّخُِذوْا ِمْنُهْم َوِلّيًا 
ِإالَّ الَِّذيَن َيِصُلوَن ِإَلَى } 89{الَنِصيراً  َوالَ 

َجآُؤوُآْم وَقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهم مِّيَثاٌق أَ 
ْا ُيَقاِتُلووَحِصَرْت ُصُدوُرُهْم َأن ُيَقاِتُلوُآْم أَ 

شَاء هللاُّ َلسَلََّطُهْم َعَلْيُكْم وَقْوَمُهْم َولَ 
َفَلَقاَتُلوُآْم َفِإنِ اْعَتَزُلوُآْم َفَلْم 

السََّلمَ ُيَقاِتُلوُآْم َوَأْلَقْوْا ِإَلْيُكُم 
َفَما  ال

          }90{َجَعَل هللاُّ َلُكْم َعَلْيِهْم سَِبيًال

 2طق 1طق

 اْلُمَجاِهِديَن َعَلى َوَفضََّل هللاُّ  (... .119
َدَرَجاتٍ مِّْنُه }95{ال◌ً ِظيماعَ اْلَقاِعِديَن َأْجرًا 

 رَّحِيماً  َوَمْغِفَرًة َوَرْحَمًة َوَآاَن هللاُّ َغُفوراً 
َفُأْوَلـِئكَ َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوسَاءْت  ..}96{

ِمَن  اْلُمسَْتْضَعِفينَ  ِإالَّ  }97{ال◌ً َمِصيرا
َواْلِوْلَدانِ الَ  الرَِّجاِل َوالنِّسَاء

  }98{َيسَْتِطيُعوَن حِيَلًة َوالَ َيْهَتُدوَن سَِبيالً 

 2طق 1طق

 }98{ السَبِيالً  َوالَ َيْهَتُدونَ  (... .120
    }99{..َعْنُهْموَيْعُف َفُأْوَلـِئكَ َعسَى هللاُّ َأن

 2طق

 الخَِصيماً َوالَ َتُكن لِّْلخَآِئِنيَن  (.. .121
            }106{..َتْغِفِر هللاََّواْس} 105{

 2طق 1طق

ِإن َيْدُعوَن ِمن ُدوِنِه ِإالَّ ِإَناثًا (  .122
} 117{ال◌ً مَِّريداَوِإن َيْدُعوَن ِإالَّ شَْيَطانًا 

 لََّعَنُه هللاُّ َوَقاَل َألَتَّخَِذنَّ ِمْن ِعَباِدكَ َنِصيباً 
مَّْفُروضاً 

َينَُّهْم َوألُِضلَّنَُّهْم َوألَُمنِّ } 118{ال
            }119{..َوآلُمَرنَُّهْم

 2طق 1طق

َوَقاَل َألَتَّخَِذنَّ ِمْن ِعَباِدكَ  م هللاُّ لََّعَنُه ( .123

                }118{َنِصيبًا مَّْفُروضًا

 طدع طدت1طق

َوالَ  ال◌ِ ِبه َمن َيْعَمْل سُوءًا ُيْجزَ  (.. .124
 يراً َيجِْد َلُه ِمن ُدونِ هللاِّ َوِلّيًا َوالَ َنصِ 

}123{               

 2طق 1طق

َوَيسَْتْفُتوَنكَ ِفي النِّسَاء ُقِل هللاُّ ( .125
َوَما ُيْتَلى َعَلْيُكْم ِفي  الِفيِهنَّ ُيْفِتيُكْم 

اْلِكَتابِ ِفي َيَتاَمى النِّسَاء الَّالِتي الَ 
ُآِتَب َلُهنَّ َوَتْرَغُبوَن َأن  ُتْؤُتوَنُهنَّ َما

 الاْلِوْلَدانِ ْضَعِفيَن ِمَن َتنِكُحوُهنَّ َواْلُمسْتَ 
  }127{..َوَأن َتُقوُموْا ِلْلَيَتاَمى ِباْلِقسِْط

 2طق 1طق

 َبشِِّر اْلُمَناِفِقيَن ِبَأنَّ َلُهْم َعَذاباً (  .126
الَِّذيَن َيتَّخُِذوَن اْلَكاِفِريَن } 138{الً◌َأِليما

 2طق 1طق
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َأْوِلَياء ِمن ُدونِ اْلُمْؤِمِنيَن َأَيْبَتُغوَن 
}139{اْلِعزََّة َفِإنَّ الِعزََّة هللاِِّ َجِميعاً  ِعنَدُهُم

ِإنَّ هللاَّ َجاِمُع اْلُمَناِفِقيَن  (... .127
} 140{الجَِميعاً َواْلَكاِفِريَن ِفي َجَهنََّم 

الَِّذيَن َيَتَربَُّصوَن ِبُكْم َفِإن َآاَن َلُكْم َفْتٌح 
َنُكن مََّعُكْم َوِإن َآاَن  مَِّن هللاِّ َقاُلوْا َأَلمْ 

َقاُلوْا َأَلْم َنسَْتْحِوْذ  الَنِصيبٌ  ِلْلَكاِفِرينَ 
َعَلْيُكْم َوَنْمَنْعُكم مَِّن اْلُمْؤِمِنيَن 

َخاِدُعُهْم َوِإَذا وُيخَاِدُعوَن هللاَّ َوهُ .....
 الُآسَاَلىَقاُموْا ِإَلى الصَّالَِة َقاُموْا 

 ُروَن هللاَّ ِإالَّ َقِليالً ُيَرآُؤوَن النَّاسَ َوالَ َيْذآُ 
}142{                             

 2طق 1طق

ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ِفي الدَّْركِ األَسَْفِل ( .128
} 145{الَنِصيراً ِمَن النَّاِر َوَلن َتجَِد َلُهْم 

ِإالَّ الَِّذيَن َتاُبوْا َوَأْصَلُحوْا َواْعَتَصُموْا 
      }146{...َوَأْخَلُصوْا ِديَنُهْم هللاِِّ ِباهللاِّ 

 2طق 1طق

ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِباهللاِّ َوُرسُِلِه ( .129
َوُيِريُدوَن َأن ُيَفرُِّقوْا َبْيَن هللاِّ َوُرسُِلِه 

 ِبَبْعضٍ  َويُقوُلوَن ُنْؤِمُن ِبَبْعٍض َوَنْكُفرُ 

 سَبِيالً  َوُيِريُدوَن َأن َيتَّخُِذوْا َبْيَن َذِلكَ 

ُأْوَلـِئكَ ُهُم اْلَكاِفُروَن َحّقًا } 150{ال
 }151{َوَأْعَتْدَنا ِلْلَكاِفِريَن َعَذابًا مُِّهيناً 

 طدع   2طق 1طق

َأن ُيَفرُِّقوْا َبْيَن هللاِّ َوُيِريُدوَن  (...ِ. .130
  }150{....َويُقوُلوَن ُنْؤِمُن ِبَبْعٍض الُرسُِلِهوَ 

 2طق

بَ (... .131 ْؤِمُن ِب وَن ُن رُ َويُقوُل ْعٍض َوَنْكُف
   }150{ ...َوُيِريُدوَن َأن َيتَّخُِذوْا البِبَْعٍض

 2طق 1طق

َوِبُكْفِرِهْم َوَقْوِلِهْم َعَلى َمْرَيَم ( .132
َوَقْوِلِهْم ِإنَّا } 156{الَعِظيماً ُبْهَتانًا 

َقَتْلَنا اْلَمِسيَح ِعيسَى اْبَن َمْرَيَم 
َعُه َبل رَّفَ } 157{الَيِقيناً  َوَما َقَتُلوهُ .....

    }158{هللاُّ ِإَلْيِه َوَآاَن هللاُّ َعِزيزًا َحِكيمًا

 2طق 1طق

َفِبُظْلٍم مَِّن الَِّذيَن َهاُدوْا َحرَّْمَنا ( .133
َعَلْيِهْم َطيَِّباتٍ ُأحِلَّْت َلُهْم َوِبَصدِِّهْم َعن 

الرَِّبا َوَأْخِذِهُم  }160{ الَآِثيراً سَِبيِل هللاِّ 
َعْنُه َوَأْآِلِهْم َأْمَواَل النَّاسِ  َوَقْد ُنُهواْ 
                                 }161{...ِباْلَباِطِل

 2طق 1طق

ِإنَّ الَِّذيَن َآَفُروْا َوَظَلُموْا َلْم َيُكنِ ( .134
} 168{الطَِريقاً هللاُّ ِلَيْغِفَر َلُهْم َوالَ ِلَيْهِدَيُهْم 

ِإالَّ َطِريَق َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها َأَبدًا 
         }169{َوَآاَن َذِلكَ َعَلى هللاِّ َيِسيرًا

 2طق 1طق

 طدت 2طق 1طقَفآِمُنوْا ِباهللاِّ َوُرسُِلِه َوالَ  ( ... .135
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ُكْم ِإنََّما  َتُقوُلوْا َثالََثٌة انَتُهوْا َخْيرًا لَّ
  َوَلدٌ احٌِد سُْبَحاَنُه َأن َيُكوَن َلُه هللاُّ ِإَلـٌه وَ 

ُه َما ِفي السََّماَوات َوَما ِفي األَْرِض  م لَّ

     }171{َوَآَفى ِباهللاِّ َوِآيًال

 طدع

انَتُهوْا  م َثالََثةٌ َوالَ َتُقوُلوْا (..... .136

          }171{ .....َخْيرًا لَُّكْم

 1طق

نَكُفوْا َوَأمَّا الَِّذيَن اسَْت (.... .137
َوالَ  ال َأليماً َواسَْتْكَبُروْا َفُيَعذُِّبُهْم َعَذابًا 

 َيجُِدوَن َلُهم مِّن ُدونِ هللاِّ َوِلّيًا َوالَ َنِصيراً 
}173{                             

 2طق 1طق

َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوْا ِباهللاِّ( .138
َواْعَتَصُموْا ِبِه َفسَُيْدخُِلُهْم ِفي َرْحَمٍة مِّْنُه 

 مُّسَْتِقيماً  َوَيْهِديِهْم ِإَلْيِه ِصَراطاً  الَفْضلٍ ◌َ و
}175{                

 2طق 1طق

  المائدة       
ْوٍم أَ  ( .... .139 ِرَمنَُّكْم شََنآُن َق نَوالَ َيْج

م َتْعَتـُدواْ  َصدُّوُآْم َعنِ اْلَمسْجِِد اْلَحَراِم َأن

ــَوى َوَال ــرِّ َوالتَّْق ــى اْلب ــاَوُنوْا َعَل َوَتَع
وْا ْدَوانِ َواتَُّق ِم َواْلُع ى اِإلْث اَوُنوْا َعَل َتَع

ُحرَِّمـْت َعَلـْيُكُم}2{هللاَّ ِإنَّ هللاَّ شَِديُد اْلِعَقـابِ 
اْلخِْنِزيِر َوَما ُأِهلَّ اْلَمْيَتُة َواْلدَُّم َوَلْحمُ 

َفَمنِ اْضُطرَّ ِفي َمخَْمَصٍة......ِلَغْيِر هللاِّ ِبِه 
ــاِنفٍ  ــَر ُمَتَج ــمٍ  َغْي ْث ــوٌر ال إلِِّ ــِإنَّ هللاَّ َغُف َف

                           }3{رَّحِيٌم

طدت 2طق 1طق

 طدع

ْل ُأحِلَّ( .140 ْم ُق ِلَّ َلُه اَذا ُأح َْأُلوَنكَ َم َيس
ُم  الطَّيِّبَاتُ َلُك

َواِرِح ال ُتم مَِّن اْلَج َوَما َعلَّْم
   }4{...ُمَكلِِّبيَن

 طدت طدع 1طق

ُه( .141 َواْذُآُروْا ِنْعَمَة هللاِّ َعَلْيُكْم َوِميَثاَق
ــِذي َواَثَقُكــم ِإْذ ُقْلــُتْم سَــِمْعَنا الِبــهِ  الَّ

َوَأَطْعنَا َواتَّقُوْا هللاَّ ِإنَّ هللاَّ َعلِيٌم بَِذاِت
      }7{ الصُُّدوِر

 2طق 1طق

ــِذيَن آَمُنــوْا َوَعِمُلــوْا( .142 َوَعــَد هللاُّ الَّ
الصَّاِلحَاِت
   }9{َلُهم مَّْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيمٌ  ال

 طدت طدع 1طق

َفِبَما َنْقِضِهم مِّيَثاَقُهْم َلعنَّاُهْم (  .143
َجَعْلَنا ُقُلوَبُهْم َقاِسَيًة ُيَحرُِّفوَن اْلَكِلَم وَ 

مََّواِضِعهِ َعن 
َوَنسُوْا َحّظًا مِّمَّا ُذآُِّروْا ِبِه  ال

َوالَ َتَزاُل َتطَِّلُع َعَلىَ َخآِئَنٍة مِّْنُهْم ِإالَّ 
     }13{.... َقِليالً مِّْنُهُم

 طدت 2طق1طق

َيا َأْهَل اْلِكَتابِ َقْد َجاءُآْم ( .144
سُوُلَنا ُيَبيُِّن َلُكْم َآِثيرًا مِّمَّا ُآنُتْم رَ 

 2طق1طق
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َعن َآِثيٍر َقْد وُتخُْفوَن ِمَن اْلِكَتابِ َوَيْعفُ 
مُّبِيٌنَجاءُآم مَِّن هللاِّ ُنوٌر َوِآَتاٌب

    }15{ال 
ِرْضَواَنُه سُُبَل  َيْهِدي ِبِه هللاُّ َمنِ اتََّبعَ ( .145

السَّالَِم َوُيخِْرُجُهم مِّنِ الظُُّلَماتِ ِإَلى 
َوَيْهِديِهْم ِإَلى ِصَراٍط  الِبِإْذِنهِ النُّوِر 
                        }16{مُّسَْتِقيم

 2طق

ــٌة ( .146 ــا ُمَحرََّم ــاَل َفِإنََّه ــيِْهمْ عَ َق ΅ َل
َيِتيُهوَن ِفي األَْرِض َفالَ َتْأَس ΅ سََنةً  َأْرَبِعينَ 

   }26{ َعَلى اْلَقْوم اْلَفاِسِقيَن

 طدت طدع 1طق

ــَأ( .147 ــْيِهْم َنَب ــُل َعَل ــْي آَدمَ  َواْت اْبَن

ِإْذ َقرََّبا ُقْرَبانـًا َفُتُقبِّـَل ِمـن م بِاْلحَقِّ 
ْم ُيَتَقبَّْل مَِن اآلخَِر قَاَلأَ  حَِدِهَما َوَل

ــَن ــُل هللاُّ ِم ــا َيَتَقبَّ ــاَل ِإنََّم ــكَ َق َألَْقُتَلنَّ
                       }27{اْلُمتَِّقيَن

 2طق 1طق

بًا َيْبحَُث فِي األَْرِض( .148 َفَبعََث هللاُّ ُغَرا
َْوءَة َأخِ  َواِري س َف ُي ُه َآْي اِلُيِرَي اَل َي يِه َق

ــَل َهـــَذا ــوَن ِمْث ــْزُت َأْن َأُآ َوْيَلَتــا َأَعَج
َن َبَح ِم ِي َفَأْص َْوءَة َأخ ُأَواِريَ س َرابِ َف اْلُغ

َآَتْبَنا َعَلى ΅َذِلكَ ِمْن َأْجِل } 31{΅النَّاِدِمينَ 
ِر سًا ِبَغْي َل َنْف ن َقَت َْراِئيَل َأنَُّه َم ي ِإس َبِن

َاٍد فِي األَْرِض وَنفْسٍ أَ  َفَكَأنَّمَا َقتََلَفس
   }32{...النَّاسَ َجِميعًا

 1طق

ْم (... .149 لدُّْنَيا َوَلُه ي ا ِْزيٌ ِف ْم خ َلُه
ِإالَّ الَّـِذيَن} 33{ العَِظـيمٌ ِفي اآلخَِرِة َعَذاٌب 

ــْيِهْم ــِدُروْا َعَل ــِل َأن َتْق ــاُبوْا ِمــن َقْب َت
        }34{َفاْعَلُموْا َأنَّ هللاَّ َغُفوٌر رَّحِيٌم

 2طق 1طق

َيا َأيَُّها الرَّسُوُل الَ َيْحُزنكَ الَِّذيَن( .150
اُلوْا َن الَِّذيَن َق ِر ِم ي اْلُكْف َاِرُعوَن ِف ُيس

΅ ُقُلـوُبُهمْ  آَمنَّا ِبَأْفَواِهِهْم َوَلـْم ُتـْؤِمن
وَن ِلْلَكـِذِبسَـمَّاعُ  ΅ ِهـاُدواْ َوِمَن الَّـِذيَن 

سَمَّاُعوَن ِلَقْوٍم آَخِريَن َلْم َيْأُتوكَ ُيَحرُِّفوَن
            }41{....اْلَكِلَم ِمن َبْعِد َمَواِضِعِه

 طدع ،طدت 

ْوٍم  . (.... .151 ْم الآخَِرينَ سَمَّاُعوَن ِلَق َل
   }41{.....َيْأُتوكَ ُيَحرُِّفوَن اْلَكِلَم

 2طق 1طق

لنَّْفسَ ( .152 ا َأنَّ ا ْيِهْم ِفيَه ا َعَل َوَآَتْبَن
النَّْفسِ  األَنِف الِب نَف ِب اْلَعْينِ َواَأل ْيَن ِب َواْلَع

األُُذنِ َوالسِّنَّ  ِبالسِّنِّ َواألُُذَن ِب
ُروَح ال َواْلُج

َآفَّاَرٌة لَُّهوِقصَاصٌ َفمَن َتصَدََّق بِِه َفهُ 
...}45{                            

 1طق

ًدى (.... .153 يِه ُه يَل ِف اُه اِإلنِج  2طقَوآَتْيَن
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ــورٌ  ــَنَوُن ــِه ِم ــْيَن َيَدْي ــا َب ــدِّقًا لَِّم َوُمَص
}46{اللِّْلُمتَِّقـينَ  التَّْوَراِة َوُهًدى َوَمْوِعَظـةً 

يِه نَزَل هللاُّ ِف ا َأ يِل ِبَم ُل اِإلنِج َيْحُكْم َأْه َوْل
ا َأنَزَل هللاُّ َفُأْوَلـِئكَ ُهُمَوَمن لَّْم َيْحُكم ِبمَ 

            }47{اْلَفاِسُقوَن
نَ  (.... .154 ِه ِم ْيَن َيَدْي ا َب دِّقًا لَِّم َوُمَص

   }46{َوُهًدى َوَمْوِعَظًة لِّْلُمتَِّقينَ  الالتَّْوَراِة
 طدع

ًدى (.... .155 يِه ُه يَل ِف اُه اِإلنِج َوآَتْيَن
ورٌ و ِه مَِنَوُمصَدِّق الَ◌ُن ْيَن َيَدْي ًا لِّمَا َب

  }46{....التَّْوَراِة

 2طق 1طق

َفاْحُكم َبْيَنُهم ِبَما َأنَزَل هللاُّ (.... .156
َوَال َتتَِّبْع َأْهَواءُهْم َعمَّا َجاءَك ِمَن اْلَحقِّ

...ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاجاً 
ْرجُِعُكْمَفاسَْتِبُقوا الخَْيَراِت ِإَلى هللا مَ 

َجِميعًا َفُيَنبُِّئُكم ِبَما ُآنُتْم ِفيهِ 
َوَأِن اْحُكم َبْيَنُهم ِبَما} 48{ الَتخَْتِلُفونَ 

َأنَزَل هللاُّ َوالَ َتتَِّبْع َأْهَواءُهْم َواْحَذْرُهْم َأن
َيْفِتُنوَك َعن َبْعِض َما َأنَزَل هللاُّ

                      }49{...ِإَلْيَك

 2طق 1طق

ا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا الَ َتتَّخُِذوْا يَ ( .157

َبْعُضُهْم  م َأْوِليَاءاْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى 
َأْوِلَياء َبْعٍض َوَمن َيَتَولَُّهم مِّنُكْم َفِإنَُّه 

ِمْنُهْم ِإنَّ هللاَّ الَ َيْهِدي اْلَقْوَم 
                      }51{الظَّاِلِميَن

طدت 2طق 1طق

 طدع

َوَيُقوُل الَِّذيَن آَمُنوْا َأَهـُؤالء ( .158
ِإنَُّهْم الَأْيَماِنِهمْ الَِّذيَن َأْقسَُموْا ِباهللاِّ َجْهَد 

 َلَمَعُكْم َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم َفَأْصَبُحوْا َخاِسِرينَ 
}53{                              

طدت 2طق 1طق

 طدع

ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتابِ َهْل َتنِقُموَن ( .159
ِمنَّا ِإالَّ َأْن آَمنَّا ِباهللاِّ َوَما ُأنِزَل ِإَلْيَنا 

َأْآَثَرُآْم َفاِسُقونَ َوَأنَّ  الَقبْلُ َوَما ُأنِزَل ِمن 
}59{                              

 2طق 1طق

َوَقاَلتِ اْلَيُهوُد َيُد هللاِّ َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت ( .160
 َيَداهُ  َأْيِديِهْم َوُلِعُنوْا ِبَما َقاُلوْا َبلْ 

ُينِفُق َآْيَف َيشَاُء َوَلَيِزيَدنَّ  الَمبْسُوطََتانِ 
َآِثيرًا مِّْنُهم مَّا ُأنِزَل ِإَلْيكَ ِمن رَّبِّكَ 

ُطْغَيانًا َوُآْفرًا َوَأْلَقْيَنا َبْيَنُهُم 
اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاء ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة 

 الهللاُّ  َأْطَفَأَهاُآلََّما َأْوَقُدوْا َنارًا لِّْلَحْربِ 
 َوهللاُّ الَ ُيحِبُّ  َوَيسَْعْوَن ِفي األَْرِض َفسَاداً 

  }64{اْلُمْفِسِديَن

 2طق 1طق
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ُغلَّْت َأْيِديِهْم َوُلِعُنوْا ِبَما (... .161

     }64{..َبْل َيَداُه َمْبسُوَطَتانِ  م َقاُلواْ 
طدت  2طق1طق

 طدع
ُآلََّما َجاءُهْم َرسُوٌل ِبَما الَ  (... .162

َفِريقًا َآذَُّبوْا َوَفِريقًا  الَأْنُفسُُهمْ َوى َتهْ 
           }70{َيْقُتُلوَن

 2طق 1طق

لََّقْد َآَفَر الَِّذيَن َقاُلوْا ِإنَّ هللاَّ( .163

َوَما ِمْن ِإَلـٍه ِإالَّ ِإَلـٌه م َثالََثةٍ  َثاِلثُ 
ْم َينَتُهوْا َعمَّا َيُقوُلوَن َواحٌِد َوِإن لَّ

نَّ الَِّذيَن َآَفُروْا ِمْنُهْم َعَذاٌبَلَيَمسَّ 
                          }73{َأِليٌم

طدت  2طق 1طق

 طدع

َوِإَذا سَِمُعوْا َما ُأنِزَل ِإَلى( .164
الرَّسُوِل َتَرى َأْعُيَنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع

اْلحَقِّ ِممَّا َعَرُفوْا ِمَن 
َيُقوُلوَن َربََّنا ال

      }83{اْآُتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَنآَمنَّا َف

 2طق

َوَما َلَنا الَ ُنْؤِمُن ِباهللاِّ َوَما َجاءَنا ( .165
اْلحَقِّ ِمَن 

ُع َأن ُيْدخَِلَنا َربََّنا َمَع مَ َوَنطْ  ال
   }84{ اْلَقْوم الصَّاِلحِيَن

 دعط1طق

َذِلكَ ِلَتْعَلُموْا َأنَّ هللاَّ َيْعَلُم  (.... .166
َوَأنَّ  الاألَْرضِ َما ِفي السََّماَواتِ َوَما ِفي 

اْعَلُموْا َأنَّ هللاَّ } 97{هللاَّ ِبُكلِّ شَيٍْء َعِليمٌ 
  }98{ َوَأنَّ هللاَّ َغُفوٌر رَّحِيمٌ  الاْلِعَقاِبشَِديُد

 2طق

َما َجَعَل هللاُّ ِمن َبحِيَرٍة َوالَ سَآِئَبٍة ( .167
َوَلـِكنَّ الَِّذيَن َآَفُروْا الحَامٍ  َوالَ َوِصيَلٍة َوالَ 

َيْفَتُروَن َعَلى هللاِّ اْلَكِذَب َوَأْآَثُرُهْم الَ 
                       }103{َيْعِقُلوَن

طدت 2طق 1طق

 طدع

ِيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا شََهاَدُة ( .168
َبْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُآُم اْلَمْوُت حِيَن 

آَخَرانِ واْلَوِصيَِّة اْثَنانِ َذَوا َعْدٍل مِّنُكْم أَ 
ِمْن َغْيِرُآْم ِإْن َأنُتْم َضَرْبُتْم ِفي األَْرِض 

يَبُة اْلَمْوتِ َتْحِبسُوَنُهَما ِمن َفَأَصاَبْتُكم مُّصِ 
َبْعِد الصَّالَِة َفُيْقِسَمانِ ِباهللاِّ ِإنِ اْرَتْبُتْم الَ 

َوالَ  الُقْرَبىَآاَن َذا وَنشَْتِري ِبِه َثَمنًا َولَ 
 َنْكُتُم شََهاَدَة هللاِّ ِإنَّا ِإذًا لَِّمَن اآلِثِمينَ 

}106{        

طدت 2طق1طق

 طدع

َيا ِعيسى اْبَن َمْرَيَم ِإْذ َقاَل هللاُّ ( .169

ِإْذ  م َواِلَدِتكَ  اْذُآْر ِنْعَمِتي َعَلْيكَ َوَعَلى
َأيَّدتُّكَ ِبُروحِ اْلُقُدسِ ُتَكلُِّم النَّاسَ ِفي 

              }110{....اْلَمْهِد َوَآْهًال

 2طق1طق

  األنعام                     
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ــَع هللاِّ (... .170 ــَهُدوَن َأنَّ َم ــنَُّكْم َلَتْش َأِئ
آِلَهــًة ُأْخــَرى ُقــل الَّ َأْشــَهُد ُقــْل ِإنََّمــا

ُتشِْرُآونَ ِإَلـٌه َواحٌِد َوِإنَِّني َبِريٌء مِّمَّا وهُ 
                              }19{ م

 2طق

ُه( .171 الَِّذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْعِرُفوَن

الَّـِذيَن َخِسـُرواْ  م َأْبَناءُهمُ  َآَما َيْعِرُفونَ 

     }20{ َأنُفسَُهْم َفُهْم الَ ُيْؤِمُنوَن

طدت  2طق1طق

 طدع

اء هللاِّ( .172 ذَُّبوْا ِبِلَق َر الَِّذيَن َآ ْد َخِس َق
اُلوْا ًة َق اءْتُهُم السَّاَعُة َبْغَت َحتَّى ِإَذا َج

ا  ا َفرَّْطَن ى َم َْرَتَنا َعَل ا َحس اَي ْم الِفيَه َوُه
َاء وِرِهْم َأالَ س ى ُظُه ْم َعَل وَن َأْوَزاَرُه َيْحِمُل

                       }31{َما َيِزُروَن

 2طق1طق

م َيسْـَمُعونَ  ِإنََّما َيسْـَتجِيُب الَّـِذينَ ( .173

ـــِه ـــمَّ ِإَلْي ـــُثُهُم هللاُّ ُث ـــْوَتى َيْبَع َواْلَم
    }36{ُيْرَجُعوَن

 طدت طدع 1طق

ــِذيَن َيَخــاُفوَن َأن( .174 َوَأنــِذْر ِبــِه الَّ
ى  َُروْا ِإَل مْ ُيْحش َربِِّه

م مِّن ُدونِ  ال ْيسَ َلُه ِهَل
       }51{ َوِليٌّ َوالَ شَِفيٌع لََّعلَُّهْم َيتَُّقوَن

طدع 

ـــوَن( .175 ـــِذيَن ُيْؤِمُن َوِإَذا َجـــاءكَ الَّ
ْم َب َربُُّك ْيُكْم َآَت َالٌَم َعَل ْل س ا َفُق ِبآَياِتَن

ِه  ى َنْفِس ةَ َعَل الرَّحَْم
نُكْم ال َل ِم ن َعِم َأنَُّه َم

َلَح ِدِه َوَأْص ن َبْع اَب ِم مَّ َت ٍة ُث ُوءًا ِبَجَهاَل س
                 }54{يٌمَفَأنَُّه َغُفوٌر رَِّح

 2طق1طق

ُقْل ِإنِّي ُنِهيُت َأْن َأْعُبَد الَِّذيَن ( .176
 الَأْهَواءُآمْ َتْدُعوَن ِمن ُدونِ هللاِّ ُقل الَّ َأتَِّبُع 

َقْد َضَلْلُت ِإذًا َوَما َأَنْا ِمَن 
                     } 56{اْلُمْهَتِديَن

طدت  2طق1طق

 طدع

اْلُهــَدَىوُقــْل ِإنَّ ُهــَدى هللاِّ هُ (.... .177

َوَأْن} 71{م اْلَعاَلِمينَ َوُأِمْرَنا ِلُنسِْلَم ِلَربِّ 
وُه َوهُ  وْا الصَّالَة َواتَُّق ِهوَأِقيُم الَِّذيَ ِإَلْي

                                          }72{ُتْحشَُروَن

 2طق1طق

ــَرْآُتْم َوَال( .178 ــا َأْش ــاُف َم ــَف َأَخ َوَآْي
َتخَاُفوَن َأنَُّكْم َأشَْرْآُتم ِباهللاِّ َما َلْم ُيَنزِّْل
قُّ ِريَقْينِ َأَح َأيُّ اْلَف ُْلَطانًا َف ْيُكْم س ِه َعَل ِب

الَّـِذيَن} 81{م َتْعَلُمـونَ  ِباألَْمِن ِإن ُآنـُتمْ 
ُوْا ِإيمَاَنُهم ِبُظلٍْمآَمنُ  ْم َيْلِبس وْا َوَل

    }82{ ُأْوَلـِئكَ َلُهُم األَْمُن َوُهم مُّْهَتُدوَن

 2طق1طق

َوَوَهْبَنا َلُه ِإسَْحاَق َوَيْعُقوَب ُآالًّ ( .179
َهَدْيَنا َوُنوحًا َهَدْيَنا ِمن َقْبُل َوِمن 

 ُذرِّيَِّتِه َداُووَد َوسَُلْيَماَن َوَأيُّوَب َوُيوسُفَ 

 2طق1طق
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 اْلُمحِْسِنينَ َوُموسَى َوَهاُروَن َوَآَذِلكَ َنْجِزي 
َوَزَآِريَّا َوَيْحَيى َوِعيسَى َوِإْلَياسَ ُآلٌّ }84{ال

الصَّاِلحِينَ  مِّنَ 
َوِإسَْماِعيَل َواْلَيسََع } 85{ ال

 َوُيوُنسَ َوُلوطًا َوُآالًّ فضَّْلَنا َعَلى
اِتِهْم َوِمْن آَباِئِهْم َوُذرِّيَّ } 86{ال اْلَعاَلِمينَ 

َوِإْخَواِنِهْم َواْجَتَبْيَناُهْم َوَهَدْيَناُهْم ِإَلى 
                  }87{ِصَراٍط مُّسَْتِقيم

اَب الَِّذي (... .180 نَزَل اْلِكَت ْن َأ ْل َم ُق
َجــاء ِبــِه ُموَســى ُنــورًا َوُهــًدى لِّلنَّــاِس
ــوَن ــُدوَنَها َوُتخُْف ــَراِطيسَ ُتْب ــُه َق َتْجَعُلوَن

َوُعلِّْمُتم مَّا َلْم َتْعَلُموْا َأنُتْم َوَال َآِثيراً 
اُؤُآْم قُلِ  ْم فِي َخْوضِِهْم الهللاُّ  آَب مَّ َذْرُه ُث

                         }91{َيْلَعُبوَن

 2طق1طق

َوَجَعَل اللَّْيَل سََكنًا  الاِإلْصبَاحِ  َفاِلقُ ( .181
 َوالشَّْمسَ َواْلَقَمَر ُحسَْبانًا َذِلكَ َتْقِديرُ 

                           }96{اْلَعِزيِز اْلَعِليم

 2طق

َوَأْقسَُموْا ِباهللاِّ َجْهَد َأْيَماِنِهْم َلِئن ( .182
ُيْؤِمُننَّ ِبَها ُقْل ِإنََّما  َجاءْتُهْم آَيٌة لَّ

َأنََّها ِإَذا  ال◌ْ ُيشِْعُرُآم اآلَياُت ِعنَد هللاِّ َوَما
               } 109{َجاءْت الَ ُيْؤِمُنوَن

 1طق

َوِإَذا َجاءْتُهْم آَيٌة َقاُلوْا َلن ( .183

هللاُّ  م هللاِّ  نُّْؤِمَن َحتَّى ُنْؤَتى ِمْثَل َما ُأوِتيَ ُرسُلُ 
َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرسَاَلَتُه سَُيِصيُب الَِّذيَن 

هللاِّ َوَعَذاٌب شَِديٌد ِبَما  َأْجَرُموْا َصَغاٌر ِعندَ 
     }124{َآاُنوْا َيْمُكُروَن

 طدت طدع

نُتم الآلتٍ ِإنَّ مَا ُتوعَُدوَن ( .184 َومَا َأ
                       }134{ِبُمْعجِِزيَن

 2طق

ُقْل َيا َقْوِم اْعَمُلوْا َعَلى َمَكاَنِتُكْم ( .185
ن َتُكوُن َلُه مَ  الَتْعَلُمونَ ِإنِّي َعاِمٌل َفسَْوَف 

 َعاِقَبُة الدِّاِر ِإنَُّه الَ ُيْفِلُح الظَّاِلُمونَ 
}135{                             

 2طق1طق

الَِّذي َأنشََأ َجنَّاتٍ مَّْعُروشَاتٍ وَوهُ ( .186
َوالَ ...وشَاتٍ َوالنَّخَْل َوالزَّْرَع َوَغْيَر َمْعرُ 

} 141{الاْلُمسِْرِفينَ ُتسِْرُفوْا ِإنَُّه الَ ُيحِبُّ 
َوِمَن األَْنَعاِم َحُموَلًة َوَفْرشًا ُآُلوْا ِممَّا 
َرَزَقُكُم هللاُّ َوالَ َتتَِّبُعوْا ُخُطَواتِ الشَّْيَطانِ 

مُّبِينٌ وِإنَُّه َلُكْم َعدُ 
ْزَواجٍ أَ  َثَماِنَيةَ } 142{ال

مَِّن الضَّْأنِ اْثَنْينِ َوِمَن اْلَمْعِز اْثَنْينِ ُقْل 
آلذََّآَرْينِ َحرََّم َأِم األُنَثَيْينِ َأمَّا اشَْتَمَلْت 

ِإن  َعَلْيِه َأْرَحاُم األُنَثَيْينِ َنبُِّؤوِني ِبِعْلمٍ 
َوِمَن اِإلْبِل اْثَنْينِ }143{الَصاِدِقيَنُآنُتْم

 2طق1طق
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                    }144{...ْيِنَوِمَن اْلَبَقِر اْثَن
َوِبَعْهِد هللاِّ َأْوُفوْا َذِلُكْم  (..... .187

َوَأنَّ } 152{الَتَذآَُّرونَ  َوصَّاُآم ِبِه َلَعلَُّكمْ 
َهـَذا ِصَراِطي ُمسَْتِقيمًا َفاتَِّبُعوُه َوالَ 

رََّق ِبُكْم َعن سَِبيِلِه َتتَِّبُعوْا السُُّبَل َفَتفَ 
    }153{َذِلُكْم َوصَّاُآم ِبِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن

 2طق1طق

َوَهـَذا ِآَتاٌب َأنَزْلَناُه ُمَباَركٌ ( .188
} 155{الُتْرحَُمونَ  َفاتَِّبُعوُه َواتَُّقوْا َلَعلَُّكمْ 

 ْلِكَتاُب َعَلىَأن َتُقوُلوْا ِإنََّما ُأنِزَل ا
َطآِئَفَتْينِ ِمن َقْبِلَنا َوِإن ُآنَّا َعن 

َتُقوُلوْا وأَ } 156{الَلَغاِفِلينَ  ِدَراسَِتِهمْ 
َأنَّا ُأنِزَل َعَلْيَنا اْلِكَتاُب َلُكنَّا َأْهَدى ولَ 

                    }157{....ِمْنُهْم

 2طق1طق

ُقْل ِإنَّ َصالَِتي َوُنسُِكي َوَمْحَياَي ( .189
الَ شَِريكَ } 162{ال اْلَعاَلِمينَ َوَمَماِتي هللاِِّ َربِّ 

 َلُه َوِبَذِلكَ ُأِمْرُت َوَأَنْا َأوَُّل اْلُمسِْلِمينَ 
}163{                             

 2طق1طق

  األعراف        
َفَلَنسَْأَلنَّ الَِّذيَن ُأْرِسَل ِإَلْيِهْم ( .190

َفَلَنُقصَّنَّ َعَلْيِهم } 6{الاْلُمْرسَِلينَ َوَلَنسَْأَلنَّ 
  }7{ِبِعْلم َوَما ُآنَّا َغآِئِبيَن

 2طق1طق

ْم( .191 َدنَّ َلُه َوْيَتِني ألَْقُع ا َأْغ اَل َفِبَم َق
ُثمَّ آلِتَيـنَُّهم مِّـن} 16{الاْلُمسَْتِقيمَ  اَطكَ ِصرَ 

اِنِهْم ْن َأْيَم ْم َوَع ْن َخْلِفِه ِديِهْم َوِم ْينِ َأْي َب
ـــَرُهْم ـــُد َأْآَث ـــَمآِئِلِهْم َوالَ َتِج ـــن َش َوَع

                        }17{شَاِآِريَن

 2طق1طق

َوَقاسَــَمُهَما ِإنِّــي َلُكَمــا َلِمــَن( .192
َفـَدالَُّهَما ِبُغـُروٍر َفَلمَّـا} 21{الالنَّاِصحِينَ 

َْوَءاُتُهَما َدْت َلُهمَا س َذاقَا الشََّجَرَة َب
ن َوَرِق اْلَجنَِّة ا ِم َفانِ َعَلْيِهَم ا َيخِْص َوَطِفَق

....}22{                           

 2طق1طق

ا( .193 َواحِشَ َم رََّم َربِّيَ اْلَف ا َح ْل ِإنََّم ُق
رَ  َي َظَه َم َواْلَبْغ ا َبطََن َواِإلْث ا َوَم ِمْنَه

ِر  َقّ ِبَغْي ْم ال◌ِ اْلح ا َل اهللاِّ َم ِْرُآوْا ِب َوَأن ُتش
هِ  زِّْل ِب ُْلطَاناً  ُيَن ى ال س وْا َعَل َوَأن َتُقوُل

                  }33{هللاِّ َما الَ َتْعَلُموَن

 2طق

ْأِتَينَّ ( .194 ي آَدَم ِإمَّا َي ا َبِن ٌُلَي ُكْم ُرس
ْيُكْم  اِتيمِّنُكْم َيُقصُّوَن َعَل ى الآَي نِ اتََّق َفَم

ونَ  ْم َيْحَزُن ْيِهْم َوالَ ُه ْوٌف َعَل الَ َخ َلَح َف َوَأْص
}35 {                              

طدت  2طق1طق

 طدع
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ــُلَناَحتَّــى  (.... .195 ــاءْتُهْم ُرُس ِإَذا َج
ْدُعوَن الَيَتَوفَّْوَنُهمْ  نُتْم َت َن َما ُآ اُلوْا َأْي َق
ْت ُأمٌَّة لََّعنَْت....مِن ُدونِ هللاِّ  ا َدَخَل ُآلََّم

الجَِميعاً  ادَّاَرُآوْا ِفيَها  ُأْخَتَها َحتَّى ِإَذا

ــْم َربََّنــا َهـــُؤالء ــَراُهْم ألُوالَُه ــْت ُأْخ َقاَل
لُّوَنا  ْعفًا مَِّن النَّاِرَأَض َذابًا ِض آِتِهْم َع َف

..}38 {                            

 2طق1طق

ُة َفَأذََّن ُمَؤذٌِّن َبْيَنُهْم ( ... .196 َأن لَّْعَن
الَِّذيَن َيُصدُّوَن َعن} 44{الالظَّاِلِمينَ هللاِّ َعَلى 

اآلخَِرِة م ِب جًا َوُه ا ِعَو َِبيِل هللاِّ َوَيْبُغوَنَه س
                         }45{َآاِفُروَن

 2طق1طق

َوِإَذا ُصــِرَفْت َأْبَصــاُرُهْم ِتْلَقــاء( .197
حَ  ا الالنَّارِ ابِ َأْص ا الَ َتْجَعْلَن اُلوْا َربََّن َق

  } 47{َمَع اْلَقْوم الظَّاِلِميَن

 1طق

 َقاُلوْا ِإنَّ هللاَّ َحرََّمُهَما َعَلى (... .198
الَِّذيَن اتَّخَُذوْا ِديَنُهْم } 50{الاْلكَاِفِرينَ 

َلْهوًا َوَلِعبًا َوَغرَّْتُهُم اْلَحَياُة الدُّْنَيا 
ُهْم َآَما َنسُوْا ِلَقاء َيْوِمِهْم َفاْلَيْوَم َننسَا

 }51{َوَما َآاُنوْا ِبآَياِتَنا َيْجَحُدونَ  الَهـَذا

 2طق1طق

ِإنَّ َربَُّكُم هللاُّ الَِّذي َخَلَق السََّماَواتِ ( .199
َواألَْرضَ ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اسَْتَوى َعَلى 

ي اللَّْيَل النََّهاَر َيْطُلُبُه اْلَعْرشِ ُيْغشِ 
َوالشَّْمسَ َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم  ال◌ً حَِثيثا

              }54{...ُمسَخََّراتٍ ِبَأْمِرِه

 1طق

َقـاَل م َصـاِلحاً َوِإَلى َثُموَد َأَخـاُهْم ( .200
ـٍه م مِّْن ِإَل ا َلُك ُدوْا هللاَّ َم ْوِم اْعُب ا َق َي

       }73{... َغْيُرُه

 2طق1طق

َفَأخََذْتُهُم الرَّْجفَُة َفَأصَْبُحوْا فِي( .201
الَّـِذيَن َآـذَُّبوْا} 91{ ΅ اِثِمينَ جَـَداِرِهْم 

الَّـِذيَن ΅ ِفيَهـا شَُعْيبًا َآَأن لَّْم َيْغَنـْواْ 
  }92{َآذَُّبوْا شَُعْيبًا َآاُنوْا ُهُم اْلخَاِسِرينَ 

 1طق

َوَقاَل ُموسَى َيا ِفْرَعْوُن ِإنِّي َرسُوٌل ( .202
َحِقيٌق َعَلى َأن الَّ } 104{الاْلَعاَلِمينَ مِّن رَّبِّ 

َأُقوَل َعَلى هللاِّ ِإالَّ اْلَحقَّ َقْد جِْئُتُكم ِبَبيَِّنٍة 
}105{مِّن رَّبُِّكْم َفَأْرِسْل َمِعيَ َبِني ِإسَْراِئيلَ 

 1طق

اَل اْلَمألُ ِمن َقْوِم ِفْرَعْوَن ِإنَّ قَ ( .203
ُيِريُد َأن }109{الَعِليمٌ َهـَذا َلسَاحٌِر 

}110{ ُيخِْرَجُكم مِّْن َأْرِضُكْم َفَماَذا َتْأُمُرونَ 

 2طق1طق

ي( .204 ْل ِف اُه َوَأْرِس ِْه َوَأَخ اُلوْا َأْرج َق
ــَدآِئِن ــِريَنَحاْلَم ــلِّ} 111{الاِش ــْأُتوكَ ِبُك َي

 2طق1طق
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                    }112{ سَاحٍِر َعِليم
ـــــِربِّ(  .205 ـــــا ِب ـــــاُلوْا آَمنَّ َق

 }122{َربِّ ُموسَى َوَهاُرونَ } 121{الاْلَعاَلِميَن
 2طق1طق

ٍة( .206 ن آَي ِه ِم ا ِب ا َتْأِتَن اُلوْا َمْهَم َوَق
ـــَحَرَنا ـــا لَِّتْس ـــَك الِبَه ـــُن َل ـــا َنْح َفَم

              }132{ِبُمْؤِمِنيَن

 1طق

 َوَلمَّا َجاء ُموسَى ِلِميَقاِتَنا َوَآلََّمهُ ( .207
َقاَل َربِّ َأِرِني َأنُظْر  ال◌ُ َربُّه
                    } 143{....ِإَلْيَك

 2طق1طق

َواتَّخََذ َقْوُم ُموسَى ِمن َبْعِدِه ِمْن( .208
ُحِليِِّهْم ِعْجًال َجسَدًا لَُّه ُخَواٌر َأَلْم َيَرْوْا

م سَبِيالً َأنَُّه َال ُيَكلُِّمُهْم َوَال َيْهِديِهْم 

      }148{َوَآاُنوْا َظاِلِميَن    اتَّخَُذوُه

طدت  2طق1طق

 طدع

َوَلمَّا سُِقَط َفي َأْيِديِهْم َوَرَأْوْا ( .209
ْم َيْرَحْمَنا  الَضلُّواْ َأنَُّهْم َقْد  َقاُلوْا َلِئن لَّ

 َربَُّنا َوَيْغِفْر َلَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلخَاِسِرينَ 
َلمَّا َرَجَع ُموسَى ِإَلى َقْوِمِه َغْضَباَن وَ }149{

َقاَل ِبْئسََما َخَلْفُتُموِني ِمن َبْعِدَي  ال◌ً َأِسفا
          }150{...َأَعجِْلُتْم َأْمَر َربُِّكْم

 2طق1طق

َفالَِّذيَن آَمُنوْا ِبِه َوَعزَُّروُه ....( .210
 َوَنَصُروُه َواتََّبُعوْا النُّوَر الَِّذيَ ُأنِزلَ 

      }157{ ُأْوَلـِئكَ ُهُم اْلُمْفِلُحوَن الَمَعهُ 

طدت 2طق1طق

 طدع

ُقْل َيا َأيَُّها النَّاسُ ِإنِّي َرسُوُل هللاِّ ( .211
ُمْلكُ السََّماَواتِ  الَِّذي َلهُ  الجَِميعاً ِإَلْيُكْم 
     }158{...َواألَْرِض

 2طق

وَاسَْأْلُهْم َعنِ اْلَقْرَيِة الَِّتي َآاَنْت ( .212

ِإْذ َيْعُدوَن ِفي السَّْبتِ ِإْذ  م اْلبَحْرِ  َحاِضَرةَ 
َتْأِتيِهْم حِيَتاُنُهْم َيْوَم سَْبِتِهْم شُرَّعًا 
َوَيْوَم الَ َيسِْبُتوَن الَ َتْأِتيِهْم َآَذِلكَ 

      }163{َنْبُلوُهم ِبَما َآاُنوا َيْفسُُقوَن

 2طق 1طق

ِإْذ َتْأِتيِهْم حِيَتاُنُهْم َيْوَم  (..... .213
شُرَّعاً سَْبِتِهْم 

الَ َيسِْبُتوَن الَ َتْأِتيِهْم َوَيْومَ  ال
....}163{                

 طدع

الَ الَيسْبُِتونَ  الَ َوَيْوَم  (....... .214
كَ َنْبُلوُهم ِبَما َآاُنوا َتْأِتيِهْم َآَذلِ 

      }163{َيْفسُُقوَن

 طدت 2طق 1طق

 َوِإَذ َقاَلْت ُأمٌَّة مِّْنُهْم ِلَم َتِعُظونَ ( .215
ُمَعذُِّبُهْم َعَذابًا وهللاُّ ُمْهِلُكُهْم أَ  ال◌ً َقْوما

شَِديدًا َقاُلوْا َمْعِذَرًة ِإَلى َربُِّكْم َوَلَعلَُّهْم 
                       }164{ َيتَُّقوَن

طدت  2طق 1طق

 طدع
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ن( .216 ي آَدَم ِم ن َبِن َذ َربُّكَ ِم َوِإْذ َأَخ
ِهْم ى َأنُفِس َْهَدُهْم َعَل وِرِهْم ُذرِّيََّتُهْم َوَأش ُظُه

َأن  ΅ شَـِهْدَنا ΅ َبَلىَأَلسُْت ِبَربُِّكْم َقاُلوْا 
ِإنَّا ُآنَّا َعْن َهَذا َتُقوُلوْا َيْوَم اْلِقَياَمةِ 

                       }172{َغاِفِليَن

 طدت طدع  1طق

ِإنَّــا ُآنَّــا َعــْن َهــَذا (...... .217
َتُقوُلوْا ِإنََّمـا َأشْـَرَكوأَ } 172{ال◌َ غَاِفِلين

ِدِهْم ُل َوُآنَّا ُذرِّيًَّة مِّن َبْع ن َقْب ا ِم آَباُؤَن
    }173{ وَنَأَفُتْهِلُكَنا ِبَما َفَعَل اْلُمْبِطُل

 2طق  1طق

َأَوَلـــْم َينُظـــُروْا ِفـــي َمَلُكـــوِت( .218
ن  َق هللاُّ ِم ا َخَل َيْ السََّماَواتِ َواألَْرِض َوَم الءٍ ش

ْم ِد اْقتََرَب َأَجُلُه َى َأن َيكُوَن َق َوَأْن َعس
         }185{َحِديثٍ َبْعَدُه ُيْؤِمُنوَن َفِبَأيِّ

 2طق 1طق

ِلِل هللاُّ َفالَ َهاِديَ ( .219 َذُرُهْم الَلهُ  َمن ُيْض َوَي
             }186{ِفي ُطْغَياِنِهْم َيْعَمُهوَن

 2طق

   األنفال       
ن( .220 كَ َربُّكَ ِم ا َأْخَرَج اْلَحقِّ َآَم كَ ِب َبْيِت

}5{الَلكَـاِرُهونَ  َوِإنَّ َفِريقًا مَِّن اْلُمْؤِمِنينَ 
كَ فِي اْلحَقِّ َبعَْد مَا َتبَيََّن ُيَجاِدُلوَن
ــْم ــْوتِ َوُه ــى اْلَم ــاُقوَن ِإَل ــا ُيَس َآَأنََّم

                         }6{َينُظُروَن

 1طق

َدى الطَّاِئَفِتْيِنَوِإْذ َيعُِدُآُم هللاُّ ِإحْ ( .221
َر َذاتِ الشَّْوَآِة ْم َوَتَودُّوَن َأنَّ َغْي َأنََّها َلُك
ــْم َوُيِريــُد هللاُّ َأن ُيِحــقَّ الَحــقَّ ــوُن َلُك َتُك

}7{الاْلكَـاِفِرينَ ِبَكِلَماِتِه َوَيْقَطـَع َداِبـَر 
ِقَّ اْلحَقَّ َوُيْبطَِل اْلَباطَِل َولَ  َآِرَهوِلُيح

    }8{اْلُمْجِرُموَن

 2طق 1طق

ْتُح( .222 اءُآُم اْلَف ْد َج َْتْفِتُحوْا َفَق ِإن َتس
وْا َفهُ  وُدوْاوَوِإن َتنَتُه ْم َوِإن َتُع ُك َخْيٌر لَّ

َْيئًا ن ُتْغنِيَ عَنُكْم ِفئَُتُكْم ش َنعُْد َوَل
    } 19{َوَأنَّ هللاَّ َمَع اْلُمْؤِمِنيَن الَآثَُرْتوَولَ 

 1طق

َواْعَلُموْا َأنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْوالَُدُآْم( .223
      }28{َوَأنَّ هللاَّ ِعنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم الِفْتَنٌة

 2طق 1طق

َوِإَذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُتَنا َقاُلوْا( .224
ِإْن الَهـَذاَنشَاء َلُقْلَنا ِمْثَل وَقْد سَِمْعَنا لَ 

       }31{ يَنَهـَذا ِإالَّ َأسَاِطيُر األوَِّل

 طدت طدع1طق

ـــوَن( .225 ـــُروْا ُينِفُق ـــِذيَن َآَف ِإنَّ الَّ
ـــِبيِل هللاِّ ـــن َس ـــدُّوْا َع ـــَواَلُهْم ِلَيُص َأْم

مَّ َْرًة ُث ْيِهْم َحس وُن َعَل مَّ َتُك َُينِفُقوَنَها ُث َفس
ــُروْا ِإَلــى َجَهــنَّمَ  ــِذيَن َآَف ــوَن َوالَّ ُيْغَلُب

ــُروَن ــَز هللاُّ اْلَخ} 36{الُيحَْش ــَنِلَيِمي ــَث ِم ِبي

 2طق 1طق
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ٍض ىَ َبْع ُه َعَل يَث َبْعَض َل اْلخَِب الطَّيِّبِ َوَيْجَع
ــنََّم ــي َجَه ــُه ِف ــًا َفَيْجَعَل ــُه َجِميع َفَيْرُآَم

            }37{ُأْوَلـِئكَ ُهُم اْلخَاِسُروَن
َواْعَلُموْا َأنََّما َغِنْمُتم مِّن شَْيٍء ( .226

ُمسَُه َوِللرَّسُوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َفَأنَّ هللاِِّ خُ 
السَّبِيلِ  َواْلَيَتاَمى َواْلَمسَاِآينِ َواْبنِ 

ِإن ال
ُآنُتْم آَمنُتْم ِباهللاِّ َوَما َأنَزْلَنا َعَلى 

         }41{... َعْبِدَنا َيْوَم اْلُفْرَقان

 2طق 1طق

ِإْذ َأنُتم ِباْلُعْدَوِة الدُّْنَيا َوُهم ( .227
اْلُقْصَوى َوالرَّْآُب َأسَْفَل ِمنُكْم  ِباْلُعْدَوةِ 

 الاْلِميَعادِ َتَواَعدتَّْم الَْخَتَلْفُتْم ِفي وَولَ 
لَِّيْقِضَي هللاُّ َأْمرًا َآاَن َمْفُعوالً  َوَلـِكن

لَِّيْهِلكَ َمْن َهَلكَ َعن َبيَِّنٍة َوَيْحَيى َمْن َحيَّ 
         }42{َعِليٌم َعن َبيَِّنٍة َوِإنَّ هللاَّ َلسَِميٌع

 

 

طدت  2طق 1طق

 طدع

 الَمْفُعوالً لَِّيْقِضَي هللاُّ َأْمرًا َآاَن (..... .228
    }42{......لَِّيْهِلكَ َمْن َهَلكَ َعن َبيَِّنةٍ 

 

 1طق
} 42{الَعِليمٌ  هللاَّ َلسَِميعٌ  َوِإنَّ  (...... .229

ِإْذ ُيِريَكُهُم هللاُّ ِفي َمَناِمكَ َقِليالً 
َأَراَآُهْم َآِثيرًا لََّفِشْلُتْم َوَلَتَناَزْعُتْم وَولَ 

ِفي األَْمِر َوَلـِكنَّ هللاَّ سَلََّم ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاتِ 
                        }43{الصُُّدوِر

 

 2طق 1طق

 الَآَفُرواْ َتَرى ِإْذ َيَتَوفَّى الَِّذيَن وَولَ ( .230
اْلَمآلِئَكُة َيْضِرُبوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْدَباَرُهْم 

    }50{ َوُذوُقوْا َعَذاَب اْلَحِريِق

طدت طدع 1طق

يُكْم َوَأنَّ هللاَّ َذِلكَ ِبَما َقدََّمْت َأْيِد( .231
               }51{اللِّْلَعبِيِدَلْيسَ ِبَظالٍَّم

 2طق 1طق

َوالَِّذيَن ِمن  الِفْرَعْونَ َآَدْأبِ آِل( .232
َقْبِلِهْم َآَفُروْا ِبآَياتِ هللاِّ َفَأَخَذُهُم هللاُّ 

 }52{ ِعَقابِ ِبُذُنوِبِهْم ِإنَّ هللاَّ َقِويٌّ شَِديُد اْل

طدت  2طق 1طق

 طدع

َذِلكَ ِبَأنَّ هللاَّ َلْم َيكُ ُمَغيِّرًا نِّْعَمًة ( .233
وْا َما َأْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم َحتَّى ُيَغيِّرُ 

       }53{َوَأنَّ هللاَّ سَِميٌع َعِليٌم الِبَأنُفِسِهْم

طدت  2طق 1طق

 طدع

 2طق 1طق }53{الَعِليمٌ َوَأنَّ هللاَّ سَِميٌع (....... .234
َوالَِّذيَن ِمن  الِفْرَعْونَ َآَدْأبِ آِل( .235

َقْبِلِهْم َآذَُّبوْا بآَياتِ َربِِّهْم َفَأْهَلْكَناُهم 
ِبُذُنوِبِهْم َوَأْغَرْقَنا آَل ِفْرَعوَن َوُآلٌّ 

                 } 54{َآاُنوْا َظاِلِميَن

طدت  2طق 1طق

  طدع

 ال سَبَُقواْ  الَ َيْحسََبنَّ الَِّذيَن َآَفُرواْ وَ ( .236
                 }59{ِإنَُّهْم الَ ُيْعجُِزوَن

 2طق

 2طق 1طقَوِإن ُيِريُدوْا َأن َيخَْدُعوكَ َفِإنَّ ( .237
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الَِّذيَ َأيََّدَك ِبَنْصِرِهوَحسَْبكَ هللاُّ هُ 
ْيَن ُقُلوِبِهْم َوَألََّف بَ } 62{الِباْلُمْؤِمِنينَ وَ 

....}63{                          
َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ُقل لَِّمن ِفي ( .238

ِإن َيْعَلِم هللاُّ ِفي  الاألَسَْرىَأْيِديُكم مَِّن 
ُكْم َخْيرًا مِّمَّا ُأخَِذ ُقُلوِبُكْم َخْيرًا ُيْؤتِ 

  } 70{ِمنُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم َوهللاُّ َغُفوٌر رَّحِيمٌ 

 2طق 1طق

َوالَِّذيَن آَمُنوْا َوَلْم  (..... .239
َما َلُكم مِّن َوالََيِتِهم مِّن شَْيٍء  الُيَهاجُِرواْ 

َتنَصُروُآْم ِفي َحتَّى ُيَهاجُِروْا َوِإنِ اسْ 
الدِّينِ َفَعَلْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ َعَلى َقْوٍم 

َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهم مِّيَثاٌق َوهللاُّ ِبَما َتْعَمُلوَن 
   }72{َبِصيٌر

 طدع

  التوبة       
ِفي األَْرِض َأْرَبَعَة َأشُْهٍر  َفِسيُحواْ ( .240

َوَأنَّ هللاَّ  الهللاِّ َواْعَلُموْا َأنَُّكْم َغْيُر ُمْعجِِزي 
     }2{ُمخِْزي اْلَكاِفِريَن

طدت  2طق 1طق

 طدع

 الاْلُمشِْرِآينَ َأنَّ هللاَّ َبِريٌء مَِّن (..... .241
ُكْم َوِإن وَوَرسُوُلُه َفِإن ُتْبُتْم َفهُ  َخْيٌر لَّ

َتَولَّْيُتْم َفاْعَلُموْا َأنَُّكْم َغْيُر ُمْعجِِزي هللاِّ 
        }3{َعَذابٍ َأِليم بِ  َوَبشِِّر الَِّذيَن َآَفُروْا

طدت   2طق1طق

 طدع

 َوَبشِِّر الَِّذيَن َآَفُرواْ  (...... .242
 ِإالَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّم مِّنَ }3{الَأِليمٍ  ِبَعَذابٍ 

اْلُمشِْرِآيَن ُثمَّ َلْم َينُقُصوُآْم شَْيئًا َوَلْم 
ُيَظاِهُروْا َعَلْيُكْم َأَحدًا َفَأِتمُّوْا ِإَلْيِهْم 

 َدُهْم ِإَلى ُمدَِّتِهْم ِإنَّ هللاَّ ُيحِبُّ اْلُمتَِّقينَ َعهْ 
}4{      

 2طق1طق

َوِإن نََّكُثوْا َأْيَماَنُهم مِّن َبْعِد ( .243
َعْهِدِهْم َوَطَعُنوْا ِفي ِديِنُكْم َفَقاِتُلوْا 

ِإنَُّهْم الَ َأْيَماَن َلُهْم َلَعلَُّهْم الاْلكُْفرِ َأِئمََّة 
                      } 12{ َينَتُهوَن

 2طق1طق

ــِديُكْم( .244 ــذِّْبُهُم هللاُّ ِبَأْي ــاِتُلوُهْم ُيَع َق
ْفِ صُُدوَر ْيِهْم َوَيش ِْزِهْم َوَينصُْرُآْم َعَل َوُيخ

مُّْؤِمِنينَ  َقْومٍ 
َوُيْذِهْب َغـْيَظ ُقُلـوِبِهْم} 14{ال

ــيٌم ــاُء َوهللاُّ َعِل ــن َيَش ــى َم ــوُب هللاُّ َعَل َوَيُت
                           }15{َحِكيٌم

 طدع2طق1طق

ــــْوَم (..... .245 ــــِدي اْلَق َوهللاُّ الَ َيْه

                     }19{م الظَّاِلِمينَ 
 1طق

واْ الَِّذيَن آمَ ( .246 ُدوْا ُن اَجُروْا َوَجاَه َوَه
َأْمَواِلِهْم و َِبيِل هللاِّ ِب ي س ِهمْ ◌َ ِف ُم الَأنُفِس َأْعَظ

ــــمُ  ــــكَ ُه ــــَد هللاِّ َوُأْوَلِئ ــــًة ِعن َدَرَج

 2طق1طق
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ُيَبشُِّرُهْم َربُُّهم ِبَرْحَمٍة مِّْنـُه}20{اْلَفاِئُزونَ 
يمٌ  ا َنِع ْم ِفيَه َوانٍ َوَجنَّاتٍ لَُّه يمٌ  َوِرْض مُِّق

ال

ِديَن ِفيَهـا َأَبـدًا ِإنَّ هللاَّ ِعنـَدُهَخالِ } 21{
                      }22{ َأْجٌر َعِظيٌم

َواِطَن ( .247 ي َم َرُآُم هللاُّ ِف ْد َنَص يَرةٍ َلَق الَآِث

ْم َرُتُكْم َفَل ْتُكْم َآْث ْينٍ ِإْذ َأْعَجَب ْوَم ُحَن َوَي
َْيئًا َوضَاقَ  نِ عَنُكْم ش ْيُكُم األَْرُضُتْغ ْت َعَل

      } 25{ِبَما َرُحَبْت ُثمَّ َولَّْيُتم مُّْدِبِريَن

 طدت  1طق

يَرٍة( .248 َواِطَن َآِث ي َم َرُآُم هللاُّ ِف ْد َنَص َلَق
ــْوَم  ــيْنٍ َوَي ــْتُكْم آَ  الحَُن ــَرُتُكْمِإْذ َأْعَجَب ْث
......}25{  

 طدع طدت 1طق

ــِذي َأْرَســَل َرُســوَلُه ِباْلُهــَدىوهُ ( .249 الَّ
لدِّينِ  ى ا َرُه َعَل قِّ ِلُيْظِه ينِ اْلَح الُآلِّهِ َوِد

        }33{ َآِرَه اْلُمشِْرُآوَنوَولَ 

 1طق

َوالَّــِذيَن َيْكِنــُزوَن الــذََّهَب (... .250
ــبِ  ــي َس ــا ِف الهللاِّ يِل َواْلِفضَّــَة َوالَ ُينِفُقوَنَه

َيـْوَم ُيْحَمـى} 34{ال◌ٍ َأِليم َفَبشِّْرُهم ِبَعَذابٍ 
َعَلْيَهــا ِفــي َنــاِر َجَهــنََّم َفُتْكــَوى ِبَهــا

     }35{...جَِباُهُهْم َوُجنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم

 2طق1طق

َُيْؤِتيَنا (.... .251 ُْبَنا هللاُّ س اُلوْا َحس َوَق
ِإنَّا ِإَلى هللاِّ َراِغُبونَ  الَرسُوُلهُ ِلِه وَ هللاُّ ِمن َفضْ 

}59{   

 1طق

اْلُمنَاِفُقوَن َواْلُمَناِفقَاُت َبْعضُُهم( .252

َيْأُمُروَن ِباْلُمنَكِر َوَيْنَهـْوَن َعـِن م َبْعضٍ مِّن 
ــوْا هللاَّ ــِدَيُهْم َنُس ــوَن َأْي ــُروفِ َوَيْقِبُض اْلَمْع

َفَنِســــَيُهْم ِإنَّ اْلُمَنــــاِفِقيَن ُهــــمُ 
                       }67{اْلَفاِسُقوَن

 1طق

َوَعَد هللا اْلُمَناِفِقيَن َواْلُمَناِفَقاتِ ( .253
َواْلُكفَّاَر َناَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها ِهيَ 

مُِّقيمٌ َحسُْبُهْم َوَلَعَنُهُم هللاُّ َوَلُهْم َعَذاٌب 
 ال

ِذيَن ِمن َقْبِلُكْم َآاُنوْا َأشَدَّ ِمنُكْمَآالَّ }68{
     }69{...ُقوًَّة َوَأْآَثَر َأْمَواالً َوَأْوالَدًا

 2طق1طق

َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم ( .254

َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروفِ  م َبْعضٍ  َأْوِلَياء
َة َوَيْنَهْوَن َعنِ اْلُمنَكِر َوُيِقيُموَن الصَّالَ 

َوُيْؤُتوَن الزََّآاَة َوُيِطيُعوَن هللاَّ َوَرسُوَلُه 
ُأْوَلـِئكَ سََيْرَحُمُهُم هللاُّ ِإنَّ هللاَّ َعِزيٌز 

    }71{َحِكيٌم

 1طق

َأَلْم َيْعَلُموْا َأنَّ هللاَّ َيْعَلُم ِسرَُّهْم ( .255
      }78{َوَأنَّ هللاَّ َعالَُّم اْلُغُيوِب الَنْجَواُهْموَ 

 2قط
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الَِّذيَن َيْلِمُزوَن اْلُمطَّوِِّعيَن ِمَن ( .256
اْلُمْؤِمِنيَن ِفي الصََّدَقاتِ َوالَِّذيَن الَ 

سَخَِر هللاُّ الِمْنُهمْ َيجُِدوَن ِإالَّ ُجْهَدُهْم َفَيسْخَُروَن 
           }79{ِمْنُهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم

 طدت طدع

سَ َعَلى الضَُّعَفاء َوالَ َعَلى لَّيْ ( .257
اْلَمْرَضى َوالَ َعَلى الَِّذيَن الَ َيجُِدوَن َما 
 ُينِفُقوَن َحَرٌج ِإَذا َنَصُحوْا هللاِِّ َوَرسُوِلِه َما

 َعَلى اْلُمْحِسِنيَن ِمن سَِبيٍل َوهللاُّ َغُفورٌ 
رَّحِيمٌ 

َوالَ َعَلى الَِّذيَن ِإَذا َما َأَتْوكَ } 91{ال
ُهْم ُقْلَت الَ َأجُِد َما َأْحِمُلُكْم َعَلْيِه ِلَتْحِملَ 

َتَولَّوْا وََّأْعُيُنُهْم َتِفيضُ ِمَن الدَّْمِع َحَزنًا 
ِإنََّما السَِّبيُل} 92{َأالَّ َيجُِدوْا َما ُينِفُقونَ 

َعَلى الَِّذيَن َيسَْتْأِذُنوَنكَ َوُهْم َأْغِنَياء 
َوَطَبَع هللاُّ الفِ اْلخََوالِ  َرُضوْا ِبَأن َيُكوُنوْا َمعَ 

  }93{ َعَلى ُقُلوِبِهْم َفُهْم الَ َيْعَلُموَن

 2طق1طق

َوالسَّاِبُقوَن األَوَُّلوَن ِمَن ( .258
اْلُمَهاجِِريَن َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهم 

رَِّضيَ هللاُّ َعْنُهْم َوَرُضوْا َعْنُه َوَأَعدَّ  الِبِإحْسَانٍ 
َتْحَتَها األَْنَهاُر َخاِلِديَن  َلُهْم َجنَّاتٍ َتْجِري

   }100{ ِفيَها َأَبدًا َذِلكَ اْلَفْوُز اْلَعِظيُم

 2طق1طق

 ُمَناِفُقونَ َوِممَّْن َحْوَلُكم مَِّن األَْعَراِب( .259
َعَلى  َمَرُدواْ   ΅ اْلَمِديَنةِ َوِمْن َأْهِل  ΅

النَِّفاِق الَ َتْعَلُمُهْم َنْحُن َنْعَلُمُهْم 
رََّتْينِ ُثمَّ ُيَردُّوَن ِإَلى َعَذابٍ مَّ  سَُنَعذُِّبُهم

                         }101{َعِظيم

 طدع

َلَقد تَّاَب هللا َعَلى النَِّبيِّ ( .260
َواْلُمَهاجِِريَن َواألَنَصاِر الَِّذيَن اتََّبُعوُه 

َما َآاَد َيِزيُغ ِفي سَاَعِة اْلُعسَْرِة ِمن َبْعِد 
مِّْنُهْم ُثمَّ َتاَب َعَلْيِهْم ِإنَُّه  ُقُلوُب َفِريقٍ 
رَّحِيمٌ  ِبِهْم َرُؤوفٌ 

َوَعَلى الثَّالََثِة } 117{ال
الَِّذيَن ُخلُِّفوْا َحتَّى ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهُم 

             }118{...األَْرضُ ِبَما َرُحَبْت

 2طق1طق

َما َآاَن ِألَْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوَلُهم ( .261
مَِّن األَْعَرابِ َأن َيَتخَلَُّفوْا َعن رَّسُوِل هللاِّ َوالَ 

ِسِه َذِلكَ ِبَأنَُّهْم َيْرَغُبوْا ِبَأنُفِسِهْم َعن نَّفْ 
الَ ُيِصيُبُهْم َظَمٌأ َوالَ َنَصٌب َوالَ َمخَْمَصٌة ِفي 

سَِبيِل هللاِّ َوالَ َيَطُؤوَن َمْوِطئًا َيِغيُظ اْلُكفَّاَر 
دُ  نَّْيالً ِإالَّ ُآِتَب َلُهم ِبِه وَوالَ َيَناُلوَن ِمْن َ

الِسِنينَ اْلُمحْ َعَمٌل َصاِلٌح ِإنَّ هللاَّ الَ ُيِضيُع َأْجَر 

َوالَ ُينِفُقوَن َنَفَقًة َصِغيَرًة َوالَ } 120{
َآِبيَرًة َوالَ َيْقَطُعوَن َواِديًا ِإالَّ ُآِتَب َلُهْم 

 ِلَيْجِزَيُهُم هللاُّ َأْحسََن َما َآاُنوْا َيْعَمُلونَ 

 2طق1طق
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}121{      

   يونس         
َإنَّ الَِّذيَن الَ َيْرُجوَن ِلَقاءَنا ( .262

نُّوْا ِبَها َمأَ ِباْلَحياِة الدُّْنَيا َواط َوَرُضواْ 
} 7{الَغاِفُلونَ َوالَِّذيَن ُهْم َعْن آَياِتَنا 

ُأْوَلـِئكَ َمْأَواُهُم النُّاُر ِبَما َآاُنوْا 
                         }8{َيْكِسُبوَن

 طدع2طق1طق

َوَلَقْد َأْهَلْكَنا اْلُقُروَن ِمن َقْبِلُكْم ( .263
َوَجاءْتُهْم ُرسُُلُهم  الظََلُمواْ ا َلمَّ 

       } 13{... ِباْلَبيَِّناِت

 طدت طدع 1طق

 َوِإَذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُتَنا( .264
َبيَِّناتٍ 

َقاَل الَِّذيَن الَ َيْرُجوَن ِلَقاءَنا  ال
   }15{..َبدِّْلُهواْئتِ ِبُقْرآنٍ َغْيِر َهـَذا َأ

 طدت2طق 1طق

َوَجَرْيَن ِبِهم ِبِريحٍ َطيَِّبٍة  (... .265
اِصٌف َوَجاءُهُم  َوَفِرُحوْا ِبَها َجاءْتَها ِريٌح َ
 اْلَمْوُج ِمن ُآلِّ َمَكانٍ َوَظنُّوْا َأنَُّهْم ُأحِيطَ 

َدَعُوْا هللاَّ ُمخِْلِصيَن َلُه الدِّيَن  الِبِهمْ 
....}22{  

 

طدت 2طق 1طق

 طدع

َفَلمَّا َأنَجاُهْم ِإَذا ُهْم َيْبُغوَن ِفي ( .266
األَْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ َيا َأيَُّها النَّاسُ ِإنََّما 

مََّتاَع اْلَحَياِة  الَأنُفِسكُمَبْغُيُكْم َعَلى 
الدُّْنَيا ُثمَّ ِإَليَنا َمْرجُِعُكْم َفُنَنبُِّئُكم 

َحتَّىَ ِإَذا  ...}23{ِبَما ُآنُتْم َتْعَمُلونَ 
َأَخَذتِ األَْرضُ ُزْخُرَفَها َوازَّيََّنْت َوَظنَّ َأْهُلَها 

َأَتاَها َأْمُرَنا َلْيًال الَعَليَْهاَأنَُّهْم َقاِدُروَن 
ْم َتْغَن وأَ  َنَهارًا َفَجَعْلَناَها َحِصيدًا َآَأن لَّ

       }24{..ِباألَْمِس

 1طق

تِ َجَزاء َوالَِّذيَن َآسَُبوْا السَّيَِّئا( .267
ٌة مَّا َلُهم مَِّن الِبِمثِْلَها سَيَِّئةٍ  َوَتْرَهُقُهْم ِذلَّ

هللاِّ ِمْن َعاِصٍم َآَأنََّما ُأْغِشَيْت ُوُجوُهُهْم ِقَطعًا 
مَِّن اللَّْيِل ُمْظِلمًا ُأْوَلـِئكَ َأْصَحاُب النَّاِر 

          }27{ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن

 2طق 1طق

َبْل َآذَُّبوْا ِبَما َلْم ُيحِيُطوْا ِبِعْلِمِه ( .268
َوَلمَّا َيْأِتِهْم َتْأِويُلُه َآَذِلكَ َآذََّب الَِّذيَن 

َفانُظْر َآْيَف َآاَن َعاِقَبُة  الَقبِْلِهمْ  ِمن
                    } 39{ الظَّاِلِميَن

 2طق

َيا َأيَُّها النَّاسُ َقْد َجاءْتُكم ( .269
مَّْوِعَظٌة مِّن رَّبُِّكْم َوِشَفاء لَِّما ِفي 

ْلُمْؤِمِنينَ  ال◌ِ رالصُُّدو   }57{َوُهًدى َوَرْحَمٌة لِّ

 1طق

ِإنَّ اْلِعزََّة هللاِِّ  مَقْوُلُهمْ َوالَ َيْحُزنكَ ( .270

      } 65{السَِّميُع اْلَعِليُموَجِميعًا ُه

طدت  2طق 1طق
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 طدع

ِإْذ َقاَل  م ُنوحٍ  َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبأَ ( .271
ُكم ِلَقْوِمِه َيا َقْوِم ِإن َآاَن َآُبَر َعَليْ 

مََّقاِمي َوَتْذِآيِري ِبآَياتِ هللاِّ َفَعَلى هللاِّ 
ْيُتْم َفَما }71{...َتَوآَّْلُت   َفِإن َتَولَّ

 الهللاِّ سََأْلُتُكم مِّْن َأْجٍر ِإْن َأْجِريَ ِإالَّ َعَلى 
          }72{َوُأِمْرُت َأْن َأُآوَن ِمَن اْلُمسِْلِميَن

 1طق

َفَقاُلوْا َعَلى هللاِّ َتَوآَّْلَنا َربََّنا الَ ( .272
} 85{الالظَّاِلِمينَ  َتْجَعْلَنا ِفْتَنًة لِّْلَقْومِ 

 َوَنجَِّنا ِبَرْحَمِتكَ ِمَن اْلَقْوِم اْلَكاِفِرينَ 
}86{                              

 2طق 1طق

َوَقاَل ُموسَى َربََّنا ِإنَّكَ آَتْيَت ( .273
 ِفْرَعْوَن َوَمألُه ِزيَنًة َوَأْمَواالً ِفي اْلَحَياةِ 

الدُّْنيَا
 َنا ِلُيِضلُّوْا َعن سَِبيِلكَ َربََّناَربَّ  ال

سْ َعَلى َأْمَواِلِهْم َواشُْدْد َعَلى ُقُلوِبِهْم مِ اط
 ...}88{           

 طدع  2طق 1طق

َقاَل  الاْلَغَرقُ  َحتَّى ِإَذا َأْدَرَآُه (... .274
آَمنُت َأنَُّه ال ِإِلـَه ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِه 

  }90 {.. ِإسَْراِئيَلوَبنُ 

 2طق 1طق

}94{الاْلُمْمَتِرينَ َفالَ َتُكوَننَّ ِمَن  (... .275
َوالَ َتُكوَننَّ ِمَن الَِّذيَن َآذَُّبوْا ِبآَياتِ هللاِّ 

             }95{َفَتُكوَن ِمَن اْلخَاِسِريَن

 2طق 1طق

 ِإنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعَلْيِهْم َآِلَمُت َربِّكَ ( .276
َجاءْتُهْم ُآلُّ آَيٍة َحتَّى وَولَ } 96{الالَ ُيْؤِمُنونَ 

        }97{ َيَرُوْا اْلَعَذاَب األَِليَم

 

طدع 1طق

َوُأِمْرُت َأْن َأُآوَن ِمَن (... .277
َوَأْن َأِقْم َوْجَهكَ ِللدِّينِ } 104{الاْلُمْؤِمِنينَ 

  }105{ َحِنيفًا َوالَ َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمشِْرِآيَن

 2طق 1طق

   هود       
اَلر ِآَتاٌب ُأْحِكَمْت آَياُتُه ُثمَّ ُفصَِّلْت ( .278

َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ } 1{الخَبِيرٍ ِمن لَُّدْن َحِكيٍم 
} 2{ ال◌ٌ َبِشيرهللاَّ ِإنَِّني َلُكم مِّْنُه َنِذيٌر وَ 

َوَأنِ اسَْتْغِفُروْا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوْا ِإَلْيِه 
           }3{...اعًا َحسَنًاُيَمتِّْعُكم مََّت

 2طق 1طق

َأال ِإنَُّهْم َيْثُنوَن ُصُدوَرُهْم( .279
 ِلَيسَْتخُْفوْا ِمْنُه َأال حِيَن َيسَْتْغشُونَ 

رُّوَن َوَما ُيْعِلُنوَن َيْعَلُم َما ُيسِ  الِثيَاَبُهمْ 
          } 5{ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاتِ الصُُّدوِر

 2طق 1طق

َوَلِئْن َأَذْقَناُه َنْعَماء َبْعَد َضرَّاء ( .280
َيُقوَلنَّ َذَهَب السَّيَِّئاُت َعنِّي ِإنَُّه َمسَّْتُه َل

 2طق 1طق
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ِإالَّ الَِّذيَن َصَبُروْا } 10{الَفخُورٌ  َلَفِرحٌ 
َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاتِ ُأْوَلـِئكَ َلُهم مَّْغِفَرٌة 

                     }11{َوَأْجٌر َآِبيٌر
مَّنِ اْفَتَرى َعَلى هللاِّ َوَمْن َأْظَلُم ِم( .281

َربِِّهمْ َآِذبًا ُأْوَلـِئكَ ُيْعَرُضوَن َعَلى 
َوَيُقوُل ال
َربِِّهْم  األَشَْهاُد َهـُؤالء الَِّذيَن َآَذُبوْا َعَلى

        }18{َأالَ َلْعَنُة هللاِّ َعَلى الظَّاِلِميَن

 1طق

 َعَلى َأالَ َلْعَنُة هللاِّ (...... .282
الَِّذيَن َيُصدُّوَن َعن سَِبيِل } 18{الالظَّاِلِمينَ 

هللاِّ َوَيْبُغوَنَها ِعَوجًا َوُهم ِباآلخَِرِة ُهْم 
                       }19{ َآاِفُروَن

 2طق 1طق

ُأوَلـِئكَ َلْم َيُكوُنوْا ُمْعجِِزيَن ِفي ( .283
ا َآاَن َلُهم مِّن ُدونِ هللاِّ ِمْن األَْرِض َومَ 

ُيَضاَعُف َلُهُم اْلَعَذاُب َما َآاُنوْا  م َأْوِليَاء
َيسَْتِطيُعوَن السَّْمَع َوَما َآاُنوْا 

                   }20{ُيْبِصُروَن

طدت 2طق1طق

 طدع

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا ( .284
ُأْوَلـِئكَ  الِهمْ َربِّ الصَّاِلَحاتِ َوَأْخَبُتوْا ِإَلى 

    }23{َأْصَحاُب الَجنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن

طدع  2طق 1طق

َوَلَقْد َأْرسَْلَنا ُنوحًا ِإَلى َقْوِمِه ( .285
مُّبِينٌ ِإنِّي َلُكْم َنِذيٌر 

َأن الَّ َتْعُبُدوْا } 25{ال
 ُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َأِليمٍ ِإالَّ هللاَّ ِإنِّيَ َأَخا

}26{                              

 2طق 1طق

َوالَ َينَفُعُكْم ُنْصحِي ِإْن َأَردتُّ َأْن ( .286
َيُكْم ِإن َآاَن هللاُّ ُيِريُد َأن ُيْغوِ  الَلكُمْ  َأنَصحَ 

         } 34{ َربُُّكْم َوِإَلْيِه ُتْرَجُعوَنوهُ 

 طدع

َمن َيْأِتيِه َعَذاٌب  الَتْعَلُمونَ  َفسَْوفَ ( .287
َحتَّى }39{ُيخِْزيِه َوَيحِلُّ َعَلْيِه َعَذاٌب مُِّقيمٌ 

ُقْلَنا  اللتَّنُّورُ ا ِإَذا َجاء َأْمُرَنا َوَفارَ 
اْحِمْل ِفيَها ِمن ُآلٍّ َزْوَجْينِ 

                     }40{....اْثَنْيِن

 طدع 2طق 1طق

ِإن نَُّقوُل ِإالَّ اْعَتَراكَ َبْعضُ آِلَهِتَنا ( .288
ِبسَُوٍء َقاَل ِإنِّي ُأشِْهُد هللاِّ َواشَْهُدوْا َأنِّي 

ِمن ُدوِنِه } 54{الُتشِْرُآونَ َبِريٌء مِّمَّا 
     }55{َفِكيُدوِني َجِميعًا ُثمَّ الَ ُتنِظُروِن

 2طق 1طق

 َقالَ  م َصاِلحاً َوِإَلى َثُموَد َأَخاُهْم ( .289
َيا َقْوِم اْعُبُدوْا هللاَّ َما َلُكم مِّْن ِإَلـٍه 

َأنشََأُآم مَِّن األَْرِض َواسَْتْعَمَرُآْم وَغْيُرُه هُ 
ِفيَها َفاسَْتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُبوْا ِإَلْيِه ِإنَّ 

                 }61{َربِّي َقِريٌب مُّجِيٌب

 2طق 1طق
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َوَأَخَذ الَِّذيَن َظَلُموْا الصَّْيَحُة ( .290
َآَأن } 67{الجَاِثِمينَ َفَأْصَبُحوْا ِفي ِدَياِرِهْم 

لَّْم َيْغَنْوْا ِفيَها َأالَ ِإنَّ َثُموَد َآفُروْا 
            }68{َربَُّهْم َأالَ ُبْعدًا لَِّثُموَد

 2طق 1قط

َواْمَرَأُتُه َقآِئَمٌة َفَضحَِكْت َفَبشَّْرَناَها( .291
  } 71{َوِمن َوَراء ِإسَْحاَق َيْعُقوبَ  البِِإسْحَاَق

 1طق

َفَلمَّا َجاء َأْمُرَنا َجَعْلَنا َعاِلَيَها ( .292
 سَاِفَلَها َوَأْمَطْرَنا َعَلْيَها حَِجاَرًة مِّن

ِسجِّيلٍ 
ِعنَد َربِّكَ مُّسَوََّمًة } 82{ال◌ٍ مَّنُضود ال

      }83{َوَما ِهَي ِمَن الظَّاِلِميَن ِبَبِعيٍد

 2طق 1طق

َوَيا َقْوِم اْعَمُلوْا َعَلى َمَكاَنِتُكْم ( .293
يِه َعَذاٌبَمن َيْأتِ  الَتْعَلُمونَ  ِإنِّي َعاِمٌل سَْوفَ 

 َوَأَخَذتِ الَِّذيَن َظَلُموْا الصَّْيَحةُ ...ُيخِْزيهِ 
َآَأن } 94{ال جَاِثِمينَ َفَأْصَبُحوْا ِفي ِدَياِرِهْم 

لَّْم َيْغَنْوْا ِفيَها َأالَ ُبْعدًا لَِّمْدَيَن َآَما 
                    }95{ َبِعَدْت َثُموُد

 2طق 1طق

َوَلَقْد َأْرسَْلَنا ُموسَى ِبآَياِتَنا ( .294
مُّبِينٍ َوسُْلَطانٍ 

ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه } 96{ال
ِفْرَعْوَن َفاتََّبُعوْا َأْمَر ِفْرَعْوَن َوَما َأْمُر 

                         }97{ِبَرِشيٍد

 طدع2طق 1طق

ِإنَّ ِفي َذِلكَ آلَيًة لَِّمْن َخاَف َعَذاَب ( .295
مَّجُْموعٌ  اآلخَِرِة َذِلكَ َيْومٌ 

ُه النَّاسُ  ال  لَّ
     }103{شُْهوٌدَوَذِلكَ َيْوٌم مَّ

 2طق 1طق

َفَأمَّا الَِّذيَن شَُقوْا َفِفي النَّاِر ( .296
َخاِلِديَن } 106{الشَِهيقٌ ◌َ َلُهْم ِفيَها َزِفيٌر و

ِفيَها َما َداَمتِ السََّماَواُت َواألَْرضُ ِإالَّ َما 
 }107{شَاء َربُّكَ ِإنَّ َربَّكَ َفعَّاٌل لَِّما ُيِريدُ 

 2طق 1طق

َوالَ َتْرَآُنوْا ِإَلى الَِّذيَن َظَلُموْا ( .297
َوَما َلُكم مِّن ُدونِ هللاِّ ِمْن  الالنَّارُ َفَتَمسَُّكُم 

          }113{ َأْوِلَياء ُثمَّ الَ ُتنَصُروَن

 2طق 1طق

شَاء َربُّكَ َلَجَعَل النَّاسَ ُأمًَّة وَولَ ( .298
ِإالَّ } 118{الُمخَْتِلِفينَ َواحَِدًة َوالَ َيَزاُلوَن 

َمن رَّحَِم َربُّكَ َوِلَذِلكَ َخَلَقُهْم َوَتمَّْت َآِلَمُة 
َربِّكَ ألَْمألنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلجِنَِّة َوالنَّاسِ 

            }119{َأْجَمِعيَن

 2طق 1طق

َوُقل لِّلَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنوَن اْعَمُلوْا ( .299
} 121{الَعاِمُلونَ َعَلى َمَكاَنِتُكْم ِإنَّا 

        }122{ َوانَتِظُروا ِإنَّا ُمنَتِظُروَن

 

 2طق 1طق

  يوسف    
 ِملََّة َقْوٍم الَّ  ِإنِّي َتَرْآتُ  (.... .300
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ُيْؤِمُنوَن ِباهللاِّ َوُهم ِباآلخَِرِة ُهْم 
َواتََّبْعُت ِملََّة آَبآِئـي } 37{الَآاِفُرونَ 

َلَنا ِإْبَراِهيَم َوِإسَْحاَق َوَيْعُقوَب َما َآاَن 
          }38{..َأن نُّشِْركَ ِباهللاِّ ِمن شَيٍْء

 2طق 1طق

ُيوسُُف َأيَُّها الصِّدِّيُق َأْفِتَنا ِفي ( .301
سَْبِع َبَقَراتٍ ِسَمانٍ َيْأُآُلُهنَّ سَْبٌع ِعَجاٌف 

لََّعلِّي  الَياِبسَاتٍ َوسَْبِع سُنُبالَتٍ ُخْضٍر َوُأَخَر 
  } 46{ُهْم َيْعَلُمونَ َأْرجُِع ِإَلى النَّاسِ َلَعلَّ

 2طق

 َذِلكَ ِلَيْعَلَم َأنِّي َلْم َأُخْنُه( .302
َوَأنَّ هللاَّ الَ َيْهِدي َآْيَد  الِباْلَغيْبِ 

                 }52{اْلخَاِئِنيَن

 2طق

َقاَل َمَعاَذ هللاِّ َأن نَّْأُخَذ ِإالَّ َمن ( .303
ِإنَّـا ِإذًا  الَدهُ ِعن ْدَنا َمَتاَعَناَوجَ 

         }79{لََّظاِلُموَن

 1طق

َحتَّى ِإَذا اسَْتْيَأسَ الرُّسُُل َوَظنُّوْا ( .304
َفُنجِّيَ َمن الَنْصُرَناَأنَُّهْم َقْد ُآِذُبوْا َجاءُهْم 

نَّشَاء َوالَ ُيَردُّ َبْأسَُنا َعنِ اْلَقْوِم 
                    } 110{ْجِرِميَناْلمُ 

 1طق

   الرعد     
َأِئَذا  الَقْوُلُهمْ َوِإن َتْعَجْب َفَعَجٌب ( .305

ُآنَّا ُتَرابًا َأِئنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد 
....}5{                

 طدع

ُقــْل َهــْل َيسْــَتِوي األَْعَمــى (... .306
ــيرُ وَ  ــاُت الاْلبَِص ــَتِوي الظُُّلَم ــْل َتْس َأْم َه

        } 16{..َوالنُّوُر

 2طق 1طق

 الاْلحِسَابِ ُأْوَلـِئكَ َلُهْم سُوُء (..... .307
      }18{َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوِبْئسَ اْلِمَهاُد

 2طق 1طق

ِإنََّما َيَتَذآَُّر ُأْوُلوْا (..... .308
          }19{الاألَْلبَاِب

 1طق

الَِّذيَن ُيوُفوَن ِبَعْهِد هللاِّ َوالَ ِينُقُضوَن( .309
َوالَِّذيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر هللاُّ} 20{الاْلِميثَاقَ 

اُفوَنِبِه َأن ُيوَصَل َوَيخْشَْوَن َربَُّهْم َوَيخَ 
َوالَِّذيَن َصَبُروْا اْبِتَغاء} 21{سُوَء الحِسَابِ 

ُأْوَلِئَك َلُهْم ُعْقَبى....َوْجِه َربِِّهْم 
الدَّارِ 

َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوَنَها} 22{ال
.....}23{                         

 2طق 1طق

َوالَِّذيَن َينُقُضوَن َعْهَد هللاِّ ِمن َبْعِد( .310
َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر هللاُّ ِبِه َأنِميَثاِقِه 

ُأْوَلِئَك َلُهُم الاألَْرضِ ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن ِفي 
         }25{اللَّْعَنُة َوَلُهْم سُوُء الدَّاِر

 

 طدع 2طق 1طق
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الاْلُمتَُّقونَ  مََّثُل اْلَجنَِّة الَِّتي ُوِعدَ ( .311

ُأُآُلَها َدآِئٌم الاألَْنَهارُ  َتْجِري ِمن َتْحِتَها
ِوِظلَُّها ِتْلَك ُعْقَبى الَِّذيَن اتََّقوْا وَُّعْقَبى

               } 35{اْلَكاِفِريَن النَّاُر

 طدع

َوَآَذِلَك َأنَزْلَناُه ُحْكمًا َعَرِبّيًا( .312
ِمَنَوَلِئِن اتََّبْعَت َأْهَواءُهم َبْعَد َما َجاءَك 

َما َلَك ِمَن هللاِّ ِمن َوِليٍّ َوَال ال◌ِ اْلِعْلم
                          } 37{َواقٍ 

 2طق 1طق

ًالَوَيُقوُل الَِّذيَن َآَفُروْا َلسَْت ُمْرسَ ( .313
َوَمْن الَبيَْنكُمْ ُقْل َآَفى ِباهللاِّ شَِهيدًا َبْيِني وَ 

     }43{ِعنَدُه ِعْلُم اْلِكَتاِب

 

 2طق 1طق

    إبراهيم        

َأنَزْلَناُه ِإَلْيَك ِلُتخِْرَج اَلر ِآَتابٌ ( .314
النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِن

 }1{ ال◌ِ اْلحَِميدَربِِّهْم ِإَلى ِصَراِط اْلَعِزيِز

 1طق

هللاِّ الَِّذي َلُه َما ِفي السََّماَواتِ َوَما( .315
ِفي األَْرِض َوَوْيٌل لِّْلَكاِفِريَن ِمْن َعَذابٍ 

الَِّذيَن َيسَْتحِبُّوَن اْلَحَياَة} 2{ال◌ٍ شَِديد
        }3{...الدُّْنَيا َعَلى اآلخَِرِة

 2طق 1طق

َوَقاَل ُموسَى ِإن َتْكُفُروْا َأنُتْم َوَمن( .316
 }8{َفِإنَّ هللاَّ َلَغِنيٌّ َحِميدٌ  الجَِميعًاِفي األَْرِض

 2طق 1طق

َأَلْم َيْأِتُكْم َنَبُأ الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم ( .317
 َوالَِّذيَن ِمن ΅ ◌َ َثُمودَقْوِم ُنوحٍ َوَعاٍد وَ 

الَّ هللاُّ َجاءْتُهْم ُرسُُلُهمالَ َيْعَلُمُهْم إِ  ΅ َبْعِدِهمْ 
ِباْلَبيَِّناتِ َفَردُّوْا َأْيِدَيُهْم ِفي َأْفَواِهِهْم 
َوَقاُلوْا ِإنَّا َآَفْرَنا ِبَما ُأْرِسْلُتم ِبِه 

..}9 {          

 طدت طدع 1طق

  

  

َفَأْوَحى ِإَلْيِهْم َربُُّهْم َلُنْهِلَكنَّ  (... .318
ـُكُم األَْرضَ ِمن َوَلُنسِْكَننَّ } 13{الالظَّاِلِمينَ 

َبْعِدِهْم َذِلكَ ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف 
                          }14{َوِعيِد

 2طق 1طق

َوَخاَب ُآلُّ َجبَّاٍر َواسَْتْفَتُحوْا ( .319
مِّن َوَرآِئِه َجَهنَُّم َوُيسَْقى ِمن } 15{ال◌ٍ َعِنيد
َيَتَجرَُّعُه َوالَ َيَكاُد ُيِسيُغُه } 16{الَصِديدٍ مَّاء 

      }17{...َوَيْأِتيِه اْلَمْوُت ِمن ُآلِّ َمَكاٍن

 2طق 1طق

ِبَربِِّهمْ  مََّثُل الَِّذيَن َآَفُرواْ ( .320
 ال

اٍد اشَْتدَّْت ِبِه الرِّيُح ِفي َأْعَماُلُهْم َآَرمَ 
                    }18{...َيْوم َعاِصٍف

 طدع

َأَلْم َتَر َأنَّ هللاَّ َخَلَق السََّماَواتِ ( .321
َواألَْرضَ ِباْلحقِّ ِإن َيشَْأ ُيْذِهْبُكْم َوَيْأتِ 

 1طق
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َوَما َذِلكَ َعَلى هللاَِّ } 19{الجَِديدٍ ِبخَْلٍق 
                         }20{ِبَعِزيٍز

َأَلْم َتَر َآْيَف َضَرَب هللاُّ َمَثالً َآِلَمًة ( .322
َطيَِّبًة َآشََجرٍة َطيَِّبٍة َأْصُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها 

السََّماء ِفي
ُتْؤِتي ُأُآَلَها ُآلَّ حِينٍ } 24{ ال

األَْمَثاَل ِللنَّاسِ  ِبِإْذنِ َربَِّها َوَيْضِرُب هللاُّ 
      }25{َلَعلَُّهْم َيَتَذآَُّروَن

 2طق 1طق

َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن َبدَُّلوْا ِنْعَمَة ( .323
هللاِّ ُآْفرًا َوَأَحلُّوْا َقْوَمُهْم َداَر 

َجَهنََّم َيْصَلْوَنَها َوِبْئسَ } 28{ال◌ِ اْلبََوار
         }29{ اْلَقَراُر

 2طق1طق

ا ِإنِّي َأسَْكنُت ِمن ُذرِّيَِّتي ِبَواٍد رَّبَّنَ ( .324
اْلُمحَرَّمِ َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعنَد َبْيِتكَ 

َربََّنا  ال
ِلُيِقيُموْا الصَّالََة َفاْجَعْل َأْفِئَدًة مَِّن 
النَّاسِ َتْهِوي ِإَلْيِهْم َواْرُزْقُهم مَِّن 

           }37{الثََّمَراتِ َلَعلَُّهْم َيشُْكُروَن

 

 2طق 1طق

َوالَ َتْحَســَبنَّ هللاَّ َغــاِفالً َعمَّــا َيْعَمــُل( .325
ْخَُص َؤخُِّرُهْم ِليَْوٍم َتش ا ُي الظَّاِلُموَن ِإنََّم

ــِه  ــارُ ِفي ــيمُ } 42{الاألَْبَص ــيَن ُمْقِنِع ْهِطِع
ــْرُفُهْم  ــْيِهْم َط ــدُّ ِإَل ــِهْم الَ َيْرَت ...ُرُءوِس

ى ا ِإَل ا َأخِّْرَن وْا َربََّن وُل الَِّذيَن َظَلُم َفَيُق
ٍل  يبٍ َأَج َُل الَقِر ِع الرُّس كَ َوَنتَِّب ِْب َدْعَوَت نُّج

م ا َلُك ُل َم َْمُتم مِّن َقْب وْا َأْقس ْم َتُكوُن َأَوَل
ــن ـــاِآِن} 44{ال َزَوالٍ  مِّ ــَكنُتْم ِفــي َمَس َوَس

َف ْم َآْي يََّن َلُك َُهْم َوَتَب وْا َأنُفس الَِّذيَن َظَلُم
   }45{َفَعْلَنا ِبِهْم َوَضَرْبَنا َلُكُم األَْمَثاَل

 2طق 1طق

سََراِبيُلُهم مِّن َقِطَراٍن َوَتْغشَى( .326
ِلَيْجِزي هللاُّ ُآلَّ َنْفٍس} 50{الالنَّارُ ْم ُوُجوَههُ 

      }51{مَّا َآسََبْت ِإنَّ هللاَّ سَِريُع اْلحِسَاِب

 2طق 1طق

   الحجر     
ـــوِب( .327 ـــي ُقُل ـــُلُكُه ِف ـــَذِلكَ َنْس َآ

َخَلـْت الَ ُيْؤِمُنوَن ِبِه َوَقدْ } 12{الاْلُمجِْرِمينَ 
   }13{سُنَُّة األَوَِّليَن

 1طق

َفَتْحَنا َعَلْيِهم َبابًا مَِّن السََّماِءوَولَ  .328
َلَقاُلوْا ِإنََّمـا} 14{الَيْعُرجُونَ  َفَظلُّوْا ِفيهِ 

ـــْوٌم ـــُن َق ـــْل َنْح ـــكَِّرْت َأْبَصـــاُرَنا َب ُس
                        }15{مَّسُْحوُروَن

 2طق 1طدع طق

جًا .329 ي السََّماء ُبُرو ا ِف ْد َجَعْلَن َوَلَق
َوَحِفْظَناَها ِمـن} 16{الِللنَّاِظِرينَ  َوَزيَّنَّاَها

رَّجِـيٍم ُآلِّ شَْيَطاٍن
ِإالَّ َمـِن اسْـَتَرَق} 17{ ال

 2طق 1طق
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         }18{السَّْمَع َفَأْتَبَعُه ِشَهاٌب مُِّبيٌن
}30{الَأجَْمُعونَ َفسََجَد اْلَمآلِئَكُة ُآلُُّهْم ( .330

ـــَع ـــوَن َم ـــى َأن َيُك ـــيسَ َأَب ِإالَّ ِإْبِل
   }31{السَّاجِِديَن

 2طق 1طق

}37{ال اْلُمنظَـِرينَ َقاَل َفِإنََّك ِمـَن (-  .331
َقـاَل َربِّ} 38{ِإَلى َيوِم اْلَوْقتِ اْلَمْعُلـومِ 

ْم فِي األَْرِضِبمَا َأغَْوْيَتِني ألَُزيَِّننَّ َلهُ 
ِإالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم} 39{الَأجَْمِعينَ َوألُْغِوَينَُّهْم 
      }40{اْلُمخَْلِصيَن

 2طق 1طدع طق

}43{الَأجَْمِعـينَ َوِإنَّ َجَهنََّم َلَمْوِعُدُهْم ( .332
ْزٌء ابٍ مِّْنُهْم ُج لِّ َب َوابٍ لُِّك َْبَعُة َأْب ا س َلَه

  }44{مَّْقسُوٌم

 2طق 1طق

ا اْلَغفُوُر( .333 َنبِّئْ ِعبَاِدي َأنِّي َأَن
ــرَّحِيمُ  ــَذاِبي هُ و} 49{الال ــَذاُبوَأنَّ َع اْلَع

  }50{األَِليَم

 2طق 1طق

}51{م ِإْبـرَاِهيمَ  َوَنبِّْئُهْم َعن َضـْيفِ ( .334
ِإْذ َدَخُلوْا َعَلْيِه َفَقاُلوْا سَالمًا َقاَل ِإنَّا

   }52{وَنِمنُكْم َوجُِل

 2طق 1طق

َقــاُلوْا ِإنَّــا ُأْرِســْلَنا ِإَلــى َقــْوٍم .335
مُّجِْرِميَن

                        }58{ال
 2طق 1طق

ـــوُهْم( .336 ـــا َلُمَنجُّ ـــوٍط ِإنَّ ِإالَّ آَل ُل
                        }59{الَأجَْمِعيَن

طدع 2طق 1طق

ُه( .337 دَّْرَنا ِإالَّ اْمَرَأَت ِإنَّهَا َلمَِن الَق
                       }60{اْلَغاِبِريَن

طدت طدع  1طق

}61{الاْلُمْرسَُلونَ َفَلمَّا َجاء آَل ُلوٍط ( .338
           }62{َقاَل ِإنَُّكْم َقْوٌم مُّنَكُروَن

طدع 2طق 1طق

ـــَال .339 ـــْيِفي َف ـــُؤالء َض ـــاَل ِإنَّ َه َق
  }69{َوالَ ُتخُْزونِ َواتَُّقوا هللاَّ} 68{الَتْفضَحُوِن

 2طق 1طق

ــــــــَذْتُهُم الصَّــــــــْيَحةُ ( .340 َفَأَخ
َفَجَعْلَنـا َعاِلَيَهـا سَـاِفَلَها}73{الُمشِْرِقينَ 

  }74{ َوَأْمَطْرَنا َعَلْيِهْم حَِجاَرًة مِّن ِسجِّيٍل

 1طق

ــــِة( .341 ــــَحاُب األَْيَك ــــاَن َأْص َوِإن َآ
                       }78{الَلظَاِلِميَن

 2طق  1طق

َوِإنَُّهَما َلِبِإَماٍم م ِمْنُهمْ  َفانَتَقْمَنا( .342

َوَلَقــْد َآــذََّب َأْصــَحاُب الحِْجــِر} 79{مُِّبــينٍ 
    }80{الاْلُمْرسَِليَن

 1طق

ا( .343 اُنوْا َعْنَه ا َفَك اُهْم آَياِتَن َوآَتْيَن
ــينَ  ــوَن } 81{الُمْعِرِض ــاُنوْا َيْنحُِت ــَنَوَآ ِم

َفَأَخــَذْتُهُم} 82{اْلجَِبــاِل ُبُيوتــًا آِمِنــيَن

 2طق 1طق
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َفَما َأْغَنـى َعـْنُهم} 83{الُمْصبِحِينَ الصَّْيَحُة 
              }84{مَّا َآاُنوْا َيْكِسُبوَن

}90{الالُمْقَتِسِمينَ  َآَما َأنَزْلَنا َعَلى( .344
َكَفَوَربِّـ} 91{الَِّذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعِضينَ 

ــَأَلنَُّهمْ  ــيْنَ َأجْ  َلَنْس ــاُنوا} 92{الَمِع َعمَّــا َآ
َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن} 93{َيْعَمُلونَ 

ــــِرِآينَ  ــــاَك} 94{اْلُمْش ــــا َآَفْيَن ِإنَّ
الَِّذيَن َيْجَعُلوَن َمـَع هللاِّ} 95{الاْلُمسَْتْهِزِئينَ 

َوَلَقـدْ } 96{ِإلـهًا آَخـَر َفسَـْوَف َيْعَلُمـونَ 
ا  ْدُركَ ِبَم يُق َص ُم َأنَّكَ َيِض ونَ َنْعَل الَيُقوُل

َربِّـــكَ َوُآـــن مِّـــَن َفَســـبِّْح ِبَحْمـــدِ }97{
السَّاجِِدينَ 
َواْعُبْد َربََّك َحتَّـى َيْأِتَيـَك}98{ال

   }99{اْلَيِقيُن

 2طق1طق

   النحل                 
ى َبلٍَد لَّْم( .345 َوَتْحمُِل َأْثقَاَلُكْم ِإَل

ــوْا بَ  ــسِ ِإنََّتُكوُن ــقِّ األَنُف اِلِغيــِه ِإالَّ ِبِش
رَّحِيمٌ َربَُّكْم َلَرُؤوٌف 

َواْلخَْيَل َواْلِبَغاَل} 7{ال
ُق َما َال ًة َوَيخُْل َواْلَحِميَر ِلَتْرَآُبوَها َوِزيَن

                         }8{َتْعَلُموَن

 2طق1طق

ــاَر( .346 ــَل َواْلنََّه ــُم اللَّْي ــخََّر َلُك َوَس
ــ ــرَ ْمسَ وَ َوالشَّ ــخََّراٌت اْلَقَم ــوُم ُمَس َواْلنُُّج

ْوٍم  َأْمِرِه ِإنَّ ِفي َذِلكَ َآلَياتٍ لَِّق الَيْعِقُلونَ ِب

َوَما َذَرَأ َلُكـْم ِفـي األَْرِض ُمخَْتِلفـًا} 12{
ــْوٍم َق ــًة لِّ ــكَ آلَي ــي َذِل ــُه ِإنَّ ِف َأْلَواُن

   }13{َيذَّآَُّروَن

 2طق 1طق

ــخَّ ( .347 ــَل وَ َوَس ــُم اللَّْي ــارَر َلُك ال◌َ اْلنََّه

وُم ُمسَخََّراٌت  َر َواْلنُُّج ....َوالشَّْمسَ َواْلَقَم
}12{   

 1طق

ــاَر(-  .348 ــَل َواْلنََّه ــُم اللَّْي ــخََّر َلُك َوَس
ــرَ َوالشَّــْمسَ وَ  ــخََّراٌت الاْلَقَم ــوُم ُمَس َواْلنُُّج

  }12{.....ِبَأْمِرِه

 2طق

َي( .349 ي األَْرِض َرَواِس ى ِف يَد َوَأْلَق َأن َتِم
}15{الَتْهَتُدونَ  ِبُكْم َوَأْنَهارًا َوسُُبًال لََّعلَُّكمْ 

       }16{َوَعالَماتٍ َوِبالنَّْجم ُهْم َيْهَتُدوَن

 2طق1طق

ا( .350 اء َوَم ُر َأْحَي واٌت َغْي ُْعُرونَ  َأْم الَيش

                  } 21{َنَأيَّاَن ُيْبَعُثو
 2طق1طق

َربُّكُمْ َوِإَذا ِقيَل َلُهم مَّاَذا َأنَزَل ( .351
ال

ِلَيْحِمُلـوْا} 24{َقاُلوْا َأسَـاِطيُر األَوَِّلـينَ 
ْوَم  ًة َي ْم َآاِمَل ةِ َأْوَزاَرُه َومِْن الاْلِقيَاَم

م َأالَ  ِر ِعْل لُّوَنُهم ِبَغْي َأْوَزاِر الَِّذيَن ُيِض

طدع   2طق1طق

 طدت
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                  }25{سَاء َما َيِزُروَن
ـــــاِطيُر (...... .352 ـــــاُلوْا َأَس َق

ـــينَ  األَوَِّل
ـــْم} 24{ال ـــوْا َأْوَزاَرُه ِلَيْحِمُل

        }25{.......َآاِمَلًة

 2طق1طق

َأَتى( .353 ْبِلِهْم َف ن َق َر الَِّذيَن ِم ْد َمَك َق
ْيِهُمهللاُّ ُبْنيَاَنُهم مَِّن اْلَقَواعِِد فَ  َرَّ َعَل خ

ْن َذاُب ِم اُهُم اْلَع ْوِقِهْم َوَأَت ن َف السَّْقُف ِم
ُثـمَّ َيـْوَم اْلِقَياَمـِة} 26{َحْيُث الَ َيشُْعُرونَ 

َُرَآآِئيَ الَِّذيَن َن ش ِْزيِهْم َوَيقُوُل َأْي ُيخ
وْا اَل الَِّذيَن ُأوُت يِهْم َق َاقُّوَن ِف نُتْم ُتش ُآ

ِْزيَ الْ  َم ِإنَّ اْلخ ىاْلِعْل ْوَم َواْلسُّوَء َعَل َي
الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم اْلَمالِئَكُة}27{الاْلكَاِفِرينَ 

ا ُآنَّا َأْلَقُوْا السََّلَم َم ِهْم َف اِلِمي َأنُفِس َظ
ا ى ِإنَّ هللاَّ َعلِيٌم ِبَم ُوٍء َبَل ُل مِن س َنْعَم

           }28{ُآنُتْم َتْعَمُلوَن

 2طق1طق

يَل ِللَِّذيَن اتَّقَ ( .354 نَزَلَوِق اَذا َأ ْوْا َم
ي َُنوْا ِف رًا لِّلَِّذيَن َأْحس اُلوْا َخْي ْم َق َربُُّك
ٌر َِرِة َخْي َداُر اآلخ ََنٌة َوَل لدُّْنَيا َحس ِذِه ا َه

            } 30{الاْلُمتَِّقيَنَوَلِنْعَم َداُر

 1طق

ْدُخُلوَنَها ( .355 ْدنٍ َي نَجنَّاُت َع ِري ِم َتْج
َآُؤوَن ا َيش ا َم ْم ِفيَه اُر َلُه ا األَْنَه َتْحِتَه

          } 31{الاْلُمتَِّقيَنَآَذِلكَ َيْجِزي هللاُّ

 2طق1طق

يَن( .356 ُة َطيِِّب الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم اْلَمآلِئَك
اْدُخُلوْا اْلَجنََّة ِبَما الَعَليْكُمُ  َيُقوُلوَن سَالمٌ 
  }32{ُآنُتْم َتْعَمُلوَن

 1طدع طق

ُة ( .357 طَيِّبِينَ الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم اْلَمآلِئَك
ال

     }32{.........َيُقوُلوَن سَالٌم َعَلْيُكمُ 
طدع  2طدت طق

 1طق
َُمواْ َوَأ( .358 َد  ْقس اهللاِّ َجْه اِنِهمْ ِب َال الَأْيَم

ًا ِه َحّق دًا َعَلْي ى َوْع وُت َبَل ن َيُم ُث هللاُّ َم َيْبَع
    } 38{ َيْعَلُموَن النَّاسِ َال َولـِكنَّ َأْآَثَر

 طدت 2طق 1طق

 طدع

ــَر (..... .359 ـــِكنَّ َأْآَث ــاسِ الَ  َول النَّ
ِلُيَبــيَِّن َلُهــُم الَّــِذي} 38{ الْعَلُمــونَ يَ 

ُروْا َيْعَلَم الَِّذيَن َآَف يِه َوِل وَن ِف َيخَْتِلُف
              }39{َأنَُّهْم َآاُنوْا َآاِذِبيَن

 2طق 1طق

ِفي هللاِّ ِمن َبْعِد َماَوالَِّذيَن َهاَجُروْا ( .360
ََنًة لدُّْنَيا َحس ُظِلمُوْا َلُنبَوَِّئنَُّهْم فِي ا

ـــَرةِ  ـــُر اآلِخ ـــرُ  َوَألَْج ـــاُنواْ ولَ  م َأْآَب َآ

                         }41{َيْعَلُموَن

 طدت2طق 1طق

ــاُنواْ ولَ  (....... .361 ــونَ  َآ }41{الَيْعَلُم
 }42{الَِّذيَن َصَبُروْا َوَعَلى َربِِّهْم َيَتَوآَُّلونَ 

 1طق
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اًال( .362 كَ ِإالَّ ِرَج ن َقْبِل َْلَنا ِم ا َأْرس َوَم
لذِّْآِر ِإن َل ا َْأُلوْا َأْه ْيِهْم َفاس نُّوحِي ِإَل

ِباْلَبيَِّناِت َوالزُُّبِر} 43{الْعَلُمونَ تَ ُآنُتْم َال 
َوَأنَزْلَنا ِإَلْيكَ الذِّْآَر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما

      }44{ُنزَِّل ِإَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن

 طدع2طق 1طق

َكُروْا السَّيَِّئاتِ َأنَأَفَأِمَن الَِّذيَن َم( .363
ُم األَْرضَ أَ  َف هللاُّ ِبِه َذاُبوَيخِْس ْأِتَيُهُم اْلَع َي

َيْأُخَذُهْم ِفـيوأَ } 45{ الالَ َيشُْعُرونَ ِمْن َحْيُث 
ـــِزينَ َتَقلُّـــِبِهْم َفَمـــا ُهـــم  }46{البُِمْعِج

رُؤوٌفوأَ  ْم َل ِإنَّ َربَُّك َوُّفٍ َف ى َتخ َذُهْم َعَل َيْأُخ
                          }47{ رَّحِيٌم

 2طق 1طق

ُثــمَّ ِإَذا َآَشــَف الضُّــرَّ َعــنُكْم ِإَذا( .364
}54{الُيشْــِرُآونَ َفِريــٌق مِّــنُكم ِبــَربِِّهْم 

َْوَف وْا َفس اُهْم َفَتَمتَُّع ا آَتْيَن ُروْا ِبَم ِلَيْكُف
                         }55{َتْعَلُموَن

 2طق 1طق

ــاتِ ( .365 ــوَن هللاِِّ اْلَبَن ــبْحَاَنهُ َوَيْجَعُل الُس

                 }57{َوَلُهم مَّا َيشَْتُهونَ 
طدت 2طق 1طق

طدع 
ا( .366 َأنَزْلنَا َعَليْكَ اْلِكتَاَب ِإالَّ َوَم

واْ  ُم الَِّذي اْخَتَلُف يَِّن َلُه يهِ  ِلُتَب ًدى الِف َوُه
  }64{َوَرْحَمًة لَِّقْوم ُيْؤِمُنوَن

طدت 2طق1طق

 طدع

َوَأْوَحى َربُّكَ ِإَلى النَّْحِل َأنِ اتَّخِِذي( .367
َن الشََّجِر َوِممَّا تًا َوِم اِل ُبُيو َن اْلجَِب ِم

ُثمَّ ُآِلي ِمن ُآلِّ الثََّمـَراِت} 68{ال َيْعِرشُونَ 
َفاسُْلِكي سُُبَل َربِّكِ ُذُلالً َيخُْرُج ِمن ُبُطوِنَها
َفاء ِللنَّاِس يِه ِش ُه ِف ٌف َأْلَواُن ََراٌب مُّخَْتِل ش

     }69{ِإنَّ ِفي َذِلكَ آلَيًة لَِّقْوم َيَتَفكَُّروَن

 2طق1طق

جًا( .368 ُكْم َأْزَوا م مِّْن َأنُفِس َل َلُك َوهللاُّ َجَع
َدًة يَن َوَحَف م َبِن م مِّْن َأْزَواجُِك َل َلُك َوَجَع
ــِل ــاتِ َأَفِباْلَباِط ــَن الطَّيَِّب ــم مِّ َوَرَزَقُك

ــوَن َوِبِنْعَمــتِ هللاِّ ُهــمْ  ــُرونَ  ُيْؤِمُن }72{الَيكُْف
كُ  ا الَ َيْمِل ْم َوَيْعبُُدوَن مِن ُدونِ هللاِّ َم َلُه

َْيئًا َوَال قًا مَِّن السََّماَواتِ َواألَْرِض ش ِرْز
                       }73{َيسَْتِطيُعوَن

 1طق

َوَضَرَب هللاُّ َمَثالً رَُّجَلْينِ َأَحُدُهَما َأْبَكُم( .369
َْيٍء َوهُ  ىَ ش ِدُر َعَل ى والَ َيْق لٌّ َعَل ْوالهُ َآ الَم

ههُّ  ا ُيَوجِّ َْتِوي َأْيَنَم ْل َيس ٍر َه ْأتِ ِبخَْي الَ َي
ْأُمُر وهُ  ْدلِ َوَمن َي َراٍطوَوهُ  ال ِباْلَع َعَلى ِص

     } 76{مُّسَْتِقيم

طدت  2طق 1طق

 طدع

ْوالهُ َآلٌّ َعَلى وَوهُ  (...... .370 ا الَم َأْيَنَم
        }76{......ُيَوجِّههُّ الَ َيْأتِ ِبخَْيٍر

 2طق  1طق
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َْتِوي (... .371 ْل َيس ٍر َه ْأتِ ِبخَْي وَ الَ َي الُه

                   }76{ ...َوَمن َيْأُمُر
 1طق

اِتُكْم َالوَ ( .372 ونِ ُأمََّه َرَجُكم مِّن ُبُط هللاُّ َأْخ
ــونَ  ــْيئاً  َتْعَلُم ــْمَع َش ــُم اْلسَّ ــَل َلُك َوَجَع

 } 78{َلَعلَُّكْم َتشُْكُرونَ  الاألَْفِئَدَةَواألَْبَصاَر َو

طدت  2طق1طق

 طدع

َرَجُكم مِّ( .373 اِتُكْم َالَوهللاُّ َأْخ ونِ ُأمََّه ن ُبُط
ــــوَن  ــــيْئاً َتْعَلُم ــــُم الَش ــــَل َلُك َوَجَع

    }78{......اْلسَّْمَع

 2طق1طق

ََكنًا( .374 وِتُكْم س م مِّن ُبُي َل َلُك َوهللاُّ َجَع
تًا وِد األَْنعَاِم ُبُيو َوَجعََل َلكُم مِّن ُجُل

ْوَم  ِنُكْم َوَي ْوَم َظْع َْتخِفُّوَنَها َي اَمِتكُمْ َتس الِإَق

ــَعاِرَها ــا َوَأْش ــَواِفَها َوَأْوَباِرَه ــْن َأْص َوِم
          } 80{َأَثاثًا َوَمَتاعًا ِإَلى حِيٍن

طدت طدع 1طق

انَ ( .375 ًة مََّك دَّْلَنا آَي ةٍ  َوِإَذا َب َوهللاُّ الآَي
َأْعَلُم ِبَما ُيَنزُِّل َقاُلوْا ِإنََّما َأنَت ُمْفَتٍر

    }101{ َبْل َأْآَثُرُهْم الَ َيْعَلُموَن

طدت طدع 1طق

اتِ  .376 وَن ِبآَي َال الهللاِّ ِإنَّ الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُن
      } 104{َيْهِديِهُم هللاُّ َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم

 1طق

َذِلــكَ ِبــَأنَُّهُم اْســَتَحبُّوْا اْلَحَيــاَة( .377
دُّْنَيا َعلَى َِرِة  اْل ِدي الاآلخ َوَأنَّ هللاَّ الَ َيْه
   }107{ِفِريَناْلَقْوَم اْلَكا

 2طق1طق

ن( .378 اَجُروْا ِم مَّ ِإنَّ َربَّكَ ِللَِّذيَن َه ُث
ُدوْا وَ  وْا ُثمَّ َجاَه ِد َما ُفِتُن بَُرواْ َبْع ِإنَّال َص

     } 110{ َربَّكَ ِمن َبْعِدَها َلَغُفوٌر رَّحِيٌم

 2طق1طق

وْا السُّوَء .379 مَّ ِإنَّ َربَّكَ ِللَِّذيَن َعِمُل ُث
ــَك ــِد َذِل ــن َبْع ــاُبوْا ِم ــمَّ َت ــٍة ُث ِبَجَهاَل

َلحُواْ وَ  وٌر ال َأْص ِدَها َلَغُف ن َبْع ِإنَّ َربَّكَ ِم
                          }119{رَّحِيٌم

 2طق 1طق

َراهِ ( .380 تًا هللاِِِّإنَّ ِإْب اَن ُأمًَّة َقاِن يَم َآ
}120{الاْلُمشْـِرِآينَ  َحِنيفًا َوَلـْم َيـُك ِمـنَ 

شَاِآرًا ألَِّْنُعِمِه اْجَتَباُه َوَهَداُه ِإَلى ِصَراٍط
                        }121{مُّسَْتِقيم

 1طق

   اإلسراء       
مْ ( .381 َى َربُُّك دتُّْم َعس ْرَحَمُكْم َوِإْن ُع َأن َي

َوَجَعْلَنــا َجَهــنََّم ِلْلَكــاِفِريَن م ُعــْدَنا

  }8{َحِصيرًا

طدت 2طق 1طق

طدع 

َي( .382 ي ِه ِدي ِللَِّت ْرآَن ِيْه ـَذا اْلُق ِإنَّ َه
وَن ْؤِمِنيَن الَِّذيَن َيْعَمُل َوُم َوُيَبشُِّر اْلُم َأْق

وَأنَّ} 9{الراً َآبِيالصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجرًا 
ْم ْدَنا َلُه اآلخَِرِة َأْعَت وَن ِب الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُن

 2طق1طق
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                }10{َعَذابًا َأِليمًا
َك( .383 ا َبْيَن رآَن َجَعْلَن َرْأَت اْلُق َوِإَذا َق

بًا اآلخَِرِة حَِجا وَن ِب ْيَن الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُن َوَب
ــُتورا ــ} 45{ال◌ً مَّْس ــوِبِهْمَوَجَعْلَنــا َعَل ى ُقُل

رًا ْم َوْق ي آَذاِنِه وُه َوِف َأِآنًَّة َأن َيْفَقُه
َوِإَذا َذَآْرَت َربَّكَ ِفي اْلُقْرآنِ َوْحَدُه َولَّْوْا

             }46{ َعَلى َأْدَباِرِهْم ُنُفورًا

 2طق 1طق

}50{ال حَِديـداً وُقل ُآوُنوْا حَِجاَرًة َأ( .384
ــُدوِرُآْموأَ  ــي ُص ــُر ِف ــا َيْكُب ــًا مِّمَّ َخْلق

َرُآْم ِل الَِّذي َفَط يُدَنا ُق ن ُيِع ََيُقوُلوَن َم َفس
ــُهْم ــكَ ُرُؤوَس ــوَن ِإَلْي ــرٍَّة َفسَُيْنِغُض َأوََّل َم

ــوَن َمَتــى هُ  ــْل َعَســى َأن َيُكــوَنوَوَيُقوُل ُق
   }51{يباً َقرِ 

 2طق 1طق

ــاَط( .385 ــكَ َأَح ــكَ ِإنَّ َربَّ ــا َل َوِإْذ ُقْلَن
ــي ِبالنَّــاسِ َوَمــا َجَعْلَنــا الرُّؤَيــا الَِّت
ــَجَرَة ــاسِ َوالشَّ ــًة لِّلنَّ ــاكَ ِإالَّ ِفْتَن َأَرْيَن

ي ال َة ِف ْرآنِ واْلَمْلُعوَن َوُِّفُهمْ ُق َ◌ُنخ
ا ال َفَم

         }60{َيِزيُدُهْم ِإالَّ ُطْغَيانًا َآِبيرًا

 1طق

ــَب( .386 ــَف ِبُكــْم َجاِن َأَفــَأِمنُتْم َأن َيخِْس
ــبًا ُثــمَّ َالواْلَبــرِّ أَ  ــْيُكْم َحاِص ــَل َعَل ُيْرِس

               }68{ الَوِآيًالَتجُِدوْا َلُكْم

 

 2طق1طق

اَرًة( .387 يِه َت يَدُآْم ِف نُتْم َأن ُيِع َأْم َأِم
َرى فَ  لرِّيِحُأْخ فا مَِّن ا ْيُكْم َقاِص َل َعَل ُيْرِس

ِرَقُكم ِبَما  ْرُتمْ َفُيْغ ْم الَآَف ُثمَّ الَ َتجُِدوْا َلُك
                 }69{َعَلْيَنا ِبِه َتِبيعًا

طدت 2طق 1طق

طدع 

ا هُ ( .388 ْرآنِ َم َن اْلُق زُِّل ِم َفاءوَوُنَن ِش
ةٌ  ْؤمِ  َوَرْحَم يُد الظَّاِلِميَن الِنينَ لِّْلُم َوالَ َيِز

  }82{َإالَّ َخسَارًا

طدت طدع 1طق

ــِذي( .389 ــْذَهَبنَّ ِبالَّ ــْئَنا َلَن ــِئن ِش َوَل
ا ِه َعَلْيَن كَ ِب ُِد َل مَّ الَ َتج كَ ُث ا ِإَلْي َأْوَحْيَن

ِإالَّ َرْحَمًة مِّن رَّبِّـكَ ِإنَّ َفْضـَلُه} 86{ال َوِآيالً 
                 }87{َآاَن َعَلْيكَ َآِبيرًا

 2طق 1طق

َر( .390 كَ َحتَّى َتْفُج ن نُّْؤِمَن َل اُلوْا َل َوَق
َتُكوَن َلـَكوأَ } 90{الَينبُوعاً  َلَنا ِمَن األَْرضِ 

يٍل َوِعنَبٍ َفُتَفجِّرَ  اَر َجنٌَّة مِّن نَِّخ األَْنَه
َماء ُتسْـِقطَ وأَ  }91{ال َتْفجِيراً خِالَلَها  السـَّ

َفًا أَ  ا ِآس َت َعَلْيَن ا َزَعْم اهللاِّوَآَم ْأِتيَ ِب َت
َيُكوَن َلَك َبْيـٌتوأَ } 92{ الَقبِيالً  َواْلَمآلِئَكةِ 

َتْرَقى ِفي السََّماء َوَلن نُّْؤِمَنومِّن ُزْخُرفٍ أَ 
َرُؤُه بًا نَّْق ا ِآَتا زَِّل َعَلْيَن ِلُرِقيِّكَ َحتَّى ُتَن

ــي  َهــْل ُآنــُت َإالَّ َبَشــرًاُقــْل ُســْبَحاَن َربِّ
                          }93{رَّسُوًال

 2طق 1طق
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ــَن األَْرِض( .391 ــَتِفزَُّهم مِّ ــَأَراَد َأن َيْس َف
ــُه  ــن مََّع ــاُه َوَم ــاً َفَأْغَرْقَن }103{ال جَِميع

َوُقْلَنا ِمن َبْعِدِه ِلَبِني ِإسَْراِئيَل اسُْكُنوْا
ِرَ  ُد اآلخ اء َوْع ِإَذا َج ْماألَْرضَ َف ا ِبُك ِة جِْئَن

                        }104{َلِفيفاً 

 2طق 1طق

َزَل( .392 َوبِاْلَحقِّ َأنَزْلنَاُه َوبِاْلَحقِّ َن

}105{م َنـِذيراً وَ َوَما َأْرسَْلَناَك ِإالَّ ُمَبشِّرًا 
ى النَّاِس َرَأُه َعَل نًا َفَرْقنَاُه ِلَتْق َوُقْرآ

         }106{نِزيًالَعَلى ُمْكثٍ َوَنزَّْلَناُه َت

 1طق

الَ ُتْؤِمنُوْا ِإنَّوقُْل آِمنُوْا بِِه َأ( .393
وْا اْلِعلَْم مِن َقْبلِِه ِإَذا الَِّذيَن ُأوُت

ِرُّوَن ِلألَْذقَانِ  ْيِهْم َيخ ى َعَل ُجَّداً ُيْتَل ال س

َوَيُقوُلوَن سُـْبَحاَن َربَِّنـا ِإن َآـانَ } 107{
               }108{َوْعُد َربَِّنا َلَمْفُعوًال

 2طق

    الكهف          
ُدْنُه .394 َقيِّمًا لُِّينِذَر َبْأسًا شَِديدًا ِمن لَّ

ــوَن ــِذيَن َيْعَمُل ــْؤِمِنيَن الَّ ــَر اْلُم َوُيَبشِّ
}2{ال◌ً حََســناالصَّــاِلَحاتِ َأنَّ َلُهــْم َأْجــرًا 

َوُينـِذَر الَّـِذيَن} 3{ الَأَبداً  َماِآِثيَن ِفيهِ 
              }4{َقاُلوا اتَّخََذ هللاَُّ َوَلدًا

 2طق

ِف( .395 ي اْلَكْه ْم ِف ى آَذاِنِه َرْبَنا َعَل َفَض
ُثمَّ َبَعْثَنـاُهْم ِلـَنْعَلَم} 11{ال عََدداً ِسِنيَن 

}12{َأيُّ اْلحِْزَبْينِ َأْحَصى ِلَما َلبُِثوا َأَمداً 

 2طق 1طق

َك( .396 ٌل َذِل َيٍْء ِإنِّي َفاِع وَلنَّ ِلش َوَال َتُق
ِإالَّ َأن َيشَاَء هللاَُّ َواْذُآـر رَّبَّـَك} 23{ال غَداً 

َى َأن َيهِْدَينِ َربِّي ِإَذا َنسِيَت َوقُْل َعس
              }24{ِألَْقَرَب ِمْن َهَذا َرشَدًا

 2طق 1طدع طق

ْدُعوَن( .397 َع الَِّذيَن َي َكَ َم ِبْر َنْفس َواْص
يُدوَن  يِّ ُيِر َداِة َواْلَعِش م ِباْلَغ هَربَُّه ال◌ُ َوجَْه

ــَة ــُد ِزيَن ــْنُهْم ُتِري ــاكَ َع ــُد َعْيَن َوَال َتْع
ْن َأْغَفْلنَا لدُّْنَيا َوَال ُتطِْع َم اْلَحيَاِة ا

ا  اَنَقْلبَُه عَن ِذْآِرَن َواُه َوَآ َواتَّبََع َه
                      }28{َأْمُرُه ُفُرطًا

 2طق

َاء( .398 ن ش ِل اْلحَقُّ مِن رَّبِّكُْم َفَم َوُق
ْؤِمن َوَمن شَاء رْ  َفْلُي ْدَناال َفْليَكُْف ِإنَّا َأْعَت

اراً  ِللظَّاِلِمينَ  َُراِدُقَها الَن ْم س اَط ِبِه َأَح
ْتَ  ِلَوِإن َيس اء َآاْلُمْه اُثوا ِبَم ِغيُثوا ُيَغ

ــْئسَ الشَّــَراُب َوَســاءْت ــوَه ِب ــِوي اْلُوُج َيْش
   }29{ُمْرَتَفقًا

 2طق 1طق

ْم( .399 ا َوَل ْت ُأُآَلَه ْينِ آَت ا اْلَجنََّت ِآْلَت
ــُه ــْم ِمْن ــيْئًاَتْظِل ــا الَش ــا خَِالَلُهَم َوَفجَّْرَن

 2طق 1طق
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ِهَوَآاَن َلُه َثَمٌر َفَقاَل ِلَصاحِبِ } 33{ال◌ً َنَهرا
زُّوَوهُ  االً َوَأَع نكَ َم ُر ِم ا َأْآَث اِوُرُه َأَن ُيَح

َظـاِلٌم لَِّنْفِسـِهوَوَدَخَل َجنََّتُه َوهُ } 34{َنَفراً 
ـــِذِه ـــَد َه ـــنُّ َأن َتِبي ـــا َأُظ ـــاَل َم َق

اَعةَ }35{ال◌ً َأَبدا الَقاِئَمـةً  َوَمـا َأُظـنُّ السـَّ

رًا مِّنْ  َِدنَّ َخْي ى َربِّي َألَج ِئن رُِّددتُّ ِإَل اَوَل َه
  }36{ُمنَقَلبًا

َوَلْوَال ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتكَ ُقْلَت َما شَاء( .400
َال ُقوََّة ِإالَّ ِباهللاَِّ ِإن ُتَرنِ َأَنا َأَقلَّ ِمنَك الهللاَُّ 

َربِّـي َأن ُيـْؤِتَيِن َفَعسَى} 39{ َماالً َوَوَلداً 
َْبانًا ا ُحس َل َعَلْيَه كَ َوُيْرِس رًا مِّن َجنَِّت َخْي

}40{الَزَلقـاً  َن السََّماِء َفُتْصـِبَح َصـِعيداً مِّ 
ُهوأَ  َْتِطيَع َل ن َتس ْورًا َفَل ا َغ ِبَح َماُؤَه ُيْص

                           }41{َطَلباً 

 2طق 1طق

نَك (.....ِ. .401 ا َأقَلَّ ِم َرنِ َأَن ِإن ُت
ـــــاالً  ـــــداَم ـــــى} 39{ ال◌ً َوَوَل َفَعَس

           }40{......َربِّي

 طدع

َرى اْألَْرضَ ( .402 اَل َوَت َيُِّر اْلجَِب ْوَم ُنس َوَي
اِرَزةً  ْم ُنغَاِدْر مِْنُهْم الَب َْرَناُهْم َفَل َوَحش
      }47{َأَحدًا

 1طق

ا ُآنَّا نَ ( .403 كَ َم اَل َذِل دَّاَق ِغ َفاْرَت ْب
َفَوَجَدا َعْبـدًا} 64{ال◌ً َقَصصاَعَلى آَثاِرِهَما 

نِدَنا ْن ِع ًة ِم اُه َرْحَم ا آَتْيَن مِّْن ِعَباِدَن
           }65{َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا ِعْلمًا

 2طق1طق

ماً َحتَّى ِإَذا َلِقيَا ُغالَ  َفانَطَلقَا( .404
َت َنْفسا ال◌ُ َفَقَتَله اَل َأَقَتْل ِر َق ً◌َزِآيًَّة ِبَغْي

    }74{َنْفسٍ لََّقْد جِْئَت شَْيئًا نُّْكرًا

 2طق1طق

اُه( .405 ي اْألَْرِض َوآَتْيَن ُه ِف ِإنَّا َمكَّنَّا َل
 }85{َفَأْتَبَع سََبباً } 84{السَبَبًاِمن ُآلِّ شَيٍْء

 2طق1طق

َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َمْطِلَع الشَّْمسِ َوَجَدَها( .406
َتْطُلُع َعَلى َقْوٍم لَّْم َنْجَعل لَُّهم مِّن ُدوِنَها

َآَذِلَك َوَقْد َأَحْطَنا ِبَما َلَدْيـِه} 90{الِسْتراً 
                           }91{ُخْبرًا

 2طق1طق

غَ ( .407 َد َحتَّى ِإَذا َبَل ْيَن السَّدَّْينِ َوَج َب
ا ن ُدوِنِهَم ماً  ِم وَن الَقْو اُدوَن َيْفَقُه الَّ َيَك

   }93{َقْوالً 

 2طق1طق

يِه َربِّي َخيٌْر( .408 ا َمكَّنِّي ِف قَاَل َم
َنُهْم َنُكْم َوَبْي ْل َبْي وٍَّة َأْجَع َأِعيُنوِني ِبُق َف

    }95{الَرْدمًا

 2طق1طق

ى ِإَذا سَاَوىآُتوِني ُزَبَر اْلَحِديِد َحتَّ  .409
ُوا َحتَّى ِإَذا اَل انُفخ ْيَن الصََّدَفْينِ َق َب

 1طق



 
 

233

ُه ارًا َجَعَل ِرغْ  الَن وِني ُأْف اَل آُت ِه َق َعَلْي
                          } 96{ِقْطرًا

ي( .410 وُج ِف ٍذ َيُم ُهْم َيْوَمِئ ا َبْعَض َوَتَرْآَن
ــٍض َونُ  ــاُهْمَبْع ــوِر َفَجَمْعَن ــي الصُّ ــَخ ِف ِف

    }99{الجَْمعًا

 1طق

اِفِريَن( .411 ٍذ لِّْلَك نََّم َيْوَمِئ َنا َجَه َوَعَرْض
الَِّذيَن َآاَنـْت َأْعُيـُنُهْم ِفـي}100{ال◌ً ْرضاعَ 

َْتِطيُعوَن اُنوا َال َيس ِري َوَآ ِغطَاء عَن ِذْآ
                          }101{سَْمعًا

 2طق1طق

ـــوا( .412 ـــوا َوَعِمُل ـــِذيَن آَمُن ِإنَّ الَّ
ْرَدْوسِ  ْم َجنَّاُت اْلِف ْت َلُه الصَّاِلَحاتِ َآاَن

َخاِلِديَن ِفيَها َال َيْبُغوَن َعْنَها} 107{ال ُنُزالً 
                           }108{حَِوالً 

 1طق

   مريم           
ي( .413 ن َوَراِئ َواِليَ ِم ُت اْلَم َوِإنِّي خِْف

َوَآاَنتِ اْمَرَأِتي َعاِقرًا َفَهْب ِلي ِمن لَُّدنَك
َيِرُثِني َوَيـِرُث ِمـْن آِل َيْعُقـوَب} 5{الَوِليّاً 

                 }6{َواْجَعْلُه َربِّ َرِضّيًا

 2طق1طق

ا َزَآِريَّ  .414 ُْمهُ َي َالٍم اس ا ِإنَّا ُنَبشُِّركَ ِبُغ
   } 7{َلْم َنْجَعل لَُّه ِمن َقْبُل سَِمّياً  الَيحْيَى

 1طق

ــوٍَّة( .415 ــاَب ِبُق ــِذ اْلِكَت ــى ُخ ــا َيْحَي َي
َوَحَنانًا مِّن} 12{ال◌ً صَبِيّا َوآَتْيَناُه اْلُحْكمَ 

َوَبـّرًا} 13{ال◌ً َتِقيّـا لَُّدنَّا َوَزَآاًة َوَآـانَ 
    }14{ِلَدْيِه َوَلْم َيُكن َجبَّارًا َعِصّيًاِبَوا

 2طق1طق

ِإِذ م َمــْرَيمَ  َواْذُآــْر ِفــي اْلِكَتــابِ ( .416
}16{الشَـْرِقيّاً  انَتَبَذْت ِمْن َأْهِلَها َمَكانـاً 

َْلَنا بًا َفَأْرس ََذْت مِن ُدوِنهِْم حَِجا َفاتَّخ
ــرًاِإَليْ  ــا َبَش ــَل َلَه ــا َفَتَمثَّ ــا ُروَحَن َه
                           }17{سَِوّيًا

 2طق1طق

نًا َفِإمَّا( .417 رِّي َعْي َْرِبي َوَق ي َواش َفُكِل
َفُقوِلي ِإنِّي َنَذْرُت الَأحَداً  َتَرِينَّ ِمَن اْلَبشَرِ 

ــْوَم ــَم اْلَي ــْن ُأَآلِّ ــْومًا َفَل ــرَّْحَمنِ َص ِلل
                         } 26{ِإنِسّيًا

 2طق1طق

اَب( .418 اِنيَ اْلِكَت ُد هللاَِّ آَت اَل ِإنِّي َعْب َق
َوَجَعَلِنـي ُمَباَرآـًا} 30{ال◌ً َنبِيّـا َوَجَعَلِني

َأْيَن َما ُآنُت َوَأْوَصاِني ِبالصََّالِة َوالزََّآاِة
                     }31{َما ُدْمُت َحّيًا

 2طق1طق

َِذ مِن ( .419 الَولَدٍ مَا آَاَن هللاَِِّ َأن َيتَّخ

سُْبَحاَنُه ِإَذا َقَضى َأْمرًا َفِإنََّما َيُقوُل َلُه
   }35{ُآن َفَيُكوُن

 2طق 1طق
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}35{الَفيَكُـونُ  َيُقوُل َلُه ُآن (...... .420
َراٌط َذا ِص ُدوُه َه ْم َفاْعُب َوِإنَّ هللاََّ َربِّي َوَربُُّك

                  }36{مُّسَْتِقيٌم

 2طق

ْم َو( .421 ِْمْع ِبِه رْ َأس ا الَأْبِص ْوَم َيْأُتوَنَن َي
}38{َضَالٍل مُِّبينٍ َلِكنِ الظَّاِلُموَن اْلَيْوَم ِفي

 2طق1طق

ن( .422 ُدوَن ِم ا َيْعُب َزَلُهْم َوَم َفَلمَّا اْعَت
الًّ الهللاَِّ ُدونِ  وَب َوُآ َْحاَق َوَيْعُق ُه ِإس ا َل َوَهْبَن

   }49{َجَعْلَنا َنِبّيًا

 

 1طق

َفخَلََف مِن َبعِْدِهْم َخلٌْف َأضَاُعوا( .423
ْوَن َْوَف َيْلَق وا الشََّهَواتِ َفس الصََّالَة َواتََّبُع

ِإالَّ َمــن َتــاَب َوآَمــَن َوَعِمــَل} 59{ال غَّيــاً 
ــةَ  ــْدُخُلوَن اْلَجنَّ ــكَ َي ــاِلحًا َفُأْوَلِئ َوَال َص

َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعَد} 60{الشَيْئاً ُيْظَلُموَن 
ُدُه اَن َوْع بِ ِإنَُّه َآ اَدُه ِباْلَغْي لرَّْحَمُن ِعَب ا

                          }61{َمْأِتّيًا

 2طق1طق

َوِإَذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُتَنا َبيَِّناٍت( .424
اَل الَِّذينَ  ُروا ِللَِّذيَن  َق واَآَف َأيُّ ال آَمُن

} 73{ اْلَفِريَقْينِ َخْيٌر مََّقامًا َوَأْحسَُن َنِدّياً 

 2طق1طق

ــَد( .425 ــَذ ِعن ــَب َأِم اتََّخ ــَع اْلَغْي َأاطََّل
                   }78{العَْهدًا الرَّْحَمِن

 2طق1طق

َن( .426 ُه ِم دُّ َل وُل َوَنُم ََنْكُتُب َما َيُق َآالَّ س
َوَنِرُثــُه َمــا َيُقــوُل} 79{الَمــّداً  اْلَعــَذابِ 

َواتَّخَـُذوا ِمـن ُدوِن} 80{َوَيْأِتيَنا َفـْرداً 
َآـالَّ} 81{ال◌ً ِعـّزاهللاَِّ آِلَهًة لَِّيُكوُنوا َلُهـْم 

وَن َعلَْيِهْم ََيْكُفُروَن ِبِعبَاَدِتِهْم َوَيُكوُن س
    }82{ِضّداً 

 1طق

َْلَنا الشََّياِطيَن( .427 َر َأنَّا َأْرس ْم َت َأَل
ــُؤزُُّهمْ  ــاِفِريَن َت ــَال} 83{الَأّزاً  َعَلــى اْلَك َف

    }84{دُّ َلُهْم َعّدًاَتْعَجْل َعَلْيِهْم ِإنََّما َنُع

 2طق1طق

لرَّْحَمِن .428 ى ا يَن ِإَل ُُر اْلُمتَِّق ْوَم َنْحش َي
                        } 85{الً◌َوْفدا

 1طق

 ِوْرداً َوَنسُوُق اْلُمْجِرِميَن ِإَلى َجَهنََّم ( .429

َيْمِلُكوَن الشََّفاَعَة ِإالَّ َمِن اتَّخَـَذَال } 86{م

َوَقاُلوا اتَّخَـَذ }87{ م عَْهداً ِعنَد الرَّْحَمِن 
ِإّداً  َلَقْد جِْئُتْم شَـْيئاً } 88{الرَّْحَمُن َوَلداً 

ــُه}89{ال ــْرَن ِمْن ــاُد السَّــَماَواُت َيَتَفطَّ َتَك
}90{ال َهـّداً  َوَتنشَقُّ اْألَْرُض َوَتخِرُّ اْلجَِبـالُ 

            }91{َأن َدَعْوا ِللرَّْحَمنِ َوَلدًا

 2طق1طق

   طه                
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َما َأنَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقـْرآَن} 1{طه( .430
}3{الَيخْشَــى ِإالَّ َتــْذِآَرًة لَِّمــن} 2{الِلَتشْــَقى

ــَماَواِت ــَق اْألَْرضَ َوالسَّ ــْن َخَل ــِزيالً مِّمَّ َتن
                          }4{اْلُعَلى

 2طق1طق

ِإْذ َرَأى} 9{مُموسَىَوَهْل َأَتاَك َحِديُث ( .431
ُْت وا ِإنِّي آَنس ِه اْمُكُث اَل ِألَْهِل ارًا َفَق َن

َبسٍ أَ  ا ِبَق يُكم مِّْنَه ارًا لََّعلِّي آِت ُِدوَن َأج
                  }10{َعَلى النَّاِر ُهًدى

 2طق1طق

ــا( .432 ــَتِمْع ِلَم ــكَ َفاْس ــا اْخَتْرُت َوَأَن
                          }13{الُيوحَى

 2طق

ــا( .433 ــَه ِإالَّ َأَن ــا هللاَُّ َال ِإَل ــي َأَن ِإنَِّن
     } 14{َوَأِقِم الصََّالَة ِلِذْآِري الَفاْعبُْدِني

 2طق1طق

ُْرْجَواضْمُ ( .434 ِكَ َتخ ى َجَناح َدكَ ِإَل ْم َي
}22{الُأخْـَرىَبْيَضاء ِمْن َغْيـِر سُـوٍء آَيـًة 

        }23{ ِلُنِرَيكَ ِمْن آَياِتَنا اْلُكْبَرى

 2طق1طق

ْر} 25{الِريصَدْ َقاَل َربِّ اشَْرْح ِلي  .435 َوَيسـِّ
                 }26{الَأْمِريِلي 

 2طق1طق

ــن( .436 ــَدًة مِّ ــْل ُعْق ــاِني َواْحُل }27{اللَِّس
                    }28{َيْفَقُهوا َقْوِلي

 طدع 2طق1طق

 2طق1طق   }29{الَأْهِليَواْجَعل لِّي َوِزيرًا مِّْن ( .437
 2طق                 }30{الَأخِي َهاُرونَ  .438
َوَأشْـِرْآُه ِفـي}31{الَأْزِرياشُْدْد ِبـِه ( .439

َوَنـْذُآَرَك}33{الَآِثيراً َآْي ُنسَبَِّحَك }32{الَأْمِري
   }34{َآِثيرًا

 

 2طق1طق

}37{الُأخْـَرى َوَلَقْد َمَننَّا َعَلْيَك َمـرَّةً  .440
َأِن} 38{الُيـوحَى ِإْذ َأْوَحْيَنا ِإَلى ُأمَِّك َما

اْقِذِفيِه ِفي التَّاُبوتِ َفاْقِذِفيِه ِفي اْلَيمِّ
دُ َفلْ  ْذُه َع َيمُّ ِبالسَّاحِِل َيْأُخ ِه اْل لِّيوُيْلِق

ــيوَوَعدُ  ــًة مِّنِّ ــكَ َمَحبَّ ــُت َعَلْي ــُه َوَأْلَقْي لَّ

ِإْذ َتْمِشي ُأْخُتَك} 39{ معَيِْنيَوِلُتْصَنَع َعَلى 
َفَتُقــوُل َهــْل َأُدلُُّكــْم َعَلــى َمــن َيْكُفُلــُه

رَّ َعْيُنهَ  ْي َتَق ى ُأمِّكَ َآ اَك ِإَل ا َوَالَفَرَجْعَن
     }40{..َتْحَزَن

 2طق1طق

َوَمْن َيْأِتِه ُمْؤِمنًا َقْد َعِمَل ( .441
الاْلُعَلىالصَّاِلَحاتِ َفُأْوَلِئكَ َلُهُم الدََّرَجاُت 

َها اْألَْنَهاُرَجنَّاُت َعْدنٍ َتْجِري ِمن َتْحتِ } 75{
..}76{                            

 2طق1طق

َقاُلوا َما َأْخَلْفَنا َمْوِعَدكَ ِبَمْلِكَنا( .442
ْوم ِة اْلَق ا َأْوَزارًا مِّن ِزيَن َوَلِكنَّا ُحمِّْلَن

 2طق1طق
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السَّاِمِريُّ َفَقَذْفَناَها َفَكَذِلكَ َأْلَقى
  }87{ ال

َواٌر .443 ُه ُخ َدًا َل الً َجس ْم ِعْج َأْخَرَج َلُه َف
ــُه  ــْم َوِإَل ــَذا ِإَلُهُك ــاُلوا َه ــىَفَق الُموَس

        }88{َفَنِسَي

 2طق

ْيِهْم  .444 ُِع ِإَل َرْوَن َأالَّ َيْرج َال َي ْوالً َأَف ال َق

       } 89{َوَال َيْمِلكُ َلُهْم َضّرًا َوَال َنْفعًا
 2طق1طق

ــكَ ِإْذ .445 ــا َمَنَع ــاُروُن َم ــا َه ــاَل َي َق
َأالَّ َتتَّبَِعِن َأَفَعَصـْيَت} 92{ال ضَلُّواَرَأْيَتُهْم 

  }93{َأْمِري

 طدع 2طق1طق

ْوَم( .446 ُل َي ُه َفِإنَُّه َيْحِم َرضَ َعْن ْن َأْع َم
ــِة  ــِه} 100{ال ِوْزراً اْلِقَياَم ــِديَن ِفي َخاِل

}101{ ال حِْمـالً ُهْم َيْوَم اْلِقَياَمـِة َوسَاء لَ 
ِرِميَن ُُر اْلُمْج ي الصُّوِر َوَنْحش نَفُخ ِف ْوَم ُي َي

                  }102{َيْوَمِئٍذ ُزْرقًا

 2طق1طق

ــْل( .447 ــاِل َفُق ــنِ اْلجَِب ــَأُلوَنكَ َع َوَيْس
َفَيَذُرَها َقاعـاً } 105{الَنسْفاً  َينِسُفَها َربِّي

ــفاً  ــ} 106{الصَْفَص ــا ِعَوجــًا َوَالَال َت َرى ِفيَه
                          }107{َأْمتًا

 2طق1طق

448.    
ـــا َوَال( .449 ـــوَع ِفيَه ـــكَ َأالَّ َتُج ِإنَّ َل

ــَرى ــا َوَال} 118{الَتْع ــُأ ِفيَه ــكَ َال َتْظَم َوَأنَّ
  }119{َتْضَحى

 2طق1طق

عًا بَ ( .450 ا َجِمي ا ِمْنَه اَل اْهِبَط ُكْمَق ْعُض
َبْعٍض َعدُ  ْأِتَينَُّكم مِّنِّي وِل ًدىَفِإمَّا َي ِن الُه َفَم

     } 123{اتََّبَع ُهَدايَ َفَال َيِضلُّ َوَال َيشَْقى

 2طق

                    األنبياء           
ٍر( .451 ْأِتيِهم مِّن ِذْآ ا َي مَم مَّن رَّبِِّه

}2{الَيْلَعُبــونَ  مُّْحــَدثٍ ِإالَّ اْســَتَمُعوُه َوُهــمْ 
َوى الَِّذيَن َرُّوْا النَّْج وُبُهْم َوَأس ًة ُقُل َالِهَي
َظَلُموْا َهْل َهَذا ِإالَّ َبشٌَر مِّْثُلُكْم َأَفَتْأُتوَن

             }3{السِّْحَر َوَأنُتْم ُتْبِصُروَن

 2طق1طق

َُذوا .452 مِن ُدونِِه آِلهًَة قُْل َأِم اتَّخ
َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم َهَذا ِذْآُر َمن مَِّعَي َوِذْآُر

ُرُهْم  ْل َأْآَث ي َب ن َقْبِل ونَ  الَ َم قَّ الَيْعَلُم اْلَح
               }24{َفُهم مُّْعِرُضوَن

 2طق1طق

ــالُ ( .453 ــدًاَوَق ــرَّْحَمُن َوَل ــَذ ال وا اتََّخ
ــادٌ  ــْل ِعَب ــْبَحاَنُه َب ــونَ  ُس مُّكَْرُم

َال} 26{ال
     َيسِْبُقوَنُه ِباْلَقْوِل َوُهم ِبَأْمِرِه َيْعَمُلونَ 

 

َيْعَلُم َما َبـْيَن َأْيـِديِهْم َوَمـا} 27{ .454
ْم َوَال َْفُعوَنَخْلَفُه م الَيش ى َوُه نِ اْرَتَض ِإالَّ ِلَم

 2طق1طق
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    } 28{ُمشِْفُقوَن مِّْن َخشَْيِتِه
َوَلَقــْد آَتْيَنــا ُموسَــى َوَهــاُروَن .455

}48{اللِّْلُمتَِّقـينَ  اْلُفْرَقاَن َوِضَياء َوِذْآـراً 
م  بِ َوُه م ِباْلَغْي َْوَن َربَُّه مَِّن الَِّذيَن َيخْش

            }49{السَّاَعِة ُمشِْفُقوَن

 1طق

َفَرَجُعوا ِإَلى َأنُفِسِهْم َفَقاُلوا ِإنَُّكْم .456
ُثـمَّ ُنِكسُـوا َعَلـى} 64{الالظَّاِلُمونَ َأنُتُم 

ـــُؤَالء ـــَت َمـــا َه ـــْد َعِلْم ـــِهْم َلَق ُرُؤوِس
    }65{َينِطُقوَن

 2طق1طق

ا .457 ََالمًا ُقْلَن ْردًا َوس وِني َب اُر ُآ ا َن َي
ِبـِه َآْيـدًا اَوَأَراُدو}69{الِإْبـَراِهيمَ َعَلى 

       }70{ َفَجَعْلَناُهُم اْألَْخسَِريَن

 2طق1طق

ا .458 ُدوَن ِبَأْمِرَن َوَجَعْلنَاُهْم َأِئمًَّة َيْه
اَم َراتِ َوِإَق َل اْلخَْي ْيِهْم ِفْع ا ِإَل َوَأْوَحْيَن

اء اة الصََّالِة َوِإيَت ا الزََّآ اُنوا َلَن ِ◌َوَآ
ــِدينَ  ــ} 73{العَاِب ــاُه ُحْكم ــًا آَتْيَن ًاَوُلوط

َوِعْلمًا َوَنجَّْيَناُه ِمَن اْلَقْرَيِة الَِّتي َآاَنت
اُنوا ْم َآ َث ِإنَُّه ُل اْلخََباِئ َْوءٍ   تَّْعَم ْوَم س َق

َوَأْدَخْلَناُه ِفي َرْحَمِتَنا ِإنَُّه} 74{الَفاِسِقينَ 
  }75{ِمَن الصَّاِلحِيَن

 2طق1طق

ي( .459 انِ ِف َُلْيَماَن ِإْذ َيْحُكَم َوَداُووَد َوس
رْ  ْوِم َوُآنَّااْلَح َنُم اْلَق يِه َغ َْت ِف ثِ ِإْذ َنَفش

ـــْم  ـــاِهِدينَ ِلُحْكِمِه ـــا} 78{ الَش َفَفهَّْمَناَه
ــًا ــًا َوِعْلم ــا ُحْكم ــّالً آَتْيَن ــَلْيَماَن َوُآ ُس
ــبِّْحَن ــاَل ُيَس ــَع َداُووَد اْلجَِب ــخَّْرَنا َم َوَس

  }79{َوالطَّْيَر َوُآنَّا َفاِعِليَن

 2طق1طق

ُهَومَِن الشََّياِطي .460 ن َيُغوصُوَن َل نِ َم
ــْم ــوَن َعَمــالً ُدوَن َذِلــكَ َوُآنَّــا َلُه َوَيْعَمُل

َوَأيُّوَب ِإْذ َناَدى َربَُّه َأنِّـي} 82{الحَاِفِظينَ 
   }83{َمسَِّنيَ الضُّرُّ َوَأنَت َأْرَحُم الرَّاحِِمينَ 

 2طق1طق

ــَتَجْبَنا( .461 ــه َفاْس ــنَ  ال◌ُ َل ــاُه ِم َوَنجَّْيَن
     } 88{اْلَغمِّ َوَآَذِلكَ ُننجِي اْلُمْؤِمِنيَن

 2طق1طق

َْنىِإنَّ الَِّذيَن سََبَقْت َلُهم مِّنَّا  .462 الاْلحُس

َال َيسْـَمُعوَن} 101{الُمبَْعـُدونَ  ُأْوَلِئَك َعْنَها
ُُهْم َْتَهْت َأنُفس ا اش ْم فِي َم ََها َوُه َحِسيس

    }102{َخاِلُدوَن

 2طق1طق

   الحج              
َوِمَن النَّاسِ َمن ُيَجاِدُل ِفي هللاَِّ ِبَغْيِر( .463

ُآِتـَب} 3{ال◌ٍ مَِّريـدِعْلٍم َوَيتَّبُِع ُآلَّ شَْيَطاٍن 
َعَلْيِه َأنَُّه َمن َتَوالَُّه َفَأنَُّه ُيِضلُُّه َوَيْهِديِه

    }4{ِإَلى َعَذابِ السَِّعيِر

 2طق1طق
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َأنَّ هللاََّ ُه( .464 كَ ِب ِيالْ وَذِل قُّ َوَأنَُّه ُيْحي َح
َوَأنَّ}6{الَقِديرٌ  اْلَمْوَتى َوَأنَُّه َعَلى ُآلِّ شَيْءٍ 

بَ  ٌة الََّرْي ا السَّاَعَة آِتَي ُث الفيَه َوَأنَّ هللاََّ َيْبَع
َوِمــَن النَّــاسِ َمــن} 7{َمــن ِفــي اْلُقُبــورِ 

ُيجَاِدُل فِي هللاَِّ ِبَغيِْر ِعلٍْم َوَال هًُدى َوَال
َثاِنَي ِعْطِفِه ِلُيِضـلَّ َعـن} 8{ال◌ٍ يرمُّنِ ِآَتاٍب 

ُه ِْزيٌ َوُنِذيُق لدُّْنَيا خ ي ا ُه ِف َِبيِل هللاَِّ َل س
    }9{َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَذاَب اْلَحِريِق

 

 

 

           

  2طق1طق

اٍت .465 اُه آَي َذِلكَ َأنَزْلَن اتٍ  َوَآ َبيَِّن
َوَأنَّ ال

                } 16{هللاََّ َيْهِدي َمن ُيِريُد
 2طق

ْأُتوَك( .466 َوَأذِّن فِي النَّاسِ بِاْلَحجِّ َي
جٍّ ن ُآلِّ َف ْأِتيَن ِم اِمٍر َي لِّ َض ى ُآ االً َوَعَل ِرَج

ِلَيشْــَهُدوا َمَنــاِفَع َلُهــْم} 27{العَِميــقٍ 
َوَيْذُآُروا اسَْم هللاَِّ ِفي َأيَّاٍم مَّْعُلوَماتٍ َعَلى

ِة اْألَْنعَ  م مِّن َبِهيَم ا َرَزَقُه واَم اِم َفُكُل
  }28{ِمْنَها َوَأْطِعُموا اْلَباِئسَ اْلَفِقيَر

 1طق

ــوا( .467 ــَثُهْم َوْلُيوُف ــوا َتَف ــمَّ ْلَيْقُض ُث
 }29{الاْلَعِتيقِ ُنُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَُّفوا ِباْلَبْيِت

 2طق

اتِ هللاَِّ َفهُ ( .468 ن ُيَعظِّْم ُحُرَم كَ َوَم َخْيٌروَذِل
َوُأحِلَّْت َلُكُم اْألَْنَعاُم ِإالَّ َما لَُّه ِعنَد َربِّهِ 

ــَن ــْيُكْم َفــاْجَتِنُبوا الــرِّْجسَ ِم ُيْتَلــى َعَل
ــْولَ  }30{الالــزُّورِ  اْألَْوَثــانِ َواْجَتِنُبــوا َق
  }31{..ُحَنَفاء هللاَِِّ َغْيَر ُمشِْرِآيَن ِبِه

 

 

 2طق1طق

َوِلُكلِّ ُأمٍَّة َجَعْلَنا َمنسَكًا ِلَيْذُآُروا( .469
 َعَلــى َمــا َرَزَقُهــم مِّــن َبِهيَمــِةاْســَم هللاَِّ 

اْألَْنَعاِم َفِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواحٌِد َفَلُه َأسِْلُموا
الَّـِذيَن ِإَذا ُذِآـَر} 34{الاْلُمخْبِِتينَ َوَبشِِّر 

               }35{..هللاَُّ َوجَِلْت ُقُلوُبُهْم

 

 2طق1طق

ُلوَن ِبــَأنَُّهْمُأِذَن ِللَّــِذيَن ُيَقــاَت( .470
}39{الَلَقـِديرٌ  ُظِلُموا َوِإنَّ هللاََّ َعَلى َنْصـِرِهمْ 

اِرِهمْ  ن ِدَي وا ِم قٍّ  الَِّذيَن ُأْخِرُج ِر َح ِبَغْي
     }40{..ِإالَّ َأن َيُقوُلوا َربَُّنا هللاَُّ 

 

 

 2طق1طق
َوِإن ُيكَذُِّبوكَ َفقَْد آَذََّبْت قَْبَلُهْم( .471

ــ ــْوُم ُن ــاٌد وَ َق ــودُ وحٍ َوَع ــْوُم} 42{الَثُم َوَق
َوَأْصَحاُب َمـْدَيَن} 43{الُلوطٍ  ِإْبَراِهيَم َوَقْومُ 

ــمَّ ــُت ِلْلَكــاِفِريَن ُث َوُآــذَِّب ُموَســى َفَأْمَلْي
  }44{َأَخْذُتُهْم َفَكْيَف َآاَن َنِكيِر

 2طق1طق

َوَما َأْرسَْلَنا ِمن َقْبِلكَ ِمن رَّسُوٍل َوَال .472
يٍّ ِإالَّ إِ  يَنِب ى الشَّْيَطاُن ِف َذا َتَمنَّى َأْلَق

ُأْمِنيَِّتِه َفَينسَُخ هللاَُّ َما ُيْلِقي الشَّْيَطاُن ُثمَّ
ــيٌم  ــِه َوهللاَُّ َعِل ــُم هللاَُّ آَياِت ــيمٌ ُيْحِك }52{الحَِك
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ًة لِّلَِّذيَن ي الشَّْيَطاُن ِفْتَن ا ُيْلِق َل َم ِلَيْجَع
وِبِهم  ي ُقُل وُبُهْممََّرضٌ َواْلَقاسَِيِة قُ  ِف ُل

}53{الَبِعيـدٍ َوِإنَّ الظَّاِلِميَن َلِفـي ِشـَقاٍق 
َوِلَيْعَلَم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َأنَُّه اْلَحقُّ

ُه   مِن رَّبِّكَ َفُيْؤِمنُوا بِِه َفُتخْبَِت َل
ُقُلوُبُهْم َوِإنَّ هللاََّ َلَهاِد الَِّذيَن آَمُنوا ِإَلى

   }54{ِصَراٍط مُّسَْتِقيم

 1طق

َوَجاِهــُدوا ِفــي هللاَِّ َحــقَّ جَِهــاِدِه( .473
لدِّيِنوهُ  ي ا ْيُكْم ِف َل َعَل ا َجَع اُآْم َوَم اْجَتَب

سَمَّاُآُموهُ  ِمْن َحَرجٍ مِّلََّة َأِبيُكْم ِإْبَراِهيَم 
ن ِْلميَن ِم ْلُ  اْلُمس وَن ال َقب َذا ِلَيُك ي َه َوِف

وا  ْيُكْم َوَتُكوُن َِهيدًا َعَل ُوُل ش َُهَداءالرَّس ش
ى النَّاسِ  وا  َعَل َأِقيُموا الصََّالَة َوآُت َف

اهللاَِّ هُ  ُموا ِب اَة َواْعَتِص ِنْعَموالزََّآ ْوَالُآْم َف َم
    }78{اْلَمْوَلى َوِنْعَم النَِّصيُر

 

 

 طدع

   المؤمنون     
}1{الاْلُمْؤِمُنــونَ َقــْد َأْفَلــَح(- 473 .474

ــَالِتِهْم  ــي َص ــْم ِف ــِذيَن ُه ــُعوخَ الَّ }2{النَ اِش
ــ ــنِ اللَّْغ ــْم َع ــِذيَن ُه ــونَ وَوالَّ }3{الُمْعِرُض

َوالَِّذيَن} 4{الَفاِعُلونَ  َوالَِّذيَن ُهْم ِللزََّآاةِ 
  }5{ُهْم ِلُفُروجِِهْم َحاِفُظوَن

 

 

 2طق1طق

}5{الاِفظُونَ حَـَوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروجِِهْم ( .475
ْم أ ى َأْزَواجِِه اُنُهْموِإالَّ َعَل ْت َأْيَم ا َمَلَك َم

    }6{ِإنَُّهْم َغْيُر َمُلوِميَنفَ 

 طدع  2طق1طق

ِدِهْم( .476 اِتِهْم َوَعْه َوالَِّذيَن هُْم ِألََماَن
َوالَّـِذيَن ُهـْم َعَلـى َصـَلَواِتِهمْ }8{الَراُعونَ 

}10{ الاْلَواِرُثـونَ ُأْوَلِئَك ُهـمُ }9{ُيَحاِفُظونَ 
ــا ــْم ِفيَه ــْرَدْوسَ ُه ــوَن اْلِف ــِذيَن َيِرُث الَّ

            }11{َخاِلُدوَن

 

 2طق 1طق

َوالَّــِذيَن ُهــْم َعَلــى َصــَلَواِتِهمْ ( .477

    }10{ .......ُأْوَلِئكَ ُهمُ }9{م ُيحَاِفظُوَن
 1طق

يٍل .478 ِه َجنَّاتٍ مِّن نَِّخ م ِب َْأَنا َلُك َفَأنش

لَُّكْم ِفيَها َفَواِآُه َآِثيَرٌة َوِمْنَها م َأْعَنابٍ وَ 

    }19{َتْأُآُلوَن

 2طق 1طق

ـــا (....... .479 ـــْأُآُلونَ َوِمْنَه }19{الَت
َْيَناء َتنبُُت ُْرُج مِن طُوِر س ََجَرًة َتخ َوش

  }20{ِبالدُّْهنِ َوِصْبغ لِّْآلِآِليَن

 

 1طق

ــ( .480 ــاِم َلِعْب ــي اْألَْنَع ــْم ِف َرًةَوِإنَّ َلُك
ا ْم ِفيَه ا َوَلُك ي ُبُطوِنَه سِقيُكم مِّمَّا ِف نُّ

ـــا ـــَرٌة َوِمْنَه ـــاِفُع َآِثي ـــْأُآُلونَ َمَن الَت

 

 2طق1طق
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  } 22{َوَعَلْيَها َوَعَلى اْلُفْلكِ ُتْحَمُلونَ }21{
َفَقاَل اْلَمَألُ الَِّذيَن َآَفُروا ِمن َقْوِمِه .481

مِّثُْلكُمْ  ِإالَّ َبشَرٌ َما َهَذا 
ُيِريُد َأن َيَتَفضََّل ال

                      } 24{..َعَلْيُكْم

 

 2طق1طق

َك( .482 َنِع اْلُفْل ِه َأنِ اْص ا ِإَلْي َفَأْوَحْيَن
ا ِبَأْعُيِننَا َوَوْحيِنَا فَِإَذا جَاء َأْمُرَن

ا مِن آُلٍّ الالتَّنُّورُ َوفَاَر  ُْلكْ ِفيَه َفاس
                  }27{..نِ اْثَنْينِ َزْوَجيْ 

 

 

طدت 2طق 1طق

 طدع
َوَقاَل اْلَمَألُ ِمن َقْوِمِه الَِّذيَن َآَفُروا .483

اء اآلْ  ذَُّبوا ِبِلَق يَوَآ اُهْم ِف َِرِة َوَأْتَرْفَن خ
الدُّْنيَااْلَحَياِة 

مِّثُْلكُمْ  َما َهَذا ِإالَّ َبشَرٌ ال
ال

َْرُب ِممَّا ْأُآُلوَن ِمنُْه َوَيش ُل ِممَّا َت َيْأُآ
                      }33{َتشَْرُبوَن

 

 2طق ، 1طق

َرًا( .484 ُتم َبش ِئْن َأَطْع ثَْلكُمْ  َوَل ْمال ِم ِإنَُّك
َأَيِعــُدُآْم َأنَُّكــْم ِإَذا} 34{ُرونَ ِإذًا لَّخَاِســ

ــم ــًا َأنَُّك ــًا َوِعَظام ــُتْم ُتَراب ــتُّْم َوُآن ِم
َهْيَهـــاَت َهْيَهـــاَت ِلَمـــا}35{الخَْرُجـــونَ مُّ 

َحَياُتَنا الـدُّْنَيا ِإْن ِهَي ِإالَّ }36{الُتوَعُدونَ 
}37{ البَِمبُْعـوِثينَ َنْحُن  َنُموُت َوَنْحَيا َوَما

لٌ وِإْن هُ  ا ِإالَّ َرُج ِذبًا َوَم ى هللاَِّ َآ َرى َعَل اْفَت
  }38{َنْحُن َلُه ِبُمْؤِمِنيَن

 

 2طق

اُه ( .485 َى َوَأَخ َْلَنا ُموس مَّ َأْرس اُرونَ ُث الَه

            }45{مُِّبيٍن ِبآَياِتَنا َوسُْلَطاٍن
 2طق

مُّبِينٍ َوسُْلَطاٍن (.. .486
ِإَلى ِفْرَعـْوَن} 45{ال

ــًا ــاُنوا َقْوم ــَتْكَبُروا َوَآ ــِه َفاْس َوَمَلِئ
   }46{َعاِليَن

 طدع2طق 1طق

ــَن( .487 ــوا ِم ــُل ُآُل ــا الرُُّس ــا َأيَُّه َي
الطَّيِّبَاتِ َواْعَملُوا صَاِلحًا ِإنِّي ِبمَا

ْم ُأمًَّةَوِإنَّ َهِذِه ُأمَُّتكُ } 51{العَِليمٌ  َتْعَمُلونَ 
        }52{َواحَِدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاتَُّقوِن

 

 2طق

ن مَّاٍل .488 ِه ِم دُُّهم ِب ا ُنِم َُبوَن َأنََّم َأَيْحس
ُنسَاِرُع َلُهْم ِفـي اْلخَْيـَراِت} 55{الَبِنينَ ◌َ و

    }56{ َيشُْعُروَن َبل الَّ

طدع 2طق 1طق

ِإنَّ الَِّذيَن ُهم مِّْن َخشَْيِة َربِِّهـم(- 488 .489
مُّشِْفُقونَ 

َوالَِّذيَن ُهم ِبآَيـاِت َربِِّهـْم} 57{ال
ــونَ  ــمْ } 58{الُيْؤِمُن َربِِّه ــم ِ ــِذيَن ُه الَ  َوالَّ
َوالَِّذيَن ُيْؤُتـوَن َمـا آَتـوا}59{الُيشِْرُآونَ 

الَراجُِعونَ نَُّهْم ِإَلى َربِِّهْم وَُّقُلوُبُهْم َوجَِلٌة أَ 

سَاِرُعوَن ِفي اْلخَْيَراتِ َوُهـْمُي ُأْوَلِئَك}60{

 

 

 2طق 1طق
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                     }61{َلَها سَاِبُقوَن
اِتي ُتْتلَى َعلَْيُكْم( .490 ْت آَي قَْد َآاَن

ــاِبُكمْ  ــى َأْعَق ــُتْم َعَل ــونَ  َفُكن }66{الَتنِكُص
     }67{ سَاِمرًا َتْهُجُروَن ُمسَْتْكِبِريَن ِبِه

 2طق 1طق

َلَقْد ُوِعْدَنا َنْحُن َوآَباُؤَنا َهَذا ِمن( .491
  }83{ِإْن َهَذا ِإالَّ َأسَاِطيُر اْألَوَِّلينَ  ال َقبْلُ 

 2طق

ُه .492 اَن َمَع ٍد َوَما َآ ن َوَل ََذ هللاَُّ ِم َما اتَّخ
ا  ٍه ِبَم لُّ ِإَل ٍه ِإذًا لََّذَهَب ُآ ْن ِإَل َقِم َخَل

ضٍ  ى َبْع ُهْم َعَل َال َبْعُض ُْبَحاَن هللاَِّ َعمَّا  َوَلَع س
ــُفونَ  ــاِلِم اْلَغْيــبِ َوالشَّــَهاَدِة} 91{الَيِص َع

              }92{َفَتَعاَلى َعمَّا ُيشِْرُآوَن

 

 1طق

}93{الُيوَعُدونَ  ي َماُقل رَّبِّ ِإمَّا ُتِرَينِّ  .493
}94{َربِّ َفَال َتْجَعْلِني ِفي اْلَقْوم الظَّاِلِمينَ 

 2طق 1طق

ــَزاتِ  .494 ــْن َهَم ــكَ ِم ــوُذ ِب ــل رَّبِّ َأُع َوُق
ـــكَ َربِّ َأن} 97{الالشَّـــيَاِطينِ  ـــوُذ ِب َوَأُع

  }98{َيْحُضُروِن

 1طق

اَل .495 ْوُت َق َدُهُم اْلَم اء َأَح َحتَّى ِإَذا َج
ــونِ ارْ َربِّ  ــُل َصــاِلحًا} 99{الجُِع َلَعلِّــي َأْعَم

َقاِئُلَهاوَآِلَمٌة هُ   ِفيَما َتَرْآُت َآالَّ ِإنََّها 
ـــْوِم ـــْرَزٌخ ِإَلـــى َي َوِمـــن َوَراِئِهـــم َب

                    }100{ُيْبَعُثوَن

 

 2طق 1طق

ا ( .496 ْوَم ِبَم َزْيُتُهُم اْلَي بَُرواِإنِّي َج الَص

             } 111{اِئُزوَنَأنَُّهْم ُهُم اْلَف
 1طق

ــَع هللاَِّ ِإَلهــًا  .497 ــْدُع َم الَ الآَخــرَ َوَمــن َي
هُ  اَن َل هِ  ُبْرَه نَد َربِِّه الِب َاُبُه ِع ا حِس َفِإنََّم

   }117{ِإنَُّه َال ُيْفِلُح اْلَكاِفُروَن

 2طق 1طق

   النور             
مَّ  .498 َناتِ ُث وَن اْلُمْحَص ْم َوالَِّذيَن َيْرُم َل

ــُدوُهْم ــَهَداء َفاْجِل ــِة ُش ــْأُتوا ِبَأْرَبَع َي
ََهاَدًة ْم ش وا َلُه َدًة َوَال َتْقَبُل اِنيَن َجْل َثَم

ِإالَّ} 4{الاْلَفاِســُقونَ َأَبــدًا َوُأْوَلِئــكَ ُهــُم 
َلُحوا كَ َوَأْص ِد َذِل ن َبْع اُبوا ِم الَِّذيَن َت

   }5{َفِإنَّ هللاََّ َغُفوٌر رَّحِيٌم

 

 1طق

ن .499 ْم َيُك ْم َوَل وَن َأْزَواَجُه َوالَِّذيَن َيْرُم
ِدِهْم ََهاَدُة َأَح ُُهْم َفش َُهَداء ِإالَّ َأنُفس ْم ش لَُّه

ِإنَّـــُه َلِمـــَن الِبـــاهللاَِّ  َأْرَبـــُع شَـــَهاَداتٍ 
                       }6{الصَّاِدِقيَن

 

طدت طدع 1طق

ــُعَفَشــهَ  ........ .500 ــِدِهْم َأْرَب اَدُة َأَح
الصَّـاِدِقينَ  شََهاَداٍت ِباهللاَِّ ِإنَّـُه َلِمـنَ 

}6{ال
َن ِه ِإن َآاَن ِم َت هللاَِّ َعَلْي َواْلخَاِمسَُة َأنَّ َلْعَن

 

 2طق
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                      }7{اْلَكاِذِبيَن
َوَيــْدَرُأ َعْنَهــا اْلَعــَذاَب َأْن َتْشــَهَد .501

ِإنَّـــُه َلِمـــَن الِبـــاهللاَِّ َأْرَبـــَع شَـــَهاَداتٍ 
     }8{اْلَكاِذِبيَن

 طدت طدع 1طق

َواْلخَاِمسَـَة} 8{الاْلكَـاِذِبينَ َلِمَن (.. .502
ـــَن ـــاَن ِم ـــا ِإن َآ ـــَب هللاَِّ َعَلْيَه َأنَّ َغَض

   }9{الصَّاِدِقيَن

 1طق

َِمْعُتُموُه ظَنَّ اْلُمْؤِمنُوَن .503 ْوَال ِإْذ س َل
َوَقاُلوا َهَذا الخَيْراً ِبَأنُفِسِهْم  َواْلُمْؤِمَناتُ 
  }12{ِإْفكٌ مُّبِيٌن

 2طق 1طق

ـــيَع .504 ـــوَن َأن َتِش ـــِذيَن ُيحِبُّ ِإنَّ الَّ
ي الَِّذيَن  َُة ِف وااْلَفاحِش َذابٌ  الآَمُن ْم َع َلُه

َِرِة َوهللاَُّ َيْعلَ أَ  لدُّْنَيا َواْآلخ ُملِيٌم فِي ا
               } 19{َوَأنُتْم َال َتْعَلُموَن

 

 2طق

ِفي  الَأِليمٌ  َلُهْم َعَذابٌ  (......... .505
الدُّْنَيا َواْآلخَِرِة َوهللاَُّ َيْعَلُم َوَأنُتْم َال 

    }19{َتْعَلُموَن

 2طق 1طق

ُكْم َوَرْحَمُتُه َما َوَلْوَال َفْضُل هللاَِّ َعَليْ (.. .506
َوَلِكنَّ هللاََّ ُيَزآِّي  الَأَبداً َزَآا ِمنُكم مِّْن َأَحٍد 

  }21{َمن َيشَاُء َوهللاَُّ سَِميٌع َعِليٌم

 

 2طق 1طق

ِإنَّ الَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناتِ ( .507
اْلَغاِفَالتِ اْلُمْؤِمَناتِ ُلِعُنوا ِفي الدُّْنَيا 

َيْوَم   }23{الَعِظيمٌ َواْآلخَِرِة َوَلُهْم َعَذاٌب 
َتشَْهُد َعَلْيِهْم َأْلِسَنُتُهْم َوَأْيِديِهْم 

      }24{َوَأْرُجُلُهم ِبَما َآاُنوا َيْعَمُلوَن

 

 2طق 1طق

هللاَُّ ُنوُر السََّماَواتِ َواْألَْرِض َمَثُل ( .508
ُنوِرِه َآِمشَْكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي 
ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة َآَأنََّها َآْوَآٌب ُدرِّيٌّ ُيوَقُد 
ِمن شََجَرٍة مَُّباَرَآٍة َزْيُتوِنٍة الَّ شَْرِقيٍَّة َوَال 

  َلمْ وُيِضيُء َولَ َيَكاُد َزْيُتَها  ال◌ٍ َغْرِبيَّة
َتْمسَسُْه َناٌر نُّوٌر َعَلى ُنوٍر َيْهِدي هللاَُّ 
ِلُنوِرِه َمن َيشَاُء َوَيْضِرُب هللاَُّ اْألَْمَثاَل 

        }35{َعِليٌم ِللنَّاسِ َوهللاَُّ ِبُكلِّ شَْيٍء

 

 

 طدت 2طق 1طق

        

 2طق 1طق }35{ الَعِليمٌ َوهللاَُّ ِبُكلِّ شَْيٍء (....... .509
ِفي ُبُيوتٍ َأِذَن هللاَُّ َأن ُتْرَفَع َوُيْذَآَر ( .510

ا ُيسَبُِّح َلُه ِفيهَ  الاسُْمهُ ِفيَها 
   }36{َواْآلَصاِلوِباْلُغُد

 1طق

ُيسَبُِّح َلُه ِفيَها  (.......ُ. .511
                  }36{الاْآلَصاِلَووِباْلُغُد

طدع 1طق

َالٌ ( .512 ٌع الِرج اَرٌة َوَال َبْي يِهْم ِتَج الَّ ُتْلِه
ــاء ــَالِة َوِإيَت ــام الصَّ ــِر هللاَِّ َوِإَق ــن ِذْآ َع

 2طق 1طق
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ــاِة َيَخــاُفوَن َيْومــًا َتَتَقلَّــُب ِفيــِه الزََّآ
ِلَيْجِزَيُهُم هللاَُّ َأْحسََن} 37{الاْألَْبَصارُ وَ اْلُقُلوُب 

يَدهُ  وا َوَيِز ا َعِمُل ْرُزُقَم ِلِه َوهللاَُّ َي م مِّن َفْض
       }38{َمن َيشَاُء ِبَغْيِر حِسَاٍب

ــاء (... .513 ــاةِ  َوِإيَت ــاُفوَن الالزََّآ َيَخ
  }37{َيْومًا َتَتَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواْألَْبَصارُ 

 طدت 2طق 1طق

ََراٍب( .514 اُلُهْم َآس ُروا َأْعَم َوالَِّذيَن َآَف
َُبهُ  ٍة َيْحس اء َحتَّى ِإَذا ِبِقيَع آُن َم الظَّْم

نَدُه َْيئًا َوَوجََد هللاََّ ِع ِْدُه ش ْم َيج جَاءُه َل
    }39{الاْلحِسَاِب َفَوفَّاُه حِسَاَبُه َوهللاَُّ سَِريُع

 2طق 1طق

َآُظُلَماتٍ ِفي َبْحٍر لُّجِّيٍّ َيْغشَاُه َمْوٌجوَأ .515
ِه  ْوٌج مِّن َفْوِق ِه َم َحَابٌ مِّن َفْوِق اتٌ  الس ُظُلَم

َبْعُضَها َفْوَق َبْعٍض ِإَذا َأْخَرَج َيَدُه َلْم َيَكْد
ا ورًا َفَم ُه ُن ِل هللاَُّ َل ْم َيْجَع ن لَّ ا َوَم َيَراَه

  }40{َلُه ِمن نُّوٍر

 2طق

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَيسَْتْأِذنُكُم .516
ــْم ــِذيَن َل ــاُنُكْم َوالَّ ــْت َأْيَم ــِذيَن َمَلَك الَّ

َم ِمنُكْم َثَالَث َمرَّاتٍ ِمن َقْبلِ َيْبُلُغوا اْلُحلُ 
َالةِ  اَبُكم مَِّن َص ُعوَن ِثَي ِيَن َتَض ِر َوح اْلَفْج

يَرةِ  َالةِ  الظَِّه ِد َص ن َبْع َاء َوِم َالُث الاْلِعش َث
َعَلْيِهْم ُجَناٌح َعَلْيُكْم َوالَ  َعْوَراتٍ لَُّكْم َلْيسَ 

  }58{..َبْعَدُهنَّ

 

 2طق

   الفرقان      
ى( .517 اَن َعَل زََّل اْلُفْرَق اَركَ الَِّذي َن َتَب

الَِّذي} 1{الَنِذيراً  َعْبِدِه ِلَيُكوَن ِلْلَعاَلِمينَ 
ِْذ ْم َيتَّخ كُ السََّماَواتِ َواْألَْرِض َوَل ُه ُمْل َل

ي اْلمُ  َِريكٌ ِف ن لَُّه ش ْم َيُك دًا َوَل ِكَوَل ْل
     }2{َوَخَلَق ُآلَّ شَيٍْء َفَقدََّرُه َتْقِديرًا

 2طق 1طق

َوقَاَل الَِّذيَن َآفَُروا ِإْن هََذا ِإالَّ .518
΅ آخَُرونَ ِإْفكٌ اْفَتَراُه َوَأَعاَنُه َعَلْيِه َقْوٌم 

َوَقـاُلوا} 4{΅◌ً ُزوراَفَقْد َجاُؤوا ُظْلمـًا وَ 
يَ  ا َفِه يَن اْآَتَتَبَه َاِطيُر اْألَوَِّل ى َأس ُتْمَل

                }5{َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصيًال

 1طق

ُل .519 ُوِل َيْأُآ َذا الرَّس اِل َه اُلوا َم َوَق
ي ي ِف اَم َوَيْمِش َْواقِ  الطََّع نِزَل الاْألَس ْوَال ُأ َل

       }7{ِإَلْيِه َمَلكٌ َفَيُكوَن َمَعُه َنِذيرًا

 طدت طدع

َلــْوَال ُأنــِزَل ِإَلْيــِه َمَلــٌك ....... .520
ُيْلَقـى ِإَلْيـِهوأَ } 7{الَنـِذيراً  َفَيُكوَن َمَعهُ 

نٌز أَ  اَلوَآ ا َوَق ُل ِمْنَه ُه َجنٌَّة َيْأُآ وُن َل َتُك
الظَّـــاِلُموَن ِإن َتتَِّبُعـــوَن ِإالَّ َرُجـــًال

                         }8{مَّسُْحورًا

 2طق 1طق
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َك( .521 َاء َجعََل َل َتبَاَركَ الَِّذي ِإن ش
ا ن َتْحِتَه ِري ِم كَ َجنَّاتٍ َتْج رًا مِّن َذِل َخْي

       } 10{ َوَيْجَعل لَّكَ ُقُصورًا الاْألَْنَهاُر

 1طق

ا .522 ذَُّبوُآم ِبَم ْد َآ ونَ  َفَق ا الَتُقوُل َفَم
َْتِطيُعوَن صَْرفاً  م َوَال َنصْراً  َتس ن َيْظِل َوَم

        }19{َآِبيرًا ْقُه َعَذابًامِّنُكْم ُنِذ

 1طق

ى .523 وِهِهْم ِإَل ى ُوُج َُروَن َعَل الَِّذيَن ُيْحش
} 34{ُأْوَلِئكَ شَرٌّ مََّكانًا َوَأَضلُّ سَِبيالً  الجََهنََّم

 2طق 1طق

َأَرَأْيَت َمنِ اتَّخََذ ِإَلَهُه َهَواُه َأَفَأنَت .524
ــوُن َعَلْيــهِ  ــُب َأنَّ } 43{الَوِآــيالً  َتُك َأْم َتْحَس

َْمُعوَن أَ  َرُهْم َيس ْم ِإالَّوَأْآَث وَن ِإْن ُه َيْعِقُل
         }44{َآاْألَْنَعام َبْل ُهْم َأَضلُّ سَِبيًال

 2طق 1طق

دَّ الظِّلَّ( .525 َف َم ى َربِّكَ َآْي َر ِإَل ْم َت َأَل
شَاء َلَجَعَلُه سَاِآنًا ُثمَّ َجَعْلَنا الشَّْمَسوَولَ 

ُثـمَّ َقَبْضـَناُه ِإَلْيَنـا} 45{الَدِلـيالً  َعَلْيهِ 
  }46{َقْبضًا َيِسيرًا

 2طق 1طق

ْيَنوَوهُ  .526 ْرًا َب اَح ُبش ََل الرَِّي الَِّذي َأْرس
اًء َن السََّماِء َم ا ِم ِه َوَأنَزْلَن َديْ َرْحَمِت َي

ِلُنْحِيــيَ ِبــِه َبْلــَدًة مَّْيتــًا} 48{الطَُهــوراً 
ِْقَيُه ِممَّا َخَلْقنَا َأنْ  مًا َوَأَناسِيََّوُنس َعا

                     }49{َآِثيرًا

 2طق 1طق

َوالَِّذيَن َال َيْدُعوَن َمَع هللاَِّ ِإَلهًا آَخَر( .527
ــرََّم هللاَُّ ِإالَّ ــي َح ــوَن الــنَّْفسَ الَِّت َوَال َيْقُتُل
َق كَ َيْل ْل َذِل ن َيْفَع وَن َوَم اْلَحقِّ َوَال َيْزُن ِب

  }68{ال َأَثامًا

 1طق

ِة( .528 ْوَم اْلِقَياَم َذاُب َي ُه اْلَع اَعْف َل ُيَض
ِإالَّ َمـن َتـاَب} 69{ال◌ً ُمَهانـاَوَيخُْلْد ِفيِه 

َوآَمَن َوَعِمَل َعَمالً َصاِلحًا َفُأْوَلِئكَ ُيَبدُِّل هللاَُّ
سَــيَِّئاِتِهْم َحسَــَناتٍ َوَآــاَن هللاَُّ َغُفــورًا

                        }70{رَّحِيمًا

 طدع

َْهُدوَن َوالَّ ( .529 لزُّورَ ِذيَن َال َيش َوِإَذا الا
         } 72{َمرُّوا ِآَرامًاوَمرُّوا ِباللَّْغ

 2طق 1طق

ُأْوَلِئكَ ُيْجَزْوَن اْلُغْرَفَة ِبَما َصَبُروا( .530
َخاِلِديَن} 75{السََالماً َوُيَلقَّْوَن ِفيَها َتحِيًَّة وَ 

       }76{ِفيَها َحسَُنْت ُمسَْتَقّرًا َوُمَقامًا

 1طق

   الشعراء      
ــِت( .531 ــكَ ُموَســى َأنِ اْئ َوِإْذ َنــاَدى َربُّ

َقـْوَم ِفْرَعـْوَن َأَال} 10{الالظَّاِلِمينَ اْلَقْوَم 
   }11{َيتَُّقوَن

 2طق 1طق

 1طقَفْأِتَيا ِفْرَعْوَن َفُقوَال ِإنَّا َرسُوُل َربِّ( .532
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ــْل َمَعَنــا َبِنــي} 16{الاْلَعــاَلِمينَ  َأْن َأْرِس
   }17{ِإسَْراِئيَل

َاحٌِر( .533 َذا َلس ُه ِإنَّ َه إلَِ َحْوَل اَل ِلْلَم َق
ُيِريُد َأن ُيخِْرَجُكم مِّْن َأْرِضـُكم} 34{العَِليمٌ 

  }35{ ِبِسْحِرِه َفَماَذا َتْأُمُروَن

 2طق1طق 

ِِه َوَأخَاُه َواْبعَْث فِي .534 قَاُلوا َأْرج
َيْأُتوَك ِبُكلِّ سَحَّاٍر} 36{الحَاِشِرينَ اْلَمَداِئِن 

 }37{َعِليم

 

 2طق1طدع طق

ــَحَرُة ِلِمي( .535 ــَع السَّ ــْوٍمَفُجِم ــاتِ َي َق
مَّْعُلــومٍ 

َوِقيــَل ِللنَّــاسِ َهــْل َأنــُتم} 38{ال
َحَرَة ِإن} 39{الجَْتِمُعونَ مُّ  َلَعلََّنا َنتَِّبُع السـَّ

      }40{َآاُنوا ُهُم اْلَغاِلِبيَن

 2طق1طق

ــَحَرُة( .536 ــُأْلِقيَ السَّ ــاجِِدينَ َف }46{الَس
َربِّ} 47{الاْلَعـاَلِمينَ َقاُلوا آَمنَّـا ِبـَربِّ 

}48{ى َوَهاُروَنُموسَ 

 2طق1طق

ــْرِذَمةٌ  .537 ــُؤَالء َلِش ــونَ  ِإنَّ َه }54{الَقِليُل
َوِإنَّا َلَجِميـٌع} 55{الَلَغاِئظُونَ  َوِإنَُّهْم َلَنا

   }56{َحاِذُروَن

 2طق1طق

}57{الُعيُـونٍ َفَأْخَرْجَناُهم مِّن َجنَّـاتٍ َو .538
ـــَذِلَك} 58{الَآـــِريمٍ َوُآُنـــوٍز َوَمَقـــاٍم  َآ

        }59{ ي ِإسَْراِئيَلَوَأْوَرْثَناَها َبِن

 2طق1طق

}69{م ِإْبـَراِهيمَ َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبـَأ  .539

    }70{ِإْذ َقاَل ِألَِبيِه َوَقْوِمِه َما َتْعُبُدوَن

 2طق1طق

}72{الَتْدُعونَ َقاَل َهْل َيسَْمُعوَنُكْم ِإْذ ( .540
             }73{َيُضرُّوَنوَينَفُعوَنُكْم َأوأَ 

 1طق

ـــُتْم( .541 ـــا ُآن ـــَرَأْيُتم مَّ ـــاَل َأَف َق
ــــُدونَ  ــــاُؤُآُم} 75{الَتْعُب ــــُتْم َوآَب َأن
ــَدُمونَ  ــدُ } 76{اْألَْق ــِإنَُّهْم َع لِّي ِإالَّ َربَّوَف

ــــاَلِمينَ  ــــي} 77{ الاْلَع ــــِذي َخَلَقِن الَّ
ــ ــِدينِ وَفُه ــ} 78{الَيْه ــِذي ُه ُيْطِعُمِنيوَوالَّ

  }79{الَيسِْقيِنوَ 

 2طق1طق

 2طق       }80{الَيشِْفينِ وَوِإَذا َمِرْضُت َفهُ ( .542
}81{الُيحْيِـينِ  َوالَِّذي ُيِميُتِنـي ُثـمَّ ( .543

ي عمَ َوالَِّذي َأط ي َخِطيَئِت َر ِل ُ◌ َأن َيْغِف
ــدِّينِ  ــْوَم ال ــًا} 82{َي ــي ُحْكم ــْب ِل َربِّ َه

بِالصَّـاِلحِينَ  َوَأْلحِْقِني
َواْجَعـل لِّـي} 83{ال

َواْجَعْلِني ِمن} 84{الاْآلخِِرينَ ِلسَاَن ِصْدٍق ِفي 
َواْغِفْر ِألَِبي ِإنَُّه} 85{الالنَِّعيمِ َوَرَثِة َجنَِّة 

الضَّالِّيَنَآاَن ِمَن
َوَال ُتخِْزِنـي َيـْوَم} 86{ال

 2طق1طق



 
 

246

ــونَ  ــاٌل َوالَ } 87{الُيبَْعُث ــُع َم ــْوَم َال َينَف َي
ـــْن أَ } 88{الَبُنـــونَ  ـــٍبِإالَّ َم َتـــى هللاََّ ِبَقْل

ـــــِليمٍ  ـــــُة} 89{َس ـــــتِ اْلَجنَّ َوُأْزِلَف
الِلْلَغـاِوينَ َوُبرَِّزتِ اْلَجحِـيُم }90{الِلْلُمتَِّقينَ 

}91{                               
َوِقيــَل َلُهــْم َأْيــَن َمــا ُآنــُتمْ  .544

وَنُكْمِمـن ُدوِن هللاَِّ َهـْل َينُصـرُ }92{الَتْعبُُدونَ 
  }93{َينَتِصُروَنوأَ 

طدع 2طق1طق

}94{الاْلَغاُوونَ َفُكْبِكُبوا ِفيَها ُهْم وَ ( .545
        }95{َوُجُنوُد ِإْبِليسَ َأْجَمُعوَن

 2طق1طق

 طدع 2طق1طق  }96{ الَيخَْتِصُمونَ َقاُلوا َوُهْم ِفيَها ( .546
مُّبِينٍ ٍل َتاهللاَِّ ِإن ُآنَّا َلِفي َضالَ ( .547

 2طق1طق  }97{ال
}98{الاْلَعـاَلِمينَ ِإْذ ُنسَوِّيُكم ِبـَربِّ ( .548

  }99{َوَما َأَضلََّنا ِإالَّ اْلُمْجِرُموَن
 2طق

َوَال} 100{الَشــاِفِعينَ َفَمــا َلَنــا ِمــن  .549
                     }101{َصِديٍق َحِميم

 2طق1طق

ــولٌ ( .550 ــْم َرُس ــي َلُك ــينٌ  ِإنِّ }107{الَأِم
              }108{َفاتَُّقوا هللاََّ َوَأِطيُعوِن

 2طق1طق

ــولٌ ( .551 ــْم َرُس ــي َلُك ــينٌ  ِإنِّ }125{الَأِم
              }126{َفاتَُّقوا هللاََّ َوَأِطيُعوِن

 2طق1طق

ـــًة( .552 ـــٍع آَي ـــلِّ ِري ـــوَن ِبُك َأَتْبُن
َوَتتَّخُِذوَن َمَصـاِنَع َلَعلَُّكـْم} 128{البَثُونَ َتعْ 

   }129{َتخُْلُدوَن

 2طق1طق

ــاٍم و( .553 ــدَُّآم ِبَأْنَع ــينَ َأَم }133{الَ◌َبِن
                  } 134{َوَجنَّاتٍ َوُعُيوٍن

 2طق1طق

َقاُلوا سََواء َعَلْيَنا َأَوَعْظَت َأْم َلْم( .554
ْن َهـَذا ِإالَّإِ } 136{الاْلـَواِعِظينَ َتُكن مِّـَن 
ـــُق  ـــينَ ُخُل اْألَوَِّل

ـــُن} 137{ ال ـــا َنْح َوَم
                       }138{ِبُمَعذَِّبيَن

 2طق1طق

ــوٌل ( .555 ــْم َرُس ــي َلُك ــينٌ ِإنِّ }143{الَأِم
              }144{َفاتَُّقوا هللاََّ َوَأِطيُعوِن

 2طق1طق

ـــ( .556 ـــاَأُتْتَرُآ ـــا َهاُهَن ـــي َم وَن ِف
}147{الُعُيــونٍ ِفــي َجنَّــاتٍ وَ } 146{الآِمِنــينَ 

        }148{ َوُزُروع َوَنخٍْل َطْلُعَها َهِضيٌم

 2طق1طق

}151{الاْلُمسْـِرِفينَ َوَال ُتِطيُعوا َأْمَر( .557
ــــذِ  ــــي اْألَْرِض َوَالالَّ ــــُدوَن ِف يَن ُيْفِس
   }152{ُيْصِلُحوَن

 2طق1طق

}157{الَنـاِدِمينَ  َفَعَقُروَها َفَأْصـَبُحوا .558
ا ًة َوَم كَ َآلَي ي َذِل َذاُب ِإنَّ ِف َذُهُم اْلَع َفَأَخ

 2طق1طق
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            }158{ َآاَن َأْآَثُرُهم مُّْؤِمِنيَن
ــوٌل ( .559 ــْم َرُس ــي َلُك ــينٌ ِإنِّ }162{الَأِم

              }163{َفاتَُّقوا هللاََّ َوَأِطيُعوِن
 2طق1طق

َأَتــــْأُتوَن الــــذُّْآَراَن ِمــــَن( .560
َوَتَذُروَن َما َخَلـَق َلُكـْم} 165{الاْلَعاَلِمينَ 

َربُُّكْم ِمْن َأْزَواجُِكم َبْل َأنُتْم َقْوٌم َعاُدونَ 
}166{                              

 2طق1طق

ِإالَّ} 170{الَأجَْمِعينَ َفَنجَّْيَناُه َوَأْهَلُه( .561
              }171{َعُجوزًا ِفي اْلَغاِبِريَن

طدع 2طق1طق

ــوٌل ( .562 ــْم َرُس ــي َلُك ــينٌ ِإنِّ }178{الَأِم
              }179{ َوَأِطيُعوِنَفاتَُّقوا هللاََّ

 2طق1طق

َأنــــَت ِمــــَن ِإنََّمــــا َقــــاُلوا .563
ــحَِّرينَ  اْلُمَس
ــا }185{ال ــٌر َوَم ــَت ِإالَّ َبَش َأن

   }186{مِّْثُلَنا َوِإن نَُّظنُّكَ َلِمَن اْلَكاِذِبيَن

 2طق1طق

َعَلـى}193{الاْألَِمـينُ الرُّوُح  َنَزَل ِبهِ ( .564
ِبِلسَـاٍن}194{الاْلُمنِذِرينَ ِلَتُكوَن ِمَن  َقْلبِكَ 

     }195{َعَرِبيٍّ مُِّبيٍن

 

 طدع2طق1طق

َنزَّْلَنــــاُه َعَلــــى َبْعــــِضوَولَ ( .565
ِهم مَّا َآاُنواَفَقَرَأُه َعَليْ } 198{الاْألَْعجَِمينَ 

   }199{ِبِه ُمْؤِمِنيَن

طدع 2طق1طق

َذاَب .566 َرُوا اْلَع ِه َحتَّى َي وَن ِب َال ُيْؤِمُن
ــيمَ  ــْم َال} 201{الاْألَِل ــًة َوُه ــْأِتَيُهم َبْغَت َفَي

َفَيُقوُلــوا َهــْل َنْحــُن} 202{الَيشْــُعُرونَ 
                        }203{ُمنَظُروَن

 2طق1طق

ــــــاُهْم( .567 ــــــَت ِإن مَّتَّْعَن َأَفَرَأْي
ــِنينَ  ــاُنوا}205{الِس ــا َآ ــاءُهم مَّ ــمَّ َج ُث
َما َأْغَنى َعْنُهم مَّا َآـاُنوا}206{الُيوَعُدونَ 
              }207{ ُيَمتَُّعوَن

 2طق1طق

ا( .568 ٍة ِإالَّ َلَه ن َقْرَي ا ِم ا َأْهَلْكَن َوَم
ـــِذُرونَ  ـــَرى} 208{الُمن ـــا ُآنَّـــا الِذْآ َوَم

       }209{َظاِلِميَن

 1طق

ــيَرَتَك( .569 ــَرِبينَ َوَأنــِذْر َعِش }214{الاْألَْق
َواْخِفــضْ َجَناَحــكَ ِلَمــنِ اتََّبَعــكَ ِمــَن

   }215{اْلُمْؤِمِنيَن

 2طق1طق

الرَّحِيمِ َوَتَوآَّْل َعَلى اْلَعِزيِز ( .570
 2طق1طق }217{ال

ــينَ ( .571 ــَراكَ ِح ــِذي َي ــومُ  الَّ }218{الَتُق
            }219{َوَتَقلَُّبكَ ِفي السَّاجِِديَن

 1طق

ــزَُّل( .572 ــن َتَن ــى َم ــُئُكْم َعَل ــْل ُأَنبِّ َه
                     }221{الالشَّيَاِطيُن

 2طق
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}222{الِثـيمٍ أَ َتَنزَُّل َعَلى ُآلِّ َأفَّـاٍك( .573
    }223{ُيْلُقوَن السَّْمَع َوَأْآَثُرُهْم َآاِذُبوَن

 2طق1طق

َأَلْم َتـَر َأنَُّهـْم ِفـي ُآـلِّ َوادٍ (- 573 .574
ــونَ  ــا } 225{الَيِهيُم ــوَن َم ــْم َيُقوُل َالَوَأنَُّه

ـــونَ  ـــوا} 226{الَيْفَعُل ـــِذيَن آَمُن ِإالَّ الَّ
يرًاَوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ َوَذآَُروا هللاََّ   َآِث

ََيْعَلُم وا َوس ا ُظِلُم ِد َم ن َبْع ُروا ِم َوانَتَص
 }227{ الَِّذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَقَلبٍ َينَقِلُبونَ 

 2طق1طق

   النمل        
اُت اْلقُْرآنِ َوِآتَاٍب( .575 طس ِتلْكَ آَي

مُّبِــينٍ 
}2{الِلْلُمــْؤِمِنينَ ُهــًدى َوُبشْــَرى } 1{ال

اَة وَن الزََّآ وَن الصََّالَة َوُيْؤُت الَِّذيَن ُيِقيُم
           }3{َوُهم ِباْآلخَِرِة ُهْم ُيوِقُنوَن

 2طق1طق

يُز( .576 ا هللاَُّ اْلَعِز َى ِإنَُّه َأَن ا ُموس َي
َوَأْلـِق َعَصـاَك َفَلمَّـا َرآَهـا} 9{الاْلحَِكيمُ 
َآَأنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدِبرًا َوَلْم ُيَعقِّْب َتْهَتزُّ 

َديَّ َاُف َل َْف ِإنِّي َال َيخ َى َال َتخ ا ُموس َي
                    }10{اْلُمْرسَُلوَن

 2طق1طق

ى َواِدي  .577 ْوا َعَل لِ َحتَّى ِإَذا َأَت الالنَّْم

ُل اْدخُ  ا النَّْم ا َأيَُّه ٌة َي ْت َنْمَل واَقاَل ُل
َاِآَنُكمْ  وُدُهنمَّ◌َ َال َيْحط َمس َُلْيَماُن َوُجُن ْم س ُك

                 } 18{َوُهْم َال َيشُْعُروَن

 2طق1طق

ُْجُدوَن ِللشَّْمِس( .578 ا َيس دتَُّها َوَقْوَمَه َوَج
ُم الشَّْيَطاُن َأْعَماَلُهْم ِمن ُدونِ هللاَِّ َوَزيََّن َلُه

}24{الَيْهَتـُدونَ ِبيِل َفُهْم َال َفَصدَُّهْم َعِن السَّ 
ي َْبَء ِف ِْرُج اْلخ ُْجُدوا هللاَِِّ الَِّذي ُيخ َأالَّ َيس
وَن َوَما ُم َما ُتخُْف السََّماَواتِ َواْألَْرِض َوَيْعَل

  }25{ُتْعِلُنوَن

 2طق1طق

ِْم هللاَِّ( .579 َُلْيَماَن َوِإنَُّه ِبس ِإنَُّه مِن س
الـرَّحِيمِ الرَّْحَمِن 

َتْعُلـوا َعَلـيَّ َأالَّ } 30{ال
   }31{َوْأُتوِني ُمسِْلِميَن

 2طق1طق

ُة ( .580 اَن َعاِقَب َف َآ انُظْر َآْي ِْرِهمْ َف ال َمك

      }51{َأنَّا َدمَّْرَناُهْم َوَقْوَمُهْم َأْجَمِعيَن
 1طق

ن فِي السََّماَواِت( .581 قُل الَّ َيْعلَُم َم
ا َب ِإالَّ هللاَُّ َوَم ْعُ  َواْألَْرِض اْلَغْي َأيَّاَن الُرونَ َيش

  }65{ُيْبَعُثوَن

 

 2طق1طق

ا(-  .582 ُن َوآَباُؤَن َذا َنْح ْدَنا َه ْد ُوِع َلَق
ـــن  ـــلُ ِم ـــاِطيُر ال َقْب ـــَذا ِإالَّ َأَس ِإْن َه
        } 68{اْألَوَِّليَن

 2طق1طق

ا َوِإَذا( .583 ْيِهْم َأْخَرْجَن ْوُل َعَل َع اْلَق َوَق
ْم َدابًَّة مَِّن اْألَْرِض ْم َلُه َأنَّ النَّاَس الُتكَلُِّمُه

 2طق1طق
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  }82{ َآاُنوا ِبآَياِتَنا َال ُيوِقُنوَن
َربَّ َهــِذِه ُأِمــْرُت َأْن َأْعُبــَد ِإنََّمــا( .584

َيْءٍ  الَِّذي َحرََّمهَا اْلَبلَْدةِ  ُه آُلُّ ش َوَل
}91{ الاْلُمسْــِلِمينَ َوُأِمــْرُت َأْن َأُآــوَن ِمــَن 

ْرآَن َفمَنِ اْهتََدى َفِإنَّمَااْلقُ وَوَأْن َأْتلُ 
ا ْل ِإنََّم لَّ َفُق ن َض ِه َوَم ِدي ِلَنْفِس ا َيْهَت َأَن

  }92{ِمَن اْلُمنِذِريَن

 2طق1طق

    القصص      
ــِذيَن( .585 ــى الَّ ــنَّ َعَل ــُد َأن نَُّم َوُنِري

ــْم َأِئمَّــًة ــي اْألَْرِض َوَنْجَعَلُه ــِعُفوا ِف اسُْتْض
َوُنَمكَِّن َلُهْم ِفـي} 5{الاْلَواِرِثينَ  َوَنْجَعَلُهمُ 

ا اَن َوُجُنوَدُهَم ْوَن َوَهاَم ِري ِفْرَع اْألَْرِض َوُن
      }6{ِمْنُهم مَّا َآاُنوا َيْحَذُروَن

 2طق1طق

ن .586 ِه َع َرْت ِب ِه ُقصِّيِه َفَبُص ْت ِألُْخِت َوَقاَل
َوَحرَّْمَنا َعَلْيـِه} 11{الَيشُْعُرونَ  ُهْم الَ ُجُنٍب وَ 

ُكْم َعَلى اْلَمَراِضَع ِمن َقْبُل َفَقاَلْت َهْل َأُدلُّ
ــُه ــْم َل ــْم َوُه ــُه َلُك ــتٍ َيْكُفُلوَن ــِل َبْي َأْه

          }12{َناِصُحوَن

 2طق1طق

ٍة مِّْن .587 ى حِينِ َغْفَل َة َعَل َل اْلَمِديَن َوَدَخ
َد ِفيهَ  ا َفَوَج َذاَأْهِلَه ِتَالنِ َه ْينِ َيْقَت ا َرُجَل

َْتَغاَثُه ُدوِِّه َفاس ْن َع َذا ِم يَعِتِه َوَه ن ِش ِم
ْن  ى الَِّذي ِم يَعِتِه َعَل ن ِش ُدوِّهِ الَِّذي ِم َع

ال

ْن َذا ِم اَل َه ِه َق ى َعَلْي َى َفَقَض َوَآَزُه ُموس َف
   } 15{مُِّضلٌّ مُّبِيٌنوَعَمِل الشَّْيَطانِ ِإنَُّه َعُد

 2طق1طق

ْبِطشَ ِبالَِّذي( .588 َفَلمَّا َأْن َأَراَد َأن َي
دُ وهُ  اوَع يُد َأن اللَُّهَم َى َأُتِر ا ُموس اَل َي َق

سًا بِاْألَْمسِ ِإن َتْقُتَلنِي َآمَا َقَتلَْت َنْف
ُتِريُد ِإالَّ َأن َتُكوَن َجبَّارًا ِفي اْألَْرِض َوَما

  }19{اْلُمْصِلحِيَن ُتِريُد َأن َتُكوَن ِمَن

 2طق1طق

ــى .589 ــي َعَل ــَداُهَما َتْمِش ــُه ِإْح َفَجاءْت
َك ْدُعوكَ ِلَيْجِزَي ي َي ْت ِإنَّ َأِب ِْتْحَياء َقاَل اس
صَّ اءُه َوَق ا َفَلمَّا َج ََقْيَت َلَن ا س َر َم َأْج

اْلَقصَصَ َعَليِْه 
َْف َنجَْوَت مَِن ال قَاَل َال َتخ

            }25{اْلَقْوم الظَّاِلِميَن

 2طق1طق

َفَلمَّــا َأَتاَهــا ُنــوِدي ِمــن َشــاِطِئ( .590
ِة ِة اْلُمَباَرَآ ي اْلُبْقَع نِ ِف َواِدي اْألَْيَم اْل
ِمَن الشََّجَرِة َأن َيا ُموسَى ِإنِّي َأَنا هللاَُّ َربُّ

ْلـِق َعَصـاَك َفَلمَّـاَوَأْن أَ } 30{الاْلَعاَلِمينَ 
َرآَها َتْهَتزُّ َآَأنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدِبرًا َوَلْم
َن َْف ِإنَّكَ ِم ْل َوَال َتخ َى َأْقِب ا ُموس ُيَعقِّْب َي

                        }31{اْآلِمِنيَن

 2طق1طق
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يكَ َوَنْجعَُل .591 ُدُّ َعضَُدكَ ِبَأِخ قَاَل سََنش
΅ ِإَليْكَُمــانًا َفــَال َيِصــُلوَن َلُكَمــا ُســْلَطا

َأنُتَمــا َوَمــنِ اتََّبَعُكَمــا ΅ بِآَياِتَنــا
                      }35{ اْلَغاِلُبوَن

 طدع

ا( .592 َألُ َم ا اْلَم ا َأيَُّه ْوُن َي اَل ِفْرَع َوَق
دْ  ِري َفَأْوِق ٍه َغْي م مِّْن ِإَل ُت َلُك ا َعِلْم ِلي َي

ل لِّي صَْرحًا ى الطِّينِ َفاْجَع اُن َعَل َهاَم
ُع ِإَلى ِإَلهِ  َوِإنِّي َألَُظنُُّه الُموسَى لََّعلِّي َأطَِّل

               }38{ِمَن اْلَكاِذِبيَن

 2طق1طق

ــيِّ ِإْذ( .593 ــبِ اْلَغْرِب ــَت ِبَجاِن ــا ُآن َوَم
َن نَت ِم ا ُآ َر َوَم َى اْألَْم ى ُموس ْيَنا ِإَل َقَض

                      }44{الاِهِديَنالشَّ 

 2طق1طق

نًا َفَتطَاَوَل( .594 َْأَنا ُقُرو َوَلِكنَّا َأنش
ِل ي َأْه يًا ِف نَت َثاِو ا ُآ ُر َوَم ْيِهُم اْلُعُم َعَل

ْدَيَن َتْتلُ  اَعَلْيِهْم وَم َوَلِكنَّا ُآنَّا الآَياِتَن
                         }45{ُمْرِسِليَن

 1طق

اَل( .595 ِه َق ي ِزيَنِت ِه ِف ى َقْوِم ََرَج َعَل َفخ
الَِّذيَن ُيِريُدوَن اْلَحَياَة الدُّنَيا َيا َلْيَت

يَ  ا ُأوِت َل َم ا ِمْث اُرونُ َلَن ذُ  الَق َحظٍّوِإنَُّه َل
                           }79{َعِظيم

 2طق1طق

َال ِإَلـَه مآخَـرَ  َوَال َتْدُع َمَع هللاَِّ ِإَلهاً ( .596
ُآلُّ شَْيٍء َهاِلكٌ ِإالَّ َوْجَهُه َلُه اْلُحْكُموِإالَّ هُ 

  }88{َوِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن

طدع 2طق1طق

طدت 

           العنكبوت        
ـِفيَنِةَفَأ( .597 نَجْيَنــاُه َوَأْصــَحاَب السـَّ

ـــةً  ـــا آَي ـــاَلِمينَ  َوَجَعْلَناَه }15{م لِّْلَع
َراِهيَم ِإْذ قَاَل ِلَقْومِِه اْعبُُدوا هللاََّ َوِإْب

ــُتْم ــْم ِإن ُآن ــٌر لَُّك ــْم َخْي ــوُه َذِلُك َواتَُّق
                         }16{َتْعَلُموَن

 2طق

َْذُتم مِّن ُدونِ هللاََِّوقَاَل ِإنَّمَ ( .598 ا اتَّخ
ــاِةال َأْوَثانــاً  ــي اْلَحَي ــِنُكْم ِف ــَودََّة َبْي مَّ

ُكم ُر َبْعُض ِة َيْكُف ْوَم اْلِقَياَم مَّ َي لدُّْنَيا ُث ا
       }25{..ِبَبْعٍض َوَيْلَعُن َبْعُضُكم َبْعضًا

 1طق

َوَقاَل ِإنِّي ُمَهـاجٌِر م ُلوطٌ َفآَمَن َلُه ( .599

   }26{اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ وي ِإنَُّه هُ ِإَلى َربِّ 

طدت  2طق1طق

طدع 
ــا( .600 ــُلَنا َوَلمَّ ــاءْت ُرُس ــَراِهيَم َج ِإْب

َْرى اُلوا الِباْلبُش ِذِهوُمْهِلكُ  ِإنَّا َق ِل َه َأْه
  }31{ َظاِلِمينَ  َآاُنوا ِإنَّ َأْهَلَها اْلَقْرَيِة

 2طق1طق

 2طق1طقَفَقاَل ال ◌ً شَُعيْبا َوِإَلى َمْدَيَن َأَخاُهْم( .601
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َيا َقْوِم اْعُبُدوا هللاََّ َواْرُجوا اْلَيْوَم اْآلخَِر
      } 36{ ِديَنَوَال َتْعَثْوا ِفي اْألَْرِض ُمْفِس

م مِّن( .602 يََّن َلُك د تََّب وَد َوَق ادًا َوَثُم َوَع
اَلُهْم ُم الشَّْيَطاُن َأْعَم َاِآِنِهْم َوَزيََّن َلُه مَّس

اُنوا  نِ السَِّبيِل َوَآ دَُّهْم َع ِرينَ َفَص ُمسَْتبِْص
ُروَن َوِفْرَعـْوَن َوَهاَمـاَن َوَلَقـْدَوَقا} 38{ال

ي َْتْكَبُروا ِف اتِ َفاس َى ِباْلَبيَِّن اءُهم مُّوس َج
          }39{اْألَْرِض َوَما َآاُنوا سَاِبِقيَن

 2طق1طق

َُذوا( .603 مِن ُدونِ هللاَِّ َمثَُل الَِّذيَن اتَّخ
لِ  اء َآَمَث تاً  َأْوِلَي ََذْت َبْي وتِ اتَّخ اْلَعنَكُب

م اْلَعنكَبُـوتِ  َوِإنَّ َأْوَهَن اْلُبُيـوِت َلَبْيـتُ 

                } 41{َآاُنوا َيْعَلُموَنولَ 

 2طق1طق

ُقْل َآَفى ِباهللاَِّ َبْيِني َوَبْيَنُكْم شَِهيدًا( .604
ي السََّماَواتِ َواْألَْرضِ  ا ِف ُم َم َوالَِّذيَن َيْعَل

ُأْوَلِئكَ ُهُم الِباهللاَِّ  آَمُنوا ِباْلَباِطِل َوَآَفُروا
                       }52{اْلخَاِسُروَن

 2طق1طق

نََّم( .605 َْتْعجُِلوَنكَ ِباْلعََذابِ َوِإنَّ َجَه َيس
َيـْوَم َيْغشَـاُهُم} 54{البِاْلكَاِفِرينَ َلُمحِيَطٌة 

َذاُب مِ  ْماْلَع تِ َأْرُجِلِه ن َتْح ْوِقِهْم َوِم ن َف
    }55{َوَيُقوُل ُذوُقوا َما ُآنُتْم َتْعَمُلوَن

 2طق1طق

ُل .606 هللاَُّ الِرْزَقَهاَوَآَأيِّن ِمن َدابٍَّة َال َتْحِم
 }60{السَِّميُع اْلَعِليمُ وَيْرُزُقَها َوِإيَّاُآْم َوُه

 طدع

الــدُّْنَيا ِإالَّ اْلَحَيــاةُ  َوَمــا َهــِذهِ ( .607
ــَيوَلهْ  ــَرَة َلِه ــدَّاَر اْآلِخ ــٌب َوِإنَّ ال َوَلِع

َفِإَذا }64{ َآاُنوا َيْعَلُمونَ ولَ  م اْلحَيََوانُ 
ُوا كِ َدَع ي اْلُفْل وا ِف ُه َرِآُب يَن َل هللاََّ ُمخِْلِص

ْم رِّ ِإَذا ُه ى اْلَب لدِّيَن َفَلمَّا َنجَّاُهْم ِإَل ا
ال آَتيَْنـاُهمْ  ِلَيْكُفُروا ِبَمـا}65{ال ُيشِْرُآونَ 

         }66{َوِلَيَتَمتَُّعوا َفسَْوَف َيْعَلُموَن

 2طق1طق

         الروم          
الـرُّومُ ُغِلَبتِ ( .608

ِفـي َأْدَنـى اْألَْرِض}2{ال
ِفي ِبْضِع}3{السَيَْغِلبُونَ  َغَلبِِهمْ  َوُهم مِّن َبْعدِ 

َوِمن َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ ِمن َقْبلُ   اْألَْمرُ ِسِنيَن هللاَِِّ 
َمـن هللاَِّ َينُصـرُ  ِبَنْصـرِ }4{الاْلُمْؤِمُنونَ َيْفَرُح 
  }5{الرَّحِيُم اْلَعِزيُزوَوُه َيشَاُء

طدع 2طق1طق

َرَة( .609 فًا ِفْط لدِّينِ َحِني كَ ِل َأِقْم َوْجَه َف
ا َال َتبِْدي ي َفطََر النَّاسَ َعَلْيَه َلهللاَِّ الَِّت
َر نَّ َأْآَث يُِّم َوَلِك لدِّيُن اْلَق كَ ا ِق هللاَِّ َذِل ِلخَْل

                }30{الَيْعَلُموَن النَّاسِ َال

 2طق

وا( .610 وُه َوَأِقيُم ِه َواتَُّق يَن ِإَلْي  2طق1طقُمِنيِب
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ــَن  ــوا ِم ــَالَة َوَال َتُكوُن ــِرِآينَ الصَّ اْلُمْش
يَن َفرَُّقوا ِديـَنُهْم َوَآـاُنواِمَن الَّذِ }31{ال

ـــا ـــْزبٍ ِبَم ـــلُّ ِح ـــَيعًا ُآ ـــَدْيِهْم ِش َل
َوِإَذا َمـسَّ النَّـاَس ُضـرٌّ َدَعـْوا}32{َفِرُحونَ 

مَّ ِإَذا م مُِّنيبِيَن ِإَليِْه ُث م َربَُّه َأَذاَقُه
ــَربِِّهمْ  َرْحَمــةً  مِّْنــهُ  ــْنُهم ِب ِإَذا َفِريــٌق مِّ

آَتْيَنــاُهْم ِبَمــا ِلَيْكُفــُروا}33{ال ُيشْــِرُآونَ 
  }34{َفَتَمتَُّعوا َفسَْوَف َتْعَلُموَن

َل( .611 ْن َعِم ُرُه َوَم ِه ُآْف َر َفَعَلْي ن َآَف َم
ــِهمْ  ــاِلحًا َفِألَنُفِس ــُدونَ  َص ــ}44{الَيْمَه ِزَيِلَيْج

وا الصَّاِلَحاتِ مِن الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُل
        }45{َفْضِلِه ِإنَُّه َال ُيحِبُّ اْلَكاِفِريَن

 2طق1طق

ـاَعُة ُيْقِســُم( .612 َوَيــْوَم َتُقــوُم السـَّ
ونَ  َذِلَك الاْلُمجِْرُم َاَعٍة َآ َر س وا َغْي ا َلِبُث َم

  } 55{َآاُنوا ُيْؤَفُكوَن

 2طق1طق

   لقمان              
ــم( .613 ــابِ } 1{ال ــاُت اْلِكَت ــكَ آَي ِتْل

}3{اللِّْلُمحِْسـِنينَ  ُهًدى َوَرْحَمـةً } 2{الاْلحَِكيمِ 
اَة وَن الزََّآ وَن الصََّالَة َوُيْؤُت الَِّذيَن ُيِقيُم

           }4{َوُهم ِباْآلخَِرِة ُهْم ُيوِقُنوَن

 2طق1طق

اْلَحِديِثوَن النَّاسِ َمن َيشَْتِري َلهْ َومِ ( .614
ِر  َِبيِل هللاَِّ ِبَغْي ن س لَّ َع مٍ ِلُيِض َِذَها الِعْل َوَيتَّخ

       }6{ُهُزوًا ُأوَلِئكَ َلُهْم َعَذاٌب مُِّهيٌن

 1طق

ـــوا( .615 ـــوا َوَعِمُل ـــِذيَن آَمُن ِإنَّ الَّ
ــاتُ  ــْم َجنَّ ــاِلَحاتِ َلُه ــيمِ  الصَّ }8{الالنَِّع

ًا َوهُ  َد هللاَِّ َحّق ا َوْع ِديَن ِفيَه اْلَعِزيُزوَخاِل
  }9{اْلَحِكيُم

 2طق1طق

ي( .616 َل ِف وِلُج اللَّْي َر َأنَّ هللاََّ ُي ْم َت َأَل
اللَّْيِل َوسَخََّر النََّهاِر َوُيوِلُج النََّهاَر ِفي

مُّسَمًّىالشَّْمسَ َواْلَقَمَر ُآلٌّ َيْجِري ِإَلى َأَجٍل 
ال

          }29{َوَأنَّ هللاََّ ِبَما َتْعَمُلوَن َخبِيٌر

 2طق

ــَأنَّ هللاََّ ُه( .617 ــكَ ِب ــاوَذِل ــقُّ َوَأنَّ َم اْلَح
ــهِ  ــن ُدوِن ــْدُعوَن ِم ــلُ  َي هللاََّ َوَأنَّ  الاْلبَاِط

   }30{اْلَعِليُّ اْلَكبِيُروهُ 

 2طق1طق

         السجدة                 
ــبِ َوالشَّــَهاَدِة( .618 ــاِلُم اْلَغْي ــكَ َع َذِل

الرَّحِيمُ اْلَعِزيُز 
الَّـِذي َأْحسَـَن ُآـلَّ} 6{ال 

َشــْيٍء َخَلَقــُه َوَبــَدَأ َخْلــَق اإلِْنَســانِ ِمــن
                            }7{ِطينٍ 

 2طق1طق

        األحزاب                    
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ِع( .619 يُّ اتَِّق هللاََّ َوَال ُتِط ا النَِّب ا َأيَُّه َي
اْلَكــاِفِريَن َواْلُمَنــاِفِقيَن ِإنَّ هللاََّ َآــاَن

َواتَِّبْع َما ُيوَحى ِإَلْيَك} 1{الحَِكيماً َعِليمًا 
ــكَ ِإنَّ هللاََّ  ــن رَّبِّ ــوَنِم ــا َتْعَمُل ــاَن ِبَم  َآ

َوَتَوآَّـْل َعَلـى هللاَِّ َوَآَفـى ِبـاهللاَِّ}2{ال◌ً خَبِيرا
     }3{َوِآيًال

 2طق1طق

اِئِهْم هُ  .620 نَد هللاَِّواْدعُوُهْم ِآلَب َُط ِع َأْقس
ي ِإْخَواُنُكْم ِف اءُهْم َف وا آَب ْم َتْعَلُم ِإن لَّ َف

ْيُكْم  ْيسَ َعَل َواِليُكْم َوَل لدِّينِ َوَم ُجنَاٌحا
ا َأْخطَْأُتم ن مَّا َتَعمََّدْت ال بِهِ  ِفيَم َوَلِك

   }5{ُقُلوُبُكْم َوَآاَن هللاَُّ َغُفورًا رَّحِيمًا

 2طق1طق

ــنُكْم( .621 ــوِِّقيَن ِم ــُم هللاَُّ اْلُمَع ــْد َيْعَل َق
َواْلقَاِئِليَن إلِِخَْواِنِهْم َهلُمَّ ِإَلْينَا َوَال

  }18{الَقِليًال َيْأُتوَن اْلَبْأسَ ِإالَّ

 2طق1طق

َْوُف .622 َأشِحًَّة َعلَْيُكْم فَِإَذا جَاء اْلخ
ُدوُر َأْعيُُنُهْم َتُهْم َينظُُروَن ِإَليْكَ َت َرَأْي
َآالَِّذي ُيْغشَى َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوتِ َفِإَذا َذَهَب

َأِشحًَّة َعَلى الحَِدادٍ اْلخَْوُف سََلُقوُآم ِبَأْلِسَنٍة 
ْم يُ  ْؤِمنُوا فََأْحَبَط هللاَُّاْلخَيِْر ُأْوَلئِكَ َل

   }19{َأْعَماَلُهْم َوَآاَن َذِلكَ َعَلى هللاَِّ َيِسيراً 

 طدع

ــوَن( .623 ــا َرَأى اْلُمْؤِمُن ــَزابَ َوَلمَّ الاْألَْح

َدَق ُوُلُه َوَص َدَنا هللاَُّ َوَرس ا َوَع َذا َم اُلوا َه َق
ــ ــًاهللاَُّ َوَرُس ــْم ِإالَّ ِإيَمان ــا َزاَدُه وُلُه َوَم
                        }22{َوَتسِْليمًا

 2طق1طق

ا( .624 َدُقوا َم اٌل َص ْؤِمِنيَن ِرَج َن اْلُم ِم
ُه ى َنْحَب ْنُهم مَّن َقَض ِه َفِم ُدوا هللاََّ َعَلْي َعاَه

دَّ  ا َب ُر َوَم ْنُهم مَّن َينَتِظ ِْديالً  ُلواَوِم َتب
ِلَيْجــِزيَ هللاَُّ الصَّــاِدِقيَن ِبِصــْدِقِهْم} 23{ال

ــاء أَ  ــاِفِقيَن ِإن َش ــذَِّب اْلُمَن ــوَبوَوُيَع َيُت
     }24{َعَلْيِهْم ِإنَّ هللاََّ َآاَن َغُفورًا رَّحِيمًا

 1طق

 َوَرسُوِلِه َوَتْعَمْلَوَمن َيْقُنْت ِمنُكنَّ هللاَِِّ ( .625
ا  ا َأْجَرَه اِلحًا نُّْؤِتَه رََّتيْنِ َص َم

ْدَنا ال َوَأْعَت
   }31{َلَها ِرْزقًا َآِريمًا

 2طق1طق

ٍد مِّنَ ( .626 ُْتنَّ َآَأَح يِّ َلس َاء النَِّب ا ِنس َي
ــاء ــُتنَّ ِإنِ  ΅ النَِّس ــالَ  ΅ اتََّقْي ــْعَنَف  َتخَْض

َرٌضَع الَِّذي فِ مَ بِاْلَقْوِل َفَيط ي َقْلبِِه َم
                }32{َوُقْلَن َقْوالً مَّْعُروفًا

 طدع

ــــِلَماِت( .627 ــــِلِميَن َواْلُمْس ِإنَّ اْلُمْس
اتِ  ْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَن َوالذَّاِآِريَن ...َواْلُم

َرًةَأَعدَّ هللاَُّ َلُهم مَّْغفِ  الالذَّاِآَراتِ هللاََّ َآِثيرًا وَ 
                    }35{َوَأْجرًا َعِظيمًا

 طدع
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مَّا َآاَن َعَلى النَِّبيِّ ِمْن َحَرجٍ ِفيَما( .628
ن ْوا ِم ي الَِّذيَن َخَل ُنََّة هللاَِّ ِف ُه س َرضَ هللاَُّ َل َف

مَّْقـُدوراً َقْبُل َوَآاَن َأْمـُر هللاَِّ َقـَدرًا 
}38{ال 

َْوَنُه َوَالالَّ  َاَالتِ هللاَِّ َوَيخْش وَن ِرس ِذيَن ُيَبلُِّغ
 }39{َيخْشَْوَن َأَحدًا ِإالَّ هللاََّ َوَآَفى ِباهللاَِّ َحِسيباً 

 2طق1طق

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْذُآُروا هللاََّ( .629
َوسَــبُِّحوُه ُبْكــَرًة }41{الَآِثيــراً ِذْآــرًا 
   }42{َوَأِصيًال

 2طق1طق

ا( .630 ا َي َْلَناَك النَّبِيُّ ِإنَّا َأيَُّه َأْرس
َوَداِعيــًا}45{ال َنــِذيراً وَ  َوُمَبشِّــراً  شَــاِهداً 

      }46{مُِّنيرًا ِإَلى هللاَِّ ِبِإْذِنِه َوِسَراجًا

 2طق1طق

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتْدُخُلوا( .631
ى ْؤَذَن َلكُْم ِإَل ُبيُوَت النَّبِيِّ ِإالَّ َأن ُي

اِظِرينَ  اهُ  َطعَاٍم َغيَْر َن َوَلكِْن ِإَذا الِإَن
ُتْم َفانَتِشُروا ِإَذا َطِعْم ُدِعيُتْم َفاْدُخُلوا َف

...}53{                            

 2طق1طق

َلِئن لَّْم َينَتِه اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن( .632
ــي ــوَن ِف ــَرضٌ َواْلُمْرجُِف ــوِبِهم مَّ ــي ُقُل ِف

ْم ُثمَّ الَ  ِة َلُنْغِرَينَّكَ ِبِه َك اْلَمِديَن ُيَجاِوُروَن
َأْيَنَمـا ΅ َمْلُعوِنينَ } 60{΅ َقِليالً  ِفيَها ِإالَّ 

     }61{ُفوا ُأخُِذوا َوُقتُِّلوا َتْقِتيًالُثقِ 

 1طق

ِإنَّ هللاََّ َلَعَن اْلَكاِفِريَن َوَأَعدَّ َلُهْم ( .633
َخاِلِديَن ِفيَها َأَبدًا الَّ  }64{ال◌ً سَِعيرا

    }65{ َيجُِدوَن َوِلّيًا َوَال َنِصيرًا

 2طق1طق

ا الَّ( .634 ا َأيَُّه وا هللاَََّي وا اتَُّق ِذيَن آَمُن
ُيْصـِلْح َلُكـْم} 70{السَـِديداً َوُقوُلوا َقـْوًال 

ْع ن ُيِط وَبُكْم َوَم ْم ُذُن ْر َلُك اَلُكْم َوَيْغِف َأْعَم
    }71{هللاََّ َوَرسُوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعِظيمًا

 طدع 2طق1طق

ـــا َعَرْضـــَنا اْألََماَنـــ( .635 َة َعَلـــىِإنَّ
السََّماَواتِ َواْألَْرِض َواْلجِبَاِل فََأَبْيَن َأن
َيْحِمْلَنَها َوَأشَْفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اإلِْنسَاُن

ِلُيَعـذَِّب هللاَُّ} 72{ال جَُهـوالً ِإنَُّه َآاَن َظُلومـًا 
ــِرِآيَن ــاتِ َواْلُمْش ــاِفِقيَن َواْلُمَناِفَق اْلُمَن

ِْرَآاتِ َوَيتُوبَ  هللاَُّ َعلَى اْلمُْؤِمِنيَن َواْلُمش
   }73{َواْلُمْؤِمَناتِ َوَآاَن هللاَُّ َغُفورًا رَّحِيماً 

 2طق1طق

   سبأ             
َوقَاَل الَِّذيَن َآفَُروا َال َتْأِتينَا( .636

اِلِم ْأِتَينَُّكْم َع ى َوَربِّي َلَت ْل َبَل السَّاَعُة ُق
قَاُل َذرٍَّة فِياْلَغيْبِ َال َيعُْزُب َعنُْه ِمثْ 

السََّماَواتِ َوَال فِي اْألَْرِض َوَال َأصَْغُر مِن
مُّبِـينٍ  َذِلَك َوَال َأْآَبُر ِإالَّ ِفـي ِآَتـاٍب

}3{ال

 2طق1طق
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ِزَي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِلَيْج
      }4{ُأْوَلِئكَ َلُهم مَّْغِفَرٌة َوِرْزٌق َآِريٌم

ُقـــْل َبَلـــى َوَربِّـــي(........-  .637
ْأِتيَنَّكُمْ  ُه الَلَت ُزُب َعْن بِ َال َيْع اِلِم اْلَغْي َع
        }3{ ......ِمْثَقاُل َذرٍَّة

 1طق

َرى( .638 وا َوَي َم الَِّذي الَِّذيَن ُأوُت اْلِعْل
ْلحَقَّ اوِإَلْيكَ ِمن رَّبِّكَ هُ  ُأنِزلَ 

َوَيْهِدي ِإَلى ال
َوَقـاَل الَّـِذيَن }6{اْلَحِميدِ  اْلَعِزيزِ  ِصَراطِ 

ُكْم َعَلى َرُجٍل ُيَنبُِّئُكْم ِإَذا َآَفُروا َهْل َنُدلُّ
ــلَّ  ــزِّْقُتْم ُآ ــزَّقٍ  ُم ــي الُمَم ــْم َلِف ــٍق ِإنَُّك َخْل

                           }7{َجِديٍد

 2طق1طق

ا( .639 الً َي ا َداُووَد ِمنَّا َفْض ْد آَتْيَن َوَلَق
ُه جِبَاُل َأوِّبِي َمعَُه َوالطَّيَْر َوَأَلنَّا َل

َأِن اْعَمْل سَاِبَغاٍت َوَقدِّْر ِفي} 10{الاْلحَِديدَ 
ــا ــي ِبَم ــاِلحًا ِإنِّ ــوا َص السَّــْرِد َواْعَمُل

                   }11{َتْعَمُلوَن َبِصيٌر

 2طق1طق

ْن( .640 نَدُه ِإالَّ ِلَم ُع الشََّفاَعُة ِع َوَال َتنَف
ــوِبِهْم ــُه َحتَّــى ِإَذا ُفــزَِّع َعــن ُقُل َأِذَن َل

اُلوا  اَذاَق قَّ الَم اُلوا اْلَح ْم َق اَل َربُُّك َق
ُقْل َمـن َيـْرُزُقُكم} 23{اْلَعِليُّ اْلَكِبيرُ وَوهُ 

ــلِ  ــَن السَّــَماَواتِ َواْألَْرِض ُق ــا ال◌ُ هللاَّ  مِّ َوِإنَّ
}24{ِفي َضَالٍل مُِّبينٍ وِإيَّاُآْم َلَعَلى ُهًدى َأوأَ 

 2طق1طق

قُْل َأُرونِي الَِّذيَن َأْلَحقُْتم بِهِ ( .641
} 27{هللاَُّ اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ وَآالَّ َبْل ُه الشَُرَآاء

 2طق

َْلَنا( .642 ا َأْرس ٍة مِّن نَِّذيٍر َوَم ي َقْرَي ِف
ِإنَّا ِبَما ُأْرِسْلُتم ِبِه ال ُمْتَرُفوَهاِإالَّ َقاَل 
َوَقاُلوا َنْحُن َأْآَثـُر َأْمـَواًال} 34{َآاِفُرونَ 

       }35{َوَما َنْحُن ِبُمَعذَِّبيَن ال َأْوَالدًاوَ 

 2طق1طق

اُتَنا َبيَِّناٍتَوِإَذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آيَ ( .643
َقاُلوا َما َهَذا ِإالَّ َرُجٌل ُيِريُد َأن َيُصدَُّآْم
َعمَّا َآاَن َيْعُبُد آَباُؤُآْم َوَقاُلوا َما َهَذا
ِإالَّ ِإفْكٌ مُّْفتًَرى َوقَاَل الَِّذيَن َآفَُروا

َاءُهمِلْلحَقِّ َلمَّا  َذا ِإالَّ سِْحٌر ال◌ْ ج ِإْن َه
  }43{مُِّبيٌن

 2طق1طق

بِْلِهمْ  َوآَذََّب الَِّذيَن مِن( .644 ا ال َق َوَم
َاَر مَا آَتْينَاُهْم َفكَذَُّبوا َبَلغُوا ِمْعش

  }45{ُرسُِلي َفَكْيَف َآاَن َنِكيِر

 1طق

ــ( .645 ــْوَتوَوَل ــَال َف ــوا َف َتَرى ِإْذ َفِزُع
َوَقـاُلوا} 51{الَقِريـبٍ َوُأخُِذوا ِمن مََّكـاٍن 

ِه َوَأنَّ  اٍنآَمنَّا ِب ن َمَك اُوشُ ِم ُم التََّن ى َلُه
                           }52{َبِعيٍد

 2طق1طق
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               فاطر             
َال( .646 ٍة َف ن رَّْحَم َتحِ هللاَُّ ِللنَّاسِ ِم ا َيْف َم

ا ُه ِمن ال ُيْمِسكْ  ُمْمِسكَ َلَها َوَم َل َل َال ُمْرِس َف
         }2{ اْلَعِزيُز اْلَحِكيُموْعِدِه َوُهبَ 

 1طق

ُيوِلُج اللَّْيَل ِفي النََّهاِر َوُيوِلُج (  .647
َرَوسَخََّر الشَّْمسَ َواْلَقمَ  الاللَّْيلِ النََّهاَر ِفي 

  }13{...ُآلٌّ َيْجِري ِألََجٍل مُّسَمًّى

 2طق1طق

ـــــى( .648 ـــــَتِوي اْألَْعَم ـــــا َيْس َوَم
ـــــيروَ  ـــــاُت َوالَ  َوالَ }19{ال◌ُ اْلبَِص الظُُّلَم

   }21{ َوَال الظِّلُّ َوَال اْلَحُروُر}20{الالنُّوُر

 2طق1طق

ـــاَب هللاَِّ( .649 ـــوَن ِآَت ـــِذيَن َيْتُل ِإنَّ الَّ
الصََّالَة َوَأنَفُقوا ِممَّا َرَزْقَناُهْم َوَأَقاُموا

ــن ــاَرًة لَّ ــوَن ِتَج ــًة َيْرُج ــّرًا َوَعَالِنَي ِس
ِلُيَوفَِّيُهْم ُأُجـوَرُهْم َوَيِزيـَدُهم} 29{الَتبُورَ 

          }30{مِّن َفْضِلِه ِإنَُّه َغُفوٌر شَُكوٌر

 1طق

َوَقاُلوا اْلَحْمُد هللاَِِّ الَِّذي َأْذَهَب َعنَّا( .650
الَِّذي} 34{الشَكُورٌ  اْلَحَزَن ِإنَّ َربََّنا َلَغُفورٌ 

ِلِه َال َيَمسَُّنا ِة ِمن َفْض َأَحلََّنا َداَر اْلُمَقاَم
   }35{ِفيَها َنَصٌب َوَال َيَمسَُّنا ِفيَها ُلُغوٌب

 2طق1قط

ِئن( .651 اِنِهْم َل َد َأْيَم اهللاَِّ َجْه َُموا ِب َوَأْقس
َدى ْن ِإْح َدى ِم وُننَّ َأْه ِذيٌر لََّيُك اءُهْم َن َج
ْم ِإالَّ  ِذيٌر مَّا َزاَدُه اءُهْم َن ِم َفَلمَّا َج اْألَُم

اسِْتْكَبارًا ِفي اْألَْرِض َوَمْكـَر} 42{ال◌ً ُنُفورا
ــقُ  ــُر السَّــيُِّئ ِإالَّ السَّــيِّئِ َوَال َيحِي اْلَمْك

يَن ُنََّت اْألَوَِّل ْل َينظُُروَن ِإالَّ س ِه َفَه ِبَأْهِل
َفَلن َتجَِد ِلسُنَّتِ هللاَِّ َتْبِديالً َوَلن َتجَِد ِلسُنَِّت

      }43{هللاَِّ َتْحِويًال

 2طق1طق

   يس                   
ِإنَّكَ } 2{الاْلحَِكيمِ َواْلُقْرآنِ } 1{يس( .652
َعَلى ِصَراٍط } 3{ الاْلُمْرسَِلينَ  ِمنَ لَ 

                        }4{مُّسَْتِقيم

 2طق1طق

الرَّحِيمِ َتنِزيَل اْلَعِزيِز ( .653
ِلُتنِذَر} 5{ال

 }6{َقْومًا مَّا ُأنِذَر آَباُؤُهْم َفُهْم َغاِفُلونَ 
 2طق1طق

م اْلَقْرَيـةِ َواْضِرْب َلُهم مََّثالً َأْصَحاَب ( .654

           } 13{ِإْذ َجاءَها اْلُمْرسَُلوَن

 2طق1طق

ٌَر( .655 نُتْم ِإالَّ َبش ا َأ اُلوا َم ا َق مِّثُْلَن
ال

ِإْن َأنُتْم ِإالَّ الشَيْءٍ  َوَما َأنَزَل الرَّْحمن ِمن
  }15{َتْكِذُبوَن

 2طق1طق

َأْقصَى اْلَمِدينَِة َرجٌُل َوجَاء مِنْ ( .656
ـــوا ـــْوم اتَِّبُع ـــا َق ـــاَل َي ـــَعى َق َيْس

 2طق1طق



 
 

257

اتَِّبُعوا َمـن الَّ َيسْـَأُلُكْم} 20{الاْلُمْرسَِلينَ 
  }21{َأْجرًا َوُهم مُّْهَتُدوَن

َت( .657 ا َلْي اَل َي ِل اْلَجنََّة َق يَل اْدُخ ِق
ِبَما َغَفـَر ِلـي َربِّـي} 26{الَيْعَلُمونَ َقْوِمي 

      }27{َعَلِني ِمَن اْلُمْكَرِميَنَوجَ 

 

 طدع2طق1طق

يٍل( .658 َوَجَعْلنَا ِفيهَا َجنَّاتٍ مِن نَِّخ
  }34{الاْلُعيُونِ ابٍ َوَفجَّْرَنا ِفيَها ِمْنَوَأْعَن

 2طق 1طق

ِرهِ ِليَْأُآُلوا مِن .659 ا َعِمَلتُْه الَثَم َوَم
             } 35{َأْيِديِهْم َأَفَال َيشُْكُروَن

 1طق

َوآَيــٌة لَُّهــْم اللَّْيــُل َنْســَلُخ ِمْنــُه( .660
مُّظِْلُمونَ  النََّهاَر َفِإَذا ُهم

ْمسُ } 37{ال َوالشـَّ
يِز ِديُر اْلَعِز كَ َتْق ا َذِل َْتَقرٍّ لََّه ِري ِلُمس َتْج

                        }38{اْلَعِليم

 2طق1طق

ُهْم َأنَّا َحَمْلَنا ُذرِّيََّتُهْم ِفي( .661 َوآَيٌة لَّ
َوَخَلْقَنا َلُهـم مِّـن} 41{الاْلَمشْحُونِ اْلُفْلِك 
   }42{ا َيْرَآُبوَنمِّْثِلِه َم

 2طق1طق

ْم( .662 ِريَخ َلُه َال َص ِرْقُهْم َف َْأ ُنْغ َوِإن نَّش
ــمْ  ــُذونَ  َوَال ُه ــا} 43{الُينَق ــًة مِّنَّ ِإالَّ َرْحَم

   }44{َوَمَتاعًا ِإَلى حِيٍن

 طدع 2طق1طق

ــا( .663 ــوا ِممَّ ــْم َأنِفُق ــَل َلُه َوِإَذا ِقي
قَاَل الَِّذيَن َآفَُروا ِللَِّذيَن الهللاَُّ  َرَزَقكُمْ 

َاُء هللاَُّ َأْطَعمَهُ وآَمنُوا َأُنْطعُِم مَن لَّ  َيش
        } 47{ِإْن َأنُتْم ِإالَّ ِفي َضَالٍل مُِّبيٍن

 2طق1طق

 

ن .664 ا ِم ن َبَعَثَن ا َم ا َوْيَلَن اُلوا َي َق

َهَذا َما َوَعـَد الـرَّْحَمُن َوَصـَدَق م مَّْرَقِدَنا

  } 52{اْلُمْرسَُلوَن

 1طق

ي آَدَم َأن .665 ا َبِن ْيُكْم َي ْد ِإَل ْم َأْعَه َأَل
ـــْم ـــُه َلُك ـــْيَطاَن ِإنَّ ـــُدوا الشَّ الَّ َتْعُب

مُّبِينٌ وَعدُ 
َوَأْن اْعُبُدوِني َهَذا ِصـَراٌط} 60{ال
  }61{مُّسَْتِقيٌم

 2طق1طق

اُه ال( .666 ا َعلَّْمَن يَوَم ا َينَبِغ شِّْعَر َوَم
مُّبِـينٌ ِإالَّ ِذْآـٌر َوُقـْرآٌن وَلُه ِإْن ُهـ

}69{ال
ى ْوُل َعَل ِقَّ اْلَق ًا َوَيح اَن َحّي ن َآ نِذَر َم ِلُي

                       }70{اْلَكاِفِريَن

 2طق1طق

َرُهمْ  َال َيسَْتِطيُعونَ  .667 ْم ُجنٌد الَنْص ْم َلُه َوُه
                    } 75{ْحَضُروَنمُّ 

 2طق1طق

ِإنَّا َنْعَلُم َمـا م َقْوُلُهمْ َفَال َيْحُزنكَ ( .668

               }76{ُيِسرُّوَن َوَما ُيْعِلُنونَ 

طدت  2طق 1طق

طدع 
ََأَها َأوََّل( .669  2طق1طققُْل ُيْحيِيهَا الَِّذي َأنش
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َلالَِّذي َجَعـ} 79{العَِليمٌ ِبُكلِّ َخْلٍق وَمرٍَّة َوهُ 
َلُكم مَِّن الشََّجِر اْألَْخَضِر َنارًا َفِإَذا َأنُتم

                     }80{مِّْنُه ُتوِقُدوَن
   الصافات       

َفــالزَّاجَِراتِ } 1{ال◌ً َصــّفا َوالصَّــافَّاتِ  .670
ــرا ــاتِ } 2{ال◌ً َزْج ــراً َفالتَّاِلَي ِإنَّ} 3{الِذْآ

   }4{ِإَلَهُكْم َلَواحٌِد

 2طق1طق

ِإنَّا َزيَّنَّا السََّماء الدُّْنَيا ِبِزيَنٍة( .671
َوحِْفظــًا مِّــن ُآــلِّ َشــْيَطاٍن} 6{الاْلكََواِآــبِ 

   }7{مَّاِرٍد

 2طق1طق

ِإالَّ} 9{الَواِصـبٌ ُدُحورًا َوَلُهْم َعـَذاٌب ( .672
 }10{اِقبٌ َمْن َخِطَف اْلخَْطَفَة َفَأْتَبَعُه ِشَهاٌب َث

 2طق1طدع طق

مًا .673 بًا َوِعَظا ا َوُآنَّا ُتَرا َذا ِمْتَن َأِئ
ـــا ـــونَ  َأِئنَّ ـــا} 16{الَلَمبُْعوُث َأَوآَباُؤَن
              }17{اْألَوَُّلوَن

 2طق1طق

ْم .674 وا َوَأْزَواَجُه ُُروا الَِّذيَن َظَلُم اْحش
              }22{الَيْعبُُدوَن َوَما َآاُنوا

 طدع 2طق

ى صَِراطِ ( .675 ُدوُهْم ِإَل مِن ُدونِ هللاَِّ َفاْه
َوِقُفــــوُهْم ِإنَُّهــــم} 23{الاْلجَحِــــيمِ 

مَّسُْئوُلوَن
 }25{ َما َلُكْم َال َتَناَصُرونَ } 24{ال

 2طق1طق

انُ  .676 ْم َآ َهِإنَُّه ْم َال ِإَل يَل َلُه وا ِإَذا ِق
ــَتكْبُِرونَ  ِإالَّ هللاَُّ  ــوَن َأِئنَّــا} 35{الَيْس َوَيُقوُل

    }36{ َلَتاِرُآوا آِلَهِتَنا ِلشَاِعٍر مَّْجُنوٍن

 2طق1طق

ـــُتْم .677 ـــا ُآن ـــَزْوَن ِإالَّ َم ـــا ُتْج َوَم
}40{ِإالَّ ِعَباَد هللاَِّ اْلُمخَْلِصـينَ } 39{الُلونَ َتْعمَ 

مَّْعُلومٌ ُأْوَلِئَك َلُهْم ِرْزٌق 
َفَواِآـُه} 41{     ال

مُّكَْرُمونَ َوُهم 
}43{الالنَِّعيمِ ِفي َجنَّاتِ  }42{ال

ُيَطـاُف َعَلـْيِهم} 44{َعَلى سُُرٍر مَُّتَقـاِبِلينَ 
ــن ــْأسٍ ِم ــينٍ مَّ  ِبَك ــذَّةٍ } 45{الِع ــاء َل َبْيَض

                       }46{لِّلشَّاِرِبيَن

 2طق1طق

}48{الِعـينٌ َوِعْنَدُهْم َقاِصَراُت الطَّْرِف ( .678
            }49{َآَأنَُّهنَّ َبْيضٌ مَّْكُنوٌن

 2طق1طق

ي( .679 اَن ِل ٌل مِّْنُهْم ِإنِّي َآ اَل َقاِئ َق
َيُقـــوُل َأِئنَّـــكَ َلِمـــْن} 51{الَقـــِرينٌ 

      }52{اْلُمَصدِِّقيَن

 2طق1طق

}56{الَلُتــْرِدينِ  َقــاَل َتــاهللاَِّ ِإْن ِآــدتَّ  .680
 }57{َوَلْوَال ِنْعَمُة َربِّي َلُكنُت ِمَن اْلُمْحَضِرينَ 

 2طق1طق

بَِميِِّتينَ  َأَفَما َنْحُن .681
ِإالَّ َمْوَتَتَنا} 58{ال

         }59{َوَما َنْحُن ِبُمَعذَِّبيَن اْألُوَلى
طدع 2طق1طق
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ــلِ ( .682 ــي َأْص ــُرُج ِف ــَجَرٌة َتْخ ــا َش ِإنََّه
ـــيمِ  ـــُه ُرُؤوُس} 64{الاْلجَِح ـــا َآَأنَّ َطْلُعَه
    }65{الشََّياِطيِن

 2طق1طق

}69{الَضـالِّينَ ِإنَُّهْم َأْلَفْوا آَبـاءُهْم .683
          }70{َفُهْم َعَلى آَثاِرِهْم ُيْهَرُعوَن

 2طق1طق

اْألَوَِّلينَ  َوَلَقْد َضلَّ َقْبَلُهْم َأْآَثُر .684
}71{ال

        }72{َوَلَقْد َأْرسَْلَنا ِفيِهم مُّنِذِريَن
 1طق

اْلُمنَذِرينَ  َفانُظْر َآْيَف َآاَن َعاِقَبةُ ( .685
       }74{ِإالَّ ِعَباَد هللاَِّ اْلُمخَْلِصيَن} 73{ال

 2طق 1طق

إلَِْبـَراِهيمَ َوِإنَّ ِمن ِشـيَعِتِه  .686
ِإْذ} 83{م

              }84{َجاء َربَُّه ِبَقْلبٍ سَِليم

 2طق1طق

َفَقـاَل} 88{الالنُّجُومِ  َفَنَظَر َنْظَرًة ِفي .687
                       }89{ِإنِّي سَِقيٌم

 2طق1طق

هللاَُّوَ } 95{الَتْنحُِتـونَ  َماَقاَل َأَتْعُبُدوَن .688
               }96{َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلوَن

 2طق1طق

}104{الِإْبـَراِهيمُ َوَناَدْيَناُه َأْن َيـا .689
ا ِإنَّا آََذِلكَ َنجِْزي قَْد صَدَّْقَت الرُّْؤَي

   }105{اْلُمْحِسِنيَن

 1طق

َأَتــْدُعوَن َبْعــالً َوَتــَذُروَن َأْحسَــنَ  .690
ُكـْم َوَربَّ آَبـاِئُكُمهللاََّ َربَّ } 125{الاْلخَاِلِقينَ 
   }126{اْألَوَِّليَن

 1طق

ِإالَّ} 127{الَلُمحَْضـُرونَ َفَكذَُّبوُه َفِإنَُّهْم  .691
           }128{ِعَباَد هللاَِّ اْلُمخَْلِصيَن

طدع 2طق1طق

}134{الَأجَْمِعـينَ ِإْذ َنجَّْيَناُه َوَأْهَلـُه .692
          }135{ِإالَّ َعُجوزًا ِفي اْلَغاِبِريَن

طدع 2طق1طق

َوِإنَُّكــــْم َلَتُمــــرُّوَن َعَلــــْيِهم .693
ــــبِحِينَ  مُّْص

ــــَال} 137{ال ــــِل َأَف َوِباللَّْي
           }138{َتْعِقُلوَن

طدع 2طق1طق

ـــــِك( .694 ـــــى اْلُفْل ـــــَق ِإَل ِإْذ َأَب
َفسَــاَهَم َفَكــاَن ِمــْن} 140{الاْلَمشْــحُونِ 
      }141{اْلُمْدَحِضيَن

 2طق1طق

اْلُمسَبِّحِينَ ِمْن َفَلْوَال َأنَُّه َآاَن .695
}143{ال

   }144{َلَلبَِث ِفي َبْطِنِه ِإَلى َيْوم ُيْبَعُثوَن
طدع 2طق1طق

ُم .696 َْتْفِتِهْم َأِلَربِّكَ اْلَبنَاُت َوَلُه َفاس
َأْم َخَلْقَنــا اْلَمَالِئَكــَة} 149{الاْلبَُنــونَ 

   }150{ِإَناثًا َوُهْم شَاِهُدوَن

 2طق1طق

َأَال ِإنَُّهــــم مِّــــْن ِإْفِكِهــــْم(-  .697
                      }151{الَليَُقوُلوَن

 طدع  2طق1طق

 2طق1طق      }152{َوِإنَُّهْم َلَكاِذُبونَ  الهللاَُّ َوَلَد  .698
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مُّبِينٌ ْلَطاٌن َأْم َلُكْم ُس( .699
َفـْأُتوا}156{ال
َوَجَعُلـوا}157{ِبِكَتاِبُكْم ِإن ُآنُتْم َصاِدِقينَ 

ِت ْد َعِلَم َبًا َوَلَق ْيَن اْلجِنَِّة َنس ُه َوَب َبْيَن
سُـْبَحاَن هللاَِّ}158{الَلُمحَْضـُرونَ اْلجِنَُّة ِإنَُّهـْم 

ِعَباَد هللاَِّ اْلُمخَْلِصـينَ  ِإالَّ }159{الَيِصُفونَ  َعمَّا
        }161{الَتْعبُُدوَن َفِإنَُّكْم َوَما }160{

 2طق1طق

ِإالَّ } 162{البَِفاِتِنينَ َما َأنُتْم َعَلْيِه( .700
             }163{َصاِل اْلَجحِيموَمْن ُه

 طدع 2طق1طق

َأنَّوَلـ}167{الَليَُقوُلـونَ  َوِإْن َآاُنوا( .701
اْألَوَِّلـينَ  نْ ِعنَدَنا ِذْآرًا مِّـ

َلُكنَّـا }168{ال
               }169{ِعَباَد هللاَِّ اْلُمخَْلِصيَن

 طدع 2طق1طق

}174{الحِــينٍ َفَتــَولَّ َعــْنُهْم َحتَّــى  .702
          }175{َوَأْبِصْرُهْم َفسَْوَف ُيْبِصُروَن

 2طق1طق

َوَأْبِصـْر} 178{الحِينٍ  ىَوَتَولَّ َعْنُهْم َحتَّ  .703
                   }179{َفسَْوَف ُيْبِصُروَن

 2طق1طق

سورة   ص         
ــوحٍ  .704 ــْوُم ُن ــْبَلُهْم َق ــذََّبْت َق الَعــادٌ وَ َآ

َوَثُمـوُد َوَقـْوُم} 12{الاْألَْوَتـادِ وَوِفْرَعْوُن ذُ 
ُلـــوٍط َوَأْصـــَحاُب األَْيَكـــِة ُأْوَلِئـــَك

                         }13{اْألَْحَزابُ 

 

 

 2طق1طق

 
َبِّْحَن ِإنَّا( .705 ُه ُيس اَل َمَع َخَّْرَنا اْلجَِب س

اإلِْشَْراقِ ِباْلَعِشيِّ وَ 
َمْحشُـوَرًة َوالطَّْيرَ  }18{ال

     }19{ُآلٌّ لَُّه َأوَّاٌب

 2طق1طق

َوَُّروا .706 ِم ِإْذ َتس ُأ اْلخَْص اكَ َنَب ْل َأَت َوَه
ــَرابَ  ــى َداُووَد} 21{الاْلِمْح ــوا َعَل ِإْذ َدَخُل

َْف  اُلوا َال َتخ ْنُهْم َق ِزَع ِم ى َفَف َمانِ َبَغ َخْص
اْلَحقِّ ا ِب اْحُكم َبْيَنَن ٍض َف ى َبْع َنا َعَل َبْعُض

}22{َوَال ُتشِْطْط َواْهِدَنا ِإَلى سََواء الصَِّراطِ 

 

 2طق 1طق

ــُأ ( .707 ــاكَ َنَب ــْل َأَت ــمِ َوَه ِإْذ م اْلخَْص

                 }21{َتسَوَُّروا اْلِمْحَراَب

 1طق

يِّ الصَّاِفَناُت .708 ِه ِباْلَعِش ِرضَ َعَلْي ِإْذ ُع
ــي َأْحَبْبــُت ُحــبَّ} 31{الاْلجَِيــادُ  َفَقــاَل ِإنِّ

ــي َحتَّــى ــِر َعــن ِذْآــِر َربِّ اَرْتَتــوَ   اْلخَْي
                       }32{ِباْلحَِجابِ 

 

 2طق1طق

 
َأْمِرِه( .709 ِري ِب لرِّيَح َتْج ُه ا َخَّْرَنا َل َفس

َياِطيَن ُآـلَّ} 36{الَأَصـابَ  ُرَخاء َحْيثُ  َوالشـَّ
وَّاصٍ غَ َبنَّاء وَ 

َوآَخِريَن ُمَقرَِّنيَن ِفـي} 37{ ال
                         }38{اْألَْصَفاِد

 2طق1طق

َأيُّوَبَواْذُآْر َعْبَدَنا ( .710
 1طقِإْذ َناَدى َربَُّه م
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    }41{َأنِّي َمسَِّنيَ الشَّْيَطاُن ِبُنْصبٍ َوَعَذاٍب
َهــَذا ِذْآــٌر َوِإنَّ ِلْلُمتَِّقــيَن َلُحْســنَ ( .711

ــآبٍ  ــًة لَّ } 49{الَم ــْدنٍ مَُّفتََّح ــاتِ َع ــُمَجنَّ ُه
     }50{اْألَْبَواُب

 2طق1طق

}55{الَمآبٍ َهَذا َوِإنَّ ِللطَّاِغيَن َلشَرَّ (-  .712
الَهـَذا }56{َجَهنََّم َيْصَلْوَنَها َفِبْئَس اْلِمَهادُ 

غَسَّاقٌ َفْلَيُذوُقوُه َحِميٌم وَ 
َوآَخُر ِمـن} 57{ ال

                     }58{شَْكِلِه َأْزَواٌج

 2طق1طق

َأنـُتْم َعْنـُه} 67{الَعِظـيمٌ َنَبٌأوُقْل هُ  .713
                         }68{ُمْعِرُضوَن

 2طق1طق

}73{الَأجَْمُعونَ َفسََجَد اْلَمَالِئَكُة ُآلُُّهْم ( .714
ـــْن ـــاَن ِم ـــَتْكَبَر َوَآ ـــيسَ اْس ِإالَّ ِإْبِل

     }74{اْلَكاِفِريَن

 2طق1طق

ِإَلى} 80{الاْلُمنظَِرينَ  َقاَل َفِإنََّك ِمنَ ( .715
َقـاَل َفِبِعزَِّتـَك} 81{َيْوِم اْلَوْقتِ اْلَمْعُلومِ 

ِإالَّ ِعَباَدَك ِمـْنُهُم} 82{الَأجَْمِعينَ  َألُْغِوَينَُّهمْ 
                      }83{اْلُمخَْلِصيَن

 طدع 2طق1طق

   الزمر                
ــاِلُص( .716 ــدِّيُن اْلَخ ــِذيَنَأَال هللاَِِّ ال َوالَّ

َمـا َنْعُبـُدُهْم م َأْوِليَاء اتَّخَُذوا ِمن ُدوِنهِ 
ُم ى ِإنَّ هللاََّ َيْحُك ى هللاَِّ ُزْلَف ا ِإَل ِإالَّ ِلُيَقرُِّبوَن
َبْيَنُهْم ِفي َما ُهْم ِفيِه َيخَْتِلُفوَن ِإنَّ هللاََّ َال

َأَراَد هللاَُّوَلـ} 3{َآـاِذٌب َآفَّـارٌ وَيْهِدي َمْن هُ 
ُق َأْن يَ  َطَفى ِممَّا َيخُْل دًا الَّْص َِذ َوَل اتَّخ َم
  }4{هللاَُّ اْلَواحُِد اْلَقهَّارُ وسُْبَحاَنُه ُه الَيشَاُء

 2طق1طق

صًا( .717 َد هللاََّ ُمخِْل ْرُت َأْن َأْعُب ْل ِإنِّي ُأِم ُق
الـدِّينَ  لَّهُ 

َوُأِمـْرُت ِألَْن َأُآـوَن َأوََّل} 11{ال
   }12{اْلُمسِْلِميَن

 1طق

}14{الِديِنـيِل هللاََّ َأْعُبُد ُمخِْلصًا لَُّهقُ ( .718
ْل ِإنَّ ا شِْئُتم مِّن ُدونِِه ُق َفاْعبُُدوا َم
ــُهْم ــُروا َأنُفَس ــِذيَن َخِس ــِريَن الَّ اْلخَاِس
َوَأْهِلــيِهْم َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َأَال َذِلــَك

               }15{اْلخُسَْراُن اْلُمِبيُنوهُ 

 2طق1طق

ــِذيَن اجْ  .719 ــاُغوَت َأنَوالَّ ــوا الطَّ َتَنُب
َْرى ُم اْلُبش ى هللاَِّ َلُه اُبوا ِإَل ُدوَها َوَأَن َيْعُب

الَِّذيَن َيسَْتِمُعوَن اْلَقْوَل} 17{الِعبَادِ َفَبشِّْر 
َفَيتَِّبُعوَن َأْحسََنُه ُأْوَلِئكَ الَِّذيَن َهَداُهُم هللاَُّ

  }18{َوُأْوَلِئكَ ُهْم ُأْوُلوا اْألَْلَباِب

دع ط2طق1طق

َلِكنِ الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم َلُهْم ُغَرٌف( .720
َرٌف مَّبِْنيٌَّة مِّن َفْوِقَها ُغ

َتْجِري ِمن َتْحِتَها ال
 2طق
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 }20{اْألَْنَهاُر َوْعَد هللاَِّ َال ُيخِْلُف هللاَُّ اْلِميَعادَ 
َفــَأَذاَقُهُم هللاَُّ اْلِخــْزيَ ِفــي اْلَحَيــاِة .721

َآاُنواولَ  م َأْآبَرُ الدُّْنَيا َوَلَعَذاُب اْآلخَِرِة 

    } 26{َيْعَلُموَن

 1طق

دَّقَ ( .722 اء ِبالصِّْدِق َوَص ه َوالَِّذي َج ال◌ِ ِب

               }33{ُأْوَلِئكَ ُهُم اْلُمتَُّقوَن
 طدع

ُقْل َيا َقْوِم اْعَمُلوا َعَلى َمَكاَنِتُكْم( .723
َمن َيْأِتيِه} 39{الَتْعَلُمونَ  ِإنِّي َعاِمٌل َفسَْوفَ 

}40{َعَذاٌب ُيخِْزيِه َوَيحِلُّ َعَلْيِه َعَذاٌب مُِّقيمٌ 

 طدع 2طق1طق

مَّ( .724 ا ُث رٌّ َدَعاَن َاَن ُض سَّ اإلِْنس ِإَذا َم َف
مِّنَّــا ِإَذا َخوَّْلَنــاُه ِنْعَمــةً 

َقــاَل ِإنََّمــا ال
نَّ ٌة َوَلِك يَ ِفْتَن ْل ِه ٍم َب ى ِعْل ُه َعَل ُأوِتيُت

                }49{َأْآَثَرُهْم َال َيْعَلُموَن

 2طق1طق

ــُبوا( .725 ــا َآَس ــيَِّئاُت َم ــاَبُهْم َس َفَأَص
ــُؤَالء سَُيِصــيُبُهمْ  ــْن َه ــِذيَن َظَلُمــوا ِم َوالَّ

ا  َيَِّئاُت َم َبُواس ِِزينَ  الَآس م ِبُمْعج ا ُه َوَم
}51 {                              

 2طق1طق

َواتَِّبُعوا َأْحسََن َما ُأنِزَل ِإَلْيُكم ( .726
الَعَذاُب  َيْأِتَيُكمُ  ن َقْبِل َأنمِّن رَّبُِّكم مِّ 

َأن َتُقوَل } 55{ الَتشُْعُرونَ َبْغَتًة َوَأنُتْم َال 
َحسَْرَتى عَلى َما َفرَّطُت ِفي َجنبِ َنْفسٌ َيا

السَّاخِِرينَ  هللاَِّ َوِإن ُآنُت َلِمنَ 
} 56{ ال

َأنَّ هللاََّ َهَداِني َلُكنُت ِمَن وَتُقوَل لَ وأَ 
َتُقوَل حِيَن َتَرى اْلَعَذاَب وأَ } 57{الاْلُمتَِّقينَ 

}58{ ْحِسِنينَ َأنَّ ِلي َآرًَّة َفَأُآوَن ِمَن اْلُمولَ 

 2طق1طق

    غافر            
َتنِزيــُل اْلِكَتــابِ ِمــَن هللاَِّ اْلَعِزيــِز( .727

                         }2{الاْلَعِليِم
 2طق 1طق  

َِديِد( .728 ِل التَّْوبِ ش لذَّنبِ َوَقاِب اِفِر ا َغ
ابِ  َه ِإالَّ هُ  الاْلِعَق ِهوِذي الطَّْوِل َال ِإَل ِإَلْي
     }3{اْلَمِصيُر

 2طق

َوَآَذِلكَ َحقَّْت َآِلَمُت َربِّكَ َعَلى الَِّذيَن( .729

يَنالَّـذِ } 6{ م النَّارِ  َآَفُروا َأنَُّهْم َأْصَحابُ 
َيْحِمُلوَن اْلَعْرشَ َوَمْن َحْوَلُه ُيسَبُِّحوَن ِبَحْمِد

            }7{...َربِِّهْم َوُيْؤِمُنوَن ِبِه

 2طق 1طق

َيـْوَم} 15{الالتََّالقِ ِلُينِذَر َيْوَم  (... .730
َْيٌء ْنُهْم ش ى هللاَِّ ِم ى َعَل اِرُزوَن َال َيخَْف م َب ُه

..}16{  

 2طق 1طق

ــا .731 ــى ِبآَياِتَن ــْلَنا ُموَس ــْد َأْرَس َوَلَق
مُّبِيٍنَوسُْلَطاٍن

ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَهاَمـاَن} 23{ال
طدع 2طق1طق
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     }24{ َوَقاُروَن َفَقاُلوا سَاحٌِر َآذَّاٌب
ْوِم ِإنِّي( .732 ا َق َن َي اَل الَِّذي آَم َوَق

ِمْثَل} 30{البِ اْألَحَْزاَأَخاُف َعَلْيُكم مِّْثَل َيْوِم 
ودَ  اٍد َوَثُم وحٍ َوَع ْوِم ُن ن َدْأبِ َق َوالَِّذيَن ِم

ــــا هللاَُّ ُيِريــــُد ُظْلمــــًا ــــِدِهْم َوَم َبْع
َوَيا َقْوِم ِإنِّي َأَخـاُف َعَلـْيُكْم}31{لِّْلِعَبادِ 
َيْوَم ُتَولُّـوَن ُمـْدِبِريَن} 32{الالتََّنادِ َيْوَم 

ٍم وَ  ْن َعاِص م مَِّن هللاَِّ ِم ا َلُك ِلِل هللاََُّم ن ُيْض َم
     }33{َفَما َلُه ِمْن َهاٍد

 2طق1طق

ي( .733 نِ ِل اُن اْب ا َهاَم ْوُن َي اَل ِفْرَع َوَق
َأسْـَباَب} 36{الاْألَسْـبَابَ َصْرحًا لََّعلِّي َأْبُلُغ 

  }37{..السََّماَواتِ َفَأطَِّلَع ِإَلى ِإَلِه ُموسَى

 2طق1طق

وا .734 َُلَنا َوالَِّذيَن آَمُن ُر ُرس ِإنَّا َلَننُص
ــومُ  ــْوَم َيُق ــدُّْنَيا َوَي ــاِة ال ــي اْلَحَي ِف

َيـْوَم َال َينَفـُع الظَّـاِلِميَن} 51{الاْألَشَْهادُ 
ــوُء ــْم ُس ــُة َوَلُه ــُم اللَّْعَن ــِذَرُتُهْم َوَلُه َمْع

ُهـَدىَوَلَقْد آَتْيَنـا ُموسَـى الْ } 52{الدَّارِ 
}53{الاْلِكَتـابَ َوَأْوَرْثَنا َبِنـي ِإسْـَراِئيَل 
          }54{ُهًدى َوِذْآَرى ِألُوِلي اْألَْلَباِب

 2طق1طق

اتِ هللاَِّ( .735 ي آَي اِدُلوَن ِف ِإنَّ الَِّذيَن ُيَج
ُْلَطانٍ  ِر س اُهمْ ِبَغْي ُدوِرِهْم ِإالَّ الَأَت ي ُص ِإن ِف
م ٌر مَّا ُه اهللاَِّ ِإنَُّه ِآْب َْتِعْذ ِب يِه َفاس ِبَباِلِغ

               }56{السَِّميُع اْلَبِصيُروهُ 

طدع  2طق 1طق

اتِ هللاَِّ( .736 ي آَي اِدُلوَن ِف ِإنَّ الَِّذيَن ُيَج
ِر  ُدوِرِهْم ِإالَّ  السُْلطَانٍ ِبَغْي ي ُص اُهْم ِإن ِف َأَت

   }56{......ِآْبرٌ 

 2طق

الَّ م شَـيْءٍ َذِلُكُم هللاَُّ َربُُّكْم َخاِلُق ُآـلِّ ( .737
          }62{َفَأنَّى ُتْؤَفُكوَنوِإَلَه ِإالَّ ُه

 2طق1طق

ــِذيَن َآــذَُّبوا ِباْلِكَتــابِ َوِبَمــا( .738 الَّ
   }70{الَيْعَلُموَنَأْرسَْلَنا ِبِه ُرسَُلَنا َفسَْوَف

 2طق1قط

ُل .739 اِقِهْم َوالسََّالِس ي َأْعَن َالُل ِف ِإِذ اْألَْغ
ِفي اْلَحِميِم ُثمَّ ِفـي النَّـاِر}71{الُيسْحَبُونَ 
  ُثمَّ ِقيَل َلُهْم}72{ُيسَْجُروَن

 

ِمـن ُدوِن}73{الُتشِْرُآونَ  َأْيَن َما ُآنُتْم .740
ِمنوهللاَِّ َقاُلوا َضلُّوا َعنَّا َبل لَّْم َنُكن نَّْدعُ 

   }74{شَْيئًا َآَذِلكَ ُيِضلُّ هللاَُّ اْلَكاِفِرينَ َقْبُل

 طدع 2طق1طق

   فصلت        
ًا( .741 نًا َعَرِبّي ُه ُقْرآ اٌب ُفصَِّلْت آَياُت ِآَت

َبِشيرًا َوَنِذيرًا َفَأْعَرَض} 3{الَيْعَلُمونَ  لَِّقْومٍ 
َيسْـــــَمُعونَ َأْآَثـــــُرُهْم َفُهـــــْم َال

 2طق1طق
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}4{         
وَحى .742 ٌَر مِّْثُلُكْم ُي ا َبش ا َأَن ْل ِإنََّم ُق

ِإَليَّ َأنََّما ِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواحٌِد َفاسَْتِقيُموا
}6{ اللِّْلُمشْـِرِآينَ ِإَلْيِه َواسَْتْغِفُروُه َوَوْيٌل 

اْآلخِرَ  م ِب اَة َوُه وَن الزََّآ ِةالَِّذيَن َال ُيْؤُت
        }7{ُهْم َآاِفُروَن

 2طق1طق

ى النَّاِر( .743 َداء هللاَِّ ِإَل َُر َأْع ْوَم ُيْحش َوَي
َحتَّى ِإَذا َمـا َجاُؤوَهـا}19{الُيوَزُعونَ َفُهْم 

َْمُعُهمْ  َِهَد َعلَْيِهْم س َوَأْبصَاُرُهْم       ش
       }20{َوُجُلوُدُهْم ِبَما َآاُنوا َيْعَمُلوَن

 2طق

ا َال .744 ي آَياِتَن ُِدوَن ِف ِإنَّ الَِّذيَن ُيْلح
ي النَّاِر ى ِف ن ُيْلَق ا َأَفَم ْوَن َعَلْيَن َيخَْف
ِة ْوَم اْلِقَياَم نًا َي ْأِتي آِم ٌر َأم مَّن َي َخْي

ا وا َم ْئُتمْ  اْعَمُل وَن الِش ا َتْعَمُل ِإنَُّه ِبَم
ْآِر َلمَّاِإنَّ الَِّذيَن َآَفُروا ِبالذِّ } 40{َبِصيرٌ 

ــُه َلِكَتــابٌ  ــاءُهْم َوِإنَّ َال} 41{ ال◌ٌ َعِزيــز َج
ْن ِه َوَال ِم ْينِ َيَدْي ن َب ُل ِم يِه اْلَباِط َيْأِت

  }42{َخْلِفِه َتنِزيٌل مِّْن َحِكيم َحِميٍد

 2طق1طق

ِإَلْيِه ُيَردُّ ِعْلُم السَّاَعِة َوَما َتخُْرُج( .745
ا َتحْ  ا َوَم َراتٍ مِّْن َأْآَماِمَه ن َثَم ْنِم ُل ِم ِم

ْوَم ُيَناِديِهْم ِه َوَي ُع ِإالَّ ِبِعْلِم ُأنَثى َوَال َتَض
َما ِمنَّا ِمن الآَذنَّاكَ َقاُلوا  الشَُرَآاِئيَأْيَن 
                 }47{شَِهيٍد

 1طق

دِ ( .746 ن َبْع ًة مِّنَّا ِم اُه َرْحَم ِئْن َأَذْقَن َوَل
َذا وَلنَّ َه رَّاء َمسَّْتُه َلَيُق ي َض ا أَ  الِل نَُّوَم ُظ

َوَلِئن رُّجِْعُت ِإَلى َربِّي ِإنَّ الَقاِئَمةً  السَّاَعةَ 
ــِذيَن ــَنى َفَلُنَنبِّــَئنَّ الَّ ِلــي ِعنــَدُه َلْلُحْس

َوَلُنِذيَقنَُّهم مِّْن َعَذاٍب َعِمُلوا َآَفُروا ِبَما
                           }50{َغِليظٍ 

 2طق1طق

   الشورى             
َآَذِلكَ ُيوحِي ِإَلْيكَ َوِإَلى الَِّذيَن ِمن( .747

           }3{هللاَُّ اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم الَقبِْلَك
 1طق

َيسَْتْعجُِل ِبَها الَِّذيَن َال ُيْؤِمُنوَن ِبَها .748
ِْفُقوَن  وا ُمش اَوالَِّذيَن آَمُن وَن الِمْنَه َوَيْعَلُم

قُّ  ا اْلَح ي َأنََّه اُروَن ِف َأَال ِإنَّ الَِّذيَن ُيَم
            }18{السَّاَعِة َلِفي َضَالٍل َبِعيٍد

 2طق1طق

الَِّذي َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِهوَوهُ ( .749
ـــَوَيعْ  ـــاوُف ـــُم َم َعنِ السَّـــيَِّئاتِ َوَيْعَل

َوَيسْـَتجِيُب الَّـِذيَن آَمُنـوا} 25{الَتْفَعُلونَ 
ِلِه يُدُهم مِّن َفْض وا الصَّاِلَحاتِ َوَيِز َوَعِمُل

    }26{َواْلَكاِفُروَن َلُهْم َعَذاٌب شَِديٌد

 2طق1طق
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ِإن َيَشــْأ ُيْســِكنِ الــرِّيَح َفــَيْظَلْلَن( .750
ِه ِإنَّ ِفي َذِلكَ َآلَياتٍ لُِّكلَِّرَواِآَد َعَلى َظْهرِ 

ُيوِبْقُهنَّ ِبَما َآسَـُبواوأَ } 33{الشَكُورٍ َصبَّاٍر 
                   }34{َوَيْعُف َعن َآِثيٍر

 2طق

ُق َما( .751 هللاَِِّ ُمْلكُ السََّماَواتِ َواْألَْرِض َيخُْل
َاُء ِإَناثًا َويَ  ْن َيش ُب ِلَم َاُء َيَه نَيش ُب ِلَم َه

ُيَزوُِّجُهْم ُذْآَرانـًاوأَ } 49{ الالذُُّآورَ َيشَاُء 
مًا ِإنَُّه َاُء َعِقي ن َيش ُل َم ثًا َوَيْجَع َوِإَنا

          }50{َعِليٌم َقِديٌر

 2طق1طق

ُه هللاَُّ ِإالَّ( .752 ٍَر َأن ُيَكلَِّم اَن ِلَبش ا َآ َوَم
يًا أَ  ن َوَراء وَوْح َابٍ ِم ُوًالوأَ  الحِج َل َرس ُيْرِس

ــُه َعِلــيٌّ َفُيــوحِيَ ِبِإْذِنــِه َمــا َيَشــاُء ِإنَّ
                           }51{َحِكيٌم

 2طق

َوِإنَّــكَ َلَتْهــِدي ِإَلــى ِصــَراطٍ (.. .753
مُّسَْتِقيمٍ 

ِصَراِط هللاَِّ الَِّذي َلُه َمـا ِفـي} 52{ال
ــى  ــي اْألَْرِض َأَال ِإَل ــا ِف هللاَِّالسَّــَماَواتِ َوَم

                }53{َتِصيُر األُموُر

 2طق1طق

   الزخرف             
ِإنَّـا} 2{الاْلُمبِـينِ َواْلِكَتاِب } 1{حم .754

ـــْم ـــًا لََّعلَُّك ـــًا َعَرِبّي ـــاُه ُقْرآن َجَعْلَن
        }3{َتْعِقُلوَن

 2طق1طق

َق السََّماَواِت( .755 ََأْلَتُهم مَّْن َخَل ِئن س َوَل
ُقـــوُلنَّ َخَلَقُهـــنَّ اْلَعِزيـــُزَواْألَْرضَ َليَ 

  الَِّذي َجَعَل َلُكُم} 9{الاْلَعِليُم

 

ُُبًال .756 ا س ْم ِفيَه َل َلُك دًا َوَجَع اْألَْرضَ َمْه
                   }10{لََّعلَُّكْم َتْهَتُدوَن

 2طق1طق

َل( .757 ا َوَجَع َق اْألَْزَواَج ُآلََّه َوالَِّذي َخَل
ـــَن اْلُفْلـــكِ َواألَْ  ـــاِم َمـــاَلُكـــم مِّ ْنَع

ِلَتسَْتُووا َعَلى ُظُهـوِرِه ُثـمَّ} 12{الَتْرَآبُونَ 
ِه ْم ِإَذا اسَْتَوْيُتْم َعَلْي َة َربُِّك ْذُآُروا ِنْعَم َت
َذا ا َه َخََّر َلَن ُْبحاَن الَِّذي س وا س َوَتُقوُل

َوِإنَّـا ِإَلـى} 13{الُمْقـِرِنينَ  َوَما ُآنَّا َلهُ 
  }14{َربَِّنا َلُمنَقِلُبوَن

 2قط1طق

ي .758 كَ ِف ن َقْبِل َْلَنا ِم ا َأْرس َذِلكَ َم َوَآ
اَل  ٍة مِّن نَِّذيٍر ِإالَّ َق اَقْرَي ِإنَّا الُمْتَرُفوَه

ى ى ُأمٍَّة َوِإنَّا َعَل ا َعَل َوجَْدَنا آَباءَن
    }23{آَثاِرِهم مُّْقَتُدوَن

 1طق

ِه( .759 يِه َوَقْوِم َراِهيُم ِألَِب اَل ِإْب َوِإْذ َق
ِإالَّ الَّـِذي }26{الَتْعبُُدونَ  اِإنَِّني َبَراء مِّمَّ 

      }27{ َفَطَرِني َفِإنَُّه سََيْهِديِن

 2طق1طق
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َوَلْوَال َأن َيُكوَن النَّاسُ ُأمًَّة َواحَِدًة( .760
وِتِهْم الرَّْحَمنِ ِلُبُي ُر ِب ن َيْكُف ا ِلَم َلَجَعْلَن
سُــُقفًا مِّــن َفضَّــٍة َوَمَعــاِرَج َعَلْيَهــا

وِتِهْم َأْبَوابًا َوسُـُررًاَوِلُبيُ } 33{الَيظَْهُرونَ 
َوُزْخُرفـًا َوِإن ُآـلُّ} 34{الَيتَِّكـُؤونَ َعَلْيَها 

َذِلكَ َلمَّا َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا َواْآلخَِرُة
                }35{ِعنَد َربِّكَ ِلْلُمتَِّقيَن

 2طق1طق

ِمــْنُهم َفِإمَّــا َنــْذَهَبنَّ ِبــكَ َفِإنَّــا( .761
ُنِرَينََّك الَّـِذي َوَعـْدَناُهْموأَ }41{النَتِقُمونَ مُّ 

   }42{َعَلْيِهم مُّْقَتِدُروَن َفِإنَّا

 2طق1طق

ــِذي( .762 ــَذا الَّ ــْن َه ــٌر مِّ ــا َخْي َأْم َأَن
           }52{َوَال َيَكاُد ُيِبيُن الَمِهيٌنوهُ 

 2طق

آَســُفوَنا انَتَقْمَنــا ِمــْنُهْمَفَلمَّــا ( .763
ــاُهْم  ــينَ َفَأْغَرْقَن ــاُهْم} 55{الَأجَْمِع َفَجَعْلَن

   }56{سََلفًا َوَمَثالً ِلْآلخِِريَن

 2طق

َوَلِئن سََأْلَتُهم مَّْن َخَلَقُهْم َلَيُقوُلنَّ هللاَُّ .764
ــَأنَّى ــاَربِّ ِإنَّ} 87{الُيْؤَفُكــونَ  َف ــِه َي َوِقيِل

َفاْصَفْح َعْنُهْم} 88{ م ِمُنونَ ُيؤْ َهُؤَالء َقْوٌم الَّ 

            }89{َوُقْل سََالٌم َفسَْوَف َيْعَلُموَن

 2طق1طق

         الدخان        
 2طق                      }1{ال حم( .765
ـــابِ ( .766 ـــينِ  َواْلِكَت ـــا} 2{الاْلُمِب ِإنَّ

ٍة ِإنَّا ُآنَّا ٍة مَُّباَرَآ ي َلْيَل اُه ِف َأنَزْلَن
 }3{ُمنِذِريَن

 1طق

}4{الحَِكـيمٍ ِفيَها ُيْفـَرُق ُآـلُّ َأْمـٍر( .767
   }5{َأْمرًا مِّْن ِعنِدَنا ِإنَّا ُآنَّا ُمْرِسِلينَ 

 2طق1طق

السَِّميُعوِإنَُّه هُ  َرْحمًَة مِّن رَّبِّكَ ( .768
                         }6{الاْلَعِليُم

 1طق

َبيَْنُهَما َربِّ السََّماَواتِ َواْألَْرِض َوَما( .769
                }7{ِإن ُآنُتم مُّوِقِنينَ  م

 2طق1طق

ُدَخاٍن .770 ْأِتي السََّماء ِب ْوَم َت ْب َي َفاْرَتِق
مُِّبــينٍ 

َهــَذا َعــَذاٌب َيْغَشــى النَّــاسَ } 10{ال
   }11{َأِليٌم

 2طق1طق

لذِّْآَرى َوقَْد جَاءُهْم( .771 َأنَّى َلهُُم ا
مُّبِيٌنَرسُوٌل

                     }13{ال
 2طق1طق

مَّ َتَولَّْوا َعنُْه َوقَاُلوا ُمَعلٌَّم( .772 ُث

اْلَعَذاِب َقِلـيًالوِإنَّا َآاِشـفُ } 14{م مَّجُْنونٌ 

اْلَبْطشََة   َيْوَم َنْبِطشُ } 15{م عَاِئُدوَنِإنَُّكْم 

 

 1طق
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             }16{اْلُكْبَرى ِإنَّا ُمنَتِقُموَن
ْوَن-  .773 ْوَم ِفْرَع ْبَلُهْم َق ْد َفَتنَّا َق َوَلَق

              }17{الَآِريٌمَوَجاءُهْم َرسُوٌل
 2طق1طق

اَد هللاَِّ( .774 يَّ ِعَب ْمَأْن َأدُّوا ِإَل  ِإنِّي َلُك
َوَأْن الَّ َتْعُلـوا َعَلـى هللاَِّ} 18{الَأِمينٌ  َرسُولٌ 

        }19{ ِإنِّي آِتيُكم ِبسُْلَطانٍ مُِّبيٍن

 1طق

َفَأْســـِر ِبِعَبـــاِدي َلـــْيالً ِإنَُّكـــم( .775
مُّتَّبَُعونَ 

َبْحَر َرْهـوًا ِإنَُّهـْمَواْتُرْك الْ }23{ال
   }24{ُجنٌد مُّْغَرُقوَن

 2طق1طق

}25{الُعيُـونٍ َآْم َتَرُآوا ِمن َجنَّـاتٍ وَ ( .776
               }26{َوُزُروع َوَمَقام َآِريم

 طدع 2طق1طق

َوَنْعَمـٍة} 26{الَآـِريمٍ َوُزُروٍع َوَمَقاٍم ( .777
ـــا ـــَذِلَك}27{الَفـــاآِِهينَ  َآـــاُنوا ِفيَه َآ

          }28{ َها َقْومًا آَخِريَنَوَأْوَرْثَنا

 2طق1طق

دْ ( .778 ا َوَلَق َن َنجَّْيَن َْراِئيَل ِم ي ِإس َبِن
ِمن ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َآاَن}30{الاْلُمِهينِ  اْلَعَذابِ 
            }31{مَِّن اْلُمسِْرِفيَن َعاِليًا

 2طق1طق

ِإْن ِهَي ِإالَّ} 34{الَليَُقوُلونَ نَّ َهُؤَالء إِ ( .779
  }35{َمْوَتُتَنا اْألُوَلى َوَما َنْحُن ِبُمنشَِرينَ 

 طدع 2طق1طق

ْوُم .780 ٌر َأْم َق ْم َخْي ُتبَّعٍ  َأُه
َوالَِّذيَن ِمن ال

ـــاُنوا ـــْم َآ ـــاُهْم ِإنَُّه ـــْبِلِهْم َأْهَلْكَن َق
       }37{ُمْجِرِميَن

 2طق1طق

اْلَفْصـــِل ِميَقـــاُتُهْمِإنَّ َيـــْوَم ( .781
َيْوَم َال ُيْغِني َمْوًلى َعن مَّْوًلى}40{الَأجَْمِعينَ 

َمـن رَّحِـَم ِإالَّ }41{ الُينصَُرونَ  شَْيئًا َوَال ُهمْ 
          }42{الرَّحِيُم اْلَعِزيُزوهللاَُّ ِإنَُّه ُه

 2طق1طق

ــَجَرةَ ( .782 ــومِ  ِإنَّ َش ــاُم }43{الالزَّقُّ َطَع
ـــ ـــي}44{ يمِ اْألَِث ـــي ِف ـــِل َيْغِل َآاْلُمْه
    }46{َآَغْليِ اْلَحِميِم }45{الاْلبُطُوِن

 

 طدع2طق1طق

ــــُز الُذقْ  ( .783 ــــَت اْلَعِزي ــــكَ َأن ِإنَّ
                        }49{اْلَكِريُم

 1طق

}51{الَأِمـينٍ  تَِّقيَن ِفي َمَقامٍ ِإنَّ اْلمُ ( .784
                  }52{ِفي َجنَّاتٍ َوُعُيوٍن

 2طق1طق

َيـــْدُعوَن ِفيَهـــا ِبُكـــلِّ َفاِآَهـــةٍ ( .785
َال َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمـْوَت ِإالَّ} 55{الآِمِنينَ 

َذاَب  اُهْم َع ى َوَوَق َة اْألُوَل ِيمِ اْلَمْوَت الاْلجَح

ــكَ } 56{ ــن رَّبِّ ــالً مِّ ــكَ هُ  َفْض ــْوُزوَذِل اْلَف
     }57{اْلَعِظيُم

 2طق1طق

   الجاثية                
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ا َيبُثُّ مِن َدابٍَّة .786 ي َخْلِقكُْم َوَم َوِف
َواْخِتَالِف اللَّْيـِل} 4{الُيوِقُنونَ  آَياٌت لَِّقْومٍ 

ن َن السََّماِء ِم نَزَل هللاَُّ ِم ا َأ اِر َوَم َوالنََّه
ــِه األَْ  ــا ِب ــارِّْزٍق َفَأْحَي ــَد َمْوِتَه ْرضَ َبْع

  }5{َوَتْصِريفِ الرَِّياح آَياٌت لَِّقْوم َيْعِقُلونَ 

 2طق1طق

َيسْـَمُع} 7{الَأِثـيمٍ  َوْيٌل لُِّكلِّ َأفَّـاٍك( .787
َْتْكِبرًا رُّ ُمس مَّ ُيِص ِه ُث ى َعَلْي اتِ هللاَِّ ُتْتَل آَي

 }8{يم َآَأن لَّْم َيسَْمْعَها َفَبشِّْرُه ِبَعَذابٍ َألِ 

 2طق1طق

َوآَتْيَناُهم َبيَِّناتٍ مَِّن اْألَْمِر َفَما ( .788
 الاْلِعْلمُ اْخَتَلُفوا ِإالَّ ِمن َبْعِد َما َجاءُهْم 

َبْغيًا َبْيَنُهْم ِإنَّ َربَّكَ َيْقِضي َبْيَنُهْم َيْوَم 
 اْلِقَياَمِة ِفيَما َآاُنوا ِفيِه َيخَْتِلُفونَ 

}17{                              

 1طق

ًأْم َحِسَب الَِّذيَن اْجَتَرُحوا السَّيَِّئاِت( .789
ــوا ــوا َوَعِمُل ــِذيَن آَمُن ــْم َآالَّ ّأن نَّْجَعَلُه

الصَّاِلحَاتِ 
اُتُهْم سَاء ال اُهم َوَمَم سََواء مَّْحَي
                      }21{َما َيْحُكُموَن

 1طق

َوِإَذا ِقيَل ِإنَّ َوْعَد هللاَِّ َحقٌّ َوالسَّاَعُة( .790
ــا ــْدِري َم ــا َن ــُتم مَّ ــا ُقْل ــَب ِفيَه َال َرْي

ا َنحُْن ال◌ُ السَّاَعة ِإن نَّظُنُّ ِإالَّ َظنًّا َوَم
                     } 32{ِبُمسَْتْيِقِنيَن

 1طق

قٌّ َوالسَّاَعُة َالِإنَّ َوعَْد هللاَِّ حَ (..... .791
ــبَ  ــا َرْي ــا الِفيَه ــْدِري َم ــا َن ــُتم مَّ ُقْل

    }32{......السَّاَعُة

 2طق

   األحقاف           
َوِإَذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُتَنا َبيَِّناٍت( .792

قِّ َلمَّا ُروا ِلْلَح اَل الَِّذيَن َآَف َاءُهمْ  َق الج

   }7{ َهَذا ِسْحٌر مُِّبيٌن

 2طق1طق

َنا اإلِْنسَاَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحسَانًاَوَوصَّيْ ( .793
ُه هًا َوَحْمُل َعْتُه ُآْر هًا َوَوَض ُه ُأمُُّه ُآْر َحَمَلْت
َْهرًا َحتَّى ِإَذا َبلََغ وَن ش َوِفصَاُلُه َثَالُث

ــيَن  ــَغ َأْرَبِع ــدَُّه َوَبَل ــَنةً َأُش ــاَل َربِّ الَس َق
تَ  ي َأْنَعْم كَ الَِّت ُْكَر ِنْعَمَت ي َأْن َأش َأْوِزْعِن

  }15{..َعَليَّ

 1طق

ـــَتْقِبَل( .794 َفَلمَّـــا َرَأْوُه َعاِرضـــًا مُّْس
ْل ا َب اِرضٌ مُّْمِطُرَن َذا َع اُلوا َه ِتِهْم َق َأْوِدَي

اوهُ  يٌح ِفيَه ِه ِر َْتْعَجْلُتم ِب ا اس َذابٌ  َم َع
ُتَدمُِّر ُآلَّ شَـيٍْء ِبـَأْمِر َربَِّهـا} 24{الَأِليمٌ 

ــ ــَرى ِإالَّ َمَس ــَبُحوا َال ُي ــَذِلَكَفَأْص اِآُنُهْم َآ
          } 25{ َنْجِزي اْلَقْوَم اْلُمْجِرِميَن

 2طق1طق

ـــَتْقِبَل( .795  1طقَفَلمَّـــا َرَأْوُه َعاِرضـــًا مُّْس
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ـــِتِهْم ـــاِرٌض الأْوِدَي ـــَذا َع ـــاُلوا َه َق
   }24{..........مُّْمِطُرَنا

ْد َمكَّنَّ ( .796 ا ِإن مَّكَّنَّاُآْمَوَلَق اُهْم ِفيَم
ــارًا ــْمعًا َوَأْبَص ــْم َس ــا َلُه ــِه َوَجَعْلَن ِفي
َْمُعُهْم َوَال َوَأْفئَِدًة َفمَا َأْغنَى عَْنُهْم س
ــْيٍء ِإْذ ــن َش ــَدُتُهم مِّ ــاُرُهْم َوَال َأْفِئ َأْبَص

َُدونَ َآاُنوا  اَق ِبِهم مَّا الَيجْح ِبآَياتِ هللاَِّ َوَح
             }26{َتْهِزُئونَآاُنوا ِبِه َيْس

 2طق

َصَبَر ُأْوُلوا اْلَعْزِم ِمَن َفاْصِبْر َآَما( .797
ْوَم َْتْعجِل لَّهُْم آََأنَُّهْم َي ُِل َوَال َتس الرُّس

َرْوَن  اَي ْم َيْلَبُثوا ِإالَّ سَاَعًة الُيوعَُدونَ  َم َل
ْوُم كُ ِإالَّ اْلَق ْل ُيْهَل َالٌغ َفَه اٍر َب مِّن نََّه

                }35{اْلَفاِسُقوَن

 2طق

  محمد                
وا الصَّاِلَحاِت .798 وا َوَعِمُل َوالَِّذيَن آَمُن

ى ُمَحمٍَّد َوهُ  زَِّل َعَل ا ُن وا ِبَم قُّوَوآَمُن اْلَح
ن مْ  ِم رَّبِِّه

َلَح ال َيَِّئاِتِهْم َوَأْص ْنُهْم س َآفََّر َع
                          }2{َباَلُهْم

طدع 2طق1طق

يُتُم الَِّذيَن آَ  .799 ِإذا َلِق ْرَبَف ُروا َفَض َف
ُدُّوا الرِّقَابِ َحتَّى ِإَذا َأْثخَنُتمُوُهْم َفش
اْلَوَثاَق َفِإمَّا َمّنًا َبْعُد َوِإمَّا ِفَداء َحتَّى

َيشَـاُءوَولَ  ΅ َذِلكَ  ΅ َأْوَزاَرَها َتَضَع اْلَحْربُ 
ْنُهْم َوَلِكن لَِّيْبلُ  َر ِم َبْعٍضوهللاَُّ َالنَتَص َبْعَضُكم ِب

لََّوالَِّذيَن قُ  ن ُيِض َِبيِل هللاَِّ َفَل ي س وا ِف ِتُل
                        }4{َأْعَماَلُهْم

 طدت

َحتَّى ِإَذا َأْثخَنُتُموُهْم َفشُدُّوا (... .800
..َفِإمَّا َمّنًا َبْعُد َوِإمَّا ِفَداء الاْلَوَثاقَ 

}4{     

طدت  1طق

ــرَ وَولَ (... .801 ــاُء هللاَُّ َالنَتَص ــْنُهمْ  َيَش الِم

       }4{....َبْعَضُكم ِبَبْعٍضوَوَلِكن لَِّيْبُل
 1طق

ْت( .802 ْوَال ُنزَِّل وا َل وُل الَِّذيَن آَمُن َوَيُق
َر ٌة َوُذِآ ُوَرٌة مُّْحَكَم ْت س ِإَذا ُأنِزَل ُوَرٌة َف س

وِبِهم الاْلِقَتالُ  ِفيَها َت الَِّذيَن ِفي ُقُل َرَأْي
يِّ  َر اْلَمْغِش كَ َنَظ ُروَن ِإَلْي ِه مََّرضٌ َينُظ َعَلْي

   }20{ِمَن اْلَمْوتِ َفَأْوَلى َلُهْم

طدت 2طق1طق

طدع 

اِرِهم( .803 ى َأْدَب دُّوا َعَل ِإنَّ الَِّذيَن اْرَت
ُم  ِد َما َتَبيََّن َلُه الشَّْيَطاُن الاْلُهَدىمِّن َبْع

    }25{سَوََّل َلُهْم َوَأْمَلى َلُهْم

طدع 2طق1طق

ْلُمَجاِهِديَنَوَلَنْبُلَونَُّكْم َحتَّى َنْعَلَم ا( .804
الصَّاِبِريَنَوِمنُكْم

   }31{َأْخَباَرُآمْ وَوَنْبُل ال
 1طق

 2طق1طقِإنَّ الَِّذيَن َآَفُروا َوَصدُّوا َعن سَِبيِل( .805
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يََّن ا َتَب ِد َم ن َبْع ُوَل ِم َاقُّوا الرَّس هللاَِّ َوش
ُم  َدىَلُه َلن َيُضرُّوا هللاََّ شَْيئًا َوسَُيْحِبُط الالُه

                        }32{ْمَأْعَماَلُه
نُتُم اْلُفقََراء َوِإن َتَتَولَّْوا(.. .806 َوَأ

مًا  َْتْبِدْل َقْو َْرُآمْ َيس وا الَغي مَّ َال َيُكوُن ُث
        }38{َأْمَثاَلُكْم

 2طق1طق

           الفتح               
ِإنَّـــا َفَتْحَنـــا َلـــكَ َفْتحـــًا(- 804 .807

ِلَيْغِفَر َلَك هللاَُّ َمـا َتَقـدََّم ِمـن} 1{اليناً مُّبِ 
ِتمَّ ِنْعَمتَُه َعَليَْك َأخََّر َوُي ا َت َذنبِكَ َوَم

َوَينُصـَرَك}2{ال◌ً مُّسْـَتِقيما َوَيْهِدَيَك ِصـَراطاً 
ـــِذي َأنـــَزَلوهُ }3{هللاَُّ َنْصـــرًا َعِزيـــزاً  الَّ

ْزَداُدوا ْؤِمِنيَن ِلَي السَِّكيَنَة ِفي ُقُلوبِ اْلُم
ـــوُد ـــاِنِهْم َوهللاَِِّ ُجُن ـــَع ِإيَم ِإيَمانـــًا مَّ
ـــًا ـــاَن هللاَُّ َعِليم السَّـــَماَواتِ َواْألَْرِض َوَآ

اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِلُيْدخَِل }4{الحَِكيماً 
ِديَن اُر َخاِل ا اْألَْنَه ن َتْحِتَه ِري ِم َجنَّاتٍ َتْج

َيَِّئاِتِهْم َوآَ  ْنُهْم س ا َوُيَكفَِّر َع َكِفيَه اَن َذِل
ـــدَ  ـــْوزًا  ِعن ـــاً هللاَِّ َف ـــذَِّب}5{العَِظيم َوُيَع

ــِرِآيَن ــاتِ َواْلُمْش ــاِفِقيَن َواْلُمَناِفَق اْلُمَن
ـــنَّ ـــاهللاَِّ َظ ـــانِّيَن ِب ـــِرَآاتِ الظَّ َواْلُمْش

  }6{...السَّْوِء

 

 

 

 2طق1طق

ِإنَّــا َأْرَســْلَناَك َشــاِهدًا َوُمَبشِّــراً ( .808
ــِذيراً وَ  ــوِلِه} 8{الَن ــاهللاَِّ َوَرُس ــوا ِب ِلُتْؤِمُن

ــَرًة ــبُِّحوُه ُبْك ــَوقُِّروُه َوُتَس ــزُِّروُه َوُت َوُتَع
                         }9{ َوَأِصيًال

 1طق

َلَقــْد َرِضــَي هللاَُّ َعــنِ اْلُمــْؤِمِنيَن ِإْذ( .809
كَ  ي ُيَباِيُعوَن ا ِف َم َم َت الشََّجَرِة َفَعِل َتْح

ـِكيَنَة َعَلــْيِهْم ُقُلــوِبِهْم َفــَأنَزَل السـَّ
ــاَبُهْم َفْتحــاً  ــاِنَم} 18{الَقِريبــاً  َوَأَث َوَمَغ

َآِثيَرًة َيْأُخُذوَنَها َوَآاَن هللاَُّ َعِزيزًا َحِكيماً 
َوَعَدُآُم هللاَُّ َمَغاِنَم َآِثيَرًة َتْأُخـُذوَنَها }19{

نُكْمَفَعجَّ  ِديَ النَّاسِ َع فَّ َأْي ِذِه َوَآ ْم َه َل َلُك
ِدَيُكْم ِصَراطاً  ْؤِمِنيَن َوَيْه ًة لِّْلُم َوِلَتُكوَن آَي

مُّسَْتِقيماً 
َوُأْخَرى َلْم َتْقِدُروا َعَلْيَها} 20{ال

َْيٍء لِّ ش ى ُآ اَن هللاَُّ َعَل ا َوَآ اَط هللاَُّ ِبَه ْد َأَح َق
  }21{َقِديراً 

 2طق1طق

ِباْلَحقِّ َصَدَق هللاَُّ َرسُوَلُه الرُّْؤَيا َلَقدْ ( .810
ــجِدَ  ــْدُخُلنَّ اْلَمْس ــاء َلَت ــَراَم ِإن َش هللاَُّ اْلَح

َُكمْ  الآِمنِينَ  ُمَقصِِّرينَ وَ  ُمَحلِّقِيَن ُرُؤوس
الَ ال

ن َل ِم وا َفَجَع ْم َتْعَلُم ا َل َم َم َاُفوَن َفَعِل َتخ

 2طق1طق
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    } 27{ُدونِ َذِلكَ َفْتحًا َقِريبًا
مَُّحمٌَّد رَّسُوُل هللاَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاء( .811

َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَحَماء َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُرآَّعًا
ــَوانًا ــَن هللاَِّ َوِرْض ــوَن َفْضــالً مِّ ُســجَّدًا َيْبَتُغ
ِر السُُّجوِد وِهِهم مِّْن َأَث ي ُوُج يَماُهْم ِف ِس

َوَمـَثُلُهْم ِفـي ΅التَّـْوَراةِ َذِلَك َمَثُلُهْم ِفي 
ــلِ  ــآَزَرُه ΅اإلِْنجِي ــْطَأُه َف ــَرَج َش ــَزْرٍع َأْخ َآ

ــُب ــوِقِه ُيْعِج ــَتَوى َعَلــى ُس ــَتْغَلَظ َفاْس َفاْس
لزُّرَّاَع ِلَيغِيَظ ِبهِمُ  اْلُكفَّاَر        ا

َد هللاَُّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوَع
   }29{ماً ِمْنُهم مَّْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظي

 1طق

   الحجرات                 
ـــوَل هللاَِّ .812 ـــيُكْم َرُس ـــوا َأنَّ ِف َواْعَلُم

تُّْمولَ  ِر َلَعِن يٍر مَِّن اْألَْم ي َآِث ُيِطيُعُكْم ِف
ي ُه ِف اَن َوَزيََّن ْيُكُم اإلِْيَم نَّ هللاََّ َحبََّب ِإَل َوَلِك
ُو َر َواْلُفس ْيُكُم اْلُكْف رََّه ِإَل وِبُكْم َوَآ َقُقُل

الرَّاِشُدونَ َواْلِعْصَياَن ُأْوَلِئَك ُهُم 
َفْضًال} 7{ال

        }8{مَِّن هللاَِّ َوِنْعَمًة َوهللاَُّ َعِليٌم َحِكيمٌ 
                                     

 2طق1طق

 
 سورة  ق             

ا( .813 َدْدَناَها َوَأْلَقْينَا ِفيَه َواْألَْرضَ َم
ــ ا ِفيَهــا ِمــن ُآــلِّ َزْوٍجَرَواِســيَ َوَأنَبْتَن

ــيجٍ  ــٍد}7{الَبِه ــلِّ َعْب ــَرى ِلُك ــَرًة َوِذْآ َتْبِص
ــبٍ  ــاًء}8{مُِّني ــَن السَّــَماِء َم ــا ِم َوَنزَّْلَن

ــبَّ ــاتٍ َوَح ــِه َجنَّ ــا ِب ــًا َفَأنَبْتَن مَُّباَرآ
ْلـٌعطَ َوالنَّخَْل َباِسَقاٍت لََّهـا }9{ال◌ِ اْلحَِصيد
ْحَيْيَنـا ِبـِهَوأَ  اللِّْلِعبَادِ  ِرْزقاً } 10{النَِّضيدٌ 

َآـذََّبْت} 11{َبْلَدًة مَّْيتـًا َآـَذِلَك اْلخُـُروجُ 
ــرَّسِّ ــَحاُب ال ــوحٍ َوَأْص ــْوُم ُن ــْبَلُهْم َق َق

ــَوانُ } 12{الَثُمــودُ ◌َ و ــْوُن َوِإْخ ــاٌد َوِفْرَع َوَع
َوَأْصَحاُب اْألَْيَكِة َوَقْوُم ُتبٍَّع ُآـلٌّ} 13{الُلوطٍ 

  }14{َآذََّب الرُّسَُل َفَحقَّ َوِعيِد

 

 

 

 

             

  2طق1طق

ــاٍر( .814 ــلَّ َآفَّ ــنََّم ُآ ــي َجَه ــا ِف َأْلِقَي
مُِّريبٍ  مَّنَّاٍع لِّْلخَْيِر ُمْعَتدٍ } 24{العَِنيدٍ 

}25{ال
الَِّذي َجَعَل َمَع هللاَِّ ِإَلهًا آَخَر َفَأْلِقَياُه ِفي

                 }26{اْلَعَذابِ الشَِّديِد

 2قط1طق

ن( .815 اِد ِم اِد اْلُمَن ْوَم ُيَن َْتِمْع َي َواس
َيْوَم َيسْـَمُعوَن الصَّـْيَحَة} 41{الَقِريبٍ  مََّكانٍ 

ِإنَّـا َنْحـُن}42{ ِباْلَحقِّ َذِلكَ َيْوُم اْلخُُروجِ 
َيـْوَم} 43{الاْلَمِصيُرُنْحيِي َوُنِميُت َوِإَلْيَنا

 2طق1طق
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ــ ــْنُهْم ِســَراعًا َذِلــكَ َحْش ٌرَتَشــقَُّق اْألَْرضُ َع
                    }44{ َعَلْيَنا َيِسيٌر

      الذاريات                   
ــذَّاِرَياتِ ( .816 ــاِمَالتِ }1{الَذْرواً  َوال َفاْلَح

ـــــــــرا ـــــــــاتِ }2{ال◌ً ِوْق َفاْلَجاِرَي
ِإنََّمــا}4{الَأْمــراً َفاْلُمَقسِّــَماتِ }3{ال◌ً ُيسْــرا

ـــدِّيَن}5{ الَصـــاِدقٌ لَ ُتوَعـــُدوَن  َوِإنَّ ال
ِإنَُّكـْم}7{الاْلحُبُكِ  َوالسََّماء َذاتِ }6{َلَواِقعٌ 

مُّخَْتِلـفٍ َلِفي َقـْوٍل 
ُيْؤَفـُك َعْنـُه َمـْن}8{ ال

اْلخَرَّاُصونَ ُقِتَل } 9{ُأِفكَ 
الَِّذيَن ُهـْم} 10{ال

َيسَْأُلوَن َأيَّاَن َيْوُم} 11{السَاُهونَ ِفي َغْمَرٍة 
      }12{الدِّيِن

 2طق1طق

ــــاٍت( .817 ــــي َجنَّ ــــيَن ِف ِإنَّ اْلُمتَِّق
آَتاُهْم َربُُّهْم ِإنَُّهْم آخِِذيَن َما}15{الُعيُونٍ وَ 

    }16{ َقْبَل َذِلكَ ُمْحِسِنيَن َآاُنوا

 2طق1طق

}20{اللِّْلُمـوِقِنينَ َوِفي اْألَْرِض آَيـاٌت( .818
          }21{َوِفي َأنُفِسُكْم َأَفَال ُتْبِصُروَن

 2طق1طق

َوَربِّ السََّماء وَ ( .819 ِإنَُّه َلحَقٌّ الاْألَْرضِ َف
             }23{مِّْثَل َما َأنَُّكْم َتنِطُقوَن

 2طق1طق

َهــْل َأَتــاكَ َحــِديُث َضــْيفِ ِإْبــَراِهيَم .820

ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيِه َفَقـاُلوا}24{م اْلُمكَْرِمينَ 

       }25{ َقْوٌم مُّنَكُروَنسََالمًا َقاَل سََالٌم

 2طق 1طق

َفــَراَغ ِإَلــى َأْهِلــِه َفَجــاء ِبِعْجــٍل( .821
ــِمينٍ  ــاَل َأَال} 26{الَس ــْيِهْم َق ــُه ِإَل َفَقرََّب
      }27{َتْأُآُلوَن

 2طق1طق

ــاُلوا ( .822 ــَذِلكَ َق ــُه الَآ ــكِ ِإنَّ ــاَل َربُّ َق
َقاَل َفَمـا َخْطـُبُكْم}30{َحِكيُم اْلَعِليمُ الْ وهُ 

ُأْرِسـْلَنا  ِإنَّا َقاُلوا}31{اْلُمْرسَُلونَ  َأيَُّها
مُّجْـِرِمينَ  ِإَلى َقـْومٍ 

ِلُنْرِسـَل َعَلـْيِهْم}32{ال
َربِّـَك ِعنـدَ  ُمسَـوََّمةً }33{الِطـينٍ حَِجاَرًة مِّن 
                       }34{ِلْلُمسِْرِفيَن

 2طق1طق

ا َفمَا( .823 َْتَطاُعوا مِن ِقيَاٍم َوَم اس
َوَقْوَم ُنوٍح مِّن َقْبـُل}45{الُمنَتِصِرينَ َآاُنوا 

         }46{ِإنَُّهْم َآاُنوا َقْومًا َفاِسِقيَن

 2طق1طق

       ورالط                      
مَّسْطُورٍ َوِآَتاٍب } 1{الالطُّورِ وَ ( .824

ِفي} 2{ال
ــورٍ َرقٍّ  مَّنُش

ــتِ } 3{ال ــورِ  َواْلَبْي }4{الاْلَمْعُم
َواْلَبْحــــرِ } 5{الاْلَمْرُفــــوعِ َوالسَّــــْقفِ 

 }7{الَلَواِقعٌ  ِإنَّ َعَذاَب َربَِّك} 6{ال◌ِ اْلَمسْجُور

 2طق1طق
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 1طق           }8{الَداِفعٍ َما َلُه ِمن (  .825
ــوُر السَّــَماءُ ( .826 ــْوَم َتُم ــْوراً  َي }9{الَم

َفَوْيـٌل َيْوَمِئـذٍ } 10{َوَتِسيُر اْلجَِباُل سَْيراً 
ــِذيَن ُهــْم ِفــي َخــْوٍض} 11{الِلْلُمَكــذِِّبينَ  الَّ

                         }12{َيْلَعُبوَن

 2طق1طق

}17{الَنِعيمٍ ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َجنَّاتٍ وَ ( .827
َفاِآِهيَن ِبَما آَتاُهْم َربُُّهْم َوَوَقاُهْم َربُُّهْم

ُآُلوا َواشَْرُبوا َهِنيئًا} 18{َعَذاَب اْلَجحِيمِ 
ُمتَِّكِئـيَن َعَلـى} 19{الَتْعَمُلـونَ  ِبَما ُآنُتمْ 

  }20{ينٍ سُُرٍر مَّْصُفوَفٍة َوَزوَّْجَناُهم ِبُحوٍر ِع

 2طق1طق

ا( .828 ي َأْهِلَن ُل ِف اُلوا ِإنَّا ُآنَّا َقْب َق
ــِفِقينَ  َفَمــنَّ هللاَُّ َعَلْيَنــا َوَوَقاَنــا} 26{الُمْش

    }27{َعَذاَب السَُّموم

 2طق

ْوَمُهُم الَِّذي( .829 وا َي َذْرُهْم َحتَّى ُيَالُق َف
َيـْوَم َال ُيْغِنـي َعـْنُهْم} 45{الُيْصَعُقونَ  ِفيهِ 

       }46{ شَْيئًا َوَال ُهْم ُينَصُروَنَآْيُدُهْم

 2طق1طق

ا( .830 ِم َربِّكَ َفِإنَّكَ ِبَأْعُيِنَن ِبْر ِلُحْك َواْص
َوِمـَن} 48{الَتُقـومُ  َوسَبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك حِـينَ 

  }49{ اللَّْيِل َفسَبِّْحُه َوِإْدَباَر النُُّجوم

 2طق1طق

                النجم          
 2طق1طق           }1{الَهَوىَوالنَّْجِم ِإَذا ( .831
َوَمـا} 2{الغََوىَما َضلَّ َصاحُِبُكْم َوَما ( .832

                 }3{َينِطُق َعنِ اْلَهَوى
 2طق

 1طق         }4{الُيوحَىِإالَّ َوْحيٌ وِإْن هُ ( .833
ــِديُد  .834 ــُه َش ــَوىَعلََّم ــرَّةٍ وذُ } 5{الاْلُق ِم

ُثـمَّ} 7{ِبـاْألُُفِق اْألَْعَلـىوَوهُ } 6{الَفاسَْتَوى
ــا  ــَدلَّىَدَن ــْيِن} 8{الَفَت ــاَب َقْوَس ــاَن َق َفَك

                         }9{َأْدَنىوأَ 

 2طق1طق

ِعنـَد}13{الُأخْـَرىَوَلَقْد َرآُه َنْزَلـًة ( .835
ـــْدَرةِ  ـــى ِس ـــَدَها}14{اْلُمْنَتَه ـــُة ِعن َجنَّ
الَيْغشَـى ِإْذ َيْغشَى السِّْدَرَة َما}15{اْلَمْأَوى

َلَقـْد}17{َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَمـا َطَغـى}16{
َأَفـَرَأْيُتُم}18{َرَأى ِمْن آَياتِ َربِِّه اْلُكْبَرى

َوَمَنـاَة الثَّاِلَثـَة} 19{الىَ◌اْلُعـزَّ و الالَّتَ 
                          }20{اْألُْخَرى

 2طق1طق

ا فِي( .836 ا فِي السََّماَواتِ َوَم َوهللاَِِّ َم
ِلَيْجِزَي الَِّذيَن َأسَاُؤوا ِبَما َعِمُلوا الاْألَْرضِ 

   }31{ ِ◌اْلُحسَْنى َوَيْجِزيَ الَِّذيَن َأْحسَُنوا

 2طق1طق
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َوَأْعَطـى} 33{الَتـَولَّى َأَفَرَأْيَت الَِّذي( .837
                     }34{َقِليالً َوَأْآَدى

 2طق1طق

َأْم َلْم ُيَنبَّْأ ِبَما ِفي ُصُحفِ ( .838
َأالَّ }37{الَوفَّى َوِإْبَراِهيَم الَِّذي}36{الُموسَى

َوَأن لَّْيسَ } 38{الُأخَْرىِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر تَ 
َوَأنَّ سَْعَيُه سَْوَف }39{السََعىِلإلِْنسَانِ ِإالَّ َما 

  الاْألَْوَفىُثمَّ ُيْجَزاُه اْلَجَزاء } 40{ُيَرى
َوَأنَُّه  }42{الاْلُمنَتَهى َوَأنَّ ِإَلى َربِّكَ }41{
 َأَماتَ وَوَأنَُّه هُ }43{الَأْبكَىَأْضَحكَ وَ وهُ 
َوَأنَُّه َخَلَق الزَّْوَجْينِ الذََّآَر }44{الَأْحيَاوَ 
 }46{ِمن نُّْطَفٍة ِإَذا ُتْمَنى}45{الاْألُنثَىوَ 

َوَأنَُّه }47{الاْألُخَْرىَوَأنَّ َعَلْيِه النَّشَْأَة 
َربُّ وَوَأنَُّه هُ  }48{الَأْقَنىَأْغَنى وَ وهُ 

َوَأنَُّه َأْهَلكَ َعادًا }49{الالشِّْعَرى
َوَقْوَم }51{الَأْبَقى َوَثُموَد َفَما}50{الاْألُوَلى

ُنوحٍ مِّن َقْبُل ِإنَُّهْم َآاُنوا ُهْم َأْظَلَم 
} 53{الَأْهَوىَواْلُمْؤَتِفَكَة } 52{َوَأْطَغى

                 }54{َفَغشَّاَها َما َغشَّى

 

 

 

 

 

  2طق1طق

}59{الَتْعجَبُـونَ َهَذا اْلَحـِديِث َأَفِمْن( .839
ـــَحُكوَن َوالَ  ـــونَ  َوَتْض ـــُتْم} 60{الَتبُْك َوَأن

 }61{سَاِمُدوَن

 2طق1طق

   القمر             
يِه( .840 ا ِف اء َم اءُهم مَِّن اْألَنَب ْد َج َوَلَق

ــرٌ  ــِن} 4{الُمْزَدَج ــا ُتْغ ــٌة َفَم ــٌة َباِلَغ حِْكَم
       }5{الالنُُّذُر

 2طق1طق

َيْوَم َيْدُع الدَّاِع ِإَلى م ْنُهمْ عَ َفَتَولَّ ( .841

                      }6{شَيٍْء نُُّكرٍ 

طدت  2طق 1طق

                طدع
َيْءٍ (..... .842 ى ش لدَّاِع ِإَل ْدُع ا ْوَم َي َي

عًا َأْبَصـاُرُهْم َيخُْرُجـوَن ِمـَن} 6{النُّكُرٍ  ُخشـَّ
مُّنَتِشرٌ اْألَْجَداِث َآَأنَُّهْم َجَراٌد 

ْهِطِعيَنمُّ } 7{ال
ْوٌم َذا َي اِفُروَن َه وُل اْلَك لدَّاِع َيُق ى ا ِإَل

             }8{َعِسرٌ 

 

 2طق1طق

ـــَواٍح( .843 ـــى َذاتِ َأْل ـــاُه َعَل َوَحَمْلَن
َتْجِري ِبَأْعُيِنَنـا َجـَزاء لَِّمـن} 13{الُدسُرٍ وَ 

   }14{َآاَن ُآِفَر

 2طق1طق

رًا( .844 حًا َصْرَص ْيِهْم ِري َْلَنا َعَل ِإنَّا َأْرس
مُّسْـَتِمرٍّ َيْوِم َنْحسٍ ِفي 

الالنَّـاسَ َتنـِزُع }19{ال

          }20{َآَأنَُّهْم َأْعَجاُز َنخٍْل مُّنَقِعٍر

 2طق1طق

ــداً ( .845 ــا َواِح ــرًا مِّنَّ ــاُلوا َأَبَش  1طقَفَق
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    }24{ِإنَّا ِإذًا لَِّفي َضَالٍل َوسُُعٍر النَّتَّبُِعُه
ِإنَّا َأْرسَْلَنا َعَلْيِهْم َحاِصبًا ِإالَّ آَل( .846

ِنْعَمــًة مِّــْن} 34{الِبَســحَرٍ  ُلــوٍط نَّجَّْيَنــاُهم
ـــَكرَ  ـــن َش ـــِزي َم ـــَذِلكَ َنْج ـــِدَنا َآ ِعن

}35{                

 2طق1طق

}47{مسُـُعرٍ وَ ِإنَّ اْلُمْجِرِميَن ِفي َضَالٍل ( .847
َْحبُ  ْوَم ُيس وِهِهْمَي ى ُوُج ي النَّاِر َعَل وَن ِف

      }48{ُذوُقوا َمسَّ سََقَر

 2طق1طق

}54{الَ◌َنَهرٍ وِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َجنَّاتٍ ( .848
    }55{ِفي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِليكٍ مُّْقَتِدٍر

 2طق1طق

   الرحمن                 
الرَّحَْمنُ  .849

َخَلـَق} 2{اْلُقـْرآنَ  َعلَّمَ } 1{ال
اإلِْنسَاَن

          }4{َعلََّمُه اْلَبَياَن} 3{ال
 2طق1طق

}7{الاْلِميَزانَ َوالسََّماء َرَفَعَها َوَوَضَع  .850
            }8{َأالَّ َتْطَغْوا ِفي اْلِميَزاِن

 2طق1طق

ِفيَهــا} 10{الِلْألََنــامِ َواْألَْرضَ َوَضــَعَها .851
        }11{النَّخُْل َذاُت اْألَْآَمامَفاِآَهٌة َو

 2طق1طق

ـــاٍل .852 ـــن َصْلَص ـــاَن ِم ـــَق اإلِْنَس َخَل
َوَخَلَق اْلَجانَّ ِمن مَّاِرٍج مِّن} 14{الَآاْلَفخَّارِ 

    }15{نَّارٍ 

 2طق1طق

}19{الَيْلَتِقَيـــانِ  َمـــَرَج اْلَبْحـــَرْينِ  .853
           }20{َبْيَنُهَما َبْرَزٌخ الَّ َيْبِغَياِن

 2طق1طق

ــا .854 ــذُِّب ِبَه ــي ُيَك ــنَُّم الَِّت ــِذِه َجَه َه

َيُطوُفـوَن َبْيَنَهـا َوَبـْيَن} 43{م اْلُمجِْرُمونَ 

     }44{َحِميم آٍن

 2طق1طق

ــا .855 ــَأيِّ آَالء َربُِّكَم ــذَِّبانِ َفِب }47{الُتَك
                    }48{َذَواَتا َأْفَناٍن

 2طق1طق

يِهنَّ قَ  .856 َراُت ِف ْم َيط الالطَّْرفِ اِص ثْ َل ُهنَِّم
              }56{ِإنسٌ َقْبَلُهْم َوَال َجانٌّ

 2طق1طق

}61{الُتَكــذَِّبانِ  َفِبــَأيِّ آَالء َربُِّكَمــا-  .857
               }62{َوِمن ُدوِنِهَما َجنََّتاِن

 2طق

ــا .858 ــَأيِّ آَالء َربُِّكَم ــذِّ َفِب }63{الَبانِ ُتَك
                       }64{ُمْدَهامََّتاِن

 2طق1طق

   الواقعة             
َلـــْيَس} 1{الاْلَواِقَعـــةُ  ِإَذا َوَقَعـــتِ  .859

رَّاِفَعـةٌ َخاِفَضـٌة } 2{ِلَوْقَعِتَها َآاِذَبةٌ 
}3{ال

ِت اْلجَِبـاُل} 4{الَرجّاً  ِإَذا ُرجَِّت اْألَْرضُ  َوُبسـَّ
ــًا ــ} 5{الَبّس ــاءَفَكاَن ــا ْت َهَب }6{ال◌ً مُّنبَّث

 2طق1طق



 
 

276

            }7{َوُآنُتْم َأْزَواجًا َثَالَثًة
ــَحاُب .860 ــةِ  َفَأْص ــَحاُب الاْلَميَْمَن ــا َأْص َم

ــةِ  ــَحابُ } 8{اْلَمْيَمَن ــَأَمةِ  َوَأْص ــا الاْلَمْش َم
   }9{َأْصَحاُب اْلَمشَْأَمِة

 1طق

اِبُقونَ َوالسَّاِبُقوَن  .861 السـَّ
ُأْوَلِئـَك}10{ال

ُثلَّـٌة}12{ِفي َجنَّاِت النَِّعيمِ }11{ونَ اْلُمَقرَّبُ 
اْألَوَِّلـــينَ مِّـــَن 

َوَقِليـــٌل مِّـــَن}13{ ال
ــــــِرينَ  ــــــُررٍ }14{اْآلِخ ــــــى ُس َعَل
مَّْوُضــــوَنةٍ 

ُمتَِّكِئــــيَن َعَلْيَهــــا}15{ال
                 }16{ُمَتَقاِبِليَن

 2طق1طق

مُّخَلَُّدونَ َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن  .862
 طدع   2طق1طق    }17{ال

ــَأْآَوابٍ َو .863 ــاِريقَ ِب ــن الَأَب ــْأسٍ مِّ َوَآ
                           }18{مَِّعيٍن

 2طق

ِبــَأْآَوابٍ َوَأَبــاِريَق َوَآــْأسٍ مِّــن .864
مَِّعيٍن
                          }18{ال

 2طق  1طق

ـــــــا .865 ـــــــدَُّعوَن َعْنَه َوَال َال ُيَص
َيَتخَيَُّرونَ  َوَفاِآَهٍة مِّمَّا}19{الُينِزُفوَن

 }20{ ال
 2طق1طق

 2طق       }21{الُهونَ َيشْتَ  َوَلْحِم َطْيٍر مِّمَّا .866
َآَأْمَثـاِل اللُّْؤُلـِؤ} 22{الِعـينٌ َوُحوٌر  .867

                                   }23{اْلَمْكُنوِن
طدع 2طق1طق

َال َيسْـــَمُعوَن ِفيَهـــا َلْغـــوًا َوَال .868
   }26{ِإالَّ ِقيالً سََالمًا سََالماً } 25{الَتْأِثيمًا

 2طق1طق

ــَحاُب .869 ــينِ  َوَأْص ــَحاُب الاْليَِم ــا َأْص َم
                        }27{اْلَيِميِن

 1طق

ـــْدٍر  .870 ـــي ِس ـــودٍ ِف مَّخُْض
ـــٍح}28{ال َوَطْل

ــودٍ  مَّنُض
ــُدودٍ  َوِظــلٍّ }29{ال مَّْم

َوَمــاء}30{ال
ــكُوبٍ  مَّْس
ــٍة } 31{ال ــَرةٍ َوَفاِآَه الَّ} 32{الَآِثي

َوُفـــُرٍش}33{ال◌ٍ َمْمُنوَعـــةَال َمْقُطوَعـــٍة وَ 
}35{الِإنشَـاء ُهنَّ  ِإنَّا َأنشَْأَنا}34{مَّْرُفوَعةٍ 

ُعُربـــاً  }36{ال◌ً َأْبكَـــاراَفَجَعْلَنـــاُهنَّ 
ُثلَّـٌة} 38{ألَِّْصـَحابِ اْلَيِمـينِ } 37{الَأْتَراباً 

اْألَوَِّليَن مِّنَ 
 } 40{َوُثلٌَّة مَِّن اْآلخِِرينَ } 39{ال

 2طق1طق

ــَحاُب .871 ــَمالِ  َوَأْص ــَحاُب الالشِّ ــا َأْص َم
                         }41{الشَِّماِل

 1طق

َوِظــلٍّ مِّــن} 42{الحَِمــيمٍ وَ ِفــي َســُموٍم  .872
      }44{ِريٍمالَّ َباِرٍد َوَال َآ} 43{الَيحُْموٍم

 2طق1طق

ا َوُآنَّا .873 َذا ِمْتَن وَن َأِئ اُنوا َيُقوُل َوَآ
ــــــا ــــــًا َأِئنَّ ــــــًا َوِعَظام ُتَراب

   }48{ آَباُؤَنا اْألَوَُّلونَ وأَ }47{الَلَمبُْعوُثوَن

 2طق1طق
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ـــــــــيَن .874 ـــــــــْل ِإنَّ اْألَوَِّل ُق
َلَمْجُموُعوَن ِإَلى ِميَقاِت َيْوٍم}49{الاْآلخِِرينَ وَ 

الضَّــالُّونَ  مَّ ِإنَُّكــْم َأيَُّهــاُثــ}50{مَّْعُلــومٍ 
          }51{ الاْلُمكَذُِّبوَن

طدع 2طق1طق

ــومٍ  َآلِآُلــوَن ِمــن َشــَجٍر مِّــن .875 }52{الَزقُّ
            }53{َفَماِلُؤوَن ِمْنَها اْلُبُطوَن

 2طق1طق

َنْحُن َقدَّْرَنا َبْيَنُكُم اْلَمْوَت َوَما َنْحنُ  .876
َعَلى َأن نَُّبدَِّل َأْمَثـاَلُكْم} 60{الوِقينَ بَِمسْبُ 

        }61{ َوُننِشَئُكْم ِفي َما َال َتْعَلُموَن

 طدع2طق1طق

ــا  .877 َبــْل َنْحــُن} 66{الَلُمْغَرُمــونَ ِإنَّ
                        }67{َمْحُروُموَن

 2طق1طق

}75{الالنُّجُـومِ  َفَال ُأْقِسـُم ِبَمَواِقـِع-  .878
       }76{العَِظيٌمَتْعَلُموَنوُه َلَقسٌَم لََّوِإنَّ 

طدع 2طق1طق

ِفـي ِآَتـابٍ } 77{الَآـِريمٌ  ِإنَُّه َلُقْرآنٌ  .879
مَّكُْنوٍن
  }79{الَّ َيَمسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونَ } 78{ال

 2طق1طق

مُّْدِهُنونَ َأَفبَِهَذا اْلَحِديِث َأنُتم .880
}81{ال

َفَلْوَال} 82{ْم ُتَكذُِّبونَ َوَتْجَعُلوَن ِرْزَقُكْم َأنَّكُ 
َوَأنُتْم حِيَنِئـٍذ} 83{الاْلحُْلُقومَ  ِإَذا َبَلَغتِ 

َوَنْحُن َأْقـَرُب ِإَلْيـِه ِمـنُكْم} 84{الَتنظُُرونَ 
  }85{َوَلِكن الَّ ُتْبِصُروَن

 2طق1طق

ـــــَر .881 ـــــُتْم َغْي ـــــْوَال ِإن ُآن َفَل
ـــِديِنينَ  ـــُتْم}86{الَم ـــا ِإن ُآن َتْرجُِعوَنَه

               }87{َصاِدِقيَن

طدع 2طق1طق

ــــــَن .882 ــــــاَن ِم ــــــا ِإن َآ َفَأمَّ
ــرَِّبينَ  اْلُمَق

ــُة}88{ال ــاٌن َوَجنَّ ــَرْوٌح َوَرْيَح َف
                }89{َنِعيم

طدع 1طق

ـــَحاِب .883 ـــَن َأْص ـــاَن ِم ـــا ِإن َآ َوَأمَّ
ــينِ  ــَحاِب} 90{الاْليَِم ــْن َأْص ــكَ ِم ــَالٌم لَّ َفَس
اْلُمَكذِِّبينَ  َوَأمَّا ِإن َآاَن ِمنَ } 91{اْلَيِمينِ 
الضَّالِّيَن

       }92{ال

طدع 2طق 1طق

ــْن  .884 ــُزٌل مِّ ــيمٍ َفُن ــِلَيُة} 93{الحَِم َوَتْص
                           }94{َجحِيم

 2طق 1طق

   الحديد                 
ْم َال ُتْؤِمُنوَن  َوَما .885 َوالرَّسُوُل الِباهللاَِّ َلُك

ــْدُعوُآْم ِلُتْؤِمُنــوا ِبــَربِّ  ــَذَي ــْد َأَخ ُكْم َوَق
   }8{ِميَثاَقُكْم ِإن ُآنُتم مُّْؤِمِنيَن

 طدع

َيْوَم َيُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت .886
ــن ــِبسْ ِم ِللَّــِذيَن آَمُنــوا انُظُروَنــا َنْقَت

وا َورَ  النُّوِرُآمْ  يَل اْرجُِع ْم َفاْلَتِمسُواِق اءُآ
     }13{...ُنورًا

 2طق
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ََع .887 وا َأن َتخْش ْأنِ ِللَِّذيَن آَمُن ْم َي َأَل
َن  َزَل ِم ِذْآِر هللاَِّ َوَما َن وُبُهْم ِل اْلحَقِّ ُقُل

َوَال ال
َيُكوُنوا َآالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمن َقْبُل

ُد َفَقسَْت ُقُلوُبُهْم وَ  َآِثيٌرَفَطاَل َعَلْيِهُم اْألََم
        }16{مِّْنُهْم َفاِسُقوَن

 2طق 1طق

سَاِبُقوا ِإَلى َمْغِفَرٍة مِّن رَّبُِّكْم َوَجنٍَّة .888
ــْرِض السَّــَماء وَ  ــَها َآَع ــدَّْت الاْألَْرضِ َعْرُض ُأِع

ُل هللاَِّ كَ َفْض ُِلِه َذِل اهللاَِّ َوُرس وا ِب ِللَِّذيَن آَمُن
ـــاُء َوهللاَُّ ذُ  ـــن َيَش ـــِه َم ـــِلاْلفَ وُيْؤِتي ْض

          }21{اْلَعِظيم

 2طق 1طق

اَتُكْم َوَال .889 ا َف ى َم َْوا َعَل ْيَال َتْأس ِلَك
ــلَّ ــاُآْم َوهللاَُّ َال ُيِحــبُّ ُآ َتْفَرُحــوا ِبَمــا آَت

ــالٍ  ــورٍ  ُمخَْت ــوَن} 23{الَفُخ ــِذيَن َيْبخَُل الَّ
َوَيْأُمُروَن النَّاسَ ِباْلُبخِْل َوَمن َيَتَولَّ َفِإنَّ

     }24{ِنيُّ اْلَحِميُداْلَغوهللاََّ هُ 

 2طق 1طق

وا هللاََّ .890 وا اتَُّق ا الَِّذيَن آَمُن ا َأيَُّه َي
ــن ــْينِ ِم ــْؤِتُكْم ِآْفَل ــوِلِه ُي َوآِمُنــوا ِبَرُس
ُوَن بِِه ورًا َتْمش رَّْحَمتِِه َوَيْجعَل لَّكُْم ُن

رَّحِيٌم َوَيْغِفْر َلُكْم َوهللاَُّ َغُفوٌر
        }28{ال

 2طق 1طق

ِلَئالَّ َيْعَلَم َأْهُل اْلِكَتابِ َأالَّ َيْقِدُروَن .891
ِد هللاَِّ الهللاَِّ  َعَلى شَْيٍء مِّن َفْضلِ  َل ِبَي َوَأنَّ اْلَفْض

ـــاُء َوهللاَُّ ذُ  ـــن َيَش ـــِه َم ـــِلوُيْؤِتي اْلَفْض
          }29{اْلَعِظيم

طدع 2طق

   المجادلة                 
َذا َجــاُؤوكَ َحيَّــْوكَ ِبَمــا َلــْمَوإِ (.. .892

هِ  ْوَال الهللاَُّ  ُيَحيِّكَ ِب ِهْم َل ي َأنُفِس وَن ِف َوَيُقوُل
ــُبُهْم َجَهــنَُّم ــوُل َحْس ُيَعــذُِّبَنا هللاَُّ ِبَمــا َنُق

            }8{َيْصَلْوَنَها َفِبْئسَ اْلَمِصيُر

 2طق 1طق

ا َأيَُّه .893 يَلَي وا ِإَذا ِق ا الَِّذيَن آَمُن
َُحوا َلكُْم َتَفسَُّحوا فِي اْلَمجَاِلسِ َفاْفس
َيْفسَــحِ هللاَُّ َلُكــْم َوِإَذا ِقيــَل انشُــُزوا

وا  ِع هللاَُّ الَِّذيَن آَمُن ُُزوا َيْرَف نكُمْ َفانش الِم

ا اتٍ َوهللاَُّ ِبَم َم َدَرَج وا اْلِعْل َوالَِّذيَن ُأوُت
   }11{ٌرَتْعَمُلوَن َخبِي

 2طق1طق

مًا .894 ى الَِّذيَن َتَولَّْوا َقْو َر ِإَل ْم َت َأَل
م مِّنُكْم َوالَ  ْيِهم مَّا ُه َب هللاَُّ َعَل ْنُهمْ  َغِض الِم

   }14{َوَيْحِلُفوَن َعَلى اْلَكِذبِ َوُهْم َيْعَلُمونَ 

 2طق 1طق

ْوِم .895 اهللاَِّ َواْلَي وَن ِب مًا ُيْؤِمُن ُِد َقْو َال َتج
ــَوادُّ  ــِر ُي ــادَّ هللاََّ اْآلِخ ــْن َح ــوَلهُ وَن َم الَوَرُس

َأْبَنـــاءُهْموَآـــاُنوا آَبـــاءُهْم أَ وَولَ 
َواَنُهْم َأوأَ  يوِإْخ َب ِف كَ َآَت يَرَتُهْم ُأْوَلِئ َعِش

 

 طدع
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ُه  ُروحٍ مِّْن اَن َوَأيََّدُهم ِب وِبِهُم اإلِْيَم ..ُقُل
}22{      

  الحشر                
ِل .896 ْن َأْه ُوِلِه ِم ى َرس اء هللاَُّ َعَل مَّا َأَف

ى ِذي اْلُقْرَب ُوِل َوِل َرى َفِللَِّه َوِللرَّس اْلُق
السَّبِيلِ َواْلَيَتاَمى َواْلَمسَاِآينِ َواْبنِ 

َآْي ال
ْيَن اْألَْغنِ  ًة َب وَن ُدوَل اَال َيُك نُكْم َوَم اء ِم َي

ُه اُآْم َعْن ا َنَه ُُذوُه َوَم ُوُل َفخ اُآُم الرَّس آَت
ـــانَتُهوا ـــِديدُ  َف ـــوا هللاََّ ِإنَّ هللاََّ َش َواتَُّق

ِلْلُفَقَراء اْلُمَهاجِِريَن الَِّذيَن} 7{الاْلِعَقابِ 
وَن َواِلِهْم َيْبَتُغ ياِرِهْم َوَأْم ن ِد وا ِم ُأْخِرُج

ِرْضَوانًا َوَينُصُروَن هللاََّ َوَرسُوَلُهَفْضالً مَِّن هللاَِّ وَ 
             }8{ ُأْوَلِئكَ ُهُم الصَّاِدُقوَن

 

 

 

 2طق 1طق

ــاَفُقوا .897 ــِذيَن َن ــى الَّ ــر ِإَل ــْم َت َأَل
َيُقوُلوَن إلِِْخَواِنِهُم الَِّذيَن َآَفُروا ِمْن َأْهِل

ُْرَجنَّ َمعَ  ِرْجُتْم َلَنخ ِئْن ُأْخ ابِ َل ْم َوَالاْلِكَت ُك
دًا  يُكْم َأَح يُع ِف داً ُنِط وِتْلُتْم الَأَب َوِإن ُق

 }11{ َلَننُصَرنَُّكْم َوهللاَُّ َيشَْهُد ِإنَُّهْم َلَكاِذُبونَ 

 

 

 1طق

ى ولَ  .898 ْرآَن َعَل َذا اْلُق ا َه َلٍ َأنَزْلَن الجَب

َْيِة هللاَِّ لََّرَأْيتَُه َخاشِعًا مَُّتصَدِّعًا مِّْن َخش
كَ  ْمَوِتْل اْألَْمثَاُل َنضِْرُبَها ِللنَّاسِ َلَعلَُّه

                       } 21{َيَتَفكَُّروَن

 طدع

  الممتحنة               
ُِذوا .899 وا َال َتتَّخ ا الَِّذيَن آَمُن ا َأيَُّه َي

ْيهِ  وَن ِإَل معَُدوِّي َوعَُدوَُّآْم َأْوِليَاء ُتْلُق
اءُآم مَِّن ا َج ُروا ِبَم ْد َآَف اْلَمَودَِّة َوَق ِب

ــوَل  ــوَن الرَُّس ــقِّ ُيخِْرُج ــاُآمْ وَ اْلَح ِإيَّ
َأن ال

  }1{....ُتْؤِمُنوا ِباهللاَِّ َربُِّكمْ 
         

 طدع

َأْوَالُدُآـمْ  ن َتنَفَعُكْم َأْرَحـاُمُكْم َوالَ ل .900
ِصـُل َبْيـَنُكْم َوهللاَُّ ِبَمـاَيفْ  اْلِقيَاَمـةِ  َيْومَ 

     }3{َتْعَمُلوَن َبِصيٌر

 

 1طق

َْوٌة  .901 يِهْم ُأس ْم ِف اَن َلُك ْد َآ ََنةٌ َلَق الحَس

اَن َيْرجُ  ن َآ نوِلَم َِر َوَم هللاََّ َواْليَْوَم اْآلخ
      }6{اْلَغِنيُّ اْلَحِميُدوَيَتَولَّ َفِإنَّ هللاََّ ُه

 طدع

َيــا َأيَُّهــا النَّبِــيُّ ِإَذا َجــاءَك .902
ِْرْآَن ى َأن الَّ ُيش كَ َعَل اُت ُيَباِيْعَن اْلُمْؤِمَن

ِْرْقنَ  َْيئًا َوَال َيس اهللاَِّ ش ي...ِب يَنكَ ِف َوَال َيْعِص
ُروفٍ  نَّ هللاََّ ِإنَّ هللاََّ الَمْع َْتْغِفْر َلُه اِيْعُهنَّ َواس َفَب

                     }12{َغُفوٌر رَّحِيٌم

 طدع
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  الصف             
ُتْؤِمُنوَن ِباهللاَِّ َوَرسُوِلِه َوُتَجاِهُدوَن ِفي .903

ٌر ْم َخْي ُكْم َذِلُك َأْمَواِلُكْم َوَأنُفِس َِبيِل هللاَِّ ِب س
َيْغِفْر َلُكـْم} 11{ الَتْعَلُمونَ لَُّكْم ِإن ُآنُتْم 

ُيْدخِْلُكْم َجنَّاتٍ َتْجِري ِمن َتْحِتَهاُذُنوَبُكْم وَ 
ْدنٍ  ي َجنَّاتِ َع ًة ِف َاِآَن َطيَِّب اُر َوَمس اْألَْنَه

َوُأْخَرى ُتحِبُّوَنَها}12{الاْلَعِظيمُ َذِلَك اْلَفْوُز 
ـــْتٌح َقِريـــٌب َوَبشِّـــرِ  ـــَن هللاَِّ َوَف ـــٌر مِّ َنْص

    }13{اْلُمْؤِمِنيَن

 2طق1طق

  ةالجمع                    
ُوًالوهُ  .904 الَِّذي َبعََث فِي اْألُمِّيِّيَن َرس

ــ ــْنُهْم َيْتُل ــَزآِّيِهْمومِّ ــِه َوُي َعَلْيِهْم آَياِت
َة َوِإن اَب َواْلحِْكَم ُم اْلِكَت اُنوا َوُيَعلُِّمُه َآ

مُّبِينٍ ِمن َقْبُل َلِفي َضَالٍل 
َوآَخِريَن ِمْنُهْم}2{ال
ْم َوهُ  وا ِبِه يمُ اْلَعِزيُز اوَلمَّا َيْلَحُق ْلَحِك

}3{    

 2طق1طق

   المنافقون                      
ِإَذا َجاءكَ اْلُمَناِفُقوَن َقاُلوا َنشَْهُد .905

َوهللاَُّ َيْعَلُم ِإنَّـَك َلَرسُـوُلُه م هللاَِّ  ِإنََّك َلَرسُولُ 

  } 1{َوهللاَُّ َيشَْهُد ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلَكاِذُبونَ 

 2طق1طق

ِل .906 اُآم مِّن َقْب ن مَّا َرَزْقَن وا ِم َوَأنِفُق
ْوَال وَل َربِّ َل ْوُت َفَيُق َدُآُم اْلَم ْأِتيَ َأَح َأن َي

َفَأصَّدََّق َوَأُآن مَِّن الَقِريبٍ  َأخَّْرَتِني ِإَلى َأَجلٍ 
                      }10{الصَّاِلحِيَن

 2طق1طق

   التغابن                         
اِعْفُه .907 َنًا ُيَض ضًا َحس وا هللاََّ َقْر ِإن ُتْقِرُض

}17{الحَِلـيمٌ َلُكْم َوَيْغِفْر َلُكـْم َوهللاَُّ شَـُكوٌر 
ـَهاَدِة اْلَعِزيــُز َعــاِلُم اْلَغْيــبِ َوالشـَّ

                        }18{اْلَحِكيُم

 2طق1طق

   الطالق                     
ْوِم (.. .908 اهللاَِّ َواْلَي ْؤِمُن ِب اَن ُي ن َآ َم

ـــُه ـــل لَّ ـــِق هللاََّ َيْجَع ـــن َيتَّ ـــِر َوَم اْآلِخ
َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث َال َيْحَتِسُب َوَمن}2{الَمخَْرجاً 

ــى هللاَِّ َفهُ  ــُبُه ِإنَّ وَيَتَوآَّــْل َعَل ــاِلُغ َحْس هللاََّ َب
     }3{َأْمِرِه َقْد َجَعَل هللاَُّ ِلُكلِّ شَيٍْء َقْدرًا

طدع 2طق 1طق

َوالالَِّئــي َيِئْســَن ِمــَن اْلَمِحــيِض ِمــن .909
الَأشُْهرٍ نِّسَاِئُكْم ِإنِ اْرَتْبُتْم َفِعدَُّتُهنَّ َثَالَثُة 

َن َوُأْوَالُت اْألَْحَماِل َأَجُلهُ  ْم َيحِْض نََّوالالَِّئي َل
ل لَُّه ن َيتَِّق هللاََّ َيْجَع نَّ َوَم ْعَن َحْمَلُه َأن َيَض

 2طق 1طق
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    }4{ِمْن َأْمِرِه ُيسْرًا
اتَُّقوا .910 َِديدًا َف َذابًا ش ْم َع دَّ هللاَُّ َلُه َأَع

وا ابِ الَِّذيَن آَمُن ي اْألَْلَب ا ُأْوِل ْد هللاََّ َي َق
ــْيُكْم  ــَزَل هللاَُّ ِإَل ــراً َأن ــ }10{ الِذْآ وًالرَُّس

ــ ــِرَجوَيْتُل ُيْخ ــاتٍ لِّ ــاتِ هللاَِّ ُمَبيَِّن َعَلْيُكْم آَي
وا الصَّاِلَحاتِ مَِن الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُل

      }11{...الظُُّلَماتِ ِإَلى النُّوِر

 

 2طق  1طق

هللاََّ َيــا ُأْوِلــيَفــاتَُّقوا  (...... .911
َقـْد َأنـَزَل هللاَُّ آَمُنـواالَّـِذيَن  اْألَْلبَابِ 

    }10{ِإَلْيُكْم ِذْآرًا

 

 1طق

ــْيٍء( .912 ــلِّ َش ــى ُآ ــوا َأنَّ هللاََّ َعَل ِلَتْعَلُم
ــِديرٌ  ــْيٍء الَق ــلِّ َش ــاَط ِبُك ــْد َأَح َوَأنَّ هللاََّ َق
                           }12{ِعْلماً 

 عطد2طق 1طق

   التحريم                         
َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوُبوا ِإَلى .913

َى َربُّكُْم َأن ُيَكفَِّر ًة نَّصُوحًا َعس هللاَِّ َتْوَب
َعنُكْم سَيَِّئاِتُكْم َوُيْدخَِلُكْم َجنَّاتٍ َتْجِري ِمن

ا  ارُ َتْحِتَه ِْزي هللاَُّ النَّ  الاْألَْنَه ْوَم َال ُيخ يََّي ِب
ْيَن َْعى َب وُرُهْم َيس ُه ُن وا َمَع َوالَِّذيَن آَمُن
ْم ِديِهْم َوِبَأْيَماِنِهْم َيُقوُلوَن َربََّنا َأْتِم َأْي
لِّ ى ُآ ا ِإنَّكَ َعَل ْر َلَن ا َواْغِف ا ُنوَرَن َلَن

                  }8{شَيٍْء َقِديٌر

 2طق 1طق

َيــْوَم َال ُيخْــِزي هللاَُّ النَِّبــيَّ (.... .914
وا وَ  هُ الَِّذيَن آَمُن ْيَن الَمَع َْعى َب وُرُهْم َيس ُن

     }8{......َأْيِديِهْم

 2طق

َرَأَة .915 وا ِاْم َثالً لِّلَِّذيَن آَمُن َرَب هللاَُّ َم َوَض

ِإْذ َقاَلْت َربِّ اْبِن ِلي ِعنَدَك َبْيتًا م ِفْرعَْونَ 
فِي اْلَجنَِّة َوَنجِّنِي مِن ِفْرعَْوَن َوَعَملِِه

َوَمْرَيَم} 11{الالظَّاِلِمينَ ي ِمَن اْلَقْوِم َوَنجِّنِ 
ــا ــَنْت َفْرَجَه ــي َأْحَص ــَراَن الَِّت ــَت ِعْم اْبَن
اِت دََّقْت ِبَكِلَم ا َوَص ن رُّوحَِن يِه ِم ا ِف َفَنَفخَْن

   }12{َربَِّها َوُآُتِبِه َوَآاَنْت ِمَن اْلَقاِنِتينَ 

 2طق 1طق

  الملك                  
ارَ  .916 كُ َوهُ َتَب ِدِه اْلُمْل َعَلىوكَ الَِّذي ِبَي

الَّـِذي َخَلـَق اْلَمـْوَت} 1{الَقـِديرٌ  ُآلِّ شَيْءٍ 
َُن َعمًَال َواْلَحيَاَة ِلَيْبلَُوُآْم َأيُّكُْم َأْحس

الَِّذي َخَلَق سَـْبَع} 2{الاْلَغُفورُ اْلَعِزيُز وَوهُ 
سََماَواتٍ ِطَباقًا مَّا َتَرى ِفي َخْلِق الرَّْحَمِن

ن اْرجِِع  ِم اُوتٍ َف رَ َتَف ن الاْلبََص َرى ِم ْل َت َه
                           }3{ُفُطوٍر

 2طق 1طق
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ــا .917 ــِمُعوا َلَه ــا َس ــوا ِفيَه ِإَذا ُأْلُق
َتَكـاُد َتَميَّـُز ِمـَن} 7{الَتُفورُ  شَِهيقًا َوِهيَ 

ا  ْيِظ ُآلََّم ََأَلُهْماْلَغ ْوٌج س ا َف َي ِفيَه ُأْلِق
          }8{َخَزَنُتَها َأَلْم َيْأِتُكْم َنِذيٌر

 1طق

َف .918 ي السََّماء َأن َيخِْس نُتم مَّن ِف َأَأِم
ــيَ  ــِإَذا ِه ــُم األَْرضَ َف ــورُ  ِبُك َأْم} 16{الَتُم
ي السََّما نُتم مَّن ِف ْيُكْمَأِم َل َعَل ء َأن ُيْرِس

        }17{َحاِصبًا َفسََتْعَلُموَن َآْيَف َنِذيِر

 2طق 1طق

ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َأْهَلَكِنيَ هللاَُّ َوَمن مَِّعَي .919
َفَمن ُيجِيُر اْلَكاِفِريَن ِمْن َعَذاٍب الَرحَِمَناوأَ 

   }28{ َأِليم

 2طق1طق

   القلم                          
َما َأنَت} 1{الَيسْطُُرونَ ن َواْلَقَلِم َوَما  .920

               }2{ِبِنْعَمِة َربِّكَ ِبَمْجُنوٍن
 2طق1طق

ــُر  .921 ــُرونَ وَ َفسَُتْبِص ــَأييُِّكُم} 5{الُيبِْص ِب
                        }6{اْلَمْفُتوُن

 2طق1طق

مَِّهـينٍ لَّ َحـالٍَّف َوَال ُتِطْع آُ  .922
َهمَّـاٍز}10{ال

َمنَّــاٍع لِّْلخَْيــِر ُمْعَتــدٍ }11{مَّشَّــاء ِبَنِمــيمٍ 
  }13{َزِنيٍم ُعُتلٍّ َبْعَد َذِلَك} 12{الَأِثيٍم

 2طق 1طق

ــاٍز مَّشَّــاء .923 ــيمٍ  َهمَّ ــاٍع} 11{البَِنِم َمنَّ
ُعُتـلٍّ َبْعـَد َذِلـكَ }12{َأِثـيمٍ  لِّْلخَْيِر ُمْعَتدٍ 

 }14{َآاَن َذا َماٍل َوَبِنينَ  َأن} 13{ الَزِنيٍم

 1طق

ا .924 ا َبَلْوَن اُهْم َآَم َحاَب ِإنَّا َبَلْوَن َأْص
ــــُموا ــــِرُمنََّها اْلَجنَّــــِة ِإْذ َأْقَس َلَيْص

   }18{َيسَْتْثُنوَن َوَال}17{الُمْصبِحِيَن

 2طق1طق

َآالصَِّريمِ َفَأْصَبَحْت .925
 2طق            }20{ال

َأِن اْغـُدوا} 21{الُمْصـبِحِينَ َفَتَناَدوا  .926
ــاِرِمينَ  ــُتْم َص ــْرِثُكْم ِإن ُآن ــى َح }22{َعَل

ــْم  ــانَطَلُقوا َوُه ــاَفُتونَ َف َأن الَّ} 23{الَيَتَخ
      }24{َيْدُخَلنََّها اْلَيْوَم َعَلْيُكم مِّسِْكيٌن

 طدع2طق 1طق

ـــا .927 ـــاُلوا ِإنَّ ـــا َق ـــا َرَأْوَه َفَلمَّ
     }27{َبْل َنْحُن َمْحُروُموَن} 26{الَلَضالُّوَن

 2طق1طق

 َأْآبَرُ َآَذِلَك اْلَعَذاُب َوَلَعَذاُب اْآلخَِرِة  .928

               }33{َآاُنوا َيْعَلُمونَ ولَ  م
 1طق

ِإنَّ} 37{الَتْدُرسُونَ َأْم َلُكْم ِآَتاٌب ِفيِه .929
             }38{ُكْم ِفيِه َلَما َتخَيَُّروَنلَ 

طدع 2طق 1طق

ى .930 ٌة ِإَل ا َباِلَغ اٌن َعَلْيَن ْم َأْيَم َأْم َلُك
 }39{ِإنَّ َلُكْم َلَما َتْحُكُمونَ  الاْلِقيَاَمِة َيْومِ 

 1طدع طق

 1طقَأْم} 40{َزِعـيٌم سَْلُهم َأيُُّهـم ِبـَذِلكَ  .931
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َفْلَيــْأُتوا ِبُشــَرَآاِئِهْم ِإن اءُشــَرآَ  َلُهــمْ 
  }41{َآاُنوا َصاِدِقيَن

ى .932 ْدَعْوَن ِإَل َاٍق َوُي ن س َُف َع ْوَم ُيْكش َي
ــَال  ــُجوِد َف ــالسُّ ــَعًة}42{الَتِطيُعونَ َيْس َخاِش

ــٌة َوَقــدْ  ــْرَهُقُهْم ِذلَّ ــاُرُهْم َت ــاُنوا َأْبَص َآ
ُجوِد َوُهـْم سَـاِلُمونَ  }43{ُيْدَعْوَن ِإَلى السـُّ

ــِديِث ــَذا اْلَح ــذُِّب ِبَه ــن ُيَك ــَذْرِني َوَم َف
ــُث الَ  ــْن َحْي ــَتْدِرُجُهم مِّ }44{الَيْعَلُمــونَ  سََنْس

        }45{ِتيٌنَوُأْمِلي َلُهْم ِإنَّ َآْيِدي َم

 2طق 1طق

احِبِ  .933 ن َآَص ِم َربِّكَ َوَال َتُك ِبْر ِلُحْك َفاْص

        }48{َمْكُظومٌ وِإْذ َناَدى َوهُ  م اْلحُوِت
 2طق 1طق

َك .934 َوِإن َيَكاُد الَِّذيَن َآَفُروا َلُيْزِلُقوَن
لذِّْآَر وَ  َِمُعوا ا اِرِهْم َلمَّا س وَنِبَأْبَص َيُقوُل

ــُه  ــونٌ ِإنَّ ــ} 51{م َلَمجُْن ــا ُه ــٌروَوَم ِإالَّ ِذْآ

                       }52{لِّْلَعاَلِميَن

 2طق

  الحاقة                  
 2طق 1طق        }2{َما اْلَحاقَّةُ } 1{الاْلحَاقَّةُ  .935
َةِ  َفَأمَّا َثمُوُد فَُأْهِلُكوا .936 ِبالطَّاِغي
                               }5{م

 2طق

ٍر .937 ِريحٍ َصْرَص ُأْهِلُكوا ِب اٌد َف َوَأمَّا َع
سَـخََّرَها َعَلـْيِهْم سَـْبَع َلَيـاٍل} 6{العَاِتيَةٍ 

َأيَّامٍ  َوَثَماِنيَةَ 
ُومًا َفتََرى اْلقَْوَم ال ُحس

ــا  ــْرَعىِفيَه ــٍل الَص ــاُز َنْخ ــَأنَُّهْم َأْعَج َآ
                         } 7{َخاِوَيٍة

 2طق 1طق

ي .938 اُآْم ِف اء َحَمْلَن ى اْلَم ِإنَّا َلمَّا َطَغ
ــةِ  ــْذِآَرًة}11{الاْلجَاِرَي ــْم َت ــا َلُك ِلَنْجَعَلَه

َفِإَذا ُنِفـَخ ِفـي}12{ َوَتِعَيَها ُأُذٌن َواِعَيةٌ 
َوُحِمَلـِت اْألَْرُض}13{الَواحِـَدةٌ خَـٌة الصُّوِر َنفْ 

َفَيْوَمِئـٍذ}14{َواْلجَِباُل َفُدآََّتا َدآًَّة َواحَِدةً 
       }15{الاْلَواِقَعُة َوَقَعِت

 2طق 1طق

ــٍذ .939 ــيَ َيْوَمِئ ــَماء َفِه ــقَّتِ السَّ َوانَش
ــةٌ  ــا} 16{الَواِهَي ــى َأْرَجاِئَه ــكُ َعَل َواْلَمَل

ــوْ  ــكَ َف ــْرشَ َربِّ ــُل َع ــٍذَوَيْحِم َقُهْم َيْوَمِئ
                         }17{َثَماِنَيٌة

 1طق

رَّاِضيَةٍ  ِفي ِعيشَةٍ وَفهُ  .940
ِفـي َجنَّـٍة} 21{ال

       }23{ُقُطوُفَها َداِنَيٌة} 22{العَاِليٍَة
 2طق 1طق

 2طق 1طق                }30{الَفُغلُّوهُ  ُخُذوهُ  .941
 1طقُثمَّ ِفي ِسْلِسَلٍة}31{الصَلُّوهُ ُثمَّ اْلَجحِيَم  .942
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     }32{َذْرُعَها سَْبُعوَن ِذَراعًا َفاسُْلُكوُه
ِإنَّـــُه َآـــاَن َال ُيـــْؤِمُن ِبـــاهللاَِّ .943

َوَال َيُحـــضُّ َعَلـــى َطَعـــاِم}33{الاْلَعِظـــيمِ 
ْوَم َهاُهَنـاَفَلـْيَس َلـُه اْلَيـ}34{اْلِمسِْكينِ 

الَ}36{السْـِلينٍ غِ َوَال َطَعاٌم ِإالَّ ِمْن }35{الحَِميمٌ 
          }37{َيْأُآُلُه ِإالَّ اْلخَاِطُؤوَن

 2طق 1طق

َوَمـا َال}38{الُتبِْصـُرونَ  َفَال ُأْقِسُم ِبَما .944
   }40{ِإنَُّه َلَقْوُل َرسُوٍل َآِريمٍ }39{الُتبِْصُروَن

 طدع 2طق 1طق

ــا هُ  .945 ــْوِل وَوَم ــاِبَق ــيالً َم ــاِعٍر َقِل َش
َوَال ِبَقْوِل َآـاِهٍن َقِلـيالً َمـا}41{الُتْؤِمُنونَ 
  }42{َتَذآَُّروَن

 2طق 1طق

طدع 1طق }44{الاْألََقاِويلِ َتَقوََّل َعَلْيَنا َبْعضَ وَولَ  .946
ــُه .947 ــْذَنا ِمْن ــاْليَِمينِ َألََخ ــمَّ}45{الِب ُث

              }46{ُه اْلَوِتيَنَلَقَطْعَنا ِمْن
 2طق 1طق

َفسَبِّْح ِباسِْم} 51{الاْليَِقينِ  َوِإنَُّه َلَحقُّ  .948
                     }52{َربِّكَ اْلَعِظيم

 2طق

          المعارج                     
ــَذاٍب .949 ــاِئٌل ِبَع ــَأَل َس ــعٍ  َس }1{الَواِق
مِّـَن هللاَِّ ِذي} 2{الَداِفـعٌ ْلَكاِفريَن َلْيَس َلُه لِّ 

     }3{اْلَمَعاِرج

 1طق

َوَنــَراُه} 6{الَبِعيــداً  ِإنَُّهــْم َيَرْوَنــهُ  .950
ـــاً  ـــَماء} 7{َقِريب ـــوُن السَّ ـــْوَم َتُك َي
}9{الَآـاْلِعْهنِ َوَتُكوُن اْلجَِباُل } 8{الَآاْلُمْهلِ 

ُروَنُهْمُيَبصَّـ} 10{َوَال َيسَْأُل َحِمـيٌم َحِميمـاً 
ِرُم لَ  َودُّ اْلُمْج ذٍ وَي َذابِ َيْوِمِئ ْن َع ِدي ِم َيْفَت

}12{الَوَأخِيـــهِ َوَصـــاحَِبِتِه } 11{البِبَِنيـــهِ 
َوَمـن ِفـي} 13{الُتْؤويـهِ  َوَفِصيَلِتِه الَِّتـي

   }14{الُينجِيِه ُثمَّ الجَِميعًااْألَْرِض

 2طق 1طق

َنزَّاَعـــًة} 15{الَلَظـــىَآـــالَّ ِإنََّهـــا  .951
                          }16{لِّلشََّوى

 1طق

َوَجَمـَع} 17{الَتـَولَّىوَ َمْن َأْدَبـَروَتْدعُ  .952
                          }18{َفَأْوَعى

 2طق 1طق

ِإَذا}19{الَهُلوعــاً ِإنَّ اإلِْنَســاَن ُخِلــَق  .953
               }20{ الجَُزوعًاَمسَُّه الشَّرُّ

دع ط  2طق 1طق

 1طدع  طق      }21{الَمُنوعاً  َوِإَذا َمسَُّه اْلخَْيرُ  .954
الَِّذيَن ُهـْم َعَلـى} 22{الاْلُمَصلِّينَ ِإالَّ  .955

                   }23{َصَالِتِهْم َداِئُموَن
 2طق 1طق

قٌّ .956 َواِلِهْم َح ي َأْم ومٌ  َوالَِّذيَن ِف مَّْعُل
ال

           }25{لِّلسَّاِئِل َواْلَمْحُروم} 24{
طدع   2طق 1طق
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الـدِّينِ  َوالَِّذيَن ُيَصدُِّقوَن ِبَيْومِ  .957
}26{ال
  }27{َوالَِّذيَن ُهم مِّْن َعَذابِ َربِِّهم مُّشِْفُقونَ 

 2طق

}29{الحَـاِفظُونَ ِذيَن ُهْم ِلُفُروجِِهْم َوالَّ  .958
ْم أَ  ى َأْزَواجِِه اُنُهْموِإالَّ َعَل ْت َأْيَم ا َمَلَك َم
    }30{َفِإنَُّهْم َغْيُر َمُلوِميَن

 

طدع 2طق 1طق

ــِذيَن ُهــْم ِألََماَنــاِتِهْم َوَعْهــِدِهْم .959 َوالَّ
ــَهاَداِتِهْم} 32{الَراُعــونَ  ــِذيَن ُهــم ِبَش َوالَّ
َوالَِّذيَن ُهـْم َعَلـى َصـَالِتِهْم} 33{الَقاِئُمونَ 

                       }34{ُيَحاِفُظوَن

 2طق

ـــِذيَن َآَفـــُروا ِقَبَلـــ .960 كَ َفَمـــاِل الَّ
َماِلَعِن اْلَيِميِن َوَعـ} 36{الُمْهِطِعينَ  ِن الشـِّ
َأن ُيْدَخَل ُع ُآلُّ اْمِرٍئ مِّْنُهمْ مَ َأَيط}37{ِعِزينَ 
َآالَّ ِإنَّا َخَلْقَنـاُهم مِّمَّـا} 38{الَنِعيمٍ  َجنَّةَ 

                    }39{َيْعَلُموَن

 2طق 1طق

َاِرِق َواْلَمغَ  .961 َربِّ اْلَمش ُم ِب َال ُأْقِس اِرِبَف
              }40{الَلَقاِدُروَنِإنَّا

 طدع  2طق 1طق

ى َأن نُّبَدَِّل َخيْرًا .962 مِّْنُهمْ  َعَل
ا ال َوَم

                   }41{َنْحُن ِبَمسُْبوِقيَن
 1طق

ــى .963 ــوا َحتَّ ــوا َوَيْلَعُب ــَذْرُهْم َيخُوُض َف
َيـْوَم} 42{الُيوَعـُدونَ  الَِّذيُيَالُقوا َيْوَمُهُم 

ى َأنَُّهْم ِإَل َراعًا َآ َداثِ ِس َن اْألَْج وَن ِم َيخُْرُج
ــبٍ  ــونَ ُنُص ــاُرُهْم}43{ الُيوِفُض ــَعًة َأْبَص َخاِش

اُنوا ْوُم الَِّذي َآ كَ اْلَي ْرَهُقُهْم ِذلٌَّة َذِل َت
      }44{ُيوَعُدوَن

 2طق 1طق

  نوح                  
ا َقــْوِم ِإنِّــي َلُكــْم َنــِذيٌرَقــاَل َيــ .964

مُّبِيٌن
                           }2{ال

 2طق 1طق

 طدع 2طق 1طق}3{الَأِطيُعونِ وَ َأنِ اْعُبُدوا هللاََّ َواتَُّقوُه .965
َؤخِّرْ  .966 وِبُكْم َوُي م مِّن ُذُن ْر َلُك ُآْمَيْغِف

اء َال َل هللاَِّ ِإَذا َج َمًّى ِإنَّ َأَج ٍل مُّس ى َأَج ِإَل

ُيَؤخَّرُ 
َقاَل َربِّ ِإنِّـي} 4{ُآنُتْم َتْعَلُمونَ ولَ  م 

َفَلْم َيِزْدُهْم} 5{الَنَهاراً وَ َدَعْوُت َقْوِمي َلْيالً 
         }6{ُدَعاِئي ِإالَّ ِفَرارًا

 2طق 1طق

ُثمَّ ِإنِّي} 8{الجَِهاراً نِّي َدَعْوُتُهْم ُثمَّ إِ  .967
  } 9{الِإسَْرارًا َأْعَلنُت َلُهْم َوَأسَْرْرُت َلُهْم

 2طق 1طق

اَن .968 ْم ِإنَُّه َآ َْتْغِفُروا َربَُّك ُت اس َفُقْل
                         }10{الغَفَّارًا

 طدع 2طق 1طق

مِّـْدَراراً ُيْرِسِل السََّماء َعَلْيُكم  .969
}11{ال

ل لَّكُْموَ  يَن َوَيْجَع َأْمَواٍل َوَبِن ِدْدُآْم ِب ُيْم
 2طق 1طق
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         }12{َجنَّاتٍ َوَيْجَعل لَُّكْم َأْنَهارًا
َأَلْم َتَرْوا َآْيَف َخَلَق هللاَُّ سَْبَع سََماَواٍت .970

َوَجَعـَل اْلَقَمـَر ِفـيِهنَّ ُنـورًا}15{الِطبَاقاً 
َوهللاَُّ َأنَبَتُكم مِّـَن}16{ َوَجَعَل الشَّْمَس ِسَراجاً 

ــاً اْألَْرِض  ــا}17{الَنبَات ــُدُآْم ِفيَه ــمَّ ُيِعي ُث
   }18{ ْم ِإْخَراجًاَوُيخِْرُجُك

 2طق 1طق

ــمُ  .971 ــَل َلُك ــاطاً  اْألَْرَض َوهللاَُّ َجَع }19{البَِس
     }20{ِلَتسُْلُكوا ِمْنَها سُُبالً ِفَجاجًا

طدع  2طق 1طق

َذُرنَّ .972 َتُكْم َوَال َت َذُرنَّ آِلَه اُلوا َال َت َوَق
ـــَواعاً َوّدًا َوَال  ـــوَق الُس ـــوَث َوَيُع َوَال َيُغ

     }23{راً َوَنسْ 

 2طق 1طق

ُأْدخُِلوا .973 وا َف اِتِهْم ُأْغِرُق ِممَّا َخِطيَئ
ــاراً  ــن ُدونِ هللاَِّ الَن ــم مِّ ــُدوا َلُه ــْم َيِج َفَل
        } 25{َأنَصارًا

 2طق

  الجن                     
ُقْل ُأوحِيَ ِإَليَّ َأنَُّه اسَْتَمَع َنَفٌر مَِّن( .974

ــِمْعنَ  ــا َس ــاُلوا ِإنَّ ــنِّ َفَق ــًااْلِج ا ُقْرآن
             }1{العَجَبًا

 2طق 1طق

ن .975 ِه َوَل ِْد َفآَمنَّا ِب ى الرُّش ِدي ِإَل َيْه
َوَأنَُّه َتَعاَلى َجـدُّ} 2{الَأحَداً  نُّشِْرَك ِبَربَِّنا

    }3{ الَوَلدًا َربَِّنا َما اتَّخََذ َصاحَِبًة َوَال

 1طق

ى هللاَِّ .976 َِفيُهَنا َعَل وُل س اَن َيُق َوَأنَُّه َآ
                           }4{الشَطَطًا

 2طق 1طق

نُس .977 َوَأنَّا َظَننَّا َأن لَّن َتقُوَل اإلِْ
َوَأنَُّه َآاَن ِرَجـاٌل}5{الَآِذباً َواْلجِنُّ َعَلى هللاَِّ 

نسِ َيعُوُذونَ  ِنِّ مَِّن اإلِْ ِبِرجَاٍل مَِّن اْلج
َوَأنَُّهـْم َظنُّـوا َآَمـا}6{الَرَهقـاً َفَزاُدوُهْم 

َوَأنَّـا}7{الَأحَـداً َظَننُتْم َأن لَّن َيْبَعـَث هللاَُّ 
سًا ْت َحَر ْدَناَها ُمِلَئ َْنا السََّماء َفَوَج َلَمس

َوَأنَّا ُآنَّا َنْقُعُد ِمْنَهـا}8{الشُُهباً وَ شَِديدًا 
َد ِللسَّمْ  ُهَمَقاِع ِْد َل َْتِمِع اْآلَن َيج ن َيس ِع َفَم

رََّصداً ِشَهابًا 
َوَأنَّا َال َنْدِري َأشَرٌّ ُأِريَد}9{ال

ــْم ــْم َربُُّه ــي اْألَْرِض َأْم َأَراَد ِبِه ــن ِف ِبَم
الصَّـاِلُحوَن َوِمنَّـا َوَأنَّا ِمنَّـا}10{الَرشَداً 

َوَأنَّـا}11{الِقـَدداً  ُدوَن َذِلَك ُآنَّا َطَراِئـقَ 
نَظَننَّ  َِز هللاََّ فِي اْألَْرِض َوَل ا َأن لَّن نُّعج

ــا َلمَّــا َســِمْعَنا}12{الَهَربــاً نُّْعِجــَزُه  َوَأنَّ
َال ْؤِمن ِبَربِِّه َف ن ُي ِه َفَم َدى آَمنَّا ِب اْلُه

َوَأنَّـا ِمنَّـا}13{الَرَهقـاً َيخَاُف َبخْسـًا َوَال 
َْلَم ْن َأس ُطوَن َفَم ِْلُموَن َوِمنَّا اْلَقاِس اْلُمس

 1طق
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              }14{ُأْوَلِئكَ َتَحرَّْوا َرشَدًافَ 
َوَأمَّا اْلَقاسُِطوَن َفكَاُنوا ِلَجهَنََّم .978

                          }15{الحَطَبًا
 2طق 1طق

اسْــَتَقاُموا َعَلــى الطَِّريَقــِةوَوَألَّ .979
            } 16{الغََدقًا َألَسَْقْيَناُهم مَّاء

طدع 2طق 1طق

ر .980 ن ِذْآ ِرضْ َع ن ُيْع يِه َوَم َنُهْم ِف ِلَنْفِت
ــَذاباً  ــُلْكُه َع ــِه َيْس ــَعداً  ِ◌َربِّ َوَأنَّ}17{الَص

}18{ال َأحَـداً  َمَع هللاَِّ  َتْدُعوا هللاَِِّ َفالَ  اْلَمسَاجِدَ 
اُدوا ْدُعوُه َآ ُد هللاَِّ َي اَم َعْب َوَأنَُّه َلمَّا َق

               }19{داً َيُكوُنوَن َعَلْيِه ِلَب

 2طق 1طق

ُقْل ِإنِّي َلن ُيجِيَرِني ِمَن هللاَِّ َأَحٌد َوَلْن .981
ِإالَّ َبَالغًا مِّـَن}22{الُمْلَتحَداً َأجَِد ِمن ُدوِنِه 

هللاَِّ َوِرسَاَالِتِه َوَمن َيْعِص هللاََّ َوَرسُوَلُه َفِإنَّ َلُه
      }23{َناَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها َأَبدًا

 2طق1طق

ِه .982 ى َغْيِب ُر َعَل َال ُيْظِه بِ َف اِلُم اْلَغْي َع
                          }26{الَأحَدًا

 2طق 1طدع  طق

ِإالَّ َمنِ اْرَتَضى ِمن رَّسُوٍل َفِإنَُّه َيسُْلُك .983
}27{الَرَصـداً  ِمن َبْيِن َيَدْيـِه َوِمـْن َخْلِفـهِ 

َاَالتِ َربِّهِْملَِيْعلَ  َم َأن قَْد َأْبَلغُوا ِرس
َْيٍء َدْيِهْم َوَأْحصَى آُلَّ ش َوَأحَاَط ِبمَا َل

                           }28{َعَددًا

 1طق

   المزمل                     
اْلُمزَّمِّلُ َيا َأيَُّها .984

 2طق 1ع  طقطد            }1{ال
ــَل ِإالَّ  .985 ــِم اللَّْي ــيالً  ُق ــَفُه} 2{الَقِل ِنْص
ِزْد َعَلْيِه َوَرتِّـِلوأَ }3{الَقِليالً انُقْص ِمْنُه وأَ 

      }4{ اْلُقْرآَن َتْرِتيًال

 2طق 1طق

َواْذُآــِر اْســَم َربِّــكَ َوَتَبتَّــْل ِإَلْيــهِ  .986
َربُّ اْلَمشِْرِق َواْلَمْغـِرِب َال ِإَلـَه}8{الَتبِْتيالً 
  }9{َفاتَّخِْذُه َوِآيًالوِإالَّ ُه

 2طق

ــاًال .987 ــَدْيَنا َأنَك ــاً وَ ِإنَّ َل }12{الجَحِيم
     }13{َوَطَعامًا َذا ُغصٍَّة َوَعَذابًا َأِليمًا

 2طق 1طق

مَّْرَضى َعِلَم َأن سََيُكوُن ِمنُكم(... .988
 ال

ُبوَن ِفي اْألَْرِض َيْبَتُغوَن ِمن َوآَخُروَن َيْضرِ 
َوآَخُروَن ُيَقاِتُلوَن ِفي سَِبيِل هللاَِّ  الهللاَِّ َفْضِل 

َفاْقَرُؤوا َما َتَيسََّر ِمْنُه َوَأِقيُموا 
                 }20{..الصََّالَة

طدت  2طق1طق

 طدع،

ـــِبيِل هللاَِّ(..... .989 ـــي َس ـــاِتُلوَن ِف ُيَق
َوَأِقيُموا الصََّالَة الِمْنهُ َفاْقَرُؤوا َما َتَيسََّر 

.......}20{   

 2طق1طق
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   المدثر             
اْلُمدَّثِّرُ  َيا َأيَُّها .990

طدع 2طق 1طق            }1{ال
 1طق                  }2{الَفَأنِذرْ ُقْم  .991
َفكَبِّرْ َوَربَّكَ  .992

 2طق 1طق                 }3{ال
َفطَهِّرْ َوِثَياَبكَ  .993

 1طق               }4{ال
 2طق 1طق              }5{الَفاْهجُرْ َوالرُّْجَز  .994
َوِلَربِّـــَك }6{الَتْســـَتكِْثرُ َوَال َتْمـــُنن  .995

                          }7{َفاْصِبْر
 1طق

طدع 2طق 1طق       }8{الالنَّاُقورِ َفِإَذا ُنِقَر ِفي  .996
َعَلـى} 9{العَِسـيرٌ َفَذِلكَ َيْوَمِئٍذ َيـْوٌم  .997

َذْرِنـي َوَمـْن} 10{اْلَكاِفِريَن َغْيـُر َيِسـيرٍ 
ــتُ  ــداً  َخَلْق ــاًال} 11{الَوحِي ــُه َم ــُت َل َوَجَعْل
مَّْمُدودًا

        }13{الشُُهودًاَوَبِنيَن} 12{ال

 2طق 1طق

 1طق           }14{الَتْمِهيداً  َوَمهَّدتُّ َلهُ  .998
َآـالَّ ِإنَّـُه} 15{الَأِزيـدَ ُع َأْنمَ ُثمَّ َيط .999

               }16{َآاَن ِآلَياِتَنا َعِنيدًا
 2طق

َقـدَّرَ وَ ِإنَُّه َفكَّـَر  .1000
َفُقِتـَل َآْيـفَ } 18{ال

َقدَّرَ 
                           }19{ال

 2طق 1طق

ــَل آَ  .1001 ــمَّ ُقِت ــَف ُث ــدَّرَ ْي ــمَّ } 20{الَق ُث
                           }21{الَنظَرَ 

 1طق

ــَبسَ  .1002 ــمَّ َع ــرَ ُث ــَر} 22{الَوَبَس ــمَّ َأْدَب ُث
َفَقـاَل ِإْن َهـَذا ِإالَّ ِسـْحٌر} 23{الاسَْتكْبَرَ وَ 

  }25{ِإْن َهَذا ِإالَّ َقْوُل اْلَبشَرِ } 24{الُيْؤَثُر

 2طق 1طق

َوَمــا َجَعْلَنــا َأْصــَحاَب النَّــاِر ِإالَّ( .1003
َمَالِئكًَة َومَا َجَعْلنَا عِدََّتُهْم ِإالَّ ِفْتنًَة
وا َْتْيِقَن الَِّذيَن ُأوُت ُروا ِلَيس لِّلَِّذيَن َآَف
نًا وا ِإيَما ْزَداَد الَِّذيَن آَمُن اَب َوَي اْلِكَت

ــاَبَوَال  ــوا اْلِكَت ــِذيَن ُأوُت ــاَب الَّ َيْرَت
ونَ وَ  وِبِهم الاْلُمْؤِمُن ي ُقُل وَل الَِّذيَن ِف َوِلَيُق

مََّرضٌ َواْلكَاِفُروَن مَاَذا َأَراَد هللاَُّ ِبهََذا
                        }31{...َمَثًال

 طدع 2طق 1طق

دََّتُهْم ِإالَّ (...  .1004 ا ِع ا َجَعْلَن ًةَوَم  ِفْتَن
ُروالِّلَِّذيَن  وا الَآَف َْتْيِقَن الَِّذيَن ُأوُت ِلَيس
   }31{ .....اْلِكَتاَب

 1طق

َوَمــا َجَعْلَنــا َأْصــَحاَب النَّــاِر ِإالَّ ( .1005
َةً  ا َجَعْلنَا عِدََّتُهْم ِإالَّ فِ  الَمَالِئك ْتنًَةَوَم

ُروا وا لِّلَِّذيَن َآَف َْتْيِقَن الَِّذيَن ُأوُت ِلَيس
ـــوا ـــِذيَن آَمُن ـــْزَداَد الَّ ـــاَب َوَي اْلِكَت

 طدع
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َوَال َيْرَتاَب الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَبالِإيَمانًا
       }31{........ َواْلُمْؤِمُنوَن

َواللَّْيـــِل ِإْذ} 32{الاْلَقَمـــرِ وَ َآـــالَّ  .1006
ِإنََّها} 34{الَأسَْفرَ صُّْبِح ِإَذا َوال} 33{الَأْدَبرَ 
   }35{الاْلكُبَِر إلَِْحَدى

 2طق1طق

ِلَمن شَاء ِمـنُكْم} 36{اللِّْلبَشَرِ َنِذيرًا  .1007
               }37{َيَتَأخََّروَأن َيَتَقدََّم َأ

 1طق

ِإالَّ}38{الَرِهيَنـةٌ  ُآلُّ َنْفٍس ِبَما َآسَـَبتْ  .1008
ـــينِ  ـــَحاَب اْلَيِم ـــاتٍ }39{َأْص ـــي َجنَّ ِف

  }40{الَيَتسَاءُلوَن

 2طق1طدع  طق

َما سَـَلَكُكْم ِفـي} 41{الاْلُمجِْرِمينَ َعِن  .1009
                            }42{سََقرَ 

 2طق طدع

}43{الاْلُمَصـلِّينَ َقاُلوا َلْم َنـُك ِمـَن  .1010
َوُآنَّا َنخُوُض} 44{الاْلِمسِْكينَ َوَلْم َنُك ُنْطِعُم 

َوُآنَّـا ُنَكـذُِّب ِبَيـْوِم} 45{الاِئِضينَ اْلخَ  َمعَ 
الدِّيِن
    }47{َحتَّى َأَتاَنا اْلَيِقيُن} 46{ال

 2طق1طق

 2طق1طق }49{الُمْعِرِضينَ َفَما َلُهْم َعنِ التَّْذِآَرِة  .1011
َفرَّْت ِمـن} 50{الةٌ مُّسَْتنِفرَ َآَأنَُّهْم ُحُمٌر .1012

                          }51{َقسَْوَرٍة
 1طق

ْؤَتى .1013 ِرئٍ مِّْنُهْم َأن ُي لُّ اْم يُد ُآ ْل ُيِر َب
َرةً مُّ ُصُحفًا  َآـالَّ َبـل َال َيخَـاُفوَن} 52{الَنشـَّ
   }53{اْآلخَِرَة

 2طق1طق

  القيامة                      
ــْوِم .1014 ــُم ِبَي ــةِ اْلِقيَاَال ُأْقِس َوَال} 1{الَم

            }2{ُأْقِسُم ِبالنَّْفسِ اللَّوَّاَمِة
 2طق1طق

ــِرَق  .1015 ــِإَذا َب ــرُ َف ــَف} 7{الاْلبََص َوَخَس
}9{الاْلَقَمــرُ وَ َوُجِمــَع الشَّــْمسُ } 8{الاْلَقَمــرُ 

  }10{ َيُقوُل اإلِْنسَاُن َيْوَمِئٍذ َأْيَن اْلَمَفرُّ

 2طق1طق

}14{ال َبِصيَرةٌ  َبِل اإلِْنسَاُن َعَلى َنْفِسهِ  .1016
                }15{َأْلَقى َمَعاِذيَرُهوَولَ 

 1طق

َوَتَذُروَن}20{الاْلَعاجَِلةَ  َآالَّ َبْل ُتحِبُّونَ  .1017
ِإَلـى}22{النَّاِضـَرةٌ  ُوُجوٌه َيْوَمِئذٍ }21{اْآلخَِرةَ 

َوُوُجـــوٌه َيْوَمِئـــذٍ  }23{َربَِّهـــا َنـــاِظَرةٌ 
ـــَرةٌ  ـــا}24{الَباِس ـــَل ِبَه ـــنُّ َأن ُيْفَع َتُظ
ــاِقَرةٌ  ــْت }25{َف ــالَّ ِإَذا َبَلَغ ــيَ َآ الالتََّراِق

ــْن }26{ ــَل َم ــُه }27{الَراقٍ َوِقي ــنَّ َأنَّ َوَظ
ـــاُق}28{الاْلِفــــَراقُ  َواْلَتفَّــــتِ السـَّ
ـــاقِ  بِالسَّ

ـــٍذ}29{ال ـــكَ َيْوَمِئ ـــى َربِّ ِإَل
َوَلِكـن}31{ الَصـلَّىَفَال َصدََّق َوَال}30{ْلَمسَاُقا

 2طق1طق
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ُثـمَّ َذَهـَب ِإَلـى َأْهِلـِه}32{الَتـَولَّىوَ َآذََّب 
ُثمَّ َأْوَلـى}34{الَفَأْوَلى َأْوَلى َلكَ }33{َيَتَمطَّى

َأَيْحسَُب اإلِْنسَاُن َأن ُيْتـَرَك}35{ َلَك َفَأْوَلى
ــًدى ــيٍّ }36{ُس ــن مَِّن ــًة مِّ ــكُ ُنْطَف ــْم َي َأَل
َفسَـوَّىَفخََلـَق  ُثمَّ َآـاَن َعَلَقـةً }37{الُيْمَنى

ال

ــذََّآَر} 38{ ــزَّْوَجْينِ ال ــُه ال ــَل ِمْن َفَجَع
                   }39{َواْألُنَثى

   اإلنسان                        
ـــًة .1018 ـــَبُروا َجنَّ ـــا َص ـــَزاُهم ِبَم َوَج
اِئِكُمتَِّكِئيَن ِفيَها َعَلى اْألَرَ } 12{الحَِريراً وَ 

   }13{َال َيَرْوَن ِفيَها شَْمسًا َوَال َزْمَهِريرًا

 2طق1طق

َوُيَطــاُف َعَلــْيِهم ِبآِنَيــٍة مِّــن ِفضَّــٍة .1019
َقَواِريَر ِمن} 15{الَقَواِريَراَوَأْآَواٍب َآاَنْت 

     }16{ِفضٍَّة َقدَُّروَها َتْقِديرًا

 2طق1طق

  المرسالت                     
َفاْلَعاِصــَفاِت} 1{الْرفــاً عُ َســَالتِ َواْلُمرْ  .1020

ـــفاً  ـــَراتِ } 2{العَْص ـــراً  َوالنَّاِش }3{الَنْش
ـــاِت} 4{الَفْرقـــاً َفاْلَفاِرَقـــاتِ  َفاْلُمْلِقَي

ــراً  ــْذرًا أَ } 5{الِذْآ ــْذراً وُع ــا} 6{الُن ِإنََّم
ــعٌ  ــُدوَن َلَواِق ــوُم} 7{ُتوَع ــِإَذا النُُّج َف

َذاَوإِ } 9{الُفِرجَـتْ َوِإَذا السََّماء } 8{السَتْ مِ طُ 
ـــاُل  ـــَفتْ اْلجَِب ـــُل} 10{الُنِس َوِإَذا الرُُّس

                           }11{ُأقَِّتْت

 2طق1طق

}20{النٍ مَِّهـي َأَلْم َنخُْلقكُّم مِّـن مَّـاء .1021
مَِّكيٍنَفَجَعْلَناُه ِفي َقَراٍر

          }21{ال
 2طق1طق

مَّْعُلومٍ ِإَلى َقَدٍر  .1022
ْرَنا َفِنْعَمَفَقدَ } 22{ال

ـــــاِدُرونَ  ـــــٍذ}23{اْلَق ـــــٌل َيْوَمِئ َوْي
َأَلــــْم َنْجَعــــِل اْألَْرَض}24{لِّْلُمَكــــذِِّبينَ 

َوَجَعْلَنـا}26{الَأْمَواتاً وَ َأْحَياء }25{الآَِفاتاً 
َْقْيَناُآم مَّاء َاِمخَاتٍ َوَأس يَ ش ا َرَواِس ِفيَه

    }27{ُفَراتًا

 1طق

}30{الَعبٍ شُ  انَطِلُقوا ِإَلى ِظلٍّ ِذي َثَالثِ  .1023
        }31{َال َظِليٍل َوَال ُيْغِني ِمَن اللََّهِب

 1طق

َوَال ُيـْؤَذُن} 35{الَينِطُقونَ َهَذا َيْوُم َال  .1024
                   }36{َلُهْم َفَيْعَتِذُروَن

 2طق1طق

}41{الُعيُـونٍ وَ ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي ِظـَالٍل  .1025
              }42{وَنَوَفَواِآَه ِممَّا َيشَْتُه

 2طق1طق

  النبأ                   
 1طقَعــنِ النََّبــإِ }1{َعــمَّ َيَتسَــاءُلونَ  .1026
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َآالَّ}3{الَِّذي ُهْم ِفيِه ُمخَْتِلُفونَ }2{الاْلَعِظيمِ 
َأَلـْم} 5{ُثمَّ َآـالَّ سَـَيْعَلُمونَ }4{السَيَْعَلُمونَ 

َواْلجَِبـــاَل}6{الِمَهـــاداً  َنْجَعـــِل اْألَْرضَ 
َوَجَعْلَنا}8{الَأْزَواجاً َوَخَلْقَناُآْم }7{َتاداً َأوْ 

َوَجَعْلَنــا اللَّْيــَل}9{السُــبَاتاً َنــْوَمُكْم 
َوَجَعْلَنــــا النََّهــــاَر}10{الِلبَاســــاً 
َوَبَنْيَنـــا َفـــْوَقُكْم َســـْبعًا}11{َمَعاشـــاً 

}13{َوَجَعْلَنـا ِسـَراجًا َوهَّاجـاً }12{الِشَداداً 
ـــَراتِ  ـــَن اْلُمْعِص ـــا ِم ـــاءَوَأنَزْلَن َم

َثجَّاجــــاً 
ــــًا}14{ال ــــِه َحّب ِلُنْخــــِرَج ِب

ِإنَّ َيـْوَم}16{َوَجنَّاتٍ َأْلَفافـاً }15{الَنبَاتاً وَ 
َيْوَم ُيـنَفُخ ِفـي}17{الِميَقاتاً اْلَفْصِل َآاَن 

ــْأُتوَن  ــوِر َفَت ــاً الصُّ ــِت}18{الَأْفَواج َوُفِتَح
ــْت  ــاً السَّــَماء َفَكاَن ــيَِّرِت}19{الَأْبَواب َوُس

ِإنَّ َجَهــنََّم}20{ ْت َســَراباً اْلجَِبــاُل َفَكاَنــ
ِلْلطَّــــاِغيَن}21{الِمْرَصــــاداً َآاَنــــْت 

  }23{َالِبِثيَن ِفيَها َأْحَقابًا}22{الَمآبًا
الَّ َيـــُذوُقوَن ِفيَهـــا َبـــْردًا َوَال .1027

                        } 24{الشََرابًا
 2طق1طق

َغسَّـــاقاً وَ  َحِميمـــاً  ِإالَّ  .1028
َجـــَزاء}25{ال

ــاً  ــوَن}26{ِوَفاق ــاُنوا َال َيْرُج ــْم َآ ِإنَُّه
 }28{ِبآَياِتَنا ِآذَّاباً  َوَآذَُّبوا}27{الحِسَابًا

 2طق1طق

َحــَداِئَق} 31{الَمَفــازاً  ِإنَّ ِلْلُمتَِّقــينَ  .1029
َوَآْأسًا}33{الَأْتَراباً َوَآَواِعَب }32{الَأْعَناباً وَ 

   }34{ِدَهاقًا

 2طق1طق

َيسْـــَمُعوَن ِفيَهـــا َلْغـــوًا َوَالالَّ  .1030
ــذَّاباً  ــاء} 35{ِآ ــكَ َعَط ــن رَّبِّ ــَزاء مِّ َج
                  }36{الحِسَابًا

 1طق

ا .1031 ا َبْيَنُهَم َربِّ السََّماَواتِ َواْألَْرِض َوَم
َيْوَم} 37{الخِطَاباً  الرْحَمِن َال َيْمِلُكوَن ِمْنهُ 

ّفًا الَّ  ُة َص  َيَتَكلَُّموَنَيُقوُم الرُّوُح َواْلَمَالِئَك
}38{ِإالَّ َمْن َأِذَن َلُه الرْحَمُن َوَقاَل َصَواباً 

 2طق1طق

   النازعات                      
َوالنَّاِشـَطاِت} 1{الْرقـاً غَ َوالنَّاِزَعاِت  .1032

ـــــــــطاً  ـــــــــاِبَحاِت}2{الَنْش َوالسَّ
   }4{السَبْقًاَفالسَّاِبَقاِت}3{السَبْحًا

 2طق1طق

 2طق1طق            }5{مَأْمرًاَفاْلُمَدبَِّراتِ  .1033
الرَّاجَِفـةُ َيْوَم َتْرُجـُف  .1034

َتْتَبُعَهـا} 6{ال
    }8{الَواجَِفٌةُقُلوٌب َيْوَمِئٍذ} 7{الرَّاِدَفُة

 2طق1طق
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وُلوَن َأِئنَّاَيقُ } 9{م خَاِشَعةٌ َأْبَصاُرَها  .1035

            }10{َلَمْرُدوُدوَن ِفي اْلَحاِفَرِة

 2طق 1طق

َقـاُلوا} 11{َأِئَذا ُآنَّا ِعَظامًا نَّخَِرًة .1036

            }12{م خَاِسَرٌةِتْلكَ ِإذًا َآرٌَّة 
 2طق 1طق

َفـِإَذا} 13{الَواحَِدةٌ َفِإنََّما ِهَي َزْجَرٌة  .1037
                    }14{ُهم ِبالسَّاِهَرِة

 2طق1طق

ِإْذ} 15{م ُموَســى َهــْل أَتــاكَ َحــِديثُ  .1038

    }16{َناَداُه َربُُّه ِباْلَواِد اْلُمَقدَّسِ ُطًوى

 2طق 1طق

}18{الَتَزآَّـىَفُقْل َهـل لَّـكَ ِإَلـى َأن .1039
          }19{َوَأْهِدَيكَ ِإَلى َربِّكَ َفَتخْشَى

 2طق1طق

َفسَـوَّاَها َرَفَع سَـْمَكَها .1040
َوَأْغَطـَش} 28{ال

              }29{َلْيَلَها َوَأْخَرَج ُضَحاَها
 2طق1طق

َمَتاعًا لَُّكـْم} 32{الَأْرسَاَها َواْلجَِبالَ  .1041
                      }33{َوِألَْنَعاِمُكْم

 2طق1طق

}35{السَـَعىآَُّر اإلِْنسَاُن َمـا َيْوَم َيَتذَ  .1042
           }36{َوُبرَِّزتِ اْلَجحِيُم ِلَمن َيَرى

 2طق1طق

َوآَثـَر اْلَحَيـاَة}37{الطََغـىَفَأمَّا َمن .1043
ـــدُّْنيَا ال

ـــَي} 38{ال ـــيَم ِه ـــِإنَّ اْلَجِح َف
َوَأمَّا َمْن َخـاَف َمَقـاَم َربِّـِه} 39{اْلَمْأَوى

َفِإنَّ اْلَجنََّة} 40{الَهَوىالْ  َوَنَهى النَّْفَس َعنِ 
                   }41{ِهيَ اْلَمْأَوى

 2طق1طدع  طق

  عبس                    
 2طق1طدع  طق }2{َأن َجاءُه اْألَْعَمى} 1{الَتَولَّىوَ َعَبسَ  .1044
َيذَّآَُّروأَ } 3{الَيزَّآَّى َوَما ُيْدِريَك َلَعلَّهُ  .1045
                  }4{نَفَعُه الذِّْآَرىَفتَ 

 2طق1طق

ــِن .1046 ــا َم ــَتْغَنىَأمَّ ــُه}5{الاْس ــَت َل َفَأن
َوَأمَّا َمـن}7{َوَما َعَلْيكَ َأالَّ َيزَّآَّى}6{َتَصدَّى
َفَأنـَت} 9{ الَيخْشَـىوَوُهـ}8{ الَيسْـَعى َجاءكَ 

                       }10{َعْنُه َتَلهَّى

 2طق1طدع  طق

 1طق            }12{ م َذَآَرُه َفَمن شَاء .1047
ــُحفٍ  .1048 ــي ُص ــةٍ  ِف مُّكَرََّم

ــةٍ } 13{ال مَّْرُفوَع
مُّطَهَّــَرةٍ 
ِآــَراٍم} 15{الَســَفَرةٍ ِبَأْيــِدي } 14{ال

   }16{َبَرَرٍة

 2طق1طق

َفَقـدََّرهُ  ِمن نُّْطَفـٍة َخَلَقـهُ  .1049
ُثـمَّ} 19{ال

َيسَّـــَرهُ السَّـــبِيَل 
ـــُه} 20{ال ـــمَّ َأَماَت ُث

   }22{ُثمَّ ِإَذا شَاء َأنشََرهُ } 21{الَفَأْقبََرُه

 2طق1طق

ـــــى .1050 ـــــاُن ِإَل ـــــِر اإلِْنَس َفْلَينُظ
ـــِه ـــاء}24{الطََعاِم ـــَبْبَنا اْلَم ـــا َص َأنَّ

 2طق1قط
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ــبّاً  ــَقْقَنا اْألَْرَض}25{الَص ــمَّ َش ــّقاً  ُث }26{الَش
َوِعَنبــًا} 27{الحَبّــاً َفَأنَبْتَنــا ِفيَهــا 

َوَحَداِئَق} 29{الَنخْالً وَ َوَزْيُتونًا } 28{الَقْضباً وَ 
مََّتاعـًا} 31{الَأّبـاً وَ َوَفاِآَهـًة } 30{الُغْلباً 

                  }32{لَُّكْم َوِألَْنَعاِمُكْم
}34{الَأخِيـهِ َيْوَم َيِفـرُّ اْلَمـْرُء ِمـْن  .1051

                    }35{الَأبِيهِ َوَوُأمِِّه
 2طق1طق

ِلُكـلِّ اْمـِرٍئ} 36{الَبِنيـهِ وَ َوَصاحَِبِتِه  .1052
           }37{مِّْنُهْم َيْوَمِئٍذ شَْأٌن ُيْغِنيِه

 2طق

مُّْســِفَرةٌ  ُوُجــوٌه َيْوَمِئــذٍ  .1053
َضــاحَِكٌة}38{ال

ــَرةٌ  ــا}39{مُّسَْتْبِش ــٍذ َعَلْيَه ــوٌه َيْوَمِئ َوُوُج
  }41{َتْرَهُقَها َقَتَرٌة}40{الغَبََرٌة

 

 2طق1طق

   التكوير               
ُآوَِّرتْ ِإَذا الشَّْمُس  .1054

ُمَوِإَذا النُُّجو} 1{ال
                         }2{الانكََدَرْت

 2طق1طق

ـــاُل  .1055 ـــيَِّرتْ َوِإَذا اْلجَِب َوِإَذا} 3{الُس
ـــاُر  ـــتْ عُ اْلِعَش ـــوشُ } 4{الطَِّل َوِإَذا اْلُوُح

سُـجَِّرتْ َوِإَذا اْلبَِحاُر } 5{الحُِشَرتْ 
َوِإَذا} 6{ال

ُزوِّجَــتْ النُُّفــوسُ 
َوِإَذا اْلَمــْوُؤوَدُة} 7{ال

ــِئَلتْ  ــتْ  }8{الُس ــبٍ ُقِتَل ــَأيِّ َذن َوِإَذا} 9{ِب
ـــُحفُ  ـــَرتْ  الصُّ ـــَماء} 10{الُنِش َوِإَذا السَّ

سُعَِّرْتَوِإَذا اْلَجحِيُم} 11{الُآِشطَْت
     }12{ال

 1طق

َعِلَمْت َنْفٌس} 13{الُأْزِلَفتْ َوِإَذا اْلَجنَُّة  .1056
                      }14{مَّا َأْحَضَرْت

 2قط1طق

 1طق            }15{البِاْلخُنَّسِ َفَال ُأْقِسُم .1057
َواللَّْيـِل ِإَذا} 16{الاْلكُـنَّسِ اْلَجَواِر  .1058
ِإنَّـُه} 18{الَتَنفَّسَ  َوالصُّْبِح ِإَذا} 17{السَْعسَ عَ 

ِذي ُقوٍَّة ِعنـَد ِذي} 19{الَآِريمٍ َلَقْوُل َرسُوٍل 
   }21{ُمَطاٍع َثمَّ َأِمينٍ } 20{الِكيٍنَماْلَعْرِش

 2طق1طق

ِلَمـن} 27{اللِّْلَعاَلِمينَ  ِإالَّ ِذْآرٌ وِإْن هُ  .1059
            }28{شَاء ِمنُكْم َأن َيسَْتِقيَم

 1طق

   االنفطار                  
ـــَماء .1060 ـــَرتْ  ِإَذا السَّ َوِإَذا}1{الانَفَط

ــُب  اْلِبَحــارُ  َوِإَذا}2{الانَتثَــَرتْ اْلَكَواِآ
ُفجَِّرتْ 
َعِلَمـتْ }4{الُبْعِثـَرتْ  َوِإَذا اْلُقُبورُ }3{ال

ــدََّمْت َوَأخَّــَرتْ  ــا َق ــسٌ مَّ ــا}5{َنْف ــا َأيَُّه َي
الَّـِذي}6{الاْلكَِريمِ اإلِْنسَاُن َما َغرََّك ِبَربَِّك 

َأيِّ ُصوَرٍة مَّـا ِفي}7{الَفَعَدَلكَ  َخَلَقَك َفسَوَّاكَ 
ـــَك ـــاء َرآََّب ـــذُِّبونَ }8{َش ـــْل ُتَك ـــالَّ َب َآ

 2طق1طق
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ــــــــدِّينِ  ــــــــْيُكمْ }9{البِال َوِإنَّ َعَل
}11{الَآـــاِتبِينَ ِآَرامـــًا }10{الَلَحـــاِفِظينَ 

               }12{َيْعَلُموَن َما َتْفَعُلوَن
الدِّينِ  َوَما َأْدَراَك َما َيْوُم .1061

ُثمَّ} 17{ال
          }18{َما َيْوُم الدِّيِن َما َأْدَراَك

 2طق1طق

   المطففين             
ــلٌ  .1062 ــينَ  َوْي ــِذيَن ِإَذا} 1{اللِّْلُمطَفِِّف الَّ

      }2{اْآَتاُلوْا َعَلى النَّاسِ َيسَْتْوُفوَن
 2طق1طق

مَّبُْعوُثونَ َأَال َيُظنُّ ُأوَلِئكَ َأنَُّهم .1063
 1طدع  طق }4{ال

َيْوَم َيُقـوُم النَّـاُس} 5{العَِظيمٍ ِلَيْوٍم  .1064
                   }6{ِلَربِّ اْلَعاَلِميَن

 2طق1طق

الَّـِذيَن} 10{اللِّْلُمكَذِِّبينَ  َوْيٌل َيْوَمِئذٍ  .1065
َوَما ُيَكذُِّب ِبـِه} 11{ُيَكذُِّبوَن ِبَيْوِم الدِّينِ 

ــٍد  ِإالَّ ُآــلُّ  ِإَذا ُتْتَلــى} 12{ الَأِثــيمٍ ُمْعَت
  }13{َعَلْيِه آَياُتَنا َقاَل َأسَاِطيُر اْألَوَِّلينَ 

 2طق1طق

مَّْرُقــــومٌ  ِآَتــــابٌ  .1066
َيْشــــَهُدُه} 20{ال

                      }21{اْلُمَقرَُّبوَن
 1طق

َعَلــى}22{الِعــيمٍ نَ  ِإنَّ اْألَْبــَراَر َلِفــي .1067
َتْعِرُف ِفـي ُوُجـوِهِهْم}23{الَينظُُرونَ اْألََراِئِك 

ُيْســَقْوَن ِمــن رَّحِيــقٍ }24{ َنْضــَرَة النَِّعــيمِ 
ــومٍ  مَّخُْت
ــَك} 25{ال ــي َذِل ــكٌ َوِف ــُه ِمْس خَِتاُم

َوِمَزاُجُه ِمـن} 26{َفْلَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفسُونَ 
ـــِنيمٍ  ـــا} 27{الَتْس ـــَرُب ِبَه ـــًا َيْش َعْين

                      }28{ْلُمَقرَُّبوَنا

 2طق1طق

َوِإَذا َرَأْوُهــْم َقــاُلوا ِإنَّ َهــُؤَالء .1068
ــالُّونَ  ــْيِهْم} 32{الَلَض ــُلوا َعَل ــا ُأْرِس َوَم
َفاْلَيْوَم الَِّذيَن آَمُنـوْا ِمـَن} 33{َحاِفِظينَ 
                 }34{الَيْضحَكُوَن اْلُكفَّاِر

 2طق1طق

َهْل ُثـوَِّب} 35{َينُظُرونَ  الاْألََراِئكِ َعَلى  .1069
        }36{اْلُكفَّاُر َما َآاُنوا َيْفَعُلوَن

 1طق

   االنشقاق              
ــقَّتْ ِإَذا السَّــَماء  .1070 ــْت} 1{الانَش َوَأِذَن

ُمــدَّتْ َوِإَذا اْألَْرضُ } 2{الحُقَّــتْ وَ ِلَربَِّهــا 
}3{ال

َوَأِذَنــْت} 4{الَتخَلَّــتْ وَ َوَأْلَقــْت َمــا ِفيَهــا 
                     }5{ِلَربَِّها َوُحقَّْت

 2طق1طق

ـــُه(  .1071 ـــيَ ِآَتاَب ـــْن ُأوِت ـــا َم َفَأمَّ
   }7{البِيَِميِنِه

 2طق1طدع  طق

}8{الَيِســيراً  َفسَــْوَف ُيَحاسَــُب حِسَــاباً  .1072
         }9{َوَينَقِلُب ِإَلى َأْهِلِه َمسُْرورًا

 2طق1طق
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ُه َوَراء  .1073 ْن ُأوِتيَ ِآَتاَب ِرهِ َوَأمَّا َم الظَْه

}10{                               
 طدع 2طق1طق

ــْدعُ  .1074 ــْوَف َي ــوراً ثُ وَفَس ــَلى} 11{الُب َوَيْص
                          }12{سَِعيرًا

 2طق1طق

}13{ِإنَُّه َآـاَن ِفـي َأْهِلـِه َمسْـُروراً  .1075
             }14{الَيحُوَر ِإنَُّه َظنَّ َأن لَّن

 2طق

ِإنَّ  َبَلى }14{َيحُورَ  ِإنَُّه َظنَّ َأن لَّن .1076
              }15{راً َربَُّه َآاَن ِبِه َبِصي

 1طق  

َواللَّْيِل َوَما} 16{البِالشََّفقِ َفَال ُأْقِسُم .1077
}18{الاتََّســـقَ َواْلَقَمـــِر ِإَذا } 17{الَوَســـقَ 

َفَمـا َلُهـْم الَ }19{َلَتْرَآُبنَّ َطَبقًا َعن َطَبـقٍ 
َوِإَذا ُقِرَئ َعَلْيِهُم اْلُقـْرآُن} 20{الُيْؤِمُنونَ 

                       }21{َال َيسُْجُدوَن

 2طق1طق

ِإالَّ الَِّذيَن}24{الَأِليمٍ  َفَبشِّْرُهم ِبَعَذابٍ  .1078
آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاتِ َلُهْم َأْجٌر َغْيُر

   }25{َمْمُنوٍن

 2طق1طق

         البروج                       
َواْلَيـْومِ } 1{الاْلبُُروجِ  َوالسََّماء َذاتِ  .1079
ُقِتـَل} 3{َوشَـاِهٍد َوَمشْـُهودٍ } 2{الَمْوُعودِ الْ 

النَّـــاِر َذاِت} 4{الاْألُخْـــُدودِ َأْصـــَحاُب 
}6{الُقُعــودٌ  ِإْذ ُهــْم َعَلْيَهــا} 5{الاْلَوُقــودِ 

ــاْلُمْؤِمِنيَن ــوَن ِب ــا َيْفَعُل ــى َم ــْم َعَل َوُه
ــُهودٌ  ــْنُهْم ِإالَّ َأن} 7{ُش ــوا ِم ــا َنَقُم َوَم

الَّـِذي} 8{الاْلحَِميدِ ِز ُيْؤِمُنوا ِباهللاَِّ اْلَعِزي
لِّ ى ُآ كُ السََّماَواتِ َواْألَْرِض َوهللاَُّ َعَل ُه ُمْل َل

     }9{شَيٍْء شَِهيٌد

 2طق1طق

اْلَعـْرشِ وذُ } 14{الاْلَوُدودُ اْلَغُفوُر وَوهُ  .1080
َهـْل} 16{َفعَّاٌل لَِّمـا ُيِريـدُ } 15{الاْلَمجِيدُ 

ِفْرَعــْوَن} 17{الاْلجُُنــودِ َأَتــاكَ َحــِديُث 
ــودَ وَ  ــي} 18{َثُم ــُروا ِف ــِذيَن َآَف ــِل الَّ َب

   }20{َوهللاَُّ ِمن َوَراِئِهم مُّحِيطٌ } 19{الَتكِْذيٍب

 2طق1طق

مَّجِيـدٌ  ُقْرآنٌ وَبْل ُهـ .1081
ِفـي َلـْوٍح} 21{ال

                          }22{مَّْحُفوٍظ
 1طق

     الطارق                
ا َأْدَراَكَوَمـ} 1{الالطَّاِرقِ وَ َوالسََّماء  .1082
ِإن} 3{الالثَّاِقـبُ الـنَّْجُم } 2{الالطَّاِرقُ  َما

َفْلَينُظـِر}4{ُآلُّ َنْفسٍ لَّمَّـا َعَلْيَهـا َحـاِفظٌ 
ــقَ  ــمَّ ُخِل ــاُن ِم ــاء}5{اإلِْنَس ــن مَّ ــَق ِم ُخِل

ــٍق ــْلِب} 6{الَداِف ــْينِ الصُّ ــن َب ــُرُج ِم َيْخ
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       }7{َوالتََّراِئِب
السََّراِئرُ َيْوَم ُتْبَلى  .1083

َفَما َلُه ِمـن}9{ال
ـــرٍ  ـــوٍَّة َوَال َناِص ـــَماء َذاِت}10{ُق َوالسَّ

الرَّجْعِ 
الصَّْدعِ َواْألَْرِض َذاِت }11{ال

ِإنَُّه} 12{ ال
ــْوٌل  ــلٌ َلَق ــا هُ } 13{الَفْص ــاْلَهْزلِ وَوَم }14{ِب

َوَأِآيــُد} 15{الَآيْــداً ِإنَُّهــْم َيِكيــُدوَن 
  }16{َآْيدًا

 2طق1طق

   األعلى
الَِّذي َخَلقَ } 1{الْألَْعَلىاسَبِِّح اسَْم َربِّكَ  .1084

َفسَوَّى
َوالَّـِذي} 3{الَفَهـَدى َوالَِّذي َقدَّرَ } 2{ال
 }5{َفَجَعَلُه ُغَثاء َأْحَوى} 4{الاْلَمْرَعى َأْخَرَج

 2طق1طق

ِإالَّ َمـا شَـاء} 6{الَتنسَى سَُنْقِرُؤَك َفالَ  .1085
      }7{نَُّه َيْعَلُم اْلَجْهَر َوَما َيخَْفىهللاَُّ إِ 

 1طق

َوَيَتَجنَُّبَهـا} 10{الَيخْشَـى سََيذَّآَُّر َمـن .1086
ـــَقى ـــِذي َيْصـــَلى النَّـــاَر} 11{الاْألَْش الَّ
    }12{اْلُكْبَرى

 2طق1طق

َوَذَآَر اسْـَم} 14{الَتَزآَّى َقْد َأْفَلَح َمن .1087
                       }15{َربِِّه َفَصلَّى

 2طق1طق

}18{الاْألُوَلـىِإنَّ َهَذا َلِفـي الصُّـُحِف  .1088
              }19{ُصُحفِ ِإْبَراِهيَم َوُموسَى

 2طق1طق

                       الغاشية        
ُوُجـوٌه} 1{َهْل َأَتاَك َحِديُث اْلَغاِشَيِة .1089

                    }2{الخَاِشَعٌةَيْوَمِئٍذ
 2طق1طق

 1طق               }3{النَّاِصبَةٌ  َعاِمَلةٌ  .1090
ُتسْـَقى ِمـْن} 4{الحَاِميَـةً َتْصَلى َنارًا  .1091

لَّـْيسَ َلُهـْم َطَعـاٌم ِإالَّ ِمـن} 5{َعْينٍ آِنَيةٍ 
}7{ي ِمن ُجـوعٍ َال ُيسِْمُن َوَال ُيْغنِ } 6{الضَِريعٍ 

ِلسَــْعيَِها} 8{النَّاِعَمــةٌ ُوُجــوٌه َيْوَمِئــٍذ 
الَّ َتسْـَمُع} 10{العَاِليَةٍ ِفي َجنٍَّة } 9{الَراِضيَةٌ 

                     }11{ ِفيَها َالِغَيًة

 2طق1طق

 2طق           }12{م َيٌةجَاِرِفيَها َعْيٌن  .1092
مَّْرُفوَعــةٌ ِفيَهــا ُســُرٌر  .1093

َوَأْآــَواٌب}13{ال
مَّْوُضـــوَعةٌ 
}15{الَمْصـــُفوَفةٌ َوَنَمـــاِرُق }14{ال

     }16{َوَزَراِبيُّ َمْبُثوَثٌة

 2طق1طق

ِإالَّ َمــن}22{البُِمَصــيِْطرٍ لَّْســَت َعَلــْيِهم  .1094
ــَولَّى  ــرَ َت ــَذاَبَفُيَعذِّ }23{الَوَآَف ــُه هللاَُّ اْلَع ُب
ُثـمَّ} 25{ال َيـاَبُهمْ إِ ِإنَّ ِإَلْيَنا }24{اْألَْآَبرَ 

                }26{ِإنَّ َعَلْيَنا حِسَاَبُهْم

 2طق1طق
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   الفجر
ـــرِ وَ  .1095 ـــاٍل } 1{الاْلَفْج ـــرٍ َوَلَي }2{العَْش

ـــَوْترِ وَ َوالشَّـــْفِع  ِإَذا َواللَّْيـــلِ } 3{الاْل
                   }4{َيسْرِ 

 2طق1طق

}6{البَِعـادٍ  َأَلْم َتَر َآْيَف َفَعـَل َربُّـَك .1096
الَِّتـي َلـْم ُيخَْلـْق} 7{الاْلِعَمادِ ِإَرَم َذاتِ 
َوَثُمـوَد الَّـِذيَن} 8{الاْلـبَِالدِ  ِمْثُلَها ِفـي

             }9{البِاْلَواِد َجاُبوا الصَّخَْر

 2طق1طق

 1طق          }10{الاْألَْوَتادِ  َوِفْرَعْوَن ِذي .1097
ــــــي .1098 ــــــْوا ِف ــــــِذيَن َطَغ الَّ

ـــــبَِالدِ  ـــــا}11{الاْل ـــــَأْآَثُروا ِفيَه َف
ــادَ  ــْوَط}12{الاْلَفَس ــكَ َس ــْيِهْم َربُّ ــبَّ َعَل َفَص

     }13{َعَذاٍب

 

 2طق1طق

َوَال}17{الاْليَِتـيمَ  َآالَّ َبل الَّ ُتْكِرُمـونَ  .1099
ـــــــاِم ـــــــى َطَع َتَحاضُّـــــــوَن َعَل

ــِكينِ  ــًال}18{الاْلِمْس ــْأُآُلوَن التُّــَراَث َأْآ َوَت
ـــًا }19{ اللَّّمـــاً  ـــاَل ُحّب َوُتحِبُّـــوَن اْلَم
َآـــالَّ ِإَذا ُدآَّـــتِ اْألَْرضُ َدّآـــاً }20{َجّمـــاً 
ــاً  ــّفًا}21{الَدّآ ــكُ َص ــكَ َواْلَمَل ــاء َربُّ َوَج
     }22{َصّفاً 

 2طق1طق    

}25{الَأحَـدٌ َفَيْوَمِئٍذ الَّ ُيَعذُِّب َعَذاَبـُه  .1100
             }26{َوَال ُيوِثُق َوَثاَقُه َأَحٌد

 2طق1طق

}27{النَّـةُ ئِ طمَ اْلمُ َيا َأيَُّتَها الـنَّْفُس .1101
     }28{اْرجِِعي ِإَلى َربِّكِ َراِضَيًة مَّْرِضيًَّة

 طدع

َواْدُخِلـي} 29{الِعبَـاِديَفاْدُخِلي ِفـي  .1102
                           }30{َجنَِّتي

 2طق1طق

   البلد                  
 2طق1طق         }1{الاْلبََلدِ َال ُأْقِسُم ِبَهَذا .1103
 1طق        }2{الاْلبََلدِ َوَأنَت حِلٌّ ِبَهَذا .1104
َلَقـْد َخَلْقَنـا} 3{الَوَلـدَ  َوَواِلٍد َوَما .1105

َأَيْحسَُب َأن لَّن َيْقـِدَر} 4{اإلِْنسَاَن ِفي َآَبدٍ 

ــهِ  ــدٌ  َعَلْي ــاًال} 5{م َأَح ــُت َم ــوُل َأْهَلْك َيُق

                           }6{لَُّبدًا

 2طق1طق

َوِلسَـانًا} 8{العَيَْنـيْنِ َأَلْم َنْجَعل لَُّه .1106
     }10{َوَهَدْيَناُه النَّْجَدْيِن} 9{الشََفَتيِْنوَ 

 2طق1طق

 2طق1طق                   }13{البَةٍ َرقَ َفكُّ  .1107
 طدع 2طق1طق   }14{الَمسَْغبَةٍ  ِإْطَعاٌم ِفي َيْوٍم ِذيوَأ .1108



 
 

298

 َذا ِمسِْكيناً وَأ}15{الَمْقَرَبةٍ  َذا َيِتيماً  .1109
       }16{َمْتَرَبٍة

 2طق1طق

   الشمس                 
َواْلَقَمــِر ِإَذا}1{الُضــحَاَهاوَ َوالشَّــْمسِ  .1110

َواللَّْيـِل}3{الجَالََّهاَوالنََّهاِر ِإَذا }2{الَتَالَها
ــــا}4{الَيْغَشــــاَها ِإَذا َوالسَّــــَماء َوَم

َوَنْفـٍس}6{الطَحَاَهـاَواْألَْرِض َوَمـا }5{الَبَناَها
سَــوَّاَهاَوَمــا 

ُفُجوَرَهــا َفَأْلَهَمَهــا}7{ال
َوَقـْد}9{الَزآَّاَهاَقْد َأْفَلَح َمن }8{الَتْقَواَهاوَ 

ـاَها َآــذََّبْت َثُمــودُ }10{َخــاَب َمــن َدسـَّ
   }12{الَأشَْقاَهاِإِذ انَبَعَث}11{البِطَْغَواَها

 2طق1طق

َفَقــاَل َلُهــْم َرسُــوُل هللاَِّ َناَقــَة هللاَِّ .1111
َدْمـَدَمفَ  الَفَعَقُروَهاَفَكذَُّبوُه } 13{َوسُْقَياَها

  }14{َفسَوَّاَها َعَلْيِهْم َربُُّهم ِبَذنِبِهْم

 

 1طق

َدَم َعلَْيِهْم .1112 ا َفَدْم َفكَذَُّبوُه َفَعَقُروَه
َفسَـوَّاَها َربُُّهم ِبـَذنبِِهمْ 

َوَال َيخَـاُف} 14{ال
          }15{اَهاُعْقبَ 

 2طق  1طق

  الليل                
َوالنََّهاِر ِإَذا}1{الشَىَيغْ  َواللَّْيِل ِإَذا .1113

ِإنَّ}3{الاْألُنثَـىوَ َوَما َخَلَق الذََّآَر }2{الَتجَلَّى
ــتَّى ــْعَيُكْم َلَش ــى}4{َس ــن َأْعَط ــا َم َفَأمَّ

ُرُه}6{البِاْلحُسْـَنىَوَصـدََّق }5{الاتََّقىوَ  َفسَُنَيسـِّ
ــــَرىِللْ  ــــا}7{ُيْس ــــَل َوَأمَّ ــــن َبِخ َم
ـــَتْغَنىوَ  ـــذَّبَ }8{الاْس ـــَنى َوَآ }9{ البِاْلحُْس

                 }10{َفسَُنَيسُِّرُه ِلْلُعسَْرى

 2طق1طق

الَِّذي َآـذََّب}15{الاْألَشَْقى َال َيْصَالَها ِإالَّ  .1114
الَّـِذي}17{الاْألَْتَقـىَوسَـُيَجنَُّبَها }16{َوَتَولَّى

      }18{ُيْؤِتي َماَلُه َيَتَزآَّى

طدع 2طق1طق

}19{الُتجَْزىَوَما ِألََحٍد ِعنَدُه ِمن نِّْعَمٍة .1115
        }20{ِإالَّ اْبِتَغاء َوْجِه َربِِّه اْألَْعَلى

 2طق1طق

  الضحى            
الضُّحَىوَ  .1116

}2{السَـجَىَواللَّْيِل ِإَذا } 1{ال
            }3{َوَما َقَلى َما َودََّعكَ َربَُّك

 2طق1طق

  الشرح                     
َوَوَضْعَنا َعنَك}1{الَصْدَركَ  َأَلْم َنشَْرْح َلَك .1117

َوَرَفْعَنـا}3{الظَْهـَركَ الَِّذي َأنَقـضَ }2{الِوْزَركَ 
ِإنَّ}5{الُيسْـراً َفِإنَّ َمَع اْلُعسِْر }4{َلَك ِذْآَركَ 

ــرًا ــِر ُيْس ــَع اْلُعْس ــِإ}6{َم ــَتَف َذا َفَرْغ

 2طق1طق
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   }8{َوِإَلى َربِّكَ َفاْرَغْب}7{الَفانصَْب
  التين             

َوُطـــوِر} 1{الالزَّْيُتـــونِ وَ َوالتِّـــينِ  .1118
َلَقـْد} 3{الاْألَِمينِ َوَهَذا اْلَبَلِد } 2{الِسيِنينَ 

ُثـمَّ} 4{َخَلْقَنا اإلِْنسَاَن ِفي َأْحسَنِ َتْقـِويمٍ 
ِإالَّ الَّـِذيَن}5{ال◌َ ينسَـاِفلِ َرَدْدَناُه َأسْـَفَل 

ْم َأجٌْر وا الصَّاِلَحاتِ َفَلُه آَمنُوا َوَعِمُل
   }6{َغْيُر َمْمُنوٍن

 2طق1طق

  العلق                  
الَّـِذي َعلَّـَم} 3{الاْألَْآَرمُ  اْقَرْأ َوَربَُّك .1119

ــاْلَقَلمِ  ــْم} 4{الِب ــا َل ــاَن َم ــَم اإلِْنَس َعلَّ
                }5{َيْعَلْم

 2طق1طق

 َأن رَّآهُ } 6{الَليَطَْغىَآالَّ ِإنَّ اإلِْنسَاَن  .1120
                        }7{ اسَْتْغَنى

طدع 1طق

َعْبـدًا ِإَذا} 9{الَيْنَهـى َأَرَأْيَت الَِّذي .1121
                            }10{َصلَّى

طدع 2طق1طق

}11{الاْلُهـَدى َأَرَأْيَت ِإن َآـاَن َعَلـى .1122
                 }12{َأَمَر ِبالتَّْقَوىوأَ 

 1طق

ــَفعاً  .1123 ــِه َلَنْس ــْم َينَت ــِئن لَّ ــالَّ َل َآ
                      }15{البِالنَّاِصيَِة

 2طق1طق

َفْلَيــْدعُ }16{َآاِذَبــٍة َخاِطَئــةٍ  َناِصــَيةٍ  .1124
َآـالَّ َال}18{الالزََّباِنيَـةَ سَـَنْدُع }17{الَناِدَيه

      }19{َواْقَتِرْب ُتِطْعُه َواسُْجْد

 1طق

  القدر                    
َتَنزَُّل اْلَمَالِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها ِبِإْذِن .1125

ِهـَي َحتَّـى قـف ٌسَـَالم} 4{الَأْمرٍ  َربِِّهم مِّن ُآلِّ 
   }5{َمْطَلع اْلَفْجِر

 2طق  

ِفيَها ِبِإْذِنَتَنزَُّل اْلَمَالِئَكُة َوالرُّوُح  .1126
ِهـيَ َحتَّـى سَـَالمٌ } 4{◌ٍ الَأْمر َربِِّهم مِّن ُآلِّ 
     }5{َمْطَلع اْلَفْجِر

 1طق

   البينة                         
ِل .1127 ُروا مِْن َأْه ْم َيكُنِ الَِّذيَن َآَف َل

ــى ــيَن َحتَّ ــِرِآيَن ُمنَفكِّ ــابِ َواْلُمْش اْلِكَت
اْلبَيَِّنــةُ َتــْأِتَيُهُم 

وٌل مِّــَن هللاََِّرسُــ} 1{ال
مُّطَهَّــَرةً ُصــُحفًا وَيْتلُ 

ِفيَهــا ُآُتــٌب} 2{ال
                           }3{َقيَِّمٌة

 2طق1طق

َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوا هللاََّ ُمخِْلِصيَن .1128
الــدِّيَنَلــُه

ُحَنَفــاء َوُيِقيُمــوا الصَّــَالَة ال
 2طق
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   }5{ِلكَ ِديُن اْلَقيَِّمةِ َوُيْؤُتوا الزََّآاَة َوَذ
ِإنَّ الَّـــِذيَن آَمُنـــوا َوَعِمُلـــوا .1129

الصَّاِلحَاِت
   }7{ُأْوَلِئكَ ُهْم َخْيُر اْلَبِريَّةِ  ال

 1طق

  الزلزلة                     
}1{الِزْلَزاَلَهـــا ِإَذا ُزْلِزَلـــتِ اْألَْرُض .1130

ـــاَأْثقَ َوَأْخَرَجـــتِ اْألَْرضُ  ـــاَل} 2{الاَلَه َوَق
   }3{اإلِْنسَاُن َما َلَها

 2طق1طق

ِبَأنَّ َربََّك} 4{الَأخْبَاَرَهاَيْوَمِئٍذ ُتَحدُِّث  .1131
   }5{َأْوَحى َلَها

 طدع 2طق1طق

ــاسُ  .1132 ــُدُر النَّ ــٍذ َيْص ــَتاتاً َيْوَمِئ الَأْش

  } 6{لُِّيَرْوا َأْعَماَلُهْم
 2طق1طق

  العاديات                    
َفاْلُموِرَيــاتِ }1{الَضــبْحاً َيــاتِ َواْلَعادِ  .1133

َفَأَثْرَن ِبـهِ }3{الُصبْحاً َفاْلُمِغيَراتِ }2{الَقْدحاً 
ــاً  ــِه }4{الَنْقع ــْطَن ِب ــاً َفَوَس ِإنَّ} 5{الجَْمع

              }6{اإلِْنسَاَن ِلَربِِّه َلَكُنوٌد

 2طق1طق

ــُم ِإَذا ُبْع .1134 ــَال َيْعَل ــيَأَف ــا ِف ــَر َم ِث
ِإنَّ}10{ال◌ِ الصُُّدورَوُحصَِّل َما ِفي }9{الاْلُقبُورِ 

         }11{َربَُّهم ِبِهْم َيْوَمِئٍذ لَّخَِبيٌر

 2طق1طق

  القارعة                     
 2طق1طق      }2{َما اْلَقاِرَعةُ } 1{الاْلَقاِرَعةُ  .1135
ُكــوُن النَّــاسُ َآــاْلَفَراِشَيــْوَم يَ  .1136

َوَتُكـوُن اْلجَِبـاُل َآـاْلِعْهِن} 4{الاْلَمبْثُوثِ 
     }5{اْلَمنُفوِش

 2طق1طق

ِفيوَفهُ } 6{الاِزيُنهُ َموَ َفَأمَّا َمن َثُقَلْت .1137
ــَيةٍ  ــٍة رَّاِض ــتْ } 7{ِعيَش ــْن َخفَّ ــا َم َوَأمَّ

       }9{َفُأمُُّه َهاِوَيٌة} 8{الَمَواِزيُنُه

طدع  2طق1طق

   التكاثر                        
َحتَّـى ُزْرُتـُم} 1{ال◌ُ التَّكَاُثرَأْلَهاُآُم .1138

                        }2{اْلَمَقاِبَر
 طدع 2طق 1طق

ُثـمَّ َآـالَّ سَـْوَف} 3{الَتْعَلُمونَ َآالَّ سَْوَف  .1139
ـــونَ  ـــالَّ لَ } 4{َتْعَلُم ـــَموَآ ـــوَن ِعْل َتْعَلُم
ــينِ  ــَروُ } 5{اْلَيِق ــيمَ  نَّ َلَت ــمَّ} 6{الاْلجَِح ُث

ُثـمَّ َلُتسْـَأُلنَّ} 7{الاْليَِقينِ َلَتَرُونََّها َعْيَن 
                }8{َيْوَمِئٍذ َعنِ النَِّعيم

 2طق1طق

   العصر                     
ــروَ  .1140 ــي} 1{ال◌ِ اْلَعْص ــاَن َلِف ِإنَّ اإلِْنَس

ــٍر ــوا} 2{الخُْس ــوا َوَعِمُل ــِذيَن آَمُن ِإالَّ الَّ
طدع  2طق 1طق
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لصَّاِلَحاتِ َوَتَواصَْوا بِاْلَحقِّ َوَتَواصَْواا
                         }3{ِبالصَّْبِر

   الهمزة                    
الَِّذي َجَمَع} 1{اللَُّمَزةٍ  َوْيٌل لُِّكلِّ ُهَمَزةٍ  .1141

َ◌َعــدََّدهُ وَمــاالً 
َماَلــُه َيْحسَــُب َأنَّ } 2{ال

  }3{َأْخَلَدُه

 2طق1طق

َوَمـا} 4{َمـةِ الَّ َلُينَبَذنَّ ِفـي اْلُحطآَ  .1142
ــــا ا ــــْلُحطَأْدَراكَ َم ــــاُر هللاَِّ} 5{ةُ َم َن

ـــَدةُ  ـــى} 6{الاْلُموَق ـــُع َعَل ـــي َتطَِّل الَِّت
مُّْؤصََدةٌ ِإنََّها َعَلْيِهم } 7{اْألَْفِئَدةِ 

ِفـي} 8{ال
                      }9{َعَمٍد مَُّمدََّدٍة

 1طق

   الفيل                 
}2{ال◌ٍ َتْضـِليل َأَلْم َيْجَعْل َآْيَدُهْم ِفـي .1143

ــرًا  ــْيِهْم َطْي ــَل َعَل ــلَوَأْرَس }3{ال◌َ َأَباِبي
ِسـجِّيلٍ َتْرِميِهم ِبحَِجاَرٍة مِّن 

َفَجَعَلُهـْم} 4{ال
                     }5{َآَعْصفٍ مَّْأُآوٍل

 2طق1طق

   قريش                   
ــَالفِ  .1144 ــَرْيشٍ  إلِِي ــَة} 1{الُق ــْم ِرْحَل ِإيَالِفِه

َفْلَيْعُبـُدوا َربَّ َهـَذا} 2{الشَِّتاء َوالصَّْيفِ 
ــتِ  ــوٍع} 3{الاْلبَْي ــن ُج ــم مِّ ــِذي َأْطَعَمُه الَّ

                  }4{َوآَمَنُهم مِّْن َخْوٍف

 2طق1طق

   الماعون                      
َوَال َيُحضُّ}2{الاْليَِتيمَ َفَذِلكَ الَِّذي َيُدعُّ  .1145

             }3{َعَلى َطَعام اْلِمسِْكيِن
 2طق1طق

 طدع 2طق1طق              }4{اللِّْلُمَصلِّينَ  َفَوْيلٌ  .1146
ــــِذيَن ُهــــْم َعــــ .1147 ن َصــــَالِتِهمْ الَّ

لَّــــــِذيَن ُهــــــْما}5{السَــــــاُهونَ 
   }7{َوَيْمَنُعوَن اْلَماُعونَ }6{الُيَراُؤونَ 

 

   

  2طق1طق
  الكافرون                  

َال َأْعُبـُد}1{الاْلكَاِفُرونَ ُقْل َيا َأيَُّها .1148
َوَال َأنـُتْم َعاِبـُدوَن َمـا}2{الْعبُـُدونَ تَ َما 
}4{ البَـدتُّمْ عَ  اَوَال َأَنا َعاِبٌد مَّـ}3{َأْعُبدُ 

         }5{َوَال َأنُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد

  2طق1طق

  النصر                      
ــُر هللاَِّ و .1149 ــاء َنْص ــْتحُ ِإَذا َج }1{الَ◌اْلَف

ــنِ هللاَِّ  ــي ِدي ــْدُخُلوَن ِف ــاسَ َي ــَت النَّ َوَرَأْي
 2طق1طق
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بِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َواسَْتْغِفْرُهَفسَ } 2{الَ◌ْفَواجاً أ
                  }3{ِإنَُّه َآاَن َتوَّابًا

  المسد                   
َواْمَرَأُتُه} 3{الَلَهبٍ سََيْصَلى َنارًا َذاَت  .1150

                    }4{َحمَّاَلَة اْلَحَطِب
 2طق

  اإلخالص                  
َلـْم} 2{هللاَُّ الصَّـَمدُ } 1{هللاَُّ َأَحـٌدوُقْل هُ  .1151

َوَلْم َيُكن لَّـُه ُآُفـوًا} 3{الُيوَلدْ  َيِلْد َوَلمْ 
       }4{َأَحدٌ 

 2طق1طق

  الفلق                  
ِمـن شَـرِّ}1{الاْلَفَلـقِ ُقْل َأُعوُذ ِبـَربِّ .1152
ـــقَ امَ  ـــٍق إِ }2{الخََل ـــرِّ َغاِس ـــن َش َذاَوِم

الاْلُعَقـدِ  َوِمن شَرِّ النَّفَّاَثاِت ِفـي}3{الَوَقبَ 

         }5{َوِمن شَرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحسََد} 4{

 2طق1طق

  الناس                
 َمِلكِ } 1{الالنَّاسِ ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ .1153

 ِمن شَرِّ } 3{ الالنَّاسِ ِإَلِه } 2{الالنَّاسِ 
الَِّذي ُيَوسِْوسُ ِفي } 4{الاْلخَنَّاسِ  اْلَوسَْواسِ 

  }6{النَّاسِ وِمَن اْلجِنَِّة} 5{الالنَّاِسُصُدوِر

 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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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 




