
  

 
 

 

 

 

 

 
 التوجيو النَّحوي لموقف الممنوع في القرآن الكريم 

دراسة وصفية تحميمية    
Grammatical Demonstration of Prohibited 

Stopping (Waqf Mamnou) in the Holy Quran : 

A Descriptive Analytical Study 

 

 ِإعَداُد الَباِحِث 
 كرش كامل رياض عبدالكريم أبو

 
 ِإشَراُف الُدكُتور

 يوسف جمعة عاشور
 

 اْلَماِجسِتيرِ  َدَرَجةِ  َعمى الُحصولِ  ِلُمَتطمباتِ  ِاسِتكَمالً  البحثُ  َىذا ُقدمَ 
 ِبَغزة اإِلسالِميةِ  اْلَجاِمَعةِ  اآلَداِب ِفي ِبُكمِيةِ  الَعَرِبيَّةِ المَُّغِة  ِفي

 
 ىـٕٗٗٔ/ُجَمادى اآلخرة –م ٕٕٔٓ/يناير

 

 زةـــغب  تــالميــــــت اإلســـــــــامعـالج

 البحث العلمي والدراساث العليا عمادة

 ت اآلداب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليـك

 ماجستيــــر اللــــــــــــــغت العربـــــيت

The Islamic Universityof Gaza 

Deanship of Research and Graduate Studies 

Faculty of Literature 

Master of Arabic language 



  أ
 

 إقــــــــــــــرار

 أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

القرآن الكريمالتوجيو النَّحوي لموقف الممنوع في   

 دراسة وصفية تحميمية 

Grammatical Demonstration of Prohibited 

Stopping (Waqf Mamnou) in the Holy Quran : 

A Descriptive Analytical Study 

ما ىك نتاج جيدم الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة عميو ىذه الرسالة إن   ما اشتممتٍ  بأف   أقر  

لنيؿ درجة أك  اآلخريف جزء منيا لـ يقدـ مف قبؿ أك أمٌ  ىذه الرسالة ككؿ   كأف  إليو حيثما كرد، 

 ة أخرل.ة أك بحثي  مؤسسة تعميمي   لقب عممي أك بحثي لدل أمٌ 

Declaration 

I understand the nature of plagiarism, and I am aware of the University’s 

policy on this. 

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

researcher's own work, and has not been submitted by others elsewhere for 

any other degree or qualification. 

 :Student's name  اسـ الطالب:

 :Signature  التكقيع:

 :Date  التاريخ:





  ت
 

 ممخص الرسالة

ىػػد ت ىػػذه الدراسػػة إلػػل بيػػاف  ػػمة المعنػػل بػػاإلعراب مػػف خػػبلؿ دراسػػة الكقػػؼ الممنػػكع  ػػي     
القػػر ف الكػػريـ، كمػػا ينشػػأ عػػف الكقػػؼ أك الكٍ ػػؿ مػػف اخػػتبلؼ  ػػي المعنػػل، ي ػػحبو اخػػتبلؼ  ػػي 

إعانة القراء عمل الفىيـ ال حيح كاألداء الميتقف لمقػر ف الكػريـ، كذلػؾ كتيدؼ أيضان إلل  ،اإلعراب
تعر ؼ عمل مكاضع الكقؼ الممنكع  ي القر ف الكريـ، كمعر ة تكجيو اآليات مػف ناحيػة المعنػل بال

  كاإلعراب، مم ا ييعينيـ عمل القراءة ال حيحة التي تتناسب مع المعاني القر نية الكريمة.

في التحميمي الذم يتناسب مػع مكضػكع ىػذه المنيج الك ٍ  عمل  ي دراستو تمد الباحثكقد اعٍ     
 الدراسة.

ـ  تشير إلل  ىذه الدراسة حاكلتٍ  كقدٍ      أٍف تعر ؼ بالكقؼ، كتبيِّف أىميتو، كمكقؼ العمماء منو، ث
ـ  تنتيػػػي  ـ  تكضػػػح الدراسػػػة مكاضػػػع الكقػػػؼ الممنػػػكع، ثػػػ أنكاعػػػو، ك ػػػمتو بػػػالعمكـ األخػػػرل، كمػػػف ثىػػػ

 بدراسة مف مة لمكاضع الكقؼ الممنكع  ي القر ف الكريـ كمِّو.

الباحػػث أف  الدراسػػة تقػػدِّـ  ػػي النِّيايػػة بعػػض النتػػالج البن ػػاءة كالمرضػػية لتحقيػػؽ اليػػدؼ  كيػػرل    
 الذم يرمي إليو، كمف ىذه النتالج:

ـ الكقؼ كنكعو، كىذا االختبلؼ ال اختبلؼ التفسير كاإلعراب يؤدياف إلل اختبلؼ حكٍ أف      
الم احؼ المختارة، تبي ف لمباحث أف   بعد اٍستقراءلل تغيير  ي المعنل األ مي لآلية، ك يؤدم إ

مكاضع الكقؼ الممنكع  ي القر ف الكريـ كمِّو قٍد بمغٍت تسعة كستيف مكضعان، كقٍد جاءٍت  ي 
خمس كعشريف سكرة مف القر ف الكريـ، كقٍد ترك ز معظـ ىذه المكاضع  ي النِّ ؼ األك ؿ لمقر ف 

قعت  ي اثنتي عشرة سكرة، أم ا النِّ ؼ الثاني  قٍد الكريـ،  قٍد جاء  يو سبعة كأربعكف مكضعان، ك 
 جاء  يو اثناف كعشركف مكضعان، كقد جاءت  ي ثبلث عشرة سكرة.

 كاف أىم يا: ،كما خرجت الدراسة بتك يات عد ة    

إال  بذلؾ  -تعالل –االىتماـ بمكضكع الكقؼ كاالبتداء؛ ألن و ال يتحقؽ  ىيـ كبلـ اهلل ضركرة     
مة بيف عمـ الكقؼ كاالبتداء كعمكـ العربية، كبخا ة عمـ الن حك كالببلغة، كذلؾ مف  تعميؽك  ال ِّ

خبلؿ دراسة أنكاع الكقؼ األخرل كالكقؼ البلـز كالكقؼ الجالز كغيرىما، مف الن احية الن حكية 
اس، كأجدر أٍف و الباحثيف إلل الدراسات القر نية،  يي أخمد عمل الزمف، كأنفع لمن  كتكج  ، كالببلغية

 تيبذؿ  ييا الجيكد كاألكقات.
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Abstract 
This study aims at showing the relevance of the meaning to parsing through studying the 

forbidden pause in the reading of the Holy Quran, and the difference in meaning that arises 

from the pause or the continuity, accompanied by a difference in the parsing. The study also 

aims at helping the readers to understand correctly and elaborate performance of reading the 

Holy Quran, by identifying the places of forbidden pause in the Holy Quran, and knowing 

the direction of verses in terms of meaning and syntax, which helps them to read correctly in 

a suitable manner with the Holy Quran meanings. 

To conduct this study, the researcher used the descriptive analytical method that is 

appropriate for the subject of this study. 

This study has tried to explain the meaning of the pause, its importance, and the scholars' 

stance towards it, its types, and its connection to other sciences. Then the study clarifies the 

locations of the forbidden pause, and ends with a detailed study of the places of the 

forbidden pause in the entire Holy Quran. 

 

The most important findings of the study: 

The difference in interpretation and parsing leads to a difference in the ruling and type of the 

pause. This difference does not lead to a change in the original meaning of the verse. After 

reading the selected surahs in the holy Quran, the researcher found that the positions of the 

forbidden pause in the entire Quran have reached sixty-nine positions, and they came in 

twenty-five surahs in the Holy Quran. Most of these places were concentrated in the first half 

of the Holy Quran. Forty-seven positions came in twelve surahs, while the second half 

contained twenty-two positions that came in thirteen surahs. 

 

The most important recommendations of the study: 

There is a need to pay attention to the topic of pause and initiation; because understanding 

the words of Allah - Almighty - is only achieved by this and by deepening the link between 

the science of pause, initiation and Arabic sciences, especially grammar and rhetoric, 

through studying of other types of pause  such as the necessary pause and the permissible 

pause and others, from a grammatical and rhetorical point of view It is also necessary for 

researchers' to pay more attention to Quranic studies, because it is long lasting, more 

beneficial to people, and more appropriate to spend efforts and times. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ًْ َورَُشُُٔلُ ﴿  يَُس ٍَ ُ َخ ٔا ـََصََيَى اَّللٍّ يُ ٍَ َوكُِو اْخ

ُِٔنَ  ٌِ ْؤ ٍُ ْ  ﴾ َوال

 
 105]التكبة: [   
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 ْاإِلىَدْاءُ 

   تعالل، كك ي ة رسكلو الكريـة اهللإلل ك ي  

  كجؿ   بعد اهلل عز   ف ليـ الفضؿ عميٌ مى 

 الكريمين والديّ 

 ، التي كسعتني بحنانيا ك برىاسجاإلل زكجتي كر يقة دربي 

 ، قرة عيني كسركر قمبيمحمدإلل غبلمي 

 إلل عالمتي الكريمة، كأ دقالي، كأحبابي

 موكا مف أجٍ ىذا الديف، كضح   ىـ  ف حممكا إلل مى 

 دم ىذا البحثىٍ ىؤالء، أي  إلل كؿِّ 
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 وتقديرٌ شكٌر 

ر لي إنياء يس   يو كعظيـ سمطانو، أفٍ لو الحمد كما ينبغي لجبلؿ كجٍ  العالميف، د هلل ربِّ الحمٍ     

 بعد: ا(، أم  د)حم  نا مي اس الخير، نبيِّ ال بلة كالسبلـ عمل معمـ الن   ىذا البحث، ثـ  

ـ بكا ر الشكر كخالص التقدير ألستاذم الفاضؿ الدكتكر يكسؼ جمعة أتقد   و ليشر ني أفٍ  إن      
 ،اإلرشاد كالتكجيوك  الن  ح ـ ليشراؼ عمل ىذا البحث، كما  تئ يقدِّ ـ باإلعاشكر الذم تكر  

 . ي ميزاف حسناتو كجعؿ جيكده كنفع بعممو، ي خير الجزاء، جزاه اهلل عنِّ 

 الدكتكر الذيف قبمكا مناقشة ىذه الرسالة،إلل أعضاء لجنة المناقشة  كالشكر مك كؿه     
ما ير عمل خ ي كؿ  ،  جزاىـ اهلل عنِّ محمكد البيؾ الفاضؿ: كالدكتكر أحمد الجدبة، الفاضؿ:

 مة نا عة.مف إرشادات كتكجييات سديدة قيِّ  لي قدمكه

 كأٍف يكتب لو القىبكؿ، إن و كلي  ذلؾ كمكاله. يو الكريـ،يجعؿ ىذا العمؿ خال ان لكجٍ  أؿ أفٍ أسٍ  كاهللى 

 ن.يْ المِ العَ  رب   للِ  دُ مْ حَ , والْ يقِ فِ وْ التَّ  يُّ لِ وَ  واللُ 
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 كامؿ رياض أبك كرش
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 مةلمقد  ا
ه لػػو عكجػػان، أحمػػد مييمنػػان عمػػل الكتػػب، كلػػـ يجعػػؿٍ  د هلل الػػذم أنػػزؿ عمػػل عبػػده الكتػػابالحمػػ    
 ليػاؤه المقربػكف، كعبػاده ال ػالحكفد حمػده بػو أك حٍمػ شيء، بكؿِّ  ء كؿِّ شيء، كمؿٍ  عدد كؿِّ  تعالل
ػػأ ػػمي كأسػػمـ عمػػل المبعػػكث رحمػػةن لمعػػالميف، كعمػػل دان ال ينقضػػي أبػػدان، ك حٍمػػ  فٍ  لػػو ك ػػحبو كمى

 ا بعد:يف، أم  تبعيـ بإحساف إلل يكـ الدِّ 

 يػػـ القػػر فسػػتعاف بػػو عمػػل  ى و يي ألن ػػ عمػػـك الكتػػاب الحكػػيـ؛ عمػػـ الكقػػؼ كاالبتػػداء مػػف أجػػؿِّ  إف   ػػ    
كالقػػارئ المتػػدبر  ،امع المتأمػػؿسػػاف،  يظيػػر لمس ػػالكقػػكؼ التامػػة كالكا يػػة كالحً  بػػو تت ضػػحك  الكػػريـ،

ما إذا يػا لمػأثكر التفسػير، كمعػاني لغػة العػرب، السػي  يا، كأقربً المعاني عمل أكمؿ كجكىيػا، كأ ػحِّ 
زيدىا إيضاحان كتبيانػان، كبيػا ي ػبح الكقػؼ كاضػحان ىذا ي حكية ليذه الكقكؼ،  إف  الكجكه الن   يمتٍ  ي 

يا، كبيػػاف ع الكقػػكؼ كتف ػػيمً اعتمػػاد عممػػاء الكقػػؼ كاالبتػػداء  ػػي كٍضػػ  يػػو،  ػػإف   جميػػان ال غمػػكضى 
حػػػك ظػػػر  ػػي معػػػاني اآليػػػات ككبلميػػػـ  ػػػي المعػػاني، ك ػػػي بيػػػاف كجػػػكه الن  عمػػػل الن   يػػا، مبنػػػيه كجكىً 

 كاإلعراب ليذه الكقكؼ.

ر بيػػػا كجػػػكه المعػػػاني القر نيػػػة، إذ فس ػػػعمػػػـ الكقػػػؼ كاالبتػػػداء مػػػف العمػػػكـ التػػػي تي  أف    ػػػبل ريػػػبى     
عمػل حسػب مػا  راعػي القػارئ المعػاني،  يقػؼ كيبتػدئالمق كد منػو بيػاف مكاضػع الكقػؼ بحيػث ي
عمػل  عػيفه ظر  ي الكقؼ مي  بتدبر كاىتماـ بالمعاني،  الن  يقتضيو المعنل كالمفظ، كال يككف ذلؾ إال  

 .-عز  كجؿ   – ي كبلـ اهلل  التدبر

ذا قرأ القارئ كابتدأ بما ال يحسي      ما بيك ؿ   بأفٍ فيـ إال  ف االبتداء بو، أك كقؼ عند كبلـ ال يي كا 
َْ ِغِِد } بالتدبر، قػاؿ تعػالل: -تعالل –خالؼ أمر اهلل  بعده  قدٍ  ٌِ ْٔ ََكَن  َ ـاََل َحَجَدبٍُّروَن اىُْلْرآَن َول

َ
أ

 َ ْم َ َ كُيُأٍ  } كقػاؿ تعػالل: ،ُ{ََٔرُدواْ ذِيِّ اْخجاِلَـًا  َندِاًَياَدَْيِ اَّلّلِ ل
َ
ـَااَل َحَجاَدبٍُّروَن اىُْلاْرآَن أ

َ
أ

 َٓ ُ ْرَف ل
َ
  .ِ{أ

مكاضػعو  عنل بالكقؼ الممنكع   ي القػر ف الكػريـ، كدراسػةً ىذه الدراسة التي تي  كمف ىنا جاءتٍ      
 الجانب مف عمـ الكقؼ كاالبتداء.ا  ي ذلؾ مف إيضاح ليذا مى نحكية؛ لً  دراسةن 
ف أبػػيِّ  أفٍ   ػػأردتي  ىػػذا المكضػػكع مػػف المسػػالؿ التػػي تحتػػاج إلػػل بحػػث كتف ػػيؿ، أف   رأيػػتي  كقػػدٍ     

و، بالدليؿ كالتعميؿ، كأنقؿ مػا لمحققػي العممػاء حكية ليذه الكقكؼ الممنكعة  ي القر ف كمِّ الكجكه الن  

                                                           
ٔ
 .2ٕ. النساء: 
ٕ
 .ٕٗ. محمد: 
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 نيػػا كقفػػان ممنكعػػان بينػػة كاضػػحة، كتكضػػيح سػػبب ككٍ مػػف الكػػبلـ  ييػػا، حتػػل ت ػػبح ىػػذه المكاضػػع 
 حك كاإلعراب.كمف ناحية الن   ،كتفسير ذلؾ مف ناحية المعنل

 أسباب اختيار موضوع البحث:
ذه الدراسات مػف ا تحتكيو ىمى الرغبة  ي تخ يص الدراسة كتطبيقيا عمل القر ف الكريـ، لً  .ُ

.يا تتعم  ألن   قيمة عممية كبيرة؛  ؽ بأشرؼ العمـك
كتػػػػدبره، ككنػػػػػو المػػػػنيج الربػػػػػاني  -تعػػػػالل –لحاجػػػػة المتأ ػػػػمة شػػػػػرعان لقػػػػراءة كتػػػػػاب اهلل ا .ِ

كالدسػػػتكر اإلليػػػي، الػػػذم ال نممػػػؾ البعػػػد عنػػػو، كال ننفػػػؾ عػػػف الحاجػػػة إليػػػو، مػػػع ضػػػركرة 
 تدارس أحكامو كتعمـ عمكمو، كالتي ينشؽ منيا: عمـ الكقؼ كاالبتداء.

ـك ب،  معر ػة الكقػؼ تتكقػؼ عمػل بعػض العمػتعم ؽ عمـ الكقؼ كاالبتػداء بػالمعنل كالتركيػ .ّ
ف  الكقػؼ عمػل بعػض المكاضػع يخػؿ  بػالمعنل كييفقػد التركيػب التي مف أىمِّيا الن حػك، إذ إ

قيمتػػػػو، كمػػػػا لػػػػك تػػػػرؾ الفعػػػػؿ بػػػػبل  اعػػػػؿ، كالمبتػػػػدأ دكف خبػػػػر، كالمك ػػػػكؼ دكف ال ػػػػفة 
 كالمك كؿ دكف ال مة، كغير ذلؾ.

 مػػػف أنػػكاع الكقػػػؼ عمػػػل كجػػػو التحديػػػد، ع كاحػػػدبدراسػػة نػػػكٍ  نػػدرة الدراسػػػات التػػػي اخت ػػػتٍ  .ْ
مقابمػػة بالدراسػػات التػػي تجمػػع بػػيف أنػػكاع الكقػػؼ كاالبتػػداء كعمػػـ التجكيػػد، بحيػػث ت ػػبح 

 الدراسات عامة.

 أىمية البحث:
 تكمن أىمية البحث فيما يمي:     

القػػر ف  د أف  ا يؤكِّػػالع ػػكر كاألزمنػػة، كىػػذ بػػة لكػػؿِّ العمػػكـ القر نيػػة متجػػددة، كمكاكً  بيػػاف أف   .ُ
 زماف كمكاف.  الح لكؿِّ 

ػو  ي دراساتيـ نحك القػر ف الكػريـ، لً تشجيع الدارسيف لمتكج   .ِ ال  ا  يػو مػف إعجػاز كببلغػةمى
غػػة تكجػد  ػػي غيػػره مػف الكتػػب، كذلػػؾ بػالتعرؼ عمػػل المعػػاني القر نيػة، كعبلقتيػػا بعمػػكـ الم  

 العربية.
 الكقؼ عمل  م القر ف الكريـ، كمتل يقفكف.ىداية الدارسيف كالقارليف إلل كيفية  .ّ

 :  البحثأىداف 
ؿ إلػل خدمػة القػر ف الكػريـ، ذلكػـ الكتػاب الػذم ال يأتيػو  .ُ ىذا البحث ييدؼ  ي المقاـ األك 

 .الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو
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بياف  مة المعنل باإلعراب مف خبلؿ دراسة الكقؼ الممنكع  ي القر ف الكريـ، كما ينشػأ  .ِ
ػػ ،ؿ مػػف اخػػتبلؼ  ػػي المعنػػلؼ أك الكٍ ػػعػػف الكقػػ ا ي ػػحبو اخػػتبلؼ  ػػي اإلعػػراب، مم 

 ثرم المعنل التفسيرم لآليات.يي 
ػػػ يػػػـ ال ػػػحيحالقػػػراء عمػػػل الفى إعانػػػة  .ّ ؼ عمػػػل تقف لمقػػػر ف الكػػػريـ، كذلػػػؾ بػػػالتعر  كاألداء المي

مكاضػػػع الكقػػػؼ الممنػػػكع  ػػػي القػػػر ف الكػػػريـ، كمعر ػػػة تكجيػػػو اآليػػػات مػػػف ناحيػػػة المعنػػػل 
 عينيـ عمل القراءة ال حيحة التي تتناسب مع المعاني القر نية الكريمة.ا يي مم   ،كاإلعراب

 :ُالدراسات السابقة
الكقػػؼ الممنػػكع  ػػي القػػر ف الكػػريـ، مكاضػػعو كأسػػراره الببلغيػػة، لمباحػػث إسػػماعيؿ  ػػادؽ  .ُ

العربيػػة عبػػد الػػرحيـ، كىػػي رسػػالة عمميػػة نػػاؿ بيػػا الباحػػث درجػػة الػػدكتكراه مػػف كميػػة المغػػة 
 ق.ُِْٓبأسيكط التابعة لجامعة األزىر، 

 دراسػػة تطبيقيػػة عمػػل سػػكرة البقػػرة الكقػػؼ الممنػػكع  ػػي القػػر ف الكػػريـ، مكاضػػعو كدالالتػػو، .ِ
لمباحثة ركاء عبػد القػادر  ػادؽ، كىػي رسػالة عمميػة نالػت بيػا الباحثػة درجػة الماجسػتير 

 مف كمية الشريعة بالجامعة األردنية.

كما قدمتيو ىنا جاء مغػايران ليػذه الدراسػات؛ ألف  الدراسػة األكلػل رك ػزٍت عمػل الجانػب الببلغػي     
ػػا الثانيػػة  قػػػٍد تناكلػػٍت الكقػػؼ الممنػػكع  ػػي سػػػكرة البقػػرة  قػػٍط، كدرسػػٍت ذلػػؾ مػػػف  ليػػذ المكاضػػع، أم 

 ػي القػر ف الكػريـ الناحية الداللية. أم ا ىذا البحث  يك يركػز عمػل دراسػة مكاضػع الكقػؼ الممنػكع 
كمِّػو، كتكجيييػػا نحكيػػان،  قػػٍد جػػاءٍت ىػػذه الدراسػػة مٍسػتقرلة لكػػؿِّ مكاضػػع الكقػػؼ الممنػػكع  ػػي القػػر ف 
الكػريـ، كشػارحة ليػا مػف ناحيػة المعنػل كاإلعػراب، كذلػؾ مػف خػبلؿ بيػاف المعنػل التفسػيرم لآليػػة 

ـ   كيتبػع ذلػػؾ اٍسػػتقراء آلراء عممػػاء الكقػػؼ  ػي الحكػػـ عمػػل كػػؿِّ مكضػػع مػف ىػػذه المكاضػػع، كمػػف ثىػػ
تكجيو المكضع كشرحو نحكيان، كالترجيح إٍف كقع اختبلؼ  ي  راء العمماء  ي الحكـ عمل مكضع 

ن   نػػي بحسػػب رؤيتػػي المتكاضػػعة كاسػػتطبلعي المحػػدكد لػػـ أجػػد دراسػػة تػػدرس مػػف ىػػذه المكاضػػع. كا 
 ىذا المكضكع بشكؿ متخ ص.

 :  منيج البحث
لػػػذم ٍف يسػػمؾ الباحػػػث  ػػي دراسػػػتو المػػنيج الك ػػػفي التحميمػػي القػػد اقتضػػػت طبيعػػة الدراسػػػة أ    

  كقد التـز  يو بعدة أمكر، أجمميا  ي النقاط التالية: يتناسب مع مكضكع ىذه الدراسة،

                                                           
ٔ

. لم ٌستطع الباحث الوصول لهاتٌن الرسالتٌن؛ لعدم توفرهما ورقٌاً, وأٌضاً ال ٌوجد على الشبكة العنكبوتٌة نسخ إلكترونٌة منهما,  

الشبكة أنَّ الرسالتٌن تمَّ إنجازهما ومناقشتهما فقط, دون توفر نسخ إلكترونٌة, وقد تعذر التواصل مع وما هو موجود على 
 الجهات المعنٌة نظراً للظروف االستثنائٌة الخاصة بجائحة )كورونا(.
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 مػع، الحديثػة الكتػب إلػل باإلضػا ة، األ مية الم ادر إلل المعمكمات جٍمع عند الرجكع . أ
 .كالتكثيؽ بالدِّقة االلتزاـ

مكاضػػػػع الكقػػػػؼ الممنػػػػكع  ػػػػي القػػػػر ف الكػػػػريـ معتمػػػػدان عمػػػػل مجمكعػػػػة مػػػػف تتبػػػػع الباحػػػػث  . ب
 ، كىي: ، بركاية حفص عف عا ـالمشيكرة الم احؼ

مجمػػع الممػػؾ  يػػد لطباعػػة الم ػػحؼ الشػػريؼ بالػػديار الحجازيػػة،  الحػػرميفم ػػحؼ  -
 ق.ُّْٓبالمدينة المنكرة، 

 ق.ُِّْ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر، الم حؼ الم رم بالديار الم رية، -
الػديني بالجميكريػػة الم ػحؼ الشػامي بالػػديار الشػامية، إدارة اإل تػػاء العػاـ كالتػػدريس  -

 .قُّٕٗالسكرية، 

 مكاضع، كقٍد تمث ؿ ىذا المنيج بما يمي:ال ىذه لباحث منيجان محددان  ي دراسةكقٍد ات بع ا    

ليػػػو إليػػػو،  يػػػ اإلشػػػارة لممعنػػػل اإلجمػػػالي لآليػػػات؛ ليتضػػػح المعنػػػل الػػػذم ترمػػػي -لً أوَّ  ك المبتػػػدأ كا 
كاف المعنل كاضحان  إف  ىذا يسيِّؿ عمل الباحث كالقارئ  ىيـ ما يأتي بعد ذلؾ مف المنتيل،  إذا 

 .ُالتكجيو الن حكم لآليات

بيػػاف  راء عممػػاء الكقػػؼ  ػػي حكػػـ كػػؿِّ مكضػػع مػػف مكاضػػع الدراسػػة، كىػػؤالء العممػػاء ىػػـ:  -ثانيــاً 
 .ِكالس جاكندم، كالنيسابكرم، كاألن ارم، كاألشمكني األنبارم، كالن حاس، كالداني،

شرح ىذه المكاضع كتكجيييا نحكيان، كبياف العم ة الن حكية التي مف أجميا مينع الكقؼ عمل  -ثالثاً 
اختبلؼ بيف عمماء الكقؼ  ي الحكـ عمل مكضعو مف ىذه المكاضع، كالترجيح إٍف كاف ىناؾ 

  .ىذه المكاضع

 المعمكمات باقي كذٍكر، ال فحة رقـ، الجزء رقـ، المؤلؼ، الكتاب اسـ بذٍكر التكثيؽ  . ت
 .كالمراجع الم ادر قالمة  ي الكتاب عف

ًرىا إلل القر نية اآليات عزك  . ث  .اآلية كرقـ، السكرة اسـ بذٍكر كذلؾ، سكى
  ػػي تكػفٍ  لػػـ مػا عمييػا الحكػػـ بيػاف مػع األ ػػمية م ػادرىا إلػل كعزًكىػػا األحاديػث تخػريج . ج

 .كمسمـ البخارم  حيحي
                                                           

ٔ
ْد وقع االختٌار على هذا اعتمد الباحث كتاب )المختصر فً التفسٌر( فً شرح المعنى اإلجمالً لآلٌات الواردة فً الدراسة, وق.   

 التالٌة:كتاب لؤلسباب ال
 القراءات والفقه ونحوها. مسائل االقتصار على تفسٌر اآلٌات وبٌان معانٌها دون دخوٍل فًأ.     
    (, والتزام (, وتفسٌر الصحابة والتابعٌن وأتباعهم )اتِّباع المنهج الصحٌح فً التفسٌر باعتماد ما صحَّ من تفسٌر النَّبً )ب.     

 الصحٌح. أصول التفسٌر
 تحرٌر المعنى األرجح عند االختبلف, مع مراعات ضوابط التفسٌر وقرائن الترجٌح.ت.     

ٕ
ف  -تعالى–.  سبب اختٌار آراء هؤالء العلماء أنَّهم قد تتبعوا الوقف فً كتاب هللا   من سورة الفاتحة وحتى سورة الناس, وقد عرَّ

 لدراسة.الباحث بهم خبلل ا
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 خطة البحث:
 .يتككف ىذا البحث مف مقدمة، كثبلثة   كؿ، كخاتمة    

 ، كالدراسػات السػابقةكتعطي لمحة مكجزة عف أسػباب اختيػار البحػث، كأىميتػو، كأىدا ػو :المقدمة
 . كمنيج البحث، كخطتو

 وفيو مبحثان:, وأنواعو أىميتوالوقف و  تعريف ل:الفصل األوَّ 

 أىميتو.الكقؼ ك  تعريؼؿ: المبحث األك   -
 .الكقؼ أنكاع: ثانيال بحثالم -
 :مبحثان وفيو والمعنى, بالتركيب الوقف عالقة :الثاني الفصل

ؿ المبحث -  .بالتركيب الكقؼ عبلقة: األك 
 .بالمعنل الكقؼ عبلقة: الثاني المبحث -

 :مباحث سبعة الكريم, وفيو القرآن في الوقف امتناع أسباب :الثالث الفصل

ؿ المبحث -  .كمكاضعو الممنكع الكقؼ عبلمة: األك 
 .كمتبكعو التابع بيف لمف ؿ د عان  الكقؼ امتناع: الثاني المبحث -
 .كجكابيما كالقسـ الشرط بيف لمف ؿ د عان  الكقؼ امتناع: الثالث المبحث -
 .كالخبر عنو المخبىر بيف لمف ؿ د عان  الكقؼ امتناع: الرابع المبحث -
 .كمعمكلو العامؿ بيف لمف ؿ د عان  الكقؼ امتناع: الخامس المبحث -
 .ك احبيا الحاؿ بيف لمف ؿ د عان  الكقؼ امتناع: السادس المبحث -
 .قبمو كما التعميؿ بيف لمف ؿ د عان  الكقؼ امتناع: السابع المبحث -

ـٌ النتػػالج كالتك ػػياتالخاتمــة ـ  قالمػػة بالم ػػادر : كبيػػا تنطػػكم  ػػفحات البحػػث، متضػػمنة أىػػ ، ثػػ
ـ     .الفيارس العامةكالمراجع، ث
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 :لالفصل األوَّ 

 وأنواعو أىميتوالوقف و  تعريف 

 مبحثان: وفيو 

 .أىميتوو  الوقف تعريف: لالمبحث األوَّ 

 .الوقف أنواع :ثانيال بحثالم
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 :لاألوَّ  المبحث

  أىميتوالوقف و  تعريف 

 :طمبانوفيو م

 .الوقف تعريفل: األوَّ  مطمبال

 .الوقف أىمية :ثانيال مطمبال
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 .: تعريف الوقفلألوَّ المطمب ا

 : الوقف لغةً  -أولً 

عػف كػذا   بلنػان  قػاؿ: كقفػتي ء حبسػو، يي ، ككقؼ الشيعكالمنٍ  ىك الحبس كالكؼ  الكقؼ  ي المغة     
 قػاؿ: أكقفػتي حبستو عنو، كيي  :أم باشرتو، كيقاؿ: أكقفتو عف الكبلـكففتو عنو، كمنعتو عف م :أم
 . ِ"أقمعتي  : يو، أم عف األمر الذم كنتي  أكقفتي ك ي ذلؾ يقكؿ الجكىرم: ". ُحبستيا :ابة أمالد  

 ي قكلو   ي أربعة مكاضع، كردتٍ  ا القر ف  قدٍ أم  . نة ي القر ف كالس   (كقؼ)مادة  كردتٍ  كقدٍ     
ْصئُٔلُٔن} تعالل: ٌٍّ  ً ُٓ ًْ إِجٍّ ُْ  مكقؼ الحساب، كاحبسكىـ عف ال راطفكىـ  ي كقً  :، أمّ{َوكُِفٔ

 . ْنياألكا لماذا ال ين ر بعضيـ بعضان، كما كانكا يفعمكف بالحياة الد  سٍ ليي 

َِ  َوَُُسَٔن } كقكلو تعالل:     ِ َ  بِآيَ ِت َرّب َِ  َُُردَّ َواَل َُُسّذِ ٔاْ يَ ََلْتَ ُ  انلٍّ رِ َذَل ل
ٔاْ َ َ ْٔ ثََرَى إِذْ ُوكُِف َ َول

 ََ ٌِِنِيٌِ ْؤ ٍُ ْ  . ٔنياسكا عمل متٍ بً حي  :أم, ٓ{ال

ٔاْ } كقكلو تعالل:     َِ  كَ َل ـَُذوكُ ِ  بَََل َوَرّب
ْ ٔا ُ َذا بِ ْْلَّقِ كَ ل َْ ىَيَْس 

َ
ًْ كَ َل أ ِٓ ِ  َرّب

َ َ ْ ٔا ْٔ ثََرى إِذْ ُوكُِف َ َول
 ٍَ ِ ًْ ثَْسُفُرون اىَػَذاَ  ب  الظالميف تقفيـ المبللكة كتحبسيـىؤالء المشركيف  ف  إ :أم ،ٕ{ُنُِج

 . ٖكيحكـ  ييـ بما أراديـ، حاسبيـ رب  ليي 

ًْ }كقكلو تعالل:      ْٔكُٔـَُٔن ِغَِد َرّبِِٓ َٔن َم ٍُ ِ ْٔ ثََرى إِذِ اىظٍّ ل
َ فكا قً كي  محبكسكف كقدٍ  :أم ،ٗ{َول

 .َُ-كجؿ   عز  -حرؾ كاالنفبلت مف عذاب اهلل منيـ جزاءه، كممنكعكف مف الت   ليأخذ كؿ   لمحساب
 إال   بآية عذابو  ( "ال يمر  بي)الن   أف   ُُعكؼ بف مالؾ األشجعيٌ سالي عف نة  ما ركاه الن  ا الس  أم  

 .ُّع قراءتو كحبسيا ليتعكذ باهلل، كبعدىا يكا ؿ القراءةقطى  :، أمُِكقؼ يتعكذ"

                                                           
ٔ
 .7ٕٗ, التعرٌفات, الجرجانً: ص9ٖ٘/9. لسان العرب, ابن منظور:  
ٕ
 .ٓٗٗٔ/ٗ. تاج اللغة وصحاح العربٌة, الجوهري:  
ٖ
 .ٕٗ. الصافات:  
ٗ
 .97ٙٗ/2. األساس فً التفسٌر, سعٌد حوى:  
٘
 .7ٕ. األنعام:  
ٙ
 .ٖٔٙٔ/ٖ. األساس فً التفسٌر, سعٌد حوى:  
7
 .ٖٓ. األنعام:  
2
 .2ٗ/7سٌر الواضح, محمد حجازي: . التف 
9
 .ٖٔ. سبأ:  
ٔٓ
 .ٓ٘/ٕٕ. التفسٌر الواضح, محمد حجازي:  
ٔٔ
هـ(.  7ٖ, توفً سنة: )وكان من نببلء الصحابة, له جماعة أحادٌثو ,مكة ن شهد فتحممَّ ً ,عوف بن مالك األشجعً الغطفان.  

 (.22ٗ/ٕالذهبً:  )ٌنظر: سٌر أعبلم النببلء,
ٕٔ
 (. ٓٗٔٔ(, حدٌث رقم )7ٗ. أخرجه اإلمام النسائً, كتاب التطبٌق, الباب ) 
ٖٔ
 .2ٗ. المكتفى فً الوقف واالبتدا, الدانً, مقدمة التحقٌق, ص:  
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 ، نحك قكؿ الشاعر عنترة:عر العربيٌ أيضان  ي كثير مف الشِّ  ككردتٍ 

 ُـألقضي حاجة المتمكِّ  فه دى يا            ى  ييا ناقتي  كأن    كقفتي 

ـ يا عف الحركة حتل يقضيو ككف  كالمعنل: حبس ناقت ر عنو بالفعؿ ، كىذا ما عب  ِحاجة المتمكِّ
 )كقؼ(.

 القيس: ئامر  كؿكق

 ّؿمطييـ      يقكلكف ال تيمؾ أسلن كتجم   كقك ان بيا  حبي عمي   

 يما عف االستمرار  ي المسير.  يأمر  احبيو بالكقكؼ عمل أطبلؿ األحبة، كيكف  

 الوقف اصطالحًا:  -ثانياً 

 األنبارمك لتآليؼاألكالؿ أ حاب ا عمماء الكقؼ كاالبتداءك  اءا الكقؼ  ي ا طبلح القر  كأم      
 اء الكا يعيـ كممات القر ف باالستقر رغـ تقسيميـ لمكقؼ كتتب   ونجد أن   كغيرىـ، كالداني ،حاسالن  ك 

، بؿ عمل شكؿ نصِّ  (الكقؼ)ميف، لـ يتعرضكا لتعريؼ محمِّ ف ك مناقشي جممة كالكقكؼ أماـ كؿِّ 
عالـ  ؿي كأك   ،الحديث عف أقساـ الكقؼ  ي كتبيـ فيـ التعريؼ مف كبلميـ ضمنيان خبلؿيي  يمكف أفٍ 

يقكؿ:  حيث ،ْؼ  يو الكقؼ ىك الشيخ أبك الخير محمد، الشيير بابف الجزرمعر   جاءنا بنصِّ 
ا بما م  إ ،ة استلناؼ القراءةبني   ، يو عادةن تنفس عبارة عف قطع ال كت عمل الكممة زمنان يي كالكقؼ "

بما قبمو مف غير ق د اإلعراض عف  مح االبتداء بو، أك ي  يمي الحرؼ المكقكؼ عميو إفٍ 
ؿ  كال يككف  ي كسط الكممة كال  يما ات   ،كيككف الكقؼ  ي رؤكس اآلم كأكاسطيا ،القراءة
 .ٓ"س معومف التنف   د  كال بي  ،رسمان 

و ينق و تقييد الزمف، ىؿ الزمف يسير أن   شامبلن إال  نو تعريفان كاضحان ك لتعريؼ مع ككٍ إف  ىذا ا    
 عممان بأف  المراد ىك الزمف اليسير. ،أك طكيؿ

س تنف  يي  ع ال كت عند  خر الكممة القر نية زمنان يسيران قطٍ  :ىكمع استدراؾ ىذا األمر  الكقؼ     
مح االبتداء بو  ي  ا بما يمي الحرؼ المكقكؼ عميو إفٍ م  إ ،د الرجكع إلل القراءةمع ق ٍ  عادةن  يو 

                                                           
ٔ
 .29. دٌوان عنترة, تحقٌق: محمد سعٌد مولوي: ص 
ٕ
 .92ٔ. الفدن: القصر, والمتلوم: المتمكث, شرح المعلقات السبع, الزوزنً: ص 
ٖ
 .9ٖٗ, جمهرة أشعار العرب فً الجاهلٌة واإلسبلم, أبوزٌد القرشً: صٕٔالمعلقات السبع, الزوزنً: ص. شرح  
ٗ
 القراءات وفنون التجوٌد علوم بلغ الذروة فً الجزري, , ُعِرَف بابنًالشافع  الجزري د بن محمد بن محمد بن علًمحمأبوالخٌر  . 

  (.ٖ)ٌنظر: اإلمام ابن الجزري محدثاً, مشهور الحرازي: صهـ(. 2ًٖٖ سنة: )توف, حتى صار فٌها اإلمام
٘
 .22/ٔ :السٌوطً, القرآن علوم فً اإلتقان, 9ٓٔ-29ٔ/ٔ :الجزري ابن, النشر . 
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س ي الكقؼ مف التنف    د  كال بي  ،ا ي مح االبتداء بوأك بما قبمو مم   ،أك بالحرؼ المكقكؼ عميو
 .ُمعو

كما يذكر ابف  كىذه الم طمحاتي ت، كٍ كالس   عً كبجانب م طمح الكقؼ يكجد م طمحا القطٍ     
ع ىك ا عند المتأخريف  القطٍ راد بيا الكقؼ غالبان. أم  عند المتقدميف يي  الجزرم عبارات جرتٍ 

ع كت  يك قطٍ ا الس  أخرل. أم   حالةو  إللد االنتياء منيا، كاالنتقاؿ منيا السككت عف القراءة بق ٍ 
ة استلناؼ القراءة  ي الحاؿ،  القارئ ، بني  سو مف غير تنف   دةن اىك دكف زمف الكقؼ ع ال كت زمنان 

َ  } ع، كقكلو تعالل:مف غير قطٍ  لطيفةن  سكتةن  كتي يسٍ  ٌَ كيأتي  ي مقابؿ  .2{َراق َورِيَو 
ك كقؼ ع أ، كىك الشركع  ي القراءة بعد قطٍ ستلناؼء أك االدابقة م طمح البى الم طمحات الس  

  .ّاختياريان  كال يككف إال  

 االبتداء الكقؼ، كمحاؿ   بيا محاؿ   ؼعرى بالقكاعد التي يي  عمـه :  يك الكقؼ كاالبتداءعمـ ا أم      
نسب  يو تي  ص القر ني مف أفٍ  اف الن  ، كبذلؾ يي منيا كما ال ي ح    ي القر ف الكريـ، ما ي ح  

  .ْكممة إلل غير جممتيا

ـ   ،ؼ بو كيفية أداء قراءة القر فعرى يي  يك عمـه        عندىا المعاني بالكقؼ عمل المكاضع التي تت
 كاالبتداء مف مكاضع تستقيـ معيا المعاني، كتتفؽ مع كجكه التفسير ك حة المغة، كما تقتضيو

خالؼ عمكميا مف نحك ك رؼ كلغة، بحيث ال يخرج القارئ عف كجو مناسب مف التفسير، كال يي 
 .ٓبؿ أدالياكجكه المغة كسي 

 

 

 

 
 

 

                                                           
ٔ
 .99ٔص :الجمل عبدالرحمن, التجوٌد علم فً المغنً ,92ٔ ص :الحصري خلٌل محمود ,القرآن قراءة أحكام . 
ٕ
 .7ٕ. القٌامة:  
ٖ
 .٘ٓٔحسنً شٌخ عثمان: ص. حق التبلوة,  
ٗ
 .9ٖٔص :العبد فلاير, القرآن تجوٌد أحكام فً المٌزان.  
٘
 .ٖ٘ٔ, نهاٌة القول المفٌد, محمد مكً نصر: صٕٕٗ/ٔ. النشر, ابن الجزري:  
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 : أىمية عمم الوقف.المطمب الثاني

ـ   فٍ لمقارئ أ ينبغي التيأبكاب عمـ التجكيد  الكقؼ كاالبتداء مف أىِـّ  عد  يي      بيا، كيجب عميو  ييت
يعرؼ  أفٍ ؽ بيف المعاني القر نية، ك يفرِّ  القارئ أفٍ  ستطيعيإذ بمعر تو  ؛يك عمـ جميؿ معر تيا، 

     كيفية أداء القراءة.

ليـ مف قراءة القر ف؛ ليقرؤكه عمل المغة  د  و ال بي ألن  ؛ يحتاج إليو جميع المسمميف يك عمـه      
ٍِني} :ميا كمدحيا،  قاؿ تعالل ض   بيا، كقدٍ  -تعالل–التي أنزلو  َ ُّ ََلزَنِيُو رَّ ِ اىَْػ ل ََُزَل بِِّ 192 ِإَوٍُّ

ٌنِي
َ
وُح األ ََ 193 الرَّ ٌِ ِِذرِيََ َ كَيْبَِم َِلَُهَٔن  ٍُ ْ بنِيب 194ال ٌَّ  كقاؿ تعالل: ،ُ{195يَِص ٍن َغَرِبٍّ 

ًَ اىُْلْرآن 1الرٍّْْحََ} ُّ اْْلََي ن 3َخيََق اإِلنَص ن 2َغيٍّ ٍَ   مف البياف تف يؿ الحركؼ، ِ{4َغيٍّ
ـ   كالكقؼ عمل ما قدٍ  ب مف جتنى يي  كتبييف ما يجب أفٍ  ف االبتداء بو،كاالبتداء بما يحسي معناه،  ت

 .ّذلؾ

ـ   فٍ  بذلؾ،  مى درؾ معناه إال  و ال يي ، حيث إن  -تعالل–يـ كبلـ اهلل ؽ  ى كبالكقؼ يتحق       بو  ال ييت
 أفٍ  بعده حتل ينتيي إلل ما ال ي ح   يقؼ قبؿ تماـ المعنل، كال ي ؿ ما كقؼ عميو بما  قدٍ 

إذا  -تعالل–فيـ خبلؼ المراد مف كبلـ اهلل ما يى فيـ ىك ما يقرأ، بؿ رب  ال يى  يقؼ عنده،  حينلذو 
بو القراءة، كال تك ؼ  جسيـ، ال ت ح   كقؼ عمل غير مكطف كقؼ، كىذا  ساد عظيـ كخطر

     .ْبو التبلكة
تمكف مف إدراؾ ي بمعر ة ىذا العمـ يح ؿ لممسمـ تماـ المعر ة بالقر ف،  " :قاؿ السيكطي    

 .ٓ"يـ غريبوإعرابو، ك ى معانيو، كاستنباط أحكامو، كمعر ة 

س بيف كممتيف التنف   ٍز جكاحد، كلـ يي  يقرأ السكرة أك الق ة  ي نفسو  مقارئ أفٍ لا لـ يمكف كلم      
 س كاالستراحةاختيار كقؼ لمتنف   س  ي أثناء الكممة، كجب حينلذو حالة الك ؿ، بؿ ذلؾ كالتنف  

 ديـ، إذ بذلؾ يظير اإلعجاز كيح ؿ الق ٍ بالفى  بالمعنل كال يخؿ   ا يخؿ   يككف ذلؾ مم  ـ أال  كتحت  
 .ٔاأللمة عمل تعممو كمعر تو كلذلؾ حض  

                                                           
ٔ
 .9٘ٔ-9ٕٔ:الشعراء.  
ٕ
 .ٗ-ٔ:الرحمن.  
 
ٖ

 .ٗ. علل الوقوف, السجاوندي, مقدمة التحقٌق: ص
ٗ
 .ٖ. المصدر السابق: ص 

 
٘

 .2ٖ/ٔاإلتقان فً علوم القرآن, السٌوطً:  .
ٙ
 .ٕٕٗ/ٔ. النشر, ابن الجرزي:  
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ْو زِْد } :ؿ عف قكلو تعالللً ( سي اإلماـ عميان ) ـ ىذا العمـ أف  عمل أىمية تعم   ا يدؿ  كمم      
َ
أ

 .ِ قاؿ: "الترتيؿ تجكيد الحركؼ كمعر ة الكقكؼ" ،ُ{َغيَيِّْ َوَرثِِّو اىُْلْرآَن ثَْرتِيالً 

ـ   حاس:قاؿ الن       ابف  كقاؿ، ّ"معناه منيا "كمف التبييف تف يؿ الحركؼ كالكقؼ عمل ما ت
 .ْكتدبره" يـ القر فو يككف عكننا عمل  ى ؿ،  إن  "اقرأه قراءة عمل تمي   :ركثي

بي الن   أف  "( ) سممةى  ىذا الباب، الحديث الذل ركاه أبك داكد عف أِـّ  يكمف أقكل األدلة      
(  كاف إذا قرأ قط ):ع قراءتو  ية  ية، يقكؿ { ًِ َِ الرٍِّشي ِ الرٍّْْحَ ًِ اَّللٍّ ـ  ٓ{بِْص ـ   ،يقؼ ، ث  :يقكؿ ث

ٍِنيَ } َ ٍُْد َّللِ رَّ ِ اىَْػ ل ـ  ٔ{اْْلَ ـ   ،يقؼ ، ث َِ } :يقكؿ ث ًِ الرٍّْْحَ ـ   ،ٕ{الرٍِّشي    .ٖ"يقؼ ث

 كاالبتداء أىمية مراعاة الكقؼ ملع إجماع العمماء الداني كغيرىما،ك  حاسالن   كلحى  كقدٍ     
ف   لقدٍ (: "كا عمل ذلؾ بقكؿ عبد اهلل بف عمر )كاستدل   ؤتل أحدنا ليي  عشنا برىة مف دىرنا، كا 

  نتعمـ حبلليا، كحراميا، كما ينبغي أفٍ (، اإليماف قبؿ القر ف، كتنزؿ السكرة عمل محمد )
ؤتل أحدىـ القر ف قبؿ اليكـ رجاالن يي  رأيتي  ؼ عنده منيا، كما تتعممكف أنتـ اليكـ القر ف، كلقدٍ كقى يي 

ؼ عنده كقى يي  ، كال ما ينبغي أفٍ اإليماف،  يقرأ ما بيف  اتحتو إلل خاتمتو ما يدرم ما  مره كال زاجره
 .ٗ"قؿكينثره نثر الد   ،منو

قاؿ ك  .َُعمل أن يـ كانكا يتعممكف التماـ كما يتعممكف القر ف"  يذا الحديث يدؿ  " قاؿ الن حاس:    
( مو كمعر تو، ك ل كبلـ ابف عمر )عمل كجكب تعم   ( دليؿه " في كبلـ عمي ) ابف الجزرم:

كاالعتناء بو مف مو بؿ تكاتر عندنا تعم   ، ك ح  () مو إجماع مف ال حابةتعم   عمل أف   برىافه 
بو ىك مف أعياف التابعيف، ك اح مإماـ أىؿ المدينة الذ -يزيد بف القعقاع-مؼ كأبي جعفر الس  

النجكد  يء، كيعقكب الحضرمي، كعا ـ بف أببف العبل عمرك ينعيـ، كأب ياإلماـ نا ع بف أب
 .ُُككبلميـ  ي ذلؾ معركؼ" ،كغيرىـ مف األلمة

                                                           
ٔ
 .ٗ:المزمل.  
ٕ
 .ٕ٘ٔ. نهاٌة القول المفٌد, محمد مكً نصر: ص 
ٖ
 .7ٗ. القطع واالئتناف, النحاس: ص 
ٗ
 .ٖٖٙ/ٗ. تفسٌر القرآن العظٌم, ابن كثٌر:  
٘
 .ٔ. الفاتحة:  
ٙ
 .ٕ. الفاتحة:  
7
 .ٖ. الفاتحة:  
2
 , وقال: حدٌث صحٌح.ٕٖٕ/ٕأخرجه الحاكم فً المستدرك, كتاب التفسٌر:.  
9
 (.ٕٙٗ/ٔٔ, و)الدقل(  أردأ التمر, )ٌنظر: لسان العرب, ابن منظور: ٕٕ٘/ٔ. النشر, ابن الجزري:  
ٔٓ
 .ٕٔ. القطع واالئتناف, النحاس: ص 
ٔٔ
 .ٕٕ٘/ٔ. النشر, ابن الجزري:  
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كيمنع  ،تباس بيف العبارات بعضيا ببعضجاء مف أجؿ إزالة االلٍ  معمـ الكقؼ ىك العمـ الذ     
تمؾ العبارة كمتل تبدأ األخرل،  ميمة ىذا العمـ ىك  يلتداخؿ بينيا بحيث نعرؼ متل تنتيا

 يجيز أال   ،ـ القر ف الكريــ ىذا العمـ عند تعم  ككاف لخطكرة عدـ تعم   ،تنظيـ الكبلـ بيف الناس
 .ُيتقف عمـ الكقؼ كاالبتداء عد أفٍ  بالشيخ تمميذه إال  

عمل ذلؾ اعتناؤىـ بو بكثرة  كيدؿ   ،مكف ما لمكقؼ كاالبتداء مف أىمية كبرلأدرؾ المتقدِّ  كقدٍ     
ب مف ثمانية كسبعيف مؤلفان  ي ىذا ما يقري  (تأليؼ  يو، حيث ذكر محقؽ كتاب )المكتفل لمدانيال

 )القطع كااللتناؼ(، كّلؤلنبارم الكقؼ كاالبتداء()إيضاح ىذه الكتب، كتاب  كمف أشير. ِالباب
الىتداء إلل ك)ا ،ٔلمس جاكندم )عمؿ الكقكؼ(، كٓلمداني كاالبتدا()المكتفل  ي الكقؼ ، كْلمن حاس

 )المق د، كٕلمنيسابكرم )غرالب القر ف كرغالب الفرقاف(ك، بف الجزرمال (معر ة الكقؼ كاالبتداء
 .ٗلؤلشمكني )منار اليدل  ي الكقؼ كاالبتدا(ك ،ٖلؤلن ارم (لتمخيص ما  ي المرشد

خاكم  ي ، كالس  (التب رة)ي  ي كمنيـ مف أدرجو ضمف مباحث عمكـ القر ف، كاإلماـ مكِّ     
، كابف (البرىاف) ي  ، كالزركشيٌ (التبياف  ي  داب حممة القر ف)، كالنككم  ي (جماؿ القراء)

 (لطالؼ اإلشارات)، كالقسطبلني  ي (اإلتقاف)، كالسيكطي  ي (شرالتمييد كالن  ) الجزرم  ي
 .(ىداية القارم إلل تجكيد كبلـ البارم) ي  يكالمر ف، (تنبيو الغا ميف)كال فاقسي  ي 

األلمة كالعمماء ساقكا لنا ن ك ان جميمة  ي التدليؿ عمل أىمية ىذا  تعرؼ أف   بؾ أفٍ كحسٍ     
نكا ـ الكقؼ كاالبتداء كالعمؿ بو، كبي  عمل تعم   كاحث   كقدٍ  القراء،كمكانتو العظيمة  ي نفكس  العمـ

مف كتب   ي مقدمات كثير مف كتب الكقؼ كاالبتداء، ك ي كثيرو  عظيـ  ضيمتو، كذلؾ مذككره 
  .عمـك القر ف  ي كتب فه كمضم   ،التجكيد  فِّ 

                                                           
ٔ
 .ٙٔص :محمد شحاته عزت, الترجٌح فً وأثره الوقف.  
ٕ
 .ٕٔ. وقوف القرآن وعبلقتها بالمعنى والتركٌب, عبدهللا الثمالً: ص 
ٖ

ـ(. )ٌنظر: سٌر أعبلم النببلء, ه 2ٕٖ) :توفً سنة, المقرئ النحوي ,األنباريبن  بشارمحمد بن القاسم بن محمد بن . أبوبكر  

 (.7ٕ٘/٘ٔالذهبً: 
ٗ

اسأبو.   هـ(. )ٌنظر: وفٌات األعٌان, ابن 2ٖٖ: )توفً سنة نحوي لغوي, مفسر أدٌب, ,جعفر أحمد بن محمد بن إسماعٌل النَّحَّ

 (.99/ٔخلكان: 
٘

سٌر أعبلم هـ(. )ٌنظر: ٗٗٗ: )توفً سنة, عالم قراءات وُمحّدث وُمفّسر, عثمان األموي بوعمرو الدانً عثمان بن سعٌد بنأ.  

 (.2/77ٔ النببلء, الذهبً:
ٙ

هـ(. )ٌنظر: طبقات المفسرٌن, السٌوطً: ٓٙ٘, فقٌه مفسر أدٌب, توفً سنة: )بن طٌفور السجاوندي بن محمد هللا محمدعبدوأب.  

 (.ٔٓٔص
7

. )ٌنظر: تفسٌر النٌسابوري: )هـ2٘ٓ): ً سنةتوفر, وفقٌه وشاعمفسر  ,نظام الدٌن الحسن بن محمد بن حسٌن القمً النٌسابوري.  

 (.ٔص
2

هـ(. )ٌنظر: شذرات الذهب, ابن 9ٕٙ, توفً سنة: )ث, فقٌه, قارئ, ومفسر شافعًمحد, زكرٌا بن محمد األنصاري. أبوٌحٌى  

 (.2ٙٔ/ٓٔالعماد: 
9

هـ(. )ٌنظر: معجم المؤلفٌن, عمر كحالة: ٓٓٔٔ. أحمد بن محمد بن عبدالكرٌم األشمونً الشافعً, فقٌه مقرئ, توفً سنة: ) 

ٕ/ٕٔٔ.) 
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معر ة الكقؼ كاالبتداء  ،كغريبو كمعانيو"مف تماـ معر ة القر ف  األنبارم: قكؿا قالكه  مم      
، كالكقؼ القبيح الذم يعرؼ الكقؼ التاـ، كالكقؼ الكا ي الذم ليس بتاـو   يو،  ينبغي لمقارئ أفٍ 

 .ُ"كال كاؼو  ليس بتاـو 

تلناؼ التفريؽ بيف المعاني،  ينبغي لمف قرأ  ار  ي معر ة الكقؼ كاالسٍ  حاس: "قدٍ الن   كقكؿ   
ييفًيـ  كيحرص عمل أفٍ  ،تلناؼع كاالسٍ كيتفقد القطٍ  ،يتفيـ ما يقرأه كيشغؿ قمبو بو القر ف أفٍ 

يككف ابتداؤه  كأفٍ  ،أك شبيو يككف كقفو عند كبلـ مستغفو  المستمعيف  ي ال بلة كغيرىا، كأفٍ 
 -ىا ىنا–،  بل يقؼ عمل مثؿ: )إن ما يستجيب الذيف يسمعكف كالمكتل(؛ ألف  الكاقؼ ان حسن

ن ما أخبر عنيـ أن يـ أشرؾ  بيف المستمعيف كبيف المكتل، كالمكتل ال يسمعكف كال يستجيبكف، كا 
ـ  ىنا عمل قكلو: ) الكقؼ  .ِبعثكف"يي   )كالمكتل( حتل ال يتغير المعنل.ئ بقكلو: يبتدً  يسمعكف( ث

معاني القر ف نو العمماء تبييف : " في معر ة الكقؼ كاالبتداء الذم دك  ّخاكمالس   قاؿ قدٍ ك     
ظيار  كالده، كبو يتيي   ،العظيـ، كتعريؼ مقا ده   .ْأ الغكص عمل درره ك رالده"كا 

ك خر  يـ المستمع،: "الكقؼ حمية التبلكة، كزينة القارئ، كببلغ التالي، ك ى ٓقاؿ اليذليك     
 ،المتغايريف كالحكميفً المتنا ييف،  المختمفيف، كالنقيضيفً  ؼ الفرؽ بيف المعنييفً عرى كبو يي ، العالـ
ل ألحد معر ة و مف لـ يعرؼ الكقؼ لـ يعرؼ القر ف؛ إذ ال يتأت  ذىب بعض العمماء بأن   كقدٍ 

 .ٔ بمعر ة الفكا ؿ"القر ف إال  

ل ألحد معر ة معاني و ال يتأت   باب الكقؼ عظيـ القدر جميؿ الخطر؛ ألن  " :ٕكقاؿ السيكطي    
 .ٖ" بمعر ة الكقؼ كاالبتداءالشرعية منو إال  تنباط األدلة كال اسٍ  ،القر ف
عماؿ الفكر  يو مف مقا د القر ف كمعانيو شيء  يذا العمـ ينفتح بتعم  " :ٗكقاؿ الزركشيٌ      مو كا 

 يـ امع  ى ت عمل الس  ما  ك  يفيـ المعنل، كرب   الكقؼ بحسب المعنل لفٍ  راعً عظيـ،  القارئ إذا لـ يي 

 
                                                           

ٔ
 .2ٓٔ. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 
ٕ
 .ٕٔص :النحاس ,واالئتناف لقطعا.  
ٖ

هـ(. )ٌنظر: بغٌة الوعاة, ٖٗٙي, من سخا بمصر, توفً سنة: )الصمد المصري السخاوبن محمد بن عبد  ًأبوالحسن عل.  

 (.9ٕٔ/ٕالسٌوطً: 
ٗ
 .ٖ٘٘. جمال القراء, السخاوي: ص 
٘
ًّ بنأبوالقاسم  .   هـ(.٘ٙٗكتاب )الكامل فً القراءات العشر(, توفً سنة: ), له الُهَذلً جبارة بن محّمد بن عقٌل بن ٌوسف بن عل

 (.ٕٓٙٔ/ٙ)ٌنظر: معجم األدباء, ٌاقوت الحموي:     
ٙ
 .9ٗٔ. المٌزان فً أحكام  تجوٌد القرآن, فلاير العبد: ص 
7

ٌنظر: ) هـ(.9ًٔٔ علوم كثٌرة, توفً سنة: ), له مؤلفات فجبلل الدٌن السٌوطً ,عبد الرحمن بن كمال الدٌن بن محمدأبوبكر  . 

 (.9ٕتارٌخ الخلفاء, السٌوطً: ص
2
 .ٕٕٔ/ٔ. اإلتقان فً علوم القرآن, السٌوطً:  
9

ًِّ المصري,محمد بن بهادر بن عبد هللا الزر أبوعبدهللا.   هـ(. )ٌنظر: معجم المؤلفٌن, عمر 79ٗ, توفً سنة: )شافعً فقٌه َكِش

 (.ٕٔٔ/9كحالة: 
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يقكؿ دة، ك ي ذلؾ معر تو متأكِّ  كلذا  إف   .ُ"و اإلعجازال يظير بذلؾ كجٍ  المعنل، كقدٍ 
ـ  إذ ال يتبي   ؛غاية التأكيد دةه "كمعر ة الكقؼ كاالبتداء متأكِّ  :ِال فاقسي عمل  ف معنل الكبلـ كيت
  .ّ بذلؾ"و إال  أكمؿ كجٍ 

المعنل يعينو عمل اختيار يـ  ى  معنل ما يقرؤه مف اآليات؛ ألف   يعيى  قارئ أفٍ   عمل كؿِّ     
 زالبلـز منيا، كالجال أماكف الكقؼ ال حيحة، كيزيد مف قدرتو عمل التمييز بيف أنكاعو،

 ف التبلكة.سٍ ف الكقؼ كاالبتداء مف حي سٍ  حي  ،كالممتنع

 () كال حابة )) عناية رسكؿ اهلل الكقؼ كاالبتداء كاف محؿ   ضح لنا أف  ـ يت  ا تقد  كمم      
ل كذلؾ ال يتأت   ،لمستمعلمقارئ كا ا يترتب عميو مف إيضاح المعاني القر نيةمى لً  ؛كالتابعيف كالعمماء

  إذا كاف قارئ القر ف عمل دراية كاسعة كمعر ة تامة بالكقكؼ.إال  
 خالصة:

كاإللماـ  ،قكاعد الكقؼ كأحكامو عر ة كؿِّ قكؿ بعد الذم سبؽ: يجب عمل القارئ مكيمكف ال    
 -كجؿ   عز  -ب اهلل ميتـ بقراءة كتا بكؿِّ  ،  جديره ف المق كدبيا، كمراعاتيا  ي قراءتو؛ ليبيِّ 

 ـ  كمف ثى  اميا كتعميميو كجيده  ي تعم  ىم   أحكامو كعمكمو كتفسيره، كيجعؿ يقؼ عمل كتبلكتو أفٍ 
الكريمة. كبالعدكؿ عف ىذه األحكاـ ليو اآليات إ امع ما ترمي؛ ليفيـ الس  تطبيقيا عمل الكجو األتـٌ 

تبعان لمحكـ  يؤدم ذلؾ إلل تغيير  ي المعنل ، بؿ قدٍ -كجؿ   عز  -يـ كتاب اهلل ال يتحقؽ  ى 
ثـ  يقؼ القارئ قبؿ تماـ المعنل،  قدٍ  يتـ الكقؼ عمل ما يجب الكقؼ عميو؛اإلعرابي إذا لـ 

 كىذا أمره  بالمعنل كيفسده ا يخؿ  اء مم  يبتدئ بما بعد الكممة المكقكؼ عمييا، كيككف ىذا االبتد
ؿ، كمف يا  ي الكقؼ أك الك ٍ ء اآليات حق  القراءة بيذه الطريقة،  ينبغي إعطا مكركه، كال ت ح  

ـ أحكاـ التجكيد كاإللماـ بمسالمو، لذلؾ يجب عمل القارئ اإللماـ بتمؾ العمماء عمل تعم   ىنا حض  
 ف أغراضو دكف لبس. ح المعنل كيبيِّ القكاعد كمراعاتيا  ي تبلكتو؛ ليكضِّ 

أىمية مراعاة  تكضيح العمماء كالباحثيف لـ يقت ركا  ي التنكيو بأف   –ىنا–مف المفيد  كلعؿ      
عمل الكقؼ  ف حرص العربيِّ يـ ساقكا لنا ن ك ان تبيِّ ، بؿ إن   قط مكاطف الكقؼ  ي القر ف الكريـ

مل تعتمد ع كانتٍ  بيلة العربيِّ  ما أف   لتحرم الدقة، السي  ال حيح كاالبتداء السميـ؛ كما ذلؾ إال  
فٍ النقؿ كالركاية،  يذا العمـ ك  ن  كاف ميدانو القر ف ال يعني أن   ا  ما كانكا يراعكنو يـ ق ركه عميو، كا 

                                                           
ٔ
: . البرهان فً علوم القرآن,   ًّ  .9ٖٗ/ٔالزركش
ٕ
هـ(.    2ٔٔٔ( توفً سنة: )غافلٌن وإرشاد الجاهلٌنتنبٌه ال المالكً, له كتاب ) الصفاقسً النوري سالم, بن محمد بن علً. أبوالحسن  

 (. 7)ٌنظر: العقٌدة النورٌة, مقدمة التحقٌق: ص
ٖ
 .ٕٓٔ. تنبٌه الغافلٌن, الصفاقسً: ص 
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معو ناقة: أتبيعيا بكذا؟  ( قاؿ لرجؿيؽ )ال دِّ  أبا بكرو  ، كمف ذلؾ أف  ُ ي أحاديثيـ كأقكاليـ
قؿ: ال  كلكفٍ  ،ىكذا : ال تقؿٍ لمرجؿ (يؽ ): ال عا اؾ اهلل،  قاؿ أبك بكر ال دِّ الرجؿ  قاؿ

ال  ( إشارةه ال ديؽ )، ك ي قكؿ أبي بكر ِتوو عف ني  كعا اؾ اهلل،  أنكر عميو لفظو كلـ يسألٍ 
 أفٍ  ،قؼ عمل مكضع يكىـ خبلؼ المراد كالمق كدك  ة،  بل ينبغي لمفٍ يمكف إغفاليا كىي الني  

  لكبلـ عمل ظاىره.ؿ اؿ حمٍ كذلؾ،  األ ٍ  تو ليستٍ ني   ؿ أف  أك يعمِّ  يحتج  

 اهلل كرسكلو  قدٍ  ييطعً  فٍ ؼ الرجؿ الذم خطب،  قاؿ: مى ( أنكر كقٍ كدليؿ ذلؾ أف  الن بي )    
      تو كمراده.كلـ يسأٍلو عف ني   ،ّ(: "قـ، بلس الخطيب أنت"يما،  قاؿ الن بي)يع ً  فٍ رشد كمى 

مع المخاطب  ي  -كجؿ   عز  -و أشرؾ اهلل ؛ ألن  ْقاؿ: ما شاء اهلل كشلت فٍ ككذلؾ أنكر عمل مى 
 تو.كلـ يسأٍلو عف ني   ،المشيلة

 
 
 
 
 

 
 

                                                           
ٔ
 .٘٘ٔالنحو, أحمد خطاب العمر: ص. كتب الوقف واالبتداء وعبلقتها ب 
ٕ
 .ٖٔ. القطع واالئتناف, النحاس: ص 
ٖ
 (.7ٕٗٓ(, حدٌث رقم )ٗٔ. أخرجه اإلمام مسلم فً كتاب )الجمعة(, الباب ) 
ٗ
 (, وإسناده صحٌح.92ٓٗ. رواه أبو داود فً سننه برقم ) 
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 :ثانيال المبحث

  أنواع الوقف 

 :طمبانوفيو م

 أقسام الوقف العامة. ل:األوَّ  مطمبال

 الختياري. الوقفأقسام  :ثانيال مطمبال
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 .الوقف العامة أقسام :لالمطمب األوَّ 

  :يينقسـ الكقؼ إلل أربعة أقساـ، كى    
 الكقؼ االختيارم.ك االنتظارم،  الكقؼك الكقؼ االختبارم، ك ضطرارم، الكقؼ اال

  :الوقف الضطراري -لً أوَّ 

ن  الكقؼ عمل كممة ليستٍ  كىك     ضيؽ ك مكقؼبسبب ضركرة ألجأت القارئ ل ، لمكقؼ غالبان محبل 
 ألف   ؛نحك ذلؾ، كال إثـ  يو عمل القارئك  أك البكاء، عاؿ، أك النسياف،فس، أك العطاس، أك الس  الن  

فٍ  يقؼ عمل أمِّ  أفٍ  سببو خارج عف إرادتو. كيجكز لو حينلذو  ـ   كممة كا  يقؼ  المعنل، كأفٍ  لـ يت
ؿ الكممة بما بعدىا دكف  متو، كعمل القارئ ك ٍ  دكف جكابو، أك عمل مك كؿو  مثبلن عمل شرطو 

ـ   إفٍ  ـ   المعنل،  إفٍ  لـ يكف ت  .ُ يجكز االبتداء بما بعدىا كاف ت

ْوىَاهَِم } كمف أمثمة ىذا الكقؼ، الكقؼ اضطراران عمل كممة )عمييـ( مف قكلو تعالل:    
ُ
أ

ْْجَػنِي
َ
ٍَآلنَِهةِ َوانلٍّ ِس أ ْ ََِة اَّلّلِ َوال ًْ ىَْػ ِٓ نٍّ َغيَيْ

َ
ًْ أ ُْ ـ   المعنل  تمحظ أف   ،ِ{َرَزآُؤ  عندىا لـ يت

الكقؼ عمييا ال يعطي  ميا، كأف  يا بحاجة إلل كبلـ يتمِّ  ترل أن  الى كخبرىا، أى  لف مو بيف اسـ إف  
 .ّميا بما بعدىا؛ ليستقيـ الكبلـ كتتزف المعانيمف ك ٍ  د  معنلن مفيدان تامان، لذلؾ ال بي 

 الوقف الختباري: -اً ثاني

ن  عمل كممة ليستٍ كىك الكقؼ       ف، أك تعميـ متعمـعند سؤاؿ ممتحً  كيككف لمكقؼ غالبان، محبل 
 يطمب المعمـ مف تمميذه الكقؼ عمل كممة لبياف المقطكع كالمك كؿ، كالثابت كالمحذكؼ، إلل 

 .ْكقؼ  ي العادة ر إلل ذلؾ، كىك ليس محؿ  بغرض تعميمو كيؼ يقؼ إذا اضط   ؛غير ذلؾ

ًُ } نما( مف قكلو تعالل:)أيٍ كمف أمثمة ىذا الكقؼ، الكقؼ عمل      ْ يُْدرِكسَّ ٔا ٍَ  ثَُسُُٔ َِ ْح
َ
أ

َشيٍَّدةٍ  ٌَّ ًْ ِِف بُُروٍج  ْٔ ُنُِج َ ُْٔت َول ٍَ ْ كي يختبر المعمـ طالبو، كيفية الكقكؼ عمييا، ىؿ يبتعد  ؛ٓ{78ال

                                                           
ٔ

, المرشد فً 2ٕٓفً علم التجوٌد, علً أبو الوفا: ص , القول السدٌد97ٔ-9ٙٔ. المٌزان فً أحكام تجوٌد القرآن, فلاير العبد: ص 

, المغنً فً علم التجوٌد, عبدالرحمن الجمل: ٕٖٓ, الوسٌط فً التجوٌد, محمد منصور: ص7ٗٔ/ٔالتجوٌد, زٌدان العقرباوي: 
 .99ٔص

ٕ
 .27:عمران آل.  
ٖ

, المرشد فً 2ٕٓلم التجوٌد, علً أبو الوفا: ص, القول السدٌد فً ع97ٔ-9ٙٔ. المٌزان فً أحكام تجوٌد القرآن, فلاير العبد: ص 

, المغنً فً علم التجوٌد, عبدالرحمن الجمل: ٕٖٓ, الوسٌط فً التجوٌد, محمد منصور: ص7ٗٔ/ٔالتجوٌد, زٌدان العقرباوي: 
 .99ٔص

ٗ
 . المراجع السابقة. 
٘
 .72:النساء.  
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 بػػف )أيف( مك كلة لككٍ  ؼ عمل الكممةعف ال كاب كيقؼ عمل )أيف( كيقطعيا عف )ما(، أـ يق
 .ُ)ما( كمت مة رسمان بيا

 الوقف النتظاري: -اً ثالث

يا يجمع أكثر مف ركاية مف القراءات،  يقؼ عند الكممة ليجمع عمي يريد أفٍ  فٍ كىك الكقؼ لمى     
ـ    يجكز لمقارئ الكقؼ عمل أمِّ  .المتكاترة غيرىا مف أكجو القراءات العشر  مكضع كلك لـ يت
ـ  المعنل ليستك ي أكجو القراءات،  ال  مح البى  ي  يبتدئ بالكممة التي كقؼ عمييا إفٍ  ث  دء بيا، كا 

 .ِا ي مح االبتداء بو يبتدئ بما قبميا مم  
 الوقف الختياري:  -اً رابع

كدكف  ،إذا ق ده القارئ بمحض إرادتو مف غير عركض سبب خارجي يككف الكقؼ اختياريان     
أك إجابة عف سؤاؿ، كىذا  ،ـ حكـأك تعم   ،أك ضركرة ،يعرض لو ما يقتضي الكقؼ مف عذر أفٍ 

  ي نفكس القراء كأىميةن  ةن مكان لذلؾ احتؿ   ،ـ ىك المراد عند إطبلقو  ي تبلكة القر ف الكريـالقسٍ 
ىذا ال  القارئ يقؼ عمل الكممة باختياره، لكف   ي اختياريان ألف  مِّ كسي  أكثر مف أنكاع الكقؼ السابقة،

 بارات معينة، كاكتماؿ معنل اآليةيقؼ ضمف اعت كممة شاء، كلكفٍ  غ لو الكقكؼ عمل أمِّ يسكِّ 
 . ّحكمو جالز ما لـ يكجد ما يكجبو أك يمنعوكعدـ اختبلط المعنل بيف العبارتيف،  

الختبلؼ  المعانيتحقيؽ   يب اختبل يـ حسٍ  االختيارم تقسيميـ لمكقؼ  ياختمؼ العمماء ك     
 تفسير أك إعراب أك قراءة أك معنلن عمل  الكقؼ يككف تامان  القراء كالمفسريف كالمعربيف، حيث إف  

ب  يمو لمعنل اآلية،  مف يحدد مكطف الكقؼ مع بياف نكعو حسٍ  كغير تاـ عمل كجو  خر،  كؿ  
 -تعالل– لقر ف الكريـ؛ حر ان عمل كبلـ اهللطبلح مراتب الكقؼ  ي اىنا نشأ اختبل يـ  ي ا ٍ 

 .ْكجو داء تبلكتو عمل أتِـّ كأ
إلل أربعة  خاكمالداني كالس  مو كقس   ،ٓ: تاـ كحسف كقبيحأقساـ إلل ثبلثة األنبارم مو قس      
  .ٔمتركؾ كقبيحه  ،مفيكـ كحسفه  ،جالز ككاؼو  ،مختار تاـه  :أقساـ

                                                           
ٔ
, المغنً فً علم التجوٌد, ٕٖٓالتجوٌد, محمد منصور: ص, الوسٌط فً 7ٗٔ/ٔ. المرشد فً التجوٌد, زٌدان العقرباوي:  

 .99ٔعبدالرحمن الجمل: ص
ٕ
 . المراجع السابقة. 
ٖ

, المرشد 2ٕٓ, القول السدٌد فً علم التجوٌد, على هللا أبو الوفا: ص97ٔ-9ٙٔ. المٌزان فً أحكام تجوٌد القرآن, فلاير العبد: ص 

, المغنً فً علم التجوٌد, عبدالرحمن ٕٖٓفً التجوٌد, محمد منصور: ص , الوسٌط7ٗٔ/ٔفً التجوٌد, زٌدان العقرباوي: 
 .99ٔالجمل: ص

ٗ
 . 9منار الهدى, األشمونً: ص, 7ٖٔ/ٔ :الجزري ابن, النشر ,2٘-2ٗ/ٔ. اإلتقان فً علوم القرآن, السٌوطً:  
٘
 .7ٖٔ/ٔ. النشر, ابن الجزري:  
ٙ
 .ٖٙ٘/ٔالقراء, السخاوي: , جمال 2ٖٔ. المكتفى فً الوقف واالبتدا, الدانً: ص 
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 ،ز بكجوكمجك   ،كجالز ،كمطمؽ ،الـز :خمس مراتبالكقؼ عمل " :جاكندمالس  كقاؿ     
  .ُ"كمرخص ضركرة

 و  ي ضبطو أف  : "كأقرب ما قمتي (النشر) قاؿ  ي  ،مو إلل قسميفقس   ا ابف الجزرم  قدٍ أم      
ـ   ا أفٍ الكبلـ إم   الكقؼ ينقسـ إلل: اختيارم، كاضطرارم؛ ألف   ـ   ال،  إفٍ  أكٍ  يت فٍ  ت  كاف اختياريان، كا 

ـ   انقطاع   لضركرة مفإال   ،د الكقؼ عميوالكبلـ كاف الكقؼ عميو اضطراريان، ال يجكز تعم   لـ يت
 .ِ، أك لفساد المعنل" ادةس أك نحكه؛ لعدـ اإلنفى 

 ثبلثة أقساـ: اختبارم، كاضطرارم الكقؼ  ي كتابو )ىداية القارم( أف   ّيكذكر المر ف    
 .ْ، كحسف، كقبيحأربعة أقساـ: تاـ، ككاؼو  ـ االختيارم إللكاختيارم، ثـ قس  

كالحسف  ،كالكا ي ،ما ذكركه مف أقساـ الكقؼ ال يخرج عف أربعة أقساـ كىي: التاـ ككؿ      
 كالقبيح.

ؽ العمماء مف خبللو بيف ابط الذم يفرِّ ر الض  كقبؿ الكبلـ  ي ىذه األقساـ األربع ينبغي ذكٍ     
 ىذه األنكاع.

 إلل العبارة التي قبؿ مكضع الكقؼظر التفريؽ بيف ىذه األنكاع األربع، ىك الن  ابط  ي  الض  
يا يككف أك كجكدىا كمِّ  ، يبحثكف عف ثبلثة ركابط، كبحسب كجكد شيء منيا ،كالعبارة التي بعده

 :كىي ،تحديد نكع الكقؼ كحكمو

 .ٓ)أم المكضكع(السياؽ العاـ  -ّعبارة.  المعنل الخاص بكؿِّ  -ِالركابط المفظية.  - ُ
  وفى ذلك تقول د. ىالة عثمان:

عبارة كامبلن بنفسو  بيف العبارتيف، ككاف المعنل الخاص بكؿِّ  رابط لفظيِّ  " إذا لـ يكجد أمٌ     
ككانت العبارة الثانية بداية مكضكع  ،مفيدان  ليكمؿ كي ير معنلن  ؛كال يحتاج إلل العبارة األخرل

فٍ  ،كاف السياؽ ال يزاؿ كاحدان  ا إفٍ أم   . يذا ىك التاـ ،جديد كجد بيف العبارتيف   يذا ىك الكا ي، كا 
ؿ معنلن مفيدان  يذا العبارة األكلل بنفسيا تشكِّ   أف  كرابط  ي المعنل كالسياؽ العاـ إال   ،رابط لفظيه 

                                                           
ٔ
 .2ٓٔ. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
ٕ
 .2ٖٔ/ٔ. النشر, ابن الجزري:  
ٖ

  :هـ(. )ٌنظر: هداٌة القاري9ٓٗٔ, توفً سنة: )الشافعً اح بن السٌد عجمً بن السٌد المرصفً المصريالمحقق الشٌخ عبدالفت.  

  (.7ص
ٗ
 .7ٕٖ-7ٖٔ: ص. هداٌة القاري إلى تجوٌد كبلم الباري, المرصفً 
٘
 .9. األثر النحوي لظاهرة الوقف فً النص القرآنً, هالة عثمان: ص 
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 مف العبارتيف محتاجان إلل اآلخر بحيث ال يككف بنفسو معنلن مفيدان إال   كاف كؿ   ىك الحسف،  إفٍ 
 .ُقبيح"بينيما  بالعبارة األخرل  الكقؼ حينلذو 

يتكقؼ عمل مدل  ،ككذا االبتداء ،نكع مف أنكاع الكقكؼ معر تنا لكؿِّ  نعمـ أف   كيجدر بنا أفٍ     
دراكنا لمعبلقة التي تتفي   ما بعده، كتتمخص تمؾ العبلقة ك ربط بيف ما قبؿ الكقؼ مف كبلـ، منا كا 

نتكقؼ قميبلن  لذا كاف لزامان عمينا أفٍ  ؛)التعمؽ المفظي(ك ي م طمحيف ىما: )التعمؽ المعنكم( 
 مف ىذيف الم طمحيف: كي نكضح معنل كؿ  

  )التعمق المعنوي(: - ٔ

بق ة  يككف األمر يختص   ا قبمو، كأفٍ مى لً  بلن يككف ما بعد الكقؼ مف المعاني مستكمً  أفٍ ىك     
ـ   ستكمؿ بعد، كما زاؿ الكبلـ بعد الكقؼ يكمؿ كلـ يي  مف ق ص القر ف، أك مكضكع معيف لـ يت

فٍ  ضربنا لذلؾ كلك   حيحان مق كدان. كاف ما قبؿ الكقؼ يفيد  ي ذاتو معنلن  ما قبمو، حتل كا 
يا إلل قي ضاؼ الحً نات يي لبً  نا نأخذ مف تتابع اآليات ص األنبياء لكجدنا أن  مثبلن بق ة مف قى 

تفتقر  يا ما زالتٍ  ي ذاتيا، كلكن   معنلن  أ ادتٍ  نة قدٍ لبً  سابقيا حتل يكتمؿ بناء الق ة،  تككف كؿ  
يككف الكقؼ تامان مف جية  نة األخيرة مف الق ة،  إذا كقفنا عميياا بعدىا، حتل تكتمؿ المبً مى لً 

ينتيي  عندلذو  ،ؽ مباشر بما قبمو خر ليس لو تعم  حيث ينتقؿ الكبلـ بعدىا إلل مكضكع  المعنل
 التعمؽ مف جية المعنل.

  :(التعمق المفظي) -ٕ

  ي الجزرمابف  يقكؿ ،بما قبمو مف جية اإلعراب يككف ما بعد الكقؼ متعمقان  أفٍ ىك     
د ي ؿ المنعكت بنعتو، كالفاعؿ بمفعكلو، كالمؤك   و يجب عمل القارئ أفٍ "كاعمـ أن   :(التمييد)

ده، كالبدؿ بالمبدؿ منو، كالمستثنل بالمستثنل منو، كالمعطكؼ بالمعطكؼ عميو، كالمضاؼ بمؤكِّ 
زاتيا زات بمميِّ مبيا، كالممي  كاألحكاؿ بأ حابيا، كاألجكبة بط كالمبتد ت بأخبارىا،، لمضاؼ إليوبا

 .ِأجزاليا"  ي بعض مف ىذه الجمؿ إال   ف ؿ شيلان كال يي  ،كجميع المعمكالت بعكامميا

ؽ معنكم، كليس العكس يتبعو حتمان تعم   أفٍ  د  ال بي  ؽ لفظيِّ تعم   كؿ   أف   مف اإلشارة ىنا د  كال بي     
 ال يكجد.أك  يكجد  قدٍ  ،ؽ لفظييتبعو تعم   أفٍ  ؽ المعنكم ميس شرطان عند كجكد التعم   ، حيحان 

 

 
                                                           

ٔ
 .9. األثر النحوي لظاهرة الوقف فً النص القرآنً, هالة عثمان: ص 
ٕ
 .72. التمهٌد فً علم التجوٌد, ابن الجزري: ص 
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 .: أقسام الوقف الختياريالمطمب الثاني

أ اد   إفٍ . التاـ، كالكا ي، كالحسف، كالقبيحينقسـ الكقؼ االختيارم إلل أربعة أقساـ، كىي:     
فٍ ك أك حسف،  ،أك كاؼو  ،ف السككت عميو  الكقؼ تاـالكبلـ المكقكؼ عميو معنلن يحسي   لـ يفدٍ  ا 

، أك أ اد غير المعنل المراد  الكقؼ قبيح.  الكبلـ المكقكؼ عميو معنلن

يعممو( مجمبلن أنكاع  اإلماـ ابف الجزرم  ي منظكمتو )المقدمة  يما عمل قارئ القر ف أفٍ  قاؿ    
 الكقؼ:

 ال بد  ًمٍف مىعر ًة الكقكؼً  كبعدى تجكيدؾى لمحركؼً 

ـي إذىفٍ  سىف كاالبتداء كىي تيٍقسى  ثبلثةه تاـه ككاؼو كحى

دً    ابتدم تعٌمؽه أك كافى معننل كىي لما تىـ   إٍف لـ ييكجى

ـي  الكا ي كلفظان  امنىعىفٍ   ز  الحسفإاٌل رؤكسى اآلم جكِّ   التا

لىو ـ  قبيحه كى  بدا قبمويكقؼ مضطران كيى  كغيري ما ت

 كليس  ي القر ف مف كقؼ كجب

 

 ُسبب كال حراـو غيًر ما لو
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 (.77-7ٖ) البٌت :الجزري ابن, ٌعلمه أن القرآن قارئ على فٌما المقدمة منظومة.  



ٕٗ 
 

 :ُل: الوقف التامالقسم األوَّ 

خرل، ال  ي المفظ كال  ي باألىما احدإلالذم يف ؿ بيف عبارتيف ال عبلقة الكقؼ  ىك    
كسيمِّي  بنفسيا عف العبارة الثانية  ي تماـ معناىا، يكتستغن ،العبارة األكلل تامة ألف   ؛المعنل

ًُ } قكلو تعالل: كمثالو قو،تامًّا؛ لتماـ لفظو بعد تعم   ُْ ْوىَاهَِم 
ُ
ًْ َوأ ِٓ ِ ّب َِ رٍّ ٌّ ًدى  ُْ  

ْوىَاهَِم َ َ
ُ
أ

ْفيُِصٔن ٍُ ْ كما  ،و نياية الكبلـ عف المؤمنيفألن   ؛مفمحكف( كقؼ تاـال) قكلو:  الكقؼ عمل ،ِ{ال

إِنٍّ }، قاؿ تعالل: سكؿ كالرسالةيتكمـ عف الكفار كحاليـ مع الر   مستأنؼ كبلـه  ىك بعد الكقؼ
 ََ ِي ًْ ءَ  اَّلٍّ ِٓ َٔاٌء َغيَيْ ُِٔنَزَفُرواْ َش ًْ اَل يُْؤٌِ ُْ ًْ ثُِِذْر َ ْم ل

َ
ًْ أ ُٓ َُذْرَت

َ
 نبلحظ ىنا عدـ كجكد الرابط  ،ّ{أ

 .بيف العبارتيف المعنكمِّ أك  المفظيِّ 

 ص كأكاخر قى  ،كأكاخر السكر ،كس اآلياترؤ  عند مف الكقؼ ما يكجد ىذا النكع ككثيران     
ذِىٍّةً } كقكلو تعالل: ،كقد يكجد قبؿ انقضاء الفا مة ،القر ف

َ
َٓ  أ يِ ْْ

َ
ةَ أ ِغزٍّ

َ
ٔا أ ىذا ىك ك  {وََرَػيُ

 كىك رأس اآلية. ،ْ{َوَكَذلَِم َحْفَػئُن} :تعالل قاؿ و انقضاء كبلـ بمقيس، ثـ  ألن  ؛ اـالت

َِ اَّّلِْنرِ َبْػَد إِذْ َر ءِن } قكلو تعالل: ككذلؾ     ِِن َغ
َطيٍّ
َ
و أيضان؛ ألن   اـالت ىك ىذاك  {ىََلْد أ

ـ   انقضاء كبلـ الظالـ الذم ىك أبي   يَْػ ُن لإِِلنَص ِن } :قاؿ تبارؾ كتعالل بف خمؼ، ث َوََكَن الشٍّ
  اآلية.كىك رأس  ،ٓ{َخُذوالً 

ًِٓ ِإَو} :قكلو تعاللك ،بعد انقضاء الفا مة بكممةيكجد  كقدٍ      وَن َغيَيْ رَّ ٍُ ًْ ََلَ ٍُُّس
ْصبِِصني و معطكؼ عمل ألن   ؛)كبالميؿ(: كالتماـ ،)م بحيف( رأس اآلية ,ٔ{َوبِ ليٍّيْوِ {}ٌَّ
 أم:  ي ال بح كبالميؿ.  المعنل،
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, المٌزان فً أحكام تجوٌد 7ٕٕ/ٔ, النشر, ابن الجزري: ٗٔ-ٖٔ, المكتفى, الدانً: ص2ٕ-ٕٙ: صاألشمونً ,الهدى منار . 

السدٌد فً علم التجوٌد,  القول ,ٕٙٓ-ٖٕٓص :الجمل عبدالرحمن ,التجوٌد علم فً المغنً ,ٕٓٔ-ٕٓٓالقرآن, فلاير العبد: ص
 .ٕٓٔ-2ٕٓأبوالوفا: ص علً

ٕ
 .٘:البقرة.  
 
ٖ

 .ٙ:البقرة. 
ٗ
 .ٖٗ:النمل.  
٘
 .9ٕ:الفرقان.  
ٙ
 .2ٖٔ -7ٖٔ:الصافات.  
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َٓ  َحجٍِّهُؤون} قكلو تعالل: ككذلؾ     ًرا َغيَيْ ابً  َوُُسُ َٔ بْ
َ
ًْ أ ِٓ ِ  رأس اآلية ،ُ{َوزُْخُرـً }{َوِْلُُئث

 . (سقفان : )و معطكؼ عمل ما قبمو مف قكلوألن   ؛)كزخر ان(: كالتماـ ،)يتكلكف(

َِ َشَّتٍّ إَِذا بَيََؼ } قكلو تعالل: ككذلؾ     ٌّ  ً ُٓ ٍّ ًْ ََنَْػو ل ٍم ىٍّ ْٔ َْ  َتْػيُُع َ َ كَ ٍِْس وََرَد ْػيَِع الشٍّ ٌَ

 َٓ ِ المعنل: كذلؾ كاف خبرىـ.  ألف   (؛)كذلؾ: كالتماـ ،)ستران( رأس اآلية ،ِ{َنَذلَِم {}ِشْْتًا ُدوُ
  .ّيكجد أيضان بعد  ية أك  يتيف أك أكثر كقدٍ 

 عف عبد الرحمف بف أبي بكرة عف أبيو أف   كمى ة ما ري النبكي  نة كالدليؿ عمل مشركعيتو مف الس      
حتل   ف عمل حرؼ.  قاؿ ميكاليؿ استزدهاقرأ القر : " قاؿ ()بي ، أتل الن  -عميو السبلـ-جبريؿ 

أك  ية رحمة  ،ما لـ يختـ  ية عذاب بآية رحمة ،كاؼو  حرؼ منيا شاؼو  بمغ سبعة أحرؼ، كؿ  
 .ْ"بآية عذاب

عميو -عف جبريؿ  () يذا تعميـ التماـ مف رسكؿ اهلل " :الداني معمقان عمل ىذا الحديث قاؿ    
 ار كالعقابر الن  كٍ ية التي  ييا ذي يقطع عمل اآل و ينبغي أفٍ عمل أن   ، إذ ظاىره داؿ  -السبلـ

يقطع عمل اآلية التي  ييا  ة كالثكاب، ككذلؾ يمـز أفٍ ر الجن  كٍ كاف بعدىا ذي  ا بعدىا إفٍ كيف ؿ م
  .ٓ"ار كالعقابر الن  كٍ كاف بعدىا ذي  ا بعدىا أيضان إفٍ ة كالثكاب، كيف ؿ مر الجن  كٍ ذي 

ْصَص ُ  }:كذلؾ نحك قكلو    
َ
ْوىَاهَِم أ

ُ
ُّ ـَأ َش َغْت بِِّ َخِػياَئُج

َ
َ َنَصَب َشّيَِئًة َوأ ٌَ َٓ  بَََل  ًْ ذِي ُْ انلٍّ رِ 

ون 6{َخ ِِلُ
ْ الصٍّ ِْلَ ِت } :يك ؿ ذلؾ بقكلو كال يجكز أفٍ ىنا الكقؼ، ,  ٔا ٍِيُ ْ وََغ ٔا ُِ ٌَ ََ آ ِي َواَّلٍّ

 ُْ ٍِّةِ  ْصَص ُ  اْْلَ
َ
وىَاهَِم أ

ُ
ونأ َٓ  َخ ِِلُ  .ٖكيقطع عمل ذلؾ، كيختـ بو اآلية ،ٕ{ًْ ذِي

لل كٍ ، بؿ الكقؼ عميو أى االبتداء بما بعدهيحسيف ك  ،ف الكقؼ عميوكىذا النكع مف الكقؼ يحسي     
 ؿ ال يكىـ غير المعنل المراد.الك ٍ كاف  ؿ جالز، ىذا إفٍ الك ٍ  مع أف   ؿمف الك ٍ 

                                                           
ٔ
 .ٖ٘ -ٖٗ:الزخرف.  
ٕ
 .9ٔ -9ٓ:الكهف.  
ٖ
 .2ٕ-ٕٙ: صاألشمونً, فً الوقف واالبتدا الهدى منار.  
ٗ
 (.9ٖ9ٔ(, حدٌث رقم )2ٗ. أخرجه اإلمام مسلم فً كتاب )صبلة المسافرٌن وقصرها(, الباب ) 
٘
 ٗفً الوقف واالبتدا, الدانً: ص. المكتفى  
ٙ
 .2ٓ:البقرة.  
7
 .2ٔ. البقرة:  
2
 .ٗ. المكتفى فً الوقف واالبتدا, الدانً: ص 



ٕٙ 
 

كاالبتداء بما بعده، كىك  ،ؿ يكىـ غير المعنل المراد  يمـز الكقؼ عميوكاف الك ٍ  ا إفٍ أم      
يو بعض العمماء بكقؼ البياف سمِّ ل عند القراء بالكقؼ البلـز أك الكقؼ الكاجب، كيي سم  الذم يي 

 .ُ بالكقؼفيـ إال  ال يي  ف معنلن و يبيِّ التاـ؛ ألن  

ِ َْجِ } )قكليـ( مف قكلو تعالل: كممة كذلؾ نحك الكقؼ عمل     ًْ إِنٍّ اىْػِزٍّةَ َّلِلّ ُٓ ُ ل ْٔ يًػ  َواَل ََيُْزَُم كَ
 َٔ ٍِيُع اىَْػيِيًُْ ؛ ،ِ{الصٍّ ِ إِنٍّ }قكلو:  بما بعده ألكىـ أف    مك ك ؿ  يك كقؼ الـز اىْػِزٍّةَ َّلِلّ
  .ّكليس األمر كذلؾ ،مف قكليـ {يًػ َْجِ 

َٓ رِ } )يحزنكف( مف قكلو تعالل: كممة كنحك الكقؼ عمل     يِْو َوانلٍّ
ً بِ ليٍّ ُٓ َ ال َٔ ْم

َ
ََ يُِفُِلَٔن أ ِي اَّلٍّ

ًْ َواَل َخٌْٔف غَ  ِٓ ِ ًْ ِغَِد َرّب ُْ ْرُر
َ
ًْ أ ُٓ ا وََغاَلجِيًَة ـَيَ ًْ ُِسًّ ُْ ًْ َواَل  ِٓ ؛ ألن   ،ْ{ََيَْزُُٔن يَيْ و  يك كقؼ الـز

ُزئَُن الّرِبَ } قكلو: لك ك ؿ ألكىـ أف  
ْ
ََ يَأ ِي كليس  (عمييـ كال ىـ يحزنكف كال خكؼه ) ىـ ٓ{اَّلٍّ

 .ٔاألمر كذلؾ

 ( عمل الكممة التي يمـز الكقؼ عمييا إفٍ ـع ميـ أ قية، ىكذا )كعبلمتو  ي الم حؼ كضٍ     
قمل( )ع رمزؼ التاـ  ي أكثر الم احؼ كضٍ كاف الكقؼ البلـز  ي كسط اآلية، كعبلمة الكق

 لل.كٍ ( منحكتة مف عبارة الكقؼ أى لل مكضع الكقؼ التاـ غالبان، ك)قمعم
 :ٕالقسم الثاني: الوقف الكافي

منيما جممة  عبارة  كؿ   ،المفظ  يؽ بينيما يف ؿ بيف عبارتيف ال تعم   الذم الكقؼ ىكك     
فٍ  ،لفظيا  يمفيدة   مت ؿه  ،لفظان   يك منقطعه  ،ؽ بالمعنل العاـ كسياؽ الكبلـكاف ىناؾ تعم   كا 

، كسي   .القر ف كىك أكثر أنكاع الكقؼ كركدان  ي ا بعده،ي كا يان الكتفالو كاستغنالو عم  مِّ معنلن

ُزَِل }قكلو تعالل:  كمثالو    
ُ
ٍَ  أ ِ َُِٔن ب ٌِ ََ يُْؤ ِي

ٌَِ َربْيَِم واَّلٍّ ُزَِل 
ُ
ٌَ  أ ًْ  إََِلَْم َو ُْ  ِ َوبِ آلِخَرة

ُِٔن ِ ٔك ـ   ،{يُ ًُ } بقكلو تعالل: يبتدئ ث ُْ ْوىَاهَِم 
ُ
ًْ َوأ ِٓ ِ ّب َِ رٍّ ٌّ ًدى  ُْ  

ْوىَاهَِم َ َ
ُ
ْفيُِصٔنأ ٍُ ْ بل   ،ٖ{ال

                                                           
ٔ
 .ٕ٘ٓ: صالجمل عبدالرحمن, التجوٌد علم فً المغنً . 
ٕ
 .٘ٙ:ٌونس.  
ٖ
 .ٕ٘ٓ: صالجمل عبدالرحمن, التجوٌد علم فً المغنً . 
ٗ
 .7ٕٗ:البقرة.  
٘
 .7ٕ٘:البقرة.  
ٙ
 .ٕ٘ٓ: صالجمل عبدالرحمن, التجوٌد علم فً المغنً.  
7

, المٌزان فً أحكام تجوٌد 7ٕٕ/ٔ, النشر, ابن الجزري: ٗٔ-ٖٔ, المكتفى, الدانً: ص2ٕ-ٕٙ: صاألشمونً ,الهدى منار . 

السدٌد فً علم التجوٌد,  القول ,ٕٙٓ-ٖٕٓص :الجمل عبدالرحمن, التجوٌد علم فً المغنً ,ٕٓٔ-ٕٓٓالقرآن, فلاير العبد: ص
 .ٕٓٔ-2ٕٓأبوالوفا: ص علً

2
 .٘-ٗ:البقرة.  
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كبياف  كىك ك ؼ حاؿ المؤمنيف ،ا مف حيث المعنل  يك كاحدأم  ، ترابط بيف العبارتيف  ي المفظ
  نيا كاآلخرة. بلحيـ  ي الد  كزىـ ك  

ًُ اَّللَّ }مف قكلو تعالل:  (مىرىضان )كممة  كمثاؿ ذلؾ أيضان الكقؼ عمل     ُْ َرٌض ـََزاَد ٌٍّ  ًِٓ ِ ِِف كُئُب
ـ  {َمَرط ً   } يبتدئ بكاك االستلناؼ: ، ث

َ
ً َغَذاٌ  أ ُٓ َ ٔا يَْسِذبُٔنَول ٍَ  ََكُُ ِ ًٌ ب بل ترابط بيف   ،ُ{َِل

 ـ، كبياف خسرانيك ك ؼ حاؿ المنا قيفكى ،ا مف حيث المعنل  يك كاحدأم   ،العبارتيف  ي المفظ
 .الفكا ؿ  يكىذا النكع يكثر  ، ي اآلخرة

( قاؿ: قاؿ لي رسكؿ ) عف ابف مسعكدو  ة ما  ح  بكي  نة الن  ليؿ عمل مشركعيتو مف الس  كالد      
 وي أسمعى  أفٍ  ي أحب  إنِّ ": اهلل، أأقرأ عميؾ، كعميؾ أنزؿ؟  قاؿ رسكؿى : يا ،  قمتي "اقرأ عمي  ": (اهلل )
َِ }  ا تتحت سكرة النساء  مما بمغت: "غيرم مفٍ  ِٓيٍد وَِرئْ ٍة بَِش ٌٍّ ِ أ

ٌَِ ُكّ   َِ   بَِم َ َ ـََهيَْؿ إِذَا ِرئْ
ِٓيًدا اُؤالء َش َْ}2

    .ّ.  قاؿ لي: "حسبؾ"قاؿ:  رأيتو كعيناه تذر اف ,

كليس  كاؼو  (شييدان : )القطع عمل قكلو  ترل أف  الى أى " الداني معمقان عمل ىذا الحديث: قاؿ    
 ما قبمو متعمؽ بما  (الذيف كفركا يكملذ يكد  ) المعنل:  كيؼ يككف حاليـ إذا كاف ىذا ألف   ؛بتاـو 

أمر  الثانية. كقدٍ و انقضاء الق ة، كىك  ي اآلية ألن   ؛(كال يكتمكف اهلل حديثان ): بعده، كالتماـ
ىذا داللة كاضحة عمل   دؿ  يقطع دكنو مع تقارب ما بينيما،  أفٍ  بف مسعكد عبد اهلل ()بيالن  

 .ْ"جكاز الكقؼ عمل الكا ي

االبتداء بما بعده، كمف الكقؼ الكا ي ما يككف  ، كيحسيفف الكقؼ عميوكالكقؼ الكا ي يحسي     
ىٍَّلْد } )ثبلثة( مف قكلو تعالل: كممة الكا ي، كالكقؼ عمليو بعضيـ بكقؼ البياف سمِّ الزمان، كيي 

ٌّ َواِشدٌ  ٍّ إاِلٍّ إِىَا َْ إِىَا ٌِ   ٌَ ٔاْ إِنٍّ اَّللٍّ خَ ىُِح خاََلخٍَة َو ُ ََ كَ ل ِي ٌَ  }كاالبتداء بقكلو تعالل: ، ٓ{َزَفَر اَّلٍّ َو
ٌّ َواِشدٌ  ٍّ إاِلٍّ إِىَا َْ إِىَا )بعض( مف قكلو  كممة ككالكقؼ عمل و مف مقكليـ،تكىـ أن   يي للبل   ؛{ٌِ

ًَ اَّللَّ } تعالل: َ ََكٍّ ٌٍّ  ً ُٓ ِِْ ٌّ ًْ َ َ َبْػٍض  ُٓ يَِْ  َبْػَظ  ـ التبعيضي كىً  يي للبل   ؛ٔ{ثِيَْم الرَُّشُو ـَظٍّ
 .ٕؿ عمييـلممفض  

                                                           
ٔ
 .ٓٔ:البقرة.  
ٕ
 .ٔٗ. النساء:  
ٖ
 (.ٖٔ٘٘(, برقم )7ٖٗ/ٔ. أخرجه اإلمام أحمد فً المسند) 
ٗ
 .ٕٙ, منار الهدى, األشمونً: صٙ. المكتفى, الدانً: ص 
٘
 .7ٖ:المائدة.  
ٙ
 .ٖٕ٘:البقرة.  
7
 .ٕ٘ٓ: صالجمل عبدالرحمن, التجوٌد علم فً المغنً.  
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) مل( عمل مكضع الكقؼ ج( أك)ع رمزالكا ي  ي أكثر الم احؼ كضٍ  كعبلمة الكقؼ    
ؿ مع استكاء ) مل(، كمعناه جكاز الكقؼ كالك ٍ  )ج( أكثر كفاية مفرمز  أف  الكا ي غالبان، إال  

 لل.كٍ ؿ أى ا ) مل(  يك منحكت مف عبارة الك ٍ الطر يف، أم  
 :ُالقسم الثالث: الوقف الحسن

ـ       ،  يك يف ؿ بيف عبارتيف  ي نفسو، كتعم   كىك الكقؼ عمل ما ت ؽ بما بعده لفظان كمعنلن
ا الجممة األكلل مفيدة بنفسيا، أم   غير أف   ،سياؽ المكضكع يك  ،منيما  ي المفظ تت ؿ كؿ  

ـ    .المفظي بالربط بالجممة األكلل؛ لكجكد الرابط معناىا إال   الثانية  يي غير مفيدة بنفسيا كال يت

ٍُْد َّللِ } كمثالو قكلو تعالل:     يا متعمقة بما بعدىا،  قكلو  يي جممة تامة  ي ذاتيا، لكن   {اْْلَ

ٍِنيَ }تعالل:  َ ،  الكقؼ عمل )الحمد قة بمفظ الجبللة لمجممة التي سبقتٍ متعمِّ   فةه  ِ{رَّ ِ اىَْػ ل
  بل يمكف الف ؿي  ،فا االبتداء )برب العالميف( ال يحسي يا جممة مفيدة بذاتيا، أم  هلل( حسف؛ ألن  

إعادة الجممة  ،كأراد االبتداء بالثانية ؼكق بيف ال فة كالمك كؼ،  يجب عمل القارئ إفٍ 
 األكلل.

كاف كسط  إفٍ  ،بعدهف االبتداء بما كال يحسي  ،ف الكقكؼ عميوىذا النكع مف الكقؼ يحسي ك     
ف االبتداء بما كيحسي  ،ف الكقكؼ عميوكاف الكقؼ الحسف عمل رأس اآلية،  يحسي  ا إفٍ اآلية، أم  

الكقؼ عمل  ألف  بعده، كىك ما ذىب إليو أكثر العمماء كأىؿ األداء، كمنيـ اإلماـ ابف الجزرم؛ 
  .ةن  رؤكس اآليات سي 

ٍْدُ }كذلؾ نحك الكقؼ عمل قكلو تعالل:      ٍِني اْْلَ َ كاالبتداء بقكلو تعالل:  ،ّ{َّلّلِ َرّ ِ اىَْػ ل

َِ الرٍِّشيً} ًُ اآليَ } ككالكقؼ عمل قكلو تعالل: ،ْ{الرٍّْْحا ُ اَّللَّ ىَُس ًْ َنَذلَِم يُبنّيِ  ِت ىََػيٍُّس
ُرون ِ } كاالبتداء بقكلو تعالل: ،ٓ{َتَجَفهٍّ جَْي  َواآلِخَرة   .ٔ{ِِف اِلَّ

 

 
                                                           

 
ٔ

, المٌزان فً أحكام تجوٌد 7ٕٕ/ٔ, النشر, ابن الجزري: ٗٔ-ٖٔ, المكتفى, الدانً: ص2ٕ-ٕٙ: صاألشمونً ,الهدى منار. 

السدٌد فً علم التجوٌد,  القول ,ٕٙٓ-ٖٕٓص :الجمل عبدالرحمن, التجوٌد علم فً المغنً ,ٕٓٔ-ٕٓٓالقرآن, فلاير العبد: ص
 .ٕٓٔ-2ٕٓأبوالوفا: ص علً
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 .ٕ. الفاتحة:  
ٖ
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ٗ
 .ٖ:الفاتحة.  
٘
 .9ٕٔ:البقرة.  
ٙ
 .ٕٕٓ. البقرة:  
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 :ُ)الممنوع( القسم الرابع: الوقف القبيح

ـ       عمل المضاؼ دكف  كالكقؼ ،كمعنلن  ؽ بما بعده لفظان معناه، كتعم   ىك الكقؼ عمل ما لـ يت
سـ المك كؿ عمل اال كأ، كف خبره، أك عمل الفعؿ دكف  اعموعمل المبتدأ د المضاؼ إليو، أك

 ـ بو كاالبتداء بجكاب القسـالمقسى عمل الكقؼ  كأبجكابو،  دكف عؿ الشرط  عمل كأدكف  متو، 
بالمعطكؼ، كعمل  بتداء، كعمل المعطكؼ عميو كاالبالنعت البتداءكالكقؼ عمل المنعكت كا

بالمؤكِّد، كعمل عامؿ الحاؿ أك  احبيا  بتداءداء بالبدؿ، كعمل المؤك د كاالالمبدؿ منو كاالبت
 ،بالمستثنل بتداءبالتمييز، كعمل المستثنل منو كاال بتداءز كاالكاالبتداء بالحاؿ، كعمل الممي  

ـ   بجكابو، كما إلل ذلؾ مف أنكاع بتداءكعمل  عؿ األمر كاال فيـ كال يي  ،بيا جممة الكقؼ التي ال تًت
، أك ناق ان  كالكقؼ عميو يعطي معنلن  ،كاالبتداء بما بعده ،  بل يسكغ الكقؼ عميومنيا معنلن 

  .اد المعنل أك قبحو الذم ينتج عنولفس ي قبيحان مِّ كسي  ،غير مقبكؿ ، أك  اسدان خاطلان 

ٍمدي( مف قكلو: كممةىذا النكع مف الكقؼ: الكقؼ عمل كمف أمثمة      ٍُْد َّللِ }: )اٍلحى  ، أك{اْْلَ
ء شي أمِّ عمـ إلل و ال يي ألن   ؛فيـ منو معنلن ما ال يي  كىكذا كؿ   (،ًبٍسـً الم وً )مف  عمل لفظ )بسـ(

 .أضيؼ

اَلةَ اَل َتْلَربُٔ}ككالكقؼ عمل ما يغير المعنل كالكقؼ عمل قكلو:      ْ الصٍّ  مف قكلو تعالل: {ا

{ َٓ حَّ
َ
ًْ ُشََكَرى يَ أ ُُج

َ
اَلةَ َوأ ْ الصٍّ ٔا ْ اَل َتْلَربُ ٔا ُِ ٌَ ََ آ ِي  ده إال   الكقؼ عميو قبيح ال يجكز تعم   ،ِ{اَّلٍّ

ل كقؼ سم   يكقؼ عميو لمضركرة، كيي  ،أك نحك ذلؾ ،أك عطاس ،كانقطاع نفس ،لضركرة
 كقؼ كابتدأ بما بعده اختياران  يرجع كيبتدئ بما قبمو كي ؿ الكممة بما بعدىا،  إفٍ  ثـ   ،ضركرة

  .كاف قبيحان 

( يىٍستىٍحًيي) كممةالمعنل المراد، كالكقؼ عمل  ح الكقؼ كاالبتداء المكىماف خبلؼكأقبح القبٍ     
َداًل } مف قكلو تعالل: ٌَ ن يَْْضَِ  

َ
َ اَل يَْصَجْصِِي أ َٓ إِنٍّ اَّللٍّ َْٔر ٍَ  ـَ  كممةأك عمل  ،ّ{ٌٍّ  َبُػَٔطًة َذ

ٍِنيإِنٍّ اَّللٍّ اَل } ( مف قكلو تعالل:يىٍيًدم) ِ َْٔم اىظٍّ ل ِْٓدي اىَْل  .4{َح

                                                           
ٔ

, المٌزان فً أحكام تجوٌد 7ٕٕ/ٔ, النشر, ابن الجزري: ٗٔ-ٖٔ, المكتفى, الدانً: ص2ٕ-ٕٙ: صاألشمونً ,الهدى منار.  

السدٌد فً علم التجوٌد,  القول ,ٕٙٓ-ٖٕٓص :الجمل   عبدالرحمن, التجوٌد علم فً المغنً ,ٕٓٔ-ٕٓٓالقرآن, فلاير العبد: ص
 .7ٔٔص لوقف واالبتداء, عبد الكرٌم صالح:ا ,ٕٓٔ-2ٕٓأبوالوفا: صعلً 

ٕ
 .ٖٗ:النساء.  
ٖ
 .ٕٙ:البقرة.  
ٗ
 .ٔ٘:المائدة.  
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هلل  ىذا اإليجاب ك ؼه  ك ي ،الذل بعده إيجاب المنفيِّ الكقؼ عمل  ،كأقبح مف ىذا كأشنع    
 مف قكلو تعالل: (ال ًإلوى )، كذلؾ كالكقؼ عمل -عمييـ ال بلة كالسبلـ-تعالل أك لرسمو 

{ ٍُّ
َ
ًْ أ ُ ُّ ـَ ْغيَ ٍمناؾى )ككالكقؼ عمل لفظ ، ُ{اَل إَُِلَ إاِلٍّ اَّللٍّ َِ َك } مف قكلو تعالل: (أىٍرسى رَْشيْ

َ
ٌَ  أ إاِلٍّ َو

ٍِني َ إلل  يؤدمو ألن   ؛ء منياشيؼ عمل كقى  يي ىذه الكقكؼ كما ماثميا يجب أال    كؿ   ،ِ{رَْْحًَة ّىِيَْػ ل
لل  كال  ،ف الكقكؼ عميوالنكع مف الكقؼ ال يحسي ،  يذا ()سكؿ رسالة الر   نفينفي األلكىية، كا 

 .ّف االبتداء بما بعدهيحسي 

 مثبلن  يكىـ معنلن غير مستساغ بو،  الكقؼ - بنكعيو -الكقؼ القبيح  ا سبؽ أف  نمحظ مم      
َصّيِ } عمل قكلو تعالل: ٍُ يٌْو ّىِيْ َٔ 4{نيـَ

و الفساد؛ ألن   كاضح ، كىذاالكيؿ لمم ميف كا ةن  أكىـ أف   ,
حقيقة األمر مكجو لطالفة مذككريف بعده، كىـ أكللؾ الغا مكف عف ال بلة، كالذيف ال   ي
 ،مرادال ية تكىـ معنلن غير  الكقؼ عمل كؿِّ  قتيا، كمف ىنا منع العمماء بعد ذىاب ك كنيا إال  يؤد  
يستقيـ ما تمؾ التي تكىـ ك فان ال يميؽ بجبللو تعالل، كأكجبكا الك ؿ عمل ىذه المكاضع؛ لالسي  

 ضح ال كرة. المعنل كتت  

 ة عفبكي  نة الن  ، ما جاء  ي الس  ككراىة الكقكؼ عميو ،ع الكقؼ القبيحليؿ عمل منٍ ا الد  أم      
اهلل  يطعً  فٍ د أحدىما  قاؿ: مى  تشي   ()قاؿ: جاء رجبلف إلل رسكؿ اهلل  ( ) دم بف حاتـعى 

 .ٓ"أنت قـ أك اذىب، بلس الخطيب(: ") قاؿ رسكؿ اهلل  ،يمارشد كمف يع ً  كرسكلو  قدٍ 

 ىية القطع عمل المستبشع مف المفظ" في ىذا الخبر إيذافه بكرا الداني معمقان عميو: قاؿ    
ا ما أقاـ الخطيب لم  ، إن  -عميو السبلـ-و ألن   ؛عمل المراد منو ف حقيقتو، كيدؿ  بيِّ المتعمؽ بما ي

ن   فٍ أطاع كمى  فٍ ع بقطعو بيف حاؿ مى جمى ح، إذ قطع عمل ما يقبي  ما ع ل، كلـ يف ؿ بيف ذلؾ، كا 
ـ   يقطع عمل قكلو: ) قدٍ  كاف ينبغي لو أفٍ  يستأنؼ ما بعد ذلؾ، أك ي ؿ كبلمو إلل  رشد(، ث
ذا كاف مثٍ  يما  قدٍ يع ً  فٍ  خره،  يقكؿ: )كمى  ؿ ىذا مكركىان مستبشعان  ي الكبلـ الجارم غكل(. كا 

كراىة  العالميف، أشد   الذم ىك كبلـ ربِّ  -كجؿ   عز  - يك  ي كتاب اهلل  ،بيف المخمكقيف
 .ٔ"بتجن  يي  لل أفٍ كٍ كأى  كاستبشاعان، كأحؽ  

                                                           
ٔ
 .9ٔ:محمد.  
ٕ
 .7ٓٔ:األنبٌاء.  
ٖ
 .ٗٔ-ٖٔالدانً: ص, المكتفى, 2ٕ-ٕٙص ,األشمونً, الهدى منار.  
ٗ
 .ٗ:الماعون.  
٘
 (.7ٕٗٓ(, حدٌث رقم )ٗٔ. أخرجه اإلمام مسلم فً كتاب )الجمعة(, الباب ) 
ٙ
 .٘ص :الدانً ,واالبتدا الوقف فً المكتفى.  
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كاف كسط  إفٍ  ،ف االبتداء بما بعدهكال يحسي  ،ف الكقكؼ عميويحسي  ال كىذا النكع مف الكقؼ    
َصّينِي}كقكلو تعالل:  عمل رأس اآلية ممنكعكاف الكقؼ ال ا إفٍ اآلية، أم   ٍُ يٌْو ّىِيْ َٔ ََ {}ۙ  ـَ ِي ًْ  اَّلٍّ ُْ

ٔن ُْ ًْ َش  ِٓ ِ 1{َغَ َصاَلث
 :                                                                                   ِمذاىب عمل ثبلثة وقد اختمؼ العمماء  ي , 

 مو بما بعده، كىك رأم اإلماـ ابف الجزرمكيجب ك ٍ  ، اضطراران ال  ال يجكز الكقؼ عميو إ :لاألوَّ 
 )رحمو اهلل(.

 يا؛ ألف  يجكز الكقؼ عميو كاالبتداء بما بعده إذا كاف القارئ مستمران  ي قراءتو، كلـ يقطعٍ  الثاني:
 مطمقان  ةسن   مذىب الكقؼ عمل رؤكس اآلمأ حاب ىذا ال يعد  ك  .ةن  س اآلم سي الكقؼ عمل رؤك 

  .ييثاب القارئ عمل  عميا

ع إذا قرأ قط   يا قالت: كاف رسكؿ اهلل( أن  بي )زكج الن   سممةى  عف أِـّ  كمى بما ري  كا لمذىبيـكاستدل  
ًِ } قراءتو  ية  ية، يقكؿ: َِ الرٍِّشي ِ الرٍّْْحَ ًِ اَّللٍّ ـ  ّ{بِْص ـ   ،يقؼ ، ث ٍُْد َّللِ رَّ ِ } :يقكؿ ث اْْلَ

ٍِنيَ  َ ـ  ْ{ اىَْػ ل ـ   ،يقؼ ، ث ًِ } :يقكؿ ث َِ الرٍِّشي ـ   ،ٓ{الرٍّْْحَ رسكؿ  جو الداللة عندىـ أف  كك  .ٔيقؼ ث
،  ف ؿ بيف المك كؼ ك فاتو مع ما بينيما (الر ًحيـً ) كعمل (اٍلعىالىًميفى )كقؼ عمل  ( قدٍ اهلل )

فٍ  مة،مف كثيؽ ال ِّ  إذ  ؛بعدىاقت بما تعم   كقاؿ بعضيـ األ ضؿ الكقؼ عمل رؤكس اآليات كا 
جع رؤكس اآلم بمنزلة  كا ؿ الس   كا أيضان بأف  لل، كاستدل  كٍ تو أى ( كسن  رسكؿ اهلل ) مباع ىدٍ اتِّ 

 .ٕالكقؼ يا محاؿ  عر مف حيث أن  ثر، كبمنزلة القكا ي  ي الشِّ  ي الن  
الكقؼ عمل  ألف   ؛يجكز الكقؼ عميو كال يجكز االبتداء بما بعده،  يقؼ القارئ عميو الثالث:

قؼ عميو عمبلن ي و يجكز لمقارئ أفٍ ،  إن  رؤكس اآلم سنة، كي مو بما بعده ليفيد المعنل المراد
 ؽ المفظيِّ مراعاة لمتعم   ،يرجع  ىيى مو بما بعده و أفٍ ينبغي ل ابؽ، كلكفٍ ( الس  ) سممةى  بحديث أِـّ 

 .مفظيؽ الجمع بيف العمؿ بالحديث كمبلحظة التعم   يككف قدٍ  كعندلذو 

 ىذه كأرجح ،بما بعدىا كاالبتداء اتاآلي رؤكس عمل الكقؼ حكؿ العمماء  راء ىذه كانت    
 ؿبى قً  مف سكرة كؿِّ  مف اآليات تعييف ألف   ؛الثالث المذىب ىك - ي نظر الباحث – المذاىب

                                                           
ٔ
 .٘-ٗ :الماعون.  
ٕ
 .2ٕٓ. المغنً فً علم التجوٌد, عبدالرحمن الجمل: ص 
ٖ
 .ٔ. الفاتحة:  
ٗ
 .ٕ. الفاتحة:  
٘
 .ٖ. الفاتحة:  
ٙ
 , وقال: حدٌث صحٌح.ٕٖٕ/ٕ. أخرجه الحاكم فً المستدرك, كتاب التفسٌر: 
7
 .ٕ٘ص :لحصري, امعالم االهتداء.  
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كما  كاألسكة، لنا القدكة ىي( ) بيالن   قراءة كأف   اإلعجازم، كأثره الببلغي جانبو لو( )  بيالن  
  ابؽ.الس   سممةى  جاء  ي حديث أِـّ 

 ،شرعان بحيث لك تركو القارئ يأثـ و ليس  ي القر ف كقؼ كاجبأن   ا تجدر اإلشارة إليوكمم      
 ما أ سد المعنل،  عمل و ليس ىناؾ أيضان كقؼ حراـ شرعان بحيث لك  عمو القارئ يأثـ إال  كما أن  

ا يترتب عمل ذلؾ مف مى لً  ؛دان أثـ كال شؾٌ عميو متعمِّ  ل الكقؼتكخ   بو،  إفٍ يتجن   أفٍ  القارئ حينلذو 
ابف  أشار ، كقدٍ -تعالل–ا ليس مق كدان مف كبلـ اهلل عدـ إيضاح المعنل، أك إيياـ غيره مم  

 :بقكلوالجزرم إلل ذلؾ 

 ُول حرام غير ما لو سبب  جب     و وليس في القرآن من وقف 

ـ كىً كازه عمل غيرىا ما لـ يي ، كجاتة الكقؼ عمل رؤكس اآليني  ما ثبت شرعان ىك سي  ككؿ      
ال يجكز الكقؼ عمل المضاؼ دكف المضاؼ  :ؿ ألمة الكقؼاققٍد ك  .غير المعنل المراد الكقؼ

خبر، كال كال عمل الفاعؿ دكف المفعكؿ، كال عمل المبتدأ دكف ال ،إليو، كال عمل الفعؿ دكف الفاعؿ
ال عمل ٌف كأخكاتيا دكف أسماليا، كال عمل المنعكت دكف النعت، ك ا  نحك كاف كأخكاتيا ك عمل 

 ،كال عمل حرؼ دكف ما دخؿ عميو ،كال عمل القسـ دكف جكابو ،المعطكؼ عميو دكف المعطكؼ
ف  ي ، كىك الذم يحسي إلل  خر ما ذكركه كبسطكه مف ذلؾ، إٌنما يريدكف بذلؾ الجكاز األداليٌ 

ؤثـ، بؿ أرادكا بذلؾ الكقؼ ؽ  ي التبلكة، كال يريدكف بذلؾ أٌنو حراـ كال مكركه كال ما يي القراءة كيرك 
ف الكقؼ عميو ال يحسي  أم: ،(ال يجكز الكقؼ عمل كذا)بتدأ بما بعده،  معنل االختيارم الذم يي 

 :بقكليـف كالقراءة ركعتيا كبياءىا، كذلؾ يريدك  ،ياب التبلكة حسنى  الكقؼ عميو يسمي  ،كأداءن  تبلكةن 
ن  إف  )أك  (الكقؼ عمل مكضع كذا ال ي ح  )أك  (ال يكقؼ عمل كذا)  مكضع كذا ليس محبل 

 دء بما بعده، كما أف  البى  ؼ عميو ال ي ح  قً ىذا المكضع إذا كي  ف  أ كبلـيريدكف بيذا ال (لمكقؼ
أجازكا الكقؼ  كالذم ،ِاالبتداء بما بعده و ي ح  معناه أن   (يجكز الكقؼ عمل مكضع كذا) :قكليـ

د إال  إذا ق ى  ،دء بما بعدهما لـ يجيزكا الكقؼ عميو لـ يجيزكا البى دء بما بعده، ك عميو أجازكا البى 
 -تعالل–كخبلؼ المعنل الذم أراد اهلل ،المعنل عف مكاضعو تحريؼى  -كالعياذ باهلل-بذلؾ  القارئ

سىًبوـ عميو ذلؾ كيجب ردٍ و يحري  إن    .ّعمل ما تقتضيو الشريعة المطيرة ،عو بحى
 

                                                           
ٔ
 (.72, ابن الجزري: البٌت )ٌعلمه أن القرآن قارئ على فٌما المقدمةمنظومة .  
ٕ
 .7ٕ-7ٔص :لحصريا ,معالم االهتداء.  
ٖ
 .ٖٕٓ/ٔ :ابن الجزري, لنشر. ا 
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 لثاني:الفصل ا

  عالقة الوقف بالتركيب والمعنى

 :مبحثان وفيو

 .عالقة الوقف بالتركيب ل:المبحث األوَّ 

 المبحث الثاني: عالقة الوقف بالمعنى.
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 توطئة:

تككف عمكـ العربية كعمكـ القر ف الكريـ، بؿ عمـك  أفٍ  -كعبل جؿ  -حكمة البارم  اقتضتٍ     
ال انف اـ ألحدىا عف  ،يا متبلحمة، تنبثؽ عنيا كحدة عضكية متكاممةاء كم  الشريعة الغر  

 . ُة المباركة العجيبةممسىذه السِّ  فٍ قة مً ؿ عمـ الكقؼ كاالبتداء حمٍ اآلخر، كال غنل لو عنو، كيمثِّ 

 إلدراكيـ بكبير أىميتو، كجميؿ لكه عناية خا ة، كما ذاؾ إال  كٍ أى  كنرل عمماء القراءات قدٍ     
 .  ِمف عمـك العربية اكغيرى ،حك كال رؼكثيرة، كالتفسير كالفقو، كالن   قو بعمكـو لتعم   ؛خطره

حك كال رؼ ىك الكقؼ، لذا جعؿ بعض بعمـ الن   كمف أكثر أبكاب عمـ القراءات  مةن     
 عر ة إعراب القر ف.العمماء معر تو مف تماـ م

حاس عف ابف نقؿ الن   حك،  قدٍ الباحث  يو ال يحتاج إلل غير عمـ الن   أف   ذلؾ ال يعنيك     
خيص بعضيا مف م ص، كت نحكم، عالـ بالقراءة، عالـ بالقى "ال يقكـ بالتماـ إال   قكلو: مجاىدو 

"يحتاج  احب عمـ التماـ إلل  عف غيره قكلو: ، كنقؿى ّبعض، عالـ بالمغة التي نزؿ بيا القر ف"
 .ْ"المعر ة بأشياء مف اختبلؼ الفقياء  ي أحكاـ القر ف

لمقارئ  د  بي  قاؿ  ي كتاب الكقؼ: "ال إذ ،ٓعبداهلل النكزاكم ميحمد بفحكا بذلؾ كمف الذيف  ر      
ذلؾ ييعيفي عمل معر ة الكقؼ  ألف   ؛مف معر ة بعض مذاىب األلمة المشيكريف  ي الفقو

عمل مذىب  ينبغي الكقؼ عمل مذىب بعضيـ، كيمتنعي  ، ي القر ف مكاضع ألف  ء، كاالبتدا
 .ٔ" خريف

عبلقتو بالقر ف الكريـ أكثر مف  كتأتي عناية أكللؾ العمماء بيذا العمـ، مف مبلحظتيـ أف      
ـ معر ة إعراب القر ف كمعانيو كغريبو "كمف تما ذكر األنبارم ذلؾ بقكلو: عبلقتو بغيره،  قدٍ 

ـ   معر ة الكقؼ كاالبتداء  يو،  ينبغي لمقارئ أفٍ   كالكقؼ الكا ي الذم ليس بتاـو  ،يعرؼ الكقؼ التا
 .ٕ"كال كاؼو  كالكقؼ القبيح الذم ليس بتاـو 

قو ارتباطو كتعم  ة معر ة الكقؼ كاإللماـ بو يحتاج إلل اإللماـ بعمكـ كثيرة؛ لشد   أف   بافى  لقدٍ     
كدراية  ،بلع، كعمـيككف عمل اطِّ  ل لمعالـ معر ة الكقؼ كقكاعده كأحكامو دكف أفٍ إذ ال يتأت   ؛بيا

                                                           
ٔ
 .ٖٙالوقوف, السجاوندي: ص. علل  
ٕ
 .ٙٔ. الوقف عند القراء والنحاة, خدٌجة مفتً: ص 
ٖ
 .ٕٔ. القطع واالئتناف, النحاس: ص 
ٗ
 .ٕٔ. المصدر السابق: ص 
٘
 هـ(. 2ٖٙ(, توفً سنة: )االقتداء فً معرفة الوقف واالبتداء) له كتابعبدهللا بن محمد بن عبد هللا النكزاوي, . أبومحمد  

 (.ٕ٘ٔ/ٗألعبلم, الزركلً: )ٌنظر: ا    
ٙ
 .97ٕ/ٔ :السٌوطً ,رآنفً علوم الق اإلتقان.  
7
 .2ٓٔ. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 
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حك كالببلغة  ص، كالقراءات، كمعاني القر ف، كال رؼ كالن  ، كالقى ربعمكـ أخرل، كعمـ التفسي
يـ ـ العربية التي تساعد عمل  ى كالمغة الف حل التي نزؿ بيا القر ف، كعمـ البياف، كمختمؼ العمك 

 ككجكده  ي عمـ الكقؼ كاالبتداء . تومف ىذه العمـك أىمي كاحدو  ،  مكؿِّ  -تعالل–كبلـ اهلل 

ؿ الكقؼ  ي األساس عمل بابو، حيث يتشك  بالكقؼ كتكضيحان ألسٍ  حك يزيدنا ثقةن  عمـ الن      
  .بيفؿ بمساف عربي مي القر ف نز  ألف   ؛معاني اآليات التي يتفرع منيا إعرابيا

لبعض األلمة مذاىب  يختمؼ الكقؼ تبعان الختبلؼ القراءة، بؿ إف   قدٍ   إن و عمـ القراءات أم ا    
مف معر ة أ كؿ مذاىب األلمة  د  و ابف الجزرم إلل ذلؾ بقكلو: "ال بي كينبِّ  ، ي الكقؼ كاالبتداء

    .ُ"مذىبو د  ي قراءة كؿ  عتمى ليي  ؛االبتداءك  اء  ي الكقؼالقر  

ما  لكؿِّ   ي كبلمو،  يك شامؿه  -كجؿ   عز  -يبحث  ي مراد اهلل  عمـه  يك أم ا عمـ التفسير     
 يـ المعنل كبياف المراد. يتكقؼ عميو  ى 

  

 
 
 
 
 
 

                                                           
ٔ
 .2ٕٔ/ٔ. النشر, ابن الجزري:  
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ل:ا  لمبحث األوَّ

 عالقة الوقف بالتركيب

 :مطمبانوفيو 

 .عالقة الوقف بعمم النَّحو ل:األوَّ  طمبالم

 .عالقة الوقف بعمم القراءات :الثاني طمبالم
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 .حوالوقف بعمم النَّ  عالقة ل:األوَّ  طمبالم

ه، كلذلؾ سيمِّي نحك الكبلـ؛ ألن و قٍ دى  ق دتي  ه، أم:الن حك  ي الم غة: القٍ د، كنحكتي نحكى     
اال طبلح:  يك أم ا  ي  .ُ يتكمـ عمل حسب ما كانت العرب تتكمـ بو ،يق د أ كؿ الكبلـ

عمـه ييعرىؼ بو أحكاؿ الكبلـ إعرابان كبناءن 
ِ.    

حك كال رؼ، عمـ الكقؼ كالقراءات، بالن   مة ببعضيا، كأقربيا  مةن عمكـ العربية كثيقة ال ِّ ك     
لذلؾ كاف معظـ القراء نحكييف ك ر ييف بارعيف،  أبك عمرك بف العبلء كالكسالي كغيرىما مف 

الب رييف كالثاني مف  ؿ مف ألمةً ككبلىما  احب مكانة  ي مدرستو،  األك  حكييف، القراء الن  
 زعماء الكك ييف.

فكا  ي ذلؾ عددان مف الكتب، لـ حكيكف بمكضكع الكقؼ كاالبتداء، كخم  ني القراء كالن  عي كقٍد     
حاس  ي ن  (،  قد ذكر العف رسكؿ اهلل ) و تكقيؼه ثبت عندىـ أن   ، كقدٍ ّ القميؿي ؿ منيا إال  

عشنا برىة  ( قكلو: "لقدٍ عف عبداهلل بف عمر) كمى ، كري ْع قراءتوقطِّ ( كاف يي و )أن   دو مسنى  حديثو 
ف    (،  نتعمـ حبللياؤتل اإليماف قبؿ القر ف، كتنزؿ السكرة عمل محمد )أحدنا ليي  مف دىرنا، كا 

اليـك رجاالن  رأيتي  اليكـ القر ف، كلقدٍ ؼ عنده منيا، كما تتعممكف أنتـ كقى يي  كحراميا، كما ينبغي أفٍ 
ؤتل أحدىـ القر ف قبؿ اإليماف،  يقرأ ما بيف  اتحتو إلل خاتمتو ما يدرم ما  مره كال زاجره، كال يي 

 .ٓ"قؿؼ عنده منو، كينثره نثر الد  كقى يي  ما ينبغي أفٍ 

تب مف اإلعراب كالن حك كالن اظر  ي كتب عمماء الكقؼ كاالبتداء يجد أف  جؿ  ماد ة ىذه الك    
 نجدىا مممكءةن بآراء الن حاة كاختبل اتيـ مف ب رييف ككك ييف، ككتاب )إيضاح الكقؼ كاالبتداء( 
لؤلنبارم، ككتاب )القطع كااللتناؼ( لمن حاس، ككتاب )المكتفل  ي الكقؼ كاالبتدا( لمداني ككتاب 

)المق د لتمخيص ما  ي المرشد(  )االقتداء  ي معر ة الكقؼ كاالبتداء( لمنكزاكم، ككتاب
 .   ٔلؤلن ارم، ككتاب )منار اليدل  ي الكقؼ كاالبتدا( لؤلشمكني

ؿ جانبان مف الن حك      لذا كاف بدىيان أٍف يمـز المشتغؿ باإلقراء، كما يقكؿ ابف مجاىد: "أٍف ييح ِّ
و ما يقع لو مف القراءات، كىذا مف أىِـّ ما يحتاج إلي ال  ييخطئ  ي كثيرو كال رؼ بحيث يكجِّ و، كا 

 .ٕمم ا يقع لو مف الكقؼ كاالبتداء كغيره"
                                                           

ٔ
 .ٖٓٗ/٘. معجم مقاٌٌس اللغة, ابن فارس:  
ٕ
 .79ٖ. التعرٌفات, الجرجانً: ص 
ٖ
 .ٌ٘ٙٔونس: ص. مقدمة فً الوقف واالبتداء, ٌونس علً  
ٗ
 .27. القطع واالئتناف, النحاس: ص 
٘
 (.ٕٙٗ/ٔٔ, و)الدقل(  أردأ التمر, )ٌنظر: لسان العرب, ابن منظور: ٕٕ٘/ٔ: النشر, ابن الجزري:  
ٙ
 .7ٕٕعند القراء والنحاة, خدٌجة مفتً: ص الوقف.  
7
 .7ٕٕ: ص. المصدر السابق 
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عراب الجممة يستطيع القارئ إيـ اآليات،  بمعر ة  ي  ى  ألساسو األن   لمقارئ؛ ميـه  حكعمـ الن       
كي ؿ  ي  ،الكقكؼ عميو ؿ،  يقؼ عند المكاف الذم يستحؽ  الك ٍ  مكاضع الكقؼ أك زى يميِّ  أفٍ 

بارة ب كرة سميمة ال غبار يـ العل لمقارئ  ى كي يتسن   ؛مو بما بعدهك ٍ  المكضع الذم يستحؽ  
 .عمييا

 حك ك ركعو كأ كلولماـ بكؿ عمكـ الن  ر  ي عمـ الكقؼ كاالبتداء مف اإللممتبحِّ  د  لذلؾ ال بي ك     
 مو.الكبلـ كنظٍ بط تركيب حكية كدالالتيا ىي التي تضٍ القكاعد الن   ألف  

كيحتاج  ،حك كتقديراتو احب التماـ يحتاج إلل العمـ بالن   ـ إلل أف  أشار الباحث  يما تقد  كقٍد     
لل التفسير كالفقو، كقدٍ   إشارة ذلؾ  نحكم، ك يو ال يقكـ بالتماـ إال  ذكر العمماء أن   إلل القراءات كا 

 حك. مة ىذا العمـ بعمـ الن   عمل كاضحة

 ي  الكاضح حك أثرهف لمن  ك ككي ،أنكاعو فنك بيِّ يك  ،مكاضع الكقؼ فدك حدِّ يالعمماء  كاف كقدٍ     
عراب، استيم كا بذلؾ مكقؼ كاالبتداء تبىعان لمكاضع اإلكقٍد كضع الن حاة القر اء حدكدان ل ذلؾ،

ؼ كقى ال يي  ،تمامياقت بما بعدىا كما بعدىا مف كممة تعم   : "كؿ  قالكا  ي الكقؼ عامةن   مؤلفاتيـ،
رأس  ية، كال عمل  كال المنعكت دكف نعتو مالـ يكفٍ  ،كالمضاؼ دكف المضاؼ إليو ،عمييا

الشرط دكف جكابو، كال عمل الر ع دكف مر كعو، كال عمل النا ب دكف من كبو، كال عمل 
 ؿ منوؿ دكف المبدعمل المعطكؼ دكف المعطكؼ عميو، كال عمل المبدى  د دكف تككيده، كالالمؤك  

، كال عمل دكف خبرىف   اسميف   عمل ، كالكأخكاتيف دكف اسميف   أك كاف أك ظف   كال عمل أف  
عمل الفعؿ دكف م دره، كال ال المستثنل منو دكف المستثنل، كال عمل المك كؿ دكف  متو، ك 

عمل حرؼ الجر دكف متعمقو، كال عمل الحاؿ دكف  احبيا، كال عمل المبتدأ دكف خبره، كال 
يما ألن   ؛عمل القسـ دكف جكابو، كال عمل القكؿ دكف مقكلوال زه، ك ز دكف مميِّ عمل الممي  
 . ُ"رهر دكف مفسِّ عمل المفس  ال متبلزماف، ك 

ؼ عمييا يقرنكف ذلؾ بتعميبلتيـ، كأكثر ما كقى المكاضع التي يي  فدك اء عندما يحدِّ كاف القر   كقدٍ     
 -أم  احب عمـ التماـ-حاس: "كيحتاج حك كأحكامو، قاؿ الن   ؿ تمؾ التعميبلت بقكاعد الن  تت  

 . ِ"حك كتقديراتوإلل المعر ة بالن  

ياف كثيران مف مسالمو، قاؿ الرأم كالتعميؿ ىما المذاف يكجِّ  كالباحث  ي ىذا العمـ يجد أف      
عراب كقراءةتام   الكقؼ يككف "كقدٍ  :األشمكني   .ّر"عمل  خ تاـو  غير ،ان عمل تفسير كا 

                                                           
ٔ
 .2ٔ-7ٔمنار الهدى, األشمونً: ص, ٗٔٔ. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 
ٕ

 .ٕٔ. القطع واالئتناف, النحاس: ص
ٖ
 .ٔٔ. منار الهدى فً الوقف واالبتدا, األشمونً: ص 
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جاكندم الكقؼ عمييا، كىك مف "كمف المكاضع التي منع الس   ؿ ابف الجزرم:ك قمثاؿ ذلؾ ك     
جٍّلنِي } الكا ي الذم يجكز الكقؼ عميو، كيجكز االبتداء بما بعده، قكلو تعالل: ٍُ ًدى ّىِيْ ُْ}1 

مف  كحسنان، كاختار كثيره ان ككا يان ـ جكاز ككنو تام  تقد   الذيف  فتيـ، كقدٍ  ألف   ؛منع الكقؼ عميو
كاف  فة لممتقيف  تقدير يجكز الكقؼ عميو كاالبتداء بما بعده،  إفٍ  ألمتنا ككنو كا يان، كعمل كؿِّ 

 .ِ"غ ذلؾ ككنو رأس  يةسك  ك  ،و يككف مف الحسف إن  

كيحكمكف  ،يكفمكف كيكجِّ كيعمِّ  ،حك  ي كتبيـحاة يربطكف بيف الكقؼ كعمـ الن  كاف الن   كقدٍ     
"الكقؼ عمل )الحمد( قبيح  األنبارم:ؿ كمف ذلؾ قك  ،عمل نكع الكقؼ بناءن عمل الحكـ االعرابي

 هلل( حسفه  يستغني عنو، كالكقؼ عمل )الحمد ؽ بالرا ع، ال، كالمر كع متعمِّ ّبلـبال و مر كعه ألن  
لمنعكت، كالكقؼ عمل قة باكالنعت متعمِّ  ،)اهلل(لػ )الرحمف الرحيـ( نعتاف  ألف   ؛كليس بتاـو 

كالكقؼ عمل )مالؾ(  ،)اهلل(ػ )مالؾ يكـ الديف( نعت ل ألف   ؛كليس بتاـو  )الرحمف الرحيـ( حسفي 
( لإل و مضاؼه ألن   ؛قبيح يف( كالكقؼ )الدِّ ل إل و مضاؼه ألن   ؛كالكقؼ عمل )يكـ( أيضان قبيح ،)يـك

 .ْ"عنو ستغفو الكبلـ الذم بعده مي  ألف   ؛يف( تاـعمل )الدِّ 

حاة كانكا يربطكف بيف إعراب الجممة الن   أف   عندهضح ابؽ يت  كالمتأمؿ  ي أسمكب األنبارم الس      
عراب ما بعده ،يـ كانكا يحكمكف عمل نكع الكقؼ بناءن عمل إعرابوكأن   ،كتركيبيا كىؿ ىك  ،كا 

 عنو. ستغفو أـ مي  ،ؽ بما بعده إعرابان متعمِّ 

 يج  ي جميع سكر القر ف،  مؾ أفٍ حاة ساركا عمل ىذا الن  الن   أف   -ىنا–شارة كتجدر اإل    
يـ كتبيـ بتعميبلتيـ القالمة عمل  ى  يد كالتأليؼ،  قد امتؤلتٍ ر ىذا الحجـ اليالؿ مف الجي تت ك  
دراكيـ  ،العربية  ثر التركيب ك المعنل عمل الكقؼ.ألكا 

يـ  إن   ،ف لو تمؾ العبلقة بكضكحيتبي   يـ،ججً  ي الكقؼ كاالبتداء كحي  تبى اظر  ي  راء مف كى كالن     
مة بينو كبيف كجدكا ال ِّ يي لً  ؛كردكدىـ اختبل يـر حاة ك راليـ كذكٍ كانكا يستعينكف بتعميبلت الن  

ْٓيَِم اْْلَرَْث َواىنٍّْصَو } ، قاؿ األنبارم  ي قكلو تعالل:ٓحكالن   6{َوُي
ـي  قرأتٍ ",   يمؾى الحرثى )كيي  العكا

                                                           
ٔ
 .ٕ. البقرة:  
ٕ
 .ٕٖٕ/ٔ. النشر, ابن الجزري:  
ٖ
لخبر, كما هو الخبر مرفوع    . ٌقصد البلم فً لفظ الجبللة )هللا( من قوله تعالى: )الحمد هلل(, والمراد عنده أنَّ المبتدأ مرفوع با 

 بالمبتدأ, فهما ٌترافعان علً مذهب الكوفٌٌن.
ٗ
 .7ٗٗ. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 
٘
 .77ٔ. مقدمة فً الوقف واالبتداء, ٌونس علً ٌونس: ص 
ٙ
 .ٕ٘ٓ. البقرة:  
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 ، عمل قكلو تعالل:ُؽسى ب ن ب عمل الن   ٍ قرأ بالن   فٍ ع،  مى ب، كقرأ الحسف بالر ٍ  ٍ سؿ( بالن  كالن  

{ َٓ ِ ع كاف عمل قرأ بالر ٍ  فٍ  ييا(، كمى  فسدى ؼ عمل )ليي كقى كعمل ىذا المذىب ال يي  {َِلُْفِصَد ذِي

 فسدى )ليي  :عمل قكلو كقفتى  ،-كىك قكؿ أبكعبيدة-  عمل االبتداء كاالستلناؼ ر عتى  معنييف: إفٍ 

ٌََ }: ؽ عمل قكلوسى ر ع عمل الن   فٍ كمى  ،سؿ(كالن   يمؾي الحرثى )كيي   ييا( كابتدأتى  ََ انلٍّ ِس  َوٌِ

جْيَ  ِ اِلَّ ُُْٔلُ ِِف اْْلََي ة كالكقؼ عمل  ، ييا( فسدى عمل ) ليي  لـ يقؼٍ  ،-كىك قكؿ الفراء- ِ{ُحْػِزُبَم كَ

 .ّ"سؿ( تاـكالن   الحرثى  يمؾى )كيي 

َْٔم ََتُِد ُكَّ َجْفٍس } تعالل: كلوق، حكمة بيف الكقؼ كعمـ الن  ال ِّ  اآليات التي تبيِّفي ىذهكمف      يَ
ًدا بَػِيًدا َوُيصَ  ٌَ

َ
ُّ أ َِ َٓ  َوَبيْ َِ نٍّ بَيْ

َ
ْٔ أ َ َٔدَّ ل ٍَٔء ثَ ٌَِ ُش ٍِيَْت  ٌَ  َغ ا َو َْْضً َْ َخَْيٍ ُّمَّ ٌِ ٍِيَْت  ًُ اَّللَّ ٌٍّ  َغ رُُز ّذِ

ُّ َواَّللَّ  4{َرُؤوُف بِ ىْػَِب د َجْفَص
ران عمل ) الكقؼ حسفه  األنبارم أف   ركى ذى  ,  :قكلو ( إذا جعمتى ميحضى

 تو، م (مف سكء )عممتٍ ك مف سكء( كبلمان مستقبلن، بحيث يككف )كما( مبتدأ، )كما عممتٍ 
جممة  ا إذا كانتٍ (. أم  كالعالد لممبتدأ ىك الفاعؿ المستتر  ي )تكد   ،(كالخبر يككف  ي جممة )تكد  

 عممتٍ  ما )كما( من كبة، بمعنل )كتجدي  أم أف  ، مف سكء( معطك ة عمل ما قبميا )كما عممتٍ 
ـ    بلمف سكء(  ران ) عمل الكقؼ يت  و الحك أن  . كمعمكـ  ي الن  ٓعميو ما بعده معطكؼه  ألف   ؛(ميحضى

ـ     ظـ كيستقيـ المعنل.الن   كذلؾ حتل يتحقؽ   ؛قاتياإتماـ أركاف الجممة كمتعمِّ  قبؿالكقؼ  يت

َْ َشَرٍج }كقكلو تعالل:      ٌِ  َِ ًْ ِِف اِّلِي ٌَ  َرَػَو َغيَيُس ًَ  َو ًْ إِبَْراِْي بِيُس
َ
ِيٍَّة أ  مىٍف جعؿ مف  ,ٔ{ٌّ

 فٍ كمى  ،عمل ما قبميا لـ يقؼٍ  ،كأعمؿ  ييا ما قبميا (ةً كمم  )بمعنل  من كبةن الن حاة كممة )ممة( 
َُزَل َ َ }ككذا الكقؼ عمل قكلو:  .ٖما قبموؼ عمل كقى  ٕراءن بيا عمل اإلغٍ 

َ
ِي أ ِ اَّلٍّ ٍُْد َّلِلٍّ اْْلَ

ََٔر  ُ ِغ ًْ ََيَْػو ُلٍّ َ 9{َخبِْدهِ اىِْهَج َ  َول
ًٍ } بقكلو: ثـ يبتدئ,  ِ إذ  ،ؿ ككنو  فة لو ييتخي  للبل   ؛10{َرّي

 .(قىيِّمان ) يككف كج ال يمكف أفٍ العً  ف  إ
                                                           

ٔ
 . النسق أحد نوعً العطف, فالعطف قسمان: عطف بٌان, وعطف نسق. 
ٕ
 .ٕٗٓ. البقرة:  
ٖ
 .7ٕ٘. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 
ٗ
 .ٖٓ. آل عمران:  
٘
 .7ٗ٘. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 
ٙ
 .72. الحج:  
7
 على نزع الخافض, وعلى الوجه الثانً مفعول به لفعل محذوف. ن إعرابها على الوجه األول النصب. فٌكو 
2
 .9٘ص :النحاس ,القطع واالئتناف.  
9
 .ٔالكهف: .  
ٔٓ
 .ٕ. الكهف:  
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 ،مف تمؾ التعميبلت كاألحكاـ مسالؿ حددكا الكقكؼ  ييا عمل أساسو  حاة  ي كتبيـأكرد الن   كقدٍ    
 ، منيا:حكيةة اعتماد ىذا العمـ عمل األحكاـ الن  ف قك  كىي تبيِّ 

 الذين: -وَّلً أ

َمرَ } حاس  ي قكلو تعالل:قاؿ الن      
َ
ٌَ  أ ٌِيَد كِِّ َويَْلَػُػَٔن  ٌَِ َبْػِد   ِ َْٓد اَّللٍّ ََ يَُِلُظَٔن َخ ِي ُ  اَّلٍّ اَّللٍّ

ون ًُ اْْلَ ُِسُ ُْ وىَاهَِم 
ُ
رِْض أ

َ
ن ئَُصَو َوُيْفِصُدوَن ِِف األ

َ
1{بِِّ أ

 مبتدأ كجعمتى  (الذيف) تى رٍ قد   إفٍ " ,

ٌَ  يُِظوَّ بِِّ إاِلٍّ اىَْف ِشلنِي} :قكلو خبره )أكللؾ ىـ الخاسركف( كاف 2{َو
فٍ    تى رٍ قد   قطعان تامان، كا 

 عمل إضمار مبتدأ، كاف )إال   عو بمعنل )أعني(، أك  ي مكضع ر ٍ  بو )الذيف(  ي مكضع ن ٍ 
ما  ألف   ؛ع كاؼو ينقضكف عيد اهلل مف بعد ميثاقو( ليس بقطٍ ف الذيقكلو: )الفاسقيف( قطعان كا يان، ك 

 فسدكف  ي األرض( كقؼه يي ك ):مة، كقكلو ي ال ِّ  مة  يك داخؿه ل ِّ اعمل ما  ي  بعده معطكؼه 
 يراتيـ  ي)الذيف( عمل ىذه ال كرةتقد تٍ ءكليذا جا .ّ"عمل االبتداء (لذيفا)لـ تر ع  حسف، إفٍ 

  يا تحتمؿ التقديرات اإلعرابية.ألن  

  بمى: -ثانياً 

 :ْ ي القر ف  ي اثنيف كعشريف مكضعان، كىي ثبلثة أقساـ (بمل) كردتٍ     

غير ، ا قبميامى لً  جكابه يا غة الكقؼ عمييا؛ ألن  اء كأىؿ الم  مف القر   ختار  يو كثيره ما يى  - أ
ٍُٔن} كقكلو تعالل: ،ؽ بما بعدىامتعمِّ  ٌَ  اَل َتْػيَ ْم َتُلٔلَُٔن َ َ اَّلّلِ 

َ
َ َنَصَب {}أ ٌَ بَََل 

ٍُٔن} كقكلو تعالل:، 5{َشّيَِئًة  ًْ َحْػيَ ُْ ْوََف }{َويَُلٔلَُٔن َ َ اَّلّلِ اىَْهِذَ  َو
َ
َْ أ ٌَ بَََل 

ِدهِ َواتٍََّق ـَإِنٍّ  ْٓ جٍّلنِيبَِػ ٍُ ْ  .6{اَّللٍّ َُيِبَّ ال

ْٔ ثََرى إِذْ } كقكلو تعالل: ؽ ما بعدىا بيا كبما قبميا،تعم  لا ال يجكز الكقؼ عمييا م - ب َ َول
ىَيَْس 

َ
ًْ كَ َل أ ِٓ ِ  َرّب

َ َ ْ ٔا ًْ  ْذا ُوكُِف ٍَ  ُنُِج ِ  اىَػَذاَ  ب
ْ ٔا َِ  كَ َل ـَُذوكُ ِ  بَََل َوَرّب

ْ ٔا ُ بِ ْْلَّقِ كَ ل
 .7{ثَْسُفُرون

                                                           
ٔ
 .7ٕ. البقرة:  
ٕ
 .ٕٙ. البقرة:  
ٖ
 .٘٘: صالنحاس ,القطع واالئتناف, 9ٓ٘. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 
ٗ
: ص  ًّ  .7ٖٙ. البرهان فً علوم القرآن, الزركش
٘
 .2ٔ-2ٓ. البقرة:  
ٙ
 .7ٙ-7٘. آل عمران:  
7
 .ٖٓ. األنعام:  
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 ؿ بيا كبما قبميا ما بعدىا مت   ع؛ ألف  كاألحسف المنٍ  ،ما اختمفكا  ي جكاز الكقؼ عمييا - ت
ًْ ثُْؤٌَِ كَ َل بَََل : }كقكلو تعالل َ َول

َ
ََْٔت كَ َل أ ٍَ ْ رِِِن َنيَْؿ ُُتْيِاي ال

َ
ًُ َرّ ِ أ ِإَوذْ كَ َل إِبَْراِْي

ٍَّ كَيِْب  ِ ه ٍَ َْػ  .1{َوىَاِسَ َّلِ

 نعم: -ثالثاً 

ٍِّةِ } تعالل: ولك ق ي أربعة مكاضع مف القر ف الكريـ، منيا  كردت كقدٍ      ْصَص ُ  اْْلَ
َ
َوَُ َدى أ

ْ جَ  ٔا ُ ًْ َشلًّ  كَ ل ٌٍّ  وََغَد َربَُّس ْو وََردثًَّ  َٓ َِ  َشلًّ  َذ ٌَ  وََغَدَُ  َربَّ ن كَْد وََرْدَُ  
َ
ْصَص َ  انلٍّ رِ أ

َ
ذٍَّن أ

َ
ًْ ـَأ َػ

ن ىٍّ 
َ
ًْ أ ُٓ َِ ْ ٍِنيُمَؤّذٌِن بَي ِ َُِة اَّلّلِ َ َ اىظٍّ ل ما بعدىا ليس  ف  أل ؛المختار  ييا الكقؼ عمل )نعـ( ،ِ{ْػ

ًْ َداِخُرون} )نعـ(  ي قكلو: ؼ عملكقى ال يي  :كقيؿ كال بما قبميا، ،بيا متعمقان  ُُج
َ
ًْ َوأ  ؛ّ{كُْو َجَػ

 (كاك)بعدىا  ما عكق قاؿ: إفٍ يي  األ ضؿ أفٍ   الو بالقكؿ، كلكف  قيا بما بعدىا كبما قبميا، التِّ لتعم  
ال   لـ يجٍز   .ْيما شلت ي أيِّ  مخيره  أنتى   ، اختيرالكقؼ عمييا، كا 

 :كالَّ  -رابعاً 

( حاسالن   ذكر كقد ،كقد كردت  ي ثبلثة كثبلثيف مكضعان مف القر ف الكريـ     خمسة   ي )كبل 
  :ٓكىي أقكاؿ،

 يا جكابه  ي جميع القر ف؛ ألن    ي شيءو  (كبل  )ؼ عمل كقى يي  يقكؿ: ال فٍ حكييف مى  مف الن   -أولً 
 .ٔكالفالدة تقع  يما بعدىا، كىذا قكؿ أبي العباس أحمد بف يحيل

 : ي قكلو تعالل ٕ ي جميع القر ف، قاؿ أحمد بف جعفر (كبل  )ؼ عمل كقى قاؿ: يي  فٍ يـ مى كمن -ثانياً 
{ َِ ََذ ِغَِد الرٍّْْحَ

ِم اَّتٍّ
َ
يََع اىَْؾيَْب أ غٍّ

َ
ًداأ ْٓ ا{}َخ دًّ ٌَ ََ اىَْػَذاِ   ٌِ دَّ َُلُ  ٍُ ٌَ  َحُلُٔل َوَج َِْهجُُب   ٖ{لََكٍّ َش

  ي القر ف إذا كاف مثميا. (كبل  ) ككذا  ي كؿِّ  (،كبل  )ىذا الكقؼ عمل 

 

                                                           
ٔ
 .ٕٓٙ. البقرة:  
ٕ
 .ٗٗاألعراف: .  
ٖ
 .2ٔ. الصافات:  
ٗ
: ص  ًّ  .7ٖٙ. البرهان فً علوم القرآن, الزركش
٘
 .ٕٕٙ. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 
ٙ

وله كتاب )الفصٌح(, توفً سنة: ده, إمام الكوفٌٌن فً عه ب,بوالعباس أحمد بن ٌحٌى بن زٌد, البغدادي النحوي, ثعلأ. 

 (.ٕٓٔ/ٔابن خلكان: )ٌنظر: وفٌات األعٌان, .هـ(9ٕٔ)
7
هيـ(. )ٌنظير: ٖ٘ٙتيوفً سينة: ) . القيراءات والتفاسيٌر فيً, كتب  بغداد وكان أحد علماء ,أبو بكر أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم.  

  (.2ٖ/ٙٔسٌر أعبلم النببلء, الذهبً: 
2
 .79-72. مرٌم:  
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 .ُر يرأس  ية، كىذا قكؿ ني  إذا كانتٍ  (كبل  )ؼ عمل ما قبؿ كقى قاؿ: يي  فٍ كمنيـ مى  -ثالثاً 

 حاؿ. ؼ عمل ما قبميا لكؿِّ كقى قاؿ: يي  فٍ كمنيـ مى  -رابعاً 

ران، كىذا قكؿ عان كزجٍ تككف ردٍ  ( تنقسـ إلل قسميف: أحدىما أفٍ )كبل   قاؿ: إف   فٍ كمنيـ مى  -خامساً 
(الخميؿ، كأبك حاتـ يقكؿ  :كجؿ   كقكؿ اهلل عز   ،مبتدأة كانتٍ  ،كذا (  إذا كانتٍ )إال   بمعنل : )كبل 

ٍَر} ـ  ، ِ{لََكٍّ َواىَْل  يككف الكقؼ عمييا حسنان كقكلو  ،ـتقد   لكبلـو  ان ران كردٌ عان كزجٍ كتككف ردٍ  :قاؿ ث

ًدا} تعالل: ْٓ َِ َخ َذ ِغَِد الرٍّْْحَ
َ ِم اَّتٍّ

َ
يََع اىَْؾيَْب أ غٍّ

َ
ََ اىَْػَذاِ  {}أ ٌِ دَّ َُلُ  ٍُ ٌَ  َحُلُٔل َوَج لََكٍّ َشَِْهُجُب 

ا دًّ ٌَ}ّ.  

ـ       ألقكاؿ  مخالؼه  ؼ عمييا  ي جميع القر ف،  قكؿه كقى يي  قاؿ: ال فٍ ا قكؿ مى كأم  "قاؿ:  ث
ذا كاف المعنل ي ح  المتقدِّ  قاؿ:  فٍ ا مى كأم   قاطعة.  بحجةو ع إال  منى بالكقكؼ عمييا لـ يي  ميف، كا 

ٍَر}: كجؿ   قكؿ اهلل عز   ألف  ؛  يك أقبح مف ذلؾ الكقؼ عمييا  ي جميع القر ف، ال  ،ْ{لََكٍّ َواىَْل
 .ٓ"بما قبمو مف التنبيو إذ )كالقمر( متعمؽه  ؛حكييف  يو اختبل ان نعمـ بيف الن  

 ي نكع الكقؼ  رتٍ التعميبلت النحكية أث   ، ككيؼ أف  عبلقةف تمؾ النتبي   كمف ىنا نستطيع أفٍ     
د ىذه يؤكِّ   نحكم عالـ بالقراءات" ماـ :"ال يقكـ بالتماـ إال  كمكضعو. ك ي قكؿ ابف مجاىد المتقدِّ 

 حك.بيف الكقؼ كعمـ الن   عبلقةال
  خالصة:

كبيران  الكقؼ كاالبتداء مف المكضكعات التي تعتمد اعتمادان  نحكـ أف   ـ نستطيع أفٍ ا تقد  مم      
و كثيران مف مكاضع الكقؼ حاة ىي التي تكجِّ الن   اختبل اتأحكامو ك  ف لنا أف  تبي   كقدٍ  ،حكعمل الن  

 .ف نكع ذلؾكتبيِّ  ،عمل الكممة

 

 
                                                           

ٔ
هـ(. )ٌنظر: معرفة القراء الكبار, ًٕٓٗ, توفً سنة: ).أبوالمنذر نصٌر بن ٌوسف الرازي البغدادي النحوي, من تبلمٌذ الكسائ 

 (.ٖٕٔ/ٔالذهبً: 
ٕ
 .ٕٖ. المدثر:  
ٖ
 .79-72. مرٌم:  
ٗ
 .ٕٖ. المدثر:  
٘
 .ٕٕٙإٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص.  



ٗٗ 
 

 .عالقة الوقف بعمم القراءات المطمب الثاني:

أم:  ،قػػرأتي الشػػيءك  ،: م ػػدر قػػرأ، بمعنػػل الضػػـ كالجمػػعجمػػع قػػراءة، كىػػي لغػػةن  القػػراءات:     
ػو إلػل بعػض  عمػـ بكيفيػة أداء كممػات القػر ف كاختبل يػا ىػك . كا ػطبلحان:ُجمعتو كضممتي بعضى

ماع  بالس ػػحكػػـ إال  تي   ػػي القػػراءات أشػػياء ال ألف   ؛ي كالمشػػا يةيػػا مػػف التمقِّػػ ي د  كال بيػػ .ِلناقمػػو معػػزكان 
 .كالمشا ية

ا ليا مف  مة كثيقة بالقر ف الكريـ،  يي تساعدنا  ي مى لً ميم ة؛ كعمـ القراءات مف العمكـ ال    
مف  عمل سرو  فناكقً عمـ القراءات يي   ي اآليات القر نية، بؿ إف   ةالكشؼ عف بعض المعاني المراد

دىا ال يؤدم إلل عيا كتعد  مف جكانب إعجازه، كتنك   ميـ   كجانبو ، -كجؿ   عز  -أسرار كتاب اهلل 
ر، كبدكف عمـ القراءات ؿ كال يتغي  ص القر ني معناه كاحد ال يتبد   الن   ،تغيير  ي معنل اآليات

ؽ مف المعاني القر نية التي تتعم   كثيره  -كجؿ   عز  -يخفل عمل الباحثيف كالدارسيف  ي كتاب اهلل 
ك يما  ، ية كتنكب منابيا  يما تعطيو مف المعاني كاألحكاـ د  سى مى  د  سي قراءة قد تى  باختبل يا،  كؿ  

 . ّترشد إليو مف اليداية كالرشاد

كتختمؼ  ،القراءات ل عملبنالعبلقة بيف الكقؼ كالقراءات عبلقة الفرع باأل ؿ،  الكقؼ يي      
ثيف حدى العمماء المي  ارتباطان كثيقان بعمـ الكقؼ كاالبتداء، بؿ إف  . لذا  يي ترتبط مكاضعو باختبل يا

 مقراءاتكه جزءان مف عمـ القراءات،  ميـ عد  ألن   ؛لـ ييتمكا بالحديث عف عمـ الكقؼ اىتمامان كبيران 
يككف الكقؼ عمل الكممة  لقراءة،  قدٍ الكقؼ يختمؼ باختبلؼ ا ف  إإذ  ؛أثر بياف نكع الكقؼ كحكمو

ؿ عمل  متيا بعمـ الكقؼ ا يدلِّ كمم   .ْالقر نية عمل قراءة ما كاجبان، كعمل أخرل جالزان أك ممنكعان 
  .ٓ نحكم عالـ بالقراءات""ال يقـك بالتماـ إال   ما قالو ابف مجاىد:

دة،  إذا  الكقؼ تابع لمقراءة المتعدِّ عمل الكقكؼ مف ناحية المعنل،  أثر لو اختبلؼ القراءاتك     
 ي قراءتو مكاطف الكقؼ  ييا  يراعيى   عميو أفٍ  ،مف كجكه القراءات  ييا كجوه  ما قرأ القارئ  يةن 

 غايران مي  ،و بالقطع كااللتناؼ يكشؼ عف معنل اآلية التي يتمكىاتبعان لذلؾ الكجو مف القراءات؛ ألن  
 .ٔة األخرلاتج عف مراعاتو لمقراءلممعنل الن  

  

                                                           
ٔ
 ٔ٘/ٕٔ. لسان العرب, ابن منظور:  
ٕ
 .ٖٖ. المغنً فً علم التجوٌد, عبدالرحمن الجمل: ص 
ٖ
 .2ٕٙالقراءات القرآنٌة فً الوقف واالبتداء, عبدالرحمن الجمل: ص. أثر اختبلف  
ٗ
 .2ٕٙ. المصدر السابق:  
٘
 .ٕٔ. القطع واالئتناف, النحاس: ص 
ٙ
 .ٖٓٗ. الوقف واالبتداء وصلتهما بالمعنى فً القرآن الكرٌم, عبدالكرٌم صالح: ص 
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ف أثر ماذج القر نية المختارة، كالتي تبيِّ بياف ىذا االختبلؼ بدراسة بعض الن   ذا  ثرتي يلك     
 عراب كالمعنل.بياف نكع الكقؼ مف ناحية اإل ي الكقؼ، ك القراءات 

ُّ } قكلو تعالل:كمف ذلؾ      ٍُ َٓ  اْش ن ثُرَْذَع َويُْذَنَر ذِي
َ
ُ أ ذَِن اَّللٍّ

َ
َٓ  بِ ىُْؾُدّوِ ِِف ُبُئٍت أ يَُصّبُِس َُلُ ذِي

ًٌ {}َواآلَص ل ْٔ ََكةِ ََيَ ـَُٔن يَ اَلةِ ِإَويَج ء الزٍّ ِ ِإَوكَ ِم الصٍّ ًْ َِتَ َرةٌ َواَل َبيٌْع َغَ ذِْنرِ اَّللٍّ ِٓ ِٓي
  رَِر ٌل الٍّ ثُيْ

بَْص ر
َ
1{َتَجَليٍُّب ذِيِّ اىُْلئُُ  َواأل

 يو بيف الكقؼ كعدمو بناءن  ؼه ختمى مي  (كاآل اؿ) قكلو تعالل: .
ح(  اعمو ىكذا) ييسب   سـ  لـ يي  ح الباء عمل ماقرأىا بفتٍ  فٍ  مى  (حسبٌ يي )عمل القراءات الكاردة  ي كممة 

( )رجاؿه  :قكلوب، كابتدأ كاآل اؿ( كقفا تامان (: ، كقؼ عمل قكلوِ-كىي قراءة شعبة كابف عامر-
ح لو  ييا( مقاـ الفاعؿ، كتككف سب  ) يي  :مف قكلوكعمل ىذا التقدير يقكـ الجار كالمجركر )لو( 

 فتيـ كذا  ح؟  قيؿ: رجاؿه سبِّ ىك الذم يي  فٍ مى  :رة لمفاعؿ  ي جكاب سؤاؿ مقدر( مفسِّ جممة )رجاؿه 
 (رجاؿه ) قكلو: ىك (حسبِّ يي ) اعؿ  ألف   (؛اآل اؿ)ر الباء  بل يقؼ عمل قرأىا بكسٍ  فٍ ا مى أم   .ككذا

الكقؼ عمل  سينِّية، كيجكز عند مف يقكؿ بّكىك تماـ الكبلـ، كال يجكز   ؿ الفعؿ عف  اعمو
كمؿ حتل يقطع و ال يقطع القراءة، بؿ يي يا رأس  ية كلكن  ألن   ؛رؤكس اآليات مطمقان،  يقؼ عندىا

 قراءتو عمل كقؼ تاـ.

َٓ  كَ ىَْت َرّ ِ إِّنِ } تعالل: كقكلو     ٍٍّ  وََطَػجْ
َنُر ـَيَ ٍَ  َوَطَػْت َوىَيَْس اَّلٍّ ِ ًُ ب ْغيَ

َ
ََُث َواَّللَّ أ

ُ
َٓ  أ َوَطْػُج

يَْػ ِن الرٍِّريً ََ الشٍّ ٌِ   َٓ َْ  بَِم َوذُّرِيٍَّج ِخيُذ
ُ
ًَ وِإِّنِ أ َٓ  َمْرَي يُْج ٍٍّ ََُث ِإَوّنِ َش

ُ
4{ََكأل

قرأ حمزة كالكسالي  .
تيا كضعٍ )ف الكقؼ عمل ىذه القراءة يحسي  عمل  ،ح العيف كسككف التاء( بفتٍ عىتٍ ضى كى بما كغيرىما )

ـ   ،أنثل(  ، كالذم قبمو مف كبلـ أِـّ ٓو مف كبلـ اهللألن   ؛(تٍ عى ضى كاهلل أعمـ بما كى : )االبتداء بقكلو ث
( بتسكيف العيف كضِـّ ضى )كاهلل أعمـ بما كى  شعبة كابف عامرمريـ، كقرأ   عمل ىذه  ،ٔالتاء ٍعتي

كىك مف كبلـ  ،بما قبمو الكبلـ الثاني مت ؿه  ألف   ؛تيا أنثل(كضعٍ )ف الكقؼ عمل القراءة ال يحسي 
 . ٕمريـ أِـّ 

ُِؿ } ككذلؾ قكلو تعالل:   
َ
َُؿ بِ أل

َ
نٍّ انلٍّْفَس بِ نلٍّْفِس َواىَْػنْيَ بِ ىَْػنْيِ َواأل

َ
َٓ  أ ًْ ذِي ِٓ َِ  َغيَيْ َوَكَجبْ

ًْ ََيْ  َ ىٍّ ٌَ ُ َو َٔ َنفٍّ َرةٌ ُلٍّ ُٓ َق بِِّ َذ ٍََ ثََصدٍّ ِ َواْْلُُروَح كَِص ٌص َذ َّ ٍَّ بِ لّصِ ُذِن َوالّصِ
ُ
ُذَن بِ أل

ُ
ٍَ  َواأل ِ ُسً ب

                                                           
ٔ
 .7ٖ-ٖٙ. النور:  
ٕ
 .ٖٗ٘شرف: ص. القراءات العشر المتواترة, جمال الدٌن  
ٖ
 .9ٔٔ/ٕ. النشر, ابن الجزري:  
ٗ
 .ٖٙ. آل عمران:  
٘
 . فتكون الجملة حٌنئذ اعتراضٌة ال محل لها من اإلعراب, ولهذا جاز الوقف على ما قبلها. 
ٙ
 .ٗ٘. القراءات العشر المتواترة, جمال الدٌن شرف: ص 
7
 .ٕٓ. وقوف القرآن وعبلقتها بالمعنى والتركٌب, عبدهللا الثمالً: ص 
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ُ
ٔنأَُزَل اَّللَّ ـَأ ٍُ ِ ًُ اىظٍّ ل ُْ كممة  عند مف ن ب ( اصه قً ) يككف تماـ الكقؼ عمل:. ُ{ْوىَاهَِم 

(، كىي قراءة نا ع كعا ـ ( خبر)أف   اصه ( كجعؿ )قً فسى عطفان عمل )الن   ،( كما بعدىاكالعيفى )
فس( كىي بالن   فسى الن   أف  ) لع، كر ع ما بعدىا،  الكقؼ عنده عم( بالر ٍ كحمزة، كمف قرأ )كالعيفي 

 ي  ع: ابتداء حكـو )كالعيفي بالعيف( بالر ٍ  كيككف المعنل عمل ىذه القراءة: أف   ،ِالكساليقراءة 
 اص  ي فس، كيكجب الحكـ  ي القً فس بالن  الن   ب عمييـ  ي التكراة أف  تً ؿ ما كي كبجعٍ  ،المسمميف

 .ّالعيكف كما بعدىا بيف المسمميف باآلية

ؿ يككف الكقؼ )تامان( عمل قراءة، )حسنان( عمل غيرىا، كما يقكؿ ابف الجزرم، كيمثِّ  كقدٍ     
ًْ إََِل } لذلؾ بقكلو تعالل: ِٓ ِ رِ بِإِذِْن َرّب ٍَ ِت إََِل انلَّٔ

يُ ََ اىظَّ ٌِ َُزنْلَ هُ إََِلَْم َِلُْخرَِج انلٍّ َس 
َ
الَر نِجَ ٌ  أ

ٍِيد اِط اىَْػزِيزِ اْْلَ  ٔمف لفظ الجبللة ٓع )الياء(ر ى  فٍ )تاـ( عمل قراءة مى  ؼه ىذا كق"يقكؿ: . ْ{ِِصَ

َْ َغَذاٍ  }  ي قكلو تعالل: ٌِ  ََ رِْض َوَويٌْو ّىِيََْكـِرِي
َ
ٌَ  ِِف األ ٍَ َواِت َو ٌَ  ِِف الصٍّ ِي َُلُ  اَّلّلِ اَّلٍّ

 .ٗ"و نعتعمل أن   ٖ)الياء( )حسف( عمل قراءة مف جر   ككقؼه  ,ٕ{َشِديد

ع كقً ال يي  ل إلل اختبلؼ نكع الكقؼ كحكمو، كىذا االختبلؼاختبلؼ القراءات أد   نمحظ أف      
 ، كليس ىك اختبلؼ تناقضو -سبحانو كتعالل-نازالن مف عند اهلل  ما داـ الكؿ   كال ريبو   ي شؾِّ 

عجازه.كتضاد،  تعدد القراءات أكبر دليؿ عمل  دٍ   ؽ القر ف الكريـ كا 
 خالصة:

ؽ لتعم    ي تحديد نكع الكقؼ كحكمو عمل الكممة القر نية، تبعان  ما لمقراءات مف أثرو  بافى  لقدٍ     
مف األمثمة عمل  تي طالة لسقٍ إلا الكبلـ المكقكؼ عميو بما بعده  ي المفظ كالمعنل، كلكال مخا ة

 .بؾ مف القبلدة ما أحاط بالعنؽو  يو الكفاية،  حسٍ ذلؾ الكثير، كما ذكرتي 
 

 

                                                           
ٔ
 .٘ٗ. المائدة:  
ٕ
 .٘ٔٔ. القراءات العشر المتواترة, جمال الدٌن شرف: ص 
ٖ
  : ًّ  .9ٖٗ/ٔ. البرهان فً علوم القرآن, الزركش
ٗ
 .ٔ. إبراهٌم:  
٘
 .ٕ٘٘القراءات العشر المتواترة, جمال الدٌن شرف: ص.  
ٙ
 هللا.. ٌكون إعراب لفظ الجبللة حٌنئٍذ: مبتدأ, أو خبر لمبتدأ محذوف, أي: هو  
7
 .ٕ. إبراهٌم:  
2
. قال األنباري: "ال ٌكون نعتاً له, فهو مثل قولنا: )مررت بزٌد الظرٌف( فإن قٌل: )بالظرٌف زٌد( عاد بدالً ولم ٌكن نعتاً".    

 (. 2ٙ)ٌنظر: وقوف القرآن, عبدهللا الثمالً: ص
9
 .77ٕ/ٔ. النشر, ابن الجزري:  
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 الثاني:لمبحث ا

 عالقة الوقف بالمعنى

 :مطمبانوفيو 

 عالقة الوقف بالمعاني القرآنية. ل:األوَّ  طمبالم

 أمثمة عمى عالقة الوقف بالمعنى. :الثاني طمبالم
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ل: عالقة الوقف بالمعاني القرآنية.  المطمب األوَّ

مف خبلؿ معر ة مكاطف  الكريـ،ؼ معاني القر ف عرى عمـ الكقؼ كاالبتداء عمـ ميـ، بو تي     
 التفسير، كالقراءة، ك حة المغة، كاستقامة المعنل،  حينلذو  كجكهفؽ مع الكقؼ كاالبتداء بما يت  

ضح ؼ مقا ده، كيظير إعجازه، كتت  عرى ، كبذلؾ تي -تعالل–يـ كتاب اهلل ؽ لطالب العمـ  ى يتحق  
 .ُعمل درر  كالده يوة المفكرة لمغكص  ي بحر معانالقك   معانيو، كتستعد  

الكقؼ تابع لممعاني، كالمعاني مكضع   ألف  كما ذلؾ إال   ،ممكقؼ عبلقة كطيدة بعمـ التفسير     
يـ المعاني خبلؼ بيف المفسريف  ي كثير مف اآليات القر نية،  يظير بذلؾ أثر الكقؼ  ي  ى 

 تامان يككف  ؼ المفسريف،  قدٍ نكع الكقؼ يختمؼ باختبل القر نية،   متو بعمـ الكقؼ تكمف  ي أف  
 عمـه  يك ، بو ةيككف عمل عمـ كدراي عمل القارئ أفٍ   خر،  عمل تفسيرو  غير تاـو ما، ك  عمل تفسيرو 

كبياف  ،يـ المعنلما يتكقؼ عميو  ى  لكؿِّ   ي كبلمو،  يك شامؿه  -كجؿ   عز  -يبحث  ي مراد اهلل 
 المراد. 

ما ىي بعد معر ة مقاطع الكبلـ إن   ألف   ؛المعنل  ضركرةا احتياجو إلل كأم  قاؿ الن حاس: "    
ع كيتفقد القطٍ  ،كيشغؿ قمبو بو ،هؤ ـ ما يقر يتفي   معر ة معناه،  ينبغي لقارئ القر ف إذا قرأ أفٍ 

فو عند كبلـ كقٍ  يأتيى  كأفٍ  ،ـ المستمعيف  ي ال بلة كغيرىاييفيً  كيحرص عمل أفٍ  ،كااللتناؼ
 .ِ"ككيؼ يأتنؼ ينظر أيف يقطع  القارئ يحتاج إلل أفٍ  بو، أك شبيوو  ،مستغفو 

ال ا لو بعض أىؿ األىكاء مم  اء أك يتأك  فو بعض القر  ما يتعس   قاؿ ابف الجزرم: "ليس كؿ   كقدٍ     
كالكقؼ األكجو  بؿ تحرم المعنل األتـٌ  ،تعمد الكقؼ عميو يي ينبغي أال   ،يقتضي كقفان أك ابتداء

يذا عمل  عمل معنل النداء،  (مكالنا  ان رنا)كاالبتداء  (كارحمنا أنت)كذلؾ نحك الكقؼ عمل 
 . ّ"و كممة كاحدةما  يو مف التحريؼ يبطمو إجماع الم احؼ عمل أن  

 قارئ القر ف أفٍ مم ا سبؽ العبلقة الكطيدة بيف عمـ الكقؼ كالمعاني القر نية،  ينبغي ل ضحيت      
 .-عز  كجؿ  -اني، كتككف كما أرادىا اهلل فسد المعلكقكؼ ال حيحة  ي قراءتو حتل ال تيتحرل ا

 

 

  

                                                           
ٔ
 .ٌٙٙٔد, ابن الجزري: ص, التمهٖ٘٘/ٕ. جمال القراء, السخاوي:  
ٕ
 .ٕٔص النحاس:, واالئتناف القطع.  
ٖ
 .ٖٕٔ/ٔ. النشر, ابن الجزري:  
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 المطمب الثاني: أمثمة عمى عالقة الوقف بالمعنى.

أشار الباحث  يما سبؽ إلل  مة الكقؼ بالمعنل، ك ي ىذا المطمب نبدأ باألمثمة،  يي     
 المعاني القر نية.أكضح ما يبيِّف العبلقة بيف الكقؼ ك 

َِ  } تعالل: اؿق     ِ َْ ِغِِد َرّب ِ ٌّ  
ٍِّ  بِِّ ُكٌّ ٌَ ًِ َحُلٔلَُٔن آ اِشُخَٔن ِِف اىْػِيْ ُّ إاِلٍّ اَّللَّ َوالرٍّ وِييَ

ْ
ًُ ثَأ ٌَ  َحْػيَ َو

ٔاْ األْْلَ   ُ ْول
ُ
ُر إاِلٍّ أ نٍّ ٌَ  يَذٍّ كذلؾ  ؛الخبلؼ  ي ىذه اآلية الكريمة استقطب اىتماـ العمماء إف  . ُ{َو

العمماء  اهلل بعممو، أك أف   ها استأثر ألىمية ما تتضمنو اآلية مف قضية العمـ بالتأكيؿ، كىؿ ىك مم  
 .ِالراسخيف  ي العمـ يعممكنو أيضان 

 اهلل، كىـ  كال يعممو إال   ،التأكيؿ ليس معناه التفسير مف العمماء كىك األغمب قاؿ بأف    فريؽه     
 :كأىؿ المغة،  مف ال حابة ،كالفقياء ،كالقراء ،كالتابعيف ،مف ال حابة ّكنٌيؼه  رجبلن  عشركف
مالؾ  :كالضحاؾ، كمف الفقياء ،الحسف :كمف التابعيف (،)سعكدمكابف  ،كابف عباس ،عالشة

 كاألخفش ،الفراء :حكييفالن  ، كمف رنا ع كيعقكب كالكسالي كابف كثي :اءبف أنس، كمف القر  
 .ٓكغيرىـ ،ْكأبكعبيد ،كثعمب (،سعيد بف مسعدة) األكسط

كلكف قيـ يعنيـ أن   ا )الراسخكف  ي العمـ( ابتداء الخبركأم   ، اهلل( الكقؼ عندىـ عمل )إال      
العمـ(   ي سخكفع )الرار ى  اهلل، كعمل ىذا يي ذلؾ ال يعممو إال   ـعم نا أف  قٍ ك د   ،ا بالمتشابو من  
 .ٔؿ خبره )يقكلكف  منا بو(جعى كيي  ،االبتداء عمل

طالب المتشابو  عمل ذِـّ  ما قبؿ اآلية يدؿ   تو  ي ذلؾ أف  أبك حياف كحج   ىذا الرأم حى كرج      
ا بو، كلك كانكا عالميف بتأكيؿ المتشابو عمل يـ قالكا:  من  و مدح الراسخيف  ي العمـ بأن  كألن  

كك ؼ اإلماـ البغكم ، كعمل ذلؾ أيضان اإلماـ القرطبي .ٕا كاف  ي اإليماف بو مدحه مى لى التف يؿ 
 .ٖاآلية و األقيس لمعربية، كاألشبو بظاىرىذا الكجو بأن  

    

                                                           
ٔ
 .7. آل عمران:  
ٕ
 .ٓٗ. الوقف واالبتداء عند النحاة والقراء, خدٌجة مفتً: ص 
ٖ
ٌّف ٌكون من واحد إلى تسعة.   . الن
ٗ
هـ(. ٕٕٗمنها: غرٌب القرآن, وغرٌب الحدٌث, توفً سنة: ). أبوعبٌد القاسم بن سبلم, إمام عصره, صاحب تصانٌف كثٌرة,  

 (.7ٓٔ/ٔ)ٌنظر: معرفة القراء الكبار, الذهبً: 
٘
 .ٓٗالنحاة والقراء, خدٌجة مفتً: صالوقف واالبتداء عند .  
ٙ
 .ٔٗ. المصدر السابق: ص 
7
 .2ٖٗ/ٕ. البحر المحٌط, أبوحٌان:  
2
 .9ٔ/ٗ. الجامع ألحكام القرآن, القرطبً:  
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يعممكنو  ( ي العمـ كفالراسخ) كأف   ،المراد بالتأكيؿ التفسير مف العمماء ذىب إلل أف   ك ريؽه     
ليوك  ،بف أنسكالربيع  ،كمنيـ: مجاىد "إنو ال ييتدم  إذ قاؿ  ي معنل اآلية: ،ذىب الزمخشرم ا 

ثبتكا منو  :كعباده الذيف رسخكا  ي العمـ، أم ، اهللحمؿ عميو إال  يي  إلل تأكيمو الحؽ الذم يجب أفٍ 
 .ُ"ضكا  يو بضرس قاطعكع ،كتمكنكا

نكعو باختبلؼ تفسير المفسريف كتأكيميـ لمعنل اآلية،  يك كقؼ )تاـ( عمل  اختمؼ الكقؼ     
لل ىذا المعنل ذىب أكثر التأكيؿ ليس معناه التفسير كال يعممو إال اهلل بأف   مف قاؿ فسيرت ، كا 

ٍِّ  بِِّ }معنل قكلو تعالل:   قالكا: إف   ،المفسريف ٌَ ًِ َحُلٔلَُٔن آ اِشُخَٔن ِِف اىْػِيْ مكف سمِّ يي  :أم ِ{َوالرٍّ
 (كالر اسخكف  ي اٍلعٍمـ) قكلو: ألف   ؛)إال اهلل( :ؼ عمل قكلوكقى كقاؿ  خركف: ال يي  .قكف بوكي دِّ 

 .ّعميو،  يك عمل قكليـ غير تاـ معطكؼه 

كيذىب الباحث مذىب مف قاؿ بأف  التأكيؿ ال يعممو إال  اهلل، كأف  الكقؼ عمل قكلو: )إال      
اهلل( تاـ، كييبتدأ بقكلو: )كالراسخكف  ي العمـ( عمل أف  الكاك استلنا ية كليست عاطفة، كيؤيد ىذا 

ن في  ي االبتداء كتخ يص أيضان قكؿ الس جاكندم: "لكف  األ كب األحٌؽ الكقؼ؛ ألف  التككيد بال
اسـ اهلل باالستثناء، يقتضي أن و مم ا ال يشاركو  ي عممو سكاه،  بل يجكز العطؼ عمل )إال  اهلل( 

 .ْكما عمل )ال إلوى إال  اهلل("

رِْض } تعالل: اؿق     
َ
َٔن ِِف األ ُٓ ًَِة يَتِي ْرَبػِنَي َش

َ
ًْ أ ِٓ ٌة َغيَيْ ٌَ َٓ  ُُّمَرٍّ ِْٔم كَ َل ـَإِجٍّ َس َ َ اىَْل

ْ
ـاََل ثَأ

يا عمييـ أربعيف سنة( كاف المعنل: أن   يا محرمةه عمل ) إن   إذا كقفتى . قاؿ القرطبي: "5{اىَْف ِشلنِي
ذا كقفتى  أربعيف سنة( ظر ان لمتحريـ.)مت عمييـ ىذه المدة  يككف رِّ حي   يا محرمةه ) إن   :عمل كا 

 يـ يتييكف  ي األرض أربعيف سنةكأن   ،أبدان مة عمييـ يا محر  عمييـ( كاف المعنل: أن  
 . ٔ"لمتيو زمافو   يككف)أربعيف سنة( ظرؼى 

 :ا ب لو قكلوالن   :ا ب لؤلربعيف،  قاؿ بعضيـأىؿ التأكيؿ  ي الن    االختبلؼ حا ؿه بيف   
ن  (مةمحر  ) عميو -عمل القـك الذيف ع كا أمره مف قكـ مكسل -كجؿ   عز  - ـ اهللما حر  ، كا 

 تحيا عمييـ، كعمل ىذا القكؿ  رب الجباريف كدخكؿ مدينتيـ أربعيف سنة ثـ  حكأبكا  ،-السبلـ
ذا ىكعمل  ،التحريـ أبدمه  ف  بأ :كيككف التحريـ مؤقتان، كقاؿ  خركف (سنة)يككف الكقؼ عمل 

                                                           
ٔ
 .ٖٔٗ/ٔتفسٌر الكشاف, الزمخشري: .  
ٕ
 .7. آل عمران:  
ٖ
 .ٕٕٓ. المٌزان فً علم التجوٌد, فلاير العبد: ص 
ٗ
 .ٖٖٙ. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
٘
 .ٕٙ. المائدة:  
ٙ
 . ٖٓٔ/ٙالجامع ألحكام القرآن, القرطبً:  . 
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ع  ي ىذا إلل التفسير رجى  يي  .ُيككف الكقؼ عمل )عمييـ(، كيككف العامؿ  ي الظرؼ )يتييكف(
 .الكقؼ بحسب ذلؾ فيكك ك 

عمييـ( قاؿ:  ي  يا محرمةه ) إن   قاؿ التماـ فٍ مى "  قاؿ:حاس الكقؼ عمل )سنة( ماـ الن  د اإلكأي      
نكل  يي ظر أال  كالمعنل عنده: يتييكف  ي األرض أربعيف سنة، كسبيؿ الن   ،كتأخير الكبلـ تقديـه 

 .ِ" بحجة قاطعةبشيء مف تقديـ كتأخير إال  

رَْشئُن} تعالل: اؿق     ٍُ ْ َُ وََصَدَق ال ٌَ  وََغَد الرٍّْْحَ َذا  َْ ْركَِدَُ   ٌٍّ  ٌَِ   َِ َ َبَػَد ٌَ   َِ ٔا يَ َويْيَ ُ . ّ{كَ ل
)ىذا ما كعد الرحمف(؟  عند مجاىد  :ىـ الذيف يقكلكف فٍ مى  ،كمدار الخبلؼ  ي اآلية الكريمة

مف قكؿ  : ىكالمبللكة، كقاؿ  خركفو قكؿ و قكؿ المؤمنيف، كعف مجاىد كالحسف أن  كقتادة أن  
 .ْالكفار

بػقكلو: كاالبتداء  ،و نياية قكؿ الكفارألن   ؛)مرقدنا( ليف يككف الكقؼ عمل عمل القكليف األك      
  .ٓان عمييـكرد   ،و مف قكؿ المؤمنيف أك المبللكةألن   ؛)ىذا ما كعد الرحمف(

يككف كبلـ المؤمنيف  أفٍ  و بظاىر التنزيؿ، كىكو األشباختار الطبرم ىذا القكؿ كك فو بأن  ك     
االن  استثبتكا بعثيـ مف مرقدىـ جي   فٍ يـ كانكا بمى عمل أن   )مف بعثنا( دليؿه  ٔالكفار  ي قيميـ ألف  

و كاف عف عبد الرحمف السممي أن   كمى كري  .ٕ مف غيرىـيككنكا قد استثبتكا ذلؾ إال   أفٍ  كمحاؿه 
ـ   يقؼى  أفٍ  ستحب  يى  ؽ بيف كبلـ الكفار يفرِّ لً  ؛)ىذا ما كعد الرحمف(بقكلو: يبتدئ  عمل )مرقدنا( ث

 .ٖكجكاب المبللكة

 ،( مف قكؿ الكفاركعد الرحمف )ىذا ما ا مجاىد كقتادة  عمل القكؿ الذم يقضي بأف  أم      
 .ٗأيقظنا مف منامنا فٍ مى  (بعثنا مف مرقدنا فٍ مى ) :بقكلو ريدكي ،تيفن فخكالرقدة ما بيف ال

حاس ؿ عمل) مرقدنا(، كبو قاؿ الن  كتبعان الختبلؼ المفسريف  ي اآلية جاز  ييا كقفاف: األك      
 عمل أن و مف قكؿ المبللكة أك المؤمنيف )ىذا ما كعد الرحمف(: بقكلو أبتدى كيي  ،كابف الجزرم

عمل أن و مف  )ما كعد الرحمف(لو: قك ب أبتدى يي ، ك َُكالثاني عمل)ىذا( بالخفض عمل االتباع لممرقد
                                                           

ٔ
 .ٖٗ. الوقف واالبتداء عند النحاة والقراء, خدٌجة مفتً: ص 
ٕ
 .2ٕ٘االئتناف, النحاس: ص. القطع و 
ٖ
 .ٕ٘. ٌس:  
ٗ
 .ٗٗ. الوقف واالبتداء عند النحاة والقراء, خدٌجة مفتً: ص 
٘
 .ٗٗ. المصدر السابق: ص 
ٙ
 . القٌل لغة فً القول, فقٌلهم أي: قولهم. 
7
 .ٕٔ/ٖٕ. تفسٌر الطبري, ابن جرٌرالطبري:  
2
 .9ٔ. القطع واالئتناف, النحاس: ص 
9
 .٘ٗد النحاة والقراء, خدٌجة مفتً: ص. الوقف واالبتداء عن 
ٔٓ
 . فٌكون إعرابها إما بدل أو صفة, وهذا ما ٌقصده باالتباع . 
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مو بيف المبتدأ كخبره ك فو بالقبح لف ٍ ك الكجو الثاني،  جٍز ابف الجزرم لـ يي   أف  إال   قكؿ الكفار،
 .ُكليس كذلؾ عند ألمة التفسير ،االشارة إلل )مرقدنا( و يكىـ أف  ألن  

 خالصة:

كأف  اختبلؼ المعاني   ي معر ة الكقؼ كاالبتداء تفريقان بيف المعاني، أف   مم ا سبؽ فيتبي      
 قمبو بو يـ ما يقرؤه، كيشغؿى يتف    ينبغي لقارئ القر ف إذا قرأه أفٍ  ييؤثر  ي حكـ الكقؼ كنكعو،

ا بعده، أك عم   يككف كقفو عند كبلـ مستغفو  بأف  المستمعيف ما يقرؤه،  ـى فيً يي  عمل أفٍ  كيحرصى 
 يككف ابتداؤه حسنان. بو، كأفٍ شبيو 

 مف الكقؼ ما ىك كاضح مفيكـه  ينظر أيف يقطع، ككيؼ يأتنؼ؛ ألف    طالب العمـ يحتاج أفٍ     
 بالتأكيؿ، كمنو ما يعممو أىؿ العمـ بالعربية ، أك عمـو  بسماعو درل إال  ال يي  ؿه شكً مي  نومعناه، كم

 .ِيقطع، ككيؼ يأتنؼ ؼ أفٍ ،  بذلؾ يعرً كالمغة

ـ   فٍ مى ك      فٍ  ي ؿ بيف المعنييف المختمفيف، كقدٍ  بذلؾ  قدٍ  ال ييت  يقؼ قبؿ تماـ المعنل، كا 
يقؼ عنده  أفٍ  ال ي ؿ ما كقؼ عميو بما بعده حتل ينتيي إلل ما ال ي ح   اضطر لذلؾ  قدٍ 

– اهللفيـ غيره خبلؼ المراد مف كبلـ فيـ ىك كيى يى  فيـ ىك ما يقرأ، كقدٍ و ال يى دليؿ عمل أن   كىذا
 بو القراءة، كال تك ؼ بو ت ح   بسبب ذلؾ، كىذا  ساد عظيـ، كخطر جسيـ، ال -تعالل
 . ّالتبلكة

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ
 .ٖٕٓ/ٔ. النشر, ابن الجزري:  
ٕ
 .97. القطع واالئتناف, النحاس: ص 
ٖ
 .7ٖٙص , هداٌة القاري, المرصفً:ٕٓٔ. تنبٌه الغافلٌن, الصفاقسً: ص 
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 الفصل الثالث:

 ب امتناع الوقف في القرآن الكريمأسبا

 وفيو سبعة مباحث:

ل: عالمة الوقف الممنوع ومواضعو.  المبحث األوَّ

 التابع ومتبوعو.المبحث الثاني: امتناع الوقف دفعًا لمفصل بين 

 المبحث الثالث: امتناع الوقف دفعًا لمفصل بين الشرط والقسم وجوابيما.

 المبحث الرابع: امتناع الوقف دفعًا لمفصل بين المخَبر عنو والخبر.

 المبحث الخامس: امتناع الوقف دفعًا لمفصل بين العامل ومعمولو.

 وصاحبيا. المبحث السادس: امتناع الوقف دفعًا لمفصل بين الحال

 المبحث السابع: امتناع الوقف دفعًا لمفصل بين التعميل وما قبمو.
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ل:   المبحث األوَّ

 عالمة الوقف الممنوع ومواضعو

 وفيو مطمبان:

ل: عالمة الوقف الممنوع في القرآن الكريم.  المطمب األوَّ

 المطمب الثاني: مواضع الوقف الممنوع في القرآن الكريم.
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ل: عالمة الوقف الممنوع في القرآن الكريم  .ٔالمطمب األوَّ

، كالمػػؤمف مػػأمكره -تعػػالل–عبلمػػات الكقػػؼ  ػػي القػػر ف الكػػريـ تسػػاعد عمػػل  ىيػػـ كتػػاب اهلل      
ا لػك كػاف خاليػان بالتدبر عند قراءة ىذا الكتاب،  يي تعيف عمػل  ىيػـ القػر ف الكػريـ بشػكؿ أكبػر مم ػ

خمك  الم احؼ مف عبلمات الكقؼ قػٍد يػؤدم إلػل الخمػط كالمػبس عنػد بؿ إف   مف ىذه العبلمات؛
 .ِ-عز  كجؿ  -القارئ،  يي ميمةه حتل ال يقع ذلؾ  ي كتاب اهلل 

فٍ  ،عنػػي ال تقػػؼيك كعبلمػػة الكقػػؼ الممنػػكع  ػػي الم ػػاحؼ ىػػك الرمػػز )ال(،        القػػارئ كقػػؼ كا 
كيبلحظ أف  ىذا الرمػز يػأتي غالبػان  ػي المكاضػع التػي  بتدئ بما بعد المكقكؼ عميو،يمضطران  بل 

تكػػػكف  ييػػػا الجمػػػؿ مكتممػػػة األركػػػاف مػػػف حيػػػث الظػػػاىر، كلكن يػػػا ليسػػػت  ػػػي الحقيقػػػة مسػػػتقمة  ػػػي 
ن ما متعمقة بما بعدىا.  المعنل، كا 

كلػػيس شػػرطان أٍف يػػذكرى كػػؿ  عممػػاء الكقػػؼ عنػػد كػػؿِّ مكضػػعو مػػف مكاضػػع الكقػػؼ الممنػػكع أف       
ؼ عميػػو ممنػػكع،  قػػٍد يػػنص  بعػػض العممػػاء عمػػل منػػع الكقػػؼ عمػػل مكضػػعو مػػا دكف اآلخػػريف، الكقػػ

كلػيس ىػػذا دلػيبلن عمػػل جػكازه عنػػدىـ، إن مػا عمػػل العكػس  يػػك دليػؿه عمػػل منػع الكقػػؼ عميػو؛ ألن يػػـ 
يذكركف مكاضع الكقؼ الجالز  ي كتبيـ،  مك كاف جالزان لػذكركه، كقػٍد تكػكف عمػة عػدـً ذكػًره عػدـ 

ألن و ال يحتاج إلل إعمػاًؿ ذىػفو أك معر ػًة تفسػير، أك رب مػا  ؛ع الكقؼ عميو، أك رب ما لـ يذكركهتكق  
ىي أٍف ال يقػػؼ القػػارئ عمػػل مثػػؿ ىػػذه ن ػػو مػػف البػػدلػػـ ييسػػمع  يػػو الخطػػأ كغيػػره مػػف المكاضػػع، أك أ

و ذلػؾ،  ػإف  المكاضع، كالشرط كالقسـ كجكابيمػا، كالمبتػدأ كالخبػر، كال ػفة كالمك ػكؼ، كمػا شػاب
 ىذه األركاف ال ييف ؿ بينيا بحاؿ، حتل لك لـ ييذكر  ييا كقؼ ممنكع.

  

                                                           
ٔ
ٌتعلق به عند الحدٌث عن أنواع الوقف, فلم أذكره هنا منعاً لئلعادة. )ٌنظر: الدراسة:  . ذكرُت تعرٌف الوقف الممنوع وما 

 (.9ٕص
ٕ
 .9ٖص فً المصاحف المطبوعة, رمضان موسى:عبلمات الوقف .  



٘ٙ 
 

 المطمب الثاني: مواضع الوقف الممنوع في القرآن الكريم.

 بعد استقراء المصاحف التالية:    

 بالديار الحجازية. م حؼ الحرميف -
 الم حؼ الم رم بالديار الم رية. -
 الش امية.الم حؼ الش امي بالديار  -

كجػػدتي تسػػعةن كسػػتيف مكضػػعان  ػػي القػػر ف الكػػريـ، قػػٍد اتفقػػت الم ػػاحؼ المختػػارة عمػػل مٍنػػع      
 الكقؼ عمييا، كقٍد كقعٍت ىذه المكاضع  ي خمسو كعشريف سكرةن مف القر ف الكريـ. كىي كاآلتي:

 :البقرة: ستة مواضع, وىي .ُ

ٔا } :كُٔل ثػ َل .أ  ُِ ٌَ ََ آ ِي ِ اَّلٍّ ا  َوبَّّشِ َٓ ِ ٌِاَ َُتْج ٍِّا ٍت ََتْارِي  ًْ َر ا ُٓ
َ نٍّ ل
َ
ٔا الصٍّ ِْلَ ِت أ ٍِيُ وََغ

ٔا بِاِّ  ثُا
ُ
ٌِاَ َربْاُوۖ  َوأ َِا   ِي ُرزِْر ٔا َ ذاَذا اَّلٍّ ُ َرٍة ّرِزْكً    كَا ل ٍَ ٌَِ َث   َٓ ٌِِْ ٔا  ٍَ  ُرزِكُ َٓ ُرۖ  َُكٍّ جْ

َ
اأْل

 ًْ ُْ َرةٌۖ  َو ٍّٓ َػ ٌَّ ْزَواٌج 
َ
َٓ  أ ًْ ذِي ُٓ َ ًٓ ۖ  َول ِ تََش ب ونَ  ٌُ َٓ  َخ ِِلُ   .25{ذِي

اَدى } :كُٔل ثػ َل .   ُْ ًْ   كُاْو إِنٍّ  ُٓ ذ ثَتٍّبَِع ِميٍّاَج ُٔد َواَل انلٍَّص َرىذ َشَّتٍّ ُٓ َوىََ ثَرََْضذ َغَِم اَْلَ
 ِ ََ اَّللٍّ ٌِ ٌَ  لََم     ًِ ََ اىْػِيْ ٌِ ِي َر َءَك  ً َبْػَد اَّلٍّ ُْ اَء َٔ ْْ

َ
َبْػَت أ َِ اتٍّ ِ ه

َدىذ   َوىَ ُٓ ْ َٔ ال ُْ  ِ ٌِاَ  اَّللٍّ
ٍ َواَل َُِصَيٍ   .120{َوِلّ

ُاَت } :كُٔل ثػ َل .ج 
َ
ا  أ ٌَ ٔا كِبْيََجاَم و َو ٌٍّ  ثَبُِػا ٔا اىِْهَج َ  بُِسّوِ آيٍَة  وثُ

ُ
ََ أ ِي َتيَْت اَّلٍّ

َ
َْ أ ِ َوىَه

َِ َبػْ  ٌّ  ً ُْ اَء َٔ ْْ
َ
َبْػَت أ َِ اتٍّ ِ ه

ً بَِج بٍِع كِبْيََة َبْػٍض و َوىَ ُٓ ٌَ  َبْػُظ ًْ و َو ُٓ ا  َرا َءَك بَِج بٍِع كِبْيََج ٌَ ِد 
ٍِنيَ  ِ ََ اىظٍّ ل ٍِ ٍّ ًِ   إٍَُِّم إًِذا ل ََ اىْػِيْ ٌِ}145. 

ٍِّا هُ } :كُٔل ثػ َل .د  ا  بَيٍّ ٌَ ٌِاَ َبْػاِد  اَدىذ  ُٓ ْ َِ ِت َوال ِ ََ اْْلَّي ٌِ َُزنْلَ  
َ
ٌَ  أ َٔن  ٍُ ََ يَْسُج ِي إِنٍّ اَّلٍّ

 ُِ ُ َوَييَْػ ًُ اَّللٍّ ُٓ ُِ وَلذهَِم يَيَْػ
ُ
ٍِّ ِس ِِف اىِْهَج ِ    أ ُِٔنَ لِي ِغ ًُ الالٍّ ُٓ}159. 

ًِا  كَيِاياًل   } :كُٔل ثػ َل .ه  ٍَ وَن بِِّ َث ََ اىِْهَج ِ  َويَْشَْتُ ٌِ  ُ َُزَل اَّللٍّ
َ
ٌَ  أ َٔن  ٍُ ََ يَْسُج ِي إِنٍّ اَّلٍّ

اةِ َواَل يُازَ  ٌَ ُ يَأَْم اىْلَِي  ًُ اَّللٍّ ا ُٓ ٍُ ِ ًْ إاِلٍّ انلٍّ َر َواَل يَُسّي ِٓ ِ ُزئَُن ِِف ُبُػُٔ
ْ
ٌَ  يَأ وَلذهَِم 

ُ
ًْ أ ِٓ ّكِي

 ًٌ َِل
َ
ًْ َغَذاٌ  أ ُٓ َ  .174{َول
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ًذى   } :كُٔل ثػ َل .و 
َ
ًِّ  َواَل أ ٌَ ٔا  َُفُل

َ
ٌَ  أ ًٍّ اَل يُتْبُِػَٔن  ِ ُث ًْ ِِف َشبِيِو اَّللٍّ ُٓ َ ال َٔ ْم

َ
ََ يُِفُِلَٔن أ ِي اَّلٍّ

ًْ ََيَْزُُٔنَ  ُْ ًْ َواَل  ِٓ ًْ َواَل َخٌْٔف َغيَيْ ِٓ ِ ًْ ِغَِد َرّب ُْ ْرُر
َ
ًْ أ ُٓ ٍّ  .262{ل

 ران: موضع واحد, وىو:آل عم .ِ

ًْ } :كُٔل ثػ َل .أ  ا ُٓ َ وَلذهَِم اَل َخاَلَق ل
ُ
ًِ  كَيِياًل   أ ٍَ ًْ َث ِٓ ِ ُ ٍَ ْح

َ
ِ َوأ ِْٓد اَّللٍّ وَن بَِػ ََ يَْشَْتُ ِي إِنٍّ اَّلٍّ

 ًْ ِٓ اةِ َواَل يُاَزّكِي ٌَ ًْ يَأَْم اىْلَِي  ِٓ ُ َواَل يَُِظُر إََِلْ ًُ اَّللٍّ ُٓ ٍُ ِ ًْ َغاَذاٌ  ِِف اآْلِخَرةِ َواَل يَُسّي ا ُٓ َ َول
 ًٌ َِل
َ
 .77{أ

 المائدة: ستة مواضع, وىي:  .ّ

ِ بِاِّ } :كُٔل ثػ َل .أ  ِْاوٍّ ىَِؾاَْيِ اَّللٍّ
ُ
ا  أ ٌَ ًُ اْْلزِنِيارِ َو ُم َوَْلْا يَْجاُة َواِلٍّ ٍَ

ْ ًُ ال ْت َغيَيُْس ٌَ ُشّرِ
بُ  َزَو الصٍّ

َ
ٌَ  أ ّدِيَُة َوانلٍِّػيَصُة َو َْتَ ٍُ ْ ْٔكَُٔذةُ َوال ٍَ ْ َِْخَِِلُة َوال ٍُ ْ ٌَ  ُذبِاَس َ َ َوال ًْ َو يُْج ٌَ  َذنٍّ ُع إاِلٍّ 

 ًْ ٌَِ دِيُِِس ََ َزَفُروا  ِي ًْ ـِْصٌق   اَْلََْٔم يَهَِس اَّلٍّ ذىُِس ْزاَلِم و َذ
َ
ٔا بِ أْل ٍُ ن تَْصَجْلِص

َ
انلَُّصِب َوأ

 ًْ ٍْاُت َغيَايُْس ٍَ تْ
َ
ًْ َوأ َُِس ًْ دِيا يْاُت ىَُسا ٍَ ْز

َ
ِْٔن و اَْلََْٔم أ ًْ َواْخَش ُْ ْٔ اَِّت  ـاََل ََّتَْش ٍَ ُِْػ

 َ ٍۙ   ـَاإِنٍّ اَّللٍّ خْا ِ َجَزا ٍُِؿ إّلِ ٌُ َصٍة َداَْيَ  ٍَ َِ اْطُػرٍّ ِِف ََمْ ٍَ ًِ  و َذ ًُ اإْلِْشاَلَم دِي ُس
َورَِطيُت ىَ
 ًٌ  .3{َدُفٌٔر رٍِّشي

ًْ ۖ } :كُٔل ثػ َل .   ُٓ َ ِشوٍّ ل
ُ
ٌَ َذا أ لََُُٔم 

َ
ِشاوٍّ  كُوْ  يَْصأ

ُ
ًُ  أ ّيَِبا ُت  ىَُسا ا  ۙ  اىػٍّ ٌَ ٍْاُجً َو ِا َغيٍّ ٌّ ََ 

َٔارِحِ  َكِّبنِيَ  اْْلَ ٌُ  ٍَّ ُٓ َٔج ٍُ ِ ٍٍّ  ُتَػّي ًُ  ِم ُس ٍَ ُ  َغيٍّ ٔا ۖۙ اَّللٍّ ٍٍّ  ـَُكُ ََ  ِم ْمَصْس
َ
ًْ  أ  َواذُْناُروا َغيَيُْس

 ًَ ِ  اْش َ وَواتٍّ  ۖۙ َغيَيِّْ  اَّللٍّ ٔا اَّللٍّ َ  إِنٍّ  ُل  .4{اْْلَِص ِ   َُسِيعُ  اَّللٍّ

ٔا } :كُٔل ثػ َل .ج  ُِ ٌَ ََ آ ِي ُ اَّلٍّ ًٌ وََغَد اَّللٍّ ْرٌر َغِظي
َ
ْؾفَِرةٌ َوأ ٌٍّ  ً ُٓ َ ٔا الصٍّ ِْلَ ِت   ل ٍِيُ  .9{وََغ

ًْ } :كُٔل ثػ َل .د  ا ُٓ ًْ   إِجٍّ ِٓ ِ ا ُ ٍَ ْح
َ
ْٓاَد أ ِ َر ٔا بِا َّللٍّ ٍُ كَْصا

َ
ََ أ ِيا َ ذُؤاَلءِ اَّلٍّ

َ
ٔا أ ُِ ٌَ ََ آ ِي َوَيُلُٔل اَّلٍّ

 ََ ٔا َخ ُِسِي ْصَبُص
َ
ًْ ـَأ ُٓ ُ ٍَ ل ْخ

َ
ًْ و َشبَِػْت أ َػُس ٍَ َ  .53{ل

ََ } :كُٔل ثػ َل .ه  ِيا ٍَّ اَّلٍّ ٌَِ ََبََِيٍة َواَل َش نَِبٍة َواَل َوِصييٍَة َواَل َش ٍم   َوَلذِسا  ُ ٌَ  َرَػَو اَّللٍّ

ًْ اَل َحْػلِئُنَ  ُْ ْزََثُ
َ
ِ اىَْهِذَ ۖ  َوأ وَن َ َ اَّللٍّ  .103{َزَفُروا َحْفَْتُ
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َٓ َدةُ } :كُٔل ثػ َل .و  ٔا َشا ُِ ٌَ ََ آ ِي َٓ  اَّلٍّ حَّ
َ
أُْت ِشانَي يَ  أ ٍَ ْ ًُ ال َشاَدُز

َ
ا أ ًْ إَِذا َشَْضَ بَيْاُِِس

رِْض 
َ
ًْ ِِف اأْل بْاُج َ َُ  ًْ ُاُج

َ
ًْ إِْن أ َْ َداَْيُِك ٌِا ْو آَخاَراِن 

َ
ًْ أ ِاُِس ٌّ َِ ِن َذَوا َغاْدٍل  الَِْٔصيٍّةِ اثْ

 ِ ٍَ ِن ب اَلةِ َذُيْلِص ٌَِ َبْػِد الصٍّ   ٍَ ُٓ ِْٔت و َُتْبُِصَٔج ٍَ ْ ِصيَبُة ال ٌَّ َص َبجُْسً 
َ
ًْ اَل ـَأ ِ إِِن اْرثَبْاُج  َّللٍّ

ٍِنيَ  ِ ََ اآْلخ ٍِ ٍّ ِ إٍُِّ  إًِذا ل َٓ َدةَ اَّللٍّ ًُ َش ْٔ ََكَن َذا كُْرَبذ   َواَل َُْسُج َ ًِ  َول ٍَ  .106{نَْشَْتِي بِِّ َث

 :ماىو األنعام: موضعان,  .ْ

ًْ   } :كُٔل ثػ َل .أ  ِٓ ِ وا إََِلذ َرّب ن َُيَّْشُ
َ
ََ ََيَ ـَُٔن أ ِي ُِذْر بِِّ اَّلٍّ

َ
َِ ُدوُِِّ َوِلٌّ َواَل  َوأ ٌّ  ً ُٓ َ ىَيَْس ل

ًْ َحجٍُّلٔنَ  ُٓ  .51{َشفِيٌع ىٍَّػيٍّ

ثٍّبِاُع } :كُٔل ثػا َل .  
َ
ِ و كُاو الٍّ أ ٌِاَ ُدوِن اَّللٍّ ََ ثَاْدُغَٔن  ِيا ْخُباَد اَّلٍّ

َ
ْن أ
َ
ِٓياُت أ كُاْو إِّنِ ُُ

 ََ َجِدي ْٓ ٍُ ْ ََ ال ٌِ   َُ
َ
ٌَ  أ ًْ   كَْد َطيَيُْت إًِذا َو َٔاَءُز ْْ

َ
 .56{أ

 ألعراف: أربعة مواضع, وىي:ا .ٓ

ََقذ } :كُٔل ثػ َل .أ  َِ اتٍّ ٍَ ًْ آيَ ِِت   َذ َٔن َغيَيُْس ًْ َحُلصَّ ُِِس ٌّ ًْ رُُشٌو  ٍُِّس ثِيَ
ْ
ٌٍّ  يَأ يَ  بَِِن آَدَم إِ

ًْ ََيَْزُُٔنَ  ُْ ًْ َواَل  ِٓ َس ـاََل َخٌْٔف َغيَيْ
ْصيَ
َ
 .35{َوأ

ََ يَتٍّبُِػَٔن الرٍُّشأَل انلٍّا} :كُٔل ثػ َل .   ِي ًْ ِِف اَّلٍّ ُْ ْهُجًٔبا  ِغِاَد ٌَ  ُّ ِي ََيُِدوَُا
ٍّ اَّلٍّ ّّمِ

ُ
ِبٍّ اأْل

ّيَِبا ِت َوُيَصاّرِمُ  ًُ اىػٍّ ُٓ َ َِهرِ َوُيِصوَّ ل ٍُ
ْ َِ ال ًْ َغ ُْ  َٓ ْػُروِف َوَيِْ ٍَ

ْ ً بِ ل ُْ ُمُر
ْ
َِنيِو يَأ َراةِ َواإْلِ ْٔ  اَلٍّ

ْؽاَلَل 
َ
ًْ َواأْل ُْ ًْ إِِْصَ ُٓ ًُ اْْلََب نَِح َوَيَظُع َخِْ ِٓ ٔا بِاِّ  َغيَيْ ُِا ٌَ ََ آ ِي ًْ و ـَا َّلٍّ ِٓ َِّت ََكَُْت َغيَايْ

اىٍّ
ْفيُِصٔنَ  ٍُ ْ ًُ ال ُْ وَلذهَِم 

ُ
ُّ   أ َػ ٌَ ُزَِل 

ُ
ِي أ َر اَّلٍّ ٔا انلَّٔ َبُػ وهُ َواتٍّ ُروهُ َوَََُصُ  .157{وََغزٍّ

ةَ اْْلَْصارِ إِذْ َحْػاُدو} :كُٔل ثػ َل .ج  َ ُِ َِّت ََكَُْت َش 
َِ اىَْلْرَيةِ اىٍّ ًْ َغ ُٓ

ْ ل
َ
ابِْت إِذْ َواْشأ َن ِِف الصٍّ

ٍَ  َكَ  ِ ً ب ُْ ًْ و َنَذذلَِم َجبْئُ ِٓ تِي
ْ
ًْ ُُشًًٍّع َوَئَْم اَل يَْصبُِجَٔن   اَل ثَأ ِٓ ِ ًْ ئََْم َشبْج ُٓ ًْ ِشيَج ُج ِٓ تِي

ْ
ٔا ثَأ ُُا

 .163{َحْفُصُلٔنَ 

ُ } :كُٔل ثػ َل .د  ا    اَّللٍّ ًٌ ْٔ ًَ ثَػُِظَٔن كَ ِ ًْ ل ُٓ ِِْ ٌّ ٌة  ٌٍّ
ُ
ًْ َغاَذابً  ِإَوذْ كَ ىَْت أ ُٓ ُب َػاّذِ ٌُ ْو 

َ
ًْ أ ا ُٓ ْٓيُِه ُم

ًْ َحجٍُّلٔنَ  ُٓ ًْ َوىََػيٍّ ْػِذَرةً إََِلذ َرّبُِس ٌَ ٔا  ُ  .164{َشِديًداۖ  كَ ل
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 األنفال: ستة مواضع, وىي: .ٔ

ٌِدَْو َ ذَذا   } :كُٔل ثػ َل .أ    َِ ْٔ نََش ُء ىَُليْ َ َِ  ل ْػ ٍِ ٔا كَْد َش ُ َِ  كَ ل ًْ آيَ ُت ِٓ إِْن َ ذاَذا  ِإَوَذا ُتجََْلذ َغيَيْ
ىنِيَ  وٍّ

َ
َش ِغَُي اأْل

َ
 .31{إاِلٍّ أ

ْٔ } :كُٔل ثػ َل .   َ ًْ و َول ٌُِِس ْشَفَو 
َ
ْنُب أ ىذ َوالرٍّ َٔ ً بِ ىُْػْدَوةِ اىُْلْص ُْ جَْي  َو ُُجً بِ ىُْػْدَوةِ اِلَّ

َ
إِذْ أ

ْمًرا َكَ 
َ
ُ أ َْلِِضَ اَّللٍّ ٍِيَػ دِ   َوَلذِسَ َّلِ ْ ًْ ِِف ال ًْ اَلْخَجيَْفُج َٔاَغدتَّ يَاَم ثَ َْ  َْ ٌَ ْٓيَِم  َ ْفُػٔاًل َّلِ ٌَ َن 

 ًٌ ٍِيٌع َغيِي َ لََص ٍَِة   ِإَونٍّ اَّللٍّ ِ َْ ََحٍّ َغَ بَّي ٌَ ٍَِة َوَيْصَِيذ  ِ  .42{َغَ بَّي

ًْ } :كُٔل ثػ َل .ج  ُْ ْدبَا َر
َ
ًْ َوأ ُٓ َْ اَلنَِهُة يَْْضُِبَٔن وُُرٔ ٍَ ْ ََ َزَفُروا   ال ِي َفٍّ اَّلٍّ َٔ ْٔ ثََرىذ إِذْ َحَج َ َول

 .50{ا َغَذاَ  اْْلَرِيقِ َوُذوكُٔ

ُ } :كُٔل ثػ َل .د  ًُ اَّللٍّ ُْ َخاَذ
َ
ِ ـَأ ًْ و َزَفُروا بِآيَ ِت اَّللٍّ ِٓ ِ ٌَِ َربْي  ََ ِي

َْٔن   َواَّلٍّ ِ  آِل ـِرَْغ
ْ
َنَدأ

َ كَِٔيٌّ َشِديُد اىْػَِل ِ   ًْ   إِنٍّ اَّللٍّ ِٓ ِ  .52{بُِذُُٔب

ًْ يَُم } :كُٔل ثػ َل .ه  َ َ ل نٍّ اَّللٍّ
َ
ذلَِم بِأ ا  َذ ٌَ وا  ُ ذ ُحَؾاَّيِ ٍْٔم َشاَّتٍّ ذ كَا

ا  َ َ َٓ ٍَ جَْػ
َ
اًة أ ٍَ ا ّجِْػ ً َؾاَّيِ ٌُ

 ًٌ ٍِيٌع َغيِي َ َش نٍّ اَّللٍّ
َ
ًْ   َوأ ِٓ ُُفِص

َ
 .53{بِأ

ً } :كُٔل ثػ َل .و  ُْ َِا  ْْيَْه
َ
ًْ ـَأ ِٓا ِ ٔا بِآيَا ِت َرّب بُ

ًْ و َنذٍّ ِٓ ِ ٌَِ َربْي  ََ ِي
َْٔن   َواَّلٍّ ِ  آِل ـِرَْغ

ْ
َنَدأ

ؽْ 
َ
ًْ َوأ ِٓ ِ ٍِنيَ بُِذُُٔب ِ ٔا َظ ل َْٔن و َوُُكٌّ ََكُُ َِ  آَل ـِرَْغ  .54{َرْر

 التوبة: خمسة مواضع, وىي: .ٕ

نٍّ } :كُٔل ثػ َل .أ 
َ
ِ   َوأ ْػِزازِي اَّللٍّ ٌُ ًْ َدَْيُ  ٍُُّس

َ
ٔا أ ٍُ ٍر َواْغيَ ُٓ ْش

َ
ْرَبَػَة أ

َ
رِْض أ

َ
ٔا ِِف اأْل ـَِصيُص

 ََ َ َُمْزِي اىََْكـِرِي  .2{اَّللٍّ

ََ } :كُٔل ثػ َل .   ِ ٌّ َذاٌن 
َ
ََ  َوأ ِا ٌّ َ بَارِيٌء  نٍّ اَّللٍّ

َ
ْزاَرِ أ

َ
ِ َورَُشُِٔلِ إََِل انلٍّ ِس ئََْم اْْلَّذِ اأْل اَّللٍّ

ْػزِ  ٌُ ًْ َدَْيُ  ٍُُّس
َ
ٔا أ ٍُ ًْ ـَ ْغيَ ُْج َلٍّ َٔ ۖ  ِإَون ثَ ًْ َٔ َخَْيٌ ىٍُّس ُٓ ًْ َذ ّْشِكنَِي   َورَُشُُٔلُ و ـَإِن ثُبُْج ٍُ ْ زِي ال

ِ   َوبَّّشِ  ََ َزَفرُ  اَّللٍّ ِي ٍۙ اَّلٍّ َِل
َ
 .3{وا بَِػَذاٍ  أ
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اَة } :كُٔل ثػ َل .ج  ٍٍّ ِ ن
َ
ٔا أ ًْ َذَلا ثِيُ ٔا ِِف دِيُِِس ُِ ًْ َوَغَػ ِدِْ ْٓ َِ َبْػِد َخ ٌّ  ً ُٓ ٍَ َج ْح

َ
ٔا أ ِإَون ٍَُّسُد

ٔنَ  ُٓ ًْ يَنَج ُٓ ًْ ىََػيٍّ ُٓ َ ٍَ َن ل ْح
َ
ًْ اَل أ ُٓ  .12{اىُْسْفرِ   إِجٍّ

ُ ِِف } :كُٔل ثػ َل .د  ًُ اَّللٍّ ُك ََ َندََِيةٍ ىََلْد َََُصَ اِغ َٔ ًْ  َم ثُُس ًْ َناَْثَ ْغَزَبجُْس
َ
َِنْيٍ   إِذْ أ َوَئَْم ُش

 ََ ْدبِرِي ٌَّ ُْجً 
ًٍّ َوَلٍّ ٍَ  رَُشَبْت ُث ِ رُْض ب

َ
ًُ اأْل ًْ َشيًْئ  َوَط كَْت َغيَيُْس َِ َغُِس ًْ ُتْؾ

 .25{ـَيَ

ٌِِنَِي ِِف } :كُٔل ثػ َل .ه  ْؤ ٍُ ْ ََ ال ٌِ ِِّٔخنَي  ػٍّ ٍُ ْ ٍُِزوَن ال ََ يَيْ ِي ََ اَل ََيِاُدوَن اَّلٍّ ِيا
َدكَ ِت َواَّلٍّ  الصٍّ

 ًٌ َِل
َ
ًْ َغَذاٌ  أ ُٓ َ ًْ َول ُٓ ٌِِْ  ُ ًْ   َشِخَر اَّللٍّ ُٓ ٌِِْ ًْ ـَيَْصَخُروَن  ُْ َد ْٓ  .79{إاِلٍّ ُر

 يونس: ثالثة مواضع, وىي: .ٖ

ًْ } :كُٔل ثػ َل .أ  ُٓ ٔا   وََر َءتْ ٍُ ٍٍّ  َظيَ َ ًْ ل ٌَِ َربْيُِس َِ  اىُْلُروَن  ْْيَْه
َ
َِ ِت َوىََلْد أ ِ ً بِ ْْلَّي ُٓ رُُشيُ

ٌِنيَ  ْزرِ ٍُ
ْ ٔا و َنَذذلَِم ََنْزِي اىَْلَْٔم ال ُِ ٌِ ٔا َِلُْؤ ٌَ  ََكُُ  .13{َو

ََ اَل يَرُْرَٔن ىَِل َءَُ  ائْاِت بُِلاْرآٍن } :كُٔل ثػ َل .   ِي َِ ٍت   كَ َل اَّلٍّ ِ َِ  بَّي ًْ آيَ ُت ِٓ ِإَوَذا ُتجََْلذ َغيَيْ
ُْلُ و كُ  ْو بَّدِ

َ
ۖ  َدَْيِ َ ذَذا أ ٌَ  ئََُحذ إََِلٍّ ثٍّبُِع إاِلٍّ 

َ
ٌَِ ثِيَْل ءِ َجْفِِسۖ  إِْن أ َُلُ  بَّدِ

ُ
ْن أ
َ
ٌَ  يَُسُٔن َِل أ ْو 

 ٍۙ ٍم َغِظي ْٔ َخ ُف إِْن َغَصيُْت َرّبِ َغَذاَ  يَ
َ
 .15{إِّنِ أ

ًْ } :كُٔل ثػ َل .ج  ذ إَِذا ُنُِج ِ َواْْلَْصرِۖ  َشَّتٍّ ًْ ِِف اىَْرّ ُُز ِي يَُصَّيِ
َٔ اَّلٍّ ُْ ًِٓ ِ ََ ب ِِف اىُْفيِْم وََرَريْ

 ًْ ا ُٓ جٍّ
َ
ٔا أ َِّا ََكٍن َوَظ ٌَ  ِ

ٌَِ ُكّ ُْٔج  ٍَ ْ ًُ ال ُْ َٓ  رِيٌس ًَعِصٌؿ وََر َء َٓ  َر َءتْ ِ ٔا ب بِرِيٍس َغّيَِبٍة َوـَرُِش
 ٍَّ َْ َ ذااِذهِ نَلَُهاأَج ٌِاا َِاا   َنَيْتَ

َ
َْ أ ِ ََ ىَااه َ َُمْيِِصاانَي َُلُ اِّلِياا ُٔا اَّللٍّ ًْ   َدَغاا ِٓاا ِ ِشاايَع ب

ُ
ََ أ ٌِاا

 ََ  .22{الشٍّ نِرِي

 الرعد: موضعان, وىما: .ٗ

ن } :كُٔل ثػ َل .أ 
َ
ُ بِاِّ أ َماَر اَّللٍّ

َ
ٌَ  أ ٌِيَد كِِّ َوَيْلَػُػَٔن  ٌَِ َبْػِد   ِ َْٓد اَّللٍّ ََ يَُِلُظَٔن َخ ِي َواَّلٍّ

ارِ  ُٔء اِلٍّ ًْ ُش ُٓ
َ َُِة َول ًُ اليٍّْػ ُٓ َ وَلذهَِم ل

ُ
رِْض   أ

َ
 .25{ئَُصَو َوُيْفِصُدوَن ِِف اأْل

ََ } :ُٔل ثػ َلك .   ٌِا ٌَ  َرا َءَك  ً َبْػاَد ُْ اَء َٔ ْْ
َ
َبْػَت أ َِ اتٍّ ِ ه

ًٍ  َغَربِيًّ  و َوىَ َُزنْلَ هُ ُشْه
َ
َوَكَذذلَِم أ

ٍ َواَل َواقٍ  ٌَِ َوِلّ  ِ ََ اَّللٍّ ٌِ ٌَ  لََم   .37{اىْػِيًْ   ِ
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 الحجر: موضع واحد, وىو: .َُ

َٓ  } :كُٔل ثػ َل .أ  ْرَُ    إِجٍّ ُّ كَدٍّ ثَ
َ
ََ إاِلٍّ اْمَرأ ََ اىَْؾ بِرِي ٍِ

َ  .60{ل

 النحل: عشرة مواضع, وىي: .ُُ

ًْ } :كُٔل ثػ َل .أ  َُزَل َربَُّس
َ
ٌٍّ َذا أ  ً ُٓ َ ىنِيَ ۙ   ِإَوَذا رِيَو ل وٍّ

َ
َش ِغَُي اأْل

َ
ٔاْ أ ُ  .24{كَ ل

ََ يُِظائَّجَ } :كُٔل ثػ َل .   ِيا ْوَزارِ اَّلٍّ
َ
َْ أ ٌِ ةِ   َو ٌَ ًْ ََكِميًَة ئََْم اىْلَِي  ُْ ْوَزاَر

َ
ٔا أ ٍِيُ ً بَِؾاَْيِ َِلَْص ُٓ

ٌَ  يَزُِرونَ  اَل َش َء 
َ
ٍۙ   أ  .25{ِغيْ

ٍِّاَة } :كُٔل ثػ َل .ج  ٔا اْْلَ ًُ اْدُخيُا اَلنَِهُة َغّيِبنَِي   َحُلٔلَُٔن َشاَلٌم َغيَيُْس ٍَ ْ ًُ ال ُْ ٍـّ  َٔ ََ َتَج ِي اَّلٍّ
ئُنَ  ٍَ ًْ َتْػ ٍَ  ُنُِج ِ  .32{ب

ًْ } :كُٔل ثػ َل .د  ِٓ ِ ُ ٍَ ْح
َ
َد أ ْٓ ِ َر ٔا بِ َّللٍّ ٍُ كَْص

َ
ُٔت و بَََلذ وَْغاًدا َغيَيْاِّ    َوأ ٍُ َ َح ٌَ  ُ  اَل َحبَْػُح اَّللٍّ

ٔنَ  ٍُ ْزََثَ انلٍّ ِس اَل َحْػيَ
َ
ٍَّ أ  .38{َشلًّ  َوَلذِس

ٔنَ } :كُٔل ثػ َل .ه  ُٓ ٌٍّ  يَْشَج  ً ُٓ َ ُّ   َول َِ ِت ُشبَْص َُ ِ اْْلَ  .57{َوَيْزَػئَُن َّلِلٍّ

َُزنْلَ  َغيَيَْم اىْهج َ  إِ } :كُٔل ثػ َل .و 
َ
ٌَ  أ ٔاْ ذِيِّ َو ِي اْخَجيَُف ًُ اَّلٍّ ُٓ َ َ ل  َِلُبَنّيِ

ًدى َورَْْحًَة ۙ  الٍّ ُْ َو
ُِٔنَ  ٌِ ٍم يُْؤ ْٔ  .64{ّىَِل

ذ } :كُٔل ثػ َل .ز  َٔ َكٌّ َ َ ُْ ٍء َو ذ ََشْ ًُ اَل َحْلِدُر َ َ بَْس
َ
ٍَ  أ ُْ َشُد

َ
َداًل رٍُّريَنْيِ أ ٌَ  ُ ََ  اَّللٍّ َُ َو

 
ْ
َّّ اَل يَأ ٓ َّٔرِ ٍَ  يُ َِ ْح

َ
ْٔاَلهُ أ اٍط َم ذ ِِصَ َ َ َٔ ا ُْ ُمُر بِ ىَْػاْدِل   َو

ْ
َ يَاأ ٌَ َٔ َو ُْ ْو يَْصَجِٔي  َْ   ۖ َْيٍ

ِت ِِبَ
 ٍۙ ْصَجلِي ٌَّ}76. 

ًُ } :كُٔل ثػ َل .ح  أَن َشايًْئ  وََرَػاَو ىَُسا ٍُ ًْ اَل َتْػيَ َٓ ثُِس مٍّ
ُ
َِ ُبُػِٔن أ ٌّ ْخرََرُسً 

َ
ُ أ َواَّللٍّ

ـْهَِدةَ   ىََػيٍّسُ 
َ
بَْص َر َواأْل

َ
َع َواأْل ٍْ  .78{ًْ تَْشُهُرونَ الصٍّ

جَْػا ِم } :كُٔل ثػ َل .ط 
َ
ِاَ ُريُأدِ اأْل ٌّ ًِ  وََرَػَو ىَُسً  ًْ َشَه َِ ُبُئثُِس ٌّ ُ َرَػَو ىَُسً  َواَّللٍّ

خَ 
َ
َْ  أ ْشَػ رِ

َ
َْ  َوأ ْوَب رِ

َ
َٓ  َوأ اـِ َٔ ْص

َ
َْ أ ٌِ ًْ   َو جُِس ٌَ ًْ َوَئَْم إِكَ  َٓ  ئََْم َظْػُِِس َٔج خًا  ُبُئثً  تَْصَجِخفَّ

جَ  ٌَ  .:7{  ًًع إََِلذ ِشنيٍ َو
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ْفاَْتٍ و بَاْو } :كُٔل ثػ َل .ي  ٌُ َُت 
َ
ٍَ  أ ٔا إِجٍّ ُ ُِل كَ ل ٍَ  ُحزَنّ ِ ًُ ب ْغيَ

َ
ُ أ ََكَن آيٍَة   َواَّللٍّ ٌٍّ نْلَ  آيًَة  ِإَوَذا بَدٍّ

ٔنَ  ٍُ ًْ اَل َحْػيَ ُْ ْزََثُ
َ
 .101{أ

 اإلسراء: موضع واحد, وىو: .ُِ

ًْ } :كُٔل ثػ َل .أ  ن يُػِيَدُز
َ
ًْ أ ٌُِِج

َ
ْم أ
َ
ََ الّرِيِس أ ِ ٌّ ًْ كَ ِصًف   ْخَرىذ َذَُيِْشَو َغيَيُْس

ُ
ذِيِّ ثَ َرةً أ

َِ  بِِّ ثَبِيًػ  ًْ َغيَيْ ًٍّ اَل ََتُِدوا ىَُس ًْ   ُث ٍَ  َزَفْرُت ِ  .69{َذُيْؾرِكَُسً ب

 المؤمنون: موضع واحد, وىو: .ُّ

َِا  وَ } :كُٔل ثػ َل .أ  ِ ْخُين
َ
َِِع اىُْفيَْم بِأ ِن اْص

َ
َِ  إََِلِّْ أ وَْشيْ

َ
ْمُرَُا  َوـَا َر ـَأ

َ
َِا  ـَاإَِذا َرا َء أ وَْشيِ

ۖ  َواَل  ًْ ُٓ ٌِاِْ ُل  ْٔ َ َشَبَق َغيَيِّْ اىَْل ٌَ ْْيََم إاِلٍّ 
َ
ٍ َزوَْرنْيِ اخْنَنْيِ َوأ

ٌَِ ُكّ   َٓ َُِّٔر   ـَ ْشيُْم ذِي  اَلٍّ
ْؾَركُٔنَ  ٌَّ  ً ُٓ ٔاۖ  إِجٍّ ٍُ ََ َظيَ ِي  .27{َُّتَ ِغبِِْن ِِف اَّلٍّ

 وىي:ور: ثالثة مواضع, النُّ  .ُْ

َٓ َدةُ } :كُٔل ثػ َل .أ  ًْ ـََشا ُٓ ُُفُصا
َ
َداُء إاِلٍّ أ َٓ ًْ ُشا ا ُٓ ٍّ ًْ يَُساَ ل َ ًْ َول ُٓ ْزَواَر

َ
ََ يَْرُمَٔن أ ِي َواَّلٍّ

ََ الصٍّ دِرنِيَ  ٍِ َ ُّ ل ِ   إٍُِّ َٓ َداٍت بِ َّللٍّ ْرَبُع َش
َ
ًْ أ َشِدِْ

َ
 .6{أ

ْرَبااَع } :كاأُل ثػاا َل .  
َ
َد أ َٓ ن تَْشاا

َ
اا  اىَْػااَذاَ  أ َٓ  َخِْ

ُ
ََ َوَيااْدَرأ ٍِاا َ ُّ ل ِ   إٍُِّاا َٓ َداٍت بِاا َّللٍّ َشاا

 .8{اىََْكذِبنِيَ 

ََكةِ   } :كُٔل ثػ َل .ج  اَلةِ ِإَويَج ءِ الزٍّ ِ ِإَوكَ ِم الصٍّ ًْ َِتَ َرةٌ َواَل َبيٌْع َغَ ذِْنرِ اَّللٍّ ِٓ ِٓي
رَِر ٌل الٍّ ثُيْ

بَْص رُ 
َ
ًٌ  َتَجَليٍُّب ذِيِّ اىُْلئُُ  َواأْل ْٔ  .37{ََيَ ـَُٔن يَ

 موضع واحد, وىو:الفرقان:  .ُٓ

ُازَِل } :كُٔل ثػ َل .أ 
ُ
ْٔاَل أ َٔاِق   لَا ْشا

َ
ٍِِْش ِِف اأْل َػ َم َوَي ُزُو اىػٍّ

ْ
ٌَ ِل َ ذَذا الرٍُّشِٔل يَأ ٔا  ُ َوكَ ل

ُّ َُِذيًرا َػ ٌَ  .7{إََِلِّْ َميٌَم َذَيُهَٔن 
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ٍَ ِت } :كُٔل ثػ َل .أ  ْصيِ ٍُ ْ ٍِنَي َوال ْصيِ ٍُ ْ َِا ِت َواىَْلا ُِتنَِي َواىَْل َُِجا ِت إِنٍّ ال ٌِ ْؤ ٍُ ْ ٌِِنَِي َوال ْؤ ٍُ ْ َوال
رنَِي  َجَصاّدِ ٍُ ْ ََ َوالصٍّ بَِراِت َواْْلَ ِشػِنَي َواْْلَ ِشاَػ ِت َوال َوالصٍّ دِرنَِي َوالصٍّ دِكَ ِت َوالصٍّ بِرِي

ٍَ ِت َواْْلَ ـِِظنَي ـُُرورَ  ِ ٍِنَي َوالصٍّ ن ِ كَ ِت َوالصٍّ ن َجَصّدِ ٍُ
ْ َ َوال ََ اَّللٍّ انِارِي ًْ َواْْلَ ـَِظا ِت َواَّلٍّ ُٓ

 ًٍ ْرًرا َغِظي
َ
ْؾفَِرةً َوأ ٌٍّ  ً ُٓ َ ُ ل َغدٍّ اَّللٍّ

َ
انَِرات ِ أ  .35{َندًَِيا َواَّلٍّ

 الزمر: موضع واحد, وىو: .ُٕ

جٍُّلٔنَ } :كُٔل ثػ َل .أ  ٍُ ْ ًُ ال ُْ وَلذهَِم 
ُ
َق بِِّ   أ ْدِق َوَصدٍّ ِي َر َء بِ لّصِ  .33{َواَّلٍّ

 احد, وىو:غافر: موضع و  .ُٖ

ًْ إاِلٍّ } :كُٔل ثػ َل .أ  ًْ   إِن ِِف ُصاُدورِِْ ُْ ثَ 
َ
ِ بَِؾَْيِ ُشيَْػ ٍن أ ََ َُيَ دِلَُٔن ِِف آيَ ِت اَّللٍّ ِي

إِنٍّ اَّلٍّ
ٍِيُع اْْلَِصَيُ  َٔ الصٍّ ُْ  ُّ ِۖ  إٍُِّ ً بَِب ىِؾِيِّ و ـَ ْشَجػِْذ بِ َّللٍّ ُْ   ٌٍّ  .56{نِْرٌ 

 محمد: ثالثة مواضع, وىي: .ُٗ

ٌِاَ } :كُٔل ثػ َل .أ  َٔ اْْلَقَّ  ُْ ٍد َو ٍٍّ ذ ُُّمَ ٍَ  ُُّزَِل َ َ ِ ٔا ب ُِ ٌَ ٔا الصٍّ ِْلَ ِت َوآ ٍِيُ ٔا وََغ ُِ ٌَ ََ آ ِي
َواَّلٍّ

 ًْ ُٓ َ ْصيََس بَ ل
َ
ًْ َوأ ِٓ ِ ًْ َشّيَِئ ث ُٓ َر َخِْ ًْ   َزفٍّ ِٓ ِ ّب  .2{رٍّ

ْٔاَل ُُّزِىَْت ُشَٔرةٌۖ  ـَإَِذا } :كُٔل ثػ َل .  
َ ٔا ل ُِ ٌَ ََ آ ِي َٓ  َوَيُلُٔل اَّلٍّ ٌة َوُذنَِر ذِي ٍَ َْه ُزِىَْت ُشَٔرةٌ ُّمَّ

ُ
أ

أِْتۖ   ٍَ ْ ََ ال ٌِا ْؾِِشِّ َغيَيْاِّ  ٍَ ْ َرٌض يَُِظُروَن إََِلَْم َجَظَر ال ٌٍّ  ًِٓ ِ ََ ِِف كُئُب ِي
يَْت اَّلٍّ

َ
اىْلَِج ُل   َرأ
 ًْ ُٓ َ ْوَلذ ل

َ
 .20{ـَأ

َِ بَ } :كُٔل ثػ َل .ج  ٌّ ْدبَ رًِِْ 
َ
ذ أ وا َ َ ََ اْرثَدَّ ِي َل إِنٍّ اَّلٍّ ٍّٔ يَْػ ُن َش َدى   الشٍّ ُٓ ْ ًُ ال ُٓ َ َ ل ٌَ  ثَبَنيٍّ ْػِد 

 ًْ ُٓ َ ْمََلذ ل
َ
ًْ َوأ ُٓ َ  .25{ل

 الحديد: موضعان, وىما: .َِ

َخاَذ } :كُٔل ثػ َل .أ 
َ
ًْ َوكَْد أ ٔا بَِرّبُِس ُِ ٌِ ًْ َِلُْؤ ِ   َوالرٍُّشُٔل يَْدُغُٔك َُِٔن بِ َّللٍّ ٌِ ًْ اَل ثُْؤ ٌَ  ىَُس َو

ؤْ  ٌَّ ًْ إِن ُنُِجً   .8{ٌِِنِيَ ٌِيَد كَُس
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نٍّ } :كُٔل ثػ َل .  
َ
ِ   َوأ ِاَ ـَْظاِو اَّللٍّ ٌّ ٍء  ذ ََشْ الٍّ َحْلاِدُروَن َ َ

َ
ْْاُو اىِْهَجا ِ  أ

َ
ًَ أ اَلٍّ َحْػيَا ّّلِ

 ًِ ُ ُذو اىَْفْظِو اىَْػِظي َ يََش ُء و َواَّللٍّ ٌَ ِ يُْؤتِيِّ   .29{اىَْفْظَو بَِيِد اَّللٍّ

 المجادلة: موضع واحد, وىو: .ُِ

ْٔ الٍّ } :كُٔل ثػ َل .أ  َ َورَُشَُٔلُ  َولَا َْ َش دٍّ اَّللٍّ ٌَ َٔادَّوَن  ِ َواَْلَِْٔم اآْلِخرِ يُ َُِٔن بِ َّللٍّ ٌِ ًٌ  يُْؤ ْٔ ََتُِد كَ
ا َن  ٍَ ي ًُ اإْلِ ِٓ ِ وَلذهِاَم َنَجاَب ِِف كُيُأب

ُ
ًْ و أ ُٓ ْو َغِشََيَت

َ
ًْ أ ُٓ اَج َٔ ْو إِْخ

َ
ًْ أ ُْ َِ َء بْ

َ
ْو أ
َ
ًْ أ ُْ ٔا آبَ َء ََكُُ

 ٌِّ ً بُِروٍح  ُْ يٍَّد
َ
ُ َوأ ا  و رََِضَ اَّللٍّ َٓ ََ ذِي َٓ ُر َخ ِِلِي جْ

َ
َٓ  اأْل ِ ٌَِ َُتْج ٍِّ ٍت ََتْرِي  ًْ َر ُٓ

ۖ  َوُيْدِخيُ ُّ ِْ
ْفيُِصٔنَ  ٍُ ْ ًُ ال ُْ  ِ اَل إِنٍّ ِشزَْ  اَّللٍّ

َ
ِ و أ وَلذهَِم ِشزُْ  اَّللٍّ

ُ
ُّ و أ ٔا َخِْ ًْ َورَُط ُٓ  .22{َخِْ

 الممتحنة: موضعان, وىما: .ِِ

ِٓاً يَ  } :كُٔل ثػ َل .أ  ْوَِلَا َء ثُيُْلأَن إََِلْ
َ
ًْ أ ٔا اَل َتجٍِّخُذوا َغُدّوِي وََغاُدوٍُّز ُِ ٌَ ََ آ ِي َٓ  اَّلٍّ حَّ

َ
أ

 ِ ٔا بِ َّللٍّ ُِ ٌِ ن ثُْؤ
َ
ًْ   أ ََ اْْلَّقِ َُيْرُِرَٔن الرٍُّشَٔل ِإَويٍّ ُز ِ ٌّ ٍَ  َر َءُزً  ِ ةِ َوكَْد َزَفُروا ب َٔدٍّ ٍَ ْ بِ ل

ًْ رِ  ًْ َخرَْرُج ًْ إِن ُنُِج َُا  َرّبُِس
َ
ةِ َوأ َٔدٍّ ٍَ ْ ًِٓ بِا ل وَن إََِلْ َٓ ًدا ِِف َشبِيَِل َوابْجَِؾ َء َمرَْط ِِت و تُِِسَّ

بِيوِ  اَء الصٍّ َٔ ًْ َذَلْد َطوٍّ َش ٌُِِس  ُّ َ َحْفَػيْ ٌَ ًْ و َو ْغيَُِج
َ
ٌَ  أ ًْ َو ْخَفيُْج

َ
ٍَ  أ ِ ًُ ب ْغيَ

َ
 .1{أ

ؤْ } :كُٔل ثػ َل .   ٍُ ْ َٓ  انلٍِّبَّ إَِذا َر َءَك ال حَّ
َ
ِ َشايًْئ  يَ  أ ََ بِ َّللٍّ ن الٍّ يُّْشِْك

َ
ذ أ ََِم َ َ َِ ُت ُحَب يِْػ ٌِ

 ٍَّ ِٓ يْاِدي
َ
ُّ َبانْيَ أ َِا َْٓجا ٍن َحْفَْتِي تنَِي بُِب

ْ
ٍَّ َواَل يَاأ ُْ ْواَلَد

َ
ََ أ ََ َواَل يَْزجنَِي َواَل َحْلُجيْ  َواَل يَِْسِْر

 ُٓ ْػااُروٍف   َذَباا يِْػ ٌَ ََِم ِِف  ٍَّ َواَل َحْػِصااي ِٓاا رُْريِ
َ
َ َدُفاأٌر َوأ ۖ  إِنٍّ اَّللٍّ َ ٍَّ اَّللٍّ اا ُٓ َ ٍَّ َواْشااَجْؾفِْر ل

 ًٌ  .12{رٍِّشي

 القمم: موضع واحد, وىو: .ِّ

اا  } :كاأُل ثػاا َل .أ  ٍَ َ ًْ ل ااةِ   إِنٍّ ىَُساا ٌَ َِاا  بَ ىَِؾااٌة إََِلذ يَاأِْم اىْلَِي  اا ٌن َغيَيْ ٍَ ْح
َ
ًْ أ ْم ىَُساا

َ
أ

ٔنَ  ٍُ  .39{َُتُْه

 وىما: وقد جاءا في آية واحدة, المزمل: موضعان, .ِْ

ََ } :كُٔل ثػ َل .أ  ِا ٌّ ُّ َوَغ نَِفٌة  ُّ َوخُيَُد ٌَِ خُيََُثِ اليٍّيِْو َوُِْصَف ْدَنذ 
َ
ٍَُّم َتُلُٔم أ

َ
ًُ أ إِنٍّ َربٍَّم َحْػيَ

ا ٌَ ۖ  ـَ كَْرُءوا  ًْ ٔهُ َذَج َ  َغيَيُْس ن ىٍَّ ُُتُْص
َ
ًَ أ َٓ َر و َغيِ ُر اليٍّيَْو َوانلٍّ ُ ُحَلّدِ َػَم و َواَّللٍّ ٌَ  ََ ِي   اَّلٍّ
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رِْض 
َ
ارََْضذ   َوآَخاُروَن يَْْضِاُبَٔن ِِف اأْل ٌٍّ ٌِاُِسً  ن َشاَيُهُٔن 

َ
ًَ أ ََ اىُْلْرآِن و َغيِا ٌِ  َ ثَيَِسٍّ

ٔا ا ٍُ رِي
َ
ُّ و َوأ ٌِِْ  َ ٌَ  ثَيَِسٍّ ِۖ  ـَ كَْرُءوا  ِ   َوآَخُروَن ُحَل ثِئَُن ِِف َشبِيِو اَّللٍّ ٌَِ ـَْظِو اَّللٍّ  يَبَْجُؾَٔن 

ٔا الزٍّ  اَلةَ َوآثُ َْ َخَْيٍ ََتِاُدوهُ الصٍّ ِ ٌّ ُُفِصُسً 
َ
ٔا أِل ُم ٌَ  ُتَلّدِ ًِ  و َو َ كَرًْط  َشَص ٔا اَّللٍّ كْرُِط

َ
ََكةَ َوأ

 ًٌ َ َدُفٌٔر رٍِّشي ۖ  إِنٍّ اَّللٍّ َ ْرًرا و َواْشَجْؾفُِروا اَّللٍّ
َ
ًَ أ ْخَظ

َ
ا َوأ َٔ َخَْيً ُْ  ِ  .20{ِغَِد اَّللٍّ

 :وىي وقد جاءت في آية واحدة, المدثر: ثالثة مواضع, .ِٓ

ََ } :كُٔل ثػ َل .أ  ي ِ ًَِة ّىَِّلٍّ ًْ إاِلٍّ ـِجْ ُٓ َت َِ  ِغدٍّ ٌَ  َرَػيْ ْصَص َ  انلٍّ رِ إاِلٍّ َماَلنَِهًة   َو
َ
َِ  أ ٌَ  َرَػيْ َو

وثُ 
ُ
ََ أ ِي ٍَ ًُ    َواَل يَْرثَ َ  اَّلٍّ ٔا إِي ُِ ٌَ ََ آ ِي ٔا اىِْهَج َ  َوَيْزَداَد اَّلٍّ وثُ

ُ
ََ أ ِي ََ اَّلٍّ ٔا َزَفُروا ىِيَْصتَيْلِ

ُ بَِذذاَذا  َراَد اَّللٍّ
َ
ا َذا أ ٌَ اَرٌض َواىََْكـِاُروَن  ٌٍّ  ًِٓ ِ ََ ِِف كُئُب ِي

َُِٔن   َوَِلَُلَٔل اَّلٍّ ٌِ ْؤ ٍُ ْ اىِْهَج َ  َوال
ا   ٌَ َٔ و َو ا ُْ َُِٔد َرّبَِم إاِلٍّ  ًُ ُر ٌَ  َحْػيَ َ يََش ُء و َو ٌَ ِْٓدي  َ يََش ُء َوَي ٌَ  ُ َداًل و َنَذذلَِم يُِظوَّ اَّللٍّ ٌَ

 .31{ ذِْنَرىذ لِيْبََّشِ ِِهَ إاِلٍّ 

كبعد استقراء الم احؼ المختػارة، كجٍمػع ىػذه المكاضػع منيػا، قمػتي باسػتنباط العمػؿ الن حكيػة     
التي مف أجميا ميًنع الكقؼ عمل ىذه المكاضع  ي القر ف الكريـ، كسيأتي الحديث عنيا بالتف يؿ 

 .-إٍف شاء اهلل تعالل-
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 المبحث الثاني:

 دفعًا لمفصل بين التابع ومتبوعو الوقفامتناع 

 وفيو ثالثة مطالب:

ل: دفعًا لمفصل بين المعطوف والمعطوف عميو.   المطمب األوَّ

 المطمب الثاني: دفعًا لمفصل بين الصفة والموصوف.

 المطمب الثالث: دفعًا لمفصل بين البدل والمبدل منو.
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 توطئة:

ىػي الكممػات  ا ػطبلحان:التكابع . ك ُالتالي، كىك ما يتبع غيرهلغةن:  التكابع جمع تابع، كالتابع    
يتقيػػد  ػػي عبلمػػة إعرابػػو مػػع لفػػظو  ،  التػػابعِالتػػي ال يمس ػػيا اإلعػػراب إال  عمػػل سػػبيؿ الت بػػع لغيرىػػا

متقػػػدـو عميػػػو كييسػػػم ل المتبػػػكع، حيػػػث يتفػػػؽ التػػػابع كالمتبػػػكع بعبلمػػػة اإلعػػػراب،  ػػػإذا كػػػاف المتبػػػكع 
 . ّك من كبان، أك مجركران، أك مجزكمان، كجبى أٍف يككف التابع مثمو تمامان مر كعان، أ

 ، كالبػػدؿ، كالتككيػػدكىػػي: الن عػػت أم ال ػػفة غػػة خمسػػة عنػػد بعػػض الن حػػاة ػػي الم   كعػػدد التكابػػع    
ػػ كعطػػؼ البيػػاف سػػؽ كالبيػػػاف  كانػػت التكابػػػع ع بػػػيف عطػػؼ الن  كعطػػػؼ الن سػػؽ، كبعػػض الن حػػػاة جمى

كمػا  –كىي: الن عت كالبدؿ كالتككيد كالعطػؼ، كتتفػؽ التكابػع مػع المتبػكع بعبلمػة اإلعػراب  أربعة،
كتتفػػػؽ بالتػػػذكير كالتأنيػػػث، كبػػػالجمع كاإل ػػػراد كالتثنيػػػة، كمػػػا تتفػػػؽ مػػػع المتبػػػكع بػػػالتعريؼ  –سػػػبؽ

 .ْكالتنكير

عػػػةو كعشػػػريف كقػػػٍد امتنػػػع الكقػػػؼ  ػػػي القػػػر ف الكػػػريـ د عػػػان لمف ػػػؿ بػػػيف التػػػابع كمتبكعػػػو  ػػػي أرب    
م يا كانت بسبب عدـ الف ؿ بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميػو،  قػٍد امتنػع الكقػؼ د عػان  مكضعان، جي

ػا ال ػفة كالمك ػكؼ،  قػٍد امتنػع الكقػؼ  ػي القػر ف  ؿ بينيما  ػي كاحػدو كعشػريف مكضػعان.لمف  أم 
منػو  ػي مكضػع  الكريـ د عان لمف ؿ بينيما  ي مكضعيف اثنيف، كد عان لمف ؿ بػيف البػدؿ كالمبػدؿ

 .-إٍف شاء اهلل تعالل-كاحد  قط، كسيأتي الحديث عنيا بالتف يؿ 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ
 .2ٗ. المعجم الوسٌط, مجمع اللغة العربٌة: ص 
ٕ
 .2ٕٓ. شرح قطر الندى وبل الصدى, ابن هشام األنصاري: ص 
ٖ
 .ٓٗٔ/ٖل على ألفٌة ابن مالك: . شرح ابن عقٌ 
ٗ
النَّحو  ,77ٔ/ٖ, جامع الدروس العربٌة, مصطفى الغبلٌٌنً: 2ٕٓ. شرح قطر الندى وبل الصدى, ابن هشام األنصاري: ص 

 .ٕٕٙالتعلٌمً, محمود ٌاقوت: ص
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ل: دفعًا لمفصل بين المعطوف والمعطوف عميو.  المطمب األوَّ

، كعطػؼى إلػل جػاره: مػاؿ الميؿ، كعطؼى يعطؼ: مػاؿ، كعطػؼى الغٍ ػف: أمالػو :لغةن  العٍطؼ    
و   .ُإليو كتكج 

كحػػركؼ  .ِالعٍطػػؼ بينػػو كبػػيف متبكعػػو حػػرؼه مػػف حػػركؼ التػػابع المتكسػػطكا ػػطبلحان: ىػػك     
كبالتف ػيؿ  ػي ىػذه الحػركؼ يظيػر  ء، ثػـ، حتػل، أك، أـ، بػؿ، ال، لكػف.العطؼ ىي: الكاك، الفا

أف  ستة حركؼ منيا تعطؼ بيف التابع كمتبكعو  تساكييما  ي الحكـ ك ي عبلمة اإلعراب، كىذه 
ـ   ػػا الحػػركؼ المتبقيػػة،  يػػي تعطػػؼ بػػيف التػػابع الحػػركؼ ىػػي: الػػكاك، الفػػاء، ثػػ ، حتػػل، أك، أـ. أم 

 .ّكالمتبكع كال تساكييما  ي الحكـ، كىذه الحركؼ ىي: بؿ، لكف، ال

كقػػد امتنػػع الكقػػؼ  ػػي القػػر ف الكػػريـ لػػلبل  ييف ػػؿ بػػيف المعطػػكؼ كالمعطػػكؼ عميػػو  ػػي كاحػػدو     
د  ػػي مكاضػػع امتنػػاع الكقػػؼ  ػػي القػػر ف كعشػػريف مكضػػعان، كىػػذه العمػػة الن حكيػػة ليػػا ن ػػيب األسػػ

الكػػريـ،  قػػد قاربػػت عمػػل الثمػػث مػػف ىػػذه المكاضػػع، الػػذم بمػػغ عػػددىا تسػػعةن كسػػتيف مكضػػعان  ػػي 
 القر ف الكريـ كمِّو.

ل  : الموضع األوَّ

ًْ ۖ } :كُٔل ثػ َل ُٓ َ ِشوٍّ ل
ُ
ٌَ َذا أ لََُُٔم 

َ
ِشوٍّ  كُوْ  يَْصأ

ُ
ًُ  أ ّيَِب ُت  ىَُس ٌَ  ۙ  اىػٍّ ٍُْجً َو ََ  َغيٍّ ِا َٔارِحِ  ٌّ َكِّبِانيَ  اْْلَا ٌُ 

 ٍَّ ُٓ َٔج ٍُ ِ ٍٍّ  ُتَػّي ًُ  ِم ُس ٍَ ُ  َغيٍّ ٔا ۖۙ اَّللٍّ ٍٍّ  ـَُكُ ََ  ِم ْمَصْس
َ
ًْ  أ ًَ  َواذُْنُروا َغيَيُْس ِ  اْش َ و َواتٍّ  ۖۙ َغيَيِّْ  اَّللٍّ ٔا اَّللٍّ  إِنٍّ  ُلا

 َ  .4{اْْلَِص ِ   َُسِيعُ  اَّللٍّ

 -تعػالل–( ماذا أىحؿ  اهلل ليػـ أكمػو؟  ػأمر اهلل (( الر سكؿى  ي ىذه اآلية يسأؿ ال حابة )    
رسكلو الكريـ أٍف يقكؿ: أىحػؿ  اهلل لكػـ مػا طػاب مػف المآكػؿ، كأكػؿ مػا  ػادتو المػدربات مػف ذكات 
األنياب، كالكبلب كالفيكد، كذكات المخالب كال قكر، تعمِّمكنيا ال يد مم ا مىف  اهلل عميكـ بو مف 

ػا أمسػكتو مػف ال ػيد العمـ بآدابو، حتل  ارت إ ذا زيجرٍت ازدجرت،  كمػكا مم  ذا أيمرٍت التمرت، كا 
أمره، كالكؼِّ عف نكاىيو، إف  اهلل سريع د إرساليا، كاتقكا اهلل بامتثاؿ كلك قتمتو، كاذكركا اسـ اهلل عن

 .ٓالحساب لؤلعماؿ

     
                                                           

ٔ
 . 7ٙٔ/ٖ. القاموس المحٌط, الفٌروز آبادي:  
ٕ
 .٘ٙٔ/ٖ. شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك:  
ٖ
 .9ٗٔ/ٖ, جامع الدروس العربٌة, مصطفى الغبلٌٌنً: 9٘ٙ, النحو التعلٌمً, محمود ٌاقوت: ص٘ٙٔ/ٖالمصدر السابق: .  
ٗ
 .ٗ. المائدة:  
٘
 .7ٓٔ. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
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ػػا بالنسػػبة آلراء عممػػاء الكقػػؼ،  قػػٍد منػػع الس ػػجاكندم كاألشػػمكني     الكقػػؼ عمػػل ىػػذا المكضػػع  أم 
تـ مػػف الجػػكارح بحػػذؼ المضػػاؼ، أك ٍمػػ، قػػاؿ الس ػػجاكندم: "كالتقػػدير:  ػػيد مػػا عم  ُلعمػػة العطػػؼ
 . ِتـ"مٍ تعميـ ما عم  

ػػػا النيسػػػابك      ػػػا األنبػػػارم، كالن حػػػاس ّف  الػػػكاك لمعطػػػؼرم  قػػػٍد جػػػك ز الكقػػػؼ عميػػػو، كقػػػاؿ إأم  . أم 
كقفػػػان، إن مػػػا ذكػػػركا بػػػأف  الكقػػػؼ يكػػػكف عمػػػل قكلػػػو تعػػػالل:  كالػػػداني، كاألن ػػػارم،  مػػػـ يػػػذكركا ىنػػػا

، كعػدـ ذكػرىـ لمكقػؼ عمػل ىػذا المكضػع  يػو إشػارةه ْ)مكمِّبيف(، أك قكلو تعػالل: )مم ػا عممكػـ اهلل(
 إلل عدـ جكاز الكقؼ، كأن و ليس مف مكاضع الكقؼ الحسنة التي قٍد يقؼ عمييا القارئ.

كضع د عان لمف ؿ بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو؛ ألف  قكلو: كقد امتنع الكقؼ عمل ىذا الم    
ػػػًذؼى المضػػػاؼ، كالتقػػػدير: أيًحػػػؿ  لكػػػـ أكػػػؿ  )كمػػػا عممػػػتـ( معطػػػكؼه عمػػػل قكلػػػو: )الطيبػػػات(، كقػػػد حي

 الطيبات، كأكؿ ما  ادٍتو الجكارح المعمم ة.

حػػػػؿ  لممػػػػؤمنيف أى  -تعػػػػالل–كالكقػػػػؼ عمػػػػل )الطيبػػػػات( كاالبتػػػػداء بػػػػػ )مػػػػا عممػػػػتـ( يػػػػكىـ أف  اهلل     
الطيبات  قط، كأف  )ما عممتـ مػف الجػكارح( ليسػت معطك ػة عمػل الطيبػات،  ي ػبح المعنػل أن كػـ 
ػػػف  اهلل بػػػو عمػػػيكـ مػػػف العمػػػـ دكف إ ػػػادة جػػػكاز أكػػػؿ مػػػا  ػػػادتو الجػػػكارح النتفػػػاء  عممتمكىػػػا بمػػػا مى

 العطؼ،  بالكقؼ عمل )الطيبات( ت بح الكاك استلنا ية كليست عاطفة.

كف  المعنل ال حيح لآلية بأف  اهلل أىحؿ  لممؤمنيف ما  ادتو الجكارح، كال ييدرؾ الس امع ىذا كل    
المعنػػل إال  بالك ػػؿ، كعػػدـ الف ػػؿ بػػيف المعطػػكؼ كالمعطػػكؼ عميػػو، كبعػػد ذلػػؾ يػػأتي معنػػل أف  

لمكضػع تعميـ المؤمف لمجػكارح إن مػا ىػك مػف  ضػؿ اهلل عمػييـ كتعميمػو ليػـ،  ػبل يكقػؼ عمػل ىػذا ا
 حتل يتضح المعنل المراد كيت ؿ المعطكؼ بالمعطكؼ عميو.

 : الموضع الثاني

وَن } :كُٔل ثػ َل ََ َزَفُروا َحْفَْتُ ِي ٍَّ اَّلٍّ ٌَِ ََبََِيٍة َواَل َش نَِبٍة َواَل َوِصييٍَة َواَل َش ٍم   َوَلذِس  ُ ٌَ  َرَػَو اَّللٍّ

ًْ اَل  ُْ ْزََثُ
َ
ِ اىَْهِذَ ۖ  َوأ  .5{َحْػلِئُنَ َ َ اَّللٍّ

                                                           
ٔ
 .ٕٓٗ, منار الهدى, األشمونً: ص٘ٗٗ. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
ٕ
 .٘ٗٗ. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
ٖ
 .ٗٗ/ٔ. غرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  
ٗ
, المقصد, 72, المكتفى, الدانً: ص9ٙٔالقطع واالئتناف, النحاس: ص ,ٕٔٙ. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 

 .ٕٓٗاألنصاري: ص
٘
 .ٖٓٔ. المائدة:  
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ـٍ يحػػرِّـ مػف األنعػاـ مػا حر مػو المشػرككف عمػل أنفسػػيـ  -تعػالل–يبػيِّف اهلل        ػي ىػذه اآليػة أن ػو لػ
أل ناميـ مف البحيرة، كىي الناقة التي تيقطع أذنيا إذا أنجبت عددان معينان، كالسالبة، كىػي الناقػة 

لناقػػػة التػػػي ت ػػػؿ إنجػػػاب أنثػػػل بػػػأنثل إذا بمغػػػت سػػػنان معينػػػةن تتػػػرؾ أل ػػػناميـ، كالك ػػػيمة، كىػػػي ا
كالحامي، كىك  حؿ اإلبؿ إذا نتج عدد مػف اإلبػؿ مػف  ػمبو، لكػف  الكفػار زعمػكا كػذبان كبيتانػان أف  

 .ُاهلل حـر المذككرات، كأكثر الكا ريف ال يميِّزكف بيف الحؽِّ كالباطؿ، كالحبلؿ كالحراـ
ػػػا عػػػف  راء العممػػػاء  ػػػي الكقػػػؼ عمػػػل ىػػػذا المك      ضػػػع،  قػػػٍد منػػػع الس ػػػجاكندم، كالنيسػػػابكرم أم 

، قاؿ األشمكني: "ليس بكقؼ؛ ألف  ما بعده استدراؾ بعػد ِكاألشمكني الكقؼ عميو لعمة االستدراؾ
ٍعػؿ  نفي، كالمعنل: كلكف  الذيف كفركا يفتػركف عمػل اهلل الكػذب، يجعمػكف البحيػرة كمػا بعػدىا مػف جى

ٍعػػػؿ هلل  ػػػا الن حػػػاس  قػػػٍد ركل عػػػف نػػػا ع جػػػكاز ّا تػػػراءن عمػػػل اهلل" -تعػػػالل–اهلل، نسػػػبكا ذلػػػؾ الجى . أم 
 .ٓ. أم ا األنبارم، كالداني، كاألن ارم،  مـ يذكركا ىنا كقفان ْالكقؼ كقاؿ بأن و تاـ

كقػٍد امتنػع الكقػؼ عمػل ىػذا المكضػع حتػل ال ييف ػؿ بػيف المعطػكؼ كالمعطػكؼ عميػو،  عنػػد     
(، كاالبتػػػداء ب قكلػػػو: )كلكػػػف  الػػػذيف كفػػػركا(   ػػػؿ بػػػيف متعمقػػػات الجممػػػة الكقػػػؼ عمػػػل قكلػػػو: )حػػػاـو

الكاحدة،  إف  المعنل: لكف  ىؤالء الكفار يفتركف عمل اهلل الكذب  ي جعميـ البحيرة كما بعدىا مف 
( معطك ة عمل الجممة التػي قبميػا-عز  كجؿ  -تشريع اهلل  ،  عنػد االبتػداء بيػا يقػع ٔ،  جممة )كلكف 

،  كيؼ يككف االبتداء بو جالزان، بؿ إيياـ  ي المعنل؛ أل ف  االستدراؾ متعمؽ بما قبمو لفظان كمعنلن
(، بؿ ي ؿ بيف المعطكؼ عميػو كالمعطػكؼ، حتػل يكػكف  إف  ال كاب أال  يقؼ القارئ عمل )حاـو

 المعنل كامبلن، ال يكجد  يو لبس أك إيياـ، كال ييحتاج معو إلل تأكيؿ أك تفسير.

ب إليػػو الس ػػجاكندم كالنيسػػابكرم كاألشػػمكني مػػف مٍنػػع الكقػػؼ عمػػل ىػػذا  الباحػػث مػػع مػػا ذىػػ    
المكضػػع؛ ألف  االرتبػػاط المغػػكم كالمعنػػكم كاضػػحه بػػيف الجممتػػيف، كال يتضػػح المعنػػل إال  بالك ػػؿ 
،  بل كقؼى عمل ىذا المكضع؛ إذ كجو  ككيؼ ييحكـ عميو بالتماـ كىك متعمؽ بما قبمو لفظان كمعنلن

 .الن يي  يو كاضح
 

 

                                                           
ٔ
 .ٕٗٔ. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
ٕ
 .ٕ٘ٔمنار الهدى, األشمونً: ص ,7ٕ/ٖغرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,ٙٗٗص. علل الوقوف, السجاوندي:  
ٖ
 .ٕ٘ٔ. منار الهدى, األشمونً: ص 
ٗ
 .ٖٕٔ. القطع واالئتناف, النحاس: ص 
٘
 .ٕ٘ٔ, المقصد, األنصاري: ص2ٖالمكتفى, الدانً: ص ,ٕ٘ٙ. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 
ٙ
 .ٕٖ/ٌٖانه, محًٌ الدٌن دروٌش: . إعراب القرآن وب 
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 الموضع الثالث: 

َِا ِن َذَوا } :كُٔل ثػ َل ُْٔت ِشنَي الَِْٔصايٍّةِ اثْ ٍَ ْ ًُ ال َشَدُز
َ
ًْ إَِذا َشَْضَ أ َٓ َدةُ بَيُِِْس ٔا َش ُِ ٌَ ََ آ ِي َٓ  اَّلٍّ حَّ

َ
يَ  أ

َص َبجُْسً 
َ
رِْض ـَأ

َ
ًْ ِِف اأْل بُْج َ َُ  ًْ ُُج

َ
ًْ إِْن أ َْ َدَْيُِك ٌِ ْو آَخَراِن 

َ
ًْ أ ُِِس ٌّ ٍَ  َغْدٍل  ُٓ ِْٔت و َُتْبُِصَٔج ٍَ ْ ِصيَبُة ال ٌَّ

ْٔ ََكَن َذا كُْرَبذ   َواَل َُ  َ ًِ  َول ٍَ ًْ اَل نَْشَْتِي بِِّ َث ِ إِِن اْرثَبُْج ٍَ ِن بِ َّللٍّ اَلةِ َذُيْلِص ِ ٌَِ َبْػِد الصٍّ َٓ َدةَ اَّللٍّ ًُ َش ْسُج
ٍِنيَ  ِ ََ اآْلخ ٍِ ٍّ  .1{إٍُِّ  إًِذا ل

و اهلل      ه اآلية عباده المػؤمنيف أن ػو إذا اقتػرب مػكت أحػدكـ بظيػكر عبلمػة  ي ىذ -تعالل–يكجِّ
مػػػف عبلمػػػات المػػػكت،  مييشػػػيٍد عمػػػل ك ػػػيتو عػػػدليًف مػػػف المسػػػمميف، أك رجمػػػيًف مػػػف الكفػػػار عنػػػد 
ٍف حػػػػدث ارتيػػػػاب  ػػػػي  االحتيػػػػاج لفقػػػػد غيرىمػػػػا مػػػػف المسػػػػمميف، إٍف سػػػػا رتـ  نػػػػزؿ بكػػػػـ المػػػػكت، كا 

يحمفػػػاف بػػػاهلل: ال يبيعػػػاًف حظيمػػػا مػػػف اهلل بعػػػكض، كال شػػػيادتيما  قفكىمػػػا بعػػػد إحػػػدل ال ػػػمكات  
يحابياًف بو قريبان، كال يكتماًف شيادة اهلل عندىما، كأن يما إٍف  عبل ذلؾ كانا مف المػذنبيف العا ػيف 

 .ِ-عز  كجؿ  -هلل 

، قػاؿ ّكقٍد منع الس جاكندم، كالنيسابكرم، كاألشمكني الكقؼ عمل ىذا المكضػع لعمػة العطػؼ    
شمكني: "ليس بكقؼ لمعطؼ؛ ألف  قكلو: )كال نكتـ شيادة اهلل( عطػؼ عمػل قكلػو: )ال نشػترم( األ

ػػا األنبػػارم، كالػػداني،  مػػـ يػػذكرا ىنػػا ْ تكػػكف مػػف جممػػة المقسىػػـ عميػػو،  ػػبل ي ػػؿ بينيمػػا بكقػػؼ" . أم 
ػا الن حػاس كاألن ػػارم  مػـ يػٓكقفػان، إن مػا الكقػؼ عنػػدىما عمػل قكلػو: )م ػػيبة المػكت( ذكرا ىنػػا . أم 

كقفان، لكن يما ذكرا كقفان جالزان قبؿ ىذا المكضع كىك قكلو: )م يبة المكت(، ككقفان جالزان بعده كىك 
،  المتأمؿ يجد أف  الن حاس كاألن ارم ذكرا كقفػان قبمػو، ككقفػان بعػده ككبلىمػا ٔقكلو: )لمف اآلثميف(

كػاف جػالزان لػذكراه، السػي ما أن يمػا  كقؼ جالز، ك ي ىذا بياف كاضح لعدـ جكاز الكقػؼ ىنػا؛ إذ لػك
 بي نا الكقؼ قبمو كبعده.

كالباحث يرل امتناع الكقؼ عمل ىذا المكضع د عان لمف ػؿ بػيف المعطػكؼ كالمعطػكؼ عميػو     
ألن ػػو يقػػكـ مقػػاـ اليمػػيف، كجممػػة )ال نكػػتـ( معطك ػػة  ؛أيضػػان،  جممػػة )ال نشػػترم( جػػكاب )يقسػػماف(

)ال نكتـ( تكحي بأن يا كبلـ جديد ليس بمعطكؼ، كىػي  :كاالبتداء بقكلو. ٕعمل جممة )ال نشترم(

                                                           
ٔ
 .ٙٓٔ. المائدة:  
ٕ
 .ٕ٘ٔ. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
ٖ
 .ٕ٘ٔمنار الهدى, األشمونً: ص ,7ٕ/ٖغرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,7ٙٗ. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
ٗ
 .ٕ٘ٔ. منار الهدى, األشمونً: ص 
٘
 .2ٖالمكتفى, الدانً: ص ,ٕٙٙاألنباري: ص . إٌضاح الوقف واالبتداء, 
ٙ
 .ٕٙٔ, المقصد, األنصاري: صٕٗٔ. القطع واالئتناف, النحاس:ص 
7
 .ٖٙٔ. التبٌان فً إعراب القرآن, العكبري: ص 
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ليست كذلؾ، بؿ ىي جزء مف جممة جكاب القسـ، ألف  جكاب القسـ لػيس  قػط قكلػو: )ال نشػترم( 
بؿ قكلو أيضان )كال نكتـ(،  الكاك ىنا عاطفة، كجممة )ال نكتـ( عطؼ عمػل منػتظـ معػو  ػي حكػـ 

القسػػـ إال بعطػػؼ الجممػػة الثانيػػة )ال نكػػتـ( عمػػل األكلػػل )ال نشػػترم(؛  ،  ػػبل يكتمػػؿ جػػكابُالقسػػـ
ؿ  عنو كبلـ اهلل   .-تعالل–حتل ال يختؿ المعنل، كىك ما يجب أٍف ييجى

 : الموضع الرابع

ًْ } :كُٔل ثػ َل ٌِاُِس ْشاَفَو 
َ
ْنُب أ ىذ َوالرٍّ َٔ ً بِ ىُْػْدَوةِ اىُْلْص ُْ جَْي  َو ُُجً بِ ىُْػْدَوةِ اِلَّ

َ
ًْ  و إِذْ أ َٔاَغادتَّ ْٔ ثَ  َولَا

َِةٍ  ِ َم َغَ بَيّ
يَ َْ  َْ ٌَ ْٓيَِم  َ ْفُػٔاًل َّلِ ٌَ ْمًرا ََكَن 

َ
ُ أ َْلِِضَ اَّللٍّ ٍِيَػ دِ   َوَلذِسَ َّلِ ْ ًْ ِِف ال َْ ََحٍّ  اَلْخَجيَْفُج ٌَ َوَيْصَِيذ 

 ًٌ ٍِيٌع َغيِي َ لََص ٍَِة   ِإَونٍّ اَّللٍّ ِ   .2{َغَ بَّي

ػػا يمػػي المدينػػة      كالمعنػػل: كاذكػػركا أي يػػا المؤمنػػكف حيػػث كنػػتـ بالجانػػب األدنػػل مػػف الػػكادم مم 
ػػا يمػػي سػػاحؿ  ػػا يمػػي مكػػة، كالعيػػر  ػػي مكػػاف أسػػفؿ مػػنكـ مم  كالمشػػرككف بالجانػػب األق ػػل منػػو مم 

لكن و البحر األحمر، كلك تكاعدتـ أنتـ كالمشرككف عمل أٍف تمتقكا  ي بدر لخالؼ بعضكـ بعضان، ك 
ـ  اهلل أمػران كػاف مفعػكالن، كىػك ن ػر المػؤمنيف  -سبحانو– جمع بينكـ  ي بدر عمل غير تكاعد؛ ليػت

ة عميو بن ر  ذالؿ الشرؾ؛ ليمكت مف مات منيـ بعد قياـ الحج  عزاز دينو كا  كخذالف الكا ريف، كا 
ػة أظيرىػ ا اهلل لػو،  ػبل المؤمنيف عمييـ مع قمة عددىـ كعدتيـ، كيعػيش مػف عػاش عمػل بيِّنػة كحج 

ػػة يحػػتج  بيػػا، كاهلل سػػميعه ألقػػكاؿ الجميػػع، عمػػيـه بأ عػػاليـ، ال يخفػػل منيػػا  يبقػػل ألحػػد عمػػل اهلل حج 
 .ّشيء، كسيجازييـ عمييا

كقػػٍد منػػع الس ػػجاكندم كالنيسػػابكرم الكقػػؼ عمػػل ىػػذا المكضػػع؛ ألف  )لكػػف( معطك ػػة عمػػل مػػا     
ػح الكٍ ػؿ،  قػاؿ: "كٍ ػمو أحسػف لحػرؼ . أم ا األشمكني  قٍد جػك ز الك ػؿ ْقبميا كالكقػؼ لكن ػو رج 

ؿ أىٍكلل" . أم ا الن حاس  قٍد جك ز الكقػؼ كاعتبػره ٓاالستدراؾ، كقيؿ يجكز بتقدير: جمعكـ ىنا، كاألك 
ػا األنبػارم، كالػداني ٔكقفان كا يان عمل تقدير: كلكن و جمعكـ ىنالؾ ليقضػيى اهلل أمػران كػاف مفعػكالن  . أم 

 .ٕارم،  مـ يذكركا ىنا كقفان كاألن 

                                                           
ٔ
 .2ٖ/ٖ. إعراب القرآن وبٌانه, محًٌ الدٌن دروٌش:  
ٕ
 .ٕٗ. األنفال:  
ٖ
 .2ٕٔ. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
ٗ
 .ٔٓٗ/ٖغرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,7ٖ٘الوقوف, السجاوندي: ص . علل 
٘
 .ٙ٘ٔ. منار الهدى, األشمونً: ص 
ٙ
 .7ٕٙ. القطع واالئتناف, النحاس: ص 
7
 .9٘ٔالمقصد, األنصاري: ص ,ٗٓٔالمكتفى, الدانً: ص  ,2ٙٙ. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 
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أف  الك ػػؿ أىٍكلػػل مػػف الكقػػؼ، كأكضػػح لممعنػػل؛ ألف  الػػكاك ىنػػا عاطفػػة كلكػػٍف  الباحػػث يػػرلك     
كاالسػتدراؾ يكػكف  ، كحرؼ االستدراؾ معطػكؼ عمػل مػا قبمػو كمػرتبط بػو  ػي المعنػل،ُلبلستدراؾ

ىػػذا الكػػبلـ الغػػامض، كىػػذا تعقيبػان عمػػل كػػبلـ سػػابؽ قػػد يكػػكف غامضػػان،  يػأتي االسػػتدراؾ ليكضػػح 
ػػػا يعضػػػػد الكٍ ػػػػ كٍ ػػػػمو أحسػػػػف لحػػػػرؼ شػػػػار إليػػػو األشػػػػمكني عنػػػػدما قػػػػاؿ: "ؿ ىنػػػػا، كىػػػػذا مػػػػا أمم 

 كقػػؼ، كمجػػكِّز لػػو كلكػػٍف عمػػل تقػػديركالمتأمػػؿ  ػػي  راء العممػػاء يجػػدىـ بػػيف مػػانع لم .ِ"االسػػتدراؾ
 الكٍ ػػؿ أكلػػل كأحسػػف مػػف الكقػػؼ  ػػي ىػػذا المكضػػع؛ ألن ػػو ال يحتػػاج إلػػل تقػػديرو كػػالكقؼ، كألن ػػو 

 يربط بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو.

 الموضع الخامس: 

ُ بِاُذُُ } :كُٔل ثػ َل ًُ اَّللٍّ ُْ َخاَذ
َ
ِ ـَأ ًْ و َزَفُروا بِآيَ ِت اَّللٍّ ِٓ ِ ٌَِ َربْي  ََ ِي

َْٔن   َواَّلٍّ ِ  آِل ـِرَْغ
ْ
ًْ   إِنٍّ َنَدأ ِٓ ِ ٔب

َ كَِٔيٌّ َشِديُد اىْػَِل ِ    .3{اَّللٍّ

 ي ىذه اآلية أف  العذاب الن ازؿ بيؤالء الكػا ريف لػيسى خا ػان بيػـ، بػؿ ىػك  -تعالل–يبيِّف اهلل     
سػػن ة اهلل التػػي أمضػػاىا عمػػل الكػػا ريف  ػػي كػػؿِّ زمػػافو كمكػػاف،  قػػٍد أ ػػاب  ؿ  رعػػكف كاألمػػـ مػػف 

،  أخػػذىـ بسػػػبب ذنػػكبيـ أخػػذ عزيػػزو مقتػػدر،  ػػأنزؿ بيػػػـ -سػػبحانو–قػػبميـ حػػيف كفػػركا بآيػػات اهلل 
 .ْف  اهلل قكم ال ييقير كال ييغمب، شديد العقاب لمف ع اهعقابو، إ

ػا الن حػاس  قػٍد ذكػر ٓكقٍد منػع الس ػجاكندم كالنيسػابكرم الكقػؼ عمػل ىػذا المكضػع لمعطػؼ     . أم 
، كلػـ يتعػرض لمكقػؼ الػذم ٔأف  الكقؼ عمل قكلو تعػالل: )كالػذيف مػف قػبميـ( كقػاؿ بأن ػو كقػؼ تػاـ

ػػا األنبػػػارم قبمػػو، ك ػػي ىػػػذا إشػػارةه إ لػػػل عػػدـ جػػػكاز الكقػػؼ عميػػو، الس ػػػيما أن ػػو  ػػػي بدايػػة اآليػػػة. أم 
 .ٕكالداني، كاألن ارم، كاألشمكني،  مـ يذكركا ىنا كقفان 

كيذىب الباحث مع ما ذىب إليو الس جاكندم كالنيسابكرم مف مٍنًع الكقػؼ عمػل ىػذا المكضػع     
،  بل يف ؿ بينيما بحاؿ مف األحػكاؿ ٖ ؿ(لعمة العطؼ،  قكلو: )كالذيف مف قبميـ( عطؼ عمل )

حتػػػل ال يختػػػؿ  المعنػػػل، ألف  االبتػػػداء بقكلػػػو: )كالػػػذيف مػػػف قػػػبميـ( يػػػكىـ أف  قكلػػػو: )كفػػػركا بآيػػػات 

                                                           
ٔ
 .ٖٕٕ/ٓٔآن الكرٌم, محمود صافً: . الجدول فً إعراب القر 
ٕ
 .ٙ٘ٔ. منار الهدى, األشمونً: ص 
ٖ
 .ٕ٘. األنفال:  
ٗ
 .2ٖٔ. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
٘
 .9ٓٗ/ٖغرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,ٓٗ٘. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
ٙ
 .72ٕ. القطع واالئتناف, النحاس: ص 
7
منار الهدى, األشمونً:  ,ٓٙٔالمقصد, األنصاري: ص ,٘ٓٔالمكتفى, الدانً: ص ,27ٙالبتداء, األنباري: ص. إٌضاح الوقف وا 

 .ٓٙٔص
2
 .ٕٗٗ/ٓٔ. الجدول فً إعراب القرآن الكرٌم, محمود صافً:  
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 قػػعه مػػف  ؿ  رعػػكف كالػػذيف مػػف قػػبميـيػػـ(، من ػػرؼه إلػػييـ  قػػط، كىػػك لػػيس كػػذلؾ،  ػػإف  الكفػػر كاربِّ 
 ػػاألىٍكلل أٍف ي ػػؿ القػػارئ أينمػػا كجػػد حػػرؼ عطػػؼ، حتػػل ال ييف ػػؿ بػػيف المعطػػكؼ كالمعطػػكؼ 
عميو؛ ألن يما كالشيء الكاحد، كعدـ ذكر العمماء ىنا لمكقؼ،  يو إشارةه إلل عدـ جكازه، أك أن و ال 

 يت كر مف القارئ أٍف يقؼ عمل ىذا المكضع، لبلرتباط المعنكم كالمفظي بيف الجممتيف.
 :  الموضوع السادس

 } :كُٔل ثػ َل
َ
ًْ   َوأ ِٓ ُُفِصا

َ
ا  بِأ ٌَ وا  ُ ذ ُحَؾاَّيِ ٍْٔم َشَّتٍّ ذ كَ

َ َ  َٓ ٍَ جَْػ
َ
ًة أ ٍَ ا ّجِْػ ً َؾَّيِ ٌُ ًْ يَُم 

َ َ ل نٍّ اَّللٍّ
َ
ذلَِم بِأ َ َذ نٍّ اَّللٍّ

 ًٌ ٍِيٌع َغيِي  .1{َش

أنعػػـ عمػػل قػػـك نعمػػة مػػف أف  عقابػػو الشػػديد بسػػبب أن ػػو إذا  -تعػػالل– ػػي ىػػذه اآليػػة يبػػيف اهلل     
عنػػده، لػػـ ينزعيػػا مػػنيـ، حتػػل يغيػػركا أنفسػػيـ مػػف حاليػػا الطيػػب مػػف اإليمػػاف كاالسػػتقامة كشػػكر 
النِّعـ، إلل حاؿ سيلة مف الكفر باهلل كمع يتو ككفػراف نعمػو، كأف  اهلل سػميعه ألقػكاؿ عبػاده، عمػيـه 

 .ِبأ عاليـ، ال يخفل عميو منيا شيء
، قػػاؿ الس ػػجاكندم: "ال كقػػؼ لعطػػؼ ّكالنيسػػابكرم الكقػػؼ عميػػو لمعطػػؼ كقػػٍد منػػع الس ػػجاكندم    

") ( عمل )بأف   . أم ا األنبارم، كالن حاسٓ. كقٍد جك ز الداني الكقؼ عميو، كقاؿ بأن و كقؼ كاؼو ْ)أف 
 .ٔكاألن ارم، كاألشمكني،  مـ يذكركا ىنا كقفان 

يف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو أيضان،  ػإف  كقد امتنع الكقؼ عمل ىذا المكضع د عان لمف ؿ ب    
جممػػة )كأن ػػو سػػميعه عمػػيـ( معطك ػػة عمػػل مػػا قبميػػا، كىػػك قكلػػو: )ذلػػؾ بػػأف  اهلل لػػـ يػػؾ مغيػػران نعمػػة 
أنعميػػػا عمػػػل قػػػكـ(، كالمعنػػػل: أف  اهلل أخػػػذىـ بسػػػبب أعمػػػاليـ التػػػي تسػػػببكا بيػػػا  ػػػي زكاؿ نعمػػػتيـ 

اس كيعممكنو، كيعمـ ما ينطقكف بو،  يك يعػامميـ بمػا يعمـ ما يضمره الن   -تعالل–كبسبب أف  اهلل 
، أم: ٕيعمػػـ مػػنيـ ،  جممػػة )كأف  اهلل سػػميعه عمػػيـ( عطػػؼ عمػػل مػػا سػػبقو، كلػػذلؾ  يتحػػٍت ىمػػزة أف 

 .ٖكبسبب أف  اهلل سميع عميـ

                                                           
ٔ
 .ٖ٘. األنفال:  
ٕ
 .2ٗٔ. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
ٖ
 .9ٓٗ/ٖالقرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري: غرائب  ,ٓٗ٘. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
ٗ
 .ٓٗ٘. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
٘
 . ٘ٓٔ. المكتفى, الدانً: ص 
ٙ
, منار الهدى, ٓٙٔالمقصد, األنصاري: ص ,72ٕالقطع واالئتناف, النحاس: ص ,27ٙإٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص . 

 .ٓٙٔاألشمونً: ص
7
 .ٙٗ/ٓٔعاشور: . التحرٌر والتنوٌر, ابن  
2
 .ٕٔ/ٗ. إعراب القرآن وبٌانه, محًٌ الدٌن دروٌش:  
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كلػذلؾ يػرل الباحػػث عػدـ جػػكاز الكقػؼ؛ ألف  جممػػة )كأف  اهلل سػميعه عمػػيـ( داخمػة مػػع مػا قبميػػا     
ف  اهلل سػميعه عمػػيـ( بكٍسػًر اليمػزة،  الجممػػة حينلػذو اسػتلناؼه مقػػرره ُي ىػذا التعميػؿ ػ . كقػػٍد قػرئ: )كا 

. كعمل ىذه القراءة يككف الكقؼ عمل ىػذا المكضػع جػالزان؛ ألف  الػكاك أ ػبحت ِلمضمكف ما قبمو
ميا، كليسٍت استلنا ية كليس لمعطؼ، كأ بحت جممة )كأف  اهلل سميع عميـ( مقررة لمضمكف ما قب

 معطك ة.

 : الموضع السابع

ْؽَررْ } :كُٔل ثػ َل
َ
ًْ َوأ ِٓ ِ ً بُِذُُٔب ُْ  َِ ْه

ْْيَ
َ
ًْ ـَأ ِٓ ِ ٔا بِآيَ ِت َرّب بُ

ًْ و َنذٍّ ِٓ ِ ٌَِ َربْي  ََ ِي
َْٔن   َواَّلٍّ ِ  آِل ـِرَْغ

ْ
َِ  َنَدأ

ٍِنيَ  ِ ٔا َظ ل َْٔن و َوُُكٌّ ََكُُ   .3{آَل ـِرَْغ

ٌِاَ } :، كىك قكلو تعاللْالمكضع تمامان ـ شرح مثؿ ىذا كقٍد تقد        ََ ِيا َْٔن   َواَّلٍّ ِ  آِل ـِرَْغا
ْ
َناَدأ

َ كَِٔيٌّ َشِديُد اىْػَِل ِ   ًْ   إِنٍّ اَّللٍّ ِٓ ِ ُ بُِذُُٔب ًُ اَّللٍّ ُْ َخَذ
َ
ِ ـَأ ًْ و َزَفُروا بِآيَ ِت اَّللٍّ ِٓ ِ  .5{َربْي

 : الموضع الثامن

رِْض } :كُٔل ثػ َل
َ
ٔا ِِف اأْل َ َُمْازِيـَِصيُص نٍّ اَّللٍّ

َ
ِ   َوأ ْػِزازِي اَّللٍّ ٌُ ًْ َداَْيُ  ٍُُّسا

َ
ٔا أ ٍُ ٍر َواْغيَ ُٓ ْش

َ
ْرَبَػَة أ

َ
 أ

 ََ 6{اىََْكـِرِي
. 

 ي ىذه اآلية خطابه لممشركيف بأٍف سيركا أي يا المشرككف  ي األرض مدة أربعػة أشػير  منػيف     
عػػذاب اهلل كعقابػػو، إًف اسػػتمررتـ عمػػل كال عيػػد لكػػـ بعػػدىا كال أمػػاف، كأيقنػػكا أن كػػـ لػػف تفمتػػكا مػػف 

 .ٕكفركـ بو، كأيقنكا أف  اهلل مذؿ  الكا ريف بالقتؿ كاألسر  ي الد نيا، كبدخكؿ الن ار يكـ القيامة
كقٍد منع الس جاكندم، كالنيسػابكرم، كاألشػمكني الكقػؼ عمػل ىػذا المكضػع؛ لعطػؼ )كأف  اهلل(     

، كقاؿ الداني بأف  الكقؼ عمػل ٗارم  قٍد عد اهي مف الكقؼ الكا ي. أم ا الداني كاألن ٖعمل ما قبمو

                                                           
ٔ
 .ٕٙٔ/٘. روح المعانً, األلوسً:  
ٕ
 .ٕٙٔ/٘. المصدر السابق:  
ٖ
 .ٗ٘. األنفال:  
ٗ
 .7ٖ. ٌنظر: الدراسة: ص 
٘
 .ٕ٘. األنفال:  
ٙ
 .ٕ. التوبة:  
7
 .27ٔ. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
2
 .ٕٙٔ, منار الهدى, األشمونً:  ص7ٕٖ/ٖغرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,ٗٗ٘السجاوندي: ص. علل الوقوف,  
9
 .ٕٙٔالمقصد, األنصاري: ص ,ٙٓٔ. المكتفى, الدانً: ص 
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ػػا األنبػػارم، كالن حػػاس،  مػػـ يػػذكرا ىنػػا كقفػػان، كقػػاال ُ)كأف  اهلل مخػػزم الكػػا ريف( أكفػػل منػػو :قكلػػو . أم 
 .ِبأف  الكقؼ عمل رأس اآلية حسف

م الكػػػا ريف( عمػػػل قكلػػػو: كقػػٍد امتنػػػع الكقػػػؼ عمػػػل ىػػذا المكضػػػع لعٍطػػػؼ قكلػػػو: )كأف  اهلل مخػػز     
،  بل ييف ؿ بيف ّ)غير معجزم اهلل(،  يك داخؿه  ي عمؿ )كاعممكا(  مق كد منو كعيو كالعمـ بو

 المعطكؼ كالمعطكؼ عميو. 

كيرل الباحث بأف  عدـ ذكر األنبارم كالن حاس كقفان ىنا، كذٍكػًرىـ أف  الكقػؼ بعػده عمػل قكلػو:     
قؼ حسف،  يو دليؿه عمل عدـ استحساف الكقػؼ عمػل المكضػع الػذم )كأف  اهلل مخزم الكا ريف( ك 

قبمو، ألن يما جعبل الكقؼ عند انتيػاء اآليػة، كعٍطػؼ المعطػكؼ عمػل المعطػكؼ عميػو كقفػان حسػنان 
 مـ يكف الكقؼ عندىما تامػان أك كا يػان،  كيػؼ بػالكقؼ عمػل المكضػع الػذم قبمػو،  ػاألىٍكلل الك ػؿ 

 كالقكؿ بامتناع الكقؼ.

 : وضع التاسعالم

ّْشِاكنَِي   } :كُٔل ثػ َل  ٍُ ْ ََ ال ِا ٌّ َ بَارِيٌء  نٍّ اَّللٍّ
َ
ْزاَرِ أ

َ
ِ َورَُشُِٔلِ إََِل انلٍّ ِس ئََْم اْْلَّذِ اأْل ََ اَّللٍّ ِ ٌّ َذاٌن 

َ
َوأ

ًْ َداَْيُ  ٍُُّسا
َ
ٔا أ ٍُ ًْ ـَا ْغيَ ُْج َلٍّ َٔ ۖ  ِإَون ثَ ًْ َٔ َخَْيٌ ىٍُّس ُٓ ًْ َذ ََ َورَُشُُٔلُ و ـَإِن ثُبُْج ِيا ِا اَّلٍّ ِ   َوبَّّشِ ْػِزازِي اَّللٍّ ٌُ

 ٍۙ َِل
َ
4{َزَفُروا بَِػَذاٍ  أ

. 

عػبلـه مػف رسػكلو )-تعػالل– ي ىذه اآلية إعػبلـه مػف اهلل      ( إلػل جميػع الن ػاس يػكـ النحػر ، كا 
أي يػػا -بػػرمءه مػػف المشػػركيف، كأف  رسػػكلو بػػرمءه كػػذلؾ مػػنيـ،  ػػإٍف تبػػتـ  -سػػبحانو كتعػػالل-أف  اهلل 

ٍف أعرضػػتـ عػػف التكبػػة  ػػأيقنكا أن كػػـ لػػف تفكتػػكا اهلل  –المشػػرككف مػػف شػػرككـ،  تػػكبتكـ خيػػره لكػػـ، كا 
الػذيف كفػركا بػاهلل بمػا يسػكؤىـ، كىػك عػذاب مكجػع  –أي يا الرسكؿ  –كلف تفمتكا مف عقابو، كأخبٍر 

 .ٓينتظرىـ

ػػػػا عػػػػف  راء العممػػػػاء،  قػػػػٍد منػػػػع الس ػػػػجاكندم كالنيسػػػػابكرم الكقػػػػؼ      ة عمػػػػل ىػػػػذا المكضػػػػع لعم ػػػػأم 
ػػػٔالعطػػػؼ ػػػؿ  ػػػي الكقػػػؼ عمػػػل ىػػػذا المكضػػػع،  قػػػاؿ: " مى ػػػا األنبػػػارم  قػػػٍد     ر عػػػو كػػػاف لػػػو  فٍ . أم 

مذىباف: أحدىما أٍف يقكؿ نسقتو عمل ما  ي برمء مف ذكر اهلل، ك ي ىذا المذىب يحسيف الكقؼ 
و عمػػػل االسػػػػتلناؼ و اآلخػػػر أٍف تقػػػػكؿ ر عتيػػػعمػػػل )رسػػػكلو( كال يحسيػػػف عمػػػػل )المشػػػركيف(، كالكٍجػػػ

                                                           
ٔ
 .ٙٓٔ. المكتفى, الدانً: ص 
ٕ
 .2ٕٕالقطع واالئتناف, النحاس: ص ,29ٙ. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 
ٖ
 .7ٓٔ/ٓٔر والتنوٌر, ابن عاشور: . التحرٌ 
ٗ
 .ٖ. التوبة:  
٘
 .27ٔ. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
ٙ
 .7ٕٗ/ٖغرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,ٗٗ٘. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
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: أف  اهلل بػػػرمء مػػػف المشػػػركيف، كرسػػػكلو بػػػرمء مػػػنيـ" . كالن حػػػاس قػػػٍد ُكأضػػػمرتي را عػػػان كػػػأنِّي قمػػػتي
ػمح الكقػؼ عمػل مػا قبمػو  ذا ك ػمتى )رسػكلو( مر كعػان باالبتػداء  ي    ؿ  ي الكقؼ أيضان، قاؿ: "كا 

ٍف جعمتىػػو معطك ػػان عمػػل المكضػػع لػػـ تقػػؼ عمػػل مػػا قبمػػو"  قػػٍد قػػاؿ كبلمػػان  ،شػػمكني، ككػػذلؾ األِكا 
ػػا قػػاؿ الن حػػاس ػػا الػػداني  مػػـ يػػذكٍر ىنػػا كقفػػان، كقػػاؿ بػػأف  الكقػػؼ عمػػل قكلػػو: )كرسػػكلو( ّقريبػان مم  . أم 

 .ْكاؼو 

كحا ػػػؿ كػػػبلـ العممػػػاء أن ػػػو إذا عطفػػػتى عمػػػل الضػػػمير  ػػػي )بػػػرمء(، أم: بػػػرمءه ىػػػك كرسػػػكليو     
فٍ  ر عػػػتى )رسػػػكلو( عمػػػل االبتػػػداء كأضػػػمرتى   ػػػالكقؼ عمػػػل )رسػػػكلو( كلػػػيسى عمػػػل )المشػػػركيف(، كا 

الخبػػر، أم: كرسػػكليو بػػرمءه مػػنيـ، جػػاز الكقػػؼ عمػػل )المشػػركيف(، كجػػاز عمػػل )رسػػكلو(، كجػػكازه 
 عمل المشركيف؛ ألف  قكلو )كرسكلو( أ بح جممة أخرل مككنةن مف مبتدأ كخبر.

الباحػث الكٍ ػػؿ   ػامتنع الكقػؼ ىنػػا د عػان لمف ػػؿ بػيف المعطػكؼ كالمعطػػكؼ عميػو، كيستحسػػف    
ٍف كػػاف الكقػػؼ عمػػل )المشػػركيف( جػػالزان كمػػا  عمػػل ىػػذا المكضػػع، إلن ػػو مػػف بػػاب عٍطػػؼ الجمػػؿ، كا 
قػػاؿ األنبػػارم كالن حػػاس كاألشػػمكني، إٍف جعمػػتى )كرسػػكلو( جممػػة ثانيػػة، كقػػدرتى ليػػا خبػػران )كرسػػكلو 

ح المعنل كيبرزه.  برمء منيـ(،  إف  الكٍ ؿ يكضِّ

حػث أٍف الكقػؼ ىنػا ممتنػع، بػػؿ يػرل جػكاز الكقػؼ مػع أ ضػمية الكٍ ػػؿ؛ ألف  كلكػٍف ال يػرل البا    
مف كقؼ عمل )المشركيف( ثـ ابتدأ )كرسكلو( اعتبر أف  الكاك استلنا ية، كأف  جممػة )كرسػكلو( مػع 
تقدير خبر ليا، جممة جديدة مككنػة مػف مبتػدأ كخبػر، كىػك رأمه لػو كجاىػةه عنػد كثيػر مػف العممػاء 

ير، قاؿ ابف عاشكر: " في ىذا الر ع معنلن بميغ مف اإليضاح لممعنػل مػع اإليجػاز عمل ىذا التقد
 .ٓلمفظ"

، ال ي ػػؿ لدرجػػة الكقػػؼ  -كاهلل أعمػػـ –الػػذم يظيػػر لػػي ك      أف  الكقػػؼ عمػػل )المشػػركيف( جػػالزه
الممنػكع؛ ألف  الكقػؼ عميػو كاالبتػداء بمػا بعػده، ال يفسػػد المعنػل كمػا ىػك الكقػؼ الممنػكع، بػؿ ىػػك 

ـ  لممعنػل قؼ كاؼو عند كثير مف العمماء، لكف  ك ؿ القراءة، كالكقػؼك   عمػل )رسػكلو( أ ضػؿ كأتػ
ػػا يؤيػػد أف  الكٍ ػػؿ أىٍكلػػل مػػف الكقػػؼ أف  قكلػػو: )كرسػػكلو( قػػٍد قيػػًرئ خركجػػان مػػف ىػػذا الخػػبلؼ . كمم 

)  إسػػػحاؽ، : "قػػػرأ ابػػػف أبػػػي، قػػػاؿ أبػػػك حيػػػافبالن ٍ ػػػب عٍطفػػػان عمػػػل لفػػػظ الجبللػػػة المن ػػػكب بػػػػ )أف 
. كعمػػل ىػػذه ٔ"ـ أف  ظ اٍسػػعمػػل لٍفػػ فػػان ب، عطٍ ٍ ػػو( بالن  كعيسػػل بػػف عمػػر، كزيػػد بػػف عمػػي: )كرسػػكلى 

                                                           
ٔ
 .9ٓٙ. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 
ٕ
 .2ٕٕ. القطع واالئتناف, النحاس: ص 
ٖ
 .ٕٙٔالهدى, األشمونً: ص. منار  
ٗ
 .ٙٓٔالمكتفى, الدانً: ص . 
٘
 .7ٓٔ/ٓٔ. التحرٌر والتنوٌر, ابن عاشور:  
ٙ
 .7ٖٙ/٘. البحر المحٌط, أبوحٌان:  
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،  ػػبل كٍجػػو لبلٍسػػتلناؼ  ػػي ىػػذه فػػةاطعال تكػػكف إال   الػػكاك حينلػػذو  ف  ؿ أل الكٍ ػػال  القػػراءة ال يجػػكز إ
 القراءة.

 : الموضع العاشر

ًْ } :كُٔل ثػ َل ُْ ْوَزاَر
َ
ٔا أ ٍِيُ ا  َِلَْص ٌَ اَل َش َء 

َ
ٍۙ  أ ً بَِؾَْيِ ِغيْ ُٓ َٔج

ََ يُِظيَّ ِي ْوَزارِ اَّلٍّ
َ
َْ أ ٌِ ةِ   َو ٌَ ََكِميًَة ئََْم اىْلَِي 

 .1{يَزُِرونَ 

، كيحممػػػكا مػػػف  ثػػػاـ الػػػذيف      كالمعنػػػل أم: ليكػػػكف مػػػآؿ الكػػػا ريف أٍف يحممػػػكا  ثػػػاميـ دكف نقػػػصو
 .ِممكنو مف  ثاميـ ك ثاـ أتباعيـيضمكنيـ عف اإلسبلـ جيبلن كتقميدان،  ما أشد قبح ما يح

، كقػػػاؿ الس ػػػجاكندم: ّكقػػػٍد منػػػع الس ػػػجاكندم كالنيسػػػابكرم الكقػػػؼ عمػػػل ىػػػذا المكضػػػع لمعطػػػؼ    
ػػا األشػػمكني  قػػد قػػاؿ بجػػكاز ْ"قكلػػو: )كمػػف أكزار الػػذيف يضػػمكنيـ( مفعػػكؿ )كليحممػػكا( أيضػػان" . أم 

ػػػا األنبػػػارم، كالن حػػػاس، كالػػػداني  .ٓالكقػػػؼ عميػػػو بتقػػػدير: )يحممػػػكف مػػػف أكزار الػػػذيف يضػػػمكنيـ( أم 
. كقػػد اختمػػؼ أىػػؿ التفسػػير  ػػي نػػكع )ًمػػٍف(  طالفػػة مػػنيـ قالػػٍت ٔكاألن ػػارم،  مػػـ يػػذكركا ىنػػا كقفػػان 

ػػػػٍف أيضػػػػؿ  بضػػػػبلليـ، كذىبػػػػٍت طالفػػػػة أخػػػػرل أن يػػػػا ليسػػػػٍت  بأن يػػػػا لمتبعػػػػيض، أم: كبعػػػػض أكزار مى
بعػض األكزار، كذلػػؾ غيػر جػػالز؛ لقكلػػو  لمتبعػيض؛ ألن يػػا لػك كانػػت لمتبعػيض لػػنقص عػف األتبػػاع

)ال يػػنقص مػػف  ثػػاميـ شػػيلان( كلكن يػػا لمجػػنس، أم: ليحممػػكا مػػف جػػنس  -ال ػػبلة كالسػػبلـ-عميػػو 
 .ٖ، كقاؿ األخفش بأن يا زالدة، أم: كأكزارى الذيف يضمكنيـٕأكزار الكفار

ذا اعتبرنػػا أف  الػػكاك عاطفػػة  ػػإف  الكقػػؼ يمتنػػع ىنػػا د عػػان لمف ػػؿ      بػػيف المعطػػكؼ كالمعطػػكؼ كا 
عميو، أم ا إذا اعتبرناىا استلنا ية بتقدير  عؿ كما قاؿ األشمكني، أم: )كيحممكف مف أكزار الذيف 

 يضمكنيـ( جاز الكقؼ.

كيػرل الباحػػث امتنػػاع الكقػػؼ ىنػػا عمػػل أف  الػػكاك عاطفػػة؛ ألن ػػو عنػػد العطػػؼ ال نحتػػاج لتقػػدير     
ف سياؽ اآلية أف  الكاك لمعطؼ،  المعنل: ليحممكا أكزارىػـ  عؿ كما لك كانت استلنا ية، كيتضح م

                                                           
ٔ
 .ٕ٘. النحل:  
ٕ
 .9ٕٙ. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
ٖ
 .ٕٙ٘/ٗغرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,7ٖٙ. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
ٗ
 .7ٖٙ. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
٘
 .ٕٗٔمنار الهدى, األشمونً: ص . 
ٙ
المقصد,  ,ٖٗٔالمكتفى, الدانً: ص ,ٖٖٙالقطع واالئتناف, النحاس: ص ,7ٗ2. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 

 ٕٗٔاألنصاري: ص
7
 .22ٕ/٘إعراب القرآن وبٌانه, محًٌ الدٌن دروٌش:  . 
2
 .ٕٓ٘/ٌٙط, أبو حٌان: . البحر المح 
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كاممػػة يػػكـ القيامػػة كمثػػؿ أكزار الػػذيف يضػػمكنيـ، أك بعػػض أكزار الػػذيف يضػػمكنيـ، أك أكزاران، عمػػل 
 األقكاؿ  ي )ًمٍف( بأن يا لمتبعيض، أك لمجنس، أك زالدة.

( مفعػػكؿ )ليحممػػكا( أيضػػان، كق ػػدا كيػػدعـ ىػػذا قػػكؿ الس ػػجاكندم كالنيسػػابكرم بػػأف  )مػػف أكزار    
بػػذلؾ عٍطػػؼ )مػػف أكزار( عمػػل قكلػػو: )أكزارىػػـ( التػػي ىػػي مفعػػكؿ بػػو لمفعػػؿ )ليحممػػكا(. ككػػذلؾ لػػـ 
يػػذكر األنبػػارم كالن حػػاس كالػػداني كاألن ػػارم عمػػل المكضػػع كقفػػان، إن مػػا ذكػػركا الكقػػؼ عمػػل نيايػػة 

 عاطفة لجاز الكقؼ عندىـ. اآلية، داللة عمل مٍنع الكقؼ عميو، كلك كانت الكاك غير
 : الموضع الحادي عشر

ٔنَ } :كُٔل ثػ َل ُٓ ٌٍّ  يَْشَج  ً ُٓ َ ُّ   َول َِ ِت ُشبَْص َُ ِ اْْلَ  .1{َوَيْزَػئَُن َّلِلٍّ

البنػات  -سػبحانو– ػي ىػذه اآليػة أف  المشػركيف ينسػبكف إلػل اهلل  -تبػارؾ كتعػالل -يقػكؿ اهلل     
ػػػا  -سػػػبحانو –كيعتقػػػدكف أن يػػػا المبللكػػػة، كيختػػػاركف لػػػو مػػػا ال يحب ػػػكف ألنفسػػػيـ، تنػػػز ه  كتقػػػد س عم 

يجعمػػكف لػػو منيػػا، كيجعمػػكف ليػػـ مػػا تميػػؿ إليػػو أنفسػػيـ مػػف األكالد الػػذككر،  ػػأم  جػػرـو أعظػػـ مػػف 
 .ِىذا؟

كقػػٍد منػػع الس ػػجاكندم كالنيسػػابكرم الكقػػؼ عمػػل ىػػذا المكضػػع؛ ألف  قكلػػو: )كليػػـ مػػا يشػػتيكف(     
، ككذلؾ األشمكني منػع الكقػؼ عميػو  قػاؿ: ّمفعكؿ )كيجعمكف( كقكلو: )سبحانو( معترض لمتنزيو

 "ليس بكقؼ إٍف عيًطؼى ما بعده عمػل )هلل البنػات( أم: كيجعمػكف ليػـ مػا يشػتيكف، كي ػير )كليػـ
ػػا الن حػػاس كالػػداني  قػػد اعتبػػراه كقفػػان تامػػان ْمػػا يشػػتيكف( مفعػػكؿ )كيجعمػػكف(" ، كاألن ػػارم قػػاؿ ٓ. أم 

 .ٕ. أم ا األنبارم  مـ يذكٍر ىنا كقفان ٔبأن و كقؼ كاؼو 

كيػػػرل الباحػػػث ضػػػركرة الك ػػػؿ عمػػػل ىػػػذا المكضػػػع، كامتنػػػاع الكقػػػؼ؛ ألف  جممػػػة )كليػػػـ مػػػا     
ىػػػك قكلػػػو: )هلل البنػػػات(، كقكلػػػو: )سػػػبحانو( جممػػػة معترضػػػة يشػػػتيكف( عطػػػؼه عمػػػل مػػػا قبميػػػا، ك 

ف ػػؿ بػػيف المعطػػكؼ كالمعطػػكؼ عميػػو، كالقػػكؿ بػػأف  الكقػػؼ ،  ػػبل يقػػؼ القػػارئ ىنػػا لػػلبل  يٖلمتنزيػػو
عمػػل )سػػبحانو( جػػالز، كاالبتػػداء بمػػا بعػػدىا )ليػػـ مػػا يشػػتيكف( عمػػل أن يػػا مسػػتأنفة، كىػػك رأم مػػف 

ني، أك مف قػاؿ بكفايتػو  كاألن ػارم، يػكىـ معنػلن غيػر مػراد مػف قاؿ بتماـ الكقؼ كالن حاس كالدا
                                                           

ٔ
 .7٘. النحل:  
ٕ
 .7ٖٕ. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
ٖ
 .ٖٕٙ/ٗغرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,ٓٗٙ. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
ٗ
 .ٕٙٔ. منار الهدى, األشمونً: ص 
٘
 .ٖ٘ٔالمكتفى, الدانً: ص ,2ٖٙ. القطع واالئتناف, النحاس: ص 
ٙ
 .ٕٙٔالمقصد, األنصاري: ص.  
7
 .7ٗ9. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 
2
 .ٕٖٓ/٘. إعراب القرآن وبٌانه, محًٌ الدٌن دروٌش:  
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البنػات كيجعمػكف ألنفسػيـ  -سػبحانو–،  إف  المعنل المراد ىك أن يـ يجعمػكف هلل -تعالل–كبلـ اهلل 
أم ػا عنػد الكقػؼ عمػل )سػبحانو( كاالبتػداء بػػ )كليػـ  ذلؾ، كىػذا مػا يفيػده الكٍ ػؿ.ما يشتيكف غير 

س امع بأف  ليـ ما يشتيكف  عػبلن، كأيضػان لمس ػامع أٍف يسػأؿ: مػٍف ىػـ الػذيف ليػـ ما يشتيكف( يكىـ ال
مػػػا يشػػػتيكف؟ كلكػػػف  المعنػػػل ال ػػػكاب أن يػػػـ ىػػػـ مػػػف يجعمػػػكف ألنفسػػػيـ ذلػػػؾ،  قكلػػػو: )هلل البنػػػات( 

 مفعكؿ يجعمكف، كقكلو: )كليـ ما يشتيكف( معطك ة عمييا.

 : الموضع الثاني عشر

ٌَ  } :كُٔل ثػ َل ٔاْ ذِياِّ َو ِي اْخَجيَُفا ًُ اَّلٍّ ا ُٓ َ َ ل  َِلُبَانّيِ
َُزنْلَ  َغيَيَْم اىْهجا َ  إاِلٍّ

َ
ٍم ۙ  أ ْٔ اًدى َورَْْحَاًة ّىَِلا ُْ َو

ُِٔنَ  ٌِ 1{يُْؤ
. 

القػر ف إال  لتبػيف لجميػع الن ػاس مػا اختمفػكا  يػو  –أي يػا الر سػكؿ  –كالمعنل أم: كما أنزلنا عميؾ     
ع، كأٍف يكػػكف القػػر ف ىدايػػة كرحمػػة لممػػؤمنيف بػػاهلل كبرسػػمو، كبمػػا مػػف التكحيػػد كالبعػػث كأحكػػاـ الشػػر 

 .ِجاء بو القر ف،  يـ الذيف ينتفعكف بالحؽ
كقػػٍد منػػع الس ػػجاكندم كالنيسػػابكرم كاألشػػمكني الكقػػؼ عمػػل ىػػذا المكضػػع؛ إلف  قكلػػو: )ىػػدل(     

؛ ألف  مػػا بعػػده ّعطػػؼه عمػػل مكضػػع )لتبػػيف( نيً ػػبى عمػػل أن يمػػا ، كقػػاؿ األشػػمكني: "لػػيس بكقػػؼو
ػػا األنبػػارم، كالن حػػاس، كالػػداني ْمفعػػكؿ ألجمػػو عيًطػػؼى عمػػل )لتبػػيف(، كالن ا ػػب ليمػػا )أنزلنػػا(" . أم 

 .ٓكاألن ارم،  مـ يذكركا ىنا كقفان 

كقد امتنع الكقؼ عمل ىذا المكضع لعمة العطؼ أيضان،  إف  قكلو: )كىػدنل كرحمػةن( معطػكؼه     
ػر  بػال بلـ الخػتبلؼ عمل مكضع قكلػو: )لتبػيف( ، كىػك  ػي األ ػؿ مفعػكؿ ألجمػو )تبيانػان(، كلكػٍف جي

، كالمبػيف ىػك الن بػي -سػبحانو– اعمو مع  اعؿ الفعؿ الن ا ب، كىػك )أنزلنػا(  ػإف  المنػزِّؿ ىػك اهلل 
))ٔ قكلػػو )ىػػدنل كرحمػػةن( عطػػؼه عمػػل مكضػػع )لتبػػيف(، كقػػد انت ػػب بن ػػب المفعػػكؿ ألجمػػو  ،

ع  اعػػػؿ الفعػػػؿ الن ا ػػػب كىػػػك )أنزلنػػػا(؛ ألف  اليػػػادم كالػػػراحـ ىػػػك اهلل كمػػػا ىػػػك التحػػػاد  اعميمػػػا مػػػ
  .ٕالمنزِّؿ

                                                           
ٔ
 .ٗٙ. النحل:  
ٕ
 .7ٖٕ. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
ٖ
 .7ٕٔنار الهدى, األشمونً: صم ,7ٖٕ/ٗغرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,ٔٗٙ. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
ٗ
 .7ٕٔ. منار الهدى, األشمونً: ص 
٘
المقصد,  ,ٖٙٔالمكتفى, الدانً: ص ,9ٖٙالقطع واالئتناف, النحاس: ص ,7ٗ9. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 

 .7ٕٔاألنصاري: ص
ٙ
 .ٕٖٙ/٘. إعراب القرآن وبٌانه, محًٌ الدٌن دروٌش:  
7
 .ٕٖٙ/٘. المصدر السابق:  
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 ييف ػػؿ بينيمػػا لكجػػكد حػػرؼ العٍطػػؼ ،  ػػبلُ: إال  تبيانػػان كىػػدنل كرحمػػةن لقػػكـ يؤمنػػكفالكػػبلـ تقػػديرك 
  يمتنع الكقؼ، كيتعيف الكٍ ؿ.

 الموضع الثالث عشر: 

ُ } :كُٔل ثػ َل ََ  اَّللٍّ َُ ا  َو ٍَ َِ ْح
َ
ْٔاَلهُ أ ذ َما َٔ َكٌّ َ َ ُْ ٍء َو ذ ََشْ ًُ اَل َحْلِدُر َ َ بَْس

َ
ٍَ  أ ُْ َشُد

َ
َداًل رٍُّريَنْيِ أ ٌَ

 ٍۙ ْصَجلِي ٌَّ اٍط  ذ ِِصَ َ َ َٔ ُْ ُمُر بِ ىَْػْدِل   َو
ْ
َ يَأ ٌَ َٔ َو ُْ ْو يَْصَجِٔي  َْ   ۖ َْيٍ

ِت ِِبَ
ْ
َّّ اَل يَأ ٓ َّٔرِ   .2{يُ

لممشػػركيف لمػػر د عمػػييـ، ىػػك مثػػؿ رجمػػيف، أحػػدىما أبكػػـ ال يسػػمع كال  مػػثبلن  -تعػػالل–ضػرب اهلل     
ينطػػؽ كال يفيػػـ، ل ػػممو كبكمػػو، عػػاجزه عػػف نفػػع نفسػػو كنفػػع غيػػره، كىػػك حمػػؿ ثقيػػؿ عمػػل مػػف 
يعكلو، كيتكل ل أمره، أينما يبعثو لجيةو ال يأًت بخير، ىؿ يٍستكم مف ىػذه حالػو مػع مػف ىػك سػميـ 

 يػػك يػػأمر الن ػػاس بالعػػدؿ، كىػػك مسػػتقيـ  ػػي نفسػػو،  يػػك عمػػل طريػػؽ الس ػػمع كالنطػػؽ، نفعػػو متعػػد، 
بػػػيف اهلل المت  ػػػؼ ب ػػػفات  –أي يػػػا المشػػػرككف–ككف اكاضػػػح ال لػػػبس  يػػػي كال عػػػكج؟   كيػػػؼ تسػػػ

 .ّالجبلؿ كالكماؿ، كبيف أ نامكـ التي ال تسمع كال تنطؽ، كال تجمب نفعان، كال تكشؼ ضران؟

ػٍف( عمػل تقػدير الحػاؿكقٍد منع الس جاكندم الكقؼ عم     ، ككػذلؾ ْيػو؛ ألف  مػا بعػده مػف  ػمة )مى
ػػا األشػػمكني  قػػٍد جػػك ز الكقػػؼ عميػػو، كعم ػػؿ ذلػػؾ ٓمنػػع النيسػػابكرم الكقػػؼ عميػػو التِّحػػاد الكػػبلـ . أم 
ػػا األنبػارم، كالن حػػاس، كالػداني، كاألن ػػارم،  مػػـ ٔبقكلػو: "ألف  مػػا بعػده ي ػػمح مسػتأنفان كحػػاالن" . أم 

 .ٖ، كقاؿ الداني: "الكقؼ عمل رأس اآلية كقؼه تاـ"ٕكقفان  يذكركا ىنا

كالباحث يرل امتناع الكقؼ عمل ىذا المكضع؛ للبل  ييف ػؿ بػيف المعطػكؼ كالمعطػكؼ عميػو     
 إف  جممة )كىك عمػل  ػراط مسػتقيـ( معطك ػة عمػل قكلػو: )كمػف يػأمر بالعػدؿ(،  يػي مػف جممػة 

مة، كالكػبلـ يكمػؿ بعضػو بعضػان،  يػ ك متحػده كمػا قػاؿ النيسػابكرم،  ػإف  االبتػداء بقكلػو: )كىػك ال ِّ
عمل  راط مستقيـ( عمل أن ػو مسػتأنؼه كمػا قػاؿ األشػمكني ال ييفيػـ الس ػامع المعنػل مػٍف أك ؿ مػرة 

ػػ ؿ يػػذىب ىػػك الػػذم عمػػل  ػػراط مسػػتقيـ؟  كػػأف المعنػػل ي ػػير مبيمػػان، كبالكٍ ػػ فٍ  مػػو أٍف يسػػأؿ مى
مػل  ػراط مسػتقيـ ىػك نفسػو الػذم يػأمر بالعػدؿ كمػا ىػك المػراد مػف ىذا كم ػو،  يتضػح أف  الػذم ع

                                                           
ٔ
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ٕ
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ٖ
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ٗ
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 ذكػػركا أف  الكقػػؼ عمػػل رأس اآليػػة، اآليػػة، أضػػؼ إلػػل ذلػػؾ أف  العممػػاء لػػـ يػػذكركا ىنػػا كقفػػان، إن مػػا
 ك ي ذلؾ إشارةه لعدـ تماـ المعنل إال  عند نياية اآلية، كعدـ جكاز الكقؼ عمل ىذا المكضع.

 : الموضع الرابع عشر

ٔ كُٔل ثػ َل جَْػا ِم ُبُئثًا  } :ْو
َ
ِاَ ُريُأدِ اأْل ٌّ ًِ  وََرَػاَو ىَُساً  ًْ َشَه َِ ُبُئثُِس ٌّ ُ َرَػَو ىَُسً  َواَّللٍّ

جَ  ٌَ خَ خً  َو
َ
َْ  أ ْشَػ رِ

َ
َْ  َوأ ْوَب رِ

َ
َٓ  َوأ اـِ َٔ ْص

َ
َْ أ ٌِ ًْ   َو جُِس ٌَ ًْ َوَئَْم إِكَ  َٓ  ئََْم َظْػُِِس َٔج  .1{ِشنيٍ  ًًع إََِلذ تَْصَجِخفَّ

جعػؿ مػف بيػكتكـ التػي تبنكنيػا مػف الحجػر كغيػره اسػتقراران  -سبحانو كتعػالل–كالمعنل أف  اهلل     
كراحػػةن، كجعػػؿ لكػػـ مػػف جمػػكد اإلبػػؿ كالبقػػر كالغػػنـ خيامػػان كقبابػػان  ػػي الباديػػة مثػػؿ بيػػكت الحضػػر، 

كجعػػؿ لكػػـ مػػف يخػؼ  عمػػيكـ حمميػػا  ػػي ترحػػالكـ مػػف مكػػافو آلخػػر، كيىسػػيؿ ن ػػبيا كقػػت نػػزكلكـ، 
أ كاؼ الغنـ، كأكبار اإلبؿ، كأشعار المعز، أثاثان لبيكتكـ، كأكسيةن كأغطيةن تتمتعكف بيا إلل زمفو 

 .ِمحدد

كقػػػٍد منػػػع الس ػػػجاكندم كالنيسػػػابكرم الكقػػػؼ عمػػػل ىػػػذا المكضػػػع؛ لكقػػػكع )جعػػػؿ( عمػػػل )أثاثػػػان     
ػا األنبػارم ْمل استلناؼ مػا بعػده. أم ا األن ارم كاألشمكني  قٍد جك زا الكقؼ عميو عّكمتاعان( . أم 

 . ٓكالن حاس كالداني  مـ يذكركا ىنا كقفان 

كقد امتنع الكقؼ ىنا لعمة العطؼ أيضان؛ ألف  الكاك ىنا عاطفة،  قكلو: )أثاثان( معطكؼه عمل     
،  يكػػػكف مػػػف بػػػاب ٔ)بيكتػػػان( أم: كجعػػػؿ مػػػف أ ػػػكا يا كأكبارىػػػا كأشػػػعارىا أثاثػػػان كمتاعػػػان إلػػػل حػػػيف

طػػؼ الجػػار كالمجػػركر كالمن ػػكب عمػػل مثمػػو،  ممػػا قػػاؿ: )جعػػؿ مػػف بيػػكتكـ سػػكنان( كأن ػػو قػػاؿ: ع
 ،  كٍ ؿي اآلية أكمؿ كأ ضؿ.ٕ)كجعؿ مف أ كا يا أثاثان(

 : الموضع الخامس عشر

ََ } :كُٔل ثػ َل ِ ٌّ ًْ كَ ِصًف   ْخَرىذ َذَُيِْشَو َغيَيُْس
ُ
ًْ ذِيِّ ثَ َرةً أ ن يُػِيَدُز

َ
ًْ أ ٌُِِج

َ
ْم أ
َ
الاّرِيِس َذُيْؾارِكَُسً  أ

َِ  بِِّ ثَبِيًػ  ًْ َغيَيْ ًٍّ اَل ََتُِدوا ىَُس ًْ   ُث ٍَ  َزَفْرُت ِ  .8{ب
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أٍف يعيػػدكـ اهلل إلػػل البحػػر مػػرةن أخػػرل، ثػػـ يبعػػث عمػػيكـ  –أي يػػا المشػػرككف–كالمعنػػل: أـ أمنػػتـ     
ريحان شديدان،  يغرقكـ بسبب كفركـ بنعمة اهلل لم ا أنجاكـ أكالن، ثـ  ال تجدكا لكػـ ميطالبػان ييطالبنػا بمػا 

 .ُ عمنا بكـ انت اران لكـ
ػػػا عنػػػد األشػػػمكني  يػػػِكقػػػٍد منػػػع الس ػػػجاكندم الكقػػػؼ عمػػػل ىػػػذا المكضػػػع لمعطػػػؼ     ك كقػػػؼه . أم 
، كذكػر ْ. أم ا األنبارم، كالن حاس، كالػداني، كالنيسػابكرم، كاألن ػارم،  مػـ يػذكركا ىنػا كقفػان ّجالز

 .ٓالداني أف  الكقؼ عمل رأس اآلية كقؼ تاـ

امتنع الكقؼ عمل ىذا المكضػع؛ ألف  جممػة )ثػـ ال تجػدكا لكػـ عمينػا بػو تبيعػان( معطك ػة عمػل     
بػيف المعطػكؼ كالمعطػكؼ عميػو كىػك أمػره ممنػكع، لػذا عمػل القػارئ أٍف ما قبميا، كبالكقؼ ييف ؿ 

،  يػي معطك ػة عمػل جممػة )يغػرقكـ(، كعمػل  ي ميا بما قبميا؛ ألن يا تتعمؽ بما قبميا لفظان كمعنػلن
ىذا  إف  جممة )ثـ ال تجدكا لكـ عمينا بو تبيعان( ال محؿ  ليا مف اإلعراب؛ ألف  جممة )يغػرقكـ( ال 

ا مػػف اإلعػػراب؛ ألن يػػا معطك ػة أيضػػان عمػػل جممػػة ال محػػؿ  ليػا مػػف اإلعػػراب، كىػػي جممػػة محػؿ  ليػػ
)نرسػػؿ(، كجممػػة )نرسػػؿ( معطك ػػة عمػػل جممػػة ال محػػؿ  ليػػا مػػف اإلعػػراب، كىػػي جممػػة )نعيػػدكـ( 
كىي  مة المك كؿ،  كؿ  ما بعدىا جمؿ معطك ة مف كمػاؿ  ػمتيا، كلػذلؾ ال ييف ػؿ بػيف ىػذه 

،  ػالمعنل ال يكتمػؿ إال  ٔليا نفس الحكـ اإلعرابي، مع اتِّ اليا الكثيؽ بػالمعنلالمعطك ات؛ ألف  
 بالكٍ ؿ.

 : الموضع السادس عشر

ِ } :كُٔل ثػ َل نٍّ اىَْفْظاَو بَِياِد اَّللٍّ
َ
ِ   َوأ َِ ـَْظاِو اَّللٍّ ٌّ ٍء  ذ ََشْ الٍّ َحْلِدُروَن َ َ

َ
ُْْو اىِْهَج ِ  أ

َ
ًَ أ اَلٍّ َحْػيَ ّّلِ

 ٌَ ًِ يُْؤتِيِّ  ُ ُذو اىَْفْظِو اىَْػِظي  .7{َ يََش ُء و َواَّللٍّ

 ضمو العظيـ بما أعد ه لممؤمنيف مػف الثػكاب العظػيـ؛ لػيعمـ أىػؿ الكتػاب  -عز  كجؿ  -بي ف اهلل     
ػػػ  فٍ السػػػابقكف مػػػف ييػػػكد كن ػػػارل أن يػػػـ ال يقػػػدركف عمػػػل شػػػيء مػػػف  ضػػػؿ اهلل بحيػػػث يمنحكنػػػو مى
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ػػ ػػ -سػػبحانو–يشػػاؤكف، كليعممػػكا أف  الفضػػؿ بيػػد اهلل  فٍ يشػػاؤكف، كيمنعكنػػو مى يشػػاء مػػف  فٍ يعطيػػو مى
 .ُيشاء مف عباده فٍ عباده، كاهلل ذك الفضؿ العظيـ الذم يختص  بو مى 

يػـ ىنا كقفان، كالتماـ عندىـ كمِّ  ، لـ أجد أحدان منيـ ذكر أف  ِبعد الن ظر  ي كتب عمماء الكقؼ     
 .ّتعالل: )كاهلل ذك الفضؿ العظيـ(عند  خر السكرة، عمل قكلو 

ذلؾ أف  جممة )كأف  الفضؿ بيد اهلل( معطك ةه عمػل  سبب امتناع الكقؼ عمل مذىب مف رألك     
( كمػا  ػي حيزىػا عٍطػؼه عمػل )أٍف ال يقػدركف( داخػؿه  ػي حيػز  ما قبميا، كالكاك ىنا عاطفػة، ك)أف 

لعممػاء كقفػػان عمػل ىػذا المكضػع، دليػؿ عمػػل ، كلػذلؾ امتنػع الكقػؼ، كلعػػؿ   ػي عػدـ ذكػر اْالمعمػكـ
 عدـ جكازه، كلعم يـ لـ يذكركه ألن و لـ ييسمع  يو خطأ، أك لعدـ تكق ع حدكث الخطأ كالمبس  يو.

 : السابع عشر والثامن عشر :انالموضع

ٌَِ خُيََُثِ اليٍّيِْو } :كُٔل ثػ َل ْدَنذ 
َ
ٍَُّم َتُلُٔم أ

َ
ًُ أ َػاَم و إِنٍّ َربٍَّم َحْػيَ ٌَ  ََ ِيا ََ اَّلٍّ ِ ٌّ ُّ َوَغ نَِفٌة  ُّ َوخُيَُد َوُِْصَف

ََ اىْ  ٌِ  َ ٌَ  ثَيَِسٍّ ۖ  ـَ كَْرُءوا  ًْ ٔهُ َذَج َ  َغيَيُْس ن ىٍَّ ُُتُْص
َ
ًَ أ َٓ َر و َغيِ ُر اليٍّيَْو َوانلٍّ ُ ُحَلّدِ ن َواَّللٍّ

َ
ًَ أ ُلْرآِن و َغيِا

رََْضذ   َوآَخُروَن يَْْضُِبٔنَ  ٌٍّ ٌُِِسً  ِ   َوآَخاُروَن ُحَلا ثِئَُن ِِف  َشَيُهُٔن  ٌَِ ـَْظاِو اَّللٍّ رِْض يَبَْجُؾَٔن 
َ
ِِف اأْل

َ كَرًْط  شَ  ٔا اَّللٍّ كْرُِط
َ
ََكةَ َوأ ٔا الزٍّ اَلةَ َوآثُ ٔا الصٍّ ٍُ رِي

َ
ُّ و َوأ ٌِِْ  َ ٌَ  ثَيَِسٍّ ِۖ  ـَ كَْرُءوا  ٔا َشبِيِو اَّللٍّ ُم ٌَ  ُتَلاّدِ ًِ  و َو َص

َْ َخَْيٍ ََتِ  ِ ٌّ ُُفِصُسً 
َ
ًٌ أِل َ َدُفٌٔر رٍِّشي ۖ  إِنٍّ اَّللٍّ َ ْرًرا و َواْشَجْؾفُِروا اَّللٍّ

َ
ًَ أ ْخَظ

َ
ا َوأ َٔ َخَْيً ُْ  ِ  .5{ُدوهُ ِغَِد اَّللٍّ

يعمػػـ أن ػػؾ ت ػػمي  –أي يػػا الر سػػكؿ  –(: إف  ربػػؾ لرسػػكلو ) -تعػػالل– ػػي ىػػذه اآليػػة يقػػكؿ اهلل     
أقؿ مف ثمثي الميؿ تارةن، كتقكـ ن فو تارةن، كثمثو تارةن، كتقكـ طالفة مف المؤمنيف معؾ، كاهلل يقدِّر 

 سػػػػاعاتو أن كػػػػـ ال تقػػػػدركف عمػػػػل إح ػػػػاء -سػػػػبحانو–الميػػػػؿ كالنيػػػػار، كيح ػػػػي سػػػػاعاتيما، عمػػػػـ 
  ػم كا مػف الميػؿ مػا تيس ػر ،  يشؽ عميكـ قياـ أكثره تحريان لممطمكب،  مذلؾ تاب عمػيكـ، ياكضبط

مرضل أجيدىـ المرض، ك خركف يسا ركف يطمبكف  –أي يا المؤمنكف  –عمـ اهلل أٍف سيككف منكـ 
رزؽ اهلل، ك خػػركف يقػػاتمكف الكفػػار ابتغػػاءى مرضػػاة اهلل،  يػػؤالء يشػػؽ عمػػييـ قيػػاـ الميػػؿ،   ػػم كا مػػا 

كمؿ كجو، كأعطكا زكاة أمكالكـ، كأنفقكا مػف تيس ر لكـ مف الميؿ، كالتكا بال  بلة المفركضة عمل أ

                                                           
ٔ
 .ٔٗ٘. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
ٕ
والدانً, والسجاوندي, والنٌسابوري, واألنصاري, . أقصد علماء الوقف الذٌن أشرُت إلٌهم سابقاً, وهم: األنباري, والنحاس,  

 واألشمونً.
ٖ
, علل الوقوف, ٖٕٔالدانً: ص, المكتفى, 7ٕٕئتناف, النحاس: ص, القطع واال9ٕ7. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 

نار الهدى, , م2ٖ٘, المقصد, األنصاري: صٕٓ٘/ٙ, غرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري: ٔٓٓٔالسجاوندي: ص
 .2ٖ٘األشمونً: ص

ٗ
 .2ٓٗ/9. إعراب القرآن وبٌانه, محًٌ الدٌن دروٌش:  
٘
 .ٕٓ. المزمل:  
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أمػػكالكـ  ػػي سػػبيؿ اهلل، كمػػا تقػػدمكا ألنفسػػكـ مػػف أم خيػػر، تجػػدكه ىػػك خيػػران كأعظػػـ ثكابػػان، كاطمبػػكا 
 .ُالمغفرة مف اهلل، إف  اهلل غفكر لمف تاب مف عباده، رحيـ بيـ

ػػا األشػػمكني  قػػٍد منػػع . ِكقػػٍد منػػع الس ػػجاكندم كالنيسػػابكرم الكقػػؼ عمػػل المكضػػعيًف لمعطػػؼ     أم 
ؿ لمعطؼ، كقاؿ عػف الثػاني: "حسػفه لمف ػؿ بػيف الجممتػيف؛ ألف  الضػاربيف  ػي األرض  عمل األك 

ػػػا األنبػػػارم، كالن حػػػاس، كالػػػداني، كاألن ػػػارم،  مػػػـ ّلمتجػػػارة، غيػػػر المجاىػػػديف  ػػػي سػػػبيؿ اهلل" . أم 
 .ْيذكركا ىنا كقفان 

ألف  كػؿ  كاحػدو منيمػا معطػكؼه عمػل مػا قبمػو،  سػبب  كقد امتنع الكقؼ عمػل ىػذيف المكضػعيفً     
ؿ بػيف المعطػكؼ كالمعطػكؼ عميػو؛ ألف  قكلػو تعػالل امتناع الكقؼ  ي المكضعيف ىك عدـ الفٍ ػ

 ػي المكضػػع األك ؿ: )ك خػركف يضػػربكف  ػي األرض( معطػػكؼه عمػل مػػا قبمػو مػػف قكلػو: )عمػػـ أٍف 
ني: )ك خػػػركف يقػػػاتمكف  ػػػي سػػػػبيؿ اهلل( سػػػيككف مػػػنكـ مرضػػػل(، ككػػػػذلؾ قكلػػػو  ػػػي المكضػػػع الثػػػػا

معطػػكؼه عمػػل مػػا قبمػػو مػػف قكلػػو تعػػالل: )ك خػػركف يضػػربكف  ػػي األرض(،  ػػبل ييف ػػؿ بيػػنيـ ألف  
حكميـ كاحد،  اهلل جعػؿ التيسػير  ػي القػراءة لػيس ل ػنؼو  دكف  خػر، إن مػا مق ػكد اآليػة أف  اهلل 

يضربكف  ي األرض، كالذيف يقاتمكف  ػي يس ر كخف ؼ عمل عباده، كالمرضل، ككالذيف  -تعالل–
سػػػبيؿ اهلل، كدليػػػؿي ذلػػػؾ أن ػػػو قػػػاؿ بعػػػد ىػػػذه األ ػػػناؼ: ) ػػػاقرءكا مػػػا تيس ػػػر منػػػو(، أم: مػػػف القػػػر ف 
 ػػػاألىٍكلل بالقػػػارئ أن ػػػو إذا أراد الكقػػػؼ أٍف يقػػػؼ عمػػػل قكلػػػو: ) ػػػاقرءكا مػػػا تيس ػػػر منػػػو(؛ ألن ػػػو انتيػػػاءه 

و تعػػػالل: )كأقيمػػػكا ال ػػػبلة(،  ػػػإف  الػػػكاك ىنػػػا اسػػػتلنا ية لمحكػػػـ، كمػػػا بعػػػدىا ال يتعمػػػؽ بيػػػا  ػػػي قكلػػػ
 كليست عاطفة.

ٍف كاف ما بعدىا معطك ان لطكؿ الكبلـ،  ييرد        إٍف قاؿ قالؿه يجكز الكقؼ عمل ىذه المكاضع كا 
ٍف طػػاؿ ال ٓعميػػو بمػػا نقػػؿ األشػػمكني عػػف الككاشػػيٌ  ، قػػاؿ: "لػػيس ىػػذا العػػذر بشػػيء؛ ألف  الكػػبلـ كا 

 ي غير مكضًع الكقؼ المن كص عميو، بؿ يقؼ عند ضيؽ الن فىس، ثـ يبتدئ مف  يجكز الكقؼ
 .ٔعميو عادة أ حاب الكقؼ" قبؿ المكضع الذم كقؼ عميو، عمل ما جرتٍ 

 

                                                           
ٔ
 .7٘٘. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
ٕ
 .77ٖ/ٙغرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,2٘ٓٔ. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
ٖ
 .2ٓٗ. منار الهدى, األشمونً: ص 
ٗ
, المقصد, ٕ٘ٗالمكتفى, الدانً: ص ,7ٙ9, القطع واالئتناف, النحاس: ص9٘ٗاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص. إٌض 

 .2ٓٗاألنصاري: ص
٘
هـ(. 2ٓٙ(, توفً سنة: )التلخٌص فً التفسٌرمفسر مقرئ, له كتاب ) أحمد بن ٌوسف الموصلً الشٌبانً الشافعً,. أبوالعباس  

  (.7ٖٕ/ٔالجزري: )ٌنظر: غاٌة النهاٌة, ابن 
ٙ
 .ٕٕٓ. منار الهدى, األشمونً: ص 
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 : التاسع عشر والعشرون والحادي والعشرون :ضعاالمو 

ْصَص َ  انلٍّ رِ إاِلٍّ َماَلنَِهًة   } :كُٔل ثػ َل
َ
َِ  أ ٌَ  َرَػيْ ََ َزَفاُروا َو ِيا َِاًة ّىَِّلٍّ ًْ إاِلٍّ ـِجْ ُٓ َت َِا  ِغادٍّ ٌَ  َرَػيْ َو

ٔا اىْهِ  وثُ
ُ
ََ أ ِي ٍَ ًُ    َواَل يَْرثَ َ  اَّلٍّ ٔا إِي ُِ ٌَ ََ آ ِي ٔا اىِْهَج َ  َوَيْزَداَد اَّلٍّ وثُ

ُ
ََ أ ِي ََ اَّلٍّ ُِأَن   ىِيَْصتَيْلِ ٌِ ْؤ ٍُ ْ َج َ  َوال

رَ  ٌٍّ  ًِٓ ِ ََ ِِف كُئُب ِي
اَ يََشا ُء َوَِلَُلَٔل اَّلٍّ ٌَ  ُ اَداًل و َناَذذلَِم يُِظاوَّ اَّللٍّ ٌَ ُ بَِذذَذا  َراَد اَّللٍّ

َ
ٌَ َذا أ ٌض َواىََْكـُِروَن 

ٌَ  ِِهَ إاِلٍّ ذِْنَرىذ لِيْبََّشِ  َٔ و َو ُْ َُِٔد َرّبَِم إاِلٍّ  ًُ ُر ٌَ  َحْػيَ َ يََش ُء و َو ٌَ ِْٓدي   .1{َوَي

لكػػة،  ػػبل طاقػػةى لمبشػػر بيػػـ، كقػػٍد كػػذىب أبػػك جيػػؿو كالمعنػػل أم: كمػػا جعمنػػا خزنػػة الن ػػار إال مبل    
ـ  يخرجػكف مػف النػار، كمػا جعمنػا عػددىـ ىػذا  حيف اد عل أن و كقكمو يقػدركف عمػل الػبطش بيػـ، ثػ
إال  اختباران لمذيف كفركا باهلل؛ ليقكلكا ما قالكا  ييضاعىؼ عمييـ العذاب، كليتيق ف الييكد الذيف أعطكا 

لػػػذيف أعطػػػكا اإلنجيػػػؿ، حػػػيف نػػػزؿ القػػػر ف م ػػػدقان لمػػػا  ػػػي كتػػػابىٍييـ، كليػػػزداد التػػػكراة، كالن  ػػػارل ا
المؤمنػػػكف إيمانػػػان عنػػػدما يػػػكا قيـ أىػػػؿ الكتػػػاب، كال يرتػػػاب الييػػػكد كالن  ػػػارل كالمؤمنػػػكف، كليقػػػكؿ 
المترددكف  ي اإليماف كالكا ركف: أم  شيء أراده اهلل بيذا العدد الغريػب؟ مثػؿ إضػبلؿ مينًكػر ىػذا 

ىدايػػة المي ػػدِّؽ بػػو، يضػػؿ  اهلل مػػف شػػاء أٍف يضػػم و، كييػػدم مػػف شػػاء أٍف ييديػػو، كمػػا يعمػػـ العػػدد ك 
،  مػػيعمـ بػػذلؾ أبػػك جيػػؿ القالػػؿ: )أمػػا لمحمػػدو أعػػكافه إال  -سػػبحانو–جنػػكد ربػػؾ مػػف كثرتيػػا إال  ىػػك 

 .ِ-سبحانو– تسعةى عشر؟ ( استخفا ان كتكذيبان، كما الن ار إال  تذكرة لمبشر يعممكف بيا عظمة اهلل

كقٍد جك ز الس جاكندم كالنيسابكرم الكقؼ عمل المكضع األك ؿ، كلـ يػذكرا كقفػان عمػل المكضػع     
. أم ػا األشػمكني  قػد جػك ز ّالثاني، بينما منعا الكقؼ عمل المكضع الثالػث؛ لتعمػؽ ال ػبلـ بمػا قبميػا

ػػا األنبػػارم ْكالثالػػث لعمػػة العطػػؼالكقػػؼ عمػػل المكضػػع األك ؿ، كمنػػع  ػػي المكضػػعيف الثػػاني  . أم 
كالن حاس، كالداني، كاألن ارم،  مـ يذكركا ىنا كقفان، كقد اتفقكا عمل أف  التمػاـ عمػل قكلػو تعػالل: 

 .ٓ)ذكرل لمبشر(

كقد امتنع الكقػؼ عمػل ىػذه المكاضػع الثبلثػة الس ػابقة لعم ػة كاحػدة، أال كىػي عػدـ الف ػؿ بػيف     
ٍف كػػاف األنبػػارم، كالن حػػاس، كالػػداني، كاألن ػػارم، لػػـ يػػذكركا ىنػػا  المعطػػكؼ كالمعطػػكؼ عميػػو، كا 

                                                           
ٔ
 .ٖٔ. المدثر:  
ٕ
 .7ٙ٘المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص . 
ٖ
 .2ٖ٘/ٙغرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,ٕٙٓٔ. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
ٗ
 .9ٓٗمنار الهدى, األشمونً: ص . 
٘
المقصد,  ,ٕ٘ٗالمكتفى, الدانً: ص ,77ٔ, القطع واالئتناف, النحاس: ص9٘ٙ: ص. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري 

 .9ٓٗاألنصاري: ص
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ؼ بػػػؿ عمػػػل منعػػػو،  مػػػف المعمػػػكـ أال  يكقػػػؼ بػػػيف المعطػػػك  عمػػػل جػػػكازه؛ كقفػػػان،  ػػػإف  ىػػػذا ال يػػػدؿ  
 ػامتنع الكقػؼ عمػل قكلػو: )مبللكػة(؛ ألف  مػا بعػده معطػكؼه  كالمعطكؼ عميو، كال يف ؿ بينيمػا،

عميػو، ككػذلؾ امتنػع الكقػؼ عمػػل قكلػو: )إيمانػان( كعمػل قكلػػو: )المؤمنػكف(؛ لمعم ػة نفًسػيا، أال كىػػي 
 العطؼ.

سو كاحػد لطكليػا،  عميػو أف  القارئ إذا لـ يستطع أٍف يأتي باآلية عمل نفى  –ىنا–كيرل الباحث     
ذا انقطػػع بػػو الػػن فس  ػػاألىٍكلل أٍف يرجػػع قمػػيبلن، حتػػل ي ػػؿى الكػػبلـ  أٍف يقػػؼ بمػػا يراعػػي المعػػاني، كا 

 ببعضو، كال يف ؿ بيف متعمقات الجممة الكاحدة. 
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 المطمب الثاني: دفعًا لمفصل بين الصفة والموصوف.

كنعىتىػو ينعىتيػو  ،تنعتيػو بمػا  يػو كتبػالغ  ػي كٍ ػفو، كىػك مػا نيًعػتى بػوكٍ فؾ الشػيء الن عت لغةن:     
ػػفىو  أحكالػػو، أك أحػػكاؿ مػػا يتعمػػؽ بػػوىػػك مػػا ييػػذكر بعػػد اسػػـو ليبػػيِّف بعػػض  . كا ػػطبلحان:ُنعتػػان: ك ى

 ػػاألك ؿ نحػػك: "جػػاء التمميػػذ المجتيػػد"، كالثػػاني نحػػك: "جػػاء الرجػػؿ المجتيػػد غبلمػػو".  ال ػػفة  ػػي 
ؿ بي نػػت حػػاؿ المك ػػكؼ نفسػػو، ك ػػي المثػػاؿ الثػػاني لػػـ تبػػيِّف حػػاؿ المك ػػكؼ، كىػػك  المثػػاؿ األك 

ن ما بي    .ِنت حاؿ ما يتعمؽ بو، كىك الغبلـالرجؿ، كا 

ػػػا تخ ػػػػيصي ّك الػػػدة الن عػػػػت     معر ػػػػة،  "، أك تكضػػػػيحي كاتػػػبو  برجػػػػؿو  نكػػػرة، كقكلػػػػؾ: "مػػػررتي  : إم 
ِ }، نحػك: "، أك مػدحه اطً الخي   بزيدو  كقكلؾ: "مررتي  ًِ شِ الارٍّ  َِ ْْحَ الرَّ  اَّللِ  ًِ صْ ب ، نحػك: "أعػكذ ، أك ذـه {ي

ـ  بػػاهلل مػػف الشػػيطاف الػػرجيـ"، أك تػػرحـه  ، نحػػك قكلػػو عبػػدؾ المسػػكيف"، أك تككيػػده  ارحػػٍـ  ، نحػػك: "الميػػ
ِ } تعالل:  .ْ{ةٌ يَ مِ َكَ  ةٌ َّش غَ  َم يْ ث

كقد امتنع الكقؼ  ي القر ف الكريـ د عػان لمف ػؿ بػيف ال ػفة كالمك ػكؼ  ػي مكضػعيف اثنػيف     
 األك ؿ جاء  ي سكرة األعراؼ، كاآلخر  ي سكرة النكر.

ل  : الموضع األوَّ

َػاذِّ } :كُٔل ثػ َل ٌُ ْو 
َ
ًْ أ ا ُٓ ْٓيُِه ُ ُم ًٌ    اَّللٍّ ْٔ ًَ ثَػُِظَٔن كَ ِ ًْ ل ُٓ ِِْ ٌّ ٌة  ٌٍّ

ُ
ٔا ِإَوذْ كَ ىَْت أ ُ ًْ َغاَذابً  َشاِديًداۖ  كَا ل ُٓ ُب

ًْ َحجٍُّلٔنَ  ُٓ ًْ َوىََػيٍّ ْػِذَرةً إََِلذ َرّبُِس ٌَ}5. 

حػػيف كانػػت جماعػػة مػػنيـ  –أي يػػا الر سػػكؿ  – ػػي ىػػذه اآليػػة: كاذكػػر  -عػػز  كجػػؿ  -يقػػكؿ اهلل     
ـى تن حكف جماعةن اهللي ميمكيا  تنياىـ عف ىذا المنكر، كتحذِّرىـ منو،  قالت ليا جماعةه أخرل: ًل
 ػػػي الػػػد نيا بمػػػا ارتكبتػػػو مػػػف المعا ػػػي، أك معػػػذِّبيا يػػػكـ القيامػػػة عػػػذابان شػػػديدان؟ قػػػاؿ الن ا ػػػحكف: 

ر بػالمعركؼ كالنيػي عػف المنكػر؛ حتػل ال ن يحتنا ليـ معذرةن إلل اهلل بفعؿ ما أمرنا بو مف األمػ
 .ٔيؤاخذنا بترؾ ذلؾ، كلعم يـ ينتفعكف بالمكعظة،  يقمعكف عم ا ىـ  يو مف المع ية

                                                           
ٔ
 .9ٕ٘/ٗٔ. لسان العرب, ابن منظور:  
ٕ
 .77ٔ/ٕ, جامع الدروس العربٌة, مصطفى الغبلٌٌنً: ٔٗٔ/ٖ. شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك:  
ٖ
 .ٔٗٔ/ٖ, شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك: 2ٕٕاري: . شرح قطر الندى وبل الصدى, ابن هشام األنص 
ٗ
 . 9ٙٔ. البقرة:  
٘
 .ٗٙٔ. األعراف:  
ٙ
 .7ٕٔ. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
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 كاألشػمكني الكقػؼ عمػل ىػذا المكضػع أم ا عٍف  راء العمماء،  قٍد منع الس جاكندم كالنيسابكرم    
قؼ؛ ألف  ما بعده  فة لقكلػو: )قكمػان( كأن ػو ، قاؿ األشمكني: "ليس بك ُألف  الجممة بعده  فة ليـ

ػا األنبػارم، كالن حػاس، كالػداني، كاألن ػارم،  مػـ يػذكركا ىنػا ِقاؿ: )لـ تعظكف قكمان ميمكيف(" . أم 
 .ّكقفان 

كقد امتنع الكقؼ ىنا د عان لمف ؿ بيف ال فة كمك ػك يا،  قكلػو تعػالل: )اهلل ميمكيػـ( جممػة     
،  ػبل يجػكز أٍف ييف ػؿ بػيف ال ػفة كالمك ػكؼ،  مػك ْلقكلو: )قكمػان(اسمية  ي محؿ نٍ ب  فة 

كقؼ القارئ عمل قكلو: )قكمان(  يذا سييحًدث لبسان  ي الفىيـ عند الس امع،  مو أٍف يسػأؿ: مػا  ػفة 
ـى تعظػػكف قكمػػان(  ػػالكقؼ ال ييعطيػػؾ  ىػػؤالء القػػكـ؟  ػػالمعنل مقطػػكع، خ ك ػػان أف  قبميػػا سػػؤاالن )ًلػػ

، كال ييف ، كعنػػػد االبتػػػداء بقكلػػػو: )اهلل ميمكيػػػـ( ت ػػػبح -عػػػز  كجػػػؿ  -ًيػػػـ الس ػػػامع مػػػا أراد اهلل معنػػػلن
الجممػػة االسػػػمية ابتداليػػة ال محػػػؿ  ليػػػا مػػف اإلعػػػراب، كىػػي ليسػػػت كػػػذلؾ،  عنػػد قػػػكؿ القػػػارئ )اهلل 

ػٍف ىػـ المييمىكػكفميمكيـ( حيؽ  لمس ػ و أٍف ، كاخت ػار ذلػؾ كمِّػ-عػز  كجػؿ  -مػف اهلل  امع أٍف يسػأؿ: مى
ي ؿى القارئ، كأال  يقؼ عنده،  يتضح المعنل كيتبيِّف لمس ػامع أف  ىػذه الجممػة االسػمية ىػي  ػفة 
لمقػكـ المػذككريف قبميػػا،  بالكٍ ػؿ يكتمػػؿ السػؤاؿ المػػذككر  ػي اآليػػة، كيكػكف المعنػػل مكػتمبلن غيػػر 

 مقطكع.
 : الموضع الثاني

ًْ َِتَ َرةٌ } :كُٔل ثػ َل ِٓ ِٓي
ا   رَِر ٌل الٍّ ثُيْ ًٌ ْٔ ََكةِ   ََيَا ـَُٔن يَ اَلةِ ِإَويَج ءِ الزٍّ ِ ِإَوكَ ِم الصٍّ َواَل َبيٌْع َغَ ذِْنرِ اَّللٍّ

بَْص رُ 
َ
 .5{َتَجَليٍُّب ذِيِّ اىُْلئُُ  َواأْل

 ػي ىػذه اآليػة كٍ ػؼ الػذيف يسػبِّحكف بالغػدكِّ كاآل ػاؿ،  يػـ رجػاؿه  -تبارؾ كتعالل-بىي ف اهلل     
عطػػاء -سػػبحانو –بيػػع عػػف ذكػػر اهلل ال ييميػػييـ شػػراء كال  ػػبلة عمػػل أكمػػؿ كجػػوو، كا  ، كاإلتيػػاف بال  

الز كاة لم ار يا، يخا كف يكـ القيامػة، ذلػؾ اليػكـ الػذم تتقم ػب  يػو القمػكب بػٍيف الطمػع  ػي الن جػاة 
 . ٔمف العذاب، كالخكؼ منو، كتتقم ب  يو األب ار إلل أمِّ ناحيةو ت ير

                                                           
ٔ
 .ٖ٘ٔمنار الهدى, األشمونً: ص ,ٖٖٙ/ٖغرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,ٕٓ٘. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
ٕ
 .ٖ٘ٔاألشمونً: ص. منار الهدى,  
ٖ
المقصد,  ,99المكتفى, الدانً: ص ,ٕٗٙ, القطع واالئتناف, النحاس: ص2ٙٙإٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص . 

 .ٖ٘ٔاألنصاري: ص
ٗ
 .2ٖٗ/ٖ. إعراب القرآن وبٌانه, محًٌ الدٌن دروٌش:  
٘
 .7ٖ. النور:  
ٙ
 .ٖ٘٘. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
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ػػػا ُكالنيسػػػابكرم الكقػػػؼ عميػػػو؛ ألف  مػػػا بعػػػده )الز كػػػاة(  ػػػفة رجػػػاؿ كقػػػٍد منػػػع الس ػػػجاكندم     . أم 
األن ػػارم كاألشػػمكني  قػػٍد جػػك زا الكقػػؼ عميػػو عمػػل كجػػوو، كمنعػػاه عمػػل كجػػوو  خػػر،  يػػك جػػالز إٍف 

ًعؿ نعتان ثانيان لرجاؿو أك حاالن مف مفعكؿ تيميػييـ ًعؿ )يخا كف( مستأنفان، كليسى بكقؼو إٍف جي . أم ػا ِجي
 .ْ. أم ا األنبارم، كالداني،  مـ يذكرا ىنا كقفان ّن حاس  يرل أف  الكقؼ عميو كاؼو ال

امتنػػػع الكقػػػؼ عمػػػل ىػػػذا المكضػػػع د عػػػان لمف ػػػؿ بػػػيف ال ػػػفة كالمك ػػػكؼ؛ ألف  ىػػػذه الجممػػػة     
(، كمػػنيـ مػػف عػػد ىا حػػاالن  ، كأيػػان كانػػت،  الكٍ ػػؿ كاجػػبه ال ٓ)يخػػا كف(  ػػفة ثانيػػة لقكلػػو: )رجػػاؿه

للبل  ييف ؿ بيف متعمقات الجممة الكاحدة، أم: عدـ قطع ال فة عف مك ك يا، أك الحاؿ  محالة،
ًعمػٍت  عف  احبيا، كمنيـ مف جك ز الكقػؼ عميػو عمػل كجػو االسػتلناؼ، كمنػع الكقػؼ عميػو إٍف جي
نعتان أك حاالن، كاألن ارم كاألشمكني، كنمحظ مف كبلميما أف  إعراب جممة )يخا كف( يتغير تبعان 
لبلختبلؼ  ي نكع الكقؼ عمل ما قبميا، كىػذا يرجػع إلػل ارتبػاط الكقػؼ بػالمعنل، الػذم ييفيػـ مػف 

 .ٔالجممة القر نية، كمدل  متيا بما بعدىا

 مػػف كقػػؼ عمػػل )الز كػػاة(  عمػػل اعتبػػار أف  )يخػػا كف( جممػػة اسػػتلنا ية مسػػكقة لمتعميػػؿ، كمػػف     
 ي محؿِّ نٍ ب حاؿ مف الضمير  ي )تيميييـ(، أك  ك ميا أخذ بعيف االعتبار أف  الجممة الفعمية

  ي محؿِّ ر ع  فة )لرجاؿ(.

(؛ ألف  المسػػبِّحيف الػػذيف      كالباحػػث يميػػؿ إلػػل كػػٍكف جممػػة )يخػػا كف(  ػػفة ثانيػػة لقكلػػو: )رجػػاؿه
أن يـ ال تميييـ تجارة أك أم  مف أمكر الدنيا، ىػـ الػذيف يخػا كف يػكـ القيامػة  -تعالل–ك فيـ اهلل 

 .ٕلذم تتقمب  يو القمكب كاألب ار مف شد ة الفزع كعظمة األىكاؿا

 
 

 

 

 
                                                           

ٔ
 .9ٕٔ/٘غرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,7ٖ2ف, السجاوندي: ص. علل الوقو 
ٕ
 .2ٕٙ, منار الهدى, األشمونً: ص92ٕ. المقصد, األنصاري: ص 
ٖ
 .7ٔٗ. القطع واالئتناف, النحاس: ص 
ٗ
 .ٖٙٔالمكتفى, الدانً: ص ,799. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 
٘
 .7ٕٙ/2ٔ, الجدول فً إعراب القرآن, محمود صافً: 7ٓٙ/ٙلدٌن دروٌش: . إعراب القرآن وبٌانه, محًٌ ا 
ٙ
 .ٕٗٔ. الوقف واالبتداء وصلتهما بالمعنى فً القرآن الكرٌم, عبد الكرٌم صالح: ص 
7
 .7ٖٓ/ٖ. تفسٌر القرآن العظٌم, ابن كثٌر:  
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 المطمب الثالث: دفعًا لمفصل بين البدل والمبدل منو.

مىػؼ كالًعػكض ؿدى البى      ىػك الت ػابع المق ػكد بػالحكـ بػبل كاسػطةو بينػو  . كا ػطبلحان:ُلغةن: ىػك الخى
"،  عمػػػيه تػػػابعه لئلمػػػاـ  ػػػي عبلمػػػة إعرابػػػو، كىػػػك  ـي عمػػػيه كبػػػيف متبكعػػػو، نحػػػك: "كاضػػػعي الن حػػػك اإلمػػػا
المق كد بحكـ نسبة كضع الن حػك إليػو، كاإلمػاـ إن مػا ذكػر تكطلػة كتمييػدان لػو، لييسػتفادى بمجمكعيػا 

ر أحدىما دكف اآلخر،  اإلماـ غير مق كد بالذ ات؛ ألن ؾ لك  ضؿ تككيدو كبياف، ال يككف  ي ذك
"، كػػاف كبلمػػان مسػػتقبلن، كال  : "كاضػػعي الن حػػك عمػػيه حذ تىػػو السػػتقؿ )عمػػي( بالػػذكر منفػػردان،  مػػك قمػػتى

 .ِكاسطة بيف الت ابع كالمتبكع

كضػػعو كاحػػد كقػػد امتنػػع الكقػػؼ  ػػي القػػر ف الكػػريـ د عػػان لمف ػػؿ بػػيف المبػػدؿ كالمبػػدؿ منػػو  ػػي م    
  قٍط، كقٍد جاء ىذا المكضع  ي سكرة يكنس. 

 ٔ ِٓاً بِارِيٍس } :كُٔل ثػ َلْو ِ ََ ب ًْ ِِف اىُْفيْاِم وََراَريْ ذ إَِذا ُنُِج ِ َواْْلَْصرِۖ  َشَّتٍّ ًْ ِِف اىَْرّ ُُز ِي يَُصَّيِ
َٔ اَّلٍّ ُْ

ٔا ْٔجُ  َغّيَِبٍة َوـَرُِش ٍَ ْ ًُ ال ُْ َٓ  رِيٌس ًَعِصٌؿ وََر َء َٓ  َر َءتْ ِ َ  ب ُٔا اَّللٍّ ًْ   َدَغ ِٓ ِ ِشيَع ب
ُ
ًْ أ ُٓ جٍّ

َ
ٔا أ َِّ ََكٍن َوَظ ٌَ  ِ

ٌَِ ُكّ
 ََ ََ الشٍّ نِرِي ٌِ  ٍَّ َْ َ ذِذهِ نَلَُهَٔج ٌِ   َِ َنَيْتَ

َ
َْ أ ِ ََ ىَه  .3{َُمْيِِصنَي َُلُ اِّلِي

 ػػي البػػر عمػػل  –أي يػػا الن ػػاس  – ػػي ىػػذه اآليػػة أن ػػو ىػػك الػػذم يسػػيركـ  -عػػز  كجػػؿ  -يبػػيِّف اهلل     
أقػػدامكـ كعمػػل دكابكػػـ، كىػػك الػػذم يسػػيركـ  ػػي البحػػر  ػػي الس ػػفف، حتػػل إذا كنػػتـ  ػػي الس ػػفف  ػػي 
البحر، كجرٍت بيـ بريحو طيبة،  رح الر كاب بتمؾ الريح الطيبة،  بينما ىـ  ي  رحيـ جاءٍتيـ ريػحه 

ىػالككف، دعػكا اهلل كحػده قكية اليبكب، كجاءىـ مكجي البحر مف كؿ جية، كغمب عمل ظنِّيـ أن يػـ 
كلـ يشرككا معو غيره، قالميف: للٍف أنقذتنا مف ىذه المحنة الميًمكة لنككنف  مف الشػاكريف لػؾ عمػل 

 .ْما أنعمتى بو عمينا

أم ا عٍف  راء العمماء  ي الكقػؼ عمػل ىػذا المكضػع،  قػٍد منػع الس ػجاكندم الكقػؼ عميػو  قػاؿ:     
ذا جاءٍتيػا "قكلو: )دعكا اهلل( مػف بيػاف حػا رت عمػل تقػدير: )كا  ليـ، ككجػو ات ػالو أف  إذا كأن يػا كػرِّ

 ٓريحه عا ؼ كجاءىـ المكج مف كؿ مكاف(،  كاف )دعكا اهلل( جكابان ليمػا،  كػأف  إذا ليػا جكابػاف"
كالنيسػػػابكرم منػػػع الكقػػػؼ عميػػػو أيضػػػان، كلكػػػٍف لعم ػػػة أخػػػرل، كىػػػي أف  قكلػػػو: )دعػػػكا اهلل( بػػػدؿه مػػػف 

ػػا األشػػمكني  قػٍد جػػك ز الكقػػؼ ٔف  دعػػاءىـ مػف لػػكاـز ظػػنِّيـ بػاليبلؾ  يػػك متمػػبسه بػو)ظن ػكا(؛ أل . أم 
                                                           

ٔ
 .ٗٗ. المعجم الوسٌط, مجمع اللغة العربٌة: ص 
ٕ
 .22ٔ/ٕ, جامع الدروس العربٌة, مصطفى الغبلٌٌنً: 2ٕٔ/ٖابن مالك: . شرح ابن عقٌل على ألفٌة  
ٖ
 .ٕٕ. ٌونس:  
ٗ
 .ٕٔٔ. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
٘
 .2ٙ٘ – 7ٙ٘. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
ٙ
 .7ٔ٘/ٖ. غرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  
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عميو، كعم ؿ ذلؾ بأف  قكلو: )دعكا اهلل( يككف جكاب سؤاؿو مقدر، كأن و قيؿ: كيؼ كاف حػاليـ  ػي 
ػػا األنبػػارم، كالن حػػاس، كالػػداني،ُتمػػؾ الشػػد ة؟  قيػػؿ: دعػػكا اهلل كلػػـ يػػدعكا سػػكاه  مػػـ يػػذكركا ىنػػا  . أم 

 .ِكقفان 

امتنع الكقؼ عمل ىذا المكضع؛ ألف  قكلػو تعػالل: )دعػكا اهلل( بػدؿه مػف ظن ػكا، أك أن يػا جػكابه     
إلذا، ك ي الحالتيف يمتنع الكقؼ؛ ألف  البػدؿ كالمبػدؿ منػو كالشػيء الكاحػد، كالشػرط كجكابػو جممػة 

 كاحدة،  بل ييف ؿ بيف ىذه المتعمقات بحاؿ.

ذم يميػػؿ إليػػو الباحػػث ىػػك أف  قكلػػو: )دعػػكا اهلل( بػػدؿه مػػف قكلػػو: )ظن ػػكا(، كيػػدعـ ىػػذا قػػكؿ كالػػ    
، كقػػكؿ محيػػي الػػديف دركيػػش: ّألف  دعػػاءىـ مػػف لػػكاـز ظػػنِّيـ"؛ الزمخشػػرم: "ىػػي بػػدؿه مػػف ظن ػػكا

؛ لً  يف( بػػػدؿه "جممػػػة )دعػػػكا اهلل مخم ػػػيف لػػػو الػػػدِّ  ػػػمػػػف )ظن ػػػكا( بػػػدؿ اشػػػتماؿو العبلقػػػة ا بينيمػػػا مػػػف مى
، ذلػػؾ ألف  دعػػاءىـ مػػف لػػكاـز ظػػنِّيـ اليػػبلؾ،  يػػك متمػػبسه بػػو" ، كأيضػػان أف  )إذا( جكابيػػا ْكالػػتبلـز

قكلو: )جاءٍتيا ريػحه عا ػؼ(، كيػدعـ ذلػؾ أن ػو جعػؿ الشػرط أمػكران ثبلثػة، كىػي: الكػٍكفي  ػي الفمػؾ 
مجػػيءي الػػريح العا ػػؼ  كالجػػرمي بيػػـ بػػريح طيبػػة، كالفػػرحي بيػػا، كجعػػؿ الجػػكاب أمػػكران ثبلثػػة، كىػػي:

كمجػيءي المػكج، كظػػن يـ اإلحاطػة بيػػـ،  جممػة )دعػػكا اهلل( خارجػة عػػف الشػرط كجكابػػو، كعمػل ىػػذا 
،  ػبل ييف ػؿ بػيف الجممتػيف؛ حتػل ٓ يي بدؿي اشتماؿو مف )ظن كا( لما بينيما مػف المبلبسػة كالػتبلـز

 ال ييف ؿ بيف البدؿ كالمبدىؿ منو.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ٔ
 .7٘ٔ. منار الهدى, األشمونً: ص 
ٕ
 .ٖٔٔالمكتفى, الدانً: ص ,ٕٖٓالقطع واالئتناف, النحاس: ص ,7ٓ٘واالبتداء, األنباري: ص . إٌضاح الوقف 
ٖ
 .2ٖٖ/ٕ. تفسٌر الكشاف, الزمخشري:  
ٗ
 .ٕٕ٘/ٗ. إعراب القرآن وبٌانه, محًٌ الدٌن دروٌش:  
٘
 .ٕٕ٘/ٗ. المصدر السابق:  
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 المبحث الثالث:

 فصل بين الشرط أو القسم وجوابيمااع الوقف دفعًا لمامتن

 وفيو مطمبان:

ل: دفعًا لمفصل بين الشرط وجوابو.   المطمب األوَّ

 المطمب الثاني: دفعًا لمفصل بين القسم وجوابو.
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ل: دفعًا لمفصل بين الشرط وجوابو.  المطمب األوَّ

البيػع كنحػػكه، كشػرط لػو أمػػران: التزمػو، كشػرط عميػػو ـ الشػيء كالتزامػػو  ػي الشػرط لغػةن: ىػػك إلػزا    
أسمكبه يدؿ  عمل تبلزـً جممتيًف كارتباطيما بكاسطة أداة تيسم ل  كا طبلحان: ىك .ُأمران: ألزمو إياه

، كيبػيِّف ابػفي مالػؾو ذلػؾ بقكلػو: ِأداة الشرط، كال يتبي ف معنل الشرط إال  بمرا قتو لمجزاء أك الجػكاب
األدكات المذككرة يقتضي جممتيًف، أكالىما ممزكمة لمثانية، تيسم ل األكلل شرطان، كتيسػم ل "كؿ  مف 

ًعػؿى شػرطان، كمػا يمػـز  ػي العػرؼ الجػكاب  الثانية جزاءن كجكابان؛ ألن يا ميد عل  ييا بأن يا الزمة لمػا جي
 .ّلمسؤاؿ كالجزاء لئلساءة كاإلحساف"

ريـ د عان لمف ؿ بيف الشرط كجكابو  ي عشرة مكاضع، جػاءٍت كقد امتنع الكقؼ  ي القر ف الك    
  ي عددو مف سكر القر ف الكريـ.

ل  : الموضع األوَّ

ٍَ  ُرزِ } :كُٔل ثػ َل
َٓ ُرۖ  َُكٍّ جْ

َ
َٓ  اأْل ِ ٌَِ َُتْج ٍِّ ٍت ََتْرِي  ًْ َر ُٓ

َ نٍّ ل
َ
ٔا الصٍّ ِْلَ ِت أ ٍِيُ ٔا وََغ ُِ ٌَ ََ آ ِي ِ اَّلٍّ كُٔا َوبَّّشِ

 ٌَِ   َٓ ػَ ٌِِْ ٌَّ ْزَواٌج 
َ
َٓ  أ ًْ ذِي ُٓ َ ًٓ ۖ  َول ِ تََش ب ٌُ ٔا بِِّ  ثُ

ُ
ٌَِ َربُْوۖ  َوأ   َِ ِي ُرزِْر ٔا َ ذَذا اَّلٍّ ُ َرٍة ّرِزْكً    كَ ل ٍَ ًْ َث ا ُْ َرةٌۖ  َو ٍّٓ

ونَ  َٓ  َخ ِِلُ  .4{ذِي

المؤمنيف بػاهلل الػذيف يعممػكف ال ػالحات؛ بمػا يسػر ىـ مػف جنػاتو  –أي يا الن بي–كالمعنل: بشِّر     
 ا أطعمػػكا مػػف ثمارىػػا الطيبػػة رزقػػان،تجػػرم مػػف تحتيػػا األنيػػار، مػػف تحػػت ق ػػكرىا كأشػػجارىا، كممػػ

زقنا مف قبؿ، كقيػدمٍت ليػـ ثمػاره متشػابية  قالكا مف شد ة الش بو بثمار الدنيا، ىذا مثؿ الثمار التي ري
حتل ييقبمكا عمييا بحكـ المعر ة بيا، كلكن يا مختمفػة  ػي طعميػا كمػذاقيا، كليػـ   ي شكميا كاسميا

ػا ييت ػكر  ػي أىػؿ الػدنيا، ي الجن ػة أزكاج مبػرأة مػف كػؿ مػا تنًفػر منػو الػن ٍفس، كييسػتقذر ط  بعػان مم 
 .ٓكىـ  ي نعيـ دالـ ال ينقطع، بخبلؼ نعيـ الدنيا المنقطع

اكندم، كالنيسػػابكرم، كاألشػػمكني، الكقػػؼ عمػػل ىػػذا المكضػػع؛ ألف  كقػػٍد منػػع الن حػػاس، كالس ػػج    
؛ ألن و لـ ٔ)قالكا( جكاب )كم ما( ، كقٍد قاؿ الن حاس  ي الكقؼ عمل ىذا المكضع: "ليس بقطع كاؼو

                                                           
ٔ
 .97ٗالعربٌة: ص, المعجم الوسٌط, مجمع اللغة 7٘/2. لسان العرب, ابن منظور:  
ٕ
 .٘ٔ. جواب الشرط وجواب األمر فً اللغة العربٌة, عبد الرؤوف عباس: ص 
ٖ
 .7ٗ-7ٖ/ٗشرح التسهٌل, جمال الدٌن محمد بن مالك:  . 
ٗ
 .ٕ٘. البقرة:  
٘
 .٘. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
ٙ
 ,97ٔ/ٔغرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,9ٕٔعلل الوقوف, السجاوندي: ص ,ٙٗالقطع واالئتناف, النحاس: ص . 

 .29منار الهدى, األشمونً: ص
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. أم ػا ُيأًت الجػكاب؛ ألف  كم مػا يقػكؿ الن حكيػكف ىػي بمعنػل إذا، ك ػي مثػؿ ىػذا ييحتػاج إلػل جػكاب"
 .ِالداني، كاألن ارم،  مـ يذكركا ىنا كقفان األنبارم، ك 

امتنػع الكقػػؼ عمػػل ىػػذا المكضػػع د عػػان لمف ػػؿ بػػيف الشػػرط كجكابػػو،  ينػػا ال كقػػؼى عمػػل قكلػػو:     
)رزقان(؛ ألف  )قالكا( جكاب )كم ما(، كال ييف ؿ بػيف الشػرط كالجػكاب؛ ألن يمػا متبلزمػاف، يىطمػبي كػؿ  

ًزقنا مػف قبػؿ(  منيما اآلخر،  الكقؼ عمل )رزقان(، كاالبتداء بػ )قالكا( يكىـ أف  قكليـ: )ىذا الذم ري
زقػػكا مػػف  كػػأن يـ قػػالكه بمجػػرد أن يػػـ رأكا نعػػيـ الجن ػػة، كىػػذا لػػيس ب ػػحيح؛ ألن يػػـ قػػالكا ىػػذا عنػػدما ري

ًزقنا مف قبؿ(،  يذه الجممة جكابه  الجن ة ثماران شكمييا يشابو ثمار الد نيا،  عندىا قالكا: )ىذا الذم ري
احتػػرازان مػػف الكقػػكع  ػػي أمِّ لػػبسو أك إييػػاـ، يتعػػي ف عمػػل القػػارئ مػػا،  ػػالكبلـ مشػػركط بمػػا قبمػػو، ك لكم  

كٍ ػػؿ الشػػرط بجكابػػو، كعػػدـ   ػػؿ متعمقػػات الجممػػة المفظيػػة الكاحػػدة،  ػػالمعنل اإلعرابػػي لجممػػة 
ًزقنػػا مػػف قبػػؿ( يتغيػػر تبعػػان لمكقػػؼ أك الكٍ ػػؿ عمػػل قكلػػو: ) رزقػػان(،  عنػػد الكٍ ػػؿ )قػػالكا ىػػذا الػػذم ري

تكػػكف جػػكاب كم مػػا، كتكػػكف جممػػة القػػكؿ جػػكاب شػػرط غيػػر جػػاـز ال محػػؿ  ليػػا مػػف اإلعػػراب كىػػك 
، كبالكقؼ ت بح الجممة استلنا ية، كتعني أن يـ قالكا ىذا الكبلـ دكف قيدو أك شػرط كىػذا ّال كاب

، كىػك مػا ينبغػي أٍف خبلؼ ال كاب،  الكقؼ عميو ممنكع لما يترتب عميػو مػف تغييػر  ػي المعنػل
 يجؿ  القر ف عنو.

 : الموضع الثاني

ٍَ } :كُٔل ثػ َل ْ َِْخَِِلُة َوال ٍُ ْ ِ بِِّ َوال ِْوٍّ ىَِؾَْيِ اَّللٍّ
ُ
ٌَ  أ ًُ اْْلزِنِيرِ َو ُم َوَْلْ يَْجُة َواِلٍّ ٍَ

ْ ًُ ال ْت َغيَيُْس ٌَ ْٔكَُٔذةُ ُشّرِ
َزَو 

َ
ٌَ  أ ّدِيَُة َوانلٍِّػيَصُة َو َْتَ ٍُ ْ ْزاَلِم و َوال

َ
ٔا بِا أْل ٍُ ن تَْصَجْلِصا

َ
ٌَ  ُذبَِس َ َ انلَُّصاِب َوأ ًْ َو يُْج ٌَ  َذنٍّ ُبُع إاِلٍّ  الصٍّ

يْاُت ىَ  ٍَ ْز
َ
ِْٔن و اَْلََْٔم أ ًْ َواْخَش ُْ ْٔ ًْ ـاََل ََّتَْش ٌَِ دِيُِِس ََ َزَفُروا  ِي ًْ ـِْصٌق   اَْلََْٔم يَهَِس اَّلٍّ ذىُِس ًْ َذ ُسا

ٍُْت َغيَ  ٍَ تْ
َ
ًْ َوأ َُِس َصاٍة َداَْيَ دِي ٍَ َِ اْطاُػرٍّ ِِف ََمْ ا ٍَ ًِا  و َذ ًُ اإْلِْشااَلَم دِي ُسا

َِّت َورَِطايُت ىَ ٍَ ًْ ُِْػ يُْس
 ًٌ َ َدُفٌٔر رٍِّشي ٍۙ   ـَإِنٍّ اَّللٍّ خْ ِ َجَز ٍُِؿ إّلِ ٌُ}4. 

أن ػػػو حػػػر ـ عمػػػيكـ مػػػا مػػػات مػػػف حيػػػكاف دكف زكػػػاة، كحػػػر ـ عمػػػيكـ الػػػدـ  -عػػػز  كجػػػؿ  -يقػػػكؿ اهلل     
ـه غيػػػر اسػػػـ اهلل عنػػػد الػػػذبح، كالميتػػػة بػػػالخنؽ، أك المسػػػفكح، كلحػػػ ـ الخنزيػػػر، كمػػػا ذيًكػػػرى عميػػػو اسػػػ

بالضرب، أك بالسقكط، أك بػالن طح، كمػا ا ترسػو سػبعه مثػؿ األسػد كالن مػر كالػذلب، إال  مػا أدركتمػكه 
ـ حيان مف المذككرات كذكيتمكه،  يك حبلؿ لكـ، كحرِّـ عمػيكـ مػا كػاف ذبحػو لؤل ػناـ، كحػرِّـ عمػيك

                                                           
ٔ
 .ٙٗالقطع واالئتناف, النحاس: ص . 
ٕ
 .29المقصد, األنصاري: ص ,7ٖالمكتفى, الدانً: ص ,ٙٓ٘. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 
ٖ
 .٘ٙ/ٔ. إعراب القرآن وبٌانه, محًٌ الدٌن دروٌش:  
ٗ
 .ٖة: . المائد 
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 -عػز  كجػؿ  -أٍف تطمبكا ما قيًسػـ لكػـ مػف الغيػب باألقػداح، كىػذه المحرمػات خػركج عػف طاعػة اهلل 
ػا رأكا مػف قكتػو،  ػبل تخػا كىـ كخػا كني  اليكـ يلس الذيف كفركا مف ارتػدادكـ عػف ديػف اإلسػبلـ، ًلمى

لباطنػػػة كحػػػدم، اليػػػكـ أكممػػػتي لكػػػف ديػػػنكـ الػػػذم ىػػػك اإلسػػػبلـ، كأتممػػػتي عمػػػيكـ نعمتػػػي الظػػػاىرة كا
كاختػرتي لكػػـ اإلسػبلـ دينػػان،  ػبل أقبػػؿ دينػان غيػػره،  مػػٍف أيلجػئ بسػػبب مجاعػة إلػػل األٍكػؿ مػػف الميتػػة 

ـى عميو  ي ذلؾ،  إف  اهلل غفكر رحيـ غير مالؿو لئلثـ،  بل إث
ُ. 

كالنيسػػابكرم، كاألشػػمكني؛ ألف  جممػػة ) ػػإف  اهلل  ،كىػػذا المكضػػع لػػيس بكقػػؼو عنػػد الس ػػجاكندم    
ػػػًف اضػػػطر   ػػػي مخم ػػػة(غفػػػكر ر  ، كقػػػٍد قػػػاؿ األشػػػمكني: "لػػػيس بكقػػػؼو ِحػػػيـ( جػػػكابه لقكلػػػو: ) مى

ػػا األنبػػارم، كالن حػػاس، كالػػداني، كاألن ػػارم،  مػػـ يػػذكركا ىنػػا كقفػػان ّالتِّ ػػاؿ الجػػزاء بالشػػرط" . أم 
 .ْكذكركا بأف  التماـ عمل قكلو: ) إف  اهلل غفكر رحيـ(

كضع للبل  ييف ؿ بيف الشرط كالجزاء،  إف  جممة ) إف  اهلل غفػكر كقٍد ميًنعى الكقؼ عمل ىذا الم    
 ) ػػًف اضػػطر   ػػي مخم ػػة(، كالكقػػؼ عمػػل قكلػػو: )إلثػػـو رحػػيـ( جػػزاءه لمشػػرط قبميػػا، كىػػك قكلػػو: ) مى
كاالبتػداء بقكلػو: ) ػإف  اهلل غفػػكر رحػيـ( يقطػع المعنػل، كي ػػبح المعنػل غيػر كاضػح؛ ألف  الشػػرط 

امع ال يعػػرؼ حكػػـ الػػذم اضػػطر   ػػي مجاعػػةو كأكػػؿ مػػف األ ػػناؼ المحرمػػة، يحتػػاج لمجػػزاء،  الس ػػ
كىػػػك ال يريػػػد إثمػػػان، كال ينػػػكم مع ػػػية، إال  إذا ك ػػػؿ القػػػارئ اآليػػػة كلػػػـ يقػػػؼ عمػػػل قكلػػػو: )إلثػػػـ( 
ػًف اضػطر  لؤلكػؿ دكفى   الكٍ ؿ ىك الذم يعطي المعنل المراد، كىػك أف  اهلل تعػالل يغفػر كيػرحـ مى

 لمع ية. الميؿ لئلثـ كا
 : الموضع الثالث

ًْ   كَْد َطيَيُْت } :كُٔل ثػ َل َٔاَءُز ْْ
َ
ثٍّبُِع أ

َ
ِ و كُو الٍّ أ ٌَِ ُدوِن اَّللٍّ ََ ثَْدُغَٔن  ِي ْخُبَد اَّلٍّ

َ
ْن أ
َ
ِٓيُت أ كُْو إِّنِ ُُ

 ََ َجِدي ْٓ ٍُ ْ ََ ال ٌِ   َُ
َ
ٌَ  أ  .5{إًِذا َو

–إنِّػي نيػاني اهلل عػف عبػادة الػذيف تعبػدكنيـ مػف دكف اهلل، قػؿ  –أي يػا الر سػكؿ–كالمعنل: قؿ     
ف ضػػاالن نػػا إًف اتبعػػتي أىػػكاءكـ  ػػي ذلػػؾ أكػػال أت بػػع أىػػكاءكـ  ػػي عبػػادة غيػػر اهلل،  أ –أي يػا الر سػػكؿ

ًف ات بع اليكل دكفى برىافو مف اهلل   .ٔ-تعالل–عف طريؽ الحؽ، ال أىتدم إليو، كىذا شأفي كؿِّ مى

                                                           
ٔ
 .7ٓٔ. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
ٕ
 .2ٕٓمنار الهدى, األشمونً: ص ,ٓٗ٘/ٕغرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,٘ٗٗ. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
ٖ
 .2ٕٓ. منار الهدى, األشمونً: ص 
ٗ
المقصد,  ,2٘, المكتفى, الدانً: ص9ٙٔص القطع واالئتناف, النحاس: ,ٔٔٙ. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 

 .2ٕٓاألنصاري: ص
٘
 .ٙ٘. األنعام:  
ٙ
 .ٖٗٔ. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
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كقٍد منع الس جاكندم، كالنيسابكرم، كاألشمكني، الكقؼ عمل ىذا المكضع لتعمػؽ )إذا( بقكلػو:     
)ال أت بػػػعي(، أم: قػػػٍد ضػػػممتي إذا اتبعػػػتي أىػػػكاءكـ

؛ ألف  إذا متعمقػػػة ُ ، قػػػاؿ األشػػػمكني: "لػػػيس بكقػػػؼو
ذا معناىػػػػػا الجػػػػػزاء، أم: قػػػػػٍد ضػػػػػممتي إًف اتبعػػػػػتي أىػػػػػكاءكـ" بقكلػػػػػو: )ال أت بػػػػػعي(، كا 

ػػػػػا األنبػػػػػارم ِ . أم 
 .ّكالن حاس، كالداني، كاألن ارم،  مـ يذكركا ىنا كقفان 

امتنػػع الكقػػؼ عمػػل ىػػذا المكضػػع د عػػان لمف ػػؿ بػػيف الشػػرط كجكابػػو أيضػػان؛ ألف  )إذا( متعمقػػة     
بقكلػػػو: )ال أت بػػػعي(، كالمعنػػػل: قػػػٍد ضػػػممتي إذا اتبعػػػتي أىػػػكاءكـ،  ػػػبل ي ػػػح  الكقػػػؼ عمػػػل )أىػػػكاءكـ( 

( حتل ال ييشكؿى المعنل،  القارئ إذا كقؼ عمل المكضع المذككر  إف  كاالبتدا ء بقكلو: )قٍد ضممتي
( ذلؾ يكى  –و اإلطػبلؽ ( قيمػٍت عمػل كٍجػ(التي ىي مػف قػكؿ الن بػيـ أف  ىذه الجممة )قٍد ضممتي
ـ  المعنل إال  بالكٍ ؿ، قاؿ محيي الد–كحاشاه  يف دركيش: ،  الجممتاًف متعمقتاًف ببعضيما، كال يت

( مستأنفةه لتأكيد انتيالو عم ا نيػل عنػو الر سػكؿ) ذٍف حػرؼ جػكاب كجػزاء "جممة )قٍد ضممتي (، كا 
عممػػاء الكقػػؼ عمػػل ىػػذا  بعػػض ، كلػػذلؾ لػػـ يػذكٍر ْ يػو معنػػل الشػػرط،  يػػي  ػػي قػكة شػػرط كجػػكاب"

ؼ عمػػػل المكضػػػع كقفػػػان، كذكػػػركا بػػػأف  الكقػػػؼ عمػػػل رأس اآليػػػة، كلعػػػؿ   ػػػي ىػػػذا إشػػػارة لمنػػػع الكقػػػ
 المكضع المذككر؛ ألف  الكبلـ ال يتـ  عميو.

 : الموضع الرابع

ْصايََس ـَااَل } :كُٔل ثػ َل
َ
ََقذ َوأ َِ اتٍّ ٍَ ًْ آيَ ِِت   َذ َٔن َغيَيُْس ًْ َحُلصَّ ُِِس ٌّ ًْ رُُشٌو  ٍُِّس ثِيَ

ْ
ٌٍّ  يَأ يَ  بَِِن آَدَم إِ
ًْ ََيَْزُُٔنَ  ُْ ًْ َواَل  ِٓ   .5{َخٌْٔف َغيَيْ

لبنػي  دـ، إذا جػاءكـ رسػؿه منػي مػف أقػكامكـ، يتمػكف عمػيكـ مػا  -تعػالل–ىذا خطابه مف اهلل     
ًف ات قل اهلل بامتثػاؿ أمػره كاجتنػاب نييػو  أنزلتي عمييـ مف كتبي  أطيعكىـ، كات بعكا ما جاؤكا بو،  مى

مػػف حظػػكظ كأ ػػمح عممػػو، ىػػؤالء ال خػػكؼه عمػػييـ يػػكـ القيامػػة، كال ىػػـ يحزنػػكف عمػػل مػػا  ػػاتيـ 
 .ٔالدنيا

ع؛ ألف  الفػاء كاقعػة كقػٍد منػع الس ػجاكندم، كالنيسػابكرم، كاألشػمكني، الكقػؼ عمػل ىػذا المكضػ    
ػػا ػػٍف( ٕالشػػرطية  ػػي جػػكاب إم  ػػًف ات قػػل( كييحتمػػؿ أٍف تكػػكف )مى ، قػػاؿ أبػػك حيػػاف: "جػػكاب الشػػرط ) مى

                                                           
ٔ
 .ٖٔٔ, منار الهدى, األشمونً: ص2ٗ/ٖغرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,77ٗ. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
ٕ
 .ٖٔٔ. منار الهدى, األشمونً, ص 
ٖ
المقصد,  ,2ٙ, المكتفى, الدانً: صٕٕ٘القطع واالئتناف, النحاس: ص ,ٖ٘ٙإٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص.  

 .ٖٔٔاألنصاري: ص
ٗ
 .7ٕٔ/ٖ. إعراب القرآن وبٌانه, محًٌ الدٌن دروٌش:  
٘
 .ٖ٘. األعراف:  
ٙ
 .ٗ٘ٔ. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
7
 .٘ٗٔمنار الهدى, األشمونً:  ص ,ٖٕٔ/ٖغرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,99ٗص. علل الوقوف, السجاوندي:  
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( كتكػػكف ىػذه الجممػة الشػػرطية مسػتقمة  بجػػكاب الشػرط األكؿ، كييحتمػػؿ شػرطية كجكابػو ) ػػبل خػكؼه
ػػٍف( مك ػػكلة،  تكػػكف ىػػذه الجممػػة كالتػػي بعػػدىا مػػف قكلػػو )كالػػذيف كػػذ بكا( مجمكعيمػػا  أٍف تكػػكف )مى
ػػػا يػػػأتين كـ  جػػػكاب الشػػػرط، ككأن ػػػو ق ػػػد بػػػالكبلـ التقسػػػيـ، كجعػػػؿ القسػػػماف جكابػػػان لمشػػػرط، أم: إم 

ػػػػػُ ػػػػػالمتقكف ال خػػػػػكؼه عمػػػػػييـ، كالمكػػػػػذبكف أ ػػػػػحاب الن ػػػػػار" ا األنبػػػػػارم، كالن حػػػػػاس، كالػػػػػداني . أم 
 .ِكاألن ارم،  مـ يذكركا ىنا كقفان 

ػػًف      كقػػد امتنػػع الكقػػؼ ىنػػا د عػػان لمف ػػؿ بػػيف الشػػرط كجكابػػو أيضػػان،  يػػذه الجممػػة الشػػرطية ) مى
ػػًف ات قػػل(  ػػي محػػؿِّ جػػـز جػػكاب الشػػرطّات قػػل( جػػكابه لمشػػرط الس ػػابؽ، كالفػػاء رابطػػة ،  جممػػة ) مى

ْ ،
ر ؛ ألف  الشػرط متعمػؽه بجكابػو، كالجػكاب يحتػاج  كقٍد تقر  أف  الف ؿ بيف الشرط كجكابػو غيػر جػالزو

 لمشرط،  بل ييف ؿ بينيما بحاؿ، كذلؾ  ي القر ف كمِّو، حتل يستقيـ المعنل كال يمتبس عمل أحد.
 : الموضع الخامس

َِ ٍت   كَ َل } :كُٔل ثػ َل ِ َِ  بَّي ًْ آيَ ُت ِٓ ْو ِإَوَذا ُتجََْلذ َغيَيْ
َ
ََ اَل يَرُْرَٔن ىَِل َءَُ  ائِْت بُِلاْرآٍن َداَْيِ َ ذاَذا أ ِي

اَّلٍّ
ۖ  إِّنِ  ٌَ  يُأََحذ إََِلٍّ  

ثٍّبُِع إاِلٍّ
َ
ٌَِ ثِيَْل ءِ َجْفِِسۖ  إِْن أ َُلُ  بَّدِ

ُ
ْن أ
َ
ٌَ  يَُسُٔن َِل أ ُْلُ و كُْو  َخا ُف إِْن َغَصايُْت بَّدِ

َ
أ

 ٍۙ ٍم َغِظي ْٔ  .5{َرّبِ َغَذاَ  يَ

ٍت عمػييـ اآليػات القر نيػة الكاضػحة الد الػة لنا أف  ىؤالء الكػا ريف إذا قيرلػ -عز  كجؿ  -يبيِّف اهلل     
عمل تكحيد اهلل، قاؿ منكرك البعػث الػذيف ال يرجػكف ثكابػان كال يخػا كف عقابػان: ًجػٍئ يػا محمػد بقػر فو 

أغيػػره أنػػا، كال ي ػػح  بػػاألىٍكلل اإلتيػػاف ال ي ػػح  أٍف  –أي يػػا الر سػػكؿ  –غيػػر ىػػذا أك بدٍِّلػػو، قػػؿ ليػػـ 
، إنِّػي أخػاؼ  بغيره، بؿ اهلل كحده ىػك الػذم يبػدِّؿ منػو مػا يشػاء،  مسػتي أت بػع إال  مػا يكحيػو اهلل إلػي 

 .ٔإٍف ع يتي اهلل بإجابتكـ إلل ما طمبتـ عذاب يكـ القيامة

ألف  قكلػو: )قػاؿ الػذيف( جػكاب كقٍد منع الس جاكندم، كالنيسػابكرم، كاألشػمكني، الكقػؼ عميػو؛     
 .ٖ. أم ا األنبارم، كالن حاس، كالداني، كاألن ارم،  مـ يذكركا ىنا كقفان ٕإذا

                                                           
ٔ
 .ٙٗ/٘. البحر المحٌط, أبو حٌان:  
ٕ
المقصد,  ,9٘المكتفى, الدانً: ص ,ٕٔ٘, القطع واالئتناف, النحاس: صٗ٘ٙ. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 

 .٘ٗٔاألنصاري: ص
ٖ
 .ٖٗٗ/ٌٖانه, محًٌ الدٌن دروٌش: . إعراب القرآن وب 
ٗ
 .ٓٓٗ/2. الجدول فً إعراب القرآن, محمود صافً:  
٘
 .٘ٔ. ٌونس:  
ٙ
 .ٕٓٔ. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
7
, منار الهدى, األشمونً:   ٙٙ٘/ٖغرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,ٙٙ٘. علل الوقوف, السجاوندي: ص 

 .7ٗٔص
2
المقصد,   ,ٕٔٔالمكتفى, الدانً: ص ,ٖٔٓالقطع واالئتناف, النحاس: ص ,7ٓٗالوقف واالبتداء, األنباري: ص. إٌضاح  

 .7ٗٔاألنصاري: ص
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امتنػػع الكقػػؼ عمػػل ىػػذا المكضػػع لػػلبل  ييف ػػؿ بػػيف الشػػرط كالجػػكاب؛ ألف  قكلػػو: )قػػاؿ الػػذيف(     
ل قكلػػػو: )بينػػػػات( ، كالكقػػػؼ عمػػػػُجػػػكاب إذا،  يػػػي جممػػػػةه ال محػػػؿ  ليػػػا جػػػػكابي شػػػرطو غيػػػػر جػػػاـز

كاالبتػػداء بقكلػػو: )قػػاؿ الػػذيف(، يػػكىـ أف  الػػذيف كفػػركا قػػالكا ىػػذا الكػػبلـ دكف أٍف يسػػمعكا القػػر ف مػػف 
(، كالمعنل ليس كذلؾ، إن ما المعنل أن يـ قالكا ذلؾ لم ا تيميػٍت عمػييـ  يػات القػر ف الكػريـ (الن بي 

بقػػر فو غيػػر ىػػذا أك بدِّلػػو(  الجممػػة مرتبطػػة بمػػا (: )الػػت  أعرضػػكا كاسػػتكبركا، ثػػـ قػػالكا لمن بػػي )
، كلػػػذلؾ يتعػػػي ف عمػػػل القػػػارئ كٍ ػػػؿ الشػػػرط بجكابػػػو، حتػػػل ال ييف ػػػؿ الكػػػبلـ،  قبميػػػا لفظػػػان كمعنػػػلن
كنمحظ أف  الكقؼ عند مف لـ يذكركا كقفان عمل ىذا المكضع عمػل قكلػو: )أك بدِّلػو( كلعػؿ   ػي ىػذا 

ـ  عميو. إشارةه كاضحة عمل مٍنع الكقؼ عمل  عؿ  الشرط قبؿ اإلتياف بجكابو؛ ألف  الكبلـ ال يت
 : الموضع السادس

ًْ } :كُٔل ثػ َل َُزَل َربَُّس
َ
ٌٍّ َذا أ  ً ُٓ َ ىنِيَ ۙ   ِإَوَذا رِيَو ل وٍّ

َ
َش ِغَُي اأْل

َ
ٔاْ أ ُ  .2{كَ ل

ينكػركف كحدانيػػة الخػالؽ، كيكػذبكف بالبعػػث، مػاذا أنػػزؿ  اَّليااَكالمعنػل: إذا قيػؿ ليػػؤالء الكفػار     
لػػػػيف (ربكػػػػـ عمػػػػل محمػػػػدو  ػػػػص األك  ن مػػػػا جػػػػاء مػػػػٍف نفسػػػػو بق ى ( قػػػػالكا: لػػػػـ ينػػػػزؿ عميػػػػو شػػػػيلان، كا 

 .ّكأكاذيبيـ
، قػػػاؿ ْكقػػػٍد منػػػع الس ػػػجاكندم، كالنيسػػػابكرم، كاألشػػػمكني الكقػػػؼ عميػػػو؛ ألف  )قػػػالكا( جػػػكاب إذا    

. أم ا األنبارم، كالن حاس، كالداني، كاألن ارم،  مػـ يػذكركا ٓبينيما بالكقؼ"األشمكني: "ال يف ؿ 
 .ٔىنا كقفان 

امتنػػػع الكقػػػؼ عمػػػل ىػػػذا المكضػػػع د عػػػان لمف ػػػؿ بػػػيف الشػػػرط كجكابػػػو،  جممػػػة )قػػػالكا أسػػػاطير     
ألن يػػا جػػكاب شػػرط غيػػر  مػػف اإلعػػراب األكلػػيف( جممػػة جػػكاب الشػػرط السػػابؽ، كىػػي ال محػػؿ  ليػػا

 ،  ػػبل بيػػد  مػػف كٍ ػػميا بمػػا قبميػػا، السػػي ما أف  جممػػة الشػػرط قبميػػا متضػػمنة لسػػؤاؿ، كىػػك قكلػػو: جػػاـز
)ماذا أنزؿ ربكػـ(  جممػة )قػالكا أسػاطير األكلػيف( جػكاب الشػرط، ك ػي الكقػت نفسػو جػكابه لمسػؤاؿ 

ػػوى ليػػـ،  عنػػد الكقػػؼ عمػػل قكلػػو: )مػػاذا أنػػزؿ ربكػػـ(،  ممس ػػامع أٍف يسػػأؿ: أيػػف جػػكا ب ىػػذا الػػذم كيجِّ
 السؤاؿ؟ كلذلؾ يتعيف الكٍ ؿ حتل ال ييف ؿ الكبلـ، كال ييقطع المعنل.  

                                                           
ٔ
 .2ٕٔ/ٗ. إعراب القرآن وبٌانه, محًٌ الدٌن دروٌش:  
ٕ
 .ٕٗ. النحل:  
ٖ
 .9ٕٙ. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
ٗ
, منار الهدى, األشمونً:   ٕٙ٘/ٗب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري: غرائ ,7ٖٙ. علل الوقوف, السجاوندي: ص 

 .ٖٕٔص
٘
 .ٖٕٔ. منار الهدى, األشمونً: ص 
ٙ
, المقصد,   ٖٗٔالمكتفى, الدانً: ص ,ٖٖٙالقطع واالئتناف, النحاس: ص ,7ٗ2. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 

 .ٖٕٔاألنصاري: ص
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 الموضع السابع: 

ُْ } :كُٔل ثػ َل ْزاََثُ
َ
ْفاَْتٍ و بَاْو أ ٌُ ُاَت 

َ
ٍَ  أ ٔا إِجٍّ ُ ُِل كَ ل ٍَ  ُحزَنّ ِ ًُ ب ْغيَ

َ
ُ أ ََكَن آيٍَة   َواَّللٍّ ٌٍّ نْلَ  آيًَة  ًْ اَل ِإَوَذا بَدٍّ

ٔنَ  ٍُ  .1{َحْػيَ

كاهلل أعمػـ بمػا ينسػخ مػف القػر ف لحكمػةو، -كالمعنل: إذا نسخنا حكـى  يػةو مػف القػر ف بآيػةو أخػرل     
كػػاذب تختمػػؽ عمػػل اهلل، بػػؿ أكثػػرىـ ال  –يػػا محمػػد  –قػػالكا: إن مػػا أنػػتى  -كعمػػيـ بمػػا ال ينسػػخ منػػو

 .ِيعممكف أف  الن سخ إن ما يككف لحكمةو إلييةو بالغة
، كىػػػك      كقػػػٍد منػػػع الس ػػػجاكندم كالنيسػػػابكرم الكقػػػؼ عميػػػو؛ كعم ػػػة ذلػػػؾ بػػػأف  جػػػكاب )إذا( منتظػػػره

، ككػػذلؾ منػػع األشػػمكني الكقػػؼ عميػػو لمعم ػػة نفًسػػيا ّ)قػػالكا(، كقكلػػو: )كاهلل أعمػػـ( جممػػة معترضػػة
اهلل أعمػـ بمػا  قاؿ: "ليس بكقؼو ألف  )قالكا( جكاب )إذا(  بل ييف ؿ بػيف الشػرط كجكابػو، كقكلػو: )ك 

ػا األنبػػارم، كالن حػػاس، كالػداني، كاألن ػػارم،  مػػـ ْينػزؿ( جممػػة اعتراضػػية بػيف الشػػرط كجكابػػو" . أم 
 .ٓيذكركا ىنا كقفان 

كقػد امتنػػع الكقػؼ ىنػػا ألف  جممػػة )قػالكا( جممػػة جػػكاب الشػرط قبميػػا، كال بيػػد  لمشػرط مػػف جػػكاب     
( يجعػػؿ  ػػبل يكتمػػؿ المعنػػل إذا أيتػػيى بالشػػرط دكف الجػػك  اب، كاالبتػػداء بقكلػػو: )قػػالكا إن مػػا أنػػتى مفتػػرو

ىػػذا القػػكؿ مطمقػػان مػػنيـ كىػػك لػػيس كػػذلؾ، إن مػػا ىػػك مػػرتبط بمػػا قبمػػو، كميحتػػاج لمشػػرط حتػػل ييفيػػـ 
 المعنل.

 : الموضع الثامن

َِ  ـَإَِذا رَ } :كُٔل ثػ َل َِ  َووَْشيِ ِ ْخُين
َ
َِِع اىُْفيَْم بِأ ِن اْص

َ
َِ  إََِلِّْ أ وَْشيْ

َ
َٓ  ـَأ َُِّٔر   ـَ ْشيُْم ذِي ْمُرَُ  َوـَ َر اَلٍّ

َ
 َء أ

ََ ظَ  ِيا ۖ  َواَل َُّتَا ِغبِِْن ِِف اَّلٍّ ًْ ُٓ ٌِاِْ ُل  ْٔ َ َشَبَق َغيَيِّْ اىَْل ٌَ ْْيََم إاِلٍّ 
َ
ٍ َزوَْرنْيِ اخْنَنْيِ َوأ

اً ٌَِ ُكّ ُٓ ٔاۖ  إِجٍّ ا ٍُ يَ
ْؾَركُٔنَ  ٌَّ}6.  

أًف ا ػنع السػفينة بمػرأل من ػا، كتعميمنػا إيػاؾ  -عميػو السػبلـ  –إلػل نػكحو  -تعػالل –أكحل اهلل     
كيؼ ت نعيا،  إذا جاء أمرنا بإىبلكيـ، كنبع الماء بقكة مف المكاف الذم ييخبز  يو،  أىدخٍؿ  ييا 

                                                           
ٔ
 .ٔٓٔ. النحل:  
ٕ
 .72ٕفً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص المختصر . 
ٖ
 .ٖٙٓ/ٗغرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,ٖٗٙ. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
ٗ
 .9ٕٔ. منار الهدى, األشمونً: ص 
٘
: المقصد, األنصاري ,7ٖٔالمكتفى, الدانً: ص ,7ٖٔالقطع واالئتناف, النحاس:  ,7٘ٓ. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 

 .9ٕٔص
ٙ
 .7ٕ. المؤمنون:  
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ػػػمػػػف كػػػؿِّ األحيػػػاء ذكػػػران كأنثػػػل؛ ليسػػػتمر  الن سػػػؿ، كأدخػػػٍؿ أىٍ  سػػػبؽ عميػػػو القػػػكؿ مػػػف اهلل  فٍ مػػػؾ إال  مى
ثػػػؿ زكجتػػػؾ كابنػػػؾ، كال تخػػػاطبني  ػػػػي الػػػذيف ظممػػػكا بػػػالكفر بطمػػػب نجػػػاتيـ، كتػػػػرؾ بػػػاإلىبلؾ، م

 .ُبالغرؽ  ي ماء الطك اف –ال محالة  –يمىككف إىبلكيـ، إن يـ مي 
كقػػػٍد منػػػع الس ػػػجاكندم، كالنيسػػػابكرم، كاألشػػػمكني الكقػػػؼ عمػػػل ىػػػذا المكضػػػع؛ ألف  ) اسػػػمؾ(     

؛ ألاس الكقػؼ عميػ، ككػذلؾ منػع الن حػِجكاب )إذا( الفػاء كمػا بعػدىا جػكاب  ف  و  قػاؿ: "لػيس بكػاؼو
 .ْا ىنا كقفان ا األنبارم، كالداني،  مـ يذكر . أم  ّإذا"

كالكقػػؼ عمػػل ىػػذا المكضػػع ممتنػػعه؛ ألف  جممػػة ) اسػػمؾ( جػػكاب إذا،  يػػي جػػكابي شػػرطو غيػػر      
، كقٍد تقد ـ أن و ال ييف ؿ بيف الشرط كجكابو؛ ألن يما كالشيء الكاح  د.جاـز

 : الموضع التاسع

ا  اىْلَِجا ُل   } :كُٔل ثػ َل َٓ اٌة َوُذنِاَر ذِي ٍَ َْه ُزِىَْت ُشأَرةٌ ُّمَّ
ُ
ْٔاَل ُُّزِىَْت ُشَٔرةٌۖ  ـَإَِذا أ

َ ٔا ل ُِ ٌَ ََ آ ِي َوَيُلُٔل اَّلٍّ
 ََ ٌِ ْؾِِشِّ َغيَيِّْ  ٍَ ْ َرٌض يَُِظُروَن إََِلَْم َجَظَر ال ٌٍّ  ًِٓ ِ ََ ِِف كُئُب ِي

يَْت اَّلٍّ
َ
ًْ َرأ ُٓ َ ْوَلذ ل

َ
ِْٔتۖ  ـَأ ٍَ ْ  .5{ال

سكرة  ييا ذٍكر القتػاؿ،  ػإذا أنػزؿ اهلل  -تعالل –كالمعنل: يقكؿ الذيف  منكا باهلل ىبل  أنزؿ اهلل     
الػػذيف  ػػي  –أي يػػا الر سػػكؿ  –سػػكرة محكمػػة  ػػي بيانيػػا كأحكاميػػا مشػػتممة عمػػل ذٍكػػر القتػػاؿ، رأيػػتى 

نظر مف غيشيى عميو مػف شػد ة الخػكؼ كالرعػب،  تكعػدىـ  قمكبيـ شٌؾ مف المنا قيف ينظركف إليؾ
 .ٔاهلل بأف  عذابيـ قٍد كلييـ كقيربى منيـ بسبب الن ككص عف القتاؿ كالخكؼ منو

( جكابي ) إذا(     ، قاؿ ٕكقٍد منع الس جاكندم، كالنيسابكرم، كاألشمكني، الكقؼ عميو؛ ألف  )رأيتى
؛ ألف  جكاب ) إذا( لـ يػأًت بعػد، كىػك )رأيػتى الػذيف(، كقكلػو: )مػف المػكت( األشمكني: "ليس بكقؼو

؛ النقضػػاء جػػكاب )إذا(" ػػا األنبػػارم، كالن حػػاس، كالػػداني، كاألن ػػارم،  مػػـ يػػذكركا ىنػػا ٖحسػػفه . أم 
 .ٗكقفان 

                                                           
ٔ
 .ٖٕٗ. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
ٕ
 .ٕٔٙ, منار الهدى, األشمونً: ص7ٓٔ/٘غرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,7ٕ7. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
ٖ
 .٘٘ٗ. القطع واالئتناف, النحاس: ص 
ٗ
 .2٘ٔالمكتفى, الدانً: ص ,79ٔ. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 
٘
 .ٕٓ. محمد:  
ٙ
 .9ٓ٘. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
7
 .ٕٖٙمنار الهدى, األشمونً: ص ,ٖٗٔ/ٙغرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,9ٗ9. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
2
 .ٕٖٙ. منار الهدى, األشمونً: ص 
9
, المقصد, 9ٕٔ, المكتفى, الدانً: ص٘ٙٙ, القطع واالئتناف, النحاس: ص297ص . إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: 

 .ٕٖٙاألنصاري: ص
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امتنع الكقؼ عمل ىذا المكضع د عان لمف ؿ بيف الشرط كالجكاب، حتل يككف المعنل بينػان ال     
كمػػػا قػػػاؿ األشػػػمكني أف  الكقػػػؼ يكػػػكف عمػػػل قكلػػػو: )المػػػكت( النقضػػػاء جػػػكاب إشػػػكاؿ  يػػػو، كذلػػػؾ 

؛ ألف  المعنػػػل يتضػػػح بػػػالجكاب،  كيػػػؼ  )إذا(،  ػػػالكقؼ عمػػػل قكلػػػو: )القتػػػاؿ( ال يعطينػػػا أٌم معنػػػلن
 ييف ؿ الجكاب عف شرطو، كلذلؾ يتعي ف الكٍ ؿ.

 : الموضع العاشر

َٓ  انلٍِّبَّ إَِذا } :كُٔل ثػ َل حَّ
َ
ََ يَ  أ ِ َشايًْئ  َواَل يَِْسِاْر ََ بِا َّللٍّ ن الٍّ يُّْشِْك

َ
ذ أ ََِم َ َ َِ ُت ُحَب يِْػ ٌِ ْؤ ٍُ ْ َر َءَك ال

 ٍَّ ِٓا رُْريِ
َ
ٍَّ َوأ ِٓ يْاِدي

َ
ُّ َبانْيَ أ َِ َج ٍن َحْفَْتِي ْٓ تنَِي بُِب

ْ
ٍَّ َواَل يَأ ُْ ْواَلَد

َ
ََ أ ََِم ِِف  َواَل يَْزجنَِي َواَل َحْلُجيْ َواَل َحْػِصاي

ْػُروٍف  ٌَ   ًٌ َ َدُفٌٔر رٍِّشي ۖ  إِنٍّ اَّللٍّ َ ٍَّ اَّللٍّ ُٓ َ ٍَّ َواْشَجْؾفِْر ل ُٓ  .1{ َذَب يِْػ

 ي ىذه اآلية لنبيِّو إذا جاءؾ الن ساء المؤمنات يبايٍعنىؾى عمل أال  يٍفعىمفى  -عز  كجؿ  -يقكؿ اهلل     
، إف  اهلل غفػكر لمػف  لػذنكبيف  لييػف  المغفػرة مػف اهلل شيلان مف المذككرات  ي اآليػة،  بػايٍعيف  كاطمػبٍ 

 .ِتاب مف عباده، كرحيـه بيـ

( جػكاب )إذا(     ، كلػـ يػذكٍر ّكقٍد منع األشمكني الكقؼ عمل ىذا المكضع؛ ألف  قكلو: ) بػايٍعيف 
 .ْغيره مف العمماء ىنا كقفان 

( جػكاب الشػرط، كمػا تقػدـ، كييمحػظ أف  كػؿ عممػاء  ؛كقد امتنع الكقؼ ىنػا     ألف  جممػة ) بػايٍعيف 
الكقؼ لـ يذكركا ىنا كقفان سكل األشمكني، كلعؿ   ي ىذا إشارة لعدـ جكازه، أك لعدـ تكق ع الف ػؿ 
 بيف الشرط كجكابو،  مك كاف الكقؼ جػالزان لبي نػكا ذلػؾ، السػي ما أف  اآليػة طكيمػة تحتػاج إلػل كقفػاتو 

 خبلؿ قراءتيا.

  

                                                           
ٔ
 .ٕٔ. الممتحنة:  
ٕ
 .ٔ٘٘. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
ٖ
 .9ٖٔ. منار الهدى, األشمونً: ص 
ٗ
, علل الوقوف, ٖٕ٘فى, الدانً: ص, المكت7ٖٗ, القطع واالئتناف, النحاس: ص9ٖٖإٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص . 

 .9ٖٔ, المقصد, األنصاري: ص9ٕٓ/ٙ, غرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري: ٔٔٓٔالسجاوندي: ص
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 المطمب الثاني: دفعًا لمفصل بين القسم وجوابو.

مىػؼ بػاهلل حٍمفػان، كقاسىػمىو: أقسػـ      القىسىـ لغةن: ىك اليميف كالحٍمؼ، كمنو أقسـ باهلل إقسامان، أم: حى
ػػػػـ بػػػػراز معانيػػػػو . ُلػػػػو، أك شػػػػاركو  ػػػػي القىسى كا ػػػػطبلحان: ىػػػػك طريػػػػؽ مػػػػف طػػػػرؽ تككيػػػػد الكػػػػبلـ، كا 

يػػأتي أسػػمكب القسػػـ لتأكيػػد الجممػػة مػػف جيػػةو، كبيػػاًف الن حػػك الػػذم يريػػده المػػتكمـ. ك كمقا ػػده عمػػل 
ف مػػف جممتػػيف: جممػػة القسػػـ، كجممػػة جػػكاب القسػػـ، كال  عظمػػة الميقسىػػـ بػػو مػػف جيػػةو أخػػرل، كيتكػػك 

كجممػػة جػػكاب القسػػـ ىػػي الجممػػة التػػي نريػػد تأكيػػدىا بالقسػػـ، كقػػٍد  .ِغنػػل لكػػؿِّ جممػػة عػػف األخػػرل
 .ّجكاب القسـ اسمية أك  عمية، كال بيد  ليا أٍف تت ؿ بالقسـتككف جممة 

كىنػػاؾ الـه تػػدخؿ عمػػل حػػرؼ الشػػرط )إٍف( لتبػػيِّف أف  الجػػكاب بعػػده مبنػػيه عمػػل قسػػـ قبمػػو، ال     
ـ )المكًطلة( لمقسػـ؛ ألن يػا كط ػأٍت الجػكاب لمقسػـ، أم: ميدتٍػوي  عمل الشرط، كتيسم ل ىذه البلـي بالبل 

ٌَ  َر ءَ }  مثبلن قكلػو تعػالل: ً َبْػَد ُْ اَء َٔ ْْ
َ
َبْػَت أ َِ اتٍّ ِ ه

ٍ َواَل َوىَ ٌِاَ َوِلّ  ِ ََ اَّللٍّ ٌِا ا  لَاَم  ٌَ    ًِ
ََ اىْػِيْ ٌِ َك 

، ٓ، الجممػة )مالػؾ مػػف اهلل مػف كلػي  كال كاؽو( جػػكاب القسػـ، كقػٍد سػػد ت مسػد  جػكاب الشػػرط4{َواقٍ 
أك دؿ  عميو جكاب القسـ، ألف  القسـ متقدـه عمل الشرط،  كاف الجكاب لممتقدـ، كدليؿ أن يا جكاب 

. كقػػد ٔلمشػػرط أن يػػا لػػـ تقتػػرف بالفػػاء،  جػػكاب القسػػـ ال يقتضػػي لػػزكـ ارتباطػػو بالفػػاء القسػػـ كلػػيسى 
 امتنع الكقؼ  ي القر ف الكريـ د عان لمف ؿ بيف القسـ كجكابو  ي ستة مكاضع.

ل  :الموضع األوَّ

ذ ثَتٍّبَِع } :كُٔل ثػ َل ُٔد َواَل انلٍَّص َرىذ َشَّتٍّ ُٓ اَدىذ   َوىََ ثَرََْضذ َغَِم اَْلَ ُٓ ْ َٔ ال ُْ  ِ َدى اَّللٍّ ُْ ًْ   كُْو إِنٍّ  ُٓ ِميٍَّج
ٍ َواَل َُِصَيٍ  ٌَِ َوِلّ  ِ ََ اَّللٍّ ٌِ ٌَ  لََم     ًِ

ََ اىْػِيْ ٌِ ِي َر َءَك  ً َبْػَد اَّلٍّ ُْ اَء َٔ ْْ
َ
َبْػَت أ َِ اتٍّ ِ ه

 .7{َوىَ

رل حتػػل تتػػرؾ نبي ػػو محػػذران قػػالبلن لػػو: لػػٍف ترضػػل عنػػؾ الييػػكد كالن  ػػا -تعػػالل–يخاطػػب اهلل     
اإلسػػبلـ، كتت بػػع مػػا ىػػـ عميػػو، قػػٍؿ إف  كتػػاب اهلل كبيانػػو ىػػك اليػػدل حقػػان، كلػػلٍف ح ػػؿ االتِّبػػاع ليػػـ 
منؾ، أك مف أحدو مف أتباعػؾ بعػد الػذم جػاءؾ مػف الحػؽ الكاضػح،  مػٍف تجػد مػف اهلل منا ػرة أك 

 .ٖمعكنة
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و؛ كعم ػػػة ذلػػػؾ أف  نفػػػيى الكاليػػػة كقػػػٍد منػػػع الس ػػػجاكندم، كالنيسػػػابكرم، كاألشػػػمكني، الكقػػػؼ عميػػػ    
ػا األنبػارم، كالن حػاس، كالػداني ُكالن  رة متعمؽ بشرط اتباع أىكاليـ  كػاف  ػي اإلطػبلؽ خطػر . أم 

 .ِكاألن ارم،  مـ يذكركا ىنا كقفان 

كابو،  إف  جممة )مالؾ مف اهلل كقد امتنع الكقؼ عمل ىذا المكضع د عان لمف ؿ بيف القسـ كج    
، كالكقػؼ عنػد قكلػو:  ّكال ن ير( جكاب القسـ  ػي قكلػو تعػالل: )كلػلف ات بعػت أىػكاءىـ( مف كليِّ 

ة كالن  ػرة، مف كليِّ كال ن ير( يكىـ إطبلؽ نفًي الكاليكاالبتداء بقكلو: )مالؾ مف اهلل )مف العمـ( 
؛ إذ إ ( متعمػػػؽه بمػػػا قبمػػػو، كال ي ػػػح   ٍ ػػػؿ القسػػػـ عػػػف كىػػػذا ال ي ػػػح  جكابػػػو  يمػػػا ف  قكلػػػو: )مالىػػػؾى

، لبقػي الس ػامع متشػكقان لمػا  متبلزماف، كؿ  كاحدو منيما يطمب اآلخر،  إذا قػاؿ أحػدىـ: كاهلًل ككقىػؼى
بعد القسـ مف كبلـ، كعمل ىذا يمتنع الكقؼ عمل ىذا المكضع؛ لما يسػبب الكقػؼ مػف إبيػاـ  ػي 

 .-كجؿ   عز  -المعنل،  يتعي ف الكٍ ؿ حتل يككف المعنل  حيحان كما أراد اهلل 

 : الموضع الثاني

ًْ و } :كُٔل ثػ َل ُٓ َُت بَِج بٍِع كِبْيََج
َ
ٌَ  أ ٔا كِبْيََجَم و َو ٌٍّ  ثَبُِػ ٔا اىِْهَج َ  بُِسّوِ آيٍَة  وثُ

ُ
ََ أ ِي َتيَْت اَّلٍّ

َ
َْ أ ِ ٌَ  َوىَه َو

ا   ٌَ ِاَ َبْػاِد  ٌّ  ً ُْ اَء َٔ ا ْْ
َ
َبْػَت أ َِ اتٍّ ِ ه

ً بَِج بٍِع كِبْيََة َبْػٍض و َوىَ ُٓ ََ َبْػُظ ٍِا ٍّ ًِ   إٍُِّاَم إًِذا ل ََ اىْػِيْا ٌِا َرا َءَك 
ٍِنيَ  ِ  .4{اىظٍّ ل

(، للًف ات بعتى أىكاء ىؤالء  ي شأف القبمة كغيرىا مف الشرالع  ي ىذه اآلية خطابه لمن بي )    
كاألحكاـ مف بعد ما جاءؾ مف العمـ ال حيح الذم ال مريػة  يػو، إن ػؾ حينلػذو مػف الظػالميف بتػٍرؾ 

ع ػـ نبي ػو مػف ذلػؾ،  -تبارؾ كتعالل-كىذا الخطاب لمداللة عمل شناعة متابعتيـ، كاهلل الييدل، 
 .ٓ يك تحذيره ألمتو مف بعده

كقٍد منػع الس ػجاكندم، كالنيسػابكرم، كاألشػمكني، الكقػؼ عمػل ىػذا المكضػع؛ ألف  قكلػو: )إن ػؾ     
. ٔـ مطمقان، ك ي اإلطبلؽ خطرمف الظالميف( جكاب القسـ  ي )لىًلف(  مٍك  يً ؿ كاف ك ؼ الظم
 . ٕأم ا األنبارم، كالن حاس، كالداني، كاألن ارم،  مـ يذكركا ىنا كقفان 
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جػكاب )إن ػؾ مػف الظػالميف( كقد امتنع الكقؼ ىنا للبل  ييف ؿ بيف القسػـ كالجػكاب،  ػإف  جممػة     
 لػو: )إن ػؾ مػف الظػالميف( إطػبلؽه عنػد االبتػداء بقك ك  القسـ  ي قكلو تعالل: )كلىًلف ات بعػتى أىػكاءىـ(،

 ، ػػارلبػػاع أىػػكاء الييػػكد كالن  بمػػا قبمػػو مػػف اتِّ  مػػا ىػػك متعمػػؽه إن   ،كىػػك لػػيس مطمقػػان  ،لك ػػؼ الظمػػـ
 .-كجؿ   عز  - يتغير المعنل المراد مف كبلـ اهلل متنع الكقؼ للبل  اكلذلؾ 

 : الموضع الثالث

ٔا } :كُٔل ثػ َل ُِ ٌَ ََ آ ِي ًْ و َشبَِػاْت َوَيُلُٔل اَّلٍّ َػُسا ٍَ َ ًْ ل ُٓ ًْ   إِجٍّ ِٓ ِ ُ ٍَ ْح
َ
َد أ ْٓ ِ َر ٔا بِ َّللٍّ ٍُ كَْص

َ
ََ أ ِي َ ذُؤاَلءِ اَّلٍّ

َ
أ

 ََ ٔا َخ ُِسِي ْصَبُص
َ
ًْ ـَأ ُٓ ُ ٍَ ل ْخ

َ
 .1{أ

 ي ىذه اآلية يقكؿ المؤمنكف متعجبيف مف حاؿ ىؤالء المنا قيف: أىؤالء الذيف حمفكا مؤكِّػديف     
 ي اإليماف كالن  رة كالمكالة؟  بطمت أعماليـ،  أ حبكا  –ي يا المؤمنكف أ –أيمانيـ: إن يـ لمعكـ 

 .ِخاسريف بفكات مق كدىـ

كقػػػٍد منػػػع الس ػػػجاكندم، كالنيسػػػابكرم، الكقػػػؼ عمػػػل ىػػػذا المكضػػػع؛ ألف  قكلػػػو: )إن يػػػـ( جػػػكاب     
؛ ألف  قكلو: ّالقسـ )إن يـ( جكاب القسـ  بل ، ككذلؾ منع األشمكني الكقؼ عميو  قاؿ: "ليس بكقؼو

. أم ا األنبارم، كالن حاس، كالداني، كاألن ارم،  مـ يذكركا ىنػا ْييف ؿ بيف القسـ كجكابو بالكقؼ"
 .ٓكقفان 

امتنع الكقؼ عمل ىذا المكضع د عان لمف ؿ بيف القسـ كجكابو،  الكقؼ عند قكلػو: )أيمػانيـ(     
كال يفيػػػػـ الس ػػػػامع المعنػػػػل كػػػػامبلن إال بالكٍ ػػػػؿ، يقطػػػػع المعنػػػػل؛ ألف  القسػػػػـ يحتػػػػاج إلػػػػل جػػػػكاب، 

 االبتداء بقكلو: )إن يـ لمعكـ(  يو إبياـ كلبس  ي المعنل، ألف  االبتداء بو يكىـ أن يا جاءت عمل 
 يغة اإلقرار كالتأكيد، كت بح الجممة )إن يـ لمعكػـ( كأن يػا إخبػاره مػف الػذيف  منػكا بػأف  المنػا قيف 

كػذلؾ، كت ػبح الجممػة اسػتلنا ية كىػي ليسػت كػذلؾ، إن مػا ىػي جممػة جػكاب  معيـ، كليس المعنل
 ، كلذلؾ يمتنع الكقؼ عميو. ٔالقسـ الذم قبميا
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 : الموضع الرابع

ٌَ  } :كُٔل ثػ َل  ًِ ََ اىْػِيْ ٌِ ٌَ  َر َءَك  ً َبْػَد ُْ اَء َٔ ْْ
َ
َبْػَت أ َِ اتٍّ ِ ه

ًٍ  َغَربِيًّ  و َوىَ َُزنْلَ هُ ُشْه
َ
ََ َوَكَذذلَِم أ ٌِ لََم 
ٍ َواَل َواقٍ  ٌَِ َوِلّ  ِ   .1{اَّللٍّ

أُد َواَل } ، كىك قكلػو تعػالل:ِكقٍد تقد ـ شرح مثؿ ىذا المكضع تمامان      ُٓ َوىَاَ ثَارََْضذ َغِاَم اَْلَ
َبْػَت  َِ اتٍّ ِ ه

َدىذ   َوىَ ُٓ ْ َٔ ال ُْ  ِ َدى اَّللٍّ ُْ ًْ   كُْو إِنٍّ  ُٓ ذ ثَتٍّبَِع ِميٍَّج ََ انلٍَّص َرىذ َشَّتٍّ ٌِ ِي َر َءَك  ً َبْػَد اَّلٍّ ُْ اَء َٔ ْْ
َ
أ

ٍ َواَل َُِصَيٍ  ٌَِ َوِلّ  ِ ََ اَّللٍّ ٌِ ٌَ  لََم     ًِ
 .3{اىْػِيْ

 : الموضع الخامس

ٍَّ } :كُٔل ثػ َل ا  َوَلذِسا ُٔت و بَََلذ وَْغًدا َغيَيْاِّ َشلًّ ٍُ َ َح ٌَ  ُ ًْ   اَل َحبَْػُح اَّللٍّ ِٓ ِ ُ ٍَ ْح
َ
َد أ ْٓ ِ َر ٔا بِ َّللٍّ ٍُ كَْص

َ
َوأ

ٔنَ  ٍُ ْزََثَ انلٍّ ِس اَل َحْػيَ
َ
 .4{أ

كالمعنل: أف  ىؤالء المكذبيف بالبعػث حمفػكا مبػالغيف  ػي حٍمفيػـ جاىػديف  يػو، ال يبعػث اهلل مػف     
ة عمل ذلؾ، بمل، يبعث اهلل كؿ  مف يمكت، كعدان عميو حقان، كلكف   يمكت، دكف أٍف تككف ليـ حج 

 .ٓث المكتل  ينكركف البعثأكثر الن اس ال يعممكف أف  اهلل يبع
كقػػػٍد منػػػع الس ػػػجاكندم، كالنيسػػػابكرم، كاألشػػػمكني، الكقػػػؼ عمػػػل ىػػػذا المكضػػػع؛ ألف  جممػػػة )ال     

 .ٕ. أم ا األنبارم، كالن حاس، كالداني، كاألن ارم،  مـ يذكركا ىنا كقفان ٔيبعث( جممة جكاب القسـ
القسػػـ كجكابػػو أيضػػان،  ػػإف  جممػػة )ال  كقػػد امتنػػع الكقػػؼ عمػػل ىػػذا المكضػػع د عػػان لمف ػػؿ بػػيف    

يبعث( جممة جكاب القسـ،  بل ييف ؿ بينيمػا، كالكقػؼ عمػل قكلػو: )أيمػانيـ( كقػؼه قبػيح؛ ألن ػو ال 
، كاالبتػػداء بقكلػػو: )ال يبعػػث اهلل مػػف يمػػكت( ابتػػداء أقػػبح؛ ألن ػػو يعطػػي معنػػلن خػػبلؼ  يفيػػد معنػػلن

، إن ما ال كاب أف  ىذا القكؿ ىك –كالعياذ باهلل  -رير المراد،  ت بح الجممة كأن يا استلناؼه أك تق
مػػف قػػكؿ الكػػا ريف الػػذيف حمفػػكا بػػاهلل أف  اهلل ال يبعػػث مػػف يمػػكت،  كيػػؼ ييبتػػدأ بيػػا؟ كلػػذلؾ يتعػػي ف 

 الكٍ ؿ حتل يت  ؿ القسـ بالجكاب.

                                                           
ٔ
 .7ٖ. الرعد:  
ٕ
 .ٖٓٔ. ٌنظر: الدراسة: ص  
ٖ
 .ٕٓٔ. البقرة:  
ٗ
 .2ٖ. النحل:  
٘
 .7ٕٔ. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
ٙ
 .ٖٕٓمنار الهدى, األشمونً: ص ,ٕٙ٘/ٗغرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,9ٔٙ. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
7
, المقصد, 2ٕٔ, المكتفى, الدانً: صٖ٘ٗ, القطع واالئتناف, النحاس: ص7ٖ7. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 

 .ٕٗٓاألنصاري: ص
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 الموضع السادس: 

َِ  بَ ىَِؾٌة } :كُٔل ثػ َل ٍَ ٌن َغيَيْ ْح
َ
ًْ أ ْم ىَُس

َ
ٔنَ أ ٍُ ٍَ  َُتُْه َ ًْ ل ةِ   إِنٍّ ىَُس ٌَ  .1{إََِلذ ئَِْم اىْلَِي 

ـٍ لكـ عمينا عيكده مؤك دة باأليماف مقتضػاىا أف  لكػـ       ي ىذه اآلية استفياـه مكجوه لممشركيف، أ
 .ِما تحكمكف بو ألنفسكـ؟

كقػػٍد منػػع الن حػػاس، كالس ػػجاكندم، كالنيسػػػابكرم، كاألشػػمكني الكقػػؼ عمػػل ىػػذا المكضػػػع؛ ألف      
( لػػػدخكؿ الػػػبلـ  ػػػي  ن مػػػا كيسػػػرٍت )إف  ـٍ لكػػػـ أيمػػػاف بػػػأف  لكػػػـ، كا  ( جػػػكاب األيمػػػاف، كالمعنػػػل: أ )إف 

 .ْ. أم ا األنبارم، كالداني، كاألن ارم،  مـ يذكركا ىنا كقفان ّخبرىا

الكقؼ ىنا للبل  ييف ؿ بيف القسـ كجكابو،  إف  جممة )إف  لكـ( جكاب القسـ المفيكـ مف  امتنع    
ـٍ لكػػـ عمينػػا أيمػػاف( سػػياؽ اآليػػة )أ

( لػػدخكؿ الػػبلـ  ػػي خبرىػػا ٓ ، كالجممػػة  ييػػا ٔ، كقػػٍد كيسػػرٍت )إف 
 يقؼ عمػل ىػذا ،  عمل القارئ أٍف ي ؿ اآلية، كالٕمعنل القسـ كأن و قيؿ: أقسمنا لكـ أيمانان مكثقة

 المكضع، السي ما أف  اآلية ق يرة، كال يكجد عناء  ي كٍ ميا.

 

 

 

 

 

 
                                                           

ٔ
 .9ٖ. القلم:  
ٕ
 .٘ٙ٘. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
ٖ
غرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,7ٖٓٔسجاوندي: ص, علل الوقوف, ال7٘٘. القطع واالئتناف, النحاس: ص 

 .ٕٓٗمنار الهدى, األشمونً: ص ,ٖٖٖ/ٙ
ٗ
 .ٕٓٗ, المقصد, األنصاري: صٕٔٗ, المكتفى, الدانً: ص9ٗٗ. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 
٘
 .2ٗ/9ٕ. الجدول فً إعراب القرآن الكرٌم, محمود صافً:  
ٙ
 كم ما تحكمون, ولكْن ُكسرْت إنَّ لدخول البلم فً الخبر, فإنَّه إذا دخلت البلم فً خبر إنَّ وجب كْسرها.. التقدٌر: بأنَّ ل 
7
 .2ٓٔ/ٓٔ. إعراب القرآن وبٌانه, محًٌ الدٌن دروٌش:  
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 المبحث الرَّابع:

 لمفصل بين الُمخَبر عنو والخبر امتناع الوقف دفعاً 

 وفيو مطمبان:

ل: دفعًا لمفصل بين المبتدأ وخبره.   المطمب األوَّ

 المطمب الثاني: دفعًا لمفصل بين اسم إنَّ وخبرىا.
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ل: دفعًا لمفصل بين المبتدأ وخبره.  المطمب األوَّ

ـ  بػو مػع  د الػذمنى ناد، كالخبػر ىػك المٍسػد عػف العكامػؿ المفظيػة لئلٍسػـ المجػر  المبتدأ ىػك االٍسػ     تػت
المبتػػدأ كالخبػػر ركنػػا الجممػػة اإلسػػمية،  ػػإذا كجػػدتى مبتػػدأ ال بيػػد  أٍف تبحػػث لػػو عػػف ك  .ُالمبتػػدأ  الػػدةه 

ذا كجدتى خبران ال بيد  أٍف تبحث لو عف المبتدأ، حتل تتككف لدينا جممة مفيدة كال يجكز  .ِالخبر، كا 
 ٍ ؿ المبتدأ عف خبره عند قراءة القر ف الكريـ؛ ألف  الفٍ ؿ بينيما يبتر المعنل، كت ػبح الجممػة 

كقػد امتنػع الكقػؼ  .دكف  الدة، كلذلؾ كجب ارتباطيما لتتككف لدينا جممػة اسػمية ذات معنػلن مفيػد
  ي القر ف الكريـ د عان لمف ؿ بيف المبتدأ كخبره  ي ستة مكاضع.

ل:   الموضع األوَّ

ْرارُ } :كُٔل ثػ َل
َ
ًْ أ ُٓ ٍّ ًذى   ل

َ
ًِّ  َواَل أ ٌَ ٔا  َُفُل

َ
ٌَ  أ ًٍّ اَل يُتْبُِػَٔن  ِ ُث ًْ ِِف َشبِيِو اَّللٍّ ُٓ َ ال َٔ ْم

َ
ََ يُِفُِلَٔن أ ِي ًْ اَّلٍّ ُْ

 ًْ ِٓ ِ ًْ ََيَْزُُٔنَ ِغَِد َرّب ُْ ًْ َواَل  ِٓ  .3{َواَل َخٌْٔف َغيَيْ

ـ  ال  -تعالل– ي ىذه اآلية ي ؼ اهلل      المؤمنيف أن يـ يبػذلكف أمػكاليـ  ػي طاعتػو كمرضػاتو، ثػ
ييتبعكف بٍذليـ بما ييٍبطؿ ثكابو مف المفِّ عمل الن اس بالقكؿ أك الفعؿ،  يؤالء ليػـ ثػكابيـ عنػد ربِّيػـ 

 .ْ يما يستقبمكنو، كال ىـ يحزنكف عمل ما مضل لًعظـ نعيميـكال خكؼه عمييـ 
ـ ، كظاىر ىذا القكؿ غمػطه ألف       كقٍد منع الن حاس الكقؼ عمل ىذا المكضع،  قاؿ: "قاؿ نا عه ت

ـ  الكػػبلـ كقػػٍد نفػػل خبػػر  (الػػذيف) ً ػػعى باالبتػػداء  مػػـ يػػأًت خبػػريه، كمحػػاؿه أٍف يػػت إذا كػػاف  ػػي مكضػػعو ري
ػػا األشػػمكني  قػػد ٔككػػذلؾ منػػع الس ػػجاكندم الكقػػؼ عميػػو؛ ألف  )ليػػـ( خبػػر )الػػذيف( .ٓاالبتػػداء" . أم 

ـ   ،قػػاؿ: "كقػػؼ حسػػفه  ًعػػؿ )ليػػـ( خبػػر  ثػػ ػػا ٕ"(الػػذيف)نبتػػدئ )ليػػـ أجػػرىـ(، كلػػيس بكقػػؼو إٍف جي . أم 
 .ٖاألنبارم، كالداني، كالنيسابكرم، كاألن ارم،  مـ يذكركا ىنا كقفان 

ل ىذا المكضع د عان لمفٍ ؿ بيف المبتدأ كخبره؛ ألف  الكقؼ بيف متعمقات كقد امتنع الكقؼ عم    
الجممػة الكاحػػدة ييػٍبيـ المعنػػل كييشػػكمو، كيجعػؿ الػػن ص المقػركء بػػبل معنػػلن أك  الػدة، كيتػػرؾ الس ػػامع 
 دكفى إدراؾ المعنل المراد منو،  الكقؼ ىنا ممتنعه لقيٍبح الفٍ ؿ بيف المبتػدأ كخبػره، كلنفػرٍض جػدالن 

                                                           
ٔ
 .ٕٗٔ. شرح قطر الندى وبل الصدى, ابن هشام األنصاري: ص 
ٕ
 .ٕٗٓ. النحو التعلٌمً, محمود ٌاقوت: ص 
ٖ
 .ٕٕٙ. البقرة:  
ٗ
 .ٗٗ. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
٘
 .ٓٔٔ. القطع واالئتناف, النحاس: ص 
ٙ
 .7ٖٖ. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
7
 .ٖٗٔ. منار الهدى, األشمونً: ص 
2
, ٖٙ/ٕ, غرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري: ٗ٘, المكتفى, الدانً: ص7٘٘. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 

 . ٖٗٔالمقصد, األنصاري: ص
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أف  الكقؼ عمل قكلو )أذنل( جالز، كي ح  االبتداء بما بعده )ليـ أجرىـ(، أال ترل أف  ىذا الكػبلـ 
ػػ ىػػـ الػػذيف ليػػـ أجػػرىـ عنػػد ربيػػـ؟ كلكػػٍف إذا رجػػع  فٍ مػػبيـ كيحتػػاج إليضػػاح؟  مسػػالؿو أٍف يسػػأؿ: مى

ييفيػػـ المعنػػل إال   القػػارئ كك ػػؿ المبتػػدأ بخبػػره، ألٍدرؾ الس ػػامع المعنػػل دكفى لػػبسو أك إشػػكاؿ،  ػػبل
بالكٍ ؿ، كلكٍي نربأ بأنفسنا عف أمِّ إخبلؿو بنٍظـ القر ف، عمينا أٍف نمتمس مكاطف الكقؼ كاالبتداء 

 ال حيحة، السي ما بيف متعمقات الجممة الكاحدة.

 : الموضع الثاني

ِي } :كُٔل ثػ َل ٍّ اَّلٍّ ّّمِ
ُ
ََ يَتٍّبُِػَٔن الرٍُّشَٔل انلٍِّبٍّ اأْل ِي َِنياِو اَّلٍّ َراةِ َواإْلِ ْٔ ًْ ِِف اَلٍّا ُْ ْهُجًٔب  ِغِاَد ٌَ  ُّ ََيُِدوَُ

ًُ اْْلََب نَِح وَ  ِٓ ّيَِب ِت َوُيَصّرُِم َغيَيْ ًُ اىػٍّ ُٓ
َ َِهرِ َوُيِصوَّ ل ٍُ

ْ َِ ال ًْ َغ ُْ  َٓ ْػُروِف َوَيِْ ٍَ
ْ ً بِ ل ُْ ُمُر

ْ
ًْ يَأ ُٓ َيَظاُع َخاِْ

 ِٓ ْؽاَلَل اىٍَِّّت ََكَُْت َغيَيْ
َ
ًْ َواأْل ُْ ُّ   إِِْصَ َػا ٌَ ُزَِل 

ُ
ِي أ َر اَّلٍّ ٔا انلَّٔ َبُػ وهُ َواتٍّ ُروهُ َوَََُصُ ٔا بِِّ وََغزٍّ ُِ ٌَ ََ آ ِي ًْ و ـَ َّلٍّ

ْفيُِصٔنَ  ٍُ ْ ًُ ال ُْ وَلذهَِم 
ُ
 .1{أ

 ػػي ىػػذه اآليػػة أف  الػػذيف  منػػكا مػػف بنػػي إسػػراليؿ كعظ مػػكا الر سػػكؿ ككقػػركه  -تعػػالل–يبػػيِّف اهلل     
ػػٍف يعاديػو مػػف  الكفػار، كات بعػكا القػػر ف الػذم أينػػزؿ عميػو كػالن كر اليػػادم، أكللػؾ ىػػـ كن ػركه عمػل مى

 .ِالمفمحكف الذيف ينالكف ما يطمبكنو، كييجن بكف ما يرىبكنو
كقػػػػٍد منػػػػع الس ػػػػجاكندم، كالنيسػػػػابكرم، كاألشػػػػمكني، الكقػػػػؼ عمػػػػل ىػػػػذا المكضػػػػع؛ ألف  قكلػػػػو:     

ػػػا األنبػػارم، كاّ)أكللػػؾ( خبػػر قكلػػػو: ) الػػذيف( لن حػػاس، كالػػػداني، كاألن ػػارم،  مػػػـ يػػذكركا ىنػػػا . أم 
 .ْكقفان 

كقػػد امتنػػع الكقػػؼ ىنػػا د عػػان لمفٍ ػػؿ بػػيف المبتػػدأ كخبػػره أيضػػان،  ػػالكقؼ ىنػػا غيػػر جػػالز لػػلبل      
ييف ػػؿ بػػيف متعمقػػات الجممػػة الكاحػػدة، ، كىػػذا المكضػػع لػػيس مػػف المكاضػػع التػػي قػػٍد يكقىػػؼ عمييػػا 

 ة )أكللػػؾ ىػػـ المفمحػػكف( بمػػا قبميػػاعميػػو لتعم ػػًؽ الجممػػة اإلسػػمي بكجػػوو مػػف الكجػػكه،  ػػبل يقػػؼ القػػارئ
 يي  ي محؿِّ رٍ ع خبػرو لممبتػدأ  ػي أك ؿ اآليػة،  ػي قكلػو ) الػذيف(،  الػذم يبتػدئ بقكلػو: ) الػذيف( 
ـ   ،  كيؼ يقؼ قبمو، لذا ال بيد  مف الكٍ ؿ حتػل يػت ينتظر خبر المبتدأ الذم سيعطي الجممة معنلن

 .-عز  كجؿ  –المعنل المراد مف كبلـ اهلل 
 

                                                           
ٔ
 .7٘ٔ. األعراف:  
ٕ
 .7ٓٔ. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
ٖ
 .ٕ٘ٔمنار الهدى, األشمونً: ص .ٕٖٙ/ٖغرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,2ٔ٘. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
ٗ
, المقصد, 99, المكتفى, الدانً: صٕٗٙالنحاس: ص, القطع واالئتناف, 7ٙٙ. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 

 .ٗ٘ٔاألنصاري: ص
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 : الموضع الثالث

ًْ } :كُٔل ثػ َل ُْ ْٓاَد ََ اَل ََيِاُدوَن إاِلٍّ ُر ِيا
اَدكَ ِت َواَّلٍّ ٌِِنَِي ِِف الصٍّ ْؤ ٍُ ْ ََ ال ٌِ ِِّٔخنَي  ػٍّ ٍُ ْ ٍُِزوَن ال ََ يَيْ ِي اَّلٍّ

 ًٌ َِل
َ
ًْ َغَذاٌ  أ ُٓ َ ًْ َول ُٓ ٌِِْ  ُ ًْ   َشِخَر اَّللٍّ ُٓ ٌِِْ  .1{ـَيَْصَخُروَن 

 ػي ىػذه اآليػة الػذيف يعيبػكف المتطػكِّعيف مػف المػؤمنيف ببػٍذًؿ ال ػدقات  -عز  كجؿ  -ذىكىرى اهلل     
اليسػػيرة، الػػذيف ال يجػػدكف إال  شػػيلان قمػػيبلن مػػف حا ػػؿ مػػا يقػػدركف عميػػو،  يسػػخركف مػػنيـ، قػػالميف: 

 .ِابه مكجعماذا تجدم  دقتيـ؟  سىًخر اهلل منيـ جزاءن عمل سيٍخريتيـ بالمؤمنيف، كليـ عذ

كقٍد منع األشمكني الكقؼ عمػل ىػذا المكضػع،  قػاؿ: "لػيس بكقػؼ؛ ألف  خبػر المبتػدأ لػـ يػأًت     
، كىك كقؼه جالز عند ٓ. أم ا الداني  قٍد حكـ بكفايتوْ. أم ا األنبارم  قٍد قاؿ بأن و كقؼه حسفّبعد"

 .ٕىنا كقفان  . أم ا الن حاس  مـ يذكرٔالس جاكندم كالنيسابكرم كاألن ارم

كيػػرل الباحػػث امتنػػاع الكقػػؼ عمػػل ىػػذا المكضػػع لمعم ػػة المػػذككرة  ػػي المكاضػػع الس ػػابقة، كىػػي     
عدـ الفٍ ؿ بيف المبتػدأ كخبػره،  ػإف  الجممػة الفعميػة )سىػًخر اهلل مػنيـ(  ػي محػؿِّ رٍ ػع خبػرو لممبتػدأ 

كالخبػر أ ػبح جػالزان،  عمػل القػارئ ،  بل يعني طكؿ اآلية أف  الفٍ ػؿ بػيف المبتػدأ ٖ ي بداية اآلية
ٍف كقػػػؼ أك انقطػػػع بػػػو الػػػن فىس،  عميػػػو أٍف يرجػػػع قمػػػيبلن كي ػػػؿ اآليػػػة  أٍف ي ػػػؿ المبتػػػدأ بػػػالخبر، كا 
ببعضيا،  الكٍ ؿ ىػك األكمػؿ كاألسػمـ، كبػدكف الكٍ ػؿ ال يت  ػؿ الكػبلـ ببعضػو، كييقطػع المبتػدأ 

 عف خبره، كىذا ليسى بجالز.
 : لموضع الرابعا

ن ئَُصاَو } : َلكُٔل ثػ
َ
ُ بِاِّ أ َماَر اَّللٍّ

َ
ا  أ ٌَ ٌِيَد كِاِّ َوَيْلَػُػأَن  ٌِاَ َبْػاِد   ِ َْٓد اَّللٍّ ََ يَُِلُظَٔن َخ ِي َواَّلٍّ

ارِ  ُٔء اِلٍّ ًْ ُش ُٓ
َ َُِة َول ًُ اليٍّْػ ُٓ َ وَلذهَِم ل

ُ
رِْض   أ

َ
 .9{َوُيْفِصُدوَن ِِف اأْل
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أم: كالػػػذيف ينكثػػػكف عيػػػد اهلل مػػػف بعػػػد تككيػػػده، كيقطعػػػكف مػػػا أمػػػر اهلل بكٍ ػػػمو مػػػف األرحػػػاـ     
، أكللػػؾ البيعػػداء األشػػقياء، ليػػـ الط ػػرد مػػف رحمػػة اهلل -تعػػالل–كييفسػػدكف  ػػي األرض بمع ػػية اهلل 

 .ُكليـ سكء العاقبة، كىك النار

قػػػػؼ عمػػػػل ىػػػػذا المكضػػػػع؛ ألف  قكلػػػػو: كقػػػػٍد منػػػػع الس ػػػػجاكندم، كالنيسػػػػابكرم، كاألشػػػػمكني، الك     
ػػػا األنبػػػارم، كالن حػػػاس، كالػػػداني، كاألن ػػػارم،  مػػػـ يػػػذكركا ىنػػػا كقفػػػان، ِ)أكللػػػؾ( خبػػػر )الػػػذيف( . أم 

 .ّكذكركا بأف  الكقؼ عمل رأس اآلية )سكء الدار( تاـ

الكقػػؼ  ، كعنػػدْامتنػػع الكقػػؼ ىنػػا ألف  جممػػة )أكللػػؾ ليػػـ المعنػػة( خبػػر المبتػػدأ  ػػي بدايػػة اآليػػة    
ػٍف ىػـ  عمل ىذا المكضع ال ييفيـ المراد مف اآلية، كعنػد االبتػداء بقكلػو: )أكللػؾ( ييػبيىـ المعنػل،  مى
أكللؾ الذيف ليـ المعنة؟ لذا يتعيف الكٍ ؿ، كييبلحظ أف  األنبارم، كالن حاس، كالداني، كاألن ارم، 

: )سػػكء الػػدار(، كلعػػؿ   ػػي ىػػذا لػػـ يػػذكركا عمػػل ىػػذا المكضػػع كقفػػان، كذكػػركا بػػأف  الكقػػؼ عمػػل قكلػػو
ـ  إال  بعد اإلتياف بخبر المبتدأ.   إشارة إلل أف  الكبلـ ال يت

 : الموضع الخامس

جٍُّلٔنَ } :كُٔل ثػ َل ٍُ ْ ًُ ال ُْ وَلذهَِم 
ُ
َق بِِّ   أ ْدِق َوَصدٍّ ِي َر َء بِ لّصِ  .5{َواَّلٍّ

كأ عالػو مػف األنبيػاء كغيػرىـ، ك ػد ؽ بػو أف  الذم جاء بال ٍدؽ  ي أقكالو  -تعالل–يبيِّف اهلل     
 .ٔمؤمنان، كعمؿ بمقتضاه، أكللؾ ىـ المت قكف حقان، الذيف يمتثمكف أمر ربِّيـ كيجتنبكف نييو

كقٍد منع األشمكني الكقؼ عمل ىػذا المكضػع؛ ألف  قكلػو: )أكللػؾ( خبػر المبتػدأ  ػي أك ؿ اآليػة      
ػػا الن حػػاس، ٕكىػػك قكلػػو: )الػػذم( كالنيسػػابكرم، كاألن ػػارم،  مػػـ يػػذكركا ىنػػا كقفػػان، كذكػػركا بػػأف  . أم 

. أم ا األنبارم، كالداني، كالسجاكندم،  مػـ يػذكركا ٖالكقؼ عمل رأس اآلية )المفمحكف( كقؼه حسف
 .ٗعمل ىذا المكضع كقفان، كلـ يتعر ضكا لمكقؼ عمل رأس اآلية
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أكثػػر الفٍ ػػؿ بػػيف المبتػػدأ كالخبػػر، ك عػػدـ ككٍجػػو الن يػػي  ػػي امتنػػاع الكقػػؼ بػػيفه كاضػػح، كىػػك     
 يػو دليػؿه عمػل امتناعػو، السػي ما أف  اآليػة ليسػٍت بالطكيمػة  ، كىذاعمماء الكقؼ لـ يذكركا ىنا كقفان 

 ليككف لمقارئ عذره عند الكقؼ،  الكقؼ عندىـ عمل رأس اآلية؛ كذلؾ لتماـ المعنل كاتِّضاحو.
 : الموضع السادس

ِ } :كُٔل ثػ َل اَر َواَّلٍّ ًْ   َزفٍّ ِٓا ِ ّب ٌَِ رٍّ َٔ اْْلَقَّ  ُْ ٍد َو ٍٍّ ذ ُُّمَ
ٍَ  ُُّزَِل َ َ ِ ٔا ب ُِ ٌَ ٔا الصٍّ ِْلَ ِت َوآ ٍِيُ ٔا وََغ ُِ ٌَ ََ آ ي

 ًْ ُٓ َ ْصيََس بَ ل
َ
ًْ َوأ ِٓ ِ ًْ َشّيَِئ ث ُٓ  .1{َخِْ

عػػف جػػزاء الػػذيف  منػػكا بػػاهلل، كعممػػكا األعمػػاؿ ال ػػالحة، ك منػػكا بمػػا  -عػػز  كجػػؿ  -يخبرنػػا اهلل     
كف ػر عػنيـ سػيلاتيـ  ػبل يؤاخػذىـ بيػا  –كىػك الحػؽ  مػف ربِّيػـ  -( نز لو اهلل عمل رسكلو محمد )

 .ِكأ مح ليـ شؤكنيـ الد نيكية كاأليخركية

جاكندم كاألشمكني؛ ألف  خبر )كالذيف  منكا( لـ يأًت، كىك كىذا المكضع ليس بكقؼو عند الس      
ػػا األنبػػارم، كالن حػػاس، كالػػداني، كالنيسػػابكرم، كاألن ػػارم،  كػػاف ّقكلػػو: )كف ػػر عػػنيـ سػػيلاتيـ( . أم 

ـ  إال  بعػد اإلتيػاف ْالكقؼ عندىـ عمل قكلو: )كأ مح باليـ( ، ك ي ىػذا إشػارة إلػل أف  الكػبلـ ال يػت
 تدأ.بخبر المب

كقػػد امتنػػع الكقػػؼ عمػػل قكلػػو: )مػػف ربِّيػػـ( لػػلبل ييف ػػؿ بػػيف المبتػػدأ )الػػذيف  منػػكا( كخبػػره كىػػك     
جممة )كف ر عنيـ سيلاتيـ(،  ػالكقؼ يقطػع جػزءان ىامػان كرليسػان مػف أركػاف الجممػة اإلسػمية، كالػذم 

ػػا جممػػة )كىػػك الحػػؽ  مػػف ربِّيػػـ(  يػػي م عترضػػة بػػيف المبتػػدأ ال ييفيػػـ المق ػػكد مػػف اآليػػة بدكنػػو، أم 
 .ٓكخبره

كالباحػث يػذىب إلػل مػا ذىػب إليػو الس ػجاكندم كاألشػمكني؛ ألف  الكقػؼ بػيف متعمقػات الجممػػة     
الكاحدة ييبًيـ المعنل كييشًكمو، كلنفػرٍض أف  الكقػؼ عمػل قكلػو: )مػف ربِّيػـ( جػالز، كي ػح  االبتػداء 

ػػػبيى  حتػػػاج لكػػػبلـ قبمػػػو ـه كيبمػػػا بعػػػده مػػػف قكلػػػو: )كف ػػػر عػػػنيـ سػػػيلاتيـ(، أال تػػػرل أف  ىػػػذا الكػػػبلـ مي
ػحو كيبيِّنػو ػيكضِّ ىػـ الػػذيف كف ػر اهلل عػنيـ سػػيلاتيـ؟ كلكػٍف إذا رجػع القػػارئ  فٍ ،  مسػالؿ أٍف يسػػأؿ: مى

ػٍف كقػؼ عنػد قكلػو: )مػف ر ألدرؾ الس ػامع المعنػل كك ؿ المبتدأ بخبره، بِّيػـ( لػـ ، ككػذلؾ الحػاؿ لمى
 ىذا يتعي ف الكٍ ؿ، كيمتنع الكقؼ. الدة؛ ألف  الكبلـ قيًطع، كبسبب  تعًطنا ىذه الجممة أمٌ 
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 المطمب الثاني: دفعًا لمفصل بين اسم إنَّ وخبرىا.

الشػػيء: أزالػػو، ييقػػاؿ: نىسىػػخًت  كالنٍسػػخ  ػػي الم غػػة: اإلزالػػة، كنسػػخى  إف  كأخكاتيػػا حػػركؼ ناسػػخة،    
يحي  ثار الدِّيار، أم: أزالتٍ    .ُالحكـ: أبطمو الحاكـي  يا، كنسخى اآلية: أزاؿ حكمى  اهللي  خى سى يا، كنى الرِّ

تدخؿ عمل الجممػة االسػمية )المبتػدأ كالخبػر(  تن ػب المبتػدأ كييسػم ل كىذه الحركؼ الناسخة     
تفيػػػد ك اسػػػميا كتر ػػػع الخبػػػر كييسػػػم ل خبرىػػػا، كىػػػي سػػػتة أحػػػرؼ، إف  كأف  كيفيػػػداف التككيػػػد، كلكػػػف  

 . ِكلعؿ  كتفيد الت رجي االستدراؾ، ككأف  كتفيد التشبيو، كليتى كتفيد الت مني،

الػذم ىػك  ػي األٍ ػؿ المبتػػدأ، كبػيف خبرىػا الػذم ىػك  ػػي  (إف  )كال بيػد  مػف االتِّ ػاؿ بػيف اسػػـ     
ىػػػك المخبىػػػر عنػػػو، كخبرىػػػا ىػػػك  (إف  )األٍ ػػػؿ خبػػػر المبتػػػدأ، حتػػػل يت  ػػػؿ الكػػػبلـ ببعضػػػو،  اسػػػـ 
ريـ، حتػػل ال ينقطػػع المعنػػل المػػراد مػػف المخبًػػر لػػذا كجػػب اتِّ ػػاليما، السػػي ما  ػػي قػػراءة القػػر ف الكػػ

 اآليات. كقد امتنع الكقؼ  ي القر ف الكريـ د عان لمفٍ ؿ بيف اسـ إف  كخبرىا  ي ستة مكاضع.
ل  : الموضع األوَّ

ٍِّ هُ } :كُٔل ثػ َل ٌَ  بَيٍّ ٌَِ َبْػِد  َدىذ  ُٓ ْ َِ ِت َوال ِ ََ اْْلَّي ٌِ َُزنْلَ  
َ
ٌَ  أ َٔن  ٍُ ََ يَْسُج ِي ٍِّ ِس ِِف اىِْهَج ِ    إِنٍّ اَّلٍّ لِي
ُِٔنَ  ِغ ًُ الالٍّ ُٓ ُِ ُ َوَييَْػ ًُ اَّللٍّ ُٓ ُِ وَلذهَِم يَيَْػ

ُ
 .3{أ

أف  الػذيف ييخفػكف مػا أنزلنػا مػف البيِّنػات الد الػة عمػل  ػٍدؽ الن بػي كمػا  -عز  كجؿ  -يخبرنا اهلل     
ي كتػبيـ، أكللػؾ يطػردىـ اهلل ظيرناه لمن اس  ػأجاء بو، مف الييكد كالن  ارل كغيرىـ، مف بعد أٍف 

 .ْمف رحمتو، كيدعك عمييـ المبللكة كاألنبياء كالن اس أجمعكف بالطٍرد مف رحمتو

( لػػـ  ،كىػػك لػػيس بكقػػؼو عنػػد الن حػػاس، كالس ػػجاكندم     كالنيسػػابكرم، كاألشػػمكني؛ ألف  خبػػر )إف 
 .ٔكقفان . أم ا األنبارم، كالداني، كاألن ارم،  مـ يذكركا ىنا ٓيأًت بعد

ف  قكلو: )أكللؾ( جممة اسمية  ػي لمفٍ ؿ بيف اسـ إف  كخبرىا، إذ إكقد امتنع الكقؼ ىنا د عان     
 ي بداية اآليػة،  ػبل يجػكز لمقػارئ أٍف يقػؼ قبػؿ أٍف يػأتيى بخبرىػا،  ػإذا كقػؼ  (إف  )محؿِّ ر ع خبر 

قان لمعر ػة م ػير  أكللػؾ الػذيف كتمػكا مػا أنزلػو اهلل القارئ عمل قكلو: )الكتػاب( يبقػل الس ػامع متشػكِّ
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ؿ الكػػبلـ بػػآخره،  مػف البينػػات كاليػػدل، لػػذا يتعػي ف عمػػل القػػارئ الكٍ ػػؿ ليسػتقيـ المعنػػل، كيػػرتبط أك 
ـٌ، دكفى لبسو أك إشكاؿ.    إف  ىذا مف شأنو أٍف يبيِّف معنل اآلية عمل الكجو األت

 الموضع الثاني: 

ََ } :كُٔل ثػ َل ِي ا  إِنٍّ اَّلٍّ ٌَ وَلذهِاَم 
ُ
ًِا  كَيِاياًل   أ ٍَ وَن بِاِّ َث ََ اىِْهَج ِ  َويَْشاَْتُ ٌِ  ُ َُزَل اَّللٍّ

َ
ٌَ  أ َٔن  ٍُ يَْسُج

ًْ َغَذا ُٓ َ ًْ َول ِٓ ةِ َواَل يَُزّكِي ٌَ ُ ئََْم اىْلَِي  ًُ اَّللٍّ ُٓ ٍُ ِ ًْ إاِلٍّ انلٍّ َر َواَل يَُسّي ِٓ ِ ُزئَُن ِِف ُبُػُٔ
ْ
ًٌ يَأ َِل

َ
1{ٌ  أ

.  

ََ } ، كىك قكلػو تعػالل:ِشرح مثؿ ىذا المكضع تمامان  كقٍد تقد ـ     ٌِا َُزنْلَ  
َ
ٌَ  أ َٔن  ٍُ ََ يَْسُج ِي إِنٍّ اَّلٍّ

 ًُ ُٓ ُِ ُ َوَييَْػ ًُ اَّللٍّ ُٓ ُِ وَلذهَِم يَيَْػ
ُ
ٍِّ ِس ِِف اىِْهَج ِ    أ ٍِّ هُ لِي ٌَ  بَيٍّ ٌَِ َبْػِد  َدىذ  ُٓ ْ َِ ِت َوال ِ ُِٔنَ اْْلَّي ِغ  .3{ الالٍّ

 : الموضع الثالث

ًْ ِِف اآْلِخاَرةِ } :كُٔل ثػ َل ُٓ َ وَلذهَِم اَل َخاَلَق ل
ُ
ًِ  كَيِياًل   أ ٍَ ًْ َث ِٓ ِ ُ ٍَ ْح

َ
ِ َوأ ِْٓد اَّللٍّ وَن بَِػ ََ يَْشَْتُ ِي َواَل إِنٍّ اَّلٍّ

 ًٌ َِل
َ
ًْ َغَذاٌ  أ ُٓ َ ًْ َول ِٓ ةِ َواَل يَُزّكِي ٌَ ًْ ئََْم اىْلَِي  ِٓ ُ َواَل يَُِظُر إََِلْ ًُ اَّللٍّ ُٓ ٍُ ِ  .4{يَُسّي

 ي ىذا اآلية أف  الذيف يسػتبدلكف أٍيمػانيـ التػي قطعكىػا بالك ػاء بعيػد  -عز  كجؿ  -يخبرنا اهلل     
اهلل، يسػػػتبدلكف بيػػػا عىكضػػػان قمػػػيبلن مػػػف متػػػاع الػػػد نيا، أكللػػػؾ ال ن ػػػيب ليػػػـ مػػػف ثػػػكاب اآلخػػػرة، كال 

 يطيِّػػرىـ مػػف دنػػس ذنػػكبيـ، يكمِّميػػـ اهلل بمػػا يسػػر ىـ، كال ينظػػر إلػػييـ نىظىػػر رحمػػًة يػػكـ القيامػػة، كال
 .ٓكليـ عذاب أليـ

، رب مػا ألن ػو قػٍد تقػد مٍت مكاضػع  ػي القػر ف ٔكلـ يذكٍر أحده مف العمماء كقفان عمل ىػذا المكضػع    
 الكريـ مثؿ حكمو تمامان.

، كال      كقػػد امتنػػع الكقػػؼ عميػػو د عػػان لمفٍ ػػؿ بػػيف اسػػـ إف  كخبرىػػا،  ػػإف  جممػػة )أكللػػؾ( خبػػر إف 
فيػػػـ المػػػراد إال  بالكٍ ػػػؿ،  ػػػبل يبػػػدأ القػػػارئ بقكلػػػو: )أكللػػػؾ( ألف   ػػػي ىػػػذا االبتػػػداء إبيػػػاـه لممعنػػػل، يي 

ـ  المعنػل، كلعػؿ  السػبب  ػي عػدـ   يتعي ف عميو أٍف ي ؿ خبر إف  باسميا  ي بدايػة اآليػة، حتػل يػت

                                                           
ٔ
 .7ٗٔ. البقرة:  
ٕ
 .ٗٔٔ. ٌنظر: الدراسة: ص  
ٖ
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ٗ
 .77. آل عمران:  
٘
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 .2ٕاألشمونً: ص
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فسو مف حيث المٍنػع،  إن ػو مػف ذٍكًره عند عمماء الكقؼ أن و قٍد تقد ـ  ي القر ف مثمو،  يأخذ الحكـ ن
 المعمكـ أال  ييف ؿ بيف اسـ إف  كخبرىا.

 : الموضع الرابع

ا دِرنَِي } :كُٔل ثػ َل َِا ِت َواىَْلا ُِتنَِي َواىَْل َُِجا ِت َوالصٍّ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ٌِِنَِي َوال اْؤ ٍُ ْ ٍَ ِت َوال ْصيِ ٍُ ْ ٍِنَي َوال ْصيِ ٍُ ْ إِنٍّ ال
 ََ ٍِنَي َوالصٍّ دِكَ ِت َوالصٍّ بِرِي ِ ا ن كَ ِت َوالصٍّ َجَصاّدِ ٍُ

ْ رنَِي َوال َجَصاّدِ ٍُ ْ َوالصٍّ بَِراِت َواْْلَ ِشػِنَي َواْْلَ ِشَػ ِت َوال
انَِراتِ  َ َندًَِيا َواَّلٍّ ََ اَّللٍّ انِرِي ًْ َواْْلَ ـَِظ ِت َواَّلٍّ ُٓ ٍَ ِت َواْْلَ ـِِظنَي ـُُروَر ِ ْؾفِاَرةً  ۙ  َوالصٍّ ن ٌٍّ اً  ُٓ َ ُ ل َغادٍّ اَّللٍّ

َ
أ

ْررً 
َ
ًٍ َوأ  .1{ا َغِظي

قػٍد أعػد  ليػـ  -تعػالل– ي ىذه اآلية عف ىػذه األ ػناؼ مػف عبػاده، أن ػو  -تعالل–يخبرنا اهلل     
 .ِمغفرة منو لذنكبيـ، كأعد  ليـ ثكابان عظيمان يكـ القيامة كىك الجن ة

    ) ػػا ّكىػػذا المكضػػع لػػيس بكقػػؼو عنػػد الس ػػجاكندم، كاألشػػمكني؛ ألف  قكلػػو: )أعػػد ( خبػػر )إف  . أم 
األنبارم، كالن حاس، كالداني، كالنيسػابكرم، كاألن ػارم،  مػـ يػذكركا ىنػا كقفػان، كذكػركا بػأف  الكقػؼ 

 .ْعمل رأس اآلية تاـ

، كعمػػل ىػػذا كقػػد امتنػػع الكقػػؼ عمػػل ىػػذا المكضػػع؛ ألف  قكلػػو:      )أعػػد (  ػػي محػػؿِّ رٍ ػػًع خبػػر إف 
يمتنػػع الكقػػؼ عمػػل قكلػػو: )كالػػذاكرات( حتػػل ال ييف ػػؿ بػػيف اسػػـ إف  كخبرىػػا، كلعػػؿ   ػػي عػػدـ ذٍكػػًر 
العمماء كقفان ىنػا إشػارة لعػدـ تمػاـ الكػبلـ، كاتِّ ػالو بمػا بعػده، كأف  الكقػؼ يكػكف عمػل رأس اآليػة، 

ـ  ييكمؿ حتل ال ييف ؿ الكبلـ عف بعضػو، كلك انقطع الن فىس بالقارئ كٍسط  اآلية  عميو أٍف يرجع ث
ػػا   قكلػػو: )أعػػد  اهلل ليػػـ( الضػػمير ىنػػا راجػػعه عمػػل كػػؿِّ األ ػػناؼ السػػابقة،  كيػػؼ تيقطػػع الجممػػة عم 
قبميا،  الكقؼ ييبًيـ المعنل،  مىٍف ىـ الػذيف أعػد  اهلل ليػـ مغفػرةن كأجػران عظيمػان؟  ػاألىٍكلل الكٍ ػؿ ال 

 ٍ ؿ؛  بالكٍ ؿ إيضاحه كبياف لمعنل اآلية كمراًدىا.الف
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ٔٔ7 
 

 : الموضع الخامس

اً } :كُٔل ثػ َل ُْ ا   ٌٍّ ًْ إاِلٍّ نِاْرٌ  ًْ   إِن ِِف ُصاُدورِِْ ُْ ثَ 
َ
ِ بَِؾَْيِ ُشيَْػ ٍن أ ََ َُيَ دِلَُٔن ِِف آيَ ِت اَّللٍّ ِي

إِنٍّ اَّلٍّ
َٔ ا ُْ  ُّ ِۖ  إٍُِّ ٍِيُع اْْلَِصَيُ بَِب ىِؾِيِّ و ـَ ْشَجػِْذ بِ َّللٍّ  .1{لصٍّ

ػةو  -تعالل–يخبرنا       ي ىذه اآلية عػف الػذيف ييخا ػمكف  ػي  يػات اهلل سػعيان إلبطاليػا بغيػر حج 
كال برىافو أتاىـ مف عند اهلل، ال يحمميـ عمل ذلؾ إال  االستعبلء كالتكبر عمل الحٌؽ، كلػٍف ي ػمكا 

باهلل، إن و ىػك الس ػميع ألقػكاؿ عبػاده  –أي يا الر سكؿ–إلل ما يريدكنو مف االٍستعبلء عميو،  اعت ـ 
 .ِالب ير بأعماليـ، كسيجازييـ عمييا

كقٍد منػع األنبػارم الكقػؼ عمػل ىػذا المكضػع،  قػاؿ: "كقػؼه قبػيح ألف  الخبػر )إٍف  ػي  ػدكرىـ     
" (، كالكقؼ عمل المخبىر عنو دكفى الخبر قبيحه عميػو،  قػاؿ:  ، ككذلؾ منع الن حػاس الكقػؼّإال كبره

، كالتمػػاـ )إن ػػو ىػػك الس ػػميع الب ػػير(" ، كىػػك لػػيس بكقػػؼو ْ"لػػيس بقطػػع كػػاؼو ألن ػػو لػػـ يػػأًت خبػػر إف 
أيضػػان عنػػد الس ػػجاكندم، كالنيسػػابكرم، كاألشػػمكني، كاألن ػػارم؛ ألف  قكلػػو: )إٍف  ػػي  ػػدكرىـ إال 

( خبر إف   . أم ا الداني  مـ ٔر إف  لـ يأًت بعد"، قاؿ األشمكني: "ليس بكقؼو ىنا اتفاقان ألف  خبٓكبره
 .ٕيذكٍر ىنا كقفان، كذكر بأف  التماـ عند قكلو: )ببالغيو(

كالن اظر  ي  راء العممػاء يجػد أف  ىػذا المكضػع قػد ات فػؽ العممػاء عمػل مٍنػع الكقػكؼ عميػو، كمػا     
جممػة اسػمية  ػي محػؿِّ رٍ ػًع  ذلؾ إال  د عان لمفٍ ؿ بػيف اسػـ إف  كخبرىػا،  قكلػو: )إٍف  ػي  ػدكرىـ(

،  الكقؼ عمل المخبىر عنو دكف الخبر قبيحه كما قاؿ األنبارم، كسبب قبحو عدـ اتِّ ػاؿ  خبر إف 
 المعنل كاكتمالو، كلذلؾ يتعي ف الكٍ ؿ. 

 : الموضع السادس

ٌَ  } :كُٔل ثػ َل َِ َبْػِد  ٌّ ْدبَ رًِِْ 
َ
ذ أ وا َ َ ََ اْرثَدَّ ِي ْماََلذ إِنٍّ اَّلٍّ

َ
ًْ َوأ ا ُٓ َ َل ل ٍّٔ يَْػ ُن َشا َدى   الشٍّ ُٓ ْ ًُ ال ُٓ َ َ ل ثَبَنيٍّ

 ًْ ُٓ َ  .8{ل
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ػة، كتبػػي ف      أم: إف  الػذيف ارتػد كا عػف إيمػانيـ إلػل الكفػر كالنِّفػاؽ، مػف بعػد مػا قامػٍت عمػييـ الحج 
اىـ بطػػكؿ (، الشػػيطاف ىػػك الػػذم زي ػػف ليػػـ الكفػػر كالنِّفػػاؽ كسػػي مو ليػػـ، كمن ػػليػػـ  ػػٍدؽ الن بػػي )

 .ُاألمؿ
كىذا المكضع ليس بكقؼو عند الن حاس، كالس ػجاكندم، كالنيسػابكرم، كاألشػمكني؛ ألف  خبػر إف      

، كال يجكز حذ و ألن ػو ال اضػطرار  ، قاؿ الن حاس: "ليس بكقؼ؛ِلـ يأًت بعد ألن و لـ يأًت خبر إف 
 .ْ مـ يذكركا ىنا كقفان . أم ا األنبارم، كالداني، كاألن ارم، ّإلل ذلؾ"

ؿ ليػـ(  ػي محػؿِّ      كسبب امتناع الكقؼ عمل قكلو: )اليدل( ىػك أف  الجممػة بعػده )الشػيطاف سػك 
، كال ييف ػػػؿ بينيمػػػا ألن يمػػػا كالشػػػيء الكاحػػػد، كالكقػػػؼ عمػػػل )اليػػػدل( ال يعطينػػػا أم   رٍ ػػػًع خبػػػر إف 

، إال  إذا كٍ منا الجممة بما بعدىا،  يت ضح الم  عنل، كي بح ال إشكاؿى  يو.معنلن
  

                                                           
ٔ
 .9ٓ٘تفسٌر القرآن الكرٌم: ص. المختصر فً  
ٕ
غرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,9٘ٓعلل الوقوف, السجاوندي: ص ,ٙٙٙ. القطع واالئتناف, النحاس: ص 
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 .ٕٖٙ, المقصد, األنصاري: ص9ٕٔدانً: ص, المكتفى, ال292. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 
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 :المبحث الخامس

 دفعًا لمفصل بين العامل ومعمولو امتناع الوقف

 وفيو أربعة مطالب:

ل: دفعًا لمفصل بين الفعل وفاعمو.  المطمب األوَّ

 المطمب الثاني: دفعًا لمفصل بين الفعل ومفعولو.

 المطمب الثالث: دفعًا لمفصل بين المصدر ومعمولو.

 الرابع: دفعًا لمفصل بين الظرف وعاممو.المطمب 
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 توطئة:

ػػبلن  يػػك عامػػؿ، كاعتمػػؿ الرجػػؿي إذا عمػػػؿ العامػػؿ  ػػي الم       غػػة: اسػػـ  اعػػؿ مػػف عمػػػؿ يعمػػؿ عمى
 . ُبنفسو، كييطمىؽ عمل كؿِّ  عؿ ييفعىؿ

ػػا       يػػػك مػػا أكجػػب كػػػكف  خػػر الكممػػة عمػػػل كٍجػػو مخ ػػكص مػػػف  العامػػؿ عنػػػد أىػػؿ الن حػػك:أم 
ًمػػـ .ِاإلعػػراب ػػالعامػػؿ   .ّأك ىػػك مػػا يقتضػػي أثػػران إعرابيػػان  ػػي الكى مػػا  ا يميػػو،  ير ػػعي ىػػك مػػا يػػؤثِّر  يمى
ػػو،  يػػذا ىػػك المػػؤ  أك ين ػػبيوبعػػده،  ػػا المعمػػكؿ:  يػػك مػػا يػػؤثِّر أك يجػػر ه، أك يجزمي ثِّر، أك العامػػؿ. أم 

ػػ وأك ين ػػبي  و ير عيػػ قبمػػو مػػا  يػػو  مػػا ييحػػًدث  ،  يػػذا ىػػك المتػػأثِّر، أك المعمػػكؿ.وأك يجػػر ه، أك يجزمي
 .ْتغي ران  ي غيره،  يك العامؿ، كما ييغي ر بالعامؿ،  يك المعمكؿ

الفعؿ، كالم ػدر، كاسػـ الفعػؿ، كالمشػتؽ، كاألدكات التػي تن ػب المضػارع أك  :كالعكامؿ ىي    
أ كتر ػػع الخبػر، كاأل عػػاؿ التػي تر ػػع المبتػدأ كتن ػػب الخبػػر تجزمػو، كاألحػػرؼ التػي تن ػػب المبتػد

ػا المعمػكالت التػي يػؤثر  ييػا العامػؿ مباشػرة  يػي الفاعػؿ  :كحركؼ الجر، كالمضاؼ، كالمبتدأ. أم 
كنالبػػػو، كالمبتػػػدأ كالخبػػػر، كاسػػػـ الفعػػػؿ النػػػاقص كخبػػػره، كاسػػػـ إف  كأخكاتيػػػا كأخبارىػػػا، كالمفاعيػػػؿ 

 .ٓنل، كالمضاؼ إليو، كالفعؿ المضارعكالحاؿ، كالتمييز، كالمستث

كيمتنع الفٍ ػؿ بػيف العامػؿ كمعمكلػو، ككيػؼ ييف ػؿ بينيمػا ككػؿ  كاحػد تػابع لآلخػر،  العامػؿ     
ىك الذم أث ر  ي المعمكؿ، كالمعمكؿ ىك محؿ  تأثير العامػؿ،  قػٍد تػأث ر بالعامػؿ الػذم سػبقو، كمػا 

قبمػو،  ػبل بيػد  مػف  أخذ المعمكؿ حكـ الرٍ ع أك الن  ب أك الجػٍزـ أك الجػرِّ إال  بحسػب العامػؿ الػذم
كٍ ؿ العامؿ بالمعمكؿ السي ما  ػي قػراءة القػر ف الكػريـ، كالفٍ ػؿ بينيمػا يسػبب إشػكاالن كلبسػان  ػي 

 المعنل، كىك ما ينبغي أٍف ييجؿ  القر ف عنو.

 

  

                                                           
ٔ
 .ٕ٘ٔ/ٗ. معجم مقاٌٌس اللغة, ابن فارس:  
ٕ
 .9ٖٕ. التعرٌفات, الجرجانً: ص 
ٖ
 .ٓ٘ٙ. المعجم الوسٌط, مجمع اللغة العربٌة: ص 
ٗ
 .2ٕٔ/ٖجامع الدروس العربٌة, مصطفى الغبلٌٌنً:  . 
٘
  .2ٕٔ/ٖالمصدر السابق:  . 
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ل: دفعًا لمفصل بين الفعل وفاعمو.  المطمب األوَّ

كىػػك امتنػػع الكقػػؼ  ػػي القػػر ف الكػػريـ د عػػان لمف ػػؿ بػػيف الفعػػؿ ك اعمػػو  ػػي مكضػػع كاحػػد  قػػٍط،     
ٔا َغَذاَ  }قكلو تعالل:  ًْ َوذُوكُ ُْ ْدبَ َر

َ
ًْ َوأ ُٓ َْ اَلنَِهُة يَْْضِبَُٔن وُُرٔ ٍَ ْ ََ َزَفُروا   ال ِي َفٍّ اَّلٍّ َٔ ْٔ ثََرىذ إِذْ َحَج َ َول

 .1{اْْلَرِيقِ 

الػػذيف كفػػركا بػػاهلل  –أي يػػا الر سػػكؿ–( قػػالبلن لػػو: لػػٍك تشػػاىد (نبي ػػو  -عػػز  كجػػؿ  -يخاطػػب اهلل     
كبرسػػػمو حػػػيف تقػػػبض المبللكػػػةي أركاحيػػػـ كتنتزعيػػػا كىػػػـ يضػػػربكف كجػػػكىيـ إذا أقبمػػػكا، كيضػػػربكف 

تشػػاىد ذلػػؾ  العػػذاب المحػػرؽ، لػػكٍ  –أي يػػا الكػػا ركف–أدبػػارىـ إذا كل ػػٍكا ىػػاربيف، كيقكلػػكف ليػػـ: ذكقػػكا 
 .ِلشاىدتى أمران عظيمان 

. ّكقٍد منع األنبارم الكقؼ عمػل ىػذا المكضػع، كذكػر أف  الكقػؼ يكػكف عمػل قكلػو: )أدبػارىـ(    
ػػؿ  ػػي الكػػبلـ،  قػػاؿ: "إٍف كػػاف التفسػػير: )كلػػٍك تػػرل إذ يتػػك  ل الػػذيف كفػػركا(  ػػا الن حػػاس  قػػٍد     أم 

ـ  ابتػدأ بقكلػو: )المبللكػةي( كيػدؿ  عميػو قكلػو: )اهللي يتػك  ل األنفػسى حػيفى  سكتى عمػل )الػذيف كفػركا( ثػ
: )كلػٍك تػرل إٍذ يتػك  ل الػذيف  ٍف كاف التفسير عمل أف  المبللكة تتػك ل الػذيف كفػركا، قمػتى مكًتيا(، كا 

مينا("-عز  كجؿ  -كفركا المبللكة(، كما قاؿ  ػا الػداني  قػٍد نقػؿ عػف نػا عو قكلػو: )إذٍ ْ: )تك ٍتوي رسي  . أم 
يتػػك  ل الػػذيف كفػػركا( تػػاـ، كيرتفػػع مػػا بعػػد ذلػػؾ باالبتػػداء كالخبػػر، كيكػػكف المعنػػل: )إٍذ يتػػك  ل اهلل 

ـ  قػاؿ الػداني: "كتفسػير الس ػمؼ غيػر ذلػؾ، كالكقػؼ عمػل قكلػو: )أدبػارىـ("ٓالذيف كفػركا( . كقػٍد ٔ، ثػ
. أم ا األن ارم  قٍد قػاؿ: ٕةمنع الس جاكندم كالنيسابكرم الكقؼ عميو؛ ألف   اعؿ )يتك  ل( المبللك

. أم ا األشمكني  قػٍد ذكػر كجيػيًف ٖ"االختيار أال  ييكقىؼ عمل المكضعيف، بؿ عمل قكلو: )أدبارىـ("
لمكقؼ أحدىما جالز، كاآلخػر ممتنػع، كىػك كػبلـه قريػبه مم ػا ذكػره الن حػاس، قػاؿ "الكقػؼ ىنػا بيػافه 

لفاعػػؿ ىػػك ضػػمير )يتػػك  ل( عالػػده إلػػل اهلل، كأف  )الػػذيف المػػراد عمػػل قػػراءة )يتػػك  ل( بالتحتيػػة أف  ا
كفػػركا(  ػػي محػػؿِّ نٍ ػػب مفعػػكؿ )يتػػك  ل(، )كالمبللكػػة( مبتػػدأ، كالخبػػر )يضػػربكف(، كأف  المبللكػػة 
ػٍف قػرأ بالفكقيػة )تتػك  ل( أك بالتحتيػة )يتػك  ل(  ىي الضاربة لكجكه الكفار كأدبارىـ، كلػيس بكقػؼو لمى

(  اعؿ، كيضربكف  ي مكضػًع نٍ ػًب حػاؿو مػف المبللكػة، كحينلػذو الكقػؼ عمػل عمل أف  )المبللكة

                                                           
ٔ
 .ٓ٘. األنفال:  
ٕ
 .2ٖٔالمختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص.  
ٖ
 .2ٙٙ. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 
ٗ
 .77ٕ. القطع واالئتناف, النحاس:  
٘
 .ٗٓٔ. المكتفى, الدانً: ص 
ٙ
 .ٗٓٔ. المصدر السابق: ص 
7
 .9ٓٗ/ٖغرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,9ٖ٘. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
2
 .ٓٙٔالمقصد, األنصاري: ص.  
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)المبللكة(، كيبتدئ )يضربكف كجكىيـ(،  بي ف أف  المبللكة ىي التي تتك  اىـ، كلـ ي ٍؿ المبللكة 
أك عمل بما بعده للبل  ييشًكؿ بأف  المبللكة ضاربة ال متك ِّية، كاألىٍكلل أال  يقؼ عمل )الذيف كفركا( 

 .ُ)المبللكة(، بؿ عمل قكلو: )أدبارىـ("

امتنػػع الكقػػؼ عمػػل قكلػػو: )الػػذيف كفػػركا( د عػػان لمفٍ ػػؿ بػػيف الفعػػؿ )يتػػك  ل( ك اعمػػو )المبللكػػة(     
، كعمػل ِكعمل ىذا تككف الجممة الفعميػة )يضػربكف(  ػي مكضػًع نٍ ػبو عمػل الحػاؿ مػف المبللكػة

المبللكػػػة، يتحػػػتـ  عمػػػل القػػػارئ كٍ ػػػؿ قكلػػػو: )الػػػذيف ىػػذا التفسػػػير أم: نسػػػبة قػػػبض أركاحيػػػـ إلػػػل 
ػػا يػػكىـ مػػف نٍفػػًي نسػػبة قػػبض األركاح إلػػل  كفػػركا( بقكلػػو: )المبللكػػة(؛ ألف  الكقػػؼ ييغيِّػػر المعنػػل ًلمى
المبللكة، كقٍطعو بيف الفعؿ ك اعمو، كىذا التفسير كىك أف  المبللكة ىي التي تقػبض أركاح الكفػار 

مينا(، كاستّىك تفسير الس مؼ  .ٓ، كقكلو: )قٍؿ يتك  اكـ ممىؾي المكت(ْدل كا عميو بقكلو: )تك ٍتو رسي

ػػا مػػف ذىػػب إلػػل التفسػػير اآلخػػر، كىػػك نسػػبة قػػبض األركاح إلػػل اهلل       ٔكنػػا عو  -عػػز  كجػػؿ  -أم 
ػان، عمػل قكلػو: )الػذيف كفػركا( كيكػكف التقػدير: )كلػٍك تػرل إٍذ يتػك  ل اهلل الػذيف كفػ ركا( كقؼى كقفان تام 

، كاسػتدؿ  أ ػحاب ىػذا ٕكعمل ىذا ت بح )المبللكة( مر كعة باالبتداء، كجممة )يضربكف( خبرىػا
 .ٖالتفسير بقكلو تعالل: )اهلل يتك  ل األنفسى حيفى مكًتيا(

مذىب مػف قػاؿ بضػركرة كٍ ػؿ قكلػو: )الػذيف كفػركا( بقكلػو: )المبللكػة(، ألف   الباحث يذىبك     
–ك  ل(، كيػػدعـ ىػػذا الػػرأم مػػا قالػػو النيسػػابكرم: "كمػػا قيػػؿ إف  المتػػك ِّي )المبللكػػة( ىػػي  اعػػؿ )يتػػ

اهلل، غيػػر  ػػحيحو الخػتبلؿ الػػن ظـ ك سػػاد المعنػل، كألف  الكفػػار ال يسػػتحق كف أٍف يتك  ػػاىـ اهلل  –ىنػا
ح" : وىػذا الػرأم بقكلػػ أبػك حيػػاف أي ػد . كقػػدٍ ٗبػبل كاسػطة، كعمػػل ىػذا يكػكف التفسػػير األك ؿ ىػك المػرج 

، إٍذ قػػػػرأ بالتػػػػاء َُ"كالظػػػػاىر أف  )المبللكػػػػة(  اعػػػػؿ )يتػػػػك  ل( كيػػػػدؿ  عمػػػػل ىػػػػذا قػػػػراءة ابػػػػف عػػػػامر
 . ُُ)تتك  ل("

     

                                                           
ٔ
 .ٓٙٔ. منار الهدى, األشمونً: ص 
ٕ
 .2ٖٗ/ٔ. مشكل إعراب القرآن, مكً بن أبً طالب:  
ٖ
 .77ٕ, القطع واالئتناف, النحاس: صٗٓٔ. المكتفى, الدانً: ص 
ٗ
 .ٔٙ. األنعام:  
٘
 .ٔٔ. السجدة:  
ٙ
 .77ٕ. القطع واالئتناف, النحاس: ص 
7
 .ٖٓٔ/ٖلسعود: . تفسٌر أبو السعود, أبو ا 
2
 .ٕٗ. الزمر:  
9
 .ٓٗ٘, علل الوقوف, السجاوندي: ص9ٓٗ/ٖ. غرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  
ٔٓ
 .2ٖٔ. القراءات العشر المتواترة, جمال الدٌن شرف: ص 
ٔٔ
 .ٙٓ٘/ٗ. البحر المحٌط, أبو حٌان:  
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كقٍد ذكر ابػف كثيػر أف  ىػذه اآليػة التػي اسػتدؿ  بيػا أ ػحاب المػذىب الثػاني مػف قكلػو تعػالل:     
ال تػػدؿ  عمػػل مػػا ذىبػػكا إليػػو، حيػػث قػػاؿ: "كالمعنػػل أن ػػو يتػػك  ل  ُ)اهلل يتػػك  ل األنفػػسى حػػيفى مكًتيػػا(

 .ِاألنفسى الك اة الكبرل، بما ييرسؿ مف الحفظة الذيف يقبضكنيا مف اإلبداف"

الن ػاظر  ػي كػبلـ العممػاء ك راليػـ  ػي الكقػؼ عمػل ىػذا المكضػع، يجػد حتػل مػف جػك ز كذلؾ ك     
مو،  الكقؼ عمل قكلػو: )أدبػارىـ( محػؿ  اتفػاؽو  الكقؼ عميو، يستحسف الكقؼ عمل )أدبارىـ( كيفضِّ

ػػا قبمػػو، الكتمػػاؿ المعنػػل كتمامػػو عنػػده، ك ػػي ىػػذا إشػػارة إلػػل عػػدـ  بػػيف العممػػاء عمػػل أ ضػػميتو مم 
ـ   الكقػػػؼ عمػػػل قكلػػػو: )كفػػػركا( ككٍ ػػػميا بقكلػػػو: )المبللكػػػة( كمػػػا بعػػػدىا، حتػػػل يت ػػػؿ الكػػػبلـ كيػػػت

 المعنل.

الس ػػػابقة يتبػػػي ف تمامػػػان أف  الكقػػػؼ كالكٍ ػػػؿ  ػػػي القػػػر ف الكػػػريـ يختمفػػػاًف كالمتأمػػػؿ آلراء العممػػػاء     
 يكػػكف الكقػػؼ ممنكعػػان عمػػل تفسػػير مػػاالكجػػو التفسػػيرم لآليػػة،  قػػٍد  اإلعػػراب، كاخػػتبلؼ بػػاختبلؼ

 كالزمان عمل تفسير  خر، كما ظير  ي اآلية الس ابقة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ
 .ٕٗ. الزمر:  
ٕ
 .ٓٙ/ٗ. تفسٌر القرآن العظٌم, ابن كثٌر:  
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 ومفعولو.المطمب الثاني: دفعًا لمفصل بين الفعل 

 امتنع الكقؼ  ي القر ف الكريـ د عان لمفٍ ؿ بيف الفعؿ كمفعكلو  ي أربعة مكاضع، كىي: 
ل:   الموضع األوَّ

ًٌ } :كُٔل ثػ َل ْرٌر َغِظي
َ
ْؾفَِرةٌ َوأ ٌٍّ  ً ُٓ َ ٔا الصٍّ ِْلَ ِت   ل ٍِيُ ٔا وََغ ُِ ٌَ ََ آ ِي ُ اَّلٍّ  .1{وََغَد اَّللٍّ

لمذيف  منكا باهلل كرسمو كعممكا  يخمؼ الميعاد الذم ال -جؿ  عز  ك - ي ىذه اآلية كعده مف اهلل     
 .ِةال الحات بالمغفرة لذنبيـ، كبالثكاب العظيـ، كىك دخكؿ الجن  

كىذا المكضع ليس بكقؼو عند األنبارم، إذ قاؿ: "كقؼه غير تاـ؛ ألف  قكلو: )ليػـ مغفػرة( ىػك     
، ككػػذلؾ منػػع الن حػػاس الكقػػؼ عميػػو،  قػػاؿ: ّالكػػبلـ المحكػػي كتأكيػػؿ القػػكؿ: )قػػاؿ اهلل ليػػـ مغفػػرة("

؛ ألن ػػو متعمػػؽ بمػػا بعػػده كالمعنػػل: )قػػاؿ ليػػـ مغفػػرة(" لس ػػجاكندم ، ككػػذلؾ منػػع اْ"لػػيس بقطػػع كػػاؼو
كالنيسػػػػابكرم الكقػػػػؼ عميػػػػو؛ ألف  قكلػػػػو: )ليػػػػـ مغفػػػػرة( مفعػػػػكؿ الكعػػػػد،  الكعػػػػد كاقػػػػع عمػػػػل المغفػػػػرة 

، قاؿ األشمكني: ٔان تام شمكني  قٍد عد اه كقفان . أم ا األن ارم كاألٓكاألجر، كالتقدير: أف  ليـ مغفرة
 قيػػؿ أم  شػػيء كٍعػػده ليػػـ؟  قيػػؿ: )ليػػـ  "قكلػػو: )مغفػػرة( بيػػافه كتفسػػير لمكٍعػػد، كأن ػػو قػػد ـ ليػػـ كٍعػػدان،

 .ٖ. أم ا الداني  مـ يذكٍر ىنا كقفان ٕمغفرةه كأجره عظيـ("

يمتنع الكقؼ عمل ىذا المكضع للبل  ييف ؿ بيف متعمقػات الجممػة الكاحػدة،  جممػة )ليػـ مغفػرةه     
ػػػرة ال محػػػؿ  ليػػا مػػػف اإل ػػػا أٍف تكػػكف مفسِّ  ارم كاألشػػػمكني،عػػػراب كمػػا قػػػاؿ األن ػػػكأجػػره عظػػػيـ( إم 

غيػػر تػػاـ،  إن ػػو إٍف لػػـ يكجػػد رابػػطه  – ػػي نظػػرم–كحينيػػا ال بيػػد  مػػف كٍ ػػميا بمػػا قبميػػا، ألف  الكقػػؼ 
 -تعالل–لفظي بيف الجممتيف،  يناؾ رابطه معنكم بينيما،  قكلو: )ليـ مغفرة( تفسيره ًلمىا كعىد اهلل 

ػػا أٍف بػو المػؤمنيف،  ػػبل ييف ػؿ بػيف المفسِّػػر كالمفس ػر حتػل ال  م  يخػػتمط عمػل السػامع مػػراد اآليػة. كا 
ؿ اآليػػة كمػػا قػػاؿ الس ػػجاكندم كالنيسػػابكرم  تكػػكف جممػػة )ليػػـ مغفػػرة( المفعػػكؿ الثػػاني لمكٍعػػد  ػػي أك 
كىذا الذم يميؿ إليو الباحث،  األىٍكلل أٍف يمتنع الكقؼ عمل ىذا المكضع د عان لمفٍ ؿ بيف الفعؿ 

ػػد اهلل الػػذيف  منػػكا كعممػػكا كمفعكلػػو، كيػػدعـ ىػػذا مػػا قالػػو ابػػف عا شػػكر  ػػي تحريػػره: "كالتقػػدير: كعى
ػػا  ػػي إثبػػات المغفػػرة ليػػـ بطريػػؽ  ن مػػا عػػدىؿ عػػف ىػػذا الػػن ظـ ًلمى ال ػػالحات مغفػػرةن كأجػػران عظيمػػان، كا 

                                                           
ٔ
 .9المائدة:  . 
ٕ
 .2ٓٔ. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
ٖ
 .ٕٔٙ. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 
ٗ
 .97ٔ. القطع واالئتناف, النحاس: ص 
٘
 .ٔٗ٘/ٔغرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,2ٗٗ. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
ٙ
 .ٕٕٗشمونً: ص, منار الهدى, األٕٕٗ. المقصد, األنصاري: ص 
7
 .ٕٕٗ. منار الهدى, األشمونً: ص 
2
 .2٘. المكتفى, الدانً: ص 
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ر" ،  الجممػػة )ليػػـ مغفػػرةه كأجػػره عظػػيـ(  ػػي محػػؿِّ ُالجممػػة االسػػمية مػػف الد اللػػة عمػػل الث بػػات كالتقػػر 
ػػدىـ أف  ليػػـ نٍ ػػبو عمػػل أن   ػػدىـ مغفػػرةن، أك كعى ػػد( عمػػل معنػػل: كعى يػػا المفعػػكؿ الثػػاني لقكلػػو: )كعى

 .ِمغفرة،  كقعٍت الجممة مكقع المفرد
 :المىضع الثاني

ََ } :كُٔل ثػ َل ََ اىَْؾ بِرِي ٍِ
َ َٓ  ل ْرَُ    إِجٍّ ُّ كَدٍّ ثَ

َ
 .3{إاِلٍّ اْمَرأ

،  قٍد حكـ اهلل عمييا -عميو السبلـ-لكط  ي ىذه اآلية عف امرأة سيدنا  -تعالل–يخبرنا اهلل     
 .ْأن يا مف الباقيف الذيف يشمميـ اليبلؾ

كقػػٍد منػػع الس ػػجاكندم كالنيسػػابكرم كاألشػػمكني الكقػػؼ عمػػل ىػػذا المكضػػع؛ ألف  قكلػػو: )إن يػػا(     
ن ما كيسرٍت ألؼ )إن يا( لدخكؿ الػبلـ  ػي ٓكخبرىا،  ي محؿِّ نٍ ب مفعكؿ )قد ٍرنا( . أم ػا ٔخبرىػا، كا 

ػا األنبػارم، كالن حػاس، كالػداني،  مػـ ٕاألن ارم  قٍد جك ز الكقؼ عميو، كقاؿ بأن و كقػؼه  ػالح . أم 
 .ٖيذكركا ىنا كقفان 

كامتنع الكقؼ ىنا د عان لمفٍ ؿ بيف الفعؿ كمفعكلو،  إف  جممػة )إن يػا لمػفى الغػابريف(  ػي محػؿِّ     
،  مػػٍك كقػػؼ القػػارئ عمػػل )قػػد ٍرنا( أليبًيػػـ ٗا( المضػػمف معنػػل )عممنػػا(نٍ ػػًب مفعػػكؿو بػػو لمفٍعػػؿ )قػػد ٍرن

ـ  المعنل إذا لـ يستكًؼ الكٍ ؿ جميع  المعنل؛ ألن و لـ يكتمٍؿ،  الس امع ينتظر ما بعد ذلؾ، كال يت
 أف  الكقػػؼ عمػػل )قػػد ٍرنا( جػػالز، متعمقػػات الجممػػة الكاحػػدة مػػف  عػػؿو ك اعػػؿو كمفعػػكؿو بػػو، كلنفػػرٍض 

يحتػػػاج الفعػػػؿ إلػػػل مفعػػػكؿو بػػػو، كبػػػالكقؼ عمػػػل نيايػػػة اآليػػػة يت ضػػػح المعنػػػل، كيت  ػػػؿ الفعػػػؿ أ ػػػبل 
ك اعمو مع مفعكلو كال ييف ؿ الكبلـ، كليذا يتعي ف الكٍ ؿ؛ ألف  الفعؿ المتعدم الػذم يمزمػو  اعػؿ 

 ضح.كمفعكؿ ال ييف ؿ بينو كبيف  اعمو كمفعكلو، ألن يما مف أساس الجممة، كبيما تكتمؿ كتت  
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 .ٖٙٔ/ٙ. التحرٌر والتنوٌر, ابن عاشور:  
ٕ
 .ٕٙٗ/ٕ. إعراب القرآن وبٌانه, محًٌ الدٌن دروٌش:  
ٖ
 .ٓٙ. الحجر:  
ٗ
 .ٕ٘ٙ. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
٘
 .ٕٓٔ, منار الهدى, األشمونً: ص7ٕٕ/ٗغرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,ٕٖٙ. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
ٙ
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 : الموضع الثالث

ُازَِل إََِلْاِّ َميَاٌم } :كُٔل ثػ َل
ُ
ْٔاَل أ َٔاِق   لَا ْشا

َ
ٍِِْشا ِِف اأْل َػ َم َوَي ُزُو اىػٍّ

ْ
ٌَ ِل َ ذَذا الرٍُّشِٔل يَأ ٔا  ُ َوكَ ل

ُّ َُِذيًرا َػ ٌَ  .1{َذَيُهَٔن 

(،  قػػالكا: مػػا ليػػذا ( ػػي ىػػذه اآليػػة قػػٍكؿى المشػػركيف الػػذيف كػػذبكا الن بػػي  -عػػز  كجػػؿ  -بػػي ف اهلل     
الن بي يزعـ أن و رسكؿه مف عند اهلل يأكؿ الطعاـ، كمػا يأكػؿ غيػره مػف الن ػاس، كيسػير  ػي األسػكاؽ 

 .ِبحثان عف المعاش، ىبل  أنزؿ اهلل معو ممىكان يككف ر يقو يي دِّقو كييساعده
يػػة إلػػل قكلػػو: )يأكػػؿ كىػػذا المكضػػع لػػيس بكقػػؼو عنػػد األشػػمكني؛ ألف  مػػا بعػػده مػػف تمػػاـ الحكا    

ػػػا األنبػػػارم، كالن حػػػاس ْ، كقػػػد جػػػك ز الس ػػػجاكندم كالنيسػػػابكرم كاألن ػػػارم الكقػػػؼ عميػػػوّمنيػػػا( . أم 
، كالكقػػؼ يكػػكف  كالػػداني،  مػػـ يػػذكركا ىنػػا كقفػػان، كذكػػركا بػػأف  الكقػػؼ عمػػل نيايػػة اآليػػة لػػيسى بكػػاؼو

 .ٓعمل قكلو: )يأكؿ منيا( النتياء الحكاية

ػػٍف جػػك ز      كيػػرل الباحػػث امتنػػاع الكقػػؼ عمػػل ىػػذا المكضػػع، كمػػا رأل األشػػمكني، كلػػيسى مػػعى مى
الكقؼ عميو؛ ألف  جممة )لػكال( كمػا بعػدىا، مػف تمػاـ قػٍكؿ المشػركيف،  قػكؿ المشػركيف عػف رسػكؿ 

بب ( بأن ػػو يأكػػؿ الطعػػاـ كيمشػػي  ػػي األسػػكاؽ لػػو بقي ػػة، كىػػك قكلػػو: )لػػكال( كمػػا بعػػدىا،  سػػاهلل )
امتنػػاع الكقػػؼ ىنػػػا ىػػك عػػػدـ الفٍ ػػؿ بػػػيف الفعػػؿ كمفعكلػػػو،  ػػبل بيػػػد  لمقػػارئ أٍف ي ػػػؿ اآليػػة لتمػػػاـ 
الحكاية التي ىي المفعكؿ بو، كالمتأمؿ لرأم األنبارم، كالن حاس، كالداني، يجد أن يـ منعكا الكقؼ 

؛ ألن و عمل رأس اآلية لعدـ انتياء الحكاية،  ًمٍف باب أىٍكلل أف  الكقؼ عمل )األ سكاؽ( ليس بكاؼو
 ي كسط اآلية كما بعده مت ػؿه بػو، كىػك مػف حكايػة قػكليـ أيضػان، لػذا يمتنػع الكقػؼ لعػدـ انتيػاء 

 قكليـ، كيتعي ف الكٍ ؿ حتل يت ضح المعنل كيت  ؿ الكبلـ ببعضو. 

: الموضع الرابع  

ٔا اَل َتجٍِّخُذوا َغُدّوِ } :كُٔل ثػ َل ُِ ٌَ ََ آ ِي
َٓ  اَّلٍّ حَّ

َ
ةِ َوكَاْد يَ  أ َٔدٍّ ٍَ ْ ِٓاً بِا ل ْوَِلَا َء ثُيُْلأَن إََِلْ

َ
ًْ أ ي وََغُدوٍُّز

ًْ َخا ًْ إِن ُنُِج ِ َرّبُِس ٔا بِ َّللٍّ ُِ ٌِ ن ثُْؤ
َ
ًْ   أ ََ اْْلَّقِ َُيْرُِرَٔن الرٍُّشَٔل ِإَويٍّ ُز ِ ٌّ ٍَ  َر َءُزً  ِ ًْ َزَفُروا ب رَْرُج
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 .7. الفرقان:  
ٕ
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 ُ َٓ ًدا ِِف َشبِيَِل َوابْجَِؾ َء َمرَْط ِِت و ت ُّ ِر َ َحْفَػيْ ٌَ ًْ و َو ْغيَُِج
َ
ٌَ  أ ًْ َو ْخَفيُْج

َ
ٍَ  أ ِ ًُ ب ْغيَ

َ
َُ  أ
َ
ةِ َوأ َٔدٍّ ٍَ ْ ًِٓ بِ ل وَن إََِلْ ِِسَّ

بِيوِ  اَء الصٍّ َٔ ًْ َذَلْد َطوٍّ َش  .1{ٌُِِس

بأٍف ال تت خذكا أعػداء اهلل كأعػداءكـ أكليػاء  -عز  كجؿ  - ي ىذه اآلية خطابه لممؤمنيف مف اهلل     
يـ، كقٍد كفركا بمػا جػاءكـ عمػل يػد رسػكلكـ مػف الػدِّيف، ييخرجػكف الر سػكؿ مػف داره نكتكاد ك تكالكنيـ 

كيخرجػػكنكـ أنػػتـ كػػذلؾ مػػف ديػػاركـ بمكػػة، ال لشػػيء إال  أن كػػـ  منػػتـ بػػاهلل ربِّكػػـ، ال تفعمػػكا ذلػػؾ إٍف 
 .ِكنتـ خرجتـ ألجؿ الجياد  ي سبيؿ اهلل، كمف أجؿ طمب مرضاتي

: كمػػػف الكقػػػؼ قػػػكؿ اهلل ّحػػػاس الكقػػػؼ عمػػػل ىػػػذا المكضػػػع،  قػػػاؿ: "قػػػاؿ يعقػػػكبكقػػػٍد منػػػع الن      
، كقػاؿ أبػك حػاتـ: كقػؼ بيػاف، كقػاؿ القتبػي ي ػاكـ(  يػذا الكقػؼ كػاؼو : ْتعالل: )ييخرجكف الر سكؿ كا 

ي ػػػاكـ بإيمػػػانكـ، كىػػػذا كػػػبلـه متنػػػاقض ألن ػػػو إٍف كػػػاف المعنػػػل:  ـ  الكػػػبلـ، أم: ييخرجػػػكف الر سػػػكؿ كا  تػػػ
كأبػك حػاتـ  ٓالر سػكؿ كيخرجػكنكـ بإيمػانكـ  ػالكبلـ مت  ػؿ، كالتمػاـ عنػد أحمػد بػف مكسػل ييخرجكف

، ككػػذلؾ منػػع األشػػمكني الكقػػؼ عميػػو،  قػػاؿ: "لػػيس بكقػػؼو ألف  قكلػػو: )أٍف ٔعمػػل قكلػػو: )أعمنػػتـ("
ـ  قػاؿ: "كال أحػب  شػيلان مػف ٕتؤمنكا( مفعكؿ )ييخرجكف(" ذلػؾ ألف  . أم ا األن ارم  قٍد نقؿ التمػاـ ثػ

، أم أن ػو منػع الكقػؼ. أم ػا عنػد األنبػارم كالػداني  يػك كقػؼه حسػف يتعمػؽ بمػا ٖما بعػده متعمػؽ بػو"
 .َُ. أم ا الس جاكندم كالنيسابكرم  مـ يذكرا ىنا كقفان ٗبعده،  يك ليس بتاـو كال كاؼو 

عمػل قكلػو: )إي ػاكـ(  كقد امتنع الكقؼ ىنا د عان لمفٍ ؿ بيف الفعؿ كالمفعكؿ ألجمػو،  ػبل ييكقىػؼ    
ؿ )أٍف تؤمنػػكا(  ػػي محػػؿِّ نٍ ػػب  ،  ػػإف  الم ػػدر المػػؤك  ألف  مػػا بعػػدىا متعمػػؽ بمػػا قبمػػو لفظػػان كمعنػػلن

، قػاؿ ابػف عاشػكر: "أم: ىػك اعتػداءه حمميػـ عميػو أن كػـ  منػتـ ُُمفعكؿو ألجمو، أم: إليمػانكـ بػاهلل
قػػػؼ عميػػػو لشػػػدة االرتبػػػاط بػػػيف الجممتػػػيف كنػػػرل أف  أغمػػػب عممػػػاء الكقػػػؼ منعػػػكا الك  .ُِبػػػاهلل ربِّكػػػـ"

ـ  المعنل إال  بكٍ ؿ الكبلـ، كلذلؾ يتعي ف الكٍ ؿ.   كبلىما محتاجه لآلخر، كال يت

                                                           
ٔ
 .ٔ. الممتحنة:  
ٕ
 .9ٗ٘رٌم: ص. المختصر فً تفسٌر القرآن الك 
ٖ
هـ(. ٕ٘ٓ, توفً سنة: )القارئ التاسع ضمن القراء العشرة ,البصري الحضرمً بن زٌد بن عبد هللا ٌعقوب بن إسحاق . أبومحمد 

 (.ٓٙ)ٌنظر: تارٌخ القراء العشرة, عبدالفتاح القاضً: ص
ٗ
 (.2ٖٖ/ٕ: . )ٌنظر: األنساب, السمعانًمن أهل المدٌنةً, حمٌد بن أبً المخارق القتب. أبوصخر  
٘
(, السبعة)بن مجاهد البغدادي, مصنف كتاب  أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس ,, شٌخ المقرئٌناإلمام المقرئ المحدث النحوي.  

 (.7ٖٕ/٘ٔهـ(. )ٌنظر: سٌر أعبلم النببلء, الذهبً: ٕٖٗتوفً سنة: )
ٙ
 .7ٖٕ. القطع واالئتناف, النحاس: ص 
7
 .9ٖٓ. منار الهدى, األشمونً: ص 
2
 .9ٖٓ. المقصد, األنصاري: ص 
9
 .ٖٕٗ, المكتفى, الدانً: ص9ٖٕ. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 
ٔٓ
 .9ٕٓ/ٙ, غرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري: ٕٔٓٔ. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
ٔٔ
 .7٘/ٓٔ. إعراب القرآن وبٌانه, محًٌ الدٌن دروٌش:  
ٕٔ
 .ٖ٘ٔ/2ٕعاشور: . التحرٌر والتنوٌر, ابن  
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 المطمب الثالث: دفعًا لمفصل بين المصدر ومعمولو.

كمعمكلػػػو  ػػػي مكضػػػعيف اثنػػػيف،  امتنػػػع الكقػػػؼ  ػػػي القػػػر ف الكػػػريـ د عػػػان لمف ػػػؿ بػػػيف الم ػػػدر    
 كرة الن كر، كىما:  ي س كمييما

ل:   الموضع األوَّ

ْرَباُع } :كُٔل ثػ َل
َ
ًْ أ َشاِدِْ

َ
َٓ َدةُ أ ًْ ـََشا ُٓ ُُفُصا

َ
َداُء إاِلٍّ أ َٓ ًْ ُشا ا ُٓ ٍّ ًْ يَُسَ ل َ ًْ َول ُٓ ْزَواَر

َ
ََ يَْرُمَٔن أ ِي َواَّلٍّ

ََ الصٍّ دِرنِيَ  ٍِ َ ُّ ل ِ   إٍُِّ َٓ َداٍت بِ َّللٍّ  .1{َش

 ي ىذه اآلية حكـ الرِّجاؿ الػذيف يرمػكف زكجػاتيـ كلػيس ليػـ شػيكد  -تبارؾ كتعالل-بي ف اهلل     
غيػػر أنفسػػيـ، يشػػيدكف عمػػل  ػػحة مػػا رمػػكىف  بػػو،  يشػػيد الكاحػػد مػػنيـ أربػػع شػػيادات بػػاهلل إن ػػو 

 .ِل ادؽه  يما رمل بو زكجتو مف الزنل

( جػكاب لً  كقٍد منع الس جاكندم كالنيسابكرم كاألشمكني     ػالكقؼ عمل ىػذا المكضػع؛ ألف  )إف  ا مى
 .ْ. أم ا األنبارم، كالن حاس، كالداني، كاألن ارم،  مـ يذكركا ىنا كقفان ّـ القسـ ي حكٍ 

يمتنػػع الكقػػؼ عمػػل ىػػذا المكضػػع؛ ألف  الكقػػؼ عمػػل قكلػػو: )شىػػياداتو بػػاهلل(، كاالبتػػداء بقكلػػو:     
بؿ قٍد ييغيِّره؛ ألف  ىذه الجممػة التأكيديػة تابعػة لمػا قبميػا معنػلن )إن و لمف ال ادقيف( يكىـ المعنل، 

إن ػو لمػف ال ػادقيف، أم:  -تعػالل–كلفظان، أم ػا معنػلن  ػإف  المق ػكد أٍف يشػيد أربػع شػيادات بػاهلل 
،  االبتػداء بقكلػو: )إن ػو لمػف ال ػادقيف( يػكىـ إطػبلؽ -عز  كجػؿ  -مف ال ادقيف  ي شيادتو باهلل 

ػا لفظػان  ػإف  جممػة )إن ػو لمػ ف ال ػادقيف( المعنل، كأن ػو مػف ال ػادقيف دكف االرتبػاط بمػا قبميػا. كأم 
ػػا أٍف تكػػكف جكابػػان  ػػا  ػػي حكػػـ القسػػـ كمػػا قػػاؿ الس ػػجاكندم كاألشػػمكني، أك أٍف تكػػكف  ػػي محػػؿِّ  إم  ًلمى

خكؿ الػبلـ  ػي خبػر نٍ ب مفعكؿ لمم در )شىيادات(، أم: يشيد أن و  ادؽ، ككيسرٍت اليمػزة لػد
 لػلبل  ييف ػؿ بػيف الم ػدر كمعمكلػو،،  ػامتنع الكقػؼ عمػل ىػذا المكضػع ٓإف  ككاف حق يا أٍف تيفػتح

 أك د عان لمفٍ ؿ بيف القسـ كجكابو.

                                                           
ٔ
 .ٙ. النور:  
ٕ
 .ٖٓ٘. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
ٖ
 .ٕٙٙ, منار الهدى, األشمونً: صٔٗٔ/٘غرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,7ٖ٘. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
ٗ
, المقصد, ٔٙٔالمكتفى, الدانً: ص, ٗٙٗ, القطع واالئتناف, النحاس: ص79٘. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 

 .ٕٙٙاألنصاري: ص
٘
, الجدول فً إعراب القرآن ٙٙ٘/ٙ, إعراب القرآن وبٌانه, محًٌ الدٌن دروٌش: ٙٓٙ. التبٌان فً إعراب القرآن, العكبري: ص 

 .722/ٖ, المجتبى من مشكل إعراب القرآن, أحمد الخراط: 9ٕٕ/2ٔالكرٌم, محمود صافً: 
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كيميػػؿ الباحػػث إلػػل أف  جممػػة )إن ػػو لمػػف ال ػػادقيف( معمكلػػة لمم ػػدر كمػػا قػػاؿ معربػػك القػػر ف     
ػا المٍ ػ ، ألف  القسـ ىنا ليسُالكريـ  يحتػاج  -ىنػا–در  ريحان حتل ييحكـ بأن يا جكابه لمقسـ، أم 

  لمعمكؿ، كال يكجد غير ىذه الجممة لتككف معمكالن لو.
 الموضع الثاني: 

ََ اىََْكذِبنِيَ } :كُٔل ثػ َل ٍِ َ ُّ ل ِ   إٍُِّ َٓ َداٍت بِ َّللٍّ ْرَبَع َش
َ
َد أ َٓ ن تَْش

َ
َٓ  اىَْػَذاَ  أ  َخِْ

ُ
  .2{َوَيْدَرأ

ًْ }، كىك قكلػو تعػالل: ّكقٍد تقد ـ شرح مثؿ ىذا المكضع تمامان      ًْ َولَا ا ُٓ ْزَواَر
َ
ََ يَْرُمأَن أ ِيا َواَّلٍّ
ََ الصٍّ دِرنِيَ  ٍِ َ ُّ ل ِ   إٍُِّ َٓ َداٍت بِ َّللٍّ ْرَبُع َش

َ
ًْ أ َشِدِْ

َ
َٓ َدةُ أ ًْ ـََش ُٓ ُُفُص

َ
َداُء إاِلٍّ أ َٓ ًْ ُش ُٓ ٍّ  .4{يَُسَ ل

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ
, الجدول فً إعراب القرآن ٙٙ٘/ٙ, إعراب القرآن وبٌانه, محًٌ الدٌن دروٌش: ٙٓٙاب القرآن, العكبري: ص. التبٌان فً إعر 

 .722/ٖ, المجتبى من مشكل إعراب القرآن, أحمد الخراط: 9ٕٕ/2ٔالكرٌم, محمود صافً: 
ٕ
 .2. النور:  
ٖ
 .2ٕٔ. ٌنظر: الدراسة: ص 
ٗ
 .ٙ. النور: 
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 الرابع: دفعًا لمفصل بين الظرف وعاممو.المطمب 

و ، كمنٍ ؼ الشيء: كعاؤه، كالجمع ظركؼكظرٍ  ه  يو،لغةن: الكعاء، ككؿ  ما يستقر  غيري  الظرؼ    
 . ُاإلبريؽ ظرؼ لما  يو شيء حتل إف   الظرؼ كعاء كؿِّ ،  ظركؼ األزمنة كاألمكنة

م ل ف معنػل ) ػي(، كييسػمن ػكب يػدؿ  عمػل الزمػاف أك المكػاف، كيتضػم   اسػـه ىك  كا طبلحان:    
ذا لػػـ يتضػػم ف الظػػرؼ معنػػل ) ػػي( ييعػػرى  .ِالظػػرؼ بنكعيػػو )المفعػػكؿ  يػػو( ب حٍسػػب مكقعػػو  ػػي كا 

 .ّ، كقكلنا: سرتي  ي يكـً الجمعةالجممة كقكلنا: يكـي الجمعة يكـه مبارؾ

ؼ قٍد عمل الظر ية، كعامؿ الن  ب  ي الظرٍ  كال بيد  أٍف يككف الظرؼ من كبان،  يك من كبه     
، أك يكػكف المٍ ػدر، كقكلنػا: النشػاط ْ{ ً يَّ َُسِ  ِم جَ َُتْ  بَِّم رَ  َو ػَ ْد رَ كَ }كقكلػو تعػالل:  ،يككف الفعؿ

،كاتػػب ا، أك يكػػكف الكٍ ػػػؼ )اسػػـ الفاعػػػؿ كاسػػـ المفعػػػكؿ( نحػػك: خالػػػد  ػػباحان مفيػػػده   لػػػدرس اآلفى
 .ٓـ مرتفع  كؽى المبنلمى كالعى 

كال بيػػد  مػػف كٍ ػػؿ الظػػرؼ بعاممػػو كعػػدـ الفٍ ػػؿ بينيمػػا، ألن يمػػا كالشػػيء الكاحػػد، كقػػد امتنػػع     
 الكقؼ  ي القر ف الكريـ د عان لمفٍ ؿ بيف الظرؼ كعاممو  ي مكضعيف اثنيف، كىما:

ل : الموضع األوَّ  

ًْ } :كُٔل ثػ َل ُٓ ْ ل
َ
ًْ َواْشأ ُٓ ًْ ِشيَج ُج ِٓ تِي

ْ
بِْت إِذْ ثَأ ةَ اْْلَْصرِ إِذْ َحْػُدوَن ِِف الصٍّ َ ُِ َِّت ََكَُْت َش 

َِ اىَْلْرَيةِ اىٍّ َغ
ٔا َحْفُصُلٔنَ  ٍَ  ََكُُ ِ ً ب ُْ ًْ و َنَذذلَِم َجبْئُ ِٓ تِي

ْ
ًْ ُُشًًٍّع َوَئَْم اَل يَْصبُِجَٔن   اَل ثَأ ِٓ ِ  .6{ئََْم َشبْج

الييػكدى تػذكيران ليػـ بمػػا عاقػب اهلل بػو أٍسػبل يـ عػف ق ػة القريػػة  –الر سػكؿ  أي يػا –أم: كاسػأؿ     
ٍيد يكـ السبت بعد نيييـ عنو، حيف  التي كانٍت بقرب البحر، حيف كانكا يتجاكزكف حدكد اهلل بال  
ابتبلىـ اهلل بأٍف  ارٍت األسماؾ تأتييـ ظاىرة عمل كجو البحر يكـ السبت، ك ػي سػالر األيػاـ ال 

يـ، ابتبلىـ اهلل بػذلؾ بسػبب خػركجيـ عػف الطاعػة كارتكػابيـ المعا ػي،  احتػالكا ل ػيده بػأٍف تأتي
ن بكا شباكيـ، كحفركا حفرىـ،  كانت الحيتاف تقع  ييا يـك السبت،  إذا كػاف يػـك األحػد أخػذكىا 

 .ٕكأكمكىا

                                                           
ٔ
 .9ٙ٘, المعجم الوسٌط, مجمع اللغة العربٌة: ص2ٗٔ/9. لسان العرب, ابن منظور:  
ٕ
 .2ٕٕ. شرح قطر الندى وبل الصدى, ابن هشام األنصاري: ص 
ٖ
 .ٙ٘٘, النحو التعلٌمً, محمود ٌاقوت: صٕٗٔ/ٕ. شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك:  
ٗ
 .ٕٗ. مرٌم:  
٘
 .2ٌ٘٘اقوت: ص, النحو التعلٌمً, محمود ٖٗٔ/ٕ. شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك: 
ٙ
 .ٖٙٔ. األعراف:  
7
 .7ٔٔ. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
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قكلػػػو: )ال كقػػٍد منػػع الس ػػػجاكندم الكقػػؼ عمػػل ىػػػذا المكضػػع؛ ألف  العامػػؿ  ػػػي الظػػرؼ )يػػكـ(     
ػػا األنبػػارم، ُتػػأتييـ( أم: ال تػػأتينيـ الحيتػػاف يػػكـ ال يسػػبتكف  كالن حػػاس، كالػػداني، كالنيسػػابكرم. أم 

كاألن ػارم، كاألشػػمكني،  مػـ يػػذكركا ىنػا كقفػػان، كأجمعػػكا أف  الكقػؼ يكػػكف عمػل قكلػػو: )ال تػػأتييـ( 
كل الن حػاس عػفِ منيـ مف قاؿ بكفايتو، كمنيـ مػف قػاؿ بتمامػو األخفػش األكسػط )سػعيد بػف  ، كرى

ـ  الكبلـ"  .ّمسعدة( قكلو: "ىا ىنا ت

ـٍ مػؤخران،  الكٍ ػؿ ىنػا      امتنع الكقؼ ىنا د عػان لمفٍ ػؿ بػيف الظػرؼ كعاممػو سػكاءن كػاف مقػدمان أ
كاجػػػبه ال محالػػػة الرتباطػػػو بمػػػا قبمػػػو معنػػػلن كلفظػػػان،  ػػػبل يجػػػكز أٍف ييف ػػػؿ بػػػيف متعمقػػػات الجممػػػة 

، كبػػالكقؼ يتغي ػػر المعنػػل،  بػػالكقؼ عمػػل ْزمػػاف متعمػػؽ بالفعػػؿ )تػػأتييـ(الكاحػػدة، ك)يػػكـ( ظػػرؼ 
قكلػػػو: )كيػػػكـ ال يسػػػبتكف( قػػػٍد يتػػػكىـ الس ػػػامع أف  المعنػػػل: كيػػػكـ ال يسػػػبتكف تػػػأتييـ حيتػػػانيـ؛ ألن ػػػو 
سػػيقدر  عػػبلن كالػػذم سػػبؽ،  ي ػػير المعنػػل: إذ تػػأتييـ حيتػػانيـ يػػكـ سػػبتيـ شػػرعان كيػػكـ ال يسػػبتكف 

، أم: كظميػا دالػـ أيضػان، كبيػذا يتغيػر المعنػل ٓأيضان، كما قاؿ تعالل: )أيكيميا دالػـه كظم يػا(تأتييـ 
كميان لآلية المذككرة، كالمعنل المق كد مف اآلية أن يا كانت ال تأتييـ يكـ ال يسبتكف، كال يفيد ىذا 

رؼ كعاممػو، حتػل المعنل إال الكٍ ؿ، كلػذلؾ كجػب الكٍ ػؿ كامتنػع الكقػؼ، لػلبل  ييف ػؿ بػيف الظػ
ٍف كاف القارئ يريد الكقؼ  ميقؼ عمل قكلو:  كلك كاف عاممو مؤخران، حتل تكتمؿ أركاف الجممة. كا 
)ال تأتييـ( كما قاؿ العمماء؛ ألن يا ىي التػي تكضػح مػا قبميػا، كتبػيِّف المعنػل المػراد مػف كػبلـ اهلل 

 .-عز  كجؿ  -
 الموضع الثاني: 

كُ } :كُٔل ثػ َل ََ َندََِيةٍ ىََلْد َََُصَ اِغ َٔ ُ ِِف َم َِ  ًُ اَّللٍّ ًْ ُتْؾا ًْ ـَيَا ثُُس ًْ َناَْثَ ْغَزَباجُْس
َ
َِانْيٍ   إِذْ أ َوَئَْم ُش

 ََ ْدبِرِي ٌَّ ُْجً 
ًٍّ َوَلٍّ ٍَ  رَُشَبْت ُث ِ رُْض ب

َ
ًُ اأْل ًْ َشيًْئ  َوَط كَْت َغيَيُْس  .6{َغُِس

كـ  –أي يػػا المؤمنػػكف– ػػي ىػػذه اآليػػة خطػػابه لممػػؤمنيف بػػأف  اهلل تعػػالل قػػٍد ن ػػركـ      عمػػل عػػدكِّ
ػػػد تكـ حػػػيف تػػػككمتـ عمػػػل اهلل كأخػػػٍذتـ  المشػػػركيف  ػػػي غػػػزكات كثيػػػرة عمػػػل قم ػػػة عػػػددكـ كضػػػٍعؼ عي
ف باألسػػباب، كلػػـ تيعجبػػكا بكثػػرتكـ،  مػػـ تكػػف الكثػػرة سػػبب ن ػػركـ عمػػييـ، كنى ػػرىكـ يػػكـى حنػػيف حػػي

                                                           
ٔ
 .9ٔ٘. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
ٕ
, غرائب القرآن 99, المكتفى, الدانً: صٕٗٙ, القطع واالئتناف, النحاس: ص2ٙٙ. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 

 .ٔ٘ٔ, منار الهدى, االشمونً: صٔ٘ٔالمقصد, األنصاري: ص, ٖٖٙ/ٖورغائب الفرقان, النٌسابوري: 
ٖ
 . ٕٗٙ. القطع واالئتناف, النحاس, ص 
ٗ
 .ٙٓٔ/9. الجدول فً إعراب القرآن, محمود صافً:  
٘
 .ٖ٘. الرعد:  
ٙ
 .ٕ٘. التوبة:  
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أعجبتكـ كثرتكـ،  قمػتـ: لػٍف نغمػب اليػكـ مػف قم ػة،  مػـ تػنفٍعكـ كثػرتيكـ التػي أعجبػٍتكـ شػيلان،  تغم ػب 
ـ  كليتـ مف أعدالكـ  ارِّيف منيزميف كـ، كضاقٍت عميكـ األرض عمل سعتيا، ث  .ُعميكـ عدك 

. ِؼ )ن ػركـ اهلل(كقٍد منع الس جاكندم كالنيسابكرم الكقؼ عمل ىػذا المكضػع؛ ألف  )إذ( ظػر     
ػػا األشػػمكني  قػػٍد قػػاؿ: "كمػػنيـ مػػف كقػػؼ عمػػل حنػػيف؛ ألف    )يػػكـ( عٍطػػؼه عمػػل محػػؿِّ مػػكاطف، أم 

عٍطػػؼي ظػػرًؼ زمػػافو عمػػل ظػػرؼ مكػػاف، كذلػػؾ جػػالز، تقػػكؿ: مػػررتي أمامػػؾ كيػػكـى الجمعػػة، كىػػك 
 .ْ. أم ا األنبارم، كالن حاس، كالداني، كاألن ارم،  مـ يذكركا ىنا كقفان ّجيد"

( ظػرؼ قكلػو: )إذ كقد امتنع الكقؼ عمل ىذا المكضع د عان لمفٍ ؿ بيف الظرؼ كعاممػو،  ػإف      
، كيػػكـ حنػػيف من ػػكب بفعػػؿ مٍضػػمىر ال ٓلمػػزمف الماضػػي من ػػكب عمػػل البدلي ػػة مػػف يػػكـ حنػػيف

ًعؿ نا بو الظاىر  بالفٍعؿ الظاىر؛ كسبب ذلؾ أف  قكلو: )إذ أعجبٍتكـ( بدؿ مف يكـ حنيف،  مك جي
ـ ي ٍح، ألف  كثرتىيـ لـ تعجٍبيـ  ػي جميػع تمػؾ المػكاطف، كلػـ يككنػكا كثيػريف  ػي جميعيػا،  بقػي ل

، كالتقػػػػدير: )كاذكػػػػر يػػػػكـى حنػػػػيف(، كمػػػػنيـ مػػػػف قػػػػد ر لمظػػػػرؼ ٔأٍف يكػػػػكف نا ػػػػبو  عػػػػبلن خا ػػػػان بػػػػو
الظػرؼ  ، لكػف  األرجػح عنػد العممػاء أف  ٕالمن كب )إذ(  عبلن محذك ان تقديره: )كاذكٍر إذ أعجبػٍتكـ(

،  عمػػل القػػارئ أال  يقػػؼ عمػػل قكلػػو: )كيػػكـ ٖ)إذ( من ػػكب عمػػل البدليػػة مػػف قكلػػو: )كيػػكـ حنػػيف(
حنيف( لتعمؽ الظرؼ بعدىا بيا،  إف  إعجابيـ بكثرتيـ كاف  ي ىػذا اليػكـ، كأال  يبتػدئ بقكلػو: )إذ 

كصه بيػػكـ حنػػيف أعجبػػٍتكـ( حتػػل ال ي ػػير إعجػػابيـ بكثػػرتيـ مطمقػػان، ألف  إعجػػابيـ بػػالكثرة مخ ػػ
ذا أراد الكقػػػؼى  ميقػػػٍؼ عمػػػل قكلػػػػو: )كثيػػػرة(  يػػػك األحسػػػف، قػػػػاؿ  لػػػذا كجػػػب كٍ ػػػميما ببعضػػػػيا. كا 
الس ػػػػجاكندم: "األحسػػػػف الكقػػػػؼ عمػػػػل كثيػػػػرة لػػػػلبل  ين ػػػػرؼ اإلعجػػػػاب إلػػػػل المػػػػكاطف كمِّيػػػػا ألن ػػػػو 

 .ٗمخ كصه بيكـ حنيف"
  

                                                           
ٔ
 .9ٓٔ. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
ٕ
 .ٔٗٗ/ٖغائب الفرقان, النٌسابوري: غرائب القرآن ور ,2ٗ٘. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
ٖ
 .ٖٙٔ. منار الهدى, األشمونً: ص 
ٗ
, المقصد, ٙٓٔ, المكتفى, الدانً: ص2ٕ٘, القطع واالئتناف, النحاس: ص9ٕٙ. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 

 .ٖٙٔاألنصاري: ص
٘
 .ٕٖٔ/ٓٔالقرآن, محمود صافً: , الجدول فً إعراب 2ٓ/ٗ. إعراب القرآن وبٌانه, محًٌ الدٌن دروٌش:  
ٙ
 .2ٓ/ٗ, إعراب القرآن وبٌانه, محًٌ الدٌن دروٌش: ٖٔٔ/ٓٔ. الجدول فً إعراب القرآن, محمود صافً:  
7
 .2ٓ/ٗ. إعراب القرآن وبٌانه, محًٌ الدٌن دروٌش:  
2
 .ٖٔ/ٕ. إعراب القرآن, العكبري:  
9
 .2ٗ٘. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
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 وصاحبيا. امتناع الوقف دفعًا لمفصل بين الحال
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كا طبلحان: ىػك الكٍ ػؼ الفٍضػمة المنت ػب  .ُلغةن: ما عميو اإلنساف مف خير أك شر الحاؿ    
ـ الذم يككف الك ؼ لو، ك ػاحب ؼه  ضمةه ييذكىر لبياف ىيلة االسٍ ك ٍ  يك  .ِلمد اللة عمل ىيلة

: )جػاء ميحم ػ ده راكبػان(  الحػاؿ ىػك )راكبػان(، الحاؿ مػا كانػت الحػاؿ ك ػفان لػو  ػي المعنػل،  ػإذا قمػتى
 . ّد(ك احب الحاؿ ىك )ميحم  

كال ييف ػػؿ بػػيف الحػػاؿ ك ػػاحبيا؛ ألف  الحػػاؿ جػػاءٍت لتبػػيِّف ىيلػػة ىػػذا االسػػـ،  كيػػؼ تيف ػػؿ     
الحػػاؿ عػػف  ػػاحبيا، كىػػي مػػا ذيًكػػرٍت إال  لتبػػيِّف ىيلتػػو. كقػػد امتنػػع الكقػػؼ  ػػي القػػر ف الكػػريـ د عػػان 

 ك احبيا  ي خمسة مكاضع، كىي:لمفٍ ؿ بيف الحاؿ 

ل : الموضع األوَّ  

َِ ُدوُِِّ َوِلٌّ َواَل َشفِيٌع ىٍَّػيٍّ } :كُٔل ثػ َل ٌّ  ً ُٓ َ ًْ   ىَيَْس ل ِٓ ِ وا إََِلذ َرّب ن َُيَّْشُ
َ
ََ ََيَ ـَُٔن أ ِي ُِذْر بِِّ اَّلٍّ

َ
ًْ َوأ ا ُٓ

 .4{َحجٍُّلٔنَ 

نبي و الكريـ بأٍف خكِّؼ بالقر ف الذيف يخا كف أٍف يحشػركا إلػل ربِّيػـ يػكـ  -عز  كجؿ  -يأمر اهلل     
ػر، لعم يػـ يتقػكف اهلل  القيامة، ليس ليـ كليه غير اهلل يجمب ليـ الن فع، كال شفيع يكشػؼ عػنيـ الض 

 .ٓبامتثاؿ أمره، كاجتناب نكاىيو

ىػذا المكضػع،  قػاؿ: "لػيس بكقػؼو ألف  قكلػو: )لػيس ليػـ(  ػي  كقٍد منع األشمكني الكقؼ عمل    
ػػػا األنبػػػارم، كالن حػػػاس، كالػػػداني، كالس ػػػجاكندم ٔمكضػػػع حػػػاؿ كذك الحػػػاؿ الػػػكاك  ػػػي يحشػػػركف" . أم 

كالنيسػػػػابكرم، كاألن ػػػػارم،  مػػػػـ يػػػػذكركا ىنػػػػا كقفػػػػان، إن مػػػػا ذكػػػػركا الكقػػػػؼ عمػػػػل رأس اآليػػػػة )لعميػػػػـ 
 .ٕيتقكف(

عمػػػل ىػػػذا المكضػػػع د عػػػان لمفٍ ػػػؿ بػػػيف الحػػػاؿ ك ػػػاحبيا، كالحػػػاؿ تابعػػػةه  كقػػػد امتنػػػع الكقػػػؼ    
ل احبيا  بل ييف ػؿ بينيمػا بػالكقؼ، كليػذا مينًػع الكقػؼ عمػل قكلػو: )إلػل ربِّيػـ( ألف  جممػة )لػيس 
ليػػـ مػػف دكنػػو كلػػيه كال شػػفيع( حػػاؿه مػػف الضػػمير  ػػي )أٍف ييحشػػركا(، أم: أنػػذر بػػو الػػذيف يخػػا كف 

، كعػدـ ًذٍكػر ٖكلػي ليػـ يػكالييـ كال ن ػير كال شػفيع يشػفع ليػـ مػف دكف اهللالحشر حاؿ كػكنيـ ال 

                                                           
ٔ
 ,7ٕ٘/ٗمنظور: . لسان العرب, ابن  
ٕ
 .79ٔ/ٕ. شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك:  
ٖ
 , وما بعدها.ٔٙ/ٖ. جامع الدروس العربٌة, مصطفى الغبلٌٌنً:  
ٗ
 .ٔ٘. األنعام:  
٘
 .ٖٖٔ. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
ٙ
 .ٖٔٔ. منار الهدى, األشمونً: ص 
7
, علل الوقوف, 2ٙ, المكتفى, الدانً: صٖٕٕواالئتناف, النحاس: ص , القطعٕٖٙ. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 

 .ٖٔٔ, المقصد, األنصاري: ص2ٗ/ٖغرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,77ٗالسجاوندي: ص
2
 .ٕٔٔ/ٖ. إعراب القرآن وبٌانه, محًٌ الدٌن دروٌش:  
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العممػػػاء لمكقػػػؼ ىنػػػا  يػػػو داللػػػةه عمػػػل أن ػػػو ال كقػػػؼ عمػػػل ىػػػذا المكضػػػع،  ػػػبل ييف ػػػؿ بػػػيف الحػػػاؿ 
ك ػػاحبيا حتػػل يكػػكف المعنػػل المػػراد مػػف اآليػػة تامػػان ال إشػػكاؿ  يػػو، كاالبتػػداء بقكلػػو: )لػػيس ليػػـ( 

ا، ييغيِّػػػر المعنػػػل، ألف  المعنػػػل ي ػػػبح ككأن ػػػو إخبػػػاره عػػػنيـ  قػػػٍط دكف إ ػػػادة دكف كٍ ػػػميا بمػػػا قبميػػػ
الحاؿ، كال كاب أن و ليس ليـ مف دكنو كلػيه كال شػفيع، أم:  ػي حػاؿ كػكنيـ لػيس ليػـ مػف دكنػو 

 كلي كال شفيع، كال يفيد معنل الحاؿ إال  كٍ ؿ ىذا المكضع بما قبمو كعدـ الفٍ ؿ بينيما.

: الموضع الثاني  

ٔا } :كُٔل ثػ َل ا  ََكُُا ٌَ َِا ِت َو ِ ً بِ ْْلَّي ُٓ ًْ رُُشايُ ُٓ ٔا   وََر َءتْ ٍُ
ٍٍّ  َظيَ َ ًْ ل ٌَِ َربْيُِس َِ  اىُْلُروَن  ْْيَْه

َ
َوىََلْد أ

ٌِنيَ  ْزرِ ٍُ
ْ ٔا و َنَذذلَِم ََنْزِي اىَْلَْٔم ال ُِ ٌِ  .1{َِلُْؤ

لتكػذيبيـ برسػؿ اهلل  –يػا المشػرككف أي   –أىمؾ األمـ مػف قػبمكـ  -عز  كجؿ  -كالمعنل: أف  اهلل     
كارتكػػابيـ المعا ػػي، كقػػٍد جػػاءتيـ رسػػميـ الػػذيف أرسػػمناىـ إلػػييـ بػػالبراىيف الكاضػػحة الد الػػة عمػػل 
ً ػػٍدقيـ،  مػػا اسػػتقاـ ليػػـ أٍف يؤمنػػكا؛ لعػػدـ اسػػتعدادىـ لئليمػػاف،  خػػذليـ اهلل، كلػػـ يػػك ٍقيـ لػػو، كمػػا 

 .ِي كؿِّ زماف كمكافجازينا تمؾ األمـ الظالمة نجزم أمثاليـ  

كقػػػٍد منػػػػع الس ػػػجاكندم كالنيسػػػػابكرم الكقػػػؼ عمػػػػل ىػػػذا المكضػػػػع؛ ألف  الػػػكاك لمحػػػػاؿ، أم: قػػػػٍد     
، ككػػػذلؾ منػػع األشػػػمكني الكقػػػؼ عميػػو كلكػػػٍف لعم ػػة أخػػػرل غيػػػر التػػي ذكرىػػػا الس ػػػجاكندم ّجػػاءٍتيـ

لم ا ح ؿ ىذاف األمػراف، كالنيسابكرم،  قاؿ: "ليس بكقؼو لعطؼ )كجاءٍتيـ( عمل )ظممكا(، أم: 
ػػػا األنبػػػارم، كالن حػػػاس، كالػػػداني، كاألن ػػػارم،  مػػػـ ْمجػػػيء الرسػػػؿ بالبينػػػات كظمميػػػـ أيىًمكػػػكا" . أم 

 .ٓيذكركا ىنا كقفان 

ٍف كػػانكا      كالن ػػاظر  ػػي  راء العممػػاء الػػذيف منعػػكا الكقػػؼ عمػػل ىػػذا المكضػػع، يتبػػي ف لػػو أن يػػـ كا 
أـ عاطفة،  إن يـ قد اتفقكا عمػل منػع الكقػؼ عمػل قكلػو: )ظممػكا(  اختمفكا  ي نكع الكاك أىي حالية

ألف  مػػا بعػػدىا متعمػػؽ بمػػػا قبمػػو، بغػػضِّ الن ظػػػر إٍف كانػػت الػػكاك حاليػػػة أك عاطفػػة،  عمػػل الحػػػاليف 
 الكقؼ ممتنع عمل )ظممكا( لعدـ الفٍ ؿ بيف متعمقات الجممة الكاحدة.

لمكضػع د عػان لمفٍ ػؿ بػيف الجممػة الحاليػة كمػا قبميػا كيميؿ الباحث أف  الكقؼ امتنع  ػي ىػذا ا    
 جممة )جاءٍتيـ رسميـ(  ي محػؿِّ نٍ ػب حػاؿ بتقػدير )كقػد جػاءٍتيـ( كمػا قػاؿ الس ػجاكندم، كييؤيػد 
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ىػذا قػكؿ الزمخشػرم  ػي كشػا و: "الػكاك  ػي )كجػاءٍتيـ( لمحػاؿ، أم: ظىممػكا بالتكػذيب كقػٍد جػػاءٍتيـ 
، كقػػكؿ  ػػاحب ركح البيػػاف: " قكلػػو: ُقيـ كىػػي المعجػػزات"رسػػميـ بػػالحيجج كالبػػراىيف عمػػل  ػػدٍ 

ػػح محيػػي الػػديف دركيػػش أن يػػا ِ)كجػػاءتيـ( أم: كالحػػاؿ أن يػػـ قػػٍد جػػاءٍتيـ رسػػميـ بالبينػػات" . كقػػٍد رج 
ؿ أىٍكلػػل"  ّلمحػػاؿ  قػػاؿ: "الػػكاك كاك حػػاؿ بإضػػمار قػػٍد كقيػػؿ الػػكاك لمعٍطػػؼ عمػػل )ظممػػكا( كلعػػؿ  األك 

ا يمتنػػع الكقػػؼ لػػلبل  ييف ػػؿ بػػيف الجممػػة الحاليػػة كمػػا قبميػػا،  إن ػػو ال ييف ػػؿ  ػػالكاك ىنػػا حاليػػة، كلػػذ
ـ  المعنل كيكتمؿ.  بينيما بالكقؼ حتل يت

 : الموضع الثالث

ا  ُنِاجُ } :كُٔل ثػ َل ٍَ ِ ٍِّاَة ب ٔا اْْلَ ًُ اْدُخيُا اَلنَِهُة َغّيِبنَِي   َحُلٔلَُٔن َشااَلٌم َغيَايُْس ٍَ ْ ًُ ال ُْ ٍـّ  َٔ ََ َتَج ِي ًْ اَّلٍّ

ئُنَ  ٍَ  .4{َتْػ

يػـ  ػي حػاؿ  -عز  كجؿ  -يخبرنا اهلل      عف الذيف يقبض ممؾ المكت كأعكانو مػف المبللكػة أركاحى
طيػػارة قمػػكبيـ مػػف الكفػػر، تخػػاطبيـ المبللكػػة بقػػكليـ: سػػبلـه عمػػيكـ، سػػممتـ مػػف كػػؿِّ   ػػة، ادخمػػكا 

 .ٓال الحالجن ة بما كنتـ تعممكف  ي الد نيا مف االعتقاد ال حيح كالعمؿ 
كقػػٍد منػػع الس ػػجاكندم كالنيسػػابكرم الكقػػؼ عمػػل ىػػذا المكضػػع؛ ألف  قكلػػو: )يقكلػػكف( حػػاؿ بعػػد     

حػاؿ كيمتنػع عمػل حػاؿ،  قػاؿ:  ل. أما األشمكني  قٍد بي ف أن و يجػكز عمػٔحاؿ، أم: طيبيف قالميف
ًعػػؿ مػػا بعػػده متعمقػػان بمػػا قب ػػا األنبػػارم ٕمػػو""جػػالز عمػػل اسػػتلناؼ مػػا بعػػده، كلػػيس بكقػػؼو إٍف جي . أم 

كالن حػػػػاس، كالػػػػداني، كاألن ػػػػارم،  مػػػػـ يػػػػذكركا ىنػػػػا كقفػػػػان، كذكػػػػركا بػػػػأف  الكقػػػػؼ عمػػػػل رأس اآليػػػػة 
 .ٖ)تعممكف(

امتنع الكقؼ عمل ىذا المكضع د عػان لمفٍ ػؿ بػيف الحػاؿ ك ػاحبيا،  ػإف  جممػة )يقكلػكف(  ػي     
كقػػؼ عمػػل قكلػػو: )طيبػػيف(، كاالبتػػداء ، كالباحػػث ال يػػرل جػػكاز الٗمحػػؿِّ نٍ ػػب حػػاؿو مػػف المبللكػػة

بقكلػػو: )يقكلػػكف( عمػػل نيػػة اسػػتلناؼ مػػا بعػػده؛ كسػػبب ىػػذا أف  االبتػػداء بقكلػػو: )يقكلػػكف( عمػػل نيػػة 
االسػػػتلناؼ،  يػػػو إييػػػاـه لمقػػػارئ كالس ػػػامع   ػػػي  ػػػاحب القػػػكؿ  ػػػي اآليػػػة،  قػػػٍد يخػػػتمط عميػػػو األمػػػر 
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ً ػػػفكا بػػػالطيبيف كىػػػـ ال ػػػٍف كي مؤمنػػػكف، ألن يػػػا مجػػػاكرة ليػػػا، كالمعنػػػل لػػػيس  يحسػػػب أف  القالػػػؿ ىػػػـ مى
كػػػذلؾ،  ػػػإف  الػػػذيف يقكلػػػكف سػػػبلـ عمػػػيكـ ىػػػـ المبللكػػػة كىػػػي  اعػػػؿ )تتك  ػػػاىـ(،  المبللكػػػة تتػػػك  ل 
المؤمنيف قالمةن ليـ سبلـ عميكـ،  قكلو: )يقكلكف( يرجع إلل المبللكة كليس إلل المؤمنيف،  يمتنع 

ي القر ف لبس أك إيياـ، كيتعي ف الكٍ ؿ،  بالكٍ ؿ يفيـ الكقؼ عمل قكلو: )طيبيف( حتل ال يقع  
الس امع بكؿ كضكح أف  الطيبيف ىـ المؤمنكف، كالقػالميف ىػـ المبللكػة كليسػكا المػؤمنيف، لػذا كجػب 

 كٍ ؿ الحاؿ ب احبيا.
: الموضع الرابع  

ِ   َوالرٍُّشُٔل } :كُٔل ثػ َل َُِٔن بِ َّللٍّ ٌِ ًْ اَل ثُْؤ ٌَ  ىَُس ًْ إِن َو ٌِيَد كَُس َخَذ 
َ
ًْ َوكَْد أ ٔا بَِرّبُِس ُِ ٌِ ًْ َِلُْؤ يَْدُغُٔك

ٌِِنِيَ  ْؤ ٌَّ  .1{ُنُِجً 

كالمعنػػل: كأم  شػػيء يمػػنعكـ مػػف اإليمػػاف بػػاهلل؟  كالر سػػكؿ يػػدعككـ إلػػل اهلل رجػػاء أٍف تؤمنػػكا     
ر  بػالكـ، إٍف كنػتـ كقٍد أخذ اهلل منكـ العيد أٍف تؤمنكا بو حيفى أخرجكـ مػف ظيػك  -سبحانو–بربِّكـ 
 .ِمؤمنيف

كقػػٍد منػػع الن حػػاس الكقػػؼ عميػػو  قػػاؿ: "قػػاؿ أحمػػد بػػف مكسػػل )كمػػا لكػػـ ال تؤمنػػكف بػػاهلل( تػػاـ،     
كغمػط  ػػي ىػذا ألف  مػػا بعػػده إٍف كػاف مر كعػػان باالبتػداء  يػػك  ػػي مكضػع حػػاؿ، كالتمػاـ قكلػػو: )كقػػٍد 

األشػمكني الكقػؼ عميػو،  قػاؿ: "لػيس بكقػؼو ، ككػذلؾ منػع ّأخذ عميكـ ميثػاقكـ إٍف كنػتـ مػؤمنيف("
ػػػا ْألف  الػػػكاك  ػػػي )الر سػػػكؿ( لمحػػػاؿ، ال لمعٍطػػػؼ،  يػػػك مبتػػػدأه  ػػػي مكضػػػع الحػػػاؿ مػػػف تؤمنػػػكف" . أم 

ػػػا األنبػػػارم ٓالػػػداني، كالس ػػػجاكندم، كالنيسػػػابكرم،  ػػػالكقؼ عنػػػدىـ عمػػػل ىػػػذا المكضػػػع جػػػالز . أم 
 .ٔكاألن ارم  مـ يذكرا ىنا كقفان 

الكقؼ عمل ىذا المكضع د عان لمفٍ ؿ بػيف الحػاؿ ك ػاحبيا أيضػان،  ػإف  الػكاك ىنػا  كقد امتنع    
، أك مػػف ٕكاك الحػػاؿ،  جممػػة )كالر سػػكؿ يػػدعككـ(  ػػي محػػؿِّ نٍ ػػب حػػاؿ مػػف الضػػمير  ػػي )لكػػـ(

  المعنل ال يكتمؿ إال  بات اليما.ألف   . كال ييف ؿ بيف الحاؿ ك احبيا؛ٖالكاك  ي )تؤمنكف(
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ل: كما لكـ ال تؤمنكف باهلل  ي حػاؿ أف  الر سػكؿ يػدعككـ لتؤمنػكا بػربِّكـ، كلػيس المعنػل كالمعن    
، بػػؿ ىمػػا مرتبطتػػاف، تت  ػػؿ األكلػػل بالثانيػػة  ػػبل تنف ػػبلًف عػػف بعضػػيما منف ػػمتاف الجممتػػيف أف  

لحػػػاؿ ال لػػػلبل  يختػػػؿ  الػػػن ظـ. كقػػػٍد قػػػاؿ ابػػػف عاشػػػكر: "كجممػػػة )كالر سػػػكؿ( حػػػاؿ ثانيػػػة، كالػػػكاك كاك ا
العٍطػػؼ  يمػػا حػػاالف متػػداخبلف، كالمعنػػل: مػػاذا يمػػنعكـ مػػف اإليمػػاف، كقػػٍد بػػي ف لكػػـ الر سػػكؿ مػػف 

ػػٍف قػػاؿ بػػأف   . كقػػٍد غم ػػط الن حػػاسي ُ يػػات القػػر ف مػػا  يػػو بػػبلغه كحجػػة عمػػل أف  اإليمػػاف بػػاهلل حػػٌؽ" مى
 م ا قبميا.كعم ؿ ذلؾ بأف  الجممة  ي مكضع حاؿ،  بل تيف ؿ ع ،الكقؼ عميو تاـ

 : الموضع الخامس

َ َورَُشَُٔلُ  } :كُٔل ثػ َل َْ َش دٍّ اَّللٍّ ٌَ َٔادَّوَن  ِ َواَْلَِْٔم اآْلِخرِ يُ َُِٔن بِ َّللٍّ ٌِ ًٌ  يُْؤ ْٔ ًْ  اَل ََتُِد كَ ُْ ٔا آبَا َء ْٔ ََكُُ َ َول
وَلذهَِم َنَجَب ِِف 

ُ
ًْ و أ ُٓ ْو َغِشََيَت

َ
ًْ أ ُٓ اَج َٔ ْو إِْخ

َ
ًْ أ ُْ َِ َء بْ

َ
ْو أ
َ
ًْ أ ُٓ ۖ  َوُيْدِخيُ ُّ ِِْ ٌّ ً بُِروٍح  ُْ يٍَّد

َ
ٍَ َن َوأ ي ًُ اإْلِ ِٓ ِ كُئُب

وَلذهَِم ِشزُْ  ا
ُ
ُّ و أ ٔا َخِْ ًْ َورَُط ُٓ ُ َخِْ َٓ  و رََِضَ اَّللٍّ ََ ذِي َٓ ُر َخ ِِلِي جْ

َ
َٓ  اأْل ِ ٌَِ َُتْج ٍِّ ٍت ََتْرِي  اَل إِنٍّ َر

َ
ِ و أ َّللٍّ

ْفيُِصٔنَ  ٍُ ْ ًُ ال ُْ  ِ  .2{ِشزَْ  اَّللٍّ

قكمػػػان يؤمنػػػكف بػػػاهلل كيؤمنػػػكف بيػػػكـ  –أي يػػػا الرسػػػكؿ–نبي ػػػو الكػػػريـ: ال تجػػػد  -تعػػػالل–يخبػػػر اهلل     
القيامة، ييحب كف كيكالكف مػف عػادل اهللى كرسػكلىو، كلػك كػاف ىػؤالء األعػداء هلل كلرسػكلو  بػاءىـ، أك 

مػػكاالة أعػػداء اهلل  أبنػػاءىـ، أك إخػػكانيـ، أك عشػػيرتيـ التػػي ينتمػػكف إلييػػا، ألف  اإليمػػاف يمنػػع مػػف
  .ّكرسكلو

كىػػذا المكضػػع لػػيس بكقػػؼو عنػػد األشػػمكني، إذ قػػاؿ: "لػػيس بكقػػؼو ألف  الػػكاك  ػػي )كلػػك كػػانكا(     
لمحاؿ،  بل كقؼ عمل قكلو: )ال تجد قكمان( إلل قكلػو: )عشػيرتيـ( التِّ ػاؿ الكػبلـ بعضػو بػبعض 

ػػػا  .ْألف  العطػػػؼ بػػػأك  ػػػي ر ذلػػػؾ كالشػػػيء الكاحػػػد" األنبػػػارم، كالن حػػػاس، كالػػػداني، كالسػػػجاكندم أم 
 . ٓكالنيسابكرم، كاألن ارم،  مـ يذكركا ىنا كقفان 

كيذىب الباحث إلل ما ذىب إليو األشمكني مف مٍنع الكقؼ عمل ىذا المكضع؛ ألف  الكاك ىنا     
لمكقػؼ،  ػالكبلـ ، ك ي عػدـ ًذٍكػر العممػاء كقفػان عمػل ىػذا المكضػع إشػارةه أن ػو لػيس بمكضػع ٔحالية

 مت  ؿ ببعضو كما قاؿ األشمكني  بل ييف ؿ بينو بالكقؼ.

                                                           
ٔ
 .7ٖٓ/7ٕ. التحرٌر والتنوٌر, ابن عاشور:  
ٕ
 .ٕٕ. المجادلة:  
ٖ
 .٘ٗ٘. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
ٗ
 .27ٖ. منار الهدى, األشمونً: ص 
٘
, علل الوقوف, ٕٖٕ, المكتفى, الدانً: ص7ٕ٘, القطع واالئتناف, النحاس: ص9ٕ9ٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص. إ 

 .27ٖ, المقصد, األنصاري: صٕٙٙ/ٙ, غرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري: ٘ٓٓٔالسجاوندي: ص
ٙ
 .27ٔ/2ٕراب القرآن, محمود صافً: , الجدول فً إعٖٓ/ٓٔ. إعراب القرآن وبٌانه, محًٌ الدٌن دروٌش:  
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 :المبحث السابع

 امتناع الوقف دفعًا لمفصل بين التعميل وما قبمو.
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 تػػل تت  ػػؿ المعػػاني القر نيػػة ببعضػػيا،ال بيػػد  مػػف الػػر بط بػػيف التعميػػؿ كمػػا جػػاء التعميػػؿ لػػو، ح    
ػا قبميػا، ككيػؼ تيف ػؿ كىػي -عز  كجؿ  -كتيٍفيـ كما أراد اهلل  ، لذا يقػبيح  ٍ ػؿ الجممػة التعميميػة عم 

كقػد امتنػع الكقػؼ  ػي القػر ف الكػريـ  كيكثػر ىػذا النػكع  ػي  كاخػر اآليػات.تعميؿه كبياف ًلمىا سبقيا، 
 د عان لمفٍ ؿ بيف التعميؿ كما قبمو  ي ثبلثة مكاضع، كىي:

 ل:الموضع األوَّ 

َشا غِ } :كُٔل ثػ َل
َ
ٌِدَْو َ ذاَذا   إِْن َ ذاَذا إاِلٍّ أ   َِ ْٔ نََش ُء ىَُليْ َ َِ  ل ْػ ٍِ ٔا كَْد َش ُ َِ  كَ ل ًْ آيَ ُت ِٓ َُي ِإَوَذا ُتجََْلذ َغيَيْ

ىنِيَ  وٍّ
َ
 .1{اأْل

 ياتنا  عف حاؿ الكا ريف إذا تيميٍت عمييـ اآليات البيِّنات،  إذا تيميٍت عمييـ -تعالل–يخبرنا اهلل     
 ك نشػاء قػكؿ مثػؿ ىػذا القػر ف لقمنػا،قالكا عنادان لمحؽِّ كتر  عان عميو: قٍد سػمعنا مثػؿ ىػذا مػف قبػؿ، لػ
ليف؛  مٍف نؤمف بو  .ِما ىذا القر ف الذم سمعناه إال  أكاذيب األك 

ا كلػػػك عر جنػػػا عمػػػل  راء العممػػػاء سػػػنجد أف  الس ػػػجاكندم كالنيسػػػابكرم يمنعػػػاًف الكقػػػؼ عمػػػل ىػػػذ    
لػػيف( يقػػبيح ػػا األشػمكني  قػػٍد قػػاؿ بأن ػػو ّالمكضػع، ألف  االبتػػداء بقكلػػو: )إٍف ىػػذا إال  أسػاطير األك  . أم 

 .ٓ. كلـ يذكٍر األنبارم، كالن حاس، كالداني، كاألن ارم، عمل ىذا المكضع كقفان ْكقؼه حسف
و،  قكلػػو: )إٍف ىػػذا إال  كقػػد امتنػػع الكقػػؼ عمػػل ىػػذا المكضػػع د عػػان لمفٍ ػػؿ بػػيف التعميػػؿ كمػػا قبمػػ    

ليف( جممة استلنا ية مف قػكؿ الكفػار  ػي حكػـ التعميػؿ ،  ػالمعنل: لػك أردنػا أٍف نقػكؿ ٔأساطير األك 
مثؿ ىذا الكبلـ لقمنا مثمو، كلكٍف ما منعنا أٍف نقكؿ مثمو ىػك أف  ىػذا الكػبلـ إن مػا ىػك مػف أسػاطير 

ليف كأكاذيبيـ   .-تعالل اهلل عم ا يقكلكف عمكان كبيران  –األك 
كيػػرل الباحػػث ضػػركرة الكٍ ػػؿ، كأف  الكقػػؼ يقػػبيح عمػػل قكلػػو: )مثػػؿ ىػػذا(، كأن ػػو لػػيس بكقػػؼ     

حسػػف؛ ألف  الكقػػؼ يػػكىـ المعنػػل عمػػل الس ػػامع، كال ي ػػح  أٍف يقػػع اإلييػػاـ  ػػي القػػر ف الكػػريـ،  ػػإف  
ليف( يكىـ أف  ىذه الجممة الكقؼ عمل قكلو: )مثؿ ىذا(، كاالبتداء ب قكلو: )إٍف ىذا إال  أساطير األك 

ىي مف قكؿ المتكمـ، كت بح كأن يا عمل سبيؿ اإلقرار كالتأكيد، كىذا خطأه  ادح. كقٍد يقػع المػبس 
 ػػي الفىيػػـ،  يتسػػاءؿ الس ػػامع عمػػل مػػف يرجػػع اسػػـ اإلشػػارة )ىػػذا(،  ػػبل ييفيػػـ المػػراد مػػف اآليػػة إال  

                                                           
ٔ
 .ٖٔ. األنفال:  
ٕ
 .2ٓٔ. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
ٖ
 .9ٖٗ/ٖ, غرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري: ٖ٘٘. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
ٗ
 .2٘ٔ. منار الهدى, األشمونً: ص 
٘
, المقصد, األنصاري: ٗٓٔ, المكتفى, الدانً: 7ٕٗئتناف, النحاس: ص, القطع واال2ٗٙ. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 

 .2٘ٔص
ٙ
 .2ٕٓ/9. الجدول فً إعراب القرآن, محمود صافً:  
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نػػل ال ػػكاب أف  ىػػذه الجممػػة مسػػتأنفة مػػف كػػبلـ الكفػػار، قالكىػػا مػػف بػػاب التعميػػؿ بالكٍ ػػؿ، كالمع
لعػدـ قػػكليـ مثػػؿ القػػر ف الكػريـ،  ػػبل بيػػد  مػػف كٍ ػميا بمػػا قبميػػا حتػػل يت  ػؿ الكػػبلـ ببعضػػو، كيفيػػـ 

 ؿ غيرىـ.ؿ الكفار ال مف قكٍ الس امع أف  ىذه الجممة إن ما ىي مف قكٍ 
: الموضع الثاني  

ًْ اَل } :كُٔل ثػ َل ُٓ َة اىُْسْفرِ   إِجٍّ ٍٍّ ِ ن
َ
ٔا أ ًْ َذَل ثِيُ ٔا ِِف دِيُِِس ُِ ًْ َوَغَػ ِدِْ ْٓ َِ َبْػِد َخ ٌّ  ً ُٓ ٍَ َج ْح

َ
ٔا أ ِإَون ٍَُّسُد
ٔنَ  ُٓ ًْ يَنَج ُٓ ًْ ىََػيٍّ ُٓ َ ٍَ َن ل ْح

َ
 .1{أ

المشػػرككف حكػـ الػذيف ينقضػكف أيمػػانيـ مػف المشػركيف،  ػإٍف نقػض ىػؤالء  -تعػالل–يبػيِّف اهلل     
الػذيف عاىػدتمكىـ عمػػل تػرؾ القتػػاؿ مػدة معمكمػػة عيػكدىىـ كمػػكاثيقيـ، كعػابكا ديػػنكـ كانتق ػكا منػػو 
 قػػاتمكىـ،  يػػـ ألمػػة الكفػػر كقادتػػو، كال عيػػكدى ليػػـ، كال مكاثيػػؽى تحقػػف دمػػاءىـ،  قػػاتمكىـ رجػػاءى أٍف 

 .ِينتيكا عف كفرىـ كنقضيـ لمعيكد، كانتقا يـ لمدِّيف

. أم ػا ّيس بكقؼو عند الس جاكندم كالنيسابكرم، لتعم ؽ )لعم يـ( بقكلػو: ) قػاتمكا(كىذا المكضع ل    
ػػا ٓ، ككػػذلؾ األن ػػارم قػػاؿ بأن ػػو كقػػؼه حسػػفْاألشػػمكني  قػػٍد جػػك ز الكقػػؼ عميػػو كقػػاؿ بكفايتػػو . أم 
 .ٔاألنبارم، كالن حاس، كالداني،  مـ يذكركا ىنا كقفان 

( كقد امتنع الكقؼ عمل ىذا المكض     ع د عان لمفٍ ؿ بيف التعميؿ كما قبمو،  حرؼ الت رجي )لعؿ 
 ٖ،  جممة )لعم يػـ ينتيػكف( ال محػؿ  ليػا تعميميػةٕمتعمؽه بما قبمو، كالمعنل: قاتمكىـ لرجاء أٍف ينتيكا

ككػػذلؾ جممػػة )إن يػػـ ال أٍيمػػاف ليػػـ( تعميػػؿه لقتػػاليـ بػػأن يـ اسػػتحقكه ألجػػؿ اسػػتخفا يـ باألٍيمػػاف التػػي 
ػػمـ  غػػدركاحمفك  ػػا قبميػػا، ألن يػػا جػػاءٍت ٗىػػا عمػػل السِّ ،  يقػػبيح  ٍ ػػؿ ىػػذه الجممػػة )لعم يػػـ ينتيػػكف( عم 

ػػا أدرؾ الس ػػامع  تعميػػؿه كبيػػاف ليػػا،  مػػك كقػػؼ القػػارئ عمػػل قكلػػو: )ألمػػة الكفػػر( كلػػـ ي ػػؿ اآليػػة، لىمى
ـ  إال  بكٍ ػؿ  العم ة التي مف أجميا أيًمر المسممكف بالقتاؿ، كتفاديان ليذا تعي ف الكٍ ؿ،  الكبلـ ال يػت

 الجممتيف.
 

                                                           
ٔ
 .ٕٔ. التوبة:  
ٕ
 .22ٔ. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
ٖ
 .7ٕٗ/ٖغرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,٘ٗ٘. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
ٗ
 .ٖٙٔ. منار الهدى, األشمونً: ص 
٘
 .ٖٙٔ. المقصد, األنصاري: ص 
ٙ
 .ٙٓٔ, المكتفى, الدانً: ص2ٖٕ, القطع واالئتناف, النحاس: ص9ٔٙ. إٌضاح الوقف واالبتداء, األنباري: ص 
7
 .ٖٔٔ/ٓٔ. التحرٌر والتنوٌر, ابن عاشور:  
2
 .9ٕٕ/ٓٔ. الجدول فً إعراب القرآن, محمود صافً:  
9
 .ٖٓٔ/ٓٔوالتنوٌر, ابن عاشور: . التحرٌر  
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: الموضع الثالث  

بَْصا َر } :كُٔل ثػ َل
َ
َع َواأْل ٍْ ًُ الصٍّ َٔن َشيًْئ  وََرَػَو ىَُس ٍُ ًْ اَل َتْػيَ َٓ ثُِس مٍّ

ُ
َِ ُبُػِٔن أ ٌّ ْخرََرُسً 

َ
ُ أ َواَّللٍّ

ًْ تَْشُهُرونَ  ـْهَِدةَ   ىََػيٍُّس
َ
 .1{َواأْل

–: كاهلل أخػرجكـ تعالل بعض نعمو عمل خمقو،  يقكؿ - عز  كجؿ   – ي ىذه اآلية ييعدِّد اهلل     
مػػف بطػػكف أميػػاتكـ بعػػد انقضػػاء كقػػت الحمػػؿ أطفػػاالن ال تيػػدرككف شػػيلان، كجعػػؿ لكػػـ  –أي يػػا الن ػػاس

الس ٍمع لتسمعكا بو، كاألب ار لتيب ركا بيػا، كالقمػكب لتعقمػكا بيػا؛ رجػاءى أٍف تشػكركه عمػل مػا أنعػـ 
 .ِبو عميكـ منيا

ػػا ّ( بمػػا قبمػػوكقػػٍد منػػع الس ػػجاكندم كالنيسػػابكرم الكقػػؼ عميػػو؛ لتعم ػػؽ حػػرؼ التعميػػؿ )لعػػؿ       . أم 
، ْالػػداني كاألشػػمكني كاألن ػػارم  مػػـ يػػذكركا ىنػػا كقفػػان، كذكػػركا بػػأف  الكقػػؼ عمػػل رأس اآليػػة تػػاـ

ػػا األنبػػارم  ـ  عميػو. أم  كلعػؿ   ػػي ىػذا إشػػارة لمٍنػػع الكقػؼ عمػػل المكضػػع المػذككر، ألف  الكػػبلـ ال يػػت
 .ٓكالن حاس،  مـ يذكرا ىنا كقفان 

( بمػا قبمػو، ك ػي يتعي ف الكٍ ؿ      عمل ىذا المكضع، كيمتنع الكقؼ، لتعم ؽ حرؼ الترجي )لعػؿ 
، أم: بمعنػػل كػػي،  يكػػكف التقػػدير: خمػػؽ الس ػػٍمع كاألب ػػار كاأل لػػدة ألجػػؿ أٍف ٔالتعم ػػؽ كػػبلـ كػػي

تشكركا لو نعمو، كليذا يقبيح  ٍ ؿ الجممة التعميمية )لعم كـ تشكركف( عم ا قبميا،  مػك كقػؼ القػارئ 
ًمقت النِّعـ؛ بػؿ قػٍد ييشػًكؿ عم ل )األ لدة( كلـ ي ٍؿ كبلمو لىمىا أدرؾ الس امع العم ة التي مف أجميا خي

 عميو المعنل كيظف  أٍف تمؾ النعـ كيًجدٍت لعم ة أخرل غير الشكر، كتفاديان ليذا امتنع الكقؼ عميو.

 

 

 

 

 

 
                                                           

ٔ
 .72. النحل:  
ٕ
 .7ٕ٘. المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم: ص 
ٖ
 .2ٕٙ/ٗغرائب القرآن ورغائب الفرقان, النٌسابوري:  ,ٕٗٙ. علل الوقوف, السجاوندي: ص 
ٗ
 .2ٕٔ, المقصد, األنصاري: ص2ٕٔ, منار الهدى, األشمونً: صٖٙٔ. المكتفى, الدانً: ص 
٘
 .7ٖٓ, القطع واالئتناف, النحاس: ص7ٗ9الوقف واالبتداء, األنباري: ص. إٌضاح  
ٙ
 .2ٕٔ. منار الهدى, األشمونً: ص 
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 الخاتمة
 تكجبو سكابغ نعمو يميؽ بجبللو كعظيـ سمطانو، حمدان  كحده، حمدان  -تعالل –الحمد هلل     

يـك  تبعو بإحساف إلل فٍ (، كعمل مى د )حم  ال نبي بعده، نبينا مي  فٍ عمل مى ـ كال بلة كالسبل
 كبعد: .يفالدِّ 

-كتاب اهلل  شالقة مع بعد رحمة ماتعة أٍف أضع قممي -بفضؿ اهلل تعالل – قٍد  فى األكاف     
قٍد  نسى ركحي طكاؿ مدة إعدادم ليذا البحث، ذلكـ الكتاب  -تعالل –.  كتاب اهلل -عز  كجؿ  

، كنكران.   الذم شر  و رب  العالميف ككر مو، كر عىو كعظ مو، كسم اه ركحان، كرحمة، كشفاء، كىدلن

    النتائج: 

 :، خم ت إلل اآلتيبعد البحث كالدراسة    

كاضحان جميان ذلؾ االىتماـ الكبير مف القر اء كالن حكييف بمٍسألة الكقؼ، ككيؼ أن يا  لقٍد بدا .ُ
 شغمٍت مساحة كبيرة كاسعة مف جيكدىـ كمؤلفاتيـ.

يتحدد نكع الكقؼ عمل الكممة القر نية تبعان لتعم ؽ الكبلـ المكقكؼ عميو بما بعده  ي  .ِ
 المفظ كالمعنل.

األىمية بمكاف ربط الدراسات العربية بعضيا ببعض انتيٍت الدراسة إلل أن و مف  .ّ
كبخا ة الدراسات القر نية؛ ًلمىا  ي ذلؾ مف إثراء لمبحث الم غكم، كبياف جكانب ميمة 

  يو.
تبي ف مف خبلؿ الدراسة تمؾ العبلقة الكطيدة بيف عمـ الكقؼ كعمكـ العربية األخرل  .ْ

ا لو مف تأثير كبير عمل  الكقؼ كأحكامو. كبخا ة عمـ الن حك؛ ًلمى
لمقراءات دكر كبير  ي تحديد نكع الكقؼ كحكمو،  قٍد يككف الكقؼ جالزان عمل قراءة  .ٓ

 كممنكعان عمل قراءة أخرل.
اختبلؼ التفسير كاإلعراب يؤدياف إلل اختبلؼ حكـ الكقؼ كنكعو، كىذا االختبلؼ ال  .ٔ

 يؤدم إلل تغيير  ي المعنل األ مي لآلية.
مكاضع الكقؼ الممنكع  ي القر ف  ف لمباحث أف  مختارة، تبي  تقراء الم احؼ البعد اسٍ  .ٕ

 ي خمس كعشريف سكرة مف  جاءتٍ  قدٍ ، ك تسعة كستيف مكضعان  بمغتٍ  و قدٍ الكريـ كمِّ 
  لكريـ.القر ف ا

جاء  يو سبعة   قدٍ  ،ؿ لمقر ف الكريـ ؼ األك   ي النِّ الكقؼ الممنكع  مكاضعترك ز معظـ  .ٖ
كالسبب  ي ىذا طكؿ السكر  ي  ،اثنتي عشرة سكرة، كقعت  ي كأربعكف مكضعان 
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، أم ا النِّ ؼ الثاني  قٍد جاء  يو اثناف كعشركف مكضعان  الن  ؼ األكؿ لمقر ف الكريـ،
 .كقد جاءت  ي ثبلث عشرة سكرة

بعد اٍستقراء سكر القر ف الكريـ، تبي ف أف  سكرة الن حؿ ىي أكثر سكرة كرد  ييا مف  .ٗ
 ع حٍسب الم احؼ المختارة،  قٍد جاء  ييا عشرة مكاضع.مكاضع الكقؼ الممنك 

الكريـ، تبي ف أف  نع الكقؼ  ي القر ف حكية التي مف أجميا مي بعد دراسة العمؿ الن   .َُ
كربما السبب  عم ة العٍطؼ ىي أكثر عم ة نحكية مينع الكقؼ مف أجميا  ي القر ف الكريـ،

  ي ىذا أف  العطؼ  يو تف يؿ كشرح، كىذا يتطابؽ مع السكر الطكاؿ  ي القر ف الكريـ
 قد امتنع الكقؼ بسبب ىذه العمة  ي كاحد كعشريف مكضعان مف مكاضع الكقؼ 

 الممنكع.

أٍف يكتب لي الس داد كالرشاد، كحٍسف الفىيـ كدقة الجكاب،  إٍف  -تعالل –كختامان أٍسأؿ اهللى     
ٍف أخطأتي  مف نفسي كتق يرم. كلي  ي مقكلة  أ بتي  ذلؾ  ٍضؿه مف العميِّ الكى اب، كا 
القاضي البيساني )رحمو اهلل( جميؿ بياف، حيث يقكؿ: )إنِّي رأيتي أن و ال يكتب إنساف كتابان  ي 

 ي غده: لك غييِّر ىذا لكاف أٍحسف، كلك ًزيدى كذا لكاف ييستحسف، كلك قيدِّـ ىذا لكاف  يكمو إال  قاؿ
أٍ ضؿ، كلك تيًرؾ ىذا لكاف أٍجمؿ، كىذا مف أعظـ الًعبىر، كىك دليؿ اٍستيبلء الن قص عمل جممة 

 البشر(. كاهللى أٍسأؿ أٍف يك قني لما يحب  كيرضل، إن و كلي  ذلؾ كالقادر عميو.

 صيات:التو 

يك ي الباحث القراء كالدارسيف باالىتماـ بمكضكع الكقؼ كاالبتداء؛ ألن و ال يتحقؽ  ىيـ  .ُ
 إال  بذلؾ. -تعالل –كبلـ اهلل 

مة بيف عمـ الكقؼ كاالبتداء كعمـك يك ي الباحث الدارسيف كالباحثيف بتعميؽ ال ِّ  .ِ
مف خبلؿ دراسة أنكاع الكقؼ األخرل  كالببلغة، كذلؾ حكخا ة عمـ الن  بك  ،العربية

 .الببلغيةحكية ك احية الن  ن  المف  ،كغيرىما كالكقؼ البلـز كالكقؼ الجالز
يك ي الباحث بتكجو الباحثيف إلل الدراسات القر نية،  يي أخمد عمل الزمف، كأنفع  .ّ

 لمن اس، كأجدر أٍف تيبذؿ  ييا الجيكد كاألكقات.
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 المصادر والمراجع
 .القر ف الكريـ -

الييلة الم رية  ت: محمد إبراىيـ، اإلتقاف  ي عمكـ القر ف، جبلؿ الديف السيكطي، .ُ
 ـ.ُْٕٗم ر،  –العامة لمكتب 

أثر اختبلؼ القراءات القر نية  ي الكقؼ كاالبتداء، عبدالرحمف الجمؿ، مجمة جامعة  .ِ
 ـ.ََِْالنجاح لؤلبحاث، 

أحكاـ قراءة القر ف، محمكد خميؿ الح رم، سمسمة دراسات  ي اإلسبلـ المجمس  .ّ
 .ُاألعمل لمشؤكف اإلسبلمية، ط

 ـ.ُٖٓٗ، ُالقاىرة، ط -األساس  ي التفسير، سعيد حكل، دار السبلـ .ْ
 ق.ُِْٓ ُط دمشؽ، –ك خركف، دار المنير الدعاس إعراب القر ف الكريـ، أحمد .ٓ
 .قُُْٓ، ْ، طدمشؽ –لديف دركيش، دار ابف كثيرإعراب القر ف كبيانو، محيي ا .ٔ
 ُٓبيركت، ط -األعبلـ، خير الديف بف محمكد الزركمي، دار العمـ لممبلييف .ٕ

 ـ.ََِِ
األنساب، عبدالكريـ بف محمد السمعاني، عبدالرحمف المعممي ك خركف، دالرة  .ٖ

 ـ.ُِٔٗ، ُحيدر  باد، ط -المعارؼ العثمانية
كتاب اهلل عز كجؿ، محمد بف القاسـ األنبارم، ت: إيضاح الكقؼ كاالبتداء  ي  .ٗ

 ق.ُُّٗدمشؽ،  -محيي الديف رمضاف، مجمع المغة العربية
البرىاف  ي عمكـ القر ف، محمد بف عبداهلل الزركشٌي، ت: أبك الفضؿ  .َُ

 ـ.ََِٔالقاىرة،  -الدمياطي، دار الحديث
ي، ت: محمد بغية الكعاة  ي طبقات المغكييف كالن حاة، جبلؿ الديف السيكط .ُُ

 لبناف. -إبراىيـ، المكتبة الع رية
تاج المغة ك حاح العربية، إسماعيؿ بف حماد الجكىرم، ت: أحمد عبدالغفكر  .ُِ

 ـ.ُٕٖٗ، ْبيركت، ط -عطار، دار العمـ لممبلييف
تاريخ الخمفاء، جبلؿ الديف السيكطي، ت: حمدم الدمرداش، مكتبة نزار  .ُّ

 ق.ُِْٓ، ُم طفل الباز، ط
 ُالقاىرة، ط -العشرة، عبدالفتاح القاضي، المكتبة األزىرية لمتراث تاريخ القراء .ُْ

 ق.ُِّْ
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 –دار الحمبي  ت: عمي البجاكم، التبياف  ي إعراب القر ف، أبك البقاء العكبرم، .ُٓ
 م ر.

 .ـُْٖٗ، تكنس –التحرير كالتنكير، محمد الطاىر بف عاشكر، الدار التكنسية  .ُٔ
ن ر الديف تكنسي، شركة القدس التعريفات، عمي بف محمد الجرجاني، ت:  .ُٕ

 ـ.ََِٕ، ُالقاىرة، ط -لمت دير
 -تفسير أبي السعكد، محمد بف محمد بف م طفل، دار إحياء التراث العربي .ُٖ

 بيركت.
 -ت:  دقي جميؿ، دار الفكر تفسير البحر المحيط، أبك حياف األندلسي، .ُٗ

 ق.َُِْ، ُ، طبيركت
 َُبيركت، ط -ؿ الجديدالتفسير الكاضح، محمد محمكد الحجازم، دار الجي .َِ

 ق.ُُّْ
التمييد  ي عمـ التجكيد، محمد بف محمد بف الجزرم، ت: عمي البكاب، مكتبة  .ُِ

 ـ.ُٖٓٗ، ُالرياض، ط -المعارؼ
رشاد الجاىميف عم ا يقع ليـ مف الخطأ حاؿ تبلكتيـ لكتاب اهلل  .ِِ تنبيو الغا ميف كا 

عبدالكريـ بف المبيف، عمي بف محمد ال فاقسي، ت: محمد الشاذلي، مؤسسات 
 عبداهلل.

جامع البياف  ي تأكيؿ القر ف، محمد بف جرير الطبرم، ت: أحمد شاكر  .ِّ
 ق.َُِْ، ُبيركت، ط -مؤسسة الرسالة

القاىرة  -جامع الدركس العربية، م طفل الغبلييني، شركة القدس لمت دير .ِْ
 ـ.ََِٕ، ُط
ت: أحمد  الجامع ألحكاـ القر ف، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد القرطبي، .ِٓ

براىيـ أطفيش،  .قُّْٖ، ِ، طالقاىرة –دار الكتب الم رية  البردكني كا 
 ق. ُُْٖدمشؽ،  –الجدكؿ  ي إعراب القر ف، محمكد  ا ي، دار الرشيد  .ِٔ
جماؿ القراء ككماؿ اإلقراء، عمي بف محمد السخاكم، ت: مركاف العطية، دار  .ِٕ

 ـ. ُٕٗٗ، ُدمشؽ، ط -المأمكف
الجاىمية كاإلسبلـ، محمد بف أبي الخطاب القرشي جميرة أشعار العرب  ي  .ِٖ

 القاىرة. -ت: عمي البجاكم، دار نيضة م ر
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جكاب الشرط كاألمر  ي المغة العربية )رسالة ماجستير غير منشكرة(  .ِٗ
 ـ.ََِٖعبدالرؤكؼ عباس، جامعة الجزالر، 

 ق.ُُْٖ، ُِدمشؽ، ط -حؽ التبلكة، حسني شيخ عثماف، دار المنارة .َّ
 ـ.ُْٔٗعنترة بف شداد، ت: محمد مكلكم، المكتب اإلسبلمي، ديكاف عنترة،  .ُّ
 بيركت. -ركح البياف، إسماعيؿ حقي بف م طفل الحنفي، دار الفكر .ِّ
سبع المثاني، شياب الديف األلكسي ركح المعاني  ي تفسير القر ف العظيـ كال .ّّ

 .ـُُْٓ، ُ، طبيركت – ت: عمي عطية، دار الكتب العممية
ف األشعث السجستاني، ت: محمد محيي الديف سنف أبي داكد، سميماف ب .ّْ

 بيركت. -عبدالحميد، المكتبة الع رية
سنف النسالي، أحمد بف شعيب النسالي، ت: عبدالفتاح أبك غدة، مكتب  .ّٓ

 ق.َُْٔ، ِحمب، ط -المطبكعات اإلسبلمية
سير أعبلـ النببلء، محمد بف أحمد الذىبي، ت: شعيب األرنؤكط ك خركف  .ّٔ

 ق.َُْٓ، ّت، طبيرك  -مؤسسة الرسالة
شذرات الذىب  ي أخبار مف ذىب، عبدالحي بف أحمد بف العماد، ت: محمكد  .ّٕ

 ق.َُْٔ، ُدمشؽ، ط -األرنؤكط، دار ابف كثير
شرح ابف عقيؿ عمل ألفية ابف مالؾ، بياء الديف عبداهلل بف عقيؿ، ت: محمد  .ّٖ

 ـ.ََِٗالقاىرة،  -محيي الديف عبدالحميد، دار الطبللع
ؿ الديف محمد بف مالؾ، ت: عبد الرحمف السيد كمحمد شرح التسييؿ، جما .ّٗ

 ق.َُُْ، ُمختكف، دار ىجر، ط
شرح المعمقات السبع، عبداهلل بف أحمد الزكزني، ت: محمد الفاضمي، المكتبة  .َْ

 ق.ُِِْبيركت،  -الع رية
شرح قطر الندل كبؿ ال دل، جماؿ الديف بف ىشاـ األن ارم، ت: محمد  .ُْ

 ـ.ََِٗالقاىرة،  -الطبللعمحيي الديف عبدالحميد، دار 
 حيح اإلماـ مسمـ، مسمـ بف الحجاج النيسابكرم، ت: محمد عبدالباقي، دار  .ِْ

 بيركت. -إحياء التراث العربي
 -طبقات المفسريف، جبلؿ الديف السيكطي، ت: عمي عمر، مكتبة كىبة .ّْ

 ق.ُّٔٗ، ُالقاىرة، ط
 عبلمات الكقؼ  ي الم احؼ المطبكعة، رمضاف إبراىيـ مكسل. .ْْ
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مكتبة الرشيد  ت: محمد العيدم، مؿ الكقكؼ، محمد بف طيفكر السجاكندم،ع .ْٓ
 .ـََِٔ، ِالرياض، ط –
 غاية النياية  ي طبقات القراء، محمد بف محمد بف الجزرم، مكتبة ابف تيمية. .ْٔ
غرالب القر ف كرغالب الفرقاف، الحسف بف محمد النيسابكرم، ت: زكريا  .ْٕ

 ق.ُُْٔ، ُبيركت، ط -عميرات، دار الكتب العممية
 ضؿ عمـ الكقؼ كاالبتداء كحكـ الكقؼ عمل رؤكس اآليات، عبد اهلل الميمكني  .ْٖ

 ـ.ََِِ، ُالرياض، ط -دار القاسـ
القامكس المحيط، محمد بف يعقكب الفيركز  بادم، ت: محمد العرقسكسي  .ْٗ

 ق.ُِْٔ، ٖبيركت، ط -مؤسسة الرسالة
مكتبة الكميات األزىرية  القراءات كأثرىا  ي عمكـ العربية، محمد سالـ محيسف، .َٓ

 القاىرة. –
القطع كااللتناؼ، أبك جعفر النحاس، ت: عبدالرحمف المطركدم، دار عالـ  .ُٓ

 ق.ُُّْ، ُالرياض، ط -الكتب
 المن كرة –مي بف عمي أبك الك ا، دار الك اءالقكؿ السديد  ي عمـ التجكيد، ع .ِٓ

 .ـََِِ ّط
 القاىرة. -المطبعة األميريةالقكؿ المفيد  ي عمـ التجكيد، محمد مكي ن ر،  .ّٓ
 كتب الكقؼ كاالبتداء كعبلقتيا بالنحك، أحمد خطاب العمر، جامعة المك ؿ. .ْٓ
الكشاؼ عف حقالؽ غكامض التنزيؿ، محمكد بف عمرك الزمخشرم، دار الكتاب  .ٓٓ

 ق.َُْٕ، ّبيركت، ط -العربي
 ـ.ُٔٗٗ، ُبيركت، ط –محمد بف مكـر بف منظكر، دار  ادرلساف العرب،  .ٔٓ
ل مف مشكؿ إعراب القر ف، أحمد بف محمد الخراط، مجمع الممؾ  يد المجتب .ٕٓ

 ق.ُِْٔالمدينة المنكرة،  -لطباعة الم حؼ الشريؼ
القاىرة  -مخت ر تفسير ابف كثير، إسماعيؿ بف كثير الدمشقي، مكتبة ال فا .ٖٓ

 ق.ُِْٓ، ُط
 -المخت ر  ي تفسير القر ف الكريـ، جماعة مف عمماء التفسير، دار المخت ر .ٗٓ

 ق.َُْْ، ٓة المكرمة، طمك
 ُعماف، ط -المرشد  ي التجكيد، زيداف محمكد العقرباكم، دار الفرقاف .َٔ

 ـ.ََِّ
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المستدرؾ عمل ال حيحيف، محمد بف عبداهلل الحاكـ، ت: م طفل عطا، دار  .ُٔ
 ق.ُُُْ، ُبيركت، ط -الكتب العممية

مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، أحمد بف محمد بف حنبؿ، ت: شعيب األرنؤكط  .ِٔ
 ق.ُُِْ، ُبيركت، ط -ك خركف، مؤسسة الرسالة

مشكؿ إعراب القر ف، مكي بف أبي طالب القيسي، ت: حاتـ الضامف، مؤسسة  .ّٔ
 ـ.َُْٓ، ِبيركت، ط -الرسالة

معالـ االىتداء إلل معر ة الكقؼ كاالبتداء، محمكد خميؿ الح رم، مكتبة  .ْٔ
 ق.ُِّْ، ُالقاىرة، ط -السنة

 -: إحساف عباس، دار الغرب اإلسبلميمعجـ األدباء، ياقكت الحمكم، ت .ٓٔ
 ق.ُُْْ، ُبيركت، ط

 بيركت. -معجـ المؤلفيف، عمر بف رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي .ٔٔ
مجمع المغة العربية، مكتبة الشركؽ  ك خركف، المعجـ الكسيط، إبراىيـ م طفل .ٕٔ

 .ـَُُِ، ٓم ر، ط -الدكلية
عبدالسبلـ ىاركف، دار الفكر معجـ مقاييس المغة، أحمد بف  ارس، ت:  .ٖٔ

 لمطباعة كالنشر.
معر ة القراء الكبار عمل الطبقات كاألع ار، محمد بف أحمد الذىبي، دار  .ٗٔ

 ق.ُُْٕ، ُبيركت، ط -الكتب العممية
 ُغزة، ط -المغني  ي عمـ التجكيد، عبدالرحمف الجمؿ، مكتبة سمير من كر .َٕ

 ـ.َُِْ
بتداء، زكريا بف محمد المق د لتمخيص ما  ي المرشد  ي الكقؼ كاال .ُٕ

 ق.ُِِْ، ُبيركت، ت: أبك العبلء العذكم، ط -األن ارم، دار الكتب العممية
المكتفل  ي الكقؼ كاالبتدا، أبك عمرك الداني، ت: محيي الديف رمضاف، دار  .ِٕ

 ـ.ََُِ، ُعمار، ط
منار اليدل  ي الكقؼ كاالبتدا، أحمد بف عبدالكريـ األشمكني، ت: عبدالرحيـ  .ّٕ

 ـ.ََِٖالقاىرة،  -دار الحديث الطرىكني،
منظكمة المقدمة  يما يجب عمل القارئ أف يعممو، محمد بف محمد بف الجزرم  .ْٕ

 ق.ُِِْ، ُدار المغني لمنشر كالتكزيع، ط
 .ُالقاىرة، ط –يمافالميزاف  ي أحكاـ تجكيد القر ف،  لاير زكريا العبد، دار اإل .ٕٓ
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حمكد ياقكت، دار ال حابة الن حك التعميمي كالتطبيؽ  ي القر ف الكريـ، م .ٕٔ
 ق.َُّْ، ُطنطا، ط -لمتراث

 ف محمد بف الجزرم، ت: عمي الضباع،النشر  ي القراءات العشر، محمد ب .ٕٕ
 بيركت. -دار الكتب العممية

ىداية القارم إلل تجكيد كبلـ البارم، عبدالفتاح بف السيد عجمي المر في  .ٖٕ
 . ِالمدينة المنكرة، ط -مكتبة طيبة

 ُالتجكيد، محمد من كر، دار المناىج لمنشر كالتكزيع، طالكسيط  ي  .ٕٗ
 ـ.ََِٔ

ك يات األعياف كأنباء أبناء الزماف، أحمد بف محمد بف خمكاف، ت: إحساف  .َٖ
 بيركت. -عباس، دار  ادر

 –الكقؼ كأثره  ي الترجيح عند الحنفية، عزات شحادة محمد، مؤسسة المختارة  .ُٖ
 .ـََِِ، ُ، طالقاىرة

عند النحاة كالقراء )رسالة دكتكراه غير منشكرة(، خديجة أحمد الكقؼ كاالبتداء  .ِٖ
 ق.َُْٓ، ُمكة المكرمة، ط -مفتي، جامعة أـ القرل

الكقؼ كاالبتداء ك متيما بالمعنل  ي القر ف الكريـ، عبدالكريـ ال الح، دار  .ّٖ
 ـ.َُِٗ، ٓم ر، ط -السبلـ

ح الكقؼ كقكؼ القر ف كعبلقتيا بالمعنل كالتركيب مف خبلؿ كتاب )إيضا .ْٖ
كاالبتداء( البف األنبارم ) رسالة دكتكراه غير منشكرة(، عبداهلل سالـ الثمالي، جامعة 

 ق.ُِْٓ، ُمكة المكرمة، ط -أـ القرل
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 فيرس اآليات القرآنية

 الصفحة اآليةطرف  م

ْم َ َ } .ُ
َ
ـاََل َحَجَدبٍُّروَن اىُْلْرآَن أ

َ
َٓ أ ُ ْرَف ل

َ
 ِ .{كُئٍُ  أ

ْصُئٔلُٔن} .ِ ٌٍّ  ً ُٓ ًْ إِجٍّ ُْ  ٗ .{َوكُِفٔ

ّ. { َِ ِ َ  بِآيَ ِت َرّب َِ  َُُردَّ َواَل َُُسّذِ ٔاْ يَ ََلْتَ ُ ٔاْ َ َ انلٍّ رِ َذَل ل ْٔ ثََرَى إِذْ ُوكُِف َ  ٗ .{...َول

ىَيَْس } .ْ
َ
ًْ كَ َل أ  َرّبِِٓ

ٔاْ َ َ ْٔ ثََرى إِذْ ُوكُِف َ َِ َول ِ ٔاْ بَََل َوَرّب
ُ َذا بِ ْْلَّقِ كَ ل َْ ...}. ٗ 

ٓ. { ًْ ِٓ ِ ْٔكُٔـَُٔن ِغَِد َرّب َٔن َم ٍُ ِ ْٔ ثََرى إِذِ اىظٍّ ل
َ  ٗ .{... َول

ٔ. {  َ ٌَ  ُُ {.َراق َورِيَو 

ٍِني} .ٕ َ ُّ ََلزَنِيُو َرّ ِ اىَْػ ل  ُِ .{ِإَوٍُّ

 ُِ .{الرٍّْْحََ} .ٖ

ْو زِْد َغيَيِّْ } .ٗ
َ
 ُّ .{َوَرثِِّو اىُْلْرآَن ثَْرتِيالً أ

ْْجَػِني} .َُ
َ
ٍَآلنَِهةِ َوانلٍّ ِس أ ْ ََِة اَّلّلِ َوال ًْ ىَْػ ِٓ نٍّ َغيَيْ

َ
ًْ أ ُْ ْوىَاهَِم َرَزآُؤ

ُ
 ُٗ .{أ

َشيٍَّدةٍ } .ُُ ٌَّ ًْ ِِف بُُروٍج  ْٔ ُنُِج َ ُْٔت َول ٍَ ْ ًُ ال ٔاْ يُْدرِكسَّ ٍَ  ثَُسُُٔ َِ ْح
َ
 ُٗ .{أ

ْوىَاهَِم } .ُِ
ُ
ْفيُِصٔنأ ٍُ ْ ًُ ال ُْ ْوىَاهَِم 

ُ
ًْ َوأ ّبِِٓ َِ رٍّ ٌّ ًدى  ُْ  

َ َ}. ِْ 

ذِىٍّةً } .ُّ
َ
َٓ  أ يِ ْْ

َ
ةَ أ ِغزٍّ

َ
ٔا أ  ِْ .{وََرَػيُ

َِ اَّّلِْنرِ َبْػَد إِذْ َر ءِن } .ُْ ِِن َغ
َطيٍّ
َ
 ِْ .{ىََلْد أ

ْصبِِصني} .ُٓ ٌَّ  ًِٓ وَن َغيَيْ رَّ ٍُ ًْ ََلَ  ِْ {.ِإَوٍُُّس



ٔ٘٘ 
 

َٓ  َحجٍِّهُؤون} .ُٔ ًرا َغيَيْ ابً  َوُُسُ َٔ بْ
َ
ًْ أ ِٓ ِ  ِٓ .{َوِْلُُئث

ٍْٔم } .ُٕ َْ  َتْػيُُع َ َ كَ ٍِْس وََرَد ْػيَِع الشٍّ ٌَ  ِٓ .{... َشَّتٍّ إِذَا بَيََؼ 

ْصَص ُ  انلٍّ رِ } .ُٖ
َ
ْوىَاهَِم أ

ُ
ُّ ـَأ َش َغْت بِِّ َخِػياَئُج

َ
َ َنَصَب َشّيَِئًة َوأ ٌَ  ِٓ .{ بَََل 

ون} .ُٗ َٓ  َخ ِِلُ ًْ ذِي ُْ ٍِّةِ  ْصَص ُ  اْْلَ
َ
وىَاهَِم أ

ُ
ٔاْ الصٍّ ِْلَ ِت أ ٍِيُ ٔاْ وََغ ُِ ٌَ ََ آ ِي  ِٓ .{َواَّلٍّ

ٍِيُع اىَْػيِيً} .َِ َٔ الصٍّ ُْ ِ َْجِيًػ   ًْ إِنٍّ اىْػِزٍّةَ َّلِلّ ُٓ ُ ل ْٔ  ِٔ .{َواَل ََيُْزَُم كَ

ُِ. { ً ُٓ َ ال َٔ ْم
َ
ََ يُِفُِلَٔن أ ِي ًْ اَّلٍّ ُْ ْرُر

َ
ًْ أ ُٓ ا وََغاَلجَِيًة ـَيَ َٓ رِ ُِسًّ  ِٔ .{بِ ليٍّيِْو َوانلٍّ

ُزئَُن الّرَِب } .ِِ
ْ
ََ يَأ ِي  ِٔ .{اَّلٍّ

ُِٔن} .ِّ ِ ٔك ًْ يُ ُْ ُزَِل ٌَِ َربْيَِم َوبِ آلِخَرةِ 
ُ
ٌَ  أ ُزَِل إََِلَْم َو

ُ
ٍَ  أ ِ َُِٔن ب ٌِ ََ يُْؤ ِي

 ِٔ .{واَّلٍّ

َرٌض } .ِْ ٌٍّ  ًِٓ ِ ًُ اَّللَّ َمَرط ً ِِف كُئُب ُْ  ِٕ .{ـََزاَد

ِٓيًدا} .ِٓ اُؤالء َش َْ  
َِ  بَِم َ َ ِٓيٍد وَِرئْ ٍة بَِش ٌٍّ ِ أ

ٌَِ ُكّ   َِ  ِٕ .{ـََهيَْؿ إَِذا ِرئْ

ٌّ َواِشدٌ } .ِٔ ٍّ إاِلٍّ إِىَا َْ إِىَا ٌِ   ٌَ ٔاْ إِنٍّ اَّللٍّ خَ ىُِح خاََلخٍَة َو ُ ََ كَ ل ِي  ِٕ .{ىٍَّلْد َزَفَر اَّلٍّ

ًَ اَّللَّ } .ِٕ َ ََكٍّ ٌٍّ  ً ُٓ ِِْ ٌّ ًْ َ َ َبْػٍض  ُٓ َِ  َبْػَظ يْ  ِٕ .{ثِيَْم الرَُّشُو ـَظٍّ

ٍُْد َّللِ } .ِٖ ٍِنيَ  اْْلَ َ  ِٖ .{رَّ ِ اىَْػ ل

ُرون} .ِٗ ًْ َتَجَفهٍّ ًُ اآليَ ِت ىََػيٍُّس ُ اَّللَّ ىَُس  ِٖ .{َنَذلَِم يُبنّيِ

ٔاْ اَل } .َّ ُِ ٌَ ََ آ ِي َٓ  اَّلٍّ حَّ
َ
ًْ ُشََكَرىيَ أ ُُج

َ
اَلةَ َوأ ٔاْ الصٍّ  ِٗ .{َتْلَرُب

ُّ. { َٓ َْٔر ٍَ  ـَ ٌٍّ  َبُػَٔطًة َذ َداًل  ٌَ ن يَْْضَِ  
َ
َ اَل يَْصجَْصِِي أ  ِٗ .{إِنٍّ اَّللٍّ
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ٍِني} .ِّ ِ ِْٓدي اىَْلَْٔم اىظٍّ ل  ِٗ .{إِنٍّ اَّللٍّ اَل َح

ّّ. { ُ ُّ اَل إَُِلَ إاِلٍّ اَّللٍّ ٍُّ
َ
ًْ أ  َّ .{ـَ ْغيَ

ٍِني} .ّْ َ َِ َك إاِلٍّ رَْْحًَة ّىِيَْػ ل رَْشيْ
َ
ٌَ  أ  َّ .{َو

َصّينِي} .ّٓ ٍُ يٌْو ّىِيْ َٔ  َّ .{ـَ

جٍّلنِي } .ّٔ ٍُ ًدى ّىِيْ ُْ.} ّٗ 

ْٓيَِم اْْلَرَْث َواىنٍّْصَو } .ّٕ  ّٗ .{َوُي

ا } .ّٖ َْْضً َْ َخَْيٍ ُّمَّ ٌِ ٍِيَْت  ٌٍّ  َغ َْٔم ََتُِد ُكَّ َجْفٍس   َْ .{يَ

َْ َشَرٍج } .ّٗ ٌِ  َِ ًْ ِِف اِّلِي ٌَ  َرَػَو َغيَيُس ًَ  َو ًْ إِبَْراِْي بِيُس
َ
ِيٍَّة أ ٌّ}. َْ 

ََٔر } .َْ ُ ِغ ًْ ََيَْػو ُلٍّ َ َُزَل َ َ َخبِْدهِ اىِْهَج َ  َول
َ
ِي أ ِ اَّلٍّ ٍُْد َّلِلٍّ  َْ .{اْْلَ

ٌِيَد كِِّ } .ُْ ِ ٌَِ َبْػِد  َْٓد اَّللٍّ ََ يَُِلُظَٔن َخ ِي  ُْ .{اَّلٍّ

ٍُٔن} .ِْ ًْ َحْػيَ ُْ  ُْ .{َوَيُلٔلَُٔن َ َ اَّلّلِ اىَْهِذَ  َو

جٍّلنِي} .ّْ ٍُ ْ ِْٓدهِ َواتٍََّق ـَإِنٍّ اَّللٍّ َُيِبَّ ال ْوََف بَِػ
َ
َْ أ ٌَ  ُْ .{بَََل 

ٌَِ كَ َل } .ْْ ًْ ثُْؤ َ َول
َ
ََْٔت كَ َل أ ٍَ ْ رِِِن َنيَْؿ ُُتْيِاي ال

َ
ًُ رَّ ِ أ  ِْ .{بَََل ِإَوذْ كَ َل إِبَْراِْي

َِ  َشلًّ } .ْٓ ٌَ  وََغَدَُ  َربَّ ن كَْد وََرْدَُ  
َ
ْصَص َ  انلٍّ رِ أ

َ
ٍِّةِ أ ْصَص ُ  اْْلَ

َ
 ِْ .{َوَُ َدى أ

ًْ َداِخُرون} .ْٔ ُُج
َ
ًْ َوأ  ِْ .{كُْو َجَػ

ًْٓدا} .ْٕ َِ َخ َذ ِغَِد الرٍّْْحَ
َ ِم اَّتٍّ

َ
يََع اىَْؾيَْب أ غٍّ

َ
 ِْ .{أ
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الََكٍّ } .ْٖ دًّ ٌَ ََ اىَْػَذاِ   دَّ َُلُ ٌِ ٍُ ٌَ  َحُلُٔل َوَج  ِْ .{َشَِْهُجُب 

ٍَر} .ْٗ  ّْ .{لََكٍّ َواىَْل

َٓ. { ُّ ٍُ َٓ  اْش ن ثُرَْذَع َوُيْذَنَر ذِي
َ
ُ أ ذَِن اَّللٍّ

َ
 ْٓ {.ِِف ُبُئٍت أ

ِ ِإَوكَ ِم } .ُٓ ًْ َِتَ َرةٌ َواَل َبيٌْع َغَ ذِْنرِ اَّللٍّ ِٓ ِٓي
ََكةِ رَِر ٌل الٍّ ثُيْ اَلةِ ِإَويَج ء الزٍّ  ْٓ {.الصٍّ

ََُث وَ } .ِٓ
ُ
َٓ  أ َٓ  كَ ىَْت َرّ ِ إِّنِ َوَطْػُج ٍٍّ  َوَطَػجْ

ٍَ  َوَطَػْت ـَيَ ِ ًُ ب ْغيَ
َ
 ْٓ .{اَّللَّ أ

ُِؿ } .ّٓ
َ
َُؿ بِ أل

َ
نٍّ انلٍّْفَس بِ نلٍّْفِس َواىَْػنْيَ بِ ىَْػنْيِ َواأل

َ
َٓ  أ ًْ ذِي ِٓ َِ  َغيَيْ  ْٓ .{َوَكَجبْ

رِ } .ْٓ ٍَ ِت إََِل انلَّٔ
يُ ََ اىظَّ َُزنْلَ هُ إََِلَْم َِلُْخرَِج انلٍّ َس ٌِ

َ
 ْٔ {.الَر نَِج ٌ  أ

رِْض } .ٓٓ
َ
ٌَ  ِِف األ ٍَ َواِت َو ٌَ  ِِف الصٍّ ِي َُلُ   ْٔ .{اَّلّلِ اَّلٍّ

ٓٔ. { ًِ اِشُخَٔن ِِف اىْػِيْ ُّ إاِلٍّ اَّللَّ َوالرٍّ وِييَ
ْ
ًُ ثَأ ٌَ  َحْػيَ ٍِّ  بِِّ َو ٌَ  ْٗ .{َحُلٔلَُٔن آ

رِْض } .ٕٓ
َ
َٔن ِِف األ ُٓ ًَِة يَتِي ْربَػِنَي َش

َ
ًْ أ ِٓ ٌة َغيَيْ ٌَ َٓ  ُُّمَرٍّ  َٓ .{كَ َل ـَإِجٍّ

رَْشئُن} .ٖٓ ٍُ ْ َُ وََصَدَق ال ٌَ  وََغَد الرٍّْْحَ َذا  َْ ْركَِدَُ   ٌٍّ  ٌَِ   َِ َ َبَػَد ٌَ   َِ ٔا يَ َويْيَ ُ  ُٓ .{كَ ل
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 ن الكريمالوقف الممنوع حسب ترتيبيا في القرآفيرس مواضع 

رقم  اآلية ـ السكرة ـ
 الصفحة

)ستة  البقرة .ُ
 مكاضع(

نٍّ } :ثػ َل ُلٔك .ُ
َ
ا ِْلَ ِت أ ٔا الصٍّ ٍِيُا ٔا وََغ ُِا ٌَ ََ آ ِي ِ اَّلٍّ َوبَّّشِ

ٌِاَ    َٓ ٌِِْ ٔا  ٍَ  ُرزِكُ َٓ ُرۖ  َُكٍّ جْ
َ
َٓ  اأْل ِ ٌَِ َُتْج ٍِّ ٍت ََتْرِي  ًْ َر ُٓ

َ ل
ٔا بِاِّ  ثُا

ُ
ٌِاَ َربْاُوۖ  َوأ َِا   ِي ُرزِْر ٔا َ ذاَذا اَّلٍّ ُ َرٍة ّرِزْكً    كَ ل ٍَ َث

اا   َٓ ًْ ذِي اا ُْ ااَرةٌۖ  َو ٍّٓ َػ ٌَّ ْزَواٌج 
َ
اا  أ َٓ ًْ ذِي اا ُٓ َ ًٓ ۖ  َول ِ تََشاا ب ٌُ

ونَ    .25{َخ ِِلُ

ْٗ 

أُد َواَل انلٍَّصا َرىذ } :ثػ َل ُلٔك .ِ ُٓ َوىََ ثَارََْضذ َغِاَم اَْلَ
ذ ثَتٍّبِعَ  َِ  َشَّتٍّ ِ اَدىذ   َوىَاه ُٓ

ْ َٔ ال ا ُْ  ِ اَدى اَّللٍّ ُْ ًْ   كُْو إِنٍّ  ُٓ ِميٍَّج
 ََ ٌِا ٌَ  لََم     ًِ ََ اىْػِيْ ٌِ ِي َر َءَك  ً َبْػَد اَّلٍّ ُْ اَء َٔ ْْ

َ
َبْػَت أ اتٍّ

ٍ َواَل َُِصَيٍ  ٌَِ َوِلّ  ِ  .120{اَّللٍّ

َُّ 

ٔا اىِْهَج َ  } :كُٔل ثػ َل .ّ وثُ
ُ
ََ أ ِي َتيَْت اَّلٍّ

َ
َْ أ ِ بُِسّوِ آيٍَة َوىَه

 ً ُٓ ا  َبْػُظا ٌَ ًْ و َو ُٓ ُاَت بَِجا بٍِع كِبْيَاَج
َ
ٌَ  أ ٔا كِبْيََجَم و َو ٌٍّ  ثَبُِػ

ا   ٌَ ِاَ َبْػاِد  ٌّ  ً ُْ اَء َٔ ا ْْ
َ
َبْػاَت أ َِ اتٍّ ِ ه

بَِج بٍِع كِبْيََة َبْػٍض و َوىَ
ٍِنيَ  ِ ََ اىظٍّ ل ٍِ ٍّ ًِ   إٍَُِّم إًِذا ل ََ اىْػِيْ ٌِ  .145{َر َءَك 

َُْ 

َِا ِت } :كُٔل ثػ َل .ْ ِ ََ اْْلَّي ٌِ َُزنْلَ  
َ
ٌَ  أ َٔن  ٍُ ََ يَْسُج ِي إِنٍّ اَّلٍّ

وَلذهِاَم 
ُ
ٍِّا ِس ِِف اىِْهَجا ِ    أ ٍِّا هُ لِي ٌَ  بَيٍّ ٌَِ َبْػِد  َدىذ  ُٓ ْ َوال

ُِٔنَ  ِغ ًُ الالٍّ ُٓ ُِ ُ َوَييَْػ ًُ اَّللٍّ ُٓ ُِ  .159{يَيَْػ

ُُْ 

ََ } :كُٔل ثػا َل .ٓ ٌِا  ُ ُاَزَل اَّللٍّ
َ
ا  أ ٌَ أَن  ٍُ ََ يَْسُج ِيا إِنٍّ اَّلٍّ

ُزئَُن ِِف 
ْ
ٌَ  يَأ وَلذهَِم 

ُ
ًِ  كَيِياًل   أ ٍَ وَن بِِّ َث اىِْهَج ِ  َويَْشَْتُ

ااةِ َواَل  ٌَ ُ يَاأَْم اىْلَِي  ًُ اَّللٍّ اا ُٓ ٍُ ِ ًْ إاِلٍّ انلٍّاا َر َواَل يَُسّي ِٓ ِ ُبُػاأُ

ُُٓ 
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 ًٌ َِل
َ
ًْ َغَذاٌ  أ ُٓ َ ًْ َول ِٓ  .174{يَُزّكِي

ًٍّ اَل } :كُٔل ثػ َل .ٔ ِ ُثا ًْ ِِف َشبِيِو اَّللٍّ ُٓ َ ال َٔ ْم
َ
ََ يُِفُِلَٔن أ ِي اَّلٍّ

ًْ َواَل  ِٓ ِ ًْ ِغَِد َرّب ُْ ْرُر
َ
ًْ أ ُٓ ٍّ ًذى   ل

َ
ًِّ  َواَل أ ٌَ ٔا  َُفُل

َ
ٌَ  أ يُتْبُِػَٔن 

ًْ ََيَْزُُٔنَ  ُْ ًْ َواَل  ِٓ  .262{َخٌْٔف َغيَيْ

َُٗ 

  ؿ عمراف .ِ

)مكضع 
 كاحد(

ًِ  } :كُٔل ثػ َل .ُ ٍَ ًْ َث ِٓ ِ ُ ٍَ ْح
َ
ِ َوأ ِْٓد اَّللٍّ وَن بَِػ ََ يَْشَْتُ ِي إِنٍّ اَّلٍّ

 ُ ًُ اَّللٍّ ُٓ ٍُ ِ ًْ ِِف اآْلِخَرةِ َواَل يَُسّي ُٓ َ وَلذهَِم اَل َخاَلَق ل
ُ
كَيِياًل   أ

ًْ َغاَذاٌ   ا ُٓ َ ًْ َول ِٓ اةِ َواَل يُاَزّكِي ٌَ ًْ ئََْم اىْلَِي  ِٓ َواَل يَُِظُر إََِلْ
 ًٌ َِل
َ
 .77{أ

ُُٓ 

)ستة  المالدة .ّ
 مكاضع(

ًُ } :كاأُل ثػاا َل .ُ ُم َوَْلْاا يَْجااُة َواِلٍّ ٍَ ْ ًُ ال ااْت َغيَاايُْس ٌَ ُشّرِ
ْٔكُأَذةُ  ٍَ ْ َِْخَِِلاُة َوال ٍُ ْ ِ بِاِّ َوال ِْاوٍّ ىَِؾاَْيِ اَّللٍّ

ُ
ا  أ ٌَ اْْلزِنِيرِ َو

  ٌَ ُبُع إاِلٍّ  َزَو الصٍّ
َ
ٌَ  أ ّدِيَُة َوانلٍِّػيَصُة َو َْتَ ٍُ ْ ا  َوال ٌَ ًْ َو يُْج َذنٍّ

ًْ ـِْصٌق    ذىُِس ْزاَلِم و َذ
َ
ٔا بِ أْل ٍُ ن تَْصَجْلِص

َ
ُذبَِس َ َ انلَُّصِب َوأ

 ًْ ُْ ْٔ ًْ ـَااَل ََّتَْشا ٌِاَ دِياُِِس ََ َزَفاُروا  ِي اَْلََْٔم يَهَِس اَّلٍّ
ٍْااُت  ٍَ تْ

َ
ًْ َوأ َُِس ًْ دِياا يْااُت ىَُساا ٍَ ْز

َ
ِْٔن و اَْلَاأَْم أ َواْخَشاا
َِّت َورَ  ٍَ ًْ ُِْػ َِ َغيَيُْس ا ٍَ ًِا  و َذ ًُ اإْلِْشااَلَم دِي ُسا

ِطايُت ىَ
َ َدُفأٌر  ٍۙ   ـَاإِنٍّ اَّللٍّ خْ ِ َجَز ٍُِؿ إّلِ ٌُ َصٍة َدَْيَ  ٍَ اْطُػرٍّ ِِف ََمْ

 ًٌ  .3{رٍِّشي

ٗٓ 

ۖ } :كُٔل ثػ َل :كُٔل ثػ َل .ِ ًْ ا ُٓ َ ِشاوٍّ ل
ُ
ٌَ َذا أ لََُُٔم 

َ
 كُاوْ  يَْصأ

ِشوٍّ 
ُ
ًُ  أ ّيَِب ُت  ىَُس ٌَ  ۙ  اىػٍّ ٍُْجً َو ََ  َغيٍّ ِا َٔارِحِ  ٌّ َكِّبِانيَ  اْْلَا ٌُ 

 ٍَّ ُٓ اأَج ٍُ اا  ُتَػّيِ ٍٍّ ًُ  ِم ُساا ٍَ ُ  َغيٍّ ٔا ۖۙ اَّللٍّ اا  ـَُكُاا ٍٍّ ََ  ِم ْمَصااْس
َ
 أ

 ًْ ًَ  َواذُْناُروا َغيَيُْس ِ  اْشا َ و َواتٍّ  ۖۙ َغيَيْاِّ  اَّللٍّ ٔا اَّللٍّ َ  إِنٍّ  ُلا  اَّللٍّ
 .4{اْْلَِص ِ   َُسِيعُ 

ٖٔ 
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ا ِْلَ ِت   وََغَد } :كُٔل ثػ َل .ّ ٔا الصٍّ ٍِيُا ٔا وََغ ُِ ٌَ ََ آ ِي ُ اَّلٍّ اَّللٍّ
 ًٌ ْرٌر َغِظي

َ
ْؾفَِرةٌ َوأ ٌٍّ  ً ُٓ َ  .9{ل

ُِْ 

ْٓاَد } .ْ ِ َر ٔا بِا َّللٍّ ٍُ كَْص
َ
ََ أ ِي َ ذُؤاَلءِ اَّلٍّ

َ
ٔا أ ُِ ٌَ ََ آ ِي َوَيُلُٔل اَّلٍّ

ٔا  ْصاَبُص
َ
ًْ ـَأ ُٓ ُ ا ل ٍَ ْخ

َ
ًْ و َشبَِػاْت أ َػُسا ٍَ َ ًْ ل ا ُٓ ًْ   إِجٍّ ِٓ ِ ُ ٍَ ْح

َ
أ

 ََ  .53{َخ ُِسِي

َُٓ 

ٌِاَ ََبِاََيٍة َواَل َشا نَِبٍة َواَل } :كُٔل ثػ َل .ٓ  ُ ٌَ  َرَػاَو اَّللٍّ

 ِ وَن َ َ اَّللٍّ ََ َزَفُروا َحْفَْتُ ِي ٍَّ اَّلٍّ َوِصييٍَة َواَل َش ٍم   َوَلذِس
ًْ اَل َحْػلِئُنَ  ُْ ْزََثُ

َ
 .103{اىَْهِذَ ۖ  َوأ

ٔٗ 

ا  } :كُٔل ثػ َل .ٔ   َٓ حَّ
َ
ًْ إَِذا يَ  أ َٓ َدةُ بَيْاُِِس ٔا َشا ُِا ٌَ ََ آ ِيا اَّلٍّ

َِا ِن َذَوا َغاْدٍل  أُْت ِشانَي الَِْٔصايٍّةِ اثْ ٍَ ْ ًُ ال َشَدُز
َ
َشَْضَ أ

رِْض 
َ
ًْ ِِف اأْل بْاُج َ َُ  ًْ ُُج

َ
ًْ إِْن أ َْ َدَْيُِك ٌِ ْو آَخَراِن 

َ
ًْ أ ُِِس ٌّ

ٌَِ َبْػدِ    ٍَ ُٓ ِْٔت و َُتْبُِصَٔج ٍَ ْ ِصيَبُة ال ٌَّ َص َبجُْسً 
َ
اَلةِ  ـَأ الصٍّ

ْٔ ََكَن َذا  ًِ  َولَا ٍَ ًْ اَل نَْشَْتِي بِِّ َث ِ إِِن اْرثَبُْج ٍَ ِن بِ َّللٍّ َذُيْلِص
ٍِنيَ  ِ ََ اآْلخ ٍِ ٍّ ِ إٍُِّ  إًِذا ل َٓ َدةَ اَّللٍّ ًُ َش  .106{كُْرَبذ   َواَل َُْسُج

ُٕ 

األنعاـ  .ْ
 )مكضعاف(

ََ ََيَا ـَُٔن } :كُٔل ثػ َل .ُ ِيا ُِذْر بِاِّ اَّلٍّ
َ
اوا إََِلذ َوأ ن َُيَّْشُ

َ
أ

 ًْ اا ُٓ ِااَ ُدوُِااِّ َوِلٌّ َواَل َشاافِيٌع ىٍَّػيٍّ ٌّ ااً  ُٓ َ ًْ   ىَاايَْس ل ِٓاا ِ َرّب
 .51{َحجٍُّلٔنَ 

ُّْ 

ٌِاَ } :كُٔل ثػ َل .ِ ََ ثَْدُغَٔن  ِي ْخُبَد اَّلٍّ
َ
ْن أ
َ
ِٓيُت أ كُْو إِّنِ ُُ

ًْ   كَْد َطيَيُْت  َٔاَءُز ْْ
َ
ثٍّبُِع أ

َ
ِ و كُو الٍّ أ َُا  ُدوِن اَّللٍّ

َ
ٌَ  أ إًِذا َو

 ََ َجِدي ْٓ ٍُ ْ ََ ال ٌِ}56. 

ٗٔ 

ًْ } :كُٔل ثػ َل .ُاألعراؼ  .ٓ ِاُِس ٌّ ًْ رُُشاٌو  ٍُِّس ثِيَ
ْ
ا  يَاأ ٌٍّ  ٕٗيَ  بَاِِن آَدَم إِ
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)أربعة 
 مكاضع(

ْصايََس ـَااَل َخأٌْف 
َ
ََقذ َوأ َِ اتٍّ ٍَ ًْ آيَ ِِت   َذ َٔن َغيَيُْس َحُلصَّ

ًْ ََيَْزُُٔنَ  ُْ ًْ َواَل  ِٓ  .35{َغيَيْ

ِي } :كُٔل ثػ َل .ِ ٍّ اَّلٍّ ّّمِ
ُ
ََ يَتٍّبُِػأَن الرٍُّشأَل انلٍّاِبٍّ اأْل ِي اَّلٍّ

 ً ُْ ُمُر
ْ
َِنياِو يَاأ َراةِ َواإْلِ ْٔ ًْ ِِف اَلٍّا ُْ ْهُجًٔبا  ِغِاَد ٌَ  ُّ ََيُِدوَُ

ّيَِبا ِت  ًُ اىػٍّ ا ُٓ َ َِهارِ َوُيِصاوَّ ل ٍُ
ْ َِ ال ًْ َغ ُْ  َٓ ْػُروِف َوَيِْ ٍَ

ْ بِ ل
 ًُ ِٓ ْؽااَلَل  َوُيَصّرُِم َغيَيْ

َ
ًْ َواأْل ا ُْ ًْ إِِْصَ ُٓ اْْلََب نَِح َوَيَظُع َخِْ

اوهُ  ُروهُ َوَََُصُ ٔا بِاِّ وََغازٍّ ُِا ٌَ ََ آ ِي ًْ و ـَا َّلٍّ ِٓ َِّت ََكَُْت َغيَيْ
اىٍّ

 ًُ ااا ُْ وَلذهِاااَم 
ُ
ُّ   أ َػااا ٌَ ُااازَِل 

ُ
ِي أ ٔا انلَّااأَر اَّلٍّ َبُػااا َواتٍّ

ْفيُِصٔنَ  ٍُ ْ  .157{ال

َُُ 

ةَ } :كُٔل ثػ َل .ّ َ ُِ َِ اىَْلْرَيةِ اىٍّاَِّت ََكَُاْت َشا  ًْ َغ ُٓ
ْ ل
َ
َواْشأ

ًْ يَاأَْم  ُٓ ًْ ِشيَجا ُج ِٓ تِي
ْ
ابِْت إِذْ ثَاأ اْْلَْصارِ إِذْ َحْػاُدوَن ِِف الصٍّ

 ً ُْ ًْ و َنَذذلَِم َجبْئُ ِٓ تِي
ْ
ًْ ُُشًًٍّع َوَئَْم اَل يَْصبُِجَٔن   اَل ثَأ ِٓ ِ َشبْج

ٔا َحْفُصُلٔنَ  ٍَ  ََكُُ ِ  .163{ب

َُّ 

ُ } :كُٔل ثػ َل .ْ ا    اَّللٍّ ًٌ ْٔ ًَ ثَػُِظأَن كَ ِ ًْ ل ُٓ ِِْ ٌّ ٌة  ٌٍّ
ُ
ِإَوذْ كَ ىَْت أ

ْػااِذَرةً إََِلذ  ٌَ ٔا  ُ ًْ َغااَذابً  َشاِديًداۖ  كَاا ل ُٓ ُب َػااّذِ ٌُ ْو 
َ
ًْ أ ا ُٓ ْٓيُِه ُم

ًْ َحجٍُّلٔنَ  ُٓ ًْ َوىََػيٍّ  .164{َرّبُِس

ٖٖ 

)ستة  األنفاؿ .ٔ
 مكاضع(

ْٔ ِإَوَذا } :كُٔل ثػ َل .ُ َِ  لَا ْػ ٍِ ٔا كَْد َشا ُ َِ  كَ ل ًْ آيَ ُت ِٓ ُتجََْلذ َغيَيْ
ىنِيَ  وٍّ

َ
َش ِغَُي اأْل

َ
ٌِدَْو َ ذَذا   إِْن َ ذَذا إاِلٍّ أ   َِ  .31{نََش ُء ىَُليْ

َُْ 

ااً بِ ىُْػااْدَوةِ } :كاأُل ثػاا َل .ِ ُْ جَْياا  َو ُااُجً بِ ىُْػااْدَوةِ اِلَّ
َ
إِذْ أ

 ًْ ًْ اَلْخَجيَْفُج َٔاَغدتَّ ْٔ ثَ َ ًْ و َول ٌُِِس ْشَفَو 
َ
ْنُب أ ىذ َوالرٍّ َٔ اىُْلْص

ْٓيِاَم  َ ْفُػٔاًل َّلِ ٌَ ْمًرا ََكَن 
َ
ُ أ َْلِِضَ اَّللٍّ ٍِيَػ دِ   َوَلذِسَ َّلِ ْ ِِف ال

ٍَِة َوَيْصَِيذ  ِ َم َغَ بَّي
يَ َْ  َْ ٌَ  َ َِاٍة   ِإَونٍّ اَّللٍّ ِ َْ ََحٍّ َغاَ بَّي ا ٌَ

ِٕ 
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 ًٌ ٍِيٌع َغيِي  .42{لََص

اَلنَِهُة } :كُٔل ثػ َل .ّ ٍَ ْ ََ َزَفُروا   ال ِي َفٍّ اَّلٍّ َٔ ْٔ ثََرىذ إِذْ َحَج َ َول
ٔا َغَذاَ  اْْلَرِيقِ  ًْ َوُذوكُ ُْ ْدبَ َر

َ
ًْ َوأ ُٓ َْ  .50{يَْْضُِبَٔن وُُرٔ

ُُِ 

ًْ و } :كُٔل ثػ َل .ْ ِٓ ِ ٌِاَ َرابْي  ََ ِيا
َْٔن   َواَّلٍّ ِ  آِل ـِرَْغا

ْ
َنَدأ

َ كَأِيٌّ  ًْ   إِنٍّ اَّللٍّ ِٓ ِ ُ بُِذُُٔب ًُ اَّللٍّ ُْ َخَذ
َ
ِ ـَأ َزَفُروا بِآيَ ِت اَّللٍّ

 .52{َشِديُد اىْػَِل ِ  

ّٕ 

ا  } :كُٔل ثػ َل .ٓ َٓ ٍَ جَْػ
َ
اًة أ ٍَ ا ّجِْػ ً َؾَّيِ ٌُ ًْ يَُم 

َ َ ل نٍّ اَّللٍّ
َ
ذلَِم بِأ َذ

ٍِيٌع  َ َشاا نٍّ اَّللٍّ
َ
ًْ   َوأ ِٓ ُُفِصاا

َ
اا  بِأ ٌَ وا  ُ ذ ُحَؾااَّيِ ٍْٔم َشااَّتٍّ ذ كَاا

َ َ
 ًٌ  .53{َغيِي

ْٕ 

ًْ و } :كُٔل ثػ َل .ٔ ِٓ ِ ٌِاَ َرابْي  ََ ِيا
َْٔن   َواَّلٍّ ِ  آِل ـِرَْغا

ْ
َنَدأ

َِا  آَل  ْؽَرْر
َ
ًْ َوأ ِٓ ِ ً بِاُذُُٔب ُْ َِا  ْه

ْْيَ
َ
ًْ ـَأ ِٓا ِ ٔا بِآيَ ِت َرّب بُ

َنذٍّ
َْٔن و ٍِنيَ  ـِرَْغ ِ ٔا َظ ل  .54{َوُُكٌّ ََكُُ

ٕٓ 

التكبة )خمسة  .ٕ
 مكاضع(

ٔا } :كُٔل ثػ َل .ُ ا ٍُ ٍر َواْغيَ ُٓ ْشا
َ
ْرَبَػَة أ

َ
رِْض أ

َ
ٔا ِِف اأْل ـَِصيُص

 ََ َ َُمْزِي اىََْكـِرِي نٍّ اَّللٍّ
َ
ِ   َوأ ْػِززِي اَّللٍّ ٌُ ًْ َدَْيُ  ٍُُّس

َ
 .2{أ

ٕٓ 

ِ } :كُٔل ثػ َل .ِ ََ اَّللٍّ ِ ٌّ َذاٌن 
َ
َورَُشُِٔلِ إََِل انلٍّ ِس ئََْم اْْلَّذِ َوأ

 ًْ ّْشِكنَِي   َورَُشُُٔلُ و ـَإِن ثُبْاُج ٍُ ْ ََ ال ِ ٌّ َ بَرِيٌء  نٍّ اَّللٍّ
َ
ْزَرِ أ

َ
اأْل

ًْ َدااَْيُ  ٍُُّساا
َ
ٔا أ ٍُ ًْ ـَاا ْغيَ ُْج َلٍّ َٔ ۖ  ِإَون ثَاا ًْ َٔ َخااَْيٌ ىٍُّساا اا ُٓ َذ

ِ   َوبَّّشِ  ْػِززِي اَّللٍّ ََ َزَفُروا بَِػذَ  ٌُ ِي ٍۙ اَّلٍّ َِل
َ
 .3{اٍ  أ

ٕٔ 

ًْ } :كُٔل ثػ َل .ّ ْٓاِدِْ ِاَ َبْػاِد َخ ٌّ  ً ُٓ ا َج ٍَ ْح
َ
ٔا أ ِإَون ٍَُّسُد

ا َن  ٍَ ْح
َ
ًْ اَل أ ُٓ َة اىُْسْفرِ   إِجٍّ ٍٍّ ِ ن

َ
ٔا أ ًْ َذَل ثِيُ ٔا ِِف دِيُِِس ُِ َوَغَػ

ُُْ 
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ٔنَ  ُٓ ًْ يَنَج ُٓ ًْ ىََػيٍّ ُٓ َ  .12{ل

ُ } :كُٔل ثػ َل .ْ ًُ اَّللٍّ ُك ََ َندِاََيةٍ ىََلْد َََُصَ اِغ َٔ َوَيأَْم  ِِف َما
ًْ َشايًْئ   َِ َغُِس ًْ ُتْؾ

ًْ ـَيَ ثُُس ًْ َنَْثَ ْغَزَبجُْس
َ
َِنْيٍ   إِذْ أ ُش

ْااُجً  ًٍّ َوَلٍّ اا  رَُشَبااْت ُثاا ٍَ ِ رُْض ب
َ
ًُ اأْل َوَطاا كَْت َغيَاايُْس

 ََ ْدبِرِي ٌَّ}25. 

ُُّ 

ََ } :كُٔل ثػ َل .ٓ ٌِ ِِّٔخنَي  ػٍّ ٍُ ْ ٍُِزوَن ال ََ يَيْ ِي ٌِِنَِي ِِف اَّلٍّ اْؤ ٍُ ْ ال
ًْ ـَيَْصااَخُروَن  ُْ ْٓااَد ََ اَل ََيِااُدوَن إاِلٍّ ُر ِياا

ااَدكَ ِت َواَّلٍّ الصٍّ
 ًٌ َِل
َ
ًْ َغَذاٌ  أ ُٓ َ ًْ َول ُٓ ٌِِْ  ُ ًْ   َشِخَر اَّللٍّ ُٓ ٌِِْ}79. 

ُُُ 

يكنس )ثبلثة  .ٖ
 مكاضع(

ا  } :كُٔل ثػ َل .ُ ٍٍّ َ ًْ ل ٌِاَ َرابْيُِس َِ  اىُْلاُروَن  ْْيَْه
َ
َوىََلْد أ

ٔا و  ُِا ٌِ ٔا َِلُْؤ ا  ََكُُا ٌَ َِا ِت َو ِ ً بِ ْْلَّي ُٓ ًْ رُُشايُ ُٓ ٔا   وََر َءتْ ٍُ
َظيَ

ٌِنيَ  ْزرِ ٍُ
ْ  .13{َنَذذلَِم ََنْزِي اىَْلَْٔم ال

ُّٓ 

ََ } :كُٔل ثػ َل .ِ ِيا َِ ٍت   كَا َل اَّلٍّ ِ َِ  بَّي ًْ آيَ ُت ِٓ ِإَوَذا ُتجََْلذ َغيَيْ
ا  اَل يَرُْرَٔن ىَِل َءَُ  ائِْت  ٌَ ُْلُ و كُاْو  ْو بَاّدِ

َ
بُِلْرآٍن َدَْيِ َ ذَذا أ

ا   ٌَ ثٍّبِاُع إاِلٍّ 
َ
ٌَِ ثِيَْلا ءِ َجْفِِساۖ  إِْن أ َُلُ  بَّدِ

ُ
ْن أ
َ
يَُسُٔن َِل أ

ٍْٔم  َخاا ُف إِْن َغَصاايُْت َرّبِ َغااَذاَ  يَاا
َ
ۖ  إِّنِ أ يُاأََحذ إََِلٍّ

 ٍۙ  .15{َغِظي

ٖٗ 

ِي } :كُٔل ثػ َل .ّ َٔ اَّلٍّ ذ ُْ ِ َواْْلَْصارِۖ  َشاَّتٍّ ًْ ِِف اىَْرّ ُُز يَُصَّيِ
ا   َٓ ِ ٔا ب ًِٓ بِرِيٍس َغّيَِبٍة َوـَرُِشا ِ ََ ب ًْ ِِف اىُْفيِْم وََرَريْ إَِذا ُنُِج
ٔا  َِّ ََكٍن َوَظ ٌَ  ِ

ٌَِ ُكّ ُْٔج  ٍَ ْ ًُ ال ُْ َٓ  رِيٌس ًَعِصٌؿ وََر َء َر َءتْ
َ َُمْيِِصنيَ  ُٔا اَّللٍّ ًْ   َدَغ ِٓ ِ ِشيَع ب

ُ
ًْ أ ُٓ جٍّ

َ
َِ  أ َنَيْتَ

َ
َْ أ ِ ََ ىَه  َُلُ اِّلِي

 ََ ََ الشٍّ نِرِي ٌِ  ٍَّ َْ َ ذِذهِ نَلَُهَٔج ٌِ}22. 

ُٗ 
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الرعد  .ٗ
 )مكضعاف(

ٌِيَد كِِّ } :كُٔل ثػ َل .ُ ٌَِ َبْػِد   ِ َْٓد اَّللٍّ ََ يَُِلُظَٔن َخ ِي َواَّلٍّ
ن ئَُصَو َوُيْفِصُدوَن ِِف 

َ
ُ بِِّ أ َمَر اَّللٍّ

َ
ٌَ  أ رِْض   َوَيْلَػُػَٔن 

َ
اأْل

ارِ  ُٔء اِلٍّ ًْ ُش ُٓ
َ َُِة َول ًُ اليٍّْػ ُٓ َ وَلذهَِم ل

ُ
 .25{أ

ُُُ 

َبْػَت } :كُٔل ثػ َل .ِ   َِ اتٍّ ِ ه
ًٍ  َغَربِيًّ  و َوىَ َُزنْلَ هُ ُشْه

َ
َوَكَذذلَِم أ

 ٍ ٌَِ َوِلّ  ِ ََ اَّللٍّ ٌِ ٌَ  لََم   ِ ََ اىْػِيًْ   ٌِ ٌَ  َر َءَك  ً َبْػَد ُْ اَء َٔ ْْ
َ
أ

 .37{َواَل َواقٍ 

َُٔ 

الحجر  .َُ
)مكضع 

 (كاحد

ََ } :كُٔل ثػ َل .ُ ََ اىَْؾ بِرِي ٍِ
َ َٓ  ل ْرَُ    إِجٍّ ُّ كَدٍّ ثَ

َ
 ُِٓ .60{إاِلٍّ اْمَرأ

النحؿ )عشرة  .ُُ
 مكاضع(

ًْ } :كُٔل ثػ َل .ُ ُاَزَل َربَُّسا
َ
ا َذا أ ٌٍّ اً  ُٓ َ ٔاْ ۙ   ِإَوَذا رِيَو ل ُ كَا ل

ىنِيَ  وٍّ
َ
َش ِغَُي اأْل

َ
 .24{أ

ٗٗ 

َْ } :كُٔل ثػ َل .ِ ٌِا ةِ   َو ٌَ ًْ ََكِميًَة ئََْم اىْلَِي  ُْ ْوَزاَر
َ
ٔا أ ٍِيُ َِلَْص

اا   ٌَ اَل َشاا َء 
َ
ٍۙ   أ ً بَِؾااَْيِ ِغيْاا ُٓ َٔج

ََ يُِظاايَّ ِياا ْوَزارِ اَّلٍّ
َ
أ

 .25{يَزُِرونَ 

ٕٖ 

اَلنَِهُة َغّيِبِانَي   َحُلٔلُأَن } :كُٔل ثػ َل .ّ ٍَ ْ ًُ ال ُْ ٍـّ  َٔ ََ َتَج ِي اَّلٍّ
ئُنَ َشاَلٌم  ٍَ ًْ َتْػ ٍَ  ُنُِج ِ ٍَِّة ب ٔا اْْلَ ًُ اْدُخيُ  .32{َغيَيُْس

ُّٔ 

ُ } :كُٔل ثػ َل .ْ ًْ   اَل َحبَْػُح اَّللٍّ ِٓ ِ ُ ٍَ ْح
َ
َد أ ْٓ ِ َر ٔا بِ َّللٍّ ٍُ كَْص

َ
َوأ

ْزََثَ انلٍّ ِس اَل 
َ
ٍَّ أ ُٔت و بَََلذ وَْغًدا َغيَيِّْ َشلًّ  َوَلذِس ٍُ َ َح ٌَ

ٔنَ  ٍُ  .38{َحْػيَ

َُٔ 

ا  } :كُٔل ثػ َل .ٓ ٌٍّ اً  ُٓ َ ُّ   َول َِ ِت ُشابَْص َُ ِ اْْلَ  َٕٗوَيْزَػئَُن َّلِلٍّ
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ٔنَ  ُٓ  .57{يَْشَج

ًُ } :كُٔل ثػ َل .ٔ ا ُٓ َ َ ل  َِلُبَانّيِ
َُزنْلَ  َغيَيَْم اىْهجا َ  إاِلٍّ

َ
ٌَ  أ َو
ٔاْ ذِيِّ  ِي اْخَجيَُف ُِٔنَ ۙ  اَّلٍّ ٌِ ٍم يُْؤ ْٔ ًدى َورَْْحًَة ّىَِل ُْ  .64{َو

َٖ 

ًُ } :كُٔل ثػ َل .ٕ بَْسا
َ
ٍَ  أ ُْ َشُد

َ
َداًل رٍُّريَنْيِ أ ٌَ  ُ ََ  اَّللٍّ َُ َو

َّّ اَل  ٓا َّٔرِ ا  يُ ٍَ َِ ْح
َ
ْٔاَلهُ أ ذ َما َٔ َكٌّ َ َ ا ُْ ٍء َو ذ ََشْ اَل َحْلِدُر َ َ

ذ  َ َ َٔ ا ُْ ُمُر بِ ىَْػاْدِل   َو
ْ
َ يَأ ٌَ َٔ َو ُْ ْو يَْصَجِٔي  َْ   ۖ َْيٍ

ِت ِِبَ
ْ
يَأ

 ٍۙ ْصَجلِي ٌَّ اٍط   .76{ِِصَ

ُٖ 

ًْ اَل } :كُٔل ثػ َل .ٖ ا ثُِس َٓ مٍّ
ُ
َِ ُبُػأِن أ ٌّ ْخرََرُسً 

َ
ُ أ َواَّللٍّ

ـْهِاَدةَ   
َ
بَْصا َر َواأْل

َ
َع َواأْل ٍْ ًُ الصٍّ َٔن َشيًْئ  وََرَػَو ىَُس ٍُ َتْػيَ

ًْ تَْشُهُرونَ   .78{ىََػيٍُّس

ُِْ 

ًْ } :كُٔل ثػ َل .ٗ ِاَ ُبُيأثُِس ٌّ ُ َرَػَو ىَُساً  ًِ  َواَّللٍّ َشاَه
َٓ  يَأَْم  َٔج جَْػ ِم ُبُئثًا  تَْصاَجِخفَّ

َ
َِ ُرئُدِ اأْل ٌّ وََرَػَو ىَُسً 

اا   َْ ْوَب رِ
َ
َٓ  َوأ اـِ َٔ ْصاا

َ
َْ أ ٌِاا ًْ   َو جُِس ٌَ ًْ َوَياأَْم إِكَاا  َظْػااُِِس

َج ًًع إََِلذ ِشنيٍ  ٌَ خَ خً  َو
َ
َْ  أ ْشَػ رِ

َ
 .:7{ َوأ

ِٖ 

نْلَ  آيًَة } :كُٔل ثػ َل .َُ ا  ِإَوَذا بَدٍّ ٍَ ِ ًُ ب ْغيَا
َ
ُ أ ََكَن آيَاٍة   َواَّللٍّ ٌٍّ

ٔنَ  ٍُ ًْ اَل َحْػيَ ُْ ْزََثُ
َ
ْفَْتٍ و بَْو أ ٌُ َُت 

َ
ٍَ  أ ٔا إِجٍّ ُ ُِل كَ ل  .101{ُحزَنّ

ََُ 

اإلسراء  .ُِ
)مكضع 
 كاحد(

ْخاَرىذ } :كُٔل ثػ َل .ُ
ُ
ًْ ذِياِّ ثَا َرةً أ ن يُػِياَدُز

َ
ًْ أ ٌُِِج

َ
ْم أ
َ
أ

ًْ كَ ِصااًف   اا  َذَُيِْشااَو َغيَاايُْس ٍَ ِ ََ الااّرِيِس َذُيْؾاارِكَُسً ب ِاا ٌّ

َِ  بِِّ ثَبِيًػ  ًْ َغيَيْ ًٍّ اَل ََتُِدوا ىَُس ًْ   ُث  .69{َزَفْرُت

ِٖ 

المؤمنكف  .ُّ
)مكضع 

َِا  } :كُٔل ثػ َل .ُ ِ ْخُين
َ
َِِع اىُْفيْاَم بِأ ِن اْصا

َ
َِ  إََِلْاِّ أ وَْشيْ

َ
 ََُـَأ
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ْمُرَُ  َوـَ َر  كاحد(
َ
َِ  ـَإَِذا َر َء أ ٍ َووَْشيِ

ٌِاَ ُكّ   َٓ َُِّٔر   ـَ ْشيُْم ذِي اَلٍّ
ۖ  َواَل  ًْ ُٓ ٌِِْ ُل  ْٔ َ َشَبَق َغيَيِّْ اىَْل ٌَ ْْيََم إاِلٍّ 

َ
َزوَْرنْيِ اخْنَنْيِ َوأ

ْؾَركُٔنَ  ٌَّ  ً ُٓ ٔاۖ  إِجٍّ ٍُ ََ َظيَ ِي  .27{َُّتَ ِغبِِْن ِِف اَّلٍّ

الن كر )ثبلثة  .ُْ
 مكاضع(

ََ } :كُٔل ثػ َل .ُ ِي ًْ َواَّلٍّ ا ُٓ ٍّ ًْ يَُساَ ل ًْ َولَا ُٓ ْزَواَر
َ
يَْرُمَٔن أ

   ِ َٓ َداٍت بِا َّللٍّ ْرَبُع َش
َ
ًْ أ َشِدِْ

َ
َٓ َدةُ أ ًْ ـََش ُٓ ُُفُص

َ
َداُء إاِلٍّ أ َٓ ُش

ََ الصٍّ دِرنِيَ  ٍِ َ ُّ ل  .6{إٍُِّ

ُِٖ 

ْرَبااَع } :كأُل ثػاا َل .ِ
َ
َد أ َٓ ن تَْشاا

َ
اا  اىَْػااَذاَ  أ َٓ  َخِْ

ُ
َوَيااْدَرأ

 ِ َٓ َداٍت بِ َّللٍّ ََ اىََْكذِبنِيَ   َش ٍِ َ ُّ ل  .8{ إٍُِّ

ُِٗ 

ًْ َِتَ َرةٌ َواَل َبيٌْع َغاَ ذِْنارِ } :كُٔل ثػ َل .ّ ِٓ ِٓي
رَِر ٌل الٍّ ثُيْ

ًٌ  َتَجَليٍُّب ذِياِّ  ْٔ ََكةِ   ََيَ ـَُٔن يَ اَلةِ ِإَويَج ءِ الزٍّ ِ ِإَوكَ ِم الصٍّ اَّللٍّ
بَْص رُ 

َ
 .37{اىُْلئُُ  َواأْل

ٖٗ 

الفرقاف  .ُٓ
)مكضع 
 كاحد(

َػا َم } :كُٔل ثػ َل .ُ ُزاُو اىػٍّ
ْ
ٌَ ِل َ ذاَذا الرٍُّشأِل يَأ ٔا  ُ َوكَ ل

 ُّ َػا ٌَ ُزَِل إََِلِّْ َميَاٌم َذَيُهأَن 
ُ
ْٔاَل أ َ َٔاِق   ل ْش

َ
ٍِِْش ِِف اأْل َوَي

 .7{َُِذيًرا

ُِٔ 

األحزاب  .ُٔ
)مكضع 
 كاحد(

ٍَ ِت } :كاأُل ثػاا َل .ُ ْصاايِ ٍُ ْ ٍِنَي َوال ْصاايِ ٍُ ْ ٌِِنَِي إِنٍّ ال ااْؤ ٍُ ْ َوال
ا دِكَ ِت  َِ ِت َواىَْل ُِتنَِي َواىَْل َُِج ِت َوالصٍّ دِرنَِي َوالصٍّ ٌِ ْؤ ٍُ ْ َوال
ااا بَِراِت َواْْلَ ِشاااػِنَي َواْْلَ ِشاااَػ ِت  ََ َوالصٍّ ااا بِرِي َوالصٍّ
ٍَ ِت  ِ اا ن ٍِنَي َوالصٍّ ِ اا ن كَ ِت َوالصٍّ َجَصااّدِ ٍُ

ْ رنَِي َوال َجَصااّدِ ٍُ ْ َوال
َ َندِاًَيا َواْْلَ ـِِظنَي ـُُرورَ  ََ اَّللٍّ انِارِي ًْ َواْْلَ ـَِظا ِت َواَّلٍّ ُٓ

 ًٍ ْرًرا َغِظي
َ
ْؾفَِرةً َوأ ٌٍّ  ً ُٓ َ ُ ل َغدٍّ اَّللٍّ

َ
انَِرات ِ أ  .35{َواَّلٍّ

ُُٔ 

الزمر  .ُٕ
)مكضع 

ًُ } :كُٔل ثػ َل .ُ ُْ وَلذهَِم 
ُ
َق بِِّ   أ ْدِق َوَصدٍّ ِي َر َء بِ لّصِ  َُُِواَّلٍّ
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جٍُّلٔنَ  كاحد( ٍُ ْ  .33{ال

غا ر )مكضع  .ُٖ
 كاحد(

ِ بَِؾااَْيِ } :كاأُل ثػاا َل .ُ ََ َُيَاا دِلَُٔن ِِف آيَاا ِت اَّللٍّ ِياا
إِنٍّ اَّلٍّ

اً بَِب ىِؾِياِّ و  ُْ   ٌٍّ ًْ إاِلٍّ نِْرٌ  ًْ   إِن ِِف ُصُدورِِْ ُْ ثَ 
َ
ُشيَْػ ٍن أ

ٍِيُع اْْلَِصَيُ  َٔ الصٍّ ُْ  ُّ ِۖ  إٍُِّ  .56{ـَ ْشَجػِْذ بِ َّللٍّ

ُُٕ 

)ثبلثة محمد  .ُٗ
 مكاضع(

ٍَ  } :كُٔل ثػ َل .ُ ِ ٔا ب ُِ ٌَ ٔا الصٍّ ِْلَ ِت َوآ ٍِيُ ٔا وََغ ُِ ٌَ ََ آ ِي
َواَّلٍّ

 ًْ ُٓ اَر َخااِْ ًْ   َزفٍّ ِٓاا ِ ّب ٌِاَ رٍّ َٔ اْْلَااقَّ  ا ُْ ااٍد َو ٍٍّ ذ ُُّمَ
ُُاّزَِل َ َ

 ًْ ُٓ َ ْصيََس بَ ل
َ
ًْ َوأ ِٓ ِ  .2{َشّيَِئ ث

ُُّ 

ٔا } :كُٔل ثػ َل .ِ ُِ ٌَ ََ آ ِي ۖ  ـَاإَِذا َوَيُلُٔل اَّلٍّ ْٔاَل ُُّزِىَْت ُشَٔرةٌ
َ ل

ََ ِِف  ِيا يْاَت اَّلٍّ
َ
َٓ  اىْلَِج ُل   َرأ ٌة َوُذنَِر ذِي ٍَ َْه ُزِىَْت ُشَٔرةٌ ُّمَّ

ُ
أ

 ََ ٌِا ا َغيَيْاِّ  ْؾِِشِّ ٍَ ْ َرٌض يَُِظُروَن إََِلَْم َجَظاَر ال ٌٍّ  ًِٓ ِ كُئُب
 ًْ ُٓ َ ْوَلذ ل

َ
ِْٔتۖ  ـَأ ٍَ ْ  .20{ال

َُُ 

ا  إِنٍّ } :كُٔل ثػ َل .ّ ٌَ َِ َبْػاِد  ٌّ ْدبَ رًِِْ 
َ
ذ أ وا َ َ ََ اْرثَدَّ ِي اَّلٍّ

 ًْ ُٓ َ ْمََلذ ل
َ
ًْ َوأ ُٓ َ َل ل ٍّٔ يَْػ ُن َش َدى   الشٍّ ُٓ ْ ًُ ال ُٓ َ َ ل  .25{ثَبَنيٍّ

ُُٕ 

الحديد  .َِ
 )مكضعاف(

ِ   َوالرٍُّشأُل } :كُٔل ثػا َل .ُ ُِأَن بِا َّللٍّ ٌِ ًْ اَل ثُْؤ ا  ىَُسا ٌَ َو
ٔا  ُِ ٌِ ًْ َِلُْؤ ًْ إِن ُنِاُجً يَْدُغُٔك ٌِيَدا كَُس َخَذ 

َ
ًْ َوكَْد أ بَِرّبُِس

ٌِِنِيَ  ْؤ ٌَّ}8. 

ُّٕ 

ذ } :كُٔل ثػ َل .ِ الٍّ َحْلاِدُروَن َ َ
َ
ُْْو اىِْهَجا ِ  أ

َ
ًَ أ اَلٍّ َحْػيَ ّّلِ

اَ  ٌَ ِ يُْؤتِياِّ  نٍّ اىَْفْظاَو بَِياِد اَّللٍّ
َ
ِ   َوأ َِ ـَْظِو اَّللٍّ ٌّ ٍء  ََشْ

ُ ُذو  ًِ يََش ُء و َواَّللٍّ  .29{اىَْفْظِو اىَْػِظي

ّٖ 

المجادلة  .ُِ
)مكضع 

ِ َواَْلَأِْم اآْلِخارِ } :كُٔل ثػ َل .ُ َُِٔن بِا َّللٍّ ٌِ ًٌ  يُْؤ ْٔ  ََتُِد كَ
 ُّٖالٍّ
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ًْ  كاحد( ُْ َِ َء بْ
َ
ْو أ
َ
ًْ أ ُْ ٔا آبَ َء ْٔ ََكُُ َ َ َورَُشَُٔلُ  َول َْ َش دٍّ اَّللٍّ ٌَ َٔادَّوَن  يُ

ْو 
َ
ًْ أ ُٓ اَج َٔ ْو إِْخاا

َ
ًُ أ ِٓ ِ وَلذهِااَم َنَجااَب ِِف كُيُاأب

ُ
ًْ و أ ُٓ َغِشااََيَت

ٌِاَ  ٍِّ ٍت ََتْرِي  ًْ َر ُٓ
ۖ  َوُيْدِخيُ ُّ ِِْ ٌّ ً بُِروٍح  ُْ يٍَّد

َ
ٍَ َن َوأ ي اإْلِ

ُّ و  ٔا َخِْ ًْ َورَُط ُٓ ُ َخِْ َٓ  و رََِضَ اَّللٍّ ََ ذِي َٓ ُر َخ ِِلِي جْ
َ
َٓ  اأْل ِ َُتْج

اَل إِنٍّ شِ 
َ
ِ و أ وَلذهَِم ِشزُْ  اَّللٍّ

ُ
ْفيُِصٔنَ أ ٍُ ْ ًُ ال ُْ  ِ  .22{زَْ  اَّللٍّ

الممتحنة  .ِِ
 )مكضعاف(

ٔا اَل َتجٍِّخاُذوا َغاُدّوِي } :كُٔل ثػ َل .ُ ُِا ٌَ ََ آ ِيا ا  اَّلٍّ َٓ حَّ
َ
يَ  أ

ا   ٍَ ِ ةِ َوكَْد َزَفاُروا ب َٔدٍّ ٍَ ْ ًِٓ بِ ل ْوَِلَ َء ثُيُْلَٔن إََِلْ
َ
ًْ أ وََغُدوٍُّز

ََ اْْلَّقِ َُيْرُِرَٔن  ِ ٌّ ٔا َر َءُزً  ُِا ٌِ ن ثُْؤ
َ
ًْ   أ الرٍُّشَٔل ِإَويٍّ ُز

َٓ ًدا ِِف َشابِيَِل َوابْجَِؾا َء  ًْ ِر ًْ َخرَْرُج ًْ إِن ُنُِج ِ َرّبُِس بِ َّللٍّ
  ٌَ ًْ َو ْخَفيُْج

َ
ٍَ  أ ِ ًُ ب ْغيَ

َ
َُ  أ
َ
ةِ َوأ َٔدٍّ ٍَ ْ ًِٓ بِ ل وَن إََِلْ َمرَْط ِِت و تُِِسَّ

ًْ َذَلااْد  ٌِااُِس  ُّ ااَ َحْفَػيْاا ٌَ ًْ و َو ْغيَِااُج
َ
اَء أ َٔ َطااوٍّ َشاا

بِيوِ   .1{الصٍّ

ُِٕ 

ََِم } :كُٔل ثػ َل .ِ َِ ُت ُحَب يِْػ ٌِ ْؤ ٍُ ْ َٓ  انلٍِّبَّ إَِذا َر َءَك ال حَّ
َ
يَ  أ

ََ َواَل يَاْزجنَِي َواَل  ِ َشيًْئ  َواَل يَِْسِاْر ََ بِ َّللٍّ ن الٍّ يُّْشِْك
َ
ذ أ َ َ

َج ٍن  ْٓ تنَِي بُِب
ْ
ٍَّ َواَل يَأ ُْ ْواَلَد

َ
ََ أ ٍَّ َحْلُجيْ ِٓ يْاِدي

َ
ُّ َبانْيَ أ َِ َحْفَْتِي

ٍَّ َواْشاَجْؾفِْر  ُٓ ْػُروٍف   َذَبا يِْػ ٌَ ََِم ِِف  ٍَّ َواَل َحْػِصي ِٓ رُْريِ
َ
َوأ

 ًٌ َ َدُفٌٔر رٍِّشي ۖ  إِنٍّ اَّللٍّ َ ٍَّ اَّللٍّ ُٓ َ  .12{ل

َُِ 

القمـ )مكاضع  .ِّ
 كاحد(

َِا  بَ ىَِؾاٌة } :كأُل ثػا َل .ُ ا ٌن َغيَيْ ٍَ ْح
َ
ًْ أ ْم ىَُسا

َ
إََِلذ يَأِْم أ

ٔنَ  ٍُ ٍَ  َُتُْه َ ًْ ل ةِ   إِنٍّ ىَُس ٌَ  .39{اىْلَِي 

َُٕ 

المزمؿ  .ِْ
 )مكضعاف(

كقد جاءا  ي 
  ية كاحدة

ُ. 

ِ. 
ٌِاَ خُيُاََثِ } :كُٔل ثػ َل ْدَنذ 

َ
ٍَُّم َتُلأُم أ

َ
ًُ أ إِنٍّ َربٍَّم َحْػيَ

ُر  ُ ُحَلاّدِ َػَم و َواَّللٍّ ٌَ  ََ ِي ََ اَّلٍّ ِ ٌّ ُّ َوَغ نَِفٌة  ُّ َوخُيَُد اليٍّيِْو َوُِْصَف
  ۖ ًْ ٔهُ َذَجا َ  َغيَايُْس ن ىٍّاَ ُُتُْصا

َ
ًَ أ ا َر و َغيِا َٓ اليٍّيَْو َوانلٍّ
ََ اىْ  ٌِ  َ ٌَ  ثَيَِسٍّ ٌِاُِسً ـَ كَْرُءوا  ن َشاَيُهُٔن 

َ
ًَ أ ُلْرآِن و َغيِا

ْٖ 
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ٌِاَ ـَْظاِو  رِْض يَبَْجُؾَٔن 
َ
رََْضذ   َوآَخُروَن يَْْضُِبَٔن ِِف اأْل ٌٍّ

ا  َ ا  ثَيَِسٍّ ٌَ ِۖ  ـَا كَْرُءوا  ِ   َوآَخُروَن ُحَل ثِئَُن ِِف َشبِيِو اَّللٍّ اَّللٍّ
ٔا  كْرُِطا

َ
ََكةَ َوأ ٔا الازٍّ ااَلةَ َوآثُا ٔا الصٍّ ٍُ رِي

َ
ُّ و َوأ َ كَرًْطا  ٌِِْ اَّللٍّ

 ِ َْ َخَْيٍ ََتُِدوهُ ِغِاَد اَّللٍّ ِ ٌّ ُُفِصُسً 
َ
ٔا أِل ُم ٌَ  ُتَلّدِ ًِ  و َو َشَص

َ َدُفأٌر  ۖ  إِنٍّ اَّللٍّ َ ْراًرا و َواْشاَجْؾفُِروا اَّللٍّ
َ
ًَ أ ْخَظ

َ
ا َوأ َٔ َخَْيً ُْ

 ًٌ  .20{رٍِّشي

المدثر )ثبلثة  .ِٓ
 مكاضع(

كقد جاءت 
  ي  ية كاحدة

ُ. 

ِ. 

ّ. 

ٌَ  } :كُٔل ثػ َل ْصَص َ  انلٍّ رِ إاِلٍّ َماَلنَِهًة   َو
َ
َِ  أ ٌَ  َرَػيْ َو

 ََ ِيا ََ اَّلٍّ ََ َزَفُروا ىِيَْصاتَيْلِ ي ِ ًَِة ّىَِّلٍّ ًْ إاِلٍّ ـِجْ ُٓ َت َِ  ِغدٍّ َرَػيْ
 ََ ِي ٍَ ًُ    َواَل يَْرثَ َ  اَّلٍّ ٔا إِي ُِ ٌَ ََ آ ِي ٔا اىِْهَج َ  َوَيْزَداَد اَّلٍّ وثُ

ُ
أ

ٔا  وثُ
ُ
َرٌض أ ٌٍّ  ًِٓ ِ ََ ِِف كُئُب ِي

َُِٔن   َوَِلَُلَٔل اَّلٍّ ٌِ ْؤ ٍُ ْ اىِْهَج َ  َوال
 ُ اَداًل و َناَذذلَِم يُِظاوَّ اَّللٍّ ٌَ ُ بَِذذَذا  َراَد اَّللٍّ

َ
ٌَ َذا أ َواىََْكـُِروَن 

َٔ و  ُْ َُِٔد َرّبَِم إاِلٍّ  ًُ ُر ٌَ  َحْػيَ َ يََش ُء و َو ٌَ ِْٓدي  َ يََش ُء َوَي ٌَ

ٌَ  ِِهَ إاِلٍّ   .31{ ذِْنَرىذ لِيْبََّشِ َو

ٖٔ 

 
 
 
 

  

 

 

 



ٔ7ٓ 
 

 فيرس األحاديث واآلثار

 الصفحة طرف الحديث م

 ٗ . كقؼ يتعكذإال   بآية عذابو  ال يمر   كاف (بي)الن   أف   عف عكؼ بف مالؾ .ُ

 ُّ ...    ع قراءتو  ية  ية( كاف إذا قرأ قط  بي )الن   ( أف  ) سممةى  عف أِـّ  .ِ

ف   لقدٍ : قاؿ (بف عمر ) عبد اهللعف  .ّ  ُّ ... أحدنا عشنا برىة مف دىرنا، كا 

 ُٕ ... ( قاؿ لرجؿ معو ناقة: أتبيعيا بكذا؟أف  أبا بكرو ال دِّيؽ ) .ْ

 ُٕ .(: "قـ، بلس الخطيب أنت"قاؿ الن بي)  .ٓ

 ِٓ ... اقرأ القر ف عمل حرؼ(  قاؿ: بي )أتل الن   -عميو السبلـ-جبريؿ أف   .ٔ

 ِٕ ... ،  قمتي "اقرأ عمي  "(: ( قاؿ: قاؿ لي رسكؿ اهلل )) عف ابف مسعكدو  .ٕ

 
 

 

 


