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Abstract 

This study handled the issue of deletion in the second half of 

the Quran, from the Sura Al-Kahf to the Al-Nas, the sample of 

this study is analytical study of statistical nature of scientific 

sample. 

 The research is involves four chapters: chapter one an 

introduction and preface, followed by the conclusion of the 

main findings and recommendations. 

In chapter one has deletion and related development of the 

term, then associated with the issue of miracles of the Holy 

Quran which has two sections : the deletions and issues and 

the miracle of deletions, moreover chapter two devotes to 

delete ascribed which has three sections such as an Inchoative, 

Actor, the proper praise and proprioceptive Balzm. In addition 

to, chapter three: the study carries out to the deletion of the 

predicate which has two sections, the deletion of the 

Enunciative and act. Chapter four titled: Deletion of Items 

action, and the scientific material has necessitated that is 

distributed over six sections, such as the delete an Accusative 

object, a delete effect second and Mufaulin together, 1st 

participle of construction, 2nd participle of construction, 

Adjective and prescribed, and other Deletion included delete 

the oath, the character, the genitive, the Haal accusative and 

the specification.  

Deletion method is a manifestation of the miracle of the 

Qur'an, and the most prominent manifestations, the purposes 

that lie behind the deletion.  
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The Quranic many deletions, which included deletion of the 

letter, and delete the word, and the many causes and motives.  

   More deletions occurred on Auto act, the deletion of 60% 

compared with the rest of the sentence, the other, and have 

ascribed to it and why in terms of the arrangement, where the 

percentage of deleted 27%, while the rate was ascribed to 

delete 14%.  

Deletion occurred in the Maccy, rather than Maddany, the 

deletion has occurred in Maccy by 91% versus 9% of the 

Maddany, and perhaps the reason is that the maddany 

provisions of the legislation and where the speak further to 

extend it. 
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د  

 نل ارآن واذف  

رفعها قدرا وأوالها بالدراسة ، هو العلم على اإلطالق وأإن أشرف العلوم   

َفْضُل َكَالِم اللَِّه «َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: المرتبط بكالم العلي القدیر ، 

  )١(»َكَفْضِل اللَِّه َعَلى َخْلِقهِ َعَلى َكَالِم َخْلِقِه، 

طبقات العلماء فیه متدانیة، وأقدام  أّن متن كّل علم وعمود كل صناعة علما" 

، أو م العالم لم یسبقه إال بخطإ یسیرالصناع فیه متقاربة أو متساویة، إن سبق العال

یه الرتب، وٕانما الذي تباینت ف، تقّدم الصانع الصانع لم یتقّدمه إال بمسافة قصیرة 

وتحاكت فیه الركب، ووقع فیه االستباق والتناضل، وعظم فیه التفاوت والتفاضل، 

ما في  اعد، وترقى إلى أن عّد ألف بواحدحتى انتهى األمر إلى أمد من الوهم متب

العلوم والصناعات من محاسن النكت والفقر، ومن لطائف معان یدق فیها مباحث 

  )٢("ة وراء أستارجبللفكر، ومن غوامض أسرار، محت

ثم إن أمأل العلوم بما یغمر القرائح، وأنهضها بما یبهر  ...ثم أضاف "

من غرائب نكت یلطف مسلكها، ومستودعات أسرار یدق سلكها علم  األلباب القوارح

التفسیر الذي ال یتم لتعاطیه وٕاجالة النظر فیه كل ذى علم، كما ذكر الجاحظ في 

برز على األقران في علم الفتاوى واألحكام، والمتكلم  كتاب نظم القرآن فالفقیه وٕان

وٕان بز أهل الدنیا في صناعة الكالم، وحافظ القصص واألخبار وٕان كان من ابن 

والنحوي وٕان كان أنحى ، القّریة أحفظ، والواعظ وٕان كان من الحسن البصري أوعظ 

أحد لسلوك تلك  من سیبویه، واللغوي وٕان علك اللغات بقّوة لحییه ال یتصّدى منهم

الطرائق، وال یغوص على شيء من تلك الحقائق إال رجل قد برع في علمین 

مختصین بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم البیان وتمهل في ارتیادهما آونة، وتعب 
                                                             

مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي): أبو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي، التمیمي ) (١

لنشر والتوزیع، نشر: دار المغني ل،  تحقیق: حسین سلیم أسد الداراني، هـ)٢٥٥السمرقندي (المتوفى: 

 .٤/٢١١٤) ، ٣٤٠٠،باب فضل كالم اهللا ، رقم الحدیث( ه ١٤١٢، ١، ط المملكة العربیة السعودیة
، الزمخشري جار اهللا أحمد: أبو القاسم محمود بن عمرو بن  الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل) (٢

  .٣-١/٢، هـ ١٤٠٧ -  ٣ط بیروت –شر: دار الكتاب العربي ، ن هـ)٥٣٨(المتوفى: 
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في التنقیر عنهما أزمنة، وبعثته على تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة 

رسول اللَّه بعد أن یكون آخذًا من سائر العلوم  اللَّه، وحرص على استیضاح معجزة

بین أمرین تحقیق وحفظ كثیر المطالعات، طویل المراجعات قد رجع  بحظ، جامعاً 

في علم اإلعراب، مقّدما في حملة الكتاب وكان  زمانا ورجع إلیه، ورّد ورّد علیه فارساً 

النفس دّراكا للمحة  مع ذلك مسترسل الطبیعة منقادها، مشتعل القریحة وقادها یقظان

، وال غلیظًا جافیًا جاسیاً  شأنها، متنبها على الرمزة وٕان خفى مكانها، ال كّزاً  وٕان لطف

غیر ریض بتلقیح بنات الفكر قد علم  ذا درایة بأسالیب النظم والنثر، مرتاضاً  متصرفاً 

كیف یرتب الكالم ویؤلف، وكیف ینظم ویرصف، طالما دفع إلى مضایقه، ووقع في 

  .)١("احضه ومزالقهمد

لما شرعه لعباده من  ببیان األحكام، شامالً  كتابه المبین كافالً فقد جعل اهللا "  

الحالل والحرام، مرجعا لألعالم عند تفاوت األفهام وتباین األقدام وتخالف الكالم، 

لألوهام. فهو العروة الوثقى التي من تمسك بها  للسقام مرهماً  قاطعا للخصام شافیاً 

دي إلى الصراط درك الحق القویم، والجاّدة الواضحة التي من سلكها فقد هُ فاز ب

المستقیم. فأّي عبارة تبلغ أدنى ما یستحقه كالم الحكیم من التعظیم؟، وأّي لفظ یقوم 

ببعض ما یلیق به من التكریم والتفخیم؟. كال واهللا إن بالغات البلغاء المصاقع، 

ذیولها، وسالت سیولها، واستنت بمیادینها  وفصاحات الفصحاء البواقع، وٕان طالت

خیولها، تتقاصر عن الوفاء بأوصافه، وتتصاغر عن التشبث بأدنى أطرافه، فیعود 

، وصفات ضوء الشمس تذهب باطال، فهو كالم من ال تحیط به جیدها عنه عاطالً 

م بما ، فاالعتراف بالعجز عن القیا، وال تدرك كنهه الطباع البشریة فهماً العقول علماً 

یستحقه من األوصاف العظام أولى بالمقام، وأوفق بما تقتضیه الحال من اإلجالل 

أشرف العلوم على اإلطالق، وأوالها بالتفضیل على االستحقاق،  هوف...واإلعظام

باالتفاق، هو علم التفسیر لكالم القوّي القدیر، إذا كان على الوجه  وأرفعها قدراً 

یر مشوب بشيء من التفسیر بالرأي الذي هو من المعتبر في الورود والصدر، غ

أعظم الخطر، وهذه األشرفیة لهذا العلم غنیة عن البرهان، قریبة إلى األفهام 

واألذهان، یعرفها من یعرف الفرق بین كالم الخلق والحق، ویدري بها من یمیز بین 

                                                             
 .٣-١/٢، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل) (١
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ومن لم  خالق القوى والقدر، فمن فهم هذا استغنى عن التطویل، كالم البشر، وكالم

حیث  )صّلى اهللا علیه وسلم(یفهمه فلیس بمتأهل للتحصیل، ولقد صدق رسول اهللا 

یقول فیما أخرجه عنه الترمذي وحّسنه ِمْن َحِدیِث َأِبي َسِعیٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

» فضل كالم اهللا على سائر الكالم كفضل اهللا على خلقه: «)َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه وسلم(

")١(.  

ِإنَّ َمَعاِنَي اْلُقْرآِن َوَمَقاِصَدُه َذاُت َأَفاِنیَن َكِثیَرٍة َبِعیَدِة اْلَمَدى ُمَتَراِمَیِة اْألَْطَراِف "

ُمَوزََّعٍة َعَلى آَیاِتِه َفاْألَْحَكاُم ُمَبیََّنٌة ِفي آَیاِت اْألَْحَكاِم، َواْآلَداُب ِفي آَیاِتَها، َواْلِقَصُص 

ُربََّما اْشَتَمَلِت اْآلَیُة اْلَواِحَدُة َعَلى َفنَّْیِن ِمْن َذِلَك َأْو َأْكَثَر. َوَقْد َنَحا َكِثیٌر ِفي َمَواِقِعَها، وَ 

ِتِه ِمَن اْلُمَفسِِّریَن َبْعَض ِتْلَك اْألَْفَناِن، َوَلِكنَّ َفن�ا ِمْن ُفُنوِن اْلُقْرآِن َال َتْخُلو َعْن َدَقاِئِقِه َوُنكَ 

ُه َأَحٌد ِمَن اْلُمَفسِِّریَن آَیٌة ِمْن آَیاِت  اْلُقْرآِن، َوُهَو َفنُّ َدَقاِئِق اْلَبَالَغِة ُهَو الَِّذي َلْم َیُخصَّ

وا اْألََفاِنیَن اْألُْخَرى   )٢("ِبِكَتاٍب َكَما َخصُّ

ففضل القرآن ال یمكن استقصاؤه ، وقضیة فضله وٕاعجازه تحدث عنها كثیر 

أن من عادة العرب اإلیجاز  في ذلك : "أعلم )٣(من العلماء قال الشریف المرتضي 

لتقصیر الكالم واطراح فضوله ، واالستغناء بقلیله عن  واالختصار والحذف طلباً 

كثیره ، ویعدون ذلك فصاحة وبالغة ، وفي القرآن من هذه الحذوف واالستغناء 

                                                             
هـ)نشر: دار ١٢٥٠فتح القدیر: محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني (المتوفى: ) (١

 .١٤-١/١٣،  هـ ١٤١٤ - ١ط دمشق، بیروت - ابن كثیر، دار الكلم الطیب 
محمد »: الجدید من تفسیر الكتاب المجیدتحریر المعنى السدید وتنویر العقل «التحریر والتنویر ) (٢

نشر : الدار التونسیة  هـ)١٣٩٣الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : 

 .١/٨، ـم١٩٨٤سنة النشر: ، تونس –للنشر 
علي بن الحسین بن موسى بن محمد بن إبراهیم، أبو القاسم، من أحفاد الحسین بن علي بن أبي ) (٣

نقیب الطالبیین، وأحد األئمة في علم الكالم واألدب والشعر. یقول باالعتزال. مولده ووفاته طالب: 

: األعالم  هـ ٤٣٦توفي  دیوان شعرو ، وتنزیه األنبیاء  ببغداد. له تصانیف كثیرة، منها " الغرر والدرر

نشر: دار  ـ)ه١٣٩٦خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى: 

 .٤/٣٧٨، م ٢٠٠٢أیار / مایو  - الطبعة: الخامسة عشر  العلم للمالیین
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ما في ، ولو أفردنا لسن في أعلى منازلهبالقلیل عن الكثیر مواضع كثیرة نزلت من الحُ 

  )١(القرآن من الحذوف الغریبة واالختصارات العجیبة كتابًا لكان واجبًا "

ومن "نعماء اللغة العربیة أن جعلها اهللا سبحانه وتعالى لغة بیان واختصار ، 

لتكون أبلغ في الداللة على المقصود وأقرب إلى اإلفهام وتلك حجة وبرهان على أن 

أن الحذف أبلغ داللة على المقصود من ظاهرة الحذف من خصائص هذه اللغة ، و 

الذكر ، ولهذه العلة یجيء الحذف ، ومجیئه إنما یكون لحكمة اقتضته وضرورة أملته 

")٢(  

، تناولها بیة بارزة في سیاق الكالم العربيوالحذف في خالص أمره ظاهرة أسلو     

، جمالیةها الالبالغة والبیان بالدرس والتفصیل ، ووقفوا على قیمتو أهل النحو 

 وٕاسهامها البیاني في السیاق.

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
الشریف  علي بن الحسین بن موسى) غرر الفوائد ودرر القالئد المشهور بأمالي المرتضى : (١

هـ ، ١٣٧٣،  ١المرتضى ، تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار إحیاء الكتب العربیة مصر ، ط

٢/٣٠٩. 
مجمع البحوث  مجلة الدراسات اإلسالمیة :، سمساعة  أحمدالحذف المجازي في القرآن الكریم :  )(٢

م) ،  ٢٠٠٣سبتمبر  ٣٨المجلد ٣العدد- إسالم أباد باكستان-اإلسالمیة (الجامعة اإلسالمیة العالمیة 

 .١٦ص
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  ال اول 

  اذف و از
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  اث اول اذف وه

  

  

 و ًأو   

  لفظ (الحذف) مشتق من مادة (ح ذ ف) وقد استعمل اللفظ لدالالت كثیرة.    

 كما ُیْحَذف َطَرُف َذَنب الّشاةحذف: الَحْذُف: َقْطُف الشَّْيء من الطََّرف      

  :)١(والَمْحُذوُف: الزِّقُّ، قال األعشى

  )٢( َمْحُذوفِ  قاعداً َحْولَه النَّداَمى فما ينفك ... يـُْؤَتى بُموَكرٍ 

ْرب عن جانٍب. وتقول: َحَذفني فالٌن بجائزة أي:       ْمُي عن جاِنٍب والضَّ والَحْذف: الرَّ

ْرب عن جانب. والَحذَف: َضْرٌب َوَصَلني. وَحَذَفه بالسَّْیف : على ما َفسَّْرُته من الضَّ

غار، واحدها َحَذفة. وفي الحدیث: ال َیَتَخلَُّلُكم الشَّْیطان كأوالد  من الَغَنم السُّود الصِّ

  )٣(.الَحَذف

  : )٤( قال الشاعر

                                                             
أعشى قيس، ويقال له أعشى بكر بن ميمون بن قيس بن جندل، من بين قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو بصري، املعروف ب) (١

وائل، واألعشى الكبري: من شعراء الطبقة األوىل يف اجلاهلية، وأحد أصحاب املعلقات. كان كثري الوفود على امللوك من العرب 

والفرس، غزير الشعر، يسلك فيه كل مسلك، وليس أحد ممن عرف قبله أكثر شعرا منه. وكان يغّين بشعره، فسمي (صّناجة 

ولذلك كثرت األلفاظ الفارسية يف شعره. عاش عمرا طويال،  ب) قال البغدادي: كان يفد على امللوك وال سيما ملوك فارس،العر 

،  وأدرك اإلسالم ومل يسلم. ولقب باألعشى لضعف بصره. وعمي يف أواخر عمره. مولده ووفاته يف قرية (منفوحة) باليمامة

  .٣٤٢-٧/٣٤١، األعالم ــ.ه٧توفي 
،  برواية جمدوف والبيت،  ١٢٠ ، بريوت ، لبنان ، ص ان االعشى : شرح وتقدمي حيىي شامي ، دار الفكر العريبديو ) (٢

: املستشرق د سامل ، حتقيق هـ)٢٧٦ملعاين الكبري يف أبيات املعاين: أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (املتوىف: ا

نشر: مطبعة دائرة املعارف العثمانية ، هـ) ١٣٨٦ - ١٣١٣ىي بن علي اليماين (هـ)، عبد الرمحن بن حي ١٣٧٣الكرنكوي (ت 

   .البيت من اخلفيف.١/٤٦٨، م]١٩٤٩هـ، ١٣٦٨باهلند [الطبعة األوىل  حيدر آباد الدكن -
ثـََنا أَبَاُن، َعْن قَـَتاَدَة، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك،) (٣ ثـََنا ُمْسِلُم ْبُن ِإبـَْراِهيَم، َحدَّ ُرصُّوا «َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:  َحدَّ

نـََها َوَحاُذوا بِاْألَْعَناِق، فَـَوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه ِإينِّ َألََرى الشَّْيطَاَن َيْدُخلُ  ورد يف  »ِمْن َخَلِل الصَّفِّ َكأَنـََّها احلََْذفُ  ُصُفوَفُكْم َوَقارِبُوا بـَيـْ

،  هـ)٢٧٥ود: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاين (املتوىف: سنن أيب دا

  .، باب تسوية الصفوف بريوت ،نشر: املكتبة العصرية، صيدا  قق: حممد حميي الدين عبد احلميدحت

: األَبيُض تـَْعلوه ُكْدرة، َوِقيَل: األَبيُض، وَخصَّ بعُضهم ِبِه األَبيَض والَقْهبُ ،  َوِقيَل: الَقْهُد َوَلُد الضْأنغري منسوب لقائل ، ) (٤

ََعز َواْلبـََقرِ 
  ، لسان العرب فصل القاف.ِمْن أَوالد امل
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  )١( فُ فأْضَحِت الّداُر قـَْفرًا ال أنيَس بها ... إالّ الِقهاُد مع الَقْهبيِّ والَحذَ 

حذف ذنب فرسه إذا قطع طرفه وفرس محذوف الذنب. وزق محذوف: مقطوع القوائم. "     

وحذف رأسه بالسیف: ضربه فقطع منه قطعة. وحذف األرنب بالعصا: رماها بها. یقال: 

ومن المجاز: حذفه بجائزة: وصله بها. وما في رحله  الحذف بالعصا، والخذف بالحصى.

عام وغیره، وهي ما حذف من وشائظ األدیم وما أشبهه. حذافة أي شيء یسیر من ط

وتقول: أكل فما أبقى حذافه، وشرب فما ترك شفافه. وحذف الصانع الشيء: سواه تسویة 

حسنة، كأنه حذف كل ما یحب حذفه، حتى خال من كل عیب وتهذب، ومنه فالن محذف 

الذي یطیع أمه،  الكالم، وقیل بنت الخس: أي الصبیان شر؟ فقالت المحذفة الكالم،

  )٢( "ویعصي عمه؛ والتاء للمبالغة

من خالل قراءتي للقرآن الكریم لم أجد أنه استعمل مادة (ح ذ ف) وال أي فرع من    

  فروعها ، ولكن الذي استعمل هو أسلوب الحذف .

ذف في اللغة ، ننتقل لنرى مفهومه في اصطالح مفهوم الحلبعد أن عرضنا     

  المصطلح . علمائنا ، ونرى تطور

  

  

  

                                                             
: د مهدي ، حتقيق  هـ)١٧٠بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري (املتوىف:  أمحد: أبو عبد الرمحن اخلليل بن  كتاب العني )(١

  . باب احلاء والذال والفاء معهما ح ذ ف،  : دار ومكتبة اهلالل، نشر براهيم السامرائياملخزومي، د إ
حتقيق: حممد باسل عيون ،  هـ)٥٣٨، الزخمشري جار اهللا (املتوىف: أمحد: أبو القاسم حممود بن عمرو بن  أساس البالغة) (٢

:  �ذيب اللغة، مادة : ح ذ ف ، وانظر  م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩، ١،ط لبنان –نشر: دار الكتب العلمية، بريوت ،  السود

 - نشر: دار إحياء الرتاث العريب ،  ق: حممد عوض مرعبيقحتهـ)٣٧٠بن األزهري اهلروي، أبو منصور (املتوىف:  أمحدحممد بن 

 نصاري لدين ابن منظور األ: حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال ا لسان العربو ، مادة ح ذ ف ،  م٢٠٠١، ١طبريوت

  . ، فصل احلاء هـ ١٤١٤ - ٣ط بريوت –نشر: دار صادر  هـ)٧١١(املتوىف:  اإلفريقي
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 حطا  ذفا  

بعد أن عرفنا مفهوم الحذف في اللغة ، ننتقل لنرى الحذف في االصطالح ما   

  هو :

أما عبد القاهر الجرجاني فقط  )١(فهو إسقاط كلمة لداللة فحوى الكالم علیها   

أن   -فیما وقفت علیه-أن یوردها  ه المشهورة التي قل كتاب بالغةأطلق مقولت

هو باٌب دقیُق الَمْسلك، لطیُف المأخذ، عجیُب اَألمر، شبیٌه بالسِّْحر، فإنَك  الحذف "

ترى به َتْرَك الِذْكر، َأْفَصَح من الذْكِر، والصمَت عن اإلفادِة، َأْزَیَد لِإلفادة، وَتجُدَك 

  .)٢("َأْنَطَق ما تكوُن ِإذا لم َتْنِطْق، وَأتمَّ ما تكوُن بیانًا إذا لم تبن

الطراز حذف ما ال یخل هو أصل الموضوع : "اعلم أن مدار وجعل صاحب   

اإلیجاز على الحذف ، ألن موضوعه على االختصار ، وذلك إنما یكون بحذف ما 

ال یخل بالمعنى ، وال ینقص من البالغة ، بل أقول : لو ظهر المحذوف لنزل قدر 

یظهر على  الكالم عن علو بالغته ، ولصار إلى شيء مسترذل ، ولكان مبطًال لما

  .)٣(الكالم من الطالوة والحسن والرقة"

حدد المصطلح بقوله : "إسقاط جزء الكالم أو كله  )٤(إال أن الزركشي   

  . )٥(لدلیل"

                                                             
  .٧٦انظر النكت في إعجاز القرآن ، ص  )(١
  .١/١٤٦دالئل اإلعجاز ،  )(٢
هـ ، نشر : ٧٤٥الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز : یحیى بن حمزة الحسیني العلوي ، المتوفى  )(٣

  .٢/٥١هـ ، ١٤٢٣،  ١العنصریة ، بیروت ، طالمكتبة 
تركي األصل،  محمد بن بھادر بن عبد هللا الزركشي، أبو عبد هللا، بدر الدین: عالم بفقھ الشافعیة واألصول. )(٤

د ما استدركتھ عائشة على مصري المولد والوفاة. لھ تصانیف كثیرة في عدة فنون، منھا اإلجابة إلیرا
  .٦١-٦/٦٠ھـ ، األعالم ٧٩٤وغیرھا توفي  وإعالم الساجد بأحكام المساجد في أصول ولقطة العجالن،الصحابة

البرهان في علوم القرآن : أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن بهادر الزركشي ، تحقیق : محمد أبو الفضل  )(٥

  .٣/١٠٢هـ ، ١٣٧٦،  ١إبراهیم ، نشر : دار أحیاء الكتب العربیة ، ط
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ولعله "في طبع اللغة أن تسقط من األلفاظ ما یدل علیه غیره ، أما ما یرشد   

التي تعتمد على  إلیه سیاق الكالم أو داللة الحال ، وأصل بالغتها في هذه الوجازة

ذكاء القارئ والسامع ، وتعول على إثارة حسه ، وبعث خیاله وتنشیط نفسه ، حتى 

  یفهم بالقرینة ویدرك باللمحة ، ویفطن إلى معاني األلفاظ التي طواها التعبیر.

والمتذوق لألدب ال یجد متاع نفسه في السیاق الواضح جدًا والمشكوف إلى   

ظن بعقله وذكائه ، وٕانما یجد متعة نفسه حیث یتحرك حد التعریة ، الذي یسيء ال

حسه وینشط ، لیستوضح ویتبین ویكشف األسرار والمعاني وراء اإلیحاءات والرموز  

وحین یدرك مراده ، ویقع على طلبته من المعني یكون ذلك أمكن في نفسه ، وأملك 

  .)١(لها من المعاني التي یجدها مبذولة في حاق اللفظ"

هو إسقاط عنصر من عناصر التعبیر سواء كان كلمة أو جملة  إذن الحذف  

أو أكثر ، على أن یكون اإلسقاط لغرض من األغراض البیانیة ، مع وجود قرینة 

  . تدل على المحذوف

   طور اذف

هو  –فیما وقفت علیه  –لعل أول من استعمل هذا المصطلح استعماًال علمیًا      

ٕان لم یورد تعریفًا صریحًا له ، إال أنه أورد الشواهد التي في كتابه ، وهو و  )٢(سیبویه

تندرج تحت هذا المصلح ، وٕان كانت شواهده أغنت عن تعریفه للمصطلح ، ولنا أن 

                                                             
  .١٥٤-١٥٣،  ٧: محمد محمد أبو موسى ، نشر : مكتبة وهبة ، طخصائص التراكیب  )(١
عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب سیبویه: إمام النحاة، وأول من بسط علم  )(٢

ففاقه. وصنف كتابه المسمى  علم النحو. ولد في إحدى قرى شیراز، وقدم البصرة، فلزم الخلیل بن أحمد

رحل إلى بغداد، فناظر الكسائي. وأجازه الرشید و، لم یصنع قبله وال بعده مثله.لنحفي ا كتاب سیبویه

كانت في لسانه حبسة. بعشرة آالف درهم. وعاد إلى األهواز فتوفي بها، وقیل: وفاته وقبره بشیراز. و 

  .٥/٨١هـ االعالم١٨٠في  ، توفي شاباً جمیالً  بالفارسیة رائحة التفاح. وكان أنیقاً  وسیبویه
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نستنتج أن الحذف عنده یعني : إسقاط عنصر من عناصر النص ، سواء كان 

   )١(المسقط حركة أو حرفًا أو كلمة أو جملة .

ن لم یذكر تعریفًا صریحًا للحذف ، إال أنه أورد العدید من وإ  )٢(ونجد أن الجاحظ

الشواهد واألمثلة ، ویتضح أنه لم یكن في زمن الجاحظ اهتمام إلى وضع الحدود 

وبیان األقسام ، وٕانما كان همه ذكر الشواهد والتعلیق علیها ، وٕاذا تأملنا ما أورده من 

صر النص لغرض من شواهد خلصنا إلى أن الحذف عنده : إسقاط بعض عنا

  .)٣(األغراض البیانیة مع وجود دلیل على المحذوف

فتخصص في داللته بعد أن كان عام  )٤(ثم تطور المصطلح على ید الرماني  

الداللة عند من سبقه ، فالحذف عنده : "إسقاط كلمة لالجتزاء عنها ، بداللة غیرها 

  .  )٥(من الحال أو فحوى الكالم"

فتطورت من الضیق في الداللة  )١(طلح عند ابن جنيثم تغیرت داللة المص  

إلى التوسع ، وٕان كان ابن جني لم یترك تعریفًا صریحًا ، إال أنه أشار إلى أن 

                                                             
هـ ، تحقیق : عبد السالم محمد هارون ، ١٨٠انظر الكتاب : عمرو بن عثمان بن قنبر المتوفى  )(١

 – ١٥٧ – ٢٤٠ – ١٣٧ – ١١٠ – ١٩ -١هـ ، ١٤٠٨،  ٣نشر ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط

٤٠٥ – ٣٥١ – ٢٧٩ – ٤/١٩١ – ٣٧٥ – ٣٣٩ – ١٨٩ – ٣/٢٨٨.  
یر بالجاحظ ، كبیر أئمة األدب ، مولده ووفاته في عمرو بن بحر بن محجوب أبو عثمان ، الشه )(٢

البصرة ، فلج في آخر عمره ، ومات والكتاب على صدره ، له تصانیف كثیرة منها الحیوان ، والبیان 

  .  ٧٥ – ٥/٧٤هـ ، األعالم ، ٢٥٥والتبیین ، والنجالء وغیرها ، توفي 
السالم محمد هارون ، نشر : مكتبة  البیان والتبیین : عمرو بن بحر الجاحظ ، تحقیق : عبد )(٣

  . ٢٨١ – ٢/٢٧٨،  ٢٨٣ – ٢٧٦،  ٢١١ – ١/٢١٠هـ ، انظر ١٣٨٠،  ٢الخانجي ، مصر ، ط
علي بن عیسى علي بن عبد اهللا ، أبو الحسن الرماني ، باحث معتزلي مفسر ، من كبار النحاة له  )(٤

بن السراج ، والنكت في إعجاز  نحو مائة مصنف منها األكوان ، واألسماء والصفات ، وشرح أصول

  .     ٤/٣١٧هـ ، األعالم ، ٣٨٤القرآن ، توفي 
النكت في إعجاز القرآن "ثالثة رسائل في إعجاز القرآن" : الرماني والخطاب وعبد القاهر الجرجاني  )(٥

  .     ٧٦هـ ، ص ١٣٨٧ ٢، تحقیق : محمد خلف اهللا ومحمد زغلول سالم ، دار المعارف مصر ، ط
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العرب تحذف الحركة ، والحرف ، والكلمة ، والجملة ، ثم تحدث عن كل نوع من 

  . )٢(هذه األنواع

عن موضوع الحذف  فألف كتابه الصناعتین وتحدث فیه )٣(ثم جاء العسكري  

تحت باب اإلیجاز واإلطناب ، فبین أن اإلیجاز نوعان : القصر والحذف ، وتحدث 

د إلى حذف الكلمة ، وحذف عن اإلیجاز فبین أنواعه وذكر أمثلة وشواهد تعو 

  . )٤(، كما أشار إلى بعض أغراض الحذفالجملة

وصف وجوه وعقد في كتابه إعجاز القرآن فصًال في  )٥(ثم تاله الباقالني  

البالغة ، وذكر أن من بین هذه الوجوه اإلیجاز ، ثم بین أن اإلیجاز إنما یحسن مع 

ترك اإلخالل باللفظ والمعنى ، فیأتي باللفظ القلیل الشامل ألمور كثیرة ، ثم قسم 

                                                                                                                                                                              
عثمان بن جني الموصلي، أبو الفتح: من أئمة األدب والنحو، وله شعر. ولد بالموصل وتوفي  )(١

 لسلیمان بن فهد األزدي الموصلي. من تصانیفه . وكان أبوه مملوكا رومیاً عاماً  ٦٥ببغداد، عن نحو 

، تاءاة، و المحتسب في شواذ القر شرح دیوان المتنبي و المبهج في اشتقاق أسماء رجال الحماس

  .٢٠٥-٤/٢٠٤هـ ، األعالم٣٩٢وغیرها ، توفي  اللمعو  والخصائص
، ٢الخصائص : عثمان بن جني الموصلي ، تحقیق : محمد علي النجار ، دار الهدى  بیروت ، ط )(٢

  .     ٢/٢٦٠انظر 
الحسن بن عبد اهللا سهل بن یحیى العسكري ، أبو هالل ، عالم باألدب له شعر من كتبه التخلیص،  )(٣

  .     ١٩٧ – ٢/١٩٦هـ ، األعالم ٣٩٥بة الصناعتین والمحاسن وغیرها ، توفي وكتا
الصناعین الكتابة والشعر : الحسن أبو عبد اهللا بن هالل العسكري ، تحقیق : علي محمد البجاوي  )(٤

 – ١٧٣هـ ، انظر ص ١٣٧١،  ١ومحمد أبو الفضل إبراهیم ، دار أحیاء الكتب العربیة ، مصر ، ط

١٩٥    .  
محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر أبو بكر ، قاضي من كبار العلماء ، كان جید االستنباط سریع  )(٥

هـ ، األعالم ، ٤٠٣الجواب ، من كتبه : إعجاز القرآن ، واألنصاف والملل والنحل وغیرها ، توفي 

١٧٧ – ٦/١٧٦     .  
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اإلیجاز إلى قسمین : إیجاز حذف وٕایجاز قصر ، ثم عرف إیجاز الحذف واتى له 

  . )١(ببعض الشواهد

وتحدث في سر الفصاحة عن شروط الفصاحة والبالغة   )٢(اء الخفاجيثم ج  

البالغة اإلیجاز واالختصار وحذف فضول الكالم، و ثم ذكر أن من شروط الفصاحة 

حتى یعبر عن المعاني الكثیرة باأللفاظ القلیلة ، وذكر أن هذا الباب من أشهر دالئل 

م إنما یستحسنون من كتاب اهللا الفصاحة وداللة الكالم عند أكثر الناس ، حتى أنه

تعالى ما كان بهذه الصفة ، ثم بین بعض المواطن التي یناسبها اإلیجاز، ثم تحدث 

  .)٣(عن فضل اإلیجاز ، ثم أورد الشواهد على اإلیجاز

فتحدث في كتابیه دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة عن  )٤(ثم تاله الجرجاني  

  موضوع الحذف .

الئل اإلعجاز عن هذا الموضوع وعقد له بابًا بعنوان فقد تحدث في كتابه د  

باب الحذف ونكته ، فبدأ حدیثه عن فضل هذا األسلوب ومكانته ، فتحدث عن 

حذف المبتدأ ، ثم أشار إلى حذف الفعل ، ثم عاد فأشار إلى بعض المواضع التي 

                                                             
أحمد صقر ، دار المعارف مصر ،  إعجاز القرآن : محمد أبو الطیب الباقالني ، تحقیق : السید )(١

  .    ٣٩٧ – ٣٩٦انظر ص 
عبد اهللا بن محمد بن سنان الخفاجي أبو محمد ، شاعر اخذ األدب عن أبي العالء المعري ، له  )(٢

  .     ٤/١٢٢هـ ، األعالم ، ٤٦٦دیوان شعر وسر الفصاحة ، توفي 
المتعال الصعیدي ، مكتبة ومطبعة علي سر الفصاحة : عبد اهللا بن محمد الخفاجي ، تحقیق : عبد  )(٣

  .٢٤٢ – ٢٤١هـ ، انظر ص ١٣٧٢صبیح ، مصر ، 
عبد القاهر عبد الرحمن بن محمد الجرجاني أبو بكر ، واضع أصول البالغة ، كان من أئمة اللغة،  )(٤

الم هـ ، األع٤٧١من أهل جرجان ، من كتبه أسرار البالغة ، ودالئل اإلعجاز ، وٕاعجاز القرآن ، توفي 

 ،٤٩ – ٤/٤٨     .  
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رض یطرد فیها حذف المبتدأ ، ثم تحدث عن حذف المفعول به مع اإلشارة إلى الغ

  .)١(من حذفه

كما تحدث في كتابه أسرار البالغة عن الحذف فعقد له فصًال في الحذف   

والزیادة وهل هما من المجاز أم ال ؟ وتحدث في هذا الفصل عن الكلمات التى یتغیر 

حكمها اإلعرابي بسبب الحذف ، ثم تحدث عن األسباب التي تدعو إلى القول 

  .)٢(بالحذف في النص

فألف كتابیه المفصل في صنعة اإلعراب ، والكشاف  )٣(ريثم جاء الزمخش  

  عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل.

وتحدث في كتابه المفصل عن الحذف في أماكن متفرقة من الكتاب وذكر   

  . )٤(حذف المبتدأ والخبر والمفعول به وٕاضمار الفعل وٕاضمار المصدر وغیرها

من خالل تفسیره لآلیات  حدث فیه عن الحذفأما كتابه الكشاف فقد ت  

، وقد ركز فیه على الجانب البالغي للقرآن ، وعلى بیان أسرار اإلعجاز القرآنیة

البیاني له وتعرض إلى موضوع الحذف في كثیر من المواضع ، وكان في غالب 

األمر إذا مر بآیة فیها حذف یحاول معرفة العنصر المحذوف ، وبیان الغرض من 

  .)٥(حذفه

                                                             
دالئل اإلعجاز : عبد القاهر عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ، تحقیق : محمود محمد شاكر ،  )(١

  .١٧١ – ١٤٦هـ ، انظر ص ١٤١٣،  ٣نشر : مطبعة المدني ، القاهرة ، ط
٢
 مطبعة المدني ، القاهرة ، انظر  ر :أسرار البالغة : عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني ، تحقیق : محمود محمد شاكر ، نش )(

  .     ٤٢٠ - ٤١٦ص 
محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشرّي، جار اهللا، أبو القاسم: من أئمة العلم بالدین والتفسیر واللغة واآلداب. ولد  )(٣

ي البلدان، ثم عاد إلى الجرجانیة (من قرى في زمخشر (من قرى خوارزم) وسافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب بجار اهللا. وتنقل ف

كان معتزلي المذهب، مجاهرا، شدید  وغیرها ، والمفصل ،خوارزم) فتوفي فیها.أشهر كتبه الكشاف في تفسیر القرآن، وأساس البالغة 

  .٧/١٧٨هـ ، األعالم٥٣٨، توفي  اإلنكار على المتصوفة، أكثر من التشنیع علیهم في الكشاف وغیره
،  ١ل في صنعة اإلعراب : أبو القاسم محمود الزمخشري ، تحقیق : علي بو ملحم ، نشر : مكتبة الهالل ، بیروت ، طالمفص )(٤

        وما بعدها . ١/٧٩هـ ، انظر ١٤٠٧

  وما بعدها .       ٧٣ – ١/٣٧الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ، انظر  )(٥
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فألف كتابه نهایة  )١( أما في القرن السابع الهجري فظهر فیه اإلمام الرازي       

  اإلیجاز في درایة اإلعجاز وتحدث فیه عن موضوع الحذف ، وتحدث عن حذف 

  .)٢(المفعوالت ، ثم اإلضمار على شریطة التفسیر ، ثم حذف المبتدأ

لحذف في القرآن الكریم وكان ثم نثر في تفسیره مفاتیح الغیب بعض مواضع ا     

  . )٣(تأثره فیها بالزمخشري واضحاً 

فألف كتابه مفتاح العلوم ، وتحدث عن موضوع الحذف  )٤(ثم جاء السكاكي  

في مواضع متفرقة ، فقد تحدث عن حذف المسند إلیه والمواضع واألغراض التي 

  .)٥(تدعو إلى حذفه ، ثم حذف المسند وأغراضه

فبین في كتابه اإلشارة إلى اإلیجاز في  )٦(ن عبد السالمثم تاله عز الدین ب  

بعض أنواع المجاز مفهوم الحذف ، فأشار إلى أن العرب ال یحذفون إال ما علیه 

                                                             
ري، أبو عبد اهللا، فخر الدین الرازّي: اإلمام المفسر. أوحد زمانه في المعقول محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي البك )(١

والمنقول وعلوم األوائل. وهو قرشي النسب. أصله من طبرستان، ومولده في الري وٕالیها نسبته، ویقال له (ابن خطیب الرّي) رحل إلى 

تصانیفه مفاتیح من تبه في حیاته یتدارسونها.كان یحسن الفارسیة. خوارزم وما وراء النهر وخراسان، وتوفي في هراة. أقبل الناس على ك

نهایة ، و ومعالم أصول الدین  ،الغیب ثماني مجلدات في تفسیر القرآن الكریم، ولوامع البینات في شرح أسماء اهللا تعالى والصفات

  .٦/٣١٣هـ ، األعالم٦٠٦، وغیرها ، توفي  اإلیجاز في درایة اإلعجاز
جاز في درایة اإلعجاز : محمد بن عمر فخر الدین الرازي ، مطبعة اآلداب ، القاهرة ، نهایة اإلی )(٢

  .      ١٤٧ – ١٣٩هـ ، انظر ص ١٣١٧
مفاتیح الغیب "التفسیر الكبیر" : محمد بن عمر فخر الدین الرازي ، دار أحیاء التراث العربي ،  )(٣

  وما بعدها .      ٢/٢٦٩هـ ، انظر ١٤٢٠،  ٣بیروت ، ط
وسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو یعقوب، سراج الدین: عالم ی )(٤

هـ، ٦٢٦،توفي ورسالة في علم المناظرة ،بالعربیة واألدب. مولده ووفاته بخوارزم. من كتبه  مفتاح العلوم

  .٨/٢٢٢األعالم
یم زرزور ، نشر : دار الكتب العلیمة مفتاح العلوم : یوسف بن أبي بكر السكاكي ، علق علیه : نع )(٥

  وما بعدها .       ١٣٢ – ١٢٩هـ ، وانظر ص ١٤٠٧،  ٢بیروت ، لبنان ، ط
عبد العزیز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقّي، عز الدین الملقب بسلطان  )(٦

تبه التفسیر الكبیر واإللمام في أدلة ن كم ، العلماء: فقیه شافعّي بلغ رتبة االجتهاد. ولد ونشأ في دمشق

وقواعد الشریعة وقواعد األحكام في إصالح األنام وترغیب أهل اإلسالم في سكن الشام وبدایة  األحكام
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دلیل ، ثم ذكر فائدة الحذف ، ثم تحدث عن أنواع الحذف ، وأفاض في حذف 

  . )١(المضافات ، ثم حذف المفعوالت وغیرها

كتابه تلخیص المفتاح وتحدث فیه عن موضوع فألف  )٢(ثم جاء القزویني  

الحذف وعقد فصًال ألحوال المسند إلیه ، وتحدث عن حذفه مع بیان أغراض حذفه، 

  . )٣(ثم المسند ، ثم أحوال متعلقات الفعل

فقد أشار في كتابه المزهر في علوم اللغة وأنواعها إلى  )٤(أما السیوطي  

  .)٥(الحذف ، وذكر أنه من سنن العرب

  ذلك كتابیه اإلتقان في علوم القرآن ومعترك األقران في إعجاز القرآن ، وك  

  .)٦(فقد عرف فیهما اإلیجاز ، فذكر أسباب الحذف ثم شروطه وأنواعه

                                                                                                                                                                              

هـ، األعالم ٦٦٠وغیرها توفي السول في تفضیل الرسول واإلشارة إلى اإلیجاز في بعض أنواع المجاز

٤/٢١.      
عض أنواع المجاز : أبي محمد عز الدین عبد العزیز ابن عبد السالم ، اإلشارة إلى اإلیجاز في ب )(١

تحقیق : محمد مصطفى الحاج ، منشورات كلیة الدعوة اإلسالمیة ولجنة الحفاظ على التراث اإلسالمي  

  وما بعدها .       ١٦انظر ص 
دباء الفقهاء ، أصله محمد بن عبد الرحمن بن عمر أبو المعالي جالل الدین القزویني ، قاضي من أ )(٢

  .         ٦/١٩٢هـ ، األعالم ، ٧٣٩من قزوین ، من كتبه تلخیص المفتاح ، واإلیضاح وغیرها ، توفي 
تلخیص المفتاح : محمد بن عبد الرحمن القزویني ، تحقیق : عبد الرحمن البرقوقي ، دار الكتاب  )(٣

  .  ٥٤ – ٥٣هـ ، انظر ص ١٣٥٠،  ٢العربي ، بیروت ، ط
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدین الخضیري السیوطي، جالل الدین: إمام حافظ  )(٤

مصنف، منها الكتاب الكبیر، والرسالة الصغیرة. نشأ في القاهرة یتیما (مات  ٦٠٠له نحو  ،مؤرخ أدیب

اس، على والده وعمره خمس سنوات) ولما بلغ أربعین سنة اعتزل الناس، وخال بنفسه في روضة المقی

من كتبه اإلتقان في علوم  النیل، منزویا عن أصحابه جمیعا، كأنه ال یعرف أحدا منهم، فألف أكثر كتبه

وهمع الهوامع ، توفي  الدر المنثور في التفسیر بالمأثور و تفسیر الجاللین و واألشباه والنظائر،  القرآن

  .٢٠٢-٣/٢٠١هـ ، األعالم ٩١١
واعها : عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدین السیوطي ، تحقیق : فؤاد المزهر في علوم اللغة وأن )(٥

  .١/٢١٦هـ ، انظر ١٤١٨،  ١علي منصور ، نشر : دار الكتب العلیمة ، بیروت ، ط
اإلتقان في علوم القرآن : عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدین السیوطي ، تحقیق : محمد أبو  )(٦

وما بعده ،  ٣/١٩٠هـ ، انظر ١٣٩٤مصریة العامة للكتاب ، ط الفضل إبراهیم ، نشر : الهیئة ال
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من خالل هذا العرض التاریخي للمصطلح تبین لنا كیف بدأ الموضوع   

  بإشارات ومالحظات متفرقة هنا وهناك ، ثم تطور .

وع قد ساهم في أیضًا تبین لنا كیف أن هذا الموض ومن خالل هذا العرض  

ف اتجاهاتهم منهم النحاة ه وتطویره عدد من العلماء مع اختالوضع أسسه ورفع بنائ

  ن ، والبالغیون ، والمفسرون.واللغویو 

وٕاذا تأملنا ما سبق عرضه نلحظ أن هناك اتجاهین بارزین في دراسة هذا   

  الموضوع :

از هذا االتجاه بتفریق الموضوع وتوزیعه في أماكن االتجاه التحلیلي : ویمت -١

متعددة ، یمتاز هذا االتجاه بكثرة الشواهد ، ومن أبرز أصحاب هذا االتجاه، 

 سیبویه ، والجاحظ ، وابن جني ، والزمخشري.

االتجاه الموضوعي : ویمتاز هذا االتجاه بتجمیع مادة الموضوع في مكان  -٢

ع وٕادراك أبعاده ، ویمتاز هذا االتجاه واحد ، مما یؤدي إلى تصور الموضو 

بقلة الشواهد ، ومن أبرز أصحاب هذا االتجاه الرماني، والعسكري، الباقالني 

 ، والجرجاني ، والرازي .

وبناًء على ما سبق من هذا العرض التاریخي ، یتضح أن الجانب النظري في 

  الحذف یكاد یصل درجة اإلشباع لكثرة الدراسات التي شملته .

  

  

  

                                                                                                                                                                              

ومعترك األقران في إعجاز القرآن ، عبد الرحمن السیوطي ، نشر : دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان 

  وما بعدها.  ١/٢٣١هـ ، انظر ١٤٠٨،  ١، ط
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  م اذف أ

ینقسم الحذف من حیث الشكل إلى قسمین : حذف الكلمة ، وحذف الجملة   

وقد درس البالغیون حذف جزء الجملة ، في باب المسند إلیه والمسند ومتعلقات 

  الفعل ، ودرسوا حذف الجملة وأكثر منها في باب اإلیجاز .

 ذفروط ا  

وجود حذف ، من هذه هناك شروط البد من تحققها حتى یمكن القول ب  

  الشروط :

/ أن یكون في النص غرض من األغراض التي تدعو للحذف ، فإذا لم یكن هناك ١

غرض یدعو إلى القول بوجود حذف في النص ، كان القول به عبثًا ، والغرض هو 

الهدف الذي یرمى إلیه ، أو الداعي أو السبب الذي یدعو إلى استعمال أسلوب 

  النص أكثر من غرض . ، وقد یحتوي )١(الحذف

/ أن یكون هناك قرینة تدل على المحذوف ، ألن األصل في المحذوفات على ٢

  . )٢(اختالف ضروبها أن یكون في الكالم ما یدل على المحذوف

والقرینة هي الدلیل الذي یبنى علیه الحكم بوجود حذف في النص ، والقرائن   

  التي تدل على الحذف أنواع منها :

و أن یستلزم أحد العنصرین آخر ، فالفاعل والمفعول یتضامان التضام : وه -١

مع الفعل ، والخبر یتضام مع المبتدأ ، والحال یتضام مع صاحبه ، والصفة 

 تتضام مع الموصوف وهكذا.

 المقال : وهي ما تكون قائمة على كالم مذكور صریح سبق ذكره .  -٢

                                                             
  .١٣٣هـ ، ص ١٣٩٠،  ٢علم المعاني : عبد العزیز عتیق ، دار النهضة العربیة ، بیروت ، ط )(١
  .٢/٩٢، والطراز ،  ٢انظر اإلشارة إلى اإلیجاز ، ص )(٢
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سبات المحیطة بالمتكلم المقام : والحال أو الموقف أو ما یكون أساسه المنا  -٣

 من غیر استعانة بكالم أو لفظ .

 الشرع : وهو قرینة من القرائن التي تدعو إلى تقدیر محذوف في النص . -٤

العقل : وهو أن یدل الفعل على المحذوف ، بحیث تستحیل صحة الكالم   -٥

 عقًال إال بتقدیر محذوف .

نى ال یصح إال به ، المعنى : قد یكون المعنى دلیًال على المحذوف ألن المع -٦

 وال یستقیم الكالم دونه .

/ أن یبقى الكالم بعد الحذف على ما كان علیه من سالمة المبنى ، ووضوح ٣

  . )١(المعنى وسهولة الفهم ، فإذا أدى إلى غیر ذلك امتنع الحذف

/ أن یكون رونق الكالم مع الحذف أطلى وأشهى منه بدونه ، بحیث لو ظهر ٤

ن في الكالم من الطالوة والحسن والرقة وصار إلى شيء المحذوف زال ما كا

  مسترذل.

 ذفط اوا  

/ إن األصل هو الذكر والحذف خالف األصل ، فإذا دار األمر بین عدم ١  

الحذف والحذف ، كان الحمل على عدمه أولى ؛ ألن األصل عدم التغییر ، وعلى 

والتفسیر الذي ال یمیل  هذا فإنه یفضل في كل موضع یحتمل وجهین من التفسیر ،

 وَِكَتابٍ  اْلُقْرآنِ  آيَاتُ  تِْلكَ  طس(إلى تقدیر محذوف ، مثال ذلك قوله تعالى : 

فیحتمل في (هدى) أن تكون حاًال أو بدًال من  )٢( )لِْلُمْؤِمِنينَ  َوُبْشَرى مُِّبيٍن*ُهًدى

                                                             
  . ٢/٧٧، واإلتقان ،  ٢/٩٢انظر الطراز ،  )(١
  ). ٢-١سورة النمل ، اآلیات ( )(٢
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ول الذي ال آیات ، أو خبرًا لمبتدأ محذوف تقدیره (هو) هدى ، والظاهر أن الوجه األ

  .)١(یقول بالحذف هو األولى

/ إن الحذف خالف األصل فإذا أدى القول بالحذف إلى باطل یخالف المعنى ٢

 يـَْوَمِئذٍ  رَّبِِّهمْ  َعن ِإنـَُّهمْ  َكالَّ المراد ، فإنه یمتنع القول بالحذف ، من ذلك قوله تعالى : (

لمضاف والتقدیر عندهم عن فقد حمل المعتزلة اآلیة على حذف ا )٢()لََّمْحُجوبُونَ 

رحمة ربهم أو عن قرب ربهم ، وهو غیر مراد ، فاآلیة تثبت أن رؤیة اهللا في اآلخرة 

  حاصلة للمؤمنین دون الكافرین .

/ إن األصل هو الذكر ، فإذا حملنا النص القرآني على األصل وأدى إلى فساد ٣

ال ذلك قال تعالى :  المعنى ، أو فوات لمعنى زائد عند ذلك نخرج عن األصل ، مث

 ِفيَها ِشَيةَ  الَّ  ُمَسلََّمةٌ  اْلَحْرثَ  َتْسِقي َوالَ  اَألْرضَ  تُِثيرُ  َذُلولٌ  الَّ  بـََقَرةٌ  ِإنـََّها يـَُقولُ  ِإنَّهُ  قَالَ (

أي جئت بالحق الواضح أو  )٣( )يـَْفَعُلونَ  َكاُدواْ  َوَما َفَذَبُحوَها بِاْلَحقِّ  ِجْئتَ  اآلنَ  قَاُلواْ 

   لكفروا.البین وٕاال

/ ینبغي أن یقدر المحذوف في مكانه الطبیعي ، لئال یخالف األصل من وجهین : ٤

الحذف ، ووضع الشيء في غیر محله ، فالمكان الطبیعي للمبتدأ أن یتقدم على 

الخبر ، والمضاف یتقدم على المضاف إلیه ، والموصوف أن یتقدم على الصفة 

   )٤(وف أوًال وثانیًا ، فكونه أوًال أولىوهكذا ، وٕاذا دار األمر بین كون المحذ

                                                             
  . ٦/٢٧٢، وانظر تفسیر أبو السعود ،  ٣/١٠٤انظر البرهان في علوم القرآن ،  )(١
  ). ١٥سورة المطففین ، اآلیة ( )(٢
  ). ٧١سورة البقرة ، اآلیة ( )(٣
هـ ، ٧٦١انظر مغنى اللبیب عن كتب األعاریب : عبد اهللا بن یوسف بن أحمد بن هشام المتوفى  )(٤

  .٨٠٨، ص  ٦محمد علي حمد اهللا ، نشر : دار الفكر ، دمشق ، ط/تحقیق : مازن المبارك
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 لََّعلَُّكمْ  بـَيـَِّناتٍ  آيَاتٍ  ِفيَها َوأَنَزْلَنا َوفـََرْضَناَها أَنَزْلَناَها ُسورَةٌ من ذلك قوله تعالى : (

  أي هذه سورة أنزلناها حیث أن المحذوف هو المبتدأ . )١( )َتذَكَُّرونَ 

وٕاذا دار األمر بین قلة المحذوف / ینبغي أن یكون المقدر مساویًا للمحذوف ٥

 ِمنَ  يَِئْسنَ  َوالَّالِئيمن ذلك قوله تعالى : ( )٢(وكثرته ، كان الحمل على قلته أولى

تـُُهنَّ  ارْتـَْبُتمْ  ِإنِ  نَِّساِئُكمْ  ِمن اْلَمِحيضِ   َوُأْوالتُ  َيِحْضنَ  َلمْ  َوالَّالِئي َأْشُهرٍ  َثالثَةُ  َفِعدَّ

فیمكن أن  )٣()ُيْسًرا َأْمرِهِ  ِمنْ  لَّهُ  َيْجَعل اللَّهَ  يـَتَّقِ  َوَمن َحْمَلُهنَّ  َيَضْعنَ  َأن َأَجُلُهنَّ  اَألْحَمالِ 

یكون التقدیر : والالئي لم یحضن كذلك ، وأن یكون : والالئي لم یحضن فعدتهن 

  والتقدیر األول أولى .  )٤(ثالثة أشهر

احتمل النص أكثر من تقدیر  / ینبغي أن یكون المقدر موافقًا ومالئمًا للسیاق ، وٕاذا٦

فإن التقدیر الذي یكون أكثر مالءمة للسیاق هو األولى ، وعلى هذا فإن تقدیر ما 

ظهر في القرآن الكریم أولى من كل تقدیر ، فإذا حذف في موضع من القرآن ، 

ألن أصح  ذا المذكور هو أولى من كل تقدیر ؛وذكر في موضع آخر منه ، فإن ه

ح وُفسِّر في طرق التفسیر أن یف سر القرآن بالقرآن ، فما ُأجمل في مكان فإنه قد ُوضِّ

  .)٥(موضع آخر

 السََّماَواتُ  َعْرُضَها َوَجنَّةٍ  رَّبُِّكمْ  مِّن َمْغِفَرةٍ  ِإَلى َوَساِرُعواْ مثال ذلك قوله تعالى : (  

ألنه  ؛ ألرضأي وجنة عرضها كعرض السماوات وا )٦() لِْلُمتَِّقينَ  ُأِعدَّتْ  َواَألْرضُ 

 السََّماء َكَعْرضِ  َعْرُضَها َوَجنَّةٍ  رَّبُِّكمْ  مِّن َمْغِفَرةٍ  ِإَلى َساِبُقواظهر في قوله تعالى :(

                                                             
  ).١سورة النور ، اآلیة ( )(١
  .٣/١٠٤انظر البرهان في علوم القرآن ،  )(٢
  ).٤سورة الطالق ، اآلیة ( )(٣
  .٨٠٢، مغني اللبیب عن كتب األعاریب ، و  ٤/٢٠٠انظر اإلتقان في علوم القرآن ،  )(٤
  .١١٨ – ١١١، والبرهان في علوم القرآن ،  ١٥- ٩انظر اإلشارة إلى اإلیجاز ،  )(٥
  )١٣٣سورة آل عمران ، اآلیة ( )(٦
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 ُذو َواللَّهُ  َيَشاء َمن يـُْؤتِيهِ  اللَّهِ  َفْضلُ  َذِلكَ  َوُرُسِلهِ  بِاللَّهِ  آَمُنوا لِلَِّذينَ  ُأِعدَّتْ  َواَألْرضِ 

  .  )١()اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ 

  

  

                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
  )٢١سورة الحدید ، اآلیة ( )(١
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ث اا  

  واز اذف

  رف از

  وم از

عاجز فالٌن: حین ذهب فلم ُیْقَدْر علیه. وبهذا التفسیر: "ورد في مادة عجز : 

ِحیَحاِن، َیُدلُّ (َعَجَز) اْلَعْیُن َواْلِجیُم َوالزَّاُء َأْصَالِن صَ  )١(َوما َأْنُتْم ِبُمْعِجِزیَن ِفي اْألَْرِض"

ِر الشَّْيِء. ْعِف، َواْآلَخُر َعَلى ُمَؤخَّ   َأَحُدُهَما َعَلى الضَّ

ُل َعِجَز َعِن الشَّْيِء َیْعِجُز َعْجًزا، َفُهَو َعاِجٌز، َأْي َضِعیٌف. َوَقْوُلُهْم ِإنَّ  َفاْألَوَّ

". ْلَمْرُء َیْعِجُز َال َمَحاَلةَ ا. َوَیُقوُلوَن: "ُعُف َرْأُیهُ اْلَعْجَز َنِقیُض اْلَحْزِم َفِمْن َهَذا؛ ِألَنَُّه َیضْ 

 -َتَعاَلى  -َوُیَقاُل: َأْعَجَزِني ُفَالٌن، ِإَذا َعِجْزُت َعْن َطَلِبِه َوإِْدَراِكِه. َوَلْن ُیْعِجَز اللََّه 

نُعِجَز اللََّه ِفي  َلنْ (َعْنُه َمَتى َشاَء. َوِفي اْلُقْرآِن:  -َتَعاَلى  -َشْيٌء، َأْي َال َیْعِجُز اللَُّه 

   )٣()َوَما َأنْـُتْم ِبُمْعِجزِيَن ِفي اْألَْرضِ (، َوَقاَل َتَعاَلى:  )٢()اْألَْرِض َوَلْن نـُْعِجَزُه َهَربًا

ز فالٌن َرْأَي ُفَالٍن ِإذا َنَسَبُه ِإلى ِخَالِف الَحْزم كَأنه َنَسَبُه ِإلى الَعْجز. َوُیَقاُل: "     وَعجَّ

ا ِإذا َألَفْیَته عاِجزًا. والَمْعِجَزُة والَمْعَجَزة: الَعْجُز. َقاَل ِسیَبَوْیِه: ُهَو الَمْعِجُز َأْعَجْزُت ُفَالنً 

ْعُف،  والَمْعَجُز، اْلَكْسُر َعَلى النَّاِدِر َواْلَفْتُح َعَلى اْلِقَیاِس ألَنه َمْصَدٌر. والَعْجُز: الضَّ

یِث ُعَمَر: َوَال ُتِلثُّوا ِبَداِر َمْعِجَزة َأي َال ُتِقیُموا َتُقوُل: َعَجْزُت َعْن َكَذا َأْعِجز. َوِفي َحدِ 

ِبَبْلَدٍة َتْعِجُزون ِفیَها َعِن اِالْكِتَساِب َوالتََّعیُِّش، َوِقیَل بالثَّْغر َمَع اْلِعَیاِل. والَمْعِجَزُة، ِبَفْتِح 

  )٤("اْلِجیِم َوَكْسِرَها، َمْفِعَلٌة ِمَن الَعْجز: َعَدُم اْلُقْدَرةِ 

  

                                                             
  العین ، باب العین والجیم والزاي ، وانظر تهذیب اللغة ، باب العین والجیم مع الزاي.اب كت) (١
  ).١٢( ، اآلیة الجنسورة ) (٢
  ). مقاییس اللغة مادة ع ج ز.٢٢ اآلیة ، ( العنكبوتسورة ) (٣
  لسان العرب ، فصل العین المهملة.) (٤
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، صلى اهللا علیه وسلم(وُمْعِجَزُة "    : ما أْعَجَز به الَخْصَم عنَد التََّحدِّي، والهاُء )النبيِّ

  )١("للُمباَلَغةِ 

حطا  زا  

أما في االصطالح فهو "في الكالم أن یؤدي المعنى بطریق هو أبلغ من   

الكالم في بالغته  . أما حد اإلعجاز فهو "أن یرتقي )٢(جمیع ما عداه من الطرق"

  .)٣(إلى أن یخرج من طوق البشر ویعجزهم عن معارضته"

"ارتقاؤه في البالغة إلى أن یخرج عن طوق البشر  وٕاعجاز القرآن :    

ویعجزهم عن معارضته على ما هو الرأي الصحیح ، ال اإلخبار عن المغیبات وال 

، عقول عن المعارضةالعدم التناقض واالختالف ، وال األسلوب الخاص ، وال صرف 

وال إیجاز اللفظ أو كثرة المعنى ولیس إعجازه لمعناه فقط ، بل هو في المعنى تام 

كما هو في النظم ، ولو كان حاصًال بدون النظم لم یكن مختصًا بالقرآن ، بل یكون 

  .)٤(بعض األحادیث معجزًا أیضًا"

ات القرآن فإعجاز القرآن "مركب إضافي معناه یحسب أصل اللغة : إثب    

عجز الخلق عن اإلتیان بمثله ، فهو من إضافة المصدر لفاعله والمفعول وما بعده 

   ، بل المقصود الزمه محذوف للعلم به ، ولیس اإلثبات المذكور مقصودًا لذاته 

رسول صدق أرسله أن هذا الكتاب حق من عند اهللا وأن الذي جاء به وهو إظهار 

األنبیاء لیس المراد منها لشأن في جمیع معجزات وكذلك اسبحانه وتعالى ، اهللا 

ولكن لالزمه وهو داللتها على أنهم صادقون فیما  اإلعجاز ،لذات  إعجاز الخلق

یبلغون عن اهللا تعالى ، فینتقل الناس من العلم بأنهم عاجزون عن اإلتیان بمثلها إلى 

  ، لسماءا العلم بأنها صادرة عن اهللا الذي ال یعجزه شيء في األرض وال في

                                                             
  .) القاموس المحیط فصل العین(١
ھـ ، تحقیق : جماعة من العلماء ٨١٦بن محمد بن علي الجرجاني المتوفى ) التعریفات : علي (٢

  .  ٣١ھـ ، ص ١٤٠٣،  ١بإشراف الناشر ، نشر : دار الكتب العلمیة بیروت ، لبنات ، ط
  .٨٣) المرجع السابق ، ص (٣
ھـ ، تحقیق : عدنان درویش/محمد ١٠٩٤) الكلیات : أیوب بن موسى الكفوي أبو البقاء المتوفى (٤

   .١٤٩المصري ، نشر : مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ص 
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وٕاذا علموا أنها صادرة عن اهللا علموا أنها تأیید منه تعالي لآلتي بها ، وتصدیق منه 

عن من ظهرت على یدیه ، فعند ذلك یؤمنون بأنه رسول اهللا فیسعدون باتباعه في 

  . )١(" الدنیا واآلخرة

وعلى هذا نخلص إلى أن مفهوم اإلعجاز یعني أن اهللا جل وعال أنزل القرآن   

 لَِّئنِ  ُقل(عن اإلتیان بمثله ،  -الخلق–له على درجة تقصر قدرة البشر بل وجع

 بـَْعُضُهمْ  َكانَ  َوَلوْ  ِبِمْثِلهِ  يَْأُتونَ  الَ  اْلُقْرآنِ  َهـَذا ِبِمْثلِ  يَْأُتواْ  َأن َعَلى َواْلِجنُّ  اِإلنسُ  اْجَتَمَعتِ 

  . )٢()َظِهيراً  لِبَـْعضٍ 

 زوه او  

حدید وجوه اإلعجاز رغم اتفاقهم على أنه معجز، ویمكننا اختلف العلماء في ت  

  حصر وجوه اإلعجاز عند العلماء في :

مذهب اإلعجاز بالصرفة : ویرى أصحاب هذا المذهب أن وجه اإلعجاز أن  .١

اهللا تعالى صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم على المعارضة ، 

 . )٣(فكان هذا الصرف خارقًا للعادة

از الجزئي : ویرى هذا المذهب أن وجه اإلعجاز في القرآن هو مذهب اإلعج .٢

اللغة والبیان واألسلوب بجمیع مظاهره من تقدیم وتأخیر ، وفصل ووصل ، 

 . )٤(وٕاطناب وٕایجاز ، وذكر وحذف ، وصوت ونغم

مذهب اإلعجاز الكلي : ویرى هذا المذهب أن القرآن الكریم معجز من وجوه  .٣

الذین عرفوا العربیة وتذوقوا بالغتها ، وبعضها  متباینة بعضها خاص بالعرب

 عام ، یدركه العقالء من الناس كلهم .

 

                                                             
  .٤١ – ٤٠هـ ، ص ١٣٩٨السید محمد الحكیم ، مطبعة دار التألیف ، مصر ،  إعجاز القرآن :) (١
  ). ٨٨سورة اإلسراء ، اآلیة () (٢
  هـ) .٤٦٦هـ) ، والخفاجي (٤٣٦هـ) ، والشریف المرتضى (٢٢٠ویمثل هذا المذهب النظام () (٣
  هـ).٥٢٨هـ) ، والزمخشري (٤٧١هـ) ، والجرجاني (٣٨٨هذا المذهب الخطابي ( ویمثل) (٤
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فما هو خاص بالعرب فهو اإلعجاز البیاني وله مظاهره من تقدیم وتأخیر، وحذف    

  وذكر ، وفصل ووصل ، وحقیقة ومجاز وما إلى ذلك .

ي ، ومظاهره وأما العام الذي یدركه الناس كلهم فهو اإلعجاز الموضوع  

متعددة كاإلخبار بالمغیبات واإلخبار عن الماضي ، والتشریع الدقیق بشتى أمور 

  .)١(الحیاة

اإلعجاز العلمي الحدیث : أما صور اإلعجاز في العصر الحدیث فهي أكثر  .٤

"یطرح القرآن الكریم فكرة من تحصى من ذلك مثًال اإلعجاز في علم الفلك : 

دایة الكون المادي ونهایته ، وكانت هذه الفكرة معینة ومحددة المعالم حول ب

غیر معروفة لدى اإلنسان الجدید قبل قرن من الزمان ، أما اإلنسان القدیم 

فال مجال للقول بأنه كان من الممكن أن یتطرق عقله الصغیر إلى هذه الفكرة 

 أو أجزائها ، وجاء العلم الجدید لیشهد على ما جاء في القرآن الكریم .

 َأنَّ  َكَفُروا الَِّذينَ  يـَرَ  َأَوَلمْ (القرآن عن بدایة الكون على النحو التالي  یعبر  

   يـَْومَ (، أما عن نهایة الكون فهو یقول :  )٢()فـََفتَـْقَناُهَما رَْتقاً  َكانـََتا َواْألَْرضَ  السََّماَواتِ 

  .)٣()لِْلُكُتبِ  السِِّجلِّ  َكَطيِّ  السََّماء َنْطِوي

فسیر هذه اآلیات كان منضمًا ومتماسكًا (الرتق : منضم فالكون بناء على ت  

األجزاء ، والفتق عكسه) ، ثم بدأ یتمدد في الفضاء ، ویمكن رغم هذا التمدد تجمیعه 

  مرة أخرى في حیز صغیر .

  

                                                             
وانظر  هـ) .٩١١هـ) ، والسیوطي (٧٩٤كشي (هـ) ، والزر ٤٠٣ویمثل هذا المذهب الباقالني () (١

، وٕاعجاز القرآن  ١٥٢ – ٢/١٥١، واإلتقان في علوم القرآن ،  ٩٥ – ٢/٩٣البرهان في علوم القرآن ، 

  .٧٥ – ٤٨ص  للباقالني ،
  ).٣٠سورة األنبیاء ، اآلیة () (٢
  ).١٠٤سورة األنبیاء ، اآلیة () (٣
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وهذه هي الفكرة العلمیة الجدیدة عن الكون ؛ فقد توصل العلماء خالل   

أن المادة كانت جامدة وساكنة في أول أبحاثهم ومشاهداتهم لمظاهر الكون ، إلى 

األمر ، وكانت في صورة غاز ساخن كثیف متماسك . وقد حدث انفجار شدید في 

هذه المادة منذ عشرة ملیارات من السنین على أقل تقدیر ، فبدأت المادة تتمدد 

  وتتباعد أطرافها.

ًا لقوانین ونتیجة لهذا أصبح تحرك المادة أمرًا حتمیًا البد من استمراره طبق  

الطبیعة التي تقول : إن قوة الجاذبیة في هذه األجزاء من المادة تقل تدریجًا بسبب 

تباعدها ، ومن ثم تتسع المسافة بینها بصورة ملحوظة ، وفي هذا یقول البروفسور 

"إدنجتون" : "إن مثال النجوم والمجرات : كنقوش مطبوعة على سطح بألوان من 

مرار ، وهكذا تتباعد جمیع الكرات الفضائیة عن أخواتها المطاط ، وهو ینتفخ باست

  بحركاتها الذاتیة ، في عملیة التوسع الكوني" .

وأما األمر األخر ، فقد ثبت لنا صدقه ، كما ورد في القرآن ، فكان اإلنسان   

القدیم یرى أن النجوم یبتعد بعضها عن بعض رأي العین ، ولكننا نراها متقاربة 

           .     )١(عن األرض ، وهي في حقیقة األمر متباعدة بمسافات قیاسیة" لبعدها الهائل 

فاإلعجاز هو السمة التي امتاز بها القرآن الكریم على سائر كالم البشر ،   

وأسلوب الحذف في القرآن الكریم ، هو مظهر من مظاهر اإلعجاز البیاني في كتابه 

  تعالى . 

  

  

  

  

                                                             
محمد محمد داود ، دار المنار للطبع  ین حقائق اإلعجاز وأوهام الخصوم :كمال اللغة القرآنیة ب) (١

  .  ٢٣٥ – ٢٣٤والنشر ، القاهرة ، ص 



 

27 

  

 ذفراض اأ  

راض ار اا مررآن از اإ  ذف   

إذا نظرنا لصور الحذف في القرآن نجد وراء كل صورة للحذف أغراضًا عامة   

  ذكرها العلماء هي :

  / الغرض البیاني :١

فالحذف للغرض البیاني یكون لإلیجاز واالختصار وطرح فضول الكالم   

العرب اإلیجاز وتحصیل المعنى الكثیر باللفظ القلیل ، "اعلم أن من عادة 

واالختصار والحذف طلبًا لتقصیر الكالم وٕاطراح فضوله ، واالستغناء بقلیله عن 

كثیره ، ویعدون ذلك فصاحة وبالغة ، وفي القرآن من هذه الحذوف واالستغناء 

  . )١(بالقلیل من الكالم عن الكثیر مواضع كثیرة نزلت من الحسن في أعلى منازله

یجاز واالختصار وتحصیل المعنى الكثیر في ومن أغراض الحذف "طلب اإل  

  . )٢(اللفظ القلیل"

رَ  ِفيَها ُكنَّا الَِّتي اْلَقْرَيةَ  َواْسَألِ قال تعالى : ( بَـْلَنا الَِّتي َواْلِعيـْ أي  )٣()َلَصاِدُقونَ  َوِإنَّا ِفيَها َأقـْ

  .)٤(اسأل أهل القریة ،وأصحاب العیر ،حیث أنه حذف المضاف لإلیجاز واالختصار

  / الغرض العقلي :٢

إضافة للغرض السابق قد یأتي الحذف لغرض عقلي ، فهو یدفع المتلقي إلى   

التفكیر والتأمل إلدراك المحذوف ، وهو إثارة للفكر والحس والتعویل على النفس في 

                                                             
  .  ٢/٣٠٩، غرر الفوائد ) (١
  .  ٣/١٠٥،  البرهان في علوم القرآن) (٢
  ).٨٢سورة یوسف ، اآلیة () (٣
  .  ٧٦، وثالث رسائل في إعجاز القرآن ، ص  ١/٢١٢انظر الكتاب ، لسیبویه ، ) (٤
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إدراك المعنى ، فمن أغراض الحذف "زیادة لذة بسبب استنباط الذهن للمحذوف وكلما 

  .)١(أعسر، وكان االلتذاذ به أشد وأحسن"كان الشعور بالمحذوف 

 ِفي َيْسِر*َهلْ  ِإَذا َواْلَوْتِر*َواللَّْيلِ  َعْشٍر*َوالشَّْفعِ  َواْلَفْجِر*َوَلَيالٍ ( قال تعالى :  

 ُيْخَلقْ  َلمْ  اْلِعَماِد*الَِّتي َذاتِ  ِبَعاٍد*ِإَرمَ  رَبُّكَ  فَـَعلَ  َكْيفَ  تـَرَ  ِحْجٍر*َأَلمْ  لِِّذي َقَسمٌ  َذِلكَ 

  "فجواب القسم في ذلك كله محذوف یفهم من السورة التي ورد  )٢( )اْلِبالدِ  ِفي ثْـُلَهامِ 

فیها القسم ، وٕان في هذا الحذف بعث للنفس على التفكیر ، لتهتدي إلى الجواب ، 

وتظل النفس تتبع هذه اآلیات ، یتلو بعضها بعضًا ، تستوحي منها هذا الجواب الذي 

یتها حدیث ، وٕاذا أنت تتبعت آیات السورة رأ ًا یقسم علیه اهللاالبد أن یكون شیئًا عظیم

عن البعث ، وتعجبًا من منكریه ، مما یؤذن بأن هذا القسم وارد لتأكیده ، وأنه 

سیكون ال محالة ، أوال ترى في حذف هذا الجواب داللة على مثوله في الذهن لشدة 

آن مؤكدًا مجيء الیوم ما شغل النفس واستأثر بعمیق تفكیرها ، یوم نزل القر 

  . )٣(األخر"

  / الغرض النفسي :٣

یأتي الحذف لغرض نفسي فهو یفتح المجال أمام المتلقي لتذوق النص   

واالستمتاع بجماله ، فاللذة في اكتشاف المحذوف المجهول والنفس تتدبر كالم اهللا ال 

فظ صریح ، تعادلها لذة ، "وكم هناك من فرق بین أن یفهم المعنى ویلحظ من غیر ل

  . )٤(وبین أن یأتي فیه لفظ مصرح"

"ورب حذف هو قالدة الجید وقاعدة التجوید ... فما من اسم أو فعل تجده قد   

حذف ، ثم أصیب به موضعه ، وحذف في الحال ینبغي أن یحذف فیها ، إال وأنت 

                                                             
  .  ٣/١٠٥البرهان في علوم القرآن ، ) (١
  ).  ٨- ١سورة الفجر ، اآلیات () (٢
  .  ١٢٥ – ١٢٤بدوي ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، ص  من بالغة القرآن : أحمد أحمد) (٣
  .  ٢/٢١٣غرر الفوائد ، ) (٤
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تجد حذفه هناك أحسن من ذكره ، وترى إضماره في النفس أولى وآنس من النفس 

  .)١(به"

اْذَهْب َأْنَت َوَأُخوَك بِآيَاِتي َوَال تَِنَيا ِفي ِذْكِري اْذَهَبا ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه (قال تعالى :     

ُر َأْو َيْخَشى قَاَال رَبـََّنا ِإنـََّنا َنَخاُف َأْن يـَْفُرَط َعَليْـ  َنا َأْو َأْن َطَغى فـَُقوَال َلُه قـَْوًال لَيـًِّنا َلَعلَُّه يـََتذَكَّ

ِني َغى قَاَل َال َتَخافَا ِإنَِّني َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى فَْأتَِياُه فـَُقوَال ِإنَّا َرُسوَال رَبَِّك فََأْرِسْل َمَعَنا بَ َيطْ 

َناَك بِآَيٍة ِمْن رَبَِّك َوالسََّالُم َعَلى َمِن اتـََّبَع اْلُهَدى ِإنَّا َقْد أُ  بـُْهْم َقْد ِجئـْ ِحَي و ِإْسَرائِيَل َوَال تـَُعذِّ

َنا َأنَّ اْلَعَذاَب َعَلى َمْن َكذََّب َوتـََولَّى قَاَل َفَمْن رَبُُّكَما يَا ُموَسى قَاَل رَبـَُّنا الَِّذي َأْعَطى   ِإلَيـْ

، "فهذا النص القرآني یتألف من مشهدین بینهما فجوة ،  )٢()ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى

بین موسى وربه جل وعال ، یأمره ربه  یرفع الستار في المشهد األول عن المناجاة

فیها بالذهاب مع أخیه هارون إلى فرعون لتذكیره وتبلیغه أمر اهللا عز وجل ، 

ویطمئنهما بأنه لن یصیبهما منه أي مكروه ، ثم ینطوي هذا المشهد ، ویأتي بعده 

فجوة مطویة أو محذوفة ، وهي ذهاب موسى إلى مصر ووسائل ذلك ثم طریقة 

فرعون ، ودعوته إلى اإلسالم فهو شيء معلوم یستقل بتصویره الحس التوصل إلى 

والخیال ، ولیس من الدقة الفنیة ، االهتمام بعرض ذلك وسرده على السامع أو 

الناظر ، ثم یبرز عقب ذلك مشهد آخر یرفع الستار فیه على موسى مع فرعون 

  .)٣(" وجهًا لوجه في مناقشة حول حقیقة اهللا عز وجل ودالئل وجوده

وهكذا یتبن لنا أن لكل صورة من صور الحذف غرض عام إما بیاني ، أو   

  عقلي ، أو نفسي .

  

  

  
                                                             

  . ١٥٢دالئل اإلعجاز ، ) (١
  ).٥٠-٤٦( سورة طه ، اآلیات) (٢
 – ٢٣٥هـ ، ص ١٣٩٢،  ٣محمد سعید البوطي ، مكتبة الفارابي ، دمشق ، ط من روائع القرآن : )(٣

٢٣٦.  
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راض اا    

أما األغراض الخاصة للحذف فهي كثیرة ، وٕاذا نظرنا إلى جهود العلماء في        

من المتاعب التي وجدها  قلیلة ومتفرقة ، ولعل هذا واحد بیان أسرار الحذف نجدها

  حث .الب

وقد أعجبني النص المقول فیه "وخذ نفسك أنت بالغوص في طلب أسراره   

البیانیة ، فإن عمى علیك وجه الحكمة في كلمة منه أو حذف فإیاك أن تعجل ... 

ولكن قل قوًال سدیدًا هو أدنى إلى األمانة واألنصاف قل : (اهللا أعلم بأسرار كالمه، 

ن تركن إلى راحة الیأس فتقعد عن استجالء تلك وال علم لنا إال بتعلیمه) ، ثم إیاك أ

األسرار قائًال : أین أنا من فالن وفالن؟ كال فرب صغیر مفضول قد فطن إلى ما لم 

یفطن له الكبیر الفاضل ... فجد في الطلب وقل : "رب زدني علمًا"، "فعسى اهللا أن 

ولي الذین آمنوا  یفتح لك بابًا من الفهم تكشف به شیئًا مما عمى على غیرك ، واهللا

  .)١(یخرجهم  من الظلمات إلى النور"

وٕان نحن تأملنا األغراض وجدنا منها ما هو مشترك بین القرآن وغیره كالعلم   

بالمحذوف وتعظیم المحذوف ، ومنها ما قد تفرد به القرآن واختص به كالتركیز على 

ا هو خارج عن دائرة الحدث ، وعدم اإلیمان بالفعل ، أو إنكار وقوع الفعل ، ومنها م

  القرآن كالحذف للجهل بالمحذوف .

ومما یحسن ذكره ، إن كثیرًا من اآلیات القرآنیة تحتمل أكثر من غرض   

  لحذفها . ولنعرض بعض أقوال العلماء في األغراض الخاصة للحذف :

/ التخفیف على المتلقي لعلمه بالمحذوف ، بسبب شدة وضوحه وظهوره أو لكونه ١

 یحتمل غیره ، أو لشهرته ، أو لكثرة دورانه في الكالم ، أو لكون السیاق متعینًا فال

  .)٢(مرشدًا وداًال على المحذوف

                                                             
صطفى فضیلة ، قدم لھ ، ھـ ، اعتن بھ : أحمد م١٣٧٧) النبأ العظیم : محمد عبد هللا دراز ، المتوفى (١

  .١٦٥ھـ ، ص ١٤٢٦عبد العظیم المطعني ، نشر : دار القلم ، ط 
، ھـ)٦٥٤األصبع المصري المتوفى ( ، وبدیع القرآن : ابن أبي ١٤١ – ١٤٠) انظر نھایة اإلیجاز ، (٢

، جواھر البالغة :  ١٧٨ – ١٨٥ھـ ، ١٣٧٧،  ١تحقیق : حفني محمد شرف ، مكتبة نھضة مصر ، ط
  . ١٢١ – ١٢٠ھـ ، ١٣٧٩،  ١٢د الھاشمي ، دار أحیاء التراث العربي ، بیروت ، طأحم
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أي  )١()َضِعيفاً  اِإلنَسانُ  َوُخِلقَ  َعنُكمْ  ُيَخفِّفَ  َأن الّلهُ  يُرِيدُ (من ذلك قوله تعالى :   

مع لعلمه خلق اهللا اإلنسان ضعیفًا ، وقد حذف الفاعل هنا للتخفیف على السا

  . )٢(بالمحذوف ، فكلنا یعلم أن الذي خلقه هو اهللا تعالى

/ القصد إلى التعمیم ، للداللة على أن المراد لیس عددًا أو كمًا معینًا وٕانما یراد ٢

 َدارِ  ِإَلى َيْدُعو َوالّلهُ . كقوله تعالى : ()٣(جمیع األنواع التي تصلح أن تكون مراده

فالمفعول محذوف أي كل واحد أو  )٤()مُّْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  ِإَلى َشاءُ يَ  َمن َويـَْهِدي السََّالمِ 

جمیع عباده المكلفین إلى دار السالم ، والغرض من حذفه هو القصد إلى العموم 

  .)٥(واالمتناع على أن یقصر على ما یذكر

/ تكثیر المعاني ، ألن المراد تعداد أشیاء یكون في تعدادها سآمة ، فتذهب نفس ٣

  .)٦(ع في تصور المحذوف كل مذهب ممكنالسام

 اْلُقْرَبى َوِلِذي َوِللرَُّسولِ  ُخُمَسهُ  لِّلهِ  فََأنَّ  َشْيءٍ  مِّن َغِنْمُتم َأنََّما َوأعلمواْ (قال تعالى :     

 اْلُفْرقَانِ  يـَْومَ  ِدنَاَعبْ  َعَلى أَنَزْلَنا َوَما بِالّلهِ  آَمنُتمْ  ُكنُتمْ  ِإن السَِّبيلِ  َواْبنِ  َواْلَمَساِكينِ  َواْلَيَتاَمى

ففي هذه اآلیة یجوز أن یكون  )٧()َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َوالّلهُ  اْلَجْمَعانِ  اْلتَـَقى يـَْومَ 

المحذوف المبتدأ والتقدیر فحكمه أن خمسه هللا ، ویجوز المحذوف الخبر فیكون 

جوه التي تصلح التقدیر حق أو واجب ، وسر الحذف في تكاثر المعاني نظرًا لكثرة الو 

لتقدیر المحذوف وكأنه قیل : البد من ثبات الخمس فیه وال سبیل إلى اإلخالل به ، 

من حیث إنه إذا حذف الخبر ، احتمل غیر واحد من المقدرات كقولك : ثابت واجب 

  .)٨(، كان أقوى إلیجابه من النص على واحد

                                                             
  ) . ٢٨) سورة النساء ، اآلیة ((١
  . ٣/١٤٤) انظر البرھان في علوم القرآن ، (٢
  .٣/١٦٤، والبرهان في علوم القرآن ،  ١١٠ – ١٠٩انظر مفتاح العلوم ، ) (٣
  ) . ٢٥) سورة یونس ، اآلیة ((٤
  . ١٦٧، جواھر البالغة ،  ١١٠ – ١٠٩فتاح العلوم ، ) انظر م(٥
  . ١٠٥ – ٣/١٠٤، والبرھان في علوم القرآن  ٩٩) انظر مفتاح العلوم ، (٦
  ). ٤١) سورة األنفال ، اآلیة ((٧
  . ٢/٢٢١) انظر الكشاف ، (٨
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خرة من النعیم المقیم ، الذي / الترغیب بما أعد اهللا تعالى لعباده المؤمنین في اآل٤  

  یقصر الخیال عن تصوره ، وتعجز العقول عن إدراكه .

 َوفُِتَحتْ  َجاُؤوَها ِإَذا َحتَّى زَُمراً  اْلَجنَّةِ  ِإَلى رَبـَُّهمْ  اتـََّقْوا الَِّذينَ  َوِسيقَ (قال تعالى :    

َوابـَُها فجواب الشرط هنا  )١()َخاِلِدينَ  فَاْدُخُلوَها ِطْبُتمْ  َعَلْيُكمْ  َسَالمٌ  َخَزنـَتُـَها َلُهمْ  َوقَالَ  أَبـْ

وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سالم علیكم  َجاُؤوَهامحذوف ، والتقدیر حتى إذا 

طبتم فادخلوها خالدین ، حصلوا على النعیم المقیم الذي ال یشوبه التنقیص والتكدیر  

ألن ما  ؛ه العقلوالغرض من الحذف هو الداللة على أن المحذوف شيء ال یحیط ب

  .)٢(یجدونه عند ذلك ال یتناهى فجعل الحذف دلیًال على سعة العطاء

/ تعجیل المسرة قد یحذف العنصر من البناء لإلسراع بالبشارة الكائنة بعد العنصر ٥

 َبلْ  اَأْمَواتً  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي قُِتُلواْ  الَِّذينَ  َتْحَسَبنَّ  َوالَ ، ومن ذلك قوله تعالى : ( )٣(المحذوف

  أي هم أحیاء فحذف المبتدأ للتعجیل بالمسرة. )٤()يـُْرزَُقونَ  رَبِِّهمْ  ِعندَ  َأْحَياء

/ التعجیل بالمساءة ، قد یحذف العنصر من النص للتعجیل باإلنذار ، ومن ذلك ٦

َلى َوِإَذا(قوله تعالى :   اْلُمنَكرَ  َكَفُروا الَِّذينَ  ُوُجوهِ  ِفي تـَْعِرفُ  بـَيـَِّناتٍ  آيَاتـَُنا َعَلْيِهمْ  تـُتـْ

ُلونَ  بِالَِّذينَ  َيْسُطونَ  َيَكاُدونَ   َوَعَدَها النَّارُ  َذِلُكمُ  مِّن ِبَشرٍّ  َأَفأُنـَبُِّئُكم ُقلْ  آيَاتَِنا َعَلْيِهمْ  يـَتـْ

، أي هي النار ، وقد حذف المبتدأ للتعجیل  )٥( )اْلَمِصيرُ  َوبِْئسَ  َكَفُروا الَِّذينَ  اللَّهُ 

  .)٦(بالمساءة

لتعظیم ، قد یكون الحذف للتعظیم كي ال تمسه ألسنة الجهالء بالسوء تشریفًا / ا٧

 السََّماَواتِ  َربُّ  اْلَعاَلِميَن*قَالَ  َربُّ  َوَما ِفْرَعْونُ  قَالَ (من ذلك قوله تعالى :  )٧(وحفظًا له

                                                             
  ).٧٣) سورة الزمر ، اآلیة ((١

  .٤/١٤٧، والكشاف ،  ٢٤٦،  ، وسر الفصاحة ٧٧ – ٧٦) انظر النكت في إعجاز القرآن ، (٢
  .١٣٦) انظر علم المعاني ، لعبد العزیز عتیق ، (٣

  ).١٦٩) سورة آل عمران ، اآلیة ((٤
  ).٧٢) سورة الحج ، اآلیة ((٥
  .٣/١٣٥) انظر البرھان في علوم القرآن (٦
  .٣/١٠٧) انظر المرجع السابق ، ص (٧
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ُهَما َوَما َواَألْرضِ  نـَ  َوَربُّ  رَبُُّكمْ  َتِمُعوَن*قَالَ َتسْ  َأال َحْوَلهُ  ِلَمنْ  مُّوِقِنيَن*قَالَ  ُكنُتم ِإن بـَيـْ

 َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ  َربُّ  َلَمْجُنوٌن*قَالَ  ِإلَْيُكمْ  ُأْرِسلَ  الَِّذي َرُسوَلُكمُ  ِإنَّ  اَألوَّلِيَن*قَالَ  آبَاِئُكمُ 

نَـُهَما َوَما فالمبتدأ حذف في ثالثة مواضع أي هو رب السماوات  )١()تـَْعِقُلونَ  ُكنُتمْ  ِإن بـَيـْ

رض ، واهللا ربكم ورب آبائكم ، واهللا رب المشرق والمغرب والغرض هنا تعظیم واأل

  .)٢(المحذوف وصیانته

/ التحقیر ، وقد یكون سبب الحذف وغرضه التحقیر واإلهمال ، ألنه قد وصل في ٨

 فـَُهمْ  ُعْميٌ  ُبْكمٌ  ُصمٌّ من ذلك قوله تعالى : ( )٣(الحقارة إلى درجة یتنزه فیها عن ذكره

أي هم ، أي المنافقون ، وسبب الحذف هنا صیانة اللسان عن ذكر  )٤()ْرِجُعونَ يَـ  الَ 

  . )٥(المحذوف تحقیرًا له

من ذلك قوله  )٦(/ ضیق المقام وذلك للتعجیل في إیصال المعنى بأسرع طریق٩

فال تقربوها أي ذروا ناقة اهللا  )٧()َوُسْقَياَها اللَّهِ  نَاَقةَ  اللَّهِ  َرُسولُ  َلُهمْ  فـََقالَ تعالى : (

وألزموا سقیاها ، والغرض هنا اإلشارة إلى أن الزمان یتقاصر عن اإلتیان بالمحذوف 

  .)٨(ألنه في مقام التحذیر واإلغراء ، وان االشتغال بذكره یفضي إلى تفویت المهم

/ بیان وتصویر سرعة الحدث ، قد یأتي الحذف لإلشارة إلى تصویر سرعة ١٠

َنا(:  الحدث ، من ذلك قوله تعالى  اْضِرب َأنِ  قـَْوُمهُ  اْسَتْسَقاهُ  ِإذِ  ُموَسى ِإَلى َوَأْوَحيـْ

، أي فضرب فانبجست ، وقد  )٩()َعْيناً  َعْشَرةَ  اثْـَنَتا ِمْنهُ  فَانَبَجَستْ  اْلَحَجرَ  بـَِّعَصاكَ 

حذف "لعدم اإللباس ولیجعل االنبجاس مسببًا عن اإلیحاء بضرب الحجر للداللة 

                                                             
  ).٢٨-٢٣) سورة الشعراء ، اآلیات ((١
  .٣/١٠٧ان في علوم القران ، انظر البره) (٢

  .١٢١، وجواهر البالغة ،  ٣/١٠٧انظر البرهان في علوم القرآن ، ) (٣
  ).١٨سورة البقرة ، اآلیة () (٤
  .١٢١، وجواهر البالغة ،  ١٥انظر اإلشارة إلى اإلیجاز ، ) (٥
  .٣/١٣٦، والبرهان  ١٥انظر اإلشارة إلى اإلیجاز ، ) (٦
  ).١٣سورة الشمس ، اآلیة () (٧
  .٣/١٩٠، واإلتقان في علوم القرآن ،  ٣/١٠٥انظر البرهان في علوم القرآن ، ) (٨
  ).١٦٠سورة األعراف ، اآلیة () (٩
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م یتوقف عن اتباع األمر ، وٕانه من انتفاء الشك عنه بحیث ال على أن الموحى إلیه ل

فهي عطف على مقدر ینسحب علیه الكالم ، فقد حذف  )١(حاجة إلى اإلفصاح به"

إلى  )موسى علیه السالم(تعویًال على كمال الظهور وٕایذانا بغایة المسارعة من 

بل تحقیق امتثال األمر ، وكأن االنبجاس وهو االنفجار حصل إثر األمر ق

  .)٢(الضرب

/ التركیز على الحدث بصرف النظر عن محدثه ، ویكون ذلك لإلعالم بوقوع ١١

 ِفي نُِفخَ  فَِإَذاالحدث ، ویكون أكثر ذلك في تصویر أحداث القیامة ، قال تعالى : (

 َوقـََعتِ  *فـَيَـْوَمِئذٍ َواِحَدةً  دَكَّةً  َفدُكََّتا َواْلِجَبالُ  اَألْرضُ  َواِحَدٌة*َوُحِمَلتِ  نـَْفَخةٌ  الصُّورِ 

فهو معلوم ، ثم  -اهللا سبحانه وتعالى-، فالفاعل حذف وهو اسم الجاللة  )٣()اْلَواِقَعةُ 

  حذف لغرض آخر هو التركیز على األحداث التي وردت في اآلیة.

 ِبَمن ُأرِيدَ  َأَشرٌّ  َنْدِري ال َوَأنَّا(/ مراعاة األدب في الخطاب ، من ذلك قوله تعالى : ١٢

أشر أراد اهللا بمن في األرض ، وقد حذف  )٤()َرَشًدا رَبـُُّهمْ  ِبِهمْ  َأرَادَ  َأمْ  اَألْرضِ  يفِ 

  الفاعل لحسن األدب في الخطاب مع اهللا تعالى.

/ رعایة الفاصلة ، وقد یحذف العنصر من النص لرعایة حسن الفاصلة والحفاظ ١٣

 َمن الذِّْكَرى*َسَيذَّكَّرُ  نـََّفَعتِ  ِإن رْ َفذَكِّ (من ذلك قوله تعالى :  )٥(على تناسبها وتناسقها

، فالمفعول محذوف أي من یخشى اهللا أو عقابه أو نحو ذلك ، والغرض  )٦()َيْخَشى

من الحذف هو إفادة التعمیم لیشمل جمیع أنواع الخشیة ، من خشیة اهللا وخشیة 

                                                             
  .٢/١٦٩الكشاف ، ) (١
: أبو السعود العمادي محمد بن محمد  إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم انظر تفسیر أبي السعود) (٢

  .٣/٢٨٢،  بیروت –نشر: دار إحیاء التراث العربي ،  هـ)٩٨٢بن مصطفى (المتوفى: 
  ).١٥ – ١٣سورة الحاقة ، اآلیات () (٣
  ).١٠سورة الجن ، اآلیة () (٤
  .  ١٦٨، وجواهر البالغة ،  ١١٠انظر مفتاح العلوم ، ) (٥
  ).١٠- ٩سورة األعلى ، اآلیات () (٦
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ر المحذوف غضبه  ، وعذابه ، ومع إفادة التعمیم فیه مراعاة لحسن الفاصلة، ولو ذك

  . )١(لما كانت الفاصلة في آخر اآلیة األولى على سنن فواصل اآلیات السابقة

َوَما / عدم اإلیمان بوقوع الفعل أو إنكار وقوع الفعل ، من ذلك قوله تعالى : (١٤

َقَلبً  َها ُمنـْ ًرا ِمنـْ وقد جاء فعل  ، )٢() اَأُظنُّ السَّاَعَة قَاِئَمًة َولَِئْن رُِدْدُت ِإَلى رَبِّي َألَِجَدنَّ َخيـْ

  رددت مبنیًا للمجهول لعدم إیمانه بأنه سیرد بعد الموت ، وٕانكارًا منه.

وما ال یمكن غض الطرف عنه إنه لیس من المقدور حصر دقائق أسرار      

الحذف ، وقد تنبه إلى ذلك عبد القاهر في قوله : "وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبر 

ذلك إلى الخبرة وهي أمر ذوقي ینمي بالدربة والمران ،  فأحال )٣(وتدفعها حتى تنظر"

  ویكون ذلك بإدامة التأمل وٕامعان النظر .

وبهذا یمكن القول بأن أسرار الحذف وأغراضه ال یمكن حصرها بمعیاریة   

علمیة ؛ ألنها لیست تعقیدًا مقننًا ، بل هي مواقف فنیة تدركها من الموقف كله ، 

الفني لنسق التركیب من داخل النص نفسه ومن بنیته فتستطیع أن تستشف العطاء 

  . )٤(الفنیة الخاصة به

لذلك لم یحصر العلماء األغراض واألسرار البالغیة ، بل نجدهم بعد تعداد   

أغراض الحذف یقولون : "وٕاما العتبار آخر مناسب ال یهدي إلى مثله إال العقل 

  .        )٥(السلیم والطبع المستقیم"

خالل هذه  للحذف في القرآن الكریم ، ولعلنا أدركنا من  األغراض الخاصةفهذه      

األغراض وما حوته من أمثلة وشواهد أن ألسلوب الحذف سمات من البالغة 

المعجزة التي تدرك في خصائص النظم ، وفیما وراءه من لمحات هي فوق البراعة ، 

ل ، حیث ال تخلو كلمة إذ یقف دونها البشر خاشعین وتتضاءل أمامها عزمات القو 

                                                             
  .  ١٦٨جواهر البالغة ، انظر ) (١
  ).٣٦( ةسورة الكهف ، اآلی) (٢
   .١٤٦دالئل اإلعجاز ، ) (٣
، انظر ٢رجاء عید ، نشر : منشأة المعارف ، اإلسكندریة ، ط فة البالغة بین التقنیة والتصور :فلس) (٤

   .   ٨١ص 
  .  ١٠٩اإلیضاح في علوم البالغة ، ) (٥
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محذوفة أو جملة من سر یفتح مجال البحث الواسع أمام العقل البشري على مر 

                                      )١(العصور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ى للشؤون فكرة النظم بین وجوه اإلعجاز في القرآن الكریم : فتحي أحمد عامر ، المجلس األعل )(١

    . ١٩٩هـ ، أنظر ص ١٣٩٥اإلسالمیة ، القاهرة ، 
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ل اا  

د إذف ا  
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  اث اول 

  ذف ادأ

لیه المتكلم من حذف یرجع حسن التعبیر في كثیر من التراكیب إلى ما یعمد إ

وقد ورد  ویكسب األسلوب قوة وجماالً  بل یزید التعبیر إیضاحاً  ، ال یغمض به المعنى

 -كیف ال وهو كالم اهللا  -في القرآن الكریم الذي بلغ الذروة في البالغة والفصاحة 

  .وقد تحدى العرب وأعجزهم

حذف وحذف الكلمة یأتي على صور مختلفة وهي : حذف المسند إلیه ، و 

  المسند ، وحذف القیود ، وسأفرد مساحة لكل نوع من هذه األنواع .

 د إذف ا  

والمسند إلیه أحد ركني الجملة القرآنیة بل هو الركن األعظم ألنه عبارة عن 

  .)١(والفاعل حذف المبتدأ تعرضًا للالذات ، ومن أهم أنواعه وأكثرها 

  دأذف ا  

 خاصة في النصف الثاني منه موضع الدراسة -آن من خالل قراءتي في القر 

:  وجدت أن حذف المبتدأ قد ورد كثیرًا ألغراض متنوعة أهمها فیما وقفت علیه -

، ثم یحذف في یجاز واالختصارفي مواضع مختلفة ثم حذفه لإل االحتراز عن العبث

إلى ذلك مواضع القطع واالستئناف ، ثم لداللة السیاق والمعنى على المحذوف ، وما 

  من أغراض . 

وقد جاءت نسبة حذف المسند إلیه إلى نسبة الحذف الكلي في النصف الثاني 

% من جملة المحذوفات ، أما نسبة حذف المبتدأ إلى نسبة ٢٧من القرآن بنسبة 

  % .٣١المحذوفات األخرى من أنواع المسند إلیه فقد جاء بنسبة 

، والمقصود  واضعاحترازًا عن العبث في عدة میحذف المبتدأ   

ن ما قامت علیه قرینة تظهره عند المخاطب یعد ذكره عبثًا ، أباالحتراز عن العبث : 

بناء على الظاهر ، عبارة  دقیقة وصادرة عن تفكیر صادق ، واالحتراز عن العبث "

                                                             
  .   فیما وقفت علیه لم أجد حذفًا للمسند إلیه سوى المبتدأ والفاعل والمخصوص بالمدح والذم )(١
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، وهي ذكر الكلمة التي یدل علیها سیاق الكالم فیه ثقل ، وترهل في األسلوب  ألن

 ها جزء من الكالم  وذكر جزء الكالم ال یكون عبثًا ألن ولیست عبثًا ؛شبیهة بالعبث 

حقیقة األمر ألننا عند التحقیق ال  ء قولهم بناء على الظاهر ، أي ال فيولذلك جا

  . )١("نسمیه عبثاً 

: إذا جاء بعد القول   أهمهاویكثر حذف المبتدأ لهذا الغرض في عدة مواضع 

  جواب الشرط ، أو في جواب استفهام .أو جاء بعد الفاء المقترنة ب

قوله تعالى في سورة  من ذلك یحذف المبتدأ احترازًا عن العبث بعد القول 

ُقوُلونَ (الكهف :   بِاْلغَْيبِ  رَْجماً  َكْلبـُُهمْ  َساِدُسُهمْ  َخْمَسةٌ  َويـَُقوُلونَ  َكْلبُـُهمْ  رَّاِبُعُهمْ  َثَالثَةٌ  َسيـَ

َعةٌ  َويـَُقوُلونَ  ِتِهم أعلم رَّبِّي ُقل َكْلبـُُهمْ  مْ َوثَاِمنـُهُ  َسبـْ أي هم  ، )٢()قَِليلٌ  ِإالَّ  يـَْعَلُمُهمْ  مَّا ِبِعدَّ

ثالثة ، وهم خمسة ، وهم سبعة ، "ثالثة مرفوع بخبر االبتداء ، المعنى سیقول الذین 

یتنازعون في أمرهم ، هم ثالثة رابعهم كلبهم رجمًا بالغیب أي یقولون ذلك رجمًا أي 

  . )٣("ظنًا وتخرصاً 

َراهُ  َبلِ  َأْحَالمٍ  َأْضَغاثُ  قَاُلواْ  َبلْ (ومنه قوله تعالى :   َكَما بِآيَةٍ  فـَْلَيْأتَِنا َشاِعرٌ  ُهوَ  َبلْ  افْـتـَ

ْؤَیا اْلَكاِذَبُة ، َوَهَذا : َأْضَغاُث َأْحَالٍم  القرآن ، " أي هو أو )٤( )اَألوَُّلونَ  ُأْرِسلَ  الرُّ

ُسْبَحاَنُه ِحَكاَیٌة ِلَما َوَقَع ِمْنُهْم، َواْنِتَقاٌل ِمْن ِحَكاَیِة َقْوِلِهُم السَّاِبِق ِإْضَراٌب ِمْن ِجَهِة اللَِّه 

َأْضَغاُث َأْحَالٍم، َقاَل:  : ِإَلى ِحَكاَیِة َهَذا اْلَقْوِل. ثُمَّ َحَكى ُسْبَحاَنُه ِإْضَراَبُهْم َعْن َقْوِلِهمْ 

ِمْن ِتْلَقاِء َنْفِسِه ِمْن َغْیِر َأْن َیُكوَن َلُه َأْصٌل. ثُمَّ َحَكى  َبِل اْفَتراُه َأْي: َبْل َقاُلوا اْفَتَراهُ 

ُسْبَحاَنُه َعْنُهْم َأنَُّهْم َأْضَرُبوا َعْن َهَذا، َوَقاُلوا: َبْل ُهَو شاِعٌر َوَما َأَتى ِبِه ِمْن ِجْنِس 

                                                             
  .   ١٦٠خصائص التراكیب : د. محمد أبو موسى، ص  )(١
  ).٢٢سورة الكھف اآلیة ، (  )(٢
ھـ ، نشر : ٢١١یم بن السري بن سھل ، أبو اسحق الزجاج المتوفى معاني القرآن وإعرابھ : إبراھ )(٣

، وانظر الدر المصون في علوم الكتاب المكنون :  ٣/٢٧٧ھـ ، ١٤٠٨،  ١عالم الكتاب ، بیروت ، ط
ھـ ، تحقیق : د. أحمد ٧٥٦أبو العباس شھاب الدین أحمد بن یوسف المعروف بالسمین الحلبي المتوفى 

  .    ٧/٤٦٦دار القلم ، دمشق ، محمد الخراط ، نشر : 
      ).٥سورة األنبیاء ، اآلیة ( )(٤
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ِن َوالتَّرَ  دُِّد َأْعَظُم َدِلیٍل َعَلى َأنَُّهْم َجاِهُلوَن الشِّْعِر، َوِفي َهَذا اِالْضِطَراِب ِمْنُهْم، َوالتََّلوُّ

   ).   ١"( ِبَحِقیَقِة َما َجاَء ِبِه، َال َیْدُروَن َما ُهَو َوَال َیْعِرُفوَن ُكْنَههُ 

قَاَل َربُّ السََّماَواِت َواْألَْرِض *قَاَل ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعاَلِمينَ (ومثله قوله تعالى: 

نَـُهَما قَاَل رَبُُّكْم َوَربُّ آبَاِئُكُم *قَاَل ِلَمْن َحْوَلُه َأَال َتْسَتِمُعونَ *ِإْن ُكْنُتْم ُموِقِنينَ  َوَما بـَيـْ

قَاَل َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَما *قَاَل ِإنَّ َرُسوَلُكُم الَِّذي ُأْرِسَل ِإلَْيُكْم َلَمْجُنوٌن *اْألَوَّلِينَ 

نَـُهَما ِإْن ُكْنُتْم تـَعْ    .)٢()ِقُلونَ بـَيـْ

: و قوله(قال رب السموات واألرض) أي اهللا ، فالمبتدأ حذف في قوله تعالى :

فالمبتدأ حذف (قال رب المشرق) أي اهللا ، أي اهللا ، وقوله تعالى : (قال ربكم ورب) 

له  تشریفاً  حذفه أیضاً  علیه السالم عن العبث بعد القول ولعل سیدنا موسى احترازاً 

اآلیات حذف المبتدأ  ، قال رب السموات"ناله فرعون بسوء أدبه ، حتى ال ی،  وحفظاً 

؛ ألن موسى قبل ذكر الرب  - صیانة عن ذكره تشریفاً  -فیها في ثالثة مواضع 

  . )٣("وتفخیماً  على السؤال فأضمر اسم اهللا تعظیماً استعظم حال فرعون وٕاقدامه 

 ِكْسفاً  يـََرْوا َوِإن(له تعالى : مما حذف فیه المبتدأ احترازًا عن العبث قو أیضا  ثلهوم 

، أي أنهم لشدة طغیانهم وعنادهم لو  )٤()مَّرُْكومٌ  َسَحابٌ  يـَُقوُلوا َساِقطاً  السََّماءِ  مِّنَ 

أسقطناه علیهم لقالوا : هذا سحاب مركوم ، "والمعني : إن یروا كسفًا من السماء مما 

 یتركوا البهتان بل یقولوا: هذا سألوا أن یكون آیة على صدقك ال یذعنوا وال یؤمنوا وال

السحاب ... والكسف بكسر الكاف القطعة ... والمركوم : المجموع بعضه فوق 

  . )٥(بعض وهو السحاب الممطر"

   )٦( ومن وروده في الشعر بیت الكتاب:

                                                             
١
  .٧/٤٠٩فتح القدیر ،  )(

  ).    ٢٨ - ٢٣سورة الشعراء ، اآلیات ( )(٢
 .٣/١٩١اإلتقان في علوم القرآن ،  )(٣
  ).    ٤٤سورة الطور ، اآلیة ( )(٤
    .  ١٠/٧٩، والدار المصون ،  ٥/١٢٣، وانظر فتح القدیر ،  ٧٩/ ٢٧التحریر والتنویر ،  )(٥
  .           ١/١٤٣ – ١/١٣٩) انظر الكتاب ، (٦
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  )١(وقائلٍة خوالُن فانكح فتاتهم ...  وأكرومة الحّيين ِخلٌو كما هيا 

  اتهم  واألصل هذه خوالن فانكح فت

فقد  أما حذفه احترازًا عن العبث إذا وقع بعد الفاء المقترنة بجواب الشرط

 تَْأُجَرِني َأن َعَلى َهاتـَْينِ  ابـَْنَتيَّ  ِإْحَدى أُنِكَحكَ  َأنْ  ُأرِيدُ  ِإنِّي قَالَ (جاء منه قوله تعالى : 

 َشاء ِإن َسَتِجُدِني َعَلْيكَ  َأُشقَّ  َأنْ  ُأرِيدُ  َوَما ِعنِدكَ  َفِمنْ  َعْشراً  َأْتَمْمتَ  فَِإنْ  ِحَججٍ  َثَماِنيَ 

، أي فهو من عندك أي إتمام العشر، "فإن أتممت عشرًا فمن  )٢()الصَّاِلِحينَ  ِمنَ  اللَّهُ 

عندك جعل ذلك إلى موسى تفضًال منه إن اختاره ووكله إلى ما تكون علیه حاله في 

ئیة (وعند) مستعملة في من رغبة في الزیادة ، (ومن) ابتدا الثمانيمنتهى الحجج 

الذات والنفس مجازًا ، والمجرور خبر مبتدأ محذوف والتقدیر : فإتمام العشر من 

نفسك ، أي ال منى ، یعني أن اإلتمام لیس داخًال في العقدة التي هي من 

  .)٣(الجانبین"

 لَّمْ  فَِإن هِ اللَّ  ِعندَ  َأْقَسطُ  ُهوَ  ِآلبَائِِهمْ  اْدُعوُهمْ (ومثله وعلى طریقته قوله تعالى : 

 َوَلِكن ِبهِ  َأْخطَْأُتم ِفيَما ُجَناحٌ  َعَلْيُكمْ  َولَْيسَ  َوَمَوالِيُكمْ  الدِّينِ  ِفي فَِإْخَواُنُكمْ  آبَاءُهمْ  تـَْعَلُموا

وارتفاع " )٥(أي فهم إخوانكم في اإلسالم )٤()رَِّحيماً  َغُفوراً  اللَّهُ  وََكانَ  قـُُلوُبُكمْ  تـََعمََّدتْ  مَّا

ْخَباِر َعْن ُمْبَتَدٍأ َمْحُذوٍف ُهَو َضِمیُر اْألَْدِعَیاِء، َأْي: َفُهْم َال َیْعُدوَن َفِإْخوا ُنُكْم َعَلى اْإلِ

ْسَالِم ِإْن َلْم َیُكوُنوا َمَواِلَي َأْو ُیوَصُفوا ِباْلَمَواِلي ِإْن َكاُنوا  ْخَواِن ِفي اْإلِ َأْن ُیوَصُفوا ِباْإلِ

                                                             
) البیت من الطویل ، وھو غیر منسوب قائل ، وخوالن حي من الیمن . وھو بال نسبة في  الكتاب (١

 ١٤/٢٣٩، واللسان  ٨٦، وشرح شواھد اإلیضاح  ٢/٣٦، الدرر  ١/٣١٥، والخزانة  ١٤٣،  ١/١٣٩
         ( خال ) .   

  ).    ٢٧سورة القصص ، اآلیة ( )(٢
  .    ٤/١٩٥، وانظر فتح القدیر ،  ٢٠/١٠٩التحریر والتنویر ،  )(٣
  ).    ٥سورة األحزاب ، اآلیة ( )(٤
، ومعاني القرآن : أبو زكریا یحیى بن زیاد بن عبد اهللا الفراء المتوفى  ١٥/٥٣٤انظر تفسیر الرازي ،  )(٥

یوسف النجاتي ، محمد علي النجار وعبد الفتاح إسماعیل ، نشر : دار المصریة ، ه ، تحقیق : أحمد ٢٠٧

هـ ، تحقیق : ٢٠٩، ومجاز القرآن : أبو عبیدة معمر بن المثني المتوفى  ١/٤٢٥و  ١/١٤٢،  ١مصر ، ط

  .     ١/٢٥٣،  ١/١٢٤هـ ، ١٣٨١محمد فؤاد سزكین ، نشر : مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط 
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ْخَباُر ِبَأنَُّهْم ِإْخَواٌن َوَمَواٍل ِكَناَیًة َمَواِلَي ِباْلِحْلِف َأْو بِ  ِوَالَیِة اْلَعَتاَقِة َوَهَذا اْسِتْقَراٌء َتامٌّ. َواْإلِ

ْرَشاِد ِإَلى َدْعَوِتِهْم ِبَأَحِد َهَذْیِن اْلَوْجَهْینِ    .)١("َعِن اْإلِ

َعْمَنا َوِإَذا:(ومنه أیضًا  نَسانِ  َعَلى َأنـْ  َفُذو الشَّرُّ  َمسَّهُ  َوِإَذا ِبهِ ِبَجانِ  َونَأى َأْعَرضَ  اْإلِ

أي فهو ذو دعاء عریض ، "فذو دعاء عریض : أي فهو ذو دعاء  )٢()َعرِيضٍ  ُدَعاء

  .)٣(بإزالة الشر عنه وكشف ضره ، والعرب تستعمل الطول والعرض في الكثرة"

هَ  َأَساء َوَمنْ  فَِلنَـْفِسهِ  َصاِلحاً  َعِملَ  َمنْ ومثله قوله تعالى : (  رَبُِّكمْ  ِإَلى ُثمَّ  افـََعَليـْ

أي فعمله لنفسه ، أو فصالحه وٕاساءته علیها ، وقد ذكر المبتدأ في  )٤()تـُْرَجُعونَ 

  جملة الشرط مما جعله ظاهرًا للمخاطب .

فقد جاء منه  أما حذف المبتدأ احترازًا عن العبث إذا وقع في جواب استفهام

 مَّْخُضوٍد*َوطَْلحٍ  ِسْدرٍ  اْلَيِميِن*ِفي ابُ َأْصحَ  َما اْلَيِمينِ  َوَأْصَحابُ (قوله تعالى : 

أي هم في سدر مخضود ، "أي هم في سدر مخضود  )٥()مَّْمُدودٍ  مَّنُضوٍد*َوِظلٍّ 

قال  والسدر : نوع من الشجر ، والمخضود : خضد شوكه أي قطع فال شوك فیه ،

  یصف الجنة : )٦(أمیة بن أبي الصلت

  )٧(ا الكواعب سدرها مخضودإن الحدائق في الجنان ظليلة    فيه

                                                             
  .    ٢١/٢٦٢والتنویر ،  التحریر )(١
  ).    ٥١سورة فصلت ، اآلیة ( )(٢
المحیط في التفسیر: أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر الدین البحر  )(٣

،  ھـ ١٤٢٠ ، طبیروت –: دار الفكر ، نشر : صدقي محمد جمیلتحقیق  ھـ)٧٤٥األندلسي (المتوفى: 
٩/٣١٦    .  
  ) .    ١٥، اآلیة (سورة الجاثیة  )(٤
  ) .    ٣٠ - ٢٧سورة الواقعة ، اآلیات ( )(٥
أمیة بن عبد هللا أبي الصلت بن أبي ربیعة بن عوف الثقفي : شاعر جاھلي حكیم من أھل الطائف ،  )(٦

وھو ممن حرموا على أنفسھم الخمر ، ونبذوا عبادة األوثان في الجاھلیة ، رحل إلى البحرین وعاد إلى 
أل عن خبر محمد صلى هللا علیھ وسلم، فخرج حتى قدم مكة وسمع منھ آیات من القرآن ، الطائف ، س

فتبعتھ قریش تسألھ عن رأیھ فیھ ، فقال أشھد أنھ على الحق ، قالوا : فھل تتبعھ ؟ فقال : حتى انظر في 
  .         ٢/٢٣ھـ ، األعالم ، ٥أمره ، أقام في الطائف إلى أن مات ولم یسلم ، توفي 

شرح دیوان أمیة بن أبي الصلت : قدم لھ وعلق على حواشیھ سیف الدین الكاتب واحمد عصام ،  )(٧

        .البیت من الكامل ،  ٣٢منشورات دار مكتبة الحیاة ، بیروت ، ص 
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والسدر المخضود : الموقر حمًال وطلح منضود قال أكثر المفسرین : إن الطلح في 

  .)١( اآلیة هو شجر الموز"

   َأْدرَاكَ  ِسجِّيٍن*َوَما َلِفي الُفجَّارِ  ِكَتابَ  ِإنَّ  َكالَّ (وجاء على طریقته قوله تعالى :   

ي هو كتاب مرقوم ، "كتاب مرقوم مسطور بّین الكتابة أ )٢()مَّْرُقومٌ  *ِكَتابٌ  ِسجِّينٌ  َما

  أو معّلم یعلم من رآه أنه ال خیر فیه ، والمعنى أن ما كتبت من أعمال الفجار مثبت 

  .)٣(في ذلك الدیوان ... كتاب مرقوم خبر مبتدأ محذوف أي هو كتاب"

 )٤()رَقـََبةٍ  اْلَعَقَبُة*َفكُّ  َما َأْدرَاكَ  اْلَعَقَبَة*َوَما اقْـَتَحمَ  َفَال (وجاء منه قوله تعالى :   

  .)٥(أي العقبة فك رقبة

في النصف الثاني من القرآن الكریم فقد  أما حذف المبتدأ إیجازًا واختصاراً   

 َوَلمْ  قـَْبلُ  ِمن َخَلْقُتكَ  َوَقدْ  َهيِّنٌ  َعَليَّ  ُهوَ  رَبُّكَ  قَالَ  َكَذِلكَ  قَالَ (جاء منه قوله تعالى : 

أي األمر كذلك ، "كذلك ، أي األمر كذلك تصدیق له ... أي األمر  )٦()َشْيئاً  َتكُ 

 َلهُ  َما َلِرْزقـَُنا َهَذا ِإنَّ ، وأیضًا قوله تعالى : ( )٧(كما قلت ، وهو على ذلك یهون علي"

                                                             
  ٥/١٨٣فتح القدیر ،  )(١
، (وما  ) ولعلھ قد حذف للغرض نفسھ في السورة نفسھا في قولھ٩ – ٧سورة المطففین ، اآلیات ( )(٢

  ) .              ٢٠ – ١٩إدراك ما علیون كتاب مرقوم) ، (
  .        ١٠/٤٢٧البحر المحیط ،  )(٣
  ).       ١٣ – ١١سورة البلد ، اآلیات ( )(٤
هـ ، تحقیق : هدى ٢١٥معاني القرآن : أبو الحسن المجاشعي المعروف باالخفش األوسط المتوفى  )(٥

،  ٥/٥٤١، وانظر فتح القدیر ،  ٢/٢٧٩هـ ، ١٤١١،  ١لخانجي ، طمحمود قراعة ، نشر : مكتبة ا

             .٣/٣٦٥ومعاني القرآن للفراء ، 
  ).           ٩سورة مریم ، اآلیة ( )(٦
  .          ٣/٦الكشاف ،  )(٧
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، "أي األمر هذا ، إن للطاغین للكافرین  )١()َمآبٍ  َلَشرَّ  لِلطَّاِغينَ  َوِإنَّ  نـََّفاٍد*َهَذا ِمن

  .)٢(مرجع" لشر مآب :

رٌ  فـَُهوَ  اللَّهِ  ُحُرَماتِ  يـَُعظِّمْ  َوَمن َذِلكَ (ومنه أیضًا قوله تعالى :   رَبِّهِ  ِعندَ  لَّهُ  َخيـْ

َلى َما ِإالَّ  اْألَنـَْعامُ  َلُكمُ  َوُأِحلَّتْ   قـَْولَ  َواْجَتِنُبوا اْألَْوثَانِ  ِمنَ  الرِّْجسَ  فَاْجَتِنُبوا َعَلْيُكمْ  يـُتـْ

بر مبتدأ محذوف أي األمر والشأن ، كما یقدم الكاتب جملة من "ذلك خ .)٣()الزُّورِ 

كتابه في بعض المعاني ، ثم أراد الخوض في معنى آخر قال : هذا وقد كان 

  .)٤(كذا"

ألن المقصود هو التنبیه على المعنى الذي ؛ وقد یحذف المبتدأ اختصارًا 

 اْلَعزِيزِ  اللَّهِ  ِمنَ  ِكَتابِ الْ  تَنزِيلُ (یحمله الخبر ، وذلك جاء في مثل قوله تعالى : 

  .)٥()اْلَحِكيمِ 

 حم*تـَْنزِيلُ (، وقوله :  )٦()اْلَحِكيمِ  اْلَعزِيزِ  اللَّهِ  ِمنَ  اْلِكَتابِ  حم*تَنزِيلُ (وقوله : 

  ، "ففي مثل هذه اآلیات الكریمة حذف المبتدأ  )٧()اْلَحِكيمِ  اْلَعزِيزِ  اللَّهِ  ِمنَ  اْلِكَتابِ 

وقد أفاد الحذف ظهور أمر القرآن واشتهاره حتى صار ذكره  والتقدیر هذا تنزیل  

. ولعل حذف المبتدأ في هذا الموضع أبلغ وأدل على المعنى ، وعلى )٨(وحذفه سواء"

ألنهم رأوا القرآن وسمعوه ولكنهم ادعوا أنه من غیر اهللا فتارة یقولون :  ؛ حالة العرب

                                                             
  ).        ٥٥ – ٥٤سورة ص ، اآلیات ( )(١
بو محمد الحسین بن مسعود بن محمد البغوي معالم التنزیل في تفسیر القرآن (تفسیر البغوي) : أ )(٢

ھـ ، ١٤٢٠،  ١ھـ ، تحقیق : عبد الرازق المھدي ، نشر : دار إحیاء التراث ، بیروت ط٥١٠المتوفى 
  .         ١٥/٢٢٠، وانظر تفسیر القرطبي ،  ٤/٧٤
، وذلك  )٢) ، وقد ورد في السورة نفسھا (ذلك ومن یعظم شعائر هللا) (٣٠سورة الحج ، اآلیة ( )(٣

  ).        ٦٠(ومن عاقب) (
  .       ٣/١٠٤الكشاف ،  )(٤
  ).       ١سورة الزمر ، اآلیة ( )(٥
  ).       ٢ - ١سورة الجاثیة ، اآلیات ( )(٦
         ).٢ -  ١سورة األحقاف ، اآلیات ( )(٧
٨
، وزیعوالنشر والتالحذف البالغي في القرآن : مصطفى عبد السالم أبو شادي ، مكتبة القرآن للطبع  )(

  .        ٤٧ص 
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َراُه َبْل ُهَو َشاِعرٌ  َبلْ ، وأخرى : ( )١()َأَساِطيُر اْألَوَّلِينَ (  )٢()قَاُلوا َأْضَغاُث َأْحَالٍم َبِل افْـتـَ

هم ، لكن من أین جاء ؟ هنا كان شكهم مإذن وجود القرآن حقیقة ماثلة كانت أما

  حذف المبتدأ في مثل هذه المواضع . –واهللا أعلم  –لذلك 

 وهو موضع یطرد فیه حذف المبتدأ اعتماداً  أما موضع القطع واالستئناف

على ذكره في الكالم ، حیث یبدأون بذكر الرجل ویقدمون بعض أمره ، ثم یدعون 

الكالم األول ویستأنفون كالمًا آخر ، وٕاذا فعلوا ذلك أتوا في أكثر األمر بخبر من 

  .)٣(غیر مبتدأ

نَـُهَما َوَما َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ  َربُّ (ومنه قوله تعالى :   ِلِعَباَدتِهِ  َواْصطَِبرْ  فَاْعُبْدهُ  بـَيـْ

"وارتفع رب السموات على الخبریة لمبتدأ محذوف ملتزم الحذف  )٤()َسِمّياً  َلهُ  تـَْعَلمُ  َهلْ 

في المقام الذي یذكر فیه أحد بإخبار وأوصاف ثم یراد تخصیصه بخبر آخر وهذا 

  :)٦(بالحذف الذي اتبع فیه االستعمال كقول الشاعر )٥(الحذف سماه السكاكي

  ا تراخت منّيـتي ... أيــادَي لم تمنُـن وإن هي جلـّتِ سأشكر عمرًا م

  )٧( فَتى غير َمْحُجوب اْلغنى َعن صديقه ... َوَال مظهٍر الشكوى ِإذا النـَّْعل زلت

  . )٨(أي هو فتى"

                                                             
 ٦٨الفرقان ،  ١٥المؤمنون ،  ٨٣النحل ،  ٢٤األنفال ،  ٣١األنعام ،  ٢٥وردت في تسعة مواضع  )(١

  المطففین.          ١٣القلم ،  ١٥األحقاف ،  ١٧النمل ، 
  ).       ٥سورة األنبیاء ، اآلیة ( )(٢
ھـ ، تحقیق : ٤٧١بن عبد الرحمن الجرجاني المتوفى  انظر دالئل اإلعجاز : أبو بكر عبد القاھر )(٣

  .        ١/١٤٧ھـ ، ١٤١٣،  ٣محمود محمد شاكر ، نشر مطبعة المدني بالقاھرة ، ط
  ).        ٦٥سورة مریم ، اآلیة ( )(٤
یوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي أبو یعقوب ، سراج الدین ، عالم  )(٥

  .        ٨/٢٢٢ھـ األعالم ، ٦٢٦ب مولده ووفاتھ بخوارزم من كتبھ مفتاح العلوم ، توفي بالعربیة واألد
في الحماسة في باب األضیاف غیر منسوب لقائل ، وقیل هو عبد اهللا بن الزبیر األسدي وقیل  )(٦

  إبراهیم الصولي وقیل محمد بن سعید الكاتب .          
ھـ ، دراسة ٤٦٧ري المتوفى بن سلیمان األعلم الشنتم الحماسة : ترتیب أبي الحجاج یوسف )(٧

. البیت من الطویل . وھو لعبد هللا بن الزبیر ٣/١٧،  ١: مصطفى علیان ، جامعة أم القرى ، طوتحقیق
،وألبي األسود أو لمحمد بن سعید أو لعبد هللا بن  ٢/٢٦٥، وخزانة األدب  ١٤٢في ملحق دیوانھ ص

       .  ١٥٥الزبیر في سمط الآللئ 
  .        ١٦/١٤٢التحریر والتنویر ،  )(٨
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 َأْيَماُنُكمْ  َمَلَكتْ  الَِّذينَ  لَِيْسَتْأِذنُكمُ  آَمُنوا الَِّذينَ  يا َأيـَُّها(ومنه قوله تعالى : 

ُلُغوا َلمْ  ينَ َوالَّذِ  ْبلِ  ِمن َمرَّاتٍ  َثَالثَ  ِمنُكمْ  اْلُحُلمَ  يـَبـْ  ثَِياَبُكم َتَضُعونَ  َوِحينَ  اْلَفْجرِ  َصَالةِ  قـَ

 ُجَناحٌ  َعَلْيِهمْ  َوَال  َعَلْيُكمْ  لَْيسَ  لَُّكمْ  َعْورَاتٍ  َثَالثُ  اْلِعَشاء َصَالةِ  بـَْعدِ  َوِمن الظَِّهيَرةِ  مِّنَ 

 َعِليمٌ  َواللَّهُ  اْآليَاتِ  َلُكمُ  اللَّهُ  يـُبَـيِّنُ  َكَذِلكَ  بـَْعضٍ  َعَلى بـَْعُضُكمْ  َعَلْيُكم َطوَّاُفونَ  بـَْعَدُهنَّ 

:"أما قوله طوافون علیكم بعضكم على )٢(أي هم طوافون علیكم ، قال الفراء )١()َحِكيمٌ 

  .)٣(بعض فإنه مستأنف كقولك في الكالم : إنما هم خدمكم ، وطوافون علیكم"

َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍإ ِفي َمْسَكِنِهْم آيٌَة َجنََّتاِن َعْن َيِميٍن َوِشَماٍل  (تعالى :  ومنه قوله  

أي هذه بلدة طیبة ، أو  )٤()ُكُلوا ِمْن ِرْزِق رَبُِّكْم َواْشُكُروا َلُه بـَْلَدٌة طَيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفورٌ 

لبیان موجب الشكر : "جملة بلدة طیبة مستأنفة )٥(بلدتكم بلدة طیبة ، قال الشوكاني

  .)٧("أي هذه بلدة طیبة لیست بسبخة" )٦(والمعنى هذه بلدة طیبة" 

أي  )٨()اْألَوَّلِينَ  آبَاِئُكمُ  َوَربُّ  رَبُُّكمْ  َويُِميتُ  ُيْحِيي ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال (ومنه أیضًا :   

  هو ربكم .

  ومثله شعرًا قول الشاعر :

  ونهدا وعلمت أّني يوم ذا ...  َك منازٌل كعباً 

  )١( اً دَّ روا حلقا وقِ د  تنمَّ ... ــِإذا لبسوا اْلَحِدي قومٌ 

                                                             
  ).        ٥٨سورة النور ، اآلیة ( )(١
یحیى بن زیاد بن عبد هللا أبو زكریا المعروف بالفراء  إمام الكوفیین ، وأعلمھم بالنحو واللغة  )(٢

      .       ٨/١٤٦وفنون األدب ، كان یقال : الفراء أمیر المؤمنین في النحو ، األعالم ، 
  .        ٤/٥٣، وانظر معاني القرآن للزجاج ،  ٢/٢٦٠معاني القرآن للفراء ،  )(٣
  ).        ١٥سورة سبأ ، اآلیة ( )(٤
مؤلفًا  ١١٤محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني ، فقیه مجتهد من كبار علماء الیمن له  )(٥

        .  ٦/٢٩٨هـ ، األعالم ، ١٢٥٠منها فتح القدیر توفي 
  .         ٢/٤٨٣، وانظر معاني القرآن لالخفش ،  ٤/٣٦٧فتح القدیر ،  )(٦
          .٢/٣٥٨معاني القرآن للفراء ،  )(٧
  ).        ٨سورة الدخان ، اآلیة ( )(٨
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یذكر شجاعته، ، وكان شاعرًا فارسًا سیدًا )٢("یذكر الشاعر وهو عمرو بن معد یكرب

وأنه نازل كعبا وهي قبیلة من ولد الحارث من مذحج، ونهدا وهي قبیلة من قضاعة، 

وم، والحلق المراد بها حلق الدروع، والقد وأراد: هم ق )قومٌ (ثم قطع الحدیث، وقال 

الیلب وهو شبه درع یلبس في الحرب، والمراد بقوله: تنمروا أنهم تشبهوا بالنمور في 

والحذف ...أفعالهم في الحرب، أو أن الحلق والقد تختلف ألوانها اختالف لون النمر،

ا، ونهدا جاء في مقطع جدید من مقاطع المعنى، فإنه ذكر في البیت األول كعب

وهكذا من غیر إشارة إلى ما هم علیه من العدة والقوة، ثم استأنف حدیثا آخر أو 

جزءا جدیدا من المعنى، فذكر عدتهم وبنى هذا االستئناف على الحذف لقوة الداللة 

علیه؛ وألنه مناسب إلى قوة االنفعال بهذا الجزء من المعنى، فإن اإلحساس 

 قاة مع عدو موفور العدةبالفروسیة یعظم حین تكون المال

عظیم االقتدار ، وٕاذا نظرنا إلى السیاق األعم الذي جاء فیه هذا الشاهد كما رواه أبو 

  هكذا :  )٣(تمام

  لَْيَس اْلجمال بمئزر ... فَاْعَلم َوِإن رديت بردا

  ِإن اْلجمال معادن ... ومناقب أورثن مجدا

  أعددت للحدثان سا ... بغًة وعداًء علندى

                                                                                                                                                                              
( نمر ) ،  ٥/٢٣٥، واللسان  ٨٠البیت من مجزوء الكامل . وهو لعمرو بن معدیكرب في دیوانه  )(١

        .١/٩١، وشرح دیوان الحماسة للتبریزي  ١/١٧٦اسة للمرزوقي شرح دیوان الحم

 وصاحب الغارات المذكورة ، وفد ) عمرو بن معدي كرب بن ربیعة بن عبد اهللا الزبیدي ، فارس الیمن (٢

هـ فاسلم واسلموا وعادوا ، ولما توفي النبي صلى اهللا علیه وسلم ارتد عمرو في الیمن ٩إلى المدینة سنة 

ع إلى اإلسالم ، فبعثه أبو بكر إلى الشام ، وبعثه إلى العراق ، وكان عصى النفس أبیها ، فیه ثم رج

  .         ٥/٨٦هـ ، األعالم ، ٢١قسوة الجاهلیة ، توفي 

) حبیب من بن أوس بن الحارث الطائي أبو تمام الشاعر األدیب ، أحد أمراء البیان ولد في جاسم (٣

عتصم إلى بغداد ، كان اسمرًا طویًال فصیحًا ، حلو الكالم ، یحفظ أربعة ورحل إلى مصر واستقدمه الم

عشرة ألف أرجوزة من أراجیز العرب غیر القصائد له تصانیف منها : من دیوان الحماسة ، ونقائض 

  .                 ٢/١٦٥هـ األعالم ٢٣١جریر واألخطل ، توفي 
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  َذا شطب يقد ... اْلبيض واألبدان قدانهدا وَ 

  َكْعًبا ونهدا  َوعلمت َأنِّي يـَْوم َذاك ... مَناِزلٌ 

  قوم ِإذا لبسوا اْلَحِديد ... تنمروا حلقا وقدا

  كل اْمِرئ يْجِري ِإَلى ... يـَْوم اْلهياج ِبَما استعدا

  لما رََأْيت ِنَساَءنَا ... يفحصن بالمعزاء شدا

  .. بدر السََّماء ِإذا تبدىوبدت لميس َكأَنـََّها .

  وبدت محاسنها الَِّتي ... تخفى وََكاَن اْألَمر جدا

  نازلت كبشهم َولم ... أر من نزال اْلَكْبش بدا

وهكذا یمضي الشاعر مصورًا قیم الفروسیة في تصورها العربي الدقیق وهذه      

إلى الفلسفة  الموسیقا الوثابة تصف هذه الروح المستفزة ، وتتسع في بعض مراحلها

  التي تبدو هادئة في تحلیل الجمال .

ضیان تركیز العبارة أشد وهذا السیاق المتحفز ، وهذه األنغام السریعة ، یقت  

ألن ذكر ما یدل علیه السیاق ، والحال هذه عائق یعوق تدفق النغم ،  التركیز ؛

  .)١(ویحبس اندفاع الروح"

جاء منه قوله تعالى  ایة بالخبرأو للعن أما حذف المبتدأ لظهوره واشتهاره  

أي هذه سورة  )٢)(َتذَكَُّرونَ  لََّعلَُّكمْ  بـَيـَِّناتٍ  آيَاتٍ  ِفيَها َوأَنَزْلَنا َوفـََرْضَناَها أَنَزْلَناَها ُسورَةٌ (: 

فحذف المبتدأ هنا للعنایة بالخبر قال الفراء : "ترفع السورة بإضمار هذه سورة أنزلناها 

  .)٣(ألن النكرات ال یبتدأ بها قبل إخبارها"؛ ا ، وال ترفعها براجع ذكره
                                                             

  .         ١٦٥ – ١٦٤) خصائص التراكیب ، (١

  ).         ١) سورة النور ، اآلیة ((٢

  .         ٨/٦، والبحر المحیط ،  ٤/٢٧، وانظر معاني القرآن للزجاج ،  ٢/٢٤٣) معاني القرآن للفراء ، (٣
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 )٢(أي هذا ذكر رحمة ربك )١()زََكرِيَّا َعْبَدهُ  رَبِّكَ  رَْحَمةِ  كهيعص*ِذْكرُ (:ومثله قوله تعالى 

  فحذف المبتدأ لظهوره وللعنایة بالخبر . )٢(ربك

"والرحمن یجوز أي هو الرحمن ،  )٣()اْستَـَوى اْلَعْرشِ  َعَلى الرَّْحَمنُ (ومثله قوله تعالى : 

أن یكون خبر مبتدأ محذوف الزم الحذف تبعًا لالستعمال ... واختیر وصف الرحمن 

  .)٤(لتعلیم الناس ؛ ألن المشركین أنكروا تسمیته تعالى الرحمن"

ولعله حذف لشهرة الخبر وتفرده به سبحانه وتعالى فلم ُیعرف أحد باسم   

عرف برحمان الیمامة بدون  )٥(ذابالرحمن معرفًا باأللف والالم ولعل مسیلمة الك

  تعریف بال إنما بإضافته إلى الیمامة واهللا أعلم بالصواب .

   الَِّذي َوُهوَ (أما حذف المبتدأ لداللة السیاق علیه فقد جاء منه قوله عز وجل :  

األرض إله  أي وهو الذي في )٦()اْلَعِليمُ  اْلَحِكيمُ  َوُهوَ  ِإَلهٌ  اْألَْرضِ  َوِفي ِإَلهٌ  السََّماء ِفي

فحذف لداللة السیاق على المحذوف "وهو الذي في السماء إله وفي األرض إله 

الجار والمجرور في الموضعین متعلق بإله ألنه بمعنى معبود أو مستحق للعبادة ، 

والمعنى وهو الذي معبود في السماء ومعبود في األرض أو مستحق للعبادة في 

: وٕاله في الموضعین مرفوع  )٧(أبو علي الفارسيالسماء ، والعبادة في األرض ، قال 

                                                             
  ).         ٢ - ١) سورة مریم ، اآلیات ((١

  .         ٤/٢٧، وانظر معاني القرآن للزجاج ،  ٢/١٦١) معاني القرآن للفراء ، (٢

  ).         ٥سورة طه ، اآلیة () (٣

  .         ٢/٤٤٢، وانظر معاني القرآن لألخفش ،  ١٦/١٨٦) التحریر والتنویر ، (٤

) مسیلمة بن ثمامة بن كبیر الحنفي ، متنبئ من المعمرین وفي األمثال أكذب من مسیلمة ، ولد ونشأ (٥

            .٧/٢٢٦هـ ، األعالم ١٢بالیمامة وعرف برحمان الیمامة ، توفي 

  ).         ٨٤) سورة الزخرف ، اآلیة ((٦

بن عبد الغفار الفارسي األصل ، أبو علي أحد األئمة في علم العربیة ، ولد في  أحمد) الحسن بن (٧

فارس ودخل بغداد وتجول في كثیر من البلدان ، من كتبه التذكرة في علوم العربیة ، وتعالیق سیبویه 

  .           ١٨٠ – ٢/١٧٩هـ ، األعالم ، ٣٧٧، توفي  والمقصور الممدود وغیرها
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على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي وهو الذي في السماء هو إله ، وفي األرض هو 

  .)١(إله ، وحسن حذفه لطول الكالم"

 ِإذْ  ُموَسى اْألَلِيَم*َوِفي اْلَعَذابَ  َيَخاُفونَ  لِّلَِّذينَ  آيَةً  ِفيَها َوتـَرَْكَنا(وقال تعالى :   

  أي وفي موسى آیة فدل السیاق على المحذوف. )٢()مُِّبينٍ  ِبُسْلطَانٍ  ِفْرَعْونَ  ِإَلى ْلَناهُ َأْرسَ 

 ُقلْ (من ذلك قوله تعالى :  نه وعدم احتمال غیرهوقد یحذف المبتدأ لتعیّ       

مُ  بِاْلَحقِّ  يـَْقِذفُ  رَبِّي ِإنَّ  تعینه أي : هو عالم الغیوب فحذف المبتدأ ل )٣( )اْلغُُيوبِ  َعالَّ

وعدم احتمال غیره ، "القذف رمي السهم ونحوه بدفع واعتماد ویستعار لمطلق اإللقاء 

، ومنه وقذف في قلوبهم الرعب ، ثم وصف الرب بقوله عالم الغیوب أي هو عالم 

  .)٤(الغیوب"

 َأَمدًا*َعاِلمُ  رَبِّي َلهُ  َيْجَعلُ  َأمْ  ُتوَعُدونَ  مَّا َأَقرِيبٌ  َأْدِري ِإنْ  ُقلْ (ومثله قوله تعالى :   

. فاالطالع على الغیب مختص باهللا عز وجل )٥()َأَحداً  َغْيِبهِ  َعَلى يُْظِهرُ  َفَال  اْلغَْيبِ 

ولعلها جاءت في سورة الجن لتأكد ذلك ؛ ألن بعضهم یعتقد أن الجن یعلمون الغیب 

  فخصت اآلیة ربنا تبارك وتعالى بعلم الغیب دون غیره واهللا أعلم .

أي ال یعجزه شيء یریده  )٦()يُرِيدُ  لَِّما فـَعَّالٌ (ریقته قوله تعالى : ومثله وعلى ط  

وال یمتنع منه شيء یطلبه ، هو اهللا فحذف ألنه متعین ، "فعال لما یرید أي من 

                                                             
  .         ٢٧/٦٤٧، وانظر تفسیر الرازي ،  ٤/٦٤٩) فتح القدیر ، (١

  ).          ٣٨ – ٣٧، اآلیات ( الذاریات) سورة (٢

  ).          ٤٨) سورة سبأ ، اآلیة ((٣

نجري الفاسي بن محمد بن عجیبة األسیر القرآن المجید : أبو العباس أحمد ) البحر المدید في تف(٤

هـ ، ١٤١٩عبد اهللا القرشي ، نشر : حسن عباس زكي ، القاهرة ، ط أحمدهـ ، تحقیق : ١٢٢٤المتوفى 

  .          ٣/٦٨٥، وانظر تفسیر البغوي ،  ٤/٥٠٧

  ).          ٢٦ – ٢٥) سورة الجن ، اآلیات ((٥

  ).          ١٦) سورة البروج ، اآلیة ((٦
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اإلبداء واإلعادة ، قال عطاء ال یعجز عن شيء یریده وال یمتنع منه شيء طلبه ، 

  .)١(وارتفاع فعال على أنه خبر مبتدأ محذوف"

، لكنه جاء قلیًال في القرآن ، قال  وقد یحذف المبتدأ للتعجیل بالمساءة  

 يـُْعَرُضونَ  اْلَعَذاِب*النَّارُ  ُسوءُ  ِفْرَعْونَ  بِآل َوَحاقَ  َمَكُروا َما َسيَِّئاتِ  اللَّهُ  فـََوقَاهُ (تعالى : 

َها أي :هو  )٢()اْلَعَذابِ  َأَشدَّ  ِفْرَعْونَ  آلَ  َأْدِخُلوا السَّاَعةُ  تـَُقومُ  َويـَْومَ  َوَعِشّياً  ُغُدّواً  َعَليـْ

النار أي سوء العذاب "النار یعرضون علیها غدوًا وعشیًا ، جملة مستأنفة مسوقة 

: قائًال قال ما سوء العذاب ؟ فقیللبیان سوء العذاب ، والنار خبر عن محذوف كأن 

  . )٣(هو النار"

 َجَزاء اْلُخْلدِ  َدارُ  ِفيَها َلُهمْ  النَّارُ  اللَّهِ  َأْعَداء َجَزاء َذِلكَ (وجاء مثله قوله تعالى :   

أي هو النار ، "النار أي هو النار لهم فیها أي في  )٤()َيْجَحُدونَ  بِآيَاتَِنا َكانُوا ِبَما

  .)٥(النار دار الخلد دار اإلقامة ال انتقال منها"

وجاء حذفه لهذا الغرض نادرًا في النصف  ویحذف المبتدأ لضیق المقام  

ُهمْ  فـََفِزعَ  َداُوودَ  َعَلى َدَخُلوا ِإذْ (الثاني من القرآن الكریم ، قال تعالى :   ال قَاُلوا ِمنـْ

َنا فَاْحُكم بـَْعضٍ  َعَلى بـَْعُضَنا بـََغى َخْصَمانِ  َتَخفْ  نـَ  َسَواءِ  ِإَلى َواْهِدنَا ُتْشِططْ  َوال بِاْلَحقِّ  بـَيـْ

أي نحن خصمان فلعل المبتدأ  )٦( )اْلِمْحَرابَ  َتَسوَّرُوا ذْ إِ  اْلَخْصمِ  نـََبأُ  َأتَاكَ  الصَِّراِط*َوَهلْ 

حذف لضیق المقام ألن سیدنا داود فزع منهم فأسرعوا إلى بث الطمأنینة في نفسه 

  واهللا أعلم .

                                                             
  .          ٥/٥٠٢تح القدیر ، ) ف(١

  ).          ٤٦ – ٤٥) سورة غافر ، اآلیات ((٢

  .           ٥/١٣٨) البحر المدید ، (٣

  ).           ٢٨) سورة فصلت ، اآلیة ((٤

  .           ٤/١٣١) تفسیر البغوي ، (٥

  ).           ٢٢ - ٢١) سورة ص ، اآلیات ((٦
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الحذف یكون لتصفیة العبارة، وترویق األسلوب من ألفاظ یفاد معناها بدونها "و 

، وحذف فضول األلفاظ یجري مجرى لداللة القرائن علیها، وأن هذا االختصار

األساس الذي بنیت علیه األسالیب البلیغة، ولذلك نجد البالغیین یذكرون من 

 عونه بقولهم:أغراض الحذف في كل جزء من أجزاء الجملة، االختصار ویتب

دقیقة وصادرة عن تفكیر ، وهي عبارة ) واالحتراز عن العبث بناء على الظاهر(

التي یدل علیها سیاق الكالم فیه ثقل، وترهل في  ذكر الكلمة صادق؛ ألن

  .)١("األسلوب

ولعل هذا یصب فیما وصل إلیه اإلحصاء من أن ورود الحذف لسبب   

  االحتراز عن العبث هو األكثر ورودًا .

  

  )٢(یوضح نسب أغراض حذف المبتدأ) ١رقم (جدول 

  النسبة %  الغرض البالغي 

  ٣٥  االحتراز عن العبث 

  ٢٤  واالختصار  اإلیجاز 

  ٢٣  القطع واالستئناف 

  ١١  لظهوره واشتهاره 

  ٥  داللة السیاق علیه 

  ٤  تعیینه وعدم احتمال غیره 

  نالحظ من الجدول :

                                                             
         .    ١٦٠) خصائص التراكیب ، (١

  % ال یذكر في الجدول .           ٢قل من ) أي غرض كانت نسبة الحذف فیه أ(٢
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أكثر أغراض حذف المبتدأ في النصف الثاني من القرآن الكریم هو االحتراز  -١

  عن العبث ، یلیه اإلیجاز واالختصار .

ینه وعدم احتمال غیره ، ویحذف المبتدأ للتعجیل أقل أغراض حذف المبتدأ لتع -٢

 بالمساءة ، ویحذف نادرًا أیضًا لغرض ضیق المقام عند ذكره.

  

 

  ) یوضح نسب مواضع حذف المبتدأ احترازًا عن العبث٢جدول رقم (

  النسبة %  الغرض البالغي 

  ٤٢  بعد القول  

  ٢٩  اء المقترنة بجواب الشرط  بعد الف

  ٢٦  هام  في جواب االستف

  نالحظ من الجدول : 

  أكثر المواضع التي یحذف بها المبتدأ لداعي االحتراز عن العبث هو بعد القول  -١

  یأتي في المرتبة الثانیة في الكثرة حذف المبتدأ بعد الفاء المقترنة بجواب الشرط  -٢

  ویأتي في المرتبة الثالثة حذف المبتدأ في جواب االستفهام . -٣
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  ث اا

  ذف ال

یحذف الفاعل في الجملة العربیة لدواعي لفظیة وأخرى معنویة وقد وقفت   

الباحثة على أسالیب متنوعة من حذف الفاعل في القرآن الكریم منها ما جاء الحذف 

  فیه لداعي لفظي ومنها ما كان لداعي معنوي .

    ظا دواا  ًأو  

لداع لفظي في القرآن الكریم أي لمراعاة السیاق فقد ورد قلیًال  أما حذف الفاعل      

 %٦٤أما نسبة حذفه مقارنة مع بقیة أجزاء المسند إلیه فقد بلغت  بنسبة ال تذكر ،

 قال تعالى : ویكون ذلك لمناسبة الفاصلة أو مناسبة ما تقدم في النص القرآني.

اِع يـَُقوُل  *َداِث َكأَنـَُّهْم َجَراٌد مُّنَتِشرٌ ُخشًَّعا َأْبَصارُُهْم َيْخُرُجوَن ِمَن اَألجْ ( مُّْهِطِعيَن ِإَلى الدَّ

بُوا َعْبَدنَا َوقَاُلوا َمْجُنوٌن َواْزُدِجرَ *اْلَكاِفُروَن َهَذا يـَْوٌم َعِسرٌ  َلُهْم قـَْوُم نُوٍح َفَكذَّ َبْت قـَبـْ  *َكذَّ

ن أداء الرسالة بالشتم وهدد بالقتل ،أو أي زجر ع،  )١()َفَدَعا رَبَُّه َأنِّي َمْغُلوٌب فَانَتِصرْ 

"أي وزجر عن  : وقال الشوكاني )٢("قد ازدجرته الجن أي تخبطته وذهبت بلبه"

دعوى النبوة وعن تبلیغ ما أرسل به بأنواع الزجر ، أو ازدجرته الجن وذهبت بلبه 

على أن الفاعل محذوف سواء أكان المراد ازدجره قومه أو هو ،  )٣(واألول أولى"

ولعل سورة القمر أتت كلها  . فإن الفاعل حذف لرعایة الفاصلة،قولهم ازدجرته الجن 

َفَدَعا رَبَُّه َأنِّي ( ، قال تعالى : على حرف فاصلة واحد ، ومنه في السورة نفسها

َهِمرٍ  *َمْغُلوٌب فَانَتِصرْ  َواَب السََّماِء ِبَماء مُّنـْ ْرنَا اَألْرَض ُعيُ *فـََفَتْحَنا أَبـْ ونًا فَاْلتَـَقى اْلَماُء َوَفجَّ

  قیل فیه وجوه : )٤()َعَلى َأْمٍر َقْد ُقِدرَ 

                                                             

 ).١٠-٧) سورة القمر ، اآلیات ( ١(

 .٣/١٠٦وانظر معاني القرآن للفراء  ٥/٥٢٤) البحر المدید  ٢(

 .٥/١٤٧) فتح القدیر  ٣(

)
٤

 ).١٢- ١٠) سورة القمر اآلیات ( 
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  ل قد قدرها اهللا تعالى كما شاء. على حا : "األول 

الثاني : على حال قدر أحد الماءین بقدر. الثالث : على سائر المقادیر ، وذلك ألن 

قال : ماء  الناس اختلفوا ، فمنهم من قال : ماء السماء كان أكثر ، ومنهم من

"قدر : أي قضي علیهم إذا كفروا أن  )١(األرض ، ومنهم من قال كانا متساویین".

یغرقوا ، أو التقى ماء السماء وماء األرض على مقدار لم یزد أحدهما على 

"أي قد قدر في أم الكتاب ویقال : قدر أن الماءین كان مقدارهما واحدا  )٢(اآلخر".

. وٕان كان المراد قضي ، فهو اهللا وٕان كان )٣(من تعذیبهم"ویقال قد قدر لما أراد اهللا 

  مقدار الماء فهو أیضًا من قدر مقدارهما . 

َوَلَقد  *َتْجِري بَِأْعيُِنَنا َجَزاًء لَِّمن َكاَن ُكِفر(وقال جل وعال في السورة نفسها :       

: "أما كفر ففیه  قال الرازي )٤()ي َونُُذرِ َفَكْيَف َكاَن َعَذابِ  *تـَّرَْكَناَها آيًَة فـََهْل ِمن مُّدَِّكرٍ 

  وجهان : 

یقال شكرته وشكرت  ، مثل ُشِكَر یعدى بالحرف وبغیر حرفکأن یكون : أحدهما    

  . )٦()َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويـُْؤِمْن بِاللَّهِ ( )٥()َواْشُكُروا ِلي َوَال َتْكُفُرونِ (له 

ال من الكفران أي جزاء لمن ُستر أمره وأنكر أن یكون من الُكْفر  : ثانیهما   

  ذلك ثوابا وجزاء لنوح على صبره على أذى قومه وهو المكفور به  نا"أي جعل )٧(شأنه"

                                                             

)
١

 .٢٩/٢٩٧) تفسیر  الرازي  

)
٢

 .٥/١٤٨وفتح القدیر  ٥/٥٢٥والبحر المدید  ١٠/٣٩وانظر البحر المحیط  ٣/٢٥٦تفسیر العز بن عبد السالم  ) 

)
٣

 .٣/١٠٦) معاني القرآن للفراء ،  

)
٤

 ). ١٦- ١٤) سورة القمر ، اآلیات  ( 

)
٥

 ). ١٥٢) سورة البقرة ، اآلیة ( 

)
٦

 ).٢٥٦) سورة البقرة ، اآلیة ( 

 .٢٩/٢٩٨)  تفسیر الرازي  ٧(
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 والمراد به نوح وقیل هو اهللا سبحانه فإنهم كفروا به وجحدوا )١(جحد" وكفر أي

  .)٢(نعمه

َوَما *الَِّذي يـُْؤِتي َماَلُه يـَتَـزَكَّى *ىَوَسُيَجنَّبـَُها األَتْـقَ (ومما حذف لمناسبة الفواصل     

  .)٤(ولم یقل یجزیها )٣()ِألََحٍد ِعنَدُه ِمن نـِّْعَمٍة ُتْجَزى

 وراض اا  ً  

ولعل الفاعل ، أما األغراض المعنویة فكثیرة ومختلفة بحسب حال السیاق   

قوله عز وجل منها  % من جملة األغراض٧٦وقد ورد بنسبة  للعلم بهیحذف كثیرًا 

ُأْولَِئَك َلُهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمن َتْحِتِهُم األَنـَْهاُر ُيَحلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَهٍب (: 

َرٍق مُّتَِّكِئيَن ِفيَها َعَلى اَألرَاِئِك نِْعَم الثـََّواُب  َويـَْلَبُسوَن ثَِيابًا ُخْضًرا مِّن ُسنُدٍس َوِإْسَتبـْ

وجاء فعل یحلون بالبناء للمجهول وقد حذف الفاعل ألنه معلوم ،  )٥()َنْت ُمْرتـََفًقاَوَحسُ 

، وٕان المالئكة تتولى األمور یوم القیامة ، "وبني الفعل في التحلیة للمفعول إیذانًا 

  :)٦(بكرامتهم وأن غیرهم یفعل لهم ذلك ، ویزینهم به ، كقول امرئ القیس

ونـَْعمٍة، ... ُيَحلَّْيَن ياُقوتاً وَشْذراً ُمَفقَّراَغرائُِر ِفي ِكنٍّ وَصْوٍن 
)٧(  

                                                             

 .١٧/١٣٣) تفسیر القرطبي ، ١(

 .٣/١٠٧والفراء  ٥/١٤٩، وفتح القدیر  ٥/٥٢٥، والبحر المدید  ١٠/٤٠) انظر البحر المحیط ،  ٢(

 ).١٩- ١٧) سورة اللیل ، اآلیات ( ٣(

 .٣/١٤٥) البرهان في علوم القرآن ، ٤(

 ).٣١) سورة الكهف ، اآلیة  ( ٥(

دي أشهر شعراء العرب ، یماني األصل اشتهر بلقبه واختلف ) امرؤ القیس بن حجر بن الحارث الكن ٦(

ق هـ  ١٣٠المؤرخون في اسمه ، فقیل جندح وقیل ملیكه وقیل عدي ، ویعرف بالملك الضلیل ولد نحو 

 .١٢- ٢/١١ق هـ. األعالم ٨٠وتوفي 

- ٢) دیوان امرئ القیس :اعتنى به وشرحه عبد الرحمن المصطاوي ، دار المعرفة بیروت ط ٧(

.الكن : وقاء كل شيء وستره والكن البیت أیضًا ، الشذر : قطع من الذهب ومما ٩٤هـ ،ص١٤٢٥

  .یصاغ من الذهب فرائد یفصل بها اللؤلؤ 
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لي على اللباس ألنه أشهى بخالف اللبس فإن اإلنسان  یتعاطاه بنفسه. وقدم التح    

وبناء فعله للمفعول ، لي القلب أحب وفي القیمة أغلى وفي العین أحلى للنفس وإ 

  یتعاطون ذلك بأنفسهم كما قال  بأنهم یكرمون بذلك ، وال الذي لم یسم فاعله إشعاراً 

.             )١(ألن اإلنسان یتعاطى ذلك بنفسه" ین یاقوتا ، واسند اللباس إلیهمیحلالشاعر : 

یقول :  اً مختلف اً رأی )٣(غیر أن البن عاشور.  )٢(اهللا أو المالئكة بأمره إذن یحلیهم

والظاهر أن  )٤(ن اهللاوأسند الفعل إلى المجهول ألنهم یجدون أنفسهم محلیین بتكوی

. وقد جاء فعل التحلیة غیر منسوب إلى فاعل أعلمالمالئكة تحلیهم بأمر اهللا ، واهللا 

  .)٥(في ثالثة مواضع من القرآن الكریم

ُخِلَق اِإلنَساُن ِمْن َعَجٍل َسأُرِيُكْم (ومما حذف فیه الفاعل للعلم به قوله تعالى :   

ْعِجُلونِ  ومعناه من "حذف الفاعل ألنه معلوم ال خالق إال اهللا ، ف )٦()آيَاِتي َفال َتْستـَ

أي خلق اهللا اإلنسان من  )٧(" عجل في بنیته وخلقته كان من العجلة وعلى العجلة

واختلفوا فقال بعضهم یعني أن بنیته وخلقته من العجلة وعلیها طبع ، ونظیره ، عجل 

                                                             

  .٧/١٧١والبحر المحیط  ٦/١٠٢وتفسیر أبي السعود  ٧/٤٨٣) الدر المصون  ١(

 .٣/٥٢٥) انظر فتح القدیر  ٢(

 لمالكیین بتونس وشیخ جامع الزیتونة وفروعه بتونسمحمد الطاهر بن عاشور: رئیس المفتین ا)  ٣(

وهو من أعضاء المجمعین العربیین في دمشق والقاهرة. له مصنفات  مولده ووفاته ودراسته بها

مطبوعة،من أشهرها (مقاصد الشریعة اإلسالمیة) و (أصول النظام االجتماعي في اإلسالم) و (التحریر 

 . ١٧٤- ٣/١٧٣ .األعالم والتنویر) في تفسیر القرآن

  .١٥/٣١٢) التحریر والتحریر  ٤(

 (وحلوا أسار من فضة). ٢١وفي سورة اإلنسان  ٣٣) ، وسورة فاطر ٢٢في سورة الحج ، اآلیة ()   ٥(

 ).٣٧)  سورة األنبیاء ، اآلیة ( ٦(

 .١٨/٤٤١) تفسیر الطبري  ٧(
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وقد حذف  )١()بِاْلَخْيِر وََكاَن اِإلنَساُن َعُجوالً  َوَيدُْع اِإلنَساُن ِبالشَّرِّ ُدَعاَءهُ (قوله تعالى : 

  للعلم به ونحن نعلم أن اهللا خالقه .

أي خلق اهللا اإلنسان ، "وخلق اهللا  )٢()ِإنَّ اِإلنَساَن ُخِلَق َهُلوًعا(: قوله تعالى ومثله   

  .)٣(اإلنسان  یحب ما یسره ویرضیه ، ویهرب مما یكرهه ویسخط"

 )٤()يـَْعَلُم َما بـَْيَن َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوِإَلى اللَِّه تـُْرَجُع األُُمورُ (ومنه قوله تعالى :  

ومرجع األمور كلها إلى اهللا ال إلى غیره لذلك حذف الفاعل ، وقد وردت أیضًا في 

، أي إلى اهللا ترجع األمور "وهو أنه جل جالله یرجعها )٥()ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ (سیاق آخر 

ُهُم (ه  بإفناء الدنیا وٕاقامة القیامة ، كما قال تعالى : إلى نفس َهْل يَنُظُروَن ِإالَّ َأن يَْأتِيـَ

وهو  )٦()اللَُّه ِفي ظَُلٍل مَِّن اْلَغَماِم َواْلَمالِئَكُة َوُقِضَي اَألْمُر َوِإَلى اللَِّه تـُْرَجُع األُُمورُ 

ب بنفسه ، ویقول قاضیها، ثم أضاف أنه على مذهب العرب في قولهم فالن یعج

أما صاحب البحر ،  )٧(الرجل لغیره إلى أین یذهب بك وٕان لم یكن أحد یذهب به"

المحیط فقال : "وٕاذا كان الفعل مبنیًا للمفعول فالفاعل المحذوف إما اهللا تعالى 

یرجعها إلى نفسه بإفناء الدنیا وٕاقامة القیامة ، أو یكون على مذهب العرب في قولهم 

ویقول الرجل لغیره إلى أین یذهب بك ؟ وٕان لم یكن أحد یذهب ، سه فالن معجب بنف

                                                             

 ٢٢/١٤٤والرازي  ٣/٢٨٨وي والبغ ٦/٢٧٥ يالثعلب تفسیر ) ، انظر١١) سورة اإلسراء  ، اآلیة ( ١(

 .٢/٢٠٣والفراء 

 ).١٩) سورة المعارج ، اآلیة ( ٢(

 .١٨/٢٩٠)  تفسیر القرطبي  ٣(

 .٥، والحدید  ٤) ، وفاطر ٧٦) سورة الحج ، اآلیة ( ٤(

 ٧٧ثم ورد في سیاقات أخرى في القصص  ٤٤والزمر  ١١) ، والروم ١٧) سورة العنكبوت ، اآلیة ( ٥(

 ١١٥والمؤمنون  ٣٥. واألنبیاء ٨٥والزخرف  ٢١وفصلت  ٨٣، ویس  ٢٢، ویس  ٨٨والقصص 

 .١٥والجاثیة  ١١، والسجدة  ٥٧والعنكبوت 

 ).٢١٠) سورة البقرة ، اآلیة ( ٦(

 .٥/٣٦٢) تفسیر الرازي  ٧(



 

59 

به ، وملخصه أنه یبني الفعل للمفعول وال یكون ثم فاعل ، وهذا خطأ إذ البد للفعل 

من تصور فاعل وال یلزم أن یكون الفاعل غیره ، فالذي أعجبه بنفسه هو رأیه 

به رأیه فكأنه قیل : أعجبه رأیه واعتقاده بجمال نفسه فالمعنى أنه أعجبه رأیه وذهب 

. )١(بنفسه وٕالى أین یذهب بك رأیك أو عقلك ؟ ثم حذف الفاعل وبني الفعل للمفعول"

فالفاعل حذف في هذه السیاقات ألنه معلوم ، ألنه ال یتصور رجوع  األمور إال إلیه 

  .أعلمتعالى واهللا 

لمجهول لظهور ولعل رأي ابن عاشور كان أكثر دقة حیث قال : "أسند إلى ا  

. لعله معلوم أن المخلوقات كلها )٢(فاعله أي یرجعكم اهللا بعد الموت وعند القیامة"

َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمن بَِني آَدَم ِمن ظُُهورِِهْم ( ، قال تعالى : تعلم اهللا وأنها ترجع إلیه

اُلوْا بـََلى َشِهْدنَا َأن تـَُقوُلوْا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا  ُذرِّيـَّتَـُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأنُفِسِهْم َأَلْسُت ِبَربُِّكْم قَ 

وقد حذف الفاعل من مثل هذا ألنه معلوم من السیاق واضح  )٣()ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلينَ 

  في األذهان. 

اهللا أي هل أثاب  )٤()َهْل ثـُوَِّب اْلُكفَّاُر َما َكانُوا يـَْفَعُلونَ تعالى :( ضًا قولهومنه أی    

ثوبه وٕاثابة بمعنى جازاه  )٥(الكفار بما عملوه ،أو هل جوزى الكفار ما كانوا یفعلون

  :)٦(قال أوس

  

  

  

                                                             

 .٢/٣٤٦)  البحر المحیط  ١(

 .٣/٢٠١) التحریر والتنویر  ٢(

 ).١٧٢) سورة األعراف ، اآلیة  ( ٣(

 ).٣٦طففین ،اآلیة () سورة الم ٤(

 .٢/٢٩٠، ومجاز القرآن  ٥/٢٢٧) انظر تفسیر البغوي  ٥(

) أوس بن حجر بن مالك التمیمي ، شاعر تمیم في الجاهلیة وهو من كبار شعرائها عمر طویًال ولم  ٦(

  .٢/٣١ق. هـ. األعالم  ٢ق. هـ وتوفي  ٩٨یدرك اإلسالم ، في شعره حكمة ورقة ، ولد في 
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  )١(سأجزيك أو يجزيك عني مثوب   وحسبك أن يثنى عليك وتحمدي

وهو فعل من الثواب  وهو ما یثوب أي یرجع إلى فاعله جزاء ما عمله من خیر    

  والفاعل حذف ألنه معلوم. )٢(أو شر

وٕارادة التعجیل  أما حذف الفاعل لعدم تعلق الغرض من الكالم بالفاعل  

فَأُْلِقَي السََّحَرُة ُسجًَّدا قَاُلوا آَمنَّا (% منه قوله تعالى: ٣٩بصورة الحدث فقد ورد بنسبة 

ِإنَُّه  قَاَل آَمنُتْم َلُه قـَْبَل َأْن آَذَن َلُكمْ (وقال أیضًا جل شأنه:  )٣()ِبَربِّ َهارُوَن َوُموَسى

َلَكِبيرُُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِّْحَر فـََلَسْوَف تـَْعَلُموَن ألَُقطَِّعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكم مِّْن ِخالٍف 

وقد حذف الفاعل لتصویر الحدث والتركیز على الفعل ولبیان  )٤()َوَألَُصلِّبَـنَُّكْم َأْجَمِعينَ 

لى بعدما أدركوا أن هذا لیس بسحر قال سرعة ما ألقوا أنفسهم ساجدین هللا تعا

صاحب الكشاف : "أنهم حین رأوا ما رأوا لم یتمالكوا أن رموا بأنفسهم إلى األرض 

ساجدین كأنهم أخذوا فطرحوا طرحًا. فإن قلت : فاعل اإللقاء ما هو لو صرح به ؟ 

قلت : هو اهللا عز وجل بما خولهم من التوفیق أو إیمانهم ، أو ما عاینوا من 

  )٥(المعجزات الباهرة ، ولك أن ال تقدر فاعًال ، ألن ألقوا بمعنى خروا وسقطوا".

هذا الرأي فقال :  )٦(ولعل الرازي شارك الزمخشري الرأي. وقد رد أبو حیان األندلسي 

"وهذا القول اآلخر لیس بشيء. ال یمكن أن یبنى الفعل للمفعول الذي لم یسم فاعله 

لك عنه ، أما أنه ال یقدر فاعل  فقول ذاهب عن إال وقد حذف الفاعل فناب ذ

                                                             

، ص هـ١٣٩٩ـ  ٣جم ، دار صادر بیروت طبن حجر : تحقیق وشرح محمد یوسف ن) دیوان أوس  ١(

 .. من الطویل وروایة الدیوان (قصدك  بدل حسبك)٢٧

 .٥/٤٩٠، وفتح القدیر  ٣١/٩٥، وتفسیر الرازي  ٤/٧٢٤) انظر الكشاف  ٢(

 ).٧٠) سورة طه اآلیة ، ( ٣(

 ).٤٩) سورة الشعراء  ، اآلیة ( ٤(

 .٣/٣١٣) الكشاف  ٥(

أبــو  یــر الــدین) أبــو حیــان : محمــد بــن یوســف بــن علــي ابــن یوســف بــن حیــان الغرنــاطي األندلســي ، أث ٦(

حیان من كبـار العلمـاء بالعربیـة والتفسـیر والحـدیث والتـراجم واللغـات ولـد فـي احـدي جهـات غرناطـة ورحـل 

 .٧/١٥٢، األعالم هـ ٧٤٥هـ وتوفي ٤٥٦إلى القاهرة وتوفي فیها ، أشهر تصانیفه البحر المحیط ولد 
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، وألقى السحرة أي : "خروا ساجدین كأنما ألقاهم ملق على هیئة السجود  )١(الصواب"

"ولعله تنبیه على ما دهمهم من  ، )٢(أو لم یتمالكوا مما رأوا فكأنهم ألقوا أنفسهم"

والراجح واهللا  )٣("التعجب والدهشة التي جعلتهم في حكم المضطرین غیر المختارین

  أن الفاعل حذف لتصویر الحدث.  أعلم

يـَْوَم يُنَفُخ ِفي الصُّوِر َوَنْحُشُر اْلُمْجرِِميَن يـَْوَمِئٍذ (قوله جل وعال : ومنه أیضًا      

فالغرض من الحدیث في مثل هذه السیاقات یحذف فیه الفاعل الرتباط  )٤()زُْرقًا

الغرض یتعلق بعالقة الحدث (ینفخ) ووقعه وأثره الحدث بالفعل أكثر منه بالفاعل ، و 

في الصور لتقع األهوال، "وال مجال لظهور الفاعل في المشهد حتى ال یشغل حیزًا 

 َونُِفَخ ِفي الصُّورِ (وقال تعالى : )٥(أو مساحة یحتاجها المشهد بجزیئاته وخطوطه"

ن َشاَء اللَُّه ُثمَّ نُِفَخ ِفيِه ُأْخَرى فَِإَذا ُهم َفَصِعَق َمن ِفي السََّماَواِت َوَمن ِفي اَألْرِض ِإالَّ مَ 

   )٦()ِقَياٌم يَنظُُرونَ 

َواًجا(وقال تعالى :     "قد غاب لفظ الفاعل لعدم  )٧()يـَْوَم يُنَفُخ ِفي الصُّوِر فـََتْأُتوَن َأفـْ

، هم یأتون أفواجاً تعلق الغرض به مثل إبراز الفاعل ، لیتسلط الضوء على الناس و 

                                                             

 .٨/١٥٥) البحر المحیط  ١(

 .٢/٢٦٥) فتح القدیر  ٢(

) بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز : مجد الدین أبو طاهر محمد الفیروز بادي المتوفى  ٣(

هـ، تحقیق : محمد علي النجار ، المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة لجنة إحیاء التراث اإلسالمي  ٨١٧

 .٤/٤٤١هرة ، ، القا

). وقد ورد فعل نفخ ینفخ مبنیًا للمجهول في شأن القیامة وأحداثها. في النبأ ١٠٢) سورة طه ، اآلیة ( ٤(

،  ٦٨، والزمر  ٥١، ویس  ٩٩، والكهف  ١٣، والحاقة  ٦٨، والزمر  ١٠١والمؤمنون  ٨٧والنمل  ١٨

 .٢٠وق 

م ، ص ٢٠٠٦لى ، عالم الكتب ، القاهرة ) التصویر الجمالي في القرآن : د. عید یونس ، ط أو  ٥(

١٢٩. 

 ).٦٨) سورة الزمر  ، اآلیة ( ٦(

 ).١٨) سورة النبأ ، اآلیة ( ٧(
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) أنصب االهتمام على إبراز الحدث بهوله وشدة صوته التي تكاد ي (نفخولكن ف

تسمعها اآلذان ، ومن الثابت علمیًا أن الصوت إذا عال وارتفع كان سببًا في إصابة 

اإلنسان بالتوتر العصبي وسرعة الغضب واالنفعال ، فإذا زاد على حده إلى درجة لم 

ا ظل في االرتفاع خر میتًا ، فالسمع له یعد یتحملها اإلنسان ، أصیب بالصمم ، فإذ

  .)١(حدود"

يـَْوَم ُيْكَشُف َعن َساٍق َوُيْدَعْوَن ِإَلى السُُّجوِد َفَال (ومن ذلك قوله تعالى :   

فحذف الفاعل هنا للتركیز على األهوال والمصائب في ذلك الیوم ،  )٢()َيْسَتِطيُعونَ 

ثل في ذلك وأصله تشمیر "أي یوم یشتد األمر ویصعب الخطب، وكشف الساق م

   )٣(المخدرات عن سوقهن في الهرب قال حاتم الطائي:

  )٤(خا اْلَحْرب ان عضت ِبِه اْلَحْرب عضها ...َوِإن شمرت َعن َساقَها اْلَحْرب شمراأ

وقیل ساق الشيء أصله الذي به قوامه كساق الشجر وساق اإلنسان ، أي یوم 

 .)٥(وأصولها بحیث تصیر عیانًا"یكشف عن أصل األمر فتظهر حقائق األمور 

والمراد شدة األمر ، وروي أنه سئل ابن عباس عن هذه اآلیة فقال : إذا خفي علیكم 

  شيء من القرآن فابتغوه في الشعر ، فإنه دیوان العرب ، أما سمعتم قول الشاعر :

  )٦(وقامت بنا الحرب على ساق...   سن لنا قومك ضرب األعناق

                                                             

 .٨) اإلعجاز البالغي في استخدام الفعل المبني للمجهول ، د. محمد السید موسى ، ص  ١(

 ).٤٢) سورة القلم ، اآلیة ( ٢(

ئي أبو عدي فارس ، شاعر  جواد جاهلي یضرب المثل ) حاتم بن عبد اهللا بن سعد بن الحشرج الطا ٣(

 .٢٣/١٥١ق. هـ األعالم ٤٦بجوده ، شعره كثیر ضاع معظمه توفي 

. ٢٢ص ،هـ١٤٠٦،  ١ب العلمیة ، بیروت ، طرشاد ، دار الكت أحمد) دیوان حاتم الطائي : شرحه  ٤(

 البیت من الطویل.

 .٩/١٨تفسیر أبي السعود )  ٥(

وهو ٥/١٦٦لى قائل ، ورد في العقد الفرید (وقد جد أصحابك ضرب األعناق) ، ) لم اعثر للبیت ع ٦(

 من مشطور السریع.
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، وروى مجاهد عنه قال : هو أشد ساعة في القیامة وأنشد  ثم قال وهو كرب وشدة

  أهل اللغة أبیات كثیرة منها :

  )١(كشفْت لهم عن ساِقها ... وبدا من الّشرِّ الصُّراحُ 

  وقال آخر :

  )٢( قد شمرت عن ساقها فشدوا ... وجدت الحرب بكم فجدوا

  یحتاج إلى الجد فیه "أصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظیم  )٣(ثم قال ابن قتیبة

، فحذف )٤(یشمر عن ساقه ، فال جرم یقال في موضع الشدة : كشف عن ساقه"

  .أعلمالفاعل هنا لبیان شدة األمر وٕان لم یكن كشف وال ساق واهللا 

والمالحظ أن أكثر مشاهد القیامة في القرآن قد بني فیها الفعل للمجهول ،   

النفس البشریة إلبرازها وتصویرها ، ثم للعلم  للتركیز على المشاهد الغیبیة الخفیة على

َوِإَذا اْلِجَباُل *َوِإَذا النُُّجوُم انَكَدَرتْ *ِإَذا الشَّْمُس ُكوَِّرتْ (به من ذلك أیضًا قوله تعالى : 

ُفوُس َوِإَذا النـُّ *َوِإَذا اْلِبَحاُر ُسجَِّرتْ *َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرتْ *َوِإَذا اْلِعَشاُر ُعطَِّلتْ *ُسيـَِّرتْ 

َوِإَذا السََّماء  *َوِإَذا الصُُّحُف ُنِشَرتْ *بَِأيِّ َذنٍب قُِتَلتْ *َوِإَذا اْلَمْوُؤوَدُة ُسِئَلتْ *زُوَِّجتْ 

  .)٥()َوِإَذا اْلَجنَُّة ُأْزِلَفتْ *َوِإَذا اْلَجِحيُم ُسعَِّرتْ *ُكِشَطتْ 

                                                             

/   ١األشباه والنظائر من أشعار المتقدمین البیت من مجزوء الكامل وهو لسعد بن مالك بن ضبیعة في )  ١(

 .١/٢٠٧. وهو لسعد بن قیس في زهر األكم  ١/١٥٣، وشرح دیوان الحماسة  ٣٧

في القرط على  العجلي سیار بن لحنظلةوهو   ١٠١/  ١الكامل  وهو غیر منسوب في  الرجزالبیت من )  ٢(

 .١/١١٨الكامل 

ابن قتیبیة عبد اهللا بن مسلم بن قتیبیة الدینوري ، أبو محمد ، من أئمة األدب ومن المصنفین المكثرین ولد )  ٣(

إلیها من كتبه تأویل مختلف الحدیث والمعاني وعیون  ببغداد وسكن الكوفة ، ثم ولي قضاء الدینور مدة فنسب

. والوافي بالوفیات ٤/١٣٧هـ األعالم ٢٧٦هـ وتوفي ٢١٣األخبار والشعر والشعراء ومشكل القرآن ، ولد 

١٧/٣٢٧. 

 .٥/١٣٩والبغوي  ٥/٢١٠، ثم أنظر معاني القرآن وٕاعرابه للزجاج  ٣٠/٦١٣) تفسیر الرازي  ٤(

 ).١٣-١یات  () سورة التكویر ، اآل ٥(
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كون نعدام ال"فالمشهد هنا ذاخر بالحركة العنیفة وقد صورت اآلیات منظر ا  

نه مشهد انقالب تام لكل معهود ، وثورة شاملة لكل موجود بعد حیاته وحركته ، إ

تشترك في االنقالب والثورة األجرام السماویة واألرضیة ، والوحوش النافرة والدواجن 

األلیفة ، ونفوس البشر ، ویبدأ المشهد بحركة جائحة ، أو ثورة ثائرة ، وكأنما انطلقت 

ج الساكن ، ت تقلب كل شيء ، وتنثر كل شي تهیِّ مدمرة ، فراحمن عقالها المردة ال

المصاحبة للمشهد سریعة الحركة الهثة اإلیقاع ، تشترك  تروع اآلمن ، والموسیقا

وقد صور الفعل .  )١(بإیقاعها السریع في تصویر المشهد وتمثیله في اإلحساس

، والنجوم ، الشمس في تدمیر الكون ابتداًء منالمبني للمجهول الحركة المجهولة 

والجبال ، والعشار ، والوحوش ، والبحار مع مالحظة أن فعل انكدرت جاء مبنیًا 

  للمعلوم.

حسب أن فعل انكدرت جاء مبنیًا للمعلوم ألن بناء الفعل ال یكون متعدیًا وأ  

البتة ، وٕانما في كالم العرب للمطاوعة ، ومعنى المطاوعة أن ترید من الشيء أمرًا 

ه ، إما بأن یفعل ما تریده إذا كان مما یصح منه الفعل ، وٕاما أن یصیر إلى ما فتبلغ

مما ال یصح  منه الفعل ، فمثال ل الذي یصح منه الفعل ، إن كان مثل حال الفاع

األول : طلقته فانطلق ، وصرفته فانصرف ، فالفاعل فعل االنطالق واالنصراف 

طع ، وكسرت الحب فانكسر ، فالحبل بنفسه ، وٕاما الثاني فنحو : قطعت الحبل فانق

إلى حال الفاعل والحب ال یصح منهما الفعل ، ألنه ال قدرة لهما إال أنهما قد صارا 

ل صار حادثًا فیهما ، كما كان حادثًا في وذلك إن الفعل الذي یصح منه الفع

  .)٢(الفاعلین على الحقیقة

انكدرت  لشمسغیر أن ابن عاشور قد أجاد حین قال : "وٕاذا زال ضوء ا  

  من انعكاس نور الشمس علیها. النجوم ألن معظمها یستنیر

                                                             

 .٦٧م ، ص ١٩٩٣،  ١٢) مشاهد القیامة في القرآن : سید قطب ، دار الشروق ، القاهرة ، ط ١(

) انظر المصنف ، البن جني ، شرح كتاب التعریف ألبي عثمان المازني : أبو الفتح عثمان بن  ٢(

 . ٧٢هـ ، ص ١٣٩٣،  ١هـ ، دار إحیاء التراث القدیم ، ط٣٩٢جني الموصل المتوفى 



 

65 

المضاعف على غیر قیاس ، أي حصل للنجوم  واالنكدار : مطاوع كدَّره  

ذلك ذكر مطاوع كدر لانكدار من تكدیر الشمس لها حین زال عنها انعكاس نورها ، ف

ماء ونحوه ، وفسر الصفاء كتغیر لون ال ذكر فاعل التكدیر ، والكدرة : ضددون 

تساقط بعضها على بعض  ومعنى تساقطها ...االنكدار بالتساقط واالنقضاض

  .         )١(مد معلوم"إلمساكها إلى أ بسبب اختالل نظام الجاذبیة الذي جعله اهللا وصطدامها

 )٢()َرتْ َوِإَذا اْلُقُبوُر بـُْعثِ *َوِإَذا اْلِبَحاُر ُفجَِّرتْ (قال تعالى : ثم في سورة االنفطار   

َوِإَذا *َوَأِذَنْت ِلَربـَِّها َوُحقَّتْ *ِإَذا السََّماء انَشقَّتْ (قال تعلى : وكذلك في سورة االنشقاق 

  .)٣()َأِذَنْت ِلَربـَِّها َوُحقَّتْ *َ َوَأْلَقْت َما ِفيَها َوَتَخلَّتْ *اَألْرُض ُمدَّتْ 

،قال  هولوفي سیاق الحدیث عن الجنة جاء الفعل یطاف علیهم مبنیًا للمج  

فحذف فاعل الطواف  )٤()َويُطَاُف َعَلْيِهم بِآنَِيٍة مِّن ِفضٍَّة َوَأْكَواٍب َكاَنْت قـََوارِيَرا( تعالى :

في  -الغلمان -ائفینهنا للتركیز على شكل اآلنیة ، ولعله قد ذكر جل شأنه الط

تَـُهْم َحِسْبتَـُهْم ُلْؤُلًؤا مَّنُثورًاَوَيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن مَُّخلَُّدوَن ِإَذا رَأَ (نفسها : السورة   )٥()يـْ

فالمطلوب في ، فهذه المغایرة من المجهول إلى المعلوم ألن السیاق یقتضي ذلك 

اآلیة األولى التنبیه إلى اآلنیة ، وفي الثانیة الولدان الذین هم كاللؤلؤ، ذكر األول 

) بِآنَِيٍة مِّن ِفضَّةٍ ( : قالبلفظ مجهول ألن المقصود ما یطاف به ال الطائفون ، ولهذا 

  .)٦()َوَيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن مَُّخلَُّدونَ ( : ثم ذكر الطائفین فقال

                                                             

 .١٤٢ – ٣٠/١٤١) التحریر والتنویر ،  ١(

 .)٤-٣، اآلیات ( ) سورة االنفطار ٢(

 ).٥- ١) سورة االنشقاق ، اآلیات  ( ٣(

 ).١٥) سورة اإلنسان ، اآلیة ( ٤(

 ).١٩) سورة اإلنسان ، اآلیة ( ٥(

 .٣٦م ، ص١٩٩٣،  ١٤) التصویر الفني في القرآن : سید قطب ، دار الشروق القاهرة ، ط ٦(
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أو لعدم اإلیمان بوقوع الفعل في القرآن الكریم ن الفاعل قد یحذف ثم إ  

% ٢، وقد ورد بنسبة  أعلمالفعل ولعل هذا الغرض خاص بالقرآن واهللا وقوع  نكارإل

َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة قَاِئَمًة َولَِئن ( قوله تعالى : غراض حذف الفاعل ، منهمن جملة أ

َها ُمنَقَلًبا ًرا مِّنـْ وقد جاء فعل رددت مبنیًا للمجهول لعدم  )١()رُِّددتُّ ِإَلى رَبِّي َألَِجَدنَّ َخيـْ

به على إیمانه بأنه سیرد بعد الموت ، وٕانكارًا منه  "إقسام منه على أنه إن رد إلى ر 

سبیل الفرض والتقدیر وكما یزعم صاحبه ، لیجدن في اآلخرة خیرًا من جنته في 

، "فإن قیل : كیف قال : ولئن رددت إلى ربي وهو ینكر البعث ؟ قیل : )٢(الدنیا"

فإنه لم  ، معناه ولئن رددت إلى ربي على ما تزعم أنت یعطیني هناك خیرًا منها

  .)٣(یعطیني في اآلخرة أفضل منها"یعطني هذه الجنة في الدنیا إال ل

َويـَُقوُل اِإلنَساُن َأِئَذا َما ِمتُّ َلَسْوَف ُأْخَرُج ( قوله تعالى : ومن ذلك أیضاً   

وقد بني فعل أخرج للمجهول لعدم إیمانه بالبعث وٕانكاره له ، "یقول هذا  )٤()َحي�ا

. وهو )٥(مت!؟" استهزاء وتكذیب بالبعث ، یقول : لسوف أخرج حیًا من قبري بعد ما

ومثله في إنكار البعث وعدم اإلیمان به قوله  )٦(یقوله على وجه االستنكار واالستبعاد

َوالَِّذي قَاَل ِلَواِلَدْيِه ُأفٍّ لَُّكَما َأَتِعَدانِِني َأْن ُأْخَرَج َوَقْد َخَلْت (: األحقافتعالى في سورة 

َه َويـَْلَك آِمْن ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ فـَيَـُقوُل َما َهَذا ِإالَّ اْلُقُروُن ِمن قـَْبِلي َوُهَما َيْسَتِغيثَاِن اللَّ 

                                                             

 ).٣٦) سورة الكهف ، اآلیة ( ١(

 .٢/٧٢٢)  الكشاف  ٢(

 .٣/٢٨٦ومعاني القرآن للزجاج  ٣/٣٣٩وفتح القدیر  ٧/١٧٦وانظر البحر المحیط  ٣/١٩٢) تفسیر البغوي  ٣(

 ).٦٦) سورة مریم اآلیة  ( ٤(

 .١٨/٢٢٧، والطبري  ٦/٢٢٣، وانظر تفسیر الثعلبي  ١/٦٨٦)  التفسیر الوجیز للواحدي ،  ٥(

 .٢١/٥٥٦وتفسیر الرازي  ٣/٣١) الكشاف  ٦(
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یقول ذلك استبعادًا ، أي أخرج من قبري بعد فنائي وبالئي  )١()َأَساِطيُر اَألوَّلِينَ 

  .)٢( واستنكاراً 

قَاَل ِإنَّ َرُسوَلُكُم (قال تعالى : ومن ذلك أیضًا قوله تعالى في قصة فرعون   

فرعون أنكر وجود إله غیره وبالتالي فعل إرسال رسول  )٣()ُأْرِسَل ِإلَْيُكْم َلَمْجُنونٌ الَِّذي 

" أخذ فرعون یستفهم موسى عن الذي ذكر أنه رسول من عنده مكابرة وتجاهًال 

أي : أي  )٤()قَاَل ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعاَلِمينَ ( قال تعالى : للرئاسة كما وتعامیًا ، طلباً 

منكرًا ألن یكون للعالمین  ؟ وما ذاته؟ب العالمین  الذي ادعیت أنك رسوله شيء ر 

َوقَاَل ِفْرَعْوُن (وقوله :  )٥()فـََقاَل َأنَا رَبُُّكُم اَألْعَلى(رب غیره، حسبما یعرب عن قوله : 

َعَلى الطِّيِن فَاْجَعل لِّي  يَا أَيـَُّها اْلَمَألُ َما َعِلْمُت َلُكم مِّْن ِإَلٍه َغْيِري فََأْوِقْد ِلي يَا َهاَمانُ 

، أو فما صفته ؟ أو )٦()لََّعلِّي َأطَِّلُع ِإَلى ِإَلِه ُموَسى َوِإنِّي َألَظُنُُّه ِمَن اْلَكاِذبِينَ  َصْرًحا

  .)٧(حقیقته ؟ قال موسى هو رب السموات واألرض وما بینهما"

َوَما ( الى :قال تع ومثل ذلك ما ورد إنكارًا وتهكمًا في شأن إرسال الرسل ،  

َرُفوَها ِإنَّا ِبَما ُأْرِسْلُتم ِبِه َكاِفُرونَ  ومثله في  )٨()َأْرَسْلَنا ِفي قـَْريٍَة مِّن نَِّذيٍر ِإالَّ قَاَل ُمتـْ

  .)٩(مواضع أخرى

                                                             

 ).١٧) سورة األحقاف ، اآلیة  ( ١(

 .٢٦/٣٨، والتحریر والتنویر  ٩/٤٤٢، والبحر المحیط  ٤/٣٠٤) انظر الكشاف  ٢(

 ).٢٧) سورة الشعراء ، اآلیة  ( ٣(

 ).٢٣) سورة الشعراء ، اآلیة  ( ٤(

 ).٢٤) سورة النازعات ، اآلیة  ( ٥(

 ).٣٨لقصص ، اآلیة () سورة ا ٦(

 .٤/١٣٠) البحر المدید  ٧(

 ).٣٤) سورة سبأ ، اآلیة ( ٨(

 .)٢٤ ( ) ، والزخرف١٤) سورة فصلت ، اآلیة ( ٩(
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َناُه رَْحَمًة مِّنَّا ِمن بـَْعِد ( نفسه قوله تعالى : المعنى ومما جاء على   َوَلِئْن َأَذقـْ

ْتُه لَ  يَـُقوَلنَّ َهَذا ِلي َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة قَاِئَمًة َولَِئن رُِّجْعُت ِإَلى رَبِّي ِإنَّ ِلي ِعنَدُه َضرَّاَء َمسَّ

ولئن رجعت  )١()لَْلُحْسَنى فـََلنـَُنبَِّئنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَما َعِمُلوا َولَُنِذيَقنـَُّهم مِّْن َعَذاٍب َغِليظٍ 

بالرجوع إلى ربه ، أي " لست أوقن بالبعث وقیام  فقد بني الفعل للمجهول لعدم إیمانه

وٕانما هو على سبیل  )٢(الساعة، فإن كان األمر على ذلك إن لي عنده للحسنى" 

  .)٣(االستهزاء

% من جملة ٢فقد وردت بنسبة بلغت إلظهار تحقیره أما حذف الفاعل   

ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو ُيِجيُر   ُقْل َمن بَِيِدِه َمَلُكوتُ ( قوله تعالى : دواعي حذف الفاعل ، منه

أي فمن أي وجه  )٤()َسيَـُقوُلوَن لِلَِّه ُقْل َفأَنَّى ُتْسَحُرونَ *َوال ُيَجاُر َعَلْيِه ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ 

توحیده وطاعته والخادع الشیطان  ن التصدیق بآیات اهللا ، وتخدعون عنتصرفون ع

  .)٥(والهوى

، ومن ذلك أیضًا  أعلمحقیرًا له ، واهللا فحذف الفاعل وهو الشیطان والهوى ت  

ُعوثُونَ (:  تعالى قوله َنا وَُكنَّا تـَُرابًا َوِعظَاًما َأئِنَّا َلَمبـْ َلَقْد ُوِعْدنَا َنْحُن َوآبَاُؤنَا *قَاُلوا َأِئَذا ِمتـْ

َوقَاَل ( یقول تعالى : في سورة النملو  )٦()َهَذا ِمن قـَْبُل ِإْن َهَذا ِإالَّ َأَساِطيُر اَألوَّلِينَ 

َلَقْد ُوِعْدنَا َهَذا َنْحُن َوآبَاُؤنَا ِمن قـَْبُل ِإْن *الَِّذيَن َكَفُروا َأِئَذا ُكنَّا تـَُرابًا َوآبَاُؤنَا َأئِنَّا َلُمْخَرُجونَ 

هذا الوعد الذي تعدنا یا محمد ، ووعد آباؤنا من قبلنا قوم " )٧()َهَذا ِإالَّ َأَساِطيُر اَألوَّلِينَ 

                                                             

 ).٥٠) سورة فصلت ، اآلیة ( ١(

 .٢٥/١٢. التحریر والتنویر ١/٩٥٩والوجیز للواحدي  ٤/٣٩١)  الزجاج  ٢(

ْكُر َعَلْیِه مِ () ومثله  ٣(  القمر. ٢٥ )ن َبْیِنَنا َبْل ُهَو َكذَّاٌب َأِشرٌ َأُءْلِقَي الذِّ

 )٨٩-٨٨) سورة المؤمنون ، اآلیات ( ٤(

 .١٩/٦٥)  الطبري  ٥(

 ).٨٣ – ٨٢( ، اآلیات المؤمنون) سورة  ٦(

 ).٦٨- ٦٧) سورة النمل ، اآلیات ( ٧(
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 رسل من قبلك فلم نره حقیقة ، وقد وعدنا هذا البعث ووعده آباؤنا ذكروا أنهم هللا

فحذف فاعل وعدنا تحقیرًا  )١(" الكائنون من قبلنا فلم نصدقه كما لم یصدقه من قبلنا

  له من الذین لم یؤمنوا بالبعث.

 َأَفَمن زُيَِّن َلُه ُسوُء َعَمِلهِ ( قال تعالى : ومما ورد فیه حذف الفاعل تحقیرًا له  

فـََرآُه َحَسًنا فَِإنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمن َيَشاء َويـَْهِدي َمن َيَشاء َفال َتْذَهْب نـَْفُسَك َعَلْيِهْم 

أفمن حسن له الشیطان أعماله السیئة من " )٢()َحَسَراٍت ِإنَّ اللََّه َعِليٌم ِبَما َيْصنَـُعونَ 

فحذف فاعل التزیین  )٣(" معاصى اهللا والكفر به وعبادة ما دونه من اآللهة واألوثان

وََكَذِلَك زُيَِّن ِلِفْرَعْوَن ُسوُء َعَمِلِه َوُصدَّ َعِن السَِّبيِل َوَما  ( قال تعالى : تحقیرًا له ، ومثله

أي زین الشیطان لفرعون سوء عمله من الشرك  )٤()َكْيُد ِفْرَعْوَن ِإالَّ ِفي تـََبابٍ 

حذف الفاعل في موضعین في وقد  )٥(والتكذیب ، وصد فرعون الناس عن السبیل

آخر في سبب حذف الفاعل  اً اآلیة تحقیرًا له ، غیر أن لصاحب التحریر والتنویر رأی

هنا یقول : "وبنى فعل زین إلى المجهول ألن المقصود معرفة مفعول التزیین ال 

معرفة فاعله ، أي حصل تزیین سوء عمله في نفسه فحسب الباطل حقًا والضالل 

حیث قال  ل وكذلك القول في صد، ولعله قد ذكر في سورة األنفالقا )٦( اهتداء"

َوِإْذ زَيََّن َلُهُم الشَّْيطَاُن َأْعَماَلُهْم َوقَاَل َال َغاِلَب َلُكُم اْليَـْوَم ِمَن النَّاِس َوِإنِّي َجاٌر ( تعالى :

نِّي بَِريٌء مِّنُكْم ِإنِّي َأَرى َما َال تـََرْوَن لَُّكْم فـََلمَّا تـََراَءِت اْلِفَئَتاِن َنَكَص َعَلى َعِقبَـْيِه َوقَاَل إِ 

                                                             

 .٣/٥٨٥وفتح القدیر  ١٩/٦٣الطبري تفسیر )  ١(

 ).٨)  سورة فاطر ، اآلیة ( ٢(

 .٦/٤١٣البغوي تفسیر و  ٢٠/٤٤١الطبري  فسیرت)  ٣(

 ).٣٧) سورة غافر ، اآلیة ( ٤(

 .٤/٥٦٤) فتح القدیر  ٥(

 .٢٤/١٤٧) التحریر والتنویر  ٦(
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فـََلْوال ِإْذ َجاَءُهْم (وقال تعالى في سورة األنعام  )١()ِإنَِّي َأَخاُف اللََّه َواللَُّه َشِديُد اْلِعَقابِ 

  .)٢()ْعَمُلونَ بَْأُسَنا َتَضرَُّعوْا َوَلِكن َقَسْت قـُُلوبـُُهْم َوزَيََّن َلُهُم الشَّْيَطاُن َما َكانُوْا يَـ 

% ١أو داللة السیاق علیه فقد ورد بنسبة لداللة المعنىأما حذف الفاعل   

لهذا الغرض  اً من جملة أغراض حذف الفاعل ، والمالحظ أنه جاء الفاعل محذوف

ُلوا قَاَلْت ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا قـَْريًَة َأْفَسُدوَها َوَجعَ ( قال تعالى : والفعل مبینًا للمعلوم ،

 ُمْرَسُلونَ َأِعزََّة َأْهِلَها َأِذلًَّة وََكَذِلَك يـَْفَعُلوَن  َوِإنِّي ُمْرِسَلٌة ِإلَْيِهْم ِبَهِديٍَّة فـََناِظَرٌة ِبَم يـَْرِجُع الْ 

ٌر ِممَّا آتَاُكْم َبْل أَنـْتُ  ْم ِبَهِديَِّتُكْم فـََلمَّا َجاَء ُسَلْيَماَن قَاَل َأُتِمدُّوَنِن ِبَماٍل َفَما آتَاِنَي اللَُّه َخيـْ

، أضمره أي فلما جاء الرسول سلیمان )٤(یرید فلما جاء الرسول سلیمان )٣()تـَْفَرُحونَ 

) فإنه یستلزم رسولها والمراد به الجنس ال حقیقة رسول َوِإنِّي ُمْرِسَلةٌ ( : لداللة قولها

ل ( الرسول) فاعإذن حذف ال )٥( " )َأُتِمدُّوَننِ واحد بدلیل خطابه لهم بالجمع في قوله (

  لداللة السیاق علیه . 

ِإْذ ُعِرَض َعَلْيِه بِاْلَعِشيِّ الصَّاِفَناُت اْلِجَياُد  ( ومثله وعلى طریقته قوله تعالى :      

أي توارت  )٦()فـََقاَل ِإنِّي َأْحَبْبُت ُحبَّ اْلَخْيِر َعْن ِذْكِر رَبِّي َحتَّى تـََواَرْت بِاْلِحَجابِ 

) یعني بِاْلِحَجابِ  َحتَّى تـََواَرتْ ام على المحذوف ، قال أهل اللغة (الشمس وقد دل المق

الشمس ، ولم یجر للشمس ذكر.. وهذا ال أحسبهم أعطوا الفكر حقه فیه، ألن في 

) والعشي في معنى ِإْذ ُعِرَض َعَلْيِه بِاْلَعِشيِّ اآلیة دلیًال یدل على الشمس ، وهو قوله (

لشمس بالحجاب ولیس یجوز اإلضمار إال أن بعد زوال الشمس ، حتى توارت ا

                                                             

 ).٤٨) سورة األنفال ، اآلیة ( ١(

 .٣٨، والعنكبوت  ٦٣). وفي سورة النمل ٤٣) سورة األنعام ، اآلیة ( ٢(

 ).٣٦) سورة النمل ، اآلیة ( ٣(

 .٤/١٢٠وانظر معاني القرآن للزجاج  ٢/٢٩٣عاني القرآن للفراء ) م ٤(

 .٤/١٥٩، وفتح القدیر  ٨/٦١٢) الدر المصون  ٥(

 ).٣٢- ٣١( اآلیات ) سورة ص ، ٦(
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. على أن اإلضمار للشمس في ذكر األوقات )١(یجري ذكر أو دلیل بمنزلة الذكر"

  )٢(كثیر في كالمهم كما قال لبید :

  )٣( َحتى إذا َأْلَقْت َيداً في كاِفٍر، ... َوَأَجنَّ َعْورَاِت الثـُّغوِر َظالُمَها

  .)٤(" أي ألقت الشمس یدها في الظلمة

أي الروح فحذف  )٥()فـََلْوال ِإَذا بـََلَغِت اْلُحْلُقومَ ( قوله جل وعال : ومن ذلك  

أي فهال إذا "الفاعل ألنه مفهوم ودل السیاق علیه فال یبلغ الحلقوم سوى الروح ، 

بلغت الروح  أو النفس الحلقوم عند الموت ، ولم یتقدم لها ذكر ألن المعنى مفهوم 

  هذه العبارة ، ومنه قول حاتم الطائي : عندهم إذا جاءوا بمثل

  )٦( أماوّي َما يُغني الّثراء َعن اْلَفتى ... ِإذا حشرجت يـَْوًما وضاق بَها الّصدر

  .  )٧(" التي تبلغ الحلقوم هي الروح حذف إیجازاً     

  

                                                             

وفتح  ٢/٢٥٦، والدر المصون  ٤/٩٣، وانظر الكشاف  ٤/٣٣١)  معاني القرآن وٕاعرابه للزجاج.  ١(

 .٤/٤٩٥القدیر 

الك العامري أحد الشعراء الفرسان اإلشراف في الجاهلیة ، أدرك اإلسالم ووفد عن النبي لبید بن ربیعة بن م)  ٢(

صلى اهللا علیه وسلم ویعد من الصحابة والمؤلفة قلوبهم وترك الشعر ، فلم یقل في اإلسالم إال بیتًا واحدًا قیل هو 

 .٥/٢٤٠، األعالم  هـ٤١( ما عاتب المرء الكریم كنفسه..والمرء یصلحه الجلیس الصالح ) توفي 

، البیت  ١١٤، ص١٤٢٥،  ١دیوان لبید بن ربیعة : أعني به حمدو طماسي ، دار المعرفة ، بیروت ط)  ٣(

 من الكامل . ألقت الشمس ید في كافر أي: بدأت في المغیب،عورات الثغور:المواضع التي تأتي المخافة منها.

 . ٢٣/٢٥٦) التحریر والتنویر  ٤(

 ).٨٣، اآلیة ( ) سورة الواقعة ٥(

 ، البیت من الطویل ،الحشرجة : تردد النفس. ٢٣) دیوان حاتم الطائي ، ص  ٦(

 .٢٧/٣٤٤) التحریر والتنویر  ٧(
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 بصعوبة أي الروح " ذكرهم اهللا )١()َكالَّ ِإَذا بـََلَغْت التـََّراِقيَ ( قوله تعالى : ومثله      

بلغت للنفس وٕان لم  والضمیر في،  " )٢(أول أیام اآلخرة عند بلوغ النفس الترقوة "

ألن الكالم الذي وقعت فیه یدل علیها ، كما قال حاتم أماوي ما  یجر لها ذكر ؛

  .)٣(یغني"

ن الفاعل حذف في القرآن الكریم ألغراض أخرى ، بنسبة قلیلة جدًا من ثم إ  

تصب "أي  )٤()ِمن نُّْطَفٍة ِإَذا ُتْمَنى*َوَأنَُّه َخَلَق الزَّْوَجْيِن الذََّكَر َواألُنَثى(قوله تعالى : ذلك 

وبني فعل تمنى للمجهول ألن النطفة تدفعها قوة طبیعیة "  )٥(" في الرحم وتدفق وتراق

وحذف الفاعل لعدم ،  )٦(" لعدم ظهوره خفیة ، فكأن فاعل اإلمناء مجهولفي الجسم 

  ذكره ، ولیس ألنه خفیًا فالفائدة بیان أصل اإلنسان. الفائدة من

َرَك ُسًدى(: ومثله قوله تعالى في سورة القیامة         َأَلْم َيُك *َأَيْحَسُب اِإلنَساُن َأن يـُتـْ

" فإن قیل : ما الفائدة في  : أي تصب في الرحم. قال الرازي )٧()نُْطَفًة مِّن مَِّنيٍّ ُيْمَنى

كأنه قیل: إنه مخلوق  قلنا : فیه إشارة إلى حقارة  حالهیمنى ؟  یمنى من قوله : مني

من المني الذي جرى على مخرج النجاسة ، فال یلیق بمثل هذا الشيء أن یتمرد على 

  .)٨(طاعة اهللا تعالى إال أنه عبر عن هذا المعنى على سبیل الرمز"

                                                             

 ).٢٦)  سورة القیامة ، اآلیة ( ١(

 .٥/٢٥٤) معاني القرآن للزجاج  ٢(

 .٣/٢١٢رآن للفراء ، ، ومعاني الق ٥/٤١٠، وفتح القدیر ٧/١٩٠، وانظر البحر المدید ٤/٦٦٣الكشاف )  ٣(

 ).٤٦- ٤٥) سورة النجم ، اآلیات ( ٤(

 .١٧/١١٨وتفسیر الرازي  ٤/٤٢٨) انظر الكشاف  ٥(

 .٢٧/١٤٦) التحریر والتنویر  ٦(

 ).٣٧- ٣٦) سورة القیامة ، اآلیات ، ( ٧(

 .٣٠/٧٣٧) تفسیر الرازي  ٨(
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 )١()ِلْمَت َما َهُؤالء يَنِطُقونَ ُثمَّ ُنِكُسوا َعَلى رُُؤوِسِهْم َلَقْد عَ (أما قوله تعالى:   

فالظاهر أن الفاعل حذف هنا لبیان سرعة رجوعهم إلى الباطل أو لتصویر حالتهم 

بحالة المنكوس ،  وقد قال المفسرون عن هذه اآلیة ، " یقول رجعوا عندما عرفوا من 

ي: " وقال الزمخشر  .)٣(ونكسوا أي غلبوا في الحجة )٢(" )علیه السالم(حجة إبراهیم 

أما صاحب الدر المصون فقد جعل الفاعل اهللا " أي  )٤(نكسوا أنفسهم على رؤوسهم "

فیه مسألتان : "وقد أفاض الرازي في شرح اآلیة فقال :  )٥(نكسهم اهللا أو خجلهم "

المسألة األولى : في المعنى وجوه : أحدهما : أن المراد استقاموا حین رجعوا إلى 

، فأخذوا في المجادلة الحة ، ثم انتكسوا فقلبوا عن تلك الحالةأنفسهم وأتوا بالفكرة الص

ن هؤالء مع تقاصر حالها عن حال الحیوان الناطق آلهة معبودة. وثانیهما بالباطل وإ 

: قلبوا على رؤوسهم حقیقة لفرط إطراقهم خجًال وانكسارًا وانخذاًال مما بهتهم به 

ثم  )٦(وثالثهما : قال ابن جریر ، همإبراهیم فما أحاروا جوابًا إال ما هو حجة علی

نكسوا على رؤوسهم بما هو الحجة إلبراهیم حین جادلهم أي قلبوا في الحجة واحتجوا 

على إبراهیم بما هو الحجة إلبراهیم علیهم ، فقالوا لقد علمت ما هؤالء ینطقون فأقروا 

ام الخبر عن بهذه الحیرة التي لحقتهم ، والمعنى نكست حجتهم فأقیم الخبر عنهم مق

  ونكسوا على لفظ ما لم  : المسألة الثانیة حجتهم .

  

                                                             

 ).٦٥) سورة األنبیاء ، اآلیة ( ١(

 .٢/٢٠٧) معاني القرآن للفراء  ٢(

 .١٨/٤٦٢) تفسیر الطبري  ٣(

 .٣/١٢٥) الكشاف  ٤(

 .٨/١٧٩) الدر المصون  ٥(

محمد بن جریر بن یزید الطبري، أبو جعفر: المؤرخ المفسر اإلمام. ولد في آمل طبرستان، )  ٦(

عرف  واستوطن بغداد وتوفي بها. وعرض علیه القضاء فامتنع، والمظالم فأبى. له أخبار الرسل والملوك

 ٣١٠ وتوفي ه٢٢٤ولد في  الطبري، و جامع البیان في تفسیر القرآن یعرف بتفسیر الطبريبتاریخ 

 .٧٠- ٦/٦٩.األعالم هـ
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والظاهر أنه " انقلبوا إلى المجادلة بعد  )١(" یسم فاعله أي نكسوا أنفسهم على رؤوسهم

  .)٢( ما استقاموا بالمراجعة "

استقاموا ، فكأنه أن فالفاعل حذف هنا لبیان سرعة انقالبهم إلى الباطل بعد   

  .أعلمس إال أنفسهم. واهللا لم یكن له ناك

ُقوُلنَّ اللَُّه فَأَنَّى يـُْؤَفُكونَ (قال تعالى : و    "أي إلى  )٣()َولَِئن َسأَْلتـَُهم مَّْن َخَلَقُهْم لَيـَ

أي مكان یصرفون ، یقال أفكه عن كذا یأفكه من باب ضرب إذا صرفه عنه وبني 

  .)٤( لقهم"للمجهول إذ لم یصرفهم صارف ولكن صرفوا أنفسهم عن عبادة خا

َها يُنَزُفونَ (قال تعالى في صفة خمر الجنة :    وقال )٥()ال ِفيَها َغْوٌل َوال ُهْم َعنـْ

َها َوال يُنزُِفونَ (تعالى في صفتها أیضًا:  ینزفون  وقد جاء فعل )٦()ال ُيَصدَُّعوَن َعنـْ

صفة خمر الجنة ،  الفاعل لبیان خصوصیة ویصدعون مبنیًا للمجهول ، وقد حذف

ال تزیل عقولهم وهي أنها ال تنفد و ، باتصافها بصفات منتفیة في خمر الدنیا وذلك 

نزف الرجل إذا فنیت خمره ، وأنزف "ینزفون وله معنیان یقال أ وال تصدع رؤوسهم .

إذا ذهب عقله ، فهذان وجهان ، ومن قال "ینزفون" یقول : ال تذهب عقولهم وهو من 

لیس فیها غول والغول أن تغتال  ول مجازه، ال فیها غ)٧(" نزف الرجل فهو منزوف

  عقولهم قال الشاعر:

                                                             

 .٢٢/١٥٧) تفسیر الرازي  ١(

 .٦/٧٥، وتفسیر أبو السعود  ٤/٥٥) تفسیر البیضاوي  ٢(

 ).٨٧) سورة الزخرف ، اآلیة ( ٣(

 .٢٥/٢٧١) التحریر والتنویر  ٤(

 ).٤٧( ) سورة الصافات ، ٥(

 ).١٩) سورة الواقعة ، اآلیة ( ٦(

 .٢/٣٨٥) معاني القرآن للفراء  ٧(
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  )١( األولِ  باألولِ  تغتالنا ... وتذهبُ  الكأسُ  فما زالتِ 

تقول العرب: ال یقطع عنه وینزف سكرا قال األبیرد الّریاحّى وال هم عنها ینزفون ، 
)٢( :  

  )٣(... لبئس الندامى كنتم آل أبجرا لعمري لئن أنزفتم أو صحوتمُ 

  .)٤("أبجر من بني عجل

ال یصدعون عنها قال األكثرون : ال یلحق رؤوسهم الصداع الذي یلحق من خمر 

  في صفة الخمر : )٥(الدنیا ، قال علقمة

  )٦( الصَُّداَع وال يـُْؤِذيَك صالُبها ... وال ُيخاِلطُها في الرَأِس َتْدويمُ  تشفي

، نزف البئر : استفرغ ماؤها،  وال ینزفون مبنیًا للمفعول ، ال تذهب عقولهن سكراً 

، (ال یصدعون عنها) أي بسببها ، أي ال یصدر عنها )٧(فالمعنى ال تفرغ خمرهم

                                                             

، ولعو ف بن محلم  ٢١٦ / ٥األغاني  البیت من المتقارب . وهو لعبد اهللا بن أیوب التیمي في )  ١(

 ). األول باألول وتذهب...  تغتالها الكأس زالت فماالخزاعي في طبقات الشعراء . وروایته فیه (

الشاعر اإلبیرد بن المنذر بن عبد قیس الریاحي من تمیم ، شاعر فصیح بدوي لم یكن مكثرًا توفي )  ٢(

 .٦/١٢٣والوافي  ١/٨٢هـ األعالم ٦٨

خزانة ،   ٨٢١البیت من الطویل لألبیرد في لسان العرب ( نزف ) ، وبال نسبة في جمهرة اللغة )  ٣(

 .٧٩٣، شرح عمدة الحافظ  ٥/٢١٢، الدرر اللوامع  )٣٨٩/ ص  ٣(ج  -األدب 

 .٤/٥٩٧، وانظر البحر المدید  ٢/١٦٩) مجاز القرآن  ٤(

علقمة بن َعَبدة (بفتح العین والباء) بن ناشرة بن قیس، من بني تمیم: شاعر جاهلي، من الطبقة )  ٥(

األولى. كان معاصرا المرئ القیس، وله معه مساجالت. وأسر " الحارث ابن أبي شمر الغساني " أخا 

ق.هـ ٢٠توفي له اسمه " شأس " فشفع به علقمة ومدح الحارث بأبیات، فأطلقه. له " دیوان شعر 

 . ٤/٢٤٧األعالم 

) شرح دیوان علقمة بن عبده الفحل األعلم الشنتمري : قـدم لـه حنـا نصـر ، دار الكتـاب العربـي بیـروت  ٦(

ي ، قیــل الصــالب الصــداع : التــدویم : الــدوار . صــالبها : مــا صــلب منهــا وقــو  ٤٥هـــ ، ص١٤١٤،  ١ط

 بك منها صداع فیؤذیك.أي ال یصی

 .١٠/٨٠) البحر المحیط  ٧(
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صداع ، وهو وجع الرأس ، (وال ینزفون) وال یسكرون یقال : نزف الرجل ذهب عقله 

  بالسكر ، فهو نزیف ومنزوف ، وقرأ أهل الكوفة بضم الیاء وكسر الزاي أي ال ینفذ 

 )١(، یقال : أنزف القوم : إذا نفد شرابهم وفي الحدیث "زمزم ال تنزف وال تذم" شرابهم

  .)٢("أي ال ینفد ماؤها

َزُفونَ جاء في سورة الصافات ببناء الفعل (   ) للمجهول في حین قال في يـُنـْ

  ) ببنائه للمعلوم فما السبب ؟ يـُْنزُِفونَ سورة الواقعة (

ذا الشراب ال ینفذ وال ینقطع ن هواقعة : إقال السامرائي : "فمعنى اآلیة في ال  

  نهم ال یسكرون عنه .، وإ 

  .)٣(ومعناه في الصافات أن هذا الشراب ال یذهب عقولهم فال یسكرون عنه"  

هما مكان اآلخر؟ وأجاب بقوله یصلح وضع أحدثم تساءل صالح السامرائي هل      

ن وجه ، ذلك أن سیاق ن كل مفردة إنما وضعت في مكانها المناسب من أكثر مإ: "

المقربین ، وهم أعلى الخلق من  رة الواقعة ، إنما هو في السابقیناآلیات في سو 

اِبُقوَن السَّابُِقونَ (المكلفین ، قال تعالى :  ثـُلٌَّة *ِفي َجنَّاِت النَِّعيمِ *ُأْولَِئَك اْلُمَقرَّبُونَ *َوالسَّ

َقابِِلينَ  *َلى ُسُرٍر مَّْوُضونَةٍ عَ  *َوقَِليٌل مَِّن اآلِخرِينَ *مَِّن اَألوَّلِينَ  َها ُمتـَ َيُطوُف  *ُمتَِّكِئيَن َعَليـْ

َها َوال يُنزُِفونَ  *َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن مَُّخلَُّدونَ   *بَِأْكَواٍب َوَأبَارِيَق وََكْأٍس مِّن مَِّعيٍن ال ُيَصدَُّعوَن َعنـْ

                                                             

) لم أجد الحدیث في الصحاح وال في كتب الحدیث ورد في مصنف الصنعاني وفي أخبار مكه لألزرقي وهو  ١(

ام قال غیر منسوب لرسول اهللا بل ورد في مصنف السمعاني (عن زمعة بن صالح قال حدثني سلمة بن وهر 

أخبرني من سمع تبیعا یقول : عن كعب قال : لما دخل زمزم دخلها ببعیره ثم شرب منها وأفرغ على ثیابه فقیل 

له:  لم تبل ثیابك یا أعرابي ؟ قال "أنتم ال تعرفون هذه في كتاب اهللا برة شراب األبرار زمزم ال تنزف وال تذم 

هـ تحقیق حبیب ٢١١بكر عبد الرازق الصنعاني المتوفي  واسمها دواء طعام طعم وشفاء سقم" المصنف : ألبي

 هـ.١٤٠٣عبد الرحمن األعظمي ، نشر المكتب اإلسالمي بیروت ، ط

،  ٣/١٢٣، ومعاني القرآن للفراء  ٢٧/٢٩٤، ثم انظر التحریر والتنویر  ٧/٢٩٠) البحر المدید  ٢(

 .٢/٢٤٩ومجاز القرآن 

 ١فاضل صالح السامرائي ، نشر دار عمار للنشر ، عمان ، ط الغة الكلمة في التعبیر القرآني :) ب ٣(

 . ٧٩هـ ، ١٤٢٠، 
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 *َكَأْمثَاِل اللُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنونِ   *َوُحوٌر ِعينٌ  *َيْشتـَُهونَ  َوَلْحِم طَْيٍر مِّمَّا *َوفَاِكَهٍة مِّمَّا يـََتَخيـَُّرونَ 

  . )١()ِإالَّ ِقيال َسالًما َسالًما *ال َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َوال َتْأثِيًما *َجَزاء ِبَما َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

اآلیات في سورة الصافات ، إنما هو في المؤمنین المخلصین قال  وسیاق  

 ِفي *فـََواِكُه َوُهم مُّْكَرُمونَ  *ُأْولَِئَك َلُهْم ِرْزٌق مَّْعُلومٌ  *ِإالَّ ِعَباَد اللَِّه اْلُمْخَلِصينَ (تعالى : 

بـَْيَضاَء َلذٍَّة  *يُطَاُف َعَلْيِهم ِبَكْأٍس ِمن مَِّعينٍ  *َعَلى ُسُرٍر مُّتَـَقابِِلينَ  *َجنَّاِت النَِّعيمِ 

َها يُنَزُفونَ ال ِفيَها َغْوٌل وَ *لِّلشَّارِبِينَ  َكأَنـَُّهنَّ   *َوِعنَدُهْم َقاِصَراُت الطَّْرِف ِعينٌ  *ال ُهْم َعنـْ

  .)٢()بـَْيٌض مَّْكُنونٌ 

نهم أعلى الخلق من المكلفین ، فإنه لیس كل والسابقون أعلى من هؤالء ، فإ  

  ... مختلفاً  ن كل سابق مخلص ولذلك ترى الجزاءمخلص من السابقین المقربین ، وإ 

َها يُنَزُفونَ الصافات : (قال في    : ، وقال في الواقعة  )ال ِفيَها َغْوٌل َوال ُهْم َعنـْ

َها َوال يُنزُِفونَ ( لصافات إنها ال تفسدهم ، أو ال تهلكهم ذكر في ا) ، فال ُيَصدَُّعوَن َعنـْ

  عقولهم وال تسكرهم . أو ال تغتال

ا الشراب ال ع وال یسكرون وهذنهم ال یصیبهم منها صداوذكر في الواقعة إ  

  ، وهذا أتم وأعلى . ینفد

ومعنى الغول الفساد أو اإلهالك أو  )ال ِفيَها َغْولٌ ( فإنه قال في الصافات   

اغتیال العقول وهو السكر ، فإن كان بمعنى الفساد واإلهالك فإن نفیه ال ینفى ما 

  ... دونه من اآلفات

نتفاء األكبر إنما هو اع فاسورة الواقعة فإنه نفى األدنى وهو الصدوأما في   

اع فمن األولى أن ال یصیبهم منها یبهم صدمن طریق األولى ، فإذا كانوا له یص

  الغول .

                                                             

 ).٢٦ – ١٠) سورة الواقعة ، اآلیات ( ١(

 .)٤٩ – ٤٠) سورة الصافات ، اآلیات ( ٢(
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اع ینفي الغول ، وعلى هذا فإن انتقاء الغول ال ینفي الصداع ، وانتفاء الصد  

    .                 )١(فیكون ما في الواقعة أعلى"

َوَأنَّا ال َنْدِري َأَشرٌّ ُأرِيَد ِبَمن ِفي ( قوله تعالى : يكما ف تأدباً وقد یحذف الفاعل        

 تأدبًا من إضافة الشر إلى اهللا  وقد حذف الفاعل،  )٢()اَألْرِض َأْم َأرَاَد ِبِهْم رَبـُُّهْم َرَشًدا

" وأسند فعل إرادة الشر إلى المجهول ولم یسند إلى اهللا تعالى مع أن مقابله أسند إلیه 

على واجب األدب مع اهللا تعالى في تحاشي  ) جریاً َأرَاَد ِبِهْم رَبـُُّهْم َرَشًدا َأمْ (: بقوله 

َوالَِّذي ُهَو ُيْطِعُمِني (إسناد الشر إلیه ، وهي من اآلداب القرآنیة كما في قوله تعالى : 

" ولقد أحسنوا األدب في ذكر إرادة الشر  )٣()َوِإَذا َمِرْضُت فـَُهَو َيْشِفينِ *َوَيْسِقينِ 

محذوفة الفاعل ، والمراد بالمرید : هو اهللا عز وجل ، وٕابرازهم السمه عند إرادة 

 اً وقد حذف جری )٤" ( الخیر والرشد ، فجمعوا بین العقیدة الصحیحة واآلداب الملیحة

على واجب األدب مع اهللا تعالى في تحاشي إسناد الشر إلیه وهي من اآلداب 

  القرآنیة.

في سورة ، (یهرعون)  وقد عد منها )٥(لمجهولهناك أفعال وجدت مبنیة ل  

أي  )٦()فـَُهْم َعَلى آثَاِرِهْم يـُْهَرُعونَ *ِإنـَُّهْم َأْلَفْوا آبَاَءُهْم َضالِّينَ ( قوله تعالى : الصافات

                                                             

 ).٨٢ – ٧٩) بالغة الكلمة في التعبیر القرآني ، ( ١(

 ).١٠) سورة الجن ، اآلیة ( ٢(

 ).٨٠- ٧٩) سورة الشعراء ، اآلیات ( ٣(

 .٤/٦٢٥) الكشاف في الحاشیة  ٤(

مثل عني ، وزهي ، وهرع ، وغم الهالل ، وطل دمه ، وبهت ، وسقط في یده ، ومما یجري على هذا النمط ) (٥

من األفعال التى تكلم بها العرب وجاءت على صفة الفعل الذي لم یسم فاعله : ارتج على القارئ ، ونخي من 

أدب الكاتب (أو) أدب الكتّاب: أبو محمد عبد اهللا بن مر وأرعدت فرائصه ، انظر النخوة ونتجت الناقة واولع باأل

 ، و٤٠٢-٤٠١،نشر: مؤسسة الرسالة،  ق: محمد الداليیحق، ت هـ)٢٧٦مسلم بن قتیبة الدینوري (المتوفى: 

،  علي منصورق: فؤاد یحق، ت: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي  المزهر في علوم اللغة وأنواعها

 .٢٠٥-٢/٢٠٤،هـ ١٤١٨، ١،ط بیروت –نشر: دار الكتب العلمیة 

 ).٧٠- ٦٩) سورة الصافات ، اآلیات ( ٦(
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ُل: ِإنَّ َهَذا ِمْن  َوِألَْهِل اللَُّغِة ِفي ُیْهَرُعوَن َقْوَالِن:یسرعون قال الرازي : "  َباِب اْلَقْوُل اْألَوَّ

َما َجاَءْت ِصیَغُة اْلَفاِعِل ِفیِه َعَلى َلْفِظ اْلَمْفُعوِل َوَال ُیْعَرُف َلُه َفاِعٌل َنْحُو: ُأوِلَع ُفَالٌن 

  ِفي اْألَْمِر، َوُأْرِعَد َزْیٌد، َوُزِهَي َعْمٌرو ِمَن الزَّْهِو.

َلْفِظ اْلَمْفُعوِل، َوَهِذِه اْألَْفَعاُل ُحِذَف َواْلَقْوُل الثَّاِني: َأنَُّه َال َیُجوُز ُوُروُد اْلَفاِعِل َعَلى 

وزهى عمرو ، وأرعد الرجل أرعده غضبه  ، َفاِعُلوَها َفتَْأِویُل ُأوِلَع َزْیٌد أنه أولعه طبعه

معناه جعله ماله زاهیا وأهرع َمْعَناُه َأْهَرَعُه َخْوُفُه َأْو ِحْرُصُه، َواْخَتَلُفوا َأْیًضا َفَقاَل 

ْسَراُع َمَع الرِّْعَدِة. َوَقاَل آَخُروَن: ُهَو اْلَعْدُو الشَِّدیدُ َبْعُضُهْم:  ْهَراُع ُهَو اْإلِ ، أي )١(" اْإلِ

وقرأ الجمهور . یسرعون كما یدفعون دفعًا فعل الطامع الخائف فوت ما یطلبه 

  :)٢(هم الطمع ، قال مهلهلرعیهرعون مبنیًا للمفعول من أهرع أي یه

  )٣( ُهْم ُأساَرى، ... يـَُقوُدُهُم َعَلى َرغِم األُنُوفِ فجاُؤوا يـُْهَرُعوَن، و 

هرع: الَهَرُع والُهراُع واِإلْهراُع: شدَّة السَّْوِق وُسْرعةُ وقد جاء في لسان العرب "     

َوَقْد ُهِرُعوا وُأْهِرُعوا. واْسُتْهِرَعِت اِإلبُل: َأْسَرَعْت ِإلى الحوِض. وُأْهِرَع الرجُل،  الَعْدو

 ا َلْم ُیَسمَّ َفاِعُلُه: َخفَّ وُأْرِعَد ِمْن ُسْرعٍة َأو خْوٍف َأو ِحْرٍص َأو َغَضٍب َأو ُحمَّىَعَلى مَ 

ْسَراعِ " ،)٤( "   .)٥("  ُهِرَع َوُأْهِرَع ِباْلِبَناِء ِفیِهَما ِلْلَمْفُعوِل إَذا ُأْعِجَل َعَلى اْإلِ

ختلف األلفاظ ومن المعلوم أن سیاقات الكالم تختلف باختالف المقام ، فت  

والجمل تبعًا لذلك وما یصلح من لفظ في سیاق ال یصلح في غیره ، وقد عني علماء 
                                                             

 .١٨/٣٧٨)  تفسیر الرازي  ١(

) عدي بن ربیعة بن مرة بن هبیرة من تغلب شاعر من أبطال العرب ، وهو خال امرئ القیس لقب  ٢(

 .٤/٢٢٠ق. هـ األعالم  ١٠٠رققه توفي مهلهًال ألنه أول من هلهل نسیج الشعر أي 

، . البیت من الوافر٥١لعالمیة ، ص ) دیوان مهلهل بن ربیعة : شرح وتقدیم طالل حرب ، الدار ا ٣(

، ومعاني القرآن للفراء  ٦/٣٦١، والدر المصون  ٦/١٨٦رغم األنوف : مكرهین ثم أنظر البحر المحیط 

 .٥/٣٢٠مییز وبصائر ذوي الت ١/٢٩٤. ومجاز القرآن ٢/٣٨٧

 مادة هرع.عرب ، ) لسان ال ٤(

 بن محمد الحموي ، المكتبة العلمیة ، بیروت ، مادة هرع. أحمد) المصباح المنیر :  ٥(



 

80 

التفسیر والبالغة ببناء الفعل للمجهول وداللة استخدامه في القرآن ، وألن القرآن 

المعجز زین بكثیر من أسالیب المبني للمجهول ، وتظل دراساتهم ومجهوداتهم 

نه من المحال أن یحیط هذا اعل كثیرًا في القرآن والحق إالف إشارات. وقد جاء حذف

البحث بكل تراكیبه وأغراضه. وقد جاء حذف الفاعل كثیرًا ألنه معلوم أو واضح في 

الذهن ، یلي ذلك التركیز على الفعل ، ثم أتت األغراض األخرى بنسبة قلیلة ، ولعله 

ا في (هرع) والقرآن جاء حذف أیضًا في أفعال وجدت عند العرب مبنیة للمجهول كم

  على لغة العرب.
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  یوضح نسبة أغراض حذف الفاعل )٣رقم ( جدول

  النسبة %  الغرض  النسبة %  الغرض

  ٢  تحقیر الفاعلل  ٧٦  للعلم به

  ٢  السیاق لداللة  ٣٨  لتركیز على الفعلل

      ٢  لعدم اإلیمان بوقوع الفعل
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  اث اث

ذف اذم وصدح وا وص  

 دح وصذف ا  

یحذف المخصوص بالمدح إیجازًا لداللة السیاق علیه من ذلك قوله تعالى :   

 َذَهبٍ  ِمن َأَساِورَ  ِمنْ  ِفيَها ُيَحلَّْونَ  اْألَنـَْهارُ  َتْحِتِهمُ  ِمن َتْجِري َعْدنٍ  َجنَّاتُ  َلُهمْ  ُأْولَِئكَ (

َرقٍ  ُسنُدسٍ  مِّن راً ُخضْ  ثَِياباً  َويـَْلَبُسونَ   الثـََّوابُ  نِْعمَ  اْألَرَاِئكِ  َعَلى ِفيَها مُّتَِّكِئينَ  َوِإْسَتبـْ

أي نعم الثواب جنات عدن ، "وجملة (نعم الثواب) استئناف مدح   )١()ُمْرتـََفقاً  َوَحُسَنتْ 

ومخصوص فعل المدح محذوف لداللة ما تقدم علیه ، والتقدیر نعم الثواب الجنات 

، وعطف علیه فعل إنشاء ثان وهو وحسنت مرتفقا ؛ ألن (حسن) و(ساء)  الموصوفة

مستعمالن استعمال (نعم) و(بئس) فعمال عملهما . ولذلك كان التقدیر وحسنت 

  . )٢(الجنات مرتفقًا ، وهذا مقابل قوله في حكایة أهل النار وساءت مرتفقًا"

َناوجاء على طریقته قوله تعالى : (    ِإنَّهُ  اْلَعْبدُ  نِْعمَ  ُسَلْيَمانَ  ِلَداُوودَ  َوَوَهبـْ

أي نعم العبد سلیمان ، فالمخصوص بالمدح لداللة الكالم علیه " أخبر  )٣()َأوَّابٌ 

سبحانه بأن من جملة نعمه على داود أنه وهب له سلیمان ولدًا ، ثم مدح سلیمان 

یل : فقال : نعم العبد والمخصوص بالمدح محذوف ، أي : نعم العبد سلیمان ، وق

إن المدح هنا بقوله نعم العبد هو لداود ، واألول أولى ، وجملة إنه أواب تعلیل لما 

، وهكذا یحذف المخصوص )٤(قبلها من المدح ، واألواب : الرجاع إلى اهللا بالتوبة"

  بالمدح إیجازًا لداللة الكالم علیه.

  

  

                                                             
 ).٣١) سورة الكهف ، اآلیة ((١

  .   ١٥/٣١٤) التحریر والتنویر ، (٢

 ).٣٠) سورة ص ، اآلیة ((٣

 .٤/٤٩٤) فتح القدیر ، (٤
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  ذف اوص ذم 

م على المحذوف فهو ویحذف المخصوص بالذم لإلیجاز ولداللة الكال  

 َشاء َفَمن رَّبُِّكمْ  ِمن اْلَحقُّ  َوُقلِ (كالمخصوص بالمدح ، من ذلك قوله جل شأنه : 

 َيْسَتِغيُثوا َوِإن ُسَراِدقـَُها ِبِهمْ  َأَحاطَ  نَاراً  لِلظَّاِلِمينَ  َأْعَتْدنَا ِإنَّا فـَْلَيْكُفرْ  َشاء َوَمن فـَْليـُْؤِمن

أي بئس الشراب  )١()ُمْرتـََفقاً  َوَساءتْ  الشََّرابُ  بِْئسَ  اْلُوُجوهَ  ْشِوييَ  َكاْلُمْهلِ  ِبَماء يـَُغاثُوا

هذا الماء الذي یغاث به هؤالء الظالمون في جهنم ، وساءت مرتفقًا أي هذه النار ، 

فحذف لداللة الكالم علیه ، "وجملة بئس الشراب مستأنفة ابتدائیة أیضًا لتشنیع ذلك 

محذوف دل علیه ما قبله ، والتقدیر بئس الشراب  الماء ... والمخصوص بذم بئس

  .)٢(ذلك الماء"

 َصَباحُ  َفَساءَ  ِبَساَحِتِهمْ  نـََزلَ  َيْستَـْعِجُلوَن*فَِإَذا َأفَِبَعَذابَِنا(ومنه قوله تعالى :   

أي : فبئس صباح القوم الذین أنذرهم الرسول نزول العذاب بهم ،  )٣()اْلُمنَذرِينَ 

یه ، "أي بئس صباح الذین أنذروا بالعذاب ، والمخصوص فحذف لداللة الكالم عل

بالذم محذوف أي : صباحهم ، وخص الصباح بالذكر ألن العذاب كان یأتیهم 

                                                .  )٤(فیه"

  

  

  

  

  

                                                             
 ).٢٩() سورة الكهف ، اآلیة (١

 .٧/١٦٩، وانظر البحر المحیط ،  ١٥/٣٠٩) التحریر والتنویر ، (٢

 ).١٧٧ – ١٧٦) سورة الصافات ، اآلیات ((٣

 .٩/١٣١، وانظر البحر المحیط ،  ٤/٤٧٧) فتح القدیر ، (٤
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  ال اث

  ذف اد
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  اث اول

   ذف ار

ا تخبر به الذات أو هو المحكوم به ، ومن أكثر أنواعه حذفًا والمسند هو م  

الخبر والفعل ، وحذف المسند عند قیام القرینة یفید میزات كثیرة ومهمة تختلف 

باختالف المقامات واألحوال ، وحذف المسند قلیل إذا ما قورن بحذف المسند إلیه فقد 

  .)١(% ١٤بلغت نسبة حذفه مقارنة مع بقیة أقسام الجملة 

لم یرد حذف الخبر كثیرًا في النصف الثاني من القرآن الكریم ، ونسبة حذف   

 جملة محذوفات بقیة أجزاء المسند % من ١٨% ، ٣الخبر إلي الحذف الكلي 

فحذف الخبر في مواضع متعددة مع (ال) التي لنفي الجنس ، وحذف بعد (لوال) 

ة أقل لداللة السیاق علیه والغرض من ذلك اإلیجاز لظهور المحذوف ، وحذف بنسب

سواء تقدم أو تأخر في الكالم ما یدل علیه ، وحذف نادرًا تعظیمًا له ، وكذلك لتحقیره 

  وٕاهماله . 

، الكریم وقد كثر الحذف لهذا الغرضفي القرآن  لظهوره إیجازاً یحذف الخبر   

مع  % مقارنة مع بقیة األغراض األخرى ، وكان أكثر ورود حذفه٧٨فقد ورد بنسبة 

(ال) التي لنفي الجنس ، وأكثرها في كلمة التوحید ال إله إال اهللا أو ال إله إال هو أو 

،وقال جل  )٢( )اْلُحْسَنى اَألْسَماء َلهُ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  ال اللَّهُ (:  قال تعالى، ال إله إال أنت 

:( ،وقال أیضًا  )٣()ِلذِْكِري الصَّالةَ  َأِقمِ وَ  فَاْعُبْدِني َأنَا ِإالَّ  ِإَلهَ  ال اللَّهُ  َأنَا ِإنَِّني :(وعال 

وقد جاء حذف الخبر مع  )٤()ِعْلًما َشْيءٍ  ُكلَّ  َوِسعَ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  ال الَِّذي اللَّهُ  ِإَلُهُكمُ  ِإنََّما

% أكثرها مع كلمة التوحید ، " وخاض علماء النحو ٢٨(ال) التي لنفي الجنس بنسبة 

  اب (ال إله إال اهللا) والمفسرون كثیرًا في إعر 

                                                             
  . ) فیما وقفت علیه لم أجد حذفًا في باب المسند لغیر خبر المبتدأ والفعل وخبر إن(١

  .) ٨ة () سورة طه ، اآلی(٢

  .) ١٤) سورة طه ، اآلیة ((٣

  .) ٩٨) سورة طه ، اآلیة ((٤
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وهي كلمة الشهادة واتفقوا على أن خبر ال محذوف أي لنا أو في الوجود أو نحو 

(ال إله) مبتدأ ثان وخبره محذوف تقدیره معبود أو  (اهللا) مبتدأ و "،  )١( ذلك"

  . )٢(موجود" 

ِمْن َمْعَنى ) َال (ي َمْحُذوٌف َدلَّ َعَلْیِه َما فِ  )الَ (َوَخَبُر ، " )٣(والخبر محذوف ..."    

ُهَو.  النَّْفِي ِألَنَّ ُكلَّ َساِمٍع َیْعَلُم َأنَّ اْلُمَراَد َنْفُي َهِذِه اْلَحِقیَقِة َفالتَّْقِدیُر َال ِإَله َمْوُجود ِإالَّ 

َمْوُجوٍد ُیوِهُم َأنَُّه َوَقْد َعَرَضْت َحْیَرٌة ِللنَُّحاِة ِفي َتْقِدیِر اْلَخَبِر ِفي َهاِتِه اْلَكِلَمِة ِألَنَّ َتْقِدیَر 

 َقْد ُیوَجُد ِإَلٌه َلْیَس ُهَو َمْوُجوًدا ِفي َوْقِت التََّكلُِّم ِبَهاِتِه اْلُجْمَلِة، َوَأَنا ُأِجیُب ِبَأنَّ اْلَمْقُصودَ 

مَّا اْنِتَفاُء ُوُجوِد ِإْبَطاُل ُوُجوِد ِإَلٍه َغْیِر اللَِّه َرد�ا َعَلى الَِّذیَن ادََّعْوا آِلَهًة َمْوُجوَدًة اْآلَن َوأَ 

 ِإَلٍه ِفي اْلُمْسَتْقَبِل َفَمْعُلوٌم ِألَنَّ اْألَْجَناَس الَِّتي َلْم ُتوَجْد َال ُیَتَرقَُّب َوُجوُدَها ِمْن َبْعُد ِألَنَّ 

  . )٤( ..."ُمْثِبِتي اْآلِلَهَة ُیْثِبُتوَن َلَها اْلِقَدَم َفَال ُیَتَوهَُّم َتَزاُیُدَها

على نفي وجود حذف الخبر ومنهم اإلمام الرازي الذي قال :  وجاء هذا رداً   

"وفي هذه الكلمة أبحاث ، أحدها : أن جماعة من النحویین قالوا : الكالم فیه حذف 

وٕاضمار والتقدیر : ال إله لنا ، أو ال إله في الوجود إال اهللا ، وأعلم أن هذا الكالم 

التقدیر أنه ال إله لنا إال اهللا ، لكان غیر مطابق للتوحید الحق وذلك ألنك لو قلت : 

هذا توحیدًا إللهنا ال توحید لإلله المطلق ، فحینئذ ال یبقى فرق بین قوله : ( وٕالهكم 

إله واحد) وبین قوله ( ال إله إال هو) فرق ، فیكون ذلك تكرارًا محضًا ، وٕانه غیر 

   )٥(جائز ..."

                                                             
) إعراب القرآن وبیانه : محي الدین مصطفى درویش ، دار اإلرشاد للشئون الجامعیة ، حمص ، (١

  .  ٢٢٢/ ١هـ ، ١٤١٥،  ٤سوریا ، ط

  .  ٣/٢٧٠) تفسیر القرطبي (٢

  .١/٢٤٧یر أبي السعود ،وتفس ١/٥٠٠لبي ،وتفسیر الثع ٢/٧٥البحر المحیط  )(٣

  .  ٢/٧٥) التحریر والتنویر ، (٤

  .  ٤/١٤٩) تفسیر الرازي ، (٥
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" قد توجب صناعة النحو وقد رد هذا الرأي الزركشي فقال في برهانه :   

التقدیر وٕان كان المعنى غیر متوقف علیه كما في قوله (ال إله إال اهللا) ، فإن الخبر 

محذوف وقدرة النحاة : موجود أو لنا ، وأنكره اإلمام فخر الدین وقال : هذا كالم ال 

یحتاج إلي تقدیر وتقدیرهم فاسد ؛ ألن نفي الحقیقة مطلقة أعم من نفیها مقیدة . 

فإنها إذا انتفت مطلقة كان ذلك دلیًال على سلب الماهیة مع القید ، وٕاذا انتفت مقیدة 

  بقید مخصوص لم یلزم نفیها مع قید آخر .

وال معنى لهذا اإلنكار ألن تقدیر (في الوجود) یستلزم نفي كل إله غیر اهللا   

مقیدة . ثم البد  قطعًا ؛ فإن العدم ال كالم فیه فهو في الحقیقة نفي للحقیقة مطلقة ال

من تقدیر خبر الستحالة مبتدأ بال خبر ظاهرًا أو مقدرًا وٕانما یقدر النحوي القواعد 

حقها وٕان كان المعنى مفهومًا ، وتقدیرهم هنا أو غیره لیروا صورة التركیب من حیث 

اللفظ مثاًال  ال من حیث المعنى ، ولهم تقدیران إعرابي وهو الذي خفي على 

   )١( ي وهو الذي  ألزمه وهو غیر الزم" .المعترض ومعنو 

 آَذنَ  َأنْ  قـَْبلَ  َلهُ  آَمنُتمْ  قَالَ :(وقد ورد في غیر سیاق التوحید في قوله تعالى   

 مِّنْ  َوَأْرُجَلُكم َأْيِدَيُكمْ  ألَُقطَِّعنَّ  تـَْعَلُمونَ  فـََلَسْوفَ  السِّْحرَ  َعلََّمُكمُ  الَِّذي َلَكِبيرُُكمُ  ِإنَّهُ  َلُكمْ 

رَ  ال َأْجَمِعيَن*قَاُلوا َوَألَُصلِّبَـنَُّكمْ  ِخالفٍ  "الضر والضیر   )٢()ُمنَقِلُبونَ  رَبـَِّنا ِإَلى ِإنَّا َضيـْ

والضور : واحد ، أرادوا ال ضرر علینا في ذلك ، بل لنا فیه أعظم النفع لما یحصل 

لنا في الصبر علیه لوجه اهللا ، من تكفیر الخطایا والثواب العظیم مع األعواض 

لكثیرة ، أو ال ضیر علینا فیما تتوعدنا به من القتل أنه البد لنا من االنقالب إلي ا

   )٣(ربنا بسبب من أسباب الموت". 

أي : ال ضرر علینا فیما یلحقنا من عقاب الدنیا ، فإن ذلك یزول وننقلب أو "       

  بعده إلي ربنا ، فیعطینا من النعیم الدائم ما ال یحد وال یوصف ، قال 

                                                             
  .  ١١٦ -٣/١١٥) البرهان في علوم القرآن (١

  ) . ٥٠ – ٤٩) سورة الشعراء ، اآلیات ((٢

  .٨/١٥٥، وانظر البحر المحیط  ٣/٣١٣) الكشاف ، (٣
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   )٢(: ال ضیر وال ضرر بمعنى واحد ، وانشد أبو عبیدة  )١(الهروي: 

   )٣( حمار أم أمك كان أظبيٌ  ...  عامٍ  بعد ركو يض ال فإنك  

  )٥( ضاره یضوره ضیرًا وضورًا : أي ضره ". )٤(: قال الجوهري 

  واآلیة حكایة عن فرعون مع السحرة الذین آمنوا باهللا ، " فأجابوا بعدما سمعوا     

  قعقعة هذا الوعید بقولهم : ال ضیر ، وأرادوا ال ضیر علینا في قتلك ، وحذفوا لیبقى 

   )٦( الجواب كلمة واحدة نافذة كالسهم" .

أو هو الخسف الذي یخسف بهم  ومثله قوله تعالى في وصف الفزع یوم الساعة    

 )١()َقرِيبٍ  مََّكانٍ  ِمن ُأِخُذواوَ  فـَْوتَ  َفال َفِزُعوا ِإذْ  تـََرى َوَلوْ (في البیداء ، قال تعالى : 

                                                             
د األئمة في اللغة واألدب، مولده ووفاته في هراة بخراسان. نسبته محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور: أح) (١

إلى جده " األزهر " عني بالفقه فاشتهر به أوال، ثم غلب علیه التبحر في العربیة، فرحل في طلبها وقصد القبائل وتوسع في 

ال یكاد یوجد في منطقهم لحن " أخبارهم. ووقع في إسار القرامطة، فكان مع فریق من هوازن " یتكلمون بطباعهم البدویة و 

، هـ ٣٧٠توفي  كما قال في مقدمة كتابه " تهذیب اللغة " ومن كتبه غریب األلفاظ التي استعملها الفقهاء وتفسیر القرآن

  .٥/٣١١األعالم 

في البصرة. معمر بن المثنى التیمي بالوالء، البصري، أبو عبید النحوي: من أئمة العلم باألدب واللغة. مولده ووفاته ) (٢

هـ وقرأ علیه أشیاء من كتبه. قال الجاحظ: لم یكن في األرض أعلم بجمیع  ١٨٨استقدمه هارون الرشید إلى بغداد سنة 

نقائض جریر والفرزدق و مجاز القرآن :مؤلف، منها  ٢٠٠العلوم منه. وكان إباضیا، شعوبیا، من حفاظ الحدیث له نحو 

  .٢٧٢-٧/٢٧١، األعالم  ـه ٢٠٩وغیرها توفي والعققة والبررة  

) البیت لخداش بن زهیر ، ومعناه : ال تبالي بعد قیامك بنفسك واستغنائك عن أبویك من انتسبت إلیه من شریف أو (٣

وضیع ، وضرب المثل بالظبي والحمار ونسبه سیبویه إلي خداش بن زهیر الصم وهو اخو عبد یغوث جد ثروان الصحابي 

 ٢/٩١٨، وشرح شواهد المغني  ٢٧٢، وتلخیص الشواهد  ٣٦١/  ٣ داش بن زهیر في الخزانةالبیت من الوافر : وهو لخ .

  .٢/٥٠٠، والخزانة   ٢١٠، ولثروان بن فزارة في حماسة البحتري 

) هو إسماعیل بن حماد الجوهري أبو نصر أول من حاول الطیران ومات في سبیله، لغوي من األئمة أشهر كتبه (٤

لعروض ومقدمته في النحو ، أصله من فاراب ، ودخل العراق صغیرًا وسافر إلي الحجاز فطاف الصحاح وله كتاب في ا

  . ١/٣١٣هـ ، اإلعالم ، ٣٩٣البادیة وعاد إلي خرسان توفي في 

  .  ١١٦/ ٤) فتح القدیر ، (٥

  .  ٢٧٨) خصائص التراكیب ، (٦
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، "أي ال یفوتون اهللا وال یسبقون ید القدر فحذف المسند وبقیت  )٢( "أي فال فوت لهم"

كلمة واحدة ، وسیاق السرعة الفائقة والحركات المتالحقة جعل حسن الحذف ال 

ئل في یتناهى ، وقد بني هذا التعبیر على التركیز الشدید وكأن كل كلمة فیه جمع ها

هذا الحشد الذي ضم أطراف البشریة كلها من لدن آدم علیه السالم إلي آخر نفس 

   )٣( تموت".

: " وأعلم أن ال إذا )٤(إذًا یحذف الخبر كثیرًا مع (ال) كما قال ابن السراج      

  )٥( فتحت ما بعدها فقد یجئ الخبر محذوفًا كثیرًا" .

ًا في النصف الثاني من القرآن الكریم أما حذف الخبر بعد (لوال) فقد جاء كثیر   

% فهي تساوي نسبة حذف الخبر مع (ال) التي لنفي الجنس ، ٢٨جاء بنسبة بلغت 

أنه یحذف استغناًء عنه في باب مع (لوال) " أعلم أن االسم الذي  )٦(ویرى المبرد 

د اهللا بعد (لوال) یرتفع باالبتداء ، وخبره محذوف لما یدل علیه ، وذلك قولك: لوال عب

                                                                                                                                                                              
  ) . ٥١) سورة سبأ ، اآلیة ((١

  .   ١١/٣٣٠، وانظر تفسیر االلوسي ،  ٢/١٠٧١) التبیان في إعراب القرآن ، (٢

  . ٢٧٨) خصائص التراكیب ، (٣

) محمد بن السري بن سهل أبو بكر ، أحد أئمة األدب والعربیة ، من أهل بغداد ، یقال ما زال النحو (٤

مجنونًا حتى عقله بن السراج بأصوله ، مات شابًا ، من كتبه األصول في النحو ، وشرح كتاب سیبویه 

  . ٦/١٣٦هـ ، األعالم ، ٣١٦ا ، توفي وغیره

، لسراج ، تحقیق عبد الحسین الفتلي) األصول في النحو : أبو بكر محمد بن السري المعروف بابن ا(٥

  . ١/٣٧٩نشر مؤسسة الرسالة ، لبنان ، بیروت ، 

لعربیة ) هو محمد بن یزید بن عبد األكبر الثمالي االزدي أبو العباس ، المعروف بالمبرد ، إمام ا(٦

ببغداد في زمنه وأحد أئمة األدب واألخبار مولده بالبصرة ووفاته ببغداد من كتبه الكامل والمذكر والمؤنث 

  .     ٧/١٤٤هـ ، اإلعالم ، ٢٨٦هـ وتوفي في ٢١٠والمقتضب وغیرها ولد في 
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ألكرمتك فـ(عبد اهللا) ارتفع باالبتداء وخبره محذوف والتقدیر لوال عبد اهللا بالحضرة ، 

  )١(أو لسبب كذا" 

 )٢("وقد التزم حذف الخبر في قولهم لوال زید لكان كذا لسد الجواب مسده ".  

وفصل الزمخشري في هذه المسألة فقال: " فالمرتفع بعدها یرتفع باالبتداء والخبر 

والالم داخلة على الجواب وذلك قولك : لوال زید ألكرمتك ، والمعنى إن  مضمر

اإلكرام إنما امتنع لحضور زید ، فترفع زیدًا باالبتداء والخبر مضمر والالم جواب لوال 

وذلك قولك لوال زید أهابه أو أكرمه ، وما أشبه ذلك ألكرمك . قال اهللا عز 

 ِإذِ  تـََرى َوَلوْ  َيَدْيهِ  بـَْينَ  بِالَِّذي َوال اْلُقْرآنِ  ِبَهَذا ْؤِمنَ نـُّ  َلن َكَفُروا الَِّذينَ  َوقَالَ (وجل:

 اْسُتْضِعُفوا الَِّذينَ  يـَُقولُ  اْلَقْولَ  بـَْعضٍ  ِإَلى بـَْعُضُهمْ  يـَْرِجعُ  رَبِِّهمْ  ِعندَ  َمْوُقوُفونَ  الظَّاِلُمونَ 

  :)٤( قال الشاعر.  )٣()ُمْؤِمِنينَ  َلُكنَّا أَنُتمْ  َلْوال اْسَتْكبَـُروا لِلَِّذينَ 

  لزرت أم القاسمِ  وأن رأسي قد عسا ... فيه المشيبُ  لوال الحياءُ 

   )٥(: وقال آخر

   والحبيب يزارُ  ... ولزرت قبركِ  لهاجني استعبارُ  لوال الحياءُ 

                                                             
وت ، ص ) المقتضب : أبو العباس المبرد ، تحقیق : محمد عبد الخالق عضیمة ، عالم الكتب ، بیر (١

  . ١/٦٨، وانظر األصول في النحو : البن السراج ، ص  ٣/٢٧٦

) المفصل في صنعة اإلعراب : الزمخشري جار اهللا ، تحقیق : علي بو ملحم ، مكتبة الهالل ، (٢

  .  ١/٤٦م ، ص ١٩٩٣،  ١بیروت ، ط

  ) . ٣١) سورة سبأ ، اآلیة ((٣

، نهایة  ١/٣٩، الكامل  ٥٥/  ٣األغاني  :   البیت من الكاملو  ، ) هو أبو داود عدي بن الرقاع(٤

  .١/١٤٢، الحماسة البصریة  ١/٤٧٦األرب في فنون األدب 

) جریر بن عطیة بن حذیفة الخطفي الیربوعي ، أشعر أهل عصره ، ولد ومات في الیمامة ، عاش عمره كله (٥

.  ، ١١٩ – ٢/١١٨، األعالم ، هـ ١١٠یناضل شعراء زمنه ویساجلهم ، كان هّجاء مرا له دیوان شعر ، توفي 

، الكامل ٤٤٢/  ٥األغاني  ،   ٢٩٤،شرح شواهد اإلیضاح  ٢/٨٦٢البیت من الكامل . وهو لجریر في دیوانه 

١/٣٠٩.  
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فقال الجمهور هو محذوف عن لوال : "قال صاحب معاني الحروف عند حدیثه      

  )١(. واجب الحذف مطلقًا"

ف الخبر بعد (لوال) إذا دل على معنى عام ، وقد ورد منه في كتاب اهللا یحذ  

"الكلمة   )٢()ُمَسم�ى َوَأَجلٌ  ِلَزاًما َلَكانَ  رَّبِّكَ  ِمن َسبَـَقتْ  َكِلَمةٌ  َوَلْوال(تعالى قوله : 

السابقة هي العدة بتأخیر جزائهم إلي اآلخرة ، یقول : لوال هذه العدة لكان إهالكنا 

والخبر في مثل هذا محذوف تقدیره  )٣(ودًا الزمًا لهؤالء الكفرة " ، عادًا وثم

       )٤(موجودة.

 اللَّهُ  رَبـَُّنا يـَُقوُلوا َأن ِإالَّ  َحقٍّ  ِبغَْيرِ  ِديَارِِهمْ  ِمن ُأْخرُِجوا الَِّذينَ (ومثله قوله تعالى :      

 ِفيَها يُْذَكرُ  َوَمَساِجدُ  َوَصَلَواتٌ  َوبَِيعٌ  َصَواِمعُ  َمتْ لَُّهدِّ  بِبَـْعضٍ  بـَْعَضُهم النَّاسَ  اللَّهِ  َدْفعُ  َوَلْوال

   )٥()َعزِيزٌ  َلَقِويٌّ  اللَّهَ  ِإنَّ  يَنُصُرهُ  َمن اللَّهُ  َولََينُصَرنَّ  َكِثيًرا اللَّهِ  اْسمُ 

المعنى "لوال أن دفع اهللا بعض الناس ببعض لهدمت صوامع وهي صوامع   

. والخبر محذوف أي )٦( صلوات كنائس الیهود"الرهبان والبیع بیع النصارى ، وال

 اللَّهِ  َفْضلُ  َوَلْوال( وقد ورد في سورة النور في سیاقات متعددة قال تعالى : )٧( موجود 

                                                             

الجنى الداني في حروف المعاني: أبو محمد بدر الدین حسن بن قاسم بن عبد اهللا بن علّي المرادي ) (١

: دار الكتب ،نشر األستاذ محمد ندیم فاضل-: د فخر الدین قباوة حقیق،تهـ)٧٤٩المصري المالكي (المتوفى: 

  .١/٥٩٩ - هـ  ١٤١٣، ١، ط لبنان –العلمیة، بیروت 

  ) . ١٢٩) سورة طه ، اآلیة ((٢

  .  ٣/٩٦) الكشاف ، (٣

،  ٤) انظر الجدول في إعراب القرآن الكریم : محمود بن عبد الرحیم صافي ، دار الرشید ، دمشق ، ط(٤

  .  ٦/٢٦٧، وٕاعراب القرآن وبیانه ،   ١٦/٤٤١هـ ،  ١٤١٨

  ) . ٤٠) سورة الحج ، اآلیة ((٥

  .  ٣/٤٣٠) معاني القرآن وٕاعرابه ، للزجاج ، (٦

  .  ١٧/١١٩، والجدول في إعراب القرآن ،  ٦/٤٣٩) انظر إعراب القرآن وبیانه ، (٧
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نـَْيا ِفي َورَْحَمُتهُ  َعَلْيُكمْ  اللَّهِ  َفْضلُ  َوَلْوال(،   )١()َحِكيمٌ  تـَوَّابٌ  اللَّهَ  َوَأنَّ  َورَْحَمُتهُ  َعَلْيُكمْ   الدُّ

والخبر في مثل هذا محذوف  )٢()َعِظيمٌ  َعَذابٌ  ِفيهِ  َأَفْضُتمْ  َما ِفي َلَمسَُّكمْ  َواآلِخَرةِ 

   )٣(وجوبًا تقدیره موجود.

فحذف الخبر بعد (لوال) كثیر في استعمال العرب " ولكن هذا حذف حین كثر        

  )٤( استعمالهم إیاه في الكالم"

يَا  (في غیر هذه السیاقات قال تعالى :وقد جاء حذف الخبر إیجازًا لظهوره   

ُر اللَِّه يـَْرزُُقُكْم ِمَن السََّماِء  أَيـَُّها النَّاُس اذُْكُروا نِْعَمَت اللَِّه َعَلْيُكْم َهْل ِمْن َخاِلٍق َغيـْ

   )٥()َواْألَْرِض َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو فَأَنَّى تـُْؤَفُكونَ 

فحذف الخبر لظهوره ، وقال  أو لألشیاء غیر اهللا) ٦(هل من خالق لكم أي 

أي هل من مزید موجود  )٧()مَّزِيدٍ  ِمن َهلْ  َوتـَُقولُ  اْمَتَألْتِ  َهلِ  ِلَجَهنَّمَ  نـَُقولُ  يـَْومَ (:تعالى

َلُهم َأْهَلْكَنا وََكمْ (قال تعالى :  ومثله في السورة نفسها . ُهم َأَشدُّ  ُهمْ  قـَْرنٍ  مِّن قـَبـْ  ِمنـْ

فحذف الخبر إیجازا أي هل لهم من   )٨()مَِّحيصٍ  ِمن َهلْ  ِبالدِ اْل ِفي فـَنَـقَُّبوا َبْطًشا

  محیص . 

                                                             
  ) . ١٠) سورة النور ، اآلیة ((١

  .  ٢١، وآیة  ٢٠) وكذلك في آیة ١٤) سورة النور ، اآلیة ((٢

  .  ١٨/٢٣٠، والجدول في إعراب القرآن ،  ٦/٤٣٩) انظر إعراب القرآن وبیانه ، (٣

  .٢/١٩٢ - الكتاب: عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه ) (٤

  ) . ٣) سورة فاطر ، اآلیة ((٥

  .  ٢/١٠٧٣القرآن ، ، والتبیان في إعراب  ٤/٣٨٨، وفتح القدیر ،  ٩/١٣) انظر البحر المحیط ، (٦

  ) . ٣٠) سورة ق ، اآلیة ((٧

  ) . ٣٦) سورة ق ، اآلیة ((٨
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 مَّْعُروفٌ  َوقـَْولٌ  طَاَعةٌ (ومما جاء فیه حذف الخبر إیجازًا لظهوره قوله تعالى :   

ًرا َلَكانَ  اللَّهَ  َصَدُقوا فـََلوْ  اَألْمرُ  َعَزمَ  فَِإَذا ، المعنى طاعة وقول معروف  )١()لَُّهمْ  َخيـْ

، وقیل أن  )٣(أي لو أطاعوا وقالوا قوًال معروفًا كان أمثل وأحسن  )٢(أمثل 

، وأرى أن السیاق یحتمل   )٤(المحذوف المبتدأ أي (أمرنا طاعة وقول معروف) 

 َويـَُقولُ (:  قال تعالى حذف الخبر أكثر من احتماله حذف المبتدأ ففي اآلیة السابقة

 الَِّذينَ  رََأْيتَ  اْلِقَتالُ  ِفيَها َوذُِكرَ  مُّْحَكَمةٌ  ُسورَةٌ  أُنزَِلتْ  فَِإَذا ةٌ ُسورَ  نـُزَِّلتْ  َلْوال آَمُنوا الَِّذينَ 

 َوقـَْولٌ  َلُهْم*طَاَعةٌ  فََأْوَلى اْلَمْوتِ  ِمنَ  َعَلْيهِ  اْلَمْغِشيِّ  َنَظرَ  ِإلَْيكَ  يَنُظُرونَ  مََّرضٌ  قـُُلوِبِهم ِفي

ًرا َلَكانَ  اللَّهَ  واَصَدقُ  فـََلوْ  اَألْمرُ  َعَزمَ  فَِإَذا مَّْعُروفٌ  أي طاعة وقول معروف  )٥()لَُّهمْ  َخيـْ

  أمثل وأحسن ، واهللا أعلم بأسرار كتابه .

 َضْيفِ  َحِديثُ  َأتَاكَ  َهلْ  (ومما حذف فیه الخبر إیجازًا لظهوره قوله تعالى :  

أي قال  )٦()مُّنَكُرونَ  قـَْومٌ  َسالمٌ  َقالَ  َسالًما فـََقاُلوا َعَلْيهِ  َدَخُلوا اْلُمْكَرِميَن*ِإذْ  ِإبـَْراِهيمَ 

لهم علیكم سالم ، "وأما سالم فمعدول به إلي الرفع على  )علیه السالم(إبراهیم 

االبتداء وخبره محذوف معناه علیكم سالم للداللة على ثبات السالم ، كأنه قصد أن 

   )٧(.یحییهم بأحسن ما حیوه به ، أخذًا بأدب اهللا تعالى ، وهذا أیضًا من إكرامه لهم"

                                                             
  ) . ٢١) سورة محمد ، اآلیة ((١

  .  ٥/١٣) معاني القرآن وٕاعرابه لزجاج ، (٢

  .   ٤/٢١٦) تفسیر البغوي ، (٣

  .  ٩/٣٥، وانظر تفسیر الثعلبي ،  ١٦/٢٤٤) تفسیر القرطبي ، (٤

  ) . ٢١- ٢٠) سورة محمد ، اآلیات ((٥

  ) . ٢٥- ٢٤) سورة الذاریات ، اآلیات ((٦

  .  ٩/٥٥٥، والبحر المحیط ،  ٢٨/١٥٧، وانظر الرازي ،  ٤/٤٠١) الكشاف ، (٧
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َرْوٌح َورَْيَحاٌن َوَجنَُّت فَـ وحذف أیضًا إیجازًا لظهوره في نحو قوله تعالى : (  

أي فله نزل  )٢()َحِميمٍ  مِّنْ  فـَنـُُزلٌ ( فله روح وریحان ، وفي السورة نفسها : )١()نَِعيمٍ 

   )٣( یعد لنزوله .

: % منه قوله تعالى ١٣ورد بنسبة لداللة السیاق علیه وحذف الخبر        

َنا َأِئَذا( ُعوثُوَن*َأَوآبَاُؤنَا َأئِنَّا َوِعظَاًما تـَُرابًا وَُكنَّا ِمتـْ قالوا أي یبعثون أیضًا "  )٤()اَألوَُّلونَ  َلَمبـْ

 َفاْصِبُروا اْصَلْوَها(، ومن ذلك قوله تعالى :  )٥(مثلنا "ذلك استبعادًا ، أوآباؤنا األولون 

أي سواء علیكم الصبر  )٦( )تـَْعَمُلونَ  ُكنُتمْ  َما ُتْجَزْونَ  ِإنََّما َعَلْيُكمْ  َسَواءٌ  َتْصِبُروا ال َأوْ 

 َهلْ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا( فدل السیاق على الخبر المحذوف ، ومثله : )٧( وعدمه .

 َسِبيلِ  ِفي اِهُدونَ َوُتجَ  َوَرُسوِلهِ  بِاللَّهِ  َألِيٍم*تـُْؤِمُنونَ  َعَذابٍ  مِّنْ  تُنِجيُكم ِتَجارَةٍ  َعَلى َأُدلُُّكمْ 

رٌ  َذِلُكمْ  َوَأنُفِسُكمْ  بَِأْمَواِلُكمْ  اللَّهِ   َوُيْدِخْلُكمْ  ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  تـَْعَلُموَن*يـَْغِفرْ  ُكنُتمْ  ِإن لَُّكمْ  َخيـْ

 اْلَفْوزُ  َذِلكَ  َعْدنٍ  َجنَّاتِ  ِفي طَيَِّبةً  َوَمَساِكنَ  األَنـَْهارُ  َتْحِتَها ِمن َتْجِري َجنَّاتٍ 

المعنى ولكم ، " )٨()اْلُمْؤِمِنينَ  َوَبشِّرِ  َقرِيبٌ  َوفـَْتحٌ  اللَّهِ  مِّنَ  َنْصرٌ  ُتِحبُّونـََها *َوُأْخَرىمَعِظيالْ 

        أي "ولكم أخرى  )٩(" تجارة أخرى تحبونها وهي نصر من اهللا وفتح قریب

                                                             
  ) . ٨٩) سورة الواقعة ، اآلیة ((١

  ) . ٩٣) سورة الواقعة ، اآلیة ((٢

  .  ٢/١٢٠٦، والتبیان في إعراب القرآن ،  ٥/١٩٥) فتح القدیر ، (٣

  ) . ١٧ – ١٦لصافات ، اآلیات () سورة ا(٤

  .  ٢٣/٩٩) التحریر والتنویر ، (٥

  ) . ١٦) سورة الطور ، اآلیة ((٦

  .  ٥/٦٢) معاني القرآن وٕاعرابه ، للزجاج ، (٧

  )  ١٣ - ١٠) سورة الصف ، اآلیات ((٨

  .   ٥/١٦٦) معاني القرآن وٕاعرابه ، للزجاج ، (٩
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على  فالسیاق في قوله تجارة أو في قوله (لكم) دل )١(في العاجل مع ثواب اآلخرة ".

َلقَّى ِإذْ (وحذف أیضا لداللة السیاق في العطف  قال تعالى :  الخبر المحذوف .  يـَتـَ

أي عن الیمین قعید وعن الشمال قعید  )٢()َقِعيدٌ  الشَِّمالِ  َوَعنِ  اْلَيِمينِ  َعنِ  اْلُمتَـَلقَِّيانِ 

لى فاستغنى عن خبر الجملة األولى لداللة خبر الجملة الثانیة علیه ، فدل السیاق ع

  المحذوف.

 ِإنِ  نَِّساِئُكمْ  ِمن اْلَمِحيضِ  ِمنَ  يَِئْسنَ  َوالَّالِئي(ومثله ما جاء في سورة الطالق :   

تـُُهنَّ  ارْتـَْبُتمْ   َيَضْعنَ  َأن َأَجُلُهنَّ  اَألْحَمالِ  َوُأْوالتُ  َيِحْضنَ  َلمْ  َوالَّالِئي َأْشُهرٍ  َثالثَةُ  َفِعدَّ

أي والالئي لم یحضن مثلهن أو  )٣()ُيْسًرا َأْمرِهِ  ِمنْ  لَّهُ  َيْجَعل اللَّهَ  يـَتَّقِ  َوَمن َحْمَلُهنَّ 

  كذلك ، فعطف الالئي لم یحضن على الالئي یئسن ، مؤذن باتحادهما في الخبر .    

فإذا دل السیاق التحاد المبتدآن في الخبر حذف الثاني لداللة األول أو حذف       

م العرب ، منه قول ضابيء بن الحارث األول لداللة الثاني وهذا وارد في كال

   )٤(البرجمي :

  رِيبُ ــــَفَمْن َيُك َأْمسي بالمديَنِة رَْحُلُه ... فَإّني َوقـَيَّاراً بها َلغَ 

  وَما عاجالُت الطيِر ُتدنى ِمَن الَفتى ... َرشاداً َوَال َعن ريثهن يخيب

  خشاتهن وجيبَرًة ... وللقلِب ِمْن مـيُرَك ضيـوٍر َال تضِ ــوُربَّ أمُ  

  ن تَنوبـَوَال َخيَر ِفيمن َال يـَُوطن نَفسُه ... على نائبات الدَّهِر ِحي

                                                             
  .   ٣/١٥٤) معاني القرآن للفراء ، (١

  )  ١٧سورة ق ، اآلیة ( )(٢

  ) .  ٤) سورة الطالق ، اآلیة ((٣

) ضابئ بن الحارث بن ارطاة البرجمي ، شاعر خبیث اللسان كثیر الشر ، عرف في الجاهلیة وأدرك (٤

 لقتله صبیًا بدابته ، توفي نحو  سجنه سیدنا عثمان بن عفان ، اإلسالم ، فعاش بالمدینة إلي أیام عثمان

  .   ٣/٢١٢، هـ ، اإلعالم ٣٠
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  )١( َوِفي الشكِّ تفرِيٌط َوِفي الحزِم قـُوَّة ... ويخطئ ِفي الحدِس الَفتى وُيصيبُ 

والشاهد فیه فإني وقیار بها لغریب ، أي فاني غریب ، وقیار كذلك ، " فقد   

لغربة والوحشة ، فذكر أن هذه الغربة الكئیبة قد أحسها أراد أن یصف إحساسه با

ني لغریب بها وقیار غریب،  وأصل الكالم أن یقول : فإبعیره كما أحسها هو ، 

القرینة علیه ولكنه حذف المسند في الجملة الثانیة ألن ذكره في العبارة بعد داللة 

إلي اللمح واإلیجاز ، وألن نفسه الضائقة بهذه الغربة تنزع  یذهب بطالوة الشعر ؛

  وقیار اسم جمل الشاعر .

وفي البیت صنعة أخرى شریفة ألنه لم یقل بعد الحذف فاني لغریب بها   

وقیار، وٕانما قال : فإني وقیار بها لغریب ، فقدم قیارًا على بقیة الجملة وأقحمه بین 

  )٢(جزئیها ، وذلك لقصد التسویة بینهما في التحسر على االغتراب "

   :)٣(قول الشاعر  ومثله

  )٤( نحُن بما عندنا وأنت بما عن ... دَك راٍض والرأُي مختلف

                                                             
، ٢٢/   ١طبقات فحول الشعراء ،  ١٨٤األبیات من الطویل لضابئ البرجمي في األصمعیان  )(١

، معاهد التنصیص  ١/٧٥،والكتاب  ٣٥٨،والشعر والشعراء  ١٠/٣١٢،  ٩/٣٢٦،  ٤/٤٢الخزانة 

  .١/١٠٩، زهر األكم  ٣١٦، مجالس ثعلب ١/١٨٦

  .      ٢٧٣ – ٢٧٢) خصائص التراكیب ، (٢

) القائل قیس بن الخطیم بن عدي األوسي شاعر األوس ، واحد صنادیدها في الجاهلیة أشعاره كثیرة ، (٣

ق ، هـ اإلعالم ،  ٢شعره جید ، توفي  ه،ل فیخ، أدرك اإلسالم وتریث في قبوله ، فقتل قبل أن ید

٥/٢٠٥.    

، وتلخیص  ١/٧٥اب ، والكت ٢٣٩البیت من المنسرح . وهو لقیس بن الخطیم في ملحق دیوانه ) (٤

، وشرح  ٢٤٦/  ١البیان والتبیین  ،  وهو لعمرو بن امرئ القیس في  ٥/٣١٤، والدرر  ٢٠٥الشواهد 

،وبال نسبة  ١/٩٥، ولدرهم بن زید في اإلنصاف  ١٢٨، وشرح شواهد اإلیضاح  ١/٢٧٩أبیات سیبویه 

  .١/٦٧، جمهرة أشعار العرب  ٢/٤٧في الخزانة
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وقد ترك الخبر وهو (راضون) وصمت عنه ، وقوله راض خبر المبتدأ الثاني وخبر 

  األول محذوف بداللة الثاني علیه . 

منها  وحذف الخبر كذلك لدالالت وأغراض أخرى جاءت بنسب قلیلة ،  

، وذلك بأن یرد في سیاق معین فیحذف صونًا له وتعظیمًا كما  حذفه تعظیمًا له

 َيَشاء َمن ُيِضلُّ  اللَّهَ  فَِإنَّ  َحَسًنا فـََرآهُ  َعَمِلهِ  ُسوءُ  َلهُ  زُيِّنَ  َأَفَمن(جاء في قوله تعالى : 

   )١()َيْصنَـُعونَ  اِبمَ  َعِليمٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  َحَسَراتٍ  َعَلْيِهمْ  نـَْفُسكَ  َتْذَهبْ  َفال َيَشاء َمن َويـَْهِدي

وقد اختلف المفسرون في تقدیر الخبر المحذوف ،فرأى بعضهم أن معناه "أفمن      

زین له سوء عمله فأضله اهللا كمن هداه ودلیله ، (فإن اهللا یضل من یشاء ویهدي من 

   )٢( یشاء"

ورأى بعضهم أن "المعنى أفمن زین له سوء عمله فرآه حسنًا ذهبت نفسك   

   )٣( "والذي یدل علیه قوله : (فال تذهب نفسك علیهم حسرات) علیهم حسرات

من أن یذكر في مقابل من زین له سوء عمله ، أي  تعظیمًا لهفحذف الخبر   

  أفمن زین له سوء عمله كمن لم یزین له .

 ِبَوْجِههِ  يـَتَِّقي َأَفَمن(ومما جاء فیه حذف الخبر لتعظیمه أیضًا قوله تعالى :   

،"فهذا لم یظهر  )٤()َتْكِسُبونَ  ُكنُتمْ  َما ُذوُقوا لِلظَّاِلِمينَ  َوِقيلَ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  بِ اْلَعَذا ُسوءَ 

كأنه أفمن یتقي بوجهه أفضل أم  -واهللا أعلم  -له خبر في اللفظة ولكنه في المعنى 

، أي كمن ینعم في الجنة "والحذف هنا مشعر بتعظیم المحذوف  )٥(من ال یتقي" 

لى اهللا من أن یذكر في مقابلة هذا الشقي ، وفیه أیضًا القصد إلي أن وانه أكرم ع

                                                             
  ) .       ٨() سورة فاطر ، اآلیة (١

  .      ٣/٥٠١، والتفسیر الوسیط ،  ٨/٩٩) تفسیر الثعلبي ، (٢

       ٤/٢٨٩، وفتح القدیر  ٣٢٥ – ١٤/٣٢٤) تفسیر القرطبي ، (٣

  )     ٢٤) سورة الزمر ، اآلیة ((٤

  .       ٢/٤٩٥) معاني القرآن لألخفش ، (٥



 

98 

یتجه الهم كله إلي المذكور الذي یتقي بوجهه سوء العذاب لیمتلئ القلب بصورته وهو 

في النار فزع طائش ال یدري كیف یدرأ العذاب عن نفسه فهو یتقي بوجهه ، والوجه 

یتقي وجهه من النار ، وال یتقي  تسوءه النار ، والذي فیه نبضة من نفس وعقل

بوجهه النار ، ولكن المذكور قد طاشت نفسه وأفرغ لبه من هول ما یرى فهو متخبط 

واله ، ثم إن في ذكر الوجه هنا إشعارًا بإهانة هذه الوجوه وذهاب أقدارها ، فالوجه 

   )١(فیه معنى الشرف ".

 ِفي َمن تُنِقذُ  َأفَأَنتَ  اْلَعَذابِ  َكِلَمةُ  ْيهِ َعلَ  َحقَّ  َأَفَمنْ  (ومثله في السورة نفسها :      

  )٤(وقدره آخرون یتخلص منه أي العذاب )٣(وقدره بعضهم یتأسف علیه  )٢( )النَّارِ 

. والرأي عندي إنه حذف تعظیمًا له من أن یذكر  )٦(كمن نجا  )٥( أبو البقاء وقدره 

  تابه .في مقابل من حق علیه كلمة العذاب واهللا أعلم بأسرار ك

 ُهوَ  َأمَّنْ (فقد ورد بنسبة قلیلة أیضًا كقوله تعالى :  تحقیرًا لهأما حذف الخبر   

 الَِّذينَ  َيْسَتِوي َهلْ  ُقلْ  رَبِّهِ  رَْحَمةَ  َويـَْرُجو اآلِخَرةَ  َيْحَذرُ  َوقَائًِما َساِجًدا اللَّْيلِ  آنَاءَ  قَاِنتٌ 

أي "أمن هو قانت كغیره وٕانما  )٧()اَألْلَبابِ  ُأْوُلوا يـََتذَكَّرُ  ِإنََّما يـَْعَلُمونَ  ال َوالَِّذينَ  يـَْعَلُمونَ 

                                                             
  .      ٢٧٧ – ٢٧٦) خصائص التراكیب ، (١

  ) .     ١٩اآلیة ( ) سورة الزمر ،(٢

  .      ٤/٥٢٤، وفتح القدیر ،  ٩/١٩٣) انظر البحر المحیط ، (٣

  ٩/٤١٩) انظر الدر المصون ، (٤

) هو عبد اهللا بن الحسین بن عبد اهللا العكبري البغدادي أبو البقاء محب الدین ، عالم باألدب واللغة (٥

لده ووفاته ببغداد ، أصیب في صباه والفرائض والحساب ، أصله من عكبرا "بلیدة على دجلة" مو 

المتنبي ، واللباب في علل البناء واإلعراب والتبیان في إعراب  بالجدري فعمي ، من كتبه شرح دیوان

  .           ٤/٨٠هـ ، اإلعالم ، ٦١٦هـ وتوفي في ٥٣٨القرآن وغیرها ولد في 

  .      ٢/١١١٠) التبیان في إعراب القران ، (٦

  )     ٩اآلیة ( ) سورة الزمر ،(٧
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وأرى أنه حذف تحقیرًا له  )١(حذف لداللة الكالم علیه ، وهو جرى ذكر الكافر قبل" 

فهو ال یذكر مع من هو قانت آناء اللیل ساجدًا ، أي هل یستوي ومن لیس كذلك ، 

 لِّْلَقاِسَيةِ  فـََوْيلٌ  رَّبِّهِ  مِّن نُورٍ  َعَلى فـَُهوَ  ِلِإلْسالمِ  رَهُ َصدْ  اللَّهُ  َشَرحَ  َأَفَمن(ومثله قوله : 

"والتقدیر أفمن شرح اهللا صدره  )٢()ُمِبينٍ  َضاللٍ  ِفي ُأْولَِئكَ  اللَّهِ  ِذْكرِ  مِّن قـُُلوبـُُهم

. ورأى بعض المفسرین أن )٣( لإلسالم فاهتدى كمن طبع على قلبه فلم یهتد لقسوته"

دل علیه فویل للقاسیة قلوبهم تقدیره كالقاسي المعرض عن اإلسالم الخبر محذوف ی

، وأرى أنه حذف تحقیرًا وٕاهماًال له " أي : أهذا خیر أم من جعل صدره ضیقًا  )٤(

حرجًا ؟ فحذف الثاني لیفید الحذف إهماله . وانظر إلي قوله: (فهو على نور من 

ا ال یمشي على طریق منیر ربه) ، فإنها كلمة ال تجد لحسنها نهایة ، وصاحبه

فحسب ، وٕانما یمشي على نور وهو نور یمأل القلب ویتوهج في الضمیر ألنه نور 

من ربه ، ولعل في الحذف هنا سرًا آخر هو الرغبة في أن ینصرف الذهن إلي هذه 

   )٥(الصورة لیمتلئ القلب بها ، ولتبقى وحدها في التعبیر ال تنازعها أخرى" .

ورد نادرًا في النصف الثاني من القرآن الكریم   یل المسرةلتعجوحذف الخبر   

 مِّن أَنـَْهارٌ  ِفيَها اْلُمتـَُّقونَ  ُوِعدَ  الَِّتي اْلَجنَّةِ  َمَثلُ (فیما وقفت علیه ، من ذلك قوله تعالى : 

ةٍ  َخْمرٍ  مِّنْ  َوأَنـَْهارٌ  َطْعُمهُ  يـَتَـغَيـَّرْ  لَّمْ  لََّبنٍ  ِمن َوأَنـَْهارٌ  آِسنٍ  َغْيرِ  مَّاء  مِّنْ  َوأَنـَْهارٌ  لِّلشَّارِبِينَ  لَّذَّ

 النَّارِ  ِفي َخاِلدٌ  ُهوَ  َكَمنْ  رَّبِِّهمْ  مِّن َوَمْغِفَرةٌ  الثََّمَراتِ  ُكلِّ  ِمن ِفيَها َوَلُهمْ  مَُّصف�ى َعَسلٍ 

   )٦()َأْمَعاَءُهمْ  فـََقطَّعَ  َحِميًما َماء َوُسُقوا

                                                             
  .      ٢٦/٤٢٩، وتفسیر الرازي ،  ٤/١١٦) الكشاف ، (١

  )     ٢٢) سورة الزمر ، اآلیة ((٢

  .      ٢٦/٤٢٩) تفسیر الرازي ، (٣

  .      ٥/٦٨، والبحر المدید ،  ٩/٤٢١، وانظر الدر المصون ،  ٩/٩٤) البحر المحیط ، (٤

  .      ٢٧٦) خصائص التراكیب ، (٥

  ) .     ١٥محمد ، اآلیة () سورة (٦
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وتنكیر  )١(وال یجاوزون بالسیئات" ،أي " ولهم مغفرة من ربهم یغفر ذنوبهم       

  )٢( مغفرة للتعظیم ، أي : ولهم مغفرة عظیمة من ربهم .

علیه فقد جاء مع (برح) في قوله تعالى :  لداللة الحالأما حذف الخبر   

هو  )٣()ُحُقًبا َأْمِضيَ  َأوْ  اْلَبْحَرْينِ  َمْجَمعَ  أَبـُْلغَ  َحتَّى أَبـَْرحُ  ال ِلَفَتاهُ  ُموَسى قَالَ  َوِإذْ (

بمعنى " ال أزال وقد حذف الخبر ، ألن الحال والكالم معًا یدالن علیه ، أما الحال 

فألنها كانت حال سفر ، وأما الكالم فألن قوله حتى أبلغ مجمع البحرین غایة 

مضروبة تستدعي ما هي غایة له ، فال بد أن یكون المعنى : ال أبرح أسیر حتى 

َرَح ("ال ابرح ال أزال ومنه قال تعالى : ومعنى  )٤( أبلغ مجمع البحرین" قَاُلوا َلْن نـَبـْ

  : )٦(ومثله قول الشاعر )٥( )َعَلْيِه َعاِكِفينَ 

  وأبرح ما أدام اهللا قومي...  بحمد اهللا منتطقاً مجيدا         

وبرح إذا كان بمعنى زال فهو من األفعال الناقصة ، وخبره محذوف اعتمادًا على    

" ال أبرح بمعنى ال  : )٧( وهو حتى أبلغ مجمع البحرین ، قال الزجاج داللة ما بعده ،

وألن قوله حتى أبلغ غایة مضروبة  ذف الخبر لداللة حال السفر علیه ؛أزال ، وقد ح

  )٨(، فال بدَّ لها من ذي غایة ، فالمعنى ال أزال أسیر إلي أن أبلغ". 

                                                             
  .       ٥/١٠) معاني القرآن وٕاعرابه للزجاج ، (١

  .       ٢/١١٦٢، وانظر التبیان في إعراب القرآن ،  ٥/٤٢) فتح القدیر ، (٢

  ) .      ٦٠) سورة الكهف ، اآلیة ((٣

        .٢١/٤٧٩، وانظر تفسیر الرازي ،  ٢/٧٣١) الكشاف ، (٤

  ) .      ٩١، اآلیة ( ) سورة طه(٥

(نطق ) ، وبال نسبة في جمهرة  ١٠/٣٥٤البیت من الوافر . وهو لخداش بن زهیر في لسان العرب ) (٦

  . ٩/٢٤٣، والخزانة  ٣٧٥اللغة 

، لنحو واللغة ، ولد ومات في بغداد) هو إبراهیم بن السري بن سهل ، أبو إسحاق الزجاج ، عالم با(٧

النحو فعلمه المبرد ، من كتبه خلق اإلنسان ، واالمالي وٕاعراب كان في فتوته یخرط الزجاج ومال إلي 

  .          ١/٤٠هـ ، اإلعالم ، ٣١١هـ وتوفي ٢٤١القرآن ولد في 

  .       ٣/٣٥٢) فتح القدیر ، (٨



 

101 

ر إن ذف  

لیه ، وجاء حذفه في القرآن الكریم في لداللة السیاق ع )إن(یحذف خبر        

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َواْلَمْسِجِد : ( مواضع قلیلة من ذلك قوله تعالى

ٍم ُنِذْقُه ِمْن اْلَحَراِم الَِّذي َجَعْلَناُه لِلنَّاِس َسَواًء اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد َوَمْن يُِرْد ِفيِه بِِإْلَحاٍد ِبظُلْ 

ومعناه: من یرد أن یلحد فیه أي إن الذین كفروا معذبون ، " ،  )١() َعَذاٍب َألِيمٍ 

وخبر إن محذوف لداللة جواب الشرط علیه، تقدیره: إن الذین كفروا ویصدون  ،ظالماً 

  )٢(". فهو كذلك عن المسجد الحرام نذیقهم من عذاب ألیم، وكل من ارتكب فیه ذنباً 

 )٣( )ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بِالذِّْكِر َلمَّا َجاَءُهْم َوِإنَُّه َلِكَتاٌب َعزِيزٌ : ( ومثله قوله تعالى       

...  َواْلَمْعَنى: ِألَنَُّهْم َجِدیُروَن ِباْلُعُقوَبِة ِإْذ َكَفُروا ِباْآلَیاتِ "  أي معذبون أو هالكون .

َواْألَْحَسُن َأْن َیُكوَن َتْقِدیره ِبَما تدل َعَلْیِه  اُق اْلَكَالِم.َوَخَبُر ِإنَّ َمْحُذوٌف َدلَّ َعَلْیِه ِسیَ 

ُجْمَلُة اْلَحاِل ِمْن َجَالَلِة الذِّْكِر َوَنَفاَسِتِه، َفَیُكوُن التَّْقِدیُر: َخِسُروا الدُّْنَیا َواْآلِخَرَة، َأْو 

ْیِه َنْفُس السَّاِمِع اْلَبِلیِغ، َفِفي َهَذا اْلَحْذِف َتْوِفیٌر َسفَُّهوا َأْنُفَسُهْم َأْو َنْحَو َذِلَك ِممَّا َتْذَهُب ِإلَ 

ِلْلَمَعاِني َوإِیَجاٌز ِفي اللَّْفِظ َیُقوُم َمَقاَم ِعدَِّة ُجَمٍل، َوَحْذُف َخَبِر ِإنَّ ِإَذا َدلَّ َعَلْیِه َدِلیٌل 

  )٤(" .َواِرٌد ِفي اْلَكَالمِ 

ة ومتنوعة جاء بنسب متباینة بناًء على فالخبر یحذف في القرآن ألغراض مختلف     

% ٣اختالف سیاقات الكالم ، واختالف أحوالها ، ولكن حذفه قلیل فهو جاء بنسبة 

  % مقارنة مع غیره من أقسام المسند .١٨من جملة المحذوفات ، وبنسبة 

  

                                                             
  ) . ٢٥( اآلیة –) سورة الحج(١

  .  ٣/١٥١) الكشاف (٢

  ) . ٤١( اآلیة –) سورة فصلت(٣

  .  ٢٤/٣٠٧) التحریر والتنویر (٤
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  یوضح نسب مواضع حذف الخبر )٤رقم ( جدول

  النسبة %  الغــــــــرض  النسبة %  الغـــــــرض

  إیجازًا لظهوره

٧٨  

  ٢٨  مع ال التي لنفي الجنس

  ٢٨  وبعد لوال

  ٢٢  وفي غیرها

  ١٣  داللة السیاق علیه
  

  

  ٣  لتعظیمه
  

  

  ٢  لتحقیره وٕاهماله
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ث اا  

  ذف ال

یرد حذف الفعل وحده أو حذفه مع فاعله المضمر ، وسأدرس في هذا   

لفعل مع فاعله المضمر ، أو مع فاعله المظهر وٕان المبحث حذف الفعل ، وحذف ا

  كان حذفًا لجملة.

فالفعل یحذف في القرآن الكریم لكنه ال یحذف كثیرًا إذا قورن مع بقیة أجزاء   

الجملة ، ولكنه مقارنة مع حذف الخبر نجده یحذف بنسبة أكبر ، فنسبة حذف الفعل 

  % للخبر .١٨% مقابل ٨١ت إلى الخبر في النصف الثاني من القرآن الكریم بلغ

یحذف الخبر ألغراض متنوعة ، لكنه أكثر ما یحذف في النصف الثاني من   

القرآن الكریم لداللة السیاق على الفعل المحذوف ، فقد حذف لهذا الغرض بنسبة 

% مقارنة مع بقیة األغراض األخرى ، في مواضع متعددة فیحذف في ٥١بلغت 

للمفعول المطلق ، ویحذف لالشتغال وفي كل سیاق العطف ، ویحذف وهو عامل 

  ذلك السیاق یدل على المحذوف ویعینه .

أما بقیة أغراض حذفه فقد جاءت بنسبة قلیلة كحذفه إیجازًا واختصارًا ، أو   

  لكثرة االستعمال ، أو ألنه معلوم ، أو احترازًا عن العبث .

أكثر ما یحذف في ، و  لداللة السیاقیحذف الفعل كثیرًا في القرآن الكریم   

َنا قـَْبلُ  ِمن نَاَدى ِإذْ  َونُوًحا(سیاق العطف نحو قوله تعالى :  َناهُ  َلهُ  فَاْسَتَجبـْ يـْ  َوَأْهَلهُ  فـََنجَّ

بُوا الَِّذينَ  اْلَقْومِ  ِمنَ  اْلَعِظيِم* َوَنَصْرنَاهُ  اْلَكْربِ  ِمنَ   َسْوءٍ  قـَْومَ  َكانُوا ِإنـَُّهمْ  بِآيَاتَِنا َكذَّ

َنا  اْلَقْومِ  َغَنمُ  ِفيهِ  نـََفَشتْ  ِإذْ  اْلَحْرثِ  ِفي َيْحُكَمانِ  ِإذْ  َوُسَلْيَمانَ  َأْجَمِعيَن* َوَداُوودَ  ُهمْ فََأْغَرقـْ

  )١ (.)َشاِهِدينَ  ِلُحْكِمِهمْ  وَُكنَّا

                                                             

 ). ٧٨-٧٦( اآلیات –سورة األنبیاء (١)
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"وداود وسلیمان معطوفان على قوله نوحًا ونوحًا معطوف على قوله ولوطًا ،     

هو أتینا المقدرة الناصبة للوط المفسرة بأتینا فیكون ذلك مشتركًا في العامل الذي 

فحذف الفعل لداللة  )١ (فالتقدیر وآتینا نوحًا وداود وسلیمان أي آتیناهم حكمًا وعلمًا" 

َناهُ  َولُوطًا :(السیاق علیه في اآلیة السابقة قال تعالى  َناهُ  َوِعْلًما ُحْكًما آتـَيـْ  ِمنَ  َوَنجَّيـْ

وكذلك أهله ، أي  )٢ ()فَاِسِقينَ  َسْوءٍ  قـَْومَ  َكانُوا ِإنـَُّهمْ  اْلَخَباِئثَ  تـَّْعَملُ  َكاَنت الَِّتي اْلَقْريَةِ 

  ونجینا أهله .

 َأْهلِ  ُمْهِلُكو ِإنَّا قَاُلوا بِاْلُبْشَرى ِإبـَْراِهيمَ  ُرُسلَُنا َجاَءتْ  َوَلمَّا(ومثله قوله تعالى :       

 لَنـَُنجِّيـَنَّهُ  ِفيَها ِبَمن أعلم َنْحنُ  قَاُلوا ُلوطًا ِفيَها ِإنَّ  اِلِميَن* قَالَ ظَ  َكانُوا َأْهَلَها ِإنَّ  اْلَقْريَةِ  َهِذهِ 

   )٣ ()اْلَغاِبرِينَ  ِمنَ  َكاَنتْ  اْمَرَأَتهُ  ِإالَّ  َوَأْهَلهُ 

أي وننجي أهله ، فحسن الحذف ألن السیاق والعطف دال على الفعل       

 اْلِكَتابَ  َمَعُهمُ  َوَأنَزْلَنا بِاْلبَـيـَِّناتِ  ُرُسَلَنا ْلَناَأْرسَ  َلَقدْ (المحذوف وكذلك قوله تعالى : 

 اللَّهُ  َولِيَـْعَلمَ  لِلنَّاسِ  َوَمَناِفعُ  َشِديدٌ  بَْأسٌ  ِفيهِ  اْلَحِديدَ  َوأَنَزْلَنا بِاْلِقْسطِ  النَّاسُ  لِيـَُقومَ  َواْلِميَزانَ 

  )٥ ( ، أي وینصر رسله أیضًا . )٤ ()َعزِيزٌ  َقِويٌّ  اللَّهَ  ِإنَّ  بِاْلغَْيبِ  َوُرُسَلهُ  يَنُصُرهُ  َمن

ومما یحذف فیه الفعل أیضًا لداللة الكالم علیه إذا وقع االسم بعد أداة 

تختص بالدخول على األفعال مثل (إن) و(إذا) و(لو) ، حیث یقدر النحاة فعًال 

 فَِإَذا (محذوفًا وجوبًا یلي األداة یفسر بالفعل المذكور بعدها ، من ذلك قوله تعالى :

   )٦()أُقـَِّتتْ  الرُُّسلُ  ُنِسَفْت* َوِإَذا اْلِجَبالُ  فُرَِجْت* َوِإَذا السََّماء ُطِمَست* َوِإَذا النُُّجومُ 

                                                             

 .  ١٧/١١٣والتحریر والتنویر  ٣/٤٨٢، وانظر البحر المدید  ٧/٤٥٤البحر المحیط  (١)

 ) ٧٤اآلیة ( –سورة األنبیاء  (٢)

 ) ٣٢- ٣١اآلیات ( –سورة العنكبوت  (٣)

 ) ٢٥اآلیة ( –سورة الحدید  (٤)

 .  ٩/٤٧٤إعراب القرآن لدرویش ،  (٥)

 ) .١١- ٨سورة المرسالت ، اآلیات ( (٦)
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"فإذا النجوم طمست أي ذهب ضوؤها ومحي نورها كطمس الكتاب ، ویقال     

طمس الشيء إذا درس وطمس فهو مطموس والریح تطمس اآلثار فتكون الریح 

  األثر طامسًا بمعنى مطموس (وٕاذا السماء فرجت) أي فتحت وشقت . طامسة و 

َوابًا َفَكاَنتْ  السََّماء َوفُِتَحتِ  (ومنه قوله تعالى:     )١()أَبـْ
"(وٕاذا الجبال نسفت) أي   

ذهب بها كلها بسرعة، یقال نسفت الشيء وأنسفته إذا أخذته كله بسرعة ، (وٕاذا 

القیامة ، والوقت واألجل الذي یكون عنده الرسل اقتت) أي جمعت لوقتها لیوم 

"النجوم مرتفعة بفعل مضمر یفسره ما بعده عند  )٢(الشيء المؤخر إلیه".

النجوم فاعل لفعل محذوف یفسره فعل طمست أي غابت أو زالت ،  )٣(البصریین".

والسماء مثل النجوم أي تشققت أو انشقت ، والجبال مثل النجوم أي تفتتت ، والرسل 

. وكذلك ورد حذف الفعل في سورة التكویر ، وكل اآلیات  )٤(لنجوم أي اجتمعتمثل ا

انَكَدَرْت*  النُُّجومُ  ُكوَِّرْت* َوِإَذا الشَّْمسُ  ِإَذا (في تصویر أحداث القیامة قال تعالى :

 اْلِبَحارُ  َذاُحِشَرْت* َوإِ  اْلُوُحوشُ  ُعطَِّلْت* َوِإَذا اْلِعَشارُ  ُسيـَِّرْت* َوِإَذا اْلِجَبالُ  َوِإَذا

 الصُُّحفُ  قُِتَلْت* َوِإَذا َذنبٍ  ُسِئَلْت* بَِأيِّ  اْلَمْوُؤوَدةُ  زُوَِّجْت* َوِإَذا النـُُّفوسُ  ُسجَِّرْت* َوِإَذا

)٥()ُأْزِلَفتْ  اْلَجنَّةُ  ُسعَِّرْت* َوِإَذا اْلَجِحيمُ  ُكِشَطْت* َوِإَذا السََّماء ُنِشَرْت* َوِإَذا
معنى  

فت كما تلف العمامة ، یقال كرت العمامة على رأسي أكورها كورت جمع ضوؤها ول

، وكورتها أكورها إذا لففتها ، انكدرت أي تهافتت وتناثرت ، سیرت أي صارت سرابًا 

، والعشار النوق الحوامل التي في بطونها أوالدها ، حشرت قیل تحشر الوحوش كلها 

ت ، وقیل سجرت حتى الذباب یحشر للقصاص ، وسجرت قیل إنه في معنى فجر 

ملئت ، ومنه البحر المسجور المملوء ، زوجت قرنت كل شیعة بمن شایعت ، وقیل 

                                                             

 ) .١٩سورة النبأ ، اآلیة ( (١)

 . ١٩/١٥٧تفسیر القرطبي ،  (٢)

 . ١٠/٦٣٢الدر المصون ،  (٣)

 . ٢٩/١٩٩انظر الجدول في إعراب القرآن ،  (٤)

 ) .١٣-١سورة التكویر ، اآلیات ( (٥)
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قرنت بأعمالها ، الموءودة التي كانت العرب تئدها كانوا إذا ولد ألحدهم بنتًا دفنها 

حیة ، ونشرت الصحف أعطى كل إنسان كتابه ، وكشطت قلعت كما یقلع السقف ، 

فحذف الفعل لداللة  )١(مرة ، وأزلفت أي قربت من المتقینوسعرت أي أوقدت مرة بعد 

لداللة ما ذكر علیه بعد االسم ، قال الزمخشري : "فإن قلت ارتفاع الشمس على 

   )٢( االبتداء أو الفاعلیة ؟ قلت بل على الفاعلیة رافعها فعل مضمر یفسره كورت ".

 اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  َتانِ طَائِفَ  َوِإن(ومما جاء فیه حذف الفعل بعد (إن) قوله تعالى :   

نَـُهَما فََأْصِلُحوا اقْـَتتَـُلوا  َتِفيءَ  َحتَّى تـَْبِغي الَِّتي فـََقاتُِلوا اُألْخَرى َعَلى ِإْحَداُهَما بـََغتْ  فَِإن بـَيـْ

ُهَما فََأْصِلُحوا فَاَءتْ  فَِإن اللَّهِ  َأْمرِ  ِإَلى نـَ  )٣()ْلُمْقِسِطينَ ا ُيِحبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  َوَأْقِسُطوا بِاْلَعْدلِ  بـَيـْ

فحذف الفعل بعد (إن) "ولم یقل : وٕان اقتتل طائفتان من المؤمنین مع إن كلمة (إن) 

اتصالها بالفعل أولى ، وذلك لیكون االبتداء بما یمنع من القتال ، فیتأكد معنى النكرة 

المدلول علیها بكلمة (إن) ، وذلك ألن كونهما طائفتین  مؤمنتین یقتضي أن ال یقع 

  )٥(.. ولعل هذا هو غرض الحذف ، فطائفتان " فاعل فعل محذوف" )٤( تال منهما"الق

ومما یحذف فیه الفعل لداللة السیاق ، إذا تقدم اسم وتأخر عنه فعل قد عمل 

 َنْحنُ  ِإنَّا(في ضمیر ذلك االسم ، وهو ما عرف باالشتغال ، من ذلك قوله تعالى : 

َناهُ  َشْيءٍ  وَُكلَّ  َوآثَاَرُهمْ  دَُّمواقَ  َما َوَنْكُتبُ  اْلَمْوَتى ُنْحِيي    )٦()ُمِبينٍ  ِإَمامٍ  ِفي َأْحَصيـْ

أي "وكل شيء من أعمال العباد وغیرها كائنًا ما كان في أمام مبین أي :  

كتاب مقتدى به موضح لكل شيء ، وقرأ الجمهور كل شيء أحصیناه بنصب كل 

                                                             

  ٢٩١ – ٥/٢٨٩انظر معاني القرآن وٕاعرابه للزجاج ،  (١)

 . ١٠/٦٩٩، والدر المصون ،  ٣١/٦٣، وانظر تفسیر الرازي  ٤/٧٠٧لكشاف ، ا (٢)

 ) .٩سورة الحجرات ، اآلیة ( (٣)

 .  ١٠٥ – ٢٨/١٠٤تفسیر الرازي ،  (٤)

 . ٣/١٩٩وانظر البرهان في علوم القرآن ،  ٢/١١٧١التبیان في إعراب القرآن ،  (٥)

 ) .١٢سورة یس ، اآلیة ( (٦)
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ء ألن ما قبله قد عمل فیه ، "فنصب كل وقد شغل الفعل بالها )١( على االشتغال"

  )٢( الفعل فأجراه علیه وأعمل فیه فعًال مضمرًا" .

أي رفع  )٣()اْلِميَزانَ  َوَوَضعَ  رَفـََعَها َوالسََّماءَ (وقال تعالى : في سورة الرحمن   

السماء ، "ورفع السماء معلوم معنى ، ونصبها معلوم لفظًا فإنها منصوبة بفعل یفسره 

   )٤( ى قال : رفع السماء"قوله رفعها كأنه تعال

َها َدَحاَها* َأْخَرجَ  َذِلكَ  بـَْعدَ  َواَألْرضَ (وقال تعالى :   َوَمْرَعاَها* َواْلِجَبالَ  َماَءَها ِمنـْ

دحاها أي بسطها ، والعرب تقول دحوت الشيء ادحوه دحوا: إذا بسطته  " )٥()َأْرَساَها

  ، قال أمیة بن أبي الصلت : 

  )٦( فهم قطانها حتى التنادي ...   لخلق فيها إذ دحاهاوبث ا

  وأنشد المبرد :

َها الِجباال   )٧(  َدَحاها، فـََلمَّا َرآَها اْستَـَوْت ... َعَلى اْلَماِء، َأْرَسى َعَليـْ

. "وألجل االهتمام بداللة خلق األرض وما تحتوي علیه قدم  )٨( وقیل دحاها سواها"

االشتغال ، واالشتغال یتضمن  اسم األرض على فعله وفاعله ، فانتصب على طریقة

تأكیدًا باعتبار الفعل المقدر العامل في المشتغل عنه الدال علیه الفعل الظاهر 

                                                             

 . ٤/٤١٦وكاني ، فتح القدیر ، للش (١)

، ومعاني القرآن وٕاعرابه للزجاج  ٩/٢٥٠، وانظر الدر المصون  ٢/٥٦٤معاني القرآن ، لالخفش ،  (٢)

 ،٥/٢٧٤ . 

 )٧سورة الرحمن ، اآلیة ( (٣)

 . ١٠/١٥٤، والدر المصون ،  ١٠/٥٦، وانظر البحر المحیط ،  ٢٩/٣٤٢تفسیر الرازي ،  (٤)

 ) .٣٢- ٣٠سورة النازعات ، اآلیات ( (٥)

 لم أجد البیت في دیوانه ، البیت من الوافر. (٦)

 لزید بن عمرو بن النفیل ورد في لسان العرب فصل الدال ، والبیت من المتقارب. (٧)

 . ١٩/٢٠٥تفسیر القرطبي ،  (٨)
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، والجبال أرساها أي : "أثبتها في األرض وجعلها  )١( المشتغل بضمیر االسم المقدم"

 والجبال نصبت أیضًا على  )٢( كاألوتاد لألرض لتثبت وتستقر وان ال تمید بأهلها"

  االشتغال فحذف الفعل فیها وفي األرض لداللة السیاق وإلفادة التأكید واهللا أعلم .

أعني في غیر سیاق  –أما حذف الفعل لداللة السیاق علیه في غیر ما سبق   

 لِلَّهِ  اْلَحْمدُ  (نحو قوله تعالى : –العطف أو بعد (إن وٕاذا) أو في سیاق االشتغال 

 لَُّدْنهُ  ِمن َشِديًدا بَْأًسا لُِّينِذرَ  ِعَوًجا* قـَيًِّما لَّهُ  َيْجَعل َوَلمْ  اْلِكَتابَ  َعْبِدهِ  َعَلى أَنَزلَ  الَِّذي

أي جعله قیمًا . قال  )٣()َحَسًنا َأْجًرا َلُهمْ  َأنَّ  الصَّاِلَحاتِ  يـَْعَمُلونَ  الَِّذينَ  اْلُمْؤِمِنينَ  َويـَُبشِّرَ 

من العوج قط ، والعوج في  الزمخشري : "ولم یجعل له عوجًا ولم یجعل له شیئاً 

المعاني كالعوج في األعیان ، والمراد نفي االختالف والتناقض عن معانیه  فإن قلت 

بم انتصب قیمًا ؟ قلت : األحسن أن ینتصب بمضمر وال یجعل حاًال من الكتاب ، 

ألن قوله ولم یجعل معطوف على أنزل فهو داخل في حیز الصلة  فجاعله حاًال من 

صل بین الحال وذي الحال ببعض الصلة ، وتقدیره ولم یجعل له عوجا الكتاب فا

جعله قیمًا ، ألنه إذا نفى عنه العوج فقد أثبت له االستقامة ، فإن قلت ما فائدة 

الجمع بین نفي العوج وٕاثبات االستقامة ، وفي أحدهما غنى عن اآلخر ؟ قلت فائدته 

ال یخلو من أدنى عوج عند السبر التأكید ، فرب مستقیم مشهود له باالستقامة و 

 قَاُلوا (، وقال تعالى : )٥( ، إذن انتصاب قیمًا بمحذوف أي : جعله قیماً  )٤( والتصفح"

 َوِعِصيـُُّهمْ  ِحَبالُُهمْ  فَِإَذا َأْلُقوا َبلْ  َأْلَقى* قَالَ  َمنْ  َأوَّلَ  نَُّكونَ  َأن َوِإمَّا تـُْلِقيَ  َأن ِإمَّا ُموَسى يَا

أي ألقوا فإذا حبالهم "بل ألقوا أمرهم باإللقاء أوًال  )٦()َتْسَعى أَنـََّها ِسْحِرِهمْ  ِمن ْيهِ ِإلَ  ُيَخيَّلُ 

                                                             

 . ٣٠/٨٦التحریر والتنویر ،  (١)

 . ٥/٤٥٨فتح القدیر  ،  (٢)

 ) .٢- ١سورة الكهف ، اآلیات ((٣)

 . ٢/٧٠٢اف ، الكش (٤)

 . ٣/٢٧٢وتفسیر البیضاوي ،  ٢/٣١٩انظر فتح القدیر ،  (٥)

 ) ٦٦-٦٥سورة طه ، اآلیات ( (٦)



 

109 

لتكون معجزته أظهر إذا القوا هم ما معهم ، ثم یلقي هو عصاه فتبتلع ذلك ، وٕاظهارًا 

لعدم المباالة بسحرهم فإذا حبالهم وعصیهم في الكالم حذف والتقدیر: القوا فإذا 

. فسیاق الكالم دل على المحذوف لكن الزجاج جعل سبب حذف الفعل  )١( حبالهم"

ألنه جاء في موضع آخر  یقل ههنا (فألقوا) فإذا حبالهم ؛ ذكره في موضع آخر "ولم

)٢()اْلَغالُِبونَ  لََنْحنُ  ِإنَّا ِفْرَعْونَ  ِبِعزَّةِ  َوقَاُلوا َوِعِصيـَُّهمْ  ِحَباَلُهمْ  فَأَْلَقْوا(: قال تعالى 
   

 َجْيِبكَ  ِفي َيَدكَ  َوَأْدِخلْ  (ومما حذف فیه الفعل لداللة الكالم علیه قوله تعالى :     

 قـَْوًما َكانُوا ِإنـَُّهمْ  َوقـَْوِمهِ  ِفْرَعْونَ  ِإَلى آيَاتٍ  ِتْسعِ  ِفي ُسوءٍ  َغْيرِ  ِمنْ  بـَْيَضاء َتْخُرجْ 

، وحرف الجر  ، أي اذهب في تسع آیات "وفي تسع آیات كالم مستأنف )٣()فَاِسِقينَ 

  فیه یتعلق بمحذوف والمعنى اذهب في تسع آیات إلي فرعون ، ونحوه :

  )٤( فقلُت إلى الطَّعام فقال منهم ... زعيٌم َنْحُسُد اإلنَس الطَّعاما

   )٥(والتقدیر هلموا إلي الطعام" 

أما حذف الفعل وهو عامل المفعول المطلق وقد جاء كثیرًا في النصف الثاني      

  ران الكریم وأكثره مع سبحان اهللا ، وورد أیضًا حذفه مع غیر (سبحان اهللا) من الق

 َأْمًرا َقَضى ِإَذا ُسْبَحانَهُ  َوَلدٍ  ِمن يـَتَِّخذَ  َأن لِلَّهِ  َكانَ  َما(قلیًال ، من ذلك قوله تعالى : 

انه أي : ، واآلیات في شأن عیسى علیه السالم "سبح )٦()فـََيُكونُ  ُكن َلهُ  يـَُقولُ  فَِإنََّما
                                                             

 .٧/٣٥٤، والبحر المحیط  ١١/٢٢٢، وانظر تفسیر القرطبي  ٣/٤٤٢فتح القدیر  (١)

 . ٣/٣٦٥) ، معاني القرآن وٕاعرابه ٤٤سورة الشعراء ، اآلیة ( (٢)

 ) ١٢سورة النمل ، اآلیة ( (٣)

اختلف في نسبة األبیات فقیل أتوا ناري فقلت منون انتم .. فقالوا الجن فقلت عموا ظالما . و  وقبله : (٤)

بن الحارث الضبي ، وقیل لتأبط شرًا وقیل لشمر الغساني وقیل للفرزدق یصف نفسه بالجرأة  لشمر

،  ٢/٣٢٣خزانة األدب  ، ٢/٤١، ٣٩٩،  ١/٦٥الحیوان . ٢/٢٤٦،والبیت من الوافر الحماسة البصریة 

     .١/٧٣الحلل في شرح أبیات الجمل 

 .  ٢٤/٥٤٦، وتفسیر الرازي ،  ٨/٢١٥، وانظر البحر المحیط ،  ٣/٢٥١الكشاف ،  (٥)

 ) . ٣٥سورة مریم ، اآلیة ( (٦)
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تنزه وتقدس عن مقالتهم هذه ، ثم صرح سبحانه بما هو شأنه تعالى سلطانه فقال : 

إذا قضى أمرًا فإنما یقول له كن فیكون أي : إذا قضى أمرًا من األمور فیكون حینئذ 

" فسبحان اسم المصدر وهو  )٢("فنصب على أسبح اهللا تسبیحًا" . )١(بال تأخیر" .

ألنه سمع له فعل ثالثي ، وهو من األسماء الالزمة ؛ در التسبیح وقیل بل هو مص

   )٣(لإلضافة وقد یفرد، وٕاذا أفرد منع من الصرف للتعریف وزیادة األلف والنون كقوله:

  أقول لما جاءني فخره ... سبحان من علقمة الفاخر!

  )٤(وقد جاء منونًا كقوله :

  جمدسبحانه ثم سبحاناً نعوذ به ... وقبلنا سبح الجودي وال

فقیل صرف ضرورة ، وهذا البیت یساعد على كونه مصدرًا ال اسم مصدر لوروده 

منصرفًا ، وهو من األسماء الالزمة النصب على المصدریة .. والناصب له فعل 

، "والتسبیح قول أو مجموع قول مع عمل یدل على تعظیم اهللا تعالى  )٥(مقدر"

الة  سْبحة ویطلق التسبیح على قول وتنزیهه ، ولذلك سمي ذكر اهللا تسبیحًا ، والص

سبحان اهللا ؛ ألن ذلك القول من التنزیه . وقد ذكروا أن التسبیح مشتق من الّسبح 

وهو الذهاب السریع في الماء إذ قد توسع في معناه إذ أطلق مجازًا على مر النجوم 

                                                             

 . ٣/٣٩٤فتح القدیر ،  (١)

 .  ١/٣٢٢الكتاب ،  (٢)

( سبح ) ، األشباه والنظائر  ٢٠٠أساس البالغة  ، ٩٠البیت من السریع . وهو لألعشى في دیوانه  (٣)

، سمط  ١٦١/  ١صبح األعشى ،  ٤٤٠،  ١/٦٥، وبال نسبة في الخزانة  ١/٣٢٤، الكتاب  ٢/١٠٩

 .١/٥، المبهج  ١/١٦٠الآللئ 

 ٣/٣٨٨و  ١/٤٣٦( - خزانة األدب ،  ٣/١١٥البیت من البسیط . وهو لورقة بن نوفل في األغاني (٤)

، والكتاب  وروایته سبحانه ثم سبحانًا یعود له ٣٧وهو المیة بن أبي الصلت في دیوانه ،  ٣/٦٩، الدرر 

،  وبال نسبة في شرح المفصل  ١/١٩٤، وهو لزید بن عمرو بن نفیل في شرح أبیات سیبویه  ١/٣٢٦

 .١/١٠٩، الفصول والغایات ١/١٩٠، همع الهوامع  ١٢٠،  ١/٣٧

 .   ١/٢٨٨ر روح المعاني لاللوسي ، وانظ،  ٢٦٦-  ١/٢٦٥الدر المصون ،  (٥)
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 النـََّهارِ  َساِبقُ  اللَّْيلُ  َوال رَ اْلَقمَ  ُتْدِركَ  َأن َلَها يَنَبِغي الشَّْمسُ  ال(في السماء قال تعالى : 

، وعلى جري الفرس قالوا فلعل التسبیح لوحظ فیه معنى  )١ ()َيْسَبُحونَ  فـََلكٍ  ِفي وَُكلٌّ 

سرعة المرور في عبادة اهللا تعالى ، وأظهر منه أن یكون سبح بمعنى نسب للسبح 

 )٢ (النقائص"  أي البعد وأرید البعد االعتباري وهو الرفعة أي التنزیه عن أحوال

فحذف الفعل ألنه معلوم ولداللة الكالم علیه وقد جاء في سیاقات كثیرة منها قوله 

   )٣(.)ظَاِلِمين ُكنَّا ِإنَّا رَبـَِّنا ُسْبَحانَ  قَاُلوا(تعالى : 

 َوَذاوقوله تعالى : ( )٤ ()ُتْصِبُحونَ  َوِحينَ  ُتْمُسونَ  ِحينَ  اللَّهِ  َفُسْبَحانَ (وقوله تعالى : 

 َأنتَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  ّال  َأن الظُُّلَماتِ  ِفي فـََناَدى َعَلْيهِ  نـَّْقِدرَ  لَّن َأن َفَظنَّ  ُمَغاِضًبا ذََّهبَ  ِإذ نُّونِ ال

   )٥ ()الظَّاِلِمينَ  ِمنَ  ُكنتُ  ِإنِّي ُسْبَحاَنكَ 

  

  

  

وورد حذف عامل المفعول المطلق في غیر هذه السیاقات كما في قوله   

أو  )٧(أي "انزل اهللا ذلك تنزیال" )٦()اْلُعَلى َوالسََّماَواتِ  اَألْرضَ  َخَلقَ  نْ مِّمَّ  تَنزِيال(تعالى: 

                                                             

 ) .  ٤٠سورة یس ، اآلیة ( (١)

 .   ١/٤٠٥التحریر والتنویر ،  (٢)

 ) .  ٢٩سورة القلم ، اآلیة ( (٣)

 ) .  ١٧سورة الروم ، اآلیة ( (٤)

 ) .  ٨٧سورة األنبیاء ، اآلیة ( (٥)

 ) .  ٤سورة طه ، اآلیة ( (٦)

،  ٣/٣٥٠، وانظر معاني القرآن الكریم وٕاعرابه للزجاج ،  ٢/٤٤٢، معاني القرآن الكریم ، لالخفش  (٧)

،  ٣/٥١، ذكر الزمخشري والرازي في نصبها أوجه أخرى ، انظر الكشاف ،  ٧/٣١١والبحر المحیط 

 .   ٢٢/٠٧وتفسیر الرازي ، 
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 مَّا نـَْفسٌ  تـَْعَلمُ  َفال(نزلناه تنزیًال فحذف لداللة المصدر علیه ، ومثله قوله تعالى : 

 )١()يـَْعَمُلونَ  َكانُوا ِبَما َجَزاء َأْعُينٍ  قـُرَّةِ  مِّن َلُهم ُأْخِفيَ 
هذه اآلیة : قال "وفي معنى  ، 

النبي صلى اهللا علیه وسلم : (قال اهللا عز وجل أعددت لعبادي الصالحین ما ال 

( تتجافى  –ثم قرأ هذه اآلیة  –عین رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر 

، وجزاء حذف فعله أي   )٢( بما كانوا یعملون" –إلى قوله  –جنوبهم عن المضاجع 

اء أو أخفى لهم الجزاء بما كانوا یعملون في الدنیا من جوزوا جزاء ، " جوزوا جز 

 َأْحَبْبتُ  ِإنِّي فـََقالَ (ومما جاء فیه حذف الفعل قوله تعالى :  )٣(األعمال الصالحة" 

 ِبالسُّوقِ  َمْسًحا َفَطِفقَ  َعَليَّ  بِاْلِحَجاِب* رُدُّوَها تـََواَرتْ  َحتَّى رَبِّي ِذْكرِ  َعن اْلَخْيرِ  ُحبَّ 

أي یمسح مسحًا فحذف لداللة الكالم علیه ، "طفق یفعل مثل ما زال  )٤()اقِ َواَألْعنَ 

یفعل ، وهو مثل ظل وبات وانتصاب مسحًا على المصدریة بفعل مقدر ، أي یمسح 

  )٥(مسحًا ألن خبر طفق ال یكون إال فعًال مضارعًا".

 ِإَذا َحتَّى الرَِّقابِ  َضْربَ فَ  َكَفُروا الَِّذينَ  َلِقيُتمُ  فَِإَذا (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى :  

 َولَوْ  َذِلكَ  َأْوزَاَرَها اْلَحْربُ  َتَضعَ  َحتَّى ِفَداء َوِإمَّا بـَْعدُ  َمن�ا فَِإمَّا اْلَوثَاقَ  َفُشدُّوا َأْثَخنُتُموُهمْ 

ُهمْ  النَتَصرَ  اللَّهُ  َيَشاء ُلوَ  َوَلِكن ِمنـْ  فـََلن اللَّهِ  َسِبيلِ  يفِ  قُِتُلوا َوالَِّذينَ  بِبَـْعضٍ  بـَْعَضُكم لَِّيبـْ

)٦()َأْعَماَلُهمْ  ُيِضلَّ 
وفي اآلیة ثالثة محذوفات ، أي فاضربوا الرقاب ضربًا ، وأما  

تمنون منًا ، وأما تفدون فداًء ، "فضرب الرقاب : هذا من المصدر النائب مناب فعل 

األمر ، وهو منصوب بفعل محذوف فیه ، واختلف فیه إذا انتصب ما بعده فقیل : 

                                                             

 ) .  ١٧سورة السجدة ، اآلیة ( (١)

   . ١٤/١٠٣، تفسیر القرطبي ،  ٤/١١٨صحیح البخاري ،  (٢)

 .     ١١/١٣٠، وااللوسي ،  ٤/٢٩٣، وانظر فتح القدیر ،  ٧/٨٥تفسیر أبي السعود ،  (٣)

 ) .    ٣٣ – ٣٢سورة ص ، اآلیات ( (٤)

، ومعاني  ٩/٣٧٧، والدرر المصون ،  ٢/١٨٣، وانظر مجاز القرآن ،  ٤/٤٩٥فتح القدیر ،  (٥)

 .     ٢/٤٩٣القرآن لالخفش ، 

 ) .    ٤سورة محمد ، اآلیة ( (٦)
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و منصوب بالفعل الناصب للمصدر ، وقیل هو منصوب بنفس المصدر لنیابته ه

   )١( عن العامل فیه ، ومثاله : ضربًا زیدًا ، كما قال الشاعر :

  أمورهم ... فندالً زريق المال ندل الثعالبِ  لَّ على حين ألهى الناس جُ 

المصدر وهذا هو الصحیح ، ویدل على ذلك قوله : فضرب الرقاب ، وهو إضافة   

، "ولقیتم من اللقاء  )٢(للمفعول . ولو لم یكن معموًال له ، ما جازت إضافته إلیه" 

وهو الحرب فضرب الرقاب أصله ، فاضربوا الرقاب ضربًا ، فحذف الفعل وقدم 

المصدر فأنیب منابه مضافًا إلي المفعول ، وفیه اختصار مع إعطاء معنى التوكید ، 

"وأفاد هذا الحذف  )٣( الفعل بالنصبة التي فیه" .ألنك تذكر المصدر وتدل على 

العبارة قوة ونفاذًا ترى اللفظ فیه قد الءم سیاقه أحسن مالءمة سرعة مضاء ، 

، والجزء اآلخر من  )٤( فالضرب المأمور به هو الضرب السریع الخاطف فور اللقاء"

سر منًا ، أو تفدوا فداًء ، اآلیة فإما منًا بعد وأما فداًء أي "فإما أن تمنوا علیهم بعد األ

، )٥(والمن : اإلطالق بغیر عوض ، والفداء ما یفدي به األسیر نفسه من األسر"

"وانتصب منًا وفداء بإضمار فعل یقدر من لفظهما ، أي فإما تمنون منًا ، وٕاما 

تفدون فداء وهو فعل یجب إضماره ، ألن المصدر جاء تفصیل عاقبة ، فعامله مما 

  ونحوه قول الشاعر : یجب إضماره ،

  )٦( السؤل واألمل تخشى وإما بلوغَ    ألجهدن فإما درَء واقعٍة  ...

                                                             

، وهو في ملحق دیوان  ٢/٢٦٢البیت من الطویل . وهو ألعشى همدان في الحماسة البصریة (١)

الكامل في  ١/١١٥، وهو بال نسبة في الكتاب  ١٠٢١، ولجریر في ملحق دیوان جریر  ٢١٥األحوص 

 .١/١٧، فرحة األدیب  ٤٨/  ١  واألدباللغة 

 .     ٩/٦٨٤لدر المصون ، ، وانظر ا ٤٦٠ – ٩/٤٥٩البحر المحیط ،  (٢)

 .     ٤/٣١٦الكشاف ،  (٣)

 .     ٢٨٧خصائص التراكیب ،  (٤)

 .     ٥/٣٧فتح القدیر ،  (٥)

  لم اعثر للبیت على قائل ، البیت من البسیط. (٦)
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فالحذف في مثل هذا كثیر لداللة  )١(أي فإما أدرأ درأ واقعة ، وٕاما أبلغ بلوغ السؤل"

  السیاق علیه وقد أفاد االختصار وتأكید المعنى.

ذلك هو فعل القسم كما في ویحذف الفعل لكثرة االستعمال ، والمحذوف في      

)٢()ِجِثي�ا َجَهنَّمَ  َحْولَ  لَُنْحِضَرنـَُّهمْ  ُثمَّ  َوالشََّياِطينَ  لََنْحُشَرنـَُّهمْ  فـََورَبِّكَ قوله تعالى :(
  قسم "أ  

  

، )٤(، أي ُأقسم بربك )٣(ه وربوبیته مضافًا إلي رسوله على جهة التشریف"تعالى بذات

 ُنَسوِّيُكم مُِّبيٍن* ِإذْ  َضاللٍ  َلِفي ُكنَّا ِإن َيْخَتِصُموَن* تَاللَّهِ  َهاِفي َوُهمْ  قَاُلوا(وقال تعالى : 

)٥()اْلَعاَلِمينَ  ِبَربِّ 
أي نقسم وحذف فعل القسم ألنه معلوم ولكثرة االستعمال "وجئ في  

القسم بالتاء دون الواو والباء ألن التاء تختص بالقسم في شيء متعجب منه ، فهم 

إذ ناطوا آمالهم المعونة والنصر بحجارة ال تغني عنهم شیئًا ،  یعجبون من ضاللهم

ولذلك أفادوا تمكن الضالل منهم باجتالب حرف الظرفیة المستعار لمعنى المالبسة 

ألن المظروف شدید المالبسة لظرفه وأكدوا ذلك بوصفهم الضالل بالمبین ، أي 

یها هذا الضالل الذي ما الواضع البین ، وفي هذا تسفیه منهم ألنفسهم إذ تمشي عل

 الَِّذينَ  يـُْعَرضُ  َويـَْومَ (     :. وقال تعالى )٦( كان له أن یروج على ذي مسكة من عقل"

 ُكنُتمْ  ِبَما اْلَعَذابَ  َفُذوُقوا قَالَ  َورَبـَِّنا بـََلى قَاُلوا بِاْلَحقِّ  َهَذا َألَْيسَ  النَّارِ  َعَلى َكَفُروا

                                                             

 .     ٩/٦٨٥، وانظر الدر المصون ،  ٩/٤٦١البحر المحیط ،  (١)

 )   ٦٨سورة مریم ، اآلیة ( (٢)

 .  ٦/٤٩٧لمحیط ، البحر ا (٣)

 .  ١٦/٣٢٤، والجدول في إعراب القرآن ،  ٦/١٣١إعراب القرآن وبیانه ،  (٤)

 ) . ٩٨ – ٩٦سورة الشعراء ، اآلیات ( (٥)

 .  ١٩/١٥٣التحریر والتنویر ،  (٦)
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وٕانما أقسموا على كالمهم بقسم وربنا قسمًا مستعمًال في أي نقسم بربنا " )١()َتْكُفُرونَ 

   )٢(. الندامة والتغلیظ ألنفسهم وجعلوا المقسم به بعنوان الرب تحننًا وتخضعًا"

 ص(قوله تعالى  : –(اهللا أو الرب)  –ومما ورد فیه حذف فعل القسم مع غیر     

و القسم ، واألقسام بالقرآن فیه تنبیه "والقرآن ذي الذكر هي وا )٣()الذِّْكرِ  ِذي َواْلُقْرآنِ 

على شرف قدره وعلو محله ، ومعنى ذي الذكر إنه مشتمل على الذكر فیه بیان كل 

"وفي افتتاح السورة بهذا القسم  )٥()اْلبـُُروجِ  َذاتِ  َوالسََّماء(، قال تعالى :  )٤(شيء"

البروج اختلف  . وفي معنى)٦(تشویق إلي ما یرد بعده وٕاشعار بأهمیة المقسم علیه"

  المفسرون "في البروج ثالثة أقوال : 

أحدها : أنها البروج االثنا عشر وهي مشهورة وٕانما حسن القسم بها لما فیها من 

  عجیب الحكمة وذلك ألن سیر الشمس فیها . 

وثانیها : أن البروج هي منازل القمر ، وٕانما حسن القسم بها لما في سیر القمر 

  جیبة .وحركته من اآلثار الع

  )٧(وثالثها : أن البروج هي عظام الكواكب سمیت بروجًا لظهورها".

                                                             

 ) .  ٣٤، اآلیة ( األحقافسورة  (١)

 .   ٢٦/٦٦التحریر والتنویر ،  (٢)

 ) .  ١سورة ص ، اآلیة ( (٣)

 .  ٤/٤٨٠فتح القدیر  ،  (٤)

 ) .  ١سورة البروج ، اآلیة ( (٥)

 .   ٣٠/٢٣٧التحریر والتنویر ،  (٦)

 .   ٣١/١٠٦تفسیر الرازي  (٧)
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خصهما من الثمار بالقسم ألن التین فاكهة  )١()َوالزَّيْـُتونِ  َوالتِّينِ (وقال تعالى :   

. واء كثیر النفع ، والزیتون فاكهةطیبة ال فضل له وغذاء لطیف سریع الهضم ، ود

   )٢(فع .وٕادام ودواء وله دهن كثیر المنا

قال صاحب البرهان في علوم القرآن في شأن القسم : "وال یكون إال باسم   

 )٣()تَنِطُقونَ  َأنَُّكمْ  َما مِّْثلَ  َلَحقٌّ  ِإنَّهُ  َواَألْرضِ  السََّماءِ  فـََوَربِّ (معظم كقوله :

 َزَعمَ (وقوله :  )٤()ِبُمْعِجزِينَ  ُتمْ َأن َوَما َلَحقٌّ  ِإنَّهُ  َورَبِّي ِإي ُقلْ  ُهوَ  َأَحقٌّ  َوَيْسَتنِبُئوَنكَ (وقوله:

َعُثوا لَّن َأن َكَفُروا الَِّذينَ  َعُثنَّ  َورَبِّي بـََلى ُقلْ  يـُبـْ  اللَّهِ  َعَلى َوَذِلكَ  َعِمْلُتمْ  ِبَما لَتُـَنبـَُّؤنَّ  ُثمَّ  لَُتبـْ

 )٦()ِجِثي�ا َجَهنَّمَ  َحْولَ  َرنـَُّهمْ لَُنْحضِ  ُثمَّ  َوالشََّياِطينَ  لََنْحُشَرنـَُّهمْ  فـََورَبِّكَ  (، وقوله : )٥()َيِسيرٌ 

 ُيَحكُِّموكَ  َحتَّىَ  يـُْؤِمُنونَ  الَ  َورَبِّكَ  َفالَ (وقوله : ،  )٧()َأْجَمِعينَ  لََنْسأَلَنـَُّهمْ  فـََورَبِّكَ (وقوله: 

نـَُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما ،  )٨()َتْسِليًما اْ َوُيَسلُِّمو  َقَضْيتَ  مِّمَّا َحَرًجا َأنُفِسِهمْ  ِفي َيِجُدواْ  الَ  ُثمَّ  بـَيـْ

)٩()َلَقاِدرُونَ  ِإنَّا َواْلَمَغاِربِ  اْلَمَشاِرقِ  ِبَربِّ  ُأْقِسمُ  َفال(وقوله : 
فهذه سبعة مواضع اقسم   

  اهللا فیها بنفسه .

                                                             

 ) .١سورة التین ، اآلیة ( (١)

 .٩/١٧٤، وتفسیر أبي السعود ،  ٥/٣٢٣، وتفسیر البیضاوي ،  ٣١/١٠٦انظر تفسیر الرازي ،  (٢)

 ) .  ٢٣یة (سورة الذاریات ، اآل (٣)

 ) .  ٥٣سورة یونس ، اآلیة ( (٤)

 ) .  ٧سورة التغابن ، اآلیة ( (٥)

 ) .  ٦٨سورة مریم ، اآلیة ( (٦)

 ) .  ٩٢سورة الحجر ، اآلیة ( (٧)

 ) .  ٦٥سورة النساء ، اآلیة ( (٨)

 ) .  ٤٠سورة المعارج ، اآلیة ( (٩)
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 َفال(وقوله :  )١( )َوالتِّيِن َوالزَّيـُْتونِ : ( والباقي كله أقسم فیه بمخلوقاته كقوله         

 أُْقِسمُ  َفال(، وقوله : )٢()َعِظيمٌ  تـَْعَلُمونَ  لَّوْ  َلَقَسمٌ  النُُّجوِم*َوِإنَّهُ  ِبَمَواِقعِ  أُْقِسمُ 

. وٕانما یحسن في مقام اإلنكار فإن قیل : ما معنى القسم  )٣( )اْلُكنَّسِ  بِاْلُخنَِّس*اْلَجَوارِ 

منه سبحانه ؟ فإنه إن كان ألجل المؤمن فالمؤمن یصدق مجرد اإلخبار ، وٕان كان 

: إن اهللا ذكر  )٤(الكافر ال یفید . فالجواب : قال األستاذ أبو القاسم القشیري ألجل

القسم لكمال الحجة وتأكیدها وذلك أن الحكم یفصل باثنین : إما بالشهادة وٕاما بالقسم  

  )٥( فذكر تعالى النوعین حتى یبقى لهم حجة".

 اْلُمْؤِمِنينَ  َرىتَـ  يـَْومَ (قوله تعالى :  إیجازًا لظهورهومما حذف فیه الفعل   

 َتْحِتَها ِمن َتْجِري َجنَّاتٌ  اْليَـْومَ  ُبْشَراُكمُ  َوبِأَْيَمانِِهم َأْيِديِهمْ  بـَْينَ  نُورُُهم َيْسَعى َواْلُمْؤِمَناتِ 

، فهو منصوب بإضمار اذكر وكثیرًا  )٦()اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ُهوَ  َذِلكَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  األَنـَْهارُ 

ولكن  )٧(القرآن الكریم ، وبعضهم جعل العامل في یوم فیضاعفه ما جاء هكذا في

"لما كان معلومًا أن مضاعفة الثواب وٕاعطاء األجر یكون في یوم الجزاء ، ترجح أن 

یكون قوله : یوم ترى المؤمنین منصوبًا بفعل محذوف تقدیره : اذكر تنویها بما 

حرمان للمنافقین یحصل في ذلك الیوم من ثواب للمؤمنین والمؤمنات ومن 

                                                             

 ) .  ١سورة التین ، اآلیة ( (١)

 ) .  ٧٦- ٧٥اآلیات (سورة الواقعة ،  (٢)

 ) .  ١٦- ١٥سورة التكویر ، اآلیات ( (٣)

هو عبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك القشیري ، أبو القاسم ، زین اإلسالم شیخ خراسان في  (٤)

عصره زهدا وعلما بالدین ، من كتبه التیسیر في التفسیر ، ولطائف اإلشارات والرسالة القشیریة ، ولد 

 .     ٥٨ – ٤/٥٦، األعالم ، هـ ٤٦٥وتوفي  ٣٦٧

 .     ٣/٤١البرهان في علوم القرآن ،  (٥)

 ) .    ١٢سورة الحدید ، اآلیة ( (٦)

 .     ٥/١٢٣انظر معاني القرآن ، للزجاج ،  (٧)



 

118 

َرى ِإنَّا ُمْنَتِقُمونَ . وقال تعالى : ( )١( والمنافقات" )٢( )يـَْوَم نـَْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكبـْ
أي اذكر  

یوم أو ننتقم ، قال الزمخشري : "إنا منتقمون أي ننتقم منهم في ذلك الیوم ، فإن قلت 

   )٣(.تقم"بما انتصب یوم نبطش ؟ قلت بما دل علیه إنا منتقمون وهو نن

 َفال السُُّجودِ  ِإَلى َوُيْدَعْونَ  َساقٍ  َعن ُيْكَشفُ  يـَْومَ (ومثله قوله تعالى :           

)٤()َيْسَتِطيُعونَ 
  والظرف منصوب بإضمار اذكر أي اذكر یوم یكشف عن ساق 

  )٥(ویدعون إلي السجود . 

 وأكثر ما یجئ حذفه لهذا اختصارًا لوضوح الداللة علیهویحذف الفعل   

استغناء بذكر المقول ، قال تعالى  –قال ، یقول ، یقولون  –الغرض مع فعل القول 

ُهمْ  نـَُغاِدرْ  فـََلمْ  َوَحَشْرنَاُهمْ  بَاِرزَةً  اَألْرضَ  َوتـََرى اْلِجَبالَ  ُنَسيـِّرُ  َويـَْومَ (:   َأَحًدا*َوُعِرُضوا ِمنـْ

 )٦()مَّْوِعًدا َلُكم نَّْجَعلَ  َألَّن َزَعْمُتمْ  َبلْ  َمرَّةٍ  َأوَّلَ  مْ َخَلْقَناكُ  َكَما ِجْئُتُمونَا لََّقدْ  َصف�ا رَبِّكَ  َعَلى

"وأصله فیقال لهم فقد جئتمونا ومزیة هذا الحذف في بناء الكالم بعده على أسلوب 

االلتفات وهو أسلوب له خطره في التصویر والتأثیر ، أال ترى أن المولى عز وجل 

لم في هذا السیاق المفزع حیث التجلي كأنه بعد ما عرضوا هذا العرض المستس

األعظم لقدرة ذي البطش ، فالجبال الرواسي تسیر في الجو هباء منثورًا ، واألرض 

عاریة ذهب كل من یسترها من إنسان وحیوان ونبات ، ترى المولى عز وجل بعدما 

عرضهم العرض المستسلم كأنه یتجه إلیهم معنفًا أشد تعنیف : لقد جئتمونا كما 

ناكم وكنتم تكذبون وتقولون ذلك رجع بعید، وتزعمون ألن نجعل لكم موعدا ، هذا خلق

                                                             

 .     ٢٧/٣٧٩التحریر والتنویر ،  (١)

 ) .    ١٦سورة الدخان ، اآلیة ( (٢)

    .٤/٦٥٥، وفتح القدیر ،  ٤/٤٢٥ آن وٕاعرابه ، للزجاج ،، وانظر معاني القر  ٤/٢٧٤الكشاف ،  (٣)

 ) .    ٤٢سورة القلم ، اآلیة ( (٤)

 .     ٢/١٢٣٥، والتبیان في إعراب القرآن ،  ٥/٣٢٨، وفتح القدیر ،  ٤/٥٩٥انظر الكشاف ،  (٥)

 ) .    ٤٨ – ٤٧سورة الكهف ، اآلیات ( (٦)
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المعنى الذي جاء على طریقة االلتفات التي هیأ لها الحذف هو فیصل القضاء في 

)١(هذا الموقف ، ألنه متعلق التصدیق والتكذیب في رساالت السماء ".
   

 النَّارِ  َعَلى َكَفُروا الَِّذينَ  َرضُ يـُعْ  َويـَْومَ (ومثله وعلى طریقته قوله عز وجل :   

نـَْيا َحَياِتُكمُ  ِفي طَيَِّباِتُكمْ  َأْذَهْبُتمْ   ُكنُتمْ  ِبَما اْلُهونِ  َعَذابَ  ُتْجَزْونَ  َفاْليَـْومَ  ِبَها َواْسَتْمتَـْعُتم الدُّ

)٢()تـَْفُسُقونَ  ُكنُتمْ  َوِبَما اْلَحقِّ  ِبَغْيرِ  اَألْرضِ  ِفي َتْسَتْكِبُرونَ 
ال لهم أذهبتم "وناصب أي یق 

"والعرض  )٣(الظرف هو القول المضمر قبل أذهبتم وعرضهم على النار تعذیبهم بها"

هنا غیر العرض في اآلیة السابقة ، فالعرض هناك في اآلیة السابقة في سورة 

الكهف عرض في الحشر ، والعرض هنا عرض على النار أي تعذیب بها وٕاحراق ، 

له یعرض الذین كفروا على النار فیها مزید من السخریة والعبارة عن التعذیب بقو 

فالقوم متاع للنار یقدم إلیها ویعرض علیها فهم مددها وحطبها ، والمهم أن االتجاه 

إلیهم بالخطاب وهم في هذا العرض وتذكرهم بما أوبقهم من حب العاجلة له في 

  )٤( غ ".صرف النفس عن ملذات الدنیا الصارفة عن طیبات اآلخرة أثر بال

َنا(ومن جید ذلك قوله تعالى :     َجاَهَداكَ  َوِإن ُحْسًنا ِبَواِلَدْيهِ  اِإلنَسانَ  َوَوصَّيـْ

 )٥()تـَْعَمُلونَ  ُكنُتمْ  ِبَما فَأُنـَبُِّئُكم َمْرِجُعُكمْ  ِإَليَّ  ُتِطْعُهَما َفال ِعْلمٌ  ِبهِ  َلكَ  لَْيسَ  َما ِبي لُِتْشِركَ 

، "وفي حذف القول  )٦(ك ما لیس لك به علم" "وٕان جاهداك أي : وقلنا إن جاهدا

مزید عنایة بأمر التوحید وكأنه  –كما قالوا  –وفاعله واالتجاه بالخطاب إلیه مباشرة 

                                                             

 .     ٣/٣٤٦دیر ، ، وانظر فتح الق ٢٨٧خصائص التراكیب ،  (١)

 ) .    ٢٠، اآلیة ( األحقافسورة  (٢)

 .     ٩/٤٤٤، وانظر البحر المحیط ،  ٤/٣٠٥الكشاف ،  (٣)

 .     ٢٨٨خصائص التراكیب ،  (٤)

 ) .    ٨سورة العنكبوت ، اآلیة ( (٥)

 .     ٨/٢٤٣البحر المحیط ،  (٦)
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قال : إیاك وهذه ، وقوله : إن جاهداك ، تعبیر له مغزى جلیل ، أي ال تفعل ذلك 

  آن .، وهو كثیر في القر  )١(أبدًا وٕان حمالك وبلغا منك الجهد في ذلك"

هذا وفي كل األمثلة ونحوها تجد أن المقول هو غرض الكالم ، "فحذف القول   

لتتوفر العنایة على المقول ، كما أن حذف القول یعید الصورة أو الحال التي قیل 

    )٢(فیها وكأنها ماثلة ، فإذا ذكر كانت حكایة فقط" .

لقصة أو الكالم فیستغنى عنه بداللة المذكور من ا ألنه معلومویحذف الفعل   

وذلك مع (إذ) أحیانًا مع فاعله المخاطب ، وأخرى مع فاعله المتكلم والفعل المقدر 

بـَْراِهيمَ  بـَوَّْأنَا َوِإذْ (في ذلك (اذكر) منه قوله تعالى :   ِبي ُتْشِركْ  ّال  َأن اْلبَـْيتِ  َمَكانَ  إلِِ

أي اذكر حین "وٕاذ بوأنا  ، )٣()السُُّجودِ  الرُّكَّعِ وَ  َواْلَقاِئِمينَ  لِلطَّائِِفينَ  بـَْيِتيَ  َوَطهِّرْ  َشْيًئا

إلبراهیم مكان البیت أي : واذكر وقت ذلك یقال : بوأته وبوأت له ، كما یقال مكنتك 

ومكنت لك . قال الزجاج : معناه جعلنا مكان البیت مبوأ إلبراهیم ومعنى بوأنا : بینا 

  له مكان البیت ومثله قول الشاعر : 

  )٤( ه بيدي لحداـماجٍد ... بوأتكم من أٍخ لي 

"وٕاذ اسم زمان مجرد عن الظرفیة فهو منصوب بفعل مقدر على ما هو متعارف    

 رَبُّكَ  قَالَ  َوِإذْ (في أمثاله ، والتقدیر واذكر إذ بوأنا إلبراهیم فیه كقوله تعالى : 

َماء َوَيْسِفكُ  ِفيَها يـُْفِسدُ  َمن ِفيَها لُ َأَتْجعَ  قَاُلواْ  َخِليَفةً  اَألْرضِ  ِفي َجاِعلٌ  ِإنِّي لِْلَمالِئَكةِ   الدِّ

أي : اذكر ذلك  ،  )٥()تـَْعَلُمونَ  الَ  َما أعلم ِإنِّي قَالَ  َلكَ  َونـَُقدِّسُ  ِبَحْمِدكَ  ُنَسبِّحُ  َوَنْحنُ 

                                                             

 . ٢٨٨خصائص التراكیب ،  (١)

 . ١٢٨قرآن الكریم ، الحذف البالغي في ال (٢)

 ) .٢٦سورة الحج ، اآلیة ( (٣)

، شرح دیوان الحماسة للمرزوقي  ١٨٠البیت من مجزوء الكامل لعمرو بن معدي كرب في دیوانه  (٤)

 . ٣/٥٢٩.فتح القدیر ،  ١/٢٥٣زهر األكم في األمثال والحكم  ،  ١٧٩

 ) .٣٠سورة البقرة ، اآلیة ( (٥)



 

121 

الوقت العظیم ، وعرف معنى تعظیم من إضافة اسم الزمان إلي الجملة الفعلیة دون 

   )١(ه الفعل من التجدد كأنه زمن حاضر".المصدر ، فصار بما یدل علی

 الشِّْركَ  ِإنَّ  بِاللَّهِ  ُتْشِركْ  ال بـَُنيَّ  يَا يَِعُظهُ  َوُهوَ  ِالبِْنهِ  لُْقَمانُ  قَالَ  َوِإذْ (وقال تعالى :   

)٢()َعِظيمٌ  َلظُْلمٌ 
  ، أي : اذكر إذ قال لقمان.  

َنا َوِإذْ (ومثله وعلى طریقته قوله تعالى :    اْلُقْرآنَ  َيْسَتِمُعونَ  اْلِجنِّ  مِّنَ  نـََفًرا كَ ِإلَيْ  َصَرفـْ

   )٣()مُّنِذرِينَ  قـَْوِمِهم ِإَلى َولَّْوا ُقِضيَ  فـََلمَّا َأنِصُتوا قَاُلوا َحَضُروهُ  فـََلمَّا

"والعامل في الظرف یقدر أي واذكر إذ صرفنا ، أي وجهنا إلیك نفرًا من  

رآن الكریم هكذا محذوفًا وذكر في وأكثر ما یجئ في الق )٤(الجن وبعثناهم إلیك"

 َخَلتْ  َوَقدْ  بِاألحقاف قـَْوَمهُ  َأنَذرَ  ِإذْ  َعادٍ  َأَخا َواذُْكرْ (مواضع قلیلة منها قوله تعالى : 

 يـَْومٍ  َعَذابَ  َعَلْيُكمْ  َأَخافُ  ِإنِّي اللَّهَ  ِإالَّ  تـَْعُبُدوا َأالَّ  َخْلِفهِ  َوِمنْ  َيَدْيهِ  بـَْينِ  ِمن النُُّذرُ 

َواذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن بـَْعِد قـَْوِم (وفي سورة األعراف قوله تعالى :  )٥()مٍ َعِظي

)٦()نُوٍح َوزَادَُكْم ِفي اْلَخْلِق َبْسَطةً 
   

"وجمیع إذ في القرآن الكریم أكثره على هذا یحذف لداللة المعمول علیه ولتتوفر     

  . )٧(العنایة على المعمول" 

                                                             

 . ١٧/٢٤٠التحریر والتنویر ،  (١)

 ) .١٣سورة لقمان ، اآلیة ( (٢)

 ) .٢٩سورة األحقاف ، اآلیة ( (٣)

 . ٥/٣٠فتح القدیر ،  (٤)

 ) .٢١، اآلیة ( األحقافسورة  (٥)

 ) .٦٩سورة األعراف ، اآلیة ( (٦)

 . ١٢٩الحذف البالغي في القرآن ،  (٧)
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كما في  العبث إذا وقع في جواب استفهام احترازًا عنعل ویحذف الف  

 َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  َوَسخَّرَ  َواَألْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  مَّنْ  َسأَْلتَـُهم َولَِئن(قوله تعالى : 

 ُهمْ َخَلقَ  مَّنْ  َسأَْلتـَُهم لَِئن(وأي خلقهم ، وقال تعالى :  )١()يـُْؤَفُكون فَأَنَّى اللَّهُ  لَيَـُقوُلنَّ 

أي خلقنا اهللا ، وجعل بعضهم المحذوف مبتدأ وقدره هو  )٢()يـُْؤَفُكونَ  فَأَنَّى اللَّهُ  لَيَـُقوُلنَّ 

والرأي عندي أن المحذوف فعًال ألنه ذكر  )٣(اهللا أو المحذوف هو الخبر أي اهللا خلقنا

 لَيَـُقوُلنَّ  َواَألْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  مَّنْ  َسأَْلتَـُهم َولَِئن(في سیاق آخر في قوله تعالى : 

  واهللا أعلم بأسرار كتابه. )٤()اْلَعِليمُ  اْلَعزِيزُ  َخَلَقُهنَّ 

كما في قوله  إلظهار اللهفة والتركیز على المفعولوقد یحذف الفعل   

 للَّهِ ا نَاَقةَ  اللَّهِ  َرُسولُ  َلُهمْ  َأْشَقاَها*فـََقالَ  انبَـَعثَ  ِبَطْغَواَها*ِإذِ  َثُمودُ  َكذََّبتْ (تعالى: 

أي "ذروا ناقة اهللا واحذروا عقرها ، وحسن الحذف هنا لیس له نهایة  )٥()َوُسْقَياَها

وكان صالحهم صلوات اهللا وسالمه علیه مرجوًا فیهم ، رحیمًا بهم ، یخاف أن یمسهم 

من ربهم عذاب ، فصاح بهم محذرًا ملهوفًا : ناقة اهللا وسقیاها ، ولو قال ذروا ناقة 

ل والفاعل لذهب بكل ما یدل علیه الحذف هنا من لهفة نفسه ، وشدة اهللا وذكر الفع

  .)٦(حرصه على نجاة قومه واندفاعه السریع نحو دفع الخطیئة الموبقة لهم"

وٕان لم یشارك المعطوف  مقام العطفلداللة الكالم في وقد یحذف الفعل      

 َوالَِّذينَ (ى : المعطوف علیه في الفعل ، وذلك ورد في آیة الحشر في قوله تعال

ارَ  تـَبَـوَُّؤوا  َحاَجةً  ُصُدوِرِهمْ  ِفي َيِجُدونَ  َوال ِإلَْيِهمْ  َهاَجرَ  َمنْ  ُيِحبُّونَ  قـَْبِلِهمْ  ِمن َواِإليَمانَ  الدَّ

                                                             

 ) .٦١سورة العنكبوت ، اآلیة ( (١)

 ) .٨٧سورة الزخرف ، اآلیة ( (٢)

 . ٢١/١٤، والجدول في إعراب القرآن ،  ٧/٤٥٦انظر إعراب القرآن وبیانه ،  (٣)

 ) .٩سورة الزخرف ، اآلیة ( (٤)

 ) .١٣-١١سورة الشمس ، اآلیات ( (٥)

 . ٢٨٦خصائص التراكیب ،  (٦)
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 ُهمُ  فَأُولَِئكَ  نـَْفِسهِ  ُشحَّ  يُوقَ  َوَمن َخَصاَصةٌ  ِبِهمْ  َكانَ  َوَلوْ  َأنُفِسِهمْ  َعَلى َويـُْؤثُِرونَ  ُأوُتوا مِّمَّا

، إذ اإلیمان ال یتبوأ ، أي : واعتقدوا اإلیمان أو وأخلصوا اإلیمان كما  )١()اْلُمْفِلُحونَ 

  :)٢(في قول الشاعر

  ... حتى شتت همالة عيناها علفتها تبنا وماء بارداً 

  :)٣(وقول اآلخر  

  إذا ما الغانياُت برزَن يوماً ... وزّججَن الحواجَب والعيونَا

ن جعلوا المعطوف عامًال مقدرًا یدل علیه الكالم تقدیره وأخلصوا "وجمهور المفسری    

   )٤(اإلیمان على نحو قول الراجز : علفتها تبنًا وماًء باردًا"

  

  

  

  

  

  

                                                             

 ) .٩سورة الحشر ، اآلیة ( (١)

تحریر  ، ١/٢٣٦، الخزانة  ٣٥٢ /١شرح دیوان الحماسة (،  الرجز البیت منغیر منسوب لقائل  (٢)

 .) ١/٤٢ذیل ، التمام في تفسیر أشعار ه ١/٩٨التحبیر 

،وشرح شواهد المغني  ٣/١٥٨، الدرر  ٢٦٩البیت من الوافر . وهو للراعي النمیري في دیوانه  (٣)

 .٥٦/ ١كتاب الصناعتین ، ٦/٨٠،والدرر  ٢/٧٧٥

  . ٢٨٥ – ١٠/٢٨٤، وانظر الدر المصون ،  ٢٨/٩٠التحریر والتنویر ،  (٤)

 



 

124 

  یوضح نسب حذف الفعل) ٥رقم (جدول 

  النسبة %  الغرض  النسبة %  الغرض

  ٥١  لداللة السیاق

  ٣٢  المطلق عامل المفعول

  ٢٠  في سیاق االشتغال

  ١٩  في سیاق العطف

  ١٧  بعد إذا وٕان

  ١٠  في غیر ما ذكر

      ٢٤  لإلیجاز

      ١٣  لكثرة االستعمال

      ٨  ألنه معلوم

      ٢  لالحتراز عن العبث
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رال اا  

  ذف ت ال
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  اث اول 

 ولذف ا  

% مقارنة مع المسند إلیه ٦٠بلغت نسبة كثرت نسبة الحذف في متعلقات الفعل و    

  والمسند.

وحذف المفعول به تكثر لطائفه ، وتدق أسراره ، وما یظهر بسببه من الحسن   

والرونق أعجب وأظهر كما یقول عبد القاهر وجاءت نسبة حذفه مقارنة مع بقیة 

  % .٢١المتعلقات 

مع الفاعل فإذا ونحن نعلم أن حال الفعل مع المفعول الذي یتعدى إلیه حاله   

قلت : ضرب زید فأسندت الفعل إلى الفاعل كان غرضك أن تثبت الضرب فعًال له  

ال أن تفید وجوب الضرب في نفسه ، أما إذا عدیت الفعل إلى المفعول فقلت ضرب 

زید عمرًا ، فإن الغرض إفادة التباس الضرب الواقع من زید على عمرو ، إذًا إذا 

وع الحدث فأنت في غنى عن ذكر الفاعل والمفعول أردت أن تخبر عن مجرد وق

عل فتقول : وقع ضرب ، أما إذا أردت أن تفید وقوع الفعل من فاعل فتذكر الف

، وٕاذا ن الغرض بیان وقوع الضرب من زیدأل والفاعل فقط فتقول : ضرب زید ؛

تكون قد أردت  عمرذكرت المفعول فقلت : ضرب زید عمرًا فأوقعت الضرب على 

وقوع الضرب على عمر ولیس الغرض من الحدیث في مثل هذا وقوع الضرب بیان 

  فقط وٕانما وقوعه على عمر .

إذًا إذا وجد الفعل المتعدي ولم یذكر له مفعول فإن ذلك یقتضي البحث عن   

الغرض الذي من أجله حذف المفعول به ، "فأغراض الناس تختلف عند ذكر األفعال 

ة ومرادهم أن یقتصروا على إثبات المعاني التي اشتقت المتعدیة ، فهم یذكرونها تار 

منها للفاعلین ، من غیر أن یتعرضوا لذكر المفعولین ، فإذا كان األمر كذلك ، كان 

  )١(نك ال ترى له مفعوًال ال لفظًا وال تقدیرًا".لمتعدي كغیر المتعدي مثًال ، في أالفعل ا

                                                             
  .  ١٥٥) دالئل اإلعجاز ، (١
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، ولعله داللة السیاق فًا فأغراض حذف المفعول كثیرة ، وأكثر أغراضه حذ  

  غرض عام ، كثیرًا ما یحذف المسند أو المسند إلیه أو المتعلقات لهذا الغرض .

َها فََأَكال(ومما حذف فیه المفعول لداللة السیاق علیه قوله تعالى :     فـََبَدتْ  ِمنـْ

 )١()فـََغَوى رَبَّهُ  آَدمُ  َوَعَصى اْلَجنَّةِ  َوَرقِ  ِمن َعَلْيِهَما َيْخِصَفانِ  َوَطِفَقا َسْوآتـُُهَما َلُهَما

"یخصفان من خصف النعل وهو أن یخرز علیها الخصاف ، أي یلزقان الورق 

والمفعول محذوف أي یخصفان ورقًا من ورق الجنة ، وقد أورد  )٢(بسواتهما للتستر"

محمد طاهر بن عاشور في تفسبیر قوله (وطفقا یخصفان) عند حدیثه عن اآلیة في 

َوَطِفقا َیْخِصفاِن َعَلْیِهما ِمْن َوَرِق اْلَجنَِّة ِحَكاَیٌة ِالْبِتَداِء قال تعالى : " سورة األعراف

ْنَساِن ِلَسْتِر َنَقاِئِصِه، َوُتِحیُلُه َعَلى َتَجنُِّب َما َیْكَرُهُه، َوَعَلى َتْحِسیِن َحاِلِه  َعَمِل اْإلِ

ُل َمْظَهٍر ِمْن َمَظاِهِر اْلَحَضاَرِة َأْنَشَأُه اللَُّه ِفي ِبَحْسِب َما ُیَخیُِّل ِإَلْیِه َخَیاُلُه، َوَهَذا َأ وَّ

َعَرَفا َبْعَض )٣( َعْقَلْي َأْصَلِي اْلَبَشِر، َفِإنَُّهَما َلمَّا َشَعَرا ِبَسْوآِتِهَما ِبِكَال اْلَمْعَنَیْیِن،

ُقْبِح ُبُروِزَها، َفَشَرَعا ُیْخِفَیاِنَها َعْن ُجْزِئیَّاِتَها، َوِهَي اْلَعْوَرُة َوَحَدَث ِفي ُنُفوِسِهَما الشُُّعوُر بِ 

ْلَهامِ  ، َحْیُث َال ُمَلقَِّن  َأْنَظاِرِهَما اْسِتْبَشاًعا َوَكَراِهَیًة، َوإِْذ َقْد َشَعَرا ِبَذِلَك ِباْإلِ اْلِفْطِريِّ

َر ِفي ُنُفوِس النَّاسِ  َأنَّ َكْشَف اْلَعْوَرِة َقِبیٌح ِفي  ُیَلقُِّنُهَما َذِلَك، َوَال َتْعِلیَم ُیَعلُِّمُهَما، َتَقرَّ

َواْلَخْصُف َحِقیَقُتُه َتْقِوَیُة الطََّبَقِة ِمَن النَّْعِل ِبَطَبَقٍة ُأْخَرى ...  اْلِفْطَرِة، َوَأنَّ َسْتَرَها ُمَتَعیَّنٌ 

الثَّْوِب، َوِمْنُه َثْوٌب َخِصیٌف ِلَتْشَتدَّ، َوُیْسَتْعَمُل َمَجاًزا ُمْرَسًال ِفي ُمْطَلِق التَّْقِوَیِة ِلْلِخْرَقِة وَ 

َأْي َمْخُصوٌف َأْي َغِلیُظ النَّْسِج َال َیِشفُّ َعمَّا َتْحَتُه، َفَمْعَنى َیْخِصَفاِن َیَضَعاِن َعَلى 

َعْوَراِتِهَما اْلَوَرَق َبْعَضُه َعَلى َبْعٍض َكِفْعِل اْلَخاِصِف، َوْضًعا ُمْلَزًقا ُمَتَمكًَّنا، َوَهَذا ُهَو 

   )٤( "اِهُر ُهَنا ِإْذ َلْم َیُقْل َیْخِصَفاِن َوَرَق اْلَجنَِّة.الظَّ 

                                                             
  ) .  ١٢١) سورة طه ، اآلیة ((١

   ٣/٩٤) الكشاف ، (٢

 ) قد ذكر موضع متقدم السوءات بمعنى ما یسوء من النقائص ، أو كان بمعنى العورات .        (٣

 .         ٨/٦٤) التحریر والتنویر ، (٤
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 اْسَتنَصَرهُ  الَِّذي فَِإَذا يـَتـََرقَّبُ  َخائًِفا اْلَمِديَنةِ  ِفي فََأْصَبحَ (ومن ذلك قوله تعالى :   

َها (َفَخَرجَ فسها وفي السورة ن )١()مُِّبينٌ  َلَغِويٌّ  ِإنَّكَ  ُموَسى َلهُ  قَالَ  َيْسَتْصرُِخهُ  بِاَألْمسِ   ِمنـْ

    )٢()الظَّاِلِمينَ  اْلَقْومِ  ِمنَ  َنجِِّني َربِّ  قَالَ  يـَتَـَرقَّبُ  َخائًِفا

وحذف مفعول یترقب في الموضعین من اآلیات الكریمة أي یترقب المكروه أو   

الشر وقد دل سیاق اآلیات على المحذوف ، "ومفعول یترقب محذوف ، والمعنى 

  فسیاق الحدیث دل على المحذوف . )٣( قب الفرج"یترقب المكروه أو یتر 

 ِبَما ِإنِّي َصاِلًحا َواْعَمُلوا السَّْردِ  ِفي َوَقدِّرْ  َساِبَغاتٍ  اْعَملْ  َأنِ (ومثله قوله تعالى :   

أي اعمل دروعًا سابغات وقد دلت الصفة (سابغات) في السیاق  )٤()َبِصيرٌ  تـَْعَمُلونَ 

صفة لموصوف محذوف ، أي دروعًا سابغات ، على المفعول المحذوف ، "سابغات 

وهو محذوف لظهوره من المقام ، إذ شاع  )٥(والسابغات الكوامل الواسعات الكوامل"

وصف الدروع بالسابغات والسوابغ حتى استغنوا عن ذكر هذا الوصف عن ذكر 

الموصوف ، ومعنى قدر في السرد جعله على تقدیر ، والتقدیر جعل الشيء على 

صوص والسرد صنع درع الحدید ، أي تركیب حلقها ومسامیرها التي تشد مقدار مخ

شقق الدرع بعضها ببعض فهي للحدید كالخیاطة للثوب ، والدرع توصف بالمسرودة 

   )٦(كما توصف بالسابغة ، قال أبو ذؤیب الهذلي:

                                                             
 )         ١٨) سورة القصص ، اآلیة ((١

 )         ٢١) سورة القصص ، اآلیة ((٢

 .          ٨/٢٩٤، وانظر البحر المحیط ، ٤/١٩٠) فتح القدیر (٣

 ) .         ١١) سورة سبأ ، اآلیة ((٤

 .          ٤/٢٦٢) فتح القدیر (٥

لجاهلیة ) هو خویلد بن خالد بن محرث ، أبو ذؤیب من بني هذیل من مدركة من مضر شاعر فحل مخضرم أدرك ا(٦

واإلسالم وسكن المدینة واشترك في الغزو والفتوح وعاش إلى ایام سیدنا عثمان رضي اهللا عنه ، أشهر شعره عینیة رثى بها 

               . ٢/٣٢٥، هـ ، األعالم٢٧تتوجع) توفي نحو  خمسة أبناء له أصیبوا بالطاعون في عام واحد مطلعها (امن المنون وریبه
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  )١(وعليهما مسرودتان قضاهما ... داود أو صنع السوابغ تبع

  ومثله قول لبید :

  )٢(دروع مضاعفاً أسراره    لينال طول العيش غير مرومسرد ال

 ِلي َهبْ  َربِّ (ومما جاء فیه المفعول محذوفًا لداللة السیاق علیه قوله تعالى :   

أي هب لي ولدًا صالحًا وقد حذف لداللة  )٣()َحِليمٍ  ِبُغالمٍ  الصَّاِلِحيَن*فـََبشَّْرنَاهُ  ِمنَ 

: فبشرناه بغالم ، قال الزمخشري، ثم بداللة  السیاق علیه في هب فالهبة تكون للولد

"هب لي من الصالحین یرید الولد ، ألن لفظ الهبة غلب في الولد وٕان كان قد جاء 

َنا (في األخ في قوله تعالى : ، وقال عز وجل:  )٤()نَِبي�ا َهارُونَ  َأَخاهُ  رَّْحَمِتَنا ِمن َلهُ  َوَوَهبـْ

َنا( َنا َلهُ  فَاْسَتَجبـْ َراتِ  ِفي ُيَساِرُعونَ  َكانُوا ِإنـَُّهمْ  َزْوَجهُ  َلهُ  َوَأْصَلْحَنا َيْحَيى هُ لَ  َوَوَهبـْ  اْلَخيـْ

وقال علي بن أبي طالب البن عباس  )٥()َخاِشِعينَ  لََنا وََكانُوا َوَرَهًبا َرَغًبا َوَيْدُعونـََنا

رضي اهللا عنهم حین هنأه بولده علي أبي األمالك شكرت الواهب ، وبورك لك في 

   )٦(وهوب"الم

                                                             
، جمهرة أشعار العرب ٣٤/ ١أدب الكتاب للصولي في  امل . وهو ألبي ذؤیب الهذليالبیت من الك) (١

، األشباه والنظائر من أشعار المتقدمین للخالدیان  ٧٩/ ١، المفضلیات  ١/١٦، ثمار القلوب  ١/٥

، وانظر معاني القرآن  ٢٢/١٥٧.التحریر والتنویر ، ١/٤٢، زهر األكم في األمثال والحكم  ١/١٦١

 .          ٢/١٤٣ومجاز القرآن ،  ٢/٣٥٦،  للفراء

   . البیت من الكامل.١٢١دیوان لبید بن ربیعة ، ص) (٢

 ) .         ١٠١- ١٠٠) سورة الصافات ، اآلیات ((٣

 ) .         ٥٣) سورة مریم ، اآلیة ((٤

 ) .         ٩٠) سورة األنبیاء ، اآلیة ((٥

 .          ٢٦/٣٤٥.، وتفسیر الرازي ،  ١١٦ – ٩/١١٥ط ، وانظر البحر المحی  ٤/٠٣) الكشاف ، (٦
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أي  )١()َكاُفورًا ِمَزاُجَها َكانَ  َكْأسٍ  ِمن َيْشَربُونَ  األَبْـَرارَ  ِإنَّ  (ومثله قوله تعالى :  

یشربون خمرًا من كأس وحذف المفعول لداللة كأس علیه "والكأس الشراب بعینه 

  وانشد لعلقمه :  

  )٢( يٌَّة ُحومُ كْأٌس عزيٌز ِمَن اَألْعناب َعتـََّقها، ... لبعِض َأربابها، َحانِ 

كأس عزیز ، یعني أنها خمر تعز فینفس بها إال على الملوك واألرباب ، والكأس 

أیضا اإلناء إذا كان فیه خمر ، قال بعضهم : هي الزجاجة ما دام فیها خمر فإذا لم 

. "فاألبرار أهل الطاعة واإلخالص والصدق ، والكأس  )٣(یكن فیها خمر فهي قدح" 

ه الشراب ، وقد یطلق الكأس على نفس الخمر كما في قول هو اإلناء الذي فی

  الشاعر :

  )٤( داويت منها بهاوكأٍس شربت على لذٍة ... وأخرى ت

حذفه إیجازًا أما الغرض الثاني من حیث الكثرة لحذف المفعول فهو   

وأكثر ما حذف لهذا الغرض مراعاة نظم السیاق وتشاكل الفواصل في  واختصاراً 

  ذف لهذا الغرض في غیر رؤوس اآلي بعدد أقل .رؤوس اآلي ، وح

فمما جاء فیه حذف المفعول إیجازًا واختصارًا لرعایة الفاصلة ولالحتفاظ   

أي فاتقوني  )٥()فَاتـَُّقونِ  رَبُُّكمْ  َوَأنَا َواِحَدةً  ُأمَّةً  ُأمَُّتُكمْ  َهِذهِ  َوِإنَّ (بالتنغیم قوله تعالى : 

رعایة الفاصلة "أمة واحدة أي ملة واحدة وهي فحذف المفعول إیجازًا واختصارًا ل

                                                             
 ) .         ٥) سورة اإلنسان ، اآلیة ((١

 .١/١٢منتهى الطلب من أشعار العرب ) البیت من البسیط . وهو لعلقمة بن عبدة في  (٢

 ) لسان العرب ، فصل الكاف ، مادة كأس          (٣

، الحیوان  ٢/٣٣١، العقد الفرید  ١٠٥/  ٣األغاني . ٣٠دیوانه  في) البیت من المتقارب . وهو لألعشى (٤

. فتح القدیر ١/١٣٥، لباب اآلداب للثعالبي ، الصناعتین  ١/٣١، عیار الشعر  ١/٤، الشعر والشعراء  ٢/١٤٤

 ،٥/٤١٧          . 

 ) .         ٥٢) سورة المؤمنون ، اآلیة ((٥
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، ومثله في السورة نفسها قال تعالى :  )١(اإلسالم ، وأنا ربكم فاتقون أي اتقوني لهذا" 

 َجاءَ  ِإَذا َيْحُضُروِن*َحتَّى َأن َربِّ  ِبكَ  الشََّياِطيِن*َوَأُعوذُ  َهَمَزاتِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  رَّبِّ  َوُقل(

أي أن یحضروني ، وأرجعوني وقد حذفت  )٢()اْرِجُعونِ  َربِّ  قَالَ  اْلَمْوتُ  َأَحَدُهمُ 

  للغرض نفسه .

 َأال نُوحٌ  َأُخوُهمْ  َلُهمْ  قَالَ  اْلُمْرَسِليَن*ِإذْ  نُوحٍ  قـَْومُ  َكذََّبتْ (ومثله قوله تعالى :      

 َأْجِريَ  ِإنْ  َأْجرٍ  ِمنْ  َعَلْيهِ  َأْسأَُلُكمْ  َوَأِطيُعوِن*َوَما اللَّهَ  َأِميٌن*فَاتـَُّقوا َرُسولٌ  َلُكمْ  تـَتـَُّقوَن*ِإنِّي

وقد حذف المفعول كثیرًا في سورة  )٣()َوَأِطيُعونِ  اللَّهَ  اْلَعاَلِميَن*فَاتـَُّقوا َربِّ  َعَلى ِإالَّ 

إیجازًا واختصارًا  )٤(الشعراء ، ففي قوله أال تتقون حذف المفعول وفي أطیعون

) أي إال تتقون اهللا في عبادة األصنام ، إني لكم ولتتوافق فواصل اآلیات ، (أال تتقون

رسول أمین أي صادق فیما أبلغكم به فاتقوا اهللا أي فاستتروا بطاعة اهللا تعالى من 

   )٥( عقابه وأطیعوني فیما آمركم به)

 َواْلُمْسِلَماتِ  اْلُمْسِلِمينَ  ِإنَّ (ومما حذف فیه المفعول أیضًا قوله تعالى :   

 َوالصَّاِبَراتِ  َوالصَّاِبرِينَ  َوالصَّاِدَقاتِ  َوالصَّاِدِقينَ  َواْلَقانَِتاتِ  َواْلَقانِِتينَ  َواْلُمْؤِمَناتِ  َواْلُمْؤِمِنينَ 

ِقينَ  َواْلَخاِشَعاتِ  َواْلَخاِشِعينَ   َواْلَحاِفِظينَ  َوالصَّاِئَماتِ  َوالصَّاِئِمينَ  َواْلُمَتَصدِّقَاتِ  َواْلُمَتَصدِّ

اِكرِينَ  اتِ َواْلَحاِفظَ  فـُُروَجُهمْ  اِكَراتِ  َكِثيًرا اللَّهَ  َوالذَّ  َوَأْجًرا مَّْغِفَرةً  َلُهم اللَّهُ  َأَعدَّ  َوالذَّ

  فحذف المفعول في والحافظات ، والذاكرات ، والمعنى )٦()َعِظيًما

                                                             
 .          ٥/٤٢٠) تفسیر البغوي ، (١

 ) .         ٩٩-٩٧) سورة المؤمنون ، اآلیات ((٢

 ) .         ١١٠- ١٠٥) سورة الشعراء ، اآلیات ((٣

،  ١٢٦،  ١١٠، ١٠٨) حذف المفعول في السورة نفسها في أطیعون في ثمانیة مواضع في اآلیات (٤

١٧٩،  ١٦٣،  ١٥٠،  ١٤٤،  ١٣١          . 

 .          ١٣/١١٩) تفسیر القرطبي ، (٥

 ) .          ٣٥) سورة األحزاب ، اآلیة ((٦
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"ولو قال والذاكرین اهللا  )١( ألن الظاهر یدل علیه"؛ "والحافظاتها والذاكراته فحذف  

  )٢( ه لكان فیه من المخالفة ما ترى"كثیرًا والذاكرات

َوَلْآلِخَرُة *َما َودََّعَك رَبَُّك َوَما قَـَلى*َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى*َوالضَُّحى(ومثله قوله تعالى :     

ٌر َلَك ِمَن اْألُوَلى  َوَوَجَدَك َضاال� *أََلْم َيِجْدَك يَِتيًما َفآَوى*َوَلَسْوَف يـُْعِطيَك رَبَُّك فَـتَـْرَضى*َخيـْ

َهرْ *َفَأمَّا اْلَيِتيَم َفَال تَـْقَهرْ *َوَوَجَدَك َعاِئًال َفَأْغَنى*فَـَهَدى َوَأمَّا بِِنْعَمِة رَبَِّك *َوَأمَّا السَّاِئَل َفَال تَـنـْ

أي ما قالك فحذف المفعول في قلى ، آوى ، هدى ، وأغنى وقد حذف  )٣()َفَحدِّثْ 

كحذفه في الذاكرات في قوله  اختصارًا لرعایة الفاصلة ، "حذف الضمیر في قلى

والذاكرین اهللا كثیرًا والذاكرات یرید : والذاكراته ونحو فآوى .. فهدى .. فأغنى .. وهو 

"واألصل وما قالك والحذف یفید االختصار مع  )٤(اختصارًا لفظي لظهور المحذوف" 

تحاشي أن یقع الفعل (قلى) على ضمیر المخاطب وهو النبي صلى اهللا علیه وسلم 

   )٥(ألن في ذلك ما یوحش بخالف ودعك فلیس التودیع كالقلى"

وقد رد صاحب خصائص التراكیب على من رفض تعلیل الحذف لرعایة   

الفاصلة ألنه علة لفظیة ، وال ینبغي أن یكون مقصدًا في األسلوب القرآني ، رد ردًا 

ا یحفظ وسیلة مقنعًا فقال : "إن القرآن حین یراعي الفاصلة ویبقي على تنغیمها إنم

من أقوى وسائله في التأثیر ؛ ألن رنین الكلمات وجرسها وتوافق إیقاعاتها لغة تتغلغل 

في النفس والضمیر وتسمو بالروح إلى آفاق قدسیة ، فتأخذها نشوة یحسها من یرتل 

هذه اآلیات ترتیًال یتهدج فیه صوته ویتماوج مع ألحانها ثم ینتهي إلى هذه الفواصل 

القرار ، وهذه اللغة التي نزل بها القرآن لغة دندنة وترنم ، أحس أسالفنا فیجد عندها 

                                                             
، والتحریر والتنویر  ٤/٣٢٥، وفتح القدیر ،  ٨/٤٨٠، وانظر البحر المحیط ،  ٣/٥٣٩) الكشاف ، (١

٢٢/٢٢         . 

 .          ٣٦٣) خصائص التراكیب ، (٢

 ) .         ١١- ١) سورة الضحى ،(اآلیات ((٣

 .          ٤/٧٦٦) الكشاف ، (٤

 .          ٣٥٩) خصائص التراكیب ، (٥
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هذه الفضیلة فیها ، وقالوا : إنهم إذا فرغوا فإنهم یلحقون األلف والیاء والواو ما ینون 

وما ال ینون ألنهم أرادوا مد الصوت ، ومد الصوت الذي یلحقون من أجله األلف في 

واو في الضم ، وسیلة من وسائل تهدئة النفس حین الفتح ، والیاء في الكسر وال

تمتلئ إحساسًا بالفكرة أو تختلج بألوان من الشعور ، وكأنهم اتخذوا من كلمات هذه 

   )١(اللغة أوتارًا فكانت أشجى لحنًا وأعذب نغمًا" .

إذن أثر النغم واأللحان عظیم في النفوس البشریة ، وفي تعلیله هذا یرد من   

وم البیان القرآني على اعتبار لفظي ، ثم أحسن الكاتب حین قال : لم یقبل أن یق

"ومن الواضح أن أسالفنا درسوا النغم واأللحان وآثارها النفسیة وفلسفتها البیانیة ، 

وبینوا كیف تعمل النغمات عملها في تحریك النفوس ، وبعث العزائم نحو األعمال 

المهج وذكروا األلحان المستحبة  الشاقة ، وكیف تقوي عزماتها على ما تبذل فیه

وألحان الحروب ، وذكروا مصاحبة الغناء لأللحان ، ورتلوا أناشید الحروب 

المصحوبة بضرب الدفوف ، وذكروا أن من األوزان واإلیقاعات ما یثیر األحقاد 

الكامنة ویلهب نیران الغضب ، ومن األوزان واألنغام ما یسكن سورة الغضب ، 

یوقع الصلح ، وقالوا : النغم فضل بقي من المنطق لم یقدر اللسان ویذهب باألحقاد و 

، فلما لحان على الترجیح ال على التقطیععلى استخراجه فاستخرجته الطبیعة باأل

  ظهر عشقته النفس وحن إلیه القلب .

وقد أقام القرآن أسلوبه على نظام من التآلف الصوتي العجیب لوحظ ذلك في   

ه ، وصارت أصواته ألحانًا لغویة رائعة كأنها الئتالفها حروفه ، وكلماته وجمل

   )٢(وتناسبها قطعة واحدة"

عدم تعلق الغرض من الحدیث أما الغرض الثالث من حیث الكثرة فهو   

، فالمراد من الحدیث والسیاق إثبات الفعل فقط أو إثبات الفعل بذكر المفعول 

ول فال یذكر فینزل الفعل المتعدي للفاعل دون النظر إلى المفعول عندئذ ینسى المفع

                                                             
 .          ٣٥٩،  ) خصائص التراكیب(١

 .          ٣٦٣،  ) المرجع السابق(٢
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 َوَوَجدَ  َيْسُقونَ  النَّاسِ  مِّنَ  ُأمَّةً  َعَلْيهِ  َوَجدَ  َمْدَينَ  َماء َورَدَ  َوَلمَّا(منزلة الالزم ، قال تعالى : 

 َأبُونَاوَ  الرَِّعاء ُيْصِدرَ  َحتَّى َنْسِقي ال قَالََتا َخْطُبُكَما َما قَالَ  َتُذوَدانِ  اْمَرأتـَْينِ  ُدونِِهمُ  ِمن

 َخْيرٍ  ِمنْ  ِإَليَّ  أَنَزْلتَ  ِلَما ِإنِّي َربِّ  فـََقالَ  الظِّلِّ  ِإَلى تـََولَّى ُثمَّ  َلُهَما َكِبيٌر*َفَسَقى َشْيخٌ 

   )١()َفِقيرٌ 

فالمفعول هنا محذوف حتى ال یتوهم السامع أن الغرض من الحدیث متعلق   

، نسقي ، فسقى ، "ثم  بذكر المفعول لذلك حذف في أربعة مواضع یسقون ، تزودان

انه ال یخفى على ذي بصر إنه لیس في ذلك كله إال أن یترك ذكره ویؤتى بالفعل 

مطلقًا ، وما ذاك إال أن الغرض في أن یعلم إنه كان من الناس في تلك الحال سقى  

ومن المرأتین ذود ، وأنهما قالتا : ال یكون منا سقي حتى یصدر الرعاء ، وٕانه كان 

؟ أغنمًا أم إبًال أم عد ذلك سقى ، فأما ما كان المسقيیه السالم من بمن موسى عل

غیر ذلك ، فخارج عن الغرض ، وموهم خالفه ، وذاك إنه لو قیل : وجد من دونهما 

امرأتین تذودان غنمهما، جاز أن یكون لم ینكر الذود من حیث هو ذود بل من حیث 

الذود كما انك إذا قلت ما لك تمنع  هو ذود غنم حتى لو كان مكان الغنم إبل لم ینكر

، بل من حیث هو منع أخ ، فاعرفه منكرًا المنع ، ال من حیث هو منعأخاك ؟ كنت 

تعلم انك لم تجد لحذف المفعول في هذا النحو من الروعة والحسن ما وجدت  إال 

    )٢(ألن في حذفه وترك ذكره فائدة جلیلة وٕان الغرض ال یصح إال على تركه" .

ورد عبد القاهر أبیاتًا نادرة "ومن بارع ذلك ونادر ما نجده في هذه األبیات  ثم أ  

روى المرزباني في كتاب الشعر بإسناد قال لما تشاغل أبو بكر الصدیق رضي اهللا 

عنه بأهل الردة ، استبطأته األنصار فكلموه فقال : إما كلفتموني أخالق رسول اهللا 

          ك عندي وال عند أحد من الناس ، صلى اهللا علیه وسلم ، فواهللا ما ذا

                                                             
 ) .         ٢٤-٢٣) سورة القصص ، اآلیات ((١

 .          ١٠٥،  ١٠٤) دالئل اإلعجاز ، (٢
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ولكني واهللا ما أوتي من مودة لكم وال حسن رأي فیكم ، وكیف ال نحبكم ؟ فواهللا ما 

  لبني جعفر بن كالب :  )١(وجدت مثًال لنا ولكم إال ما قال طفیل الغنوي

  فَزلَّتِ ِجَزى اهللا َعّنا َجْعَفراً حين ُأزِلَقْت ... بِنا نـَْعُلنا في الواِطئين 

  لتـنا ... ُتالقي الذي َالقْوُه منَّا لمــْو أنَّ ُأمّ ـأَبـَْوا أْن َيَملُّونا، ولَ 

  )٢(لتــأت وأظـهم خلطونا بالنفوس وألجئوا ... إلى حجرات أدف

وأدفأت  ألجئوافیها حذف مفعول مقصود قصده في أربعة مواضع قوله لملت      

حجرات أدفاتنا وأظلتنا، إنه في حد المتناسي  وأظلت ، ألن األصل لملتنا والجأونا إلى

حتى كأن ال قصد إلى مفعول ، وكأن الفعل قد أبهم أمره فلم یقصد به مقصد شيء 

یقع علیه ، كما یكون إذا قلت قد مل فالن ترید أن تقول : قد دخله المالل من غیر 

: هذا أن تخص شیئًا ، بل ال تزید على أن تجعل المالل من صفته ، وكما تقول 

   )٣(بیت یدفئ ویظل ترید أنه بهذا الصفة" .

ولو أنَّ ُأمَّنا ُتالقي الذي الَقْوُه منَّا َلَملَِّت"، یتضمَُّن َأنَّ َمْن ُحكَم مثُله في  وقوله "    

    كل ُأمِّ أْن تملَّ وتْسَأَم، وأنَّ المشقَة في ذلك إلى حٍد ُیعلم أنَّ اُألمَّ تملُّ له االْبنَ 

مُ  به، مع ما في طباِع األمهاِت مَن الصبِر على المكارِه في َمصالح األوالِد.  وتَتبرَّ

 وذلك أنه وٕان قال: "أمُّنا"، فإن المعنى على أنَّ ذلك ُحْكُم كلِّ أّم مع أوالدها ولو 

  ألنه َیجري مْجرى أن تقوُل: "لو َلقیْت ُأمُّنا ذلك ؛ : "َلَملَّْتنا"، لم یحتمْل ذلكقلتَ 

                                                             
فحل من الشجعان وهو  هو طفیل بن عوف بن كعب ، من بني غني ، من قیس عمیالن ، شاعر جاهلي) (١

من أوصف العرب للخیل ، وربما سمي طفیل الخیل لكثرة وصفه لها ویسمى أیضًا المحبر لتحسینه شعره توفي 

 .          ٣/٢٢٨ق . هـ ، األعالم ،  ١٣نحو 

م ، ١٩٩٧دیوان طفیل الغنوي ، شرح االصمعي ، تحقیق : حسان فالح ، دار صادر ، بیروت ، ) (٢

،  ١/٢٦، عیار الشعر  ١/٥٠من الطویل . وهو لطفیل الغنوي في أدب الكّتاب للصولي البیت ، ١٣٠ص 

     .  ١/١٥٧، العمدة  ١/٧٨مجالس ثعلب 

 .          ١٥٩،  ١٥٨) دالئل اإلعجاز ، (٣
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ما ُیملُّها منَّا"، وٕاذا قلَت "ما ُیِملُّها منَّا" فقیَّْدَت، لم َیْصلح َألن ُیراَد به معنى َلَدخَلها 

 العموم وأنه بحیُث َیَملُّ كلَّ أم من كلِّ ابٍن.

ألنَّ فیه معنى قوِلك: "ُحُجراٍت من ،  إلى ُحُجراٍت أدفأْت وأظلتِ  وكذلك قوُله:  

"، أي ه .  َي بالصفِة التي إذا كان البیتشأِن مْثلها أن ُتَدفَئ وُتِظلَّ علیها َأْدفَأ وَأَظلَّ

وال یَجيُء هذا المعنى مع إظهار المفعول، إْذ ال تقول: "حجراٍت من َشْأِن ِمْثِلها أن 

  ُتدفئنا وُتظلَّنا"، هذا لغٌو من الكالم.

لمعنى فاعِرْف هذه النْكَتَة، فإنَّك َتجُدها في كثیر من هذا الَفنِّ مضمومًة إلى ا     

كر ذاآلخر، الذي هو توفیُر العنایة على إثباِت الفعِل، والداللِة على أنَّ القصَد من 

  )١(".، ال أن ُتعِلَم التباسه بمفعولهالفعِل أن تُْثبَته لفاعلهِ 

 اآلِخَرةَ  َيْحَذرُ  َوقَائًِما َساِجًدا اللَّْيلِ  آنَاءَ  قَاِنتٌ  ُهوَ  َأمَّنْ (ومثله قوله جل وعال :   

 ُأْوُلوا يـََتذَكَّرُ  ِإنََّما يـَْعَلُمونَ  ال َوالَِّذينَ  يـَْعَلُمونَ  الَِّذينَ  َيْسَتِوي َهلْ  ُقلْ  رَبِّهِ  رَْحَمةَ  ُجوَويـَرْ 

   )٢()األَْلَبابِ 

فلم یذكر مفعول یعلمون "وفعل یعلمون في الموضعین منزل منزلة الالزم فلم 

ولیس المقصود الذین علموا  یذكر له مفعول والمعنى : الذین اتصفوا بصفة العلم ،

شیئًا معینًا حتى یكون من حذف المفعولین اختصارًا إذ لیس المعنى علیه ، وقد دل 

على أن المراد الذین اتصفوا بصفة العلم قوله عقبة : إنما یتذكر أولوا األلباب ، أي 

 ُيْحِيي الَِّذي ُهوَ (. ومنه أیضًا قوله تعالى :  )٣( أهل العقول ، والعقل والعلم مترادافان"

أي تكون منه اإلحیاء واإلماتة  )٤()فـََيُكونُ  ُكن َلهُ  يـَُقولُ  فَِإنََّما َأْمًرا َقَضى فَِإَذا َويُِميتُ 

  من غیر نظر إلى من أحیاه ، ومن أماته .

                                                             
 .          ١٦١ - ١٦٠) دالل اإلعجاز ، (١

 ) .        ٩) سورة الزمر ، اآلیة ((٢

 .         ٢٣/٣٤٨) التحریر والتنویر ، (٣

) (هو الذي یحیي ویمیت وله اختالف اللیل ٨٠) وفي سورة المؤمنین اآلیة (٦٨) سورة غافر ، اآلیة ((٤

 والنهار) .        
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 َأَماتَ  ُهوَ  َوَأْبَكى*َوَأنَّهُ  َأْضَحكَ  ُهوَ  َوَأنَّهُ (وقال تعالى في سورة أخرى :   

 النَّْشَأةَ  َعَلْيهِ  ُتْمَنى*َوَأنَّ  ِإَذا نُّْطَفةٍ  َواألُنَثى*ِمن الذََّكرَ  الزَّْوَجْينِ  َخَلقَ  نَّهُ َوَأْحَيا*َوأَ 

أي أوجد الضحك والبكاء ، واإلحیاء واإلماتة  )١()َوَأقْـَنى َأْغَنى ُهوَ  اُألْخَرى*َوَأنَّهُ 

نه خالق قوتي واالغناء واالقناء ، "وٕاسناد اإلضحاك واإلبكاء إلى اهللا تعالى أل

الضحك والبكاء في اإلنسان وذلك خلق عجیب ، وألنه خالق طبائع الموجودات التي 

تجلب أسباب الضحك والبكاء من سرور وحزن . ولم یذكر مفعول أضحك وأبكى 

ألن القصد إلى الفعلین ال إلى مفعولیهما فالفعالن منزالن منزلة الالزم ، أي أوجد 

ي تفسیر أغنى ، "وأنه هو أغنى رضى الفقیر بما أغناه واختلف ف )٢(الضحك والبكاء"

، "وأقنى وأعطى  )٤(، "وجعل لهم قنیة أصل مال" )٣(به ، وأقنى من القنیة والنشب" 

. "قنیت ماًال أي :  )٥(القنیة وهي المال الذي تأثلته وعزمت أن ال تخرجه من یدك"

  ، قال الشاعر :اكسبه إیاهاه : أي كسبته ، قناه اهللا ماًال وقناه إیاه أي اكسبه اقناه إی

  )٦(تقنى بعد إقاللِ  ومن فقيرٍ  ... أصاب الدهر ثروته  كم من غنيٍّ 

أي تقنى ماًال ، حذف الثاني ، وحذف مفعوال أغنى وأقنى ؛ ألن المراد نسبة هذین 

   )٧(.الفعلین إلیه وحده وكذلك في باقیها"

اء واالقناء . وهكذا في كل "والمعنى هو الذي منه اإلحیاء واإلماتة واالغن  

موضع كان القصد فیه أن تثبت المعنى في نفسك فعًال للشيء ، وأن تخبر بأن من 

                                                             
 ) .        ٤٨،  ٤٣) سورة النجم اآلیات ((١

 . ٢٧/١٤٣) التحریر والتنویر ، (٢

 .         ٣/١٠٢) معاني القرآن للفراء ، (٣

 .         ٢/٢٣٨آن ، ) مجاز القر (٤

 .         ٤/٤٢٨) الكشاف ، (٥

        البیت من البسیط. ،١٣١) ورد البیت في المحاسن والمساوي (كم من غني رأیت الفقر أدركه) ص(٦

 .      ١٠/١٠٦) الدر المصون ، (٧
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شأنه أن یكون منه ، أو ال یكون إال منه ، أو ال یكون منه ، فإن الفعل ال یعدى 

هناك ، ألن تعدیته تنقض الغرض وتغیر المعنى . فهذا قسم من خلو الفعل من 

   )١(. أن ال یكون له مفعول یمكن النص علیه"المفعول ، وهو 

ومن النماذج النادرة التي ذكرها عبد القاهر لهذا الغرض قول عمر بن معدي 

  كرب :

  )٢(فلو أّن قومي أنطَقْتني رماُحُهْم ... َنطقُت ولكنَّ الرِّماح أجرَّتِ 

  والبیت من مقطوعة یصف فیها الشاعر تخازل قومه جرم یقول : 

  خيل زورا كأنها ... جداول زرع أرسلت فاسبطرتولما رأيت ال

  فجاشت إلي النفس أول مرة ... فردت على مكروهها فاستقرت

  عالم تقول الرمح يثقل عاتقي ... إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرت

  لحا اهللا جرما كلما ذر شارق ... وجوه كالب هارشت فازبأرت

  ي اللقاء ابذعرتفلم تغن جرم نهدها إذا تالقتا ... ولكن جرما ف

  رتـة ... أقاتل عن أبناء جرم وفـت كأني للرماح دريـظلل

  فلو أن قومي أنطقتني رماحهم ... نطقت ولكن الرماح أجرت

أي ولكن الرماح أجرتني فحذف المفعول "إال أنك تجد المعنى یلزمك أن ال   

توهم ما تنطق بهذا المفعول وال تخرجه إلى لفظك ، والسبب في ذلك أن تعدیتك له 

                                                             
 .      ١٥٥) دالئل اإلعجاز ، (١

، شرح دیوان  ٦٦/  ١البیان والتبیین ،   ٧٣البیت من الطویل لعمرو بن معدیكرب في دیوانه ) (٢

 ١/٧، األصمعیات  ١/٩، عیار الشعر  ١/٧٤، سر الفصاحة  ١/٣٢، تحریر التحبیر  ١/٤٦الحماسة 

 .     ١/٢، الحماسة البصریة  ١/١٠٤وهي فیه لدرید بن الصمة ،سمط الآللئ 
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هو خالف الغرض ، وذلك أن الغرض هو أن یثبت إنه كان من الرماح إجرار 

وحبس لأللسن عن النطق ، ولو قال أجرتني جاز أن یتوهم إنه لم یعني بأن یثبت 

للرماح إجرار ، بل الذي عناه أن یبین أنها أجرته ... وهناك فائدة أخرى زائدة على 

ت الفعل ، وهي أن تقول كان من سوء بالء ما ذكرت من توفیر العنایة على إثبا

القوم ومن تكذیبهم عن القتال ما یجر مثله وما القضیة فیه أنه ال یتفق على قوم إال 

خرس شاعرهم فلم یستطیع نطقًا وتعدیتك الفعل تمنع من هذا المعنى ، ألنك إذا قلت 

شأن مثله أن : ولكن الرماح أجرتني لم یمكن أن یتأول على معنى أنه كان منها ما 

یجر ، قضیة مستمرة في كل شاعر قوم بل قد یجوز أن یوجد مثله في قوم آخرین 

  )١(فال یجر شاعرهم ".

 في الكالم منه قوله تعالى :ألنه معلوم أو ظاهر ویحذف المفعول كثیرًا 

بًا ، "معناه ، أي : ضربنا علیها حجا )٢()َعَدًدا ِسِنينَ  اْلَكْهفِ  ِفي آَذاِنِهمْ  َعَلى َفَضَربـَْنا(

أنمناهم وتقدیر الكالم إنه تعالى ضرب على آذانهم حجابًا یمنع من أن تصل إلى 

  . )٣(أسماعهم األصوات الموقظة"

"وحذف مفعول فضربنا لظهروه ، أي ضربنا على آذانهم غشاوة أو حائل عن    

 ِلي فـََهبْ  َعاِقًرا اْمَرَأِتي َنتِ وََكا َورَاِئي ِمن اْلَمَواِليَ  ِخْفتُ  َوِإنِّي(وقال تعالى :  )٤(السمع" 

، أي : یرث العلم  )٥()َرِضي�ا َربِّ  َواْجَعْلهُ  يـَْعُقوبَ  آلِ  ِمنْ  َوَيِرثُ  َولِي�ا*يَرِثُِني لَُّدنكَ  ِمن

والشرع ، معلوم أن األنبیاء ال تورث المال ، قال أبو بكر : إن النبي صلى اهللا علیه 

. "خاف بموته أن یضیع الدین فطلب  )٦(صدقة) وسلم قال: (ال نورث ما تركناه فهو

                                                             
 .   ١٥٩) دالئل اإلعجاز ،(١

 ) .      ١١) سورة الكهف ، اآلیة ((٢

  ٣/٣٢٣،وفتح القدیر ،١٤٤/ ٧وانظر البحر المحیط ،  ٢١/٤٢٩) تفسیر الرازي ، (٣

 .   ١٥/٢٦٨) التحریر والتنویر ، (٤

 ) .  ٦- ٥) سورة مریم اآلیات ((٥

 .  ٥/٢٠،  ٣٧١١) صحیح البخاري ، (٦
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ولیًا یقوم بالدین بعده ، قال علیه السالم (نحن معاشر األنبیاء ال نورث ما تركناه 

فهو صدقة) ، والظاهر الالئق بزكریا علیه السالم من حیث هو معصوم إنه ال 

 تطمح إال ؛ ألن نفوس األنبیاء ال )١(یطلب الولد ألجل ما یخلفه من حطام الدنیا" 

  لمعالي األمور ومصالح الدین .

 َأن َرَواِسيَ  اَألْرضِ  ِفي َوَأْلَقى تـََرْونـََها َعَمدٍ  ِبغَْيرِ  السََّماَواتِ  َخَلقَ (قال تعالى :   

َنا َماء السََّماء ِمنَ  َوأَنَزْلَنا َدابَّةٍ  ُكلِّ  ِمن ِفيَها َوَبثَّ  ِبُكمْ  َتِميدَ   جٍ َزوْ  ُكلِّ  ِمن ِفيَها فَأَنَبتـْ

أي وألقى جباًال رواسي ، وبث حیوانات من كل دابة ، فأنبتنا نباتًا ، فحذف  )٢()َكرِيمٍ 

المفعول في ثالثة مواضع ألنه معلوم ، "أي جباًال ثوابت ، أن تمید بكم أي كراهة أن 

تمید بكم ، والمعنى : إنه خلقها وجعلها مستقرة ثابتة ال تتحرك بجبال جعلها علیها 

هرها وبث فیها من كل دابة أي من كل نوع من أنواع الدواب  ، وأرساها على ظ

أنزلنا من السماء ماًء فأنبتنا فیها من كل زوج كریم ، أي أنزلنا من السماء مطرًا 

  . )٣(فأنبتنا بسبب إنزاله من كل زوج أي من كل صنف"

تقبون محذوفان أي فمفعوال ارتقب ومر  )٤()مُّْرَتِقُبونَ  ِإنـَُّهم فَاْرَتِقبْ  (وقال تعالى :  

ارتقب النصر ، إنهم مرتقبون هالكك ، "فارتقب ما یحل بهم إنهم مرتقبون ما یحل 

. "أي فارتقب النصر الذي سألته بأن تعان علیهم بسنین  )٥(بك متربصون بك الدوائر"

كسنین یوسف ، فإنهم مرتقبون ذلك وأشد منه وهو البطشة الكبرى ، وٕاطالق 

اندین استعارة تهكمیة ؛ ألن المعنى أنتم القون ذلك ال محالة االرتقاب على حال المع

. ومما حذف فیه المفعول ألنه  )٦(وقد حسنها اعتبار المشاكلة بین ارتقب ومرتقبون"

                                                             
 .   ٧/٢٤٠) البحر المحیط ، (١

 ) .  ١٠) سورة لقمان ، اآلیة ((٢

 .   ٤/٢٧١) فتح القدیر ، (٣

 ).  ٥٩) الدخان ، اآلیة ((٤

 .   ٢٧/٦٦٧، تفسیر الرازي ،  ٤/٢٨٣) الكشاف ، (٥

 .    ٢٥/٣٢٢) التحریر والتنویر ، (٦
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 ِإالَّ  يُْمِسُكُهنَّ  َما َويـَْقِبْضنَ  َصافَّاتٍ  فـَْوقـَُهمْ  الطَّْيرِ  ِإَلى يـََرْوا َأَوَلمْ (معلوم قوله تعالى : 

أي صافات أجنحتها ، ویقبضنها أي أجنحتها  )١()َبِصيرٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  ِإنَّهُ  نُ الرَّْحمَ 

"وصافات أي باسطات أجنحتهن في الجو عند طیرانها ، ألنهن إذا بسطنها صففن 

: یقال )٢(قوائمها صفًا ، ویقبضن أي یضربن بها جنوبهن . قال أبو جعفر النحاس

مهما فأصابا جنبه : قابض ، ألنه للطائر إذا بسط جناحیه : صاف ، وٕاذا ض

   )٣( یقبضهما ، قال أبو خراش :

  )٤(... يحث الجناح بالتبسط والقبض بذيبادر قرب الليل فهو مها

"والمراد أن  )٥( وقیل : ویقبض أجنحتهن بعد بسطها إذا وقفن من الطیران".

ال الطیر صافة أجنحتها فحذف المفعول لعلمه من الوصف الجاري على الطیر إذ 

تجعل البسط أشیاء مصفوفة إال ریش أجنحتها عند الطیران ... والقبض ضد البسط، 

والمراد به هنا ضد الصف المذكور قبلها ، إذ كان ذلك الصف صادقًا على معنى 

البسط ومفعوله المحذوف هنا هو عین المحذوف في المعطوف علیه ، أي قابضات 

  ن تحریك الهواء لالستمرار في الطیران. أجنحتهن حین یدنینها من جنوبهن لالزدیاد م

وأوثر الفعل المضارع في یقبضن الستحضار تلك الحالة العجیبة وهي حالة   

  عكس بسط الجناحین إذ بذلك العكس یزداد الطیران قوة . 

                                                             
 ) .  ١٩) سورة الملك ، اآلیة ((١

هو أحمد بن محمد إسماعیل المصري أبو جعفر النحاس ، مفسر ، أدیب ، مولده ووفاته بمصر كان من ) (٢

 –األعالم -هـ ٣٣٨النباري ، صنف تفسیر القرآن ومعاني القرآن وغیرها ، توفي سنة نظراء نفطویه وابن ا

١/٢٠٨    . 

من مضر ، شاعر مخضرم وفارس فاتك مشهور أدرك الجاهلیة  ) هو خویلد بن مرة ، من بني هذیل(٣

 . ٢/٣٢٥األعالم هـ.١٥لم وهو شیخ كبیر توفي نحو واإلسالم ، واشتهر بالعدو فكان یسبق الخیل ، اس

 ، وتهذیب اللغة١٢٣١البیت من الطویل . وهو ألبي خراش الهذلي في شرح أشعار الهذلیین ) (٤

 .٢/٢٤٣، الخزانة  ١/٣٠٩، زهر اآلداب  ١/١٥٧، الكامل  ١٢٩/  ١  أمالي القالي،  ٦/١٦٧

 .   ١٨/٢١٨) تفسیر القرطبي ، (٥
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وجئ في وصف الطیر بصافات بصیغة االسم ألن الصف هو أكثر أحوالها   

ثبات ، وجئ في وصفهن بالقبض وصیغة عند الطیران فناسبه االسم الدال على ال

المضارع لداللة الفعل على التجدد ، أي ویجددن قبض أجنحتهن من خالل الطیران 

لالستعانة بقبض األجنحة على زیادة التحریك عندما یحسسن بتغلب جاذبیة األرض 

    )١(على حركات الطیران" .

، وذلك  امالمفعول تحقیق البیان بعد اإلبهوقد یكون الغرض من حذف   

مع مفعول المشیئة ، "وقد یقصد بالحذف إبهام المعنى لتوضیحه بما یرد بعد 

المحذوف ، وبناء الكالم على اإلیضاح بعد اإلبهام من المزایا البالغیة في صیاغة 

العبارة وأمسها بطبائع النفس ، وقد فطر اهللا الناس على التعلق بما یجهلون مما یلوح 

واالنكشاف ، أما ما ال یلوح منه هذا الطرف فإن الناس في لهم منه طرف من العلم 

غفلة منه ، واألسلوب المختار هو الذي یهتدي إلى فطرة هذه النفس ویأتیها من 

   )٢(. جهتها ، وحینئذ یمتلك زمامها وتسلس له قیادها"

 ِإنَّا فـَْلَيْكُفرْ  َشاء َوَمن فـَْليـُْؤِمن َشاء َفَمن رَّبُِّكمْ  ِمن اْلَحقُّ  َوُقلِ (قال تعالى :   

 َيْشِوي َكاْلُمْهلِ  ِبَماء يـَُغاثُوا َيْسَتِغيُثوا َوِإن ُسَراِدقـَُها ِبِهمْ  َأَحاطَ  نَارًا لِلظَّاِلِمينَ  َأْعَتْدنَا

، حذف مفعول المشیئة أي فمن شاء اإلیمان   )٣()ُمْرتـََفًقا َوَساَءتْ  الشََّرابُ  بِْئسَ  اْلُوُجوهَ 

ُد ِلَهؤَُالِء الَِّذیَن َأْغَفْلَنا ُقُلوَبُهْم َعْن ِذْكِرَنا: َأیَُّها النَّاُس! ِمْن َوَمْعَنى اْآلَیِة: قُ " ْل َیا ُمَحمَّ

َالُل، َیْهِدي َمْن                  َربُِّكُم اْلَحقُّ َفِإَلْیِه التَّْوِفیُق َواْلِخْذَالُن، َوِبَیِدِه اْلُهَدى َوالضَّ

ْن َیَشاُء َفَیْكُفُر، َلْیَس ِإَليَّ ِمْن ذلك شي، َفاللَُّه ُیْؤِتي اْلَحقَّ َمْن َیَشاُء َفُیْؤِمُن، َوُیِضلُّ مَ 

َیَشاُء َوإِْن َكاَن َضِعیًفا، َوَیْحِرُمُه َمْن َیَشاُء َوإِْن َكاَن َقِوی�ا َغِنی�ا، َوَلْسُت ِبَطاِرِد اْلُمْؤِمِنیَن 

یَماِن ِلَهَواُكْم، َفِإْن ِشْئُتْم َفآِمُنوا، َوإِْن شِ  ْئُتْم َفاْكُفُروا. َوَلْیَس َهَذا ِبَتْرِخیٍص َوَتْخِییٍر َبْیَن اْإلِ

                                                             
 . ٢٩/٣٩ –) التحریر والتنویر (١

 . ٣٤٩ –) خصائص التراكیب (٢

  ) .٢٩) سورة الكهف ، اآلیة ((٣
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، "فهذا بین أن المشیئة واقعة على اإلیمان والكفر  )١("َواْلُكْفِر، َوإِنََّما ُهَو َوِعیٌد َوَتْهِدیدٌ 

   )٢(وهما متروكان"

 َهَذا َما قـَْوِمهِ  ِمن َكَفُروا الَِّذينَ  اْلَمَألُ  فـََقالَ (قوله تعالى :  ومثله وعلى طریقته  

 ِفي ِبَهَذا َسِمْعَنا مَّا َمالِئَكةً  َألَنَزلَ  اللَّهُ  َشاء َوَلوْ  َعَلْيُكمْ  يـَتَـَفضَّلَ  َأن يُرِيدُ  مِّثْـُلُكمْ  َبَشرٌ  ِإالَّ 

أي لو شاء اهللا إرسال رسول ألنزل مالئكة ، "وحذف مفعول فعل  )٣()اَألوَّلِينَ  آبَائَِنا

ظهوره من جواب لو ، أي لو شاء اهللا إرسال رسول ألنزل مالئكة ، وحذف المشیئة ل

  . )٤(مفعول المشیئة جائز إذا دلت علیه القرینة وذلك من اإلیجاز"

َنا َوَلوْ  (ومثله قوله تعالى :     ِإن(وقال جال وعال :  )٥()َنِذيًرا قـَْريَةٍ  ُكلِّ  ِفي لَبَـَعثْـَنا ِشئـْ

، "فمفعول نشأ  )٦()َخاِضِعينَ  َلَها َأْعَناقـُُهمْ  َفَظلَّتْ  آيَةً  السََّماء مِّن مَعَلْيهِ  نـُنَـزِّلْ  نََّشأْ 

محذوف یدل علیه جواب الشرط على الطریقة الغالبة في حذف مفعول المشیئة ، 

والتقدیر إن نشأ تنزیل آیة ملجئة ننزلها ، وجئ بحرف إن الذي الغالب فیه أن یشعر 

ار بأن ذلك ال یشاؤه اهللا لحكمة اقتضت أن ال یشاؤه  بعدم الجزم بوقوع الشرط لإلشع

ومعنى انتفاء هذه المشیئة أن الحكمة اإللهیة اقتضت أن یحصل اإلیمان عن نظر 

   )٧(واختیار" .

   )٨(ومن لطیف ذلك ونادره قول البحتري :  

                                                             
 . ١٠/٣٩٣) تفسیر القرطبي ، (١

 . ١/٢٠٥) معاني القرآن ، للفراء ، (٢

 ) .٢٤) المؤمنون ، اآلیة ((٣

 .  ٤٣ -١٨/٤٢) التحریر والتنویر ، (٤

 )  ٥١) سورة الفرقان ، اآلیة ((٥

 ) .٤) سورة الشعراء ، اآلیة ((٦

 .   ١٩/٩٥) التحریر والتنویر ، (٧

حد ر یقال لشعره سالسل الذهب ، وهو أهو الولید بن عبید بن یحیى الطائي أبو عبادة البحتري ، شاعر كبی) (٨

الثالثة الذین كانوا اشعر أبناء عصرهم المتنبئ ، أبو تمام ، البحتري ، له دیوان شعر مطبوع وكتاب الحماسة ، 
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  لو شئت لم تفسد سماحة حاتم ... كرما ولم تهدم مآثر خالد

 من ذلك حذف ثم ،أن ال تفسد سماحة حاتم لم تفسدها "األصل ال محالة لو شئت    

 هو ما إلى فیه رجعت لو أنك یخفى فلیس ... علیه الثاني في بداللته استغناء األول

 وٕالى غث كالم إلى صرت ، تفسدها لم حاتم سماحة تفسد ال أن شئت لو فقلت أصله

 التحریك وبعد اإلبهام بعد ورد إذا البیان في أن وذلك ، النفس وتعافه السمع یمجه شيء

  . یحرك ما یتقدم لم إذا یكون ال ونبالً  لطفاً  أبداً  له

 لشيء المعنى في المشیئة هذه علقت أنك السامع علم شئت لو : قلت إذا وأنت  

 فإذا ، یكون ال أن أو یكون أن له مشیئة تقضي شیئاً  هاهنا أن نفسه في یضع فهو

 حروف وبعد لو بعد المشیئة ومجيء الشيء ذلك عرف حاتم سماحة تفسد لم قلت:

)١( شائع" كثیر شيء إلى معداه غیر موقوفة هكذا الجزاء
   

 َأالَّ  َخْلِفِهمْ  َوِمنْ  َأْيِديِهمْ  بـَْينِ  ِمن الرُُّسلُ  َجاَءتْـُهمُ  ِإذْ ( : تعالى قوله في وهكذا  

)٢()َكاِفُرونَ  ِبهِ  ُأْرِسْلُتمْ  ِبَما فَِإنَّا ةً َمالِئكَ  َألَنَزلَ  رَبـَُّنا َشاءَ  َلوْ  قَاُلوا اللَّهَ  ِإالَّ  تـَْعُبُدوا
 : وقوله 

 َلُهم َما َوالظَّاِلُمونَ  رَْحَمِتهِ  ِفي َيَشاءُ  َمن ُيْدِخلُ  َوَلِكن َواِحَدةً  ُأمَّةً  َلَجَعَلُهمْ  اللَّهُ  َشاءَ  َوَلوْ (

)٣()َنِصيرٍ  َوال َوِليٍّ  مِّن
ألحسن ، "وقد یتفق في بعضه أن یكون إظهار المفعول هو ا 

  وذلك نحو قول الشاعر :

   )٤(ولو شئت أن أبكي دماً لبكيته ... عليه، ولكن ساحة الصبر أوسع  

                                                                                                                                                                              

دیوان البحتري . . البیت من الكامل وهو للبحتري ٨/١٢١، األعالم  هـ.٢٨٤هـ ، وتوفي بها ٢٠٦ولد في منبج 

 .١/٥٠٨، ١٩٦٣تحقیق : حسن كامل الصیرفي، دار المعرفة القاهرة 

 .  ١٦٤ – ١٦٣) دالئل اإلعجاز ، (١

 ) .١٤) سورة فصلت ، اآلیة ((٢

 ) .٨) سورة الشورى ، اآلیة ((٣

ة بن خریم الزبیاني احد قواد الرشید ، البیت للخزیمي وهو اسحق بن حسان السغدي ، یرثي عثمان بن عمار  )(٤

 . ١/٣، المصون في األدب  ١/٤٧، لباب اآلداب ٣٠٢/  ١لكامل  من الطویل . وهو للخزیمي . ا



 

145 

فقیاس هذا أن یقول : لو شئت بكیت دمًا ، ولكنه كأنه ترك تلك الطریقة   

وعدل إلى هذه ، ألنها أحسن في هذا الكالم خصوصًا ، وسبب حسنه إنه كأنه بدع 

یبكي دمًا ، فلما كان كذلك كان األولى أن یصرح بذكره  عجیب أن یشاء اإلنسان أن

   )١(.  لیقرره في نفس السامع ویؤنسه به"

"وال یكاد یأتي مفعول المشیئة إال في األمور الغریبة المتعجب منها ، كقوله    

وقوله تعالى :  )٢ِعِليَن)(فَا ُكنَّا ِإن لَُّدنَّا ِمن ّالتََّخْذنَاهُ  َلْهًوا نـَّتَِّخذَ  َأن َأرَْدنَا َلوْ (تعالى: 

 اْلَواِحدُ  اللَّهُ  ُهوَ  ُسْبَحانَهُ  َيَشاءُ  َما َيْخُلقُ  ِممَّا ّالْصَطَفى َوَلًدا يـَتَِّخذَ  َأنْ  اللَّهُ  َأرَادَ  َلوْ (

   )٣(. )اْلَقهَّارُ 

"وقد تجد الشاعر یذكر مفعول المشیئة ولیس مستغربًا وٕانما ألن الواقع بعده ال       

ال یدل علیه ألنه لیس من نوعه ، والحذف والحالة هذه تعمیة وألغاز ، یوضحه ، أي 

واإلبهام والخفاء الذي یعده العلماء مزیة في لغة الشعر واألدب لیس هو األلغاز 

والتعمیة ، وٕانما هو أن تستشرف المعنى الذي یلوح لك من بعید وحوله غیوم بیضاء 

وتبدي لك آخر فتظل مشغوفًا به مولعًا أو تلفه أقنعة رقاق تخفي عنك منه جانبًا ، 

  بالقرب منه ، مندفعًا إلى معرفته وفي ذلك متعة البیان واألدب .

ومما جاء على هذه الطریقة التي یذكر الشاعر فیها مفعول المشیئة ولیس   

   )٤(مستغربًا ولكن الواقع بعد ال یوضحه ، قول أبي الحسن على بن أحمد :

                                                             
 .   ١٦٤) دالئل اإلعجاز ، (١

 ) .١٧) سورة األنبیاء ، اآلیة ((٢

 )٤) سورة الزمر ، اآلیة ((٣

، كـان الصـاحب یعجـب بـه أشـد اإلعجـاب جـاني ، نجـم جرجـان ،هو أبو الحسن علي بن أحمد الجـوهري الجر ) (٤

هـــ ، یتیمــة الــدهر : عبــد الملــك بــن محمــد الثعــالبي ، تحقیــق مفیــد ٣٧٧ورد نیســابور رســوًال إلــى األمیــر فــي ســنة 

. ورد البیـت فـي معاهـد التنصـیص : عبـد الـرحیم بـن  ٤/٢٩هـ ، ١٤٠٢،  ١محمد ، نشر دار الكتب العلمیة ، ط

، والبیــت  ١/٢٥٤بـن أحمــد ، تحقیـق : محمــد محــي الـدین عبــد الحمیـد ، نشــر دار الكتـب بیــروت ، عبـد الــرحمن 

 .٢/٩٥نفحة الریحانة ورشحة طالء الحانة   من الطویل.
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  إالَّ تفكُِّري ... فلو شئُت أن أبكي بكْيُت تفكَُّراولم يـُْبِق منِّي الشوُق 

"ولم یقل فلو شئت بكیت تفكرًا ألنه لو قال ذلك ألفاد التركیب إنه حینما یشاء     

، "لم یقل : فلو شئت بكیت تفكرًا ألجل أن له غرضًا ال  )١( بكاء التفكر یبكي التفكر"

ل : ولو شئت أن ابكي تفكرًا بكیت یتم إال بذكر المفعول ، وذلك إنه لم یرد أن یقو 

كذلك ، ولكنه أراد أن یقول : قد أفناني النحول فلم یبق مني وفّي غیر خواطر تجول 

، حتى لو شئت بكاًء فمریت شئوني وعصرت عیني لیسیل منها دمع لم أجده ، 

ولخرج بدل الدمع التفكر ، فالبكاء الذي أراد إیقاع المشیئة علیه مطلق مبهم غیر 

إلى التفكیر ، وٕاذا كان األمر كذلك ، صار الثاني كأنه شيء غیر األول ،  معدي

وجري مجرى أن تقول : لو شئت أن تعطي درهمًا أعطیت درهمین ، في أن الثاني 

   )٢(ال یصلح أن یكون تفسیرًا لألول".

"وقد تجد الحذف مشیرًا إلى التعمیم في المفعول ، وأن الفعل واقع على كل من      

   )٣(أن یقع علیه"یصح 

 الَِّذي اْلَحَرامِ  َواْلَمْسِجدِ  اللَّهِ  َسِبيلِ  َعن َوَيُصدُّونَ  َكَفُروا الَِّذينَ  ِإنَّ (منه قوله تعالى :     

 َعَذابٍ  ِمنْ  ُنِذْقهُ  ِبظُْلمٍ  بِِإْلَحادٍ  ِفيهِ  يُِردْ  َوَمن َواْلَبادِ  ِفيهِ  اْلَعاِكفُ  َسَواء لِلنَّاسِ  َجَعْلَناهُ 

  ، وحذف مفعول یرد لیفید العموم . )٤()َألِيمٍ 

"ومفعول یرد متروك لیتناول كل متناول ، كأنه قال : ومن یرد فیه مرادًا ما   

عادًال عن القصد ظالمًا نذقه من عذاب ألیم یعني أن الواجب على من كان فیه أن 

   )٥(یضبط نفسه ویسلك طریق السداد والعدل في جمیع ما یهم به ویقصده"

                                                             

 . ٣٥٣ – ٣٥٢) خصائص التراكیب ، (١

 . ١٦٧) دالئل اإلعجاز  ، (٢

 . ٣٥٧) خصائص التراكیب ، (٣

 ) .٢٥) سورة الحج ، اآلیة ((٤

 . ٨/٢٥٩، والدر المصون ،  ٧/٥٠٠، وانظر البحر المحیط ،  ٣/١٥١شاف ، ) الك(٥
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 آَمُنوا فَالَِّذينَ  ِفيهِ  مُّْسَتْخَلِفينَ  َجَعَلُكم ِممَّا َوَأنِفُقوا َوَرُسوِلهِ  بِاللَّهِ  آِمُنوا(تعالى :  وقال    

فحذف مفعول أنفقوا لیتناول كل ما ینفق ، "مستخلفین  )١()َكِبيرٌ  َأْجرٌ  َلُهمْ  َوَأنَفُقوا ِمنُكمْ 

اهللا ، خولكم االستمتاع بها فیه یعني أن األموال التي في أیدیكم إنما هي أموال 

وجعلكم خلفاء في التصرف فیها ، فلیست هي بأموالكم في الحقیقة ، وما أنتم فیها 

، "والظاهر أن معنى اآلیة الترغیب في اإلنفاق في  )٢(إال بمنزلة الوكالء والنواب"

الخیر ، وما یرضاه اهللا على العموم ، وقیل هو خاص بالزكاة المفروضة ، وال وجه 

، فحذف المفعول إلفادة العموم ، ولیتناول كل ما ینفق حتى  )٣(هذا التخصیص"ل

 َولِلَّهِ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي تُنِفُقوا َأالَّ  َلُكمْ  َوَما(الكلمة الطیبة ، ثم في السورة نفسها ورد قوله : 

 َأْعَظمُ  ُأْولَِئكَ  َوقَاَتلَ  اْلَفْتحِ  قـَْبلِ  ِمن َأنَفقَ  مَّنْ  ِمنُكم َيْسَتِوي ال َواَألْرضِ  السََّماَواتِ  ِميَراثُ 

 تـَْعَمُلونَ  ِبَما َواللَّهُ  اْلُحْسَنى اللَّهُ  َوَعدَ  وَُكال َوقَاتـَُلوا بـَْعدُ  ِمن َأنَفُقوا الَِّذينَ  مِّنَ  َدرََجةً 

، للمبالغة في الحث على اإلنفاق ، ولتشدید التوبیخ في عدم اإلنفاق ، واهللا  )٤()َخِبيرٌ 

  كتابه .أعلم بأسرار 

 لُِتَضيـُِّقوا ُتَضارُّوُهنَّ  َوال ُوْجدُِكمْ  مِّن َسَكنُتم َحْيثُ  ِمنْ  َأْسِكُنوُهنَّ (وقال تعالى :   

 َلُكمْ  َأْرَضْعنَ  فَِإنْ  َحْمَلُهنَّ  َيَضْعنَ  َحتَّى َعَلْيِهنَّ  فَأَنِفُقوا َحْملٍ  ُأوالتِ  ُكنَّ  َوِإن َعَلْيِهنَّ 

َنُكم ِمُرواَوْأتَ  ُأُجورَُهنَّ  فَآُتوُهنَّ  ، ومفعول  )٥()ُأْخَرى َلهُ  َفَستـُْرِضعُ  تـََعاَسْرُتمْ  َوِإن ِبَمْعُروفٍ  بـَيـْ

تضیقوا محذوف لیعم السكن والنفقة ، "نهى سبحانه عن مضارتهن بالتضییق علیهن 

  )٦(.  في المسكن والنفقة"

                                                             
 ) .٧) سورة الحدید ، اآلیة ((١

 . ٤/٤٧٣) الكشاف ، (٢

٣
 . ٥/٢٠١) فتح القدیر ، (

٤
 ) .١٠) سورة الحدید ، اآلیة ((

٥
 ) .٦) سورة الطالق ، اآلیة ((

٦
 . ٣٠/٥٦٤، وانظر تفسیر الرازي ،  ٥/٢٩٣) فتح القدیر ، (
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، فمفعول خلق  )١()َفَسوَّى َخَلقَ  اَألْعَلى*الَِّذي رَبِّكَ  اْسمَ  َسبِّحِ (وقال تعالى :   

  محذوف أي كل شيء أو كل مخلوق ،"وحذف مفعول خلق فیجوز أن یقدر عامًا ، 

   )٢(وهو قدره جمهور المفسرین"

 َأَهَذا ُهُزًوا ِإالَّ  يـَتَِّخُذوَنكَ  ِإن رََأْوكَ  َوِإَذا(ومن إشارات الحذف قوله تعالى :   

لذي بعثه اهللا رسوًال ، وفیه إشارة إلى حال ، "واألصل أهذا ا )٣()َرُسوال اللَّهُ  بـََعثَ  الَِّذي

نفوسهم فإن حقدهم على النبي صلى اهللا علیه وسلم جعل نفوسهم تتخاذل فال تقول 

. وكثیرًا ما یحذف الضمیر العائد المنصوب ،  )٤(بعثه وكأنهم یتحاشون النطق بذلك"

               َمنْ  يـَْهِدي َفَمن ِعْلمٍ  رِ ِبغَيْ  َأْهَواءُهم ظََلُموا الَِّذينَ  اتـََّبعَ  َبلِ (قال تعالى : 

 َوالنُّورِ  َوَرُسوِلهِ  بِاللَّهِ  َفآِمُنوا(أي من أضله ، ومثله  )٥()نَّاِصرِينَ  مِّن َلُهم َوَما اللَّهُ  َأَضلَّ 

  أي أنزلناه . )٦()َخِبيرٌ  تـَْعَمُلونَ  ِبَما َواللَّهُ  أَنَزْلَنا الَِّذي

أي خلقته ، "ال خالف في أنها  )٧()َخَلْقُت َوِحيًدا َذْرِني َوَمنْ (وقال تعالى :   

نزلت في الولید بن المغیرة المخزومي ، فروي أنه كان یلقب بالوحید ، أي إنه ال 

نظیر له في ماله وشرفه في بیته ، والظاهر في انتصاب وحیدًا على الحال من 

، ال مال له وال ولد ذلیًال قلیالً الضمیر المحذوف العائد على من ، أي خلفته منفردًا 

                                                             
١
 ) .٢-١) سورة األعلى ، اآلیات ((

 . ١٠/٤٥٦، والبحر المحیط ،  ٤/٧٣٨، وانظر الكشاف ،  ٣٠/٢٧٥) التحریر والتنویر ، (٢

 ) .٤١) سورة الفرقان ، اآلیة ((٣

 . ٣٥٧) خصائص التراكیب ، (٤

 ) .٢٩) سورة الروم ، اآلیة ((٥

 ) .٨) سورة التغابن ، اآلیة ((٦

 )  .١١یة () سورة المدثر ، اآل(٧
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. وهكذا كثیرًا  )١(فأتاه اهللا تعالى المال والولد ، فكفر نعمته وأشرك به واستهزأ بدینه"

  ما یحذف الضمیر العائد المنصوب لإلیجاز واالختصار .

كحذفه للتفخیم وقد ورد حذف المفعول ألغراض أخرى بأعداد قلیلة جدًا ،   

 فَِإنَّا اْلبَـْعثِ  مِّنَ  رَْيبٍ  ِفي ُكنُتمْ  ِإن النَّاسُ  َأيـَُّها ايَ (كما في قوله تعالى :  ، والتعظیم

 لُِّنبَـيِّنَ  ُمَخلََّقةٍ  َوَغْيرِ  مَُّخلََّقةٍ  مُّْضَغةٍ  ِمن ُثمَّ  َعَلَقةٍ  ِمنْ  ُثمَّ  نُّْطَفةٍ  ِمن ُثمَّ  تـَُرابٍ  مِّن َخَلْقَناُكم

ُلُغوا ُثمَّ  ِطْفال ُنْخرُِجُكمْ  ثُمَّ  مَُّسم�ى لٍ َأجَ  ِإَلى َنَشاء َما اَألْرَحامِ  ِفي َونُِقرُّ  َلُكمْ   َأُشدَُّكمْ  لَِتبـْ

 َوتـََرى َشْيًئا ِعْلمٍ  بـَْعدِ  ِمن يـَْعَلمَ  ِلَكْيال اْلُعُمرِ  َأْرَذلِ  ِإَلى يـَُردُّ  مَّن َوِمنُكم يـُتَـَوفَّى مَّن َوِمنُكم

َها أَنَزْلَنا فَِإَذا َهاِمَدةً  اَألْرضَ  ، أي  )٢()َبِهيجٍ  َزْوجٍ  ُكلِّ  ِمن َوَأنَبَتتْ  َورََبتْ  تْ اْهتـَزَّ  اْلَماء َعَليـْ

 بین لكم كمال قدرتنا ، "وٕان ارتبتم في البعث فمزیل ریبكم أن تنظروا في بدءلن

، والعلقة قطعة الدم الجامد ، والمضغة اللحمة الصغیرة قدر ما یمضغ ، خلقكم

نما نقلناكم من حال إلى حال والمخلقة المسواة الملساة من النقصان والعیب ، ... وإ 

ومن خلقة إلى خلقة لنبین لكم بهذا التدریج قدرتنا وحكمتنا ، وٕان من قدر على خلقه 

البشر من تراب أوًال ، ثم من نطفة ثانیًا وال تناسب بین الماء والتراب ، وقدر على أن 

ظامًا یجعل النطفة علقة وبینهما تباین ظاهر ، ثم یجعل العلقة مضغة ، والمضغة ع

قدر على إعادة ما أبداه ، بل هذا أدخل في القدرة من تلك وأهون في القیاس ، 

وورود الفعل غیر معدي إلى المبین إعالم بأن أفعاله هذه یتبین بها من قدرته وعلمه 

. "وترك المفعول لتفخیمه كّمًا وكیفًا أي  )٣(ما ال یكتنهه الذكر وال یحیط به الوصف"

مط البدیع لنبین لكم ما ال تحصره العبارة من الحقائق خلقناكم على هذا الن

   )٤(.والدقائق"

                                                             
 . ٥/٣٩١، وانظر فتح القدیر ،  ١٠/٣٢٨) البحر المحیط ، (١

 ) .٥) سورة الحج ، اآلیة ((٢

 . ٣/١٤٤) الكشاف ، (٣

 . ٦/٩٤) تفسیر أبي السعود ، (٤
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وٕانه مما ال یحیط به الوصف ، كما جاء في  للتهویل والوعیدوقد یحذف   

ُهمْ  فـَتَـَولَّ (قوله تعالى:   يـُْبِصُروَن*َأفَِبَعَذابَِنا َفَسْوفَ  ِحيٍن*َوَأْبِصْرُهمْ  َحتَّى َعنـْ

ُهمْ  اْلُمنَذرِيَن*َوتـََولَّ  َصَباحُ  َفَساءَ  ِبَساَحِتِهمْ  لَ نـَزَ  َيْستَـْعِجُلوَن*فَِإَذا  ِحيٍن*َوَأْبِصرْ  َحتَّى َعنـْ

فحذف مفعول یبصرون في الموضعین للتهویل "وفي إطالق  )١()يـُْبِصُرونَ  َفَسْوفَ 

الفعلین معًا عن التقیید بالمفعول ، وٕانهم یبصرون ما ال یحیط به الذكر من صنوف 

 )٢(لمساءة ، وقیل مراد بأحدهما عذاب الدنیا ، وباآلخر عذاب اآلخرة"المسرة وأنواع ا

  واهللا أعلم. 

  

  المفعول به حذف یوضح نسب  )٦رقم ( دولج

  النسبة%  الغرض

  ٢٢  لداللة السیاق 

  ٢٠  لإلیجاز واالختصار 

  ١٢  الغرض من الحدیث بذكره  لعدم تعلق

  ١٢  لكونه معلومًا ظاهرًا 

  ٨  بعد اإلبهام  لتحقیق البیان

  ٨  للعموم 

  ٦  ائد لإلیجاز  حذف الضمیر الع

                        

                                                             
 ) .١٧٩ - ١٧٤) سورة الصافات ، اآلیات ((١
 . ٦٩ -٤/٦٨) الكشاف ، (٢
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ث اا  

  اون ذف اول اول و اول ا و

 ولول اذف ا  

یحذف المفعول األول في النصف الثاني من القرآن لغرضین : أما لظهوره أو   

  إلفادة التعمیم .

 آِلَهةً  اللَّهِ  ُدونِ  ِمن َواتََّخُذوا(فقد ورد في قوله تعالى :  لظهوره أما حذفه  

، أي اتخذوا األصنام أو األوثان فحذف لظهوره ، "یعني مشركي  )١()ِعز�ا َلُهمْ  لَِّيُكونُوا

قریش اتخذوا األصنام آلهة یعبدونها ، لیكونوا لهم عزًا أي منعة ، یعني یكونون لهم 

  .)٢(نعوهم من العذاب"شفعاء یم

 ِبهِ  نـَبََّأتْ  فـََلمَّا َحِديثًا َأْزَواِجهِ  بـَْعضِ  ِإَلى النَِّبيُّ  َأَسرَّ  َوِإذْ (ومثله قوله تعالى :   

َلمَّا بـَْعضٍ  َعن َوَأْعَرضَ  بـَْعَضهُ  َعرَّفَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َوَأْظَهَرهُ   قَالَ  َهَذا أَنَبَأكَ  َمنْ  قَاَلتْ  ِبهِ  نـَبََّأَها فـَ

، أي نبأت غیرها حذف لظهوره ، "ونبأ وأنبا األصل أن یتعدیا  )٣()اْلَخبير اْلَعِليمُ  بَّأَِنيَ نَـ 

، جر ، ویجوز حذفه فتقول : نبأت بهإلى واحد بأنفسهما ، وٕالى ثان بحرف ال

األول محذوف لظهوره ولداللة  َعرَّفَ ، ومفعول  )٤(المفعول األول محذوف أي غیرها"

  .)٥(رفها بعضه ، أي بعض ما أطلعه اهللا علیهالكالم علیه ، أي ع

َقاَلَها*َوقَالَ  اَألْرضُ  زِْلَزاَلَها*َوَأْخَرَجتِ  اَألْرضُ  زُْلزَِلتِ  ِإَذا (وقال تعالى :    اِإلنَسانُ  أَثـْ

، أي تحدث الناس أو الخلق فحذف المفعول األول  )٦()َأْخَباَرَها ُتَحدِّثُ  َلَها*يـَْوَمِئذٍ  َما

                                                             
  ) .٨١) سورة مریم ، اآلیة ((١

  .٣/٢٥١، ) تفسیر البغوي (٢

  ) .٣) سورة التحریم ، اآلیة ((٣

  .١٠/٣٦٤، وانظر الدر المصون ،  ٢١٠ – ١٠/٢٠٩) البحر المحیط ، (٤

  .٢٨/٣٥٣) انظر التحریر والتنویر ، (٥

  ) .٤ -  ١) سورة الزلزلة ، اآلیات ((٦
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َفاَدِة اْلَخَبِر ِعْلًما، وَأْخبلظهوره " اَرها َمْفُعوٌل ثَاٍن ِلِفْعِل ُتَحدُِّث ِألَنَُّه ِممَّا ُأْلِحَق ِبَظنٍّ ِإلِ

ْنَساَن ِألَنَّ اْلَغَرَض ِمَن اْلَكَالِم ُهَو ِإْخَباُرَها  ُل ِلُظُهوِرِه، َأْي ُتَحدُِّث اْإلِ َوُحِذَف َمْفُعوُلُه اْألَوَّ

  یِل.ِلَما ِفیِه ِمَن التَّْهوِ 

َوَضِمیُر ُتَحدُِّث َعاِئٌد ِإَلى اْألَْرُض َوالتَّْحِدیُث َحِقیَقُتُه: َأْن َیْصُدَر َكَالٌم ِبَخَبٍر َعْن   

َقَرَأ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه «َوَوَرَد ِفي َحِدیِث التِّْرِمِذيِّ َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َقاَل:  َحَدٍث.

 َیَة َیْوَمِئٍذ ُتَحدُِّث َأْخباَرها َقاَل: َأَتْدُروَن َما َأْخَباُرَها؟ َقاُلوا: اللَُّه َوَرُسوُلهُ َوَسلََّم َهِذِه اْآل 

! َقاَل: َفِإنَّ َأْخَباَرَها َأنَّ َتَشَهَد َعَلى ُكلِّ َعْبٍد َأْو َأَمٍة ِبَما َعِمَل َعَلى َظْهِرَها َتُقوُل: أعلم

َوُجِمَع َأْخباَرها ِباْعِتَباِر َتَعدُِّد َدَالَلِتَها َعَلى َعَدِد ،  )١( »اُرَهاَعِمَل َكَذا َوَكَذا َفَهِذِه َأْخبَ 

  .)٢(" اْلَقاِئِلینَ 

 َشِديًدا بَْأًسا لُِّينِذرَ  قـَيًِّما(فقد جاء منه قوله تعالى :  إلفادة التعمیمأما حذفه   

 ِفيهِ  َحَسًنا*َماِكِثينَ  َأْجًرا َلُهمْ  َأنَّ  لصَّاِلَحاتِ ا يـَْعَمُلونَ  الَِّذينَ  اْلُمْؤِمِنينَ  َويـَُبشِّرَ  لَُّدْنهُ  ِمن

فحذف المفعول األول لینذر أي : ینذر  )٣( )َوَلًدا اللَّهُ  اتََّخذَ  قَالُوا الَِّذينَ  َأَبًدا*َويُنِذرَ 

الخلق أو الناس لیفید التعمیم ، وحذف المفعول األول ، لینذر في اآلیة الرابعة من 

  ذر باسًا لداللة الكالم علیها .السورة نفسها أي ین

"وأنذر یتعدى لمفعولین قال إنا أنذرناكم عذابًا قریبًا ، وحذف هنا المفعول   

األول وصرح بالمنذر به ألنه هو الغرض المسوق إلیه فاقتصر علیه ، ثم صرح 

بالمنذر في قوله حین كرر اإلنذار فقال وینذر الذین قالوا اتخذ اهللا ولدا فحذف 

وًال لداللة الثاني علیه ، وحذف المنذر به لداللة األول علیه ، وهذا من بدیع المنذر أ

"أي    )٤(الحذف وجلیل الفصاحة ، ولما لم یكرر البشارة أتى بالمبشر والمبشر به"

                                                             
وٕابراهیم عطوة كر ومحمد فؤاد ، سنن الترمذي : محمد بن عیسى الترمذي ، تحقیق : أحمد محمد شا) (١

، رقم  ٥/٤٤٦هـ ، باب ومن سورة إذا زلزلت ، ١٣٩٠،  ٢نشر : مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، ط

  . ٣٣٥٣الحدیث 

  . ٣٢/٢٥٥، وانظر تفسیر الرازي ،  ٣٠/٤٩٢) التحریر والتنویر ، (٢

  ) .٤ -  ٢) سورة الكهف ، اآلیات ((٣

  .٧/١٣٦) البحر المحیط ، (٤
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، أو األول لینذر محذوف لقصد التعمیم لینذر اهللا باسًا شدیدًا من لدنه ، والمفعول

ن المقصود المنذر به وهو البأس الشدید تهویًال له تنزیًال للفعل منزلة الالزم أل

والمعنى  )١(ولتهدید المشركین المنكرین إنزال القرآن من اهللا ، والبأس الشدة في األلم"

  یحتمل كل هذه األغراض .

 َمن َعَلى َأْمرِهِ  ِمنْ  الرُّوحَ  يـُْلِقي اْلَعْرشِ  ُذو الدَّرََجاتِ  رَِفيعُ (ومثله قوله تعالى :   

أي لینذر الناس ، "واإلنذار : إخبار فیه تحذیر  )٢()التَّالقِ  يـَْومَ  لُِينِذرَ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  اءُ َيشَ 

مما یسوء ، وهو ضد التبشیر إذ هو إخبار بما فیه مسرة ، وفعله المجرد : نذر كعلم 

یقال نذر بالعدو فحذره ، والهمزة في أنذر للتعدیة فحقه أن ال یتعدى بالهمزة إال إلى 

ول واحد ، وهو الذي كان فاعل الفعل المجرد ، وأن یتعدى إلى األمر المخبر به مفع

بالباء ، یقال أنذرتهم بالعدو ، غیر أنه غلب في االستعمال تضمینه معنى التحذیر 

فعدوه إلى مفعول ثان وهو استعمال القرآن ، ... ویوم التالق هو یوم الحشر ، 

قون فیه ، أو ألنهم یلقون ربهم لقاء مجازیًا ، وسمي یوم التالقي ألن الناس كلهم یلت

أي یقفون في حضرته وأمام أمره مباشرة ... وانتصب یوم التالق على أنه مفعول 

. ولعله حذف لظهوره )٣(ثان لینذر ، وحذف المفعول األول لظهوره ، أي لینذر الناس"

  الیوم .ثم للعموم ، فاإلنذار من یوم التالقي عام للخلق حتى یعملوا لذلك 

  

  

  

  

  

                                                             
  .١٥/٢٤٩ویر ، ) التحریر والتن(١

  ).١٥) سورة غافر ، اآلیة ((٢

  .١٠٩ - ٢٤/١٠٨) التحریر والتنویر ، (٣
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  یوضح نسب أغراض المفعول األول) ٧رقم (جدول 

  النسبة %  الغرض 

  ٦٠  لظهوره 

  ٤٠  إلفادة التعمیم 
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 ول اذف ا  

وقد جاء حذف المفعول الثاني في القرآن الكریم ألغراض متنوعة فهو یحذف   

إنه یحذف لیفید التعمیم  لداللة الكالم علیه ، ویحذف لظهوره واتضاحه ، كما

  والتهویل. 

 الَِّذينَ  اللَّهُ  َوَعدَ  (فقد جاء منه قوله تعالى : لداللة الكالم علیهأما حذفه   

 قـَْبِلِهمْ  ِمن الَِّذينَ  اْسَتْخَلفَ  َكَما اَألْرضِ  ِفي لََيْسَتْخِلَفنـَُّهم الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا ِمنُكمْ  آَمُنوا

لَنـَُّهم َلُهمْ  اْرَتَضى الَِّذي ِدينَـُهمُ  َلُهمْ  َولَُيَمكَِّننَّ   ال يـَْعُبُدونَِني َأْمًنا َخْوِفِهمْ  بـَْعدِ  مِّن َولَيَُبدِّ

مفعول وعد الثاني  )١()اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ  فَأُولَِئكَ  َذِلكَ  بـَْعدَ  َكَفرَ  َوَمن َشْيًئا ِبي ُيْشرُِكونَ 

  .)٢(محذوف أي االستخالف حذف لداللة لیستخلفهم علیه

 َعَلى َوَخَتمَ  ِعْلمٍ  َعَلى اللَّهُ  َوَأَضلَّهُ  َهَواهُ  ِإَلَههُ  اتََّخذَ  َمنِ  َأفـََرَأْيتَ (وقال تعالى :   

أي  )٣()َتذَكَُّرونَ  َأَفال اللَّهِ  بـَْعدِ  ِمن يـَْهِديهِ  َفَمن ِغَشاَوةً  َبَصرِهِ  َعَلى َوَجَعلَ  َوقـَْلِبهِ  َسْمِعهِ 

  فقد حذف المفعول الثاني لرأیت.مهتدیًا فدل السیاق على المحذوف ، 

 ِإْحَدى أُنِكَحكَ  َأنْ  ُأرِيدُ  ِإنِّي قَالَ (فقد جاء منه قوله تعالى :  لظهورهأما حذفه        

 َأنْ  ُأرِيدُ  َوَما ِعنِدكَ  َفِمنْ  َعْشًرا َأْتَمْمتَ  فَِإنْ  ِحَججٍ  َثَماِنيَ  تَْأُجَرِني َأن َعَلى َهاتـَْينِ  ابـَْنَتيَّ 

، فحذف  )٥(أي تأجرني نفسك )٤()الصَّاِلِحينَ  ِمنَ  اللَّهُ  َشاء ِإن َسَتِجُدِني كَ َعَليْ  َأُشقَّ 

  لظهوره واتضاحه .

                                                             
  ).٥٥) سورة النور ، اآلیة ((١

  .٦/٦٤٢) انظر إعراب القرآن لدرویش ، (٢

  ).٢٣) سورة الجاثیة ، اآلیة ((٣

  ).٢٧) سورة القصص ، اآلیة ((٤

  .٤/١٩٥) انظر فتح القدیر ، (٥
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 َيْسَألُ  َكاْلِعْهِن*َوال اْلِجَبالُ  َكاْلُمْهِل*َوَتُكونُ  السََّماء َتُكونُ  يـَْومَ (ومثله قوله تعالى :      

أي ال یسأل  )١()بَِبِنيهِ  يـَْوِمِئذٍ  َعَذابِ  ِمنْ  يـَْفَتِدي َلوْ  ِرمُ اْلُمجْ  يـََودُّ  َحِميًما*يـَُبصَُّرونـَُهمْ  َحِميمٌ 

حمیم حمیمًا الشفاعة فحذف لظهوره ، وال یسأل حمیم حمیمًا أي : ال یسأل قریب 

قریبه عن شأنه في ذلك الیوم لما نزل بهم من شدة األهوال التي أذهلت القریب عن 

اني محذوف والتقدیر ال یسأله نصره وال قریبه والخلیل عن خلیله ... والمفعول الث

   )٢(شفاعته "

: كما جاء في قوله تعالى إلفادة العموم والشمولوقد یحذف المفعول الثاني      

، عول الثاني لیعم النفع في الدنیافحذف المف )٣()فـَتـَْرَضى رَبُّكَ  يـُْعِطيكَ  َوَلَسْوفَ (

ثاني لیعطیك لیعم كل ما یرجوه والثواب في اآلخرة له وألمته ، "وحذف المفعول ال

صلى اهللا علیه وسلم من خیر لنفسه وألمته فكان مفاد هذه الجملة تعمیم العطاء ، 

  كما أفادت الجملة قبلها تعمیم األزمنة .

وجيء بفاء التعقیب في (فترضى) إلفادة كون العطاء عاجل النفع بحیث   

نفعه بعد تربص ،  یحصل به رضى المعطي عند العطاء ، فال یترقب أن یحصل

وتعریف ربك باإلضافة دون اسم اهللا العلم لما یؤذن به لفظ (رب) من الرأفة واللطف  

وللتوسل إلى إضافته إلى ضمیر المخاطب لما في ذلك من اإلشعار بعنایته برسوله 

  وتشریفه بإضافة رب إلى ضمیره .

النصر   وهو وعد واسع الشمول لما أعطیه النبي صلى اهللا علیه وسلم من  

والظفر بأعدائه یوم بدر وفتح مكة ، ودخول الناس في الدین أفواجًا وما فتح على 

  . )٤(الخلفاء الراشدین ومن بعدهم من أقطار األرض شرقًا وغربًا"

                                                             
  ).١١ -  ٨ارج  ، اآلیات () سورة المع(١

  .٥/٣٤٦) فتح القدیر ، (٢

  ).٥) سورة الضحى  ، اآلیة((٣

 .٣٠/٣٩٨) التحریر والتنویر ، (٤
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  ) یوضح نسب أغراض المفعول الثاني٨دول رقم (ج

  النسبة %  الغرض 

  ٥٦  لداللة السیاق

  ٣٧  لظهوره واتضاحه

  ٦  إلفادة العموم
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 ً نوذف ا  

جاء حذف المفعولین في القرآن الكریم ، ویحذفان لغرضین هما داللة السیاق   

 ُكنُتمْ  الَِّذينَ  ُشرََكاِئيَ  َأْينَ  فـَيَـُقولُ  يـَُناِديِهمْ  َويـَْومَ (علیهما ، من ذلك قوله تعالى : 

حذف المفعوالن لداللة الكالم ، أي الذین كنتم تزعمونهم شركائي ، ف )١()تـَْزُعُمونَ 

علیهما . "شركائي مبني على زعمهم وفیه تهكم ، فإن قلت : زعم یطلب مفعولین ، 

فأین هما ؟ قلت : محذوفان تقدیره الذین كنتم  )٢(كقوله ... ولم أزعمك عن ذاك معزالً 

 ِبهِ  وََكَفْرُتم اللَّهِ  ِعندِ  ِمنْ  َكانَ  ِإن َأرَأَيـُْتمْ  ُقلْ (، وقال تعالى :  )٣(تزعمونهم شركائي"

ْرُتمْ  َفآَمنَ  ِمْثِلهِ  َعَلى ِإْسَرائِيلَ  بَِني مِّن َشاِهدٌ  َوَشِهدَ   اْلَقْومَ  يـَْهِدي ال اللَّهَ  ِإنَّ  َواْسَتْكبـَ

، ومفعوال أرأیتم محذوفان تقدیرهما أرأیتم حالكم إن كان كذا ألستم  )٤()الظَّاِلِمينَ 

  فحذفا لداللة الكالم . )٥(ظالمین

َرأْ (ولظهورهما واتضاحهما كما جاء في قوله تعالى :     اَألْكَرُم*الَِّذي َورَبُّكَ  اقـْ

، ي علم بالقلم یعني الخط والكتابة، أي علم اإلنسان الخط بالقلم ، "الذ )٦()بِاْلَقَلمِ  َعلَّمَ 

أي عّلم اإلنسان الخط بالقلم ، وروى سعید عن قتادة قال : القلم نعمة من اهللا 

لوال ذلك لم یقم دین ، ولم یصلح عیش ، فدل على كمال كرمه سبحانه  عظیمة ،

بأنه علم عباده ما لم یعلموا ، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم ، ونبه على 

فضل علم الكتابة ، لما فیه من المنافع العظیمة التي ال یحیط بها إال هو ، وما 

األولین ومقاالتهم ، وال كتب اهللا دونت العلوم وال قیدت الحكم وال ضبطت أخبار 

                                                             
  ).٦٢) سورة القصص  ، اآلیة((١

) وٕان الذي قد عاش یا أم مالك ... یموت ولم أزعمك عن ذاك معزَال. یقول كل حي وان طال عمره (٢

  ًال عن ذاك الحكم أو الموت .  یموت ، ولم أظن بأم مالك معز 

  .٤٢٦ – ٣/٤٢٥) الكشاف ، (٣

  ).١٠، اآلیة(  األحقاف) سورة (٤

  .٩/١٧١) انظر إعراب القرآن وبیانه لدرویش ، (٥

  ).٤ -  ٣) سورة العلق  ، اآلیات ((٦
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المنزلة إال بالكتابة ، ولوال هي ما استقامت أمور الدین والدنیا ، وسمي قلمًا ألنه یقلم 

  .)١(، ومنه تقلیم الظفر"

ویجوز بإجماع النحاة حذف مفعولي ظننت وأخواتها من أفعال القلوب   

  آل البیت : یمدح )٢(اختصارًا لدلیل یدل علیها ، من ذلك قول الكمیت

  بأّي كتاٍب أم بأيِة سنٍة  ...  ترى حّبهم عاراً علّي وتحسُب 

  .)٣(فحذف مفعوال تحسب لدلیل ما قبلها ، أي تحسب حبهم عارًا علي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .٢٠/١٢٠) تفسیر القرطبي ، (١

هل الكوفة ، كان عالمًا بآداب العرب ) الكمیت بن زید بن خنیس األسدي ، شاعر الهاشمیین ، من أ(٢

هـ ، ١٢٦ولغاتها وأخبارها وأنسابها ثقة في علمه ، منحازًا إلى بني هاشم ، كثیر المدح لهم توفي 

، وشرح  ١/٢٧٢، والدرر  ٩/١٣٧البیت من الطویل . وهو للكمیت في الخزانة  . ٥/٢٣٣األعالم ، 

     .١/١٨٣، والمحتسب  ٦٩٢دیوان الحماسة للمرزوقي 

  .   ٧/٣٦٢) انظر إعراب القرآن وبیانه لدرویش ، (٣
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  اث اث

  ذف اف

جاء حذف المضاف في اللغة على نوعین : أولهما أن یحذف المضاف ویقام   

د قرینة تدل على المضاف المحذوف ، والثاني حذف المضاف إلیه مقامه مع وجو 

  المضاف مع بقاء عمله في المضاف إلیه .

النوع األول "الغالب فیه أن تدل قرینة عقلیة أو حالیة على مضاف محذوف   

فالذي یقول : أكلت الشاة ، یفهم من كالمه أنه یقصد : أكل لحم الشاة ، ثم حذف 

 َوِإذْ (ومثاله في القرآن الكریم قوله تعالى :  المضاف وأقام المضاف إلیه مقامه ،

َناُكم َما ُخُذواْ  الطُّورَ  فـَْوَقُكمُ  َورَفـَْعَنا ِميثَاَقُكمْ  َأَخْذنَا ةٍ  آتـَيـْ  َسِمْعَنا قَاُلواْ  َواْسَمُعواْ  ِبُقوَّ

َنا  ُكنُتمْ  ِإن ِإيَماُنُكمْ  ِبهِ  مْ يَْأُمرُكُ  بِْئَسَما ُقلْ  ِبُكْفِرِهمْ  اْلِعْجلَ  قـُُلوِبِهمُ  ِفي َوُأْشرِبُواْ  َوَعَصيـْ

،  )٢()َصف�ا َصف�ا َواْلَمَلكُ  رَبُّكَ  َوَجاءَ (فالتقدیر حب العجل وقوله تعالى :  )١()مُّْؤِمِنينَ 

  ) ٣(أي : أمر ربك".

ویرى كثیر من القدماء حذف المضاف لالتساع كثیرًا جدًا في اللغة فهذا ابن   

القرآن مثل هذا الموضع نیفًا على ألف موضع  " وأما أنا فعندي أن في  جني یقول :

، ثم قال : " وقلَّت آیة تخلو من حذف  )٤( ، وذلك أنه على حذف المضاف ال غیر"

   )٥(المضاف ، نعم وربما كان في اآلیة الواحدة من ذلك عدة مواضع" .

                                                             
  )٩٣) سورة البقرة ، اآلیة ((١

  )٢٢) سورة الفجر ، اآلیة ((٢

) ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي : طاهر سلیمان حمودة ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر ، ص (٣

٢٠٧ .  

دار الكتب العلمیة بیروت،  الناشر : وي،ائص : عثمان بن جني ،تحقیق : عبد الحمید هندا) الخص(٤

  .  ١/١٩٣،  ٢ط

  .  ١/١٩٣) المرجع السابق ، (٥
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وقد وافق السیوطي ابن جني الرأي فقال : " هو كثیر في القرآن جدا حتى قال     

ن جني في القرآن منه زهاء ألف موضع وقد سردها الشیخ عز الدین في كتابه اب

   )١(المجاز على ترتیب السور واآلیات" .

ثم عاد ابن جني فقال : "... وكذلك حذف المضاف قد كثر ، حتى أن في      

منه أكثر من مائة موضع ، بل ثالثمائة موضع ، وفي  –هو أفصح الكالم  –القرآن 

ما ال أحصیه . فإن قیل : یجئ من هذا أن تقول : ضربت زیدًا ، وٕانما  الشعر منه

ضربت غالمه وولده ، قیل : هذا الذي شنعت به بعینه جائز ، أال تراك تقول : إنما 

ضربت زیدًا بضربك غالمه ، وأهنته بإهانتك ولده ، وهذا باب إنما یصلحه ویفسده 

ًا ، أنك إنما أردت بذلك : ضربت المعرفة به فإن فهم عنك في قولك : ضربت زید

غالمه أو أخاه أو نحو ذلك جاز ، وٕان لم یفهم لم یجز ، .. أال ترى أن الشاعر لما 

  فهم عنه بقوله قال : 

  )٢(صّبحن من كاظمة الخّص الخرب ... يحملن عّباس بن عبد المطّلب

  جد ُبدًا من وٕانما أراد : عبد اهللا بن عباس ، ولو لم یكن على الثقة بفهم ذلك لم ی

. فابن جني توسع في حذف المضاف ، ولعله لم یقصد في ذكره عدد  )٣( البیان"

وروده في القرآن بقوله: (نیفًا على ألف موضع) ، ثم قوله: (أكثر من مائة بل 

  ثالثمائة موضع) ، بل قصد كثرة وروده في القرآن .

"بید أننا  وقد خالف بعض المحدثین ابن جني في توسعه في هذا الباب ،  

نالحظ أن كثیرًا مما یقدر فیه مضاف محذوف من قبل النحاة ال یوجد فیه مبرر قوي 

                                                             
لهیئة ) اإلتقان في علوم القرآن : جالل الدین السیوطي ، تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهیم ، ا(١

، وانظر معترك األقران في إعجاز القرآن : جالل الدین  ٣/٢٠٦،  ١٩٧٤المصریة للكتاب ، ط

  .      ١/٢٤٤ م ،١٩٨٨،  ١العلمیة ، بیروت ، طیوطي : دار الكتب الس

وخزانة األدب  ٣/٥٠٣رة ، هوالجم ٧/١٣٢) كاظمة موضع قریب من البصرة ، انظر الكامل ، (٢

  .والبیت من الرجز.٤/٣٧٢

  . ٤٥٥ – ٢/٤٥٤) الخصائص : ، (٣
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یدعو إلى هذا التقدیر ، فضًال عن أن التقدیر یمكن أن یحدد من المعنى الذي یراد 

به أن یكون أكثر عمومًا واتساعًا ، ومن األمثلة التي ال نرى مقتضى فیها لتقدیر 

ينِ (مضاف قوله تعالى :  ، إذ قدروا فیه مضافًا محذوفًا فاألصل  )١() َماِلِك يـَْوِم الدِّ

عندهم : (مالك أحكام یوم الدین) وال ضرورة تدعو إلى هذا التقدیر ، فضًال عن 

  تقییده للملكیة المنسوبة هللا عز وجل والمراد إطالقها .

 َتْحِتَها ِمن َتْجِري َجنَّاتٍ (ومما تكلف فیه التقدیر أیضًا قوله تعالى :   

حیث قدر بعضهم فیه مضافًا محذوفًا هو : تحت أشجارها ، أو من تحت  )٢()األَنـَْهارُ 

  مجالسها ، وال نرى حاجة تدعو إلى هذا التقدیر .

 آَمُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ (وأظهر منه في التكلف تقدیرهم محذوفًا في قوله تعالى :   

فالتقدیر عندهم دخول جنات  )٣()نـُُزال اْلِفْرَدْوسِ  اتُ َجنَّ  َلُهمْ  َكاَنتْ  الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا

الفردوس ، أي مقتضى یقتضي هذا التقدیر ؟ والمعنى مفهوم وسائغ بدونه ، إذ 

   )٤(. المقصود اإلخبار عن الجنات بأنها نزل الذین آمنوا وعملوا الصالحات"

ف وتقدیره ولعل العموم واالتساع غرض من أغراض الحذف ، وتعیین المحذو     

یقتضیه السیاق حتى یتضح المعنى ، ثم أضاف الكاتب :"والواقع إن كثیرًا مما مثلوا 

به لحذف المضاف وٕاقامة المضاف إلیه مقامه یمكن رده حیث ال مقتضى له وال 

 )٥(حاجة تدعو إلیه ، أو ألن التقدیر قد یخل بالمعنى ، ولهذا السبب أنكر ابن القیم

على أنه من باب حذف  )٦()اْلُمْحِسِنينَ  مِّنَ  َقرِيبٌ  اللَّهِ  رَْحَمتَ  نَّ إِ (توجیه قوله تعالى : 

المضاف وٕاقامة المضاف إلیه مقامه ، فیكون التقدیر : إن مكان رحمة اهللا ، وذلك 

                                                             
  ) . ٤) سورة الفاتحة ، اآلیة ((١
  .  ، ثم وردت في ستة وعشرون موضعاً )٢٥) سورة البقرة ، اآلیة ((٢
  ) . ١٠٧) سورة الكهف ، اآلیة ((٣
  .  ٢٠٩) ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، (٤
، من أركان اإلصالح اإلسالمي ،  ) محمد بن أبي بكر أیوب بن سعد ، أبو عبد اهللا شمس الدین(٥

تیمیه ، ألف تصانیف كثیرة منها  ابنحد كبار العلماء ، مولده ووفاته في دمشق ، تتلمذ بشیخ اإلسالم وأ

 -هـ ٧٥١توفي ة ، ومدارج السالكین والفوائد ، عالم الموقعین ، والطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیأ

  .     ٥٧ – ٦/٥٦األعالم ، 
  ) . ٥٦) سورة األعراف ، اآلیة ((٦
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حتى یتجه اإلخبار بلفظ (قریب) المذكر عن (الرحمة) المؤنث ووصف هذا التوجیه 

لمضاف وٕاقامة المضاف إلیه مقامه ال یسوغ بأنه ضعیف جدًا ، ثم بیَّن أن "حذف ا

ادعاؤه مطلقًا ، وٕاال اللتبس الخطاب وفسد التفاهم وتعطلت األدلة ، إذ ما من لفظ 

أمر أو نهي أو خبر متضمن مأمورًا به ومنهیًا عنه ومخبرًا إال ویمكن على هذا أن 

حد في قوله یقدر له لفظ مضاف یخرجه عن تعلق األمر والنهي والخبریة، فیقول المل

 َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ (أي معرفة حج البیت ، وفي قوله :  )١()اْلبـَْيتِ  ِحجُّ  النَّاسِ  َعَلى َولِلَّهِ (: 

أي معرفة الصیام ، وٕاذا فتح هذا الباب فسد التخاطب وتعطلت األدلة "  )٢()الصَِّيامُ 

.)٣(   

ه متأثرًا وهكذا یضّیق ابن القیم باب حذف المضاف وٕاقامة المضاف إلیه مقام  

في ذلك بثقافته األصولیة التي تعتمد مبدأ هامًا هو سد الذرائع ، فالتوسع في هذا 

  الباب یؤدي إلى التباس الخطاب ، وتعطل أدلة األحكام .

ویضع ابن القیم قاعدة هامة یبني علیها تقدیر مضاف محذوف ، "وٕانما   

ورة كما إذا قیل : یضمر المضاف حیث یتعین وال یصح الكالم إال بتقدیره للضر 

أكلت الشاة فإن المفهوم من ذلك أكلت لحمها ... ونظائره كثیرة ولیس منه قوله 

، على الرغم من كونه مثاًال مشهورًا لدى  )٤()ِفيَها ُكنَّا الَِّتي اْلَقْريَةَ  َواْسَألِ (تعالى : 

مدلول  األصولیین والنحاة والبالغیین حیث یقدرون : واسأل أهل القریة ، وذلك ألن

القریة عنده كما استقرأه من كالم العرب لیس مقصورًا على المساكن كما تصوره 

القائلون بالحذف ، وٕانما هو متسع یطلق على "السكان تارة وعلى المسكن تارة 

بحسب سیاق الكالم وبساطه وٕانما یفعلون هذا حیث ال لبس فیه فال إضمار في ذلك 

   )٥( على القوم مع وضوحه". وال حذف فتأمل هذا الموضع الذي خفي

                                                             
  ) . ٩٧) سورة آل عمران ، اآلیة ((١
  ) . ١٨٣) سورة البقرة ، اآلیة ((٢
  . ٣/٢٤ر : دار الكتاب العربي بیروت ، بدائع الفوائد : محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة ، الناش )(٣
  ) . ٨٢) سورة یوسف ، اآلیة ((٤
  .  ٣/٢٥) بدائع الفوائد ، (٥
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  )١(وینكر أیضًا أن یكون من حذف المضاف قول حسان :  

   يسقون من ورد البريص َعَلْيِهم ... بردى يصّفق بالّرحيق الّسلسل

حیث قدر النحاة فیه مضافًا محذوفًا فالتقدیر عندهم : ماء بردى وذلك ألنه ال یستقیم 

(بردى) وهو مؤنث ورأى فیه أنه "أراد اإلخبار بالفعل (یصفق) وهو للمذكر عن 

ببردى النهر وهو مذكر فوصفه بصفة المذكر فقال : یصفق فلم یذكر بناء على 

     )٢( حذف المضاف وٕانما ذكر بناء على أن بردى المراد به النهر"

تقدیر حذف –ومن جانب آخر " تؤثر المذاهب العقدیة في هذا النوع من التقدیر    

نفون رؤیة اهللا عز وجل في اآلخرة وهم المعتزلة ومن تبعهم یرون فالذین ی -المضاف

)٤()رَبِِّهمْ  مُّالُقوا(، و  )٣()اللَّهِ  مُّالُقوا أَنـَُّهم(ضرورة تقدیر محذوف في نحو 
، و   

قدر المحذوف بثواب اهللا  أو نحوه ، أما من یثبتون وی )٥()َواْعَلُموا َأنَُّكْم ُمَالُقوهُ (

وأبو عبیدة معمر  )٧(. ولعله قد أشار سیبویه )٦(اآلیات عندهم " الرؤیة فال حذف في

  إلي حذف المضاف كثیرًا. )٨(بن المثني

غیر أني التزمت منهجًا معتدًال في إحصاء المضاف في القرآن الكریم ولم   

  ألتزم منهج ابن جني في التوسع ، كما أني لم ألتزم منهج ابن القیم في التضییق.
                                                             

) حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي األنصاري ، الصحابي شاعر النبي صلى اهللا علیه وسلم وأحد (١

. ١٧٦-٢/١٧٥،هـ األعالم٥٤ه دیوان شعر ، توفي دركوا الجاهلیة واإلسالم ، لالمخضرمین الذین أ

    .٤/٣٨١، الخزانة ١٠٥والبیت من الكامل، دیوان حسان ، ص 

  .  ٣/٢٥) بدائع الفوائد ، (٢

  ).٢٤٩اآلیة ( –) سورة البقرة (٣

  
  .)٢٩،هود ( )٤٦) سورة البقرة ، اآلیة ((٤

  
  ).٢٢٣) سورة البقرة ، اآلیة ((٥

 
  .  ٢١١ – ٢١٠) ظاهرة الحذف  في الدرس اللغوي ، (٦

  .١٠٩،٢/٢٥- ٣٣-١/٢٦) انظر الكتاب ،(٧

  
  . ٢/٢٢٦، ٣٨٦-١/٤٧) انظر مجاز القرآن ، (٨
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القرآن الكریم ألغراض متنوعة ، ومن خالل استقرائي  ویحذف المضاف في  

% من جملة الحذف الكلي في النصف الثاني من القرآن ٧له وجدت أنه حذف بنسبة 

  الكریم .

 ألنه معلوموقد حذف المضاف كثیرًا في النصف الثاني من القرآن الكریم   

 الرَّْأسُ  َواْشتَـَعلَ  ِمنِّي اْلَعْظمُ  َوَهنَ  ِإنِّي َربِّ  قَالَ (ظاهر في الكالم ، منه قوله تعالى : 

أي شعر الرأس ، " شبه الشیب بشواظ النار في  )١()َشِقي�ا َربِّ  ِبُدَعاِئكَ  َأُكن َوَلمْ  َشْيًبا

بیاضه وٕانارته وانتشاره في الشعر وفشوه فیه وأخذه منه كل مأخذ ، باشتعال النار ، 

لى مكان الشعر ومنبته وهو ثم أخرجه مخرج االستعارة ، ثم أسند االشتعال إ

َوُشبَِّه ُعُموُم الشَّْیِب َشْعَر َرْأِسِه َأْو َغَلَبُتُه َعَلْیِه ِباْشِتَعاِل النَّاِر ِفي اْلَفْحِم "،   )٢(الرأس"

ِر التَّْفِریِق ِبَجاِمِع اْنِتَشاِر َشْيٍء َالِمٍع ِفي ِجْسٍم َأْسَوَد، َتْشِبیًها ُمَركًَّبا َتْمِثیِلی�ا َقاِبًال ِالْعِتَبا

َناٍر ِفي التَّْشِبیِه، َوُهَو َأْبَدُع َأْنَواِع اْلُمَركَِّب. َفُشبَِّه الشَّْعُر اْألَْسَوُد ِبَفْحٍم َوالشَّْعُر اْألَْبَیُض بِ 

  )٣(" َعَلى َطِریِق التَّْمِثیِلیَِّة اْلَمْكِنیَِّة َوُرِمَز ِإَلى اْألَْمَرْیِن ِبِفْعِل اْشَتَعَل.

ِنَد اِالْشِتَعاُل ِإَلى الرَّْأِس، َوُهَو َمَكاُن الشَّْعِر الَِّذي َعمََّه الشَّْیُب، ِألَنَّ الرَّْأَس َوُأسْ "  

ِل َال َیُعمُُّه الشَّْیُب ِإالَّ َبْعَد َأْن َیُعمَّ اللِّْحَیَة َغاِلًبا، َفُعُموُم الشَّْیِب ِفي الرَّْأِس َأَماَرُة ا لتََّوغُّ

، ِألَنَّ اِالْشِتَعاَل ِمْن ِصَفاِت  ،ِفي ِكَبِر السِّنِّ  َوإِْسَناُد اِالْشِتَعاِل ِإَلى الرَّْأِس َمَجاٌز َعْقِليٌّ

النَّاِر اْلُمَشبَِّه ِبَها الشَّْیُب َفَكاَن الظَّاِهُر ِإْسَناَدُه ِإَلى الشَّْیِب، َفَلمَّا ِجيَء ِباْسِم الشَّْیِب 

َل ِبَذِلَك ُخُصوِصیَُّة اْلَمَجاِز وغرابته، وخصوصیة التَّْفِصیل َتْمِییًزا ِلِنْسَبِة اِالْشِتَعاِل َحصَ 

ْجَمال، َمَع ِإَفاَدِة َتْنِكیِر  ِمَن التَّْعِظیِم َفَحَصَل ِإیَجاٌز َبِدیٌع. َوَأْصُل النَّْظِم  )َشْیباً (بعد اْإلِ

  )٤("اْلُمْعَتاِد: َواْشَتَعَل الشَّْیُب ِفي َشْعِر الرَّْأِس.

                                                             
١
  ) . ٤) سورة مریم ، اآلیة ((

  .  ٣/٤) الكشاف ، (٢
  . ١٦/٦٤) التحریر والتنویر ، (٣
  . ١٦/٦٤المرجع السابق ، ) (٤
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 )١()يَنِسُلونَ  َحَدبٍ  ُكلِّ  مِّن َوُهم َوَمْأُجوجُ  يَْأُجوجُ  فُِتَحتْ  ِإَذا َحتَّى(لى : قال تعا      

أي سد یأجوج ومأجوج ، "وٕاسناد فعل فتحت إلى یأجوج ومأجوج بتقدیر مضاف ، أي 

  . )٢(فتح ردمهما أو سدهما"

   يـَُناِزُعنَّكَ  َفال اِسُكوهُ نَ  ُهمْ  َمنَسًكا َجَعْلَنا ُأمَّةٍ  ِلُكلِّ (وقال تعالى في آیة أخرى :   

  " أي إلى توحیده ودینه واإلیمان)٣()مُّْسَتِقيمٍ  ُهًدى َلَعَلى ِإنَّكَ  رَبِّكَ  ِإَلى َوادْعُ  اَألْمرِ  ِفي

  .)٤(به " 

 َحقَّ  اللَّهِ  ِفي َوَجاِهُدوا(ومما حذف فیه المضاف ألنه معلوم قوله تعالى :   

ي دین اهللا ، "أمر بالجهاد في دین اهللا وٕاعزاز أي في سبیل اهللا ، أو ف )٥()ِجَهاِدهِ 

كلمته یشمل جهاد الكفار والمبتدعة وجهاد النفس ، وقیل أمر بجهاد الكفار خاصة 

حق جهاده أي استفرغوا جهدكم وطاقتكم في ذلك وأضاف الجهاد إلیه تعالى لما كان 

  )٦(مختصًا باهللا من حیث هو مفعول لوجهه ومن أجله"

ومثله  )٧(عل اآلیة بحذف مضافین أي "في إقامة دین اهللا"غیر أن بعضهم ج  

 ِإْخَوانِِهنَّ  أَبـَْناء َوال ِإْخَوانِِهنَّ  َوال أَبـَْنائِِهنَّ  َوال آبَائِِهنَّ  ِفي َعَلْيِهنَّ  ُجَناحَ  ّال (قوله تعالى : 

 ُكلِّ  َعَلى َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهَ  َواتَِّقينَ  َأْيَمانـُُهنَّ  َمَلَكتْ  َما َوال ِنَسائِِهنَّ  َوال َأَخَواتِِهنَّ  أَبـَْناء َوال

" وٕانما رفع  )٩( ، " المعنى ال جناح علیهن في رؤیة آبائهن لهن" )٨()َشِهيًدا َشْيءٍ 

                                                             
  ) .  ٩٦ء ، اآلیة () سورة األنبیا(١
  .  ٧/٤٦٧، والبحر المحیط ،  ٣/١٣٥، وانظر الكشاف ،  ١٧/١٤٩) التحریر والتنویر ، (٢
) (وادع إلى ربك وال تكونن من المشركین) ،وقد ٨٧) وفي سورة القصص ، اآلیة (٦٧) سورة الحج ، اآلیة ((٣

  ُقدر المضاف في هذه اآلیة إلى معرفة اهللا وتوحیده .  

    . ٣/٥٥٣، وفتح القدیر ،  ١٢/٩٤ر القرطبي ، ) تفسی(٤

  ) .  ٧٨) سورة الحج ، اآلیة ((٥

  .   ٣/٥٥٦، وانظر فتح القدیر ،  ٧/٥٣٩) البحر المحیط ، (٦

  .    ١٧/١٥٢) الجدول في إعراب القرآن ، (٧

  ) .  ٥٥) سورة األحزاب ، اآلیة ((٨

  .    ٤/٢٣٦) معاني القرآن وٕاعرابه ، للزجاج ، (٩
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الجناح عن نساء النبي صلى اهللا علیه وسلم تنبیهًا على أنهن مأمورات بالحجاب كما 

ناح علیهن وال علیكم ، كما أن أمر رجال المسلمین بذلك معهن فكان المعنى : ال ج

معنى فاسألوهن من وراء حجاب أنهن أیضًا یجبن من وراء حجاب والظرفیة المفادة 

من حرف (في) مجازیة شائعة في مثله ، یقال : ال جناح علیك في كذا ، فهو 

كالحقیقة فال تالحظ فیه االستعارة ، والمجرور مقدر فیه مضاف تقدیره : في رؤیة 

  )١(...".هن هنا ألنه في معنى اإلذن،ن ، وٕانما رجح جانبآبائهن إیاه

سواء أكان لفظًا أو معنى ، قال تعالى:  لداللة السیاق علیه ویحذف المضاف    

 )٢()َدلِيال َعَلْيهِ  الشَّْمسَ  َجَعْلَنا ُثمَّ  َساِكًنا َلَجَعَلهُ  َشاء َوَلوْ  الظِّلَّ  َمدَّ  َكْيفَ  رَبِّكَ  ِإَلى تـَرَ  َأَلمْ (

: إلى صنیع ربك أو إلى أمر ربك ، ودل السیاق في قوله (كیف مد  أي )٢()َدلِيال

   )٣(. الظل) إلى المحذوف ، "والمعنى الم ترى إلى صنع ربك وقدرته"

 ُشَعْيًبا َأَخاُهمْ  َمْدَينَ  َوِإَلى(ومما دل فیه السیاق على المحذوف ، قوله تعالى :   

، أي  )٤()ُمْفِسِدينَ  اَألْرضِ  ِفي تـَْعثـَْوا َوال اآلِخرَ  ْليَـْومَ ا َواْرُجوا اللَّهَ  اْعُبُدوا قـَْومِ  يَا فـََقالَ 

إلى أهل مدین ، ودل (أخاهم) على المحذوف ، كما إنه ظهر في سیاق آخر في 

 َمْدَينَ  َأْهلِ  ِفي ثَاِويًا ُكنتَ  َوَما اْلُعُمرُ  َعَلْيِهمُ  فـََتطَاَولَ  قـُُرونًا َأنَشْأنَا َوَلِكنَّا(قوله تعالى : 

، " ومجازها مجاز المختصر فیه ضمیر :  )٥()ُمْرِسِلينَ  ُكنَّا َوَلِكنَّا آيَاتَِنا َعَلْيِهمْ  ُلوتـَتْـ 

، " واعلم أن مدین اسم ابن إلبراهیم علیه السالم ، ثم صار اسمًا  )٦(وٕالى أهل مدین"

للقبیلة ، وكثیر من المفسرین یذهب إلى أن مدین اسم مدینة بناها مدین بن إبراهیم 

   )٧( .ه السالم والمعنى على هذا التقدیر : وأرسلنا إلى أهل مدین فحذف األهل"علی
                                                             

  .   ٢٢/٩٦التحریر والتنویر ،  )(١

  ) .  ٤٥) سورة الفرقان ، اآلیة ((٢

  .   ٤/٩٢، وانظر فتح القدیر ،  ٨/١١١) البحر المحیط ، (٣

  ) .  ٣٦) سورة العنكبوت ، اآلیة ((٤

  ) .  ٤٥) سورة القصص ، اآلیة ((٥

  . ١/٢٩٧) مجاز القرآن ، (٦

  .   ١٨/٣٨٤) تفسیر الرازي ، (٧
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ُلوَها اللَّهِ  آيَاتُ  تِْلكَ (ومما حذف فیه المضاف للغرض نفسه قوله تعالى :     نـَتـْ

أي أي بعد حدیث اهللا ، " فب )١()يـُْؤِمُنونَ  َوآيَاتِهِ  اللَّهِ  بـَْعدَ  َحِديثٍ  فَِبَأيِّ  بِاْلَحقِّ  َعَلْيكَ 

حدیث بعد اهللا وآیاته یؤمنون ، وبعد هنا بمعنى (دون) ، فالمعنى فبأي حدیث دون 

اهللا وآیاته ، واالستفهام في قوله : فبأي حدیث مستعمل في التأییس والتعجیب كقول 

وٕاضافة بعد إلى اسم الجاللة على  )٢(األعشى : فمن أي ما تأتي الحوادث أفرق

قوله فبأي حدیث ، والتقدیر : بعد حدیث اهللا ، تقدیر مضاف دل علیه ما تقدم من 

   )٣(أي بعد سماعه ، كقول النابغة :

  )٤(َوَقْد ِخْفُت َحتَّى َما تزيُد َمَخافَِتي ... َعَلى َوِعٍل، ِبِذي المطارِة، عاِقلِ  

أي على مخافة وعل ، واسم بعد مستعمل في حقیقته والمراد بالحدیث الكالم یعني 

   )٥(القرآن" .

 َعَلى َجَعْلَناكَ  ُثمَّ (ا دل فیه معنى السیاق على المحذوف قوله تعالى : ومم  

 اللَّهِ  ِمنَ  َعنكَ  يـُْغُنوا َلن يـَْعَلُموَن* ِإنـَُّهمْ  ال الَِّذينَ  َأْهَواء تـَتَِّبعْ  َوال فَاتَِّبْعَها اَألْمرِ  مِّنَ  َشرِيَعةٍ 

، أي إنهم لن یغنوا عنك  )٦()اْلُمتَِّقينَ  َوِليُّ  َواللَّهُ  ْعضٍ بَـ  َأْولَِياء بـَْعُضُهمْ  الظَّاِلِمينَ  َوِإنَّ  َشْيًئا

                                                             
  ) .  ٦یة ، اآلیة () سورة الجاث(١

ْهِر ُحْكَمه، ... َفِمْن َأيِّ َما تَْأِتي الَحواِدُث َأْفَرقُ  ألعشى قیس یقول فیه ،) (٢ فإن : وقبله  ِبَأْشَجَع َأّخاٍذ َعَلى الدَّ

أي ذهبن برجل أخاذ أشجع یعني نفسه ویقال . یمسي عندي الشیب والهم والعشا ... فقد بّن مني والسالم تفلق

. المعاني الكبیر في أبیات المعاني : أبو محمد .بعد هذه الثالث أفرق اب، فمن أي شيء تجنبه الحوادثأراد الشب

عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة ، تحقیق د. سالم الكرنوكي ، عبد الرحمن بن یحیى الیماني ، نشر : مطبعة دائرة 

  .     ٣/١٢٢٥المعارف العثمانیة بالهند ، ص 

ة بن ضباب الذبیاني القطفاني ، أبو أمامة ، شاعر جاهلي من الطبقة األولى ، كانت هو زیاد بن معاوی) (٣

تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض علیه أشعارها ، شعره كثیر ، جمع بعضه 

، توفي  في دیوان صغیر ، كان أحسن شعراء العرب دیباجة ، ال تكلف في شعره وال حشو ، وعاش عمرًا طویالً 

     . ٥٥ – ٣/٥٤ق . هـ ، األعالم ،  ١٨نحو 

  .  ١٤٤) دیوان النابغة الذبیاني ، تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهیم ، در المعارف مصر القاهرة ، ص(٤

  .     ٩/٤١٥، وانظر البحر المحیط ،  ٢٥/٣٣٠) التحریر والتنویر ، (٥

  ) .  ١٩- ١٨) سورة الجاثیة ، اآلیات ((٦
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، "  )١(من عذاب اهللا شیئًا ، " إن اتبعت أهواءهم ال یدفعون عنك من عذاب اهللا شیئًا"

وجملة إنهم لن یغنوا عنك من اهللا شیئًا تعلیل للنهي عن إتباع أهواء الذین ال یعلمون  

عة اهللا فإن كونهم ال یغنون عنه من اهللا شیئًا یستلزم ویتضمن تعلیل لألمر بإتباع شری

أن في مخالفة ما أمر اهللا من إتباع شریعته ما یوقع في غضب اهللا وعقابه ، فال 

  یغني عنه إتباع أهوائهم من عقابه .

واإلغناء جعل الغیر غنیًا ، أي غیر محتاج فاآلثم المهدد من قدیر غیر غني 

هو كفء لمهدده أو أقدر منه ألغناه عنه ، وضمن  عن الذي یعاقبه ولو حماه من

فعل اإلغناء معنى الدفع فعدى بـ(عن) . وانتصب شیئًا على المفعول المطلق ، ومن 

اهللا صفة لـ(شیئا) ومن بمعنى بدل ، أي لن یغنوا عنك بدال من عذاب اهللا ، أي قلیًال 

   )٢( من اإلغناء البدیل من عقاب اهللا فالكالم على حذف مضاف"

 َشِديدٍ  بَْأسٍ  ُأوِلي قـَْومٍ  ِإَلى َسُتْدَعْونَ  اَألْعَرابِ  ِمنَ  لِّْلُمَخلَِّفينَ  ُقل(وقال تعالى : 

 مِّن تـََولَّْيُتم َكَما تـَتَـَولَّْوا َوِإن َحَسًنا َأْجًرا اللَّهُ  يـُْؤِتُكمُ  ُتِطيُعوا فَِإن ُيْسِلُمونَ  َأوْ  تـَُقاتُِلونـَُهمْ 

ْبُكمْ  قـَْبلُ    أي ستدعون إلى قتال قوم بدلیل قوله (تقاتلونهم ).  )٣()َألِيًما ابًاَعذَ  يـَُعذِّ

علیه ورد منه في كتاب اهللا تعالى قوله جل شأنه :  أما حذفه لداللة المعنى

أي رجل من إحدى  )٤()َعِظيمٍ  اْلَقْريـَتَـْينِ  مِّنَ  رَُجلٍ  َعَلى اْلُقْرآنُ  َهَذا نـُزِّلَ  َلْوال َوقَاُلوا(

معنى السیاق على المضاف ، " وقالوا : لوال ُنزل هذا القرآن على  القریتین ، فدل

رجل من القریتین عظیم المراد بالقریتین : مكة والطائف ، وبالرجلین : الولید بن 

المغیرة من مكة ، وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف كذا قال قتادة وغیره ... 

                                                             
  .    ١٦/١٦٤ر القرطبي ، ) تفسی(١

  .     ٢٥/٣٤٩) التحریر والتنویر ، (٢

  ) .    ١٦) سورة الفتح ، اآلیة ((٣

  ) .    ٣١) سورة الزخرف ، اآلیة ((٤
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یم الجاه واسع المال مسود في وظاهر النظم أن المراد رجل من إحدى القریتین عظ

   )١(قومه" .

ُهَما اْلَبْحَرْينِ  َمَرجَ (ومثله قوله تعالى :  نـَ  آَالءِ  يـَْبِغَياِن* فَِبَأيِّ  ّال  بـَْرزَخٌ  يـَْلَتِقَياِن* بـَيـْ

بَاِن* َيْخُرجُ  رَبُِّكَما ُهَما ُتَكذِّ )٢()َواْلَمْرَجانُ  اللُّْؤُلؤُ  ِمنـْ
،  أي من أحدهما ، "واللؤلؤ : الدر 

والمرجان : الخرز األحمر المعروف ... وقال یخرج منهما وٕانما یخرج ذلك من 

المالح ال من العذب ، ألنه إذا خرج من أحدهما فقد خرج منهما كذا قال الزجاج 

  .)٣(وغیره وقال أبو علي الفارسي : هو باب حذف المضاف ، أي من أحدهما"

ضاف في النصف الثاني من القرآن أما الغرض الثالث من حیث الكثرة لحذف الم    

 اْمُكُثوا ِألَْهِلهِ  فـََقالَ  نَارًا رََأى ِإذْ (قال تعالى :  فهو حذفه إیجازًا واختصاراً الكریم ، 

َها آتِيُكم لََّعلِّي نَارًا آَنْستُ  ِإنِّي )٤()ُهًدى النَّارِ  َعَلى َأِجدُ  َأوْ  ِبَقَبسٍ  مِّنـْ
أي ذا هدى "أي   

طریق ویدلني علیها ، قال الفراء : أراد هادیًا فذكره بلفظ المصدر هادیًا یهدیني إلى ال

   )٥(أو عّبر عنه بالمصدر لقصد المبالغة على حذف المضاف ، أي : ذا هدى" .

َناُكم َقدْ  ِإْسَراِئيلَ  بَِني يَا(وقال تعالى في السورة نفسها :     َعُدوُِّكمْ  مِّنْ  أَنَجيـْ

أي إتیان جانب  )٦()َوالسَّْلَوى اْلَمنَّ  َعَلْيُكمُ  َونـَزَّْلَنا األَْيَمنَ  الطُّورِ  َجاِنبَ  َوَواَعْدنَاُكمْ 

الطور فحذف المضاف إیجازًا واختصارًا ، " وتقدیر اآلیة وواعدناكم إتیان جانب 

الطور ، ثم حذف المضاف ، قال النحاس : أي أمرنا موسى أن یأمركم بالخروج 

    )٧(.معه لیكلمه بحضرتكم فتسمعوا الكالم " 
                                                             

    .٤/٢٤٧، والكشاف ،  ٤/٤٠٩اج ، ، وانظر معاني القرآن وٕاعرابه ، للزج ٤/٦٣٤) فتح القدیر ، (١

     ) . ٢٢ - ١٩) سورة الرحمن ، اآلیات ((٢

  .     ٥/١٦١) فتح القدیر ، (٣

  ) .    ١٠) سورة طه ، اآلیة ((٤

  .     ٧/٣١٥والبحر المحیط ،  ٣/٥٣، وانظر الكشاف ،  ٣/٤٢٣) فتح القدیر ، (٥

  ) .    ٨٠) سورة طه ، اآلیة ((٦

  .     ١١/٢٣٠) تفسیر القرطبي ، (٧



 

171 

 نـََبأٌ  ُهوَ  ُقلْ (ومما حذف فیه المضاف إیجازًا واختصارًا قوله تعالى :   

أي بكالم  )١()َيْخَتِصُمونَ  ِإذْ  اَألْعَلى بِاْلَمَإلِ  ِعْلمٍ  ِمنْ  ِلي َكانَ  ُمْعِرُضوَن*َما َعْنهُ  َعِظيٌم*أَنُتمْ 

اختصامهم ، المأل األعلى ، " المعنى ما كان لي من علم بكالم المأل األعلى وقت 

وٕاذ قال بدل من إذ یختصمون . فإن قلت : ما المراد بالمأل األعلى ؟ قلت : 

ألنهم كانوا في السماء وكان التقاول ؛ أصحاب القصة المالئكة وآدم وٕابلیس 

  .  )٢(بینهم"

 َمْقًتا َكبُـرَ  َأَتاُهمْ  ُسْلطَانٍ  ِبغَْيرِ  اللَّهِ  آيَاتِ  ِفي ُيَجاِدُلونَ  الَِّذينَ (ومثله قوله تعالى :   

أي على  )٣()َجبَّارٍ  ُمَتَكبِّرٍ  قـَْلبِ  ُكلِّ  َعَلى اللَّهُ  َيْطَبعُ  َكَذِلكَ  آَمُنوا الَِّذينَ  َوِعندَ  اللَّهِ  ِعندَ 

كل ذي قلب متكبر ، قال الزمخشري : "یجوز أن یكون على حذف المضاف ، أي 

ابن حیان غیر أن  )٤(على كل ذي قلب متكبر ، تجعل الصفة لصاحب القلب".

األندلسي اعترض على الزمخشري بتقدیر حذف المضاف بقوله : "وأجاز الزمخشري 

أن یكون على حذف المضاف ، أي على كل ذي قلب متكبر ، بجعل الصفة 

 )٦(بید أن السمین الحلبي )٥(لصاحب القلب ، وال ضرورة تدعو إلى اعتقاد الحذف "

 )١(وابن ذكوان )٧(متكبر قرأ أبو عمرو رد أیضًا على ابن حیان بقوله : "قوله : قلب

                                                             
  ) .    ٦٩- ٦٧) سورة ص ، اآلیات ((١

     .  ٤/١٠٤) الكشاف ، (٢

  ) .    ٣٥) سورة غافر ، اآلیة ((٣

  .     ٤/١٦٧) الكشاف ، (٤

  .     ٩/٢٥٨) البحر المحیط ، (٥

بن یوسف بن عبد الدائم الحلبي ، أبو العباس شهاب الدین المعروف بالسمین ، مفسر ، عالم  أحمد) (٦

ون وغیرها ، توفي في بالعربیة والقراءات ، شافعي من أهل حلب ، من كتبه تفسیر القرآن والدر المص

  .     ١/٢٧٤هـ ، األعالم ، ٧٥٦

) زیان بن عمار التمیمي المازني البصري ، أبو عمرو ویلقب أبوه بالعالء ، من أئمة اللغة واألدب واحد القراء (٧

ن السبعة ، ولد بمكة ونشأ  بالبصرة ، كان أعلم الناس باألدب والعربیة والقرآن والشعر ، وكانت عامة أخباره ع

  .           ٣/٤١هـ ، األعالم ، ١٥٤أعراب أدركوا الجاهلیة ، له أخبار وكلمات مأثورة توفي 
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، وٕان كان المراد بر والجبروت ، ألنهما ناشئان منهبتنوین (قلب) وصف القلب بالتك

والباقون بإضافة قلب إلى   )٢()قـَْلُبهُ  آِثمٌ  فَِإنَّهُ (الجملة ، كما وصف باآلثم في قوله : 

ضافًا في القراءة ما بعده أي : على كل قلب شخص متكبر ، وقد قدر الزمخشري م

األولى أي : على كل ذي قلب متكبر تجعل الصفة لصاحب القلب ، قال الشیخ : 

(وال ضرورة تدعو إلى اعتقاد الحذف) ، قلت : بل ثم ضرورة إلى ذلك وهو توافق 

القراءتین ، فإنه یصیر الموصوف في القراءتین واحدًا ، وهو صاحب القلب بخالف 

   )٣(وصوف في إحداهما القلب  وفي األخرى صاحبه"عدم التقدیر فإنه یصیر الم

وجعل بعض المفسرین المضاف المحذوف (كل) أي على كل قلب كل متكبر   

" وفي الكالم حذف والمعنى : كذلك یطبع اهللا على كل قلب كل متكبر جبار فحذف 

كل الثانیة لتقدم ما یدل علیها . وٕاذا لم یقدر حذف كل لم یستقم المعنى ، ألنه 

یر أنه یطبع على جمیع قلبه ولیس المعنى علیه وٕانما المعنى أنه یطبع على یص

 قلوب المتكبرین الجبارین قلبًا قلبا . ومما یدل على حذف كل ، قول أبي داود:
)٤(    

   أكل امرىء تحسبين اْمرأ ... ونار توقد بِاللَّْيِل نَارا

ولى علیها ، وهذا من باب ، فجعلوا حذف كل الثانیة لداللة األ  )٥(یرید وكل نار" 

حذف المضاف مع بقاء عمله في المضاف إلیه ، وهو النوع الثاني من أنواع حذف 

  المضاف .

 َهَذانِ (فقد جاء في القرآن منه قوله تعالى :  أما حذف المضاف لظهوره  

 فـَْوقِ  ِمن ُيَصبُّ  نَّارٍ  نمِّ  ثَِيابٌ  َلُهمْ  ُقطَِّعتْ  َكَفُروا فَالَِّذينَ  رَبِِّهمْ  ِفي اْخَتَصُموا َخْصَمانِ 

                                                                                                                                                                              
) عبد الرحمن بن أحمد ، أبو عمرو ، ابن ذكوان عالم بالقراءات كان شیخ القراء في الشام ، ولم یكن بالمشرق (١

  .     ٣/٢٩٣هـ ، األعالم ، ٢٠٢والمغرب في زمانه أعلم بالقراءة منه توفي 

  ) .    ٢٨٣) سورة البقرة ، اآلیة ((٢

  .    ٩/٤٨١) الدر المصون ، (٣

جاریة ابن الحجاج األیادي المعروف بأبي داود ، شاعر جاهلي من وصاف الخیل المجیدین ، له دیوان ) (٤

  .   ٤/٤١٧،والخزانة ١٩١.والبیت من المتقارب، االصمعیات  ٢/١٠٦شعر ، األعالم ، 

  .    ٤/٥٦٤، وانظر فتح القدیر ،  ٣١٤ -  ١٥/٣١٣بي ، ) تفسیر القرط(٥
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، أي اختصموا في دین ربهم ، " ومعنى في ربهم ، في شأن  )١()اْلَحِميمُ  رُُؤوِسِهمُ 

ربهم ، أي في دینه ، أو في ذاته ، أو في صفاته ، أو في شریعته لعباده ، أو في 

  فحذف المضاف لظهوره واتضاحه .  )٢( جمیع ذلك "

 َكانَ  لَِّمن َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ  اللَّهِ  َرُسولِ  ِفي َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ (ومن ذلك قوله تعالى :   

، أي یرجو ثواب اهللا ، "والمراد بمن كان  )٣()َكِثيًرا اللَّهَ  َوذََكرَ  اآلِخرَ  َواْليَـْومَ  اللَّهَ  يـَْرُجو

یرجو اهللا : المؤمنین ، فإنهم الذین یرجون اهللا ویخافون عذابه ، ومعنى یرجون اهللا 

ثوابه أو لقاءه ، ومعنى یرجون الیوم اآلخر : أنهم یرجون رحمة اهللا فیه ، أو  :یرجون

 یصدقون بحصوله"
)٤(   

 مَّا نـَْفسٍ  ُكلُّ  َوُوفـَِّيتْ (ومما حذف فیه المضاف لظهوره أیضًا قوله تعالى :   

)٥()يـَْفَعُلونَ  ِبَما أعلم َوُهوَ  َعِمَلتْ 
       ، أي ثواب ما عملت أو جزاء ما عملت   

و"التوفیة: إعطاء الشيء وافیًا ال نقص فیه عن الحق في إعطائه وال عن عطاء 

أمثاله ، وفي قوله : ما عملت مضاف محذوف ، أي جزاء ما عملت لظهور أن ما 

        )٦(عمله المرء ال یوفاه بعد أن عمله وٕانما یوفى جزاءه" .

 َوَهِذهِ  ِمْصرَ  ُمْلكُ  ِلي َألَْيسَ  قـَْومِ  يَا الَ قَ  قـَْوِمهِ  ِفي ِفْرَعْونُ  َونَاَدى(وقال تعالى:        

أي من تحت قصري " یا قوم ألیس لي ملك  )٧()تـُْبِصُرونَ  َأَفال َتْحِتي ِمن َتْجِري األَنـَْهارُ 

مصر وهذه األنهار تجري من تحتي یعني األنهار التي فصلوها من النیل ومعظمها 

                                                             
  ) .  ١٩) سورة الحج ، اآلیة ((١

، والدر  ٧/٤٩٥، والبحر المحیط ،  ٣/١٥٠، وانظر الكشاف ،  ٣/٥٢٥) فتح القدیر ، (٢

  .     ٨/٢٤٨المصون

  ) .  ٢١) سورة األحزاب ، اآلیة ((٣

   .٣/١٤٦لبرهان في علوم القرآن ، ، ا ١٤/١٥٦، ، وانظر تفسیر القرطبي  ٤/٣١٢) فتح القدیر ، (٤

  ) .  ٧٠) سورة الزمر ، اآلیة ((٥

  .   ٢٧/٤٧٨، وتفسیر الرازي ،  ٤/١٠١، وانظر تفسیر البغوي ،  ٢٤/٦٥) التحریر والتنویر ، (٦

  ) .  ٥١) سورة الزخرف ، اآلیة ((٧
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اط ، ونهر تنیس ، قیل كانت تجري أربعة ، نهر الملك ، ونهر طولون ، ونهر دمی

   )١(تحت قصره ، وحاصل األمر أنه احتج بكثرة أمواله وقوة جاهه على فضیلة نفسه"

 أَْيِديِهمْ  بـَْينَ  نُورُُهم َيْسَعى َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِنينَ  تـََرى يـَْومَ (وقال تعالى :   

 اْلَفْوزُ  ُهوَ  َذِلكَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  األَنـَْهارُ  َتْحِتَها ِمن يَتْجرِ  َجنَّاتٌ  اْليَـْومَ  ُبْشَراُكمُ  َوبِأَْيَمانِِهم

 )٢()ماْلَعِظي
أي بشراكم الیوم دخول جنات " التقدیر یقال لهم : ( بشراكم الیوم) دخول  

جنات ، والبد من تقدیر حذف المضاف ، ألن البشرى حدث ، والجنة عین فال تكون 

حذوف مضافین " والكالم على حذف غیر ابن عاشور جعل الم )٣(هي هي " 

  )٤(مضافین تقدیرهما : إعالم بدخول جنات".

 َجنَّاتُ (علیه كما جاء في قوله تعالى : لداللة الحال ویحذف المضاف   

)٥()تـَزَكَّى َمن َجَزاء َوَذِلكَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  األَنْـَهارُ  َتْحِتَها ِمن َتْجِري َعْدنٍ 
أي من تحت  

البساتین ، وٕانما سمیت جنات ألنها تجن من فیها : أي تستره  أشجارها ، "والجنات

بشجرها ، وهو اسم لدار الثواب كلها وهي مشتملة على جنات كثیرة ، واألنهار جمع 

نهر وهو المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحر ، والمراد الماء الذي یجري فیها ، 

اء ... والضمیر في قوله من تحتها وأسند الجري إلیها مجازًا ، والجاري حقیقة هو الم

   )٦( .عائد إلى الجنات الشتمالها على األشجار أي من تحت أشجارها"

فقد جاء منه في كتاب اهللا تعالى قوله  أما حذف المضاف إلفادة العموم  

أي أهل  )٧()نَ آَخرِي قـَْوًما بـَْعَدَها َوَأنَشْأنَا ظَاِلَمةً  َكاَنتْ  قـَْرَيةٍ  ِمن َقَصْمَنا وََكمْ (عز وجل : 
                                                             

  . ٢٥/٢٣٠ریر والتنویر ، ، والتح ٤/٦٤٠، وانظر فتح القدیر ،  ٢٧/٦٣٧) تفسیر الرازي ، (١

  ) .  ١٢) سورة الحدید ، اآلیة ((٢

  .  ٧/٣١٥، وانظر البحر المدید ،  ٣/٢٤٤) تفسیر القرطبي ، (٣

  .  ٢٧/٣٨١) التحریر والتنویر ، (٤

  لنصف الثاني من القرآن الكریم.آخر في ا اً ) ثم جاءت في ستة عشر موضع٧٦) سورة طه ، اآلیة ((٥

، والبحر المدید ،  ١/٦٠، وتفسیر البیضاوي ،  ١/٩٤، وانظر تفسیر البغوي ،  ١/٦٥) فتح القدیر ، (٦

١/٨٨  .  

  ).  ١١) سورة األنبیاء ، اآلیة ((٧
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قریة فحذف المضاف لیفید العموم لیشمل القریة بمن فیها وما فیها ، " وكم قصمنا ، 

أهلكنا والقصم الكسر ، من قریة ظالمة أي كافرة یعني أهلها ، وأنشأنا بعدها ، یعني 

   )١(أحدثنا بعد هالك أهلها قومًا آخرین".

 فَِتْلكَ  َمِعيَشتَـَها َبِطَرتْ  قـَْريَةٍ  ِمن ْكَناَأْهلَ  وََكمْ (ومثله وعلى طریقته قوله تعالى :   

، "قوله أي أهل قریة،  )٢()اْلَوارِثِينَ  َنْحنُ  وَُكنَّا قَِليال ِإالَّ  بـَْعِدِهمْ  مِّن ُتْسَكن َلمْ  َمَساِكنـُُهمْ 

وكم أهلكنا من قریة : أي من أهل قریة كانوا في خفض عیش ، ودعة ورخاء ، فوقع 

   )٣(منهم البطر فاهلكوا".

أي   )٤()نَاِديَه فـَْلَيدْعُ (ومما حذف فیه المضاف إلفادة العموم قوله تعالى :   

أهل نادیه فحذف إلفادة العموم ،" نادیه هاهنا عشیرته وٕانما هم أهل النادي والنادي 

، "والنادي : المجلس الذي ینتدى فیه القوم ، أي یجتمعون ،  )٥(مكانه ومجلسه"

    )٦(قال جریر : لهم مجلس صهب السبال أذلة". والمراد أهل النادي كما

 َواْلَمَلكُ  رَبُّكَ  َوَجاءَ (فقد جاء في قوله تعالى :  أما حذفه لداللة العقل علیه  

)٧()َصف�ا َصف�ا
أي جاء أمره ، "واعلم أنه ثبت بالدلیل العقلي أن الحركة على اهللا تعالى  

ستحیل أن یكون أزلیا فالبد فیه محال ، ألن كل ما كان كذلك كان جسمًا والجسم ی

من التأویل وهو أن هذا من باب حذف المضاف وٕاقامة المضاف إلیه مقامه ، ثم 

                                                             
  .  ٧/٤١٣، والبحر المحیط ،  ٣/١٠٥، وانظر الكشاف ،  ٣/٢٨٤) تفسیر البغوي ، (١

  ).  ٥٨) سورة القصص ، اآلیة ((٢

  .   ٤/٢٦٤، والبحر المدید ،  ٣/٥٤٠یر البغوي ، ، وانظر تفس ٤/٢٠٨) فتح القدیر ، (٣

  ).  ١٧) سورة العلق ، اآلیة ((٤

  .    ٢/٥٨٢) معاني القرآن لألخفش ، (٥

فیه ، ) لهم مجلس صهب السبال أذلة...على من یعادهم أشداء فاعلم ، یقول لهم مجلس یحتكمون (٦

الفم ، ویروي الشطر الثاني سواسیة ، والسبال : طرف الشارب جانب  والصهبة : حمره ترهق السواد

، ومجاز القرآن ،  ٣/٢٨٠، وانظر معاني القرآن للفراء ،  ٤/٧٧٩أحرارها وعبیدها ، الكشاف ، 

٢/٣٠٤     .  

  ).     ٢٢) سورة الفجر ، اآلیة ((٧
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ذلك المضاف ما هو ؟ فیه وجوه أحدها : جاء أمر ربك بالمحاسبة والمجازاة ، 

وثانیها : جاء قهر ربك كما یقال جاءتنا بنو أمیة أي قهرهم ، وثالثها: وجاء جالئل 

ألن هذا یكون یوم القیامة ، وفي ذلك الیوم تظهر العظائم وجالئل اآلیات  آیات ربك

   )١( فجعل مجیئها مجیئًا له تفخیمًا لشأن تلك اآلیات ..."

" تقدیره فآتاهم أمر اهللا،  )٢()َيْحَتِسُبوا َلمْ  َحْيثُ  ِمنْ  اللَّهُ  فَأََتاُهمُ (وقوله تعالى :   

  . )٣( أو عذاب اهللا من حیث لم یحتسبوا"

ُهمْ  َرُسوِلهِ  َعَلى اللَّهُ  َأفَاء َوَما(" وما دل علیه الوقوع ، مثل قوله تعالى :         َفَما ِمنـْ

 ُكلِّ  َعَلى َواللَّهُ  َيَشاء َمن َعَلى ُرُسَلهُ  ُيَسلِّطُ  اللَّهَ  َوَلِكنَّ  رَِكابٍ  َوال َخْيلٍ  ِمنْ  َعَلْيهِ  َأْوَجْفُتمْ 

شيء أفاء على رسوله من أموالهم ، ویدل على هذا  ، تقدیره وأي )٤()َقِديرٌ  َشْيءٍ 

المحذوف أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم لم یملك رقاب بني النضیر ، ولم یكونوا 

  من جملة الفيء ، وأن الذي أفاءه اهللا علیه إنما كان أموالهم .

ُهمْ  َرُسوِلهِ  َعَلى اللَّهُ  َأفَاء َوَما(وقال تعالى :     َوال َخْيلٍ  ِمنْ  َعَلْيهِ  ْفُتمْ َأْوجَ  َفَما ِمنـْ

" تقدیره :  )٥()َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َواللَّهُ  َيَشاء َمن َعَلى ُرُسَلهُ  ُيَسلِّطُ  اللَّهَ  َوَلِكنَّ  رَِكابٍ 

فما أوجفتم على أخذه ، أو على حیازته ، أو على اغتنامه ، أو على تحصیله ، 

أفصحها وأشدها موافقة للغرض في هذه فیقدر من هذه المحذوفات أخفها وأحسنها و 

  اآلیة .

فتقدیر (أخذه) هاهنا أحسن من تقدیر (اغتنامه) ألنه أخصر ، ومن تقدیر      

  .)٦((حیازته) لثقل التأنیث الذي في حیازته "

                                                             
،  ٣/١٠٩، والبرهان في علوم القرآن ،  ٥/٥٣٥، وانظر فتح القدیر  ٣١/١٥٩) تفسیر الرازي ، (١

  .       ٣/١٩٥تقان في علوم القرآن ، واإل

  ).      ٢) سورة الحشر ، اآلیة ((٢

  .        ٩٦، ص  لى اإلیجاز في بعض أنواع المجاز) مجاز القرآن ویسمى اإلشارة إ(٣

  ).      ٦) سورة الحشر ، اآلیة ((٤

  ).      ٦) سورة الحشر ، اآلیة ((٥

  .       ٩٧جاز ، ) اإلشارة إلى اإلیجاز في بعض أنواع الم(٦
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َهاُكمُ  ال("ما دل العقل على حذفه والشرع على تعیینه ، ومثاله قوله تعالى :        يـَنـْ

ينِ  ِفي يـَُقاتُِلوُكمْ  َلمْ  ِذينَ الَّ  َعنِ  اللَّهُ   َوتـُْقِسُطوا تـَبـَرُّوُهمْ  َأن ِديَارُِكمْ  مِّن ُيْخرُِجوُكم َوَلمْ  الدِّ

َهاُكمُ  ِإنََّما(وقوله :  )١()اْلُمْقِسِطينَ  ُيِحبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  ِإلَْيِهمْ   ِفي قَاتـَُلوُكمْ  الَِّذينَ  َعنِ  اللَّهُ  يـَنـْ

ينِ   فَأُولَِئكَ  يـَتَـَولَُّهمْ  َوَمن تـََولَّْوُهمْ  َأن ِإْخَراِجُكمْ  َعَلى َوَظاَهُروا ِديَارُِكمْ  مِّن َوَأْخَرُجوُكم الدِّ

، ودل فیه إذ ال یصح النهي عن األعیان ، دل العقل على الحذف )٢()الظَّاِلُمونَ  ُهمُ 

لما سألته عن صلة أمها  )٣(الشرع على الصلة لقوله صلى اهللا علیه وسلم ألسماء

ة (ِصِلي أمك) . فكان التقدیر : ال ینهاكم اهللا عن صلة الذین لم یقاتلوكم وهي مشرك

في الدین ، أو عن بر الذین لم یقاتلوكم في الدین ، إنما ینهاكم اهللا عن صلة الذین 

  .)٤(قاتلوكم في الدین ، أو بر الذین قاتلوكم في الدین"

 َوَيْسأَُلوَنكَ (تعالى :  كما جاء في قوله علیه لداللة المقام وقد یحذف المضاف   

)٥()ِذْكًرا مِّْنهُ  َعَلْيُكم َسأَتْـُلو ُقلْ  اْلَقْرنـَْينِ  ِذي َعن
أي یسألونك عن خبر ذي القرنین    

"والمراد بالسؤال عن ذي القرنین السؤال عن خبره ، فحذف المضاف إیجازًا لداللة 

عیضیة والذكر المقام وكذلك حذف المضاف في قوله : منه أي من خبره (ومن) تب

  .)٦(التذكر والتفكر ، أي سأتلوا علیكم ما به التذكر"

، یحذف  بأكثر من مضاف واحدوقد یقدر المحذوف في بعض المواضع    

 فـََقَبْضتُ  ِبهِ  يـَْبُصُروا َلمْ  ِبَما َبُصْرتُ  قَالَ ( ، من ذلك قوله تعالى :إیجازا واختصارا 

                                                             
  ).      ٨) سورة الممتحنة ، اآلیة ((١

  ).      ٩) سورة الممتحنة ، اآلیة ((٢

  ) أسماء بنت أبي بكر الصدیق  .      (٣

  .       ١٠٣) اإلشارة إلى اإلیجاز ، (٤

  ).     ٨٣) سورة الكهف ، اآلیة ((٥

  .    ١٦/١٨) التحریر والتنویر ، (٦
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)١()نـَْفِسي ِلي َسوََّلتْ  وََكَذِلكَ  ْذتـَُهافـََنبَ  الرَُّسولِ  َأثَرِ  مِّنْ  قـَْبَضةً 
" من أثر حافر فرس  أي 

   )٣(فقبضت قبضة من أثر الرسول ، أي من تراب أثر فرس جبریل" " )٢(الرسول" 

" أي فإن  )٤()اْلُقُلوبِ  تـَْقَوى ِمن فَِإنـََّها اللَّهِ  َشَعائِرَ  يـَُعظِّمْ  َوَمن َذِلكَ (وقال تعالى :    

فإن تعظیمها  أيفِإنَّها ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب "  )٥(ال ذوي تقوى القلوب " تعظیمها من أفع

من أفعال ذوى تقوى القلوب، فحذفت هذه المضافات، وال یستقیم المعنى إال 

  . )٦("بتقدیرها

ةً (ومما حذف فیه أكثر من مضاف أیضا قوله تعالى :      َجاءَ  فَِإَذا َعَلْيُكمْ  َأِشحَّ

 َذَهبَ  فَِإَذا اْلَمْوتِ  ِمنَ  َعَلْيهِ  يـُْغَشى َكالَِّذي َأْعيـُنُـُهمْ  َتُدورُ  ِإلَْيكَ  يَنظُُرونَ  تَـُهمْ رَأَيْـ  اْلَخْوفُ 

 َأْعَماَلُهمْ  اللَّهُ  فََأْحَبطَ  يـُْؤِمُنوا َلمْ  ُأْولَِئكَ  اْلَخْيرِ  َعَلى َأِشحَّةً  ِحَدادٍ  بِأَْلِسَنةٍ  َسَلُقوُكم اْلَخْوفُ 

  . )٨(أي دورانًا كدوران عین الذي یغشي علیه من الموت )٧()َيِسيًرا للَّهِ ا َعَلى َذِلكَ  وََكانَ 

بُونَ  َأفَِبَهَذا اْلَحِديِث أَنـُْتْم ُمْدِهُنونَ (ومثله قوله تعالى :     )٩()َوَتْجَعُلوَن ِرْزَقُكْم َأنَُّكْم ُتَكذِّ

 ، غیر أن من المفسرین من جعل المحذوف )١(أي بدل شكر رزقكم أنكم تكذبون

                                                             
  ).٩٦) سورة طه ، اآلیة ((١

  
  .٥٨١) مغني اللبیب عن كتب األعاریب ، ص (٢

  
  .٧/٣٧٦وانظر البحر المحیط  ٣/٢٧٣) تفسیر البغوي (٣

  
  ).٣٢) سورة الحج ، اآلیة ((٤

  
  .٥٨١) مغني اللبیب (٥

  
  .٣/١٥٦) الكشاف (٦

  
  ).١٩) سورة األحزاب ، اآلیة ((٧

  
  .٥٨١) انظر مغني اللبیب (٨

  
  ).٨٢-٨١یات () سورة الواقعة ،اآل(٩
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، إال أن المعنى یتطلب أن یكون  )٢(مضافًا واحدًا وقدره وتجعلون شكر رزقكم

  المحذوف أكثر من مضاف واحد .

 َأوْ  قـَْوَسْينِ  َقابَ  فـََتَدلَّى*َفَكانَ  َدنَا ُثمَّ (ومما حذف فیه ثالث مضافات قوله تعالى :    

وله َفكاَن قاَب فإن قلت: كیف تقدیر قأي فكان مقدار مسافة قربه ، " )٣() َأْدَنى

  قربه مثل قاب قوسین  ، فحذفت هذه: تقدیره فكان مقدار مسافة  قلت  ؟ َقْوَسْینِ 

أى: ذا مقدار مسافة أصبع  )٤( وقد َجَعَلْتني ِمن َحزِيمَة ِإصبَـَعا : المضافات كما في قوله

  . )٥(" َأْو َأْدنى

ریم غیر هذه ولم یرد حذف ثالث مضافات في النصف الثاني من القرآن الك    

  واهللا أعلم . -فیما وقفت علیه–اآلیة 

  

  

  

  

                                                                                                                                                                              
  .٣/٢١٣، واإلتقان في علوم القرآن  ٣/١٥٢) انظر البرهان في علوم القرآن (١

  
  .٥/١٩٤، وفتح القدیر  ٤/٤٦٩- ٢/٥٥٥) انظر الكشاف (٢

  
  ).٩- ٨) سورة النجم ، اآلیة ((٣

  
للكلحیة، وهو لقب لعبد اهللا بن .  فَأْدَرَك ِإبقاَء الَعرادِة َظْلُعَها ... وقد َجَعَلْتني ِمن َحِزیمَة ِإصَبَعا) (٤

هبیرة. وقیل: جریر بن هبیرة. وقیل: هبیرة بن عبد مناف. وقیل: هو لألسود بن یعفر. وقیل: لرؤبة 

والعراوة كجرادة. وقیل:  ولیس بشيء. واإلبقاء: ما تبقیه الفرس من الهمة لتبذله قرب بلوغ المقصد.

: أدرك الظلع ما أبقته الفرس أيشیة من وجع الرجل، : غمز في الم- بالفتح -بالكسر اسم فرسه. والظلع

رجل  فلم تقدر على بذله، والحال أنها جعلتني قریبا من عدوى حزیمة بمهملة مفتوحة فمعجمة مكسورة:

 كان قد أغار على إبل الشاعر فتبعه. وقیل: قبیلته ولیس بذاك. ویروى: فأدرك إرقال العراوة. واإلرقال:

: جعلتني ذا أيأبطل إسراعها العرج، وال بد من تأویل قوله: جعلتني أصبعا  :أيفي السیر،  اإلسراع

  .١/٣٢وهو من الطویل المفضلیات  .مسافة أصبع. أو جعلت مسافتي مقدار أصبع

  
  .١٠/١٠والبحر المحیط  ٧/٨٩وانظر تفسیر القرطبي  ٤/٤٢٠) الكشاف (٥
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  حذف المضافیوضح نسب  )٩رقم ( جدول

  النسبة%  الغرض

  ٢٩  لكونه معلوماً 

  ٢٧   لداللة السیاق علیه

  ٢٠   لإلیجاز واالختصار

  ١٤  لظهوره واتضاحه

  ٩  لداللة الحال علیه

  ٢  للعموم 

  ٢  لداللة العقل علیه
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اراث ا  

ف إذف ا  

ورد حذف المضاف إلیه في النصف الثاني من القرآن الكریم قلیًال ، فقد   

% مقارنة مع بقیة أجزاء ١٧% من جملة المحذوفات، و٥حذف بنسبة بلغت 

متعلقات الفعل ولم تكثر فیه أغراض الحذف ولعل السبب في ذلك وروده على أنماط 

دًا ، فهو یحذف مع المنادى   خاصة لفظ الربوبیة معینة فحذفه یأخذ شكًال مطر 

، وفي ) ، ویحذف كذلك بعد (كل وبعض)(رب) ، وبعد ألفاظ الغایات (قبل وبعد

  مواضع أخرى قلیلة .

وقد تنبه القدماء إلى قلة وندرة حذف المضاف إلیه في القرآن الكریم ، "أما   

ل استعماًال وهذا ما نص ، وهو أق )١(حذف المضاف إلیه ، فإنه قلیل االستعمال"

قد علل لقلة وندرة حذف المضاف إلیه بقوله :  )٣(، ولعل العلوي )٢(علیه الزركشي

"...التفرقة بین المضاف نفسه ، والمضاف إلیه في الحذف حیث كان حذف 

المضاف إلیه على القلة ، وحذف نفسه كثیر الوقوع ، هو أن المضاف إلیه یكتسي 

خصیصًا ، فحذفه ال محالة یخل بالكالم إلذهاب فائدته منه المضاف تعریفًا  وت

                                                             
ن بن األثیر ، نصر اهللا بن محمد  تحقیق : ) المثل السائر في أدب الشاعر والكاتب : ضیاء الدی(١

  .  ٢/٢٤٣الحوفي ، وبدوي طبانة ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر ،  أحمد

  .  ٣/١٥٢) انظر البرهان في علوم القرآن ، (٢

) یحیى بن حمزة بن علي الحسیني العلوي ، یروي أن كراریس تصانیفه زادت على أیام عمره ، من (٣

وصول إلى علم األصول ، وشرح الكافیة ، والطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم تصانیفه نهایة ال

  .    ١٤٤ – ٨/١٤٣هـ ، األعالم ، ٧٤٥هـ وتوفي ٦٦٩حقائق اإلعجاز ، ولد في 
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بخالف المضاف نفسه ، فإنه ال یخل حذفه من جهة أن المضاف إلیه یذهب بفائدته  

  . )١(ویقوم مقامه"

،  فهو یحذف لداللة السیاق علیهأما أغراض حذفه فهي لیست كثیرة ،   

فظتي (قبُل وبعُد) وهذا الغرض هو األكثر مجیئًا ، ویحذف لهذا الغرض بعد ل

  المبنیتین على الضم ، ومع (كل وبعض) .

 ِبُغالمٍ  نـَُبشُِّركَ  ِإنَّا زََكرِيَّا يَا(وقد ورد حذفه أكثر مع قبُل ، من ذلك قوله تعالى :   

 َعاِقًرا َأِتياْمرَ  وََكاَنتِ  ُغالمٌ  ِلي َيُكونُ  َأنَّى َربِّ  َسِمي�ا*قَالَ  قـَْبلُ  ِمن لَّهُ  َنْجَعل َلمْ  َيْحَيى اْسُمهُ 

 َوَلمْ  قـَْبلُ  ِمن َخَلْقُتكَ  َوَقدْ  َهيِّنٌ  َعَليَّ  ُهوَ  رَبُّكَ  قَالَ  َكَذِلكَ  ِعِتي�ا*قَالَ  اْلِكَبرِ  ِمنَ  بـََلْغتُ  َوَقدْ 

)٢()َشْيًئا َتكُ 
 .  

      ، )َسِمي�ا قـَْبلُ  ِمن لَّهُ  َنْجَعل َلمْ (حذف المضاف إلیه مع قبل في اآلیتین   

، لم نجعل له من قبل سمیًا قیل لم یسم أحد بیحیى  )َشْيًئا َتكُ  َوَلمْ  قـَْبلُ  نمِ  َخَلْقُتكَ (

، أي : قبله أو قبل یحیى ، "والسمي فسروه بالموافق في االسم ، أي لم  )٣(قبل یحیى

نجعل له من یوافقه في هذا االسم من قبل وجوده ، فعلیه یكون هذا اإلخبار سرًا من 

ن أنه قد سمى أحد ابنه یحیى فیما بین هذه البشارة وبین اهللا أودعه زكریا فال یظ

ازدیاد الولد ، وهذه منة من اهللا وٕاكرام لزكریا إذ جعل اسم ابنه مبتكرًا ، ولألسماء 

المبتكرة مزیة قوة تعریف المسمى لقلة االشتراك ، إذ ال یكون مثله كثیرًا مدة وجوده ، 

   )٤(ن أبناءهم ذلك االسم تیمنًا واستجادة"وله مزیة اقتداء الناس به من بعد حین یسمو 

                                                             
  .  ٢/٥٨، ) الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز (١

  ) . ٩ – ٧) سورة مریم ، اآلیات ((٢

 .٣/٥، والكشاف  ٣/١٨١ –، وفتح القدیر  ٢/١٦٢آن للفراء ، ) انظر معاني القر (٣

  .  ١٦/٦٩) التحریر والتنویر ، (٤
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أي  )َشْيًئا َتكُ  َوَلمْ  قـَْبلُ  ِمن َخَلْقُتكَ  َوَقدْ (وفي الموضع الثاني قوله تعالى :   

، "وقد خلقتك من قبل ولم تك شیئًا هذه الجملة مقررة  )١(من قبله "أي من قبل یحیى"

المعنى : أن اهللا سبحانه لما قبلها ، قال الزجاج : أي فخلق الولد لك كخلقك ، و 

وتعالى خلقه ابتداًء وأوجده من العدم المحض ، فإیجاد الولد له بطریق التوالد المعتاد 

أهون من ذلك وأسهل منه ، وٕانما لم ینسب ذلك إلى آدم علیه السالم لكونه المخلوق 

على من العدم حقیقة بأن یقول : وقد خلقت أباك آدم من قبل ولم یك شیئًا ، للداللة 

   )٢(. أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشاء آدم من العدم"

 َلُهمْ  قَالَ  َوَلَقدْ (وقال اهللا تعالى في قصة العجل والسامري في سورة طه :   

، أي  )٣()يَأْمرِ  َوَأِطيُعوا فَاتَِّبُعوِني الرَّْحَمنُ  رَبَُّكمُ  َوِإنَّ  ِبهِ  فُِتنُتم ِإنََّما قـَْومِ  يَا قـَْبلُ  ِمن َهارُونُ 

من قبل رجوع موسى والمضاف إلیه (قبل) محذوف دل علیه المقام ، أي من أن 

یرجع إلیهم موسى وینكر علیهم ، وافتتاح خطابه بـ(یا قوم) تمهیدًا لمقام النصیحة ، 

ومعنى إنما فتنتم به : ما هو إال فتنة لكم ولیس ربًَّا ، وٕان ربَّكم الرحمن الذي یرحمكم 

ال ، فأجابوه بأنهم ال یزالون عاكفین على عبادته حتى یرجع موسى في سائر األحو 

  . )٤(فیصرح لهم بأن ذلك العجل لیس هو ربَّهم "

َناهُ  َوُلوطًا(وقال تعالى :   َناهُ  َوِعْلًما ُحْكًما آتـَيـْ  تـَّْعَملُ  َكاَنت الَِّتي اْلَقْريَةِ  ِمنَ  َوَنجَّيـْ

 ِإذْ  الصَّاِلِحيَن*َونُوًحا ِمنَ  ِإنَّهُ  رَْحَمِتَنا ِفي فَاِسِقيَن*َوَأْدَخْلَناهُ  ءٍ َسوْ  قـَْومَ  َكانُوا ِإنـَُّهمْ  اْلَخَباِئثَ 

َنا قـَْبلُ  ِمن نَاَدى َناهُ  َلهُ  فَاْسَتَجبـْ يـْ )٥()اْلَعِظيمِ  اْلَكْربِ  ِمنَ  َوَأْهَلهُ  فـََنجَّ
أي من قبل ،  

صره على المذكورین أي من قبل إبراهیم ولوط ، "ومعنى نادى : دعا ربه أن ین

المكذبین بدلیل قوله فاستجبنا له فنجیناه وأهله من الكرب العظیم ، وبناء قبُل على 

                                                             
  .  ١١/٨٤) تفسیر القرطبي ، (١

  .  ٣/٣٨٢) فتح القدیر ، (٢

  ) ٩٠) سورة طه ، اآلیة ((٣

  .  ١٦/٢٩٠) التحریر والتنویر ، (٤

  ) . ٧٦ – ٧٤) سورة األنبیاء ، اآلیات ((٥



 

184 

الضم یدل على مضاف إلیه مقدر ، أي من قبل هؤالء ، أي قبل األنبیاء المذكورین  

وفائدة ذكر هذه القبلیة التنبیه على أن نصر اهللا أولیاءه سنته المرادة له تعریضًا 

   )١(ین المعاندین لیتذكروا أنه لم تشذ عن نصر اهللا رسله شاذة وال فاذة"بالتهدید للمشرك

 َغَلِبِهمْ  بـَْعدِ  مِّن َوُهم اَألْرضِ  َأْدَنى الرُّوُم*ِفي الم*ُغِلَبتِ (وجاء مثله قوله تعالى :   

 اللَّهِ  اْلُمْؤِمُنوَن*بَِنْصرِ  َرحُ يـَفْ  َويـَْوَمِئذٍ  بـَْعدُ  َوِمن قـَْبلُ  ِمن اَألْمرُ  لِلَّهِ  ِسِنينَ  ِبْضعِ  َسيَـْغِلُبوَن*ِفي

)٢()الرَِّحيمُ  اْلَعزِيزُ  َوُهوَ  َيَشاء َمن يَنُصرُ 
أي من قبل الغلب ومن بعده ، أو من قبل كل   

شيء ومن بعده ، "هللا األمر من قبل ومن بعد أي : هو المنفرد بالقدرة ، وٕانفاذ 

ر اهللا سبحانه وقضائه ، قرأ األحكام وقت مغلوبیتهم ، ووقت غالبیتهم ، فكل ذلك بأم

الجمهور (ومن قبل ومن بعد) بضمهما لكونهما مقطوعین عن اإلضافة ، والتقدیر : 

فحذف المضاف إلیه  )٣(من قبل الغلب ومن بعده ، أو من قبل كل أمر ومن بعده"

مع قبل وبعد لداللة السیاق على المحذوف ، والمراد باألمر "أمر التقدیر والتكوین ، 

اهللا قدر الغلب األول والثاني قبل أن یقعا ، أي من قبل غلب الروم على أي أن 

الفرس وهو المدة التي من یوم غلب الفرس علیهم ومن بعد غلب الروم على الفرس . 

فهناك مضافان إلیهما محذوفان ، فبنیت قبل وبعد على الضم لحذف المضاف إلیه 

هتا الحرف في افتقار معناه إلى الفتقار معناهما إلى تقدیر مضافین إلیهما فأشب

االتصال بغیره ، وهذا البناء هو األفصح في االستعمال إذا حذف ما تضاف إلیه قبل 

وبعد وقدر لوجود دلیل علیه في الكالم ، وأما إذا لم تقصد إضافتهما بل أرید بهما 

الزمن السابق والزمن الالحق فإنهما یعربان كسائر األسماء النكرات ، كما قال 

  الشاعر : 

                                                             
  .  ١٧/١١٣یر والتنویر ، ) التحر (١

  ) .٥ -  ١) سورة الروم ، اآلیات ((٢

  . ١٤/٧، وتفسیر القرطبي ،  ٢٥/٨٠، وانظر تفسیر الرازي ،  ٤/٢٤٧) فتح القدیر ، (٣
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  )١(فساغ لي الشراب وكنت قبالً ...  أكاد أغصُّ بالماء الحميمِ 

أي وكنت في زمن سبق ال یقصد تعیینه ، وجوز الفراء فیهما مع حذف المضاف 

إلیه أن تبقى فیهما حركة اإلعراب بدون تنوین ، ودرج علیه ابن هشام وأنكره الزجاج 

  عرف اسمه :وجعل من الخطأ روایة قول الشاعر الذي ال ی

  )٢(ومن قبِل نادى كلُّ مولى قرابة  ... فما عطفت مولًى عليه العواطفُ 

بكسر الم (قبل) رادًَّا قول الفراء أنه ُروى بكسر دون تنوین یرید الزجاج ، أي الواجب 

  .)٣(أن یروى بالضم" 

 يَا هِ تَنتَ  لَّمْ  لَِئن قَاُلوا(أما حذف المضاف إلیه مع (بعد) جاء منه قوله تعالى :   

نـَُهمْ  بـَْيِني َكذَّبُوِن*فَافْـَتحْ  قـَْوِمي ِإنَّ  َربِّ  اْلَمْرُجوِميَن*قَالَ  ِمنَ  لََتُكوَننَّ  نُوحُ   َوَنجِِّني فـَْتًحا َوبـَيـْ

َناهُ  ِمنَ  مَِّعي َوَمن َنا اْلَمْشُحوِن*ُثمَّ  اْلُفْلكِ  ِفي مََّعهُ  َوَمن اْلُمْؤِمِنيَن*فَأَنَجيـْ  بـَْعدُ  َأْغَرقـْ

)٤()ينَ اْلَباقِ 
 َفَأنَجْیَناهُ "أي بعد إنجاء نوح فحذف المضاف إلیه لداللة السیاق مع (بعد)  

، أي : السفینة المملوءة ، والشحن : ملء السفینة  اْلَمْشُحونِ  اْلُفْلكِ  ِفي مََّعهُ  َوَمن

بالناس والدواب ، والمتاع ، ثم أغرقنا بعد الباقین أي بعد إنجائهم الباقین من 

  .)٥(قومه"

 َأْزَواَجكَ  َلكَ  َأْحَلْلَنا ِإنَّا النَِّبيُّ  أَيـَُّها يَا(ومثله وعلى طریقته قوله عز وجل :   

 َوبـََناتِ  َعمِّكَ  َوبـََناتِ  َعَلْيكَ  اللَّهُ  َأَفاء ِممَّا َيِميُنكَ  َمَلَكتْ  َوَما ُأُجوَرُهنَّ  آتـَْيتَ  الَّالِتي

                                                             
١
، وبال  ٣/١١٢، ولعبد هللا بن یعرب في الدرر  ٤٢٩. ١/٤٢٦البیت من الوافر . وھو لیزید بن الصعق في الخزانة ) (

، ویروى ( الفرات ) مكان (  ١/٢١٠( حمم ) ، والھمع  ١٢/١٥٤، ولسان العرب  ٥١٠،  ٦/٥٠٥زانة نسبة في الخ

 الحمیم ) .

٢
 . ١/٢١٠، وھمع الھوامع  ٣/١١٢البیت من الطویل . وھو بال نسبة في الدرر ) (

  .  ٢١/٤٦) التحریر والتنویر ، (٣

  ) . ١٢٠ – ١١٦) سورة الشعراء ، اآلیات ((٤

  .  ١٣/١٢١، وتفسیر القرطبي ،  ٣/٤٧٤، وانظر تفسیر البغوي ،  ٤/١٢٧قدیر ، ) فتح ال(٥
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 َوَهَبتْ  ِإن مُّْؤِمَنةً  َواْمَرَأةً  َمَعكَ  َهاَجْرنَ  الَّالِتي َخاالِتكَ  َوبـََناتِ  َخاِلكَ  َوبـََناتِ  َعمَّاِتكَ 

 َما َعِلْمَنا َقدْ  اْلُمْؤِمِنينَ  ُدونِ  ِمن لَّكَ  َخاِلَصةً  َيْسَتنِكَحَها َأن النَِّبيُّ  َأرَادَ  ِإنْ  لِلنَِّبيِّ  نـَْفَسَها

 اللَّهُ  وََكانَ  َحَرجٌ  َعَلْيكَ  َيُكونَ  ِلَكْيال َأْيَمانـُُهمْ  َمَلَكتْ  َوَما َأْزَواِجِهمْ  ِفي َعَلْيِهمْ  فـََرْضَنا

ُهنَّ  َتَشاء َمن رَِّحيًما*تـُْرِجي َغُفورًا تَـغَْيتَ  َوَمنِ  َتَشاء َمن ِإلَْيكَ  َوتـُْؤِوي ِمنـْ  َفال َعَزْلتَ  ِممَّنْ  ابـْ

 َواللَّهُ  ُكلُُّهنَّ  آتـَْيتـَُهنَّ  ِبَما َويـَْرَضْينَ  َيْحَزنَّ  َوال َأْعيُـنـُُهنَّ  تـََقرَّ  َأن َأْدَنى َذِلكَ  َعَلْيكَ  ُجَناحَ 

 تـََبدَّلَ  َأن َوال بـَْعدُ  ِمن النَِّساء َلكَ  َيِحلُّ  َحِليًما*ال َعِليًما اللَّهُ  وََكانَ  قـُُلوِبُكمْ  ِفي َما يـَْعَلمُ 

 َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى اللَّهُ  وََكانَ  َيِميُنكَ  َمَلَكتْ  َما ِإالَّ  ُحْسنـُُهنَّ  َأْعَجَبكَ  َوَلوْ  َأْزَواجٍ  ِمنْ  ِبِهنَّ 

)١()رَِّقيًبا
، اختلف المفسرون في المضاف إلیه المحذوف مع (بعد) في اآلیة (وال   

، أي )٢( یحل لك النساء بعد) أي من بعد نسائك الالتي خیرتهن فاخترن اهللا ورسوله

أي من  )٣(بعد التسع ألن التسع نصاب رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم من األزواج 

، "... حذف ما أضیفت إلیه بعد ینادى على أنه حذف  )٤( تیارهن اهللا ورسولهبعد اخ

معلوم دل علیه الكالم السابق ... فتقدیر المضاف إلیه المحذوف ال یخلو : أما أن 

یؤخذ من ذكر األصناف قبله ، أي بعد األصناف المذكورة بقوله : أنا أحللنا لك 

الم من الزمان ، أي بعد هذا الوقت ، أزواجك .. وأما أن یكون مما یقتضیه الك

   )٥(واألول أرجح" 

 ِميَراثُ  َوِللَّهِ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي تُنِفُقوا َأالَّ  َلُكمْ  َوَما(:  الحدیدوقال تعالى في سورة   

 َدرََجةً  َظمُ َأعْ  ُأْولَِئكَ  َوقَاَتلَ  اْلَفْتحِ  قـَْبلِ  ِمن َأنَفقَ  مَّنْ  ِمنُكم َيْسَتِوي ال َواَألْرضِ  السََّماَواتِ 

أي  )٦()َخِبيرٌ  تـَْعَمُلونَ  ِبَما َواللَّهُ  اْلُحْسَنى اللَّهُ  َوَعدَ  وَُكال َوقَاتـَُلوا بـَْعدُ  ِمن َأنَفُقوا الَِّذينَ  مِّنَ 

                                                             
  ) . ٥٢ – ٥٠) سورة األحزاب ، اآلیات ((١

  .  ٢٠/٢٩٧) انظر تفسیر الطبري ، (٢

  .  ٣/٥٥٣) انظر الكشاف ، (٣

  .  ٢٥/١٧٧) انظر تفسیر الرازي ، (٤

  .  ٢٢/٧٧) التحریر والتنویر ، (٥

  ) . ١٠ید ، اآلیة () سورة الحد(٦
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من بعد الفتح فحذف المضاف إلیه لداللة ما تقدم من الكالم علیه ، "تقدیر اآلیة : ال 

ن أنفق من بعد الفتح ... إال إنه حذف یستوي منكم من أنفق من قبل الفتح ، وم

لوضوح الحال ، والمراد بهذا الفتح فتح مكة ، ألنه إطالق لفظ الفتح في المتعارف 

... ویدل القرآن  )١( ینصرف إلیه ، قال علیه الصالة والسالم : (ال هجرة بعد الفتح)

ن ، فقد بین اهللا على فتح آخر بقوله : فجعل من دون اهللا ذلك فتحًا قریبًا . وأیهما كا

  . )٢(عظم موقع اإلنفاق قبل الفتح "

ویحذف المضاف إلیه لداللة السیاق علیه مع (كل) المنونة وبعض ، فمما   

 ُكلٌّ  َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ  َوالنـََّهارَ  اللَّْيلَ  َخَلقَ  الَِّذي َوُهوَ (حذف فیه مع كل قوله تعالى : 

)٣()َيْسَبُحونَ  فـََلكٍ  ِفي
ي فلك یسبحون ، أي الشمس والقمر ، "والتنوین في أي كلهم ف 

كل عوض من المضاف إلیه ، والفلك الجسم الدائر دورة الیوم واللیلة . وعن ابن 

عباس والسدي : الفلك السماء . قال أكثر المفسرین : الفلك موج مكفوف تحت 

  . )٤(السماء تجري فیه الشمس والقمر "

رُ  َواَألْرضِ  السََّماَواتِ  ِفي َمن َلهُ  ُيَسبِّحُ  اللَّهَ  َأنَّ  تـَرَ  َأَلمْ (قال تعالى :     َوالطَّيـْ

)٥()يـَْفَعُلونَ  ِبَما َعِليمٌ  َواللَّهُ  َوَتْسِبيَحهُ  َصالَتهُ  َعِلمَ  َقدْ  ُكلٌّ  َصافَّاتٍ 
أي كل واحد ممن   

ذكر ، "كل قد علم صالته وتسبیحه أي : كل واحد مما ذكر ، والضمیر في علم 

                                                             
) ورد الحدیث في صحیح البخاري (ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونیة ، وٕاذا استنفرتم فانفروا) في (١

  .  ٢٧٨٣، رقم الحدیث  ٤/١٥باب فضل الجهاد ، 

  .   ٥/١٨٦، وتفسیر البیضاوي  ١٧/٢٤٠، وانظر تفسیر القرطبي ، ٢٩/٤٥٢) تفسیر الرازي ، (٢

  ) .  ٣٣یاء ، اآلیة () سورة األنب(٣

 َینَبِغي الشَّْمُس  (ال ، وجاء في سورة یس : ٣/٤٧٩ –، وانظر فتح القدیر  ٧/٤٢٧ –) البحر المحیط (٤

  َیْسَبُحوَن) َفَلكٍ  ِفي َوُكلٌّ  النََّهارِ  َساِبقُ  اللَّْیلُ  َوال اْلَقَمرَ  ُتْدِركَ  َأن َلَها َینَبِغي

  ) .  ٤١اآلیة ( –) سورة النور (٥
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والمعنى : أن كل واحد من هذه المسبحات هللا قد علم صالة المصلى  یرجع إلى كل 

  . )١(وتسبیح المسبح" 

 َوَهَذا َشَرابُهُ  َساِئغٌ  فـَُراتٌ  َعْذبٌ  َهَذا اْلَبْحَرانِ  َيْسَتِوي َوَما(ومثله قوله تعالى :   

 ِفيهِ  اْلُفْلكَ  َوتـََرى تـَْلَبُسونـََها َيةً ِحلْ  َوَتْسَتْخِرُجونَ  َطرِي�ا َلْحًما تَْأُكُلونَ  ُكلٍّ  َوِمن ُأَجاجٌ  ِمْلحٌ 

)٢()َتْشُكُرونَ  َوَلَعلَُّكمْ  َفْضِلهِ  ِمن لَِتْبتَـُغوا َمَواِخرَ 
، "یرید البحرین جمیعًا من الملح والعذب"  

، أي من البحرین العذب والمالح ، " یقول ومن كل البحار تأكلون لحمًا طریًا ،  )٣(

وملحهما األجاج ، (وتستخرجون حلیة  تلبسونها)  وذلك السمك من عذبهما الفرات

  . )٤( یعني الدر والمرجان تستخرجونها من الملح األجاج"

َلُهمْ  َكذََّبتْ (وقال جل شأنه :        َوِفْرَعْونُ  َوَثُموُد*َوَعادٌ  الرَّسِّ  َوَأْصَحابُ  نُوحٍ  قـَْومُ  قـَبـْ

أي كل من  )٥()َوِعيدِ  َفَحقَّ  الرُُّسلَ  َكذَّبَ  ُكلٌّ  بَّعٍ تُـ  َوقـَْومُ  األَْيَكةِ  ُلوٍط*َوَأْصَحابُ  َوِإْخَوانُ 

  هؤالء المذكورین ومن قوم نوح وأصحاب الرس و... فحذف لداللة الكالم علیه .

فالحذف مع كل المنونة وارد الغرض منه مع ذلك إفادة العموم " ... ولكن   

من ناحیة أخرى  المدقق في هذا الحذف ، وبخاصة مع (كل) المنونة یلمح إیجازاً 

وهي شمول كل ما تتحدث اآلیات عنه بتعمیم باد ، دون تفصیل یمله السامع ، فإذا 

قیل في قوله (كل في فلك یسبحون) ، كل الكواكب لما أفاد شمول أنواعها وصنوفها 

ومزایاها ، فإلى جانب هذا الشمول في لفظ (كل) زاد حذف المضاف إلیه المعنى 

                                                             
  .   ٤/٤٨ –قدیر ) فتح ال(١

  ) .  ١٢اآلیة ( –) سورة فاطر (٢

  .   ٢/٣٦٨ –) معاني القرآن للفراء (٣

  .   ٢٠/٤٤٩ –) تفسیر الطبري (٤

  ) .  ١٤ – ١٢) سورة ق ، اآلیات ((٥
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غراق الكمي للكواكب بتلك الكلیة فحسب ، وٕانما باالستغراق شموال آخر لیس في االست

  . )١(الكیفي والحركي أیضًا"

أما حذفه مع (بعض) فقد ورد حین تكرر مرتین ، مرة مذكورة المضاف إلیه   

في األولى ، محذوفته في الثانیة اعتمادًا على ذكره في األولى ، جاء منه قوله تعالى 

 َأْوَلى بـَْعُضُهمْ  اَألْرَحامِ  َوُأْوُلوا ُأمََّهاتـُُهمْ  َوَأْزَواُجهُ  َأنُفِسِهمْ  ِمنْ  ُمْؤِمِنينَ بِالْ  َأْوَلى النَِّبيُّ (: 

 َكانَ  مَّْعُروفًا َأْولَِياِئُكم ِإَلى تـَْفَعُلوا َأن ِإالَّ  َواْلُمَهاِجرِينَ  اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  اللَّهِ  ِكَتابِ  ِفي بِبَـْعضٍ 

، أي بعضهم أولى ببعضهم فحذف من الثانیة ألنه ذكر )٢()ورًاَمْسطُ  اْلِكَتابِ  ِفي َذِلكَ 

  في األولى .

 َوال اْلُقْرآنِ  ِبَهَذا نـُّْؤِمنَ  َلن َكَفُروا الَِّذينَ  َوقَالَ (وورد أیضًا في قوله عز وعال :   

 بـَْعضٍ  ِإَلى بـَْعُضُهمْ  عُ يـَْرجِ  رَبِِّهمْ  ِعندَ  َمْوُقوُفونَ  الظَّاِلُمونَ  ِإذِ  تـََرى َوَلوْ  َيَدْيهِ  بـَْينَ  بِالَِّذي

)٣()ُمْؤِمِنينَ  َلُكنَّا أَنُتمْ  َلْوال اْسَتْكبـَُروا لِلَِّذينَ  اْسُتْضِعُفوا الَِّذينَ  يـَُقولُ  اْلَقْولَ 
أي یرجع   

 لِبـَْعضٍ  بـَْعُضُهمْ  يـَْوَمِئذٍ  اَألِخالَّءُ (بعضهم إلى بعضهم القول ، ومثله أیضًا قوله تعالى : 

  أي بعضهم لبعضهم. )٤()ُمتَِّقينَ الْ  ِإالَّ  َعُدوٌّ 

تخفیفًا لكثرة االستعمال  والغرض الثاني لحذف المضاف إلیه هو حذفه  

ویكون مع یاء المتكلم إذا أضیف إلیها المنادى خاصة مع لفظ (رب) ومع غیر لفظ 

  الربوبیة .

                                                             
م ، ١٩٩٧دار المعرفة الجامعیة ، ط  ،) اإلیجاز في كالم العرب ونص اإلعجاز : مختار عطیة (١

  .   ٣٥٧ – ٣٥٦ص 

  ) .  ٦) سورة األحزاب ، اآلیة ((٢

  ) .  ٣١) سورة سبأ ، اآلیة ((٣

  ) .  ٦٧) سورة الزخرف ، اآلیة ((٤
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 َوَلمْ  َشْيًبا الرَّْأسُ  َواْشتَـَعلَ  ِمنِّي اْلَعْظمُ  َوَهنَ  ِإنِّي َربِّ  قَالَ (من ذلك قوله تعالى :   

فحذفت یاء المتكلم مع (رب) في موضعین في اآلیة  )١()َشِقي�ا َربِّ  ِبُدَعاِئكَ  َأُكن

 اللَّهُ  فـَتَـَعاَلى( وقال تعالى : ، )٢()اْستَـَوى اْلَعْرشِ  َعَلى الرَّْحَمنُ (الكریمة ، وقال تعالى : 

 )٣()ِعْلًما زِْدِني رَّبِّ  َوُقل َوْحُيهُ  ِإلَْيكَ  يـُْقَضى َأن قـَْبلِ  نمِ  بِاْلُقْرآنِ  تـَْعَجلْ  َوال اْلَحقُّ  اْلَمِلكُ 

ولعلها حذفت " لیكون في ذلك تقریب بین العبد وربه ، وكأن هذا الدعاء یتلقاه الرب 

من عباده ، ویسارع في استجابته ، فلم یحتج الدعاء إلى هذا النسب الذي ینسب لفظ 

المنادي وهو العبد ، فال واسطة ، إذ الدعاء مسموع ، المنادى ، وهو اهللا سبحانه إلى 

والداعي معلوم ، فالمدعو حي قیوم ، ال تأخذه سنة وال نوم ، له ما في السموات وما 

  . )٤(في األرض "

 َتْجَعْلِني َفال يُوَعُدوَن*َربِّ  َما تُرِيـَنِّي ِإمَّا رَّبِّ  ُقل(وجاء منه في سورة المؤمنون :   

 السَّيَِّئةَ  َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالَِّتي َلَقاِدرُوَن*اْدَفعْ  نَِعُدُهمْ  َما نُّرَِيكَ  َأن َعَلى لظَّاِلِميَن*َوِإنَّاا اْلَقْومِ  ِفي

 َأن َربِّ  ِبكَ  الشََّياِطيِن*َوَأُعوذُ  َهَمَزاتِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  رَّبِّ  َيِصُفوَن*َوُقل ِبَما أعلم َنْحنُ 

وجعل بعض المحدثین أن  )٥()اْرِجُعونِ  َربِّ  قَالَ  اْلَمْوتُ  َحَدُهمُ أَ  َجاءَ  ِإَذا َيْحُضُروِن*َحتَّى

حذف الیاء من لفظة رب أن كلمة (رب) "ال تحتاج في نسبتها إلى المتكلم إلى تلك 

العالمة اللفظیة (الیاء) فهو رب كل شيء سواء أضیف أو لم یضف ، وقد حرص 

منها ضمیر المتكلم المضاف إلیه القرآن الكریم على أن یستعمل هذه الكلمة محذوفًا 

في أغلب مواضعها ، هذا من حیث المعنى .. ووجه أخر من حیث اللفظ : لما 

كانت هذه الكلمة (رب) تستعمل كثیرًا في النداء روعي فیها وجه الخفة بحذف ما 

تضاف إلیه إال أن یكون ما تضاف إلیه اسمًا ظاهرًا غیر ضمیر المتكلم ، فإن 

                                                             
  ) .  ٤) سورة مریم ، اآلیة ((١

  ) .  ٥) سورة طه ، اآلیة ((٢

  ) .  ١١٤) سورة طه ، اآلیة ((٣

  .   ٣٥٢) اإلیجاز في كالم العرب ونص اإلعجاز ، (٤

  ) .  ٩٩ – ٩٣، اآلیات () سورة المؤمنون (٥
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 آبَاِئُكمُ  َوَربُّ  رَبُُّكمْ (ل إال بذكر المضاف إلیه كقوله تعالى : اإلضافة ال تكتم

وألن قوة القرینة مع اإلضافة إلى یاء المتكلم ساعدت على أمر الحذف  )١()اَألوَّلِينَ 

  . )٢(بخالف غیره"

 فـََرَجعَ (وحذفت أیضًا تخفیفًا مع (قوم) حین النداء (یا قوم) في قوله تعالى :   

 َعَلْيُكمُ  َأَفطَالَ  َحَسًنا َوْعًدا رَبُُّكمْ  يَِعدُْكمْ  َأَلمْ  قـَْومِ  يَا قَالَ  َأِسًفا َغْضَبانَ  ْوِمهِ قَـ  ِإَلى ُموَسى

، أي یا قومي  )٣()مَّْوِعِدي فََأْخَلْفُتم رَّبُِّكمْ  مِّن َغَضبٌ  َعَلْيُكمْ  َيِحلَّ  َأن َأرَدتُّمْ  َأمْ  اْلَعْهدُ 

الحظ أن خطاب ونداء األنبیاء لقومهم جاء في فحذف تخفیفًا لكثرة االستعمال ، والم

القرآن محذوف الیاء ، إال في خمسة مواضع وهي لم تكن في خطابهم أو ندائهم 

  .)٤(لقومهم

 َبَشرٌ  ِإالَّ  َهَذا َما قـَْوِمهِ  ِمن َكَفُروا الَِّذينَ  اْلَمَألُ  فـََقالَ (وكذلك في قوله تعالى :       

 آبَائَِنا ِفي ِبَهَذا َسِمْعَنا مَّا َمالِئَكةً  َألَنَزلَ  اللَّهُ  َشاء َوَلوْ  َعَلْيُكمْ  ضَّلَ يـَتَـفَ  َأن يُرِيدُ  مِّثْـُلُكمْ 

  وهكذا . )٥()اَألوَّلِينَ 

وكذلك حذفت الیاء وهي مضاف إلیه مع المنادى مع لفظة (عباد) ، قال   

 يَا ِعَباَدهُ  ِبهِ  اللَّهُ  يَُخوِّفُ  َذِلكَ  َللٌ ظُ  َتْحِتِهمْ  َوِمن النَّارِ  مِّنَ  ظَُللٌ  فـَْوِقِهمْ  مِّن َلُهم(تعالى : 

فحذفت الیاء تخفیفًا ، وفي ذلك یقول سیبویه : " اعلم أن یاء   )٦()فَاتـَُّقونِ  ِعَبادِ 

                                                             
  الدخان .   ٨الصافات ،  ٢٦) ، و٢٦) وردت في سورة الشعراء ، اآلیة ((١

  .   ٢/٤٨) خصائص التعبیر وسماته البالغیة ، (٢

  ) .  ٨٦) سورة طه ، اآلیة ((٣

 ٣٠) ْلُقْرآَن َمْهُجوًراِإنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا َهَذا ااألعراف ، ( ١٤٢) اْخُلْفِني ِفي َقْوِمي() والمواضع هي (٤

ِإنِّي َدَعْوُت َقْوِمي یس ، و( ٢٦) َیا َلْیَت َقْوِمي َیْعَلُمونَ الشعراء ، و( ١١٧) نَّ َقْوِمي َكذَُّبونِ إالفرقان ، و(

  نوح .   ٥) َلْیًال َوَنَهاًرا

  ) .  ٢٤) سورة المؤمنون ، اآلیة ((٥

  ) .  ١٦) سورة الزمر ، اآلیة ((٦
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اإلضافة ال تثبت مع النداء ... وصار حذفها هنا لكثرة النداء في كالمهم حیث 

  .  )١("فاتقون)استغنوا بالكسرة عن الیاء ، وقال جل ثناؤه : (یا عباد 

وقد یكون حذفها لغرض آخر "وهو أن یكون ما فیه الیاء أوسع وأشمل مما        

حذفت منه الیاء ، وذلك نحو ما ورد من ذكر یاء المتكلم وحذفها من كلمة (عباد)  

و(عبادي) فما ذكرت فیه الیاء أوسع وأشمل مما حذفت منه ، فكأن طول البناء إشارة 

 َعَلى َأْسَرُفوا الَِّذينَ  ِعَباِديَ  يَا ُقلْ (وذلك نحو قوله تعالى :  إلى سعة المجموعة ،

 )٢()الرَِّحيمُ  اْلَغُفورُ  ُهوَ  ِإنَّهُ  َجِميًعا الذُّنُوبَ  يـَْغِفرُ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهِ  رَّْحَمةِ  ِمن تـَْقَنُطوا ال َأنُفِسِهمْ 

  .)٣(هم األكثرون " ، فالعباد هنا قاعدة عریضة واسعة فالذین أسرفوا على أنفسهم

 ِإنَّا(فقد ورد في قوله تعالى :  لرعایة الفاصلةأما حذف المضاف إلیه   

بُوكَ  َنِذيٌر*َوِإن ِفيَها َخال ِإالَّ  ُأمَّةٍ  مِّنْ  َوِإن َوَنِذيًرا َبِشيًرا بِاْلَحقِّ  َأْرَسْلَناكَ   َكذَّبَ  فـََقدْ  ُيَكذِّ

ُهمْ  قـَْبِلِهمْ  ِمن الَِّذينَ   الَِّذينَ  َأَخْذتُ  اْلُمِنيِر*ُثمَّ  َوبِاْلِكَتابِ  َوبِالزُّبُرِ  بِاْلبَـيـَِّناتِ  ُهمُرُسلُ  َجاَءتـْ

، أي فكیف كان نكیري فحذفت الیاء تخفیفًا لرعایة  )٤()َنِكيرِ  َكانَ  َفَكْيفَ  َكَفُروا

الفاصلة حتى تتوافق رؤوس اآلي على حرف واحد ، " وكیف استفهام مستعمل في 

و مفرع بالفاء على أخذت الذین كفروا ، والمعنى : أخذتهم التعجیب من حالهم وه

أخذًا عجیبًا كیف ترون أعجوبته ، وأصل (كیف) أن یستفهم به عن الحال فلما 

استعمل في التعجیب من حال أخذهم لزم أن یكون حالهم معروفًا ، أي یعرفه النبي 

لمشهورة بني صلى اهللا علیه وسلم وكل من بلغته أخبارهم فعلى تلك المعرفة ا

  التعجیب .

                                                             
  .   ٢/٢٠٩ ) الكتاب ،(١

  ) .  ٥٣) سورة الزمر ، اآلیة ((٢

  .   ٣١) بالغة الكلمة في التعبیر القرآني ،(٣

  ) .  ٢٦ – ٢٤) سورة فاطر ، اآلیات ((٤
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والنكیر : اسم لشدة اإلنكار ، وهو هنا كنایة عن شدة العقاب ألن اإلنكار   

یستلزم الجزاء على الفعل المنكر بالعقاب ، وحذفت یاء المتكلم تخفیفًا ولرعایة 

  . )١(الفواصل في الوقف" 

َواَب السََّماءِ (ومثله وعلى طریقته قوله تعالى :    َهِمٍر َوَفجَّْرنَا  فـََفَتْحَنا أَبـْ ِبَماٍء ُمنـْ

اْألَْرَض ُعُيونًا فَاْلتَـَقى اْلَماُء َعَلى َأْمٍر َقْد ُقِدَر َوَحَمْلَناُه َعَلى َذاِت َأْلَواٍح َوُدُسٍر َتْجِري 

َعَذاِبي َوُنُذِر  بَِأْعيُِنَنا َجَزاًء ِلَمْن َكاَن ُكِفَر َوَلَقْد تـَرَْكَناَها آيًَة فـََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر َفَكْيَف َكانَ 

َبْت َعاٌد َفَكْيَف َكاَن َعَذاِبي َوُنُذِر ِإنَّا َأْرسَ  ْلَنا َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر َكذَّ

َقِعٍر َفَكْيَف  تـَْنزُِع النَّاَس َكأَنـَُّهْم َأْعَجاُز َنْخٍل  َعَلْيِهْم رِيًحا َصْرَصًرا ِفي يـَْوِم َنْحٍس ُمْسَتِمرٍّ  ُمنـْ

، فحذف المضاف إلیه في ثالثة مواضع في اآلیات الكریمة   )٢()َكاَن َعَذاِبي َوُنُذرِ 

حتى تتوافق رؤوس اآلي على حرف واحد ، أي فكیف كان عذابي ونذري واهللا أعلم 

 َو (َكْیَف) ِلِالْسِتْفَهاِم َعنْ  ، ")٣(، "النذر هاهنا مصدر معناه : فكیف كان إنذاري"

َحاَلِة اْلَعَذاِب. َوُهَو َعَذاُب َقْوِم ُنوٍح ِبالطُّوَفاِن َواِالْسِتْفَهاُم ُمْسَتْعَمٌل ِفي التَّْعِجیِب ِمْن 

ِشدَِّة َهَذا اْلَعَذاِب اْلَمْوُصوِف. َواْلُجْمَلُة ِفي َمْعَنى التَّْذِییِل َوُهَو َتْعِریٌض ِبَتْهِدیِد اْلُمْشِرِكیَن 

ُسوَل َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َوإِْعَراِضِهْم َوَأَذاُهْم َكَما َأْن ُیِصیَبُهْم عَ  َذاٌب َجَزاَء َتْكِذیِبِهُم الرَّ

  .َأَصاَب َقْوَم ُنوحٍ 

َوُحِذَف َیاُء اْلُمَتَكلِِّم ِمْن ُنُذِر َوَأْصُلُه: ُنُذِري. َوَحْذُفَها ِفي اْلَكَالِم ِفي اْلَوْقِف َفِصیٌح    

 )٤(."اْلُقْرآِن ِعْنَد اْلَفَواِصلِ َوَكُثَر ِفي 

                                                             
  .   ٢٣٠ – ٢٢/٢٢٩) التحریر والتنویر ، (١

  ) .  ٢١ – ١١) سورة القمر ، اآلیات ((٢

  .   ٣/١٠٧) معاني القرآن للفراء ، (٣

  .   ٢٧/١٨٧والتنویر ،  ) التحریر(٤
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فإن قلت: ما فائدة تكریر قوله َفُذوُقوا َعذاِبي َوُنُذِر َوَلَقْد ویتساءل الزمخشري : "    

َیسَّْرَنا اْلُقْرآَن ِللذِّْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَِّكٍر؟ قلت: فائدته أن یجّددوا عند استماع كل نبا من 

، وأن یستأنفوا تنبها واستیقاظا، إذا سمعوا الحث على ذلك واتعاظاً  أنباء األّولین ادكاراً 

والبعث علیه، وأن یقرع لهم العصا مرات، ویقعقع لهم الشن تارات، لئال یغلبهم السهو 

. و"أكثر المفسرین على أن النذر  )١( ."وال تستولى علیهم الغفلة، وهكذا حكم التكریر

إنذار ، فما الحكمة في توحید في هذا الموضع جمع نذیر الذي هو مصدر معناه 

؟ نقول : فیه إشارة إلى یف كان أنواع عذابي ووبال إنذاريالعذاب حیث لم یقل : فك

غلبة الرحمة الغضب ، وذلك ألن اإلنذار إشفاق ورحمة ، فقال : اإلنذارات التي هي 

نعم ورحمة تواترت ، فلما لم تنفع وقع العذاب دفعة واحدة ، فكانت النعم كثیرة ، 

  .  )٢(والنقمة واحدة"

 ِهيَ  فَِإَذا اَألْرضَ  ِبُكمُ  َيْخِسفَ  َأن السََّماء ِفي مَّن َأَأِمنُتم(ومثله قوله تعالى :   

 َنِذيِر*َوَلَقدْ  َكْيفَ  َفَستَـْعَلُمونَ  َحاِصًبا َعَلْيُكمْ  يـُْرِسلَ  َأن السََّماء ِفي مَّن َأِمنُتم َتُموُر*َأمْ 

أي كیف نذیري ، وكیف كان نكیري   ،   )٣()َنِكيرِ  َكانَ  َفَكْيفَ  ِهمْ قـَْبلِ  ِمن الَِّذينَ  َكذَّبَ 

َوالنَِّذیُر َمْصَدٌر ِبَمْعَنى ،  ِللرَّْعِي َعَلى اْلَفاِصَلةِ َوُحِذَفْت َیاُء اْلُمَتَكلِِّم ِمْن َنِذیِري َتْخِفیًفا وَ "

ْنَكارِ  ْنَذاِر ِمْثُل النَِّكیِر ِبَمْعَنى اْإلِ َضاَفِة ِإَلى َیاِء اْلُمَتَكلِِّم  وَنِكیرِ  ...اْإلِ َأْصُلُه َنِكیِري ِباْإلِ

وا َأنَّ َنِكیِري َعَلْیُكْم أعلمَواْلَمْعَنى: َكْیَف َرَأْیُتْم َأَثَر َنِكیِري َعَلْیِهْم فَ  ، اْلَمْحُذوَفِة َتْخِفیًفا

َراُد ِبالنَِّكیِر اْلُمْنَظُر ِبَنِكیِر اللَِّه َواْلمُ ،  اَر ِبِهْم َنِكیِري َعَلْیِهمْ َصاِئٌر ِبُكْم ِإَلى ِمْثِل َما صَ 

  .   )٤( " َعَلى الَِّذیَن ِمْن َقْبِلِهمْ 

  

  

                                                             
  .   ٤/٤٣٩) الكشاف ، (١

  .   ٢٩/٣٠٥) تفسیر الرازي ، (٢

  ) .  ١٨ – ١٦) سورة الملك ، اآلیات ((٣

  .   ٣٧ – ٢٩/٣٦) التحریر والتنویر ، (٤
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  یوضح نسب حذف المضاف إلیه )١٠رقم ( جدول

  % النسبة  الغرض  % النسبة  الغرض

  ٢١   قبل   ٤٧  داللة السیاق 

  ١٦  كل 

  ١٠  بعض

  ٤  بعد 

      ٤٢  تخفیفًا لكثرة االستعمال 

      ١١   رعایة الفاصلة
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  اث اس

  ذف ا واووف

ذف ا  

تحذف الصفة ویقام الموصوف مقامها ، وٕان كان حذف الصفة أقل وجودًا في     

ذف % من جملة المحذوفات  "وأما ح١القرآن الكریم ، فقد حذفت بنسبة أقل من 

الصفة وٕاقامة الموصوف مقامها فإنه أقل وجودًا من حذف الموصوف ، وٕاقامة 

  . )١(الصفة مقامه ، وال یكاد یقع في الكالم إال نادرًا لمكان استبهامه" 

 السَِّفيَنةُ  َأمَّامن ذلك قوله تعالى : ( وتحذف الصفة لداللة السیاق علیها  

َها َأنْ  فََأَردتُّ  َبْحرِ الْ  ِفي يـَْعَمُلونَ  ِلَمَساِكينَ  َفَكاَنتْ   ُكلَّ  يَْأُخذُ  مَِّلكٌ  َورَاءُهم وََكانَ  َأِعيبـَ

،أي كل سفینة صالحة أو صحیحة وقد دل قوله تعالى : (فأردت  )٢( )َغْصباً  َسِفيَنةٍ 

أن أعیبها) على الصفة المحذوفة ، "فإن عیبه إیاها لم یخرجها عن كونها سفینة ، 

المعیب ، فحذفت الصفة ها هنا ، ألنه تقدمها ما  وٕانما المأخوذ هو الصحیح دون

، وجعل ضیاء الدین بن األثیر حذف الصفة ال یسوغ إال من صفة  )٣(یدل علیها" 

تقدمها ما یدل علیها ، أو تأخر عنها ، أو فهم ذلك من شيء خارج عنها ، وأما التي 

  )٤( تأخر عنها ما یدل علیها فقول بعض شعراء الحماسة :

  ستئيُم من الـ ...  ِعرُس أو منها يئيمُ  كلُّ امرئٍ 

                                                             
  . ٢/٢٤٦ –) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (١

  )  .٧٩اآلیة ( –) سورة الكهف (٢

  . ٢/٢٤٧ –) المثل السائر (٣

. البیت من مجزوء الكامل شاعر إسالمي ، عاصر الفرزدق وجریرا . ،) هو یزید بن الحكم الثقفي (٤

ورد في شرح دیوان  ( أیم ) ، وتاج العروس ( أیم ) ١٢/٣٩وهو لیزید بن الحكم الثقفي في اللسان 

 . سه یئیم منهاوتئیم منه تصبح المرأة أیما بموت الزوج وعك . ٢/٤٩ –الحماسة للتبریزي 
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فإنه أراد كل امرئ متزوج ، إذ دل علیه ما بعده في قوله : ستئیم منه ، أو          

منها یئیم ، إذ ال تئیم هي إال من زوج ، وال یئیم هو إال من زوجته ، فجاء بعد 

مرئ یئیم من الموصوف ما دل علیه ، ولوال ذلك لما صح معنى البیت، إذ لیس كل ا

  . )١( عرس وال تئیم منه عرس إال إذا كان متزوجًا"

ثم أورد مثاًال لما یفهم من حذف الصفة فیه من شيء خارج عن الكالم بقول       

، "فإنه قد  )٢( النبي صلى اهللا علیه وسلم (ال صالة لجار المسجد إال في المسجد)

هذا الحدیث، فعلم حینئذ أن علم جواز صالة جار المسجد في غیر المسجد من غیر 

المراد به الفضیلة والكمال وهذا شيء لم یعلم من نفس اللفظ ، وٕانما علم من شيء 

 ِفيَها ُمتَِّكِئينَ ، ومما حذفت فیه الصفة لداللة السیاق قوله تعالى : ( )٣( خارج عنه"

لیل ما قبلة ، "بفاكهة كثیرة ، أي شراب كثیر بد )٤( )َوَشَرابٍ  َكِثيَرةٍ  ِبَفاِكَهةٍ  ِفيَها َيْدُعونَ 

  . )٥(أي : بألوان متنوعة متكثرة من الفواكه وشراب كثیر ، فحذف لداللة األول علیه"

 يطَافُ وجاء على طریقته في حذف الصفة لداللة السیاق قوله جل شأنه : (ُ          

 ِفيَها َوأَنُتمْ  اْألَْعُينُ  َوتـََلذُّ  نُفسُ اْألَ  َتْشَتِهيهِ  َما َوِفيَها َوَأْكَوابٍ  َذَهبٍ  مِّن ِبِصَحافٍ  َعَلْيِهم

أي وأكواب من ذهب ، "والصحاف : جمع صحفة ، وهي إناء مستدیر  )٦( )َخاِلُدونَ 

واسع الفم ینتهي أسفله بما یقارب التكویر، والصحفة إناء لوضع الطعام أو الفاكهة 

مر مستطیل ... واألكواب : جمع كوب بضم الكاف وهو إناء للشراب من ماء أو خ

الشكل له عنق قصیر في أعلى ذلك العنق فمه وهو مصب ما فیه ، وفمه أضیق 

من جوفه ، واألكثر أن ال تكون له عروة یمسك منها ... وحذف وصف األكواب 

                                                             

 .  ٢/٢٤٨ ،) المثل السائر (١

 .  ١/٤٩٧ – ١٩١٥) ورد الحدیث في مصنف عبد الرازق الصنعاني برقم (٢

 .  ٢/٢٤٨ ،ائر س) المثل ال(٣

 ) .  ٥١اآلیة ( ،) سورة ص (٤

 .  ٤/٥٠٣ ،) فتح القدیر (٥

 ) .٧١اآلیة ( ،) سورة الزخرف (٦
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لداللة وصف صحاف علیه ، أي وأكواب من ذهب ، وهذه األكواب تكون للماء 

  . )١( وتكون للخمر"

 َوَجدتُّ  ِإنِّيمن ذلك قوله تعالى : ( عموم والشمولإلفادة ال وتحذف الصفة     

، أي كل شيء أحبته  )٢( )َعِظيمٌ  َعْرشٌ  َوَلَها َشْيءٍ  ُكلِّ  ِمن َوُأوتَِيتْ  َتْمِلُكُهمْ  اْمَرَأةً 

فحذفت الصفة لتفید عموم كل شيء یؤتاه الملك ، "ومعنى أوتیت من كل شيء نالت 

وتیت من خصال الملوك ومن ذخائرهم من كل شيء حسن من شؤون الملك ... أي أ

  .)٣(وعددهم وجیوشهم وثراء مملكتهم وزخرفها ونحو ذلك من المحامد والمحاسن"

ْقِبلَ  َعاِرضاً  رََأْوهُ  فـََلمَّاوقال تعالى : (     ُهوَ  َبلْ  مُّْمِطُرنَا َعاِرضٌ  َهَذا قَاُلوا َأْوِديَِتِهمْ  مُّْستـَ

 ِإالَّ  يـَُرى َال  فََأْصَبُحوا رَبـَِّها بَِأْمرِ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َألِيٌم*ُتَدمِّرُ  َعَذابٌ  اِفيهَ  رِيحٌ  ِبهِ  اْستَـْعَجْلُتم َما

، فحذفت الصفة لتصویر مدى شدة هذه  )٤( )اْلُمْجرِِمينَ  اْلَقْومَ  َنْجِزي َكَذِلكَ  َمَساِكنـُُهمْ 

الریاح التي تدمر كل شيء ، أي كل شيء سلطت علیه فحذفت الصفة لتفید معنى 

) مما أرسلت بهالكه ، ألنها لم رَبـَِّها بَِأْمرِ  َشْيءٍ  ُكلَّ  ُتَدمِّرُ وم ، "وٕانما عني بقوله (العم

  . )٥( تدمر هودًا ومن كان آمن به"

 ُمْجرِماً  رَبَّهُ  يَْأتِ  َمن ِإنَّهُ (، قال تعالى :  لداللة العقل علیها وتحذف الصفة  

أي ال یموت فیها موتًا مریحًا ، وال یحیى  )٦()َيْحيى َوَال  ِفيَها َيُموتُ  َال  َجَهنَّمَ  َلهُ  فَِإنَّ 

حیاة طیبة ، فدل العقل على الصفة المحذوفة الستحالة اجتماع الضدین في وقت 

َرى*ُثمَّ  النَّارَ  َيْصَلى الَِّذي(واحد ، ومثله في سورة األعلى قال تعالى :   َيُموتُ  َال  اْلُكبـْ

                                                             

 . ٢٥/٢٢٥ ،) التحریر والتنویر (١

 ) .٢٣سورة النمل ، اآلیة () (٢

 .  ١٩/٢٥٣) التحریر والتنویر ، (٣

 ) ٢٥- ٢٤، اآلیات ( األحقاف) سورة (٤

 .٢٢/١٢٩) تفسیر الطبري ، (٥

 ) ٧٤) سورة طه ، اآلیة ((٦
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الرتبي تدل على أن معطوفها متراخي الرتبة في  "ثم للتراخي )١( )َيْحَيى َوَال  ِفيَها

الغرض المسوق له الكالم وهو شدة العذاب فإن تردد حاله بین الحیاة والموت وهو 

في عذاب االحتراق عذاب أشد مما أفاده أنه في عذاب االحتراق ، ضرورة أن 

  . االحتراق واقع وقد زید فیه درجة أنه ال راحة منه بموت وال مخلص منه بحیاة

فمعنى ال یموت : ال یزول عنه اإلحساس ، فإن الموت فقدان اإلحساس مع   

ما في هذه الحالة من األعجوبة وهي مما یؤكد اعتبار تراخي الرتبة في هذا التنكیل،  

وتعقیبه بقوله وال یحیى احتراس لدفع توهم أن یراد بنفي الموت عنهم أنهم استراحوا 

االحتراق یهلك المحرق ، فإذا قیل : ال یموت من العذاب لما هو متعارف من أن 

توهم المنذرون أن ذلك االحتراق ال یبلغ مبلغ اإلهالك فیبقى المحرق حیًا فیظن أنه 

إحراق هین فیكون مسالة للمهددین فلدفع ذلك عطف علیه وال یحیى ، أي حیاة 

   )٣( : وهو كقول عباس بن مرداس )٢( خالصة من اآلالم"

  )٤( َحْرب َذا تدرإ ... َفلم أْعط َشْيئا َولم أمنعَوقد كنت ِفي الْ 

أي شیئًا ذا بال ودلیل ذلك سیاق الكالم ، ألن الذي لم یعط یكون قد منع ، ولكنه 

نفى أنه أعطي شیئًا ونفى أنه قد منع ، كما أن البیت التالي یؤكد أنه أعطى شیئًا 

  أقل مما قدره لنفسه في قوله :

  )١(عديد قوائمها األربع  إال أفائل أعطيتها   ...

                                                             

 ) ١٣-١٢) سورة األعلى ، اآلیات ((١

 ٣٠/٢٨٦) التحریر والتنویر ، (٢

، شاعر فارس من سادات قومه ، أمه الخنساء  بن أبي عامر السلمي من مضر ) العباس بن مرداس(٣

الشاعرة ، أدرك الجاهلیة واإلسالم ، أسلم قبیل فتح مكة ، وكان من المؤلفة قلوبهم ویدعى فارس العبید 

 .  ٢٦٨ – ٣/٢٦٧األعالم ،  - هـ ١٨وهو فرسه ، توفي سنة 

، الدرء وهو الدفع والسلطان أ : من) قاله یعاتب النبي صلى اهللا علیه وسلم وهو من المتقارب ، تدر (٤

، ذو تدرأ : ذو عدة وقوة على دفع أعدائه عن نفسه ورد البیت في الشعر والشعراء: بن قتیبة الدینوري 

 .١/١٥٣والخزانة ٢/٢٣٦هـ ، ١٤٢٣دار الحدیث ، القاهرة ، 
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 مِّن َأْطَعَمُهم الَِّذيفقد ورد منه قوله تعالى : ( أما حذف الصفة للتفخیم  

أي جوع شدید وخوف عظیم ، "والتنكیر في جوع وخوف  )٢()َخْوفٍ  مِّنْ  َوآَمنَـُهم ُجوعٍ 

لشدتهما ، یعني أطعمهم بالرحلتین من جوع شدید كانوا فیه قبلهما ، وأمنهم من 

   )٣(ظیم ، وهو خوف أصحاب الفیل ، أو خوف التخطف من بلدهم"خوف ع

 نُِقيمُ  َفَال إال أن الزركشي جعل من حذف الصفة للتفخیم والتعظیم قوله تعالى : (     

، وأرى أنها حذفت للتحقیر ، والسیاق في  )٥(، أي وزنًا نافعاً  )٤()َوْزناً  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َلُهمْ 

َوَمْن َخفَّْت وألن أعمالهم توزن بدلیل ( د حبطت أعمالهم ؛كفروا ، وقشأن الذین 

"ونفي إقامة الوزن مستعمل في عدم االعتداد بالشيء وفي حقارته ألن  )٦()َمَواِزیُنهُ 

  ، واهللا أعلم )٧( الناس یزنون األشیاء المتنافس في مقادیرها والشيء التافه ال یوزن"

  

  

  

  

  یوضح نسب حذف الصفة )١١رقم ( جدول

                                                                                                                                                                              

 ال . ) األفائل جمع أفیل كالفصیل وزنًا ومعنى ، وهو ابن سبع أشهر أو ثمانیة ویجمع على إف(١

 ) . ٤) سورة قریش ، اآلیة ((٢

 .  ١٠/٥٥٠) البحر المحیط ،(٣

 ) . ١٠٥) سورة الكهف ، اآلیة ((٤

 . ٣/١٥٥) انظر البرهان في علوم القرآن (٥

 ) . ٨اآلیة ( –) سورة القارعة (٦

 .  ١٦/٤٨) التحریر والتنویر (٧
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  النسبة %  لغرضا

  ٤٥  داللة السیاق 

  ١٨  العموم 

  ١٨  داللة العقل  

  ٩  التفخیم 

  ٩  التحقیر
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یحذف الموصوف وتقام الصفة مقامه ؛ إذا توفر الدلیل علیه "فحذف       

الموصوف إنما هو شيء قام الدلیل علیه ، أو شهدت به الحال ، وٕاذا استبهم كان 

، ولكن حذفه "جائز حسن في العربیة یعد من جملة الفصاحة  )١(ئق"حذفه غیر ال

  . )٢( والبالغة"

% ٦وبلغت نسبة حذف الموصوف في النصف الثاني من القرآن الكریم   

  وتعددت أغراض حذفه.

 آَمُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ (، قال تعالى :  یحذف الموصوف لداللة السیاق علیه      

، أي األعمال الصالحات  )٣()َعَمالً  َأْحَسنَ  َمنْ  َأْجرَ  ُنِضيعُ  َال  ِإنَّا الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا

"والصالحات األعمال المستقیمة ، والمراد هنا : األعمال المطلوبة منهم المفترضة 

. "والصالحات جمع صالحة وهي من الصفات الغالبة التي تجري مجرى  )٤(علیهم"

   )٥(األسماء كالحسنة ، قال الحطیئة :

  كيف الهجاُء وما تنفّك صالحٌة  ... من آل ألٍم بظهر الغيِب تأتيني

   )٦(وهي من األعمال ما سوغه الشرع وحسنه ، وتأنیثها على تأویل الخصلة أو الخلة"

                                                             

 .  ٢/٢٤٥) المثل السائر ، (١

، قولي ، تحقیق : إبراهیم االبیاري: علي بن الحسین بن علي البا ) إعراب القرآن المنسوب للزجاج(٢

 .  ١/٢٨٦، ٤نشر : دار الكتاب المصري ، القاهرة ودار الكتب اللبنانیة ، بیروت ، ط

 ) . ٣٠) سورة الكهف ، اآلیة ((٣

 .  ١/٦٥) فتح القدیر ، (٤

، كان هجاًء عنیفًا ، لم یكد  ) جرول بن أوس بن مالك ، شاعر مخضرم ، أدرك الجاهلیة واإلسالم(٥

البیت من البسیط .  .٢/١١٨ه ،األعالم ، ٤٥توفي نحو یسلم من لسانه أحد ، هجا أمه وأباه ونفسه ، 

 .، وأساس البالغة ( صلح ) ١٧٤وهو للحطیئة في دیوانه 

 .  ١/٥٩) تفسیر البیضاوي ، (٦

  ذف اووف
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 َسَيْجَعلُ  الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ ومثله وعلى طریقته قوله جل شأنه : (   

 يَْأتِهِ  َوَمنْ ، أي عملوا األعمال الصالحات ، وقوله تعالى : ( )١( )ُوّداً  الرَّْحَمنُ  َلُهمُ 

، "أي ومن یأت ربه  )٢()اْلُعَلى الدَّرََجاتُ  َلُهمُ  فَأُْولَِئكَ  الصَّاِلَحاتِ  َعِملَ  َقدْ  ُمْؤِمناً 

مصدقًا به قد عمل الصالحات ، أي الطاعات ، والموصوف محذوف والتقدیر 

  وهكذا جاء الموصوف محذوفًا في مثل هذه المواضع . )٣("األعمال الصالحات

 َجَزاء فـََلهُ  َصاِلحاً  َوَعِملَ  آَمنَ  َمنْ  َوَأمَّا(وجاء شبیهًا له في قوله تعالى :   

 ِإالَّ (أي عمل عمًال صالحًا ، وقوله تعالى :  )٤( )ُيْسراً  َأْمرِنَا ِمنْ  َلهُ  َوَسنَـُقولُ  اْلُحْسَنى

،أي عمل  )٥( )َشْيئاً  ُيْظَلُمونَ  َوَال  اْلَجنَّةَ  َيْدُخُلونَ  فَأُْولَِئكَ  َصاِلحاً  َعِملَ وَ  َوآَمنَ  َتابَ  َمن

 ِبَما ِإنِّي َصاِلحاً  َواْعَمُلوا الطَّيَِّباتِ  ِمنَ  ُكُلوا الرُُّسلُ  أَيـَُّها يَا(عمًال صالحًا ، وقال تعالى : 

 :ذكر في موضعین في قوله تعالى، أي عمًال صالحًا ، إال أنه  )٦()َعِليمٌ  تـَْعَمُلونَ 

 َتابَ  َوَمن(، وقوله تعالى :  )٧( )َأَحداً  رَبِّهِ  ِبِعَباَدةِ  ُيْشِركْ  َوَال  َصاِلحاً  َعَمالً  فـَْليَـْعَملْ (

وقد كثر حذف الموصوف في مثل هذه  )٨()َمَتاباً  اللَّهِ  ِإَلى يـَُتوبُ  فَِإنَّهُ  َصاِلحاً  َوَعِملَ 

جمیع ما جاء في التنزیل من قوله وعملوا المواضع "ومن حذف الموصوف 

  . )٩(الصالحات والتقدیر الخصال الصالحات"

                                                             

 ) . ٩٦) سورة مریم ، اآلیة ((١

  ) .٧٥) سورة طه ، اآلیة ((٢

 .  ٣/٤٤٥) فتح القدیر ، (٣

 ) . ٨٨) سورة الكهف ، اآلیة ((٤

 ) . ٦٠) سورة مریم ، اآلیة ((٥

 ) . ٥١) سورة المؤمنون ، اآلیة ((٦

 ) . ١١٠) سورة الكهف ، اآلیة ((٧

 ) . ٧٠اآلیة (، ) سورة الفرقان (٨

 . ١/٣٠٠ ،) إعراب القرآن للباقولي (٩
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 َعَلى اللَّهَ  يـَْعُبدُ  َمن النَّاسِ  َوِمنَ (ومما أطرد فیه حذف الموصوف قوله تعالى :    

رٌ  َأَصابَهُ  فَِإنْ  َحْرفٍ  َنةٌ  َأَصابـَْتهُ  َوِإنْ  ِبهِ  اْطَمَأنَّ  َخيـْ نـَْيا َخِسرَ  ْجِههِ وَ  َعَلى انَقَلبَ  ِفتـْ  الدُّ

أي خسر الحیاة الدنیا والدار اآلخرة ، وقوله  ، )١()اْلُمِبينُ  اْلُخْسَرانُ  ُهوَ  َذِلكَ  َواْآلِخَرةَ 

َيا ِفي َورَْحَمُتهُ  َعَلْيُكمْ  اللَّهِ  َفْضلُ  َوَلْوَال (تعالى :  نـْ  ِفيهِ  َأَفْضُتمْ  َما ِفي َلَمسَُّكمْ  َواْآلِخَرةِ  الدُّ

أي في الحیاة الدنیا وفي الدار اآلخرة ، وقد ذكرت في مواضع  )٢()ِظيمٌ عَ  َعَذابٌ 

(الحیاة الدنیا) و(الدار اآلخرة) وحذفت في مواضع ، وقد حذف الموصوف في هذه 

 اْلَحَياةُ  َوَما(المواضع ألنه معلوم ، وألنه قد ذكر في سیاقات أخرى ، قال تعالى : 

نـَْيا ارُ وَ  َوَلْهوٌ  َلِعبٌ  ِإالَّ  الدُّ رٌ  اآلِخَرةُ  لَلدَّ ، وهكذا حین  )٣()تـَْعِقُلونَ  َأَفالَ  يـَتـَُّقونَ  لِّلَِّذينَ  َخيـْ

  ذكر الموصوف مع الدنیا جاءت الحیاة الدنیا ، ومع اآلخرة جاءت الدار .

، قال تعالى :     لداللة الصفة على الموصوف وحذف في غیر ذلك  

 ُأْولَِئكَ  لِلطَّيَِّباتِ  َوالطَّيُِّبونَ  لِلطَّيِِّبينَ  َوالطَّيَِّباتُ  لِْلَخِبيَثاتِ  َواْلَخِبيُثونَ  لِْلَخِبيِثينَ  اْلَخِبيَثاتُ (

، أي األزواج الخبیثات لألزواج  )٤()َكرِيمٌ  َوِرْزقٌ  مَّْغِفَرةٌ  َلُهم يـَُقوُلونَ  ِممَّا ُمبَـرَُّؤونَ 

ین من الخبیثین فدلت الصفة على الموصوف المحذوف "الخبیثات من النساء للخبیث

الرجال ، والخبیثون من الرجال للخبیثات من النساء ، وهذه قاعدة السنة اإللهیة ، أن 

اهللا تعالى یسوق األهل لألهل ، فمن كان خبیثًا فاسقًا یزوجه اهللا للخبیثة الفاسقة مثله  

ومن كان طیبًا عفیفًا رزقه اهللا طیبة مثله ، وهو معنى قوله تعالى والطیبات من 

یبین من الرجال والطیبون من الرجال للطیبات من النساء فهذا هو النساء للط

    . )٥(الغالب"

                                                             

 ). ١١اآلیة ( –) سورة الحج (١

 ). ١٤اآلیة ( –سورة النور  )(٢

 ). ٣٢اآلیة ( –) سورة األنعام (٣

 ). ٢٦اآلیة ( - ) سورة النور (٤

 . ١٢/٢١١، وأنظر تفسیر القرطبي ،  ٤/٢٦) البحر المدید ، (٥
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فقد جاء منه  أما حذف الموصوف لعدم تعلق الغرض من الحدیث بذكره   

رَ  َوافْـَعُلوا رَبَُّكمْ  َواْعُبُدوا َواْسُجُدوا ارَْكُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا(قوله تعالى :   مْ َلَعلَّكُ  اْلَخيـْ

، أي : یا أیها القوم الذین أمنوا فحذف الموصوف إلفادة تعلق الكالم  )١( )تـُْفِلُحونَ 

 أَيـَُّها يَا(بالصفة ولیس الموصوف ، وقد ورد هكذا في القرآن الكریم ، قال تعالى : 

في اآلیة  . وهكذا "ونداء االسم الموصول)٢( ) الشَّْيطَانِ  ُخُطَواتِ  تـَتَِّبُعوا َال  آَمُنوا الَِّذينَ 

قد أفاد إلى جانب اإلیجاز واالختصار االهتمام بأمرهم ، وشغل ذهن السامع بهم ، 

إذ لو قال قائل (جاء الرجل الذي أحبه) وقال أخر (جاء الذي أحبه) ، فاألول قد 

صرف األذهان إلى ما یرید دون إثارة ذهن السامع للتفكیر في ذلك الشخص الذي 

أذهان السامعین فكرًا ، وشغلهم بالسعي نحو معرفة ذلك  یحبه ، أما الثاني فقد أثار

الشخص وترقب مجیئه ، وفي ذلك النداء في اآلیة بمجيء االسم الموصول بعد 

  . )٣((أیها) إفادة إلصاق اإلیمان بهم وقصره علیهم"

 ِإنـََّنا ِعنَدكَ  َعِهدَ  ِبَما رَبَّكَ  لََنا ادْعُ  السَّاِحرُ  أَيـَُّها يَا َوقَاُلوا:(وقال تعالى   

، أي یا أیها الرجل الساحر، "فأفاد الحذف إلصاق صفة السحریة بحیث  )٤()َلُمْهَتُدونَ 

تطلق علیه فتالزمه ، ویعرف بها ، وینصرف الخطاب عن كونه رجًال ، فلیس ذلك 

ما یهم ، وٕانما كان خطابهم له من حیث هو رجل ساحر ، ولكن من حیث هو 

ر ، فقد كانوا یقولون للعالم الماهر ساحر ألنهم ساحر فحسب وتسمیتهم له بالساح

   )٥(كانوا یستعظمون السحر".

، منه قوله  ویحذف الموصوف لظهوره واتضاحه فال یحتاج إلى ذكره  

 َلَعلَُّهمْ  ُسُبالً  ِفَجاجاً  ِفيَها َوَجَعْلَنا ِبِهمْ  َتِميدَ  َأن َرَواِسيَ  اْألَْرضِ  ِفي َوَجَعْلَناتعالى : (

                                                             

 ). ٧٧) سورة الحج ، اآلیة ((١

 ). ٢١) سورة النور ، اآلیة ((٢

 . ٣٣٠) اإلیجاز في كالم العرب ونص اإلیجاز ، (٣

 ). ٤٩ورة الزخرف ، اآلیة () س(٤

 . ٣٣٠في كالم العرب ونص اإلیجاز ، ) اإلیجاز (٥
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، أي جباًال رواسي ، "وجعل فیها رواسي : أي جباًال ثوابت ، واحدها  )١( )يـَْهَتُدونَ 

   )٢(راسیة ، ألن األرض ترسو بها ، أي تثبت ، واإلرساء الثبوت ، قال عنترة :

  )٣(فصبرت عارفًة لذلك حّرًة ...  ترسو إذا نفس الجباِن تطلَُّع 

  )٤(وقال جمیل :

  )٥( ا ظهرت آياته بطناحباً إذأحبها والذي أرسى قواعده  ... 

  وبهذه الصورة وردت في ست مواضع في النصف الثاني من القرآن الكریم   

   )٦(صفة (رواسي) محذوفة الموصوف (جبال)

وِعْنَدُهْم َقاِصَراُت (ومما حذف فیه الموصوف للغرض نفسه قوله جل وعال :     

ساء : قاصرات الطرف فاستغنى بالصفة ، أي ن )٧()الطَّْرِف ِعيٌن َكأَنـَُّهنَّ بـَْيٌض َمْكُنونٌ 

عن الموصوف لظهور الموصوف وألنه "شاع المدح بهذا الوصف في الكالم حتى 

نزل منزلة االسم فـ (قاصرات الطرف) نساء في نظرهن مثل القصور والغض خلقة 

                                                             
 ). ٣١) سورة األنبیاء ، اآلیة ((١

) عنترة بن شداد بن عمرو بن معاویة العبسي أشھر فرسان العرب في الجاھلیة ، ومن شعراء الطبقة األولى (٢

م على شدة بطشھ وفي شعره رقة وعذوبة ، ، كان من أحسن العرب شیمة ومن اعزھم نفساً ، یوصف بالحل

 . ٥/٩١م ، األعالم ٦٠٠توفي نحو 

، وألبي  ٣/٣٢٩، ومقاییس اللغة  ٢/٢٤٤، وتھذیب اللغة  ٢٦٤) البیت من الكامل . وھو لعنترة في دیوانھ (٣

 ذؤیب في أساس البالغة (عرف) ، ولیس في أشعار الھذلیین .

ضاعي ، أبو عمرو : شاعر من عشاق العرب ، افتتن ببثینة ، فتناقل ) جمیل بن عبد هللا معمر العذري الق(٤

 . ١٣٩ – ٢/١٣٨ھـ ،األعالم ٨٢الناس أخباره ، شعره یذوب رقة أكثره في النسیب والغزل ، توفي 

.  ١/٨، ومعاھد التنصیص  ٢/٢٦٤، ورد في الخزانة ١٣٢م ، ص ١٩٦٦) دیوان جمیل ، دار صادر ، بیروت ، (٥

 . ١/٣٢١، وانظر مجاز القرآن ،  ٩/٢٨٠تفسیر القرطبي ،  یط. البیت من البس

 .٢٧، والمرسالت  ٧، ق  ١٠، فصلت  ١٠، ولقمان  ٦١، والنمل  ٣١) في األنبیاء (٦

 ) .٤٩ – ٤٨) سورة الصافات ، اآلیات ((٧
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"وعندهم قاصرات الطرف ، أي نساء قصرن طرفهن على أزواجهن فال  )١(فیهن"

  ر معناه الحبس ، ومنه قول امرئ القیس : یردن غیرهم ، والقص

  )٢( من القاصرات الطرف لو دّب ُمحِوٌل ... من الّذرِّ فوق اإلتب منها ألثّرا

ر ، واإلتب القمیص ، ... والعین عظام العیون جمع عیناء والمحول الصغیر من الذَّ 

عامة عام تكنها النوهي الواسعة العین ... كأنهن بیض مكنون شبههن ببیض النَّ 

بالریش من الریح والغبار ، فلونه أبیض في صفرة ، وهو أحسن ألوان النساء ... ، 

  ومنه قول امرئ القیس :

  )٣( وبَيَضِة ِخْدٍر ال يُراُم ِخباُؤها، ... َتَمتـَّْعُت ِمن َلهٍو بها، َغيَر ُمعَجلِ 

  ام قال المبرد : وتقول العرب إذا وصفت الشيء بالحسن والنظافة كأنه بیض النع

  . )٤(المغطى بالریش"

أي نساء والحور  )٥()اْلَمْكُنونِ  اللُّْؤُلؤِ  ِعيٌن*َكَأْمثَالِ  َوُحورٌ (ومثله قوله تعالى :   

العین : النساء ذوات الحور ، "والحور جمع حوراء وهي البیضاء ، والعین جمع 

                                                             

 . ٢٧/٢٦٩) التحریر والتنویر ،(١

، وبال نسبة في  ١/٥٣قاییس اللغة ، وم ٦٨البیت من الطویل . وهو المرئ القیس في دیوانه ) (٢

 .٨/٣٥٩تهذیب اللغة 

بیضة الخدر: المرأة المصونة في خدرها وهو  ، والبیت من الطویل. ٣٥) دیوان امرئ القیس ، ص (٣

 وغیر معجل: غیر مستعجل، دلیل على عدم الخوف. ،الخباء. ال یرام: ال یمكن الوصول إلیه

،  ٥٦، والرحمن  ٥٢، وص  ٤٨عة مواضع الصافات . وردت في أرب ٤/٤٥٢) فتح القدیر ، (٤

 ، حور مقصورات . ٧٢والرحمن 

 ) .٢٣-  ٢٢) سورة الواقعة ، اآلیات ((٥



 

208 

یحار عیناء وهي الواسعة العینین ، وقال مجاهد : إنما سمیت الحوراء حوراء ألنه 

  . )١(الطرف في حسنها ، وقیل هو حور العین وهو شدة بیاض العین في شدة سوادها"

علیه كما جاء في قوله  ویحذف الموصوف لظهوره ثم لداللة الصفة  

، أي السفن الجوار ، "... أتبعه  )٢()َكاْألَْعَالمِ  اْلَبْحرِ  ِفي اْلَجَوارِ  آيَاتِهِ  َوِمنْ (تعالى : 

في البحر ، لما فیها من دالئل القدرة من جهة أن الماء جسم  بذكر السفن الجاریة

لطیف شفاف یغوص فیه الثقیل ، والسفن تشخص باألجسام الثقیلة الكثیفة ، ومع 

ذلك جعل تعالى للماء قوة یحملها بها ویمنع من الغوص ، ثم جعل الریح سببًا 

ا ، والجواري جمع لسیرها ، فإذا أراد أن ترسو ، أسكن الریح فال تبرح عن مكانه

جاریة وأصله السفن الجواري ، حذف الموصوف وقامت الصفة مقامه ، وحسن ذلك 

  . )٣(قوله : في البحر ، فدل علي أنها صفة للسفن ... واألعالم الجبال"

 ِبَما ِإنِّي َصاِلحاً  َواْعَمُلوا السَّْردِ  ِفي َوَقدِّرْ  َساِبَغاتٍ  اْعَملْ  َأنِ (ومثله قوله تعالى :   

أي دروعًا سابغات "وسابغات صفة لموصوف محذوف لظهوره من  )٤()َبِصيرٌ  تـَْعَمُلونَ 

حتى استغنوا عن ذكر هذا الوصف  اع وصف الدروع بالسابغات والسوابغالمقام إذ ش

عن ذكر الموصوف ، ومعنى قدر أجعله على تقدیر والتقدیر جعل الشيء على 

ركیب حلقها ومسامیرها التي تشد مقدار مخصوص ، والسرد صنع درع الحدید أي ت

   )٥(شقق الدرع بعضها ببعض فهي للحدید كالخیاطة للثوب"

                                                             

 . ٤/٦٦٣) فتح القدیر ، (١

 ) .٣٢) سورة الشورى ، اآلیة ((٢

 ٩/٢٤٠) البحر المحیط ، (٣

  )١١) سورة سبأ ، اآلیة ((٤

 .٢٢/١٥٧) التحریر والتنویر ، (٥
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 لَِّمن َجَزاء بَِأْعيُِنَنا َوُدُسٍر*َتْجِري َأْلَواحٍ  َذاتِ  َعَلى َوَحَمْلَناهُ (ومثله قوله تعالى :   

ُة السَِّفیَنِة، ُأِقیَمْت وذاِت َأْلواٍح َوُدُسٍر ِصفَ أي سفینة ذات ألواح ودسر ، " )١()ُكِفرَ  َكانَ 

َفِة  َمَقاَم اْلَمْوُصوِف ُهَنا ِعَوًضا َعْن َأْن ُیَقاَل: َوَحَمْلَناُه َعَلى اْلُفْلِك ِألَنَّ ِفي َهِذِه الصِّ

وٍح َوَمْن َبَیاَن َمَتاَنِة َهِذِه السَِّفیَنِة َوإِْحَكاِم ُصْنِعَها. َوِفي َذِلَك ِإْظَهاٌر ِلِعَناَیِة اللَِّه ِبَنَجاِة نُ 

ٌة َمَعُه َفِإنَّ اللََّه َأَمَرُه ِبُصْنِع السَِّفیَنِة َوَأْوَحى ِإَلْیِه َكْیِفیََّة ُصْنِعَها َوَلْم َتُكْن ُتْعَرُف َسِفینَ 

ِفَها َوَعاَدُة اْلُبَلَغاِء ِإَذا اْحتَاُجوا ِلِذْكِر ِصَفٍة ِبَشْيٍء َوَكاَن ِذْكُرَها َداال� َعَلى َمْوُصو ... َقْبَلَها

... واأللواح جمع لوح وهو القطعة المسواة من َأْن َیْسَتْغُنوا َعْن ِذْكِر اْلَمْوُصوفِ 

    .)٢(الخشب ، والدسر جمع دسار وهو المسمار

كما جاء في قوله عز وجل :  ویحذف الموصوف لداللة المقام علیه  

َلتَـَنا يَا َويـَُقوُلونَ  يهِ فِ  ِممَّا ُمْشِفِقينَ  اْلُمْجرِِمينَ  فـَتَـَرى اْلِكَتابُ  َوُوِضعَ (  اْلِكَتابِ  َهَذا َمالِ  َويـْ

 )٣()َأَحداً  رَبُّكَ  َيْظِلمُ  َوَال  َحاِضراً  َعِمُلوا َما َوَوَجُدوا َأْحَصاَها ِإالَّ  َكِبيَرةً  َوَال  َصِغيَرةً  يـَُغاِدرُ  َال 

وصفان  أي ال یغادر هنة صغیرة وال فعله كبیرة "والمغادرة الترك .. والصغیرة والكبیرة

لموصوف محذوف لداللة المقام ، والمراد بالصغر والكبر هنا األفعال العظیمة 

  . )٤(واألفعال الحقیرة"

 َوفـَُراَدى َمثْـَنى لِلَّهِ  تـَُقوُموا َأن ِبَواِحَدةٍ  َأِعُظُكم ِإنََّما ُقلْ ومثله كذلك قوله تعالى : (  

أي  )٥()َشِديدٍ  َعَذابٍ  َيَديْ  بـَْينَ  لَُّكم َنِذيرٌ  ِإالَّ  ُهوَ  نْ إِ  ِجنَّةٍ  مِّن ِبَصاِحِبُكم َما تـَتَـَفكَُّروا ُثمَّ 

 )َواِحَدةٍ (َو  بخصلة واحدة "الوعظ كالم فیه تحذیر من مكروه وترغیب في ضده..

ِصَفٌة ِلَمْحُذوٍف َیُدلُّ َعَلْیِه اْلَمَقاُم َوَیْفِرُضُه السَّاِمُع َنْحَو: ِبَخْصَلٍة، َأْو ِبَقِضیٍَّة، َأْو 

                                                             

 ) .١٤- ١٣قمر ، اآلیات () سورة ال(١

 .٢٧/١٨٤) التحریر والتنویر ، (٢

 ).٤٩) سورة الكهف ، اآلیة ((٣

 .١٥/٣٣٨) التحریر والتنویر ، (٤

 ) .٤٦) سورة سبأ ،اآلیة ((٥
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َواْلَمْقُصوُد ِمْن َهَذا اْلَوْصِف َتْقِلیُلَها َتْقِریًبا ِلْألَْفَهاِم َواْخِتَصاًرا ِفي اِالْسِتْدَالِل  َكِلَمٍة.بِ 

   )١(".َوإِیَجاًزا ِفي َنْظِم اْلَكَالِم َواْسِتْنَزاًال ِلَطاِئِر ُنُفوِرِهْم َوإِْعَراِضِهمْ 

 مِّن َأَصاَبُكم َوَما(ه تعالى : فقد جاء منه قول أما حذفه لإلیجاز واالختصار  

، أي ویعفو عن خلق كثیر "المعنى  )٢()َكِثيرٍ  َعن َويـَْعُفو َأْيِديُكمْ  َكَسَبتْ  فَِبَما مُِّصيَبةٍ 

إنه تعالى یعفو ، أي یصفح فال یصیب كثیرًا من عباده الذین استحقوا جزاء السوء 

هنا : العفو عن المؤاخذة في بعقوبات دنیویة ألنه یعلم أن ذلك ألیق بهم ، فالمراد 

الدنیا وال عالقة لها بجزاء اآلخرة فإن فیه أدلة أخرى من الكتاب والسنة ، وكثیر 

  . )٣(صفة لمحذوف أي عن خلق أو عن ناس"

ينَ  َلهُ  ُمْخِلِصينَ  اللَّهَ  لِيَـْعُبُدوا ِإالَّ  ُأِمُروا َوَما(وقال تعالى :     َويُِقيُموا ُحنَـَفاء الدِّ

، أي دین الملة القیمة "ذلك المذكور من  )٤()اْلَقيَِّمةِ  ِدينُ  َوَذِلكَ  الزََّكاةَ  َويـُْؤُتوا الصََّالةَ 

عبادة اهللا وٕاخالصها وٕاقامة الصالة والزكاة دین القیمة أي دین الملة المستقیمة ، قال 

  .)٥(الزجاج : أي ذلك دین الملة المستقیمة"

، كان حذفه لغرض بالغي  وهكذا نجد في كل موضع حذف فیه الموصوف    

  رجح حذفه على ذكره .

  

  

  

                                                             

 .٢٢/٢٣٢) التحریر والتنویر ، (١

 ).٣٠) سورة الشورى ، اآلیة ((٢

 .٢٥/١٠٣) التحریر والتنویر ، (٣

 ).٥( ) سورة البینة ، اآلیة(٤

 .٥/٢٩١، وأنظر تفسیر البغوي، ٥/٥٨١) فتح القدیر ، (٥
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  یوضح نسبة حذف الموصوف) ١٢رقم (جدول 

  النسبة %  الغرض 

  ٦٥  لداللة السیاق 

  ٢٤  لعدم تعلق الغرض من الحدیث بذكر الموصوف 

  ٣  لظهوره واتضاحه 

  ٣  لداللة المقام 

  ٣  لإلیجاز واالختصار

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

212 

  اث ادس

  ذوت أرى

  ف ام ذ

% من ٦جاء حذف القسم كثیرًا في القرآن الكریم ، وقد بلغت نسبة حذفه   

  جملة المحذوفات .

خاصة مع الالم الموطئة للقسم والم  فهو یحذف لداللة السیاق علیه       

القسم . والمشهور أن الالم الداخلة على قد إنما هي الم القسم ، أما الالم الداخلة 

هي لإلیذان بأن الجواب بعدها مرتب على قسم قبلها ال على شرط  على أداة الشرط ف

ولذلك تسمى الالم المؤذنة وتسمى الموطئة أیضًا ألنها وطأت الجواب للقسم أي 

  .)١(مهدته له 

فهذه الالم دلت على القسم المحذوف ، وقد قال صاحب إعراب القرآن عن   

الشرط دخلت علیه الالم  حذف القسم : "هذا باب ما جاء في التنزیل من حروف

ْعتَ  َولَِئنِ (الموطئة للقسم فمن ذلك قوله تعالى :  ... وهذا ونحوه من )٢()َأْهَواءُهم اتـَّبـَ

اآلي دخلت الالم على حرف الشرط فیه، مؤذنة بأن ما بعدها جواب قسم مضمر ، 

  .)٣(على تقدیر : واهللا لئن اتبعت أهواءهم "

 قَالَ (، قال تعالى :  ة السیاق علیهلداللوهكذا حذف القسم في القرآن   

والالم موطئة  )٤() َمِلّياً  َواْهُجْرِني َألَْرُجَمنَّكَ  تَنَتهِ  لَّمْ  لَِئن ِإْبراِهيمُ  يَا آِلَهِتي َعنْ  َأنتَ  َأرَاِغبٌ 

ُهمْ  َولَِئن(للقسم تأكیدًا لكونه راجمه إن لم ینته عن كفره بآلهتهم ، وقال تعالى :   مَّسَّتـْ

َلَنا يَا لَيَـُقوُلنَّ  رَبِّكَ  َعَذابِ  مِّنْ  نـَْفَحةٌ  َوُأكَِّد الشَّْرُط ِبَالِم .أي واهللا " )٥()ظَاِلِمينَ  ُكنَّا ِإنَّا َويـْ
                                                             

   .١/٦٥) انظر معاني القرآن للفراء ، (١

   ) .٣٧) ، والرعد اآلیة (١٤٥) ، (١٢٠) وردت في البقرة  اآلیة ((٢

   .٢/٦٥٩) إعراب القرآن المنسوب للزجاج ، (٣

   ) .٤٦) سورة مریم ، اآلیة ((٤

   ) .٤٦() سورة األنبیاء ، اآلیة (٥
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: اتَِّصاٌل ِبَظاِهرِ  اْلَقَسِم ِلَتْحِقیِق ُوُقوِع اْلَجَزاِء. َوالنَّْفَحُة: اْلَمرَُّة ِمَن ،  اْلِجْسمِ  َواْلَمسُّ

َوِفي َمادَِّة النَّْفِح َأنَُّه َعَطاٌء َقِلیل  ، اهُ ِة، ُیَقاُل َنَفَحُه ِبَشْيٍء ِإَذا َأْعطَ الرَّْضِخ ِفي اْلَعِطیَّ 

نزر، وبضمیمة ِبَناِء اْلَمرَِّة ِفیَها، َوالتَّْنِكیِر، َوإِْسَناِد اْلَمسِّ ِإَلْیَها ُدوَن ِفْعٍل آَخَر َأْرَبُع 

   )١(".ُمَباَلَغاٍت ِفي التَّْقِلیلِ 

َنةَ  َجَعلَ  اللَّهِ  ِفي ُأوِذيَ  فَِإَذا بِاللَّهِ  آَمنَّا يـَُقولُ  َمن النَّاسِ  َوِمنَ (ثله قوله تعالى : وم       ِفتـْ

ُقوُلنَّ  رَّبِّكَ  مِّن َنْصرٌ  َجاء َولَِئن اللَّهِ  َكَعَذابِ  النَّاسِ   ِبَما بِأعلم اللَّهُ  َأَولَْيسَ  َمَعُكمْ  ُكنَّا ِإنَّا لَيـَ

، "وتأكید جملة الشرط في قوله ولئن جاء نصر من ربك  )٢()ِمينَ اْلَعالَ  ُصُدورِ  ِفي

لیقولن بالالم الموطئة للقسم لتحقیق حصول الشرط ، وهو یقتضي تحقیق وقوع 

   )٣(األمرین ففیه وعد بأن اهللا تعالى ناصر المسلمین وأن المنافقین قائلون ذلك حینئذ"

، أي واهللا "كال ردع  )٤()بِالنَّاِصَيةِ  لََنْسَفعاً  نَتهِ يَ  لَّمْ  لَِئن َكالَّ (ومثله قال تعالى :      

للناهي ، والالم في قوله : لئن لم ینته هي الموطئة للقسم ، أي واهللا لئن لم ینته عما 

هو علیه ولم ینزجر لنسفعًا بالناصیة ، السفع : الجذب الشدید والمعنى لنأخذن 

  .)٥(بناصیته ولنجرنه إلى النار"

 َأَفَال  ِذْكرُُكمْ  ِفيهِ  ِكَتاباً  ِإلَْيُكمْ  َأنَزْلَنا َلَقدْ  (خرى قال تعالى : وفي سیاقات أ  

أي واهللا لقد أنزلنا "صدره بالقسم إظهارًا لمزید االعتناء بمضمونه ،  ) ٦() تـَْعِقُلونَ 

وٕایذانًا بكون المخاطبین في أقصى مراتب التنكیر ، أي : واهللا لقد أنزلنا إلیكم یا 

                                                             
   . ٨٠-١٧/٧٩) التحریر والتنویر ، (١

   ) .١٠) سورة العنكبوت ، اآلیة ((٢

   . ٢٠/٢١٧) التحریر والتنویر ، (٣

   ) .١٥) سورة العلق ، اآلیة ((٤

   . ٥/٥٧٢) فتح القدیر ، (٥

   ) .١٠) سورة األنبیاء ، اآلیة ((٦
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ابا عظیم الشأن نیر البرهان ، فالتنكیر للتفخیم ، أي كتابًا جلیل القدر معشر قریش كت

  . )١(فیه ذكركم أي : شرفكم وحسن صیتكم"

 )٢()َغاِفِلينَ  اْلَخْلقِ  َعنِ  ُكنَّا َوَما َطَراِئقَ  َسْبعَ  فـَْوَقُكمْ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ (وقال تعالى : 

  . والالم في ولقد خلقنا جواب لقسم محذوف أي واهللا

َنا َوَلَقدْ (ومثله قوله جل شأنه :   َيْشُكرْ  َوَمن لِلَّهِ  اْشُكرْ  َأنِ  اْلِحْكَمةَ  لُْقَمانَ  آتـَيـْ

" وافتتاح القصة بحرفي التوكید  )٣()َحِميدٌ  َغِنيٌّ  اللَّهَ  فَِإنَّ  َكَفرَ  َوَمن لِنَـْفِسهِ  َيْشُكرُ  فَِإنََّما

قع ، ولقمان اسم رجل حكیم الم القسم وقد لإلنباء بأنها خبر عن أمر مهم وا

  .)٤(صالح"

 َتْحتَ  يـَُباِيُعوَنكَ  ِإذْ  اْلُمْؤِمِنينَ  َعنِ  اللَّهُ  َرِضيَ  َلَقدْ (ومثله كذلك قوله تعالى : 

  وهكذا . )٥( )الشََّجَرةِ 

َلَنْأتِيَـنَّكَ (وجاء مع غیر إن الشرطیة وقد ؛  في مثل قوله تعالى :     ِبِسْحرٍ  فـَ

َنكَ  نَـَنابـَيْـ  فَاْجَعلْ  مِّْثِلهِ  ، "فلنأتیك  )٦()ُسًوى َمَكاناً  َأنتَ  َوَال  َنْحنُ  ُنْخِلُفهُ  الَّ  َمْوِعداً  َوبـَيـْ

بسحر مثله الفاء لترتیب ما بعدها على ما قبلها والالم الموطئة للقسم ، أي : واهللا 

لنعارضك بمثل ما جئت به السحر، حتى یتبین للناس أن الذي جئت به سحر یقدر 

  . )٧(ر"على مثله الساح

                                                             
   .٣/٤٤٦) البحر المدید ، (١

   ) .١٧) سورة المؤمنین ، اآلیة ((٢

   ) .١٢) سورة لقمان ، اآلیة ((٣

   .٢١/١٤٨) التحریر والتنویر ، (٤

   ) ١٨) سورة الفتح ، اآلیة ((٥

 ). ٥٨سورة طه ، اآلیة ( )(٦

 . ٣/٣٩٧، وانظر البحر المدید ،  ٣/٤٣٨فتح القدیر ، )(٧
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 السِّْحرَ  َعلََّمُكمُ  الَِّذي َلَكِبيرُُكمُ  ِإنَّهُ  َلُكمْ  آَذنَ  َأنْ  قـَْبلَ  َلهُ  آَمنُتمْ  قَالَ (وقال تعالى : 

. ولعل )١()َأْجَمِعينَ  َوَألَُصلِّبَـنَُّكمْ  ِخَالفٍ  مِّنْ  َوَأْرُجَلُكم َأْيِدَيُكمْ  َألَُقطَِّعنَّ  تـَْعَلُمونَ  فـََلَسْوفَ 

، وقد یؤمن باهللا حتى یقسم بهمثل هذا بعزتي ألن فرعون لم یكن  القسم المقدر في

  . )٢()اْلَغالُِبونَ  لََنْحنُ  ِإنَّا ِفْرَعْونَ  ِبِعزَّةِ  َوقَاُلوا َوِعِصيـَُّهمْ  ِحَباَلُهمْ  فَأَْلَقْوا :(قوله تعالىورد في 

 اللَّهُ  رَبـَُّنا يـَُقوُلوا َأن ِإالَّ  َحقٍّ  ِبغَْيرِ  ِديَارِِهمْ  ِمن ُأْخرُِجوا الَِّذينَ (قال جل شأنه :   

 ِفيَها يُْذَكرُ  َوَمَساِجدُ  َوَصَلَواتٌ  َوبَِيعٌ  َصَواِمعُ  لَُّهدَِّمتْ  بِبَـْعضٍ  بـَْعَضُهم النَّاسَ  اللَّهِ  َدْفعُ  َوَلْوَال 

، وهي جواب قسم  )٣()َعزِيزٌ  َلَقِويٌّ  اللَّهَ  ِإنَّ  يَنُصُرهُ  َمن اللَّهُ  َولََينُصَرنَّ  َكِثيراً  اللَّهِ  اْسمُ 

محذوف ، أي واهللا لینصرن اهللا من ینصره "ولینصرن اهللا من ینصره عطف على 

جملة (ولوال دفع اهللا) الناس أي أمر اهللا المسلمین بالدفاع عن دینهم ، وضمن لهم 

النصر في ذلك الدفاع ألنهم بدفاعهم ینصرون دین اهللا ، فكأنهم نصروا اهللا ، ولذلك 

  .)٤(لقسم ونون التوكید"أكد الجملة بالم ا

بُوِن*قَالَ  ِبَما انُصْرِني َربِّ  قَالَ (قال تعالى :    ، )٥()نَاِدِمينَ  لَُيْصِبُحنَّ  قَِليلٍ  َعمَّا َكذَّ

رَ  َوتـََفقَّدَ أي واهللا لیصبحن ، ومثله قوله جل وعال : (  اْلُهْدُهدَ  َأَرى َال  ِليَ  َما فـََقالَ  الطَّيـْ

بـَنَّهُ ألُ  *َ اْلَغائِِبينَ  ِمنَ  َكانَ  َأمْ   " )٦()مُِّبينٍ  ِبُسْلطَانٍ  لََيْأتِيَـنِّي َأوْ  َألَْذَبَحنَّهُ  َأوْ  َشِديداً  َعَذاباً  َعذِّ

ةُ  ْلَطاُن: اْلُحجَّ َیاَدُة ِمَن النَِّبيَوَهذِ  ، اْلمظهر لحق اْلُمْحَتجُّ ِبَها والمبین: ، َوالسُّ  ِه الزِّ

ُتُه َمَعُه.ُسَلْیَماَن اْسِتْقَصاٌء ِلْلُهْدُهِد ِفي حَ    قِِّه ِألَنَّ اْلَغاِئَب ُحجَّ

                                                             
 ). ٤٩) سورة الشعراء ، اآلیة ((١

 ). ٤٤) سورة الشعراء ، اآلیة ((٢

 ). ٤٠، اآلیة ( ) سورة الحج(٣

 . ١٧/٢٧٠) التحریر والتنویر ، (٤

 ).٤٠ – ٣٩) سورة المؤمنون ، اآلیات ((٥

 ).٢١ – ٢٠) سور النمل ، اآلیات ((٦
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ِم الموكدة الَِّتي  -َوَأكََّد َعْزَمُه َعَلى ِعَقاِبِه ِبتَْأِكیِد اْلُجْمَلَتْیِن َألَُعذَِّبنَّهُ        َألَْذَبَحنَُّه ِبالالَّ

ِإَذا ُفِقَد اْلُهْدُهُد َوَلْم َیْرِجْع َیُكوُن  ُتَسمَّى َالُم اْلَقَسِم َوِبُنوِن التَّْوِكیِد ِلَیْعَلَم اْلُجْنُد َذِلَك َحتَّى

  َذِلَك التَّْأِكیُد َزاِجًرا ِلَباِقي اْلُجْنِد َعْن َأْن َیْأُتوا ِبِمْثِل ِفْعَلِتِه َفَیَناُلُهُم اْلِعَقاُب.

ا تَْأِكیُد ُجْمَلِة: َأْو َلَیْأِتَینِّي ِبُسْلطاٍن ُمِبیٍن َفِإلَِفاَدِة َتْحقِ       یِق َأنَُّه َال َمْنَجى َلُه ِمَن َوَأمَّ

ُر َتَغیَُّبُه، ِألَنَّ ِسَیاَق ِتْلَك اْلُجْمَلِة ُیِفیُد َأنَّ َمْضُموَنهَ  ٍة ُتَبرِّ ا اْلِعَقاِب ِإالَّ َأْن َیْأِتَي ِبُحجَّ

َئهُ  َعِدیُل اْلُعُقوَبِة. َفَلمَّا َكاَن اْلِعَقاُب ُمَؤكًَّدا ُمَحقًَّقا َفَقِد اْقَتَضى تَْأِكیدَ  اْلُمْخِرِج ِمْنُه ِلَئالَّ ُیَبرِّ

ِة َفَكانَ  ْدَالِء ِباْلُحجَّ ٍة َظاِهَرٍة ِلَئالَّ تَُتَوهََّم َهَواَدٌة ِفي اْإلِ ْتَیاِن ِبُحجَّ تَْأِكیُد  ِمْنُه ِإالَّ َتَحقُُّق اْإلِ

  .)١("اْلَعِدیِل َكتَْأِكیِد ُمَعاِدِلهِ 

 اْلَعَذابُ  َلَجاءُهمُ  مَُّسم�ى َأَجلٌ  َوَلْوَال  َعَذابِ بِالْ  َوَيْستَـْعِجُلوَنكَ (وقال تعالى :   

فالمعنى ولوال أجل مسمى یریده اهللا ألتاهم العذاب  )٢()َيْشُعُرونَ  َال  َوُهمْ  بـَْغَتةً  َولََيْأتِيَـنـَُّهم

وقت طلبهم تعجیله ، فأنذرهم بأنه آتیهم بغتة ودل على تحقیق إتیانه بالم القسم ونون 

  التوكید.

تَـُهم َألَرَيـَْناَكُهمْ  َنَشاء َوَلوْ (جل شأنه :  قال     َلْحنِ  ِفي َولَتَـْعرِفـَنـَُّهمْ  ِبِسيَماُهمْ  فـََلَعَرفـْ

، أي لتعرفنهم واهللا ، "ولتعرفنهم جواب لقسم محذوف  )٣()َأْعَماَلُكمْ  يـَْعَلمُ  َواللَّهُ  اْلَقْولِ 

  .)٤(كأنه قال لتعرفنهم واهللا"

لة الالم علیه كما أفاد الحذف التعظیم ، بدلیل وفي مثل هذا حذف القسم لدال  

 َواْلَفْجِر*َولََيالٍ  ذكره في مواضع أخرى مع غیر لفظ الجاللة ، في نحو قوله :(

                                                             
 .١٩/٢٤٧) التحریر والتنویر ، (١

 ).٥٣) سورة العنكبوت ، اآلیة ((٢

 ).٣٠) سورة محمد ، اآلیة ((٣

 .٢٨/٥٩) تفسیر الرازي ، (٤
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، "فإن قیل : كیف أقسم بمخلوقاته وقد ورد  )٢()َوالزَّيـُْتونِ  َوالتِّينِ ، ونحو : ( )١()َعْشرٍ 

  ثة أجوبة : النهي علینا أال نقسم بمخلوق ؟ قیل : فیه ثال

  إنه حذف مضاف أي ورب الفجر ورب التین وكذلك الباقي . أحدها :

والثاني : إن العرب كانت تعظم هذه األشیاء وتقسم بها ، فنزل القرآن على ما 

  یعرفون.

والثالث : إن األقسام إنما تجب بأن یقسم الرجل بما یعظمه أو بمن یجله وهو فوقه، 

سم تارة بنفسه وتارة بمصنوعاته ؛ ألنها تدل على بارئ واهللا تعالى لیس شيء فوقه فأق

  . )٣(وصانع"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 ).٢-١یات () سورة الفجر ، اآل(١

 ).١) سورة التین ، اآلیة ((٢

 .٤٢ – ٣/٤١) البرهان في علوم القرآن ، (٣
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   ذف ارف

جاء حذف الحرف في القرآن في مواضع متعددة ، وقد حذف بنسبة بلغت   

  % من جملة المحذوفات في القرآن الكریم .٣

 ونلحظ أن أكثر البالغیین لم یلتفتوا إلى دراسة هذا الجزء من الحذف ، حتى  

أن محمد أبو موسى علق قائًال : "قد درس البالغیون حذف جزء الجملة في باب 

المسند إلیه ، والمسند ومتعلقات الفعل ، كما درسوا حذف الجملة وأكثر منها في باب 

اإلیجاز بالحذف ، ولم یلتفتوا إلى حذف جزء الكلمة ، وٕان كان فیه من اإلشارات ما 

وبالغتها أن ینتبه إلیها ، وخاصة أننا نجد في یوجب على المشتغل بأسرار اللغة 

إشارات علمائنا السابقین ما یلمس الجانب البالغي في هذا النوع من الحذف ، فهم 

َنا لِيَـْقضِ  َماِلكُ  يَا َونَاَدْوا یقولون مثًال في سبب الترخیم في قراءة :(  ِإنَُّكم قَالَ  رَبُّكَ  َعَليـْ

، وهذه علة بالغیة ، ما هم فیه عجزوا عن تمام الكالم ة، قالوا إنهم لشد )١()مَّاِكُثونَ 

ألنها تشیر إلى ما وراء هذا الحذف من ضیق الصدر وغلبة الیأس ومعاناة الهول 

  . )٢(معاناة شغلهم عن إتمام الكلمة "

  على لسان الذئب : )٣(ولنقرأ قول النجاشي

  )٤(ِك ذا فضلفلسُت بآتِيه وال َأستِطيُعه ... والِك أْسِقني ِإن كان ماؤُ 

وقد زعم إنه أراد أن یصطحب الذئب في فالة ، وأن الذئب رفض هذه   

الصحبة ، وقال : لست بآتیه وال أستطیعه ، ثم طلب منه ماء إن كان عنده فضل 

منه ، فقال: والك اسقني ، وقد أراد الشاعر بهذا أن یؤكد إنه یجوب فالة مهلكة 

                                                             
 ).٧٧) سورة الزخرف ، اآلیة ((١

 .١٥٥ – ١/١٥٤) خصائص التراكیب ، (٢

) قیس بن عمرو بن مالك ، من بني الحارث بني كعب ، من كهالن : شاعر هجاء مخضرم ، اشتهر (٣

من نجران بالیمن انتقل إلى الحجاز واستقر في الكوفة ، وهجا  اشتهر في الجاهلیة واإلسالم ، أصله

 .٥/٢٠٧، األعالم  هـ ،٤٠دده عمر بقطع لسانه ، توفي أهلها ، وه

 .٢/٢٥٠الحماسة البصریة ١/٢٧الكتاب ١٠/٤١٨ ٥/٢٦٥خزانة االدب ،البیت من الطویل) (٤



 

219 

بطرقها یجهل فیها مواضع الماء ، وجاء  ضالة ، فالذئب هو ابن الصحراء والخبیر

قوله : والك اسقني على الحذف ، ألنه أراد ولكن اسقني فحذف آخر الكلمة طلبًا 

للخفة لمناسبة حال الذئب الظامئ المتهالك في هذه الصحراء الموحشة التي یجتازها 

 الشاعر ، كأن الذئب فیها قد تعثر لسانه ویبس فخطف الكلمة ، فأسقط منها ما

  .)١(أسقط "

، وقد أتى لفظ الرب  ویحذف حرف النداء مع لفظ "رب" وذلك للتعظیم  

َنا َغَلَبتْ  رَبـََّنا قَاُلوا. قال تعالى : ()٢(محذوفًا منه حرف النداء  قـَْوماً  وَُكنَّا ِشْقَوتـَُنا َعَليـْ

َها َأْخرِْجَنا َضالِّيَن* رَبـََّنا  ُتَكلُِّموِن* ِإنَّهُ  َوال ِفيَها اْخَسُؤوا الَ ظَاِلُموَن* قَ  فَِإنَّا ُعْدنَا فَِإنْ  ِمنـْ

رُ  َوَأنتَ  َواْرَحْمَنا لََنا فَاْغِفرْ  آَمنَّا رَبـََّنا يـَُقوُلونَ  ِعَباِدي مِّنْ  َفرِيقٌ  َكانَ  . أي )٣()الرَّاِحِمينَ  َخيـْ

یا ربنا وقد اهتدى الدكتور أحمد أحمد بدوي إلى سر الحذف بقوله : إن سر الحذف 

غة في تصویر قرب المنادى (رب) حیث أن معناه : المربي والسید والمالك فیه للمبال

  .)٤(وهو بهذه المعاني من شأنه أن یكون قریبًا حاضرًا ال یحتاج في ندائه إلى وسائط

    

  

  

                                                             
  .١٥٦ – ١/١٥٥) خصائص التراكیب ، (١

جاء (الزخرف  ٨٨الفرقان ، (وقیله یا رب إن هؤالء) ، ٣٠لرسول یا رب) ، ) عدا قوله تعالى (وقال ا(٢

للتعبیر عن حالة نفسیه ألمت بالرسول فأتى بالنداء كأنما یرید أن یرفع صوته زیادة في الضراعة إلى اهللا 

 .١٦٩،  واستجالب رضاه) من بالغة القرآن

 ). ١٠٩ - ١٠٦) سورة المؤمنون ، اآلیات ((٣

 .١٦٨ ، الغة القرآن) انظر من ب(٤
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 )١()نَ الظَّاِلِمي اْلَقْومِ  ِفي َتْجَعْلِني َفَال  يُوَعُدوَن*َربِّ  َما تُرِيـَنِّي ِإمَّا رَّبِّ  ُقل(وقال تعالى : 

  أي یا رب .

 ِلي اْبنِ  َربِّ  قَاَلتْ  ِإذْ  ِفْرَعْونَ  ِاْمَرَأةَ  آَمُنوا لِّلَِّذينَ  َمَثالً  اللَّهُ  َوَضَربَ (وقال تعالى :     

"وكثر  )٢()الظَّاِلِمينَ  اْلَقْومِ  ِمنَ  َوَنجِِّني َوَعَمِلهِ  ِفْرَعْونَ  ِمن َوَنجِِّني اْلَجنَّةِ  ِفي بـَْيتاً  ِعنَدكَ 

ألن في النداء طرفًا من  اً وتعظیم آن الكریم من الرب تنزیهاً ا) في القر حذف (ی

وكثر حذف حرف النداء مع الرب سبحانه ، وحكمة ذلك داللته على  )٣(األمر"

التعظیم والتنزیه ألن النداء یتشرب معنى األمر ، ألنه إذا قلت یا زید فمعناه أدعوك 

. )٤(األمر ویتمحص التعظیم واإلجاللیا زید فحذفت یا من نداء الرب لیزول معنى 

  وهكذا حذف النداء مع لفظ الربوبیة فأفاد التعظیم ولتصویر قربه من عباده .

: فقد جاء منه قوله تعالى أما حذف الحرف للتخفیف إیجازًا واختصاراً   

أي إلى  )٥( )اْألُوَلى َرتـََهاِسي َسُنِعيُدَها َتَخفْ  َوَال  ُخْذَها َتْسَعى*قَالَ  َحيَّةٌ  ِهيَ  فَِإَذا فَأَْلَقاَها(

  سیرتها األولى .

فقد "أمره سبحانه بإلقائها لیریه ما جعل له فیها من المعجزة الظاهرة فألقاها موسى    

على األرض فإذا هي حیة تسعى ، وذلك بقلب اهللا سبحانه ألوصافها وأعراضها 

شعبتین  حتى صارت حیة تسعى ، أي تمشي بسرعة وخفة ، قیل : كانت عصا ذات

فصار الشعبتان فمًا وباقیها جسم حیة ، تنتقل من مكان إلى مكان وتلتقم الحجارة مع 

عظم جرمها وفظاعة منظرها ، فلما رآها كذلك خاف وفزع وولى مدبرًا ولم یعقب ، 

                                                             
 ).٩٤-٩٣) سورة المؤمنون ، اآلیات  ((١

 ).١١) سورة التحریم ، اآلیة  ((٢

 . ٣/٢١٢) اإلتقان في علوم القرآن ، (٣

 .٣/٢١٣) انظر البرهان في علوم القرآن ، (٤

 ). ٢١- ٢٠) سورة طه ، اآلیات ((٥
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فعند ذلك قال سبحانه : خذها وال تخف سنعیدها سیرتها األولى ، قال األخفش 

  .)١(ا األولى"والزجاج : التقدیر إلى سیرته

َناُهمْ  اْلَوْعدَ  َصَدقْـَناُهمُ  ُثمَّ (وقال تعالى :     )٢()اْلُمْسرِِفينَ  َوَأْهَلْكَنا نََّشاء َوَمن فَأَنَجيـْ

أي في الوعد "وانتصب الوعد بصدقناهم على التوسع بنزع حرف الجر، وأصل 

  .)٣(االستعمال أن یقال : صدقناهم في الوعد"

 ُتْسَكن َلمْ  َمَساِكنـُُهمْ  فَِتْلكَ  َمِعيَشتَـَها َبِطَرتْ  قـَْرَيةٍ  ِمن َلْكَناَأهْ  وََكمْ (وقال تعالى :   

أي بطرت في معیشتها، "وكم أهلكنا من  )٤()اْلَوارِثِينَ  َنْحنُ  وَُكنَّا قَِليالً  ِإالَّ  بـَْعِدِهمْ  مِّن

قریة أي : من أهل قریة كانوا في خفض عیش ، ودعة ورخاء ، فوقع منهم البطر 

وا قال الزجاج : البطر : الطغیان عند النعمة ، معنى بطرت معیشتها في فأهلك

  .)٥(معیشتها فما حذفت (في) تعدى الفعل كقوله : واختار موسى قومه"

رؤوس اآلي رعایة للنسق الذي علیه فواصل  الحرف في وقد یحذف  

 بـَْعِدِهمْ  ِمن َوالَِّذينَ  ودَ َوَثمُ  َوَعادٍ  نُوحٍ  قـَْومِ  َدْأبِ  ِمْثلَ (من ذلك قوله جل شأنه :  اآلیات

 َما ُمْدِبرِينَ  تـَُولُّونَ  التـََّناِد*يـَْومَ  يـَْومَ  َعَلْيُكمْ  َأَخافُ  ِإنِّي قـَْومِ  لِّْلِعَباِد*َويَا ظُْلماً  يُرِيدُ  اللَّهُ  َوَما

لتنادي ، وفما له أي یوم ا )٦()َهادٍ  ِمنْ  َلهُ  َفَما اللَّهُ  ُيْضِللِ  َوَمن َعاِصمٍ  ِمنْ  اللَّهِ  مِّنَ  َلُكم

من هادي فحذف الحرف لمناسبة الفواصل حتى تتوافق رؤوس اآلي على حرف 

  الدال.

                                                             
 .٣/٣٢٤، وانظر البحر المحیط ،  ٣/٤٢٨) فتح القدیر ، (١

 )٩ورة األنبیاء ، اآلیة () س(٢

 .١٧/٢٠) التحریر والتنویر ، (٣

 ).٥٨) سورة القصص ، اآلیة ((٤

 .٤/٢٦٤، والبحر المدید  ٣/٥٤٠، وانظر تفسیر البغوي ، ٤/٢٠٨) فتح القدیر ، (٥

 ).٣٣ – ٣١) سورة غافر ، اآلیات ((٦
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 َواْلَوْتِر*َواللَّْيلِ  َعْشٍر*َوالشَّْفعِ  َواْلَفْجِر*َولََيالٍ :(ومثله وعلى طریقته قوله تعالى   

حذفها ، أي یسري ، "وقد قرأ القراء (یسري) بإثبات الیاء و(یسر) ب )١()َيْسرِ  ِإَذا

وحذفها أحب إلي لمشاكلتها رؤوس اآلیات ، وألن العرب قد تحذف الیاء وتكتفي 

  بكسر ما قبلها منها أنشد بعضهم :

  )٢(جوداً وأخرى تعط بالسيف الدما ما ...كفاك كف ما تليق دره

"فإذا جاز هذا في غیر الفاصلة فهو في الفاصلة أولى ، فإن قیل : لم كان   

لیاء إذا كان في فاصلة أو قافیة ، والحرف من نفس الكلمة االختیار أن تحذف ا

فوجب أن یثبت كما أثبت سائر الحروف ولم یحذف ؟ أجاب أبو علي فقال: القول 

في ذلك أن الفواصل والقوافي موضع وقف ، والوقف موضع تغییر ، فلما كان 

غیرت الوقف تغیر فیه الحروف الصحیحة بالتضعیف واإلسكان وروم الحركة فیها 

الحروف المشابهة للزیادة بالحذف ، وأما من اثبت الیاء في (یسري) في الوصل 

والوقف فإنه یقول : الفعل ال یحذف منه في الوقف كما یحذف في األسماء نحو 

  .)٣(قاض وغاز ، تقول هو یقضي وأنا أقضي فتثبت الیاء وال تحذف"

من یسر فقال ال  "قال المؤرج : سألت األخفش عن العلة في إسقاط الیاء  

أجیبك حتى تبیت على باب داري سنة ، فبت على باب داره سنة ، فقال : اللیل ال 

یسري ، وٕانما یسري فیه ، فهو مصروف عن جهته ، وكل ما صرفته عن جهته 

ولم یقل بغیة ألنه  )٤( )بَِغّياً  ُأمُّكِ  َكاَنتْ  َوَما(بخسته من إعرابه ، أال ترى إلى قوله : 

  غیة .صرفه من با

                                                             
 ).٤ – ١) سورة الفجر ، اآلیات ((١

ولم ینسب لقائل ومعنى ما تلیق : ما تحبس  ، والبیت من الرجز ٣/٢٦٠) معاني القرآن للفراء ، (٢

 وتمسك یصفه بالكرم والشجاعة .

 .٣١/١٥١) تفسیر الرازي ، (٣

 ).٢٨) سورة مریم ، اآلیة ((٤
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وفي كالم األخفش نظر ، فإن صرف الشيء عن معناه لسبب من األسباب   

ال یستلزم صرف لفظه عن بعض ما یستحقه ، ولو صح ذلك للزم في كل المجازات 

العقلیة واللفظیة ، والالزم باطل فالملزوم مثله ، واألصل هاهنا إثبات الیاء ألنها الم 

ة من العلل إال التباع رسم المصحف الفعل المضارع المرفوع ، ولم تحذف لعل

وموافقة رؤوس اآلي إجراًء للفواصل مجرى القوافي ومعنى اللیل إذا یسر إذا 

  .  )١(یمضي"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .٥/٥٢٨) فتح القدیر ، (١
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  فر یوضح نسب حذف الح) ١٣رقم (جدول 

  النسبة %  الغرض 

  ٦٢  لتعظیم ل

  ٣٤  للتخفیف إیجازًا واختصارًا 

  ٣  لرعایة الفاصلة 
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رورر واذف ا  

یكثر حذف الجار والمجرور في القرآن الكریم ، "جاء حذف الجار والمجرور   

كثیرًا في القرآن الكریم سواء كان خبرًا لمبتدأ أو صفة لموصوف أو صلة لموصول أو 

  .)١(متعلقًا بالفعل"

% من جملة ١٠وبلغت نسبة حذف الجار والمجرور في النصف الثاني   

  ببقیة المتعلقات . تي نسبة كبیرة إذا ما قورنالمحذوفات ، وه

أما أغراض حذفه فقد تنوعت ما بین داللة السیاق على المحذوف ، ورعایة   

  الفاصلة وٕافادة العموم ، وما إلى ذلك من أغراض .

 آَمُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ (فقد ورد منه قوله تعالى :  أما حذفه لداللة السیاق علیه  

، أي أمنوا باهللا وقد حذف  )٢( )َعَمالً  َأْحَسنَ  َمنْ  َأْجرَ  ُنِضيعُ  َال  ِإنَّا َحاتِ الصَّالِ  َوَعِمُلوا

 اللَّهَ  ِإنَّ (الجار والمجرور ألنه معلوم ، وقد ذكر في سیاقات أخرى ، وقال تعالى : 

أمنوا باهللا أو بربهم ، أي  )٣()َكُفورٍ  َخوَّانٍ  ُكلَّ  ُيِحبُّ  َال  اللَّهَ  ِإنَّ  آَمُنوا الَِّذينَ  َعنِ  ُيَداِفعُ 

 ُجُنودٌ  َجاءْتُكمْ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  اللَّهِ  نِْعَمةَ  اذُْكُروا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيـَُّها يَا(ومنه قوله جل شأنه : 

. وهكذا حذف  )٤()َبِصيراً  تـَْعَمُلونَ  ِبَما اللَّهُ  وََكانَ  تـََرْوَها لَّمْ  َوُجُنوداً  رِيحاً  َعَلْيِهمْ  فََأْرَسْلَنا

ثالثة عشر ومائة موضعًا في النصف الثاني من القرآن ، ولكنه ذكر في مواضع في 

َيةٌ  ِإنـَُّهمْ (قلیلة منها قوله تعالى :  ، فلعله ذكر للتقریر  )٥()ُهًدى َوِزْدنَاُهمْ  ِبَربِِّهمْ  آَمُنوا ِفتـْ

 ُنونَ اْلُمْؤمِ  ِإنََّما(والتأكید في شأن إیمان الفتیة ، وذكر أیضًا في قوله جل وعال : 

 ِإنَّ  َيْسَتْأِذنُوهُ  َحتَّى َيْذَهُبوا َلمْ  َجاِمعٍ  َأْمرٍ  َعَلى َمَعهُ  َكانُوا َوِإَذا َوَرُسوِلهِ  بِاللَّهِ  آَمُنوا الَِّذينَ 

 فَْأَذن ِهمْ َشْأنِ  لِبَـْعضِ  اْسَتْأَذنُوكَ  فَِإَذا َوَرُسوِلهِ  بِاللَّهِ  يـُْؤِمُنونَ  الَِّذينَ  ُأْولَِئكَ  َيْسَتْأِذنُوَنكَ  الَِّذينَ 
                                                             

 .٩٥) الحذف البالغي في القرآن الكریم ، ص (١

 ).٣٠) سورة الكهف ، اآلیة ((٢

 ).٣٨یة () سورة الحج ، اآل(٣

 ).٩) سورة األحزاب ، اآلیة ((٤

 ).١٣) سورة الكهف ، اآلیة ((٥
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ُهمْ  ِشْئتَ  لَِّمن ولعله أیضًا موضع تقریر  )١()رَِّحيمٌ  َغُفورٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهَ  َلُهمُ  َواْستَـْغِفرْ  ِمنـْ

  .)٢(وتأكید وهكذا ذكر في سیاقات قلیلة

 يـَتَِّخُذوا َأن َكَفُروا الَِّذينَ  َأَفَحِسبَ (وحذف كذلك مع (كفروا) قال تعالى :   

أي كفروا باهللا أو بربهم أو  )٣( )نـُُزالً  لِْلَكاِفرِينَ  َجَهنَّمَ  َأْعَتْدنَا ِإنَّا َأْولَِياء وِنيدُ  ِمن ِعَباِدي

 لِّلَِّذینَ  َفَوْیلٌ  َبْیِنِهمْ  ِمن اْألَْحَزابُ  َفاْخَتَلفَ بآیاته ، ومثله على طریقته قوله تعالى : (

  .)٤( )َعِظیمٍ  َیْومٍ  مَّْشَهدِ  ِمن َكَفُروا

 فـََفتَـْقَناُهَما رَْتقاً  َكانـََتا َواْألَْرضَ  السََّماَواتِ  َأنَّ  َكَفُروا الَِّذينَ  يـَرَ  َأَوَلمْ (ومثله :   

. وهكذا حذف في سبعة وثمانین  )٥( )يـُْؤِمُنونَ  َأَفَال  َحيٍّ  َشْيءٍ  ُكلَّ  اْلَماء ِمنَ  َوَجَعْلَنا

 َوِلَقائِهِ  رَبِِّهمْ  بِآيَاتِ  َكَفُروا الَِّذينَ  ُأولَِئكَ (موضعًا، وذكر في مواضع منها قوله تعالى : 

 الَِّذينَ  َأيـَُّها يَا(وذكر في قوله تعالى: )٦()َوْزناً  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َلُهمْ  نُِقيمُ  َفَال  َأْعَمالُُهمْ  َفَحِبَطتْ 

 مِّنَ  َجاءُكم ِبَما َكَفُروا َقدْ وَ  بِاْلَمَودَّةِ  ِإلَْيِهم تـُْلُقونَ  َأْولَِياء َوَعُدوَُّكمْ  َعُدوِّي تـَتَِّخُذوا َال  آَمُنوا

   َوبِْئسَ  َجَهنَّمَ  َعَذابُ  ِبَربِِّهمْ  َكَفُروا َوِللَِّذينَ (وقوله تعالى :  )٧( ...) اْلَحقِّ 

                                                             
 ).٦٢) سورة النور ، اآلیة ((١

) ١٥) العنكبوت ، (٥٢) النور ، (٦٢) الكهف ، (١٣) ذكر الجار والمجرور في النصف الثاني في ((٢

فلعل ذكرها في ثالثة مواضع فیها  ) الحدید ، وسورة الحدید مدنیة٢١) الحدید ، (١٩) الحدید ، (٧الحجرات ، (

لیقرر اإلیمان ویؤكده أنه باهللا ورسوله ومجتمع المدینة بدأ فیه إظهار اإلیمان وٕاضمار غیره (النفاق) فقد أهاب 

 في السورة بالمسلمین أن یخلصوا اإلیمان تعریضًا للمنافقین ووعدهم بحسن العاقبة .

 ).١٠٢) سورة الكهف ، اآلیة ((٣

 ).٣٧یم، اآلیة () سورة مر (٤

   ).٣٠) سورة األنبیاء ، اآلیة ((٥

   ).١٠٥) سورة الكهف ،اآلیة ((٦

   ).١) سورة الممتحنة ، اآلیة ((٧
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، وقد ذكر الجار  )٢()اْلَمْشَأَمةِ  َأْصَحابُ  ُهمْ  بِآيَاتَِنا َكَفُروا َوالَِّذينَ (وقوله :  )١()اْلَمِصيرُ 

، وهكذا حذف الجار والمجرور مع آمنعذاب في اآلخرة ، والمجرور في مواضع ال

آمنوا ، یؤمن ، وكفر ، كفروا ، یكفر ، كل ذلك ألنه معلوم وألنه ذكر في سیاق آخر 

  حسب ما یقتضي السیاق .

 َلِكنِ  يَْأتُونـََنا يـَْومَ  َوَأْبِصرْ  ِبِهمْ  َأْسِمعْ (أما حذفه مع غیر ذلك منه قوله تعالى :   

أي وأبصر بهم فحذف لداللة ما قبله علیه "اسمع  )٣()مُِّبينٍ  َضَاللٍ  ِفي اْليَـْومَ  الظَّاِلُمونَ 

بهم وأبصر ، صیغتا تعجب على لسان الرسول والمؤمنین ، وهو مستعمل كنایة عن 

تهدیدهم ، فتعین أن التعجب من بلوغ حالهم في السوء مبلغًا یتعجب من طاقتهم 

المعنى ما اسمعهم وما أبصرهم في ذلك على مشاهدة مناظره وسماع مكارهه ، و 

  .)٤(الیوم ، أي ما أقدرهم على السمع والبصر بما یكرهونه"

 فَاْجِلُدوُهمْ  ُشَهَداء بَِأرْبـََعةِ  يَْأُتوا َلمْ  ُثمَّ  اْلُمْحَصَناتِ  يـَْرُمونَ  َوالَِّذينَ (وقال تعالى :   

أي یرمونهم بالزنا )٥()اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ  َوُأْولَِئكَ  داً َأبَ  َشَهاَدةً  َلُهمْ  تـَْقبَـُلوا َوَال  َجْلَدةً  َثَمانِينَ 

 ِإالَّ  يَنِكُحَها َال  َوالزَّانَِيةُ  ُمْشرَِكةً  َأوْ  زَانَِيةً  إالَّ  يَنِكحُ  َال  الزَّاِني(فحذفت لداللة قوله تعالى : 

ة ال یدل على الشيء "اعلم أن ظاهر اآلی )٦()اْلُمْؤِمِنينَ  َعَلى َذِلكَ  َوُحرِّمَ  ُمْشِركٌ  َأوْ  زَانٍ 

الذي به رموا المحصنات وذكر الرمي ال یدل على الزنا ، إذ قد یرمیها بسرقة وشرب 

خمر وكفر ، بل البد من قرینة دالة على التعیین ، وقد أجمع العلماء على أن المراد 

الرمي بالزنا ، وفي اآلیة أقوال تدل علیه أحدها : تقدم ذكر الزنا ، وثانیهما : أنه 

                                                             
   ).٦) سورة الملك ، اآلیة ((١

   ).١٩) سورة البلد ، اآلیة ((٢

   ).٣٨) سورة مریم ، اآلیة ((٣

  .١٦/١٠٧) التحریر والتنویر ، (٤

  .)٤) سورة النور ، اآلیة ((٥

  ).٣) سورة النور ، اآلیة ((٦
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لى ذكر المحصنات وهن العفائف ، فدل ذلك على أن المراد بالرمي رمیهن بضد تعا

  .)١(العفاف"

 َعَلى اْعَمُلوا قـَْومِ  يَا ُقلْ (وحذف لداللة السیاق وأفادت العموم في قوله تعالى :   

 )٢()مُِّقيمٌ  َعَذابٌ  َعَلْيهِ  َوَيِحلُّ  ُيْخزِيهِ  َعَذابٌ  يَْأتِيهِ  تـَْعَلُموَن*َمن َفَسْوفَ  َعاِملٌ  ِإنِّي َمَكانَِتُكمْ 

أي عامل على مكانتي ، "یا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعملون من 

تكون له عاقبة الدار ... وحذف متعلق إني عامل لیعم كل متعلق یصلح أن یتعلق 

بعمل مع االختصار فإن مقابلته بقوله : اعملوا على مكانتكم یدل على إنه أراد من 

مل إنه ثابت على عمله في نصحهم ودعوتهم إلى ما ینجیهم ، وأن حذف إني عا

ذلك مشعر بأنه ال یقتصر على مقدار مكانته وحالته بل حاله تزداد كل حین قوة 

  . )٣(وشدة ال یعتریها تقصیر وال یثبطها إعراضهم" 

َهاُكمُ  َال وقال جال وعال: (        ُيْخرُِجوُكم َوَلمْ  الدِّينِ  ِفي وُكمْ يـَُقاتِلُ  َلمْ  الَِّذينَ  َعنِ  اللَّهُ  يـَنـْ

أي ال ینهاكم اهللا  )٤()اْلُمْقِسِطينَ  ُيِحبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  ِإلَْيِهمْ  َوتـُْقِسُطوا تـَبَـرُّوُهمْ  َأن ِديَارُِكمْ  مِّن

والمعنى:  عن بر الذین لم یقاتلوكم فدل السیاق في قوله أن تبروهم على المحذوف

، وٕانما ینهاكم عن تولى هؤالء. وهذا أیضا رحمة لهم ال ینهاكم عن مبّره هؤالء"

لتشّددهم وجّدهم في العداوة متقّدمة لرحمته بتیسیر إسالم قومهم، حیث رخص لهم 

  .)٥("تال المؤمنین وٕاخراجهم من دیارهمفي صلة من لم یجاهر منهم بق

نَسا َويـَُقولُ (فقد جاء منه قوله تعالى :  أما حذفه لظهوره واتضاحه    نُ اْإلِ

، أي أخرج من القبر ، "والمراد باإلنسان هاهنا  )٦()َحّياً  ُأْخَرجُ  َلَسْوفَ  ِمتُّ  َما َأِئَذا
                                                             

  .٢٣/٣٢٠) تفسیر الرازي ، (١

  ) ٤٠ – ٣٩) سورة الزمر ، اآلیات ((٢

  . ٤/٥٣٣، وانظر فتح القدیر ،  ٢٤/٢٠) التحریر والتنویر (٣

  ) ٨) سورة الممتحنة ، اآلیة ((٤

  .٤/٥١٦) الكشاف ، (٥

  ) ٦٦) سورة مریم ، اآلیة ((٦
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الكافر ألن االستفهام هنا لإلنكار واالستهزاء والتكذیب بالبعث وقیل : الالم في 

اإلنسان للجنس بأسره وٕان لم یقل هذه  المقالة إال البعض ، وهم الكفرة فقد یسند إلى 

  .)١(عة ما قام بواحد منهم ، والمراد بقوله أخرج أي من القبر"الجما

َنا َغَلَبتْ  رَبـََّنا قَاُلوا(ومثله في حذفه لظهوره واتضاحه قوله تعالى :     ِشْقَوتـَُنا َعَليـْ

َها َأْخرِْجَنا َضالِّيَن*رَبـََّنا قـَْوماً  وَُكنَّا دنا إلى الكفر ، أي فإن ع )٢()ظَاِلُمونَ  فَِإنَّا ُعْدنَا فَِإنْ  ِمنـْ

والتكذیب " أي غلبت شوقتنا السعادة... مثلت حالة اختیارهم ألسباب الشقوة بدل 

أسباب السعادة بحالة غائرة بین السعادة والشقاوة على نفوسهم ، وٕاضافة الشقوة إلى 

ضمیرهم الختصاصها بهم حیث صارت غالبة علیهم ... وزیادة قومًا على أن 

وام قومیتهم ... وهم ظنوا أنهم إن اخرجوا من النار رجعوا الضاللة من شیمتهم وبها ق

إلى اإلیمان والعمل الصالح فالتزموا هللا ال یعودون إلى الكفر والتكذیب ، وحذف 

متعلق عدنا لظهوره من المقام إذ كان إلقاؤهم في النار ألجل اإلشراك والتكذیب كما 

  .)٣(دل علیه قولهم وكنا قومًا ضالین"

 ِمن نـَْقَتِبسْ  انظُُرونَا آَمُنوا ِللَِّذينَ  َواْلُمَناِفَقاتُ  اْلُمَناِفُقونَ  يـَُقولُ  يـَْومَ (: وقال تعالى   

نَـُهم َفُضِربَ  نُوراً  فَاْلَتِمُسوا َورَاءُكمْ  اْرِجُعوا ِقيلَ  نُّورُِكمْ   الرَّْحَمةُ  ِفيهِ  بَاِطُنهُ  بَابٌ  لَّهُ  ِبُسورٍ  بـَيـْ

 َأنُفَسُكمْ  فـََتنُتمْ  َوَلِكنَُّكمْ  بـََلى قَاُلوا مََّعُكمْ  َنُكن َأَلمْ  ُب*يـَُناُدونـَُهمْ اْلَعَذا ِقَبِلهِ  ِمن َوَظاِهُرهُ 

أي فتنتم  )٤()اْلَغُرورُ  بِاللَّهِ  َوَغرَُّكم اللَّهِ  َأْمرُ  َجاء َحتَّى اْألََماِنيُّ  َوَغرَّْتُكمُ  َواْرتـَْبُتمْ  َوتـََربَّْصُتمْ 

  الدوائر وارتبتم في الدین.أنفسكم بالنفاق ، وتربصتم بالمؤمنین 

ولكنكم فتنتم أنفسكم أي بالكفر والمعاصي وكلها فتنة ، وتربصتم بالتوبة ، أو       

وتربصتم بمحمد الموت ، قلتم یوشك أن یموت فنستریح ، أو كنتم تتربصون دائرة 

                                                             
  .٣/٤٠٥) فتح القدیر ، (١

  ).١٠٧ -  ١٠٦ورة المؤمنون ، اآلیات () س(٢

  . ٢٣/٢٩٧نظر تفسیر الرازي ، ، وا ١٨/١٢٨) التحریر والتنویر ، (٣

  ).١٤ – ١٣) سورة الحدید ، اآلیة ((٤
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 السوء لتلتحقوا  بالكفار وتتخلصوا من النفاق ، وارتبتم أي شككتم في وعید اهللا ، أو

  .)١(شككتم في نبوة محمد ، أو شككتم في البعث والقیامة

"ألم نكن معكم استفهام تقریري ، استعمل كنایة عن طلب اللحاق بهم واالنضمام     

إلیهم كما كانوا معهم في الدنیا ، یعملون أعمال اإلسالم من المسلمین والمعیة 

الم وٕاقامة عبادات أطلقت على المشاركة في أعمال اإلسالم من نطق بكلمة اإلس

اإلسالم ، توهموا أن المعاملة في اآلخرة تجري كما تجري المعاملة في الدنیا على 

حسب صور األعمال ، وما دروا أن الصور مكمالت وأن قوامها إخالص اإلیمان 

  وهذا الجواب إقرار بأن المنافقین كانوا یعملون أعمالهم معهم.

بموجب االستفهام التقریري أعقبوا جوابهم ولما كان هذا اإلقرار یوهم أنه قول   

اإلقراري باالستدراك الرافع لما توهمه المنافقون من أن الموافقة للمؤمنین في أعمال 

اإلسالم تكفي في التحاقهم بهم في نعیم الجنة فبینوا لهم أسباب التباعد بینهم بأن 

  باطنهم كان مخالف لظاهرهم .

الخسران وهي : فتنة أنفسهم والتربص وذكروا لهم أربعة أصول هي أسباب   

بالمؤمنین واالرتیاب في صدق الرسول صلى اهللا علیه وسلم واالغترار بما تموه إلیهم 

  .)٢(أنفسهم ، وهذه األربعة هي أصول الخصال المتفرعة على النفاق"

فقد جاء منه قوله  أما حذف الجار والمجرور لإلیجاز واالختصار  

 )٣()اْلَمِصيرُ  َولَِبْئسَ  النَّارُ  َوَمْأَواُهمُ  اْألَْرضِ  ِفي ُمْعِجزِينَ  َكَفُروا الَِّذينَ  َتْحَسَبنَّ  َال (تعالى: 

 رَبَُّكمْ  اتـَُّقوا النَّاسُ  أَيـَُّها يَا(أي معجزین لنا فحذف لإلیجاز واالختصار ، وقال تعالى : 

                                                             
  . ٢٩/٤٥٩) انظر تفسیر الرازي ، (١

  .٢٧/٣٨٥) التحریر والتنویر ، (٢

  ) .٥٧) سورة النور ، اآلیة ((٣
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 اللَّهِ  َوْعدَ  ِإنَّ  َشْيئاً  َواِلِدهِ  َعن َجازٍ  ُهوَ  َمْولُودٌ  َوَال  َوَلِدهِ  َعن َواِلدٌ  َيْجِزي الَّ  يـَْوماً  َواْخَشْوا

نـَْيا اْلَحَياةُ  تـَُغرَّنَُّكمُ  َفَال  َحقٌّ    .)٢(أي ال یجزي فیه )١()اْلَغُرورُ  بِاللَّهِ  يـَُغرَّنَُّكم َوَال  الدُّ

 َلمْ  َأمْ (من ذلك قوله تعالى :  وقد یحذف الجار والمجرور إلفادة العموم  

بكل ما طلب منه فحذف  فَّىو أي  )٣( )َوفَّى الَِّذي *َوِإبْـَراِهيمَ  ُموَسى ُصُحفِ  يفِ  ِبَما يـَُنبَّأْ 

إلفادة عموم ما یجب توفیته ، "والتشدید مبالغة في الوفاء أو بمعنى وفر وأتم ، 

وٕاطالقه لیتناول كل وفاء وتوفیة ، من ذلك : تبلیغه الرسالة واستقالله بأعباء النبوة ، 

لده وعلى نار نمروذ ، وقیامه بأضیافه وخدمته إیاهم بنفسه ، والصبر على ذبح و 

وأنه كان یخرج كل یوم فیمشي فرسخًا یرتاد ضیفًا ، فإن وافقه أكرمه ، وٕاال نوى 

فحذف الجار والمجرور  )٤(به" فَّىو الصوم وعن الحسن : ما أمره اهللا بشيء إال 

  لیشمل توفیات كثیرة .

 َلُكمْ  ِقيلَ  ِإَذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا(قوله تعالى : ومما حذف فیه للغرض نفسه       

 اللَّهُ  يـَْرَفعِ  َفانُشُزوا انُشُزوا ِقيلَ  َوِإَذا َلُكمْ  اللَّهُ  يـَْفَسحِ  فَاْفَسُحوا اْلَمَجاِلسِ  ِفي تـََفسَُّحوا

، أي یفسح  )٥()َخِبيرٌ  تـَْعَمُلونَ  ِبَما َواللَّهُ  َدرََجاتٍ  اْلِعْلمَ  أُوُتوا َوالَِّذينَ  ِمنُكمْ  آَمُنوا الَِّذينَ 

  لكم في الدنیا واآلخرة مما ال یعد وال یحصى فحذف لیشمل ویعم أشیاء كثیرة .

أي : توسعوا في جلوسكم وال تتضایقوا فیه یفسح اهللا لكم مطلق في كل ما   

  . )٦(یبتغي الناس الفسحة فیه من المكان والرزق والصدر والقبر

                                                             
  ) .٣٣) سورة لقمان ، اآلیة ((١

  .٤/٣٨٢، والبحر المدید  ٣/٤٠٥) انظر الكشاف ، (٢

  ) .٣٧ - ٣٦) سورة النجم ، اآلیة ((٣

  .٤/٤٢٧) الكشاف ، (٤

  ).١١) سورة المجادلة ، اآلیة ((٥

  .٤/٤٩٢) انظر الكشاف ، (٦
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"وحذف متعلق یفسح اهللا لكم لیعم كل ما یتطلب الناس  یقول ابن عاشور :  

اإلفساح فیه بحقیقته ومجازه في الدنیا واآلخرة ، من مكان ، ورزق أو جنة عرضها 

  .)١(السماوات واألرض على حسب النیات" 

 َفَدَعا(، من ذلك قوله تعالى :  وقد یحذف لغرض لفظي كرعایة الفاصلة  

َهِمرٍ  ِبَماء السََّماء أَبـَْوابَ  نَتِصْر*فـََفَتْحَنافَا َمْغُلوبٌ  َأنِّي رَبَّهُ  أي فانتصر لي منهم  )٢()مُّنـْ

  فحذف لرعایة الفاصلة حتى تتسق اآلیات على حرف واحد .

 ُمْرِسُلو اَألِشُر*ِإنَّا اْلَكذَّابُ  مَّنِ  َغًدا َسيَـْعَلُمونَ :(وفي السورة نفسها یقول تعالى  

َنةً  النَّاَقةِ  ُهمْ فَ  لَُّهمْ  ِفتـْ ، أي واصطبر على أذاهم ، "واالصطبار :  )٣()َواْصطَِبرْ  اْرَتِقبـْ

الصبر القوي وهو كاالرتقاب أیضًا أقوى داللة من الصبر، أي : اصبر صبرًأ ال 

یعتریه ملل وال ضجر ، أي : اصبر على تكذیبهم وال تیأس من النصر علیهم ، 

قدیر: واصطبر على وحذف متعلق اصطبر لیعم كل حال تستدعي الضجر ، والت

  .)٤(أذاهم وعلى ما تجده في نفسك من انتظار النصر"

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .٢٨/٣٨ ، ) التحریر والتنویر(١

  ) .١١ – ١٠) سورة القمر ، اآلیات ((٢

  ) .٢٧ – ٢٦) سورة القمر ، اآلیات ((٣

  .٢٧/٢٠٠) التحریر والتنویر ، (٤
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  یوضح نسب حذف الجار والمجرور) ١٤رقم (جدول 

  النسبة %  الغرض

  ٧٥  مراعاة السیاق ل

  ٦  لظهوره واتضاحه 

  ٣  لإلیجاز واالختصار 

  ٣  إلفادة العموم 

  ٢  رعایة الفاصلة ل
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  ذف ال

أما حذف الحال فهو یرد إن كان قوًال أغنى عنه المقول ، إذًا هو یحذف لداللة    

فیما –الكالم علیه ، ولم یرد حذفه في غیر ذلك في النصف الثاني من القرآن الكریم 

وحذف الحال ال  وجاء ذلك قلیًال ، وقد علل ابن جني لذلك بقوله : " -علیه وقفت

یحسن، وذلك أن الغرض فیها إنما هو توكید الخبر بها، وما طریقه طریق التوكید 

ِإنَّ ، من ذلك قوله تعالى :( )١("  غیر الئق به الحذف؛ ألنه ضد الغرض ونقیضه

َعُدونَ الَِّذيَن َسبَـَقْت َلُهْم ِمنَّا اْلُحسْ  َها ُمبـْ َال َيْسَمُعوَن َحِسيَسَها َوُهْم ِفي َما  َنى ُأولَِئَك َعنـْ

َال َيْحُزنـُُهُم اْلَفَزُع اْألَْكبَـُر َوتـَتَـَلقَّاُهُم اْلَمَالِئَكُة َهَذا يـَْوُمُكُم  اْشتَـَهْت أَنـُْفُسُهْم َخاِلُدونَ 

قَّاُهُم اْلَمالِئَكُة ِبالسََّالِم َعَلْیِهْم. َوَعِن اْبِن َوَتَتلَ أي قائلین لهم ، " )٢( )الَِّذي ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ 

ِذي َعبَّاٍس: َتَلقَّاُهُم اْلَمَالِئَكُة ِبالرَّْحَمِة ِعْنَد ُخُروِجِهْم ِمَن اْلُقُبوِر َقاِئِلیَن َلُهْم َهَذا َیْوُمُكُم الَّ 

  . )٣(" ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن ِباْلَكَراَمِة َوالثََّواِب َوالنَِّعیمِ 

 لسََّماُء ِبُدَخاٍن ُمِبيٍن فَاْرَتِقْب يـَْوَم تَْأِتي اومثله وعلى طریقته قوله جل وعال : (   

، أي قائلین  )٤() رَبـََّنا اْكِشْف َعنَّا اْلَعَذاَب ِإنَّا ُمْؤِمُنونَ  اَس َهَذا َعَذاٌب أَلِيٌم يـَْغَشى النَّ 

اْلَعذاَب ِإنَّا ُمْؤِمُنوَن مقدر بقول وقع حاال  َربََّنا اْكِشْف َعنَّاربنا اكشف عنا العذاب ، "

  )٥(" وإِنَّا ُمْؤِمُنوَن وعد باِإلیمان إن كشف العذاب عنهم.

  

  

  

                                                             
  . ٢/٣٨٠الخصائص  )(١
  ). ١٠٣- ١٠١( آلیات، ا سورة األنبیاء) (٢
  .  ٣/٢٠٥، وانظر البحر المدید ،  ٧/٤٧١البحر المحیط ، ) (٣
  ). ١٢- ١٠( آلیات، ا سورة الدخان) (٤
  .  ٥/١٠٠تفسیر البیضاوي ) (٥
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  ذف از

 –فیما وقفت علیه –ورد حذف التمییز نادرًا في النصف الثاني من القرآن الكریم    

على التمییز فقد حذف في ثالثة مواضع فقط ، لغرض أساسي هو داللة الكالم 

  المحذوف .

ُهْم َكْم لَِبْثُتْم قَاُلوا لَِبثْـَنا قال تعالى : (    نَـُهْم قَاَل قَاِئٌل ِمنـْ َناُهْم لَِيَتَساَءُلوا بـَيـْ وََكَذِلَك بـََعثـْ

ِذِه ِإَلى اْلَمِديَنِة يـَْوًما َأْو بـَْعَض يـَْوٍم قَاُلوا رَبُُّكْم َأْعَلُم ِبَما لَِبْثُتْم فَابـَْعُثوا َأَحدَُكْم ِبَورِِقُكْم هَ 

ْلَيْأِتُكْم ِبِرْزٍق ِمْنُه َوْلَيتَـَلطَّْف َوَال ُيْشِعَرنَّ ِبُكْم َأَحًدا ، أي  )١() فـَْليَـْنُظْر أَيـَُّها َأزَْكى َطَعاًما فـَ

  كم یومًا لبثتم ؟ بدلیل الجواب علیه لبثنا یومًا أو بعض یوم .

أُْنِكَحَك ِإْحَدى ابـَْنَتيَّ َهاتـَْيِن َعَلى َأْن تَْأُجَرِني َثَماِنَي قَاَل ِإنِّي ُأرِيُد َأْن وقال تعالى : (   

ِحَجٍج فَِإْن َأْتَمْمَت َعْشًرا َفِمْن ِعْنِدَك َوَما ُأرِيُد َأْن َأُشقَّ َعَلْيَك َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء اللَُّه ِمَن 

كالم علیه ، ، فإن أتممت عشرًا أي عشر حجج فحذف لداللة ال )٢() الصَّاِلِحينَ 

ٌة، َفِإْن َأْتَمْمَت َعْشرًا َفِمْن ِعْنِدَك، َأْي ِإْن َأْتَمْمَت َعْشَر " َواْلِحَجُج السُُّنوَن َواِحَدُتَها ِحجَّ

ٌل ِمْنَك َوَتَبرٌُّع، ولیس ِبَواِجٍب َعَلْیَك، َوما ُأِریُد َأْن َأُشقَّ َعَلْیكَ    .)٣(" ِسِنیَن َفَذِلَك َتَفضُّ

َها ِتْسَعَة َعَشرَ وقال تعالى : (  )٤() َوَما َأْدرَاَك َما َسَقُر َال تـُْبِقي َوَال َتَذُر َلوَّاَحٌة لِْلَبَشِر َعَليـْ

َعَلْیها ِتْسَعَة َعَشَر: التَّْمِییُز أي علیها تسعة عشر من الخزنة أي المالئكة ، "

ى اْلَعَرَب َوُهُم اْلُفَصَحاُء َكْیَف َفِهُموا َمْحُذوٌف، َواْلُمَتَباَدُر ِإَلى الذِّْهِن َأنَُّه َمَلٌك. َأَال َترَ 

ِمْنُه َأنَّ اْلُمَراَد َمَلٌك ِحیَن َسِمُعوا َذِلَك؟ َفَقاَل َأُبو َجْهٍل ِلُقَرْیٍش: َثِكَلْتُكْم ُأمََّهاُتُكْم، َأْسَمُع 

ُم الدُّْهُم، َأَیْعِجُز ُكلُّ َعْشَرٍة ِمْنُكْم اْبُن َأِبي َكْبَشَة ُیْخِبُرُكْم َأنَّ َخَزَنَة النَّاِر ِتْسَعَة َعَشَر َوَأْنتُ 

                                                             
  ). ١٩، اآلیة ( سورة الكهف) (١
  ). ٢٧، اآلیة ( قصصسورة ال) (٢
  .  ٣/٥٣١تفسیر البغوي ، ) (٣
  ). ٣٠- ٢٧( آلیات، ا سورة المدثر) (٤
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َوِقیَل: التَّْمِییُز اْلَمْحُذوُف ِصْنًفا ِمَن اْلَمَالِئَكِة، َوِقیَل:  ... َأْن َیْبِطُشوا ِبَرُجٍل ِمْنُهْم؟

  .)١("َنِقیًبا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .  ١٠/٣٣٢البحر المحیط ، ) (١
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ا  

واعجز أسلوب ،  ي أوجز لفظنزله فهللا الذي نور بكتابه القلوب ، وأ الحمد  

ولهذا ، وارده یي القلوب بأبالغته البلغاء ، وأعجزت حكمته الحكماء ، یحفأعیت 

  ."١٥) غافر "يـُْلِقي الرُّوَح ِمْن َأْمرِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ سماه اهللا تعالى روحًا (

لقد عالجت في هذه األطروحة موضوعًا مهمًا له صلة وثیقة بالدراسات   

ربیة واإلسالمیة والدراسات القرآنیة ، هذا الموضوع هو أسلوب الحذف وأثره في الع

  إعجاز القرآن الكریم وبیان معانیه وأغراضه .

  إلى األتي : وبعد الدراسة خلصت

برز هر اإلعجاز القرآني ، ومن أیعتبر أسلوب الحذف مظهرًا من مظا -

 مظاهره ؛ األغراض التي تكمن وراء الحذف .

فقط ، بل تشمل  صوص القرآنیة لیست مقصورة على ظاهر ألفاظهاداللة الن -

م من المعاني ، وبالتالي فإن فهم الدارس ومعرفته بالعنصر المحذوف ما یفه

 یؤدي إلى فهم النص فهمًا صحیحًا .

و إن احتمال النص القرآني للذكر والحذف ، أو احتماله لعدة تقدیرات ممكنة ه -

حدوث خالف بین العلماء في فهم النص  هامن األسباب التي یكون من بعد

 وهو خالف یثري الفكر .

وكثرة أسبابه ودقیق ، الحرف ، والكلمة  حذف كثرة الحذف القرآني الذي شمل -

خفایاه ، یلمح بإجمال إلى أن االعتماد على دلیل العقل في تأمله وتفكره 

 وبحثه مقصد من مقاصد القرآن . 
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المواضع بالمذاهب العقدیة فالذین یتوقف وجود الحذف وعدمه في بعض  -

ینفون رؤیة اهللا عز وجل في اآلخرة وهم المعتزلة ومن تبعهم یرون ضرورة 

)٢٤٩اآلیة ( –سورة البقرة  )اللَّهِ  مُّالُقوا َأنـَُّهم(تقدیر محذوف في نحو 
قدر وی،  

المحذوف بثواب اهللا  أو نحوه ، أما من یثبتون الرؤیة فال حذف في اآلیات 

  عندهم.

ن الحذف جاء على ما هو أصیل ، ولم یقع حذف على ما هو متأثر بما إ -

ا أم أو خبر كالمبتدأ والخبر الذي لم یقع علیه الحذف إال وهو مبتدأ؛ قبله 

ف ، وٕان وجد فهو نادر ، ولعله جاء في خبر إن فقط المنسوخ فلم یقع فیه حذ

 ربما ألنه ال زال على الرفع .

% مقارنة مع ٦٠ل ، فقد حذف بنسبة قات الفعأكثر الحذف وقع على متعل -

% ، والمسند ٢٧المسند إلیه فقد حذف بنسبة  ا، أم أجزاء الجملة األخرى

 % .١٤حذف بنسبة 

% ٢١بلغت  در قائمة المحذوفات ، فقد حذف بنسبةنجد أن المفعول به تص -

ثم مقارنة مع بقیة متعلقات الفعل ، یلیه المضاف ، ثم المضاف إلیه 

ن بحذف المفعول به یفسر لنا اهتمام واشتغال البالغییولعل هذا ،  الموصوف

  والمضاف دون غیرهم من سائر المحذوفات .

% منها ٣١% مقابل ٦٤أما بالنسبة للمسند إلیه فقد حذف الفاعل بنسبة  -

تحدثوا عن حذف المبتدأ  في هذا االتجاه نجد أن البالغیین للمبتدأ ، ولعل

 لفاعل .أكثر من حدیثهم عن حذف ا

% منها ١٨% مقابل ٨١أما حذف المسند فقد تصدر فیه حذف الفعل بنسبة  -

 للخبر .
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وفهمه یؤدیان ، راض الحذف فقد تعددت وتنوعت ولعل قراءة النص أما أغ -

إلى األغراض وربما تعددت األغراض في النص الواحد ومرجع هذا إلى فهم 

كثر األغراض تكرارًا هو السامع وذوقه ، فأذواق الناس ومشاربهم مختلفة ، وأ

االختصار ، ویلي ذلك داللة السیاق على المحذوف ثم الحذف لإلیجاز و 

ثم إلفادة العموم ، ثم للعلم به ، ثم المحذوف واشتهاره ،  الحذف لظهور

وما  علق الغرض من الحدیث بذكر المحذوفثم عدم تلالحتراز عن العبث ، 

ص بالقرآن هو عدم اإلیمان إلى ذلك من أغراض ، إال أن هنالك غرض خا

ثم الحذف للتركیز ، بوقوع الفعل وقد جاء ذلك في بناء األفعال للمجهول 

  على األحداث في شأن القیامة .

نه في السور المدنیة فقد وقع الحذف وقع الحذف في السور المكیة أكثر م -

ولعل السور المدنیة سور ، % للمدني ٩% مقابل ٩١على المكي بنسبة 

شریع ، وجاءت للرد على الیهود ، وذكر فیها أحوال المنافقین أحكام وت

. أما متوسط الحذف في كل من  مزید بسط فیهفاحتاج الكالم فیها على 

ولعل هذا  % للمدني .١١% للمكي مقابل ٣٣المكي والمدني فقد جاء بنسبة 

من القرآن الكریم فقد جاءت  )١(لة نسبة الحذف في النصف األولیفسر لنا ق

% للنصف الثاني فأكثر ٥٧% ، مقابل ٤٢بة الحذف في النصف األول نس

  السور المدنیة في النصف األول .

إن القرآن العظیم ما زال وسیظل زاخرًا بالقضایا البالغیة التي تحتاج     

، خصائص أسلوبه وما امتاز وتفرد بهللدراسة المتأنیة العمیقة للوقوف على 

حوث عن الجملة في القرآن فالدراسة في هذا وأوصي طالب العربیة بإفراد ب

                                                             
األول من القرآن الكریم ، بحث قید العمل ، وقد تقاربت نسبة الحذف في  فالحذف في النص )(١

% للمبتدأ ، وحذف ٥% مقابل ٢١مواضع المسند إلیھ والمسند ومتعلقات الفعل ، فنسبة حذف الفاعل 

  %.٢٥% للخبر ، وتصدر المفعول أیضاً قائمة المحذوفات ومتعلقات الفعل بنسبة ٢% مقابل ٧الفعل 
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الجانب تكاد تكون نادرة ، ودراسة بقیة األسالیب البالغیة في القرآن للكشف 

العلماء في  نجد أفذاذعن منهج القرآن البیاني في التعبیر ، وال غرو أن 

لون من ینابیع لغة القرآن الثرة ما یمكن أن یروي األجیال المتعاقبة ینه

بع نهمهم ، وهي ما زالت مألى تفیض متجددة لمن یأتیها ویش عطشهم

لیسترویها من فكر . ثم االعتناء بالبالغة التطبیقیة ألنها السبیل األمثل  لفهم 

  البالغة .

وأرجو اهللا ، على إتمام هذا العمل وٕاخراجه  نيوأعان لي یسر أن هللاحمد أ    

من جهد فیه ، جزاء من الذي جلت قدرته أن یجعل جزائي عنده على ما بذلت 

  نه ولي ذلك والقادر علیه .كنته أن یبذله ، إبذل الوسع ، ولم یدخر شیئًا في مُ 

وال ادعي فیما كتبه الكمال وال السالمة من الزالت ، فإن وفقت فمن اهللا وٕاال         

فمن نفسي ، فإنه ال یخلو عمل بشري من النقص والخطأ ، والدراسات اإلنسانیة ال 

الكلمة األخیرة والنهائیة في البحث ، وقد تنبه علماؤنا إلى هذه القیمة فنراهم تعرف 

وآخر دعوانا الحمد هللا رب العالمین ،  ) ،اهللا اعلم(غالبًا یختمون بحوثهم بالقول : 

  وصلي اللهم وسلم وبارك على أفضل خلقك سیدنا محمد .
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ق اا  
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ُلَوُهْم أَيـُُّهْم َأْحَسُن َعَمًال (   .١   ٧  )ِإنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى اْألَْرِض زِيَنًة َلَها لَِنبـْ

ُهْم َكــْم لَِبْثــُتْم قَــاُلوا (   .٢ ــنَـُهْم قَــاَل قَائِــٌل ِمــنـْ َكــَذِلَك بـََعثْـَنــاُهْم لَِيَتَســاَءُلوا بـَيـْ

  )لَِبثْـَنا يـَْوًما َأْو بـَْعَض يـَْومٍ 

١٨  

ـــاَعَة َال وََكــ(   .٣ َذِلَك َأْعثـَْرنَــا َعلَــْيِهْم لِيَـْعَلُمــوا َأنَّ َوْعــَد اللَّــِه َحــقٌّ َوَأنَّ السَّ

  )رَْيَب ِفيَها 

٢١  

  ٢٢    )َسيَـُقوُلوَن َثَالثٌَة رَاِبُعُهْم َكْلبـُُهمْ (   .٤

  ٢٢  )َويـَُقوُلوَن َخْمَسٌة َساِدُسُهْم َكْلبـُُهْم (   .٥

َعٌة َوثَاِمنـُهُ (   .٦   ٢٢  )ْم َكْلبـُُهْم َويـَُقوُلوَن َسبـْ

  ٢٩  )َوُقِل اْلَحقُّ ِمْن رَبُِّكمْ (   .٧

  ٣٩    )َوَلْوَال ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك قـُْلَت َما َشاَء اللَّه(   .٨

ًرا(   .٩   ٩١  )َكَذِلَك َوَقْد َأَحْطَنا ِبَما َلَدْيِه ُخبـْ

نـَْيا َوُهْم َيْحَسُبوَن أَ (   .١٠ نـَُّهْم ُيْحِسُنوَن الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ

ًعا   )ُصنـْ

١٠٥  

  ١٠٦    )َذِلَك َجَزاُؤُهْم َجَهنَُّم ِبَما َكَفُروا(   .١١
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١٢.   ) ٌ   ٩  )قَاَل َكَذِلَك قَاَل رَبَُّك ُهَو َعَليَّ َهنيِّ

١٣.   ) ٌ   ٢١  )قَاَل َكَذِلِك قَاَل رَبُِّك ُهَو َعَليَّ َهنيِّ

  ٦٥  )ُهَما فَاْعُبْدُه َواْصَطِربْ ِلِعَباَدتِهِ َربُّ السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما بـَيـْنَـ (   .١٤

  ٦٩  )أَيـُُّهْم َأَشدُّ َعَلى الرَّْمحَِن ِعِتي�ا(   .١٥

  ٧١  )َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ َوارُِدَها َكاَن َعَلى رَبَِّك َحْتًما َمْقِضي�ا(   .١٦

  ٥  )الرَّْمحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى(   .١٧

  ٨  )الَّ ُهَو َلُه اْألَْمسَاُء احلُْْسَىن اللَُّه َال ِإَلَه إِ (   .١٨

  ٥٣  )الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َمْهًدا(   .١٩

  ٧١  )َولَتَـْعَلُمنَّ أَيـَُّنا َأَشدُّ َعَذابًا(   .٢٠

  ٧٦  )َجنَّاُت َعْدٍن َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهارُ (   .٢١

ا ُمحِّْلنَـا أَْوَزارًا ِمـْن زِينَـِة قَاُلوا َما َأْخَلْفَنا َمْوِعَدَك ِمبَْلِكنَـا َوَلِكنَّـ(   .٢٢

  )اْلَقْوِم فـََقَذفْـَناَها َفَكَذِلَك أَْلَقى السَّاِمرِيُّ 

٨٧  



 

244 

  ٩٦  )وََكَذِلَك َسوََّلْت ِيل نـَْفِسي(   .٢٣

  ٩٩  )َكَذِلَك نـَُقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنـَْباِء َما َقْد َسَبقَ (   .٢٤

  ١١٢  )َفَال َخيَاُف ظُْلًما َوَال َهْضًما(   .٢٥

ِلَك أَنـْزَْلنَـاُه قـُْرآنًــا َعَربِي�ـا َوَصــرَّفْـَنا ِفيـِه ِمــَن اْلَوِعيـِد َلَعلَُّهــْم وََكـذَ (   .٢٦

  )يـَتـَُّقوَن أَْو ُحيِْدُث َهلُْم ذِْكًرا

١١٣  

  ١٢٦  )َقاَل َكَذِلَك أَتـَْتَك آيَاتـَُنا فـََنِسيتَـَها وََكَذِلَك اْليَـْوَم تـُْنَسى(   .٢٧

 يـُـْؤِمْن بِآيَـاِت رَبـِِّه َوَلَعـَذاُب اْآلِخـرَِة وََكَذِلَك َجنْـزِي َمـْن َأْسـَرَف وَملَْ (   .٢٨

  )َأَشدُّ َوأَبـَْقى

١٢٧  

  ١٣٥  )َفَستَـْعَلُموَن َمْن َأْصَحاُب الصِّرَاِط السَِّويِّ َوَمِن اْهَتَدى(   .٢٩

  ٥  )َبْل قَاُلوا َأْضَغاُث َأْحَالمٍ (   .٣٠

  ٢٦  )ُه َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُمونَ َوقَاُلوا اختَََّذ الرَّْمحَُن َوَلًدا ُسْبَحانَ (   .٣١

ُهْم ِإينِّ ِإلَـــٌه ِمـــْن ُدونـِــِه فَـــَذِلَك َجنْزِيـــِه َجَهـــنََّم َكـــَذِلَك (   .٣٢ َوَمـــْن يـَُقـــْل ِمـــنـْ

  )َجنْزِي الظَّاِلِمنيَ 

٢٩  
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ِعِبنيَ (   .٣٣   ٥٥  )قَاُلوا َأِجْئتَـَنا بِاحلَْقِّ أَْم أَْنَت ِمَن الالَّ

َنٌة (   .٣٤   ١١١  )َلُكْم َوَمَتاٌع ِإَىل ِحنيٍ َوِإْن أَْدرِي َلَعلَُّه ِفتـْ

  ٧  )َوَأنَّ السَّاَعَة آتَِيٌة َال رَْيَب ِفيَها(   .٣٥

  ١٦  ) وََكَذِلَك أَنـْزَْلَناُه آيَاٍت بـَيـَِّناٍت َوَأنَّ اللََّه يـَْهِدي َمْن يُرِيدُ (   .٣٦

  ١٨  ِإنَّ اللََّه يـَْفَعُل َما َيَشاءُ    .٣٧

ٌر َلُه ِعْنَد رَبِّهِ َذِلَك َوَمْن يـَُعظِّْم ُحُرمَ (   .٣٨   ٣٠  )اِت اللَِّه فـَُهَو َخيـْ

  ٣٢  )َذِلَك َوَمْن يـَُعظِّْم َشَعائَِر اللَِّه فَِإنـََّها ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوبِ (   .٣٩

  ٣٥  )الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهمْ (   .٤٠

َهــا َوَأْطِعُمـوا ا(   .٤١ ْلَقــاِنَع َواْلُمْعتَـــرَّ  فَـِإَذا َوَجَبــْت ُجُنوبـَُهـا َفُكلُــوا ِمنـْ

ْرنَاَها َلُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ    )َكَذِلَك َسخَّ

٣٦  

ــــاَل اللَّــــَه ُحلُوُمَهــــا َوَال ِدَماُؤَهــــا َوَلِكــــْن يـََنالُــــُه التـَّْقــــَوى (   .٤٢ ــــْن يـََن َل

  )ِمْنُكْم َكَذِلَك َسخََّرَها َلُكْم لُِتَكبـُِّروا اللََّه َعَلى َما َهَداُكمْ 

٣٧  

  ٦٠َوَمــْن َعاقَـَب ِمبِثْــِل َمـا ُعوقِــَب بِـِه ُمثَّ بُِغــَي َعَلْيـِه لَيَـْنُصــرَنَُّه اللَّــُه  َذلِـكَ (   .٤٣
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  )ِإنَّ اللََّه َلَعُفوٌّ َغُفورٌ 

  ٧٢  )النَّاُر َوَعَدَها اللَُّه الَِّذيَن َكَفُروا َوبِْئَس اْلَمِصريُ (   .٤٤

  ٨٧  )ونَ َسيَـُقوُلوَن لِلَِّه ُقْل أََفَال تـَتـَّقُ (   .٤٥

  ٨٩    )َسيَـُقوُلوَن لِلَِّه ُقْل فََأىنَّ ُتْسَحُرونَ (   .٤٦

َوَمــْن َخفَّـــْت َمَوازِينُـــُه فَُأولَِئـــَك الَّـــِذيَن َخِســـُروا أَنـُْفَســـُهْم ِيف َجَهـــنََّم (   .٤٧

  )َخاِلُدونَ 

١٠٣  

ـــ(   .٤٨ ــ ــا آيَـــــاٍت بـَيـَِّن ــ ـــا ِفيَهـ ــ ــَناَها َوأَنـَْزْلَن ــ ــا َوفـََرْضـ ــ ــــورٌَة أَنـَْزْلَناَهـ ــــْم ُسـ اٍت َلَعلَُّكـ

  )َتذَكَُّرونَ 

١  

ــــُهْم (   .٤٩ ــــَهَداءُ ِإالَّ أَنـُْفُســ ــــْم ُشــ ـــْن َهلـُـ ــــْم وََملْ َيُكـــ ــــوَن أَْزَواَجُهــ ــــِذيَن يـَْرُمــ َوالَّــ

  َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم أَْربَُع َشَهاَداٍت بِاللَِّه إِنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقَني)

٦  

ْن َيَشــاءُ َوَيْضــِرُب اللَّــُه اْألَْمثَــاَل نُـوٌر َعَلــى نـُـوٍر يـَْهــِدي اللَّــُه لِنُـورِِه َمــ(   .٥٠

  )لِلنَّاسِ 

٣٥  
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  ٤٠  )ظُُلَماٌت بـَْعُضَها فـَْوَق بـَْعٍض ِإَذا َأْخرََج يََدُه َملْ َيَكْد يـََراَها(   .٥١

ــــَدُهنَّ (   .٥٢ ـــاٌح بـَْع ــْيِهْم ُجنَـ ــ ــْيُكْم َوَال َعَل ــْيَس َعَلــ ـــَالُث َعــــْورَاٍت َلُكــــْم لَــ  ثَـ

  )َعَلى بـَْعضٍ  َطوَّاُفوَن َعَلْيُكْم بـَْعُضُكمْ 

٥٨  

َوِإَذا بـَلَــَغ اْألَْطَفــاُل ِمــْنُكُم اْحلُلُــَم فـَْلَيْســَتْأِذنُوا َكَمــا اْســَتْأَذَن (   .٥٣

ُ اللَُّه َلُكْم آيَاتِهِ    )الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َكَذِلَك يـُبَـنيِّ

٥٩  

ــى أَنـُْفِســُكْم حتَِيَّــًة ِمــْن (   .٥٤ ــِإَذا َدَخْلــُتْم بـُُيوتًــا َفَســلُِّموا َعَل ِعْنــِد َف

ُ اللَّـــُه َلُكـــُم اْآليَـــاِت َلَعلَُّكـــْم  ـــًة َكـــَذِلَك يـُبَــــنيِّ ـــًة طَيَِّب اللَّـــِه ُمَبارََك

  )تـَْعِقُلونَ 

٦١  

   ٥  )َوقَاُلوا َأَساِطُري اْألَوَِّلَني اْكَتَتبَـَها َفِهَي ُمتَْلى َعَلْيِه ُبْكرًَة َوَأِصيًال (   .٥٥

َنِيبٍّ َعُدو�ا ِمَن اْلُمْجـرِِمَني وََكَفـى بِرَبـَِّك َهاِديًـا وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ (   .٥٦

  )َوَنِصريًا

٣١  

َوقَـــاَل الَّـــِذيَن َكَفـــُروا لَـــْوَال نـُـــزَِّل َعَلْيـــِه اْلُقـــْرآُن ُمجْلَـــًة َواِحـــَدًة  (   .٥٧

  )َكَذِلَك لِنُثَبَِّت ِبِه فـَُؤاَدَك َورَتـَّْلَناُه تـَْرتِيًال 

٣٢  
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ــا الَّــــِذيَن ُحيَْشــــُروَن عَ (   .٥٨ ــــَك َشــــرٌّ َمَكانًــ ــنََّم أُولَِئ ــى ُوُجــــوِهِهْم ِإَىل َجَهــ َلــ

  )َوَأَضلُّ َسِبيًال 

٣٤  

  ٥٩  )الرَّْمحَُن فَاْسَأْل بِِه َخِبريًا(   .٥٩

نَـُهَما ِإْن ُكْنُتْم ُموِقِننيَ (   .٦٠   ٢٤  )قَاَل َربُّ السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما بـَيـْ

  ٢٦  )اِئُكُم اْألَوَِّلنيَ قَاَل رَبُُّكْم َوَربُّ آبَ (   .٦١

نَـُهَما ِإْن ُكْنُتْم تـَْعِقُلونَ (   .٦٢   ٢٨  )قَاَل َربُّ اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَما بـَيـْ

  ٥٩  )َكَذِلَك َوأَْورَثـَْناَها َبِين ِإْسرَائِيلَ (   .٦٣

  ٧٤  )قَاُلوا َبْل َوَجْدنَا آبَاَءنَا َكَذِلَك يـَْفَعُلونَ (   .٦٤

  ٧٨  )يـَْهِدينِ الَِّذي َخَلَقِين فـَُهَو (   .٦٥

  ٢٠٠  )َكَذِلَك َسَلْكَناُه ِيف قـُُلوِب اْلُمْجرِِمنيَ (   .٦٦

  ٢٠٩  )ذِْكَرى َوَما ُكنَّا ظَاِلِمنيَ (   .٦٧
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  ٢  )ُهًدى َوُبْشَرى لِْلُمْؤِمِننيَ (   .٦٨

قَالَــْت ِإنَّ اْلُملُــوَك ِإَذا َدَخلُــوا قـَْريَــًة أَْفَســُدوَها َوَجَعلُــوا َأِعــزََّة (   .٦٩

  )ا أَِذلًَّة وََكَذِلَك يـَْفَعُلونَ َأْهِلهَ 

٣٤  

ــِت اْمــَرَأُت ِفْرَعـــْوَن قـُــرَُّت َعــْنيٍ ِيل َولَـــَك َال تـَْقتُـلُــوُه َعَســـى َأْن (   .٧٠ َوقَاَل

َفَعَنا أَْو نـَتَِّخَذُه َوَلًدا َوُهْم َال َيْشُعُرونَ    )يـَنـْ

٩  

َنـــاُه ُحكْ (   .٧١ ُه َواْســـتَـَوى آتـَيـْ ـــا بـََلـــَغ َأُشـــدَّ ًمـــا َوِعْلًمـــا وََكـــَذِلَك َوَلمَّ

  )َجنْزِي اْلُمْحِسِننيَ 

١٤  

  ٢٧  )فَِإْن أَْمتَْمَت َعْشرًا َفِمْن ِعْنِدكَ (   .٧٢

  ٤٨  )قَاُلوا ِسْحرَاِن َتظَاَهرَا َوقَاُلوا إِنَّا ِبُكلٍّ َكاِفُرونَ (   .٧٣

نـَْيا َوزِيَنتُـَها(   .٧٤   ٦٠  )َوَما أُوتِيُتْم ِمْن َشْيٍء َفَمَتاُع اْحلََياِة الدُّ

  ٢٧  )فَِإْن أَْمتَْمَت َعْشرًا َفِمْن ِعْنِدكَ (   .٧٥
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نَـــاُهُم اْلِكَتــــاَب (   .٧٦ وََكـــَذِلَك أَنـْزَْلنَـــا إِلَْيـــَك اْلِكَتــــاَب فَالَّـــِذيَن آتـَيـْ

يـُْؤِمنُـوَن بِــِه َوِمــْن َهــُؤَالِء َمــْن يـُـْؤِمُن بِــِه َوَمــا َجيَْحــُد بِآيَاتِنَــا ِإالَّ 

  )اْلَكاِفُرونَ 

٤٧  

  ١١    )اللَُّه يـَْبَدأُ اْخلَْلَق ُمثَّ يُِعيُدُه ُمثَّ ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ (   .٧٧

ـــي (   .٧٨ ـــَن اْحلَـــيِّ َوُحيِْي ـــَن اْلَميِّـــِت َوُخيْـــرُِج اْلَميِّـــَت ِم ُخيْـــرُِج اْحلَـــيَّ ِم

  )اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ�َا وََكَذِلَك ُختَْرُجونَ 

١٩  

ُفِســُكْم َهــْل َلُكــْم ِمــْن َمــا َمَلَكــْت َضــَرَب َلُكــْم َمــَثًال ِمــْن أَنْـ (   .٧٩

أَْميـَـــــاُنُكْم ِمــــــْن ُشــــــرََكاَء ِيف َمــــــا َرزَقْـَنــــــاُكْم فَــــــأَنـُْتْم ِفيــــــِه َســــــَواءٌ 

َختَاُفونـَُهْم َكِخيَفِتُكْم أَنـُْفَسـُكْم َكـَذِلَك نـَُفصِّـُل اْآليَـاِت لَِقـْوٍم 

  )يـَْعِقُلونَ 

٢٨  

  ٥٥  )ِذيَن َال يـَْعَلُمونَ َكَذِلَك َيْطَبُع اللَُّه َعَلى قـُُلوِب الَّ (   .٨٠

  ٥٩  )َكَذِلَك َيْطَبُع اللَُّه َعَلى قـُُلوِب الَِّذيَن َال يـَْعَلُمونَ (   .٨١
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ينِ (   .٨٢   ٥  )فَِإْن ملَْ تـَْعَلُموا آبَاَءُهْم فَِإْخَواُنُكْم ِيف الدِّ

ـــاُل َذرٍَّة ِيف (   .٨٣ َقــ ــِب َال يـَْعـــــُزُب َعْنـــــُه ِمثـْ ـــاملِِ اْلَغْيـــ ــــَماَواِت َوَال ِيف َعــ ـ  السَّ

  )اْألَْرضِ 

٣  

  ١٥  )َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍإ ِيف َمْسَكِنِهْم آيٌَة َجنََّتاِن َعْن ميٍَِني َوِمشَالٍ (   .٨٤

  ١٥    )بـَْلَدٌة طَيَِّبةٌ (   .٨٥

  ١٥  )َوَربٌّ َغُفورٌ (   .٨٦

  ٢٣  )َماَذا قَاَل رَبُُّكْم قَاُلوا احلَْقَّ (   .٨٧

  ٣٣  )ارِ َبْل َمْكُر اللَّْيِل َوالنـَّهَ (   .٨٨

ُم اْلغُُيوبِ (   .٨٩   ٤٨    )َعالَّ

  ٢٨  )ُخمَْتِلٌف أَْلَوانُهُ (   .٩٠

َوالَِّذيَن َكَفُروا َهلُْم نَاُر َجَهنََّم َال يـُْقَضى َعلَـْيِهْم فـََيُموتُـوا َوَال (   .٩١

  )ُخيَفَُّف َعنـُْهْم ِمْن َعَذاِ�َا َكَذِلَك َجنْزِي ُكلَّ َكُفورٍ 

٣٦  
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  ٥  )ْلَعزِيِز الرَِّحيمِ تـَْنزِيَل ا(   .٩٢

َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َشْيًئا َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكونُ (   .٩٣   ٨٢  )ِإمنَّ

نَـُهَما َوَربُّ اْلَمَشارِقِ (   .٩٤   ٥  )ربُّ السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما بـَيـْ

ــا َلَغُفــوٌر َوَقــاُلوا احلَْْمــُد لِلَّــِه الَّــِذي أَْذَهــَب َعنَّــا اْحلَــزَ (   .٩٥ َن ِإنَّ رَبـََّن

  )َشُكورٌ 

٣٤  

  ٨٠  )ِإنَّا َكَذِلَك َجنْزِي اْلُمْحِسِننيَ (   .٩٦

ْقَت الرُّْؤيَا ِإنَّا َكَذِلَك َجنْزِي اْلُمْحِسِننيَ (   .٩٧   ١٠٥  )َقْد َصدَّ

  ١١٠  )َكَذِلَك َجنْزِي اْلُمْحِسِننيَ (   .٩٨

  ١٢١  )ِإنَّا َكَذِلَك َجنْزِي اْلُمْحِسِننيَ (   .٩٩

  ١٣١  )َكَذِلَك َجنْزِي اْلُمْحِسِننيَ ِإنَّا  (   .١٠٠

  ١٦٤   )َوَما ِمنَّا ِإالَّ َلُه َمَقاٌم َمْعُلومٌ (   .١٠١
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  ١١  )ُجْنٌد َما ُهَناِلَك َمْهُزوٌم ِمَن اْألَْحزَابِ (   .١٠٢

  ٢٢  )َخْصَماِن بـََغى بـَْعُضَنا َعَلى بـَْعضٍ (   .١٠٣

بـَّرُ (   .١٠٤   ٢٩  )وا آيَاتِهِ ِكَتاٌب أَنـَْزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ

ارِ (   .١٠٥   ٤٦    )إِنَّا َأْخَلْصَناُهْم ِخبَاِلَصٍة ذِْكَرى الدَّ

  ٥٠  )َجنَّاِت َعْدٍن ُمَفتََّحًة َهلُُم اْألَبـَْوابُ (   .١٠٦

  ٥٨  )َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه أَْزَواجٌ (   .١٠٧

  ٦٤  )ِإنَّ َذِلَك حلََقٌّ َختَاُصُم أَْهِل النَّارِ (   .١٠٨

َر أُوُلو اْألَْلَبابِ  ِكَتاٌب أَنـَْزْلَناُه ِإلَْيكَ (   .١٠٩ بـَُّروا آيَاتِِه َولَِيَتذَكَّ   ٢٩  )ُمَباَرٌك لَِيدَّ

نَـُهَما اْلَعزِيُز اْلَغفَّارُ (   .١١٠   ٦٦  )َربُّ السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما بـَيـْ

  ٥٨  )َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه أَْزَواجٌ (   .١١١

  ٨٤  )قَاَل َفاحلَْقُّ َواحلَْقَّ أَُقولُ (   .١١٢
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  ٤١  )َمِن اْهَتَدى فَِلنَـْفِسهِ فَ (   .١١٣

  ٤٦  )ُقِل اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّماَواِت َواْألَْرِض َعاِملَ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدةِ (   .١١٤

ــــُروا أَنـَُّهــــْم (   .١١٥ ــــى الـَّـــِذيَن َكَف ــــْت َكِلَمــــُت رَبِّــــَك َعَل َكــــَذِلَك َحقَّ

  )َأْصَحاُب النَّارِ 

٦  

َرَجاتِ (   .١١٦   ١٥    )َرِفيُع الدَّ

ُذو اْلَعْرِش يـُْلِقي الرُّوَح ِمْن أَْمرِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعبَـاِدِه لِيُـْنـِذَر (   .١١٧

  )يـَْوَم التََّالقِ 

١٥  

  ١٦  )لِلَِّه اْلَواِحِد اْلَقهَّار(   .١١٨

  ١٩  )يـَْعَلُم َخائَِنَة اْألَْعُنيِ َوَما ُختِْفي الصُُّدورُ (   .١١٩

  ٢٤  )َساِحٌر َكذَّابٌ (   .١٢٠

ُكْم يُوُسُف ِمْن قـَْبُل بِاْلبَـيـَِّناِت َفَما زِْلُتْم ِيف َشكٍّ َوَلَقْد َجاَء (   .١٢١

ِممَّا َجاءَُكْم ِبِه َحىتَّ ِإَذا َهَلَك قـُْلُتْم َلْن يـَبـَْعَث اللَُّه ِمْن بـَْعِدِه 

  )َرُسوًال َكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن ُهَو ُمْسِرٌف ُمْرتَابٌ 

٣٤  
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ــِبيِل َوَمــا  وََكــَذِلَك زُيـِّـَن لِِفْرَعــْوَن ُســ(   .١٢٢ وءُ َعَملِــِه َوُصــدَّ َعــِن السَّ

  )َكْيُد ِفْرَعْوَن ِإالَّ ِيف تـََبابٍ 

٣٧  

َها ُغُدو�ا َوَعِشي�ا(   .١٢٣   ٤٦  )النَّاُر يـُْعَرُضوَن َعَليـْ

  ٦٣  )َكَذِلَك يـُْؤَفُك الَِّذيَن َكانُوا بِآيَاِت اللَِّه َجيَْحُدونَ (   .١٢٤

َا يـَُقو (   .١٢٥   ٦٨  )ُل َلُه ُكْن فـََيُكونُ فَِإَذا َقَضى أَْمرًا فَِإمنَّ

ِمــْن ُدوِن اللَّــِه قَــاُلوا َضــلُّوا َعنَّــا بَــْل َملْ َنُكــْن نَــْدُعو ِمــْن قـَْبــُل (   .١٢٦

  )َشْيًئا َكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّه اْلَكاِفرِينَ 

٧٤  

  ١  )حم(   .١٢٧

   ٢  )تـَْنزِيٌل ِمَن الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ (   .١٢٨

َر ِفيَها أَقْـَواتـَهَ (   .١٢٩   ١٠  )ا ِيف أَْربـََعِة أَيَّاٍم َسَواًء لِلسَّائِِلنيَ َوَقدَّ

  ٢٨  )َذِلَك َجزَاُء أَْعَداِء اللَِّه النَّارُ (   .١٣٠

  ٤٤  )َوالَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن ِيف آَذا�ِِْم َوقْـرٌ (   .١٣١

َها(   .١٣٢   ٤٦  )َمْن َعِمَل َصاِحلًا فَِلنَـْفِسِه َوَمْن َأَساَء فـََعَليـْ
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  ٥١  )ُذو ُدَعاٍء َعرِيضٍ َوِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ فَ (   .١٣٣

ـــُز (   .١٣٤ ـــَك اللَّـــُه اْلَعزِي ـــَك َوِإَىل الـَّــِذيَن ِمـــْن قـَْبِل َكـــَذِلَك يُـــوِحي إِلَْي

  )احلَِْكيمُ 

٣  

ـــَرى َوَمـــْن (   .١٣٥ ًـــا َعَربِي�ـــا لِتـُْنـــِذَر أُمَّ اْلُق ـــَك قـُْرآن ـــا إِلَْي َن َكـــَذِلَك أَْوَحيـْ

 رَيْـَب ِفيــِه َفرِيــٌق ِيف اْجلَنَّــِة َوَفرِيــٌق َحْوَهلَـا َوتـُْنــِذَر يـَــْوَم اجلَْْمــِع َال 

  )ِيف السَِّعريِ 

٧  

  ١١  )فَاِطُر السََّماَواِت َواْألَْرِض َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم أَْزَواًجا(   .١٣٦

َوَمـا َأَصـاَبُكْم ِمـْن ُمِصـيَبٍة فَِبَمــا َكَسـَبْت أَيْـِديُكْم َويـَْعُفـو َعـْن َكثِــٍري (   .١٣٧

(  

٣٠  

نـَْياَفَما أُوتِ (   .١٣٨    ٣٦  )يُتْم ِمْن َشْيٍء َفَمَتاُع اْحلََياِة الدُّ

َنــا إِلَْيــَك ُروًحــا ِمــْن أَْمرِنَــا َمــا ُكْنــَت تَــْدرِي َمــا (   .١٣٩ وََكــَذِلَك أَْوَحيـْ

ميَاُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُورًا نـَْهِدي ِبِه َمـْن َنَشـاءُ  اْلِكَتاُب َوَال اْإلِ

  )ِمْن ِعَباِدنَا

٥٢  
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الـَِّذي نـَـزََّل ِمـَن السَّـَماِء َمـاًء ِبَقـَدٍر فَأَْنَشـْرنَا بِـِه بـَْلـَدًة َمْيتًـا َكـَذِلَك وَ (   .١٤٠

  )ُختَْرُجونَ 

١١  

وََكــَذِلَك َمــا َأْرَســْلَنا ِمــْن قـَْبلِــَك ِيف قـَْريَــٍة ِمــْن نَــِذيٍر ِإالَّ قَــاَل (   .١٤١

ــــى أُمَّــــٍة َوِإنَّــــا عَ  َــــا َعَل َرُفوَهــــا ِإنَّــــا َوَجــــْدنَا آبَاَءن َــــارِِهْم ُمتـْ ــــى آث َل

  )ُمْقَتُدونَ 

٢٣  

  ٨٤  )َوُهَو الَِّذي ِيف السََّماِء ِإَلهٌ (   .١٤٢

ُهْم َوُقْل َسَالٌم َفَسْوَف يـَْعَلُمونَ (   .١٤٣   ٨٩    )فَاْصَفْح َعنـْ

نَـُهَما ِإْن ُكْنُتْم ُموِقِننيَ (   .١٤٤   ٧    )َربِّ السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما بـَيـْ

  ١٤  )ُه َوقَاُلوا ُمَعلٌَّم َجمُْنونٌ ُمثَّ تـََولَّْوا َعنْ (   .١٤٥

  ٢٨    )َكَذِلَك َوأَْورَثـَْناَها قـَْوًما آَخرِينَ (   .١٤٦

  ٥٤  )َكَذِلَك َوَزوَّْجَناُهْم ِحبُوٍر ِعنيٍ (   .١٤٧

ــــهِ (   .١٤٨ ــــاِحلًا فَِلنَـْفِســ ـــَل َصـ ـــْن َعِمـــ ــ ــــْم  َم ـــا ُمثَّ ِإَىل رَبُِّكــ ــ َه ـــاَء فـََعَليـْ ـــْن َأَســـ ــ َوَم

  )تـُْرَجُعونَ 

١٥  
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  ٢  )تـَْنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن اللَِّه اْلَعزِيِز احلَِْكيمِ (   .١٤٩

ٌق ِلَســـانًا َعرَبِي�ـــا لِيُـْنـــِذَر الَّـــِذيَن ظََلُمـــوا َوُبْشـــَرى (   .١٥٠ َوَهـــَذا ِكَتـــاٌب ُمَصـــدِّ

  )لِْلُمْحِسِننيَ 

١٢  

  ٢٤  )رِيٌح ِفيَها َعَذاٌب أَلِيمٌ (   .١٥١

ـــــــ(   .١٥٢ ـــــــَأْمِر رَبـَِّه ـــــــْيٍء ِب ُـــــــَدمُِّر ُكـــــــلَّ َش ا فََأْصـــــــَبُحوا َال يـُـــــــَرى ِإالَّ ت

  )َمَساِكنـُُهْم َكَذِلَك َجنْزِي اْلَقْوَم اْلُمْجرِِمنيَ 

٢٥  

َكــــأَنـَُّهْم يـَــــْوَم يـَــــَرْوَن َمــــا يُوَعــــُدوَن َملْ يـَْلَبثُــــوا ِإالَّ َســــاَعًة ِمــــْن نـََهــــاٍر (   .١٥٣

    )َبَالغٌ 

٣٥  

  ٣  )ْلَباِطلَ َذِلَك بَِأنَّ الَِّذيَن َكَفُروا اتـَّبَـُعوا ا(   .١٥٤

ــىتَّ ِإَذا أَْثَخْنُتُمــــوُهْم (   .١٥٥ ــُتُم الَّــــِذيَن َكَفــــُروا َفَضــــْرَب الرِّقَــــاِب َحــ فَــــِإَذا َلِقيــ

وا اْلَوثَـاَق فَِإمَّـا َمن�ـا بـَْعـُد َوِإمَّـا فِـَداًء َحـىتَّ َتَضـَع اْحلَـْرُب أَْوَزاَرَهـا  َفُشدُّ

ُهمْ    )َذِلَك َوَلْو َيَشاُء اللَُّه َالنـَْتَصَر ِمنـْ

٤  

ــا أَنـَْهـــاٌر ِمـــْن َمـــاٍء َغـــْريِ آِســـٍن (   .١٥٦ ــِيت ُوِعـــَد اْلُمتـَُّقـــوَن ِفيَهـ َمثَـــُل اْجلَنَّـــِة الـَّ

ـــارِِبَني  ٍة لِلشَّ َوأَنـَْهــاٌر ِمــْن لَـــَنبٍ َملْ يـَتَـَغيـَّــْر َطْعُمـــُه َوأَنـَْهــاٌر ِمــْن َمخْـــٍر لَــذَّ

١٥  
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اِت َوَمْغِفـرٌَة ِمـْن َوأَنـَْهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصف�ى َوَهلُْم ِفيَها ِمـْن ُكـلِّ الثََّمـرَ 

ْم َكَمْن ُهَو َخاِلٌد ِيف النَّاِر َوُسُقوا َماًء محَِيًما فـََقطََّع أَْمَعاَءُهمْ    ) َر�ِِّ

ُهُم اْلَمَالِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهمْ (   .١٥٧   ٢٧  )َفَكْيَف ِإَذا تـََوفـَّتـْ

  ٢٩  )وا اتـَّبَـُعوا اْلَباِطلَ َذِلَك بَِأنَّ الَِّذيَن َكَفرُ (   .١٥٨

َنا ِبِه بـَْلَدًة َمْيًتا َكَذِلَك اْخلُُروجُ (   .١٥٩   ١١  )رِْزقًا لِْلِعَباِد َوَأْحيَـيـْ

  ٢٣  )وقَاَل َقرِيُنُه َهَذا َما َلَديَّ َعِتيدٌ (   .١٦٠

  ٢١  )َوِيف أَنـُْفِسُكْم أََفَال تـُْبِصُرونَ (   .١٦١

  ٢٥  )فـََقاُلوا َسَالًما قَاَل َسَالٌم قـَْوٌم ُمْنَكُرونَ  ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيهِ (   .١٦٢

  ٢٩  )فَأَقْـبَـَلِت اْمَرأَتُُه ِيف َصرٍَّة َفَصكَّْت َوْجَهَها َوقَاَلْت َعُجوٌز َعِقيمٌ (   .١٦٣
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  ٣٠  )قَاُلوا َكَذِلِك َقاَل رَبُِّك ِإنَُّه ُهَو احلَِْكيُم اْلَعِليمُ (   .١٦٤

  ٣٩  )ِحٌر أَْو َجمُْنونٌ فـَتَـَوىلَّ بِرُْكِنِه َوقَاَل َسا(   .١٦٥

َكـَذِلَك َمـا أَتَـى الـَِّذيَن ِمــْن قـَـْبِلِهْم ِمـْن َرُسـوٍل ِإالَّ قَـاُلوا َســاِحٌر أَْو (   .١٦٦

  )َجمُْنونٌ 

٥٢  

ـَـا ُجتْــَزْوَن َمــا ُكْنــُتْم (   .١٦٧ اْصـَلْوَها فَاْصــِربُوا أَْو َال َتْصــِربُوا َســَواٌء َعلَــْيُكْم ِإمنَّ

  )تـَْعَمُلونَ 

١٦  

  ٣٠  )أَْم يـَُقوُلوَن َشاِعٌر نـَتَـرَبَُّص بِِه رَْيَب اْلَمُنونِ (   .١٦٨

  ٤٤  )َوِإْن يـََرْوا ِكْسًفا ِمَن السََّماِء َساِقطًا يـَُقوُلوا َسَحاٌب َمرُْكومٌ (   .١٦٩

  ٣٨  )َأالَّ َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخَرى(   .١٧٠
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  ٢  )ُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ َوِإْن يـََرْوا آيًَة يـُْعِرُضوا َويَـ (   .١٧١

  ٥  )ِحْكَمٌة بَاِلَغٌة َفَما تـُْغِن النُُّذرُ (   .١٧٢

بُوا َعْبَدنَا َوقَاُلوا َجمُْنوٌن َواْزُدِجرَ (   .١٧٣ َلُهْم قـَْوُم نُوٍح َفَكذَّ َبْت قـَبـْ   ٩  )َكذَّ

  ٣٥  )نِْعَمًة ِمْن ِعْنِدنَا َكَذِلَك َجنْزِي َمْن َشَكرَ (   .١٧٤

  ١  )نُ الرَّمحَْ (   .١٧٥

  ١٧  )َربُّ اْلَمْشرِقـَْنيِ َوَربُّ اْلَمْغرِبـَْنيِ (   .١٧٦

  ٧٢  )ُحوٌر َمْقُصورَاٌت ِيف اْخلَِيامِ (   .١٧٧

  ٣  )َخاِفَضٌة رَاِفَعةٌ (   .١٧٨

  ٤  )َوقَِليٌل ِمَن اْآلِخرِينَ (   .١٧٩

  ٣٩  )ثـُلٌَّة ِمَن اْألَوَِّلنيَ (   .١٨٠

  ٤٠  )َوثـُلٌَّة ِمَن اْآلِخرِينَ (   .١٨١
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  ٢٨  )ُضودٍ ِيف ِسْدٍر خمَْ (   .١٨٢

  ٢٩  )َوطَْلٍح َمْنُضودٍ (   .١٨٣

  ٣١  )َوَماٍء َمْسُكوبٍ (   .١٨٤

يمٍ (   .١٨٥   ٤٢  )ِيف َمسُوٍم َومحَِ

ــَنُكْم (   .١٨٦ نـَْيا َلِعــٌب َوَهلـْـٌو َوزِيَنــٌة َوتـََفــاُخٌر بـَيـْ ـَـا اْحلََيــاُة الــدُّ اْعَلُمـوا أَمنَّ

ـــاَر َوَتَكــاثـٌُر ِيف اْألَْمــَواِل َواْألَْوَالِد َكَمثَـــِل َغْيــ ٍث َأْعَجــَب اْلُكفَّ

  نـََباتُهُ 

٢٠  

َمــا َأَصــاَب ِمــْن ُمِصــيَبٍة ِيف اْألَْرِض َوَال ِيف أَنـُْفِســُكْم ِإالَّ ِيف  (   .١٨٧

  )ِكَتابٍ 

٢٢  

  ٢٤  )الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن َويَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلُبْخلِ (   .١٨٨
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قَاِئَمـًة َعلَـى ُأُصـوِهلَا فَبِـِإْذِن َما َقطَْعُتْم ِمْن لِينَـٍة أَْو تـَرَْكُتُموَهـا (   .١٨٩

  )اللَّهِ 

٥  

َكَمثَـــِل الَّـــِذيَن ِمـــْن قـَـــْبِلِهْم َقرِيبًـــا َذاقُـــوا َوبَـــاَل أَْمـــرِِهْم َوَهلُـــْم (   .١٩٠

  )َعَذاٌب أَلِيمٌ 

١٥  

ــاَل ِإينِّ (   .١٩١ ــَر َق ــا َكَف ــْر فـََلمَّ ْنَســاِن اْكُف ــاَل ِلْإلِ ــْيطَاِن ِإْذ َق ــِل الشَّ َكَمَث

  )َبرِيٌء ِمْنكَ 

١٦  

ــوَن بِاللَّــِه َوَرُســوِلِه َوُجتَاِهــُدوَن ِيف َســِبيِل اللَّــِه بِــَأْمَواِلُكْم (   .١٩٢ تـُْؤِمُن

  )َوأَنـُْفِسُكمْ 

١١  

  ١٣  )َوُأْخَرى حتُِبُّونـََها َنْصٌر ِمَن اللَِّه َوفـَْتٌح َقرِيبٌ (   .١٩٣

  ١٨  )يمُ َعاِملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اْلَعزِيُز احلَْكِ (   .١٩٤
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الَِّذي َخَلَق َسْبَع َمسَاَواٍت ِطَباقًا َما تـَـَرى ِيف َخْلـِق الـرَّْمحَِن ِمـْن (   .١٩٥

  )تـََفاُوتٍ 

٣  

َلى َعَلْيِه آيَاتـَُنا َقاَل َأَساِطُري اْألَوَِّلنيَ (   .١٩٦   ١٥  )ِإَذا تـُتـْ

  ٣٣  )ْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ َكَذِلَك اْلَعَذاُب َوَلَعَذاُب اْآلِخَرِة َأْكبَـُر لَ (   .١٩٧

  ٤٣  )تـَْنزِيٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمنيَ (   .١٩٨

  ١٣  )َفَمْن يـُْؤِمْن ِبَربِِّه َفَال َخيَاُف َخبًْسا َوَال َرَهًقا(   .١٩٩

  ٢٤  )َفَسيَـْعَلُموَن َمْن َأْضَعُف نَاِصًرا َوأََقلُّ َعَدًدا(   .٢٠٠

  ٢٦  )ِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحًداَعاِملُ اْلَغْيِب َفَال ُيظْ (   .٢٠١
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ْذُه وَِكيًال (   .٢٠٢   ٩  )َربُّ اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َال إَِلَه ِإالَّ ُهَو فَاختَِّ

  ٢٩  )َلوَّاَحٌة لِْلَبَشرِ (   .٢٠٣

تـَُهْم (   .٢٠٤ َوَما َجَعْلَنا َأْصـَحاَب النَّـاِر ِإالَّ َمَالِئَكـًة َوَمـا َجَعْلنَـا ِعـدَّ

َنًة لِلَِّذيَن َكَفـُروا لَِيْسـتَـْيِقَن الَّـِذيَن أُوتُـوا اْلِكتَـاَب َويـَـْزَداَد  ِإالَّ ِفتـْ

ُـــــــوا اْلِكتَـــــــاَب  ًـــــــا َوَال يـَْرتَـــــــاَب الَّـــــــِذيَن أُوت ـــــــوا ِإميَان الَّـــــــِذيَن آَمُن

َواْلُمْؤِمُنوَن َولِيَـُقـوَل الَّـِذيَن ِيف قـُلُـوِ�ِْم َمـَرٌض َواْلَكـاِفُروَن َمـاَذا 

اللَُّه ِ�ََذا َمَثًال َكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيَشاءُ َويـَْهِدي َمـْن  َأرَادَ 

ـــَرى  ـــَو َوَمـــا ِهـــَي ِإالَّ ذِْك ـــوَد رَبِّـــَك ِإالَّ ُه َيَشـــاءُ َوَمـــا يـَْعلَـــُم ُجُن

  )لِْلَبَشرِ 

٣١  

  ٤٠  )ِيف َجنَّاٍت يـََتَساءَُلونَ (   .٢٠٥
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ُروهَ (   .٢٠٦   ١٦  )ا تـَْقِديًراقـََوارِيَر ِمْن ِفضٍَّة َقدَّ

  ١٨  )َكَذِلَك نـَْفَعُل بِاْلُمْجرِِمنيَ (   .٢٠٧

  ٤٤  )ِإنَّا َكَذِلَك َجنْزِي اْلُمْحِسِننيَ (   .٢٠٨

نَـُهَمـــا الـــرَّْمحَِن َال َميِْلُكـــوَن (   .٢٠٩ ـــَماَواِت َواْألَْرِض َوَمـــا بـَيـْ َربِّ السَّ

  )ِمْنُه ِخطَابًا

٣٧  

  ١٠  )ُقوُلوَن أَِإنَّا َلَمْرُدوُدوَن ِيف اْحلَاِفَرةِ يَـ (   .٢١٠
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  ١٣  )ِيف ُصُحٍف ُمَكرََّمةٍ (   .٢١١

  ٩  ) ِكَتاٌب َمْرُقومٌ (   .٢١٢

َلى َعَلْيِه آيَاتـَُنا َقاَل َأَساِطُري اْألَوَِّلنيَ (   .٢١٣   ١٣  )ِإَذا تـُتـْ

ْنَساُن ِإنَّكَ (   .٢١٤   ٦  )َكاِدٌح ِإَىل رَبَِّك َكْدًحا َفُمَالِقيهِ   يَا أَيـَُّها اْإلِ

  ١٦  )فـَعَّاٌل ِلَما يُرِيدُ (   .٢١٥

  ٣  )النَّْجُم الثَّاِقبُ (   .٢١٦
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  ١٣  )َفكُّ رَقـََبةٍ (   .٢١٧

  ٥  )َوَلَسْوَف يـُْعِطيَك رَبَُّك فـَتَـْرَضى(   .٢١٨

  ١١  )نَاٌر َحاِمَيةٌ (   .٢١٩

  ٦  )نَاُر اللَِّه اْلُموَقَدةُ (   .٢٢٠

  ٧  الَِّيت َتطَِّلُع َعَلى اْألَْفِئَدِة) (   .٢٢١
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َمـا َهلُـْم بِـِه ِمـْن ِعْلـٍم َوَال ِآلبـَـائِِهْم َكبُــَرْت َكِلَمـًة َختْـرُُج ِمـْن أَفْـــَواِهِهْم (   .١

  )ِإْن يـَُقوُلوَن ِإالَّ َكِذبًا

٥  

ُهْم ُرْعًبا َلوِ (   .٢ ُهْم ِفَرارًا َوَلُمِلْئَت ِمنـْ   ١٨  )اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمنـْ

ــِتِهُم اْألَنـَْهــاُر ُحيَلَّــْوَن ِفيَهــا (   .٣ ــَك َهلُــْم َجنَّــاُت َعــْدٍن َجتْــرِي ِمــْن َحتْ أُولَِئ

َرٍق ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َويـَْلَبُسوَن ثَِيابًـا ُخْضـرًا ِمـْن ُسـْنُدٍس َوإِ  ْسـَتبـْ

(  

٣١  

َهـا (   .٤ ـرًا ِمنـْ َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة قَائَِمـًة َولَـِئْن ُرِدْدُت ِإَىل َريبِّ َألَِجـَدنَّ َخيـْ

َقَلًبا   )ُمنـْ

٣٦  

َوُعِرُضــوا َعَلــى رَبِّــَك َصــف�ا َلَقــْد ِجْئُتُمونَــا َكَمــا َخَلْقَنــاُكْم أَوََّل َمــرٍَّة (   .٥

  )ْم َمْوِعًداَبْل َزَعْمُتْم أَلَّْن َجنَْعَل َلكُ 

٤٨  

َوُوِضـــَع اْلِكَتـــاُب فـَتَــــَرى اْلُمْجـــرِِمَني ُمْشـــِفِقَني ِممَّـــا ِفيـــِه َويـَُقولُـــوَن يَـــا (   .٦

  )َويـَْلتَـَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب َال يـَُغاِدُر َصِغريًَة َوَال َكِبريًَة ِإالَّ َأْحَصاَها

٤٩  

  ٦٦  )لَِّمِن ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشًداقَاَل َلُه ُموَسى َهْل أَتَِّبُعَك َعَلى َأْن تـُعَ (   .٧

بُــُه َعــَذابًا (   .٨ بُــُه ُمثَّ يـُــَردُّ ِإَىل رَبِّــِه فـَيُـَعذِّ َقــاَل أَمَّــا َمــْن ظَلَــَم َفَســْوَف نـَُعذِّ

  )ُنْكرًا 

٨٧  
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ــــوِر (   .٩ ــ ــَخ ِيف الصُّـــ ــ ــ ــٍض َونُِفـــ ــ ــ ــ ــــوُج ِيف بـَْع ــ ــــٍذ َميُـــ ــ ــ ــــُهْم يـَْوَمِئ ــ ــا بـَْعَضـــ ــ ــ ــ َوتـَرَْكَن

  )َفَجَمْعَناُهْم َمجًْعا

٩٩  

َـــا ِإَهلُُكـــْم ِإلَـــٌه َواِحـــٌد َفَمـــْن  ( .١٠ َـــا أَنـَــا َبَشـــٌر ِمـــثـُْلُكْم يـُــوَحى ِإَيلَّ أَمنَّ قُــْل ِإمنَّ

َكـاَن يـَْرُجــو ِلَقــاَء رَبِّــِه فـَْليَـْعَمــْل َعَمـًال َصــاِحلًا َوَال ُيْشــرِْك ِبِعَبــاَدِة رَبِّــِه 

  َأَحًدا

١١٠  

  

ــــْوَم احلَْْســــرَِة إِ ( .١١ ْــــِذْرُهْم يـَ ــــْم َال َوأَن ــــٍة َوُه ــــْم ِيف َغْفَل ــــُر َوُه ـــَي اْألَْم ْذ ُقِضـ

  )يـُْؤِمُنونَ 

٣٩  

َنا يـُْرَجُعونَ ( .١٢ َها َوِإلَيـْ   ٤٠  ) إِنَّا َحنُْن نَِرُث اْألَْرَض َوَمْن َعَليـْ

ْنَساُن أَِإَذا َما ِمتُّ َلَسْوَف أُْخرَُج َحي�ا( .١٣   ٦٦    )َويـَُقوُل اْإلِ

َلـــى َعلَـــْيِهْم آيَاتُـ ( .١٤ نَـــا بـَيـَِّنـــاٍت قَـــاَل الَّـــِذيَن َكَفـــُروا لِلَّـــِذيَن آَمُنـــوا َوِإَذا تـُتـْ

ٌر َمَقاًما َوَأْحَسُن نَِدي�ا   )َأيُّ اْلَفرِيَقْنيِ َخيـْ

٧٣  

  ٧٧  )أَفـََرأَْيَت الَِّذي َكَفَر بِآيَاتَِنا َوقَاَل َألُوتـََنيَّ َماًال َوَوَلًدا( .١٥
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  ١١  )فـََلمَّا أَتَاَها نُوِدَي يَا ُموَسى(.١٦

  ١٣  )َوأَنَا اْختَـْرُتَك فَاْسَتِمْع ِلَما يُوَحى(.١٧

  ١٥  )ِإنَّ السَّاَعَة آتَِيٌة َأَكاُد أُْخِفيَها لُِتْجَزى ُكلُّ نـَْفٍس ِمبَا َتْسَعى(.١٨

  ٣٦  )قَاَل َقْد أُوتِيَت ُسْؤَلَك يَا ُموَسى(.١٩

ــَيمِّ فـَْليُـ  .٢٠ ــابُوِت فَاْقِذِفيــــِه ِيف اْلــ ــاِحِل َأِن اْقِذِفيــــِه ِيف التَّــ ــ ــَيمُّ بِالسَّ ــ ْلِقــــِه اْل

يَْأُخـْذُه َعـُدوٌّ ِيل َوَعـُدوٌّ لَـُه َوأَْلَقْيــُت َعَلْيـَك َحمَبَّـًة ِمـينِّ َولُِتْصـَنَع َعَلــى 

  )َعْيِين 

٣٩  

َب َوتـََوىلَّ ( .٢١ َنا َأنَّ اْلَعَذاَب َعَلى َمْن َكذَّ   ٤٨  )إِنَّا َقْد أُوِحَي ِإلَيـْ

  ٥٩    )يَنِة َوَأْن ُحيَْشَر النَّاُس ُضًحىقَاَل َمْوِعدُُكْم يـَْوُم الزِّ (.٢٢

ًدا قَاُلوا آَمنَّا بَِربِّ َهاُروَن َوُموَسى(.٢٣   ٧٠  )فَأُْلِقَي السََّحرَُة ُسجَّ

قَاُلوا َما َأْخَلْفَنا َمْوِعـَدَك ِمبَْلِكنَـا َوَلِكنَّـا ُمحِّْلنَـا أَْوَزارًا ِمـْن زِينَـِة اْلَقـْوِم (.٢٤

  )  أَْلَقى السَّاِمرِيُّ فـََقَذفْـَناَها َفَكَذِلَك 

٨٧  

َــا فُِتْنــُتْم بِــِه َوِإنَّ رَبَُّكــُم (.٢٥ ــْوِم ِإمنَّ ــُل يَــا قـَ َوَلَقــْد َقــاَل َهلـُـْم َهــاُروُن ِمــْن قـَْب

  )الرَّْمحَُن فَاتَِّبُعوِين َوَأِطيُعوا أَْمرِي

٩٠  

َفُخ ِيف الصُّوِر َوَحنُْشُر اْلُمْجرِِمَني يـَْوَمِئٍذ ُزْرقًا(.٢٦   ١٠٢  )يـَْوَم يـُنـْ
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فـَتَـَعاَىل اللَُّه اْلَمِلُك اْحلَـقُّ َوَال تـَْعَجـْل بِـاْلُقْرآِن ِمـْن قـَْبـِل َأْن يـُْقَضـى (.٢٧

  )ِإلَْيَك َوْحُيُه َوُقْل َربِّ زِْدِين ِعْلًما

١١٤  

  

ٍة  بَـْل قَــاُلوا َأْضـَغاُث َأْحــَالٍم بَـِل افْـتَـــرَاُه بَـْل ُهــَو َشـاِعٌر فـَْلَيْأتَِنــا بِآيَــ(  .٢٨

  )َكَما أُْرِسَل اْألَوَُّلونَ 

٥  

  ٢٣  )َال ُيْسَأُل َعمَّا يـَْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلونَ (.٢٩

ــا (.٣٠ ــ َن ــــًة َوِإلَيـْ َن ــْريِ ِفتـْ ــــرِّ َواْخلَــ ــــوُكْم بِالشَّ ُل ــــُة اْلَمــــْوِت َونـَبـْ ــٍس َذائَِق ــ ـــلُّ نـَْف ُكـ

  )تـُْرَجُعونَ 

٣٥  

ْنَساُن ِمْن َعَجٍل َسُأرِيُكْم آيَاِيت فَ (.٣١   ٣٧  )َال َتْستَـْعِجُلونِ ُخِلَق اْإلِ

لَـــْو يـَْعَلـــُم الَّـــِذيَن َكَفـــُروا ِحـــَني َال َيُكفُّـــوَن َعـــْن ُوُجـــوِهِهُم النَّـــاَر َوَال (.٣٢

  )َعْن ظُُهورِِهْم َوَال ُهْم يـُْنَصُرونَ 

٣٩  

َهتُـُهْم َفَال َيْسَتِطيُعوَن َردََّها َوَال ُهْم يـُْنظَُرونَ (.٣٣   ٤٠  )ْل تَْأتِيِهْم بـَْغَتًة فـََتبـْ

ُهْم َمـا  (.٣٤ َوَلَقِد اْستُـْهزَِئ بُِرُسٍل ِمـْن قـَْبلِـَك َفَحـاَق بِالـَِّذيَن َسـِخُروا ِمـنـْ

  )َكانُوا بِِه َيْستَـْهزِئُونَ 

٤١  

أَْم َهلُــْم آِهلَــٌة َمتـْــنَـُعُهْم ِمــْن ُدونِنَــا َال َيْســـَتِطيُعوَن َنْصــَر أَنـُْفِســـِهْم َوَال (.٣٥

  )ُهْم ِمنَّا ُيْصَحُبونَ 

٤٣  
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َعاَء ِإَذا َما يـُْنَذُرونَ ُقْل إِ (.٣٦ َا أُْنِذرُُكْم بِاْلَوْحِي َوَال َيْسَمُع الصُّمُّ الدُّ   ٤٥  )منَّ

َوَنَضـُع اْلَمــَوازِيَن اْلِقْســَط لِيَـــْوِم اْلِقَياَمـِة فَــَال ُتْظَلــُم نـَْفــٌس َشــْيًئا َوِإْن  (.٣٧

َنا ِ�َا وََكَفى بَِنا    )َحاِسِبنيَ َكاَن ِمثـَْقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَتـَيـْ

٤٧  

ْعَنا فـًَىت يَْذُكُرُهْم يـَُقاُل َلُه إِبـَْراِهيمُ (.٣٨   ٦٠  )قَاُلوا مسَِ

  ٦٥  )ُمثَّ ُنِكُسوا َعَلى ُرُءوِسِهْم َلَقْد َعِلْمَت َما َهُؤَالِء يـَْنِطُقونَ (.٣٩

  ٩٦  )َحىتَّ ِإَذا فُِتَحْت يَْأُجوُج َوَمْأُجوُج َوُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب يـَْنِسُلونَ (.٤٠

َا ِإَهلُُكْم ِإَلٌه َواِحٌد فـََهْل أَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ (.٤١ َا يُوَحى ِإَيلَّ أَمنَّ   ١٠٨  )ُقْل ِإمنَّ

  

ــــَذاِب (.٤٢ ــــِه ِإَىل َعــ ـــلُُّه َويـَْهِديــ ــــُه ُيِضــ ُه فَأَنَّــ ــــَوالَّ ـَـ ـــْن ت ــــُه َمـــ ــــِه أَنـَّ ــَب َعَلْيــ ــ ُكتِـ

  )السَِّعريِ 

٤  

َىل َأَجٍل ُمَسم�ى ُمثَّ ُخنْـرُِجُكْم ِطْفـًال ُمثَّ َونُِقرُّ ِيف اْألَْرَحاِم َما َنَشاءُ إِ (.٤٣

ُلُغوا َأُشدَُّكْم َوِمْنُكْم َمْن يـُتَـَوىفَّ َوِمـْنُكْم َمـْن يـُـَردُّ ِإَىل أَْرَذِل اْلُعُمـِر  لَِتبـْ

  )ِلَكْيَال يـَْعَلَم ِمْن بـَْعِد ِعْلٍم َشْيًئا

٥  

ِـــْم فَالَّـــ(.٤٤ ــْت َهلُـــْم َهـــَذاِن َخْصـــَماِن اْخَتَصـــُموا ِيف َر�ِّ ِذيَن َكَفـــُروا ُقطَِّعـ

  )ثَِياٌب ِمْن نَاٍر ُيَصبُّ ِمْن فـَْوِق ُرُءوِسِهُم احلَِْميمُ 

١٩  
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  ٢٠  )ُيْصَهُر بِِه َما ِيف بُطُو�ِِْم َواْجلُُلودُ (.٤٥

َها ِمـْن َغـمٍّ أُِعيـُدوا ِفيَهـا َوُذوقُـوا َعـَذاَب (.٤٦ ُكلََّما أَرَاُدوا َأْن َخيُْرُجوا ِمنـْ

  ) احلَْرِيِق 

٢٢  

ِإنَّ اللََّه يُْدِخُل الَِّذيَن آَمنُـوا َوَعِملُـوا الصَّـاِحلَاِت َجنَّـاٍت َجتْـرِي ِمـْن (.٤٧

َحتِْتَهــا اْألَنـَْهــاُر ُحيَلَّــْوَن ِفيَهــا ِمــْن َأَســاِوَر ِمــْن َذَهــٍب َوُلْؤلُــًؤا َولَِباُســُهْم 

  )ِفيَها َحرِيرٌ 

٢٣  

  ٢٤  )ُهُدوا ِإَىل ِصرَاِط احلَِْميدِ َوُهُدوا ِإَىل الطَّيِِّب ِمَن اْلَقْوِل وَ (.٤٨

ــُه ِعْنــَد رَبِّــِه َوأُِحلَّــْت (.٤٩ ــٌر َل َذلِــَك َوَمــْن يـَُعظِّــْم ُحُرَمــاِت اللَّــِه فـَُهــَو َخيـْ

َلـــى َعلَـــْيُكْم فَـــاْجَتِنُبوا الـــرِّْجَس ِمـــَن اْألَْوثَـــاِن  َلُكـــُم اْألَنـَْعـــاُم ِإالَّ َمـــا يـُتـْ

  )َواْجَتِنُبوا قـَْوَل الزُّورِ 

٣٠  

الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَّـُه َوِجلَـْت قـُلُـوبـُُهْم َوالصَّـابِرِيَن َعلَـى َمـا َأَصـابـَُهْم (.٥٠

  )َواْلُمِقيِمي الصََّالِة َوِممَّا َرزَقْـَناُهْم يـُْنِفُقونَ 

٣٥  

  ٣٩  ) أُِذَن لِلَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن بِأَنـَُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديرٌ (.٥١

ــْريِ َحــــقٍّ ِإالَّ َأْن يـَُقولُــــوا رَبـَُّنــــا اللَّــــُه (.٥٢ الَّــــِذيَن أُْخرُِجــــوا ِمــــْن ِديَــــارِِهْم ِبَغــ

َمْت َصـــــَواِمُع َوبِيَـــــٌع  ـُـــدِّ ـــبَـْعٍض َهل ــــْوَال َدفْـــــُع اللَّــــِه النَّـــــاَس بـَْعَضــــُهْم بِــ َوَل

نَّ اللَّــُه َمــْن َوَصــَلَواٌت َوَمَســاِجُد يـُـْذَكُر ِفيَهــا اْســُم اللَّــِه َكِثــريًا َولَيَـْنُصــرَ 

  )يـَْنُصرُُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيزٌ 

٤٠  
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َب ُموَســى فََأْمَلْيــُت لِْلَكــاِفرِيَن ُمثَّ َأَخــْذتـُُهْم (.٥٣ َوَأْصــَحاُب َمــْدَيَن وَُكــذِّ

  )َفَكْيَف َكاَن َنِكريِ 

٤٤  

ــاتُوا لَيَـــــ(.٥٤ ــِبيِل اللَّــــِه ُمثَّ قُِتلُــــوا أَْو َمــ ــاَجُروا ِيف َســ ْرزُقـَنـَُّهُم اللَّــــُه َوالَّــــِذيَن َهــ

ُر الرَّازِِقنيَ    )رِْزقًا َحَسًنا َوِإنَّ اللََّه َهلَُو َخيـْ

٥٨  

َذلِـَك َوَمــْن َعاقَـَب ِمبِثْــِل َمـا ُعوقِــَب بِـِه ُمثَّ بُِغــَي َعَلْيـِه لَيَـْنُصــرَنَُّه اللَّــُه (.٥٥

  )ِإنَّ اللََّه َلَعُفوٌّ َغُفورٌ 

٦٠  

ــْيِهْم آيَاتُـ (.٥٦ ـــى َعلَـ َل ــا بـَيـِّنَـــاٍت تـَْعـــِرُف ِيف ُوُجــــوِه الـَّــِذيَن َكَفــــُروا َوِإَذا تـُتـْ نَــ

  )اْلُمْنَكرَ 

٧٢  

يَــا أَيـَُّهـــا النَّـــاُس ُضـــِرَب َمثَـــٌل فَاْســَتِمُعوا لَـــُه ِإنَّ الَّـــِذيَن تَـــْدُعوَن ِمـــْن (.٥٧

بَاُب  ُهُم الــذُّ ــُه َوِإْن َيْســلُبـْ ــْن َخيُْلُقــوا ُذبَابًــا َولَــِو اْجَتَمُعــوا َل ُدوِن اللَّــِه َل

  )ْيًئا َال َيْستَـْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوبُ شَ 

٧٣  

  ٧٦  )يـَْعَلُم َما بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوِإَىل اللَِّه تـُْرَجُع اْألُُمورُ (.٥٨
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َها َوَعَلى اْلُفْلِك ُحتَْمُلونَ (.٥٩   ٢٢  )َوَعَليـْ

ِإالَّ ُوْسـَعَها َولَـَديـَْنا ِكتَـاٌب يـَْنِطـُق بِـاحلَْقِّ َوُهـْم َال َوَال ُنَكلُِّف نـَْفًسا (.٦٠

  )يُْظَلُمونَ 

٦٢  

َلى َعَلْيُكْم َفُكْنُتْم َعَلى أَْعَقاِبُكْم تـَْنِكُصونَ (.٦١   ٦٦  )  َقْد َكاَنْت آيَاِيت تـُتـْ

ــاطِ (.٦٢ ـــُل ِإْن َهـــــَذا ِإالَّ َأَســـ ـــْن قـَْبــ ـــا َهـــــَذا ِمــ ـــُن َوآبَاُؤنَــ ُري َلَقـــــْد ُوِعـــــْدنَا َحنْــ

  )اْألَوَِّلنيَ 

٨٣  

ـــُري َوَال ُجيَـــاُر َعَلْيـــِه ِإْن  (.٦٣ قُـــْل َمـــْن بَِيـــِدِه َمَلُكـــوُت ُكـــلِّ َشـــْيٍء َوُهـــَو جيُِ

  )ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ 

٨٨  

  ٨٩  )َسيَـُقوُلوَن لِلَِّه ُقْل فََأىنَّ ُتْسَحُرونَ (.٦٤

نَـُهْم يـَْوَمئِ (.٦٥   ١٠١  )ٍذ َوَال يـََتَساَءُلونَ فَِإَذا نُِفَخ ِيف الصُّوِر َفَال أَْنَساَب بـَيـْ

بُونَ (.٦٦ َلى َعَلْيُكْم َفُكْنُتْم ِ�َا ُتَكذِّ   ١٠٥  )َأَملْ َتُكْن آيَاِيت تـُتـْ

َنا َال تـُْرَجُعونَ (.٦٧ َا َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوأَنَُّكْم ِإلَيـْ   ١١٥  )  أََفَحِسْبُتْم أَمنَّ
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الـــزَّاِين َال يـَـــْنِكُح ِإالَّ زَانَِيـــًة أَْو ُمْشـــرَِكًة َوالزَّانَِيـــُة َال يـَْنِكُحَهـــا ِإالَّ زَاٍن (.٦٨

  )أَْو ُمْشرٌِك َوُحرَِّم َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ 

٣  

ُ اللَُّه َلُكُم اْآليَاِت َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ (.٦٩   ١٨  )َويـُبَـنيِّ

فَِإْن ملَْ جتَُِدوا ِفيَها َأَحًدا َفَال تَـْدُخُلوَها َحـىتَّ يـُـْؤَذَن َلُكـْم َوِإْن ِقيـَل (.٧٠

  )َلُكُم اْرِجُعوا فَاْرِجُعوا ُهَو أَزَْكى َلُكْم َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َعِليمٌ 

٢٨  

ـُـــُروجَ .٧١ ـــْن أَْبَصـــارِِهنَّ َوَحيَْفْظـــَن ف ُهنَّ َوَال َوقُـــْل لِْلُمْؤِمنَـــاِت يـَْغُضْضـــَن ِم

َهــا َوْلَيْضــرِْبَن ِخبُُمـرِِهنَّ َعَلــى ُجيُــوِ�ِنَّ  يـُْبـِديَن زِيَنــتَـُهنَّ ِإالَّ َمــا َظَهـَر ِمنـْ

ــائِِهنَّ أَْو آبَـــاِء بـُعُـــولَِتِهنَّ أَْو  ـــتَـُهنَّ ِإالَّ لِبُـعُـــولَِتِهنَّ أَْو آبَـ ـــِديَن زِيَن َوَال يـُْب

ــائِِهنَّ أَْو أَبـْنَــــاِء بـُُعــــولَِتِهنَّ  ــِين  أَبـَْنــ ــِين ِإْخــــَوا�ِِنَّ أَْو بَــ أَْو ِإْخــــَوا�ِِنَّ أَْو بَــ

َأَخــَوا�ِِنَّ أَْو ِنَســائِِهنَّ أَْو َمــا َمَلَكــْت أَْميـَـانـُُهنَّ أَِو التَّــاِبِعَني َغــْريِ أُوِيل 

ــــْورَاِت  ـــى َعـ ــــُروا َعَلــ ــــِذيَن َملْ َيْظَهـ ـــِل الـَّ ـــاِل أَِو الطِّْفــ ـــَن الرَِّجــ ــــِة ِمــ ْربَـ اْإلِ

ــِتِهنَّ َوتُوبـُــوا النَِّســاِء َوَال   َيْضــرِْبَن بِــَأْرُجِلِهنَّ لِــيُـْعَلَم َمـــا ُخيِْفــَني ِمــْن زِيَن

يًعا أَيَُّه اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ    )ِإَىل اللَِّه مجَِ

٣١  

ــا (.٧٢ ــبُِّح لَــــُه ِفيَهــ ــا اْمسُــــُه ُيَســ ِيف بـُيُــــوٍت أَِذَن اللَّــــُه َأْن تـُْرفَــــَع َويـُـــْذَكَر ِفيَهــ

  )ُدوِّ َواْآلَصالِ بِاْلغُ 

٣٦  

ُهْم (.٧٣ ـــنـْ ــ ـــٌق ِمـ ــ ـــنَـُهْم ِإَذا َفرِيـ ــ ـ ــَيْحُكَم بـَيـْ ــ ِــ ــــولِِه ل ــــِه َوَرُســ ــــوا ِإَىل اللَّــ َوِإَذا ُدُعــ

  )  ُمْعِرُضونَ 

٤٨  
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ـنَـُهْم (.٧٤ َا َكاَن قـَْوَل اْلُمـْؤِمِنَني ِإَذا ُدُعـوا ِإَىل اللَّـِه َوَرُسـولِِه لِـَيْحُكَم بـَيـْ ِإمنَّ

ْعَنا وَ    )َأَطْعَنا َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن َأْن يـَُقوُلوا مسَِ

٥١  

  ٥٦  )َوأَِقيُموا الصََّالَة َوآتُوا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ (.٧٥

ــُتْم َعَلْيــــِه (.٧٦ ــا أَنـْــ ــــَماَواِت َواْألَْرِض قَــــْد يـَْعلَـــُم َمــ َأَال ِإنَّ لِلَّـــِه َمــــا ِيف السَّ

  )ِإلَْيِه فـَيُـَنبِّئُـُهْم ِمبَا َعِمُلوا َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ  َويـَْوَم يـُْرَجُعونَ 

٦٤  

  ٥  )َوقَاُلوا َأَساِطُري اْألَوَِّلَني اْكَتَتبَـَها َفِهَي ُمتَْلى َعَلْيِه ُبْكرًَة َوَأِصيًال ( .٧٧

ِيف اْألَْســَواِق لَــْوَال َوقَــاُلوا َمــاِل َهــَذا الرَُّســوِل يَْأُكــُل الطََّعــاَم َوَميِْشــي ( .٧٨

  )أُْنزَِل ِإلَْيِه َمَلٌك فـََيُكوَن َمَعُه نَِذيرًا

٧  

َهـا َوقَـاَل الظـَّاِلُموَن ( .٧٩ ٌز أَْو َتُكـوُن لَـُه َجنَّـٌة يَْأُكـُل ِمنـْ أَْو يـُْلَقى ِإلَْيِه َكنـْ

  )ِإْن تـَتَِّبُعوَن ِإالَّ َرُجًال َمْسُحورًا

٨  

َها َمَكا( .٨٠   ١٣  )نًا َضيـًِّقا ُمَقرَِّنَني َدَعْوا ُهَناِلَك ثـُُبورًاَوِإَذا أُْلُقوا ِمنـْ

ــْت َهلُـــْم ( .٨١ ــِيت ُوِعـــَد اْلُمتـَُّقـــوَن َكانَـ ـــٌر أَْم َجنَّـــُة اْخلُْلـــِد الـَّ قُـــْل أََذلِـــَك َخيـْ

  )َجزَاًء َوَمِصريًا

١٥  

نَـا اْلَمَالِئَكـ( .٨٢ ُة أَْو نـَــَرى َوقَـاَل الـَِّذيَن َال يـَْرُجــوَن ِلَقاءَنَـا لَـْوَال أُنْــزَِل َعَليـْ

  )رَبـََّنا َلَقِد اْسَتْكبَـُروا ِيف أَنـُْفِسِهْم َوَعتَـْوا ُعتُـو�ا َكِبريًا

٢١  
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  ٢٥  )َويـَْوَم َتَشقَُّق السََّماُء بِاْلَغَماِم َونـُزَِّل اْلَمَالِئَكُة تـَْنزِيًال ( .٨٣

اِحـــَدًة َكـــَذِلَك َوقَـــاَل الَّـــِذيَن َكَفـــُروا لَـــْوَال نـُـــزَِّل َعَلْيـــِه اْلُقـــْرآُن ُمجَْلـــًة وَ ( .٨٤

  )لِنُثَبَِّت بِِه فـَُؤاَدَك َورَتـَّْلَناُه تـَْرتِيًال 

٣٢  

ــا ( .٨٥ ــــَك َشــــرٌّ َمَكانًــ ــنََّم أُولَِئ ــى ُوُجــــوِهِهْم ِإَىل َجَهــ الَّــــِذيَن ُحيَْشــــُروَن َعَلــ

  )َوَأَضلُّ َسِبيًال 

٣٤  

ـــْوِء أَ ( .٨٦ ــِيت أُْمِطـــَرْت َمطَـــَر السَّ ـَـــْوا َعَلـــى اْلَقْريَـــِة الـَّ فـَلَـــْم َيُكونُـــوا َوَلَقـــْد أَت

  )يـََرْونـََها َبْل َكانُوا َال يـَْرُجوَن ُنُشورًا

٤٠  

ــا ( .٨٧ ــُجُد ِلَمــ ــا الــــرَّْمحَُن أََنْســ ــُجُدوا لِلــــرَّْمحَِن قَــــاُلوا َوَمــ َوِإَذا ِقيــــَل َهلـُـــُم اْســ

  )تَْأُمرُنَا َوزَاَدُهْم نـُُفورًا

٦٠  

  ٦٩  )ِفيِه ُمَهانًا ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَخيُْلدْ ( .٨٨

َها ُصم�ا َوُعْمَيانًا( .٨٩ ْم َملْ خيَِرُّوا َعَليـْ   ٧٣  )َوالَِّذيَن ِإَذا ذُكُِّروا بِآيَاِت َر�ِِّ

  ٧٥  )أُولَِئَك ُجيَْزْوَن اْلُغْرَفَة ِمبَا َصبَـُروا َويـَُلقَّْوَن ِفيَها حتَِيًَّة َوَسَالًما( .٩٠
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  ٢٧  )الَِّذي أُْرِسَل ِإلَْيُكْم َلَمْجُنونٌ  قَاَل ِإنَّ َرُسوَلُكمُ ( .٩١

  ٣٨  )َفُجِمَع السََّحرَُة ِلِميَقاِت يـَْوٍم َمْعُلومٍ ( .٩٢

  ٣٩  َوِقيَل لِلنَّاِس َهْل أَنـُْتْم ُجمَْتِمُعوَن) ( .٩٣

  ٤٦  )فَأُْلِقَي السََّحرَُة َساِجِدينَ ( .٩٤

َعثُونَ ( .٩٥   ٨٧  )َوَال ُختِْزِين يـَْوَم يـُبـْ

  ٩٠  )ْجلَنَُّة لِْلُمتَِّقنيَ َوأُْزِلَفِت ا( .٩٦

  ٩١  )َوِقيَل َهلُْم أَْيَن َما ُكْنُتْم تـَْعُبُدونَ ( .٩٧

  ٩٢  )َوِقيَل َهلُْم أَْيَن َما ُكْنُتْم تـَْعُبُدونَ ( .٩٨

  ٩٤  )َفُكْبِكُبوا ِفيَها ُهْم َواْلَغاُوونَ ( .٩٩

ـــاِحلَاِت َوذََكـــُروا اللَّـــَه كَ (١٠٠ ثِـــريًا َوانـَْتَصـــُروا ِإالَّ الَّـــِذيَن آَمُنـــوا َوَعِمُلـــوا الصَّ

َقِلُبونَ  َقَلٍب يـَنـْ   )ِمْن بـَْعِد َما ظُِلُموا َوَسيَـْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمنـْ

٢٢٧  
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  ٦  )َوإِنََّك لَتُـَلقَّى اْلُقْرآَن ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َعِليمٍ (.١٠١

ا َجاَءَها نُوِدَي َأْن بُورَِك َمْن ِيف النَّـاِر وَ (.١٠٢ َمـْن َحْوَهلَـا َوُسـْبَحاَن فـََلمَّ

  )اللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 

٨  

َوَوِرَث ُســَلْيَماُن َداُووَد َوقَــاَل يَــا أَيـَُّهــا النَّــاُس ُعلِّْمَنــا َمْنِطــَق الطَّــْريِ (.١٠٣

  )َوأُوتِيَنا ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ِإنَّ َهَذا َهلَُو اْلَفْضُل اْلُمِبنيُ (

١٦  

ـــ(.١٠٤ ـــَلْيَماَن ُجنُـــ ــ ــــَر ِلُسـ ــــْم َوُحِشــ ــْريِ فـَُهــ ــ ــِس َوالطَّــ ــ نْــ ـــنِّ َواْإلِ ــ ـــَن اْجلِـ ــ وُدُه ِمـ

  )يُوَزُعونَ 

١٧  

ِإينِّ َوَجـــْدُت اْمـــَرأًَة َمتِْلُكُهـــْم َوأُوتِيَـــْت ِمـــْن ُكـــلِّ َشـــْيٍء َوَهلـَــا َعـــْرٌش (.١٠٥

  )َعِظيمٌ 

٢٣  

  ٢٩  )قَاَلْت يَا أَيـَُّها اْلَمَألُ ِإينِّ أُْلِقَي ِإَيلَّ ِكَتاٌب َكرِميٌ (.١٠٦

ــا (.١٠٧ ــٌر ِممَّــا فـََلمَّ وَنِن ِمبـَـاٍل َفَمــا آتَــاِينَ اللَّــُه َخيـْ َجــاَء ُســَلْيَماَن قَــاَل أَُمتِــدُّ

  )آتَاُكْم َبْل أَنـُْتْم ِ�َِديَِّتُكْم تـَْفَرُحونَ 

٣٦  

ــا َجــاَءْت ِقيــَل أََهَكــَذا َعْرُشــِك قَالَــْت َكأَنَّــُه ُهــَو َوأُوتِينَــا اْلِعْلــَم .١٠٨ فـََلمَّ

  )ِلِمنيَ ِمْن قـَْبِلَها وَُكنَّا ُمسْ 

٤٢  

ـــا َرأَتْـــُه َحِســـَبْتُه جلَُّـــًة وََكَشـــَفْت َعـــْن (.١٠٩ ِقيـــَل َهلـَــا اْدُخِلـــي الصَّـــرَْح فـََلمَّ

َها قَـــاَل إِنـَّـُه َصـــرٌْح ُممَــرٌَّد ِمـــْن قـَــَوارِيَر قَالَـــْت َربِّ ِإينِّ ظََلْمـــُت  َســاقـَيـْ

٤٤  
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  نـَْفِسي َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْيَماَن لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 

قَاَل يَا قـَْوِم ِملَ َتْستَـْعِجُلوَن بِالسَّيَِّئِة قـَْبَل احلََْسـَنِة لَـْوَال َتْسـتَـْغِفُروَن (.١١٠

  )اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ 

٤٦  

قَاُلوا اطَّيـَّْرنَا ِبَك َوِمبَْن َمَعَك قَاَل طَائِرُُكْم ِعْنَد اللَّـِه بَـْل أَنـْـُتْم قـَـْوٌم (.١١١

  )تـُْفتَـُنونَ 

٤٧  

ــاِطُري َلَقــــ(.١١٢ ـــُل ِإْن َهــــَذا ِإالَّ َأَســ ـــا ِمــــْن قـَْبـ ْد ُوِعــــْدنَا َهــــَذا َحنْــــُن َوآبَاُؤنَـ

  )اْألَوَِّلنيَ 

٦٨  

ــا فـَُهـــــْم (.١١٣ ُب بِآيَاتِنَـــ ـــْن ُيَكـــــذِّ ــا ِممَّــ ـــلِّ أُمَّـــــٍة فـَْوًجـــ ـــْن ُكــ ــــْوَم َحنُْشـــــُر ِمــ َويـَـ

  )يُوَزُعونَ 

٨٣  

َفُخ ِيف الصُّوِر فـََفزَِع َمْن ِيف السَّـمَ (.١١٤ اَواِت َوَمـْن ِيف اْألَْرِض َويـَْوَم يـُنـْ

  )ِإالَّ َمْن َشاَء اللَُّه وَُكلٌّ أَتـَْوُه َداِخرِينَ 

٨٧  

َوَمْن َجاَء بِالسَّـيَِّئِة َفُكبَّـْت ُوُجـوُهُهْم ِيف النَّـاِر َهـْل ُجتْـَزْوَن ِإالَّ َمـا  (.١١٥

  )ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ 

٩٠  

ــا أُِمـــْرُت َأْن أَْعبُــــَد َربَّ َهـــِذِه الْ (.١١٦ َـ ــا َولَـــُه ُكــــلُّ ِإمنَّ بَـْلــــَدِة الـَّــِذي َحرََّمَهــ

  )َشْيٍء َوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ 

٩١  
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فـََلمَّا أَتَاَها نُوِدَي ِمْن َشاِطِئ الْـَواِد اْألَْميَـِن ِيف اْلبُـْقَعـِة اْلُمَبارََكـِة ِمـَن (١١٧

  )َربُّ اْلَعاَلِمنيَ  الشََّجرَِة َأْن يَا ُموَسى ِإينِّ أَنَا اللَّهُ 

٣٠  

ًة يَْدُعوَن ِإَىل النَّاِر َويـَْوَم اْلِقَياَمِة َال يـُْنَصُرونَ (١١٨   ٤١  )َوَجَعْلَناُهْم أَئِمَّ

ــا أُوِيتَ (١١٩ ـــَل َمـــ ـــاُلوا لَـــــْوَال أُوِيتَ ِمثْــ ـــْن ِعْنـــــِدنَا قَــ ـــقُّ ِمــ ـــاَءُهُم اْحلَــ ـــا َجــ ــ فـََلمَّ

ى ِمــْن قـَْبـُل قَـاُلوا ِسـْحرَاِن َتظَــاَهرَا ُموَسـى أَوََملْ َيْكُفـُروا ِمبَـا أُوِيتَ ُموَسـ

  )َوقَاُلوا إِنَّا ِبُكلٍّ َكاِفُرونَ 

٤٨  

َلى َعَلْيِهْم قَاُلوا آَمنَّا بِِه إِنَُّه احلَْقُّ ِمْن رَبـَِّنا إِنَّا ُكنَّـا ِمـْن قـَْبلِـِه (١٢٠ َوِإَذا يـُتـْ

  )ُمْسِلِمنيَ 

٥٣  

ِمبَـا َصـبَـُروا َويَـْدَرُءوَن بِاحلََْسـَنِة السَّـيَِّئَة أُولَِئَك يـُْؤتـَْوَن َأْجَرُهْم َمـرَّتـَْنيِ (١٢١

  )َوِممَّا َرزَقْـَناُهْم يـُْنِفُقونَ 

٥٤  

ــْن َهلـُـْم (١٢٢ َوقَـاُلوا ِإْن نـَتَِّبــِع اْهلـُـَدى َمَعـَك نـَُتَخطَّــْف ِمــْن أَْرِضـَنا أَوََملْ ُمنَكِّ

ـــ ـــا ِمـ ـــْيٍء رِْزقًـ ـــلِّ َشـ َــــرَاُت ُكـ ــــِه َمث ــَىب ِإلَْي ــ ـــا ُجيْ ــا آِمنًـ ــ ـــنَّ َحَرًم ــــُدنَّا َوَلِكـ ْن َل

  )َأْكثـََرُهْم َال يـَْعَلُمونَ 

٥٧  

ـــاِكنُـُهْم َملْ (١٢٣ ـــتَـَها فَِتْلـــــَك َمَســ ــــٍة َبِطـــــَرْت َمِعيَشــ ـــْن قـَْريَـ ـــا ِمــ َكـــــْم أَْهَلْكَنــ

  )ُتْسَكْن ِمْن بـَْعِدِهْم ِإالَّ قَِليًال وَُكنَّا َحنُْن اْلَوارِِثنيَ 

٥٨  

نـَْيا َوزِيَنتُـَهــا َوَمــا ِعْنــَد اللَّــِه (١٢٤   ٦٠َوَمــا أُوتِيــُتْم ِمــْن َشــْيٍء َفَمَتــاُع اْحلََيــاِة الــدُّ
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ٌر َوأَبـَْقى أََفَال تـَْعِقُلونَ    )َخيـْ

َوِقيـَل اْدُعـوا ُشــرََكاءَُكْم فَـَدَعْوُهْم فـَلَـْم َيْســَتِجيُبوا َهلُـْم َوَرأَُوا اْلَعــَذاَب (١٢٥

  )ْهَتُدونَ َلْو أَنـَُّهْم َكانُوا يَـ 

٦٤  

َوُهــَو اللَّــُه َال ِإلَــَه ِإالَّ ُهــَو لَــُه احلَْْمــُد ِيف اْألُوَىل َواْآلِخــرَِة َولَــُه احلُْْكــُم (١٢٦

  )َوِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ 

٧٠  

َا أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي أَوََملْ يـَْعَلْم َأنَّ اللََّه َقْد أَْهلَـَك ِمـْن (١٢٧ قَاَل ِإمنَّ

اْلُقُروِن َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمْنُه قـُوًَّة َوَأْكثـَـُر َمجًْعـا َوَال ُيْسـَأُل َعـْن قـَْبِلِه ِمَن 

  )ُذنُوِ�ُِم اْلُمْجرُِمونَ 

٧٨  

نـَْيا يَـــا (١٢٨ َفَخـــرََج َعَلـــى قـَْوِمـــِه ِيف زِيَنِتـــِه قَـــاَل الَّـــِذيَن يُرِيـــُدوَن اْحلَيَـــاَة الـــدُّ

  )َلُذو َحظٍّ َعِظيمٍ  لَْيَت لََنا ِمْثَل َما أُوِيتَ قَاُروُن إِنَّهُ 

٧٩  

ٌر ِلَمـْن آَمـَن َوَعِمـَل (١٢٩ َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َويـَْلُكْم ثـََواُب اللَِّه َخيـْ

  )َصاِحلًا َوَال يـَُلقَّاَها ِإالَّ الصَّابُِرونَ 

٨٠  

ــيَِّئِة َفــَال (١٣٠ َهــا َوَمــْن َجــاَء بِالسَّ ــٌر ِمنـْ ُجيْــَزى َمــْن َجــاَء بِاحلََْســَنِة فـََلــُه َخيـْ

  )الَِّذيَن َعِمُلوا السَّيَِّئاِت ِإالَّ َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

٨٤  

َوَما ُكْنـَت تـَْرُجـو َأْن يـُْلَقـى ِإلَْيـَك اْلِكتَـاُب ِإالَّ َرْمحَـًة ِمـْن رَبـَِّك فَـَال (١٣١

  )َتُكوَننَّ َظِهريًا لِْلَكاِفرِينَ 

٨٦  

نََّك َعْن آيَـاِت اللَّـِه بـَْعـَد (١٣٢   ٨٧ِإْذ أُْنزِلَـْت ِإلَْيـَك َوادُْع ِإَىل رَبـَِّك َوَال َيُصدُّ
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  )َوَال َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 

َوَال تَــْدُع َمــَع اللَّــِه ِإَهلـًـا آَخــَر َال ِإلَــَه ِإالَّ ُهــَو ُكــلُّ َشــْيٍء َهالِــٌك ِإالَّ (١٣٣

  )  ٨٨َوْجَهُه َلُه احلُْْكُم َوِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن (

٨٨  

  

  

  ٢  )َأَحِسَب النَّاُس َأْن يـُتـْرَُكوا َأْن يـَُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم َال يـُْفتَـُنونَ (١٣٤

َنــَة (١٣٥ َوِمــَن النَّــاِس َمــْن يـَُقــوُل آَمنَّــا بِاللَّــِه فَــِإَذا أُوِذَي ِيف اللَّــِه َجَعــَل ِفتـْ

ـــْن رَبِّـــَك لَيَـُقـــوُلنَّ إِنَّـــ ــِئْن َجـــاَء َنْصـــٌر ِم ــا النَّـــاِس َكَعـــَذاِب اللَّـــِه َولَـ ا ُكنَّـ

  )َمَعُكْم أََولَْيَس اللَُّه بَِأْعَلَم ِمبَا ِيف ُصُدوِر اْلَعاَلِمنيَ 

١٠  

 )َولََيْحِمُلنَّ أَثـَْقاَهلُْم َوأَثـَْقاًال َمَع أَثـَْقاهلِِْم َولَُيْسأَُلنَّ يـَْوَم اْلِقَياَمـِة َعمَّـا(١٣٦

  )َكانُوا يـَْفتَـُرونَ 

١٣  

ـــ(١٣٧ ـــْن ُدوِن اللَّـــ ــــُدوَن ِمـــ ــا تـَْعبُــ ــ ـَـ ــــِذيَن ِإمنَّ ــا ِإنَّ الَّــ ــ ــــوَن ِإْفًكــ ــا َوَختُْلُقــ ــ ِه أَْوثَانًــ

ــــَد اللَّــــِه  ـــا فَــــابـْتَـُغوا ِعْن ـــْن ُدوِن اللَّــــِه َال َميِْلُكــــوَن َلُكــــْم رِْزقًـ تـَْعبُــــُدوَن ِمـ

  )الرِّْزَق َواْعُبُدوُه َواْشُكُروا َلُه ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ 

١٧  

ُب َمْن َيَشاُء َويـَْرَحُم َمْن َيَشاءُ (١٣٨   ٢١  )َوِإلَْيِه تـُْقَلُبونَ  يـَُعذِّ

ـا َأْن َجــاَءْت ُرُســلَُنا ُلوطًــا ِســيَء ِ�ِـْم َوَضــاَق ِ�ِــْم َذْرًعــا َوقَــاُلوا (١٣٩ َوَلمَّ

ـــَن  ــْت ِمـ َــــَك َكانَــ ــــَك ِإالَّ اْمَرأَت ــــوَك َوأَْهَل ــــَزْن إِنـَّـــا ُمَنجُّ ــْف َوَال َحتْ َال َختَــ

٣٣  



 

286 

  )اْلَغابِرِينَ 

اِب ِإالَّ بِـالَِّيت ِهـَي َأْحَسـُن ِإالَّ الـَِّذيَن ظََلُمــوا َوَال ُجتَـاِدُلوا أَْهـَل اْلِكتَـ(١٤٠

نَـــا َوأُنْـــزَِل ِإلَـــْيُكْم َوِإَهلُنَـــا َوِإَهلُُكـــْم  ُهْم َوُقولُـــوا آَمنَّـــا بِالَّـــِذي أُنْـــزَِل ِإلَيـْ ِمـــنـْ

  )َواِحٌد َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُمونَ 

٤٦  

  

َــا اْآليَــاُت ِعْنــَد اللَّـــِه َوقَــاُلوا لَــْوَال أُنْــزَِل َعَلْيــِه آيَــاٌت ِمــْن رَ (١٤١ بـِّـِه قُــْل ِإمنَّ

َا أَنَا نَِذيٌر ُمِبنيٌ    )َوِإمنَّ

٥٠  

َلــى َعَلــْيِهْم ِإنَّ ِيف َذلِــَك (١٤٢ أَوََملْ َيْكِفِهــْم أَنَّــا أَنـَْزْلَنــا َعَلْيــَك اْلِكَتــاَب يـُتـْ

  )َلَرْمحًَة َوذِْكَرى ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنونَ 

٥١  

َنا تـُْرَجُعونَ ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة الْ (١٤٣   ٥٧  )َمْوِت ُمثَّ ِإلَيـْ

ــخََّر الشَّـــْمَس (١٤٤ ـــْن َخَلـــَق السَّـــَماَواِت َواْألَْرَض َوَسـ ــِئْن َســـأَْلتَـُهْم َم َولَـ

  )َواْلَقَمَر لَيَـُقوُلنَّ اللَُّه فََأىنَّ يـُْؤَفُكونَ 

٦١  

ــُف النَّــــاُس ِمــــ(١٤٥ ــا َويـَُتَخطَّــ ــ ــا آِمًن ـــا َحَرًمــ ْن َحــــْوهلِِْم أَوََملْ يـَــــَرْوا أَنـَّـــا َجَعْلنَـ

  )أَفَِباْلَباِطِل يـُْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِة اللَِّه َيْكُفُرونَ 

٦٧  
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  ٢  )ُغِلَبِت الرُّومُ (١٤٦

ُخيْرُِج احلَْيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُخيْرُِج اْلَميَِّت ِمـَن اْحلَـيِّ َوُحيْيِـي اْألَْرَض بـَْعـَد (١٤٧

  )َمْوِ�َا وََكَذِلَك ُختَْرُجونَ 

١٩  

ــــَماِء َمــــاًء (١٤٨ ــا َويـُنَـــــزُِّل ِمــــَن السَّ ــا َوَطَمًعــ َوِمــــْن آيَاتـِـــِه يـُـــرِيُكُم اْلبَـــــْرَق َخْوفًــ

  )فـَُيْحِيي بِِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ�َا ِإنَّ ِيف َذِلَك َآليَاٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ 

٢٤  

  ٤٩  )َلُمْبِلِسنيَ َوِإْن َكانُوا ِمْن قـَْبِل َأْن يـُنَـزََّل َعَلْيِهْم ِمْن قـَْبِلِه (١٤٩

ــَر َســاَعٍة َكــَذِلَك  (١٥٠ ــاَعُة يـُْقِســُم اْلُمْجرُِمــوَن َمــا لَِبثُــوا َغيـْ َويـَــْوَم تـَُقــوُم السَّ

  )َكانُوا يـُْؤَفُكونَ 

٥٥  

  

َلــى َعَلْيــِه آيَاتـَُنــا َوىلَّ ُمْســَتْكِربًا َكــَأْن َملْ َيْســَمْعَها َكــَأنَّ ِيف أُُذنـَْيــِه (١٥١ َوِإَذا تـُتـْ

  )رًا فـََبشِّْرُه ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ َوقْـ 

٧  

َوِإَذا ِقيَل َهلُُم اتَِّبُعوا َما أَنـَْزَل اللَُّه قَاُلوا َبْل نـَتَّبِـُع َمـا َوَجـْدنَا َعَلْيـِه آبَاءَنَـا (١٥٢

  )أََوَلْو َكاَن الشَّْيطَاُن يَْدُعوُهْم ِإَىل َعَذاِب السَِّعريِ 

٢١  
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َل ِبُكْم ُمثَّ ِإَىل رَبُِّكْم تـُْرَجُعونَ  ُقْل يـَتَـَوفَّاُكْم َمَلكُ (١٥٣   ١١  )اْلَمْوِت الَِّذي وُكِّ

  

  ١١  )  ُهَناِلَك ابـُْتِلَي اْلُمْؤِمُنوَن َوزُْلزُِلوا زِْلزَاًال َشِديًدا(١٥٤

َنــَة َآلتـَْوَهــا َوَمــا تـََلبَّ (١٥٥ ــْيِهْم ِمــْن أَْقطَارَِهــا ُمثَّ ُســِئُلوا اْلِفتـْ ــْو ُدِخَلــْت َعَل ثُــوا َوَل

  )ِ�َا ِإالَّ َيِسريًا

١٤  

ــــُدوُر (١٥٦ ـــــَك تَـ ــــُروَن ِإلَْي ـــتَـُهْم يـَْنظُـ ــ ــــْوُف َرأَيـْ ـــاَء اْخلَـ ـــِإَذا َجــ ــ ــْيُكْم َف ــ ًة َعلَـ ــحَّ َأِشـــ

  )أَْعيُـنُـُهْم َكالَِّذي يـُْغَشى َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوتِ 

١٩  

اَعْف َهلَـا اْلَعـَذاُب يَا ِنَساَء النَِّيبِّ َمـْن يَـْأِت ِمـْنُكنَّ ِبَفاِحَشـٍة ُمبَـيـِّنَـٍة ُيَضـ(١٥٧

  )ِضْعَفْنيِ وََكاَن َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسريًا

٣٠  

َلــى ِيف بـُُيــوِتُكنَّ ِمــْن آيَــاِت اللَّــِه َواحلِْْكَمــِة ِإنَّ اللَّــَه َكــاَن (١٥٨ َواذُْكــْرَن َمــا يـُتـْ

  )َلِطيًفا َخِبريًا

٣٤  

نَّـــِيبِّ ِإالَّ َأْن يـُـــْؤَذَن َلُكـــْم ِإَىل يَـــا أَيـَُّهـــا الَّـــِذيَن آَمنُـــوا َال تَـــْدُخُلوا بـُيُـــوَت ال(١٥٩

ــُتْم  ــ ـــِإَذا َطِعْمـ ــــاْدُخُلوا فَــ ــُتْم فَـ ــ ـــْن ِإَذا ُدِعيـ ــاُه َوَلِكــ ــ ــاِظرِيَن إِنَـ ــ ــــَر نَـ ـ َطَعـــــاٍم َغيـْ

ــِيبَّ  ــ ــ ــــْؤِذي النَّــ ــ ــاَن يـُــ ــ ــ ــــْم َكــ ــ ــــِديٍث ِإنَّ َذِلُكــ ــ ـــــَني ِحلَــ ــــُروا َوَال ُمْسَتْأِنِســـ ــ فَانـَْتِشــ

َيْســَتْحِيي ِمــَن احلَْــقِّ َوِإَذا َســأَْلُتُموُهنَّ َمَتاًعــا فـََيْســَتْحِيي ِمــْنُكْم َواللَّــُه َال 

٥٣  
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فَاْسأَُلوُهنَّ ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َذِلُكـْم َأْطَهـُر ِلُقلُـوِبُكْم َوقـُلُـوِ�ِنَّ َوَمـا َكـاَن 

َلُكــْم َأْن تـُــْؤُذوا َرُســوَل اللَّــِه َوَال َأْن تـَْنِكُحــوا أَْزَواَجــُه ِمــْن بـَْعــِدِه أَبَــًدا ِإنَّ 

  )ِلُكْم َكاَن ِعْنَد اللَِّه َعِظيًماذَ 

يـَـا أَيـَُّهــا النَّــِيبُّ قُــْل ِألَْزَواِجــَك َوبـََناتِــَك َوِنَســاِء اْلُمــْؤِمِنَني يـُـْدِنَني َعَلــْيِهنَّ (١٦٠

ــاَن اللَّــــُه َغُفــــورًا  ــِبِهنَّ َذلِــــَك أَْدَىن َأْن يـُْعــــَرْفَن فَــــَال يـُــــْؤَذْيَن وََكــ ِمــــْن َجَالبِيــ

  )َرِحيًما

٥٩  

  ٦١  )َمْلُعوِنَني أَيـَْنَما ثُِقُفوا أُِخُذوا َوقـُتـُِّلوا تـَْقِتيًال ( ١٦١

ــا (١٦٢ ــا َأَطْعنَـــا اللَّـــَه َوَأَطْعنَـ ــُب ُوُجـــوُهُهْم ِيف النَّـــاِر يـَُقولُـــوَن يَـــا لَْيتَـنَـ يـَـــْوَم تـَُقلَّـ

  )الرَُّسوَال 

٦٦  

  

ـــقَّ َويـَــــَرى الَّــــِذي(١٦٣ ـــْن رَبـِّـــَك ُهــــَو اْحلَـ ــــَك ِمـ ــــزَِل ِإلَْي ــــَم الَّــــِذي أُْن َن أُوتُــــوا اْلِعْل

  )َويـَْهِدي ِإَىل ِصرَاِط اْلَعزِيِز احلَِْميدِ 

٦  

َوقَـــاَل الَّـــِذيَن َكَفـــُروا َهـــْل نَـــُدلُُّكْم َعَلـــى َرُجـــٍل يـَُنبِّـــُئُكْم ِإَذا ُمـــزِّقْـُتْم ُكـــلَّ (١٦٤

  )ِديدٍ ُممَزٍَّق إِنَُّكْم َلِفي َخْلٍق جَ 

٧  

ــْرِد َواْعَمُلــوا َصــاِحلًا ِإينِّ ِمبـَـا تـَْعَمُلــوَن (١٦٥ ْر ِيف السَّ َأِن اْعَمــْل َســاِبَغاٍت َوقَــدِّ

  )َبِصريٌ 

١١  
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ــَفاَعُة ِعْنــَدُه ِإالَّ ِلَمــْن أَِذَن لَــُه َحــىتَّ ِإَذا فـُــزَِّع َعــْن قـُُلــوِ�ِْم (١٦٦ َفــُع الشَّ َوَال تـَنـْ

  )ُلوا احلَْقَّ َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبُري قَاُلوا َماَذا قَاَل رَبُُّكْم قَا

٢٣  

  ٢٥  )ُقْل َال ُتْسأَُلوَن َعمَّا َأْجَرْمَنا َوَال ُنْسَأُل َعمَّا تـَْعَمُلوَن (١٦٧

ــِه َوَلــْو (١٦٨ َوقَــاَل الَّــِذيَن َكَفــُروا لَــْن نـُــْؤِمَن ِ�َــَذا اْلُقــْرآِن َوَال بِالَّــِذي بـَــْنيَ يََدْي

ـــاِلُمونَ  ــٍض  تـَـــــَرى ِإِذ الظَّــ ِـــــْم يـَْرِجـــــُع بـَْعُضـــــُهْم ِإَىل بـَْعـــ َمْوُقوفُـــــوَن ِعْنـــــَد َر�ِّ

ــا  ــ ــُتْم َلُكنَّـ ــ ــَتْكبَـُروا لَـــــْوَال أَنـْـ ــ ــــِذيَن اْسُتْضـــــِعُفوا لِلَّـــــِذيَن اْسـ ــــوُل الـَّ اْلَقـــــْوَل يـَُقـ

  )ُمْؤِمِننيَ 

٣١  

ِن اْهلـُـَدى قَــاَل الَّــِذيَن اْســَتْكبَـُروا لِلَّــِذيَن اْسُتْضــِعُفوا َأَحنْــُن َصــَدْدنَاُكْم َعــ(١٦٩

  )بـَْعَد ِإْذ َجاءَُكْم َبْل ُكْنُتْم ُجمْرِِمنيَ 

٣٢  

ــِل َوالنـََّهــاِر ِإْذ (١٧٠ َوَقــاَل الَّــِذيَن اْسُتْضــِعُفوا لِلَّــِذيَن اْســَتْكبَـُروا بَــْل َمْكــُر اللَّْي

ْــــَداًدا َوَأَســــرُّوا النََّداَمــــَة لَ  ــا َأْن َنْكُفــــَر بِاللَّــــِه َوَجنَْعــــَل لَــــُه أَن ـــا َرأَُوا تَْأُمُرونـََنــ ـ مَّ

اْلَعـــَذاَب َوَجَعْلنَـــا اْألَْغـــَالَل ِيف أَْعنَـــاِق الَّـــِذيَن َكَفـــُروا َهـــْل ُجيْـــَزْوَن ِإالَّ َمـــا  

  ) َكانُوا يـَْعَمُلوَن 

٣٣  

ــا أُْرِســـْلُتْم بِـــِه  (١٧١ ــا إِنـَّــا ِمبَـ َرُفوَهـ ـــاَل ُمتـْ ـــْن نَـــِذيٍر ِإالَّ َق ــا أَْرَســـْلَنا ِيف قـَْريَـــٍة ِم َوَمـ

  َكاِفُروَن) 

٣٤  

َلى َعَلْيِهْم آيَاتـَُنا بـَيـَِّناٍت قَاُلوا َما َهَذا ِإالَّ َرُجٌل يُرِيُد َأْن ١٧٢   ٤٣  َوِإَذا تـُتـْ

  ٤٣َيُصدَُّكْم َعمَّا َكاَن يـَْعُبُد آبَاؤُُكْم َوقَاُلوا َما َهـَذا ِإالَّ ِإفْـٌك ُمْفتَــًرى َوقَـاَل (١٧٣
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ا َجاَءُهْم ِإْن َهَذا    )ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبنيٌ الَِّذيَن َكَفُروا لِْلَحقِّ َلمَّ

َـا َأِضـلُّ َعلَـى نـَْفِسـي َوِإِن اْهتَـَدْيُت فَِبَمـا يُـوِحي ِإَيلَّ ١٧٤ ُقْل ِإْن َضـَلْلُت فَِإمنَّ

  )َريبِّ إِنَُّه مسَِيٌع َقرِيبٌ 

٥١  

  ٥٣  )  َوَقْد َكَفُروا بِِه ِمْن قـَْبُل َويـَْقِذُفوَن بِاْلَغْيِب ِمْن َمَكاٍن بَِعيدٍ (١٧٥

ـنَـُهْم َوبـَـْنيَ َمـا َيْشـتَـُهوَن َكَمــا ُفعِـَل بَِأْشـَياِعِهْم ِمـْن قـَْبـُل إِنـَُّهــْم  َوِحيـَل (١٧٦ بـَيـْ

  )َكانُوا ِيف َشكٍّ ُمرِيبٍ 

٥٤  

  

  

ــُر اللَّــِه (١٧٧ يَــا أَيـَُّهــا النَّــاُس اذُْكــُروا نِْعَمــَت اللَّــِه َعَلــْيُكْم َهــْل ِمــْن َخــاِلٍق َغيـْ

  )ْألَْرِض َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو فََأىنَّ تـُْؤَفُكونَ يـَْرزُُقُكْم ِمَن السََّماِء َوا

٣  

َبْت ُرُسٌل ِمْن قـَْبِلَك َوِإَىل اللَِّه تـُْرَجُع اْألُُمورُ (١٧٨ بُوَك فـََقْد ُكذِّ   ٤  )َوِإْن ُيَكذِّ

ـــْن َيَشــــاءُ (١٧٩ ــًنا فَــــِإنَّ اللَّـــَه ُيِضـــلُّ َم أََفَمـــْن زُيِّـــَن لَـــُه ُســــوُء َعَملِـــِه فـَـــَرآُه َحَسـ

ي َمْن َيَشاُء َفَال َتْذَهْب نـَْفُسـَك َعلَـْيِهْم َحَسـرَاٍت ِإنَّ اللَّـَه َعلِـيٌم َويـَْهدِ 

  )ِمبَا َيْصنَـُعونَ 

٨  

َواللَّـُه َخَلَقُكــْم ِمـْن تـُــرَاٍب ُمثَّ ِمـْن نُْطَفــٍة ُمثَّ َجَعَلُكـْم أَْزَواًجــا َوَمـا َحتِْمــُل (١٨٠

َقُص ِمـــْن ِمــْن أُنـْثَـــى َوَال َتَضــُع ِإالَّ ِبِعْلِمـــِه َوَمــا يُـ  ـُــنـْ ـــٍر َوَال ي ـــُر ِمــْن ُمَعمَّ َعمَّ

  )ُعُمرِِه ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسريٌ 

١١  
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َوَال تَـــزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر أُْخـــَرى َوِإْن تَــــْدُع ُمثـَْقلَـــٌة ِإَىل ِمحِْلَهــــا َال ُحيَْمـــْل ِمْنــــُه (١٨١

  )َشْيءٌ َوَلْو َكاَن َذا قـُْرَىب 

١٨  

ــُف َوالَّــ(١٨٢ ــْيِهْم فـََيُموتُــوا َوَال ُخيَفَّ ِذيَن َكَفــُروا َهلُــْم نَــاُر َجَهــنََّم َال يـُْقَضــى َعَل

ُهْم ِمْن َعَذاِ�َا َكَذِلَك َجنْزِي ُكلَّ َكُفورٍ    )َعنـْ

٣٦  

                          

  

  ٦  )لِتُـْنِذَر قـَْوًما َما أُْنِذَر آبَاُؤُهْم فـَُهْم َغاِفُلونَ ( .١٨٣

ْرُمتْ َبْل أَنـُْتْم قـَْوٌم ُمْسرُِفونَ قَا( .١٨٤   ١٩  )ُلوا طَائِرُُكْم َمَعُكْم أَِئْن ذُكِّ

  ٢٢  )َوَما ِيلَ َال أَْعُبُد الَِّذي َفطََرِين َوِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ ( .١٨٥

  ٢٦  )ِقيَل اْدُخِل اْجلَنََّة قَاَل يَا لَْيَت قـَْوِمي يـَْعَلُمونَ ( .١٨٦

َقُذونَ َوِإْن َنَشْأ نـُْغرِقْـُهْم َفَال ( .١٨٧   ٤٣  ) َصرِيَخ َهلُْم َوَال ُهْم يـُنـْ

  ٤٥  )َوِإَذا ِقيَل َهلُُم اتـَُّقوا َما بـَْنيَ أَْيِديُكْم َوَما َخْلَفُكْم َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ ( .١٨٨

َوِإَذا ِقيَل َهلُـْم أَْنِفُقـوا ِممـَّا َرَزَقُكـُم اللَّـُه قَـاَل الـَِّذيَن َكَفـُروا لِلَّـِذيَن آَمنُـوا ( .١٨٩

  )ِعُم َمْن َلْو َيَشاُء اللَُّه َأْطَعَمُه ِإْن أَنـُْتْم ِإالَّ ِيف َضَالٍل ُمِبنيٍ أَنُطْ 

٤٧  

ْم يـَْنِسُلونَ ( .١٩٠   ٥١  )َونُِفَخ ِيف الصُّوِر فَِإَذا ُهْم ِمَن اْألَْجَداِث ِإَىل َر�ِِّ

  ٥٤  )تـَْعَمُلونَ فَاْليَـْوَم َال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيًئا َوَال ُجتَْزْوَن ِإالَّ َما ُكْنُتْم ( .١٩١
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  ٧٤  )َواختََُّذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه آِهلًَة َلَعلَُّهْم يـُْنَصُرونَ ( .١٩٢

  ٨٣  )َفُسْبَحاَن الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء َوِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ ( .١٩٣

  

ُعوَن ِإَىل اْلَمَإلِ اْألَْعَلى َويـُْقَذُفوَن ِمْن ُكلِّ ( .١٩٤   ٨  )َجاِنبٍ َال َيسَّمَّ

  ٣٥  )إِنـَُّهْم َكانُوا ِإَذا ِقيَل َهلُْم َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َيْسَتْكِربُونَ ( .١٩٥

  ٣٩  )َوَما ُجتَْزْوَن ِإالَّ َما ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ ( .١٩٦

  ٤٤  )يُطَاُف َعَلْيِهْم ِبَكْأٍس ِمْن َمِعنيٍ ( .١٩٧

َزُفونَ ( .١٩٨ َها يـُنـْ   ٤٧  )َال ِفيَها َغْوٌل َوَال ُهْم َعنـْ

  ٧٠  )  فـَُهْم َعَلى آثَارِِهْم يـُْهَرُعوَن ( .١٩٩

ــْعَي قَــاَل يَــا بـُــَينَّ ِإينِّ أََرى ِيف اْلَمَنــاِم َأينِّ أَْذَحبُــَك ( .٢٠٠ ــا بـََلــَغ َمَعــُه السَّ فـََلمَّ

فَاْنظُْر َماَذا تـََرى قَاَل يَا أََبِت افْـَعـْل َمـا تـُـْؤَمُر َسـَتِجُدِين ِإْن َشـاَء اللَّـُه 

  )ِمَن الصَّابِرِينَ 

١٠٢  

َعثُونَ ( .٢٠١   ١٤٤  )لََلِبَث ِيف َبطِْنِه ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ
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ــا ( .٢٠٢ ــِه الــذِّْكُر ِمــْن بـَْيِنَنــا بَــْل ُهــْم ِيف َشــكٍّ ِمــْن ذِْكــرِي بَــْل َلمَّ أَأُْنــزَِل َعَلْي

  )يَُذوُقوا َعَذابِ 

٨  

  ٣١  )ِإْذ ُعِرَض َعَلْيِه بِاْلَعِشيِّ الصَّاِفَناُت اْجلَِيادُ ( .٢٠٣

ـــ( .٢٠٤ ــ ــــَواَرْت فـََقــ ــ ــىتَّ تـَـ ــ ــــِر َريبِّ َحـــ ـــْن ذِْكـــ ــ ــْريِ َعــ ــ ــ ــبَّ اْخلَـ ــ ــُت ُحـــ ــ اَل ِإينِّ َأْحَبْبـــ

  )بِاحلَِْجابِ 

٣٢  

َا أَنَا نَِذيٌر ُمِبنيٌ ( .٢٠٥   ٧٠  )ِإْن يُوَحى ِإَيلَّ ِإالَّ أَمنَّ

  ٨٨  )َولَتَـْعَلُمنَّ نـََبأَُه بـَْعَد ِحنيٍ ( .٢٠٦

          

  

ــَزَل َلُكــْم ِمــَن  َخَلَقُكــْم ِمــْن نـَْفــٍس َواِحــَدةٍ ( .٢٠٧ َهــا َزْوَجَهــا َوأَنـْ ُمثَّ َجَعــَل ِمنـْ

ــاِتُكْم َخْلًقــــا ِمــــْن بـَْعــــِد  اْألَنـَْعـــاِم َمثَانِيَــــَة أَْزَواٍج َخيُْلُقُكــــْم ِيف بُطـُـــوِن أُمََّهـ

َخْلٍق ِيف ظُُلَماٍت َثَالٍث َذِلُكـُم اللَّـُه رَبُُّكـْم لَـُه اْلُمْلـُك َال ِإلَـَه ِإالَّ ُهـَو 

  )َرُفونَ فََأىنَّ ُتصْ 

٦  

نـَْيا ( .٢٠٨ ُقْل يَا ِعَباِد الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا رَبَُّكـْم لِلَّـِذيَن َأْحَسـُنوا ِيف َهـِذِه الـدُّ

ــْريِ  ــ ــ ــــَرُهْم ِبغَـ ــابُِروَن َأْجـــ ــ ــــَوىفَّ الصَّـــ ــ ــا يـُـ ــ ــ َـ ـــــَعٌة ِإمنَّ ــــِه َواِســ ــَنٌة َوأَْرُض اللَّـــ ــ َحَســـ

١٠  
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  )ِحَسابٍ 

ينَ ُقْل ِإينِّ أُِمْرُت َأْن أَْعُبَد اللَّ ( .٢٠٩   ١١  )َه ُخمِْلًصا َلُه الدِّ

  ١٢  )َوأُِمْرُت ِألَْن َأُكوَن أَوََّل اْلُمْسِلِمنيَ ( .٢١٠

أََفَمـــْن يـَتَِّقــــي ِبَوْجِهـــِه ُســــوَء اْلَعـــَذاِب يـَــــْوَم اْلِقَياَمـــِة َوِقيــــَل لِلظـَّـــاِلِمَني ( .٢١١

  )ُذوُقوا َما ُكْنُتْم َتْكِسُبونَ 

٢٤  

ــاْآلِخرَِة َوِإَذا ذُِكـــَر اللَّـــُه َوْحـــَدُه اْمشَـــ( .٢١٢ ـــوَن بِـ َأزَّْت قـُُلـــوُب الـَّــِذيَن َال يـُْؤِمُن

  )َوِإَذا ذُِكَر الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه ِإَذا ُهْم َيْسَتْبِشُرونَ 

٤٥  

َـــا ( .٢١٣ ْنَســـاَن ُضـــرٌّ َدَعانَـــا ُمثَّ ِإَذا َخوَّْلنَـــاُه نِْعَمـــًة ِمنَّـــا قَـــاَل ِإمنَّ فَـــِإَذا َمـــسَّ اْإلِ

َنٌة َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم َال يـَْعَلُموَن أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم َبْل هِ    ) َي ِفتـْ

٤٩  

َوأَنِيبُـــوا ِإَىل رَبُِّكـــْم َوَأْســـِلُموا لَـــُه ِمـــْن قـَْبـــِل َأْن يـَــْأتَِيُكُم اْلَعـــَذاُب ُمثَّ َال ( .٢١٤

  )تـُْنَصُرونَ 

٥٤  

ــْيُكْم ِمــــْن رَبُِّكــــْم ِمــــْن قـَْبــــِل َأْن يَــــ( .٢١٥ ــا أُنْــــزَِل ِإلَــ ْأتَِيُكُم َواتَِّبعُـــوا َأْحَســــَن َمــ

  )اْلَعَذاُب بـَْغَتًة َوأَنـُْتْم َال َتْشُعُرونَ 

٥٥  

َوَلَقـــْد أُوِحـــَي ِإلَْيـــَك َوِإَىل الَّـــِذيَن ِمـــْن قـَْبِلـــَك لَـــِئْن َأْشـــرَْكَت لََيْحـــَبَطنَّ ( .٢١٦

  )َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن اْخلَاِسرِينَ 

٦٥  

ــــَماَوا( .٢١٧ ـــْن ِيف السَّ ــَخ ِيف الصُّــــوِر َفَصــــِعَق َم ِت َوَمــــْن ِيف اْألَْرِض ِإالَّ َونُِفـ

  )َمْن َشاَء اللَُّه ُمثَّ نُِفَخ ِفيِه أُْخَرى فَِإَذا ُهْم ِقَياٌم يـَْنظُُرونَ 

٦٨  
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ــالنَِّبيَِّني ( .٢١٨ ــ ــ ـــــيَء بِـ ـــــاُب َوِجــ ــــَع اْلِكَتــ ــا َوُوِضـــ ــ ــــوِر رَبـَِّهـــ ــــَرَقِت اْألَْرُض بِنُـــ َأْشـــ

نَـُهْم بِاحلَْقِّ َوُهْم َال    )يُْظَلُمونَ َوالشَُّهَداِء َوُقِضَي بـَيـْ

٦٩  

  ٧٠  )َوُوفـَِّيْت ُكلُّ نـَْفٍس َما َعِمَلْت َوُهَو أَْعَلُم ِمبَا يـَْفَعُلونَ ( .٢١٩

ِينَ ( .٢٢٠   ٧١  )ِقيَل اْدُخُلوا أَبـَْواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها فَِبْئَس َمثـَْوى اْلُمَتَكربِّ

ِينَ  ِقيَل اْدُخُلوا أَبـَْواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها فَِبْئسَ ( .٢٢١   ٧٢  )َمثـَْوى اْلُمَتَكربِّ

ــا (  .٢٢٢ ــ ــ ــىتَّ ِإَذا َجاُءوَه ــ ــــرًا َحــ ــ ــــِة ُزَم ــــْم ِإَىل اْجلَنَّــ ــ ــــْوا رَبـَُّه ــ ــــِذيَن اتـََّق ــــيَق الَّــ َوِســ

َوفُِتَحــْت أَبـَْوابـَُهــا َوَقــاَل َهلـُـْم َخزَنـَتُـَهــا َســَالٌم َعَلــْيُكْم ِطْبــُتْم فَاْدُخُلوَهــا 

  )َخاِلِدينَ 

٧٣  

ـــْم َوتـَـــَرى اْلَمَالِئَكـــَة َحـــ( .٢٢٣ افَِّني ِمـــْن َحـــْوِل اْلَعـــْرِش ُيَســـبُِّحوَن ِحبَْمـــِد َر�ِِّ

نَـُهْم بِاحلَْقِّ َوِقيَل احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ    )َوُقِضَي بـَيـْ

٧٥  
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ْن َمْقـِتُكْم أَنـُْفَسـُكْم ِإْذ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا يـَُناَدْوَن َلَمْقُت اللَِّه َأْكبَـُر مِ ( .٢٢٤

ميَاِن فـََتْكُفُروَن    ) تُْدَعْوَن ِإَىل اْإلِ

١٠  

ـــَي اللَّـــــُه َوْحـــــَدُه َكَفـــــْرُمتْ َوِإْن ُيْشـــــَرْك بِـــــِه تـُْؤِمنُـــــوا ( .٢٢٥ َذِلُكـــــْم بِأَنـَّــــُه ِإَذا ُدِعــ

  )َفاحلُْْكُم لِلَِّه اْلَعِليِّ اْلَكِبريِ 

١٢  

ــٍس ( .٢٢٦ ـــَزى ُكـــلُّ نـَْفـ ـــْوَم ُجتْ ـــْوَم ِإنَّ اللَّـــَه َســـرِيُع اْليَـ ــَبْت َال ظُْلـــَم اْليَـ ــا َكَسـ ِمبَـ

  )احلَِْسابِ 

١٧  

ــا ( .٢٢٧ ــ ــــُه َكاِذبًــ ــى َوِإينِّ َألَظُنُّــ ــ ــــِه ُموَســ ــــَأطَِّلَع ِإَىل ِإلَــ ــــَماَواِت فَــ ــ ــَباَب السَّ ــ َأْســ

 وََكَذِلَك زُيَِّن ِلِفْرَعْوَن ُسوُء َعَمِلِه َوُصدَّ َعِن السَِّبيِل َوَمـا َكْيـُد ِفْرَعـْونَ 

  )ِإالَّ ِيف تـََبابٍ 

٣٧  

َمــْن َعِمــَل َســيَِّئًة فَــَال ُجيْــَزى ِإالَّ ِمثـَْلَهــا َوَمــْن َعِمــَل َصــاِحلًا ِمــْن ذََكــٍر ( .٢٢٨

ــْريِ  ـــا ِبغَـــ َــــْدُخُلوَن اْجلَنَّــــَة يـُْرَزقُــــوَن ِفيَهـ ــــْؤِمٌن فَُأولَئِــــَك ي ــــَو ُم ــى َوُه أَْو أُنـْثَــ

  )ِحَسابٍ 

٤٠  

َهـا ُغـدُ ( .٢٢٩ و�ا َوَعِشـي�ا َويـَـْوَم تـَُقـوُم السَّـاَعُة أَْدِخلُـوا آَل النَّاُر يـُْعَرُضوَن َعَليـْ

  )ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذابِ 

٤٦  

ـــْن ( .٢٣٠ ــَتْكِربُوَن َعــ ــَتِجْب َلُكــــْم ِإنَّ الَّــــِذيَن َيْســ ـــاَل رَبُُّكــــُم اْدُعــــوِين َأْســ َوقَـ

  )ِعَباَدِيت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِينَ 

٦٠  
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  ٦٢  )ْم َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو فََأىنَّ تـُْؤَفُكونَ َذِلُكُم اللَُّه رَبُّكُ ( .٢٣١

  ٦٣  )َكَذِلَك يـُْؤَفُك الَِّذيَن َكانُوا بِآيَاِت اللَِّه َجيَْحُدونَ ( .٢٣٢

ـــا َجـــاَءِينَ ( .٢٣٣ قُـــْل ِإينِّ ُ�ِيـــُت َأْن أَْعبُـــَد الَّـــِذيَن تَـــْدُعوَن ِمـــْن ُدوِن اللَّـــِه َلمَّ

  َريبِّ َوأُِمْرُت َأْن ُأْسِلَم لَِربِّ اْلَعاَلِمنيَ  اْلبَـيـَِّناُت ِمنْ 

٦٦  

  ٦٩  )َأَملْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن ُجيَاِدُلوَن ِيف آيَاِت اللَِّه َأىنَّ ُيْصَرُفونَ ( .٢٣٤

  ٧١  )ِإِذ اْألَْغَالُل ِيف أَْعَناِقِهْم َوالسََّالِسُل ُيْسَحُبونَ ( .٢٣٥

  ٧٢  )ُرونَ ِيف احلَِْميِم ُمثَّ ِيف النَّاِر ُيْسجَ ( .٢٣٦

  ٧٣  )ُمثَّ ِقيَل َهلُْم أَْيَن َما ُكْنُتْم ُتْشرُِكونَ ( .٢٣٧

ُهْم ( .٢٣٨ ُهْم َمــْن َقَصْصــَنا َعَلْيــَك َوِمــنـْ َوَلَقــْد أَْرَســْلَنا ُرُســًال ِمــْن قـَْبلِــَك ِمــنـْ

َمْن ملَْ نـَْقُصْص َعَلْيَك َوَما َكـاَن لَِرُسـوٍل َأْن يَـْأِيتَ بِآيَـٍة ِإالَّ بِـِإْذِن اللَّـِه 

  )ِإَذا َجاَء أَْمُر اللَِّه ُقِضَي بِاحلَْقِّ َوَخِسَر ُهَناِلَك اْلُمْبِطُلونَ فَ 

٧٨  

  

  

  ٣  )  ِكَتاٌب ُفصَِّلْت آيَاتُُه قـُْرآنًا َعرَبِي�ا ِلَقْوٍم يـَْعَلُمونَ ( .٢٣٩

َا ِإَهلُُكـْم ِإلَـٌه وَ ( .٢٤٠ َا أَنَا َبَشٌر ِمثـُْلُكْم يُوَحى ِإَيلَّ أَمنَّ اِحـٌد فَاْسـَتِقيُموا ُقْل ِإمنَّ

  )ِإلَْيِه َواْستَـْغِفُروُه َوَوْيٌل لِْلُمْشرِِكنيَ 

٦  
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ــْيِهْم رِحيًــــا َصْرَصــــرًا ِيف أَيَّــــاٍم حنََِســــاٍت لِنُــــِذيَقُهْم َعــــَذاَب ( .٢٤١ فََأْرَســــْلَنا َعلَــ

نـَْيا َوَلَعَذاُب اْآلِخرَِة َأْخَزى َوُهْم َال يـُْنَصُرونَ    )اْخلِْزِي ِيف اْحلََياِة الدُّ

١٦  

  ١٩  )َويـَْوَم ُحيَْشُر أَْعَداءُ اللَِّه ِإَىل النَّاِر فـَُهْم يُوَزُعونَ ( .٢٤٢

َنا قَاُلوا أَْنَطَقنَـا اللَّـُه الـَِّذي أَْنطَـَق ُكـلَّ ( .٢٤٣ َوقَاُلوا ِجلُُلوِدِهْم ِملَ َشِهْدُمتْ َعَليـْ

  )َشْيٍء َوُهَو َخَلَقُكْم أَوََّل َمرٍَّة َوِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ 

٢١  

  ٣٥  )َما يـَُلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصبَـُروا َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ وَ ( .٢٤٤

نَـا أََفَمـْن يـُْلَقـى ِيف النَّـاِر ( .٢٤٥ ِإنَّ الَِّذيَن يـُْلِحـُدوَن ِيف آيَاتِنَـا َال َخيَْفـْوَن َعَليـْ

ٌر أَْم َمْن يَـْأِيت آِمنًـا يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة اْعَملُـوا َمـا ِشـ ْئُتْم إِنـَُّه ِمبَـا تـَْعَملُـوَن َخيـْ

  )َبِصريٌ 

٤٠  

ـــَل لِلرُُّســـِل ِمــــْن قـَْبلِـــَك ِإنَّ رَبـَّــَك لَــــُذو ( .٢٤٦ ـــاُل لَـــَك ِإالَّ َمــــا قَـــْد ِقي ــا يـَُق َمـ

  )َمْغِفرٍَة َوُذو ِعَقاٍب أَلِيمٍ 

٤٣  

ــا أَْعَجِمي�ــــا َلَقــــاُلوا لَــــْوَال ُفصِّــــَلْت آيَاتُــــُه أَأَعْ ( .٢٤٧ ــاُه قـُْرآنًــ ـــيٌّ َولَــــْو َجَعْلَنــ َجِمـ

ـــوا ُهـــًدى َوِشـــَفاءٌ َوالَّـــِذيَن َال يـُْؤِمنُـــوَن ِيف  َوَعـــَرِيبٌّ قُـــْل ُهـــَو لِلَّـــِذيَن آَمُن

  )آَذا�ِِْم َوقْـٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى أُولَِئَك يـَُناَدْوَن ِمْن َمَكاٍن بَِعيدٍ 

٤٤  

نَـا ُموَســى اْلِكتَـاَب فَــاْخُتِلَف ِفيـِه َولَـْوَال كَ ( .٢٤٨ ِلَمــٌة َسـبَـَقْت ِمــْن َوَلَقـْد آتـَيـْ

نَـُهْم َوإِنـَُّهْم َلِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمرِيبٍ    )رَبَِّك َلُقِضَي بـَيـْ

٤٥  

  ٤٧ِإلَْيِه يـَُردُّ ِعْلُم السَّاَعِة َوَما َختْرُُج ِمْن َمثَرَاٍت ِمْن َأْكَماِمَها َوَمـا َحتِْمـُل ( .٢٤٩
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ــى َوَال َتَضــــُع ِإالَّ ِبِعْلِمــــِه َويـَــــْوَم يـَُنــــاِديهِ  ـــاُلوا ِمــــْن أُنـْثَــ ْم أَيْــــَن ُشــــرََكاِئي قَـ

  )  آَذنَّاَك َما ِمنَّا ِمْن َشِهيدٍ 

ــْتُه لَيَـُقــوَلنَّ َهــَذا ِيل َوَمــا ( .٢٥٠ َولَــِئْن أََذقْـَنــاُه َرْمحَــًة ِمنَّــا ِمــْن بـَْعــِد َضــرَّاَء َمسَّ

ــَىن  ــُت ِإَىل َريبِّ ِإنَّ ِيل ِعْنــــَدُه لَْلُحْســ ــِئْن ُرِجْعــ ــــاَعَة قَائَِمــــًة َولَــ  َأظُــــنُّ السَّ

  )فـََلنُـَنبَِّئنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمبَا َعِمُلوا َولَُنِذيَقنـَُّهْم ِمْن َعَذاٍب َغِليظٍ 

٥٠  

  

ـــنَـُهْم َولَـــْوَال َكِلَمـــٌة  .٢٥١ َمــا تـََفرَّقُـــوا ِإالَّ ِمـــْن بـَْعـــِد َمـــا َجــاَءُهُم اْلِعْلـــُم بـَْغيًـــا بـَيـْ

ـنَـُهْم َوِإنَّ الـَِّذيَن أُورِثُـوا َسبَـَقْت ِمْن رَبَِّك ِإَىل َأَجٍل ُمَسم�ى لَ  ُقِضـَي بـَيـْ

  اْلِكَتاَب ِمْن بـَْعِدِهْم َلِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمرِيبٍ 

١٤  

ــُت ( .٢٥٢ فَلِــَذِلَك فَــادُْع َواْســَتِقْم َكَمــا أُِمــْرَت َوَال تـَتَّبِــْع أَْهــَواَءُهْم َوقُــْل آَمْن

ـَنُكُم اللَّـُه رَبـُّنَـا َورَبُُّكـْم لَنَـا ِمبَا أَنـَْزَل اللَُّه ِمـْن ِكتَـاٍب َوأُِمـْرُت ِألَْعـِدَل بَـ  يـْ

نَـنَـــا  ـــَنُكُم اللَّـــُه َجيَْمـــُع بـَيـْ نَـنَـــا َوبـَيـْ ـــَة بـَيـْ أَْعَمالُنَـــا َوَلُكـــْم أَْعَمـــاُلُكْم َال ُحجَّ

  )َوِإلَْيِه اْلَمِصريُ 

١٥  

ـــتُـُهْم ( .٢٥٣ ــ ــــُه ُحجَّ ــُتِجيَب لَـ ــ ــا اْسـ ــ ــــِد َمـ ـــْن بـَْعـ ــــِه ِمــ ــاجُّوَن ِيف اللَّـ ــ ــــِذيَن ُحيَـ َوالـَّ

ْم َوَعَلْيِهْم َغَضٌب َوَهلُْم َعَذاٌب َشِديدٌ َداحِ    )َضٌة ِعْنَد َر�ِِّ

١٦  

يِن َمـــا َملْ يَـــْأَذْن بِـــِه اللَّـــُه َولَـــْوَال  ( .٢٥٤ ـــَن الـــدِّ أَْم َهلـُــْم ُشـــرََكاُء َشـــَرُعوا َهلُـــْم ِم

نَـُهْم َوِإنَّ الظَّاِلِمَني َهلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ    )َكِلَمُة اْلَفْصِل َلُقِضَي بـَيـْ

٢١  
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ــــٌر ( .٢٥٥ ـــا ِعْنــــَد اللَّــــِه َخيـْ نـَْيا َوَم ــاِة الــــدُّ ــُتْم ِمــــْن َشـــْيٍء َفَمتَــــاُع اْحلَيَــ ــا أُوتِيــ َفَمـ

ُلونَ  ْم يـَتَـوَكَّ   )َوأَبـَْقى لِلَِّذيَن آَمُنوا َوَعَلى َر�ِِّ

٣٦  

َهـــا َخاِشـــِعَني ِمـــَن الـــذُّلِّ يـَْنظـُــُروَن ِمـــْن طَـــْرٍف ( .٢٥٦ َوتـَـــَراُهْم يـُْعَرُضـــوَن َعَليـْ

ـــ ـــيٍّ َوقَــ اَل الـَّــــِذيَن آَمنُـــــوا ِإنَّ اْخلَاِســـــرِيَن الـَّــــِذيَن َخِســـــُروا أَنـُْفَســـــُهْم َخِفــ

  )َوأَْهِليِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأَال ِإنَّ الظَّاِلِمَني ِيف َعَذاٍب ُمِقيمٍ 

٤٥  

  

ـــنَّ ( .٢٥٧ ـــــَماَواِت َواْألَْرَض لَيَـُقـــــوُلنَّ َخَلَقُهــ ـــَق السَّ ـــْن َخلَــ ــِئْن َســـــأَْلتَـُهْم َمــ  َولَـــ

  ) اْلَعزِيُز اْلَعِليمُ 

٩  

ــَماِء َمــاًء ِبَقــَدٍر فَأَْنَشــْرنَا بِــِه بـَْلــَدًة َمْيًتــا َكــَذِلَك ( .٢٥٨ َوالَّــِذي نـَــزََّل ِمــَن السَّ

  )ُختَْرُجونَ 

١١  

َوِإَذا ُبشَِّر َأَحُدُهْم ِمبَا َضـَرَب لِلـرَّْمحَِن َمـَثًال ظَـلَّ َوْجُهـُه ُمْسـَود�ا َوُهـَو  ( .٢٥٩

  )َكِظيمٌ 

١٧  

ُر ُمِبنيٍ أَ ( .٢٦٠   ١٨  )َوَمْن يـَُنشَُّأ ِيف اْحلِْلَيِة َوُهَو ِيف اخلَِْصاِم َغيـْ

ــا َأَشـــِهُدوا َخْلَقُهـــْم ( .٢٦١ ـــاُد الـــرَّْمحَِن إِنَاثًـ ـــوا اْلَمَالِئَكـــَة الَّـــِذيَن ُهـــْم ِعَب َجَعُل

  )َسُتْكَتُب َشَهاَدتـُُهْم َوُيْسأَُلونَ 

١٩  

  ٢٤َوَجـــْدُمتْ َعَلْيـــِه آبَـــاءَُكْم قَـــاُلوا إِنـَّــا ِمبَـــا قَـــاَل أََولَـــْو ِجْئـــُتُكْم بَِأْهـــَدى ِممـَّــا ( .٢٦٢
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  )أُْرِسْلُتْم بِِه َكاِفُرونَ 

  ٣١  )َوقَاُلوا َلْوَال نـُزَِّل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْريـَتَـْنيِ َعِظيمٍ ( .٢٦٣

  ٤٤  )َوإِنَُّه َلذِْكٌر َلَك َوِلَقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسأَُلونَ ( .٢٦٤

ـــْن ُدوِن الـــرَّْمحَِن آِهلَـــًة َمـــْن أَْرَســـ( .٢٦٥ ـــا ِم ْلَنا ِمـــْن قـَْبلِـــَك ِمـــْن ُرُســـِلَنا َأَجَعْلَن

  )يـُْعَبُدونَ 

٤٥  

ــــُة ( .٢٦٦ ــــُه اْلَمَالِئَكــ ـــاَء َمَعــ ــٍب أَْو َجـــ ــ ـــْن َذَهــ ــــوِرٌَة ِمـــ ــــِه َأْســ ـــَي َعَلْيــ ــــْوَال أُْلِقـــ فـَلَـ

  )ُمْقَرتِِننيَ 

٥٣  

  ٥٧  )ِمْنُه َيِصدُّونَ َوَلمَّا ُضِرَب اْبُن َمْرَميَ َمَثًال ِإَذا قـَْوُمَك ( .٢٦٧

  ٦١  )َوإِنَُّه َلِعْلٌم لِلسَّاَعِة َفَال َمتْتَـُرنَّ ِ�َا َواتَِّبُعوِن َهَذا ِصرَاٌط ُمْسَتِقيمٌ ( .٢٦٨

يُطَـــاُف َعلَـــْيِهْم ِبِصـــَحاٍف ِمـــْن َذَهـــٍب َوَأْكـــَواٍب َوِفيَهـــا َمـــا َتْشـــَتِهيِه ( .٢٦٩

  )َخاِلُدونَ  اْألَنـُْفُس َوتـََلذُّ اْألَْعُنيُ َوأَنـُْتْم ِفيَها

٧١  

ُهْم َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسونَ ( .٢٧٠   ٧٥  )َال يـَُفتـَُّر َعنـْ

  ٨٣  )َفَذْرُهْم َخيُوُضوا َويـَْلَعُبوا َحىتَّ ُيَالُقوا يـَْوَمُهُم الَِّذي يُوَعُدونَ ( .٢٧١

ـــَدُه ( .٢٧٢ ــا َوِعْن نَـُهَمـ ــا بـَيـْ ـــَماَواِت َواْألَْرِض َوَمـ ـــُه ُمْلـــُك السَّ ـــاَرَك الَّـــِذي َل َوتـََب

  )السَّاَعِة َوِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ ِعْلُم 

٨٥  

  ٨٧  )َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَقُهْم لَيَـُقوُلنَّ اللَُّه فََأىنَّ يـُْؤَفُكونَ ( .٢٧٣
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  ٤  )ِفيَها يـُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيمٍ ( .٢٧٤

  ٤١  )ْوًىل َشْيًئا َوَال ُهْم يـُْنَصُرونَ يـَْوَم َال يـُْغِين َمْوًىل َعْن مَ ( .٢٧٥

                          

  

ــَتْكِربًا َكــــَأْن َملْ َيْســــَمْعَها ( .٢٧٦ لَــــى َعَلْيـــِه ُمثَّ ُيِصــــرُّ ُمْسـ ْمسَـــُع آيَــــاِت اللَّـــِه تـُتـْ

  )فـََبشِّْرُه ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ 

٨  

ـــا( .٢٧٧ ــــَماَواِت َواْألَْرَض بِـ ـــَق اللَّــــُه السَّ ــا  َوَخلَـ َــ ــٍس ِمب ــ ـــلُّ نـَْف حلَْقِّ َولُِتْجــــَزى ُكـ

  )َكَسَبْت َوُهْم َال يُْظَلُمونَ 

٢٢  

ـتَـُهْم ِإالَّ َأْن قَـاُلوا ائـْتُـوا ( .٢٧٨ َلى َعَلْيِهْم آيَاتـَُنا بـَيـَِّناٍت َما َكـاَن ُحجَّ َوِإَذا تـُتـْ

  )بِآبَائَِنا ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ 

٢٥  

ـــٍة َجاثِيَــًة ُكـــلُّ ( .٢٧٩ أُمَّــٍة تُـــْدَعى ِإَىل ِكَتاِ�َــا اْليَــــْوَم ُجتْــَزْوَن َمـــا   َوتـَــَرى ُكــلَّ أُمَّ

  )ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ 

٢٨  

لَـى َعلَـْيُكْم فَاْسـَتْكبَـْرُمتْ وَُكْنـُتْم ( .٢٨٠ َوأَمَّا الَِّذيَن َكَفُروا أَفـَلَـْم َتُكـْن آيَـاِيت تـُتـْ

  )قـَْوًما ُجمْرِِمنيَ 

٣١  

َوالسَّـاَعُة َال رَيْـَب ِفيَهـا قـُْلـُتْم َمـا نَـْدرِي َوِإَذا ِقيَل ِإنَّ َوْعـَد اللَّـِه َحـقٌّ ( .٢٨١

  )َما السَّاَعُة ِإْن َنُظنُّ ِإالَّ ظَن�ا َوَما َحنُْن ِمبُْستَـْيِقِننيَ 

٣٢  
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َوِقيـَل اْليَـــْوَم نـَْنَســاُكْم َكَمــا َنِســيُتْم ِلَقـاَء يـَــْوِمُكْم َهــَذا َوَمــْأَواُكُم النَّــاُر ( .٢٨٢

  )َوَما َلُكْم ِمْن نَاِصرِينَ 

٣٤  

نـَْيا فَـاْليَـْوَم ( .٢٨٣ َـْذُمتْ آيَـاِت اللَّـِه ُهـُزًوا َوَغـرَّْتُكُم اْحلَيَـاُة الـدُّ َذِلُكْم بِـأَنَُّكُم اختَّ

َها َوَال ُهْم ُيْستَـْعَتُبونَ    )َال ُخيَْرُجوَن ِمنـْ

٣٥  

  

  

  ٦  )  ْم َكاِفرِيَن َوِإَذا ُحِشَر النَّاُس َكانُوا َهلُْم أَْعَداًء وََكانُوا ِبِعَباَد�ِِ ( .٢٨٤

ــا ( .٢٨٥ ـــ ـــقِّ َلمَّ ـــاَل الَّــــِذيَن َكَفـــــُروا لِْلَحـ ــا بـَيـِّنَــــاٍت قَــ ــْيِهْم آيَاتـُنَـــ ــ ـــى َعَل لَـ َوِإَذا تـُتـْ

  )َجاَءُهْم َهَذا ِسْحٌر ُمِبنيٌ 

٧  

ُقْل َما ُكْنُت ِبْدًعا ِمـَن الرُُّسـِل َوَمـا أَْدرِي َمـا يـُْفَعـُل ِيب َوَال ِبُكـْم ِإْن ( .٢٨٦

  )ا يُوَحى ِإَيلَّ َوَما أَنَا ِإالَّ نَِذيٌر ُمِبنيٌ أَتَِّبُع ِإالَّ مَ 

٩  

ـــْن ( .٢٨٧ ــــاَوُز َعــ ـــا َعِملُـــــوا َونـََتَجـ ـــَن َمــ ُهْم َأْحَســ ـــنـْ ـــُل َعــ ــــِذيَن نـَتَـَقبَّــ أُولَِئـــــَك الـَّ

  )َسيَِّئا�ِِْم ِيف َأْصَحاِب اْجلَنَِّة َوْعَد الصِّْدِق الَِّذي َكانُوا يُوَعُدونَ 

١٦  

ـــاَل ِلَواِلدَ ( .٢٨٨ ــِت َوالَّــــِذي قَـ ــ ــا أََتِعــــَداِنِين َأْن أُْخــــرََج َوقَــــْد َخَل يْــــِه ُأفٍّ َلُكَمــ

اْلُقُروُن ِمْن قـَْبِلي َوُمهَـا َيْسـَتِغيثَاِن اللَّـَه َويـْلَـَك آِمـْن ِإنَّ َوْعـَد اللَّـِه َحـقٌّ 

١٧  
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  )فـَيَـُقوُل َما َهَذا ِإالَّ َأَساِطُري اْألَوَِّلنيَ 

  ١٩  )لِيُـَوفـِّيَـُهْم أَْعَماَهلُْم َوُهْم َال يُْظَلُمونَ َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّا َعِمُلوا وَ ( .٢٨٩

َويـَْوَم يـُْعَرُض الَِّذيَن َكَفُروا َعَلى النَّـاِر أَْذَهْبـُتْم طَيِّبَـاِتُكْم ِيف َحيَـاِتُكُم ( .٢٩٠

ــُتْم  ــ ــ ــا ُكْن ــ َــ ــــوِن ِمب ــــَذاَب اْهلـُـ ــ ــــَزْوَن َع ــ ـــاْليَـْوَم ُجتْ ــ ـــا فَـ ــ ــَتْمتَـْعُتْم ِ�َـ ــ نـَْيا َواْســ ــــدُّ الــ

  )  وَن ِيف اْألَْرِض ِبَغْريِ احلَْقِّ َوِمبَا ُكْنُتْم تـَْفُسُقوَن َتْسَتْكربُِ 

٢٠  

َويـَْوَم يـُْعَرُض الَِّذيَن َكَفُروا َعَلى النَّـاِر أَْذَهْبـُتْم طَيِّبَـاِتُكْم ِيف َحيَـاِتُكُم ( .٢٩١

ــا كُ  ــ َــ ــــوِن ِمب ــــَذاَب اْهلـُـ ــ ــــَزْوَن َع ــ ـــاْليَـْوَم ُجتْ ــ ـــا فَـ ــ ــَتْمتَـْعُتْم ِ�َـ ــ نـَْيا َواْســ ــــدُّ ــُتْم الــ ــ ــ ْن

  )َتْسَتْكِربُوَن ِيف اْألَْرِض ِبَغْريِ احلَْقِّ َوِمبَا ُكْنُتْم تـَْفُسُقونَ 

٢٣  

ـــاِكنُـُهْم  ( .٢٩٢ ــــَرى ِإالَّ َمَســ ــَبُحوا َال يـُـ ــ ـــا فََأْصـ ــــَأْمِر رَبـَِّهــ ـــْيٍء بِـ ـــلَّ َشــ ــــَدمُِّر ُكــ تُـ

  )َكَذِلَك َجنْزِي اْلَقْوَم اْلُمْجرِِمنيَ 

٢٥  

ـــا َحَضـــُروُه َوِإْذ َصــرَفْـَنا ِإلَْيـــَك نـََفـــرً ( .٢٩٣ ا ِمــَن اْجلِـــنِّ َيْســـَتِمُعوَن اْلُقــْرآَن فـََلمَّ

  )قَاُلوا أَْنِصُتوا فـََلمَّا ُقِضَي َولَّْوا ِإَىل قـَْوِمِهْم ُمْنِذرِينَ 

٢٩  

قًا ِلَمــا ( .٢٩٤ ْعَنــا ِكَتابًــا أُْنــزَِل ِمــْن بـَْعــِد ُموَســى ُمَصــدِّ َقــاُلوا يَــا قـَْوَمَنــا إِنَّــا مسَِ

  )ي ِإَىل احلَْقِّ َوِإَىل طَرِيٍق ُمْسَتِقيمٍ بـَْنيَ يََدْيِه يـَْهدِ 

٣٠  

َويـَــْوَم يـُْعــَرُض الَّــِذيَن َكَفــُروا َعَلــى النَّــاِر أَلَــْيَس َهــَذا بِــاحلَْقِّ قَــاُلوا بـََلــى ( .٢٩٥

  )َورَبـَِّنا قَاَل َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِمبَا ُكْنُتْم َتْكُفُرونَ 

٣٤  

  ٣٥ِمـَن الرُُّسـِل َوَال َتْســتَـْعِجْل َهلُـْم َكــأَنـَُّهْم فَاْصـِربْ َكَمـا َصــبَـَر أُولُـو اْلَعــْزِم ( .٢٩٦
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يـَـــْوَم يـَـــَرْوَن َمـــا يُوَعـــُدوَن َملْ يـَْلَبثُـــوا ِإالَّ َســـاَعًة ِمـــْن نـََهـــاٍر بَـــَالٌغ فـََهـــْل 

  )يـُْهَلُك ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَفاِسُقونَ 

  

  

ــاِحلَاِت َوآَمُنــوا ( .٢٩٧ ــٍد َوُهــَو َوالَّــِذيَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الصَّ ِمبـَـا نـُــزَِّل َعَلــى حمَُمَّ

ُهْم َسيَِّئا�ِِْم َوَأْصَلَح بَاَهلُمْ  ْم َكفََّر َعنـْ   )احلَْقُّ ِمْن َر�ِِّ

٢  

أََفَمـــْن َكـــاَن َعَلـــى بـَيـَِّنـــٍة ِمـــْن رَبِّـــِه َكَمـــْن زُيِّـــَن لَـــُه ُســـوُء َعَمِلـــِه َواتـَّبَـُعـــوا ( .٢٩٨

  )أَْهَواَءُهمْ 

١٤  

ــِيت ( .٢٩٩ ــْريِ آِســــٍن َمثَــــُل اْجلَنَّــــِة الَّــ ــا أَنـَْهــــاٌر ِمــــْن َمــــاٍء َغــ  ُوِعــــَد اْلُمتـَُّقــــوَن ِفيَهــ

ٍة لِلشَّارِِبنيَ    )َوأَنـَْهاٌر ِمْن َلَنبٍ َملْ يـَتَـَغيـَّْر َطْعُمُه َوأَنـَْهاٌر ِمْن َمخٍْر َلذَّ

١٥  

ُهْم َمـْن َيْسـَتِمُع ِإلَْيـَك َحـىتَّ ِإَذا َخَرُجـوا ِمـْن ِعْنـِدَك قَـاُلوا لِلَّــذِ ( .٣٠٠ يَن َوِمـنـْ

ـــَع اللَّـــُه َعَلـــى قـُلُـــوِ�ِْم  ـــَك الـَّــِذيَن طََب ــا أُولَِئ ـــَم َمـــاَذا قَـــاَل آنًِفـ أُوتُـــوا اْلِعْل

  )َواتـَّبَـُعوا أَْهَواَءُهمْ 

١٦  

ـــْوَال نـُزِّلَـــْت ُســـورٌَة فَـــِإَذا أُْنزِلَـــْت ُســـورٌَة ُحمَْكَمـــٌة ( .٣٠١ َويـَُقـــوُل الَّـــِذيَن آَمُنـــوا َل

ــتَ  ـــاُل َرأَيْـ ــا اْلِقَت الَّـــِذيَن ِيف قـُلُـــوِ�ِْم َمـــَرٌض يـَْنظُـــُروَن ِإلَْيـــَك  َوذُِكـــَر ِفيَهـ

  )َنظََر اْلَمْغِشيِّ َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت فََأْوَىل َهلُمْ 

٢٠  

ُهُم اْلَمَالِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهمْ ( .٣٠٢   ٢٧  )َكْيَف ِإَذا تـََوفـَّتـْ
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ــا اْألَنـَْهــــاُر لِيُــــْدِخَل اْلُمــــْؤِمِنَني َواْلمُ ( .٣٠٣ ْؤِمَنــــاِت َجنَّــــاٍت َجتْــــرِي ِمــــْن َحتِْتَهــ

ـــَد اللَّـــِه فـَـــْوزًا  ــاَن َذلِـــَك ِعْن ــيَِّئا�ِِْم وََكـ ُهْم َسـ ـــَر َعـــنـْ ــا َوُيَكفِّ َخالِـــِديَن ِفيَهـ

  ) َعِظيًما 

٥  

َــــًدا ( .٣٠٤ ــيِهْم أَب ــَب الرَُّســــوُل َواْلُمْؤِمنُــــوَن ِإَىل أَْهِلــ َقِلــ ــُتْم َأْن لَــــْن يـَنـْ بَــــْل ظَنَـْنــ

  )َوزُيَِّن َذِلَك ِيف قـُُلوِبُكْم َوظَنَـْنُتْم َظنَّ السَّْوِء وَُكْنُتْم قـَْوًما بُورًا

١٢  

قُــْل لِْلُمَخلَِّفــَني ِمــَن اْألَْعــرَاِب َســُتْدَعْوَن ِإَىل قـَــْوٍم أُوِيل بَــْأٍس َشــِديٍد ( .٣٠٥

  )تـَُقاتُِلونـَُهْم أَْو ُيْسِلُمونَ 

١٦  

  

  ٢٠  )َك يـَْوُم اْلَوِعيدِ َونُِفَخ ِيف الصُّوِر َذلِ ( .٣٠٦

ٍم لِْلَعِبيدِ ( .٣٠٧ ُل اْلَقْوُل َلَديَّ َوَما أَنَا ِبَظالَّ   ٢٩  )َما يـَُبدَّ

َر بَِعيدٍ ( .٣٠٨   ٣١  )َوأُْزِلَفِت اْجلَنَُّة لِْلُمتَِّقَني َغيـْ

  

َا تُوَعُدوَن َلَصاِدقٌ ( .٣٠٩   ٥  )ِإمنَّ

  ٩  )يـُْؤَفُك َعْنُه َمْن أُِفكَ ( .٣١٠

  ١٠  )ْخلَرَّاُصونَ قُِتَل ا( .٣١١
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  ١٣  )يـَْوَم ُهْم َعَلى النَّاِر يـُْفتَـُنونَ ( .٣١٢

  ٢٢  )َوِيف السََّماِء رِْزُقُكْم َوَما تُوَعُدونَ ( .٣١٣

  ٣٢  )قَاُلوا إِنَّا أُْرِسْلَنا ِإَىل قـَْوٍم ُجمْرِِمنيَ ( .٣١٤

  ٤٣  )َوِيف َمثُوَد ِإْذ ِقيَل َهلُْم َمتَتـَُّعوا َحىتَّ ِحنيٍ ( .٣١٥

  ٦٠  )ِذيَن َكَفُروا ِمْن يـَْوِمِهُم الَِّذي يُوَعُدونَ فـََوْيٌل لِلَّ  ( .٣١٦

                             

  

  ١٣  )يـَْوَم يَُدعُّوَن ِإَىل نَاِر َجَهنََّم َدع�ا( .٣١٧

ــا ُكْنـــُتْم ( .٣١٨ َــا ُجتْــَزْوَن َم ــْيُكْم ِإمنَّ اْصــَلْوَها فَاْصــِربُوا أَْو َال َتْصــِربُوا َســَواٌء َعَل

  )تـَْعَمُلونَ 

١٦  

  ٣٥  )أَْم ُخِلُقوا ِمْن َغْريِ َشْيٍء أَْم ُهُم اْخلَاِلُقونَ ( .٣١٩

  ٤٥  )َفَذْرُهْم َحىتَّ ُيَالُقوا يـَْوَمُهُم الَِّذي ِفيِه ُيْصَعُقونَ ( .٣٢٠
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  ٣٦  )أَْم َملْ يـَُنبَّْأ ِمبَا ِيف ُصُحِف ُموَسى( .٣٢١

  ٤٠  )َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف يـَُرى( .٣٢٢

  ٤١  )اُه اجلَْزَاَء اْألَْوىفَ ُمثَّ ُجيْزَ ( .٣٢٣

  ٤٦  )ِمْن نُْطَفٍة ِإَذا ُمتَْىن ( .٣٢٤

                            

  

بُوا َعْبَدنَا َوقَاُلوا َجمُْنوٌن َواْزُدِجرَ ( .٣٢٥ َلُهْم قـَْوُم نُوٍح َفَكذَّ َبْت قـَبـْ   ٩  )َكذَّ

ْرنَا اْألَْرَض ُعُيونًا فَاْلتَـَقى اْلَماُء عَ ( .٣٢٦   ١٢  )َلى أَْمٍر َقْد ُقِدرَ َوَفجَّ

اٌب َأِشرٌ ( .٣٢٧   ٢٥  )أَأُْلِقَي الذِّْكُر َعَلْيِه ِمْن بـَْيِنَنا َبْل ُهَو َكذَّ

بـُرَ ( .٣٢٨   ٤٥  )َسيُـْهَزُم اجلَْْمُع َويـَُولُّوَن الدُّ

  ٤٨  )يـَْوَم ُيْسَحُبوَن ِيف النَّاِر َعَلى ُوُجوِهِهْم ُذوُقوا َمسَّ َسَقرَ ( .٣٢٩
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  ٣٩  )فـَيَـْوَمِئٍذ َال ُيْسَأُل َعْن َذنِْبِه إِْنٌس َوَال َجانٌّ ( .٣٣٠

  ٤١  )يـُْعَرُف اْلُمْجرُِموَن ِبِسيَماُهْم فـَيُـْؤَخُذ بِالنـََّواِصي َواْألَْقَدامِ ( .٣٣١

                             

  

  ٤    )ِإَذا ُرجَِّت اْألَْرُض َرج�ا( .٣٣٢

  ٥  )َوُبسَِّت اْجلَِباُل َبس�ا( .٣٣٣

َها َوَال يـُْنزُِفونَ ( .٣٣٤ ُعوَن َعنـْ   ١٩  )َال ُيَصدَّ

  ٨٣  )فـََلْوَال ِإَذا بـََلَغِت اْحلُْلُقومَ ( .٣٣٥

  ٥  )َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض َوِإَىل اللَِّه تـُْرَجُع اْألُُمورُ ( .٣٣٦

اْلُمَناِفَقـــاُت لِلَّـــِذيَن آَمنُـــوا اْنظُُرونَـــا نـَْقتَـــِبْس يـَـــْوَم يـَُقـــوُل اْلُمنَـــاِفُقوَن وَ ( .٣٣٧

ـنَـُهْم ِبُسـوٍر  ِمْن نُورُِكْم ِقيَل اْرِجُعوا َورَاءَُكْم فَاْلَتِمُسـوا نُـورًا َفُضـِرَب بـَيـْ

  )  َلُه بَاٌب بَاِطُنُه ِفيِه الرَّْمحَُة َوظَاِهرُُه ِمْن ِقَبِلِه اْلَعَذابُ 

١٣  

قَاِت َوأَقْـَرُضوا اللَّـَه قـَْرًضـا َحَسـًنا ُيَضـاَعُف  ِإنَّ اْلُمصَّدِِّقنيَ ( .٣٣٨   ١٨َواْلُمصَّدِّ
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  )َهلُْم َوَهلُْم َأْجٌر َكرِميٌ 

ـــــَماِء ( .٣٣٩ ـــْن رَبُِّكـــــْم َوَجنَّـــــٍة َعْرُضـــــَها َكَعـــــْرِض السَّ ــاِبُقوا ِإَىل َمْغِفـــــرٍَة ِمــ َســ

ْت لِلَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلهِ    )َواْألَْرِض أُِعدَّ

٢١  

ِإنَّ الَّــِذيَن ُحيَــادُّوَن اللَّــَه َوَرُســوَلُه ُكِبُتــوا َكَمــا ُكِبــَت الَّــِذيَن ِمــْن قـَــْبِلِهْم ( .٣٤٠

  )َوَقْد أَنـَْزْلَنا آيَاٍت بـَيـَِّناٍت َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب ُمِهنيٌ 

٥  

ــا نـُُهــــوا َعْنــــُه َأَملْ تـَــــَر ِإَىل الَّــــِذيَن نـُُهــــوا َعــــِن النَّْجــــَوى ُمثَّ يـَُعــــوُدوَن ( .٣٤١ ِلَمــ

ــْوَك  َويـَتَـَنــاَجْوَن بِــاْإلِمثِْ َواْلُعــْدَواِن َوَمْعِصــَيِت الرَُّســوِل َوِإَذا َجــاُءوَك َحيـَّ

بـَُنا اللَّـُه ِمبَـا نـَُقـوُل  ِمبَا َملْ ُحيَيَِّك بِِه اللَُّه َويـَُقوُلوَن ِيف أَنـُْفِسِهْم لَـْوَال يـَُعـذِّ

) يَــا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــوا ٨فَِبــْئَس اْلَمِصــُري (َحْســبُـُهْم َجَهــنَُّم َيْصــَلْونـََها 

ــــوِل  ــَيِت الرَُّســـ ــ ــــْدَواِن َوَمْعِصــ ــ ــاْإلِمثِْ َواْلُع ــ ِــ ــاَجْوا ب ــ ــ ـــَال تـَتَـَن ــ ــاَجْيُتْم فَـ ــ ــ ِإَذا تـََن

  )َوتـََناَجْوا بِاْلِربِّ َوالتـَّْقَوى َواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي ِإلَْيِه ُحتَْشُرونَ 

٨  

َن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تـََفسَّـُحوا ِيف اْلَمَجـاِلِس فَاْفَسـُحوا يَا أَيـَُّها الَِّذي( .٣٤٢

يـَْفَســـِح اللَّـــُه َلُكـــْم َوِإَذا ِقيـــَل اْنُشـــُزوا فَاْنُشـــُزوا يـَْرفَـــِع اللَّـــُه الَّـــِذيَن آَمنُـــوا 

  )ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ 

١١  
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ــْبِلِهْم حيُِبُّــوَن َمــْن َهــاَجَر ِإلَــْيِهْم ( .٣٤٣ ميـَـاَن ِمــْن قـَ اَر َواْإلِ ــوَُّءوا الــدَّ َوالَّــِذيَن تـَبَـ

ـــُدوَن ِيف ُصـــُدورِِهْم َحاَجـــًة ِممـَّــا أُوتُـــوا َويـُـــْؤثُِروَن َعَلـــى أَنـُْفِســـِهْم  َوَال جيَِ

ـــ ــــٌة َوَمـــ ــــْم َخَصاَصـ ــاَن ِ�ِـ ــ ــــْو َكـ ــــُم َولَـ ـــــَك ُهــ ــــِه فَُأولَِئ ــحَّ نـَْفِسـ ــ ــــوَق ُشـ ْن يُـ

  )اْلُمْفِلُحونَ 

٩  

ْخــَوا�ُِِم الَّــِذيَن َكَفــُروا ِمــْن أَْهــِل ( .٣٤٤ َأَملْ تـَــَر ِإَىل الَّــِذيَن نَــافـَُقوا يـَُقولُــوَن إلِِ

َــًدا  اْلِكَتــاِب لَــِئْن أُْخــرِْجُتْم لََنْخــُرَجنَّ َمَعُكــْم َوَال نُِطيــُع ِفــيُكْم َأَحــًدا أَب

  )ُقوتِْلُتْم لَنَـْنُصرَنَُّكْم َواللَُّه َيْشَهُد إِنـَُّهْم َلَكاِذبُونَ  َوِإنْ 

١١  

ــِئْن ( .٣٤٥ ــِئْن ُقوتِلُــــوا َال يـَْنُصــــُرونـَُهْم َولَــ ئِــــْن أُْخرُِجــــوا َال َخيُْرُجــــوَن َمَعُهــــْم َولَــ

  )َنَصُروُهْم لَيُـَولُّنَّ اْألَْدبَاَر ُمثَّ َال يـُْنَصُرونَ 

١٢  

                                   

  

ــِل احلَِْمــاِر َحيِْمــُل َأْســَفاًرا ( .٣٤٦ ــْوَراَة ُمثَّ َملْ َحيِْمُلوَهــا َكَمَث ــُل الَّــِذيَن ُمحِّلُــوا التـَّ َمَث

ـــاِت اللَّـــــِه َواللَّــــُه َال يـَْهــــِدي اْلَقـــــْوَم  بُوا ِبآيَـ بِــــْئَس َمثَــــُل اْلَقــــْوِم الَّـــــِذيَن َكــــذَّ

  )الظَّاِلِمنيَ 

٥  

ِت الصَّـــَالُة فَانـَْتِشـــُروا ِيف اْألَْرِض َوابـْتَـغُـــوا ِمـــْن َفْضـــِل اللَّـــِه فَـــِإَذا ُقِضـــيَ ( .٣٤٧

  )َواذُْكُروا اللََّه َكِثريًا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 

٧  

  ٨ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتِفرُّوَن ِمْنـُه فَِإنـَُّه ُمَالقِـيُكْم ُمثَّ تـُـَردُّوَن ِإَىل َعـاملِِ ( .٣٤٨
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  )ِة فـَيُـَنبُِّئُكْم ِمبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ اْلَغْيِب َوالشََّهادَ 

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصََّالِة ِمـْن يـَـْوِم اجلُُْمَعـِة فَاْسـَعْوا ِإَىل ( .٣٤٩

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ (   )ذِْكِر اللَِّه َوَذُروا اْلبَـْيَع َذِلُكْم َخيـْ

٩  

الصَّـــَالُة فَانـَْتِشـــُروا ِيف اْألَْرِض َوابـْتَـغُـــوا ِمـــْن َفْضـــِل اللَّـــِه  فَـــِإَذا ُقِضـــَيتِ ( .٣٥٠

  )َواذُْكُروا اللََّه َكِثريًا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 

١٠  

                                 

  

  ٣  )َال يـَْفَقُهونَ َذِلَك بِأَنـَُّهْم آَمُنوا ُمثَّ َكَفُروا َفطُِبَع َعَلى قـُُلوِ�ِْم فـَُهْم ( .٣٥١

َوِإَذا َرأَيـْتَـُهْم تـُْعِجبُـَك َأْجَسـاُمُهْم َوِإْن يـَُقولُـوا َتْسـَمْع ِلَقـْوهلِِْم َكـأَنـَُّهْم ( .٣٥٢

ُخُشــٌب ُمَســنََّدٌة َحيَْســُبوَن ُكــلَّ َصــْيَحٍة َعَلــْيِهْم ُهــُم اْلَعــُدوُّ فَاْحــَذْرُهْم 

  )قَاتـََلُهُم اللَُّه َأىنَّ يـُْؤَفُكونَ 

٤  

ـــتَـْغِفْر َلُكـــــْم َرُســـــوُل اللَّـــــِه لَـــــوَّْوا ُرُءوَســـــُهْم َوِإذَ ( .٣٥٣ ـــاَلْوا َيْســ ـــَل َهلُـــــْم تـََعــ ا ِقيــ

  )َوَرأَيـْتَـُهْم َيُصدُّوَن َوُهْم ُمْسَتْكِربُونَ 

٥  
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َعـُثنَّ ُمثَّ لَتُـَنبـَّـُؤنَّ ( .٣٥٤ َعثُوا ُقْل بـَلَـى َوَريبِّ لَتُبـْ ِمبَـا َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َلْن يـُبـْ

  )َعِمْلُتْم َوَذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسريٌ 

٧  

ــرًا ِألَنـُْفِســُكْم ( .٣٥٥ فَــاتـَُّقوا اللَّــَه َمــا اْســَتَطْعُتْم َواْمسَُعــوا َوَأِطيُعــوا َوأَْنِفُقــوا َخيـْ

  )َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

١٦  

  

                                 

َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمـْنُكْم َوأَِقيُمـوا الشَّـَهاَدَة لِلَّـِه َذِلُكـْم يُـوَعُظ بِـِه ( .٣٥٦

  )َمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخرِ 

٢  

لِيُـْنِفــْق ُذو َســَعٍة ِمــْن َســَعِتِه َوَمــْن قُــِدَر َعَلْيــِه رِْزقُــُه فـَْليُـْنِفــْق ِممَّــا آتَــاُه ( .٣٥٧

ــا آتَاَهـــا َســـَيْجَعُل اللَّـــُه بـَْعـــَد ُعْســـٍر  اللَّـــهُ  َال ُيَكلِّـــُف اللَّـــُه نـَْفًســـا ِإالَّ َمـ

  )ُيْسرًا

٧  

                                  

ــُتْم ( .٣٥٨ ــ ــا ُكْنـ ــ ــــَزْوَن َمـ ـــا ُجتْـ ـَـ ــــْوَم ِإمنَّ ــــِذُروا اْليَــ ــــُروا َال تـَْعتَـ ــــِذيَن َكَفـ ــا الـَّ ــ ــا أَيـَُّهـ ــ يَـ

  )تـَْعَمُلونَ 

٧  

ــا َضـــرَ ( .٣٥٩ ــَثًال لِلَّـــِذيَن َكَفـــُروا اْمـــَرَأَت نُـــوٍح َواْمـــَرَأَت لُـــوٍط َكانـَتَـ   ١٠َب اللَّـــُه َمـ
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ُهَمـا ِمـَن  َحتَْت َعْبَدْيِن ِمـْن ِعَباِدنَـا َصـاِحلَْنيِ َفَخانـََتاُمهَـا فـَلَـْم يـُْغِنيَـا َعنـْ

اِخِلنيَ    )اللَِّه َشْيًئا َوِقيَل اْدُخَال النَّاَر َمَع الدَّ

ا الَّـــِذيَن آَمُنـــوا قُـــوا أَنـُْفَســـُكْم َوأَْهلِـــيُكْم نَـــارًا َوُقوُدَهـــا النَّـــاُس يَـــا أَيـَُّهـــ( .٣٦٠

َهــا َمَالِئَكــٌة ِغــَالٌظ ِشــَداٌد َال يـَْعُصــوَن اللَّــَه َمــا أََمــَرُهْم  َواحلَِْجــارَُة َعَليـْ

  )َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُرونَ 

١٦  

  

  

ُعوا َهلَا شَ ( .٣٦١   ٧  )ِهيًقا َوِهَي تـَُفورُ ِإَذا أُْلُقوا ِفيَها مسَِ

ــا َأَملْ ( .٣٦٢ ـــْوٌج َســـَأَهلُْم َخزَنـَتُـَهـ ــا فـَ ــا أُْلِقـــَي ِفيَهـ ــْيِظ ُكلََّمـ ـــُز ِمـــَن اْلغَـ َتَكـــاُد َمتَيـَّ

  )يَْأِتُكْم نَِذيرٌ 

٨  

  ٢٤  )ُقْل ُهَو الَِّذي َذَرَأُكْم ِيف اْألَْرِض َوِإلَْيِه ُحتَْشُرونَ ( .٣٦٣

ــا َرأَْوُه زُْلَفــًة ِســيَئتْ ( .٣٦٤ ُوُجــوُه الَّــِذيَن َكَفــُروا َوِقيــَل َهــَذا الَّــِذي ُكْنــُتْم  فـََلمَّ

ُعونَ    )  بِِه َتدَّ

٢٧  
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َلى َعَلْيِه آيَاتـَُنا قَاَل َأَساِطُري اْألَوَِّلَني ( .٣٦٥   ١٥  )  ِإَذا تـُتـْ

ــَحاَب اْجلَنَّــــِة ِإذْ ( .٣٦٦ ــا َأْصــ ــا بـََلْونَــ ــا بـََلْونَــــاُهْم َكَمــ أَْقَســــُموا لََيْصــــرُِمنـََّها  إِنَّــ

  )ُمْصِبِحنيَ 

١٧  

  ٤٢  )يـَْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق َويُْدَعْوَن ِإَىل السُُّجوِد َفَال َيْسَتِطيُعونَ ( .٣٦٧

  ٤٩  )َلْوَال َأْن َتَدارََكُه نِْعَمٌة ِمْن رَبِِّه لَنُِبَذ بِاْلَعرَاِء َوُهَو َمْذُمومٌ ( .٣٦٨

  

  ٥  )فَُأْهِلُكوا بِالطَّاِغَيةِ فََأمَّا َمثُوُد ( .٣٦٩

  ٦  )َوأَمَّا َعاٌد فَُأْهِلُكوا بِرِيٍح َصْرَصٍر َعاتَِيةٍ ( .٣٧٠

  ١٣  )فَِإَذا نُِفَخ ِيف الصُّوِر نـَْفَخٌة َواِحَدةٌ ( .٣٧١

ًة َواِحَدةً ( .٣٧٢ َتا دَكَّ َلِت اْألَْرُض َواْجلَِباُل َفدُكَّ   ١٤  )َومحُِ

  ١٨  )ْنُكْم َخاِفَيةٌ يـَْوَمِئٍذ تـُْعَرُضوَن َال َختَْفى مِ ( .٣٧٣

  ١٩  )فََأمَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه فـَيَـُقوُل َهاُؤُم اقْـَرُءوا ِكَتابَِيهْ ( .٣٧٤

  ٢٥  )َوأَمَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه ِبِشَمالِِه فـَيَـُقوُل يَا لَْيَتِين َملْ أُوَت ِكَتابَِيهْ ( .٣٧٥

                              



 

317 

  

  ١١  )يـَُبصَُّرونـَُهْم يـََودُّ اْلُمْجرُِم َلْو يـَْفَتِدي ِمْن َعَذاِب يـَْوِمِئٍذ بَِبِنيهِ ( .٣٧٦

ْنَساَن ُخِلَق َهُلوًعا( .٣٧٧   ١٩  )ِإنَّ اْإلِ

ُهْم َأْن يُْدَخَل َجنََّة نَِعيمٍ ( .٣٧٨   ٣٨  )أََيْطَمُع ُكلُّ اْمرٍِئ ِمنـْ

  ٤٢  )  ا يـَْوَمُهُم الَِّذي يُوَعُدونَ َفَذْرُهْم َخيُوُضوا َويـَْلَعُبوا َحىتَّ ُيَالُقو ( .٣٧٩

  ٤٣  )  يـَْوَم َخيُْرُجوَن ِمَن اْألَْجَداِث ِسَراًعا َكأَنـَُّهْم ِإَىل ُنُصٍب يُوِفُضوَن ( .٣٨٠

  ٤٤  )َخاِشَعًة أَْبَصاُرُهْم تـَْرَهُقُهْم ِذلٌَّة َذِلَك اْليَـْوُم الَِّذي َكانُوا يُوَعُدونَ ( .٣٨١

                                

  

(يـَْغِفــْر َلُكــْم ِمــْن ُذنـُـوِبُكْم َويـُــَؤخِّرُْكْم ِإَىل َأَجــٍل ُمَســم�ى ِإنَّ َأَجــَل اللَّــِه  .٣٨٢

ُر َلْو ُكْنُتْم تـَْعَلُموَن)   ِإَذا َجاَء َال يـَُؤخَّ

٤  

ــــوَث  .٣٨٣ ــ ــــَواًعا َوَال يـَغُـ ــــَذُرنَّ َود�ا َوَال ُســـ ــ ــَتُكْم َوَال تَـ ــ ــ ــــَذُرنَّ آِهلَـ ــ ـــاُلوا َال تَـ ــ (َوقَــ

  َق َوَنْسرًا)َويـَُعو 

٢٣  

ـــُدوا َهلـُــْم ِمـــْن ُدوِن اللَّـــِه  .٣٨٤ (ِممَّـــا َخِطيَئـــا�ِِْم أُْغرِقُـــوا فَـــأُْدِخُلوا نَـــارًا فـََلـــْم جيَِ

  أَْنَصارًا)

٢٥  
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  ٨  )  َوأَنَّا َلَمْسَنا السََّماَء فـََوَجْدنَاَها ُمِلَئْت َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهًبا ( .٣٨٥

  ١٠  )َشرٌّ أُرِيَد ِمبَْن ِيف اْألَْرِض أَْم أَرَاَد ِ�ِْم رَبـُُّهْم َرَشًداَوأَنَّا َال نَْدرِي أَ ( .٣٨٦

                           

  

  ٨  )فَِإَذا نُِقَر ِيف النَّاُقورِ ( .٣٨٧

رَ ( .٣٨٨   ١٩  )فـَُقِتَل َكْيَف َقدَّ

رَ ( .٣٨٩   ٢٠  ُمثَّ قُِتَل َكْيَف َقدَّ

َنـــًة َوَمــا َجَعْلنَـــا َأْصـــَحاَب النَّـــاِر إِ ( .٣٩٠ تـَُهْم ِإالَّ ِفتـْ الَّ َمَالِئَكــًة َوَمـــا َجَعْلَنـــا ِعـــدَّ

لِلَّــِذيَن َكَفــُروا لَِيْســتَـْيِقَن الَّــِذيَن أُوتُــوا اْلِكَتــاَب َويـَــْزَداَد الَّــِذيَن آَمُنــوا ِإميَانًــا 

ــوَن َولِيَـُقــوَل الَّــِذيَن ِيف قُـ  لُــوِ�ِْم َوَال يـَْرَتــاَب الَّــِذيَن أُوتُــوا اْلِكتَــاَب َواْلُمْؤِمُن

َمَرٌض َواْلَكاِفُروَن َماَذا أََراَد اللَّـُه ِ�َـَذا َمـَثًال َكـَذِلَك ُيِضـلُّ اللَّـُه َمـْن َيَشـاُء 

ــوَد َربِّــَك ِإالَّ ُهــَو َوَمــا ِهــَي ِإالَّ ذِْكــَرى  ــُم ُجُن َويـَْهــِدي َمــْن َيَشــاُء َوَمــا يـَْعَل

  )لِْلَبَشرِ 

٣١  

ُهْم ( .٣٩١   ٥٢  َأْن يـُْؤَتى ُصُحًفا ُمَنشَّرَةً َبْل يُرِيُد ُكلُّ اْمرٍِئ ِمنـْ
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َع الشَّْمُس َواْلَقَمرُ ( .٣٩٢   ٩  )َومجُِ

َم َوَأخَّرَ ( .٣٩٣ ْنَساُن يـَْوَمِئٍذ ِمبَا َقدَّ   ١٣  )يـَُنبَُّأ اْإلِ

  ٢٥  )َتُظنُّ َأْن يـُْفَعَل ِ�َا فَاِقرَةٌ ( .٣٩٤

  ٢٦  )َكالَّ ِإَذا بـََلَغِت التـَّرَاِقيَ ( .٣٩٥

  ٢٧  )َوِقيَل َمْن رَاقٍ ( .٣٩٦

َرَك ُسًدى( .٣٩٧ ْنَساُن َأْن يـُتـْ   ٣٦  )َأَحيَْسُب اْإلِ

  ٣٧  )َأَملْ َيُك نُْطَفًة ِمْن َمِينٍّ ُميَْىن ( .٣٩٨

                          

  

  ١٤  )َوَدانَِيًة َعَلْيِهْم ِظَالُهلَا َوُذلَِّلْت ُقطُوفـَُها َتْذلِيًال ( .٣٩٩

  ١٥  )َعَلْيِهْم بِآنَِيٍة ِمْن ِفضٍَّة َوَأْكَواٍب َكاَنْت قـََوارِيرَا َويُطَافُ ( .٤٠٠

  ١٧  )َوُيْسَقْوَن ِفيَها َكْأًسا َكاَن ِمزَاُجَها َزْجنَِبيًال ( .٤٠١

ـــٍة ( .٤٠٢ َرٌق َوُحلُّـــوا َأَســـاِوَر ِمـــْن ِفضَّ ــَتبـْ ــْنُدٍس ُخْضـــٌر َوِإْسـ ـــاُب ُسـ َعـــالِيَـُهْم ثَِي

  )ُهورًاَوَسَقاُهْم رَبـُُّهْم َشرَابًا طَ 

٢١  
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َا تُوَعُدوَن َلَواِقعٌ ( .٤٠٣   ٧  )ِإمنَّ

  ٨  )  فَِإَذا النُُّجوُم طُِمَستْ ( .٤٠٤

  ٩  )َوِإَذا السََّماُء فُرَِجتْ ( .٤٠٥

  ١٠  )  َوِإَذا اْجلَِباُل ُنِسَفتْ ( .٤٠٦

  ١١  )َوِإَذا الرُُّسُل أُقـَِّتتْ ( .٤٠٧

  ١٢  )ِألَيِّ يـَْوٍم أُجَِّلتْ ( .٤٠٨

  

                               

َفُخ ِيف الصُّوِر فـََتْأتُوَن أَفْـَواًجا( .٤٠٩   ١٨  )يـَْوَم يـُنـْ

  ١٩  )َوفُِتَحِت السََّماُء َفَكاَنْت أَبـَْوابًا( .٤١٠

  ٢٠  )  َوُسيـَِّرِت اْجلَِباُل َفَكاَنْت َسرَابًا ( .٤١١

  

  ٣٦  )ىَوبـُرَِّزِت اجلَِْحيُم ِلَمْن يـَرَ ( .٤١٢
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ْنَساُن َما َأْكَفرَهُ ( .٤١٣   ١٧  )قُِتَل اْإلِ

                      

  

  ١  )ِإَذا الشَّْمُس ُكوَِّرتْ ( .٤١٤

  ٣  )َوِإَذا اْجلَِباُل ُسيـَِّرتْ ( .٤١٥

  ٤  )َوِإَذا اْلِعَشاُر ُعطَِّلتْ ( .٤١٦

                 

   

  ٣  )تْ َوِإَذا اْلِبَحاُر ُفجِّرَ ( .٤١٧

  ٤  )َوِإَذا اْلُقُبوُر بـُْعِثَرتْ ( .٤١٨

  

  

َلى َعَلْيِه آيَاتـَُنا قَاَل َأَساِطُري اْألَوَِّلنيَ ( .٤١٩   ١٣  )ِإَذا تـُتـْ

بُونَ ( .٤٢٠   ١٧  )ُمثَّ يـَُقاُل َهَذا الَِّذي ُكْنُتْم بِِه ُتَكذِّ

  ٢٥  )ُيْسَقْوَن ِمْن َرِحيٍق َخمُْتومٍ ( .٤٢١
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  ٣٣  )ْيِهْم َحاِفِظنيَ َوَما أُْرِسُلوا َعلَ ( .٤٢٢

                         

  

  ٢  )َوأَِذَنْت لِرَبـَِّها َوُحقَّتْ ( .٤٢٣

  ٣  )َوِإَذا اْألَْرُض ُمدَّتْ ( .٤٢٤

  ٥  )َوأَِذَنْت لِرَبـَِّها َوُحقَّتْ ( .٤٢٥

  ٧  )فََأمَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنهِ ( .٤٢٦

  ٨  )  اَفَسْوَف ُحيَاَسُب ِحَسابًا َيِسريً ( .٤٢٧

  ١٩  )لَتَـرَْكُنبَّ طَبَـًقا َعْن طََبقٍ ( .٤٢٨

  ٢١  )َوِإَذا قُرَِئ َعَلْيِهُم اْلُقْرآُن َال َيْسُجُدونَ ( .٤٢٩

                           

  

  ٤  )قُِتَل َأْصَحاُب اْألُْخُدودِ ( .٤٣٠
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ْنَساُن ِممَّ ( .٤٣١   ٥  )ُخِلقَ  فـَْليَـْنظُِر اْإلِ

  ٦  )ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفقٍ ( .٤٣٢

َلى السَّرَائِرُ ( .٤٣٣   ٩  )يـَْوَم تـُبـْ

                        

  ٥  )ُتْسَقى ِمْن َعْنيٍ آنَِيةٍ ( .٤٣٤

ِبِل َكْيَف ُخِلَقتْ ( .٤٣٥   ١٧  )أََفَال يـَْنظُُروَن ِإَىل اْإلِ

  ١٨  )َوِإَىل السََّماِء َكْيَف رُِفَعتْ ( .٤٣٦

  ١٩  )َىل اْجلَِباِل َكْيَف ُنِصَبتْ َوإِ ( .٤٣٧

  ٢٠  )َوِإَىل اْألَْرِض َكْيَف ُسِطَحتْ ( .٤٣٨

                            

  

  ٨  )الَِّيت َملْ ُخيَْلْق ِمثْـُلَها ِيف اْلِبَالدِ ( .٤٣٩

  ٢١  )َكالَّ ِإَذا دُكَِّت اْألَْرُض دَك�ا دَك�ا( .٤٤٠
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ــــــٍذ ِجبََهــــــنََّم يـَوْ ( .٤٤١ ــــــُه َوِجــــــيَء يـَْوَمِئ ْنَســــــاُن َوَأىنَّ َل ــــــذَكَُّر اْإلِ ــــــٍذ يـََت َمِئ

  )الذِّْكَرى

٢٣  

  ٢٥  )فـَيَـْوَمِئٍذ َال يـَُعذُِّب َعَذابَُه َأَحدٌ ( .٤٤٢

                      

   

  ٤  )َوَما تـََفرََّق الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن بـَْعِد َما َجاءَتـُْهُم اْلبَـيـَِّنةُ  .٤٤٣

ــا أُ ( .٤٤٤ ــ ـــاَء َويُِقيُمـــــوا َوَم يَن ُحنَـَفـ ــــدِّ ــــُروا ِإالَّ لِيَـْعبُـــــُدوا اللَّــــَه ُخمِْلِصــــَني لَـــــُه ال ِم

  )الصََّالَة َويـُْؤتُوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمةِ 

٥  

                       

  

  ٦  )يـَْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتاتًا لِيُـَرْوا أَْعَماَهلُمْ ( .٤٤٥

                    

  

  ٩  )أََفَال يـَْعَلُم ِإَذا بـُْعِثَر َما ِيف اْلُقُبورِ ( .٤٤٦

  ١٠  )َوُحصَِّل َما ِيف الصُُّدورِ ( .٤٤٧
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  ٤  )َكالَّ لَيُـْنَبَذنَّ ِيف احلَُْطَمةِ ( .٤٤٨

  

  ٣١)ُمتَِّكِئيَن ِفيَها َعَلى اْألَرَاِئِك نِْعَم الثـََّوابُ ( .١

  ٣١)َوَحُسَنْت ُمْرتـََفًقا( .٢

  

  

  ٧٨)فَِنْعَم اْلَمْوَلى( .٣

  ٧٨)َونِْعَم النَِّصيرُ ( .٤
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ُغَرفًا َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنْـَهاُر َخاِلِديَن  لَُنبَـوِّئـَنـَُّهْم ِمَن اْلَجنَّةِ ( .٥

)ِفيَها نِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلينَ 

٥٨  

  ٧٥)َوَلَقْد نَاَدانَا نُوٌح فـََلِنْعَم اْلُمِجيُبونَ ( .٦

  

  

َنا ِلَداُووَد ُسَلْيَماَن نِْعمَ  .٧   ٣٠اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّابٌ  َوَوَهبـْ

  ٤٤ِإنَّا َوَجْدنَاُه َصاِبًرا نِْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّابٌ  .٨
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َوَأْورَثـََنا اْألَْرَض نـََتبَـوَّأُ ِمَن اْلَجنَِّة َحْيُث َنَشاُء فَِنْعَم َأْجُر  .٩

  اْلَعاِمِلينَ 

٧٤  

  

  

  

  ٤٨َواْألَْرَض فـََرْشَناَها فَِنْعَم اْلَماِهُدونَ  .١٠

  

  

  

  ٢٣  فـََقَدرْنَا فَِنْعَم اْلَقاِدُرونَ  .١١
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  ٢٩)الشََّرابُ ِبَماٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس ( .١

  ٢٩)َوَساَءْت ُمْرتـََفًقا( .٢

َأفـََتتَِّخُذونَُه َوُذرِّيـََّتُه َأْوِلَياَء ِمْن ُدوِني َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ بِْئَس ( .٣

  )ِللظَّاِلِميَن َبَدًال 

٥٠  

  

  

  

  ١٠١)َخاِلِديَن ِفيِه َوَساَء َلُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِحْمًال ( .٤

  

  

  ١٣َيْدُعو َلَمْن َضرُُّه َأقْـَرُب ِمْن نـَْفِعِه لَِبْئَس اْلَمْوَلى َولَِبْئَس  .٥



 

329 

اْلَعِشيرُ 

  ٧٢النَّاُر َوَعَدَها اللَُّه الَِّذيَن َكَفُروا َوبِْئَس اْلَمِصيرُ  .٦

  

ِذيَن َكَفُروا ُمْعِجزِيَن ِفي اْألَْرِض َوَمْأَواُهُم النَّاُر َال َتْحَسَبنَّ الَّ  .٧

َولَِبْئَس اْلَمِصيرُ 

٥٧  

  ٦٦ِإنـََّها َساَءْت ُمْستَـَقر�ا َوُمَقاًما .٨

  ١٧٣اْلُمْنَذرِينَ  َوَأْمَطْرنَا َعَلْيِهْم َمَطًرا َفَساَء َمَطرُ  .٩
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َأْم َحِسَب الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السَّيَِّئاِت َأْن َيْسِبُقونَا َساَء َما  .١٠

َيْحُكُمونَ 

٤  

  

  ١٧٧فَِإَذا نـََزَل ِبَساَحِتِهْم َفَساَء َصَباُح اْلُمْنَذرِينَ  .١١

  

  ٥٦َجَهنََّم َيْصَلْونـََها فَِبْئَس اْلِمَهادُ  .١٢

ْمُتُموُه َلَنا َفِبْئسَ  .١٣ ُتْم َقدَّ   ٦٠اْلَقَرارُ  َقاُلوا َبْل َأنـُْتْم َال َمْرَحًبا ِبُكْم َأنـْ
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ِفيَها فَِبْئَس َمثْـَوى  ِقيَل اْدُخُلوا أَبـَْواَب َجَهنََّم َخاِلِدينَ  .١٤

اْلُمَتَكبِّرِينَ 

٧٢  

  

  

  ٧٦اْدُخُلوا أَبـَْواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها فَِبْئَس َمثْـَوى اْلُمَتَكبِّرِينَ  .١٥

  

َنَك بـُْعَد اْلَمْشرِ  .١٦   ٣٨قـَْيِن فَِبْئَس اْلَقرِينُ قَاَل يَا َلْيَت بـَْيِني َوبـَيـْ

  

  

  ١٥النَّاُر ِهَي َمْوَالُكْم َوبِْئَس اْلَمِصيرُ  .١٧
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  ٨َجَهنَُّم َيْصَلْونـََها فَِبْئَس اْلَمِصيرُ  .١٨

  

  

بُوا َكَمَثِل اْلِحَما .١٩ ِر َيْحِمُل َأْسَفارًا بِْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ

بِآيَاِت اللَّهِ 

٥  

  

  

  ١٠ُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر َخاِلِديَن ِفيَها َوبِْئَس اْلَمِصيرُ  .٢٠
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  ٩)َوبِْئَس اْلَمِصيرُ  َوَمْأَواُهْم َجَهنَّمُ ( .٢١

  

  ٦)َوِللَِّذيَن َكَفُروا ِبَربِِّهْم َعَذاُب َجَهنََّم َوبِْئَس اْلَمِصيرُ ( .٢٢
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  رقمها  اآلیة  الرقم

ْم َكبُــَرْت َكِلَمـًة َختْـرُُج ِمـْن أَفْـــَواِهِهْم َمـا َهلُـْم بِـِه ِمـْن ِعْلـٍم َوَال ِآلبـَـائِهِ (   .١

  )ِإْن يـَُقوُلوَن ِإالَّ َكِذبًا

٥  

ــَماِء (   .٢ ــاُه ِمــَن السَّ نـَْيا َكَمــاٍء أَنـْزَْلَن ــاِة الــدُّ ــَل اْحلََي َواْضــِرْب َهلـُـْم َمَث

َـــاُح  فَـــاْختَـَلَط بِـــِه نـَبَـــاُت اْألَْرِض فََأْصـــَبَح َهِشـــيًما تَـــْذُروُه الرِّي

  )لَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ُمْقَتِدرًاوََكاَن ال

٤٥  

ــاَء (   .٣ قَــاَل َهــَذا َرْمحَــٌة ِمــْن َريبِّ فَــِإَذا َجــاَء َوْعــُد َريبِّ َجَعلَــُه دَكَّ

  )وََكاَن َوْعُد َريبِّ َحق�ا

٩٨  

  ٢  )ذِْكُر َرْمحَِت رَبَِّك َعْبَدُه زََكرِيَّا(   .٤

  ٤  ْرَض َوالسََّماَواِت اْلُعَلىتـَْنزِيًال ِممَّْن َخَلَق اْألَ    .٥

  ٦٥  )قَالُوا يَا ُموَسى ِإمَّا َأْن تـُْلِقَي َوِإمَّا َأْن َنُكوَن َأوََّل َمْن أَْلَقى(   .٦
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ِإنَّا آَمنَّا ِبَربـَِّنا لِيَـْغِفَر لََنا َخطَايَانَا َوَما َأْكَرْهتَـَنا َعَلْيِه ِمَن (   .٧

ٌر َوأَبـَْقى   )السِّْحِر َواللَُّه َخيـْ

٧٣  

  ١٢٦  )َقاَل َكَذِلَك أَتـَْتَك آيَاتـُنَا فـََنِسيتَـَها وََكَذِلَك اْليَـْوَم تـُْنَسى(   .٨

  ١٢٩  )َوَلْوَال َكِلَمٌة َسبَـَقْت ِمْن رَبَِّك َلَكاَن ِلَزاًما َوَأَجٌل ُمَسم�ى(   .٩

  

 َأَملْ تـََر َأنَّ اللََّه َيْسُجُد َلُه َمْن ِيف السََّماَواِت َوَمْن ِيف ( .١٠

اْألَْرِض َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواْجلَِباُل َوالشََّجُر 

َوالدََّوابُّ وََكِثٌري ِمَن النَّاِس وََكِثٌري َحقَّ َعَلْيِه اْلَعَذاُب َوَمْن 

  )يُِهِن اللَُّه َفَما َلُه ِمْن ُمْكرٍِم ِإنَّ اللََّه يـَْفَعُل َما َيَشاءُ 

١٨  

ٌر َلُه ِعْنَد رَبِِّه َذِلَك َوَمْن يـُعَ ( .١١ ظِّْم ُحُرَماِت اللَِّه فـَُهَو َخيـْ

َلى َعَلْيُكْم َفاْجَتِنُبوا الرِّْجَس  َوُأِحلَّْت َلُكُم اْألَنـَْعاُم ِإالَّ َما يـُتـْ

  ِمَن اْألَْوثَاِن َواْجَتِنُبوا قـَْوَل الزُّورِ 

٣٠  

  ٣٢  )تـَْقَوى اْلُقُلوبِ َذِلَك َوَمْن يـَُعظِّْم َشَعائَِر اللَِّه فَِإنـََّها ِمْن ( .١٢

الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم بَِغْريِ َحقٍّ ِإالَّ َأْن يـَُقوُلوا رَبـَُّنا ( .١٣

اللَُّه َوَلْوَال َدْفُع اللَِّه النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َهلُدَِّمْت َصَواِمُع 

٤٠  
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َكِثريًا   َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اللَّهِ 

  )َولَيَـْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن يـَْنُصرُُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيزٌ 

  

ٌر َلُه ِعْنَد رَبِِّه ( .١٤ َذِلَك َوَمْن يـَُعظِّْم ُحُرَماِت اللَِّه فـَُهَو َخيـْ

َلى َعَلْيُكْم َفاْجَتِنُبوا الرِّْجَس  َوُأِحلَّْت َلُكُم اْألَنـَْعاُم ِإالَّ َما يـُتـْ

  ِمَن اْألَْوثَاِن َواْجَتِنُبوا قـَْوَل الزُّورِ 

٣٠  

  ٣٢  )َذِلَك َوَمْن يـَُعظِّْم َشَعائَِر اللَِّه فَِإنـََّها ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوبِ ( .١٥

الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم بَِغْريِ َحقٍّ ِإالَّ َأْن يـَُقوُلوا رَبـَُّنا ( .١٦

اللَِّه النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َهلُدَِّمْت َصَواِمُع  اللَُّه َوَلْوَال َدْفعُ 

َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اللَِّه َكِثريًا 

  )َولَيَـْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن يـَْنُصرُُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيزٌ 

٤٠  

                                    

                                   

ُهَمــا ِمائَــَة َجْلــَدٍة َوَال ( .١٧ ــُة َوالــزَّاِين َفاْجلِــُدوا ُكــلَّ َواِحــٍد ِمنـْ الزَّانَِي

ــــُتْم تـُْؤِمنُــــوَن بِاللَّــــِه  ــــٌة ِيف ِديــــِن اللَّــــِه ِإْن ُكْن تَْأُخــــْذُكْم ِ�َِمــــا رَأَْف

٢  
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  )ٌة ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ َواْليَـْوِم اْآلِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذابـَُهَما طَائِفَ 

  ١٠  )َوَلْوَال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه َوَأنَّ اللََّه تـَوَّاٌب َحِكيمٌ ( .١٨

نـْيَا َواْآلِخَرِة َلَمسَُّكْم ( .١٩ َوَلْوَال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه ِيف الدُّ

  )ِيف َما أََفْضُتْم ِفيِه َعَذاٌب َعِظيمٌ 

١٤  

  ٢٠  )َوَلْوَال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه َوَأنَّ اللََّه َرُءوٌف َرِحيمٌ ( .٢٠

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن َوَمْن يـَتَِّبْع ( .٢١

ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن فَِإنَُّه يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلْوَال 

َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه َما زََكى ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد أََبًدا 

يٌع َعِليمٌ    )َوَلِكنَّ اللََّه يـُزَكِّي َمْن َيَشاءُ َواللَُّه مسَِ

٢١  

َوَلَقْد أَتـَْوا َعَلى اْلَقْريَِة الَِّيت أُْمِطَرْت َمَطَر السَّْوِء أَفـََلْم ( .٢٢

  )َرْونـََها َبْل َكانُوا َال يـَْرُجوَن ُنُشورًاَيُكونُوا يَـ 

٤٠  

بـُْتْم َفَسْوَف ( .٢٣ ُقْل َما يـَْعَبأُ ِبُكْم َريبِّ َلْوَال ُدَعاؤُُكْم فـََقْد َكذَّ

  )َيُكوُن ِلَزاًما

٧٧  
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أَمَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض َوأَنـَْزَل َلُكْم ِمَن السََّماِء ( .٢٤

َنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت بـَْهَجٍة َما َكاَن َلُكْم َأْن تـُْنِبُتوا َماًء فَأَ  نـَْبتـْ

  )َشَجَرَها أَإَِلٌه َمَع اللَِّه َبْل ُهْم قـَْوٌم يـَْعِدُلونَ 

٦٠  

ُقْل َال يـَْعَلُم َمْن ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض اْلغَْيَب ِإالَّ اللَُّه ( .٢٥

َعُثونَ    َوَما َيْشُعُروَن أَيَّاَن يـُبـْ

٦٥  

  

  

َوَأْصَبَح فـَُؤاُد أُمِّ ُموَسى َفارًِغا ِإْن َكاَدْت لَتُْبِدي ِبِه َلْوَال َأْن ( .٢٦

  )رََبْطَنا َعَلى قـَْلِبَها لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ 

١٠  

َمْت أَْيِديِهْم فـَيَـُقوُلوا رَبـََّنا ( .٢٧ َوَلْوَال َأْن ُتِصيبَـُهْم ُمِصيَبٌة ِمبَا َقدَّ

َنا َرُسوًال فـََنتَِّبَع آيَاِتَك َوَنُكوَن ِمَن َلْوَال   َأْرَسْلَت إِلَيـْ

  )اْلُمْؤِمِننيَ 

٤٧  

َوَأْصَبَح الَِّذيَن َمتَنـَّْوا َمَكانَُه بِاْألَْمِس يـَُقوُلوَن َوْيَكَأنَّ اللََّه ( .٢٨

للَُّه يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاءُ ِمْن ِعَباِدِه َويـَْقِدُر َلْوَال َأْن َمنَّ ا

َنا خلَََسَف بَِنا َوْيَكأَنَُّه َال يـُْفِلُح اْلَكاِفُرونَ    )َعَليـْ

٨٢  
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َا اْآليَاُت ِعْنَد ( .٢٩ َوقَاُلوا َلْوَال أُْنزَِل َعَلْيِه آيَاٌت ِمْن رَبِِّه ُقْل ِإمنَّ

َا أَنَا َنِذيٌر ُمِبنيٌ    )اللَِّه َوِإمنَّ

٥٠  

َذاِب َوَلْوَال َأَجٌل ُمَسم�ى َجلَاَءُهُم َوَيْستَـْعِجُلوَنَك بِاْلعَ ( .٣٠

  )اْلَعَذاُب َولََيْأتِيَـنـَُّهْم بـَْغَتًة َوُهْم َال َيْشُعُرونَ 

٥٣  

  

  

ِه َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْن نـُْؤِمَن ِ�ََذا اْلُقـْرآِن َوَال بِالَّـِذي بـَـْنيَ َيَديْـ( .٣١

ِــْم يـَْرِجــُع بـَْعُضــُهْم ِإَىل  َولَــْو تـَــَرى ِإِذ الظَّــاِلُموَن َمْوُقوفُــوَن ِعْنــَد َر�ِّ

بـَْعٍض اْلَقْوَل يـَُقوُل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا لِلَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا َلْوَال أَنـُْتْم 

  )َلُكنَّا ُمْؤِمِننيَ 

٣١  

  

  

ـُر يَا أَيـَُّها النَّاُس اذُْكُروا نِ ( .٣٢ ْعَمَت اللَّـِه َعلَـْيُكْم َهـْل ِمـْن َخـاِلٍق َغيـْ

  )اللَِّه يـَْرزُُقُكْم ِمَن السََّماِء َواْألَْرِض َال إَِلَه ِإالَّ ُهَو فََأىنَّ تـُْؤَفُكونَ 

٣  

  ٨أََفَمْن زُيَِّن َلُه ُسوءُ َعَمِلِه فـََرآُه َحَسًنا فَِإنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمْن َيَشاءُ ( .٣٣
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َشاءُ َفَال َتْذَهْب نـَْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسرَاٍت ِإنَّ اللََّه َويـَْهِدي َمْن يَ 

  )َعِليٌم ِمبَا َيْصنَـُعونَ 

                           

  ١٧  )أََوآبَاُؤنَا اْألَوَُّلونَ ( .٣٤

  ٥٧  )َوَلْوَال نِْعَمُة َريبِّ َلُكْنُت ِمَن اْلُمْحَضرِينَ ( .٣٥

  ١٤٣  )ِمَن اْلُمَسبِِّحنيَ  فـََلْوَال أَنَُّه َكانَ ( .٣٦

  

  ٥  )َهَذا َوِإنَّ لِلطَّاِغَني َلَشرَّ َمآبٍ ( .٣٧

          

  

أَمَّْن ُهَو قَاِنٌت آنَاَء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَاِئًما َحيَْذُر اْآلِخَرَة َويـَْرُجـو ( .٣٨

لـَّـِذيَن َال يـَْعَلُمــوَن َرْمحَــَة رَبـِّـِه قُــْل َهــْل َيْســَتِوي الـَّـِذيَن يـَْعَلُمــوَن َوا

َا يـََتذَكَُّر أُوُلو اْألَْلَبابِ    )ِإمنَّ

٩  

  ١٩  )أََفَمْن َحقَّ َعَلْيِه َكِلَمُة اْلَعَذاِب أَفَأَْنَت تـُْنِقُذ َمْن ِيف النَّارِ ( .٣٩
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أََفَمْن َشرََح اللَُّه َصْدرَُه ِلْإلِْسَالِم فـَُهـَو َعلَـى نُـوٍر ِمـْن رَبـِِّه فـََويْـٌل ( .٤٠

  )ِسَيِة قـُُلوبـُُهْم ِمْن ذِْكِر اللَِّه أُولَِئَك ِيف َضَالٍل ُمِبنيٍ لِْلَقا

٢٢  

  

  

  

َوَلْو َجَعْلَناُه قـُْرآنًـا َأْعَجِمي�ـا َلَقـاُلوا لَـْوَال ُفصِّـَلْت آيَاتُـُه أََأْعَجِمـيٌّ ( .٤١

ِمنُـوَن ِيف َوَعَرِيبٌّ ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاءٌ َوالَّـِذيَن َال يـُؤْ 

  )آَذاِ�ِْم َوقْـٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى أُولَِئَك يـَُناَدْوَن ِمْن َمَكاٍن بَِعيدٍ 

٤٤  

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َفاْخُتِلَف ِفيِه َوَلْوَال َكِلَمٌة َسبَـَقْت ( .٤٢ َوَلَقْد آتـَيـْ

نَـُهْم َوِإنـَُّهْم َلِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمرِي   )بٍ ِمْن رَبَِّك َلُقِضَي بـَيـْ

٤٥  

ــْوَال  ( .٤٣ ــنَـُهْم َوَل ــا بـَيـْ ــُم بـَْغًي ــا َجــاَءُهُم اْلِعْل ــوا ِإالَّ ِمــْن بـَْعــِد َم َوَمــا تـََفرَُّق

ــنَـُهْم َوِإنَّ  َكِلَمــٌة َســبَـَقْت ِمــْن رَبِّــَك ِإَىل َأَجــٍل ُمَســم�ى َلُقِضــَي بـَيـْ

  )ُه ُمرِيبٍ الَِّذيَن أُورِثُوا اْلِكَتاَب ِمْن بـَْعِدِهْم َلِفي َشكٍّ ِمنْ 

١٤  

أَْم َهلُْم ُشرََكاءُ َشَرُعوا َهلُْم ِمَن الدِّيِن َما َملْ يَْأَذْن ِبِه اللَُّه َوَلْوَال  ( .٤٤

نَـُهْم َوِإنَّ الظَّاِلِمَني َهلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ    )َكِلَمُة اْلَفْصِل َلُقِضَي بـَيـْ

٢١  
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َواِحـَدًة َجلََعْلنَـا ِلَمـْن َيْكُفـُر بِـالرَّْمحَِن َوَلْوَال َأْن َيُكـوَن النَّـاُس أُمَّـًة ( .٤٥

  )لِبـُُيوِ�ِْم ُسُقًفا ِمْن ِفضٍَّة َوَمَعارَِج َعَليـَْها َيْظَهُرونَ 

٣٣  

  

  

  ٨  )َوالَِّذيَن َكَفُروا فـَتَـْعًسا َهلُْم َوَأَضلَّ َأْعَماَهلُمْ ( .٤٦

يَها أَنـَْهاٌر ِمْن َماٍء َغْريِ آِسٍن َمَثُل اْجلَنَِّة الَِّيت ُوِعَد اْلُمتـَُّقوَن فِ ( .٤٧

ٍة لِلشَّارِِبَني  َوأَنـَْهاٌر ِمْن َلَنبٍ َملْ يـَتَـَغيـَّْر طَْعُمُه َوأَنـَْهاٌر ِمْن َمخٍْر َلذَّ

َوأَنـَْهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصف�ى َوَهلُْم ِفيَها ِمْن ُكلِّ الثََّمرَاِت َوَمْغِفَرٌة 

يًما فـََقطََّع  ِمْن َر�ِِّْم َكَمْن ُهَو َخاِلدٌ  ِيف النَّاِر َوُسُقوا َماًء محَِ

  )أَْمَعاَءُهمْ 

١٥  

طَاَعٌة َوقـَْوٌل َمْعُروٌف فَِإَذا َعَزَم اْألَْمُر فـََلْو َصَدُقوا اللََّه َلَكاَن ( .٤٨

ًرا َهلُمْ    )َخيـْ

٢١  
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  ٣٠  )يـَْوَم نـَُقوُل ِجلََهنََّم َهِل اْمَتَألِْت َوتـَُقوُل َهْل ِمْن َمزِيدٍ ( .٤٩

َلُهْم ِمْن قـَْرٍن ُهْم َأَشدُّ ِمنـُْهْم َبْطًشا فـَنَـقَُّبوا ِيف ( .٥٠ َكْم َأْهَلْكَنا قـَبـْ

  )اْلِبَالِد َهْل ِمْن حمَِيصٍ 

٣٦  

  

  

  ٢٥  )ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيِه فـََقاُلوا َسَالًما َقاَل َسَالٌم قـَْوٌم ُمْنَكُرونَ ( .٥١

                             

  

ـــَزْوَن َمـــا  ( .٥٢ ـَــا ُجتْ ـــْيُكْم ِإمنَّ اْصـــَلْوَها فَاْصـــِربُوا أَْو َال َتْصـــِربُوا َســـَواءٌ َعَل

  )ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ 

١٦  

                           

  

  ١٥  )َوَلَقْد تـَرَْكَناَها آيًَة فـََهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ ( .٥٣

ْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّ ( .٥٤   ١٧  )ْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ وَلَقْد َيسَّ
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ْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ ( .٥٥   ٢٢  )َوَلَقْد َيسَّ

ْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ ( .٥٦   ٤٠  )َوَلَقْد َيسَّ

  ٥١  )َوَلَقْد َأْهَلْكَنا َأْشَياَعُكْم فـََهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ ( .٥٧

                               

  

يمٍ ( .٥٨   ٩٣  )فـَنـُُزٌل ِمْن محَِ

َوالـَّـِذيَن ُيظَــاِهُروَن ِمــْن ِنَســائِِهْم مثَُّ يـَُعــوُدوَن ِلَمــا قَــاُلوا فـََتْحرِيــُر ( .٥٩

ـا َذِلُكـْم تُوَعظُـوَن بِـِه َواللَّـُه ِمبَـا تـَْعَملُـوَن  رَقـََبٍة ِمـْن قـَْبـِل َأْن يـََتَماسَّ

  )َخِبريٌ 

٣  

َفَمْن َملْ جيَِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْنيِ ِمْن قـَْبِل َأْن يـََتَماسَّا ( .٦٠

َفَمْن َملْ َيْسَتِطْع فَِإْطَعاُم ِستَِّني ِمْسِكيًنا َذِلَك لِتـُْؤِمُنوا بِاللَِّه 

  )َوَرُسوِلِه َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيمٌ 

٤  
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نـَْيا َوَهلُـْم ِيف ( .٦١ بـَُهْم ِيف الـدُّ َوَلْوَال َأْن َكتَـَب اللَّـُه َعلَـْيِهُم اْجلَـَالَء َلَعـذَّ

  )اْآلِخَرِة َعَذاُب النَّارِ 

٣  

                                   

  

  ١٣  )فـَْتٌح َقرِيٌب َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِننيَ َوُأْخَرى حتُِبُّونـََها َنْصٌر ِمَن اللَِّه وَ ( .٦٢

              

                                 

تـُُهنَّ ( .٦٣ ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتـَْبُتْم َفِعدَّ َوالالَّ

ئِـــي َملْ حيَِْضـــَن َوأُوَالُت اْألَْمحَـــالِ  َأَجُلُهـــنَّ َأْن  َثَالثَـــُة َأْشـــُهٍر َوالالَّ

  )َيَضْعَن َمحَْلُهنَّ َوَمْن يـَتَِّق اللََّه َجيَْعْل َلُه ِمْن أَْمرِِه ُيْسًرا

٤  
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  ٢٧  )أَأَنـُْتْم َأَشدُّ َخْلًقا أَِم السََّماءُ بـََناَها( .٦٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

347 

  

  

  

وا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِإنَّا َال ُنِضيُع َأْجَر َمْن ِإنَّ الَِّذيَن آَمنُ ( .١

)َأْحَسَن َعَمًال 

٣٠  

وَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ( .٢ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّ

ْلَباِد َوَمْن يُِرْد ِفيِه الَِّذي َجَعْلَناُه لِلنَّاِس َسَواًء اْلَعاِكُف ِفيِه َوا

)بِِإْلَحاٍد ِبظُْلٍم نُِذْقُه ِمْن َعَذاٍب أَلِيمٍ 

٢٥  

ا َجاَءُهْم َوِإنَُّه َلِكَتاٌب َعزِيزٌ ( .٣   ٤١)ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بِالذِّْكِر َلمَّ
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َر بَْأًسا َشِديًدا ِمْن َلُدْنُه َويـَُبشَِّر اْلُمْؤِمِنَني الَِّذيَن قـَيًِّما لِيُـْنذِ ( .١

  )يـَْعَمُلوَن الصَّاِحلَاِت َأنَّ َهلُْم َأْجًرا َحَسًنا

٢  

َيُة ِإَىل اْلَكْهِف فـََقاُلوا َربـََّنا آتَِنا ِمْن َلُدْنَك َرْمحًَة ( .٢ ِإْذ أََوى اْلِفتـْ

  )ًداَوَهيِّْئ لََنا ِمْن أَْمرِنَا َرشَ 

١٠  

َويـَْوَم ُنَسيـُِّر اْجلَِباَل َوتـََرى اْألَْرَض بَارِزًَة َوَحَشْرنَاُهْم فـََلْم نـَُغاِدْر ( .٣

ُهْم َأَحًدا   )ِمنـْ

٤٧  

َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َكاَن ِمَن ( .٤

  )اجلِْنِّ فـََفَسَق َعْن أَْمِر َربِّهِ 

٥٠  

يـَْوَم يـَُقوُل نَاُدوا ُشرََكاِئَي الَِّذيَن َزَعْمُتْم َفَدَعْوُهْم فـََلْم َيْسَتِجيُبوا ( .٥

نَـُهْم َمْوِبًقا   )َهلُْم َوَجَعْلَنا بـَيـْ

٥٢  

َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَفَتاُه َال أَبـْرَُح َحىتَّ أَبـُْلَغ َجمَْمَع اْلَبْحرَْيِن أَْو ( .٦

  )أَْمِضَي ُحُقًبا

٦٠  
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  ٣٤  )َذِلَك ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ قـَْوَل احلَْقِّ الَِّذي ِفيِه َميْتَـُرونَ ( .٧

َا يـَُقوُل ( .٨ َما َكاَن لِلَِّه َأْن يـَتَِّخَذ ِمْن َوَلٍد ُسْبَحانَُه ِإَذا َقَضى أَْمرًا فَِإمنَّ

  )َلُه ُكْن فـََيُكونُ 

٣٥  

ْنَساُن أَِإَذا َما ِمتُّ َلَسْوفَ ( .٩   ٦٦  )ُأْخرَُج َحي�ا َويـَُقوُل اْإلِ

َياِطَني ُمثَّ لَُنْحِضَرنـَُّهْم َحْوَل َجَهنََّم ( .١٠ فـََورَبَِّك لََنْحُشَرنـَُّهْم َوالشَّ

  )ِجِثي�ا

٦٨  

  ٨٥  )يـَْوَم َحنُْشُر اْلُمتَِّقَني ِإَىل الرَّْمحَِن َوْفًدا( .١١

  ٤  )َلىتـَْنزِيًال ِممَّْن َخَلَق اْألَْرَض َوالسََّماَواِت اْلعُ ( .١٢

  ١٠  )ِإْذ َرَأى نَارًا فـََقاَل ِألَْهِلِه اْمُكثُوا( .١٣

  ٢١  )قَاَل ُخْذَها َوَال َختَْف َسُنِعيُدَها ِسريَتـََها اْألُوَىل ( .١٤

َواْضُمْم يََدَك ِإَىل َجَناِحَك َختْرُْج بـَْيَضاَء ِمْن َغْريِ ُسوٍء آيًَة ( .١٥

  )أُْخَرى

٢٢  

  ٤٠  )َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى َمْن َيْكُفُلهُ ِإْذ َمتِْشي ُأْخُتَك فـَتَـُقوُل ( .١٦
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  ٧٢  )قَاُلوا َلْن نـُْؤثَِرَك َعَلى َما َجاَءنَا ِمَن اْلبـَيـَِّناِت َوالَِّذي َفَطرَنَا( .١٧

  ١١٦  )َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َأَىب ( .١٨

َنا َوَلْو أَنَّا أَْهَلْكَناُهْم ( .١٩ ِبَعَذاٍب ِمْن قـَْبِلِه َلَقاُلوا َربـََّنا َلْوَال أَْرَسْلَت ِإلَيـْ

  )َرُسوًال فـََنتَِّبَع آيَاِتَك ِمْن قـَْبِل َأْن نَِذلَّ َوَخنَْزى

١٣٤  

  ٢٢  )َفُسْبَحاَن اللَِّه َربِّ اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفونَ ( .٢٠

  ٢٦  )ا ُسْبَحانَُه َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُمونَ َوقَاُلوا اختَََّذ الرَّْمحَُن َوَلدً ( .٢١

  ٥٢  )ِإْذ قَاَل ِألَبِيِه َوقـَْوِمِه َما َهِذِه التََّماثِيُل الَِّيت أَنـُْتْم َهلَا َعاِكُفونَ ( .٢٢

َناُه ُحْكًما َوِعْلًما( .٢٣   ٧٤  )َوُلوطًا آتـَيـْ

َناهُ ( .٢٤ يـْ َنا َلُه فـََنجَّ َوَأْهَلُه ِمَن  َونُوًحا ِإْذ نَاَدى ِمْن قـَْبُل فَاْسَتَجبـْ

  )اْلَكْرِب اْلَعِظيمِ 

٧٦  

  ٨٣  )َوأَيُّوَب ِإْذ نَاَدى َربَُّه َأينِّ َمسَِّينَ الضُّرُّ َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّاِمحِنيَ ( .٢٥

  ٨٥  )َوِإْمسَاِعيَل َوِإْدرِيَس َوَذا اْلِكْفِل ُكلٌّ ِمَن الصَّاِبرِينَ ( .٢٦

  ٧٨  )ِن ِيف احلَْْرثِ َوَداُووَد َوُسَلْيَماَن ِإْذ َحيُْكَما( .٢٧

  ٨٧َوَذا النُّوِن ِإْذ َذَهَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأْن َلْن نـَْقِدَر َعَلْيِه فـََناَدى ِيف ( .٢٨
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  )الظُُّلَماِت َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإينِّ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمنيَ 

ُر اْلَوارِِثنيَ َوزََكرِيَّا ِإْذ نَاَدى َربَُّه َربِّ َال َتَذْرِين ( .٢٩   ٨٩  ) فـَْرًدا َوأَْنَت َخيـْ

يـَْوَم َنْطِوي السََّماَء َكَطيِّ السِِّجلِّ لِْلُكُتِب َكَما َبَدأْنَا أَوََّل َخْلٍق ( .٣٠

  )نُِعيُدهُ 

١٠٤  

فََأَخَذتـُْهُم الصَّْيَحُة بِاحلَْقِّ َفَجَعْلَناُهْم ُغثَاًء فـَبُـْعًدا لِْلَقْوِم ( .٣١

  )اِلِمنيَ الظَّ 

٤١  

  ٤٤  )فـَبُـْعًدا ِلَقْوٍم َال يـُْؤِمُنونَ ( .٣٢

  ٥٣  )َوأَْقَسُموا بِاللَِّه َجْهَد أَْميَا�ِِْم لَِئْن أََمْرتـَُهْم لََيْخُرُجنَّ ( .٣٣

  ٢٠  )ُيْصَهُر ِبِه َما ِيف بُطُو�ِِْم َواْجلُُلودُ ( .٣٤

بـَْراِهيَم َمكَ ( .٣٥   ٢٦  )اَن اْلبَـْيتِ َوِإْذ بـَوَّأْنَا إلِِ

  ٣٦  )َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكْم ِمْن َشَعائِِر اللَّهِ ( .٣٦
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قَاُلوا ُسْبَحاَنَك َما َكاَن يـَْنَبِغي لََنا َأْن نـَتَِّخَذ ِمْن ُدوِنَك ِمْن ( .٣٧

  )أَْولَِياءَ 

١٨  

ْجرِِمَني َويـَُقوُلوَن ِحْجًرا يـَْوَم يـََرْوَن اْلَمَالِئَكَة َال ُبْشَرى يـَْوَمِئٍذ لِْلمُ ( .٣٨

  )َحمُْجورًا

٢٢  

  ٢٥  )َويـَْوَم َتَشقَُّق السََّماءُ بِاْلَغَماِم َونـُزَِّل اْلَمَالِئَكُة تـَْنزِيًال ( .٣٩

َويـَْوَم يـََعضُّ الظَّاِملُ َعَلى َيَدْيِه يـَُقوُل يَا لَْيَتِين اختََّْذُت َمَع الرَُّسوِل ( .٤٠

  )َسِبيًال 

٢٧  

بُوا الرُُّسَل أَْغَرقْـَناُهْم َوَجَعْلَناُهْم لِلنَّاِس آيَةً  َوقـَْوَم نُوحٍ ( .٤١   ٣٧  )َلمَّا َكذَّ

  ٣٨  )َوَعاًدا َوَمثُوَد َوَأْصَحاَب الرَّسِّ َوقـُُرونًا بـَْنيَ َذِلَك َكِثريًا( .٤٢

  ٣٩  )وَُكال� َضَربـَْنا َلُه اْألَْمثَاَل وَُكال� تـَبـَّْرنَا تـَْتِبريًا( .٤٣

  ١٠  )ِإْذ نَاَدى رَبَُّك ُموَسى َأِن اْئِت اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ وَ ( .٤٤

  ٣٠  )قَاَل أََوَلْو ِجْئُتَك ِبَشْيٍء ُمِبنيٍ ( .٤٥

  ٤٤  )فَأَْلَقْوا ِحَباَهلُْم َوِعِصيـَُّهْم َوَقاُلوا ِبِعزَِّة ِفْرَعْوَن إِنَّا لََنْحُن اْلَغالُِبونَ ( .٤٦
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  ٩٧  )ٍل ُمِبنيٍ تَاللَِّه ِإْن ُكنَّا َلِفي َضَال ( .٤٧

  ٩٨  )ِإْذ ُنَسوِّيُكْم بَِربِّ اْلَعاَلِمنيَ ( .٤٨

  ٧  )ِإْذ قَاَل ُموَسى ِألَْهِلِه ِإينِّ آَنْسُت نَارًا( .٤٩

  ٨  )َوُسْبَحاَن اللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ ( .٥٠

ِع َوأَْدِخْل يََدَك ِيف َجْيِبَك َختْرُْج بـَْيَضاَء ِمْن َغْريِ ُسوٍء ِيف ِتسْ ( .٥١

  )آيَاٍت ِإَىل ِفْرَعْوَن َوقـَْوِمهِ 

١٢  

  ٥٤  )َوُلوطًا ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه أَتَْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َوأَنـُْتْم تـُْبِصُرونَ ( .٥٢

ُب بِآيَاتَِنا فـَُهْم يُوَزُعونَ ( .٥٣   ٨٣  )َويـَْوَم َحنُْشُر ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة فـَْوًجا ِممَّْن ُيَكذِّ

َفُخ ِيف الصُّ ( .٥٤ وِر فـََفزَِع َمْن ِيف السََّماَواِت َوَمْن ِيف اْألَْرِض َويـَْوَم يـُنـْ

  )وَُكلٌّ أَتـَْوُه َداِخرِينَ  ِإالَّ َمْن َشاَء اللَّهُ 

٨٨  

  ٦٢  )َويـَْوَم يـَُناِديِهْم فـَيَـُقوُل أَْيَن ُشرََكاِئَي الَِّذيَن ُكْنُتْم تـَْزُعُمونَ ( .٥٥

ْوُهْم فـََلْم َيْسَتِجيُبوا َهلُْم َوَرأَُوا اْلَعَذاَب َوِقيَل اْدُعوا ُشرََكاءَُكْم َفَدعَ ( .٥٦

  )َلْو أَنـَُّهْم َكانُوا يـَْهَتُدونَ 

٦٤  
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  ٦٥  )َويـَْوَم يـَُناِديِهْم فـَيَـُقوُل َماَذا َأَجْبُتُم اْلُمْرَسِلنيَ ( .٥٧

  ٦٨  )ُسْبَحاَن اللَِّه َوتـََعاَىل َعمَّا ُيْشرُِكونَ ( .٥٨

  ٧٤  )أَْيَن ُشرََكاِئَي الَِّذيَن ُكْنُتْم تـَْزُعُمونَ  َويـَْوَم يـَُناِديِهْم فـَيَـُقولُ ( .٥٩

ٌر ِلَمْن آَمَن َوَعِمَل ( .٦٠ َوقَاَل الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َويـَْلُكْم ثـََواُب اللَِّه َخيـْ

  )َصاِحلًا

٨٠  

  ١٦  )َوإِبـَْراِهيَم ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه اْعُبُدوا اللََّه َواتـَُّقوهُ ( .٦١

َوُلوطًا ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه إِنَُّكْم لََتْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسبـََقُكْم ِ�َا ِمْن ( .٦٢

  )َأَحٍد ِمَن اْلَعاَلِمنيَ 

٢٨  

  ٣٣  )إِنَّا ُمَنجُّوَك َوأَْهَلَك ِإالَّ اْمَرأََتَك َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبرِينَ ( .٦٣

  ٣٦  )َوِإَىل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا( .٦٤

َ َلُكْم ِمْن َمَساِكِنِهمْ َوَعا( .٦٥   ٣٨  )ًدا َوَمثُوَد َوَقْد تـَبَـنيَّ

  ٣٩  )َوقَاُروَن َوِفْرَعْوَن َوَهاَمانَ ( .٦٦

َر الشَّْمَس ( .٦٧ َولَِئْن َسَأْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَسخَّ

  )َواْلَقَمَر لَيَـُقوُلنَّ اللَّهُ 

٦١  

  ٦٣َل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْحَيا ِبِه اْألَْرَض ِمْن َولَِئْن َسَأْلتَـُهْم َمْن نـَزَّ ( .٦٨
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  )بـَْعِد َمْوِ�َا لَيَـُقوُلنَّ اللَّهُ 

  ١٧  )َفُسْبَحاَن اللَِّه ِحَني ُمتُْسوَن َوِحَني ُتْصِبُحونَ ( .٦٩

يِن َحِنيًفا ِفْطَرَت اللَِّه الَِّيت َفَطَر النَّاَس عَ ( .٧٠ َهافََأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ   ٣٠  )َليـْ

ا ُيْشرُِكونَ ( .٧١   ٤٠  )ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل َعمَّ

َوِإْذ قَاَل ُلْقَماُن ِالبِْنِه َوُهَو يَِعظُُه يَا بـَُينَّ َال ُتْشِرْك بِاللَِّه ِإنَّ ( .٧٢

  )الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ 

١٣  

ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه َمحََلْتُه أُمُّ ( .٧٣ َنا اْإلِ   ١٤  )ُه َوْهًنا َعَلى َوْهنٍ َوَوصَّيـْ

  ٢٥  )َولَِئْن َسَأْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض لَيَـُقوُلنَّ اللَّهُ ( .٧٤

ُه ِمْن بـَْعِدِه ( .٧٥ َا ِيف اْألَْرِض ِمْن َشَجَرٍة أَْقَالٌم َواْلَبْحُر َميُدُّ َوَلْو أَمنَّ

َعُة َأْحبٍُر َما نَِفَدْت َكِلَماُت اللَّ    )ِه ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ َسبـْ

٢٧  

  ١٧َفَال تـَْعَلُم نـَْفٌس َما أُْخِفَي َهلُْم ِمْن قـُرَِّة أَْعُنيٍ َجزَاًء ِمبَا َكانُوا ( .٧٦
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  )يـَْعَمُلونَ 

نـَُّهْم َحيَْسُبوَن اْألَْحزَاَب ملَْ يَْذَهُبوا َوِإْن يَْأِت اْألَْحَزاُب يـََودُّوا َلْو أَ ( .٧٧

بَاُدوَن ِيف اْألَْعرَاِب َيْسأَُلوَن َعْن أَنـَْباِئُكْم َوَلْو َكانُوا ِفيُكْم َما 

  )قَاتـَُلوا ِإالَّ َقِليًال 

٢٠  

  ٢٦  )َفرِيًقا تـَْقتُـُلوَن َوتَْأِسُروَن َفرِيًقا( .٧٨

َا يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أَْهَل اْلبَـْيِت َويَُطهِّ ( .٧٩ رَُكْم ِإمنَّ

  )َتْطِهريًا

٣٣  

َوِإْذ تـَُقوُل لِلَِّذي أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِه َوأَنـَْعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك َعَلْيَك ( .٨٠

  )َزْوَجَك َواتَِّق اللَّهَ 

٣٧  

َواْمَرأًَة ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَهَبْت نـَْفَسَها لِلنَِّيبِّ ِإْن أَرَاَد النَِّيبُّ َأْن ( .٨١

  )اِلَصًة َلَك ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِننيَ َيْستـَْنِكَحَها خَ 

٥٠  

  ١٢  )َوِلُسَلْيَماَن الرِّيَح ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهرٌ ( .٨٢

  ٢٤  )ُقْل َمْن يـَْرزُُقُكْم ِمَن السََّماَواِت َواْألَْرِض ُقِل اللَّهُ ( .٨٣
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يًعا ُمثَّ يـَُقوُل لِْلَمَالئِ ( .٨٤ َكِة أََهُؤَالِء ِإيَّاُكْم َكانُوا َويـَْوَم َحيُْشُرُهْم مجَِ

  )يـَْعُبُدونَ 

٤٠  

قَاُلوا ُسْبَحاَنَك أَْنَت َولِيـَُّنا ِمْن ُدو�ِِْم َبْل َكانُوا يـَْعُبُدوَن اجلِْنَّ ( .٨٥

  )َأْكثـَُرُهْم ِ�ِْم ُمْؤِمُنونَ 

٤١  

  ٢  )َواْلُقْرآِن احلَِْكيمِ ( .٨٦

  ٥  )تـَْنزِيَل اْلَعزِيِز الرَِّحيمِ ( .٨٧

َناُه ِيف ِإَماٍم ُمِبنيٍ ( .٨٨   ١٢  )وَُكلَّ َشْيٍء َأْحَصيـْ

ُسْبَحاَن الَِّذي َخَلَق اْألَْزَواَج ُكلََّها ِممَّا تـُْنِبُت اْألَْرُض َوِمْن ( .٨٩

  )أَنـُْفِسِهْم َوِممَّا َال يـَْعَلُمونَ 

٣٦  

ْرنَاُه َمَنازَِل َحىتَّ َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِدميِ ( .٩٠   ٣٩  )َواْلَقَمَر َقدَّ

  ٥٨  )َسَالٌم قـَْوًال ِمْن َربٍّ َرِحيمٍ ( .٩١

  ٨٣  )َفُسْبَحاَن الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء َوِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ ( .٩٢

  ١  )َوالصَّافَّاِت َصف�ا( .٩٣
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  ٥٦  )قَاَل تَاللَِّه ِإْن ِكْدَت لَتُـْرِدينِ ( .٩٤

  ٩٣  )نيِ فـََراَغ َعَلْيِهْم َضْربًا بِاْلَيمِ ( .٩٥

  ١٢٤  )ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه َأَال تـَتـَُّقونَ ( .٩٦

َناُه َوأَْهَلُه َأْمجَِعنيَ ( .٩٧   ١٣٤  )ِإْذ َجنَّيـْ

  ١٥٩  )ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا َيِصُفونَ ( .٩٨

  ١٦٨  )َلْو َأنَّ ِعْنَدنَا ذِْكًرا ِمَن اْألَوَِّلنيَ ( .٩٩

ا َيِصُفو ( .١٠٠   ١٨٠  )نَ ُسْبَحاَن رَبَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّ

  ١  )ص َواْلُقْرآِن ِذي الذِّْكرِ ( .١٠١

َلُهْم قـَْوُم نُوٍح َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن ُذو اْألَْوتَادِ ( .١٠٢ َبْت قـَبـْ   ١٢  )َكذَّ

  ١٣  )َوَمثُوُد َوقـَْوُم ُلوٍط َوَأْصَحاُب اْألَْيَكِة أُولَِئَك اْألَْحَزابُ ( .١٠٣

َر َحمُْشورًَة ُكلٌّ َلُه َأوَّابٌ ( .١٠٤   ١٩  )َوالطَّيـْ

  ٣٣  )ُردُّوَها َعَليَّ َفَطِفَق َمْسًحا بِالسُّوِق َواْألَْعَناقِ ( .١٠٥

َم لََنا َهَذا َفزِْدُه َعَذابًا ِضْعًفا ِيف النَّارِ ( .١٠٦   ٦١  )قَاُلوا َربـََّنا َمْن َقدَّ

  ٨٢  )قَاَل فَِبِعزَِّتَك َألُْغوِيـَنـَُّهْم َأْمجَِعنيَ ( .١٠٧



 

359 

  ٤  )اْلَواِحُد اْلَقهَّارُ  ُسْبَحانَُه ُهَو اللَّهُ ( .١٠٨

َلِكِن الَِّذيَن اتـََّقْوا رَبـَُّهْم َهلُْم ُغَرٌف ِمْن فـَْوِقَها ُغَرٌف َمْبِنيٌَّة ( .١٠٩

  )َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َوْعَد اللَِّه َال ُخيِْلُف اللَُّه اْلِميَعادَ 

٢٠  

  ٣٨  )اْألَْرَض لَيَـُقوُلنَّ اللَّهُ َولَِئْن َسَأْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت وَ ( .١١٠

يًعا َوِمثـَْلُه َمَعُه َالفْـَتَدْوا ( .١١١ َوَلْو َأنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا َما ِيف اْألَْرِض مجَِ

بِِه ِمْن ُسوِء اْلَعَذاِب يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَبَدا َهلُْم ِمَن اللَِّه َما َملْ َيُكونُوا 

  )َحيَْتِسُبونَ 

٤٧  

  ٥٧  )َلْو َأنَّ اللََّه َهَداِين َلُكْنُت ِمَن اْلُمتَِّقنيَ  أَْو تـَُقولَ ( .١١٢

أَْو تـَُقوَل ِحَني تـََرى اْلَعَذاَب َلْو َأنَّ ِيل َكرًَّة َفَأُكوَن ِمَن ( .١١٣

  )اْلُمْحِسِننيَ 

٥٨  

ا ُيْشرُِكونَ ( .١١٤   ٦٧  )ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل َعمَّ

  ٤٦  )وا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذابِ َويـَْوَم تـَُقوُم السَّاَعُة أَْدِخلُ ( .١١٥

  ٤٧  )َوِإْذ يـََتَحاجُّوَن ِيف النَّارِ ( .١١٦
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ُلُغوا َأَجًال ُمَسم�ى َوَلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ ( .١١٧   ٦٧  )َولَِتبـْ

نـَْيا ِمبََصابِيَح َوِحْفظًا َذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز ( .١١٨ َوزَيـَّنَّا السََّماَء الدُّ

  )اْلَعِليم

١٢  

  ١٩  )َويـَْوَم ُحيَْشُر أَْعَداُء اللَِّه ِإَىل النَّاِر فـَُهْم يُوَزُعونَ ( .١١٩

  ٤٧  )َويـَْوَم يـَُناِديِهْم أَْيَن ُشرََكاِئي َقاُلوا آَذنَّاَك َما ِمنَّا ِمْن َشِهيدٍ ( .١٢٠

َوَراِء ِحَجاٍب َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن ُيَكلَِّمُه اللَُّه ِإالَّ َوْحًيا َأْو ِمْن ( .١٢١

  )أَْو يـُْرِسَل َرُسوًال فـَُيوِحَي بِِإْذنِِه َما َيَشاءُ ِإنَُّه َعِليٌّ َحِكيمٌ 

٥١  

  ٢  )َواْلِكَتاِب اْلُمِبنيِ ( .١٢٢

َر لََنا َهَذا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقرِِننيَ ( .١٢٣   ١٣  )َوتـَُقوُلوا ُسْبَحاَن الَِّذي َسخَّ

ُر ُمِبنيٍ أََوَمْن يـَُنشَّأُ ِيف ( .١٢٤   ١٨  )اْحلِْلَيِة َوُهَو ِيف اخلَِْصاِم َغيـْ

  ٢٦  )َوِإْذ قَاَل ِإبـَْراِهيُم ِألَبِيِه َوقـَْوِمِه ِإنَِّين بـَرَاٌء ِممَّا تـَْعُبُدونَ ( .١٢٥
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  ٨٧  )َولَِئْن َسَأْلتَـُهْم َمْن َخَلَقُهْم لَيَـُقوُلنَّ اللَُّه َفَأىنَّ يـُْؤَفُكونَ ( .١٢٦

  ٨٨  )َهُؤَالِء قـَْوٌم َال يـُْؤِمُنونَ  َوِقيِلِه يَا َربِّ ِإنَّ ( .١٢٧

َرى إِنَّا ُمْنَتِقُمونَ ( .١٢٨   ١٦  )يـَْوَم نـَْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكبـْ

  ٥٧  )َفْضًال ِمْن رَبَِّك َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ ( .١٢٩

  ١١  )ِدميٌ َوِإْذ ملَْ يـَْهَتُدوا ِبِه َفَسيَـُقوُلوَن َهَذا ِإْفٌك قَ ( .١٣٠

ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحَسانًا( .١٣١ َنا اْإلِ   ١٥  )َوَوصَّيـْ

  ٢٠  )َويـَْوَم يـُْعَرُض الَِّذيَن َكَفُروا َعَلى النَّارِ ( .١٣٢

  ٢٩  )َوِإْذ َصَرفـَْنا ِإلَْيَك نـََفرًا ِمَن اجلِْنِّ َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآنَ ( .١٣٣

اِر أَلَْيَس َهَذا ِباحلَْقِّ قَاُلوا َويـَْوَم يـُْعَرُض الَِّذيَن َكَفُروا َعَلى النَّ( .١٣٤

  )بـََلى َورَبـَِّنا قَاَل َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِمبَا ُكْنُتْم َتْكُفُرونَ 

٣٤  

  ٤  )فَِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرِّقَابِ ( .١٣٥
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  ٨  )َوالَِّذيَن َكَفُروا فـَتَـْعًسا َهلُْم َوَأَضلَّ أَْعَماَهلُمْ ( .١٣٦

ُهُم اْلَمَالِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهمْ ( .١٣٧   ٢٧  )َفَكْيَف ِإَذا تـََوفـَّتـْ

ًرا َهلُْم َواللَُّه َغُفوٌر ( .١٣٨ َوَلْو أَنـَُّهْم َصبَـُروا َحىتَّ َختْرَُج ِإلَْيِهْم َلَكاَن َخيـْ

  )َرِحيمٌ 

٥  

نَـُهَما َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ ( .١٣٩ َتتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ   ٩  )اقـْ

ارِيَاِت َذْرًوا( .١٤٠   ١  )َوالذَّ

  ٧  )َوالسََّماِء َذاِت اْحلُُبكِ ( .١٤١

  ١٣  )يـَْوَم ُهْم َعَلى النَّاِر يـُْفتَـُنونَ ( .١٤٢

  ٢٣  )فـََوَربِّ السََّماِء َواْألَْرِض ِإنَُّه حلََقٌّ ِمْثَل َما أَنَُّكْم تـَْنِطُقونَ ( .١٤٣

  ٢٥  )ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيِه فـََقاُلوا َسَالًما قَاَل َسَالٌم قـَْوٌم ُمْنَكُرونَ ( .١٤٤

  ٤٦  )َوقـَْوَم نُوٍح ِمْن قـَْبُل ِإنـَُّهْم َكانُوا قـَْوًما فَاِسِقنيَ ( .١٤٥

  ٤٨  )َواْألَْرَض فـََرْشَناَها فَِنْعَم اْلَماِهُدونَ ( .١٤٦
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  ١  )َوالطُّورِ ( .١٤٧

ُر اللَِّه ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا ُيْشرُِكونَ أَْم َهلُْم ِإلَ ( .١٤٨   ٤٣  )ٌه َغيـْ

  ١  )َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوى( .١٤٩

  ٥١  )َوَمثُوَد َفَما أَبـَْقى( .١٥٠

  ٥٢  )َوقـَْوَم نُوٍح ِمْن قـَْبُل ِإنـَُّهْم َكانُوا ُهْم َأْظَلَم َوَأْطَغى( .١٥١

  ٢٤  )ا نـَتَِّبُعُه إِنَّا ِإًذا َلِفي َضَالٍل َوُسُعرٍ فـََقاُلوا أََبَشًرا ِمنَّا َواِحدً ( .١٥٢

  ٤٨  )يـَْوَم ُيْسَحُبوَن ِيف النَّاِر َعَلى ُوُجوِهِهْم ُذوُقوا َمسَّ َسَقرَ ( .١٥٣

  ٤٩  )إِنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ ( .١٥٤

  ٧  )َوالسََّماَء َرفـََعَها َوَوَضَع اْلِميزَانَ ( .١٥٥

  ١٠  )َض َوَضَعَها ِلْألَنَامَواْألَرْ ( .١٥٦
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َرٍق َوَجَىن اْجلَنَّتَـْنيِ َدانٍ ( .١٥٧   ٥٤  )ُمتَِّكِئَني َعَلى فـُُرٍش َبطَائِنُـَها ِمْن ِإْسَتبـْ

َقرِيٍّ ِحَسانٍ ( .١٥٨   ٧٦  )ُمتَِّكِئَني َعَلى َرفـَْرٍف ُخْضٍر َوَعبـْ

  ٢٤  )َجزَاًء ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلونَ ( .١٥٩

  ٥٩  )ُلُقونَُه أَْم َحنُْن اْخلَاِلُقونَ أَأَنـُْتْم ختَْ ( .١٦٠

يـَْوَم تـََرى اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َيْسَعى نُوُرُهْم بـَْنيَ أَْيِديِهْم ( .١٦١

  )َوبَِأْميَا�ِِمْ 

١٢  

يـَْوَم يـَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت لِلَِّذيَن آَمُنوا اْنظُُرونَا نـَْقَتِبْس ( .١٦٢

  )ِمْن نُورُِكمْ 

١٣  

  ٢٥  )َولِيَـْعَلَم اللَُّه َمْن يـَْنُصرُُه َوُرُسَلُه بِاْلَغْيِب ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ َعزِيزٌ ( .١٦٣

َناَها َعَلْيِهْم ِإالَّ ابِْتَغاَء ِرْضَواِن اللَّهِ ( .١٦٤   ٢٧  )َوَرْهَبانِيًَّة ابـَْتَدُعوَها َما َكَتبـْ

دُّوَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُكِبُتوا َكَما ُكِبَت الَِّذيَن ِمْن ِإنَّ الَِّذيَن ُحيَا( .١٦٥

  )قـَْبِلِهمْ 

٥  
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يًعا فـََيْحِلُفوَن َلُه َكَما َحيِْلُفوَن َلُكمْ ( .١٦٦ َعثـُُهُم اللَُّه مجَِ   ١٨  )يـَْوَم يـَبـْ

ميَاَن ِمْن قـَْبِلِهْم حيُِبُّوَن مَ ( .١٦٧ اَر َواْإلِ ْن َهاَجَر َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّ

  )ِإلَْيِهمْ 

٩  

  ٢٣  )ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا ُيْشرُِكونَ ( .١٦٨

َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه يَا قـَْوِم ِملَ تـُْؤُذوَنِين َوَقْد تـَْعَلُموَن َأينِّ ( .١٦٩

  )َرُسوُل اللَِّه ِإلَْيُكمْ 

٥  

يَل ِإينِّ َرُسوُل اللَِّه ِإلَْيُكْم َوِإْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ يَا َبِين ِإْسَرائِ ( .١٧٠

(  

٦  

ًرا ( .١٧١ فَاتـَُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم َواْمسَُعوا َوَأِطيُعوا َوأَْنِفُقوا َخيـْ

  )ِألَنـُْفِسُكمْ 

١٦  
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ُلو َعَلْيُكْم آيَاِت اللَِّه ُمبَـيـَِّناٍت لُِيْخرَِج الَِّذيَن آمَ ( .١٧٢ ُنوا َرُسوًال يـَتـْ

  )َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّورِ 

١١  

  ٣  )َوِإْذ َأَسرَّ النَِّيبُّ ِإَىل بـَْعِض َأْزَواِجِه َحِديثًا( .١٧٣

  ١١  )فَاْعتـََرُفوا ِبَذنِْبِهْم َفُسْحًقا ِألَْصَحاِب السَِّعريِ ( .١٧٤

  ١  )َوَما َيْسطُُرونَ ن َواْلَقَلِم ( .١٧٥

  ٢٩  )قَاُلوا ُسْبَحاَن َربـَِّنا إِنَّا ُكنَّا ظَاِلِمنيَ ( .١٧٦

  ٤٢  )يـَْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق َويُْدَعْوَن ِإَىل السُُّجوِد َفَال َيْسَتِطيُعونَ ( .١٧٧

  ٣١  )ُمثَّ اجلَِْحيَم َصلُّوهُ ( .١٧٨
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  ٨  )اْلُمْهلِ يـَْوَم َتُكوُن السََّماُء كَ ( .١٧٩

  ١٥  )َأَملْ تـََرْوا َكْيَف َخَلَق اللَُّه َسْبَع َمسَاَواٍت ِطَباقًا( .١٨٠

َوقَاُلوا َال َتَذُرنَّ آِهلََتُكْم َوَال َتَذُرنَّ َود�ا َوَال ُسَواًعا َوَال يـَُغوَث ( .١٨١

  )َويـَُعوَق َوَنْسرًا

٢٣  

يَد ِمبَْن ِيف اْألَْرِض أَْم أَرَاَد ِ�ِْم رَبـُُّهْم َوأَنَّا َال َنْدرِي َأَشرٌّ أُرِ ( .١٨٢

  )َرَشًدا

١٠  

  ٣٢  )َكالَّ َواْلَقَمرِ ( .١٨٣

  ٣٣  )َواللَّْيِل ِإْذ أَْدبـَرَ ( .١٨٤

  ٣٤  )َوالصُّْبِح ِإَذا َأْسَفرَ ( .١٨٥
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  ٣١  )َعَذابًا أَلِيًما يُْدِخُل َمْن َيَشاُء ِيف َرْمحَِتِه َوالظَّاِلِمَني أََعدَّ َهلُمْ ( .١٨٦

  ١  )َواْلُمْرَسَالِت ُعْرفًا( .١٨٧

  ٨  )فَِإَذا النُُّجوُم ُطِمَستْ ( .١٨٨

  ٩  )َوِإَذا السََّماُء فُرَِجتْ ( .١٨٩

  ١١  )َوِإَذا الرُُّسُل أُقـَِّتتْ ( .١٩٠

َلتْ ( .١٩١   ١٢  )ِألَيِّ يـَْوٍم أُجِّ

  ١٣  )لِيَـْوِم اْلَفْصلِ ( .١٩٢

  ٢٦  )َفاقًاَجزَاًء وِ ( .١٩٣

َناُه ِكَتابًا( .١٩٤   ٢٩  )وَُكلَّ َشْيٍء َأْحَصيـْ
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  ٣٦  )َجزَاًء ِمْن رَبَِّك َعطَاًء ِحَسابًا( .١٩٥

  ١  )َوالنَّازَِعاِت َغْرقًا( .١٩٦

  ٣٠  )َواْألَْرَض بـَْعَد َذِلَك َدَحاَها( .١٩٧

  ٣٢  )َواْجلَِباَل أَْرَساَها( .١٩٨

ِبيَل َيسَّرَ ( .١٩٩   ٢٠  )هُ ُمثَّ السَّ

ِبيَل َيسَّرَهُ ( .٢٠٠   ٢١  )ُمثَّ السَّ

  ٣١  )َوَفاِكَهًة َوأَب�ا( .٢٠١

  ١  )ِإَذا الشَّْمُس ُكوَِّرتْ ( .٢٠٢

  ٢  )َوِإَذا النُُّجوُم اْنَكَدَرتْ ( .٢٠٣

  ٣  )َوِإَذا اْجلَِباُل ُسيـَِّرتْ ( .٢٠٤
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  ٤  )َوِإَذا اْلِعَشاُر ُعطَِّلتْ ( .٢٠٥

  ٥  )َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرتْ ( .٢٠٦

  ٦  )َوِإَذا اْلِبَحاُر ُسجَِّرتْ ( .٢٠٧

  ٧  )َوِإَذا النـُُّفوُس ُزوَِّجتْ ( .٢٠٨

  ٨  )َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلتْ ( .٢٠٩

  ١٠  )َوِإَذا الصُُّحُف ُنِشَرتْ ( .٢١٠

  ١١  )َوِإَذا السََّماءُ ُكِشَطتْ ( .٢١١

  ١٢  )َوِإَذا اجلَِْحيُم ُسعَِّرتْ ( .٢١٢

  ١٣  )َوِإَذا اْجلَنَُّة أُْزِلَفتْ ( .٢١٣

  ١٧  )للَّْيِل ِإَذا َعْسَعسَ َوا( .٢١٤

  ١  )ِإَذا السََّماُء انـَْفطََرتْ ( .٢١٥

  ٢  )َوِإَذا اْلَكَواِكُب انـَْتثـََرتْ ( .٢١٦

  ٣  )َوِإَذا اْلِبَحاُر ُفجَِّرتْ ( .٢١٧

  ٤  )َوِإَذا اْلُقُبوُر بـُْعِثَرتْ ( .٢١٨
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  ١٩  )لِلَّهِ  يـَْوَم َال َمتِْلُك نـَْفٌس لِنَـْفٍس َشْيًئا َواْألَْمُر يـَْوَمِئذٍ ( .٢١٩

ًنا َيْشَرُب ِ�َا اْلُمَقرَّبُونَ ( .٢٢٠   ٢٨  )َعيـْ

  ١  )ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّتْ ( .٢٢١

  ٣  )َوأَِذَنْت لَِربـَِّها َوُحقَّتْ ( .٢٢٢

  ١  )َوالسََّماِء َذاِت اْلبُـُروجِ ( .٢٢٣

  ١  )َوالسََّماِء َوالطَّارِقِ ( .٢٢٤

  ١١  )َوالسََّماِء َذاِت الرَّْجعِ ( .٢٢٥

  ١٢  )َواْألَْرِض َذاِت الصَّْدعِ ( .٢٢٦
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  ١  )َواْلَفْجرِ ( .٢٢٧

  ٢  )َولََياٍل َعْشرٍ ( .٢٢٨

  ٩  )َوَمثُوَد الَِّذيَن َجابُوا الصَّْخَر بِاْلَوادِ ( .٢٢٩

  ١٠  )َوِفْرَعْوَن ِذي اْألَْوتَادِ ( .٢٣٠

  ١  )َوالشَّْمِس َوُضَحاَها( .٢٣١

  ١  )َواللَّْيِل ِإَذا يـَْغَشى( .٢٣٢

  ١  )َوالضَُّحى( .٢٣٣
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  ١  )َوالتِِّني َوالزَّيـُْتونِ ( .٢٣٤

  ٢  )َوطُوِر ِسيِننيَ ( .٢٣٥

  ١  )َواْلَعاِديَاِت َضْبًحا( .٢٣٦

 

  ٤  )يـَْوَم َيُكوُن النَّاُس َكاْلَفَراِش اْلَمْبُثوثِ ( .٢٣٧

  ١  )َواْلَعْصرِ ( .٢٣٨
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  ١٣ )َال تـَرُْكُضوا َواْرِجُعوا ِإَىل َما أُْترِفْـُتْم ِفيهِ ( .١

  ٣٦)َوِإَذا َرآَك الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن يـَتَِّخُذوَنَك ِإالَّ ُهُزًوا( .٢

  ٦٥  )وِسِهْم َلَقْد َعِلْمَت َما َهُؤَالِء يـَْنِطُقونَ ُمثَّ ُنِكُسوا َعَلى ُرءُ ( .٣

  ٩٧  )يَا َويـَْلَنا َقْد ُكنَّا ِيف َغْفَلٍة ِمْن َهَذا َبْل ُكنَّا ظَاِلِمنيَ ( .٤

  ١٠٣  )َوتـَتَـَلقَّاُهُم اْلَمَالِئَكُة َهَذا يـَْوُمُكُم الَِّذي ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ ( .٥

َمتْ ( .٦   ١٠  )يََداكَ  َذِلَك ِمبَا َقدَّ

  ٢٢  )َوُذوُقوا َعَذاَب احلَْرِيقِ ( .٧

بـَْراِهيَم َمَكاَن اْلبَـْيِت َأْن َال ُتْشِرْك ِيب َشْيًئا( .٨   ٢٦  )َوِإْذ بـَوَّأْنَا إلِِ
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  ١٤  )َال َتْدُعوا اْليـَْوَم ثـُُبوًرا َواِحًدا َواْدُعوا ثـُُبورًا َكِثريًا( .٩

  ٢٢  )َكَة َال ُبْشَرى يـَْوَمِئٍذ لِْلُمْجرِِمنيَ يـَْوَم يـََرْوَن اْلَمَالئِ ( .١٠

  ٤١  )َوِإَذا َرأَْوَك ِإْن يـَتَِّخُذوَنَك ِإالَّ ُهُزًوا أََهَذا الَِّذي بـََعَث اللَُّه َرُسوًال ( .١١

  ٥٤  )ِإنَّ َهُؤَالِء َلِشْرِذَمٌة َقِليُلونَ ( .١٢

  ١٠  )َخيَاُف َلَديَّ اْلُمْرَسُلونَ  يَا ُموَسى َال َختَْف ِإينِّ َال ( .١٣

َا أُِمْرُت َأْن أَْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلبَـْلَدِة الَِّذي َحرََّمَها َوَلُه ُكلُّ ( .١٤ ِإمنَّ

  )َشْيءٍ 

٩١  

ْعَنا فَاْرِجْعَنا نـَْعَمْل َصاِحلًا ِإنَّا ُموِقُنونَ ( .١٥   ١٢  )رَبـََّنا أَْبَصْرنَا َومسَِ

  ١٤  )َذاَب اْخلُْلِد ِمبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ َوُذوُقوا عَ ( .١٦
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َنا َداُووَد ِمنَّا َفْضًال يَا ِجَباُل أَوِِّيب َمَعُه َوالطَّيـْرَ ( .١٧   ١٠  )َوَلَقْد آتـَيـْ

  ١٥  )ُكُلوا ِمْن رِْزِق رَبُِّكْم َواْشُكُروا َلهُ ( .١٨

َر ِسريُوا ِفيَها لََياِيلَ ( .١٩ ْرنَا ِفيَها السَّيـْ   ١٨  )َوأَيَّاًما آِمِننيَ  َوَقدَّ

َر الَِّذي ُكنَّا ( .٢٠ َوُهْم َيْصطَرُِخوَن ِفيَها رَبـََّنا َأْخرِْجَنا نـَْعَمْل َصاِحلًا َغيـْ

رُْكمْ    )نـَْعَمُل أَوَملَْ نـَُعمِّ

٣٧  

  ٥٩  )َواْمَتاُزوا اْليـَْوَم أَيـَُّها اْلُمْجرُِمونَ ( .٢١

  ٢٥)َال تـََناَصُرونَ َما َلُكْم ( .٢٢

  ٣٥  )إِنـَُّهْم َكانُوا ِإَذا ِقيَل َهلُْم َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َيْسَتْكِربُونَ ( .٢٣

ٌر نـُُزًال أَْم َشَجَرُة الزَّقُّومِ ( .٢٤   ٦٢  )أََذِلَك َخيـْ



 

377 

  ٩٢  )َما َلُكْم َال تـَْنِطُقونَ ( .٢٥

  ٢٦  )ْألَْرضِ يَا َداُووُد إِنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِيف ا( .٢٦

  ٣٣  )ُردُّوَها َعَليَّ َفَطِفَق َمْسًحا بِالسُّوِق َواْألَْعَناقِ ( .٢٧

  ٣٩  )َهَذا َعطَاُؤنَا فَاْمُنْن أَْو أَْمِسْك ِبَغْريِ ِحَسابٍ ( .٢٨

  ٤٢  )ارُْكْض ِبرِْجِلَك َهَذا ُمْغَتَسٌل بَارٌِد َوَشرَابٌ ( .٢٩

  ٥٩  )ِ�ِْم ِإنـَُّهْم َصاُلو النَّارِ  َهَذا فـَْوٌج ُمْقَتِحٌم َمَعُكْم َال َمْرَحًبا( .٣٠

١٣)ُقْل ِإينِّ َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َريبِّ َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيمٍ ( .٣١

  ٧  )رَبـََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرْمحًَة َوِعْلًما( .٣٢

  ١٦  )ِلَمِن اْلُمْلُك اْليـَْوَم لِلَِّه اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ ( .٣٣

اَعُة أَْدِخُلوا ( .٣٤ َها ُغُدو�ا َوَعِشي�ا َويـَْوَم تـَُقوُم السَّ النَّاُر يـُْعَرُضوَن َعَليـْ

  )آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذابِ 

٤٦  
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يَن احلَْْمُد لِلَِّه ( .٣٥ ُهَو احلَْيُّ َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو فَاْدُعوُه ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ

  )َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 

٦٥  

ِينَ اْدُخلُ ( .٣٦   ٧٦  )وا أَبـَْواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها فَِبْئَس َمثـَْوى اْلُمَتَكربِّ

٦٨)يَا ِعَباِد َال َخْوٌف َعَلْيُكُم اْليَـْوَم َوَال أَنـُْتْم َحتَْزنُونَ ( .٣٧

  ١١  )يـَْغَشى النَّاَس َهَذا َعَذاٌب أَلِيمٌ ( .٣٨

  ٤٧  )َىل َسَواِء اجلَِْحيمِ ُخُذوُه فَاْعِتُلوُه إِ ( .٣٩

  ٤٩  )ُذْق إِنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَكرِميُ ( .٤٠

َوتـََرى ُكلَّ أُمٍَّة َجاثَِيًة ُكلُّ أُمٍَّة ُتْدَعى ِإَىل ِكَتاِ�َا اْليـَْوَم ُجتَْزْوَن َما  ( .٤١

)ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ 

٢٨
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١٩  )احلَْقِّ َذِلَك َما ُكْنَت ِمْنُه حتَِيدُ َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت بِ ( .٤٢

  ٢٤  )أَْلِقَيا ِيف َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيدٍ ( .٤٣

  ٣٤  )اْدُخُلوَها ِبَسَالٍم َذِلَك يـَْوُم اْخلُُلودِ ( .٤٤

ُهْم َبْطًشا فـَنَـقَُّبوا ِيف ( .٤٥ َلُهْم ِمْن قـَْرٍن ُهْم َأَشدُّ ِمنـْ وََكْم أَْهَلْكَنا قـَبـْ

  )َهْل ِمْن حمَِيصٍ  اْلِبَالدِ 

٣٦  

َنَتُكْم َهَذا الَِّذي ُكْنُتْم بِِه َتْستَـْعِجُلونَ ( .٤٦ ١٤)ُذوُقوا ِفتـْ

بُونَ ( .٤٧   ١٤  )َهِذِه النَّاُر الَِّيت ُكْنُتْم ِ�َا ُتَكذِّ

  ١٩  )ُكُلوا َواْشرَبُوا َهِنيًئا ِمبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ ( .٤٨

اُب اْألَِشرُ ( .٤٩   ٢٦  )َسيَـْعَلُموَن َغًدا َمِن اْلَكذَّ

  ٣٧  )َوَلَقْد رَاَوُدوُه َعْن َضْيِفِه َفَطَمْسَنا أَْعيُـنَـُهْم َفُذوُقوا َعَذاِيب َونُُذرِ ( .٥٠

  ٤٨  )يـَْوَم ُيْسَحُبوَن ِيف النَّاِر َعَلى ُوُجوِهِهْم ُذوُقوا َمسَّ َسَقرَ ( .٥١
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٦٦)ُمونَ إِنَّا َلُمْغرَ ( .٥٢

يـَْوَم تـََرى اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َيْسَعى نُوُرُهْم بـَْنيَ أَْيِديِهْم ( .٥٣

)َوبَِأْميَا�ِِْم ُبْشَراُكُم اْليـَْومَ 

١٢

َا ُجتَْزْوَن َما ُكنْ ( .٥٤ ُتْم يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َكَفُروا َال تـَْعَتِذُروا اْليـَْوَم ِإمنَّ

)تـَْعَمُلونَ 

٧

٢٤)ُكُلوا َواْشرَبُوا َهِنيًئا ِمبَا َأْسَلْفُتْم ِيف اْألَيَّاِم اْخلَالَِيةِ ( .٥٥

٢٤)َوَقْد َأَضلُّوا َكِثريًا َوَال تَزِِد الظَّاِلِمَني ِإالَّ َضَالًال ( .٥٦
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٤٢)َما َسَلَكُكْم ِيف َسَقرَ ( .٥٧

َلتْ ( .٥٨   ١٢  )ِألَيِّ يـَْوٍم أُجِّ

بُونَ ( .٥٩   ٢٩  )اْنطَِلُقوا ِإَىل َما ُكْنُتْم ِبِه ُتَكذِّ

  ٣٨  )َهَذا يـَْوُم اْلَفْصِل َمجَْعَناُكْم َواْألَوَِّلنيَ ( .٦٠

  ٤٣  )ُكُلوا َواْشرَبُوا َهِنيًئا ِمبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ ( .٦١

  ٤٦  )ُكْم ُجمْرُِمونَ ُكُلوا َوَمتَتـَُّعوا قَِليًال إِنَّ ( .٦٢

١٧)اْذَهْب ِإَىل ِفْرَعْوَن إِنَُّه َطَغى( .٦٣

٣٦)َهْل ثـُوَِّب اْلُكفَّاُر َما َكانُوا يـَْفَعُلونَ ( .٦٤
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٢٧)يَا أَيـَّتُـَها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ ( .٦٥

  ١١  ا َعَلى آَذا�ِِْم ِيف اْلَكْهِف ِسِنَني َعَدًداَفَضَربـْنَ  .١

  ١٦  )فَْأُووا ِإَىل اْلَكْهِف يـَْنُشْر َلُكْم رَبُُّكْم ِمْن َرْمحَِتهِ ( .٢

َد َلُه َولِي�ا ُمْرِشًدا( .٣   ١٧  )َمْن يـَْهِد اللَُّه فـَُهَو اْلُمْهَتِد َوَمْن ُيْضِلْل فـََلْن جتَِ

  ٢١  )ْيِهْم لِيَـْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ وََكَذِلَك أَْعثـَْرنَا َعلَ ( .٤

  ٢٣  )َواذُْكْر رَبََّك ِإَذا َنِسيتَ ( .٥

َفَمْن َشاَء فـَْليُـْؤِمْن َوَمْن َشاَء فـَْلَيْكُفْر إِنَّا َأْعَتْدنَا لِلظَّاِلِمَني نَارًا ( .٦

  )َأَحاَط ِ�ِْم ُسرَاِدقـَُها

٢٩  

  ٣١  )ِمْن َذَهبٍ ُحيَلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ( .٧

  ٣٩  )ِإْن تـََرِن أَنَا أََقلَّ ِمْنَك َماًال َوَوَلًدا( .٨

  ٥٤  )َوَلَقْد َصرَّفْـَنا ِيف َهَذا اْلُقْرآِن لِلنَّاِس ِمْن ُكلِّ َمَثلٍ ( .٩

ا َجاَوزَا قَاَل ِلَفَتاُه آتَِنا َغَداءَنَا( .١٠   ٦٢  )فـََلمَّ
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نَ ( .١١   ٨٤  )اُه ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َسَبًباإِنَّا َمكَّنَّا َلُه ِيف اْألَْرِض َوآتـَيـْ

َب َوِإمَّا َأْن ( .١٢ َوَوَجَد ِعْنَدَها قـَْوًما قـُْلَنا يَا َذا اْلَقْرنـَْنيِ ِإمَّا َأْن تـَُعذِّ

  )تـَتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسًنا

٨٦  

  ٦  )رُِثِين َويَِرُث ِمْن آِل يـَْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِّ َرِضي�ا( .١٣

ًناَفُكِلي َواشْ ( .١٤   ٢٦  )َرِيب َوقـَرِّي َعيـْ

ِإْذ قَاَل ِألَبِيِه يَا أََبِت ِملَ تـَْعُبُد َما َال َيْسَمُع َوَال يـُْبِصُر َوَال يـُْغِين ( .١٥

  )َعْنَك َشْيًئا

٤٢  

َنا( .١٦   ٥٨  )َوِممَّْن َهَديـَْنا َواْجَتبَـيـْ

  ٨٠  )َونَرِثُُه َما يـَُقوُل َويَْأتِيَنا فـَْرًدا( .١٧

اَفَال تـَْعَجْل َعلَ ( .١٨ َا نـَُعدُّ َهلُْم َعد�   ٨٤  )ْيِهْم ِإمنَّ

  ٢  )َما أَنـَْزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى( .١٩

  ٣  )ِإالَّ َتْذِكَرًة ِلَمْن َخيَْشى( .٢٠

َها َوأَُهشُّ ِ�َا َعَلى َغَنِمي( .٢١ أُ َعَليـْ   ١٨  )قَاَل ِهَي َعَصاَي أَتـَوَكَّ
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ُر َأْو َخيَْشىفـَُقوَال َلُه قـَْوًال لَيـًِّنا لَ ( .٢٢   ٤٤  )َعلَُّه يـََتَذكَّ

  ٤٦  )قَاَل َال َختَافَا ِإنَِّين َمَعُكَما َأْمسَُع َوأََرى( .٢٣

  ٥٠  )قَاَل َربـَُّنا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ُمثَّ َهَدى( .٢٤

  ٥٢  )قَاَل ِعْلُمَها ِعْنَد َريبِّ ِيف ِكَتاٍب َال َيِضلُّ َريبِّ َوَال يـَْنَسى( .٢٥

نـَْيا( .٢٦ َا تـَْقِضي َهِذِه اْحلََياَة الدُّ   ٧٢  )فَاْقِض َما أَْنَت قَاٍض ِإمنَّ

  ٧٧  )َال َختَاُف َدرًَكا َوَال َختَْشى( .٢٧

  ٧٩  )َوَأَضلَّ ِفْرَعْوُن قـَْوَمُه َوَما َهَدى( .٢٨

فََأْخرََج َهلُْم ِعْجًال َجَسًدا َلُه ُخَواٌر فـََقاُلوا َهَذا ِإَهلُُكْم َوِإَلُه ( .٢٩

  )ى فـََنِسيَ ُموسَ 

٨٨  

َناَك ِمْن ( .٣٠ َكَذِلَك نـَُقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنـَْباِء َما َقْد َسَبَق َوَقْد آتـَيـْ

  )َلُدنَّا ِذْكرًا

٩٩  

َوَمْن يـَْعَمْل ِمَن الصَّاِحلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَال َخيَاُف ظُْلًما َوَال ( .٣١

  )َهْضًما

١١٢  

بِي�ا َوَصرَّفـَْنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد َلَعلَُّهْم وََكَذِلَك أَنـَْزْلَناُه قـُْرآنًا َعرَ ( .٣٢

  )يـَتـَُّقونَ 

١١٣  

ْد َلُه َعْزًما( .٣٣   ١١٥  )َوَلَقْد َعِهْدنَا ِإَىل آَدَم ِمْن قـَْبُل فـََنِسَي وََملْ جنَِ
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  ١١٦  )َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َأَىب ( .٣٤

  ١٢١  )َقا َخيِْصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْجلَنَّةِ َوَطفِ ( .٣٥

َلَك ِإالَّ رَِجاًال نُوِحي ِإلَْيِهمْ ( .٣٦   ٧  )َوَما أَْرَسْلَنا قـَبـْ

  ٢٠  )ُيَسبُِّحوَن اللَّْيَل َوالنـََّهاَر َال يـَْفتُـُرونَ ( .٣٧

  ٢٨  )ْشَيِتِه ُمْشِفُقونَ َوَال َيْشَفُعوَن ِإالَّ ِلَمِن اْرَتَضى َوُهْم ِمْن خَ ( .٣٨

ْنَساُن ِمْن َعَجٍل َسُأرِيُكْم آيَاِيت َفَال َتْستَـْعِجُلونِ ( .٣٩   ٣٧  )ُخِلَق اْإلِ

  ٢١  )أَِم اختََُّذوا آِهلًَة ِمَن اْألَْرِض ُهْم يـُْنِشُرونَ ( .٤٠

َنا َلُه َحيَْىي َوَأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجهُ ( .٤١ َنا َلُه َوَوَهبـْ   ٩٠  )فَاْسَتَجبـْ

  ٩٢  )َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعُبُدونِ  ِإنَّ ( .٤٢

  ٩٤  )َفَمْن يـَْعَمْل ِمَن الصَّاِحلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَال ُكْفرَاَن ِلَسْعِيهِ ( .٤٣

  ١٠٠  )َهلُْم ِفيَها َزِفٌري َوُهْم ِفيَها َال َيْسَمُعونَ ( .٤٤

  ١١٠  )َقْوِل َويـَْعَلُم َما َتْكُتُمونَ إِنَُّه يـَْعَلُم اجلَْْهَر ِمَن الْ ( .٤٥

قَاَل َربِّ اْحُكْم بِاحلَْقِّ َوَربـَُّنا الرَّْمحَُن اْلُمْستَـَعاُن َعَلى َما ( .٤٦

  )َتِصُفونَ 

١١٢  
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َ َلُكمْ ( .٤٧   ٥  )لِنُبَـنيِّ

نـَْيا ِخْزيٌ ( .٤٨   ٩  )ثَاِينَ ِعْطِفِه لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِل اللَِّه َلُه ِيف الدُّ

فـَْلَيْمُدْد ِبَسَبٍب ِإَىل السََّماِء ُمثَّ ْليَـْقَطْع فـَْليَـْنظُْر َهْل يُْذِهَنبَّ َكْيُدُه ( .٤٩

  )َما يَِغيظُ 

١٥  

  ٣٨  )ِإنَّ اللََّه يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا( .٥٠

  ٥٢  )أَْلَقى الشَّْيطَاُن ِيف أُْمِنيَِّتهِ ( .٥١

  ٧  )ِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْلَعاُدونَ َفَمِن ابـْتَـَغى َورَاَء ذَ ( .٥٢

ْعَنا ِ�ََذا ِيف آبَائَِنا اْألَوَِّلنيَ ( .٥٣   ٢٤  )َوَلْو َشاَء اللَُّه َألَنـَْزَل َمَالِئَكًة َما مسَِ

  ٥٢  )َوِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا رَبُُّكْم َفاتـَُّقونِ ( .٥٤

َراتِ ( .٥٥   ٥٦  )َبْل َال َيْشُعُرونَ  ُنَسارُِع َهلُْم ِيف اْخلَيـْ

  ٦١  )أُولَِئَك ُيَسارُِعوَن ِيف اْخلَيـْرَاِت َوُهْم َهلَا َساِبُقونَ ( .٥٦

  ٨٤  )ُقْل ِلَمِن اْألَْرُض َوَمْن ِفيَها ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ ( .٥٧
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  ٨٧  )َسيَـُقوُلوَن لِلَِّه ُقْل أََفَال تـَتـَُّقونَ ( .٥٨

َشْيٍء َوُهَو جيُُِري َوَال ُجيَاُر َعَلْيِه ِإْن  ُقْل َمْن بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ ( .٥٩

  )ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ 

٨٨  

  ٩٦  )اْدَفْع بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن السَّيَِّئَة َحنُْن أَْعَلُم ِمبَا َيِصُفونَ ( .٦٠

  ٩٨  )َوأَُعوُذ ِبَك َربِّ َأْن َحيُْضُرونِ ( .٦١

  ٩٩  )اْرِجُعونِ  َحىتَّ ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل َربِّ ( .٦٢

  ١٠٨  )قَاَل اْخَسُئوا ِفيَها َوَال ُتَكلُِّمونِ ( .٦٣

  ١١٤  )قَاَل ِإْن لَِبْثُتْم ِإالَّ قَِليًال َلْو أَنَُّكْم ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ ( .٦٤

  ٥  )ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن بـَْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ ( .٦٥

  ١٩  )َواللَُّه يـَْعَلُم َوأَنـُْتْم َال تـَْعَلُمونَ ( .٦٦

  ٣٣  )َوآتُوُهْم ِمْن َماِل اللَِّه الَِّذي آتَاُكمْ ( .٦٧

ُر ( .٦٨ َأَملْ تـََر َأنَّ اللََّه ُيَسبُِّح َلُه َمْن ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض َوالطَّيـْ

  )َصافَّاتٍ 

٤١  

  ٤٧  )ُسوِل َوَأَطْعَناَويـَُقوُلوَن آَمنَّا بِاللَِّه َوبِالرَّ ( .٦٩
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َنٌة أَْو ُيِصيبـَُهْم ( .٧٠ فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُخيَاِلُفوَن َعْن أَْمرِِه َأْن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ

  )َعَذاٌب أَلِيمٌ 

٦٣  

ًرا ِمْن َذِلَك َجنَّاٍت َجتْرِي ( .٧١ تـََباَرَك الَِّذي ِإْن َشاَء َجَعَل َلَك َخيـْ

  )اُر َوَجيَْعْل َلَك ُقُصورًاِمْن َحتِْتَها اْألَنـْهَ 

١٠  

  ١٩  )َوَمْن َيْظِلْم ِمْنُكْم نُِذْقُه َعَذابًا َكِبريًا( .٧٢

  ٤٥  )َأَملْ تـََر ِإَىل رَبَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ َوَلْو َشاَء جلَََعَلُه َساِكًنا( .٧٣

َنا لَبَـَعثـَْنا ِيف ُكلِّ قـَْريٍَة َنِذيرًا( .٧٤   ٥١  )َوَلْو ِشئـْ

ْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإالَّ َمْن َشاَء َأْن يـَتَِّخَذ ِإَىل َربِِّه ُقْل َما أَ ( .٧٥

  )َسِبيًال 

٥٧  

رَ ( .٧٦   ٦٢  )َوُهَو الَِّذي َجَعَل اللَّْيَل َوالنـََّهاَر ِخْلَفًة ِلَمْن أَرَاَد َأْن يَذَّكَّ

بـْتُ ( .٧٧ ْم َفَسْوَف َيُكوُن ُقْل َما يـَْعَبأُ ِبُكْم َريبِّ َلْوَال ُدَعاؤُُكْم فـََقْد َكذَّ

  )لَِزاًما

٧٧  

  ٤ِإْن َنَشْأ نـُنَـزِّْل َعَلْيِهْم ِمَن السََّماِء آيًَة َفظَلَّْت َأْعَناقـُُهْم َهلَا ( .٧٨
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  )َخاِضِعنيَ 

  ١١  )قـَْوَم ِفْرَعْوَن َأَال يـَتـَُّقونَ ( .٧٩

بُونِ ( .٨٠   ١٢  )قَاَل َربِّ ِإينِّ َأَخاُف َأْن ُيَكذِّ

  ١٤  )َليَّ َذْنٌب َفَأَخاُف َأْن يـَْقتُـُلونِ َوَهلُْم عَ ( .٨١

  ٢٥  )قَاَل ِلَمْن َحْوَلُه َأَال َتْسَتِمُعونَ ( .٨٢

  ٤٩  )فـََلَسْوَف تـَْعَلُمونَ ( .٨٣

  ٧٢  )قَاَل َهْل َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُعونَ ( .٨٤

َفُعوَنُكْم َأْو َيُضرُّونَ ( .٨٥   ٧٣  )أَْو يـَنـْ

  ٧٨  )الَِّذي َخَلَقِين فـَُهَو يـَْهِدينِ ( .٨٦

َفُع َماٌل َوَال بـَُنونَ ( .٨٧   ٨٨  )يـَْوَم َال يـَنـْ

  ١٠٦  )ِإْذ قَاَل َهلُْم َأُخوُهْم نُوٌح َأَال تـَتـَُّقونَ ( .٨٨

  ١٠٨  )فَاتـَُّقوا اللََّه َوَأِطيُعونِ ( .٨٩

  ١١٣  )ِإْن ِحَسابـُُهْم ِإالَّ َعَلى َريبِّ َلْو َتْشُعُرونَ ( .٩٠

بُونِ ( .٩١   ١١٧  )قَاَل َربِّ ِإنَّ قـَْوِمي َكذَّ

  ١٣٢  )َواتـَُّقوا الَِّذي أََمدَُّكْم ِمبَا تـَْعَلُمونَ ( .٩٢
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  ٢٠٩  )ذِْكَرى َوَما ُكنَّا ظَاِلِمنيَ ( .٩٣

  ٢١١  )َوَما يـَْنَبِغي َهلُْم َوَما َيْسَتِطيُعونَ ( .٩٤

  ٢٥  )َويـَْعَلُم َما ُختُْفوَن َوَما تـُْعِلُنونَ ( .٩٥

  ٣٥  )فـََناِظَرٌة ِمبَ يـَْرِجُع اْلُمْرَسُلونَ  َوِإينِّ ُمْرِسَلٌة ِإلَْيِهْم ِ�َِديَّةٍ ( .٩٦

ٌر ِممَّا ( .٩٧ وَنِن ِمبَاٍل َفَما آتَاِينَ اللَُّه َخيـْ ا َجاَء ُسَلْيَماَن َقاَل أَمتُِدُّ فـََلمَّ

  )آتَاُكمْ 

٣٦  

  ٤٦  )قَاَل يَا قـَْوِم ِملَ َتْستَـْعِجُلوَن بِالسَّيَِّئِة قـَْبَل احلََْسَنةِ ( .٩٨

َفُخ ِيف ( .٩٩  الصُّوِر فـََفزَِع َمْن ِيف السََّماَواِت َوَمْن ِيف اْألَْرِض َويـَْوَم يـُنـْ

  )ِإالَّ َمْن َشاَء اللَّهُ 

٨٧  

ُلو َعَلْيَك ِمْن نـََبِإ ُموَسى َوِفْرَعْوَن بِاحلَْقِّ ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنونَ ( .١٠٠   ٣  )نـَتـْ

  ١٣  )ْم َال يـَْعَلُمونَ َولِتَـْعَلَم َأنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوَلِكنَّ َأْكثـََرهُ ( .١٠١

  ١٨  )فََأْصَبَح ِيف اْلَمِديَنِة َخائًِفا يـَتَـَرقَّبُ ( .١٠٢

َها َخائًِفا يـَتَـَرقَّبُ ( .١٠٣   ٢١  )َفَخرََج ِمنـْ
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َوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه أُمًَّة ِمَن النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ( .١٠٤

اَل َما َخْطُبُكَما قَالََتا َال َنْسِقي ِمْن ُدو�ُِِم اْمَرأَتـَْنيِ َتُذوَداِن قَ 

  )َحىتَّ ُيْصِدَر الرَِّعاءُ َوأَبُونَا َشْيٌخ َكِبريٌ 

٢٣  

ُهْم نـَْفًسا فََأَخاُف َأْن يـَْقتُـُلونِ ( .١٠٥   ٣٣  )قَاَل َربِّ ِإينِّ قـَتَـْلُت ِمنـْ

بُونِ ( .١٠٦   ٣٤  )ِإينِّ َأَخاُف َأْن ُيَكذِّ

َوَلِكنَّ اللََّه يـَْهِدي َمْن َيَشاءُ َوُهَو  إِنََّك َال تـَْهِدي َمْن َأْحَبْبتَ ( .١٠٧

  )أَْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ 

٥٦  

  ٥٧  )َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم َال يـَْعَلُمونَ ( .١٠٨

َوِقيَل اْدُعوا ُشرََكاءَُكْم َفَدَعْوُهْم فـََلْم َيْسَتِجيُبوا َهلُْم َوَرأَُوا ( .١٠٩

  )اْلَعَذاَب َلْو أَنـَُّهْم َكانُوا يـَْهَتُدونَ 

٦٤  

ُهْم َما َكانُوا يـَْفتـَُرونَ ( .١١٠   ٧٥  )َوَضلَّ َعنـْ

َنا خلَََسَف بَِنا( .١١١   ٨٢  )َلْوَال َأْن َمنَّ اللَُّه َعَليـْ

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ ( .١١٢   ١٦  )َذِلُكْم َخيـْ

ُب َمْن َيَشاءُ َويـَْرَحُم َمْن َيَشاءُ َوِإلَْيِه تـُْقَلُبونَ ( .١١٣   ٢١  )يـَُعذِّ

  ٢٢  )َوَما أَنـُْتْم ِمبُْعِجزِيَن ِيف اْألَْرِض َوَال ِيف السََّماءِ ( .١١٤
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  ٤١  )َوِإنَّ أَْوَهَن اْلبُـُيوِت لَبـَْيُت اْلَعْنَكُبوِت َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ ( .١١٥

  ٥٦  )يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ أَْرِضي َواِسَعٌة فَِإيَّاَي َفاْعُبُدونِ ( .١١٦

  ٦٤  )اَر اْآلِخَرَة هلََِي اْحلَيَـَواُن َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ َوِإنَّ الدَّ ( .١١٧

  ٦٩  )َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبُـَلَنا( .١١٨

  ٣  )ِيف أَْدَىن اْألَْرِض َوُهْم ِمْن بـَْعِد َغَلِبِهْم َسيَـْغِلُبونَ ( .١١٩

  ٥  )الرَِّحيمُ  يـَْنُصُر َمْن َيَشاءُ َوُهَو اْلَعزِيزُ ( .١٢٠

  ٦  )َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُمونَ ( .١٢١

  ٣٠  )َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُمونَ ( .١٢٢

َناُهْم فـََتَمتـَُّعوا َفَسْوَف تـَْعَلُمونَ ( .١٢٣   ٣٤  )لَِيْكُفُروا ِمبَا آتـَيـْ

  ٣٩  )فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفونَ ( .١٢٤

  ٤٨  )َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ِإَذا ُهْم َيْسَتْبِشُرونَ  فَِإَذا َأَصاَب ِبِه َمنْ ( .١٢٥

  ٥٦  )فـََهَذا يـَْوُم اْلبَـْعِث َوَلِكنَُّكْم ُكْنُتْم َال تـَْعَلُمونَ ( .١٢٦

  ٥٨  )َوَلَقْد َضَربـَْنا لِلنَّاِس ِيف َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثلٍ ( .١٢٧

  ٥٩  ) يـَْعَلُمونَ َكَذِلَك َيْطَبُع اللَُّه َعَلى قـُُلوِب الَِّذيَن َال ( .١٢٨
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َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشَرتِي َهلَْو احلَِْديِث لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِل اللَِّه ( .١٢٩

  )ِبَغْريِ ِعْلمٍ 

٦  

َخَلَق السََّماَواِت ِبَغْريِ َعَمٍد تـََرْونـََها َوأَْلَقى ِيف اْألَْرِض َرَواِسَي ( .١٣٠

ْن ُكلِّ َدابٍَّة َوأَنـَْزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء َأْن َمتِيَد ِبُكْم َوَبثَّ ِفيَها مِ 

َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكرِ    مي)فَأَنـَْبتـْ

١٠  

  ٣٥  )ُقِل احلَْْمُد لِلَِّه َبْل َأْكثـَُرُهْم َال يـَْعَلُمونَ ( .١٣١

مْ ( .١٣٢ َربـََّنا   َوَلْو تـََرى ِإِذ اْلُمْجرُِموَن نَاِكُسو ُرُءوِسِهْم ِعْنَد َر�ِِّ

ْعَنا فَاْرِجْعَنا نـَْعَمْل َصاِحلًا إِنَّا ُموِقُنونَ    )أَْبَصْرنَا َومسَِ

١٢  

َنا ُكلَّ نـَْفٍس ُهَداَها( .١٣٣ َنا َآلتـَيـْ   ١٣  )َوَلْو ِشئـْ

  ١٤  )َفُذوُقوا ِمبَا َنِسيُتْم ِلَقاَء يـَْوِمُكْم َهَذا ِإنَّا َنِسيَناُكمْ ( .١٣٤

ُهْم َوانـَْتِظْر إِ ( .١٣٥   ٣٠  )نـَُّهْم ُمْنَتِظُرونَ فََأْعِرْض َعنـْ
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ُهْم َمْن ( .١٣٦ ِمَن اْلُمْؤِمِنَني رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْيِه َفِمنـْ

ُلوا تـَْبِديًال  ُهْم َمْن يـَْنَتِظُر َوَما بَدَّ   )َقَضى َحنَْبُه َوِمنـْ

٢٣  

َب اْلُمَناِفِقَني ِإْن َشاَء لَِيْجزَِي اللَُّه الصَّاِدِقَني ِبِصْدِقِهْم َويـَُعذِّ ( .١٣٧

  )أَْو يـَُتوَب َعَلْيِهمْ 

٢٤  

اِكرِيَن اللََّه َكِثريًا ( .١٣٨ َواْحلَاِفِظَني فـُُروَجُهْم َواْحلَاِفظَاِت َوالذَّ

اِكرَاِت أََعدَّ اللَُّه َهلُْم َمْغِفرًَة َوَأْجرًا َعِظيًما   )َوالذَّ

٣٥  

  ٩  )ْرضَ ِإْن َنَشْأ َخنِْسْف ِ�ُِم اْألَ ( .١٣٩

ْر ِيف السَّْردِ ( .١٤٠   ١١  )َأِن اْعَمْل َساِبَغاٍت َوَقدِّ

يـَْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن َحمَارِيَب َوَمتَاثِيَل َوِجَفاٍن َكاجلََْواِب ( .١٤١

  )َوُقُدوٍر رَاِسَياتٍ 

١٣  

َر ُقْل ِإنَّ َريبِّ يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويـَْقِدُر َوَلِكنَّ َأْكثَـ ( .١٤٢

  )النَّاِس َال يـَْعَلُمونَ 

٣٦  

  ٣٩  )ُقْل ِإنَّ َريبِّ يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َويـَْقِدُر َلهُ ( .١٤٣

َب الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهمْ ( .١٤٤   ٤٥  )وََكذَّ
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  ٥١  )َوَلْو تـََرى ِإْذ َفزُِعوا َفَال فـَْوَت َوُأِخُذوا ِمْن َمَكاٍن َقرِيبٍ ( .١٤٥

  ٨  )ِإنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي َمْن َيَشاءُّ ( .١٤٦

َوِإْن َتْدُع ُمثـَْقَلٌة ِإَىل ِمحِْلَها َال ُحيَْمْل ِمْنُه َشْيٌء َوَلْو َكاَن َذا ( .١٤٧

  )قـُْرَىب 

١٨  

  ١٦  )ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم َويَْأِت ِخبَْلٍق َجِديدٍ ( .١٤٨

  ٣٧  )ِمْن َنِصريٍ  َفُذوُقوا َفَما لِلظَّاِلِمنيَ ( .١٤٩

بُوُمهَا فـََعزَّْزنَا بِثَاِلثٍ ( .١٥٠   ١٤  )ِإْذ أَْرَسْلَنا ِإلَْيِهُم اثـْنَـْنيِ َفَكذَّ

ِإْن يُرِْدِن الرَّْمحَُن ِبُضرٍّ َال تـُْغِن َعينِّ َشَفاَعتُـُهْم َشْيًئا َوَال ( .١٥١

  )يـُْنِقُذونِ 

٢٣  

  ٢٥  )ِإينِّ آَمْنُت ِبَربُِّكْم فَاْمسَُعونِ ( .١٥٢

ْرنَا ِفيَها ِمَن اْلُعُيونِ ( .١٥٣   ٣٤  )َوَفجَّ

  ٣٥  )لَِيْأُكُلوا ِمْن َمثَرِِه َوَما َعِمَلْتُه أَْيِديِهْم أََفَال َيْشُكُرونَ ( .١٥٤

  ٣٦ُسْبَحاَن الَِّذي َخَلَق اْألَْزَواَج ُكلََّها ِممَّا تـُْنِبُت اْألَْرُض َوِمْن ( .١٥٥
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  )أَنـُْفِسِهْم َوِممَّا َال يـَْعَلُمونَ 

َقُذونَّ وَ ( .١٥٦   ٤٣  )ِإْن َنَشْأ نـُْغرِقْـُهْم َفَال َصرِيَخ َهلُْم َوَال ُهْم يـُنـْ

  ٥٢  )َهَذا َما َوَعَد الرَّْمحَُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلونَ ( .١٥٧

  ٦٦  )َوَلْو َنَشاءُ َلَطَمْسَنا َعَلى أَْعُيِنِهمْ ( .١٥٨

  ٦٧  )َوَلْو َنَشاءُ َلَمَسْخَناُهْم َعَلى َمَكانَِتِهمْ ( .١٥٩

َا ِهَي َزْجرٌَة َواِحَدٌة فَِإَذا ُهْم يـَْنظُُرونَ ( .١٦٠   ١٩  )فَِإمنَّ

َنا قـَْوُل رَبـَِّنا ِإنَّا َلَذائُِقونَ ( .١٦١   ٣١  )َفَحقَّ َعَليـْ

  ٦١  )ِلِمْثِل َهَذا فـَْليَـْعَمِل اْلَعاِمُلونَ ( .١٦٢

  ٧٨  )َوتـَرَْكَنا َعَلْيِه ِيف اْآلِخرِينَ ( .١٦٣

  ٩٩  ) َريبِّ َسيَـْهِدينِ َوقَاَل ِإينِّ َذاِهٌب ِإَىل ( .١٦٤

  ١٠٠  )َربِّ َهْب ِيل ِمَن الصَّاحلِِنيَ ( .١٦٥

  ١٠٨  )َوتـَرَْكَنا َعَلْيِه ِيف اْآلِخرِينَ ( .١٦٦

  ١١٩  )َوتـَرَْكَنا َعَلْيِهَما ِيف اْآلِخرِينَ ( .١٦٧
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  ١٢٤  )ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه َأَال تـَتـَُّقونَ ( .١٦٨

ُرونَ ( .١٦٩   ١٥٥  )أََفَال َتَذكَّ

  ١٦٢  )ْيِه ِبَفاتِِننيَ َما أَنـُْتْم َعلَ ( .١٧٠

  ١٦٥  )َوإِنَّا لََنْحُن الصَّافُّونَ ( .١٧١

  ١٦٦  )َوإِنَّا لََنْحُن اْلُمَسبُِّحونَ ( .١٧٢

  ١٧٠  )َفَكَفُروا بِِه َفَسْوَف يـَْعَلُمونَ ( .١٧٣

  ١٧٥  )َوأَْبِصْرُهْم َفَسْوَف يـُْبِصُرونَ ( .١٧٤

  ١٧٩  )َوأَْبِصْر َفَسْوَف يـُْبِصُرونَ ( .١٧٥

َبْت قَـ ( .١٧٦ َلُهْم قـَْوُم نُوٍح َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن ُذو اْألَْوتَادِ َكذَّ   ١٢  )بـْ

  ٣١  )ِإْذ ُعِرَض َعَلْيِه بِاْلَعِشيِّ الصَّاِفَناُت اْجلَِيادُ ( .١٧٧

  ٤٢  )ارُْكْض ِبرِْجِلَك َهَذا ُمْغَتَسٌل بَارٌِد َوَشرَابٌ ( .١٧٨

  ٤٤  )َوُخْذ بَِيِدَك ِضْغثًا فَاْضِرْب بِِه َوَال َحتَْنثْ ( .١٧٩

  ٨  )َوَجَعَل لِلَِّه أَْنَداًدا لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِلهِ ( .١٨٠
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  ٩  )ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن َال يـَْعَلُمونَ ( .١٨١

  ١٦  )يَا ِعَباِد َفاتـَُّقونِ ( .١٨٢

  ٢٦  )َوَلَعَذاُب اْآلِخَرِة َأْكبـَُر َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ ( .١٨٣

  ٢٩  )َبْل َأْكثـَُرُهْم َال يـَْعَلُمونَ  احلَْْمُد لِلَّهِ ( .١٨٤

  ٣٩  )ُقْل يَا قـَْوِم اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإينِّ َعاِمٌل َفَسْوَف تـَْعَلُمونَ ( .١٨٥

  ٤٩  )َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم َال يـَْعَلُمونَ ( .١٨٦

ا َوالَِّذيَن ظََلُموا ِمْن َهُؤَالِء َسُيِصيبُـُهْم َسيَِّئاُت َما َكَسُبوا َومَ ( .١٨٧

  )ُهْم ِمبُْعِجزِينَ 

٥١  

َونُِفَخ ِيف الصُّوِر َفَصِعَق َمْن ِيف السََّماَواِت َوَمْن ِيف اْألَْرِض ( .١٨٨

  )ِإالَّ َمْن َشاَء اللَّهُ 

٦٨  

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا يـَُناَدْوَن َلَمْقُت اللَِّه َأْكبَـُر ِمْن َمْقِتُكْم ( .١٨٩

  )أَنـُْفَسُكمْ 

١٠  

يَن َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ فَاْدُعوا ( .١٩٠   ١٤  )اللََّه ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ

  ٣٨  )َوقَاَل الَِّذي آَمَن يَا قـَْوِم اتَِّبُعوِن أَْهدُِكْم َسِبيَل الرََّشادِ ( .١٩١
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  ٤٩  )ْدُعوا رَبَُّكْم ُخيَفِّْف َعنَّا يـَْوًما ِمَن اْلَعَذابِ ( .١٩٢

  ٥٧  )ونَ َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلمُ ( .١٩٣

  ٥٩  )ِإنَّ السَّاَعَة َآلتَِيٌة َال َرْيَب ِفيَها َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـُْؤِمُنونَ ( .١٩٤

ُلُغوا َأَجًال ُمَسم�ى َوَلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ ( .١٩٥   ٦٧  )َولَِتبـْ

بُوا بِاْلِكَتاِب َوِمبَا أَْرَسْلَنا ِبِه ُرُسَلَنا َفَسْوَف يـَْعَلمُ ( .١٩٦   ٧٠  )ونَ الَِّذيَن َكذَّ

  ٣  )ِكَتاٌب ُفصَِّلْت آيَاتُُه قـُْرآنًا َعَربِي�ا ِلَقْوٍم يـَْعَلُمونَ ( .١٩٧

  ٤  )َبِشريًا َونَِذيرًا فََأْعَرَض َأْكثـَُرُهْم فـَُهْم َال َيْسَمُعونَ ( .١٩٨

  ٥  )فَاْعَمْل ِإنـََّنا َعاِمُلونَ ( .١٩٩

  ١٤  )فَِإنَّا ِمبَا أُْرِسْلُتْم ِبِه َكاِفُرونَ  قَاُلوا َلْو َشاَء َربـَُّنا َألَنـَْزَل َمَالِئَكةً ( .٢٠٠

  ٥٣  )أَوََملْ َيْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ ( .٢٠١

َتَكاُد السََّماَواُت يـَتَـَفطَّْرَن ِمْن فـَْوِقِهنَّ َواْلَمَالِئَكُة ُيَسبُِّحوَن ( .٢٠٢

م   )ِحبَْمِد َر�ِِّ

٥  
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ُه جلَََعَلُهْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن يُْدِخُل َمْن َيَشاُء ِيف َوَلْو َشاَء اللَّ ( .٢٠٣

  )َرْمحَِتهِ 

٨  

  ٢٤  )فَِإْن َيَشِإ اللَُّه َخيِْتْم َعَلى قـَْلِبكَ ( .٢٠٤

َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُورًا نـَْهِدي ِبِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدنَا َوإِنََّك ( .٢٠٥

  )لَتَـْهِدي ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ 

٥٢  

  ٢٠  )َوقَاُلوا َلْو َشاَء الرَّْمحَُن َما َعَبْدنَاُهمْ ( .٢٠٦

  ٢٧  )ِإالَّ الَِّذي َفطََرِين َفِإنَُّه َسيَـْهِدينِ ( .٢٠٧

  ٦٠  )َوَلْو َنَشاُء جلَََعْلَنا ِمْنُكْم َمَالِئَكًة ِيف اْألَْرِض َخيُْلُفونَ ( .٢٠٨

  ٦١  )ُرنَّ ِ�َا َواتَِّبُعوِن َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيمٌ َوإِنَُّه َلِعْلٌم لِلسَّاَعِة َفَال َمتْتَـ ( .٢٠٩

  ٦٣  )فَاتـَُّقوا اللََّه َوَأِطيُعونِ ( .٢١٠

  ٧٩  )أَْم أَبـَْرُموا أَْمرًا فَِإنَّا ُمْربُِمونَ ( .٢١١

َوَال َميِْلُك الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه الشََّفاَعَة ِإالَّ َمْن َشِهَد ( .٢١٢

  )ونَ بِاحلَْقِّ َوُهْم يـَْعَلمُ 

٨٦  

ُهْم َوُقْل َسَالٌم َفَسْوَف يـَْعَلُمونَ ( .٢١٣   ٨٩  )فَاْصَفْح َعنـْ
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  ٢٠  )َوِإينِّ ُعْذُت ِبَريبِّ َورَبُِّكْم َأْن تـَْرُمجُونِ ( .٢١٤

  ٢١  )َوِإْن ملَْ تـُْؤِمُنوا ِيل فَاْعَتزُِلونِ ( .٢١٥

  ٣٩  )َال يـَْعَلُمونَ  َما َخَلْقَنامهَُا ِإالَّ بِاحلَْقِّ َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهمْ ( .٢١٦

  ٥٩  )فَاْرَتِقْب ِإنـَُّهْم ُمْرَتِقُبونَ ( .٢١٧

ُمثَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعٍة ِمَن اْألَْمِر فَاتَِّبْعَها َوَال تـَتَِّبْع أَْهَواَء ( .٢١٨

  )الَِّذيَن َال يـَْعَلُمونَ 

١٨  

٢٦)َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُمونَ ( .٢١٩

٣٥  )فَاْصِربْ َكَما َصبَـَر أُوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل َوَال َتْستَـْعِجْل َهلُمْ ( .٢٢٠

  ٤  )َوَلْو َيَشاءُ اللَُّه َالنـَْتَصَر ِمنـُْهمْ ( .٢٢١

  ١٠  )َدمََّر اللَُّه َعَلْيِهْم َولِْلَكاِفرِيَن أَْمثَاُهلَا( .٢٢٢
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  ٣٠  )فـََلَعَرفْـتَـُهْم ِبِسيَماُهمْ  َوَلْو َنَشاءُ َألََريـَْناَكُهمْ ( .٢٢٣

  ١  )إِنَّا فـََتْحَنا َلَك فـَْتًحا ُمِبيًنا( .٢٢٤

َنا أَْمَوالَُنا َوأَْهُلونَا ( .٢٢٥ َسيَـُقوُل َلَك اْلُمَخلَُّفوَن ِمَن اْألَْعرَاِب َشَغَلتـْ

  )فَاْستَـْغِفْر لََنا

١١  

ُب َمْن َولِلَِّه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض يـَغْ ( .٢٢٦ ِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويـَُعذِّ

  )َيَشاءُ 

١٤  

  ١٦  )فَِإْن ُتِطيُعوا يـُْؤِتُكُم اللَُّه َأْجًرا َحَسًنا( .٢٢٧

ُموا بـَْنيَ َيَدِي اللَِّه َوَرُسولِهِ ( .٢٢٨   ١  )يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَُقدِّ

َلٍة فـَُتْصِبُحوا َعَلى َما فـََعْلُتْم فـََتبـَيـَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا قـَْوًما ِجبََها( .٢٢٩

  )نَاِدِمنيَ 

٦  

  ١٧  )ِإْذ يـَتَـَلقَّى اْلُمتَـَلقَِّياِن َعِن اْلَيِمِني َوَعِن الشَِّماِل َقِعيدٌ ( .٢٣٠

  ٤١  )َواْسَتِمْع يـَْوَم يـَُناِد اْلُمَناِد ِمْن َمَكاٍن َقرِيبٍ ( .٢٣١
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  ٥٦  )ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْإلِ ( .٢٣٢

فَِإنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا َذنُوبًا ِمْثَل َذنُوِب َأْصَحاِ�ِْم َفَال ( .٢٣٣

  )َيْستَـْعِجُلونِ 

٥٩  

  ١٩  )ُكُلوا َواْشرَبُوا َهِنيًئا ِمبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ ( .٢٣٤

  ٣٨  )ُمْسَتِمُعُهْم ِبُسْلطَاٍن ُمِبنيٍ أَْم َهلُْم ُسلٌَّم َيْسَتِمُعوَن ِفيِه فـَْلَيْأِت ( .٢٣٥

َوِإنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا َعَذابًا ُدوَن َذِلَك َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم َال ( .٢٣٦

  )يـَْعَلُمونَ 

٤٧  

َرى( .٢٣٧   ١٨  )َلَقْد َرَأى ِمْن آيَاِت رَبِِّه اْلُكبـْ

  ٤٣  )َوأَنَُّه ُهَو َأْضَحَك َوأَْبَكى( .٢٣٨

  ٤٤  )أََماَت َوَأْحَيا َوأَنَُّه ُهوَ ( .٢٣٩

  ٤٨  )َوأَنَُّه ُهَو أَْغَىن َوأَقـَْىن ( .٢٤٠
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  ٥  )ِحْكَمٌة بَاِلَغٌة َفَما تـُْغِن النُُّذرُ ( .٢٤١

َبْت َعاٌد َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َونُُذرِ ( .٢٤٢   ١٨  )َكذَّ

٢٩)َو ِيف َشْأنٍ َيْسأَلُُه َمْن ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض ُكلَّ يـَْوٍم هُ ( .٢٤٣

َل أَْمثَاَلُكْم َونـُْنِشَئُكْم ِيف َما َال تـَْعَلُمونَ ( .٢٤٤   ٦١  )َعَلى َأْن نـَُبدِّ

  ٦٥  )َلْو َنَشاُء جلَََعْلَناُه ُحطَاًما َفظَْلُتْم تـََفكَُّهونَ ( .٢٤٥

  ٧٠  )َلْو َنَشاُء َجَعْلَناُه أَُجاًجا فـََلْوَال َتْشُكُرونَ ( .٢٤٦

  ٧٦  )َلَقَسٌم َلْو تـَْعَلُموَن َعِظيمٌ َوإِنَُّه ( .٢٤٧

  ٨٤  )َوأَنـُْتْم ِحيَنِئٍذ تـَْنظُُرونَ ( .٢٤٨

  ٨٥  )َوَحنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْنُكْم َوَلِكْن َال تـُْبِصُرونَ ( .٢٤٩

  ٢١  )َذِلَك َفْضُل اللَِّه يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاءُ َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ ( .٢٥٠
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اَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِيف اْألَْرِض َوَال ِيف أَنـُْفِسُكْم ِإالَّ ِيف  َما َأصَ ( .٢٥١

َرأََها   )ِكَتاٍب ِمْن قـَْبِل َأْن نـَبـْ

٢٢  

َوأَْنِفُقوا ِممَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفَني ِفيِه َفالَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم ( .٢٥٢

  )َوأَنـَْفُقوا َهلُْم َأْجٌر َكِبريٌ 

٧  

ْنِفُقوا ِيف َسِبيِل اللَِّه َولِلَِّه ِمريَاُث السََّماَواِت َوَما َلُكْم َأالَّ تُـ ( .٢٥٣

  )َواْألَْرضِ 

١٠  

ُموا بـَْنيَ َيَدْي َجنَْواُكْم َصَدقَاتٍ ( .٢٥٤ ١٣  )أََأْشَفْقُتْم َأْن تـَُقدِّ

  ١٤  )َوَحيِْلُفوَن َعَلى اْلَكِذِب َوُهْم يـَْعَلُمونَ ( .٢٥٥

٩)ى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِ�ِْم َخَصاَصةٌ َويـُْؤثُِروَن َعلَ ( .٢٥٦

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأْولَِياَء تـُْلُقوَن ( .٢٥٧

ِإلَْيِهْم بِاْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفُروا ِمبَا َجاءَُكْم ِمَن احلَْقِّ ُخيْرُِجوَن الرَُّسوَل 

إِيَّاُكْم َأْن تـُْؤِمُنوا بِاللَِّه رَبُِّكْم ِإْن ُكْنُتْم َخَرْجُتْم ِجَهاًدا ِيف وَ 

١
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)َسِبيِلي َوابِْتَغاَء َمْرَضاِيت ُتِسرُّوَن ِإلَْيِهْم بِاْلَمَودَّةِ 

ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه بِاْهلَُدى َوِديِن احلَْقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى ( .٢٥٨

  )يِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ الدِّ 

٩  

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ ( .٢٥٩   ١١  )َذِلُكْم َخيـْ

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ( .٢٦٠ فَاْسَعْوا ِإَىل ِذْكِر اللَِّه َوَذُروا اْلبَـْيَع َذِلُكْم َخيـْ

)تـَْعَلُمونَ 

٩

٨)ُة َولَِرُسوِلِه َولِْلُمْؤِمِنَني َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقَني َال يـَْعَلُمونَ َولِلَِّه اْلِعزَّ ( .٢٦١

َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِإالَّ بِِإْذِن اللَِّه َوَمْن يـُْؤِمْن بِاللَِّه يـَْهِد ( .٢٦٢

  )قـَْلَبهُ 

١١  
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ًرا فَاتـَُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم َواْمسَُعوا َوَأِطيُعو ( .٢٦٣ ا َوأَْنِفُقوا َخيـْ

  )ِألَنـُْفِسُكمْ 

١٦  

َوَال ُتَضارُّوُهنَّ لُِتَضيـُِّقوا َعَلْيِهنَّ َوِإْن ُكنَّ أُوَالِت َمحٍْل فَأَْنِفُقوا ( .٢٦٤

َعَلْيِهنَّ َحىتَّ َيَضْعَن َمحَْلُهنَّ َفِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم َفآتُوُهنَّ 

)أُُجوَرُهنَّ 

٦

َوَمْرَميَ ابـَْنَت ِعْمرَاَن الَِّيت َأْحَصَنْت فـَْرَجَها فـَنَـَفْخَنا ِفيِه ِمْن ( .٢٦٥

)ُروِحَنا

١٢

أَوََملْ يـََرْوا ِإَىل الطَّْريِ فـَْوقـَُهْم َصافَّاٍت َويـَْقِبْضَن َما ُميِْسُكُهنَّ ِإالَّ ( .٢٦٦

  )الرَّْمحَنُ 

١٩  

ا َرأَْوُه زُْلَفًة ِسيَئتْ ( .٢٦٧ ُوُجوُه الَِّذيَن َكَفُروا َوِقيَل َهَذا الَِّذي   فـََلمَّ

ُعونَ    )ُكْنُتْم ِبِه َتدَّ

٢٧  



 

408 

  ٩  )َودُّوا َلْو ُتْدِهُن فـَُيْدِهُنونَ ( .٢٦٨

  ٢٨  )قَاَل أَْوَسُطُهْم َأَملْ أَُقْل َلُكْم َلْوَال ُتَسبُِّحونَ ( .٢٦٩

  ٢٩  )قَاُلوا ُسْبَحاَن َربـَِّنا إِنَّا ُكنَّا ظَاِلِمنيَ ( .٢٧٠

  ٣٣  )َكَذِلَك اْلَعَذاُب َوَلَعَذاُب اْآلِخَرِة َأْكبَـُر َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ ( .٢٧١

ُب ِ�ََذا احلَِْديِث َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث َال ( .٢٧٢ َفَذْرِين َوَمْن ُيَكذِّ

  )يـَْعَلُمونَ 

٤٤  

  ١٩  )َهاُؤُم اقـَْرُءوا ِكَتابَِيهْ  فََأمَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه فـَيَـُقولُ ( .٢٧٣

  ٢٤  )ُكُلوا َواْشرَبُوا َهِنيًئا ِمبَا َأْسَلْفُتْم ِيف اْألَيَّاِم اْخلَالَِيةِ ( .٢٧٤

  ٢٨  )َما أَْغَىن َعينِّ َمالَِيهْ ( .٢٧٥

  ٣١  )َفَمِن ابـْتَـَغى َورَاَء َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْلَعاُدونَ ( .٢٧٦

  ٣٩  )ْقَناُهْم ِممَّا يـَْعَلُمونَ َكالَّ ِإنَّا َخلَ ( .٢٧٧
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  ٣  )َأِن اْعُبُدوا اللََّه َواتـَُّقوُه َوَأِطيُعونِ ( .٢٧٨

ُر َلْو ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ ( .٢٧٩   ٤  )ِإنَّ َأَجَل اللَِّه ِإَذا َجاَء َال يـَُؤخَّ

  ١  )ُقْل أُوِحَي ِإَيلَّ أَنَُّه اْسَتَمَع نـََفٌر ِمَن اجلِْنِّ ( .٢٨٠

َوأَنَّا َال َنْدرِي َأَشرٌّ أُرِيَد ِمبَْن ِيف اْألَْرِض أَْم أَرَاَد ِ�ِْم رَبـُُّهْم ( .٢٨١

  )َرَشًدا

١٠  

١٩  )ِإنَّ َهِذِه َتْذِكَرٌة َفَمْن َشاَء اختَََّذ ِإَىل َربِِّه َسِبيًال ( .٢٨٢

  ٢  )ُقْم فَأَْنِذرْ ( .٢٨٣
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  ٢٨  )َال تـُْبِقي َوَال َتَذرُ ( .٢٨٤

  ٥٥  )َفَمْن َشاَء ذََكَرهُ ( .٢٨٥

ْنَساُن لِيَـْفُجَر أََماَمهُ ( .٢٨٦   ٥  )َبْل يُرِيُد اْإلِ

  ٣٨  )ُمثَّ َكاَن َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوَّى( .٢٨٧

  ٥  )ِإنَّ اْألَبـَْراَر َيْشرَبُوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفورًا( .٢٨٨

  ٢٠  ) َرأَْيَت نَِعيًما َوُمْلًكا َكِبريًاَوِإَذا َرأَْيَت َمثَّ ( .٢٨٩

ْلَنا أَْمثَاَهلُْم ( .٢٩٠ َنا بَدَّ َحنُْن َخَلْقَناُهْم َوَشَدْدنَا َأْسَرُهْم َوِإَذا ِشئـْ

  )تـَْبِديًال 

٢٨  

  ٢٩  )ِإنَّ َهِذِه َتْذِكَرٌة َفَمْن َشاَء اختَََّذ ِإَىل َربِِّه َسِبيًال ( .٢٩١

  ٣٠  )َيَشاَء اللَُّه ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليًما َحِكيًما َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأنْ ( .٢٩٢

  ٣١  )يُْدِخُل َمْن َيَشاُء ِيف َرْمحَِتهِ ( .٢٩٣
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٣٩)فَِإْن َكاَن َلُكْم َكْيٌد َفِكيُدونِ ( .٢٩٤

  ٤٣  )ُكُلوا َواْشرَبُوا َهِنيًئا ِمبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ ( .٢٩٥

  ٤  )ونَ َكالَّ َسيَـْعَلمُ ( .٢٩٦

  ٥  )ُمثَّ َكالَّ َسيَـْعَلُمونَ ( .٢٩٧

  ٣٠  )َفُذوُقوا فـََلْن نَزِيدَُكْم ِإالَّ َعَذابًا( .٢٩٨

  ٣٩  )َذِلَك اْليَـْوُم احلَْقُّ َفَمْن َشاَء اختَََّذ ِإَىل رَبِِّه َمآبًا( .٢٩٩

  ١٩  )َوأَْهِدَيَك ِإَىل رَبَِّك فـََتْخَشى( .٣٠٠

َب َوَعَصى( .٣٠١   ٢١  )َفَكذَّ

  ٢٢  )ُمثَّ أَْدبـََر َيْسَعى( .٣٠٢

َرًة ِلَمْن َخيَْشى( .٣٠٣   ٢٦  )ِإنَّ ِيف َذِلَك َلِعبـْ

  ٣٦  )َوبـُرَِّزِت اجلَِْحيُم ِلَمْن يـََرى( .٣٠٤
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  ٩  )َوُهَو َخيَْشى( .٣٠٥

  ١٢  )َفَمْن َشاَء ذََكَرهُ ( .٣٠٦

  ٢٢  )ُمثَّ ِإَذا َشاَء أَْنَشرَهُ ( .٣٠٧

  ٢  )ُلوا َعَلى النَّاِس َيْستَـْوُفونَ الَِّذيَن ِإَذا اْكَتا( .٣٠٨

  ٣  )َوِإَذا َكاُلوُهْم َأْو َوزَنُوُهْم ُخيِْسُرونَ ( .٣٠٩

  ٢٣  )َعَلى اْألَرَاِئِك يـَْنظُُرونَ ( .٣١٠

  ٣٥  )َعَلى اْألَرَاِئِك يـَْنظُُرونَ ( .٣١١

١٣)إِنَُّه ُهَو يـُْبِدُئ َويُِعيدُ ( .٣١٢

  ٢  )ىالَِّذي َخَلَق َفَسوَّ ( .٣١٣

َر فـََهَدى( .٣١٤   ٣  )َوالَِّذي َقدَّ
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ْر ِإْن نـََفَعِت الذِّْكَرى( .٣١٥   ٩  )َفذَكِّ

ُر َمْن َخيَْشى( .٣١٦   ١٠  )َسَيذَّكَّ

َا أَْنَت ُمذَكِّرٌ ( .٣١٧ ْر ِإمنَّ ٢١)َفذَكِّ

ْنَساُن ِإَذا َما ابـَْتَالُه َربُُّه َفَأْكَرَمُه َونـَعَّمَ ( .٣١٨ ُه فـَيَـُقوُل َريبِّ فََأمَّا اْإلِ

  )َأْكَرَمنِ 

١٥  

  ١٦  )َوأَمَّا ِإَذا َما ابـَْتَالُه فـََقَدَر َعَلْيِه رِْزَقُه فـَيَـُقوُل َريبِّ أََهاَننِ ( .٣١٩

ْمُت ِحلََياِيت ( .٣٢٠   ٢٤  )يـَُقوُل يَا لَْيَتِين َقدَّ

َبْت َمثُوُد ِبَطْغَواَها( .٣٢١ ١١)َكذَّ

  ١  )َذا يـَْغَشىَواللَّْيِل إِ ( .٣٢٢



 

414 

  ٢  )َوالنـََّهاِر ِإَذا َجتَلَّى( .٣٢٣

  ٥  )فََأمَّا َمْن أَْعَطى َواتـََّقى( .٣٢٤

  ٣  )َما َودََّعَك رَبَُّك َوَما قـََلى( .٣٢٥

  ٦  )َأَملْ جيَِْدَك يَِتيًما َفآَوى( .٣٢٦

  ٧  )َوَوَجَدَك َضاال� فـََهَدى( .٣٢٧

  ٨  )َوَوَجَدَك َعاِئًال فََأْغَىن ( .٣٢٨

  ١  )اقـَْرأْ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ ( .٣٢٩

  ٣  )اقـَْرأْ َوَربَُّك اْألَْكَرمُ ( .٣٣٠

  ١٤  )َأَملْ يـَْعَلْم بَِأنَّ اللََّه يـََرى( .٣٣١

  ٣  )َكالَّ َسْوَف تـَْعَلُمونَ ( .٣٣٢
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  ٤  )ُمثَّ َكالَّ َسْوَف تـَْعَلُمونَ ( .٣٣٣

  ٥  )َكالَّ َلْو تـَْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقنيِ ( .٣٣٤

 

  

  

  ٢  )قـَيًِّما لِيُـْنِذَر بَْأًسا َشِديًدا ِمْن َلُدْنهُ ( .١

  ٤  )َويـُْنِذَر الَِّذيَن قَاُلوا اختَََّذ اللَُّه َوَلًدا( .٢

  ٨١)َواختََُّذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه آِهلًَة لَِيُكونُوا َهلُْم ِعز�ا( .٣

٢٣)أَفـََرأَْيَت ِإْن َمتـَّْعَناُهْم ِسِننيَ ( .٤
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َوَلَقْد َكانُوا َعاَهُدوا اللََّه ِمْن قـَْبُل َال يـَُولُّوَن اْألَْدبَاَر وََكاَن َعْهُد ( .٥

  )اللَِّه َمْسُئوًال 

١٥  

١٥  )لِيُـْنِذَر يـَْوَم التََّالقِ ( .٦

ِإْن َكاَن ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمثَّ َكَفْرُمتْ ِبِه َمْن َأَضلُّ ِممَّْن ُهَو ُقْل أََرأَيـُْتْم ( .٧

  )ِيف ِشَقاٍق بَِعيدٍ 

٥٢

ُهْم َما َكَسُبوا َشْيًئا َوَال َما اختََُّذوا ( .٨ ِمْن َورَائِِهْم َجَهنَُّم َوَال يـُْغِين َعنـْ

)اٌب َعِظيمٌ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْولَِياَء َوَهلُْم َعذَ 

١٠

٢٨  )فـََلْوَال َنَصَرُهُم الَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه قـُْربَانًا آِهلَةً ( .٩
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ِإْن ِهَي ِإالَّ َأْمسَاٌء َمسَّْيُتُموَها أَنـُْتْم َوآبَاؤُُكْم َما أَنـَْزَل اللَُّه ِ�َا ِمْن ( .١٠

)ُسْلطَانٍ 

٢٣

ا نـَبََّأْت بِِه َوَأْظَهَرُه ( .١١ َوِإْذ َأَسرَّ النَِّيبُّ ِإَىل بـَْعِض َأْزَواِجِه َحِديثًا فـََلمَّ

)اللَُّه َعَلْيِه َعرََّف بـَْعَضُه َوأَْعَرَض َعْن بـَْعضٍ 

٣

َب َوتـََوىلَّ ( .١٢ ١٣)أََرأَْيَت ِإْن َكذَّ

ُث َأخْ ( .١٣ ٤)َباَرَهايـَْوَمِئٍذ ُحتَدِّ
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  ٥٢  )َويـَْوَم يـَُقوُل نَاُدوا ُشرََكاِئَي الَِّذيَن َزَعْمُتمْ ( .١

  ٢٤  )فـََناَداَها ِمْن َحتِْتَها َأالَّ َحتَْزِين َقْد َجَعَل رَبُِّك َحتَْتِك َسرِي�ا( .٢

َرِة ِإْذ ُقِضَي اْألَْمُر َوُهْم ِيف َغْفَلٍة َوُهْم َال َوأَْنِذْرُهْم يـَْوَم احلَْسْ ( .٣

  )يـُْؤِمُنونَ 

٣٩  

  ٨٧  )َال َميِْلُكوَن الشََّفاَعَة ِإالَّ َمِن اختَََّذ ِعْنَد الرَّْمحَِن َعْهًدا( .٤

٧٨)فَأَتـْبَـَعُهْم ِفْرَعْوُن ِجبُُنوِدِه فـََغِشيَـُهْم ِمَن اْلَيمِّ َما َغِشيـَُهمْ ( .٥

  ٥٥َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َلَيْسَتْخِلَفنـَُّهْم ِيف ( .٦
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  )اْألَْرضِ 

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَنا َمَعُه َأَخاُه َهاُروَن َوزِيرًا( .٧ ٣٥  )َوَلَقْد آتـَيـْ

٧٥  )ُتْم َما ُكْنُتْم تـَْعُبُدونَ قَاَل أَفـََرأَيْـ ( .٨

قَاَل ِإينِّ أُرِيُد َأْن أُْنِكَحَك ِإْحَدى ابـَْنَيتَّ َهاتـَْنيِ َعَلى َأْن تَْأُجَرِين ( .٩

  )َمثَاِينَ ِحَججٍ 

٢٧  

أَتَاُهْم  أَْم يـَُقوُلوَن افـْتَـَراُه َبْل ُهَو احلَْقُّ ِمْن رَبَِّك لِتُـْنِذَر قـَْوًما َما( .١٠

  )ِمْن نَِذيٍر ِمْن قـَْبِلَك َلَعلَُّهْم يـَْهَتُدونَ 

٣

َنا ِإلَْيَك قـُْرآنًا َعَربِي�ا لِتُـْنِذَر أُمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَهلَا ( .١١ ٧وََكَذِلَك أَْوَحيـْ
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  )َوتـُْنِذَر يـَْوَم اجلَْْمِع َال رَْيَب ِفيهِ 

١٦)ا َخيُْلُق بـََناٍت َوَأْصَفاُكْم بِاْلَبِننيَ أَِم اختَََّذ ِممَّ ( .١٢

أَفـََرأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإَهلَُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اللَُّه َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى ( .١٣

َمسِْعِه َوقـَْلِبِه َوَجَعَل َعَلى َبَصرِِه ِغَشاَوًة َفَمْن يـَْهِديِه ِمْن بـَْعِد اللَِّه 

ُرونَ أَفَ  )َال َتَذكَّ

٢٣

٥  )َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى( .١٤

َت َواْلُعزَّى( .١٥   ١٩  )أَفـََرأَيـُْتُم الالَّ

٧  )َسَيْجَعُل اللَُّه بـَْعَد ُعْسٍر ُيْسرًا( .١٦
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يًما( .١٧ يٌم محَِ ١٠  )َوَال َيْسَأُل محَِ

١٢)اًال َممُْدوًداَوَجَعْلُت َلُه مَ ( .١٨

ْلَنا أَْمثَاَهلُْم تـَْبِديًال ( .١٩ َنا بَدَّ ٢٨  )َحنُْن َخَلْقَناُهْم َوَشَدْدنَا َأْسَرُهْم َوِإَذا ِشئـْ

٥)َوَلَسْوَف يـُْعِطيَك رَبَُّك فـَتـَْرَضى( .٢٠

٩)أََرأَْيَت الَِّذي يـَنـَْهى( .٢١
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َنا ِإَلى الصَّْخَرةِ ( .١   ٦٣)قَاَل َأرَأَْيَت ِإْذ َأَويـْ

  

  

  ٦٢)َويـَْوَم يـَُناِديِهْم فـَيَـُقوُل أَْيَن ُشرََكاِئَي الَِّذيَن ُكْنُتْم تـَْزُعُمونَ ( .٢

  ٧٤  )يَـُقوُل أَْيَن ُشرََكاِئَي الَِّذيَن ُكْنُتْم تـَْزُعُمونَ َويـَْوَم يـَُناِديِهْم فَـ ( .٣

  

  

  

ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن زََعْمُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه َال يَْمِلُكوَن ِمثْـَقاَل َذرٍَّة ( .٤

)ِفي السََّماَواِت َوَال ِفي اْألَْرضِ 

٢٢  
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ُتْم ِإْن َكاَن ِمْن ِعْنِد اللَِّه وََكَفْرُتْم ِبِه َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن  .٥ ُقْل َأرَأَيـْ

بَِني ِإْسَرائِيَل َعَلى ِمْثِلهِ 

١٠  

  

   

ْنَساَن َما َلْم يـَْعَلمْ  .٦   ٤َعلََّم اْإلِ

  ١١َأرَأَْيَت ِإْن َكاَن َعَلى اْلُهَدى .٧

  

  ٩َأَفَال يـَْعَلُم ِإَذا بـُْعِثَر َما ِفي اْلُقُبورِ  .٨
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ـــــِني َوَذاَت (   .١ ـــبُـُهْم َذاَت اْلَيِمــ ــ ــــوٌد َونـَُقلِّــ ــ ــــْم رُقُـ ــ ــا َوُهـ ــ ــ ـــبُـُهْم أَيـَْقاظًـ ــ َوَحتَْســ

  )الشَِّمالِ 

١٨  

ــِتِهْم َولَــــْن إِنـَُّهــــْم ِإْن يَ (   .٢ ــْيُكْم يـَْرُمجُــــوُكْم أَْو يُِعيــــُدوُكْم ِيف ِملَّــ ْظَهــــُروا َعلَــ

  )تـُْفِلُحوا ِإًذا أَبًَدا

١٩  

  ٢٤  )َولَِبثُوا ِيف َكْهِفِهْم َثَالَث ِمائٍَة ِسِنَني َواْزَداُدوا ِتْسًعا(   .٣

ـــْنيِ (   .٤ ـــْنيِ َجَعْلَنـــا ِألََحـــِدِمهَا َجنَّتَـ ـــاٍب  َواْضـــِرْب َهلـُــْم َمـــَثًال َرُجَل ِمـــْن أَْعَن

نَـُهَما َزْرًعا   )َوَحَفْفَناُمهَا بَِنْخٍل َوَجَعْلَنا بـَيـْ

٣٢  

َوَما َمَنَع النَّاَس َأْن يـُْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُهُم اْهلُـَدى َوَيْسـتَـْغِفُروا رَبـَُّهـْم ِإالَّ (   .٥

    )َأْن تَْأتِيَـُهْم ُسنَُّة اْألَوَِّلَني أَْو يَْأتِيَـُهُم اْلَعَذاُب قـُُبًال 

٥٥  

  ٥٩  )َوتِْلَك اْلُقَرى أَْهَلْكَناُهْم َلمَّا ظََلُموا َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهْم َمْوِعًدا(   .٦

  ٨٣  )َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرنـَْنيِ ُقْل َسأَتـُْلو َعَلْيُكْم ِمْنُه ذِْكرًا(   .٧

ئَـٍة َوَوَجـَد  َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجَدَها تـَْغُرُب ِيف َعْنيٍ (   .٨ محَِ

ــا َأْن تـَتَِّخــــَذ  َب َوِإمَّــ ــا َأْن تـَُعــــذِّ ــا َذا اْلَقــــْرنـَْنيِ ِإمَّــ ــا قـُْلنَــــا يـَـ ِعْنــــَدَها قـَْوًمــ

  )ِفيِهْم ُحْسًنا

٨٦  
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ــــوِر (   .٩ ــ ــَخ ِيف الصُّـــ ــ ــ ــٍض َونُِفـــ ــ ــ ــ ــــوُج ِيف بـَْع ــ ــــٍذ َميُـــ ــ ــ ــــُهْم يـَْوَمِئ ــ ــا بـَْعَضـــ ــ ــ ــ َوتـَرَْكَن

  )  َفَجَمْعَناُهْم َمجًْعا 

٩٩  

اَن اْلَبْحــــُر ِمــــَداًدا ِلَكِلَمــــاِت َريبِّ لََنِفــــَد اْلَبْحــــُر قـَْبــــَل َأْن قُــــْل لَــــْو َكــــ( .١٠

َنا ِمبِْثِلِه َمَدًدا َفَد َكِلَماُت َريبِّ َوَلْو ِجئـْ   )تـَنـْ

١٠٩  

  ٤  )قَاَل َربِّ ِإينِّ َوَهَن اْلَعْظُم ِمينِّ َواْشتَـَعَل الرَّْأُس َشْيًبا( 

  ١٦  )َمْرَميَ ِإِذ انـَْتَبَذْت ِمْن أَْهِلَها َمَكانًا َشْرِقي�ا َواذُْكْر ِيف اْلِكَتابِ ( 

ــــوَن (  ــــرَّْمحَِن فـََتُكــ ـــَن الـ ــــَذاٌب ِمـــ ـــــَك َعـ ــاُف َأْن َميَسَّ ــ ــِت ِإينِّ َأَخــ ــ ــا أَبَـ ــ يَـ

  )لِلشَّْيطَاِن َولِي�ا

٤٥  

ــحَ (  ــــا لَـــــُه ِإْســـ َن ـــْن ُدوِن اللَّـــــِه َوَهبـْ ــا يـَْعبُـــــُدوَن ِمـ ــ ــــا اْعتَــــــَزَهلُْم َوَم اَق فـََلمَّ

  )َويـَْعُقوَب وَُكال� َجَعْلَنا نَِبي�ا

٤٩  

ْنَساُن أَنَّا َخَلْقَناُه ِمْن قـَْبُل وَملَْ َيُك َشْيًئا(    ٦٧  )أََوَال يَْذُكُر اْإلِ

  ٨٧  )َال َميِْلُكوَن الشََّفاَعَة ِإالَّ َمِن اختَََّذ ِعْنَد الرَّْمحَِن َعْهًدا( 

ــيُكْم ْذ َرَأى نَــــارًا فـََقــــاَل (  ــُت نَــــارًا َلَعلِّــــي آتِــ   ١٠ِألَْهلِــــِه اْمُكثُــــوا ِإينِّ آَنْســ
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َها ِبَقَبٍس أَْو َأِجُد َعَلى النَّاِر ُهًدى   )ِمنـْ

  ٢٧  )َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِين ( 

نَـَك َمْوِعـًدا َال ُخنِْلُفـُه َحنْـنُ (  نَـَنا َوبـَيـْ  فـََلَنْأتِيَـنََّك ِبِسْحٍر ِمْثِلِه فَاْجَعْل بـَيـْ

  )َوَال أَْنَت َمَكانًا ُسًوى

٥٨  

  ٦٠  )فـَتَـَوىلَّ ِفْرَعْوُن َفَجَمَع َكْيَدُه ُمثَّ أََتى( 

ــَب (  نَــــاُكْم ِمــــْن َعــــُدوُِّكْم َوَواَعــــْدنَاُكْم َجانِــ ــِين ِإْســــرَائِيَل قَــــْد َأْجنَيـْ يَــــا بـَـ

  )الطُّوِر اْألَْميََن َونـَزَّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى

٨٠  

  ٨٦  )اَل يَا قـَْوِم َأَملْ يَِعْدُكْم رَبُُّكْم َوْعًدا َحَسًناقَ ( 

قَــاَل َبُصــْرُت ِمبـَــا َملْ يـَْبُصــُروا بِـــِه فـََقَبْضــُت قـَْبَضــًة ِمـــْن أَثَــِر الرَُّســـوِل ( 

  )فـََنَبْذتـَُها وََكَذِلَك َسوََّلْت ِيل نـَْفِسي

٩٦  

َفُع الشََّفاَعُة ِإالَّ َمْن أَ (    ١٠٩  )ِذَن َلُه الرَّْمحَُن َوَرِضَي َلُه قـَْوًال يـَْوَمِئٍذ َال تـَنـْ

فـَتَـَعاَىل اللَُّه اْلَمِلُك اْحلَـقُّ َوَال تـَْعَجـْل بِـاْلُقْرآِن ِمـْن قـَْبـِل َأْن يـُْقَضـى ( 

  )ِإلَْيَك َوْحُيُه َوُقْل َربِّ زِْدِين ِعْلًما

١١٤  

  ١١٥  )جنَِْد َلُه َعْزًما َوَلَقْد َعِهْدنَا ِإَىل آَدَم ِمْن قـَْبُل فـََنِسَي وَملَْ ( 

ــــرَاِط (  ــَحاُب الصِّ ـــْن َأْصــ ـــتَـْعَلُموَن َمـ ــــرَبٌِّص فـَتَـرَبَُّصــــوا َفَسـ ـــلٌّ ُمتَـ ـــْل ُكـ قُـ

  )السَِّويِّ َوَمِن اْهَتَدى

١٣٥  
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َلُهْم ِمْن قـَْريٍَة أَْهَلْكَناَها أَفـَُهْم يـُْؤِمُنونَ (    ٦  )َما آَمَنْت قـَبـْ

  ٨  )ْم َجَسًدا َال يَْأُكُلوَن الطََّعاَم َوَما َكانُوا َخاِلِدينَ َوَما َجَعْلَناهُ ( 

  ١١  )وََكْم َقَصْمَنا ِمْن قـَْريٍَة َكاَنْت ظَاِلَمًة َوأَْنَشْأنَا بـَْعَدَها قـَْوًما آَخرِينَ ( 

َوُهــَو الـَّـِذي َخلَــَق اللَّْيــَل َوالنـََّهــاَر َوالشَّــْمَس َواْلَقَمــَر ُكــلٌّ ِيف فـَلَــٍك ( 

  )َبُحونَ َيسْ 

٣٣  

  ٣٦  )َوِإَذا َرآَك الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن يـَتَِّخُذوَنَك ِإالَّ ُهُزًوا( 

قُـــْل َمـــْن َيْكَلـــؤُُكْم بِاللَّْيـــِل َوالنـََّهـــاِر ِمـــَن الـــرَّْمحَِن بَـــْل ُهـــْم َعـــْن ذِْكـــِر ( 

ْم ُمْعِرُضونَ    )َر�ِِّ

٤٢  

َمـِة فَــَال ُتْظَلــُم نـَْفــٌس َشــْيًئا َوِإْن  َوَنَضـُع اْلَمــَوازِيَن اْلِقْســَط لِيَـــْوِم اْلِقَيا( 

َنا ِ�َا وََكَفى بَِنا َحاِسِبنيَ    )َكاَن ِمثـَْقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَتـَيـْ

٤٧  

َنا إِبـَْراِهيَم ُرْشَدُه ِمْن قـَْبُل وَُكنَّا بِِه َعاِلِمنيَ (    ٥١  )َوَلَقْد آتـَيـْ

َنا َلُه ِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب نَافِ (    ٧٢  )َلًة وَُكال� َجَعْلَنا َصاحلِِنيَ َوَوَهبـْ

نَـاُه ِمـَن اْلَقْريَـِة الـَِّيت َكانَـْت تـَْعَمـُل (  َناُه ُحْكًما َوِعْلًمـا َوَجنَّيـْ َوُلوطًا آتـَيـْ

  )اْخلََباِئَث إِنـَُّهْم َكانُوا قـَْوَم َسْوٍء فَاِسِقنيَ 

٧٤  

ــــُه فـَنَ (  َنا لَـ ــَتَجبـْ ـــُل فَاْســـ ـــْن قـَْبــ ــا ِإْذ نَـــــاَدى ِمــ ـــَن َونُوًحـــ ــــُه ِمــ ــاُه َوأَْهلَـ نَـــ جَّيـْ

  )اْلَكْرِب اْلَعِظيمِ 

٧٦  
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ْرنَا َمـَع َداُووَد (  نَـا ُحْكًمـا َوِعْلًمـا َوَسـخَّ ْمَناَها ُسـَلْيَماَن وَُكـال� آتـَيـْ فـََفهَّ

َر وَُكنَّا فَاِعِلنيَ    )اْجلَِباَل ُيَسبِّْحَن َوالطَّيـْ

٧٩  

  ٨٥  )ِمَن الصَّابِرِينَ  َوِإْمسَاِعيَل َوِإْدرِيَس َوَذا اْلِكْفِل ُكلٌّ ( 

  ٩٠  )َويَْدُعونـََنا َرَغًبا َوَرَهًبا وََكانُوا لََنا َخاِشِعنيَ ( 

َنا رَاِجُعونَ (  نَـُهْم ُكلٌّ ِإلَيـْ   ٩٣  )َوتـََقطَُّعوا أَْمَرُهْم بـَيـْ

  َفَمْن يـَْعَمْل ِمَن الصَّاِحلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَال ُكْفـرَاَن ِلَسـْعِيِه َوإِنـَّا لَـهُ ( 

  )َكاتُِبونَ 

٩٤  

  ٩٥  )َوَحَراٌم َعَلى قـَْريٍَة أَْهَلْكَناَها أَنـَُّهْم َال يـَْرِجُعونَ ( 

  ٩٦  )َحىتَّ ِإَذا فُِتَحْت يَْأُجوُج َوَمْأُجوُج َوُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب يـَْنِسُلونَ ( 

  ٩٩  )َلْو َكاَن َهُؤَالِء آِهلًَة َما َوَرُدوَها وَُكلٌّ ِفيَها َخاِلُدونَ ( 

يـَـْوَم َنطْـِوي السَّـَماَء َكطَـيِّ السِّــِجلِّ لِْلُكتُـِب َكَمـا بَـَدأْنَا أَوََّل َخْلــٍق ( 

َنا إِنَّا ُكنَّا فَاِعِلنيَ    )نُِعيُدُه َوْعًدا َعَليـْ

١٠٤  

ــا (  ــ ـــــى َمـــ ـــتَـَعاُن َعلَــ ــ ــــرَّْمحَُن اْلُمْســ ــ ــا ال ــ ــــاحلَْقِّ َورَبـُّنَـــ ــــْم بِـــ ـــاَل َربِّ اْحُكـــ ــ قَـ

  )َتِصُفونَ 

١١٢  

ــْيطَاٍن (  ــْريِ ِعْلـــٍم َويـَتَّبِــــُع ُكــــلَّ َشــ ـــَن النَّــــاِس َمــــْن ُجيَـــاِدُل ِيف اللَّــــِه ِبغَــ   ٣َوِم
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  )َمرِيدٍ 

يَــا أَيـَُّهــا النَّــاُس ِإْن ُكْنــُتْم ِيف رَيْــٍب ِمــَن اْلبَـْعــِث فَِإنَّــا َخَلْقَنــاُكْم ِمــْن ( 

  )تـُرَابٍ 

٥  

ِعْلـــٍم َوَال ُهـــًدى َوَال ِكَتـــاٍب  َوِمــَن النَّـــاِس َمـــْن ُجيَـــاِدُل ِيف اللَّــِه ِبغَـــْريِ ( 

  )ُمِنريٍ 

٨  

ــٌر اْطَمــَأنَّ (  َوِمــَن النَّــاِس َمــْن يـَْعبُــُد اللَّــَه َعَلــى َحــْرٍف فَــِإْن َأَصــابَُه َخيـْ

نـَْيا َواْآلِخـــرََة  ــى َوْجِهـــِه َخِســـَر الـــدُّ ــَب َعلَـ نَـــٌة انـَْقلَـ بِـــِه َوِإْن َأَصـــابـَْتُه ِفتـْ

  )نيُ َذِلَك ُهَو اْخلُْسرَاُن اْلُمبِ 

١١  

نَّ اللََّه يُْدِخُل الَِّذيَن آَمنُـوا َوَعِملُـوا الصَّـاِحلَاِت َجنَّـاٍت َجتْـرِي ِمـْن (إ 

  )َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر ِإنَّ اللََّه يـَْفَعُل َما يُرِيدُ 

١٤  

مْ (    ١٩  )َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِيف َر�ِِّ

َلى َعَلْيُكمْ  َوأُِحلَّْت َلُكُم اْألَنـَْعاُم ِإالَّ َما(    ٣٠  )يـُتـْ

  ٣٢  )َذِلَك َوَمْن يـَُعظِّْم َشَعائَِر اللَِّه فَِإنـََّها ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوبِ ( 

ــْريِ َحــــقٍّ ِإالَّ َأْن يـَُقولُــــوا رَبـَُّنــــا اللَّــــُه (  الَّــــِذيَن أُْخرُِجــــوا ِمــــْن ِديَــــارِِهْم ِبَغــ

ـــبَـْعضٍ  ــــْوَال َدفْـــــُع اللَّــــِه النَّـــــاَس بـَْعَضــــُهْم بِــ َمْت َصـــــَواِمُع َوبِيَـــــٌع  َوَل ـُـــدِّ َهل

  )َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اللَِّه َكِثريًا 

٤٠  

َب ُموَســى فََأْمَلْيــُت لِْلَكــاِفرِيَن ُمثَّ َأَخــْذتـُُهْم (    ٤٤َوَأْصــَحاُب َمــْدَيَن وَُكــذِّ
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  )َفَكْيَف َكاَن َنِكريِ 

ـــ(  َر َلُكــ ــخَّ ــ ــــَه َسـ ــــَر َأنَّ اللَّـ ـَـ ــــرِي ِيف َأَملْ ت ـــــَك َجتْـ ـــا ِيف اْألَْرِض َواْلُفْل ــ ْم َم

  )اْلَبْحِر بَِأْمرِِه َوُميِْسُك السََّماَء َأْن تـََقَع َعَلى اْألَْرِض ِإالَّ بِِإْذنِهِ 

٦٥  

ْنَساَن َلَكُفورٌ (    ٦٦  )َوُهَو الَِّذي َأْحَياُكْم ُمثَّ ُميِيُتُكْم ُمثَّ ُحيِْييُكْم ِإنَّ اْإلِ

اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَمـا َجَعـَل َعلَـْيُكْم ِيف َوَجاِهُدوا ِيف ( 

يِن ِمـــْن َحـــرٍَج ِملَّـــَة أَبِـــيُكْم إِبـْـــَراِهيَم ُهـــَو َمسَّـــاُكُم اْلُمْســـِلِمَني ِمـــْن  الـــدِّ

    )قـَْبلُ 

٧٨  

َذاٌب ِإنَّ الَّــِذيَن حيُِبُّــوَن َأْن َتِشــيَع اْلَفاِحَشــُة ِيف الَّــِذيَن آَمُنــوا َهلـُـْم َعــ( 

نـَْيا َواْآلِخرَةِ    )أَلِيٌم ِيف الدُّ

١٩  

َوَلَقــْد أَْرَســْلَنا نُوًحــا ِإَىل قـَْوِمــِه فـََقــاَل يَــا قـَــْوِم اْعبُــُدوا اللَّــَه َمــا َلُكــْم ( 

رُُه أََفَال تـَتـَُّقونَ    )ِمْن ِإَلٍه َغيـْ

٢٣  

ا َهـَذا ِإالَّ َبَشـٌر ِمـثـُْلُكْم يُرِيـُد فـََقاَل اْلَمَألُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمـْن قـَْوِمـِه َمـ( 

ْعنَـا ِ�َـَذا ِيف  َأْن يـَتَـَفضََّل َعَلْيُكْم َوَلْو َشاَء اللَُّه َألَنـَْزَل َمَالِئَكـًة َمـا مسَِ

  )آبَائَِنا اْألَوَِّلنيَ 

٢٤  

ـــِإَذا َجـــاَء (  ــا َوَوْحِينَــــا َف ــَنِع اْلُفْلـــَك بَِأْعيُِننَـ ــا ِإلَْيـــِه َأِن اْصــ نَـ ــا فََأْوَحيـْ أَْمرُنـَـ

ــْنيِ َوأَْهَلــَك ِإالَّ َمــْن  ــاَر التـَّنُّــوُر فَاْســُلْك ِفيَهــا ِمــْن ُكــلٍّ َزْوَجــْنيِ اثـْنَـ َوَف

٢٧  
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ــــْم  ــــوا إِنـَُّهـ ــــِذيَن ظََلُمـ ــاِطْبِين ِيف الـَّ ــ ُهْم َوَال ُختَـ ـــنـْ ــ ــــْوُل ِم ــــِه اْلَقـ ــَبَق َعَلْيـ ــ َسـ

  )ُمْغَرُقونَ 

ـــَرى ُكـــلَّ َمـــا َجـــ(  بُوُه فَأَتـْبَـْعنَـــا ُمثَّ أَْرَســـْلَنا ُرُســـَلَنا تـَتـْ ـــًة َرُســـوُهلَا َكـــذَّ اَء أُمَّ

  )بـَْعَضُهْم بـَْعًضا َوَجَعْلَناُهْم َأَحاِديَث فـَبُـْعًدا ِلَقْوٍم َال يـُْؤِمُنونَ 

٤٤  

ــاِطُري (  ـــُل ِإْن َهـــــَذا ِإالَّ َأَســـ ـــْن قـَْبــ ـــا َهـــــَذا ِمــ ـــُن َوآبَاُؤنَــ َلَقـــــْد ُوِعـــــْدنَا َحنْــ

  )اْألَوَِّلنيَ 

٨٣  

ُه ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن ِإَلٍه ِإًذا َلَذَهَب ُكلُّ ِإَلٍه ِمبَـا َما اختَََّذ اللَّ ( 

  )َخَلَق َوَلَعَال بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا َيِصُفونَ 

٩١  

ُهَما ِمائَـَة َجْلـَدٍة وَ (  َال تَْأُخـْذُكْم الزَّانَِيُة َوالزَّاِين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنـْ

ــــِر  ــــْوِم اْآلِخـ ــــوَن بِاللَّـــــِه َواْليَــ ــُتْم تـُْؤِمنُـ ــ ـــِن اللَّـــــِه ِإْن ُكْنـ ــــٌة ِيف ِديــ ـــا َرأْفَـ ِ�َِمــ

  )َوْلَيْشَهْد َعَذابـَُهَما طَائَِفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ 

٢  

ـــْن (  ـــيَـُهُم اللَّـــــُه ِمــ ــىتَّ يـُْغِنــ ـــا َحـــ ـــــُدوَن ِنَكاًحــ ـــتَـْعِفِف الـَّــــِذيَن َال جيَِ َوْلَيْســ

  )ْضِلهِ فَ 

٣٣  

ـــْوا ِمـــْن (  ــَثًال ِمـــَن الَّـــِذيَن َخَل ـــاٍت َوَمـ ــْيُكْم آيَـــاٍت ُمبَـيـَِّن ــا ِإلَـ َوَلَقـــْد أَنـَْزْلنَـ

  )قـَْبِلُكْم َوَمْوِعظًَة لِْلُمتَِّقنيَ 

٣٤  

  ٣٥َمثَــُل نـُـورِِه َكِمْشــَكاٍة ِفيَهــا ِمْصــَباٌح اْلِمْصــَباُح ِيف ُزَجاَجــٍة الزَُّجاَجــُة  ( 
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  )رِّيٌّ يُوَقُد ِمْن َشَجرٍَة ُمَبارََكةٍ َكأَنـََّها َكوَْكٌب دُ 

أَْو َكظُُلَمــاٍت ِيف َحبْــٍر جلُِّــيٍّ يـَْغَشــاُه َمــْوٌج ِمــْن فـَْوِقــِه َمــْوٌج ِمــْن فـَْوِقــِه ( 

  )َسَحابٌ 

٤٠  

ـــــُر (  ـــــَماَواِت َواْألَْرِض َوالطَّيـْ ـــْن ِيف السَّ ــــُه َمــ ــبُِّح َل ــــَر َأنَّ اللَّـــــَه ُيَســـ َأَملْ تـَ

  )َقْد َعِلَم َصَالتَُه َوَتْسِبيَحُه َواللَُّه َعِليٌم ِمبَا يـَْفَعُلونَ  َصافَّاٍت ُكلٌّ 

٤١  

يَــا أَيـَُّهــا الـَّـِذيَن آَمُنــوا لَِيْســَتْأِذْنُكُم الـَّـِذيَن َمَلَكــْت أَْميـَـاُنُكْم َوالـَّـِذيَن ( 

ُلُغوا اْحلُُلَم ِمـْنُكْم ثَـَالَث َمـرَّاٍت ِمـْن قـَْبـِل َصـَالِة اْلَفْجـرِ  َوِحـَني  ملَْ يـَبـْ

ـــَالُث  ـــاِء ثَـ ـــَالِة اْلِعَشـ ـــْن بـَْعــــِد َصـ ــريَِة َوِمـ ـــَن الظَِّهــ ــاَبُكْم ِمـ ــ َتَضــــُعوَن ثَِي

ــْيِهْم ُجنَــــاٌح بـَْعــــَدُهنَّ َطوَّافُــــوَن  ــ ــْيُكْم َوَال َعَل ــْيَس َعَلــ َعــــْورَاٍت َلُكــــْم لَــ

ُ اللَّـُه َلُكـُم اْآليَـاِت َوا للَّـُه َعَلْيُكْم بـَْعُضُكْم َعَلى بـَْعٍض َكـَذِلَك يـُبَــنيِّ

  )َعِليٌم َحِكيٌم 

٥٨  

  ٣٩  )وَُكال� َضرَبـَْنا َلُه اْألَْمثَاَل وَُكال� تـَبـَّْرنَا تـَْتِبريًا( .٧٦

َأملَْ تـََر ِإَىل رَبَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ َوَلْو َشاَء جلَََعلَـُه َسـاِكًنا ُمثَّ َجَعْلنَـا ( .٧٧

  )الشَّْمَس َعَلْيِه َدلِيًال 

٤٥  

َفُعُهْم َوَال َيُضــرُُّهْم وََكــاَن اْلَكــاِفُر َويَـ ( .٧٨ ْعبُــُدوَن ِمــْن ُدوِن اللَّــِه َمــا َال يـَــنـْ

  )َعَلى رَبِِّه َظِهريًا

٥٥  
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قُــْل َمـــا َأْســـأَُلُكْم َعَلْيـــِه ِمـــْن َأْجـــٍر ِإالَّ َمـــْن َشـــاَء َأْن يـَتَِّخـــَذ ِإَىل رَبِّـــِه ( .٧٩

  )َسِبيًال 

٥٧  

  ٧٢  )وَر َوِإَذا َمرُّوا بِاللَّْغِو َمرُّوا ِكَراًماَوالَِّذيَن َال َيْشَهُدوَن الزُّ ( .٨٠

  ١٤  )َوَهلُْم َعَليَّ َذْنٌب فََأَخاُف َأْن يـَْقتُـُلونِ ( .٨١

  ١٨  )قَاَل َأَملْ نـُرَبَِّك ِفيَنا َولِيًدا َولَِبْثَت ِفيَنا ِمْن ُعُمرَِك ِسِننيَ ( .٨٢

  ١٠٩  )ْن َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى َربِّ اْلَعاَلِمنيَ َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر إِ ( .٨٣

  ٢٠٠  )َكَذِلَك َسَلْكَناُه ِيف قـُُلوِب اْلُمْجرِِمنيَ ( .٨٤

  ٢٠٨  )َوَما أَْهَلْكَنا ِمْن قـَْريٍَة ِإالَّ َهلَا ُمْنِذُرونَ ( .٨٥

  ١  )طس تِْلَك آيَاُت اْلُقْرآِن وَِكَتاٍب ُمِبنيٍ ( .٨٦

ــَل َأْن تـَُقــوَم ِمــْن َمَقاِمــَك َقــاَل ِعْفرِيــٌت ِمــ( .٨٧ ــَك بِــِه قـَْب َن اْجلِــنِّ أَنَــا آتِي

  )َوِإينِّ َعَلْيِه َلَقِويٌّ أَِمنيٌ 

٣٩  

ــيَِّئِة قـَْبــَل احلََْســَنِة لَــْوَال َتْســتَـْغِفُروَن ( .٨٨ قَــاَل يـَـا قـَــْوِم ِملَ َتْســتَـْعِجُلوَن بِالسَّ

  )اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ 

٤٦  
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ــاِطُري َلَقـــــْد ُوِعـــــدْ ( .٨٩ ـــُل ِإْن َهـــــَذا ِإالَّ َأَســـ ـــْن قـَْبــ ـــا ِمــ ـــُن َوآبَاُؤنـَـ نَا َهـــــَذا َحنْــ

ــــُة ٦٨اْألَوَّلِــــَني ( ــاَن َعاِقَب ــَف َكــ ــاْنظُُروا َكْيــ ــريُوا ِيف اْألَْرِض فَــ ) قُــــْل ِســ

  )اْلُمْجرِِمنيَ 

٦٨  

ــَماَواِت َوَمــْن ِيف اْألَْرضِ ( .٩٠ ــوِر فـََفــزَِع َمــْن ِيف السَّ َفُخ ِيف الصُّ  َويـَــْوَم يـُــنـْ

  )ِإالَّ َمْن َشاَء اللَُّه وَُكلٌّ أَتـَْوُه َداِخرِينَ 

٨٧  

  ١١  )َوقَاَلْت ِألُْخِتِه ُقصِّيِه فـََبُصَرْت بِِه َعْن ُجُنٍب َوُهْم َال َيْشُعُرونَ ( .٩١

ــْت َهــْل أَُدلُُّكــْم َعلَــى أَْهـــِل ( .٩٢ َوَحرَّْمنَــا َعَلْيــِه اْلَمرَاِضــَع ِمــْن قـَْبــُل فـََقاَل

  َيْكُفُلونَُه َلُكْم َوُهْم َلُه نَاِصُحونَ بـَْيٍت 

١٢  

َوِإَىل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشـَعْيًبا فـََقـاَل يَـا قـَـْوِم اْعبُـُدوا اللَّـَه َواْرُجـوا اْليَــْوَم ( .٩٣

  ) اْآلِخَر َوَال تـَْعثـَْوا ِيف اْألَْرِض ُمْفِسِدينَ 

١٥  

ـــالُ ( .٩٤ ــــاٍت قَـ ــا بـَيـَِّن ــ ـــى بِآيَاتَِن ـــاَءُهْم ُموَسـ ـــا َجـ ـ ــْحٌر فـََلمَّ ـــا َهــــَذا ِإالَّ ِســ وا َمـ

ْعَنا ِ�ََذا ِيف آبَائَِنا اْألَوَِّلنيَ    )ُمْفتَـًرى َوَما مسَِ

٣٦  

ــا ُكْنـــَت ثَاوِيًـــا ِيف ( .٩٥ ــا فـََتطَـــاَوَل َعلَـــْيِهُم اْلُعُمـــُر َوَمـ َوَلِكنَّـــا أَْنَشـــْأنَا قـُُرونًـ

ُلو َعَلْيِهْم آيَاتَِنا َوَلِكنَّا ُكنَّا ُمْرسِ    )ِلنيَ أَْهِل َمْدَيَن تـَتـْ

٤٥  

  ٥٨  )َوَما ُكنَّا ُمْهِلِكي اْلُقَرى ِإالَّ َوأَْهُلَها ظَاِلُمونَ ( .٩٦
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ــْوا َمَكانَــُه بِــاْألَْمِس يـَُقولُــوَن َوْيَكــَأنَّ اللَّــَه يـَْبُســُط ( .٩٧ َوَأْصــَبَح الَّــِذيَن َمتَنـَّ

ـــنَّ اللَّـــــُه عَ  ـــْن ِعبَـــــاِدِه َويـَْقـــــِدُر لَـــــْوَال َأْن َمــ ـــاُء ِمــ ـــْن َيَشــ ــا الـــــرِّْزَق ِلَمــ نَـــ َليـْ

  )خلَََسَف بَِنا َوْيَكأَنَُّه َال يـُْفِلُح اْلَكاِفُرونَ 

٨٢  

نََّك َعْن آيَـاِت اللَّـِه بـَْعـَد ِإْذ أُْنزِلَـْت ِإلَْيـَك َوادُْع ِإَىل رَبـَِّك ( .٩٨ َوَال َيُصدُّ

  )َوَال َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 

٨٧  

ـــنْ ( .٩٩ ــــِذيَن ِمــ ــا الـَّ ــــِذيَن َصـــــَدُقوا  َوَلَقـــــْد فـَتَـنَّـــ ـــيَـْعَلَمنَّ اللَّـــــُه الـَّ ــْبِلِهْم فـََلــ قـَـــ

  )َولَيَـْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبنيَ 

٣  

ــا ( .١٠٠ ــًنا َوِإْن َجاَهـــَداَك لُِتْشـــرَِك ِيب َمـ ــاَن ِبَواِلَديْـــِه ُحْسـ ْنَسـ َنا اْإلِ ـــيـْ َوَوصَّ

  )لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفَال ُتِطْعُهَما

٨  

نَـَة َوِمَن النَّاِس َمـْن يـَُقـوُل آمَ ( .١٠١ نَّـا بِاللَّـِه فَـِإَذا أُوِذَي ِيف اللَّـِه َجَعـَل ِفتـْ

النَّــاِس َكَعـــَذاِب اللَّــِه َولَـــِئْن َجـــاَء َنْصــٌر ِمـــْن رَبِّـــَك لَيَـُقــوُلنَّ إِنـَّــا ُكنَّـــا 

  )َمَعُكْم أََولَْيَس اللَُّه بَِأْعَلَم ِمبَا ِيف ُصُدوِر اْلَعاَلِمنيَ 

١٠  

  ١١  )يَن آَمُنوا َولَيَـْعَلَمنَّ اْلُمَناِفِقنيَ َولَيَـْعَلَمنَّ اللَُّه الَّذِ ( .١٠٢

ــا قـَــــْوِم اْعبُــــُدوا اللَّــــَه َواْرُجــــوا ( .١٠٣ َوِإَىل َمــــْدَيَن َأَخــــاُهْم ُشــــَعْيًبا فـََقــــاَل يـَـ

  )اْليَـْوَم اْآلِخَر َوَال تـَْعثـَْوا ِيف اْألَْرِض ُمْفِسِدينَ 

٣٦  

ُهْم َمْن أَْرَسـلْ ( .١٠٤ ُهْم َمـْن َفُكال� َأَخْذنَا ِبَذنِْبِه َفِمنـْ   ٤٠َنا َعَلْيـِه َحاِصـًبا َوِمـنـْ



 

436 

ـــْن  ُهْم َمــ ـــنـْ ـــْن َخَســــْفَنا بِـــــِه اْألَْرَض َوِمــ ُهْم َمــ ـــنـْ ــْيَحُة َوِمــ ــــُه الصَّـــ َأَخَذْت

  )أَْغرَقْـَنا َوَما َكاَن اللَُّه لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكْن َكانُوا أَنـُْفَسُهْم َيْظِلُمونَ 

ــْوقِ ( .١٠٥ ِهْم َوِمــْن َحتْــِت أَْرُجِلِهــْم َويـَُقــوُل يـَــْوَم يـَْغَشــاُهُم اْلَعــَذاُب ِمــْن فـَ

  )ُذوُقوا َما ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ 

٥٥  

ــــَع ( .١٠٦ ــ ــ ــــَه َلَمـ ــ ــ ـــبُـَلَنا َوِإنَّ اللَّـ ــ ــ ــــِديـَنـَُّهْم ُســ ــ ــــا لَنَـْهـــ ــ ــ ــــُدوا ِفينَـ ــ ــ ــــِذيَن َجاَهـ ــ ــ َوالـَّ

  )اْلُمْحِسِننيَ 

٦٩  

ـــ( .١٠٧ ـــْن بـَْع ـــُل َوِم ـــْن قـَْب ــِنَني لِلَّـــِه اْألَْمـــُر ِم ُد َويـَْوَمئِـــٍذ يـَْفـــرَُح ِيف ِبْضـــِع ِسـ

  )اْلُمْؤِمُنونَ 

٤  

  ١١  )اللَُّه يـَْبَدأُ اْخلَْلَق ُمثَّ يُِعيُدُه ُمثَّ ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ ( .١٠٨

قُـْل ِسـريُوا ِيف اْألَْرِض فَــاْنظُُروا َكْيـَف َكــاَن َعاِقبَـُة الَّــِذيَن ِمـْن قـَْبــُل  ( .١٠٩

  )َكاَن َأْكثـَُرُهْم ُمْشرِِكنيَ 

٤٢  

  ٢  )تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب احلَِْكيمِ ( .١١٠

ـــَماَواِت ِبَغــْريِ َعَمـــٍد تـََرْونـََهــا َوأَْلَقـــى ِيف اْألَْرِض َرَواِســـَي ( .١١١ َخلَــَق السَّ

ــَماِء َمــاًء  ــا ِمــَن السَّ ــَد ِبُكــْم َوبَــثَّ ِفيَهــا ِمــْن ُكــلِّ َدابَّــٍة َوأَنـَْزْلَن َأْن َمتِي

١٠  
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َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج     )َكرِميٍ فَأَنـَْبتـْ

َوِمــَن النَّــاِس َمــْن ُجيَــاِدُل ِيف اللَّــِه ِبَغــْريِ ِعْلــٍم َوَال ُهــًدى َوَال ِكَتــاٍب ( .١١٢

  )ُمِنريٍ 

٢٠  

  ٢٨  )َما َخْلُقُكْم َوَال بـَْعُثُكْم ِإالَّ َكنَـْفٍس َواِحَدٍة ِإنَّ اللََّه مسَِيٌع َبِصريٌ ( .١١٣

ـــَل ِيف ( .١١٤ ـــَر َأنَّ اللَّـــَه يُـــوِلُج اللَّْي ـــِل َأَملْ تـَ  النـََّهـــاِر َويُـــوِلُج النـََّهـــاَر ِيف اللَّْي

َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ َجيْرِي ِإَىل َأَجـٍل ُمَسـم�ى َوَأنَّ اللَّـَه ِمبَـا 

  )تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ 

٢٩  

  ٦  )َوأُوُلو اْألَْرَحاِم بـَْعُضُهْم أَْوَىل بِبَـْعٍض ِيف ِكَتاِب اللَّهِ ( .١١٥

َلَقـْد َكـانُوا َعاَهـُدوا اللَّــَه ِمـْن قـَْبـُل َال يـَُولُّــوَن اْألَْدبَـاَر وََكـاَن َعْهــُد وَ ( .١١٦

  اللَِّه َمْسُئوًال 

١٥  

ــِإَذا َجــاَء اْخلَــْوُف َرأَيـْــتَـُهْم يـَْنظُــُروَن ِإلَْيــَك تَــُدوُر ( .١١٧ ــْيُكْم َف ًة َعَل َأِشــحَّ

  )أَْعيُـنُـُهْم َكالَِّذي يـُْغَشى َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوتِ 

١٩  

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمـْن َكـاَن يـَْرُجـو اللَّـَه ( .١١٨

  )َواْليَـْوَم اْآلِخَر َوذََكَر اللََّه َكِثريًا

٢١  

  ٢٥  )وََكَفى اللَُّه اْلُمْؤِمِنَني اْلِقَتاَل وََكاَن اللَُّه َقوِي�ا َعزِيزًا( .١١٩
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نـَْعـَم اللَّـُه َعَلْيـِه َوأَنـَْعْمـَت َعَلْيـِه أَْمِسـْك َعَلْيــَك َوِإْذ تـَُقـوُل لِلَّـِذي أَ ( .١٢٠

َزْوَجــــَك َواتـَّـــِق اللَّــــَه َوُختِْفــــي ِيف نـَْفِســــَك َمــــا اللَّــــُه ُمْبِديــــِه َوَختَْشــــى 

  )النَّاَس َواللَُّه َأَحقُّ َأْن َختَْشاهُ 

٣٧  

َل ( .١٢١ ــلُّ لَــَك النَِّســاُء ِمــْن بـَْعــُد َوَال َأْن تـََبــدَّ ِ�ِــنَّ ِمــْن أَْزَواٍج َولَــْو َال حيَِ

ــاَن اللَّـــُه َعَلـــى ُكـــلِّ  ـــا َمَلَكـــْت َميِينُـــَك وََكـ أَْعَجَبـــَك ُحْســـنُـُهنَّ ِإالَّ َم

  )َشْيٍء َرِقيًبا

٥٢  

ِإنَّ َذِلُكْم َكـاَن يـُـْؤِذي النَّـِيبَّ فـََيْسـَتْحِيي ِمـْنُكْم َواللَّـُه َال َيْسـَتْحِيي ( .١٢٢

  )ِمَن احلَْقِّ 

٥٣  

نَّ َوَال أَبـَْنــاِء َال ُجَنــاَح ( .١٢٣
َعَلــْيِهنَّ ِيف آبـَـائِِهنَّ َوَال أَبـَْنــائِِهنَّ َوَال ِإْخــَوا�ِِ

نَّ َوَال أَبـَْنــاِء َأَخــَوا�ِِنَّ َوَال ِنَســائِِهنَّ َوَال َمــا َمَلَكــْت أَْميـَـانـُُهنَّ 
ِإْخــَوا�ِِ

  )َواتَِّقَني اللََّه ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيًدا

٥٥  

  ٦٢  )ُسنََّة اللَِّه ِيف الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبُل َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّة اللَِّه تـَْبِديًال ( .١٢٤

ــَماَواِت َواْألَْرِض َواْجلَِبــاِل فَــأَبـَْنيَ َأْن ( .١٢٥ إِنـَّا َعَرْضــَنا اْألََمانـَـَة َعَلــى السَّ

َها    )َحيِْمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن ِمنـْ

٧٢  

ــَك َهلـُـْم َعــَذاٌب ِمــْن رِْجــٍز َوالَّــذِ ( .١٢٦ ــا ُمَعــاِجزِيَن أُولَِئ يَن َســَعْوا ِيف آيَاتَِن

  )أَلِيمٌ 

٥  
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ْلَناُهْم ِجبَنَّتَــــْيِهْم َجنَّتَــــْنيِ َذَواَيتْ أُُكـــٍل َمخْـــٍط َوأَثْـــٍل َوَشـــْيٍء ِمـــْن ( .١٢٧ َوبـَــدَّ

  )ِسْدٍر قَِليلٍ 

١٦  

ُقــْرآِن َوَال بِالَّــِذي بـَــْنيَ يََديْــِه َوقَــاَل الَّــِذيَن َكَفــُروا لَــْن نـُــْؤِمَن ِ�ـَـَذا الْ ( .١٢٨

ِـــْم يـَْرِجـــُع بـَْعُضـــُهْم ِإَىل  َولَـــْو تـَـــَرى ِإِذ الظَّـــاِلُموَن َمْوُقوفُـــوَن ِعْنـــَد َر�ِّ

بـَْعٍض اْلَقـْوَل يـَُقـوُل الـَِّذيَن اْسُتْضـِعُفوا لِلَّـِذيَن اْسـَتْكبَـُروا لَـْوَال أَنـْـُتْم 

  )َلُكنَّا ُمْؤِمِننيَ 

٣١  

ــــِذي( .١٢٩ ــ ــــَذاِب َوالـَّــ ــ ـــــَك ِيف اْلَعـــ ــ ــاِجزِيَن أُولَِئــ ــ ــ ـــا ُمَعـــ ــ ــ ـــــَعْوَن ِيف آيَاتَِنــ ــ َن َيْســ

  )ُحمَْضُرونَ 

٣٨  

  ٥٣  )َوَقْد َكَفُروا بِِه ِمْن قـَْبُل َويـَْقِذُفوَن بِاْلَغْيِب ِمْن َمَكاٍن بَِعيدٍ ( .١٣٠

ــنَـُهْم َوبـَــْنيَ َمــا َيْشــتَـُهوَن َكَمــا ُفِعــَل بَِأْشــَياِعِهْم ِمــْن قـَْبــلُ ( .١٣١  َوِحيــَل بـَيـْ

  )إِنـَُّهْم َكانُوا ِيف َشكٍّ ُمرِيبٍ 

٥٤  

   

نـَْيا َوَال ( .١٣٢ يـَـا أَيـَُّهــا النَّــاُس ِإنَّ َوْعــَد اللَّــِه َحــقٌّ فَــَال تـَغُــرَّنَُّكُم اْحلَيَــاُة الــدُّ

  )يـَُغرَّنَُّكْم بِاللَِّه اْلَغُرورُ 

٥  

  ١٢رَابُُه َوَهـَذا ِمْلـٌح َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحرَاِن َهَذا َعـْذٌب فـُـرَاٌت َسـائٌِغ َشـ( .١٣٣
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ــــًة  ــ ــَتْخرُِجوَن ِحْليَـ ــ ــا َوَتْســـ ــ ـــا طَرِيـ�ــ ــ ــــْأُكُلوَن حلًَْمــ ــ ـــلٍّ تَـ ــ ـــْن ُكــ ــ ـــاٌج َوِمــ ــ أَُجــ

تـَْلَبُســـونـََها َوتـَـــَرى اْلُفْلـــَك ِفيـــِه َمـــَواِخَر لَِتْبتَـغُـــوا ِمـــْن َفْضـــِلِه َوَلَعلَُّكـــْم 

  )َتْشُكُرونَ 

ــْمَس يـُـوِلُج اللَّْيــَل ِيف النـََّهــاِر َويُــوِلُج النـَّ ( .١٣٤ ــِل َوَســخََّر الشَّ َهــاَر ِيف اللَّْي

َواْلَقَمـــَر ُكـــلٌّ َجيْـــرِي ِألََجـــٍل ُمَســـم�ى َذِلُكـــُم اللَّـــُه رَبُُّكـــْم لَـــُه اْلُمْلـــُك 

  )َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما َميِْلُكوَن ِمْن ِقْطِمريٍ 

١٣  

  ٢٧  )َوانـَُها َوَغرَابِيُب ُسودٌ َوِمَن اْجلَِباِل ُجَدٌد بِيٌض َوُمحٌْر ُخمَْتِلٌف أَلْ ( .١٣٥

ــُتْم ُشـــرََكاءَُكُم الَّـــِذيَن تَـــْدُعوَن ِمـــْن ُدوِن اللَّـــِه أَُروِين َمـــاَذا ( .١٣٦ قُـــْل أََرأَيـْـ

نَـاُهْم ِكَتابًـا  َخَلُقـوا ِمـَن اْألَْرِض أَْم َهلُـْم ِشـْرٌك ِيف السَّـَماَواِت أَْم آتـَيـْ

الظَّــاِلُموَن بـَْعُضــُهْم بـَْعًضــا ِإالَّ  فـَُهــْم َعَلــى بـَيـَِّنــٍت ِمْنــُه بَــْل ِإْن يَِعــدُ 

  )ُغُرورًا

٤٠  

ــا ِإْن ( .١٣٧ ــِئْن زَالَتَـــ ـــــَماَواِت َواْألَْرَض َأْن تـَـــــُزوَال َولَـــ ِإنَّ اللَّـــــَه ُميِْســـــُك السَّ

  )أَْمَسَكُهَما ِمْن َأَحٍد ِمْن بـَْعِدِه إِنَُّه َكاَن َحِليًما َغُفورًا

٤١  

  

ــا ِمــْن بـَــْنيِ أَ ( .١٣٨ َناُهْم َوَجَعْلَن ا فََأْغَشــيـْ ا َوِمــْن َخْلِفِهــْم َســد� ْيــِديِهْم َســد�

  )فـَُهْم َال يـُْبِصُرونَ 

٩  

بُوُمهَا فـََعزَّْزنَا بِثَالِـٍث فـََقـاُلوا إِنـَّا ِإلَـْيُكْم ( .١٣٩   ١٤ِإْذ أَْرَسْلَنا ِإلَْيِهُم اثـْنَـْنيِ َفَكذَّ
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  )ُمْرَسُلونَ 

َلُهمْ ( .١٤٠ ِمـَن اْلُقـُروِن أَنـَُّهـْم ِإلَـْيِهْم َال يـَْرِجُعــوَن  َأَملْ يـَـَرْوا َكـْم أَْهَلْكنَـا قـَـبـْ

  )) َوِإْن ُكلٌّ َلمَّا مجَِيٌع َلَديـَْنا ُحمَْضُرونَ ٣١(

٣٢  

ْرنَاُه َمَنازَِل َحىتَّ َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِدميِ ( .١٤١   ٣٩  )َواْلَقَمَر َقدَّ

ــْمُس يـَْنَبِغــي َهلـَـا َأْن تُــْدرَِك اْلَقَمــَر َوَال ( .١٤٢ اللَّْيــُل َســاِبُق النـََّهــاِر  َال الشَّ

  )وَُكلٌّ ِيف فـََلٍك َيْسَبُحونَ 

٤٠  

ْم يـَْنِسُلونَ ( .١٤٣   ٥١  )َونُِفَخ ِيف الصُّوِر فَِإَذا ُهْم ِمَن اْألَْجَداِث ِإَىل َر�ِِّ

ــا إِنَّـــا َخَلْقنَـــاُهْم ِمــــْن ( .١٤٤ ـــْن َخَلْقنَــ ــا أَْم َم فَاْســـتَـْفِتِهْم أَُهـــْم َأَشــــدُّ َخْلًقـ

  )ٍني َالِزبٍ طِ 

١١  

  ٣٩  )َوَما ُجتَْزْوَن ِإالَّ َما ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ ( .١٤٥

  ٢٧  )َوأَقْـَبَل بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض يـََتَساَءُلونَ ( .١٤٦

ٍة لِلشَّارِِبنيَ ( .١٤٧   ٤٦  ) بـَْيَضاَء َلذَّ

  ٥٠  )فَأَقْـَبَل بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض يـََتَساَءُلونَ ( .١٤٨

  ٨٦  لَِّه تُرِيُدونَ أَئِْفًكا آِهلًَة ُدوَن ال .١٤٩
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  ١١٢  )َوَبشَّْرنَاُه بِِإْسَحاَق نَِبي�ا ِمَن الصَّاحلِِنيَ ( .١٥٠

  ١٣٧  )َوإِنَُّكْم لََتُمرُّوَن َعَلْيِهْم ُمْصِبِحنيَ ( .١٥١

  ١٦٨  )أَئِْفًكا آِهلًَة ُدوَن اللَِّه تُرِيُدونَ ( .١٥٢

ُهْم َأِن اْمُشـــوا َواْصـــِربُوا( .١٥٣ َعَلـــى آِهلَـــِتُكْم ِإنَّ َهـــَذا  َواْنطَلَــَق اْلَمـــَألُ ِمـــنـْ

  )َلَشْيءٌ يـُرَادُ 

٦  

  ٨  )َبْل َلمَّا يَُذوُقوا َعَذابِ ( .١٥٤

َب الرُُّسَل َفَحقَّ ِعَقابِ ( .١٥٥   ١٤  )ِإْن ُكلٌّ ِإالَّ َكذَّ

  ٢١  )َوَهْل أَتَاَك نـََبُأ اخلَْْصِم ِإْذ َتَسوَُّروا اْلِمْحرَابَ ( .١٥٦

َر َحمُْشورًَة ُكلٌّ َلُه أَوَّ ( .١٥٧   ١٩  )ابٌ َوالطَّيـْ

ــريًا ِمــــَن ( .١٥٨ ـــاَل َلَقــــْد ظََلَمــــَك ِبُســــَؤاِل نـَْعَجتِـــَك ِإَىل نَِعاِجــــِه َوِإنَّ َكثِــ َق

ــٍض ِإالَّ الَّــــِذيَن آَمنُــــوا َوَعِملُــــوا  اْخلَُلطَــــاِء لََيْبِغــــي بـَْعُضــــُهْم َعَلــــى بـَْعــ

َـــا فـَتَـنَّـــاُه فَاْســـتَـغْ  ـــاِحلَاِت َوقَِليـــٌل َمـــا ُهـــْم َوظَـــنَّ َداُووُد أَمنَّ َفَر رَبَّـــُه الصَّ

  )َوَخرَّ رَاِكًعا َوأَنَابَ 

٢٤  

  ٤٨  )َواذُْكْر ِإْمسَاِعيَل َواْلَيَسَع َوَذا اْلِكْفِل وَُكلٌّ ِمَن اْألَْخَيارِ ( .١٥٩

  ٦٩  )َما َكاَن ِيلَ ِمْن ِعْلٍم بِاْلَمَإلِ اْألَْعَلى ِإْذ َخيَْتِصُمونَ ( .١٦٠
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ــــاحلَْ ( .١٦١ ــــَماَواِت َواْألَْرَض بِـ ـ ـــَق السَّ ــــى النـََّهـــــاِر َخَلــ ـــَل َعلَـ ــ ــــوُِّر اللَّْي قِّ ُيَكـ

ـــرِي  ـــْمَس َواْلَقَمـــَر ُكـــلٌّ َجيْ ـــِل َوَســـخََّر الشَّ َوُيَكـــوُِّر النـََّهـــاَر َعَلـــى اللَّْي

  )ِألََجٍل ُمَسم�ى َأَال ُهَو اْلَعزِيُز اْلَغفَّارُ 

٥  

ــا ِإلَْيــِه ُمثَّ ( .١٦٢ ْنَســاَن ُضــرٌّ َدَعــا رَبَّــُه ُمِنيًب ِإَذا َخوَّلَــُه نِْعَمــًة  َوِإَذا َمــسَّ اْإلِ

ِمْنــُه َنِســَي َمــا َكــاَن يـَـْدُعو ِإلَْيــِه ِمــْن قـَْبــُل َوَجَعــَل لِلَّــِه أَنْــَداًدا لُِيِضــلَّ 

  )َعْن َسِبيِلِه ُقْل َمتَتَّْع ِبُكْفرَِك قَِليًال إِنََّك ِمْن َأْصَحاِب النَّارِ 

٨  

ِمـْن فـَْوِقَهـا ُغـَرٌف َمْبِنيَّـٌة َجتْـرِي  َلِكِن الَِّذيَن اتـََّقْوا رَبـَُّهْم َهلُْم ُغَرفٌ ( .١٦٣

  ) ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َوْعَد اللَِّه َال ُخيِْلُف اللَُّه اْلِميَعادَ 

٢٠  

أََفَمــْن يـَتَِّقــي ِبَوْجِهــِه ُســوَء اْلَعــَذاِب يـَــْوَم اْلِقَياَمــِة َوِقيــَل لِلظَّــاِلِمَني ( .١٦٤

  )ُذوُقوا َما ُكْنُتْم َتْكِسُبونَ 

٢٤  

ـــْن ( .١٦٥ ـــْن ُدونِــــِه َوَمـ ــاٍف َعْبــــَدُه َوُخيَوُِّفونَــــَك بِالَّــــِذيَن ِمـ ــْيَس اللَّــــُه ِبَكــ أَلَــ

  )ُيْضِلِل اللَُّه َفَما َلُه ِمْن َهادٍ 

٣٦  

  ٣٩  )ُقْل يَا قـَْوِم اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإينِّ َعاِمٌل َفَسْوَف تـَْعَلُمونَ ( .١٦٦

  ٥٦  )ى َما فـَرَّْطُت ِيف َجْنِب اللَّهِ َأْن تـَُقوَل نـَْفٌس يَا َحْسرَتَا َعلَ ( .١٦٧

  ٧٠  )َوُوفـَِّيْت ُكلُّ نـَْفٍس َما َعِمَلْت َوُهَو أَْعَلُم ِمبَا يـَْفَعُلونَ ( .١٦٨
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  ٩  )َوِقِهُم السَّيَِّئاِت َوَمْن َتِق السَّيَِّئاِت يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرِمحَْتهُ ( 

َرَجاِت ُذو اْلَعْرِش يـُْلقِ (  ي الرُّوَح ِمْن أَْمرِِه َعَلى َمْن َيَشـاءُ َرِفيُع الدَّ

  )ِمْن ِعَباِدِه لِيُـْنِذَر يـَْوَم التََّالقِ 

١٥  

  ٢٩  )يَا قـَْوِم َلُكُم اْلُمْلُك اْليَـْوَم ظَاِهرِيَن ِيف اْألَْرضِ ( 

ــــْوِم (  ـــَل يـَـــ ــ ــْيُكْم ِمثْـ ــ ــ ــاُف َعَل ــ ــــْوِم ِإينِّ َأَخــ ــا قـَـــ ــ َــ ـــَن ي ــ ــــِذي آَمـ ـــاَل الَّــ ــ َوقَـ

  )اْألَْحزَابِ 

٣٠  

ــَل َدْأِب قـَــْوِم نُــوٍح َوَعــاٍد َوَمثـُـوَد َوالـَّـِذيَن ِمــْن بـَْعــِدِهْم َوَمــا اللَّــُه (  ِمْث

  )يُرِيُد ظُْلًما لِْلِعَبادِ 

٣١  

َوَمــْن َأْحَســُن قـَــْوًال ِممَّــْن َدَعــا ِإَىل اللَّــِه َوَعِمــَل َصــاِحلًا َوَقــاَل إِنَّــِين ( 

  )ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ 

٣٣  

يُوُسـُف ِمـْن قـَْبـُل بِاْلبَـيـِّنَـاِت َفَمـا زِلْـُتْم ِيف َشـكٍّ ِممـَّا  َوَلَقْد َجاءَُكمْ ( 

َعـَث اللَّـُه ِمـْن بـَْعـِدِه َرُسـوًال   َجاءَُكْم بِِه َحىتَّ ِإَذا َهلَـَك قـُْلـُتْم لَـْن يـَبـْ

  )َكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن ُهَو ُمْسِرٌف ُمْرتَابٌ 

٣٤  

ــا الَّـــِذيَن ُجيَـــاِدُلوَن ِيف آيَـــاِت ال(  َـــاُهْم َكبُــــَر َمْقتًـ ــْريِ ُســـْلطَاٍن أَت لَّـــِه ِبغَـ

  )ِعْنَد اللَِّه َوِعْنَد الَِّذيَن آَمُنوا

٣٥  

  ٣٨  )َوقَاَل الَِّذي آَمَن يَا قـَْوِم اتَِّبُعوِن أَْهدُِكْم َسِبيَل الرََّشادِ ( 
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  ٤١  )ارِ َويَا قـَْوِم َما ِيل أَْدُعوُكْم ِإَىل النََّجاِة َوَتْدُعوَنِين ِإَىل النَّ ( 

ـَــــْنيَ (  ــا ِإنَّ اللَّــــَه قَــــْد َحَكــــَم ب ـــلٌّ ِفيَهــ ــا ُكـ ــَتْكبَـُروا إِنَّــ ـــاَل الَّــــِذيَن اْســ قَـ

  )اْلِعَبادِ 

٤٨  

فَاْصــِربْ ِإنَّ َوْعــَد اللَّــِه َحــقٌّ َواْســتَـْغِفْر لِــَذنِْبَك َوَســبِّْح ِحبَْمــِد رَبِّــَك ( 

ْبَكارِ    )بِاْلَعِشيِّ َواْإلِ

٥٥  

ـــ  ــــٍة ُمثَّ ُهــــَو الَّــــِذي َخَلَقُكـ ـــْن َعَلَق ــــٍة ُمثَّ ِمـ ـــْن نُْطَف ـــْن تـُــــرَاٍب ُمثَّ ِمـ ْم ِمـ

ُلُغوا َأُشدَُّكْم ُمثَّ لَِتُكونُـوا ُشـُيوًخا َوِمـْنُكْم َمـْن  ُخيْرُِجُكْم ِطْفًال ُمثَّ لَِتبـْ

ُلُغوا َأَجًال ُمَسم�ى َوَلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ    يـُتَـَوىفَّ ِمْن قـَْبُل َولَِتبـْ

٦٧  

اللَّـِه قَـاُلوا َضـلُّوا َعنَّـا بَـْل َملْ َنُكـْن نَـْدُعو ِمـْن قـَْبـُل َشــْيًئا  ِمـْن ُدوِن ( 

  )َكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّه اْلَكاِفرِينَ 

٧٤  

َر ِفيَهــا أَقْـَواتـََهــا (  َوَجَعــَل ِفيَهــا َرَواِســَي ِمــْن فـَْوِقَهــا َوبَــاَرَك ِفيَهــا َوقَــدَّ

  )سَّائِِلنيَ ِيف أَْربـََعِة أَيَّاٍم َسَواًء لِل

١٠  

َوَمـا ُكْنـُتْم َتْســَتِرتُوَن َأْن َيْشـَهَد َعلَــْيُكْم َمسُْعُكـْم َوَال أَْبَصــارُُكْم َوَال ( 

  )ُجُلودُُكْم َوَلِكْن ظَنَـْنُتْم َأنَّ اللََّه َال يـَْعَلُم َكِثريًا ِممَّا تـَْعَمُلونَ 

٢٢  

ـــْن قـَْبــــُل وَ (  ــانُوا يَــــْدُعوَن ِمـ ــا َكــ ُهْم َمــ ـــْن َوَضــــلَّ َعــــنـْ ــا َهلـُـــْم ِمـ ظَنُّــــوا َمــ

  )حمَِيصٍ 

٤٨  
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َنا ِإلَْيَك قـُْرآنًا َعرَبِي�ا لِتُـْنِذَر أُمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَهلَا(    ٧  )وََكَذِلَك أَْوَحيـْ

ــــتُـُهْم (  ــُتِجيَب لَـــُه ُحجَّ ــا اْسـ ـــْن بـَْعــــِد َمـ ــاجُّوَن ِيف اللَّـــِه ِم َوالـَّــِذيَن ُحيَـ

  )مْ َداِحَضٌة ِعْنَد َر�ِِّ 

١٦  

  ٣١  )َوقَاُلوا َلْوَال نـُزَِّل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْريـَتَـْنيِ َعِظيمٍ ( 

ـــنَـُهْم َمِعيَشـــتَـُهْم ِيف (  أَُهـــْم يـَْقِســـُموَن َرْمحَـــَت رَبِّـــَك َحنْـــُن َقَســـْمَنا بـَيـْ

ـــ ــــْوَق بـَْعـــ ــــُهْم فـَــ ــا بـَْعَضــ ــ نـَْيا َورَفـَْعنَــ ــــدُّ ــاِة الــ ــ ــــَذ اْحلَيَــ ٍض َدَرَجــــــاٍت لَِيتَِّخــ

ٌر ِممَّا َجيَْمُعونَ    )بـَْعُضُهْم بـَْعًضا ُسْخرِي�ا َوَرْمحَُت رَبَِّك َخيـْ

٣٢  

ــًة َواِحــَدًة جلَََعْلنَــا ِلَمــْن َيْكُفــُر بِــالرَّْمحَِن (  َوَلــْوَال َأْن َيُكــوَن النَّــاُس أُمَّ

َها    )َيْظَهُروَن لِبُـُيو�ِِْم ُسُقًفا ِمْن ِفضٍَّة َوَمَعارَِج َعَليـْ

٣٣  

َونَاَدى ِفْرَعْوُن ِيف قـَْوِمِه قَاَل يَا قـَْوِم أَلَـْيَس ِيل ُمْلـُك ِمْصـَر َوَهـِذِه ( 

  )اْألَنـَْهاُر َجتْرِي ِمْن َحتِْيت أََفَال تـُْبِصُرونَ 

٥١  

ُء يـَْوَمِئٍذ بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَِّقَني (    ٦٧  )  اْألَِخالَّ
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  ٦٨  )َباِد َال َخْوٌف َعَلْيُكُم اْليَـْوَم َوَال أَنـُْتْم َحتْزَنُونَ يَا عِ ( 

  ٨٨  )َوِقيِلِه يَا َربِّ ِإنَّ َهُؤَالِء قـَْوٌم َال يـُْؤِمُنونَ ( 

ُلوَهــا َعَلْيــَك بِــاحلَْقِّ فَِبــَأيِّ َحــِديٍث بـَْعــَد اللَّــِه (  تِْلــَك آيَــاُت اللَّــِه نـَتـْ

  )ونَ َوآيَاتِِه يـُْؤِمنُ 

٦  

ــْيًئا َوِإنَّ الظَّـــاِلِمَني بـَْعُضــــُهْم (  ـــْن يـُْغنُــــوا َعْنـــَك ِمــــَن اللَّـــِه َشــ إِنـَُّهـــْم َل

  )أَْولَِياُء بـَْعٍض َواللَُّه َوِيلُّ اْلُمتَِّقنيَ 

١٩  

َــَذ ِإَهلـَـُه َهــَواُه َوَأَضــلَُّه اللَّــُه َعَلــى ِعْلــٍم َوَخــَتَم َعَلــى (  أَفـََرأَيْــَت َمــِن اختَّ

ـــْن بـَْعـــِد َمسِْعـــِه وَ  ـــى َبَصـــرِِه ِغَشـــاَوًة َفَمـــْن يـَْهِديـــِه ِم قـَْلبِـــِه َوَجَعـــَل َعَل

  )اللَّهِ 

٢٣  

نَـُهَمـــا ِإالَّ بِـــاحلَْقِّ َوَأَجـــٍل (  ـــَماَواِت َواْألَْرَض َوَمــا بـَيـْ َمــا َخَلْقنَـــا السَّ

  ) ُمَسم�ى َوالَِّذيَن َكَفُروا َعمَّا أُْنِذُروا ُمْعِرُضونَ 

٣  

ـــَن قُـــ(  ـــا تَـــْدُعوَن ِمـــْن ُدوِن اللَّـــِه أَُروِين َمـــاَذا َخَلُقـــوا ِم ــُتْم َم ْل أََرأَيـْـ

ـــْن قـَْبــــِل  اْألَْرِض أَْم َهلُـــْم ِشـــْرٌك ِيف السَّـــَماَواِت ائـْتُـــوِين ِبِكتَـــاٍب ِم

  )َهَذا أَْو أَثَارٍَة ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ 

٤  
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افْـتَـرَيـُْتــُه فَــَال َمتِْلُكــوَن ِيل ِمــَن اللَّــِه َشــْيًئا  أَْم يـَُقولُــوَن افْـتَـــرَاُه قُــْل ِإنِ  

ــَنُكْم َوُهــَو  ُهــَو أَْعَلــُم ِمبـَـا تُِفيُضــوَن ِفيــِه َكَفــى بِــِه َشــِهيًدا بـَْيــِين َوبـَيـْ

  اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 

٨  

ــا يـُْفَعــــُل ِيب َوَال (  ــا أَْدرِي َمـ ـــَن الرُُّســــِل َوَمـ ــُت بِـــْدًعا ِم ــا ُكْنــ قُـــْل َمـ

  )ْن أَتَِّبُع ِإالَّ َما يُوَحى ِإَيلَّ َوَما أَنَا ِإالَّ نَِذيٌر ُمِبنيٌ ِبُكْم إِ 

٩  

ـــُه ُكْرًهـــا َوَوَضـــَعْتُه  (  ـــُه أُمُّ ــانًا َمحََلْت ـــِه ِإْحَسـ ــاَن ِبَواِلَدْي ْنَسـ َنا اْإلِ ـــيـْ َوَوصَّ

ُه َوبـَلَـــ َغ ُكْرًهــا َوَمحْلُـــُه َوِفَصـــالُُه َثَالثـُــوَن َشـــْهرًا َحـــىتَّ ِإَذا بـََلـــَغ َأُشـــدَّ

  )أَْربَِعَني َسَنةً 

١٥  

ــــْم َال (  ــ ــــاَهلُْم َوُهـ ــ ــــَوفـِّيَـُهْم أَْعَمـ ــ ــــوا َولِيُــ ــ ـــا َعِملُـ ــ ـــــاٌت ِممَّــ ـــلٍّ َدَرَجــ ــ َوِلُكــ

  )يُْظَلُمونَ 

١٩  

  ٢٦  )َوَحاَق ِ�ِْم َما َكانُوا بِِه َيْستَـْهزِئُونَ ( 

ـُــ(  ـــٍد َوالـَّـِذيَن آَمنُـــوا َوَعِملُــوا الصَّـــاِحلَاِت َوآَمنُــوا ِمبَـــا ن زَِّل َعلَـــى حمَُمَّ

مْ    )َوُهَو احلَْقُّ ِمْن َر�ِِّ

٢  

ــْت (  ــ ــ ــــرُْكْم َويـُثَبِّـ ــ ــــَه يـَْنُصـ ــ ــــُروا اللَّـ ــ ــــوا ِإْن تـَْنُصـ ــ ــــِذيَن آَمنُـ ــ ــا الـَّ ــ ــ ــا أَيـَُّهـ ــ ــ يَـ

  )أَْقَداَمُكمْ 

٧  

ــِيت َأْخَرَجْتــــَك (    ١٣وََكـــأَيِّْن ِمــــْن قـَْريـَـــٍة ِهــــَي َأَشــــدُّ قـُـــوًَّة ِمــــْن قـَْريَِتــــَك الَّــ
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  )ْم َفَال نَاِصَر َهلُمْ أَْهَلْكَناهُ 

ــــْؤِمِنَني (  ــ ــــَذنِْبَك َولِْلُمـ ــ ـــتَـْغِفْر لِـ ــ ــــُه َواْســ ــ ــــَه ِإالَّ اللَّـ ــ ــــُه َال ِإلَـ ـــــاْعَلْم أَنـَّــ فَــ

  )َواْلُمْؤِمَناتِ 

١٩  

َ َهلـُـُم اْهلـُـَدى (  وا َعَلــى أَْدبَــارِِهْم ِمــْن بـَْعــِد َمــا تـَبَـــنيَّ ِإنَّ الَّــِذيَن اْرتَــدُّ

  )ْم َوأَْمَلى َهلُمْ الشَّْيطَاُن َسوََّل هلَُ 

٢٥  

َنا أَْمَوالَُنــا َوأَْهُلونَــا (  َســيَـُقوُل لَــَك اْلُمَخلَُّفــوَن ِمــَن اْألَْعــرَاِب َشــَغَلتـْ

فَاْســـتَـْغِفْر لَنَـــا يـَُقولُـــوَن بِأَْلِســـَنِتِهْم َمـــا لَـــْيَس ِيف قـُُلـــوِ�ِْم قُـــْل َفَمـــْن 

  )أَرَاَد ِبُكْم َضر�ا أَْو أَرَاَد ِبُكْم نـَْفًعاَميِْلُك َلُكْم ِمَن اللَِّه َشْيًئا ِإْن 

١١  

ــا (  ــاِمنَ لَِتْأُخــــُذوَها َذُرونَــ ــُتْم ِإَىل َمغَــ َســــيَـُقوُل اْلُمَخلَُّفــــوَن ِإَذا اْنطََلْقــ

ُلوا َكـــَالَم اللَّـــِه قُـــْل لَـــْن تـَتَِّبُعونَـــا َكـــَذِلُكْم  نـَتَّـــِبْعُكْم يُرِيـــُدوَن َأْن يـَُبـــدِّ

ـــْن قَـ  ــــُه ِمــ ـــاَل اللَّـ ــانُوا َال قَــ ــ ـــْل َكـ ــــُدونـََنا بَــ ـــْل َحتُْسـ ـــيَـُقوُلوَن بَــ ـــُل َفَســ ــ ْب

  )يـَْفَقُهوَن ِإالَّ قَِليًال 

١٥  

َــــْأٍس (  ــــْوٍم أُوِيل ب ــُتْدَعْوَن ِإَىل قـَ ـــَن اْألَْعــــرَاِب َســ ـــْل لِْلُمَخلَِّفــــَني ِمـ قُـ

  )َشِديٍد تـَُقاتُِلونـَُهْم أَْو ُيْسِلُمونَ 

١٦  

  ٢٣  )ِمْن قـَْبُل َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّة اللَِّه تـَْبِديًال  ُسنََّة اللَِّه الَِّيت َقْد َخَلتْ ( 
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يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَْرفـَُعوا َأْصَواَتُكْم فـَـْوَق َصـْوِت النَّـِيبِّ َوَال ( 

ــُه بِــاْلَقْوِل َكَجْهــِر بـَْعِضــُكْم لِــبَـْعٍض َأْن َحتْــَبَط أَْعَمــاُلُكْم  َجتَْهــُروا َل

  )أَنـُْتْم َال َتْشُعُرونَ وَ 

٢  

ـــوَن َأْصـــَواتـَُهْم ِعْنـــَد َرُســـوِل اللَّـــِه أُولَِئـــَك الَّـــِذيَن (  ِإنَّ الَّـــِذيَن يـَُغضُّ

  )اْمَتَحَن اللَُّه قـُُلوبـَُهْم لِلتـَّْقَوى َهلُْم َمْغِفرٌَة َوَأْجٌر َعِظيمٌ 

٣  

َبــٍإ فـََتبَـيـَّنُــوا َأْن ُتِصــيُبوا يـَـا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمنُــوا ِإْن َجــاءَُكْم فَاِســٌق بِنَ ( 

  )قـَْوًما ِجبََهاَلٍة فـَُتْصِبُحوا َعَلى َما فـََعْلُتْم نَاِدِمنيَ 

٦  

َب الرُُّسَل َفَحقَّ َوِعيدِ (    ١٤  )َوَأْصَحاُب اْألَْيَكِة َوقـَْوُم تـُبٍَّع ُكلٌّ َكذَّ

  ٢٠  )َونُِفَخ ِيف الصُّوِر َذِلَك يـَْوُم اْلَوِعيدِ ( 

نَّ ِيف َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمـْن َكـاَن لَـُه قـَْلـٌب أَْو أَْلَقـى السَّـْمَع َوُهـَو إِ ( 

  )َشِهيدٌ 

٣٧  

  ٣٨  )َوِيف ُموَسى ِإْذ أَْرَسْلَناُه ِإَىل ِفْرَعْوَن ِبُسْلطَاٍن ُمِبنيٍ ( 
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  ٤٦  )َوقـَْوَم نُوٍح ِمْن قـَْبُل إِنـَُّهْم َكانُوا قـَْوًما فَاِسِقنيَ ( 

  ٥٠  )َفِفرُّوا ِإَىل اللَِّه ِإينِّ َلُكْم ِمْنُه نَِذيٌر ُمِبنيٌ ( 

ــا  ( .٢٢٣ ـــَزْوَن َمـ َـــا ُجتْ ــْيُكْم ِإمنَّ ــِربُوا َســـَواٌء َعلَـ ــِربُوا أَْو َال َتْصـ اْصـــَلْوَها فَاْصـ

  )ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ 

١٦  

  ٢٥  )َوأَقْـَبَل بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض يـََتَساَءُلونَ ( .٢٢٤

  ٢٦  )ُلوا إِنَّا ُكنَّا قـَْبُل ِيف أَْهِلَنا ُمْشِفِقنيَ قَا( .٢٢٥

  ٢٨  )إِنَّا ُكنَّا ِمْن قـَْبُل نَْدُعوُه إِنَُّه ُهَو اْلبَـرُّ الرَِّحيمُ ( .٢٢٦

  ٩  )َفَكاَن قَاَب قـَْوَسْنيِ أَْو أَْدىنَ ( 

َما أَنـْـَزَل اللَّـُه ِ�َـا ِمـْن ِإْن ِهَي ِإالَّ َأْمسَاءٌ َمسَّْيُتُموَها أَنـُْتْم َوآبَاؤُُكْم ( 

  )ُسْلطَانٍ 

٢٣  

  

ـــَن (  ــــَأُكْم ِمــ ــــْم ِإْذ أَْنَشـ ــــَو أَْعلَـــــُم ِبُكـ ــــرَِة ُهـ ــــُع اْلَمْغِفـ ِإنَّ رَبَّـــــَك َواِسـ

  )اْألَْرِض َوِإْذ أَنـُْتْم َأِجنٌَّة ِيف بُطُوِن أُمََّهاِتُكمْ 

٣٢  

  ٥٢  )َم َوَأْطَغىَوقـَْوَم نُوٍح ِمْن قـَْبُل إِنـَُّهْم َكانُوا ُهْم َأْظلَ ( 
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  ١٦  )َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َونُُذرِ ( 

َبْت َعاٌد َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َونُُذرِ (    ١٨  )َكذَّ

  ٢١  )َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َونُُذرِ ( 

  ٣٠  )َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َونُُذرِ ( 

ــَنا أَ (  ــْيِفِه َفَطَمْســـ ـــْن َضـــ ـــنَـُهْم فَـــــُذوُقوا َعـــــَذاِيب َوَلَقـــــْد رَاَوُدوُه َعــ ــ ْعيُـ

  )َونُُذرِ 

٣٧  

  ٣٩  )َفُذوُقوا َعَذاِيب َونُُذرِ ( 

  ١٢  )َواحلَْبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّْحيَانُ ( 

ُهَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجاُن (    ٢٢  )َخيْرُُج ِمنـْ

بُونَ (  ٨)َوَجتَْعُلوَن رِْزَقُكْم أَنَُّكْم ُتَكذِّ
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بُونَ (    ٨٢  )َوَجتَْعُلوَن رِْزَقُكْم أَنَُّكْم ُتَكذِّ

ــــَماَواِت (  ــريَاُث السَّ ــِبيِل اللَّــــِه َولِلَّــــِه ِمــ َوَمــــا َلُكــــْم َأالَّ تـُْنِفُقــــوا ِيف َســ

ـــَل  ــْتِح َوقَاتَــ ـــِل اْلَفـــ ـــْن قـَْبـ ـــَق ِمــ ـــْن أَنـَْفــ ــْنُكْم َمـ ــَتِوي ِمـــ َواْألَْرِض َال َيْســ

ـــَك أَْعظَـــ ُم َدَرَجـــًة ِمـــَن الَّـــِذيَن أَنـَْفُقـــوا ِمـــْن بـَْعـــُد َوقَـــاتـَُلوا وَُكـــال� أُولَِئ

  )َوَعَد اللَُّه احلُْْسَىن َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ 

١٠  

ُبْشــرَاُكُم اْليَــــْوَم َجنَّـــاٌت َجتْـــرِي ِمــْن َحتِْتَهـــا اْألَنـَْهـــاُر َخالِـــِديَن ِفيَهـــا ( 

  )َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

١٢  

َأملَْ يَْأِن لِلَّـِذيَن آَمنُـوا َأْن َختَْشـَع قـُلُـوبـُُهْم لِـذِْكِر اللَّـِه َوَمـا نـَـَزَل ِمـَن ( 

ــْيِهُم  احلَْــقِّ َوَال َيُكونُــوا َكالـَّـِذيَن أُوتُــوا اْلِكتَــاَب ِمــْن قـَْبــُل َفطَــاَل َعَل

ُهْم فَاِسُقونَ    )اْألََمُد فـََقَسْت قـُُلوبـُُهْم وََكِثٌري ِمنـْ

١٦  

ــًنا (  ــ ــ ـــا َحَســ ــ ــــَه قـَْرًضـــ ــ ــــوا اللَّــ ــ قَاِت َوأَقْـَرُضــ ــــدِّ ــ ــ ِقَني َواْلُمصَّ ــــدِّ ــ ــ ِإنَّ اْلُمصَّ

  )ُيَضاَعُف َهلُْم َوَهلُْم َأْجٌر َكرِميٌ 

١٨  

َع اللَُّه قـَْوَل الَِّيت ُجتَاِدُلَك ِيف َزْوِجَها(    ١  )َقْد مسَِ

ُهْم أَْمَواُهلُْم َوَال أَ (  ْوَالُدُهْم ِمَن اللَِّه َشْيًئا أُولَِئَك َلْن تـُْغِينَ َعنـْ

)َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

١٧  
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ُهــَو الَّـــِذي َأْخـــرََج الـَّـِذيَن َكَفـــُروا ِمـــْن أَْهــِل اْلِكَتـــاِب ِمـــْن ِديـَــارِِهْم ( 

ــــْم  ــ ــــوا أَنـَُّهـ ــ ــــوا َوظَنُّــ ــ ــُتْم َأْن َخيُْرُجـ ــ ــ ـــا ظَنَـْنــ ــ ــ ــــِر َم ــ ــانَِعتُـُهْم ِألَوَِّل احلَْْشـ ــ ــ َمــ

  )ُحُصونـُُهْم ِمَن اللَِّه فَأَتَاُهُم اللَُّه ِمْن َحْيُث َملْ َحيَْتِسُبوا

٢  

ــاَجَر (  ـــْن َهــ ــْبِلِهْم حيُِبُّــــوَن َمـ ــ ــاَن ِمــــْن قـَ ميـَـ اَر َواْإلِ ــــوَُّءوا الــــدَّ َوالَّــــِذيَن تـَبَـ

ـــُدوَن ِيف ُصـــُدورِِهْم َحاَجـــًة ِممـَّــا أُوتُـــوا َويـُـــْؤثِ  ُروَن َعَلـــى ِإلَـــْيِهْم َوَال جيَِ

أَنـُْفِسـِهْم َولَـْو َكـاَن ِ�ِــْم َخَصاَصـٌة َوَمـْن يـُـوَق ُشـحَّ نـَْفِسـِه فَُأولَِئــَك 

  )ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

٩  

  ١١  )لَِئْن أُْخرِْجُتْم لََنْخُرَجنَّ َمَعُكْم َوَال نُِطيُع ِفيُكْم َأَحًدا أَبًَدا( 

  ١٣  ) نُِطيُع ِفيُكْم َأَحًدا أَبًَدالَِئْن أُْخرِْجُتْم لََنْخُرَجنَّ َمَعُكْم َوَال ( 

َمْت ِلَغـــٍد (  يَـــا أَيـَُّهـــا الَّـــِذيَن آَمنُـــوا اتـَُّقـــوا اللَّـــَه َوْلتَـْنظـُــْر نـَْفـــٌس َمـــا قَـــدَّ

  )َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخِبٌري ِمبَا تـَْعَمُلونَ 

١٨  

َفَعُكْم أَْرَحـاُمُكْم َوَال أَْوَال (  ـَنُكْم َلْن تـَـنـْ دُُكـْم يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة يـَْفِصـُل بـَيـْ

  )َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ 

٣  

  ٤  )َوَما أَْمِلُك َلَك ِمَن اللَِّه ِمْن َشْيءٍ ( 
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ـــآتُوا (  ـــاقـَْبُتْم فَــ ـــْن أَْزَواِجُكـــــْم ِإَىل اْلُكفَّـــــاِر فـََعــ ـــْيٌء ِمــ ــاَتُكْم َشــ َوِإْن فَـــ

ِمْثَل َمـا أَنـَْفُقـوا َواتـَُّقـوا اللَّـَه الـَِّذي أَنـْـُتْم بِـِه الَِّذيَن َذَهَبْت أَْزَواُجُهْم 

  )ُمْؤِمُنونَ 

١١  

ــْيِهْم قَــــْد (  ــَب اللَّــــُه َعلَــ ــا الَّــــِذيَن آَمنُـــوا َال تـَتَـَولَّــــْوا قـَْوًمــــا َغِضـ ــا أَيـَُّهــ يَـ

  )يَِئُسوا ِمَن اْآلِخرَِة َكَما يَِئَس اْلُكفَّاُر ِمْن َأْصَحاِب اْلُقُبورِ 

١٣  

ــْيِهْم آيَاتِــِه (  لُــو َعَل ُهْم يـَتـْ ُهــَو الـَّـِذي بـََعــَث ِيف اْألُمِّيِّــَني َرُســوًال ِمــنـْ

َويـُــزَكِّيِهْم َويـَُعلُِّمُهــُم اْلِكَتــاَب َواحلِْْكَمــَة َوِإْن َكــانُوا ِمــْن قـَْبــُل َلِفــي 

)َضَالٍل ُمِبنيٍ 

٢

ـــاُكمْ (  ـــا َرزَقْـنَـ ـــْن َمـ ـــِل َأْن يَــــْأِيتَ َأَحــــدَُكُم اْلَمــــْوُت  َوأَْنِفُقــــوا ِمـ ِمــــْن قـَْبـ

َق َوَأُكــــْن ِمــــَن  ــٍب فََأصَّــــدَّ ــــْرَتِين ِإَىل َأَجــــٍل َقرِيــ فـَيَـُقــــوَل َربِّ لَــــْوَال َأخَّ

) الصَّاحلِِنيَ 

١٠
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َهلُْم َأَملْ يَْأِتُكْم نـََبأُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْبُل َفَذاُقوا َوبَاَل َأْمرِِهْم وَ ( 

)َعَذاٌب أَلِيمٌ 

٥

َضــَرَب اللَّــُه َمــَثًال لِلَّــِذيَن َكَفــُروا اْمــَرَأَت نُــوٍح َواْمــَرَأَت لُــوٍط َكانـََتــا ( 

ُهَمــا  ــَت َعْبــَدْيِن ِمــْن ِعَباِدنَــا َصــاِحلَْنيِ َفَخانـََتامهَُــا فـَلَــْم يـُْغِنيَــا َعنـْ َحتْ

اِخِلنيَ ِمَن اللَِّه َشْيًئا َوِقيَل اْدُخَال    )النَّاَر َمَع الدَّ

٢  

َناَها ِحَسـابًا (  وََكأَيِّْن ِمْن قـَْريٍَة َعَتْت َعـْن أَْمـِر رَبـَِّهـا َوُرُسـِلِه َفَحاَسـبـْ

بـَْناَها َعَذابًا ُنْكرًا   )َشِديًدا َوَعذَّ

٨  

ـــ(  َـــا ُجتْ ــا الـَّــِذيَن َكَفـــُروا َال تـَْعتَــــِذُروا اْليَــــْوَم ِإمنَّ ــا أَيـَُّهـ ــُتْم يَـ ــا ُكْنــ َزْوَن َمـ

  )تـَْعَمُلونَ 

٧  

  ١٧  )َفَستَـْعَلُموَن َكْيَف نَِذيرِ ( 

َب الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َفَكْيَف َكاَن َنِكريِ (    ١٨  )َوَلَقْد َكذَّ
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  ٣٠  )فَأَقْـَبَل بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض يـََتَالَوُمونَ ( 

  ٢  )ِم ِإينِّ َلُكْم َنِذيٌر ُمِبنيٌ قَاَل يَا قـَوْ ( 

  ١١  )َوأَنَّا ِمنَّا الصَّاِحلُوَن َوِمنَّا ُدوَن َذِلَك ُكنَّا َطَراِئَق ِقَدًدا( 

  ٢٢  )ُقْل ِإينِّ َلْن جيَُِريِين ِمَن اللَِّه َأَحٌد َوَلْن َأِجَد ِمْن ُدونِِه ُمْلَتَحًدا( 

تـَُهْم ِإالَّ  َوَما َجَعْلَنا(  َأْصَحاَب النَّاِر ِإالَّ َمَالِئَكًة َوَما َجَعْلَنا ِعدَّ

َنًة لِلَِّذيَن َكَفُروا لَِيْستـَْيِقَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتابَ    )ِفتـْ

٣١  

  ٤١  )َعِن اْلُمْجرِِمنيَ ( 

َرٌق َوُحلُّوا (    ٢١َأَساِوَر ِمْن ِفضٍَّة َعالِيَـُهْم ثَِياُب ُسْنُدٍس ُخْضٌر َوِإْسَتبـْ
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  )َوَسَقاُهْم رَبـُُّهْم َشَرابًا َطُهورًا

  ١٩  )َوأَْهِدَيَك ِإَىل رَبَِّك فـََتْخَشى( 

نـَْيا(    ٣٨  )َوآثـََر اْحلََياَة الدُّ

  ٣  )َوِإَذا َكاُلوُهْم َأْو َوزَنُوُهْم ُخيِْسُرونَ ( 

ْم يـَْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُونَ  َكالَّ ِإنـَُّهْم َعنْ (    ١٥  )َر�ِِّ

ْنَساُن إِنََّك َكاِدٌح ِإَىل رَبَِّك َكْدًحا َفُمَالِقيهِ (    ٦  )يَا أَيـَُّها اْإلِ

  ١١  )لَتَـرَْكُنبَّ طَبَـًقا َعْن طََبقٍ ( 

  ٥  )النَّاِر َذاِت اْلَوُقودِ ( 
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  ١٨  )ِفْرَعْوَن َوَمثُودَ ( 

  ٦  )َأَملْ تـََر َكْيَف فـََعَل رَبَُّك ِبَعادٍ ( 

  ٧  )ِإَرَم َذاِت اْلِعَمادِ ( 

ْنَساُن َوَأىنَّ َلُه الذِّْكَرى(  ُر اْإلِ   ١١  )َوِجيَء يـَْوَمِئٍذ ِجبََهنََّم يـَْوَمِئٍذ يـََتَذكَّ

  ٢٢  )َوَجاَء رَبَُّك َواْلَمَلُك َصف�ا َصف�ا( 

  ٢٩  )َباِديفَاْدُخِلي ِيف عِ ( 

  ١٢  )َوَما أَْدرَاَك َما اْلَعَقَبةُ ( 

١٣)فـََقاَل َهلُْم َرُسوُل اللَِّه نَاَقَة اللَِّه َوُسْقَياَها( 

ينِ (  ُبَك بـَْعُد بِالدِّ   ٧  )َفَما ُيَكذِّ
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١٧)فـَْلَيْدُع نَاِديَهُ ( 

َفكَِّني َملْ (  َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكَني ُمنـْ

  )َحىتَّ تَْأتِيـَُهُم اْلبـَيـَِّنةُ 

١  

ُلو ُصُحًفا ُمَطهََّرةً (    ٢  )َرُسوٌل ِمَن اللَِّه يـَتـْ

٤)الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنَـُهْم ِمْن َخْوفٍ ( 
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  ٨٣َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرنـَْنيِ ُقْل َسأَتْـُلو َعَلْيُكْم ِمْنُه ذِْكًرا .١

  ٩٩)َوتـَرَْكَنا بـَْعَضُهْم يـَْوَمِئٍذ َميُوُج ِيف بـَْعضٍ ( .٢

  

  ٧  )بُِغَالٍم اْمسُُه َحيَْىي َملْ َجنَْعْل َلُه ِمْن قَـْبُل مسَِي�ا ِإنَّا نـَُبشُِّركَ ( .٣

  ٩  )َوَقْد َخَلْقُتَك ِمْن قـَْبُل وََملْ َتُك َشْيًئا( .٤

َنا َلُه ِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب وَُكال� َجَعْلَنا نَِبي�ا( .٥   ٤٩  )َوَهبـْ

  ٦٧  )أَنَّا َخَلْقَناُه ِمْن قـَْبُل وََملْ َيُك َشْيًئا( .٦
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فـََرَجَع ُموَسى ِإَىل قَـْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا َقاَل يَا قَـْوِم َأملَْ ( .٧

  )يَِعْدُكْم رَبُُّكْم َوْعًدا َحَسًنا

٨٦  

َا فُِتْنُتْم ِبهِ ( .٨   ٩٠  )َوَلَقْد َقاَل َهلُْم َهاُروُن ِمْن قـَْبُل يَا قَـْوِم ِإمنَّ

  ١١٣  )َىل آَدَم ِمْن قـَْبُل فـََنِسيَ َوَلَقْد َعِهْدنَا إِ ( .٩

  ١٣٥  )ُقْل ُكلٌّ ُمتَـَربٌِّص فـَتَـَربَُّصوا( .١٠

َوُهَو الَِّذي َخَلَق اللَّْيَل َوالنـََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ ِيف ( .١١

  )فـََلٍك َيْسَبُحونَ 

٣٣  

َنا ِإبـَْراِهيَم رُ ( .١٢   ٥١  )ْشَدُه ِمْن قـَْبُل وَُكنَّا ِبِه َعاِلِمنيَ َوَلَقْد آتـَيـْ

َنا َلُه ِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب نَاِفَلًة وَُكال� َجَعْلَنا َصاحلِِنيَ ( .١٣   ٧٢  )َوَوَهبـْ

َنا َلهُ ( .١٤   ٧٦  )َونُوًحا ِإْذ نَاَدى ِمْن قـَْبُل فَاْسَتَجبـْ

َنا ُحْكًما َوِعلْ ( .١٥ ْمَناَها ُسلَْيَماَن وَُكال� آتـَيـْ   ٧٩  )ًمافـََفهَّ

  ٨٥  )َوِإْمسَاِعيَل َوِإْدرِيَس َوَذا اْلِكْفِل ُكلٌّ ِمَن الصَّابِرِينَ ( .١٦
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َنا رَاِجُعونَ ( .١٧ نَـُهْم ُكلٌّ إِلَيـْ   ٩٣  )َوتـََقطَُّعوا أَْمَرُهْم بـَيـْ

  ٩٩  )َلْو َكاَن َهُؤَالِء آِهلًَة َما َوَرُدوَها وَُكلٌّ ِفيَها َخاِلُدونَ ( .١٨

  

  ٤٤  )فََأْمَلْيُت لِْلَكاِفرِيَن مثَُّ َأَخْذتـُُهْم َفَكْيَف َكاَن َنِكريِ ( .١٩

ِملََّة أَبِيُكْم ِإبـْرَاِهيَم ُهَو َمسَّاُكُم اْلُمْسِلِمَني ِمْن قـَْبُل َوِيف ( .٢٠

  )َهَذا لَِيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيًدا َعَلْيُكمْ 

٧٨  

  

  ٢٣  )َلَقْد َأْرَسْلَنا نُوًحا ِإَىل قَـْوِمِه فـََقاَل يَا قَـْوِم اْعُبُدوا اللَّهَ وَ ( .٢١

فَِإَذا َجاَء أَْمرُنَا َوَفاَر التـَّنُّوُر فَاْسُلْك ِفيَها ِمْن ُكلٍّ َزْوَجْنيِ ( .٢٢

  )اثـْنَـْنيِ َوَأْهَلكَ 

٢٧  

  ٤٤  )فَأَتْـبَـْعَنا بـَْعَضُهْم بـَْعًضا( .٢٣

  ٨٣  )ُن َوآبَاُؤنَا َهَذا ِمْن قـَْبلُ َلَقْد ُوِعْدنَا حنَْ ( .٢٤
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  ٩١  )َوَلَعَال بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعضٍ ( .٢٥

  

  ٤٠  )ظُُلَماٌت بـَْعُضَها فـَْوَق بـَْعضٍ ( .٢٦

َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه ُيَسبُِّح َلُه َمْن ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض ( .٢٧

ُر َصافَّاٍت ُكلٌّ    )َقْد َعِلَم َصَالَتُه َوَتْسِبيَحهُ  َوالطَّيـْ

٤١  

  ٥٨  )َطوَّاُفوَن َعَلْيُكْم بـَْعُضُكْم َعَلى بـَْعضٍ ( .٢٨

َنُكْم َكُدَعاِء بـَْعِضُكْم بـَْعًضا( .٢٩   ٦٣  )َال َجتَْعُلوا ُدَعاَء الرَُّسوِل بـَيـْ

  

  

  ٣٩) تـَبـَّْرنَا تـَْتِبريًاوَُكال� َضَربـَْنا َلُه اْألَْمثَاَل وَُكال� ( .٣٠
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  ٤٦  )َقاَل يَا قـَْوِم ِملَ َتْستَـْعِجُلوَن بِالسَّيَِّئِة قـَْبَل احلََْسَنةِ ( .٣١

  ٦٨  )َلَقْد ُوِعْدنَا َهَذا َحنُْن َوآبَاُؤنَا ِمْن قـَْبلُ ( .٣٢

  ٨٧  )وَُكلٌّ أَتـَْوُه َداِخرِينَ ( .٣٣

  

  ١٢  )َوَحرَّْمَنا َعلَْيِه اْلَمَراِضَع ِمْن قـَْبلُ ( .٣٤

ا َجاَءُهُم احلَْقُّ ِمْن ِعْنِدنَا قَاُلوا َلْوَال أُوِيتَ ِمْثَل َما أُوِيتَ ( .٣٥ فـََلمَّ

ُموَسى أَوَملَْ َيْكُفُروا ِمبَا أُوِيتَ ُموَسى ِمْن قـَْبُل قَاُلوا ِسْحَراِن 

  )ا ِبُكلٍّ َكاِفُرونَ َتظَاَهرَا َوقَاُلوا ِإنَّ 

٤٨  

  

  ٢٥  )مثَُّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُر بـَْعُضُكْم بِبَـْعضٍ ( .٣٦

  ٣٦  )َوِإَىل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا فـََقاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللَّهَ ( .٣٧
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  ٤٠  )َفُكال� َأَخْذنَا ِبَذنِْبهِ ( .٣٨

  

  

  ٤  )ِيف ِبْضِع ِسِنَني لِلَِّه اْألَْمُر ِمْن قـَْبُل َوِمْن بـَْعدُ ( .٣٩

  ٢٦  )َوَلُه َمْن ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض ُكلٌّ َلُه قَانُِتونَ ( .٤٠

ُقْل ِسريُوا ِيف اْألَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن ( .٤١

  )قـَْبلُ 

٤٢  

  ٢٩  )َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ َجيْرِي( .٤٢
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  ١٥  )َوَلَقْد َكانُوا َعاَهُدوا اللََّه ِمْن قـَْبُل َال يـَُولُّوَن اْألَْدبَارَ ( .٤٣

َعَلْيِه أَْمِسْك  َوِإْذ تـَُقوُل لِلَِّذي أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِه َوأَنـَْعْمتَ ( .٤٤

  )َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَِّق اللَّهَ 

٣٧  

َما َكاَن َعَلى النَِّيبِّ ِمْن َحرٍَج ِفيَما فـََرَض اللَُّه َلُه ُسنََّة اللَِّه ( .٤٥

  )ِيف الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبلُ 

٣٨  

َل ِ�ِنَّ ( .٤٦   ٥٢  )َال حيَِلُّ َلَك النَِّساءُ ِمْن بـَْعُد َوَال َأْن تـََبدَّ

ُسنََّة اللَِّه ِيف الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبُل َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّة اللَِّه ( .٤٧

  )تـَْبِديًال 

٦٢  

  

  ٣١  )يـَْرِجُع بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض اْلَقْولَ ( .٤٨

بُوا ُرُسِلي َفَكْيَف َكاَن َنِكريِ ( .٤٩   ٤٥  )َفَكذَّ

  ٥٣  )ْن قـَْبلُ َوَقْد َكَفُروا ِبِه مِ ( .٥٠

نَـُهْم َوبـَْنيَ َما َيْشتَـُهوَن َكَما فُِعَل بَِأْشَياِعِهْم ِمْن ( .٥١ َوِحيَل بـَيـْ

  )قـَْبلُ 

٥٤  
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َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحَراِن َهَذا َعْذٌب فـَُراٌت َسائٌِغ َشَرابُُه َوَهَذا ( .٥٢

  )حلًَْما َطرِي�اِمْلٌح ُأَجاٌج َوِمْن ُكلٍّ تَْأُكُلوَن 

١٢  

  ١٣  )َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ َجيْرِي ِألََجٍل ُمَسم�ى( .٥٣

  ٢٦  )مثَُّ َأَخْذُت الَِّذيَن َكَفُروا َفَكْيَف َكاَن َنِكريِ ( .٥٤

  ٤٠  )َبْل ِإْن يَِعُد الظَّاِلُموَن بـَْعُضُهْم بـَْعًضا ِإالَّ ُغُرورًا( .٥٥

  

َناُهْم فـَُهْم َال يـُْبِصُرونَ ( .٥٦   ٩  )فََأْغَشيـْ

َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى َقاَل يَا قـَْوِم اتَِّبُعوا ( .٥٧

  )اْلُمْرَسِلنيَ 

٢٠  

يٌع َلَديـَْنا ُحمَْضُرونَ ( .٥٨   ٣٢  )َوِإْن ُكلٌّ َلمَّا مجَِ

  ٤٠َمَر َوَال اللَّْيُل َساِبُق َال الشَّْمُس يـَْنَبِغي َهلَا َأْن ُتْدرَِك اْلقَ ( .٥٩
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  )النـََّهاِر وَُكلٌّ ِيف فـََلٍك َيْسَبُحونَ 

  

  

  ٢٧  )َوأَقْـَبَل بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض يـََتَساءَُلونَ ( .٦٠

  ٥٠  )فَأَقْـَبَل بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض يـََتَساءَُلونَ ( .٦١

  

  

ا َيُذوُقوا َعَذابِ بَ ( .٦٢   ٨  )ْل َلمَّ

  ١٤  )ِإْن ُكلٌّ ِإالَّ َكذََّب الرُُّسَل َفَحقَّ ِعَقابِ ( .٦٣

َر َحمُْشورًَة ُكلٌّ َلُه أَوَّابٌ ( .٦٤   ١٩  )َوالطَّيـْ

  ٢٢  )قَاُلوا َال َختَْف َخْصَماِن بـََغى بـَْعُضَنا َعَلى بـَْعضٍ ( .٦٥

  ٢٤  )ْعُضُهْم َعَلى بـَْعضٍ َوِإنَّ َكِثريًا ِمَن اْخلَُلطَاِء لََيْبِغي بَـ ( .٦٦
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  ٤٨  )َواذُْكْر ِإْمسَاِعيَل َواْلَيَسَع َوَذا اْلِكْفِل وَُكلٌّ ِمَن اْألَْخَيارِ ( .٦٧

  

ُيَكوُِّر اللَّْيَل َعَلى النـََّهاِر َوُيَكوُِّر النـََّهاَر َعَلى اللَّْيِل َوَسخََّر ( .٦٨

  )َجيْرِي ِألََجلٍ  الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ 

٥  

  ٨  )مثَُّ ِإَذا َخوََّلُه نِْعَمًة ِمْنُه َنِسَي َما َكاَن َيْدُعو إِلَْيِه ِمْن قـَْبلُ ( .٦٩

  ١٠  )ُقْل يَا ِعَباِد الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا رَبَُّكمْ ( .٧٠

  ١٦  )يَا ِعَباِد فَاتـَُّقونِ ( .٧١

  ١٧  )َهلُُم اْلُبْشَرى فـََبشِّْر ِعَبادِ ( .٧٢

  ٢٣  )ُيْضِلِل اللَُّه َفَما َلُه ِمْن َهادٍ  َوَمنْ ( .٧٣

  ٣٦  )ِمْن ُدونِِه َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّه َفَما َلُه ِمْن َهادٍ ( .٧٤

  ٣٩  )ُقْل يَا قـَْوِم اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكمْ ( .٧٥
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  ٥  )فََأَخْذتـُُهْم َفَكْيَف َكاَن ِعَقابِ ( .٧٦

  ٢٩  )اْلُمْلُك اْليَـْوَم ظَاِهرِينَ  يَا قـَْوِم َلُكمُ ( .٧٧

َوَقاَل الَِّذي آَمَن يَا قـَْوِم ِإينِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم ِمْثَل يـَْوِم ( .٧٨

  )اْألَْحزَابِ 

٣٠  

  ٣٢  )َويَا قـَْوِم ِإينِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم يـَْوَم التـََّنادِ ( .٧٩

  ٣٣  )َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّه َفَما َلُه ِمْن َهادٍ ( .٨٠

  ٣٤  )ْد َجاءَُكْم يُوُسُف ِمْن قـَْبُل بِاْلبَـيـَِّناتِ َوَلقَ ( .٨١

  ٣٨  )َوَقاَل الَِّذي آَمَن يَا قـَْوِم اتَِّبُعوِن َأْهدُِكْم َسِبيَل الرََّشادِ ( .٨٢

نـَْيا َمتَاعٌ ( .٨٣ َا َهِذِه اْحلََياُة الدُّ   ٣٩  )يَا قـَْوِم ِإمنَّ

  ٤١  )ْدُعوَنِين ِإَىل النَّارِ َويَا قـَْوِم َما ِيل أَْدُعوُكْم ِإَىل النََّجاِة َوتَ ( .٨٤

  ٤٨  )َقاَل الَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا ِإنَّا ُكلٌّ ِفيَها( .٨٥

  ٦٧  )مثَُّ لَِتُكونُوا ُشُيوًخا َوِمْنُكْم َمْن يـُتَـَوىفَّ ِمْن قـَْبلُ ( .٨٦

  ٧٤  )قَاُلوا َضلُّوا َعنَّا َبْل َملْ َنُكْن َنْدُعو ِمْن قـَْبُل َشْيًئا( .٨٧
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  ٤٨)َوَضلَّ َعنـُْهْم َما َكانُوا َيْدُعوَن ِمْن قـَْبلُ ( .٨٨

  

َورَفـَْعَنا بـَْعَضُهْم فـَْوَق بـَْعٍض َدَرَجاٍت لَِيتَِّخَذ بـَْعُضُهْم ( .٨٩

  )بـَْعًضا ُسْخرِي�ا

٣٢  

  ٥١  )ِيل ُمْلُك ِمْصرَ  َونَاَدى ِفْرَعْوُن ِيف قَـْوِمِه َقاَل يَا قـَْوِم أَلَْيسَ ( .٩٠

  ٦٨  )يَا ِعَباِد َال َخْوٌف َعَلْيُكُم اْليَـْومَ ( .٩١

  

  ١٩)َوِإنَّ الظَّاِلِمَني بـَْعُضُهْم أَْولَِياءُ بـَْعضٍ ( .٩٢
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  ١٩  )َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّا َعِمُلوا( .٩٣

  

  ١٥  )ُقْل َلْن تـَتَِّبُعونَا َكَذِلُكْم َقاَل اللَُّه ِمْن قـَْبلُ ( .٩٤

ْبُكْم َعَذابًا أَلِيًما( .٩٥   ١٦  )َوِإْن تـَتَـَولَّْوا َكَما تـََولَّْيُتْم ِمْن قـَْبُل يـَُعذِّ

  ٢٣  )ُسنََّة اللَِّه الَِّيت َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبلُ ( .٩٦

  

  

  ١٢  )َوَال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعًضا( .٩٧

  

  ١٤  )َوَأْصَحاُب اْألَْيَكِة َوقـَْوُم تـُبٍَّع ُكلٌّ َكذََّب الرُُّسلَ ( .٩٨
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  ٤٦  )َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْنيِ ( .٩٩

  

  ٢٥  )َوأَقْـَبَل بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض يـََتَساءَُلونَ ( .١٠٠

  ٢٦  )قَاُلوا ِإنَّا ُكنَّا قـَْبُل ِيف َأْهِلَنا ُمْشِفِقنيَ ( .١٠١

  ٢٨  )ِإنَّا ُكنَّا ِمْن قـَْبُل َنْدُعوُه ِإنَُّه ُهَو اْلبَـرُّ الرَِّحيمُ ( .١٠٢

  

  ٥٢)قـَْبُل ِإنـَُّهْم َكانُوا ُهْم َأْظَلَم َوَأْطَغى َوقـَْوَم نُوٍح ِمنْ ( .١٠٣
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  ١٦  )َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َونُُذرِ ( .١٠٤

  ١٨ )َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َونُُذرِ ( .١٠٥

  ٢١ )َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َونُُذرِ ( .١٠٦

  ٣٠ )َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َونُُذرِ ( .١٠٧

  ٣٧ )َكاَن َعَذاِيب َونُُذرِ   َفَكْيفَ ( .١٠٨

  ٣٩ )َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َونُُذرِ ( .١٠٩

  

  

َال َيْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن أَنـَْفَق ِمْن قـَْبِل اْلَفْتِح َوَقاَتَل أُولَِئَك ( .١١٠

ال� َوَعَد َأْعَظُم َدَرَجًة ِمَن الَِّذيَن أَنـَْفُقوا ِمْن بـَْعُد َوقَاتـَُلوا وَكُ 

  )اللَُّه احلُْْسَىن 

١٠  

َأَملْ يَْأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَِّه َوَما ( .١١١

  )نـََزَل ِمَن احلَْقِّ َوَال َيُكونُوا َكالَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبلُ 

١٦  

  



 

476 

  ٥)ى ِلَقْوِمِه يَا قـَْوِم ِملَ تـُْؤُذوَنِين َوِإْذ َقاَل ُموسَ ( .١١٢

  ٢  )َوِإْن َكانُوا ِمْن قـَْبُل َلِفي َضَالٍل ُمِبنيٍ ( .١١٣

  

  ٢  )َقاَل يَا قـَْوِم ِإينِّ َلُكْم َنِذيٌر ُمِبنيٌ ( .١١٤



 

477 

  ٥  ) يَْأِتُكْم نـََبأُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْبُل َفَذاُقوا َوبَاَل أَْمرِِهمْ َأملَْ ( .١١٥

  

  ١٨)َوَلَقْد َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َفَكْيَف َكاَن َنِكريِ ( .١١٦

  ٣٠  )يـََتَالَوُمونَ  فَأَقْـَبَل بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعضٍ ( .١١٧

  ٧)َفَما ُيَكذُِّبَك بـَْعُد بِالدِّينِ ( .١١٨
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  ٧٩  )وََكاَن َورَاَءُهْم َمِلٌك يَْأُخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا( .١

ْم َوِلَقائِِه َفَحِبطَ ( .٢ ْت َأْعَماُهلُْم َفَال أُولَِئَك الَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاِت َر�ِِّ

  )نُِقيُم َهلُْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوْزنًا

١٠٥  

  ٧٤)إِنَُّه َمْن يَْأِت رَبَُّه ُجمْرًِما فَِإنَّ َلُه َجَهنََّم َال َميُوُت ِفيَها َوَال َحيَْىي ( .٣

َشْيٍء َوَهلَا َعْرٌش  ِإينِّ َوَجْدُت اْمَرأًَة َمتِْلُكُهْم َوأُوتَِيْت ِمْن ُكلِّ ( .٤

)َعِظيمٌ 

٢٣

َوَما نُرِيِهْم ِمْن آيٍَة ِإالَّ ِهَي َأْكبَـُر ِمْن أُْخِتَها َوَأَخْذنَاُهْم بِاْلَعَذاِب ( .٥

  )َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ 

٤٨  
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  ٧١  )يُطَاُف َعَلْيِهْم ِبِصَحاٍف ِمْن َذَهٍب َوَأْكَوابٍ ( .٦

٢٥)ُر ُكلَّ َشْيٍء بَِأْمِر َربـَِّهاتَُدمِّ ( .٧

٢٠  )َويـَُقوُل الَِّذيَن آَمُنوا َلْوَال نـُزَِّلْت ُسوَرٌة فَِإَذا أُْنزَِلْت ُسورٌَة ُحمَْكَمةٌ ( .٨

٥١  )ُمتَِّكِئَني ِفيَها يَْدُعوَن ِفيَها ِبَفاِكَهٍة َكِثريٍَة َوَشرَابٍ ( .٩

٤٢)َذُر ِمْن َشْيٍء أََتْت َعَلْيِه ِإالَّ َجَعَلْتُه َكالرَِّميمِ َما تَ ( .١٠

١٣)ُمثَّ َال َميُوُت ِفيَها َوَال َحيَْىي ( .١١
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٤)لَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنـَُهْم ِمْن َخْوفٍ ( .١٢
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ـــ(   .١ ـــــَر اْلُمـــــْؤِمِنَني الـَّــــِذيَن قـَيًِّمــ ـــْن َلُدنْـــــُه َويـَُبشِّ ا لِيُـْنـــــِذَر بَْأًســـــا َشـــــِديًدا ِمــ

  )يـَْعَمُلوَن الصَّاِحلَاِت َأنَّ َهلُْم َأْجرًا َحَسًنا

٢  

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت إِنَّا َال ُنِضيُع َأْجـَر َمـْن َأْحَسـَن (   .٢

  )َعَمًال 

٣٠  

ـٌر ِعْنـَد اْلَماُل (   .٣ نـَْيا َواْلَباِقيَـاُت الصَّـاِحلَاُت َخيـْ َواْلبَـُنوَن زِيَنُة اْحلَيَـاِة الـدُّ

ٌر أََمًال    )رَبَِّك ثـََوابًا َوَخيـْ

٤٦  

َوُوِضـــَع اْلِكَتـــاُب فـَتَــــَرى اْلُمْجـــرِِمَني ُمْشـــِفِقَني ِممَّـــا ِفيـــِه َويـَُقولُـــوَن يَـــا (   .٤

  )اِدُر َصِغريًَة َوَال َكِبريًَة ِإالَّ َأْحَصاَهاَويـَْلتَـَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب َال يـُغَ 

٤٩  

َوأَمَّـا َمــْن آَمــَن َوَعِمــَل َصــاِحلًا فـََلــُه َجــزَاًء احلُْْســَىن َوَســنَـُقوُل لَــُه ِمــْن (   .٥

  )أَْمرِنَا ُيْسرًا

٨٨  

ــاِحلَاِت َكانَــْت َهلـُـْم َجنَّــاُت اْلِفــْرَدْوِس (   .٦ ِإنَّ الَّــِذيَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الصَّ

  )ُزًال نُـ 

١٠٧  

  

ـــَن َوَعِمـــَل َصـــاِحلًا فَُأولَئِـــَك يَـــْدُخُلوَن اْجلَنَّـــَة َوَال (   .٧   ٦٠ِإالَّ َمـــْن تَـــاَب َوآَم
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  )يُْظَلُموَن َشْيًئا

  ٧١  )َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ َوارُِدَها َكاَن َعَلى رَبَِّك َحْتًما َمْقِضي�ا(   .٨

  ٩٦  )اِحلَاِت َسَيْجَعُل َهلُُم الرَّْمحَُن ُود�اِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ (   .٩

  

  

  ٢٧  )َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِين ( .١٠

َرَجاُت ( .١١ ـــا قَـــْد َعِمـــَل الصَّـــاِحلَاِت فَُأولَئِـــَك َهلُـــُم الــــدَّ ـــْن يَْأتِـــِه ُمْؤِمًن َوَم

  )اْلُعَلى

٧٥  

  ٨٢  )اِحلًا ُمثَّ اْهَتَدىَوِإينِّ َلَغفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل صَ ( .١٢

ــا َوَال ( .١٣ ــاُف ظُْلًمــ ـــَال َخيَـ ـــَن الصَّـــاِحلَاِت َوُهـــَو ُمـــْؤِمٌن َف ـــْن يـَْعَمـــْل ِم َوَم

  )َهْضًما

١١٢  

  

َلَك ِإالَّ رَِجاًال نُوِحي ِإلَـْيِهْم فَاْسـأَُلوا أَْهـَل الـذِّْكِر ِإْن  ( .١٤ َوَما أَْرَسْلَنا قـَبـْ

  )ونَ ُكْنُتْم َال تـَْعَلمُ 

١٧  

  ٢٥َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِه أَنَُّه َال ِإلَـَه ِإالَّ أَنَـا ( .١٥
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  )فَاْعُبُدونِ 

َفَمْن يـَْعَمْل ِمَن الصَّاِحلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَال ُكْفـرَاَن ِلَسـْعِيِه َوإِنـَّا لَـُه  ( .١٦

  )َكاتُِبونَ 

٩٤  

  

نـَْيا ِخـْزٌي َونُِذيُقـُه يـَـْوَم ثَاِينَ ( .١٧  ِعْطِفِه لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِل اللَِّه لَـُه ِيف الـدُّ

  )اْلِقَياَمِة َعَذاَب احلَْرِيقِ 

٩  

ــٌر اْطَمــَأنَّ ( .١٨ َوِمــَن النَّــاِس َمــْن يـَْعبُــُد اللَّــَه َعَلــى َحــْرٍف فَــِإْن َأَصــابَُه َخيـْ

َنٌة انـَْقَلبَ  نـَْيا َواْآلِخرَةَ  بِِه َوِإْن َأَصابـَْتُه ِفتـْ   )َعَلى َوْجِهِه َخِسَر الدُّ

١١  

ِإنَّ اللََّه يُْدِخُل الَِّذيَن آَمنُـوا َوَعِملُـوا الصَّـاِحلَاِت َجنَّـاٍت َجتْـرِي ِمـْن ( .١٩

  )َحتِْتَها اْألَنـَْهارُ 

١٤  

نـَْيا َواْآلِخــــرَِة فـَْلَيْمــــ( .٢٠ ــاَن َيظُــــنُّ َأْن لَــــْن يـَْنُصــــرَُه اللَّــــُه ِيف الــــدُّ ُدْد َمــــْن َكــ

  )ِبَسَبٍب ِإَىل السََّماِء ُمثَّ ْليَـْقَطْع فـَْليَـْنظُْر َهْل يُْذِهَنبَّ َكْيُدُه َما يَِغيظُ 

١٥  

ِإنَّ اللََّه يُْدِخُل الَِّذيَن آَمنُـوا َوَعِملُـوا الصَّـاِحلَاِت َجنَّـاٍت َجتْـرِي ِمـْن ( .٢١

  )َحتِْتَها اْألَنـَْهارُ 

٢٣  

  ٥٠  )لصَّاِحلَاِت َهلُْم َمْغِفرٌَة َورِْزٌق َكرِميٌ فَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ا( .٢٢

ــــى ( .٢٣ ــىنَّ أَْلَق ــِيبٍّ ِإالَّ ِإَذا َمتَــ ـــْن َرُســــوٍل َوَال نَــ ـــْن قـَْبلِــــَك ِمـ ـــْلَنا ِمـ ــا أَْرَسـ   ٥٢َوَمــ
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  )الشَّْيطَاُن ِيف أُْمِنيَِّته

ـنَـُهْم فَالـَِّذيَن آَمنُـوا َوَعمِ ( .٢٤ لُـوا الصَّـاِحلَاِت اْلُمْلُك يـَْوَمِئٍذ لِلَِّه َحيُْكـُم بـَيـْ

  )ِيف َجنَّاِت النَِّعيمِ 

٥٦  

ـَر ( .٢٥ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسـُجُدوا َواْعبُـُدوا رَبَُّكـْم َوافْـَعلُـوا اْخلَيـْ

  )َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 

٧٧  

  

بُوا بِ ( .٢٦ ِلَقـاِء اْآلِخـرَِة َوأَتـْرَفْـنَـاُهْم قَاَل اْلَمَألُ ِمْن قـَْوِمِه الَِّذيَن َكَفـُروا وََكـذَّ

نـَْيا َما َهَذا ِإالَّ َبَشٌر ِمثـُْلُكمْ    )ِيف اْحلََياِة الدُّ

٣٣  

يَا أَيـَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمـَن الطَّيِّبَـاِت َواْعَملُـوا َصـاِحلًا ِإينِّ ِمبَـا تـَْعَملُـوَن ( .٢٧

  )َعِليمٌ 

٥١  

  ٩٦  )َة َحنُْن أَْعَلُم ِمبَا َيِصُفونَ اْدَفْع بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن السَّيِّئَ ( .٢٨

  ١٠٠  )َلَعلِّي أَْعَمُل َصاِحلًا ِفيَما تـَرَْكتُ ( .٢٩

                                    

                                   

  ٧  )َواْخلَاِمَسُة َأنَّ َلْعَنَت اللَِّه َعَلْيِه ِإْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذِبنيَ ( .٣٠

َها ِإْن َكاَن ِمَن الصَّاِدِقنيَ ( .٣١   ٩  )َواْخلَاِمَسَة َأنَّ َغَضَب اللَِّه َعَليـْ
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ـــُكْم ِيف ( .٣٢ نـَْيا َواْآلِخـــرَِة َلَمسَّ َولَـــْوَال َفْضـــُل اللَّـــِه َعلَـــْيُكْم َوَرْمحَتُـــُه ِيف الـــدُّ

  )َما أََفْضُتْم ِفيِه َعَذاٌب َعِظيمٌ 

١٤  

َع اْلَفاِحَشــُة ِيف الَّــِذيَن آَمُنــوا َهلـُـْم َعــَذاٌب ِإنَّ الَّــِذيَن حيُِبُّــوَن َأْن َتِشــي( .٣٣

نـَْيا َواْآلِخرَِة َواللَُّه يـَْعَلُم َوأَنـُْتْم َال تـَْعَلُمونَ    )أَلِيٌم ِيف الدُّ

١٩  

ــــْع ( .٣٤ ـــْن يـَتَِّب ــْيطَاِن َوَمـ ــ ــــوا ُخطُــــَواِت الشَّ ــــوا َال تـَتَِّبُع ــا الَّــــِذيَن آَمُن ــا أَيـَُّهــ يَــ

نَُّه يَْأُمُر بِاْلَفْحَشـاِء َواْلُمْنَكـِر َولَـْوَال َفْضـُل اللَّـِه ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن فَإِ 

َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه َما زََكى ِمـْنُكْم ِمـْن َأَحـٍد أَبَـًدا َوَلِكـنَّ اللَّـَه يـُزَكِّـي َمـْن 

  )َيَشاُء َواللَُّه مسَِيٌع َعِليمٌ 

٢١  

ــاِفَال ( .٣٥ ــ ــَناِت اْلغَـ ــ ــــوَن اْلُمْحَصـ ــــِذيَن يـَْرُمـ ــــوا ِيف ِإنَّ الـَّ ـــــاِت ُلِعنُـ ِت اْلُمْؤِمَن

نـَْيا َواْآلِخرَِة َوَهلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ    )الدُّ

٢٣  

ـــــَني ( .٣٦ ـــــاُت لِلطَّيِّبِـ ـــــاِت َوالطَّيِّبَـ ــــوَن لِْلَخِبيثَـ ـــــَني َواْخلَِبيثُــ اْخلَِبيثَــــــاُت لِْلَخِبيثِـ

ـــرَُّءوَن ِممـَّــا يـَُقولُـــوَن َهلـُــمْ  َمْغِفـــرٌَة َورِْزٌق   َوالطَّيِّبُـــوَن لِلطَّيَِّبـــاِت أُولَِئـــَك ُمبَـ

  )َكرِميٌ 

٢٦  

ــىتَّ ( .٣٧ ــ ــــوِتُكْم َحـــ ــ ــــَر بـُُي ــ ـــا َغيـْ ــ ــــْدُخُلوا بـُُيوتًــ َــ ــــوا َال ت ــ ــــِذيَن آَمُن ــا الـَّــ ــ ــ ــا أَيـَُّه ــ َــ ي

ٌر َلُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ    )َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُِّموا َعَلى أَْهِلَها َذِلُكْم َخيـْ

٢٧  

ْم َوَعِملُـوا الصَّـاِحلَاِت لََيْسـَتْخِلَفنـَُّهْم ِيف َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنكُ ( .٣٨

  )اْألَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهمْ 

٥٥  

  ٥٨يَــا أَيـَُّهــا الـَّـِذيَن آَمُنــوا لَِيْســَتْأِذْنُكُم الـَّـِذيَن َمَلَكــْت أَْميـَـاُنُكْم َوالـَّـِذيَن ( .٣٩
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ُلُغوا اْحلُُلَم ِمـْنُكْم ثَـَالَث َمـ رَّاٍت ِمـْن قـَْبـِل َصـَالِة اْلَفْجـِر َوِحـَني ملَْ يـَبـْ

ـــَالُث  ـــاِء ثَـ ـــَالِة اْلِعَشـ ـــْن بـَْعــــِد َصـ ــريَِة َوِمـ ـــَن الظَِّهــ ــاَبُكْم ِمـ ــ َتَضــــُعوَن ثَِي

ــْيِهْم ُجنَــــاٌح بـَْعــــَدُهنَّ َطوَّافُــــوَن  ــ ــْيُكْم َوَال َعَل ــْيَس َعَلــ َعــــْورَاٍت َلُكــــْم لَــ

ُ اللَّـُه َلُكـُم اْآليَـاِت َواللَّـُه َعَلْيُكْم بـَْعُضُكْم َعَلى بـَْعٍض َكـَذِلَك يُـ  بَــنيِّ

  )َعِليٌم َحِكيمٌ 

ــــْأُكُلوَن الطََّعـــــاَم ( .٤٠ ـــِلَني ِإالَّ إِنـَُّهـــــْم لَيَـ ـــَن اْلُمْرَســ لَـــــَك ِمــ ـــْلَنا قـَبـْ ــا أَْرَســ َوَمـــ

نَـًة أََتْصـِربُوَن وََكـ اَن َوَميُْشوَن ِيف اْألَْسَواِق َوَجَعْلَنا بـَْعَضُكْم لِـبَـْعٍض ِفتـْ

  )رَبَُّك َبِصريًا

٢٠  

  ٧١  )َوَمْن تَاَب َوَعِمَل َصاِحلًا فَِإنَُّه يـَُتوُب ِإَىل اللَِّه َمَتابًا( .٤١

  

  

ـــاِحلَاِت َوذََكـــُروا اللَّـــَه َكثِـــريًا َوانـَْتَصـــُروا ( .٤٢ ِإالَّ الَّـــِذيَن آَمُنـــوا َوَعِمُلـــوا الصَّ

َقِلُبونَ ِمْن بـَْعِد َما ظُِلُموا َوَسيَـْعَلُم الَّ  َقَلٍب يـَنـْ   )ِذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمنـْ

٢٢٧  

  

  

  ٥  )أُولَِئَك الَِّذيَن َهلُْم ُسوءُ اْلَعَذاِب َوُهْم ِيف اْآلِخرَِة ُهُم اْألَْخَسُرونَ ( .٤٣
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ــَم َضــاِحًكا ِمــْن قـَْوِهلـَـا َوقَــاَل َربِّ أَْوزِْعــِين َأْن َأْشــُكَر نِْعَمَتــَك ( .٤٤ فـََتَبسَّ

  )َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن أَْعَمَل َصاِحلًا تـَْرَضاهُ الَِّيت أَنْـ 

١٩  

ــيَِّئِة قـَْبــَل احلََْســَنِة لَــْوَال َتْســتَـْغِفُروَن ( .٤٥ قَــاَل يـَـا قـَــْوِم ِملَ َتْســتَـْعِجُلوَن بِالسَّ

  )اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ 

٤٦  

َهـا  َبِل ادَّاَرَك ِعْلُمُهْم ِيف اْآلِخرَِة َبلْ ( .٤٦ َهـا بَـْل ُهـْم ِمنـْ ُهْم ِيف َشكٍّ ِمنـْ

  )َعُمونَ 

٦٦  

  

نـَْيا َلْعَنًة َويـَْوَم اْلِقَياَمِة ُهْم ِمَن اْلَمْقُبوِحنيَ ( .٤٧   ٤٢  )َوأَتـْبَـْعَناُهْم ِيف َهِذِه الدُّ

َنا ِإَىل ُموَســى اْألَْمــَر َوَمــا ُكْنــ( .٤٨ َت َوَمــا ُكْنــَت ِجبَانِــِب اْلَغــْرِيبِّ ِإْذ َقَضــيـْ

  )ِمَن الشَّاِهِدينَ 

٤٤  

ـــَن ( .٤٩ ــــوَن ِمــ ــــى َأْن َيُكـ ــــاِحلًا فـََعَسـ ـــَل َصـ ـــَن َوَعِمــ ـــْن تَـــــاَب َوآَمــ ـــا َمــ ــ فََأمَّ

  )اْلُمْفِلِحنيَ 

٦٧  

َوُهــَو اللَّــُه َال ِإلَــَه ِإالَّ ُهــَو لَــُه احلَْْمــُد ِيف اْألُوَىل َواْآلِخــرَِة َولَــُه احلُْْكــُم ( .٥٠

  )َوِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ 

٧٠  

نـَْيا َوابْـ ( .٥١ اَر اْآلِخـرََة َوَال تـَــْنَس َنِصـيَبَك ِمــَن الــدُّ تَـِغ ِفيَمــا آتَـاَك اللَّــُه الــدَّ

  )َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اللَُّه ِإلَْيكَ 

٧٧  

ٌر ِلَمـْن آَمـَن َوَعِمـَل ( .٥٢   ٨٠َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َويـَْلُكْم ثـََواُب اللَِّه َخيـْ
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  )الَّ الصَّابُِرونَ َصاِحلًا َوَال يـَُلقَّاَها إِ 

  

  

ــيَِّئا�ِِْم ( .٥٣ ــ ــ ُهْم َسـ ـــنـْ ــ ــــَرنَّ َعــ ــ ــــاِحلَاِت لَُنَكفِّـ ــ ــــوا الصَّـ ــ ــــوا َوَعِملُـ ــ ــــِذيَن آَمنُـ ــ َوالـَّ

  )َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْحَسَن الَِّذي َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

٧  

  ٩  )الصَّاحلِِنيَ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت لَُنْدِخَلنـَُّهْم ِيف ( .٥٤

ـــوََّة َواْلِكَتـــاَب ( .٥٥ َنـــا لَـــُه ِإْســـَحاَق َويـَْعُقـــوَب َوَجَعْلنَـــا ِيف ُذرِّيَِّتـــِه النُّبُـ َوَوَهبـْ

نـَْيا َوإِنَُّه ِيف اْآلِخرَِة َلِمَن الصَّاحلِِنيَ  َناُه َأْجرَُه ِيف الدُّ   )َوآتـَيـْ

٢٧  

ِهـَي َأْحَسـُن ِإالَّ الـَِّذيَن ظََلُمــوا  َوَال ُجتَـاِدُلوا أَْهـَل اْلِكتَـاِب ِإالَّ بِـالَِّيت ( .٥٦

ُهمْ    )ِمنـْ

٤٦  

َوالَّــِذيَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الصَّــاِحلَاِت لَنُبَـــوِّئـَنـَُّهْم ِمــَن اْجلَنَّــِة ُغَرفًــا َجتْــرِي ( .٥٧

  )ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهارُ 

٥٨  

  

نـَْيا َوُهْم عَ ( .٥٨   ٧  )ِن اْآلِخرَِة ُهْم َغاِفُلونَ يـَْعَلُموَن ظَاِهرًا ِمَن اْحلََياِة الدُّ

  ١٥  )فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت فـَُهْم ِيف َرْوَضٍة ُحيْبَـُرونَ ( .٥٩

بُوا بِآيَاتِنَـا َوِلَقــاِء اْآلِخــرَِة فَُأولَِئــَك ِيف اْلَعــَذاِب ( .٦٠   ١٦َوأَمَّـا الَّــِذيَن َكَفــُروا وََكــذَّ
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  )ُحمَْضُرونَ 

  ٤٤  )َر فـََعَلْيِه ُكْفرُُه َوَمْن َعِمَل َصاِحلًا َفِألَنـُْفِسِهْم َميَْهُدونَ َمْن َكفَ ( .٦١

ــبُّ ( .٦٢ ــ ـــْن َفْضـــِلِه إِنـَّــُه َال حيُِ لَِيْجـــزَِي الـَّــِذيَن آَمنُـــوا َوَعِملُـــوا الصَّــــاِحلَاِت ِم

  )اْلَكاِفرِينَ 

٤٥  

  

  ٨  )ْم َجنَّاُت النَِّعيمِ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت هلَُ ( .٦٣

  

ــا أَْبَصــــْرنَا ( .٦٤ ِــــْم رَبـََّنــ ــــَد َر�ِّ َولَــــْو تـَــــَرى ِإِذ اْلُمْجرُِمــــوَن نَاِكُســــو ُرُءوِســــِهْم ِعْن

ْعَنا فَاْرِجْعَنا نـَْعَمْل َصاِحلًا إِنَّا ُموِقُنونَ    )َومسَِ

١٢  

ــا الَّـــِذيَن آَمنُـــوا َوَعِملُــوا الصَّـــاِحلَاِت فـََلُهـــْم ( .٦٥ َجنَّــاُت اْلَمـــْأَوى نـُـــُزًال ِمبَـــا  أَمَّ

  )َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

١٩  

  

ــاَن ( .٦٦ ــاِفرِيَن َواْلُمنَـــاِفِقَني ِإنَّ اللَّـــَه َكـ يَـــا أَيـَُّهـــا النَّـــِيبُّ اتَّـــِق اللَّـــَه َوَال ُتِطـــِع اْلَكـ

  )َعِليًما َحِكيًما

١  
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ـــوا اذُْكـــُروا نِْعَمـــَة اللَّـــِه ( .٦٧ ــا الـَّــِذيَن آَمُن ــا أَيـَُّهـ ــْيُكْم ِإْذ َجـــاءَْتُكْم ُجنُـــوٌد يَـ َعلَـ

  )فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رًِحيا َوُجُنوًدا ملَْ تـََرْوَها وََكاَن اللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريًا

٩  

ــا ( .٦٨ نـَْيا َوزِيَنتَـَهــ ــاَة الــــدُّ ــِيبُّ قُــــْل ِألَْزَواِجــــَك ِإْن ُكْنــــُنتَّ تـُـــرِْدَن اْحلََيــ ــا أَيـَُّهــــا النَّــ يـَـ

  ) أَُمتـِّْعُكنَّ َوُأَسرِّْحُكنَّ َسرَاًحا مجَِيًال فـَتَـَعاَلْنيَ 

٢٨  

َوَمــْن يـَْقنُـــْت ِمــْنُكنَّ لِلَّـــِه َوَرُســـولِِه َوتـَْعَمــْل َصـــاِحلًا نـُْؤِ�َــا َأْجَرَهـــا َمـــرَّتـَْنيِ ( .٦٩

  )َوأَْعَتْدنَا َهلَا رِْزقًا َكرِميًا

٣١  

ــــْؤِمِنَني إ( .٧٠ ــ ــ ـــِلَماِت َواْلُمـ ــ ــ ـــِلِمَني َواْلُمْســـ ــ ــ ــانِِتَني نَّ اْلُمْســ ــ ــ ــ ـــــاِت َواْلَقــ ــ َواْلُمْؤِمنَـــ

ــاِدقَاِت َوالصَّــابِرِيَن َوالصَّــابِرَاِت َواْخلَاِشــِعَني  َواْلَقانَِتــاِت َوالصَّــاِدِقَني َوالصَّ

ــائَِماِت  ــ ــ ــائِِمَني َوالصَّ ــ ــ قَاِت َوالصَّ ــــدِّ ِقَني َواْلُمَتَصــ ــــدِّ َواْخلَاِشــــــَعاِت َواْلُمَتَصــ

اِكرَاِت أََعــدَّ َواْحلَـاِفِظَني فـُــُروَجُهْم َواْحلَاِفظَـ اِكرِيَن اللَّــَه َكثِـريًا َوالــذَّ اِت َوالــذَّ

  )اللَُّه َهلُْم َمْغِفرًَة َوَأْجرًا َعِظيًما

٣٥  

  ٤١  )يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا اللََّه ذِْكرًا َكِثريًا( .٧١

  ٤٥  )نَِذيرًايَا أَيـَُّها النَِّيبُّ إِنَّا أَْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّرًا وَ ( .٧٢

يَــا أَيـَُّهــا الـَّـِذيَن آَمُنــوا ِإَذا َنَكْحــُتُم اْلُمْؤِمَنــاِت ُمثَّ طَلَّْقُتُمــوُهنَّ ِمــْن قـَْبــِل ( .٧٣

ــــوُهنَّ  ــ ونـََها َفَمتـِّعُـ ــــدُّ ــ ٍة تـَْعتَـ ــــدَّ ــ ـــْن ِعـ ــ ــ ــْيِهنَّ ِم ــ ــ ــــْم َعلَـ ــ ــــا َلُكـ ــ ــــوُهنَّ َفَمـ ــ ـ َأْن َمتَسُّ

  )َوَسرُِّحوُهنَّ َسرَاًحا مجَِيًال 

٤٩  

ِيت آتـَْيَت أُُجوَرُهنَّ يَا أَيـُّهَ ( .٧٤   ٥٠  )ا النَِّيبُّ إِنَّا َأْحَلْلَنا َلَك أَْزَواَجَك الالَّ

  ٥٣يَـــا أَيـَُّهـــا الَّـــِذيَن آَمنُـــوا َال تَـــْدُخُلوا بـُيُـــوَت النَّـــِيبِّ ِإالَّ َأْن يـُـــْؤَذَن َلُكـــْم ِإَىل ( .٧٥
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َر نَاِظرِيَن إِنَاهُ    )َطَعاٍم َغيـْ

ُيَصلُّوَن َعَلى النَّـِيبِّ يَـا أَيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوا َصـلُّوا َعَلْيـِه  ِإنَّ اللََّه َوَمَالِئَكَتهُ ( .٧٦

  )َوَسلُِّموا َتْسِليًما

٥٦  

يـَـا أَيـَُّهــا النَّــِيبُّ قُــْل ِألَْزَواِجــَك َوبـََناتِــَك َوِنَســاِء اْلُمــْؤِمِنَني يـُـْدِنَني َعَلــْيِهنَّ ( .٧٧

ــِبِهنَّ َذلِــــَك أَْدَىن َأْن يـُْعــــرَ  ــاَن اللَّــــُه َغُفــــورًا ِمــــْن َجَالبِيــ ْفَن فَــــَال يـُــــْؤَذْيَن وََكــ

  )َرِحيًما

٥٩  

نـَْيا َواْآلِخـــرَِة َوأََعـــدَّ ( .٧٨ ِإنَّ الَّـــِذيَن يـُـــْؤُذوَن اللَّـــَه َوَرُســـوَلُه َلَعـــنَـُهُم اللَّـــُه ِيف الـــدُّ

  )َهلُْم َعَذابًا ُمِهيًنا

٥٧  

ـــوا َال َتُكونُـــوا َكالَّـــِذيَن آ( .٧٩ ــا الَّـــِذيَن آَمُن ـــرَّأَُه اللَّـــُه ِممـَّــا يَـــا أَيـَُّهـ َذْوا ُموَســـى فـَبَـ

  )قَاُلوا وََكاَن ِعْنَد اللَِّه َوِجيًها

٦٩  

  ٧٠  )يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا( .٨٠

  

ــَماَواِت َوَمـا ِيف اْألَْرِض َولَــُه احلَْْمــُد ِيف احلَْْمـُد لِلَّــِه الـَِّذي لَــُه َمـا ( .٨١ ِيف السَّ

  )اْآلِخرَِة َوُهَو احلَِْكيُم اْخلَِبريُ 

١  

ــــَك َهلـُـــْم َمْغِفــــرٌَة َورِْزٌق  ( .٨٢ ــــاِحلَاِت أُولَِئ ــــوا َوَعِمُلــــوا الصَّ لَِيْجــــزَِي الَّــــِذيَن آَمُن

  )َكرِميٌ 

٤  
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ــْردِ ( .٨٣ ْر ِيف السَّ َواْعَمُلــوا َصــاِحلًا ِإينِّ ِمبـَـا تـَْعَمُلــوَن  َأِن اْعَمــْل َســاِبَغاٍت َوقَــدِّ

  )َبِصريٌ 

١١  

ــا أُْرِســـْلُتْم بِـــِه  ( .٨٤ ــا إِنـَّــا ِمبَـ َرُفوَهـ ـــاَل ُمتـْ ـــْن نَـــِذيٍر ِإالَّ َق ــا أَْرَســـْلَنا ِيف قـَْريَـــٍة ِم َوَمـ

  )َكاِفُرونَ 

٣٤  

زُْلَفـــى ِإالَّ َمـــْن آَمـــَن َوَمـــا أَْمـــَواُلُكْم َوَال أَْوَالدُُكـــْم بِـــالَِّيت تـَُقـــرُِّبُكْم ِعْنـــَدنَا ( .٨٥

َوَعِمَل َصاِحلًا فَُأولَِئَك َهلُـْم َجـزَاءُ الضِّـْعِف ِمبَـا َعِملُـوا َوُهـْم ِيف اْلُغرُفَـاِت 

  )آِمُنونَ 

٣٧  

َلــــَك ِمــــْن ( .٨٦ ــْيِهْم قـَبـْ ــا أَْرَســــْلَنا ِإلَــ ــٍب يَْدُرُســــونـََها َوَمــ َنــــاُهْم ِمــــْن ُكتُــ َوَمــــا آتـَيـْ

  )نَِذيرٍ 

٤٤  

َا أَ ( .٨٧   ٤٦  )ِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن تـَُقوُموا لِلَِّه َمثـَْىن َوفـُرَاَدىُقْل ِإمنَّ

  

  

الَِّذيَن َكَفُروا َهلُْم َعَذاٌب َشـِديٌد َوالـَِّذيَن آَمنُـوا َوَعِملُـوا الصَّـاِحلَاِت َهلُـْم ( .٨٨

  )َمْغِفرٌَة َوَأْجٌر َكِبريٌ 

٧  

ُلوَن ِكَتاَب اللَّـِه َوأَقَـ( .٨٩ اُموا الصَّـَالَة َوأَنـَْفُقـوا ِممـَّا َرزَقْـنَـاُهْم ِسـر�ا ِإنَّ الَِّذيَن يـَتـْ

  )َوَعَالنَِيًة يـَْرُجوَن ِجتَارًَة َلْن تـَُبورَ 

٢٩  

ــا ( .٩٠ ـــَر الَّـــِذي ُكنَّـ ــا نـَْعَمـــْل َصـــاِحلًا َغيـْ ــا َأْخرِْجنَـ ـــا رَبـَّنَـ َوُهـــْم َيْصـــطَرُِخوَن ِفيَه

  )نـَْعَملُ 

٣٧  
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ــُتْم ُشــرََكاءَُكُم الَّــذِ ( .٩١ يَن تَــْدُعوَن ِمــْن ُدوِن اللَّــِه أَُروِين َمــاَذا َخَلُقــوا قُــْل أََرأَيـْ

ــاُهْم ِكَتابًــا فـَُهــْم َعلَــى  َن ــَماَواِت أَْم آتـَيـْ ِمــَن اْألَْرِض أَْم َهلـُـْم ِشــْرٌك ِيف السَّ

  )بـَيـَِّنٍت ِمْنُه َبْل ِإْن يَِعُد الظَّاِلُموَن بـَْعُضُهْم بـَْعًضا ِإالَّ ُغُرورًا

٤٠  

                           

  ٤٨  )َوِعْنَدُهْم قَاِصرَاُت الطَّْرِف ِعنيٌ ( .٩٢

  ١٦٤  )َوَما ِمنَّا ِإالَّ َلُه َمَقاٌم َمْعُلومٌ ( .٩٣

  

َوِإنَّ َكِثــريًا ِمــَن اْخلَُلطَــاِء لََيْبغِــي بـَْعُضــُهْم َعلَــى بـَْعــٍض ِإالَّ الـَّـِذيَن آَمنُــوا ( .٩٤

  )َما ُهمْ  َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َوقَِليلٌ 

٢٤  

أَْم َجنَْعــُل الَّــِذيَن آَمنُــوا َوَعِملُــوا الصَّــاِحلَاِت َكاْلُمْفِســِديَن ِيف اْألَْرِض أَْم ( .٩٥

ارِ    )َجنَْعُل اْلُمتَِّقَني َكاْلُفجَّ

٢٨  

  ٥٢  )َوِعْنَدُهْم قَاِصرَاُت الطَّْرِف أَتـْرَابٌ ( .٩٦

          

  

  ٩  )لَّْيِل َساِجًدا َوقَائًِما َحيَْذُر اْآلِخرَةَ أَمَّْن ُهَو قَاِنٌت آنَاَء ال( .٩٧
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نـَْيا ( .٩٨ قُـْل يَــا ِعبَـاِد الَّــِذيَن آَمنُــوا اتـَُّقـوا رَبَُّكــْم لِلَّــِذيَن َأْحَسـُنوا ِيف َهــِذِه الــدُّ

  )َحَسَنٌة َوأَْرُض اللَِّه َواِسَعةٌ 

١٠  

نـَْيا َولَ ( .٩٩ َعـَذاُب اْآلِخـرَِة َأْكبَــُر لَـْو َكـانُوا فََأَذاقـَُهُم اللَُّه اْخلِْزَي ِيف اْحلََياِة الدُّ

  )يـَْعَلُمونَ 

٢٦  

َونُِفَخ ِيف الصُّوِر َفَصـِعَق َمـْن ِيف السَّـَماَواِت َوَمـْن ِيف اْألَْرِض ِإالَّ َمـْن (.١٠٠

  )َشاَء اللَُّه ُمثَّ نُِفَخ ِفيِه أُْخَرى فَِإَذا ُهْم ِقَياٌم يـَْنظُُرونَ 

٦٨  

  

                              

نـَْيا َمَتاٌع َوِإنَّ اْآلِخرََة ِهَي َداُر اْلَقَرارِ ( .١٠١ َا َهِذِه اْحلََياُة الدُّ   ٣٩  )يَا قـَْوِم ِإمنَّ

ْن َعِمَل َسيَِّئًة َفَال ُجيَْزى ِإالَّ ِمثـَْلَهـا َوَمـْن َعِمـَل َصـاِحلًا ِمـْن ذََكـٍر أَْو ( .١٠٢

ــــْدُخُلونَ  ـــــَك يَــ ــــْؤِمٌن فَُأولَئِـ ــــَو ُمــ ــى َوُهــ ــ ــْريِ  أُنـْثَــ ــ ــ ـــا ِبَغ ــ ــــوَن ِفيَهـ ــــَة يـُْرَزقُــ اْجلَنَّــ

  )ِحَسابٍ 

٤٠  

نـَْيا َوَال ِيف اْآلِخــرَِة ( .١٠٣ ــُه َدْعــَوٌة ِيف الــدُّ ــِه لَــْيَس َل َــا تَــْدُعوَنِين ِإلَْي َال َجــَرَم أَمنَّ

  )َوَأنَّ َمَردَّنَا ِإَىل اللَِّه َوَأنَّ اْلُمْسرِِفَني ُهْم َأْصَحاُب النَّارِ 

٤٣  

ي اْألَْعَمى َواْلَبِصُري َوالـَِّذيَن آَمنُـوا َوَعِملُـوا الصَّـاِحلَاِت َوَال َوَما َيْسَتوِ ( .١٠٤

  )اْلُمِسيُء قَِليًال َما تـََتذَكَُّرونَ 

٥٨  
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ُر َممُْنونٍ ( .١٠٥   ٨  )ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َهلُْم َأْجٌر َغيـْ

َر ِفيَهــا أَقْـَواتـََهــا ِيف َوَجَعــَل ِفيَهــا َرَواِســَي ِمــْن فـَْوقِ ( .١٠٦ َهــا َوبَــاَرَك ِفيَهــا َوقَــدَّ

  )أَْربـََعِة أَيَّاٍم َسَواًء لِلسَّائِِلنيَ 

١٠  

ــــِذيَقُهْم َعــــَذاَب ( .١٠٧ ــــا َصْرَصــــرًا ِيف أَيـَّـــاٍم حنََِســــاٍت لُِن ــْيِهْم رًِحي ــ ـــْلَنا َعَل أَْرَسـ

نـَْيا َوَلَعَذاُب اْآلِخرَِة َأْخزَ    )ى َوُهْم َال يـُْنَصُرونَ اْخلِْزِي ِيف اْحلََياِة الدُّ

١٦  

نـَْيا َوِيف اْآلِخــرَِة َوَلُكــْم ِفيَهــا َمــا َتْشــَتِهي ( .١٠٨ َحنْــُن أَْولَِيــاؤُُكْم ِيف اْحلََيــاِة الــدُّ

ُعونَ    )أَنـُْفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدَّ

٣١  

إِنَّــِين ِمــَن  َوَمـْن َأْحَســُن قـَــْوًال ِممـَّْن َدَعــا ِإَىل اللَّــِه َوَعِمــَل َصـاِحلًا َوقَــالَ ( .١٠٩

  )اْلُمْسِلِمنيَ 

٣٣  

ٍم ( .١١٠ ــا َوَمـــا رَبـُّــَك ِبظَـــالَّ َهـ ـــْن َأَســـاَء فـََعَليـْ َمـــْن َعِمـــَل َصـــاِحلًا فَِلنَـْفِســـِه َوَم

  )لِْلَعِبيدِ 

٤٦  

ــْتُه لَيَـُقــوَلنَّ َهــَذا ِيل َوَمــا ( .١١١ َولَــِئْن أََذقْـَنــاُه َرْمحَــًة ِمنَّــا ِمــْن بـَْعــِد َضــرَّاَء َمسَّ

  )قَائَِمًة َولَِئْن ُرِجْعُت ِإَىل َريبِّ ِإنَّ ِيل ِعْنَدُه لَْلُحْسَىن  َأُظنُّ السَّاَعةَ 

٥٠  

  

َمْن َكاَن يُرِيُد َحْرَث اْآلِخرَِة نَزِْد َلُه ِيف َحْرثِـِه َوَمـْن َكـاَن يُرِيـُد َحـْرَث ( .١١٢

َها َوَما َلُه ِيف اْآلِخرَِة ِمْن َنِصيبٍ  نـَْيا نـُْؤتِِه ِمنـْ   )الدُّ

٢٠  
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تـَــَرى الظَّـــاِلِمَني ُمْشـــِفِقَني ِممـَّــا َكَســـُبوا َوُهـــَو َواِقـــٌع ِ�ِـــْم َوالَّـــِذيَن آَمنُـــوا ( .١١٣

  )َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ِيف َرْوَضاِت اْجلَنَّاتِ 

٢٢  

  ٢٣  )َذِلَك الَِّذي يـَُبشُِّر اللَُّه ِعَباَدُه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاتِ ( .١١٤

ـــاِحلَاِت َويَزِيـــُدُهْم ِمـــْن َفْضـــِلِه  َوَيْســـَتِجيبُ ( .١١٥ الَّـــِذيَن آَمُنـــوا َوَعِمُلـــوا الصَّ

  )َواْلَكاِفُروَن َهلُْم َعَذاٌب َشِديدٌ 

٢٦  

  ٣٠  )َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويـَْعُفو َعْن َكِثريٍ ( .١١٦

  ٣٢  )ْعَالمِ َوِمْن آيَاتِِه اجلََْواِر ِيف اْلَبْحِر َكاْألَ ( .١١٧

  ٣٤  )أَْو يُوِبْقُهنَّ ِمبَا َكَسُبوا َويـَْعُف َعْن َكِثريٍ ( .١١٨

َوَجزَاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثـُْلَها َفَمْن َعَفـا َوَأْصـَلَح فَـَأْجرُُه َعلَـى اللَّـِه إِنـَُّه َال ( .١١٩

  )حيُِبُّ الظَّاِلِمنيَ 

٤٠  

  

نـَْيا َواْآلِخــرَُة ِعْنــَد رَبِّــَك َوُزْخرُفًــا َوِإْن ُكــلُّ َذلِــَك لَ ( .١٢٠ ــا َمَتــاُع اْحلََيــاِة الــدُّ مَّ

  )لِْلُمتَِّقنيَ 

٣٥  

  ٤٩  )َوقَاُلوا يَا أَيَُّه السَّاِحُر ادُْع لََنا رَبََّك ِمبَا َعِهَد ِعْنَدَك إِنـََّنا َلُمْهَتُدونَ ( .١٢١
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ـــ( .١٢٢ ــ ــــاِحلًا فَِلنَـْفِسـ ـــَل َصــ ــ ـــْن َعِمـ ــ ــــْم َمـ ـــا ُمثَّ ِإَىل رَبُِّكـــ ــ َهـ ـــاَء فـََعَليـْ ــ ـــْن َأَسـ ــ ِه َوَمـ

  )تـُْرَجُعونَ 

١٥  

ــــوا ( .١٢٣ ــيَِّئاِت َأْن َجنَْعَلُهــــْم َكالَّــــِذيَن آَمُن ــ ــَب الَّــــِذيَن اْجتَـَرُحــــوا السَّ أَْم َحِســ

  )َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َسَواًء َحمَْياُهْم َوَممَاتـُُهْم َساَء َما َحيُْكُمونَ 

٢١  

ــا الَّـــ( .١٢٤ ِذيَن آَمنُـــوا َوَعِملُـــوا الصَّـــاِحلَاِت فـَيُـــْدِخُلُهْم رَبـُُّهـــْم ِيف َرْمحَتِـــِه فََأمَّـ

  )َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلُمِبنيُ 

٣٠  

  

  

ْنَســاَن ِبَواِلَديْــِه ِإْحَســانًا َمحََلْتــُه أُمُّــُه ُكْرًهــا َوَوَضــَعْتُه ُكْرًهــا ( .١٢٥ َنا اْإلِ ــيـْ َوَوصَّ

ُه َوبـََلــَغ أَْربَِعــَني َســَنًة  َوَمحْلُــُه َوِفَصــالُهُ  َثَالثـُـوَن َشــْهرًا َحــىتَّ ِإَذا بـََلــَغ َأُشــدَّ

ــــى  ـــيَّ َوَعلَـ ــَت َعَلــ ــِيت أَنـَْعْمـــ ــ ـــــَك الـَّ ـــُكَر نِْعَمَت ــِين َأْن َأْشــ ــ ـــاَل َربِّ أَْوزِْعـ قَــ

  )َواِلَديَّ َوَأْن أَْعَمَل َصاِحلًا تـَْرَضاهُ 

١٥  

  

  

  

ــٍد َوُهــَو َوالَّــِذيَن آَمُنــوا َوَعِمُلــو ( .١٢٦ ــاِحلَاِت َوآَمُنــوا ِمبـَـا نـُــزَِّل َعَلــى حمَُمَّ ا الصَّ

ُهْم َسيَِّئا�ِِْم َوَأْصَلَح بَاَهلُمْ  ْم َكفََّر َعنـْ   )احلَْقُّ ِمْن َر�ِِّ

٢  
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  ٧  )يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَْنُصُروا اللََّه يـَْنُصرُْكْم َويـُثَبِّْت أَْقَداَمُكمْ ( .١٢٧

ــاِحلَاِت َجنَّــاٍت َجتْــرِي ِمــْن ِإنَّ اللَّــ( .١٢٨ َه يـُـْدِخُل الَّــِذيَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الصَّ

َحتِْتَهـا اْألَنـَْهــاُر َوالَّــِذيَن َكَفــُروا يـََتَمتـَُّعـوَن َويـَـْأُكُلوَن َكَمــا تَْأُكــُل اْألَنـَْعــاُم 

  )َوالنَّاُر َمثـًْوى َهلُمْ 

١٢  

ـــ( .١٢٩ ــــوا َأِطيُعـــــوا اللَّــ ــــِذيَن آَمنُـ ــا الـَّ ــ ــا أَيـَُّهـ ــــوا يَـــ ــــوَل َوَال تـُْبِطلُـ َه َوَأِطيُعـــــوا الرَُّسـ

  )أَْعَماَلُكمْ 

٣٣  

  

ُهْم َمْغِفــــرًَة َوَأْجــــرًا ( .١٣٠ ـــنـْ ــــاِحلَاِت ِمـ ــــوا َوَعِمُلــــوا الصَّ َوَعــــَد اللَّــــُه الَّــــِذيَن آَمُن

  )َعِظيًما

٢٩  

ُموا بـَــْنيَ يـَـَديِ ( .١٣١ اللَّــِه َوَرُســولِِه َواتـَُّقــوا اللَّــَه  يـَـا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــوا َال تـَُقــدِّ

  )ِإنَّ اللََّه مسَِيٌع َعِليمٌ 

١  

ــِيبِّ َوَال ( .١٣٢ ـــْوَق َصـــْوِت النَّـ ـــوا َال تـَْرفـَعُـــوا َأْصـــَواَتُكْم فـَ ــا الـَّــِذيَن آَمُن ــا أَيـَُّهـ يَـ

نـْـُتْم َجتَْهُروا َلُه بِاْلَقْوِل َكَجْهِر بـَْعِضـُكْم لِـبَـْعٍض َأْن َحتْـَبَط أَْعَمـاُلُكْم َوأَ 

  )َال َتْشُعُرون

٢  

  ٦يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجـاءَُكْم فَاِسـٌق بَِنبَـٍإ فـََتبَـيـَّنُـوا َأْن ُتِصـيُبوا قـَْوًمـا ( .١٣٣
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  )ِجبََهاَلٍة فـَُتْصِبُحوا َعَلى َما فـََعْلُتْم نَاِدِمنيَ 

ـــْن قـَـــْوٍم عَ ( .١٣٤ ــَخْر قـَـــْوٌم ِم ــا الـَّــِذيَن آَمنُـــوا َال َيْسـ ــا أَيـَُّهـ َســـى َأْن َيُكونـُـــوا يَـ

رًا ِمنـُْهنَّ  ُهْم َوَال ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخيـْ رًا ِمنـْ   )َخيـْ

١١  

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمَن الظـَّنِّ ِإنَّ بـَْعـَض الظـَّنِّ ِإْمثٌ َوَال ( .١٣٥

  )حيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل حلَْمَ َجتَسَُّسوا َوَال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعًضا أَ 

١٢  

  

  

نَــا ِفيَهـــا ِمــْن ُكـــلِّ َزْوٍج ( .١٣٦ نَــا ِفيَهـــا َرَواِســَي َوأَنـَْبتـْ َواْألَْرَض َمــَدْدنَاَها َوأَْلَقيـْ

  )َ�ِيجٍ 

٧  

َنا بِِه َجنَّاٍت َوَحبَّ احلَِْصيدِ ( .١٣٧   ٩  )َونـَزَّْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء ُمَبارًَكا فَأَنـَْبتـْ

  

  

  ٥  )َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى( .١٣٨

  ٢٥  )فَِللَِّه اْآلِخرَُة َواْألُوَىل ( .١٣٩

  ٥٣  )َواْلُمْؤَتِفَكَة أَْهَوى( .١٤٠
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  ١٣  )َوَمحَْلَناُه َعَلى َذاِت أَْلَواٍح َوُدُسرٍ ( .١٤١

  ٥٠  )ا ِإالَّ َواِحَدٌة َكَلْمٍح بِاْلَبَصرِ َوَما أَْمرُنَ ( .١٤٢

                               

  ٢٤  )َوَلُه اجلََْواِر اْلُمْنَشآُت ِيف اْلَبْحِر َكاْألَْعَالمِ ( .١٤٣

َلُهْم َوَال َجانٌّ ( .١٤٤   ٥٦  )ِفيِهنَّ قَاِصرَاُت الطَّْرِف َملْ َيْطِمثـُْهنَّ إِْنٌس قـَبـْ

  ٧٠  )رَاٌت ِحَسانٌ ِفيِهنَّ َخيْـ ( .١٤٥

                               

  

  ٢  )لَْيَس ِلَوقْـَعِتَها َكاِذبَةٌ ( .١٤٦

  ٢٢  )َوُحوٌر ِعنيٌ ( .١٤٧

ـَنُكْم َوَتَكـاثـٌُر ( .١٤٨ نـَْيا َلِعٌب َوَهلٌْو َوزِينَـٌة َوتـََفـاُخٌر بـَيـْ َا اْحلََياُة الدُّ اْعَلُموا أَمنَّ

ــٍث أَْعَجـــَب اْلُكفَّــاَر نـََباتـُــُه ُمثَّ يَِهـــيُج ِيف اْألَْمــَواِل وَ  اْألَْوَالِد َكَمثَـــِل َغْي

فـَتَـــرَاُه ُمْصــَفر�ا ُمثَّ َيُكــوُن ُحطَاًمــا َوِيف اْآلِخــرَِة َعــَذاٌب َشــِديٌد َوَمْغِفــرٌَة 

  )ِمَن اللَِّه َوِرْضَوانٌ 

٢٠  
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َرُســولِِه يـُــْؤِتُكْم ِكْفَلــْنيِ ِمــْن يـَـا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمنُــوا اتـَُّقــوا اللَّــَه َوآِمنُــوا بِ ( .١٤٩

  )َرْمحَِتِه َوَجيَْعْل َلُكْم نُورًا َمتُْشوَن بِِه َويـَْغِفْر َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ 

٢٨  

ــاْإلِمثِْ َواْلُعــــْدَواِن ( .١٥٠ ــاَجْوا بِــ ــاَجْيُتْم فَــــَال تـَتَـَنــ ــا الَّــــِذيَن آَمنُــــوا ِإَذا تـََنــ ــا أَيـَُّهــ يَــ

  )ْعِصَيِت الرَُّسولِ َومَ 

٩  

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تـََفسَّـُحوا ِيف اْلَمَجـاِلِس فَاْفَسـُحوا ( .١٥١

  )يـَْفَسِح اللَُّه َلُكمْ 

١١  

ُموا بـَـْنيَ يَـَدْي َجنْـَواُكْم ( .١٥٢ يَا أَيـَُّها الـَِّذيَن آَمنُـوا ِإَذا نَـاَجْيُتُم الرَُّسـوَل فـََقـدِّ

ٌر َلُكْم َوَأْطَهرُ َصَدَقًة ذَ    )ِلَك َخيـْ

١٢  

            

  

ـُـــْم ِيف ( .١٥٣ نـَْيا َوَهل ــــدُّ بـَُهْم ِيف ال ــــذَّ ـــَالَء َلَع ــْيِهُم اْجلَـ ــ ــَب اللَّــــُه َعَل ــ َولَــــْوَال َأْن َكَت

  )اْآلِخرَِة َعَذاُب النَّارِ 

٣  

َمْت ِلغَـٍد َواتـَُّقـوا يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللَّـَه َوْلتَـْنظُـْر نـَْفـٌس ( .١٥٤ َمـا قَـدَّ

  )اللََّه ِإنَّ اللََّه َخِبٌري ِمبَا تـَْعَمُلونَ 

١٨  

  

ــا الَّــــِذيَن آَمنُــــوا َال تـَتَِّخــــُذوا َعــــُدوِّي َوَعــــُدوَُّكْم أَْولِيَــــاَء تـُْلُقــــوَن ( .١٥٥ ــا أَيـَُّهــ   ١يَـ



 

502 

  )احلَْقِّ ِإلَْيِهْم بِاْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفُروا ِمبَا َجاءَُكْم ِمَن 

ــاِجرَاٍت ( .١٥٦ ــ ــ ــ ـــــاُت ُمَهــ ــ ــ ـــاءَُكُم اْلُمْؤِمنَـ ــ ــ ــ ــــوا ِإَذا َجـ ــ ــ ــ ــــِذيَن آَمُن ــ ــ ــا الَّــ ــ ــ ــ ــا أَيـَُّهــ ــ ــ ــ يَــ

  )فَاْمَتِحُنوُهنَّ 

١٠  

يَـــا أَيـَُّهـــا النَّـــِيبُّ ِإَذا َجـــاَءَك اْلُمْؤِمَنـــاُت يـَُباِيْعَنـــَك َعَلـــى َأْن َال ُيْشـــرِْكَن ( .١٥٧

ــْيًئا َوَال َيْســـــرِْقَن َوَال يـَـــــْزِننيَ  ــــْأِتَني بِاللَّـــــِه َشـــ ـــنَّ َوَال يَـ ـــتُـْلَن أَْوَالَدُهــ  َوَال يـَْقــ

ــاٍن يـَْفَرتِيَنــــُه بـَــــْنيَ أَيْــــِديِهنَّ َوأَْرُجِلِهــــنَّ َوَال يـَْعِصــــيَنَك ِيف َمْعــــُروٍف  بِبُـْهتَــ

  )فـََباِيْعُهنَّ َواْستَـْغِفْر َهلُنَّ اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ 

١٢  

ا َال تـَتَـَولَّــْوا قـَْوًمــا َغِضــَب اللَّــُه َعلَــْيِهْم قَــْد يَِئُســوا يـَـا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــو ( .١٥٨

  )ِمَن اْآلِخرَِة َكَما يَِئَس اْلُكفَّاُر ِمْن َأْصَحاِب اْلُقُبورِ 

١٣  

                                 

  

  ٢  )يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِملَ تـَُقوُلوَن َما َال تـَْفَعُلونَ ( .١٥٩

يـَـا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــوا َهــْل أَُدلُُّكــْم َعَلــى ِجتَــارٍَة تـُْنِجــيُكْم ِمــْن َعــَذاٍب ( .١٦٠

  )أَلِيمٍ 

١٠  

  ١٤  )يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا أَْنَصاَر اللَّهِ ( .١٦١
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ــا الـَّــِذيَن َهــــاُدوا ِإْن زَ ( .١٦٢ ــا أَيـَُّهـ ـــاءُ لِلَّـــِه ِمــــْن ُدوِن قُـــْل يَـ ــُتْم أَنَُّكـــْم أَْولَِي َعْمـ

  )النَّاِس فـََتَمنـَُّوا اْلَمْوَت ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ 

٦  

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصََّالِة ِمـْن يـَـْوِم اجلُُْمَعـِة فَاْسـَعْوا ِإَىل ( .١٦٣

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ ذِْكِر اللَِّه َوَذُروا اْلبَـْيَع َذِلُكْم خَ    )يـْ

٩  

  

ـــَواُلُكْم َوَال أَْوَالدُُكـــْم َعـــْن ذِْكـــِر ( .١٦٤ ـــوا َال تـُْلِهُكـــْم أَْم ــا الـَّــِذيَن آَمُن ــا أَيـَُّهـ يَـ

  )اللَّهِ 

٩  

ـُـــؤْ ( .١٦٥ ـــْن ي ــابُِن َوَم ـَـــْوُم التـَّغَـ ـَـــْوَم َجيَْمُعُكـــْم لِيَــــْوِم اجلَْْمـــِع َذلِـــَك ي ِمْن بِاللَّــــِه ي

َويـَْعَمــْل َصــاِحلًا ُيَكفِّــْر َعْنــُه َســيَِّئاتِِه َويُْدِخْلــُه َجنَّــاٍت َجتْــرِي ِمــْن َحتِْتَهــا 

  )اْألَنـَْهارُ 

٩  

ــــْم ( .١٦٦ ــــُدو�ا َلُكـ ــــْم َعـ ــــْم َوأَْوَالدُِكـ ـــْن أَْزَواِجُكـ ــــوا ِإنَّ ِمــ ــــِذيَن آَمنُـ ــا الـَّ ــ ــا أَيـَُّهـ يَـــ

  )ُحوا َوتـَْغِفُروا فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ فَاْحَذُروُهْم َوِإْن تـَْعُفوا َوَتْصفَ 

١٤  
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َة ( .١٦٧ يَا أَيـَُّهـا النَّـِيبُّ ِإَذا طَلَّْقـُتُم النَِّسـاَء َفطَلُِّقـوُهنَّ ِلعِـدَّ�ِِنَّ َوَأْحُصـوا اْلعِـدَّ

  )َواتـَُّقوا اللََّه رَبَُّكمْ 

١  

ــْيُكْم آيـَــــاِت اللَّـــــِه ُمبَـيـِّنَـــــاٍت لُِيْخـــــرَِج الـَّــــِذيَن آَمنُـــــوا َرُســـــوًال يـَتْـ ( .١٦٨ ـــو َعلَـــ لُــ

ــــِه  ــــْؤِمْن بِاللَّـ ـــْن يـُـ ــــوِر َوَمــ ـــَن الظُُّلَمـــــاِت ِإَىل النُّـ ــــاِحلَاِت ِمــ َوَعِملُـــــوا الصَّـ

َويـَْعَمـــْل َصـــاِحلًا يُْدِخْلـــُه َجنَّـــاٍت َجتْـــرِي ِمـــْن َحتِْتَهـــا اْألَنـَْهـــاُر َخالِـــِديَن 

  )ا َقْد َأْحَسَن اللَُّه َلُه رِْزقًاِفيَها أَبَدً 

١١  

                                  

يَـا أَيـَُّهــا النَّـِيبُّ ِملَ ُحتَــرُِّم َمــا َأَحـلَّ اللَّــُه لَــَك تـَْبَتغِـي َمْرَضــاَت أَْزَواِجــَك ( .١٦٩

  )َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ 

١  

نـُْفَســـُكْم َوأَْهلِـــيُكْم نَـــارًا َوُقوُدَهـــا النَّـــاُس يَـــا أَيـَُّهـــا الَّـــِذيَن آَمُنـــوا قُـــوا أَ ( .١٧٠

  )َواحلَِْجارَةُ 

٦  

ــُتْم ( .١٧١ ــ ــا ُكْنـ ــ ــــَزْوَن َمـ ـــا ُجتْـ ـَـ ــــْوَم ِإمنَّ ــــِذُروا اْليَــ ــــُروا َال تـَْعتَـ ــــِذيَن َكَفـ ــا الـَّ ــ ــا أَيـَُّهـ ــ يَـ

  )تـَْعَمُلونَ 

٧  

  ٨  )يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا تُوبُوا ِإَىل اللَِّه تـَْوبًَة َنُصوًحا( .١٧٢

ــاَر َواْلُمَنــاِفِقَني َواْغُلــْظ َعَلــْيِهْم َوَمــْأَواُهْم ( .١٧٣ يَــا أَيـَُّهــا النَّــِيبُّ َجاِهــِد اْلُكفَّ

  )َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصريُ 

٩  
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  ٣٣  )َكَذِلَك اْلَعَذاُب َوَلَعَذاُب اْآلِخرَِة َأْكبَـُر َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ ( .١٧٤

  

ا َطَغى اْلَماُء َمحَْلَناُكْم ِيف اْجلَارِيَةِ ( .١٧٥   ١١  )إِنَّا َلمَّ

                              

  

  ١١  )َوأَنَّا ِمنَّا الصَّاِحلُوَن َوِمنَّا ُدوَن َذِلَك ُكنَّا طَرَاِئَق ِقَدًدا( .١٧٦

  

  ١  )يَا أَيـَُّها اْلُمزَّمِّلُ ( .١٧٧

  

  

ثـِّرُ ( .١٧٨   ١  )يَا أَيـَُّها اْلُمدَّ

  ٥٣  )َكالَّ َبْل َال َخيَاُفوَن اْآلِخرَةَ ( .١٧٩
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  ٢١  )َوَتَذُروَن اْآلِخرَةَ ( .١٨٠

                          

  

  

  ١٤  )َوَدانَِيًة َعَلْيِهْم ِظَالُهلَا َوُذلَِّلْت ُقطُوفـَُها َتْذلِيًال ( .١٨١

  ٢٧  )ِإنَّ َهُؤَالِء حيُِبُّوَن اْلَعاِجَلَة َويََذُروَن َورَاَءُهْم يـَْوًما ثَِقيًال ( .١٨٢

  ١  )َواْلُمْرَسَالِت ُعْرفًا( .١٨٣

  ٢  )فَاْلَعاِصَفاِت َعْصًفا( .١٨٤

  ٣  )َوالنَّاِشرَاِت َنْشرًا( .١٨٥

  

  

  ٢٥  )لَُّه َنَكاَل اْآلِخرَِة َواْألُوَىل فََأَخَذُه ال( .١٨٦
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  ١٠  )َوِإنَّ َعَلْيُكْم َحلَاِفِظنيَ ( .١٨٧

  ١٣  )ِإنَّ اْألَبـَْراَر َلِفي نَِعيمٍ ( .١٨٨

  

                         

  

ُر َممُْنونٍ  ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َهلُْم َأْجرٌ ( .١٨٩   ٢٥  )َغيـْ

                           

  

ِإنَّ الَّـــِذيَن آَمنُـــوا َوَعِمُلـــوا الصَّـــاِحلَاِت َهلـُــْم َجنَّـــاٌت َجتْـــرِي ِمـــْن َحتِْتَهـــا ( .١٩٠

  )اْألَنـَْهاُر َذِلَك اْلَفْوُز اْلَكِبريُ 

١١  

  

  ٨  )َونـَُيسُِّرَك لِْلُيْسَرى( .١٩١

ٌر َوأَبـَْقىَواْآلِخرَ ( .١٩٢   ١٧  )ُة َخيـْ

ُر َممُْنونٍ ( .١٩٣   ٦  )ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت فـََلُهْم َأْجٌر َغيـْ
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يَن حُ ( .١٩٤ ــــدِّ ــــُروا ِإالَّ لِيَـْعبُـــــُدوا اللَّــــَه ُخمِْلِصــــَني لَـــــُه ال ــا أُِم ــ ـــاَء َويُِقيُمـــــوا َوَم نَـَفـ

  )الصََّالَة َويـُْؤتُوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمةِ 

٥  

ُر اْلَربِيَّةِ ( .١٩٥   ٧  )ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت أُولَِئَك ُهْم َخيـْ

                       

  

ــــاحلَِ ( .١٩٦ ــــوا الصَّـــ ــ ــــوا َوَعِمُل ــــِذيَن آَمنُـــ ــــْوا ِإالَّ الَّــ ــــاحلَْقِّ َوتـََواَصـــ ــــْوا بِـــ اِت َوتـََواَصــ

  )بِالصَّْربِ 

٣  

                    

  

  ١  )َوْيٌل ِلُكلِّ مهَُزٍَة ُلَمزَةٍ ( .١٩٧

  

  ٣  )َوِمْن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقبَ ( .١٩٨
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  ١٤  )َلَقْد قـُْلَنا ِإًذا َشَططًا( .١

  ٢١  )ِذيَن َغَلُبوا َعَلى أَْمرِِهْم لََنتَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم َمْسِجًداقَاَل الَّ ( .٢

َها ( .٣ رًا ِمنـْ اَعَة َقائَِمًة َولَِئْن ُرِدْدُت ِإَىل َريبِّ َألَِجَدنَّ َخيـْ َوَما َأُظنُّ السَّ

َقَلًبا   )ُمنـْ

٣٢  

  ٤٨  )ْم أَوََّل َمرَّةٍ َوُعِرُضوا َعَلى رَبَِّك َصف�ا َلَقْد ِجْئُتُمونَا َكَما َخَلْقَناكُ ( .٤

ْنَساُن ( .٥ َوَلَقْد َصرَّفْـَنا ِيف َهَذا اْلُقْرآِن لِلنَّاِس ِمْن ُكلِّ َمَثٍل وََكاَن اْإلِ

  )َأْكثـََر َشْيٍء َجَدًال 

٥٤  

ا َجاَوزَا قَاَل ِلَفَتاُه آتَِنا َغَداءَنَا َلَقْد َلِقيَنا ِمْن َسَفرِنَا َهَذا ( .٦ فـََلمَّ

  )َنَصًبا

٦٢  

طََلَقا َحىتَّ ِإَذا َلِقَيا ُغَالًما فـََقتَـَلُه قَاَل أَقـَتَـْلَت نـَْفًسا زَِكيًَّة ِبَغْريِ فَانْ ( .٧

  )نـَْفسٍ 

٧٤  
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  ٢٧  )قَاُلوا يَا َمْرَميُ َلَقْد ِجْئِت َشْيًئا َفرِي�ا( .٨

  ٤٦  )لَِئْن َملْ تـَْنَتِه َألَْرُمجَنََّك َواْهُجْرِين َمِلي�ا( .٩

  ٧٧  )الَِّذي َكَفَر بِآيَاتَِنا َوقَاَل َألُوتـََنيَّ َماًال َوَوَلًدا أَفـََرأَْيتَ ( .١٠

  ٨٩  )َلَقْد ِجْئُتْم َشْيًئا ِإد�ا( .١١

ا( .١٢ ُهْم َعد�   ٩٤  )َلَقْد َأْحَصاُهْم َوَعدَّ

  ٣٧  )َوَلَقْد َمنـَنَّا َعَلْيَك َمرًَّة ُأْخَرى( .١٣

َب َوَأَىب َوَلَقْد أَرَيـَْناُه آيَاتَِنا ُكلََّها فَ ( .١٤   ٥٦  )َكذَّ

َنَك َمْوِعًدا َال ُخنِْلُفُه َحنُْن ( .١٥ نـََنا َوبـَيـْ فـََلَنْأتِيَـنََّك ِبِسْحٍر ِمْثِلِه َفاْجَعْل بـَيـْ

  )َوَال أَْنَت َمَكانًا ُسًوى

٥٨  

َنَك َمْوِعًدا َال ُخنِْلُفُه َحنُْن ( .١٦ نـََنا َوبـَيـْ فـََلَنْأتِيَـنََّك ِبِسْحٍر ِمْثِلِه َفاْجَعْل بـَيـْ

  )َوَال أَْنَت َمَكانًا ُسًوى

٧١  

َنا ِإَىل ُموَسى َأْن َأْسِر ِبِعَباِدي( .١٧   ٧٧  )َوَلَقْد أَْوَحيـْ

َا فُِتْنُتْم ِبهِ ( .١٨   ٩٠  )َوَلَقْد قَاَل َهلُْم َهاُروُن ِمْن قـَْبُل يَا قـَْوِم ِإمنَّ

ُه ُمثَّ لَنَـْنِسَفنَُّه َواْنظُْر ِإَىل ِإهلََِك الَِّذي ظَْلَت َعَلْيِه َعاِكًفا لَُنَحرِّقـَنَّ ( .١٩

  )ِيف اْلَيمِّ َنْسًفا

٩٧  
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ْد َلُه َعْزًما( .٢٠   ١١٥  )َوَلَقْد َعِهْدنَا ِإَىل آَدَم ِمْن قـَْبُل فـََنِسَي وََملْ جنَِ

  ١٠  )َلَقْد أَنـَْزْلَنا ِإلَْيُكْم ِكَتابًا ِفيِه ِذْكرُُكْم أََفَال تـَْعِقُلونَ ( .٢١

ُهْم َما  َوَلَقِد اْستُـْهزِ ( .٢٢ َئ بُِرُسٍل ِمْن قـَْبِلَك َفَحاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمنـْ

  )َكانُوا ِبِه َيْستَـْهزُِئونَ 

٤١  

ُهْم نـَْفَحٌة ِمْن َعَذاِب رَبَِّك لَيَـُقوُلنَّ يَا َويـَْلَنا إِنَّا ُكنَّا ( .٢٣ َولَِئْن َمسَّتـْ

  )ظَاِلِمنيَ 

٤٦  

َنا ُموَسى َوَهاُروَن اْلفُ ( .٢٤   ٤٨  )ْرقَاَن َوِضَياًء َوِذْكرًا لِْلُمتَِّقنيَ َوَلَقْد آتـَيـْ

َنا ِإبـَْراِهيَم ُرْشَدُه ِمْن قـَْبُل وَُكنَّا بِِه َعاِلِمنيَ ( .٢٥   ٥١  )َوَلَقْد آتـَيـْ

  ٥٤  )قَاَل َلَقْد ُكْنُتْم أَنـُْتْم َوآبَاؤُُكْم ِيف َضَالٍل ُمِبنيٍ ( .٢٦

ِه ُمثَّ قُِتُلوا أَْو َماُتوا لَيَـْرزُقـَنـَُّهُم اللَُّه َوالَِّذيَن َهاَجُروا ِيف َسِبيِل اللَّ ( .٢٧

  )رِْزقًا َحَسًنا

٥٨  

  ٥٩  )لَُيْدِخَلنـَُّهْم ُمْدَخًال يـَْرَضْونَُه َوِإنَّ اللََّه َلَعِليٌم َحِليمٌ ( .٢٨
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ْنَساَن ِمْن ُسَالَلٍة ِمْن ِطنيٍ ( .٢٩   ١٢  )َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

  ١٧  )َنا فـَْوَقُكْم َسْبَع َطرَاِئَق َوَما ُكنَّا َعِن اْخلَْلِق َغاِفِلنيَ َوَلَقْد َخَلقْ ( .٣٠

َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا ِإَىل قـَْوِمِه فـََقاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ( .٣١

رُُه أََفَال تـَتـَُّقونَ    )ِمْن ِإَلٍه َغيـْ

٢٣  

ا قَِليٍل لَُيْصِبُحنَّ نَادِ ( .٣٢   ٤٠  )ِمنيَ قَاَل َعمَّ

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َلَعلَُّهْم يـَْهَتُدونَ ( .٣٣   ٤٩  )َوَلَقْد آتـَيـْ

ْم َوَما يـََتَضرَُّعونَ ( .٣٤   ٧٦  )َوَلَقْد َأَخْذنَاُهْم بِاْلَعَذاِب َفَما اْسَتَكانُوا لَِر�ِِّ

 َلَقْد ُوِعْدنَا َحنُْن َوآبَاُؤنَا َهَذا ِمْن قـَْبُل ِإْن َهَذا ِإالَّ َأَساِطريُ ( .٣٥

  )اْألَوَِّلنيَ 

٨٣  

  ٣٤  )َوَلَقْد أَنـَْزْلَنا ِإلَْيُكْم آيَاٍت ُمبـَيـَِّناتٍ ( .٣٦

  ٤٦  )َلَقْد أَنـَْزْلَنا آيَاٍت ُمبَـيـَِّناتٍ ( .٣٧

  ٥٣  )َوأَْقَسُموا بِاللَِّه َجْهَد أَْميَا�ِِْم لَِئْن أََمْرتـَُهْم لََيْخُرُجنَّ ( .٣٨

  ٥٥وا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َلَيْسَتْخِلَفنـَُّهْم ِيف َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُ ( .٣٩
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  )اْألَْرضِ 

َال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن َكَفُروا ُمْعِجزِيَن ِيف اْألَْرِض َوَمْأَواُهُم النَّاُر ( .٤٠

  )َولَِبْئَس اْلَمِصريُ 

٥٧  

  ٢٣  )تُـو�ا َكِبريًاَلَقِد اْسَتْكبَـُروا ِيف أَنـُْفِسِهْم َوَعتَـْوا عُ ( .٤١

  ٢٩  )َلَقْد َأَضلَِّين َعِن الذِّْكِر بـَْعَد ِإْذ َجاَءِين ( .٤٢

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَنا َمَعُه َأَخاُه َهاُروَن َوزِيرًا( .٤٣   ٣٥  )َوَلَقْد آتـَيـْ

ونُوا َوَلَقْد أَتـَْوا َعَلى اْلَقْريَِة الَِّيت أُْمِطَرْت َمطََر السَّْوِء أَفـََلْم َيكُ ( .٤٤

  )يـََرْونـََها

٤٠  

نَـُهْم لَِيذَّكَُّروا َفَأَىب َأْكثـَُر النَّاِس ِإالَّ ُكُفورًا( .٤٥   ٥٠  )َوَلَقْد َصرَّفْـَناُه بـَيـْ

  ٢٩  )قَاَل لَِئِن اختََّْذَت ِإَهلًا َغْريِي َألَْجَعَلنََّك ِمَن اْلَمْسُجوِننيَ ( .٤٦

َن َلُكْم ِإنَُّه َلَكِبريُُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم قَاَل آَمْنُتْم َلُه قـَْبَل َأْن آذَ ( .٤٧

السِّْحَر فـََلَسْوَف تـَْعَلُموَن َألَُقطَِّعنَّ أَْيِدَيُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِمْن ِخَالٍف 

  )َوَألَُصلِّبـَنَُّكْم َأْمجَِعنيَ 

٤٩  
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  ١١٦  )قَاُلوا لَِئْن ملَْ تـَْنَتِه يَا نُوُح لََتُكوَننَّ ِمَن اْلَمْرُجوِمنيَ ( .٤٨

  ١٦٧  )قَاُلوا لَِئْن ملَْ تـَْنَتِه يَا ُلوُط لََتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْخَرِجنيَ ( .٤٩

َنا َداُووَد َوُسَلْيَماَن ِعْلًما( .٥٠   ١٥  )َوَلَقْد آتـَيـْ

بـَنَُّه َعَذابًا َشِديًدا َأْو َألَْذَحبَنَُّه أَْو لََيْأتِيـَينِّ ِبُسْلطَاٍن ُمِبنيٍ ( .٥١   ٢١  )َألَُعذِّ

َها ( .٥٢ اْرِجْع ِإلَْيِهْم فـََلَنْأتِيَـنـَُّهْم ِجبُُنوٍد َال ِقَبَل َهلُْم ِ�َا َولَُنْخرَِجنـَُّهْم ِمنـْ

  )أَِذلًَّة َوُهْم َصاِغُرونَ 

٣٧  

  ٤٥  )َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ِإَىل َمثُوَد َأَخاُهْم َصاِحلًا َأِن اْعُبُدوا اللَّهَ ( .٥٣

بـَيِّتَـنَُّه َوأَْهَلُه ُمثَّ لَنَـُقوَلنَّ ِلَولِيِِّه َما َشِهْدنَا قَاُلوا تـََقاَمسُوا بِاللَِّه لَنُ ( .٥٤

  )َمْهِلَك أَْهِلهِ 

٤٩  

  ٦٨  )َلَقْد ُوِعْدنَا َهَذا َحنُْن َوآبَاُؤنَا ِمْن قـَْبلُ ( .٥٥

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب ِمْن بـَْعِد َما أَْهَلْكَنا اْلُقُروَن اْألُوَىل ( .٥٦   ٤٣  )َوَلَقْد آتـَيـْ

ُرونَ ( .٥٧   ٥١  )َوَلَقْد َوصَّْلَنا َهلُُم اْلَقْوَل َلَعلَُّهْم يـََتَذكَّ
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َوَلَقْد فـَتَـنَّا الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم فـََليَـْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدُقوا ( .٥٨

  )َولَيَـْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبنيَ 

٣  

ُهْم َسيَِّئا�ِِْم  َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاتِ ( .٥٩ لَُنَكفَِّرنَّ َعنـْ

  )َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْحَسَن الَِّذي َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

٧  

  ٩  )َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت لَُنْدِخَلنـَُّهْم ِيف الصَّاحلِِنيَ ( .٦٠

  ١٠  )ُكمْ َولَِئْن َجاَء َنْصٌر ِمْن رَبَِّك لَيَـُقوُلنَّ إِنَّا ُكنَّا َمعَ ( .٦١

َولََيْحِمُلنَّ أَثـَْقاَهلُْم َوأَثـَْقاًال َمَع أَثـَْقاهلِِْم َولَُيْسأَُلنَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعمَّا ( .٦٢

  )َكانُوا يـَْفتـَُرونَ 

١٣  

َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا ِإَىل قـَْوِمِه فـََلِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإالَّ َمخِْسَني ( .٦٣

  )َعاًما

١٤  

  ٣٢  )يَـنَُّه َوأَْهَلُه ِإالَّ اْمَرأََتُه َكاَنْت ِمَن اْلَغابِرِينَ لَنُـَنجِّ ( .٦٤

َها آيًَة بـَيـَِّنًة ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ ( .٦٥   ٣٥  )َوَلَقْد تـَرَْكَنا ِمنـْ

  ٣٩  )َوَلَقْد َجاَءُهْم ُموَسى بِاْلبـَيـَِّناِت فَاْسَتْكبَـُروا ِيف اْألَْرضِ ( .٦٦

ُهُم اْلَعَذاُب َولََيْأتِيـَنـَُّهْم بـَْغَتًة َوُهْم َال َوَلْوَال َأَجٌل ُمَسم�ى َجلَاءَ ( .٦٧

  )َيْشُعُرونَ 

٥٣  

  ٥٨  )َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت لَُنبَـوِّئـَنـَُّهْم ِمَن اْجلَنَِّة ُغَرفًا( .٦٨
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َر الشَّْمَس ( .٦٩ َولَِئْن َسَأْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَسخَّ

  )َقَمَر لَيَـُقوُلنَّ اللَّهُ َوالْ 

٦١  

َولَِئْن َسَأْلتَـُهْم َمْن نـَزََّل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْحَيا ِبِه اْألَْرَض ِمْن ( .٧٠

  )بـَْعِد َمْوِ�َا لَيَـُقوُلنَّ اللَّهُ 

٦٣  

  ٦٩  )ِننيَ َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبُـَلَنا َوِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحسِ ( .٧١

  ٤٧  )َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ُرُسًال ِإَىل قـَْوِمِهْم َفَجاُءوُهْم بِاْلبَـيـَِّناتِ ( .٧٢

  ٥١  )َولَِئْن أَْرَسْلَنا رًِحيا فـََرأَْوُه ُمْصَفر�ا َلظَلُّوا ِمْن بـَْعِدِه َيْكُفُرونَ ( .٧٣

ميَاَن َلَقْد لَِبْثُتْم ِيف ِكَتاِب اللَِّه ِإَىل َوقَاَل الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َواْإلِ ( .٧٤

  )يـَْوِم اْلبَـْعثِ 

٥٦  

  ٥٨  )َولَِئْن ِجْئتَـُهْم بِآيٍَة لَيَـُقوَلنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن أَنـُْتْم ِإالَّ ُمْبِطُلونَ ( .٧٥

َنا ُلْقَماَن احلِْْكَمَة َأِن اْشُكْر لِلَّهِ ( .٧٦   ١٢  )َوَلَقْد آتـَيـْ

  ٢٥  )َولَِئْن َسَأْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض لَيَـُقوُلنَّ اللَّهُ ( .٧٧
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  ١٣  )َوَلِكْن َحقَّ اْلَقْوُل ِمينِّ َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْجلِنَِّة َوالنَّاِس َأْمجَِعنيَ ( .٧٨

ْلَعَذاِب اْألَْكَربِ َلَعلَُّهْم َولَُنِذيَقنـَُّهْم ِمَن اْلَعَذاِب اْألَْدَىن ُدوَن ا( .٧٩

  )يـَْرِجُعونَ 

٢١  

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َفَال َتُكْن ِيف ِمْريٍَة ِمْن ِلَقائِهِ ( .٨٠   ٢٣  )َوَلَقْد آتـَيـْ

  ١٥  )َوَلَقْد َكانُوا َعاَهُدوا اللََّه ِمْن قـَْبُل َال يـَُولُّوَن اْألَْدبَارَ ( .٨١

  ٢١  )َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ  َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف ( .٨٢

لَِئْن َملْ يـَْنَتِه اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِيف قـُُلوِ�ِْم َمَرٌض َواْلُمْرِجُفوَن ِيف ( .٨٣

  )اْلَمِديَنِة لَنُـْغرِيـَنََّك ِ�ِمْ 

٦٠  

  

َنا َداُووَد ِمنَّا َفْضًال يَا ِجَباُل أَوِِّيب َمعَ ( .٨٤ رَ َوَلَقْد آتـَيـْ   ١٠  )ُه َوالطَّيـْ

  ١٥  )َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍإ ِيف َمْسَكِنِهْم آيَةٌ ( .٨٥

َق َعَلْيِهْم ِإبِْليُس ظَنَُّه َفاتـَّبَـُعوُه ِإالَّ َفرِيًقا ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ ( .٨٦   ٢٠  )َوَلَقْد َصدَّ
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ْن زَالََتا ِإْن ِإنَّ اللََّه ُميِْسُك السََّماَواِت َواْألَْرَض َأْن تـَُزوَال َولَئِ ( .٨٧

  )أَْمَسَكُهَما ِمْن َأَحٍد ِمْن بـَْعِدهِ 

٤١  

َوأَْقَسُموا بِاللَِّه َجْهَد أَْميَا�ِِْم لَِئْن َجاَءُهْم نَِذيٌر لََيُكونُنَّ أَْهَدى ( .٨٨

  )ِمْن ِإْحَدى اْألَُممِ 

٤٢  

  ٧  )نَ َلَقْد َحقَّ اْلَقْوُل َعَلى َأْكثَرِِهْم فـَُهْم َال يـُْؤِمُنو ( .٨٩

ــنَُّكْم ِمنَّـــا ( .٩٠ ـــْرُمجَنَُّكْم َولََيَمسَّـ ــِئْن َملْ تـَْنتَـُهـــوا لَنَـ قَـــاُلوا إِنَّـــا َتطَيـَّْرنَـــا ِبُكـــْم لَـ

  )َعَذاٌب أَلِيمٌ 

١٨  

  ٦٢  )َوَلَقْد َأَضلَّ ِمْنُكْم ِجِبال� َكِثريًا أَفـََلْم َتُكونُوا تـَْعِقُلونَ ( .٩١

َلُهْم ( .٩٢   ٧١  )َأْكثـَُر اْألَوَِّلنيَ َوَلَقْد َضلَّ قـَبـْ

  ٧٢  )َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ِفيِهْم ُمْنِذرِينَ ( .٩٣

  ٧٥  )َوَلَقْد نَاَدانَا نُوٌح فـََلِنْعَم اْلُمِجيُبونَ ( .٩٤

  ١١٤  )َوَلَقْد َمنـَنَّا َعَلى ُموَسى َوَهاُرونَ ( .٩٥
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  ١٥٨  )َوَلَقْد َعِلَمِت اْجلِنَُّة ِإنـَُّهْم َلُمْحَضُرونَ ( .٩٦

  ٢٤  )اَل َلَقْد ظََلَمَك ِبُسَؤاِل نـَْعَجِتَك ِإَىل نَِعاِجهِ قَ ( .٩٧

َنا َعَلى ُكْرِسيِِّه َجَسًدا ُمثَّ أَنَابَ ( .٩٨   ٣٤  )َوَلَقْد فـَتَـنَّا ُسَلْيَماَن َوأَْلَقيـْ

ُهْم َأْمجَِعنيَ ( .٩٩   ٨٥  )َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمْنَك َوِممَّْن تَِبَعَك ِمنـْ

  ٨٨  )بـَْعَد ِحنيٍ  َولَتَـْعَلُمنَّ نـََبَأهُ (.١٠٠

َوَلَقْد َضَربـَْنا لِلنَّاِس ِيف َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َلَعلَُّهْم ( .١٠١

ُرونَ    )يـََتَذكَّ

٢٧  

  ٣٨  )َولَِئْن َسَأْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض لَيَـُقوُلنَّ اللَّهُ ( .١٠٢

 الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت َوَلَقْد أُوِحَي ِإلَْيَك َوِإَىل ( .١٠٣

  )لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن اْخلَاِسرِينَ 

٦٥  

  ٢٣  )َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُموَسى بِآيَاتَِنا َوُسْلطَاٍن ُمِبنيٍ ( .١٠٤
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ِيف َشكٍّ ِممَّا َوَلَقْد َجاءَُكْم يُوُسُف ِمْن قـَْبُل بِاْلبـَيـَِّناِت َفَما زِْلُتْم ( .١٠٥

  )َجاءَُكْم بِهِ 

٣٤  

َنا ُموَسى اْهلَُدى َوأَْوَرثـَْنا َبِين ِإْسَرائِيَل اْلِكَتابَ ( .١٠٦   ٥٣  )َوَلَقْد آتـَيـْ

ُهْم َمْن َقَصْصَنا َعَلْيَك ( .١٠٧ َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسًال ِمْن قـَْبِلَك ِمنـْ

ُهْم َمْن َملْ نـَْقُصْص َعَلْيكَ    )َوِمنـْ

٧٨  

فـََلُنِذيَقنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َعَذابًا َشِديًدا َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْسَوأَ الَِّذي  ( .١٠٨

  )َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

٢٧  

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َفاْخُتِلَف ِفيهِ ( .١٠٩   ٤٥  )َوَلَقْد آتـَيـْ

  ٥٠  )اٍب َغِليظٍ فـََلنُـَنبَِّئنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمبَا َعِمُلوا َولَُنِذيَقنـَُّهْم ِمْن َعذَ ( .١١٠

َولَِئْن َسَأْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض لَيَـُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ ( .١١١

  )اْلَعزِيُز اْلَعِليمُ 

٩  

َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُموَسى بِآيَاتَِنا ِإَىل ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه فـََقاَل ِإينِّ َرُسوُل ( .١١٢

  )َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 

٤٦  

َناُكْم بِاحلَْقِّ َوَلِكنَّ َأْكثـَرَُكْم لِْلَحقِّ َكارُِهونَ ( .١١٣   ٧٨  )َلَقْد ِجئـْ
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  ٨٧  )َولَِئْن َسَأْلتَـُهْم َمْن َخَلَقُهْم لَيَـُقوُلنَّ اللَُّه َفَأىنَّ يـُْؤَفُكونَ ( .١١٤

َلُهْم قـَْوَم ِفْرَعْوَن َوَجاَءُهْم َرُسوٌل كَ ( .١١٥   ١٧  )ِرميٌ َوَلَقْد فـَتَـنَّا قـَبـْ

َنا َبِين ِإْسَرائِيَل ِمَن اْلَعَذاِب اْلُمِهنيِ ( .١١٦   ٣٠  )َوَلَقْد َجنَّيـْ

  ٣٢  )َوَلَقِد اْختـَْرنَاُهْم َعَلى ِعْلٍم َعَلى اْلَعاَلِمنيَ ( .١١٧

َنا َبِين ِإْسَرائِيَل اْلِكَتاَب َواحلُْْكَم َوالنُّبُـوََّة َوَرزَقْـَناُهْم ( .١١٨ ِمَن َوَلَقْد آتـَيـْ

  )الطَّيَِّباتِ 

١٦  

  ٢٧  )َوَلَقْد َمكَّنَّاُهْم ِفيَما ِإْن َمكَّنَّاُكْم ِفيهِ ( .١١٩

َوَلَقْد أَْهَلْكَنا َما َحْوَلُكْم ِمَن اْلُقَرى َوَصرَّفـَْنا اْآليَاِت َلَعلَُّهْم ( .١٢٠

  )يـَْرِجُعونَ 

٢٧  
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َعَرفْـتَـُهْم ِبِسيَماُهْم َولَتَـْعرِفـَنـَُّهْم ِيف حلَِْن َوَلْو َنَشاءُ َألََريـَْناَكُهْم فـَلَ ( .١٢١

  )اْلَقْولِ 

٣٠  

ُلَو ( .١٢٢ ُلَونَُّكْم َحىتَّ نـَْعَلَم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكْم َوالصَّابِرِيَن َونـَبـْ َولََنبـْ

  )َأْخَبارَُكمْ 

٣١  

  ١٨  )َحتَْت الشََّجَرةِ  َلَقْد َرِضَي اللَُّه َعِن اْلُمْؤِمِنَني ِإْذ يـَُباِيُعوَنكَ ( .١٢٣

َلَقْد َصَدَق اللَُّه َرُسوَلُه الرُّْؤيَا بِاحلَْقِّ لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد احلََْراَم ( .١٢٤

  )ِإْن َشاَء اللَّهُ 

٢٧  

ْنَساَن َونـَْعَلُم َما تـَُوْسِوُس ِبِه نـَْفُسهُ ( .١٢٥   ١٦  )َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

ِمْن َهَذا َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغطَاَءَك فـََبَصُرَك  َلَقْد ُكْنَت ِيف َغْفَلةٍ ( .١٢٦

  )اْليَـْوَم َحِديدٌ 

٢٢  

نَـُهَما ِيف ِستَِّة أَيَّاٍم َوَما ( .١٢٧ َوَلَقْد َخَلْقَنا السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَما بـَيـْ

  )َمسََّنا ِمْن ُلُغوبٍ 

٣٨  
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  ١٣  )َوَلَقْد َرآُه نـَْزَلًة ُأْخَرى( .١٢٨

َرىَلَقْد رَ ( .١٢٩   ١٨  )َأى ِمْن آيَاِت رَبِِّه اْلُكبـْ

ُم اْهلَُدى( .١٣٠   ٢٣  )َوَلَقْد َجاَءُهْم ِمْن َر�ِِّ

ْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ ( .١٣١   ١٧  )َوَلَقْد َيسَّ

ْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ ( .١٣٢   ٢٢  )َوَلَقْد َيسَّ

ْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ َوَلَقْد يَ ( .١٣٣   ٣٢  )سَّ

َوَلَقْد رَاَوُدوُه َعْن َضْيِفِه َفَطَمْسَنا أَْعيُـنَـُهْم َفُذوُقوا َعَذاِيب ( .١٣٤

  )َونُُذرِ 

٣٧  

  ٣٨  )َوَلَقْد َصبََّحُهْم ُبْكَرًة َعَذاٌب ُمْسَتِقرٌّ ( .١٣٥

ْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فَـ ( .١٣٦   ٤٠  )َهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ َوَلَقْد َيسَّ

  ٤١  )َوَلَقْد َجاَء آَل ِفْرَعْوَن النُُّذرُ ( .١٣٧

ُرونَ ( .١٣٨   ٦٢  )َوَلَقْد َعِلْمُتُم النَّْشَأَة اْألُوَىل فـََلْوَال َتَذكَّ
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ِميَزاَن َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبـَيـَِّناِت َوأَنـَْزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َوالْ ( .١٣٩

  )لِيَـُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسطِ 

٢٥  

َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا َوِإبـَْراِهيَم َوَجَعْلَنا ِيف ُذرِّيَِّتِهَما النُّبُـوََّة ( .١٤٠

  )َواْلِكَتابَ 

٢٦  

لَِئْن أُْخرِْجُتْم لََنْخُرَجنَّ َمَعُكْم َوَال نُِطيُع ِفيُكْم َأَحًدا أََبًدا َوِإْن ( .١٤١

  )ُقوتِْلُتْم لَنَـْنُصَرنَُّكْم َواللَُّه َيْشَهُد ِإنـَُّهْم َلَكاِذبُونَ 

١١  

لَِئْن أُْخرُِجوا َال َخيُْرُجوَن َمَعُهْم َولَِئْن ُقوتُِلوا َال يـَْنُصُرونـَُهْم َولَِئْن ( .١٤٢

  )َنَصُروُهْم لَيُـَولُّنَّ اْألَْدبَاَر ُمثَّ َال يـُْنَصُرونَ 

١٢  

َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَـْغَضاُء أََبًدا َحىتَّ تـُْؤِمُنوا بِاللَِّه َوبَ ( .١٤٣ نـََنا َوبـَيـْ َدا بـَيـْ

َوْحَدُه ِإالَّ قـَْوَل ِإبـْرَاِهيَم ِألَبِيِه َألَْستَـْغِفَرنَّ َلَك َوَما َأْمِلُك َلَك 

  )ِمَن اللَِّه ِمْن َشْيءٍ 

٤  

ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اللََّه َواْليَـْوَم  َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفيِهْم ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ ( .١٤٤

  )اْآلِخرَ 

٦  
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َها اْألََذلَّ ( .١٤٥ ٨  )يـَُقوُلوَن لَِئْن َرَجْعَنا ِإَىل اْلَمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ اْألََعزُّ ِمنـْ

َعثُوا ُقْل بـََلى َوَريبِّ لَُتبْـ ( .١٤٦   ٧  )َعُثنَّ َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َلْن يـُبـْ

نـَْيا ِمبََصابِيَح َوَجَعْلَناَها ُرُجوًما ( .١٤٧ َوَلَقْد زَيـَّنَّا السََّماَء الدُّ

  )لِلشََّياِطنيِ 

٥  

َب الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َفَكْيَف َكاَن َنِكريِ ( .١٤٨   ١٨  )َوَلَقْد َكذَّ

٢٣  )َوَلَقْد َرآُه بِاْألُُفِق اْلُمِبنيِ ( .١٤٩

ْنَساَن ِيف َكَبدٍ ( .١٥٠ ٤  )َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ
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ْنَساَن ِيف َأْحَسِن تـَْقِوميٍ ( .١٥١ ٤  )َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

  ١٥  )َكالَّ لَِئْن َملْ يـَْنَتِه لََنْسَفًعا بِالنَّاِصَيةِ ( .١٥٢

  ٦  )لَتَـَرُونَّ اجلَِْحيمَ ( .١٥٣

  ٧  )تَـَرُونـََّها َعْنيَ اْلَيِقنيِ ُمثَّ لَ ( .١٥٤

  ٤  )َكالَّ لَيُـْنَبَذنَّ ِيف احلَُْطَمةِ ( .١٥٥
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  ١٧  )َوتـََرى الشَّْمَس ِإَذا طََلَعْت تـَزَاَوُر َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمنيِ ( .١

  

  ٥٧  )ْفَقُهوهُ إِنَّا َجَعْلَنا َعَلى قـُُلوِ�ِْم َأِكنًَّة َأْن يَـ ( .٢

  ٢٥  )َوُهزِّي ِإلَْيِك ِجبِْذِع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرطًَبا َجِني�ا( .٣

  ٩١  )َأْن َدَعْوا لِلرَّْمحَِن َوَلًدا( .٤

٢١  )قَاَل ُخْذَها َوَال َختَْف َسُنِعيُدَها ِسريَتـََها اْألُوَىل ( .٥

َا فُِتْنُتْم ِبهِ َوَلَقْد قَاَل َهلُْم َهاُرو ( .٦   ٩٠  )ُن ِمْن قـَْبُل يَا قـَْوِم ِإمنَّ

نَـُؤمَّ َال تَْأُخْذ بِِلْحَيِيت َوَال ِبَرْأِسي( .٧   ٩٤  )قَاَل يـَبـْ

  ٩٧  )َواْنظُْر ِإَىل ِإهلََِك الَِّذي ظَْلَت َعَلْيِه َعاِكًفا( .٨

َناُهْم َومَ ( .٩   ٩  )ْن َنَشاءُ َوأَْهَلْكَنا اْلُمْسرِِفنيَ ُمثَّ َصَدقـَْناُهُم اْلَوْعَد َفَأْجنَيـْ
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  ٨٣  )َوأَيُّوَب ِإْذ نَاَدى َربَُّه َأينِّ َمسَِّينَ الضُّرُّ َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّاِمحِنيَ ( .١٠

َا َعَلْيِه َما ُمحَِّل ( .١١ ُقْل َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َفِإْن تـََولَّْوا َفِإمنَّ

  )ْيُكْم َما ُمحِّْلُتمْ َوَعلَ 

٥٤

  ٣  )َلَعلََّك بَاِخٌع نـَْفَسَك َأالَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِننيَ ( .١٢

  ٢٢  )َوتِْلَك نِْعَمٌة َمتُنـَُّها َعَليَّ َأْن َعبَّْدَت َبِين ِإْسرَائِيلَ ( .١٣

  ١٠٨  )فَاتـَُّقوا اللََّه َوَأِطيُعونِ ( .١٤

  ١١٠  )فَاتـَُّقوا اللََّه َوَأِطيُعونِ ( .١٥

  ٢٢١  )َهْل أُنـَبُِّئُكْم َعَلى َمْن تـَنَـزَُّل الشََّياِطنيُ ( .١٦

  ٤٦  )قَاَل يَا قـَْوِم ِملَ َتْستَـْعِجُلوَن بِالسَّيَِّئِة قـَْبَل احلََْسَنةِ ( .١٧

ُرونَ ( .١٨   ٦٢  )أَِإَلٌه َمَع اللَِّه قَِليًال َما َتَذكَّ
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ُشَعْيًبا فـََقاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َواْرُجوا  َوِإَىل َمْدَيَن َأَخاُهمْ ( .١٩

  )اْليَـْوَم اْآلِخَر َوَال تـَْعثـَْوا ِيف اْألَْرِض ُمْفِسِدينَ 

٣٦  

بُوا بِآيَاِت اللَّهِ ( .٢٠   ١٠  )ُمثَّ َكاَن َعاِقَبَة الَِّذيَن َأَساُءوا السُّوَأى َأْن َكذَّ

ينِ ( .٢١ اْلَقيِِّم ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأِيتَ يـَْوٌم َال َمَردَّ َلُه ِمَن  فََأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

ُعونَ    )اللَِّه يـَْوَمِئٍذ َيصَّدَّ

٤٣  

رَُكْم ( .٢٢ َا يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أَْهَل اْلبَـْيِت َويَُطهِّ ِإمنَّ

  )َتْطِهريًا

٣٣  

َل ِ�ِنَّ ِمْن أَْزَواٍج َوَلْو َال حيَِلُّ َلَك النَِّساءُ ( .٢٣ ِمْن بـَْعُد َوَال َأْن تـََبدَّ

  )أَْعَجَبَك ُحْسنُـُهنَّ 

٥٢  

ْر ِيف السَّْردِ ( .٢٤   ١١  )َأِن اْعَمْل َساِبَغاٍت َوَقدِّ



 

530 

  ٢٦  )ُمثَّ َأَخْذُت الَِّذيَن َكَفُروا َفَكْيَف َكاَن َنِكريِ ( .٢٥

ْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى قَاَل يَا قـَْوِم اتَِّبُعوا َوَجاَء ِمْن أَ ( .٢٦

  )اْلُمْرَسِلنيَ 

٢٠  

َوَلْو َنَشاءُ َلَطَمْسَنا َعَلى أَْعُيِنِهْم فَاْسَتبَـُقوا الصَِّراَط َفَأىنَّ ( .٢٧

  )يـُْبِصُرونَ 

٦٦  

الشَّْيطَاُن بُِنْصٍب  َواذُْكْر َعْبَدنَا أَيُّوَب ِإْذ نَاَدى رَبَُّه َأينِّ َمسَِّينَ ( .٢٨

  )َوَعَذابٍ 

٤١  

  ١٠  )ُقْل يَا ِعَباِد الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا رَبَُّكمْ ( .٢٩

  ١٦  )يَا ِعَباِد َفاتـَُّقونِ ( .٣٠

  ١٧  )فـََبشِّْر ِعَبادِ ( .٣١
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  ٥٦  )َأْن تـَُقوَل نـَْفٌس يَا َحْسَرتَا َعَلى َما فـَرَّْطُت ِيف َجْنِب اللَّهِ ( .٣٢

َر اللَِّه تَْأُمُروينِّ أَْعُبُد أَيـَُّها اْجلَاِهُلونَ ُقْل أَ ( .٣٣   ٦٤  )فـََغيـْ

  ٥  )َفَكْيَف َكاَن ِعَقابِ ( .٣٤

َوقَاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإميَانَُه أَتـَْقتُـُلوَن َرُجًال َأْن ( .٣٥

  )يـَُقوَل َريبَِّ اللَّهُ 

٢٨  

  ٣٨  )ا قـَْوِم اتَِّبُعوِن أَْهدُِكْم َسِبيَل الرََّشادِ آَمَن يَ  َوقَاَل الَِّذي( .٣٦

َوَما ُكْنُتْم َتْسَتِرتُوَن َأْن َيْشَهَد َعَلْيُكْم َمسُْعُكْم َوَال أَْبَصارُُكْم َوَال ( .٣٧

  )ُجُلودُُكمْ 

٢٢  

  ٢٤  )َوَميُْح اللَُّه اْلَباِطَل َوحيُِقُّ احلَْقَّ ِبَكِلَماتِهِ ( .٣٨

  ٢٦  )َوَيْسَتِجيُب الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َويَزِيُدُهْم ِمْن َفْضِلهِ ( .٣٩

  ٣٤  )أَْو يُوِبْقُهنَّ ِمبَا َكَسُبوا َويـَْعُف َعْن َكِثريٍ ( .٤٠
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  ٢٠  )َوِإينِّ ُعْذُت ِبَريبِّ َورَبُِّكْم َأْن تـَْرُمجُونِ ( .٤١

ُرونَ أََفَال تَ ( .٤٢   ٢٣  )َذكَّ

ُلَغ حمَِلَّهُ ( .٤٣   ٢٥  )َواْهلَْدَي َمْعُكوًفا َأْن يـَبـْ

  ٢٧  )َلَقْد َصَدَق اللَُّه َرُسوَلُه الرُّْؤيَا بِاحلَْقِّ ( .٤٤

  ١٧  )َميُنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا( .٤٥

َب الرُُّسَل َفَحقَّ َوِعيِد ( .٤٦   ١٤  )ُكلٌّ َكذَّ

ْر بِاْلُقْرآِن َمْن َخيَاُف َوِعيدِ ( .٤٧   ٤٥  )َفذَكِّ
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  ٤٩  )َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْنيِ َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ ( .٤٨

  ٢٨  )إِنَّا ُكنَّا ِمْن قـَْبُل نَْدُعوُه ِإنَُّه ُهَو اْلبـَرُّ الرَِّحيمُ ( .٤٩

  ١٠  )َأينِّ َمْغُلوٌب َفانـَْتِصرْ  َفَدَعا رَبَّهُ ( .٥٠

َها فَانٍ ( .٥١   ٢٦  )ُكلُّ َمْن َعَليـْ

  ٦٥  )َلْو َنَشاُء جلَََعْلَناُه ُحطَاًما َفظَْلُتْم تـََفكَُّهونَ ( .٥٢

  ٨  )َتَكاُد َمتَيـَُّز ِمَن اْلَغْيظِ ( .٥٣
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  ٢٢  )ِإْن ُكْنُتْم َصارِِمنيَ  َأِن اْغُدوا َعَلى َحْرِثُكمْ ( .٥٤

إِنَّا أَْرَسْلَنا نُوًحا ِإَىل قـَْوِمِه َأْن أَْنِذْر قـَْوَمَك ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأتِيَـُهْم ( .٥٥

  )َعَذاٌب أَلِيمٌ 

١  

  ١٧  )َوَمْن يـُْعِرْض َعْن ِذْكِر َربِِّه َيْسُلْكُه َعَذابًا َصَعًدا( .٥٦

  ١٦  )ِإْذ نَاَداُه َربُُّه بِاْلَواِد اْلُمَقدَِّس طًُوى( .٥٧

  ١٨  )فـَُقْل َهْل َلَك ِإَىل َأْن تـَزَكَّى( .٥٨

  ٤  )َواللَّْيِل ِإَذا َيْسرِ ( .٥٩
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  ١٤  )فَأَْنَذْرُتُكْم نَارًا تـََلظَّى( .٦٠

ْم ِمْن ُكلِّ َأْمرٍ تـَنَـزَُّل اْلَمَالِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها بِ ( .٦١   ٤  )ِإْذِن َر�ِِّ

  

  

١٠  )فـََقاُلوا َربـََّنا آتَِنا ِمْن َلُدْنَك َرْمحًَة َوَهيِّْئ لََنا ِمْن أَْمرِنَا َرَشًدا( .١

 فـََقاُلوا َربـَُّنا َربُّ السََّماَواِت َواْألَْرِض َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِه ِإَهلًا َلَقدْ ( .٢

  )قـُْلَنا ِإًذا َشَططًا

١٤  

  ٤  )ِإينِّ َوَهَن اْلَعْظُم ِمينِّ  ١قَاَل َربِّ ( .٣

  ٦  )يَرُِثِين َويَِرُث ِمْن آِل يـَْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِّ َرِضي�ا( .٤

                                                             

 حذف حرف النداء كما حذف المضاف إلیه والتقدیر: یا رّب. وینطبق ذلـك علـى كـّل موضـع شـبیه بهـذا ١

. 
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  ٨  )قَاَل َربِّ َأىنَّ َيُكوُن ِيل ُغَالٌم وََكاَنِت اْمَرَأِيت َعاِقرًا( .٥

  ١٠  )ِيل آيَةً  قَاَل َربِّ اْجَعلْ ( .٦

  ٢٥  )قَاَل َربِّ اْشرَْح ِيل َصْدرِي( .٧

َنا أَْو َأْن َيْطَغى( .٨   ٤٥  )قَاَال رَبـََّنا ِإنـََّنا َخنَاُف َأْن يـَْفُرَط َعَليـْ

  ٨٤  )قَاَل ُهْم أُوَالِء َعَلى أَثَرِي َوَعِجْلُت ِإلَْيَك َربِّ لِتَـْرَضى( .٩

  ١١٤  )َوُقْل َربِّ زِْدِين ِعْلًما( .١٠

  ١٢٥  )قَاَل َربِّ ِملَ َحَشْرَتِين أَْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصريًا( .١١

َنا َرُسوًال ( .١٢   ١٣٤  )َلَقاُلوا رَبـََّنا َلْوَال أَْرَسْلَت ِإلَيـْ

ُر اْلَوارِِثي( .١٣   ٨٩  )َوزََكرِيَّا ِإْذ نَاَدى َربَُّه َربِّ َال َتَذْرِين فـَْرًدا َوأَْنَت َخيـْ

َربِّ اْحُكْم بِاحلَْقِّ َوَربـَُّنا الرَّْمحَُن اْلُمْستَـَعاُن َعَلى َما قَاَل ( .١٤

  )َتِصُفون

١١٢  
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بُونِ ( .١٥   ٢٦  )قَاَل َربِّ اْنُصْرِين ِمبَا َكذَّ

ُر اْلُمْنزِِلنيَ ( .١٦ َزًال ُمَبارًَكا َوأَْنَت َخيـْ   ٢٩  )َوُقْل َربِّ أَْنزِْلِين ُمنـْ

بُونِ قَاَل َربِّ اْنُصْرِين ( .١٧   ٣٩  ) ِمبَا َكذَّ

  ٩٣  )ُقْل َربِّ ِإمَّا تُرِيـَينِّ َما يُوَعُدونَ ( .١٨

  ٩٤  )َربِّ َفَال َجتَْعْلِين ِيف اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ ( .١٩

  ٩٧  )َوُقْل َربِّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن مهََزَاِت الشََّياِطنيِ ( .٢٠

  ٩٨  )َوأَُعوُذ ِبَك َربِّ َأْن َحيُْضُرونِ ( .٢١

  ٩٩  )َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل َربِّ اْرِجُعونِ َحىتَّ ِإَذا ( .٢٢

َنا ِشْقَوتـَُنا وَُكنَّا قـَْوًما َضالِّنيَ ( .٢٣   ١٠٦  )قَاُلوا َربـََّنا َغَلَبْت َعَليـْ

َها َفِإْن ُعْدنَا َفِإنَّا ظَاِلُمونَ ( .٢٤   ١٠٧  )رَبـََّنا َأْخرِْجَنا ِمنـْ

  ١٠٩  )َن رَبـََّنا آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا َواْرَمحَْناإِنَُّه َكاَن َفرِيٌق ِمْن ِعَباِدي يـَُقوُلو ( .٢٥

ُر الرَّاِمحِنيَ ( .٢٦   ١١٨  )َوُقْل َربِّ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخيـْ

  ٦٥  )َوالَِّذيَن يـَُقوُلوَن َربـََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنَّمَ ( .٢٧

 ٧٤  )ْن أَْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قـُرََّة أَْعُنيٍ َوالَِّذيَن يـَُقوُلوَن َربـََّنا َهْب لََنا مِ ( .٢٨
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بُونِ ( .٢٩   ١٢  )قَاَل َربِّ ِإينِّ َأَخاُف َأْن ُيَكذِّ

  ٣٨  )َربِّ َهْب ِيل ُحْكًما َوَأحلِْْقِين بِالصَّاحلِِنيَ ( .٣٠

  ٨٣  )َربِّ َهْب ِيل ُحْكًما َوَأحلِْْقِين بِالصَّاحلِِنيَ ( .٣١

بُونِ قَاَل َربِّ ( .٣٢   ١١٧  )ِإنَّ قـَْوِمي َكذَّ

  ١٦٩  )َربِّ َجنِِّين َوأَْهِلي ِممَّا يـَْعَمُلونَ ( .٣٣

  ١٩  )َوقَاَل َربِّ َأْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ ( .٣٤

  ٤٤  )قَاَلْت َربِّ ِإينِّ ظََلْمُت نـَْفِسي( .٣٥

  ١٦  ) ظََلْمُت نـَْفِسي فَاْغِفْر ِيل قَاَل َربِّ ِإينِّ ( .٣٦

  ١٧  )قَاَل َربِّ ِمبَا أَنـَْعْمَت َعَليَّ فـََلْن َأُكوَن َظِهريًا لِْلُمْجرِِمنيَ ( .٣٧

َها َخائًِفا يـَتَـَرقَُّب قَاَل َربِّ َجنِِّين ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ ( .٣٨   ٢١  )َفَخرََج ِمنـْ
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  ٢٤  )ِإَيلَّ ِمْن َخْريٍ َفِقريٌ  فـََقاَل َربِّ ِإينِّ ِلَما أَنـَْزْلتَ ( .٣٩

ُهْم نـَْفًسا فََأَخاُف َأْن يـَْقتُـُلونِ ( .٤٠   ٣٣  )قَاَل َربِّ ِإينِّ قـَتَـْلُت ِمنـْ

َنا َرُسوًال فـََنتَِّبَع آيَاِتَك َوَنُكوَن ِمَن ( .٤١ فـَيَـُقوُلوا رَبـََّنا َلْوَال أَْرَسْلَت ِإلَيـْ

  )اْلُمْؤِمِننيَ 

٤٧  

  ٦٣  )يَن أَْغَويـَْنا أَْغَويـَْناُهْم َكَما َغَويـَْنارَبـََّنا َهُؤَالِء الَّذِ ( .٤٢

  ٣٠  )قَاَل َربِّ اْنُصْرِين َعَلى اْلَقْوِم اْلُمْفِسِدينَ ( .٤٣

ْعَنا فَاْرِجْعَنا نـَْعَمْل َصاِحلًا ِإنَّا ُموِقُنونَ ( .٤٤   ١٢  )رَبـََّنا أَْبَصْرنَا َومسَِ

ِبيَال َوقَالُ ( .٤٥   ٦٧  )وا رَبـََّنا ِإنَّا َأَطْعَنا َساَدتـََنا وَُكبَـرَاَءنَا فََأَضلُّونَا السَّ

ُهْم َلْعًنا َكِبريًا( .٤٦   ٦٨  )رَبـََّنا آ�ِِْم ِضْعَفْنيِ ِمَن اْلَعَذاِب َواْلَعنـْ
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  ١٩  )فـََقاُلوا َربـََّنا بَاِعْد بـَْنيَ َأْسَفارِنَا( .٤٧

  ١٣  )ُشْكرًا َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكورُ  اْعَمُلوا آَل َداُوودَ ( .٤٨

َر الَِّذي ُكنَّا ( .٤٩ َوُهْم َيْصطَرُِخوَن ِفيَها رَبـََّنا َأْخرِْجَنا نـَْعَمْل َصاِحلًا َغيـْ

  )نـَْعَملُ 

٣٧  

  ٥٩  )َواْمَتاُزوا اْليـَْوَم أَيـَُّها اْلُمْجرُِمونَ ( .٥٠

١٠٠)ِيل ِمَن الصَّاحلِِنيَ َربِّ َهْب ( .٥١

ْل لََنا ِقطََّنا قـَْبَل يـَْوِم احلَِْسابِ ( .٥٢   ١٦  )َوقَاُلوا رَبـََّنا َعجِّ

  ٣٥  )قَاَل َربِّ اْغِفْر ِيل ( .٥٣
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َم لََنا َهَذا َفزِْدُه َعَذابًا ِضْعًفا ِيف النَّارِ ( .٥٤   ٦١  )قَاُلوا َربـََّنا َمْن َقدَّ

َعُثونَ قَاَل َربِّ َفأَْنِظْرِين ( .٥٥   ٧٩  ) ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ

  ٧  )رَبـََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرْمحًَة َوِعْلًما( .٥٦

رَبـََّنا َوأَْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّيت َوَعْدتـَُهْم َوَمْن َصَلَح ِمْن ( .٥٧

  )آبَاِئِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوُذرِّيَّا�ِِمْ 

٨  

ْنسِ َوقَاَل الَّ ( .٥٨ نَا ِمَن اجلِْنِّ َواْإلِ   ٢٩  )ِذيَن َكَفُروا َربـََّنا أَرِنَا اللََّذْيِن َأَضالَّ

  ١٢  )رَبـََّنا اْكِشْف َعنَّا اْلَعَذاَب إِنَّا ُمْؤِمُنونَ ( .٥٩

  ١٨  )َأْن أَدُّوا ِإَيلَّ ِعَباَد اللَِّه ِإينِّ َلُكْم َرُسوٌل أَِمنيٌ ( .٦٠
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َربِّ أَْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى  قَالَ ( .٦١

  )َواِلَديَّ 

١٥

٢٧)قَاَل َقرِيُنُه َربـََّنا َما َأْطَغْيُتُه َوَلِكْن َكاَن ِيف َضَالٍل َبِعيدٍ ( .٦٢

  ٣١  )قَاَل َفَما َخطُْبُكْم أَيـَُّها اْلُمْرَسُلونَ ( .٦٣

  ٣١  )َسنَـْفرُُغ َلُكْم أَيَُّه الثـََّقَالنِ ( .٦٤

ْخَوانَِنا الَِّذيَن ( .٦٥ َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بـَْعِدِهْم يـَُقوُلوَن رَبـََّنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ

ميَاِن َوَال َجتَْعْل ِيف قـُُلوبَِنا ِغال� لِلَِّذيَن آَمُنوا رَبـَّ  َنا ِإنََّك َسبَـُقونَا بِاْإلِ

)َرُءوٌف َرِحيمٌ 

١٠
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َنا َوِإلَْيَك اْلَمِصريُ ( .٦٦ ْلَنا َوِإلَْيَك أَنـَبـْ   ٤  )رَبـََّنا َعَلْيَك تـَوَكَّ

َنًة لِلَِّذيَن َكَفُروا َواْغِفْر لََنا رَبـََّنا ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز ( .٦٧ رَبـََّنا َال َجتَْعْلَنا ِفتـْ

  )احلَِْكيمُ 

٥  

َق َوَأُكْن ِمَن ( .٦٨ ْرَتِين ِإَىل َأَجٍل َقرِيٍب َفَأصَّدَّ فـَيَـُقوَل َربِّ َلْوَال َأخَّ

  )الصَّاحلِِنيَ 

١٠

يـَُقوُلوَن َربـََّنا أَمتِْْم لََنا نُورَنَا َواْغِفْر لََنا إِنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ( .٦٩

  )َقِديرٌ 

٨  

 لِلَِّذيَن آَمُنوا اْمَرَأَت ِفْرَعْوَن ِإْذ َقاَلْت َربِّ اْبِن َوَضَرَب اللَُّه َمَثًال ( .٧٠

  )ِيل ِعْنَدَك بـَْيًتا ِيف اْجلَنَّةِ 

١١  

  ١٢  )ْذ قَاَلْت َربِّ اْبِن ِيل ِعْنَدَك بـَْيًتا ِيف اْجلَنَّةِ ( .٧١
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  ٥  )قَاَل َربِّ ِإينِّ َدَعْوُت قـَْوِمي لَْيًال َونـََهارًا( .٧٢

  ٢١  )وٌح َربِّ ِإنـَُّهْم َعَصْوِين قَاَل نُ ( .٧٣

  ٢٦  )َوقَاَل نُوٌح َربِّ َال َتَذْر َعَلى اْألَْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َديَّارًا( .٧٤

  ٢٨  )َربِّ اْغِفْر ِيل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل بـَْيِيتَ ُمْؤِمًنا( .٧٥

ـــَماَواِت َواْألَْرِض أَْبِصـــْر بِـــِه قُـــِل اللَّـــُه أَْعَلـــُم ِمبـَــ(   .١ ا لَِبثُـــوا لَـــُه َغْيـــُب السَّ

ْع َما َهلُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِيلٍّ َوَال ُيْشرُِك ِيف ُحْكِمِه َأَحدً    )َوَأمسِْ

٢٦  

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت إِنَّا َال ُنِضيُع َأْجـَر َمـْن َأْحَسـَن (   .٢

  )َعَمًال 

٣٠  

ـــَك َمـــاًال (   .٣ ـــُر ِمْن ــاِحِبِه َوُهـــَو ُحيَـــاِورُُه أَنَـــا َأْكثـَ ـــُه َمثـَــٌر فـََقـــاَل ِلَصـ   ٣٤وََكـــاَن َل
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  )َوأََعزُّ نـََفرًا

                   

  

  ٢٩  )فََأَشاَرْت إِلَْيِه قَاُلوا َكْيَف ُنَكلُِّم َمْن َكاَن ِيف اْلَمْهِد َصِبي�ا(   .٤

  ٣٣  )َم ُوِلْدُت َويـَْوَم أَُموُت َويـَْوَم أُبـَْعُث َحي�اَوالسََّالُم َعَليَّ يـَوْ (   .٥

ـــْع ِ�ِــــْم َوأَْبِصـــْر يـَــــْوَم يَْأتُونـَنَـــا َلِكــــِن الظـَّــاِلُموَن اْليَـــــْوَم ِيف (   .٦ َأمسِْ

  )َضَالٍل ُمِبنيٍ 

٣٨  

ِإْذ َقاَل ِألَبِيـِه يَـا أَبَـِت ِملَ تـَْعبُـُد َمـا َال َيْسـَمُع َوَال يـُْبِصـُر َوَال (   .٧

  ) َعْنَك َشْيًئايـُْغِين 

٤٢  

ِإالَّ َمــْن تَــاَب َوآَمــَن َوَعِمــَل َصــاِحلًا فَُأولَئِــَك يَــْدُخُلوَن اْجلَنَّــَة (   .٨

  )َوَال ُيْظَلُموَن َشْيًئا

٦٠  

ْنَساُن أَِإَذا َما ِمتُّ َلَسْوَف ُأْخرَُج َحي�ا(   .٩   ٦٦  )َويـَُقوُل اْإلِ

                                     

  ٧  )ْن َجتَْهْر بِاْلَقْوِل فَِإنَُّه يـَْعَلُم السِّرَّ َوَأْخَفىَوإِ (   .١٠

َنا أَْو َأْن َيْطَغى(   .١١   ٤٥  )قَاَال رَبـََّنا ِإنـََّنا َخنَاُف َأْن يـَْفُرَط َعَليـْ
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ـــ(   .١٢ ـــَماِء َواْألَْرِض َوُه ـــْوَل ِيف السَّ ـــاَل َريبِّ يـَْعلَـــُم اْلَق ـــِميُع َق َو السَّ

  )اْلَعِليمُ 

٤  

َلُهْم ِمْن قـَْريٍَة َأْهَلْكَناَها أَفـَُهْم يـُْؤِمُنونَ (   .١٣   ٦  )َما آَمَنْت قـَبـْ

أَِم اختََُّذوا ِمْن ُدونِـِه آِهلَـًة قُـْل َهـاتُوا بـُْرَهـاَنُكْم َهـَذا ذِْكـُر َمـْن (   .١٤

ْحلَــقَّ فـَُهـــْم َمعِــَي َوذِْكــُر َمـــْن قـَْبلِــي بَــْل َأْكثـَـــُرُهْم َال يـَْعَلُمــوَن ا

  )ُمْعرُِضونَ 

٢٤  

ْعَنا فـًَىت َيْذُكُرُهْم يـَُقاُل َلُه ِإبـَْراِهيمُ (   .١٥   ٦٠  )قَاُلوا مسَِ

فَِإْن تـََولَّْوا فـَُقْل آَذنْـُتُكْم َعَلى َسَواٍء َوِإْن َأْدرِي أََقرِيٌب أَْم بَِعيٌد (   .١٦

  )َما تُوَعُدونَ 

١٠٩  

 

لُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت يـَْوَم تـََرْونـََها َتْذَهُل كُ (   .١٧

ــْم ِبُســَكاَرى َوَلِكــنَّ  َمحْــٍل َمحَْلَهــا َوتـَــَرى النَّــاَس ُســَكاَرى َوَمــا ُه

  )َعَذاَب اللَِّه َشِديدٌ 

٢  

َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه َيْسـُجُد لَـُه َمـْن ِيف السَّـَماَواِت َوَمـْن ِيف اْألَْرِض (   .١٨

ـــْمُس  ـــَجُر َوالـــدََّوابُّ وََكِثـــٌري َوالشَّ ـــاُل َوالشَّ َواْلَقَمـــُر َوالنُُّجـــوُم َواْجلَِب

١٨  
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ِمَن النَّاِس وََكِثٌري َحقَّ َعَلْيِه اْلَعَذاُب َوَمْن يُِهـِن اللَّـُه َفَمـا لَـُه ِمـْن 

  )ُمْكرٍِم ِإنَّ اللََّه يـَْفَعُل َما َيَشاءُ 

   

                                 

  

  ١  )َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤِمُنونَ (   .١٩

َوقَـــاَل اْلَمـــَألُ ِمــــْن قـَْوِمـــِه الـَّــِذيَن َكَفــــُروا وََكـــذَّبُوا بِِلَقـــاِء اْآلِخــــَرِة (   .٢٠

نْـَيا َمـا َهـَذا ِإالَّ َبَشـٌر ِمـثْـُلُكْم يَْأُكـُل ِممـَّا  َوأَتْـَرفْـنَـاُهْم ِيف اْحلََيـاِة الـدُّ

  )َتْشَربُونَ تَْأُكُلوَن ِمْنُه َوَيْشَرُب ِممَّا 

٣٣  

رَاِت َبْل َال َيْشُعُرونَ (   .٢١   ٥٦  )ُنَسارُِع َهلُْم ِيف اْخلَيـْ

ْم ُمْشِفُقونَ (   .٢٢   ٥٧  )ِإنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمْن َخْشَيِة َر�ِِّ

َها فَِإْن ُعْدنَا فَِإنَّا ظَاِلُمونَ (   .٢٣   ١٠٧  )َربـََّنا َأْخرِْجَنا ِمنـْ

  ١٠٨  )نِ قَاَل اْخَسُئوا ِفيَها َوَال ُتَكلُِّمو (   .٢٤

ُر الرَّاِمحِنيَ (   .٢٥   ١١٨  )َوُقْل َربِّ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخيـْ
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َوالـَّـــــِذيَن يـَْرُمــــــوَن اْلُمْحَصـــــــَناِت ُمثَّ َملْ يَــــــْأتُوا بَِأْربـََعــــــِة ُشـــــــَهَداَء (   .٢٦

ــوا َهلـُـْم َشــَهاَدًة أَبَــًدا َوأُولَ  ِئــَك فَاْجِلــُدوُهْم َمثَــاِنَني َجْلــَدًة َوَال تـَْقبَـُل

  )ُهُم اْلَفاِسُقوَن 

٤  

ـــْأَواُهُم النَّـــاُر (   .٢٧ ـــُروا ُمْعِجـــزِيَن ِيف اْألَْرِض َوَم َال َحتَْســـَنبَّ الَّـــِذيَن َكَف

  )َولَِبْئَس اْلَمِصريُ 

٥٧  

  

  

  ٢١٨  )الَِّذي يـَرَاَك ِحَني تـَُقومُ (   .٢٨

                         

  ٧٢  )ِدَف َلُكْم بـَْعُض الَِّذي َتْستَـْعِجُلونَ ُقْل َعَسى َأْن َيُكوَن رَ (   .٢٩

بْـُتْم ِبآيَاِيت وَملَْ حتُِيطُوا ِ�َا ِعْلًما أَمَّاَذا  (   .٣٠ َحىتَّ ِإَذا َجاُءوا قَاَل َأَكذَّ

  )ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ 

٨٤  

                         

  

ِإَذا الَّـــــِذي اْستَـْنَصـــــَرُه فََأْصـــــَبَح ِيف اْلَمِديَنـــــِة َخائًِفـــــا يـَتَـَرقَّـــــُب فَـــــ(   .٣١

  )بِاْألَْمِس َيْسَتْصرُِخُه قَاَل َلُه ُموَسى ِإنََّك َلَغِويٌّ ُمِبنيٌ 

١٨  
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ـــاَل يَـــا ُموَســـى ِإنَّ (   .٣٢ ـــِة َيْســـَعى َق ـــْن أَْقَصـــى اْلَمِديَن َوَجـــاَء َرُجـــٌل ِم

  )ِحنيَ اْلَمَألَ يَْأمتَُِروَن ِبَك لِيَـْقتـُُلوَك فَاْخرُْج ِإينِّ َلَك ِمَن النَّاصِ 

٢٠  

ــزِي َوالِــٌد َعــْن (   .٣٣ يَــا أَيـَُّهــا النَّــاُس اتـَُّقــوا َربَُّكــْم َواْخَشــْوا يـَْوًمــا َال َجيْ

َولَــِدِه َوَال َمْولُــوٌد ُهــَو َجــاٍز َعــْن َوالِــِدِه َشــْيًئا ِإنَّ َوْعــَد اللَّــِه َحــقٌّ 

نْـَيا َوَال يـَُغرَّنَّ    )ُكْم ِباللَِّه اْلَغُرورُ َفَال تـَُغرَّنَُّكُم اْحلََياُة الدُّ

٣٣  

                             

  

  ١٨  )أََفَمْن َكاَن ُمْؤِمًنا َكَمْن َكاَن فَاِسًقا َال َيْستَـُوونَ (   .٣٤

ْلَناهُ (   .٣٥ ْم ِجبَنَّتَـْيِهْم َجنَّتَـْنيِ فََأْعَرُضوا فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعرِِم َوَبدَّ

  )َذَواَيتْ ُأُكٍل َمخٍْط َوأَْثٍل َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر قَِليلٍ 

١٦  

                                  

  

  ١٢  )َبْل َعِجْبَت َوَيْسَخُرونَ (   .٣٦
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  ٥٤  )قَاَل َهْل أَنْـُتْم ُمطَِّلُعونَ (   .٣٧

ـــْعَي قَـــ(   .٣٨ ـــُه السَّ ـــا بـَلَـــَغ َمَع اَل يَـــا بـُـــَينَّ ِإينِّ َأَرى ِيف اْلَمنَـــاِم َأينِّ فـََلمَّ

َأْذَحبَُك فَاْنظُْر َماَذا تـََرى قَاَل يَا أََبِت افْـَعـْل َمـا تـُـْؤَمُر َسـَتِجُدِين 

  )ِإْن َشاَء اللَُّه ِمَن الصَّاِبرِينَ 

١٠٢  

  ١٠٣  )فـََلمَّا َأْسَلَما َوتـَلَُّه لِْلَجِبنيِ (   .٣٩

  ١٦٨  )رًا ِمَن اْألَوَِّلنيَ َلْو َأنَّ ِعْنَدنَا ِذكْ (   .٤٠

                                  

   

ـــــى َمَكـــــانَِتُكْم ِإينِّ َعاِمـــــٌل َفَســـــْوَف (   .٤١ ـــــْوِم اْعَملُـــــوا َعَل ـــــا قـَ قُـــــْل َي

  )تـَْعَلُمونَ 

٣٩  

َكَفــْرمتُْ َوِإْن ُيْشــَرْك بِــِه تـُْؤِمُنــوا َذِلُكــْم بِأَنَّــُه ِإَذا ُدِعــَي اللَّــُه َوْحــَدُه  (   .٤٢

  )فَاحلُْْكُم لِلَِّه اْلَعِليِّ اْلَكِبريِ 

١٢  

ــاُهْم ِإْن ِيف (   .٤٣ ِإنَّ الَّــِذيَن ُجيَــاِدلُوَن ِيف آيَــاِت اللَّــِه ِبَغــْريِ ُســْلطَاٍن أََت

ٌر َما ُهْم بَِبالِِغيِه فَاْسَتِعْذ ِباللَِّه ِإنَُّه  ُهَو السَّـِميُع ُصُدورِِهْم ِإالَّ ِكبـْ

  )اْلَبِصريُ 

٥٦  
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ــــــَر النَّــــــاِس َال (   .٤٤ ــــــَب ِفيَهــــــا َوَلِكــــــنَّ َأْكثـَ ــــــٌة َال َرْي ــــــاَعَة َآلتَِي ِإنَّ السَّ

  )يـُْؤِمُنونَ 

٥٩  

                                   

                                 

ــْدُعونَ (   .٤٥ ــا ِيف َأِكنَّــٍة ِممَّــا َت ــا َوقْـــٌر َوِمــْن َوقَــالُوا قـُُلوبـَُن ــِه َوِيف آَذانَِن ا ِإلَْي

  )بـَْيِنَنا َوبـَْيِنَك ِحَجاٌب فَاْعَمْل ِإنـََّنا َعاِمُلونَ 

٥  

ِإنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربـُّنَـا اللَّـُه ُمثَّ اْسـتَـَقاُموا تـَتَـنَــزَُّل َعلَـْيِهُم اْلَمَالِئَكـُة (   .٤٦

  )َأالَّ َختَافُوا َوَال َحتَْزنُوا

٣٠  

ـــُه َوِإَذا أَنْـ (   .٤٧ ـــِه َوِإَذا َمسَّ ـــَأى ِجبَانِِب ـــَرَض َوَن ْنَســـاِن َأْع ـــى اْإلِ َعْمنَـــا َعَل

  )الشَّرُّ َفُذو ُدَعاٍء َعرِيضٍ 

٥١  

َذِلَك الَِّذي يـَُبشُِّر اللَُّه ِعَباَدُه الـَِّذيَن آَمنُـوا َوَعِملُـوا الصَّـاِحلَاِت (   .٤٨

ْم َعَلْيــِه َأْجــرًا ِإالَّ اْلَمــَودََّة ِيف اْلُقــْرَىب َوَمــْن يـَْقــَرتِْف قُــْل َال َأْســأَُلكُ 

  )َحَسَنًة َنزِْد َلُه ِفيَها ُحْسًنا ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َشُكورٌ 

٢٣  

ــــاِحلَاِت َوَيزِيــــُدُهْم ِمــــْن (   .٤٩ َوَيْســـَتِجيُب الَّــــِذيَن آَمنُــــوا َوَعِملُــــوا الصَّ

  )َذاٌب َشِديدٌ َفْضِلِه َواْلَكاِفُروَن َهلُْم عَ 

٢٦  
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  ٣٧  )َوِإبْـرَاِهيَم الَِّذي َوىفَّ (   .٥٠

                                   

 

  ١٠  )َفَدَعا َربَُّه َأينِّ َمْغُلوٌب فَانْـَتِصرْ (   .٥١

  ١٤  )َجتْرِي بَِأْعيُِنَنا َجزَاًء ِلَمْن َكاَن ُكِفرَ (   .٥٢

ُهْم َواْصَطِربْ (إ   .٥٣ َنًة َهلُْم فَاْرَتِقبـْ   ٢٧  )نَّا ُمْرِسُلو النَّاَقِة ِفتـْ

نَـُهْم ُكلُّ ِشْرٍب ُحمَْتَضرٌ (   .٥٤ ُهْم َأنَّ اْلَماَء ِقْسَمٌة بـَيـْ   ٢٨  )َونـَبِّئـْ

  

  

   

ُفَسُكْم يـَُناُدونـَُهْم َأملَْ َنُكْن َمَعُكْم قَالُوا بـََلى َوَلِكنَُّكْم فـَتَـْنُتْم أَنْـ (   .٥٥

َوتـََربَّْصــُتْم َواْرتـَْبــُتْم َوَغــرَّْتُكُم اْألََمــاِينُّ َحــىتَّ َجــاَء أَْمــُر اللَّــِه َوَغــرَُّكْم 

  )ِباللَِّه اْلَغُرورُ 

١٤  

ــاُكْم َواللَّــُه َال (   .٥٦ ــاَتُكْم َوَال تـَْفَرُحــوا ِمبـَـا آَت   ٢٣ِلَكــْيَال تَْأَســْوا َعَلــى َمــا َف
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  )حيُِبُّ ُكلَّ ُخمَْتاٍل َفُخورٍ 

                           

  

ـــُحوا ِيف اْلَمَجـــاِلِس (   .٥٧ يَـــا أَيـَُّهـــا الَّـــِذيَن آَمنُـــوا ِإَذا ِقيـــَل َلُكـــْم تـََفسَّ

  )َفاْفَسُحوا يـَْفَسِح اللَُّه َلُكْم ٌ 

١١  

ـــــــِن الَّـــــــِذيَن ملَْ (   .٥٨ َهـــــــاُكُم اللَّـــــــُه َع ـــــــدِّيِن وََملْ  َال يـَنـْ ـــــــاتُِلوُكْم ِيف ال يـَُق

ُخيْرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأْن تـَبَـرُّوُهْم َوتـُْقِسطُوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ 

  )اْلُمْقِسِطنيَ 

٨  

  

                              

اَل ِعيَســى اْبــُن يَــا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــوا ُكونُــوا أَْنَصــاَر اللَّــِه َكَمــا قَــ(   .٥٩

ــــُن  ــــاَل احلََْوارِيُّــــوَن َحنْ ــــْن أَْنَصــــارِي ِإَىل اللَّــــِه َق َمــــْرَميَ لِْلَحــــَوارِيَِّني َم

ـــٌة  ـــِين ِإْســـرَائِيَل وََكَفـــَرْت طَائَِف ـــْت طَائَِفـــٌة ِمـــْن َب أَْنَصـــاُر اللَّـــِه َفآَمَن

  )ينَ فَأَيَّْدنَا الَِّذيَن آَمُنوا َعَلى َعُدوِِّهْم فََأْصَبُحوا ظَاِهرِ 

١٤  
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ــوا ِإنَّ ِمــْن َأْزَواِجُكــْم َوَأْوَالدُِكــْم َعــُدو�ا َلُكــْم (   .٦٠ يَــا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمُن

فَاْحــــَذُروُهْم َوِإْن تـَْعُفــــوا َوَتْصــــَفُحوا َوتـَْغِفــــُروا فَــــِإنَّ اللَّــــَه َغُفــــوٌر 

  )َرِحيمٌ 

١٤  

ـــــاتـَُّقوا اللَّـــــهَ (   .٦١ ـــــرًا  َف ـــــوا َخيـْ ـــــوا َوأَْنِفُق ـــــوا َوَأِطيُع ـــــا اْســـــَتَطْعُتْم َواْمسَُع َم

  )ِألَنْـُفِسُكْم َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

١٦  

  ٢  )قَاَل يَا قـَْوِم ِإينِّ َلُكْم َنِذيٌر ُمِبنيٌ (   .٦٢

ـــوا َأَصـــاِبَعُهْم ِيف آَذاِ�ِـــْم  َوِإينِّ ُكلََّمـــا(   .٦٣ َدَعـــْوتـُُهْم لِتَـْغِفـــَر َهلـُــْم َجَعُل

  )َواْستَـْغَشْوا ثَِيابـَُهْم َوَأَصرُّوا َواْسَتْكبَـُروا اْسِتْكَباًرا

٧  

                                

  

َها َمَقاِعَد لِلسَّْمِع َفَمْن َيْسَتِمعِ (   .٦٤ اْآلَن جيَِْد لَـُه  َوأَنَّا ُكنَّا نـَْقُعُد ِمنـْ

  )ِشَهابًا َرَصًدا

٩  

  ١٤َوأَنَّا ِمنَّا اْلُمْسِلُموَن َوِمنَّا اْلَقاِسطُوَن َفَمْن َأْسَلَم فَأُولَِئَك َحتَـرَّْوا (   .٦٥
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  )َرَشًدا

  ٤٦  )ُكُلوا َوَمتَتـَُّعوا قَِليًال ِإنَُّكْم ُجمْرُِمونَ (   .٦٦

  ٤٨  )َوِإَذا ِقيَل َهلُُم ارَْكُعوا َال يـَرَْكُعونَ (   .٦٧

  ١  )َعَبَس َوتـََوىلَّ (   .٦٨

ْنَساُن َما َأْكَفَرهُ (   .٦٩   ١٧  )قُِتَل اْإلِ

                                   

  

  ٣  )ِسُرونَ َوِإَذا َكالُوُهْم َأْو َوَزنُوُهْم خيُْ (   .٧٠

                                    

  

  ١٧  )ُمثَّ َكاَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوتـََواَصْوا بِالصَّْربِ َوتـََواَصْوا بِاْلَمْرَمحَةِ (   .٧١
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  ٨  )َوأَمَّا َمْن خبََِل َواْستَـْغَىن (   .٧٢

  ١٦  )َوتـََوىلَّ  الَِّذي َكذَّبَ (   .٧٣

                                

  

  ٧  )فَِإَذا فـََرْغَت فَاْنَصبْ (   .٧٤

ــَني (   .٧٥ َفكِّ َملْ َيُكـِن الـَِّذيَن َكَفــُروا ِمـْن َأْهـِل اْلِكَتــاِب َواْلُمْشـرِِكَني ُمنـْ

  )َحىتَّ تَْأتِيَـُهُم اْلبَـيـَِّنةُ 

١  

  

  ٧  )َوِإنَُّه َعَلى َذِلَك َلَشِهيدٌ (   .٧٦
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َعاَمُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك َآليَاٍت ِألُوِلي النـَُّهى(    ٥٤)ُكُلوا َواْرَعْوا أَنـْ

نَـُهْم ِإْن َلِبْثُتْم ِإالَّ َعْشًرا(    ١٠٣)يـََتَخافـَُتوَن بـَيـْ

  

  

  ٦٥ثُمَّ ُنِكُسوا َعلى ُرُؤِسِهْم َلَقْد َعِلْمَت ما هُؤالِء يـَْنِطُقونَ  

  ١٠٣)َوتـَتَـَلقَّاُهُم اْلَمَالِئَكُة َهَذا يـَْوُمُكُم الَِّذي ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ ( 

  

َمْت َيد    ١٠اَك َوَأنَّ اللََّه َلْيَس ِبَظالٍَّم ِلْلَعِبيدِ ذِلَك ِبما َقدَّ

بـَْراِهيَم َمَكاَن اْلبَـْيِت َأْن َال ُتْشِرْك ِبي َشْيًئا    ٢٦َوِإْذ بـَوَّْأنَا إلِِ
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لَُّه َوِإَذا رََأْوَك ِإْن يـَتَِّخُذوَنَك ِإالَّ ُهُزًوا َأَهَذا الَِّذي بـََعَث ال 

َرُسوًال 

٤١  

  ٥٤ِإنَّ َهُؤَالِء َلِشْرِذَمٌة قَِليُلونَ  

  

َوَلْو تـََرى ِإِذ اْلُمْجِرُموَن نَاِكُسو رُُءوِسِهْم ِعْنَد رَبِِّهْم رَبـََّنا  

نـَْعَمْل َصاِلًحا ِإنَّا ُموِقُنونَ أَْبَصْرنَا َوَسِمْعَنا فَاْرِجْعَنا 

١٢  
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َر الَِّذي    َوُهْم َيْصَطرُِخوَن ِفيَها رَبـََّنا َأْخرِْجَنا نـَْعَمْل َصاِلًحا َغيـْ

ُكنَّا نـَْعَملُ 

٣٧  

  

  

ُه ُيَسبُِّحوَن ِبَحْمِد رَبِِّهْم الَِّذيَن َيْحِمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْولَ  

َويـُْؤِمُنوَن ِبِه َوَيْستَـْغِفُروَن لِلَِّذيَن آَمُنوا رَبـََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء 

رَْحَمًة َوِعْلًما

٧  

يَن اْلَحْمُد   ُهَو اْلَحيُّ َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َفاْدُعوُه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ

ينَ لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلمِ 

٦٥  
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ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبـَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم  

اْلَمَالِئَكُة َأالَّ َتَخاُفوا َوَال َتْحَزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم 

ُتوَعُدونَ 

٣٠  

  

يـَْغَشى النَّاَس َهَذا َعَذاٌب أَلِيٌم رَبـََّنا اْكِشْف َعنَّا اْلَعَذاَب ِإنَّا  

ُمْؤِمُنونَ 

١٢-١١  

  

  

ُهْم َبْطشاً فـَنَـقَُّبوا ِفي   َلُهْم ِمْن قـَْرٍن ُهْم َأَشدُّ ِمنـْ َكْم َأْهَلْكنا قـَبـْ

يصٍ اْلِبالِد َهْل ِمْن َمحِ 

٣٦  

  



 

561 

  

  ٦٦ِإنَّا َلُمْغَرُمونَ  

  

  

  ٤٢-٤٠ِفي َجنَّاٍت يـََتَساَءُلوَن َعِن اْلُمْجِرِميَن َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقرَ  
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ُهْم َكْم لَِبْثُتْم قَاُلوا لَِبثْـَنا يـَْوًما َأْو بـَْعَض يـَْومٍ قَاَل قَائِ ( .١   ١٩)ٌل ِمنـْ

  

قَاَل ِإنِّي ُأرِيُد َأْن أُْنِكَحَك ِإْحَدى ابـَْنَتيَّ َهاتـَْيِن َعَلى َأْن  .٢

كَ تَْأُجَرِني ثََماِنَي ِحَجٍج فَِإْن أَْتَمْمَت َعْشًرا َفِمْن ِعْندِ 

٢٧  

َها ِتْسَعَة َعَشرَ  .٣   ٣٠َعَليـْ
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  فهرس اآلیات

  رقم الصفحة  السورة ورقم اآلیة  اآلیة

  ١٦٢  )٤الفاتحة (  )َماِلِك يـَْوِم الدِّينِ (

  ٣٢  )١٨البقرة (  )...يـَْرِجُعونَ  الَ  فـَُهمْ  ُعْميٌ  ُبْكمٌ  (ُصمٌّ 

  ١٦٢  )٢٥البقرة (  )...األَنْـَهارُ  َتْحِتَها ِمن َتْجِري َجنَّاتٍ (

  ١١٩  )٣٠البقرة (  )...لِْلَمالِئَكةِ  بُّكَ رَ  قَالَ  َوِإذْ 

  ١٤٦  )٤٦البقرة (  )...رَبِِّهمْ  مُّالُقوا(

  ١٩  )٧١البقرة (  )...تُِثيرُ  َذُلولٌ  الَّ  بـََقَرةٌ  ِإنـََّها يـَُقولُ  ِإنَّهُ  قَالَ (

  ١٦٠  )٩٣البقرة (  )...ِميثَاَقُكمْ  َأَخْذنَا َوِإذْ (

  ٥٧  )١١٠البقرة (  )...ُم اللَُّه ِفي ظَُللٍ َهْل يَنظُُروَن ِإالَّ َأن يَْأتِيَـهُ (

  ٢١٣  )١٢٠البقرة (  )...َأْهَواءُهم اتـَّبـَْعتَ  َولَِئنِ (

  ٥٤  )١٥٢البقرة (  )...َواْشُكُروا ِلي َوَال َتْكُفُرونِ (

  ١٦٣  )١٨٣البقرة (  )...الصَِّيامُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ (

  ١٦٤  )٢٢٣(البقرة   )...َواْعَلُموا َأنَُّكْم ُمَالُقوهُ (

  ١٦٤  )٢٤٩(البقرة   )...اللَّهِ  مُّالُقوا أَنـَُّهم(

  ٥٤  )٢٥٦(البقرة   )...َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويـُْؤِمْن بِاللَّهِ (

  ١٧٢  )٣٨٣البقرة (  )...فَِإنَُّه آِثٌم قـَْلُبهُ (
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  ٢٠  )١٣٣آل عمران (  ...)َوَجنَّةٍ  رَّبُِّكمْ  مِّن َمْغِفَرةٍ  ِإَلى َوَساِرُعواْ (

  ٣١  )١٦٩ال عمران (  ).. اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي قُِتُلواْ  الَِّذينَ  َتْحَسَبنَّ  َوالَ (

  ٢٩  )٢٨النساء (  )..َوُخِلقَ  َعنُكمْ  ُيَخفِّفَ  َأن الّلهُ  يُرِيدُ (

  ١١٥  )٦٥النساء (  )...ُيَحكُِّموكَ  َحتَّىَ  يـُْؤِمُنونَ  الَ  َورَبِّكَ  َفالَ (

  ٤٣  )٢٥نعام (األ  )...َأَساِطيُر اْألَوَّلِينَ (

نـَْيا اْلَحَياةُ  َوَما(   ٢٠٥  )٣٢األنعام (  )...َوَلْهوٌ  َلِعبٌ  ِإالَّ  الدُّ

  ٦٩  )٤٣األنعام (  ...)فـََلْوَال ِإْذ َجاَءُهْم بَْأُسَنا َتَضرَُّعوا(

  ١٦٢  )٥٦األعراف (  )اْلُمْحِسِنينَ  مِّنَ  َقرِيبٌ  اللَّهِ  رَْحَمتَ  ِإنَّ ((

  ١٢٠  )٦٩األعراف (  )ْم ُخَلَفاَء ِمْن بـَْعِد قـَْوِم نُوحٍ َواذُْكُروا ِإْذ َجَعَلكُ (

َنا(   ٣٢  )١٦٠األعراف (  ...)َأنِ  قـَْوُمهُ  اْسَتْسَقاهُ  ِإذِ  ُموَسى ِإَلى َوَأْوَحيـْ

  ٦٠  )١٧٢األعراف (  ...)َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمن بَِني آَدَم ِمن ظُُهوِرِهْم (

  ٣٠  )٤١األنفال (  ...)َشْيٍء فََأنَّ لِلَّهِ َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن (

  ٣٨  )٤٨األنفال (  ...) ْعَماَلُهْم َوقَاَل الَ َوِإْذ زَيََّن َلُهُم الشَّْيطَاُن أَ (

  ٥٨  )١٤٢األنفال (  ...)  لِّلهِ  فََأنَّ  َشْيءٍ  مِّن َغِنْمُتم َأنََّما َوأعلمواْ 

  ٢٩  )٢٠یونس (  )َيَشاءُ  َمن ِديَويـَهْ  السََّالمِ  َدارِ  ِإَلى َيْدُعو َوالّلهُ (

  ١١٥  )٥٣یونس (  )...َورَبِّي ِإي ُقلْ  ُهوَ  َأَحقٌّ  َوَيْسَتنِبُئوَنكَ (

  ١٧٤  )٢٩هود (  )...رَبِِّهمْ  مُّالُقوا(

رَ  ِفيَها ُكنَّا الَِّتي اْلَقْريَةَ  َواْسَألِ (   ١٦٣- ٢٦  )٨٢یوسف(  ....) َواْلِعيـْ

  ١١٥  )٩٢الحجر (  )ِعينَ َأْجمَ  لََنْسأَلَنـَُّهمْ  فـََورَبِّكَ (

  ٥٧  )١١اإلسراء (  ....)َوَيدُْع اِإلنَساُن ِبالشَّرِّ ُدَعاَءُه بِاْلَخْيِر (

  ٢٣  )٨٨اإلسراء (  ...)  َأن َعَلى َواْلِجنُّ  اِإلنسُ  اْجَتَمَعتِ  لَِّئنِ  ُقل(

  ١٠٧  )٢-١الكهف(  ...)اْلِكَتابَ  َعْبِدهِ  َعَلى أَنَزلَ  الَِّذي لِلَّهِ  اْلَحْمدُ (

  ١٥٢  )٤-٢الكهف (  )... َويـَُبشِّرَ  لَُّدْنهُ  ِمن َشِديًدا بَْأًسا لُِّينِذرَ  قـَيًِّما(

  ١٣٨  )١١الكهف (  )ِسِنينَ  اْلَكْهفِ  ِفي آَذانِِهمْ  َعَلى َضَربـَْنا(َ 
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  ٢٢٦  )١٣الكهف(  )... ِعَباِدي يـَتَِّخُذوا َأن َكَفُروا الَِّذينَ  َأَفَحِسبَ (

نَـُهمْ وََكَذِلَك بـََعثْـَناهُ (   ٢٣٦  )١٩الكهف (  )...ْم لَِيَتَساَءُلوا بـَيـْ

  ٣٧  )٢٢الكهف(  ...) َويـَُقوُلونَ  َكْلبـُُهمْ  رَّاِبُعُهمْ  َثَالثَةٌ  َسيَـُقوُلونَ (

  ١٤١- ٨٢  )٢٩الكهف(  ...) فـَْليـُْؤِمن َشاء َفَمن رَّبُِّكمْ  ِمن اْلَحقُّ  َوُقلِ (

  ٢٢٦-٢٠٣  )٣٠الكهف(  ...)ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاتِ (

  ٨١- ٥٥  )٣١الكهف(  ..) َتْحِتِهمُ  ِمن َتْجِري َعْدنٍ  َجنَّاتُ  َلُهمْ  ُأْوَلِئكَ (

  ٦٥- ٣٤  )٣٦الكهف(  )َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة قَاِئَمًة َولَِئن رُِّددتُّ ِإَلى رَبِّي(

  ٢١٠  )٤٩الكهف(  ) رَبِّهِ  ِبِعَباَدةِ  ُيْشِركْ  َوَال  َصاِلحاً  َعَمالً  فـَْليَـْعَملْ (

  ٩٩  )٦٠الكهف(  ..)َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَفَتاُه َال أَبـَْرُح َحتَّى(

  ١٩٧  )٧٩الكهف(  ...)اِكيَن يـَْعَمُلوَن ِفيَأمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمسَ (

  ١٧٨  )٨٣الكهف (  )يـَْعَمُلونَ  ِلَمَساِكينَ  َفَكاَنتْ  السَِّفيَنةُ  َأمَّا(

  ٢٠٤  )٨٨الكهف (  )َجَزاء فـََلهُ  َصاِلحاً  َوَعِملَ  آَمنَ  َمنْ  َوَأمَّا(

  ٢٢٧  )١٠٢الكهف (  )... ِعَباِدي يـَتَِّخُذوا َأن َكَفُروا الَِّذينَ  َأَفَحِسبَ (

  ٢٢٧-٢٠١  )١٠٥الكهف (  )... َوِلَقائِهِ  رَبِِّهمْ  بِآيَاتِ  َكَفُروا الَِّذينَ  ُأولَِئكَ (

  ١٦٢  )١٠٧الكهف (  ...)اِلَحاتِ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ (

  ٢٠٤  )١١٠الكهف (  ...)ُقْل ِإنََّما َأنَا َبَشٌر ِمثْـُلُكْم يُوَحى ِإَليَّ َأنََّما(

  ٤٧  )٢-١مریم (  )زََكرِيَّا َعْبَدهُ  رَبِّكَ  رَْحَمةِ  كهيعص*ِذْكرُ (

  ١٩٠-١٦٥  )٤مریم (  )الرَّْأسُ  َواْشتَـَعلَ  ِمنِّي اْلَعْظمُ  َوَهنَ  ِإنِّي َربِّ  قَالَ (

  ١٣٨  )٦-٥مریم (  )... وََكاَنتِ  َورَاِئي ِمن اْلَمَواِليَ  ِخْفتُ  َوِإنِّي(

  ١٨٣  )٩-٧مریم (  )...َيْحَيى اْسُمهُ  ِبُغالمٍ  نـَُبشُِّركَ  ِإنَّا زََكرِيَّا يَا(

  ٤٢  ) ٩مریم (  )َهيِّنٌ  َعَليَّ  ُهوَ  رَبُّكَ  قَالَ  َكَذِلكَ  قَالَ (

  ٢٢٣  )٢٨مریم (  )ِإْبراِهيمُ  يَا آِلَهِتي َعنْ  َأنتَ  َأرَاِغبٌ  قَالَ (

  ١٠٩  )٣٥مریم (  ...) ُسْبَحانَهُ  َوَلدٍ  ِمن يـَتَِّخذَ  َأن لِلَّهِ  َكانَ  َما(

  ٢٢٧  )٣٧مریم (  ...)فَاْختَـَلَف اْألَْحَزاُب ِمْن بـَْيِنِهمْ (
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  ٢٢٨  )٣٨مریم (  ...)َأْسِمْع ِبِهْم َوَأْبِصرْ (

  ٢١٣  )٤٦مریم (  ...)آِلَهِتي يَا ِإبْـَراِهيمُ قَاَل َأرَاِغٌب َأْنَت َعْن (

  ١٢٠  )٤٨-٤٧مریم (  ...) بَاِرزَةً  اَألْرضَ  َوتـََرى اْلِجَبالَ  ُنَسيـِّرُ  َويـَْومَ (

َنا(   ١٣٦-١٢٨  )٥٣مریم (  )نَِبي�ا َهارُونَ  َأَخاهُ  رَّْحَمِتَنا ِمن َلهُ  َوَوَهبـْ

  ٢٠٤  )٦٠( مریم  )َصاِلحاً  َوَعِملَ  َوآَمنَ  َتابَ  َمن ِإالَّ (

نَـُهَما َوَما َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ  َربُّ (   ٤٤  )٦٥مریم (  ...) بـَيـْ

  ٢٢٩-٦٧-٦٥  )٦٦مریم (  )...َويـَُقوُل اِإلنَساُن َأِئَذا َما ِمتُّ (

  ١١٥-١١٣  )٦٨مریم (  )َوالشََّياِطينَ  لََنْحُشَرنـَُّهمْ  فـََورَبِّكَ (

  ١٥١  )٨١مریم (  )...َواتََّخُذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه آِلَهةً (

  ٢٠٤  )٩٦مریم (  ) الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ (

  ١١١  )٤طه (  )َوالسََّماَواتِ  اَألْرضَ  َخَلقَ  مِّمَّنْ  تَنزِيال(

  ١٩٠- ٤٧  )٥طه (  )اْستَـَوى اْلَعْرشِ  َعَلى الرَّْحَمنُ (

  ٨٤  )٨طه (  )َنىاْلُحسْ  اَألْسَماء َلهُ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  ال اللَّهُ (

  ١٧٠  )١٠طه (  )اْمُكُثوا ِألَْهِلهِ  فـََقالَ  نَارًا رََأى ِإذْ (

  ٨٤  )١٤طه (  ...) َوَأِقمِ  فَاْعُبْدِني َأنَا ِإالَّ  ِإَلهَ  ال اللَّهُ  َأنَا ِإنَِّني(

  ٢٢١  )٢١-٢٠طه (  )... اُخْذهَ  َتْسَعى*قَالَ  َحيَّةٌ  ِهيَ  فَِإَذا فَأَْلَقاَها(

  ٢٨  )٥٠-٤٦طه (  ...) يَاِتي َوَال تَِنَيا ِفيَوَأُخوَك بِآ اْذَهْب َأْنتَ (

َلَنْأتِيَـنَّكَ ( نَـَنا فَاْجَعلْ  مِّْثِلهِ  ِبِسْحرٍ  فـَ   ٢١٥  )٥٨طه (  )بـَيـْ

  ١٠٨  )٦٦-٦٥طه (  ..)قَاَل َبْل َأْلُقوا فَِإَذا ِحَبالُُهمْ  ..قَاُلوا يَا ُموَسى(

  ٥٩  )٧٠طه (  ...)فَأُْلِقَي السََّحَرُة ُسجًَّدا(

  ١٩٩  )٧٤طه (  )...  َجَهنَّمَ  َلهُ  فَِإنَّ  ُمْجرِماً  رَبَّهُ  يَْأتِ  َمن ِإنَّهُ (

  ٢٠٤  )٧٥طه (  )الصَّاِلَحاتِ  َعِملَ  َقدْ  ُمْؤِمناً  يَْأتِهِ  َوَمنْ (

  ١٧٤  )٧٦طه (  )... األَنـَْهارُ  َتْحِتَها ِمن َتْجِري َعْدنٍ  َجنَّاتُ (

َناُكمأَنجَ  َقدْ  ِإْسَرائِيلَ  بَِني يَا(   ١٧٠  )٨٠طه (  )َعُدوُِّكمْ  مِّنْ  يـْ
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  ١٩١  )٨٦طه (  )َأِسًفا َغْضَبانَ  قـَْوِمهِ  ِإَلى ُموَسى فـََرَجعَ (

  ١٨٤  )٩٠طه (  )قـَْومِ  يَا قـَْبلُ  ِمن َهارُونُ  َلُهمْ  قَالَ  َوَلَقدْ (

َرَح َعَلْيهِ (   ٩٩  )٩١طه (  )قَاُلوا َلْن نـَبـْ

  ١٧٨  )٩٦طه (  ...)ُسولِ فـََقَبْضُت قـَْبَضًة ِمْن َأَثِر الرَّ (

  ٨٤  )٩٨طه (  ..) َوِسعَ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  ال الَِّذي اللَّهُ  ِإَلُهُكمُ  ِإنََّما(

َفُخ ِفي الصُّورِ (   ٦٠  )١٠٢طه (  )...يـَْوَم يـُنـْ

  ١٩٠  )١١٤طه (  )بِاْلُقْرآنِ  تـَْعَجلْ  َوال اْلَحقُّ  اْلَمِلكُ  اللَّهُ  فـَتَـَعاَلى(

َها فََأَكال(   ١٢٦  )١٢١طه (  )َسْوآتـُُهَما َلُهَما تْ فـََبدَ  ِمنـْ

  ٩٠  )١٢٩طه (  )َلَكانَ  رَّبِّكَ  ِمن َسبَـَقتْ  َكِلَمةٌ  َوَلْوال(

  ٤٣- ٣٧  )٥األنبیاء(  ...) ُهوَ  َبلْ  افْـتَـَراهُ  َبلِ  َأْحَالمٍ  َأْضَغاثُ  قَاُلواْ  َبلْ (

  ٢٢٢  )٩األنبیاء (  ...)ُثمَّ َصَدقْـَناُهُم اْلَوْعدَ (

  ٢١٤  )١٠األنبیاء (  ...)ْلَنا ِإلَْيُكْم ِكَتابًاَلَقْد أَنـْزَ (

  ١٧٥  )١١األنبیاء (  )ظَاِلَمةً  َكاَنتْ  قـَْريَةٍ  ِمن َقَصْمَنا وََكمْ (

  ١٤٤  )١٧األنبیاء (  )ّالتََّخْذنَاهُ  َلْهًوا نـَّتَِّخذَ  َأن َأرَْدنَا َلوْ (

  ٢٢٧- ٢٤  )٣٠األنبیاء (  )ضَ َواْألَرْ  السََّماَواتِ  َأنَّ  َكَفُروا الَِّذينَ  يـَرَ  َأَوَلمْ (

  ٢٠٧  )٣١األنبیاء (  )ِبِهمْ  َتِميدَ  َأن َرَواِسيَ  اْألَْرضِ  ِفي َوَجَعْلَنا(

  ١٨٨  )٣٣األنبیاء (  )َوالشَّْمسَ  َوالنـََّهارَ  اللَّْيلَ  َخَلقَ  الَِّذي َوُهوَ (

  ٥٦  )٣٧األنبیاء (  ...)ُخِلَق اِإلنَساُن ِمْن َعَجٍل َسأُرِيُكْم آيَاِتي (

ُهمْ  لَِئنوَ (   ٢١٣  )٤٦األنبیاء (  )لَيَـُقوُلنَّ  رَبِّكَ  َعَذابِ  مِّنْ  نـَْفَحةٌ  مَّسَّتـْ

  ٧٢  )٦٥األنبیاء (  ...)ُثمَّ ُنِكُسوا َعَلى رُُؤوِسِهْم َلَقْد َعِلْمَت (

َناهُ  َوُلوطًا( َناهُ  َوِعْلًما ُحْكًما آتـَيـْ   ١٠٣  )٧٤األنبیاء (  )...ِمنَ  َوَنجَّيـْ

نَ  َوُلوطًا( َناهُ  َوِعْلًما ُحْكًما اهُ آتـَيـْ   ١٨٤  )٧٥-٧٤األنبیاء (  )...ِمنَ  َوَنجَّيـْ

َنا قـَْبلُ  ِمن نَاَدى ِإذْ  َونُوًحا(   ١٠٢  )٧٨-٧٦األنبیاء (  ..)َلهُ  فَاْسَتَجبـْ

  ١١٠  )٨٧األنبیاء (  )ُمَغاِضًبا ذََّهبَ  ِإذ النُّونِ  َوَذا(
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َنا( َنا َلهُ  فَاْسَتَجبـْ   ١٢٨  )٩٠األنبیاء (  ..)َلْحَناَوَأصْ  َيْحَيى َلهُ  َوَوَهبـْ

  ١٦٦  )٩٦األنبیاء (  )َوَمْأُجوجُ  يَْأُجوجُ  فُِتَحتْ  ِإَذا َحتَّى(

  ٢٣٥  )١٠٣-١٠١( األنبیاء  )...ِإنَّ الَِّذيَن َسبَـَقْت َلُهْم ِمنَّا اْلُحْسَنى ُأولَِئَك (

  ٢٤  )١٠٤( األنبیاء  ...)يـَْوَم نَْطِوي السََّماَء َكَطيِّ السِِّجلِّ (

  ١٤٨  )٥الحج (  )اْلبـَْعثِ  مِّنَ  رَْيبٍ  ِفي ُكنُتمْ  ِإن النَّاسُ  أَيـَُّها يَا(

  ٢٠٥  )١١الحج (  )َحْرفٍ  َعَلى اللَّهَ  يـَْعُبدُ  َمن النَّاسِ  َوِمنَ (

  ١٧٣  )١٩الحج (  )ِجَهاِدهِ  َحقَّ  اللَّهِ  ِفي َوَجاِهُدوا(

  ١٠٠  )٢٥الحج (  )هِ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَّ (

  ١٤٦  )٢٥الحج (  )اللَّهِ  َسِبيلِ  َعن َوَيُصدُّونَ  َكَفُروا الَِّذينَ  ِإنَّ (

بْـَراِهيمَ  بـَوَّْأنَا َوِإذْ (   ١١٩  )٢٦الحج (  )اْلبـَْيتِ  َمَكانَ  إلِِ

  ٤٢  )٣٠الحج (  ...)َذِلَك َوَمْن يـَُعظِّْم ُحُرَماِت اللَّهِ (

  ١٧٨  )٣٢الحج (  )اللَّهِ  َشَعائِرَ  يـَُعظِّمْ  َوَمن َذِلكَ (

  ٢٢٦  )٣٨الحج (  )... اللَّهَ  ِإنَّ  آَمُنوا الَِّذينَ  َعنِ  ُيَداِفعُ  اللَّهَ  ِإنَّ (

  ٢١٦- ٩٠  )٤٠الحج (  )... َحقٍّ  ِبغَْيرِ  ِديَارِِهمْ  ِمن ُأْخرُِجوا الَِّذينَ (

  ١٦٦  )٦٧الحج (  )نَاِسُكوهُ  ُهمْ  َمنَسًكا َجَعْلَنا ُأمَّةٍ  ِلُكلِّ (

َلى َذاَوإِ (   ٣١  )٧٢الحج (  ...)ِفي تـَْعِرفُ  بـَيـَِّناتٍ  آيَاتـَُنا َعَلْيِهمْ  تـُتـْ

  ٥٧  )٧٦الحج (  ...)يـَْعَلُم َما بـَْيَن َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوِإَلى اللَّهِ (

  ٢٠٦  )٧٧الحج (  )ارَْكُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا(

  ١٦٦  )٧٨الحج (  )نَاِسُكوهُ  مْ هُ  َمنَسًكا َجَعْلَنا ُأمَّةٍ  ِلُكلِّ (

  ٢١٥  )١٧المؤمنون(  )... َطَراِئقَ  َسْبعَ  فـَْوَقُكمْ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ (

  ١٩٢-١٤٢  )٢٤المؤمنون(  )َهَذا َما قـَْوِمهِ  ِمن َكَفُروا الَِّذينَ  اْلَمَألُ  فـََقالَ (

َها َأْخرِْجَنا * رَبـََّنا.. َغَلَبتْ  رَبـََّنا قَاُلوا(   ٢١٦  )٤٠-٣٩ن (المؤمنو   ...)ِمنـْ

  ٢٠٤  )٥١المؤمنون(  )الطَّيَِّباتِ  ِمنَ  ُكُلوا الرُُّسلُ  أَيـَُّها يَا(

  ١٢٩  )٥٢المؤمنون (  )...َوِإنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدةً (
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َنا (   ٦٧  )٨٣-٨٢المؤمنون(  )َلَقْد ُوِعْدنَا َنْحنُ *... وَُكنَّا تـَُرابًاقَاُلوا َأِئَذا ِمتـْ

  ٦٧  )٨٩-٨٨المؤمنون (  )...َسيَـُقوُلونَ *...َيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ ُقْل َمن بِ (

  ٢٢١-١٩١  )٩٩-٩٣المؤمنون(  )...* َتْجَعْلِني َفال *َربِّ  تُرِيـَنِّي ِإمَّا رَّبِّ  ُقل(

  ١٣٠  )٩٩-٩٧المؤمنون(  )...الشََّياِطينِ  َهَمَزاتِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  رَّبِّ  َوُقل(

َها فَِإْن ُعْدنَا فَِإنَّا ظَاِلُمونَ رَبـََّنا َأْخرِْجَنا مِ (   ٢٣٠-٢٢٠  )١٠٩-١٠٦المؤمنون(  ...)نـْ

  ٤٧- ١٩  )١النور (  ...)ِفيَها َوأَنَزْلَنا َوفـََرْضَناَها أَنَزْلَناَها ُسورَةٌ (

  ٢٢٨  )٣النور (  )... ُمْشرَِكةً  َأوْ  زَانَِيةً  إالَّ  يَنِكحُ  َال  الزَّاِني(

  ٢٢٨  )٤النور (  )... يَْأُتوا َلمْ  ُثمَّ  َصَناتِ اْلُمحْ  يـَْرُمونَ  َوالَِّذينَ (

  ٩١  )١٠النور (  ...)َوَلْوَال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكمْ (

  ٢٠٥- ٩١  )١٤النور (  )َورَْحَمُتهُ  َعَلْيُكمْ  اللَّهِ  َفْضلُ  َوَلْوَال (

  ٢٠٦  )٢١النور (  )َورَْحَمُتهُ  َعَلْيُكمْ  اللَّهِ  َفْضلُ  َوَلْوَال (

  ٢٠٥  )٢٦النور (  ...)لِْلَخِبيَثاتِ  لِْلَخِبيِثيَن َواْلَخِبيُثونَ اْلَخِبيَثاُت (

  ١٨٨  )٤١النور (  )السََّماَواتِ  ِفي َمن َلهُ  ُيَسبِّحُ  اللَّهَ  َأنَّ  تـَرَ  َأَلمْ (

  ١٥٥  )٥٥النور (  ...) َوَعِمُلوا ِمنُكمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  اللَّهُ  َوَعدَ (

  ٢٣١  )٥٧النور (  )... ُمْعِجزِينَ  َكَفُروا الَِّذينَ  َتْحَسَبنَّ  َال (

  ٤٤  )٥٨النور (  ...)يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَِيْسَتْأِذْنُكمُ (

  ٢٢٧  )٦٢النور (  ...)ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلهِ (

  ١٤٧  )٤١الفرقان (  )ُهُزًوا ِإالَّ  يـَتَِّخُذوَنكَ  ِإن رََأْوكَ  َوِإَذا(

  ١٦٧  )٤٥الفرقان (  )الظِّلَّ  َمدَّ  َكْيفَ  رَبِّكَ  ِإَلى تـَرَ  َأَلمْ ( 

َنا َوَلوْ ( َنا ِشئـْ   ١٤٢  )٥١الفرقان (  )َنِذيًرا قـَْريَةٍ  ُكلِّ  ِفي لَبَـَعثـْ

  ٢٠٤  )٧٠الفرقان (  )َصاِلحاً  َوَعِملَ  َتابَ  َوَمن(

  ١٤٢  )٤الشعراء (  )...ِإْن َنَشْأ نـُنـَزِّْل َعَلْيِهْم ِمَن السََّماِء آيَةً (

  ٣١  )٢٨-٢٣الشعراء (  ...) َربُّ  اْلَعاَلِميَن*قَالَ  َربُّ  َوَما ِفْرَعْونُ  قَالَ (

  ٦٦  )٢٣الشعراء (  )قَاَل ِإنَّ َرُسوَلُكُم الَِّذي ُأْرِسَل ِإلَْيُكمْ (
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  ٣٨  )٢٨-٢٣الشعراء (  ...) َربُّ  اْلَعاَلِميَن*قَالَ  َربُّ  َوَما ِفْرَعْونُ  قَالَ (

  ١٩١  )٢٦الشعراء (  )اَألوَّلِينَ  آبَاِئُكمُ  َوَربُّ  ُكمْ رَبُّ (

  ٦٦  )٢٧الشعراء (  )قَاَل ِإنَّ َرُسوَلُكُم الَِّذي ُأْرِسَل ِإلَْيُكمْ (

  ٢١٦-١٠٨  )٤٤الشعراء (  )َوِعِصيـَُّهمْ  ِحَباَلُهمْ  فَأَْلَقْوا(

  ٢١٦- ٥٩  )٤٩( الشعراء  ...)قَاَل آَمنُتْم َلُه قـَْبَل َأْن آَذَن َلُكْم ِإنَُّه 

  ٨٦  )٥٠-٤٩الشعراء (  ...)قَاَل آَمنُتْم َلُه قـَْبَل َأْن آَذَن َلُكْم ِإنَُّه 

  ٧٧  )٨٠-٧٩الشعراء (  ...)َوِإَذا َمِرْضتُ *َوالَِّذي ُهَو يُْطِعُمِني َوَيْسِقينِ (

  ١١٣  )٩٨-٩٦الشعراء (  ...) ُكنَّا ِإن َيْخَتِصُموَن* تَاللَّهِ  ِفيَها َوُهمْ  قَاُلوا(

  ١٣٠  )١١٠- ١٠٥الشعراء (  )...  َلُهمْ  قَالَ  اْلُمْرَسِليَن*ِإذْ  نُوحٍ  قـَْومُ  َكذََّبتْ (

  ١٨٦  )١٢٠- ١١٦الشعراء (  )...ِمنَ  لََتُكوَننَّ  نُوحُ  يَا تَنَتهِ  لَّمْ  لَِئن قَاُلوا(

  ١٨  )٢-١النمل (  )...مُِّبيٍن*ُهًدى وَِكَتابٍ  اْلُقْرآنِ  آيَاتُ  (تِْلكَ 

  ١٠٨  )١٢النمل (  )بـَْيَضاء َتْخُرجْ  َجْيِبكَ  ِفي َدكَ يَ  َوَأْدِخلْ (

رَ  َوتـََفقَّدَ ( بـَنَّهُ .. ِليَ  َما فـََقالَ  الطَّيـْ   ٢١٦  )٢١-٢٠النمل (  )...َعَذاباً  َ*ُأَعذِّ

  ١٩٩  )٢٣النمل (  ...)ِإنِّي َوَجْدُت اْمَرَأًة َتْمِلُكُهْم َوُأوتَِيتْ (

  ٦٩  )٣٦النمل (  ...)ا قـَْريًَة قَاَلْت ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلو (

  ٦٧  )٦٨-٦٧النمل (  ...)َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َأِئَذا ُكنَّا تـَُرابًا َوآبَاُؤنَا (

  ١٢٧  )١٨القصص (  ...) فَِإَذا يـَتـََرقَّبُ  َخائًِفا اْلَمِديَنةِ  ِفي فََأْصَبحَ (

َها َفَخَرجَ ( َرقَّبُ  َخائًِفا ِمنـْ   ١٢٧  )٢١القصص (  )يـَتـَ

  ١٣٣  )٢٤-٢٣القصص (  )...ُثمَّ  َلُهَما *َفَسَقى... َمْدَينَ  َماء َورَدَ  َلمَّاوَ (

َنَتيَّ  ِإْحَدى أُنِكَحكَ  َأنْ  ُأرِيدُ  ِإنِّي قَالَ (   ١٥٥- ٣٩  )٢٧القصص (  )َهاتـَْينِ  ابـْ

َنَتيَّ  ِإْحَدى أُنِكَحكَ  َأنْ  ُأرِيدُ  ِإنِّي قَالَ (   ٢٣٦  )٢٧القصص (  )َهاتـَْينِ  ابـْ

  ٦٦  )٣٨القصص (  ...)ْرَعْوُن يَا أَيـَُّها اْلَمَألُ َما َعِلْمُت َلُكم َوقَاَل فِ (

  ١٦٧  )٤٥القصص (  ...)َوَلِكنَّا َأْنَشْأنَا قـُُرونًا فـََتطَاَوَل َعَلْيِهُم اْلُعُمرُ (

  ٢٢٢-١٧٥  )٥٨القصص (  ...)وََكْم َأْهَلْكَنا ِمْن قـَْريٍَة َبِطَرْت َمِعيَشتـََها(
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  ١٥٨  )٦٢القصص (  ...)ِهْم فـَيـَُقولُ َويـَْوَم يـَُناِدي(

نََّك َعْن آيَاِت اللَِّه بـَْعَد ِإذْ (   ١٦٦  )٨٧القصص (  ...)َوَال َيُصدُّ

َنا(   ١١٨  )٨العنكبوت (  )ُحْسًنا ِبَواِلَدْيهِ  اِإلنَسانَ  َوَوصَّيـْ

  ٢١٤  )١٠العنكبوت (  )ُأوِذيَ  فَِإَذا بِاللَّهِ  آَمنَّا يـَُقولُ  َمن النَّاسِ  َوِمنَ (

  ٥٧  )١٧العنكبوت (  )ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ (

ُتْم ِبُمْعِجزِيَن ِفي اْألَْرضِ (   ٢١  )٢٢العنكبوت (  )َوَما أَنـْ

  ١٠٣  )٣٢-٣١العنكبوت (  ...) ِإنَّ  * قَالَ  ِإبـَْراِهيمَ  ُرُسلَُنا َجاَءتْ  َوَلمَّا(

  ١٦٧  )٣٦عنكبوت (ال  )اْعُبُدوا قـَْومِ  يَا فـََقالَ  ُشَعْيًبا َأَخاُهمْ  َمْدَينَ  َوِإَلى(

  ٢١٧  )٥٣العنكبوت (  ...)َوَيْستَـْعِجُلوَنَك بِاْلَعَذاِب َوَلْوَال َأَجٌل ُمَسم�ى(

َنا(   ١٢١  )٦١العنكبوت (  )ُحْسًنا ِبَواِلَدْيهِ  اِإلنَسانَ  َوَوصَّيـْ

  ١٨٥  )٥-١الروم (  ...) َوُهم اَألْرضِ  َأْدَنى الرُّوُم*ِفي الم*ُغِلَبتِ (

  ١٤٨  )٢٩الروم (  )ِعْلمٍ  ِبغَْيرِ  َأْهَواءُهم ظََلُموا ِذينَ الَّ  اتـََّبعَ  َبلِ (

  ١٣٩  )١٠لقمان (  ...) َوَأْلَقى تـََرْونـََها َعَمدٍ  ِبغَْيرِ  السََّماَواتِ  َخَلقَ (

َنا َوَلَقدْ (   ٢١٥  )١٢لقمان (  )... لِلَّهِ  اْشُكرْ  َأنِ  اْلِحْكَمةَ  لُْقَمانَ  آتـَيـْ

  ١٢٠  )١٣لقمان (  ...) بـَُنيَّ  يَا يَِعُظهُ  َوُهوَ  هِ ِالبْنِ  لُْقَمانُ  قَالَ  َوِإذْ (

  ٢٣٢  )٣٣لقمان (  )يـَْوماً  َواْخَشْوا رَبَُّكمْ  اتـَُّقوا النَّاسُ  أَيـَُّها يَا(

  ١١١  )١٧السجدة (  ...)َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن قـُرَِّة َأْعُيٍن َجَزاءً (

  ٣٩  )٥األحزاب (  ...) ِإنفَ  اللَّهِ  ِعندَ  َأْقَسطُ  ُهوَ  ِآلبَائِِهمْ  ْدُعوُهمْ (

  ١٨٩  )٦األحزاب (  )َوَأْزَواُجهُ  َأنُفِسِهمْ  ِمنْ  بِاْلُمْؤِمِنينَ  َأْوَلى النَِّبيُّ (

  ٢٢٦  )٩األحزاب (  )... ع اللَّهِ  نِْعَمةَ  اذُْكُروا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا(

  ١٧٩  )١٩األحزاب (  )اْلَخْوفُ  َجاءَ  فَِإَذا َعَلْيُكمْ  َأِشحَّةً (

  ١٧٣  )٢١األحزاب (  )َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ  اللَّهِ  َرُسولِ  ِفي َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ (

  ١٣٠  )٣٥األحزاب (  ...) َواْلُمْؤِمِنينَ  َواْلُمْسِلَماتِ  اْلُمْسِلِمينَ  ِإنَّ (

  ١٨٦  )٥٥-٥٢األحزاب (  ...)َال َيِحلُّ َلَك النَِّساُء ِمْن بـَْعُد َوَال َأْن تـََبدَّلَ (
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  ١٦٦  )٥٥األحزاب (  ...)اَح َعَلْيِهنَّ ِفي آبَائِِهنَّ َوَال أَبـَْنائِِهنَّ َال ُجنَ (

  ٢٠٩-١٢٧  )١١سبأ (  )..السَّْردِ  ِفي َوَقدِّرْ  َساِبَغاتٍ  اْعَملْ  َأنِ (

  ٤٤  )١٥سبأ (  )..َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍإ ِفي َمْسَكِنِهْم آيٌَة َجنََّتانِ (

  ١٩٠- ٨٩  )٣١سبأ (  )اْلُقْرآنِ  ِبَهَذا ِمنَ نـُّؤْ  َلن َكَفُروا الَِّذينَ  َوقَالَ (

  ٦٦  )٣٤سبأ (  )َنا ِفي قـَْريٍَة مِّن نَِّذيرٍ َوَما َأْرَسلْ (

  ٢١١  )٤٦سبأ (  )لِلَّهِ  تـَُقوُموا َأن ِبَواِحَدةٍ  َأِعُظُكم ِإنََّما ُقلْ (

ُم اْلغُُيوبِ (   ٤٨  )٤٨سبأ (  )َعالَّ

  ٨٨  )٥١سبأ (  )ُذواَوُأخِ  فـَْوتَ  َفال َفِزُعوا ِإذْ  تـََرى َوَلوْ (

  ٩١  )٣فاطر (  )يَا أَيـَُّها النَّاُس اذُْكُروا نِْعَمَت اللَّهِ (

  ٩٦  )٨فاطر (  )َحَسًنا فـََرآهُ  َعَمِلهِ  ُسوءُ  َلهُ  زُيِّنَ  َأَفَمن(

بُوكَ  *َوِإن َبِشيًرا بِاْلَحقِّ  َأْرَسْلَناكَ  ِإنَّا(   ٢٠٣  )٢٦-٢٤فاطر (  )... ُيَكذِّ

  ١١٢  )١٢یس (  )اْلَمْوَتى يُنْحيِ  َنْحنُ  ِإنَّا(

  ٥٩  )٢٢یس (  )ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ (

  ١١٧  )٤٠یس (  )اْلَقَمرَ  ُتْدِركَ  َأن َلَها يَنَبِغي الشَّْمسُ  ال(

  ٦٢  )٥١یس (  )يـَْوَم يُنَفُخ ِفي الصُّوِر َوَنْحُشُر اْلُمْجِرِمينَ (

  ٥٩  )٨٣یس (  )ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ (

  ٩٣  )١٧-١٦الصافات (  ...)ِبَساَحِتِهمْ  نـََزلَ  ْعِجُلوَن*فَِإَذاَيْستَـ  َأفَِبَعَذابَِنا(

  ٢٠٢  )٢٦الصافات (  )اَألوَّلِينَ  آبَاِئُكمُ  َوَربُّ  رَبُُّكمْ (

  ٧٦  )٤٩-٤٠الصافات (  ).....ٌ ُأْولَِئَك َلُهمْ  *ِإالَّ ِعَباَد اللَِّه اْلُمْخَلِصينَ (

َها(   ٧٣  )٤٧الصافات (  )ال ِفيَها َغْوٌل َوال ُهْم َعنـْ

  ٢٠٨  )٤٩-٤٨الصافات (  )...وِعْنَدُهْم َقاِصَراُت الطَّْرِف ِعيٌن َكأَنـَُّهنَّ (

ُهمْ  فـَتَـَولَّ (   ١٥٨  )٧٩-٧٤الصافات (  ).... َفَسْوفَ  ِحيٍن*َوَأْبِصْرُهمْ  َحتَّى َعنـْ

  ٧٧  )٧٠-٦٩الصافات (  ...)ْم َعَلىفـَهُ *ِإنـَُّهْم َأْلَفْوا آبَاَءُهْم َضالِّينَ (

َنا اَأِئذَ (   ١٢٨  )١٠١- ١٠٠الصافات (  ...)اَألوَّلُونَ  *َأَوآبَاُؤنَا...تـَُرابًا وَُكنَّا ِمتـْ



 

583 

  ٨٢  )١٧٧- ١٧٦الصافات (  ..)فـَُهْم َعَلى آثَاِرِهمْ *ِإنـَُّهْم َأْلَفْوا آبَاَءُهْم َضالِّينَ (

ُهْم َحتَّى ِحينٍ (   ١٤٩  )١٧٩- ١٧٤الصافات (  ....)فـَتَـَولَّ َعنـْ

  ١١٤  )١ص (  )الذِّْكرِ  يذِ  َواْلُقْرآنِ  ص(

  ٥٠  )٢٢-٢١ص (  ...) َأتَاكَ  *َوَهلْ  ... َداُوودَ  َعَلى َدَخُلوا ِإذْ (

  ٨١  )٣٠ص (  )اْلَعْبدُ  ِنْعمَ  ُسَلْیَمانَ  ِلَداُوودَ  َوَوَهْبَنا(

  ٦٩  )٣٢-٣١ص (  ....) َعَليَّ  * رُدُّوَها...ُحبَّ  َأْحَبْبتُ  ِإنِّي فـََقالَ (

  ١١١  )٣٣-٣٢ص (  ...)َعن اْلَخْيرِ  ُحبَّ  تُ َأْحَببْ  ِإنِّي فـََقالَ (

  ١٩٨  )٥١ص (  ...)َكِثيَرةٍ  ِبَفاِكَهةٍ  ِفيَها َيْدُعونَ  ِفيَها ُمتَِّكِئينَ (

  ٤٢  )٥٥-٥٤ص (  )نـََّفادٍ  ِمن َلهُ  َما َلِرْزقـَُنا َهَذا ِإنَّ (

  ١٧١  )٦٩-٦٧ص (  ...)ُمْعِرُضوَن*َما َعْنهُ  َعِظيٌم*أَنُتمْ  نـََبأٌ  ُهوَ  ُقلْ (

  ٤٢  )١الزمر (  )اْلَحِكيمِ  اْلَعزِيزِ  اللَّهِ  ِمنَ  اْلِكَتابِ  تَنزِيلُ (

ْصَطَفى َوَلداً  يـَتَِّخذَ  َأنْ  اللَّهُ  َأرَادَ  َلوْ (   ١٤٤  )٤الزمر (  ) ... ِممَّا الَّ

  ١٣٥- ٩٧  )٩الزمر (  )َساِجًدا اللَّْيلِ  آنَاءَ  قَاِنتٌ  ُهوَ  َأمَّنْ (

  ١٩٢  )١٦الزمر (  )...َوِمن النَّارِ  نَ مِّ  ظَُللٌ  فـَْوِقِهمْ  مِّن َلُهم(

  ٩٧  )١٩الزمر (  )َهلْ  ُقلْ  رَبِّهِ  رَْحَمةَ  َويـَْرُجو اآلِخَرةَ  َيْحَذرُ (

  ٩٨  )٢٢الزمر (  )نُورٍ  َعَلى فـَُهوَ  ِلِإلْسالمِ  َصْدرَهُ  اللَّهُ  َشَرحَ  َأَفَمن(

  ٩٦  )٢٤الزمر (  )اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  اْلَعَذابِ  ُسوءَ  ِبَوْجِههِ  يـَتَِّقي َأَفَمن

  ٢٢٩  )٤٠-٣٩الزمر (  ...)ُقْل يَا قـَْوِم اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكمْ (

  ١٩٣  )٥٣الرمز (  ...)َعَلى َأْسَرُفوا الَِّذینَ  ِعَباِديَ  َیا ُقلْ (

  ٦٠  )٦٨الزمر (  )يـَْوَم يُنَفُخ ِفي الصُّوِر َوَنْحُشُر اْلُمْجِرِمينَ (

  ١٧٣  )٧٠الزمر (  )◌َ  أعلم َوُهوَ  َعِمَلتْ  مَّا نـَْفسٍ  ُكلُّ  َوُوفـَِّيتْ (

  ٣٠  )٧٣الرمز (  ...)زَُمراً  اْلَجنَّةِ  ِإَلى رَبـَُّهمْ  اتـََّقْوا الَِّذينَ  َوِسيقَ (

  ٢٣٨-١٥٣  )١٥غافر (  ...)الرُّوحَ  يـُْلِقي اْلَعْرشِ  ُذو الدَّرََجاتِ  رَِفيعُ (

  ٢٢٢  )٣٣-٣١غافر (  ...)يِإنِّ  قـَْومِ  *َويَا... َوَعادٍ  نُوحٍ  قـَْومِ  َدْأبِ  ِمْثلَ (
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  ١٧١  )٣٥غافر (  )اللَّهِ  آيَاتِ  ِفي ُيَجاِدُلونَ  الَِّذينَ (

  ٦٨  )٣٧غافر (  ...)ْوَن ُسوُء َعَمِلِه َوُصدَّ وََكَذِلَك زُيَِّن ِلِفْرعَ (

  ٤٩  )٤٦-٤٥غافر (  ...)بِآل َوَحاقَ  َمَكُروا َما َسيَِّئاتِ  اللَّهُ  فـََوقَاهُ (

  ١٣٥  )٦٨غافر (  )َأْمًرا َقَضى فَِإَذا َويُِميتُ  ُيْحِيي الَِّذي ُهوَ (

  ١٤٣  )١٤فصلت (  ...) َأْيِديِهمْ  بـَْينِ  ِمن الرُُّسلُ  َجاَءتْـُهمُ  ِإذْ (

  ٥٩  )٢١فصلت (  )ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ (

  ١٠٠  )٤١فصلت (  ...)َوِإنَّهُ  َجاءُهمْ  َلمَّا بِالذِّْكرِ  َكَفُروا الَِّذينَ  ِإنَّ (

  ٥٠  )٢٨فصلت (  ...)َدارُ  ِفيَها َلُهمْ  النَّارُ  اللَّهِ  ْعَداءأَ  َجَزاء َذِلكَ (

َناُه رَْحَمًة مِّنَّا ِمن بـَْعِد َضرَّاَء َمسَّْتهُ (   ٦٧  )٥٠فصلت (  ...)َولَِئْن َأَذقـْ

َعْمَنا َوِإَذا( نَسانِ  َعَلى أَنـْ   ٤٠  )٥١فصلت (  )ِبَجانِِبهِ  َونَأى َأْعَرضَ  اْإلِ

  ٥٩  )٧٧صلت (ف  )ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ (

  ١٤٣  )٨الشورى (  ...)َوَلْو َشاَء اللَُّه َلَجَعَلُهْم ُأمًَّة َواِحَدةً (

  ٢٢١  )٣٠الشورى (  )َكاْألَْعَالمِ  اْلَبْحرِ  ِفي اْلَجَوارِ  آيَاتِهِ  َوِمنْ (

  ٢٠٩  )٣٢الشورى (  )َكاْألَْعَالمِ  اْلَبْحرِ  ِفي اْلَجَوارِ  آيَاتِهِ  َوِمنْ (

  ١٢١  )٩الزخرف (  ...)السََّماَوات َخَلقَ  مَّنْ  َسأَْلتَـُهم َولَِئن(

  ١٧٤-١٦٩  )٣١الزخرف (  )اْلُقْرآنُ  َهَذا نـُزِّلَ  َلْوال َوقَاُلوا(

  ٢٠٦  )٤٩الزخرف (  )رَبَّكَ  لََنا ادْعُ  السَّاِحرُ  أَيـَُّها يَا َوقَاُلوا(

  ١٧٤  )٥١الزخرف (  )قـَْومِ  يَا قَالَ  قـَْوِمهِ  ِفي ِفْرَعْونُ  َونَاَدى(

ُء يـَْوَمِئٍذ بـَْعُضُهْم لِبَـْعضٍ ا(   ١٩٠  )٦٧الزخرف (  ...)ْألَِخالَّ

  ١٩٨  )٧١الزخرف (  )َذَهبٍ  مِّن ِبِصَحافٍ  َعَلْيِهم يطَافُ (ُ 

َنا لِيَـْقضِ  َماِلكُ  يَا َونَاَدْوا(   ٢١٩  )٧٧الزخرف (  )... َعَليـْ

  ٤٨  )٨٤الزخرف (  )اْألَْرضِ  َوِفي ِإَلهٌ  السََّماء ِفي

  ١٢١- ٧٣  )٨٧الزخرف (  ...)اللَّهُ  لَيَـُقوُلنَّ  َخَلَقُهمْ  مَّنْ  تَـُهمَسأَلْ  لَِئنو(

  ٤٥  )٨الدخان (  )رَبُُّكمْ  َويُِميتُ  ُيْحِيي ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال (
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  ٢٣٥  )١٢-١٠الدخان (  )...لسََّماُء ِبُدَخاٍن ُمِبيٍن فَاْرَتِقْب يـَْوَم تَْأِتي ا(

رَ (   ١١٧  )١٦الدخان (  )ى ِإنَّا ُمْنَتِقُمونَ يـَْوَم نـَْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكبـْ

َرى(   ١٣٩  )٥٩الدخان (  )يـَْوَم نـَْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكبـْ

  ٤٢  )٢-١الجاثیة (  )اْلَحِكيمِ  اْلَعزِيزِ  اللَّهِ  ِمنَ  اْلِكَتابِ  حم*تَنزِيلُ (

ُلوَها اللَّهِ  آيَاتُ (   ١٦٨  )٦الجاثیة (  )َعَلْيكَ  نـَتـْ

َها َأَساء َوَمنْ  ِلنَـْفِسهِ فَ  َصاِلحاً  َعِملَ  َمنْ (   ٤٠  )١٥الجاثیة (  )فـََعَليـْ

  ١٦٩  )١٩-١٨الجاثیة (  )... َلن * ِإنـَُّهمْ ... َشرِيَعةٍ  َعَلى َجَعْلَناكَ  ُثمَّ (

  ١٥٥  )٢٣الجاثیة (  ...)َوَأَضلَّهُ  َهَواهُ  ِإَلَههُ  اتََّخذَ  َمنِ  َأَفَرَأْیتَ (

  ٤٢  ) ٢-١( األحقاف  )اْلَحِكيمِ  زِيزِ اْلعَ  اللَّهِ  ِمنَ  اْلِكَتابِ  حم*تـَْنزِيلُ (

  ١٥٨  )١٠( األحقاف  )اللَّهِ  ِعندِ  ِمنْ  َكانَ  ِإن َأرَأَيـُْتمْ  ُقلْ (

  ٦٦  )١٧( األحقاف  ...)َوالَِّذي قَاَل ِلَواِلَدْيِه ُأفٍّ لَُّكَما َأَتِعَدانِِني َأنْ (

  ١١٨  )٢٠( األحقاف  )النَّارِ  َعَلى َكَفُروا الَِّذينَ  يـُْعَرضُ  َويـَْومَ (

  ١٢٠  )٢١( األحقاف  ...)األحقافبِ  قـَْوَمهُ  َأنَذرَ  ِإذْ  َعادٍ  َأَخا َواذُْكرْ (

ْقِبلَ  َعاِرضاً  رََأْوهُ  فـََلمَّا(   ١٩٩  )٢٥-٢٤( األحقاف  ...)َشي ُكلَّ  *ُتَدمِّرُ  مُّْستـَ

َنا َوِإذْ (   ١٢٠  )٢٩( األحقاف  َيْسَتِمُعون...) اْلِجنِّ  مِّنَ  نـََفًرا ِإلَْيكَ  َصَرفـْ

  ١١٤  )٣٤( األحقاف  )النَّارِ  َعَلى َكَفُروا الَِّذينَ  يـُْعَرضُ  َويـَْومَ (

  ١١٢  )٤محمد (  )الرَِّقابِ  َفَضْربَ  َكَفُروا الَِّذينَ  َلِقيُتمُ  فَِإَذا(

  ٩٨  )١٥محمد (  )َأنْـَهارٌ  ِفيَها اْلُمتـَُّقونَ  ُوِعدَ  الَِّتي اْلَجنَّةِ  َمَثلُ (

  ٩٢  )٢٠محمد (  )ُسورَة نـُزَِّلتْ  َلْوال آَمُنوا الَِّذينَ  َويـَُقولُ (

  ٩٢  )٢١محمد (  )اَألْمرُ  َعَزمَ  فَِإَذا مَّْعُروفٌ  َوقـَْولٌ  طَاَعةٌ (

  ٢١٧  )٣٠محمد (  )ِبِسيَماُهمْ  فـََلَعَرفْـتـَُهم َألَرَيـَْناَكُهمْ  َنَشاء َوَلوْ (

  ١٦٩  )١٦الفتح (  ...)ِإَلى َسُتْدَعْونَ  اَألْعَرابِ  ِمنَ  لِّْلُمَخلَِّفينَ  ُقل(

  ٢١٥  )١٨الفتح (  )... يـَُباِيُعوَنكَ  ِإذْ  اْلُمْؤِمِنينَ  َعنِ  اللَّهُ  َرِضيَ  َلَقدْ (

  ١٠٥  )٩الحجرات (  )اقْـَتتَـُلوا اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  طَائَِفَتانِ  َوِإن(
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َلُهمْ  َكذََّبتْ (   ١٨٩  )١٤-١٢ق (  )األَْيَكةِ  *َوَأْصَحابُ  ....*.. قـَبـْ

َلقَّى ِإذْ (   ٩٤  ) ١٧ق (  )َلقَِّيانِ اْلُمتَـ  يـَتـَ

  ٩١  )٣٠ق (  )اْمَتَألْتِ  َهلِ  ِلَجَهنَّمَ  نـَُقولُ  يـَْومَ (

َلُهم َأْهَلْكَنا وََكمْ (   ٩١  ) ٣٦ق (  )قـَْرنٍ  مِّن قـَبـْ

  ١١٥  )٢٣الذاریات (  )َواَألْرضِ  السََّماءِ  فـََوَربِّ (

  ٩٢  )٢٥-٢٤( الذاریات  ..) َعَلْيهِ  َدَخُلوا *ِإذْ ...َضْيفِ  َحِديثُ  َأتَاكَ  َهلْ (

  ٤٨  )٣٨- ٣٧الذاریات (  ..) ِإذْ  ُموَسى *َوِفي... لِّلَِّذينَ  آيَةً  ِفيَها َوتـَرَْكَنا(

  ٩٣  )١٦الطور (  )َعَلْيُكمْ  َسَواءٌ  َتْصِبُروا ال َأوْ  َفاْصِبُروا اْصَلْوَها(

  ٣٨  )٤٤الطور (  )َساِقطاً  السََّماءِ  مِّنَ  ِكْسفاً  يـََرْوا َوِإن(

  ١٧٩  )٩-٨النجم (  )َأْدَنى َأوْ  قـَْوَسْينِ  َقابَ  َتَدلَّى*َفَكانَ فَـ  َدنَا ُثمَّ (

  ٢٣٢  )٣٧-٣٦النجم (  ...)َأْم َلْم يـَُنبَّْأ ِبَما ِفي ُصُحِف ُموَسى(

  ١٣٦  )٤٨-٤٣النجم (  )...َأَماتَ  ُهوَ  َوَأْبَكى*َوَأنَّهُ  َأْضَحكَ  ُهوَ  َوَأنَّهُ (

  ٧١  )٤٦-٤٥النجم (  ...)ِمن *َواألُنَثىَوَأنَُّه َخَلَق الزَّْوَجْيِن الذََّكَر (

  ٥٣  )١٠-٧القمر (  ...)ُخشًَّعا َأْبَصارُُهْم َيْخُرُجوَن ِمَن اَألْجَداثِ 

  ٢٣٣  )١١- ١٠القمر (  )... فَانَتِصْر*فـََفَتْحَنا َمْغُلوبٌ  َأنِّي رَبَّهُ  َفَدَعا(

  ٥٣  )١٢- ١٠لقمر (ا  ...)فـََفَتْحَنا  *َفَدَعا رَبَُّه َأنِّي َمْغُلوٌب فَانَتِصرْ (

  ١٩٤  )١٢- ١١القمر (  )...َوُدُسٍر*َتْجِري َأْلَواحٍ  َذاتِ  َعَلى َوَحَمْلَناهُ (

  ٢١٠  )١٤- ١٣القمر (  ..)َوَلَقد  *َتْجِري بَِأْعيُِنَنا َجَزاًء لَِّمن َكاَن ُكِفر(

  ٥٤  )١٦- ١٤القمر (  ...)َوَلَقد  *َتْجِري بَِأْعيُِنَنا َجَزاًء لَِّمن َكاَن ُكِفر(

  ٢٣٣  )٢٧- ٢٦القمر (  )... يـَْوماً  َواْخَشْوا رَبَُّكمْ  اتـَُّقوا النَّاسُ  أَيـَُّها يَا(

  ١٠٦  )٧الرحمن (  )َوالسََّماَء رَفـََعَها َوَوَضَع اْلِميَزانَ (

ُهَمايـَْلَتِقَياِن* اْلَبْحَرْينِ  َمَرجَ ( نـَ   ١٧٠  )٢٢-١٩الرحمن (  )...ّال  بـَْرزَخٌ  بـَيـْ

اِبُقوَن السَّ (   ٧٦  )٢٦-١٠الواقعة (  ...)ُأْولَِئَك اْلُمَقرَّبُونَ *اِبُقونَ َوالسَّ

َها َوال يُنزُِفونَ (   ٧٣  )١٩الواقعة (  )ال ُيَصدَُّعوَن َعنـْ



 

587 

  ٤٠  )٣٠-٢٧الواقعة (  ...) اْلَيِميِن*ِفي َأْصَحابُ  َما اْلَيِمينِ  َوَأْصَحابُ (

  ٢٠٩  )٣٣-٣٢ة (الواقع  )اْلَمْكُنونِ  اللُّْؤُلؤِ  ِعيٌن*َكَأْمثَالِ  َوُحورٌ (

  ١١٦  )٧٦-٧٥الواقعة (  ....) لَّوْ  َلَقَسمٌ  النُُّجوِم*َوِإنَّهُ  ِبَمَواِقعِ  أُْقِسمُ  َفال(

  ١٧٩  )٨٢-٨١الواقعة (  ...)َوَتْجَعُلوَن ِرْزَقُكمْ  ...َأفَِبَهَذا اْلَحِديِث (

  ٧٠  )٨٣الواقعة (  )فـََلْوال ِإَذا بـََلَغِت اْلُحْلُقومَ (

  ٩٣  )٨٩الواقعة(  )اٌن َوَجنَُّت نَِعيمٍ َرْوٌح َورَْيحَ فَـ (

  ٩٣  )٩٣الواقعة (  )َحِميمٍ  مِّنْ  فـَنُـُزلٌ (

  ١٤٦  )٧الحدید (  )نُورُُهم َيْسَعى َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِنينَ  تـََرى يـَْومَ (

  ١٨٧-١٤٧  )١٠الحدید (  )اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي تُنِفُقوا َأالَّ  َلُكمْ  َوَما(

  ١٧٤ -١١٦  )١٢الحدید (  )نُورُُهم َيْسَعى َواْلُمْؤِمَناتِ  ِمِنينَ اْلُمؤْ  تـََرى يـَْومَ (

  ٢٣٠  )١٤-١٣الحدید (  ...) لِلَِّذينَ  َواْلُمَناِفَقاتُ  اْلُمَناِفُقونَ  يـَُقولُ  يـَْومَ (

  ٢٠  )٢١الحدید (  ...)َعْرُضَها َوَجنَّةٍ  رَّبُِّكمْ  مِّن َمْغِفَرةٍ  ِإَلى َساِبُقوا(

  ١٠٣  )٢٥الحدید (  َمَعُهم...) َوأَنَزْلَنا بِاْلبَـيـَِّناتِ  ُسَلَنارُ  َأْرَسْلَنا َلَقدْ (

  ٢٣٢  )١١المجادلة (  )... تـََفسَُّحوا َلُكمْ  ِقيلَ  ِإَذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا(

  ١٧٦  )٢الحشر (  ...)َكَفُروا ِمْن َأْهلِ   ُهَو الَِّذي َأْخَرَج الَِّذينَ (

ُهْم َفَماَرُسو َوَما َأفَاَء اللَُّه َعَلى (   ١٧٧  )٦الحشر (  ...)ِلِه ِمنـْ

يَمانَ ( اَر َواْإلِ   ١٢٢  )٩الحشر (  ...)َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّ

  ٢٢٧  )١الممتحنة (  ...)َعُدوِّي تـَتَِّخُذوا َال  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا(

َهاُكمُ  ال(   ٢٢٩-١٧٧  )٨نة (الممتح  )يـَُقاتُِلوُكمْ  َلمْ  الَِّذينَ  َعنِ  اللَّهُ  يـَنـْ

  ١٧٧  )٩الممتحنة (  ...)َعُدوِّي تـَتَِّخُذوا َال  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا(

  ٩٣  )١٣-١٠الصف (  ِتَجارَة..) َعَلى َأُدلُُّكمْ  َهلْ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها اي(َ 

َعُثوا لَّن َأن َكَفُروا الَِّذينَ  َزَعمَ (   ١١٥  )٧التغابن (  )َورَبِّي بـََلى ُقلْ  يـُبـْ

  ١٤٨  )٨التغابن (  ...)فَآِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوالنُّورِ (

  ٩٤- ١٩  )٤الطالق (  ...) نَِّساِئُكمْ  ِمن اْلَمِحيضِ  ِمنَ  يَِئْسنَ  الَّالِئي(َ 
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  ١٤٧  )٦الطالق (  )ُوْجدُِكمْ  مِّن َسَكنُتم َحْيثُ  ِمنْ  َأْسِكُنوُهنَّ (

  ١٥٠  )٣التحریم (  )َحِديثًا َأْزَواِجهِ  ضِ بـَعْ  ِإَلى النَِّبيُّ  َأَسرَّ  َوِإذْ (

  ٢٢١  )١١التحریم (  ).. ِاْمَرَأةَ  آَمُنوا لِّلَِّذينَ  َمَثالً  اللَّهُ  َوَضَربَ (

  ٢٢٨  )٦الملك (  )... َجَهنَّمَ  َعَذابُ  ِبَربِِّهمْ  َكَفُروا َولِلَِّذينَ (

  ١٩٥  )١٨-١٦(الملك   )...ُ◌*َأمْ  َيْخِسفَ  َأن السََّماء ِفي مَّن َأَأِمنُتم(

  ١٤٠  )١٩الملك (  )َصافَّاتٍ  فـَْوقـَُهمْ  الطَّْيرِ  ِإَلى يـََرْوا َأَوَلمْ (

  ١١٠  )٢٩القلم (  )ظَاِلِمين ُكنَّا ِإنَّا رَبـَِّنا ُسْبَحانَ  قَاُلوا(

  ١١٧- ٦١  )٤٢القلم (  )يـَْوَم ُيْكَشُف َعن َساٍق َوُيْدَعْوَن ِإَلى السُُّجودِ (

  ٣٣  )١٥-١٣الحاقة (  )...ُ  *َوُحِمَلتِ ... نـَْفَخةٌ  ورِ الصُّ  ِفي نُِفخَ  فَِإَذا(

  ١٥٦  )١١-٨المعارج (  )...َكاْلُمْهِل*َوَتُكونُ  السََّماء َتُكونُ  يـَْومَ (

  ٥٧  )١٩المعارج (  )ِإنَّ اِإلنَساَن ُخِلَق َهُلوًعا(

  ١١٥  )٤٠المعارج (  )َواْلَمَغاِربِ  اْلَمَشاِرقِ  ِبَربِّ  أُْقِسمُ  َفال(

  ٧٧- ٣٣  )١٠الجن (  )اَألْرضِ  ِفي ِبَمن ُأرِيدَ  َأَشرٌّ  َنْدِري ال َوَأنَّا(

  ٢١  )١٢الجن (  )َلْن نُعِجَز اللََّه ِفي اْألَْرِض َوَلْن نـُْعِجَزُه َهَربًا(

  ٤٩  )٢٦- ٢٥الجن (  ...) اْلغَْيبِ  *َعاِلمُ ...ً مَّا َأَقرِيبٌ  َأْدِري ِإنْ  ُقلْ (

  ١٤٨  )١١لمدثر (ا  )َذْرِني َوَمْن َخَلْقُت َوِحيًدا(

  ٢٣٦  )٣٠-٢٧المدثر (  )...َوَما َأْدرَاَك َما َسَقُر َال تـُْبِقي َوَال َتَذُر َلوَّاَحٌة (

  ٧١  )٢٦القیامة (  )َكالَّ ِإَذا بـََلَغْت التـََّراِقيَ (

  ٧١  )٣٧- ٣٦القیامة (  ...)َأَلمْ *َأَیْحَسُب اِإلنَساُن َأن ُیْتَرَك ُسًدى(

  ١٢٩  )٥اإلنسان (  )َكْأسٍ  ِمن بُونَ َيْشرَ  األَبـَْرارَ  ِإنَّ (

  ٦٤  )١٥اإلنسان (  )َويُطَاُف َعَلْيِهم بِآنَِيٍة مِّن ِفضٍَّة َوَأْكَوابٍ (

  ٦٤  )١٩اإلنسان (  ...) مَُّخلَُّدونَ  ِوْلَدانٌ  َعَلْيِهمْ  َوَيُطوفُ (

  ١٠٣  )١١-٨المرسالت (  )أُقـَِّتتْ  الرُُّسلُ  ُنِسَفْت* َوِإَذا اْلِجَبالُ  َوِإَذا(

  ٦٠  )١٨النبأ (  )يـَْوَم يُنَفُخ ِفي الصُّوِر فـََتْأُتوَن َأفْـَواًجا(
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  ١٠٤  )١٩النبأ (  ...)ُطِمَست النُُّجومُ  فَِإَذا(

  ٦٦  )٢٤النازعات (  )فـََقاَل َأنَا رَبُُّكُم اَألْعَلى(

َها َدَحاَها* َأْخَرجَ  َذِلكَ  بـَْعدَ  َواَألْرضَ (   ١٠٦  )٣٣-٣٠النازعات (  ...) ِمنـْ

  ١٠٤- ٦٢  )١٣-١التكویر (  ...)َوِإَذا النُُّجوُم انَكَدَرت*ا الشَّْمُس ُكوَِّرتْ ِإذَ (

  ١١٦  )١٦-١٥التكویر (  )...َوِإَذا النُُّجوُم اْنَكَدَرتْ  ِإَذا الشَّْمُس ُكوَِّرت(

  ٦٤  )٤-٣االنفطار (  )َوِإَذا اْلُقُبوُر بـُْعِثَرتْ *َوِإَذا اْلِبَحاُر ُفجَِّرتْ (

  ٤١  )٩-٧المطففین (  ...)َتاَب اْلُفجَّاِر َلِفي ِسجِّينٍ َكالَّ ِإنَّ كِ (

  ١٨  )١٥المطففین (  )لََّمْحُجوبُونَ  يـَْوَمِئذٍ  رَّبِِّهمْ  َعن ِإنـَُّهمْ  َكالَّ (

  ٥٨  )٣٦المطففین (  )َهْل ثـُوَِّب اْلُكفَّاُر َما َكانُوا يـَْفَعُلونَ (

  ٦٤  ) ٦-١االنشقاق (  ...)َوِإَذا * ..َوَأِذَنْت ِلَربـَِّها*ِإَذا السََّماء انَشقَّتْ (

  ١١٤  )١البروج (  )َوالسََّماِء َذاِت اْلبـُُروجِ (

  ٤٩  )١٦البروج (  )يُرِيدُ  لَِّما فـَعَّالٌ (

  ١٤٧  )٣-١األعلى (  )َفَسوَّى َخَلقَ  اَألْعَلى*الَِّذي رَبِّكَ  اْسمَ  َسبِّحِ (

  ٣٣  )١٠-٩األعلى (  )َشىَيخْ  َمن الذِّْكَرى*َسَيذَّكَّرُ  نـََّفَعتِ  ِإن َفذَكِّرْ (

َرى*ُثمَّ  النَّارَ  َيْصَلى الَِّذي(   ٢٠٠  )١٣-١٢األعلى (  )...َيُموتُ  َال  اْلُكبـْ

  ٢١٨  )٢- ١الفجر (  )َعْشرٍ  َواْلَفْجِر*َولََيالٍ (

  ٢٢٣  )٤- ١الفجر (  )...َعْشٍر* َواْلَفْجِر*َولََيالٍ (

  ٢٦  )٨- ١الفجر (  ...)َواْلَوْترِ  َعْشٍر*َوالشَّْفعِ  َواْلَفْجِر*َولََيالٍ (

  ١٧٦-١٦٠  )٢٢الفجر (  )َصف�ا َصف�ا َواْلَمَلكُ  رَبُّكَ  َوَجاءَ (

  ١٨٦  )٢٢الفجر (  )َصف�ا َصف�ا َواْلَمَلكُ  رَبُّكَ  َوَجاءَ (

َتَحمَ  َفَال (   ٤١  )١٣-١١البلد (  اْلَعَقَبُة...) َما َأْدرَاكَ  اْلَعَقَبَة*َوَما اقـْ

  ٢٢٨  )١٩البلد (  )تَِنا ُهْم َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمةِ َوالَِّذيَن َكَفُروا بِآيَا(

َبْت (   ١٢١  )١٣-١١الشمس (  ...)فـََقاَل َلُهْم َرُسوُل ...ِإِذ  ...َكذَّ

  ٣٢  )١٣الشمس (  )َوُسْقَياَها اللَّهِ  نَاَقةَ  اللَّهِ  َرُسولُ  َلُهمْ  فـََقالَ (
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  ٥٥  )١٩-١٧اللیل (  ...)ِذي يـُْؤِتي َماَلهُ الَّ  *َوَسُيَجنَّبـَُها األَتْـَقى(

  ١٣١  )١١-١الضحى (  )...َودََّعكَ  َماَسَجى  ِإَذا َواللَّْيلِ َوالضَُّحى (

  ١٥٦  )٥الضحى (  )فـَتـَْرَضى رَبُّكَ  يـُْعِطيكَ  َوَلَسْوفَ (

  ١١٦-١١٥  )١التین (  )َوالزَّيـُْتونِ  َوالتِّينِ (

  ٢١٨  )١التین (  )َوالزَّيـُْتونِ  َوالتِّينِ (

َرأْ (   ١٥٨  )٤-٣العلق (  )بِاْلَقَلمِ  َعلَّمَ  َألْكَرُم*الَِّذيا َورَبُّكَ  اقـْ

  ٢١٤  )١٥العلق (  )بِالنَّاِصَيةِ  لََنْسَفعاً  يَنَتهِ  لَّمْ  لَِئن َكالَّ (

  ١٧٥  )١٧العلق (  )فـَْلَيْدُع نَاِديَهُ (

ْعُبُدوا ِإالَّ  ُأِمُروا َوَما( ينَ  َلهُ  ُمْخِلِصينَ  اللَّهَ  لِيـَ   ٢١١  )٥البینة (  )الدِّ

  ١٥١  )٤-٣الزلزلة (  )... زِْلَزاَلَها*َوَأْخَرَجتِ  اَألْرضُ  زُْلزَِلتِ  َذاإِ (

  ٢٠١  )٨القارعة (  )َوَمْن َخفَّْت َمَواِزیُنهُ (

  ٢٠١  )٤قریش (  )َخْوفٍ  مِّنْ  َوآَمنَـُهم ُجوعٍ  مِّن َأْطَعَمُهم الَِّذي(
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  فهرس األحادیث

  الصفحة  الحدیث

َفْضُل َكَالِم اللَِّه َعَلى «َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم:  َقاَل َرُسوُل اللَّهِ 

  »َكَالِم َخْلِقِه، َكَفْضِل اللَِّه َعَلى َخْلِقهِ 
١  

  ٦  ال َیَتَخلَُّلُكم الشَّْیطان كأوالد الَحَذف

(عن زمعة بن صالح قال حدثني سلمة بن وهرام قال أخبرني 

ل زمزم دخلها من سمع تبیعا یقول : عن كعب قال : لما دخ

ببعیره ثم شرب منها وأفرغ على ثیابه فقیل له:  لم تبل ثیابك 

یا أعرابي ؟ قال "أنتم ال تعرفون هذه في كتاب اهللا برة شراب 

األبرار زمزم ال تنزف وال تذم واسمها دواء طعام طعم وشفاء 

  سقم"

٧٥  

قال أبو بكر : إن النبي صلى اهللا علیه وسلم قال: (ال نورث 

  ناه فهو صدقة)ما ترك
١٣٩  

َقَرَأ َرُسوُل اللَِّه «َوَوَرَد ِفي َحِدیِث التِّْرِمِذيِّ َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َقاَل: 

َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َهِذِه اْآلَیَة َیْوَمِئٍذ ُتَحدُِّث َأْخباَرها َقاَل: 

لم! َقاَل: َفِإنَّ َأْخَباَرَها أع َأَتْدُروَن َما َأْخَباُرَها؟ َقاُلوا: اللَُّه َوَرُسوُلهُ 

١٥٢  
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َأنَّ َتَشَهَد َعَلى ُكلِّ َعْبٍد َأْو َأَمٍة ِبَما َعِمَل َعَلى َظْهرَِها َتُقوُل: 

  »َعِمَل َكَذا َوَكَذا َفَهِذِه َأْخَباُرَها

  ١٨٧  قال علیه الصالة والسالم : (ال هجرة بعد الفتح)

  

  

  فهرس األشعار

  الصفحة  البحر  القائل  البیت

  ٩٤  الطویل  ضابي بن الحارث  ِریبـْن َیُك َأْمسي بالمدیَنِة َرْحُلُه ..َفإّني َوَقیَّارًا بها َلغَ ـَفمَ 

  ١١٢  الطویل  أعشى همدان  أمورهم..فندًال زریق المال ندل الثعالِب  لَّ على حین ألهى الناس جُ 

  ١٥٩  الطویل  الكمیت  بأّي كتاٍب أم بأیِة سنٍة  ...  ترى حّبهم عارًا علّي وتحسُب 

  ١٦١  الرجز  غیر منسوب  صّبحن من كاظمة الخّص الخرب..یحملن عّباس بن عبد المّطلب

  ١٢٩  المتقارب  األعشى  وكأٍس شربت على لذٍة ... وأخرى تداویت منها بها

  ٤٣  الطویل  بن الزبیر عبد اهللا  سأشكر عمرًا ما تراخت منّیتي..أیادَي لم تمُنـن وٕان هي جلـِّت 

  ١٣٤  الطویل  طفیل الغنوي  ى اهللا َعّنا َجْعَفرًا حین ُأِزلَقْت...ِبنا َنْعُلنا في الواِطئین فَزلَِّت ِجزَ 

  ١٣٧  الطویل  عمرو بن معدي  فلو أّن قومي أنطَقْتني رماُحُهْم...َنطقُت ولكنَّ الرِّماح أجرَِّت 

  ٦٢  الكاملمجزوء   سعید بن قیس  كشفْت لهم عن ساِقها...وبدا من الّشرِّ الصُّراحُ 

  ٤١  الكامل  أمیة بن أبي الصلت  إن الحدائق في الجنان ظلیلة...فیها الكواعب سدرها مخضود
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  ٤٥  مجزوء الكامل  عمرو بن معد  وعلمت أّني یوم ذا ... َك منازٌل كعبًا ونهدا

  ٥٨  الطویل  أوس  سأجزیك أو یجزیك عني مثوب.وحسبك أن یثنى علیك وتحمدي

  ٦٢  الرجز  حنظلة بن سیار   ... وجدت الحرب بكم فجدواقد شمرت عن ساقها فشدوا 

  ٩٩  الوافر  خداش  وأبرح ما أدام اهللا قومي...  بحمد اهللا منتطقًا مجیدا

  ١٠٦  الوافر  أمیة بن أبي الصلت  وبث الخلق فیها إذ دحاها ...فهم قطانها حتى التنادي

  ١٠٩  البسیط  أبي الصلت أمیة بن  وقبلنا سبح الجودي والجمد سبحانه ثم سبحانًا نعوذ به

  ١١٩  مجزوء الكامل  عمرو بن معد  ه بیدي لحداـكم من أٍخ لي ماجٍد ... بوأت

  ١٤٣  الكامل  البحتري  كرما ولم تهدم مآثر خالدةلو شئت لم تفسد سماحة حاتم

  ٥٥  الطویل  امرؤ القیس  َغراِئُر ِفي ِكنٍّ وَصْوٍن وَنْعمٍة.ُیَحلَّْیَن یاُقوتًا وَشْذرًا ُمَفقَّرا

  ٦١  الطویل  حاتم الطائي  خا اْلَحْرب ان عضت ِبِه اْلَحْرب عضها..َوإِن شمرت َعن َساقَها اْلَحْرب شمراأ

  ٧٠  الطویل  حاتم الطائي  ...ِإذا حشرجت َیْوًما وضاق بَها الّصدرَما ُیغني الّثراء َعن اْلَفتى أماويّ 

  ٧٤  الطویل  األبیرد  جرا...لبئس الندامى كنتم آل أب لعمري لئن أنزفتم أو صحوتمُ 

  ٨٧  الوافر  خداش  حمار أم أمك كان أظبيٌ ... عامٍ  بعد ركو یض ال فإنك

  ٨٩  الكامل  جریر   والحبیب یزارُ  ... ولزرت قبركِ  لهاجني استعبارُ  لوال الحیاءُ 

  ١٠٩  السریع  األعشى  أقول لما جاءني فخره...سبحان من علقمة الفاخر!

  ١٤٥  الطویل  علي بن الحسن  تفكُِّري...فلو شئُت أن أبكي بكْیُت تفكَُّرا ولم ُیْبِق منِّي الشوُق إالَّ 

  ١٧٣  المتقارب  أبو داود  أكل امرىء تحسبین اْمرأ ... ونار توقد ِباللَّْیِل َنارا
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  ٢٠٨  الطویل  امرؤ القیس  من القاصرات الطرف لو دّب ُمحِوٌل...من الّذرِّ فوق اإلتب منها ألّثرا

  ١٤٠  الطویل  أبو خراش  ...یحث الجناح بالتبسط والقبضبذهو مهایبادر قرب اللیل ف

  ١٢٨  الكامل  أبو ذوئب  وعلیهما مسرودتان قضاهما...داود أو صنع السوابغ تبع

  ١٤٤  الطویل  الخزیمي  ولو شئت أن أبكي دمًا لبكیته...علیه، ولكن ساحة الصبر أوسع

  ١٨٠  الطویل  ابن هبیره  ْتني ِمن َحِزیمَة ِإصَبَعافَأْدَرَك ِإبقاَء الَعرادِة َظْلُعَها...وقد َجَعلَ 

  ٢٠٠  المتقارب  ابن مرداس  َوقد كنت ِفي اْلَحْرب َذا تدرٕا...َفلم أْعط َشْیئا َولم أمنع

  ٢٠٧  الكامل  عنترة   فصبرت عارفًة لذلك حّرًة...ترسو إذا نفس الجباِن تطلَّعُ 

  ٦  الخفیف  األعشى  َكٍر َمْحُذوفِ قاعدًا َحْوَله النَّداَمى فما ینفك...ُیْؤَتى بُمو 

  ٧  البسیط  غیر منسوب   فأْضَحِت الّداُر َقْفرًا ال أنیَس بها...إّال الِقهاُد مع الَقْهبيِّ والَحَذفُ 

  ٧٨  الوافر  مهلهل  فجاُؤوا ُیْهَرُعوَن، وُهْم ُأساَرى،...َیُقوُدُهُم َعَلى َرغِم اُألُنوفِ 

  ٩٥  المنسرح  قیس بن الحطیم  والرأُي مختلف نحُن بما عندنا وأنت بما عن...دَك راضٍ 

  ١٨٦  الطویل  غیر منسوب  ومن قبِل نادى كلُّ مولى قرابة...فما عطفت مولًى علیه العواطفُ 

  ٦١  مشطور السریع  غیر منسوب  سن لنا قومك ضرب األعناق...وقامت بنا الحرب على ساق

  ٧٤  المتقارب  بن أیوب اهللا عبد  األولِ  باألولِ  تغتالنا ... وتذهبُ  الكأُس  فما زالِت 

  ١٠٦  المتقارب  زید بن عمرو    َدَحاها، َفَلمَّا َرآَها اْسَتَوْت...َعَلى اْلَماِء، َأْرَسى َعَلْیَها الِجباال

  ١١٣  البسیط  غیر منسوب   ألجهدن فإما درَء واقعٍة...تخشى وٕاما بلوَغ السؤل واألمل

  ١٣٦  البسیط  غیر منسوب   نى بعد إقاللِ كم من غنيٍّ أصاب الدهر ثروته...ومن فقیٍر تق
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  ١٥٨  الطویل  غیر منسوب  وٕان الذي قد عاش یا أم مالك ... یموت ولم أزعمك عن ذاك معزالَ 

  ١٦٤  الكامل  حسان   یسقون من ورد البریص َعَلْیِهم...بردى یصّفق بالّرحیق الّسلسل

  ١٦٨  الطویل  النابغة الذبیاني  ِذي المطارِة، عاِقلِ َوَقْد ِخْفُت َحتَّى َما تزیُد َمَخاَفِتي...َعَلى َوِعٍل، بِ 

  ٢٠٨ الطویل  امرؤ القیس  وَبیَضِة ِخْدٍر ال ُیراُم ِخباُؤها،...َتَمتَّْعُت ِمن َلهٍو بها، َغیَر ُمعَجلِ 

  ٢١٩ الطویل  النجاشي  فلسُت بآِتیه وال َأستِطیُعه...والِك أْسِقني ِإن كان ماُؤِك ذا فضل

  ٧٠  الكامل  لبید  َیدًا في كاِفٍر،...َوَأَجنَّ َعْوَراِت الثُّغوِر َظالُمَها َحتى إذا َأْلَقتْ 

َداَع وال ُیْؤِذیَك صالُبها...وال ُیخاِلُطها في الرَأِس َتْدویمُ تشفي    ٧٤  البسیط  علقمة  الصُّ

  ٨٩  الكامل  أبو داود  لزرت أم القاسمِ  وأن رأسي قد عسا...فیه المشیبُ  لوال الحیاءُ 

  ١٠٨  الوافر  شمر بن الحارث  الطَّعام فقال منهم...زعیٌم َنْحُسُد اإلنَس الطَّعاما فقلُت إلى

  ١٢٨  الكامل  لبید  سرد الدروع مضاعفًا أسراره...لینال طول العیش غیر مروم

  ١٢٩  البسیط  علقمة  كْأٌس عزیٌز ِمَن اَألْعناب َعتََّقها...لبعِض َأربابها، َحاِنیٌَّة ُحومُ 

  ١٧٦  الطویل  غیر منسوب  بال أذلة...على من یعادهم أشداء فاعلملهم مجلس صهب الس

  ١٨٥  الوافر  یزید بن الصعق  فساغ لي الشراب وكنت قبًال ...أكاد أغصُّ بالماء الحمیمِ 

  ١٩٧  مجزوء الكامل  یزید ین الحكم  كلُّ امرٍئ ستئیُم من الـ ...ِعرُس أو منها یئیمُ 

  ٢٢٣  الرجز  غیر منسوب  تعط بالسیف الدماكفاك كف ما تلیق درهما...جودًا وأخرى 

  ١٢٢  الرجز  غیر منسوب  ... حتى شتت همالة عیناها علفتها تبنا وماء بارداً 

  ١٢٢  الوافر  الراعي النمیري  إذا ما الغانیاُت برزَن یومًا ... وزّججَن الحواجَب والعیوَنا
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  ٢٠٣  البسیط  الحطیئة  كیف الهجاُء وما تنفّك صالحٌة ...من آل ألٍم بظهر الغیِب تأتیني

  ٢٠٧  البسیط  جمیل  أحبها والذي أرسى قواعده  ... حبًا إذا ظهرت آیاته بطنا

  ٣٩  الطویل  غیر منسوب  وقائلٍة خوالُن فانكح فتاتهم...وأكرومة الحّیین ِخلٌو كما هیا

  

  فهرس األعالم

  الصفحة  االسم 

  ١٨٤، ١٧١  آدم (علیه السالم)

  ١٨٤، ١٦٨، ١٦٧، ١١٩، ٩٢، ٧٢  إبراهیم (علیه السالم)

  ٢٢٤، ٢٢٣، ٢٢٢  األخفش

  ١٣٨، ١٣٣  أبو بكر(رضي اهللا عنه)

  ٧٤  األبیرد الریاحي

  ٢٢٠  أحمد أحمد بدوي

  ١٧٧  أسماء بنت أبي بكر 

  ١٦٨، ٦  األعشى

  ٢٠٨، ٥٥  امرؤ القیس

  ١٠٦، ٤١  أمیة بن أبي الصلت



 

597 

  ٥٨  أوس

  ١٤، ٩  الباقالني

  ١٤٣  البحتري

  ٩٧  أبو البقاء

  ١٥٢  الترمذي

  ٤٦  أبو تمام

  ١٤، ٨، ١  الجاحظ

  ١٧٦، ٨٩  جریر

  ٧٢  ابن جریر

  ١٧١، ١٤٠  أبو جعفر النحاس

  ٢٣٥، ١٦٤، ١٦١، ١٤، ٩  ابن جني

  ٢٣٦  أبو جهل

  ٨٧  الجوهري

  ٢٠٧  جمیل

  ١٤٣، ٧١، ٧٠، ٦١  حاتم الطائي

  ١٦٤  حسان

  ٢٣٢  الحسن
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  ١  الحسن البصري

  ١٤٥  أبو الحسن علي

  ٢١٢  الحطیئة

  ١٧٢، ١٧١، ٥٩  أبو حیان

  ١٠٤، ٨٧  خداش

  ١٤٠  أبو خراش

  ١٠  الخفاجي

  ١٠٣، ٨١، ٥٠  داود (علیه السالم)

  ١٧٢  أبو داود

  ١٧٢  ابن ذكوان

  ١٢٧  أبو ذؤیب الهذلي

  ٨٦، ٨٥، ٧٨، ٧٢، ٧١، ٥٩، ٥٤، ١٤، ١٢  الرازي

  ١٤، ٨  الرماني

، ١٨٣، ١٧٠، ١١٩، ١٠٨، ٩٩  الزجاج

٢٢٢، ٢١١، ١٨٦، ١٨٥  

  ٢٠١، ١٨٢، ٨٦، ١٥  الزركشي

  ١٨٣، ١٣٩  زكریا (علیه السالم)
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، ١٠٥، ٨٩، ٧٢، ٥٩، ١٤، ١٢، ١١  الزمخشري

١٧٢، ١٧١، ١٢٨، ١١٧، ١٠٧ ،

١٩٤  

  ٨٢  ابن السراج

  ١٥٨  سعید

  ٣  أبو سعید

  ٤٣، ١٢  السكاكي

  ٢١٦، ١٠٣، ٨١، ٦٩  سلیمان (علیه السالم)

  ١٧٢  السمین الحلبي

  ١٩٢، ١٦٤، ٢١، ١٤، ٧، ١  سیبویه

  ١٦١، ١٣  السیوطي

  ٣  الشریف المرتضى

  ٥٣، ٤٤  الشوكاني

  ١٢١  صالح (علیه السالم)

  ٧٥  صالح السامرائي

  ٩٤  ضابئ بن الحارث

  ١٩٧  ضیاء الدین بن األثیر
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  ١٣٤  طفیل الغنوي

  ٢٣٣، ٧٤، ٦٣، ٥٨، ٥٦  ابن عاشور

  ٢٣٥، ١٨٨، ١٢٨، ٦١  ابن عباس

  ٢٠٠  عباس بن مرداس

  ١٤٣، ١٣٣، ١٢٥، ٣٤، ١٥، ١٤، ١٠  رعبد القاه

  ١٦٤، ٨٧  أبو عبیدة معمر

  ١٧٠  عروة بن مسعود

  ١٦١، ١٣  عز الدین بن عبد السالم

  ١٤، ٩  العسكري

  ١٢٩، ٧٤  علقمة

  ١٨٢  العلوي

  ١٢٨  علي بن أبي طالب

  ١٧٠، ٤٨  أبو علي الفارسي

  ٢١  عمر (رضي اهللا عنه)

  ١٧٢  أبو عمرو

  ١٣٧، ٤٥  عمرو بن معدي كرب

  ٢٠٧  عنترة 
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  ١٠٩  عیسى (علیه السالم)

  ١٨٦، ١٨٥، ١٧٠، ٤٤  الفراء

، ١٠٨، ٨٧، ٦٨، ٦٦، ٣٨، ٢٨  فرعون

٢١٦  

  ١٧٠، ١٥٨  قتادة

  ٦٢  ابن قتیبة

  ١٣  القزویني

  ١١٦  القشیري

  ١٦٤، ١٦٣، ١٦٢  ابن القیم

  ١٥٩  الكمیت

  ١٢٨، ٧٠  لبید

  ٢١٥، ١٢٠  لقمان

  ١٨٤  لوط (علیه السالم)

  ٢٠٨، ١٠٦، ٨٨  المبرد

  ٢٠٩، ٦٢  مجاهد

  ١٦٨، ١٦٧  مدین

، ١٣٣، ١٣١، ١١١، ٦٧، ٣، ١  محمد (صلى اهللا علیه وسلم)
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١٧٧، ١٦٧، ١٥٦، ١٥٢، ١٣٨ ،

٢٢٨، ١٩٨، ١٩٤، ١٩٣، ١٨٧ ،

٢٣١، ٢٣٠  

  ٢١٩  محمد أبو موسى

  ١٣٣  المرزباني

  ٤٧  مسیلمة

  ٧٨  مهلهل

  ٢٢٣  المؤرج

، ١٣٣، ٦٦، ٤٨، ٣٩، ٣٨، ٣٢، ٢٨  موسى (علیه السالم)

٢٢٢، ٢٢١، ١٨٤، ١٧١  

  ١٦٨  النابغة

  ٢١٩  النجاشي

  ٢٣٢  نمروذ

، ١٩٤، ١٨٩، ١٨٦، ١٠٣، ٥٥، ٥٤  نوح

٢١٠  

  ٢٨  هارون (علیه السالم)

  ١٥٢  أبو هریرة

  ٨٧  الهروي
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  ١٨٥  ابن هشام

  ١٩٩  هود (علیه السالم)

  ١٧٠، ١٤٨  الولید بن المغیرة

  ١٨٣  یحیى (علیه السالم)

  ١٣٩  السالم)یوسف (علیه 
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  فهرس المصادر والمراجع

  القرآن الكريم. *

: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي  اإلتقان في علوم القرآن .١

: الهيئة ، نشر  : محمد أبو الفضل إبراهيم، تحقيق هـ)٩١١(المتوفى: 

  م ١٩٧٤هـ/ ١٣٩٤الطبعة: ،  المصرية العامة للكتاب

: أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة  (أو) أدب الكّتاب أدب الكاتب .٢

  .: مؤسسة الرسالة، نشر : محمد الدالي، تحقيق  هـ)٢٧٦الدينوري (المتوفى: 

: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهللا  أساس البالغة .٣

نشر: دار الكتب ،  تحقيق: محمد باسل عيون السود،هـ)٥٣٨(المتوفى: 

 .م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩الطبعة: األولى، ،  لبنان –علمية، بيروت ال

: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي األصل،  أسرار البالغة .٤

، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، هـ)٤٧١الجرجاني الدار (المتوفى: 

 .: مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدةنشر

جاز في بعض أنواع المجاز : أبي محمد عز الدين عبد العزيز اإلشارة إلى اإلي .٥

ابن عبد السالم ، تحقيق : محمد مصطفى الحاج ، منشورات كلية الدعوة 

  اإلسالمية ولجنة الحفاظ على التراث اإلسالمي . 

: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي (المتوفى:  األشباه والنظائر .٦

الطبعة: لعال سالم مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ،تحقيق : عبد اهـ)٩١١

  م.١٩٨٥األولى،
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: األصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن  األصمعيات اختيار األصمعي .٧

عبد  -ق: احمد محمد شاكر يحق، ت هـ)٢١٦علي بن أصمع (المتوفى: 

  .م١٩٩٣الطبعة: السابعة، ، مصر –نشر: دار المعارف ، السالم محمد هارون

: أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن  النحو األصول في .٨

نشر: مؤسسة ،  ق: عبد الحسين الفتلييحق،ت هـ)٣١٦السراج (المتوفى: 

  .بيروت –الرسالة، لبنان 

اإلعجاز البالغي في استخدام الفعل المبني للمجهول ، د. محمد السيد  .٩

  موسى، كلية اآلداب ،جامعة المنصورة.

: السيد محمد الحكيم ، مطبعة دار التأليف ، مصر ،  إعجاز القرآن .١٠

  هـ.١٣٩٨

إعجاز القرآن : محمد أبو الطيب الباقالني ، تحقيق : السيد أحمد  .١١

 صقر ، دار المعارف مصر.

: أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن  إعراب القرآن .١٢

عليه: عبد  وضع حواشيه وعلق، هـ)٣٣٨يونس المرادي النحوي (المتوفى: 

نشر: منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب ،  المنعم خليل إبراهيم

  .هـ ١٤٢١الطبعة: األولى، ، العلمية، بيروت

: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري،  إعراب القرآن العظيم .١٣

حققه وعلق عليه: د. ،  هـ)٩٢٦زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 

 .م ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢١الطبعة: األولى، ، سعودموسى على موسى م

: علي بن الحسين بن علي، أبو  إعراب القرآن المنسوب للزجاج .١٤

،  هـ)٥٤٣الحسن نور الدين جامع العلوم اَألْصفهاني الباقولي (المتوفى: نحو 

 القاهرة ودار - الكتاب المصري  : دار،نشر تحقيق ودراسة: إبراهيم اإلبياري

 .هـ ١٤٢٠ -الطبعة: الرابعة ، القاهرة / بيروت -بيروت  -الكتب اللبنانية 

ين بن أحمد مصطفى درويش إعراب القرآن وبيانه : محيي الد .١٥

، سورية -حمص  -د للشئون الجامعية نشر : دار اإلرشا هـ)١٤٠٣: (المتوفى
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،  بيروت) -دمشق  -بيروت) ، ( دار ابن كثير  -دمشق  -(دار اليمامة 

 .هـ ١٤١٥الطبعة : الرابعة ، 

: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي  األعالم .١٦

الطبعة: الخامسة ، نشر: دار العلم للماليين، هـ)١٣٩٦الدمشقي (المتوفى: 

  .م ٢٠٠٢أيار / مايو  -عشر 

األغاني : أبو الفرج األصفهاني (علي بن الحسين) ، تحقيق وإشراف  .١٧

للنشر ودار الثقافة بيروت الطبعة السادسة  لجنة من األدباء ، الدار التونسية

 م.١٩٨٣

  األمالي : إسماعيل بن القاسم القالي ، دار الكتاب العربي ، بيروت. .١٨

اإليجاز في كالم العرب ونص اإلعجاز : مختار عطية ، دار المعرفة  .١٩

  م.١٩٩٧الجامعية ، ط 

: محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو  إليضاح في علوم البالغةا .٢٠

ي، جالل الدين القزويني الشافعي، المعروف بخطيب دمشق (المتوفى: المعال

 بيروت –نشر: دار الجيل ، ق: محمد عبد المنعم خفاجييحق،ت هـ)٧٣٩

  .الطبعة: الثالثة،

: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن  البحر المحيط في التفسير .٢١

صدقي ق: يحق،ت هـ)٧٤٥يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي (المتوفى: 

  .هـ ١٤٢٠الطبعة: ، بيروت –: دار الفكر ، نشر محمد جميل

: أبو العباس أحمد بن محمد  البحر المديد في تفسير القرآن المجيد .٢٢

 هـ)١٢٢٤بن المهدي بن عجيبة الحسني األنجري الفاسي الصوفي (المتوفى: 

،  نشر: الدكتور حسن عباس زكي، ق: أحمد عبد اهللا القرشي رسالنيحق،ت

  .هـ ١٤١٩الطبعة: ، ةالقاهر 

: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن  بدائع الفوائد .٢٣

  .نشر: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، هـ)٧٥١قيم الجوزية (المتوفى: 
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هـ) ، تحقيق : ٦٥٤بديع القرآن : ابن أبي األصبع المصري المتوفى ( .٢٤

  هـ.١٣٧٧،  ١حفني محمد شرف ، مكتبة نهضة مصر ، ط

: أبو عبد اهللا بدر الدين محمد بن عبد اهللا بن  البرهان في علوم القرآن .٢٥

نشر:  ،ق: محمد أبو الفضل إبراهيميحق، تهـ)٧٩٤بهادر الزركشي (المتوفى: 

الطبعة: األولى، ،  دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه

  .م ١٩٥٧ -هـ  ١٣٧٦

ب العزيز: مجد الدين أبو طاهر بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتا .٢٦

 ق: محمد علي النجاريحق، تهـ)٨١٧محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 

لجنة إحياء التراث اإلسالمي،  -نشر: المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ،

 ١٤١٢: ٥، ٤جـ ،م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦: ٣، ٢، ١عام النشر:جـ  القاهرة

  .م ١٩٧٣ -هـ  ١٣٩٣: ٦جـ ،م ١٩٩٢ -هـ 

بالغة الكلمة في التعبير القرآني : فاضل صالح السامرائي ، نشر دار  .٢٧

  هـ.١٤٢٠،  ١عمار للنشر ، عمان ، ط

البيان والتبيين : عمرو بن بحر الجاحظ ، تحقيق : عبد السالم محمد  .٢٨

  هـ.١٣٨٠،  ٢هارون ، نشر : مكتبة الخانجي ، مصر ، ط

رتضى الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس : السيد محمد م .٢٩

 تحقيق : عبد الستار أحمد فراج ، طبعة مكتبة الحياة ، بيروت.

: أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين بن عبد اهللا  التبيان في إعراب القرآن .٣٠

نشر : عيسى ،  ق : علي محمد البجاوييحق، ت هـ)٦١٦العكبري (المتوفى : 

  .البابي الحلبي وشركاه

: عبد  ر والنثر وبيان إعجاز القرآنتحرير التحبير في صناعة الشع .٣١

العظيم بن الواحد بن ظافر ابن أبي اإلصبع العدواني، البغدادي ثم المصري 

نشر: ،  تقديم وتحقيق: الدكتور حفني محمد شرف، هـ)٦٥٤(المتوفى: 

لجنة  -المجلس األعلى للشئون اإلسالمية  -الجمهورية العربية المتحدة 

  .إحياء التراث اإلسالمي
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تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير «حرير والتنوير الت .٣٢

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور » : الكتاب المجيد

سنة ،  تونس –نشر : الدار التونسية للنشر ، هـ)١٣٩٣التونسي (المتوفى : 

  .هـ ١٩٨٤النشر: 

ى ، عالم الكتب ، التصوير الجمالي في القرآن : د. عيد يونس ، ط أول .٣٣

  م.٢٠٠٦القاهرة 

،  ١٤التصوير الفني في القرآن : سيد قطب ، دار الشروق القاهرة ، ط .٣٤

  م.١٩٩٣

: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى:  التعريفات .٣٥

نشر: ،  ق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشريحق،ت هـ)٨١٦

 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣الطبعة: األولى ، بنانل –دار الكتب العلمية بيروت 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع تفسير األلوسي ( .٣٦

: شهاب الدين محمود بن عبد اهللا الحسيني األلوسي (المتوفى: )المثاني

 –نشر: دار الكتب العلمية ، ق: علي عبد الباري عطيةيحق،ت هـ)١٢٧٠

  .هـ ١٤١٥الطبعة: األولى، ،  بيروت

: محيي السنة ، أبو  )معالم التنزيل في تفسير القرآن(ير البغوي تفس .٣٧

محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى : 

–نشر: دار إحياء التراث العربي ، ق : عبد الرزاق المهدييحق،ت هـ)٥١٠

 .هـ١٤٢٠الطبعة : األولى ، ، بيروت

: ناصر الدين أبو سعيد ) سرار التأويلأنوار التنزيل وأتفسير البيضاوي ( .٣٨

: ،تحقيق  هـ)٦٨٥عبد اهللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفى: 

 –نشر: دار إحياء التراث العربي ،  محمد عبد الرحمن المرعشلي

  .هـ ١٤١٨ - الطبعة: األولى ،بيروت

: أحمد بن محمد ) الكشف والبيان عن تفسير القرآنتقسير الثعلبي ( .٣٩

تحقيق: اإلمام أبي محمد ،  هـ)٤٢٧ن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق (المتوفى: ب
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نشر: دار إحياء التراث ،  مراجعة وتدقيق: األستاذ نظير الساعدي،  بن عاشور

  .م ٢٠٠٢ -، هـ ١٤٢٢الطبعة: األولى ، لبنان –العربي، بيروت 

محمد بن  : أبو عبد اهللا)التفسير الكبير،مفاتيح الغيب تقسير الرازي ( .٤٠

عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب 

الطبعة: ، بيروت –نشر: دار إحياء التراث العربي ، هـ)٦٠٦الري (المتوفى: 

  .هـ ١٤٢٠ -الثالثة 

: أبو )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي السعود  .٤١

نشر: دار ، هـ)٩٨٢حمد بن مصطفى (المتوفى: السعود العمادي محمد بن م

  .بيروت –إحياء التراث العربي 

: محمد بن جرير بن ) جامع البيان في تأويل القرآنتفسير الطبري ( .٤٢

ق: يحق،ت هـ)٣١٠يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 

 - هـ  ١٤٢٠: األولى،  الطبعة نشر: مؤسسة الرسالة،  أحمد محمد شاكر

  .م ٢٠٠٠

تفسير القرآن (وهو اختصار لتفسير تفسير العز بن عبد السالم  .٤٣

الماوردي): أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن 

الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: 

 –ابن حزم  نشر: دار،  ق: الدكتور عبد اهللا بن إبراهيم الوهبييحق،تهـ)٦٦٠

  .م١٩٩٦هـ/ ١٤١٦الطبعة: األولى، ،  بيروت

: أبو عبد اهللا محمد بن أحمد  )الجامع ألحكام القرآن(تفسير القرطبي  .٤٤

بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى : 

نشر : دار الكتب ،  تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، هـ)٦٧١

  .م ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤هرةالطبعة : الثانية ، القا -المصرية 

: أبو الحسن علي ) الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالتفسير الوجيز ( .٤٥

بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (المتوفى: 
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دار النشر: دار القلم ، الدار الشامية  تحقيق: صفوان عدنان داوودي، هـ)٤٦٨

  .هـ ١٤١٥: األولى، الطبعة، دمشق، بيروت -

: أبو الحسن علي )الوسيط في تفسير القرآن المجيدالتفسير الوسيط ( .٤٦

بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (المتوفى: 

تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي ، هـ)٤٦٨

الغني الجمل، محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد 

قدمه وقرظه: األستاذ الدكتور عبد الحي ،  الدكتور عبد الرحمن عويس

 ١٤١٥الطبعة: األولى، ، لبنان –نشر: دار الكتب العلمية، بيروت ،  الفرماوي

  .م ١٩٩٤ -هـ 

تلخيص المفتاح : محمد بن عبد الرحمن القزويني ، تحقيق : عبد  .٤٧

  هـ.١٣٥٠،  ٢بيروت ، طالرحمن البرقوقي ، دار الكتاب العربي ، 

: محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور  تهذيب اللغة .٤٨

نشر: دار إحياء التراث ،  ق: محمد عوض مرعبيحقتهـ)٣٧٠(المتوفى: 

  . م٢٠٠١، ١طبيروت -العربي 

: محمود بن عبد الرحيم صافي  الجدول في إعراب القرآن الكريم .٤٩

مؤسسة اإليمان،  -دمشق  نشر: دار الرشيد،، هـ)١٣٧٦(المتوفى: 

  .هـ ١٤١٨الطبعة: الرابعة، ،بيروت

جمهرة أشعار العرب في الجاهلية واإلسالم : محمد بن ابي الخطاب  .٥٠

القرشي ، حققه وعلق عليه : محمد على الهاشمي ، دار القلم ، دمشق ، 

 م.١٩٨٦، ٢ط

جمهرة اللغة : ابن دريد (محمد بن الحسين) حققه وقدم له : رمزي  .٥١

 م.١٩٨٧، ٢دار العلم للماليين ، بيروت ،ط منير ،

: أبو محمد بدر الدين حسن بن  الجنى الداني في حروف المعاني .٥٢

، هـ)٧٤٩قاسم بن عبد اهللا بن علّي المرادي المصري المالكي (المتوفى: 
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: دار الكتب ، نشر : د فخر الدين قباوة األستاذ محمد نديم فاضلتحقيق

  .هـ ١٤١٣ ،١، ط لبنان –العلمية، بيروت 

جواهر البالغة : أحمد الهاشمي ، دار أحياء التراث العربي ، بيروت ،  .٥٣

  هـ.١٣٧٩،  ١٢ط

الحذف البالغي في القرآن : مصطفى عبد السالم أبو شادي ، مكتبة  .٥٤

  القرآن للطبع والنشر والتوزيع.

الحماسة : ترتيب أبي الحجاج يوسف بن سليمان األعلم الشنتمري  .٥٥

  .١سة وتحقيق : مصطفى عليان ، جامعة أم القرى ، طهـ ، درا٤٦٧المتوفى 

حماسة البحتري : (الوليد بن عبيد) اعتنى بضبطه لويس شيخو ،  .٥٦

 بيروت.

الحماسة البصرية : علي بن الحسن البصري ، تحقيق : مختار الدين  .٥٧

 م.١٩٨٣، ٣أحمد ، عالم الكتب، بيروت ، ط

متقدمين والجاهليين حماسة الخالديين = باألشباه والنظائر من أشعار ال .٥٨

: الخالديان أبو بكر محمد بن هاشم الخالدي، (المتوفى: نحو  والمخضرمين

،  هـ)٣٧١هـ) ، و أبو عثمان سعيد بن هاشم الخالدي (المتوفى: ٣٨٠

: وزارة الثقافة، الجمهورية العربية ، نشر  الدكتور محمد علي دقة :تحقيق

 م.١٩٩٥عام النشر: ،  السورية

رو بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء، أبو عثمان، : عم الحيوان .٥٩

، تحقيق وشرح : عبد السالم هارون ، هـ)٢٥٥الشهير بالجاحظ (المتوفى: 

  م.١٩٨٨الولى ،الطبعة: ا بيروت – جيل ودار الفكرنشر: دار ال

: عبد القادر بن عمر البغدادي  خزانة األدب ولب لباب لسان العرب .٦٠

نشر: مكتبة ، ح: عبد السالم محمد هارونهـ)تحقيق وشر ١٠٩٣(المتوفى: 

  .م ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٨الطبعة: الرابعة، ،  الخانجي، القاهرة

، هـ)٣٩٢أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: الخصائص :  .٦١

   .٢تحقيق : محمد علي النجار ، دار الهدى  بيروت ، ط
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حمد : محمد م خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني .٦٢

  .الطبعة: السابعة،  نشر: مكتبة وهبة،  أبو موسى

: عبد العظيم إبراهيم محمد  خصائص التعبير القرآني وسماته البالغية .٦٣

 هـ ١٤١٣األولى، الطبعة: ، نشر: مكتبة وهبة،  هـ)١٤٢٩المطعني (المتوفى: 

 .م ١٩٩٢ -

:  الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم العربية .٦٤

، العال سالم ، دار البحوث العلميةالشنقيطي  (أحمد بن األمين) تحقيق : عبد 

  م.١٩٨١، ١الكويت ، ط

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: أبو العباس، شهاب الدين،  .٦٥

، هـ)٧٥٦أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (المتوفى: 

  .شر: دار القلم، دمشقن ق: الدكتور أحمد محمد الخراطيحقت

: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد  دالئل اإلعجاز  .٦٦

ق: محمود محمد يحق،ت هـ)٤٧١الفارسي األصل، الجرجاني الدار (المتوفى: 

الطبعة: ، المدني بجدة دار –نشر: مطبعة المدني بالقاهرة ،  شاكر أبو فهر

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣الثالثة 

وتقديم يحيى شامي ، دار الفكر العربي بيروت،  ديوان األعشى : شرح .٦٧

  لبنان.

ديوان امرئ القيس :اعتنى به وشرحه عبد الرحمن المصطاوي ، دار  .٦٨

 هـ.١٤٢٥-  ٢المعرفة بيروت ط

ديوان أوس بن حجر : تحقيق وشرح محمد يوسف نجم ، دار صادر  .٦٩

  .٣بيروت ط

اهرة ديوان البحتري تحقيق : حسن كامل الصيرفي، دار المعرفة الق .٧٠

١٩٦٣.  

ديوان جرير بن عطية : تحقيق : نعمان أمين طه ، دار المعارف ، مصر  .٧١

 .٣ط
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ديوان حاتم الطائي : شرحه أحمد رشاد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  .٧٢

  هـ.١٤٠٦،  ١ط

، تحقيق : سيد حنفي ، دار المعارف ديوان حسان بن ثابت األنصاري : .٧٣

 م.١٩٧٧مصر 

س) شرح أبي سعيد السكري ، دار ديوان الحطيئة : (جرول بن أو  .٧٤

 م.١٩٨١صادر ، بيروت ، 

ديوان طفيل الغنوي : شرح االصمعي ، تحقيق : حسان فالح ، دار  .٧٥

 م .١٩٩٧صادر ، بيروت ، 

ديوان عنترة بن شداد : تحقيق ودراسة محمد سعيد ، المكتب  .٧٦

  م. ١٩٨٣،  ٢اإلسالمي ، بيروت ،ط

ي ، دار المعرفة ، بيروت ديوان لبيد بن ربيعة : أعني به حمدو طماس .٧٧

  .١٤٢٥،  ١ط

 ديوان مهلهل بن ربيعة : شرح وتقديم طالل حرب ، الدار العالمية. .٧٨

زهر األكم في األمثال والحكم : حسن اليوسي ، تحقيق : محمد  .٧٩

 م.١٩٨١، ١حجي ومحمد األخضر ، دار الثقافة  الدار البيضاء ، ط

: عبد المتعال  سر الفصاحة : عبد اهللا بن محمد الخفاجي ، تحقيق .٨٠

  هـ.١٣٧٢الصعيدي ، مكتبة ومطبعة علي صبيح ، مصر ، 

سمط الآللي في شرح أمالي القالي وذيل الآللي : أبو عبيد البكري  .٨١

(عبد اهللا بن عبد العزيز) تحقيق : عبد العزيز الميمني ، دار الحديث بيروت، 

 م.١٩٨٤،  ٢ط

بن بشير بن  سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق .٨٢

حقق: محمد محيي ، ت هـ)٢٧٥شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاني (المتوفى: 

  . بيروت –نشر: المكتبة العصرية، صيدا  الدين عبد الحميد
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سنن الترمذي : محمد بن عيسى الترمذي ، تحقيق : أحمد محمد  .٨٣

شاكر ومحمد فؤاد ، وإبراهيم عطوة نشر : مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، 

  هـ .١٣٩٠،  ٢ط

: أبو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي، التميمي  سنن الدارمي .٨٤

نشر: ،  تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، هـ)٢٥٥السمرقندي (المتوفى: 

  .ه ١٤١٢، ١، ط دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية

دار المأمون شرح أبيات سيبويه : السيرافي (يوسف بن أبي سعيد) ، .٨٥

 م.١٩٧٩للتراث ، دمشق وبيروت ، ط

شرح أشعار الهذليين : صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين ، رواية أبي  .٨٦

الحسن علي بن عيسى النحوي عن أبي بكر أحمد بن محمد عن السكري ، 

د محمد شاكر ، مكتبة دار حققه عبد الستار أحمد فراج ، راجعه محمو 

 ، القاهرة.العروبة

أمية بن أبي الصلت : قدم له وعلق علي حواشيه : سيف  شرح ديوان .٨٧

 الدين الكاتب ، أحمد عصام ، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت ، لبنان.

شرح ديوان الحماسة : الخطيب التبريزي (يحيى بن على) ، عالم  .٨٨

 الكتب بيروت. 

شرح ديوان الحماسة : أحمد محمد المرزوقي ، نشر أحمد أمين وعبد  .٨٩

 م.١٩٦٨، ٢ارون ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر طالسالم ه

ألعلم الشنتمري : قدم له حنا شرح ديوان علقمة بن عبده الفحل ا .٩٠

 هـ.١٤١٤،  ١، دار الكتاب العربي بيروت طنصر

شرح شواهد اإليضاح ألبي علي الفارسي : تأليف عبد اهللا بن بري  .٩١

غة العربية بالقاهرة ، تحقيق : عبيد مصطفى درويش ، مطبوعات مجمع الل

 م.١٩٨٥ط

 شرح شواهد المغني : السيوطي ، منشورات مكتبة الحياة ، بيروت. .٩٢
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: أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري  الشعر والشعراء .٩٣

 .هـ ١٤٢٣عام النشر: ، نشر: دار الحديث، القاهرة، هـ)٢٧٦(المتوفى: 

مطبوعات مجلة  شعر عمرو بن معديكرب : جمعه مطاع الطرابيشي، .٩٤

  م.١٩٨٥،  ٢اللغة العربية بدمشق ، ط

: أحمد بن علي بن أحمد الفزاري  صبح األعشى في صناعة اإلنشاء .٩٥

نشر: دار الكتب العلمية، ،  هـ)٨٢١القلقشندي ثم القاهري (المتوفى: 

  .بيروت

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول (صحيح البخاري  .٩٦

: محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا   )وسننه وأيامه اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: دار طوق النجاة ، نشر ق: محمد زهير بن ناصر الناصريحقت البخاري الجعفي

الطبعة: ، (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)

  .هـ١٤٢٢األولى، 

يحيى  الصناعتين: أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن .٩٧

ق: علي محمد البجاوي يحق،ت هـ)٣٩٥بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 

عام النشر: ، بيروت –نشر: المكتبة العنصرية ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم

  .هـ ١٤١٩

: يحيى بن حمزة بن علي  الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز .٩٨

ؤيد باللَّه (المتوفى: بن إبراهيم، الحسيني العلوّي الطالبي الملقب بالم

  .هـ ١٤٢٣الطبعة: األولى،  بيروت –: المكتبة العنصرية ، نشرهـ)٧٤٥

ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي : طاهر سليمان حمودة ، الدار  .٩٩

  الجامعية للطباعة.

،  ٢علم المعاني : عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ط .١٠٠

  هـ.١٣٩٠
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شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن  : أبو عمر، العقد الفريد .١٠١

حبيب ابن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه األندلسي (المتوفى: 

  .هـ ١٤٠٤الطبعة: األولى، ،  بيروت –نشر: دار الكتب العلمية ، هـ)٣٢٨

: أبو على الحسن بن رشيق القيرواني  العمدة في محاسن الشعر وآدابه .١٠٢

: نشر : محمد محيي الدين عبد الحميد، تحقيق  هـ) ٤٦٣األزدي (المتوفى: 

  .م ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١الطبعة: الخامسة، ،  دار الجيل

عيار الشعر: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا،  .١٠٣

: عبد العزيز بن ، تحقيق هـ)٣٢٢الحسني العلوي، أبو الحسن (المتوفى: 

  .القاهرة –نشر: مكتبة الخانجي ،  ناصر المانع

: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي  العين .١٠٤

: د مهدي المخزومي، د إبراهيم ، تحقيق  هـ)١٧٠البصري (المتوفى: 

  .نشر: دار ومكتبة الهالل،  السامرائي

علي بن الحسين غرر الفوائد ودرر القالئد المشهور بأمالي المرتضى :  .١٠٥

ق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الشريف المرتضى ، تحقي بن موسى

 هـ.١٣٧٣،  ١الكتب العربية مصر ، ط

: محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني اليمني  فتح القدير .١٠٦

دمشق،  -: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب ،نشر  هـ)١٢٥٠(المتوفى: 

  .هـ ١٤١٤ -الطبعة: األولى ، بيروت

في القرآن الكريم : فتحي أحمد عامر ،  فكرة النظم بين وجوه اإلعجاز .١٠٧

  هـ.١٣٩٥المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية ، القاهرة ، 

فلسفة البالغة بين التقنية والتصور : رجاء عيد ، نشر : منشأة المعارف  .١٠٨

  .٢، اإلسكندرية ، ط

: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب  القاموس المحيط .١٠٩

قيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة تح هـ)٨١٧الفيروزآبادى (المتوفى: 
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نشر: مؤسسة الرسالة للطباعة ،  بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي،  الرسالة

  .م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الطبعة: الثامنة، ، لبنان –والنشر والتوزيع، بيروت 

: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب  الكتاب .١١٠

نشر: مكتبة ، ق: عبد السالم محمد هارونيحقت  هـ)١٨٠سيبويه (المتوفى: 

  .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الطبعة: الثالثة، ، الخانجي، القاهرة

: أبو القاسم محمود بن عمرو بن  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .١١١

 –: دار الكتاب العربي ، نشر هـ)٥٣٨أحمد، الزمخشري جار اهللا (المتوفى: 

  .هـ ١٤٠٧ -الطبعة: الثالثة ،  بيروت

: أيوب بن موسى  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية .١١٢

: ، تحقيق  هـ)١٠٩٤الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي (المتوفى: 

  .بيروت –: مؤسسة الرسالة ، نشر  محمد المصري -عدنان درويش 

كمال اللغة القرآنية بين حقائق اإلعجاز وأوهام الخصوم : محمد  .١١٣

  دار المنار للطبع والنشر ، القاهرة.محمد داود ، 

: أبو المظفر مؤيد الدولة مجد الدين أسامة بن مرشد بن  لباب اآلداب .١١٤

،  هـ)٥٨٤علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني الكلبي الشيزري (المتوفى: 

الطبعة: الثانية، ،  نشر: مكتبة السنة، القاهرة،  : أحمد محمد شاكرتحقيق 

  .م ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧

: ضياء الدين بن األثير، نصر  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر .١١٥

،  : أحمد الحوفي، بدوي طبانة، تحقيق  هـ)٦٣٧اهللا بن محمد (المتوفى: 

  .: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة ـ القاهرةنشر 

: أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري (المتوفى:  مجاز القرآن .١١٦

،  القاهرة –: مكتبة الخانجى نشر  : محمد فواد سزگين، تحقيق  هـ)٢٠٩

  .هـ ١٣٨١الطبعة: 
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: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين  المزهر في علوم اللغة وأنواعها .١١٧

: دار الكتب ، نشر : فؤاد علي منصور، تحقيق  هـ)٩١١السيوطي (المتوفى: 

  .م١٩٩٨هـ ١٤١٨الطبعة: األولى، ،  بيروت –العلمية 

طب ، دار الشروق ، القاهرة ، مشاهد القيامة في القرآن : سيد ق .١١٨

 م.١٩٩٣، ١٢ط

أحمد بن محمد بن علي  : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .١١٩

المكتبة  نشر:،  هـ)٧٧٠الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو 

  .بيروت –العلمية 

هـ تحقيق ٢١١المتوفي المصنف : ألبي بكر عبد الرازق الصنعاني  .١٢٠

  هـ.١٤٠٣حبيب عبد الرحمن األعظمي ، نشر المكتب اإلسالمي بيروت ، ط

المصنف ، البن جني ، شرح كتاب التعريف ألبي عثمان المازني : أبو  .١٢١

هـ ، دار إحياء التراث القديم ، ٣٩٢الفتح عثمان بن جني الموصل المتوفى 

  هـ.١٣٩٣،  ١ط

ن المجاشعي بالوالء، البلخي ثم معانى القرآن لألخفش : أبو الحس .١٢٢

تحقيق: الدكتورة ،  هـ)٢١٥البصري، المعروف باألخفش األوسط (المتوفى: 

 ١٤١١الطبعة: األولى، ،  نشر: مكتبة الخانجي، القاهرة،  هدى محمود قراعة

  .م ١٩٩٠ -هـ 

: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهللا بن منظور الديلمي  معاني القرآن .١٢٣

يوسف النجاتي / محمد علي  ق: أحمديحق، ت هـ)٢٠٧توفى: الفراء (الم

 –نشر: دار المصرية للتأليف والترجمة ،  / عبد الفتاح إسماعيل الشلبيالنجار

  .الطبعة: األولى،  مصر

إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج  : معاني القرآن وإعرابه .١٢٤

هـ  ١٤٠٨لطبعة األولى ا،  بيروت –عالم الكتب  نشر:،  هـ)٣١١(المتوفى: 

  .م ١٩٨٨ -
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: أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن  المعاني الكبير في أبيات المعاني .١٢٥

: المستشرق د سالم الكرنكوي ، تحقيق  هـ)٢٧٦قتيبة الدينوري (المتوفى: 

 ١٣٨٦ - ١٣١٣هـ)، عبد الرحمن بن يحيى بن علي اليماني ( ١٣٧٣(ت 

بالهند [الطبعة  حيدر آباد الدكن -مانية : مطبعة دائرة المعارف العث، نشر هـ)

 .م]١٩٤٩هـ، ١٣٦٨األولى 

: عبد الرحيم بن عبد الرحمن  معاهد التنصيص على شواهد التلخيص .١٢٦

: محمد محيي ، تحقيق  هـ)٩٦٣بن أحمد، أبو الفتح العباسي (المتوفى: 

  .بيروت –نشر: عالم الكتب ،  الدين عبد الحميد

آن، وُيسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك معترك األقران في إعجاز القر  .١٢٧

: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي (المتوفى:  األقران)

الطبعة: األولى ،  لبنان –بيروت  -دار النشر: دار الكتب العلمية ،هـ)٩١١

  .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨

: عبد اهللا بن يوسف بن أحمد بن عبد  مغني اللبيب عن كتب األعاريب .١٢٨

،  هـ)٧٦١وسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام (المتوفى: اهللا ابن ي

 دمشق –: دار الفكر ، نشر  : د. مازن المبارك / محمد علي حمد اهللاتحقيق

  .١٩٨٥الطبعة: السادسة، ، 

: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي  مفتاح العلوم .١٢٩

ب هوامشه ضبطه وكت،  هـ)٦٢٦الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب (المتوفى: 

الطبعة: ، لبنان –نشر: دار الكتب العلمية، بيروت ،  وعلق عليه: نعيم زرزور

  .م ١٩٨٧ - هـ  ١٤٠٧الثانية، 

: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  المفصل في صنعة اإلعراب .١٣٠

نشر: ،  : د. علي بو ملحم، تحقيق  هـ)٥٣٨الزمخشري جار اهللا (المتوفى: 

  .١٩٩٣الطبعة: األولى، ،  بيروت –مكتبة الهالل 
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: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين  مقاييس اللغة .١٣١

،  نشر: دار الفكر،  : عبد السالم محمد هارون، تحقيق  هـ)٣٩٥(المتوفى: 

  م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩عام النشر: 

: محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي، أبو العباس،  المقتضب .١٣٢

،  : محمد عبد الخالق عظيمة، تحقيق  هـ)٢٨٥بالمبرد (المتوفى: المعروف 

  .بيروت –: عالم الكتب. نشر 

 من بالغة القرآن : أحمد أحمد بدوي ، دار نهضة مصر ، القاهرة. .١٣٣

طي ، مكتبة الفارابي ، دمشق ، من روائع القرآن : محمد سعيد البو  .١٣٤

 هـ.١٣٩٢، ٣ط

ريم : محمد بن عبد اهللا دراز النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الك .١٣٥

قدم له : أ. د. عبد ،  اعتنى به : أحمد مصطفى فضلية هـ)١٣٧٧(المتوفى : 

الطبعة : طبعة ،  نشر : دار القلم للنشر والتوزيع،  العظيم إبراهيم المطعني

  م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦مزيدة ومحققة 

 النكت في إعجاز القرآن "ثالثة رسائل في إعجاز القرآن" : الرماني .١٣٦

محمد خلف اهللا ومحمد زغلول  والخطاب وعبد القاهر الجرجاني ، تحقيق :

  هـ.١٣٨٧ ٢، دار المعارف مصر ، طسالم

: أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد  نهاية األرب في فنون األدب .١٣٧

: نشر هـ)٧٣٣الدائم القرشي التيمي البكري، شهاب الدين النويري (المتوفى: 

  .هـ ١٤٢٣الطبعة: األولى،  مية، القاهرةدار الكتب والوثائق القو 

نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز : محمد بن عمر فخر الدين الرازي ،  .١٣٨

  هـ.١٣١٧مطبعة اآلداب ، القاهرة ، 

: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع .١٣٩

: نشر  ، : عبد الحميد هنداوي، تحقيق  هـ)٩١١الدين السيوطي (المتوفى: 

  .مصر –المكتبة التوفيقية 
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: صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي  الوافي بالوفيات .١٤٠

: دار ، نشر  : أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، تحقيق  هـ)٧٦٤(المتوفى: 

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠عام النشر:،  بيروت –إحياء التراث 

  

  *الدوريات

اإلسالمية (الجامعة اإلسالمية مجلة الدراسات اإلسالمية : مجمع البحوث  .١

 م).٢٠٠٣سبتمبر  ٣٨المجلد ٣العدد-إسالم أباد باكستان-العالمية 

 * المواقع على الشبكة

  موقع هدى اإلسالم. .١

 

  

  

  



  

  

  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع

  أ  اآلیة

  ب  اإلهداء

  ج  الشكر
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  د  ملخص البحث

  ح  المقدمة

  ١  التمهید

  ٥  اإلعجازالفصل األول : الحذف وقضیة 

  ٦  المبحث األول : الحذف وقضایاه

  ٢١  واإلعجاز الحذفالمبحث الثاني : 

  ٣٥  الفصل الثاني : حذف المسند إلیه

  ٣٦  المبحث األول : حذف المبتدأ

  ٥٣  المبحث الثاني : حذف الفاعل

  ٨١  المبحث الثالث : حذف المخصوص بالمدح والذم

  ٨٣  الفصل الثالث : حذف المسند

  ٨٤  األول : حذف الخبر المبحث

  ١٠٢  المبحث الثاني : حذف الفعل

  ١٢٤  الفصل الرابع : حذف متعلقات الفعل 

  ١٢٥  المبحث األول : حذف المفعول به

  ١٥١  المبحث الثاني : حذف المفعول األول والثاني والمفعولین معاً 

  ١٦٠  المبحث الثالث : حذف المضاف
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  ١٨٢  المبحث الرابع : حذف المضاف إلیه

  ١٩٧  المبحث الخامس : حذف الصفة والموصوف

  ٢١٣  محذوفات أخرىالمبحث السادس : 

  ٢٣٨  الخاتمة والتوصیات

  ٢٤٢  المالحق اإلحصائیة

  ٥٧٢  الفهارس

 

  

  

 

 


