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ملخص البحث

مه ما لم 
َّ
م اإلنسان بالقلم، عل

َّ
الحمد هلل الذي عل

كرم محمد سيد  ه األ يعلم، وصلى اهلل تعالى على نبّيِ

األعراب والعجم، وعلى آله وصحبه وسلم.

موضوع  عن  تحدث  قد  البحث  هذا  إن  بعد؛  أما 

الوقف الالزم في القرآن الكريم،والدالل البيانية لهذا 

الوقف بمكانة عظيمة في  أهمية هذا  وتأتي  الوقف. 

على  الوقف  عدم  حال  في  لكن  اآلية  معنى  تحديد 

سلًبا  سيؤثر  القراءة  ومواصلة  اآليــة  من  الموضع  هذا 

خالف  السامع  أو  ئ  القار يوهم  وربما  المعنى  على 

المعنى المراد من اآلية.   

آيــات   
َ

كـــّل يستقصي  أن  مــن  البحث  واســتــطــاع 

الالزم  الوقف  فيها  حصل  التي  الشريف  المصحف 

. وتضمن البحث ملخًصا باللغة  في كتاب اهلل العزيز

العربية واإلنكليزية، ومقدمة،وسبعة مباحث وجعلنا 

،وآل  }البقرة  سبعة  السور  وكانت  مبحث  سورة  لكل 

لكن  والعنكبوت{  وهود،  واألنعام،  والمائدة،  عمران، 

في  بدراستها  قمنا  التي  السور  كانت  الحقيقة  في 

، و تضمن البحث  كثر من ذلك بكثير هذا البحث أ

أيًضا خاتمة اشتملت على أهم النتائج،وقائمة بأهم 

. المراجع والمصادر

ومن  وصحبه  آلــه  محمد  على  تعالى  اهلل  وصلى 

واآله أجمعين.

* * *

Research Summary:

Praise be to God who taught man by the pen, 

taught him what he did not know, and may God’s 

prayers and peace be upon his noble Prophet 

Muhammad, the master of Arabs and non-Ar-

abs, and his family and companions.

Then: This research has talked about the sub-

ject of the necessary endowment in the Holy 

Qur’an, and the graphic significance of this en-

dowment. The importance of this endowment is 

of great importance in determining the mean-

ing of the verse, but in the event of not stopping 

at this position of the verse and continuing the 

reading, it will negatively affect the meaning 

and may delude the reader or listener to the op-

posite of the intended meaning of the verse.

The research was able to investigate all the 

verses of the Noble Qur’an in which the nec-

essary endowment occurred in the Holy Book 

of God. The research included a summary in 

Arabic and English, an introduction, and seven 

chapters, and we made each surah a topic, and 

the surahs were seven )Al-Baqarah, Al-Imran, 

Al-Ma’idah, Al-An’am, Hood, and Al-Ank-

abut(. The research also contains a conclusion 

that includes the most important results, and a 

list of the most important references and sources.



زم في القرآن )دراسة بيانية  لغوية(
َ
معاني البيان للوقف الاّل

58     | أ. م. د. طالب خميس الوادي 

And may God’s prayers and peace be upon 

Muhammad, his family and companions, and all 

his family.

* * *

المقدمة

ــَعــَم  الــّنِ يــوافــي  حــمــًدا  العالمين  رب  هلل  الحمد 

ــقــم، نــحــمــده،     ــن ـــا ال ــُع عـــّنَ ــ ــداف ــ ُي ــد و ي ــمــز يــكــافــُئ ال و

ا  ونستعينه،ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. اللُهّمَ أعّنَ

والعمل،والرضا  والقول  والعلِن،  السّرِ  في  تقواك  على 

ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   چ  والــغــضــب 

ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  چ األحزاب.

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد 

أن محمًدا عبده ورسوله. والصالة والسالم على رسول 

 ، األطهار األخيار  آله  وعلى  المعجزات،  صاحب  اهلل 

على  وســار  واالهــم  ومن   ، ــرار األب المنتجبين  وصحبه 

تعالى  اهلل  رضــوان  والــديــن  القيامة  يــوم  إلــى  نهجهم 

علينا وعليهم أجمعين.

إلى ذهني من  تبادرت  البحث   فكرة 
َ

إّن ا بعد؛  أّمَ

الالزم  والوقف  الحكيم.  الذكر  آليــات  ري  تدّبُ خالل 

الميم المقطوعة على موضع من اآلية؛كي  :هو وضع 

 هذا الموضع  يجب الوقف عليه 
َ

ئ إلى أّن ينتبه القار

بقصد الحفاظ على معاني اآلية وعدم حصول الوهم، 

واللبس فيها .

وأهميته  الوقف  هــذا  في  النظر  أمعنت  وعندما 

فوجدُت  بعدها  وما  قبلها  وما  اآلية  معاني  توجيه  في 

بمكان،  األهمية  من  الموضوع  هــذا  في  البحث   
َ

أّن

الــوقــف  الــتــي تتضمن  ــات  ــ فــشــرعــت فــي جــمــع اآلي

الالزم-على وفق طبعة مصحف المدينة - ثم نظرت 
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في المراجع والمصادر التي درَسْت هذا الموضوع. 

     ثم قمت بدراسة اآليات التي تضمنت الوقف 

الالزم في كل سورة حسب تسلسلها في القرآن الكريم.

   وتــضــمــن الــبــحــث مــلــخــًصــا بــالــلــغــة الــعــربــيــة 

لكل  وجعلنا  مباحث  واإلنكليزية،ومقدمة،وسبعة 

،وآل  }الــبــقــرة  سبعة  ــســور  ال وكــانــت  مبحث  ســـورة 

عمران،والنساء،والمائدة،واألنعام ،وهود،والعنكبوت{ 

لكن في الحقيقة كانت السور التي قمنا بدراستها في 

،و تضمن البحث  كثر من ذلك بكثير هذا البحث أ

أيًضا خاتمة اشتملت على أهم النتائج،وقائمة بأهم 

. المراجع والمصادر

كان وصله في  الوقف وعلته هو ما  ــا وجــوب  أّمَ    

ئ والسامع خالف المعنى  القراءة يؤدي إلى وهم القار

يستأنف  ثــم  الــوقــف  يجب  بــل  اآليـــة  مــن   المطلوب 

ها جملٌة مستقلة أو مستأنفة،وعالمته  
َ
ما بعده على أّن

تعالى:  قوله  في  كما  چ   ہہ   چ   المقطوعة(   )الميم 

چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں        ں   ڻ  ڻ   ڻ    
ھ   ھ     ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  

ھ  ھ  ے  ے  چ النساء: ١١8
        وهنا الوصل في القراءة يوهم أن الفاعل للفعل   

؛ألن  اهلل[  الجاللة  ]لفظ  هو  چ  ھ     ہ   ہ   چ 
]لفظ الجاللة اهلل[ في قوله  فاعل الفعل الذي قبله هو

الحقيقة  فــي  الفاعل  لكن  چ   ہہ   ہ   تعالى:چ 

الجاللة  لــفــظ  عــلــى  ــوقــف  ال فيجب  الــشــيــطــان   هــو 

ہ   ہ   چ  الفعل  تسبق  الــتــي  فــالــواو  تستأنف  ثــم 

قوله  ومثله  عاطفة.  وليست  إستئنافية  چ   ھ    
ڇ   ڇ   چ   چچ   چ        ڃ   ڃ   تعالى:چ 

ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ     ڌ   ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ  
ئ  ڑ  ک  چ النساء: ١٧١  فالوصل يجعل القار

ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   چ  االسمية  الجملة   
َ

أّن يــظــّنُ   المتلقي  أو 

الولَد   
َ

وكــأّن للولد  وصف  چ  ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ    
الفهم غير  واألرض وهذا  السماوات  الذي في  يملُك 

]الهاء[  الضمير  بل  المعنى  بخالف  يوهم  الصحيح 

التملك-]ڍ   يفيد  -الــذي  الالم ٍ الجر  بحرف  المتصل 

ڍ  [ يعود على ]لفظ الجاللة اهلل[. 
ر المعنى ومن يفعله متعمًدا فقد  وهناك وقف يغّيِ

الحق، ومنه:  أنزل على محمد � وهو  بالذي  كفر 

ٹ ٹ چ پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   چ آل عمران: ١8١ . 
يستقيم   والصحيح وصله بما قبله ليتم المعنى و

ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ٿ   ٿ      ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ   
ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ آل عمران: ١8١
ٹ ٹ چ ڃ  ڃ  ڃ  چ الماعون: ٤

ليصبح  الــكــالم    من  بعده  بما  وصله  والصحيح   

 چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
ً

كامال ا  المعنى تاّمً

چ  چ  چ   ڇ  چ الماعون  
أو بعدها  ا قبلها  ِمّمَ العبارة  أو   اجتزاء الجملة 

َ
إّن

الكالم  معاني  يفسد  سوف  قبيح  بشكل  النص  في 

المعنى  ــُر  ُيــغــّيِ الــذي  هــو  الــوقــف  مــن  القسم  . وهــذا 

وتعمد  والفقه،  الدين،  وأصــول  بالعقيدة،  يتعلق  و

أو  قبلها  بما  القراءة  وصل  بل  كفًرا   
ُ

ُيَعّد عليه  الوقف 

بعدها واجب)١(. 

.١8/٩ ، ية محمد الحسن الددو )١( شرح الجزر
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كما تناولت في دراستي هذه الوقف الذي يسمى 

وقفت  إذا  بحيث   ] پپ   پپ   ]ٻ    وعالمته  الوقف  تعانق 

 . اآلخــر على  الوقف  يصح  ال  الموضعين  أحــد  على 

ومعناه  الوقف  هــذا  علة  وذكرنا  نماذج  منه  ودرسنا 

البياني. وهناك آيات تتضمن الوقف الالزم في بعض 

طبعات المصحف الشريف اختلفت  في نوع الوقف 

فمنهم من عدها )الوقف أولى من الوصل(،وبعضهم 

ى   تعالى:چ  قوله  الالزم(،مثل  )الوقف  من  عدها 

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  
ۈئ  ېئ  چ يس: 5٢.

االسمية  والجملة  الزم  الوقف  هذا   
َ

أّن لي  ويبدو 

 
َ

قبلها؛ألّن ا  عّمَ مستقلة  مستأنفة  ابتدائية  بعده  التي 

هذا الوقف مهم حيث يفصل بين قول الكافرين ،عند 

ى   چ  قبورهم   من  البعث-   صيحة  -عند  بعثهم 

كيف  تعجًبا  ذلك  قالوا  چ  ەئوئوئ   ەئ   ائ   ائ   ى  
كانوا ينكرون ذلك  هم 

َ
ألّن  ! اهلُل تعالى بعد موتنا  بعثنا 

ُغوهم بهذا 
َّ
في الحياة الدنيا وكذبوا أنبياءهم عندما بل

قبورهم  من  بعثهم  عند  المؤمنين  العظيم،وقول  األمرِ 

چ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   چ 
بالبعث  الدنيا-  حياتهم  -فــي  يؤمنون  كانوا  الذين 

ــهــم وعملوا  ّبِ ر ــَل  والــنــشــور والــحــســاب وصــدقــوا رسـ

بإخالص لمثل هذا اليوم العظيم.

وقصدي   ، الضمير يرضي  ما  عملت  أني  حسبي 

وأخــدم  تعالى،  اهلل  مــرضــاة  بــه  أنــال   
ً

عمال أعمل  أن 

يبتغون  ونهاًرا   
ً

ليال القرآن  يقرؤون  الذين  المسلمين 

يقرؤونه  الذين  منهم  وأخــّصُ  تعالى  اهلِل  وجــَه  بذلك 

إمعان ولديهم علم بفنون العربية. بتدبر و

و الحمد هلل أهل الحمد والشكر والثناء، والصالة 

كرم الذي أوتي مجامع البيان  والسالم على النبي األ

والكلم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه 

أجمعين.

* * *
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المبحث األول

الوقف الالزم في سورة البقرة

 المتقون:	 
َّ

ال ينتفع بقراءة القرآن إال

ڀ   ڀ    پپ   پپ   ٻ    ٻ   ٻ   چ  تعالى:  اهلل  قال 

ڀ  چ البقرة: ٢  .
الوقف  تعانق  تسمى  العالمة  هــذه   ] پپ   پپ   ]ٻ   

يصح  ال  الموضعين  أحــد  على  وقــفــت  إذا  بحيث 

، كما في هذه اآلية أعاله . لو أنعمنا  الوقف على اآلخر

النظر في التركيبة اللغوية لهذه اآلية لتبين لنا  سبب 

عدم صحة الوقف على الموضع اآلخر إذا وقفَت على 

الموضع األول هو أن معنى النص - الذي هو وحدة 

متكاملة في اآلية- سيضيع لكن إذا أردت المحافظة 

الوقف عند  النص وتمام معناه فعليك  على جمال 

الكريم  القرآن  أي:] في  چ  چ پپ  ڀ   ڀ     اآلية  رأس 

هًدى للمتقين[ فأصبح لدينا معنى تام، وفي الوقف 

األول چ ٻ  ٻ  ٻ   پپ  چ  أي:] هذا القرآن الكريم 

ا ال شك، أو ال تهمة[ فيه الهداية والفوز والنجاة لمن 
ً

حّق

ن  تكّوَ وبهذا  سبحانه،  رضوانه  واتبع  تعالى،  اهلل  اتقى 

الثاني  الموضع  أو تقف على  تام آخر)١(،  لدينا معنى 

يب  چ ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  چ أي:] هذا الكتاب ال ر
ڀ    چ  اآليــة  رأس  على  تقف  ثم  فيه[،  كائن  شك  وال 

: تفسير الماوردي - النكت والعيون:١/ 6٧، والتبيان  )١( ينظر
للعكبري:١/١5-١6.

ڀ  ڀ  چ ومعناه تام ]هو هًدى للمتقين[ والضمير 
ــًدى(  ــ ف)ه الــكــتــاب  عــلــى  يــعــود   ) )هـــو  المنفصل 

خبر لمبتدأ محذوف. 

دون  الموضعين  أحــد  على  الـــالزم  الــوقــف  وهــذا 

اآلخر يتوافق تماًما مع أعراب العكبري لهذه اآلية في 

َحُدُهَما: ُهَو ِفي َمْوِضِع َخَبرِ 
َ
} َقْوله: )ِفيِه( ِفيِه َوْجَهاِن: أ

ْيَب َكاِئٌن ِفيِه، َفَيِقُف   َر
َ

وٍف َتْقِديُرُه ال
ُ

ُق ِبَمْحذ
َّ
َيَتَعل ، َو

َ
ال

ْيَب آِخَر   َر
َ

ْن َيُكوَن ال
َ
اِني: أ

َ
َوْجُه الّث

ْ
ى ِفيِه. َوال

َ
ِحيَنِئٍذ َعل

 
ُ

ِنُف، َفَتُقول
ْ
ِم ِبِه، ُثّمَ َتْسَتأ

ْ
ِعل

ْ
وٌف ِلل

ُ
ِم َوَخَبُرُه َمْحذ

َ
َكال

ْ
ال

ِإْن  َو  ، َخَبُر
ْ
ال َوِفيِه   ،

ٌ
ُمْبَتَدأ ُهــًدى  َفَيُكوُن  ُهــًدى،  ِفيِه 

ى 
َ
ُق ِفي َعل

َّ
َيَتَعل  َمْرُفوًعا ِبِفيِه، َو

ً
َكاَن ُهًدى َفاِعال ِشْئَت 

ِلُفُه ُمْنَقِلَبٌة َعْن 
َ
ا ُهًدى َفأ ّمَ

َ
وٍف. َوأ

ُ
َوْجَهْيِن ِبِفْعٍل َمْحذ

ْ
ال

ُهَدى.
ْ
َياٍء ; ِلَقْوِلَك: َهَدْيُت َوال

ْو 
َ
أ  ،

ٌ
ُمْبَتَدأ ا  ِإّمَ َرْفٌع،  َحُدُهَما: 

َ
أ َوْجَهاِن:  َمْوِضِعِه  َوِفي 

وٍف 
ُ

ْن َيُكوَن َخَبَر ُمْبَتَدٍأ َمْحذ
َ
ا أ ِإّمَ ى َما َذَكْرَنا ; َو

َ
َفاِعٌل َعل

  )٢(}. ِلَك َبْعَد َخَبرٍ
َ

ْن َيُكوَن َخَبًرا ِلذ
َ
ا أ ِإّمَ ْي ُهَو ُهًدى ; َو

َ
; أ

التي  )ذلـــك(  للفظة  الكريم  الــقــرآن  استعمال  وأمــا 

تعالى  اهلل  كتاب  إلى  أشــار  عندما  للبعيد   تستعمل 

ثة أقوال: چ ٻ  ٻ  چ  ففيها ثال
ونواهيه  أوامــره  وتنفيذ  أحكامه  تطبيق  ألن  األول: 

واإليمان بمحكمه ومتشابهه - بنسبة عظيمة منه أو 

 ما رحم 
َّ

جميعها -  يصعب على كثير ممن آمن به إال

ربي سبحانه من عباده المتقين وهم قليل في عصرنا 

لكنهم كانوا ُكثًرا في زمن النبوة والخالفة الراشدة )3(.

)٢( التبيان للعكبري:١/١5-١6.
طالب  للدكتور  القرآن،  من  األول  الجزء  في  البيان  أنــوار   )3(
ــوادي، بــحــث مــنــشــور فــي مــجــلــة كــلــيــة الــعــلــوم  ــ ــ خــمــيــس ال
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هذه   استعمال  مــن  القصد  يــكــون  وقــد  الــثــانــي: 

بالبعد ذهاًبا لبعد  المجيد  القرآن  اللفظة هو تعظيم 

منزلته وارتفاع مكانته وسمو درجته )١(.

)هذا(؛  )ذلك(بمعنى  لفظة  اسُتعملت  الثالث: 

يسير  قريب  أيدينا  بين  الكريم(  )القرآن  اهلل  كالم   
َ

ألّن

بلغة الفصاحة والبيان والجمال والروعة )٢(.

ار والمنافقين من الدنيا تمام التمكن 
َ

ن الكّف
ُ

تمّك

چ   چ   چ   ڃ   چ  تــعــالــى:  اهلل  قـــال   : كــهــم  هــال يعني 

ڎ   ڌڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  
ک   ڑک   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ  
ڳڳ   ڳ   گ    گ   گ   گ   ک   ک  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  چ البقرة.
هذا المثل ضربه اهلل تعالى  للكفار الذين همهم 

لكن  وزخرفها  ينتها،  الدنيا،وز العلم  من  ومبلغهم 

عندما يتمكنوا من الدنيا تمام التمكن فليعلموا أنهم 

خسروا  وبذلك  دنياهم  وخــراب  كهم  هال إلى  وصلوا 

جاعت  إن  البعوضة  كمثل  فمثلهم  واآلخـــرة  الدنيا 

اإلسالمية-جامعة بغداد عدد ٤5، ص 5١٤-5١6، الرقم الدولي 
ISSN 8626-2075،١٤3٧هـ /30٢6م.

)١( معترك األقران في إعجاز القرآن،للسيوطي:3/٤٧٤. 
طالب  للدكتور  القرآن،  من  األول  الجزء  في  البيان  أنــوار   )٢(
خميس الوادي، بحث منشور في مجلة كلية العلوم اإلسالمية-
8626- الدولي  الرقم   ،5١6-5١٤ ص   ،٤5 عدد  بغداد  جامعة 
والتبيان للعكبري:١/١5-١6،  ISSN،١٤3٧هـ /30٢6م،   2075
والجدول في إعراب القرآن الكريم ،المؤلف: محمود بن عبد 

الرحيم صافي )المتوفى: ١3٧6هـ(:١/36.

يتذكرون  ما  قليل  فهم  تموت)3(  شبعت  وان   تحيى 

چ ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  
حئ   مئ  ىئ     يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت  

حت   چ األنعام: ٤
گ  گ  گ   چ  ففي هذه اآلية وقف الزم  

ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ   گ   
ںں   چ  فعدم الوقف على هذا الموضع ووصل القراءة 
يؤدي إلى اللبس في معاني اآلية،واالضطراب في فهم 

معانيها  بيان  داللة  وضوح  عدم  يسبب  و مقاصدها، 

 الوقف على هذا الموضع- عند قراءة اآلية-
َ

حيث أّن

 : ار
َ

الكّف قــول  بين  ُيفَصل  كي  بيانية  ضــرورة   أصبح 

االستفهام  وهـــذا   - ڳڳچ   ڳ  گ    گ   گ   چ 
ي كأنهم  ينكرون على اهلل تعالى ذكر هذه األمثال  إنكار

هذا  يكون  أن  يستبعدون  هم  أو  الكريم  الــقــرآن  في 

الكالم من عند اهلل تعالى)٤( - وبين قول اهلل تعالى:-        

ڱ   ڱ   ڳ   چ    -  )5( محمد  يا  قل  فيه  وأضمر 

ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ںں    ڱ   ڱ  
كثيًرا من  المثل  اهلُل بهذا  چ أي:يا محمد يضل   ۀ  
الناس - الكفار والمشركين والمنافقين الذين }قالوا: 

أيتنزل اهلل تعالى مع عظمته الى البحث عن هذه األمور 

الكمال؟  أهــل  بحثها  من  يستحي  التي  الخسيسة 

 - أفــواهــهــم{)6(  على  ضربًا  اآليــة  بهذه  القرآن  فضرب 

)3( جامع البيان في تأويل القرآن،ألبي جعفر الطبري:3٩٩/١.
)٤( معترك األقران في إعجاز القرآن،للسيوطي:٢/٢83.

)5( جاز القرآن، ألبي عبيدة: :١/8.
النورسي  سعيد   ، اإليــجــاز مظان  فــي  اإلعــجــاز  إشـــارات   )6(

)المتوفى: ١3٧٩هـ(: ٢0٢/١.
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ويهدي اهلل بهذا المثل كثيًرا من الناس المؤمنين وما 

يضل اهلل تعالى بهذا المثل - مثل البعوضة فما فوقها 

الحق  عرفوا  ألنهم  الفاسقين؛   
َّ

إال خلقه-   من  وغيرها 

واإليمان فكفروا به  وزاغوا عنه فأضلهم اهلل تعالى. فمن 

 هنا تبين لنا ضرورة الوقف الالزم على هذا الموضع.

الكريم  الــقــرآن  في  تعالى  اهلل   
َ

أّن يفيد  النص  }فهذا 

إقامة  و وتثبيًتا،  للحقائق،  تبييًنا  األمثال  من  يتخذ 

للدليل بها.{)١(.

وجوب اإلنفاق على الجهاد في سبيل اهلل تعالى: 

قال اهلل تعالى:  چ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہ      

ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے  ۓ  چ البقرة: ١٩5.
في هذه اآلية أربع جمل منها ثالث جمل فعلية، 

:] ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   [ فعلها فعل أمر يأمر اهلل تعالى  نحو

الجهاد في سبيل اهلل  باإلنفاق على  المسلمين  فيها 

وتتعلق بما بعدها في المعنى، و چۀ      ۀ  ہ  ہ      

ہچ جملة فعلية فيها نهي عن عدم اإلنفاق على 
التهلكة  إلى  يؤدي  ذلك  ألن  اهلل؛  سبيل  في  الجهاد 

ــس الــمــقــدســات  ــدن ــات، وت ــرم ــح حــيــث تــســتــبــاح ال

وتشيع  البالد،  وتخرب  ــوال،  األم وتسلب  واألعــراض، 

البالد  مؤسسات  كل  في  الفساد  ينتشر  و الفاحشة، 

يساء  السياسية والعسكرية والتعليمية واالقتصادية، و

النسيج  يــمــزق  و الــبــالد،  وحــدة  الدين،وتفكك  إلــى 

على  االستيالء  بغية  الــواحــد؛  للشعب  االجتماعي 

مقدرات البالد، والسيطرة عليه، وهذه األوضاع تطيل 

فترة احتالل البالد إلى أمد بعيد  چ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  

)١( المعجزة الكبرى القرآن، ألبي زهرة: ٢5٩/١.

ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئىئ  ی  ی  
الوقف عند هذا  ؛ لذلك يحسن  النمل: 3٤  چ  ی   
يستقيم  المعنى،و يــتــم  حــيــث   ] ہہ       [ الــمــوضــع 

على  أخــرى  مرة  الوقف  يحسن  ال  لكن  العبارة  بيان  

الموضع الثاني ]ھھ  [ ؛ ألن ذلك يؤدي إلى تجزئة 

ئ أو السامع،  المعنى واضطرابه، وتشتيت ذهن القار

جملة  لتعلق  اآليــة؛  رأس  عند  الوقف  يستحسن  بل 

ے   ے     ھ   ھ     ھھ   چ  بعدها  بما  األمر  فعل 

جمال  وحسن  الــكــالم،  معنى  تمام  فذلك  چ  ۓ  
البيان،وسالمة اللغة في تركيب العبارة. 

إذا وقفت على الموضع الثاني: چ ڻ  ڻ  ڻ    و

ڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  چ دون الموضع 
األول ثم تقف عند رأس اآلية حيث أن جملة  چ ھ  ھ    

المعنى  تامة  اسمية  جملة  چ  ۓ   ے   ے     ھ  
على الرغم من تعلق ما قبلها بها.

ومثله في المعنى قوله تعالى:چ ڄ  ڄ  ڄ  

ڄڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ   ڍ  چ المائدة: ٢6.

إذا وقفت ثالث مرات على  اآلية  فعند قراءة هذه 

هذين الموضعين ونهاية اآلية ستضعف معاني اآلية 

قبلها  بما  وصلها  دون  چ       ڃڃ    ڃ   چ  فستقرأ 

عن  مجتزأة  يجعلها  و معناها  يتمم  الــذي  بعدها  أو 

أهمية  لنا  يتبين  هنا  فمن  لآلية  الحقيقية  المعاني 

الوقف على أحد الموضعين دون اآلخر أي: إذا وقفت 

على األول چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  چ

أخرى  مرة  الثاني  الموضع  على  الوقف  يجوز  فال 

اآلية نهاية  في  يكون  الوقف  بل  چ       ڃڃ    ڃ    چ 
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ڇ   ڇ   ڇ   چچ   چ   چ   ڃڃ    ڃ   چ   
ڇ  ڍ   ڍ چ. 

قوله  في  يصح  السابقتين  اآليتين  في  قلناه  وما 

ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ   تعالى:چ 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  
ہ   ہہ   ہ    ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ  
ےۓ   ے   ھ   ھ     ھ   ھ  
ۆ    ۇ   ڭۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  
ۉ   ۅۅ    ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ  
ائەئ    ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ  
ېئ   ۈئۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ  
ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئىئ   ېئ     ېئ   
چ المائدة: .٤١ ومثله من الرأي في قوله تعالى:  جئ   

ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   چ 
ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  
چ  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ      چ   چ    چ  

األعراف: ١٧٢.

منفردة  لوحدها  چ  ڃڃ   چ  قـــراءة  ينبغي  فــال 

ومجتزأة عما قبلها وما بعدها؛ ألن هذه القراءة تخل 

تقف  أن  ــود  واألجـ األفــضــل  بــل  لآلية  الــعــام  بالمعنى 

ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   چ  األول  الموضع  على 

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  
ڃ ڃ  چ ثم تكمل القراءة إلى نهاية اآلية  چ ڃڃ  چ  
أو  چ  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ      چ   چ    چ  

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   چ  الثاني  الموضع  على  تقف 

ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
اآليــة    نهاية  إلــى  تكمل  ثــم  چ  ڃڃ   ڃڃ   ڄ    ڄڄ  

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ      چ   چ    چ   چ    چ      
ڍ  چ. واهلل تعالى أعلم بالصواب.

نها؟  ّيَ ينِت الحياُة الدنيا لإلنسان فمن ز  ُز

ڤ   ڤ   ٹ   ٹ     ٹ   چ  تعالى:  اهلل  قــال 

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ     ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ  
ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ   چ  چ البقرة: 

تعالى  اهلل   
َ

أّن أحدهما:  ــان:  رأي المسألة  هــذه  في 

ٹ     ٹ   ٿ   چ  وكــافــرهــم  مؤمنهم  للناس  ــنــهــا  ّيَ ز

ٹ    ٹ ڤ   ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

التغابن:  لكّنَ اهلَل سبحانه في آية البقرة لم يذكر اسَمه 

فحذف الفاعل الحقيقي وبنا الفعل للمجهول ]ٹ[ 

ُحِذَفِت  َما 
َ
ِإّن [ عنه}  ]ڤ  ڤ   به  المفعول  وناب 

ْيِه، 
َ
ِإل ْسِنَد 

ُ
أ َما  َبْيَن  َو ِفْعِل 

ْ
ال َبْيَن  َفْصِل 

ْ
ال ْجــِل 

َ
أِل اُء  الّتَ

َمَع  َيْحُسُن  َوَذِلَك   ; َحِقيِقّيٍ  َغْيُر  َحَياِة 
ْ
ال ِنيَث 

ْ
َتأ  

َ
ّن

َ
َوأِل

ينت نفسها،} وهي قراءة  ها هي التي ز
َ
َفْصِل.{)١( وكأّن

ْ
ال

الحقيقة  وفي   )٢(}  . ذكر للفاعل  يتقّدم  لم  ألنه  شــاّذة 

الدنيا  السماء  ن  ّيَ ز الذي  هو  ؛ألنه  سبحانه   اهلل  ينها  ز

السماء؛  تزيين  أغــراض:  ثة  لثال كب،  والكوا بالنجوم 

كي يأنس بها اإلنساُن في ظلمات الليل، وهداية طريق 

، وفي الصحراء في وقت الليل، ورجم  على ظهر البحر

الشياطين التي تسترق أخبار السماء وتدعي علمها 

بالغيب وَتْكِذُب على اإلنسان چ ڈ  ڈ  ژ    ژ  

ڑ   ڑ  ک  کک  ک  گ  گ   گ     
ٺ    ٺ   ٺ   ڀٺ   الملك،وچ  چ  گ  

)١( التبيان للعكبري:١/١٧0.
القرآن  معاني   : ينظر و  ،١06/١ للنحاس:  الــقــرآن  ــراب  إع  )٢(

للفراء ١/ ١3١، والبحر المحيط ٢/ ١38.
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ٿ  چ النحل: ١6 وضمير الرفع ]نا[ المتصل بالفعل 
 ما 

َ
كّل َق  

َ
]ڈ[ يعود على اهلل تعالى، ألنه سبحانه خل

في الكون من أجل اإلنسان الذي جعله خليفته في 

ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    چ  األرض 

ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی     ی  
ی  ی  جئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
اإلنسان  يحكم  كي  البقرة:٢٩-30  چ  پڀ    پ  
يأمر بالمعروف  في األرض بين العباد بالحق والعدل و

ڄ   ڄ   ڄ    چ  والمنكر    الفحشاء  عن  ينهى  و

أن  أجل  من   . يات  چ/الذار ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  
ٿ   يستعينوا به وحده وال يشركوا به شيًئا چ  يعبدوه و

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ الفاتحة: 5      

في  للناس  األشــيــاء  تزيين  نسب  أخــرى  آيــة  وفــي 

الدنيا  إلى الشهوات  چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ     
ےۓ  ۓ   ھ    ھ  ھ  ے  
ڭ   ڭ    ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ 

آل عمران.                

ينة  هم خير من ز ّبَ  حسن المآب للذين يتقون ر
َ

إّن

ې   ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ    ۈ   چ  الدنيا 

ې  ې     ې   ى  ى  ائ  ائ     ەئ  ەئ  
ۈئ   ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ    وئ  
ال تعدل عند  چ آل عمران   فالدنيا  ېئ  ېئ   
ُم، 

َ
ال الّسَ ْيِه 

َ
َعل َعِلّيٍ   وعال جناح بعوضة }َعْن 

َ
اهلل جّل

اهلِل  ِعْنَد  ْنَيا 
ُ

الّد َكاَنِت  ْو 
َ
»ل  :� اهلِل   

ُ
َرُسول  

َ
َقال  :

َ
َقال

َشْرَبَة  ِمْنَها  َكاِفَر 
ْ
ال َسَقى  َما  َبُعوَضٍة،  َجَناَح  ي  ُتَساِو

 
ُ

َرُسول  
َ

َقال  :
َ

َقال أيًضا،  ُم 
َ

ال الّسَ ْيِه 
َ
َعل َعِلّيٍ  وَعْن  َماٍء«، 

َكاَن  َما   
َّ

ِإال  , ِفيَها  َما  ُعوٌن 
ْ
َمل ُعوَنٌة 

ْ
َمل ْنَيا 

ُ
»الّد  :� اهلِل 

الزهد فيها  اإلنسان  «{)١(، بل يجب على 
َ

َوَجــّل َعّزَ  هلِلَِّ 

َما اْبُن آَدَم 
َ
كما أخبرنا الصادق المصدوق �:} »ِإّن

ْصَبَح آِمًنا ِفي ِسْرِبِه، ُمَعاًفى ِفي ِجْسِمِه، 
َ
ِلَيْوِمِه، َفَمْن أ

ْنَيا« {)٢( ؛لذلك 
ُ

ُه الّد
َ
َما ِحيَزْت ل

َ
ّن
َ
ِعْنَدُه ُقوُت َيْوِمِه , َفَكأ

يترفع عن ذكر اسمه في هذا الموضع } ٹ  ٹ     يتنزه و

} ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  { بل  ٹ  ڤ  ڤ {، و
َن[ للمجهول.   أما الرأي األخر :  ّيَ سبحانه بنا الفعل ]ز

َن[ هو الشيطان-لعنه  ّيَ فإن الفاعل الحقيقي للفعل ]ز

القبيحة  األفعال  ن لهم  ُيزّيِ الذي  اهلل تعالى)3( بل هو 

وتعالى  تبارك  الحق  سبيل  عن  ليضلهم  والمنكرات 

چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ  چ النمل: ٢٤ .  

للفعل  الحقيقي  الفاعل  هو  تعالى  اهلل  لكن       

العظيمة  النعم  لهذه  والمبدع  الخالق  ــه 
َ
ألّن ؛  ــَن[  ّيَ ]ز

وال  ــه  رّبَ اهلَل  يعبد  كي  لإلنسان  سبحانه  وهبها  التي 

تعالى  اهلل  منهج  على  استقام  فــإن  شيًئا  بــه  يشرك 

عصاه  إن  و لــه،  تكريم  الدنيا  للحياة  التزيين  فهذا 

فهو  الحق  سبيل  عن  فيضله  الشيطان  ه 
َّ

فيتوال وكفر 

چ ې   يستحوذ عليه  يستدرجه و و من الغاوين       

ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې    ې  
ُن الشيطاُن  ّيِ ەئ  وئ   چ العنكبوت. فعندما ُيَز

الدنيا لإلنساِن يكون استدراًجا له.

)١( ترتيب األمالي الخميسية للشجري:٢/٢٢3.
 : ينظر و لــلــشــجــري:٢٢٤/٢،  الخميسية  األمــالــي  ترتيب   )٢(

الجامع الصحيح سنن الترمذي:5٧٤/٤.
)3( إعراب القرآن للنحاس:١5٧/١.
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قوله  في  الموضع  هذا  على  الالزم  الوقف  علة  أما 

چ  ڄ   ڦ     ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   چ  تعالى: 

ڄ   ڦ     چ  المستأنفة  الجملة  بين  يفصل  كي 

المعطوفة  قبلها   التي  والجملة  چ  ڄ  ڄ   ڄ  
على ما قبلها   چٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ  ڦڦچ  . 
ــار أمـــــران: هــمــا الــحــيــاة 

َ
ــَن لــلــكــّف ــ ــ ّيِ ــــه ُز

َ
واعــلــم أّن

المؤمنين لكن ليس من ضمن  الدنيا،والسخرية من 

چ ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ بل  ن لهم  ّيِ ُز ما 

المتقين  للمؤمنين  منه  وَوْعـــٌد  تعالى  اهلل  كــالم  هــذا 

ات النعيم فوق  الذين  سيجعلهم في اآلخرة في جّنَ

كانوا يستهزئون  ار والمنافقين والمشركين الذين 
َ

الكّف

أولئك  الدنيا  الحياة  في  المؤمنين  من  يسخرون  و

. الذين مأواهم النار وبئس المصير

وللوقف علة أخرى هي كي  يرفع التوهم على أنها 

 هناك تناقض بين معنى 
َ

ألّن معطوفة على ما قبلها؛ 

السخرية واالستهانة كما في الجملة التي قبلها وبين 

الرفع والتكريم للمتقين في جنات الخلد يوم القيامة 

في الجملة التي بعدها.  فال يمكن العطف في مثل 

الفاعل  الجماعة[  ]واو  الــرفــع  وضمير  الــحــال.  هــذا 

الذين  الكفار  على  يعود   ] ]يسخر بالفعل  المتصل 

ڤ   چ  حالهم  فاليوم  الدنيا  الحياة  لهم  ّيَِنت  ُز

يسخرون« معطوفة على  }جملة »و ڤ  ڦ  ڦڦ  چ و
ّين« ال محل لها. وجملة »الذين اتقوا فوقهم«  جملة »ُز

الذي  الميزان  هذا  }ولكن  لها.{)١(.  محل  ال  مستأنفة 

أ. د. أحمد  القرآن،المؤلف:  )١( المجتبى من مشكل إعراب 

ميزان  إنه   .. الميزان  هو  ليس  القيم  به  الكافرون  يزن 

الميزان  أما   .. الجاهلية  ميزان   . الكفر  ميزان  األرض. 

الحق فهو في يد اهلل سبحانه. واهلل يبلغ الذين آمنوا 

يوم  فوقهم  اتقوا  )والــذيــن  ميزانه:  في  وزنهم  حقيقة 

فليعلم  اهلل.  يد  في  الحق  ميزان  هو  .هــذا   . القيامة( 

الميزان.  هــذا  فــي  الحقيقية  قيمتهم  آمــنــوا  الــذيــن 

السفهاء،  سفاهة  يحفلون  ال  طريقهم  في  وليمضوا 

وسخرية الساخرين، وقيم الكافرين .. إنهم فوقهم يوم 

. فوقهم  القيامة . فوقهم عند الحساب الختامي األخير

كمين{)٢(.  الحا أحكم  اهلل  بشهادة  األمــر  حقيقة  في 

 
َّ

إال الــالزم،و بالوقف  الجملتين  بين  فصل  ذلك  لكل 

بــالــمــعــنــى حــيــث تــصــبــح جملة  ــخــل   فـــالـــوصـــل ي

على  معطوفة  چ  ڄ  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ     چ 
الجملة التي قبلها چ ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ چ.

محمد � سيد األنبياء والمرسلين، وأفضلهم، 

ٱ   چ  تعالى:   اهلل  قــال  الــســالم(:  وخاتمهم)عليهم 

ڀڀ    ڀ        ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٹ       ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ  
ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ  
ڃ     ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ البقرة: ٢53.

القرآن  إعــراب   : ينظر و  ،٧5/١ بــالل:  أبــو  الــخــراط،  محمد  بن 
مشكل  و   ،١٧0/١ للعكبري:  التبيان  ١5٧/١،و  للنحاس: 

إعراب القرآن، لمكي بن أبي طالب: ١/١35 .
)٢( صفات العميان في القرآن الكريم،إعداد : علي بن نايف 

الشحود : ١/١8.
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في هذه اآلية كان الوقف الالزم على كلمة ]بعض[: 

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
 

َّ
لئال الوقف  سبب  وكان  چ  ڀ  ڀ        ڀ   پ   پپ  
چ   ٻ  ٻ  ٻ   السابقة  الجملة  تلتبس معاني  

پ   چ  الالحقة   الجملة  معاني  چ  پپ   پ   ٻ  
ْيِهْم، 

َ
ِل َعل

َ
ُمَفّض

ْ
ْبِعيَض ِلل  ُيوِهَم الّتَ

َّ
ڀ  ڀ       ڀ چ } ِلَئال

ِمَن  َها 
َ
ل َمْوِضَع   

َ
َفال َنَفًة 

ْ
ُمْسَتأ ًة 

َ
ُجْمل َها 

ُ
َجْعل َواُب  َوالّصَ

كان   والتفاضل  تفضيل  جملة  اآلية  في   )١(} ْعـــَراِب  ِ
ْ

اإل

]ٻ[  ــل 
َ

فــالــُمــَفــّض الــســالم(  )عليهم  الــرســل  بين 

الرسل  مــن   ] ]پپ   عليه  ل 
َ

والمفّض الــرســل،  بعض 

 
َّ

لئال [؛  ]پپ   كلمة  على  كانت  الــالزم  الوقف  وعالمة 

الجملة   
َ

أّن الــقــراءة  وصــل  حالة  فــي  ئ  الــقــار يتوهم 

االسمية التي بعدها  چ پ  ڀ  ڀ       ڀ چ في محل 

َمُه 
َّ
كل الذي  فيكون   ] ]پپ   عليه  ل 

َ
للمفّض صفة  جر 

عمران  بــن  مــوســى  ورســولــه  اهلل  نــبــّيُ  وهــو  تعالى  اهلُل 

َوآَدُم  ُموَسى  اهلُل:  َم 
َّ
َكل َمْن  ِمْنُهْم   { أو السالم[-  ]عليه 

ُهْم. َوِفي َقْوِلِه: 
َ
ُه َقْد َثَبَت َتْكِليُم اهلِل ل

َ
ّن

َ
ٌد �، أِل َوُمَحّمَ

ِمْن  َغاِئٍب  َظاِهرٍ  ى 
َ
ِإل ُخــُروٌج  ُهَو  ِإْذ  ِتَفاٌت، 

ْ
ال اهلُل  َم 

َّ
َكل

صحيح  غير  وهذا  عليه  ل 
َ

ُمَفّض  - ٍم{)٢(  ِ
ّ
ُمَتَكل َضِميرٍ 

لين على غيرهم عند ربهم 
َ

المفّض الرسل  بل هو من 

في  )بعض(      بمعنى  )ِمن(  الجر  حرف   
َ

ألّن سبحانه؛ 

جملة  چ پ  ڀ  ڀ       ڀ چ ، وضمير الجماعة )هم( 

الجملة مستأنفة  المفضلين،وهذه  الرسل  يعود على 

الفعل  مــن  بــدل  هــي  أو  اإلعــــراب،  مــن  لها  محل  ال 

ي: ٢3٢:١. ، البن الجزر )١( النشر في القراءات العشر
ى  فتاو مجموع   : يــنــظــر ٢٩٧/١.و للزمخشري:  الكشاف   )٢(

العثيمين:١8٤/١0.

]ٻ[ و هذه الجملة الفعلية إما في محل رفع خبر 

للبعيد  به  يشار  الذي  ]تلك[-  اإلشــارة  اسم  للمبتدأ 

مكانتهم  لسمو  السالم(  )عليهم  لألنبياء  به  ِشير 
ُ
وأ

حال  أو  أجمعين-  والخلق  تعالى  اهلل  عند  ورفعتهم 

من ]الرسل[)3(. 

ڀ        ڀ   پ   لچ 
َ

الُمفّض جملة  عــلــى  وعــطــف 

الفعلية  چ   ٺ  ٺ   ٺ   چ  جــمــلــة      چ    ڀ 
و الفعل ]َرَفَع[ يتضمن معنى الرفع و التفضيل والسمو 

َل هو المفعول 
َ

 المفّض
َ

.  واتفق أئمة التفسير أّن والعلو

الشخص  بها  ُيــْعــَنــى  ]بــعــض[  -وكلمة  ]ٺ[  بــه 

مقامه  المرفوع  العربية-  في  الجماعة  وليس  الواحد 

غيره  على  تعالى  اهلل  عند  رفيعة   عالية  بـ]ٺ[ 

الــرســول  الــســالم هــو  واألنــبــيــاء عليهم  الــرســل  مــن 

سائر  على  رفعه  من  ومنهم  }أى   � محمد  كــرم  األ

منهم  أفضل  الفضل  في  تفاوتهم  بعد  فكان  األنبياء، 

ألنه  �؛  محمدًا  أراد  أنه  والظاهر  كثيرة.  درجــات 

هو المفضل عليهم، حيث أوتى ما لم يؤته أحد من 

. ولو لم  كثر اآليات المتكاثرة المرتقية إلى ألف آية أو أ

يؤت إال القرآن وحده لكفى به فضال منفيًا على سائر 

ما أوتى األنبياء، ألنه المعجزة الباقية على وجه الدهر 

تفخيم  من  اإلبهام  هذا  وفي  المعجزات.  سائر  دون 

إعالء قدره ما ال يخفى، لما فيه من الشهادة  فضله و

ال  الــذي  والمتميز  يشتبه،  ال  الــذي  العلم  أنــه  على 

 ،� محمدا  أراد  أنه   { األرجــح  وعلى   ، يلتبس.{)٤( 

)3( الكشاف للزمخشري:٢٩٧/١.
)٤( بحر العلوم،لسمرقندي :١/١66.
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اآليات  من  شيء  وليس  كافة.  الناس  إلى  أرسله  ألنه 

والذي  إال  السالم-  عليهم  األنبياء-  اهلل  أعطاها  التي 

الشجرة،  كلمته  قد  ألنه   ، كثر أ  � محمدا  أعطى 

كثيرًا، وأمّرَ يده على  كف من التمر خلقًا  وأطعم من 

ومنها  الجفاف،  بعد  كثيرًا  لبنًا  فدرت  معبد  أم  شاة 

انشقاق القمر فذلك قوله: َوَرَفْعنا َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعٍض 

َدَرجاٍت ]الزخرف: 3٢[ ، يعني محمدا �{)١( ،وقد 

َقَمرِ ِبِإَشاَرِتِه، 
ْ
ى َغْيرِِه ِبآَياٍت ِمْثُل اْنِشَقاِق ال

َ
َل َعل }ُفّضِ

َجرِ 
َ

َحَجرِ َوالّش
ْ
ى ُمَفاَرَقِتِه، َوَتْسِليِم ال

َ
ِع َعل

ْ
ِجذ

ْ
َوَحِنيِن ال

َماِء ِمْن 
ْ
ِتِه، َوَنْبِع ال

َ
َهاَدِة ِبرَِسال

َ
َبَهاِئِم َوالّش

ْ
ِم ال

َ
ْيِه، َوَكال

َ
َعل

ِتي 
َّ
َياِت ال

ْ
ُمْعِجَزاِت َواآل

ْ
َصاِبِعِه، َوَغْيرِ َذِلَك ِمَن ال

َ
َبْيِن أ

السماء  أهل  عجز  الذي  ُقْرآُن 
ْ
ال ْظَهَرَها 

َ
َوأ ُتْحَصى،   

َ
ال

واألرض عن اإلتيان بمثله أو بأقصر سورة منه{)٢(. 

 :
َ

ِبّيَ � َقال  الّنَ
َ

ّن
َ
ْيَرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه:أ ِبي ُهَر

َ
وعْن أ

َكِلِم، 
ْ
ال َجَواِمَع  وِتيُت 

ُ
أ  ، ِبِسّتٍ ْنِبَياِء 

َ ْ
األ ى 

َ
َعل ُت 

ْ
ل }ُفّضِ

ِلي  ْت 
َ
َوُجِعل َغَناِئُم، 

ْ
ال ِلي  ْت 

َّ
ِحل

ُ
َوأ بالّرغب،  ونصرت 

ًة، 
َ
َكاّف ِق 

ْ
َخل

ْ
ال ى 

َ
ِإل ُت 

ْ
ْرِسل

ُ
)َوَطُهوًرا(،َوأ َمْسِجًدا  ْرُض 

َ ْ
األ

وَن{)3( ِبّيُ َوُخِتَم ِبي الّنَ

* * *

)١( معالم التنزيل للبغوي:3٢٤/١.
)٢( المصدر نفسه: 3٢٤/١ .   

مسلم:6٤/٢،وصحيح  نفسه:3٤3/١،وصحيح  المصدر   )3(
ابن حبان:6/8٧.

المبحث الثاني

الوقف الالزم في سورة آل عمران
                    

اهلل  قــال  تعالى:  اهلل   
َّ

إال الــقــرآن  تــأويــل  يعلم  ال   -6

ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   تعالى:چ 

ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ں  
ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  
عمران:   آل  چ  ائ   ى   ى   ې    ې      ې   ۉې   ۉ  
الموضع  هذا  في  هنا  چ    ۇۆ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   چ 
وقف الزم )٤( ؛ ألن الكالم تم معناه وال يحتاج لما بعده 

بواو  مسبوقة  مستقلة  بعدها  التي  الجملة   
َ

أّن بدليل 

الكالم  اآلية جاء  الجملة من  استئنافية)5(  ففي هذه 

العظيم  الــقــرآن  تأويل  علم  فقصر  الحصر  بأسلوب 

يلها وتفسيرها  تأو ال يعلم  أمور  على اهلل تعالى وهناك 

الساعة                  قيام  كعلم  تعالى)6(  اهلل   
َّ

إال الكريم  القرآن  في 

ڀ   ڀڀ   پ   پ   پ    پ   ٻٻ   ٻ   ٻ     ٱ   چ 
ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ األحزاب ، وكأمر 

الروح وماهيتها التي لم يستطع العلم الحديث  معرفة 

مسلم:6٤/٢،وصحيح  نفسه:3٤3/١،وصحيح  المصدر   )٤(
ابن حبان:6/8٧.

)5( المصدران أنفسهما.
)6( الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض 
القرآن  6/١،وفضائل  ســاّلم:  بن  القاسم  ُعبيد  ألبي  والسنن، 

للقاسم بن سالم: ١/١00.
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يتها ومن قبل قد سأل أهل الكتاب رسول  كنهها أو رؤ

                 : اهلل � عن الروح فجاء الجواب من اهلل سبحانه     

ېئ   ېئ    ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   چ 
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  چ اإلسراء.                                           

اإلسراء  ،ومنها خمسة أمور ال يعلمها إال اهلل تعالى 

نزوله  ومكان  ُته  كمّيَ الغيث:  ونــزول  القيامة،  ساعة   :

الرحم  أنثى هل يكون  نزوله،وعلمه بكل رحم  وساعة 

إذا كان ولوًدا كم سيحمل من اإلناث  ولوًدا أم عقيًما و

وكم  ووضعه،  الجنين  حمل  ،وساعة  الذكور من  وكم 

مدة الحمل وصورة الحمل من حيث الطول والقصر 

،أو  أحمر أو  اسمر   : اللون  حيث  من  أو  واالعــتــدال، 

أصفر أو ابيض أو أسود، وكم سيعيش: ساعة أو شهًرا 

يعلم رزق كل دابة - من إنسان أو حيوان  أو مائة سنة، و

يعلم  و األرض  في  الكائنات-  من  وغيرها  نبات  أو 

كائن  كل  مــوت  ساعة  يعلم  ومستودعها،و مستقرها 

حّيِ وكيفية موته وسبب موته ال يعلمها إال اهلل تعالى 

يعلم  أن  علمه  بلغ  مهما  الكون  في  أحد  يستطيع  ال 

تعالى  ذكرها  فقد  سبحانه)١(  غيره  األمــور  هذه  تأويل 

ۇئ    ۇئ   وئ   وئ   ەئ     ەئ   ائ   چ  بــقــولــه: 

ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ۈئېئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ  
خب  مب حب   ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب        یی   ی  

  ىب   چ لقمان: 3٤ .
ۉ  ۅ   ۅ        ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ     ۈ   ۆ    چ 
اهلل  رســول  محمد  هــم  العلم  فــي  والــراســخــون  چ   ۉې   
وعلماء  وأصحابه  بيته  أهــل  من  مجمد  وآل   ،�

)١( تفسير الطبري: ١5٩/٢0.

التابعين لهم بإحسان )رضوان اهلل تعالى عنهم  أمته 

ۉ   ۅ   ۅ        ۋ   ۋ   ٴۇ   چ  جميًعا  هــؤالء  جميعا( 

فسره  منهم  وكل  ومتشابهه  بمحكمه  يؤمنون  چ    ۉې 
فالنبّيُ  تقواه  ومــقــدار  إيمانه  وحجم  علمه  بحسب 

فسره  تعالى  اهلل  إال  أحد  علمه  يفوق  ال   � محمد 

جميًعا بما يناسب عقول األمة في تلك المرحلة من 

آي  تفسير  في  القول  ل  وفّصَ اإلسالمية  الدولة  حياة 

القرآن العظيم الخاصة بالعقيد التي تشكل الجانب 

الفقه  آي  فسر  كما  ثلثه،  وبمقدار  القرآن  من  العظيم 

ره  فّسَ منه  ــرة  اآلخ الجزء  أمــا  عظيمة  بدقة  اإلســالمــي 

ال  كي  عقولهم  يناسب  بما  و  إليه  األمــة  حاجة  بقدر 

يشق عليهم  فهمه ثم جاء الصحابة )رضي اهلل تعالى 

في   � منهجه  متبعين  ففسروه  بعده  من  عنهم( 

التفسير معتمدين على المصادر اآلتية:

١- القرآن يفسر بعضه بعًضا ،وهو أهم مصدر في 

. التفسير

المتواترة  الصحيحة   � النبّيِ  أحــاديــث   -٢

والمشهورة.

3- الشعر العربي األصيل.

فقهاء  يتقنها  التي  العربية  اللغة  ضوابط  وفق   -٤

اللغة العربية وعلمائها وأدبائها وخطباء األمة.

حياة  من  مرحلة  لكل  العلمي   التطور  ووفــق   -5

القرآن وحقائقه  ثوابت  ال يتعارض مع  األمة يشرط أن 

التي جاء بها. 

وعلى هذا المنهج في التفسير سار حبر األمة عبد 

تفسيره  في  عنهم(  تعالى  اهلل  )رضــي  عباس  بن  اهلل  

والصحابة  عباس[  ابــن  تفسير  من  المقباس  ]تنوير 
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والتابعين  وعلماء األمة )رضي اهلل تعالى عنهم جميًعا(  

ْحــَوص 
َ ْ
األ أبي  َعن  َي  َوُرِو  { يومنا هذا  إلى  من بعدهم 

كتاب اهلل ظهر وبطن  آَيــة من   لكل 
َ

ــال َق َعــن عبد اهلل 

ُبو عبد اهلل أما َظاهرَها فتالوتها َوأما 
َ
أ  

َ
وحد ومطلع َقال

َباِطنَها فتأويلها َوأما َحدَها فمنتهى فهمها  َوعند َهِذه 

و 
َ
َها أ

َ
ن َتال اِدقين والكاذبين ِمّمَ ة فرق اهلل َبين الّصَ

َّ
خل

ْ
ال

و َصاِدق 
َ
أ ُمْنَتهى فهمها  َولم يبلغ  َتْفِسيرَها  من عرف 

ُمؤمن المريد 
ْ
ن أقل الصْدق من ال

َ
بلغ ُمْنَتهى فهمها أِل

بَها  يْعمل  ن 
َ
َوأ ربه  َعن  يفهمها  ن 

َ
أ َيــِة 

ْ
ِبــاآل يــَمــان  ِ

ْ
اإل بعد 

لقائلها  تعظيمهم  ة 
َّ
قل فهمها  َعن  اِس  ِبالّنَ قصر  َما 

َ
ِإّن َو

َوأما مْطلعَها فمجاوزة َحدَها بالغلو والتعمق والفجور 

ُحُدود  َك 
ْ
}ِتل َوعز  جّل  اهلل  َقول  َذِلــك  من  والمعاصي 

العصر  فــي  المفسرون  لكن  تــعــتــدوهــا{)١({)٢(   
َ

َفــال اهلل 

الحديث أخذوا بالمنهج العلمي الذي يواكب التطور 

العلم  جــاء  هلل  والحمد  العالم  في  الحاصل  العلمي 

الحديث بما يوافق الحقائق العلمية الكونية في مجال 

يخ والعلوم الطبيعية  الطب والفلك والجغرافية والتار

الكريم؛فكان  القرآن  التي ذكرها  والرياضيات وغيرها  

ا لدخول الناس في أوربا وأمريكا أفواًجا  ذلك دافًعا قوّيً

في دين اهلل تعالى دين الحق اإلسالم الحنيف .وعندما 

الحقائق  هــذه  ورود  صحة  مــن  الــغــرب  علماء  كد  تأ

كتاب اهلل تعالى قبل ألف وأربعمائة عام  العلمية في 

أعجبوا بالقرآن الكريم ودخلوا اإلسالم وذلك من فضل 

اهلل تعالى على أمة النبّيِ محمد �.

)١( سورة البقرة/٢٢٩.
)٢( فهم القرآن ومعانيه،المؤلف: الحارث بن أسد المحاسبي: 

.3٢8

المبحث الثالث

الوقف الالزم في سورة النساء

قال  األرض:  في  الشر  قوى  تمثل  أسطورة  الشيطان 

ڻ   ں    ں         ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   چ  تعالى:  اهلل 

ڻ   ڻ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  
ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ے  چ النساء: ١١8 .

واجب  الزم  وقــف  الجالله   لفظ  على  الوقف  إّن 

كـــان قــارًئــا فــي محفل مــا أو  ئ - ســـواء  عــلــى الــقــار

 - ما  محفل  في  خطيًبا  أو  جماعة  صــالة  في  إمــاًمــا 

ھ   ھ   ھ   ھ     ہ   چ  الجملة   
َ

 ألّن

قول  من  هي  بل  تعالى  اهلل  قــول  من  ليس  چ  ے  
الشيطان فيجب الوقف على لفظ الجاللة چ ہ  

ھ   ھ     ہ   چ  الــكــالم   تستأنف  ثم  چ  ہہ  
ھ  ھ  ے  چ   

 
َ

ألّن عاطفة؛  وليست   )3( استئنافية  ــواو  ال وتكون 

جملة صفة الشيطان چ ہ  ہہ  چ فاعلها هو ]اهلل[ 

إذا عطفنا عليها جملة چ ہ  ھ    چ    تعالى و

ئ أو  التي     فاعلها الشيطان فيحصل لبس فيظن القار

السامع أن الفاعل في الجملتين المتعاطفتين هو اهلل 

ِإْن  تعالى)٤( وليست الواو  حالية كما يراها بعضهم }»َو

كالجملة التي قبلها ومريدا   َشْيطانًا َمرِيدًا« 
َّ

َيْدُعوَن ِإال

ــف: الـــحـــارث بـــن أســد  ــؤل ــم ــرآن ومــعــانــيــه، ال ــقـ )3( فــهــم الـ
المحاسبي: 3٢8.

)٤( محاسن التأويل،للقاسمي:الباب ١١8.   
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َعَنُه اهلُل« فعل ماض ومفعول 
َ
صفة والجملة معطوفة »ل

والجملة  حالية  الواو   »
َ

»َوقــال فاعل  الجاللة  ولفظ  به 

في محل نصب حال{)١(.

أم  حقيقة  اهلل(  )لعنه  الشيطان  سؤال:هل  هناك 

خيال ؟

ان  على  يــدل  ــة  اآليـ ظــاهــر  ان  واآلن:  الـــجـــواب:} 

الشيطان شخص حقيقي، وانه يخاطب اهلل بقوة وثقة، 

فهل الكالم جاٍر على ظاهره، أو ال بد من التأويل؟ .

« عن أستاذه الشيخ   نقل صاحب »تفسير المنار

محمد عبده ان في كل فرد من أفراد االنسان استعدادًا 

، والتباع الحق والباطل، والى هذا  لعمل الخير والشر

}َوَهَدْيَناُه النجدين{  االستعداد أشار سبحانه بقوله: 

من  للشيطان  المفروض  النصيب  وان   ،  ]١0 ]البلد: 

اإلنسان هو استعداده للشر الذي هو أحد النجدين. 

وعليه يكون لفظ الشيطان كناية عن هذا االستعداد.

فكرة  سيطرت  لقد  الحديث:  والعلم  الشيطان 

مجرد  العلم  كــان  يــوم  الناس  عقول  على  الشيطان 

وال  الكتب،  صفحات  تمأل  وســطــوٍر  تــقــال،  كلمات 

تتجاوزها الى العمل اال قليالً ، أما اليوم فقد أصبحت 

صار  أن  بعد  أسطورة  تفاسيرها  بشتى  الشيطان  فكرة 

خطوة  لكل  وأســاســًا  حقيقة،  لكل  مقياسًا  العلم 

كل ميدان، حتى إنه يطير  يخطوها االنسان، وقوة في 

الى القمر والمريخ، يخاطب أهل األرض من هناك؟ .

من  يهّون  أحــدًا  النظن  نقول:  التساؤل  هــذا  على 

اليه  الناس  فحاجة  وثــروة،  قــوة  كونه  وال  العلم،  شــأن 

)١( إعراب القرآن الكريم،للدعاس:٢٢٢/١

أحد  ال  ولكن   . والــهــواء.  الماء  الــى  كحاجتهم  تمامًا 

حين  فهو   ، والشر للخير  استعدادًا  العلم  ان  يجهل 

والكساء  للجائعين،  الطعام  ينتج  الخير  الى  ه  يوّجَ

للعراة، والعالج للمرضى، وحين يوجه الى الشر يقتل 

الشيطان  لسياسة  األولــى  الركيزة  هو  والشر   .  . يدمر و

اليوم في يد السياسة  الذي نعنيه. وقد أصبح العلم 

تتجه به الى الفتك والهدم، والسيطرة واالستغالل.

مهما  الشيطان  أو  الشر  نصيب  تضاعف  ولقد 

الشر  أعــوان  كــان  وتــطــوره.  العلم  بتقديم  فعبر  شئت 

العضالت،  بقوة  يتسلحون  مضى  فيما  واالستعمار 

بلغ  مــا  الــجــبــروت  مــن  العلم  بلغ  ان  وبعد  اآلن،  أمــا 

الحرب  واسلحة  يخ  والصوار بالذرة  يتسلحون  فإنهم 

يــنــســون إشــعــال حـــرب نفسية  ال  يــة. وهـــم  الــكــيــمــاو

اهتزت  لكما  ألتباعهم،  يخططونها  الدسائس،  من 

كراسّيهم بفعل رغبة الشعوب في التحرر وفعل الخير 

ألوطانهم. {)٢(.

* * *

،إلبراهيم القطان 3٤١/١ )٢( تيسير التفسير
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المبحث الرابع

الوقف الالزم في سورة المائدة

ژ   چ  تعالى:   اهلل  قال  ه:  ِ
ّ
كل األمــرِ  رأُس  التوحيد 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  
ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ      ڳ   
المائدة:  چ  ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ        ڻ  

[ في جملة القول    الوقف الالزم على لفظة ]گگ  
َ

إّن

يفصل  كي  جًدا  ّيٌ  ضرور چ   گگ   ک   ک   ک   چ 
ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   چ  الــكــفــار   قـــول  بــيــن 

 { الــذيــن  ى  الــنــصــار كــفــرت  لقد  چ  گگ   ک   ک  
جل  اهلل  مع  إالهين  الصديقة  وأمــه  المسيح  جعلوا 

تعالى  اهلل  قول  وبين  ثة.{  ثال ثالث  اهلل  فصار   شأنه. 

اهلل  توعدها  ثــم  چ      ڳ  ڳ      ڳ    ڳ   گ    گ   چ 
ں   ڱ   ڱ   ڱڱ   چ   والــعــقــاب  بــالــعــذاب  تعالى 

ۀ  ۀ   ڻ    ڻ        ڻ   ڻ    ں  
ڳ      ڳ    ڳ   گ    گ   چ  التوحيد   كلمة   

َ
أّن چ وتجد 

أستئنافية  والــواو   الكافرين  قول  من  ليس  چ  ڳ 
الجماعة في فعل  واو  وليست عاطفة وال حالية من 

َثٍة« إن ولفظ الجاللة اسمها   اهلَل ثاِلُث َثال
َ

القول }»ِإّن

مقول  والجملة  إليه.  مضاف  ثة  وثال خبرها  وثالث 

إله موجود  ما  أي  واِحــٌد«  ِإلــٌه   
َّ

ِإال ِإلــٍه  ِمــْن  »َومــا  القول 

الواو  ِإلــٍه«  ِمْن  »َومــا  يزعمون  كما  وليس  واحد  إله  إال 

حالية يقولون ذلك حال أنه ال إله إال واحد. ما نافية. 

من حرف جر زائد.{)١(.

تعالى   قــولــه  أن  الكثير  لــظــن  ــوقــف  ال هـــذا   ولـــوال 

الكافرين.    قول  من  چ  ڳ  ڳ      ڳ    ڳ   گ    گ   چ 
ثٌة وجاء   اإللَه ثال

َ
ُعون أّن

َ
َر اهلُل تعالى الذين يّد

َ
كّف لقد 

إلًها،  المسيح  يجعلون  من  على  }الرد  تعالى  اهلل  من 

المسيح  أن  ــَن  ــّيَ َب إذ  أصلها؛  مــن  الــدعــوى  نفى  لقد 

عيها، فقد كان 
َ

عيها، وال يمكن أن يّد
َ

األمين لم يكن يّد

وأنه  بربوبية اهلل،  نافًيا للشرك  التوحيد،  إلى  هو داعًيا 

كسائر الناس مخلوق، وأن اهلل ربه كما هو رب الناس 

ه  جميًعا، وبين سبحانه بطالن دعوى األلوهية له وألّمِ

كالن الطعام كسائر الناس، واهلل  يأ بأنهما محتاجان، و

تعالى غنّي ال يحتاج، وليست له صفة الحوادث من 

بإذن   
َّ

إال ينفع  ال يضر وال  أنه  ثالًثا  ن  وبّيَ طعام وغــذاء، 

من اهلل تعالى خالقه من غير أب، وأنه من بعد ذلك 

التثليث  نفي  أن  .ونرى  وال يستكبر ال يستنكف  عبد 

بالدليل جاء في ضمن قصة، فكان  إثبات بطالنه  و

يًفا في االستدالل؛ إذ إن سوق الدليل في ضمن  تصر

في  وانسياًبا  النفس،  في  ياًنا  سر كثر  أ يجعله  قصة 

كونهم  نــزول هذه اآليــة }في  أطــوائــهــا.{)٢( وكــان سبب 

جل  اهلل  مــع  إالهــيــن  الصديقة  وأمــه  المسيح  جعلوا 

ثة.{)3(. شأنه. فصار اهلل ثالث ثال

الدعاس:  عبيد  أحمد  المؤلف:  الكريم،  القرآن  إعــراب   )١(
.٢6٩/١

)٢( المعجزة الكبرى القرآن: ١/٤3.
ألحمد  ونماذج منه،  الكريم  للقرآن  الموضوعي  التفسير   )3(

بن عبد اهلل الزهراني: ٩٢/١.
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ال تعاون وال مهادنة مع أعداء اهلل تعالى: ٹ ٹ 

ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ   چ 
ڭ   ڭ     ڭ   ڭ     ۓ   ۓ   ے   ے   ھ  
ۅ   ۋۅ    ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  
ى     ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ  
ۆئ    ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ   ائەئ   ائ   ى  
ی  ی   ی   ىئ      ىئىئ   ېئ   ېئېئ   ۈئ       ۈئ  

 ی   چ المائدة: ٢
اآلية  نهاهم في  و  المؤمنين  تعالى خاطب  اهلل  إن 

الذين  قومهم  بغضكم   بسبب  االعــتــداء  عن  أعــاله 

فوضعت  تقتلوهم.  أن  الحرام  المسجد  عن  صدوكم 

في  چ   ائائەئ   چ  كلمة  فــوق  الــالزم  الوقف  عالمة 

ۅ   چ  النهي  أسلوب  تتضمن  التي  الفعلية  الجملة 

ى     ې   ېې   ې   ۉ   ۉ  
} المقصد األصلي من النهي 

َ
ى  ائ  ائەئ  چ   ألّن

محافظة   ، المخاطبين  عن  االعــتــداء  صــدور  منع   ،

 ، الــقــوم  على  وقــوعــه  منع  ال   . الشعائر  تعظيم  على 

السامع  أو  ئ  القار يتوهم  ال  كي  لجانبهم.{)١(  مراعاة 

عليها   معطوفة  أو  منها     جزٌء  بعدها  التي  الجملة  أن 

ۆئ    ۆئ   ۇئ  وئ   وئ   ەئ   :چ       جملة  وهــي 

چ  ی  ی   ی   ىئ      ىئىئ   ېئ   ېئېئ   ۈئ      ۈئ  
 ، األمر بأسلوب  بل هي جملة مستقلة فعلية جاءت 

والواو التي تتقدمها عاطفة فهي معطوفة على جملة 

ۀ   چ  هي:   اآلية  بها  بدأت  التي   )٢( السابق  النداء 

)١( التبيان للعكبري:١/٤١6.
محمد  بن  ألحمد  القرآن،  إعــراب  مشكل  من  المجتبى   )٢(

الخراط: ١/٢١5.

ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   چ  . 
والتعاون الذي أمر اهلل تبارك وتعالى به في اآلية أن 

يكون بين المؤمنين أنفسهم ال مع الكفار والمشركين 

التعاون  عن  ونهاهم  عليهم  باالعتداء  نهوا  الذين 

كان دينه  على الظلم واالعتداء على أي إنسان مهما 

داعية  المسلم   
َ

ألّن يعتنقه؛  و يحمله  الذي  ومعتقده 

مجتمعه  في  الفاضلة  السامية  واألخــالق  للتوحيد 

الذي يعيش فيه.

من  وغيرهم  ى  والنصار اليهود  المسلم-من  وغير 

أبناء المجتمع- ينظر إلى سلوك المسلم  وقد يكون 

إذا  لكن  اإلسالم،  الحنيف،  للدين  هدايته  في  سبًبا 

ۉ  ۅ   چ  النهي  جملة  على  بالعطف  قلنا 

ائ   ى   ى     ې   ېې   ې   ۉ  
فنكون منهيين عن االعتداء على الكفار  چ   ائەئ      
غير  وهـــذا  معهم  بــالــتــعــاون  ومــأمــوريــن  والمشركين 

صحيح بالمرة وليس هو المقصود من اآلية؛ فلذلك 

چ.  ــة عــلــى  چ ائائەئ   اآليـ فــي  ــا  ــ الزًم الــوقــف   كـــان 

واهلل أعلم.

اليهود أعداء اهلل تعالى:  ٹ ٹ چ ۉ  ې  ې  

ې  ېى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

ۆئ       ۈئۈئ  ېئ  ېئ ېئ  ىئ     ىئ  ىئ  ی  ی  ی  

ىب         خبمب   حب   جب       يئ   ىئ      مئ   حئ   یجئ  

ىثيث   مث   جث   يت   متىت    خت   حت   جت   يب  

حج  مج  جح  مح  جخ   چ المائدة: 6٤.

 
ُ

جاء الوقف الالزم في هذه اآلية كي ال يلتبس قول

ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ   ەئ   چ  اليهود: 

تعالى  اهلل  على  قولهم  بسبب  اليهود  ِعَنِت 
ُ
ل چ  ەئوئ  
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چ ې  ې  ېى  چ فرّدَ اهلل تعالى عليهم بقوله: چ ى  
ائ  ائ   ەئ  ەئوئ  چ أي بسبب قولهم على اهلل تعالى 

چ ې  ې  ېى  چ وليس من قولهم    چ وئ  ۇئ  ۇئ  
ا على   ۆئ  ۆئ       ۈئۈئ  چ بل هذا قول اهلل تعالى وكان رّدً

كذبهم وافترائهم عليه سبحانه. فكانت الفاصلة بين 

للفصل  ية  ضرور  - الــالزم  الوقف  عالمة  الجملتين- 

بين قول اهلل تعالى وقول اليهود، وكي ال تتداخل معاني 

ئ، أو السامع. اآلية وتلتبس على القار

ٱ  ٻ   الكفار فهو منهم:  ٹ ٹ چ  من يتولى 

ڀ   ڀ    پڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٹ      ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ  

ڤ  ڤ  چ المائدة: 5١
عن  ونهاهم  المؤمنين  خاطب  سبحانه  اهلل  إن 

المؤمنين  دون   من  أولياء  ى  والنصار اليهود  اتخاذ 

بقوله تعالى چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

كلمة   فــوق  ــالزم  الـ الــوقــف  عــالمــة  فوضعت  چ   پڀ  
أسلوب  تتضمن  التي  الفعلية  الجملة  في   ) پڀ        (
الجملة  معاني  مــع  معانيها  تختلط  ال  لكي  النهي 

فهي  چ  ڀٺ   ڀ   ڀ    چ  بعدها  الــتــي  االســمــيــة 

ليست نعًتا    ل)  پڀ      (؛ -ألن الجمل بعد النكرات 

بــل هــي حــال من  الــمــعــارف أحـــوال-  صفات وبعد 

ابتدائية  هــي  أو  چ،  پ  پ  چ  بــه  المفعول 

على   الوقف  لزوم  تبين  )١(فبذلك  قبلها  عما  مستقلة 

)  پڀ( في اآلية.

)١( معانى القرآن لألخفش : ١/٢٢6.

المبحث الخامس

الوقف الالزم في سورة األنعام

اهلل عليه   محمًدا صلى 
َ

أّن يعلمون  اليهود  علماء 

  اهلل: قال اهلل تعالى: چ چ  ڇ  
ُ

وآله وسلم رسول

ڇ  ڇ  ڇ     ڍ    ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ األنعام: ٢0.

ــالزم عـــلـــى كــلــمــة  ــ ــ ــوقــــف الـ ــ ــة ال ــالمـ ــعــــت عـ  ُوضــ

االســم  أن  السامع  أو  ئ  الــقــار يتوهم   
َّ

ــئــال [؛ل ]ڍڌ  

بل  لها  صفة  بعدها   ] ڎ   ڎ   ]ڌ   الموصول 

للذين  نعت  رفع  موضع  في  ْنُفَسُهْم 
َ
أ َخِسُروا  ِذيَن 

َّ
}ال

يجوز أن يكون مبتدأ وخبره َفُهْم ال ُيْؤِمُنوَن.{)٢(. األول، و

]ڌ   والخبر المبتدأ  من  االسمية  الجملة  أي: 

ابتدائية  جملة  فتكون   ] ژ   ڈ   ڈ   ڎ  ڎ  
مستأنفة.

من  الموضع  هذا  في  الوقِف  ُة 
َّ
عل ُعرَِفْت  فبذلك 

بل   ] ]ڍڌ   ليسوا   ] ڎ   ڎ   ]ڌ    
َ

أّن هي  اآلية 

اهلِل   
ُ

رسول محمًدا   
َ

أّن يعرفون   ] ڇ   ڇ   ]چ  

؛ألّنه} لما قدم َرُسول  كثر كما يعرُِف أحُدهم ابَنه بل أ

ْبن  اهلل  لعبد  اب  الَخّطَ اْبــن   
َ

ــال َق َمِديَنة، 
ْ
ال  � اهلِل 

كتاب 
ْ
ن أهل ال

َ
ى - أنزل على نبيه أ

َ
َسالم ]ِإن اهلل - َتَعال

َيا  معرَفة 
ْ
ال َهِذه  َكيَف  ْبَناَءُهم{ 

َ
أ َيْعرُِفوَن  َكَما  }َيْعرُِفوَنُه 

ِذي َنعته ]اهلل 
َّ
: َنْعرِف َنِبي اهلل بالنعت ال

َ
اْبن َسالم َقال

)٢( إعراب القرآن للنحاس: ٢/6.
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َمَع  َرآُه  ِإذا  اْبنه؛  َحدَنا 
َ
أ يعرف  َكَما  ِفيُكم  ْيَناُه 

َ
َرأ ِإذا  ِبِه[ 

نا 
َ
أل َسالم  ْبن  اهلل  َعْبد  ِبِه  يحلف  ــِذي 

َّ
َوال ؛  ]الغلمان[ 

: َوَكيف  ُه ُعَمر
َ
 ل

َ
شد معرَفة مني اِلْبني. َفَقال

َ
ِبُمَحمد أ

ِكَتابه، َوأما اْبني  َنا ِفي 
َ
 َعرفته ِبَما َنعته اهلل ل

َ
َذِلَك؟ َقال

: وفقك اهلل،  ُعَمر ُه 
َ
ل  

َ
َفَقال َما أحدثته أمه.  ى[   أدر

َ
]َفال

فقد أصبت وصدقت.{)١(.

»خسروا  بقوله:  يعنى  }و الطبري:  جرير  ابن  وقــال 

بإنكارهم  جهنم،  نار  في  وألقوها  أهلكوها  أنفسهم«، 

محمًدا أنه هلل رسول مرسل، وهم بحقيقة ذلك عارفون 

»فهم ال يؤمنون«، يقول: فهم بخسارتهم بذلك أنفسهم 

ال يؤمنون.{)٢(.

الكفار موتى وهم أحياء: قال اهلل تعالى: چ ٱ  ٻ   

ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ       ڀ  
ڀ  چ األنعام: 36

والزمــة  ية  ضرور چ  ٻپ   چ  كلمة  على  الوقف 

لدعوة  يستجيبون  الموتى  أن  ئ  الــقــار يتوهم  ال  كي 

النبي)عليه السالم ( المرسل من اهلل تعالى إلى قومه 

كما يستجيب األحياء هذا الكالم غير صحيح ومن 

يظّنُ ذلك واهم)٤٧(.

عاطفة  ليست  )الموتى(  كلمة  تسبق  التي  والــواو 

ابتدائية  بعدها  التي  والجملة  استئنافية  هــي  بــل 

}ثم  چ.  ڀ   ڀ        ڀ   پ   پ    پ   چ  مستقلة 

أخبر أن حرصه على هدايتهم ال ينفع لعدم سمعهم 

َيْسَمُعوَن{  الذين  َيْسَتِجيُب  ــَمــا 
َ
}ِإّن بقوله  كالموتى 

،البن أبي َزَمِنين المالكي: ١/١86. )١( تفسير القرآن العزيز
.٢٩٤/١ : )٢( جامع البيان في تأويل القرآن،البن جرير

دعــاءك  يسمعون  الــذيــن  دعـــاءك  يجيب  إنــمــا  أي 

اهلل  َيْبَعُثُهُم  چ  الكفار  إي  مبتدأ  }والموتى{  بقلوبهم 

ذلك  قبل  وأما  يسمعون  فحينئذ  چ   ُيْرَجُعوَن  ْيِه 
َ
ِإل ُثّمَ 

ه  لكّنَ فيسأل فيسمع  الكافر   يوقظ  القبر  فال{)3(،وفي 

يسمع  الدنيا  في  كــان  ــه 
َ
ألّن الــجــواب؛  رد  يستطيع  ال 

إرادته  و بعلمه   
َ

فَضّل وأبى  تكبر  ه  لكّنَ الرد  يستطيع  و

ُه اهلُل تعالى 
َّ
-في الحياة الدنيا- فأَضل عن سبيل الحّقِ

القبر  في  االستجابة  عن  عاجًزا  فأصبح  القيامة  يوم 

اآلية  لمعاني  الفهم  هذا  وبحسب  الحساب)٤(.  ويوم 

تكون استجابة دعوة األنبياء )عليهم السالم( مقتصرة 

على األحياء  چ ٻ  ٻپ  چ وهم المؤمنون الذين 

باإليمان تفقه وعقول تعي  ة مفعمة  لديهم قلوب حّيَ

ما تسمع وما توعظ به، وتستجيب وتتفاعل مع دعوة 

كليهما   
َ

الحق دون الكفار الذين شبهوا بالموتى ؛ألّن

ال يسمُع وال يعقُل ما يقال له وما يوعظ به بل األموات 

كان يلقن   لما 
َّ

إال و الكفار األحياء  المؤمنون خير من 

المّيت عند دفنه    چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ  
چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ إبراهيم:٢٧.

بالقول  آمــنــوا  الــذيــن   - تعالى   - اهلل  يثبت  أي:} 

: الصادق الذى ال شك فيه ، فى الحياة  الثابت أى 

الدنيا ، بأن يجعلهم متمسكين بالحق ، ثابتين عليه 

يثبتهم  دون أن يصرفهم عن ذلك ترغيب أو ترهيب .و

أيضًا بعد مماتهم ، بأن يوفقهم إلى الجواب السديد 

)3( تفسير النسفي: 50١/١.
،ألسعد حومد، ١/١٧٧8. )٤( أيسر التفاسير
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يوم  مواقف  فى  سؤالهم  وعند  القبر  فى  سؤالهم  عند 

ِبّيِ �  َبَراِء ْبِن َعاِزٍب َعْن الّنَ
ْ
}َعْن ال القيامة .{)١(، و

ْت ِفي 
َ
 َنَزل

َ
اِبِت َقال

َ
َقْوِل الّث

ْ
ِذيَن آَمُنوا ِبال

َّ
ُت اهلُل ال  ُيَثّبِ

َ
َقال

ي  َي اهلُل َوَنِبّيِ ّبِ  َر
ُ

َك َفَيُقول ّبُ ُه َمْن َر
َ
 ل

ُ
َقْبرِ َفُيَقال

ْ
اِب ال

َ
َعذ

ِذيَن 
َّ
ال اهلُل  ُت  ُيَثّبِ  

َ
َوَجّل َعّزَ  ُه 

ُ
َقْول ِلَك 

َ
َفذ  � ٌد  ُمَحّمَ

ــَرِة  ِخ
ْ

اآل َوِفــي  ْنَيا 
ُ

الّد َحَياِة 
ْ
ال ِفي  اِبِت 

َ
الّث َقْوِل 

ْ
ِبال  آَمُنوا 

بالجبال  األرَض  تعالى  اهلُل  ُت   ُيَثّبِ كما  )م( ٢8٧١{)٢( 

ٻ   ٻ   ٱ   چ  الخلق  مــن  بأهلها  تميد  أن  مــن 

ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
تعالى  اهلل  يثبت  النحل،فكذلك  چ  ڀ   ڀ  
في  الطيب  والكلم  الصادق  بالقول  المؤمن  اإلنسان 

ألن  بالجبال؛  األرض  تثبيت  من  أشد  واآلخــرة  الدنيا 

جبال  بال  األرض  فتصبح  تــزول  القيامة  يوم   الجبال 

ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ  ڱ   ڳ   ڳ   چ 
ڻ  ڻ  چ طه٧٢ .

من  أثقل  هــي  اإلنــســان  يحملها  التي  األمــانــة  ـــا  أّمَ

الجبال فلذلك ينجي اهلل تعالى من حافظ عليها في 

الدنيا واآلخرة ويهلك من ضيعها لقوله تعالى: چ ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  

ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ  وئ         ۇئ  ۇئ  

ۆئ  چ األحزاب. واألمانة هي: دين التوحيد والعدل 

 : ينظر ي: ٢٤30/١،و )١( التفسير الوسيط،لمحمد سيد طنطاو
زايد:  أبو يوسف محمد  القرآن،  فيض الرحمن تفسير جواهر 

.٢0٧/٢
 : ينظر و  ،٤55/3٢ التسعة:  الكتب  في  الصحابة  مسند   )٢(

مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي:١١3.

والسالم،دين اإلسالم )3(.

  

محمد  الكريم  ه  نبّيَ يخبَر  أن  تعالى  اهلل  فـــأراد     

الكفار  هؤالء   
َ

أّن َم( 
َّ
َوَسل وصحبه  آله  ْيِه 

َ
َعل اهلُل  ى 

َّ
)َصل

والمشركين والمنافقين الذين ال يؤمنون باهلل تعالى وال 

كمثل األموات  يتبعون الحق الذي جئت به  مثلهم 

الكفار الذين ماتوا على منهج الضالل والشرك والكفر 

هم 
َ
معهم؛ألّن والحكمة  والنصح  الموعظة   تنفع  فال 

بحسب   
ًّ

كــال ُيحاسبون  و القيامة  يوم  يبعثون  سوف 

ته وعمله التي مات عليها)٤()53(. نّيَ

المبحث السادس:]الوقف الالزم في سورة هود[.

يمكر اهلل تعالى بالظالمين وهم غافلون:

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعالى:  اهلل  قال 

ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ     پ   پ     پ   پ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ      ٿ       ٿ   ٿٿ   ٺ  

ڤ  ڤ  چ هود: ٢0
كان  اآليــة  ]ٺ[ في  كلمة  الــوقــَف على   

َ
إّن        

اآليــة  فهم  فــي  ال َيحصل لبس  كــي  ــا؛  ــ ،والزًم ــا  ّيً ضــرور

هي  چ  ٿٿ   ٺ   ٺ   چ  جــمــلــة    
َ

أّن عــلــى 

صفات  الــنــكــرات  بعد  الجمل   
َ

لـ]ٺ[؛ألّن صفة 

 الـــعـــذاب يــضــاعــف ألولـــيـــاء الــكــافــريــن دون 
َ

ــأّن ــ وكـ

)3( لمسات بيانية، لألستاذ الدكتور العالمة فاضل بن صالح 
ي السامرائي١/٢٧5. بن مهدي بن خليل البدر

عبد  أبو   : ي،المؤلف  العدو لمصطفى  التفسير  سلسلة   )٤(
 : ينظر  .3/١05 المصري:  شلباية  ى  الــعــدو بن  مصطفى  اهلل 
الرحيم  عبد  بن  الكريم،لمحمود  القرآن  إعراب  في  الجدول 

إعراب القرآن الكريم، للدعاس: 5١/٢. صافي: ٢٤٢/١٢، و
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وضع  صحيح؛لذلك  غير  الفهم  ــذا  وه الكافرين.  

 جملة چ ٺ  ٺ  
َ

كلمة ]ٺٺ[؛ألّن  الوقُف على 

ٿٿ  چ مستأنفة مستقلة)١(. وليست صفة لـ]ٺ[ 
لهم  ليس  الــذيــن  للكافرين  الــعــذاب  ُيضاعف  بــل 

 من دون اهلل تعالى  أولياء يشفعوا لهم ال في الدنيا وال 

في اآلخرة.

* * *

ي، المؤلف : أبو عبد اهلل  )١( سلسلة التفسير لمصطفى العدو
ى شلباية المصري: ١05/3. مصطفى بن العدو

المبحث السابع

الوقف الالزم في سورة العنكبوت

إبراهيُم هاجَر أم لوُط ؟
َ
أ

  قال اهلل تعالى: چ ڌ  ڌ  ڎ     ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  

ڑ  ڑک  ک    ک    ک      گ     گ  چ العنكبوت: ٢6

الجملة  چ؛ألن  ڎڈ   چ  كلمة  على  الزم  الــوقــف 

ک       ک     ک     ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ    چ  الفعلية 

السالم(  إبراهيم)عليه  النبي  فاعلها  چ  گ   گ     

آمن  الــذي  السالم(  )عليه  لــوط  وليس  المهاجر  هو 

تعالى  اهلل  بفضل  الــنــار  مــن  نجاته  معجزة  بعد  بــه 

وٌط« فقط بعد ظهور المعجزة 
ُ
ل ُه 

َ
ل »َفآَمَن  }قال تعالى 

إال فهو مؤمن من قبل ألن األنبياء  ، و العظيمة في النار

من  اإليــمــان  غير  فيهم  يتصور  فــال  مؤمنين  يــولــدون 

كله  « ابراهيم بعد ذلك 
َ

بدايتهم حتى نهايتهم »َوقال

« من هذه البلدة  وقد أيس من إيمان قومه »ِإّنِي ُمهاِجٌر

إقامة  على  قدرتي  لعدم  ـــي«  ّبِ »َر أمرني  حيث  »ِإلــى« 

الدين بين هؤالء الكفرة، ولم أجد من ينصرني عليهم 

لتنفيذ أوامر ربي عز وجل.

وهجرة  محمد  لسيدنا  الهجرة  تعويض  مطلب 

والسالم  الــصــالة  عليهم  ــوط  ول إسماعيل  و ابراهيم 

وسببها.وهو أول من سّن الهجرة من دار الكفر صيانة 

لدينه، وآخرهم حفيده{)٢( سيدنا محمد �.

)٢(  بيان المعاني، عبد القادر بن ماّل حويش السيد محمود 
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)عليهما  ولــوط  مًعا-إبراهيم  هاجرا  هما 
َ
إّن وقيل 

السالم( - إلى الشام األرض المباركة  للنجاة بدينهم 

شأن  فــى   - سبحانه   - ــال  وق الظلمين:}  بطش  مــن 

َباَرْكَنا  التي  األرض  ــى 
َ
ِإل وطًا 

ُ
َول ْيَناُه  َوَنّجَ چ   : إبراهيم 

أرض  األرض:  بهذه  والمقصود  چ)١(  ِميَن 
َ
َعال

ْ
ِلل ِفيَها 

الدنيوية  البركات  وأمــا  فلسطين،  منها  التى  الشام، 

كثرة األنهار واألشجار والثمار والزروع  فمن مظاهرها : 

فى  قيل  وقد   : العلماء  بعض  قال  كن.  األما تلك  فى 

األنبياء  متعبد  أنــه  األقــصــى:  المسجد  خصائص 

إلى  ومــعــراجــه  النبيين،  خــاتــم  ومــســرى  السابقين، 

المسجدين،  وثاني  القبلتين  وأولى  العال.  السموات 

المسجدين  بعد  الــرحــال  تشد  ال   ، الحرمين   وثالث 

إال إليه.{)٢(.

* * *

ي العاني: ٤٧٢/٤. آل غاز
)١( األنبياء: ٧١ .

 ،٢58٩/١ ي:  طنطاو سيد  لمحمد  الوسيط،  التفسير   )٢(
: غرائب القرآن ورغائب الفرقان، المؤلف: نظام الدين  ينظر و

ي: 5/3٤. الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابور

الخاتمة

أهم النتائج:	 

تأتي  التي  الجملة   
َ

أّن إلــى  الــدراســة  توصلت   -١

إن  و مستأنفة،  مستقلة  تــكــون  الـــالزم  الــوقــف  بعد 

كتاب  كل   كانت مسبوقة بواو فهي واو استئنافية في 

اهلل تعالى.

على  الــوقــف  عـــدم   
َ

أّن الـــدراســـة  بينت  كــمــا   -٢

موضع الوقف الالزم ومواصلة القراءة يؤدي إلى الوهم 

اآليــة  معاني  واضــطــراب  المعنى،  فهم   فــي  واللبس 

بالعقيدة،والفقه،  تتعلق  بمسائل  بكامله  النص  أو 

تتعلق  التي  الخطيرة  المسائل  من  وغيرها  واللغة، 

بإيمان المسلم أو اإلنسان بشكل عام.

3- كان الباحث حريًصا على بيان أهمية الوقف 

الالزم،والوصل الواجب في القرآن الكريم من الناحية 

التفسيرية ،والنحوية، و البالغية، والبيانية.

٤- الدراسية كانت تطبيقية حيث طبقنا القواعد 

يعد  حيث  الكريم  الــقــرآن  علوم  ميدان  في  اللغوية 

التي  العربية  اللغة  القرآن العظيم أوسع ميدان لعلوم 

. أنشئت أصال خدمة لكتاب اهلل العزيز

* * *
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Conclusion:

The most important results:

1- The study concluded that the sentence that 

comes after the necessary endowment is inde-

pendent and resumed, and if it is preceded by 

a wow, it is an appellate wow in all the book of 

God Almighty.

2- The study also showed that not stopping at 

the place of the necessary endowment and con-

tinuing reading leads to illusion and confusion 

in understanding the meaning, and confusion of 

the meanings of the verse or the entire text with 

issues related to faith, jurisprudence, language, 

and other serious issues related to the faith of a 

Muslim or a person in general.

3- The researcher was keen to explain the 

importance of the necessary endowment, and the 

necessary connection in the Holy Qur’an from 

the explanatory, grammatical, rhetorical, and 

rhetorical aspect.

4- The study was practical, as we applied 

the linguistic rules in the field of the sciences 

of the Noble Qur’an, where the Great Qur’an is 

the broadest field of Arabic language sciences, 

which was originally established to serve the 

dear book of God.

 	 : المصادر

ــي تــقــريــب صــحــيــح ابـــن حــبــان،  ١- اإلحـــســـان ف

بن  حبان  بن  أحمد  بن  حبان  بن  محمد  المؤلف: 

معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي 

علي  الدين  عالء  األمير  35٤هـ(،ترتيب:  )المتوفى: 

وخرج  هـ(،حققه   ٧3٩ )المتوفى:  الفارسي  بلبان  بن 

 : األرنــؤوط،الــنــاشــر أحــاديــثــه وعــلــق عــلــيــه: شعيب 

 - هـ   ١٤08 األولــى،  بيروت،الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة 

١٩88 م،عدد األجزاء: ١8 )١٧ جزء ومجلد فهارس(.

،المؤلف:  اإليجاز مظان  في  اإلعجاز  ٢-إشـــارات 

ــى:  ــوفـ ــتـ ــمـ ــي )الـ ــ ــورس ــ ــن ــ ــع الـــــزمـــــان ســـعـــيـــد ال ــ ــدي ــ ب

 : ١3٧٩هـ(،المحقق: إحسان قاسم الصالحي،الناشر

شركة سوزلر للنشر - القاهرة، الطبعة: الثالثة، ٢00٢.

عبيد  أحمد  الكريم،المؤلف:  القرآن  إعــراب   -3

إسماعيل   - حــمــيــدان  محمد  أحــمــد  الـــدعـــاس- 

 - الفارابي  ودار  المنير  دار   : القاسم،الناشر محمود 

دمشق، الطبعة: األولى، ١٤٢5 هـ،]ترقيم الكتاب موافق 

للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وضمن خدمة مقارنة 

.] التفاسير

اس  ّحَ الّنَ جعفر  أبــو  القرآن،المؤلف:  ــراب  إع  -٤

المرادي  يونس  بن  إسماعيل  بن  محمد  بن  أحمد 

وعلق  حواشيه  وضــع  338هــــ(،  )المتوفى:  النحوي 

: منشورات  عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم، الناشر

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  بيضون،  علي  محمد 

الطبعة: األولى، ١٤٢١ هـ.

الــقــرآن،  مــن  األول  الــجــزء  فــي  الــبــيــان  أنــــوار   -5

الــــــوادي، بــحــث منشور  لــلــدكــتــور طــالــب خــمــيــس 
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بغداد  اإلســالمــيــة-جــامــعــة  الــعــلــوم  كلية  مجلة  فــي 

 8626-2075 الدولي  الرقم   ،5١6-5١٤ ص   ،٤5 عدد 

ISSN،١٤3٧هـ/30٢6م.

،المؤلف: أسعد حومد،]الكتاب  6- أيسر التفاسير

خدمة  ضمن  وهــو  للمطبوع،  مــوافــق  غير  آليا  مرقم 

.] مقارنة التفاسير

عبد  أبــو  المؤلف:  الــقــرآن،  علوم  في  البرهان   -٧

اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي 

الفضل  ــو  أب محمد  ٧٩٤هـــ(،الــمــحــقــق:  )الــمــتــوفــى: 

 : إبراهيم، الطبعة: األولى، ١3٧6 هـ - ١٩5٧ م،الناشر

الحلبي  البابى  عيسى  العربية  الكتب  إحــيــاء  دار 

 - لبنان  بــيــروت،  المعرفة،  دار  رتــه  صــّوَ )ثــم  وشركائه 

وبنفس ترقيم الصفحات(، عدد األجزاء: ٤ .

بن  نصر  الليث  أبــو  الــمــؤلــف:  الــعــلــوم،  بحر   -8  

)المتوفى:  السمرقندي  إبراهيم  بن  أحمد  بن  محمد 

3٧3هـ(، ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن 

.] خدمة مقارنة التفاسير

الكتاب  لطائف  فــي  التمييز  ي  ذو بصائر   -٩

بن  محمد  طاهر  أبــو  الدين  مجد  المؤلف:   ، العزيز

المحقق:  8١٧هـــ(،  )المتوفى:  الفيروزآبادى  يعقوب 

: المجلس األعلى للشئون  ، الناشر محمد علي النجار

القاهرة،  اإلسالمي،  التراث  إحياء  لجنة   - اإلسالمية 

للمطبوع[،  موافق  الكتاب  ]ترقيم   ،6 األجـــزاء:   عــدد 

 :5  ،٤ جـ   ، م   ١٩٩6  - هـ   ١٤١6  :3  ،٢  ،١ :جـ  النشر عام 

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م ،جـ 6: ١3٩3 هـ - ١٩٧3 م.

النزول[،  ترتيب  حسب  ]مرتب  المعاني  بيان   -١0

محمود  السيد  حويش   
ّ

مال بن  القادر  عبد  المؤلف: 

: مطبعة  ي العاني )المتوفى: ١3٩8هـ(،الناشر آل غاز

الترقي - دمشق، الطبعة: األولى، ١38٢ هـ - ١٩65 م.

١١- التبيان في إعراب القرآن،المؤلف : أبو البقاء 

عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل العكبري )المتوفى: 

 : الناشر  ي،  البجاو محمد  علي   : 6١6هـ(،المحقق 

)في   ٢  : األجزاء  وشركاه،عدد  الحلبي  البابي  عيسى 

ترقيم مسلسل واحد(.

مؤلف  للشجري،  الخميسية  األمالي  ترتيب   -١٢

)الموفق(  الحسين  بن  باهلل(  )المرشد  يحيى  األمالي: 

الجرجاني  الشجري  الحسني  يــد  ز بن  إسماعيل  بن 

)المتوفى ٤٩٩ هـ(،رتبها: القاضي محيي الدين محمد 

بن أحمد القرشي العبشمي )المتوفى: 6١0هـ(،تحقيق: 

دار   : إسماعيل،الناشر حسن  محمد  حسن  محمد 

الكتب العلمية، بيروت - لبنان،الطبعة: األولى، ١٤٢٢ 

هـ - ٢00١ م،عدد األجزاء: ٢.

اهلل  عبد  أبــو  ،المؤلف:  العزيز القرآن  تفسير   -١3

الــمــري،  محمد  بــن  عيسى  بــن  اهلل  عبد  بــن  محمد 

اإللبيري المعروف بابن أبي َزَمِنين المالكي )المتوفى: 

 - عكاشة  بن  حسين  اهلل  عبد  أبو  3٩٩هـ(،المحقق: 

: الفاروق الحديثة -  ،الناشر محمد بن مصطفى الكنز

/ القاهرة،الطبعة: األولى، ١٤٢3هـ - ٢00٢م،عدد  مصر

األجزاء: 5.

١٤- تفسير الماوردي - النكت والعيون، المؤلف: 

حبيب  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبــو 

)المتوفى:  بالماوردي  الشهير  البغدادي،  البصري 

بن عبد  المقصود  ابن عبد  السيد  المحقق:  ٤50هـ(، 

 / بــيــروت   - العلمية  الكتب  دار   : الــنــاشــر الــرحــيــم، 
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لبنان، عدد األجزاء/6.

ونماذج  الكريم  للقرآن  الموضوعي  التفسير   -١5

 : الزهراني،الناشر اهلل  عبد  بن  أحمد  منه،المؤلف: 

الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة،الطبعة: األعداد 

85 - ١00 السنوات ٢٢ - ٢5 المحرم ١٤١0 - ذو الحجة 

١٤١3 هـ،عدد األجزاء:5.

وحقائق  التنزيل  )مـــدارك  النسفي  تفسير   -١6

أحمد  بن  اهلل  عبد  البركات  أبو  المؤلف:  التأويل(، 

بـــن مــحــمــود حــافــظ الـــديـــن الــنــســفــي )الــمــتــوفــى: 

بديوي،  علي  يوسف  أحاديثه:  وخرج  ٧١0هـ(،حققه 

 : الناشر  ، مستو ديب  الدين  محيي  له:  وقدم  راجعه 

هـ   ١٤١٩ األولــى،  بيروت،الطبعة:  الطيب،  الكلم  دار 

١٩٩8 م، عدد األجزاء: 3.

سيد  محمد  ،الــمــؤلــف:  الــوســيــط  التفسير   -١٧

http://  ، التفاسير موقع   : الكتاب  ي،مصدر  طنطاو

موافق  غير  آليا  مرقم  الكتاب   [،www.altafsir.com

للمطبوع[، تم استيراده من نسخة : الشاملة ١١000.

١8- التبيان في إعراب القرآن،المؤلف : أبو البقاء 

عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل العكبري )المتوفى: 

 : الناشر  ي،  البجاو محمد  علي   : 6١6هـ(،المحقق 

)في   ٢ األجــزاء:  وشركاه،عدد  الحلبي  البابي  عيسى 

ترقيم مسلسل واحد(.

المؤلف:  ــقــرآن،  ال تــأويــل  فــي  البيان  جــامــع   -١٩

كثير بن غالب اآلملي،  محمد بن جرير بن يزيد بن 

أبو جعفر الطبري )المتوفى: 3١0هـ(، المحقق: أحمد 

: مؤسسة الرسالة،الطبعة: األولى،  ، الناشر كر محمد شا

١٤٢0 هـ - ٢000 م،عدد األجزاء: ٢٤.

الترمذي،  سنن  الصحيح  الجامع  ١٩-الكتاب: 

الترمذي  عيسى  أبــو  عيسى  بــن  محمد  الــمــؤلــف: 

: دار إحياء التراث العربي - بيروت،  السلمي، الناشر

األجزاء:  عدد  وآخــرون،  كر  شا محمد  أحمد  تحقيق: 

عليها،،تم  األلــبــانــي  بــأحــكــام  مذيلة  ــاديـــث  ،5األحـ

استيراده من نسخة: الشاملة ١١000.

،المؤلف:  الكريم  القرآن  إعراب  في  الجدول   -٢0

محمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى: ١3٧6هـ(، 

: دار الرشيد، دمشق - مؤسسة اإليمان، بيروت،  الناشر

الطبعة: الرابعة، ١٤١8 هـ، عدد األجزاء: 30 -3١ ومجلد 

فهارس( في ١6 مجلدا.

ي، المؤلف:  ٢١- سلسلة التفسير لمصطفى العدو

المصري،  شلباية  ى  العدو بن  مصطفى  اهلل  عبد  أبو 

موقع  بتفريغها  قام  صوتية  دروس   : الكتاب  مصدر 

 ،http://www.islamweb.net اإلسالمية،  الشبكة 

آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - ١١0  ]الكتاب مرقم 

درسا[.

ــم  ،ت ــددو ال الــحــســن  محمد  يــة  الــجــزر شـــرح   -٢٢

استيراده من نسخة: الشاملة ١١000.

 : الكريم،إعداد  القرآن  في  العميان  صفات   -٢3

علي بن نايف الشحود،الباحث في القرآن والسنة.

الفرقان،المؤلف:  ورغــائــب  الــقــرآن  غــرائــب   -٢٤

القمي  حسين  بــن  محمد  بــن  الحسن  الــديــن  نظام 

ي،دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت  النيسابور

األولــى،عــدد   : م،الطبعة   ١٩٩6  - هـ   ١٤١6  - لبنان   /

ترقيم  عميران،]  يا  زكر الشيخ   : 6،تحقيق   / األجــزاء 

الشاملة موافق للمطبوع.
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القاسم  ُعبيد  أبــو  القرآن،المؤلف:  فضائل   -٢5

)المتوفى:  البغدادي  ي  الهرو اهلل  عبد  بن  ســاّلم  بن 

خــرابــة،  ومحسن  العطية،  مـــروان  ٢٢٤هـــ(،تــحــقــيــق: 

 - )دمشق  كثير  ابــن  دار   : الدين،الناشر تقي  ــاء  ووف

بيروت(،الطبعة: األولى، ١٤١5 هـ -١٩٩5 م.

 ٢6- فهم القرآن ومعانيه،المؤلف: الحارث بن أسد 

المحاسبي، أبو عبد اهلل )المتوفى: ٢٤3هـ(،المحقق: 

 - الفكر  دار  الكندي،  دار   : القوتلي،الناشر حسين 

بيروت، الطبعة: الثانية، ١3٩8،عدد األجزاء: ١.

الـــقـــرآن،  تــفــســيــر جـــواهـــر  ــن  ــم ــرح ال فــيــض   -٢٧ 

 : ــم اســتــيــراده مــن نسخة  ــد،ت زاي يــوســف محمد  ــو  أب

الشاملة ١١000.

التنزيل،  غــوامــض  حقائق  عــن  الــكــشــاف   -٢8

أحمد،  بــن  عمرو  بــن  محمود  القاسم  أبــو  المؤلف: 

دار   : الناشر 538هـــ(،  )المتوفى:  اهلل  جار  الزمخشري 

الكتاب العربي - بيروت،الطبعة: الثالثة - ١٤0٧ هـ، 

عدد األجزاء: ٤.

٢٩- لمسات بيانية؛ المؤلف: فاضل بن صالح بن 

السامرائي، أعده للشاملة:  ي  البدر مهدي بن خليل 

، ]الكتاب مرقم آليا[. أبو عبد المعز

بن  معمر  عبيدة  أبو  القرآن،المؤلف:  مجاز   -30

المثنى التيمى البصري )المتوفى: )٢0٩هـ(،المحقق: 

 - الخانجى  مكتبة   : ســزگــيــن،الــنــاشــر فـــواد  محمد 

القاهرة، الطبعة: ١38١ هـ.

 3١- المجتبى من مشكل إعراب القرآن،المؤلف: 

 : الناشر ــالل،  ب أبــو  الــخــراط،  محمد  بــن  أحمد  د.  أ. 

الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع 

: ١٤٢6 هـ، عدد األجزاء: ٤. المدينة المنورة،عام النشر

من  استيراده  العثيمين،تم  ى  فتاو مجموع   -3٢

نسخة: الشاملة ١١000.

جمال  محمد  المؤلف:  التأويل،  33-محاسن 

الدين القاسمي، مصدر الكتاب: برنامج تاج األصول 

من أحاديث الرسول، ]الكتاب[ مرقم آليا غير موافق 

السسقي  اهلل  عــبــد  أبـــو  للشاملة:  ــده  أعـ للمطبوع، 

ومحمد األلخاسي.

الــحــصــكــفــي،  روايـــــة  ــي حــنــيــفــة  ــ أب 3٤- مــســنــد 

بن  زوطي  بن  ثابت  بن  النعمان  حنيفة  أبو  المؤلف: 

حسن  الرحمن  عبد  ١50هـ(،تحقيق:  )المتوفى:  ماه 

آليا  مرقم  ]الكتاب  مصر   - اآلداب   : محمود،الناشر

غير موافق للمطبوع[.

التسعة،تم  الكتب  فــي  الصحابة  مسند   -35

استيراده من نسخة : الشاملة ١١000.

العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند   -36

عن العدل إلى رسول اهلل �.

المؤلف : أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 

ي، المتوفى : ٢6١ هـ، النيسابور

 : الــنــاشــر المحققين،  مــن  مجموعة   :  المحقق 

الطبعة  مــن  مــصــورة   : بيروت،الطبعة   - الجيل  دار 

عدد  هـ،   ١33٤ سنة  استانبول  في  المطبوعة  التركية 

األجزاء : 8.

محمد  أبو  ،المؤلف:  القرآن  إعراب  مشكل   -3٧

مختار  بن  محمد  بن  َحــّمــوش  طالب  أبــي  بن  مكي 

المالكي  القرطبي  األندلسي  ثم  القيرواني  القيسي 

ــم صــالــح  ــوفــى: ٤3٧هــــ(،الـــمـــحـــقـــق: د. حــات ــمــت )ال
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الطبعة:  بيروت،   - الرسالة  مؤسسة   : الناشر الضامن، 

الكتاب موافق  ]ترقيم  الثانية، ١٤05، عدد األجزاء: ٢، 

للمطبوع[.

تم   ،] معتزلى   [ لــألخــفــش  الــقــرآن  مــعــانــى   -38

استيراده من نسخة : الشاملة ١١000.

ياد  3٩- معاني القرآن، المؤلف: أبو زكريا يحيى بن ز

بن عبد اهلل بن منظور الديلمي الفراء )المتوفى: ٢0٧هـ(، 

المحقق: أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار 

: دار المصرية  / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي،الناشر

، الطبعة: األولى. للتأليف والترجمة - مصر

تفسير   = ــقــرآن  ال تفسير  فــي  التنزيل  ٤0-مــعــالــم 

محمد  ــو  ــ أب  ، الــســنــة  مــحــيــي   : ــف  ــؤل ــم ــوي،ال ــغ ــب ال

البغوي  الــفــراء  بــن  محمد  بــن  مسعود  بــن  الحسين 

الــرزاق  عبد   : 5١0هـ(،المحقق   : )المتوفى  الشافعي 

الــعــربــي -  الـــتـــراث  ــاء  ــي : دار إح الــمــهــدي،الــنــاشــر 

بيروت،الطبعة : األولى ، ١٤٢0 هـ.

ى  ُيسّمَ و الــقــرآن،  إعجاز  في  األقـــران  معترك   -٤١

ــرآن ومــعــتــرك األقـــران(،الـــمـــؤلـــف: عبد  ــق ــاز ال ــج )إع

ــالل الـــديـــن الــســيــوطــي  ، جـ ــكــر ــي ب الــرحــمــن بـــن أبـ

العلمية  الكتب  دار   : النشر ٩١١هــــ(،دار  )المتوفى: 

 ١٩88  - هـ   ١٤08 األولــى  لبنان،الطبعة:   - بيروت   -

م،عدد األجزاء: 3.

بن  القرآن،المؤلف: محمد  الكبرى  المعجزة   -٤٢

زهرة  بأبي  المعروف  أحمد  بن  مصطفى  بن  أحمد 

العربي،عدد  الفكر  دار   : ١3٩٤هـ(،الناشر )المتوفى: 

األجزاء: ١.

الــعــزيــز  الـــقـــرآن  فـــي  ــوخ  ــس ــن ــم وال الــنــاســخ   -٤3

ُعبيد  ــو  أب والسنن،المؤلف:  الــفــرائــض  مــن  فيه  ومــا 

ي الــبــغــدادي  ــهــرو الــقــاســم بــن ســـاّلم بــن عبد اهلل ال

)الــمــتــوفــى: ٢٢٤هـــــ(،دراســــة وتــحــقــيــق: مــحــمــد بن 

عام  بالرياض،  الرشد  مكتبة   : ،الناشر المديفر  صالح 

: ١٤١8هـ. النشر

شمس   : ،المؤلف  العشر القراءات  في  النشر   -٤٤

محمد  بــن  محمد  ي،  الــجــزر ابــن  الخير  ــو  أب الــديــن 

علي  المحقق:  هــــ(،   833  : )المتوفى  يــوســف  بــن 

: المطبعة  محمد الضباع )المتوفى ١380 هـ(، الناشر

ية الكبرى ]تصوير دار الكتاب العلمية[، عدد  التجار

األجزاء : ٢.

    * * *




