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 ملخص البحث:

فللوقف واالبتداء أثر جلي عند المفسرين؛ لماا يترتاع علاى تنوعا  

ناي بتناول الوقاف واالبتاداء وبياا  أثار  ابان  من أثر يف المعنى، وممان عن

هاا،، حيا  741ت: )جزي الكلبي يف تفساير  التساليل لعلاول التنزيال 

التفساايري، ومسااا ل وّظااف هاالا التنااول يف الوقااف واالبتااداء للمعنااى 

العقياادة واليااريعة، فقاااال البحاا  بلمااض هااال  الموا ااض وتصااانيفلا 

ودراستلا دراسة داللية يف  وء السياق مستعينا يف ذلا  بكتاع الوقاف 

 واالبتداء، وكتع التفسير والداللة واللغة.

وقضية الوقف واالبتداء وإ  درست من قبل باحثين كثر، فإ  تفسير 

 م تتم دراست  دراسة تفصيلية علي ل-على خد علمي-التسليل

 .ابن جزي –التسليل —االبتداء –الكلمات المفتاحية: الوقف 
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Endowment and start and its effect on 

tashil of Ibn -significance An applied study in El

(T .: 741 AH)  Jazi Al Kalbi 

Hatem Mostafa Muhammad Abu Saida 
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Arabic Language in Menoufia, Al-Azhar 
University, Egypt. 

E-mail:hatemabosaida.lan@azhar.edu.eg  

Abstract: 

The cessation and initiation has a clear effect 
on the interpreters, because of the effect of its 

diversity in meaning, and the diversity of waqf 

and initiation, and the statement of its effect ibn 
Jazi al-Kalbi in tafsir El-tashil of Ibn Jazi Al Kalbi 

lemalm El tnzel (t: 741 Ah), This diversity was 

used in the waqf and the beginning of the 
interpretive meaning, and the issues of faith and 

sharia, and the research collected, classified and 

studied semantic in the light of context, using the 
books of waqf and initiation, and the books of 

interpretation, significance and language. 

The issue of endowment and commencement, 
and if studied by many researchers in El-tashil, - 

on the scientific cheek - has not been studied in 

detail. 

Key words: Endowment - start - El-tashil  -

Ibn Jazi Al Kalbi 
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 مقدمة
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالل على رحمة اهلل للعالمين، 

 وبعد:.                          سيدنا محمد وعلى آل  وصحب  أجمعين

فإّ  القرآ  الكريم هو ينبول العلول ومنيؤها، وأصل كل علم ورأس ، 

يتحقق إال بفلم رصف  ومباني ، ومعرفة وقف  واالستيراف على معاني  ال 

وابتدا  ، فينبغي لقار   أ  يتفلم ما يقرؤ ، ويتفقد موا ض القطض واال تناف، 

قد صار يف معرفة الوقف واال تناف التفريق بين المعاين، فينبغي لقارئ »و 

القرآ  إذا قرأ أ  يتفلم ما يقرأ ، وييغل قلب  ب ، ويتفقد القطض واال تناف، 

ويحرص على أ  يفلم المستمعين يف الصالة وغيرها، وأ  يكو  وقف  عند 

كالل مستغن أو شبي ، وأ  يكو  ابتداؤ  حسنا... فيحتاج القارئ أ  ينظر 

أين يقطض؟ وكيف يأتنف؟ فإ  من الوقف ما هو وا ح مفلول معنا ، ومن  

بالعربية  ميكل ال يدري إال بسمال وعلم بالتأويل، ومن  ما يعلم  أهل العلم

  .(1) «واللغة، فيدري أين يقطض، وكيف يأتنف

 وإحكام  يكملبمعرفت   التلويد،ركني علم  واالبتداء أحدالوقف وعلم 

و ابتداء يغير أوأيضا يلتنع القارئ كل وقٍف  التنزيل،تزيين تالوة آي 

ومعنى اآلية، وهنا المعنى أو يحيل فالعالقة متينٌة ووطيدة ٌ بين نول الوقف 

تظلر العالقة الوطيدة بين علم الوقف واالبتداء وسا ر العلول، يقول ابن 

                                 
تح: أحمد فريد المزيدي ، دار الكتع العلمية ، 34صالقطض واال تناف للنحاس  (1)

 ل.2002ا ها1423بيروت ، 
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ال يقول بالتمال يف الوقف إال نحوي عالم  "،: ها324ملاهد )ت: 

  .(1)"بالقراءات، عالم بالتفسير والقصص، عالم باللغة التي نزل بلا القرآ 
كما أ  الوقف واالبتداء هو الطريق الصحيح لبيا  األحكال اليرعية، 

الصحيحة، والفرقا  بين طريق السلف وبين سبل المبتدعين يف بيا  العقيدة 

 .فبا  بللا فضل  وظلرت أهميت 

ني بتنول الوقف كا  و يف تفسير   (2) جزي الكلبي واالبتداء ابنممن عن

                                 
معرفة القراء الكبار على الطبقات ، وينظر: 18ص:  القطض واال تناف للنحاس(1)

شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثما  بن َقاْيماز ، واألعصار

 ل1997-ها1417 :دار الكتع العلمية ،الطبعة: األولى، 2/533اللهبي

هو الفقي  المفسر األصولي الحافظ المحدث محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهلل (2)

، بن يحيى بن عبد الرحمن بن يوسف ابن جزي الكلبي الغرناطي يكنى أبا القاسم

ولد يف يول الخميس، تاسض ربيض الثاين، عال ثالثة وتسعين وستما ة بعد الللرة، يف 

على طريقة مثلى من العكوف على العلم،  ¬كا   األندلسغرناطة، عاصمة 

واالشتغال بالنظر والتقييد والتدوين، فقيلا حافظا قا ما على التدريس، مياركا يف 

فنو ، من عربية، وأصول وقراءات وحدي  وأدب، حفظة للتفسير، مستوعبا 

لألقوال، جّماعة للكتع، ملوكي الخزانة، حسن المللس، ممتض المحا رة، 

تقدل خطيبا بالمسلد األعظم من بلد  على حداثة سن ، فاتفق صحيح الباطن، 

وقد بلغ ما بلغ يف العلم بالتفسير، والحدي  واألصول، واألدب،  .على فضل 

. ها741يف معركة طريف، سنة -رحم  اهلل–والفق  والعربيّة، قتلت  التتار ببغداد

دين طبقات المفسرين للداوودي، محمد بن علي بن أحمد، شمس ال ينظر:

بيروت وينظر: اإلحاطة يف  -، دار الكتع العلمية 2/85،  الداوودي المالكي

أخبار غرناطة ، محمد بن عبد اهلل بن سعيد السلماين اللوشي األصل، الغرناطي 

، ها1424، الطبعة: األولى دار الكتع العلمية، بيروت ، 1/53األندلسي ، 

، مكتبة ابن تيمية، نفح 83/ 2ي طبقات القراء ، شمس الدين أبو الخير ابن اللزر
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،، حي  وّظف هلا التنول يف الوقف ها741التسليل لعلول التنزيل )ت: 

واالبتداء للمعنى التفسيري، ومسا ل العقيدة واليريعة، فقال البح  بلمض 

هل  الموا ض وتصنيفلا ودراستلا دراسة داللية يف  وء السياق مستعينا يف 

 ذل  بكتع الوقف واالبتداء، وكتع التفسير والداللة واللغة.

ر، فإ  تفسير ثْ ن قبل باحثين كن وقضية الوقف واالبتداء وإ  درست م

 تفصيلية.لم تتم دراست  دراسة -على حد علمي-التسليل

 أهمية البحث وأسباب اختياره-أوال: 
 تكمن أهمية هلا البح  يف األمور اآلتية:

علم الوقف واالبتداء يف الدرس القرا ي، واللغوي، حي   مكانة-1

 يمثل أحد ركني الترتيل المأمور ب  يف قول : ورتل...

الدراسات البينة يف الدرس العلمي الحدي ، حي  يلمض هلا  قيمة-2

علم -التفسير-القراءات القرآنية-الوقف واالبتداء)البح  بين علول كثيرة 

 الداللة الحدي ،.

كتاب التسليل لعلول التنزيل البن جزي صورة للفكر يمثل -3

 األندلسي يف القر  الثامن الللري بما حوا  من إيلاز لتراث من سبق 

 العلماء البن جزي بمكانت  القرا ية واللغوية، قال عن  تلميل  شلادة-4

 أخالٍق  ذا متقنًا، حافظًا كاملة، مروءة ذا رجاًل  كا : »«فلرست » يف الحضرمي

ة، وديانٍة، فا لٍة،  التعريف عن أغنت وعلًما دينًا وشلرت  وطلارة، وِعفَّ

                                                                         
 -، تح : إحسا  عباس ،د ار صادر 114/ 5الطيع أحمد بن المقري التلمساين، 

لبنا  ، الدرر الكامنة أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  -بيروت 

، تح: محمد عبد المعيد  ا ، مللس دا رة المعارف  88/ 5حلر العسقالين، 

اد/ اللند ، ابن جزّي ومنلل  يف التفسير، علي محمد الزبيري صيدر اب -العثمانية 

 دار القلم..139 / 1
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جاء يف من خالل دراسة كتاب سيبوي  فقد ية كانت  اللغو، وظلرت م(1)«ب 

ترجمت  أن  أخل العربية من أبي جعفر الزبير، فقد كا  معتنيا ب  أيما اعتناء ، 

 ونقل عن  يف كتاب  على ما سيرد يف البح .

 ثانيا: أسئلة البحث وإشكاليته
 يحاول البح  أ  يليع عن األسئلة اآلتية:

هل لعلم الوقف واالبتداء أثر يف تفسير القرآ  الكريم من الناحية -1

 الداللية؟

هل استطال ابن جزي أ  يوظف علم الوقف واالبتداء يف قضايا -2

 الداللة والعقيدة والفق  من خالل تفسير ؟

جديدا فيما يتصل بالوقف واالبتداء، وأثرهما يف هل قدل ابن جزي -3

 القرآ  الكريم؟

 ثالثا: أهداف البحث
ذكرها ابن جزي  ييلدف البح  إلى جمض موا ض الوقف واالبتداء الت

 .يف تفسير  وتصنيفلا وبيا  أثرها الداللي اليرعي

 رابعا: حدود البحث
ة، حي  يمثل اعتمد البح  كتاب التسليل لعلول التنزيل ميدانا للدراس

 العلول.الكتاب ذروة فكرة صاحب ، وإ  كا  ل  مصنفات أخرى يف كثير من 

 خامسا: خطة البحث

 وتمليد مقدمةا تسبقلخمسة مباح  ميتماًل على وقد جاء البح  

مراجض البح ،  أحدهما ألهمخاتمة ألبرز نتا ج البح ، ثم ثبتا  ا وتتلوه

                                 
بابا بن أحمد بن الفقي  الحاج أحمد بن عمر بن  أحمد ،239نيل االبتلاج ص:   (1)

دار الكاتع،  ، عبد الحميد عبد اهلل اللرامة،  تح: محمد التكروري التنبكتي

 ل2000ليبيا –طرابلس 
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 اآلتي:، وكا  ذل  على النحو واألخر لعناوين 

 مدخل مفاهيميالتمهيد:  
 السياق وأثر  يف تنول الوقف واالبتداءاملبحث األول: 

 تنول القراءات وأثر  يف الوقف واالبتداءاملبحث الثاين: 
 التفسير وأثر  يف تنول الوقف واالبتداءاملبحث الثالث: 

 : تنول األوج  اإلعرابية وأثرها يف الوقف واالبتداءاملبحث الرابع
 : العقيدة وأثرها يف تنول الوقف واالبتداءاملبحث اخلامس

 : واشتملت على أهم النتا جاخلامتة

 الفهارس

 سادسا: منهج البحث
 عند جلي أثر من واالبتداء الوقف يف ما إبراز إلى البح  يلدف

 المنلج ذل  يف ملتزما المعنى، يف أثر من تنوع  على يترتع لما المفسرين؛

 .معتمدا أداتي التحليل واإلحصاء التحليلي، الوصفي
 سابعا: الدراسات السابقة

لكتاب التسليل البن جزي مكانة كبيرة من الناحية اللغوية، وقد قامت 

قضية الوقف واالبتداء وإ  ، ومتنوعة أغلبلا من الناحيةعلي  دراسات 

لم تتم -على حد علمي-درست من قبل باحثين كنثْر، فإ  تفسير التسليل

 ي:أتومن هل  الدراسات ما ي دراسة تفصيلية.دراست  

 زبيريلعلي بن محمد ال تفسيري ومنلل  يف الزج ابن-1

 التنزيل لعلول تفسير التسليل يف الكلبي جزي ابن استنباطات-2

 يالنلاش نعبد الرحم بن لعلي ودراسة جمض"

ليل لعلول التنزيل، للدكتور ستخريج األحادي  واآلثار يف كتاب الت-3

 بن مساعد الللنيسامي 

علول القرآ  عند اإلمال ابن جزي الكلبي وأثرها يف تفسير ، -4
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 للدكتور طارق بن أحمد الفارسي

ر يف تفسي ابن عطيةاين جزي الكلبي على اإلمال فقي  ال استدراكات-5

 القرآ  للدكتور شايض بن عبد  األسمري

ي توجي  القراءات عند اإلمال ابن جزي للدكتور أحمد بن عل-6

 الحريصي

الللم تقبل منا العمل، وتلاوز عن الخطأ والزلل، وآخر دعوانا أ  

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالل على رسولنا محمد وعلى آل  

 وصحب  ومن تبعلم بإحسا  إلى يول الدين.

 حامت مصطفى حممد أبو سعيدة

 مدرس أصول اللغة يف كلية اللغة العربية

 اليريف بالمنوفيةفرل جامعة األزهر 

 

  



   

 

 

 
 

 م2020 (م2020هـ =1442العدد السادس ) اجمللة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا 

461 

 التمهيد

 مدخل مفاهيمي 
 أوال: الوقف

معنا ، كما يقول ابن وأصل  ،،الثالثي )وقف للفعل الوقف، مصدر

يدل على تمك  يف شيء ثم يقاس علي ...  ..."ها،: 395فارس )ت:

وقفا، ألن  قد  ى، ويمكن أ  يسموموقف اإلنسا  وغير : حي  يقف...

ها،: وليس يف الكالل 393وقال اللوهري )ت: .(1)"وقف بلل  المكا 

ت... قال: َأوقْفت إال حرف واحد، أَوَقْفت عن األَمر اللي كنت في  أَي أَْقَلعْ 

، وكل شيء  ها،154وحكى َأبو عمرو )ت: كلمتلم ثم َأوقْفت َأي سكتُّ

 .(2)"تنمس  عن  تقول: َأوقفت، ويقال: كا  على أَْمر فأَوَقف أَي أَقَصر

من خالل ما سبق يتضح أ  تركيع )و ق ف، وما اشتق منلا يطلق يف  

كالل العرب علي معا  عدة منلا: الحبس، والسكوت، واإلقالل عن 

 الييء، والتبيين، كما تطلق ويراد بلا: مقابلة الللوس.

 الوقف يف االصطالح: 

الوقف مصطلح يلْكرن  النحاة، واللغويو ، والقراء، ول  عند كل فريق 

نى خاص، وإ  كا  المعنى اللغوي ال يختلف عندهم جميعاَ. فالوقف مع

 "قطض الكلمة عما بعدها"أو  (3)"قطض النطق عند آخر الكلمة"عند النحاة: 

 .(4) "قطعلا عن تحري  آخرها"أو 

وقطض الكلمة عما بعدها، أي: أ  تسكت على آخرها قاصدان للل   

                                 
 . بتصرف. 6/135مقاييس اللغة ) و ق ف ،  (1)

 4/1440الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )و ق ف، (2)

 .233/ 5شرح التصريح على التو يح/  (3)

  2/306المناهج الكافية يف شرح اليافية  (4)
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"مختاران، للعللا آخر الكالل سواء كا  بعدها كلمة أو كانت آخر الكالل
(1)

 . 

: هو قطض الموقوف علي ، عن االتصال؛ ويكو  بأنهوعرفه ابن عقيل  

 .(2)"لالستراحة، أو تمال المقصود

خاصة بموقض معين، وهو نلاية  ظاهرة صوتية" الوقف عند اللغويني:و

موقعية "؛ وللا يعبر عنلا بعض العلماء (3)الكلمة الموقوف عليلا

دراسة لسلوك "أو هو ظاهرة صوتية تيكيلية؛ أل  يف بحثلا ، (4)"النلاية

 .(5) "األصوات يف الموقض طبقًا لما يقتضي  هو

قطض الصوت على الكلمة زمنًا يمكن التنفس ": هو الوقف عند القراءو

في  عادة بنية استئناف القراءة بما يلي الحرف الموقوف علي  أو بما قبل  ال 

  .(6)"بنية اإلعراض عن القراءة 

الباء والدال واللمزة من افتتاح الييء، »مصدر الفعل ابتدأ، و واالبتداء

                                 
 .2/271شرح شافية ابن الحاجع للر ى/  (1)

، تح: د. محمد كامل 301/ 4المساعد على تسليل الفوا د، بلاء الدين بن عقيل، (2)

دار المدين، جدة، -بركات، الطبعة: األولى، جامعة أل القرى )دار الفكر، دميق 

 ،،ها1405- 1400)

مطبعة ، 22ص  ، د أحمد ط  سلطا اللانع الصوتي للوقف يف العربية ولللاتلا (3)

 ها.1411، 1األمانة ط

 . 151مناهج البح  يف اللغة/ تمال حسا   (4)

 .22للوقف يف العربية ولللاتلا ص  اللانع الصوتي (5)

، دار -، تح: علي محمد الضبال 1/274النير يف القراءات العير، ابن اللزري،  (6)

، وينظر: نلاية القول المفيد يف علم التلويد/ محمد لبنا -بيروتالكتع العلمية، 

ل. الوايف يف شرح ç-2001 1422ط: األولى مكتبة اآلداب / 157مكي نصر ص:

 .173الياطبية ص:
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هو اليرول يف »، واصطالحا: (1)« يقال: بدأت باألمر وابتدأت، من االبتداء

 .(2)« القراءة بعد قطض أو وقف، وهو ال يكو  إال اختيارا

 :أسباب الوقفثانيا: 
إلى الطبيعة  االوقف هو عرض يطرأ على المتكلم، وقد يكو  هلا راجع

البيرية، أو إلى طبيعة اللغة التي يتحدث بلا، أو إلى مراعاة المواقف اللي 

لما لم يمكن "،ها833يمر بلا، فيقف لبيا  المراد يقول ابن اللزري )ت: 

القارئ أ  يقرأ السورة أو القصة يف نفس واحد، ولم يلز التنفس بين 

الكلمة وجع حينئل اختيار كلمتين حالة الوصل، بل ذل  كالتنفس يف أثناء 

وقف للتنفس واالستراحة، وتعين ارتضاء ابتداء بعد التنفس واالستراحة، 

يكو  ذل  مما يخل بالمعنى وال يخل بالفلم، إذ بلل  يظلر  وتحتم أالّ 

  (3)"اإلعلاز ويحصل القصد

وترتع على ذل  أ  الوقف قد يكو  ألسباب طبيعية، وقد يكو   

 :(4)و  ألسباب يقتضيلا الموقفألسباب لغوية، وقد يك

 أوال: األسباب الطبيعية: 

 حاجة المتحدث أو القارئ إلى التزود من اللواء.-1

االستراحة يف أثناء عملية الكالل، وعدل إمكانية االستمرار دو  - ۲ 

                                 
 1/27، وينظر: لسا  العرب )ب دأ، 1/212مقاييس اللغة  (1)

ينظر: تنبي  الغافلين وإرشاد اللاهلين عما يقض للم من الخطأ حال تالوتلم لكتاب  (2)

وتوزيض مؤسسة ، نير ت: محمد الياذلي النيفر 128سي ص اهلل المبين للصفاق

  ل.1974عبد الكريم بن عبد اهلل س 

، تح: 225-1/224النير يف القراءات العير، شمس الدين أبو الخير ابن اللزري،  (3)

 علي محمد الضبال، المطبعة التلارية الكبرى

، النير يف 301/ 4ينظر: المساعد على تسليل الفوا د، بلاء الدين بن عقيل، (4)

 1/224القراءات العير، 
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 استراحة

عروض ما يمنض من مواصلة الكالل كالعطاس أو التثاؤب، أو - 3 

 النسيا ، أو نحو .

 األسباب اللغوية:ثانيا: 

 إظلار الفواصل بين األلفاظ، والتراكيع، واللمل.-1

 إبراز معا  معينة يريدها المتحدث، أو يريد أ  يؤكدها.- ۲ 

 إظلار العواطف المختلفة واالنفعاالت الخاصة- 3 

 ثالثا: األسباب اليت يقتضيها املوقف؛  

ض بين عطف الروايات المختلفة للنص الواحد، وخاصة عند اللم-1

 .القرآنية القراءات

االختبارات، حي  يطلع إلى القارئ أ  يقف على مو ض معين - ۲ 

درايت  باألوج  اللا زة يف الوقف علي ، ولبيا  المفصول من  لمعرفة مدى

 الموصول، والثابت من المحلوف، ونحو ذل .

تمال الغرض من الكالل، أو تمال النظم يف اليعر، أو تمال السلض يف -3 

 نثر.ال

 : موقف العلماء من الوقفثالثا
وجعل   ،كثير من العلماء على تعلم الوقف، وصرف اللمة إلي  ح   

بعضلم من الواجبات التي أجمض عليلا السلف، وتواترت بلا األخبار عند 

 -¢- قراءة القرآ  الكريم، فقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالع
- ومعرفة الوقوف ، وعن عبد اهلل بن عمرالترتيل تلويد الحروف، »قول : 

ƒ -  :َنا َدْهرَِنا ِمنْ  بنْرَهةً  ِعْينَا لََقدْ » أن  قال ْرآِ ، َقبَْل  اإِليَما َ  ينْؤَتى َوأََحدن  الْقن

وَرةن  َوَتنِْزلن  دٍ  َعَلى السُّ َحمَّ  َوآِمَرَها، َوَحَراَمَلا، َحالَلََلا، َفيَتََعلَّمن  -‘- من

و َ  َكَما. ِمنَْلا ِعنَْد ن  َيِقَف  أَ ْ  َينْبَِغى َوَما َوَزاِجَرَها، ْرآ َ  الْيَْولَ  َأْنتنمن  َتَعلَّمن  ثنمَّ  ، الْقن

من  ينْؤَتى ِرَجاالً  الْيَْولَ  َرَأْيتن  لََقْد  هن ْرآ َ  أََحدن  َفاتَِحتِ ِ  بَيْنَ  َما َفيَْقَرأن  اإِليَما ِ  َقبَْل  الْقن
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 َفيَنْثنرن ن  ِمنْ ن  ِعنَْد ن  يَِقَف  أَ ْ  يَنْبَِغى َما َوالَ  َزاِجرن ن  َوالَ  آِمرن ن  َما يَْدِرى َما َخاتَِمتِ ِ  إِلَى

َقلِ  َنثْرَ   .(1)"الدَّ

ففي قول ابن عمر دليل على أ  تعليم ذل   "،:ها444قال الداين )ت:  

 (2)" -€ -وأن  إجمال من الصحابة -‘ -توقيف من رسول اهلل

  واالبتداء.دليل قد ذكر  كثير من العلماء مستدلين ب  على الوقف 

يف شرح  على  ها،1014)ت:  وقد عارض ذل  الييخ مال القاري

وما ينبغي أ  يوقف  "وال يخفى أ  قول : "اللزرية بعد أ  ذكر  بقول : 

ال يبعد أ  يراد ب  اآليات المتيابلات يف معناها، فليس يف  "عند  منلا 

 .(3)"الحدي  نص على الوقف المصطلح علي 

وقد علق ابن اللزري على هلين األثرين بأ  يف أوللما دليال على 

وجوب تعلم الوقف ومعرفت ، ويف ثانيلما برهانا على أ  تعلم  إجمال من 

 .€- الصحابة
بللا العلم حتى عد ابن اللزري  عناياتلم تعالى † السلف عنواشتلر 

: قال ابن اللزري نو  بلل  حال اإلقراءعْ ذل  متواترا عنلم، وكانوا ين 

عندنا تعلم ، واالعتناء ب  من السلف الصالح كأبي  -بل تواتر  -وصح »

جعفر يزيد بن القعقال إمال أهل المدينة، اللي هو من أعيا  التابعين 

                                 
/  3والسنن الكبرى  170/  1ملمض الزوا د  :يقف،يف رواية الطبراين والبيلقي :)  (1)

120. 

المكتفى يف الوقف واالبتدا، عثما  بن سعيد بن عثما  بن عمر أبو عمرو الداين،  (2)

، تح: محيي الدين عبد الرحمن رمضا ، الطبعة: األولى، دار عمار: 134 ص:

 ل 2001-ها1422

 عطايا،، تح: أسامة 370القاري، ص:  يعلالمنح الفكرية على متن اللزرية / مال  (3)

 دار العوثاين للدراسات القرآنية، دميق، سورية
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عمرو بن العالء، ويعقوب الحضرمي، وصاحب  نافض بن أبي نعيم، وأبي 

وعاصم بن أبي النلود، وغيرهم من األ مة، وكالملم يف ذل  معروف، 

ونصوصلم علي  ميلورة، ومن ثم اشترط كثير من أ مة الخلف على 

المليز أ  ال يليز أحدا إال بعد معرفت  الوقف واالبتداء ، وكا  أ متنا 

  باألصابض ، سنة أخلوها كلل  يوقفوننا عند كل حرف ، ويييرو  إلينا في

 .(1)" عن شيوخلم األولين

باب الوقف عظيم القدر ، جليل »، أ  : ها683 :تكما يلكر النكزاوي )

الخطر ؛ ألن  ال يتأتى ألحد معرفة معاين القرآ ، وال استنباط األدلة اليرعية 

القرآ  ، فن جليل ، ب  يعرف كيف أداء » ، فلو (2)«من  إالّ بمعرفة الفواصل 

ويترتع على ذل  فوا د كثيرة ، واستنباطات غزيرة ، وب  تتبين معاين اآليات 

 .  (3)«االحتراز عن الوقول يف الميكالت ، ويؤمن

 ظاهرة»أ  الوقف ـ  ¬ـ  ويلكر أستاذنا الدكتور/أحمد ط  سلطا 

لغوية جديرة باالهتمال والدراسة والنظر يف علللا وأسبابلا، وذل : ألنلا 

المظلر اللغوي المقابل للوصل، وألنلا ظاهرة أصيلة وقديمة قدل اللغة 

وأل  الوقف  .وال تقل عن الوصل شيوعا يف االستعمال اللغوي .. اإلنسانية،

ا يصطنع  من يسلم يف صنض السلسة اإليقاعية أو الموسيقى الكالمية بم

الفواصل بين أجزاء الكالل، فيؤثر تأثيرًا كبيرًا يف اعتدال نسق ، وكثيرًا ما كا  

                                 
 1/225النير يف القراءات العير  (1)

 –، تح/ د . محمد سعد مرسي 1/45الوقف واالبتداء للنكزاوي ) االقتداء يف معرفة (2)

 ، .2654/2655رسالة دكتورا  محفوظة بكلية اللغة العربية بالقاهرة تحت رقم )

متولي منصور مكتبة دار محمد  تح: 1/386البرها  يف علول القرآ  للزركيي  (3)

المقدمة البن ، وينظر: الفوا د المفلمة يف شرح ل2008ا=ه1429، 1التراث ط

 . 47يالوشة ص 



   

 

 

 
 

 م2020 (م2020هـ =1442العدد السادس ) اجمللة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا 

467 

الوقف الحسن مرشداً وهاديًا إلى المعنى المقصود، وكا  الوقف القبيح 

 . (1)«مضلال عن 

فرد  كثير من العلماء بالتأليف والتصنيف، منلم: أبو أوألهمية الوقف 

ر بن األنباري، وأبو القاسم الزجاجي، وأبو عمرو وأبو بك، النحاس جعفر

الداين، والحسن ابن علي العماين، ومحمد بن طيفور السلاوندي، ومحمد 

بن محمد اللزري، وزكريا األنصاري، وأحمد بن عبد الكريم األشموين، 

 .(2)وغيرهم كثيرو 

يخلو ومن يتتبض كتع المتقدمين من النحويين والقراء ال يكاد يلد كتابا 

من الحدي  عن الوقف، إال أ  النحويين قد قصروا اهتماملم يف البح  عن 

 (3)الوقف على أواخر الكلم، واألوج  التي تلوز في ، والتي ال تلوز

قسمو  أنواعا، ومراتع، وتتبعو  يف القرآ  الكريم من أول  إلى  كما

ل آخر ، وبحثوا عالقت  الوطيدة باإلعراب والمعنى، وعالقت  بمرسو

المصاحف العثمانية، وو عوا ل  عالمات خاصة، وغير ذل  كثير مما يرا  

                                 
 بتصرف،.) 4 ،3أحمد ط  سلطا  ص  ولللاتلا:اللانع الصوتي للوقف يف العربية  (1)

ينظر: مقدمة تحقيق المكتفى يف الوقف واالبتدا، عثما  بن سعيد بن عثما  بن عمر  (2)

، تح: يوسف المرعيلي، الطبعة: األولى، دار 71-60أبو عمرو الداين، ص: 

 ل 2001=ها1422عمار: 

ينظر على سبيل المثال: الكتاب، عمرو بن عثما  بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بير،  (3)

الثالثة، : هارو ، ط، تح: عبد السالل محمد 183-4/168 ، الملقع سيبوي

ل القاهرة، شرح المفصل للزمخيري، موّفق  1988 -ها1408 :الخانلي  مكتبة

، قدل ل : 244-5/208الدين أبي البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي، 

لبنا   -الدكتور إميل بديض يعقوب، الطبعة: األولى، دار الكتع العلمية، بيروت 

/ 4ل، المساعد على تسليل الفوا د، بلاء الدين بن عقيل،2001 -ها1422

301. 
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يف إيضاح الوقف ها،228و ما قال ب  ابن األنباري)ت: المتأمل على نح

يف القطض واال تناف، والداين ،ها238واالبتداء، وأبو جعفر النحاس)ت: 

يف ،ها560، المكتفى يف الوقف واالبتدا، والسلاوندي )ت: ،ها444)ت: 

الوقوف، وزكريا األنصاري)ت:  الوقف واالبتداء، وعلل  كتاب

ف واالبتداء، واألشموين المقصد لتلخيص ما يف المرشد يف الوقها،629

يف منار اللدي يف الوقف واالبتداء، و منوا مصنفاتلم نقوال ها،1100)ت: 

حاتم السلستاين،  يعن وقوف القراء فنقلوا عن يعقوب، والكسا ي، وأب

 م.وغيره

كما كا  للمفسرين دور كبير يف هلا العلم لما يترتع للوقف من بيا  

للمعاين، أو ترجيح بعضلا على بعضلا، وقد تناول  كثير من المفسرين يف 

  مفاتيح الغيع، وابن ، يف تفسير ها606مقدمة تصنيفلم منلم الرازي )ت: 

يل لعلول التنزيل، يف تفسير  التسل ها،741 جزي)ت:

يف تفسير  روح المعاين يف تفسير القرآ  العظيم والسبض ها،1270واآللوسي)

البد من  لمن أراد معرفة معاين  وغيرهم كثر وذل  ؛ أل  تعلم  أمرالمثاين، 

القرآ  واستنباط األدلة من  ، وجعلوا ذل  مما يعين على الغوص على فرا د 

 .(1)القرآ  ودرر 

 ضابط الوقف:ا: رابع
الرازي يف مطلض تفسير  لسورة الفاتحة كالما يمكن أ  يعد ذكر اإلمال 

الوقف على كل كالل ال يفلم بنفس  ناقص، والوقف " ابطا للوقف فقال: 

على كل كالل مفلول المعاين إال أ  ما بعد  يكو  متعلقا بما قبل  يكو  

كافيا، والوقف على كل كالل تال ويكو  ما بعد  منقطعا عن  يكو  وقفا 

                                 
، مكتبة التراث مكة 553جمال القراء وكمال اإلقراء، علم الدين السخاوي،  (1)
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 .(1)"تاما

 "،: ها833وقال ابن اللزري )ت: 

ْ ـــــف -96 ـــــُع َُّْْ ْوْ    ـــــْفُظ ِإْن تَِم ْو  ف

 

ـــــف    ْ ـــــ   ْ    ـــــفَم تَِم عَْلِ ا ـــــفَك ُّْْ   ْو

ـِ  - 97  َْ َْ  قَِف ُّْاِعْتَدِئ ُّْتَِم عَْ ِإـَن ْف

 

ـــ ِ    َْ ـــْيس ا َ  ْ  ـــْدا َا َِ ـــِف َُّْْ ْو  ْفَ 

ــــْ  - 98  ــــي   ُّْْظ ــــُع ْقََ ــــْف ْو  ْ َْ ــــ  ُّْْغِي

 

ــــ ْ     َِْ ــــْدا ْق َِ ا ُّْْ  َْ ــــْي ــــْف ْ ِر ْ يْق
(2) 

  

 مفهومها: خامسا: الداللة،
) د ل ل ، ، ويدل يف أصل معنا  على: اإلبانِة  الداللة من الللر اللغوي-

لن َأْصاَلِ : » ااا،: ه 395واإلرشادِ، كما يقول ابن فارس)ت  الن َوالالَّ الدَّ

ْيِء  َما إِبَاَنةن اليَّ هن لن َأَحدن ْيِء، َفاأْلَوَّ َلا،  َواآْلَخرن اْ طَِراٌب فِي اليَّ بِأََماَرٍة َتتََعلَّمن

اَلًنا َعَلى الطَّرِيِق  ْم: َدلَْلتن فن ْيءِ ، َقْولنلن : اأْلََماَرةن فِي اليَّ لِيلن َو بَيِّنن  ،َوالدَّ َوهن

اَللَةِ  اَللَِة َوالدِّ  :   ومن  قول الياعر . الدَّ

اااااااااااي امااااااااااارٌؤ باااااااااااالطنْرِق    (3) « ذو َدالالْت  إنِّ
 
 
 

: مْن حصل  أصَل الداللِة مصدر كالكتابة واألمارة، والداّل:»  وقيل إ َّ

من  ذل ، والدليل يف المبالغة كالعالم، وعليم، وقادر، وقدير، ثم يسمى 

                                 
 1/101مفاتيح الغيع  (1)

، 37الخير ابن اللزري، فِي الِْقَراَءاِت الَْعْيرِ، شمس الدين أبو « َطيِّبَِة النَّْيرِ »َمتْنن  (2)

 ل 1994 =ها1414تح: محمد تميم الزغبي، الطبعة: األولى، دار اللدى، جدة، 

الصحاح تاج اللغة وصحاح  ،، وتنظر يف:260/ 2مادة)د ل ل،يف مقاييس اللغة) (3)

ها، ، 393العربية ،  ألبي نصر إسماعيل بن حماد اللوهري الفارابي )المتوىف: 

 بيروت: –دار العلم للماليين ، 4ط  ،1698/ 4 )تح: أحمد عبد الغفور عطار 

 .البيت ألبي عبيد،  بحر: الرجز و ،ل  1987= ها 1407
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 .(1) «الدال والدليل داللة، كتسمية الييء بمصدر  
 تعريف علم الداللة:

ف علم الداللة بتعاريف   كثيرة، منلا:وقد عرِّ

المختص بدراسة المعنى اللي تدل علي  الكلمة، أو العبارة، أو  العلم»

 .(2) «اللملة
الفرل اللي يدرس اليروط الواجع توافرها يف الرمز حتى يكو  »أو: 

 (3)« قادراً على حمل المعنى
فرل من فرول علم اللغة، ومستوى من مستويات الدرس اللساين » أو:

 .(4)«وظيفة الكلمات، وهل  الوظيفة تكمن يف نقل المعنىالحدي ، ودراسة 
لغوي بحت، يركز على تحليل معنى الكلمة أو العبارة أو  علمٌ » : هوأو

وعلى اكتياف أوسض العالقات بين رفة اللملة من وجلة لغوية ِص 

: جوهر المعنى، (5) «الوحدات اللغوية كما أن  ينَعدُّ
(6). 

                                 
ص:  صفوا  عدنا  الداودي تح:، األصفلانىلراغع ل المفردات يف غريع القرآ  (1)

 .ها 1412 : دار القلم، 1ط  317

على د/علم الداللة التطبيقي يف التراث العربي لألستاذ الدكتور/ هادي نلر تقديم،  (2)

ودراسات يف داللة  األلفاظ ل، 2007 ها=1427، دار األمل: 1ط   27ص  الحمد

 .26البركاوي ص: عبد الفتاح د والمعاجم اللغوية

 القاهرة .  - عالم الكتع ، 11ص، علم الداللة للدكتور/ أحمد مختار عمر (3)

 فايز الداية،، د/علم الداللة العربي النظرية والتطبيق دراسة تاريخية تأصيلية نقدية (4)

 ل.1996، دار الفكر المعاصر : 2ط  ،  8ص

 .دار الكتاب الحدي  ،18عبد الغفار هالل ص علم الداللاة اللغوية، د/ (5)

، دار الطباعة المحمدية  1ط ، 496ص:  ، عبد العزيز عالل، د/يف علم اللغة العال  (6)

 ل. 1990ها= 1410
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وداللة األلفاظ على المعاين المختلفة المو وعة للا سر من أسرار  

 .(1) التعبيرات اللغوية
 هي:ثون الداللة مخسة أقسام علماء اللغة املحد  وقّسم 

وهي المعنى اللي  الداللة المعلمية أو القاموسية أو الو عية: 1

حددت  المعاجم لأللفاظ، حسع االستعمال اللغوي، اللي و عت في  

 .(2)األلفاظ للمعاين

الداللة الصوتية: هي التي تستمد من طبيعة بعض األصوات مثل  2

 .(3)تعبر عن فورا  السا ل يف قوة وعنفو ،نضخكلمة 
، (4)تستمد عن طريق الصيغ، وبنيتلا التي الصرفية: هيالداللة  3
 .(5) «تدل علي  بعض الصيغ الصرفية، لألفعال أو األسماء ما»هي:  وقيل:

تعتمد على النظال اللي تسلك  اللملة  التي النحوية: وهيالداللة  4

المراد من  لمَ فْ يف اللغة العربية فإذا اختل هلا النظال أصبح من العسير أ  ين 

الوحدة النحوية: هي أصغر وحدات التركيع  إ :وقيل ، (6)تل  التراكيع

                                 
 ل.2001ها= 131422عبد الغفار هالل صاللغة العربية د/فق   (1)

 ألحمد مختار عمر د/ علم الداللة،، 18يف الداللة اللغوية ص:  الدرر البلية (2)

 .14ص:

عبد الغفار د/ ، وينظر: علم الداللة اللغوية،46 :ص داللة األلفاظ د/ إبراهيم أنيس (3)

 .31ص هالل

 ،.48: ص)/ إبراهيم أنيس كتوردللداللة األلفاظ  (4)

عبد المنعم ، د/داللة األلفاظ دراسة تحليلية وتطبيقية لمفلول وأنوال داللة األلفاظ (5)

 .19طوال بيناتي ص:

 . 50: 48 ص إبراهيم أنيس د/ األلفاظ،داللة  (6)
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النحوي التي تؤدي إلى معاٍ  نحوية، وتنقسم إلى: وحدات إفرادية مثل: 

ومن المالمح النحوية  االستفلال، مثل:نا ع الفاعل ووحدات تركيبية 

 .(1)للا دور هال يف الكيف عن المعنى النحوي الصيغة،–)ترتيع اللملة 
داللة فوق الداللة الصرفية والنحوية هي  الداللة السياقية:- 5

ل على ملموعة من موالصوتية والمعلمية، وذل  أ  التركيع اللغوي ييت

 .فلكل كلمة عالقة بما قبللا، وبما بعدها ،العالقات

 أو النفسية، الو عيةكالداللة  الدالالت،هناك أنوال أخرى من و

 .(2)ذلك وما إلى والسياسية،االجتماعية، 
مض كل هل   لم أو يكمل إال بعد وقوف السامضوال يتم الف

 .(3)الدالالت
 

 
  

                                 
: 1ط  185:182ص  اعتماد عبد الصادق عفيفي ، د/محا رات يف فق  اللغة (1)

 .ل2014ها= 1435

، وبحوث يف علم الداللة بين القدماء  21: 19الدرر البلية يف الداللة اللغوية ص (2)

الليئة المصرية العامة للكتاب:    34ملدي ابراهيم محمد ص:  د/والمحدثين  

 ل.2013

 .49 ص:داللة األلفاظ د/ إبراهيم أنيس (3)
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 السياق وأثره يف تنوع الوقف واالبتداء المبحث األول:
 املوضع األول:

 [."2{ ]سورة البقرة:حن جن يم ممىم حمخم جم يل ىل}: قال اهلل تعاىل
، { حن جن يم ممىم حمخم جم}: {ىل} وخبر "،: ها741)ت: قال ابن جزي 

 .علي  فيوقفجملة مستقلة {  يل ىل} هلافعلى { يل} خبر  وقيل:

أي: ال ش  أن  من عند اهلل يف نفس األمر يف اعتقاد أهل  {ممىم حمخم جم} 

علي ، وقيل:  فيوقف، { ممىم }: {ىم حمخم جم } الحق، ولم يعتبر أهل الباطل، وخبر

 جم } واألول أرجح لتعين  يف قول : {،ىم حمخم جم} على فيوقفخبرها محلوف 
 .(1) "يف موا ض أخر{ حمخم

 :مو عين للوقف يف لآلية الكريمة ،ها741)ت:  ¬ ذكر ابن جزي

باعتبار أن  مبتدأ وخبر فلو { يل ىل} أوللما: الوقف على قول :

مبتدأ { يل ىل} باعتبار أ  {،ممىم حمخم جم} وصل  بقول : جملة مستقلة، أو

وخبر  ما بعد ، أو ما بعد  نعت ل  وهلا التنول يف الوقف واالبتداء تبعا 

 للتنول التركيبي. 

 .{ممىم حمخم جم} :ومجهور علماء الوقف على قوله
كأن  تعالى قال : أقسم بلل  { يل ىل}والمعنى على الوقف يف

، أو: (2)الحروف إ  هلا الكتاب هو ذل  الكتاب المثبت يف اللوح المحفوظ

الكتاب اللي كتبت على الخال ق بالسعادة واليقاوة واألجل والرزق...أو 

ةَ  ، أو: ذل  الكتاب اللي (3)"ذل  الكتاب اللي وعدت  أ  أوحي  إلي  بَِمكَّ

ودليل ذل  -صلى اهلل عليلما وسلم  -وعدوا ب  على لسا  موسى وعيسى 

                                 
 .1/68التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (1)

 ، الطبعة:2/8، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي اليافعي، مفاتيح الغيع (2)

 ل 2000 -ها1421 - بيروت -دار الكتع العلمية ، األولى

 1/157 اللامض ألحكال القرآ  (3)
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 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم }:قول  تعالى
، أو: ذل  (1)[89البقرة: سورة] {ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه

 .(2)"الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل

ليس بمو ض قطض ألن  ال { ىل}" ،:ها338قال أبو جعفر النحاس )ت: 

 في  تقديرات ستة: على ثالثة منلا يكو  التمال{ يل} يفيد إال بما بعد  و

أ  يكو   فمن التقديرات:على أ  يكو  ما بعد  مستأنًفا { يل ىل}

خبر  وهلا قول أبي حاتم وقال: ومثل  { يل} ذل  مرفوًعا باالبتداء و

 ذل ، وقال أبو عبيدة ذل  بمعنى هلا وأنيدوا:

عن محمد بن أي: أنا هلا، قال أبو جعفر وحكى لنا علي بن سليما  

يزيد قال: ال يكو  ذل  بمعنى هلا الختالف معنيلما قال: والمعنى أنى 

 ذل  اللي سمعت ب .

ذل  الكتاب اللي كنتم ترجون ، وهلا قول محمد بن  والتقدير الثاني:

، {ين ىن من خن حن جن يم}: يزيد قال: ويدل علي 
 هل  الحروف ذل  الكتاب وهلا قول الفراء. التقدير الثالث:

 .(4)"{ يل ىل} أبو جعفر: فالقطض على هل  األقوال الثالثةقال 

 .أي: ذل  الكتاب حق هدى {ممىم حمخم جم} والمعنى على الوقف يف
أل  تمال المعنى عند ؛ وألن  المعتبر ؛ {ممىم حمخم جم} والراجح الوقف على

 يف نظير  وسيأتي تفصيل ذل .

                                 
 .1/67للزجاج  معاين القرآ  وإعراب  (1)

 1/33 الكياف عن حقا ق غوامض التنزيل (2)

 64البيت من الطويل، وهو لخفاف بن ندبة يف ديوان  ص  (3)

 32القطض واال تناف (4)

َْ ْ ِتاْـــ ْ 
َ ُِ ِ ْ  ْ ـــ  َ  ْأْقـــيْل ْظـــْ  ُّاظـــ

 

ـــف  ـــف ْ ظَْ  ـــَ ْأْأ َ ـــن تَُأا ْإفف َْ ـــِخ   ُُْ  (3)ْو
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 جم} على، وقد رّجح الوقف {ممىم}، أُّ {حمخم جم} ثانيلما: الوقف على قول :
بناء على السياق القرآين، حي  اعتبر يف ذل  مراعاة نظا رها يف غير  {ممىم حمخم

 خن جنحن مم خم حم جم هل مل خل}: هل  السورة ، ومن ذل  قول  تعالى
 رت يب ىب} [، وقول  تعالى:9سورة آل عمرا :{ ]ٰه مه جه هن من
 يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت زتمت
 مك لك اك يق} وقول  تعالى: [،12]سورة األنعال:{ لك اك
 ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
 [.7سورة اليورى:{ ]يي ىي

اعتمادا على السياق ، {خم حم جم} وبلل  رّجح ابن جزي الوقف على 

 القرآين اللي وردت في  يف القرآ  الكريم.

والخالف يف هلا الوقف ذكر  علماء الوقف والمفسرين، وهلا المو ض 

 .(1)من أشلر موا ض وقف التعانق

، { ممىم حمخم جم} علي  كثير من علماء الوقوف، وذكروا الوقف علىوقد نبّ  
 وبيا  ذل  كما يأتي:، { حمخم جم } وبعضلم على الوقف على

وعلي  أكثر علماء الوقوف، قال السلاوندي { ممىم} األول: الوقف على

أي ال ريع في ...ومن وصل {  جم } على حلف خبر{  حمخم جم } ،:ها560)ت

                                 
ويطلق علي  وقف المعانقة، أو التلاذب، أو المراقبة، وعرف  الزركيي بقول :  (1)

المراقبة وهو أ  يكو  الكالل ل  مقطعا  على البدل كل واحد منلما إذا فرض في  

، وعرف  "وجع الوصل يف اآلخر وإذا فرض في  الوصل وجع الوقف يف اآلخر

  من السابق، وأ  تكو  من أ  تكو  الكلمة محتملة أ  تكو "اآللوسي بقول : 

الالحق، وقد ذكر اإلمال اللزري يف كتاب  النير أ  أول من نب  إلي  هو أبو الفضل 

وأول من نب  على المراقبة يف الوقف اإلمال األستاذ أبو الفضل "الرازي فقال: 

. ينظر البرها  يف علول القرآ  للزركيي، "الرازي أخل  من المراقبة يف العروض

 1/271، والنير البن اللزري،12/32روح المعاين لآللوسي، ، و1/365
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وتقدير : ال ريع {  جم } وحلف خبر{ حمخم} أو صفة، {جم} خبر{ مم } جعل

خبر لمحلوف {  يم } و{ ممىم} في  عند المؤمنين، والوقف فيلما على

 .(1)"تقدير  هو

وقال ومن جعل )هدى، حاال للكتاب بإعمال معنى اإلشارة يف )ذل ، 

 .(2)"على تقدير )أشير إلى الكتاب هاديا، لم يقف

{ يم} تال؛ إ  رفض {فَي َ } والوقف على"،ها1100وقال األشموين )ت: 
باالبتداء، خبر  محلوف، أو رفض بظرف محلوف غير الملكور تقدير : في  

فيِ  هدى، )وكاف، إ  جعل خبر مبتدأ محلوف أي: هو، )وحسن، إ  

ذل  »خبًرا لا { يم} جعل انتصع مصدًرا بفعل محلوف، وليس بوقف إ 

؛ ففي «ذل »ديًا، أو من أي: ها« في »أو حااًل من ، أو من الضمير يف « الكتاب

 .(3)"ثمانية أوج  الرفض من أربعة، والنصع من أربعة« هدى»

والمعنى بللا الوقف يكو  الكتاب نفس  هدى، وكّل  هدى، ويف الثانية  

واعلم أ   "قال الرازي:  {يم مم} ال يكو  الكتاب نفس  هدى بل يكو 

القراءة األولى يكو  الكتاب نفس  هدى ويف  أولى أل  على(4)القراءة األولى 

الثانية ال يكو  الكتاب نفس  هدى بل يكو  في  هدى واألول أولى لما تكرر 

                                 
، تح: محمد بن 1/173علل الوقوف ألبي عبد اهلل محمد بن طيفور السلاوندي،  (1)

 .ل2006= ها1427عبد اهلل العايدي، ط: الثانية مكتبة لبنا  ناشرو : 

: محسن ، تح127الوقف واالبتداء ألبي عبد اهلل محمد بن طيفور السلاوندي،  (2)

 ل.2001ها=1422هاشم درويش، الطبعة األولى

منار اللدى يف بيا  الوقف واالبتدا، أحمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم  (3)

 -، تح: عبد الرحيم الطرهوين، دار الحدي  1/55األشموين المصري اليافعي، 

 ل2008القاهرة، مصر: 

واالبتداء ال القراءة المصطلح عليلا يف علم القراءة بمعنى األداء من حي  الوقف  (4)

 القراءات
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 . "يف القرآ  من أ  القرآ  نور وهدى

ْرآِ ، َوَذلَِ  أَبَْلغن ِمْن  {يم}: َوأِلَنَّ ن يَِصيرن َقْولن ن "وقال ابن كثير:  ِصَفًة لِْلقن

 . (1) {يم مم}: َكْو ِ 

وإلي  مال وهو الميلور عن نافض وعاصم،  {حمخم جم} الثاين: الوقف على

 {جن يم} كاف. ويرتفض{  حمخم جم}" فقال: ها،444اإلمال الداين )ت: 
 {مم} على قول  {يم} تال فيرتفض، {ممىم حمخم جم} بإ مار )هو،، وقال نافض:

ال ش . ويضمر العا د على الكتاب التضاح ، { حمخم جم} ويكو  معنى:

في  هدى. وحكى البصريو : إ  فعلت ، {ممىم حمخم جم} ظلر لقيل:المعنى. ولو 

فال بأس. وحكى الكوفيو : إ  زرتني فال براح، أي ال بأس علي  وال براح 

 .(2)"ل . فأ مروا خبر التبر ة

على أن  خبر معنا   {،ممىم حمخم جم} من قول  {،حمخمىم جم} على واختيار الوقف

 يم} ذل  الكتاب حقا، وارتفالالنلي، أي: ال ترتابوا، وتم الكالل كأن  قال 
وإنما أ مر ، {هي هدس ظ لت ي } :على أن  خبر لمبتدأ محلوف تقدير  {جن

 {مبهب خب حب} الضمير التضاح المراد ب  وهو الكتاب، ونظير  قول  تعالى:
[، وقول العرب ال بأس وهي كثيرة يف لسا  أهل 50سورة اليعراء:]

 ِّ ُّ}: قول  تعالى ، ونظير ذل  يف القرآ  من دو  حلف(3)الحلاز
 {زتمت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 [.108]سورة التوبة:

                                 
 1/162تفسير القرآ  العظيم ، 2/19مفاتيح الغيع ينظر:  (1)

المكتفى يف الوقف واالبتدا، عثما  بن سعيد بن عثما  بن عمر أبو عمرو الداين،  (2)

، تح: محيي الدين عبد الرحمن رمضا ، الطبعة: األولى، دار عمار: 18ص: 

 ل 2001-ها1422

 1/76الكياف عن حقا ق التنزيل وعيو  األقاويل يف وجو  التأويل للزمحيري  (3)
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ويلوز أ  يكو  "الزجاج حي  قال: { ىم حمخم جم} وممن اختار الوقف على

ا، أل   {ممىم حمخم جم يل ىل} رفع  على قول : كأن  قلت ذل  الكتابن َحقُّ

، حي  جعل ال (1) "{جن يم} ال ش  في  بمعنى حق ثم َقال: بعد ذل :

 َرْيَع بمعنى: حقا، فالوقف علي  تال .

وقيل: هو خبر ومعنا  النلي، أي ال  "،: ها671وقال القرطبي )ت: 

 . (2)"ترتابوا، وتم الكالل كأن  قال ذل  الكتاب حقا

تال؛ إ   {ْرِ ْب } والوقف على"فقال: ،ها1100واحتج ل  األشموين)ت: 

ًدى»رفض  « ال»خبر ، )وكاف، إ  جعل خبر « في »، أو باالبتداء، و «في »با « هن

أي: « ال مثل زيد»كثيًرا، فيقولو : « ال»محلوًفا؛ فأل َّ العرب يحلفو  خبر 

يف البلد، وقد يحلفو  اسملا ويبقو  خبرها يقولو : ال علي ، أي: ال بأس 

عمل للا يف  علي ، وملهع سيبوي  أنلا واسملا يف محل رفض باالبتداء، وال

مفرًدا، فإ  كا  مضاًفا أو شبيًلا ب  فتعمل يف الخبر عند  الخبر إ  كا  اسملا 

كغير ، وملهع األخفش أ  اسملا يف محل رفض، وهي عاملة يف الخبر، 

األول هو الخبر، وبإ مار « في »والتقدير هنا: )ال ريع في ، في  هدى،، فا 

د، يتضح المعنى، وردَّ هلا باعتبار أن : البدَّ من عا « الكتاب»العا د على 

 جم يل ىل} ويدل على خالف ذل  قول  تعالى يف سورة السلدة:
 { هت } [؛ ألنَّ  ال يوقف على2]سورة السلدة: { يم ىم مم خم حم

اتفاًقا؛ ألنلم ييترطو  لصحة الوقف، صحة الوقف على نظير ذل  

المو ض، وهلا تعسف من جماعة من النحاة أ مروا محال  متصاًل ب  خبر 

                                 
 1/70وإعراب  للزجاج  القرآ  معاين (1)

اللامض ألحكال القرآ ، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري  (2)

، تحقيق: أحمد البردوين وإبراهيم 1/159الخزرجي شمس الدين القرطبي، 

 ل.1964-ها1384القاهرة -أطفيش، الطبعة: الثانية، دار الكتع المصرية 
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التبر ة ال يستنكر إ مار  يف حال « ال»خبر  ، واكتفى بالمحل؛ أل َّ «ال»

، بالرفض، و  إ  زرتنا فال »نصع االسم وال رفع ، نقول: )إ  زرتنا فال براحن

، بنصب ، وهم يضمرو  يف كال الوجلين، وهلا غير بعيد يف القياس «براح

عندهم ولو ظلر المضمر لقيل: )ال ريع في  فيِ  هدى،، وهلا صحيح يف 

 .(1)"العربية

واختيار عمول المصاحف هو تعانق الوقفين، بحي  لو وقفت على 

أحدهما ال تقف على اآلخر، ويف بعض المصاحف المطبوعة برواية غير 

، وراية قنبل عن بن كثير اعتمدت رواية حفص كرواية قالو  عن نافض

 .{ ممىم}على ويف رواية ورش عن نافض بالوقف، { حم جم}الوقف على
 الراجح يف هذه املسألة: 

{  ممىم} القول اللي جرى علي  أكثر المفسرين هو الوقف على كلمة
أيضا دو   "وهو: ،ها1271واقترانلا بما قبللا، قال اآللوسي )ت: 

 ، وهو الراجح لوجو :(2)"األول

إذا لم -: أن  أجرى يف اللفظ وهو المتبادر، وتقديم المتبادر يف اللفظ األول

 مما يعول علي  أهل التحقيق.-يرّد  شيء 

، اء بما بعد  أبلغ وأتم يف المعنىبما قبل  واالبتد{  ممىم } : أ  اقترا الثاني

 لوجلين :

التنصيص على أ  الريع منفي عن الكتاب، أل  قول القا ل:  أحدهما:

ذل  الييء ال ريع في  يفيد نفي الريع عن الييء من جلة، وأما قول 

عن المتكلم، وكل منلما في  قوة  القا ل: ال ريع؛ فلو يفيد نفي الريع

مخبر عن -تعالى ذكر  -بحسع مقصود المتكلم، والمتكلم هنا هو الحق 

                                 
 .1/55منار اللدى يف بيا  الوقف واالبتدا، لألشموين ، (1)

 1/110روح المعاين لآللوسي  (2)
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 الكتاب. نفي الريع يف 

ألن  بللا الوقف يكو  الكتاب ؛ { يم ممىم } أبلغ من{  ممىم } ثانيلما:

 نفس  هدى، وكّل  هدى، ويف الثانية ال يكو  الكتاب نفس  هدى بل يكو 

 وقد جاء يف القرآ  آيات كثيرة تفيد أن  هدى، كقول  تعالى :، {يم مم}

سورة { ]جن يم ىم} [،3سورة لقما :] {يم ىم مم}

 [.2النمل:

 جم} أ  نظا ر  من القرآ  الكريم ال يصح الوقف فيلا على لفظ: الثالث
 {يم ىم مم خم حم جم يل ىل} ومن ذل  قول  تعالى: {حم

[؛ فإن  ال يصح الوقف علي  باإلجمال؛ لبطال  المعنى 2سورة السلدة:]

 .(1)"بعد ، حتى عد  ابن اللزري من قبيح الوقف

مو عا يف  نلد أنلا وردت يف ثالثة عيرة { جنحن مم خم} وبتتبض موا ض 

 }القرآ  غير مو ض البقرة، وقد ذكر علماء الوقوف أن  يلوز الوقف على
، الوقف عليلا حسن إال مو ض األنعال (2)منلا يف خمسة موا ض فقط { جنحن

                                 
، 20-19وقف التلاذب )المعانقة، يف القرآ  الكريم، د/ عبد العزيز علي الحربي، (1)

 ها1427دار ابن حزل، الرياض: 
 الموا ض هي قول  تعالى: (2)

]سورة  {مه جه هن من خن جنحن مم خم حم جم هل مل خل} .1

 [.9آل عمرا :

 نثىث مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب} .2
 [.12]سورة األنعال: {لك اك يق ىق يف ىف يث

 ين ىن خنمن حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل} .3
 [.87]سورة النساء: {ىه مه جه
 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق} .4
 [.7سورة اليورى:] {يي ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن
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 .(1)فتال، وال يلوز الوقف يف ثمانية منلا

لتعين  يف موا ض أخرى يف { ممىم} وعلي  فأرى أ  اعتبار الوقف على

 {هت} اتكأ علي  ابن جزي، أو عدل الوقف عليلا والوقف علىالقرآ ، اللي 
 لعدل الوقف عليلا يف بعض الموا ض أمر غير معتبر لعدل اال طراد.

وهنا يظلر دور مراعاة السياق القرآين يف تحديد الوقف المختار، وهو 

وقد أشار علماؤنا ، { ممىم}اللي اعتمد  ابن جزي يف ترجيح الوقف على

أهمية السياق ودور  يف الكيف عن المعنى المراد، واعتمدو  القدامى إلى 

                                                                         
 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك} .5
 .[26]سورة اللاثية: {ىي ني مي

 :والموا ض هي قول  تعالى (1)

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ} .1
 [.25]سورة آل عمرا : {مت

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي} .2
 [.37سورة يونس:] {مب

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث} .3
 [.99سورة اإلسراء:] {يل

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} .4
 [.21سورة الكلف:] { جهمه ين ىن من خن
سورة ] {يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن} .5

 [.7الحج:
سورة ] {جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل} .6

 [.2السلدة:
 {جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} .7
 [.59سورة غافر:]

 [.32سورة اللاثية:] {مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي} .8
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أ  ،ها794يف جل العلول، ففي علول القرآ  يلكر بدرالدين الزركيي)ت

داللة السياق ... ترشد إلى تبيين الململ، والقطض بعدل احتمال غير »

المراد، وتخصيص العال، وتقييد المطلق، وتنول الداللة، وهو من أعظم 

الة على مراد المتكلم، فمن أهمل  غلط يف نظير ، وغالط يف القرا ن الد

[ 49لدخا :ا] (ڈ ژ ژ ڑ ڑ) :مناظرات ، وانظر إلى قول  تعالى

  .(1)«كيف تلد سياق  يدل على أن  اللليل الحقير

يحتاج إلى إ مار، فيكو  التقدير: ال ريع  {هت} الرابض: أ  الوقف على

متى أمكن  "في  واقض أو كا ن، وماال يحتاج إلى تقدير أولى، قال أبو حيا : 

، كا  أولى أ  يسل  ب  اإل مار الكالل على غير إ مار وال افتقارحمل 

 ؛ أل  ذل  أبعد عن التكلف وأسوغ يف لسا  العرب.(2)"واالفتقار

 

 املوضع الثاني:
 مي حيخي جي يه مهىه جه ين ىن من خن}: قال تعاىل
 [.7]سورة البقرة: {يي ىي

،  { ين } معطوف على {مهىه جه} "... (:هـ741قال ابن جزي )ت: 
علي ، وقيل الوقف على قلوبلم، والسمض راجض إلى ما بعد ، واألول  فيوقف

 (3) "[23سورة اللاثية:] {خن حن جن يم} أرجح لقول :

 خن} :الوقف على قول  تعالىخالفا يف  ،ها741: )ت ¬ ذكر ابن جزي

                                 
، 46ذل  أيضا: دال ل اإلعلاز ص ، وينظر يف2/101البرها  يف علول القرآ   (1)

مكتبة عالم  12صد.محمد يوسف حبلص  البح  الداللي عند األصوليين:و

 .ل1991=ها1411،  1الكتع ط

 .1/21ا ألبي حيا   حيا البحر المحيط ألبي (2)

 .1/70التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (3)
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أو يكو  {، ين} هل الوقف يكو  على{، مهىه جه ين ىن من

 { ؟ مهىه جه } على
وهلا الوقف مبني على تنول تركيبيي لمراعاة المعنى باعتبار الختم هل  

يكو  على السمض والقلع، أو على القلع خاصة، فإذا كا  على القلع 

على السمض والقلع ويبدأ بما بعد ، وإذا كا   {ين} خاصة فالوقف على

 وقول : {ين ىن} وهو عطف على قول :، {مهىه جه} يقف على

 ابتداء. { حيخي جي يه}

ورجح ابن جزي الثاين مستدال بالسياق القرآين الوارد يف سورة اللاثية  

من أ  الختم يكو  على السمض والقلع، والغياوة خاصة بالبصر، قال 

الختم على صالح: إ  قّدرت  {ين ىن}" ،:ها1100األشموين )ت: 

القلوب خاصة، وإ  قّدرت  بمعنى وختم على سمعلم أيضا لم يكن على 

 . (1)"قلوبلم وقفا أل  الثاين معطوف على األول

ما علي  علماء الوقف والمفسرين، ، {مهىه جه} واختيار الوقف على

، وقال القرطبي)ت:  (2)"،كاف. وقيل تالّ ها444قال أبو عمرو )ت: "

نَا:َوالَْوْقفن  "،: ها671 فَِض َعَلى  { حيخي }. وَ " { مهىه جه } "هن رن

بْتَِداِء َوَما َقبَْل ن َخبَرٌ 
ِ
اتفق القراء على "،: ها1270، قال اآللوسي)ت:  (3)"اال

وظاهر  دليل على أن  ال تعلق ل  بما بعد  فلو ، {مهىه جه} الوقف

وهلا أولى من كون  هو وما عطف علي  خبرا مقدما  {ين ىن} معطوف

                                 
 1/58منار اللدى يف بيا  الوقف واالبتدا،  (1)

ا بن محمد األنصاري، المقصد لتلخيص ما يف المرشد يف الوقف واالبتداء، زكري (2)

 -بيروت / لبنا   -: شريف أبو العالء العلوي، دار الكتع العلمية ، تح80ص:

 ل2002-ها1422

 .1/191اللامض ألحكال القرآ ،  (3)
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لغياوة أو عامال  في  على التنازل وإ  احتملت  اآلية لتعين نظير  يف قول  

[ والقرآ  يفسر بعض  بعضا، 23]اللاثية:  {خن حن جن يم}تعالى: 

وأل  السمض كالقلع يدرك ما يدرك  من جميض الللات فناسع أ  يقر  

تص وقوع  بلانع إال أن  الي جميعلا وإ  اخمع  بالختم اللي يمنض من 

، ولما كا  إدراك البصر ال يكو  عادة إال بالمحاذاة والمقابلة جعل تعين

 .(1)"المانض ما يمنض منلا وهو الغياوة ألنلا يف الغالع كلل  كغاشية السرج 

لييمل الكالل  "ووقعت المغايرة بين اللملتين على قراءة اللملور 

فيكو  ذل  آكد  االبتدا ية،: إسناد اللملة الفعلية وإسناد اللملة اإلسنادين

أل  الفعلية تدل على التلدد والحدوث واالسمية تدل على الثبوت وكا  

 . (2)" أل  فيلا أ  ذل  قد وقض وفرغ من  أولى،تقديم الفعلية 

، والنصع إما أ  يكو  (4)بالنصع {جه} عن عاصم(3)وقرأ المفضل 

وجعل على أبصارهم غياوة، أو على إسقاط حرف اللر،  بإ مار فعل أي

معطوًفا على ما قبل ، أي: ختم اهلل على قلوبلم « وعلى أبصارهم»ويكو  

                                 
 1/138روح المعاين يف تفسير القرآ  العظيم والسبض المثاين،  (1)

  .176/ 1البحر المحيط  (2)

هو المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر، ويقال المفضل بن محمد بن سالم، ويقال  (3)

بن سليم بن ربيعة بن  يبن يعلى بن سالم بن أب يالمعال يمحمد بن سالم بن أب

موثق.  يأخبار يإمال مقرئ نحو الكويف يزبا  بن عامر بن ثعلبة أبو محمد الضب

 : ثقة يفقال أبو بكر الخطيع: كا  عالمة أخباريا موثقا، وقال أبو حاتم السلستاين

متروك  ، فقال:يالحروف. وسئل عن  ابن أبى حاتم الراز األشعار، غير ثقة يف

/ 2غاية النلاية ) :الحدي ، متروك القراءة. ومات سنة ثما  وستين وما ة. ينظر

307، 

، مكتبة المتنبي، 10مختصر يف شواذ القرآ  من كتاب البديض البن خالوي ، ص:  (4)

 القاهرة.
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وعلى سمعلم وعلى أبصارهم بغياوة، فلما حلف حرف اللر وصل 

، وعلى «سمعلم»الفعل إلي  فانتصع، وعلى األول يسوغ الوقف على 

، وقال الغزال (1)آخر الكالل بأول  ؛ لتعلق{مهىه جه} الثاين: ال يوقف

ومن قرأ بالنصع فالوصل أولى، والتقرير وجعل على  "،: ها516)ت: 

 . (2)"أبصارهم غياوة، فحلف الفعل أل  ما قب  يدل علي 

واختيار عمول المصاحف هو استواء الوقفين مض كو  الوصل أولى، 

 حي  اختارت المصاحف لللا الوقف رمز )صلى،.

 ما يأتي: ومن خالل عرض القراءتني، والوقف املرتتب عليهما يتضح 
 يه} الواو يف قول أولى على اعتبار أ   {مهىه جه} الوقف -1

،  { جي يه } مبتدأ مؤخر خبر  {جه}لالستئناف و { جي
 .ومن هنا فالكالل منقطض لفظا ، وتل  هي علة من قال بالتمال

اتضح أ  ابن جزي كا  يرجح وقفا على وقف قياسا على السياق   -2

القرآين، وهو ملهع حسن، وبللا الوقف رجح صاحع الكياف أ  

فإ  قلت: اللفظ يحتمل أ  تكو   "الختم يكو  على البصر فقال: 

األسمال داخلة يف حكم الختم ويف حكم التغيية فعلى أيلما يعّول؟ 

 خن حن جن يم}: م لقول  تعالىقلت: على دخوللا يف حكم الخت
[، ولوقفلم على سمعلم 23سورة اللاثية:] {جه ين ىن من

 .(3)"دو  قلوبلم

                                 
 1/60ينظر: منار اللدى يف بيا  الوقف واالبتدا،  (1)

، دراسة وتحقيق عبد 213الوقف واالبتداء ألبي الحسن علي بن أحمد الغزال، ص:  (2)

 الكريم بن محمد العثما ، رسالة دكتورا من اللامعة اإلسالمية بمكة المكرمة. 

 .1/53الكياف عن حقا ق غوامض التنزيل،  (3)
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إلى ما يف اآلية ووجد أ  معنا  متصل بعض   الوقف نظرمن قال بعدل  -3

ببعض، إذ إ  اآلية تكيف عما اشتمل علي  كيا  هؤالء الكفار اللين 

ال يتحولو  عن كفرهم أبدا، فقلوبلم مغلقة ال يصل إليلا النور 

 اإلللي اللي يتمثل يف اآليات، وأسماعلم ال تعرف صوت الحق،

فا هو حلاب عليلا حلابا كثي، أل  وأبصارهم ال ترا  ،ألنلا تنبو عن 

اب ال ينقطض بسبع كفرهم ، أولئ  للم علالتعامي عن آيات اهلل

  .(1)، وتكليبلم بآيات اهلل العلي العظيم وإجراملم

 

 املوضع الثالث:

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج} قال تعاىل:
 جع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس
ايرة ] {جك مق حق مف خف حف جف مغ معجغ

 [93اظَ َة:

شرطية بمعنى القدح يف إيمانلم،  {جك مق حق}" :قال ابن جزي

 (2) "قبللا واألول أظلر  فيوقفوجوابلا يدل علي  ما قبل، أو نافية 

 رأيين يف الوقف على قول  تعالى: ها،741)ت:  ¬ ذكر ابن جزي 
  {مف}

الظروف الخارجية »والوقف هنا يحدد  سياق الحال، ويقصد ب  

 . (3)«المحيطة بالحدث اللغوي

                                 
عبد الكريم إبراهيم عوض  الكريم:الوقف واالبتداء وصلتلما بالمعني يف القرآ   (1)

 .176صالح ص 

 .1/90، يالتسليل لعلول التنزيل البن جز (2)

 وعلم اللغة بين التراث والمعاصرة: 124الداللة والتركيع: محمد أحمد خضير ص (3)

 143د. عاطف مدكور ص
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 عناصر ميكن بيانها على النحو اآلتي: ولسياق املوقف

أ ا الظواهر المتصلة بالميتركين يف الكالل واالستمال مض االهتمال 

 بيخصياتلم، ويندرج تحت ذل  األمور التالية:

ا أعمال هؤالء الميتركين يف الكالل  2ا الكالل الفعلي نفس .      1

 وسلوكلم.

 لكالل والموقف.ب ا األشياء والمو وعات المناسبة المتصلة با

ج ا أثر الكالل الفعلي يف الميتركين كاالقتنال أو األلم أو اإلغراء أو 

 الضح ... إلخ.

د ا العوامل والظواهر االجتماعية ذات العالقة باللغة وبالسلوك اللغوي 

لمن ييارك يف الموقف الكالمي كمكا  الكالل وزمان ، وكل ما يطرأ أثناء 

 .(1)لكالمي أيا كانت درجة تعلق  ب الكالل مما يتصل بالموقف ا

 :ولعلماء الوقف واالبتداء يف هل  اآلية ملهبا 

 شرطية وجوابلا ما قبللا {حق} إ  قّدرت، {جك}األول: الوقف على

نافية بمعنى )ما، ، أو  {حق} إ  جعلت {مف} الثاين: الوقف على

ورجح ابن جزي األول، أي كونلا  شرطية جوابلا محلوف دل علي  السياق،

 شرطية.

و )إْ ، المكسورة اللمزة الخفيفة تأتي يف اللغة على سبعة أ رب، قال 

إ  المكسورة اللمزة حرف ل  سبعة أقسال: ... "،: ها749المرادي: )ت: 

الثال : إ  النافية، وهي  ربا : عاملة، وغير عاملة. ... وغير العاملة كثير 

سورة ] {مج حج مث هت مت} وجودها، يف الكالل، كقول  تعالى

: ولم يثبت يف اللغة أّ  )إْ ، بمعنى )إذ، ، وأما قول  تعالى[... 20المل :

فقيل: إ  في  شرط محض، ألنلا أنزلت يف ثقيف، {جك مق حق}

                                 
 163علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية: د. فريد عوض حيدر ص (1)
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وكا  أول دخوللم يف اإلسالل، وإ  قدرنا اآلية فيمن تقرر إيمان  فلو شرط 

 . (1)"ملازي على جلة المبالغة، كما تقول: إ  كنت ولدي فأطعني

فالمرادي يرى أن  لم يثبت يف اللغة أّ  )إْ ، بمعنى )إذ،، ويقرر أ  )إ ،  

تأتي بمعنى)ما، النافية غير العاملة، فعلى قول المرادي تكو  )إ ، يف اآلية 

 مق حق} ويبدأ بقول :، {مف}على نافية بمعنى ما، يوقف
بمعنى: ما كنتم مؤمنين، أل  ما تقدل ينفي عنلم اإليما ، ثم إ   {جك

 المرادي يعتمد سياق الحال للتدليل على ورد )إْ ، بمعنى )إذ،.

 والسياق القرآين: {حق}

والمتأمل يف استعمال )إ ، يف القرآ  بمعنى اليرط، يلد أنلا قد وردت 

 يي ىي} :يف أكثر من مو ض تفيد معنى اليرط، ومن ذل  قول  تعالى
[، 278]سورة البقرة: { جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

]سورة  { خت حت جت هب مب خب حب جب هئ} تعالى:وقال 

 مي خي حي جي يه ىه مه} [، وقال تعالى:139آل عمرا :
[، فلل  الموا ض وغيرها 175]سورة آل عمرا : { ٰر ٰذ يي ىي

معنى اليرط؛ ولللا مال كثير من المفسرين وعلماء  {حق} كثير حملت في 

يف اآلية شرطية عن كونلا نافية، وإ  كا   {حق} الوقف على ترجيح كو 

نافية أي: ما  {حق} قيل: "،:ها745المعنى يتحمللا، قال أبو حيا  )ت: 

كنتم مؤمنين؛ أل  من قتل أنبياء اهلل ال يكو  مؤمنًا، فأخبر تعالى أ  اإليما  

قيل: ،"ال يلامض قتل األنبياء، أي: ما اتصف باإليما  من هل  صفت 

                                 
اللنى الداين يف حروف المعاين، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل بن  (1)

نديم فا ل،  محمد-، تح: د فخر الدين قباوة 213-207علّي المرادي، ص: 

 ل 1992-ها1413 لبنا :-الكتع العلمية، بيروت  األولى، دارالطبعة: 
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  (1)"م ذل ؟واألظلر أ  )إ ، شرطية، واللواب محلوف، التقدير: فلم فعلت

أ  : الوقف  ،ها444والداين )ت: ،ها338وذكر أبو جعفر النحاس ) 

، وهلا الوقف يرجح كونلا شرطية عن  (2)"وفك :{جك}" على قول 

 كونلا نافية .

 ن كالم  ترجيح كونلا شرطية فقال:وذكر األشموين القولين ويستفاد م 

لمنافاة ما صدر منكم ..وقيل: إْ  نافية بمعنى: ما، أي: ما كنتم مؤمنين؛ .

 (3)"، وفك{جك}، اإليما 

والوقف ، {مف}واختيار عمول المصاحف هو عد ل الوقف على

 وهو ما لم يرجح  ابن جزي.على رأس اآلية، 

 اوأرى أننا إذا راعينا سياق الحال يف أ  اآلية نزلت يف يلود بني ثقيف ف
القدح ، وهو يفيد {جك} بمعنى )إذ،، وعلي  يوقف على شرطية { حق}

 يف صحة إيمانلم وب  قال ابن جزي

وإذا راعينا السياق القرآين اللي وردت في  اآليات فقد نزلت يف اليلود 

 ىل مل خل} وما وقض منلم من شنا ض تقص هل  اآليات بعضا منلا:
 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت رتزت

                                 
، روح 2/30القرطبي،تفسير ، وينظر: 1/475، البحر المحيط ألبي حيا  (1)

 1/326،المعاين

، وينظر: القطض واال تناف، أبو جعفر أحمد بن 24المكتفى يف الوقف واالبتدا ص:  (2)

اس، ص:  ، تح: د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي، الطبعة: 70محمد النَّحَّ

 ل1992-ها1413المملكة العربية السعودية، -األولى، دار عالم الكتع 

 1/79 اللدى يف بيا  الوقف واالبتدامنار  (3)
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 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن
 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب
 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
 جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض جض خصمص
 [.93-89]سورة البقرة: {حك جك مق حق مف خف حف

نلد أ  ما تقدم  من خطايا ينفي عنلم اإليما ، كما أ  هلا المو ض قد  

سبق بمو ض أخر، وهلا يؤكد تقرير القرآ  أ  ما يقومو  ب  من الكفر بما 

أنزل اهلل، وقتل األنبياء، ونقض العلود والميثاق يتناىف مض اإليما ، كما أ  

، {معجغ جع مظ حط مض} :القرآ  الكريم صرح بكفرهم فقال
 قدل من خطايا دال إلى نفي اإليما  عنلم، ويرجح الوقف علىفما ت

على معنى )ما، كنتم  {حك جك مق حق} والبدء با، {مف}

 مؤمنين.

 

 املوضع الرابع:
 يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}:قال تعاىل 
 مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
 "[96]سورة البقرة:{ نث

 في  وجلا  :{  زئمئ رئ ّٰ} :قال ابن جزي

أ  يكو  عطفا على ما قبل  فيوصل ب  والمعنى أ  اليلود  :أحدهما 

أحرص على الحياة من الناس ومن اللين أشركوا فحمل على المعنى كأن  

قال أحرص من الناس ومن اللين أشركوا وخص اللين أشركوا باللكر بعد 

دخوللم يف عمول الناس ألنلم ال يؤمنو  باآلخرة بإفراط حبلم للحياة 

 الدنيا. 
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على ما قبل ،  فيوقفابتداء كالل {  زئمئ رئ ّٰ} أ  يكو  :خرواآل

والمعنى: من اللين أشركوا قول يود أحدهم لو يعمر ألف سنة فحلف 

الموصوف، وقيل: أراد ب  الملوس، ألنلم يقولو  لملوكلم عش ألف 

سنة، واألول أظلر أل  الكالل إنما هو يف اليلود، وعلى الثاين يخرج الكالل 

 (1) "عنلم 

 ّٰ} مو عا للوقف يف قول  تعالى: ،ها741)ت:  ¬ ذكر ابن جزي
؛ يقف عليلا على أ  ما بعدها استئناف، أو الوقف {زئمئ رئ

واللار واللرور خبر مقدل، والمبتدأ مؤخر محلوف تقدير  {، ِّ}على

 .فريق أو قول ، وهلا الوقف مبني على تنول تركيبيي

 :لعلماء مذهبانلفيترتب على ذلك  

بل الوصل بما  {، ِّ ُّ} :جواز الوقف على قول  تعالى األول: عدل

والمعنى : أ  اليلود أحرص على {  زئمئ رئ ّٰ }بعدها والوقف على

 الحياة من الناس ومن اللين أشركوا 

 ّٰ} واالبتداء بقول  تعالى، { ِّ ُّ} الثاين: الوقف على قول  تعالى:
 والمعنى: أ  اليلود أحرص الناس على الحياة، {  زئمئ رئ

عدُّ هلا الوقف من وقف التعانق، وقد اختلف علماء الوقف ويَ 

 والمفسرو  يف ترجيح أحد الوقفين على اآلخر.

واالبتداء بما بعد  قال الداين ، {زئمئ} األول: اختار بعضلم الوقف على

كاف، أي: وأحرص من اللين ، { زئمئ رئ ّٰ}"،: ها444)ت:

 . (2)" { ىئ نئ } أشركوا، ثم استأنف الخبر عن جميعلم بقول 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ}"،: ها338وقال أبو جعفر النحاس )ت:  

                                 
 .1/91التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (1)

 24المكتفى يف الوقف واالبتدا ص: (2)
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قال األخفش: تم الكالل، وقال أبو حاتم: هلا ، {زئمئ رئ ّٰ ِّ

الوقف الكايف وهو ملهع الفراء كقول األخفش قال معنا  واهلل أعلم 

وأحرص من اللين أشركوا على الحياة، كما تقول هو أسخى الناس من 

أسخى من الناس، وهلا قول أهل التأويل هرل؛ أل  التأويل األولى هلا 

  (1)"وأهل القراءة واللغة إال نافًعا 

 واألكثر على أ  الوقف على"،: ها1100وقال األشموين )ت:  

وهم الملوس، كا  الرجل منلم إذا عطس قيل ل : عش ألف ، {زئمئ}"

سنة؛ فاليلود أحرص على الحياة من الملوس اللين يقولو  ذل ؛ وذل  

 . (2)"كانت تحية ملوكلم هلا عند عطاسلم ومصافحتلمأ  الملوس 

واختار  بعض المفسرين ولم يلكروا غير ، قال أبو جعفر الطبري )ت: 

وأحرص من اللين { زئمئ رئ ّٰ} ،: يعني جل ثناؤ  بقول :ها310

بمعنى: هو  "هو أشلض الناس ومن عنترة"أشركوا على الحياة، كما يقال: 

؛ أل  معنى {  زئمئ رئ ّٰ} :فكلل  قول أشلض من الناس ومن عنترة. 

 اليلود من بني إسرا يل، أحرص من الناس-يا محمد-الكالل: ولتلد  

  (3)"على حياة ومن اللين أشركوا

محمول على المعنى أل  معنى  "،: ها538وقال الزمخيري )ت  

أحرص الناس: أحرص من الناس. فإ  قلت: ألم يدخل اللين أشركوا 

بلى، ولكنلم أفردوا باللكر أل  حرصلم شديد. تحت الناس؟ قلت: 

ويلوز أ  يراد: وأحرص من اللين أشركوا، فحلف لداللة أحرص الناس 

                                 
 .1/63، معاين القرآ  للفراء 71-1/70القطض واال تناف،  (1)

 79، 1/78منار اللدى يف بيا  الوقف واالبتدا،  (2)

 2/370جامض البيا  يف تأويل القرآ ،  (3)
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 .(1)"علي 

قال األشموين  {ِّ ُّ} الثاين: اختار بعض علماء الوقف الوقف على

عند  جملة يف {  ىئ نئ } تال عند نافض؛ أل َّ قول :"،: ها1100)ت: 

 رئ ّٰ } ، ويلوز أ  يكو {  زئمئ رئ ّٰ } مو ض الحال من قول :
يف مو ض رفض خبًرا مقدًما تقدير : ومن اللين أشركوا قول يود {  زئمئ

ا { ِّ} أحدهم لو يعمر ألف سنة، فعلى هلا يكو  الوقف على  . (2)"تام 
 والوقف على، {ِّ} واختيار عمول المصاحف هو عدل الوقف على

 وهو ما لم يرجح  ابن جزي. ،{ زئمئ رئ ّٰ}

 يترتع عليلا محل الوقف، فالواو {ّٰ} سبق يتبين أ  الواو يف قول مما 

والمعنى أ  اليلود أحرص ، {زئمئ رئ ّٰ} إ  كانت عاطفة وقفت على

الناس على حياة وأحرص من اللين أشركوا، وإ  جعلتلا استئنافية وقفت 

ويكو  التقدير ومن اللين أشركوا أناس يود أحدهم على ،  {ِّ} على

 حلف الموصوف.

معتمدا على  {زئمئ رئ ّٰ} وقد استظلر ابن جزي الوقف على

السياق القرآين اللي ورد في  بأ  الوقف يفصل ما بعد  عن ما قبل ، ويقتصر 

عيد؛ أل  تمني الواحد منلم أ  يعمر ألف سنة على اللين أشركوا، وهو ب

يخرجلم من الكالل، وما { ِّ} ، والوقف علىالكالل عن اليلود وذملم

إلي  ابن جزي أ  السياق يؤيد كالم ، كما أ  أكثر المفسرين  يقوي ما ذهع

 علي  وعلماء الوقف على ذل  .

 

 

                                 
 1/168الكياف عن حقا ق غوامض التنزيل، (1)

 79، 1/78منار اللدى يف بيا  الوقف واالبتدا، (2)
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 املوضع اخلامس:
 نب زبمب رب يئ نئىئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ} قال تعاىل:
 [26]سورة املائدة: {زت رت يب ىب
وحرل اهلل على جميض بني إسرا يل دخول تل  المدينة  " قال ابن جزي: 

هل  المدة يتيلو  يف األرض...وخرج يوشض ببني أربعين سنة وتركلم يف 

إسرا يل بعد األربعين سنة وقاتل اللبارين وفتح المدينة، والعامل يف أربعين 

فعلى هلا  { يئ} محرمة على األصح فيلع وصل  مع ، وقيل العامل

وهلا  عيف ألن  ال حامل على  { رئزئ ّٰ } : على قول  الوقفيلوز 

القول األول أكمل معنى ألن  بيا  لمدة التحريم تقديم المعمول هنا مض أ  

 .(1)"والتي 

 ُّ}: خالفا يف الوقف على قول  تعالى ،ها741)ت:  ¬ ذكر ابن جزي
 مئ رئزئ ّٰ}هل يوقف على، {نئىئ مئ رئزئ ّٰ ِّ
 ؟{ رئزئ ّٰ }أو يوقف علي، {  نئىئ

 وبيا  ما يترتع على كال الوقفين كاآلتي:

المعنى: أنلا كا  { نئىئ مئ رئزئ ّٰ} إذا وقف على قول :-1

 ظرفا للتحريم. {نئىئ مئ} حرمت عليلم هل  المدة، فيكو 

كا  المعنى أنلا محرمة عليلم  {رئزئ ّٰ} إذا وقف على قول :-2

ظرفا  { نئىئ مئ} أبدا، وتكو  مدة التي  يف األرض أربعين سنة، فيكو 

 للتي .

من رّجح  وهلا االختالف ذكر  المفسرو  وعلماء الوقف، فكا  منلم

 .رّجح الثاين، ومنلم من سّوى بينلما ومنلم مناألول، 

 ،، فقال:ها560فكا  ممن ذهع إلى األول اإلمال السلاوندي )ت: 

                                 
 .1/305التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (1)
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  (2)"؛ ألنلا تصلح ظرفا للتي  بعد ، وللتحريم قبل (1))ج،-{نئىئ مئ}"

وأولى القولين  "فقال: ها،310رجح ذل  ابن جرير الطبري)ت:  وقد

منصوبة  "األربعين"قال: إ  يف ذل  عندي بالصواب، قولن من 

معنيٌّ ب  جميض قول ،  ىئ{نئ مئ رئزئ ّٰ}: ، وأّ  قول "التحريم"با

موسى، ال بعض دو  بعض منلم؛ أل  اهلل عز ذكر  عمَّ بلل  القول، ولم 

يخصص منلم بعًضا دو  بعض، وقد وَفى اهلل جل ثناؤ  بما وعدهم ب  من 

ل على  جميعلم، يف األربعين سنة التي العقوبة، فتيَّللم أربعين سنة، وحرَّ

سة، فلم يدخللا منلم أحد، ال  مكثوا فيلا تا لين، دخوَل األرض المقدَّ

ل اهلل  ¸ صغير وال كبير، وال صالح وال طالح، حتى انقضت السنو  التي حرَّ
وللا مض نبي اهلل  عليلم فيلا دخوللا. ثم أذ  لمن بقي منلم وذراريلم بدخن

حيا   ، وإلى هلا أيضا مال أبو(3)"عَم اهلل عليلماموسى والرجلين الللين أن

فيكو  ، { ّٰ} {مئىئ } والظاهر أ  العامل يف قول : "،: ها745)ت: 

التحريم مقيداً بلل  المدة، ويكو  يتيلو  مستأنفًا أو حاالً من الضمير يف 

 . (4)"عليلم 

وممن ذهع إلى الثاين أبو جعفر النحاس وعزا  إلى القراء والفقلاء  

 ّٰ} ،: ومن الوقفها205قال يعقوب )ت: ": وكبار الصحابة فقال
 .(5)وكلا قال األخفش ونافض وأبو حاتم التال،فللا الوقف  {رئزئ

                                 
 ملوز بوج أي:  (1)

 443علل الوقوف ص:  (2)

 10/197جامض البيا  يف تأويل القرآ   (3)

 3/473، البحر المحيط ألبي حيا  (4)

. طبقات القراء: ç 255سلل بن محمد بن عثما  السلستاين تويف سنة أبو حاتم  (5)

1/320. 



 

 

 

 
 

 (ـه741: )ت دراسة تطبيقية يف التسهيل البن جزي الكليبوأثرهما الداللي     واالبتداء  الوقف      

 

  حامت مصطفى حممد أبو سعيدة. د   

496 

قال أبو حنيفة: ثم رجعنا يف هلا إلى قول أهل التأويل اللي نرجض يف علم 

إليلم إذا كا  الوقف يف هلا مما يحتاج في  إلى التوقيف؛ أل  المعاين القرآ  

في  مختلفة فوجدنا أهل التأويل قد اختلفوا يف ذل  فمن  ما روي عن عن 

قال: محرمة عليلم أ  يدخلوها أبًدا يتيلو  {مب رئزئ ّٰ } عكرمة قال

 ّٰ} يف األرض أربعين سنة ونحو هلا، قال قتادة: والتمال على هلا
قال: مات موسى  ƒ(1) وقد رفض هلا بعضلم إلى ابن عباس، {مب رئزئ

عليلما وسلم يف التي  ولم يدخل أحد ممن كا  يف التي   وهرو  صلى اهلل

 ممن جاوز عيرين سنة مدينة اللبارين ولكن  فتحلا يوشض بعد موت موسى

‘"(2)  . 
....ومن قال: إ   "،، فقال:ها444وهو اختيار اإلمال الداين )ت: 

)التحريم، كا  أبداً وإ  )التي ، كا  أربعين سنة، وهو قول عكرمة وقتادة، 

 ّٰ } ، فعلى هلا يكو  الوقف على { يئ } با{نئىئ مئ } نصع
 . (3)"وهو قول نافض ويعقوب واألخفش وأبي حاتم، وهو اختياري{مب رئزئ

 ِّ }: ¸قال اهلل  {اظ  أدَ هف أعد  }لما قالوا  "واستدل لرأي  بأنلم :  
أبداً، وهم مض ذل  يتيلو  يف األرض أربعين سنة. قال: فلم  { رئزئ ّٰ

 . (4)"يدخللا أحد ممن كا  مض موسى هلكوا أجمعين يف التي  إال رجلين 

 "ذل  وخطّأ من قالوا باألول فقال:  ،ها311ورّجح الزجاج )ت: 

                                 
أن  يقف على )أربعين سنة،، قال  ƒ ذكر الداين واألشموين أ  اختيار ابن عباس (1)

، وهلا قول ابن «أربعين سنة»فإ  جعل مستأنًفا جاز الوقف على "األشموين: 

 .1/214عباس، وغير . منار اللدى يف بيا  الوقف واالبتدا، 

 200القطض واال تناف للنحاس ص:  (2)

 59المكتفى يف الوقف واالبتدا للداين ص:  (3)

 60-59السابق ص:  (4)
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ٌل عليلم دخولنلا أيلم  {مب رئزئ ّٰ} يعني أ  األرض المقدسة محرَّ

يلوز أ  تكو  {نئىئ مئ}ممنوعو  من ذل ، قال بعض النحويين: 

، أما { يئ}ويلوز أ  يكو  منصوبًا بقول   مب{ ّٰ}منصوبة بقول  

فخطأ، أل  التفسير جاَء بأنلا محرمة عليلم أبدًا، فنصع {ّٰ}نصب  با 

 . (1){"يئ} أربعين سنة بقول 
، والقرطباي )ت: (2)،هاا328سّوى بين الاوجلين: األنبااري )ت: وممن 

،  (4)،هااااا926، وشاااايخ اإلسااااالل زكريااااا األنصاااااري)ت:  (3)هااااا،671

  (5)ها،1100واألشموين)ت: 

ينصع  {نئىئ مئ}وقول : "،: ها328قال أبو بكر األنباري )المتوىف: 

 }فاال ياتم الوقاف علاى  { رئزئ ّٰ}إ  شائت نصابتلا باا : من وجلاين
 رب يئ نئىئ مئ رئزئ ّٰ }وإ  شاااائت نصاااابتلا بااااا  {مب رئزئ
 { رئزئ ّٰ }فعلى هلا الملهع يتم الوقف على { زبمب

واختيار عمول المصااحف هاو تعاانق الاوقفين، بحيا  لاو وقفات علاى 

أحدهما ال تقف على اآلخر، ويف بعاض المصااحف المطبوعاة برواياة غيار 

رواية حفاص كالمصاحف المطباول برواياة قاالو  عان ناافض، والمصاحف 

                                 
 2/165معاين القرآ  وإعراب  للزجاج  (1)

إيضاح الوقف واالبتداء، محمد بن القاسم بن محمد بن بيار، أبو بكر األنباري،  (2)

، تح: محيي الدين عبد الرحمن رمضا ، مطبوعات ملمض اللغة العربية 2/616

 ل.1971=ها1390بدميق: 

 6/129اللامض ألحكال القرآ  للقرطبي  (3)

ما يف المرشد يف الوقف واالبتداء شيخ اإلسالل زكريا األنصاري المقصد لتلخيص  (4)

 247ص: 

 1/213منار اللدى يف بيا  الوقف واالبتدا لألشموين  (5)
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علاى جعال  {رئزئ ّٰ}بالوقف علاى  برواية قنبل عن ابن كثير الطبول

 ، ومدة التي  أربعين سنة.التحريم التأبيد

 لوجو :، { نئىئ مئ}والراجح الوقف على قول :  

يفلم من  { مب رئزئ ّٰ }: وذل  أ  الوقف على سياق المآل األول:

وهو أ  محرمة عليلم أبدا، وهلا التحريم إما أ  يكو  تحريما كونيا قدريا ، 

محال ؛ ألنلم دخلوها بعد ذل  ، وإما أ  يكو  تحريما شرعيا ، وال دليل 

علي  ؛ بل يف اآلية ما يدل على أن  حرل عليلم دخوللا تحريما قدريا مدة 

أربعين سنة ، ثم رفض الحكم بانتلا لا ، ولم يستطض أحد منلم أ  يدخللا يف 

إن  تحريم ديني شرعي، تل  المدة ، بل كانوا جميعا تا لين ، ولم ينقل : 

ألن  لم يخالف واقض مقتضي ذل  الحكم أحد، والعادة تمنض من وقول ذل  

من الناس يف الحكم اليرعي ، فإذا كا  المخاطبو  من بني إسرا يل كانت 

 مخالفة العادة أبعد

يبطل اللمض بين المعنيين بال { مب رئزئ ّٰ}الوقف على قول :  الثاين:

 ش .

يلمض القول بالتحريم  {نئىئ مئزئ} قول : وبيان : أ  الوقف على

يقصر  { رئزئ ّٰ} أربعين سنة والتي  أربعين سنة، والوقف على قول :

 األربعين على التي .

القول بالتحريم األبدي في  دعوى تخصيص بعضلم بالتحريم  الثال :

، ¬ دو  بعض، فإ  منلم من دخللا بعد األربعين سنة، كما ذكر ابن جرير
  (1)"يخصواللفظ عّم ولم 

 

  

                                 
 29وقف التلاذب )المعانقة، يف القرآ  الكريم ص:  (1)
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 املوضع السادس:

 هن من حنخن جن مم خم حم جم هل مل خل} قال تعاىل:
-17]سورة الرعد: {متهت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه

18.]  
 }هم المؤمنو  وهلا استئناف كالل، و  {ممهت خم} قال ابن جزي"

 {جههت هن من}. {هت مم خم }اللنة، وإعرابلا مبتدأ، وخبرها: : {حنخن
 }وعلى، {جم}على فيوقفاآلية  {هت هي مي خي حي جي ٰه}مبتدأ وخبر  
مصدر من ، {حنخن }، و {مل }يتعلق با { مم خم}وقيل: ، ، {حنخن

 { جه هن من }أي استلابوا االستلابة الحسنى، : {مم }معنى 
والمعنى: يضرب اهلل األمثال للطا فتين، ، {مم خم}معطوف على 

 .(1) " { مه جه هن من }وعلى هلا إنما يوقف على: 

 :يف الوقف على قول  تعالى خالفا ،ها741)ت:  ¬ذكر ابن جزي 
وهو مبني على  { حنخن جن مم خم حم جم هل مل خل}

 وبيا  ذل :تنول تركيبي، 

، وعلي  مبتدأ مؤخر {حنخن}خبر مقدل، و{ جن مم خم}أ  قول : 

 خل} "،ها444)ت: الداينقفل ، {حنخن} وعلى، {جم}يوقف على
هلنا  {حنخن جن مم}تال. ورأس آية. ومثل   {حم جم هل مل

 باالبتداء والخبر يف الملرور قبللا اللي هواللنة، وهي يف مو ض رفض 

تال، وهو رأس آية،  { جم }"وقال األشموين: ،  (2)" {مم خم}

 خم }كا  يتعمد الوقف عليلا، ويبتدئ  - ‘-وهو من وقوف النبي 
ومعنى ،  (3)|وهي اللنة { حنخن جن مم} ومثل : يف التمال  { مم

                                 
 .1/404التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (1)

 107المكتفى يف الوقف واالبتدا للداين ص:  (2)

 1/379منار اللدى يف بيا  الوقف واالبتدا لألشموين  (3)
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فيلا وأكثرها ليس هي: التي كا  يتعمد الوقوف  ‘قول  من وقوف النبي 

برأس آية، وما ذل  إالَّ لعلم لدينٍّ َعلَِم  َمْن َعِلَم ، وجلل  من جلل ، فاتباع  

نَّة يف جميض أقوال  وأفعال  سن
(1) . 

صفة للا، فال يتم الكالل  {حنخن}بتمال أل   {جم}ليس  "وقيل: 

استلابوا دونلا. والمعنى على التقديم والتأخير أي: األمثال الحسنى لللين 

أي : كلل  يضرب اهلل  { مل }متعلقة با  {مم خم}، و(2)"لربلم

األمثال للمؤمنين اللين استلابوا، والحسنى صفة لمصدر استلابوا أي : 

كلل  يضرب اهلل األمثال  "استلابوا االستلابة الحسنى، ويكو  المعنى: 

، وعلى ذل   (3)"للمؤمنين اللين استلابوا، وللكافرين اللين لم يستليبوا

 جه هن من}وإنما يوقف على  ،{حنخن }وال على ،{جم }ال يوقف 
 لتمال المعنى عندها. {مه

 الرأي الراجح

؛ وعلي  علماء الوقف والمفسرين، كما ‘واألول أولى؛ ألن  وقف النبي  

فليس  رب ، { جم هل مل خل }أ  السياق يرجح الوقف على 

بمثل هلين وبغيرهما، يضرب األمثال  ´األمثال مقيد بمثل هلين، فاهلل 

والتفسير األول أولى؛ ألن  في   رب "،: ها745يقول أبو حيا )ت: 

األمثال غير مقيد بمثل هلين، واهلل تعالى قد  رب أمثاالً كثيرة يف هلين ويف 

غيرهما؛ وألن  في  ذكر ثواب المستليبين بخالف قول الزمخيري، فكما 

للمستليبين من الثواب؛ وألّ   ذكر ما لغير المستليبين من العقاب، ذكر ما

تقدير  االستلابة الحسنى ميعر بتقييد االستلابة، ومقابلتلا ليس نفي 

                                 
 1/23السابق  (1)

 108المكتفى يف الوقف واالبتدا للداين ص: (2)

 2/524الكياف عن حقا ق غوامض التنزيل (3)
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االستلابة مطلقًا، إنما مقابللا نفي االستلابة الحسنى، واهلل تعالى قد نفى 

، {مئ هي مي خي حي جي ٰه}: االستلابة مطلقًا. وألن  على قول  يكو  قول 
المفلت ، إذ يصير المعنى : كلل  يضرب اهلل كالمًا مفلتًا مما قبل  ، أو ك

األمثال للمؤمنين والكافرين لو أ  للم ما يف األرض، فلو كا  التركيع 

 . (1)"بما قبللا زال التفلت { ٰه }بحرف ربط 

 

 املوضع السابع:
 ىن نن من زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك لك اك}:قال تعاىل
 [.4]سورة التحرمي: {يي ىي ني مي ريزي ٰى ين

هنا يحتمل أ  يكو  بمعنى السيد األعظم،  {ىن}و"... قال ابن جزي: 

خبر  وخبر ما  {يي}مبتدأ، و {ين }ويكو   ،{ىن}على  فيوقف

عطف علي ، ويحتمل أ  يكو  المولى هنا بمعنى: الولي الناصر، 

 ٰى }معطوف فيوصل مض ما قبل ، ويوقف على {ين}فيكو 
خبر ، وهلا أظلر وأرجح  {يي}مبتدأ ، و {مي}ويكو   {ريزي

 لوجلين: 

 ‘أحدهما: أ  معنى الناصر أليق بللا المو ض، فإ  ذل  كرامة للنبي 
مض غير ،  ‘ وتيريفا ل ، وأما إذا كا  بمعنى السيد فلل  ييترك في  النبي

 أل  اهلل تعالى مولى جميض خلق  بللا المعنى، فليس يف ذل  إظلار مزية ل .

أن  لما وقض ذل  جاء عمر  (2) الحدي  الصحيحالوج  الثاين: أن  ورد يف

فقال: يا رسول اهلل ما ييق علي  من شأ  النساء فإ    ‘إلى رسول اهلل 

                                 
 5/312 البحر المحيط ألبي حيا (1)

صحيح مسلم، كتاب الطالق، باب يف اإليالء واعتزال النساء وتخييرهن وقول  (2)

 2/1105،، 1479) { رن مم ام }:تعالى
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كنت طلقتلن فإ  اهلل مع  ومال كت  وجبريل مع  وأبو بكر مع  وأنا 

 (1) "مع ، فنزلت اآلية موافقة لقول عمر، فقول  يقتضي مع  النصرة 

 زن }مو عا للوقف على قول  تعالى:  ،ها741ت: ) ¬ذكر ابن جزي 
 }وهلا الوقف مبني على خالف تركيبي باعتبار أ  قول  تعالى، {ىن نن من

 }يلوز في  الرفض على االبتداء، ويكو  الكالل مقطوعا، وقيل {ين

 معطوف على قبل ، ويكو  الكالل موصوال. {ين

مبتدأ وما  {ين}... ويلوز أ  يكو "،: ها671)ت: قال القرطبي

وهو بمعنى اللمض أيضا. فيوقف على  {يي}بعد  معطوفا علي . والخبر 

معطوفا  {ريزي ٰى} {ين}ويلوز أ  يكو   {،ىن}هلا على 

 ىي ني مي} ويكو  { ريزي ٰى}فيوقف على  {ىن}على 
 . (2)"ابتداء وخبر {يي

على  ،{ ريزي ٰى ين} :وأكثر علماء الوقف على الوقف على

 - (3)ط،) { ريزي }:"،: ها650السلاوندي)ت:اعتبار نلاية اليرط، قال 

 . (4)"لتناهي اليرط إلى اإلخبار

كاف، عند يعقوب، وقال  {ىن نن}"،: ها1100)ت: وقال األشموين 

 - ‘- نافض: تال؛ ألن  انقضاء نعتلن، وما بعد  مستأنف، يريد أ  مولى النبي
[، ثم 40]سورة األنفال: {خف حف جف مغ }هو اهلل تعالى، كقول : 

قال   {يي }على االبتداء، والخبر  {ريزي ٰى ين }قال تعالى: 

                                 
 .2/391التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (1)

 18/172اللامض ألحكال القرآ   (2)

 مطلق (3)

 1027علل الوقوف للسلاوندي  (4)
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، ثم  { ريزي ٰى } أبو العالء اللمداين، واألكثر على أ  الوقف على

 . (1)"« { مي}يبتدئ: 

وقد أبا  ابن جزي ملمحا دالليا يترتع علي  الوقف، واعتمد على سياق 

وهو المراد بالمولى،  {ريزي ٰى} الموقف لترجيح الوقف على قول 

فالمولى يطلق على عدة مسميات منلا: الناصر، والسيد، قال ابن 

َو اسٌم يَقض َعَلى "ها،:606األثير)ت: َو  المولى... َوهن َجماعة َكثيَرة، َفلن

حع، والتابض،  ، والناصر، والمن عتقن نعم، والمن ، والسيد، والمن الرب، والَمال ن

، وابنن الَعم، والَحليفن  ، واللارن عتَقن ، والَعقيد، والصلر، والعبد، والمن

نَعم َعَلي   (2)"والمن

السيد وقف علي ، وبدأ ما بعد ، وليس يف ، {ىن} فإذا كا  المراد بقول :

 إذ هو سيد للميض الخال ق.  ‘هلا الوقف ميزة للنبي 

أي: ناصر ، وعلى ذل  أكثر المفسرين  {ىن} وإذا كا  المراد بقول : 

 وهو ما استحسن  ابن جزي لوجلين: ،{ريزي ٰى ين} على فيقف

أ  المقال مقال تيريف، وكو  المولى بمعنى الناصر أليق، ويف  أحدهما:

 وتيريف ل .  ‘ هلا كرامة للنبي

 أي وإ  تعاونا على النبي { رن مم ام} "،: ها606قال الرازي )ت: 

أي: لم يضر  ذل  التظاهر منكما وموال   { ىن نن من زن} باإليلاء(  ‘) 

                                 
 2/348واالبتدا لألشموين  الوقف بيا  يف اللدى منار (1)

 بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدين واألثر، ملد الحدي  غريع يف النلاية (2)

 ، تح: طاهر5/228األثير،  ابن اللزري الييباين الكريم عبد ابن محمد بن محمد

 -ها1399 بيروت، - العلمية الطناحي، المكتبة محمد محمود - الزاوى أحمد

 ل1979
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قر  ذكر  بلكر  مفرداً ل   (1)وناصر  َمواَل ن َوجبريلن رأس الكروبيينأي ولي  

 . (2)"من المال كة تعظيمًا ل  وإظلاراً لمكانت 

ما ورد يف الحدي  الصحيح اللي روا  اإلمال مسلم بسند  عن  :ثانيلما

لما اعتزل نبي اهلل صلى اهلل علي  و سلم نساء  قال  ": ¢ عمر بن الخطاب

فإذا الناس ينكتو  بالحصى ويقولو  طلق رسول اهلل صلى  دخلت المسلد

اهلل علي  و سلم نساء  وذل  قبل أ  يؤمر  بالحلاب فقال عمر فقلت 

ألعلمن ذل  اليول..... : ما يبكي  ؟ يا ابن الخطاب قلت يا نبي اهلل وما لي 

ال أبكي؟ وهلا الحصير قد أثر يف جنب  وهل  خزانت  ال أرى فيلا إال ما 

وصفوت   ‘ وذاك قيصر وكسرى يف الثمار واألنلار وأنت رسول اهلل أرى

أال تر ى أ  تكو  لنا اآلخرة وللم  وهل  خزانت  فقال يا ابن الخطاب

الدنيا؟ قلت بلى قال ودخلت علي  حين دخلت وأنا أرى يف وجل  الغضع 

فقلت يا رسول اهلل ما ييق علي  من شأ  النساء؟ فإ  كنت طلقتلن فإ  اهلل 

مع  ومال كت  وجبريل وميكا يل وأنا وأبو بكر والمؤمنو  مع  وقلما 

تكلمت وأحمد اهلل بكالل إال رجوت أ  يكو  اهلل يصدق قولي اللي أقول 

 {هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ} ونزلت هل  اآلية آية التخيير:
 . (3)"[5]سورة التحريم:

 ٰى ين} واختيار عمول المصاحف هو استواء الوقفين على

                                 
ِوَي بالتخفيف أيضًا (1) َخْلٌق من المال كة ، و جبر يل ، وهم  الَكّروبيّو  بالتيديد َو رن

الل )علي  بو  السَّ وبِيِّيَن ، و الَكّروبيّو  هم سادة المال كة و المقرَّ ، هو رأس الَْكرن

،  159/  2فخر الدين بن محمد الطريحي ،  للعالمة، البحرينملمض . ينظر: منلم

  .شمسية ، مكتبة المرتضوي ، طلرا  / إيرا  1365الطبعة الثانية سنة : 
 30/40الغيع  مفاتيح(2)

 سبق تخريل  (3)
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كو  الوصل أولى، حي  اختارت المصاحف لللا الوقف مض  {ريزي

رمز )صلى،، وهو ما رجح  ابن جزي، ولم تتعرض المصاحف المطبوعة 

 .{ىن } للوقف على
 وذلك ألمور:، {ريزي ٰى} واحلاصل اختيار الوقف على قوله

بأ  نصر   ‘ في  تيريف للنبي{ريزي ٰى} أ  الوقف على -1

َفإِ َّ اهللَ يَتََولَّى َنْصَر ن،  "،:ها1250قال اليوكاين)ت:،  ¸ وتأييد  من اهلل

ْؤِمنِيَن،  الْمن
رن ن  َوَكَللَِ  ِجبْرِيلن َوَمْن َصَلَح ِمْن ِعبَادِ ِ َفَلْن يَْعَدَل َناِصًرا َينْصن

 . (1)"َوالَْمال َِكةن بَْعَد ذلَِ  

التي  ‘ سياق الموقف من خالل ورود الرواية الصحيحة عن النبي -2

 تؤيد الوقف.

 علماء الوقف ل .اختيار  -3

 {ىن} ما ذهع إلي  أكثر المفسرين من أ  المراد من قول  تعالى:  -4
 الناصر

 

 املوضع الثامن:

]سورة  {مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم} قال تعاىل:
 [.36-35املطففني:
وهل  اللملة يحتمل أ  تكو  متصلة بما قبللا يف مو ض  قال ابن جزي:" 

 فيوقف، فتوصل مض ما قبللا أو تكو  توقيفا ]سؤاال[ {يم} مفعول

اللي  {يم} محلوفا حسبما ذكرنا يف {يم} قبللا ويكو  معمول

 (2) "قبل هلا وهلا أرجح التفاق المو عين.

 حن} مو عا للوقف على قول  تعالى: ،ها741)ت:  ¬ ذكر ابن جزي

                                 
 5/299القدير  فتح (1)

 .2/463التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (2)
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وهلا الوقف مبني على تنول تركيبي باعتبار ، {جه ين ىن من خن

والكالل بعدها استفلال، فيوقف  ،{يم} الكالل على قول  تعالىتمال 

محلوفا، أو أ  الكالل متصل، {يم}على رأس اآلية، ويكو  معمول

، وقد اختار ابن  { يم }يف مو ض نصع با { من خن حن} وجملة

 مج} جزي األول قياسا على نظير  يف المو ض األول من نفس السورة وهو :
 [.23]سورة المطففين: {مح جح

واالختيار الوقف على رأس اآلية، والبدء باالستفلال، قال أبو جعفر 

، وقال (1)"هلا التمال {يم ىم مم}" ،:ها338النحاس )

، (3)"لالبتداء باستفلال تقرير(2))ط،  {يم}" ،:ها560السلاوندي )ت: 

حسن لالبتداء  {يم}و"،: ها1100وقال األشموين )ت: 

 .  (5)"واألولي أ  تقف على ينظرو  "، واختار  األنصاري: (4)"باالستفلال

 مم} "،:ها538ويف كالل المفسرين ما يؤيد ذل ، قال الزمخيري )ت: 
أي: يضحكو  ، [34سورة المطففين:] {حم} حال من {ىم

منلم ناظرين إليلم ، وإلى ما هم في  من اللوا  والصغار بعد العزة 

 . (6)"والكبر

،: ها1250مستأنفة، قال اليوكاين)ت:  {من خن حن} وجملة 

اللملة مستأنفة لبيا  أن  قد وقض اللزاء للكفار بما كا  يقض منلم يف الدنيا "

 . (7)"من الضح  من المؤمنين واالستلزاء بلم، واالستفلال للتقرير

 

                                 
 796القطض واال تناف  (1)
 مطلق بحرف (2)
 1108علل الوقوف للسلاوندي  (3)
، وينظر: المكتفى يف الوقف واالبتدا 2/152منار اللدى يف بيا  الوقف واإلبتدا  (4)

233.  
 840المرشد يف الوقف واالبتداء المقصد لتلخيص ما يف  (5)
 4/724الكياف عن حقا ق غوامض التنزيل  (6)
 5/490فتح القدير  (7)
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 وأثره يف الوقف واالبتداءتنوع القراءات  المبحث الثاني:

 املوضع األول:

 حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض} قال تعاىل:
 [ 109سورة األنعال:] {هل مل خل حل جل مك لك حكخك جك مق

، أي:  { مك } فلو معمول { جل } من قرأ بفتح :... " قال ابن جزي:

ما يدريكم أ  اآليات إذا جاءتلم ال يؤمنو  بلا نحن نعلم ذل  وأنتم ال 

زا دة، والمعنى: ما ييعركم أنلم يؤمنو ، وقيل :  {مل } تعلمون  ، وقيل:

قرأ بالكسر فلي استئناف إخبار وتم الكالل يف  )أ ، هنا بمعنى: لعل فمن

أي: ما ييعركم ما يكو  منلم فعلى القراءة بالكسر  { مك لك } قول :

وأما على القراءة بالفتح فإ  كانت مصدرية ،  { مك لك } يوقف على

لم يوقف علي ؛ ألن  عامل فيلا، وإ  كانت بمعنى) لعل ،، فأجاز بعض 

لما يف لعل من معنى  (1)ومنع  شيخنا أبو جعفر بن الزبير الوقف، الناس

 (2) "التعليل 

                                 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي، أبو جعفر: محدث مؤرخ، من أبناء  (1)

العرب الداخلين إلى األندلس. انتلت إلي  الرياسة بلا يف العربية ورواية الحدي  

ولد يف جيا  وأقال بمالقة فحدثت ل  فيلا شؤو  ومنغصات، .واألصولوالتفسير 

فغادرها إلى غرناطة فطاب بلا عيي  وأكمل ما شرل في  من مصنفات . وتويف فيلا. 

ول  )مالك التأويل يف ، ط، قطعة من ، وهو مخطوط كامال  -من كتب  )صلة الصلة 

ور القرآ  )األعالل بمن ختم ب  و البرها  يف ترتيع س، المتياب  اللفظ يف التنزيل 

القطر األندلسي من األعالل، و )معلم، جمض في  أسماء شيوخ  وتراجملم. قال 

ابن حلر: كانت ل  مض ملوك عصر  وقا ض، وكانت بين  وبين أميري مالقة وغرناطة 

األعالل للزركلي  .،ها708تويف سنة )صداقة، وكا  معظما عند الخاصة والعامة 

1/86 

 .1/375، يالتسليل لعلول التنزيل البن جز (2)
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؛ تنوعا للوقف تبعا لتنول القراءات ،ها741)ت:  ¬ ذكر ابن جزي

قرأ ابن كثير والبصريا  وخلف بكسر اللمزة من )أنلا، "وذل  أن : 

واختلف عن أبي بكر فروي عن  كسر اللمزة وروي عن  الفتح، والباقو  

 . (1)"تحلابف

وحلة من فتح اللمزة أن  جعل )أ ، بمنزلة )لعل، لغة فيلا، على قول  "

الخليل، حكى عن العرب: ا ت السوق أن  تيتري لنا شيئا، أي: لعل ، 

من  وحلة فيفتح على المفعول ب ...، {مك} ويلوز أ  تعمل فيلا

 كم: وما ييعروالتقدير ،{مك}أن  استأنف بلا الكالل بعد « أ »كسر 

 } علم فيلم، فقال: ، ثم استأنف مخبر عنلم بمافالمفعول محلوف ،إيمانلم
 .(2)"فيلا { مك لك}على أعمال« إ  » ، وال يحسن فتح  {إِنََّها إِذَا َجآَءۡت 

قال الداين: ، {مك لك} وال خالف على قراءة الكسر يف الوقف على 

 لك} وقف على بكسر اللمزة {إِنََّها إِذَا َجآَءۡت } ومن قرأ"،: ها444)ت:
  (3)"وهو تال ،{مك

فمن جعل الخطاب  {مك لك} وقالوا: تم الكالل عند قول 

للميركين قال: معنا : وما ييعركم أيلا الميركو  أنلا لو جاءت آمنتم؟ 

ومن جعل الخطاب للمؤمنين قال معنا : وما ييعركم أيلا المؤمنو  أنلا لو 

ا أ  يدعو اهلل حتى  ‘جاءت آمنوا؟ أل  المسلمين كانوا يسألو  رسول اهلل ا 

ثم ابتدأ فقال { مك لك}: بقول يريلم ما اقترحوا حتى يؤمنوا فخاطبلم 

 عليلم اهلل حكموهلا يف قول مخصوصين ] {ىئ ىئ  ی ی ی  } جل ذكر :

                                 
 2/295النير يف القراءات العير،  (1)

الكيف عن وجو  القراءات السبض وعلللا وحلللا، مكي بن أبي طالع القيسي،  (2)

 ل.1974=ها1394تح: محي الدين رمضا ، مطبوعات ملمض اللغة بدميق: 

 70المكتفى يف الوقف واالبتدا للداين ص:  (3)



   

 

 

 
 

 م2020 (م2020هـ =1442العدد السادس ) اجمللة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا 

509 

  .(1)" يؤمنو  ال بأنلم

وقد روي عن ابن ملاهد قال: قال قنبل: سمعت أحمد بن محمد 

القواس يقول: نحن نقف حي  انقطض النفس إال يف ثالثة موا ض نتعمد 

]ايرة آل  { حجمج مث هت مت خت}الوقف عليلا تعمداً يف آل عمرا : 

ثم  {مك لك}ويف األنعال .  {جخ مح جح}[.ثع أَتدئ 7 لَام:

ثم  {خممم}بكسر اللمزة. ويف النحل نقف  {إِنََّها إِذَا َجآَءۡت ََل يُۡؤمُِنوَن }نبتدئ 

[، وزاد غير عبد اهلل عن ابن 103سورة النحل:] {يم ىم}نبتدئ 

ثم  {جغمغجف مع}ملاهد عن قنبل عن القواس حرفًا رابعًا قال: يف يس 

 . (2)"[52سورة يس:] {حق مف خف حف}نبتدئ 

أما على قراءة الفتح، فالوقف يترتع على معنى )أ ،، و)أ ، تأتي على  

أ  المفتوحة اللمزة: لفظ ميترك،  "،: ها749أوج ، قال المرادي )ت: 

وأما أ  الحرفية فلكر للا بعض النحويين عيرة  يكو  اسمًا وحرفًا....

أقسال: األول: المصدرية. وهي من الحروف الموصوالت، وتوصل بالفعل 

المتصرف، ما يًا، ومضارعًا، وأمرًا. نحو: أعلبني أ  فعلت ويعلبني أ  

قيل: ويضعف وصللا  األول: المصدرية... يفعل، وأمرت  بأ  أفعل

باألمر...وأ  تكو  بمعنى لعل، كقول العرب: ا ت السوق أن  تيتري لنا 

 لك}شيئًا. حكا  الخليل، ومن  قراءة من فتح اللمزة، يف قول  تعالى: 
أي: لعللا. وأ  هل  إحدى لغات ، {هل مل خل حل جل مك

 .(3)"لعل

فلهع ، {مك لك}فعلى قراءة الفتح خالف يف جواز الوقف على  

                                 
 . 3/177معالم التنزيل للبغوي  (1)

 .71، 70المكتفى يف الوقف واالبتدا للداين  (2)

 418-402ينظر: اللنى الداين يف حروف المعاين  (3)
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، جاز أ  يقف على ها180وسيبوي  )ت:  ها،175لخليل )ت:إلى قول ا

... وعلى قول الكسا ي عندهما بمعني: لعللا . {جل}ألم ، {مك لك}

وما ييعركم  عند :ليس بوقف أل  المعني ، {مك لك}، ها189)ت: 

 عند  زا دة كما قال :ی، بأنلا إذا جاءت ال يؤمنو  ، و)

ا  َْ ــــْ  َِ ــــيْخ ْأَ  ْو ــــيْك اظََ ــــف ْأْظ  ْفْل

 

ـــْدْرا    ـــْ  اظُ ـــْلْن اظْ ْإاِ ـــف ْرْأِ  ْظل 
(1) . 

، يف وهالا عناد البصاريين خطاأ ال تازاد )ال جعفار:قال أبو  تسخر،أ   يريد: 

 زيادتلا.مو ض ييكل فيلا 

،،  ها207قول الفراء ) ت:  على، {مك لك}وكلا ال يقف على 

وأصحاب  يعبرو  عن  أ  المعني : وما ييعركم بأنلا إذا جاءت ال يؤمنو  أو 

  (2)"لعللا قول معروف يف اللغة  {جل}يؤمنو  ، والقول أ  معني 

بالفتح كا  ل   {جل}ومن قرأ: "،: ها328األنباري )ت:  وقال ابن

 ملهبا :

وما ييعركم بأنلم يؤمنو  أوال يؤمنو  »أ  يكو  المعنى  أحدهما: 

فعلى هلا الملهع ال يحسن الوقف «. ونحن نقلع أفئدتلم

 متعلقة ب .  { جل}أل   {مك}على

وما ييعركم لعللا إذا جاءت ال »أ  يكو  المعنى  :والوجه اآلخر

مفتوحة.  {جل}واالبتداء با  {مك لك}فيحسن الوقف على « يؤمنو 

كي عن  ،  (3)«لعل  صاحبلا»المعنى « ما أدري أن  صاحبلا»العرب: حن

                                 
 5/112ق ف   د ر ، واللسا  ) 121الرجز ألبي النلم العللي يف ديوان  ص  (1)

بياض شعر  والقفندر: القبيح المنظر ، واليمط يف الرجل شيع اللحية ، واليمط :

 ، 7/336الرأس يخالط سواد  ) اللسا  :) ش ل ط ، 

 202القطض واال تناف ص  (2)

 236. وينظر: القطض واال تناف 2/642إيضاح الوقف واالبتداء البن األنباري  (3)
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وليس بوقف على قراءتلا بالفتح ، و  "،: ها1100وقال األشموين)ت: 

استفلامية مبتدأ، واللملة بعدها خبرها، وهي تتعدى لمفعولين:  { لك}

األول  مير الخطاب، والثاين محلوف، أي: وأي شيء يدريكم إذا جاءتلم 

اآليات التي يقترحونلا؟ أل َّ التقدير على فتحلا؛ ألنَّلا إذا جاءت ال 

 ، وقد سأل سيبوي  الخليل عنلا، فقال: هي بمنزلة قول"يؤمنو ، أو بأنلا

العرب: أين السوق إن  تيتري لنا شيئًا، أي: لعل ، فعلى قول  وقفت على 

كما وقفت يف المكسورة أيًضا، فمن أوج  الفتح كونلا بمعنى:  {مك}

 . (1)"لعل، أو كونلا على تقدير: العلة

ۈئ } وبناء على ذل  فعلى قراءة الفتح يكو  الوقف على قول  ۆئ ۆئ 

ېئ ی  } قول  تعالى "ويكو   {ۈئ  ىئ ىئ  ی ی  كالٌل مستأنٌف {ېئ ىئ 

غيرن داخٍل تحت األمرِ َمسوٌق من جلت  تعالى لبيا  الحكمِة الداعياِة إلاى ماا 

أشعر ب  اللوابن السابقن من عدل مليِء اآلياِت خوطع با  المسالمو  إماا 

خاصًة بطريق التلويِن لّما كانوا راغبين يف نزوللا طمعًا يف إساالملم ، وإماا 

من اللم بالدعاء . وقد بنيّن ـ  ‘ـ لتعميم لما روي عن  بطريق ا ‰مع  

في  أ  أْيماَنلم فاجرٌة وإيماننلم مما ال يدخل تحت الوجوِد وإ  أجياع إلاى 

 سألو .ما 

، استفلاميٌة إنكاريٌة لكن ال على أ  مرِجَض اإلنكااِر هاو وقاولن )ماو 

وأيُّ  :أي، نفسا تحقاق المياَعرِ با  يف الميَعرِ ب  بل هاو نفاسن اإلشاعاِر ماض 

كم أ  اآليَة التي يقترحونلا إذا جاءت ال يؤمنو  بل يبَقْو  على ما  شيٍء ينعِلمن

كانوا علي  من الكفر والِعناد أي ال تعلمو  ذل  فتتمنّاو  مليئلاا طمعاًا يف 

 وقيل: اآلياِت،إيمانلم فكأن  بسطن علٍر من جلة المسلمين يف تمنيلم نزوَل 

                                 
 .1/249منار اللدى يف بيا  الوقف واالبتدا لألشموين  (1)
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نكارن إلاى اإلشاعار با  جميعاًا، أي أيُّ شايٍء يعلمكام ، مزيدٌة فيتوج  اإلی )

إيماَنلم عند مليِء اآلياِت حتى تتمنَّوا مليئلاا طمعاًا يف إيماانلم؟ فيكاو ن 

  .المسلمينتخطئًة لرأي 

..يكاو  الكاالَل قاد تاّم قبلا  ، .بمعناى لعال  )أّ ،وعلى القول باأ  

پ ڀ ڀ چ محلوٌف كما يف قول  تعالى  {ىئ  }والمفعولن الثاين لا ] چپ 

واللملة استئناٌف لتعليل اإلنكار وتقريرِ ، أي أيُّ شيٍء يعلمكام [ 3عبس: 

حالَلم وما سيكو  عند مليِء اآلياِت لعللاا إذا جااءت ال يؤمناو  بلاا فماا 

اَق  لكم تتمنَّْو  مليئلا؟ فإ  تمنِّيَلم إنما يليق بماا إذا كاا  إيمااننلم بلاا محقَّ

 .(1)مرجوَّ العدلالوجوِد عند مليئِلا ال 

 ويستدل جبواز الواقف مبا يأتي:
: )لعللا،، فقد َحَكى الْكَِسا ِيُّ أن  كلل  يف مصحف أبي  (2)قراءة أبيّ  -1

بمعنى {  جل }وما أدراكم لعللا، فلل  القراءة تقوي كو   "بن كعع

 )لعل،.

وقد أجمعوا أ  معنى "أ  قال:  ،ها311ما ورد عن الزجاج )ت:   -2

تبالأ  هلنا إذا 
ِ
 . (3)"فتحت معنى لعل، واإلجمال أولى باإل

 {مك لك}وقد ذكر ابن جزي عن شيخ  عدل جواز الوقف على 
من التعليل أي: يصير هلا الكالل علراً  لافي لما { جل}على قراءة الفتح يف

للكفار يف طلع اآليات، كما أن  يوجع مليء هل  اآليات ، وهلا يتعارض 

 مض مفلول اآلية؛ آل  المقصود من اآلية دفض حلتلم.

الوقف عليلا مطلقا سواء أكانت مصدرية،  ،ها444وقد منض الداين )ت:  

                                 
  3/173إرشاد العقل السليم  (1)

 .7/65، واللامض ألحكال القرآ ، 2/57حقا ق غوامض التنزيل، الكياف عن  (2)

 2/283معاين القرآ  وإعراب  للزجاج  (3)
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 {مك }من قرأ )أن ، بفتح اللمزة لم يقف على "أل بمعنى )لعل، فقال: 
 لك})لعللا، أو قدرت زيادة )ال، فيكو  التقدير:  با { جل }سواء قدرت
،. والمعنى على هلا: أنلا لو جاءت لم {هل مل خل حل جل مك

 . (1)"تقطض من يؤمنوا، فلي متعلقة بما قبللا يف الوجلين فال 

واختيار عمول المصاحف المطبوعة على قراءة الفتح عدل الوقف على 

، وعلى قراءة الكسر وهو ما وافق في  ابن جزي شيخ  ،{ مك لك}

بلواز ، وبلزوم ، ففي المصحف المطبول برواية الدوري عن أبي عمرو 

البصري من الوقف الالزل، حي  أشارت ل  برمز )ل، ، وبلواز الوقف 

 .والوصل يف المصحف الطبول برواية قنبل عن ابن كثير

 الرتجيح:
على قراءة الفتح إذا { مك لك}أرى أ  الراجح جواز الو قف على 

 يأتي: بمعنى )لعل، ويؤيد ذل  ما{  جل}كانت 

بمعنيي : العال وهو سياق األحداث التاريخية القديمة ، التارخيي السياق-1

والمعاصرة لزمن التنزيل، والخاص وهو أسباب التي حكاها القرآ  الكريم، 

 .(2)النزول

يقول على مراعة الظروف والمالبسات الخارجية، ومنلا: ": وهو

الزما ، والمكا ، واألشخاص، وجميض الظروف والمالبسات الخارجية 

  .(3)التي من شأنلا أ  تسلم يف إ اءة اللوانع المظلمة من النّص 

                                 
 70المكتفى يف الوقف واالبتدا للداين ص: (1)

، 111منلج السياق يف فلم النص: عبد الرحمن بودرل، سلسلة كتاب األمة، العدد  (2)

 30ص ها1427محرل 
لسياق وتأويل النصوص نموذج من النص القرآين: محمد شتوا ، مللة التفاهم، (3)

تصدر عن وزارة األوقاف واليئو  الدينية، سلطنة عما ، مسقط، السنة الثانية 

 307ل، ص 2014  =1435،  46عيرة، العدد
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والسياق الخارجي لآليات يفيد بأ  هلا كا  حلقة من حلقات التعنات 

محماد بان كعاع "، فقاد جااء عان ‘التي سلكلا الميركو  ماض رساول اهلل 

يا محماد، تخبرناا أ  موساى  قريًيا، فقالوا: ‘القرظي قال: كّلم رسولن اهلل 

كا  مع  عًصا يضرب بلا الحلر فانفلرت من  اثنتا عيرة عينًا، وتخبرنا أّ  

ود كانت للم ناقة، فأتنا بيايء مان  عيسى كا  يحيي الموتى، وتخبرنا أ  َثمن

أيَّ شيء تحبُّو  أ  آتيكم با ؟ قاالوا: : ‘اآليات حتى نصدق ! فقال النبي 

َفا ذهبً  ا. فقال للم: فإ  فعلت تصدقوين؟ قالوا: نعم واهلل، لئن تلَعلن لنا الصَّ

فقاال  ’يدعو، فلاء  جبريل   ‘فعلت لنتبعنّ  أجمعين! فقال رسول اهلل 

ل : ل  ما شئت، إ  شئَت أصبح ذهبًاا، ولائن أرسال آياًة فلام يصادقوا عناد 

م حتاى يتاوب تاا بلم . فقاال: بال يتاوب  ذل  لنعلبنَّلم، وإ  شئت فأْنِدْحلن

 خي حي جي }: تظــ  قيظــ  { حط مض} م . فااأنزل اهلل تعااالى:تااا بل
 .(1)"[111سورة األنعال:] {مي

فقاااال بعضااالم:  {مك لك} واختلفاااوا يف المخااااطبين بقولااا  

الماؤمنين كاانوا يطمعاو  يف "الخطاب للميركين اللين أقسموا، وقيل إ  

وما يدريكم أنلام ال  ¸إيمانلم إذا جاءت تل  اآلية ويتمنو  مليئلا. فقال 

يؤمنو ، علاى معناى أنكام ال تادرو  ماا سابق علاى با  مان أنلام ال يؤمناو  

 .(2)"ب 

 : السياق اللغوي-2

ويعنى ب  دراسة النص القرآين من خالل عالقة ألفاظ  بعضلا ببعض 

واألدوات المستعملة للربط بين هل  األلفاظ، وما يترتع عن تل  العالقة 

                                 
 12/39 جامض البيا  يف تأويل القرآ  (1)

 2/57الكياف عن حقا ق غوامض التنزيل (2)



   

 

 

 
 

 م2020 (م2020هـ =1442العدد السادس ) اجمللة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا 

515 

 .(1)من دالالت جز ية وكلية

يف: ،ها180اللغوي المرجح هنا ما ورد عن سيبوي  )ت: ويتمثل السياق 

ما منعلا أ  تكو  ، {هل مل خل حل جل مك لك}: ¸قول   "

كقول : ما يدري  أن  ال يفعل؟ فقال: ال يحسن ذا يف ذا المو ض، إنما قال: 

ولو قال:  {إِنََّها إِذَا َجآَءۡت ََل يُۡؤمِنُوَن  } ثم ابتدأ فأوجع فقال:،  {مك لك}

، كا  ذل  علرًا للم، وأهل ، {هل مل خل حل جل مك لك}

وق  { جل }المدينة يقولو   فقال الخليل: هي بمنزلة قول العرب: ا ت السُّ

 أن  تيتري لنا شيئًا، أي لعلَّ ، فكأن  قال: لعللا إذا جاءت ال يؤمنو .

وتقول: إ َّ ل  هلا علّي وأنَّ  ال تؤذي، كأن  قلت: وإ  ل  أنَّ  ال 

  (2)"ولم تحمل الكالل على إ َّ ل تؤذي. وإ  شئت ابتدأت 

ما انتلى إلي  القا مو  علي المصحف المطبول برواية الدوري عن  -3

 لك}أبي عمرو من و ض عالمة )ل، التي تدل علي لزول الوقاف علاي قولا  
أماا  ، وهلا ما يتفاق ماض ماا انتلاي إليا  البحا  يف اآلياة الكريماة {مك

)صلي، التي تادل علاي جاواز مصحف قنبل عن ابن كثير فو ض في  عالمة 

الوقااف مااض كااو  الوصاال أولااي ، واألولااي أ  يكااو  كمااا يف المصااحف 

 .المطبول برواية الدوري عن  أبي عمرو البصري

 

  

                                 
، 111منلج السياق يف فلم النص: عبد الرحمن بودرل، سلسلة كتاب األمة، العدد ، (1

 30ص ها،1427محرل 

 .3/123لسيبوي   الكتاب(2)



 

 

 

 
 

 (ـه741: )ت دراسة تطبيقية يف التسهيل البن جزي الكليبوأثرهما الداللي     واالبتداء  الوقف      

 

  حامت مصطفى حممد أبو سعيدة. د   

516 

 املوضع الثاين:

 ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل ىل مل}: قال اهلل تعاىل 
 .[23{ ]سورة يونس: حئخئ جئ يي نيىي مي زي
نحيَا   } ...":قال ابن جزي  ِ ٱدلُّ َيَوَٰة َُٰع ٱۡلح َت رفض على أن  خبر ابتداء مضمر {، مَّ

باختالف  الوقفويختلف ، {زي ري}تقدير  وذل  متال أو يكو  خبر 

 (1)"اإلعراب

 مي }خالفا يف الوقف على قول  تعالى:  ،ها741)ت:  ¬ذكر ابن جزي 
مبني على تنول تركيبي، وذل  الختالف القراءات  وهلا الوقف{،  نيىي

وقرأ  { حئخئ جئ يي }الوردة فيلا، فقد روى حفص بنصع العين 

نحيَا   }الباقو  برفعلا َيَوَٰةِ ٱدلُّ َُٰع ٱۡلح َت  . (2){مَّ
 نيىي مي زي ري ٰى ين}": ،ها516يقول اإلمال البغوي )ت: 

نحيَا   }: أل  وبال  راجض عليلا، ثم ابتدأ فقال{  ِ ٱدلُّ َيَوَٰة َُٰع ٱۡلح َت أي: هلا متال {، مَّ

 {ممجن حمخم جم هل مل خل حل } "الحياة الدنيا، خبر ابتداء مضمر، كقول : 
[، أي: هلا بالغ. وقيل: هو كالل متصل والبغي: 35سورة األحقاف:]

َُٰع  }ابتداء،  َت   (3)"خبر .: {مَّ

والمعنى على كلتا القراءتين واحد، أي أمللناكم على إشراككم مدة  

، ولكن يترتع (4)الحياة ال غير ثم نؤاخلكم على بغيكم عند مرجعكم إلينا

ةِ }على هلا التنول القرا ي اختالف يف الوقف فمن قرأ  َيَوَٰ َُٰع ٱۡلح َت مَّ

                                 
 .1/482التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (1)

 2/318النير يف القراءات العير،  (2)

، حقق  وخرج أحاديث  4/18أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي،  التنزيل،معالم  (3)

سليما  مسلم الحرش، الطبعة :  -عثما  جمعة  ميرية  -محمد عبد اهلل النمر 

 ل 1997 -ها1417الرابعة دار طيبة للنير والتوزيض: 

 .11/140التحرير والتنوير  (4)
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نحيَا    بالرفض، فل  تقديرا :{ٱدلُّ
فعلى { نيىي مي}باالبتداء وخبر  { زي}أحدهما: أ  يرتفض قول   

 .ويبتدئ بتقدير: ذل  متال{  نيىي مي }هلا يكفي الوقف على قول  

نحيَا  }باالبتداء، ويلعل خبر  { زي}والثاين: أ  يرتفض  ِ ٱدلُّ َيَوَٰة َُٰع ٱۡلح َت ، {مَّ
ال يتم الكالل حتى  "فعلى هلا ال يكفي الوقف على ذل ، قال أبو عبيدة :

الدنيا، ألن  قال: أراد أ  البغي متال الحياة الدنيا أل  نقول: متال الحياة 

 . (1)"عقوبت  تعلل

أيضًا، أل  المتال { نيىي مي} :ومن قرأ بالنصع لم يقف على قول 

 ينتصع بتقديرين:

 {زي}أحدهما: تبغو  متال الحياة الدنيا فلو مصدر مفعول لقول   

والثاين: تبغو  متال الحياة الدنيا، فلو مصدر عمل في  الفعل اللي دل  

 .(2)فال ينقطض مما عمل في   {زي}علي  قول  

 ين}"،: ها926قال شيخ اإلسالل زكريا بن محمد األنصاري )ت: 
نحيَا  }تال لمن قرأ { نيىي مي زي ري ٰى ِ ٱدلُّ َيَوَٰة َُٰع ٱۡلح َت بالرفض على أن  ، {مَّ

بالنصع بمحلوف تقدير : )تبتغو  متال الحياة  خبر مبتدأ محلوف أو

أو بالنصع  { زي }"الدنيا، ، وليس بوقف لمن قرأ  بالرفض على أن  خبر 

 . (3)" { زي }با

يف الوج  األول يف الرفض عن   { نيىي مي} وحّسن ابن األنباري الوقف

 مي}حسن ل  الوقف « المتال»ومن نصع  "يف حالة النصع فقال: 

                                 
 .302القطض واال تناف للنحاس  (1)

 .2/705. وينظر: إيضاح الوقف واالبتداء، 93المكتفى يف الوقف واالبتداء  (2)

 375المقصد لتلخيص ما يف المرشد يف الوقف واالبتداء ص: (3)
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 . (1)"الوج  األول يف الرفضوليس كحسن {نيىي

واختيار عمول المصاحف هو استواء الوقفين مض كو  الوصل أولى، 

 رمز )صلى،. ،{نيىي مي}حي  اختارت المصاحف للوقف 

 واحلاصل:
أ  تنول القراءات المتواترة كا  ل  أثر يف تنول الوقف واالبتداء، فعلى 

ويلوز الوصل أيضا،  ،{ نيىي مي}قراءة الرفض يلوز الوقف على قول  

والوقف أرجح، وعلى قراءة النصع يلوز الوجلا  أيضا، والوصل أرجح، 

ودرجة الوقف تختلف من عالم آلخر، وقد جرى المصحف المطبول 

 }برواية حفص على جواز الوقف والوصل مض كو  الوقف أولى على قول  

وجرت المصاحف المطبوعة ، {حئخئ جئ يي }وعلى {، نيىي مي

نحيَا   }وعلى ،{ نيىي مي }رى بالوقف علىبالروايات األخ َيَوَٰةِ ٱدلُّ َُٰع ٱۡلح َت  .{مَّ

 

 املوضع الثالث:

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن}: قال تعاىل
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 [.25-24]سورة النمل: {يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

من كالل اللدهد أو من كالل اهلل، وقرأ  { ُِّّ ٍَّّ } " قال ابن جزي: 

، { خي } بالتيديد، وأ  يف مو ض نصع على البدل من { ٍَّّ } اللملور
أو يكو  التقدير: ال يلتدو  ، {يي } أو يف مو ض خفض على البدل من

أل  يسلدوا بحلف الالل، وزيادة ال، وقرأ الكسا ي: أال يا اسلدوا 

 فيوقفبالتخفيف على أ  تكو  ال حرف تنبي  وأ  تكو  الياء حرف نداء 

 .(2)" تقدير يا قول ثم يبتدئ اسلدوا عليلا باأللف على

                                 
 .2/705إيضاح الوقف واالبتداء، (1)

 .2/101التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (2)
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 خالفا يف الوقف على قول  تعالى: ،ها741)ت:  ¬ ذكر ابن جزي
وهلا الوقف مبني على تنول قرا ي، فقد  { ّٰ ُِّّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ}

فقرأ أبو جعفر والكسا ي ورويس  { ُِّّ ٍَّّ}اختلفوا يف قول  تعالى

)أسلدوا، بلمزة  أال يا، وابتدؤا)(1)بتخفيف الالل ووقفوا يف االبتداء

مضمومة على األمر على معنى أال يا هؤالء أو يا أيلا الناس اسلدوا 

...وقرأ الباقو  بتيديد الالل و)يسلدوا، "يا"فحلفت همزة الوصل بعد 

 . (2)"عندهم كلمة واحدة

 أل  الكالل متصل، قال؛ {ٰى ٰر} فعلى قراءة التيديد ال يقف على

قراءة من قرأ )أال يسلدوا، كاف على  {ٰى ٰر}" ،:ها444الداين)ت:

بالتيديد إلدغال النو  فيلا، فليس ؛ {ّٰ ُِّّ ٍَّّ} مخففًا. ومن قرأ

، وقال  (3)"بوقف، أل  العامل يف )أ ، ما قبللا، فال يقطض من 

؛ أل  التقدير فصدهم لئال )َ({ٰى ٰر}" ،: ها560السلاوندي)ت: 

يلتدو  أ  صلة، أي: فلم ال {ٰر}فالوقف عند  ممنول و،  (4)"يسلدوا

أو يكو  المعنى على  ،(5)يسلدوا هلل، أي ال يعلمو  أ  ذل  واجع عليلم

ْم لِئاَل  "ذل  :  ْم فصدهم َأالَّ يسلدوا، أي َفَصدهن وَزيَّن للم الييطا  أَْعَمالَلن

وا هلل دن  .(6)"َيْسلن

ومن قرأ )أال يسلد، مخففا وقف اختباريا أو ا طراريا، وليس  

                                 
 وقفا اختباريا أو ا طراريا (1)

 2/377العير النير يف القراءات (2)

 154المكتفى يف الوقف واالبتدا (3)

 767علل الوقوف  (4)

 3/361 الكياف عن حقا ق غوامض التنزيل (5)

 4/115للزجاج  معاين القرآ  وإعراب (6)
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من قرأ)أال،  "،: ها328اختياريا على )يا،، قال ابن األنباري )ت: 

بالتخفيف وقف )فلم ال يلتدو  أاليا، وابتدأ: )اسلدوا، على معنى 

 ، ويكو  المعنى على ذل : أال يا هؤالء اسلدوا. (1)"باألمر« اسلدوا هلل»

التخفيف تقتضي وجوب السلود، وعلى قراءة التيديد فليس وقراءة 

بمو ض سلدة، أل  ذل  خبر عنلم بترك السلود، إما بالتزيين، أو بالصد، 

 أو بمنض االهتداء.

من قرأ بالتخيف فلو مو ض سلدة ،  "، أ   ها311يري الزجاج )ت:ف

، وهو ما ذهع  (2) "بالتيديد فليس بمو ض سلدة   ( ڦڦ) ومن قرأ

والسمرقندي  (4)،ها370، وابن خالوي  )ت: (3)،  ها207إلي  الفراء )ت:

،  ها1250واليوكاين )ت: (6)،  ها671والقرطبي )ت:  (5)،  ها375)ت:

وعلى قراءة اللملور ليس هل  اآلية مو ض  "اللي علل للل  بقول  

سلدة ؛ أل  ذل  إخبار عنلم بترك السلود : إما بالتزيين أو بالصّد ، أو 

، ، ورجح  ها311بمنض االهتداء ، وقد رجح كون  علة للصّد الزجاج )ت:

لدوا ، كون  علة لزين ، قال : زين للم أعماللم لئال يس،ها207الفراء )ت:

 .(7) "ثم حلفت الالل 

وهلا مخالف لماا عليا  الفقلااء مان أ  هالا المو اض مان موا اض 

                                 
 2/816إيضاح الوقف واالبتداء  (1)

      4/88معاين القرآ  وإعراب  للزجاج  (2)

      2/290معاين القرآ  للفراء  (3)

      2/194إعراب القراءات السبض وعلللا  (4)

      2/579بحر العلول  (5)

      13/195اللامض ألحكال القرآ   (6)

 4/133فتح القدير  (7)



   

 

 

 
 

 م2020 (م2020هـ =1442العدد السادس ) اجمللة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا 

521 

فاإ   "،هاا538، وللا قال الزمخياري )ت: (1)سلود التالوة المتفق عليلا 

 قلت : أسلدة التالوة واجبة يف القراءتين جميعًا أل يف إحداهما؟

إما أمٌر بلاا ، قلت: هي واجبة فيلما جميعًا ، ألّ  موا ض السلدة  

أو مدٌح لمن أتى بلا ، أو ذٌل لمن تركلا ، وإحدى القراءتين أمار بالسالود ، 

والياااافعي  ،هاااا150واألخااارى ذل للتاااارك . وقاااد اتفاااق أباااو حنيفاااة )ت:

رحملما اهلل علااى أّ  ساالدات القاارآ  أربااض عياارة ، وإنمااا ،هااا204)ت:

وعناد الياافعي اختلفا يف سلدة ص ، فلي عند أباي حنيفاة سالدة تاالوة ، 

من ،ها311سلدة شكر ، ويف سلدتي سورة الحج، وما ذكر  الزجاج )ت:

 .(2) "وجوب السلدة مض التخفيف دو  التيديد ، فغير مرجول إلي  

والفرق بين القراءتين معناى أ  يف  "، ها1270وقال األلوسي )ت:

لود ، اآلية على األولى ذمًا على ترك السلود وفيلا علاى الثانياة أمارًا بالسا

وأياااًا ماااا كاااا  فالسااالود واجاااع عناااد قاااراءة اآلياااة ، وزعااام الزجااااج 

وجوب  على القراءة الثانية وهو مخالف لماا صارح با  الفقلااء ،ها311)ت:

 .(3) "إن  غير مرجول إلي  ،ها538وللا قال الزمخيري )ت:

، وسأعرض التيديد عدل الوقف على رأس اآليةكما يترتع على قراءة 

 اإليلازللل  بييء من 

 اآليات: سحكم الوقف على رؤو

 :لعلماء الوقف أربعة ملاهع يف الوقف على رؤوس اآليات

                                 
ينظر يف ذل : األحكال الفقلية الخاصة بالقرآ  الكريم: عبد العزيز بن محمد  (1)

وإقراء القرآ  الكريم منلل  وشروط  وأساليب  وآداب :  643ا 612الحليال  

وسلدات القرآ  فوا دها وأسرارها:  وما بعدها، 497عبد اهلل الدخيل  دخيل بن

  118نصر سعيد عبد المقصود 

  3/367الكياف  (2)

      19/191روح المعاين  (3)
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 :املذهب األول

جواز الوقف على رؤوس اآلي، واالبتداء بما بعدها مطلقا ملما اشتد 

سورة ] {نئ مئ} :تعالى –تعلق ما بعدها بلا؛ كالوقف على قول  

 {نب مب زب رب يئ}:تعالى –[، واالبتداء بقول  4الماعو :
  [.5سورة الماعو :]

وقالوا إ  الوقف على رؤوس اآلي سنة يثاب القارئ على فعللا، 

وبلل  قال البيلقي والداين وأبو العالء اللملاين، وابن القيم وابن اللزري، 

ومتابعة السنة أولى مما ذهع إلي  بعض أهل العلم "وغيرهم، قال البيلقي: 

، وقال أبو  (1)"والمقاصد والوقوف عند انتلا لابالقرآ  من تتبض األغراض 

ال بد للقارئ من االستراحة لطول القصة فإ  انقطض نفس  "العالء اللملاين: 

نة وذكر الزهري أ  "،وقال ابن القيم : .(2)"فليقف على رؤوس اآلي فإن  سن

كانت آية آية وهلا هو األفضل الوقوف على رؤوس  ‘قراءة رسول اهلل 

... وقالوا: األفضل "وقال ابن اللزري:  ،(3)"تعلقت بما بعدهااآليات وإ  

 (4)"الوقوف على رؤوس اآليات وإ  تعلقت بما بعدها...

وكا  أبو عمرو بن العالء بن األ مة، وأحد القراء السبعة يسكت عند 

، إذا كا  رأس آية أ  يسكت عندها"رأس كل آية ويقول:  ، (5)"إن  أحعُّ إليَّ

 لسكت هنا الوقفولعل المراد با

كا  ": ~- ‘- واستنِدلَّ لللا الملهع بقول أل سلمة زوج النبي

                                 
 ،2581، )521/ 2شعع اإليما  )(1)

 ،191ألبي العالء اللملاين )وج   -مخطوط  -اللادي إلى معرفة المقاطض والمبادي (2)

 1/350البرها  يف علول القرآ  ، وينظر: 1/323 ابن القيم اللوزية -زاد المعاد (3)

 1/255 النير يف القراءات العير(4)

 146 يف الوقف واالبتدا ىالمكتف(5)
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 خم حم جم يل ىل مل خل} :ت ا قَأ   يع قَاءو  آ ة آ ة - ‘- رسول اهلل
  ،(1)[3-1]سورة الفاتحة: {خن حن جن يم ىم مم

 من هذا احلديث: داللةوجه ال

، { حن } وعلى ،{ ىم } قد وقف على ‘ أ  رسول اهلل 
الموصوف وصفات  مض ما بينلما من وثيق الصلة، وشيج ففصل بين 

 االرتباط.

وهلا الملهع، هو األشلر عند أكثر أهل األداء، وقد جعل علماء  

 الوقف وغيرهم هلا الحدي  أصالً يف باب الوقف على رؤوس اآلي.

وأجاز جماعة من القراء الوقف على رؤوس "قال اإلمال السخاوي:  

 .(2)"اآلي عمالً بالحدي 

 :املذهب الثاين

جواز الوقف على رؤوس اآلي، واالبتداء بما بعدها إ  لم يكن ارتباط  

لفظي بينلا وبين ما بعدها، أو لم يكن يف الوقف عليلا أو االبتداء بما بعدها 

إيلال خالف المراد؛ فإ  كا  هناك ارتباط لفظي بين اآليتين؛ وقف على 

 –كالوقف على قول   األولى، ثم يرجض فيَِصل آخر اآلية األولى باآلية الثانية؛

قال  :[، وبعدها اآلية4سورة المطففين:] {مظ حط مض خض حض} تعالى:

  [.5سورة المطففين:] {مل خل} تعالى:

ويفعل القارئ هلا أيًضا إذا كا  الوقف على رأس اآلية صحيًحا ال 

-يوهم شيئًا، ولكن االبتداء بما بعد  يوهم معنى فاسًدا؛ كالوقف على قول  

                                 
، 26625)~ ، مسند باقي األنصار، حدي  أل سلمةمسند اإلمال أحمد بن حنبل (1)

6/302 

الصمد اللمداين المصري علي بن محمد بن عبد ، جمال القراء وكمال اإلقراء (2)

، علي حسين البواب ،تح:553، ص السخاوي اليافعي، أبو الحسن، علم الدين

 1408=1987 مكة المكرمة -مكتبة التراث 

https://app.alreq.com/ar/authors/author/c0861506-0903-4a41-e77a-08d7902f2e12
https://app.alreq.com/ar/authors/author/c0861506-0903-4a41-e77a-08d7902f2e12
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 [، والبدء هكلا:151]سورة الصافات: {خك حك جك مق حق} : تعالى

[، وأما إذا كا  الوقف 152]سورة الصافات: { خل حل جل مك}

 مئ}- تعالى -على رأس اآلية يوهم معنى فاسًدا؛ كالوقف على قول  
[ ؛ فال يلوز الوقف حينئٍل، بل يتعين 4]سورة الماعو : { نئ

بيا  المعنى الوصل بما بعد ؛ دفًعا لتوهم المعنى الفاسد، ومسارعة إلى 

 .(1)المقصود

ومعنى قولنا هلا وقف أي مو ض  "قال شيخ اإلسالل األنصاري: 

يوقف عند  وليس المراد إ  كل مو ض من ذل  يلع الوقف عند  بل 

فمتى اشتد ، (2)"المراد أن  يصلح عند  ذل  وا  كا  يف نفس القارئ طول

 كانت رأس آية. تعلق اآلية بما بعدها لم يصح تعمد الوقف عليلا حتى وإ 

فللا الملهع يلهع إلى أ  الوقف على رأس آية سنة، ولكن ال يلوز 

 االبتداء بما بعد  اتفاقا إال بثالثة شروط، وهي:

، أال يوهم الوقف على رأس اآلية، واالبتداء بما بعد  خالف 1)

 المعنى المراد.

 ، أ  يفلم مما بعد رأس اآلية الموقوف علي  معنى.2)

ما بعد رأس اآلية تابعا لمتبول يف اآلية التي وقف على  ، أال يكو 3)

 .(3)رأسلا

 :املذهب الثالث

جواز السكت بال تنفُّس على رأس كل آية، وقد حمل أصحاب هلا 

على السكت، وهلا خالف - ~- الملهع الوقف يف حدي  أل سلمة

 .الظاهر، وهلا الملهع يف غاية الضعف عند عامة القراء وأهل األداء

  

                                 
 187يف التمليد يف التلويد ص  ينظر: (1)
 11ص المقصد لتلخيص ما يف المرشد يف الوقف واالبتداء(2)
 155 العميد يف علم التلويد(3)
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 :املذهب الرابع

أ  حكم الوقف على رؤوس اآليات كحكم  على غيرها مما ليس 

برأس آية؛ فحينئٍل يننظر إلى ما بعد رأس اآلية من حي  التعلق وعدم ، فإ  

كا  ل  تعلق لفظي برأس اآلية، فال يلوز الوقف على رأس اآلية، وإ  لم 

التعلق المعنوي ال يكن ل  ب  تعلق لفظي جاز الوقف، والتعلق اللفظي يلزم  

 .العكس
 األثر الداليل للوقف باعتبار التنوع القرائي:

على قراءة التيديد ال يوقف على رأس اآلية والكالل متصل، كما أن   

ال انقطال يف الخبر فيما كا  من قول سبأ، ويف قراءة التخفيف يوقف على 

 "رأس اآلية، ولكن يترتع على ذل  انقطال يف الخبر، قال القرطبي: 

إال واختار أبو حاتم وأبو عبيدة قراءة التيديد. وقال: التخفيف وج  حسن 

أ  في  انقطال الخبر من أمر سبأ، ثم رجض بعد إلى ذكرهم، والقراءة بالتيديد 

خبر يتبض بعض  بعضا ال انقطال يف وسط . ونحو  قال النحاس. قال: قراءة 

التخفيف بعيدة، أل  الكالل يكو  معتر ا، وقراءة التيديد يكو  الكالل بلا 

، ألن  قد حلف من  ألفا ، متسقا، وأيضا فإ  السواد على غير هل  القراءة

 .(1)"وإنما يختصر مثل هلا بحلف ألف واحدةٍ 

 "واختار الفراء قراءة التخفيف لما فيلا من األمر بالسلود قال:  

االختيار التخفيف ألنلا سلدة أمرنا بلا ولو كانت القراءة بالتثقيل لم يكن 

فللا خبر عن  ،يسلدوافي  أمر بسلود أل  المعنى: وزين للم الييطا  أال 

أولئ  وليس في  دليل على األمر بالسلود. وهي يف قراءة عبد اهلل: )هال 

تسلدوا، بالتاء. ويف قراءة أبي: )أال تسلدو  هلل اللي يعلم سركم وما 

بمنزلة قول : « أال تقول»فللا يدل على التخفيف أل  قول : .(2)تعلنو ، 

 .(3)"«قم»

                                 
 .13/168اللامض ألحكال القرآ   (1)
 2/290القرآ  للفراء  معاين(2)
 1/174إيضاح الوقف واالبتداء (3)
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 الوقف واالبتداءتنوع وأثره يف التفسري  المبحث الثالث:
 املوضع األول:

 {لك خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ}: قال تعاىل 
 . "[77]ايرة  يأس:

قيل إن  معمول أتقولو ، فلو من كالل قول  {جك مق}": قال ابن جزي

 حط مض} فرعو  وهلا  عيف، ألنلم كانوا يصممو  على أن  سحر لقوللم:
 [، فكيف يستفلمو  عن ؟76]سورة يونس: {جع مظ

 جف} على قول : فيوقفوقيل: إن  من كالل موسى تقريرا أو توبيخا 
محلوف تقدير : أتقولو  للحق {جف } ويكو  معمول، {مفحق خف حف

: لما جاءكم إن  لسحر، ويدل على هلا المحلوف ما حكى عنلم من قوللم

 فلما تم الكالل ابتدأ موسى توبيخلم بقول :{مع جع مظ حط مض }

شيخنا األستاذ أبي جعفر وهلا هو اختيار ؟ {لك خك حك جك مق}

 .(1) "¬ ابن الزبير

 جف} مو عا للوقف يف قول  تعالى: ،ها741)ت:  ¬ ذكر ابن جزي
وعلى أساس الوقف يتضح المعنى المراد ؛ أل  الوقف  ،{ مفحق خف حف

وعلي  يتنول ، { جك مق}مبني عن االختالف فيمن صدر عن  الكالل

 :المعنى

 جغ} تعالى: وقف على قول -’-فإذا صدر الكالل من موسى -1
محلوف تقدير : { جف } ويكو  معمول، {مفحق خف حف جف مغ

 ) إن  لسحر،

 مق مفحق} وإذا صدر الكالل من فرعو  وقف على قول  تعالى: -2
 .{ جف }معموال لا {جك مق} ويكو ، {جك

وقد اختار ابن جزي األول الستحالة ذل ؛ ألنلم كانوا يوقنو  بأن  

                                 
 .1/361التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (1)
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 سحر، فكيف يستفلمو  عن ؟

وأولى ذل  يف "فقال: ،ها310جرير الطبري )ت: وإلى هلا ذهع ابن 

 {جك مق} :هلا بالصواب عندي أ  يكو  المفعولن محلوًفا، ويكو  قول 
 "من قيل موسى، منكًرا على فرعو  وملئ  قولَلم للحق لما جاءهم: ، 

 جف مغ جغ} ، فيكو  تأويل الكالل حينئل: قال موسى للم: "سحر
عند اهلل حلة ل  على صدق   وهي اآليات التي أتاهم بلا من {مفحق خف حف

األّول محلوًفا،  "السحر"سحٌر، أسحٌر هلا الحّق اللي ترون ؟ فيكو  

 . (1)" {جك مق} اكتفاًء بداللة قول موسى
والظاهر أّ  معمول أتقولو  "فقال:  ،ها745ورجح  أبو حيا  )ت: 

محلوف تقدير : ما تقدل ذكر  وهو أّ  هلا لسحر، ويلوز أ  يحلف 

هو أسحر هلا إلى {جف } للداللة علي ... وقيل: معمول معمول القول

  (2) "آخر ...

تال أل  تمال الفاصلة من كالل اهلل  {جك مق}": واختار  الداين فقال

 .(3)"تعالى

حسن، على إ مار أي: تقولو  للحق لما {مفحق خف}" وقال األشموين: 

، فدل هلا على المحلوف قبل ،  {جك مق} جاءكم هلا سحر، قال تعالى:

تال إ   {جك مق} حسن،{مفحق خف} " فقال:،ها926واألنصاري)ت: 

، أي: أسحر هلا اللي جئت ب   (4)"جعلت اللملة بعد  استئنافية ال حالية

ا؛ ألنَّ  آخر كالل تمال ، ُّ  ’- موسى من معلز العصا واليد، وكا  تام 

                                 
 15/165جامض البيا  يف تأويل القرآ ،  (1)

 5/180، البحر المحيط ألبي حيا  (2)

 .96المكتفى يف الوقف واالبتدا ص:  (3)

 .364لتلخيص ما يف المرشد يف الوقف واالبتداء ص: المقصد  (4)
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 الفاصلة من كالل اهلل تعالى

سبع دخول ألف  أما عن القول الثاين فقد اختلف أهل العربية يف

فقال بعض نحويي البصرة: أدخلت في  ؟ {جك مق} االستفلال يف قول :

 مق} فقال: أتقولو :؟ {جك مق} على الحكاية لقوللم، ألنلم قالوا:
 ؟ {جك
واللين قالوا: بأ  اللملة محكية لقول اختلفوا فقال بعضلم: قالوا " 

ذل  على سبيل التعظيم للسحر اللي رأو  بزعملم، كما تقول لفرس ترا  

يليد اللري: أفرس هلا على سبيل التعليع واالستغراب، وأنت قد 

 علمت أن  فرس، فلو استفلال معنا  التعليع والتعظيم. 

 مق} منلم كل جاهل باألمر، فلو يسألوقال بعضلم: قال ذل  
 . (1)"؟ لقول بعضلم: إ  هلا لسحر{جك

 {مفحق خف حف جف} معنى قول  ،ها538الزمخيري )ت: ُّقفل 
أتعيبون  وتطعنو  في . وكا  عليكم أ  تلعنوا ل  وتعظمو ، من قوللم: فال 

يخاف القالة، وبين الناس تقاول إذا قال بعضلم لبعض ما يسوؤ ، ونحو 

 [، ثم قال60]سورة األنبياء: {حي جي يه} اللكر، يف قول :القول: 

فأنكر ما قالو  يف عيب  والطعن علي ، وأ  يحلف مفعول  {جك مق}

سورة ] {مع جع مظ حط مض} أتقولو  وهو ما دل علي  قوللم

[، كأن  قيل: أتقولو  ما تقولو ، يعنى قوللم: إ  هلا لسحر 76يونس:

 خك حك جك مق} قول مبين، ثم قيل: أسحر هلا؟ وأ  يكو  جملة 
حكاية لكالملم، كأنلم قالوا: أَجئتما بالسحر تطلبا  ب  ، {لك

                                 
 5/180، البحر المحيط ألبي حيا  (1)
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 . (1)"الفالح

اختيار عمول المصاحف جواز الوقف والوصل مض كو  الوصل 

، وهلا يرجح قول ،ىصلحي  أشارت بالرمز ) {مفحق خف} أفضل على

 .ابن جزي

 هو الراجح؛ لما يأتي: {مفحق خف} والوقف على

 علي  علماء الوقف وأكثر المفسرين.  -1

مليء معمول القول محلوف يف القرآ  الكريم كما يف قول  قال  -2

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}: تعالى
[، والمعنى: قل للم اغفروا 14سورة اللاثية:] {ىن من خن

 يغفروا ليلزي قوما بما كانوا يكسبو 

 أ  االستفلال مما يصدر ب  الكالل.  -3

 

 الثاين:املوضع 

ــ ــاىلقـ  ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف}: ال تعـ
 [.41]سورة هود: { مم

اشتقاق ملراها من اللري واشتقاق مرساها مان اإلرسااء : "قال ابن جزي 

ويمكان أ  يكوناا ظارفين للزمااا  أو  الساافينة،وهاو الثباوت، أو مان وقاوف 

 المكا ، أو مصدرين، ويحتمل اإلعراب من وجلين :

اهلل يف مو ااض الحااال ماان الضاامير يف اركبااوا، أحاادهما: أ  يكااو  اساام 

 ىك} فيكاو  ،{مك لك} والتقدير: اركبوا متبركين باسم اهلل أو قا لين
على هلا ظرفين للزما  بمعنى وقت إجرا لا وإرسا لا أو ظارفين  {يكمل

                                 
، وينظر: روح المعاين يف تفسير القرآ  2/361الكياف عن حقا ق غوامض التنزيل،  (1)

 6/154العظيم والسبض المثاين 
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للمكا ، ويكو  العامل في  ما يف قول  بسم اهلل من معنى الفعل يف مو ض خبر 

 .مض ما قبل ، واللملة كالل واحد متصال {مك لك} ويكو  قول :

 لك} على اركبوا فيلا، ويكو  فيوقفوالوج  الثاين: أ  يكو  كالمين 
مبتدأ بمعنى المصدر أي إجراؤها  { يكمل ىك}يف مو ض خبر، و {مك

على هلا مستأنفا غير متصل بما قبل  ولكنا  {مك لك } وإرساؤها ويكو 

 } يلاري بالسافينة قاالمن كالل نوح حسبما روي أ  نوحاا كاا  إذا أراد أ  
 (1) "فتقف {مك لك } فتلري، وإذا أراد وقوفلا قال {مك لك

 ىق} مو اعا للوقاف يف قولا  تعاالى: ،ها741)ت:  ¬ ذكر ابن جزي
وبمراعاة الوقف يتنول المعنى، وهلا الوقف مبني على تنول  ،{ اك يق

 { يكمل ىك} تركيبي، وذل  أ  قول  تعالى:
  حيتمل أن:

مو اض الحاال  {مك لك} المكا  فيكو يكونا ظرفين للزما  أو  -1

والتقدير: اركبوا متبركين باسم اهلل أو قا لين بسم ، {يق} يف من الضمير

 يكمل ىك}،  حااالً مان  امير فيلاا {مك لك} اهلل، ويلوز أ  يكو 
مصاادرا  مرفوعااا  علااى الفاعليااة، أي : اركبااوا فيلااا ملتبسااًا باساام اهلل {

وعليا  يكاو  الكلام متصاال، وال إجراؤها وإرسااؤها أي : ببركاة اسام اهلل، 

 { اك يق ىق }يلوز الوقف على
كااالل مسااتأنف منقطااض عمااا قبلاا ، فيصااح {مك لك} أ  يكااو   -2

 ألنلما كالما .؛ { اك يق ىق }الوقف على

 :يف اآلية احتماال  "،: ها606قال الرازي)ت:  

ــال األول:   مك لك اك يق ىق} أ  يكااو  ملمااول قولاا  االحتم
وقال اركبوا فيلا بسم ملريلاا  "كالمًا واحدًا والتقدير:  { يكمل ىك

                                 
 .1/371التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (1)
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 يعني: ينبغي أ  يكو  الركوب مقرونًا بللا اللكر. "ومرساها

أمرهم بالركوب  ’: أ  يكونا كالمين والتقدير: أ  نوحًا واالحتمال الثاني

 . (1)"ثم أخبرهم بأ  ملريلا ومرساها ليس إال بسم اهلل وأمر  وقدرت .

 قاال با  ابان الوقاف،هو اختيار علماء  { يكمل ىك }والوقف على

، واألنصاااري)ت:  (3)، واألشااموين (2)األنباااري، والنحاااس ، والساالاوندي

 ىك }"باعتبارهما كالما واحادا متصاال قاال ابان األنبااري:  (4)،ها926
، ولام يتعارض لا  (6)"قطاض صاالح "، وقال النحااس:  (5)"حسن {يكمل

 الداين.

 ىك } علاى وعلي  فالراجح هو اعتبار الكالل واحادا متصاال ويوقاف
واختيار عمول المصااحف وهلا هو ما علي  علماء الوقف، وهو {،  يكمل

 .{ يكمل } على حي  أشارت بالرمز ) ج،

 

 :املوضع الثالث
 جح مج مثحج هت مت حتخت جت هب مب خب}قال تعاىل:  
 [.92]سورة يوسف: {مح

عفو جميل، والتثريع التعنيف  {جت هب مب} قال ابن جزي:" 

علي ، وهو يتعلق بالتثريع،  فيوقفوالعقوبة، وقول  اليول راجض إلى ما قبل  

                                 
 .17/183مفاتيح الغيع،  (1)

 584علل الوقف للسلاوندي  (2)

 .1/348منار اللدى يف بيا  الوقف واالبتدا،  (3)

 .377المقصد لتلخيص ما يف المرشد يف الوقف واالبتداء  (4)

 2/712إيضاح الوقف واالبتداء،  (5)

 318القطض واال تناف للنحاس  (6)
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وهلا ،  { مت }أو بالمقدر يف عليكم من معنى االستقرار وقيل: إن  يتعلق باا

 مب } بعيد ألن  تحكم على اهلل وإنما يغفر دعاء، فكأن  أسقط حق نفس  بقول :
 (1) "ثم دعا إلى اهلل أ  يغفر للم حق .،  { حتخت جت هب

 مب خب} مو عا للوقف يف قول  تعالى: ،ها741ت: ) ¬ ذكر ابن جزي
وبمراعاة الوقف يتنول المعنى، ، { مثحج هت مت حتخت جت هب

 هت مت }يفيد معنى، والوقف على { حتخت } حي  إ  الوقف على لفظ
، { هب }هل هو متعلق با { حتخت }يفيد معنى، وبيا  ذل  أ  لفظ {مثحج

 فال يوقف علي ؟ {مت }عـ فيوقف علي ، أو هو متعلق

 ويف هذا الوقف خالف بني علماء الوقف واملفسرين:
فيوقف  { هب مب } ظرفا لقول  { حتخت} ذهع بعضلم إلى أ   -1

، كأ  يوسف قال للم ذل ، على { مثحج هت مت } علي ، ويبدأ بقول :

ال تثريع ثابت أو  {جت }سبيل الدعاء، والعامل في  ما يتعلق ب 

 { يلام ىل مل يك} ":،ها444مستقر عليكم اليول، قال الداين )ت: 

أي: ال تعيير،  {حتخت جت هب مب} [ كاف. ومثل 90سورة يوسف:]

 { حتخت جت } "،: ها650، وقال السلاوندي )ت: "وقيل: هو تال
؛ الحتمال أن  دعاء، وإ  جعل جوابا للم جاز الوقف الختالف  (2)ط،)

 مب }: وقيل: متعلق بقول "،: ها1100اللملتين، وقال األشموين)ت: 
، «يوسف»قال  نافض، ويعقوب، ثم ابتدأ ،  {حتخت } والوقف على { هب

 . (3)"فدعا للم بالمغفرة لما فرط منلم،  {مثحج هت مت } :فقال

                                 
 .1/395التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (1)

 ، و)ط، أي: مطلق606علل الوقوف للسلاوندي  (2)

 1/369منار اللدى يف بيا  الوقف واالبتدا ، (3)
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قلت: »فإ  قلت: بم تعلق اليول؟  "،: ها538)ت: وقال الزمخيري

، {مت}من معنى االستقرار. أو با {جت} بالتثريع، أو بالمقدر يف
والمعنى: ال أثربكم اليول، وهو اليول اللي هو مظنة التثريع، فما ظنكم 

للم بمغفرة ما فرط ، فد ف {مثحج هت مت} بغير  من األيال، ثم ابتدأ فقال

منلم، يقال: غفر اهلل ل ، ويغفر اهلل ل ، على لفظ الما ي والمضارل 

 هت مت} : يلديكم اهلل ويصلح بالكم . أوومن  قول الميمت جميعًا،
بيارة بعاجل الغفرا ، لما تلدد يومئل من توبتلم وندملم على  {مثحج

 . (1)"خطيئتلم

أما قول : "فقال:  { هب مب} بقول : {حتخت} وقد منض أبو حيا  أ  يتعلق

إ  اليول يتعلق بالتثريع ، فللا ال يلوز ؛ ألّ  التثريع مصدر ، وقد فصل 

صفة لتثريع، إما أ  يكو  خبراً، أو  {جت} بين  وبين معمول  بقول  :

وال يلوز الفصل بينلما ، ألّ  معمول المصدر من تمام . وأيضًا لو كا  

كا  يكو  من قبيل الميب  اليول متعلقًا بتثريع لم يلز بناؤ ، و

  (2)"بالمضاف

فال يوقف علي ، ثم {،  هب مب } ليس ظرفا لقول  {حتخت } أ  -2

 على تقدير حلف: ادعو اليول، { مثحج هت مت حتخت}: يساتأنف بقول 

بيا  بيَّن ب  أ   { حتخت جت هب مب }" ،:ها1100قال األشموين)ت: 

وإنَّما هو متعلق بمحلوف، أي:  {،هب مب } ليس ظرًفا لقول : {حت }قول 

بيرهم بالمغفرة؛ لما اعترفوا  { مثحج هت مت حتخت } ادعوا، ثم استأنف

.. وأما "،: ها745، وقال أبو حيا  )ت: "بلنبلم، وتابوا فتيع عليلم

                                 
 .2/503الكياف عن حقا ق غوامض التنزيل،  (1)

 5/338، البحر المحيط ألبي حيا  (2)
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فمقبول ، وقد وقف  { مت}اوهو أ  يكو  اليول متعلقًا بتقدير  الثال  

  (1)" { مثحج هت مت حتخت} وابتدأ،  {جت } بعض القراء على

أرجح يف المعنى؛ ألّ  البدء ب  يف الوقف اآلخر في   {حتخت} والوقف على

، قال القرطبي)ت: وذل  ال يكو  إال بوحي حكم بالمغفرة من اهلل،

واألول هو المستعمل،  {جت}وأجاز األخفش الوقف على"،: ها671

جزل  { مثحج هت مت حتخت}االبتداء باُّ { جت }فإ  يف الوقف على

 . (2)"بالمغفرة يف اليول، وذل  ال يكو  إال عن وحي

أو صل  بما  {حتخت} وهو اختيار عمول المصاحف بلواز والوقف على

 .،ىصلو أشارت إلي  بالرمز )بعد ، 

 

 املوضع الرابع:

{ خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ}: تعاىلقال 
  [.72]ايرة األأَيفء:

أي عطية والتنفيل العطاء وقيل سما  نافلة؛ ألن  {  مفحق} " قال ابن جزي:

عطاء بغير سؤال، فكأن  تبرل ، وقيل: اللبة: إسحاق، والنافلة: يعقوب؛ ألن  

]سورة  {مق حق مف خف حف جف} سأل إسحاق بقول :

 .[.فأعطى يعقوب زيادة على ما سأل100الصافات:

لبيا  المعنى وهلا { حف}على الوقفواختار بعضلم على هلا  

 (3) "كل قول       عيف ألن  معطوف

 حف} مو عا للوقف يف قول  تعالى: ،ها741)ت:  ¬ذكر ابن جزي 

                                 
 5/338، البحر المحيط ألبي حيا  (1)

 9/258اللامض ألحكال القرآ ،  (2)

 .2/197التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (3)
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وبمراعاة هلا الوقف يتنول المعنى، ألن  أراد ب  أ  يفرق بين  {مفحق خف

 الوقف علىو ذل  أ  ،  ’ والنافلة وهو يعقوب، ’ اللبة وهو إسحاق

 } والبدء بما بعد  على التفرقة بين اللبة والنافلة، أما الوقف على، {حف}
، وقد  ّعف ، ’ نافلة لسيدنا إبراهيم • فيكو  إسحاق ويعقوب{ مفحق

 .األول لما في  من الفصل بين المعطوفين

 وبيان ذلك كما يأتي: 
، أوحال من المصدر {خف}: أ  تكو  حال منأ  يف نافلة وجلين

َقْولن ن "،: ها616المحلوف، والتقدير: ووهبنا يعقوب، قال العكبري: )ت:

َو َمْصَدٌر، َكالَْعاقِبَِة َوالَْعافِيَِة،  {خف} َحاٌل ِمنْ ، {مفحق}: َتَعالَى يَل: هن
، و َقِ

 . (1)"{ مغ} َوالَْعاِملن فِيِ  َمْعنَى

؛ باعتبار  {خف} حاال من { مفحق } ويترتع على ذل  أن  إذا أعربت

، وقفت عليلا ، أما إذا  { مفحق } ولد الولد هو اللي يطلق علي أ  

بالنصع على المصدرية على أنلا حال لفعل محلوف دّل ، {مفحق}أعربت

علي  األول فليس بوقف، ومن هنا ينيأ تنول المعنى، قال 

ااًل ح {مفحق } كاف عند نافض إ  نصع، {حف}" ،:ها1100األشموين)ت:

مختصة ب ؛ ألنَّلا ولد الولد بخالف فقط؛ أل َّ النافلة  { خف} من

إسحاق؛ فإنَّ  ولد لصلب ، والتقدير: ووهبنا ل  يعقوب حالة كون  نافلة، 

انتصاب  { مفحق } ، وليس بوقف إ  نصع (2)ويكو  من عطف اللمل

ال من لفظ ، فلي كالعاقبة، { مغ} المصدر من معنى العامل، وهو:

لما زيدا إلبراهيم بعد ابن  والعافية فيكو  شاماًل إلسحاق ويعقوب؛ ألنَّ 

 إ  عطف، {حف} إسمعيل، فال يفصل بينلما، وكلا ال يصح الوقف على

                                 
 2/932التبيا  يف إعراب القرآ   (1)

 أي: وهبنا ل  إسحاق وزدنا  يعقوب نافلة (2)
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عطف مفرد على مفرد من غير إ مار فعل؛ ، {حف} على { خف}

 . (1)"المعنى؛ ألنَّ  معطوف على ما قبل  لتعلق ما بعد  بما قبل  من جلة

 وبمراعاة التفرقة بين اللبة والنافلة يف الولد رّجح بعضلم الوقف على 

وقف حسن {  حف جف مغ}"ها،:328قال ابن األنباري)ت: ، {حف}

، أل  «وزيادة يعقوب نافلة»على معنى  { مفحق خف }: ثم تبتدئ

 {مفحق} )يعقوب، لا )إسحاق، وهو لا )إبراهيم، نافلة. والوقف على
كاف. وقال نافض {  حف جف مغ} ،:ها444، قال الداين: )ت: (2)"حسن

والمعنى: . {مفحق خف} واألخفش وأحمد بن موسى: تال. ثم تبتدئ

 . (3)"كاف أيضًا. {مفحق خف} وزدنا  يعقوب نافلة.

 مف خف حف جف}: لما سأل اهلل ولدًا قال ’ أ  إبراهيم"والمعنى:  
غير دعا   فأجاب اهلل دعاء  ووهع ل  إسحق وأعطا  يعقوب من ، {حق

 جف مغ} :فكا  ذل  َنافَِلة ً كالييء المتطول ب  من اآلدميين فكأن  قال
إجابة لدعا   ووهبنا ل  يعقوب نافلة على ما سأل كالصالة النافلة { حف

 . (4)"التي هي زيادة على الفرض وعلى هلا النافلة يعقوب خاصة

أو وصللا بما ، {مفحق} واختيار عمول المصاحف جواز الوقف على

 .،ىحي  أشارت بالرمز )صل بعدها

أولى أل  لفظ النافلة يمكن أ  يصدق عليلما، قال ، {مفحق} والوقف على

ِ  نافَِلةن األََجلِّ األَْفَضِل َقاَل "الزبيدي:  النافلةن: )الَعطِيَّةن، َعن يٍَد، َقال لَبيد: لِلَّ

لن ِمن َشْيٍء. َوَرجٌل كثيرن  النَّوافِِل، َأي: الَعطايا َشِمٌر: ينرِيد: َفْضل َما يننَفِّ

                                 
 2/39منار اللدى يف بيا  الوقف واالبتدا  (1)

 2/676إيضاح الوقف واالبتداء  (2)

 134المكتفى يف الوقف واالبتدا  (3)

 22/165مفاتيح الغيع  (4)
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ْعطِيلا ِمْن َصَدَقٍة أَو َعَمِل َخيْرٍ َفلي  َل بِلا من والَفواِ ل. وكنلُّ َعطِيَّة َتبَرَّ

النافلة العطية خاصة وكلل   "ها،: 606)ت: وقال الرازي ،(1)"نافَِلةٌ 

،كما أ  المال كة عليلا  (2)"النفل، ويسمى الرجل الكثير العطايا نوفالً 

 السالل لما جاءت إلى السيدة سارة عليلا السالل لتبيرها بالولد قالت:

[، 72]سورة هود: { خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل}

قيل: بيرت وللا ثما  وتسعو  سنة، وإلبراهيم ما ة وعيرو  سنة، وهلا 

ثللما ال من شأن  أن  ال يولد لمثللما، فإ  الولد منلما نافلة باعتبار أ  م

 يكو  ل  ذل 

 

 :املوضع اخلامس
 خلمل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف} قال تعاىل:
 [.34سورة النمل:] {حم جم هل

 فيوقفتصديقا لقوللا  ¸ من كالل اهلل {جم هل}": قال ابن جزي 

على ما قبل ، أو من كالل بلقيس تأكيدا للمعنى اللي أرادت ، وتعني: كلل  

 (3) "عاف يفعل هؤالء

مو عا للوقف يف اآلية الكريمة وهو يف  ،ها741ت: ) ¬ ذكر ابن جزي

وهلا الوقف مبني على تنول داللي  {خلمل حل جل مك: }قول  تعالى

هل هو من اهلل أو من بلقيس؟، فإذا كا  من كالل  لبيا  من صدر من  الكالل،

 هل}ثم يبدأ با { خلمل حل جل مك}: فالوقف على قول  ´ه الل
على رأس اآلية؛ ألن  حينئل سيكو  وإذا كا  من كالل بلقيس وقف ، {جم

                                 
 21/18القاموس)  ف ل، جواهر من العروس تاج (1)

 22/165مفاتيح الغيع  (2)

 .2/102التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (3)
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 تأكيدا للمعنى.

القولين، وأتبع  بما يفيد أن  يرّجح كون   ،ها671وقد ذكر القرطبي )ت:  

قيل: هو من قول بلقيس تأكيدا للمعنى اللي أرادت .  "كالل اهلل تعالى فقال: 

وأمت  بلل  ومخبرا   ‘ معرفا لمحمد ¸ وقال ابن عباس: هو من قول اهلل

"هلا وقف تال { خلمل حل جل مك} "ب ... قال ابن األنباري:
(1)

  ،

فختم كالم  بقول ابن األنباري بالوقف على أذلة، وهلا يدل على أ  ما 

 بعدها هو كالل اهلل

وال يبعد وصل كالل إنسا  بكالل إنسا  آخر إذا  "،: ها207قال الفراء)

 لك خك حك جك مق حق مف} دلت القرينة علي  ومثال  قول  تعالى:
[، وهلا كالل بلقيس. ثم إن  تعالى 34]سورة النمل: {خلمل حل جل مك

 مم خم حم جم هل مل خل} وأيضا قول  تعالى: { جم هل}قال 
 جه هن من خن} [.كالل الداعي، ثم قال:9]سورة آل عمرا : { جنحن
"{مه

(2)
. 

 هن من خن حن جن} ومثل هلا كثير يف كتاب اهلل ومن  قول امرأة العزيز: 
 خي حي جي ٰه مه } ’ [، ثم قال يوسف52]سورة يوسف: {جه
 جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ىن} ’ وأيضا قول الخليل، {مي
 38]سورة إبراهيم: { هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ

ِ
 [، ثم قال اهلل

بَْراِهيمَ  ¸ ِ
ِ
 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي }’ َتْصِديًقا إل

 {جت
 واهلل- ¸ هو من قول اهلل" للل  فقال: ها،311وعلل الزجاج )ت: 

                                 
 .13/195اللامض ألحكال القرآ ، (1)

 18/468 مفاتيح الغيع، 2/47للفراء  معاين القرآ (2)
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وَ  فليس يف تكرير هلا ِمنَْلا فا دة ألنلا-أعلم  "هي قد ذكرت أنَّلم ينْفِسدن
(1)

. 

؛ ¸ من كالل اهلل {جم هل} وعلماء الوقف على أ  قول  تعالى:
ها،: 338قال النحاس: )ت:، {خلمل حل جل مك} وللا فالتمال عندهم

 هل} قال هلا تمال، قال اهلل جل وعز، { خلمل حل جل مك}
"{جم

(2)
 . 

وحملوا اآلية  ،{ خلمل حل جل مك} وقد تعّمد بعضلم الوقف على

على الغلط و تحميللا البدل و الضالالت من اإلفساد يف األرض واستباحة 

وقد أجاب  وأخبرت ب  بلقيس ،، ’ الحرال استنادا إلى ما قال ب  سليما 

وقيل: هو تصديق من اهلل لقوللا، وقد "عن ذل  فقال: ها،358الزمخيري)

بلل  اآلية ويلعلونلا حلة ألنفسلم، يتعلق الساعو  يف األرض بالفساد 

ومن استباح حراما فقد كفر، فإذا احتج ل  بالقرآ  على وج  التحريف فقد 

"جمض بين كفرين
(3)

 . 

من كالملا، وأنلا ذكرت   {جم هل} :واألقرب أ  قول  تعالى 

تأكيدا لما ذهبت إلي  بلقيس من أ  الملوك إذا دخلوا قرية من القرى فاتحين 

ويتلفو  ما فيلا  غازين ، فإنلم يخرجو  أهللا ، ويفرقو  شمللم ،للا أو 

تقرير للكالل السابق،  {جم هل} ، وبلل  تكو  جملةمن خيرات

يقول البيضاوي
(4)

من حال الملوك وتقريرًا  -بلقيس  -: تأكيداً لما وصفت  

                                 
 .4/119معاين القرآ  وإعراب  للزجاج،  (1)

، والمقصد 154، وينظر: المكتفى يف الوقف واالبتدا 501القطض واال تناف  (2)

، منار اللدى يف بيا  الوقف 571لتلخيص ما يف المرشد يف الوقف واالبتداء 

 .2/11واالبتدا 

 .3/365الكياف عن حقا ق غوامض التنزيل  (3)

َلاِب َعَلى تْفسيرِ البَيَضاِوي، (4)  7/50َحاِشيةن اليِّ
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 "كما يفيد  المضارل، ويقول ابن عاشور:  بأ  ذل  من عادتلم المستمرة،

ْمَلةن: استدالل على المستقبل بحكم الما ي على  {جم هل} َوجن

طريقة االستصحاب وهو كالنتيلة للدليل اللي يف قول : إ  الملوك إذا 

دخلوا قرية أفسدوها، واإلشارة إلى الملكور من اإلفساد وجعل األعزة 

"أذلة، أي فكيف نلقي بأيدينا إلى من ال يألو إفسادا يف حالنا
(1)

. 

 :{خل} ومما يقوي الوقف على 
 .{خل} أ  علماء التلويد يمثلو  للوقف التال بقول  تعالى: -1
 { خن حن جن مم خم} :أ  قول  تعالى على لسا  بلقيس -2

يقوي أ   {جم هل} :[ بعد قول  تعالى35سورة النمل:]

 الكالل كل  من كالل بلقيس على ما يقتضي  العطف.

أو وصللا بما ، {خل} واختيار عمول المصاحف جواز الوقف على -3

 .،ىحي  أشارت بالرمز )صل بعدها

 

 املوضع السادس:
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن} :قال تعاىل
 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ خئمئ
 خصمص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث
 .[28]سورة فاطر:  {حط مض خض حض جض

علي  والمعنى: أ  من  الوقفيتعلق بما قبل  فيتم  { جخمخ} قال ابن جزي:"

الناس والدواب واألنعال مختلف ألوان  مثل اللبال المختلف ألوانلا 

 (2) "وذل  كل  استدالل على قدرة اهلل وإرادت   والثمرات المختلف ألوانلا

                                 
 29/266التحرير والتنوير(1)

 .2/402التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (2)
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 مو عا للوقف على قول  تعالى: ،ها741)ت:  ¬ ذكر ابن جزي

 جح } علىوبمراعاة الوقف يتنول المعنى، وذل  بالوقف ،  { جخمخ}
ى أن  سبع للكالل اللي يأتي بما بعد  عل { جخمخ}باعتبار تعلق { محمخ

ويكو  المعنى: فيما خلق اهلل من  { جخمخ}، أو يكو  الوقف علىبعد 

الناس والدواب مختلف مثل اختالف الثمرات، واختار  ابن جزي أل  ب  

 تمال التيبي  وانتلاء المعنى.

قبل  قال أبو  باعتبار تعقل  بما، { جخمخ مح جح} والوقف

 حت جت هب مب خب حب جب هئ }" ،:ها338جعفر)ت:
، وقال الداين)ت:  (1)" { جخمخ مح جح } والتمال قطض كاف، { خت

 ،:ها1100، وقال األشموين)ت:  (2)"تال { جخمخ مح }" ،:ها444

باالبتداء، وما قبل  خبر ، وليس  «مختلف»كاف؛ إ  رفض {خت حت}"

كا  لتيبي  تمال جا ز؛ إ   { جخمخ}األول {حئ } بوقف إ  عطف على

الكالل قبل ، والمعنى: أ  فيما خلقنا من الناس والدواب واألنعال مختلًفا 

 . (3)"مثل اختالف الثمرات واللبال. وهلا توجي  حسن

 بما بعد  فيكو  الوقف على {جخمخ} وأجاز ابن عطية أ  يتعلق قول :

ويحتمل أ  يكو  من الكالل الثاين يخرج  "فقال:  {مح جح}: قول 

 مس خس حس جس } السبع كأن  قال كما جاءت القدرة يف هلا كل  مخرج
 . (4)"أي: المحصلو  للل  العبرة الناظرو  فيلا ،{ خصمص حص

                                 
 573واال تناف  القطض (1)

 172واالبتدا  الوقف يف المكتفى(2)

 2/180واالبتدا،  الوقف بيا  يف اللدى منار(3)

 4/502المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز (4)
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وهلا االحتمال ال يصح؛ أل  ما بعد إنما  "،: ها745)ت: ورّد  أبو حيا 

ال يمكن أ  يتعلق بللا الملرور قبللا، ولو خرج مخرج السبع، لكا  

أي للل  االعتبار ، والنظر يف  عباد ،كلل  يخيى اهلل من "التركيع: 

جاء باإنما، وهي  ولكن التركيع ،لوقات اهلل واختالف ألوانلا يخيىمخ

والعلماء هم اللين علمو  بصفات  وتوحيد  تقطض هلا الملرور عما بعدها، 

وما يلوز علي  وما يلع ل  وما يستحيل علي  ، فعظمو  وقدرو  حق قدر  ، 

وخيو  حق خييت  ، ومن ازداد ب  علمًا ازداد من  خوفًا ، ومن كا  علم  ب  

 .(1)"أقل كا  آمن

 قدرة اهلل على  أل  في  تمال المعنى الدال؛ { جخمخ} فالراجح الوقف على

ومختلفة ، صفة  ":،ها745وللا حّسن  األشموين ، قال أبو حيا )ت:  ؛´

لمحلوف ، أي خلق مختلف ألوان  كلل  ، أي كاختالف الثمرات 

، كما  (2)"واللبال؛ فللا التيبي  من تمال الكالل قبل  ، والوقف علي  حسن

أو صللا بما ، { جخ} أ  اختيار عمول المصاحف جواز الوقف على

 .،ىو أشارت إلي  بالرمز )قلبعدها، مض كو  الوقف أولى، 

 

 

 :املوضع السابع
]سورة  { مغجف جغ مع مظجع حط مض حضخض جض} قال تعاىل:

 [.15الشورى:
أي إلى ذل  اللي شرل اهلل فادل الناس، فالالل بمعنى إلى  ": قال ابن جزي 

 ىل مل } أو إلى قول  { مب زب رب يئ}واإلشارة بلل  إلى قول 

                                 
 7/982ا  البحر المحيط ألبي حيا (1)

 7/297 ا المحيط ألبي حيا البحر (2)



   

 

 

 
 

 م2020 (م2020هـ =1442العدد السادس ) اجمللة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا 

543 

وقيل إ  الالل بمعنى أجل واإلشارة إلى التفرق واالختالف أي ألجل  {يلام

 { مض} ما حدث من التفرق ادل إلى اهلل، وعلى هلا يكو  قول :

 حط مض حضخض } على فيوقفمعطوفا، وعلى األول يكو  مستأنفا 
 مع } أي دل على ما أمرت ب  من عبادة اهلل وطاعت  وتبليغ رسالت ، {مظجع
للكفار، وأهواؤهم ما كانوا يحبو  من الكفر لضمير ا {مغجف جغ

 (1)"والباطل كل 

 جض} مو عا للوقف يف قول  تعالى: ،ها741)ت:  ¬ ذكر ابن جزي
بمعنى  { جض}وبمراعاة الوقف يتنول المعنى باعتبار أ  الالل يف{، حضخض

 رب يئ } اسم اإلشارة، واسم اإلشارة ييار ب  إلى ما تقدل يف قول  تعالى:
 ني مي } [.أو التفرق واالختالف يف قول :13اليورى:سورة ] { مب زب
[، وعلى ذل  فلو متعلق بما قبل ، 14]سورة اليورى:  { جئ يي ىي

وقيل إ  الالل بمعنى {، حضخض جض} والكالل مفصول ويوقف على قول 

أجل، واسم اإلشارة ييار ب  إلى ما بعد  فلو معطوف على ما بعد ، فال 

 باعتبار الوقف.يوقف علي ، وعلي  يتنول المعنى 

معنا  فإلى ذل  فادل  "،:ها311وممن اختار األول الزجاج )ت:  

ين ، وعلى ذل  فاللملة مقطوعة، ويوقف  (2)"واستقم أي إلى إقاَمِة الدِّ

 {حض جض} على

واستدل لألول واستيلد ل   القولين،،ها745وذكر أبو حيا  )ت:

، أ  يكو  إشارة إلى إقامة الدين ، أي :فادل لدين اهلل  { جض} "فقال:

وإقامت  ، ال تحتاج إلى تقدير الالل بمعنى ألجل ، أل  دعا يتعدى بالالل ، 

                                 
 .2/246التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (1)

 4/396معاين القرآ  وإعراب  للزجاج (2)
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 قال الياعر : 

ــــــــفعاَ  َــــــــيرا ــــــــف أ  د ــــــــيت ظل

 

  (1)ق َـــــــَ ف َـــــــ   ـــــــد   َــــــــيرا 
 

واحتمل أ  تكو  الالل للعلة، أي فألجل ذل  التفرق ولما حدث بسبب  

، ففي  إشارة إلى ترجيح  لكو  الالل بمعنى إلى  (2)"تيعع الكفر شعبًامن 

 وإ  لم يصرح.

على أ  الالل ،ها606،، والرازي)ت: ها538ونص الزمخيري )ت: 

َفلِللَِ  "بمعنى أجل، ولم يتعر ا للمعنى الثاين،، فقال الزمخيري: 

 فألجل التفرق ولما حدث بسبب  من تيعع الكفر شعبا َفاْدلن إلى

 {حض جض} ، وعلى ذل  فاللملة موصولة وال وقف على (3)"االتفاق...
، ولم {حض جض} أما علماء الوقف، فقد صرح بعضلم بالوقف على

،  (4)،ها560يصرح ب  البعض اآلخر، فنص علي  السلاوندي)ت: 

،، ها328، ولم يصرح ب  ابن األنباري)ت:  (5)،ها1100واألشموين)ت: 

 ،.ها629،، واألنصاري)ها444والداين)ت: ،، ها338والنحاس )ت: 

 ألمرين: {حض جض} وأرى أ  الراجح هو الوقف على 

ما ذكر  أبو حيا  من أن  ال يحتاج إلى تقدير الالل بمعنى ألجل، أل   -1

 دعا يتعدى بالالل.

أو ، {حض جض} اختيار عمول المصاحف جواز الوقف علىأ   -2

 .،ىوأشارت إلي  بالرمز )صل وصللا بما بعدها

 

                                 
/ 2؛ وشرح التصريح 68/ 3البيت من المتقارب، وهو لرجل من بني أسد يف الدرر  (1)

 388/ 4)لبع،،  732/ 1، ولسا  العرب 38

 7/491، البحر المحيط ألبي حيا  (2)

 27/136، وينظر: مفاتيح الغيع4/216الكياف عن حقا ق غوامض التنزيل،  (3)

 . 907علل الوقوف للسلاوندي ص:  (4)

 243،/2منار اللدى يف بيا  الوقف واالبتدا  (5)
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 :املوضع الثامن
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر }: قال تعاىل

 .[21-20]سورة محمد: { زب رب يئ ىئ

 يف معنا  قوال : {ٰى ٰر}:"قال ابن جزي 

أحدهما: أن  بمعنى أحق وخبر  على هلا طاعة. والمعنى أ  الطاعة  

كلمة معناها  ،{ٰى ٰر} المعروف أولى للم وأحق، واآلخر أ  والقول

 فيوقفالتلديد والدعاء عليلم كقول : ويل للم ومن : أولى ل  فأولى، 

على أولى للم على هلا القول، ويكو  طاعة ابتداء كالل، تقدير : طاعة 

وقول معروف أمثل، أو المطلوب منلم طاعة وقول معروف، وقوللم 

 (1)ل  يا محمد طاعة وقول معروف بألسنتلم دو  قلوبلم 

 } مو عا للوقف يف قول  تعالى: ،ها741)ت:  ¬ذكر ابن جزي 
ويترتع على على هلا الوقف تنول يف المعنى باعتبار أ  قول   ،{ٰى ٰر

أي:  {ٰى ٰر }متعلق بقول  تعالى { ُِّّ َّ ٍّ } تعالى:

 ٍّ } الطاعة وفعل المعروف أولى للم وأجدر، أو أ  قول  تعالى:
 ابتداء كالل { ُِّّ َّ

 يحتمل أ : { ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر} فقول  تعالى:

مبتدأ خبر   { ٍّ } وقول  :،  ،{ٰى } مبتدأ خبر  ،{ٰر}يكو  -1

، ،{ٰى ٰر } محلوف، وعلى كال التقديرين الكالل مقطول والوقف على
كلمة معناها التلديد والدعاء  {ٰر }ويستأنف بما بعد ، وتكو  كلمة

 عليلم

سورة ] { يم } ، أو أ  طاعة صفة لا{ٍّ} خبر  ،{ٰر} يكو   -2

[، أي: سورة ذات طاعة، أو من شأنلا، واختار  الزجاج )ت: 20محمد:

                                 
 .2/283التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (1)
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أ  يكو  المعنى فإذا أنزلت سورة ذات  -واهلل أعلم  -ويلوز "ها،: 311

طاعة أي يؤمر فيلا بالطاعة، وقول معروف، فيكو  المعنى فإذا أنزلت 

 } ال يوقف على ، وعلى كال التقديرين (1)"سورة ذات طاعة وقول معروف
 ويكو  الكالل موصوال. ،{ٰر

)ت: هو اختيار علماء الوقف، قال الداين ،{ٰى ٰر} وقطض

وروى أبو صالح عن ابن  كاف، وقيل: تال... ،{ٰى ٰر }"ها،444

 َّ ٍّ } تمال الكالل، ثم قال ،{ٰى ٰر }عباس أن  قال: 
. أي: لللين آمنوا منلم طاعة وقول معروف. واألول أصح.  {ُِّّ

 . (2)"طاعة، أو أمرنا طاعة، أو طاعة أمثلبتقدير: منا  {ٍّ} وترتفض

،؛ أل  التقدير ج)،{ٰى ٰر}" ،:ها560وقال السلاوندي )ت: 

 ،{ ٰر }عليلم طاعة، أو طاعة أو قول معروف أولى للم، ومن جعل

 } إال أ  ،{ٰى }خبر، فال يقف على {ٍّ} من القرب ل  أ  يقول:
  (3)"بمعنى القرب يوصل بالباء دو  الالل ،{ٰر

 َّ ٍّ} واألكثرو  على أ "،: ها745حيا  )ت:  وقال أبو 
كالل مستقل محلوف من  أحد اللزأين، إما الخبر وتقدير :  {ُِّّ

والخليل؛ وإما المبتدأ  (4)أمثل، وهو قول ملاهد وملهع سيبوي 

طاعة . وقيل: هي  : األمر أو أمرنا طاعة ، أي األمر المر ي هللوتقدير 

                                 
 5/13معاين القرآ  وإعراب  للزجاج (1)

وينظر: إيضاح الوقف واالبتداء البن األنباري  ،198المكتفى يف الوقف واالبتدا  (2)

 433./8، الدر المصو  يف علول الكتاب المكنو ، 2/897

 950علل الوقوف للسلاوندي  (3)

: عبد السالل محمد ، تح1/141ينظر: الكتاب، عمرو بن عثما  بن قنبر)سيبوي ،،  (4)

 ل 1988-ها1408هارو ، الطبعة: الثالثة، مكتبة الخانلي، القاهرة 
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 َّ ٍّ} ل  قراءة أبّي يقولو : حكاية قوللم، أي قالوا طاعة، وييلد
وقوللم هلا على سبيل اللزء والخديعة. وقال قتادة: الواقف  ،{ُِّّ

ابتداء وخبر، والمعنى: أ  ذل  منلم على  {ُِّّ َّ ٍّ} على:

 .(1)"جلة الخديعة

فلو اختيار األكثرين  ؛{ٰى ٰر} فاالختيار هو الوقف على الوقف

 رأس آية.. من اللغويين والمفسرين وعلماء الوقف، كما أن 

 

 املوضع التاسع:

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث} قوله تعاىل:
 .[5-4]سورة القدر: {يل ىل مل
فقيل إن  من السالمة وقيل إن   {مك} :واختلف يف معنى": قال ابن جزي 

من التحية أل  المال كة يسلمو  على المؤمنين القا مين فيلا، وكلل  

مبتدأ وخبر ، وهلا يصح سواء جعلنا  ، { ىك مك} اختلف يف إعراب  فقيل

مبتدأ مضمر تقدير  َََ  {مك } :متصال مض ما قبل  أو منقطعا عن ، وقيل

أي  {ىل مل يك } مبتدأ خبر  { ىك } أمرها سالل أو القول فيلا سالل

 (2)"باختالف اإلعراب الوقفهي دا مة إلى طلول الفلر، ويختلف 

، {مك} :قول  تعالىمو عا للوقف يف  ،ها741ت: ) ¬ ذكر ابن جزي

وهلا الوقف مبني على تنول تركيبي؛ ألنلا إما أ  تكو  متعلقة بما بعدها بأ  

أي: هي سالل، وعلي  فال يوقف عليلا، وإنما  { ىك} تكو  خبرا مقدما لا

يوقف على ما قبللا، وإما أ  تكو  متعلقة بما قبللا، واألصل : سالل من كل 

                                 
، وينظر: الكياف عن حقا ق غوامض التنزيل 8/81 البحر المحيط ألبي حيا (1)

 13/224، روح المعاين يف تفسير القرآ  العظيم والسبض المثاين 4/325

 .3/347التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (2)
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 أمر، وعلى ذل  يوقف علي .

محل خالف بين العلماء ،  { مك } الوقف على رأس اآلية، أو علىويف 

حي  ،ها207فمنلم من اختار على رأس اآلية، فعلى األول الفراء)ت: 

 ىك مك } ، ثنمَّ استأنف َفَقاَل: {اك يق ىق } انقطض الكالل عند قول :": قال
،، ها444، وهو اختيار الداين)ت:  (2)واختار  أبو عمر ، (1)"{ىل مل يك

 يق ىق } قيل: إ  تمال الكالل"،: 671وقال القرطبي)ت:،  (3)يلكر غير ولم 
روي ذل  عن نافض وغير ، أي ليلة القدر سالمة وخير { مك } ثم قال {اك

 . (4)"كللا ال شر فِيَلا
    خ } ƒ مستدال بقراءة ابن عباس { مك}وبعضلم اختار الوقف على

القراءة من كل أمري من  قال أبو جعفر: والتقدير على هل  (5){االك هَ   َأ

على هل   { ىك مك } المال كة سالل على المؤمنين فالوقف على

وقيل يلوز أ  يكو  الوقف  " ،:ها1270وقال اآللوسي)ت: ، (6)"القراءة

مبتدأ، { ىك }و متعلق ب  {اك يق ىق }وهو خبر لمحلوف و { مك}على

 .(7)"خبر  {ىل مل يك }و

لكون  رأس آية؛ لتمال وأرى أ  الوقف على رأس اآلية هو الراجح، 

المعنى عند  واالبتداء بما بعدها جريا على السياق، كما أ  أكثر علماء 

 الوقف والمفسرين لم ينصوا على الوقف الثاين.

 

                                 
 3/280معاين القرآ  للفراء (1)

 .856واالبتداء المقصد لتلخيص ما يف المرشد يف الوقف (2)

 237المكتفى يف الوقف واالبتدا (3)

 20/134اللامض ألحكال القرآ  (4)

 176ينظر: مختصر شوذا القرآ  من كتاب البديض البن خالوي  ص:  (5)

 812القطض واال تناف (6)

 15/420روح المعاين يف تفسير القرآ  العظيم والسبض المثاين، (7)
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 املوضع العاشر:

 .[ 5]سورة التكاثر: { حج مث هت مت خت} قوله تعاىل:

جواب لو محلوف تقدير  لو تعلمو  الزدجرتم  " :قال ابن جزي 

 { هت مت } ومعمول { حج} على الوقففينبغي  واستعددتم لآلخرة
العلم اللي ال  { حج مث } مصدر ومعنى { حج مث }محلوف أيضا و

يي  في  قال بعضلم هو من إ افة الييء إلى نفس  كقول  دار اآلخرة، 

وقال الزمخيري معنا  علم األمور التي تتيقنونلا بالمياهدة لترو  اللحيم 

هلا جواب قسم محلوف وهو تفسير لمفعول لو تعلمو  تقدير  لو تعلمو  

 (1) "عاقبة أمركم ثم فسرها بأنلا رؤية اللحيم 

، {حج مث} مو عا على قول  تعالى: ،ها741ت: ) ¬ ذكر ابن جزي
إذ يلوز أ  يكو  محلوفا تقدير : لو  { مت } وهو مبني على تنول تركيبي

تعلمو  علما يقينا ليغلكم ما تعلمو  عن التكاثر والتفاخر، وحينئل يوقف 

على القسم المحلوف،  { حج مث }ويلوز أ  ينصع، { حج مث }على

 يلوز أ  يكو :وعلى هلا الوج  

[، وعلى ذل  6]سورة التكاثر: {جخ مح جح}: القسم بعد  جواب-1

]سورة  {جخ مح جح مج حج مث } ُّ َتدأ عـ قيظ  و فظ :{هت مت خت}    يقف

 جح} ثم قال"،: ها538قال الزمخيري)ت:، {حج مث} [،6-5التكاثر:
فبين للم ما أنلرهم من  وأوعدهم ب ...، وهو جواب قسم محلوف،  {مح

 . (2)"الوعيد، وأ  ما أوعدوا ب  ماال مدخل في  للريعوالقسم لتوكيد 

ها،: 1100قال األشموين)ت:  ويف هلا الوج  تعنت وتعسف للوقف، 

-إذا ا طر القارئ ووقف على ما ال ينبغي الوقف علي  حال االختيار "

                                 
 .3/371التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (1)

 4/792الكياف عن حقا ق غوامض التنزيل، (2)
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فليبتدئ بالكلمة الموقوف عليلا إ  كا  ذل  ال يغير المعنى، فإ  غيَّر 

ثم  { هت مت خت} قبللا؛ ليصح المعنى المراد ...ونحو:فليبتدئ بما 

بنصع )علم، على إسقاط حرف القسم وبقاء عمل   { حج مث }يبتدئ:

وهو  عيف، وذل  من خصا ص اللاللة فال ييركلا في  غيرها عند 

أي: واهلل لترو  اللحيم كقول  {جخ مح جح} البصريين، وجواب القسم

 :امرئ القيس

ـــــِ    ْفْ فْظ
َ
ـــــيْ  ال ـــــة   ْ َل ـــــْ  َ يْ  ـــــف ْظ  ْ 

 

ـــَ   ـــْة ْواِْ َ  ْياْ 
ََ ـــْ  اِظ ـــف تَِم ْأْرس ْ اِ  ُّْْ(1)  

 
فللا كل  تعنت وتعسف ال فا دة في ، فينبغي تلنب  وتحري ؛ ألن  محض 

 . (2)"العقل ال يعمل ب  إالَّ إذا وافق  نقل تقليد، وعلم

هو االختيار، وعلي  علماء الوقف، قال ، { حج مث}فالوقف على

، والمعنى: لو تعلمو  علم اليقين ما وفك){ حج مث } "،:ها444 الداين)ت:

، قال  (3)"أللاكم التكاثر، فحلف اللواب لمعرفة المخاطبين بلل 

)ط،؛ أل  التقدير: لو تعلمو  {حج مث }"،: ها650السلاوندي )ت: 

  (4)"علم اليقين ما أللاكم التكاثر

 

  

                                 
 اهلل . والياهد: يمين20البيت من معلقة امرؤ القيس، وهو من بحر الطويل ص:  (1)

 اهلل يمين قسمي، ويروى اهلل يمين أي: محلوف واليمين االبتداء، على بالرفض

 فتعدى الحرف وأسقط نصع ألغى فلما اهلل بيمين حلفت إين بمعنى منصوبة

 بالفعل.

 1/38منار اللدى يف بيا  الوقف واالبتدا  (2)

، وينظر : إيضاح الوقف واالبتداء البن األنباري 238المكتفى يف الوقف واالبتدا  (3)

2/984 

 1155علل الوقوف للسلاوندي  (4)
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 املوضع احلادي عشر:

 حل جل لكمك خك حك جك مق حق مف خف حف}: قال تعاىل
 .[37]سورة الدخا : {خل

كا  تبض مل  من حمير وكا  مؤمنا وقوم  كفارا، فلل قوم   قال ابن جزي:" 

أن  قال: ما أدري أكا  تبض نبيا أو غير نبي،  ‘ ولم يلم ، وروي عن النبي

ومعنى اآلية: أقريش أشد وأقوى أل قول تبض واللين من قبللم من الكفار، 

وقد أهلكنا قول تبض وغيرهم لما كفروا فكلل  نلل  هؤالء، فمقصود 

 فيوقفالكالل تلديد واللين من قبللم عطف على قول تبض: وقيل هو مبتدأ 

 (1) "أصحعلى ما قبل  واألول 

 حف} مو عا للوقف على قول  تعالى: ،ها741)ت:  ¬ ذكر ابن جزي
وهلا الوقف مبني على تنول تركيبي باعتبار الواو يف قول  ، { مق حق مف خف

فإذا كانت استئنافية، فالكالل مقطول، ويوقف على ما ، {جك } تعالى:

 قبللا، وإذا كانت عاطفة، فالكالل موصول وال وقف قبللا.

قال  في  ثالثة أوج ، {جك} قول  تعالى:ويف إعراب 

 فيكو  ،{ مق حق } يلوز أ  يكو  معطوفا على "ها،: 616العكبري)ت:

مستأنفا، أو حاال من الضمير يف الصلة، ويلوز أ  يكو  مبتدأ  { لكمك }

 . (2)"وأ  يكو  منصوبا بفعل محلوف، { لكمك } والخبر

 وقد سل  علماء الوقف في  ثالثة اتلاهات: 

 " فقال: ها،328)ت: "ن: وعلي  ابن األنباري: التسوية بين الوقفي األول: 
، وكلا الداين )ت: " (3) { لكمك خك حك} حسن. ومثل : {مق حق مف}

                                 
 .2/268التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (1)

 1147/ 2التبيا  يف إعراب القرآ ، (2)

 2/888إيضاح الوقف واالبتداء، (3)
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 . (1) {لكمك} كاف. ومثل  {مق حق مف} " فقال:ها،444

وهلا ما فعل  أبو جعفر )ت:  ذكر القولين من دو  ترجيح، الثاين:

إلى أ  ما بعد  مبتدأ،  كاف يلهع {مق حق مف} قال أبو حاتم "ها،:338

وكلا ، (2)"{لكمك} والتمال {خك حك جك} وقال غير  الكايف

تال وقال أبو عمرو كاف هلا إ  جعل ما  {مق حق مف} "ها،629األنصاري)

وكلا قال  (3)"بعد  مستأنفا فا  جعل معطوفا على قول تبض فليس ذل  بوقف

 . (4)،ها1100األشموين)ت: 

 {مق حق مف} "،: ها560المنض، وهو ملهع السلاوندي )ت:  الثالث: 
لتناهي االستفلال إلى ابتداء  (6))ط، { خك حك }و للعطف، (5) )ال،

 . (8)"؛ أل  اللملة مستقلة(7))ز، { لكمك }األخبار،

على ما بعد   {خك حك جك} عطف وأرى أ  ما اختار  ابن جزي من 

جملة  { لكمك} وتكو  جملة {مك خك حك} هو الراجح، والوقف على

تعليل {خل حل جل}مستأنفة لبيا  حاللم وعاقبة أمرهم وجملة

أ  اهلل سبحان  قد أهل  هؤالء بسبع كونلم "إلهالكلم ، والمعنى : 

؛ وذل  للتفرقة بين (9)"ملرمين فإهالك  لمن هو دونلم بسبع كون  ملرما

                                 
 193المكتفى يف الوقف واالبتدا  (1)

 651القطض واال تناف  (2)

 708المقصد لتلخيص ما يف المرشد يف الوقف واالبتداء  (3)

 2/260منار اللدى يف بيا  الوقف واالبتدا،  (4)

 ممنول (5)

 مطلق (6)

 ملوز بحرف (7)

 .929علل الوقوف للسلاوندي  (8)

 4/819اليوكاين  –فتح القدير  (9)
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 االستفلال والخبر، فنعطف االستفلال على ما هو متصل ب ، ونبدأ باإلخبار.

 حك جك } اختيار عمول المصاحف استواء الوقف والوصل علىكما أ  
 .وأشارت إلي  بالرمز )ج، صللا بما بعدهاأُّ  {خك

 

 :املوضع الثاني عشر
 [.41]ق: { ىل مل يك ىك مك لك اك}: قال تعاىل

على أن   {ىك مك لك} معنا  انتظر. فلو عامل {اك}: "جزي قال ابن 

نقص علي  من أهوال القيامة.  صريح، وقيل: المعنى استمض لما مفعول ب 

على استمض واألول  فيوقف { ىك مك لك}فعلى هلا ال يكو  عامال يف

 (1) "أظلر

 مو عا للوقف على قول  تعالى: ،ها741)ت:  ¬ ذكر ابن جزي
وهلا الموقف مبني على تنول تركيبي باعتبار أ  قول  {، اك}

مقطوعا يحتمل أ  يكو  متعلق  محلوفا، ويكو  الكالل  {اك}تعالى

ْستَِماِل  {اك} "،:ها671ويوقف علي ، قال القرطبي)ت:
ِ
َمْفعنولن اال

يَْحَة َوِهَي َصيَْحةن الِْقيَاَمةِ  ْوَت أَِو الصَّ وٌف، أَِي اْستَِمِض النَِّداَء َوالصَّ  . (2)"َمْحلن

 {اك} اختيار عمول المصاحف استواء الوقف والوصل علىكما أ  
 .وأشارت إلي  بالرمز )ج، أو صللا بما بعدها

فيكو  الكالل ، {مك لك} متعلقا بقول { اك} ويحتمل أ  يكو 

 موصوال واختار  ابن جزي.

والوصل هو اختيار علماء الوقف، ولم ينب  علي  كثير منلم، وقال  

أي: يسمعو   {اك} ووقف بعضلم على "،: ها1100األشموين )ت: 

                                 
 .2/305التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (1)

 17/27اللامض ألحكال القرآ  (2)
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 .(1)"من تحت أقداملم، وقيل: من تحت شعورهم

 

 املوضع الثالث عشر:
 .[6]سورة القمر: {حل جل مك لك خك حك مقجك حق}قال تعاىل: 

العامل يف يول مضمر تقدير : اذكر أو قول : يخرجو  بعد  ": قال ابن جزي 

: ذل ، وليس العامل في  تول عنلم لفساد المعنى. فقد تم الكالل يف قول 

علي  وقيل: المعنى تول عنلم أي يول يدل الدال واألول  فيوقف {مقجك حق}

 (2)أظلر وأشلر.

 حق} :مو عا للوقف على قول  تعالى ،ها741)ت:  ¬ ذكر ابن جزي
مبني على تنول تركيبي باعتبار العامل يف الظرف ، فعلى أ   وهو ،{ مقجك

الكالل موصول، وعلى انتصاب  بمحلوف، أي: اذكر، أو {مقجك حق}العامل

 [، فيكو  الكالل مقطوعا ويوقف على7]سورة القمر: {ىل } منصوب با

 { مقجك حق}
هو اختيار القراء والمفسرين إال ما روي ، { مقجك حق} والوقف على 

 "،: ها444، قال الداين)ت:  (3)بعدل الوقف،ها328عن ابن األنباري)ت: 

،؛ م) ،{ مقجك حق}" :"،ها650تال. وقال السلاوندي )ت:  ،{ مقجك حق}

ظرفا للتولي، وليس كلل  ، بل هو ظر  {لك خك حك } لصارألن  لو وصل 

 . (4)"تقدير : يخرجو  خيعا يول يدل الدال {ىل }ف لا

 وقف التمال"،: ها311واألمر كلل  عند المفسرين قال الزجاج )ت: 

                                 
 2/292منار اللدى يف بيا  الوقف واالبتدا  (1)

 .2/323التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (2)

 2/913واالبتداء،  الوقف إيضاح (3)

 980علل الوقوف للسلاوندي  (4)
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إلى ما كانوا يَنْكِروَن ن من البع ،  {حل جل مك } وقول ، {مقجك حق}

. أي: (1) {ىل} بقول منصوب  {حك}و فتول عنلم يول كلا يف اآلية.

ال.  يخرجو  من األجداث يول يدل الدَّ

 ،{ىل }با {لك خك حك} نصع "،:ها538وقال الزمخيري )ت:  
  (2)"أو بإ مار اذكر

غير تال، وليس كما قال؛ أل  ، { مقجك حق} وبالوصل قال ابن األنباري:

والمعنى عندهم ، {ىل} جميض أهل التفسير يلعلو  العامل يف الظرف

التأخير، والتقدير: يخرجو  من األجداث يول يدل الدال،  على التقديم و

 . (3)"أل  الظرف ال يتعلق بييء .،{ مقجك حق}: فإذا كا  كلل  فالتمال

والراجح ما ذهع إلي  ابن جزي؛ أل  علي  إجمال علماء الوقف 

. ،{ مقجك حق} اختيار عمول المصاحف بالوقف علىوالمفسرين، كما أ  
 .إلي  بالرمز )ل، الالزل، وأشارتوجعل  من قبيل الوقف 

 

 املوضع الرابع عشر:
 [.27اظياق ة:] {مث زث رث يت ىت نت} قال تعاىل:

هلا مبتدأ وخبر  قصد ب  التعظيم فيوقف علي ، ويبتدأ بما "قال ابن جزي:  

 {مث زث رث يت} ويكو ، {ىث نث} بعد  ويحتمل أ  يكو  الخبر يف:
 (4)" {مح جح مج} اعترا ا، واألول أحسن، وكلل  إعراب

                                 
 5/86وإعراب  للزجاج  القرآ  معاين (1)

 ، روح5/146القدير فتح ، وينظر:4/432التنزيل،  غوامض حقا ق عن الكياف (2)

 14/79المثاين والسبض العظيم القرآ  تفسير يف المعاين

 207واالبتدا  الوقف يف المكتفى (3)

 .2/335التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (4)
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 يت} مو عا للوقف على قول  تعالى: ،ها741ت: ) ¬ ذكر ابن جزي
[، 41]سورة الواقعة: {مح جح مج} وكلل  قول  تعالى:، {زث رث

 نت} وهو وقف مبني على تنول تركيبي، فالكالل موصول إ  جعلت
 [، وقول :28]سورة الواقعة: {ىف يث ىث نث}: خبر  قول  تعالى {ىت

 وخبر ، والكالل مقطول إ  جعلتاعتراض بين المبتدأ  {زث رث يت}

على سبيل التعظيم، وهو اختيار ابن  {زث رث يت} خبر  {ىت نت}

 جزي.

قطض كاف  { زث رث يت ىت نت}"،: ها338قال النحاس)ت: 

يف مو ض الخبر على التعظيم ألمرهم، وكلا إ   { زث رث يت } إ  جعلت

جعلت فأصحاب اليمين هم اللين أقسم اهلل جل وعز أنلم يف اللنة، فيكو  

المعنى: واللين أقسم اهلل جل وعز أنلم يف اللنة هم اللين يؤخل بلم ذات 

كتبلم بأيمانلم، وقيل: هم  اللين يعطو  { زث رث } اليمين، وقيل معنى

 رث يت } الخبر اللين يؤخل بلم ذات اليمين فيكو  على هلين القولين
 ، وإ  جعلت { زث رث} أي: ما هم ، وعلى القول األول الخبر { زث

سورة ] {ين ىن} الخبر فالكالل متصل إلى: {خت حت جت}

 . (1)"[.يكو  ها هنا الوقف34الواقعة:

قال  ، (2)"تال { زث رث يت} "ها،:444وقال الداين)ت: 

ط، لتناهي استفلال ) { زث رث يت }"ها،: 560السلاوندي)ت: 

 . (3)"التعلع، والتقدير: هم يف سدر

 ين} "ها،: 1250قال اليوكاين )ت:  فالقول بالقطض أولى بالقبول،

                                 
 710واال تناف للنحاس  القطض (1)

 211واالبتدا  الوقف يف المكتفى (2)

 993علل الوقوف للسلاوندي  (3)
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أي: أي شيء هم يف حاللم  {مي زي ري} مبتدأ، وخبر : { ٰى

وصفتلم، واالستفلال للتعظيم والتفخيم، وتكرير المبتدأ هنا بلفظ  مغن عن 

[، 2-1]سورة الحاقة:{ خت حت جت هب مب} الضمير الرابط، كما يف قول :

[، وال يلوز مثل 2-1]سورة القارعة:{ ىئ نئ مئ زئ رئ}: وقول 

 . (1)"التفخيم والتعظيمهلا إال يف موا ض 

 

  

                                 
 5/178القدير  فتح(1)
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 : تنوع األوجه اإلعرابية وأثرها يف الوقف واالبتداءالمبحث الرابع
 املوضع األول:

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت}: قال تعاىل 
 [.73سورة النساء:] {حض جض مص خص حص مس خس

جملة اعتراض بين العامل ومعمول  فال يلوز  {... مج }" قال ابن جزي: 

 (1)"وهل  المودة يف ظاهر المنافق ال يف اعتقاد الوقف عليلا 

 جس } أ  الو قف على قول  تعالى:،ها741)ت:  ¬ ذكر ابن جزي
قال األشموين  غير جا ز؛ أل  ال يفصل بين القول ومعمول ، {حس

 جس مخ جخ مح جح } ليس بوقف؛ أل َّ قول : {حس } "ها،: 1100)
 {خس } وهو:، ومعمول القول، «ليقولن»معتر ة بين قول :  { حس

سواء جعلت لللملة التيبيلية محال  من اإلعراب نصبًا على الحال من 

فيصير  { مج } أو نصبًا على المفعول با { مج } الضمير المستكن يف

ملمول جملة التيبي ، وجملة التمني من جملة المقول، أو ال محل للا؛ 

التوسط بين لكونلا معتر ة بين اليرط وجملة القسم وأخرت والنية بلا 

 . (2)"اللملتين، والتقدير: ليقولن يا ليتني

 جس مخ جخ مح جح} وقول :"ها،: 528قال الزمخيري )ت: 
 } وبين مفعول  وهو { مج } اعتراض بين الفعل اللي هو {حس
 . (3)"{خس

 {حس} "ها،: 926اإلسالل زكريا األنصاري )ت:  وقال شيخ 
: إّما أ  هل  اللملة "حيا  يف البحر:  ، ومرد ذل  إلى ما ذكر  أبو(4)"كاف

                                 
 .1/266التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (1)

 .1/185منار اللدى يف بيا  الوقف واالبتدا،  (2)

 .1/533حقا ق غوامض التنزيل،  الكياف عن (3)

 المقصد لتلخيص ما يف المرشد يف الوقف واالبتداء (4)
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 أ  يكو  للا مو ض من اإلعراب نصع على الحال من الضمير المستكن يف

على الحكاية ، فيكو  من  { مج}، أو نصع على المفعول با {خس}

جملة المقول ، وجملة المقول هو ملمول اللملتين: جملة التيبي  ، 

عن الللاد، و مير الغيبة يف وجملة التمني . و مير الخطاب للمتخلفين 

وعلى الوج  األول  مير الخطاب للمؤمنين، و مير الغيبة ، وبين  للرسول

 ا (1)"للقا ل

وقيل: ليس بمعترض؛ بل هو محكي "،: ها616وقال العكبري )ت: 

وقيل: كأ  لم وما يتصل . {خس }و. { مح جح }: أيضا بيقول؛ أي: يقول

 .(2)" { مج } بلا حال من  مير الفاعل يف

  أكثر المفسرين على وقد رجح ابن جزي عدل الوقف وهو األولى؛ أل

أ  اللملة معتر ة، كما أ  علماء الو قف لم يلكروا في  خالفا، فدل على 

 عدل اعتبار  إال ما ورد عن شيخ اإلسالل زكريا ألنصاري.

 اختيار عمول المصاحف هو عدل الوقف.كما أ  

 

 املوضع الثاين:

  [.176{ ]سورة النساء: ٰر حمخم جم يل ىل مل خل} :قال تعاىل
: يطلبو  من  الفتيا، ويحتمل أ  يكو  هلا الفعل طلبا أ  " قال ابن جزي:

للكاللة، ويفتيكم أيضا طلع للا، فيكو  من باب اإلعمال وإعمال العامل 

 فيوقفمقطوعا عن ذل  { خلٰر} الثاين على اختيار البصريين أو يكو 

                                 
 3/350،  البحر المحيط ألبي حيا  (1)

، 373التبيا  يف إعراب القرآ ، أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل العكبري،  (2)

 تح: علي محمد البلاوي، عيسى البابي الحلبي وشركا .
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 (1) "علي ، واألول أظلر. 

 {خلٰر} وقفا على قول  تعالى ،ها741)ت:  ¬ ذكر ابن جزي
 {خل} العامال (2)وهلا الوقف مبني على تنول تركيبي، حي  تنازل

وإذا تنازل العامال  جاز إعمال أيلما {،  حمخم} المعمول {ٰر يل}و

،  (3)شئت باتفاق، واختار الكوفيو  األول لسبق ، والبصريو  األخير لقرب 

، وترتع على ذل  عدل الوقف  (4)فأعمل الثاين على اختيار البصريين

ويترتع على  {ٰر خل} ثم ذكر وجلا آخر وهو قطض، {ٰر خل}على

 ذل  الوقف عليلا والبدء بما بعد ، واختار ابن جزي األول.

وما رجح  ابن جزي هو الراجح عند علماء الوقف، قال األشموين  

 جم} على استئناف ما بعد ؛ أل َّ كاف؛  {ٰرحم جم}" ،:ها1100)ت:
 {ٰرحم جم } ، وهو من أعمال الثاين؛ أل َّ {  يل} متعلق با{ حمخم

                                 
 .1/218التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (1)

يف التصرف،  "متصرفا ، أو اسما  ييبلانلما"ملكورا   "التنازل: أ  يتقدل فعال  (2)

يف التصرف، ويتأخر عنلما؛ أي عن العاملين  "أو فعل متصرف واسم ييبل "

وغير مرفول، واقض بعد إال، على األصح فيلما،  "معمول غير سببي مرفول"

منلما من حي  مطلوب لكل "أي: المعمول المتأخر عن العاملين  "وهو"

والطلع إما على جلة التوافق يف الفاعلية أو المفعولية، أو مض التخالف  "المعنى

 .1/475. شرح التصريح على التو يح، "فيلما

 2/198أو ح المسال  إلى ألفية ابن مال ،  (3)

وقال {  ٰر يل }يتعلق با { جم }{  حمخم جم } قال العكبري : قول  تعالى(4)

 عيف؛ ألن  لو كا  كلل  لقال يفتيكم فيلا يف  وهلا{  خل}با الكوفيو :

 1/413التبيا  يف إعراب القرآ ، . {تم ا َؤ ه    } الكاللة كما لو تقدمت



   

 

 

 
 

 م2020 (م2020هـ =1442العدد السادس ) اجمللة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا 

561 

 . (1)"فأعمل الثاين{  يل} و { خل} يطلبلا

اختيار المفسرين، قال {  يل } وتعلق  با {حمخم } والوقف على 

  (2)"ويف الكاللة متعلق با)يفتيكم، على طريق أعمال الثاين"أبو حيا : 

 {خلٰر}"الوقف علي  فقال: ،ها560وأجاز السلاوندي )ت:  
 ." (4))ط،{  حمخم} ، (3)(ط)

وتعّقب  األشموين ، {خلٰر} الوقف على (5)وقد استحسن اللمداين 

بالحسن تبعا لبعضلم تقليدا ، {خلٰر} ورسم اللمداين" يف ذل  فقال:

أل  ولم يدعم  بنقل يبين حسن ، ومقتضى قواعد هلا الفّن أن  ال يلوز، 

جلتي اإلعمال مثبتة إحداهما باألخرى، فلو قلت  ربني زيد وسكّت. ثم 

 جي يه} قلت: و ربت زيدا لم يلز، ونظير  يف شّدة التعلق قول  تعالى:
]سورة  {مش هس مس هث} [، وقال تعالى:39]سورة البقرة: {خي حي

[ فقطرا منصوب بأفرغ على إعمال الثاين إذ تنازع  آتوين 96الكلف:

 . (6)"وأفرغ

                                 
 1/205منار اللدى يف بيا  الوقف واالبتدا،  (1)

 3/422، البحر المحيط ألبي حيا  (2)

 62الطاء رمز مطلق، والمطلق عند  ما يحسن االبتداء بما بعد . علل الوقوف ص:  (3)

 443علل الوقوف ص:  (4)

اليافعي، أبو الحسن، علي بن محمد بن عبد الصمد اللمداين المصري السخاوي  (5)

ت واألصول واللغة والتفسير، ول  نظم. ءاعالم بالقرا، ها643تويف )، علم الدين

، صاحع كتاب أصل  من صخا )بمصر، سكن دميق، وتويف فيلا، ودفن بقاسيو 

 . 349بغية الوعاة ، 332 /4ألعالل .ينظر: اجمال القراء وكمال اإلقراء 

 1/205منار اللدى يف بيا  الوقف واالبتدا،  (6)

https://app.alreq.com/ar/authors/author/c0861506-0903-4a41-e77a-08d7902f2e12
https://app.alreq.com/ar/authors/author/c0861506-0903-4a41-e77a-08d7902f2e12
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كما أ  والراجح هو األول؛ ألن  اختيار المفسرين، وعلماء الوقف، 

 .،جوأشارت إلي  بالرمز ) { حمخم} اختيار عمول المصاحف الوقف على
 

 املوضع الثالث:

{  خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث}: قال تعاىل
  [.30]سورة احلج:

هنا ويف المو ض الثاين مرفول على تقدير األمر  {رثزث }" قال ابن جزي:

ذل  كما يقدل الكاتع جملة من كتاب  ثم يقول هلا وقد كا  كلا وأجاز 

يف ثالثة موا ض من هل  السورة وهي  {رثزث } على قول  : الوقفبعضلم 

ومن ييرك  (1)[؛ وذل 32]سورة الحج: { ٰى ٰر ٰذ يي ميىي} هلا، و

باهلل؛ ألنلا جملة مستقلة أو هو خبر ابتداء مضمر واألحسن وصللا بما 

بعدها عند شيخنا أبي جعفر بن الزبير؛ أل  ما بعدها ليس كالما أجنبيا 

 {حت جت} [،60]سورة الحج: {نث مث رثزث }: ومثللا
 (2) "[55]سورة ص: {جخ مح جح مج مثحج} [، و14]سورة األنفال:

 مو عا للوقف يف قول  تعالى: ها،741ت: ) ¬ ذكر ابن جزي
وذل  يف: ثالثة موا ض الحج، ويف مو عين يف األنفال، ومو ض ، {هتمث}

يف )ص،، على اعتبار أن  مبتدأ حلف خبر ، أو خبر لمبتدأ محلوف تقدير : 

 ذل  الزل لكم، أو األمر ذل .

ولفظ ذل  يستعمللا الفصيح عند الخروج من كالل إلى كالل، 

 الكالل، منثور  ومنظوم  يف االنتقال من غرض إلىوتستعمل يف فصيح 

                                 
ذكر ابن جزي )ذل ، يف ثالثة موا ض ذكرها، وزاد عليلا: ذل  ومن ييرك، وليس يف  (1)

 [.60]سورة الحج: { نث مث رثزث }: القرآ ، ولعللا

 .2/216التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (2)
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من قصة إلى أخرى، ومن معنى إلى معنى، قال عرض، ومن شأ  إلى شأ ، و

خبر مبتدأ محلوف أي األمر واليأ   {رثزث}"،: ها538الزمخيري )ت:

ذل  كما يقدل الكاتع جملة من كالم  يف بعض المعاين فإذا أراد الخوض 

 .(1)"كا  كلايف معنى آخر قال هلا وقد 

 ويف لفظ ذلك ثالثة أوجه إعرابية:
األول: أ  يكو  خبرا لمبتدأ محلوف، والتقدير: فر كم ذل ، أو 

 الواجع يف حقكم ذل 

الثاين: أ  يكو  مبتدأ حلف خبر ، والتقدير: ذل  حكم اهلل، أو أمر ، 

 أو شرع .

الثال : أ  يكو  يف مو ض نصع على أن  مفعول لفعل محلوف، 

 والتقدير: امتثلوا ذل ، أو اتبعوا ذل ، أو الزموا ذل ، أو نحو هلا.

 مج مثحج} يف قول  تعالى:{مثحج} يقال على {،هتمث}وما قيل يف
ا اللي تقدل [، أي: األمر هلا، أو هل55سورة ص:] {مخ جخ مح جح

 خص}: ، والكالل بعد  مستأنف، ومثل  وقول  تعالىشرح ، أو اعلموا هلا
 مظ حط مض} وقول  تعالى:[، 57]سورة ص: {خض حض جض مص
 [، 52]سورة يس: {حق مف خف حف جغمغجف مع جع

يف أربعة موا ض ،  ،{هتمث} وعلماء الوقف نقلوا الوقف على مثل

 رن مم ام ىليل } قال تعالى: ‘-ثالثة يف سورة الحج، والرابض بسورة محمد
يف ثالثة موا ض، مو ض با)يس،،  {مثحج}، و[4]سورة محمد: { من زن

وقيل: الوقف على هلا يف "،: ها444ومو عين با)ص،، قال الداين)ت: 

، وقال السلاوندي)ت:  (2)"المو عين، أي هلا األمر واألمر هلا

                                 
 3/154 التنزيل غوامض حقا ق عن الكياف (1)

 179المكتفى يف الوقف واالبتدا  (2)
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،  (2)"قيل أي: ذل  على ما ذكر ثم يبتدئ باليرط (1)ذل  )ق، "،:ها560

ذل  زعم بعضلم أن  وقف بلعل  مبتدأ "،: ها926وقال األنصاري)ت: 

الزل لكم أو األمر ذل ، أو حلف خبر  وخبر  المبتدأ محلوف، أي: ذل  

 "،: ها1100، وقال األشموين)ت: (3)"مفعوال لمحلف أي: افعلوا ذل 

مبتدأ حلف خبر ، أو خبر مبتدأ  {رثزث } بلعل {رثزث }الوقف على

محلوف، أي: وذل  الزل لكم، أو األمر ذل ، أو ألزموا ذل  األمر اللي 

 {خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج }وصفنا ، ثم تبتدئ: 
 .(4)"[30الحج:]سورة 

لكو   {رثزث } وقد ذكر ابن جزي استحسا  شيخي  عدل الوقف على

 ما بعد  ليس أجنبيا عن .

والمالحظ من كالل علماء الوقف أنلم لم ينصوا صراحة بلواز 

الوقف أو منع ، وكانت التعبير بعبارة وقيل، وزعم مما يدل على  عف ، 

الزبير من أ  ما بعدها ليس ويؤكد ذل  ما ذكر  ابن جزي عن أبي جعفر بن 

 كالما أجنبيا.

، {رثزث } اختيار عمول المصاحف جواز الوقف والوصل علىكما أ  
 .وأشارت إلي  بالرمز )صلى،

يستفاد من  معاين متعددة منلا التعظيم ، {رثزث}وأرى أ  الوقف على 

وبعد المنزلة من الالل؛ ألنلا مو وعة للداللة على بعد الميار إلي ، يف 

الرتبة والمكانة، كما أ  األوج  اإلعرابية اللا زة فيلا تنفي التعلق بما 

 بعدها، أل  اللمل بعدها مستأنفة، فينتفي التعلق، ويحسن الوقف.

 

                                 
 قد قيل بالوقف علي  :أي (1)

 719علل الوقوف للسلاوندي  (2)

 58واالبتداء  الوقف يف المرشد يف ما لتلخيص المقصد(3)

 2/50 واالبتدا الوقف بيا  يف اللدى منار(4)
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 املوضع الرابع:

 [.154{ ]سورة الصافات: يل ىل مل خل} قال تعاىل:
هلا استفلال معنا  التوبيخ وهي يف مو ض رفض { مل خل}" قال ابن جزي: 

 (1) "على قول  مالكم الوقف باالبتداء والملرور بعدها خبرها فينبغي 

 خل}: مو عا للوقف على قول  تعالى ،ها741)ت:  ¬ ذكر ابن جزي
خبر ، {  مل }و {، خل}وهلا الوقف مبني على تنول تركيبي باعتبار أ  {، مل

 مستأنف، وبعد  مستأنف.وما بعد  استئناف، فلو 

وقد تعرض علماء لللا الوقف يف مو ع  يف القرآ  الكريم، ووصفوا  

بالتمال؛ ألن   {يل ىل}بأن  حسن، والوقف على { مل خل}الوقف على 

وقفة لالبتداء با)كيف، { مل خل}"،: ها650رأس آية، قال السلاوندي)ت: 

حسن بمعنى {  مل خل} "،:ها926، وقال األنصاري)ت:  (2)"لالستفلال

 . (3)"تال{  يل ىل }التوبيخ 

جملتا  "،: ها756فاللملتا  منفصلتا  قال السمين الحلبي )ت: 

، استفلم أوالً  استفلاميتا  ليس إِلحداهما َتَعلٌُّق باألنْخرى من حي  اإِلعرابن

ْكِمِلم  ا استقرَّ للم وَثبََت، استفلاَل إنكار، وثانيًا استفلاَل تعليع ِمْن حن َعمَّ

الحكم اللا رِ، وهو أنلم َنَسبوا َأَخسَّ اللنَسيْن وما َيتَطَّيرو  من ،  بللا

هم ِمْن قوِم  عند بِياَرتِ  ب ، إلى ربِّلم، وأحسَن اللنسيِْن  وَيتَوارى أحدن

 .(4)"إليلم

فبدأ باستفلال اإلنكار لينبِ  السامض حتى يرجَض إِلى نفِس  فيخلَل ويرتدَل 

                                 
 .2/434التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (1)

 .861علل الوقوف للسلاوندي  (2)

 359المقصد لتلخيص ما يف المرشد يف الوقف واالبتداء  (3)

 434/ 9 الدر المصو  يف علم الكتاب المكنو (4)
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 ستفلال التعليع من خسة الحكم اللا روَيْعيا باللواب، ثم ثنى با

والبدء بما بعد  يو ح المعنى، كما أ  { مل خل}وأرى أ  الوقف على 

اللملتين استئنافيتا ، وكل جملة تبدأ بما يصدر ب  الكالل، كما أ  البدء 

 باالستفلال يسلم يف تأكيد معنى التوبيخ والتقريض.

 

 املوضع اخلامس:

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ} قال تعاىل: 
 [.10ايرة غففَ:] { رت يب ىب نب مب

مصدر مضاف إلى الفاعل وحلف  {نئ مئ}.فقول  قال ابن جزي:".. 

ظرف العامل في   {نب مب}المفعول لداللة مفعول مقتكم علي  وقول : 

عاما من طريق المعنى ويمتنض أ  يعمل في  من طريق قوانين  {نئ مئ}

مصدر فال يلوز أ  يفصل بين  وبين بعض صلت   {نئ مئ} النحو أل 

على قول   الوقففيحتاج أ  يقدر للظرف عامل وعلى هلا أجاز بعضلم 

واالبتداء بالظرف وهلا  عيف أل  المراعى المعنى وقد جعل  {زب}

 (1) "عاما يف الظرف ولم يعتبر الفصل  {نئ مئ}الزمخيري 

 تعالى مو عا للوقف على قول  ،ها741)ت:  ¬ذكر ابن جزي 

وهلا موقف مبني على تنول تركيبي باعتبار {، زب رب يئ ىئ}

أ  المصدر يعمل عمل الفعل بيرط أال يفصل بين  وبين معمول  بفاصل، 

 ،{نئ مئ}هو  {مب}، فالعامل يف(2)إال عند بعض النحاة كالزمخيري
وهلا جا ز من جلة المعنى، أما من جلة الصناعة النحوية ففي  خالف، 

                                 
 .2/478التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (1)

التصريح بمضمو  ، 264شرح قطر الندى ص، 109، 3/108شرح التسليل ينظر:  (2)

 2/5التو يح يف النحو
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على أ  المصدر العامل المخبر عن  ال يفصل بين  وبين فلملور النحاة 

 .{ زب} معمول ، فيقدر للظرف عامل ويقطض الكالل، ويقف على
أما الزمخيري فقد أجاز إعمال المصدر عمل الفعل إذا فصل بين  وبين  

 {نب مب}: معمول  بفاصل، ويترتع على ذل  أ  يكو  قول  تعالى
الظرف، وعلي  فال فصل، وال وقف، ، باعتبار أن  معمول {مئ}منصوب با

 مب }و "،: ها538)ت:  ، قال الزمخيريلى رأس اآليةويكو  الوقف ع
 . (1)"منصوب بالمقت األّول {نب

ظرف لفعل محلوف  {مب}و  "،:ها616وقد منض ذل  العكبري )ت:  

ألن  مصدر قد ، {نئ مئ} تقدير  مقتكم إذ تدعو  وال يلوز أ  يعمل في 

ألنلم لم يمقتوا أنفسلم  {رب}من وال  {ىئ}أخبر عن  وهو قول 

حين دعوا إلى اإليما ، وإنما مقتوها يف النار وعند ذل  ال يدعو  إلى 

  (2)"اإليما 
ولم يتعرض منلم  {،رت}واللي علي  علماء الوقف هو الوقف على 

اختيار كما أ  وهو ما يرجح عدل الوقف علي ،  ،{زب}للوقف على 

 .{زب} عمول المصاحف عدل الوقف على
 

  

                                 
 4/154التنزيل، الكياف عن حقا ق غوامض (1)

 2/1116التبيا  يف إعراب القرآ ، (2)
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 يف تنوع الوقف واالبتداء: العقيدة وأثرها المبحث الخامس
 املوضع األول

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ} قوله تعاىل: 
 يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب
 [.157سورة النساء:] {مل يك ىك مك اكلك يق ىق

إ  قيل كيف قالوا في  رسول اهلل وهم يكفرو  ب   "قال ابن جزي: 

ويسبون  فاللواب من ثالثة أوج : أحدها: أنلم قالوا ذل  على وج  التلكم 

واالستلزاء، والثاين: أنلم قالو  على حسع اعتقاد المسلمين في  كأنلم 

ن قوللم قالوا رسول اهلل عندكم أو بزعمكم، والثال : أن  من قول اهلل ال م

 (1) "قبل  فيوقف

 ّٰ} إلى الو قف على قول  تعالى: ،ها741ت: ) ¬ أشار ابن جزي
من  { ىئ نئ} لما يترتع على الوصل من الوهم يف أ  يكو ، {مئ زئ رئ

 يحتمل أ  يكو  من قول: { ىئ نئ }أشار إلى أ  قول  كالل اليلود، وقد

 اليلود وأنلم قالوا ذل  على وج  التلكم واالستلزاء. -1

اليلود، وأنلم قالوا ذل  على حسع اعتقاد المسلمين في  كأنلم  -2

 قالوا رسول اهلل عندكم أو بزعمكم.

 ال من قوللم ´ اهلل -3

وعلى األول والثاين ال يستحسن الوقف، لما في  من الفصل بين  

 "،: ها1100القول وقا ل ، وعلى الثاين بيا  وحسن، قال األشموين)ت: 

على أن  ؛  {ىئ نئ } بيا ، ويبتدئوقف  { مئ زئ } والوقف على

منصوب بإ مار أعني؛ ألنلم لم يقروا بأ َّ عيسى ابن مريم رسول اهلل، 

للهع فلم - { ىئ نئ } بقول : { ىئ نئ مئ زئ رئ } فلو وصلنا

                                 
 .1/216التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (1)



   

 

 

 
 

 م2020 (م2020هـ =1442العدد السادس ) اجمللة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا 

569 

السامض إلى أنَّ  من تتمة كالل اليلود اللين حكى اهلل عنلم، وليس األمر 

أدل على المراد، وهو من  كلل ، وهلا التعليل يرقي  إلى التمال؛ ألنَّ 

باب صرف الكالل لما يصلح ل ، ووصل  بما بعد  أولى؛ فإ َّ رسول اهلل 

عطف بيا ، أو بدل، أو صفة لعيسى كما أ َّ عيسى بدل من المسيح، 

هو على سبيل االستلزاء منلم ب  كقول  { ىئ نئ }: وأيًضا فإ َّ قوللم

[.، 27]سورة اليعراء: { اك يق ىق يف ىف يث } فرعو :

 .(1)"هلا غاية يف بيا  هلا الوقف لمن تدبرو

وباستقراء أقول المفسرين يف بيا  القا ل، وجدنا أنلم على ستة 

 ملاهع:

األول: ذكر أ  القول يحتمل أ  يكو  من كالل اهلل، ويلوز أ  

يكو  من كالل اليلود على سبيل االستلزاء والسخرية، أو عل سبيل 

يرجحوا، قال الزمخيري )ت: حكاية قول المؤمنين، ولكنلم لم 

قلت: ؟ {ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ} فكيف قالوا"،: ها538

 يق ىق يف ىف يث} قالو  على وج  االستلزاء، كقول فرعو 
ويلوز أ  يضض اهلل اللكر الحسن مكا  ذكرهم القبيح يف  { اك

الحكاية عنلم رفعًا لعيسى عما كانوا يلكرون  ب  وتعظيما لما أرادوا 

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ } بمثل  كقول :
 .(2)"[ 10-9سورة الزخرف:] { جض

الثاين: ومنلم من اقتصر على أن  من كالل اهلل، ولم يلكر غير ، ومن 

إنما هو إخبار من اهلل  {ىئ نئ} "هؤالء ابن عطية يف محرر  حي  قال:

                                 
 1/201منار اللدى يف بيا  الوقف واالبتدا، (1)

، البحر المحيط ألبي حيا ، وينظر: 1/578الكياف عن حقا ق غوامض التنزيل،  (2)

 2/244، و زاد المسير يف علم التفسير 3/406
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تعالى بصفة لعيسى وهي الرسالة على جلة إظلار ذنع هؤالء المقرين 

 .(1)"بالقتل ولزملم اللنع

الثال : ومنلم من اقتصر على كون  من كالل اليلود، قالو  استلزاء 

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ}"،: ها1250)ت:  وسخرية، قال اليوكاين
معطوف على ما قبل ، وهو من جملة جناياتلم  {ىئ نئ مئ زئ

وذنوبلم، ألنلم كلبوا بأنلم قتلو ، وافتخروا بقتل ، ذكرو  بالرسالة 

 .(2)"يعترفو  بأن  نبياستلزاء، ألنلم ينكرونلا وال 

الرابض: ومنلم من ذكر الوجلين، وزاد علي  أ  يكو  من قول 

أو أنلم وصفو  بصفات من صفات اللل ، ´ ، أو من قول اهلل’ المسيح

 ُّ َّ}" ،:ها1270فغيّر عندما حكي قوللم، قال اآللوسي)ت: 
ذكرو  بعنوا  الرسالة تلكما  { ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 يب ىب نب مب }: تعالى حكاية عن الكفارواستلزاء كما يف قول  
[، ويحتمل أ  يكو  ذل  6]سورة الحلر: {نت مت زت رت

وإ  لم يعتقدو ، وقيل: إنلم وصفو  بغير  ‰ منلم بناء على قول 

ذل  من صفات اللل فغير يف الحكاية، فيكو  من الحكاية ال من 

ورفعا لمحل   ‰ المحكي، وقيل: هو استئناف من  مدحا ل 

 "ة جراءتلم يف تصديلم لقتل  ونلاية وقاحتلم يف تبلحلم وإظلارا لغاي

الخامس: ومنلم من ذكر بعض اآلراء فيلا ورجح أ  يكو  من 

 كالل اهلل كما فعل ابن جزي.

                                 
المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالع بن عطية  (1)

، ح: عبد السالل عبد اليايف محمد، ط: األولى، دار الكتع 2/156األندلسي، 

 ل1993ا ها1413 -لبنا   -العلمية 

 1/615فتح القدير،  (2)
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 السادس: من لم يتعرض للمسألة أصال كما فعل القرطبي وغير 

وب  قال الداين)ت: ، { ىئ نئ} واختار بعض علماء الوقف على 

 نب مب زب رب يئ } قا ل: الوقف على قول وقال  "،:ها444
 اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت يبرت ىب
 } ثم يبتدئ: { مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ } { يك ىك مك
من  { ىئ نئ } قال: ألنلم لم يقروا أن  رسول اهلل، فينتصع { ىئ نئ

 .  الوج  األول با )أعني،

 وهو كاف. وينتصع على البدل من {ىئ نئ} والوقف عندي على

 .’ {رئ}
قال أبو جعفر النحاس ، {ىئ نئ} واختار بعضلم الوقف على 

:ألنلم قال {ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ}:،ها238)ت: 

وقد تقدل استحسا  األشموين ، (1)"لم يقروا بأن  رسول اهلل فيكو  متصال

 .لللا الوقف

 {ىئ نئ} ثم البدء با {مئ زئ رئ ّٰ} ويف الوقف على
اهلل، وتقرير لما هو ابن  ’ اثبات لخالف ما يعتقدون  من أ  عيسي

 يلع أ  يوصف ب  وهو أ  رسول اهلل.

 وال على، {ّٰ}اختيار عمول المصاحف عدل الوقف علىأ  

 .{ يبرت ىب نب } والوقف فيلا على، {ىئ نئ}
 

 املوضع الثاين:

 خل حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف خف}: قال تعاىل
 .[ 5]سورة هود: {من خن حن جن مم حمخم جم هل مل

                                 
 1/191القطض واال تناف،  (1)
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أغيية وأغطية، كراهية الستمال القرآ ، : يلعلونلا ...أي ": قال ابن جزي

، وقيل: المعنى يريدو  أ   { حمخم جم هل مل خل} {مك} والعامل يف

 {خل }علي  على هلا، ويكو  فيوقفيستخفوا حين يستغيو  ثيابلم، 
 (1) "استئنافا 

 :مو عا للوقف يف قول  تعالى ،ها741ت: ) ¬ ذكر ابن جزي
 ؟{ حمخم جم } يوقف علي  أو يوقف على هل {حل جل}

 {مك} وذل  أ  عامل؛ { حمخم جم} وعلماء الوقف على الوقف على
، أي: أال يعلم ما يسرو  وما يعلنو  حين يفعلو  كلا، وقيل  {خل} بعد

بوقت  ´ لئال يلزل من عدل الوقف تقييد علم  {حل}بلواز الوقف على

 خاص.

 {مك}أل  عامل)ال،  {حل}" ،:ها560قال السلاوندي )ت: 
ليس بوقف؛ أل َّ  {حل}"،: ها1100)ت:، وقال األشموين (2)"{خم خل}

هم وعلنلم حين يفعلو  ،  {خل} قول  بعدن  {خل } عامل أي: أال يعلم سرَّ

 . (3)"كلا، وهلا معنى وا ح

،: ها1270وال يلزل من عدل الوقف تقييد علم ، قال اآللوسي)ت: 

وَ  َوما ينْعِلننوَ   {خل }: الظرف متعلق بقول  سبحان " أي أال يعلم ما ينِسرُّ

حين يستغيو  ثيابلم، وال يلزل من  تقييد علم اهلل تعالى بلل  الوقت؛ أل  

 . (4)"من يعلم في  يعلم في  غير  بالطريق األولى

محلوفا، وقدر  بقول :  {مك}العامل يف،ها616وجعل العكبري )ت: 

                                 
 .1/366جزى، التسليل لعلول التنزيل البن  (1)

 518علل الوقوف للسلاوندي ص:  (2)

 .1/342منار اللدى يف بيا  الوقف واالبتدا لألشموين،  (3)

 .6/198روح المعاين يف تفسير القرآ  العظيم والسبض المثاين،  (4)
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ْم  الَْعاِملن فِي " وَ  ثِيَابَلن وٌف، أَْي أاََل ِحيَن َيْستَْغين و َ الظَّْرِف َمْحلن  (1)"َيْستَْخفن

،: ها456، قال السمين)ت:  {حل } ، وعلى ذل  يلوز الوقف على

هم وَعَلنِلم بللا " زوا غير  لئال يلزل تقييد علم  تعالى بسرِّ كأنلم إنما جوَّ

الوقت الخاص، وهو تعالى عالٌم بلل  يف كل وقت، وهلا غيرن الزٍل، ألن  

هم وعلننلم يف وقِت التغيية  ِلم ِسرن اللي يخفى في  السرُّ فأَْولى يف غير ، إذا عن

 وإال فاهللن تعالى ال يتفاوتن ِعْلمن 
 }، ويكو  معنى (2)"وهلا بحسع العادةِ

أن  ال تفاوت يف علم  بين إسرارهم  "{:حمخم جم هل مل خل

وإعالنلم، فال وج  لتوصللم إلى ما يريدو  من االستخفاء، واهلل مطلض 

 . (3)"بلمعلى ثنيلم صدورهم واستغيا لم ثيا

أل  علي  إجمال علماء ؛ {حمخم جم}وأرى أ  الراجح الوقف على 

 الوقف؛ ولئال يلزل من تقدير حلف يف الكالل، وعدل التقدير أولى.

 

 املوضع الثالث: 

ايرة ] { خضمض حض جض مص حصخص مس خس حس جس}: قال تعاىل

 .  [68اظ صص:

اختيار ما نافية والمعنى ما كا  للعباد  {خضمض حض جض مص}": قال ابن جزي

وقيل إ  ما  {حصخص} على قول  الوقفإنما االختيار واإلرادة هلل وحد  ف

ومعنى الخيرة على هلا الخير والمصلحة، وهلا يلري  {حصخص}مفعولة با

على أنلا اسم كا ، ولو  {خضمض} على قول المعتزلة وذل   عيف لرفض

 { خضمض} وكانت { مص }مفعولة لكا  اسم كا  مضمرا يعود على { مص } كانت

                                 
 2/690التبيا  يف إعراب القرآ ، (1)

 .6/289، الدر المصو  يف علول الكتاب المكنو (2)

 2/379حقا ق غوامض التنزيل، الكياف عن (3)
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مفعولة بأ   { مص }منصوبة على أنلا خبر كا ، وقد اعتلر عن هلا من قال: إ 

يقال: تقدير الكالل يختار ما كا  للم الخيرة في  ثم حلف اللار والملرور 

مفعولة إذا قدرنا كا   { مص } وهلا  عيف، وقال ابن عطية: يتل  أ  تكو 

 {خضمض حض }أي يختار كل كا ن ويكو  { جض مص } تامة، ويوقف على قول 
 (1) "جملة مستأنفة وهلا بعيد جدا

 خالفا يف الوقف يف قول  تعالى: ،ها741)ت:  ¬ ذكر ابن جزي
 }وهلا الوقف مبني على تنول تركيبي باعتبار { حصخص مس خس حس جس}
 هل هي نافية، أو موصولة، أو يف محل نصع على المفعولية ؟  {خسمض

ملما يف بيا  وعلى كل يتغير المعنى، ومن هنا كا  للوقف دورا 

سبع الخالف الراجح وما يترتع علي  من دحض الباطل وبيا  زيف ، و

 "ما هو؟ أهي نافية أل موصولة يف محل نصع لا  "ما  "راجٌض إلى معنى 

 أل مفعولة و)كا ، تامة؟"يختار 

 واجلمهور على القول األول وبيان ذلك:

 {حصخص } قول :)نافية، فيكو  الوقف التال على  {مص} أ  تكو  األول:
و ربُّ  يخلق ما يياء و يختار ما يياء أ  "نافية، ويكو  المعنى:  { مص} و

و يختار "مستأنفة، وعلي  يكو  المعنى:  {خضمض حض جض مص} و "يختار 

لرسالت  من يريد و يعلم ما في  المصلحة، ثم نفى أ  يكو  للناس االختيار يف 

على اهلل تعالى فتليء اآلية هلا و نحو .. أي: أ  ما نافية أي ليس للم تخير 

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} كقول  تعالى
 .(2)[36]سورة األحزاب: {ينجه ىن

المعنى: و يختار اهلل تعالى اليرا ض و األديا  ليس للم الخيرة يف أ   أو

                                 
 .2/327التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (1)

 .4/295، المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز(2)
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 يميلوا إلى األصنال و نحوها يف العبادة، ويؤيد هلا التأويل قول  تعالى:

 .(1)[68القصص:سورة ] {مغ جغ مع جع مظ حط}

نافيًة ، لئال يكو  المعنى إنلم لم تكن  { مص} وقول ¬ وأنكر الطبري

للم الخيرة فيما مضى وهي للم فيما يستقبل؛ وألن  لم يتقدل كالل بنفي. 

تنفي الحال واالستقبال كليس  "ما "قال الملدي: وال يلزل ذل ، أل 

على ما يسأل  ‘ وللل  عملت عمللا، وأل  اآلي كانت تنزل على النبي

 (2)"عن ، وعلى ما هم مصرو  علي  من األعمال وإ  لم يكن ذل  يف النص. 

وقد اختار  الزمخيري وهو من كبار المعتزلة فكالم  موافٌق لكالِل  

هلل ... وقيل: يعني: ال يبع  ا"فقال: نِة ظاهرًا، وإْ  كا  ال يريد ، أهِل السُّ 

معنا  ويختار اللي للم في  الخيرة، وقيل: الرسل باختيار المرسل إليلم، 

، وهو أعلم بمصالحلم من ختار للعباد ما هو خير للم وأصلحأي: ي

 .(3)"أنفسلم

وال إشكال يف هلا ألّ  المقصود أّ  هلا االستدالل هو احتلاج 

  .)4(طا فٍة منلم ال أّ  كل المعتزلة يقول بللا

 } الوقف تاما على، وال يكو  موصولة {مص} أ  تكو  القول الثاين:
متعلقة بما قبللا ، وعلى  {خضمض حض جض مص} وعلى هلا تكو  جملة { حصخص

                                 
 .4/296السابق  (1)

 31/306اللامض ألحكال القرآ  (2)

 3/432الكياف عن حقا ق التنزيل وعيو  األقاويل يف وجو  التأويل،  (3)

المعتزلة كا  يرى أن  ال يلع على اهلل رعاية األصلح لعباد ؛ أل  ير المعتمر من ب (4)

األصلح ال غاية وال نلاية. نلاية اإلقدال يف علم الكالل ألبي الفتح محمد بن عبد 

ا تح: محمد حسن إسماعيل، دار الكتع العلمية 397الكريم اليلرستاين، ص: 

 بيروت.
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هلا التقدير يحتمل أ  يكو  المعنى :و يختار لواليت  الخيرة من خلق  ، 

ختار و ليست بمعنى المصدر االختيار ، وهو قول  فالخيرة هنا بمعنى المن

 .(1)¬ الطبري

واألصلح للم، وبللا المعنى  المعنى ويختار لخلق  األفضل أو يكو 

وقد احتج بللا المسل  طا فة : " ¬ احتج بعض المعتزلة، يقول ابن كثير

المعتزلة على وجوب مراعاة األصلح، والصحيح أنلا نافية، كما نقل  ابن 

أبي حاتم عن ابن عباس وغير  أيضًا. فإ  المقال يف بيا  انفراد  تعالى 

 مظ حط} ال نظير ل  يف ذل ، ولللا قال: بالخلق والتقدير واالختيار، وأن 
[ أي من األصنال واألنداد 68سورة القصص:] {مغ جغ مع جع

 .(2)"التي ال تخلق وال تختار شيئًا

فالمعتزلة يرو  أ  اهلل ال يفعل إال الخير والصالح لعباد ، بل ويلع 

علي  ذل ، أما األصلح فقد اختلفوا في  فلملورهم يرو  وجوب  على اهلل؛ 

أصلح األشياء عندهم هو الغاية، وقد فعل  اهلل بعباد ، وال شيء يتوهم أل  

وراء الغاية فيلع أو ال يلع، فلملور المعتزلة يرو  بوجوب الصالح 

 (3)واألصلح على اهلل

؛ "{حصخص} واستدلوا بآية القصص حي  تنقرأ اآلية وصال ال يوقف على

 للا اشتلر ما تقدل من كو  الوصل ملهبا للمعتزلة.

وملهع أهل السنة يف هل  المسألة أن  ال واجع على اهلل، فكل نعمة 

على نفس  من  ´ من اهلل على خلق  تعتبر من باب التفضل حتى ما أوجب 

                                 
 18/299جامض البيا  عن تأويل آي القرآ  (1)

 .3/482تفسير القرآ  العظيم  (2)

المعتزلة وأصوللم الخمسة وموقف أهل السنة منلا، عواد بن عبد اهلل المعتق، ص:  (3)

 لç=1995 1416، مكتبة الرشد، الرياض: 199
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؟؛ ألن  لم يوجب  أحد علي ، وبلل  يبطل الوجوب على اهلل، باب التفضل

الصالح واألصلح  بطل قول المعتزلة بوجوب:  ´ وإذا بطل الوجوب علي 

أمر العباد بما في  صالحلم ونلاهم عما في  فسادهم  ´ ، فاهللعلى اهلل لعباد 

وأ  فعل المأمور ب  مصلحة عامة لمن فعل ، وأ  إرسال الرسل مصلحة 

عامة وإ  كا  في   رر على بعض الناس لمعصيت ، فإ  اهلل تعالى كتع يف 

، ويف "ي تغلع غضبيإ  رحمت"العرش:  كتاب فلو عند  مو ول فوق

-، أخرجا  يف الصحيحين عن النبي "إ  رحمتي سبقت غضبي"رواية: 

، فلم يقولو  فعل المأمور ب  وترك المنلي عن   -صلى اهلل تعالى علي  وسلم

مصلحة لكل فاعل وتارك، وأما نفس األمر وإرسال الرسل فمصلحة للعباد 

تعالى تغلع في   وإ  تضمن شراً لبعضلم، وهكلا سا ر ما يقدر  اهلل

المصلحة والرحمة والمنفعة، وإ  كا  يف  من ذل   رر لبعض الناس 

فلل  يف ذل  حكمة أخرى، وهلا قول أكثر الفقلاء وأهل الحدي  

  . والتصوف

والتحريم ، ´ وأما اإليلاب علي "يقول شيخ اإلسالل ابن تيمية: 

ف لصحيح بالقياس على خلق  فللا قول القدرية، وهو قول مبتدل مخال

المنقول وصريح المعقول وأهل السنة متفقو  على أن  سبحان  خالق كل 

شيء ورب  ومليك ، وأن  ما شاء كا  وما لم ييأ لم يكن، وأ  العباد ال 

 .(1)"يوجبو  علي  شيئا

: وجوب الصالح واألصلح  كلل  رد الغزالي على المعتزلة قوللم

المعتزلة بوجوب الصالح ، فقال : ومما يدل على بطال  قول على اهلل

واألصلح المياهدة والوجود، ثم قال: فإننا نريلم من أفعال اهلل تعالى ما 

                                 
، تح: 410، 109اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب اللحيم، البن تيمية  (1)

 أشبيليا للنير والتوزيض.ناصر بن عبد الكريم العقل، دار 
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، فيلا للعبد ، فإنا تفرض ثالثة أطفال مات "يلزملم االعتراف بأن  ال صالح

أحدهم وهو مسلم يف الصبا، وبلغ األخر وأسلم ومات مسلما بالغا، وبلغ 

إ  العدل عندهم أ  يخلد الكافر البالغ يف الثال  كافرا ومات على الكفر، ف

النار، وأ  يكو  للبالغ المسلم يف اللنة رتبة فوق رتبة الصبي المسلم، فإذا 

قال الصبي يا رب لم حططت رتبتي عن رتبت ؟ فيقول: ألن  بلغ فأطاعني، 

وأنت لم تطعني بالعبادات بعد البلوغ، فيقول: يا رب ألن  أمتني قبل 

حي يف أ  تمدين بالحياة حتى أبلغ فأطيض فأنال رتبت ، فلم البلوغ فكا  صال

حرمتني هل  الرتبة أبد األبدين وكنت قادرا على أ  تؤهلني للا؟ فال يكو  

ل  جوابا إال أ  يقول: علمت أن  لو بلغت لعصيت، وما أطعت وتعر ت 

عقابي وسخطي، فرأيت هل  الرتبة النازلة اولي ب  وأصلح ل  من العقوبة، 

ادي الكافر البالغ من اللاوية، ويقول: يا رب أو ما علمت أين إذا بلغت فين

مرت؟ فلو أمتنى يف الصبا وأنزلتني يف تل  المنزلة لكا  أحع إلّي من 

التخليد يف النار وأصلح لي، فلم أحييتني؟...وهلا األقسال موجودة وبلا 

 . (1)"يظلر القطض بأ  فعل األصلح ليس بواجع

صالح أو األصلح لعباد  فعلى ما حكا  شيخ اإلسالل ملرد مراعاة ال 

وذهع جملور العلماء إلى أن  إنما ويترتع على القول "  :¬ حي  قال

موصولة أ  ال يعود عليلا شيء ، فاسم الموصول البّد في   { مص } بأ  الثاين

ّدر أّن  محلوف يف اآلية على تقدير و يختار ما كا   "من صلة و عا د ، وإ  قن

لكّن غير جا ز ؛ إل  هلا إنما يلوز إذا كا  االسم  "الخيرة في  للم 

قدر مض اتحاد المعنى كقول  تعالى  الموصول ملرورا بنفس حرِف اللر المن

 [أي من .33]سورة المؤمنو : {زي ري ٰى ين }: 

                                 
 .185-184االقتصاد يف االعتقاد ص:  (1)
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على أّنلا  "الخيرة  "موصولة أ  تنصع  { مص } كما يترتع على كو  

   على الرفض .و القراء ملمعو "كا   "خبر لا 

 "بلعل  مير اليأ  يف  "الخيرة  "ولقد اعتلر الطبري عن رفض 

 وأنيد قول عنترة: "كا  

 أ   الية  ي  اظد ع وذر ف 

 

 (1)ظي  فم  ا  ا  قَخ اظييك   َُّم 

 
اسم كا  لقال: )معروفا، فقر  البيت باآلية، وقد رّد   "ذا"فلو كا   

 .(2)"ألّ  األمر واليأ  ال ينفسر بلملة فيلا ملرور "ابن عطية فقال: 

القول الثال : رّجح  ابن عطية هو أ  يكو  ما مفعولة إذا قدرنا كاَ  

بإذن ، وقول  أ  اهلل تعالى يختار كل كا ن وال يكو  شيء إال  "تامة أي:

من الِْخيََرةن جملة مستأنفة معناها تعديد النعمة عليلم يف اختيار اهلل  تعالى: لَلن

 .(3)"تعالى للم لو قبلوا وفلموا

 وقد اعترض علي  ابن جزي، ووصف  بأن  بعيد جدا

 مح }" قال األشموين:، { حصخص } الوقف على : واختيار علماء الوقف
التي  { خس } على أ َّ  { حصخص} ومثل :[ تال، 67]سورة القصص: {جخ

بعد  نافية لنفي اختيار الخلق ال اختيار الحق، أي: ليس للم أ  يختاروا بل 

الخيرة هلل تعالى يف أفعال ، وهو أعلم بوجو  الحكمة فيلا، ليس ألحد من 

                                 
 بيرح اللاهلي، اليعر مختار) العبسي شداد بن عمرو بن عنترة شعر من البيت (1)

وهو من البسيط،  ،394 ص وأوالد  الحلبي البابي مصطفى طبعة السقا، مصطفى

 حرف بعد وقض ألن  خبر، أن  على بالرفض مكلف: قول  أ  البيت يف الياهد ومحل

 معنى يف وهو. مكلف هو عاشًقا أجيبي: قال كأن  المبتدأ، مو ض و ض اللي اللر

 معروف. اليول قبل من  ذا كا  لو" عنترة قول من قبل  اللي الياهد

 4/296المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز  (2)

 السابق (3)
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هو ملهع أهل السنة، وترك  { حصخص} خلق  أ  يختار علي ...والوقف على

 { خس } المعتزلة، والطبري من أهل السنة منض أ  تكو الوقف علي  ملهع 
نافية، قال: لئال يكو  المعنى أنَّ  لم تكن للم الخبرة فيما مضى، وهي للم 

فيما يستقبل، وهلا اللي قال  ابن جرير مروي عن ابن عباس، وليس بوقف 

موصولة يف محل نصع، والعا د محلوف، أي: ما كا   { خس } إ  جعلت

في ، ويكو  يختار عاماًل فيلا، وكلا إ  جعلت مصدرية، أي: للم الخيرة 

 .  (1)"يختار اختيارهم

قول جل المفسرين، قال الرازي)ت:  {حصخص} واختيار الوقف على 

يف اآلية وجلا  األول: وهو األحسن أ  يكو  تمال الوقف على "ها،: 606

يََياء َوَيْختَارن نفيًا والمعنى َوَربَُّ  يَْخلنقن َما  {خس } ويكو  {حصخص} قول 

ليس للم الخيرة إذ ليس للم أ  يختاروا على اهلل أ  يفعل، والثاين أ  يكو  

 ثم يقول { مس خس حس جس} بمعنى اللي فيكو  الوقف عند قول  ام

ونص "،: ها745، وقال أبو حيا )ت: (2)"{ خضمض حض جض مص حصخص}

:  الزجاج ، وعلّي بن سليما  ، والنحاس: على أ  الوقف على قول 

إنما هي هلل  يرة ،تال ، والظاهر أ  ما نافية ، أي ليس للم الخ {حصخص}

 .(3){"خضمض حض جض مص } :، كقول تعالى
وهلا اللي رّجح  جل المفسرين، هو اللي مال إلي  ابن جزي بعدما  

 تعقع القولين اآلخرين الرد، وبيا   عفلما.

 أ  اآلية تحتمل أربعة وقوف: :ويمكن أ  نخلص من هلا إلى أ  نقول 

 حض جض مص حصخص} والبدء با، {مس خس} األول: الوقف على قول  تعالى: 

                                 
 .2/129منار اللدى يف بيا  الوقف واالبتدا (1)

 .25/9مفاتيح الغيع (2)

 .7/124 البحر المحيط ألبي حيا  (3)
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  {خضمض

 {خضمض حض جض مص} والبدء با {حصخص} :الثاين: الوقف على قول  تعالى
 ملهع أهل السنة وهو

 حض جض مص حصخص مس خس حس جس} الثال : الوقف على قول  تعالى:
يلع علي   ´ على أ  اهللوهو ملهع جملور المعتزلة وب  استدلوا  { خضمض

 فعل الصالح واألصلح للعباد

، وهلا  {خضمض حض} والبدء با {جض مص} الرابض: الوقف على قول  تعالى:

 متعلق أهل السنة يف عدل وجوب فعل الصالح واألصلح للعباد.

 حض جض مص} والبدء با {حصخص} والراجح يف هل  المسألة الوقف على
نافية، وهو قول جملور المفسرين والقراء، واختيار ، { مص} فتكو ، {خضمض

أي: ليس هلا االختيار  ، ،ىقلعمول المصاحف حي  أشارت بالرمز )

إليلم، بل إلى الخالق وحد ، فكما أن  سبحان  المنفرد بالخلق، فلو المنفرد 

 باالختيار

 

 املوضع الرابع:

 زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ}: قال تعـاىل 
 [.24{ ]سورة الشورى:ىث نث مث زث يترث ىت نت مت

هلا فعل مستأنف غير معطوف على {  مت زت رت } .. ":قال ابن جزي

على ما قبلا  ويبادأ با ،  فيوقفما قبل ؛ أل  اللي قبل  ملزول، وهلا مرفول 

ويف المراد ب  وجلا : أحدهما أن  من تمال ما قبلا : أي لاو افتريات علاى اهلل 

كلبا لختم على قلب  ومحا الباطل اللي كنت تفتري  لو افتريت، واآلخر أن  

باأ  يمحاو اهلل الباطال وهاو الكفار، ويحاق الحاق وهاو  ‘وعد لرساول اهلل 
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 .(1) "اإلسالل 

مو عا للوقف يف اآلية الكريمة وهو يف  ،ها741ت: ) ¬ ذكر ابن جزي

وهلا الوقف مبني تنول تركيبي ، { ىبيب نب مب زب رب يئ } قول  تعالى:

، مرفااول علااى االسااتئناف غياار {  مت زت رت } باعتبااار أ  قولاا  تعااالى:

 داخل يف اليرط قبل 

السلاوندي وقد استدل ل  {، ىبيب}اتفق علماء الوقف بالوقف علىو

؛ أل  ما بعد  مستأنف، فإ  محو (2)،ط){ ىبيب نب} فقال: ،هـ560 ت:)

ودليل  تكرار اسم اهلل  {،رب يئ }:الباطل وإحقاق الحق وعد مطلق عن قول 

 تال؛ أل  قول :{ ىبيب نب} ،:هـ1100 ، وقال األشموين)ت:(3)"تعالى

مرفول مستأنف غير داخل يف جزاء اليرط؛ ألن  تعالى:  {مت زت رت}

 . (4)"يمحو الباطل مطلًقا

نقل النحاس عن يعقوب بأ  الكالل موصول فال يقف علي  فقال: وقد 

مرفول  {مت زت رت} تمال الكالل{  ىبيب نب مب زب رب يئ} وقال"

 نب مب زب رب يئ } وحكى إن  يلوز أ  يكو  يف مو ض جزل فيكو 
 نب مب زب رب يئ } يعني تماما ثم يستأنف، { مت زت رت ىبيب
 .  (5)"{ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت ىبيب

                                 
 .2/248التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (1)

 أي: مطلق (2)

، وينظر: المقصد لتلخيص ما يف المرشد يف الوقف 909علل الوقوف  (3)

، إيضاح الوقف واالبتداء 189. المكتفى يف الوقف واالبتدا 692واالبتداء

2/881 

 2/244اللدى يف بيا  الوقف واالبتدا، منار (4)

 .634القطض واال تناف للنحاس (5)
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مسااتأنفا، ومااا يترتااع علياا  ماان كااو  الكااالل  {مت زت رت} واعتبااار

مرفول مستأنف  {رت} "،: ها616مقطوعا هو الراجح، قال العكبري)ت:

وليس من اللواب ألن  يمحو الباطل من غير شرط وسقطت الواو من اللفظ 

 . (1)"اللتقاء الساكنين ومن المصحف حمال على اللفظ

يخاتم علاى قلاوب وقيال: فاإ  يياإ اهلل  "،: ها617وقال القرطبي)ت:  

الكفار وعلى ألسنتلم وعااجللم بالعقااب. فالخطااب لا  والماراد الكفاار، 

 نب مب } قال ابن األنباري {مت زت رت}: ذكر  القييري. ثم ابتدأ فقال
تال، وقال الكسا ي: في  تقديم وتأخير، ملاز : واهلل يمحو الباطل، {  ىبيب

  (2)"فحلف من  الواو يف المصحف، وهو يف مو ض رفض. ...

واستدل بلل  اآلية يف الرد شبلة القول وهي قوللم إ  هلا ليس وحيًا من 

 ، ويف الوقف على  هلا الكتاب إنما حصل بوحي اهللاهلل تعالى، فلي تقرير أ

وعااد مان اهلل بأناا  يمحااو الباطاال  { مت زت رت}بااا والبادء { ىبيب نب }

 محماداللي هم علي  من البلت والفرية والتكليع ويثبت الحق اللي كا  

 علي .(  ‘)

فاليرط ليس حقيقت  بمعنى: لو حدث من  افتراء لختم على قلب  

الزمخيري ولمحا ما قلت، وإنما هو أسلوب استبعاد أ  يقض ذل  من ، قال 

وهلا األسلوب مؤّدا  استبعاد االفتراء من مثل ، وأن  يف "،: ها538ت: )

 . (3)"قلوبلمالبعد مثل اليرك باهلل والدخول يف جملة المختول على 

ويؤكد هلا السياق الالحق؛ أل  هلا قالو  من البلتا  والتكليع برسول 

ذنع عظيم وقعوا في  يستلزل التوبة، فلاءت اآلية التالية لتوكيد هلا  ‘ اهلل

                                 
 2/1122التبيا  يف إعراب القرآ  (1)

 16/25اللامض ألحكال القرآ ، (2)

 .4/226 الكياف عن حقا ق التنزيل وعيو  األقاويل يف وجو  التأويل(3)
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 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف} المعنى قال تعالى:
 ٰىري ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل

[، فالمحو لما 26-25]سورة اليورى: {يي ىي ني مي زي

واعلم أن  "،: ها606قال الرازي)ت: ، ‘ قالو  من االفتراء يف حق النبي

ثم برأ رسول  مما أ افو  إلي  من  { نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ} تعالى لما قال

هلا وكا  من المعلول أنلم قد استحقوا بلل  الفرية عقابًا عظيمًا ال جرل 

ندبلم اهلل على التوبة وعرفلم أن  يقبللا من كل مسيء وإ  عظمت إساءت  

 .{.... يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف} فقال

 

 املوضع اخلامس:

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} تعاىل:قوله 
 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي
 [. 8]سورة التحرمي: {رت يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ

يحتمل أ  يكو  ما قبل ، أو ما بعد  أو  {جي} العامل يف " قال ابن جزي:

 (1) "تقدير : اذكر، والوقف واالبتداء يختلف على ذل   محلوف

 :قول  تعالىمو عا للوقف على  ،ها741)ت:  ¬ ذكر ابن جزي
وهو مبني على اختالف تركيبي ، {يه ىه مه جه ين ىن}

فالكالل موصول وال ، {ىن}باعتبار تعلق الظرف هو منصوب با

أو منصوب على تقدير: اذكر، فالكالل مقطول ، {يه} يلوز الوقف

 { ٰرٰى ٰذ يي} والوقف على
َأْو فِْعٌل  {ىن}: {جي} الَْعاِملن فِي"،: ها671قال القرطبي)ت:

                                 
 .3/199التسليل لعلول التنزيل البن جزى،  (1)
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ْضَمرٌ  والرازي ،ها538ت: )الزمخيري واختار  ،)1("من

 ىن}با { جي} ،: نصعها745وأبوحيا  )ت: ،ها606)ت:
 . )2("{ىن}نصع با {مي خي حي جي } "فقال:{

 ولعلماء الوقف يف هل  اآلية عدة ملاهع: 

، ويبدأ بما  {يه ىه مه جه ين ىن} األول: الوقف على

 بعد  على تقدير اذكر يول. 

 مبتدأ خبر  {ٰرٰى ٰذ يي} بقول :ويبدأ ، {ىي} الثاين: الوقف على
من باب رفعة شأ  المؤمنين يف ذل  اليول، وعلى ذل  ال  {ٍّ ٌّ}

 {ٰرٰى} يوقف على
ويكو  ، {ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي} الوقف على الثالث:

 مستأنفا. {ٍّ ٌّ} قول :

جا ز، وقيل: ال يلوز؛ أل َّ  {ٰى يه } "،:ها1100وقال األشموين)ت:

لما قبل ، ، ظرف  {ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي } قول :

 حي جي} والمعنى: ويدخلكم جنات تلري من تحتلا األنلار يف هلا اليول،
يف مو ض رفض على  {ٰذ يي} قيل تال؛ على أ َّ قول : {ىي مي خي

ويكو  النور للمؤمنين خاصة، وقيل:  {ٍّ ٌّ} االبتداء، والخبر قول :

تال، قال يحيى بن  {ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي} الوقف على

معطوًفا  { ٰرٰى ٰذ يي } هنا، ويكو  قول :نصير النحوي تم الكالل 

أو مبتدأ والخبر محلوف، والمعنى: يول ال يخزي اهلل النبي  { ىي } على

مستأنًفا، وهلا أوج  « نورهم»واللين آمنوا مع  ال يخزو ، فعلى هلا يكو  

                                 
 18/200القرآ   اللامض ألحكال(1)

، البحر 30/573، مفاتيح الغيع 4/570الكياف عن حقا ق غوامض التنزيل  (2)

 10/214المحيط يف التفسير 
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فال  { ٍّ ٌّ } مبتدأ والخبر {ٰرٰى ٰذ يي } من األول، وإ  جعل

 .(1)"«مع »يوقف على 

يف مو ض  (2)وجوز أ  تكو  اللملتا  "،: ها1270اآللوسي)ت: وقال 

الحال من الموصول، وأ  تكو  األولى حاال من . والثانية حاال من الضمير 

يف َيْسعى، وأ  تكو  األولى مستأنفة. والثانية من الضمير، وأ  تكو  األولى 

كو  حاال من الموصول. والثاين مستأنفة أو حاال من الضمير، وجوز أ  ي

، أو مستأنفتا  أو حاال  واللملتا  خبرا  آخرا  الموصول مبتدأ خبر  مع ،

من الموصول، أو األولى حال من  والثانية حال من الضمير، أو األولى 

مستأنفة والثانية حال من الضمير، أو األولى حال والثانية مستأنفة، أو األولى 

، وجوز أ  يكو  خبر بعد خبر والثانية حال من الضمير أو مستأنفة

إلخ، واللملة األخرى  {ٍّ ٌّ}: الموصول مبتدأ خبر  قول  تعالى

 .(3)"مستأنفة أو حال أو خبر بعد خبر 

قال  {ٰرٰى ٰذ يي} واختيار علماء الوقف هو الوقف على

قيل: هو تال. وعلى ذل   { ىي مي خي حي جي }" ،:ها444الداين)ت: 

 وقيل: التمال. ويكو  )النور، لا )المؤمنين، مبتدأ، {ٰذ يي} يكو 

والمعنى: ال يخزي ، {ىي} ، وعلى هلا يعطفو  على{ٰرٰى ٰذ يي}

، وقال السلاوندي  (4)"اهلل النبي واللين آمنوا مع  ال يخزو ، وهو أجود

أل  ،  (5)(ال) { ٰى يه ىه مه جه ين ىن }"ها،: 650)ت: 

                                 
 2/349منار اللدى يف بيا  الوقف واالبتدا  (1)

 ّٰ} ، وقول  سبحان :{ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ }أي قول  تعالى:  (2)
  " {نئ مئ زئ رئ

 14/356والسبض المثاين روح المعاين يف تفسير القرآ  العظيم  (3)

 219المكتفى يف الوقف واالبتدا  (4)

 ممنول (5)
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 . )1("{ ىن }قد يتعلق با {جي}قول 

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي} وبالوقف على قول  تعالى:
المعتزلة وقالوا يف بيا  موقف أصحاب الكبا ر، وبالوقف اتكأ {ٰرٰى

 ٰرٰى ٰذ يي } واالستئناف بقول : :، {ىي مي خي حي جي}على
رد عليلم أهل السنة، قال  { ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 مي خي حي جي} ثم المعتزلة تعلقوا بقول  تعالى:"،:ها606الرازي)ت:
وقالوا: اإلخزاء يقض بالعلاب، فقد وعد بأ  ال  {ٰرٰى ٰذ يي ىي

آمنوا، ولو كا  أصحاب الكبا ر من اإليما  لم نخف عليلم يعلب اللين 

العلاب، وأهل السنة أجابوا عن  بأن  تعالى وعد أهل اإليما  بأ  ال يخزيلم، 

واللين آمنوا ابتداء كالل، وخبر  يسعى، أو ال يخزي اهلل، ثم من أهل السنة 

يفاعة، من يقف على قول : يول ال يخزي اهلل النبي أي ال يخزي  يف رد ال

واإلخزاء الفضيحة، أي ال يفضحلم بين يدي الكفار، ويلوز أ  يعلبلم 

على وج  ال يقف علي  الكفرة، وقول : بين أيديلم أي عند الميي وبأيمانلم 

عند الحساب، ألنلم يؤتو  الكتاب بأيمانلم وفي  نور وخير، ويسعى النور 

م وشماللم طريق بين أيديلم يف مو ض و ض األقدال وبأيمانلم، أل  خلفل

 . (2)"الكفرة

لما في  بيا  شأ   {ٰرٰى ٰذ يي} وأرى أ  الراجح هو الوقف على

المؤمنين على اللين استقاموا على منلل ، ولما في  من رفعة شأ  الصحابة، 

يلوز تعلقلا بمحلوف حال  {ٰرٰى } و"،: ها1393قال ابن عاشور)ت: 

خزي اهلل عنلم فيكو  من اللين آمنوا أي حال كونلم مض الييء يف انتفاء 

عمول اللين آمنوا مخصوصا بغير اللين يتحقق فيلم خزي الكفر وهم اللين 

ارتدوا وماتوا على الكفر، ويف هل  اآلية دليل على المغفرة للميض أصحاب 

 . )3("‘ النبي

                                 
 1028علل الوقوف للسلاوندي  (1)

 30/573مفاتيح الغيع  (2)

 28/370التحرير والتنوير(3)
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 اخلامتة
الحمد هلل اللي تتم ب  الصالحات، والصالة والسالل على خاتم 

 المرسلين، وبعد:

 هلذا البحث أن يضع حقائقه ونتائجه يف النقاط اآلتية:فيمكن 

ني ابن جزي الكلبي بقضية الوقف واالبتدا يف تفسير التسليل لعلول  .1 عن

التنزيل، ووظف  لخدمة المعنى وما يتصل بمسا ل العقيدة واليريعة يف 

 القرآ  الكريم

لم يقف ابن جزي عن حكاية األقوال، وإنما رجح بين اآلراء من خالل  .2

 دلة عمليةأ

الوقف واالبتداء وافق  ا عأحصى البح  عدد خمسة وثالثين مو .3

جملور علماء الوقف واالبتداء يف كثير منلا، وخالفلم يف بعضلا كما 

 {مف خف حف جف مغ} :يف الوقف على قول  تعالى
 مق حق} الوقف على [، واللملور على93سورة البقرة:]

 [. 93]سورة البقرة: {جك

إلى توظيف السياق بنوعي  اللغوي وسياق عمد  ¬ تبين أ  ابن جزي .4

 الموقف يف بيا  مو ض الوقف ودرجت .

وافق الباح  ابن جزي يف كثير من آرا  ، ولم يخالف  إال يف بعض  .5

 الموا ض، ذكرت يف ثنايا البح .

 ذكر ابن جزي بعض موا ض الوقف لم تير إليلا المصاحف المطبوعة .6

 البح  من  وابط الواقف واالبتداء التي أبرزها .7

 االستفلال -أ

 السياق  -ب

 مراعاة الوقف على النظير.-ج

رؤوس اآلي كغيرها يف الوقف واالبتداء، فإذا لم يتم المعني كا  -د
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الوصل أولي، وإذا تم المعني أو كفي أو جاز كا  الوقف على رؤوس 

 اآلي أولي إتباعا للسنة وعمال بالقواعد اللغوية.

مراعاة ما يترتع على الوقف من اختالفات عقدية أو نحوية، أو -د 

 اختالف يف المعاين.

عالمات الوقف يف المصاحف المطبوعة يف بعض  ¬ خالف ابن جزي .8

الموا ض، ذكر أنلا فيلا وقفا واحتج ل ، على الرغم من أ  المصاحف 

 المطبوعة لم تير إلي .

تعرض ل  يف كتاب  من منللا واحدا فيما  ¬ لم يكن البن جزي .9

الوقوف، فأحيا كا  يلكر الوقف ويحتج ل ، وأحيانا كا  يلكر الوقوف 

ويكتفي بلكر الراجح من دو  ذكر العلة، وأحينا أخرى كا  يلكر 

 .األوج ، وال يحتج للا وال يرجح

يظلر من كالل ابن جزي أ  الوقف على رؤس اآلي كغيرها يف  وابط  .10

 {حم جم هل مل خل}ل  تعالى:الوقف، وهلا ما يظلر يف قو
 {مث زث رث يت ىت نت} وقول  تعالى: [،17]سورة الرعد:
 [.27]سورة الواقعة:

اللملة العربية متى استوفت عناصرها التركيبية، واستقلت من حي   .11

 المعني كا  الوقف التال، ومتي نقص أحدها تغيرت صفة الوقف.

موا ض لآلراء العقدية أثر يف تنول الوقف، وقد ظلر ذل  يف خمسة  .12

 تعرض للا ابن جزي.

ني  .13 أكد البح  أ  لتنول القراءات تنوعا يف الوقف واالبتداء، وقد عن

 ببيا  هلا التنول ابن جزي يف ثالثة موا ض

ووافق شيخ  ابن الزبير يف مو عين، ويالحظ أن  يف هلين المو عين  .14

 ذكر ملمحا دالليا، أو مسوغا للوقف، أو عدم . 

 آله وصحبه وسلم .وصلي اهلل علي نبيه وعلي 
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 ثبت املصادر واملراجع
 أوال:

املصاحف املطبوعة برواية حفص عن عاصم طبعة الشمريل، ومصحف 
اجلماهريية برواية قالون عن نافع، ومصحف برواية الدوي عن أيب عمرو، دار 
ابن كثري سورية، ومصحف براوية قنبل عن ابن كثري طباعة دار املنار، ومصحف 

 ع طباعة جممه امللك فهد.برواية ورش عن ناف

 ثانيا:

دراسة صوتية داللية، -أثر القراءات يف تنول أحكال الوقف القرآين .1

رسالة دكتورا  لألستاذ الدكتور/ مصطفى أحمد إسماعيل، كلية اللغة 

 .ل2014العربية بالقاهرة 

/ 5دار العلم للماليين/ط:/ها، 1396األعالل/ الزركلي الدميقي ) .2

 .ل 2002مايو 

نزول القرآ : أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي أسباب  .3

عصال بن عبد المحسن  ها، تحقيق:468الواحدي، النيسابوري )ت: 

 ل . 1992- ها1412الحميدا ، دار اإلصالح، الدمال، الطبعة الثانية، 

أو ح المسال  إلى ألفية ابن مال  البن هيال/ تح: يوسف الييخ  .4

 اعة والنير والتوزيض.محمد البقاعي/دار الفكر للطب

 ، دار القلم. ابن جزّي ومنلل  يف التفسير، علي محمد الزبيري .5

اإلحاطة يف أخبار غرناطة ، محمد بن عبد اهلل بن سعيد السلماين  .6

اللوشي األصل، الغرناطي األندلسي ، الطبعة: األولى دار الكتع العلمية، 

 . ها1424بيروت ، 

)إعراب القرآ  للباقولي،/ تحقيق إعراب القرآ  المنسوب للزجاج  .7

القاهرة، ودار الكتع  -ودراسة: إبراهيم اإلبياري/ دار الكتاب المصري

 .ها4/1420بيروت/ط: -اللبنانية
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االقتداء يف معرفة الوقف واالبتداء للنكزاوي ، تح/ د . محمد سعد  .8

رسالة دكتورا  محفوظة بكلية اللغة العربية بالقاهرة تحت رقم  –مرسي 

(2654/2655. ، 

االقتصاد يف االعتقاد لحلة اإلسالل أبي حامد الغزالي، شرح وتعليق  .9

 ل2003=ها1423وتحقيق د إنصاف رمضا ، ط: األولى ، دار ابن قتيبة 

تح: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب اللحيم، البن تيمية ،  .10

 ناصر بن عبد الكريم العقل، دار أشبيليا للنير والتوزيض.

إيضاح الوقف واالبتداء، محمد بن القاسم بن محمد بن بيار، أبو بكر  .11

األنباري، تح: محيي الدين عبد الرحمن رمضا ، مطبوعات ملمض اللغة 

 ل.1971= ها1390العربية بدميق: 

لص مكتبة عالم البح  الداللي عند األصوليين: د.محمد يوسف حب .12

 ل.1991/ ها1411،  1الكتع ط

البرها  يف علول القرآ  : لإلمال بدر الدين محمد بن عبد اهلل الزركيي  .13

،، تحقيق د/ محمد متولي منصور، مكتبة دار التراث، القاهرة  ها794) ت 

 ل.2007ا  ها1428، الطبعة األولى 

السيد محمد تاج العروس من جواهر القاموس: للزبيدي )أبي الفيض  .14

، تحقيق: علي هاللي ، ط ه،1205بن محمد عبد الرازق مرتضي ت 

 ل.1966حكومة الكويت 

تاج اللغة وصحاح العربية/ اللوهري/ تح: أحمد عبد الغفور عطار/  .15

 ل.1987 - ها4/1407بيروت /ط: -دار العلم للماليين

اهلل  التبيا  يف إعراب القرآ ، أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد .16

 العكبري، تح: علي محمد البلاوي، عيسى البابي الحلبي وشركا .

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل اللديد من »التحرير والتنوير=  .17

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن «: تفسير الكتاب المليد

 ل.1984الدار التونسية للنير ، تونس: ه،: 1393عاشور التونسي )ت : 
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والتكميل يف شرح كتاب التسليل /أبو حيا  األندلسي /تح :  التلييل .18

 . 1دميق ، دار كنوز إشبيليا /ط:  -د. حسن هنداوي /دار القلم 

أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي  التسليل لعلول التنزيل : محمد بن .19

 - ها1403،، الطبعة الرابعة، دار الكتاب العربي، لبنا   ها741ت )

 ل.1983

بمضمو  التو يح يف النحو/ للييخ خالد األزهري /دار التصريح  .20

 ل .2000-ها1/1421لبنا /ط :-بيروت-الكتع العلمية 

تفسير ابن كثير /تح : محمد حسين شمس الدين /دار الكتع العلمية،  .21

 . ها1419/  1بيروت /ط: –منيورات محمد علي بيضو  

ألندلسي تفسير البحر المحيط: لمحمد بن يوسف اليلير بأبي حيا  ا .22

دراسة وتحقيق وتعليق : الييخ: عادل أحمد عبد الموجود، ه، 745)ت 

ه/ 1428والييخ علي محمد معوض، دار الكتع العلمية، الطبعة الثانية، 

 ل .2007

تنبي  الغافلين وإرشاد اللاهلين عما يقض للم من الخطأ حال تالوتلم  .23

لكتاب اهلل المبين للصفاقسي تح: محمد الياذلي النيفر ، نير وتوزيض 

 . ل 1974مؤسسة عبد الكريم بن عبد اهلل س 

تلليع اللغة / محمد بن أحمد بن األزهري اللروي، أبو منصور )ت:  .24

دار إحياء التراث العربي / بيروت  محمد عوض مرعع /: / تح ،ها370

 .ل2001/  1/ ط

تو يح المقاصد والمسال  بيرح ألفية ابن مال  ألبي محمد بدر  .25

،/شرح وتحقيق د. عبد ها749الدين المرادي المصري المالكي )ت : 

 ل.2008 - ها1428/ 1الرحمن علي سليما  / دار الفكر العربي/ط

ير الطبري ،: أبو جعفر محمد بن جامض البيا  يف تأويل آي القرآ  ) تفس .26

 ها1408، دار الفكر ، بيروت ،  ها310جرير بن يزيد بن خالد الطبري ) ت 

 ل.1998 -
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اللامض ألحكال القرآ ، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن  .27

فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تحقيق: أحمد البردوين 

- ها1384القاهرة -انية، دار الكتع المصرية وإبراهيم أطفيش، الطبعة: الث

 ل.1964

مطبعة ، لعربية ولللاتلا: أحمد ط  سلطا اللانع الصوتي للوقف يف ا .28

 .ها1411، 1األمانة ط

علي بن محمد بن عبد الصمد اللمداين جمال القراء وكمال اإلقراء،  .29

، تح: علي حسين المصري السخاوي اليافعي، أبو الحسن، علم الدين

 .1408=1987 المكرمة مكة-مكتبة التراث  البواب،

حروف المعاين، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم  اللنى الداين يف .30

محمد نديم فا ل، -بن عبد اهلل بن علّي المرادي، تح: د فخر الدين قباوة 

 .ل 1992- ها1413لبنا : -الطبعة: األولى، دار الكتع العلمية، بيروت 

حلة القراءات ألبي زرعة دراسة تحليلية/د. هيال سعيد محمود  .31

 .ها1426 -ل1/2005لبنا /ط: -بيروت-العلميةالنعيمي /دار الكتع 

الحلة يف القراءات السبض/الحسين بن أحمد بن خالوي  أبو عبد  .32

 .اه4/1401بيروت/ط:-اهلل/تح: د.عبد العال سالم مكرل/دار اليروق

الحلة للقراء السبعة/أبو علي الفارسي/تح: بدر الدين قلوجي،  .33

- 2/1413بيروت/ط:-دميق-للتراثوبيير جويلابي/دار المأمو  

 ل.1993

الدر المصو  يف علول الكتاب المكنو : لإلمال شلاب الدين أبي  .34

 )تالعباس بن يوسف بن محمد بن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي 

، تحقيق وتعليق الييخ / علي محمد معوض، والييخ عادل أحمد  ها756

د المليد النوتي، قدل ل  عبد الموجود، د/ جاد مخلوف جاد، د/ زكريا عب

وقرظ : د/ أحمد محمد صبر ، دار الكتع العلمية، بيروت، لبنا ، الطبعة 

 ل.1994 - ها1414األولى 

https://app.alreq.com/ar/authors/author/c0861506-0903-4a41-e77a-08d7902f2e12
https://app.alreq.com/ar/authors/author/c0861506-0903-4a41-e77a-08d7902f2e12
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الدرر الكامنة أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حلر  .35

 -العسقالين، تح: محمد عبد المعيد  ا ، مللس دا رة المعارف العثمانية 

 .صيدر اباد/ اللند 

روح المعاين يف تفسير القرآ  العظيم والسبض المثاين:ليلاب الدين أبي  .36

، مؤسسة الرسالة، ه،1270الثناء محمود بن عبد اهلل اآللوسي البغدادي )ت

 ل.2010اه 1،1431ط

عبد الرحمن علي بن محمد اللوزي ) ت  التفسير:زاد المسير يف علم  .37

 ل.1984 - ها1404، المكتع اإلسالمي، بيروت ، الطبعة الثالثة  ها597

/تح : محمد فؤاد عبد ،ها273سنن ابن ماج  /ابن ماج  )ت:  .38

 فيصل عيسى البابي الحلبي. -الباقي/دار إحياء الكتع العربية 

السياق وتأويل النصوص نموذج من النص القرآين: محمد شتوا ،  .39

وقاف واليئو  الدينية، سلطنة عما ، مللة التفاهم، تصدر عن وزارة األ

  .ل2014/ ها1435،  46مسقط، السنة الثانية عيرة، العدد

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مال  / تح: محمد محيي الدين عبد  .40

 - ها20/1400دار مصر للطباعة/ط: -القاهرة-الحميد/دار التراث 

 ل. 1980
يعيش بن علي بن شرح المفصل للزمخيري، موّفق الدين أبي البقاء  .41

يعيش الموصلي، قدل ل : الدكتور إميل بديض يعقوب، الطبعة: األولى، دار 

 .ل2001 - ها1422لبنا   -الكتع العلمية، بيروت 

تح: د. عبد الرحمن /ها، 672شرح تسليل الفوا د/ ابن مال  )ت:  .42

السيد، د. محمد بدوي المختو /هلر للطباعة والنير والتوزيض 

 ل .1990 - ها1410/ 1واإلعال /ط:

صحيح البخاري/ تح: محمد بن ناصر الناصر/دار طوق النلاة  .43

 . ها1/1422/ط:
 شمس الدين أبو الخير ابن اللزري ، مكتبة ابن تيمية. القراء،طبقات  .44
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طبقات المفسرين للداوودي، محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين  .45

  بيروت.–، دار الكتع العلمية 2/85 ،المالكيالداوودي 
علل الوقوف ألبي عبد اهلل محمد بن طيفور السلاوندي، تح: محمد  .46

 ل.2006=ها1427بن عبد اهلل العايدي، ط: الثانية مكتبة لبنا  ناشرو : 

علم الداللة بين التراث والمعاصرة/د. محمد محمد البمباوي /دار  .47

 ل.2000- 1/1421/ط:الزقازيق-للطباعةالزهراء 

. فريد عوض حيدر، مكتبة دوتطبيقية: علم الداللة، دراسة نظرية  .48

 ل.2005/ها1426اآلداب، القاهرة، الطبعة األولى

غريع الحدي  ألبي إسحاق/ إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق  .49

 -تح: د. سليما  إبراهيم محمد العايد/جامعة أل القرى  /ها، 285)ت

 .ها1/1405مكة المكرمة/ط:

عبد اهلل اليوكاين اليمني  فتح القدير/ محمد بن علي بن محمد بن .50

 -دميق –،/ دار ابن كثير، دار الكلم الطيع ها1250)ت

 .ها1/1414بيروت/ط:

، اآلداب القاهرةفصول يف علم الداللة: د. فريد عوض حيدر، مكتبة  .51

 ل.2005/ها1426الطبعة األولى

 .الفوا د المفلمة يف شرح المقدمة البن يالوشة  .52

تح: مكتع تحقيق /ها، 817)ت: القاموس المحيط/ الفيروزآبادى  .53

وسي/مؤسسة  التراث يف مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسن

 ل. 2005 - ها1426/ 8لبنا /ط: –بيروت  -الرسالة
اس، تح: د. عبد  .54 القطض واال تناف، أبو جعفر أحمد بن محمد النَّحَّ

المملكة -الرحمن بن إبراهيم المطرودي، الطبعة: األولى، دار عالم الكتع 

 .ل1992- ها1413العربية السعودية، 

الكتاب، عمرو بن عثما  بن قنبر)سيبوي ،، تح: عبد السالل محمد  .55

 .ل 1988- ها1408هارو ، الطبعة: الثالثة، مكتبة الخانلي، القاهرة 
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الكياف عن حقا ق غوامض التنزيل وعيو  األقاويل يف وجو  التأويل:  .56

، ، تح /  ها538الزمخيري الخوارزمي ) ت أبو القاسم محمود بن عمر 

 عبد الرازق الملدي ، دار اإلحياء التراث ، بيروت .

الكيف عن وجو  القراءات السبض وعلللا وحلللا، مكي بن أبي  .57

طالع القيسي، تح: محي الدين رمضا ، مطبوعات ملمض اللغة بدميق: 

 ل.1974=ها1394

اللغوية، : ألبي البقاء أيوب الكليات )معلم يف المصطلحات والفروق  .58

، قابل  علي نسخة خطية وأعد  ،ها1094بن موسي الحسيني الكفوي )ت:

مؤسسة  2للطبض وو ض فلارس : عدنا  درويش ، ومحمد المصري ط

 ل .1998ا  ها1419الرسالة بيروت 

عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم  التنزيل:لباب التأويل يف معاين  .59

،، تصحيح ها741بن عمر الييحي أبو الحسن، المعروف بالخاز  )ت: 

 -بيروت ، الطبعة األولى  –/محمد علي شاهين ، دار الكتع العلمية 

 . ها1415

لسا  العرب: لإلمال العالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرل  .60

، دار صادر، بيروت، الطبعة ه،711بن منظور اإلفريقي المصري)ت 

 ل.2008السادسة 

فِي الِْقَراَءاِت الَْعْيرِ، شمس الدين أبو الخير ابن « َطيِّبَِة النَّْيرِ »َمتْنن  .61

اللزري، تح: محمد تميم الزغبي، الطبعة: األولى، دار اللدى، جدة، 

 .ل 1994- ها1414

جني  المحتسع يف تبيين وجو  شواذ القراءات واإليضاح عنلا/ابن .62

المللس األعلى لليئو  اإلسالمية  -،/ وزارة األوقافها392)ت

 ل .1999 -ها1420
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المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالع  .63

بن عطية األندلسي، ح: عبد السالل عبد اليايف محمد، ط: األولى، دار 

 .ل1993ا  ها1413 -لبنا   -الكتع العلمية 

شواذ القرآ  البن خالوي  / عني بنير : ج. مختصر يف  .64

 .ل1934برجيستراسر/المطبعة الرحمانية 

المساعد على تسليل الفوا د، بلاء الدين بن عقيل، تح: د. محمد  .65

دار -كامل بركات، الطبعة: األولى، جامعة أل القرى )دار الفكر، دميق 

 .،ها1405- 1400المدين، جدة، )

عادل مرشد،  -حنبل/تح/شعيع األرناؤوط مسند اإلمال أحمد بن  .66

 ل. 2001 - ها1/1421وآخرو / مؤسسة الرسالة/ط

محمود خليل الحصري ،  واالبتداء:معالم االهتداء إلي معرفة الوقوف  .67

 ل.2002 ها1423مكتبة السنة، الطبعة األولى 

أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، حقق  وخرج  التنزيل،معالم  .68

سليما  مسلم  -عثما  جمعة  ميرية  -أحاديث  محمد عبد اهلل النمر 

 .ل 1997 - ها1417الحرش، الطبعة : الرابعة دار طيبة للنير والتوزيض: 

 -معاين القرآ  وإعراب / الزجاج /عالم الكتع .69

 ل.1988 - ها1/1408بيروت/ط:

)ترجمة ابن حزل ،ها764الوايف بالوفيات/ صالح الدين الصفدي)ت  .70

 -الظاهري، / تح: أحمد األرناؤوط، وتركي مصطفى/دار إحياء التراث

 ل.2000 -ها1420بيروت/

المعتزلة وأصوللم الخمسة وموقف أهل السنة منلا، عواد بن عبد اهلل  .71

 .ل1995=ها1416المعتق، ، مكتبة الرشد، الرياض: 

القراء الكبار على الطبقات واألعصار، شمس الدين أبو عبد اهلل معرفة  .72

دار الكتع  محمد بن أحمد بن عثما  بن َقاْيماز اللهبي، الطبعة: األولى،

 .ل1997 -ها1417العلمية: 



 

 

 

 
 

 (ـه741: )ت دراسة تطبيقية يف التسهيل البن جزي الكليبوأثرهما الداللي     واالبتداء  الوقف      

 

  حامت مصطفى حممد أبو سعيدة. د   

598 

مفاتيح الغيع، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي اليافعي،  .73

 .ل 2000 - ها1421 -بيروت  -الطبعة: األولى، دار الكتع العلمية 

ه، 395مقاييس اللغة : أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )ت  .74

تح: الييخ عبد السالل هارو  ،طبعة اتحاد الكتاب العرب، 

 ل.2002ه/1423

لمقصد لتلخيص ما يف المرشد يف الوقف واالبتداء، زكريا بن محمد ا .75

 -شريف أبو العالء العلوي، ، دار الكتع العلمية  تحقيق:األنصاري، 

 .ل2002- ها1422 -بيروت / لبنا  

المكتفى يف الوقف واالبتدا، عثما  بن سعيد بن عثما  بن عمر أبو  .76

 ها1422عمرو الداين، ، تح: يوسف المرعيلي، الطبعة: األولى، دار عمار: 

ل، تح: محيي الدين عبد الرحمن رمضا ، الطبعة: األولى، دار  2001-

 .ل 2001- ها1422عمار: 

منار اللدى يف بيا  الوقف واالبتدا، أحمد بن عبد الكريم بن محمد بن  .77

عبد الكريم األشموين المصري اليافعي، تح: عبد الرحيم الطرهوين، دار 

 .ل2008، مصر: القاهرة-الحدي  

الفكرية على متن اللزرية / مال علي القاري، تح: أسامة عطايا ، المنح  .78

 .دار العوثاين للدراسات القرآنية، دميق، سورية

منلج السياق يف فلم النص: عبد الرحمن بودرل، سلسلة كتاب األمة،  .79

 .ها1427، محرل 111العدد 

النير يف القراءات العير، شمس الدين أبو الخير ابن اللزري، تح:  .80

 .محمد الضبال، المطبعة التلارية الكبرىعلي 

نظم الدرر يف تناسع اآليات والسور: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط  .81

 .القاهرة ، دار الكتاب اإلسالمي،،ها885بن علي بن أبي بكر البقاعي )ت: 

نفح الطيع أحمد بن المقري التلمساين، تح : إحسا  عباس ،د ار  .82

 لبنا  . -بيروت  -صادر
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اإلقدال يف علم الكالل ألبي الفتح محمد بن عبد الكريم نلاية  .83

 اليلرستاين، تح: محمد حسن إسماعيل، دار الكتع العلمية بيروت.
نلاية القول المفيد يف علم التلويد/ محمد مكي نصر ، ط: األولى  .84

 ل.2001-ها1422مكتبة اآلداب 

ارك بن النلاية يف غريع الحدي  واألثر، ملد الدين أبو السعادات المب .85

محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الييباين اللزري ابن األثير، ، 

 -محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية  -تح: طاهر أحمد الزاوى 

 .ل1979 - ها1399بيروت، 

وقف التلاذب )المعانقة، يف القرآ  الكريم، د/ عبد العزيز علي  .86

 .ها1427الحربي، دار ابن حزل، الرياض: 

الوقف واالبتداء ألبي الحسن علي بن أحمد الغزال، دراسة وتحقيق  .87

عبد الكريم بن محمد العثما ، رسالة دكتورا من اللامعة اإلسالمية بمكة 

 المكرمة. 

الوقف واالبتداء ألبي عبد اهلل محمد بن طيفور السلاوندي، تح:  .88

 .ل2001=ها1422محسن هاشم درويش، الطبعة األولى 
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 احملتوياتفهرس 

 رقم الصفحة املحتوى
 455 مقدمة

 461 التمهيد: مدخل مفاهيمي
 461 أوال: الوقف

 463 ثانيا: أسباب الوقف:
 464 ثالثا: موقف العلماء من الوقف

 468 رابعا: ضابط الوقف:
 469 خامسا: الداللة ومفهومها 

 473 املبحث األول: السياق وأثره يف تنوع الوقف واالبتداء
 املوضع األول:

 473 [."2{ ]سورة البقرة:حن جن يم ممىم حمخم جم يل ىل}: قال اهلل تعاىل 
 املوضع الثاني:

 حيخي جي يه مهىه جه ين ىن من خن}: قال تعاىل 
 [.7]سورة البقرة: {يي ىي مي

482 

 املوضع الثالث: 

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج} قال تعاىل:
 مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس
 مق حق مف خف حف جف مغ معجغ جع
 [93ايرة اظَ َة:] { جك

486 

 املوضع الرابع:
 نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}:قال تعاىل 

 نتىت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 "[96{ ]سورة البقرة:نث مث زث رث يت

490 

 املوضع اخلامس:
 رب يئ نئىئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ} قال تعاىل:
 [26]سورة املائدة: {زت رت يب ىب نب زبمب

494 

 املوضع السادس: 

 جن مم خم حم جم هل مل خل } قال تعاىل:
 مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من حنخن

499 
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 رقم الصفحة املحتوى
  [.18-17]سورة الرعد: { متهت هب

 املوضع السابع: 
 من زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك لك اك}:قال تعاىل
]سورة  {يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن

 [.4التحرمي:

501 

 املوضع الثامن:

 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم} قال تعاىل: 
 [.36-35]سورة املطففني: {مه

505 

 507 املبحث الثاين: تنوع القراءات وأثره يف الوقف واالبتداء
 املوضع األول:

 مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض} قال تعاىل: 
 { هل مل خل حل جل مك لك حكخك جك مق حق

 [109ايرة األأ فك:]

507 

 املوضع الثاين:

 ين ننىن من زن رن مم ام يل ىل مل}: قال اهلل تعاىل 
 [.23{ ]سورة يونس: حئخئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى

516 

 املوضع الثالث:

 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن}: قال تعاىل 
 ّٰ ُِّّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 [.25-24]سورة النمل: {يب

518 

 521 مذاهب العلماء يف الوقف على رؤس اآلي
 526 املبحث الثالث: التفسري وأثره يف تنوع الوقف واالبتداء

 املوضع األول:
 خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ}: قال تعاىل 

 . "[77]ايرة  يأس: {لك
526 

 املوضع الثاين: 

 يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف}: قال تعاىل
 [.41]سورة هود: { مم ام

529 

 531 :املوضع الثالث
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 رقم الصفحة املحتوى

 جح مج مثحج هت مت حتخت جت هب مب خب}قال تعاىل:   
 [.92]سورة يوسف: {مح

 املوضع الرابع: 

 جك مق مفحق خف حف جف مغ}: قال تعاىل
 [. 72]ايرة األأَيفء:{ خك حك

534 

 :املوضع اخلامس
 حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف} قال تعاىل: 
 [.34]سورة النمل: {حم جم هل خلمل

537 

 املوضع السادس:
 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن}:قال تعاىل 

 جت هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ
 مح جح مج حج مث هت مت خت حت
 {حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس جخمخ

 .[28]سورة فاطر: 

540 

 :املوضع السابع
 { مغجف جغ مع مظجع حط مض حضخض جض} قال تعاىل: 

 [.15]سورة الشورى:
542 

 : املوضع الثامن
 مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر }: قال تعاىل
 .[21-20]سورة حممد: { زب رب يئ ىئ نئ

545 

 املوضع التاسع: 

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث} قوله تعاىل:
 .[5-4]سورة القدر: {يل ىل مل يك ىك

547 

 املوضع العاشر:

 .[ 5]سورة التكاثر: { حج مث هت مت خت} قوله تعاىل: 
549 

 املوضع احلادي عشر:

 جل لكمك خك حك جك مق حق مف خف حف}: قال تعاىل 
 [.37]سورة الدخان: {مل خل حل

551 

 553 :املوضع الثاني عشر
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 رقم الصفحة املحتوى
 [.41ق:] { ىل مل يك ىك مك لك اك}: قال تعاىل 

 املوضع الثالث عشر:
ايرة ] {حل جل مك لك خك حك مقجك حق}قال تعاىل:  

 [،6اظ لَ:
554 

 املوضع الرابع عشر:
 555 [.27اظياق ة:] {مث زث رث يت ىت نت} قال تعاىل: 

 558 املبحث الرابع: تنوع األوجه اإلعرابية وأثرها يف الوقف واالبتداء
 املوضع األول:

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت}: قال تعاىل 
]ايرة  {حض جض مص خص حص مس خس حس جس

 [.73اظاَفء:

558 

 املوضع الثاين:

{ ]سورة  ٰر حمخم جم يل ىل مل خل} :قال تعاىل
 [. 176النساء:

559 

 املوضع الثالث: 

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث}: قال تعاىل
  [.30{ ]سورة احلج: خسمس

562 

 565 [.154{ ]سورة الصافات: يل ىل مل خل} قال تعاىل:املوضع الرابع: 
 املوضع اخلامس:

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ} قال تعاىل: 
 [.10ايرة غففَ:] { رت يب ىب نب مب زب

566 

 568 املبحث اخلامس: العقيدة وأثرها يف تنوع الوقف واالبتداء
 املوضع األول:

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ} قوله تعاىل: 
 رث يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب
ايرة ] {مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث

 [.157اظاَفء:

568 

 املوضع الثاين:

 جل مك لك حكخك جك مق حق مف خف}: قال تعاىل 
]سورة  {من خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل

571 
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 رقم الصفحة املحتوى
 .[ 5هود:

 املوضع الثالث:

ايرة ] { خضمض حض جض مص حصخص مس خس حس جس}: قال تعاىل 

 [ . 68اظ صص:
573 

 املوضع الرابع:

 ىبيب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ}: قال تعاىل 
{ ]سوووووورة ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت

 [.24الشورى:

581 

 املوضع اخلامس:

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} قوله تعاىل : 
 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي

 ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 [. 8]سورة التحرمي: {رت يب

584 

 588 اخلامتة
 590 ثبت املصادر واملراجع

 600 فهرس املحتويات
 

 

 

 

 




