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.حديث شريف»همَ لَّ عَ وَ آنَ رْ قُ الْ مَ لَّ عَ تَـ نْ مَ مْ كُ ُر يْـ خَ «



  شكر وعرفـان
أن  ســـبحانه أســـأله .الكائنـــات،وأصـــلي وأســـلم علـــى ســـيد اتحلالـــذي بنعمتـــه تـــتم الصااحلمـــد هللا    

؛إنــه مسيــع جميــب عمــر جنــاين بــالفكر والذكروي ،لســاين بالشــكروأن يطلــق يــوزعين استشــعار نعمــه علــي،
  :لـر اجلزيـالشكوأوىل الناس ب.إنه من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا :،وبعدالدعاء

ــ      القيمــة؛ مل يبخــل علــي بنصــائحه وتوجيهاتــه الــذي،صــالح لحلــوحيالــدكتور  رفـاذي المشـــأست
  .،فله مين عظيم التقديرم االعوجاجقو ب األخطاء و فصو 

ى ـ،وإلـجهد يف تقدمي وجناحيأدىن  مل تألاليت حفظها اهللا ورعاها؛والدتي  إىلوأزجي الشكر العميم  
 فاطمـة الزهـراء،و كريمة،أحمد،جاب اهللا،عبد الجبار،بدر الدين،خاصـة أفراد أسرتي الكريمةسائر 

. مبـــن يفيـــدين يف البحــــث التشـــجيع واالتصــــاالت؛بعونافقـــد كـــانوا يل ، عبـــد القــــادروعمـــي ، وشـــفاء
 ،بـدة حيـاة:معلمتـي:مـنهم،تقـرتوبلـدة عمـر وتماسـين يف :ين مـن ذوي الفضـلو  دـــــمـن ساعأشكر و 

    .،ورشيدة طبةسعيدة السبع،حليمة بوبكري،ربحعامرة ب،لطيفة خبازفاطمة بوبكري،وسامية تاتي،
األســـتاذة و ،األســـتاذ منيــر بـــدويو،مهــدي مشـــتة،واألســـتاذ الــدكتور عمـــر بوبقاروأخــص بالشـــكر 
ـــــوش، واألســــتاذ علــــي  ،حســــينة بــــوزاهر ـــــظــالحــكــــل مــــن زودين بامل وبخــــ ـــــادفــات اهلــــ ـــــائــصــة والنـ ح ـ

عنـوي املدعم الـتشجيع و ـــالبأو ع ـــراجــى املـــلــصول عـــيف احل دـــعيــب أو بـــريــين مـن قــانـــن أعـوم ة،ــــــــــهمــامل
 .خاصـة يف جامعـة بسـكرة وورقلـة واجلزائـر...مـن أسـاتذة وأصـدقاء وزمالء،وعـاملني:يف مسـار البحـث

،وكــل أعضــاء األســرة الرتبويــة إبــراهيم خــاليالشــيخ ،و عبــد المجيــد قــونيالشــكر موصــول إىل الشــيخ و 
    . يف تيسري سبل البحثعون يل  كانوا يد  فقد؛بتماسني  بوخندق الطالب السعديملؤسسة 

 كـذا القـائمني علـى تسـيريو   ،ادةـببوسعـ مكتبة  زاوية الهامل وأوجه شكري اخلالص إىل املشرفني على
  . مكتبة الزاوية التيجانيةو،دار الشبابمكتبة خاصة ،بتماسيناملكتبات شؤون 

  ، مـنهم أصـويل لثالثـة أجيـال خلـت يف السلسـلة املتضـمنة والـديوأترحم علـى أهـل القـرآن والعلـم   
   .)عبد الحفيظ بن محمد بن سي علي خفه(

أهيـب مبــن يطلــع علــى هــذا البحــث،إذا وجــد فيــه خطــأ أو نقصــا،أن ينبهــين إليــه حــىت أســتدركه،وله و    
  .مين جزيل الشكر

خبـري  يف هـذا البحـثأعوانا كانوا يل أسأله تعاىل أن جيازي هؤالء مجيعا،وغريهم من جنود اخلفاء،الذين  
   .ما جيازي به العلماء العاملني



مقدمة



  ةــــــــــــــــدمـــــــــــــــمق
 

 أ 
 

 األعظـــمالنـــيب والصـــالة والســـالم علـــى ،،علم اإلنســـان مـــا مل يعلماحلمـــد هللا الـــذي علـــم بـــالقلم
  .وسلم آله وصحبه ومن وااله وعلى

 ،هفضـل -مهلـياهللا ع وانرض-ف أسالفناوقد عر  .القرآن الكرمي هو معجزة اإلسالم اخلالدةإن 
أضـــحى القـــوة الدافعـــة للغـــة ومـــن خـــالل ذلـــك .فأحـــاطوه بعنـــايتهم واهتمـــوا بتفســـريه واســـتكناه إعجـــازه

،فســــمت إىل قمــــة الكمالدها وتــــوافرت هلــــا عناصــــر التهــــذيب و وقــــد بلغــــت العربيــــة حينئــــذ أشــــ،العربية
  .بني اللغات العظمة

ويعـــد علـــم كتـــاب اهللا عـــز وجل،ب متعلقـــااألمـــر  شـــرف العلـــم بشـــرف املعلوم،الســـيما إذا كـــانو 
ــا وثيقــا بوجــوه تفســري كتابــه عــز  العلمــاء املســلمون؛الرتباطه ارتباطــا الوقــف مــن أهــم العلــوم الــيت اهــتم 

كمـا أن .ان املعىن هدف عـام ألصـحاب الوقـوفبيو  .فهو مفتاح تدبر القرآن الكرمي وفهم معانيه؛وجل
 الوقف يف تراثنا اللغوي كبري؛ علمنصيب من علم القراءات هو ظاهرة الوقف،و  أهم ما تناوله اللغويون

مصــاحف املغاربــة عــن مصــاحف وختتلــف  .صــوتية وصــرفية وحنويــة ودالليــة مســائلملــا يســتوعب مــن 
ريب شـــعب ينـــزع إىل الوحـــدة بطبعـــه اوالشـــعب املغـــ.وقـــف،ويف طائفـــة مـــن مواضـــعهيف الرتميـــز لل:املشـــارقة

ووحـــــــدة الـــــــتالوة انطالقـــــــا مــــــــن ،العقيـــــــدة األشـــــــعرية،والفقه املالكي:وفطرتـــــــه،تتمثل هـــــــذه الوحـــــــدة يف
 حممــد بــن أيب مجعــة اهلبطــي،( إىل واضــعه الشــيخ املســمى نســبة ،والوقــف اهلبطــي)نــافع(عــن)ورش(روايــة

  .)ه930ت
 ،يرفع له راية اإلمامة مفرط يف التعصببني مؤيد :يف أوساط أهل العلم سجاالبأوقافه  )اهلبطي(أثار

،وقليل منهم منصف تعامل وضعف البصرية النحويةيرميه باجلهل مفرط يف التربم واإلنكار،ومعارض 
تبحث عن حل، وبقراءة _ أعين اهلبطي وأوقافه_فباتت املعادلة اهلبطية  ؛مبوضوعية ألوقافا مع هذه

حنوية بالدرجة األوىل وبالضرورة يف نظري؛ ذلك أن التخريج  النحوي يعطينا فرصة للخروج من املآزق 
ا  اليت تولدت الفكرة،ويف ظل هذه املعطيات .الكثرية   :هي إشكاليةاستثار

   في األوقاف الهبطية؟كيف يتجلى التوجيه النحوي 
  :هاجمال،ويندرج حتت هذه اإلشكالية تساؤالت

 ؟مواضع الوقفمنهج اهلبطي يف ختري  ما خصائص  
  ع؟د ـــــــــــــتـــــــبــمــ هو أم  عـــــمتبأ ؟الوقف يف ختري )اهلبطي( اإلماممرجعية ما 
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 ؟أهو ملهم يف كل ما اختاره من الوقوف؟أم هو ذو وصف واضع الوقف اهلبطي مب ميكن
إمنا و ،النحو وأسس وضع الوقفاللغة و ــــ؟أم هو عامل ببعضهمبصرية حنوية ضعيفة كما وصفه 

  لكل عامل هفوات؟
  :البحث موسوما بـموضوع ومن هذا املنطلق،جاء 

  .»في القرآن الكريم وأثره في المعنى التوجيه النحوي للوقف الهبطي«
  : وأخرى موضوعيةودفعين إىل اختيار املوضوع مجلة من األسباب،منها الذاتية،

  : الذاتيةاألسباب فمن 
  .الرغبة يف خدمة الرتاث العريب اإلسالمي- 1
تم بتعلم ا- 2 فلك حبثي رحلة تدبر يف فاحتة كون تبت أن رغف؛لقرآن الكرمي وتعليمهكوين من بيئة 

  .،بتشكيلة الوقف اهلبطيالقرآن الكرمي
كعلم القراءات :تتعلق بالقرآن الكرمي،ال جيعلين أطلع على علوم أخرىن البحث يف هذا اإ- 3

  ...والتفـسري وأسباب النزول والبالغة والنحو
األجناس من خمتلفة يف استقطاب مجاهري  املدونة ملتقى القراء ويقوم على عاتقها التعبد؛ فرغبت_4

م، و  من القراء؛البشرية والشرائح  معسى أن يفأستفيد من مالحظا   .عظم أجري 
واملـدارس القرآنية  واملكتبات،مراجع البحث يف مكتبيتتوفر كثري من :وما شجعين كذلك- 5

   .والكتاتيب القريبة مين
  :األسباب الموضوعيةومن 

 ،مستويات التحليل اللساينمن  الثالث ىيتعلق باملستو  كون املوضوع من صميم التخصص؛إذ- 1
  .)النحوي(وى الرتكييباملست:وهو
اهتمام التعليم القرآين يف عصرنا بأحكام و ،خصوبة املدونة؛لشيوع ظاهرة الوقف يف القرآن الكرمي- 2

د يف اعتم ،خاصةأن جل املصاحف املطبوعة يف اجلزائر واملغرب وال خيفى .ا فيها الوقف،مبالتالوة
  .ضبط وقوفها الوقف اهلبطي

  .إثراء املكتبة العربية اإلسالمية بأحباث يف هذا الشأن - 3
وقوف القرآن وأثرها يف (يف كتابه للمغاربة)مساعد بن سليمان الطيار(كما أن دعوة الشيخ_ 4

وكذلك استجابة .للبحث يف الوقف املعتمد يف مصاحفهم ،كانت يل دافعا لطرق املوضوع ،)التفسري
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منهجية (كتابهمقدمة  التوسع يف املوضوع،وذلك يف زيادة ،إىل )بن حنفية العابدين(ملا دعا إليه الشيخ
  ).ابن أيب مجعة اهلبطي يف أوقاف القرآن الكرمي

، فخامتةن صالفمث متهيد يليها  مقدمة:البحث وفق اخلطة املشتملة على يسطرولبلوغ املرام 
  .مبلحقوتذيل الدراسة 

 على عناصرها الواجبة،من اإلطار العام للموضوع وأمهيته وإشكالية البحث،اشتملت :مقدمة-
، والدراسات املتبع،واملنهج اليت انبىن عليها البحث اختياره واهلدف منه،واخلطةودوافع وأسباب 

  . يف إجنازه الباحثة ،والصعوبات اليت واجهتالسابقة، وكذلك املراجع الرئيسة
 .والتعريف باإلمام اهلبطي ووقفه توطئة عن الوقف القرآينو  املصطلحاتتأصيل  يتناول:تمــــــهــيـــــد_

بالقطع وعالقته الوقف  التوجيه النحوي،مثو النحو،و تعريف التوجيه،:ويندرج حتته مجلة من العناوين
رموزه يف مصاحف املشارقة أقسامه و و ،النحو وعلوم أخرىوصلته ب أمهية الوقفكذلك و  ،والسكت
  .الكرمي والتعريف بتقييد وقف القرآن )اهلبطي(كما يتضمن ترمجة اإلمام. واملغاربة

ويضم .وأوقافه منهج اهلبطي يف الوقف وموقف العلماء من اهلبطي صائصخلخمصص :لفصل األولا-
االحتياط للعقيدة يف جانب اهللا تعاىل ويف عن  األولاملبحث  يبسط الكالم يف ؛حيثعشرة مباحث

يربز و .اعتماده الوقف التام وغريه من الوقوفاحلديث عن الثاين  يتناولو .السالم جانب الرسل عليهم
الفصل احلديث عن  عالرابيتضمن و .أحيانا التفسري الشاذ إىلاللجوء و إيثاره اإلعراب اخلفي، الثالثيف 

ذهبه يف مل اخلامسخيصص و .على ما قبل بعض األمساء املبهمة وبعض احلروفوالوقف  بني املتالزمني
لوقف على األوامر والنواهي والفصل ل والسادس.)كال وبلى ونعم(الوقف على أحرف الردع  واجلواب

عائية واإلطالق توفري اجلمل الدُّ يتم الكالم عن  السابعيف و .بينها أحيانا،والتفريق بني املختلفات
يف و .احلكم الفقهيالوقف الذي تقتضيه القراءة والوقف لبيان إىل  الثامناملبحث يتطرق و .والتعميم
ة واإلشارة تعامله يتم التعرف على  التاسع املبحث يتناول بينما .ع املعىنتنو   لـىإمع السياقات املتشا

  .موقف العلماء من اهلبطي وأوقافهاحلديث عن العاشر 
وهو فصل يغلب عليه اجلانب التطبيقي،يتبني .وقوف املشارقةو  الوقف اهلبطي يتناول:الفصل الثاني-

ويشتمل هذا الفصل على .من خالله حدود االتفاق واالختالف بني الوقف اهلبطي ووقوف املشارقة
 .لوقف اهلبطي والوقف أوىلل والثاين.لوقف اهلبطي والوقف الالزمخيصص األول ل:مثانية مباحث

فيتناول  اخلامس أماو .لوقف اهلبطي والوقف اجلائزل والرابع.لوقف اهلبطي ووقف الوصل أوىلل والثالث
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الوقف قضية  السابع يعاجلو .الوقف اهلبطي والوقف القبيح السادس يفو .الوقف اهلبطي والوقف املتعانق
  .نتائج الفصل الثاينل حتليال يتضمنوالثامن .اهلبطي والوقف على رؤوس اآلي

  .حاتا،مذيلة باقرت املتوصل إليها يف البحثنتائج التضمنت عرضا ألهم :خاتمــــــــــــــــــــــةال -
يف إعطاء الصبغة العلميــة واملقارنة واإلحصاء واالستقراء التحليل بآلية يشارك كل من الوصف 

 ،ملناسبة هذا اإلجراء للموضوع املطروق؛هج يف هذه الدراسة املنهج الوصفيوعليه سينت ؛للبحث
فيعتمد اإلحصـاء بصفته أداة ؛يف جوانب من البحث املقارنةاإلحصاء و و  االستقرائيويستعان باملنهج 

وبالوصف حنصل .علمية للحصول على املعلومات؛مما يسمح باحلـكم على الظـاهرة بشكــــل موضوعي
منظار عرض املادة على وت .على معلومات وافية ودقيقة عن الوقف اهلبطي تسهم يف حتليل الظاهــرة

 وهنا نستفيد من آراء.يتم التحليل للوصول إىل الرؤيـة العلـمية والتفسري املقنع ،حيثالنحوي التوجيه
وذلك الرتباط املوضوع بالتفسيـر التحليـلي الذي يعتمد حتليـل الوقف والنحو واللغة والتفســري؛علماء 

ا امل.قوالاألوجــه اإلعرابيــة وإيـــراد األ ،بعد استقراء شرقيةكما تتم مقارنة األوقاف اهلبطية مبثيال
ا ؛قصد التعرف على مكمن االتفاق واالختالف بني الوقف املعلومات املساعدة على ذلك من مظا

  .اهلبطي ووقوف املشارقة
  .حتتها خطويشار إىل مواضع الوقف املعنية بالتحليل بوضع 

  :من الدراسات السابقة اليت تناولت املوضوعو 
اهللا بن حممد بن الصديق عبد (لـ)عطي ببيان ضعف وقوف الشيخ اهلبطيمنحة الرؤوف امل(_

األسس ( ،)بن حنفية العابدين(لـ)منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي يف أوقاف القرآن الكرمي( ،)الغماري
  .)مد الصاحل بوعافيةحم(لـ_دراسة وصفية حتليلية نقدية_)العامة اليت بىن عليها اإلمام اهلبطي وقوفه

هذه األوقاف، يف معظمها على بعض اإلشارات النحوية يف حتليل هذه الدراسات  حتتويو 
 كما أن بعضها تضمن.عند كل باحثوزاويتها دراسة طبيعة الل أو يضيق؛تبعااحلديث فيها ويتسع 

كثريا يف هذا منه  يفاد لذي او . تفتقر إىل عمق التحليل والتعليل،عن األوقاف اهلبطيةأحكاما عامة 
منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي يف أوقاف القرآن (هيف كتاب)بن حنفية العابدين(جهد :هو البحث
؛فبالرغم من عدم خضوعه للصبغة األكادميية،وافتقاده للجانب املنهجي،إال أنه ثري حيتوي )الكرمي

يف  اهلبطية حتليال موضوعيا ألوقافعلى مادة علمية معتربة إذا ما قورن بغريه،وتناول حتليل مناذج من ا
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يستعان على ذلك ،ولتغطية النقص يف اجلانب املنهجي والتوثيق يف هذا الكتاب.معظم جوانبه
  . االختصاص من أمهات الكتب والدراسات الرجوع إىل مؤلفاتب

 ا هلذا املوضوع،فهو البحث عن األثر النحوي يف األوقاف اهلبطية،نأما اهلدف من دراست    
 باالستناد إىل أقوال أهل االختصاص يف اختيار الوقف،)اهلبطي(والكشف عن مرجعية الشيخ

م   .ومن مث احلكم له أو عليه ،ومؤلفا
، )النحاس(لـ) القطع واالئتناف( :هذا البحث املراجع الرئيسة اليت يرتكز عليهاو من أهم املصادر و     

تفسري البحر احمليط أليب (، )السجاوندي(لـ) علل الوقوف(، )الداين(لـ) املكتفى يف الوقف واالبتداء(
منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي يف (، و)حممود صايف(لـ )اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه(، )حيان

  ).بن حنفية العابدين(لـ) أوقاف القرآن الكرمي
  :،ومن هذه الصعوبات،فلم تثن من عزميتنااعرتضت سبل البحث صعوبات،أعاننا اهللا على جتاوزها    
  .صعوبة احلصول على بعض املراجع_
  .شح املادة العلمية يف بعض جوانبها،خاصة فيما يتعلق بتحليل األوقاف اهلبطية_
،والتأمل الطويل؛لتخريج عديدة مراجعوالتقصي يف مما يستدعي،البحث ؛ املستغلقةوجود األوقاف _

  .، ومنها ما هو غريبعلة الوقوف
الذي حتمل ،صالح لحلوحي تورــــكد ـــــــــال :مشريف الفاضلأوجه شكري اخلالص إىل ،ويف اخلتام

بنصائحه املفيدة،وآرائه السديدة،فكان يل نعم  إيل ،مسدياالبحث بصدر متسعهذا معي أعباء 
كما أتقدم .خري اجلزاء عمله النبيل هذه الصورة،فجازاه اهللا على يفحىت خرج هذا البحث  العون،

، وتصويب ومناقشتها املتفضلة بقراءة املذكرةاملوقرة اللجنة أعضاء بأمسى عبارات التقدير والتبجيل إىل 
  .مين جزيل الشكر  مأخطائها وتقومي اعوجاجها، فله

وآخر الكالم .وصول إىل كل من أعانين من قريب أو من بعيد؛إلجناز هذا البحثموالشكر 
   .هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللاحلمد هللا الذي هدانا أن 

  م2016من فيفري  21:اســــــــين فيــتم                             
  ه1437األول جمادى 12: ق لـــــــافو ـــــــالم 

  
    هــــــــــفــــــــخ هـــــعـــــــــــــربي                                            



تمهيد



  :ـــــهيدـــــــــــــــــتمـــ

 والتعريف باإلمام الهبطي ووقفه تأصيل المصطلحات وتوطئة عن الوقف القرآني

  واصطالحا التوجـــيه لـــغة_  

  واصطالحا النحو لغة_  

  التوجيه النحويتعريف _  

  الوقف لغة واصطالحا_  

  الفرق بين الوقف والقطع والسكت_  

  وعلوم أخرىأهمية الوقف وصلته بالنحو _  

  أقسام الوقف ورموزه في مصاحف المشارقة والمغاربة_  

  يـــطـــبـــهـــام الـــمة اإلمـــــــرجـــت_   

  :  التعريف بتقييد وقف القرآن الكريم_  
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  :غةـــيه لـــالتوج
ه إذا جعل على جهة واحدة ال ،وشيء موجبعه مبعىن انقاد واتوج «:لعربجاء يف لسان ا

  .1»السبيل الذي تقصده:وجه الكالمو  ... لفتخت
  :التوجيه اصطالحا

  .2»الكالم حمتمال لوجهني خمتلفنيد هو إيرا«:قائال)ه816،تاجلرجاين(عرفه
  :النحو لغة

  :من البسيط)ه945،تالداودي(ولإلمام،نلغة بعدة معايف ال»النحو«وردت كلمة
  للنحو سبع معان قد أتت لغة       مجعتها ضــــمن بيت مفرد كمــــــال

  3نوع وبعض وحرف فاحفظ املثال  قصد ومثل ومقـــــــدار ونــــــــاحية    
هو أوفق ،و »القصد«ترد يف املعاين  النحوية غري وال،ترد هذه املعاين حسب االستعماالت

    .غوية باملعىن االصطالحيلاين  الاملع

  :حااصطالالنحو 
لتثنية من إعراب وغريه؛ كافه هو انتحاء مست العرب يف تصر «:)هـ392،تجينابن (عرفه

 )هـ669،تابن عصفور(وعرفه.4»واإلضافة والنسب،والرتكيب،وغري ذلك ،والتكبريواجلمع،والتحقري،
يت أحكام أجزائه ال بطة من استقراء كالم العرب املوصلة إىل معرفةعلم مستخرج باملقاييس املستن«:هبأن

  .5»تأتلف منها

                                                             
، 1أمحد سامل الكيالين وحسن عادل النعيمي،مركز الشرق األوسط الثقايف، بريوتـ،ط:ابن منظور،لسان العرب،حققه وعلق عليه_1

 .142- 139/ 21م،2011/ه1432
  .،باب التاء571_570،رقم55م،ص2004حممد صديق املنشاوي،دار الفضيلة،القاهرة،:حتقيقاجلرجاين،معجم التعريفات،_2

يوسف الشيخ حممد البقاعي،دار :اخلضري،حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،ضبط وتشكيل وتصحيح3_
  .1/15 م،2010/ه1432_1431الفكر،بريوت،

 .1/45،)د،ت(عبد احلكيم بن حممد،املكتبة الوقفية،سوريا،:ابن جين،اخلصائص،حتقيق4_
  .1/45م،1972/ه1392، 1،ط)د،ن(أمحد عبد الستار احلواري وعبد اهللا اجلبوري،:ابن عصفور،املقرب،حتقيق5_
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ا أبنية الكلم إعرابا وبناء النحو علم «:عند بعض املتأخرينو  علم «وهو.1»بأصول يعرف 
بية النسبية من حيث داللتها ياملعاين الرتكمن لنوع ال املركبات املوضوعة وضعا نوعيا؛باحث عن أحو 

حد النحو يف االصطالح «:يف مسألة الفتاوي النحويةقول ابن املصنف وجاء يف احلاوي .2»عليها
ا وما يعرض هلا  عبارة عن العلم بأحكام مستنبطة من استقراء كالم العرب أعين أحكام الكلم يف ذوا

  .3»بالرتاكيب
تها ضعييدرس الكلمة يف و :أيمن النشاط اللغوي، الثالثاملستوى النحو يدرس  وعليه، فإن

    :وميكن اإلشارة هنا إىلالرتكيبية،
  .4»ررةاحمل نحوالعلى قواعد ،ههو علم يبحث يف ختريج تراكيب«:إعراب القرآنعلم 

ذكر «:هو النحوي التوجيه بأن) اخلويلعبد اهللا(للدكتور تعريفا)سحر سويلم(ذكرت:التوجيه النحوي
    .5» ر فيهماـــــيؤث وما، أ وما يتصل ا،موأوجه كل منه احلاالت واملواضع اإلعرابية،

  : الوقف لغة
 . 6»ث يف شيءدل على متكــــــأصل واحد ي :الواو والقاف والفاء«:)هـ395،تابن فارس(قال       

اضع مته مو عل:فت القارئ توقيفاووق.لمة وقوفاوقف القارئ على الك« يف أساس البالغةاء ـــجو 
الوقف يف «:ويف التعريفات.7»نتهاحلديث توقيفا بيت ،ووقفاملعىن وأحاط به،ووقف على الوقوف

                                                             
حممد باسل عيون السود،دار الكتب :،حتقيق)التصريح مبضمون التوضيح يف النحو(خالد األزهري،شرح التصريح على التوضيح _1

 .12_1/11م،2000/ه1421، 1العلمية،بريوت،ط
، )لبنان(يف موضوعات العلوم، دار الكتب العلمية، بريوت مفتاح السعادة ومصباح السيادة ،)طاش كربى زادة(مصطفىأمحد _2
  .1/138م، 1985/هـ1405،  1ط
دار  ،لفقه وعلوم التفسري واحلديث واألصول والنحو واإلعراب وسائر الفنوناحلاوي للفتاوي يف ا ،)جالل الدين(السيوطي_3

   .2/269م،  1983/ه1403الكتب العلمية،بريوت، 
  .27،صم2007/ه1428، 1يوسف بن خلف العيساوي،علم إعراب القرآن تأصيل وبيان،دار الصميعي،الرياض،ط _ 4
، دار »ةالسبع احلجة للقراء«ي الفارسي يف كتابهلقرآنية عند أيب علسحر سويلم راضي،التوجيه النحوي والصريف للقراءات ا_5

 .28م،ص2008/ ه1429، 1،مصر،طللنشر والتوزيع  الكتب املصرية
 ،2/642م، 2008/ه1429، 2إبراهيم مشس الدين،دار الكتب العلمية،بريوت،ط:ابن فارس،مقاييس اللغة،واضع حواشيه_6

  ).و ق ف(مادة
 ).و ق ف(،مادة686م،ص2006، 1ة،دار الفكر للطباعة والنشر،بريوت،طالزخمشري،أساس البالغ7_
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 وقف على الشيء  «:ان العربويف لس.1»عما بعدها قطع الكلمة:والوقف يف القراءة ،...احلبس:غةالل
ا مسكنة اآلخر،ووقف فالن على ما عند فالن عاينه  .2»هنفهمه وبي:؛ووقف على الكلمة أي نطق 
وقفت « :ويف املصباح املنري .3»لكف عن الفعل والقولوهو لغة ا« :)هـ1100،تاألمشوين( وقال

   .4»منعته عنه وقفا الرجل عن الشيء
 :متعددة منها على معان لوقف يدلالفظ   املؤلفات السابقة خنلص إىل أنباستقراء ما ورد يف       

  .  والكف عن القول والفعل،واملعاينة احلبس،والتبيان،
 :قوله تعاىل ؛فمنويف كالم العرب،والسنةالكرمي،عاين يف القرآن ذه امل)وقف(ةوقد وردت ماد      

MÜ  Û  Ú  ÙØL5.  يف باب ما جاء )ه279،تالرتمذي(يف سنن ذكر ة الفعلية ما السن منو
ما أتى على آية رمحة إال وقف ...«أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم بيح والركوع والسجوديف التس

امرئ (الشاعر قول،ومما عرف يف كالم العرب.6»قف وتعوذوسأل وما أتى على آية عذاب إال و 
   :من الطويل )م565،تالقيس

  7قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل           بسقط اللوى بني الدخول فحومل
  :اصطالحا لوقفا

بنية فيه عادة  فسنيت قطع صوت القارئ على آخر الكلمة الوضعية زمنا« :بأنهورد يف اإلتقان        
  وال يأيت يف وسط الكلمة طها،ويكون يف رؤوس اآلي وأوسااإلعراض عنها،ة القراءة،ال بنياستئناف 

  
  

                                                             
  .،باب الواو1981،رقم212اجلرجاين،معجم التعريفات،ص1_

    .ـ)و ق ف(،مادة 21/317ابن منظور،لسان العرب،_2
    ،2األمشوين،منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتداء،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده،مصر،ط_3

  ـ 8م،ص1973/ه1393
    .344م،ص2010/ه1431،)بريوت(يوسف الشيخ حممد،املكتبة العصرية،صيدا:الفيومي،املصباح املنري،اعتىن به4_

  ـ) 24(سورة الصافات،اآلية_5
  ،64م،ص1999/ه1420ان،الدولية،بيت األفكار الدولية،عم فريق بيت األفكار:الرتمذي،جامع الرتمذي،اعتىن به_6
  .29،ص)د،ت(،ديوان امرئ القيس،دار صادر،بريوت،امرئ القيس_7
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   .M  7  6  5L2 :من قوله تعاىل M5 L يف كلمة)إن( ؛كالوقف على1»وال فيما اتصل رمسا
ع اليت واضــــــــبالوقف على امليعرف به كيفية أداء قراءة القرآن،علم هو « :)الوقف القرآين(يف و        

حة ـــــــــوصع وجوه التفسري ـــــق مــــوتتف ع تستقيم معها املعاينــــ، واالبتداء من مواضعندها املعاين تتم
 مناسب من التفسري، القارئ على وجهحبيث ال خيرج  تقتضيه علومها من حنو وصرف ولغة، غة،وماالل

    .3»الف وجوه اللغة وسبل أدائهـاوال خي
،واستبدل ،ويقابل مصطلح االبتداء عند القراءلح الوصل عند اللغوينيمصطيقابل والوقف 
   .4ئتناف،أو املبادياال :بعضهم باالبتداء

 هذا املنحى يف صنفيو ـ،وآلية حدوثهالوقف،)طبيعة(التعريف األول يشري إىل ماهيةإن 
بنيــــــــــــــة استئنــــــــــــاف ...«:أشار إىل الوقف واالبتداء بقولــــــــه أن هذا التعريفكما .الدراسات الصوتية

اهلدف النحوية والداللية للوقف،فوظيفة الفهو يرتكز أكثر على :التعريف الثاينا أم ،»...القراءة
إذ يتعلق باجلانب النحوي عىن،امل وتبيانز الرتاكيب ومواضع الفصل والوصل،والغاية منه هو متيي

  .والداليل وهو املستهدف يف دراستنا
  :ين الوقف والقطع والسكتلفرق با

ا معىن أو مفهوما واحدا هو مون مرادا كت مصطلحات أطلقها املتقدالوقف والقطع والس
ا غري الوقف إال مقيوال ي الوقف،    سان،ويراد به الوقف يف اللأحيانا يطلق القطع فقد .5دةريدون 

  :كتابه  )ه338،تالنحاس(ىومقاطع القرآن مواضع الوقوف ومبادئه مواضع االبتداء،وقد مس

                                                             
 /ه1429، 1مصطفى شيخ مصطفى،مؤسسة الرسالة،دمشق،ط:السيوطي،اإلتقان يف علوم القرآن،اعتىن به وعلق عليه_1

  . 186م،ص2008
  ).14(سورة هود،اآلية_2
 /ه1427، 2شر والتوزيع،القاهرة،طالوقف القرآين وأثره يف الرتجيح عند احلنفية،مؤسسة املختار للن ،عزت شحاته كرار_ 3

   .17ص ،م2006
/ ه1428، 1عبد البديع النريباين،الوقف يف العربية على ضوء اللسانيات،دار الغوثاين للدراسات القرآنية،دمشق،ط:ينظر_4

   .28،26م،ص2008
، )د،ت(النشر والتوزيع،حممد الضباع،دار الفكر للطباعة و  :النشر يف القراءات العشر،راجعه وصححه ابن اجلزري،:ينظر5_
1/239.  
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،فقد الحظوا الفروق قنياملتأخرون وغريهم من احملق أما.1وأراد به الوقف واالبتداء »ئتنافلقطع واالا«
 ؛2قون بني املصطلحات الثالثةم يفر فهوعليه حملهم الشغف على حصر احلدود،ف،الدقيقة اليت بينها

وعلى التنفس وعدمه بعد االنصراف عنها،ف عن القراءة وعدم ومبىن التمييز بينها على االنصرا
   .3الوقف

   .نعرف القطع والسكت وقبل احلديث عن التمييز بني املصطلحات الثالثة،
 الوصل وهي ومن معانيه الصد واهلجران ضد.الأجزاء اجلرم من بعض فصإبانة بعض :القطــــــــع لغة

وجاء  ،MT   S  R  Q  P  O  N    X  W  V  UL5  :يف قوله تعاىلكما ،4صلة الرحم ضد
  .6»ال يدخل اجلنة قاطع« احلديثيف

املنتقل منها  و ،فالقارئ به كاملعرض عن القراءة هو قطع القراءة رأسا،فهو كاالنتهاء«:القطع اصطالحا
اء القارئ قراءته بالوقف «: ذلك أن املراد بكلمة القطع هناومعىن،7»إىل حال أخرى سوى القراءة إ

عاذ بعده وهو الذي يست.8»زمنا أطول من زمن الوقف ال بنية استئناف القراءةعلى كلمة قرآنية 
  ن ـــاب(وذكر .ألن رؤوس اآلي يف نفسها مقاطع ية؛وال يكون إال على رأس آ للقراءة املستأنفة أدبا،

إذا قرأ أحدكم اآلية فال «:بسند متصل إىل عبد اهللا بن اهلذيل أنه قال)النشر(يف)ه833ت ،اجلزري
  . 9»ها حىت يتمهايقطع

                                                             
 :حتقيق ،رفيق العجم:،تقدمي وإشراف ومراجعة)موسوعة(اف اصطالحات الفنونالتهانوي،كش.1/239،املصدر السابق:ينظر_1

 دار اإلمام مالك، بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،.2/1332م،1996، 1علي دحروج،مكتبة لبنان،بيـــــروت،ط
  ـ10ص ،م2011/ه1432، 2،ط)اجلزائر(يباب الواد

عبده :راجعهجمدي حممد حسني،الوقف يف القراءات القرآنية وأثره يف اإلعراب واملعىن،.1/239ابن اجلزري،النشر،:ينظر_2
  .22صم،2002الراجحي وطاهر محودة،دار ابن خلدون للرتاث،اإلسكندريـــة،

  ـ10طي،صبن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلب:ينظر_3
  ـ 27- 17/24ابن منظور،لسان العرب،:ينظر_4

  ).22(سورة حممد،اآلية5_
  .1033م،ص1998/ه1419، 1أبو صهيب الكرمي،بيت األفكار الدولية،الرياض،ط:مسلم،صحيح مسلم،اعتىن به_6

    ـ     1/239ابن اجلزري،النشر،7_
د شكري وأمحد حممد القضاة،دار النفائس،األردن، أمحد خال:حممد عصام مفلح القضاة،الواضح يف أحكام التجويد،حتقيق_8
  .118م،ص2003/ ه1424، 4ط

  .1/239ابن اجلزري،النشر،9_



 تمهيــــــــــــــــــــــد 

 

14  

 

  .1الكالمعن وسكت عنه إذا امتنع .خالف النطق؛وهو ترك الكالم مع القدرة عليه:لغة كتالس
بنية  ،2»هو قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غري تنفس«:السكت اصطالحا

ات على ءماع والنقل عن أصحاب القرابيان مواضعه يف القرآن الس واملعتمد يف ، القراءة استمرار 
   .3واية بهت الر ـــــفال جيوز إال ما صحقويل العلماء؛الراجح من 

يتبني لنا ،)كتالوقف والقطع والس(الثالثة  قة باملصطلحاتاملعطيات املتعلهذه من خالل 
 ؛كتيباين الوقف السو .نتهاء منهابينما القطع كاالة استئناف القراءة،أن الوقف يباين القطع يف ني

ط ــكت يرد يف وسأن السإىل ذلك،،إضافة سوالسكت يكون بال تنف نفس،معه تكون الوقف 
الوقف على الراء حنو ،4اكن قبل اهلمزعلى الس)ه156،تمحزة( ،كسكتالكلمة كما يرد يف آخرها

يف يأيت الوقف إال  يف حني ال،M  u   t  s                 r     q  p  o  nL5  :قوله منMp L يف كلمة
   .آخر الكلمة

لفظة الوقف على ألسنة )كتالوقف والقطع والس(شاعت من هذه املصطلحات الثالثة  قدو 
  .سيما القراء،والمنذ عصر النبوة الناس

   : وعلوم أخرىقف وصلته بالنحو أهمية الو 
  :أهمية الوقف

 فمعرفته أساس إليضاح املعاينره،ل وتدبفهم كتاب اهللا عز وج لوقف أمهية كربى يفل
 وغريها مناملرخصة،السرتاحة ا وبه حتصلس والوقوع يف اخلطأ،القارئ عن اللب،وإبعاد للمستمع

 ملعانيه العظيمة أو تبديل ريص القرآين من أي حتريف أو تغيسا للناحر  فهو من العلوم اليت تعد:الفوائد
 ،أبو القاسم اهلذيل(قال فيهو  .6جلمله أو عبارته ؛إذ بذلك يظهر اإلعجاز وحيصل القصد

                                                             
 ، 2عبد احلليم الطحاوي،مطبـــعة حكومة الكــويت،الكويت،ط:الزبيدي،تاج العروس من جواهر القاموس،حتقيق:ينظر_1

  ).س ك ت(،مادة559-4/558م،1987/ه1407
    .1/240ابن اجلزري،النشر،_2
    .243-1/240،املصدر نفسه:ينظر_3
   .1/420،نفسه املصدر:ينظر_4

  .)17(سورة القمر،اآلية5_
   .225- 224/،1 ابن اجلزري،النشر :ينظر_6
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ف وبه يعر وفخر للعامل،،وفهم للمستمعالوة وزينة القارئ،وبالغ التايل،لوقف حلية التا« :)ه465ت
 ،طالببن أيب  علي(وقد روي عن.1»والنقيضني املتباينني واحلكمني املتغايرينالفرق بني املعنيني املختلفني،

 :الفق _M    4    3  2L2 :ئل عن معىن قولها سمل - وجههم اهللارضي اهللا عنه  وكر  )ه40ت
لقد عشنا برهة «:رضي اهللا عنهما)ه73،تابن عمر(وقال .3»عرفة الوقوف وجتويد احلروفمالرتتيل «

م فيتعلم،على النيب صلى اهللا عليه وسل،وتنزل السورة أحدنا ليؤتى اإلميان قبل القرآن من دهرنا،وإن
ففي   « :رمحه اهللا)ريابن اجلز (قال.4»وما ينبغي أن يوقف عنده منهاحالهلا وحرامها وأمرها وزاجرها 

مه برهان على أن تعل)ابن عمر(ويف كالممه ومعرفته،نه دليل على وجوب تعلكالم علي رضي اهللا ع
   .5»اهللا عنهم إمجاع من الصحابة رضي

   :أيضا)ابن اجلزري(ماماإل قالو 
  6 وبعد جتويدك للحروف                       ال بد من معرفة الوقوف

د أن جييز الشيخ تلميذه إال بع أالعند تعلم القرآن الكرمي، لم الوقفبع اجلهلوكان خلطورة 
من متام معرفة إعراب القرآن ومعانيه «:)ه328،تاألنباريابن (يقوليتقن علم الوقف واالبتداء،

   .7»وغريبه معرفة الوقف واالبتداء فيه
   :القرآني التأليف في الوقف

ذا الـــعلـــ   م أميا اهـــتمام؛فأفــردوا له تصانيف خاصة قدميا وحديثا، عـــالوة عــلىلــقــد اهتــم املسلمــون 

                                                             
عامر السيد عثمان وعبد الصبور شاهني،مطابع :،لطائف اإلشارات لفنون القراءات،حتقيق)شهاب الدين القسطالين(القسطالين1_

 .1/224م،1972/هـ1392اهرة،األهرام التجارية،الق
  .)4(سورة املزمل،اآلية_2
  .225/،1ابن اجلزري،مصدر سابق _3

  . 1/225ابن اجلزري،النشر،4_
  ـ 1/225املصدر نفسه،_5
سيد بن خمتار أبو شادي،فتح .32،ص)د،ت(ابن اجلزري،منت اجلزرية يف معرفة جتويد اآليات القرآنية،املطبعة السعدية،مصر،_6

أمحد عيسى املعصراوي وأمحد عبد الرحيم عبد الرمحن،دار أعالم :حل ألفاظ التحفة واجلزرية،مراجعة وتقدميرب الربية يف 
    ـ 52ص ،م2008/ه1428، 1السلف،القاهرة،ط

 حمي الدين عبد الرمحن رمضان،املطبعة التعاونية،:ء يف كتاب اهللا عز وجل،حتقيقنباري،كتاب إيضاح الوقف واالبتداابن األ7_
 .1/108م،1971/ه1391دمشق،
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  :يما يأيتسنورد بعضها فو ،يف كتب القراءات وعلوم القرآن اإلشارات إليه
  :مؤلفات القدامى-أ

   :  ومن هذه املؤلفات،1لفات القدامى يف علم الوقفوردت عناوين خمتلفة ملؤ 
ل من و  أ و ــــــــ،وه)هت129(لتميمي الكويف،ا)ليمانـــضرار بن صرد بن س (لـ )الوقف واالبتداء(ــــــــ
ال أل عثر عليه ومنها ما مل يوا كتبا كثرية منها ما وصل إلينا،فألف،ذوه العلماءمث حذا حف يف هذا ا

    :ومن هذه الكتب
 ).ه169ت(،2)نافع(لإلمام)وقف التمام(ــــــــ
   .)ه189ت(أحد القراء السبعة،،)الكسائي(النحوغة و إلمام الل)الوقف واالبتداء(-
  ـ) ه328ت(،)أيب بكر األنباري(ـل)إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عز وجل(-
 .)ه338ت(،)النحاس(للعالمة)القطع واالئتناف(-
ه عليه وسلم يف القرآن(ــــــــ ف املعرو الربيلي األندلسي  )حممد بن عيسى(لإلمام )وقوف النيب صلى الّل
  .)ه400ت( ،)ملغريبا(ـب

 ،)أيب عمرو الداين(:للعالمة)االهتداء يف الوقف واالبتداء(و)املكتفى يف الوقف واالبتداء(-
 .)هت444(
  .)هت560(،3)حممد بن طيفور السجاوندي(ـل )علل الوقوف(ــــــ
احلسن بن أمحد (حققه،)ه930ت(،)حممد بن أيب مجعة اهلبطي(لإلمام،)تقييد وقف القرآن الكرمي(ــــــــ
  .)وكاكال

                                                             
/ ه1427، 2حممد بن عبد اهللا بن حممد العيدي،مكتبة الرشد،الرياض،ط:حتقيقالسجاوندي،علل الوقوف،:ينظر مثال_1

 اإلسكندرية، /دار السالم،القاهرة،وصلتهما باملعىن يف القرآن الكرمي الوقف واالبتداء عبد الكرمي صاحل،.وما بعدها1/24،م2006
 . وما بعدها25صم، 2008/ه1429، 2ط
ابن اجلزري،غاية :ينظر .)ه169ت( القراء السبعة املشهورين،و  عيم أبو رومي،أحد األعالميب نهو نافع بن عبد الرمحن بن أ_ 2

 .291_2/288م، 2006/ه1427، 1ج برجسرتاسر،دار الكتب العلمية، بريوت،ط:النهاية يف طبقات القراء،اعتىن بنشرها
     .569ص م،2000، 38،دار املشرق،بريوت،ط)قسم األعالم(واألعالم لويس معلوف،املنجد يف اللغة

إليه تنسب عالمات الوقف يف مصاحف  هو حممد بن طيفور الغزنوي أبو عبد اهللا السجاوندي،املفسر املقرئ،النحوي، _3
  . 2/160الداودي،طبقات املفسرين،:ينظر. )ه560ت(، املشارقة
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 ،تويف حنو1)أمحد بن عبد الكرمي بن حممد األمشوين(للعالمة،)ى يف بيان الوقف واالبتداءمنار اهلد(ـــــــ 
   ).ه1100(

  :الحديثةالمؤلفات -ب
احلديث،فخصوه يف العصر  لدى الباحثني واملشتغلني بهأيضا،حظي الوقف باالهتمام لقد 

   :افة إىل ما عثر عليه أثناء البحثإض،2من بعض املراجع املنتقاةين وهذه بعض العناو  .بالتأليف
 1406ه/،جامعة أم القرى،)خدجية أمحـــد مفيت(لـ،)دكتورا()الوقـــف واالبتداء عند النحاة والقـراء(_

   .م1986
، ســامعة حممد اخلامـج،)حممد اليمــالحي(لـ،)ماجيستري()القرآينالدرس النحوي يف الوقـف (_

  .م1987
  .م2002،)جمدي حممد حسني(ـل)الوقف يف القراءات القرآنية وأثره يف اإلعراب واملعىن(_
 م ـ2004/ه1425،)حسانني إبراهيم حسانني(ـل)الوقف بني اللغة والقرآن(_
  م ـ2008/ه1428،)عبد البديع النريباين(ــل)الوقف يف العربية على ضوء اللسانيات(_
 ،3)بن حنفية العابدين(ـل )يف أوقاف القرآن الكرميمنهجية ابن أيب مجعة اهلبطي (_

  . م2011/هـ1432
 .م2012/ ه4،1431 )مساعد بن سليمان الطيار(لـ)وأثرها يف التفسري،وقوف القرآن الكرمي (_

                                                             
عمر :ينظر. )ه1100ت(، حممد بن أمحد بن عبد الكرمي األمشوين،فقيه شافعي مقرئ هو أمحد بن حممد بن عبد الكرمي بن_ 1

    .1/275م، 1993/ ه1414، 1،مؤسسة الرسالة،بريوت،ط)تراجم مصنفي الكتب العربية(رضا كحالة،معجم املؤلفني
يد دوابشة،الوقف والوصل اإلجباريان يف القرآن الكرمي:ينظر مثال2_ حيي جرب،جامعة النجاح :،إشراف)ورادكت(صفية حممود عبد ا

أمحد بن أمحد بن معمر بن العريب شرشال،عالمة الوصل أوىل يف املصاحف وأثرها على .188، 183م،ص2009الوطنية،نابلس،
   .46،ص)د،ت(،قسم القراءات،كلية الدعوة وأصول الدين،جامعة أم القرى،مكة املكرمة،)حبث(القارئ وقراءته

. كلية علوم األرض جبامعة وهرانخريج   .)اجلزائر(والية سعيدةب م1948ولد سنة  ،عابدين بن حمي الدينهو الشيخ بن حنفية ال_3
. لفكر اإلسالمي وطنية ودولية،وله عدة مؤلفاتاملتقيات  العديد منشارك يف . شغل مناصب متعددة يف التعليم والشؤون الدينية

  .17:45م، 11/12/2015:املوقع الرمسي للمكتبة الشاملة،يوم:ينظر
م، 01/2016/ 31:،يوم املصدر نفسه:ينظر .مساعد الطيار أستاذ جبامعة امللك سعود، له عدة أحباث يف علوم القرآن _4

11:38.  
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ال، التأليف يف نيأن أساطيتبني لنا ،اءالوقف واالبتد مصنفاتبقراءة بيبليوغرافيا  فيما هذا ا
من قبل متخصصني ت املؤلفات احلديثة أعد ما أنكغة والنحو،من أئمة الل معظمهم خيص القدامى  

العالقة بني قوة وهذا ما يؤكد ن لديهم اهتمامات لغوية،،أو مميف الغالب غة والنحويف جمال علوم الل
للوقف من  اومل،توجيه الوقفخري من دور حموري يف ؛ملا هلذا األسيما النحوغة الالل علم الوقف وعلوم

ناهيك عن إىل ندرة املؤلفات يف الوقف اهلبطي،العناوين كما تشري .على الرتاكيب النحويةأثر 
   .األحباثيف اإلشارة إليه وهذا يضاف إىل ندرة الدراسات املفصلة فيه،

  :وعلوم أخرى صلة الوقف بعلم النحو
علم فسري،النحو،الت:ة وإتقان علوم كثرية،أمههايراتب عليه دإن معرفة الوقف واالبتداء يرت 

حنوي عامل  ال يقوم بالتمام يف الوقف إال«:)ه324،تابن جماهد(الفقه،وعلم القراءات،قالاين،املع
ا القرآن،وقال عامل باللعامل بالتفسري والقصص وتلخيص بعضها من بعض، بالقراءات، غة اليت نزل 

    .1»وكذا علم الفقه:غريه
   :صلة الوقف بعلم النحو)أ

للنحو صلة كبرية «:)أمحد خطاب العمر(بعلم النحو،يقول ،بل له كل الصلةيقةصلة وثللوقف        
لذا االبتداء مبا بعده وكيفية ،،فعلى أحكامه يتحدد موضع كل نوع من الوقف)يقصد الوقف(فيه أيضا

م حسب واألنواع  اختالفا كبريا يف تلك املواضعخيتلفون جند املؤلفني فيه  م خيتلفون يف تعليال أل
ومن هنا يأيت أثر النحو يف هذا  القواعد والقراءات، عدد حججهم وأقيستهم،وذكرتبهم،فتمذاه
  .2»العلم

فال جيوز يها؛إذ  مينع الفصل بني املتالزمني؛وضع علماء الوقف  شروطا للكلمة املوقوف علو        
وال ف إليه،الوقف على الفعل دون فاعله،وال على الفاعل دون مفعوله،وال على املضاف دون املضا

ال على و لى املعطوف عليه دون املعطوف،وال ع،وال على املوصوف دون صفته،خربهعلى املبتدأ دون 
على العدد وال ال على املؤكد دون التوكيد،و ،وال على املبدل منه دون البدل،صاحب احلال دون احلال

ا يتعلق مبا  ذلك مم،وغريوال على القسم دون جوابهبه،على فعل الشرط دون جواوال دون املعدود،

                                                             
  .238م،ص2006/هـ1427أيب الفضل الدمياطي،دار احلديث، القاهرة،:،الربهان يف علوم القرآن،حتقيقالزركشي1_

  . 48القرآنية،صجمدي حممد حسني،الوقف يف القراءات _2
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 الوقف على:ي  إىل اختالف املعىن مثلعرايب يؤدوإضافة إىل ذلك أن التقدير اإل.1بعده تعلقا لفظيا

MO L يف قوله تعاىل: MM   L  K  J  I  H   G  F  E  D    U   T  S  R  Q  P    O  N

VWL2، يكون الوقف كافيا إذا رفعاحلالة في هذه ف  M  QLأ حمذوف بتده خرب معلى أن
 ألنه ال يفصل؛مل يكن كافياMO L  على البدل منM  QL  ،فإذا رفعرسولهي :هو رسول،أو:تقديره

   . 3بني البدل واملبدل منه
    .،شرط ضروري للمشتغلني بالوقفالنحو واإلعراب علم يف  كفاءة أن النستخلص من هذا        

  :صلة الوقف بعلم التفسير)ب
فهذا ،طاقة البشريةالآياته على مراد اهللا بقدر القرآن الكرمي من حيث داللة  يف يبحث علم التفسري   

اختالف فهم فما علم الوقف؛السيىن وبيان املراد من العلوم،العلم يشمل كل ما يتوقف عليه فهم املع
 .4عهانو  أالف الوقف واختمواضع يؤدي إىل اختالف عتقاد واملذاهب وامليول،اآلية وفق االجتهاد واال

M  B      A  @  ?  >  =  <  ;  :   9  8  7  6  5  4  3  :مثال ذلك قوله تعاىلو 

D  CL5،اــنص المــــعليه الس)عيسى(يبــطاب يف اآلية للنــاخلM 6L، ك من ــفاد ذلــــويست
لى هذا ــوع،M 8 L،M 9 L،M ;L،M ? A  @ L6:يـــوه ةـــاآلي الــيت تضمـــنتهاار ــاألخب

  ?  @  M    A    حيتمل أن تكون مجلة:قيلو .7ال ومعطوفا بعضه على بعضــون الكالم متصــالوجه يك

                                                             
   .231_1/230ابن اجلزري،النشر،:ينظر1_

  .)1(سورة البينة،اآلية_2
م، 2006/ه1427، 1أمحد فريد املزيدي،دار الكتب العلمية،بريوت،ط:ابن العريب،أحكام القرآن الصغرى،حتقيق:ينظر3_
 ، 1وم،دار البيان العريب،القاهرة،طجمدي حممد سرور سعد باسل:،حتقيق)تفسري القرطيب(القرطيب،اجلامع ألحكام القرآن.566ص

  .10/357م،2008/هـ1429
    .249 -248جمدي حممد حسني،الوقف يف القراءات القرآنية،ص :ينظر_4
    .)55(سورة آل عمران،اآلية_5
 ،ينآخر عادل أمحد عبد املوجود و :،حتقيقعـن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل،الكشاف الزخمشري:ينظر_6

   .1/562،م1998/ه1418، 1مكــــــتبة العبيكان،الرياض،ط
، 3حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد حنوية هامة،دار الرشيد،ومؤسسة اإلميان،بريوت، ط:ينظر_7

   .2/195م،1995/ه1416
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D  C  BL ــمد(خـــطابا موجـــــها إىل رسولنا الكرمي ، وعلى هذا الوجه 1وسلمصــــلى اهللا عليــــه  )حمـــ
  . 2؛ الختالف املخاطبنيM   >  =  <  ;Lقولهمن MDL حيسن الوقف على

  :والبالغة ف بعلم المعانيصلة الوق)ج
جند العلماء يقفون عند إذ ؛ مراعاة الفصل يف وقوفهمي،كر ـــمن مظاهر اإلعجاز يف القرآن ال

م يرون أنمتام املعىن؛ فالوقف فرع .مواطن الوقف املعىن يغري يرتبط باملبىن ارتباطا وثيقا،وأناملعىن  أل
`   M :يف قوله تعاىلM hg  f   e  d  cL علىالوقف :ومثال ذلك،ىن الذي تدل عليه اآليةعن املع

   r  q  p     o  n  m  l     k       j  i  hg  f   e  d  c  baL3،على يكون الوقف ف
 ،)نافع(تام عندهذا الوقف و ،Ml     k       j  i L :واالبتداء بقوله تعاىل،M  hgL اسم اجلاللة

ا قبله لصار ه  لو وصل مبمبا قبله؛ألنM  j  i     l     k L  وز وصلوال جي.4)ه560ت ،السجاوندي(و
كالم  و رد  على  ــــــــــــــــل هــــــب ؛وليس األمر كذلك،ول املنافقنيمن مقMl     k       j  i L  :تعاىل هقول

فمراعاة املعىن ضروري يف حتديد وعليه .Mq  p     o  n  mL :م اهللا بقولهفكذ ،5املنافقني
   .فموضع الوق

،الذي القرآن إعرابواء باعتبار األسلوب املتبع يف وقد اهتم العلماء بالنحو واإلعراب،س
مناهج اإلعراب باعتبار القصد م أ .6التفصيلي،التحليلي،واملوضوعي، املنهج اإلمجايل:يضم

وكل .7منهج املعربني،منهج أهل املعاين،منهج أهل االحتجاج،ومنهج املفسرين:ويضم والتخصص،
من أهم أبواب البالغة الفصل كما أنه .تعلق بالوقف الذي بدوره ينبين على النحو واإلعرابذلك م

                                                             
بشار عواد معروف وعصام فارس احلرستاين، :قيقتفسري الطربي من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن،حت،الطربي:ينظر_1

عادل أمحد عبد املوجود وآخرين،دار :،حتقيقأبو حيان،البحر احمليط.2/265،م1994/هـ1415، 1مؤسسة الرسالة،بريوت،ط
  .498_ـ2/497م،1993/ه1413، 1الكتب العلمية،بريوت،ط

  .2/195،حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن:ينظر_2
   .)1(ون،اآليةسورة املنافق3_

م، 1992/ه1412، 1عبد الرمحن بن إبراهيم املطرودي،دار عامل الكتب،الرياض،ط:النحاس،القطع واالئتناف،حتقيق:ينظر_4
    .3/1018السجاوندي،علل الوقوف،.739ص

    .54عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،ص.3/1018،نفسه املصدر:ينظر_5
 .  وما بعدها164القرآن تأصيل وبيان،ص يوسف بن خلف العيساوي،علم إعراب:ينظر6_

  .وما بعدها175املرجع نفسه،ص:ينظر_7
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قف واالبتداء احلفاظ على الوقف واالبتداء،فالغرض من علم الو ذاته الذي يقابل  والوصل،وهذا الباب
ية وجتميلها ايتها صيانة املعاين العربما أرادها اهللا عز وجل،والبالغة غوإيصاهلا للسامع كاملعاين،

   .وحتسينها
  :صلة الوقف بالفقه)د

 مثلة ذلك شهادة احملدود يف القذفومن ألفقهي،قد خيتلف الوقف تبعا لالختالف يف احلكم ا       
\  [ ̂      _  ̀   M  q  p  o   n  m  lk  j  i  h  g  f  e    d   c     b  a :قوله سبحانه يف

|  {   z  y  x  w  v  u  t  s  r  L1، فالوقف على MlkLإن :كاف وذلك على قول من قال
 إبراهيم(و ،)ه537ت ،شريح(وحناف وهذا مذهب  األ.تقبل وإن تابشهادة القاذف ال جتوز وال 

M   w  v  u  t  s  r  q  واالستثناء يف قوله تعاىل.2)ه95،تسعيد بن جبري(و)ه96،تالنخعي

Lغري عند القائلني بذلك من الفسق ال.   
M  j  i  h  g :إن شهادة القاذف جائزة إذا تاب جعل االستثناء من قوله تعاىل:ا من قالأم       

lkL،جيوز الوقف على قولهملو  وما بعده  Mlk L قوله تعاىل ،ووقف على M  {   z  y  xL3. وهذا
يف تعيني  امقصداملذهب الفقهي وعليه قد يكون .5)ه179ت(،4)مالك(الذي عليهمذهب اجلمهور 

  . وتوجيهه ع الوقفموض

                                                             
    ).5_(4سورة النور،اآليتان_1
عبد اهللا املنشاوي،دار االعتصام،القاهرة، :طه عبد الرؤوف سعد،شرح أحاديثه:ابن كثري،تفسري القرآن العظيم،حتقيق:ينظر_2

  . 3/230م،1995/هـ1416إلعالم العريب،القاهرة،السيد سابق،فقه السنة،الفتح ل.335_3/334م،2008
يوسف عبد الرمحن :الداين،املكتفى يف الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عز وجل،حتقيق.463النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر3_

  .55عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،ص.406-405م،ص1987/ه1407، 2املرعشلي،مؤسسة الرسالة،بريوت،ط
قسم (لويس معلوف،املنجد يف اللغة واألعالم :ينظر. )ه179ت(،بن أنس بن مالك املدين،إمام املذهب املالكيهو مالك _ 4

   .515ص ،)األعالم
، 1حممد سليمان حسن،شركة القدس،القاهرة، ط:مكي بن أيب طالب القيسي،مشكل إعراب القرآن،ضبطه وراجعه:ينظر5_

 . 145ص ابن أيب مجعة اهلبطي يف أوقاف القرآن الكرمي، منهجية بن حنفية العابدين،.2/92،م2012/ه1432
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  :صلة الوقف بعلم القراءات)هـ
ا قراءة القرآن تيسريا وختفيفا على « القراءات هي تلك الوجوه اللغوية والصوتية اليت أباح اهللا 

ذا العلمقوية بعلم القراءاتللوقف صلة و .1»العباد ه قد خيتلف الوقف تبعا نأل؛،بل له كامل الصلة 
رى ا على قراءة وكافيا على أخيكون تامو ع يف قراءة وجيوز يف أخرى،ميتن الختالف القراءة بل قد

 MÆL ،فمن قرأ M  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê      É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁL2:قوله تعاىل:مثل

أي أمرناهم  بالطاعة - أخوذة من األمر الذي هو ضد النهيمة،لقصر والتخفيف وهي قراءة العامبا
،وهي قراءة مأخوذة من قول باملد والتخفيفL آمرنا Mومن قرأ .M   ÇL علىفال يقف -فخالفوا األمر

بالقصر والتشديد،وهي L اـــنــــر أم Mمن قرأ و ،MÇ L حيسن له الوقف على»رنا مرتفيهاكث«العرب
 ،)ه68،تعدي(و،)ه154،تأيب عمرو(و)ه127،تعاصم(و)ه110،تاحلسن(و)علي(قراءة

   .3تان،وهاتان القراءتان شاذوصريناهم أمراء ينا مرتفيهاول:مأخوذة من اإلمارة،واملعىن
كما تبني .علم النحوعالقة الوقف بأمهها من و ،علوم أخرىو الوقف القوية بني صلة ،برزت المما سبق  

  .أو ملقصد فقهيأو رعاية للقراءة،،رعاية للمعىن املراد قد يكون الوقف رعاية لإلعراب،أو:لنا أنه
  :المصاحف في ورموزه الوقف أقسام

 الوقف وجوه،و الكلمة على الوقف كيفيةحيث   من الوقف وجوه:ناحيتني من الوقف يدرس
   .عليه يوقف ما حيث من
 أو بالفعل الوقفميكن أن يعرب عنه ب :الكلمة على الوقف كيفية حيث من الوقف وجوه-1

 ،والروم،السكون:مخسة )ابن األنباري(عندمن هذا الباب ،وأوجه الوقف 4األدائي الوقف
أن للوقف يف كالم العرب أوجه متعددة )ه911،تالسيوطي(ذكرو  .5م،والتشديد واإلتباعاإلمشوا

                                                             
 .                               224جمدي حممد حسني،الوقف يف القراءات القرآنية،ص_1

  .)16(سورة اإلسراء،اآلية2_
أبو حيان .379م،ص1972شوقي ضيف،دار املعارف القاهرة،:ابن جماهد،كتاب السبعة يف القراءات،حتقيق:ينظر_3
  .12األمشوين،منار اهلدى،ص.18_6/15ألندلسي،تفسري البحر احمليط،ا

    .43عبد البديع النريباين،الوقف يف العربية على ضوء اللسانيات،ص:ينظر_4
 ، 1حممد حسني مشس الدين،دار الكتب العلمية،بريوت،ط:،أسرار العربية،حتقيق)أبو الربكات(ابن األنباري:ينظر5_

   .204م،ص1997/ه1418



 تمهيــــــــــــــــــــــد 

 

23  

 

 واإلدغام، والنقل، واإلبدال،م،اواإلمش ،والروم،السكون :املستعمل منها عند أئمة القراء تسعة وهيو 
   .1واإلثبات واإلحلاق ،واحلذف

 من ويكون،اإلنشائي الوقف أو قوةبال الوقفيعرب عنه ب :عليه يوقف ما حيث من الوقف وجوه-2
  .2الستئنافا وأ القطعأو  بالفصل البالغة يفي دع النظم،وقد إىل يرجع مما؛هئشومن الكالم قائل صنع

،أو باعتبار حال الوقف على بالباعث التسمية تتعلق :عليه يوقف ما حيث من الوقف أقسام
الوقف ،اريباالخت الوقف،رارياالضط الوقف:هيو  العلماء أربعة أقسامبعض  أوردها.الواقف

  .3االنتظاري،والوقف االختياري
حممد الصاحل (ما ذهب إليه،هو أكثر ضبطاالذي أراه والتقسيم وهناك تقسيمات أخرى،

ا أربعة)بوعافية الذي  الوقف االنتظاري،والوقف االختياري،والوقف التعليمي،االضطراري الوقف:،أ
   .4يوالوقف التعريف،اريباالخت الوقف:يشمل

 والعطاس، نفسال ضيقك ضروري بسبب،موضع أي على الوقف هو :االضطراري لوقفا-أ
إىل ما وقف عليه،فيبتدئ به القارئ ،على أن يعود مطلقا اجلواز:هذا الوقف حكمو .سعال،والنسيانوال

 ويصله مبا بعده،ويستمر يف قراءته إن صلح االبتداء مبا وقف عليه،وإال فيبتدئ مبا قبله مما يصلح
  .5االبتداء به

  .الوقف االختباري والوقف التعريفي:6يتضمن قسمني :التعليمي الوقف- ب
  حكمها،  يف ههو وقف القارئ على كلمة،بطلب من معلمه؛الختباره وامتحان :اريباالختالوقف )1

  

                                                             
  . 189السيوطي،اإلتقان،ص:ينظر1_

  .43عبد البديع النريباين،الوقف يف العربية على ضوء اللسانيات،ص:ينظر_2
  .463م،ص1999/ه1420، 1عبد اللطيف فايز دريان،التبيني يف أحكام تالوة الكتاب املبني،دار املعرفة،بريوت،ط:ينظر_3
 _دراسة وصفية حتليلية نقدية_إلمام اهلبطي وقوفهاألسس العامة اليت بىن عليها ا حممد الصاحل بوعافية،:ينظر _4
 معةجا الدكتور مصطفى أكروز،كلية العلوم اإلسالمية،قسم اللغة واحلضارة،:،ختصص لغة ودراسات قرآنية،إشراف)ماجستري(

  .45_44ص ،م2009/ 2008:ه املوافق لـ1430/ه1429: اجلزائر،السنة اجلامعية اجلزائر،
عبد اللطيف فايز دريان،التبيني يف أحكام تالوة الكتاب .122ضاة،الواضح يف أحكام التجويد،صحممد عصام مفلح الق:ينظر_5

  .  463صاملبني،
   .45حممد الصاحل بوعافية،األسس العامة اليت بىن عليها اإلمام اهلبطي وقوفه،ص:ينظر _6
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 .1فتوحة من املربوطةوالتاء املف،و ذمن احملت ابثوالل،و وصمن املع و ــــــــطـــــقـــان املــــلبي وهو متعلق بالرسم؛
  .2وحكمه كحكم الوقف االضطراري

كأن   هو ما تركب من االضطراري واالختباري«:فقال)حممد الضباععلي (عرفه:التعريفي الوقف)2
  .3»يقف لتعليم قارئ أو إلجابة ممتحن أو إلعالم غريه بكيفية الوقف

رورة التعليم هي اليت فألن ضفأما االضطراري؛):ضطراري واالختباريما تركب من اال(:ولهق
،فال يبدو وجيها؛ألن املقام مقام تعريف وتبيني،ال اختبار )واالختباري:(أجلأته إىل الوقف،وأما قوله

هو :ه أن يقال يف تعريفهـــوج واأل « .4املعلم ال املتعلم،واملعلم مبني ال خمترب وامتحان،فالواقف هنا هو
    .5»دة،قصد بيان احلكم،وكيفية الوقف للمتعلمأن يقف املعلم على كلمة ليست حمال للوقف عا

عالقة  توليسوالتعريفي عالقة تشابه واشرتاك،العالقة بني الوقف االختباري إن ،فوعليه
يف الوقف الوقف التعريفي  يضمنأن ال الصواب فمن  .بعضهم كما ذهب إليهوتضمن  احتواء 

؛لكون سببهما واحد الوقف التعليميقسم  يفمعا الوقف االختباري والتعريفي درج ،ولكن ياالختباري
    .وهو التعليم

 األوجه من الروايات أو القراءات؛ هو الوقف  على الكلمة اليت فيها بعض:الوقف االنتظاري- ج
  لفظ حيث يكرر؛M 8  7   6  5L6 :سبحانهعليها بقية الوجوه األخرى،مثل قوله  ليعطف

M7L ،لف األخرى،وهياويف كل مرة يقرؤها برواية ختثالث مراتM 7L بتشديد اجليم وتفخيم  
  

                                                             
د عبد احلميد،تيسري الرمحن يف جتويد سعا.463صعبد اللطيف فايز دريان،التبيني يف أحكام تالوة الكتاب املبني،:ينظر_1

  .  293صم،2005القرآن،دار التقوى،القاهرة،
  .  464_463صعبد اللطيف فايز دريان،التبيني يف أحكام تالوة الكتاب املبني،:ينظر_2

  .  37صم،1999/ه1420، 1علي الضباع،اإلضاءة يف بيان أصول القراءة،املكتبة األزهرية للرتاث،مصر،ط _3
  .46مد الصاحل بوعافية،األسس العامة اليت بىن عليها اإلمام اهلبطي وقوفه،صحم:ينظر_4
   .46،صاملرجع نفسه_5
  ).6(سورة التكوير،اآلية _6
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وهذا الوقف .1بتخفيف اجليم وتفخيم الراءLجرتسM ،ولراءا قبتشديد اجليم وترقي M 7 L،الراء
ر الكلمة املناسبة للوقوف عليها ما استطاع إىل يف ختيـ ارئـــــــأن جيتهد القجائز مطلقا،ولكن حيبذ 

  .ذلك سبيال
ا مة  قطعها عالكلمة بني ويكون بالوقف علىف املقصود لذاته،وهو الوق:الوقف االختياري-د

عدمه،إذ الذي يتعلق به أمر اجلواز و  وهذا النوع من الوقف هو.يكون مبحض إرادة القارئأي  ،بعدها
  .2قف اجلائز وغري اجلائزولذلك انبثق عنه الو  باختيار، ال تكليف إال

  :أنواع الوقف االختياري
 : عدد تقسيمات مراتب الوقف االختياري واالصطالحات اليت تطلق عليهااختلف العلماء يف       

تام  :الث مراتبــــــــإىل ث )ابن األنباري(وقسمه .3تام وقبيح:الوقف قسمانذهبت طائفة إىل أن ف
 خصت أقسامه بالتعريف، التقسيم الثاين،و 4التام واحلسن والقبيح:ويف موضع آخر ذكر ،وقبيح كافو 
 )ابن اجلزري(و)ه643،تالسخاوي(و)ه444،تالداين(ذهبو .5تطبيقيا يف كتابه بهاملعمول هو و 

معظم  عليهوهذا  ،6وقبيح مرتوك،وحسن مفهوم،وكاف جائز،خمتارتام :مراتب أربع هإىل أنوغريهم 
 .7وجموز لوجه،ومرخص ضرورة وجائز، ،ومطلق الزم، :مراتبمخس  )السجاوندي( عندو  .القراء

ومفهوم،وما  تام،وكاف، :ه أربع مراتبأن)ه683،تابن النكزاوي(هممنأخرى وقالت طائفة   

                                                             
مال علي بن سلطان حممد القاري،املنح الفكرية شرح املقدمة اجلزرية،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب :ينظر _1

أبو بكر حسيين،املصطلحات .123مد عصام مفلح القضاة،مرجع سابق،صحم.63م،ص1948/ه1367مصر، وأوالده،
/ ه1429، 1،مكتبة اآلداب،القاهرة،ط»التيسري يف القراءات السبع للداين«القراءات دراسة يف كتاب الصوتية يف مصادر

   .154-153ص ،م2008
  .122،صالواضح يف أحكام التجويد حممد عصام مفلح القضاة،:ينظر2_
  .2/563،م1987، 1حسني البواب،مكتبة الرتاث،مكة املكرمة،ط:حتقيق، وكمال اإلقراء مجال القراءاوي،السخ:ينظر3_

 .149، 108 /1ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر_4
  .150_1/149،نفسهاملصدر :ينظر_5
 . 1/226،ابن اجلزري،النشر.2/563السخاوي،مجال القراء،.وما بعدها140الداين،املكتفى،ص:ينظر_6
  .1/10السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر_7
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الكايف،مث الصاحل مث  التام مث احلسن،مث:على النحو اآليتبعضهم ه وقسم.1ال ينبغي الوقف عليه
 تام،:مثانيةأقسامه وذهب اجلمهور إىل أن الوقف يف التنزيل .2البيان،مث القبيح اجلائز،مث املفهوم،مث

ومجيع ما ذكروه من « :)األمشوين(وقال.3به،وحسن وشبيه به،وقبيح وشبيه به وشبيهبه،وناقص، وشبيه
وكاف  وأمت، بتام، :وأشرت إىل مراتبه...نحصر الختالف املفسرين واملعربنيمراتب غري منضبط وال م

وحسن وأحسن،وصاحل وأصلح،وقبيح وأقبح، فالكايف واحلسن يتقاربان،والتام فوقهما،والصاحل  وأكفى،
   .4»مث األكفى،مث األحسن،مث األصلح ويعرب عنه باجلائز الرتبة،فأعالها األمت، ما يفدو

ىن الذي إىل ارتباط الوقف باملععلماء فيما بينهم يف تقسيم الوقف،ال اختالفسبب يرجع و 
سيمات والتسميات متقاربة ،كما أن أكثر التقاومدى صلتها مبا بعدهيفهم من اجلملة القرآنية،

هو النظر إىل والضابط يف التفريق بني هذه األنواع،.5وإن اختلفت األلفاظ واالصطالحات ،املقصود
حبسب وجود شيء منها و ،فيبحثون عن ثالثة روابط،ل موضع الوقف،والعبارة اليت بعدهالعبارة اليت قب
   :،وتتمثل هذه الروابط يفيكون حتديد نوع الوقف وحكمه.هاأو وجودها كل

  .ق من جهة اإلعرابلفظي أو التعق اللى بالتعلما يسم أو،فظيةالروابط الل- 1
 .لذي يفصح عنه هذا الرتكيب أو ذلكعبارة ابكل  املعىن اخلاص:الروابط املعنوية- 2
  .7؛لدفع اإلشكاالت،ويستفاد منه يف املواطن االحتمالية6السياق العام أي املوضوع- 3

 )ابن اجلزري(فات،وهو ما نص عليهوسيعتمد يف هذه الدراسة التقسيم الذي تبنته أغلب املؤل
  ف ـــــــــــوقـام الـــــــــــــذه املراتب هي أقســـــ، وه8اف،وحسن،وقبيحـــــــــتام، وك: راتبــــف أربع مــــوغريه أن الوق

  
                                                             

الوقوف الالزمة يف القرآن الكرمي وعالقتها باملعىن واإلعراب،املكتبة األزهرية للرتاث اجلزيرة للنشر :محدي عبد الفتاح:ينظر_1
    .16م،ص2010، 2والتوزيع،القاهرة،ط

  .6-5األمشوين،منار اهلدى،ص:ينظر_2
  . 41عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،ص.221لوم القرآن،صالزركشي،الربهان يف ع:ينظر_3
  .10األمشوين،منار اهلدى،ص_4
  .43عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،ص:ينظر_5
  .20ص، الوقف القرآين عزت شحاتة كرار،:ينظر_6
  .245صيوسف بن خلف العيساوي،علم إعراب القرآن،:ينظر_7

  .226-1/225ابن اجلزري،النشر،:ينظر8_
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  .2،والوقف غري اجلائزقوف اجلائزةالو :وتصنف هذه املراتب يف نوعني. 1معىنباعتبار ما يؤدي إىل 
  :ختياري الجائز ومراتبهالوقف اال

د وقف للقارئ على كلمة أفهمت معىن مرادا،ومل تفس كل«هو:تعريف الوقف االختياري الجائز
   .3»املعىن أو تشكل يف ذهن السامع

  .4»الوقف على ما يؤدي معىن صحيحا« :هوو 
  :مراتب الوقف االختياري الجائز

حيسن الوقف عليه واالبتداء مبا بعده وال  هو الذي«:بقوله)ابن األنباري(عرفه :امالوقف الت :أوال
  .6ما يشبهه)الداين(،وذكر5»يكون بعده ما يتعلق به

الوقف التام هو الوقف على كلمة مل «:من العلماء املتأخرين قوهلم وأمشل تعريف للوقف التام
ا وال مبا قبلها ال لفظا وال معىن     .وأكثر ما يكون عند رؤوس اآليات.7»يتعلق ما بعدها 

بـياء النداء،أو بالشرط،أو بفعل  أوالبتداء بعده باالستفهام،ا:من عالمات الوقف التامو 
اية آيات  ،العدول عن اإلخبار إىل احلكايةوكذا األمر،أو الفصل بني آية عذاب وآية رمحة، أو بعد 

M  C  :تعاىلسبحانه و يف قوله M K L تتحدث عن موضوع وابتداء موضوع آخر،مثل الوقف على

D  L  K J   I  HG  F  EL8،وابتدأ احلديث بعدها  ؛حيث مت عندها احلديث عن صفات املتقني  
  
  

  
                                                             

 .467،صني يف أحكام تالوة الكتاب املبنيعبد اللطيف فايز دريان،التبي:ينظر _1
  .121حممد عصام مفلح القضاة،الواضح يف أحكام التجويد،ص:ينظر2_
   .123،صنفسهاملرجع  3_

 .467صعبد اللطيف فايز دريان،التبيني يف أحكام تالوة الكتاب املبني،_ 4
  .1/149،ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء5_

  .140صالداين،املكتفى،:ينظر_6
اية القول املفيد يف علم التجويد،مراجعة وتقدمي وتعليق7 طه عبد الرؤوف سعد،مكتبة الصفا،مصر، :حممد مكي نصر اجلريسي،
   .202م،ص1999/ه1420، 1ط
    ).5(سورة البقرة،اآلية_8
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  .M  ,  +   *      )    (  '  &  %  $             #  "     !L2  1عن القوم الكافرين
   :الوقف التام نوعان:الوقف التامأنواع -
وصله مبا  ألن؛قف عليه ويلزم االبتداء مبا بعدهالو الذي يلزم  هو:)وقف البيان التام(زمف الالالوقأ ـــ

؛جلودة التالوة وإحكام األداء،فالقراءة ال وهو الزم.3هام ملعىن آخر غري مرادفساد للمعىن أو إيبعده 
 :يف قوله تعاىلMOL لوقف علىاومن أمثلته .4تكون جيدة الصنع إال إذا روعيت فيها هذه الوقوف

 M   PO  N  M U  T  S  R  Q   W  VL5.  
وصل  جيوزوعليه ،عدهوحيسن االبتداء مبا بوهو الذي حيسن الوقف عليه،:الوقف التام المطلقب ـــ

    :مثل قوله تعاىل،6ىلال يغري املعىن ولكن الوقف أو أن الوصل  طاملاالكلمة  املوقوف عليها مبا بعدها،

M ¸  ¶  µ    ́ ³²    ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©   ¨L7.  
ا وال مبا «:بأنه)م1980،تاحلصري(عرفه:وقف الكافيال:ثانيا الوقف على كلمة مل يتعلق ما بعدها 

ا أو مبا قبلها من  قبلها من حيث اللفظ، كافيا لالكتفاء به،واستغنائه   ومسي؛8»املعىن حيثوتعلق 
  .9وهو أكثر الوقوف اجلائزة ورودا يف القرآن الكرمي ا بعده يف اللفظ دون املعىنعم

  المات الوقف الكايف أن يكون بعده مبتدأ،أو فعل مستأنف،أو مفعول لفعل حمذوف ومن ع
  

                                                             
  .86م،ص1998/ه1418، 12دمشق،طحسين شيخ عثمان،حق التالوة،دار املنارة للنشر والتوزيع،:ينظر1_

أبو بكر حسيين،املصطلحات الصوتية يف مصادر القراءات، .124أحكام التجويد،ص حممد عصام مفلح القضاة،الواضح يف 
   .155-154ص
    ).6(البقرة،اآلية سورة2_

بن سعود،اململكة العربية إبراهيم بن سعيد الدوسري،معجم املصطلحات يف علمي التجويد والقراءات،جامعة اإلمام حممد :ينظر_3
   .295-294سعاد عبد احلميد،تيسري الرمحن،ص.614،رقم173م،ص2004/ه 1425، 1السعودية،ط

  .15م،ص2002/هـ1423، 1احلصري،مـعامل االهتــداء إىل معــرفة الوقــــــوف واالبتداء،مكتبة الســنة،القاهـرة،ط:ينظر_4
  .)76(سورة يس،اآلية5_

  .295د،مرجع سابق،صسعاد عبد احلمي:ينظر_6
   .)39(سورة األحزاب،اآلية7_
  .25احلصري،معامل االهتداء،ص8_

/ ه1414، 4،الرياض،طالعامة للمطبوعات بوزارة اإلعالمعطية قابل نصر،غاية املريد يف علم التجويد،املديرية :ينظر_9
    .229_228م،ص1994
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  .1فةاملكسورة اهلمزة املشددة أو املخف) إن(أو أو نفي،أو استفهام،
 )صلى(وكلمة.على الكلمة املوقوف عليها)صلى(،أو وضع كلمة)ج(وضعب:للوقف الكايفويرمز  

  ف ـــــما جيوز وصله جيوز الوقـــــفعلم أنه ك ىل اجلائز،ري األو وغ )الوصل أوىل من الوقف(منحوتة من عبارة
وأكثر علماء الوقف يوردون الوقف اجلائز يف القرآن الكرمي حتت طائلة الوقف .2عليه واالبتداء مبا بعده

يف قوله M +   * L الوقف على ومن أمثلته .3الكايف؛أخذا مبا جيوزه وجه الوقف دون الوصل
،مث االبتداء بقوله M"     !       #     ,  +   *      )    (  '  &  %  $L4 :تعاىل
اآلية األوىل كالم تام غري متعلق مبا آخر ف .M5   4  32  1  0  /  .  -L5 :تعاىل

سورة :مثل رل قصار السو ـــــــلى فواصــــــف عـــكذلك الوقو   ، تعلــق مــن جــهة املــعىنمولكنه بعده لفظا،
 .6الوقوف اجلائزة ورودا يف القرآن وهو أكثر.هاااالنشقاق وما ش،االنفطار،التكويرر،ن،املدثاجل

   :وميكن اإلشارة هنا إىل وقف التعانق
 حمل واحد صحوهو أن جيتمع وقفان يف أيضا وقف املراقبة ووقف التجاذب، يسمى:وقف التعانق

  .املعىن خيتل لئال ى اآلخر؛قف عللكن إذا وقف على أحدمها امتنع الو  الوقف على كل منهما،
أخذه من املراقبة يف ،)ـه454(ت)أبو الفضل الرازي(ه على املراقبة يف الوقف هونب نوأول م

تمعان والاحف السيز   املراقبة يف العروض هي أالو .العروض  يسلمان معا من الزحاف،بل ال ببان ا
ين اثحذف ال(إما اخلنب:يدخلها)التعو مف(من مزاحفة أحدمها وسالمة اآلخر،ويف تفعيلة املقتضب بد

ويف )فعوالت(ل إىل و وحت) عوالتـــم (،فيكون اخلنب )اكنسابع الحذف الر ( ا الطي،وإم)اكنالس
ث نقاط تكتب ثال(:.)هييف املصحف  وعالمة الوقف املتعانق.7)اعالتف(لفتحو ) مفعالت(الطي

                                                             
      .298سعاد عبد احلميد،تيسري الرمحن،ص:ينظر_1

    .229بل نصر،غاية املريد يف علم التجويد،صعطية قا:ينظر2_
 .222عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،ص:ينظر3_

  .)6(سورة البقرة،اآلية_4
  . )7(سورة البقرة،اآلية5_

 ،املطبعة امليمنية،)شرح اجلزرية يف علم التجويد(،احلواشي املفهمة يف شرح املقدمة)ابن املصنف(أمحد بن حممد بن اجلزري:ينظر_6
  . 298سعاد عبد احلميد،تيسري الرمحن،ص. 39هـ،ص1309ر،مص

   .238-237ابن اجلزري،النشر،ص.1/21السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر_7
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ة كل من ادم ؛ألنانقة أو املراقبةوسر اختيار النقاط الثالث رمز املع.على الكلمة املوقوف عليها
*     #  $  %   &'  )(M        :قوله تعاىل ومن أمثلته .1جمموع نقاط حروفها ثالثة )برق،عنق(الكلمتني 

+,L2.    
الوقف عليه وال حيسن االبتداء مبا  سنالوقف احلسن هو الذي حي«:)الداين(عرفه:الوقف الحسن:ثالثا

 ما بعده مبا قبلهيتصل ال «:بقوله)األمشوين(وعرب عنه.3»واملعىن مجيعابعده لتعلقه به من جهة اللفظ 
  .5إلفادته معىن حيسن الوقف عليهويسمى حسنا؛.4»معىن ويتصل لفظا

تعلق موضع الوقف احلسن مبا ل يف التعاريف بالنسبة ااختالفيبدو يف الظاهر أن هناك        
ويف احلقيقة ال . التعلق اللفظي فقطعا،وأخرى تعزوه إىله إىل التعلق اللفظي واملعنوي مبعده،فأقوال ترد

  .نه التعلق املعنويالتعلق اللفظي يلزم مباعتبار أن ؛اختالف
M X  W   V  U  T  S  R  Q   P  O  [  Z  Y  :يف قولهM   ^]  \L ذلك الوقف على منو        

^]  \   a  ̀  _ i  h  g  f  e  d  c  bL6، كانفإن  :ويف إعراب الفاء وجوه 
ا الوجه ،وعلى هذفهي لالستئنافوهو الظاهر،)فرعون(من كالمM _  ̀Lالكالم الذي تالها

M  c  b:ماذا تأمرون؛ويدل على ذلك قوهلم بعد ذلك:فقال فرعون:عليهواملعىن جيوز الوقف،

dL7، وإن كان قوله،وهو األرجحM ماذا  `Lعلى خطاب اجلمع للتعظيم ،من متام قول املإل
  .8فالوقف هنا حسنالوصل،وعلى هذا عليه يرتتب و  ء عاطفة،تكون الفا

  
  
  

                                                             
 .245عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،ص:ينظر_1
    ).2(سورة البقرة،اآلية_2

  .145الداين،املكتفى،ص_  3
  .10األمشوين،منار اهلدى،ص _4
  .299سعاد عبد احلميد،تيسري الرمحن،ص.125القضاة،الواضح يف أحكام التجويد،صحممد عصام مفلح :ينظر_5

    ).111-109(سورة األعراف،اآليات_ 6
  .9/30اجلدول يف إعراب القرآن،،حممود صايف:ينظر 7_
  .149األمشوين،منار اهلدى،ص.2/511السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر 8_
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  :)الوقف القبيح(الوقف غير الجائز
 وعرب عنه.1الوقف القبيحاسم ب اصطلح عليهو هو الوقف على ما ال يؤدي معىن صحيحا،:تعريف

 ):دسعاد عبد احلمي(عرفتهو .2»أو يفهم منه غري املراد،الذي ال يفهم منه كالمهو «:بأنه )السخاوي(
ود ـــــقه مبا بعده لفظا ومعىن فأفاد معىن غري مقصلـــــــــــــة تعالم مل يتم يف ذاته لشدــــــــــك  هو الوقف على«

ال جيوز للقارئ الوقف :وحكمه.هذا املوضعي قبيحا لقبح الوقف يف ومس .3»أو أوهم معىن فاسدا
عليها إن صلح االبتداء  لمة اليت وقفة؛كضيق نفس وإن وقف عليه ابتدأ بالكلضرورة ملح إال عليه
يعلم ال ؛ألنه  M   "       !LمنM !   Lالوقف على:ومن أمثلته .4مبا قبلها مبا يصلح االبتداء به وإال ا،

 كلمة  على الوقفمثله و .،فال جيوز الفصل بني املضاف واملضاف إليهM! L5 أضيف إىل أي شيء

M& Lمن  M'  &L.  
والقبيح بعضه أقبح من واحلسن يف حسنه،متامه،والكايف يف كفايته، ويتفاضل الوقف التام يف

حسنا على تقدير،وكافيا على آخر،وتاما حيتمل املوضع الواحد أن يكون الوقف عليه وقد .6بعض
   .7على غريمها

  :فوقف التعس
  .8هو ضعف الكالم:وقيل.ظاهرة هو محل الكالم على معىن ال تكون داللته عليه:التعسف

الف ة اليت ال جتوز؛نظرا إليهام خاذالش اء من الوقوفه بعض القر ـــفـــما يتكلهو :تعسفووقف ال
M  9  8   76:يف قوله تعاىلM >  =Lومن أمثلته الوقف على.9وهو من صور الوقف القبيح ،املراد

                                                             
 .467صكام تالوة الكتاب املبني،عبد اللطيف فايز دريان،التبيني يف أح:ينظر_1
  .2/563السخاوي،مجال القراء، _2

    .301سعاد عبد احلميد،تيسري الرمحن،ص 3_
  .126عصام مفلح القضاة،الواضح يف أحكام التجويد،ص:ينظر_4
  .1/150ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر5

 .230_1/227ابن اجلزري،النشر،:ينظر6_
م، 1985/ه1405، 1علي حسني البواب،مكتبة املعارف،الرياض،ط:لتمهيد يف علم التجويد،حتقيقابن اجلزري،ا:ينظر 7_
   .175ص

  .  باب التاء،491_ـ490،رقم 55ص ،، معجم التعريفاتاجلرجاين:ينظر_8
 . 301ص ،تيسري الرمحن سعاد عبد احلميد،:ينظر9
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@?  >  =  <  ;   : D C  B  A EL 1وهذا املتصلة باسم اجلاللة حرف قسم،)الباء(اعتبار؛ب
     .رادغري امل

قدير املوقوف عليه ت نإىل أ»أيب حنيفة«صاحب 2القاضي)ه182،تأبو يوسف(وذهب«
متعمد الوقف على حنوه و ،بدعة،وتسميته بذلك حلسن والقبيحاقص واوالن ،امالت:من القرآن
وبعضه ،حسن وكله تام ،فكله قرآن وبعضه قرآنكالقطعة الواحدةالقرآن معجز وهو   ألن:مبتدع،قال

 على هذا القول ويرد.5)ه456ت(،4)أبو القاسم  بن برهان النحوي(لك،حكى ذ3»تام
؛فإن الكلمة الواحدة ليست من اإلعجاز )أبو يوسف(وليس األمر كما ذكر« :بقوله)السخاوي(اإلمام

 ؛6»يف شيء،وإمنا املعجز الرصف العجيب،والنظم الغريب،وليس ذلك لبعض الكلمات
واعلم أن ...«:)بيان إعجاز القرآن(يف رسالته قال قول مشابه؛حيث)ه388،تاخلطايب(ولإلمام

 .7»...صح املعاينالقرآن إمنا صار معجزا ألنه جاء بأفصح األلفاظ يف أحسن نظوم التأليف مضمنا أ
   .ر بدون معرفة الفواصليكون التدبال و ،M  h  g  f  e   d   c  baL8  :تعاىلوقد قال 

حرام  ،أويف القرآن الكرمي وقف واجب شرعا ه ال يوجدأنيف عرف علماء الوقف، والقاعدة
   :)ابن اجلزري(ما أفسد املعىن كما قال شرعا،إال

                                                             
  ).13(سورة لقمان،اآلية1_

. )ه182ت(،عرف حبفظه احلديث،مث تفقه وغلب عليه الرأي ،وسف القاضيهو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب أبو ي_ 2
ا العلماء من غري:ينظر اد بشار عو  : أهلها ووارديها، حتقيقاخلطيب البغدادي،تاريخ مدينة السالم وأخبارها وحمدثيها وذكر قطا

قسم ( اللغة واألعالملويس معلوف،املنجد يف.وما بعدها16/359م،2001/ه1422، 1معروف،دار الغرب اإلسالمي،ط
   .23ص ،)األعالم

  .244الزركشي،الربهان يف علوم القرآن،ص_3
حممد :ينظر. ببغداد)ه456ت( .من العلماء القائمني بعلوم كثرية.هو أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان العكربي_ 4

     .121_120م، ص2005/ /ه1426الطنطاوي،نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة،عامل الكتب، بريوت، 
  .244،صالزركشي،الربهان يف علوم القرآن :ينظر_5
  .2/553السخاوي،مجال القراء وكمال اإلقراء، _6
حممد خلف اهللا أمحد وحممد زغلول سالم،دار :الرماين واخلطايب،وعبد القاهر اجلرجاين،ثالث رسائل يف إعجاز القرآن،حتقيق _7

  .27م،ص1976، 3املعارف،القاهرة، ط
  ).24(ة حممد،اآليةسور _8
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  1بـــــه سبــــــالــــري مـــــــرام غـــــــوال ح            وجب وليس يف القرآن من وقف
   :رموز الوقف في المصاحف

روف ــــــح:طالح رسم املصحفـــــــ اصات الضبط،وهي يفـــــــعالم مــــــــــرموز الوقف من أه تعد
عرب عنها بعضهم و .،تضاف فوق النص ترمز إىل موضع الوقف عند القراءةـخطية خمتزلة أو عالمات

ا به إىل أماكن الوقف يتن؛وضعها العلماء تسهيال على قارئ القرآن لاجتهادية اصطالحيةرموز :بأ
مصحف  حيث ختتار جلنة كل؛2ولكل مصحف اصطالحات اتفق عليها طابعوه .اجلائزة واملمنوعة

تبعا هلذا يكون االختالف من مصحف آلخر،مواضعها استنادا على كتب التفسري واإلعراب؛و 
يكون  لى هذاوع .بناء على الوجه املختار لديها يف التفسري واإلعرابو  الختالف اجتهادات اللجان،

يف املصاحف  الواردةنعرض رموز الوقف  وفيما يأيت.ن أخرىاستحسان الوقوف يف مواضع دو 
   :،يف املشرق واملغربالعثمانية

  :رموز الوقف في المصاحف المشرقية-1
عبد اهللا حممد بن (موز الوقف يف مصاحف املشارقة إىلتنسب ر  ):السجاوندي(رموز الوقف عند-

   :3قوفه هيرموز و ،و )علل الوقوف(أخذت من كتابه،)ه560ت،طيفور السجاوندي
  .زممة للوقف الالعال:م

 يف الوقف ،وهذا الرمز ال يكون إاله ما حيسن فيه االبتداء مبا بعدهواملراد ب:عالمة للوقف املطلق:ط
  .ام والكايفالت
  .عالمة للوقف اجلائز:ج
وز لوجه:ز ،وأحدمها أرجح من وجهان متغايران يف اإلعراب ان هناكك  إذا ذلكو :عالمة للوقف ا

  .اآلخر
  .عالمة للوقف املرخص ضرورة:ص

                                                             
فتح رب الربية يف حل ألفاظ  ،أبو شاديخمتار سيد بن  .34_33ابن اجلزري،منت اجلزرية يف معرفة جتويد اآليات القرآنية،ص1_

   .53التحفة اجلزرية،ص
ربية على ضوء عبد البديع النريباين،الوقف يف الع.565عبد اللطيف فايز دريان،التبيني يف أحكام تالوة الكتاب املبني،ص:ينظر2_

 .197_196اللسانيات،ص
  .67-66، 1/57السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر_3
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  .إذا طال الكالم وانقطع النفس عالمة ملا ال يوقف عليه،إال:ال
 ، L ط_س األَنف L،  M ص_L، M         ²  ج_ خلقها ©L ، M  ال_¸        M  ¹ :ومن أمثلة ذلك

M~ ز_ ير ض  L1.  ا يف العصر احلايلوهذه الوقوف ال صاحف ،فهي املعتمدة يف ميزال معموال 
     .2األتراك والقارة اهلندية

 ،ثق عنهاملصري وما انبأما املصحف  :المصحف المصري وما انبثق عنهفي رموز الوقف -
 - هذه املصاحف- فلم تعتمد  ،امللك فهد لطباعة املصحف كمصحف املدينة النبوية املطبوع مبجمع

ا  .3منهاستفادت ا،ولكن )السجاوندي(مجيع وقوف من حيث  ؛)سجاونديال(خالفتفرغم أ
ا يف احلقيقة نابعة منه،فالقصد واملعىن نفسههبعض رموز عن التخلي   .،وكذا يف الزيادة عليها،إال أ

  : هي4ملصاحف كما وردت يف مصادرهاا هذه ورموز
  .وق الكلمة اليت يلزم الوقف عليهاحيث توضع ميم نسخ أفقية صغرية فزم؛عالمة الوقف الال:ـمـ

ام وقف التوهو ال،الوقف أوىل من الوصل مع جواز الوصل:مبعىن،)أوىل الوقف(رةمنحوتة من عبا:قلى
  .املطلق
  .مع جواز الوقفالوصل أوىل من الوقف :مبعىن،)الوصل أوىل(منحوتة من عبارة:صلى

  .طرفني دون أولوية للوقف أو الوصلمتساوي ال اجواز  عالمة للوقف اجلائز:ج
  .ى مجلة املعانقة أو كلمتهاقاط علثالث ن،تعانقالعالمة وقف :. :.
إذا كانت يف وسط  حيحة إالوهو الوقف القبيح وال تعترب هذه العالمة صعالمة ملا ال يوقف عليه،:ال

  .ةرؤوس اآلي سنالوقف على  ألنعلى رؤوس اآلي؛ ا د،وال يعتاآلية
                                                             

  .755، 635 /2و1/185املصدر السابق،:ينظر_1
/ 1املوسوعة الشاملة،أرشيف ملتقى أهل احلديث،).د،ت(،)د،ن(مصحف جتويد ملون باكستاين،عالمات الوقف يف :ينظر_2

      .23:30يف، 08/10/2015يوم ،10594
  .565عبد اللطيف فايز دريان،التبيني،ص:ظرين_3

مصحف املدينة املنورة برواية حفص عن عاصم،كتبه اخلطاط عثمان طه،جممع امللك  يف ورد يف اصطالحات الرسم والضبط 4_
لعربية فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة،بإشراف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف اململكة ا

 فهمي علي سليمان،.137حممد عصام مفلح القضاة،الواضح يف أحكام التجويد،ص: وينظر.ه1430السعودية،املدينة املنورة، 
  . 14-13م،ص1990املنري اجلديد يف أحكام التجويد،دار النصر،القاهرة، 
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°  ±    »  ¬  ®   ¯M  :يف قوله تعاىلM ¸¶L كما فوق كلمة.كت يسريا حال الوصلعالمة للس:س

 ¹  ¸¶  µ  ´     ³  ²L1.  
يف رموز أوقاف  كنوز ألطاف الربهان(يف كتابه)ه1290،تحممد الصادق اهلندي(وجعل

أي الوصل أوىل وهي عالمة على أنه ال وقف هنا،،)ال(األول :الوقف القبيح على نوعني)القرآن
ء،ولكن عند الفقهاء عالمة على أنه ال يصح الوقف هنا عند القرا ،)اله(والثاين.حوالوقف قبي

   .2وهذا النوع يكون يف رؤوس اآلي.ال حيتاج إىل اإلعادة د االضطرارنواحملدثني إذا وقف هنا ع
ه ال يوجد أنبرموز املصحف املصري وما تبعه،يتبني لنا )السجاوندي(مبقارنة رموز الوقوف عند

و الوقف املطلق واملرخص ضرورة والو  وقوف هذه املصاحف ضمن   اليت هي من وقوفوجه،ز لقف ا
،والوصل ،والوقف األوىلعنه وقف املعانقة،كما جند يف املصحف املصري وما انبثق )السجاوندي(

جند ،)السجاوندي(الوقف اجلائز عند مواضع ه باستقراءإال أن،)السجاوندي( عليها  اليت مل ينصاألوىل
و  نأ  حيث ينصه ومل يذكر له مصطلحا؛قات،والوقف األوىل ظهر يف تطبيز لوجهالوصل األوىل هو ا

   ،ففي الوقف على3ح الوقف على الوصلوالوقف ويرج يف بعض مواطن الوقوف على جواز الوصل
M  ¿¾Lقوله تعاىل من: M  ÅÄ  Ã  Â  Á  À   ¿¾  ½  ¼  »          º  ¹L4قال، 
»M¾_52_جL 5» ...ألن ما بعده يصلح وصفا واستئنافا،والوقف أوىل .    

M  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  :يف قوله تعاىل)السجاوندي(إليهأشار  انقووقف التع

  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ×  Ö     Ø#  "  !   1  0  /  .  -   ,  +   *  )  (  '  &  %  $

   5  4   3  2L6 أورد؛حيث:»  M× _31 _ج L.M #  "  ! _32 _ج Lكذلك 
  .  7 »...مها جائزان على سبيل البدل،ال على سبيل االجتماع:أي

                                                             
  .،مصحف املدينة املنورة)1(سورة الكهف،اآلية_1
طيار،وقوف القرآن وأثرها يف التفسري،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،املدينة مساعد بن سليمان بن ناصر ال:ينظر_2

    .377_376م،ص2011/ه1432املنورة،
  .23:30 يف،08/10/2015،يوم1/10594املوسوعة الشاملة،أرشيف ملتقى أهل احلديث،:ينظر_3
  .)52(سورة العنكبوت،اآلية_4

  .2/793السجاوندي،علل الوقوف،5_
   .)32_31(تانائدة،اآليسورة امل 6
  .2/451السجاوندي،علل الوقوف،_7
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بانقطاع النفس،أو طول الكالم،كالوقف )السجاوندي(وأما الوقف املرخص ضرورة،فقد يعلله
؛حيث M   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê     É  È  Ç  ÆL1:من قوله سبحانهMÊLعلى 
!  "  #  M :من قولهM A  @  ?L،ويف الوقف على2»النقطاع النفسL ص–MÊ– 16 «:قال

  +  *  )   (  '  &  %  $  ;  :  9  8  7  6  5  4   3  2  1  0  /  .    -  ,

  L  K  J  I  H  G  F   E  D  C  B  A  @  ?    >  =  <L3 قال ،»M  ?

A  @–164–صL 4»ضرورة طول اآلية .  
  :ورمزه الوقف في مصاحف المغاربة-2

بن حممد (اضعهإىل و املسمى نسبة  ،يعتمد أقطار املغرب اإلسالمي يف مصاحفهم الوقف اهلبطي   
اهلبطي،  ماموفيما يأيت ترمجة لإل .وهذا الوقف هو حمل الدراسة ،)ه930أيب مجعة اهلبطي، ت

  .للهبطي) تقييد وقف القرآن الكرمي(والتعريف بـ
    : ترجمة اإلمام الهبطي _أوال

  :نسبه ومولده
ولد سنة  .السمايت الفاسي، من قبيلة مغراوة أبو عبد اهللا حممد بن أيب مجعة اهلبطي هو
  . )هباطة(إىل ةنسباهلبطي و .5)،مشال املغرب األقصىمداشر من قبيلة مساتة(بقرية هباطة ه850

ـــه وتعليمه ــــ   :تـــعــلمـــ
ى دراستهاب،فحفظ القرآن الكرمي وجو  الكتعلى عادة البدو يف)اهلبطي(تعلم اإلمام   ، )فاس(بـ ده،مث أ

  

                                                             
   .)16(سورة البقرة،اآلية 1_

  .1/185السجاوندي،مصدر سابق،_2
   .)164(سورة البقرة،اآلية_ 3
  .1/263السجاوندي،علل الوقوف،_4
بن حنفية  .176ص،م1990/ه1410، 1دار الغرب اإلسالمي،بريوت،طالقراء والقراءات باملغرب،سعيد اعراب،:ينظر_5

برواية ورش عن (فتيحة الزويين،اجلواب املفيد لكل سؤال مهم يف التجويد وعلومه. 74ص ،ن،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطيالعابدي
   . 153م،ص2013، 3،طوب بريس،الرباط،ط)نافع
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تتلمذ على أيدي شيوخ .1يف العربية عارفا بالقراءات ووجوهها وكان عاملا عامال فقيها وحنويا متبحرا
أيب (الشيخ: شيوخه في القراءةومن  .2)عبد اهللا الغزواين(الشيخ:شيخه في التصوف:أجالء،منهم

شيوخه في ومن .3)ه919_ه841أيب عبد اهللا بن غازي،(،والشيخ)ه887عبد اهللا الصغري،ت
 اخلرويب الكبري الطرابلسي اجلزائري،(لشيخ ، وا)ه899_ه846أمحد زروق،(الشيخ :العلوم

  .4)ه963ت
أبو القاسم بن حممد بن إبراهيم : منهم،فوا فهم كثريون؛النتشار وقوفهوإن مل يعر  :ومن تــالمــذتـــــــه

  .5 )ه895ت(وحممد بن يوسف السنوسي احلسين).ه896ت(الدكايل 
آنذاك؛حيث  اتسع نطاقها قدم القرآن علو يف الشيخ،و  6العصر الوطاسيأشع نور :مكانته العلمية

من حياته معتكفا يف حمراب القرآن؛فأدرك أسراره وأحكامه؛مما مكنه من وضع كبريا قضى شطرا  
رواياته لتالميذه الذين أشاعوا مذهبه،حىت اكتسح إفريقيا كلها،والسيما بلدان )اهلبطي(لقن  .الوقف
   .7املغرب

                                                             
 زة بن علي الكتاين،حممد محالشريف :حتقيقسلوة األنفاس وحمادثة األكياس مبن أقرب من العلماء والصلحاء بفاس،الكتاين،:ينظر_1

بن حنفية .176سعيد اعراب، القراء والقراءات باملغرب،ص .2/76،)ت،د(،املغرب،)4(املوسوعة الكتانية لتاريخ فاس
  .  74العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص

ي:يف طبقات املالكية،خرج حواشيه وعلق عليه حممد خملوف، شجرة النور الزكية:ينظر_2 د خيايل،دار الكتب العلمية عبد ا
   .1/277م،2003/ه1424، 1بريوت،ط

حممد  .75_74بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص.177سعيد اعراب،القراء والقراءات باملغرب،ص:ينظر_3
  .73ص، األسس العامة اليت بىن عليها اإلمام اهلبطي وقوفه الصاحل بوعافية،

. 153فتيحة الزويين،اجلواب املفيد لكل سؤال مهم يف التجويد وعلومه، ص.1/277،لنور الزكيةحممد خملوف،شجرة ا:ينظر_4
  . 73حممد الصاحل بوعافية،األسس العامة اليت بىن عليها اإلمام اهلبطي وقوفه،ص

ين،منهجية بن حنفية العابد.177سعيد اعراب،القراء والقراءات باملغرب،ص.1/277حممد خملوف،شجرة النور الزكية،:ينظر_5
  .75حممد الصاحل بوعافية،األسس العامة اليت بىن عليها اإلمام اهلبطي وقوفه،ص.75_74ابن أيب مجعة اهلبطي،ص

   .69سعيد اعراب،القراء والقراءات باملغرب،ص:ينظر_6
  .  75بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر_7
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. 1ه بفاس،وقربه يف روضة الزهريي بفاس930ذي القعدة سنة يف)اهلبطي(تويف اإلمام:وفــاته وآثاره
 .2فاتهوقف القرآن الكرمي وهو أشهر مؤلعمدة  الفقري يف عبادة العلي الكبري،وتقييد :آثـاره ومن

  :  التعريف بتقييد وقف القرآن الكريم_ ثانيا    
ــــــــــــــ ، )حممد بن أيب مجعة اهلبطــــــــي(ـــاموهو الوقف القرآين املسمى نسبة إىل واضــــــعه اإلمــ

 .يف نسخ خمطوطة)الشيخ اهلبطي(ما وصلنا من عمل:واملقصود بتقييد وقف اهلبطي). ه930ت(
صل بينها ف عندها فقط،وففيه  على الكلمات اليت يوقا، اقتصر دون يف كتاب خمتصر جدـم وهو

لمات على ترتيب الـمصحف بت هذه الكورت هذا هو موضع الوقف بنقطة؛ للداللة على أن
   .3 باعتبارها تقييدا وتعيينا ألماكن الوقف الصاحلةالشريف؛ 

تقييد وقف :(وأطلق على هذا الكتاب اسم.4ومسي بالتقييد؛ألنه كتبه عنه بعض تالميذه
) منت الوقف اهلبطي(،أو)تقييد وقف القرآن العزيز(أو)تقييد وقف القرآن العظيم(، أو)القرآن الكرمي

 .، وهذا الوقف ظل العمل به جاريا يف بلدان املغرب اإلسالمي إىل يومنا هذا)قفية اهلبطيةالو (أو
حممد (،نسخ باخلط املغريب على يد5)زاوية اهلامل(مكتبةبـ)تقييد وقف القرآن الكرمي(لـ ويوجد خمطوط

   .6)مبارك بن السنوسي اإلبراهيمي

                                                             
فتيحة الزويين،اجلواب املفيد لكل سؤال مهم يف التجويد وعلومه، .177غرب،صسعيد اعراب،القراء والقراءات بامل:ينظر_1

  . 153ص
فتيحة الزويين،اجلواب املفيد لكل .75بن حنفية العابدين،مصدر سابق،ص.182، 176سعيد اعراب،مصدر سابق،ص:ينظر_2

  . 153سؤال مهم يف التجويد وعلومه،ص
حممد الصاحل بوعافية،األسس العامة اليت بىن عليها اإلمام اهلبطي  .197صاملغرب،بسعيد اعراب،القراء والقراءات :ينظر_3

  .81وقوفه،ص
/ ه1429، 1إبراهيم بن سعيد الدوسري،خمتصر العبارات ملعجم مصطلحات القراءات،دار احلضارة،الرياض،ط:ينظر4_

   .465،رقم140م،ص2008
  .زاوية اهلامل القامسية،بوسعادة،والية املسيلة،اجلزائر_ 5
  .83رقمحتت ،)اجلزائر(املسيلةوالية مكتبة زاوية اهلامل،بوسعادة ،)خمطوط(اهلبطي،تقييد وقف القرآن الكرمي:ينظر_6
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، ويرمــــــــز إىل الوقف اهلبطي )نافع(ــــــــلـ)وقف التمام( يف وضع أوقافه على)اهلبطي(اعتمد
 ،2)صه(وانتقــــلت إىل)مه(،وكانت يف البدايـــــة1)صه(، أول حرف من كلمة)ص(بعالمـــــــــة واحدة هي

وقفة على   8877وعدد األوقاف اهلبطية . على الوقف التام أو الكايف أو احلسن )ص(وتدل عالمة
وقد لوحظ هذا االختالف يف بعض _3)ه1271قيلي،تالباع(اختالف يف ذلك،كما أحصاه

ا قليلة_املواضع   .4بني املصاحف املغربية املتداولة حاليا،القدمية منها واحلديثة_ ولو أ
  :عوامل انتشار الوقف الهبطي

كون املصاحف املغربية بقيت خالية من رموز الوقف إىل القرن العاشر :من هذه العوامل
موطن (وكذلك حماذاة املناطق الغربية اجلزائرية  للمغرب األقصى.ة يف التالوة،والفوضى السائد5تقريبا

املسرح (يقرءون بال وقف،ويسمى بـ) اجلزائر(؛ جعلها تتأثر بالوقف اهلبطي،واملناطق الشرقية من)اهلبطي
) نافع(إىل جانب انتشار قراءة . 6؛وعليه أضحى الوقف اهلبطي هو السائد وبال منازع)أو الشرقي

وقد لفت .8،لتنتقل هذه القراءة إىل املغرب،ومنه إىل اجلزائر)األندلس(يف7)ورش(لفقه املالكي وروايةوا

                                                             

صحف التجويد،برواية ورش عن نافع من طريق األزرق،خط حروف مب ، يف التعريف54الوقف ومصطلحات الضبط،ص: ينظر1_
عمر .77ص بن حنيفة العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،.هـ1430مان طه،دار املعرفة، دمشق،عث:كلماته بالرسم العثماين

  . 184م،ص2011/ه1432، 1ط ،)د،ن(أمحد بوسعدة،الشامل يف التجويد،مراجعة أمين رشدي سويد،
: املغرب ،)فيديو مسعي بصري(برنامج أهل القرآن،الشبكة العنكبوتية عبد السالم اجلوهري،الوقف اهلبطي،:ينظر2_
  . 00:45م، الساعة 12/05/2015:اطلعت عليه يف م،29/12/2011

  . 197ص ،املغرببسعيد اعراب،القراء والقراءات :ينظر_3
   .مصحف التجويد برواية ورش عن نافع،دار املعرفة.برواية ورش عن نافع مصحف اجلزائر:مثال ينظر_4
لس األعلى للغة العربية،اجلزائر، مربوك زيد اخلري،الوقف القرآين يف املصاحف،جملة اللغة العربية،الصاد:ينظر_5 رة عن ا

  .146،ص23العدد
زيان بن عبد الرمحن جبار،النور اجلامع لرواية ورش عن نافع،دار اإلمام مالك،باب .80-77ص ،نفسهصدر امل:ينظر_6

  .247م،ص2013/ه1434، 1،ط)اجلزائر(الوادي
،شيخ القراء احملققني يف مصر، انتشرت رواية )ورش(امللقب بـأبو سعيد ،عثمان بن سعيد بن عبد اهللا بن عمرو بن سليمانهو _ 7

ا واألندلس،  املوسوعة العربية العاملية،تأليف جمموعة من العلماء :ينظر .)ه197ت(ورش عن نافع يف مشال إفريقيا وغر
   .27/76م،1999/ه1419، 2والباحثني، مؤسسة أعمال املوسوعة،الرياض، ط

   .247زيان بن عبد الرمحن جبار،النور اجلامع،ص.79،صنهجية ابن أيب مجعة اهلبطيم بن حنيفة العابدين،:ينظر8_
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 )ورش(عن )نافع( كما أن قراءة...«:1)بروكلمان(قالهذا االنتشار األنظار حىت من قبل املستشرقني؛
راءة اجلماعية فشو الق: ومن ذلك.2»سادت يف الغرب،وعلى أساسها طبع القرآن باحلجر يف اجلزائر

من )اهلبطي(؛ملا متيز بهاستجابة هلذه احلالة اخلاصة)الوقف اهلبطي(اليت حتتاج إىل وقف ملزم؛فظهر
   .3تقصري اجلمل وتكثري الوقوف

وقوف منحة الرؤوف املعطي ببيان ضعف :أهم الدراسات التي تناولت  اإلمام الهبطي وأوقافه
،ومنهجية ابن أيب مجعة )ه1413ت(،4)يق الغماريعبد اهللا بن حممد بن الصد(اهلبطي لـ الشيخ

ا ومن الدراسات ما أعطى للهبطي وأوقافه حيز ).بن حنفية العابدين(اهلبطي يف أوقاف القرآن الكرمي لـ
  .فقط)اهلبطي(على أن هناك دراسات أخرى تطرقت لرتمجةمعتربا يف البحث،ومنها دون ذلك، 

ة وافية تليق بشهرته العلمية،وتوضح جوانب غامضة  من  ومما سبق،فإن الشيخ اهلبطي مل حيظ برتمج   
 .كما أن أوقافه حتتاج إىل دراسات أكثر مشولية، مث احلكم مبوضوعية.شخصيته،كان األوىل معرفتها

                                                             
. )م1956ت(م يف روستــــــــوك بأملانيا،1868مستشرق أملانـــــــــــــي عالــــــم بتاريخ األدب العريب،ولـــــــــــد سنة :)كارل بروكلمان(_1

      .5/212الزركلي،األعالم، :ينظر
  .4/2، )ت،د(السيد يعقوب بكر ورمضان عبد التواب،دار املعارف،القاهرة،:،تاريخ األدب العريب،نقله إىل العربيةبروكلمان 2_
 .80-79،صمنهجية ابن أيب مجعة اهلبطي بن حنيفة العابدين،:ينظر 3_

. )م1993ت( التقليد، كان مالكيا مث حتول شافعيا،مث ترك  الصديق الغماري،بن حممد  بناحلافظ أبو الفضل عبد اهللا  هو_ 4
، دار املنارة للنشر )قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني(أمحد العالونة،ذيل األعالم:ينظر

  .133م، ص1998/ه1418، 1، ط)السعودية(والتوزيع، جدة



الفصل األول



  :الفصل األول

  منهج الهبطي في الوقف وموقف العلماء من الهبطي وأوقافه خصائص
  

 ىل ويف جانب الرسل عليهم السالم االحتياط للعقيدة يف جانب اهللا تعا:األولالمبحث  -

     اعتماده الوقف التام وغريه من الوقوف :المبحث الثاني -

  أحيانا التفسري الشاذ اللجوء إىلإيثاره اإلعراب اخلفي،و :المبحث الثالث -

    قبل بعض األمساء املبهمة وبعض احلروفعلى ما والوقف ،الفصل بني املتالزمني:المبحث الرابع -

 كال وبلى ونعم:رف الردع  واجلوابمذهبه يف الوقف على أح:الخامسالمبحث  -

 املختلفاتالوقف على األوامر والنواهي والفصل بينها أحيانا،والتفريق بني :لسادسالمبحث ا -

  جلمل الدعائية واإلطالق والتعميمتوفري ا:المبحث السابع -

 قراءة والوقف لبيان احلكم الفقهيالوقف الذي تقتضيه ال:المبحث الثامن -

ة واإلشارة تعامله :المبحث التاسع -  ع املعىنىل تنو إمع السياقات املتشا

 العلماء من اهلبطي وأوقافهموقف :المبحث العاشر -
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حممد (إىل واضعهاملسمى نسبة عرفنا فيما سبق أن مصاحف املغاربة يعتمد فيها الوقف اهلبطي 
،كما أن اختالف الوقف اهلبطي )ص(،ويرمز إىل هذا الوقف بعالمة واحدة هي)بن أيب مجعة اهلبطي
مل يقتصر على الرمز فقط،بل هو أيضا اختالف يف بعض مواضع الوقف؛مما اتسم  عن وقوف املشارقة

خصائصه نفسه،وإمنا )اهلبطي(الوقف اهلبطي مبنهج خاص،هذا املنهج مل يفصح عنه واضعه اإلمام
 .مستقرأة  من تتبع األوقاف اهلبطية يف املصحف

  يف ختري أوقاف القرآن الكرمي؟ )اهلبطي(منهجفما خصائص  
  ؟وأوقافه)اهلبطي(قف العلماء منوما مو  
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    .االحتياط للعقيدة في جانب اهللا وفي جانب الرسل عليهم السالم:المبحث األول
  :االحتياط للعقيدة في جانب اهللا تعالى-أ

 :من مظاهر االحتياط للعقيدة يف جانب اهللا تعاىل يف الوقف اهلبطي
  :وقفه على لفظ الجاللة متى أمكنه ذلك،وكذا االبتداء به

  وجوه اإلعراب اليت حتقق أغراضه العقدية كالوقف على لفظ اجلاللة،واالبتداء به، )اهلبطي(يؤثر
فيقف على لفظ اجلاللة مىت تيسر له ذلك،سواء أكان ما بعده معطوفا على ما قبله،أم تعليال له،أم 

غري احملوج إىل التقدير،أم نعتا كذلك،أم كان الوقف عليه فصال بني  خربا عنه يف ظاهر اإلعراب 
وهذا األمر  فيه خدمة للذكر بلفظ اجلاللة منفردا كما هو عند بعض .كالمني ملتحاورين،أو غري ذلك

  .1املتصوفة
̈   ©  M  ¯  ®  ¬  «  ª :ومن ذلك قوله   §°    µ   ́  ³  ²   ±

¶    ¹    ¸º   ½  ¼  » ¾ L2 على لفظ اجلاللة )اهلبطي(وقف؛حيث 
M°Lوالوقف هنا كاف غري تام؛ألن ما بعده مجلة معطوفة وهي،M ²   ±L ولكنه آثر الوقف،

وميكن أنه أراد إفراد مجلة التوحيد عن غريه من بقية .ملا فيه من التأثري على النفس على لفظ اجلاللة؛
بوقفه هذا قول )اهلبطي(وقد وافق.3راتاملأمورات؛ألن توحيد اهللا أعظم مأمور،وأصل جلميع املأمو 

     .4بأن الكالم قد مت يف هذا املوضع) ه895السجستاين،ت(
اجلمل الثالث ) اهلبطي(،اعتربM   ÊË   Í    ÌÏÎ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐL5:وقوله

لفظ اجلاللة يف كل مجلة من )اهلبطي(فقــد أظهر.؛خدمة ألغراضه6مما يسوغ الوقف عليها استئنافية؛
هذه اجلمل؛مما جيعلها كاملستقلة،وفيه التكرير،وله مقامات حيسن فيها،وهذا من أفضلها وأحسنها،وأي 

                                                
 زيان بن عبد الرمحن جبار،النور اجلامع لرواية ورش عن نافع،. 87بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعه اهلبطي،ص:ينظر_1

  .249ص
  ).83(سورة البقرة،اآلية_2
   .88بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعه اهلبطي،ص:ينظر_3

  .67النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر4_
  ).282(سورة البقرة،اآلية_5

  .                2/90حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر6_
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شيء أفضل من أن يكرر اسم اهللا تعاىل؟كقولنا سبحان اهللا،واحلمد هللا،وال إله إال اهللا واهللا أكرب،وال 
   .1حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

هلا MCB L  مجلة ،MB  C    O  N  M  L  K   J  I  HG  F  E  DL 2 ــه قـولهومن
ا:وجهان من اإلعراب  MCBL :وقالت فرقة...«): ه546ت( ،3 )ابن عطية(مبتدأ وخرب،قال:إما أ

وليس املعىن على هذا الوجه جمرد اإلخبار عن الضمري .4»ابتداء وخرب مت الكالم عنده،مث استأنف
؛بكونه خالقهما،وخالق ،بل املقصود أنه هو املعبود حبق يف السموات ويف األرضMCL بلفظ اجلاللة

M  F  E  D معمريهما،وقد قدم ذكر ربوبيته سبحانه،وبعدها ألوهيته عز وجل،وعليه فإن قوله

HGLمتعلق بلفظ اجلاللة MCLأي مبا فيه من معىن الوصف،أما مجلة  M    J  IL فهي خرب ثان،أو،
بدل من الضمري،فيكون اخلرب MCL  أن لفظ اجلاللة:والوجه الثاين.5املبتدأ أو مجلة مستأنفةحال من 

M  F  E  Dخربا ثانيا،وهو حينئذ متعلق بشبه اجلملةMJ  I L  شبه اجلملة بعده،وتكون مجلة

GL.على لفظ اجلاللة)اهلبطي(وقفMCL ؛نظرا لتمام الكالم بناء على اإلعراب األول،وهذا
وقد يكون الدافع ملن وقف على لفظ اجلاللة هو الفرار .7)ه338ت( ،6)النحاس(عندالوقف كاف 

من داللة اآلية على كون اهللا تعاىل يف السماء،وهذا ليس مقصودا من اآلية، وإن كان يف نفسه 
وإذا كان التفصي متيسرا من داللة هذه اآلية على كونه سبحانه يف .8حقا،بل املراد أنه املعبود فيهما

                                                
  .                90بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر_1
  ). 3(سورة األنعام،اآلية_2
ه 541ت(مفسر وقاض،  بن غالب بن متام بن عطية األندلسي املغريب الغرناطي، هو عبد احلق بن غالب بن عبد امللك_ 3
   .60م،ص1976/ه1396، 1علي حممد عمر،مكتبة وهبة،مصر،ط:السيوطي،طبقات املفسرين،حتقيق:ينظر. )ه546أو
، 1علمية، بريوت،طعبد السالم عبد الشايف حممد،دار الكتب ال:يف تفسري الكتاب العزيز،حتقيق احملرر الوجيزابن عطية،_4

  . 2/268،م2001/ه1422
زيان عبد الرمحن .91بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص.7/82حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر_ 5

   .249جبار،النور اجلامع،ص
السيوطي،بغية الوعاة يف طبقات :ينظر. )ه338ت( أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس املرادي املصري،حنوي مفسر، هو_ 6

     .1/362م،1965/ه1384، 1حممد أيب الفضل إبراهيم،مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، مصر، ط:اللغويني والنحاة،حتقيق
  .219النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر7_

   .92بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر_8
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M  K  J  I  H  G  F  E  D   :واضع أخرى كقولهــفال ميكن التفصي منه بالوقف يف م السماء إله،

  O  N   M  LL 1.   
وبناء على هذه التقديرات،ميكن استشفاف الوقوف عند الناس،ويف بعضه كما الحظنا حتميل 

هدي حممد صلى اهللا عليه القرآن املذاهب احلادثة يف العقائد،أو حماولة الفرار منها،وخري اهلدي 
،وهذا فيه تشقيق M EL2كما رأينا،ووقف آخرون علىMCBLوسلم، فقد وقف بعضهم على

للكالم دون داع،وكأن صاحبه يريد إثبات علوه على خلقه،أو يروم فرارا من شبهة احللول،وفريق ثالث 
على رأس اآلية،يليه الوقف على  واألوىل الوقف.استئنافM   J  IL ،وقولهM GL وقف على

  .   3أنه معبود يف السماوات واألرض،واهللا أعلم:،ويكون املعىنM  GLH املعطوف وهو
 .M   T  S  R   Q  P  U\[  Z  Y  X  W  VL4 :ومنــه قـوله سبحانه

  فإذا تعلق بالفعل؛M X  W L  يف هذا القول وجهان من اإلعراب حبسب تعلق شبه اجلملة

MS L ،يكون شبه اجلملة حاال من الضمري املسترت يف الفعل MS Lوقوله، M [  ZL معطوف
،  5فهو توكيد للضمري املسترت حىت يسوغ العطف عليه M YL  على هذا الضمري،أما الضمري املنفصل

   :ويف ذلك قال ابن مالك.M ¹  ª  ©   ̈ §L6 :كما يف قوله تعاىل
  7املنفصل مريمتصل عطفت              فافصــــل بالض عفر   رين على ضموإ  

مشاركة أتباعه إياه يف الدعوة :،واملعىن عليهM   VU     T  SL  :وعلى هذا الوجه ال يوقف على قوله
م مثله على بصرية يف تلك الدعوة شبه مجلة متعلقا MX  WL وإذا كان إعراب قوله.إىل اهللا،ويف كو

                                                
  ). 16(سورة امللك،اآلية_1

   .219النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر_ 2
  .92بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعه اهلبطي،ص:ينظر3_

    ).108(سورة يوسف،اآلية_4
حممود صايف، اجلدول يف .2/73،م2008/ه1428، 1التبيان يف إعراب  القرآن،شركة القدس،القاهرة،طالعكربي،:ينظر_ 5

  .13/79القرآن،إعراب 
  ).    19(األعراف،اآلية).35(سورة البقرة،اآلية_6
، 1ابن مالك،منت ألفية ابن مالك يف النحو والصرف،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع،بريوت،ط_7

  .102م،ص2002/هـ1423
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كما اختار M   VU     T  SL  ،وعليه فالوقف على قوله1مبتدأMY L مقدم،والضمريمبحذوف خرب 
لكـــــن الوجـــــه األول أرجــــح؛ألنه يـــدل عـــلى عمــــوم الدعوة والبصرية ومشوليتهما للنيب صلى ).اهلبطي(

) ه215األخفش،ت(عندتام  M       VULوالوقف على اسم اجلاللة.،واهللا أعلم2اهللا عليه وسلم وألتباعه
 .3)نافع(فيما روي عن )أيب حامت(و

  :الوقف على صفات اهللا تعالى
أنه يفرد صفات اهللا تعاىل بعضها عن بعض،وعن غريها مىت أمكنه )اهلبطي(من مالمح منهج

  :ومن أمثلة ذلك كثري،نذكر منها.؛ قصد التمعن والتملي يف هذه الصفاتذلك
  لفظ،MÂ  Á     À  ¿  ¾    Æ  Å  Ä  ÃÇ        É  ÈÊ   Î  Í  Ì   ËÏ   ÐL4:قوله

MالمالئكةLيف قراءة نافع مرفوع؛ألنه معطوف على لفظ اجلاللة M Ã L ويف قراءة أخرى جمرور عطفا ،
، 5وعلى قراءة الرفع يرتجح الوصل أيضا ومع قراءة اجلر يتعني الوصل،.MÇL  أو علىMÅL على

 :مل جينح إىل الوصل بل اختار الوقف،ويبدو أن وقفه هذا يراد به التفريق بني األمرين)اهلبطي( إال   أن
إتيان اهللا وإتيان املالئكة؛هروبا من تشبيه أفعال اهللا بأفعال خلقه؛مشيا على طريقة األشاعرة كغريه من 

على L الئكةاملM،وتعرب كلمةL املالئكةM؛برفع كلمة)نافع(كما أنه وافق قراءة.6عامة علماء املغرب
وتأيت :كما يبدو فاعال لفعل حمذوف دل عليه فعل اجلملة اليت قبل الوقف،والتقدير)اهلبطي( وقف

ابن (،وهذا الوقف حسن عندLاملالئكةM يف حمل نصب حال منM Ë Ê  ÉL  املالئكة، ومجلة
 بن كعب،أيب ( ،ففي قراءة8، والوصل مقدم على الوقف يف هذا املوضع ويدعمه املنقول7)األنباري

تنوير املقباس من (،وجاء يفLهل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا واملالئكة يف ظلل من الغمامM:)ه30ت

                                                
كمال حممد بشر :مي،راجعهحممد حممود القاضي،إعراب القرآن الكر .13/79حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن، :ينظر_ 1

   .493م،ص2010/ه1431، 1وعبد الغفار حامد هالل،دار الصحوة للنشر والتوزيع،القاهرة،ط
  .2/73،،التبيانالعكربي:ينظر 2_

    .336النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر_ 3
    .)210(سورة البقرة،اآلية_4 
  .   2/430حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،.1/147،التبيان،العكربي:ينظر_5
 .130حممد الصاحل بوعافية،األسس العامة اليت بىن عليها اإلمام اهلبطي وقوفه،ص:ينظر_6
  .1/548ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر_7
  .96_95بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر_8
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يف (بال  كيف يوم القيامة) إال أن يأتيهم اهللا(هل ينتظر أهل مكة L هل ينظرون M):تفسري ابن عباس
 .1مقدم ومؤخر)ظلل من الغمام واملالئكة

©  M  v  u  ts w     xy  ~  }  |  {  z�  §     ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡¨  «  ª :ومنها وقوف آية الكرسي

 °  ¯  ®  ¬  ±  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²¹    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ºÃÂ    Æ           Å  ÄÇ     Ê     É  È

Ë  Î  Í   Ì Ï    ÐL2تسعة منها كافية )السخاوي(،اشتملت هذه اآلية على عشر مجل اعترب
  :،وحتمل هذه اجلمل املعاين اآلتية3تام M  ÏL  علىوالوقف 
دلت على انفراد اهللا تعاىل باأللوهية جلميع اخلالئق،واملقصود إبطال استحقاق ما عبد من :األولى

  .دون اهللا العبادة
ا دالة على   وصف نفسه باحلياة والقيومية :الثانية على خلقه،وفيه تقرير ملضمون اجلملة اليت قبله؛أل

م مجيعا حمتاجون مفتقرون إليه.كمال حياته خبالف غريه  . فإ
نفى عن نفسه سبحانه نقص احلياة ممثال يف السنة والنوم،ومثله الغفلة والذهول والسهو :الثالثة

دائما ست لغريه،فكان تدبريه خللقه والنسيان، فاقتضى ذلك اتصافه باحلياة الكاملة اليت لي
 .سلطانه مستمرا،سبحانه جل شأنه وعز

هو مالك السموات واألرض وما فيهما؛وهذا يقتضي انفراده باأللوهية كما أنه تعليل التصافه :الرابعة
  .يهملها لكا له،فهو حقيق أن يكون قيومها  فالبالقيومية،فإن من كانت هذه املخلوقات م

اإلدالل عليه،لكونه هو مالك لكل شيء،فال جيرؤ أحد على طلب الشفاعة  إبطال حق:الخامسة
ففيه إبطال ملا كانت العرب تعتقده يف .عنده مبكانته أو جاهه كما هو شأن الناس،إال ملن أذن له

م من اهللا زلفى ا لتقر م يعبدو   .آهلتهم اليت كانوا يرون أ
هم،سرهم وعالنيتهم،ما مضى من أعماهلم وما يأيت هو العليم جبميع خلقه ظواهرهم وبواطن:السادسة

  .منها؛لذلك فهو أعلم مبن يستحق الشفاعة فيأذن له فيها ممن ال يستحقها فال يأذن له
ه ــــــيء عن ذاتــــــا تاما أو علم أي شيا يقينـــــلمـــــا من العلم عــــــغوا شيئـــــال ميكن للخلق أن يبل:السابعة

م عز وجل،فأىن هلم أن يصفوه من عند أنفسهمأو صفاته   .وأفعاله إال ما علمهم ر
                                                

  .28،ص)د،ت(ابن عباس،تنوير املقباس من تفسري ابن عباس،مطبعة األنوار احملمدية،القاهرة،:ينظر_1
  .)255(سورة البقرة،اآلية_2

   .2/568السخاوي،مجال القراء،:ينظر_ 3
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سعة ملكه جل شأنه وعز سلطانه،فالسماوات واألرضون على سعتها ليست شيئا ذا بال إىل :الثامنة
 .جانب كرسيه وعرشه

ا:التاسعة  .وعلى سعة ملكه ال يلحقه نصب وال لغوب يف حفظ خملوقاته وتدبري شؤو
     .1ذات ومكانة ومنزلة وقهر ه على خلقه علوو عل :العاشرة

مثال،على وقفه هي خرب M xL يف هذه اآلية أجلأته إىل التقدير؛فكلمة)اهلبطي(ونالحظ أن وقوف
  .وبدون وقف تعرب صفة،هو:ملبتدأ حمذوف تقديره

 : التفصي من نسبة شيء لغير اهللا تعالى
<?  @  M  7  6  5  4  38  9  =  <  ;  :  I  HG  F  E           D  CB  A  :من ذلك قوله

QP  O     N  M  L  K   JL2الوقف على، M8Lمتعلق بالوظيفة النحوية جلملةM9L اليت
أو تعرب حاال من .M8L يعود حينئذ على)ها(،والضمري املؤنثM8Lإما صفة لـ:تعرب

بغري عمد خلق السموات :،واملعىن على اإلعراب األولM 6L3السموات،والضمري يعود على
M  c  b    a:وهذا يوافق قوله تعاىل.وقد ذهب إليه بعض السلف.4أن هلا عمد غري مرئية:مرئية،أي

hg  f  e   dL5فالناس ال 6،أن ذلك هو األكمل يف قدرته)ابن كثري(،كما ورد يف تفسري،
جيعله وجل يف الشيء ما  ذلك ال مينع من أن خيلق اهللا عز خيتلفون يف أن اهللا هو الفاعل،لكن

،واملعىن على 7متماسكا بنفسه،ويضمنه نظام حفظه كما يعرف اليوم يف علم الفيزياء بقانون اجلاذبية
ا كذلك،:اإلعراب الثاين وإمنا ميسكها اهللا 8أن اهللا تعاىل خلق السموات بغري عمد وأنتم ترو

ابن (الوقـــــــــف مل يـــــــــذكرهوهـــذا . M  éè  ç   æ  å  ä   ã  â á  à           ß  ÞL9 :تعاىل؛حيث قال

                                                
    .99_97بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر 1_

   ).2(سورة الرعد،اآلية_ 2
   .14/88حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،.3/291عطية،احملرر الوجيز،ابن :ينظر_ 3
     .2/611السجاوندي،علل الوقوف، .2/57م،1983/ه1403، 3الفراء،معاين القرآن،عامل الكتب،بريوت،ط:ينظر_4
 ).41(سورة فاطر،اآلية5_  

  .625_2/624ابن كثري،تفسري القرآن العظيم،:ينظر_6   
   .103بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر_ 7
   .199األمشوين،منار اهلدى،ص:ينظر_ 8
  .)44(سورة فاطر،اآلية_9   
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الزم عند  ،ولكنه1)ه102جماهد، ت(و)ه68ابن عباس،ت(مرجحا قول)الداين(وال)األنباري
سعيد على املعىن املذكور )األخفش(على رأي )النحاس(،وذكره )األمشوين(،وحسن عند)السجاوندي(

    .2سابقا
ويظهر للرائي أن بوقفه هذا؛فصل بني الصفة .لقمانيف هذه اآلية ويف سورة M8Lعلى)اهلبطي(وقف

وميكن القول بأنه ال فصل عنده بني .واملوصوف،أو احلال وصاحبها،والوقف حسن على الوجهني
مجلة مستأنفة لالستشهاد برؤيتهم السموات بغري عمد؛فيقدر M9Lاحلال وصاحبها؛وإمنا اعترب

ا كذلك: احملذوف مبعىن   . 3ترو
 :وما تصرف منها )اهللا سبحان(الوقف على كلمة

،ومضمرا )سبحان اهللا(يف القرآن متصرفا،فأضيف إىل اسم اهللا تعاىل ظاهرا)سبحان(جاء
  ).سبحان الذي(،واسم املوصول)سبحان رب(،ولفظ الرب)سبحانك(ىل كاف اخلطاب،وإ)سبحانه(
 معه اإلعراب، كلما كان ذلك ممكنا مما يستقيموما تصرف منها   )اهللا سبحان(على )اهلبطي(ووقف  

 )اهلبطي( ومل يقف.مروسف والنحل ومرمي واألنبياء،والز ــــي ونس وــي وذلك يف سورة البقرة وآل عمران و
  .4عليها يف بعض املواضع؛لوجود مانع

وقف .M  u  tsv wx   ~  }  |  {  z  y�  £  ¢  ¡¤   ¥L5 :ومنه قوله
بني كالم املشركني ورد اهللا تعاىل ،ولعل ذلك للفصل MyxL ،وعلى قولهMvL  على كلمة)اهلبطي(

عليهم،ولالحرتاس من أن يظن أن التسبيح من قول من زعموا هللا ولدا وهذا حمتمل،لكنه بعيد،غري أن 
 .قرن التسبيح بالزعم الباطل أوىل من فصله عنه،تعجيال للرد،لكن األول جائز النتهاء مقول القول

،مالزم للنصب على املفعولية املطلقة، املضاعف)حسب(اسم مصدر يقوم مقام فعلهLسبحانMو
ألن ؛ وجيوز أن يكون فاعال ،ألنه املعظم ؛ولإلضافة اليت تبني املعظم،وهذا املضاف إليه مفعول به

                                                
   .333،املكتفى،صالداين.731_2/730ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر 1_

   .199األمشوين،منار اهلدى،ص.2/611الوقوف،السجاوندي،علل . 338لنحاس،القطع واالئتناف،صا: ينظر_ 2
  .104بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص.2/611السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر_3   

  .105،صاملصدر نفسهبن حنفية العابدين، :ينظر_ 4
   .)116(البقرة،اآليةسورة _ 5
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تعظيم اهللا عز وجل وتنزيهه مما نسبه إليه املشركون :يف هذه اآليةMyxL ،أي معىن)تنزهت(املعىن
  .2»نسبحك تسبيحا:يؤدي معىن منصوب على املصدر«):القرطيب(وقال.1من الولد

كما هو يف قوله تبارك .مع ما ال يدل على نسبة النقص إىل اهللا تعاىل)سبحان(وقد يأيت لفظ
واملراد منه يف هذا املوضع بيان .M   +  *     )     (  '  &  %  $  #  "!L3 :وتعاىل

وهذا .اإلسراء بنبيه صلى اهللا عليه وسلم:عظمته وكمال صفاته وقدرته على فعل ما يريد،ومن ذلك
  . 4الكمال يلزم منه تنزيهه عز وجل عن كل ما ال يليق به سبحانه وتعاىل

M  N  M:يف قوله تعاىلكما املصدرية بعدها  )أن(يءكمج  ؛ لوجود مانعومل يقف عليها

RQ  P  O L5 نـــــــــع(ي وما بعدها مبصدر وهو جمرور حبرف مقدر ــــــك هـــــــتسب هنا )أن(فإن ؛.(  
̀   Mba:أو العطف كما يف قوله عز وجل   _  ^L6أو حرف اجلر: M  Á  À

ÂL7أو يكون بعدها مجلة مقول القول كقوله عز وجل،:M  Y  XW  V  U  T  S  R  Q   P

]\  [  ZL8 ،وقوله:M f  e  d  c  b    a  `  _   ̂ ]  \L9.    
 ؛Mv L   على)طيــــــبــــــاهل(فــــــــوقM  u  t  s  r  qv  x  w  y  zL10:اىلـــه تعــــــويف قول   

كما أن الكالم كله لقائل  .11إذا نزهناك أو وحدناك فقنا :ألن  الفاء دخلت ملعىن اجلزاء،والتقدير
  .12يف سورة البقرة كما تقدم وبالتايل فالوصل أوىل يف موضع آل عمران واحد خبالف ما هو

  
                                                

   .104،صبن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي :ينظر_  1
   . 1/403القرطيب،اجلامع ألحكام القرآن،_2
  ) .1(سورة اإلسراء،اآلية_3

   .104بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص :ينظر_  4

    .)171(سورة النساء،اآلية5_
  ).   1(سورة النحل،اآلية6_
  ).  31(سورة التوبة،اآلية7_

  ).  32(سورة البقرة،اآلية_8
  ).  116(سورة املائدة،اآلية_9

  ).191(سورة آل عمران،اآلية_10
  .1/275العكربي،التبيان،:ينظر_11

  .105بن حنفية العابدين، منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر_ 12
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 . عليهم السالم االحتياط للعقيدة في جانب الرسل -ب
م،الوقف أحيانا؛)اهلبطي(يستعمل  احتياطا للعقيدة يف جانب الرسل عليهم السالم ورساال

مكتأكيد صدقهم، وتربئتهم من األقوال اليت وردت يف بعض التفاسري     . وال تليق 
M   ¢  ¡  �    ~  }  |  {  z  y  x   w  v  u      t  sr :ومن ذلك قوله تعاىل

 §   ¦  ¥  ¤          £ ̈    ª    ©«   ¬L1فقوله تعاىل،:  M    �    ~  }Lوقوله،  M «  ª    © L

أو كـــــــــــــــــــــــــل منهما  M¨LوM|L مجلتان معطوف كل منهما على اجلملة الفعلية اليت قبله
؛ لذا ينبغي وصلهما مبا عطفتا L كذبت Mو Lصدقت  M حال على الرتتيب مـــــــــــن ضمري فاعلــــــي 

©    M  ª  مبا قبلها،وفصل األخرىM �    ~  } L وصل إحدامها)اهلبطي(،لكن2عليه، أو باحلال

«L أراد بذلك إخراج مجلة)اهلبطي(ويبدو أن.عما عطفت عليه أو مما هي حال منه  M  ª    ©

«Lا حاال أو معطوفة إىل االستئناف؛وذلك إلبعاد الشبهة عن عليه السالم ،  يوسف عن كو
ا صدقه :أو ليستدل على أن هذا ليس من كالم الشاهد،وله وجه بعيد كأن يقال يلزم من كذ

،فلم مل يستغن عن ذكر كذبه حاشاه؟ومل 3ويلزم من صدقها كذبه:صدقه،فيقال فيستغىن عن ذكر

وال ) السجاوندي(وال) الداين(وال)النحاس(وال)ابن األنباري(M¨Lأي على يذكر هذا الوقف
وإن كانت براءة .5ا لقطة بارعة من هذا الرجل الغواص على املعاينومهما يكن فإ.4 )األمشوين(

m  M  :،وأخرب عنها بقولهM0  /.L7 .؛فقد قال عليه السالم6حتتاج إىل هذايوسف عليه السالم ال 

p  o  nL8.   
  

                                                
  ).27_ـ26(سورة يوسف،اآليتان_1

  .108بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص.12/410حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر2_
 . 109-108بن حنفية العابدين،املصدر نفسه،ص:ينظر_3
. 326الداين،املكتفى،ص.332النحاس،القطع واالئتناف،ص.2/721ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر_4

  .193األمشوين،منار اهلدى،ص.2/597الوقوف، السجاوندي،علل
  . 109بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر5_
  .109املصدر نفسه،ص:ينظر6_
  ).23(سورة يوسف،اآلية7_
  ). 26(سورة يوسف،اآلية8_
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       .اعتماده الوقف التام وغيره من الوقوف:المبحث الثاني
ومن ،ومهما كان عدد اآليات،واضع الوقف التام مهما طال السياقمبوقوفه يف )اهلبطي(يعتد

   .اال ميكن معه التقديرم القسم وجوابه،والشرط وجوابه،وسائرانتهاء  الوقف بعد: تهأمثل
M  r     q  p  o  n  m  l  k  j   i   h  g  f   e  d  c   b  a في قوله تعاىلف

 u   t  s v    wL1،قولهوهو  حىت مت الكالم عند ذكر جواب القسم)اهلبطي(مل يقف:  M  u   t 

v    wL.قولهبلغ حىت  مل يقف ك يف سورة النصرـكذل M   Q  P  ORSL2ألن األمر يتعلق ؛
، الفجر، عبس، القيامة،املعارج،املدثر:سور كذلك يف أوائل واألمر.الشرط عن جوابهبعدم فصل 

    .والتني الضحى،، الشمس
  :3وقف البيان هاعتماد

مع ما حيتمل أكثر من إعراب يسوغ يف الصناعة ذلك يكون ،و الوقف التام مذاهبهو من 
ويعتمد .  الوقف هذا اإلعراب ويستبعد به غريهنيالنحوية،وال يستقيم يف املعىن املراد من كتاب اهللا،فيع

  :  ؛خدمة للمعىن املراد،ومن ذلكوقف البيان)اهلبطي(
!  "  #  $  %  &  '  )    (  *    +  ,  -  ./  M     6      5  4  32  1  0 :قولــــــــــــه

  ;:  9  8  7L4فجملة، M   32  1  0L جاءت بعدM . L وهي نكرة،واجلمل بعد،
ا ي ا نعت هلا،واملعىن عليهالنكرات صفات،فإذا وصلت  وما كان هلم من أولياء من صفتهم :توهم أ

م يضاعف هلم العذاب؛وليس األمـــــــــــــــــــــــر كذلك، فهذا املعىن فاسد نفي أن :واملعنـــــى املراد هو.أ
م يضاعف هلم  ميكون هل  العذاب يوم القيامة،وعليه فجملةويل أو ناصر كائنا من كان،مث أخرب أ

M  32  1  0Lمستأنفة،والضمري يفM )Lيعود إىل اسم اإلشارةM !Lوهو مبتدأ خربه،M    "

&  %  $  #L؛وهلذا كان الوقف علىM . Lوهو وقف البيان التام5الزما،.   
                                                

     ).7_1(اتسورة املرسالت،اآلي_1
  ).3(سورة النصر،اآلية_2

 – 274زيان بن عبد الرمحن جبار،النور اجلامع،ص.194-192بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر3_
275 .  

   ).20(سورة هود،اآلية4_
بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب .6/243صايف،اجلدول يف إعراب القرآن، حممود.3/160ابن عطية،احملرر الوجيز،:ينظر5_

  . 193مجعة اهلبطي،ص
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حذفه،أما إذا  واعتماده الوقف التام مقيد مبا إذا مل جيد جماال إلعراب حمتمل بتقدير ما ميكن   
كان تقدير احملذوف ممكنا فانه يلجأ إىل غري الوقف التام من الكايف واحلسن لتحقيق غرض من 

  .،وهذا ما نستشفه من خالل النماذج املذكورة يف هذا البحث1األغراض اليت يسعى إليها
  . )الوقف المتعانق(في الوقف المتالزم)الهبطي(مذهب
#  M  :نق عادة تاركا املوضع اآلخر،كما يف قوله تعاىلأحد موضعي التعاعلى )اهلبطي(يقف  

  $&   %'     ,  +   *  )(L2على ؛حيث وقف  M &   % L. ،وسنعود لتفاصيل ذلك يف الفصل الثاين
   .141،الصفحة)الوقف اهلبطي والوقف املتعانق(املبحث اخلامس

  :وقف االزدواجاعتماده 
بنظريه وقطعهما،فمنهم من قال بوصل ما يوقف على اختلف العلماء يف وصل ما يوقف عليه   

ومنهم من قال .3نظريه مما يوجد التمام عليه وانقطع تعلقه مبا بعده لفظا؛وذلك من أجل ازدواجه
فإذا   :اجلمع بني القولني)احلصري(واختار.4بتدأ باآلخرني النظريين،فيوقف على أحدمها ويبالفصل ب

¯  °  ±  M  ³  ²  :األوىل والوقف على الثانية،كما يف قولهكانت اجلملتان قصريتني حيسن وصل 

µ́L5،  ؛ألن نفس القارئ ال يبلغ  إىل األخرية كل منهماسن الوقف على  حيوإذا كانتا طويلتني
M  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  :وقد يؤدي الوصل إىل تغيري املعىن،كما يف قوله سبحانه.منهما

  â  á  à    ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø   ï  î  í  ìë  ê  é  è  ç  æ   åä  ãL6 فإذا ،
فقد يضيق نفسه،وحيصل به فساد ؛M Ù  Ø  ×  Ö L إىل M  ÕÔ  Ó  Ò  ÑL  وصل القارئ

م احلسىن وهي اجلنة،والذين مل يطيعوه  هلم اجلنة أيضا،وهو معىن  يف املعىن،فيكون للذين أطاعوا ر
وهذا أجود من الرأيني السابقني؛حيث روعي فيه نفس  .؛فاجلزاء من جنس العمل7واضح البطالن

                                                
  .81،صالسابقاملصدر ،بن حنفية العابدين : ينظر1_

  ).2(سورة البقرة،اآلية_2
عبد احلكيم بن عبد اللطيف بن :زلط،أحكام التجويد والتالوة،راجعهحممود بن رأفت بن .1/237،، النشرابن اجلزري:ينظر 3_

    .92م،ص2006، 1عبد اهللا،مؤسسة قرطبة،مصر،ط
   .19صاألمشوين،منار اهلدى،:ينظر 4_
  ).286(سورة البقرة،اآلية5_
  ).18(سورة الرعد،اآلية6_
   .171_170احلصري،معامل االهتداء،ص:ينظر 7_
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 ،1القارئ باعتبار طول الكالم وقصره،خاصة إذا أدى الوصل مث الوقف لضيق النفس إىل معىن فاسد
  .وهذا أرجح اآلراء

،فكثريا ما يقف بني اجلمل املتناظرة يف القرآن الكرمي،سواء أطال الكالم أم )اهلبطي(أما  
،فمن أسس منهجه التفريق بني 2ملوجود بينها،وتفريقا بني احلالني،أو الفريقنيقصر؛مراعاة للتقابل ا

،ووقفه على M  °  ¯±    ³  ²´   µL3  :من قوله  M±L  وقفه على:ومن أمثلة ذلك.املختلفات
MRLمن قولهM   Q  P  O  NR Y       X  W  V  U   T  S   Z  [L4.  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  

                                                
  .142،األسس العامة اليت بىن عليها اإلمام اهلبطي وقوفه،صحممد الصاحل بوعافية:ينظر 1_
  .142املرجع نفسه،ص:ينظر 2_
  ).286(قرة،اآليةبسورة ال3_
  ).17(سورة الكهف،اآلية4_
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  . إيثاره اإلعراب الخفي واعتماده التفسير الشاذ أحيانا:المبحث الثالث
أحيانا اإلعراب اخلفي احملتاج إىل التقدير على اجللي الذي ال )اهلبطي(يؤثر:إيثاره اإلعراب الخفي-أ

  :حيتاج إىل التقدير مثل
  M     Â  Á  À  ¿   ¾ ½  ¼Ä   Ã    ÒÑ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  ÆÅÔÓ :قوله تعاىل  

   Ú  Ù   Ø  ×  Ö  ÕL1، M ÔÓ   L على)اهلبطي(،وبوقف2هذا:خرب ملبتدأ حمذوف تقديره  M    Ã

Ä Lيكون MÅLشبه مجلة خربا مقدما وM ÔÓ  Lومجلة3مبتدأ مؤخرا،M      Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È        Ç

 ÒÑ  Ð  ÏL وهذا الوقف يفيد النهي على االستعجال مطلقا وليس .4ظاهراعرتاضية، وهذا تكلف
م وال MÔÓL عن االستعجال لعذاب الكفار فقط،واألوىل وصل مبا قبلها،ويكون البالغ غري مقيد 

وهو عندي غري .وهذا مما ال أعرفه وال أدري كيف تفسريه«:يف هذا الوقف)لنحاسا( قال.هلم وحدهم
  ،ومل يرض هذا الوقف6وال تستعجل للمشركني العذاب:املعىن ،وقال غريه ال وجه له ألن5»جائز

  .وعليه فإن هذا من الوقوف الغريبة،واهللا أعلم.7)األنباريابن (كذلك
  :وقف التفسير الشاذ -ب 

 :من قوله تعاىلM ] L  الوقف على:ومن ذلكأحيانا وقفه على التفسري الشاذ،)اهلبطي(يبين  
M  \]    `    _  ^a   bL8م كانوا قليلي العدد،كما أنه بوقفه هذا :اهلبطي على الوقف ،واملعىن   أ

م كانوا يهجعون قليال       . 9نفى عنهــم النوم يف الليل البتة ال أن هجوعهم قليل   وأما الوصل فيفيد أ
  

                                                
  ).35(سورة األحقاف،اآلية_1

   .26/203حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر 2_
   .5/108ابن عطية،احملرر الوجيز،:ينظر 3_

  .184بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر_4
  . 662النحاس،القطع واالئتناف،ص_5

  .185بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر6_
  .2/895ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر7_
  ).17(سورة الذاريات،اآلية8_

اخلازن،لباب التأويل يف معاين التنزيل،ضبطه .9/262القرطيب،اجلامع ألحكام القرآن،.694،صالنحاس،القطع واالئتناف:ينظر_9
  .4/193م، 2004/ه1425، 1عبد السالم حممد علي شاهني،دار الكتب العلمية،بريوت،ط:وصححه
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  : 2و الوقف فــــــــــــي هذا املوضع مستبعــــــد لوجوه.1من الليل
النافية فيما )ما(،فيلزم إعمال ما بعدM a L  متعلق بـM_  ^L نافية،وتكون عليه M ̀L أن:أولها

ا على حرفية3قبلها،وقد أباه أهل العربية :   ،ومثاله قوله تعاىل4الرابطة)امل(،وهذه القاعدة استدل 
M×Ö  Õ  Ô  Ó   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë  ÊL5.  

، واملراد منه بيان M  [   Z  Y  X      W  VL6 بيان لقولهM  b  a   ̀   _  ^  ]  \L :أن قوله تعاىل:ثانيها
م قليلني أو كثريين م مبا فيه مدحهم،واملدح ال يكون بذكر كو   . بعض أفراد إحسا

أن سيد احملسنني صلى اهللا عليه و سلم مل يكن يقوم الليل كله،فال يصح أن ميدح يف القرآن :وثالثها
أما واهللا إين ألخشاكم هللا ...«:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمالذي أنزل عليه ما مل يفعله،وقد 

!  "      #  $   %   &   M :،وقال ربه عز وجل7»وأتقاكم له،لكين أصوم وأفطر وأصلي وأنام،وأتزوج النساء

5  4    3  2  1  0     /  .   -  ,      +        *  )  (  'L8إذن فالوقف على ؛ M' L الذاريات يف سورة
أن اآلية حتتمل ستة أوجه من اإلعراب،قبل منها أربعة أوجه،ورد )السيوطي(وأوضح. 9وقف فاسد

  .  10؛لذا ظهر ضعف املعىن الذي انبىن عليه الوقف،لبطالن إعرابه)اهلبطي(اثنني منها،أحدمها اختاره
  

                                                
، الكتاب، البليدةقصر /الصابوين،صفوة التفاسري،دار الضياء،قسنطينة.299-4/298ابن كثري،تفسري القرآن العظيم،:ينظر_1
  . 3/252م،1990/ه1411، 5،ط)اجلزائر(

. 190_187بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص.299-4/298ابن كثري، تفسري القرآن العظيم،:ينظر2_
  .274-273زيان بن عبد الرمحن جبار،النور اجلامع،ص

 ،1ط حممد عبد الرمحن املرعشلي،دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،:ميأسرار التأويل،إعداد وتقدو البيضاوي،أنوار التنزيل :ينظر 3_
   .5/147،)د،ت(
 م،2004حممد حمي الدين عبد احلميد،شرح قطر الندى و بل الصدى البن هشام األنصاري،دار الطالئع،القاهرة، :ينظر_4

  . 58_57ص
     ). 14(سورة سبأ،اآلية5_
   ).16(سورة الذاريات،اآلية_ 6

  .184ه،ص1422أمحد بن عثمان املزيد،دار الوطن للنشر،:اجلوزي،كتاب تلبيس إبليس،دراسة وحتقيقابن 7_
 ).4-1( اتاآلي سورة املزمل،_8
   .2/906إيضاح الوقف واالبتداء، ابن األنباري،:ينظر _9

م، 1973علي حممد البجاوي،دار الفكر العريب،مصر،:السيوطي،معرتك األقران يف إعجاز القرآن،حتقيق:ينظر_10
  . 190بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص.222_3/221
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                 على ما قبل بعض األسماء المبهمة والوقف  الفصل بين المتالزمين:المبحث الرابع
   .وبعض الحروف                 

  : من صور الفصل بني املتالزمني يف الوقف اهلبطي
    :الفصل بين المبتدإ وخبره_1

M   g   :يف قوله سبحانه MtsL  بدل الوقف على كلمةM  lL الوقف على:1من أمثلة ذلك  

k  j  i    h  l    r   q  p  o  n  m  tsL2، يعود على ميكن أن ) اهلاء(الضمري
كما ميكن أن مبا بعده،M  lLوعليه يتعني وصلمبتدأ،Mm Lخرب مقدم،وM  lL شبه اجلملةو ،الكتاب

من :مبعىن MlL وعليهMhL سم املوصولااليعود على )اهلاء(متعلقا مبا قبله،وM lL يكون شبه اجلملة
وعليه يتعني ،هي آيات حمكمات: والتقدير،ملبتدأ حمذوف اخرب MmL تكونسبحانه وتعاىل،و  عنده

،للوقف على جلأ إليه)اهلبطي( والظاهر أن،)اهلبطي(،واتبعه 3ومل يذكر له وجها)نافع(وهو وقف.الوقف
والصواب عود الضمري على  .لتأكيد نسبة الكتاب إىل اهللا عز وجلاسم اجلاللة يف صورة اإلضمار؛و 

   .الكتاب؛ألنه أقرب مذكور،والوصل أوىل
   :الفصل بين الفعل وفاعله_2
®     ̄   °    ¬¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  M  «  ª :عند قوله تعاىلM  ¬L حنو الوقف على كلمة   

  ³  ²  ±´   L4كلمة،M  ¯Lأن النبات كان  وهذا الوجه يالئمه،5يف الظاهر فاعل مرفوع
اء ومجاال ونضرة بنزول املطر   ؛ ففصل بذلك بني الفعلM ¬Lعلى)اهلبطي(وقف.موجودا مث ازداد 

Mاختلط  L   ومتعلقه الفاعل  M¯  L6ولكن ما بعد، M ¬Lيعرب خربا مقدما على ما  هنا صاحل ألن
أن نبات األرض كان بسبب هذا املاء الذي أنزله اهللا :فالباء للسببية،واملعىن عليه ،7ن تكلفـــــــفيه م

                                                
منحة الرؤوف املعطي ببيان ضعف وقوف الشيخ اهلبطي،دار الطباعة احلديثة،الدار البيضاء  حممد بن الصديق،عبد اهللا بن :ينظر_1
 .   11،ص)د،ت(،)املغرب(

   ).7(سورة آل عمران،اآلية2_
  .70األمشوين،منار اهلدى،ص.124واالئتناف،صالنحاس،القطع :ينظر3_
  ).24(سورة يونس،اآلية4_

  .11/107حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر_5
  .24حممد بن الصديق،منحة الرؤوف املعطي،ص عبد اهللا بن :ينظر6_
   .178بن حنيفة العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر_ 7
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  ومل يقف يف سورة الكهف على.2)نافع(وهو اختيار،1النبات كان بعد نزول املاءأن :،أيتعاىل
M¬L من قوله تعاىل:  M  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ

  âáL3مع أن السياق واحد؛ذلك أن ما بعد مجلة، M ¬Lوهو مجلة Mß  Þ L   مجلة فعلية
،فهي ال تصلح لالستئناف؛ألن الفاء فيها للتعقيب،وملا مل جيد فيها M ¬Lمعطوفة على مجلة

) الداين(يونس يف سورةM¬Lومل يرض الوقف على.4مسوغا إعرابيا للوقف وصله مبا بعده
   .6حموج للتقدير؛ألنه هو الظاهر،وغري الوصل مقــدم على الوقف هنا:والصواب5)األمشوين(وال
  : الفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل الفصل بين_3

من  M ¶L ،مثل الوقف على7بني الفعل املبين للمجهول ونائب الفاعل)اهلبطي(قد يفصل  
 ؛M  µ   ́ ³  ²   ±  °    ̄ ®¶    º     ¹  ¸»¾  ½  ¼  ¿    ÀL8 قوله تعاىل

M¸L نائب فاعل فعلهM®L9 بينهما بوقفه علىفصل )اهلبطي(،لكن  M¶L .ولوقف 
حممد بن عيسى (و)نافع(وهذا الوقف تام عند.10مبتدأ M ̧L هنا وجه؛الحتمال إعراب)اهلبطي(

، وأورد وجوها من العربية،جتعله )الداين(،ورد هذا الرأي)ه336الدينوري،ت(و)ه253األصبهاين،ت
،ومل يقصد إىل بيان املوصى به M¯Lإن نائب الفاعل هو:وقيل.11من الوقف الكايف،أو احلسن

 ؛لتتشوق النفس إىل معرفته، وتذهب كل مذهب،حىت يتمكن منها عند وروده،مث استؤنف _إيهاما_

                                                
  . 178_177ص ،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي بن حنفية العابدين،.2/9،التبيان،العكربي:ينظر_1

   .175بن حنفية العابدين،مصدر سابق،ص.5/251القرطيب،اجلامع ألحكام القرآن،:ينظر2_
    ).45(سورة الكهف،اآلية_ 3
   .179_178ص ،مصدر سابق بن حنيفة العابدين،:ينظر_ 4

   .175األمشوين،منار اهلدى،ص.306الداين،املكتفى،ص:ينظر5_
   .178_177بن حنفية العابدين،مصدر سابق،ص:ينظر6_
  .  10حممد بن الصديق،منحة الرؤوف املعطي،صعبد اهللا بن  :ينظر7_

  ).180(سورة البقرة،اآلية_8
  . 2/362حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر 9_

  . 2/362حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،.92_1/91مكي،مشكل إعراب القرآن،:ينظر 10_
  . 180الداين،املكتفى،ص:ينظر_ 11
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، )اهلبطي(نظر  ولعل هذا مطمح).الوصية للوالدين(هو املكتوب عليكم:به بيانا،واملعىن ذكر املوصى
على حد جلست M ® Lمصدرا لـM½L تام،أو كاف،أو حسن؛إن جعلM ¶L وعليه الوقف على

   . 1أوجب عليكم حقا:قعودا،أي
  :الفصل بين الفعل ومفعوله_4

الوقف على  : ومن صور التفريق بني املتالزمني كذلك،الفصل بني الفعل ومفعوله،ومثل ذلك  
M    ½        ¼  »    º  ¹  ¸   ¶  µ   ´  ³¾  Á    À  ¿Â      ÄÃ عند قوله تعاىل M  Â L   كلمة

  É  È   Ç  Æ  ÅL2. انتــــــــصبM  ÄÃLعــــلعلى أنــه مفعول ألجله،أو مفــــــعول به للف  M      ÀL  ،
اشكروا شكرا،أو مصدر يف موضع :أو مصدر من املعىن،ألن العمل الصاحل شكر هللا كبري،والتقدير

فصل بني ه ،وكما يبدو يف الظاهر أنM ÄÃL  وعلى M  Â L  على)اهلبطي(وقف.3شاكرين: احلال تقديره
فعله،أي اشكروا شكرا؛مما جيعل مصدر قائم مقام  M ÄÃL  ،ورمبا أسس وقفه على أن4الفعل ومعموله

خباصة،كما أنه يرمي إىل جتريد األوامر والنواهي من )داود(األمر بالشكر موجها إىل كل أحد،ال إىل
ما، وذلك من منازع  ابن (،وخطأهMÂ L  الوقف على )السجستاين( وقد جوز.5)اهلبطي(متعلقا

 .التقديروالوصل أوىل؛ألنه غري حموج إىل .6)النحاس(و) األنباري
    :الوقف على المصدر النائب عن الفعل_5

<  ?   M :أحيانا على املصدر النائب عن الفعل،كما يف قوله سبحانه وتعاىل)اهلبطي(يقف       

@  A         B  CL7، فكلمة M BLإما هي املفعول الثاين لـ  Mاتخذ Lوإما ،8 )يوشع(فيكون من تتمة كالم  
                                                

  . 187سعيد اعراب،القراء والقراءات باملغرب،ص:ينظر 1_
    ).13(سورة سبأ،اآلية2_
، 1حممد سامل هاشم،دار الكتب العلمية، بريوت،ط:ابن جزي،التسهيل لعلوم التنزيل،ضبطه وصححه وخرج أحاديثه:ينظر 3_

، 32ط ،دار الشروق،القاهرة،)طبعة جديدة مشروعة(سيد قطب،يف ظالل القرآن.2/203م،1995/ه1415
  . 22/209حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،.2899ص م،2003/ه1423

  . 21-20حممد بن الصديق،منحة الرؤوف املعطي،صعبد اهللا بن :ينظر4_
  .129بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر _5

  .560ناف،صالنحاس،القطع واالئت.2/846ينظر،ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،6_
   ).63(سورة الكهف،اآلية7_

عبد امللك عبد اهللا بن دهيش،مكتبة األسدي،مكة :عبد الرازق بن رزق اهللا،رموز الكنوز يف تفسري الكتاب العزيز،حتقيق:ينظر_8
  .4/321م،2008/ه1429، 1املكرمة،ط
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ا مصدر فيكون من كالم ا صفة للمصدر  موسى قال:موسى عليه السالم مبعىن أ عجبا،والظاهر أ
مصدرا نائبا عن فعله و املعىن M BL اعتربM   AL على)اهلبطي(،وبوقف1احملذوف،أي اختاذا عجبا

؟ولوقفه هذا سلف؛حيث 2طريقه إىل البحراعجب هلذا الذي حصل للحوت كيف حيي و أخذ :عليه
 مثتام،M    AL تفيد أن الوقف على_)عيسى بن عمر(و)أبو حامت(منهم_ أقواال لبعضهم)النحاس(أورد

واختذ سبيله يف :مبعىن)أبو حامت(من سريه يف البحر،ويظنه:على القطع والتعجب،أي MBL نصب
  .3اعجب عجبا:عجبا،أي:مبعىن،البحر يفعل شيئا عجبا،وجيوز أن يكون نصبه على املصدر

  :الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه_6
M  3 :يف قوله تعاىلM 98Lبدل الوقف علىM 5  Lالوقف على كلمة :ومن أمثلة ذلك  

   45  C  B  A  @   ?>  =  <    ;      :  98  7  6 L4، فكلمة M  الذين L اسم معطوف على 
M5L5داع،وذلك يوهم أنمن غري )اهلبطي(، فصل بينهما M ;      :  L بيان لدأب الذين قبل آل

مبتدأ  L الذينMوجه؛حيث جيوز إعراب)اهلبطي(،وبالرغم من أنه لوقف 6فرعون فقط،وهو إيهام قبيح
  .  ،إال أن الوصل أوىل،نظرا للمعىن املرتتب عن الوقفM ;      :  L7خربه
  : الفصل بين العلة والمعلول_7

يف وقفه الفصل بني املعلول وعلته،سواء أكان املعلول حكما كونيا )اهلبطي(من مالمح منهج  
  املفتوحة )أن(و)الباء(و)الفاء(و)الالم(املشددة املكسورة و)  É(ـ:أم شرعيا وغريمها،ومما يكون به التعليل

  

                                                
 السمني احلليب،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون،.6/138أبو حيان،البحر احمليط،.3/598الزخمشري،الكشاف،:ينظر 1_

  .15/220حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،.524_7/523،)د،ت(أمحد حممد اخلراط،دار القلم،دمشق،:حتقيق
، م2002/ه1422 ، 1حممد بن عاشور،دار إحياء الرتاث العريب،بريوت،ط أيب:الثعليب،الكشف والبيان،حتقيق:ينظر2_
  . 128- 127لعابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،صبن حنيفة ا.3/171اخلازن،لباب التأويل يف معاين التنزيل،.6/182

  .3/529ابن عطية،احملرر الوجيز،.3/598الزخمشري،الكشاف،.391النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر3_
     ).11(سورة آل عمران اآلية_4

   .99حممد حممود القاضي،إعراب القرآن الكرمي،ص:ينظر5_
  .12-11الرؤوف املعطي،صحممد بن الصديق،منحة عبد اهللا بن  :ينظر6_
  .3/119حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر7_
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!  "   M ،يف قوله1،وجاء يف القرآن نصا ال احتمال فيه)املفعول ألجله(املخففة واملشددة املصدريتان و 

# '  &  %  $L2  ومن أمثلة ذلك، :  
  M   Æ  Å  Ä   ÃÂÇË  Ê  É  Èيف قوله تعاىلM ÇL الوقف على كلمة   

ÌÍL3فجملة ،M Ë  Ê  É    ÌL4تعليلية ال حمل هلا من اإلعراب   .  
وما بعدها من مجلة مقول M É  L هذا األمر يف مواضع أخرى كأن تكون)اهلبطي(وقد خيالف  

  .M  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q   P\       ]L5 القول، فال يقف على ما قبلها،كما يف قوله 
وما بعدها ليس من متام الكالم MÉ L  لغري ما ذكر،كأن تكونMÉ L  وقد يكون الوقف على ما قبل
M  a  `  _  ^  ]\  [    Z  Yb  d  c :من قوله تعاىلM g  L السابق عنده،كما يف وقفه على

   f  ehg      q  p  o  n  m   l  k  j  i r    sL6 وحيتمل أن يكون سبب وقفه هذا،
يوسف عليه السالم،واألوىل أن يكون  اعتبار الكالم استئنافا،فيكون من كالم اهللا تعاىل ال من كالم

إخوته على تقوى اهللا  وسف؛ اغتناما للظرف املناسب ليحض،واعتباره من كالم ي7يف حكم التعليل
والصرب على البالء،كما عرف عن يوسف عليه السالم من اغتنام الفرص للدعوة إىل التوحيد والتقوى  

  . 8كما فعل مع صاحيب السجن حني طلبا منه تعبري الرؤيا
  Mp  o  n  m   q إشارة إىل القراءة كما يف قوله تعاىلMÉL وقد يكون الوقف على ما قبل  

 u  t  s  r    vL9.؛حيث قرأ بكسر مهزة)نافع(الوقف هنا كاف،وهذا يوافق قراءة  M  rL ومن قرأ،
  .10ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه بأين لكم نذير مبني:بفتحها فال وقف على قراءته؛ألن املعىن عليه

                                                
  .110بن حنفية العابدين، منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر1_

   .)32(سورة املائدة،اآلية_2
    ).153(سورة البقرة،اآلية3_
  .2/310حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر4_
  ).32(سورة البقرة،اآلية5_
  ).90(سورة يوسف،اآلية6_
   .13/58صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،حممود :ينظر 7_

   .112بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر_ 8
  ).25(سورة هود،اآلية_9

  . 317_316النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر10_
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M  D  C:فـي قوله M    FELمن باب الوقف الالزم؛كوقفه علىMÉLوقد يكون وقفه على ما قبل

E   G  FI  HJ  KL1 .  
  :مع بقية أدوات التعليل)اهلبطي(لتعام 

إذا كان هذا الوقف من احملتمل أن حيمل اجتاها عقديا،فكيف بالعمل مع بقية :فإن قال قائل  
املكسورة تساعد عليه قواعد اللغة  M GLأن الوقف على ما قبل:أدوات التعليل؟فجواب ذلك

العربية؛لذلك كان هو الغالب على أوقافه اليت فصل فيها املعلول عن علته،خبالف الوقف على ما قبل 
ا الكالم،واحليلة يف ذلك وما ،الالم،والباء، وأن،والفاء،وكي،ولعل ا التعليل،لكنها ال يبتدأ  فقد يراد 
ا للمصاحبة؛ولذلك واينبغي معرفته أن نفاة التعليل تفص ا للعاقبة،ومن الباء بأ هللا أعلم وا من الالم بأ

،كان اللجوء M  J    '  &  %  $  #  "  !L2 :احتمال فيه يف قوله تعاىل ملا كان التعليل نصا ال
  . 3إىل الوقف

^  _ ̀   M   a :بني املعلول وعلته كذلك،قوله تعاىل)اهلبطي(ومن املواضع اليت فصل فيها  

  g  f  e  d  c  bh     q  p  o  n  m  l  k  j   i rsL4.على )اهلبطي(بوقف
M   hLفصل بني العامل، M  ^L ومعموله MiLومن وجوه إعراب، MiL مفعول ألجله،أو هو

،فال يكون فصل MiLجيوز أن يتعلق بـ M sr  q  p  o  n  mL:،وقوله5منصوب على املصدر
 فصالن،فصل بني)اهلبطي(،فيجتمع على وقفM ^Lجيوز أن يتعلق بـ كما.على ذلك الوقف

MiLوعامله،وفصل بني اجلارM mLبد معه من  ويف كل األحوال،فإن هذا الوقف ال.ومتعلقه

                                                
  ).65(سورة يونس،اآلية1_
  ).32(سورة املائدة،اآلية_ 2

  .113مجعة اهلبطي،صبن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب :ينظر3_
  ).109(سورة البقرة،اآلية_4

يوسف علي بديوي وحميي الدين ديب مستو، دار الكلم :،حتقيق)مدارك التنزيل وحقائق التأويل(النسفي،تفسري النسفي:ينظر_ 5
 ، 1طان،عمجت صاحل،اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل،دار الفكر،.1/120م،1998/ه1419، 1الطيب،بريوت،ط

حممد حممود القاضي،إعراب القرآن .1/231حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،.1/138م،1993/ ه1413
   .1/442م،1994، 1حممد صادق حسن عبد اهللا،اإلعراب املنهجي للقرآن الكرمي،دار الكتب،القاهرة، ط.31الكرمي،ص
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ــ ابن (حسن عندM hLعلى والوقف.1 )فعلوا ذلك حسدا(:كقولنا  MiL تقدير عامل لـــ
  . 2)437،تمكي(، وجوزه)األنباري
°    ±  M  ®      ¬  «   ª  ©   ̈   §  ¦  ¥  ¤  £ ̄    ́ ³  ² :وقوله تعاىل  

µ  ¶L3يف قوله،M°Lللتعليل،والتعليل هنا ليس تعليال ألفعال اهللا،بل هو ) الم كي(،الالم
هنا ليس للفصل بني العلة واملعلول،بل )اهلبطي(بيان ملا يفعل العباد من أجله للطاعات؛لذا يبدو وقف

̄ M الوقف على يف)أيب حامت(اتبع مذهب  ®L معتربا أن الالم الم القسم حذفت منها النون،
ا،وخطأ ذلك ومل يعتربه  وقفا؛ لتعلق )النحاس(استخفافا،مث كسرت الالم فأشبهت الم كي، فنصب 

̄ Mبـ)الالم(  ®Lبقول )أبو حامت(،وال يوجد يف كالم العرب كسر الم القسم،وإن شبهه
  .M  µ    ́ ³  ²  ±    °L4 عند أكرمه وأنبله، والوقفما :،أي»أكرم بزيد،وأنبل به«:العرب

  : هذه القاعدة،فلم يقف على ما قبل الم التعليل يف مواضع منها)اهلبطي(وقد خالف  
  M  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡   �§     ©  ¨  «ª  ±  °   ̄ ®  ¬² :قوله تعاىل

  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³»     ¼L5،بوقفه على)اهلبطي(يبدو أن  M§LوعلىMªL مل ير
، قال 6)نافع(وأنه ينصبها بفعل مقدر، وهو يوافق وقف M¡Lعلى LاألنعامMعطف 

 وعليه،7»وانتصب األنعام عطفا على اإلنسان أو بفعل مقدر،وهو أوجه«: )671،تالقرطيب(
M¬ L  خرب مقدم لـ M¯Lو،M ®Lــ يكون حرف M¬ L  وإذا وقــــف على.M¯L متعلق بــ

على هذا الوجه،واجلملة حال من M¯L  خربا مقدما للمبتدأM ®Lويكون، MªL اجلر متعلقا بـ
واألنعام خلقها ألجلكم،مث بني وجوه االنتفاع :،واملعىن عليهMªLالضمري املنصوب وهو اهلاء يف

                                                
    . 113بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر_ 1
  .1/74مكي،مشكل إعراب القرآن،.2/528ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر 2

  ).121(سورة التوبة،اآلية3_
  .117_116بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص.297النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر_4
  ). 6_4(يات سورة النحل،اآل_5

بن حنفية العابدين،مصدر .6/118ت صاحل،اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل،ج.359النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر6_
  . 117سابق،ص

  .6/81القرطيب،اجلامع ألحكام القرآن،_ 7
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إن كان وال بد من وقف على غري رؤوس اآليات؛ذلك أن M¬Lويرجح السياق الوقف على. 1ا
M  3   2  1 :ذا الذي كان اخللق من أجله؛حيث قال تعاىلاهللا تعاىل بني وجوه االنتفاع 

   ;  :  9  8  7  65  4L2. وهـــــــــــــــــــذا تعليل بالالم واملفعــــــــــــــــــــول ألجله M 5L. فإن قيل إن
ا يف حق اجلاهل مبا سيحدث مثل قولنا مين قربته «:الالم للعاقبة فاجلواب أن العاقبة إمنا يقال 

،أما خالقنا عز و جل فهو احمليط بكل شيء علما،وهذا كالمه،وذاك خلقه ونظامه،فكل »ليؤذيين
أنسب  MªLجيعل الوقف علىM¶  µ  ´Lوإن قيل.3شيء على مراده،ال على علمنا وفهومنا

،فقد يكون األمر كذلك،ولكن األوىل M¶  µ  ´ L وM ¯  ®  ¬ L  للتماثل يف العطف بني
  .4الفواصل سنة فعليةالوقف على 

  : الفصل بين االستفهام وجوابه_8
 ،M!    *   )  (  '  &  %  $  #    "+    ,L5 يف قولهM! L  من ذلك وقفه على  

M!Lعلى)اهلبطي(وقف.6)عن ما(أصلهM!Lواجلار متعلق بـM" Lبعده، وM$L الثانية بدال من
هلا الصدارة،وهو من أعاجيب أوقافه،ويلزم االستفهامية؛ألن أمساء االستفهام )ما(األوىل،وإمنا قدمت
ا ذكر عم يتساءلون M" Lعليه من أن يكون ليس داخال يف حيز االستفهام،بل مجلة خربية،املراد 

عنه،ال االستفهام عن الذي يتساءلون عنه،ويف احلقيقة أن هذا األمر متوفر كذلك مع عدم الوقف 
مقدرا دل عليه املذكور،ولذلك فإن غرضه من M " L  متعلق بـM  &  %  $L  ؛ألن قولهM!L على

ام املتساهذا الوقف غري واض ل عنه يف كالمهم لتذهب النفس فيه كل ءح،إال أن يكون قصده إ
م ال يعرفون ما يريدون أن يتساءلوا  م،حىت يف اعرتاضهم،فكأ م واضطرا مذهب؛وللداللة على حري

 M   F  E  D :ها قوله تعاىلـــــــغة،وله أمثلة يف القرآن منعنه،مث بينه فيما بعد وهذا من أساليب البال

                                                
جت .5/272م،1992/ه1412حميي الدين الدرويش،إعراب القرآن الكرمي وبيانه،دار اإلرشاد،محص،:ينظر_ 1

  . 118- 117بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص.6/118صاحل،اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل،
  ).8(سورة النحل،اآلية2_
  . 118-117بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر_ 3

    . 118-117،صاملصدر نفسه :ينظر4_ 
     ).3_1(سورة النبأ،اآليات_5

 طه عبد احلميد طه،اهليئة املصرية العامة للكتاب،:إعراب القرآن،حتقيق،البيان يف غريب )أبو الربكات(ابن األنباري:ينظر_ 6
   .2/489م،1980/ه1400مصر،
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 Q  P  O  N  M  L   K  J  I  H  G R     SL1 وهنا مل يذكر املخشي منه لتذهب،
النفس كل مذهب،لكن الصواب أن األمر هنا ليس كذلك،ووقفه هذا من األوقاف الغريبة؛لذا فرتك 

  :2الوقف هو املطلوب ألمور
يتعلق به حرف اجلر نوع من التكلف،كما أن هذا احملذوف   احلاجة مع الوقف إىل تقدير ما:أولها

أنه مييل إىل )اهلبطي(هل من جنس ما هو مذكور أو من جنس أعم؟والظاهر من تصرفات:كيف يقدر
الثاين، فإن منهجه يف الوقف إيثار العمومات و اإلطالقات على غريها مىت أمكنه،كأن املعىن لوقفه 

  عن أي شيء؟ :هوM!L على
بل جيعلها صاحلة لغري ذلك من )اعم- يعم -عم(عل الكلمة تشبه الفعل املاضيأن الوقف جي:ثانيها

  . املعاين،مما يسبب اللبس دون داع
ا)ما(أن:ثالثها هاء (االستفهامية إذا وقف عليها،وكانت جمرورة باحلرف استحسن أن يلحق 

  : )ابن مالك(لحنو عمه؟ومله؟وهنا ال جيوز ذلك ألن القراءة سنة متبعة قا).السكت
  ــــــــــــــفن تقإ اــــاهل ألفها وأوهلا ف                        ام إن جرت حذـــهــــــــــــا يف االستفـــــوم    
  .3ىباسم كقولك اقتضاء ما اقتض                  ا      خنفضى ما او س يف اـــــــــمــــــــتـــــــــح ســـــليو 

ا مع اخلالف عنهما يف ذلك،كما )البزي(و)يعقوب(ذهب:وإن قيل   إىل إحلاق هاء السكت 
فإن .،وليس عنده هذا اإلحلاق)نافع(قراءة)اهلبطي(،فاجلواب أن القراءة اليت يلتزمها4)األنصاري(أشار 

التلفيق بني القراءات جائز،إذا مل يؤد إىل تغيري املعىن،قيل نعم،هذا صواب ملن مل يكن بصدد :قيل
مل ينص على ذلك،فمن )اهلبطي(راءة من القراءات بعينها،ومل يفعل ذلك على وجه التكاثر،لكنبيان ق

  أين نعرف أنه لفق؟
ولو افرتضنا اتباعه هلما يف ذلك،بناء على جواز التلفيق بني القراءات،بشرطه كما هو مذهب   

   روايةــــــــــــــ،فتكون ال5حفــــــــــــ،فالصواب عدم جواز هذا اإلحلاق؛ملخالفته رسم املصطائفة من أهل العلم
                                                

   ).9(سورة النساء،اآلية_ 1
  .186_185بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر2_
  .160ابن مالك،ألفية ابن مالك يف النحو و الصرف،ص3_
 مجال بن السيد رفاعي،:،املقصد لتلخيص ما يف املرشد يف الوقف واالبتداء،حتقيق)زكريا األنصاري حيي أبو(األنصاري: ينظر4_

  . 21م،ص2006، 1األزهرية للرتاث،القاهرة،ط املكتبة
   .1/67القسطالين،لطائف اإلشارات لفنون القراءات،:ينظر 5_
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ذا األمر املتواتر،وقد قال العلماء مبخالفة )ه205يعقوب،ت(و)ه243،تالبزي(عن  معارضة 
،كما يف الوقف على التاءات واألمساء املنقوصة على 1قواعد الوقف،إذا لزم من التزامها خمالفة الرسم

  .2خالف بني القراء،فيها أو يف بعضها
 :منه ستثنىبين المستثنى والمالفصل -9

  : نوعان واالستثناء.منه باملستثىن املستثىن يتصل أن األدوات من وغريها )إال(بـ االستثناء يف األصل
  .قبله مبا وصله من البد وهذا،منه املستثىن جنس من املستثىن كان ما وهو،األصل وهو:متصل استثناء
 االتصال على االتفاق يقع قد النوع هذا ويف،منه املستثىناملستثىن من جنس  يكن مل ما وهو:نقطعم استثناء

  : أقوال ثالثة علىفيه  العلماء واختلف،3والنظرللرأي  جمال فيه يكون وقد،االنقطاع أو
 . لفظا قبله ما إىل الحتياجه؛املنع_أ

ـــاجل_ ب ـــــ  .خربه حذفمبتدإ  معىن يف لكونه؛مطلقا زاو ــ
     .4)الوقف أي مينع(فال به يصرح مل وإن،جاز باخلرب صرح فإن:التفصيل_ج

 السبب يعود وقد؛املنقطع ستثناءاال يف الوقف منا موحد موقفا يتخذ مل)اهلبطي(الشيخ أن ويبدو
 :البقرة سورة يف تعاىل قوله:ذلك أمثلة ومن واالتصال االنقطاع أصل يف اخلالف إىل ذلك يف
Myxwv  z{ ¢¡�~}|£ ¤ L5 ،كلمة  ىعل)اهلبطي( وقف 

M{Lه ̄   °  ±  M  ¶     µ   ́ ³  ²  :قولهك،هنا ويف مجيع ما شا  ®¸     »   º      ¹

   ¿  ¾  ½  ¼L6وقوله،: M   p   o    n  m  lq    }  |   {z     y  x  w  v  u        t     s    r

  ©  ¨  §  ¦   ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~L7يقف على املستثىن منه يف سورة احلجر يف قوله ،غري أنه مل   

                                                
  . 258الزركشي،الربهان،ص:ينظر_ 1
   .168بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر_ 2

بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة .2/79،)د،ت(املفصل،إدارة الطباعة املنريية،القاهرة،ابن يعيش،شرح :ينظر3_
  .174-169اهلبطي،ص

  .174-169حنفية العابدين،مصدر سابق،صبن .273-272عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،ص:ينظر4_
    ).34(سورة البقرة،اآلية5_
   ).11(سورة األعراف،اآلية 6_

   ).50(الكهف،اآليةسورة _ 7
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M  lk :تعاىل قوله كما أنه مل يقف يف.M  Ò  Ñ  Ð  Ï       Î  Í    Ë   Ê  É  ÈÓL1 :ىلاــــتع

  ©  ¨    §      ¦  ¥    £   ¢  ¡  �  }  |  {  z  y    x  w  v  u    s  r  q  p   o  n   m

ªL2.وقف علىالى به إىل دوالفارق الذي أ  M{L ه كما يف يف سورة البقرة ويف مجيع ما شا
كون املستثىن منه يف سوريت ؛)ص(و احلجر:ومل يقف على املستثىن منه يف سوريت،والكهف عرافسوريت األ
أما يف ،الوقوف أ إىلفتمسك باألصل وهو الوصل؛لذا مل يلج،جاء مؤكدا والتوكيد يرفع االحتمال)ص(احلجر و

إذ ،فقد قام االحتمال يف تلك املواضع،كما هو احلال يف سوريت األعراف والكهف،سورة البقرة وما شابه ذلك
  .3فتعني الوقوف يف هذا املوضع،ال توكيد  للفظ املالئكة الذين أخرب بسجودهم آلدم

M  H  :قوله تعاىل منفصلة مثل أمقطعة نهل هي م االستثناءاتهذا وقد اختلف العلماء يف بعض 

I     JKLL4.ال يضروكم إال :،أيفال يوقف عليه واملعىن يدل على اتصاله،5أن يكون متصال واألوىل
والظاهر أنه ذهب إىل أنه استثناء ،وقف هنا)اهلبطي(ولكن،ألن األذى والضرر متقاربان؛خفيفا اضرر 

م لن يضروكم البتة:واملعىن عليه،نقطعم   . 6جنس الضررمن ليس فيكون األذى ؛أ
Mà:قوله تعاىل ومثله   _  ^  ]  \  [  Z  YL7 .  

يف )إال(ألن بعض علماء العربية جيعلون؛أن االستثناء منقطع يف هذه املواضع)اهلبطي(وقد يكون سبب اعتبار
 ،وحيث مل يذكر اخلرب قدر،منهم من يقول أنه حينئذ كالم مستأنف نبل إ،8)لكن(نقطع مبثابةاملاالستثناء 

          :قولهوقد يكون موجودا مثل ،منهم كملكن أذى يلحق:فهو يف معىن M  LK   JL  قوله تعاىل يفكما 

 M z    y  x  w  v {    ¢  ¡  �  ~  }  |£    ¤L9 ،ســــــــــــكن إبليــــل :عناهـــــــــفم  

                                                
  ).31-30(تانسورة احلجر،اآلي_1

  ).74_71(سورة ص،اآليات2_
 . 170بن حنفية العابدين،منهجية بن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر_3

 ).111(سورة آل عمران،اآلية_4
 . 1/490،ابن عطية،احملرر الوجيز:ينظر_5

  . 171بن حنفية العابدين،منهجية بن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر_6

 ).157(سورة النساء،اآلية_7
، 2إمييل بديع،دار الكتب العلمية،بريوت،ط:إىل ألفية ابن مالك،قدم له ووضع حواشيه وفهارسه ابن هشام،أوضح املسالك:ينظر8_

   .495م،ص2004/ه1425، 1مصطفى الغالييين،جامع الدروس العربية،املكتبة العصرية، بريوت،ط.1/302،م2003/ه1424
   ).34(البقرة،اآليةسورة _ 9
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 ا الناصبة بنفسها نصبإقالوا ،)لكن( واملتأخرون ملا رأوها مبعىن«:)ه1206،تالصبان(قال.1أىب
 يءوقد جي:قالوا أي لكن محارا مل جيئ محارا جاءين القوم إال:حنو وخربها يف األغلب حمذوف المسها)لكن(

املتكلم فيه كاملعرض عن الكالم األول ،ستثناء املنقطعأن اال«:)ه654،تالقرايف(وقال.2»اخربها ظاهر 
  .  3»اليت هي لالستدراك والشروع يف مهم آخر) لكن(ـولذلك قدره النحاة ب،وشارع يف غريه

يف الظاهر استثناء ه مع أن،M ±  °  ¯  ®  ¬  «   ª  ©  ¨ ²³L4 :يف قوله تعاىل)اهلبطي(ومل يقف
من  من أمر اهللا إال ىال منج:املعىن قيل إن على املستثىن منه هنا،أنه)اهلبطي(؛ويربر عدم وقفمنقطع

على كال و فيكون العائد حمذوفا،ال معصوم من أمر اهللا إال من رمحه اهللا،:وقيلرحم،أي أن الراحم هو اهللا،
اهللا  وقد يكون راعى أمرا آخر على القول باالنقطاع،وهو اإلشارة إىل سبق رمحة.املعنيني هو استثناء متصل

  . 5يستوعب هذا املعىن نأغضبه،ومن شأن االتصال 
الظن يف كتاب اهللا يراد به اليقني ،M    \  [  Z  Y]    _  ^`    d  c  b   aL6:تعاىل قوله ذلك ومن

  يرادوقد . M   ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «L7 كما يف قوله ،وهذا املعىن كثري منه يف كالم العرب،اجلازم
M  àيف اآلية كما هو،8الشك:به   _  ^  ]  \  [  Z  YL سبحانهقوله ويف: M  (  '  &       %  $  #  "  !

,+  *  )L910»...إياكم والظن،فإن الظن أكذب احلديث« :،وقوله صلى اهللا عليه وسلم .  

                                                
   .170حنفية العابدين،مصدر سابق،صبن :ينظر_1

الرؤوف سعد،املكتبة التوفيقية،مصر، طه عبد :الصبان،حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك،حتقيق2_
 .  2/211،)د،ت(
  .26م، ص1986/هـ1406، 1حممد عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية،بريوت،ط:القرايف،االستغناء يف االستثناء،حتقيق_3
  ).43(سورة هود،اآلية_4

  .172بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر5_
  ).157(سورة النساء،اآلية_6
  ).46(سورة البقرة،اآلية_7

 أمحد خمتار عمر،معجم اللغة العربية املعاصرة،.6/22م،1984الدار التونسية،تونس،ابن عاشور،تفسري التحرير والتنوير،:ينظر_ 8
بن حنفية العابدين ).ظ ن ن(،باب3285،رقم2/1441م،2008/ه1429، 1فريق عمل،عامل الكتب،القاهرة،ط:مبساعدة

   .173 مجعة اهلبطي،صمنهجية ابن أيب
 ).12(سورة احلجرات،اآلية_9

، 1، طحممد فؤاد عبد الباقي،اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق فيه الشيخان البخاري ومسلم يف صحيحيهما،دار الفكر،بريوت_10
   .659م،ص2002/ه1422
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والقرائن هي اليت تبني املراد منه،أما الظن الذي هو معتمد العلماء،وهو التجويز الراجح،فإنه ليس  
منقطع يف هذه اآلية؛ألنه نفى عنهم العلم،وومسهم  فاالستثناءوعليه ،بل هو املعول عليه يف الفقه،مبذموم
  .املذهبختريه للوقف على هذا بىن )اهلبطي(قد يكونو .1 )الشك( الظن باتباع

  :)هذا،ذلك(اإلشارةعلى اسم  الوقف-10
̈     ¦M :يف قوله تعاىلM¦L الوقف على:على اسم اإلشارة يف مواضع منها)اهلبطي(وقف   §

   ̄  ®      ¬  «  ª  ©°±L2 ،وكذلك يف قوله:M8     ?  >  =  <   ;  :  9@        L3،ويف قوله 
̀   M  V      e   d   c  ba:سبحانه  _  ^  ]  \  [  Z      Y  X  W   f L4 املالحظ ،و

إن كان للقريب،والقياس املساواة بينهما  عليهعلى اسم اإلشارة مىت كان للبعيد،ومل يقف  وقف)اهلبطي(أن
  الوقف جائز علىف ،5ااألمر ليس واحدمبعىن أن  ،–حسب قاعدته –مانع إعرايب  هناكما مل يكن 

M ©¨L من قوله تعاىل: M  ¯  ®   ¬  «   ª  ©¨L6على أن،M ©¨L مبتدأ وخربه حمذوف،والواو بعده
وقد يكون «:)العابدين بن حنفية(قالو .8بعده عاطفة ؛على أن الواو)اهلبطي(،ومل يقف عليه7لالستئناف

بعد معنوي بني طريف الكالم ال يوجد  إىلإذ أن اسم اإلشارة الذي للبعيد يشري ،معنويا)اهلبطي(عند الفرق
  . 9»جوازه كما يف السياقمع للقريب حىت  ءمع اسم اإلشارة القريب،فلم يقف عليه حيث جا

M  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À :إذا كان الوقف غري سائغ كما يف قوله تعاىلM   À Lعلى)اهلبطي(ومل يقف     

Ë  Ê  É  ÈÇL10ألن؛ M Á Lهو اخلرب السم اإلشارة M©¨ Lوكذلك يف قوله تعاىل،: M   ̧  ¶   µ

                                                
  .173منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص،بن حنفية العابدين:ينظر_1
 .)30(سورة احلج،اآلية_2
 .)32(سورة احلج،اآلية_3
  .)60(سورة احلج،اآلية_4
 .157بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر_5
 .)55(سورة ص،اآلية _6
  .330األمشوين،منار اهلدى،ص:ينظر_ 7 
  .910حممد حممود القاضي،إعراب القرآن الكرمي،ص:ينظر_ 8 
 .157اهلبطي،صبن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة _9

  .)59(سورة ص،اآلية_10
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  ½   ¼  »    ¹¾L1؛ألن M µL مبتدأ مل يستوف خربه،وقيل خربه هو M ¶L وهو وجه ،
 مجلة اعرتاضية ال حمل هلا من اإلعراب،M  ¶L ،وقولهM  ¸L ضعيف،واألقرب أن يكون خربه هو

  .2يقف عليه كذلك مل و ،هذا محيم فليذوقوه،وقيل غري ذلك مما ال جيعل هذا مستقال تاما:والتقدير
M      n   m    l  k  j  i  h  :على اسم اإلشارة وهو للبعيد يف قوله تعاىل)ياهلبط( ومل يقف     

  u  t  s   r  q     p  ov      ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢      ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x  w

©        ªL3الباء يف قوله، M j  iL وهذا  ،5فيكون شبه اجلملة خربا عن اسم اإلشارة ؛4للسببية
وجيوز أن يكون اسم اإلشارة هنا للفصل .يقففلم )ياهلبط(الوجه هو املتبادر،ولعله هو الذي ذهب إليه

قا بـM j  iLبني أمرين،على أن يكون قوله M  V    ]  \  [  Z      Y  X  W:يف قوله  Ma  ̀Lمتعّل

  _  ^ba  `      e   d   cf    gL6يف 7)ابن عاشور(قال.،وعليه يسوغ الوقف على اسم اإلشارة
اسم اإلشارة هنا مستعمل للفصل بني كالمني،أو بني «:املواضعبيان الغرض من اسم اإلشارة  يف هذه 

ا التنبيه،وذلك  وجهني من كالم واحد،والقصد منه التنبيه على االهتمام مبا سيذكر بعده،فاإلشارة مراد 
ــك ذلـــــ:حيث يكون ما بعده غري صاحل لوقوعه خربا عن اســـــم اإلشارة،فيتـــــــــعني تقدير خرب عنه يف معىن

،كما يف 8»)هذا(بيــــــــان أو ذكر، وهو من أساليب االقتضاب يف االنتقال،واملشهور يف االستعمال لفظ
   .M  ¯®   ¬  «   ª  ©¨L9 قوله 

                                                
  ).58- 57(تانسورة ص،اآلي1_
منهجية ابن أيب مجعة بن حنفية العابدين،.23/134حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،.2/385العكربي،التبيان،:ينظر_ 2

   .158_157اهلبطي،ص
  .62)-61(سورة احلج،اآليتان_3

حممد :زادة،حاشية حمي الدين شيخ زادة على تفسري البيضاوي،ضبطه وصححهشيخ .6/355أبو حيان،البحر احمليط،:ينظر4_
  .6/130م،1999/ه1419، 1عبد القادر شاهني،دار الكتب العلمية،بريوت،ط

  . 158بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص.17/138حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر 5_
  .) 60(سورة احلج،اآلية_6
/ ه1393ت(،رئيس املفتني املالكيني بتونس هو حممد الطاهر بن حممد الشاذيل بن عبد القادر بن حممد بن عاشور، _7

،  15الزركلي،األعالم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني،دار العلم للماليني، بريوت،ط:ينظر. )م1973
  .32لعامة اليت بىن عليها اإلمام اهلبطي وقوفه،صحممد الصاحل بوعافية،األسس ا.6/173م،2002

  . 317_16/314ابن عاشور،التحرير والتنوير،8_
  .)55(سورة ص،اآلية_9
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  ):كذلك(الوقف على_11
 Mz        �  ~  }  |  {L1 :قوله:،وهيMzL أربعة مواضــع جيــوز الوقـــف فيــــها على)احلصري(ذكر

 :بالشعراء وهو حسن،وقوله عز وجلM Û      Þ  Ý  ÜL2:سبحانه بالكهف وهو كاف،وقوله
M©   ̈  §¦     «  ª     ¬  ³  ²  ±  °   ̄  ®    µ´L3 ولهـــوق اف،ـــــاطر وهو كـبف:  
M    [  ZY   X]   a  `  _  ^L4 ا عدا هذه املواضع األربعة ال ــــوم ،5بالدخان وهو حسن

  .أيضايف املواضع األربعة،لكنه وقف يف غريها )اهلبطي(وقف.Mz L6 فيها علىيصح الوقف 
}  M  g  fh    y  x  w   v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l    k   j  iz  :ومن ذلك قوله تعاىل

} |~�    ¡L7قوله ،   M z L ــه نا،إما أن يكون املراد أن هؤالء القوم يشبهون من تقدمهم يف  ــ
ختيري ذي القرنني فيهم،أو املراد أن أمر ذي القرنني كذلك كانت حالته مع أهل املطلع  أو يف  كفرهم،

ا إنه خرب ملبتدأ :أما إعرابه فقيل.8كما كانت مع أهل املغرب،أو بلغ مطلع الشمس كما بلغ مغر
أي تشبيها «:)م1973ابن عاشور،ت(قال.إنه صفة ملصدر حمذوف:،وقيلاألمر كذلك:حمذوف أي

أن هؤالء القوم كذلك الذي تقدم عن القوم :أي،MrL ،وجيوز أن يعرب نعتا لـ9»مسعت مماثال ملا
ا قد وصـــــــوجيوز أن يعرب حاال من قوم،فهي ليست بنكرة حم.قبلهم   فت ـــــــــــضة،وال مبعرفة حمضة؛ لكو

 

                                                
  .(91)سورة الكهف،اآلية_1
  ).59(سورة الشعراء،اآلية_2
    .(28)سورة فاطر،اآلية_3
  ).28 - 27(سورة الدخان،اآليتان_4

   . 178- 176احلصري،مـعامل االهتــداء،ص:ينظر5_
  .178_176املصدر نفسه،:ينظر 6 _

  ).91-89(سورة الكهف،اآليات_7
 طلعت صالح الفرحان وحممد أديب شكور، دار الفكر،:،درج الدرر يف تفسري القرآن العظيم،حتقيق)عبد القاهر(اجلرجاين:ينظر_8

طيبة،الرياض،  ،دارآخرينحممد عبد اهللا النمر و :البغوي،معامل التنزيل،حتقيق.2/258م،2009/ه1430، 1ان،طعم
بن .170_21/169م،1981/ ه1401، 1،دار الفكر،بريوت،ط)مفاتيح الغيب(الرازي،التفسري الكبري .5/201ه،1411

    .155حنفية العابدين،مصدر سابق،ص
  .  16/29ابن عاشور،التحرير والتنوير، 9_
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فإذا اعتربت نكرة كان ما بعدها نعتا وإن اعتربت معرفة كان ما ،M   u  t  s  v w xL :بقوله تعاىل
كما جيوز إفراده وحده بالوقف غري .موصوال مبا قبلهM z L على قوله )اهلبطي(ووقف. 1بعدها حاال

 وجيوز الوقف على.بني فصلني من فصول قصة ذي القرنينيمتصل مبا قبله،وال مبا بعده؛ألنه معرتض 
MxL ووصل املشبه به مبا بعده وهذا أوىل؛ألن فيه الوقف على الفواصل املنونة املنصوبة،وهي رؤوس

اية سورة الكهف ، 3)الداين(و)يابن األنبار (تام عند MzLوالوقف على.2آيات،استمرت حىت 
 )األمشوين(،وذكر4على أن الكاف يف حمل رفع أو يف حمل نصب M z L على) السجاوندي(ووقف

ا(الوجهني   .  5)الوقف واالبتداء 
M           s  r :قوله تعاىل:مفعوال مل يقف عليه، كما هو يف املواضع اآلتية) كذلك(غري أنه مىت كان 

  ~  }  |  {  z y  x  w    v  u  t �    L6،وقوله: M  ~    }  |  {                z  y�¡L7وقوله،: M    á  à

â  ãç  æ    å  ä  è  L8وقوله،:  M  Ê  É  ÈË    Î  Í  ÌÐ  ÏÑL9يف هذه )اهلبطي(،فلم يقف
املتأخر،ومعىن القول M  âL ـألنه يتعني يف هذه السياقات الكرمية إعرابه مفعوال ل ؛)كذلك(املواضع على 

املتقدم ضمري امللك يف األول والثاين،واملالئكة يف MâL  وتقديره سبحانه،وفاعلكناية عن فعله :هنا
 : األول،وفيه اجتناب توايل فعلني بلفظ واحد،كأن يقالMâL لـالثالث،وكاف التشبيه وما بعده مقول 

    .10ربك كذلكقال 
  
  

                                                
بن حنفية العابدين،منهجية  ابن أيب مجعة .16/249حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،.2/171العكربي،التبيان،:ينظر_ 1

   .155اهلبطي،ص
  .264زيان بن عبد الرمحن جبار،النور اجلامع،ص.156- 155بن حنفية العابدين،املصدر نفسه،ص:ينظر2_

  .372الداين،املكتفى،ص.2/760األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء، ابن:ينظر_3
  .671السجاوندي،علل الوقوف،ص:ينظر4_

  .234األمشوين،منار اهلدى،ص:ينظر_5
  ).9(سورة مرمي،اآلية6_

    ).21 (سورة مرمي،اآلية_7
  ).30 (سورة الذاريات،اآلية8_

  ).15 (سورة الفتح،اآلية_9
   .156بن حنفية العابدين،منهجية  ابن أيب مجعة اهلبطي،ص.26/253،إعراب القرآنحممود صايف،اجلدول يف :ينظر _ 10
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  ):الذي،الذين(الوقف على ما قبل االسم الموصول_12
جيوز منه الوصل مبا قبله على )الذين والذي(أن مجيع ما يف القرآن من)ه794الزركشي،ت(أورد     

من هذه القاعدة سبعة مواضع يتعني  واستثين.ع على أنه خرب ملبتدإ حمذوفأنه نعت له،وجيوز القط
ا منقطعة عن الكالم الذي قبلها ا؛أل   .1االبتداء 

؛فقد )الذين(أو)الذي(كل موضع جاء فيه»ما جاء يف القرآنمجيع «):الزركشي(وليس مراد قول       
، وقوله M È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂL2    :كقوله تعاىل يتعني وصله مبا قبله إذا وقع أثناء اآلية،

M,  +   *  )  (L3وعليه يتعني محل كالمه على ما يكون يف .،فال جيوز الوقف يف مثله
  .4صدر اآليات

  :هي)الزركشي(واملواضع السبعة اليت ذكرها     
1_  M  I  H    G  F   E  DL5.      
2_  M  ('  &   %  $  #  "  !L6.   
3_  MÁ    TS    R     Q  P  O  NL7.   
4_  M  .-  ,  +  *    )  (   '  &  %  $  #   "  !L8.  
5_ M      ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É   È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁL9.   
6_  M  5  4  3  2   1  0  /  .  -  ,  +    *L10 .  
7_  M     ¨  §   ¦  ¥  ¤      £  ¢  ¡  �    ~  }  |L11.  

                                                
   .246الزركشي،الربهان،ص:ينظر1_
   .)28(سورة الفتح،اآلية2_
   .)(3سورة العصر،اآلية3_
   .96_95احلصري،معامل االهتداء،ص:ينظر4_
   .)121(سورة البقرة،اآلية5_
   .)146(سورة البقرة،اآلية6_
   .)20(األنعام،اآليةسورة 7_
   .)275(سورة البقرة،اآلية8_
   .)20(سورة التوبة،اآلية9_

   .)34(سورة الفرقان،اآلية10_
   .)7_6(سورة غافر،اآليتان11_
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  : يف مجيع هذه املواضع،ووقف كذلك يف مواضع أخرى، منها)الذين(قبلعلى ما )اهلبطي(وقف       
+  ,  -  .  /  M  )  (  '  &  %  $  #  "  !*     3      2  1  0  :قوله سبحانه

   87  6  5  4L1،من وجوه إعراب M , Lمبتدأ خربهM2  1 L. وجيوز أن يكون خربا
وجيوز أن يكون صفة ألولياء اهللا،وقيل غري .خرب ثانM2  1 Lوهم الذين،:ملبتدإ حمذوف،والتقدير

  .4)اهلبطي(وقف وهذا يوافق.3،وعلى التقديرين األولني جيوز الوقف،وهو وقف كاف2هذا
إن الوقف على غري املواضع السبعة غري جائز،وفيه :ف قولومن توجيه هذا الوقف،يتبني ضع       

  . 5 )الذين(ويف القرآن الكرمي مواضع أخرى جيوز فيها الوقف على ما قبل. تضييق
ايصلــــها مبا قب)اهلبطي(صــــــــفة، فإن)الذي(أو) الــــــــذين(وإذا ورد         لالختصـــــاص  لها،ومل يراع كو

ا إذا كانت أو للمدح، كما فص ل بعضهم يف الصفة؛حيث ميتنع الوقف على موصوفها دو
  :ومن أمثلة ذلك.6لالختصاص، وجيوز ذلك إذا كانت للمدح

  .M  ~}  |  {  z  y  x    w  vL7 :قوله تعاىل_
  .M  w  v    u  t  s  r  q  p  oL8  :قوله عز وجل_

  .،الالم)أم،بل،ثم،حتى،الفاء(التي تفيد العطف وغيره الوقف على ما قبل بعض الحروف_13
    :)أم(الوقف على ما قبل

  .حرف عطف،وتأيت متصلة،أو منفصلة)أم       (

                                                
   .)64_ 62(سورة يونس،اآليات1_
العكربي،إمالء ما . 400م،ص2008/ه1429، 2خالد العلي،دار املعرفة،بريوت،ط:النحاس،إعراب القرآن،اعتىن به :ينظر2_

/ ه1432_1431الناشر،دار الفكر،بريوت،:من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن،صحح ووضع حواشيه من به الرمحن
  .6/157حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،.326،صم2010

   .306النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر3_
    .186حممد الصاحل بوعافية،األسس العامة اليت بىن عليها اإلمام اهلبطي وقوفه،ص:ينظر 4_
   .187،صاملرجع نفسه:ينظر5_
حممد الصاحل بوعافية،األسس العامة اليت بىن عليها .247_246الزركشي،الربهان،ص.6/469الزخمشري،الكشاف،:ينظر6_

   .187اإلمام اهلبطي وقوفه،ص
   .)18_17(الزمر،اآليتانسورة 7_
   .)2_ 1(سورة األعلى،اآليتان8_
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ما قبلها وما بعدها متصلني،ال يستغين أحدمها عن اآلخر،وتقع بعد مهزة التسوية  إذا كان:متصلة
،أو بعد اهلمزة M  ,  +   *      )    (  '  &  %  $L1  :حنو قوله،املصدر الداخلة على مجلة يف حمل

ا وبـ ̀   M  a : ،كقوله2التعيني)أم(اليت يطلب    _^  ]  \  [  ZL3.  
أال تكــون بعد مهــــزة االستفهــــام :وعالمتها.ال تقتضي أن يكون ما قبلها وما بعدها متصلني:منقطعة

M  [   Z  YX  W  V  U  T   :،كقوله4،وال تعطف إال على اجلمل)بل(مبعىنأو التسوية، وتكون 

   d  c  b  a   ̀ _  ^  ]  \L5، 7البنات ولكم البنون هبل أل:تقديره6)حممود صايف(أوردحيث          .  
امنقطعةفإذا كانت          .متصلةوال يوقف عليها إذا كانت  ،8،جيوز الوقف على ما قبلها واالبتداء 
  : ومن أمثلة ذلك.يف مواضع وتركه يف أخرى)أم(هذه القاعدة،فوقف على)اهلبطي(واتبع

¥  M ، وقوله سبحانه M  p   o  n  m  l  kL10  ،وقولهM  M   L   K  J  I  HL9  :قوله تعاىل

  ¬  «  ª  ©          ¨  §   ¦L11 .  
ا متصلة،أفادت معىن التعينييف هذه )أم(على ما قبل)اهلبطي(مل يقف      بينما . 12املواضع؛لكو

M  `  _  ^  ]  \  [  Z   Y  XW  V     U  T  S  R  Q  :يف قوله تعاىل)أم(وقف على ما قبل

a  j  i  h  g  f  e   d  c  bL13 .هنا،فمنهم من عدها متصلة، ومنهم )أم(واختلف يف معىن

                                                
     .)6(سورة البقرة،اآلية1_
  .  198ابن اجلزري،التمهيد،ص.1/476ابن هشام،أوضح املسالك،: ينظر2_
   .)27(سورة النازعات،اآلية3_
  .  173اليت بىن عليها اإلمام اهلبطي وقوفه،صالعامة حممد الصاحل بوعافية،األسس .198ابن اجلزري،التمهيد،ص:ينظر4_
   .)39_38(سورة الطور،اآليتان5_

اجلدول يف ( :يف تأليف كتابه أنفق خالصة عمره السورية،)محص(هو الشيخ حممود بن عبد الرحيم صايف،من أعالم مدينة_ 6
  .01:45م،09/12/2015:يوماملوقع الرمسي للمكتبة الشاملة ، :ينظر. )م1985ت( ،)وبيانهه وصرف إعراب القرآن

  .  32_14/31حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر7_
  .  199ابن اجلزري،التمهيد،ص:ينظر 8

   .)59(سورة الواقعة،اآلية9_
   .)64(سورة الواقعة،اآلية10_
   .)69(سورة الواقعة،اآلية11_
  .173اهلبطي وقوفه،صاليت بىن عليها اإلمام العامة حممد الصاحل بوعافية،األسس :ينظر12_
     .)80(سورة البقرة،اآلية13_
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على )اهلبطي( ،وعلى الوجه الثاين وقف1ما ال تعلمون بل تقولون على اهللا:من عدها منقطعة،واملعىن
  . يف هذا املوضع)أم(ما قبل
+  ,  -          *#  $  %  &  '   )  (  M  :معىن مهزة االستفهام،كما يف قوله)أم(وقد تفيد       

  /.L2.   M, L ا4أيقولون افرتاه؟:،والتقدير3االستفهامهنا مبعىن مهزة وقد وقف .؛فيمكن االبتداء 
  .  5يف هذا املوضع وأمثاله )اهلبطي(

  :)بل(الوقف على ما قبل
  :6 )بل(تكون       

  .جنح زيد بل أمحد:حرف عطف لإلضراب،ينقل حكم ما قبله إىل ما بعده،حنو_1
ي على حاله،وجيعل ضده ملا بعده، _2 حرف عطف لالستدراك،يقرر حكم ما قبله من نفي أو 

  . ما قلت الكذب بل الصدق: مثل
 : نفي احلكم السابق عليه وإثباته ملا بعده،كقوله تعاىل:حرفا ابتدائيا يفيد اإلضراب اإلبطايل،أي_3

 M  ;  :  9  8   76  54  3  2  1L7االنتقال من غرض : أي ،،أو اإلضراب االنتقايل
لإلضــراب )بــــل(و.M   Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  %  $  #  "  !L8  :إىل آخر،مثل قوله

اإلبــــطايل أو االنتقايل هي اليت يوقف على ما قبلها يف القرآن الكرمي،وهو أكثر ما يقع فيه؛ ألنه ترك 
  : فيها)اهلبطي(ومن أمثلة هذين الضربني مع بيان وقف. 9للكالم وإضراب عنه، والوقف عليه كاف

                                                
   .1/175حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر1_
   .)3_2(تان سورة السجدة،اآلي2_
   .2/581السخاوي،مجال القراء،:ينظر3_
   .201ابن اجلزري،التمهيد،ص:ينظر4_
  .174اهلبطي وقوفه،صاليت بىن عليها اإلمام العامة حممد الصاحل بوعافية،األسس :ينظر5_
أثناء تالوة  ،زاد املقرئنيمجال القرش.578الغالييين،جامع الدروس العربية،ص.1/482ابن هشام،أوضح املسالك،:ينظر6_

اليت بىن عليها اإلمام العامة حممد الصاحل بوعافية،األسس  .وما بعدها2/120،ه1423، 2دار الضياء، مصر،ط الكتاب املبني،
   .175اهلبطي وقوفه،ص

   .)26(سورة األنبياء،اآلية7_
     .)16_14(اتسورة السجدة،اآلي8_
    .203ابن اجلزري،التمهيد،ص:ينظر 9_
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 :وتقديره ،M  ®  ¬  «  ª  ©¯    µ  ´  ³  ²  ±  °L1   :قوله تعاىل:اإلضراب اإلبطايل       
  .2»أخطئوا،بل اهللا يزكي من يشاء«

!  "  #  $  %  &  '  )  (     *  +  ,  -  M  :قوله تعاىل:اإلضراب االنتقايل      

  0  /  .1  ;  :  9  8  76  5         4    3  2L3، M&Lلإلضراب االنتقايل،ومجلة M  5         4

  76Lو«):ابن عاشور(،وقال4استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب  M&L لإلضراب االنتقايل انتقاال من
وعلى الذين سولوا هلم عبادة غري اهللا تعاىل،وليس إضراب إبطال ألن التربؤ منهم إىل الشهادة عليهم 

م إيأن«:،واملعىن5»املشركني املتحدث عنهم كانوا يعبدون املالئكة ا ا منكرون عباد انا ومل نأمرهم 
   . 6»لت هلم عبادة غري اهللا فعبدوا اجلن وعبدوا املالئكةولكن اجلن سو 

  ):ثم(الوقف على ما قبل
  .8وقد تكون لالستئناف .7جاء زيد مث عمرو:كقولنا حرف عطف،تفيد الرتتيب والرتاخي،)مث(    

وإذا كانت .فإذا كانت عاطفة،ال يوقف على ما قبلها؛ألن ما قبلها وما بعدها متعلقان لفظا ومعىن
  .9يوقف على ما قبلها،ويكون الوقف كافيا للتعلق املعنوي ال اللفظي استئنافية،

ففي هذا  ،M  n  m  l  k  j  i   h   g  f  eL10  :قوله تعاىل)مث العاطفة(مثلةفمن أ       
ا عاطفة)مث(على ما قبل)اهلبطي(املوضع وما يشبهه مل يقف   .11؛أل

  
  

                                                
   .)49(سورة النساء،اآلية1_
  .190العكربي،إمالء ما من به الرمحن،ص 2_
   ).41_40(سورة سبأ،اآليتان 3_
  .11/35حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر 4_
  .22/223عاشور،التحرير والتنوير،ابن 5_
   .22/223املصدر نفسه،6_
  .1/474ضح املسالك،ابن هشام،أو :ينظر7_
    .4/334حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر8_
   .2/123مجال القرش،زاد املقرئني،.198_197ابن اجلزري،التمهيد،ص:ينظر 9_

   .)82(سورة طه،اآلية10_
   .178،صاليت بىن عليها اإلمام اهلبطي وقوفهالعامة حممد الصاحل بوعافية،األسس :ينظر 11_
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M  e   d  c  b  a  :قوله سبحانه)مث االستئنافية(ومن أمثلة         ̀ _    ̂ ]  \  [  Z

h  g   f  i   on  m  l  k  jL1 وهذا الوقف .على ما قبلها)اهلبطي(وقف؛حيث
M   l  k أن قوله)النحاس(وأورد. 2؛لفصله بني من عصى وبني ومن ثبت)األمشوين(حسن عند

   on  mL  ليس خماطبة للذين عصوا،وإمنا هو خماطبة للمؤمنني،وذلك أن النيب صلى اهللا عليه
،وهذا الوقف عنده  3فيهم فضل للقتال وسلم،أمرهم أن ينصرفوا إىل ناحية اجلبل ليتحرزوا إذ كان ليس

  .لالستئناف)مث(فإن:وعليه.4كاف
  ):حتى(الوقف على ما قبل

  :،فتأيت5يف اللغة استعماالت)حىت(لـ    
  .سأواصل العمل وأبذل قصارى جهدي حىت بلوغ املرام:حرف جر جير االسم الظاهر بعده،حنو_
من املعطوف عليه،ويكون غاية يف  حرف عطف مبعىن الواو،ويكون املعطوف امسا ظاهرا،وبعضا_

ميوت الناس حىت :أو معنوية مثل.شارك اجلزائريون يف الثورة التحريرية حىت الصغار:زيادة حسية،حنو
  .األنبياء

قصدت اجلامعة حىت أكتسب :مضمرة وجوبا بعدها،مثل)أن(حرف جر ينصب الفعل املضارع بـ_
   .سنن البحث

وهي اجلملة اليت حيكى بعدها الكالم،فيجوز الوقف .ئنافيةحرف ابتداء،وتكون اجلملة بعدها است_
ا   .6على ما قبلها، واالبتداء 

  :7ومن أمثلته.واالستعمال األخري هو املراد هنا       

                                                
   .)152(سورة آل عمران،اآلية1_
   .90األمشوين،منار اهلدى،ص:ينظر 2_
   .157النحاس،إعراب القرآن،ص:ينظر 3_
   .151النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر 4_
  .وما بعدها2/120القرش،زاد املقرئني، مجال.476 ،1/474ابن هشام،أوضح املسالك،:ينظر5_
   .204_203زري،التمهيد،صاجلابن :ينظر6_
   .179صاليت بىن عليها اإلمام اهلبطي وقوفه،العامة حممد الصاحل بوعافية،األسس :ينظر7_
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M  [  Z    Y  X  W  V   U    T  S  R  Q   P  O   N   M  L  K  :قوله تعاىل       

   ]  \L1، MSL الداين(وهو تام عند . ؛ فيجوز الوقف على ما قبلها2حرف ابتداء (
  .  4)ه926األنصاري،ت(، وكاف عند 3)األمشوين(و

  :الوقف على ما قبل الفاء
  :5للفاء يف القرآن الكرمي استعماالت عديدة،فتأيت   
M    ¿  ¾  ½  ¼  »  º  :تعطف امسا على اسم،أو مجلة على مجلة،حنو قوله:حرف عطف_

ÁÀL6 ب،ـــــرتتيــــرتاك املعطوف مع املعطوف عليه يف احلكم، والــــاش :انــــعــــــالثة مـــــــد ثـــــي تفيــــــــــــ، وه   
رد الرتتيب،حنو قوله تعاىل .والتعقيب    .  M   )  (  '  &  %  $L7  :وقد تأيت 

كانت األداة جازمة،وإذا كانت غري حرفا يقع ابتدائيا مقرتنا جبواب الشرط،تعرب اجلملة بعدها إذا  _
  .جازمة،فإن تلك اجلملة ال حمل هلا من اإلعراب

مضمرة وجوبا،حنو قوله )أن(حرفا سببيا،وهو حرف عطف،لكن يقع بعده فعل مضارع منصوب بـ_
̧  M  :تعاىل   ¶  µ    ́ ³            ²  ±L8   .  

|  M {  z  y  x  w  v  u   t    �  ~  }  :مث،حنو قوله تعاىل:مبعىن_

¡L9.  
    .   M«   ª     ©   ¨     §  ¦  ¥  ¤  £ L  10  :حرفا زائدا،حنو قوله تعاىل_

                                                
   .)96_95(سورة األنبياء،اآليتان1_
   .9/69حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر2_
   .252،األمشوين،منار اهلدى،ص389الداين،املكتفى،ص:ينظر3_
   .118األنصاري،املقصد،ص:ينظر4_
، اليت بىن عليها اإلمام اهلبطي وقوفهالعامة حممد الصاحل بوعافية،األسس .473_1/472ابن هشام،أوضح املسالك،:ينظر5_
   .181_180ص
   .)36(سورة البقرة،اآلية6_
   .)3_2(سورة الصافات،اآليتان7_
   .)73(سورة النساء،اآلية8_
   .)14(سورة املومنون،اآلية9_

   .)5_3(سورة املدثر،اآليات10_
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وهو ترتيب اإلخبار بشيء عن اإلخبار باملعطوف عليه،وهذا الرتتيب هو يف :للرتتيب الذكري_
مل M  t     s  r   q  :حنو قوله تعاىل.الغالب تفصيل بعد إمجال،فيكون من عطف املفصل على ا

  z  y  x  w  v   uL1     .  
  .   M  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢   ¡  �L2  حنو قوله تعاىل:حرفا تفسرييا_
M  v  u  :،ومثاهلا قوله تعاىل4وتكون جوابا لشرط مقدر مع األداة،ومساها بعضهم تفريعية:3فصيحة_

     wx    ~  }  |  {  z  yL5  األمر كما فصل فبأي آالء ربكما إذا كان :،والتقدير
  .6تكذبان

M  h   g  f  :حرف استئناف،واجلملة اليت بعدها استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب،حنو قوله تعاىل_

  wv  u  t  s  r   q  p  on  m  l  k  j  iL7   .  
املعطوف  ؛ألن العطف جيعل معىن )لينب(لرفع ومل ينتصب معطوفا علىبا)يضل(وجاء الفعل       

  . 8كمعىن املعطوف عليه،والرسل أرسلوا للبيان ال للضالل
العاطفة،والواقعة يف جواب الشرط،والسببية،والواقعة :الوقف على ما قبل الفاء)اهلبطي(ترك       

الفصيحة، :ووقف على ما قبل الفاء.مث، والتفسريية،والزائدة؛وذلك لشدة تعلق ما بعدها مبا قبلها:مبعىن
  . 9ية؛ ألن ما بعدها،كالم مستأنفواالستئناف

M  C  B   A  :وأما الفاء اليت تأيت للرتتيب الذكري،فيصلها مبا قبلها إذا اشتد التعلق،كقوله تعاىل       

  K   J  I    H  G   F  E   DL10   .  

                                                
   .)37_35(سورة الواقعة،اآليات1_
   .)153(سورة النساء،اآلية2_
  . 1060حممد حممود القاضي،إعراب القرآن الكرمي،ص:ينظر3_
  .181،صاهلبطي وقوفهاليت بىن عليها اإلمام العامة حممد الصاحل بوعافية،األسس :ينظر4_
   .)13_12(سورة الرمحن،اآليتان5_
  .14/90حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر6_
    .)4(سورة إبراهيم،اآلية7_
   .362العكربي،إمالء ما  من به الرمحن،ص:ينظر8_
     .182،صاليت بىن عليها اإلمام اهلبطي وقوفهالعامة حممد الصاحل بوعافية،األسس :ينظر 9_

   .)4(سورة األعراف،اآلية10_
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نعم، (ويقف على ما قبلها،إذا أمكن جعلها لالستئناف،ويكثر هذا مع فعلي املدح والذم        
M  |   {  z  y  x  ~}   :وقوله .   M  p  o  n  rq  v   u  t  sL2   :، حنو قوله تعاىل1)بئس

  £  ¢   ¡  �L3   .والوقف جائز على MqL4 وحسن على،M  }L ؛على استئناف ما
  .5بعده

  :الوقف على ما قبل الالم

الم االبتداء،الالم املزحلقة،الم األمر،الم اجلواب،الالم املوطئة :6م استعماالت كثرية وهيلال       
وال تعمل هذه  .،الم البعد)املخففة(للقسم،الم اجلر،الم التعليل،الم اجلحود،الالم الزائدة،الالم الفارقة

  :7على ما قبل هذه الالمات إال يف)اهلبطي(ومل يقف.جلرالم األمر والم ا:الالمات إال يف وجهني
ا تؤكد ما بعدها،وذلك :الم االبتداء_ ا ال تقع إال يف ابتداء الكالم،وتوكيد؛أل وهي حرف ابتداء؛أل

  .    M   J  I     HK      LN    U  T  S    R  Q  P         OL8  :مثل قوله
على الكسر،ال حمل له من اإلعراب،واملقصودة هنا هي  وهي حرف طليب للمضارع،مبين:الم األمر_

MC  B  A    @  D    EF      H  G  :ومثاهلا قوله تعاىل.اليت مل يسبقها حرف آخر،كالواو،والفاء،ومث

  KJ  IL9   .  
وهي الداخلة على أداة الشرط؛للداللة على أن اجلواب بعدها إمنا هو جواب :الالم املوطئة للقسم_

ا مهدت للقسم،فقد مسيت املوطئة للقسم).أقسم:(قبلها،تقديرهلقسم مقدر    واملقصودة هنا .ومبا أ

                                                
     .182،صاليت بىن عليها اإلمام اهلبطي وقوفهالعامة حممد الصاحل بوعافية،األسس :ينظر 1_
   .)24(سورة الرعد،اآلية2_
   .)72(سورة الزمر،اآلية3_
     .202األمشوين،منار اهلدى،ص:ينظر 4_
     .336املصدر نفسه،ص:ينظر 5_
اليت بىن عليها اإلمام  العامة حممد الصاحل بوعافية،األسس.594_593العربية،ص مصطفى الغالييين،جامع الدروس:ينظر6_

  .184_183،صاهلبطي وقوفه
   .184_183،صنفسهرجع املحممد الصاحل بوعافية،:ينظر 7_
   .)7_6(سورة يوسف،اآليتان8_
   .)7_6(سورة الطالق،اآليتان9_
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هي اليت مل تسبق حبرف آخر،ومل تكن ضمن مقول قول،إال إذا جاءت بداية آية،ومثال ذلك قوله   
  .M  l  k  j    i  hm    no      zy   x  w  v  u  t  s   r  q  pL1  :تعاىل

هنا،هي اليت جاءت يف صدارة واملقصودة .وهي حرف جير االسم الظاهر والضمري:الالم اجلارة_
  .   M  D  C  BE    FG    N  NM  L  K     J  I  HL2  :الكالم،حنو قوله سبحانه

إن الوقف يف غري مثل هذه االستعماالت ممتنع؛لشدة ارتباط ما قبل الالم مبا بعدها لفظا        
فســــــــائغ،ويكون حـــــــــــكمه التمام )اهلبطي(ومعىن،وأما يف مثل هـــــــــــذه املواضع األربعــة اليت وقـــف فيها

  . 3أو الكفاية، حسب السياق
يصل هذه احلروف مبا قبلها،مىت اشتدت العالقة بني ما قبلها )اهلبطي(أن:ناومما سبق يتبني ل       
ا؛ ــدئــويقف على ما قبلها مبت .هاوما بعد   .كالما مستأنفاقف   وــال عدــمىت أمكنه جعل ما با 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   .)28_27(سورة املائدة،اآليتان1_
    .)284_283(سورة البقرة،اآليتان2_
   .184،صاليت بىن عليها اإلمام اهلبطي وقوفهالعامة حممد الصاحل بوعافية،األسس :ينظر 3_



                 منهج الهبطي في الوقف وموقف العلماء من الهبطي وأوقافه         خصائص  لفصل األول           ا
 

84 
 

،بلى،نعم:مذهبه في الوقف على أحرف الردع والجواب:المبحث الخامس   . كّال
    :)كال(الوقف على- أ

يف القرآن الكرمي إال يف النصف الثاين،يف ثالثة وثالثني موضعا،ووجودها يف )كال(مل تذكر       
ا مكية؛ألن التهديد والوعيد  . 1والتجرب فيها أكثر ما نزل مبكة،وأن أكرب العتوالسورة عالمة على كو

   :)عبد العزيز الديريين(وللشيخ
  2بيثرب فاعلمــــــــــــــن                 ومل تأت يف القرآن يف نصفه األعلى »كال«ما نزلـــــتو 

ا الزجر والردع ويتضمن إبطال كالم متقدم )كال(و        حرف ال حظ له يف اإلعراب،واملراد 
ا على )كال(هذا هو األصل يف استعماهلا،واختلف العلماء يف معىن.عليها والوقف عليها واالبتداء 

  . 3مذاهب أشهرها
 )املربد(و)اخلليل(و)يبويهس(حرف للردع والزجر والرد،وهو مذهب)كال(يرى أنصاره أن:المذهب األول

 :،حنو قوله تعاىل4له يف اإلعراب حرف ال حظ)كال(يني،ولذلك كما سبق،وأكثر البصر )الزجاج(و
M¦   ¥  ¤  £  ¢   ¡ �   ~  }©¨  §  ¯®  ¬             «  ªL5ال ميكن حتققه يف )الردع(، وهذا املعىن

    .بعض آيات القرآن
ا تكون مبعىن:ومن تبعه من الكوفيني)الكسائي(وهو مذهب :المذهب الثاني ،وحينئذ فال )حقا(أ

ا من متام ما بعدها  ذا املعىن عنــــــــــــد )كال(ال تستعمل)مكي(وعلى قول.6جيوز الوقف عليها؛أل
ا،وال جيوز أن تكون مبعىن  ا لتأكيد ما بعدها،وقد يبتدأ  حذاق النحويني إال إذا ابتدئ 

املكسورة )إن(إذا بدئت اجلملة الواقعة بعدها بـ)حقا(هنا مبعىن) كال(أن تكون ؛إذ ال جيوز7لعلة)حقا(

                                                
    .177صابن اجلزري،التمهيد يف علم التجويد،:ينظر_1

  .253،الربهان،صالزركشي2_
   .304_303عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،ص:ينظر 3

  .303ص عبد الكرمي صاحل،مرجع سابق،.178ابن اجلزري،التمهيد ،ص 598./2،مجال القراء،ينظر السخاوي4_
  ) .99-100(سورة املومنون،اآليتان_5
  .304عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،ص.2/598السخاوي،مجال القراء،:ينظر_6
 .304عبد الكرمي صاحل،املرجع نفسه،ص:ينظر_7
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ا ال تكسر بعد  ،وبذلك لــــــــــــــــم يستوعب 1)كال:(وال بعــــــــــــــــــــــــــد ما كان مبعناها مثل)حقا(اهلمزة؛أل
M    �   ~  }  |  {  z   y  x :ىل،فمثال يف قوله تعا)كال(هذا املذهب كل آيات القرآن الواردة فيها

¯®  ¬             «  ª  ©̈   §¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡Lلكسر مهزة )حقا(هنا مبعىن)كال(ال يصح أن تكون
  .2بعدها وجوبا)إن(

ا )أال(عنده مبعىن)كال(تكون:3)أيب حامت السجستاين(مذهب:المذهب الثالث االستفتاحية،فيؤتى 
ا،أي )كال(،وقد جيتمع جواز املعنيني يف4تفيد التنبيهالستفتاح الكالم ال غري وهي  يف االبتداء 

ا) أال(ومبعىن ) حقا(مبعىن   .5االستفتاحية،وقد ينفرد أحدمها 
ومن وافقهما،وهم يرون )ه207،تالفراء(و)ه203،تالنضر بن مشيل(وهو مذهب:ابعالمذهب الر 

،فقالوا M        ¾   ½L6 :عليه قوله تعاىل معىن واستعماال،ومحلوا)نعم(و)إي(حرف جواب مبنزلة )كال(أن
  :يف القرآن الكرمي؛فقوله تعاىل)كال(وهذا القول أيضا مل يستوعب مجيع مواضع. 7إي والقمر:معناه

M©¨  §¦   ¥  ¤  £  ¢    �   ~  }Lلكانت للوعد بالرجوع إىل )نعم(و)إي(مبعىن)كال:(،لو كانت
ا بعد طلب وهو ، واهللا عز وجل ال يعد أحدا ما بالرجوع إىل الدنيا؛ألن سنته M  �L الدنيا؛أل

                                                
، م1981/ه1401، 2الرماين،معاين احلروف،حتقيق وتقدمي،عبد الفتاح إمساعيل شليب،دار الشروق،جدة،ط:ينظر_ 1
   .304عبد الكرمي صاحل، الوقف واالبتداء،ص.122ص
   .134ــــــــ133صاحلصري،مـعامل االهتداء،:ينظر2_

. )ه250ت(. عامل باللغة واإلعراب وعلوم القرآن هو سهل بن حممد بن عثمان بن يزيد السجستاين املكىن بأيب حامت،_ 3
م، 2002/ه1423، 1حممد أيب الفضل إبراهيم،املكتبة العصرية،بريوت،ط:أبو الطيب اللغوي،مراتب النحويني،حتقيق:ينظر
  . 66حممد الطنطاوي،نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة،ص .95ص

  .304عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،ص.1/423ابن األنباري،كتاب إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر_4
  .304عبد الكرمي صاحل،مرجع سابق،ص.255_254الزركشي،الربهان،ص:ينظر5_

  ).32(سورة املدثر،اآلية_6
، 1جامعة الرياض، الرياض،ط_علي فودة نيل،عمادة شؤون املكتبات:ابن هشام،اإلعراب عن قواعد اإلعراب،حتقيق:ينظر7_

عبد الكرمي .29/158حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،.133احلصري،معامل االهتداء،ص.74م،ص1981/ه1401
  . 305الوقف واالبتداء،ص صاحل،
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ا علمه أن أي أحد ال يرجع إىل الدنيا بعد مفارقتها ابن (؛لذا اعترب1املاضية يف عباده اليت سبق 
  .2،ومن حنا حنومها)الفراء(و)الكسائي(أوىل من مذهيب)أيب حامت(مذهب)ه761، تهشام

    : 3خترج يف مجيع مواردها عنها وهي أربعة معان ال) كال(وعليه فإن لـ
  . الردع والزجر،أو النفي يف الوقف عليها - 1
  .)حقا(معىن - 2
  .االستفتاحية)أال(معىن -  3
  .)إي ونعم(معىن  -  4

    :4وبناء على ذلك  اختلف العلماء يف الوقف عليها على مذاهب       
  . الوقف عليها مطلقا من غري تفريق بني ما كان منها للزجر وغريه:األول
ا جواب،والفائدة تقع فيما بعدها:الثاني وقد يكون .عدم الوقف عليها مطلقا من غري تفريق؛أل

  .صاحب هذا القول ال يرى لزوم تقدم  املردوع عنه
ثر عن النيب صلى اهللا عليه يوقف على ما قبلها  إذا كان رأس آية،وهذا حق ملوافقته ما أ:الثالث
  .وسلم
قد يكون قبلها قول،فال يسوغ الوقف؛ )كال(يوقف على ما قبلها بكل حال،وهذا ال يصح فإن:الرابع

  .M  1  0  /  .  -  ,+   *L5 :ملا فيه من الفصل بني القول ومقوله،كما يف قوله تعاىل
  .فاألحسن عدم الوقفالتفصيل،فإذا كانت للردع والزجر وقف عليها،وإال :الخامس

حيث تعينت للردع عما تقدم ووقف على ما قبلها )كال(مبذهب التفصيل،فوقف على)اهلبطي(أخذ
لغري الردع من املعاين،ولو احتملت غري ذلك عند بعض العلماء، )كال(ووصلها مبا بعدها إذا تعينت

  .6لفناووجهه أن أداة الردع ينبغي أن تتصل باملردوع عنه،وأصله التقدمي كما أس

                                                
  .305ص ،السابق املرجععبد الكرمي صاحل،:ينظر1_
  .133احلصري،مصدر سابق،ص:ينظر2_
  .305عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،ص3_

  . 161-160بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر_ 4
   .)62(سورة الشعراء،اآلية_5

  .161بن حنفية العابدين،مصدر سابق،ص:ينظر 6_ 
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!  "  #  $  %  &  '  )     *  +  ,    -  .  M :قوله تعاىل:ومن أمثلة ذلك عنده      

  0    /32     ;  :  9  8  7  6  5  4L1وقوله تعاىل،:  M  J  I   H   G  F  E  D  C

  KL  S  R  Q   P  O  N  ML2.  
M  A  @  ?>  =  <  ;  :  9  8  7  6   5  4  :يف قوله تعاىل)كال(مل يقف على)اهلبطي(لكن       

  H     G        F  E  D   C   BL3ويف قوله تعاىل:  M         Q  P  O  N  M  LK  JI  H    G   F  E  D   C        B  A

  Z  Y    X  W  V       U   T  S  RL4؛إذ ال )حقا(هي مبعىن:األخرية يف املثالني)كال(،ووجه ذلك أن
؛فإنه ملا كان الذي )بل(ا اليت بعدهاعنه،أو مل تتعني للردع عنده،وأم ما قبلها ألن يكون مردوعايصلح 

نفي :به؛لداللته على ما تقدم،فاجتمع اإلبطال بوجهني)كال(ضدا للمردوع عنه حسن ربط)بل(بعد
اإلميان،وهذا أوقى ،أعين املانع احلق هلم من )بل(وإثبات خالفه بـ )كال(ادعائهم أنه أساطري األولني بـ

ليس املانع لكم من اإلميان ما طلبتموه من نزول كتاب على كل :أما املعىن يف سورة املدثر.يف البيان
ويف سورة املطففني ليس صحيحا أن ما يتلى .منكم،فإنه جمرد تنصل من اتباع احلق بعد أن تبني لكم

  .5سيئ أعمالكم وقبيح فعالكمعلى رسولنا أساطري األولني،بل قلوبكم حمجوبة عن احلق بسبب 
،وقد جاء بعدها )كال(هذا منقوض بوقفه على:فإن قلت«:)بن حنفية العابدين(قال       
قلت  .My      x  w  v  u  t  s  r  q  p   o   {z    ¡     �  ~  }  |L6     :يف قوله تعاىل)بل(حرف

للردع كما يف املثالني املتقدمني،لكن ما هنا وإن كانت )كال(كال،ليس األمر هنا كما هو هنالك،فإن
يف سورة الفجر ليس ضدا للمردوع عنه كما هو الشأن يف سوريت املدثر واملطففني؛  )بل(دخلت عليه

  .7»وهلذا متسك بأصله وهو الوقف عليها
  :)كال(على)اهلبطي(ومن املواضع اليت مل يقف فيها

                                                
  ).79-77(سورة مرمي،اآليات_1
  ).82- 81(مرمي،اآليتانسورة _2
   .)54_52 (يات سورة املدثر،اآل_3
  .)15_13 (سورة املطففني،اآليات_4

  .162بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر5_
  ) .16-17(،اآليتانفجرسورة ال_6

     .162بن حنفية العابدين،مصدر سابق،ص7_
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  .M  Ä          Â  ÁÀ        ¾   ½ Å Æ      L1 :قوله تعاىل 
  .M B  A  @?>  C    L2 :وقوله 

  .M     C  BA    @       >   =     <           ;L3  :وقوله سبحانه
  .M          1  0     .         -2     L4 :وقوله
  .M  h               g  fiL5  :وقوله

  ). بلى(الوقف على-ب
،فال تقع إال للجواب على كالم 6املنفي مثبتا حرف جواب يصري الكالم)بلى(يف عرف أهل العربية أن

النيب ورد يف حوار بني  مثل ما،7األساليب ر اليسري منذبعد كالم مثبت إال يف الن)بلى(ال تقعمنفي؛و 
وهي تفيد إبطال  ،8»...بلى قلنا أترضون أن تكونوا ربع أهل اجلنة«:صحابهوأ صلى اهللا عليه وسلم

رد.9جمردا أم توبيخا أم تقريراالنفي قبلها ونقضه،سواء أكان  ~�    M  :قوله تعاىل :فمن األمثلة عن ا

  ©     ¨  §   ¦  ¥¤  £  ¢        ¡L10والتوبيخ حنو قوله تعاىل .إبطال نفي البعث ،يف هذه اآلية أفادت:    
M      V  UT  S  R    Q  P  ONL11.قوله تعاىلك أما التقرير: M  ª  ©   ̈  §¦      ¥   ¤¬  «L12.  
  وقد اختلف يف  .13يف ست عشرة سورة،يف اثنني وعشرين موضعا من القرآن الكرمي)بلى(وردت     
  

                                                
  .)32-34(سورة املدثر،اآليات1_

  ) . 53(املدثر،اآليةسورة _2
  ). 27_26(سورة القيامة،اآليتان_3
  ). 5_4(سورة النبأ،اآليتان_4
  ). 5_4(سورة التكاثر،اآليتان_5
  . 1/58القسطالين،لطائف اإلشارات لفنون القراءات،.188ابن اجلزري،التمهيد يف علم التجويد،ص:ينظر_6

  . 288عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،ص:ينظر7_
  .461،ص)د،ت(فريق بيت األفكار الدولية،بيت األفكار الدولية،الرياض،:ماجه،سنن ابن ماجة،اعتىن بهابن _ 8

  .288عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،ص:ينظر9_
  ).(7سورة التغابن،اآلية_10

  ).(80سورة الزخرف،اآلية11_
  ).        9_8(سورة امللك،اآليتان12_

  . 188ابن اجلزري،التمهيد يف علم التجويد،ص.1/58ون القراءات،القسطالين،لطائف اإلشارات لفن:ينظر_13
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   :1الوقف عليها على أقوال أشهرها قوالن
ا شرط أو قسم:األول     .2يوقف عليها ما مل يتصل 
  .3التفصيل حبيث حيكم املعىن:الثاني

،فقسمه أقساما ثالثة،قسم ميتنع 4الوقف عليهانظم أبيات يف حكم )السيوطي(أن)مشويناأل(أوردو 
نورد  أيتوفيما ي،5ولعل املراد من ذلك جواز الوقف،الوقف عليه،وقسم اختلف فيه،وآخر يوقف عليه

  .)السيوطي(فيه)ياهلبط(تلك األقسام،مع ذكر ما خالف
  .)بلى(المواضع التي يمتنع فيها الوقف على:القسم األول

  : 6واضع وهيوينحصر هذا القسم يف سبعة م
  .M  LK  J  I  HG   F  EDL7 :قوله تعاىلــ 1
  .M  ¢  ¡  �    ~  }|  {  z  y  x  wv  u  tsL8 :ــ قوله سبحانه2
  .M  j  R  Q  P  O   NM  L  K     J  IHL9 :ــ قوله تعاىل3
  .M ;  :  98L10 :ــ قوله عز وجل4
 .M    ³²  ±  °  ¯®  ¬  «            ª  ©            ¨   §  ¦  ¥L11  :ــ قوله تعاىل5
  .M  ©     ¨  §   ¦  ¥¤  £  ¢        ¡    �~L12 :ــ قوله تعاىل6
  

                                                
    .163بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر1_
    .163بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص.2/574السخاوي،مجال القراء،:ينظر2_
    .163ص ،نفسه املصدربن حنفية العابدين،:ينظر3_
  .20األمشوين،منار اهلدى،ص:ينظر4_
  .163بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر5_
  .164_163،صنفسهاملصدر :ينظر6_
  ).(30سورة األنعام،اآلية7_

  ).(38سورة النحل،اآلية_8
  ).(3سورة سبأ،اآلية_9

  ).(59سورة الزمر،اآلية10_
  ).(34سورة األحقاف،اآلية11_
  ).(7سورة التغابن،اآلية 12_
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  . Mj  p      o  n  m  l  kL1  :ــ قوله تعاىل7
عليه نفعل  ،واملعىن MkL  يف سورة القيامة،وابتدأ باحلال)بلى(يف هذا القسم على)اهلبطي(وقف       

ويبدو أن األمر الذي .والوصل أوىل لربط احلال مبا يدل على عاملها واالبتعاد عن التقدير،ذلك قادرين
  .2إىل الفصل هو عدم ربط قدرة اهللا حبال مجع عظام املوتى أو غريه من أفعاله سبحانه)اهلبطي(دعا

   .المختلف في جواز الوقف عليه:القسم الثاني
  : هيوذلك يف مخسة مواضع 

    .M32  1  0  /.L3  :قوله تعاىلــ 1
  .M  w    v  u  t  s  r  q  p  o  nL4 :قوله تعاىلــ 2
  .MUT  S  R    Q  P  ON  V        Z  Y  X  WL5 :وقوله عز وجلــ 3
  .M   ̂      ]       \  [  Z  YX  W  VUL6 :قوله تعاىلــ 4
  .M       ¬  «  ª  ©  ¨L7 :قوله سبحانهــ 5

،ومل يقف على غريها،باعتبار أن الكالم مت لزخرفاليت يف سورة ا)بلى(على)اهلبطي(وقف        
وهو  MVLمعطوفة على مفادMY  X  W L  تكون مجلة الوصل،ويف استئنافبعدها  وما)بلى(عند

حنن نسمع سرهم وجنواهم،واحلفظة حيصون عليهم مجيع ما صدر :عليه واملعىن،)نسمع ذلك(اجلملة
فيشعرنا هذا املوقف بتأكد علمه بسرهم وجنواهم،وبكتابة رسله أعماهلم وسائر ما يصدر ،عنهم
 ؛استبعاد هذا اإلعراب بالوقف )اهلبطي(ورمبا أراد،8هذه اجلملة حتتمل أن تكون حاال ولكن.عنهم

بالسر والنجوى حبال دون حال كما قد يفيده خيص علم اهللا تعاىل  أن حيضر بذهن الواقف حىت ال

                                                
  ).(4سورة القيامة،اآلية1_
  . 164بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر2_
    ).(260سورة البقرة،اآلية3_
  ).(71سورة الزمر،اآلية4_

  ).(80سورة الزخرف،اآلية_5
  ).(14سورة احلديد،اآلية6_
  ).(9سورة امللك،اآلية7_
 . 165_164بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص.25/111حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر 8_
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فال حيتاج  هذا معلوم من الدين بالضرورة، ف يف سورة القيامة كما سبق،ولكنونظري هذا الوق.1صلالو 
 ؛)نسمع ذلك( وهي اجلملة MVL لكون اجلملة معطوفة على مفادالوصل؛ ويرجح،2يف دفعه إىل وقف

   .3علق فيهما لفظي ومعنويتإذ ال؛M V Lألن كال الوجهني يقتضي عدم صحة الوقف على
    .الذي يجوز الوقف عليه:الثالثالقسم 

  :4وهو يف عشرة مواضع
  .M  y  x  w   v  ut  s  r  q   p  o   n     m  lkL5  :قوله تعاىل_1
  .M  Ø  ×  Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL6:قوله تعاىل_2
    .M  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ´L7 :قوله عز وجل_3
  .M  Y   X  W  V  U  T  S  R  Q    P  O  N  M  L  K  JIL8 :قوله سبحانه_4
ME  DC  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  F   L  K  J  IH  G :قوله تعاىل_5

  Q  P  O     N  MR    SL9. 
  .M  ED  C  B  A  @  ?>F   M  L               K  J  I  H  G   L10 :لـز وجـوله عـق_6
  .M  ³  ²  ±   °     ̄  ®  ¬   «  ªµ´     »  º     ¹   ̧ ¶L11 :تعاىلسبحانه و قوله _7
  .M  +  *)    (  '&  %  $  #  "  !,  4   3  2   1  0  /  .  -L12 :قوله_8

                                                
  .       165ص،السابقاملصدر بن حنفية العابدين،:ينظر_ 1
  .    165،صنفسهاملصدر :ينظر_ 2

 صاحل،الوقف واالبتداء،عبد الكرمي .127_126صاحلصري،معامل االهتداء،.510الداين،املكتفى،ص:ينظر 3_
   .302_301ص

  .166_165بن حنفية العابدين، منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر_4
  ).(81سورة البقرة،اآلية5_
  ).(112سورة البقرة،اآلية6_

  ).(76سورة آل عمران،اآلية_7
  ).(125سورة آل عمران،اآلية_8
  ).(172سورة األعراف،اآلية_9

  ).(28سورة النحل،اآلية_10
    ).(81سورة يس،اآلية_11
  ).(50سورة غافر،اآلية_12
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  .M  |{  z  y  x     w  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l}     ¤    £  ¢            ¡  �      ~L   1 :قوله_9
  . M  s      r  q  p  o      nt  z   y    x    w  v  u    L     2 :قوله تعاىل _10
فلم ،)بلى( الذي يراعي املقام والسياق يف الوقف على،التفصيلمبذهب )اهلبطي(هذا القسم أخذيف 

M   n     m  l  k :كما هو األمر يف قوله تعاىل يف سورة البقرة،3يقف عليها مىت كان بعدها شرط

  w   v  ut  s  r  q   p  ox    yLوقوله،: M  Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î

Ø    × L،سورة آل عمران وقوله يف: M  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ  ´½    ¾L،وكذلك قوله: M  K  JI

  W  V  U  T  S  R  Q    P  O  N  M  LX    YL .يف )بلى(على)اهلبطي(ووقف
M  q  p  o      n :وقولـــه عـز وجل ،M  ED  C  B  A  @  ?  >F     M  L      K  J  I  H  GL:قوله تعاىل

  s      rt   z   y    x    w  v  uL. ما بعد عني؛ــذين املوضـــــــيف ه)بلى(الوقف على ووجه MtLا ـــإم
  .5االستئناف يف املوضعني فوقف) اهلبطي(،واعتمد4، أو للتعليللالستئناف

M  >  =  <  ;  :  9  8  76 :قوله،M tL ومن أمثلة القسم اجلـائز يف الوقـــــف على

  Z  Y  X   W        V  U  T  S  R  Q  P  O     N  M   L  K  J  IH  GF  E  DC  B  A  @   ?

 d  c   b   a   ̀ _  ̂ ]  \  [L6. وسنتناول هذا الوقف يف موضع آخر  .  
   :)نعم(الوقف على- ج
ا عن كالم )نعم(،و)ال(نقيضة)نعم(من املقرر يف عرف أهل اللغة أن:)نعم(عىنم حرف جواب،جياب 

منفية فهي  فإن كان ما قبلها مجلة خربية مثبتة كانت أو.قبلها،وخيتلف معناها باختالف ما قبلها
وإن كان ما ،)نعم(مل يقم زيد،فتصديقه فيهما:قام زيد أو:فإذا قيل،حرف يدل على تصديق املخرب

يا أم حتضيضا هي حرف يفيد وعد الطالب بتحقيق قبلها مجلة إنشائية سواء كانت أمرا  أم 
     ملة اليت دلت ـــــنابت مناب اجل)نعم(هال تفعل،فقولك ال تفعل،أو:افعل كذا أو :مطلوبه،فإذا قيل لك

                                                
  ).(33سورة األحقاف،اآلية1_

    ).15_14(سورة االنشقاق،اآليتان_2
  .166بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر3_
  .166بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص.14/306يف إعراب القرآن،  اجلدولحممود صايف،:ينظر4_
   .166بن حنفية العابدين، منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص.30/283يف إعراب القرآن، اجلدول حممود صايف،:ينظر5_

   ).174_172(سورة األعراف،اآليات_6
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أي  وإن كان ما قبلها استفهام فهي حرف يدل على اإلعالم،،على حتقيق املطلوب من فعل أو ترك  
ا يعلم خماطبه جبواب استفهامه ، سيبويه(قال، 1إعالم من يستخرب،ويستفهم عن أمرها،فاملتكلم 

ا عدة يف (،2»عدة وتصديق)نعم(«:)ه180ت خبار،وال يريد اجتماع االستفهام وتصديق لإليريد أ
   .3ـ)األمرين يف كل حال

  :هي أربعة مواضعيف  وردتو .يف القرآن الكرمي إال جوابا لالستفهام)نعم(ومل تأت
!  "  #  $  %   &  '  )  (  *  +  ,   -  .  /  M  ;   :  9  8  7  65  4  32  1  0  :قوله تعاىلــ 1

  ?  >  =  <L4.   
  .M  ¡  �  ~   }  |{L5  :يف قوله تعاىلــ 2
   .M  <  ;  :  9  8    76L6  :يف قوله تعاىلــ 3
    .M   ̄  ®  ¬  «ªL7  :يف قوله تعاىلــ 4

اية كالم املتكلم)نعم( على)اهلبطي(وقف        !  "  #  M :كما يف قوله تعاىل،حيث كانت 

  1  0  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &   %  $2  4  356Lفالوقف على،  M65L      يف هذا املوضع وقف
-   M جواب أهل النار عن سؤال أهل اجلنة هلم وهو قوله حكايةM65  4L  :كاف؛ألن قوله تعاىل

  32  1  0  /  .L،السؤال الذي  فيكون الكالم قد أفاد الفائدة اليت حيسن السكوت عليها بذكر
نعم :،أي قال أهل النار جميبنيM 4 65L  :،ويكون اجلواب هو قولهM   32  1  0  /  .  -L : هو

M  8  7  وهو قوله يف هذه اآلية؛ألن ما بعدها)نعم(الوقف على)الزركشي(،واملختار عند8وجدناه حقا

  ?  >  =  <  ;   :  9L ا من  M65  4L وال مبا قبلها،إذ ليس هو قول أهل النار و ليس متعلقا 

                                                
بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة .285عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،ص.104الرماين،معاين احلروف،ص:ينظر1_

  .169اهلبطي،ص
    .4/234م، 1966/ه1385، 1دار اجليل،بريوت،طعبد السالم حممد هارون،:،حتقيقسيبويه ،كتابسيبويه2_

  .148حممد حسني،الوقف يف القراءات القرآنية وأثره يف اإلعراب واملعىن،صجمدي :ينظر_ 3
  ).(44سورة األعراف،اآلية4_

  ).(114سورة األعراف،اآلية_5
   ).(42سورة الشعراء،اآلية_6

  ).(18سورة الصافات،اآلية7_
   .286عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،ص:ينظر_ 8
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ا من مجلة مقول القول،فقوله مىت)نعم(ىعل)اهلبطي(يقف ومل.1قوهلم ا يف اجلواب؛لكو    مل يكتف 
M   ̄  ®  ¬  «ªLاجلملة اليت بعدها حال،ويف قوله،  M ¡�  ~   }  |{Lوقوله،    M    76

  <  ;  :  9  8Lاجلملتان بعد،M«L معطوفتان على ما تضمنه حرف اجلواب،كما جيوز أن
  .2تكونا حاليتني

،أخذ مببدإ التفصيل الوارد عن العلماء )بلى(و)كال(يف الوقف على)اهلبطي(مما سبق يتبني أن       
ووافق .وتاركا مذهب من أطلق لزومه من غري تفصيل،عدم الوقففيهما؛متجنبا مذهب من أطلق 

ا )نعم(قاعدة الوقف على اية كالم املتكلم،ومل يقف عليها إذا مل يكتف  ؛فوقف عليها مىت كانت 
  . يف اجلواب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .257،الربهان،صالزركشي:ينظر_1

   .169بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر2_



                 منهج الهبطي في الوقف وموقف العلماء من الهبطي وأوقافه         خصائصلفصل األول             ا
 

95 
 

      والتفريق بين الوقف على األوامر والنواهي والفصل بينها أحيانا،:المبحث السادس
 .المختلفات                     

  :الوقف على األوامر والنواهي-أ
شغفه بالوقوف على أفعال األمر واملصادر النائبة عنها،فيفصلها عما )اهلبطي(ما يالحظ على       

،إال أنه يفعل ذلك  وغريها من املتعلقات،مما يساعد على توفري العمومات واملطلقاتبعدها؛من علل 
من أقوال تؤيد مستعينا مبا قد يكون يف التفسري -إذا كان للوقف وجه يف اإلعراب ـــ ولو متكلفا 

  :،وله أمثلة كثرية منها1الوقف املختار لديه
,     -    *+     ( )  $  %  &  '  #!  "  M :كما قال تعاىل)اصرب(الوقف على الفعل       

  ./ L2ففي الوقف على فعل األمر ، M ااصبروLاهلبطي(فيما سبق فصل بني املعلول وعلته،و (
ألمر آخر،وهذا معروف عند بعض املتصوفة الذين يفعلون يشعر بأن الصرب مطلوب لذاته ال 

الطاعات من غري طمع يف اجلنة وال خوف من النار،وال لعلة هلم سوى أن هذا األمر مرضي هللا 
تعاىل،والصواب الوصل أوىل؛لربط املعلول بعلته،السيما إذا كان املعىن املقصود من اآلية هو الرتغيب 

  . 3يت تكون للصابرينيف الصرب للفوز مبعية اهللا ال
M  \  [     Z  Y  X   W :أحيانا،كما يف قوله تعاىل) اصرب(لكن قد ال ميكن الوقف على الفعل       

  ]^  a    `  _b      L4يء !  "  #  $  %  &  '  M :وكذلك قوله.5بعده للغاية)حىت(؛ 

)   (  *L6؛لكون M "L7مفعوال به.  
  
  
  

                                                
   .124املصدر السابق،ص:ينظر1_
  ).46(،اآليةاألنفالسورة 2_
  .125- 124بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر3_

  .)(109سورة يونس،اآلية_4
  .439القاضي،حممد حممود .12/210،حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن:ينظر_5
  .)(28سورة الكهف اآلية_6

   .15/174،حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن:ينظر7_



                 منهج الهبطي في الوقف وموقف العلماء من الهبطي وأوقافه         خصائصلفصل األول             ا
 

96 
 

-  .        /  M  )  *      ,    +  0:ومن مواضع وقفه على فعل األمر أو النهي كذلك،قوله تعاىل       

1 L1على)اهلبطي(حيث وقف ؛ M *Lوعلى،M   -,    +L .وكذلك قوله تعاىل:  M       Ü  Û   Ú

  ä  ã  â  á  à  ß  Þ    Ý #  "  !  $%  '  &(    )L2.  
  M  1  0  /    .  -  ,   +  *  )2  :يف قوله تعاىلM   &%L على فعل األمر ولكنه مل يقف       

 376   5  4   9  8 :    ;L3.والفارق بني M   &%Lيف سورة النحل و M 8 L  يف
يف سورة النحل خطاب مواجهة كما يدل عليه السياق،أما يف سورة الروم M   &%L سورة الروم؛كون

، M 8 L  فيه التفات باالنتقال إىل اخلطاب باستعمال فعل األمرفخطاب غيبة يف األصل،مث حصل 
يف كل منهما ال M6L يقال هلم متتعوا فسوف تعلمون،فلما كان مقول قول مل يفصل،ووجود:أي

  .4يغري منحى أصل السياق
  : الفصل بين األوامر والنواهي-ب

M  C  B  AD    E :تعاىلبني األوامر والنواهي أحيانا،كما يف قوله )اهلبطي(قد يفصل       

FGL5 وقوله:  M»   ¼     ½      Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿    ¾Æ       "  !#    $

 '  &  % (   )+*    .  -     ,/ L6.  
وقد خيالف هذه القاعدة؛إما لكون الوصل سائغا،أو ألمر آخر جعله خيالف هذا االجتاه،كأن        

  .M  &%  $  #  "  !L7  :طاعة الرسول على طاعة اهللا،حنوتكون األوامر مرتابطة،كما يف عطف 
،ميكن تفسري عدم وقفه M    X   W  V  U  T  S  R  Q  P Y  L8:ومنه قوله سبحانه       

للفصل بني األمر والنهي كعادته،باإلشارة إىل ما استدل به بعض علماء املالكية MV Lعلى كلمة

                                                
  ).(31سورة األعراف،اآلية1_

  ). 55_54 (سورة النحل،اآليتان_2
  ). (33_34سورة الروم،اآليتان3_
  .125بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر4_
  ).(103سورة آل عمران،اآلية5_
  ).46_45(سورة األنفال،اآليتان6_
  ).54(سورة النور،اآلية7_

  ). (33سورة حممد،اآلية_8
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النهي عن إبطال (بـ)األمر بالطاعة (،فوصل1بالشروع فيه بأن يف اآلية داللة على وجوب النفل
افعلوا ما فيه طاعة هلما،وال تبطلوه برتكه واالنصراف عنه،وقد ال حيمل الفصل هذا :، مبعىن)األعمال

بالرياء : ال تبطلوا أعمالكم باملن باإلسالم،وقيل:،أيM    X   W Y  L والصواب أن املراد بقول.املعىن
، 2بالعجب:باملعاصي والكبائر،وقيل:بالشرك والنفاق،وقيل: بالشك والنفاق،وقيل:والسمعة،وقيل

فاملقصود باإلبطال اإلشراك باهللا وما ينتسب إىل ذلك من املعاصي كالرياء وغريه؛فال حجة فيها على 
   3.وجوب النفل بالشروع فيه

ما قرينانوكذلك يف اجلمع بني األمر بالصالة والزكاة  وال         وهذا يف مجيع 4،يفصل بينهما؛أل
ما كما يف قوله تعاىل   .M   m  l  kn    p  oq    L5 :املواضع اليت فيها األمر 

   :التفريق بين المختلفات- ج
منني واألبرار ؤ ـــــالوقف على النظري قبل ذكر مقابله كامل:يقصد بالتفريق بني املختلفات

للتفريق بني  م من األقوال،أ ممن الصفات،أ مكان ذلك من األعيان أأواجلنة والنار،سواء  والكفار،
كالم اهللا تعاىل وكالم غريه،وهو ما يسمى يف عرف العلماء مبراعاة االزدواج واملعادل والقرائن 

فمنهم من رأى عدم الوقف على األول حىت يذكر أهل العلم،والنظائر،وهذا األمر حمل خالف بني 
وعليه ملا بعد الوقف تعلق من حيث املعىن مبا .املراد؛ألن فعل ذلك وقف كافالثاين ليكتمل املعىن 

أن الوقف على األول للفصل بني املختلفني مقدم على بعضهم يرى و .6والتام أوىل أن يوقف عليه،قبله
وممن ذهب .،وهو ما جنده يف الوقف اهلبطي7الوصل؛ألن ذلك أوقع يف نفس السامع وأدعى إىل التدبر

                                                
، 1عبد الرمحن بن معال اللوحيق،دار اإلمام مالك، اجلزائر، ط:تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،حتقيقالسعدي،:ينظر_1

 مطابع دار الصفوة،، األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتوزارة :املوسوعة الفقهية،الصادرة عن.743،صم2009/ه1430
، 2ط عبد الرمحن اجلزيري،الفقه على املذاهب األربعة،دار الكتب العلمية،بريوت،.28/96م،1993/ه1413، 1مصر،ط
    .1/507م،2003/ه1424

  .8/84أبو حيان،البحر احمليط،.7/290البغوي،معامل التنزيل،:ينظر2_
   .127بن حنفية العابدين،منهجية  ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر3_
     . 127-126املصدر نفسه،ص:ينظر4_

  ) . (43سورة البقرة،اآلية_5
  .  135بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر_6

  .135املصدر نفسه،ص:ينظر7_
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M  É  È   Ç  Æ  Å  :سبحانه وتعاىل ،ففي قوله)النحاس(فريق بني املختلفاتمذهب الت

  Ì  Ë  ÊÍ     Î , +  *  )   (  '  &  %  $   #  "  !L1، من أصحاب
التمام من يكره الوقف على مثل هذا حىت يأيت بالقسم اآلخر،ومنهم من يستحسن الوقوف 

الفريقني،وال خيلط أحدمها مع صاحبه،واملعىن وهذا أحسن أن يفصل بني «:)النحاس(فيه قالو عليه،
  .2»مستوىف حسن

ذا الوقف أن اهللا ،M  X  W  VY    ]  \  [  ZL3 :قولـــــه تعــاىلومن ذلك  ويراد 
صلى اهللا عليه وسلم لعلكم )حممد(عليه السالم،وأنزل الفرقان على)موسى(تعاىل أنزل الكتاب على

 LالفرقانMأنقصد بوقفه اإلشارة إىل )اهلبطي(أن يبدو.4)ه206،تقطرب(،وهو مذهبتدون

وصف يصلح ألن L الفرقانM ؛ألن السياق كله يف بين إسرائيل،كما أن،وهذا القول مردود)القرآن(هو
وقال  ،M Y   X   W  V  U  T  S  R  QL6 :قال تعاىل؛5وغريه)القرآن( يوصف به

الفرقان لفظ عام يطلق «:)أيسر التفاسري(ويف ،M  5   6     7     8     9        :    ;      >=   <L7  :أيضا
؛وعليه األوىل ضم 8»على كل ما يفرق به بني احلق والباطل كاملعجزات واآليات والعلوم الصحيحة

   .9لالستئنافال الواو للعطف و ،بعضه إىل بعض الكالم

                                                
  ).(15-16تانسورة الروم،اآلي_1
   .530،صالنحاس،القطع واالئتناف_2
  ).(53سورة البقرة،اآلية_3

  . 1/134م،1988/ ه1408، 1عبد اجلليل عبده شليب،عامل الكتب،بريوت،ط:الزجاج،معاين القرآن وإعرابه،حتقيق:ينظر4_
 ن،دار الكتب العلمية،يعادل أمحد عبد املوجود وآخر :ابن عادل،اللباب يف علوم الكتاب،حتقيق.1/134املصدر نفسه،:ينظر_5

عبد احلميد هنداوي،دار الكتب :اإلجيي،جامع البيان يف تفسري القرآن،حتقيق.78_2/77م،1998/ه1419 ،1بريوت،ط
  . 137-136بن حنفية العابدين،مصدر سابق،ص.49_1/48م،2004/ه1424، 1العلمية،بريوت،ط

  ).(48سورة األنبياء،اآلية6_
    ).(41سورة األنفال،اآلية7_
  ، م1997/ه1418، 3التفاسري  لكالم العلي الكبري،مكتبة العلوم واحلكم،املدينة املنورة،طأبو بكر جابر اجلزائري،أيسر 8_
1 /54 .  

  . 259زيان بن عبد الرمحن جبار،النور اجلامع،ص.137_136بن حنفية العابدين،مصدر سابق،ص:ينظر9_
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 على) اهلبطي(وقف، M   8  7  6  5   4  39  ;:      ?  >  =  <@   AL1 قـوله هومن

M9L،قوله اعتربأنه  وميكنM:L2قبله وامسها) إن(حمل مستأنفا،والظاهر أنه عطف على ،
  .3،فأخوه كنفسه يف هذا األمر؛وذلك ألن أخاه رسول اهللا أيضاوأخي كذلك:والتقدير

، M  Ë  Ê  É  È    Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â Ì  Î  ÍÏ    ÐL4 :ومن ذلك قوله تعاىل
الوقف )اهلبطي( ،واختار5هو كالم اهللا تعاىل،وقيل هو بقية كالم بلقيسMÏ  Î L قيل أن قوله

    .،والغرض منه هو الفصل بني الكالمنيM  Ì L على
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). (25سورة املائدة،اآلية1_
 م،2004الذهب يف معرفة كالم العرب البن هشام،دار الطالئع،القاهرة،  حممد حميي الدين عبد احلميد،شرح شذور:ينظر2_
   . 68ص

  .   138بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص.68املرجع نفسه،ص:ينظر_3
  ).(34سورة النمل،اآلية_4

 .2/408الصابوين،صفوة التفاسري،.3/456ابن كثري،تفسري القرآن العظيم،:ينظر5_
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    .الجمل الدعائية واإلطالق والتعميم توفير:لمبحث السابعا
  :توفير الجمل الدعائية-أ

يف قوله  L(M على كلمة الدعاء،ومن ذلك وقفهمجلة لتوفري  يف غري موضع)اهلبطي(اجتهد
ومعلوم ،M  ' &  %  $  #     "  !)  (      / .  -  ,  +  * 1   0    2L1  :تعاىل

فهي تدل على وقوع شيء عند وقوع غريه؛فيكون هلا شرط وجواب،ويف ،حرف وجود لوجود)ملا(أن
وال يسوغ الفصل بني ،L2'  )  ( M وشرطها مجلة ،M ,  +  *Lهو )ملا(هذه اآلية جواب

*  +  Mأنه اعترب مجلة؛ يف هذا املوضع على حسب ما يبدو واضحا)اهلبطي(ووقف، الشرط وجوابه

,L ا خربية إذا ربطت بئمجلة مستأنفة،فتحتمل عند وعليه  ،LملاMـذ أن تكون دعائية بدل كو
للجوء إىل تقدير احملذوف  نظرا ؛و 3طفئت النار:،وتقديرهحمذوفا دل عليه ما بعدهاL ملاM يكون جواب

   .4يرتجح الوقف على اجلواب واملعطوف عليه وهو رأس آية،دون ضرورة مسوغة له
هو السابق يف ذلك بل له )اهلبطي(وقد نقف على تعليل له على طريقة البالغيني،ومل يكن

 أن جوابه:فيه وجهان،أحدمها:؟قلت)ملا(أين جواب:فإن قلت«:)ه538،تلزخمشريا( سلف؛قال
M ,  +  *L، أنه حمذوف كما يف قوله:والثاين  M  #  "  !L5 وإمنا جاز حذفه الستطالة الكالم،

مع أمن اإللباس الدال عليه،وكان احلذف أوىل ملا فيه من الوجازة مع اإلعراب عن الصفة اليت حصل 
  .6»دتفلما أضاءت ما حوله مخ:عليها املستوقد مبا هو أبلغ من اللفظ يف أداء املعىن،كأنه قيل

   .M  ¥¦        §  «  ª  ©  ¨   ¬     ®L7 :يف قولهM ¦L وقفه علىه ومن  
M    :  9  8  7  6 :؛فقد خالف هذا األمر يف قوله تعاىل)اهلبطي(ذلك مل يطرد عند لكن

  >       =  <  ;?     B  A  @C        Q  PO    N  M  L  K  J         I    H  G  F  E  D

                                                
    ).(17البقرة،اآليةسورة 1_
  .   61_1/60حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر2_

  .   186سعيد اعراب،القراء والقراءات باملغرب،ص:ينظر_3
زيان بن عبد الرمحن جبار،النور اجلامع، .119_118بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر_4

253_254.  
  ).15( سورة يوسف،اآلية_5
  .112_1/109،الكشافالزخمشري،_ 6
  ).  (24سورة احلاقة،اآلية_7
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 T   S  RL1.؛يف هذا املوضع؛ألن)اهلبطي(وقد يعود سبب عدم وقوف ML Lمل ترد إال يف  وهي
  .3فلم يقف على ما قبلها ؛2ال ميكن أن تعرب إال حاال سورة الطور

 :ومن املواضع اليت متكنه من توفري اجلمل الدعائية لكنه مل يفعل أيضا،كما يف قوله تعاىل
M  ¡  �  ~¢     ¦  ¥  ¤£§ ª  ©  ¨ «     ¬L4الوقف على)النحاس(،نسب M¢L 

أمحد بن (و)حممد بن عيسى(وتابعه على هذا)نافع(إىلM   ¤£Lونسب الوقف على،)األخفش(إىل
 التفسري يدل على هذا،و ،M¦  ¥  ¤£L «6 مت،مث دعا هلم فقالM    ¢  ¡  �L« :قال ،5 )جعفر

ومل ،M¢ L على)اهلبطي(وقف.7»أي ال تأنيب عليكم اليوم فيما صنعتم«:قال حممد بن إسحاق
صناعة النحو من جهة،واملعىن املقبول شرعا من :أمرين مهاإىل  الوقف هنا يرجعو ،M¤£Lيقف على

وقف M¥L ـ،ومن نصبه بM   ¤£Lوقف على M�L فمن نصب الظرف خبرب،أما النحو:8جهة أخرى
أخرب إخوته عليه السالم )يوسف (يعين أنM   ¤£L ومن حيث املعىن فإن الوقف على. M¢ L9 على

ذا الذي حصل منهم،مث دعا هلم باملغفرة،فاجلملة  أنه ال يوخبهم وال يلومهم يف هذا املوقف 
عليه السالم نفى عن إخوته لومه هلم،وأخربهم )يوسف(،يفيد أنM¢ L أما الوقف على قوله.دعائية

 الوقف علىب هإىل أن)األخفش(ذهب وقد.وعليه فاجلملة خربية.مبغفرة اهللا تعاىل هلم يف تلك الساعة
M¢Lتكون اجلملةM ¦  ¥  ¤£ §  ¨     Lفإن  هوعلي،11يقيد بالظرف لكن شأن الدعاء أال ،10دعائية
م اليوم )يوسف(يف هذا املوضع يتأتى عنه جزم)اهلبطي(فقو  فمن أين له أن ،عليه السالم مبغفرة ذنو

                                                
  ).20_(17سورة الطور،اآليات_1

  .27/22حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر_ 2
   .121_120بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر_ 3
  ). (92سورة يوسف،اآلية_4

  .335،صالنحاس،القطع واالئتناف:ينظر5_
  .335املصدر نفسه،ص6_
، 1حممد بن عبد اهللا أبو صعيليك،مؤسسة الرسالة، بريوت،ط:رتبهو  هابن إسحاق،تفسري حممد بن إسحاق،مجع 7_

  .132م،ص1996/ه1417
  .123_121بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر8_
   .121حنفية العابدين،مصدر سابق،صبن .13/59حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر9_

  .335النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر10_
  .122بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر_11
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العدول عن  لصواببذلك على ظاهر اآلية؛لذا من ا إليهجيزم إلخوته مبغفرة اهللا هلم اليوم وهو مل يوح 
وقد تكون املخالفة ألجل البيان،أعين بيان اإلعراب الذي «:)بن حنفية العابدين(قال.هذا الوقف

مل ال يكون معتمد يوسف عليه السالم على القول :فإن قلت...يعمل هنا الM� L يقتضيه كون خرب
إي واهللا،هذا :واعرتافهم خبطيئتهم،والتوبة جتب على ما قبلها،قيلتوبتهم _بأنه خمرب عن املغفرة هلم

الذي ينبغي االعتماد عليه يف تصحيح هذا الوقف،ومع ذلك فحيث ال مانع من اللغة من اعتماد 
  . 1»غري هذا الوقف،فاألوىل تركه ملا تقدم من كالم أئمة هذا الشأن واهللا أعلم

!  "  #  $  %  &  '  )  ¸     M  ³  ²  ±  °  ¯   ®     ´¶  µ  ومنه قوله تعاىل

  +   *    ),  1  0  /  .    -2  6   5  4    37       8L2 مجلة،من وجوه إعرابM 0  /  .L يف حمل
ا مجلة)إن(رفع خرب ثان لـ .  /  Mفصل مجلة M ,L بوقفه على)اهلبطي(،لكن3استئنافية للدعاء ،أو أ

 0L ا ا ملا يف البداءة  امجلة دعائيةعلى أ  . 4،فكأن القارئ وهو يتلوها يدعو هلم 
!  "  #  $  M :يف قوله تعاىلM  åä  ã  â  á  àLها نفس    ومل يقف على ما قبل اجلملة

    -  ,  +  *  )  (  '   &  %L5؛ألن مجلة M  åä  ã  â  á  àL   هنا ال حتتمل غري
ا خربا عن ،وال يسوغ فصل اخلرب عن املبتدإ،فاستوجب 6بعد ،فاجلملة مل تتمM!L كو

ادلة(ألخرىالثالثة ا خبالف السياقات، الوصل ،فإن اجلملة حال يف )سورة البينة واملائدة،وا
منفذا ومساغا يف استئناف مجلتها )اهلبطي(األصل،واحلال فضلة وليست عمدة يف اجلملة،فوجد

  .    7لتشرب ذلك املعىن
   :اإلطالق والتعميم-ب

   : ومن ذلك،املراد هنا باإلطالق والتعميم هو جتريد األمر وإطالقه عن احلال
  

                                                
    .123صالسابق،املصدر  1_
  ).8_7(سورة البينة،اآليتان2_
  .30/380حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر3_

  .123سابق،ص بن حنفية العابدين،مصدر:ينظر_4
  ).(100سورة التوبة،اآلية5_

  .11/22حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر_6
  .124_123بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر7_
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حسن MmL  ،الوقف علىMl  m  q  p  o  nsr    w  v  u    tx    yL1  :قوله تعاىل  
ا نافية،واملعىن عليهM p  oL يف قولهM oL، وـ2)القرطيب(على ما أورد أومل يتفكروا يف :قيل أ

يتفكروا أي شيء بصاحبهم من اجلنون؟من أومل :استفهامية،أي:به جنة،مث نفى عنه ذلك،وقيل:قوهلم
والظاهر والراجح من تلك األوجه،أن .3حيث إن واقع حاله من انتظام أقواله وأفعاله يكذب مزاعمهم

قرينة على M srL الستغراق النفي على املبتدإ وهو املفيدة الزائدةMq L نافية،ودخولMoL تكون
حمذوف M mL نافية،وعليه فمعمول  MoL باعتبارM m  lL على قوله)اهلبطي(ووقف.4ذلك

M  o  ،ومجلةM   =<  ;  :  9L5 :لإلجياز،وأصل معمول هذا الفعل جار وجمرور كما يف قوله تعاىل

 sr  q  pLـال تصلح ألن تكون معموال ل  M mL  لفظا،والغاية من االستفهام القدح يف الكفار
م ال يتفكرون أصال؛ومن  ذلك عدم تفكرهم يف حال النيب صلى اهللا عليه واإلحناء بالالئمة عليهم بأ

اجة إىل حبنزل منزلة الالزم،فهو ليس M mL وقيل إن فعل.وسلم الذي يتهمونه،ويتقولون عليه
  . M sr  q  p  oL6 :تقدير متعلق له؛لالستغناء عن ذلك مبا دل عليه النفي يف قوله

ج النزوع إىل اإلطالق والتعميم يف )اهلبطي(ولكن  :بعـــض وقـــوفه كـــما يف قوله تعاىلخــالف 
 M   é  è  ç  æ  å  ä  ã"  !     +    *     )  (     '  &  %  $  #L7، وقف)على)اهلبطي   

M"Lوهو حال من فاعل  Mè Lووصل،  M# Lوعليه فقوله بعده، مبا  M    '  &  %L مفعول
معلى كفرهم  ينظرون جمازاة اهللا للكفار:به يف املعىن،أي  .8وعنادهم)باملومنني( واستهزائهم 

ل النار على ــــــأن أهل اجلنة ينظرون إىل أه:)ه458،تابن املبارك(ـما عزاه ل)ه671،تالقرطيب(وأورد
، ومل )النحاس(وال وقف هنا عند،)ابن األنباري(M"Lومل يذكـــــــــر الوقف على.9...األرائك

                                                
  ).(184سورة األعراف،اآلية1_
  .4/497القرطيب،اجلامع ألحكام القرآن،:ينظر2_

  .9/136حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،.1/519العكربي،التبيان،:ينظر_3
  .133_132بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر4_

  ).(8سورة الروم،اآلية_5
  .133_132بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر6_

  ). 36_(34سورة املطففني،اآليات_7
  .134بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص.30/278حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر_8
  .238_10/237القرطيب،اجلامع ألحكام القرآن،:ينظر_9
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ما ؛M# L  وعلىMè L  األوىل الوقف على،و 1)السجاوندي(،وهو ممنوع عند )الداين(يذكره أل
يف اإلطالق )اهلبطي(وألن االستفهام يف آخر السورة للتقرير،كما أن ذلك يناسب منزع؛ايتا اآليتني

وأعظم من  فيصلح ملا ذكر بعده من إثابة الكفار وغريه،،M# L  والتعميم،فبالوقف يتم حترير الفعل
 أعد اهللا ألوليائه من النعيم املقيم،وألعدائه من العذاب األليم، اذلك النظر إىل وجه اهللا الكرمي،وم

ج يف إيثار املطلقات على املقيدات،فكان )اهلبطي(وملوافقته لألثر السابق،وهذا الذي ذكر يتفق مع 
   .2أوىل أن يراعيه هنا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
. 613الداين،املكتفى،ص.796النحاس،القطع واالئتناف،ص.2/970ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر1_

  .3/1108السجاوندي،علل الوقوف،
  .135_134بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر2_
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  .الفقهيالوقف الذي تقتضيه القراءة والوقف لبيان الحكم :المبحث الثامن
  :الوقف الذي تقتضيه القراءة-أ

M   I  H  G  F  E  D :يف قوله تعاىلأحيانا مراعاة للقراءة،كما )اهلبطي(يتعني الوقف لدى

  N  ML  K  JO    PQ    RL1،اهلبطي(وقف(على  MOLموافقة لقراءة)الذي قرأ)نافع Mسولبا    
OL   عطفا على  نصبالب M      K  J   IL،  قراءةخبالف  MN L بالضم على أنMسلباL مبتدأ

وهو ما أرجح والرأي األول .MMLL2 على الوقف يقتضيأي خرب،و  )هو(مرفوع بإضمار أو
     .     )اهلبطي(اختاره

، M     ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W   V_   c          b  a     ` e  d   fL3:ومنه قوله عز وجل
 ،على االستئنافL إنMمهزةالذي يقرأ بكسر )نافع(قراءةا يوافق ذ،وهM _L على)اهلبطي(وقف

مثل )أن(كافيا،أما على قراءة من قرأ بفتح مهزةM _ L وعلى هذه القراءة يكون الوقف على
تكلمهم بأن :فيكون ذلك من كالم الدابة،فال يسوغ  فصله عن متعلقه؛ألن التقدير عليه)عاصم(قراءة
 )إن(إىل فصل ما قبلينزع )اهلبطي(وميكن القول بأن.4اس،أو ختربهم بأن الناس،أو ألن النالناس

 )إن(فاجتمع هنا كون،األمرين معا ىراعكون لكنه ليس مانعا أن ي،فليكن  كذلك،املكسورة عنها
   .5لالستئناف مع القراءة بالكسر

يد  Mمن قرأ،فM   ¢   ¡         �     ~¤     £    ¨  §  ¦   ¥    ©  ªL6 :ومنه قوله تعاىل ،فهو باجلر Lا
يد(هذا ال جيوز؛ألن:،وقيلM ¤L ـصفة ل   على)اهلبطي(وقفو 7من صفات اهللا جل وعال،)ا

M¤Lنافعا(ألن ؛(قرأ M¥Lولو أن.بالرفع على أنه خرب)إال على التمام عند قوله مل يقف)اهلبطي  
                                                

  ). (26سورة األعراف،اآلية_1
 ، 1عيد مصطفى درويش وعوض بن محد القوزي،دار املعارف،مصر،ط:األزهري،معاين القراءات،حتقيق:ينظر2_

  . 141بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص.1/403 م،1991/ه1412
  ).(82سورة النمل،اآلية3_
، األزهري،معاين القراءات.505النحاس،القطع واالئتناف،ص.821_2/820ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر4_
   .2/304العكربي،التبيان،.247_2/246
    .142أيب مجعة اهلبطي،ص بن حنفية العابدين، منهجية ابن:ينظر_5
    ).16_(14سورة الربوج،اآليات_6
  . 2/515مكي،مشكل إعراب القرآن،:ينظر_7
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M    ©  ¨  §L، بالذكر أدعى إىل التدبر،لظهرت قراءة الرفع أيضا،ولكنه عدل عن ذلك؛فإفراد كل صفة 
مبتدأ،خبالف ما تقدم من الصفات،اليت هي أخبار M¥ Lوقفه هذا يعرب معهو .وأوقع يف النفس

  . 1متعددة
   :الوقف لبيان الحكم الفقهي-ب

!  "  #  $  %  &  '  M :ذلك قوله ؛لبيان احلكم الفقهي،ومن)اهلبطي(قد يقف

  -  ,  +  *  )   (.        21  0  /L2 ،ىلاقرئ قوله تع  
M/Lبالنصب معطوفا على M )L، كما.كالوجه  يف الوضوءالغسل الرجلني حكم وعليه 

ودلت .الرأساملسح كلرجلني ا حكم وعلى هذه القراءة،M. L باجلر عطفا علىL وأرجلكمM قرئ
جرى  باخلف أو بغريه مما السنة املتواترة على أن ذلك خاص باحلالة اليت تكون الرجالن فيها مغطاتني

قراءة  فإن قلنا.ليقرر بوقفه هذا وجوب غسل الرجلني؛M. L على)اهلبطي(ووقف.3فيه اخلالف
فما وجه الوقف هنا فصلت عنه، مبا قبلها أو M/L  النصب ظاهرة يف الغسل،سواء وصلت

تقدم،والثاين أنه معطوف على لفظ  أحدمها ما:فيه وجهانM/L  قيل إن نصب:إذن؟ فاجلواب
MرؤوسكمL،ربط و ،4حمله،وهو النصب مع اختالف احلكم،فاألول مسح والثاين غسل على أو

بوقفه هذا قطع )اهلبطي(قصدورمبا .5 سائغ يف العـربيةوجه الشيئني بالعـــــطف مع اختـــــالف حكمهما 
    .7،وهو ما يوافق مذهب مالك6حبيث ال يؤخذ من قراءة النصب غري الغسيل؛االحتمال
  

                                                
  . 143بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر1_

    ).(6سورة املائدة،اآلية_2
 بريوت،/اجلليند،مؤسسة علوم القرآن،دمشقحممد السيد :ابن تيمية،دقائق التفسري اجلامع لتفسري اإلمام ابن تيمية،حتقيق:ينظر3_
بكر بن عبد اهللا بوزيد،دار :الشنقيطي،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن،إشراف.27_3/25م،1984/ ه1404، 2ط

   .ومابعدها2/10ه،1426، 1علم الفوائد،مكة املكرمة،ط
  . 144بن حنفية العابدين،مصدر سابق،ص:ينظر4_
، حممد حمي الدين عبد احلميد،دار الطالئع،القاهرة:بيب عن كتب األعاريب،حتقيقمغين اللابن هشام،:ينظر5_

  .144بن حنفية العابدين، منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص.وما بعدها2/133،م2005
   .145،صنفسهصدر املبن حنفية العابدين،:ينظر_6
/ ه1406إحياء الرتاث العريب،بريوت،حممد فؤاد عبد الباقي،دار :اإلمام مالك،املوطأ،تصحيح وتعليق:ينظر_7

  .20_1/19م،1985
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   .ع المعنىت المتشابهة واإلشارة إلى تنو   اـــق اـــيــتعامله مع الس:المبحث التاسع
على كلمة يف موضع،وال يقف عليها يف املوضع )هلبطيا(إذا تكرر سياق بلفظ واحد،فقد يقف       
وجها هلذا  ورمبا ال جند عند الرؤية العجلى املعىن، تــنـوعة إىل إشار  هوقفوقد خيتلف  اآلخر،

  :  ومن أمثلة ذلك.االختالف، لكنه غالبا موجود
  :تعامله مع السياقات المتشابهة-أ

M  H  G : من وجوه إعراب قوله،M  E  D  C F    K     J  I  H  GL1 :قوله تعاىل من ذلك       

J  IL أن يكون معطوفا على M FL2رور ب  ،MDL يف)الالم(ـ،أو معطوفا على حمل الضمري ا
ال يشرتط الفصل بني املعطوف واملعطوف عليه إال إذا كان ضمري رفع متصــل  وهذا العــــطف جائز،إذ

رور ألنه ال؛)الزخمشري( ومل يؤيد هذا العطف.3عند الكـوفيني ومعىن اآلية .4يعطف على الضمري ا
وجعلنا لكم يف األرض معايش،وجعلنا لكم فيها من لستم له برازقني :على الوجه األول من اإلعراب

م.اخلدمو من املماليك والعيال  م يرزقو ويدخل  فإن اهللا هو الرزاق يرزقهم وإياهم،؛وقد كانوا يظنون أ
M  I  H  G«:)ه638،تابن عريب(لوقا5،فيه األنعام والدواب،وكل ما بتلك املثابة مما اهللا رازقه

JL  وجعلنا لكم :،فاملعىنأما على الوجه الثاين من اإلعراب.6»ممن ينسب إليكم،ويتعلق بكم
م معايش،فنحن الرازقون لكم وهلم واملعىن األول أقرب؛ألن املقام مقام .ولغريكم ممن ال ترزقو

. 7من قبيل عطف اخلاص على العامM J  I  H  GL امتنان،وهو أقوى فيه من الوجه الثاين،فيكون
ومن لستم :،ويبدو أنه رمى إىل إعراب ما بعد الوقف استئنافا،واملعىن عليهMFL على)هلبطيا( وقف

من الدواب واألنعام وغريها  M   J  I  H  GL برازقيه جعلنا له معايش أيضا؛واملقوي له أن ما فسر به

                                                
   ).(20سورة احلجر،اآلية_1

  .3/355ابن عطية،احملرر الوجيز،.3/177الزجاج،معاين القرآن وإعرابه،:ينظر2_
  .2/101العكربي،التبيان،:ينظر3_

 ،)اجلزائر(اجلمل،شركة دار األمة للطباعة والنشر،برج الكيفان  بوعالم بن محودة،مكشاف.2/538الزخمشري،الكشاف،:ينظر_4
  .177م،ص2002، 1ط

  .2/538الزخمشري،الكشاف،:ينظر5_
م، 1981/ه1401، 3مصطفى غالب،دار األندلس،بريوت،ط:،تفسري القرآن الكرمي،حتقيق)حمي الدين بن عريب(ابن عريب6
1/663.  
     . 177بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص.2/101العكربي،التبيان،:ينظر_7
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�  M :معطوف يف سورة األعــــراف،قال تعــاىلذكرت وحدها دون M FL  ؛وألن1داخل يف املعايش

  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡§   ¬  «  ª   ©  ¨L2.اللجوء إىل التقديررتك ومع كل هذا ف 
  .3لى الكايفــاف،والتام مقدم عـك MFLتام،والوقف علىM  J L على أوىل،والوقف

M  M  L  K  J  I  H  G  F   EN      R  Q  P  O:ومنه قوله تعاىل يف سورة العنكبوت       

Y  X  W  V  U  TS            Z            \  [    ]L4ودـورة هـي ســ،ونظريه ف: M  g  f  e  d   c

  n   m  l  k  j  i  ho    pL5،على)اهلبطي( يقفمل M NL يف سورة هود،ووقف عليها يف
  لعدم التمام،لكنه كاف يف سورة العنكبوت؛ألن ما بعد؛احلالتنيوالوصل أوىل يف كال  سورة العنكبوت،

MNL بينما يف .عليه السالم وحرجه)لوط(بعد االنتهاء من احلديث عن ضيق صدر6من كالم املالئكة
) لوط(عليه السالم هو من كالم)لوط(عليه السالم،فإن ما بعد احلديث عن ضيق صدر هود سورة
وقوله املعطوف عليه،والفصل بني حاله وكالم  بني حـال املتكلم الوصل)اهلبطي( هـكذا رأى؛7نفسه
  .8وهذا ملمح مقبول عند املهتمني بالوقف،بل تدبر عظيم لكالم اهللا سبحانه وتعاىل.غريه
  :ع المعنىاإلشارة إلى تنو -ب

، M  <   ;  :=    B  A  @  ?  >C G  F   E  D H  L9 :قوله سبحانهمن ذلك 
، M  DCL فيضمري المعرتضة بني املتعاطفني،وما اختلف فيه هو مرجع M  DC  B  A  @  ?  >L جلملةا

إنا آتينا موسى مثل ما آتيناك من :ضمري يرجع إىل الكتاب املذكور قبله،مبعىنال أن:ومما قيل يف ذلك
                                                

، 1، ط)القاهرة(حممد عبد السالم أبو النيل،دار الفكر اإلسالمي احلديثة،نصر:حققهجماهد،تفسري اإلمام جماهد بن جرب،:ينظر1_
    . 2/686ابن كثري،تفسري القرآن العظيم،.416م،ص1989/ه1410

  ).(10سورة األعراف،اآلية_2
بن .209األمشوين،منار اهلدى،ص.355النحاس،القطع واالئتناف،ص.2/744ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر_3

  .177حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص
  ).(33ةسورة العنكبوت،اآلي_4

    ).(77سورة هود،اآلية5_
م، 1994عبد الرمحن عمرية،دار الوفاء،مصر،:اية من علم التفسري،حتقيقاجلامع بني فين الرواية والدر الشوكاين،فتح القدير :ينظر6_
4/266  .  
  .  179بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص.4/297الطربي،جامع البيان،:ينظر_ 7
  .  180بن حنفية العابدين،املصدر نفسه،ص:ينظر_8

  ).(23سورة السجدة،اآلية9_
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إىل غري مذكور؛ذلك  بعودة الضمري :،وقيلفال تكن يف شك من تلقي ما أنزل إليكالكتاب ، 
فال تكن يف شك من :أيأويت التوراة فبلغها فأوذي،وكان له النصر بآخرة، عليه السالم )موسى(أن

 ،2عليه السالم)موسى(كما قيل بعودة الضمري إىل.1عليه السالم )موسى(أنك ستلقى مثل ما لقي
تكن يف مرية من أنك  فال:أن يكون من باب إضافة املصدر إىل مفعوله،مبعىنإما :ويف ذلك وجهان

ثبت كما وإخبار بلقائه مستقبال،وقد حدث ذلك ليلة اإلسراء،)موسى(ستلقاه،فهو وعد من اهللا بلقاء
أن يكون من إضافة وإما .3فال تكن يف شك من لقاء موسى يف القيامة:وقيل.ذلك يف الصحيح

قال ،4كلمه وقربه جنياربه،فقد  )موسى(فال تكن يف شك من لقاء:املصدر إىل فاعله،واملعىن عليه
والظاهر أنه يريد بوقفه ،M=L على)اهلبطي(وقف.L5!  "  #  $  %  &  '  )  M :تعاىل

 الذي هو أقرب مذكور،ورجوعه إىل M=L علىM  DCLيف ضمريعود الهذا أن يستبعد 
صلى استبعادا ألن يكون اخلطاب موجها للنيب ؛ عليه السالم ليوافق التفسري املأثور،وكذلك)موسى(

) موسى(ن عدم الشك يف كون القرآن منه تعاىل،بل املقصود تبشريه بلقاءأاهللا عليه وسلم بش
  .6وهذا احتياط واحرتاز ملقام النبوة،واهللا أعلم، مستقبال

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 191بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص.4/338القدير،الشوكاين،فتح :ينظر_1
  . 192_191،صاملصدر نفسهبن حنفية العابدين،:ينظر_2

 ،مكة املكرمة،)مركز إحياء الرتاث اإلسالمي(حممد علي الصابوين،جامعة أم القرى:النحاس،معاين القرآن الكرمي،حتقيق:ينظر3_
  .7/545،القرطيب،اجلامع ألحكام القرآن.311_5/310م،1989/ه1410، 1ط
  .  191بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص.2/337العكربي،التبيان،:ينظر_ 4

   .)(52سورة مرمي،اآلية5_
  .   192بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر_6
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  .وأوقافه)الهبطي(موقف العلماء من:رالمبحث العاش
نورد  يأيتوفيما  منهم ومعارض،بني مؤيد  ،افه جدال كبريا يف أوساط العلماءبأوق )اهلبطي(أثار

    :اآلراءو  األقوال بعض
بالشيخ اإلمام العامل الفقيه،األستاذ املقرئ الكبري،النحوي )م1927ت(،1)الكتاين(وصفه

ــ يقصد  وقد كان رضي اهللا عنه«:وقال يف موضع آخر. 2الفرضي الشهري،الويل الصاحل، والعلم الواضح
فرضيا أستاذا مقرئا،عارفا بالقراءات،مرجوعا إليه فيها  ،فقيها حنويا،وقته عامل فاس يفــ  )اهلبطي(اإلمام
واستقر عمل قراء ...وصوفا باخلري والفالح،والربكة والصالح،ذا أحوال عجيبة وأسرار غريبةموكان 

فاس ومراكش وما واالمها من مجيع هذا املغرب األقصى من زمانه إىل زماننا هذا،على اعتماد ما قيد 
شيوخ املقرئني يف من ذلك باعتبار قول من أخذ من  ن وقف القرآن العزيز،وقد قيد ما قيد عنهعنه م

الوقف واالبتداء مبراعاة اإلعراب واملعىن،وإن كان قد وقع له يف مواضع من ذلك ما وقع مما ال خيلو 
،وعملوا وأخرى بعدم الصحة موصوفة،لكن تلقاه قراء املغرب بالقبول.عنه البشر،من مواقف ضعيفة

أبا عبد اهللا سيدي حممد بن عبد (وذكر يف موضع آخر أن الشيخ األستاذ.3»عليه يف التعلم والتعليم
وقد مسعت من «:ألف يف ذلك تأليفا مستقال،قال فيه ما نصه)ه1212ت(،4)السالم الفاسي
ما -رمحهما اهللا تعاىل-بن إدريس املنجرة الشريف أيب زيد موالي عبد الرمحن شيخنا العالمة

التلمساين،ورد على حمروسة فاس؛فاجتمع  أبا عبد اهللا حممد بن يوسف السنوسي إن العالمة:حاصله
من أصحاب  اهلبطي ،فراجعه يف بعض األوقاف املقيدة عنه على جهة إفسادها،وكاناهلبطي مع

ا موجودة فيه:األحوال؛فأخذته احلال،فقال لـلسنوسي إىل  السنوسي فنظر !انظر إىل اللوح احملفوظ؛فإ

                                                
. )م1927ت( .مؤرخ وحمدث مغريب من األشراف األدارسة):حممد بن جعفر بن إدريس الكتاين احلسين الفاسيهو  _1

   .458،ص)قسم األعالم(لويس معلوف،املنجد يف اللغة واألعالم:ينظر
   .2/76،سلوة األنفاسالكتاين،:ينظر_2

  .2/76،املصدر نفسه3_
،من أعالم القراءات، هو أبو عبد اهللا حممد بن عبد السالم بن حممد بن عبد السالم بن العريب بن يوسف بن حممد الفاسي _4
   .144سعيد اعراب،القراء والقراءات باملغرب،ص:ينظر .)ه1214ت(
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مث عمل على .التسليم 1]إال[،فلم يسعهاهلبطي اللوح، وكشف له عنها؛فرآها فيه كما هي مقيدة عند
  !2»...،وكان ذلك سبب إقبال الناس على ما قيد عنهاهلبطي قراءة ختمة مبقتضاها على الشيخ

الناس،خاصة هذا القول يف احلقيقة بعيد عن العلمية يف بعض جوانبه،وال يستسيغه إال عامة و 
  .يف تلك اآلونة؛فال ميكن اعتماده للربهنة على صحة مجيع األوقاف اهلبطية

رضي اهللا عنه كلها مرضية موافقة على اهلبطي  واعلم أن أوقاف الشيخ«: النجوم الطوالع  ويف
وما تقتضيه العربية وأصوهلا،نعم هناك وقوف تعد باألصابع استشكل وقفه ،ووقوفه قواعد فن القراءات

من سورة )17(وذكر منها اآلية.3»القراءة والعربية عليها لعدم موافقتها حسب الظاهر لوقوف علماء
   .4من سورة األعراف)105(من سورة األنعام،واآلية)3(من سورة املائدة،واآلية)32( البقرة،واآلية

،فهو من )منحة الرؤوف املعطي(يف كتابه)ه1413،تحممد بن الصديقعبد اهللا بن (أما 
جموا على الشيخ أما بعد فإن « :يف معظمها؛حيث يقول، ووصف أوقافه بالضعف )اهلبطي(الذين 

علم من علوم القرآن الكرمي،عىن به الصحابة لتلقيهم إياه عن النيب صلى اهللا عليه  الوقوف،
النحو وصرحوا بأنه ال يقوم بالوقف إال عامل ب ...وسلم،واعتىن به العلماء،فكتبوا املؤلفات الكثرية

الذي عمل الوقف،مل يقرأ هذه النصوص ومل يكن يعرف علم  اهلبطي والقراءات والقصص،لكن الشيخ
العربية وال شيئا مما اشرتطوه لصحة الوقف،بل أقدم على عملية الوقف  حبسب ما ظهر له من غري 

 ،وبني الفعلمراعاة للقواعد،فكان كثري من وقوفه من قبيل املمنوع؛ألنه يفصل بني املبتدإ واخلرب
جيوز ختريج شيء  أنه ال:واملقرر عند العلماء...والفعل ونائبه،واملفعول،وحرف اجلر،وغري ذلك ومتعلقه،

عن  قال ويف موضع آخر.5»على قول ضعيف أو إعراب مرجوح،أو تأويل متكلف من اآليات القرآنية
مل يكن يرجع يف موقوفه إىل قاعدة من «:،وقال أيضا6»...وأنه ال يعرف النحو...«:)اهلبطي( الشيخ

                                                
   .2/76الكتاين،سلوة األنفاس،:؛ينظر]إىل[يف املصدر1_
   .77_2/76املصدر نفسه، 2_

عبد الواحد املارغيين،دار الفكر للطباعة :التونسي،النجوم الطوالع على الدرر اللوامع يف أصل مقرإ اإلمام نافع،حتقيق املارغيين_3
  .235م،ص1995/هـ1415والنشر،بريوت،

  .235املرجع نفسه،ص:ينظر4_
                                                                               .                              26، 4_3حممد بن الصديق،منحة الرؤوف املعطي،صعبد اهللا بن  _5

   .11املصدر نفسه،ص6_
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أن هناك وقوف )حممد بن الصديقعبد اهللا بن (أخربكما .1»التفسري علم العربية،أو يف القراءة أو
تعسف يف التأويل،جيب تنزيه كالم اهللا  واضح أخطاؤها،وهي حتتاج إىل تكلف يف التقدير،أو

  .2كن تصحيحها بضرب من التقدير املقبولوهناك وقوف كثرية هي خطأ أيضا،لكن مي،عنه
فيه نظر؛ألن احلكم مبوضوعية يف هذا الشأن يتطلب »حممد بن الصديقعبد اهللا بن  «وكالم

تتبع مجيع األوقاف اهلبطية وحتليلها،استنادا إىل املصادر املختصة،السيما ما يتعلق بالوقف والنحو 
ومــن مث ميكن وصف واضـــــع .ما أو ضعفه أو خطئه وبناء على ذلك حنكم بصحة وقف.رآنوإعراب الق

ــــلم أو اجلهل،وال يكون احلكم مبجرد النظرة العجلى لبضعة مناذج،مث إطالق احلكم  ـــــ هــــذه األوقـــــاف بالعـ
  .وتعميمه على مجيع األوقاف

، واملعىن )صه(كلمةمن   مستوحاة )ص(اهلبطي عالمة الوقفهو أن )حممد األوراغي(ما ذهب إليهو 
اسكت، وهي غري مطابقة ملعناها االصطالحي الذي قصد به وهو الوقف؛ ألن السكت ): صه(اللغوي لـ

كما يعد الوقف اهلبطي من نوع الوقف الرتتيلي دون  .غري الوقف املراد به يف اصطالح أهل عصر واضعها
   .3إغفال يف الغالب التقطيع التفسريي لآليات

 مما اختاره)ص(وأخذ بيان وقوفه املشار إليه بعالمة«:اجلزائرية املصاحفأحد التعريف بيف ورد و 
ــام اهلبطيأبو عبد اهللا حممد بن أيب مجعة  العالمة الشيخ ــــ ه وجلها أوقاف حسنة وتامة 930 املتوىف عـــــــ

   .4» وكافية وجــــائزة والزمـــة وبــيانيــة
يف سياق احلديث عن مصادر )الشاطبية(طريقمن )نافع(عن)ورش(بروايةوجاء يف نسخة أخرى 

حممد بن أيب مجعة اهلبطي  أخذ بيان وقوفه وعالمته مما اختاره الشيخ...«:حتديد مواضع الوقف
ا930الصمايت،املتويف سنة  م عليها،والتزامهم  مع  .هـ دون تصرف؛العتياد املغاربة على اعتمادها،ونشأ

ا غري ملزمة،وإمنا هي اجتها د تلقي بالقبول،وسار عليه العمل عند املغاربة رغم خمالفة بعض أهل العلم أ

                                                
  .17،صالسابقاملصدر _1

  .26صاملصدر نفسه،:ينظر2_
  .7،ص)د،ت(،،حبث بكلية اآلداب،جامعة أكدال،املغرباهلبطيالشيخ املستقبح يف وقف  حممد األوراغي،:ينظر_3
حممد الطيب غيالسي :،الزخرفة والتصميم واإلخراج للخطاطبرواية ورش عن نافع صحف اجلزائرم: باملصحف التعريفيف  ورد_4

وزارة الشؤون الدينية واألوقاف،املؤسسة :بن احلاج زيدان الزنايت،طبع بإذن من فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،حتت مراقبة
     .  507ص م،2002/ه1423الوطنية للفنون املطبعية،اجلزائر، 
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م النكري عليه يف بعض اجتهاداته هذا وقد قرر العلماء أن جل هذه األوقاف ...العلم يف ذلك،وإعال
   .1» ...اهلبطية حسنة،وتامة وكافية،وليس  بينها وقف قبيح،وال خيفى أن مراتب الوقف الثالثة متفاوتة

بتعليم القرآن،وتدريب الطالب )اهلبطي(أن يكون اشتغال ) ه1424،ت2سعيد اعراب(ورجح
ـــحيحة،هـــــــــعلى النطق الس ـــــــذي دفعــو الـــــــليم والتالوة الصـــــــ ــــــــه إىل وضــ ـــــــع هـ ــــــذه الوقــ ــوف؛حبيـــ ث ــ

ـــــرفــــــيع ــــــون مــ  .الوقف والوصل؛حىت ال خيتل املعىن،وتضيع احلكمة اليت نزل من أجلها القرآن   عــــــواضـ
  .3واملهم عند العلماء العاملني النفع الكبري ال التأليف الكثري

، )ه995،ت4املنجور(أربع إشارات وقف عليها يف فهرسة اإلمام)عبد اهلادي محيتو(وأورد
اجلديد،وأفادت يف معرفة أمور مهمة تكشف بعض ويف بعض كتب القراءة، وهذه اإلشارات أضافت 
ومكانته العلمية،وتلخص هذه اإلشارات يف )اهلبطي(الغموض عن جانب من جوانب شخصية الشيخ

   :5النقاط اآلتية
  ).ه919أيب عبد اهللا بن غازي،ت(شيخ)ه887عبد اهللا الصغري،ت(ذه عن اإلمامأخ_
األستاذ ...«: عن اإلمام اهلبطي)املنجور(الل قولالعلمية،من خ)أيب عبد اهللا اهلبطي(إدراك منزلة_

  .»...الكبري ذو النحو الغزير،الفقيه الفرضي،أبو عبد اهللا اهلبطي
  .رسوخ قدمه يف الفن؛بدليل ما ورد عنه يف بعض النصوص املتعلقة بفن الرسم والضبط_
  .أخذ عنه عدد من املربزين من أصحاب ابن غازي؛مما دل على إمامته ومكانته_

وشيخه حممد الصغري أول من أعد ملشروع )ابن غازي(أن يكون)عبد اهلادي محيتو(ال يستبعدو 
  ذين قيدوه ونقلوه قد ــال ميكن اجلزم بأن ال )طيــاهلب( خــيــوب إىل الشـــد املنســـذا التقييــــوه ذا التقييد،ـــــه
  

                                                
جلنة فحص املصاحف لإلدارة العامة  :مصحف برواية ورش عن نافع من طريق الشاطبية،إشراف :التعريف باملصحفيف  _1

مع البحوث اإلسالمية،مطبعة دار اخلري للطباعة،   .491م،ص2011القاهرة،للبحوث والتأليف والرتمجة 
). م2003ت(، احملقق املدقق،له فضل كبري يف التعريف بالرتاث املغريب، املؤرخ وزراين الغماريهو سعيد بن أمحد اعراب الب _2

/ ه1428، 1بدر العمراين الطنجي، مظاهر الشرف والعزة املتجلية يف فهرسة الشيخ حممد بوخبزة، دار ابن حزم، ط:ينظر
  .162_161ص م،2007

  .75،صبن حنفية العابدين،مصدر سابق.176سعيد اعراب،مصدر سابق،ص:ينظر_3
أبو العباس أمحد بن علي بن عبد الرمحن املنجور الفاسي،احملقق الفاضل،فقيه مغريب، متبحر يف كثري من العلوم،  هو -4
  .1/287،حممد خملوف،شجرة النور الزكية:ينظر). ه995ت(
  .97حممد الصاحل بوعافية،األسس العامة اليت بىن عليها اإلمام اهلبطي وقوفه،ص:ينظر_5
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وإن صحت نسبة  ،)اهلبطي(حافظوا على أصله كما هو عند واضعه،فال نطمئن إىل نسبته الكلية إىل
موع ال اجلميع إليه   .1ا

يف األخري، أنه من غري املعقول إلقاء اللوم على الشيخ )عبد اهلادي محيتو(ومما يفيد ما ذهب إليه
  .وحده فيما يؤخذ على األوقاف اهلبطية)اهلبطي(

. 2»...الرجل ال يتحرك على أرض غري مألوفة...«:)مصطفى البحياوي(وقال فيه الشيخ
مبتدعا ومل ينطلق يف اختيار أوقافه من فراغ،وإمنا حنا حنو سابقيه يف حتديد )اهلبطي( مل يكن:مبعىن

  . مواضع الوقف
كان استجابة للظروف اللحظية آنذاك )اهلبطيالوقف (أن ظهور)بن حنفية العابدين(ويرى

من تقصري اجلمل وتكثري الوقوف؛ )اهلبطي(؛ملا متيز بهوهي خاصية القراءة مجاعة اليت اعتادها املغاربة
إىل  6236تكون نسبة اآلياتوعليه آية على طريقة العد الكويف،6236عدد آيات القرآن الكرميف

 ،3)ل ثالث آيات جمتمعة فيها أكثر من أربع وقفاتأي مبعدل ك(4إىل3:هي8877الوقوف اهلبطية
جمال التطبيق اجلماعي واليومي  هي_ على اختالف العلماء يف حكمها_فأضحت القراءة مجاعة

القراءات على وقف واحد؛الختالف )اهلبطي(مجع«:وقد قيل.ةرباللوقف اهلبطي بامتياز يف مساجد املغ
   .»الناس على مصحف واحد)عثمان(الناس،كما مجع

وعلى العموم فإن منهجه رمحه اهللا يدل على عمق «:يف موضع آخر)بن حنفية العابدين(وقال
تدبره لكتاب اهللا،وقوة غوصه على معانيه،وتضلعه يف اإلعراب،واطالعه على أقوال من تقدمه من أهل 

الكايف،وفيها احلسن الوقف واالبتداء،ووقوفه من قبيل األوقاف املقبولة،فيها التام،وكثري منها من قبيل 
وهو كاف عنده باعتماده خفي اإلعراب احملتاج إىل التقدير،ويف القليل منها تكلف  يف الظاهر،

  .4»وشذوذ،اعتمد يف معظمه على من تقدم

                                                
  .98_97،صالسابقاملرجع :ينظر_1

،مؤسسة مسجد احلسن الثاين، الدار )حماضرة(ضوابط ودالالت:يف القراءات القرآنية الوقف اهلبطي مصطفى البحياوي،_ 2
 ،)www.fmh2.ma/index.php ?option=com :املوقع اإللكرتوين(،)املغرب(البيضاء

  .00:45م،يف11/07/2015يوم
  .83،صمنهجية ابن أيب مجعة اهلبطي بن حنيفة العابدين،:ينظر_3
    .84،صاملصدر نفسه_4
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أهم جهد  )حممد بن أيب مجعة اهلبطي(املسمى نسبة إىل واضعهالوقف اهلبطي يعد  :ومما سبق      
يصنف أهم كتاب يف الوقف  )تقييد وقف القرآن الكرمي(كتابريب يف هذا املضمار،كما أن   اـــمغ

وعليه .صغرية توضع فوق الكلمة املوقوف عليها)ص(ويرمز للوقف اهلبطي بعالمة.لدى املغاربة عمليا
 واإلمام .متيزت عن غريها بعدم التنصيص على ما كان راجحا مما هو مرجوح)اهلبطي( فإن أوقاف

لقراءة مجاعة،اليت اعتاد خلاصية اال خيفى عليه درجات الوقف،وإمنا فعل ذلك استجابة  )اهلبطي(
  .عليها الناس يف حميطه

وأوقافه، فمنهم املنتصر املفرط يف )اهلبطي(ونالحظ أن العلماء تباينت آراؤهم يف اإلمام
ول القضية جبانب من وقليل منهم من تنا .املفرط يف اإلنكار راميا واضعها باجلهل عارضاملو التعصب، 
، بالسلب مبنية على االستقراء الناقص سواء أكانت باإلجياب أو،فمعظم األحكام عليه، املوضوعية

يغلب عليها اإلمجال والعموم،ولكن املوازين العلمية هي الفيصل يف تقومي أعمال البشر اليت ال ختلو 
  .  من نقص
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يف وضع أوقاف القرآن الكرمي،وعرفنا )اهلبطي(منهج اإلمام خصائصتعرفنا يف الفصل األول على  
وسنتناول يف هذا  يف بعض مواضعها عن غريها من أوقاف املشارقة،أن األوقاف اهلبطية ختتلف 

  . ووقوف مصاحف املشرق)اهلبطي(الفصل بالتحديد مقارنة بني أوقاف
،ويف املقابل تتبع يف املصحف برواية ورش عن نافعاألوقاف اهلبطية  تتبع مجيعوالعمل يقوم على 

وبناء على  .مقابلة الصنفنيمث عن عاصم، يف املصحف برواية حفصمة املشرقية املعلاألوقاف مواضع 
–حتليل مناذج من انفرادات الوقف اهلبطي عن وقوف املشرق،وأخرى من مواضع االتفاق ذلك يتم 

وعليه .،استنادا إىل أقوال علماء الوقف والتفسري والقراءات والنحو-حسب طبيعة البحث ومتطلباته
يتم التعرف على مكمن االتفاق واالختالف بني الوقف اهلبطي وأوقاف املشارقة،وذلك بتحكيم 

   . بالتعاضد مع لغة األرقام يالنحو  التوجيه
  فما مكمن االتفاق واالختالف بني الوقف اهلبطي ووقوف املشرق؟  
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  .الوقف الهبطي والوقف الالزم:المبحث األول
هو الذي يلزم الوقف عليه،ويلزم االبتداء مبا بعده؛ألن وصله مبا بعده :عرفنا أن الوقف الالزم

   .إيهام ملعىن آخر غري مرادأو  فساد للمعىن،
وفيما يأيت حتليل .يف مجيع مواضع الوقف الالزم،ومل تسجل الدراسة أي اختالف )اهلبطي( وقف  

  .لبعض النماذج
 ،M  P  O  N  M  LK       J  I  HQ  ZY  X  W    V  U  T  S  RL1:فمن ذلك قوله تعاىل

صار ما بعده صفة له؛فيكون املنفي ولدا موصوفا ألنه لو وصل مبا بعده  ؛M  RQL   الوقف الزم على
وعلى هذا الوقف  .2بأنه ميلك ما يف السماوات واألرض،وهذا غري املراد،بل املراد نفي الولد مطلقا

مبعىن أنه عز وجل ميلك . استئنافية مسوقة لتعليل التنزيه وتقريره M  ZY  X  W    V  U  T  SL   تعد مجلة
 ابن مرمي عليه السالم،فكيف يتوهم أحد كون)عيسى(ـي السماوات واألرض،ومن مجلتهامجيع ما فــــــــــــ

  ؟ 3ولدا له )عيسى(
،يف هذا املوضع يلزم M    (  '  &  %  $  #  "*)    .-  ,   +L4 : ومنه قوله سبحانه       

 فيكون صفة ألولياء؛ M .-  ,   +L؛ألنه لو وصل مبا بعده لصارت مجلةM*)Lالوقف على
النهي عن اختاذ أولياء صفتهم أن بعضهم أولياء بعض أي موصوفني بوالية بعضهم لبعض  :الظاهر

وهذا غري  مهما كان نوع واليتهم لبعضهم،فإن انقضت وزالت عنهم هذه الصفة،جاز اختاذهم أولياء،
يا مطلقا عن اختاذ أو  مراد بل حمال، لياء من اليهود وإمنا املقصود أنه سبحانه وتعاىل ينهى املؤمنني 

  .5لبغضهم املسلمني وحقدهم عليهم؛والنصارى

                                                
   ).171(النساء،اآليةسورة  1_

محدي عبد الفتاح مصطفى .113األمشوين،منار اهلدى،ص.179السيوطي،اإلتقان،ص.233الداين،املكتفى،ص:ينظر_2
   .107_106خليل،الوقوف الالزمة يف القرآن الكرمي،ص

، املطبعة العامرة )اخلفيةالفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني للدقائق (اجلمل،حاشية اجلمل على تفسري اجلاللني:ينظر_ 3
     .1/478ه،1302، 1الشرقية،مصر،ط

    ).51(سورة املائدة،اآلية_ 4
محدي عبد . 121منار اهلدى،ص:األمشوين.242املكتفى،ص:الداين.2/622ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر_ 5

لطيار،وقوف القرآن وأثرها يف التفسري، مساعد ا.116_115الفتاح مصطفى خليل،الوقوف الالزمة يف القرآن الكرمي،ص
   .305ص
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؛ M  ¾   ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´¿  ÇÆ       Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀL1   :ومن ذلك قوله عز وجل       
من مقول  MÃ  Â  ÁL  ألنه لو وصل مبا بعده لكان قوله تعاىل ؛M  À¿  ¾L    حيث يلزم الوقف على

وليس هذا املراد،بل هو من كالم اهللا تعاىل ردا عليهم على سبيل  ،M  À¿L اليهود ومفعول
 M ÃLمضاف إليه،و: مبتدأ، واهلاء:يداMÂLحرف إضراب إبطايل وMÁLفـ:وعليه ،2االستئناف

  . خرب
̀   M  a  :ومنه قوله         _   ̂  ]  \  [  cb  ji     h   g  f   e  dL3 الوقف الزم على،

McbL مبا بعدها لتوهم السامع أن قوله؛ ألنه لو  وصلت M  ji     h   g  f   e  dL  من كالم
 النصارى القائلني بالتثليث،وهذا غري مراد،بل مستحيل؛ألن هذا من كالم اهللا عز وجل ردا عليهم،

م  MfLصلة زائدة، و:M    eL نافية،:ماM    ji     h   g  f   e  dL فإعراب :وعليه ،4ودحضا ملفرتيا

، M f   e L يف مرفوع على التبعية البدلية بدل من موضع املبتدإ:M  hLأداة استثناء،و :M  gL و مبتدأ،
 6ويرى بعضهم.5ما إله كائن يف الوجود إال إله واحد:وقيل بدل من الضمري يف اخلرب احملذوف،واألصل

ما من :االستثناء املفرغ،كأنه قيلوذلك على  Mf   eL خرب من املبتدإ يف M    ji     h   gL  أن اجلملة يف
 الذي يشرتط شروطا لزيادة)سيبويه(وهذا على رأي اجلمهور و.إله إال إله واحد متصف بالوحدانية

 يف اإلجياب،)من(من البصريني فقد أجازوا زيادة)األخفش(وأما الكوفيون و.7تقدم النفي :منها) من(
وما إله يف الوجود إال إله :االتباع على اللفظ،والتقديرالثانية يف اآلية  MhLجييز يف )الكسائي(وعليه فـ
  . يف هذه اآلية عنده8لالستغراق غري زائدةM e Lوذلك على كون واحد؛

                                                
   ).64(سورة املائدة،اآلية_ 1

محدي عبد الفتاح مصطفى خليل، الوقوف الالزمة .122األمشوين،منار اهلدى،ص.208النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر2_
   .119يف القرآن الكرمي،ص

   ).73(سورة املائدة،اآلية 3_
   .123اهلدى،صاألمشوين،منار :ينظر 4_
   .1/302ابن األنباري،البيان يف غريب إعراب القرآن،.2/196الزجاج،معاين القرآن وإعرابه،:ينظر 5_
   .123محدي عبد الفتاح مصطفى خليل،الوقوف الالزمة يف القرآن الكرمي،ص:ينظر 6_
 م،1994/ه1415، 3،مصر،طحممد عبد اخلالق عضيمة،مطابع األهرام التجارية:املربد،كتاب املقتضب،حتقيق:ينظر 7_

4/420.     
   .124محدي عبد الفتاح مصطفى خليل،الوقوف الالزمة يف القرآن الكرمي،ص.3/544أبو حيان،البحر احمليط،:ينظر_ 8
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؛ M    R     Q  P  O  N  MS  [  Z  Y  X  W  V  U  TL1  :ومنه قوله عز وجل       
M  V  U    ألوهم السامع أن مجلة؛ألنه لو وصل القارئ اجلملتني يف قراءته M  TSL  الوقف الزم على

  WL  واملراد بقوله ،2يعرفونه كما يعرفون أبناءهم اخلاسرين أنفسهم:صفة لألبناء،ويكون املعىن عليه  
M  W  V  UL وهذا  هم املشركون،:وقيل. أهل الكتاب؛نظرا ألن سياق اآليات يتحدث عنهم

M  U    ويف إعراب.من أهل الكتاب إىل املشركنيألنه ال داللة يف اآلية على أن احلديث انتقل  ضعيف؛

W  VL إما:أوجه منهاMULمبتدأ خربهMZ  Y  XLرط،ــــىن الشــــمن معــــــاء لتضــــ،ودخلت الف 
أو هو خرب ملبتدأ حمذوف،وعلى هذين الوجهني من اإلعراب،تكون اجلملة مستأنفة أو نعتا أو بدال 

  .  3منصوبة على الذمM W  V  UL  مجلةأو أن تكون  ،MO  N  ML   من قوله
يف الظاهر املراد   ،M 'Lلفظ املوتى يف قوله.M    $  #   "%  )   (  '  &L4 :ومنه قوله       

 فهو عام يف كل ميت من الكفار واملسلمني،ويكون البعث هو البعث بعد املوت، به املوتى حقيقة،
ديدا ملن مل يستجب  م الكفار على سبيل االستعارةوعلى هذا تكون اآلية  وسر  .هللا،أو املراد 

والقيح وأنواع العفونات  أنه خال عن الروح،فيظهر منه الننتأن الكافر جسد ك :تشبيههم باملوت
وروحه خالية عن العقل الواعي،فيظهر منه جهله باهللا تعاىل .فاألصلح له دفنه حتت الرتاب كامليت

وهنا يلزم الوقف .5ون األصلح له احلبس والتقييد كالذي ال يعقلوخمالفته للرسل عليهم السالم،فيك
اليت سيقت لإلخبار بقدرته تعاىل على إحياء املوتى من M  )   (  'Lبـواالبتداء  M   &%L   على

فيؤمنون  قبورهم بعد فناء أجسادهم،ومن يقدر على ذلك فهو قادر على أن حييي قلوب الكفرة امليتة،
ا  M   &%Lفلو وصل.اهللا،فال تتأسف على من مل يؤمن منهمبك يا رسول  مبا بعده؛لتوهم السامع أ

بار عن املؤمنني الذين ـــــقت لإلخـــــاألوىل سي :د مجلتانــــــقة توجـــــــن يف احلقيــكــــول دة،ـــــلة واحــــــمج

                                                
   ).20(سورة األنعام،اآلية_ 1

   .2/475السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر 2_
، ابن عاشور.4/93أبو حيان،البحر احمليط، .303واالئتناف،صالنحاس،القطع .2/232الزجاج معاين القرآن وإعرابه،:ينظر_ 3

   .213مساعد الطيار،وقوف القرآن وأثرها يف التفسري،ص.172_7/171التحرير والتنوير،
   ).36(سورة األنعام،اآلية_ 4

   .131الكرمي،صمحدي عبد الفتاح مصطفى خليل،الوقوف الالزمة يف القرآن .4/123أبو حيان،البحر احمليط،:ينظر 5_
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إمنا يستجيب السامعون والذين ال :قالآمنوا، والثانية سيقت لإلخبار عن الكفرة الذين مل يؤمنوا،كأنه 
م إن أراد يسمعون يبعثهم اهللا،   . 1وحييي قلو

ا مجلة مستقلة من مبتدإ وخرب:وجهان،أوهلماM)   (  'L وإلعراب         LالموتىM  أن :،والثاين2أ
لعطف  ورجح الوجه الثاين على األول؛.منصوب على االشتغال بفعل يفسره الظاهر بعده M 'L يف

  .3مجلة االشتغال على مجلة فعلية قبلها
}  |  {  ~  �  ¡  ¢   £    ¤  ¥  ¦§  ¨    ©  M    ̄  ®  ¬  «    ª :ومن ذلك قوله سبحانه       

° µ   ́ ³  ²  ±L4.الوقف الزم على كلمة M  ±°Lإن قوم موسى عليه :، واملعىن عليه
وال  صفات اإلهلية؛فهو جسد ال ينفع وال يضر،السالم اختذوا العجل إهلا مع أنه ال ميلك شيئا من 

 ويلزم الوقف على.يكلمهم فيأمرهم بأوامر،وال يقدر على هدايتهم السبيل، فمن العجب أن يعبدوه
M±°Lاية قصة ما فعلوه من اختاذ العجل وعـبادته،مث االبــــــــتداء جبـــــــملة ؛ ألنـــه  M ² L ؛ ألنه 

ضمري عائد على M²L ،مع أن اهلاء يفM±°L صفة لــــــــ M ² L  لو وصل لصارت مجلة
أعاد . M }  |  {L6 ومن مث فهي مجلة مستأنفة ال حمل هلا من اإلعراب مؤكدة جلملة .5العجل

  .M{L مؤكد لقوله تعاىل7،وهو ابتداءM²L:اهللا سبحانه وتعاىل الفعل األول فقال
  

                                                
مساعد .250املكتفى،ص:الداين. 222النحاس،القطع واالئتناف،ص.2/632ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر_ 1

   .316الطيار،وقوف القرآن وأثرها يف التفسري،ص
   .131،صمحدي عبد الفتاح مصطفى خليل،الوقوف الالزمة يف القرآن الكرمي.1/123أبو حيان،البحر احمليط،:ينظر 2_

   .2/425العكربي،التبيان،.1/320ابن األنباري،البيان يف غريب إعراب القرآن،:ينظر_ 3
   ).148(سورة األعراف،اآلية_ 4
 .151األمشوين،منار اهلدى، ص.262النحاس،القطع واالئتناف،ص.2/666ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر_ 5
 مساعد الطيار،وقوف القرآن وأثرها يف التفسري،.144لالزمة يف القرآن الكرمي،صدي عبد الفتاح مصطفى خليل، الوقوف امح
   .319ص

    .79_4/78 ،حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن:ينظر 6_
   .320مساعد الطيار،وقوف القرآن وأثرها يف التفسري،ص.2/510الزخمشري،الكشاف،:ينظر 7_
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التوكيد يف هذا املقام هو التكرير من أجل فلذلك فصلت؛والغرض من «:)ابن عاشور( وقال     
́ M نعم اختذوه،ولتبىن عليه مجلة:كما يقال التعجيب،  ³L ا متعلقة باختاذ ،فيظهر أ

  .1»مبا وليها من اجلملةM  }  |  {L وذلك لبعد مجلة العجل؛
 واالبتداء بقوله M  FEL ،هنا يلزم الوقف علىM  D  CE  KJ  I  H         G  FL2   ومنه قوله       

M I  H  GLوقيل لو وصل لتوهم . لئال يتوهم متوهم قليل الفهم أن هذا القول من مقول املشركني ؛
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   M  على األولياء يف اآليات السابقة M  FEL  عود الضمري يف

  ?  >   =<  ;  :  9  87  6  5  4  3      2  1  0  /  .  -  ,  +  @

  BAL3وبناء على الوقف الصحيح يكون  .4، وقول األولياء ال حيزن الرسول صلى اهللا عليه وسلم
ي النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أن حيزن من قوهلم،وهذا القول الذي حيزنه حمذوف  :معىن اآلية هو

مل ال حيزنه : تقديرهمجلة استئنافية تعليلية جواب لسؤال مقدر M I  H      GL وعلى هذا فجملة .مقدر
؛ ألجل أن العزة _ما يقع منهم _فال حيزنك قوهلم :،مبعىن5إن العزة هللا مجيعا:قوهلم، وهو مما حيزن؟فأجيب

M  N  MO  S  R  Q   P   :ومثل ذلك قوله. 6قوهلم لست نبيا مرسال:ويكون قوهلم حمذوفا،والتقدير .هللا

  W  V  U  TL7.  
!  "  #  $  %  &  '  )    (  *    +  ,  -  ./  M  1  0   :قولهومن مواضع الوقف الالزم   

 ;  :  9  8  7     6      5  4  32L8الوقف الزم على قوله، ف  M .  -L  واالبتداء جبملة       

M   32  1  0Lألنه لو وصل ألوهم السامع أن مجلة ؛  M0   32  1L لـصفةM.L . 

                                                
   .9/111ابن عاشور،التحرير والتنوير، - 1

   ).65(سورة يونس،اآلية_ 2
   ).64_62(سورة يونس،اآليات_ 3

 العكربي،إمالء ما من به الرمحن،.306النحاس،القطع واالئتناف،ص.2/707ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر 4_
 .178األمشوين،منار اهلدى،ص.2/571السخاوي،مجال القراء،.326ص

   .2/377ل، اجلمل،حاشية اجلم:ينظر 5_
   .156محدي عبد الفتاح مصطفى خليل،الوقوف الالزمة يف القرآن الكرمي،ص:ينظر_ 6
   ).76(سورة يس،اآلية_ 7
   ).20(سورة هود،اآلية_8
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م يضاعف هلم العذاب:ويكون املعىن على هذا الوصل وليس . 1وما كان هلم من أولياء من صفتهم أ
جمرور لفظا مرفوع )كان(اسم M.L وعليه. 2صفة للكافرين M  32  1  0L هذا هو املراد، بل مجلة

استئنافية ال حمل هلا من M 32  1  0L  ،ومجلة M    1L حمال بضمة مقدرة،وخربه متعلق بشبه اجلملة
عائدا  M  5L،ويكون الضمري يفM  7     6      5  4Lو M.-L اعرتاضية بني:وقيل.اإلعراب

   .M.-L3يف قوله)أولياء(على
M   b   a  واالبتداء جبملة M_L ،يلزم الوقف علىM   ̂ ]  \  [  Z_    ed      c  b   a  `L4  :ومنه قوله       

 ed      cL  اليت هي صفة هللا تعاىل؛ألنه لو وصل لفظ M_L مبا بعده لتوهم السامع أن مجلة  M      c  b   a

edL  ال تدع مع اهللا إهلا آخر،من صفة هذا اإلله اآلخر أنه ال إله إال  :أي،5صفة لإلله اآلخر
أن اهللا ينهى نبيه عليه الصالة :الوقفوليس األمر كذلك،بل املعىن املراد هو ما يرتتب على .هو

وهذه اجلملة  ،M ed      c  b   aL والسالم عن أن يدعو مع اهللا إهلا آخر،مث علل هذا النهي بقوله تعاىل
ا تكون مجلة6حمل هلا من اإلعراب تعليلية اعرتاضية ال   .7مفصولة عن مجلة النهيM ed      c  b   aL ،و

M  Ã  Â      Á  À  ¿  ¾½  ¼Ä  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  :قولهيف MÄL ومن ذلك،الوقف على 

   Ì  Ë  3  2  1  0  /  .  -,     +  *   )  (  '         &   %  $  #  "  !L8.  يلزم هنا
مبا بعده؛ ؛ ألنه لو وصل MÈ  ÇÆL؛لتمام املعىن عنده،واالبتداء جبملةMÄL الوقف على قوله

أن معىن اآلية على :أكثر املفسرين قالواو  .،وهذا غري املرادظرفا للتويل عنهم  يوم يدع الداعلصار 
 هو الفعل MÆL خيرجون من األجداث يوم يدع الداع،فالعامل يف:التقدمي والتأخري، أي

                                                
زكريا عمريات،دار :النيسابوري،تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان،ضبطه وخرج أحاديثه.1/394ابن جزي،التسهيل،:ينظر_ 1

   .325الطيار،وقوف القرآن وأثرها يف التفسري،ص مساعد.4/173م،1996/ه1416، 1الكتب العلمية،بريوت، ط
 .2/406حاشية اجلمل، :اجلمل.332العكربي،إمالء ما من به الرمحن،ص.316النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر_ 2

   .163_162محدي عبد الفتاح مصطفى خليل،الوقوف الالزمة يف القرآن الكرمي، ص.183ص منار اهلدى، األمشوين،
   .163محدي عبد الفتاح مصطفى خليل،مرجع سابق، ص.455ود القاضي،إعراب القرآن الكرمي،صحممد حمم:ينظر_ 3
      ).88(سورة القصص،اآلية_ 4

   .204محدي عبد الفتاح مصطفى خليل،الوقوف الالزمة يف القرآن الكرمي،ص.294األمشوين،منار اهلدى،ص:ينظر 5_
مساعد الطيار، وقوف القرآن .20/306صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،حممود .20/197ابن عاشور،التحرير والتنوير،:ينظر_ 6

   .329وأثرها يف التفسري،ص
   .329مساعد الطيار،مرجع سابق،ص.294األمشوين،منار اهلدى،ص.2/784السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر_ 7
  ).8_5(سورة القمر،اآليات_8
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M#Lاذكر( إن ناصب الظرف هو:وقيل.1،فيجب الوقف؛ألن الظرف ال يتعلق بشيء مما قبله (
 . Mمنصوب بـ: وقيل.اعرتاضا بينهماMÄ  ÃLقبله ويكون MÀ  ¿  Á L  مقدرة،وقيل منصوب بـ

/L ومثله يف البعد والضعف من قال منصوب .اليت بعده،وهو بعيد؛لبعد العامل عن الظرف
ــ ويرى بعضهم أن .  2حمذوفة وهو بعيد أيضا)مستقر(وقيل منصوب بـ.،وقد سبق بيانهMÄ  ÃLبــــــ

 تنبه هلذا فتول،:، أي3تئناف مقدرـــطوفة على اســــي معال حمل هلا من اإلعراب،وهMÄ  ÃL مجلة
م ال تفيدهم النذر:،أيMÁ  À  ¿ L أو هي تفريع على مجلة   .4أعرض عن جمادلتهم،فإ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

                                                
األمشوين،منار . 545الداين،املكتفى،ص.698واالئتناف،صالنحاس،القطع .5/86الزجاج،معاين القرآن وإعرابه،:ينظر 1_

   .376ص اهلدى،
   .173_8/172أبو حيان،البحر احمليط،.5/654الزخمشري،الكشاف،:ينظر 2_

   .27/66حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر_ 3
   .27/176ابن عاشور،التحرير والتنوير،:ينظر 4_



ووقوف المشارقة                                               الوقف الهبطي                             الفصل الثاني                         
 

126 
 

  ).قلى(الوقف الهبطي والوقف أولى:المبحث الثاني
    .جواز الوصلفيه الوقف أوىل من الوصل،مع  يكونهو الذي :من املعلوم أن الوقف أوىل 

. وقف البيان التام، والوقف التام املطــلق:هــو اهتمامه بالوقف التام بنوعيه)اهلبـــطي(ما يتسم بهو
 وافق الوقف أوىل، اهلبطيالوقف وباســتقراء مواضع الوقــف أوىل أو الوقف التام املطــلق،تبني لنا أن 

منها اعتمد إال يف أربعة  )قلى(مواضعوقف يف حيث فقط؛ %  0.76بنسبة  االختالف  وكان
     :وهذه املواضع هي ،الوصل
?  @  M  =  <   ;  :  9  8  7>  F   E  D  C  B  A  :قوله تعاىل       

  I  H  GL1الوقف على، M  >Lويكون الوصل إذا كانت الواو .إذا كان ما بعدها استئناف
إن اهللا ميلك السموات واألرض ومن فيهن،فهو أعلم بالوجه الصاحل فيما :ومعىن اآلية.بعدها عاطفة

وخيرب املسلمني أن من خالفهم فهو عليهم أي على .يتعبدهم به،من ناسخ ومنسوخ ومرتوك وغريه
فالعبد « :)السعدي(قال.2فيه أنه بنصره إياهم يغلبون من سواهم األعداء،وأن اهللا ناصرهم،الفائدة

مدبر مسخر حتت أوامر ربه الدينية والقدرية،فما له واالعرتاض؟وهو أيضا ويل عباده ونصريهم، 
أن شرع هلم من األحكام ما  :فيتوالهم يف حتصيل منافعهم،وينصرهم يف دفع مضارهم،فمن واليته هلم

ومن تأمل ما وقع يف القرآن الكرمي والسنة من النسخ،عرف بذلك حكمة .متقتضيه حكمته ورمحته 
 وهذا الوقف  حسن عند .3»اهللا ورمحته بعباده،وإيصاهلم إىل مصاحلهم،من حيث ال يشعرون بلطفه

  .4)السجاوندي(،ومطلق عند)األمشوين(و)الداين(و)أيب حامت(وكاف عند )ابن األنباري(
الوقف حسن والوصل أوىل؛ :)ابن األنباري(هذا املوضع على رأيالوصل يف )اهلبطي( واختار

يف  )ه465،تالقشريي(فاملوقف موقف تفكر وتدبر وخشوع،وضم الكالم إىل بعضه أوىل،قال
أن جيذب أولياءه عن شهود ملكه إىل رؤية ملكه،مث يأخذهم من _سبحانه_سنته« :تفسري هذه اآلية

                                                
   ).107(سورة البقرة،اآلية_ 1
، حممد حممود القاضي.229_1/228حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،.1/191الزجاج،معاين القرآن وإعرابه،:ينظر_ 2

   .31إعراب القرآن الكرمي،ص
   .39السعدي،تيسري الكرمي الرمحن،ص 3_
. 170املكتفى،صالداين، .74ص النحاس،القطع واالئتناف،.1/528ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر 4_

   .46األمشوين،منار اهلدى،ص.1/227السجاوندي،علل الوقوف،
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ؤية آياته إىل رؤية صفاته،ومن رؤية صفاته،إىل شهود مطالعة ملكه إىل شهود حقه،فيأخذهم من ر 
  .1»ذاته

¢  £  ¤  ¥¦   §  ¨  ©  M  ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ¸  ¶µ  ´    ³  ²   ±  °  ¯  ®¬  «     ª  :وقوله سبحانه

       Þ   Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å   Ä  Ã  Â   Á  À  ¿ß    à

 ò  ñ  ð  ï  î  íì  ë   ê   é  è  ç   æ  å  äã  â  á    õ  ô  óL2يكون الوقف أوىل على، 
MàßL  باعتبار مجلةMäã  â  áLلكن تكرير «:)األخفش(وقال.اعرتاضية ال حمل هلا من اإلعراب

×  M Ö  Õ   Ø  أنه ملا قيل_واهللا أعلم_والذي يف هذا«:)ه311،تالزجاج(وقال.3»الكالم كأنه أوجب

ß       Þ   Ý  Ü  Û   Ú  ÙL جاز أن يتوهم متوهم أن الفرض ثالثة أيام يف احلج وسبعة يف الرجوع،
املفروض عليكم صوم عشرة كاملة على ما : أن العشرة مفرتضة كلها،فاملعىن_فأعلم اهللا عز وجل _

مذهب العرب إذا «:قال)ابن عرفة( وجاء يف البحر احمليط أن.4»ذكر من تفرقها يف احلج والرجوع
 حممود صايف،(،وأورد6...كاملة الثواب؛لسدها مسد اهلدي:،وقيل5»جيملومهاذكروا عددين أن 

لكي يعلم العدد مجلة كما علم . تلك عشرة كاملة اإلشارة إىل الثالثة والسبعة«:أن)م1985ت
والسيما وأكثر العرب ،)علمان خري من علم(تفصيال،فيحاط به من وجهني فيتأكد العلم،ومن أمثاهلم

 الئق باخلطاب العامي الذي يفهم به اخلاص والعام الذين هم من أهل الطبع،ال حيسن احلساب،فال
  _بالسبعة _ون بتكرار الكالم وزيادة اإلفهام واإليذان بأن املرادــــكــــم،أن يــــلــــعــــياض بالــــل االرتــــال أه

ا تـــــــرة فـــــــكثـــــــدد دون الـــــــعـــــــال   M   â  á  يف )يــــاإلجي( الــــوق.7»نـــــييــــنــــعـــــــن املـــــــذيـــــــل ـــــــمـــــــتعـــــــســـــــإ

                                                
عبد اللطيف حسن عبد الرمحن،دار الكتب العلمية، :،وضع حواشيه وعلق عليه)لطائف اإلشارات(القشريي،تفسري القشريي 1_

   .1/61م،2007/ه1428، 2بريوت،ط
   ).196(سورة البقرة،اآلية_ 2

   .1/175م،1990/ه1411، 1هدى حممد قراعة،مكتبة اخلاجني،القاهرة،ط:قيقاألخفش،معاين القرآن،حت 3_
   .269_1/268.الزجاج،معاين القرآن وإعرابه_ 4

  . 2/89أبو حيان،البحر احمليط، 5_
   .1/268،مصدر سابق،الزجاج :ينظر 6_

   .1/407حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن، 7
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 äãL: »ا العلم ال مبعىن أو،واملراد العدد املعني ال الكثرة والوقف يف هذا املوضع هو .1»فائد
؛والوصل مرجح 5)الداين(وال4)النحاس(،ومل يذكره3)األمشوين(،وحسن عند2)السجاوندي(مطلق عند

هذا املنحى فاختار الوصل،وحقق بذلك غرضا بالغيا،وهو التكرير للتوكيد   )اهلبطي(على الوقف،وحنا
  . كما أسلفنا

:  ;      >  =      <  ?  @  M  F   E  D  CB  A  :وقوله عز وجل

  J  I  H  GLK    P   O   N  ML6 الواو بعد،  MLKL وبالتايل حيسن 7لالستئناف،
    على قوله8أو يكون الواو للعطف.بعده،والوقف عليه أوىل،وحيسن االبتداء مبا MLKL  الوقف على

M  JI  H  G  F   E  DKLاهلبطي( واختار.،وعلى هذا الوجه يسوغ الوصل( 
،وحسن 9)السجاوندي( هو مطلق عندMLKL والوقف على.الوجه الثاين،فلم يقف يف هذا املوضع

الوصل )اهلبطي(وقدم.13)الداين(و 12)النحاس(و11)ابن األنباري(،ومل يذكره كل من10)األمشوين(عند
  .  وهذا يوافق رأي األغلبية

                                                
   .1/136اإلجيي،جامع البيان يف تفسري القرآن، 1

   .1/284السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر 2_
   .56اهلدى،صاألمشوين،منار :ينظر_ 3

   .93النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر 4_
   .183_182الداين،املكتفى،ص:ينظر 5_
   ).47(سورة األنبياء،اآلية 6_

   .18/38حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر_7
   .17/86ابن عاشور،التحرير والتنوير،:ينظر 8_
   .2/707السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر 9_

   .250األمشوين،منار اهلدى،ص:ينظر 10_
   .2/776ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر_ 11

   .624،القطع واالئتناف،صالنحاس: ينظر  12_
   .388_387الداين،املكتفى،ص:ينظر_ 13
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̀        M   l   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b      a : وقوله  _     ^  ]  \  [  Z  Y  X

  n  mo t  s  r  q  pL1،معىن قوله M   e  d  c   b      a        ̀  _      ̂ ]  \  [  Z  Y  X

k  j  i  h  g  fL: أخرب اهللا سبحانه وتعاىل أنه يزيل ويذهب ويبطل ما يلقي الشيطان من
ويبني اهللا عز وجل أن ما  طرقه وختييله ومكايده ما هو مناقض لقراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم،

ويثبتها  يتقنها وحيررها،:مبعىنM po  n  m   lLويف اجلملة املوالية .عمل الشيطان ليس من آياته
ية، الواو استئناف  M q    s  rL وقوله ،2بقى خالصة من خمالطة إلقاء الشيطانفت وحيفظها،

ُ    M    ومجلة والوقف يف هذا  .MoLفالوقف أوىل على ،3استئناف اعرتاضي    s  rL    اهللا
 وصاحل عند ،6)األمشوين(و 5)الداين( وهو كاف عند ،4)السجاوندي( املوضع مطلق عند

و ـــــوه 9»افــــليس بقطع ك«:)حاســــالن(وقال .8)اريــــابن األنب( يذكره، ومل 7)صاريـــاألن(
ابن (موافقا بذلك رأي  الوصل ومل يقف يف هذا املوضع،)اهلبطي(كذلك، وقد اختار   10)نافع(رأي

  . )نافع(و)النحاس(و) األنباري
الوقف أوىل، أن منها ما مل يرجح الوقف  مع هلبطيا ما يالحظ يف مواضع اختالف الوقف

  .  ، وعليه يسوغ اعتماد اهلبطي للوصل يف هذه املواضعفيها عند العلماء

  
  
  

                                                
   ).52(سورة احلج،اآلية_ 1
   .502الكرمي الرمحن،صالسعدي،تيسري .3/262اخلازن،لباب التأويل،.2/327لطائف اإلشارات،:القشريي:ينظر_ 2
   .674حممد حممود القاضي،إعراب القرآن الكرمي،ص.17/129حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر_ 3

   .2/721السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر 4_
   .397الداين،املكتفى،ص:ينظر_ 5
   .158األمشوين،منار اهلدى،ص:ينظر_ 6
   .120األنصاري،املقصد،ص:ينظر_ 7

  .2/786ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر8_
   .449النحاس،القطع واالئتناف،ص 9_
   .449املصدر نفسه،ص:ينظر_ 10
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  ).صلى(الوقف الهبطي ووقف الوصل أولى:المبحث الثالث
        .فيه يكون الوصل أوىل من الوقف،مع جواز الوقف:الوصل أوىل    
الوقف )اهلبطي(الوصل أوىل يف مواضع كثرية؛حيث رجح فيهامع وقف  اهلبطيالوقف  فاختال كان 

  :ومن هذه املواضع  %. 83.02بنسبة اختالف تقدر بـ  على الوصل،
M  Å  Ä    Ã  Â  ÁÀ    ¿  ¾  ½  ¼  »  ºÇÆ    Ë  Ê  É  È  :قوله سبحانه وتعاىل       

   Ï  Î      Í  ÌL1،مجلة M   ÇÆ  Å  ÄLحال من فاعل MÃL . إعراب قولهويف  M   Ë  Ê  É  È   

  Î      Í  ÌL إما أن تكون الواو عاطفة،ومجلة:2وجهانM لكم     Î      Í  Ì  Ë  Ê  ÉL معطوفة على مجلة
Í  Ì  Ë  Ê  É          لكم Mوجملةأو تكون الواو لالستئناف،.مبا بعدهاM  ÇÆLاحلال،وعليه يكون وصل كلمة

  ÎL وعلى هذا يكون الوقف على. ال حمل هلا من اإلعراب استئنافيةM  ÇÆL.وهذا الوقف جائز عند 
 5)ه616العكربي،ت(وقال به.4إن جعلت اجلملة موضع احلال)النحاس(،وجوزه3)السجاوندي(
  .  M  ÇÆL علىالوجه الثاين ووقف )اهلبطي(اختارو . 6)ه745أبو حيان،ت(و

يف  MjL، كلمة M  p  o  n  m  lk  jrq    v  u      t  sL7  :ومنه قوله سبحانه
صبغنا اهللا صبغة،أو مفعول به لفعل حمذوف مبعىن :مفعول مطلق لفعل حمذوف أي M   lk  jL قوله

  :الزموا صبغة اهللا،وورد يف شرح قوله:أو هو منصوب على اإلغراء أي.نتبع دين اهللا:نتبع صبغة اهللا،أي
Mlk  jLا نوع من االستعارة التصرحيية ا عن التطهري باإلميان؛ألنه ظهر أثره عليهم أ ،حيث عرب 

م تداخله فيه،وصار حلية هلم،والقرينة هي اإلضافة . 8ظهور الصبغ على املصبوغ،وتداخل يف قلو

                                                
   ).36(سورة البقرة،اآلية_ 1

   .1/106حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر 2_
   .1/199السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر 3_
   .53،صالنحاس،القطع واالئتناف:ينظر 4_

  .1/51العكربي،التبيان،:ينظر_ 5
  .1/316أبو حيان،البحر احمليط،:ينظر 6_
   ).138(سورة البقرة،اآلية 7_

   .1/280حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر_ 8
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ويتعلق األمر هنا بأن .1االتفاق يف اللفظ مع االختالف يف املعىن:وهيللمشاكلة التقديرية،:وقيل
أوالدهم مباء أصفر يسمونه املعمودية،يزعمون أنه املاء الذي ولد النصارى كانوا يصبغون 

متييز  الثانيةMrqLو.2عليه الصالة والسالم،ويعتقدون أنه تطهري للمولود كاخلتان لغريهم)عيسى(فيه
، 5)السجاوندي( وهذا الوقف جائز عند.4وبعدها واو العطف أو احلال،واحلال أوضح.3منصوب

الوقف على قوله   )األمشوين(،وعند8)النحاس(وال 7)ابن األنباري(يذكره،ومل 6)الداين(وكاف عند
Mlk  jL  حسن،والوقف علىMrqL    على)اهلبطي(ووقف . ؛الستئناف ما بعده9الثانية أحسن 
MrqL  والوصل أوىل؛إلمتام ذكر حال من خصهم اهللا بالصبغة،وهم املتصفون بالعبودية هللا عز

  .      وجل
M  '  &%  $  #  "  !(   ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1   0    /  .  -,  +  *  )  :ومنه قوله 

L  K      J  I  H  G      F  E  D  C  BA   @  ?  >=  < L10، تواق إىل الوقف على لفظ )اهلبطي(الشيخ
أكرب شهادة،وهو قل اهللا :هو جواب االستفهام،واملعىن عليهL'  )(  *  +  ,- M  قوله، و L)(    M   اجلاللة

 M )(  'L  :ويف األصل مطابقة اجلواب للسؤال،وعليه يكون اجلواب قد مت عند قوله،شهيد بيين وبينكم
حمذوف  ملبتدإ خرب M-,  +  *L   قل اهللا أكرب شهادة،وحذف اخلرب للعلم به،وقوله:معىن على

كرب شهادة،وهو الشاهد األأوىف جوابا،وأوفر تعظيما،ففيه ذكر أن اهللا تعاىل هو  ،وهذا)هو(تقديره
مما مكنه من توفري ؛ L'  )(  M    قوله على)اهلبطي(هذا وقفوافق و ،11)نافع(وهو اختيار .بينهم وبينه

                                                
العصرية،صيدا يوسف الصميلي،املكتبة :أمحد اهلامشي،جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع،ضبط وتدقيق وتوثيق:ينظر 1_

   .309،ص)د،ت( بريوت،
   .281_280حممود صايف، اجلدول يف إعراب القرآن،ص:ينظر_ 2
   .1/280، املصدر نفسه: ينظر_ 3
  .1/245السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر_ 4

   .1/245املصدر نفسه،:ينظر 5_
 .177الداين،املكتفى،ص:ينظر_6

   .535_1/534واالبتداء،ابن األنباري،إيضاح الوقف :ينظر_ 7
   .82النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر_ 8
   .50األمشوين،منار اهلدى،ص:ينظر_ 9

   ).19(سورة األنعام،اآلية_ 10
   .128األمشوين،منار اهلدى،ص.1/419التبيان،:العكربي:ينظر_ 11
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للمبتدأ ف من الطرفني،مما جعله يلجأ إىل تقدير اخلرب ذأنه فيه احل غري معىن زائد فيها لو مل يقف،
  .1وتقدير املبتدأ للخرب الذي بعد الوقف مع إمكانه تالفيه،الذي قبل الوقف

      M<     =     >  @  ?     B      A      C    D     E    F   H  G          K  J  I   P  O   N  ML  :    ومنه قوله 

R  QL2، يتعني الوقف  علىM  ?>L إعراب قولهأو وصله مبا بعده بناء على  M  D   C  B      A  @

GF  ELحرف )قد(_ م مقدرسق،وإن كان معطوفا على جواب ل3،فإن كان مستأنفا،جيوز الوقف
>  =  M  معطوفة على مجلة AL   مه M  ،ويرى بعضهم أن مجلة4،فال وقف هنا يف األصل_حتقيق

?>Lمعطوفة على القسم وجوابه،وليست معطوفة على مجلة:كلها،أي M  ?>  =L  اليت هي جواب
املتمحض؛لكونه من  MBL جبملة شرطAL     مه M القسم املدلول عليه بالالم؛ألنه ملا أردفت مجلة

عليه السالم وحده،ال من أحوال امرأة العزيز،تعني أنه ال عالقة بني اجلملتني،وعليه فإن )يوسف(أحوال
مقدم MBL ويرى بعض املفسرين أن جواب.5الثانية مستقلة؛الستقالل شرطها حبال املسند إليه فيها

@  M       ،ورفض بعضهم أن يكون6اهلم لوال أن رأى برهان ربه :لالهتمام به،والتقدير على الشرط؛

AL جواب      MBLا بالالم )لوال(ألن ؛ ،وأدوات الشرط العاملة خمتلف يف 7هلا الصدارة، وجياب جوا
ا عليها يف M D  CL :)البيان(وورد يف.8حمذوف؛لداللة ما قبله عليه MBL وجواب،جواز تقدمي جوا

ا، ؛MBLموضع رفع مبتدأ وال جيوز إظهار خربه بعد وقد حذف خرب املبتدإ  لطول الكالم جبوا
عليه السالم مل  )يوسف(وبذلك يظهر أن.ا لوال رؤية برهان ربه موجودة هلم :والتقدير واجلواب معا،

باملعصية مبا أراه من  نه؛ ألن اهللا تعاىل عصمه من اهلمبامرأة العزيز ومل يقع ومنفي ع خيالطه هم
  .9الربهان

                                                
   .93بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر 1_

   ).24(يوسف،اآليةسورة _ 2
   .407_12/406حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر 3_
   .12/406املصدر نفسه،:ينظر 4_
   .186عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،ص:ينظر 5_

   .18/120الرازي،مفاتيح الغيب،.2/721ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر_ 6
   .187عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،ص.18/120،املصدر نفسهالرازي،:ينظر7_
   .5/295أبو حيان،البحر احمليط،:ينظر8_
  .2/38ابن األنباري،البيان يف غريب إعراب القرآن،:ينظر 9_
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أمحد بن أمحد بن ( ،وقال 2)األمشوين(و )الداين(،وهو كاف عند1)ابن األنباري(وأورد هذا الوقف
 ،3»وىلولقد تأملت مخسة مصاحف قدمية كلها عليها عالمة الوقف أ« :)معمر بن العريب شرشال

 واالبتداء بقوله M?>  =  <Lوعليه فاألحوط أنه ينبغي الوقف على. M  >?Lأي الوقف على 
MA@L ،ذا الوقف 4فاهلم الثاين غري األول،أي مهها غري مهه ،وهذا من املشاكلة يف البالغة، و

 قولهم قبله يف سيتخلص القارئ من شيء ال يليق بنيب معصوم أن يهم بامرأة،وينفصل من حكم الق
M?>  =  <L.يف اختياره الوقف يف هذا املوضع ؛ملا ذكر آنفا،فهو يهدف إىل )اهلبطي(وقد وفق

أن اهللا تعاىل :أن يعتقدوالذي جيب «:)ابن كثري(االحتياط للعقيدة يف جانب الرسل عليهم السالم،قال
   .5»ه عن الفاحشة،ومحاه عنها،وصانه منهاه زــــــــون ،أهعصمه وبر 

   ،يف إعرابM  L  K           J  I   H  G  F  E  D  CM  R  Q  P  O  NL6  :ومنه قوله
MML إما مفعول مطلق من معناه وهو:ثالثة أوجه   Mيقذفون L ،  فإن القذف هو الرجم والرمي والدحر

مبعىن مدحورين،والوجه )الواو(وهو الضمريL يقذفونMأنه حال من نائب الفاعل يف:والطرد،وإما
ووقف  MKL على)اهلبطي(ووقف.7مفعول ألجله،أي يقذفون ألجل طردهم و دحرهمأنه :الثالث

يدحرون :عما قبله؛أن يكون املصدر نائبا عن فعله،أيMM L ووجه فصل.كذلك MM L على
  . 8دحورا،أو يقال هلم دحورا؛فيجمع هلم بني القذف فعال،والتوبيخ قوال

  

                                                
   .721_2/720ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر_ 1
    .192األمشوين،منار اهلدى،ص.325الداين،املكتفى،ص:ينظر_ 2
 ،قسم القراءات،)حبث(د بن أمحد بن معمر بن العريب شرشال، عالمة الوصل أوىل يف املصاحف وأثرها على القارئ وقراءتهأمح_ 3

   .20ص، )د،ت(كلية الدعوة وأصول الدين،جامعة أم القرى،مكة املكرمة،
عبد القادر أمحد عطا،مكتبة الرياض :،حتقيق)الكرميإرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب (بو السعود،تفسري أيب السعودأ: ينظر 4_

  .186عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،ص.254_12/252ابن عاشور،التحرير والتنوير،.3/128،)د،ت(احلديثة،الرياض،
 م،1997/ه1417 ، 5عبد احلي الفرماوي،دار الطباعة والنشر اإلسالمية، القاهرة،ط:ابن كثري،قصص األنبياء،حتقيق_ 5
  305_304ص

   ).9_8(سورة الصافات،اآليتان 6_
  .130بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص.23/43حممود صايف،اجلدول يف اإلعراب،:ينظر7_
  .130،صنفسهحنفية العابدين،املصدر بن :ينظر 8_
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  .الوقف الهبطي والوقف الجائز:المبحث الرابع
؛حيث يستـــــوي فيه موجب الوقف ومــوجب ما جيوز الوقف عليه وتركههو :الوقف اجلائز

  %.  4.37للوصل على الوقف )اهلبطي(وبلغت نسبة اختيار .،دون أولوية للوقف أو الوصلالوصل
   :، واختار الوصل)اهلبطي(ومن بني مواضع الوقف اجلائز اليت مل يقف فيها

M  Î  Í   Ì   Ë  Ê     É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã   Â ÐÏ   ÓÒ  Ñ :قوله سبحانه وتعاىل

Þ  Ý    Ü  Û  Ú    Ù   Ø  ×  Ö    Õ  ÔL1 الوقف جائز جوازا مستوي الطرفني على ،
 وعلة جواز الوقف،أن كلمة.MÓÒÑL ،ويكون الوقف أو الوصل بناء على إعرابM  ÐÏ ÎL قوله
MاملقيمنيL أمدح املقيمني الصالة،و:املدح،والتقديرتصلح أن تنصب علىMÓÒL مفعول به السم

،وهو مذهب 3يف باب ما ينتصب على التعظيم)سيبويه(،وذكر هذا الوجهL2املقيمنيMالفاعل
؛حيث )األمشوين(،بينما رضي به4؛لكون املدح يأيت بعد متام الكالم)العكربي(البصريني،ورده

 مجلةعليه و  ،5»؛  لبيان فضل الصالة عن غريهاوإمنا قطعت هذه الصفة عن بقية الصفات«:قال
Mاملؤتون  Õ L مستأنفة، وM املؤتون L أو مبتدأ خربه)مـــه(ذوفـــخرب ملبتدأ حم ،M    Ü  Û  Ú

Þ  ÝL ،وعلى هذا الوجه جيوز الوقف على قولهM  ÐÏ ÎL  واالبتداء بقولهMÓÒÑL.  

،أي يؤمنون بالكتاب MË Ê É Lعلى قوله MÓÒÑLوليس بوقف إن عطف قوله
يف LماMوهم املالئكة؛لدوامهم على الصالة،والتسبيح، واالستغفار،أو عطف علىالصالة وباملقيمني 

ا يف موضع جر، ،M ÐÏ  Î  Í   ÌLقوله ،وعلى MÆL6 عطف على الضمري يفوكذلك يف حالة الفإ
  )الداين(وM   ÐÏ  ÎLالوقف علىمل يذكر )ابن األنباري(هذا الوجه يكون الوصل،وما يؤيد هذا الرأي أن

      .فاختار الوصل)اهلبطي(كذلك،وبه أخذ 

                                                
   ).162(سورة النساء،اآلية_ 1
   .237عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،ص.238-6/237القرآن،حممود صايف،اجلدول يف إعراب :ينظر_ 2

  .    2/63،سيبويه ،كتابسيبويه:ينظر 3_
   .1/351العكربي،التبيان،:ينظر_ 4

   .112األمشوين،منار اهلدى،ص 5_
   .238_237عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،ص.1/351العكربي،التبيان،:ينظر_ 6
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̂   _  M  U   T  S  R  QV :ومنه قوله سبحانه     ]  \  [  Z  Y  X  W

  u  t  sr  q  p  o  n  m   l  k  j  ih  g  f  e     d  c  b  a  `

  }  |  {  z  y  x  w   vL1الوقف جائز على، M  WVLمبا بعدها جائز كذلك؛ألنه  ،ووصلها
فإما أن تكون مستأنفة مبينة لرفعة التوراة،ومسو طبقتها؛لذلك :وجوهMZ  Y  XL يف إعراب مجلة

ا مجلة LنورMوكلمة.MZ  Y  XL واالبتداء بقوله M  WVLجاز الوقف على  منكرة،فلو وصلت 
MZ  Y  XLكما حيتمل أن تكون مجلة2لصارت هذه اجلملة صفة هلا، MY  X  ZL  يف

ا،أي:،والتقدير3موضع احلال من التوراة ا :إنا أنزلنا التوراة كائنا فيها هدى ونور حمكوما  حيكم 
M  Y  X بقولهM WV ULالنبيون بأحكامها وحيملون الناس عليها؛وعليه يتعني وصل قوله

ZL؛ولكون الضمري العائد من اجلملة مؤنث وهو اهلاء يفM YLو،MنورLمذكر؛فال تلتبس 
،وكذلك مل 5)الداين(هذا الوقف،وال)النحاس(ومل يذكر.،وعلى هذا الوجه جيوز الوصل4بالصفة

من )اهلبطي(،لكنMZ  Y  XL6 يف هذا املوضع،رغم أن األغلبية على استئناف)اهلبطي(يقف
شأنه أن يسوق الرتاكيب واملعاين؛لتعظيم شأن  ماله عالقة بالعقيدة،السيما إذا تعلق األمر بكتب اهللا 

  .   ورسله؛فضم الكالم بعضه إىل بعض أوىل عنده يف هذا السياق
M  v   u  tx  w  ~  }   |  {  z  y:ومنه قوله عز وجل

  «  ª  ©   ̈    §   ¦¥  ¤  £  ¢¡  �L7الوقف جائز على ،  Myx  wL 

بعضهم من جنس :وخرب،أي مجلة من مبتدإ Myx  w  vL  ومجلة.ووصلها مبا بعدها جائز كذلك
 M{  zL ويف إعراب مجلة . MtL  بعض،وهذه اجلملة يف حمل رفع خرب للمبتدإ

                                                
   ).44(سورة املائدة،اآلية_ 1

  .238عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء، ص.120األمشوين،منار اهلدى،ص.2/454السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر 2_
   .223صالعكربي،إمالء ما من به الرمحن،:ينظر_ 3

 .120األمشوين،منار اهلدى، ص.2/61أبو السعود،إرشاد العقل السليم،.2/454/455السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر 4_
حممود صايف،اجلدول يف . 6/142،)د،ت(،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين،إدارة الطباعة املنريية،بريوت،األلوسي

  . 239_238عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،ص.6/361إعراب القرآن،
  .240الداين،املكتفى،ص.204لنحاس،القطع واالئتناف،صا:ينظر 5_

  . 6/142عاين،األلوسي،روح امل:ينظر_ 6
   ).67(سورة التوبة،اآلية 7_
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،وعلى هذا الوجه جيوز Mx  w  v Lإما يف حمل رفع خرب ثان للمبتدإ،أو هي بدل من مجلة: وجوه
يه يكون ،وعل1كما ميكن أن تكون استئنافا بيانيا مفسرا ملا قبله؛فال حمل هلا من اإلعراب.الوصل
ابن (الوصل على مذهب)اهلبطي(واختار. 2هذا الوقف)األمشوين(و)السحاوندي(وأيد . الوقف

  .3 )الداين(و )النحاس(و )األنباري
، موضع  M        £  ¢  ¡  �     ~  }  |  {¤ ¬  «                ª   ©  ¨     §     ¦  ¥L4 :ومنه قوله

الذي أمرمت :،واملعىن عليه5بعده تعليلية ال حمل هلا من اإلعرابM   ¨     §     ¦L، ومجلةM ¥¤ Lالوقف
 وهذا الوقف مطلق عند .6به من اإلميان باهللا تعاىل واجلهاد يف سبيله خري لكم من أن تتبعوا أهواءكم

 )اهلبطي(وتبعهم  ،8)األمشوين(وال )الداين(وال )النحاس(وال)ابن األنباري(،ومل يذكره7)السجاوندي(
  . فلم يقف يف هذا املوضع،ووصل العلة مبعلوهلا أوىل

 استئناف وجواب  M ́      ³    ²L  قوله. M   ̄  ®  ¬«  ª±°    µ  ´       ³    ²L9 :وقوله عز وجل
M ²L مل )ابن األنباري(ولكن . وبالتايل يتعني الوقف يف هذا املوضع.10ما خالفوا أمرنا:حمذوف تقديره

 )لو(أنه حسن، وجواب)األمشوين(،وعند11)السجاوندي(وال)الداين(وال)النحاس(يذكر هذا الوقف،وال
ما اختاروا األدىن،ومل يرض بالوصل،وعلل ذلك بقوله:حمذوف ولو وصله لصار «:أي لو كانوا يعلمون َل

                                                
حممد حممود القاضي،إعراب القرآن .10/388حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،.1/554التبيان،:العكربي:ينظر_ 1

   .392الكرمي،ص
  .167األمشوين،منار اهلدى،ص.2/552السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر 2_

   .295،املكتفى،صلداينا.290لنحاس،القطع واالئتناف،صا.2/695داء،ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبت:ينظر_ 3
   ).11(سورة الصف،اآلية_ 4

أمحد عبيد الدعاس وأمحد حممد محيدان وإمساعيل حممود القاسم، .28/238حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر 5_
   .3/370م،2004/ه1425، 1إعراب القرآن الكرمي،دار النمري،دمشق،ط

  .29/317الرازي،مفاتيح الغيب،:ينظر_ 6
  .3/1014السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر_ 7
األمشوين،  .566الداين،املكتفى،ص.736لنحاس،القطع واالئتناف،صا.2/934ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر_ 8

  .393منار اهلدى،ص
   ).33(سورة القلم،اآلية_ 9

  .29/43،القرآن حممود صايف،اجلدول يف إعراب:ينظر_ 10
 .582الداين،املكتفى،ص.755لنحاس،القطع واالئتناف،صا.2/944ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر 11_

  .3/1035السجاوندي،علل الوقوف،
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وهو حمال؛إذ عذاب اآلخرة أشق مطلقا،علموا ،)ونأن لو كانوا يعلم(معلقا بشرط  M±°   ̄  ®L  قوله
نار جهنم أشد حرا، فاألوىل أن :،واملعىن عليه2)مجال بن إبراهيم القرش(،وذكر مثل هذا1»أم ال

ا كذلك أو أن مآهلم  م لو كانوا يفقهون أ يتقوها برتك التخلف عن اجلهاد يف سبيل اهللا،مث أخرب أ
ذاب مرتبط ،وعلى هذا الرأي الوقف هو املرجح؛لئال يوهم الوصل أن كرب الع3إليها؛ملا فعلوا ما فعلوا

   .يف هذا املوضع،متبعا بذلك رأي األغلبية مل يقف )اهلبطي(إال أن.بعلمهم
  :كثرية من الوقف اجلائز ،منها  يف مواضع)اهلبطي(ووقف 

¦  ¥M   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u   t قوله تعاىل

« ª  ©   ̈  §L4.إن الوقف علىM¦¥L وإن   لالستئناف والدعاء،جائز؛ إذا كانت الفاء
 عن )النحاس(، وأورد6)ابن األنباري(وهذا الوقف حسن عند. 5كانت للعطف يرجح الوصل

. 8)السجاوندي(،ومطلق عند7)األنصاري(و )األمشوين(و)الداين(وكذلك عند أنه كاف، )يعقوب(
استئنافية دعائية؛وهو   ª  ©  ¨L »  تبارك M يف هذا املوضع؛على اعتبار اجلملة )اهلبطي( ووقف

  . تواق لفصل اجلمل الدعائية عن غريها من الكالم
، الوقف جائز M  \  [  Z  Y  X  W  V] dc  b  a   ̀   _  ^L9  :وقوله سبحانه       

، كما جيوز وصلها مبا بعدها؛وعلة جواز الوقف هي العدول من الغيبة إىل M  ^]L على كلمة
الوصل،فهي احتاد مقصود الكالم؛حيث إن سياق الكالم يف ذكر تعداد وأما علة جواز .التكلم

  تهأنه سبحانه وتعاىل هو الـــــذي أرسل بقــــدر :،واملعىن عليه10اآليات الـــــدالة على توحيد اهللا جل شأنه
                                                

   . 401األمشوين،منار اهلدى،ص_ 1
   .2/43مجال القرش،زاد املقرئني،:ينظر _ 2
   .2/43املرجع نفسه،:ينظر_ 3
   ).14(املؤمنون،اآليةسورة _4

  .18/163حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر 5_
  .275األمشوين،منار اهلدى،ص.2/790ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر_ 6
األمشوين،منار اهلدى، .121األنصاري،املقصد،ص.400الداين،املكتفى،ص.454_453لنحاس،القطع واالئتناف،صا:ينظر_7

  .261ص
  .2/725السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر_ 8
   ).48(سورة الفرقان،اآلية_ 9

   .233عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،ص.2/750السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر_ 10
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لعباده بقرب نزول رمحته املتمثلة يف الغيث،الذي به حياة الناس واألنعام  تالتامة الرياح مبشرا 
،وهذه الرياح هي املبشرات،وهي الصبا من جهة مطلع الشمس واجلنوب والشمال،والدبور 1وغريها

مث ذكر احلق .2على إرادة اجلنس Lالريح  X  W هوMويف قراءة سبعية .وتأيت من جهة مغرب الشمس
 Mc  b  a  `    _L  : تعاىل شأنه وعزت قدرته ما يرتتب على إرسال الرياح من خري،فقال سبحانه

وأنزلنا بقدرتنا من السماء ماء طهورا  يف ذاته،مطهرا لغريه نافعا لإلنسان واحليوان والنبات،وغري :مبعىن
،وهو كاف 4)الداين(وال)النحاس(الو )ابن األنباري(يذكر هذا الوقفومل  .3ذلك من املخلوقات

̂  M كلمة  على)اهلبطي(وقف .5)األمشوين(عند ]L رغم أن رأي األغلبية على الوصل، ويبدو أنه رام ،
  .  بوقفه هذا التفريق بني املختلفات؛وذلك للعدول من الغيبة إىل التكلم

بعد أن :، معىن اآلية الكرميةM 87  6  5  4 =<  ;  :  9L6  :ومنه قوله عز وجل       
أكد اهللا تعاىل على األنبياء الدعوة إىل دينه،وتبليغ رسالته وأخذ عليهم امليثاق بذلك،ساق بيانا لعلة 

النبيون :، واملراد بالصادقنيM  6  5  47=<  ;  :  9  8L   :ذلك األخذ وغايته قائال
يف سؤال الرسل مع علمه تعاىل بصدقهم هو التقبيح على الذين أخذ اهللا منهم امليثاق،واحلكمة 

م إذا كانوا يسألون عن ذلك؛فكيف مبن سواهم7الكفار يوم القيامة وقيل ليسأل األنبياء عما .؛أل
م به قومهم كما يف قوله تعاىل الصادقني :وقيل. M _   ̂  ]  \  [  Z  YL8  : أجا

هل :املصدقني للنبيني عن تصديقهم إياهم،فيقال هلمليسأل :هم املصدقون بالنبيني،واملعىن
M   ;  :  9 هل تصديقكم لوجه اهللا تعاىل؟مث ختمت اآلية الكرمية بقوله:صدقتم؟وقيل يقال هلم

                                                
   .233عبد الكرمي صاحل،مرجع سابق، ص.2/365الصابوين،صفوة التفاسري،.3/405كثري،تفسري القرآن العظيم،ابن  :ينظر_ 1

/ ه1408، 3طنطاوي،التفسري الوسيط للقرآن الكرمي،مطبعة السعادة،القاهرة،ط.3/279اجلمل،حاشية اجلمل،:ينظر_ 2
   .266/ 8م،1987

   .234عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،ص:ينظر_ 3
  .418الداين،املكتفى، ص.484النحاس،القطع واالئتناف،ص.2/808ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر 4_

  .275األمشوين،منار اهلدى،ص:ينظر_ 5
   ).8(سورة األحزاب،اآلية 6_

   .3/222م،1926/ه1345، 1الصاوي،حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني،املطبعة األزهرية،مصر،ط:ينظر_ 7
   ).6(سورة األعراف،اآلية 8_
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< L  وهكذا مجعت .أعد اهللا للكافرين عذابا مؤملا موجعا، بسبب كفرهم وإعراضهم عن قبول احلق:أي
  .1ىل من ثواب عظيم للصادقني،ومن عذاب أليم للكافريناآلية بني ما أعده اهللا سبحانه وتعا

M   9 فاجلواز بالوقف؛ألن مجلة.2وجيوز هنا الوقف والوصل،M 87 L  على)اهلبطي(وقف       

<  ;  :L  حيتمل أن تكون مجلة مستأنفة؛سيقت لبيان ما أعده اهللا سبحانه وتعاىل
بدئـــــــت  M 8 87  6  5  4 L  ، ومجــــــــــلةM 9L ،فهذه اجلملة بدئت بفعل مــــــــــــاض3للكافرين

ابن (،قال4، واملاضي ال يعطف على املستقبل على رأي أكثر النحاةM4Lبفعـــــــــــــــل مضارع 
. 5»...،أم اختلفا...ويعطف الفعل على الفعل بشرط احتاد زمانيهما،سواء احتد نوعامها«:)هشام

؛الختالف الفعلني يف M 9Lواالبتداء بقوله M87 L هذا جيوز الوقف على قولهوعلــــــــــــــــــــــــى 
  . 6الزمن

حاال من الضمري  M <  ;  :  9 L أما مسوغات جواز الوصل،فهي احتمال إعراب        
إذ  M 8 87  6  5  4 Lأو معطوفا على ما دل عليه .وقد أعد:بتقدير LيسألMاملسترت يف

!  "  #  M   يف قوله M " L ،وجيوز أن يكون معطوفا على...التقدير،أثاب الصادقني وأعد للكافرين

  :  9  87  6  5  4   3  2  1  0  /  .-   ,  +  *   )  (  '  &  %  $

  =    <  ;L7 وهو عطف معىن، أي أن اهللا أكد على األنبياء الدعوة إىل دينه؛ليثيب املؤمنني وأعد ،
إنه حذف من الثاين ما أثبت يف األول،ومن األول ما أثبت يف الثاين، :،وقيل...للكافرين
م،ويسأل الكافرين عما أجابوا به رسلهم، وأعد :والتقدير ليسأل الصادقني على صدقهم فأثا

،وممن نص 8ويعرف هذا عند علماء البالغة بأسلوب االحتباك.با أليماللكافرين عذا

                                                
عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،    .7/209أبو حيان،البحر احمليط،.8/13القرطيب،اجلامع ألحكام القرآن،:ينظر_ 1
   .236-235ص

   .235عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،ص.3/816السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر 2_
  .4/348،الشوكاين،فتح القدير:ينظر 3_

   .234عبد الكرمي صاحل،مرجع سابق،ص:ينظر_ 4
    .1/485ابن هشام،أوضح املسالك،_  5
  .234مرجع سابق،صعبد الكرمي صاحل،:ينظر_ 6

   ).8_7(سورة األحزاب،اآليتان 7_
  .348-4/347،فتح القدير،الشوكاين:ينظر 8_
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أن جيتمع يف الكالم متقابالن،وحيذف من كل «:،واالحتباك هو1يف تفسريه)ه885البقاعي،ت(عليه
علفتها تبنا،  :علفتها تبنا وماء باردا،أي:،ومثال ذلك2»لداللة اآلخر عليه واحد منهما مقابله؛
 )النحاس(وكاف عند ،3)ابن األنباري(تام عند M 87Lوالوقف على .وسقيتها ماء باردا

  .5)السجاوندي(، وجائز عند 4)الداين(و
، اختلف M  ]  \  [  Z^   j  i  h  g  f  e  d  c  b  a   `  _L6  ومنه قوله تعاىل       

،وهو 7واعتربه تاما M_̂L ، فبعضهم قال بالوقف علىM` Lأو M  _^L العلماء يف هذا الوقف على 
وقال بعضهم  M` Lومنهم من قال بالوقف على .9)الداين(،وكاف عند8)ابن األنباري(حسن عند

أأنتم أم : والظاهر أن تقدير الكالم هو.M_̂L على) اهلبطي(، ووقف 10)متعانق(بأنه وقف متالزم 
هلا،فكان األوىل بيان M`L، واجلمل اليت بعدM_̂Lحال من M`L السماء مبنية أشد خلقا،ومجلة

 ،M iL ،وخري منه وصل البيان باملبني بالوقــف علىM`Lوصل احلال بصاحبها،وذلك بالوقف على
   .11وخري من ذلك كله مراعاة الفواصل بالوقف على رؤوس اآلي

  
  
  
  

                                                
،  1اآليات والسور،دار العصماء، دمشق،طعقيد خالد العزاوي،النظم القرآين يف تفسري نظم الدرر يف تناسب :ينظر_ 1

   .وما بعدها350م،ص2012/ه1433
   .15اجلرجاين،التعريفات،ص_ 2

   .2/841ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر3_
    .457الداين،املكتفى،ص. 548النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر_4

   .3/816السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر5_
    ).29-27(النازعات،اآلياتسورة _6

   .417األمشوين،منار اهلدى،ص:ينظر_ 7
  .2/965ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر_ 8

  .607الداين،املكتفى،ص:ينظر 9_
  .149بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر 10_
  . 149املصدر نفسه،ص:ينظر11_
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  .الوقف الهبطي والوقف المتعانق:المبحث الخامس
الوقف على كل منهما،لكن  صحو أن جيتمع وقفان يف حمل واحد ه:مر بنا أن وقف التعانق

ولوقف التعانق مواضع شهرية،عليها عالمة التعانق  .إذا وقف على أحدمها امتنع الوقف على اآلخر
ا تصلح للتعانق،ولكنها غري معلمة برمز التعانق . يف املصاحف،وأخرى خمتلف فيها،يرى بعضهم أ

  :وهذه بعض األمثلة
  . المواضع الشهيرة لوقف التعانق:أوال
هذا املوضع من أشهر مواضع وقف التعانق،ويف هذه ،M   %  $  #&  '(  ,  +   *  )L1 :قوله تعاىل_1

خربا،  M  '&   %L ، وتعرب M  '&L فالوقف األول على.M( L وM   '&L : اآلية الكرمية تعاقب بني كلميت
ي،أي وعلى هذا االختيار يكون . أنه حق:ال شك،أي: M  '&%L  ال ترتابوا فيه،ويكون معىن:واملعىن 

وذكر بعض .2املراد إثبات احلق بالنسبة للكتاب،فهو احلق ال شك يف ذلك،وأنه فيه هدى للمتقني
. 4ذلك الكتاب ال ريب فيه:ويكون التقدير).فيه:(حمذوف تقديرهM% L خرب أن 3املفسرين واملعربني

ال بأس :،أي)ال بأس(ذلك،وقول العرب،أي ال ضري علينا يف M  ¡�  ~  }L5  ونظري ذلك قوله تعاىل
  . 6)النحاس(،وجوزه M  '&Lوقف التمام على )نافع(واختار.عليه

 M*L، وM( L   ظاهرا،وهو شبه اجلملةM% L ، وعلى هذا يكون خربM( L7على :الوقف الثاين  
 M(L والوقف على.8كون القرآن كله هدى،وليس أنه فيه هدى فقط:واملعىن عليه.خرب ملبتدأ حمذوف

                                                
   .)2(سورة البقرة،اآلية_ 1
   .107_1/106األلوسي،روح املعاين، .1/488ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،.1/68الزجاج،معاين القرآن،:ينظر_2

ابن .1/38،مدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسفي.21_2/20الرازي،مفاتيح الغيب،.1/145الزخمشري،الكشاف،:ينظر3_
 مساعد الطيار،وقوف القرآن وأثرها يف التفسري،.1/81القرآن العظيم،ابن كثري،تفسري .1/50جزي،التسهيل لعلوم التنزيل،

  .347ص
   .348مساعد الطيار،مرجع سابق،ص.1/161أبو حيان،البحر احمليط،:ينظر 4_

   .)50(،اآليةالشعراءسورة _ 5
   .348التفسري،صمساعد الطيار،وقوف القرآن وأثرها يف .158الداين،املكتفى،ص.23النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر_ 6
 ابن هشام،.1/39،مدارك التنزيل وحقائق التأويل،النسفي.2/21الرازي،مفاتيح الغيب،.1/145الزخمشري،الكشاف،:ينظر_ 7

دراسة تطبيقية (أمحد عبد التواب الفيومي،علم الداللة اللغوية.1/82ابن كثري،تفسري القرآن العظيم،.250_2/249مغين اللبيب،
    .418م،ص2010، 1اجلزيرة،القاهرة،ط/،املكتبة األزهرية للرتاث)الكرميعلى القرآن 

    .1/82ابن كثري،تفسري القرآن العظيم،.2/22الرازي،مفاتيح الغيب،:ينظر_ 8
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،وال حيتاج إىل الوقف على M(L وعليه يرتجح الوقف على.M   '&Lأوىف يف املعىن من الوقف على
M'&Lومع ذلك1؛ ألن الفائدة املرتتبة على الوقف األول موجودة ومتضمنة يف الوقف الثاين ، 

  .  )نافع(،ورمبا رام بذلك اتباعM   '&Lعلى الوقف)اهلبطي(اختار
          الوقف األول على، u        w  vx   yz¡�    ~  }    |  {L2        الو    M  s   r  q  p     :قوله_2
M yxLفتكون الواو يف ، M  {zLستئناف ومجلةلال Mأحسنوا Lواجلملة اليت  ،3ال حمل هلا من اإلعراب

إشعارا  M {z L تعليلية،مبعىن أحسنوا؛ألن اهللا حيب احملسنني،وحذف متعلق M�    ~  }    |L    بعدها
وجوز هذا الوقف .4بالعموم،عموم احلال وعموم الزمان وعموم العمل،وغريها مما يدخله اإلحسان

       على مجلة6عطف M {z L ، وقولهM {z L أما الوقف الثاين يكون على .5)السجاوندي(

MpL .أنفقوا :هو اإلحسان يف النفقة،ويكون املعىن ويشعر هذا الوقف بأن اإلحسان املأمور به
 اهلمذاين،(تـــــام عند  و ،8)النحاس(كاف عند M{zL والوقف على.7وأحسنوا يف النفقة

  . 12)األنصاري(،وصاحل عند11)األمشوين(و 10)السجاوندي(عند  ، وجـــــــــــــائز 9)ه569ت
أوىل؛  M   yxL  الوقف على األول، والراجح واهللا أعلم هو M {z L  على الثاين)اهلبطي(وقف

عام،فيشمل ما يتحصل من معىن الوقف الثاين M {z L ليتضح ارتباط اجلملتني،كما أن متعلق
وزيادة،وال يلزم ختصيصه بالنفقة،بل الواجب اإلحسان يف النفقة،واإلحسان بعدم اإللقاء إىل   

                                                
   .350مساعد الطيار،وقوف القرآن وأثرها يف التفسري،ص:ينظر_ 1

   .)195(سورة البقرة،اآلية 2_
   .351وأثرها يف التفسري،صمساعد الطيار،وقوف القرآن :ينظر_ 3
   .352مساعد الطيار،مرجع سابق،ص .80_2/78أبو حيان،البحر احمليط،:ينظر 4
   .353مساعد الطيار،مرجع سابق،ص.1/283السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر_ 5

   .1/284حمي الدين الدرويش،إعراب القرآن الكرمي وبيانه،.1/399حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر 6_
علي حممد معوض وعادل أمحد :،حتقيق)حبر العلوم(السمرقندي،تفسري السمرقندي.1/266الزجاج،معاين القرآن وإعرابه،:ينظر_ 7

  .148_5/147الرازي،مفاتيح الغيب،.1/190م،1993/ه1413، 1ن،طيعبد املوجود وآخر 
   .93النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر 8_
   .353وأثرها يف التفسري،ص مساعد الطيار،وقوف القرآن:ينظر 9_

   .1/283السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر 10_
   .55األمشوين،منار اهلدى،ص:ينظر_ 11

   .55األنصاري،املقصد،ص:ينظر 12_
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الدليل :وإن قيل.العموم إال بدليل التهلكة ، واإلحسان بغري ذلك؛ألن األصل العموم،وال خيصص هذا
كون تفسري السلف جاء خمتلفا يف هذا،وقد ذهب :السياق؛حيث إنه يف النفقة،فاجلواب من وجهني

 اقــــالسي أنوكذلك  .وذهب غريهم إىل أنه أعم من النفقة.و التهلكةـــــرك النفقة هــــــبعضهم إىل أن ت
وال  قة،واألخذ بعموم اللفظ أوىل ما مل يكن هناك مانع ،يف النفقة،فإن ألفاظه أعم من النف لو كان
إن اآلية حتمل على عمومها،وأوىل ما يدخل يف :وإذا صح ذلك فإنه يقال، ذلكمانع من هنا يوجد 

   .1واهللا أعلم.هذا العموم ما كان السياق جائيا من أجله وهو النفقة
أصل االختالف هو مسألة ،   M  D  C  BE  FIH  G     ML  K  JL2  : قوله عز وجل_3

أن :أولهما:وجهان M G  IHL قوله إعراب يفأصحاب التيه،هل ماتوا يف التيه أو عاشوا بعده؟وعليه 
وعليه فإن أصحاب التيه ماتوا فيه،ويكون التحرمي أبديا على من دخل يف ،MJL ــتكون ظرفا ل

م  يعيشون هذه األربعني سنة يف تيه ال التيه،دون من ولد فيه،مث ذكر عقوبة أخرى هلم،وهي أ
 فيكون الوقف حينئذ على وعليه تكون تلك األرض حمرمة عليهم من غري توقيت،.خيرجون منه

MFEL 4)أيب حامت(و )األخفش(و) نافع( على رأي)النحاس(وذكره ،3)الزجاج(وبه قال، 
،وعليه يكون حترمي األرض املقدسة على بين إسرائيل M DL ـظرفا ل M IH  GL   أن تكون:وثانيهما
 ،M  IH  GL  وحينئذ يكون الوقف على وكانوا يف هذه األربعني سنة يف التيه، ،MIH  GLـمقيدا ب
 رـــوذك .6)ه310ت ،الطربي(وممن اختار هذا الوجه  ،5فتكون حاال أو مستأنفة MJL أما مجلة

  ا حرمتــــــون إىل أـــر األكث وذهب،8)داينـــال(و7)ه375،تديــرقنـالسم(الوجهني،وكذا )باريــبن األنا(

                                                
   .355مساعد الطيار،وقوف القرآن وأثرها يف التفسري،ص:ينظر 1_

   .)26(سورة املائدة،اآلية_ 2
    .166_2/165الزجاج،معاين القرآن،:ينظر_ 3
      .200النحاس،القطع واالئتناف،ص.166_2/165،نفسهاملصدر :ينظر_ 4

  .6/323،يف إعراب القرآن حممود صايف،اجلدول.201،صاملصدر نفسهالنحاس،:ينظر5_
    .3/71،،جامع البيانالطربي:ينظر6_
  .1/428السمرقندي،حبر العلوم،.2/616ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر7_
  .238الداين،املكتفى،ص:ينظر_ 8
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ا حمرمة عليهم أربعني سنة عليهم أبدا، وهو رأي MFE Lعلى)اهلبطي(ووقف ،1وذهب قوم إىل أ
، ويكون التيه عقوبة هو املقدمفهو الظاهر القريب،M  IH  GL واألغلبية،إال أن الوقف على )نافع(

م يف هذه األربعني من األرض املقدسة،مث ملا انتهت مدة التيه دخلها من بقي  هلم مع حرما
   .2منهم،واهللا أعلم

M  r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h  g  f   e  d  s  t :ومنه قوله_ ـ4

   v  uw§¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }    |  {  z  y  xL3 الوقف،
M  y  xw   v  uيكون قولهMtsL، فبالوقف علىMxwLأو علىM tsLيكون على

|  {  z   ~  }    ¡�L استئنافا لبيان حكم مرتبط مبوضوع املسارعني يف الكفر،وهو أن
م الكذب من اليهود هؤالء املنافقني هلم قوم م أو يسمعو  ،فيكون القوم السماعون4يسمعون كذ
ال حيزنك مسارعة املنافقني وهم الذين يقولون آمنا بأفواههم ومل :واملعىن عليه.للكذب هم اليهود فقط

م   . 5تؤمن قلو
M   o  n   m  lمعطوفا علىM xw   v  uLيكون قولهM  xwLوإذا كان الوقف على

pL6ويكون االبتداء بقوله ،M yLاملنافقني (هم مساعون راجعا إىل الفئتني:،أي
ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر من املنافقني واليهود،وهاتان الطائفتان مساعتان :،واملعىن7)ودواليه

  . 8للكذب
                                                

/ ه1404، 3زهري الشاويش،املكتب اإلسالمي،بريوت ودمشق،ط:زاد املسري يف علم التفسري،اعتىن بهابن اجلوزي،:ينظر_1
  .  2/329م،1984

   .354مساعد الطيار،وقوف القرآن وأثرها يف التفسري،ص:ينظر_ 2
   .)41(سورة املائدة،اآلية_ 3

مساعد الطيار،وقوف القرآن وأثرها .6/351حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،.2/192الوجيز،ابن عطية،احملرر :ينظر 4_
   .360يف التفسري،ص

   .360،صاملرجع نفسهمساعد الطيار،:ينظر 5_
   .6/351حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر_ 6
   .3/499أبو حيان،البحر احمليط،.2/453السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر_ 7

عبد العزيز بن علي .2/453السجاوندي،مرجع سابق،.238الداين،املكتفى،ص.93_3/92الطربي،جامع البيان،:ينظر 8_
ا،مكة املكرمة،ج)املعانقة(احلريب،وقف التجاذب ، 19يف القرآن الكرمي،جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدا

   .19ه،ص1425، 31ع
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فيما )املنافقني واليهود(يشمل الفريقني M  xwL، والوقف علىMtsLعلى)اهلبطي(وقف
وصفوا به سابقا من املسارعة يف الكفر،وما وصفوا به الحقا،وهو تسمع الكذب وأكل السحت 

  .1فالوقف على األول يفوت هذا العموم،وبالتايل الوقف على الثاين هو األرجح.حتريف الكلمو 
M  E  DC  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6GF  IH       N  M   L  K  J   :قوله_5

  S  R  Q  P  OL2منشأ اخلالف يف الوقف هو خالف املفسرين يف قائل ، MHL ويف ذلك،
  :أقوالثالثة 

،وعلى هذا القول 3)ابن عباس(و)أيب بن كعب(أن القائل هم بنو آدم،وهو مروي عن:القول األول
من ظهر أبيهم آدم أشهدهم على  أن اهللا ملا أخرج بين آدم:،وتقدير املعىنMHL يكون الوقف على
فعلنا  :M M   L  K  JL مث يكون تقدير قوله تعاىل.فشهدوا له بذلك وأقروا له أنفسهم بربوبيته،

 )األخفش( واختار هذا الوقف ،5هذا الوجه من التفسري)الطربي(ورجح .4ذلك لئال تقولوا
متعلقة بالكالم الذي M JLألن ؛)ابن األنباري( ، ورد هذا الوجه من جهة اإلعراب6)السجستاين(و

   7.قبلها
 )ه105الضحاك،ت(و)جماهد بن جرب(أن القائل هم املالئكة،وهو مروي عن:القول الثاني

  . 8)ه520الكليب،ت(و )ه127السدي،ت(و
  

                                                
   .261_259مساعد الطيار،وقوف القرآن وأثرها يف التفسري،ص.20بن علي احلريب،املرجع السابق،صعبد العزيز :ينظر 1_

    .)172(سورة األعراف،اآلية_ 2
القرطيب،اجلامع ألحكام القرآن، .278الداين،املكتفى،ص.141ابن عباس،تنوير املقباس من تفسري ابن عباس،ص:ينظر 3_

   .366سابق،صمساعد الطيار،مرجع  .490_4/489
مساعد الطيار،وقوف القرآن وأثرها .9/169ابن عاشور،التحرير والتنوير،.523_2/522السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر 4_

   .366يف التفسري،ص
   .3/521الطربي،جامع البيان،:ينظر_ 5
ار،وقوف القرآن وأثرها مساعد الطي.265النحاس،القطع واالئتناف،ص.2/669ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر_ 6

   .366يف التفسري،ص
   .2/669ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر_ 7

 .490_489/ 4القرطيب،اجلامع ألحكام القرآن،.3/284ابن اجلوزي،زاد املسري،.279_278، صالداين،املكتفى:ينظر 8 _
     .367مساعد الطيار،وقوف القرآن وأثرها يف التفسري،ص
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، )أيب مالك(وهو قول.شهدنا على إقراركم:أن القائل هو اهللا سبحانه ومالئكته،واملعىن:القول الثالث
  .1)السدي(ومروي عن

مث قال اهللا .ويكون هذا متام قول بين آدم MFLوعلى القولني الثاين والثالث يكون الوقف على
ابن ( وهذا الوقف هو مقتضى رد.على ما قاله بنو آدم:شهدنا،أي:مالئكته بالشهادة،فقالواأو أمر 
حممد ( وكذلك)نافع(،وهو ما اختاره2عن بعض العلماء)النحاس(على القول األول، وأورده )األنباري

، وهو وقف 6)السجاوندي(وجوزه 5)اهلمذاين(، و4)مكي(و 3)الدينوري(و )القتيب(و )بن عيسىا
، M   DC  BLبعد:على اخلطاب انسجاما مع قوله)أن تقولوا(ويتأتى هذا على قراءة التاء ،)طياهلب(

  .غري متيسرMHL وهذان الوقفان مها احملتمالن؛ألن ترجيح قائل.7وغريه) نافع(وهي قراءة
مبعىن مغاير،فيكون من باب التغاير MHL مبعىن،وعلىMFLوعليه فإن الوقف يصح على   

   .8يصلح اجتماعهما كما هو احلال يف اختالف التنوعاملتضاد؛حيث ال 
يصلح أن يكون من قول اهللا واملالئكة،فيوقف على MHL ؛لكون MFLعلى)اهلبطي(وقف

 الفصل بني املختلفات،كما أنه وافق قراءة)اهلبطي(ما قبله؛فصال بني القولني؛الختالف القائل،ومنزع

  . 9)بلى(وقاعدة وقفه على)نافع(
  

                                                
ابن اجلوزي،زاد .3/300البغوي،معامل التنزيل،.279الداين،املكتفى،ص.9/118الطربي،جامع البيان،:ينظر_ 1

مساعد الطيار،وقوف القرآن وأثرها يف .343_3/342النيسابوري،غرائب القرآن ورغائب الفرقان، .285_3/284املسري،
   .367التفسري،ص

   .265النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر 2-
   .278الداين،املكتفى،ص:ينظر_ 3
  .368مساعد الطيار،وقوف القرآن وأثرها يف التفسري،ص:ينظر_ 4
   .368،صاملرجع نفسه :ينظر_ 5
  .2/521علل الوقوف،،السجاوندي:ينظر_ 6

  .265النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر 7_
     .368مساعد الطيار،مرجع سابق،ص:ينظر 8_
   .168_167،صبن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي:ينظر 9_
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̂  _ ̀   M :سبحانهقوله _6   ]  \   [  Z  Y  Xa   d  c  bfe    l  kj  i  h  g

  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x   w  v         u  t  s  r  q  p  o   n  mL1 ؛حيث
.                                          Mfe   d  cL2،وذلك بناء على إعرابMfe   dLأو علىM baL يكون الوقف على

أمل يأتكم نبأ من :مستأنفا،ومعىن اآليةM fe   d cLيكون قولهMbaLفبالوقف على
قبلكم قوم نوح وعاد ومثود،مث ينتهي اخلرب عنهم هنا،ويبدأ خرب جديد عن الذين من  بعدهم، وهؤالء 

،أو حاال من الضمري LالذينM خربM  kj  i  h  gLال يعلمهم إال اهللا سبحانه،وعلى هذا تكون مجلة
أن من ال يعلمهم إال اهللا هم من مل يقص اهللا ذكرهم من األنبياء :وقد يكون املعىن.M  fe   dLيف 

والوقف .M HG  F  E  D  C  B   A  @  ?  >L4: ،قال تعاىل3وأقوامهم
 )األنصاري(،وهو كاف عند6)الداين(و )أيب حامت(و. 5)ابن األنباري(تام عندMbaLعلى

  . 8مطلقا)السجاوندي(، وجعله7)األمشوين(و
 Mfe   d  cL فيكون قولهM kjLأو الوقف علىMfe   dL أما إذا كان الوقف على

أمل يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم :،ومعىن اآلية عليهM  _  ^Lاألوىل أو على LالذينMمعطوفا على
  .9نوح وعاد ومثود والذين من بعدهم،وهؤالء كلهم ال يعلمهم إال اهللا

  

                                                
   .)9(سورة إبراهيم،اآلية 1_

 .5/397أبو حيان،البحر احمليط،.2/88التبيان،العكربي،.19/89الرازي،مفاتيح الغيب،.3/365الزخمشري،الكشاف،:ينظر_ 2
  .163_5/162حمي الدين الدرويش،إعراب القرآن الكرمي وبيانه،

   .371_370مساعد الطيار،وقوف القرآن وأثرها يف التفسري،ص:ينظر 3_
   .)164(سورة النساء،اآلية 4_
   .2/739ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر 5_
مساعد الطيار،مرجع . 339الداين،املكتفى،ص.348النحاس،القطع واالئتناف،ص.2/739،املصدر نفسه:ينظر 6_

   .371سابق،ص
   .205منار اهلدى،ص:األمشوين.101األنصاري،املقصد،ص.339الداين،املكتفى،ص:ينظر 7_

   .2/622السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر_ 8
   .370_369مساعد الطيار،مرجع سابق،ص:ينظر_ 9
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 ،وكاف عند2)السجاوندي(ومطلق عند 1)النحاس( تام عند Mfe   dLوالوقف على 
على املراقبة يف هذا )اهلمذاين(هذا وقد نص. 4)الداين(وال )ابن األنباري(، ومل يذكره 3)األمشوين(

  . MbaL5 الوقف،والتمام عنده على
؛ألن الذي جيري عليه سنن الكالم أن الواو عاطفة، M   dfeLالوقف علىهو  والراجح

فالكلمات اليت قبل ذلك كلها معطوفة على ما قبلها،والعدول عن معىن صحيح هو األصل إىل آخر 
هم أقوام حدثنا fe   dL   الذينMكما أن.بال موجب غري مقبول،ولو  كان الثاين صحيحا يف ذاته

 هو fe   dL   الذينMم،والقول باستئناف الواو يفيد أن خربوغريه )لوط(القرآن عن كثري منهم،كقوم

Mkj  i  h  gLوعليه . ، وهذا غري املراد،وإمنا املراد أنه أتاهم نبأ قوم نوح وعاد ومثود ونبأ من بعدهم
   .    )هلبطيا(وقد اختارهMfe   d  cL6 فاملرجح هو الوقف يف املوضع الثاين

  : مواضع التعانق المختلف فيها:ثانيا
وهلذا النوع من الوقوف مواضع خمتلف فيها،عدها بعضهم من وقف التعانق،وليس عليها 

كون أحد املوضعني رأس آية،وعليه رأس :ومن أسباب االختالف يف ذلك.عالمة التعانق يف املصحف
لذا املعنيني ضعيف  أو غري صحيح؛اآلية هو املختار،فيخرج هذا الوقف من باب التعانق،أو أن أحد 

 وهذه الوقوف،منها ما وقف.ر ضمن وقوف التعانق الشهرية مل تعول عليها املصاحف،ومل تذك
فيها املوضع الثاين وأخرى وقف فيها على املوضعني  اختارفيها على املوضع األول،ومنها ما )اهلبطي(

  .االثننيما معا،ويف حالة وحيدة مل يقف على أي من املوضعني،بل تركه
    :فيها الموضع األول)الهبطي(اختار لمواضع التعانق المختلف فيهانماذج 

M  A  @  ?  >B        D  CE  N  M  L  K    J  I  H  G  F :قوله سبحانه وتعاىل

  Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P   OL7،  يكون الوقف هنا علىMBL أو MFEL ونص ،
                                                

   .348النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر 1_
   .2/622السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر_ 2
   .205منار اهلدى،ص:األمشوين:ينظر_ 3
  . 340_339الداين،املكتفى،ص.2/739ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر_ 4
   . 372مساعد الطيار،وقوف القرآن وأثرها يف التفسري،ص:ينظر_ 5

   .22يف القرآن الكرمي،ص)املعانقة(العزيز بن علي احلريب،وقف التجاذبعبد :ينظر 6_
  .)96(سورة البقرة،اآلية_ 7
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يف   إما هي MGL، ومجلة 2)السجاوندي(وهو جائز عند .)اهلبطي(،وتبعهMBLالتمام على1)نافع(
صفة ملوصوف  M GL لةأو أن مج ،3ود أحدهم:،وتقديرهMFEDCL موضع احلال من قوله

ومن الذين أشركوا قوم أو فريق يود أحدهم لو يعمر ألف سنة :حمذوف،فال جيوز الوصل دونه،والتقدير
̂   _        M[   Z  Y  على حذف املوصوف كقوله تعاىل  ]  \L4،وMالذين FEL على هذا مشار به إىل

م قالوا رور يف5عزير ابن اهللا: اليهود؛أل خرب مقدم واملبتدأ مؤخر MD CL، وعلى هذا فاجلار وا
          .MGLبـ M FELعلى وصل M D C H  G  FELوعليه يكون االبتداء بقوله .6قوم:حمذوف تقديره

أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا، :املعىن عليهM FELفإن كان الوقف على
 )أيب حامت( وهذا الوقف كاف عند .7استئناف سيق لزيادة حرصهم على احلياةMGLوقوله

 ؛ M FEL  ،واملرجح هو الوقف علىM FEL9وMBLذهب بعضهم إىل املراقبة بني. 8)الداين(و
  MBL املشهورة،وبالتايل مل جتعل املوضعنيمل تعول عليه املصاحف MBL ذلك أن الوقف على

؛لصحة معناه وسالمته من االعرتاض، M FELمن باب التعانق،وعليه فمحل الوقف علىM FELو
    .10وكذلك تعويل أكثر املفسرين عليه

        M  3     2  1  0/  .  -  ,  +*   )  (  '  &  %  $  #  "  !5  4  :وقوله    

98  7  6     FE  D  C  B  A  @  ?  >  =  <    ;  :L11قوله تعاىل،   M 98  7  6L 
ال ميتنع كاتب أن يكتب كتابة على :مبعىن،L يكتبMعاملها الفعل،صفة قامت مقام املفعول املطلق
                                                

   .44منار اهلدى،ص.األمشوين.169الداين،املكتفى،ص.71النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر_  1
  .1/218السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر_ 2
   .44منار اهلدى،ص،األمشوين:ينظر_  3
   .)164(،اآليةلصافاتسورة ا_ 4

  . 254عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،ص:ينظر 5_
عبد الكرمي صاحل،مرجع .1/95العكربي،التبيان،.1/218السجاوندي،علل الوقوف،.1/300الزخمشري،الكشاف،:ينظر_ 6

   .254سابق،ص
   1/206حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر_ 7

  .169_168الداين،املكتفى،ص.71_70واالئتناف،صالنحاس،القطع :ينظر 8_
  . 255عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،ص:ينظر_ 9

   .15يف القرآن الكرمي،ص)املعانقة(عبد العزيز بن علي احلريب،وقف التجاذب:ينظر 10_
   .)282(سورة البقرة،اآلية 11_
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ه من الضبط واإلتقان واملهارة وميكن .فاملراد مطابقة الكتابة للعلم الذي عند الكاتب،وفق ما علمه الّل
فال يكون املقصود  ،1أنه يفعل ذلك شكرا هللا على ما علمهM   98  7  6Lيكون املراد من قولهأن 

إذ ال جيوز هنا أن  ؛M  ÌË  Ê   É  È  ÇL2:بل هي كاليت يف قوله تعاىل من الكاف التشبيه،
يكون املعىن أحسن إحسانا مطابقا إلحسان اهللا إليك،بل املقصود أحسن شكر اهللا باإلحسان إىل 

وجيوز أن .M  98  7  6L3خلقه،وعلى هذين الوجهني من اإلعراب يكون الوقف ملن أراده على قوله 
مضبوطة من غري  بعدها،أي كما علمه اهللا فليكتب كتابة متقنةM :Lتتعلق كاف التشبيه بـ

) الضرير(وذكر.M 4 5L4تقصري،أو فليكتب شكرا هللا على ما علمه،وعليه يسوغ الوقف على
ي،M 4 5Lالوقف على   .)اهلبطي(وهو ما يوافق وقف5؛ألنه 

ففي ذلك تقدمي اجلار على متعلقه،وتقدمي املفعول املطلق :6أمورM 4 5Lويف الوقف على       
كما أن املعىن املراد بلوغه .فليكتب كما علمه اهللا:معلوله؛ألن التقديرعلى عامله،والتعليل على 

بالوقف حاصل بدونه،إال أن يقال تقدمي كاف التشبيه يؤذن بتوكيد اإلتقان واملطابقة ملا يعلم 
 وقوله  M,Lذكر لرتتيب ما بعده عليه حني طال الفصل بني قوله  M:Lوأن قوله .الكاتب

M  >  =  <    ;L فيكون األوىل تعليق الكاف مبا ذكر أصالة ال مبا أعيد لرتتيب ما بعده ،
فقد  M   7  6jL مث يبتدئ بـ M  5  4  3     2  1L   من وقف على« :)األمشوين(وقال .عليه

إىل الفصل بني )اهلبطي(ورمبا يهدف.وعليه الوصل مقدم على الوقف يف هذا املوضع ،7»تعسف

                                                
فخر الدين :،حتقيق)املفصل يف تفسري القرآن الكرمي(لنياحمللي والسيوطي،تفسري اجلال.1/379ابن عطية،احملرر الوجيز،:ينظر1_

  .150بن حنفية العابدين،مصدر سابق، ص.157م،ص2008، 1قباوة،مكتبة لبنان،بريوت،ط
  .  )77(سورة القصص،اآلية _2
  .151بن حنفية العابدين،مصدر سابق،ص:ينظر_3
  .151سابق،صبن حنفية العابدين،مصدر .1/379ابن عطية،احملرر الوجيز،:ينظر_4

 بشر حممد خليل الزروق،مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث، يبأ:الضرير،الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عز وجل،حتقيق:ينظر_ 5
    .153م،ص2002/ه1423، 1ديب،ط

   .151بن حنفية العابدين،مصدر سابق،ص:ينظر_6
  .67األمشوين،منار اهلدى،ص_7
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األمر بالكتابة M 4 5Lاألوامر والنواهي،كما ينزع إىل اإلطالق والتعميم؛ألن يف الوقف على 
  .1مطلقا،مث أردفه بالكتابة اليت علمه اهللا إياها

.  /   M  (  '  &  %  $  #  "  !)     +  *-  ,    98  7    6  54  3  2  1  0  :وقوله       

  =<  ;  :L2الوقف على،M  -  , L  أوM  )Lفبالوقف على ، M  -  , L تكون الواو
أما يف الوقف .يوم جتد كل نفس عملها احلسن حاضرا وعملها السيئ حاضرا:عاطفة،وعليه معىن اآلية

ا بينها وبني ذلك العمل السيئ :،يكون معىن اآليةM )L على  والذي عملته من سوء تود لو أ
أو جواب ،M4  3  2  1  0   /  .L مبتدأ خربها مجلة  L ماMلالستئناف و) الواو(أمدا بعيدا،وعليه

؛ألن الفعل مضارع مرفوع والشرط M.L ،وال جيوز ذلك على قراءةشرطية L ماMشرطها إن اعتربت
،وحينئذ هو من 3فهي تود،ويف ذلك ضعف:يقتضي جزمه،اللهم إال أن يقدر يف الكالم حمذوف

  .الوقف الكايف
إىل هذا الوقف )اهلبطي(ويظهر أن  دافع .4)نافع(به قالو ،L( Mالوقف على)اهلبطي(اختار       

. 5ليحصل املعىن؛لكن الوصل أوىل،هو إبعاد السوء عن اخلري،وتقوية جانب الوعد على جانب الوعيد
، )السجاوندي(و )الداين(و)الطربي(،وقد ذهب إىل ذلكM-  ,Lفاألجود الوقف على املوضع األول

م رجحوه؛لظهوره وأبلغيته يف التهديد؛وألن إحضار اخلري «:)احلريبعبد العزيز (قال.6وغريهم وكأ
  .7»والشر كائن يف ذلك اليوم،واهللا أعلم

  M    d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z     Y   X   W  V        U  T   S  Rfe  :ومنه قوله عز وجل       

g  zy  x  w  v  u  t  s  r  qp   o     n  m  l  k  j  i  hL8الوقف يكون إما على، 

                                                
  .7/121الغيب،الرازي،مفاتيح :ينظر_1

   .)30(سورة آل عمران،اآلية_ 2
  .1/421ابن عطية،احملرر الوجيز،.1/546الزخمشري،الكشاف،:ينظر_ 3
  .131النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر_ 4
  .137بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر_ 5

يف )املعانقة( وقف التجاذب العزيز بن علي احلريب، عبد.1/368السجاوندي،علل الوقوف،.199الداين،املكتفى،ص:ينظر 6_
   .16القرآن الكرمي،ص

    .17،صاملرجع نفسهعبد العزيز بن علي احلريب، _ 7
   .)4(سورة حممد،اآلية_ 8
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MfeLباعتبارMgLوكاف  1)ابن األنباري(األمر ذلك،وهو حسن عند:خربا ملبتدإ حمذوف،والتقدير ،
باعتباره    MgLوإما أن يكون الوقف على .3)السجاوندي(،وجائز عند2)األمشوين(و)النحاس(عند

 :والتقدير منصوبا بفعل حمذوف،MgLوقيل جيوز أن يكون.4ذلك كذلك:أي حمذوف اخلرب،مبتدأ 
 )ابن األنباري(ومل يذكره ،6)األمشوين(وذكره ،)السجاوندي(وهذا الوقف مطلق عند .5افعلوا ذلك

فضرب  :مع حمذوفها اعرتاضية مستقلة،ونسق الكالم MgL وميكن أن تكون مجلة .7)النحاس(وال
،وحينئذ حيسن الوصل وال يوقف على واحد منهما،أو يقرأ اللفظ وحده؛ ...الرقاب ولو يشاء اهللا

يفهم أنه يف الكالم حذف،وهو MgL ليتفضى إىل التقدير؛ألن الكالم باالقتصار على قراءة لفظ
اعتباره وأما على القول بالتعانق إن صح 8...أوضح من الوصل،وبذلك خترج املسألة من باب التعانق

؛لوضوح املعىن؛ولوجود نظائر له يف القرآن يرجح أن يوصل فيه MfeLأن يكون حمل الوقف:فاألوىل
M  <   ;  :  9  8  ،وقوله M\  [  Z      Y  X  W  VL10 :؛كقوله تعاىل9اسم اإلشارة مبا بعده

  A      @   ?  >  =L11 .ويف أكثر املصاحف الوقف علىMfeL اهلبطي(،وهذا ما اختاره(.  
  :فيها الموضع الثاني)الهبطي(اختار مواضع التعانق المختلف فيهانماذج ل

 !  "  #M  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É×  Ö     Ø  :قوله تعاىل

   5  4   3  2  1  0  /  .  -   ,  +   *  )  (  '  &  %  $L12، الوقف األول
من أجل قتل :،واملعىن عليهM$Lصلة لـM  #  "  !Lيف قولهM ! L؛إذا كانتM   ×  ÖLعلى

                                                
  . 2/896ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر 1_
  . 361األمشوين،منار اهلدى،ص.663النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر 2_
  .3/947السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر 3_
   .28يف القرآن الكرمي،ص)املعانقة(عبد العزيز بن علي احلريب،وقف التجاذب:ينظر 4_

   .28،صنفسهاملرجع :ينظر_ 5
  . 361األمشوين،منار اهلدى،ص.3/947السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر_ 6
  . 663قطع واالئتناف،صالنحاس،ال.2/896ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر_ 7
   .28يف القرآن الكرمي،ص)املعانقة(عبد العزيز بن علي احلريب،وقف التجاذب:ينظر_ 8
  .28،صنفسه املرجع:ينظر_ 9

   .)60(سورة احلج،اآلية 10_
   .)32(سورة احلج،اآلية_ 11
   .)32_31(سورة املائدة،اآليتان_ 12



الوقف الهبطي ووقوف المشارقة                                                                           الفصل الثاني                         
 

153 
 

من أجل ذلك اجلرم وهو القتل كتبنا على بين :،أي1...قابيل هابيل كتبنا على بين إسرائيل
فاهللا سبحانه فعال ملا يريد؛حيث جعل هذا احلكم الكوين القدري  علة وسببا حلكمه  .2...إسرائيل

رور يشعر الديين الشرعي،  )ابن األنباري( وهو اختيار .3باحلصر يف هذا األمر وتقدمي اجلار وا
   .5يف تفسرييهما )الزخمشري(و )الطربي(،ورجحه 4)العكربي(و )الداين(و

أن ندمه :،واملعىن عليهـM   ×  ÖLبـM  #  "  !L ؛إذا تعلقM  #  "  !L والوقف الثاين على
تعب فيه من محله وحتريه  أخيه؛ملاب بصاحبه،أو ندم على قتل كان من أجل ما رأى من صنع الغرا

على ما فرط منه M ×  Ö ÕL «:)الطربي(،وقال 6،ومل يندم ندم التائبني...يف أمره،وسخط أبيه
مفيدة لسبب M Õ Lوهذا ال حاجة إليه،فالفاء يف قوله.7»من معصية اهللا عز ذكره يف قتله أخاه

مع م جيسها فسجد،فل:التسبيب،كما يقالطفة ندمه،سواء كان هذا أو ذاك،فإنه من معاين الفاء العا
وهو 8على شيء واحد وال يوزعان على معلولني؟)من أجل ذلك:الفاء،وقوله(التعليالن بأداتني

   .)اهلبطي(وتبعه9)نافع(اختيار
يرتاقبان، والوقف :الوجهني على سبيل البدل ال على سبيل االجتماع،أي)السجاوندي(وجوز

، فالوقف M  $L11متعلق بـM  #  "  !Lواجلمهور على أن.10عنده أجوزM  #  "  !Lعلى
ابن (وقال،12»متام على قول أكثر أهل اللغةM ×  Ö ÕL «:)النحاس(قال؛M ×  ÖLعلى

                                                
   .239الداين،املكتفى،ص:ينظر_ 1

   .19_18يف القرآن الكرمي،ص)املعانقة(بن علي احلريب،وقف التجاذبعبد العزيز :ينظر 2_
   .114بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر_ 3
   .1/374العكربي،التبيان،.239الداين،املكتفى،ص.618_2/617ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر_ 4

  .228_2/227الزخمشري،الكشاف،.بعدهاوما 3/76الطربي،جامع البيان،:ينظر 5_
   .115بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص.2/227الزخمشري،املرجع نفسه،:ينظر 6_

  .3/76الطربي،جامع البيان،_ 7
   .115بن حنفية العابدين،مصدر سابق،ص:ينظر 8_

  .202النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر_ 9
  .2/451الوقوف،السجاوندي،علل :ينظر 10_

   .3/482أبو حيان،البحر احمليط،:ينظر_ 11
  .202النحاس،القطع واالئتناف،ص 12_
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وأكثر املصاحف ال تشري إىل هذا الوقف .M ×  ÖL«1والناس على أن الوقف على«:)عطية
  . بشيء؛بناء على أن املوضع األول رأس آية

وقد يكون دافع ،)نافع(ووصله مبا قبله؛موافقا اختيارM  #  "  !Lالوقف على)اهلبطي(اختار
أيب (إىل هذا الوقف أمرا عقديا و هو الفرار من تعليل أفعال اهللا تعاىل،كما هو مذهب)اهلبطي(

وطائفة من أتباع األئمة،فإن كل الم عندهم يف القرآن هي للعاقبة ال )ه42،تاحلسن األشعري
  .أعلم،واهللا 2للتعليل

:  ;  >   =  <  ?  @  M  5  4  3    2  16  79  8    C  B  A :ومن ذلك قوله

  E  DL3الوقف إما أن يكون على،M 6 Lأو علىM   9  8L .فبالوقف علىM 6  L يكون
وبالوقف على .إن اتقينت اهللا فال ختضعن بالقول:،واملعىن عليه4استئنافا M    <  ;  :  9  8L:قوله
M9  8 L ،تكون مجلة M  9  8 L  إن :مجلة الشرط،واجلواب حمذوف يدل عليه ما قبله،والتقدير

  .6لسنت كأحد من نساء األمة بشرط التقوى:،أي5اتقينت فإنكن أعظم
  9)الداين(عند كاف و  ،8)ابن األنباري( ، وحسن عند7)األخفش(تام عند  M  9  8 Lعلى والوقف    
أنه اختيار جهابذة املفسرين مطلقا بال ترجيح وال : M  9  8Lوما يقوي الوقف على .10)األمشوين( و

مدح هلن وإخبار مبنزلتهن العليا،وهذه املنزلة  M 9  8  76 5 4  3 Lقولهوأن .ذكر للقول اآلخر
  .11مشروطة بالتقوى

                                                
   .182/ 2ابن عطية،احملرر الوجيز، 1_

  . 115بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص:ينظر_ 2
   .)32(سورة األحزاب،اآلية_ 3
  .    22/159حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر_ 4

  .    8/9الدرويش،إعراب القرآن وبيانه، حميي الدين:ينظر 5_
  .    6/378،زاد املسري،ابن اجلوزي:ينظر_ 6
  .551النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر_ 7
  .2/842ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر_ 8
  .458الداين،املكتفى،ص:ينظر_ 9

  .308األمشوين،منار اهلدى،ص:ينظر 10_
  .25يف القرآن الكرمي،ص)املعانقة(عبد العزيز بن علي احلريب،وقف التجاذب:ينظر 11_
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ا واقعة يف :،لفظي ومعنوي1يقويه أمرانM 6 Lوالوقف على جواب فاللفظي هو الفاء؛أل
إن كننت كذلك فال :يوجب حمذوفا مقدرا مثلM 9  8 Lوالوقف على لفظ.M8Lالشرط لـ

ال يوجب هذا التقدير؛لوجود الشرط وفعله واقرتانه به،والظاهر أوىل من M 6 Lختضعن،والوقف على
،فإن املقام مقام إرشاد وزجر،يعرف M 6 5 4  3 Lفهو ملحوظ من معىن:وأما املعنوي.التقدير

حلال والسياق أن املخاطب ليس كغريه مطلقا بال قيد،سواء اتقى أم مل يتق،إما لعمل شريف فيه من ا
رفعه إىل تلك املنزلة،أو القرتانه بشيء،أو مها معا،ويصدق هذا مع أزواج النيب صلى اهللا عليه 
ن بالنيب صلى اهللا عليه وسلم،  ن لسن كأحد من نساء األمة؛حلسن سابقتهن واقرتا وسلم،فإ

½  ¾  ¿  M   Â  Á  À  لسيئة منهن مضاعفة واحلسنة كذلك وقول اهللا تعاىل يف اآلية اليت قبلهافا

ÈÇ    Æ  Å   Ä  ÃL2مث قال: M  .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #  "

  0  /L3ن لسن كالنساء األخريات إن اتقني وإن عصني M  8 والوقف على.، ويفيد هذا أ

9L  وأيد األكثرون .خيصص املعىن ويشرط بالتقوى،فيتعارض مع مقام اإلطالق الذي أيده السياق
، وهو رأي األغلبية،وخالف هنا M9  8 Lالوقف على )اهلبطي(واختار. M98 L4الوقف على 

ا،فلم يقف على    .M 6 L قاعدة اإلطالق اليت عرف 
  :على الموضعين معا فيها)الهبطي(ووقف لمواضع التعانق المختلف فيهانماذج 

  : فيها على املوضعني معا)اهلبطي(من النماذج اليت تصلح للتعانق ووقف         
M  2  1  0  /   .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #    "  !3    5  4  :قوله سبحانه وتعاىل

6  ?  >  =       <   ;    :  9     8  7L5،يف اآلية الكرمية تراقب بني كلميتM3L وM6L6 فبالوقف ،
م 7ليس يب ما تزعمون من جنون:كالما مستأنفا،أيM76  5  4LيكونM 3Lعلى ؛وذلك أل

                                                
   .26_25،صالسابق املرجع:ينظر_ 1

  .)30(سورة األحزاب،اآلية 2_
  .)31(سورة األحزاب،اآلية_ 3
  .26_25يف القرآن الكرمي،ص)املعانقة(عبد العزيز بن علي احلريب،وقف التجاذب:ينظر_ 4
   .)188(األعراف،اآليةسورة _ 5
حممد مكي .392_2/391الشوكاين،فتح القدير،.4/434أبو حيان،البحر احمليط،.15/89الرازي،مفاتيح الغيب،:ينظر_ 6

   .226اية القول املفيد،صنصر اجلريسي،
  .392_2/391الشوكاين،فتح القدير،:ينظر_ 7
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وهذا الوقف جائز . MÅÄ  Ã   Â  ÁL1 نسبوه إىل اجلنون،ونفاه اهللا تعاىل عنه،كما يف قوله تعاىل 
، ومل 3الوقف،وذكرا الثاينهذا )الداين(وال)ابن األنباري(،ومل يذكر2، ورجح الثاين)السجاوندي(عند

   .M6L4والتمام عنده على)األمشوين(يرضه
من متام الكالم األول؛ألنه معطوف M 76  5  4L:،فإن قولهM6Lأما إذا كان الوقف على

الستكثرت  لو كنت أعلم الغيب؛ :واملعىن عليه،M3 2 1L5وهو قوله LلوMعلى جواب 
ولكين عبد ال أدري ما حبيث ال ميسين سوء،من حتصيل اخلري،والحرتزت عن فعل الشر،حىت صرت 

لو كنت أعلم ما يريد :وقيلعند ريب وال ما قضاه يف قدره يل،فكيف أدري غري ذلك وأتكلف علمه؟
لو كنت أعلم مىت يكون يل النصر يف احلرب؛لقاتلت :وقيل.اهللا عز وجل مين من قبل أن يعرفنيه لفعلته

ما راحبا يف التجارات ومصيبا يف التدابري، وألعددت لو كنت أعلم الغيب؛لكنت دو :وقيل.فلم أغلب
دبة من املخصبة محل :واألوىل... لو كنت أعلم الغيب؛ألجبت عن كل ما أسأل عنه:وقيل.للسنة ا

ذا اإلعالن تتم لعقيدة «:)سيد قطب(،قال6اآلية على العموم،فتندرج هذه األمور وغريها حتتها و
التجريد املطلق من الشرك يف أية صورة من صوره،وتنفرد الذات التوحيد اإلسالمية كل خصائص 

رسول اهللا وحبيبه  )حممدا(اإلهلية خبصائص ال يشاركها البشر يف شيء منها،ولو كان هذا البشر
ويقف العلم البشري،  فعند عتبة الغيب تقف الطاقة البشرية،_عليه صلوات اهللا وسالمه _ومصطفاه 

;        M:  9     8  : 7»الرسول صلى اهللا عليه وسلم وتتحدد وظيفته وعند حدود البشرية يقف شخص

  ?  >  =       <L8.   

                                                
    ).46(سورة سبأ،اآلية_ 1

  .527_2/526السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر 2_
  .282الداين،املكتفى،ص.2/673ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر 3_
   .155منار اهلدى،ص:األمشوين:ينظر 4_

   .155املصدر نفسه،ص:ينظر_ 5
 القرطيب، .527_2/526السجاوندي،علل الوقوف،.2/540الزخمشري،الكشاف،.3/310البغوي،معامل التنزيل،:ينظر 6_

عبد الكرمي  .137_9/136،األلوسي،روح املعاين. 392_2/391الشوكاين،فتح القدير،. 4/502اجلامع ألحكام القرآن، 
  .265_264صاحل،مرجع سابق،ص

   .1410ص،سيد قطب،يف ظالل القرآن _ 7
   ).188(سورة األعراف،اآلية_ 8
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أما .لتمام الكالم األول،وهو الظاهر عند أكثر املفسرين؛M6Lالوقف علىوالراجح هو 
 هو قوله LلوMففيه تفكيك لنظم الكالم واقتصار على أن يكون جواب  M3L الوقف على

M3 2 1L املقرر أن تقدير حصول علم الغيب يرتتب عليه األمران ال فقط،ومن
  .1أحدمها؛فيكون إذ ذاك جوابا قاصرا

-  .   /  M  0  على أن اجلملتني M6Lو M 3L على املوضعني معا )اهلبطي(وقف

  3  2  1L  M76  5  4Lورمبا .تامتان مستقلتان ال عالقة بينهما من حيث اإلعراب
وقد يكون الدافع عقديا؛وهو نفي  ، M6Lو M 3Lذا الوقف التفريق بني املختلفات )اهلبطي(رام

  .اجلنون عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
وذلك يف ،ترك الوقف على املوضعني معا يف حالة واحدة)اهلبطي(وما ميكن اإلشارة إليه أن

الوقف يكون . M J  I        H  G  F  E  D  C  B  A  @   ?       >  =  <L2  :قوله تعاىل
خربا ملبتدأ  MCL يكون شبه اجلملةMAL،فبالوقف علىMCLأو علىMAL إما على

جيوز أن تكون حاال من الضمري يف الكاف،أي يشبه MDL هو كاملهل،ومجلة:حمذوف على تقدير
 خرب ثانMCL ،فإنMCL إذا كان الوقف على وأما. L3المهلM وقيل حال من.املهل غاليا

وقرأ مجع من  .4هو يغلي،أي الزقوم أو الطعام:خرب ملبتدأ حمذوف،والتقدير MDL ومجلة. M<Lلـ
هي  :خرب ملبتدإ حمذوف، والتقدير LتغليM   ومجلة جرة،ـــأي الش LتغليM بالتاء )نافع( القراء منهم

  . 5مطلق،أي غليا كغلي احلميممتعلق مبحذوف مفعول    M  H  IL تغلي، و
مل يذكر الوقف على )ابن األنباري(على أي من املوضعني،وما يؤيد مذهبه هذا أن)اهلبطي(مل يقف

  فــاـده كـــــــعــــا بــــ؛ ألن مMALعلى ال وقف : أنه )األمشوين(، وأورد6كذلك)داينـــال(املوضعني، و

                                                
   .4/434أبو حيان، البحر احمليط،:ينظر_ 1
   ).46_43(سورة الدخان،اآليات_ 2

   .25/133األلوسي،روح املعاين،.429_2/428العكربي،التبيان،:ينظر3_
   .25/133األلوسي،روح املعاين،.527إمالء ما من به الرمحن،ص.2/428العكربي،التبيان،:ينظر4_
به  إمالء ما من.429_2/428العكربي،التبيان،.3/930السجاوندي،علل الوقوف،.5/76ابن عطية،احملرر الوجيز،:ينظر5_

  .527الرمحن،ص
  .514الداين،املكتفى،ص.889_2/888ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر_ 6
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 MDLبالتاء،وليس بوقف ملن قرأ LتغليM  :حسن ملن قرأ MCL، وذكر أن الوقف على 1التشبيه 

كر للتشبيه يف الذنوب ال يف نظر؛ألن املهل  مشبه به،وإمنا ذ  ،وفيه2بالياء؛ ألنه محل الغلي على املهل
،واملعىن أن ما يأكله أهل النار يتحرك يف أجوافــــــهم من شدة حــرارته الغليــان، وإمنا يغــــلي مـا شبه به

الوصل يف احلالتني،وضم )اهلبطي(وعليه،مل يرتجح الوقف على أي من املوضعني،واختار.3وتوقده
كما )الداين(و)ابن األنباري(الكالم بعضه إىل بعض،فلم يقف على أي من املوضعني،وسلفه يف ذلك

  . سبق الذكر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

   .355األمشوين،منار اهلدى،ص:ينظر 1_
   .355املصدر نفسه،ص:ينظر 2_

   .355،صمصدر سابقاألمشوين،.27/252الرازي،مفاتيح الغيب،.7/349ابن اجلوزي،زاد املسري،:ينظر_ 3
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  . الوقف الهبطي والوقف القبيح:المبحث السادس
يف ذاته؛لشدة تعلقه مبا بعده  وحيصل بالوقف على كالم مل يتمهو ما ال يوقف عليه؛:الوقف القبيح

  .لفظا ومعىن؛فأفاد معىن غري مقصود،أو أوهم معىن فاسدا
فلم يقف إال يف %. 7.45بلغت نسبة االختالفحيث  متفطنا ملواطن الوقف القبيح؛)اهلبطي(كان

    :ووقوفه هذه هلا خترجيات حنوية يف معظمها،ومن أمثلة ذلك، مواضع قليلة
M  c  b  a  `  _  ^   ]   \  [  Z  Y  X  W   V  U   T  S  R  Q  :قوله تعاىل

  {  z  y  x   w  v  u   t     s  r  q   p  o  n  m  lk  j  i   h  g  f  e  d   }|   ~

§¦  ¥     ¤        £  ¢  ¡  �L1على)اهلبطي(،وقفM|Lوهذا الوقف مل 2،والواو بعدها عاطفة،
 ؛ألن قوله)السجاوندي(،وهو مما ال يوقف عليه عند3)الداين(وال)النحاس(وال )ابن األنباري(يذكره 

M¢ ¡  �   ~L ما يقسمان حال ما يقوالن ال نشرتي به مثنا قليال وال :،يعين4من جواب القسم أ
 Mu عطـــــف عـــــلىM �   ~L «:)ابن عاشور(،وقال6ما مياثله)األمشوين(وأورد.5نكتم شهـادة اهللا

vL ؛ ألن املقصود من إحالفهما أن يؤديا الشهادة كما تلقياها فال يغريا شيئا منها وال يكتماها
وعليه يتعني أن .M|L8 وجوها كلها تفيد أنه ال وقف على)أبو حيان(، وذكر7»أصال
  .غريب،والوصل أوىل M|L على)اهلبطي(وقف

M     d     c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  Wfe    l  k  j  i  h  g :وقوله سبحانه

   n  mL9على)اهلبطي(، وقف M   feLويف إعراب قوله، M i  h  gLاستئناف   إما هو :وجوه
                                                

   .)106(سورة املائدة،اآلية_ 1
، حممد حممود القاضي،إعراب القرآن الكرمي.7/46حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،.1/403، العكربي،التبيان:ينظر_ 2
   .248ص

 .214_213ص النحاس،القطع واالئتناف،.626_2/625ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر 3_
  . 244الداين،املكتفى،ص

  .468_2/467الوقوف،السجاوندي،علل :ينظر 4_
  .12/125الرازي،مفاتيح الغيب،:ينظر 5_

   .125األمشوين،منار اهلدى،ص:ينظر_ 6
  .7/88ابن عاشور،التحرير والتنوير،_  7

  .4/48أبو حيان،البحر احمليط،:ينظر 8_
   .)56(سورة األنعام،اآلية_ 9
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إن فعلت ذلك إذن قد :إن اتبعت أهواءكم،أو:،أو جواب لشرط مقدر،أي1بياين أو للتعليل
ا تكون حينئذ جوابا لشرط مقدر مشروط  M iL  ضللت؛ألن إذا دخلت على فعل غري مستقبل،فإ

ا:املعىن«:)الزجاج(،قال2)لو(أو)إن(بـ على Mi  h  gL )اهلبطي(محل. 3»قد ضللت إن عبد
تأكيد انتهائه صلى اهللا :ويف احلكم عليها باالستئناف فائدتان ومها.االستئناف،فوقف على ما قبله

ي عنه من اتباعهم يف قوله سبحانه  هذا االتباع  ، وتقرير كون  M      d     c  beLf عليه وسلم عما 
 )النـحاس(وال)ريابن األنبـا(ومل يذكر هذا الوقف.4عليهم بالضاللضالال،ومن مث فهو حكم 

، 6ما مياثله )األمشوين(،وذكرMdcLبقوله MiLالوقف عليه؛لتعلق )السجاوندي(،ومنـــع5)الداين(وال
،فالوصل 7مبا قبلها من حيث املعىن Mi  h  gL  وميكن أن يكون من قبيل الكايف؛الرتباط مجلة

   .أوىل؛لكونه رأي األغلبية،واهللا أعلم
̈    ©  M    ¤  £     ¢  ¡   �¥  ª   :وقوله     §  ¦ ¯®  ¬  «L8 ،

، والوقف هنا 9والوصل كذلكM¦¥Lالوقف على:الوجهني)ابن عطية(و)الزخمشري(و)النحاس(ذكر
املالئكة  كونلفللفصل بينه وبني فاعله؛M£Lالفعل ذكر،و 10بالياءM£L ،وقد قرأ)نافع( تام عند

 M£Lبصيغة املذكر أو املؤنث،فيجوز أن يكون فاعلميكن أن يسند إليه الفعل ليس مؤنثا حقيقيا،
جيوز أن يكون الفاعل ضمريا يرجع إىل ،كما ل من الفاعلاح M©¨L ومجلة M§Lهو 

استئنافية،  M ©    ̈ §L وقفه على الوجه الثاين، وعليه تكون مجلة)اهلبطي(وبىن .اهللا عز وجل
 تقدم لعدم؛اللغة العربيةوهذا خالف لألصل يف .M§L عن املبتدأ اخرب M ©   ¨L مجلةو 

                                                
   .7/164حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر 1_

  .263_7/262ابن عاشور،التحرير والتنوير،.2/298عطية،احملرر الوجيز،ابن :ينظر_ 2
  .      2/255الزجاج،معاين القرآن وإعرابه، 3
   .393مساعد الطيار،وقوف القرآن وأثرها يف التفسري،ص.7/168األلوسي،روح املعاين،:ينظر_ 4

  .251الداين،املكتفى،ص. 224صواالئتناف،النحاس،القطع .635_2/633ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر 5_
  .131األمشوين،منار اهلدى،ص.2/477السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر 6_

   .393مساعد الطيار،وقوف القرآن وأثرها يف التفسري،ص:ينظر_ 7
   ).50(سورة األنفال،اآلية_ 8
   .2/540عطية،احملرر الوجيز،ابن .2/590الزخمشري،الكشاف،.277النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر_ 9
   .287الداين،املكتفى،ص .277النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر_10
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 :كما يف قوله تعاىل1،خبالف ما إذا مل يوجد مع معرفته،ذكر مرجع الضمري،مع وجود فاعله يف الكالم
 M  �  ~  }   |  {  z  yL2  .  

هذا صحيح،لكن ،يحمل الكالم على ذلك مىت أمكنلىل،فااملتويف حقيقة هو اهللا تع:وإن قيل
M  =   <  ;  :     9   8  7: بعض اآليات على األصل،كقوله اهللا تعاىل أسند التويف لنفسه يف

  S  A@  ?  >L3 تعاىل أسنده للمالئكة أيضا يف مواضع أخرى لقوله، و:      M  B  A  @  ?  >

 K  J  I  H  G     F  E  D  CL4وقوله ،:     M  =<  ;   :  9  8L5، م أعوان ـوه
̈© M  :وكذلك قوله ملك املوت،   §   ¦  ¥L  6،  ملوتالتويف مللك  اوأسندM    Ñ  Ð    Ï  Î

Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒL7.  
وما يقوي هذا الوجه قراءة من قرأ  ،8والوصل يف هذا املوضع هو املقدم يف تفســـري الطربي

ا تعود على)األعرج(و)ابن عامر( مثل ،LتتوىفMبالتاء  والقراءات إذا أمكن ،9ال غريM§L،فإ
ومما يقوي هذا الوجه  .فذلك أوىل من محلها على االختالف،محلها على وجه واحد يف املعىن

متضمن يف الوصل مبا بعدها؛ألن اهللا هو املقدر  M ¦¥    ¤L أن املعىن يف حالة الوقف على:كذلك
  . للوفاة،واآلمر بقبض الروح،واملالئكة هي املباشرة للوفاة

 ؛ألنه- ولو أن له سلف فيما ذهب إليه-وقف قبيح ، وذلكM ¦¥    ¤L على)اهلبطي(وقف
؛ لئال يشكل بأن املالئكة ضاربة M£L   ،واللجوء إىل تقدير الفاعل لـعنه فصل الفعل عن فاعلهيلزم 

                                                
   .2/324ابن هشام،مغين اللبيب،:ينظر_1
  ). 2(سورة يوسف،اآلية_2

  ). 42(سورة الزمر،اآلية3_
   ).61(سورة األنعام،اآلية_ 4
  ). 28(سورة النحل،اآلية _5
   .)32(سورة النحل،اآلية_6

  ). 11(سورة السجدة،اآلية 7_
   .51_4/50الطربي،جامع البيان،:ينظر_ 8
أمين رشدي :،التذكرة يف القراءات الثمان،دراسة وحتقيق)أبو احلسن طاهر بن عبد املنعم بن غلبون(ابن غلبون:ينظر_9

   .2/539السجاوندي،علل الوقوف،.2/353،)د،ت(سويد،اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي،جدة،
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رآن؛ولكون ـيف الق اكة واردــإسناد التويف إىل املالئما دام ؛،وهذا غـــــري ضروري وفيه تكلف1ال متوفية
  .،وعليه فالوصل أوىل2ني أهل السنةــــــك بــــالف يف ذلــوال خ،و اهللاـــــــــالفاعل حقيقة ه

¤  ¥  ¦  §  ¨  ¢  £M   ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x  w:وقوله عز وجل

  «   ª  ©L3على)اهلبطي(، وقف  M£  ¢L  واجلملة اليت بعدها  M  ©   ̈  §  ¦  ¥

 ªL وإن نقض هؤالء املشركون أقسامهم بعد :،واملعىن عليه4هي مجلة تعليلية ألمر القتال
توكيدها،وعهودهم بعدما تعاهدوا وحتالفوا على أال ينقضوها،وعابوا اإلسالم بالقدح والذم،عندئذ 

،غري أنه سبحانه وتعاىل خص أئمة 5جيب على املسلمني قتال هؤالء الكفار بأسرهم قتاال عنيفا
م هم الذين حيرض مث ساق .6ون األتباع على البقاء على الكفر واألعمال الباطلةالكفر وزعماءه؛أل

هؤالء املشركني ال :أي Mª  ©   ̈ §  ¦  ¥L  :سبحانه وتعاىل تعليال لألمر بقتاهلم؛حيث قال
ا ليست بأميان م كأ ا صارت أميا م ملا مل يوفوا    . أقسام وال عهود هلم على احلقيقة؛أل

ا مصدر LإميانMبكسر مهزة)ابن عامر(وقرأ م ال :مبعىن).األمان(من كلمة )أمنته(على أ أ
ابن (ومل يذكر هذا الوقف.7املعىن هو اإلميان الشرعي:وهناك من قال.يؤمنون يف أنفسهم

وهو كاف عند .8مما ال يوقف عليه)السجاوندي(،وهو عند)الداين(وال)النحاس(وال)األنباري
له وجه إعرايب،إال أن أغلب العلماء مل M£  ¢L فعلى الرغم من أن الوقف على. 9)األمشوين(

  . يعدوا هذا املوضع مما يوقف عليه،وبالتايل فالوصل أوىل
                                                

  .82األنصاري،املقصد،ص:ينظر_ 1
  .103_102منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص،بن حنفية العابدين:ينظر_ 2
   ).12(سورة التوبة،اآلية_ 3

    .10/292حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر 4_
   .215عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،ص.2/434الزجاج،معاين القرآن وإعرابه،:ينظر 5_

األلوسي،روح . 2/281اجلمل،حاشية اجلمل،.17_5/16أبو حيان،البحر احمليط،.15/242الرازي،مفاتيح الغيب،:ينظر_ 6
  . 60_15/59املعاين،

أمحد عبد التواب .215عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،ص.10/292حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر_ 7
   .105الفيومي،علم الداللة اللغوية،ص

. 291الداين،املكتفى،ص.283النحاس،القطع واالئتناف،.2/691ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر 8_
  .2/545السجاوندي،علل الوقوف،

  . 163منار اهلدى،ص ،األمشوين:ينظر 9_
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M  Å   Ä          Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½    ¼  »  º  ¹Æ  É   È  Ç :وقوله  

   Î  Í  Ì    Ë   ÊL1 على )اهلبطي(حيث وقف؛ MÇÆLإعراب اجلملة اليت بعدهاويف  ،األوىل   M   É   È

  ÊLإمــــــــا هي يف حمـــــل رفع خرب للمــبتدإ:وجوه  Mº  ¹L، ويف هذه احلالة ال جيوز الوقـــــف .
 أو هي تفسريية، هي اخلرب على زيادة الفاء، M ÅL وكانت مجلة أو هي استئنافية إذا مل تكن خربا،

وهذا الوقف حسن  .M  Ê  É   ÈL2  :مفعوال به لفعل حمذوف يفسره Mº  ¹L  إذا أعرب
 ،5)ديــــجاونـالس(وهو مطلق عند  ،4 داينــــوال ال )اســــحـــــــالن(ذكرهـــــــــ، ومل ي3)اريــــــن األنبـــــــاب(عند 
  .  فرأي األغلبية على اختيار الوصل،وهو الراجح واهللا أعلم .الوقف عليه )األمشوين( ومنع

، M  §   ¦  ¥¨©  ³  ²  ±     °  ¯  ®  ¬  «  ªL6 :وقوله سبحانه وتعاىل
،فتأتى عن هذا الوقف الفصل بني 7حال من املالئكةM«  ª L  ومجلةM ©¨L على)اهلبطي(وقف

،وعده 8)الداين(وال)النحاس(وال)ابن األنباري(ومل ينص على هذا الوقف.احلال وصاحبها
  . من الوقوف الغريبة،واهللا أعلم    M ©¨L   على)اهلبطي(وعليه،فوقف.9مما ال يوقف عليه )السجاوندي(

ولإلشارة هنا فإن ما يعد قبيحا عند بعضهم،قد يكون غري قبيح عند اآلخر،فمثال يف  
M  ~  }  |  {  z  y    x  w يف قولهM  ¤£  ¢Lالوقف على10)الوقف واالبتداء(كتاب

 «   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢   ¡  �L11 والوقف على،M©¨L يف قوله M  ¥

  ³  ²  ±     °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©̈   §   ¦L12مدرجان ضمن الوقف احلسن.  
                                                

   ).79(،اآليةالتوبةسورة _ 1
    .10/402حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر 2_
  .2/696األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،ابن :ينظر 3_

   .296الداين،املكتفى،ص.291النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر_ 4
  . 2/554، السجاوندي،علل الوقوف:ينظر 5_

   ).32(سورة النحل،اآلية_ 6
   .14/312حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،.2/115العكربي،التبيان،:ينظر 7_
  . 351الداين،املكتفى،ص.365النحاس،القطع واالئتناف،ص.2/696،إيضاح الوقف واالبتداء،ابن األنباري:ينظر 8_

  .2/637السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر_ 9
   .216_215،الوقف واالبتداء،صعبد الكرمي صاحل:ينظر_ 10
   ).12(سورة التوبة،اآلية_ 11
   ).32(سورة النحل،اآلية_ 12
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  .الوقف الهبطي والوقف على رؤوس اآلي:المبحث السابع
   :1اختلف العلماء يف الوقف على رؤوس اآلي على أربعة مذاهب

قها مبا تعل واالبتداء مبا بعدها مطلقا،مهما اشتد واز الوقف عليهاقال أصحابه جب:المذهب األول
ا يف )ه458،تالبيهقي(وقد نص أكثر أهل األداء على ذلك،واختاره.بعدها وتعلق ما بعدها 

 ةملذهب الوقف على رؤوس اآلي مطلقا سنأصحاب هذا ا ويعترب.2شعب اإلميان،وغريه من العلماء
ا)أم سلمة(اب القارئ على فعلها،واستدلوا مبا روي عنثي  زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أ

   مث يقفM  *  )  (  '  &L3    كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقطع قراءته يقول«:قالت

M -  ,  +L45»...مث يقف.   
واالبتداء مبا بعدها إن مل يكن ارتباط ية س اآلأجبواز الوقف على ر ت طائفة قالو :المذهب الثاني

وحينذاك يكون قد مجع مبا بعدها، يوقف عليها مث توصللفظي  تعلق بينهماا،فإن كان ملفظي بينه
 ئاال يوهم شي ا كان الوقف على رأس اآلية صحيحاق اللفظي،وإذبني العمل باحلديث ومالحظة التعل

M  Ì   Ë ـوالبدء بM  Ê  É  È  Ç    Æ  ÅL  كالوقف على،بتداء مبا بعده يوهم معىن فاسدالكن اال

  Ï  Î  ÍL يف قوله تعاىل:  M  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê É  È  Ç    Æ  ÅL6،  للقارئ فإنه جيوز
ه بعد الوقف على رأس اآلية يتعني عليه أن يرجع فيصله باحلديث،ولكن الوقف على رأس اآلية عمال

على املعىن املراد،وأما إذا كان الوقف على رأس اآلية يوهم  لتوهم املعىن الباطل وتنبيها مبا بعده دفعا
، M  N   M  L  K  J  I  H  G  FL7       :يف قوله  MGL  على كالوقف  امعىن فاسد

                                                
   .بعدهاوما 49احلصري،معامل االهتداء،ص:ينظر_ 1
عبد الفتاح السيد عجمي املرصفي،هداية القاري إىل جتويد كالم الباري،مكتبة طيبة،املدينة .1/226ابن اجلزري،النشر،:ينظر_ 2

   .25بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص.1/374،)د،ت( ،2املنورة،ط
   ).2(سورة الفاحتة،اآلية_ 3
   ).3(سورة الفاحتة،اآلية_ 4
  .468صم،1999/ه1420ان،الدولية،بيت األفكار الدولية،عم فريق بيت األفكار:الرتمذي،جامع الرتمذي،اعتىن به _ 5
   ).152_151(سورة الصافات،اآليتان_ 6
    ).5_4(انتسورة املاعون،اآلي_ 7
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لتوهم املعىن الفاسد ومسارعة إىل بيان  دفعا؛بل يتعني وصله مبا بعده  جيوز الوقف عليه حينئذفال
  .2وقد ثبت أن السلف كانوا يراعون املعاين يف الوقف والقطع.1املعىن املقصود

ن السكت جيوز على أ كت بال تنفس على رأس كل آية بناءوقال آخرون جبواز الس:المذهب الثالث
ا رؤوس ببيان اللقصد ؛حال الوصل ت الرواية به أم السواء صح يف رؤوس اآلي مطلقا أ

ومستند هؤالء هو املنقول عن أيب عمرو بن العالء البصري،أنه كان يسكت على رأس كل .آي
  . 3عنده يسكتا كان رأس آية أن إنه أحب إيل إذ:وكان يقول،آية

ألن املصطلحات ؛لصحة مذهبهم عن أيب عمرو ال يصلح سندا ويف احلقيقة ما روي
ومل يفرق علماء القراءة مبعىن واحد وهو الوقف، املتقدمني منهي عند )القطع والسكت والوقف(الثالثة

وعليه يكون املراد بالسكت يف هذا األثر الوقف،فال يكون فيه .،كما أسلفنابني معانيها إال املتأخرون
يف ومحل الوقف يف حديث أم سلمة على السكت خالف الظاهر؛وهذا املذهب  دليل هلذا املذهب،

   . 4داءاء وأهل األعند عامة القر  غاية الضعف
أن حكم الوقف على رؤوس اآليات كحكمه على غريها مما ليس ويرى فريق رابع :المذهب الرابع 

فينظر إىل ما بعد رأس اآلية من حيث التعلق وعدمه،فإن كان له تعلق لفظي برأس اآلية فال ،برأس آية
رأس آية  فال فرق بنيجاز الوقف، جيوز الوقف على رأس اآلية،وإن مل يكن له به تعلق لفظي

وهلذا وضع أصحاب هذا املذهب عالمات الوقف املختلفة فوق وغريه،من حيث الوقف وعدمه،
وهناك من ينادي باالتفاق على وضع .5آية ا ليس برأسوس اآلي،كما وضعوها فوق غريها ممرؤ 

  .6عالمات الوقف على رؤوس اآلي؛ألن يف بعضها مواطن يؤدي الوقف عليها إىل فساد املعىن
معاين اآليات،ومسو وذلك أن «:حيث قال؛)املذهب الرابع(هذا املذهب)احلصري(ورجح

يتضح إال بربط كل ذلك ال يستبني وال _ااوقوة عبار ،ورصانة أساليبها،وسر إعجازها،بالغتها

                                                
  .53احلصري،معامل االهتداء،ص:ينظر_1

ودين،مكتبة الدار،املدينة املنورة،طعبد العزيز القارئ،سنن القراء ومناهج :ينظر   2_    .132ه،ص1414، 1ا
   .53احلصري،معامل االهتداء،ص.146الداين،املكتفى،ص:ينظر_3

  .53املصدر نفسه،ص احلصري،:ينظر4_
  .55_53ص املصدر نفسه، احلصري،:ينظر_5

يد دوابشة،الوقف والوصل اإلجباريان،ص:ينظر_ 6   .174صفية حممود عبد ا
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هذا  )اهلبطي(وقد اختار. 1» ...وتعانق كلمها،وضم املسند إىل املسند إليه،ومجع مشلها،اجلمل
مل يلتزم بالوقف على رؤوس اآلي دائما،فوقف يف أغلب املواضع منها،ووصل  املذهب كذلك؛ حيث

أو غرضا يهدف بعض رؤوس اآلي مبا بعدها؛لشدة تعلق رأس اآلية مبا بعده؛أو ليحقق معىن يقصده 
ألنه ؛أرجح املذهب الثاين لكنو .وعلى هذا املذهب،تتحقق يف رؤوس اآلي مجيع أقسام الوقف.إليه

   . ق اللفظيبني العمل باحلديث ومالحظة التعلمجع حيقق األمرين؛حيث 
وميكن «:جامعا بني احلديثني يف حكم الوقف على رؤوس اآلي،حيث قال)الزرقاين(وقال

مل يتم املعىن  لوو  كان تارة يقف على كل فاصلةصلى اهللا عليه وسلم   بأن النيب اجلمع بني احلديثني
لتكون ،وكان تارة يتبع يف الوقف متام املعىن فال يلتزم أن يقف على رؤوس اآلي.لرؤوس اآلي بيانا

حسن آليات حينما كان الناس يف حاجة إىل بيان ا:وعلى هذا ميكن أن يقال.قراءته مفسرة حرفا حرفا
 عن معرفة رؤوس اآلي مل حيسن ما كان الناس يف غىنثولو مل يتم املعىن،وحي،قف على رؤوس اآليالو 

   .2»حيث يتم املعىن إالالوقف 
وقوفه على رؤوس اآلي تقل يف السور ذوات اآليات القصار، أن )اهلبطي(وما يالحظ على

ومل يقف  .وتكثري الوقوفوتكثر يف السور ذوات اآليات الطوال،وكان ذلك مبتغى لتقصري اجلمل 
  : لرأس اآلية مبا بعدها)اهلبطي(لثلة وصــومن أم%.18,84على رؤوس اآلي بنسبة اختالف تقدر بـ

"  #  $  %  &  '  )  (*  +  ,   -   .    !M   Ë  Ê  É  È  Ç     Æ  Å  Ä  Ã   :قوله تعاىل

  4  3  2  1  0  /L3على رأس اآلية)اهلبطي(؛ حيث مل يقفMÊLووقف على كلمة 

M!Lويف إعراب ،  M!L إما أنه مبتدأ وخربه:وجوهM  %  $  #L،أو أنه نعت حقيقي لـ M Ç L ،
أنا حقيق :كما يقالأنا،:،أو خرب ملبتدإ حمذوف  تقديره)إن(، أو خرب ثان لـM ÇL أو نعت سبيب لـ

بتشديد الياء، )علي(إما على قراءة:؛ وذلك بناء على القراءة4، واجلملة مستأنفةأحق:بكذا أي
  . بالتخفيف) على(أو

                                                
  .63_62،معامل االهتداء،صاحلصري 1_
/ ه1415، 1أمحد فواز زمريل،دار الكتاب العريب،بريوت،ط:الزرقاين،مناهل العرفان يف علوم القرآن،حتقيق 2_

  .1/279م،1995
    ).105_104(سورة األعراف،اآليتان_3

،إعراب القرآن حممد حممود القاضي.9/27حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،.1/502العكربي،التبيان،:ينظر_ 4
   .325الكرمي،ص
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صفة  M!L ـ؛ ولكونMÇLنعت سبيب لـ M!L أنمن وجوه قراءة من شدد الياء،       
،واملعىن 1)حبق علي(مصدر مؤول هو فاعله؛ألنه ناب عن)أن والفعل(مشبهة،فإن ما بعده من

،فاملعىن )الياء(بدون ضمري التكلمLعلىMواجب علي عدم قول غري احلق على اهللا،ومن قرأ :عليه
ا فيه من مل؛M!Lحريص على أن ال أقول على اهللا إال احلق،وعلى هذا ال يسوغ الوقف على: عليه

  .2الفصل بني املتالزمني
ا فيه من توكيد صفة ؛مل3مت عنده الكالم نعتا حقيقيا M!L اعترب)اهلبطي(ويبدو أن       

، يكون ما بعده M!Lيفيد مفاد LعليM؛ولكون قوله4الرسالة،وهذا من مساعيه عند ختري الوقوف
 )النحاس(وال)األنباري ابن(ومل يذكر هذا الوقف.خربا مقدما ومبتدأ مؤخرا،أي علي قول احلق

ويف ذلك تكلف، فال حاجة إليه عند .6)نافع(هو أحسن على قراءة  )األمشوين(،وعند 5)الداين(وال
مبا بعدها  M!L  ؤمنني بالرسل،وحىت وإن استقام اإلعراب،فإن الوقف على رأس اآلية ووصلامل

  . واألغلبية على هذا املذهب،واهللا أعلم.أوىل
إما منصوبة على :وجوهM   ?L، يف إعرابM  A   @  ?  >  =     <  ;:L7  :ومنه قوله       

ا النار اليت تتلظى نزاعة:؛ملا فيها من التلظي،كأنه قالM = Lاالختصاص، وإما حال من  .8كال إ
بدال  LنزاعةMوM °Lخربا لـM=Lأن تكون:بالرفع،ففي ذلك عدة وجوه منها LنزاعةMومن قرأها

كناية M < Lخربا ثانيا،أو على أن يكون الضمري يفLنزاعةMخربا وM=L ،أو على أن تكونM=Lمن
  خربه،وعلى هذاLنزاعةMابتداء، وM=Lأن قصتك وشأنك لظى،و:القصة وهو ضمري الشأن،أي على

 

                                                
   .107بن حنفية العابدين، منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي ،ص.1/502العكربي،التبيان،:ينظر_ 1
   .107،صنفسهصدر املبن حنفية العابدين،:ينظر_ 2
  .108بن حنفية العابدين،منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي،ص.2/435ابن عطية،احملرر الوجيز،:ينظر_ 3
  .108ملصدر نفسه،صا ،حنفية العابدين بن:ينظر_ 4
  . 274الداين،املكتفى،ص.258النحاس،القطع واالئتناف،ص.2/662ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر_ 5
  .149األمشوين،منار اهلدى،ص:ينظر_ 6
  ).  16_15(سورة املعارج،اآليتان_ 7

    .404صاألمشوين،منار اهلدى،.367/ 5عطية،احملرر الوجيز،ابن .5/221الزجاج،معاين القرآن وإعرابه،:ينظر8_
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بالرفع، والقراء عليها وهي يف النحو  LنزاعةM والقراءة«:)الزجاج(، وقالM=L1 ال حيسن الوقف على 
  .مذهبه)اهلبطي(القراءة بالرفع،وذهب)نافع(وقد اختار.2»أقوى من النصب

: على إضمار مبتدإ،أيLنزاعةMعلى أن تكون M=L الوقف على)األمشوين(و)النحاس(وأجاز
هي نزاعة،أو إذا اعتربت منصوبة على االختصاص،وال يسوغ الوقف  بناء على بقية الوجوه املذكورة 

. M=L4الوقف على )ابن األنباري(ومل يذكر.3مفصولة عن متعلقهاLنزاعةMسابقا؛ اليت جتعل كلمة
 الوقف على رأس اآلية، عدم وعدم الوقف أوىل الرتباط رأس اآلية مبا بعده،على مذهب من جييزون 

  .  )اهلبطي(إذا كان متعلقا مبا بعده؛وذلك إلمتام الكالم،وهذا ما ذهب إليه
#  $  %  &'  )  (  *   +  ,  -  .  /  M   :ومنه قوله تعاىل 

10L5على)اهلبطي(، مل يقف M&L ؛لتعلقها مبا بعدها يف اآلية املوالية؛إذ ينتج عن هذا الوقف
يف موضع االستثناء من اإلنسان ألنه مبعىن L( M«):مكي(عما يالزمه،قالM )Lفصل املستثىن

 L...)  (  *  M ف فيها دون آخرها؛ألنال وق«:يف أوقاف سورة العصر)الداين(، وقال6»اجلماعة

إن الناس؛ولذلك جاز االستثناء،ألنه ال يستثىن األكثر من  M$  #...L  ومعىن.استثناء من األول
  . 8مثله)ه606تالرازي،(وذكر، 7»األقل

 عندM&Lف على ،وال وق9)النحاس(وال)ابن األنباري(ومل ينص على هذا الوقف
 وعلى رأي جهابذة علماء الوقف يكون وصل رأس اآلية مبا بعده أوىل،وهو ما فعله. 10)السجاوندي(
  .)اهلبطي(

                                                
ابن عطية،احملرر .587_586الداين،املكتفى،ص.761القطع واالئتناف،ص.1198النحاس،إعراب القرآن،ص:ينظر_1

   .29/163ابن عاشور،التحرير والتنوير،.5/367الوجيز،
   .5/221الزجاج،معاين القرآن وإعرابه،2_

  .404األمشوين،منار اهلدى،ص.761النحاس،القطع واالئتناف،ص:ينظر_3
  . 2/947ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر_4

  ).3_2(سورة العصر،اآليتان5-
  .2/553مكي،مشكل إعراب القرآن،_ 6
   .628الداين،املكتفى،ص_ 7

  .8/508الغيب،الرازي،مفاتيح :ينظر 8_
  .818النحاس،القطع واالئتناف،ص.2/983ابن األنباري،إيضاح الوقف واالبتداء،:ينظر_ 9

  . 3/1156السجاوندي،علل الوقوف،:ينظر_ 10
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!  "  #  $  %  &  ')   (  *  +           ,  -./  M  0  :ومثله قوله سبحانه

  4  3   2  15    6L 1 .على)اهلبطي(فلم يقف M  'L ؛ لعطف ما بعدها على جواب
  .2؛ حىت ال يفصل بني املستثىن واملستثىن منهM-L ومل يقف على .القسم املقدر

 نعت M IL ، كلمةMNM  L  K  J  I  H G  FL 3  :ومنه قوله تعاىل
 ؛ ألنه يوهم أن الوعيد للمصلني مطلقا،MGL، وعليه ال يسوغ الوقف على L4املصلينيMلـ

فهذا الوقف قبيح كما صنفه علماء  .5فهذا مثل أن ختتم آية عذاب برمحة،وهذا غري املراد
 )اهلبطي(مل يقفلذا  ؛ألنه يرتتب عليه فساد املعىن،وكذلك الفصل بني الصفة واملوصوف؛6الوقف

  .مبا بعده؛إلمتام الكالم MGL اآلية ووصل لفظعلى رأس 
مل )ابن األنباري(وما يقوي هذا الوجه؛أن أئمة الوقف على الوصل يف هذا املوضع؛حيث أن

ل آخر ،وبالتايل وص7)السجاوندي(وال،)الداين(وال،)النحاس(، والMGLيذكر الوقف على 
  .  ،واهللا أعلم)اهلبطي(اآلية مبا بعده هو املقدم،وهو ما ذهب إليه

  .لرأس اآلية بما بعده)الهبطي(من صور وصل
رور مبتعلقه،كما يف قوله تعاىل        !  "M  Ð  Ï  Î  Í    Ì  ËÑ     Ò:وصل اجلار وا

$#L8عــلى)اهلبطي(، فلم يقفMÑL؛لتعلق قولهM "  !Lبالفعل MÑL، فال  يصح له
  .M  <=     ?   >@    B  AL10  قـــــولهخبربه يف M <L  ومن ذلك وصـــــل اسم. 9معىن بدونه

                                                
   ).18_16(سورة احلجر،اآليات 1_
   .229_7/228حممود صايف،اجلدول يف إعراب القرآن،:ينظر 2_

   ).5_4(سورة املاعون،اآليتان_ 3
رة من القرآن حممود عبد اهللا صاحل سعيد،إعراب عشرين سو .1199حممود القاضي،إعراب القرآن الكرمي،ص حممد:ينظر_ 4

  . 53م،ص1986/ه1406، 1ان،طالكرمي،دار عمار،عم
   .132عبد العزيز القارئ،سنن القراء،ص:ينظر   5-
  .435األمشوين،منار اهلدى،ص:ينظر 6_
 .630الداين،املكتفى،ص.822النحاس،القطع واالئتناف،ص.2/988،إيضاح الوقف واالبتداء،ابن األنباري:ينظر 7_

  . 3/116السجاوندي،علل الوقوف،
   ).220_219(سورة البقرة،اآليتان_8

   .132_131عبد العزيز القارئ،سنن القراء،ص:ينظر_ 9
   ).44_43(سورة الدخان،اآليتان_ 10
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"    !MÜ  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ý     â  á    à  ß    Þ   :أو الفعل بفاعله حنو قوله تعاىل

   5  4  3  2  1  0  /  .-   ,     +   *  )  (  '      &  %  $  #L1 أو وصل الفعل ،
M  f  e  d  :أو احلال بصاحبها مثل قوله ،M  s   rt     uv    y  x     wL2  :باملفعول به مثل قوله

  p  o  n  m  lk  j  i    h  gq    rs       ¡  �  ~  }     |  {  z  y  x  w  v  u   t

   §  ¦  ¥    ¤  £  ¢L3أو البدل باملبدل منه حنو قوله،: M   "   !   #  $ % '  & L4،      
وكذلك املفعول  M     2  1  04  3     56    =  <        ;  :  98  7L،5     :مثل أو املفعول املطلق  مبتعلقه

،أو وصل M  P   O  N  MT  S   R  Q    UV     Z  Y  X  WL6: ألجله مثل
̈    M :التوكيد  باملؤكد، كقوله  §  ¦  ¥©  ª«   ¯®  ¬L7 أو وصل املشبه باملشبه،

$   !  "  #M :،أو الشرط جبوابه،مثــــــل قولهM  ÒÔ   Ó ÕÚ   Ù  Ø  × ÖL8:به،كقوله

  ;  :  9  8  7   6  5  4   3  2  1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %

  T  S    R  Q  P  O  N  M  L    K  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A  @  ?   >   =  <  U

X  W  V    YL9تتعلق بالشرط،واجلملة الرابعة عشرة   ؛ ففي هذه اآليات تتابعت ثالث عشرة مجلة
  .M   Y  X  W  V  UL  هي جواب الشرط
حىت تتم قراءة احلروف املقطعة اليت تشري إىل اإلعجاز مثل قوله سبحانه )اهلبطي(ومل يقف

  .11؛والوقف بعد تتابع احلروف املقــطعة لإلعجاز تام عند علماء الوقفM  "  !#    $L10    :وتعاىل
  .يف مواضع أخرى من رؤوس اآلي؛مىت تعلق رأس اآلية مبا بعده حىت يتم املعىن املراد)اهلبطي(ومل يقف

                                                
   ).37_36(سورة النور،اآليتان_ 1
   ).10_9(رة العلق،اآليتانسو _ 2
   ).170_169(سورة آل عمران،اآليتان_ 3

   ).32_31ـ(،اآليتانأسورة النب4_
   ).5_4(سورة الدخان،اآليتان 5_

   ).54_53(سورة غافر،اآليتان_ 6
   ).76_75(سورة الشعراء،اآليتان_ 7
   ).49_48(سورة الصافات،اآليتان_ 8
   ).14_1(سورة التكوير،اآليات من_ 9

   ).2_1(سورة الشورى،اآليتان_ 10
  ). حماضرة(ضوابط ودالالت:مصطفى البحياوي،الوقف اهلبطي يف القراءات القرآنية.158الداين،املكتفى،ص:ينظر 11_
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  .نتائج الفصل الثانيتحليل :المبحث الثامن
ل عن ف العمـكش وف املشارقة،ـــــــومقارنتها مع وق1بعد تتبع مواضع الوقف اهلبطي يف املصحف   

التوجيه النحوي،فما القراءة العلمية هلذه النتائج يف صميم البحث؟                           نتائج صنعتها لغة األرقام و
:                                     فيما يأيت سيتم عرض نتائج البحث يف هذا الفصل، فتحليلها

، 2مــــوضعا1644ينةيف مصــــــــحف املد)صــــلى(بلغ العدد الكــــلي ملواضع وقف الوصــــل أوىل  
املشارقة يف مواضع كثرية هلذا النوع من الوقف؛حيث رجح الوقف على الوصل يف  )اهلبطي(وخالف 
    %. 83.02موضعا منها،أي بنسبة اختالف تقدر بـ 1365

ا فقد بلغ اثنني وعشرين )مـ(أما العدد الكلي ملواضع الوقف الالزم املستقرأة من مظا
  .يف مجيع هذه املواضع؛فهو بذلك مل خيالف املشارقة يف الوقف الالزم )اهلبطي(، ووقف3موضعا22

املشارقة يف هذا )اهلبطي(موضعا،ومل خيالف520)قلى(وبلغ العدد الكلي ملواضع الوقف أوىل 
  %.   0.76النوع إال يف أربعة مواضع فقط، بنسبة اختالف تقدر بـ

موضعا،ومل  2057هو)ج(الطرفني أما العدد الكلي ملواضع الوقف اجلائز جوازا متساوي
  %.  4.37منها،فكانت نسبة اختياره للوصل على الوقف90يف )اهلبطي(يقف

وبلغت  موضعا منها،12يف)اهلبطي(وقف.موضعا161هو4)ال(والعدد اإلمجايل ملواضع الوقف القبيح  
  %. 7.45نسبة االختالف

ا،كبـــعانق يف مظـــوقف املتـــــوبتتبع مواضع ال ـــا ــ،وكت5حف الشريفــــــــــعض طبعات املصــ ـــــ  ب الوقف ـ
 
  

                                                
  .مصحف التجويد،برواية ورش عن نافع من طريق األزرق،دار املعرفة:ينظر_1

 عثمان طه،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،اخلطاط :مصحف املدينة النبوية برواية حفص عن عاصم،كتبه:ينظر 2_
  .هـ1430املدينة املنورة،

   .وما بعدها282مساعد الطيار،وقوف القرآن وأثرها يف التفسري،ص.مصحف املدينة النبوية برواية حفص عن عاصم:ينظر 3_
 ،1,0،اإلصدار املدينة املنورة،مصحف املدينة النبوية للنشر احلاسويب،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف:ينظر_ 4

    .3،ج2،ج1صفوة التفاسري،ج لصابوين،ا .ه1426
 مصحف دار الصحابة يف القراءات العشر املتواترة من طريق طيبة النشر،.مصحف املدينة النبوية برواية حفص عن عاصم:ينظر 5_

    .املدينة النبوية للنشر احلاسويبمصحف .م2006/ه1426، 1،ط)مصر(مجال الدين حممد شرف،دار الصحابة للرتاث،طنطا
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؛حيــــث بلغ عددها مخسة وثالثني 3، وبعض الدراسات واألحباث2، والقراءات والتجويد1واالبتداء
يف أحد )اهلبطي(،ووقف):. :.(، وتبني أن هناك وقوفا شهرية على موضعيها عالمة التعانق4موضعا

وأخرى تصلح للتعانق وليس على موضعيها عالمة التعانق املصطلح عليها، .املوضعني يف كل حالة
وال بد له من اختيار موضع واحد منهما؛ ألن .على أحد املوضعني كذلك يف أكثرها)اهلبطي(ووقف 

  . القراءة مجاعة  تتطلب وقفا موحدا
 6236موضعا من أصل1175يف )بطياهل(أما بالنسبة للوقوف على رؤوس اآلي،فلم يقف
،وهو ما يقارب مخس آي القرآن %18,84رأس آية حسب العد الكويف؛بنسبة اختالف تقدر بـ

  .  تقريبا
وبالنظر يف نتائج اإلحصاء السابقة يتبني لنا أن أكرب نسبة اختالف للوقف اهلبطي مع وقوف املشارقة  

يف أكثر املواضع من هذا النوع من  كانت يف وقف الوصل أوىل؛لرتجيحه الوقف على الوصل
والوقف اجلائز ).ج(كما أنه وقف يف أغلب مواضع الوقف اجلائز جوازا متساوي الطرفني.الوقوف

وافق الوقف الكايف يف كثري )اهلبطي(ووقف الوصل أوىل مدرجان حتت طائلة الوقف الكايف؛وعليه فإن
  .   من مواضعه

 يف السور ذوات اآليات الطوال ويقل ذلك يف يف مواضع الوصل أوىل)اهلبطي(وتكثر وقوف
موضعا،ويف آل عمران وقف يف 116السور ذوات اآليات القصار؛ففي سورة البقرة وقف يف

الوصل أوىل )اهلبطي(مواضع،ووافق3مواضع فقط،ويف القمر5 موضعا،بينما يف الذاريات وقف يف66
ايف سورة الشعراء فلم يقف يف أي موضع منه،بل رجح    .الوصل؛ويبدو أنه فعل ذلك لقصر آيا

                                                
  . 247_246عبد الكرمي صاحل،الوقف واالبتداء،ص.38_37احلصري،معامل االهتداء،ص:ينظر مثال_ 1

 _224صالنور اجلامع، زيان بن عبد الرمحن جبار، .227_226ص اية القول املفيد، كي نصر اجلريسي،حممـــــد  مــــ:ينظر 2_
226.   

يف )املعانقة(عبد العزيز بن علي احلريب،وقف التجاذب.وما بعدها347الطيار،وقوف القرآن وأثرها يف التفسري،صمساعد :ينظر_ 3
اجلامعة ).ماجستري(نيا نور عني غسطيين،الوقف يف رواييت حفص عن عاصم وورش عن نافع.وما بعدها13القرآن الكرمي،ص

قف املعانقة يف املصحف وأثره يف الرتكيب النحوي،حبث متمم أمحد فوزي،و .35_33،صم2006،اإلسالمية العاملية مباليزيا
مالك إبراهيم اإلسالمية  الدكتور اندوس عبد اهللا زين الرؤوف املاجستري،جامعة موالنا:للحصول على درجة سرجانا،إشراف

  .60_59م،ص2010احلكومية،ماالنج،
    . 226_224زيان بن عبد الرمحن جبار،النور اجلامع،ص:ينظر4_
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وما ميكن لفت النظر إليه هو االختالف بني مصاحف املشرق يف حتديد نوع الوقف يف 
M  p  o  n  m  l  k  j  i    h   gيف قوله:املواضع، السيما فيما يتعلق بوقف الوصل أوىل،فمثال

 ¤  £¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u  ts  r   q ©̈   §  ¦  ¥L1الوقف ،ف
،وهو من يف طبعة مصحف املدينة املعتمد يف اإلحصاء)صلى(هو من نوع الوصل أوىل M£¢L   على

  . 2يف طبعة أخرى، وأيضا يف املصحف اإللكرتوين)قلى(نوع الوقف أوىل
́    M  º  ¹   ̧ ¶  µ:ويف قوله  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «

 ÂÁ  À  ¿  ¾  ½   ¼  »L3قوله ،الوقف على  M¸Lيف )صلى(من نوع
مصحف املدينة املعتمد،يف حني يف طبعة أخرى ال توجد أية عالمة وقف يف هذا املوضع،وكذلك يف 

فالوقف اجتهادي،وكل جلنة تتخري وقوف املصحف وفق ما يرتجح . 4املصحف االلكرتوين املعتمد
   .عندها من املعاين والوجوه

وغري معلمة يف مصاحف املشارقة، )اهلبطي(اليت أضافهاوميكن اإلشارة هنا إىل مواضع الوقف 
وما جيب التذكري به أو ما ميكن أن يسعف به الوقف اهلبطي يف .وقد وردت مناذج منها يف البحث

هذا اجلانب،أن مواضع الوقف املشار إليها يف املصاحف ليست توقيفية،بل ميكن إضافة مواضع 
يقيسها املرتل بنفسه على ما وضع عليه رمز الوقف،بعد أخرى مع مراعاة شروط ذلك،فباقي املواضع 

. 5أن يكون قد مترس بفهم املعاين وإدراك فواصلها،فعندئذ هو يتوىل حتديد مواضع الوقف ورموزها
خدمة مجيع املواضع اليت يراها تصلح للوقف؛ومن أغراض ذلك تكثري الوقوف  )اهلبطي(وعليه حدد

   .قراءة مجاعةلللحزب الراتب وا

                                                
 ).7(سورة آل عمران،اآلية_ 1
مصحف . ه1425، 1عثمان طه،دار التقوى للطباعة والنشر،دمشق،ط:مصحف الشيخ حممد بشري العدنان،كتبه:ينظر_ 2

 .هـ1430عثمان طه،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،املدينة املنورة،:املدينة النبوية برواية حفص عن عاصم،كتبه
     ).7(للنشر احلاسويب،سورة آل عمران،اآليةمصحف املدينة النبوية 

    ).14(سورة النحل،اآلية_ 3
   ).14(سورة النحل،اآليةمصحف املدينة النبوية برواية حفص عن عاصم،:ينظر 4_

   .2/19مجال القرش،زاد املقرئني أثناء تالوة الكتاب املبني،:ينظر_ 5
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؛حيث وقف يف مجيع مواضع الوقف -وهو أرقى مراتب الوقوف-الوقف التام)اهلبطي(اعتمد
 )اهلبطي(،كما وقف يف مواضع الوقف أوىل إال أربعة منها،وهذا يثبت ميول)وقف البيان التام(الالزم

  .إىل استعمال هذا النوع من الوقوف
تكثري الوقوف أنه مييل إىل يثبت )ج(للوقف يف أغلب مواضع الوقف اجلائز)اهلبطي(إن ترجيح

  . مىت وجد لذلك منفذا
هذا،مع .؛لذا كانت وقوفه قليلة يف هذه املواضع)ال(متفطنا ملواضع الوقف القبيح)اهلبطي(كان

األخذ بعني االعتبار اختالف العلماء يف تصنيف مواضع الوقف فما هو قبيح عند بعضهم،قد يكون 
  .غري ذلك عند اآلخرين

عادة يف أحد املوضعني وهو املعمول به )اهلبطي(الشهرية من وقف التعانق يقفيف املواضع و  
  . وخيتار املوضع األول غالبا، واملوضع الثاين أحيانا.يف عرف أهل الفن

،أي مبقدار مخس آي القرآن تقريبا،إال %18,84على رؤوس اآلي بنسبة ـ)اهلبطي(مل يقف
على )اهلبطي(ويكثر وقف.نوع الوقف القبيح موضع فيها من101أنه من بني هذه املواضع يوجد

رؤوس اآلي مىت كانت اآليات طويلة،ويقل وقفه ذلك يف السور ذوات اآليات القصار؛فنجد مثال 
آية 120ويف املائدة.مرة فقط11على رؤوس اآلي فيها)اهلبطي(آية،مل يقف286سورة البقرة تتضمن 

ويف يوسف مل يقف .ثالث مرات فقط 3آية،مل يقف يف كل منهما على رؤوس اآلي165واألنعام
موضعا منها،ويف 25آية مل يقف يف44موضعا،ويف سورة املعارج111فقط من أصل  2يف موضعني

 موضعا،بينما يف سورة حممد12آية مل يقف يف15منها،ويف الشمس21يف آيةمل يقف29التكوير
 توجد سور وقف يف حني. على رؤوس اآلي فيها ما عدا موضعا واحدا مل يقف فيهوقف  ،آية38

 آية، )35(،األحقاف آية)30( السجدة:فيها على رؤوس اآلي يف مجيع املواضع مثل )اهلبطي(
ادلة   .آيات)5(آية،القدر)24(، احلشرآية )22( ا

للوصل يف بعض املواضع من رؤوس اآلي له مسوغاته )اهلبطي(أن اعتماد وما ميكن اإلشارة إليه هنا  
  كما  أنه من املعاصرين من ال يقف على رأس اآلية إذا كان ذلك خمال باملعىن، كالوقف على .غالبا

M GLفي قوله  MNM  L  K  J  I  H  G  FL1وغريها من اآليات ، .  

                                                
   ). 5_4(سورة املاعون،اآليتان ،)تالوة(الثاينبرنامج القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم،اإلصدار _ 1
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لضوابط اختيار املواضع واحرتام القواعد النــحوية املسوغة للوقـــــــف )اهلبطي(ومن حيث مراعاة        
فمن خالل النماذج املدروسة،بعد عرض طائفة من مواضع انفرادات الوقف اهلبطي عن . أو الوصل

كتب الوقف واالبتداء ومعاين القرآن وإعرابه، :وقوف املشرق على أقوال العلماء يف املؤلفات املختصة
يف معظم خترياته للوقف والوصل كان متبعا لغريه ال مبتدعا،فله )اهلبطي(التفاسري،تبني لنا أنإىل جانب 

ن ممسلف يف  ذلك،ولغالب أوقافه خترجيات حنوية لدى علماء النحو والوقف واالبتداء،من سابقيه و 
  . عند غريه ؛ ذلك أن حمددات ختري الوقف عنده هي نفسهاجاء بعده

يف اختياره أنه ال يعتمد الرأي الراجح بالضرورة،وإمنا يكفي وجود )اهلبطي(وما لوحظ على       
يف حني توجد بعض .مسوغ للوقف الذي يتبناه واملعىن الذي يقصده،ولو كان ذلك مرجوحا أحيانا
  .األوقاف منها ما حيتاج إىل تأمل حىت يدرك كنهه،وأخرى تبدو غريبة،واهللا أعلم

إىل تقصري اجلمل وهذا يناسب القراءة مجاعة اليت اعتادها املغاربة، يهدف اهلبطي بأوقافه و        
وحقق بذلك أغراضا عقدية،ومقاصد تفسريية ولغوية، منها اجلماليات البالغية  كاملشاكلة، والتقابل، 

  .،وقد أثبتت الدراسات ملا هلذه اجلوانب من أثر يف متاسك النص...واالحتباك
الوقف اهلبطي سامهت يف تنويع الدالالت وتكثيفها؛حيث تتكامل  اتانفراد وعلى العموم فإن       

فالوقف حيقق يف العربية اإلعجاز اللغوي . هذه الدالالت جمتمعة،وتولد معاين جديدة تثري التفسري
اختيار اللغة العربية لغة للقرآن لعل هذا من أسرار و . وهذا ال يتحقق مع الوقف يف لغات أخرى

  . الكرمي
وإن كان يبدو للناظر أن أكثر مواضع اختالف :خامتة هذا املبحث ميكن اإلشارة إىل أنه ويف       

،إال أنه يف حتديد مواضع الوصل )صلى(الوقف اهلبطي مع وقوف املشرق كان يف وقف الوصل أوىل
أوىل اضطراب واختالف بني املشتغلني بالوقف،بل هناك من يرى أن عالمة الوصل أوىل يف املصحف 

يف حديثه عن عالمة الوصل )أمحد بن أمحد بن معمر بن العريب شرشال(مشكالت القراءة،قالمن 
إن أول من أدخلها يف رموز وقوف القرآن الشيخ حممد صادق اهلندي كان حيا سنة ...«:أوىل

ه،ومل تكن 1357ه، وأول من استعملها يف املصاحف الشيخ حممد علي خلف احلسيين ت1290
فدخلت املصاحف .ه،ومل يذكرها من سبقه من علماء املصاحف1311ت )يتاملخلال(من بني رموز

فشاعت وانتشرت،ووضعت يف غري مواضعها الصحيحة فوضعت على مواضع الوقف التام والكايف 
واجلائز،وتعدت إىل الوقف الالزم ورؤوس اآلي،فجاءت بنتيجة عكسية،فتسببت يف الوقف القبيح؛ 
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يع أن يصل إىل موضع وقف جائز بعدها،فيضطر للوقف على موضع ألن القارئ إذا جتاوزها ال يستط
قبيح،ويعيد مبا قبل الوقف،وقد تكون إعادة بدئه مكروهة،وهكذا يقطع قراءته بالوقف واإلعادة حىت 

ا جعلت مواضع الوقف متباعدة جدا فصارت أداة هدم .يصل إىل وقف حممود بصعوبة ومشقة؛ أل
  .   1»للمباين واملعاين
أول من أدخل عالمة الوصل أوىل )ه1290حممد صادق اهلندي،ت(ر إىل تاريخ وفاةوبالنظ

أول من استعملها يف )ه1357حممد علي خلف احلسيين، ت(يف رموز وقوف القرآن، وتاريخ وفاة
ه ،يتبني أن هذه العالمة جاءت متأخرة 930سنة )اهلبطي(املصاحف،وبالنظر إىل تاريخ وفاة الشيخ

- كما أن االختالف مع الوصل أوىل.حمل اختالف وانتقادوهي لوقف اهلبطي،بقرون عن زمن وضع ا
ند عليها وحده؛ فإضافة إىل أقوال املتقدمني اليت است)اهلبطي(ليس مقصورا على - بالوقف يف مواضعها

طاملا هناك _ أحيانا)صلى(ن يقف عند عالمة الوصل أوىلاملعاصرين من اهلبطي يف الوقف،هناك م
!  "  #  $  %  &'  )  (  *   M  :يف قوله M <;Lو    M'&L كالوقف على_وجه للوقف 

  ?   >  =  <;  :  9  8  7    6  5   4  3  2  1  0  /.  -  ,  +L2. وكذلك الوقف
  .القرآن الكرمي منمواضع أخرى يف و ،M  +   *  )   (    '  &%    $        #  "  !L3 قولهيف M&%L على

إذا جتاهلنا االضطراب احلاصل؛ الختالف  ،بنسبة االختالف مع الوصل أوىل  نقروعليه 
اعتمد على سابقيه يف طائفة من )اهلبطي(كما أن الشيخ .املختصني يف حتديد مواضع الوصل أوىل

   .وقوفه،وعالوة على ذلك أن الوقف اجتهادي
ىل عسرية التطبيق،فليست إن عالمة الوصل أو «:)أمحد بن أمحد بن معمر بن العريب شرشال(ويضيف

يف الوقف القبيح،وحاجة السواد األعظم من  _ وأضرت _ عملية فوجودها كعدمها،بل سامهت
املسلمني كاألطفال والشيوخ والعجائز من العرب والعجم أشد ما تكون يف التالوة إىل مواضع الوقوف 

  .    4»...لسنتهماملتقاربة، وإىل الوقف أوىل حىت تستقيم حروف القرآن وألفاظه على أ

                                                
  .42أمحد بن أمحد بن معمر بن العريب شرشال،عالمة الوصل أوىل يف املصاحف،ص_1

    ).20(برنامج القرآن  الكرمي برواية حفص عن عاصم،تالوة سورة حممد،اآلية 2_
  ).13(سورة امللك،اآليةاملصدر نفسه،تالوة  3_
    .42حف،صأمحد بن أمحد بن معمر بن العريب شرشال،عالمة الوصل أوىل يف املصا 4_
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هلذه  ومراعاة هلذه الظروف واملعطيات اللحظية للمجتمع املغريب خاصة يف تلك اآلونة؛       
  .وقوفه على تقارب بينها،واهللا أعلم)اهلبطي(األسباب وأخرى،اختار

،هو جلوؤه إىل وقف التعسف احملوج إىل التقدير،وكون بعض )اهلبطي(وما ميكن أن يالم عليه       
هذا،وإن من الوقوف اهلبطية،ما يبدو بالنظرة العجلى أنه .  يصعب تعليلهاغريبة  أو أوقافه مستغلقة

  . غري سائغ،حىت إذا تأملناه،أو رجعنا إىل الكتب املختصة والتفاسري أدركنا كنهه،ووجدنا له خترجيات
نهم،ونساخ الوقف أن حناسب الذين أخذ ع،فمن باب أوىل )اهلبطي(مث إذا أردنا أن حناسب الشيخ

م؛ م وسقطا وما يدل على اهلبطي؛حيث من املستبعد أن تكون الوقوف اهلبطية قد سلمت من هفوا
وعليه ليس من .ذلك وجود اختالف يف مواضع الوقف بني بعض الطبعات ملصاحف املغاربة

  .    وحده)اهلبطي(املوضوعية أن يوجه االنتقاد للشيخ 
فقد استوعبت  ،قية موافقة األوقاف اهلبطية ألوقاف املشرق يف الغالبأثبتت الدراسة التطبي       

؛حيث أن الوقف اهلبطي مل  .معظم مواضع الوقوف اجلائزة يف مصاحف املشرق) ص(اهلبطيةالعالمة 
ما عدا وقف  خيتلف متاما مع بعض أنواع الوقوف املشرقية،كما أن اختالفاته قليلة مع معظم األنواع،

إال أن األخذ بنسبة االختالف هذه فيه نظر؛لعدم .سجلت فيه أعلى نسبة اختالف الوصل أوىل؛فقد
  .           ىلاتفاق أهل الفن على مواضع الوصل أو 



الخاتمة
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لعل و  ،التوجيه النحوي حتت منظار،بتشكيلة الوقف اهلبطي،هنا تنتهي هذه الرحلة القرآنية إىل       
،أو املشاركة يف توفري قاعدة سهم يف إثارة املوضوعت وكمقاربة ،هو قطرة من حبرهذا اجلهد املتواضع 

وتنمية دراسات وحبوث  يف صياغة مزيد من اإلشكاليات،،دراسات تفيد الباحثني حاليا أو مستقبال
وإذ ال ختلو التجربة .،ولكن هذا مبلغ علمي ومنتهى جهديوال أدعي أنين حققت املىن.أكثر أمهية

 .تاح العليمـــــــاهللا الفمن وفيقي ـــــت،وإن قاربت فزيــــجوع يضعفلف فإن قصرت؛ رية من النقص،البش
د بإدراك حيل أكرب من أن ــــــاب اهللا عز وجـــــــكالم يف كتـــــأن ال:عثرايت شفيعي يفكون ــــأرجو أن يو 

البحث مذيلة خالل من برزت ميكن أن نستخلص أهم النتائج والثمرات اليت و  .أو استيعابه أحد
    :فيما يأيت،جبملة من االقرتاحات

    :أ ـــ النتائج  
  :المستقرأة من أوقافه)الهبطي(منهج خصائصمن أهم 

  .االحتياط للعقيدة يف جانب اهللا تعاىل والرسل عليهم السالم_  
وقد خيتلف وقفه على املتشابه؛ إشارة إىل تنوع . ميله إىل الوقوف على األوامر والنواهي،والفصل بني األمور املتناظرة_ 

على ما  ووقف.القاعدة الواردة عن العلماء يف الوقف على أحرف الردع واجلواب)اهلبطي(ووافق .املعىن
؛ مىت وجد سبيال )الفاء،الالم أم،بل،مث،حىت،( وبعض احلروف...) الذين،الذي(قبل األمساء املبهمة 

  .إال أنه قد خيرج عن قواعد منهجه أحيانا ؛لالستئناف
فيها الوقف )اهلبطي(وافقت األوقاف اهلبطية معظم أوقاف املشرق، ما عدا الوصل أوىل؛حيث رجح

إال أن األخذ بنسبة االختالف هذه فيه نظر؛ لعدم اتفاق أهل %. 83.02على الوصل غالبا بنسبة
  . الفن على مواضع الوصل أوىل

رؤوس اآلي كغريها من املواضع،فيقف عليها مىت مت الكالم،ويصل رأس اآلية مبا )اهلبطي(يعامل_ 
  .   س اآلي بنسبة تقدر خبمس آي القرآن تقريبابعده عند تعلق األول بالثاين، ومل يقف على رؤو 

خذ عليه أنه ال يستند على الرأي الراجح دائما،بل يكفيه وجود مسوغ للوقف أو الوصل؛ اوما يؤ _
ويف الظاهر معظم أوقافه حسنة ، ولكن كثريا منها عنده هي تامة أو كافية؛ العتماده التقدير وخفي 

. فصل بني املتالزمني،ولكن بالتأمل جند التخريج املسوغ غالباوأحيانا يبدو أنه تعسف أو . اإلعراب
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إال أنه،ال بد أن نأخذ بعني يصعب فك طلسمه وإدراك كنهه، والقليل من أوقافه ما هو غريب؛ 
  ).   اهلبطي(االعتبار أخطاء النساخ،اليت ال ميكن بأية حال أن حتسب على الشيخ 

راعاة املعاين،أو اإلعراب،أو مراعاة القراءة م: متثلت حمددات اختيار أوقاف اهلبطي يف_
  .  وهذه نفسها احملددات املرجعية للوقف عند أهل العلم. ، أو موافقة للمذهب املالكي_)نافع(قراءة_
خدمة للحزب الراتب  وتكثري الوقوف تقصري كثري من اجلمل،)اهلبطي(ومن أهم مكاسب منهج_

كما حقق بذلك أغراضا عقدية،ومقاصد تفسريية ومجاليات بالغية، .والقراءة مجاعة اليت عليها املغاربة
  .  وعليه فإن اختالف الوقف اهلبطي مع وقوف املشارقة هو يف عمومه اختالف تكامل وإغناء للنص

مل يكن ذا )اهلبطي(أن الشيخ تبني أنه من خالل التقصي النظري والتطبيقي: وخالصة القول    
بصرية حنوية ضعيفة كما يقول عنه بعضهم،وال هو معصوم كما يراه آخرون،ولكنه عامل،ولكل عامل 
هفوات، وقد دلت الدراسة على رسوخ قدمه يف هذا الفن؛ لتجلي األثر النحوي يف غالب أوقافه، 

     .واهللا أعلم ،واعتمد يف معظمها على من تقدم
   :ضيع مقترحة للبحثمواب ــ 

نظرا لطبيعته وتعدد  بكل جوانب املوضوع؛_قطعا _كانت هذه الرسالة ال ميكنها أن حتيط ملا       
غريي،وعليه فإين ارتأيت اقرتاح بعض قبل من قبلي أو من  ،موارده،جتلت حتمية مواصلة البحث فيه

فيحظى مبزيد من العناية آخرين، هذا األمرعسى أن يستقطب املوضوعات للبحث واالستقصاء،
وميكن أن تكون هذه األحباث يف شكل مقالة علمية،أو حبث .واالهتمام،ويشغل حجمه من الدراسة

  :ومن هذه املوضوعات.م املعلومات املتوفرة يف املوضوع،أو رسالة علمية،على حسب حجترقية
  .على اسم اجلاللة األثر النحوي يف وقف اهلبطي_
  .)دراسة حنوية داللية( بعض احلروف على ما قبل)اهلبطي(وقف_
  .التوجيه النحوي لوقف اهلبطي على رؤوس اآلي_
  .التوجيه النحوي للوقف اهلبطي يف سورة أو جزء من القرآن الكرمي_
  .األثر البالغي يف الوقف اهلبطي_
  .الوقف اهلبطي ووقف الوصل أوىل_
  .االئتنافأثر وقوف النحاس يف الوقف اهلبطي من خالل كتابه القطع و _
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  ).بقراءات ختصصية خمتلفة(حتقيق خمطوط تقييد وقف القرآن الكرمي للهبطي_
  .ترمجة علمية)اهلبطي(ترمجة الشيخ_ 

  .هذا، وميكن تناول املوضوع من جانب القراءات القرآنية والفقه
بتحكيم املوازين  أن اإلضافة على أي جهد علمي،أو تعديله:وما أود اإلشارة إليه أخريا       

بأية حال انتقاصا من شأن صاحبه،بل هو تثمني وتلميع لذلك اجلهد،وتسييج له من  ال يعد العلمية،
ساند من يدعو إىل مراجعة الوقوف اهلبطية،والتخلي عن الوقوف وعليه أ.قادات اليت قد توجه إليهاالنت

كما أدعو كل من له باع يف .العلمي الغريبة منها،بعد التحقق من هويتها بإخضاعها للفحص باملنظار
امللتقيات املتعلقة بالوقف الندوات واأليام الدراسية و  هذا العلم إىل العمل اجلاد،والسعي للتكثيف من

القرآين، على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي؛قصد تقريب الرؤى،وتضييق فجوة االختالف؛ السيما 
    .واهللا يهدي إىل سواء السبيل.هللا العزيزأن األمر مرتبط بشيء مقدس،وهو كتاب ا

    



قائمة المصادر
اجعر المو 
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                  :القرآن الكريم
  :مصاحف برواية ورش عن نافع

جلنة فحص املصاحف لإلدارة العامة  :برواية ورش عن نافع من طريق الشاطبية،إشراف مصحف_1
مع البحوث اإلسالمية،مطبعة دار اخلري للطباعة،    .م2011، القاهرةللبحوث والتأليف والرتمجة 

 :عن نافع من طريق األزرق،خط حروف كلماته بالرسم العثماينرواية ورش بمصحف التجويد،_2
  .ه1430، ثمان طه،دار املعرفة،دمشقع
حممد الطيب غيالسي :،الزخرفة والتصميم واإلخراج للخطاطبرواية ورش عن نافع زائراجلمصحف _3

وزارة الشؤون :،حتت مراقبةطبع بإذن من فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بن احلاج زيدان الزنايت،
        .م2002/ه1423، ،اجلزائر،املؤسسة الوطنية للفنون املطبعيةالدينية واألوقاف

  :مصاحف برواية حفص عن عاصم
  .برنامج القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم،اإلصدار الثاين_4
  ).د،ت(،)د،ن(مصحف جتويد ملون باكستاين،_5
 املتواترة من طريق طيبة النشر،مجال الدين حممد شرف،مصحف دار الصحابة يف القراءات العشر _6

  .م2006/ه1426، 1،ط)مصر(دار الصحابة للرتاث،طنطا
، 1عثمان طه،دار التقوى للطباعة والنشر،دمشق،ط:كتبهمصحف الشيخ حممد بشري العدنان،_7

  . ه1425
امللك فهد لطباعة مصحف املدينة املنورة برواية حفص عن عاصم،كتبه اخلطاط عثمان طه،جممع _8

املصحف الشريف باملدينة املنورة،بإشراف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف 
   . ه1430، اململكة العربية السعودية،املدينة املنورة

 ،املدينة املنورةمصحف املدينة النبوية للنشر احلاسويب،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،_9
    .ه1426، 0 ,1اإلصدار
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  :المؤلفات العربية
  الكتب_أوال

  ):إسماعيل محمود القاسم(و)أحمد محمد حميدان(و)م2010_م1935(أحمد عبيد الدعاس
  . م2004/ه1425 ، 1إعراب القرآن الكرمي،دار النمري،دمشق،ط_1

  :)وهو ابن المصنف(أحمد بن محمد بن الجزري،
، ،املطبعة امليمنية،مصر)شرح اجلزرية يف علم التجويد(شرح املقدمة احلواشي املفهمة يف_2

  .هـ1309
   ):طاش كبرى زادة(أحمد مصطفى

  ، 1، ط)لبنان(دار الكتب العلمية، بريوتيف موضوعات العلوم، مفتاح السعادة ومصباح السيادة_3
   .م1985/هـ1405

  ):ه1943،تأحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي القرشي(أحمد الهاشمي
 يوسف الصميلي،املكتبة العصرية،:جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع،ضبط وتدقيق وتوثيق_4

  .)د،ت(صيدا بريوت،
  ):ه215ت_األخفش األوسط_أبو الحسن سعيد بن مسعدة(األخفش

 .م1990/ه1411، 1هدى حممد قراعة،مكتبة اخلاجني،القاهرة،ط:معاين القرآن،حتقيق_5
   ):ه905خالد بن عبد اهللا األزهري،ت(األزهري

 حممد باسل عيون:،حتقيق)التصريح مبضمون التوضيح يف النحو(شرح التصريح على التوضيح_6
  .م2000/ه1421، 1دار الكتب العلمية،بريوت،ط السود،

  :)ه370أبو منصور األزهري محمد بن أحمد،ت(األزهري
، 1ط عيد مصطفى درويش وعوض بن محد القوزي،دار املعارف،مصر،:معاين القراءات،حتقيق_7

  .م1991/ ه1412
  :)ه153/ه152/ه151/ 150ت،محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار(ابن إسحاق

حممد بن عبد اهللا أبو صعيليك،مؤسسة الرسالة،بريوت، :رتبهو  مجعهإسحاق،حممد بن تفسري _8
  . م1996/ه1417، 1ط
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   ):ه1100أحمد بن محمد بن عبد الكريم األشموني،ت(األشموني
منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتداء،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب _9

  .م1973/ه1393، 2وأوالده،مصر،ط
  ):ه1270أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود األلوسي البغدادي،ت(األلوسي

  ).د،ت(روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين،إدارة الطباعة املنريية،بريوت،_10
  :)م565ابن حجر الكندي،كنيته أبو وهب أو أبو الحارث،وقيل اسمه جندح،ت(امرئ القيس

  ).د،ت(ديوان امرئ القيس،دار صادر،بريوت،_11
  ):ه328_327األنباري النحوي،تأبو بكر محمد بن القاسم بن بشار (ابن األنباري

حمي الدين عبد الرمحن :كتاب إيضاح الوقف و االبتداء يف كتاب اهللا عز وجل،حتقيق_12
 . م1971/ه1391، رمضان،املطبعة التعاونية،دمشق

كمال عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهللا بن أبي سعيد األنباري،أبو البركات،(ابن األنباري
  ):ه577ت الدين،

  .م1997/ه1418، حممد حسني مشس الدين،دار الكتب العلمية،بريوت:العربية،حتقيق أسرار_13
طه عبد احلميد طه،اهليئة املصرية العامة للكتاب،مصر، :البيان يف غريب إعراب القرآن،حتقيق_14 

  .م1980/ه1400
  :)ه926أبو يحي زكريا بن محمد األنصاري السنيكي الشافعي،المصري،ت(األنصاري

مجال بن السيد رفاعي،املكتبة األزهرية :لتلخيص ما يف املرشد يف الوقف واالبتداء،حتقيقاملقصد _15
  .م2006، 1للرتاث،القاهرة،ط

  :)ه905محمد بن عبد الرحمن  بن محمد بن عبد اهللا اإليجي الشيرازي الشافعي،ت(اإليجي
      ، 1العلمية،بريوت،طعبد احلميد هنداوي،دار الكتب :جامع البيان يف تفسري القرآن،حتقيق_16

   .م2004/ه1424
  :)ه516:أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي،ت(البغوي

  .ه1411، ن، دار طيبة،الرياضيحممد عبد اهللا النمر وآخر :معامل التنزيل،حتقيق_17
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هو أبو بكر جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر (أبو بكر جابر الجزائري
   :)الجزائري

 /ه1418، 3التفاسري  لكالم العلي الكبري،مكتبة العلوم واحلكم،املدينة املنورة،ط أيسر_18
  .م1997

   :أبو بكر حسيني
التيسري يف القراءات السبع «القراءات دراسة يف كتاب املصطلحات الصوتية يف مصادر_19

    .م2008/هـ1429، 1،مكتبة اآلداب،القاهرة،ط»للداين
     :بهجت صالح

  .م1993/ ه1413، 1طان،عماملفصل لكتاب اهللا املرتل،دار الفكر،اإلعراب _20
  :بوعالم بن حمودة

  .م2002، 1،ط)اجلزائر(مكشاف اجلمل،شركة دار األمة للطباعة والنشر،برج الكيفان_21
ناصر الدين أبو الخير عبد اهللا بن عمر بن محمد الشيرازي الشافعي (البيضاوي

  :)ه691البيضاوي،ت
 رعشلي،دار إحياء الرتاث العريب،حممد عبد الرمحن امل:أسرار التأويل،إعداد وتقدميو أنوار التنزيل _22

  ).د،ت(، 1ط بريوت،
  ):ه279رمذي،تأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الت(رمذيالت

/ ه1420، انالدولية،بيت األفكار الدولية،عم فريق بيت األفكار:جامع الرتمذي،اعتىن به_23
  .م1999

  :)ه728_ه621تقي الدين أحمد عبد الحليم بن تيمية،(ابن تيمية
حممد السيد اجلليند،مؤسسة علوم القرآن، :دقائق التفسري اجلامع لتفسري اإلمام ابن تيمية،حتقيق_24

   .م1984/ه1404، 2بريوت،ط/دمشق
  :)ه427أبو إسحاق أحمد،ت(الثعلبي

/ ه1422، 1حممد بن عاشور،دار إحياء الرتاث العريب،بريوت،ط أيب:الكشف والبيان،حتقيق_25
 .م2002
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  ):أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني(الجرجاني
ان وحممد أديب شكور،دار طلعت صالح الفرح:درج الدرر يف تفسري القرآن العظيم،حتقيق_26

   .م2009/ه1430، 1ان،طالفكر،عم
  ):ه833ت،الدمشقي شمس الدين اإلمام محمد بن محمد بن الجزريأبو الخير (ابن الجزري

/ ه1405، 1طعلي حسني البواب،مكتبة املعارف،الرياض،:التمهيد يف علم التجويد،حتقيق_27
  . م1985

  ).د،ت( منت اجلزرية يف معرفة جتويد اآليات القرآنية،املطبعة السعدية،مصر،_28
 حممد الضباع،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،: ر يف القراءات العشر،راجعه وصححهالنش_29

  ).د،ت(
  :)ه741الكلبي،ت القاسم محمد بن أحمد بن جزيأبو (ابن جزي 

 حممد سامل هاشم،دار الكتب العلمية،:التسهيل لعلوم التنزيل،ضبطه وصححه وخرج أحاديثه_30
  .م1995/ه1415، 1بريوت،ط

  :)إبراهيم القرشأبو عبد الرحمن جمال بن (جمال القرش
  .ه1423، 2زاد املقرئني أثناء تالوة الكتاب املبني،دار الضياء، مصر،ط_31

  ): ه1204سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري الشافعي،ت(الجمل
، )للدقائق اخلفية الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني(حاشية اجلمل على تفسري اجلاللني_32

  .ه1302، 1املطبعة العامرة الشرقية،مصر،ط
  ):ه392أبو الفتح عثمان بن جني،ت(ابن جني

  ).د،ت(عبد احلكيم بن حممد،املكتبة الوقفية،سوريا،:اخلصائص،حتقيق_33
أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي (ابن الجوزي

   :)ه597البغدادي،ت
 ، 3زهري الشاويش،املكتب اإلسالمي،بريوت ودمشق،ط:زاد املسري يف علم التفسري،اعتىن به_34

  .م1984/ه1404
 .ه1422، أمحد بن عثمان املزيد،دار الوطن للنشر: كتاب تلبيس إبليس،دراسة و حتقيق_35
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  :حسني شيخ عثمان
  .م1998/ه1418، 12حق التالوة،دار املنارة للنشر والتوزيع،دمشق،ط_36

  :)م1980محمود خليل الحصري،المقرئ،ت(الحصري
  . م2002 /ه1423، 1مـعامل االهتــداء إىل معــرفة الوقــــــوف واالبتداء،مكتبة الســنة،القاهـرة،ط_37

  :مصطفى خليل حمدي عبد الفتاح
اجلزيرة للنشر الوقوف الالزمة يف القرآن الكرمي وعالقتها باملعىن واإلعراب،املكتبة األزهرية للرتاث _38

  . م2010، 2القاهرة،ط والتوزيع،
  :بن حنفية العابدين

، )اجلزائر(منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي يف أوقاف القرآن الكرمي،دار اإلمام مالك،باب الوادي_39
  .م2011/ه1432،  2ط

  ):ه745محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي األندلسي،ت(أبو حيان
، 1ن،دار الكتب العلمية،بريوت،طيعادل أمحد عبد املوجود وآخر :،حتقيقاحمليطالبحر _40

  .م1993/ه1413
  :)ه725عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي،ت(الخازن

عبد السالم حممد علي شاهني،دار الكتب :لباب التأويل يف معاين التنزيل،ضبطه وصححه_41
  .م2004/ه1425، 1العلمية، بريوت،ط

  ):م1870/ ه1287محمد بن مصطفى بن حسن الدمياطي الخضري الشافعي،ت(الخضري
يوسف :حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،ضبط وتشكيل وتصحيح_42

  .م2010/ه1432_1431، ،بريوتدار الفكر،الشيخ حممد البقاعي
  :)ه444أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني األندلسي،ت(الداني

ن املرعشلي،مؤسسة يوسف عبد الرمح:املكتفى يف الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عز وجل،حتقيق_43
  .م1987/ه1407، 2طالرسالة،بريوت،

  :)ه606/ه604_ه544محمد الرازي فخر الدين،(الرازي
  .م1981/ه1401، 1،دار الفكر،بريوت،ط)مفاتيح الغيب(التفسري الكبري_44
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  :)ه384_ه296الرماني النحوي، أبو الحسن علي بن عيسى(الرماني
  .ه1401، 2معاين احلروف،حتقيق وتقدمي،عبد الفتاح إمساعيل شليب،دار الشروق،جدة،ط_45

    :)ه471ت(وعبد القاهر الجرجاني،)ه388ت(،والخطابي)ه296ت(الرماني
 حممد خلف اهللا أمحد وحممد زغلول سالم،دار املعارف،:ثالث رسائل يف إعجاز القرآن،حتقيق_46

   .م1976، 3القاهرة، ط
  :)ه311ري بن سهل،تأبو إسحاق إبراهيم بن الس(الزجاج

 /ه1،1408عبد اجلليل عبده شليب،عامل الكتب،بريوت،ط:معاين القرآن وإعرابه،حتقيق_47
  . م1988
  :)محمد عبد العظيم الزرقاني(الزرقاني

 ، 1العريب،بريوت،ط أمحد فواز زمريل،دار الكتاب:مناهل العرفان يف علوم القرآن،حتقيق_48
  .م1995 /ه1415
  :)ه794بدر الدين محمد بن عبد اهللا الزركشي،ت(الزركشي

  . م2006/هـ1427، أيب الفضل الدمياطي،دار احلديث،القاهرة:الربهان يف علوم القرآن،حتقيق_49
  :)ه538ر الزمخشري،تجار اهللا أبو القاسم محمود بن عم( الزمخشري

عادل أمحد عبد :التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل،حتقيق عـن حقائق غوامضالكشاف _50
  .م1998/ه1418، 1ن،مكــــــتبة العبيكان،الرياض،طياملوجود وآخر 

  :زيان بن عبد الرحمن جبار
 /ه1434، 1،ط)اجلزائر(الوادي النور اجلامع لرواية ورش عن نافع،دار اإلمام مالك،باب_51

  .م2013
  ):ه560أبو عبد اهللا محمد بن طيفور السجاوندي،ت(السجاوندي

/ ه1427، 2حممد بن عبد اهللا بن حممد العيدي،مكتبة الرشد،الرياض،ط:حتقيقعلل الوقوف،_52
   .م2006
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   :سحر سويلم راضي
 احلجة للقراء«التوجيه النحوي والصريف للقراءات القرآنية عند أيب علي الفارسي يف كتابه_53

  .م2008/ ه1429، 1الكتب املصرية،مصر،ط، دار »ةالسبع
  :)ه643علم الدين السخاوي علي بن محمد،ت(السخاوي

  .م1987، 1حسني البواب،مكتبة الرتاث،مكة املكرمة،ط:حتقيق ،وكمال اإلقراء مجال القراء _54
  :سعاد عبد الحميد

  .م2005 تيسري الرمحن يف جتويد القرآن،دار التقوى،القاهرة،_55
  :)ه1376_ه1307الرحمن بن ناصر السعدي،عبد (السعدي

عبد الرمحن بن معال اللوحيق،دار اإلمام :تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،حتقيق_56
  .م2009/ه1430، 1ط مالك،اجلزائر،

  ):أبو السعود بن محمد العمادي الحنفي(أبو السعود
عبد القادر أمحد :حتقيق،)الكتاب الكرميلسليم إىل مزايا إرشاد العقل ا(تفسري أيب السعود_57

  .)د،ت(عطا،مكتبة الرياض احلديثة،الرياض،
  :)ه1424ت(سعيد اعراب

  .م1990/ه1410، 1دار الغرب اإلسالمي،بريوت،طالقراء والقراءات باملغرب،_58
  :)ه375رقندي،تبن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمصر أبو الليث ن(السمرقندي 

ن، يعلي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود وآخر :،حتقيق)حبر العلوم(تفسري السمرقندي_59
  . م1993/ه1413، 1ط

  :)ه756أحمد بن يوسف،ت(السمين الحلبي
  ).د،ت(أمحد حممد اخلراط،دار القلم،دمشق،:الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون،حتقيق_60

  :)ه180نبر،تعمرو بن عثمان بن ق شرأبو ب(سيبويه
   .م1966/ه1385، 1دار اجليل،بريوت،طعبد السالم حممد هارون،:،حتقيقسيبويه كتاب _61

  :السيد سابق
  .م1995/ هـ1416 فقه السنة،الفتح لإلعالم العريب،القاهرة،_62
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   :)1966سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي،ت(سيد قطب
  .م2003/ه1423، 32،دار الشروق،القاهرة،ط)طبعة جديدة مشروعة(يف ظالل القرآن_63

  :سيد بن مختار أبو شادي
أمحد عيسى املعصراوي وأمحد عبد :فتح رب الربية يف حل ألفاظ التحفة واجلزرية،مراجعة وتقدمي_64

  م ـ2008/ه1428، 1الرحيم عبد الرمحن،دار أعالم السلف،القاهرة،ط
  ):ه911أبو الفضل جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،ت(السيوطي

 مصطفى شيخ مصطفى،مؤسسة الرسالة،:اإلتقان يف علوم القرآن،اعتىن به وعلق عليه_65
  .م2008 /ه1429 ، 1دمشق،ط

دار  ،احلاوي للفتاوي يف الفقه وعلوم التفسري واحلديث واألصول والنحو واإلعراب وسائر الفنون_66
  .م1983/ه1403، الكتب العلمية،بريوت

  . م1973، علي حممد البجاوي،دار الفكر العريب،مصر:القرآن،حتقيقمعرتك األقران يف إعجاز _67
  :)ه1393_ه1325نقيطي،المختار الجكني الشمحمد األمين بن محمد (الشنقيطي 

بكر بن عبد اهللا بوزيد،دار علم الفوائد،مكة :أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن،إشراف_68
  . ه1426، 1املكرمة، ط
   :)ه1250محمد بن علي بن محمد الشوكاني،ت(الشوكاني

عبد الرمحن عمرية،دار :اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري،حتقيقفتح القدير _69
  . م1994الوفاء،مصر، 

  :  )ه951وي محيي الدين الحنفي،تمحمد بن مصلح الدين مصطفى القوج(شيخ زادة
حممد عبد القادر :البيضاوي،ضبطه وصححهحاشية حمي الدين شيخ زادة على تفسري _70

  . م1999/ه1419، 1شاهني،دار الكتب العلمية،بريوت،ط
  :)محمد علي الصابوني(الصابوني

   .م1990/ه1411، 5،ط)اجلزائر(،قصر الكتاب،البليدة/صفوة التفاسري،دار الضياء،قسنطينة_71
  ):ه1241المالكي،تأبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي،الصاوي (الصاوي

   .م1926/ه1345، 1،املطبعة األزهرية،مصر،طحاشية الصاوي على تفسري اجلاللني_72
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  ):ه1206،تمحمد بن علي الصبان(الصبان
طه عبد الرؤوف سعد،املكتبة :حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك،حتقيق_73

  ).  د،ت(مصر، التوفيقية،
  ):ه231عدان المقرئ النحوي الكوفي الضرير،تأبو جعفر،محمد بن س(ريرضال

بشر حممد خليل الزروق،مركز مجعة املاجد  أيب:اء يف كتاب اهللا عز وجل،حتقيقالوقف واالبتد_74
  .م2002/ه1423، 1للثقافة والرتاث،ديب،ط

  :)ه310_ه224/225أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري،(الطبري
بشار عواد معروف وعصام :تفسري الطربي من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن،حتقيق_75

  .2/265،م1994/هـ1415، 1مؤسسة الرسالة،بريوت،ط ،فارس احلرستاين
  ):م2010/ه1431ت،محمد سيد طنطاوي(طنطاوي

  . م1987/ه1408، 3التفسري الوسيط للقرآن الكرمي،مطبعة السعادة،القاهرة،ط_76
  :)ه880أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي،توفي بعد(عادل ابن
ن،دار الكتب العلمية،بريوت، يعادل أمحد عبد املوجود وآخر :اللباب يف علوم الكتاب،حتقيق_77
  .م1998/ه1419، 1ط

  :)م1973/ه1393تمحمد الطاهر ابن عاشور،(ابن عاشور
  . م1984 التونسية،تونس،الدار تفسري التحرير والتنوير،_78

  :)ه68ت عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم،(ابن عباس
  ).د،ت(تنوير املقباس من تفسري ابن عباس،مطبعة األنوار احملمدية،القاهرة،_79

  :عبد البديع النيرباني
/ ه1428، 1الوقف يف العربية على ضوء اللسانيات،دار الغوثاين للدراسات القرآنية،دمشق،ط_80

   .م2008
    :  )ه661_ه589ني الحنبلي،دين عبد الرازق بن رزق اهللا الرسعال عز(عبد الرازق بن رزق اهللا

عبد امللك عبد اهللا بن دهيش،مكتبة األسدي،مكة :رموز الكنوز يف تفسري الكتاب العزيز،حتقيق_81
  .م2008/ه1429، 1املكرمة،ط
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   :عبد الرحمن الجزيري
  .م2003/ه1424، 2املذاهب األربعة،دار الكتب العلمية،بريوت،طالفقه على _82

 الفتاح بن عبد الرحيم بن المال أبو مجاهد عبد العزيز بن عبد(عبد العزيز عبد الفتاح القارئ
  ):المدني محمد عظيم القارئ

ودين،مكتبة الدار،املدينة املنورة،ط_83   . ه1414، 1سنن القراء ومناهج ا
  :عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي

  ).د،ت(، 2هداية القاري إىل جتويد كالم الباري،مكتبة طيبة،املدينة املنورة،ط_84
  ):عبد الكريم إبراهيم عوض صالح(عبد الكريم صالح

، 2اإلسكندرية، ط/دار السالم،القاهرة، وصلتهما باملعىن يف القرآن الكرمي الوقف واالبتداء_85
  .م2008/هـ1429

  :عبد اللطيف فايز دريان
  . م1999/ه1420، 1التبيني يف أحكام تالوة الكتاب املبني،دار املعرفة،بريوت،ط_86

  :ه1413عبد اهللا بن محمد بن الصديق الغماري،ت
 منحة الرؤوف املعطي ببيان ضعف وقوف الشيخ اهلبطي،دار الطباعة احلديثة،الدار البيضاء_87

  ). د،ت(، )املغرب(
  :)ه543ت،أبو بكر محمد بن عبد اهللا بن العربي المالكي،األندلسي اإلشبيلي(ابن العربي

/ ه1427 ،1طأمحد فريد املزيدي،دار الكتب العلمية،بريوت،:أحكام القرآن الصغرى،حتقيق_88
  . م2006

 محي الدين بن عربي،أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي،(ابن عربي
  ):ه638الحاتمي،ت

  .م1981/ه1401، 3مصطفى غالب،دار األندلس،بريوت،ط:القرآن الكرمي،حتقيقتفسري _89
    :عزت شحاته كرار

 ، 2الوقف القرآين وأثره يف الرتجيح عند احلنفية،مؤسسة املختار للنشر والتوزيع،القاهرة،ط_90
  .م2006/ه1427
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    ):ه669،تعلي بن مؤمن(ابن عصفور
   .م1972/ه1392، 1،ط)د،ن(أمحد عبد الستار احلواري وعبد اهللا اجلبوري،:املقرب،حتقيق_91

  :)ه546ه،أو541أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي،ت(ابن عطية
 عبد السالم عبد الشايف حممد،دار الكتب العلمية،:يف تفسري الكتاب العزيز،حتقيق احملرر الوجيز_92

  .م2001/ه1422، 1بريوت،ط
  :عطية قابل نصر

 /ه1414، 4غاية املريد يف علم التجويد،املديرية العامة للمطبوعات بوزارة اإلعالم،الرياض،ط_93
  .م1994

  :عقيد خالد حمودي العزاوي
  ، 1طاآليات والسور،دار العصماء،دمشق،النظم القرآين يف تفسري نظم الدرر يف تناسب _94

  .م2012/ه1433
  ):ه616بن عبد اهللا العكبري،ت البقاء عبد اهللا بن الحسينأبو (العكبري

إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن،صحح ووضع _95
  .م2010/ه1432_1431، الناشر،دار الفكر،بريوت:حواشيه

  .م2008/ه1428، 1التبيان يف إعراب  القرآن،شركة القدس،القاهرة،ط_96
نور الدين علي بن محمد بن حسن بن إبراهيم بن عبد اهللا المصري (الضباععلي محمد 

   ):ه1380ت الملقب بالضباع
  . م1999/ه1420، 1اإلضاءة يف بيان أصول القراءة،املكتبة األزهرية للرتاث،مصر،ط_97

  :عمر أحمد بوسعدة
   .م2011/ه1432، 1ط،)د،ن(الشامل يف التجويد،مراجعة أمين رشدي سويد،_98

  ):أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون(ابن غلبون
أمين رشدي سويد،اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن :التذكرة يف القراءات الثمان،دراسة وحتقيق_99

  .)د،ت(الكرمي،جدة،
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  :فتيحة الزويني
 بريس،الرباط،،طوب )برواية ورش عن نافع(اجلواب املفيد لكل سؤال مهم يف التجويد وعلومه_100

  .م2013، 3ط
  :)ه207أبو زكريا يحي بن زياد الفراء،ت(الفراء
  .م1983/ه1403، 3معاين القرآن،عامل الكتب،بريوت،ط_101

  :فهمي علي سليمان
 .م1990املنري اجلديد يف أحكام التجويد،دار النصر،القاهرة، _102

   :أحمد عبد التواب الفيومي)الفيومي(
 اجلزيرة،القاهرة،_،املكتبة األزهرية للرتاث)دراسة تطبيقية على القرآن الكرمي(اللغويةعلم الداللة _103

   .م2010، 1ط
  :)ه654شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي،ت(القرافي
 ، 1حممد عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية،بريوت، ط:االستغناء يف االستثناء،حتقيق_104

  .م1986/هـ1406
  :)ه671أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي،ت(القرطبي

جمدي حممد سرور سعد باسلوم،دار البيان :،حتقيق)تفسري القرطيب(اجلامع ألحكام القرآن_105
  .م2008/هـ1429، 1ط القاهرة، العريب،

  ):ه923شهاب الدين القسطالني،ت(القسطالني
عامر السيد عثمان وعبد الصبور شاهني،مطابع :القراءات،حتقيقلطائف اإلشارات لفنون _106

  .م1972/هـ1392 األهرام التجارية،القاهرة،
أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري النيسابوري الشافعي، (القشيري

   ):ه465ت
عبد عبد اللطيف حسن :،وضع حواشيه وعلق عليه)لطائف اإلشارات(تفسري القشريي_107

  .م2007/ه1428، 2دار الكتب العلمية،بريوت،ط الرمحن،
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  :)ه774بن كثير القرشي الدمشقي،تعماد الدين أبو الفداء إسماعيل (ابن كثير
عبد اهللا املنشاوي،دار :طه عبد الرؤوف سعد،شرح أحاديثه:تفسري القرآن العظيم،حتقيق_108

  .م2008 القاهرة،االعتصام،
، 5عبد احلي الفرماوي،دار الطباعة والنشر اإلسالمية، القاهرة،ط:قصص األنبياء،حتقيق_109

   .م1997/ ه1417
  :)ه273_ه209القزويني،»ابن ماجه«مد بن يزيدحأبو عبد اهللا م(ابن ماجه

  ).د،ت(فريق بيت األفكار الدولية،بيت األفكار الدولية،الرياض،:سنن ابن ماجة،اعتىن به_110
 أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن سليمان المراغيني التونسي المالكي،(التونسي المارغيني

   :)ه1349ت
عبد الواحد املارغيين،دار :النجوم الطوالع على الدرر اللوامع يف أصل مقرإ اإلمام نافع،حتقيق_111

  .م1995/هـ1415، الفكر للطباعة والنشر،بريوت
  :)ه179،تالمدنيمالك بن أنس بن مالك اإلمام (مالك بن أنس

/ ه1406، حممد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء الرتاث العريب،بريوت:املوطأ،تصحيح وتعليق_112
  .م1985

  :)ه672_ه600أبو عبد اهللا محمد جمال الدين بن مالك،(ابن مالك
 ، 1منت ألفية ابن مالك يف النحو والصرف،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع،بريوت،ط_113

   .م2002/هـ1423
  ):ه285_ه210أبو العباس محمد بن يزيد المبرد،(المبرد
، 3حممد عبد اخلالق عضيمة،مطابع األهرام التجارية،مصر،ط:كتاب املقتضب،حتقيق_114

   .م1994/ ه1415
  :)ه102تجبير المكي القرشي المخزومي بالوالء،المقرئ المفسر،/مجاهد بن جبر(مجاهد
حممد عبد السالم أبو النيل،دار الفكر اإلسالمي احلديثة،  :حققهرب،بن جتفسري اإلمام جماهد _115
  .م1989/ه1410، 1،ط)القاهرة(نصر

  :)ه324أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي،ت(ابن مجاهد
  . م1972، شوقي ضيف،دار املعارف القاهرة:كتاب السبعة يف القراءات،حتقيق_116
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  :حسينمجدي محمد 
عبده الراجحي وطاهر محودة،دار :راجعهالوقف يف القراءات القرآنية وأثره يف اإلعراب واملعىن،_117

  . م2002، ابن خلدون للرتاث،اإلسكندريـــة
) ه864جالل الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي،ت(المحلي

  ):ه911عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين،ت(والسيوطي
 فخر الدين قباوة،مكتبة لبنان،:،حتقيق)املفصل يف تفسري القرآن الكرمي(تفسري اجلاللني_118

  .م2008، 1طبريوت،
  :محمد صادق حسن عبد اهللا

  .م1،1994اإلعراب املنهجي للقرآن الكرمي،دار الكتب،القاهرة،ط_119
  :محمد عصام مفلح القضاة

 خالد شكري وأمحد حممد القضاة،دار النفائس،أمحد :الواضح يف أحكام التجويد،حتقيق_120
  .م2003/ ه1424، 4األردن، ط

  :محمد فؤاد عبد الباقي
، اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق فيه الشيخان البخاري ومسلم يف صحيحيهما،دار الفكر،بريوت_121

  .م2002/ه1422، 1ط
   :محمد محمود القاضي

وعبد الغفار حامد هالل،دار الصحوة للنشر كمال حممد بشر :إعراب القرآن الكرمي،راجعه_122
  .م2010/ه1431، 1والتوزيع،القاهرة،ط

  :)م1972_م1900(محمد محيي الدين عبد الحميد
  .م2004، شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب البن هشام،دار الطالئع،القاهرة_123
  .م2004، الطالئع،القاهرةشرح قطر الندى و بل الصدى البن هشام األنصاري،دار _124

  :محمد مكي نصر الجريسي
طه عبد الرؤوف سعد،مكتبة :اية القول املفيد يف علم التجويد،مراجعة وتقدمي وتعليق_125

   .م1999/ه1420، 1الصفا،مصر،ط
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  :محمود بن رأفت بن زلط
عبد احلكيم بن عبد اللطيف بن عبد اهللا،مؤسسة :أحكام التجويد والتالوة،راجعه_126

  .م2006/ه1427، 1قرطبة،مصر،ط
   ):م1985ت،محمود بن عبد الرحيم صافي(محمود صافي

 اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد حنوية هامة،دار الرشيد،ومؤسسة اإلميان،_127
   .م1995/ه1416، 3بريوت،ط

  :محمود عبد اهللا صالح سعيد
  .م1986/ه1406، 1ان،طعمار،عمرة من القرآن الكرمي،دار إعراب عشرين سو _128

   :)ه1403ت(محيي الدين الدرويش
  .م1992/ه1412، إعراب القرآن الكرمي وبيانه،دار اإلرشاد،محص_129

  :مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار
، وقوف القرآن وأثرها يف التفسري،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،املدينة املنورة_130

  . م2011/ه1432
  :)ه261،ت،اإلمام مسلمأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري:(مسلم
، 1أبو صهيب الكرمي،بيت األفكار الدولية،الرياض،ط:صحيح مسلم،اعتىن به_131

  .م1998/ه1419
  ):م1944_م1885(مصطفى الغالييني

   .م2004/ه1425، 1جامع الدروس العربية،املكتبة العصرية،بريوت،ط_132
  :)ه437ت(أبي طالب القيسيمكي بن 

، 1حممد سليمان حسن،شركة القدس،القاهرة، ط:مشكل إعراب القرآن،ضبطه وراجعه_133
   .م2012/ه1432

  :  )ه1014ت،)القاري(الشهير بـ علي بن محمد الهروي(مال علي بن سلطان محمد القاري
، مصرالبايب احلليب وأوالده،املنح الفكرية شرح املقدمة اجلزرية،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى _134

  .م1948 /ه1367
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 أبو جعفر النحاس،،أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي المصري(النحاس
  :)ه338ت

  .م2008/ه1429، 2خالد العلي،دار املعرفة،بريوت،ط:إعراب القرآن،اعتىن به_135
، 1ط عامل الكتب،الرياض،عبد الرمحن بن إبراهيم املطرودي،دار :القطع واالئتناف،حتقيق_136

    .م1992/ ه1412
مركز إحياء الرتاث (حممد علي الصابوين،جامعة أم القرى:معاين القرآن الكرمي،حتقيق_137

   .م1989/ه1410، 1،مكة املكرمة،ط)اإلسالمي
  ):ه710أبو البركات عبد اهللا بن أحمد بن محمود النسفي،ت(النسفي
يوسف علي بديوي وحميي الدين ديب :،حتقيق)مدارك التنزيل وحقائق التأويل(تفسري النسفي_138

  .م1998/ه1419، 1مستو،دار الكلم الطيب،بريوت،ط
  ):ه405نظام الدين بن الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري،ت(النيسابوري

الكتب  زكريا عمريات،دار:تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان،ضبطه وخرج أحاديثه_139
   .م1996/ه1416، 1بريوت، ط العلمية،

 جمال الدين عبد اهللا بن يوسف بن أحمد بن عبد اهللا بن هشام األنصاري،(ابن هشام
   :)ه761ت

جامعة الرياض، _علي فودة نيل،عمادة شؤون املكتبات:اإلعراب عن قواعد اإلعراب،حتقيق_140
  . م1981/ه1401، 1ط الرياض،

إمييل بديع،دار الكتب :إىل ألفية ابن مالك،قدم له ووضع حواشيه وفهارسه أوضح املسالك_141
   .م2003/ه1424، 2العلمية، بريوت،ط

، حممد حمي الدين عبد احلميد،دار الطالئع،القاهرة:مغين اللبيب عن كتب األعاريب،حتقيق_142
  .م2005

  :)ه643موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي،ت(ابن يعيش
  ).د،ت(شرح املفصل،إدارة الطباعة املنريية،القاهرة،_143

  :يوسف بن خلف العيساوي
   .م2007/ه1428، 1علم إعراب القرآن تأصيل وبيان،دار الصميعي،الرياض،ط_144
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  :المخطوطات_نياثا
   ):ه930محمد بن أبي جمعة الهبطي،ت(الهبطي

حتت ،)اجلزائر(بوسعادة والية املسيلة مكتبة زاوية اهلامل،،)خمطوط(تقييد وقف القرآن الكرمي_ 1
  .83رقم
  :الرسائل الجامعية_ثالثا

  :أحمد فوزي
، )سرجانا(وقف املعانقة يف املصحف وأثره يف الرتكيب النحوي،حبث متمم للحصول على درجة_1

مالك إبراهيم اإلسالمية  الدكتور اندوس عبد اهللا زين الرؤوف املاجستري،جامعة موالنا:إشراف
  .     م2010، ماالنجاحلكومية، 

  :صفية محمود عبد المجيد دوابشة
 حيي جرب،جامعة النجاح الوطنية،:،إشراف)دكتورا(الوقف والوصل اإلجباريان يف القرآن الكرمي_2

  .م2009نابلس، 
  :محمد الصالح بوعافية

 ،)ماجستري(_دراسة وصفية حتليلية نقدية_وقوفه األسس العامة اليت بىن عليها اإلمام اهلبطي_3
كلية العلوم اإلسالمية،قسم اللغة  الدكتور مصطفى أكروز،:ختصص لغة ودراسات قرآنية،إشراف

  .م2009- 2008: ه املوافق لـ1430- 1429: معة اجلزائر،اجلزائر،السنة اجلامعيةجا واحلضارة،
   :نيا نور عين غسطيني

، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا).ماجستري(عاصم وورش عن نافع الوقف يف رواييت حفص عن_4
  .م2006

  :،وكتب التراجمالمعاجمالموسوعات،و -رابعا
   ):ريإبراهيم بن سعيد بن حمد الدوس(ريإبراهيم بن سعيد الدوس

   .م2008/ه1429، 1خمتصر العبارات ملعجم مصطلحات القراءات،دار احلضارة،الرياض،ط_1
املصطلحات يف علمي التجويد والقراءات،جامعة اإلمام حممد بن سعود،اململكة العربية معجم _2

   .م2004/ه 1425، 1السعودية،ط
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  :أحمد العالونة
، دار املنارة )قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني(ذيل األعالم_3

  .م1998/ه1418، 1، ط)السعودية(للنشر والتوزيع، جدة
   :أحمد مختار عمر

  .م2008/ه1429، 1فريق عمل،عامل الكتب،القاهرة،ط:معجم اللغة العربية املعاصرة،مبساعدة_4
  :بدر العمراني الطنجي

/ ه1428، 1مظاهر الشرف والعزة املتجلية يف فهرسة الشيخ حممد بوخبزة،دار ابن حزم، ط-5 
  .م2007
             محمد بن علي بن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي،(التهانوي

   ):ه1158بعد وفيت
علي :حتقيق ،رفيق العجم:،تقدمي وإشراف ومراجعة)موسوعة(كشاف اصطالحات الفنون_6

  .م1996، 1دحروج،مكتبة لبنان، بيــــــــروت،ط
  ):م1413/ه816الجرجاني،تالسيد الشريف (الجرجاني

  .م2004، شاوي،دار الفضيلة،القاهرةحممد صديق املن:حتقيقمعجم التعريفات،_7
  :ابن الجزري

، 1طبريوت،، ج برجسرتاسر،دار الكتب العلمية:اغاية النهاية يف طبقات القراء،اعتىن بنشره_8
   .م2006/ه1427

  ):م463_ه392:أبو بكر أحمد بن ثابت(الخطيب البغدادي
ا العلماء من غ_9 بشار :ري أهلها ووارديها،حتقيقتاريخ مدينة السالم وأخبارها وحمدثيها وذكر قطا
  .م2001/ه1422، 1اد معروف،دار الغرب اإلسالمي،بريوت،طعو 

  ):ه945الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي،ت(الداودي
 ،بإشراف الناشر،دار الكتب العلمية جلنة من العلماء:طبقات املفسرين،راجع وضبط أعالمها_10

  .م1983/ه1403، 1بريوت، ط
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  ):ه1205السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي،ت(الزبيدي
 عبد احلليم الطحاوي،مطبـــعة حكومة الكــويت،:تاج العروس من جواهر القاموس،حتقيق_11

  .م1987/ه1407، 2الكويت،ط
  ):م1976خير الدين،ت(الزركلي

 شرقني،دار العلم للماليني،ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستاألعالم _12
  .م2002، 15طبريوت،

  ):ه538ر الزمخشري،تجار اهللا أبو القاسم محمود بن عم(الزمخشري
 .م2006، 1أساس البالغة،دار الفكر للطباعة والنشر،بريوت،ط_13

  ):ه911بكر السيوطي،تأبو الفضل جالل الدين عبد الرحمن بن أبي (السيوطي
  .م1976/ه1396، 1علي حممد عمر،مكتبة وهبة،مصر،ط:طبقات املفسرين،حتقيق_14
الفضل إبراهيم،مطبعة عيسى البايب  حممد أيب:غويني والنحاة،حتقيقلبغية الوعاة يف طبقات ال_15

  .م1965/ه1384، 1احلليب وشركاه،مصر،ط
  :)ه351عبد الواحد بن علي،ت(أبو الطيب اللغوي

/ ه1423، 1الفضل إبراهيم،املكتبة العصرية،بريوت، ط يبحممد أ:مراتب النحويني،حتقيق_ 16
   .م2002

  :عمر رضا كحالة
/ ه1414، 1،مؤسسة الرسالة،بريوت،ط)تراجم مصنفي الكتب العربية(معجم املؤلفني_17

  .م1993
  ):ه395أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،ت(ابن فارس

      /ه1429، 2طإبراهيم مشس الدين،دار الكتب العلمية،بريوت،:اللغة،واضع حواشيهمقاييس _18
   .م2008
شهاب الدين (،ثم الحموي)ه770مد بن محمد بن علي الفيومي،تأبو العباس أح(الفيومي

  :)ه626ت( أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الحموي
 /ه1431، )بريوت(العصرية،صيدا يوسف الشيخ حممد،املكتبة:املصباح املنري،اعتىن به_19

    .م2010
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  :)م1927،تمحمد بن جعفر بن إدريس الكتاني(الكتاني
الشريف حممد محزة :سلوة األنفاس وحمادثة األكياس مبن أقرب من العلماء والصلحاء بفاس،حتقيق_20

    ).د،ت(،املغرب،)4(بن علي الكتاين،املوسوعة الكتانية لتاريخ فاسا
  :لويس معلوف

  .م2000، 38،دار املشرق،بريوت،ط)قسم األعالم(املنجد يف اللغة واألعالم_21
  ).ه1357،توفي بعدمحمد عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيلبو أ(محمد الطنطاوي

   .م2005/ه1426، مل الكتب،بريوتانشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة،ع_22
   ):ه1360ت(محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف

يد خيايل،دار الكتب :يف طبقات املالكية،خرج حواشيه وعلق عليه النور الزكيةشجرة _23 عبد ا
  .م2003/ه1424، 1العلمية بريوت،ط

م بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حبقة مال الدين أبو الفضل محمد بن مكر ج(ابن منظور
  ):م1311/ه711بن منظور،تا

الكيالين وحسن عادل النعيمي،مركز الشرق األوسط أمحد سامل :لسان العرب،حققه وعلق عليه_24
 .م2011/ه1432، 1بريوت،ط الثقايف،

 موعة من العلماء والباحثني،مؤسسة أعمال املوسوعة،جم:،تأليفالموسوعة العربية العالمية_ 25
  .م1999/ه1419، 2الرياض، ط

 مطابع دار الصفوة،،الكويتألوقاف والشؤون اإلسالمية وزارة ا:،الصادرة عنالموسوعة الفقهية_26
    .م1993/ه1413، 1مصر، ط

  :المقاالت_خامسا
  :أحمد بن أحمد بن معمر بن العربي شرشال

،قسم القراءات،كلية الدعوة )حبث(عالمة الوصل أوىل يف املصاحف وأثرها على القارئ وقراءته_1
  ).د،ت(وأصول الدين،جامعة أم القرى،مكة املكرمة،
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  :الحربيعبد العزيز بن علي 
ا،)املعانقة(وقف التجاذب_2  يف القرآن الكرمي،جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدا

  .ه1425، 31،ع19مكة املكرمة،ج
  :مبروك زيد الخير

لس األعلى للغة العربية،اجلزائر،_3  الوقف القرآين يف املصاحف،جملة اللغة العربية،الصادرة عن ا
  .146ص ،23العدد

  :محمد األوراغي
   .)د،ت (،،بكلية اآلداب،جامعة أكدال،املغرب)حبث( اهلبطيالشيخ املستقبح يف وقف  _4

  :أحاديث إذاعية_سادسا
  :عبد السالم الجوهري

 / 29/12 ،،املغرب)فيديو مسعي بصري( مج أهل القرآن،الشبكة العنكبوتيةبرنا الوقف اهلبطي،_1
   .م2011

 سليمان مصطفى بن أحمد بن عبد الرحمن المراكشي الحسنيأبو (مصطفى البحياوي
  :البحياوي

الدار ،،مؤسسة مسجد احلسن الثاين)حماضرة(ضوابط ودالالت:الوقف اهلبطي يف القراءات القرآنية_2
  .)www.fmh2.ma/index.php?option=com:املوقع اإللكرتوين (،)املغرب(البيضاء

  :الكتب األجنبية
  ):م1956بروكلمان،تكارل (بروكلمان

 القاهرة،ورمضان عبد التواب،دار املعارف، السيد يعقوب بكر:تاريخ األدب العريب،نقله إىل العربية_1
   ).د،ت(

  :المواقع اإللكترونية
   .ملتقى أهل احلديثاملوسوعة الشاملة،أرشيف _1
  .)www.shamela-dz.com(املوقع الرمسي للمكتبة الشاملة_2



فهرس اآليات



206 
 

  فھــــــرس اآلیـــــــــــات

  اسم السورة
  و رقم اآلية

  اسم السورة  الصفحة
  و رقم اآلية

  الصفحة

  126  107ية اآل    ةــــــــــــــــــــــــــالفاتح
  63  109 اآلية  164  2اآلية 
  91  112 اآلية  164  3اآلية 
  50  116 اآلية    ــــــــرةـــــــــــــــــــالبقــــــ
  74  121اآلية   141_54_30  2اآلية
  130  138 اآلية  27  5اآلية 
  74  146اآلية   76_29_28  6 اآلية
  62   153 اآلية  29  7اآلية
  36  164 اآلية  36   16 اآلية
  59  180  اآلية  100   17اآلية
  142  195اآلية   62_51  32 اآلية
  127  196 اآلية  68_67  34 اآلية
  47  210 اآلية  46  35 اآلية
  169  219 اآلية  130_80  36 اآلية
  169  220 اآلية  97  43 اآلية
  48  255اآلية  69  46 اآلية
  90  260 اآلية  98  53 اآلية
  54  275 اآلية  76  80 اآلية
  149_44  282 اآلية  91  81اآلية 
  83  283 اآلية  44  83 اآلية
  83  284اآلية   148  96 اآلية
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    المائـــــــــــــــــدة    البقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
  106  6 اآلية  55  286 اآلية

  99  25اآلية     آل عمران 
  143  26اآلية   173_58  7 اآلية
  83  27اآلية   61  11 اآلية
  83  28اآلية   151  30 اآلية
  152_35  31اآلية   19  55 اآلية
  152_63_62_35  32اآلية   91   76 اآلية
  144  41اآلية   96  103اآلية
  135  44اآلية   68  111 اآلية
  119  51اآلية   91  125اآلية
  120  64اآلية   79  152اآلية
  120  73اآلية   170  169 اآلية
  159  106اآلية   170  170 اآلية
  51  116اآلية   51  191 اآلية

    نعـــــــــــام األ    النســــــــــــــــــــــــاء
  45  3اآلية   66  9اآلية
  131  19اآلية   78  49 اآلية
  121_74  20اآلية   80  73 اآلية
  89  30اآلية   81  153 اآلية
  121  36اآلية   69_68  157 اآلية
  159  56اآلية   134  162 اآلية
  161  61اآلية   147   164 اآلية
    رافــــــــــــاألع  119_51  171 اآلية
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    نفـــــــــــــــــــــــــــالاأل    األعـــــــــــــــراف
  96  45اآلية   81  4اآلية 
  96_95  46اآلية   138  6اآلية 
  160  50اآلية   108  10اآلية 
    التوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  67  11اآلية 
  163_162  12اآلية   105  26اآلية 
  74  20اآلية   96  31اآلية 
  51  31اآلية   93  44اآلية 
  135  67اآلية   166  104اآلية 
  163  79اآلية   166  105اآلية 
  102  100اآلية   30  109اآلية 
  64  121اآلية   30  110اآلية 
    يونــــــــــــــــــــــــــــس  30  111اآلية 
  58  24اآلية   93  114اآلية 
  123_75  62اآلية   122  148اآلية 
  123_75  63اآلية   145_92_91  172اآلية 
  123_75  64اآلية   92  173اآلية 
  123_63  65اآلية   192  174اآلية 
  95  109اآلية   103  184اآلية 
    هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  156_155  188اآلية 

  12  14اآلية     األنفـــــــــــــــــــــــــــــال 
  123_53  20اآلية   98  41اآلية 
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  147  9اآلية     هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
    الحجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   62  25اآلية 
  169  16اآلية   69  43اآلية 
  169  17اآلية   108  77اآلية 

  169  18اآلية     يوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
  107  20اآلية   161  2اآلية 
  68  30اآلية   82  6اآلية 
  68  31اآلية   82  7اآلية 
    النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  100  15اآلية 
  51  1اآلية   52  23اآلية 
  64  4اآلية   132  24اآلية 
  64  5اآلية   52  26اآلية 
  64  6اآلية   52  27اآلية 
  65  8اآلية   62  90اآلية 
  173  14اآلية   101  92اآلية 
  161_91  28اآلية   46  108اآلية 

  163_161  32اآلية     الرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
  89  38اآلية   49  2اآلية 
  96 54اآلية   54  18اآلية 
  96 55اآلية   82  24اآلية 

   اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــراء    إبراهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
  51 1اآلية   81  4اآلية 
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   طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــراء
  78 82اآلية   22 16اآلية 

   األنبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   الكهــــــــــــــــــــــــــــــــــف
  77 26اآلية   35 1اآلية 
  128 47اآلية   55 17اآلية 
  98 48اآلية   95 28اآلية 
  80 95اآلية   59 45اآلية 
  80 96اآلية   67 50اآلية 
   الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج  60 63اآلية 
  70 30اآلية   72 89اآلية 
  152_70 32اآلية   72 90اآلية 
  129 52اآلية   72 91اآلية 

  152_71_70 60اآلية    مريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
  71 61اآلية   73 9اآلية 
  71 62اآلية   73 21اآلية 
   ــــــــونمنــــــــالمؤ    109 52اآلية 
  137_80 14اآلية   87 77اآلية 
  84 99 اآلية  87 78اآلية 
  84 100اآلية   87 79اآلية 
   النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  87 81اآلية 
  21 4اآلية   87 82اآلية 
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   العنكبــــــــــــــــــــــــــــــــوت   النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
  108 33اآلية   21 5اآلية 
  35 52اآلية   170 36اآلية 
   الــــــــــــــــــــــــــــــــــروم  170 37اآلية 
  103 8اآلية   96 54اآلية 

  98 15اآلية    الفرقـــــــــــــــــــــــــــــــــان
  98 16اآلية   74 34اآلية 
  96 33اآلية   137 48اآلية 

  96 34اآلية    الشعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء
   لقمــــــــــــــــــــــــــــــــــان  93 42اآلية 
  32 13اآلية   141 50اآلية 
   السجـــــــــــــــــــــــــــــــــدة  72 59اآلية 
  77 2اآلية   86 62اآلية 
  77 3اآلية   170 75اآلية 
  161 11 اآلية  170 76اآلية 

  77 14اآلية    النمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  77 15اآلية   99 34اآلية 
  77 16اآلية   105 82اآلية 

  108 23اآلية    القصــــــــــــــــــــــــــــــص
   األحـــــــــــــــــــــــــــــزاب  150 77اآلية 
  139 7اآلية   124 88اآلية 
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  80 2اآلية    األحـــــــــــــــــــــــــــــزاب
  80 3اآلية   139_138 8اآلية 
  133 8اآلية   115 30اآلية 
  133 9اآلية   155 31اآلية 
  93 18اآلية   154 32اآلية 
  11 24اآلية   28 39اآلية 

  170 48 اآلية   سبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ
  170 49اآلية  89 3اآلية 
  164 151اآلية   60 13اآلية 
  164 152اآلية   57 14اآلية 
  149 164اآلية   78 40اآلية 
   ص  78 41اآلية 
  71_70 55 اآلية  156 46اآلية 

  71 57اآلية    فاطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
  71 58اآلية   72 28اآلية 
  70 59اآلية   49 41اآلية 
  68 71اآلية   49 44اآلية 

  68 72اآلية    يــــــــــــــــــــــــــــس
  68 73اآلية   123_28 76اآلية 
  68 74اآلية   91 81اآلية 

   الزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   الصافـــــــــــــــــــــــــــــات
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   الدخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   الزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
  72 27اآلية   75 17اآلية 
  72 28اآلية   75 18اآلية 
  169_157 43اآلية   161 42اآلية 
  169_157 44اآلية   89 59اآلية 
  157 45اآلية  90 71اآلية 
  157 46اآلية  82 72اآلية 

   األحقـــــــــــــــــــــــــــــــاف   غافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
  92 33اآلية   74 6اآلية 
  89 34اآلية   74 7اآلية 
  56 35اآلية   170 53اآلية 
   محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  170 54اآلية 
  151 4اآلية   91 50اآلية 

  176 20اآلية   الشـــــــــــــــــــــورى
  13 22اآلية   170 1اآلية 
  32 24اآلية   170 2اآلية

  96 33اآلية    الزخــــــــــــــــــرف
   الفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  90_88 80اآلية 

  73 15اآلية    الدخــــــــــــــــــــــــــــــان
  74 28اآلية   170 4اآلية 
   الحجـــــــــــــــــــــــــــــــرات  170 5اآلية 
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  81 13اآلية    الحجـــــــــــــــــــــــــــــــرات
   الواقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  69 12اآلية 

  81 35اآلية    الذاريـــــــــــــــــــــــــــــــــات
  81 36اآلية   57 16اآلية 
  81 37اآلية   56 17اآلية 
  76 59اآلية   73 30اآلية 

  76 64اآلية    الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
  76 69اآلية   101 17اآلية 
   الحديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  101 18اآلية 
  90 14اآلية   101 19اآلية 
   الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  101 20اآلية 
  136 11اآلية   76 38اآلية 
   المنافقـــــــــــــــــــــــون  76 39اآلية 

  20 1اآلية    القمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
   التغابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  124 5اآلية 
  89_88 7اآلية   124 6اآلية 
   الطــــــــــــــــــــــــــــــالق  124 7اآلية 
  82 6اآلية   124 8اآلية 
  82 7اآلية   14 17اآلية 

   الملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك   الرحمـــــــــــــــــــــــــــــن
  88 8اآلية  81 12اآلية 
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   المدثــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   الملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
  88 33اآلية   90_88 9اآلية 
  88 34اآلية   176 13اآلية 
  87 52اآلية   46 16اآلية 

  88_87 53اآلية    القلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
  87  54 اآلية  136 33اآلية 

    القيـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــة   الحاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  90  4 اآلية  100 24اآلية 

  88  26 اآلية   المعـــــــــــــــــــــــــــــارج
  88  27اآلية  167   15 اآلية
    المرســــــــــــــــــــــــــالت   167 16اآلية

  53  1اآلية   المزمــــــــــــــــــــــــــــــل
  53  2اآلية  57 1اآلية 
  53  3 اآلية  57 2اآلية 
  53  4 اآلية  57 3اآلية 
  53  5اآلية  57 4اآلية 

  53  6 اآلية   المدثــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
  53  7اآلية  80 3اآلية 
    النبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ  80 4اآلية 
  65  1اآلية  80 5اآلية 
  65 2 اآلية  88_85  32اآلية 
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  170 11اآلية    النبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ
  170 12اآلية  65  3اآلية
  170 13اآلية  88  4اآلية
  170 14اآلية  88  5اآلية
    المطففيــــــــــــــــــــــن  170  31 اآلية
  87 13 اآلية  170  32 اآلية

  87 14 اآلية    النازعـــــــــــــــــــــــــــــــات 
  87 15 اآلية  140_76  27 اآلية
  103 34 اآلية  140  28اآلية
  103 35  اآلية  140  29 اآلية

  103 36اآلية    التكويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
   االنشقــــــــــــــــــــــــــــــــاق  170  1 اآلية
  92 14 اآلية  170  2اآلية
  92 15 اآلية  170  3اآلية
   البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروج  170  4اآلية
  105 14 اآلية  170  5اآلية
  105 15 اآلية  170  6اآلية
  105 16  اآلية  170 7اآلية
   األعلـــــــــــــــــــــــــــــى  170 8اآلية
  75 1 اآلية  170 9اآلية
  75 2 اآلية  170 10اآلية
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   النصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   الفجـــــــــــــــــــــــــــــــــر
  53 3 اآلية  87 16اآلية
     87 17 اآلية

      العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلق
     170 9 اآلية
      170 10 اآلية

       البينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
      19 1 اآلية
      102 7اآلية
      102 8 اآلية

       التكاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
      88 4 اآلية
      88 5 اآلية

       العصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
      168 2 اآلية
      168_74 3 اآلية

       الماعـــــــــــــــــــــــــــــــــون
      174_169_164 4 اآلية
      174_169_164 5 اآلية

 



فهرس الموضوعات
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  اتــوعــوضــمــرس الــهــف
      شكر وعرفان -

ـــة ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــــ مقدمـ
ـــد ــــ ـــي ــــ ــه ــــ ــمـ ــــ ـــــ تـ ــــ   9 والتعريف باإلمام اهلبطي ووقفه  يل املصطلحات وتوطئة عن الوقف القرآينــــتأص ــــــ:ــــ

ــالتوجـــي ــ ـــغـ ـــه ل ــ ـــ ــ ــ ـــ   9  ................  .......................................................................................................................ةـ
  9  ................  ......................................................................................................................التوجيه اصطالحا

ــالنحو لغ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   9  ................  .........................................................................................................................ةــ
  9  ................  .........................................................................................................................النحو اصطالحا

  10  ................  .....................................................................................................................علم إعراب القرآن
  10  ................  ..........................................................................................................................التوجيه النحوي

  10  ................  ...................................................................................................................................الوقف لغة
  11  ................  .......................................................................................................................الوقف اصطالحا

  12  ................  ......................................................................................الفرق بني الوقف والقطع والسكت
ــــع لغة ـــ   13  ................  .................................................................................................................................القطـ

  13  ................  .........................................................................................................................القطع اصطالحا
  14  ................  ..............................................................................................................................السكت لغة

  14  ................  ..................................................................................................................السكت اصطالحا
  14  ................  ..............................................................................أمهية الوقف وصلته بالنحو وعلوم أخرى

  14  ................  .................................................................................................................................أمهية الوقف
  15  ................  .........................................................................................................الوقف القرآين التأليف يف
  16  ................  ................................................................................................مؤلفات القدامى- أ         
  17  ................  ...........................................................................................املؤلفات احلديثة- ب        

  18  ................  ..............................................................................صلة الوقف بعلم النحو وعلوم أخرى
  18  ................  ...........................................................................صلة الوقف بعلم النحو)أ         
  19  ................  ..........................................................................صلة الوقف بعلم التفسري)ب        
  20  ................  ..........................................................صلة الوقف بعلم املعاين والبالغة)ج        
  21  ................  ...........................................................................................صلة الوقف بالفقه)د         

  22  ................  ..............................................................................صلة الوقف بعلم القراءات)هـ
  22  ................  ........................................................................................املصاحف يف ورموزه الوقف أقسام
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  22  ................  ......................الكلمة على الوقف كيفية حيث من الوقف وجوه- 1
  23  ................  ............................................................عليه يوقف ما حيث من الوقف وجوه- 2

  23  ................  .................................................................................عليه يوقف ما حيث من الوقف أقسام
  23  ................  ................................................................................................االضطراري لوقفا-أ

  23  ................  ....................................................................................................التعليمي الوقف- ب
  23  ................  ....................................................................الوقف االختباري_                   
  24  ................  .......................................................................الوقف التعريفي_                   

  24  ................  ...............................................................................................الوقف االنتظاري-ج
  25  ................  .............................................................................................الوقف االختياري-د

  25  ................  ...........................................................................................................أنواع الوقف االختياري
  27  ................  .............................................................................................الوقف االختياري اجلائز ومراتبه
  27  ................     ............................................................................................تعريف الوقف االختياري اجلائز
 27  ................  ..................................................................................................مراتب الوقف االختياري اجلائز

  27  ................  ..............................................................................................................امالوقف الت:أوال
  28  ................  ..................................................................................................................أنواع الوقف التام-

  28  ................  ...................................................................... )وقف البيان التام(أ ـــالوقف الالزم       
  28  ................  ............................................................................................ب ـــالوقف التام املطلق      

  28  ................  ...........................................................................................................الوقف الكايف:ثانيا
  29  ................  ..........................................................................................................وقف التعانق     
  30  ................  .........................................................................................................الوقف احلسن:ثالثا

  31  ................  ........................................................................................ )الوقف القبيح(الوقف غري اجلائز
  31  ................  .....................................................................................................وقف التعسف     
  33  ................  ........................................................................................................الوقف يف املصاحفرموز 

  33  ................  ..........................................................................رموز الوقف يف املصاحف املشرقية- 1
  36  ........  .............................................الوقف يف مصاحف املغاربة ورمزه- 2

ــــت_  ـــ ــ ـــرجـ ـــ   36 ........ ............................................يـــطـــبـــهـــام الـــمة اإلمـ

  38 ........  .........................................:  التعريف بتقييد وقف القرآن الكرمي_

ــــ الفــصــل األول ــــ ــــ ــــ ــــ ــ وأوقافه ف وموقف العلماء من الهبطيــطي في الوقــمنهج الهبخصائص :ــــ ـــــ ــــ ــــ   ــــــــ
  44  ................  .....السالماالحتياط للعقيدة يف جانب اهللا ويف جانب الرسل عليهم :المبحث األول

  44  ................  ...............................................................................تعاىلاالحتياط للعقيدة يف جانب اهللا -أ
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  44  ................  .......................................على لفظ اجلاللة مىت أمكنه ذلك،وكذا االبتداء بهه وقف-
  47  ................  .....................................................................................تعاىل الوقف على صفات اهللا-
  49  ................  .......................................................................صي من نسبة شيء لغري اهللا تعاىلفالت-
  50  ................  .............................................................وما تصرف منها)سبحان اهللا(الوقف على كلمة-
  52  ................  ....................................................عليهم السالم االحتياط للعقيدة يف جانب الرسل - ب

  53  ................  ....................................................اعتماده الوقف التام وغريه من الوقوف:المبحث الثاني
  53  ................  ............................................................................................................وقف البيان هاعتماد-
  54  ................  .........................................................)الوقف املتعانق(يف الوقف املتالزم)اهلبطي(مذهب-
  54  ................  .......................................................................................................اعتماده وقف االزدواج-

  56  ................  .....أحيانا التفسري الشاذ اللجوء إىلإيثاره اإلعراب اخلفي،و :المبحث الثالث
  56  ................  ......................................................................إيثاره اإلعراب اخلفي- أ                    
  56     ................  .......................................................................وقف التفسري الشاذ-ب                   
     على ما قبل بعض األمساء  والوقفالفصل بني املتالزمني :المبحث الرابع

  58  ................  ......................................................................املبهمة وبعض  احلروف                 
  58  ................  .....................................................................................................الفصل بني املبتدإ وخربه_1
  58  ................  ..................................................................................................الفصل بني الفعل وفاعله_2
  59  ................  ......................................................الفصل بني الفعل املبين للمجهول و نائب الفاعل_3
  60  ................  ................................................................................................الفصل بني الفعل ومفعوله_4
  60  ................  ............................................................................الوقف على املصدر النائب عن الفعل_5
  61  ................  ..............................................................................الفصل بني املعطوف واملعطوف عليه_6
  61  ................  ...................................................................................................الفصل بني العلة واملعلول_7
  65  ................  ...........................................................................................بني االستفهام وجوابهالفصل _8
  67  ................  .....................................................................................منه ستثىنالفصل بني املستثىن وامل-9

  70  ................  ....................................................................... )هذا،ذلك(اإلشارةعلى اسم  الوقف- 10
  72  ................  .................................................................................................. )كذلك(الوقف على- 11
  74  ................  ............................................................................... )الذي،الذين(الوقف على ما قبل_12
    لوقف على ما قبل بعض احلروف اليت تفيد العطف وغريه ا_13

    ..............................................................................   ،الالم)أم،بل،مث،حىت،الفاء(            
...............  

  
75  

  84  ................  ...........كال،بلى،نعم:واجلوابمذهبه يف الوقف على أحرف الردع :المبحث الخامس
  84  ................  .............................................................................. )كال(الوقف على-أ                   
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  88  ................  .......................................................................... )بلى(الوقف على-ب                 
  92  ................  .......................................................................... )نعم( الوقف على- ج                  

  والتفريق بني األوامر والنواهي والفصل بينها أحيانا،الوقف على :المبحث السادس
  .................................................................................................املختلفات                   

  
  

................  95  
  95  ................  ................................................................الوقف على األوامر والنواهي-أ                 

  96  ................  ...............................................................الفصل بني األوامر والنواهي-ب                
  97  ................  ..........................................................................التفريق بني املختلفات-ج                

  100  ................  .............................................جلمل الدعائية واإلطالق والتعميما توفري:لمبحث السابعا
  100  ................  ............................................................................توفري اجلمل الدعائية- أ                
  102  ................  ................................................................................اإلطالق والتعميم- ب               

  105  ................  .................الذي تقتضيه القراءة والوقف لبيان احلكم الفقهيالوقف :المبحث الثامن
  105  ................  .................................................................الوقف الذي تقتضيه القراءة- أ                

  106  ................  .................................................................الفقهيالوقف لبيان احلكم - ب               
ة واإلشارة إىل تنوع املعىن:المبحث التاسع   107  ................  .................... تعامله مع السياقات املتشا
ة- أ                   107  ................  ..............................................................تعامله مع السياقات املتشا
  108  ................  .........................................................................اإلشارة إىل تنوع املعىن- ب               
  110  ................  .........................................................وأوقافه)اهلبطي(موقف العلماء من:رالمبحث العاش

ــــ الفــصــل الثاني ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــ الوقف الهبطي ووقوف المشارقة:ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــــــ
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