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 استدراكاُت ابن الجزرّي على اإلمام السجاوندي في الوقف واالبتداء 
 ســلطــان بن أحمد الهـديَّـان 

قسم القراءات بكلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية بالجامعة اإلسالمية  
 بالمدينة المنورة

ssrraa100@gmail.com: البريد اإللكتروني 
 ملخص البحث

البحـــــث فــــــي قيمــــــة مـــــن تناولــــــُت كالمهـــــم  فــــــال  ــــــ  أن تظهـــــر أ ميــــــة 
اإلمــــــــام الســــــــجاوندي متوــــــــلو فــــــــي فــــــــن الوقــــــــف واالبتــــــــداء  وتعقيــــــــ  

 اإلمام ابن الجزري على كالمه يزيد البحث أ مية.
ـــــــين  ـــــــمين العلم ـــــــوجزة له ـــــــة م ـــــــداء  بترجم ـــــــث ابت ـــــــما البح ـــــــي   ســـــــرُت ف
الجليلــــــــــين  وســــــــــلكت االيجــــــــــاز فــــــــــي ملــــــــــ   ن المقــــــــــام ال يســــــــــعف  

ـــــم مكـــــرت باإلوـــــافة   ـــــة  ومـــــن   ـــــتهم عـــــن االطال ـــــي أ،ن ـــــى  ـــــهرتهم الت ل
 تعريفات تجدر بها البداءة للوقف واالبتداء وأ مية  ما العلم.

 ـــــم قمـــــت بجمـــــو مواوـــــو االســـــتدرا  التـــــي مكر ـــــا ابـــــن الجـــــزري علـــــى 
اإلمــــــام الســــــجاوندي فــــــي كتــــــا  الن ــــــر  فكانــــــت ســــــتة مواوــــــو قرآنيــــــة 

ــــــام ال ــــــو  اإلم ــــــر ق ــــــف  أمك ــــــي أقســــــام الوق ــــــن وســــــابعها ف ســــــجاوندي وم
 ـــــم أقـــــوا  أ ـــــ  الفــــــن فـــــي ملـــــ  كـــــابن االنبــــــاري والنحـــــا   ومـــــن  ــــــم 
قـــــــو  اإلمـــــــام ابـــــــن الجـــــــزري  مختتمـــــــا  المســـــــ لة بـــــــمكر الـــــــراج  وأدلـــــــة 

 الترجي . 
الكلمات المفتاحية: استدراكاُت   ابن الجزرّي   اإلمام السجاوندي   الوقف   

 واالبتداء   القراءات
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Abstract 

The significance of this study can be seen from the value 

of the words that I took. There is no doubt that Imam Al-

Sajawandi is someone who is expert in the art of Waqf 

and Ibtida’, and Imam ibn Al Jazari's comments on his 

words further add to the significance of this study. 

In this research, I started by translating these two great 

knowledges briefly. I just did so because of my incapable 

position, even more, because of their fame which makes 

unnecessary for them to be introduced. Subsequently I 

mentioned some suitable definitions that can illustrate the 

meaning of Waqf and Ibtida' and the importance of this 

knowledge. 

Next, I gathered the places where the case being realized 

as mentioned by Ibn Al Jazari on Imam Al-Sajawandi in 

the book of Al Nashr. There are 6 places in the Qur'an 

where the seventh is in the Waqf section. I mentioned the 

words of Imam Al-Sajawandi then the words of experts in 

the field such as Ibn Al Anbari and Al Nahas, then the 

words of Imam ibn Al Jazari. At the end, I mentioned the 

correct ones with the arguments used for the justification. 

Keywords: Astrakatat, Ibn al-Jazari, Imam al-

Sajawandi, Waqf, Beginning, Readings 
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 المقدمـــة

الحمد هلل ر  العالمين والصالة والسالم على أ رف المرسلين سيدنا محمد و 
 على آله وصحبة أجمعين.

 وبعد..
ن اختلفت أصولها  وتباينت م اربها  ف عظمها   نا  وأرفعها قدرا    ن العلوم وا 

ءات وأكبر ا مكانة وأعال ا  مكرا  ما اتص  بالقران الكريم   وال    أن علم القرا
أك ر العلوم تعلقا  بكتا  اهلل تعالى   فقد تكف  اهلل سبحانه وتعالى بحفظ كتابة 
 وسخر له من يعم  في سبيله  ويخدم علومه وآياته  فصرف ك ير من 

 العلماء عنايتهم وجهود م لخدمة كتا  اهلل تعالى .
ــ  المصــنفات النفيســة  ــات ك يــرة  ومصــنفات متنوعــة ومــن تل ــه متلف ــ لفوا في ف

تا  الن ر في القراءات الع ر  ويعتبر  ما الكتا  زبدة ما ألفة ابـن الجـزري  ك
في علم القراءات  حيث جمو فيه جميو مووـوعات  ـما العلـم التـي أفرد ـا فـي 

 مصنفاته ا خرى  و و عمدة الكت  في  ما الفن .
ويعد علم الوقف واالبتداء مـن أ ـم المووـوعات التـي يجـدر بالقـارو أن يوليهـا 

د العناية واال تمام  وقد ا ترط ك ير من أئمة الخلف على المجيز أال يجيز  دي
 أحدا  ال بعد معرفة الوقف واالبتداء حتى أن بعوهم جع  تعلم الوقف واجبا .

ومن أج  ا  مية التي نالها  ما العلم جاءت ر،بتي في جمو استدراكاُت ابن 
اء  من خال  كتا  الن ر في الجزرّي على اإلمام السجاوندي في الوقف واالبتد

 القراءات الع ر .
 : أسبا  اختيار الموووع 

 /الر،بة في المسا مة بخدمة كتا  اهلل تعالى وعلومه.1
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/ علو كع  اإلمام السجاوندي في علم الوقف واالبتداء ولما كان مدار البحث 2
 على أقواله .

لدقيقة   فالجمو / مكانة اإلمام ابن الجزري وأ مية تحقيقاته في المسائ  ا3
بين أقو  العلمين المباركين  يعطي قوة ومتانة للمعلومة.جمو استدراكات  
اإلمام  ابن الجزري على اإلمام  السجاوندي  في الوقف واالبتداء في مووو 

 واحد ودراسة مسائلها   ليخرج بحث مستقال  يسه  الرجوع  ليه.
 :أ مية البحث 

ء  و و أحد علوم القران المهمة التي أوال  : أ مية علم الوقف واالبتدا
 يج  ان تحظى بعناية خاصة ) م به يعرف كيف أداء القراءة(.

 انيا : جمو استدرتكات اإلمام ابن الجزري على اإلمام السجوندي في 
الوقف واالبتداء في مووو واحد ودراستها ليخرج في بحث مستق  يسه  

 الرجوع  ليه  فهما الجمو من ا  مية بمكان.
 ال ا : االستدراكات من المناحي العلمية التي تتجلى بها المسائ  وتتو  

 لطال  العلم.
 :حدود البحث 
بعد الجرد والقراءة المت نية لكتا  ابن الجزري )الن ر في القراءات  -

الع ر (  وجدت في  ما الكتا  سبو مواوو لالستدرا  في الوقف واالبتداء 
العم  في  ما البحث على جمو نصوص  على اإلمام السجاوندي   وسيكون
 اإلستدرا  البن الجزري ودراستها . 

 :الدراسات السابقة 
بعد البحث والمراجعة لم أجد من تناو   ما الموووع بال رط المتقدم في 

 "حدود البحث" .
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 :منهج البحث: سيكون منهجي في  ما البحث 
ــا  الن ــر فــي القــراءات الع ــ ــن الجــزري و المــنهج االســتقرائي: بجــرد كت ر الب

 استقراء مووو البحث فيه.
 المنهج التحليلي: دراسة استدراكات ابن الجزري على اإلمام السجاوندي.

المنهج النقدي :بمقارنة قو  ابن الجزري ب قوا  ،يره من االئمة  المتخصصين 
 في علم الوقف واالبتداء.

 :جراءات البحث: وستكون كالتالي  
في المصحف ال ريف  مو وبط اآلية بال ك   /عزو اآليات  لى مووعها11

 ومكر رقم اآلية  واسم السورة .
/مكر مووو االستدرا    م التمهيد لالستدرا    م عرض أقوا  االئمة للخروج 2

 بنتيجة علمية .
/جمو أقوا  ا ئمة ومناق تها مناق ة تقوم على حسن الظن بهم  والحم  3

من قدر م وفولهم وجهد م المنوه على المحم  الحسن ومل  بعدم التنقيص 
 والمعترف به في ا فاق  وترجي  بعوها على بعض.

 /تو يق النصوص وأقوا  ا ئمة من مظانها ما استطعت  لى مل  سبيال .4
 :خطة البحث 

 ستكون الخطة عبارة عن مقدمة  وتمهيد  ومبح ين  وخاتمة  وفهار :
 المقدمة:

ووع  وأ ميته  وحدوده  والدراسات وفيها االستفتاح  وأسبا  اختيار المو 
جراءاته  وخطته.  السابقة له  ومنهجه  وا 

 التمهيد  وفيه مطلبان:
 المطل  ا و : ترجمة موجزة لإلمام ابن الجزري 
 المطل  ال اني: ترجمة موجزة لإلمام السجاوندي 
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  المبحث االو  : التعريف بعلم الوقف واالبتداء وأ ميته . وفيه
 مطلبين :

 ا و : التعريف بعلم الوقف واالبتداء. المطل 
 المطل  ال اني: أ مية علم الوقف واالبتداء .

  المبحث ال اني: استدراكات ابن الجزري في كتابة الن ر في
 القراءات الع ر .وفيه سبعة مطال .

 المطل  ا و : )الوقف عند قوله تعالى: } دى للمتقين{(
 : }ومما رزقنا م ينفقون{(المطل  ال اني: )الوقف عند قوله تعالى

 المطل  ال الث: )الوقف عند قوله تعالى: }َوَقاُلوا اتََّخَم اللَُّه َوَلد ا{(
 المطل  الرابو: )الوقف عند قوله تعالى: }في قلوبهم مرض{(

المطل  الخام : )}الوقف عند قوله تعالى: صم بكم عمي فهم ال 
 يرجعون{(

 لى: }وما يو  به  ال الفاسقين{(المطل  الساد : )الوقف عند قوله تعا
 المطل  السابو: )أقسام الوقوف(.

 الخاتمة:
 وفيها أ م النتائج والتوصيات التي توصلت  ليها من خال   ما البحث.

 الفهار  العلمية: و ي:
 فهر  اآليات القرآنية.* 
 فهر  ا عالم.* 
 فهر  المصادر والمراجو.* 
 فهر  الموووعات.* 

 التوفيق والسداد  وص  اللهم على نبينا محمد وعلى وختاما : أسا  اهلل
 آله وصحبه وسلم تسليما  ك يرا .
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 التمهيد
 وفيه مطلبين:

-رحمه اهلل–ترجمة موجزة لإلمام ابن الجزري   
-رحمه اهلل–ترجمة موجزة لإلمام الساجوندي   

 -رحمه اهلل-ترجمة موجزة لإلمام ابن الجزري
ـــن ـــد ب ـــن محم ـــد ب ـــن محم ـــد ب ـــن الجـــزري   اســـمه : محم ـــن يوســـف ب ـــي ب عل

 (1)كنيته :يكنى أبا الخير.
مولــدة: ولــد رحمــه اهلل بدم ــق ال ــام فــي ليلــة الســبت الخــام  والع ــرين مــن 

 (2) هر رموان سنة  حدى وخمسين وسبعمائة  جرية.
 ن  ته و طلبة للعلم ورحالته :

خا   ن   في دم ق وأتم حفظ القرآن الكريم في الرابعة ع رة من عمره  وأجازه
جده محمد بن  سماعي  الخباز  وسمو الحديث من جماعة من أصحا  الفخـر 
بن البخاري و،ير م وأفـرد القـراءات علـى  عـدد مـن ال ـيو، مـنهم  ال ـي  أبـي 
محمــد عبــد الو ــا  بــن الســالر وال ــي  أحمــد بــن  بــرا يم بــن الطحــان وال ــي  

تســو فجمــو  أحمــد بــن رجــ   و،يــر م   ــم رحــ   لــى الــديار المصــرية فــي ســنة
القراءات لال ني ع ر بمومن كت  على ال ي  أبـي بكـر عبـد اهلل بـن الجنـدي 
وللسبعة بمومن العنوان والتيسير وال اطبية على العالمة أبـي عبـد اهلل محمـد 
بن الصائغ وال ي  أبي محمد عبد الـرحمن بـن الباـدادي   ـم رجـو  لـى دم ـق 

للع ـرة بموـمن الكتـ  ال ال ـة  ورح  رحلة  انية  فجمو  انيا على ابن الصائغ
الممكورة وبمومن المستنير والتمكرة واإلر ادين والتجريد  وعلى ابـن الباـدادي 
لألئمـة ال ال ـة ع ـر و ـم الع ــرة الم ـهورة وابـن محيصـن وا عمـ  والحســن 

                                 
 (242/ 2،اية النهاية في طبقات القراء ) (1)
 المرجو السابق. (2)
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البصري بمومن الكت  التي تال بها الممكور على  يخه الصائغ و،يره  وسمو 
  الـدمياطي وا برقـو ي  وأخـم الفقـه عـن ال ـي  الحديث ممن بقـي مـن أصـحا

عبد الرحيم اإلسنوي و،يره وسمو الحديث من ،ير م  م عاد  لى دم ـق فجمـو 
القراءات السبو في ختمة على القاوـي أبـي يوسـف أحمـد بـن الحسـين الكفـري 
الحنفي   م رح   لى الـديار المصـرية وقـرأ بهـا ا صـو  والمعـاني والبيـان علـى 

الدين سعد اهلل القزوينـي وأخـم عـن ،يـره  ورحـ   لـى اإلسـكندرية  ال ي  وياء
فسمو من أصحا  ابـن عبـد السـالم وابـن نصـر و،يـر م وقـرأ بموـمن اإلعـالن 
 و،يره على ال ي  عبد الو ا  القروي  وسمو من  تالء ال يو، و،ير م ك ير ا 

ولـم يكمـ   من كت  القراءات بالسماع واإلجازة  وقرأ على ،ير  ـتالء القـراءات 
وأجازه وأمن له باإلفتاء  ي  اإلسالم أبـو الفـداء  سـماعي  بـن ك يـر سـنة أربـو 
وسبعين  وكمل  أمن لـه ال ـي  وـياء الـدين سـنة  مـان وسـبعين وكـمل   ـي  
اإلسالم البلقيني سنة خم  و مـانين  وجلـ  لإلقـراء تحـت النسـر مـن الجـامو 

ة أم الصــال  بعــد وفــاة أبــي ا مــوي ســنين  وولــي م ــيخة اإلقــراء الكبــرى بتربــ
 (1)محمد عبد الو ا  بن السالر.

 تالميمه:
قــرأ عليــه القــراءات جماعــة ك يــرون فممــن كمــ  عليــه القــراءات الع ــر بال ــام 
ومصر ابنه أبو بكر أحمـد  وال ـي  محمـود بـن الحسـين بـن سـليمان ال ـيرازي 

بـن قطـ   وال ي  أبو بكر بن مصـب  الحمـوي  وال ـي  نجيـ  الـدين عبـد اهلل 
 (2)بن الحسن  البيهقي  و،ير م . 

 متلفاته:
 ألف في القراءات عدة مصنفات منها :

                                 
 (242/ 2،اية النهاية في طبقات القراء ) (1)
 المرجو السابق  (2)
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 كتا  الن ر في القراءات الع ر .   1
 تحبير التيسير في القراءات الع ر.   2
 التمهيد في التجويد.  3
 منجد المقرئين.  4
 منظومة المقدمة فيما يج  على قارو القرآن أن يعمله.  5
 الحصين من كالم سيد المرسلين. الحصن .6
 المصعد ا حمد في ختم مسند اإلمام أحمد.  2
 ،اية النهايات في أسماء رجا  القراءات )الطبقات الصارى(.  8
 نهاية الدرايات في أسماء رجا  القراءات )الطبقات الكبرى(.  9
 .  اإل تداء  لى معرفة الوقف واإلبتداء.11

 (1)لحديث والفقه والعربية.وألف ،ير مل  في التفسير وا
 وفاته:

تــوفي ابــن الجــزري  رحمــة اهلل  فــي وــحوة الجمعــة لخمــ  خلــون مــن ربيــو 
 (2) ـ ودفن بدار القرآن التي أن   ا بها . 833ا و  سنة 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.251/ 2،اية النهاية في طبقات القراء ) )1
 المرجو السابق.   )2
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 -رحمة اهلل -ترجمة موجزة لإلمام السجاوندي 
 اسمة وكنيته ونسبته:

ــه "محمــد بــن طي ــر القفطــي فــي ترجمت ــوي  اســمه :مك ــور  الســجاوندي  الارن ف
 (2). وكان من كبار المحققين (1)المفسر  النحوي  اللاوي " 

 كنيته:  قي  أبو جعفر  وقي  أبو الفو  والم هور  و أبو عبداهلل .
نســـبته: " الازنـــوي  "  لـــى "،زنـــه" و ـــي  مدينـــة عظيمـــة   مـــن أ ـــهر مـــدن 

ــو  آ  ســبكتكين  وا   ــت دار المل ــت سجســتان )أفاانســتان(. كان ــا ينســ  البي ليه
الازنوي والدولة الازنوية التـي ا ـتهرت فـي القـرن الخـام  والسـاد  للهجـرة. 
ينســ   ليهــا ك يــر مــن العلمــاء مــنهم: أبــو الفوــ  محمــد بــن أبــي يزيــد طيفــور 

 (3)السجاوندي الازنوي صاح  كتا  )عين المعاني( في تفسير القرآن .
  يوخه وتالميمه:

 .( 4)قرأ وال من أقرأقا  الم بي: لم أدر على من 
 متلفاته:
الوقف واالبتداء المي قـا  عنـه الـم بي :" وكتـا  الوقـف واالبتـداء فـي  .1

 (5)مجلد كبير يد  على تبحره"
الوقــف واالبتــداء )الصــاير( :مكـــره ابــن الجــزري حيــث قـــا  :"  .2

 (6)وكتا  الوقف واالبتداء الكبير وآخر الصاير"

                                 
 3/153الرواة   نباه (1)
 (152/ 2،اية النهاية في طبقات القراء ) (2)
  121/ 2" تعريف با ماكن الواردة في البداية والنهاية البن ك ير  (3)
 (152/ 2،اية النهاية في طبقات القراء ) (4)
 216/ 12تاري  اإلسالم  (5)
  2/152،اية النهاية  (6)
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و ــما الكتــا  فــي عــين المعــاني فــي تفســير الســبو الم ــاني : .3
تفسير القرآن  ومكر ب نه تفسير حسن  ومكـر القفطـي اختصـر 
تفســيره  ــما ولــده محمــد بــن محمــد بــن طيفــور  ســراج الــدين  

ولكتـــا  )عـــين  1أبوطـــا ر فـــي كتـــا  ســـماه: ) نســـان العـــين(
المعاني(  ما أربعة ع رة مخطوطة على مـا مكـر فـي الفهـر  

 ط.ال ام  للتراث العربي اإلسالمي المخطو 
كتا  علـ  القـراءات: فـي مجلـدات عـدة  مكـره ،يـر واحـد ممـن  .4

 (2)ترجم له .
 مكانته العلمية:
 .(3) ـ(  ب نه "المفسر  النحوي  اللاوي"646قا  القفطي )ت 

والــم بي وصــفه  بـــ "المقــرو  المفســر  النحــوي "  ومكــر أن كتابــه فــي الوقــف  
 (4)واالبتداء يد  على تبحره  وقد تقدم مل  عنه.

 ـــــ( " محمــــد بــــن طيفــــور  أبــــو عبــــداهلل 833ا  عنــــه :ابــــن الجــــزري )ت فقــــ
السجاوندي  الازنوي   مام كبير محقق مقرو  نحوي  مفسر ...وكان من كبـار 

 .(5)المحققين"
 (6)وفاته :قا  الصفدي: توفي سنة ستين وخمسمائة 

 

                                 
 216/ 12تاري  اإلسالم  (1)
 3/153ة  نباه الروا (2)

 المرجو السابق.(3) 
 216/ 12تاري  اإلسالم  (4)
 2/152،اية النهاية  (5)
 3/142الوافي بالوفيات (6)
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 المبحث ا و 
 التعريف بعلم الوقف واالبتداء وأ ميته. وفيه مطلبين :

 طل  االو : التعريف بعلم الوقف واالبتداء .الم
 المطل  ال اني :أ مية علم الوقف واالبتداء.

 المطل  ا و : التعريف بعلم الوقف واالبتداء.
    ويقــا  الوقــف: ســوار مــن عــاج(1)الوقــف فــي اللاــة: الحــب 

 ويقــا  (2)
ما  الوقف وقف يتعدى ويلـزم (3))الوقف( في القراءة قطو الكلمة عما بعد ا.   وا 

كان بمعنى )حـب ( و )منـو( فهـو متعـد ومصـدره الوقـف  وأمـا الـالزم فمصـدره 
 . (4)الوقوف

واصـطالحا : عبــارة عــن قطــو الصــوت علــى الكلمــة زمنــا يتــنف  فيــه عــادة 
بنية استئناف القراءة  ما بما يلي الحرف الموقوف عليه  أو بما قبله كما تقـدم 

راض  وتنباــي البســملة معــه فــي فــوات  جــوازه فــي أقســامه ال ال ــة ال بنيــة اإلعــ
السور كما سي تي وي تي في رءو  اآلي وأوساطها  وال ي تي فـي وسـط كلمـة  

  (5)وال فيما اتص  رسما كما سي تي  وال بد من التنف  معه 
االبتداء في اللاة :)بـدأ( البـاء والـدا  والهمـزة مـن افتتـاح ال ـيء  يقـا : بـدأت 

قا  اهلل عـز وجـ :  (6)ء. واهلل تعالى المبدو والبادو.با مر وابتدأت  من االبتدا
. ويقــا : لألمــر (1)  وقــا  تعــالى: }كيــف بـدأ الخلــق{  (2)} نـه  ــو يبــدو ويعيـد{

                                 
 (253التعريفات )ص:  (1)
 ( 861القامو  المحيط )ص:  (2)
 (253التعريفات )ص: (3)
 (941الكليات )ص: (4)
 (241/ 1الن ر في القراءات الع ر ) (5)
 (212/ 1مقايي  اللاة ) (6)
 [13]البروج:  (2)
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العج  بدي  ك نه من عجبه يبدأ بـه. بـدأت بال ـيء بـدءا: ابتـدأت بـه  وبـدأت 
ـــد قطـــو أو  (2)ال ـــيء: فعلتـــه ابتـــداء. اصـــطالحا :  ـــو ال ـــروع فـــي الكـــالم بع1

 (3)وقف.
 المطل  ال اني: أ مية علم الوقف واالبتداء

أ مية  ما العلم كبيرة  م به يعـرف تفسـير القـرآن وفهـم ك يـر مـن معانيـه  
ومّما يدّ  على أ مّية الوقف واالبتداء ما صّ  عن النبي صّلى اهلل عليـه وسـّلم 

مـن يطـو اهلل ورسـوله فقـد ر ـد ومـن »أنه عند مـا سـمو رجـال يخطـ  ويقـو : 
  م وقف.« عصهماي

ــا ومر ــدا:  ــه وســّلم معّلم ــه الهــادي الب ــير صــّلى اهلل علي ــا  ل بــئ  »فق
من يطو اهلل ورسوله فقـد ر ـد   ـّم قـف  ـّم ابـدأ وقـ : »خطي  القوم أنت  ق : 
 «.ومن يعصهما فقد ،وى

فهما الخبر يدّ  داللة واوحة على أ مّية الوقف واالبتداء  لصّحة المعنـى 
ما كـان عـدم معرفـة  م ال يجمـو بـين مـن  أطـاع  ومـن عصـى فـي حكـم واحـد. وا 

الوقف واالبتداء مستقبحا  في سائر الكـالم فهـو فـي كـالم اهلل تعـالى أ ـّد قبحـا   
  ( 4)وتجّنبه أولى.

وروي عن ك ير من السلف ما يتكد أ مية معرفته والعنايـة بـه  قـا  علـي 
 (5)« .الترتي  معرفة الوقوف وتجويد الحروف»روي اهلل عنه: 

                                                                             
 [21]العنكبوت:  (1)
 (35/ 1الصحاح تاج اللاة وصحاح العربية ) (2)
ر اد الجا لين )ص: (3)  (128تنبيه الاافلين وا 
 (1/113الهادي  رح طيبة الن ر في القراءات الع ر ) (4)
 (225/ 1الن ر في القراءات الع ر )(5)
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ن »وعــن ابــن عمــر روــي اهلل عنهمــا قــا :  لقــد ع ــنا بر ــة مــن د رنــا وا 
أحدنا ليتتى اإليمان قب  القرآن وتنز  السورة على النبي صّلى اهلل عليـه وسـلم 

 (1)« .فيتعلم حاللها وحرامها وآمر ا وزاجر ا وما ينباي أن يوقف عنده منها
به  وبينـوا عظـيم فوـيلته  وقد حض العلماء على تعلم الوقف واالبتداء والعم  

ومل  ممكور في مقدمات ك ير من كتـ  الوقـف واالبتـداء  وفـي ك يـر مـن كتـ  
فن التجويد ومومن في كت  علوم القرآن  فمما قالوه ايوـا  قـو  ابـن ا نبـاري 
رحمــه اهلل تعــالى: )مــن تمــام معرفــة القــرآن ومعانيــه  و،ريبــه معرفــة الوقــف 

أن يعرف الوقف التام  والوقف الكـافي الـمي لـي   واالبتداء فيه  فينباي للقارو
 .(2)بتام  والوقف القبي  المي لي  بتام وال كاف( 

وقا  الزرك ي : ) و فن جلي  وبه يعـرف كيـف أداء القـرآن ويترتـ  علـى ملـ  
فوائــد ك يــرة واســتنباطات ،زيــرة وبــه تتبــين معــاني اآليــات ويــتمن االحتــراز عــن 

 (3)الوقوع في الم كالت(.
ا  علم الدين السـخاوي رحمـه اهلل: )ففـي معرفـة الوقـف واالبتـداء الـمي وق

ظهـار فوائـده  وبـه  دونه العلماء تبيين معاني القرآن العظيم وتعريف مقاصـده وا 
 (4)يتهي  الاوص على درره وفرائده(

وقا  ابن الجزري في الوقف واالبتداء  لما لم يمكـن للقـارو أن يقـرأ السـورة  أو 
واحــد ولــم يجــر التــنف  بــين كلمتــين حالــة الوصــ   بــ  ملــ  القصــة فــي نفــ  

كالتنف  في أ ناء الكلمة وج  حينئـم اختيـار وقـف للتـنف  واالسـتراحة وتعـين 

                                 
 المصدر السابق  (1)
 (.118/ 1بتداء )اإليواح في الوقف واال (2)
 (342/ 1البر ان في علوم القرآن ) (3)
 (623جما  القراء وكما  اإلقراء )ص:  (4)
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ارتوــاء ابتــداء بعـــد التــنف  واالســـتراحة  وتحــتم أن ال يكــون ملـــ  ممــا يخـــ  
 (.1)بالمعنى وال يخ  بالفهم   م بمل  يظهر اإلعجاز ويحص  القصد 

 

                                 
 (224/ 1الن ر في القراءات الع ر ) (1)
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 ال انيالمبحث 
 استدراكاُت ابن الجزرّي في الوقف واالبتداء.

 المطل  ا و : )الوقف عند قوله تعالى: } دى للمتقين{(
 المطل  ال اني: )الوقف عند قوله تعالى: }ومما رزقنا م ينفقون{(
 المطل  ال الث: )الوقف عند قوله تعالى: }َوَقاُلوا اتََّخَم اللَُّه َوَلد ا{(

 لوقف عند قوله تعالى: }في قلوبهم مرض{(المطل  الرابو: )ا
 المطل  الخام : )}الوقف عند قوله تعالى: صم بكم عمي فهم ال يرجعون{(

 المطل  الساد : )الوقف عند قوله تعالى: }وما يو  به  ال الفاسقين{(
 المطل  السابو: )أقسام الوقوف(.

 2لبقرة: آيةاالستدرا  ا و : )الوقف عند قوله تعالى: } دى للمتقين{( ا
  تمهيد:

مكر لي بعض أصحابنا عن أبي بكر بن مجا د أنه كان »قا  ابن النحا : 
يقو : ال يقوم بالتمام  ال نحوي  عالم بالقراءات  عالم بالتفسير  عالم 

  (1)«بالقصص وتلخيص بعوها من بعض  عالم باللاة التي نز  بها القرآن
ن ممن ا تهر بهما الفن   و اإلمام السجاوندي  وُتعد  -ءالوقف واالبتدا-وا 

ُكُتبه ق1بلة ومرجع ا للعلماء  فلمل  تجد م ك ير ا ما ينقلون عنه في كتبهم  وقد 
الن ر في »ا تم ابن الجزري بالنق  عنه واالستدرا  عليه  فنق  في كتابه 

ا به في خمسة مواوو« القراءات الع ر «  رح طيبة الن ر»  وفي (2)مصرح 
  وأما (4)«،اية النهاية في طبقات القراء»م له في   وترج(3)في مووو

                                 
 (.18القطو واالئتناف )ص:  (1)
 (.236  235  234  233  232/ 1ينظر: الن ر في القراءات الع ر ) (2)
 (.42ينظر:  رح طيبة الن ر )ص:  (3)
 (.152/ 2،اية النهاية في طبقات القراء ) (4)
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 ـ( فقد نق  عنه في ستة و ال ين 1111ا  موني المقرو )المتوفى نحو: 
...« وا تهر  ما الفنِّ عن جماعة من الخلف »مووع ا  وقا  في أو  كتابه: 

 .(1)فمكر منهم: أبو جعفر محمد بن طيفور السجاوندي
 قو  المخالف:

 للمتقين{ ال   ن }المين{ «: »}عل  الوقوف»في كتابه  قا  السجاوندي
 .(2)«صفتهم

 قو  ابن الجزري:
  :قو  أئمة الوقف: ال يوقف على كما  معناه: أال »قا  ابُن الجزرّي

ُيبتدأ بما بعده   م كلما أجازوا الوقف عليه أجازوا االبتداء بما بعده  وقد 
)ال(  والمعنى عنده: ال  أك ر السجاوندي من  ما القسم وبالغ في كتابه

تقف  وك ير منه يجوز االبتداء بما بعده  وأك ره يجوز الوقف عليه. وقد 
تو م من ال معرفة له من مقلدي السجاوندّي أن منعه من الوقف على 
مل  يقتوي أن الوقف عليه قبي   أي: ال يحسن الوقف عليه  وال 

يحسن الوقف عليه  االبتداء بما بعده  ولي  كمل   ب   و من الحسن  
وال يحسن االبتداء بما بعده  فصاروا  ما اوطر م النف  يتركون الوقف 
الحسن الجائز ويتعمدون الوقف على القبي  الممنوع  فترا م يقولون: 

  م يقولون: }،ير 2}صراط المين أنعمت عليهم . ،ير{الفاتحة:آية
بتدئون: الماوو  عليهم{   ويقولون: } دى للمتقين . المين{  م ي

}المين يتمنون بالاي {  فيتركون الوقف على }عليهم{ وعلى }المتقين{ 
الجائزين قطع ا  ويقفون على }،ير{ و}المين{ اللمين تعمُّد الوقف عليهما 
قبي  باإلجماع   ن ا و  مواف وال اني موصو   وكال ما ممنوع من 

                                 
 (.6منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا )ص:  (1)
 (.122-1/126عل  الوقوف  للسجاوندي ) (2)



 

 
989 

فليت  عري  تعمد الوقف عليه  وحجتهم في مل  قو  السجاوندّي: )ال(  
 م منو من الوقف عليه    أجاز الوقف على }،ير{ أو }المين{؟! فلُيعلم 
أن مراد السجاوندّي بقوله: )ال(  أي: ال يوقف عليه  على أن يبتدأ بما 

ومن المواوو التي منو السجاوندي »   م قا : «بعده كايره من ا وقاف
ويجوز االبتداء الوقف عليها  و و من الكافي المي يجوز الوقف عليه 

بما بعده  قوله تعالى: } دى للمتقين{ مو الوقف عليه  قا :  ن }المين{ 
صفتهم. وقد تقدم جواز كونه تامًّا وكافي ا وحسن ا  واختار ك ير من أئمتنا 
كونه كافي ا  وعلى ك  تقدير فيجوز الوقف عليه واالبتداء بما بعده  فإنه 

ن كان صفة لـ }المتقين{  فإنه يك ون من الحسن  وسوغ مل  كونه رأ  وا 
 .(1)«آية

 تحقيق القو  عند أ   الفن:
  :ـ(  وأبو جعفر النحا  )المتوفى 328وافق أبو بكر ا نباري )المتوفى 

 ـ(  والحسن بن علي 444 ـ(  وأبو عمرو الداني )المتوفى: 338
  ـ(  وعبد العزيز516 ـ(  والازا  )المتوفى: 511العماني )المتوفى: بعد 

 ـ(  683 ـ(  والنكزاوي )643السماتي  وعلم الدين السخاوي )المتوفى: 
 ـ(  وافقوا قوَ  ابن الجزري 1111وا  موني المقرو )المتوفى: نحو 
 باستحسان الوقف في  ما المووو:

وقوله عز وج : }المين يتمنون بالاي {  في }المين{ »قا  ابن ا نباري: 
}المتقين{  والنصف على المدح لـ  أربعة أوجه: الخفض على النعت لـ

}المتقين{  والرفو على المدح  ك ن  قلت:  م المين يتمنون بالاي   فعلى 
 تالء ال ال ة ا وجه يحسن الوقف على }المتقين{  وال يتم لتعلق النعت 
بالمنعوت والمدح بالممدوح  والوجه الرابو: أن ترفعهم بما عاد من قوله: 

                                 
 (.234/ 1الن ر في القراءات الع ر ) (1)
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م{  فعلى  ما المم   يتم الوقف على }المتقين{  }أولئ  على  دى من ربه
 .(1)« ن }المين{ ،ير متعلق بهم
ورأيت علي بن سليمان َيستح1 ُّ أن يقطو عند »وقا  أبو جعفر النحا : 

}المتقين{   نه رأ  آية  ويجوز أن يكون التقدير:  م المين يتمنون بالاي   
 منهم  لم يتم الكالم على فإن جعلت }المين{ نعت ا لـ }المتقين{ أو بدال  

 .(2)«}المتقين{  والمي قاله علي بن سليمان حسن  
 دى للمتقين{ تام  ما رفو }المين{ باالبتداء  وجع  »}وقا  أبو عمرو الداني: 

الخبر في قوله: }أولئ  على  دى من ربهم{  فإن رفو على المدح بتقدير:  م 
ن المين  أو نص  مل  بتقدير: أعني المين  فالو  قف على }المتقين{ كاف  وا 

 .(3)«خفض على النعت لـ }المتقين{ فالوقف عليه حسن
 دى للمتقين{ وقف تام  ما رفعت } دى{ بخبر مبتدأ »}وقا  الحسن العماني: 

 .(4)«محموف تقديره:  و  دى للمتقين
المين يتمنون بالاي { فيه أربعة أوجه: أن يكون مجرور ا على »}وقا  الازا : 

ـ }المتقين{  لم يجز االبتداء به  وال اني: أن يكون نصب ا على المدح: الصفة ل
أعني المين  أو: أمكر المين  وال الث: الرفو على المدح  التقدير:  م المين 
يتمنون  والرابو: رفو باالبتداء وخبره }أولئ {  ففي  مه ا وجه ال ال ة ساغ 

 .(5)«أتم حسن ااالبتداء به  ،ير أن االبتداء في الوجه اآلخر 
                                 

 (.491-1/491 يواح الوقف واالبتداء  البن ا نباري ) (1)
 (.34)ص:  القطو واالئتناف   بي جعفر النحا  (2)
 (.18المكتفى في الوقف واالبتدا  بي عمرو الداني )ص:  (3)
المر د في الوقوف على مما   القراء السبعة  رسالة ماجستير   عداد الباح ة:  ند  (4)

 العبدلي  جامعة أم القرى.
الوقوف واالبتداء  للازا   رسالة ماجستير   عداد الباحث: طا ر محمد الهم   جامعة  (5)
 ق.دم 
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فالقطو على قوله: } دى للمتقين{ حسن  »وقا  عبد العزيز السماتي: 
 ما جعلت }المين{ نعت ا له  وكمل  ما أ بهه مما يجوز في المي بعده أن 

 .(1)«يكون نعت ا
للمتقين{ فيه تقديرات:  ن جعلت }المين{ في مووو رفو »}وقا  النكزاوي: 

ولئ  على  دى من ربهم{  ويكون الخبر على االبتداء  ويكون الخبر: }أ
محموف ا تقديره: المين يتمنون بالاي  ويقيمون الصالة ومما رزقنا م ينفقون 
ن جعلت }المين{   م الممكورن  فعلى  ما يكون الوقف على }المتقين{ تامًّا  وا 
في مووو رفو خبر مبتدأ محموف تقديره:  م المين  أو في مووو نصف 

  فعلى  مين التقديرين يكون الوقف على }للمتقين{ كافي ا  تقدير: أعني المين
فإن جعلت }المين{ في مووو خفض نعت ا }للمتقين{ أو بدال  منهم  فال ينباي 
الوقف على قوله: }للمتقين{   نه ال يفص  بين النعت والمنعوت  وال بين 
ى البد  والمبد  منه. ونق  عن علي بن سليمان أنه كان يستح  الوقف عل

قوله: }للمتقين{   نه كالم مفيد   نه رأ  آية  والمعنى عنده: المتقين 
يتقون اهلل عز وج  ب داء حقه  يجعلونه بينه وبينهم حاجز ا من عمابه ومانع ا 

 .(2)«من عقابه
ــيَن{ يجــوز أن »وقــا  علــم الــدين الســخاوي:  ــه1 ُ ــَدى  ل1لدُمتق1 قولــه عــز وجــ : }ف1يد

ُنـوَن ب1الدَايدـ { مبتـدأ  والخبـر }أوَلئ1ـَ  َعَلـى ُ ــَدى  يكـون تامًّـا  ما كـان }الَّـ م1 يَن ُيتد م1
ـا  {  ويجـوز أن يكـون كافي ـا  ما جعلـت }الـمين يتمنـون بالايـ { مرفوع  م1ند َربِّه1مد

                                 
 (.46نظم ا داء في الوقف واالبتداء )ص:  (1)
(  رسالة دكتوراه   عداد الباحث: 31كتا  االقتداء في معرفة الوقف واالبتداء )ص:  (2)

 مسعود  ليا   جامعة أم القرى.
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على معنى:  م المين  أو منصوب ا علـى معنـى: أعنـي الـمين  وأن يكـون حسـن ا 
 .(1)« ما كان في مووو خفض نعت ا لـ }المتقين{

للمتقين{ تام  ن رفعت }المين{ باالبتداء  وفي  خبره قوالن: »}وقا  ا  موني: 
أحد ما }أولئ { ا ولى  وال اني }أولئ { ال انية  والواو زائدة  و مان القوالن 
منكران   ن }والمين يتمنون{ يمنو كون }أولئ { ا ولى خبر ا  ووجود الواو 

ا  وا ولى تقديره محموف ا  أي:  م يمنو كون }أولئ { ال اني خبر ا أيو  
الممكورون  وحسن  ن نص  المين ب عني أو أمدح أو أمكر   ن النصف  نما 
يكون بإومار فع   فنصبه بالفع  المومر  و و في النية عند ابتدائ  
بالمنصو   فال يكون فاصال  بين العام  والمعمو    ن   ما ابتدأت بالمعمو  

معه  وتومره حا  ابتدائ  بالمعمو   ولي  المتقين  فك ن  مبتدو بالعام 
بوقف  ن جر المين صفة لهم أو بدال  من  م  أو عطف بيان   نه ال يفص  
بين النعت والمنعوت  وال بين البد  والمبد  منه   نهما كال يء الواحد  ومن 
حيث كونه رأ  اآلية يجوز  ففي مح  المين  ال ة أوجه: الجر من  ال ة  

و كونه صفة للمتقين  أو بدال  من  م  أو عطف بيان  والنصف من وجه و 
واحد  و و كونه مفعوال  لفع  محموف  والرفو من وجهين: كون خبر ا لمبتدأ 

 .(2)«محموف  أو مبتدأ والخبر ما مكرناه فيما تقدم
 تحقيق االستدرا :

  دلي  السجاوندي: أن }المين{ صفة للمتقين  فال يص  الوقف على
 المتقين{   نه يكون قطع ا للصفة عن الموصوف.}
 :دلي  ابن الجزري وموافقوه 

                                 
 (.686جما  القراء وكما  اإلقراء )ص:  (1)
 (.31منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا )ص:  (2)
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أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان يقطو قراءته آية »ما روت أم سلمة:  -
 .(1)«آية

وجه االستدال : أن معنى  ما  و الوقف على رءو  اآلي  وأك ر أواخر اآلي 
 .(2)في القرآن تام أو كاف

ن كان صفة - لـ }المتقين{  فإنه يكون من الوقف الحسن  وسوغ مل   أنه وا 
 كونه رأ  آية.

أن }المتقين{ مو أنه رأ  آية كالم  مفيد   والمعنى: المين يتقون اهلل ج   -
 .(3)وعز ب داء حقه يجعلونه بينه وبينهم حاجز ا من عمابه  ومانع ا من عقابه

ا  المتقـين خصـوا بـمل  أن االستئناف  مـا نحـوي أو بيـاني  ك نـه قيـ : مـا بـ -
واستظهر كـون الموصـو  مفصـوال   قصـد اإلخبـار عنـه »الهدى؟ قا  ا لوسي: 

ن لـم يجـر عليـه كالجـاري   ن فهـم وـمن ا  فهـو وا  بما بعده ال   باته لما قبله  وا 
و ــما كــاف فــي االرتبــاط  واالســتئناف  مــا نحــوي أو بيــاني  ك نــه قيــ : مــا بــا  

لوقف على }المتقين{ تام على  ما الوجه  حسن المتقين خصوا بمل  الهدى؟ وا
 .(4)«على الوجه ا و 

 الترجي :
و ما  و ا فو   أعني: »الراج  قو  ابن الجزري وموافقوه  قا  الزرك ي: 

ن تعلقت بما بعد ا  وم   بعض القراء  لى تتبو  الوقف على رءو  اآلي وا 
السنة أولى  وممن ا ،راض والمقاصد والوقف عند رءو  انتهائها  واتباع 

                                 
(  كتا  الحروف  6/124(  وأبو داود )26583(  رقم: )44/216د  )أخرجه أحم (1)

 (.366/ 1(. قا  الدارقطني:  سناده صحي . ينظر: خالصة ا حكام )4111برقم: )
 (.351/ 1ينظر: البر ان في علوم القرآن ) (2)
 (.34ينظر: القطو واالئتناف )ص:  (3)
 (.113/ 1روح المعاني  لأللوسي ) (4)
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مكر مل : الحافظ أبو بكر البيهقي في كتا   ع  اإليمان و،يره  ورجَّ  الوقف 
ن تعلقت بما بعد ا  .(1)«على رءو  اآلي وا 

*** 
 االستدرا  ال اني: )الوقف عند قوله تعالى: }ومما رزقنا م ينفقون{(

 تمهيد:
بالايـ  ويقيمـون جاء في تفسير قوله تعـالى: } ـدى للمتقـين . الـمين يتمنـون 

 اتان اآليتان نزلتا فـي مـتمني : »3-2الصالة ومما رزقنا م ينفقون{البقرة:اية
أصحا  النبي صلى اهلل عليـه وسـلم والمهـاجرين   ـم مكـر مـتمني أ ـ  التـوراة 
عبد اهلل بـن سـالم وأصـحابه  مـنهم أسـيد بـن زيـد  وأسـد بـن كعـ   وسـالم بـن 

 ه سالم فقا :قي   و علبة بن عمر  وابن يامين واسم
}والمين يتمنون{ يعني: يصدقون بمـا أنـز   ليـ  يـا محمـد مـن القـرآن أنـه مـن 

 .(2)«اهلل
قي : المراد متمنو أ   الكتا   كعبد اهلل بن سالم وفيه نزلـت  »وقا  القرطبي: 

ونزلــت ا ولــى فــي مــتمني العــر . وقيــ : اآليتــان جميع ــا فــي المــتمنين  وعليــه 
ــا علــى االســتئناف  فإعرا }الــمين{ خفــض علــى  العطــف  ويصــ  أن يكــون رفع 

أي: و ـــم الـــمين. ومـــن جعلهـــا فـــي صـــنفين فإعرا }الـــمين{ رفـــو باالبتـــداء  
 .(3)«وخبره}أولئ  على  دى{  ويحتم  الخفض عطف ا

ولُيعلم أن ظا رة الوقـف واالبتـداء ظـا رة لاويـة مبنا ـا علـى اإلعـرا   كمـا قـا  
اعلـم أنـه ال يـتم الوقـف علـى الموـاف : » ــ(328أبو بكر ا نباري )المتوفى: 

ـــى الرافـــو دون  ـــى المنعـــوت دون النعـــت  وال عل ـــه  وال عل دون مـــا أوـــيف  لي

                                 
 (.351/ 1في علوم القرآن )البر ان  (1)
 (.81/ 1تفسير مقات  بن سليمان ) (2)
 (.181/ 1تفسير القرطبي ) (3)
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ــى الناصــ  دون المنصــو  وال  المرفــوع  وال علــى المرفــوع دون الرافــو  وال عل
على المنصو  دون الناص   وال على المتكد دون التوكيد  وال على المنسـوق 

وأخواتهــا دون اســمها  وال علــى اســمها «  ن»ال علــى دون مــا نســقته عليــه  و 
وأخواتهن دون اسمها  وال « كان ولي  وأصب  ولم يز »دون خبر ا  وال على 

وأخواتها دون االسم وال على االسـم « ظننت»على اسمها دون خبر ا  وال على 
دون الخبــر  وال علــى المقطــوع منــه دون القطــو  وال علــى المســت نى منــه دون 

 .(1)«ناءاالست 
 قو  المخالف:

  :ليدخ  عبد اهلل بن سالم  (2)ينفقون{ ال  للعطف»}قا  السجاوندي
وأصحابه في المتقين  وكون القرآن لهم  دى  وليدخ  أبو بكر الصديق 
وأصحابه المتمنون بالاي  في  ناء الهدى ووعد الفالح  ولو ابتدو 

ا بهم  واختص }والمين{ كان }أولئ  على  دى من ربهم{ خبَر م مختصًّ 
 .(3)« دي القرآن واسم التقوى بالمين يتمنون بالاي 

 قو  ابن الجزري:
  :وكمل  منو الوقف على }ينفقون{ »قا  ابن الجزري مستدرك ا عليه

للعطف  وجوازه كما تقدم ظا ر  وقد مكرنا في )اال تداء( رواية أبي 
داة  فقرأ أنه صلى الا»الفو  الخزاعي عن ابن عبا  روي اهلل عنهما: 

في الركعة ا ولى بفاتحة الكتا  وبـ }الم . مل  الكتا  ال ري  فيه  دى 
للمتقين{  وفي ال انية بفاتحة الكتا  وبـ }المين يتمنون بالاي  ويقيمون 

                                 
 (.116/ 1 يواح الوقف واالبتداء ) (1)
 أي: لعطف }المين يتمنون بما أنز   لي { على }المين يتمنون بالاي {. (2)
 (.122-1/126عل  الوقوف  للسجاوندي ) (3)
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وأيُّ مقتد ى به أعظم من ابن «. الصالة ومما رزقنا م ينفقون{   م سلَّم
 .(1)«عبا  ُترجمان القرآن

ا:  وقف الكافي يك ر من الفواص  و،ير ا  نحو: }ومما وال»وقا  أيو 
 .(2)«رزقنا م ينفقون{

 تحقيق القو  عند أ   الفن:
  :ـ(  لى أن الوقف  ا  نا 328م   أبو بكر ا نباري )المتوفى 

 ـ( والسيوطي )المتوفى: 444حسن  وم   أبو عمرو الداني )المتوفى: 
 ـ(  511في: بعد  ـ(  لى أنه كاٍف  وم   الحسن العماني )تو 911

 ـ(  وال ي  245 ـ(  وأبو حيان )المتوفى: 683والنكزاوي )المتوفى: 
 ـ(  وا  موني المقرو )المتوفى: 926زكريا ا نصاري )المتوفى: 

  ـ(  لى  أنه تامٌّ:1111
والوقف على }ينفقون{ حسن  ولي  بتام   ن »قا  أبو بكر ا نباري: 

 لي { نسق على }المين يتمنون قوله: }والمين يتمنون بما أنز  
 .(3)«بالاي {

ينفقون{ كاف  وقي : تام   نه انقواء صفة »}وقا  أبو عمرو الداني: 
 .(4)«متمني العر    م ابتدأ بمكر صفة متمني أ   الكتا 

ومما رزقنا م ينفقون{ تام  ن جعلت الواو التي »}وقا  الحسن العماني: 
نما يجوز  فيه تقدير االستئناف  ما جعلت }المين{ بعد ا واَو استئناٍف  وا 

ا و  منصوب ا على المدح  أو مجرور ا على الصفة  أو مرفوع ا بخبر 

                                 
 (.234/ 1ع ر )الن ر في القراءات ال(1) 
 (.228/ 1الن ر في القراءات الع ر ) (2)
 (.1/492 يواح الوقف واالبتداء ) (3)
 (.19المكتفى في الوقف واالبتدا   بي عمرو الداني )ص:  (4)
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ابتداء محموف  فإما قدرت لألو   مه التقديرات جاز أن تكون الواو في 
ال اني لالستئناف  ومووعه رفو  باالبتداء  وخبره }أولئ {  والوقف على 

ا الواو للعطف  ما دونه تام  ويحتم  أن ي كون على  ما التقدير أيو 
ويستحق من اإلعرا  ما يستحقه ا و    ن كان منصوب ا فال اني 
منصو   وكمل   ن كان مرفوع ا أو مجرور ا  فال يتم الوقف حينئم على ما 
دونه للفص  بين المعطوف والمعطوف عليه  و و جائز   نه رأ  آية  

عند  -على  مه التقديرات التي مكرتها- والوقف التام المي ال يختلف فيه
قوله }وباآلخرة  م يوقنون{  فإما قدرت }المين{ ا و  تقدير االبتداء  فال 
بد أن يكون ال اني معطوف ا عليه  وال بد لألو  المي  و المبتدأ من خبر  
والخبر }أولئ {  وال وقف حينئم على }ينفقون{   ن  تفص  بالوقف بين 

ا بين المبتدأ وخبره  و و أقب  المعطوف والمعط وف عليه  وتفص  أيو 
من الفص  بين المعطوفات عند أ   الصنعة   ن الفص  بين المعطوفات 
قد يتجوز فيه  وال يتجوز في الفص  بين المبتدأ وخبره  فإن وقفت على 
ن جوزته فعلى   ما التقدير على رءو  اآلي قب  بلوغ الخبر لم يحسن  وا 

ن ا ،ل  في الفواص  أن يوقف عند ا  فاعلم مل  وجه التسام     
وق  عليه  ن  اء اهلل. وقا  ابن ا نباري: ينفقون حسن  ولي  بتام  
لمووو النسق  كمل  زعم في كتابه  وقد مكرت المس لة بطولها  
ا ياني  عن كالمه وكتابه  ويعين  على ما يرد علي  من  و رحتها  رح 

 .(1)«هلل وحسن  دايتهنظائر ا في القرآن بتوفيق ا
الـــمين مكـــروا فـــي  عرابـــه الخفـــض علـــى النعـــت لــــ » وقـــا  أبـــو حيـــان: 

}المتقين {  أو البد  والنص  على المدح على القطو  أو بإومار: أعني  

                                 
(  رسالة ماجستير   عداد 122المر د في الوقوف على مما   القراء السبعة )ص:  (1)

   القرى.الباح ة:  ند منصور العبدلي  جامعة أم
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على التفسير قالوا  أو على مووو }المتقين{  تخيلـوا أن لـه مووـع ا وأنـه 
ي بـالالم ...  والرفـو نص   وا،تروا بالمصدر فتو مـوا أنـه معمـو  لـه عـد
 .(1)«على القطو  أي:  م المين  أو على االبتداء والخبر

ومما رقزنا م ينفقـون{ تـام  ن جعلـت الـواو التـي بعـد ا »}وقا  النكزاوي: 
نما يجـوز فيـه تقـدير االسـتئناف  ما جعلـت }الـمين{ ا و   واو استئناف  وا 

ــا علــى أنــه خبــر منصــوب ا علــى المــدح  أو مجــرور ا علــى الصــفة  أو مرفو  ع 
مبتــدأ محــموف  فــإما قــدرت ا و   ــمه التقــديرات جــاز أن تكــون الــواو فــي 
ـا  ال اني لالستئناف  ومووعه رفو باالبتداء  وخبـره }أولئـ {  ويحتمـ  أيو 
على  ما التقدير أن تكون الواو للعطف  ويستحق من اإلعرا  ما استحقه 

فال ـاني م لـه  وال يـتم الوقـف ا و    ن كان مرفوع ا أو منصوب ا أو مجرو ا 
علـى  ــما علـى مــا قبلـه للفصــ  بـين المعطــوف والمعطـوف عليــه  فــالوقف 
ــه رأ  آيــة  وانقوــاء صــفة  ــى  ــما جــائز   ن ــون{ عل ــه: }ينفق ــى قول عل
متمني العر    م ابتـدأ صـفة مـتمني أ ـ  الكتـا  فقـا : }والـمين يتمنـون 

 .(2)«بما أنز   لي  وما أنز  من قبل {
المسمى بالكافي  لالكتفاء به واستانائه عما بعده  »يوطي: وقا  الس

 .(3)«واستاناء ما بعده عنه  كقوله: }ومما رزقنا م ينفقون{
ينفقون{ تام  ن جعلت الواو بعد ا »}وقا  ال ي  زكريا ا نصاري: 

ن كان رأ  آية  وقا  ابن  ال فجائز  ولي  بحسن وا  لالستئناف  وا 
 .(4)«بو عمرو:  نه كاف  وقي : تاما نباري:  نه حسن  وقا  أ

                                 
 (.1/62البحر المحيط ) (1)
 (.232االقتداء في معرفة الوقف واالبتداء )ص:  (2)
 (.291/ 1اإلتقان في علوم القرآن ) (3)
 (.13المقصد لتلخيص ما في المر د )ص:  (4)
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ينفقون{ تامٌّ علـى اسـتئناف مـا بعـده  وكـاٍف  ن جعـ  »}وقا  ا  موني: 
ــا  }الــمين{ ا و  منصــوب ا علــى المــدح  أو مجــرور ا علــى الصــفة  أو مرفوع 
ــديرات الــ الث  ــدأ محــموف  أي:  ــم المــمكورون  فعلــى  ــمه التق خبــر مبت

 .(1)«ملة مستقلة من مبتدأ وخبريكون }والمين يتمنون{ مست نف ا ج
  :ـــ(  وأبــو جعفــر النحــا  311خــالف ابــن جريــر الطبــري )المتــوفى 

ـــوفى: 516 ــــ(  والاـــزا  )المتـــوفى: 338)المتـــوفى:  ـــر )المت ـــن ك ي (  واب
  ـ(  ما م    ليه ابُن الجزري:224

اختلف أ   الت وي  في أعيان القوم المين أنز  اهلل »قا  ابن جرير الطبري: 
ناته  اتين اآليتين من أو   مه السورة فيهم وفي نعتهم وصفتهم التي ج   

وصفهم بها من  يمانهم بالاي   وسائر المعاني التي حوتها اآليتان من 
صفاتهم ،يره  فقا  بعوهم:  م متمنو العر  خاصة  دون ،ير م من متمني 

أنزلت  أ   الكتا  ...  وقا  بعوهم: ب  اآليات ا ربو من أو   مه السورة
على محمد صلى اهلل عليه وسلم بوصف جميو المتمنين المين مل  صفتهم 
من العر  والعجم وأ   الكتابين وسوا م ...  وأولى القولين عندي بالصوا  

 .(2)«وأ بههما بت وي  الكتا : القو  ا و 
ومما رزقنا م ينفقون والمين يتمنون{  ن جعلناه »}وقا  أبو جعفر النحا : 

على }المين{ ا و  أو على }للمتقين{ أو على المومر  لم تقف على  معطوف ا
ن جعلناه مبتدأ أوقفت على }ينفقون{ وابتدأت: }والمين يتمنون  }ينفقون{  وا 
بما أنز   لي  وما أنز  من قبل {  ويكون الخبر }أولئ  على  دى من ربهم 

السورة  ليه   وأولئ   م المفلحون{  ا  نا القطو  و و أتمَّ ما مر من أو 
يدل  على مل  ما حد نا عبد اهلل بن أحمد بن عبد السالم قا : حد نا أبو 

                                 
 (.31منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا )ص:  (1)
 (.246-244/ 1تفسير الطبري ) (2)
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ا ز ر  حد نا روح قا : حد نا  ب  عن ابن أبي نجيج عن مجا د قا : من 
أو  البقرة أربو آيات في نعت المتمنين  وبعد ا آيتان في نعت الكافرين  

 .(1)«وبعد ما  الث ع رة آية في نعت المنافقين
ا:   .(2)«والمين يتمنون{ عطف على }المين{ ا وَليدن»}وقا  أيو 
والمين يتمنون يتص  با و    م  ـو منسـوق بـالواو علـى الـمين »وقا  الازا : 

ن كـان ال ـاني   ـارة  قبله  وتجري فيه الوجوه ا ربعـة كمـا جـرت علـى ا و   وا 
ما باالتقـاء  جـاز  لى متمني أ   الكتا   وملـ  أن الفـريقين كمـا يصـ  وصـفه

عطــف أحــد ما علــى اآلخــر  ومــنهم مــن قــا : اآليــات كلهــا نزلــت فــي الفــريقين 
 .(3)«مع ا  وكمل  دخال تحت  مه ا وصاف الممكورة في اآليات

ـــر:  ـــن ك ي ـــا  اب ـــا:  ـــ   ـــم » وق ـــي الموصـــوفين  ـــا  ن ـــف المفســـرون ف اختل
ُنـــوَن  م1 يَن ُيتد ـــ 1 َوُيق1يُمـــوَن الموصـــوفون بمـــا تقـــدم مـــن قولـــه تعـــالى: } الَّـــم1 ب1الدَايد

مَّا َرَزقدَناُ مد ُيندف1ُقوَن { البقرةآيـة الَة َوم1 ومـن  ـم؟ علـى  ال ـة أقـوا  حكا ـا  3الصَّ
ابن جرير  أحد ما: أن الموصوفين أوال   م الموصوفون  اني ا  و م كـ  مـتمن: 
متمنو العر  ومتمنو أ   الكتا  و،يـر م  قالـه مجا ـد  وأبـو العاليـة  والربيـو 
بــن أنــ   وقتــادة. وال ــاني:  مــا واحــد  و ــم متمنــو أ ــ  الكتــا   وعلــى  ــمين 
ــَ   ــَم َربِّ تكــون الــواو عاطفــة صــفات علــى صــفات  كمــا قــا  تعــالى: } َســبِّ 1 اسد
ــَرَج الدَمردَعــى *  ــدََّر َفَهــَدى * َوالَّــم1ي َأخد ي َق ــَق َفَســوَّى * َوالَّــم1 ي َخَل َلــى * الَّــم1 ا عد

َوى { ا على: آيةَفَجَعَلُه ُ، َاء  أَ   .5-1حد
َدَحم  م وابن الُهمام* وليث1 الكتيبة في الُمزد  وكما قا  ال اعر:  لى المل  الَقرد

                                 
 (.34-34)ص:  القطو واالئتناف (1)
 (.1/182 عرا  القرآن  للنحا  ) (2)
 (.148الوقف واالبتداء  للازا  )ص:  (3)
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فعطف الصفات بعوها على بعض  والموصوف واحد. وال الث: أن الموصوفين 
ُنـوَن ب1َمـا ُأنـزَ   1َليدـ م1 يَن ُيتد َ  أوال  متمنو العر   والموصوفون  اني ا بقولـه: } َوالَّـم1

ل1َ  { اآليـة  متمنـو أ ـ  الكتـا   نقلـه السـدي فـي تفسـيره عـن  َوَما ُأنزَ  م1ند َقبد
ابــن عبــا  وابــن مســعود وأنــا  مــن الصــحابة  واختــاره ابــن جريــر ...  قلــت: 
الظا ر قو  مجا د فيما رواه ال وري  عن رج   عن مجا د  ورواه ،ير واحد  

ي   عن مجا د أنـه قـا : أربـو آيـات مـن أو  سـورة البقـرة فـي  عن ابن أبي َنج1
 .(1)«نعت المتمنين  وآيتان في نعت الكافرين  و الث ع رة في المنافقين

 تحقيق االستدرا :
 دلي  السجاوندي:

أن  مه اآلية نزلت فـي صـنف واحـد مـن أصـناف المـتمنين  فلـمل  ال ُيوقـف  -
ون عنــد }ينفقــون{  حتــى يــدخ  عبــد اهلل بــن ســالم وأصــحابه فــي المتقــين  وكــ

القرآن لهم  دى  وليدخ  أبو بكر الصديق وأصحابه المتمنون بالاي  في  ناء 
الهـدى ووعــد الفــالح  ولــو ابتــدو }والــمين{ كــان }أولئــ  علــى  ــدى مــن ربهــم{ 
ا بهم  واختص  دى القرآن واسم التقوى بالمين يتمنون بالاي .  خبر م مختصًّ

فــي نعــت المــتمنين   مــن أو  البقــرة أربــو آيــات»مــا جــاء عــن مجا ــد قــا :  -
وبعــــد ا آيتــــان فــــي نعــــت الكــــافرين  وبعــــد ما  ــــالث ع ــــرة آيــــة فــــي نعــــت 

 .(2)«المنافقين
أن  مه اآليات ا ربو عامة فـي كـ  مـتمن اتصـف بهـا مـن عربـي وعجمـي   -

وكتابي من  نسي وجني  ولي  تص  واحـدة مـن  ـمه الصـفات بـدون ا خـرى  
 .(3)ب  ك  واحدة مستلزمة لألخرى و رط معها

                                 
 (.1/121تفسير ابن ك ير ) (1)
 (.246/ 1أخرجه ابن جرير في تفسيره ) (2)
 (.121/ 1تفسير ابن ك ير ) (3)
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ما كانت معطوفة علـى }الـمين{ اتجـه لهـا وجهـان مـن المعنـى  »قا  الطبري:  وا 
أحد ما: أن تكون  ي و}المين{ ا ولى من صفة }المتقين{  وملـ  علـى ت ويـ  
ـــت فـــي صـــنف واحـــد مـــن أصـــناف  ـــم{ نزل ـــات ا ربـــو بعـــد }ال مـــن رأى أن اآلي

ي اإلعـرا  علـى المتمنين. والوجه ال اني: أن تكون }الـمين{ ال انيـة معطوفـة فـ
}المتقين{ بمعنى الخفض  و ـم فـي المعنـى صـنف ،يـر  الصـنف ا و . وملـ  
على مم   من رأى أن }المين{ نزلت فيهم اآليتـان ا ولتـان مـن المـتمنين بعـد 

 .(1)«قوله }الم{ ،ير المين نزلت فيهم اآليتان اآلخرتان اللتان تليان ا ولتين
 دلي  ابن الجزري ومتابعيه:

ء من روايـة أبـي الفوـ  الخزاعـي عـن ابـن عبـا  روـي اهلل عنهمـا: ما جا -
أنه صلى الاداة  فقرأ في الركعة ا ولى بفاتحة الكتا  وبــ }الـم . ملـ  الكتـا  »

ال ريــ  فيــه  ــدى للمتقــين{  وفــي ال انيــة بفاتحــة الكتــا  وبـــ }الــمين يتمنــون 
وأيُّ مقتــد ى بــه «. بالايــ  ويقيمــون الصــالة وممــا رزقنــا م ينفقــون{   ــم ســلَّم

 .(2)أعظم من ابن عبا  ُترجمان القرآن
يَن  - ـــم1 ـــه: } َوالَّ ـــا بقول ـــر   والموصـــوفون  اني  ـــو الع أن الموصـــوفين أوال  متمن

ل1ـَ  { اآليـة  متمنـو أ ـ  الكتـا   نقلـه  ـند َقبد ُنوَن ب1َما ُأنزَ   1َليدـَ  َوَمـا ُأنـزَ  م1 م1 ُيتد
 .(3)وأنا  من الصحابة السدي في تفسيره عن ابن عبا  وابن مسعود

 الترجي :
الراج  واهلل أعلم  و قو  ابن الجزري ومن تابعه  ومل   نها رأ  آية  
والوقوف على رءو  اآلي سنة كما سبق بيانه  وقد قا  أبو الحسن النوري 

وك ير ا ما يختلفون في التام والكافي  » ـ (: 1118الصفاقسي )المتوفى: 

                                 
 (.254/ 1تفسير الطبري ) (1)

 (.234/ 1الن ر في القراءات الع ر )(2) 
 (.1/121ابن ك ير )تفسير  (3)
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اعة:  نه كاٍف  وتارة يكون القو  با و   و فتقو  جماعة:  نه تام  وجم
الم هور  وتارة القو  بال اني  وسب  مل  كله اختالف ا نظار في المعنى  
:  نه تام  فهو أكفى  وال  وك  ما اخُتلف فيه:     و تام أو كاف؟  ن لم َنُق د

 .(1)«يكون ا تم  وم ا  المختلف فيه: }ُيندف1ُقون{
 قف عند قوله تعالى: }َوَقاُلوا اتََّخَم اللَُّه َوَلد ا{(االستدرا  ال الث: )الو 

 تمهيد:
قـا  العلمـاء فـي  116قوله تعالى: }َوَقاُلوا اتََّخَم اللَّـُه َوَلـد ا ُسـبدَحاَنُه{ البقـرة :آيـة

َوَقـاُلوا{ أي: اليهـود والنصـارى والم ـركون  وكـ  مـن قـا  »}تفسير  مه اآليـة: 
ا{  فنسـبوه  لـى مـا ال يليـق بجاللـه  وأسـاءوا كـ  اإلسـاءة  مل : }اتََّخَم اللَُّه َوَلد  

وظلموا أنفسهم  و و تعالى صـابر علـى ملـ  مـنهم  قـد حلـم علـيهم  وعافـا م  
ورزقهم مو تنقصـهم  يـاه. }ُسـبدَحاَنُه{ أي: تنـزه وتقـد  عـن كـ  مـا وصـفه بـه 

من  الم ركون والظالمون مما ال يليق بجالله  فسبحان من له الكما  المطلق 
 .(2)«جميو الوجوه  المي ال يعتريه نقص بوجه من الوجوه

واختلفوا في الوقف على قوله: }ولد ا{ بناء على اختالفهم في اعتبار التو م 
من عدمه  فمن اعتبر الوقف الزم ا فلئال يو م الوص  أن قوله: }ُسبدَحاَنُه{ من 

ه  حتى ال يقو  ما قو  الم ركين   ومن اعتبر الوص  مستحبًّا فلتعجي  التنزي
 .(3)الكالم في قل  القارو  وسموا  ما الوقف: الوقف مراعاة  للتنزيه

 
 
 

                                 
ر اد الجا لين )ص:  (1)  (.135تنبيه الاافلين وا 
 (.64تفسير السعدي )ص:  (2)
 (.342/ 1ينظر: البر ان في علوم القرآن ) (3)
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 قو  المخالف:
ن جـــاز االبتـــداء بقولـــه: }ســـبحانه{  ولكـــن «ولـــد ا{ ال»}قـــا  الســـجاوندي:    وا 

 .(1)«يوص  بقولهم ردًّا له  وتعجيال  للتنزيه
 قو  ابن الجزري:

ولد ا{  واالبتـداء: }سـبحانه{  لـئال يـو م أنـه مـن  ونحو: }وقالوا اتخم اهلل»قا : 
قولهم  وقد منو السجاوندي الوقف دونه  وعلله بتعجي  التنزيه  وألـزم بـالوقف 

 .(2)«على } الث  ال ة{ إليهام كونه من قولهم  ولم يوص  لتعجي  التنزيه
 تحقيق القو  عند أ   الفن:

ــداني )المتــوفى:  ــق أبــو عمــرو ال ـــ( والزر 444واف ـــ( 294ك ــي )المتــوفى:    
 ــ( مـا م ـ   ليـه ابـن الجـزري  وأمـا 1252ومحمد بن علي الحداد )المتوفى: 

 ــ( وا  ـموني المقـرو فجعـال الوقـف علـى 338أبو جعفر النحـا  )المتـوفى: 
ا  وأمـا نظـام الـدين النيسـابوري فمنـو الوقـف علـى  قوله: }سبحانه{ وقف ا صـالح 

 }ولد ا{ كما  و مم   السجاوندي:
ومعنى }سبحانه{ في اللاة: تنزيه ا له مما نسبه  ليه »قا  أبو جعفر النحا : 

 الم ركون  فلمل  قد صل  الوقف على سبحانه  وقا  ا ع ى:
 أقو  لما جاءني فخره * سبحان من علقمه الفاخر
 .(3)«أي: تنزيه ا له من الفخر  كما يت و  أك ر أ   اللاة

 ولــد ا{ وكــمل  مــا أ ــبهه ممــا يــتم الوقــف اتخــم اهلل»}وقــا  أبــو عمــرو الــداني: 
عليه بإجماع من أ   الت وي  وأصحا  التمام  النقواء الكالم عنده  واستاناء 

                                 
 (.1/232( عل  الوقوف  للسجاوندي )(1
 (.233/ 1( الن ر في القراءات الع ر )(2

 (.26القطو واالئتناف )ص:  (3)
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ما بعده عنه  وما بعده منه  أو من سببه من جهة المعنـى  فهـو فـي ملـ  فـي 
 .(1)«درجة الكافي  وباهلل التوفيق

اهلل ولـد ا{  واالبتـداء بقولـه: وكمل  الوقف على: }وقـالوا اتخـم »وقا  الزرك ي: 
}سبحانه{  وقد مكر ابن نافو أنه تـام فـي كتابـه الـمي تعقـ  فيـه علـى صـاح  
االكتفــا  واســتدر  عليــه فيــه مواقــف ك يــرة  وملــ  أن اهلل أخبــر عــنهم بقــولهم: 
}اتخم اهلل ولد ا{  ـم رد قـولهم ونـزَّه نفسـه بقولـه: }سـبحانه{  فينباـي أن ُيفصـ  

 .(2)«بين القولين
 .(3)«ولد ا{ ال  تعجيال  للتنزيه»}وقا  نظام الدين النيسابوري: 
ــا  ا  ــموني المقــرو:  ــا لــه عمــا نســبه  ليــه »}وق ُسبدَحاَنُه{صــال   أي: تنزيه 

 .(4)«الم ركون  فلمل  صل  الوقف على }سبحانه{
ــا لــه عمــا »}وقــا   ــي  اإلســالم زكريــا ا نصــاري:  ســبحانه{ صــال   أي: تنزيه 

 .(5)«ه الم ركون  فلمل  صل  الوقف على }سبحانه{نسبه  لي
وأوج  محمد بن علي الحداد الوقـف علـى }ولـد ا{ واالبتـداء بقولـه: }سـبحانه{  

 .(6)لئال يو م أنه من قولهم
 
 
 

                                 
 (.9االبتدا  بي عمرو الداني )ص: ( المكتفى في الوقف و (1

 (.348/ 1البر ان في علوم القرآن ) (2)
 (.321/ 1،رائ  القرآن ور،ائ  الفرقان ) (3)
 (.42( منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا )ص: (4
 (.111( المقصد لتلخيص ما في المر د في الوقف واالبتداء  )ص: (5

 (.268حمد بن علي الحداد )ص: ا عما  الكاملة للعالمة المقرو م (6)
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 تحقيق االستدرا :
 دلي  القو  ا و :

حجــة الســجاوندي فــي منــو الوقــف: تعجيــ  التنزيــه  فيوصــ  قولــه: }ســبحانه{ 
 ين.بقو  الكافر 

 دلي  القو  ال اني:
 لئال يو م أنه من قولهم.حجة ابن الجزري في االبتداء بـ }سبحانه{: 

 الترجي :
الراج  قو  ابن الجزري  وقد نقـ  أبـو عمـرو الـداني  جمـاع أ ـ  الت ويـ  علـى 

 جواز الوقف عند  ما المووو و،يره  كما قدمنا.
لـث  ال ـة{  إليهـام كونـه مـن الوقف على: } اوقد ألزم ابُن الجزري السجاونديَّ 

ـا  (1)قولهم   ولم يوص  لتعجيـ  التنزيـه  فظهـر أن فـي كـالم السـجاوندي تناقو 
 .(2)مما ي رج  قو  ابن الجزري في  مه المس لة

 االستدرا  الرابو: )الوقف عند قوله تعالى: }في قلوبهم مرض{(
 تمهيد:

ــا{  اختلــف المفســرون فــي قولــه تعــالى: }فــي قلــوبهم مــرض فــزاد م اهلل مرو 
  فمــنهم مــن جعــ  الفــاء فــي }فــزاد م{ حــرف عطــف  ومــنهم مــن 11البقرة:آيــة

 .(3)يجعلها استئنافية
قولــه تعــالى: }فــي قلــوبهم مــرض{ ابتــداء وخبــر...  والمعنــى: »قــا  القرطبــي: 

قلـــوبهم مروـــى لخلو ـــا عـــن العصـــمة والتوفيـــق والرعايـــة والت ييـــد ...   قولـــه 
ا { قي :  و دعـاء علـيهم. ويكـون معنـى الكـالم: زاد ـم تعالى: }فزاد م اهلل مرو 

                                 
 (.2/461( ينظر: عل  الوقوف  للسجاوندي )1)

 (.244ينظر: معالم النبالء في الوقف واالبتداء  لجما  القر  )ص:  (2)
 (.32/ 1 عرا  القرآن وبيانه ) (3)
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اهلل  كًّا ونفاق ا جزاء على كفر م  ووعف ا عن االنتصار  وعجز ا عن القدرة  كمـا 
 قا  ال اعر:

 يا مرس  الري  جنوبا وصبا *  م ،وبت زيد فزد ا ،وبا
 أي: ال َتهدد1 ا على االنتصـار فيمـا ،وـبت منـه ...  وقيـ :  ـو  خبـار مـن اهلل
ا  لى مروهم  كما قـا  فـي آيـة  تعالى عن زيادة مروهم  أي: فزاد م اهلل مرو 

 .(1)«أخرى:}فزادتهم رجس ا  لى رجسهم{
 قو  المخالف:

  :مرض{ ال   ن الفاء للجزاء  فكان ت كيد ا لما في »}قا  السجاوندي
 .(2)«قلوبهم

 قو  ابن الجزري:
  :قلوبهم مرض{ ومن مل : }في »قا  ابن الجزري مستدرك ا عليه

منو الوقف عليه   ن الفاء للجزاء  فكان ت كيد ا لما في قلوبهم  ولو 
عك  فجعله من الوقف الالزم لكان ظا ر ا  ومل  على وجه أن تكون 
الجملة دعاء عليهم بزيادة المرض  و و قو  جماعة من المفسرين 

لوقف على والُمعربين  والقو  اآلخر: أن الجملة خبر  وال يمتنو أن يكون ا
 ما كافي ا  للتعلق المعنوي فقط  فعلى ك  تقدير ال يمتنو الوقف عليه  

 .(3)«ولمل  قطو الحافظ أبو عمرو الداني بكونه كافي ا  ولم يح  ،يره

                                 
 (.192/ 1تفسير القرطبي ) (1)
 (.1/183عل  الوقوف  للسجاوندي ) (2)

 (.234/ 1 ر )الن ر في القراءات الع(3) 
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  :ا وقد ُيتفاو  في الكفاية كتفاو  التام  نحو: »وقا  أيو 
ا{ أكفى منه  }بما كانوا  }في قلوبهم مرض{ كاٍف  }فزاد م اهلل مرو 

 .(1)«يكمبون{ أكفى منهما
 تحقيق القو  عند أ   الفن:

 ـ(  ومكي بن أبي طال  )المتوفى: 338وافق ابن النحا  )المتوفى 
 ـ(  والنكزاوي )المتوفى: 444متوفى:  ـ(  وأبو عمرو الداني )ال432
 ـ(  ابَن الجزري في أنه وقف كاٍف  911 ـ(  والسيوطي )المتوفى: 683

 ـ(  وال ي  زكريا ا نصاري 511وم   الحسن العماني )المتوفى: بعد 
 ـ(  لى أنه وقف  1111 ـ(  وا  موني المقرو )المتوفى: 926)المتوفى: 

 ـ(  لى أنه وقف  516والازا  )المتوفى:  صال    وم   أبو بكر ا نباري
  ـ(:851حسن   وخالف نظام الدين النيسابوري )المتوفى: 

 .(2)«الوقف على قوله: }في قلوبهم مرض{ حسن»قا  أبو بكر ا نباري: 
 .(3)«في قلوبهم مرض{ قطو كافٍ »}وقا  ابن النحا : 

 .(4)«برقوله }في قلوبهم مرض{ ابتداء وخ»وقا  مكي بن أبي طال : 
 .(5)«في قلوبهم مرض{ كاف»}وقا  أبو عمرو الداني: 
في قلوبهم مرض{ وقف  صال    وقا  ابن ا نباري: »}وقا  الحسن العماني: 

 و حسن  ولي  مل  عندي بحسن   ن الفاء التي بعد ا متعلقة بما 
 .(1)«قبلها

                                 
 (.228/ 1الن ر في القراءات الع ر ) (1)
 (.1/492 يواح الوقف واالبتداء  ابن ا نباري ) (2)
 (.38القطو واالئتناف  البن النحا  )ص:  (3)
 (.28/ 1م ك   عرا  القرآن لمكي ) (4)
 (.19المكتفى في الوقف واالبتدا   بي عمرو الداني )ص:  (5)
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 .(2)«مرض{ حسن  عند البعض»}وقا  الازا : 
 .(3)«لوبهم{ مرض كاٍف  أي:   في ق»}وقا  النكزاوي: 

مرض{ ال   ن الفاء للجزاء  وكان ت كيد ا لما »}وقا  نظام الدين النيسابوري: 
 .(4)«في قلوبهم

 .(5)«في قلوبهم مرض{ كافٍ »}وقا  السيوطي: 
في قلوبهم مرض{ صال   وقا  أبو عمرو: »}وقا  ال ي  زكريا ا نصاري: 

 .(6)«لي  بحسن  لتعلق ما بعده به كاف. وقو  ابن ا نباري:  نه حسن 
{ صال : وقو  ابن ا نباري: حسن  » وقا  ا  موني:  مد َمَرض  }ف1ي ُقُلوب1ه1

 .(2)«لي  بحسن  لتعلق ما بعده به   ن الفاء للجزاء  فهو توكيد
 تحقيق االستدرا :
 دلي  السجاموندي:

 .(8)ما في قلوبهمأن الفاء في قوله تعالى }فزاد م{ للجزاء  فكان ت كيد ا ل -
 دلي  ابن الجزري:

أن منو السجاوندي للوقف عليه  ن الفاء للجزاء  فكان ت كيد ا لما في  -
قلوبهم  ولو عك  فجعله من الوقف الالزم لكان ظا ر ا  ومل  على وجه أن 

                                                                             
 (.141على مما   القراء السبعة )ص: المر د في الوقوف  (1)
 (.151الوقف واالبتداء  للازا  )ص:  (2)
 (.239كتا  االقتداء في معرفة الوقف واالبتداء )ص:  (3)
 (.159/ 1،رائ  القرآن ور،ائ  الفرقان ) (4)
 (.291/ 1اإلتقان في علوم القرآن ) (5)
 (.13المقصد لتلخيص ما في المر د )ص:  (6)
 (.33دى في بيان الوقف واالبتدا )ص: منار اله (2)
 (.1/183عل  الوقوف  للسجاوندي ) (8)
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تكون الجملة دعاء عليهم بزيادة المرض  و و قو  جماعة من المفسرين 
 والُمعربين.

خبر  وال يمتنو أن يكون الوقف على  ما كافي ا  للتعلق المعنوي أن الجملة  -
 فقط  فعلى ك  تقدير ال يمتنو الوقف عليه.

 دلي  القو  ال الث:
 أن الفاء التي بعد ا متعلقة بما قبلها. -

 الترجي :
أرى بعد سرد ا دلة أن مم   ابن الجزري ومن وافقه أقر   لى الصوا   واهلل 

 أعلم.
*** 
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درا  الخام : )}الوقف عند قوله تعالى: صم بكم عمي فهم ال االست
 18يرجعون{(البقرة: آية

 تمهيد:
في قوله تعالى: }أو كصي  من السماء{  « أو»اختلف المفسرون في معنى 
     ي للتخيير أو للتفصي :
فإن قي : كلمة )أو(  نما تستعم  لل    » ـ(: 323قا  السمرقندي )المتوفى: 

(  ا  نا؟ فقي  له: )أو( قد تكون للتخيير  فك نه قا :  ن  ئتم فما معنى )أَ  ود
ن  ئتم فاوربوا لهم الم   بالمطر  ف نتم  فاوربوا لهم م ال  بالمستوقد النار  وا 
مصيبون في ور  الم   في الوجهين جميع ا. و ما كما قا  في آية أخرى: 

{ سورة النورآية يٍّ ٍر ُلجِّ   فكمل   ا  نا )أو( للتخيير ال 41}َأود َكُظُلماٍت ف1ي َبحد
لل  . وقد قي : )أو( بمعنى الواو  يعني: وكصي  من السماء  معناه: م لهم 

 .(1)«كرج  في مفازة في ليلة مظلمة فنز  مطر من السماء
(  نا كالواو عند بعوهم  ») ـ(: 515وقا  تاج القراء الكرماني )المتوفى:  َأود
ل   ال مو ا مر  فإن قدرت: م لهم به أو وعند الزجاج للتخيير  وال يكون م

 .(2)«بهم  استقام كالمه
 وعلى  ما جرى اختالفهم في الوقوف عند قوله: }ال يرجعون{ أو عدمه.

 قو  المخالف:
  :ال يرجعون{ ال  للعطف بـ )أو(  و و »}قا  السجاوندي

 .(3)«للتخيير  ومعنى التخيير ال يبقى مو الفص 
 

                                 
 (.32/ 1تفسير السمرقندي ) (1)
 (.123-122/ 1،رائ  التفسير وعجائ  الت وي  ) (2)
 (.188-1/182عل  الوقوف  للسجاوندي ) (3)
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 قو  ابن الجزري:
 ومن مل : }فهم ال يرجعون{  َمنو »بن الجزري مستدرك ا عليه: قا  ا

  و ي للتخيير  قا : ومعنى التخيير ال يبقى «أو»الوقف عليه للعطف بـ 
و)أو(  نا ».  م قا : (1)«مو الفص . وقد جعله الداني و،يره كافي ا أو تامًّا

ي ا مر ليست للتخيير كما قا  السجاوندي   ن )أو(  نما تكون للتخيير ف
أو ما في معناه ال في الخبر  ب   ي للتفصي   أي: من الناظرين من 
ي بههم بحا  موي صي   والكاف من }كصي { في مووو رفو   نها 
خبر مبتدأ محموف  أي: م لهم كم   صي   وفي الكالم حمف  أي: 
ك صحا  صي   ويجوز أن تكون معطوفة على ما مووعه رفو  و و: 

 .(2)«كم   المي
 حقيق القو  عند أ   الفن:ت

وافق أبو بكر ا نباري  وابن النحا   ومكي بن أبي طال  وأبو عمرو الداني 
والنكزاوي وزكريا ا نصاري ما م    ليه ابُن الجزري  وأما الحسن بن علي 
العماني والازا  وا  موني فم بوا  لى أنه ال َيحُسن  وم   ا خف  ا وسط 

 م    ليه السجاوندي من أنه ال يوقف عليها: (  لى ما215)المتوفى: 
والوقف على }يرجعون{ حسن  ولي  بتامٍّ   ن قوله: »قا  أبو بكر ا نباري: 

}أو كصي  من السماء{ نسق على قوله: }م لهم كم   المي استوقد نار ا{  أو 
 .(3)«كم   صي 

قد نار ا{ وأما قوله ج  وعز: }م لهم كم   المي استو »وقا  ا خف  ا وسط: 
فالتمام فيه عند قوله ج  وعز: }حمر الموت واهلل محيط بالكافرين{   نه أراد: 

                                 
 (.234/ 1الن ر في القراءات الع ر )(1) 
 (.235/ 1الجزري ) الن ر في القراءات الع ر  البن (2)
 (.1/511 يواح الوقف واالبتداء  لألنباري ) (3)
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م لهم كم   المي استوقد نار ا  أو كصي  من السماء  كما تقو : أنت كزيد أو 
أخيه  ولو قلت وأنت تريد مل  المعنى: أنت كزيد  ولم تمكر ا ،  لم يجز 

ما أردت التمام في قوله: }صم بكم عمي{ السكوت عليه ولم يكن تامًّا ...  و  ا 
 .(1)«كان ك  واحد منهما تامًّا
 .(2)«فهم ال يرجعون{ وقف صال »}وقا  أبو جعفر النحا : 

قوله }فهم ال يرجعون{ ابتداء وخبر في مووو »وقا  مكي بن أبي طال : 
ا من المومر في تركهم  .(3)«الحا  أيو 

 .(4)«ون{ كاف. وقي : تامفهم ال يرجع»}وقا  أبو عمرو الداني: 
فهم ال يرجعون{ صال    نه رأ  آية  وال »}وقا  الحسن بن علي العماني: 

 .(5)«يحسن   ن بعده حرف ناسق ما بعده على ما قبله
يرجعون{ حسن عند البعض  وا ك رون على أن قوله: }أو »}وقا  الازا : 

المي استوقد نار ا{   كصي { ال ابتداء به   نه نسق على قوله: }م لهم كم  
 .(6)«أو: كم   أصحا  صي 

تام  وقي : كاف  وقي : يجوز التوقف على « فهم ال يرجعون»وقا  النكزاوي: 
قوله: }صم{ بمعنى:  م صم  وعلى قوله: }بكم{ بمعنى:  م بكم  وعلى قوله: 
}عمي{ بمعنى:  م عمي  وا ولى وص  ال الث. وقا  ا خف  سعيد: ال يوقف 

ه: }فهم ال يرجعون{   ن المعنى عنده: م لهم كم   المي استوقد نار ا على قول

                                 
 (.41-39انظر: القطو واالئتناف )ص:  (1)
 (.41القطو واالئتناف )ص:  (2)
 (.1/81م ك   عرا  القرآن لمكي ) (3)
 (.21المكتفى في الوقف واالبتدا  بي عمرو الداني )ص:  (4)
 (.146-145اء السبعة )ص: المر د في الوقوف على مما   القر  (5)
 (.152الوقف واالبتداء  للازا  )ص:  (6)
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أو كصي  من السماء  كما يقو : أنت كزيد أو أخيه  فإما قلت وأنت تريد مل  
المعنى: أنت كزيد  ولم تمكر ا ،  لم ينبغ القطو عليه  ولم يكن تامًّا. قا  أبو 

سه واحد  وال يص   ليه  قا : جعفر:  ما المي مكره ا خف  ال يكاد يبلاه نف
وقد مكر في ،ير  ما المووو أن قوله عز وج : }م لهم كم   المي استوقد 
نار ا{ ال يتم الكالم فيه حتى ي تي بقوله: }أو كصي  من السماء{  كما يقو : 
وربت زيد ا أو عمر ا  فال ينباي  ما أردت  ما المعنى أن تقو : وربت زيد ا  

ا مخالف فيه   ن ويقطو  فينقل  المع نى. قا  أبو جعفر: و ما المي قاله أيو 
قول : وربت زيد ا أو عمر ا      ولي  كما اآلية   ن معنى اآلية: واهلل أعلم 

 .(1)«اإلباحة ب حد  مين الم لين  بما أو بما
ال يرجعون{ صال   وقا  أبو عمرو: كاٍف  »}وقا  ال ي  زكريا ا نصاري: 

 .(2)«وقي : تام
ُعوَن{ صال   وقي : ال يوقف عليه   نه ال يتم الكالم »}  ا  موني: وقا اَل َيردج1

 ال بما بعده   ن قوله: }أو كصي { معطوف على }كم   المي استوقد نار ا{ 
أو: كم   أصحا  صي   فـ )أو( للتخيير  أي: أبحناكم أن ت بهوا  تالء 

ت لل     نه ال يجوز على المنافقين ب حد  مين ال يئين أو بهما مع ا  وليس
 .(3)«اهلل تعالى

 تحقيق االستدرا :
 دلي  السجاوندي:

للتخيير  ومعنى التخيير ال يبقى مو « أو كصي »في قوله تعالى: « أو»أن 
 «.فهم ال يرجعون»و و قوله: « أو»الفص   فال يوقف على ما قب  

                                 
 (.243-242االقتداء في معرفة الوقف واالبتداء  للنكزاوي )ص:  (1)
 (.14المقصد لتلخيص ما في المر د )ص:  (2)
 (.35منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا ) (3)
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سماء  كما أن المعنى: م لهم كم   المي استوقد نار ا  أو كصي  من ال -
تقو : أنت كزيد أو أخيه  ولو قلت تريد مل  المعنى: أنت كزيد  ولم تمكر 

 ا ،  لم يجز السكوت عليه  ولم يكن تامًّا.
أن قوله ج  وعز: }م لهم كم   المي استوقد نار ا{ ال يتم الكالم حتى ي تي  -

  فال بقوله ج  وعز: }أو كصي  من السماء{  كما تقو  وربت زيد ا أو عمرو ا
 يجوز  ما أردت  ما المعنى أن تقو : وربت زيد ا  أو تسكت فينقل  المعنى.

 ونوق  الدليالن ا خيران:
    ولي  كما اآلية  « وربت زيد ا أو عمرو ا»ب نه يخالف فيه   ن قول : 

اإلباحة  أي: م لو م بما أو بما  فإما كان ا مر على  -واهلل أعلم- ن معنا ا 
ا  و}تركهم في ظلمات{ لي   ما كان الوق ف على }م   اهلل بنور م{ صالح 

 بوقف كاٍف   ن }ال يبصرون{ في مووو الحا .
 دلي  ابن الجزري ومتابعيه:

 نما تكون « أو» نا ليست للتخيير كما قا  السجاوندي   ن « أو»أن  -
للتخيير في ا مر أو ما في معناه ال في الخبر  ب   ي للتفصي   أي: من 

ناظرين من ي بههم بحا  موي صي   والكاف من }كصي { في مووو رفو  ال
 نها خبر مبتدأ محموف  أي: م لهم كم   صي   وفي الكالم حمف  أي: 
ك صحا  صي   ويجوز أن تكون معطوفة على ما مووعه رفو  و و: كم   

 المي.
 و)أو(  نا للتفصي   وك ن من نظر» ـ(:  245قا  أبو حيان )المتوفى:  -

في حالهم  منهم من ي بهه بحا  المستوقد  ومنهم من ي بهه بحا  موي 
صي   وال ورورة تدعو  لى كون )أو( للتخيير  وأن المعنى: أيهما  ئت 

ن كان الزجاج و،يره م    ليه  .(1)« مّ لهم به  وا 
                                 

 (.138/ 1(البحر المحيط في التفسير )1
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 أنه رأ  آية. -
أن قوله: }أو كصي  من السماء{ نسق على قوله: }م لهم كم   المي  -

 قد نار ا{  أو كم   صي .استو 
 الترجي :

  «أو»لع  ا قر   لى الصوا : أن الوقف  نا جائز  الختالفهم في معنى 
  أي: م لهم كم   (1) ـ(  لى أنها للتخيير181فم   سيبويه )المتوفى: 

 ـ(  لى 392المستوق أو كم   أصحا  الصي   وم   ابن جني )المتوفى: 
ي  ما رآ م    في عدتهم لك رتهم  وم     أي: أن الرائ(2)لل  « أو»أن 

  وقد رج  أبو حيان (3)«ب » ـ(  لى أنها بمعنى 212الفرَّاء )المتوفى: 
نما المعنى » نا للتفصي   ورد جميو ا قوا  فقا : « أو»ا ندلسي  لى أن  وا 

الظا ر فيها كونها للتفصي   و ما التم ي  ال اني أتى كا ف ا لحالهم بعد 
نما قصد بمل  التفصي  واإلسها  بحا  المنافق  و بهه في  الك ف ا و   وا 

ظهاره اإليمان باإلواءة  وانقطاع جدواه بم ا   التم ي  ا و  بمستوقد النار  وا 
النور  و به في ال اني دين اإلسالم بالصي  وما فيه من الوعد والعيد بالرعد 

بالصواعق  وكال والبرق  وما يصيبهم من اإلفزاع والفتن من جهة المسلمين 
التم يلين من التم يالت المفرقة  و و الرأي ا قر   فالكفاية أو   واهلل 

 .(4)«أعلم
*** 

                                 
 (.184/ 3كتا  لسيبويه )انظر: ال (1)
 (.461-459/ 2انظر: الخصائص ) (2)
 (.251/ 1انظر: معاني القرآن للفراء ) (3)
 (.138/ 1البحر المحيط في التفسير ) (4)
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االستدرا  الساد : )الوقف عند قوله تعالى: }وما يو  به  ال 
 الفاسقين{( 

 تمهيد:
قوله تعالى: }وما يو  به  ال الفاسقين . المين ينقوون عهد اهلل{ البقرة آية 

لف المفسرون في ت ويلهم لهاتين اآليتين تبع ا الختالفهم في اإلعرا   اخت 26
  وبعوهم جع  (1)فقا  بعوهم:  ن }المين{ في مح  نص  نعت لـ }الفاسقين{

 .(2)}المين{ مبتدأ  وجملة }ينقوون{ صلة
 ما وصف من اهلل ج  مكره » ـ(: 311قا  ابن جرير الطبري )المتوفى: 

ه ال ُيو ُّ بالمَ   المي وربه     النفاق ،يَر م  فقا : للفاسقين المين أخبر أن
ّ { اهلل بالم   المي يوربه على ما وصف قبُ  في اآليات المتقدمة  }وما ُيو1

 .(3)«} ال الفاسقين . المين ينُقُوون عهد اهلل من بعد مي اقه{
قوله تعالى: } المين ينقوون { فى »  ـ(: 616وقا  العكبري )المتوفى: 

 نص  صفة لـ }الفاسقين{  مووو
ويجوز أن يكون نصب ا بإومار: أعني  وأن يكون رفع ا على الخبر  أى:  م 

 {«.المين  ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر قوله: } أولئ   م الخاسرون 
 وعلى  ما اجهتدوا في تعيين مووو الوقف حس  استحسانهم  وجه اإلعرا .

 قو  السجاوندي:
  :(4)«اسقين{ ال   ن }المين{ صفتهمالف»}قا  السجاوندي. 
 

                                 
 (.82/ 1ينظر: الجدو  في  عرا  القرآن ) (1)
 (.118/ 5 عرا  القرآن وبيانه ) (2)
 (.435/ 1تفسير الطبري ) (3)
 (.195-1/194اوندي )عل  الوقوف  للسج (4)
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 قو  ابن الجزري:
  :ومن مل : } ال الفاسقين{  منو »واستدر  عليه ابن الجزري بقوله

الوقف عليه   ن }المين{ صفتهم  و و كـ}المين يتمنون بالاي { سواء  
وم   مل  ك ير في وقوف السجاوندي  فال ُياتر بك  ما فيه  ب  ُيتبو فيه 

 .(1)«تار منه ا قر ا صو   ويخ
 :تحقيق القو  عند أ   الفن 

 ـ( 338 ـ( وابن النحا  )المتوفى: 328م   أبو بكر ا نباري )المتوفى: 
 ـ( والحسن بن علي العماني )المتوفى بعد 444وأبو عمرو الداني )المتوفى: 

 ـ(  لى أن الوقف  نا  ما جائز أو تام أو 683 ـ( والنكزاوي )المتوفى: 511
 ـ( 926 ـ( وزكريا ا نصاري )المتوفى: 516  وم   الازا  )المتوفى: كافٍ 

 ـ(  و 856 لى أنه  ما تام وجائز  وعند جما  الدين الجوباني )المتوفى: 
 ـ(  ما حسن أو تام 1111وقف كاٍف  وعند ا  موني المقرو )المتوفى: نحو 

 ـ( ما م   851أو كاٍف أو جائز  ووافق نظام الدين النيسابوري )المتوفى: 
  ليه السجاموندي من أنه ال يوقف  نا:

قوله: }وما يو  به  ال الفاسقين. المين ينقوون عهد اهلل من »قا  ا نباري: 
 ن جعلت }المين{ نعت ا لـ }الفاسقين{  لم يتم الكالم على  (2)بعد مي اقه{

ن ابتدأت }المين{ فرفعتهم بما عاد من قوله: }أولئ   م  }الفاسقين{  وا 
 .(3)«الخاسرون{ تم الكالم على }الفاسقين{

وما يو  به  ال الفاسقين{ فيه تقديرات  ال ة:  ن »}وقا  أبو جعفر النحا : 
قدرت }المين ينقوون عهد اهلل من بعد مي اقه{ مبتدأ  وجعلت خبره: }أولئ  

                                 
 (.236-235/ 1انظر: الن ر في القراءات الع ر ) (1)
 [.22-26]البقرة:  (2)
 (.121 يواح الوقف واالبتداء  البن ا نباري )ص:  (3)
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ن قدرت }المين{ في مووو   م الخاسرون{  كان } ال الفاسقين{ قطع ا تام ا  وا 
بمعنى: أعني  أو في مووو رفو على  ومار مبتدأ كان: } ال نص  

ن قدرت }المين{ نعت لـ }الفاسقين{ لم يكن } ال  الفاسقين{ قطع ا كافي ا  وا 
 .(1)«الفاسقين{ قطع ا تام ا وال كافي ا

تام  ما رفو }المين{ »وقا  أبو عمرو الداني عند قوله تعالى: } دى للمتقين{: 
ر في قوله: }أولئ  على  دى من ربهم{  فإن رفو على باالبتداء  وجع  الخب

المدح بتقدير:  م المين  أو نص  مل  بتقدير: أعني المين  فالوقف على 
ن خفض على النعت لـ }المتقين{ فالوقف عليه حسن    م «}المتقين{ كاف. وا 

نعت ا  « المي»و« المين»و مه الوجوه جائزة في ك  ما يرد من نحو »قا : 
 .(2)«لعلكم تتقون. المي جع { و} ال الفاسقين المين ينقوون{كقوله: }

الفاسقين{ وقف تام  ما جعلت }المين »}الحسن بن علي العماني:  وقا 
ينقوون{ مبتدأ  ويكون مووعه رفع ا باالبتداء  وخبره }أولئ   م الخاسرون{  

   ولي  دونه وقف  ويكون }المين{ في«الخاسرين»والوقف بعده حينئم على 
مووو نص   والوقف حينئم عند قوله: }ويفسدون في ا رض{  وتبتدو: 
ن جعلت }المين{ صفة لـ }الفاسقين{  لم نقف على  }أولئ   م الخاسرون{  وا 

« الخاسرين»}الفاسقين{  ال على وجه التجوز. واتفقوا على أن الوقف على 
ا على أن ما بعد }المين{  و صلة له  لى قوله : }ويفسدون تام  واتفقوا أيو 

 .(3)«في ا رض{  فال وقف حتى تتم الصلة

                                 
 (.48القطو واالئتناف )ص:  (1)
 (.18المكتفى في الوقف واالبتدا  بي عمرو الداني )ص:  (2)
 (.166المر د في الوقوف )ص:  (3)
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الفاسقين كاٍف عند من جع  }المين{ ابتداء   و}أولئ { خبره  »وقا  الازا : 
 .(1)«ومن جعله نعت ا فتجاوزه أحسن   م الوقف عنده }في ا رض{

وما يو  به  ال الفاسقين{ تامٌّ  ن جعلَت }المين ينقوون{ »}وقا  النكزاوي: 
وو رفو باالبتداء  خبره: }أولئ   م الخاسرون{  فإن جعلت }المين{ في مو 

في مووو رفو خبر مبتدأ محموف تقديره:  م المين  أو في مووو نص  
بتقدير: أعني المين  كان الوقف على }الفاسقين{ كافي ا  فإن جعلت }المين{ 

لفاسقين{  في مووو نصف نعت ا لـ }الفاسقين{ أو بدال   لم ينبغ1 الوقف على }ا
 .(2)« نه ال يفص  بين النعت والمنعوت  وال بين البد  والمبد  منه

 .(3)«الفاسقين{ ال   ن }المين{ صفتهم»}وقا  نظام الدين النيسابوري: 
 .(4)« ال الفاسقين{ كافٍ »}وقا  جما  الدين الجوباني: 

 .(5)« ال الفاسقين{ كاٍف  وقد ُمك1ر»}وقا  بعد ا: 
 ال الفاسقين{ تام  ن جع  ما بعده مست نف ا  »}يا ا نصاري: وقا  ال ي  زكر 

 .(6)«وجائز  ن جع  صفة له
ك ير ا{ ال اني حسن   وكما }الفاسقين{ على وجٍه  »}وقا  ا  موني المقرو: 

ومل  أن في }المين{ الحركات ال الث: الجر من  ال ة أوجه  كونه صفة مم لـ 
ف بيان  والنص  من وجٍه واحٍد  و و كونه }الفاسقين{  أو بدال  منهم  أو عط

مفعوال  لفع  محموف  والرفو من وجهين: كونه خبر مبتدأ محموف  أو مبتدأ 

                                 
 (.154الوقف واالبتداء )ص:  (1)
 (.253االقتداء في معرفة الوقف واالبتداء )ص:  (2)
 (.212/ 1،رائ  القرآن ور،ائ  الفرقان ) (3)
 (.96مختصر المكتفى  للجوباني )ص:  (4)
 (.21المكتفى في الوقف واالبتدا   بي عمرو الداني )ص:  (5)
 (.91بتداء )ص: المقصد لتلخيص ما في المر د في الوقف واال (6)
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والخبر جملة }أولئ   م الخاسرون{  فإن ُرفو باالبتداء كان الوقف على 
ن رفو خبر  }الفاسقين{ تامًّا  لعدم تعلق ما بعده بما قبله ال لفظ ا وال معن ى  وا 

ن نص  بتقدير: أعني  كان حسن ا   -أي:  م المين- مبتدأ كان كافي ا  وا 
ولي  بوقف  ن نص  صفة لـ }الفاسقين{ أو بدال  منهم أو عطف بيان  ومن 

 .(1)«حيث كونه رأ  آية يجوز
 تحقيق االستدرا :
 دلي  السجاوندي:

استد  على عدم الوقف على }الفاسقين{ بتعلي   عرابي  و و: أن قوله:  -
 .(2)مين{ صفة لهم}ال

 دلي  ابن الجزري ومن تابعه:
أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان يقطو قراءته آية »ما روت أم سلمة: 

 .(3)«آية
وجه االستدال : أن معنى  ما  و الوقف على رءو  اآلي  وأك ر أواخر اآلي 

 .(4)في القرآن تامٌّ أو كافٍ 
ن كان صفة لـ }الفاسقين{  فإنه يكون - من الوقف الحسن  وسوغ مل   أنه وا 

 كونه رأ  آية.
 الترجي :

لع  التفصي  المي اعتمده الداني ومن وافقه  و ا صو   لمالمسته جميو 
 .(1)أوجه اإلعرا 

                                 
 (.32منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا )ص:  (1)
 (.195-1/194عل  الوقوف  للسجاوندي ) (2)
 سبق تخريجه. (3)
 (.351/ 1ينظر: البر ان في علوم القرآن ) (4)
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 االستدرا  السابو: )أقسام الوقوف(
 تمهيد:

 ن معرفة مصطلحات أ   ك  فنٍّ لهي من ا  مية بمكان   م  نهـا أداة لمعرفـة 
فهـم معانيهـا  فوـبط المصـلحات وت بيتهـا وـرورة علميـة ووسـيلة  ما العلوم و 

لحفــظ  ــمه العلــوم. واالصــطالح  ــو اللفــظ المختــار للداللــة علــى  ــيء معلــوم 
 .(2)ليتميز به عما سواه

وقد اصطل  علماء القراءات على أن الوقف في القرآن ينقسم  لى أقسـام عـدة  
لهـمه التقسـيمات  وقـد قــالوا حتـى  نهـم اختلفـوا فـي تسـميتها  وفيمــا يلـي بسـط 

 «.ال م احة في االصطالح»قديم ا: 
 قو  المخالف:

يرى السجاوندي أن الوقف له خمسة أقسام  فقد قـا  فـي مقدمـة كتابـه بعـد أن 
ـ  القـو  فيـه  مـو مكـر ا م لـة لكـ  قسـم:  وُنفيـد الوقـف »عرَّف ك  قسـم  وفصَّ

)ج(  والمجـوز بحـرف  الالزم بحرف )م(  والمطلـق بحـرف )ط(  والجـائز بحـرف
 .(3)«)ز(  والمرخص لورورة بحرف )ص(

 قو  ابن الجزري:
وأك ر ما مكر النا  في أقسامه ،ير منوبط وال منحصر  وأقر  ما قلته في »

 .(4)«وبطه: أن الوقف ينقسم  لى اختياري واوطراري

                                                                             
(  125ينظر: ترجيحات اإلمام الداني واإلمام السجاوندي في الوقف واالبتداء )ص:  (1)

درجة الماجستير   عداد الباحث: محمد بال  توتونجي  جامعة المدينة بحث تكميلي لني  
 العالمية بماليزيا.

 (.35ينظر: المواوعة في االصالح  لبكر عبد اهلل أبو زيد )ص:  (2)
 (.1/169( عل  الوقوف  للسجاوندي  )3)
 (.225/ 1( الن ر في القراءات الع ر )4
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 تحقيق القو  عند أ   الفن:
الجـزري  وخالفـه أبـو بكـر  ـ( ما م    ليه ابن 294وافق الزرك ي )المتوفى: 

 ـــ(  وأبـــو 444 ـــ( وأبــو عمـــرو الــداني )المتــوفى: 328ا نبــاري )المتــوفى: 
 ــــ(  وأبـــو الحســـن علـــم الـــدين الســـخاوي 486ا صـــبغ ا ندلســـي )المتـــوفى: 

 ــــ(  241 ــــ(  و أبـــو القاســـم ابـــن جـــزي الكلبـــي )المتـــوفى: 643)المتـــوفى: 
  ـ(:911والسيوطي )المتوفى: 

واعلم أن الوقف علـى  ال ـة أوجـه: وقـف تـام  ووقـف »ا نباري: وقا  أبو بكر 
 .(1)«حسن لي  بتام  ووقف قبي  لي  بحسن وال تام

 ن علماءنـا اختلفـوا فـي ملـ   فقـا  بعوـهم: الوقـف »وقا  أبو عمـرو الـداني: 
علــى أربعــة أقســام: تــامٍّ مختــار  وكــاٍف جــائز  وصــالٍ  مفهــوم  وقبــيٍ  متــرو . 

التمييــز وقــالوا: الوقــف علــى  ال ــة أقســام  قســمان أحــد ما وأنكــر آخــرون  ــما 
مختار و و التمام  واآلخر جائز و و الكافي المي لـي  بتمـام. والقسـم ال الـث: 
القبي  المي لي  بتام وال كاف. وقا  آخرون: الوقف على قسمين: تام وقبي   

نفسه دون ال ،ير. والقو  ا و  أعد  عندي  وبه أقو    ن القارو قد ينقطو 
التمــام والكــافي فــال يتهيــذن لــه  وملــ  عنــد طــو  القصــة  وتعلــق الكــالم بعوــه 
ببعض  فيقطو حينئم على الحسـن المفهـوم تيسـير ا وَسـعة   م ال حـرج فـي ملـ  
وال ويق في سنة وال عربية. قا  حد نا أبو الفـت   ـيخنا قـا : حـد نا عبـد اهلل 

قا  قنب : سمعت أحمد بن محمـد بن الحسين قا : حد نا أحمد بن موسى قا : 
 .(2)«القوا  يقو : نحن نقف حيث انقطو النف 

علماتنـــا مختلفـــون فـــي أقســـام الوقـــف  فقـــا  »وقـــا  أبـــو ا صـــبغ ا ندلســـي: 
بعوــهم: الوقــف قســمان: موّصــ  وُمفّصــ . وقــا  آخــرون: الوقــف علــى  ال ــة 

                                 
 (.149/ 1 يواح الوقف واالبتداء ) (1)
 (.2المكتفى في الوقف واالبتدا   بي عمرو الداني )ص:  (2)
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بـي  الـمي لـي  أقسام: قسم مختار  و و التام  وجائز و و الكافي  وال الث: الق
ــار  وكــاٍف  ــام مخت ــى أربعــة أقســام: ت ــا  آخــرون: الوقــف عل ــامٍّ وال كــاٍف. وق بت
جــائز  وحســن مفهــوم  وقبــي  متــرو . فالتفســير ا و  مجمــ   ال يترتــ  بــه 
ــاني أفســر وأ ــدى ســبيال  مــن ا و  وأظهــر   الوقــف وال يتحصــ   والتقســيم ال 

فـر  وسـرجه للمهتـدين أ ـرق والقسم ال الث أحسن في التـرجي  مـن ال ـاني وأو 
وأنور  وعليه الُحماق من أ   الت وي   وبه نقو   لرجحانـه فـي ميـزان التعليـ   
أال تــرى أن القــارو قــد ينقطــو نفســه دون التمــام  والكــافي عنــد طــو  القصــص 
وانقوائهن  وتعلق الكالم بعوه بـبعض  فيقطـو حينئـم علـى الحسـن المفهـوم  

 .(1)«من سنة وال ،ريبة وال حرج في مل   وال مانو له
والوقف على أربعة أقسام: تـام و ـو الـمي انفصـ  »وقا  أبو الحسن السخاوي: 

ممـا بعـده لفظ ـا ومعن ـى  وكـاٍف و ـو الــمي انفصـ  ممـا بعـده فـي اللفـظ ولـه بــه 
تعلق في المعنى بوجه  وحسن و و المي ال يحتـاج  لـى مـا بعـده   نـه مفهـوم 

 دونه
َيانـه فـي اللفـظ عليـه  وقبـي  و ـو الـمي ال يفهـم منـه ويحتاج ما بعده  ليـه لجرَ 

كــالم  أو يفهــم منــه ،يــر المــراد. وقــا  قــوم: الوقــف قســمان: تــام وقبــي   فعنــد 
 تالء الوقف في ا قسام ال ال ـة تـام. وقـا  آخـرون: الوقـف  ال ـة  تـام وكـاف 
وقبــي   فجعلــوا الحســن مــن جملــة القبــي   واالختيــار تفصــي   ــمه ا وقــاف  

 .(2)«سيمها  لى أربعة كما سبقوتق
الوقـف  و ـو أربعـة أنـوع: وقـف تـام  وحسـن  وكـاف  »وقا  ابن جزي الكلبـي: 

 .(3)«وقبي   ومل  بالنظر  لى اإلعرا  والمعنى

                                 
 (.29-28نظم ا داء في الوقف واالبتداء )ص:  (1)
 (.684جما  القراء وكما  اإلقراء )ص:  (2)
 (.23/ 1التسهي  لعلوم التنزي  ) (3)
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» وقا  الزرك ي بعد أن مكر اختالف أ   الفن في تقسيمات الوقف واالبتـداء: 
فاالوــطراري مــا يــدعو  فالوجــه أن يقــا : الوقــف وــربان  اوــطراري  واختيــاري 

 ليـه انقطـاع الـنف  فقـط وملــ  ال يخـص مووـع ا دون مووـو ...  واالختيــاري 
 .(1)«و و أفولهما  و المي ال يكون باعتبار انفصا  ما بين جزأي القو  

اصــطل  ا ئمــة علــى أن  نــواع الوقــف واالبتــداء أســماء  »وقــا  الســيوطي: 
وقـف علـى  ال ـة أوجـه: تـام  وحسـن  واختلفوا فـي ملـ   فقـا  ابـن ا نبـاري: ال

وقبــي  ...  وقــا  ،يــره: الوقــف ينقســم  لــى أربعــة أقســام: تــام مختــار  وكــاف 
جائز  وحسن مفهوم  وقبي  مترو  ...  وقا  السجاوندي: الوقف على خمـ  
مرات : الزم  ومطلق  وجائز  ومجوز لوجه  ومرخص ورورة ...  وقا  ،يره: 

ة أور : تام و بيه به وناقص و بيه به وحسن الوقف في التنزي  على  ماني
 .(2) لى آخر كالمه...« و بيه به  وقبي  و بيه به 

 تحقيق االستدرا :
 دلي  القو  ا و :

أك ر أدلة السجاوندي في اعتباره لهما التقسيم  ي وجوه  عرابية  ففي تقسـيمه 
كم ـ  قولـه: الوقف  لى الزم يرى أن الوص  قد يودي  لى االختال  في المعنى  

فلــو وصــ  صــار الجــار   ومــا دخــ  « تلــ  الرســ  فوــلنا بعوــهم علــى بعــض»
ال « بعـض»عليه صفة لبعض فانصرف الومير في بيـان المفوـ  بـالتكلم  لـى 

 لى جميو الرس   وكمل  في المطلق  والجائز  لى آخر تقسيماته  كلها متعلقـة 
 بوجوه  عرابية  من حيث وص  الكالم ووقفه.

 
 

                                 
 (.361  359/ 1( البر ان في علوم القرآن )1

 (.293-284/ 1اإلتقان في علوم القرآن ) (2)
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 و  ال اني:دلي  الق
أن الكالم  ما أن يتم أو ال  فإن تم كان اختياريًّا  وكونه تامًّا ال يخلـو  مـا أن ال 
ن كـان  يكون له تعلق بما بعده أي: ال من جهـة اللفـظ وال مـن جهـة المعنـى  وا 
له تعلق فال يخلو  ما التعلق  ما أن يكون من جهـة المعنـى فقـط  و ـو الوقـف 

لالكتفاء به عما بعده  واستاناء ما بعده عنه  و و المصطل  عليه بـ )الكافي( 
ن كان التعلق من جهة اللفظ  كالتام في جواز الوقف عليه واالبتداء بما بعده. وا 
فهــو الوقــف المصــطل  عليــه بـــ )الحســن(   نــه فــي نفســه حســن مفيــد يجــوز 
 الوقف عليه دون االبتداء بما بعده للتعلق اللفظي   ال أن يكـون رأ  آيـة فإنـه
يجـوز فـي اختيـار أك ــر أ ـ  ا داء  لمجيئـه عـن النبــي صـلى اهلل عليـه وســلم. 
ن لم يتم الكالم كان الوقف عليه اوطراريًّا  و و المصـطل  عليـه بــ )القبـي (  وا 
ال يجوز تعمد الوقف عليه  ال لوـرورة مـن انقطـاع نفـ  ونحـوه لعـدم الفائـدة  

 أو لفساد المعنى.
 الترجي :

ــن الجــزري  أرى أنــه يمكــن الجمــو ــمي قســمه اب ــوا   بجعــ  التقســيم ال ــين ا ق ب
أصـال   وتجعــ  ا قســام التــي مكر ـا ،يــره مــن العلمــاء تنـدرج تحــت قســم الوقــف 
االختيـــاري  فالمقصـــود مـــن االخـــتالف بـــين العلمـــاء فـــي الوقـــوف  ـــو الوقـــف 

 االختياري.
*** 
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 الخــاتـمة
ــا   الحمــد هلل ــمي   الحمــد هلل أوال  وأخــرا   وظــا را  وباطن ــى التمــام  الحمــد هلل ال عل

بنعمته تتم الصالحات  فله الحمد والمنة على  تمام  ـما البحـث وتيسـيره  ومـن 
 با   تمام الفائدة أود  براز أ م ما توصلت  ليه في  ما البحث ما يلي:

ا  ميـــة البالاـــة التـــي يحتلهـــا علـــم الوقـــف واالبتـــداء  فهـــا  ـــي مســـائلة  -1
 اء اتفاقا واختالفا.وجزئياته بين أيدي العلم

علـم الوقـف واالبتـداء  علـم  قليـ  الطـرق مـن قبـ  طـال  العلـم المتـ خرين   -2
فلو اجتهدنا في البحث في مسائلة وأصوله وارتباطه بعلوٍم أخرى لو جـدنا مـادة 

 علمية حري بها أن ترى النور.
اإلمـــام الســــجاوندي مــــن ا ئمــــة المعتبــــرين فـــي  ــــما البــــا   ومــــا  ــــمه  -3

دركات مــن اإلمــام ابــن الجــزري  ال جــزء مــن أ ميــة كــالم الســجاوندي فــي االســت
 الوقف واالبتداء.

ال يمكــن القــو  بــ ن أقســام الوقــوف فــي القــرآن  ابتــة قــوال واحــدا   ن كــ   -4
تقســيم لــه اعتبــاره مــن حيــث ا وجــه اإلعرابيــة أو مــن حيــث القاعــدة ا صــيلة 

 الكالم تام أو ،ير تام.
تقســيمات اإلمــام السـجاوندي واإلمــام ابـن الجــزري  فلــو ممكـن الجمــو بـين  -5

جعلنا تقسيم اإلمام ابن الجزري ا ص  و و  ما اوـطراري أو اختيـاري  وتقسـيم 
 اإلمام السجاوندي مندرج تحت  ما ا ص  لساغ مل .

 ــما وأســ له تعــالى أن يجعــ   ــما العمــ  خالصــا  لوجهــه الكــريم  ويتقبلــه منــي  
  فما كان فيه من صوا  فمنه وحده  ومـا كـان مـن خطـ  ويافر لي الخط  والزل

 فمني واستافر اهلل العظيم.
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 فهر  المصادر والمراجو 
 القرآن الكريم  .1
اإلتقــان فــي علــوم القــرآن  المتلــف: عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر  جــال   .2

 ــــ(  المحقـــق: محمـــد أبـــو الفوـــ  911الـــدين الســـيوطي )المتـــوفى: 
 ـــ/ 1394صــرية العامــة للكتــا   الطبعــة:  بــرا يم  النا ــر: الهيئــة الم

 م. 1924
 عرا  القرآن وبيانه  المتلف : محيي الدين بن أحمد مصطفى دروي   .3

 - ــــ(  النا ـــر : دار اإلر ـــاد لل ـــئون الجامعيـــة 1413)المتـــوفى : 
بيـــروت(   ) دار ابـــن  -دم ـــق  -ســـورية   )دار اليمامـــة  -حمـــص 
  ـ. 1415ة   بيروت(  الطبعة : الرابع -دم ق  -ك ير 

ـــن  .4 ـــن محمـــد ب ـــا  أحمـــد ب ـــو جعفـــر النَّحَّ ـــف: أب ـــرآن  المتل  عـــرا  الق
ـــوفى:  ـــون  المـــرادي النحـــوي )المت ـــن ي  ــــ(  ووـــو 338 ســـماعي  ب

ــرا يم  النا ــر: من ــورات  ــ   ب ــد المــنعم خلي ــه: عب ــق علي حوا ــيه وعل
محمــد علـــي بيوـــون  دار الكتـــ  العلميـــة  بيـــروت  الطبعـــة: ا ولـــى  

  ـ.1421
ء فــي معرفـة الوقــف واالبتــداء  المتلـف: عبــد اهلل بـن محمــد بــن االقتـدا .5

ــدين  أبــو محمــد النكــزاوي  المتــوفي ســنة   ـــ  683عبــد اهلل  معــين ال
رســـالة دكتـــوراة   عـــداد الباحـــث: مســـعود  ليـــا   الجامعـــة اإلســـالمية 

 بالمدينة المنورة ـ المملكة العربية السعودية.
لـف: جمـا  الـدين أبـو الحسـن علـي  نباه الرواة على أنبـاه النحـاة  المت  .6

ــن يوســف القفطــي )المتــوفى:  ــو الفوــ  646ب ــد أب  ـــ( المحقق: محم
القا رة  ومتسسـة الكتـ  ال قافيـة  - برا يم  النا ر: دار الفكر العربي 

 4م.  عدد ا جزاء: 1982 - ـ  1416 الطبعة: ا ولى  -بيروت –
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ــا  اهلل عــز وجــ   المت  .2 ــداء فــي كت ــو بكــر  يوــاح الوقــف واالبت ــف: أب ل
 ــ  تحقيـق:  328محمد بـن القاسـم بـن ب ـار ا نبـاري  المتـوفى سـنة 

ــرحمن رموــان  النا ــر: مطبوعــات مجمــو اللاــة  ــد ال ــدين عب محيــي ال
 م.1921 ـ ـ1391العربية بدم ق  سنة 

البحر المحيط فـي التفسـير  المتلـف: أبـو حيـان محمـد بـن يوسـف بـن  .8
 ـــ(  245لســي )المتـوفى: علـي بـن يوســف بـن حيــان أ يـر الـدين ا ند
  ـ.1421بيروت  ط.  -المحقق: صدقي محمد جمي   ط. دار الفكر 

البر ان فـي علـوم القـرآن  المتلـف: أبـو عبـد اهلل بـدر الـدين محمـد بـن  .9
 ــ(  المحقـق: محمـد أبـو 294عبد اهلل بن بهادر الزرك ـي )المتـوفى: 

 م. 952 - ـ  1326الفو   برا يم  الطبعة: ا ولى  
  اإلســالم َوَوفيــات الم ــا ير َوا عــالم  المتلــف:  ــم  تــاري  .11

ــدين أبــو عبــد اهلل محمــد بــن أحمــد بــن ع مــان بــن َقايدمــاز الــم بي  ال
 ـ(المحقق: الدكتور ب ار عـّواد معـروف  النا ـر: دار 248)المتوفى: 

 15م عدد ا جزاء:  2113الار  اإلسالمي  الطبعة: ا ولى  
بدايـــة والنهايـــة البـــن ك يــــر  تعريـــف بـــا عالم الـــواردة فـــي ال .11

 المتلف: موقو اإلسالم
التعريفات  المتلف: علـي بـن محمـد بـن علـي الـزين ال ـريف   .12

 ـــ( المحقق: وــبطه وصــححه جماعــة مــن 816الجرجــاني )المتــوفى: 
ــروت  ــة بي ــ  العلمي ــان–العلمــاء بإ ــراف النا ر النا ــر: دار الكت -لبن

 1 م عدد ا جزاء:1983- ـ 1413 الطبعة: ا ولى 
تفسير الطبري = جامو البيان عن ت ويـ  آي القـرآن  المتلـف:  .13

محمد بن جرير بن يزيد بن ك ير بن ،ال  اآلملـي  أبـو جعفـر الطبـري 
ـــوفى:  ـــد المحســـن 311)المت ـــن عب ـــد اهلل ب ـــدكتور عب ـــق: ال  ــــ(  تحقي
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التركي  بالتعاون مو مركـز البحـوث والدراسـات اإلسـالمية بـدار  جـر   
 1422والن ـر والتوزيـو واإلعـالن  ط. ا ولـى   ط. دار  جر للطباعـة

 م. 2111 - ـ 
تفسير القرآن العظيم  المتلـف: أبـو الفـداء  سـماعي  بـن عمـر  .14

 ــ(  المحقـق: 224بن ك ير القر ـي البصـري  ـم الدم ـقي )المتـوفى: 
ــة  ــو  ط. ال اني ــة للن ــر والتوزي ســامي بــن محمــد ســالمة  ط. دار طيب

 م. 1999 - ـ 1421
ــ .15 ــن تفســير مقات ــو الحســن مقاتــ  ب ــف: أب ــن ســليمان  المتل   ب

 ـــ(  المحقــق: عبــد 151ســليمان بــن ب ــير ا زدي البلخــى )المتــوفى: 
بيـــروت  الطبعـــة:  –اهلل محمـــود  ـــحاته  النا ـــر: دار  حيـــاء التـــراث 

  ـ. 1423 -ا ولى 
ر اد الجـا لين عمـا يقـو لهـم مـن الخطـ  حـا   .16 تنبيه الاافلين وا 

ين  المتلــف: علــي بــن محمــد بــن ســالم  أبــو تالوتهــم لكتــا  اهلل المبــ
 ــــ(  المحقـــق: محمـــد 1118الحســـن النـــوري الصفاقســـي )المتـــوفى: 

 ال املي النيفر  النا ر: متسسات عبد الكريم بن عبد اهلل.
الجامو  حكام القرآن = تفسير القرطبي  المتلف: أبو عبد اهلل  .12

الـدين  محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ا نصـاري الخزرجـي  ـم 
برا يم أطفـي   621القرطبي )المتوفى:   ـ(  تحقيق: أحمد البردوني وا 

 م. 1964 - ـ 1384القا رة  ط. ال انية   -ط. دار الكت  المصرية 
الجــدو  فــي  عــرا  القــرآن الكــريم  المتلــف: محمــود بــن عبــد  .18

 - ـــ(  النا ــر: دار الر ــيد  دم ــق 1326الــرحيم صــافي )المتــوفى: 
  ـ.1418بيروت  الطبعة: الرابعة  متسسة اإليمان  
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جما  القراء وكمـا  اإلقـراء  المتلـف: علـي بـن محمـد بـن عبـد  .19
الصمد الهمداني المصري ال افعي  أبـو الحسـن  علـم الـدين السـخاوي 

ــة 643)المتــوفى:  د. محســن خرابــة   - ـــ(  تحقيــق: د. مــروان العطيَّ
ـــراث  ـــروت  الطبعـــة: –دم ـــق  -النا ـــر: دار المـــ مون للت ـــى  بي ا ول

 م. 1992 - ـ  1418
خالصة ا حكام في مهمات السـنن وقواعـد اإلسـالم  المتلـف :  .21

 ــ(  626أبو زكريا محيـي الـدين يحيـى بـن  ـرف النـووي )المتـوفى : 
المحقق : حققه وخرج أحادي ـه: حسـين  سـماعي  الجمـ   ط: متسسـة 

 م.1992 - ـ 1418بيروت  ط: ا ولى  -لبنان  -الرسالة 
ـــا .21 ـــاني   روح المع ـــي تفســـير القـــرآن العظـــيم والســـبو الم  ني ف

ـــد اهلل الحســـيني ا لوســـي   ـــن عب ـــدين محمـــود اب ـــف :  ـــها  ال المتل
تحقيق : علي عبد الباري عطية  النا ر: دار الكت  العلميـة ـ بيـروت  

  ـ. 1415سنة الطبو: 
ــن  .22 ــن ا  ــعث ب ــو داود ســليمان ب ــف: أب ــي داود  المتل ســنن أب

ــتاني  المتــوفى:  ســحاق بــن ب ــير بــن  ــداد  سد بــن عمــرو ا زدي السِّج1
 ــــ  المحقــــق: محمــــد محيــــي الـــدين عبــــد الحميــــد  ط. المكتبــــة 225

 بيروت. –العصرية  صيدا 
ـــو نصـــر  .23 ـــف: أب ـــة  المتل ـــاج اللاـــة وصـــحاح العربي الصـــحاح ت

 ـ( تحقيق: أحمـد 393 سماعي  بن حماد الجو ري الفارابي )المتوفى: 
ــم للماليــين عبــد الافــور عطــار  النا ــر: دار ا  الطبعــة: -بيــروت –لعل

 6م عدد ا جزاء:  1982 -   ـ 1412الرابعة 
علــــ  الوقــــوف  المتلــــف: أبــــو عبــــد اهلل محمــــد بــــن طيفــــور  .24

 ـــ  دراســة وتحقيــق: الــدكتور محمــد 561الســجاوندي  المتــوفى ســنة: 
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بن عبد اهلل بن محمد العيدي  النا ر: مكتبة الر يد ـ المملكـة العربيـة 
 م.2116 ـ 1422طبعة ال انية: السعودية  ال

،ايــة النهايــة فــي طبقــات القــراء  المتلــف:  ــم  الــدين أبــو  .25
 ــ(  833الخير ابـن الجـزري  محمـد بـن محمـد بـن يوسـف )المتـوفى: 
 ـ 1351النا ر: مكتبة ابن تيمية  الطبعة: عني بن ره  و  مرة عام 

 ج. برجستراسر.
الدين الحسن بن ،رائ  القرآن ور،ائ  الفرقان  المتلف: نظام  .26

ــن حســين القمــي النيســابوري )المتــوفى:  ــد ب ـــ(  المحقــق: 851محم  
بيــروت  الطبعــة  –ال ــي  زكريــا عميــرات  النا ــر: دار الكتــ  العلميــة 

  ـ. 1416ا ولى : 
القــامو  المحــيط  المتلــف: مجــد الــدين أبــو طــا ر محمــد بــن  .22

التـراث  ــ( تحقيق: مكتـ  تحقيـق 812يعقو  الفيروزآبادى )المتوفى: 
فـــي متسســـة الرســـالة  بإ ـــراف: محمـــد نعـــيم العرقُسوســـي  النا ـــر: 

 الطبعـة:  -لبنان –متسسة الرسالة للطباعة والن ر والتوزيو  بيروت 
 1م  عدد ا جزاء:  2115 - ـ  1426ال امنة  

القطــو واالئتنـــاف  المتلـــف: أبـــو جعفــر أحمـــد بـــن محمـــد بـــن  .28
ق: عبــد الــرحمن بــن ه  تحقيــ338 ســماعي  النحــا   المتــوفي ســنة 

 بـــــرا يم المطـــــرودي  النا ـــــر: دار عـــــالم الكتـــــ   المملكـــــة العربيـــــة 
 م.  1992ه  1413السعودية  الطبعة ا ولى: 

الكتا  : الوافي بالوفيات  ت ليف: صالح الـدين خليـ  بـن أيبـ   .29
 - ـــــ1421 -بيــــروت  -الصــــفدي  دار الن ــــر: دار  حيــــاء التــــراث 

 وتركي مصطفىم  تحقيق: أحمد ا رناتوط 2111
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الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللاوية المتلف: أيو   .31
بــن موســى الحســيني القريمــي الكفــوي  أبــو البقــاء الحنفــي )المتــوفى: 

محمد المصري النا ر: متسسة  - ـ( المحقق: عدنان دروي  1194
 1بيروت عدد ا جزاء:  –الرسالة 

ـــو الحســـن ع .31 ـــم والمحـــيط ا عظـــم  المتلـــف: أب ـــن المحك ـــي ب ل
 ــــ[  المحقـــق: عبـــد الحميـــد 458 ســـماعي  بـــن ســـيده المرســـي ]ت: 
 - ـــ  1421بيــروت  ط. ا ولــى   - نــداوي  ط. دار الكتــ  العلميــة 

 م. 2111
مختصر المكتفـى فـي الوقـف التـام والكـافي والحسـن  المتلـف:  .32

جمـــا  الـــدين محمـــد بـــن كـــز  باـــا الجوبـــاني القـــا ري  المتـــوفي ســـنة 
ر مقدمة من الباح ة: آالء بنت أحمد بـن فـال   ـ  رسالة ماجستي856

 البركاتي  جامعة أم القرى ـ المملكة العربية السعودية.
المر ــد فــي الوقــوف علــى مــما   القــراء الســبعة و،يــر م مــن  .33

باقي ا ئمة القراء والمفسرين  المتلف: أبو محمد الحسن بن علي بن 
ـــوفي: ســـنة  ـــاني  المت ــــ   رســـالة ماجســـتي511ســـعيد العم ر  عـــداد  

 الباح ة:  ند العبدلي  جامعة أم القرى ـ المملكة العربية السعودية.
مسند اإلمام أحمـد بـن حنبـ   المتلـف: أبـو عبـد اهلل أحمـد بـن  .34

 ــــ(  241محمــد بـــن حنبـــ  بــن  ـــال  بـــن أســد ال ـــيباني )المتـــوفى: 
عاد  مر د  وآخرون    راف: د عبد اهلل  -المحقق:  عي  ا رنتوط 

 ــ  1421ن التركي  ط. متسسة الرسـالة  ط. ا ولـى  بن عبد المحس
 م. 2111 -
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م ـــارق ا نـــوار علـــى صـــحاح اآل ـــار  المتلـــف: عيـــاض بـــن  .35
موســــى بــــن عيــــاض بــــن عمــــرون اليحصــــبي الســــبتي  أبــــو الفوــــ  

  ـ(  ط. المكتبة العتيقة ودار التراث.544)المتوفى: 
م ك   عرا  القرآن  المتلـف: أبـو محمـد مكـي بـن أبـي طالـ   .36

ّمو  بن محمد بـن مختـار القيسـي القيروانـي  ـم ا ندلسـي القرطبـي حَ 
 ـــــ(  المحقــــق: د. حــــاتم صــــال  الوــــامن  432المــــالكي )المتــــوفى: 

  ـ.1415بيروت  الطبعة ال انية:  –النا ر: متسسة الرسالة 
معاني القرآن  المتلف: أبـو زكريـا يحيـى بـن زيـاد بـن عبـد اهلل  .32

 ــ(  المحقـق: أحمـد يوسـف 212فى: بن منظور الديلمي الفراء )المتـو 
النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتـاح  سـماعي  ال ـلبي  النا ـر: 

 مصر  الطبعة: ا ولى. –دار المصرية للت ليف والترجمة 
معجـــم مقـــايي  اللاـــة المتلف: أحمـــد بـــن فـــار  بـــن زكريـــاء  .38

م  ـ( المحقق: عبد السـال395القزويني الرازي  أبو الحسين )المتوفى: 
 - ـــــــــ 1399محمــــــــد  ارون النا ــــــــر: دار الفكر عــــــــام الن ــــــــر: 

 6م. عدد ا جزاء: 1929
المقصــــد لتلخــــيص مــــا فــــي المر ــــد فــــي الوقــــف واالبتــــداء   .39

المتلــف :  ــي  اإلســالم / زكريــا بــن محمــد ا نصــاري  المتــوفى: ســنة 
 ـ  تحقيق :  ـريف أبـو العـالء  دار الن ـر : دار الكتـ  العلميـة 926
 م  الطبعة : ا ولى.2112- ـ 1422 -ن بيروت / لبنا -
المكتفــى فــي الوقــف واالبتــدا  المتلــف: أبــو عمــرو ع مــان بــن  .41

ـــداني ا ندلســـي  المتـــوفى ســـنة:   ــــ  دراســـة وتحقيـــق: 444ســـعيد ال
الـــدكتور: يوســـف عبـــد الـــرحمن المرع ـــلي  النا ـــر: متسسةالرسالةــــ 

 م.1982 ـ ـ 1412بيروت  الطبعة ال انية: 
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يـان الوقـف واالبتـدا  المتلـف: أحمـد بـن عبـد منار الهدى في ب .41
الكريم بن محمد بن عبد الكريم ا  موني المصري ال افعي  المتـوفى: 

 ـ    النا ر:  ركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 1111نحو 
 م.1923 ـ ـ 1393وأوالده بمصر  الطبعة ال انية: 

الخيـر  الن ر في القراءات الع ر  المتلـف :  ـم  الـدين أبـو .42
 ــــ(   833ابـــن الجـــزري  محمـــد بـــن محمـــد بـــن يوســـف )المتـــوفى : 

 ـ(  النا ر : المطبعة  1381المحقق : علي محمد الوباع )المتوفى 
 التجارية الكبرى ]تصوير دار الكتا  العلمية[.

ــــو ا صــــبغ  .43 ــــداء  المتلــــف: أب ــــي الوقــــف واالبت نظــــم ا داء ف
ـــدك ـــق: ال ـــان الطحـــان  تحقي ـــروف ب ـــي حســـين ا ندلســـي  المع تور عل

 البوا   النا ر: مكتبة المعارف ـ الرياض.
الهادي  رح طيبة الن ر في القراءات الع ـر  المتلـف: محمـد  .44

 – ـ(  النا ر: دار الجي  1422محمد محمد سالم محيسن )المتوفى: 
 م. 1992 - ـ  1412بيروت  الطبعة: ا ولى  

جعفـر   الوقف واالبتداء فـي كتـا  اهلل عـز وجـ   المتلـف: أبـو .45
 ـــ  تحقيــق 231محمــد بــن ســعدان الكــوفي الوــرير  المتــوفي ســنة 

و ــرح: أبــو ب ــر  محمــد خليــ  الــزروق  النا ــر: مركــز جمعــة الماجــد 
 لل قافة والتراث ـ دبي.

الوقف واالبتداء المتلف: علي بن أحمـد بـن محمـد بـن الاـزا    .46
ــوفى ســنة  ــن الاــزا   المت ــو الحســن النيســابوري  اب  ـــ  رســالة 516أب

 ماجستير  عداد الباحث: طا ر محمد الهم   جامعة دم ق ـ سوريا.
 

 


