
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

  إهـــداء

  .  ..   ا ي  جا                 سبق احلياء يف الس   ت                       نافس الغيث يف العطايا، و   ت     من    إىل 
               أطال اهلل عمرها.   ،       ة احلياة ل  رح  يف      دريب         ، ورفيقة         وقرة عيين   ،    زوجيت   إىل 
  .        حفظهم اهلل   ،          وجهاد وحممد        وإسحاق          أبنايئ خادل    ،        من رويح    إىل             من هم أقرب     إىل

اء     إىل لك  اظه وحمبيه وأهله  وح  م    كري         القرآن ال        ق ر    .       العاملني                   ف 
               يف زاوية القبول                 اهلل تعاىل أن جيعله       ً سائًل                                  إىل لك هؤالء أهدى هذا العمل املتواضع 

  .   .                         وأن ينفع به أهل القرآن.
        املتواضع       العمل            ، ويميض هذا   نة     السفي       تلنطلق                 ، وترفع املرساة،     األرشعة     فتح      واآلن ت

  .                    يف خدمة القرآن الكريم
                                                                                                                                               

 يمقرآن الكرخادم ال                                                                                                

 سعيد يوسف                                                                                                                            



  شكر وتقدير

                             إتمام العمل ىف هذه الرسالة.   يل                                              أتوجه بالشكر واحلمد واثلناء إىل اهلل تعاىل أن يّس  
ِ     يَِطيب    ا   كم َ   ِ ِِبَالِص    َ مَ       أتقد      أن   يل   َ كرِ    ِ َ  ْ ِ الَفْضحلِ     ْ   ِ أْصححاِب     إىل             واثلناء اجلميل        اجلزيل     ُّ  ِ الشُّ           
      :        الوافر            العطاء      هلم    اكن      اذلين

ْ  ِ حل ْسِن       وذلك   ؛     الرمحن     عبد     عوف     هبة  /          ِ ادلكتورةِ          ِ األستاذةِ        َ سعادةَ  نَِها     َ  تَعاو  ةِ   ِ   َ َ ِطيلَحةَ   - َ     ِ َ ِ فحْرَ ْ    
ِ    َتْقِدر     ال    مما  -   ْ  ِ اإلرْشاِف   ْ ْكرِ         لكمات    َ  ْ  ِ الش     .     به        ِ الوفاءِ    ىلع      
ْكر   ا و ْ    لشُّ ول  َ  ْ َموْ     ُّ حادةِ     إىل   ا   ً أيًض         ص  حل وا      اذليحن         ِ املناقشحةِ      ِ جلنحةِ        ِ أعضحاءِ          ِ العلمحاءِ          ِ الس            تفض 

وحةِ      هذه       ناقشة م ب ْ      ِ األْطر       .   
            اتلفسري وعلحوم           ورئيس قسم       أستاذ                     حممد أبو هاشم انلوري  /         ادلكتور        ِ األستاذِ    َ ِ   ِ فَِضيلةِ 

  .     سابقا              فرع الزقازيق   هر   ألز              القرآن جامعة ا
       اتلفسحري          ورئيس قسم       أستاذ            اح الشافيع        عبد الفت      احلسنني   /      تور   ادلك        ِ األستاذِ    َ ِ   ِ فَِضيلةِ 
     ياط.                    ن جامعة األزهر فرع دم           وعلوم القرآ

ِ     َجِزيل      مين      فلهم ْكرِ   َ  ْ  ِ الشُّ ِمِهم   ىلع     ُّ ِ  تََكرُّ  ِ ُّ  َ ِ   ِ بتقِويمِ    َ ِ   ِ وتَْسِديدِ    ،    ِ ابلحِث        ْ َ ْ  ِ انل ْقِص          اهلل        فجزاهم   ،   
ْ     َ الَمْوف ورَ        َ اجلزاءَ        ِ اجل هدِ      ذلك   ىلع  َ     .  

ِ     نَِسيت       ِ ولِئ  َ ِ   جلاِمعِتنا   ِ رِ    قدي   َ واتلَ   ْ  ِ ْكرِ  ُّ شُّ   ال   َ َص    خال     أنىس    فل      ِ باَركةِ      َ   ِ الم  َمثلةً          َ    ً م        : يف    
َ    َحِفَظه    -       سبالك       منصور   د مح أ   /      ادلكتور        األستاذ  َ     ِ َسماحةِ   -      ِ     .      اجلامعة      رئيس  -      اهلل    َ 

َ   َمَعايل    - َ    َحِفَظه    -       املنعم     عبد    مليع     يارس   /      ادلكتور        األستاذ  َ   ِ       .      اجلامعة      مدير  -      اهلل    َ 
د َ سَ      َ  اخل َطى      اهلل    َ َّ َدَّ ْسنَ    ،  ُّ اتلُّىق    َ يعَ  ِ مِ   َ اجلَ    ح َ نَ   َ ومَ    ،    ْ  َ وح  َ     ِ الَعاقبةِ       نْيا   يف        .  ِ ةِ ِ  َ ِخرَ    واآل      ْ  ادل 

 



 ملخص الرسالة  

ِ آِلِ     وىلع    ِ اهللِ       ِ رسولِ    ىلع          والسلم            والصلة     ِ  لِِل       د     احلم     . ِ    بِهداه       أهتدى   ْ نْ   َ ومَ         ِ ِ وأصحابِهِ     ِ
   يف   ه  َ ثحرَ   وأ      اهلل      ِ كتاِب    يف     ِ داءِ   بت   واال       ِ الوقِف        َ موضوعَ    َ       يَتناول          ابلحث        فهذا   :   بعد     أما
ْ  ً َفْهمً       كريم  ال        القرآن      تفسري َ   ً وإْفَهامً    اَ   ْ ه      ما       َ وبيانَ    ، ا   ِ      يْستَتِْبع  ْ َ  ْ   يف     ً رغبحةً    ؛      َ ومقاصحدَ         معان      من     ذلك   
ً  ودفًعا       ابليان،  َ   ِ تَمامِ      حتصيل م     قد   ملا        .      معان     من          ي توه 

ِ    وَيْهِدف    ْ  َ       ِ تمحامِ     محن    أن   ىلع         ِ واتلأكيدِ    ،      ِ املوضوِع    ا  هذ     حول       ِ الضوءِ     ْ   ِ إلْقاءِ     إىل        ابلحث       هذا   
ِ  وتفسرِيه        ِ القرآنِ       ِ دالالِت   َ    َ ِ َمعرفَةِ  ِ   معاِنيه و          ِ   ً تِحلوةً        ِ بأدائِه  ِ  ِ ِقهِ    ُّ تلعلُّ    ،   فيه          واالبتداء       ِ الوقِف        َ معرفةَ      
ِ   ً وتَْرِتيًل   ْ ْ    وبمْعناه   ،  َ ً  َتْفِسرًيا       ِ  ْ ِويًل   َ 

ْ
ِ   ً وتَأ
ْ
ة        وأنه   ،  َ  ر  ْ  ِ الِعْقدِ          د   ِ لومِ     بني     تيلِ        ِ ع  ْ   ِ الَرْ ويلِ      َ

ْ
   ِ واتَلأ
ْ
  َ        ْ اقتضْت      وقد   ،  

ْ     َ اْعتمادَ       ِ ابلحِث          طبيعة   ،  من    من     ِ أكثِ     راسحةِ     بحني  ْ  ِ ْمحعِ   اجل    َ لَك   ْ مسْ      فيه         فسلكت        هج  ِ   ِ انل ظِريحةِ     ِّ    ِ ادلِّ       
ِ     ِ واتَلْطِبيقيةِ   ْ  َ ال     ً  مت ِبًعا   ،  ِ يلةِ      وادل   ِ بتدع      ِ غريِ      ذلك   يف      ْسرِشًدا   ،        م  ً  م   ِ   ْ لمحاء      محن   َ َق  َ بَ  َ سَ    ْ نْ   َ بمَ              ِّ رب حانيِّني          ع 

ءَ  ِ    َ أِجل  ْ      تْقليد      ِ غريِ     من   ،  ْفِقد      ِ    ي   ْ ويع     ْ     َموْض  َ      َطِبيَعت ه    َ    ِ ْفِقد      أو  َ  ِ    ي   ْ ْ    ََجَْعت       وقد   ،         هوي ت ه    َ   َ   اَكتبَه       َ     محن     ه  َ    َ َمادتَ    َ
ححين   ِ مِ  الك ِ   وَدواِويححن   ،      ِّ  الم فّسِّ    َ ثني    ت ححِب    ،    ِّ  املحححدِّ ا        ِ وك  ْ    وانل ْحححويني   ِ ءِ       القححر  ْ       واْجتهححدت     ،     ْ   ِ تْميحح ِ    يف        

ِ  ِ َصِحيِحهِ    ِ ْشلِكهِ       َ  ِ وإيَضاِح    ، َ ِ  ِ م   ْ ِ   ِ وتَقِريِب    ،   ِ  ِ معاِنِيهِ     َ   ِ ْ  ِ وَحْذِف    ،     َ ِ   َحواِشيه    حه    ملحا        إخحلل      ِ غريِ     من  َ       ْ     حيْتاج 
ِ    تْفِسري      من  ْ ْعتمد      ْ      م  َ      وَحديث     ،   ْسند      ْ     م  ْ  ِ وْجهِ  و   ،   حْمت ه     ،      لللكمحات         إعراب     ِ هِ    ْ ووجْ    ،  ات   لآلي   ِ      قِراءة      ْ      وقَس    َ    
ْ      وتْمهيد     ،       مقدمة     :  إىل   .       تنوعة   م        َ وفهارَس    ،        وخاتمة     ،       أبواب      َ  َ ِ وثَلثَةِ    ،  

راسحة،       ِ موضحوِع        َ أهميةَ           املقدمة     َ    َ تَناولَت راسحات         َ واإلشحارةَ     ِّ     ادلِّ حابقة    ِّ     لدلِّ ْ    َ وأْسحباَب    ،        الس      
ْ      اْختياره ْ    َ وأْهداَف    ،      .َ   ْ     َومنْهجيته   ،    ِ ابلحِث     
ق    ما  ْ بيْن َ    َتَطر  ْ     َ اْستطاعَ    ا   م   ع    ِ يِث  د  احل    إىل          اتلمهيد    َ  َره      أن         القلم      َ    ي َسطِّ ِّ  َ ْ  َهحْد     من         اهلل      رسحول  َ 

ِ  ِ وجتويِدهِ   ِ  ِ ِرهِ     ُّ وتدبُّ        ِ ِ قراءتِهِ      ِ والِ   أح     َجيع   يف        ِ الكريمِ         ِ القرآنِ     مع  ملسو هيلع هللا ىلص  ِ  واستماِعِه،        ِ     .   ذلك        ِ وتوابعِ         
            واالبتحداء       ف      الوقح       عليها    ْ  ينْبين     اليت    ِ لمِ     املعا     ِّ أهمِّ     عن       َ احلديَث     َ    َ فتَناوَل         األول          ابلاب       أما
ْ    ِ ِ باْعتباِرِ     ِ مهِ     أقسا     ِ َجيعِ    يف      باطه ت  ْ ارْ      مدى       َ وبيانَ      .     املعاين    

        َ ومسائَل        َ قواعدَ     من      ً خاصةً         َ واألئمةَ      ً ً اعمًةًً        ِ القرآنِ       َ قارئَ    َ  ُّ يَهمُّ     ما   ََّ لَكَّ       اثلااي        ابلاب          وتناول
، ْ  َ فِْقهَ       أن         َ وبيانَ           ومهمات  َ   َ ً اتْلَِفاتَةً    َ       يَتطل ب         ِ الوقِف    ِ ِ ياقات       املعاين   ِ رِ  َ  ُّ تَدبُّ     إىل    ْ   .    ِّ     والسِّ

ْ  َ   اْشتَملت      اليل ة َ دَ       ً راسةً  د         اثلالث          ابلاب     ل   ناو  وت نْتقاة     َ    َ نَماذجَ    ىلع       م     الكحري        ِ القحرآنِ     محن     ْ      م 
ِ  ْفِسري ت   يف          ِ واالبتداءِ        ِ الوقِف      ِ أثرِ       ِ بليانِ     .       ِ القرآنِ       بهذا     منا      اهلل        َ أرادَ        وماذا   ،      ِ الكريمِ         ِ القرآنِ   ْ 

     ِ خحللِ    ن مح   ا   إيلهح    َ ْ   وَصحلْت       الحيت  ْ  ِ   ِ وِْصحياِت    َ واتلَ          ِ انل تحائِج        أهم        فيها          فقي دت            اخلاتمة       أما
راسةِ    .      أنيب        ِ وإيلهِ       تولكت    يه  عل     باهلل    إال      وفييق َ تَ      وما   ،  ِّ    ِ ادلِّ



  

  

  

  

  

 املقدمة   



 

 

 ةــمقدم

  مقدمة

ل الفُ  ي نَزَّ كوَن للعاملنَي نَِذيرً احلمُد ِبِ ا الُم بل الُة والسَّ ا، والصَّ رقاَن بل عبِدهِ 
ي أرَْسله هاديً  ِ حممٍد ا ِ ا،  منريً ا إىل اِهللا بإذنِِه ورساجً اا، وداعيً  ونذيرً ابرشً  ومُ اعبِدهِ ورسو

ُ ا وأشهُد أن حممدً ، ال رشيك ،وأشهُد أن ال هل إال اهللا وحده ُ    . عبُدُه ورسو
ُصوهلُ  وإنْ فإن العلومَ  :وَبُعدُ 

ُ
َبْت ورشَّ  تَبايَنْت أ ا، واْختَلفْت أْحوالُُها، قَْت فُُصوهلُ ا، وغرَّ

، ةٌ مَّ هِ ها مُ  مسائِلُها، وأيْمنْت وأيرْسْت وسائِلُها، فيه بأرْسِ ْت أبواُنُها، وتغايرْت عَ نوَّ وتَ 
ينيَّ لومُ ا العُ مَ ، ال ِسيَّ ِت نِْعَمةٌ ا بل الِعالَّ هَ فتِ رِ عْ ومَ  ها  وبدرُ ،حاهالوِم وُض  العُ مُس  فيه شَ ،ةُ  ا

، ما اكن ِهللا  يف َمْعرفَِتِه الغايةُ ، وبلغْت  إىل ِعلِْمِه العنايةُ فْت  ما رُصِ  أحَق  دجاها، وإنَّ وجالءُ 
ي دى، وإنَّ يل الرُّْشِد هُ بِ يف العلِم به رِضا، وللعالِم بِِه إىل سَ  مْجََع ذلك كاِليه كتاُب اِهللا ا

َ
 أ

خِر وَسيِن الفائِزُ ال ريب ِفيه،  ُّ هُ  األْجرِ  جبزيِل ا ِ ي ال يأتيه اكاِطُل من بني يديه وال  تا ، ا
 أن تُْشَغل به، األزمانَ  و، ُيْفىن فيه أنْ  األعمارَ  تزنيٌل من حكيٍم محيد، فما أحَق ،من خلفه

، ، وأْسَماها معىنً ، وأْسنَاها مبىنً ا، وأْغالها مهرً اعلوِم القرآن وأجلِّها قدرً  من أرْشَِف وإنَّ 
ًال ، وأَص ِحها سبيًال ، وأوَض ا، وأْجالها بيانً ا، وأرقِها رسً اوأدقِها فكرً  ها د  اِنها أثرً سَ ، وأحْ ِحّ

دالالِت القرآن  من تماِم معرفِة ه بل مراِد العليم اخلبري، وإنَّ الحَكِ  احكفسري، من حيث دَ علمَ 
، وبمعناه  بأدائه تِالوًة وتَْرِييًال هِ قِ  حكعلُّ ؛ ِفيه واالبتداءِ  الوقِف وتفسرِيه ومعاِغيه معرفةَ 

ويًال اتفسريً 
ْ
ويِل، فالوقُف ، فهو ُدرةُ  وتَأ

ْ
تيِل واحَكأ  لم نْ ، ومَ  القرآنِ  منازُل  الِعقد بني ُعلوم الرَتْ

 - األحيان ِ  املعىن يف أغلِب رٌع عن املعىن، ففهمُ  ف ألن الوقَف ؛ القرآنَ لم لم يعيعرف الوقَف 
، ، وما يْستَتِْبعه من معاٍن ومقاصدَ  واالبتداءِ  الوقِف  منوٌط بمعرفةِ -ها إن لم يكن مجيعُ 

م رأيت أنْ  ِ لَِما تَقدَّ         : بعنوان درجة العالِِميَّةِ  حبيث جيلِ  يكونَ ومن خالل ُمالحَظا
   .» الكريم القرآنِ يف تفسريِ   وأثرهُ اءُ  واالبتدالوقُف «

   :أهمية املوضوع

ا ؛ن معه القطعُ سُ  حَيْ اٌل َص فِ ، وانْ  يَقبُُح معه الوقُف  اتْصاٌل للالكِم حبسب املعىن ن مِ  فإنَّ  
 كتاب اهللا تعاىل، ه بتأويلِ ، وارتباطَ  واالبتداءِ  الوقِف  بل رشِف علمِ  احكأكيدَ لِة القولِ نافِ 

ُ  يُ واقَف الألن ا،  وإْفَهامً اَفْهمً  ُ وجهَ ِقُف، فهو بِوقِْفه بل موضِع الوقِف يُ  ُعمَّ يَ ،فرسِّ  املعىن بنيِّ
ي يراه، وَمِن اختاَر وقًفا فإنَّه فَ  ًال  لللكمةِ  املعىن املقصودَ مَ هِ ا   لم يراِع نْ ، ومَ  ُعمَّ وقَف  أوَّ



 

 

 ةــمقدم

   .ا أيًض ملعىنم ا بل السامع فهْ َت ربما فوَّ بل  ؛ املعىنمَ هَ فْ  حبسب املعىن فلن فَ الوقَف 

   :أسباب اختياره

 عندي  بل وأنْشأْت ؛ دون غريه هذا املوضوِع  باَب  جعلتين أطرُق  كِثريةٌ وثمَّ أسباٌب 
افعَ    من أهمها ما ،ه كحثِ  القويَ ا

ُ
فيِن اهللاُ - الحظه أ  -   تعاىل بتعليم القرآن العظيم وقد رَشَّ

 نْ  ممَّ  كثريٍ من ُخلوِّ قراءةِ 
ُ
  من االهتمام بهذا املوضوِع  املساجدِ ةَ  أئمَّ  القرآن وخاصةً  يقرأ

 قر يَ  القارئَ ا ما تسمعُ ، فكثريً  زهدٍ  فيه أكربُ  بل والزهدِ ؛الرشيف
ُ
 ، تمام املعينَل بْ  قَ ُف قِ  ويَ أ

َ نْ  ومَ ، هو ما يقرأمُ فهَ فال يَ   قْ  ذلك ما ألجله فُ وت بسبِب فُ ه كذلك، ويَ عُ سمَ  ي
ُ
 بل ؛القرآن رأ

َّ ؛املراد  املعىنفهم من ذلك غريَ ربما يُ  ه رونقَ   األداءُ َق ا، وفارَ  مجالهَ  فقدت احكالوةُ  ح
 رَ عَ  كذلك، وربما شَ أدِ تُ  وانْ ،ا قبيحً ، وُوقِف بل ما يؤدي معىنً ُل  املتِص ه، وقُطع الالكمُ ءَ وبها

َ ببعض ذلك فاعلُ  َ  بأكرثِ رْ عُ شْ ه، ولم ي   تايلِ  أن حال- مهُ رَ صائِ  بَ ار اهللاُ  أنَ -الء  هؤه، وقد تنا
لِ  كحالِ  مع السامعِ نِ القرآ ْ  يتبعُ  مع املستِدل، فالُمْستَِدُل  ا لِ رَ  أث ما توجه، ه حيثُ  د

ُ ه ووقوفِ صوته وأدائِ  اهللا كذلك، فهو بِ  وقف، واحكايل لكتاِب  حيُث ويقُف  ،  القرآنَ ه يفرسِّ
، وُيلفُت ويستخرجُ  َّ جان اقت األمرُ  كيَّ ظرَ  اجَّ  املعا فوٍس ؛ فإذا اكن ذلك كذلك، فك

َّ هلا أن تتدَّ ٍف  صائِ  يف يومٍ نِ آ الظمَش طَ  اهللا قَ شت إىل كتاِب تعطَّ  بر  إىل املاء اكارد، ك
ا اكن هذا ؛ها بل ذلك ال يعينُ ، والقارئُ لِ  احكعقُّ  حقَّ هلَ ر، وتتعقَّ ها حق احكدبُّ  ربِ كتاَب   

  .» الكريمالوقف واالبتداء وأثره يف تفسري القرآن«املوضوع 

  : السابقةالدراسات 

  احكفسريعلوِم الرشيعة وال ِسيَّما ِعلْمَ به الوقف واالبتداء وارتباطِ  لقد اكن ملوضوِع 
إذ ال يتأ ألحٍد  ؛اا وحديثً  قديمً ْحقيِق  واحكَّ ْصِنيِف  واحكَّ ِط بْ  والضَّ لِ قْ  من اجَّ  األْوفرُ احلظُّ 

وقد َوقْفُت بمْعرفِة الفواصل، معرفُة معا القرآن، و ال اْستِنباط األدلَّة الرشعية منه إال 
ِّ عدٍد منبل  ُز بعَض راسَ  ا  إىل تاجُ حيمازال ، فرأيُت أنه  هذا املوضوِع  جوانِب ات اليت ُيرْبِ

 ، األلفاِظ ق بروِح املعا وداللةِ  فيما يتعلَّ ، خاصةً واكيانِ   واحكجليةِ  من اإليضاِح املزيدِ 
 كذلك  وسيظلُّ ،ر واجظر إلْعمال الفكْ ا فيه واسعً املجاُل ه ومازال  سواحلُ كُ درَ فذاك حبٌر ال تُ 

ة؟  ولم ال ،، ا ال يكسدُ  وموردً ، ال ينضُب ينْبوًخ   رَض  األ ح يرث اهللاُ ؛وهو املعجزة اخلا
راسات اليت وَقْفُت عليها عليها نْ ومَ     :ومن أهم ا

 عة أم جام، رسالة دكتوراه، خدجية مفيت، عند اجحاة والقراء واالبتداءُ الوقُف  -١



 

 

 ةــمقدم

  .ه١٤٠٦ ،القرى، مكة املكرمة
 جامعة اإلمام ، رسالة ماجستري، مساعد الطيار،ها يف احكفسريوقوف القرآن وأثرُ  - ٢

  .ِمْسِب١٤١٤ ،حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض
 ،عبد الكريم عوض صالح، هما باملعىن يف القرآن الكريم وصلتُ  واالبتداءُ الوقُف  - ٣

   .ه١٤١٥، ف جامعة األزهر الرشي،رسالة ماجستري
 ، رسالة ماجستري، خدل بن عبد الرمحن السنيد، القرآنِ  يف وقوِف االختالُف  -٤

  ه١٤٣٢، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 رسالة ، بنت إبراهيم اجارصة سمي،ها بل احكفسري وأثرُ  ويعقوَب  نافعٍ وقوُف  -٥

  .ه١٤٣٤ ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، دكتوراه
راسَ أما  ِّ راسَ وأما ،  بل اجلانب اللغوي واجحوي زْت  فقد ركَّ األو ةَ ا ِّ  فقد اخكانية ةَ ا
  والوقُف ،الالزم  الوقُف : دون غريها، ويه من الوقوِف  أنواٍع  ثالثةِ ةِ  بل دراساقترصْت 
راسَ ، وأما  املعانقةِ  ووقُف ،املمنوع ِّ  ِت فْ وضوع ولَ  هذا املقِ رْ  لطَ  جادةٌ اولةٌ  فىه حُم اخكاخكة ةَ ا

 قد  اللْفِظيةَ ، غري أن االصطالحاِت  الشامخِ  يف هذا اكناءِ  كنةٌ األنظار إىل أهميته، ويه
 َّ َّ غلبت بل املعا ا راسَ ، وأما اة فيهال ِّ  وما  املصاحِف  بني وقوِف فقد ربطْت  الرابعة ةَ ا
راسَ  وأما ، وحنوية وتفسرييةٍ  بالغيةٍ ختفيه من مكنوناٍت  ِّ  عِ  فقد اختصت جبمْ خلامسةا ةَ ا

منهجيِْهما ودراسة ِز اء العرشة، وإبرارَّ  قاِرئنْي ُعِنيا بالوقف واالبتداء من القُ رِ  أشهوقوِف 
  . بني وقوفِِهَما، وإبراِز قيمتها العلميةمصطلحاتِهما، واملقارنةِ 

     :  الذي ستُقدُِّمه هذه الدِّراَسةُ الجديدُ 

راَسةُ  ِّ ِة يف القرآن الكريم من خالل  أوجهِ حدِ  أ ببيانِ ُيْعىَن هذه ا ِ ال َّ  املعا ا
، وبني ما ينبيغ أن  مراد اهللا من جهةٍ مِ هْ  القرآن الكريم وفَ  بني تفسريِ  الوثيِق االرتباِط 

  حتْمُل  من جهة أخرى، ويهحُّ ِص ال يَ   االبتداء به وماحُّ ِص  وما يَ ،يوقف عنده وما ال يوقُف 
تَيَْها إضاءاٍت  ، وإىل �ً إىل أهل القرآن خمةً  رسالةٌ  واالبتداء، ويه يف الوقِف ةِ ئمَّ  لألبني دفَّ

ة املساجدِ   ، خاصةأئمَّ
َ
 ُمِهمات،  القرآن، من َمسائَل  عند تالوةِ  اإلمامَ مُّ هُ  ما فَ لَك  فيها دُ رُص  أ

ها متفرٌق يف ثَنايا  ممنوخت، أكرثَ  نافعات، أو حمْذوراٍت  جامعات، أو تنْبيهاٍت أو قواعدَ 
َ ها بما تَ تُ شْ َها، وناقَ َها، واْحتَويُْت أْطرافَ ، مَجَْعُت َشتَايَ ُسوخِت الَموْ   يل من أدوات اكحِث يرسَّ

ةِ  السهلةِ واملعاجلةِ واالجتهاد، ثم نَظْمتُها يف ِسلٍك من احكبويب ِ ها  الرجوعُ َل  ليسهُ ؛ امليرسَّ  إ



 

 

 ةــمقدم

  .اللدون إطالٍة أو إمْ 

   :منهج البحث

راَسةِ  اجلَْمِع بني لَك سْ  إن شاء اهللا ـ مَ ُك فيه ـلُ وسوف أسْ        ِّ  ع أقوالِ  اجظرية بتتبُّ ا
راَسةِ ِدها، ويالسابقني وَيْفنِ  ِّ ِّ تعراض آياِت  احكطبيقية باسْ ا  ،كر احلكيم وحتِْليِلها ا

راَسةو ِّ الا َّ الالِت وبيانِها، لُك َّة باستخراج ما يف اآليات من  ا َّ ام زِت  ذلك مع الْ ا
 هذا وحة حوَل طرُ  المَ ة للمسائلِ هلة امليرسَّ  واملعاجلة السَّ  واحكبسيِط ليةِ اإليضاح واحكجْ 

  مبحٍث  حكحريرِ ْض  ولم أتعرّ ،هذا. ا من عموم املسلمني به الحقً  االستفادةُ َل سهُ  ليَ ؛املوضوع
 تِب كُ  عليه من الالعُ مية، والرجوع إىل ما أمكنين االطِّ لْ  إال بعد مجع مادته العِ أو مطلٍب 

تَ  شيئًا إال بعد أن أعتقدَ ولم أكتْب ها، ها وصغريِ فة فيه كبريِ املؤلَّ  ه، ه، وأْطَمنئَ  ِصحَّ  إ
ِ  مادته من الكمِ وقد مجعُت .  من مرةه أكرثَ وأراجعَ  ثني، وُكتُ ين، ودواوين المُ  املفرسِّ  ِب حدِّ

اء واجْحِويني ف يه، وحذْ قريب َمعاغِ ه، وتْشلكِ ه، وإيضاح مُ  صحيحِ  يف تميزيِ  واجتهدُت ،القرَّ
 قراءةٍ هِ ند، ووجْ سْ مد، وحديٍث مُ تَ عْ ه من َيْفسرٍي مُ الٍل لَِما حيتاجُ يه من غري إخْ حواشِ 

َّ  يف الوصول إىل بيان املعا واملقاصدِ  رغبةً ؛راٍب لللكمات إعْ هِ لآليات، ووجْ  الالت،  وا
 وا زهرةَ  أْفنَ ،ءَ الَّ  ربانيني أجِ اءٍ  سبق من علمنْ ا بمَ ، مسرتشدً ٍع دِ تَ بْ  مُ ا يف ذلك غريِ عً متَّبِ 

ه  أو ُفْفِقُد اكتبَ ،ه طبيعتُ هذا املوضوع من غري تقليٍد ُفْفِقُد ،كتاب اهللاُقْمِرهم يف خدمة ِ 
  ؟ لآلخرِ  َفُفُهوِم اجاس بل جالهلا َفْعرِتيها اجقص، وكم ترك األوُل ،هتُ هويَّ 

 ،ها عرِض  وطريقةِ ، العلميةِ املادةِ ع  جبمْ أما بالنسبة للخطواِت اليت بل ضوئها سأقومُ 
ها  فيمكن تلخيُص  األعالمِ  مواضعها، وترمجةِ ، وإثباِت  واآلثارِ  األحاديِث رِ كْ ومنه يف ذِ 

ة    :يف اجقاط احكا
 وبما اشتهر ،ةِ نَّ  والسُّ ها الرشعية من الكتاِب حكَّ  بأدِ  العلميةِ  املادةِ  بتأصيلِ مُ ألزتِ  -١

 .  األعالم ني واألئمةِ وثبت من أقوال الصحابة واحكابع

  اآليةِ  رواية حفص عن خصم مع بيان رقمِ  اآليات بالرسم العثما وفَق كتابةُ  - ٢
 .  عقب اآلية مبارشةمعقوفني اليت وردت بها بني  السورةِ كرِ وذِ 

 وبيان ،ةنَّ  السُّ ِب تُ رها من كُ ها ملصادِ وِ زْ  وعَ ، الواردة باكحث األحاديِث ختريجُ  - ٣
يحني أو يف أحدهما حِ  يف الصَّ ن اكن احلديُث إة احلديث، فحَّ ِص  يف  العلماءِ أقوالِ 

ه مما اكن فيه منهما، وإن اكن يف غريهما خرَّجته كما تقدم، فإنين أكتيف بتخرجيِ 



 

 

 ةــمقدم

  .  وعدمهمبينًا احلكم عليه من حيث القبولِ 
قيِق ِص خصُّ  احكَ  وفَق  العلميةِ  بل املصادِر األصيلِة يف املسائلِ االعتمادُ  -٤   للك ا

 .مسألةٍ 

 القرآن، وغريه من  احكفسري وعلومِ  بعلمِ قةِ علِّ تَ  باملصطلحات العلمية المُ احكعريُف  -٥
 . احكعريفاتِب تُ ، وكُ  هذه العلومِ العلوم، وذلك بالرجوع إىل مظانِ 

 . يف اكحث من املعاجم املختلفةدُ رِ أقوم برشح اللكمات الغامضة اليت قد تَ  -٦

مجة الُموجزةُ  -٧ ِ  ألعالِم اكحثالرتَّ حابة مشاهريِ كره باستثناءِ  يف أول موضع     . الصَّ
  للك مرجعٍ  الالزمةَ سأذكر املعلوماِت ، و املصدرِ  مع ذكرِ هِ  إىل قائللٍ قْ  غَ  لِك إسناد - ٨

 .  ثم أكتيف بذكر اسم الكتاب فقط عند تكراره، مرة�ِعند ذكره أوَل 

   رةزهَّ اس المُ  اكألقو؛ اجص وتميزيه إليضاِح زمةِ  الرتقيم الالَّ  عالماِت إثباُت  - ٩
 » « القوسني الصغريين املكررين و،لللكمات)   ( والقوسني الكبريين،لآليات

 وعالمات ، وغري ذلك اكجقطتني، املنقولة واجصوِص  واآلثارِ ألحاديِث ل
  . االستفهام وحنوهما

رُ قد   - ١٠             املقام  واقتضاءِ  احلالِ ألمثلة؛ ملناسبةِ  ا بعِض إيرادَ  -  عن عمد- أَكرِّ
        . مرةٍ يف لِك 

  : خطة البحث

  .وفهارس خمة، ، وخاتمةٍ ، وثالثة أبواٍب وتميهدٍ ، مقدمةٍ  :وتشتمل بل
 ،راسات السابقة لتِّ واإلشارةَ  اختياره، وأسباَب  ، املوضوِع  أهميةَ :املقدمةُ  تناولْت 

  .  اكحث ومنهجيتهوأهداَف 
 مع ملسو هيلع هللا ىلصبٍس من هدي رسول اهللا قَ يَعتَُه بِ  فقد َحلَّيُت َطلِ : بني يدي اكحِث �َاحكمهيدَ  أما

، وخشوعه، ه، وسماعهِ ه، وجتويدِ رِ ، وتدبُّ  بل أحوال قراءتهِ القرآن الكريم، وفيه إْطاللةٌ 
  بَس من تَ قْ  حكَ لوِب  القُ اُل فَ  معه أقْ حُ تِ فَ نْ  يَ  ُهدىً ملسو هيلع هللا ىلص وبكائه عند قراءته واستماعه، فهديه

  .  وجتين ثماَر الفهمِ أنواِر املعرفةِ 

  .» لقارئ القرآن الكريممعالمُ « : األولاُب اك
  :  واملطالب من املباحِث  عددٌ  فصلٍ  وحتت لِك  فصولٍ  ومخسةُ  تمهيدٌ فيهو



 

 

 ةــمقدم

 ومدى ، واالبتداءُ  اليت ينبين عليها الوقُف  املعالمِ  ففيه إشارة إىل أهمِ :احكمهيدَ أما 
 إذ ال تنفع ؛ها عليهحكِ ه عليها، أو داله باعتبار املعا ودالحكِ  أقسامِ ه يف مجيعِ ارتباطِ 

ِّ رُص  يف القرآن إذا قَ وايةُ الرِّ  َالقارئَ    .  يف الفهمرايةُ ت به ا
  . القرآِن الكريم وأهلِه العاملنيفضائُل : الفصل األول

  .ا وتصنيفً ا ونشأةً  الوقف واالبتداء تعريفً علمُ : الفصل اخكا
  .ا وتصنيفً ا ونشأةً علم احكفسري تعريفً  :الفصل اخكالث

  . واالبتداء وارتباطه بعلم احكفسريالوقُف  :ل الرابعالفص
  .عالمات الوقف واحكجزئة املشهورة باملصاحف :الفصل اخلامس

ِة يف الوقِف واالبتداءإضاءاٌت « : اخكااكاُب   فصول أربعة و تمهيدٌ فيهو » لألئمَّ
   :ا عدد من املباحث واملطالب أيًض وحتت لك فصلٍ 

ي يقُف  املاكنَ  املسجد بأنَّ  إلمامِ ريٌ كِ ذْ  ففيه تَ :احكمهيدَ أما    -  املسجد حمراَب -  فيه  ا
َ ، بني يدي اهللا تلك العظمة وهو يقُف حرِضَ تَ  ليسْ ؛هه وقداستُ ماكنتُ   تلك رَ عِ شْ تَ سْ  وي

ةَ  رَ املسؤو تلو الكمه؛ ووقف أمامهم اجاَس ، وقد تصدَّ  بل أن ه، فيحرَص م بآياتِ  ويرتنَّ ، 
 أو شبيه، وأن مستغٍن  وغريها، وأن يكون وْقُفه عند الكم ٍيف الصالةِ ُفْفِهم املْستَمِعني 

  . يكون ابتداؤه حسنًا
   .أقسام الوقف واالبتداء فيما خيص اإلمام :الفصل األول

  . واالبتداء بما بعدهامواضع يقبح للقارئ الوقف عليها :الفصل اخكا

  .بعدهامواضع حيسن الوقف عليها واالبتداء بما  :الفصل اخكالث

  .مواضع الوقف بل أحرف املعا واالبتداء بها :رابعالفصل ال
َّةدِّراسة .. أثر الوقف واالبتداء يف احكفسري «:  اخكالث اكاُب  وفيه تمهيد  »دَّال

  .فصالنو
ِّ  بطبيعةِ  تعريٌف  ففيه:احكمهيدَ أما    . فيهاها، واملنهج املتَّبعِ  وحدودِ راسةِ  ا

اللَةِ هُ فْ  مَ نُ  وفيه بيا:الفصل األول َّ       ، وما يقتضيه هذا اللفُظ القرآن الكريم يف وم ا



 

 

 ةــمقدم

  .من الوصول إىل املعىن
َّةْشتمل بليو :الفصل اخكا  مع -موضًعا من القرآن الكريم عرشينل  دراسة دال

ور   ا بل استيعاب مجيعواكن االنتقاء مبنيً  -اإلشارة إىل نظائرها  يف املواضع األخرى من السِّ
 األخرى، أنواع الوقوف الالزمة واجلائزة واملمنوعة ، وما يندرج حتتها من ألقاب الوقوِف 

 الوقِف  أسباِب  تعليل بل للتدريب فرصة ويه ،اجلمعِ  هذا يف وفِّقُت  قد أكون أن أرجو
   .اهللا عن والفهم االجتهاد ملكة وتنمية

لُْت  اليت  واحكوصياِت ائِج  اجت وفيها أهمُّ -ها نسأل اهللا حسنَ -اخلاتمة ُه وَيِليِ  ها توصَّ  إ
راَسةمن خالل هذه  ِّ   . ا

   :شتمل بلتو ،الفهارس العامةثمَّ 
  .  اآليات القرآنيةهرَس فَ  ]١[
  .فهرس األحاديث ]٢[
  . اآلثارفهرس ] ٣[
  .  املرتجم هلمفهرس األعالم ]٤[
  . فهرس املصادر واملراجع ]٥[
  . وختُض وْ فهرس المَ  ]٦[

 هارباجَّ  الليل فيه واَصلُت  أْحتَِسبُه، ادً هْ جُ  اكْحِث  هذا يف بذلُْت  فقد ...ا وأخريً 
وُكتُِب ،  والقراءاِت ، وُعلوِم القرآن،احكْفِسري من ُكتُِب  الَعرشاِت  إْخراِجه أجل من وطالْعُت 

ئمَّ رويَّ مَ  و،ةنَّ ، ودواوين السُ غة واملعاجم، واكالغة، واكياناللُّ 
ً
 زء من حقِّ ة، أداًء مين جلات األ

 والفضل  فذاك ما أردتُّ ، فإن أَصبُْت لِّ قِ  المُ دُ هْ  لكنه مع ذلك جُ ؛كتاب اهللا العظيم علينا
 ولعل ،، أو نسيان فتلك طبيعة اإلنسان، أو خطأرتى عميل قصورٌ ا ، وإن اعْ  وآخرً هللا أوًال 

 واملجتهد ، اإلحاطة بهواستحالةُ   يف كتاب اهللا  احلديِث  ِعَظمُ شفييع يف هذا احكقصريِ 
ال أحرمَ  من ر  فأرجو،يُب ِص  ويُ طئُ خُيْ 

ُ
 وهو ، احكوفيق تعاىل وباهللا، االجتهادِ  ثواَب  أ

  .  باهللا العيل العظيمإال وال حول وال قوة ، سبحانهتعانُ سْ المُ 
                                                          * * *  

 



   
  
  
  

 تمهيــــد   

  هوعِ ُش ه، وخُ اعِ مَ تِ ، واْس  القرآنِ  يف قراءةِ ملسو هيلع هللا ىلص يف هديه
  رهبُّ دَ ه وتَ اعِ مَ تِ ه واْس ه عند قراءتِ ائِ كَ وبُ 

   ذلكعِ وابِ ه به، وتَ تِ وْ ني َص ِس حْ وتَ 



 

 

 متهيـــــــد

  دـــتمهي
ه راءتِ ه عند قِ ائِ كَ ه وبُ شوعِ ه، وخُ تماعِ يف قراءِة القرآن واسْ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ رسولِ  اكن هديُ 

 تَنفتُح معه هو ُهدىً فه، ه، وأنفعَ دي، وأطيبَ  الهَ ته به، خريَ وْ  َص سنيِ ره، وحتْ ه، وتدبُّ عِ تماواسْ 
  :)١(همِ  وجتين ثماَر الفَ ، حكقتبَس من أنواِر املعرفةِ ؛أقفاُل القلوِب 

ه باالسـتعاذة مـن  ربِـ إذا همَّ بقراءةِ القرآن الكـريم امتثـل أمـرَ ملسو هيلع هللا ىلصاكن رسول اهللا ف
  . الشيطان الرجيم

ــال  ــاىل ق ــل[ َّ زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّ  :تع  ]٩٨: اجح
َ ملسو هيلع هللا ىلصفاكن  ومعـىن  )٢(» باهللا من الـشيطان الـرجيمأعوذُ « : فيقول، القراءةِ تعيُذ عند بدايةِ سْ  ي

 بها جيم، ووساوسه وُخطواتِه اليت يصدُّ يطان الر باهللا من الشَّ  واالعتصامُ  االحكجاءُ :االستعاذةِ 
ي يُتىَل هيدً ذلك تم و، القرآن والعمل بهرِ عن تدبُّ  ا  مـن تطهـريً  و، اهللا فيه كتاُب ا للجوِّ ا
ي  و من خلم الرِجِس ها شاغٌل  ال يشغلُ ، إىل اهللا خالصةً ا باملشاعرِ  واجتاهً ،الوسوسةِ  الـرِش ا

   .)٣(يطانه الشَّ لُ مثِّ يُ 

                                                            
ين أ عبد اهللا جممد بن أ بكر بن أيـوب ي يف هد زاد املعاد:ينظـر) ١(  خري العباد، لإلمام شمس ا

شعيب األرنؤوط، وعبـد القـادر / حتقيق، وما بعدها١٥٩ص):  ه٧٥١ت (املشهور بـابن قيم اجلوزية 
لكريم، للشيخ سعيد يوسف م، فقه قراءة القرآن ا٢٠٠٩ ،مؤسسة الرسالة، بريوت، األو/األرنؤوط، ط

مكتبـة الـسنة بالقـاهرة، / ومـا بعـدها ط٢٤ ص:مدرس القرآن الكريم وعلومه باألزهر الـرشيف
 . م٢٠٠٣اخكانية، 

أمحد حممـد شـاكر / رشحه ووضع فهارسه،)٣٨٣٠(رقم ) ه٢٤١( املسند لإلمام أمحد بن حنبل :ينظر) ٢(
ود سليمان بن  لإلمام أ داودأ دام، سنن ١٩٩٥ ،دار احلديث بالقاهرة األو/ ط،ومحزة أمحد الزين

، ط/ حتقيق الشيخ،)٧٦٤(، رقم )ه٢٧٥ت(األشعث الِسجْستَا  يـن األكـا مكتبـة /حممد نارص ا
املعارف للنرش واحكوزيع بالرياض، سنن ابن ماجه لإلمام أ عبـد اهللا حممـد بـن يزيـد ابـن ماجـه 

مؤسسة الريان للطباعة والنـرش، /عصام مو هادي، ط/يق حتق،)٨٠٧(، رقم )ه٢٧٣ت (القزويين، 
 .م٢٠١٠، األو

تفسري القرطيب املـسىم اجلـامع ألحـاكم القـرآن  :ينظر . عديدة ومسائُل  ومباحُث لالستعاذة معانٍ ) ٣(
 حتقيـق ، ومـا بعـدها١/١٣٥ :)ه٦٧١ت (لإلمام أ عبد اهللا حممد بن أمحد بـن أ بكـر القـرطيب 

 = م، وتفـسري ابـن كثـري ٢٠٠٦،  عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسـالة بـريوت، األوعبد اهللا بن /د



 

 

 متهيـــــــد

  . »بسم اهللا الرمحن الرحيم« عليه ورة ح تزنَل  السُّ  انتهاءَ  ال يعرُف ملسو هيلع هللا ىلصواكن 
نزلْت «  ملسو هيلع هللا ىلصكما يف قو

ُ
 رث ُّ  بـسم اهللا الـرمحن الـرحيم : فقـرأ سـورةً ا بلَّ آنًفـلقد أ

  .)١(»ح ختمها ] ١: الكوثر[  َّ مث زث
 :أي َّ يل ىل مل خل ُّ  معىن و

ُ
بركتـه، وهـذا  وتوفيقـه، و بسم اهللا، وبعونه أبدأ

ذكروا اسمه عندَ تعليمٌ   بُّ يف أولِ غريها، ويه تُْستَحو ِ  القراءة افتتاِح  من اهللا تعاىل لعباده 
سم اهللا إذن يكون لك ابتـداء استعانة بل اإلتمام والقبول فب وترباكً  والك عمٍل وقوٍل تيمنً 

  )٢(  اجتاهِ لكُّ  و حركةٍ وباسمه إذن تكون لكُّ 
  يقرؤه وال خُيِلُّ به، واكن يقرحزٌب   ملسو هيلع هللا ىلصواكن 

ُ
أ ا ومتوضً عً جِ ضَّ ا ومُ ا وقاعدً  القرآن قائمً أ

ِ كُ ه ورُ رْيِ ا، و سَ وحمدثً  ِ وب ء ه، وسائ ، ولم يكن يمنعه من القراءة    إال اجلنابة  ملسو هيلع هللا ىلصر أحوا
  .]٢٠: املزمل[  َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ  :قال تعاىل

 وهكذا ينبيغ أن يكون املسلم أو املسلمة، فمع اجظر، ومع اعتبار األعذار البد للِك 
  . يف كتاب اهللا من نظرة ٍمسلم ومسلمة من تالوة يف كتاب اهللا، البد للك يومٍ 

، بـل  بـاإلرساع يف القـراءةِ ، وال عجلـةً رِ عْ ا كهذِّ الشِّ ، ال هذًّ تيًال رْ تَ ملسو هيلع هللا ىلص واكنت قراءته 
ْ ها، قراءةً  أن يعد حروف قراءته لعدَّ ا، لو أراد السامعُ ا حرفً  حرفً لةٌ صَّ فَ  مُ قراءةٌ  ، لةً  سـهْ نـهً  

  . ها ويمد بها صوته، ويقف بل رؤوس اآلي، وال يصلها بما بعد آيةً ع قراءته آيةً قطِّ واكن يُ 
  .]٤: املزمل[  َّ يه ىه مه ُّ  :قال تعاىل

  

                                                            
مـشيق ،املسىم تفسري القرآن العظـيم = يـن أ الفـداء إسـماعيل بـن كثـري ا  لإلمـام عمـاد ا
تفـسري دار مؤسسة قرطبة باالشرتاك مع مكتبة أوالد الشيخ للرتاث بمـرص،  /، ط٥٨/ ١ :)ه٧٧٤ ت(

الل امل  بـريوت، اخكانيـة ،دار الـرشوق/، ط٤/٢١٩٤: سـيد قطـب / بقلـم،سىم يف ظـالل القـرآنالظِّ
   .م٢٠٠٣، واخكالثون

ـاج بـن مـسلم/لإلمام مسلم صحيح :ينظر )١(  /اإلمـام بـرشح ،)ه٢٦١ (اجيـسابوري القـشريي احلجَّ
 سـوى ةسـور لك أول من آية البسملة قال من حجة باب، )ه ٦٧٦ (اجووي رشف بن حيىي زكريا أ

 .ه١٣٤٧، األو، باألزهر املرصية املطبعة /ط ،٤/١١٢: براءة
 
 ١/٦١: كثري ابن  وتفسري،بعدها وما ١/١٤٢: القرطيب تفسري :ينظر .عديدة ومسائل مباحث للبسملة )٢(

 . بعدها وما
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قـراءة رسـول «:  فقالتملسو هيلع هللا ىلصأنها ُسئِلت عن قراءة رسول اهللا   )١(وعن أم سلمة
  َّ حن جن  يم ىم مم خم حم  جم يل ىل مل خل ُّ  :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا

 مل خل ُّ  :ع آيـة آيـة يقـول اكن إذا قرأ قطَّ :ع قراءته آية آية، و روايةيقطِّ ] ٣-١: الفاحتة[
  .)٢(»احلديث... ثم يقف َّ ىم مم خم حم ُّ :  ثم يقف، ثم يقول َّ يل ىل

  القـرآن الكـريم، ال بـدَّ  لقراءةِ  ثابتةً ، وكيفيةً  معينةً  بل أن هناك صفةً ه يدلُّ وهذا لكُّ 
 يه الـيت  ومسلمة من تَعلُِّمها واالجتهاد يف حتقيقها عند تالوتـه، هـذه الـصفةُ  مسلمٍ للِك 

 علمية هلا قواعدها فإنه علم احكجويد، وهو وإن اكن صناعةً اصُطلح بل تسميتها بعد ذلك ب
ِّ كْ ال يُ   بل األساتذة املتقنـني حلروفـه تسب باملمارسة واحكليقِّ كْ راسة بقدر ما يُ تسب با

   .)٣(ملسو هيلع هللا ىلص املتصل سندهم إىل رسول اهللا ة القراءةِ فة الُمتلْقاة عن أئمَّ املجيدين للكماته بل الصِّ 
ن به صوته -ءته بالقرآن  يتغىنَّ يف قراملسو هيلع هللا ىلصواكن  ع يف قراءته  أحيانًـ- أي حيسِّ  ،ا ويرجِّ

  .م به، وما ُسمع أحسن من صوته بالقرآنويرتنِّ 
 فلما بلـغ هـذه ، يقرأ يف املغرب بالطورملسو هيلع هللا ىلصسمعت اجيب « : قال)٤( بن مطعمرْي بَ فعن جُ 

   .)٥(»اكد قليب أن يطري] ٣٥: الطور[  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ اآلية 
                                                            

  املهـاجرات مـن املخزوميـة اهللا عبد بن أمية أ بنت هند املؤمنني أم يه )١(
ُ
 رأي اتذ اكنـت ،لوَّ األ

 مـن حنو ، خشتةاجبوي األحاديث من العديد روت وقد ،احلديبية يوم برأيها ملسو هيلع هللا ىلص اجيب وأخذ ،رجيح
. املـؤمنني أمهات من مات من آخر ويه ،خمني أو بعام ذلك بعد وقيل، )ه٥٩ (ةنسَ  وتوفيت ،تسعني

هيب لإلمام اجبالء أعالم سري :ينظر ، الرسـالة مؤسـسة/ط، ٢/٢٠١: معـروف عـواد بشار/د حتقيق، ا
 . م١٩٩٦، األو الطبعة

 يلع صـحيح :احلـاكم وقـال ،)١٤٦٦ (رقـم القراءة ترتيل استحباب باب سننه يف داود أبو أخرجه )٢(
هيب ووافقه ،الشيخني رشط َّ   وقال،ا َّ  عمرو أبو ورواه، ثقات ولكهم ،صحيح إسناده :ارقطينا  اا
 يف الغليـل إرواء :ينظـر. صـحيح  فاحلـديث،اكـاب يف أصٌل  وهو ،كثرية طرٌق  احلديث وهلذا: وقال

يـن نـارص مدحم/للعالمة السبيل منار أحاديث ختريج  املكتـب /ط، )٣٤٣ (رقـم، ٢/٥٩: األكـا ا
 .ه١٣٩٩، األو ،دمشق ،اإلساليم

 . ٤١ص: الكريم القرآن قراءة فقه :ينظر )٣(

 اجـيب عم وابن ،زمانه يف قريش شيخ ،ق بن نافم عبد بن نوفل بن عدي بن مطعم بن رْي بَ جُ  هو )٤(
ين لقاءالطُ  من ، وهوملسو هيلع هللا ىلص  ،مطـاًخ  ارشيفً  واكن ،كأبيه واجبل لمباحل اموصوفً   واكن،إسالمهم ُسنح ا

 . ٣/٩٥: اجبالء أعالم سري :ينظر .)ه٥٩ (سنة تو ،أحاديث رواية و

 أ صـحيح بـرشح اكـاري فـتح :ينظـر). ٤٨٥٤ (رقم، ٨/٦٠٣: احكفسري كتاب يف اكخاري خرجهأ )٥(
) ه ٨٥٢ ت (العسقال حجر بن يلع بن أمحد/احلافظ لإلمام، اكخاري إسماعيل بن حممد اهللا عبد

 .السلفية املكتبة/ط



 

 

 متهيـــــــد

ه هذه اآلية من هذه السورة من مجلـة مـا محلـه  فاكن سماعُ ،اكً رْش  إذ ذاك مُ رْي بَ واكن جُ 
خول يف اإلسالم بعد ذلك   . بل ا

 يف اجفـوس، وأْدىع  وترجيع الصوت به واحكغين بقراءته أْوقـعُ  القرآننييِ وذلك ألن تزْ 
ه، ففيه نفاٌذ للفظ إىل األْسماع، ومعانيه   ا وذلك عونً ؛إىل القلوبإىل االستماِع واإلصغاِء إ

   .بل املقصود
ـه احكدبُّر، واخلشوعُ  شأنُ  إذا رشع يف قراءة القرآن الكريمملسو هيلع هللا ىلصواكن  َّ رُ  واحكفكُّ  الئـُل ، وا

  . رَص بل فعله ذلك أكرث من أن حُتْ 
مان لـةملسو هيلع هللا ىلص مع اجيب يُت لَّ َص « :قال  فعن حذيفة بن ا  فـافتتح سـورة ، ذات 

 مرتِسـًال ،قرأها، ثم آل عمران فقرأهـاساء فاكقرة فقرأها، ثم النِّ 
ُ
 بآيـة فيهـا رَّ  إذا َمـ، يقـرأ

  .)١(»احلديث... ذ تعوَّذ بتعوُّ رَّ  بسؤال سأل، وإذا مَ رَّ تسبيح سبَّح، وإذا مَ 
ه  قلبَـَل غَ ر، وهكذا ينـبيغ حكـايل القـرآن أن يـشْ  احكفكُّ ر، وفوائدِ وهذا من كمال احكدبُّ 

 باحكفكري يف معىن
ُ
َ  ما يقرأ ه يف إيصال معا الكمـه قِ لْ  خبَ  اهللاُ َف طَ  كيف لَ ُل ، ويتأمَّ عُ مَ سْ ، أو ي

ع  مُب ه، ويتفهم معانيه، ويتجاوَ  الكمَ رُ م سبحانه ويتدبَّ  املتلكِّ  عظمةَ إىل أفهامهم، ويستْحرِضُ 
 األوامر واجوايه، فإن اكن ممَّن قرص فيهـا فيمـا مـ ُل لك آية بمشاعره وعواطفه، ويتأمَّ 

، وإن مـرَّ بآيـةِ كَ  للعمل بها َشـَق فِّ مَّن وُ إن اكن مِ اعتذر واستغفر، و  استبـرش  رمحـةٍ ر وكـربَّ
 وهـذا ،ذ، إىل غري ذلك مـن معـا اآليـات والـسورفق وتعوَّ وسأل، وإن مرَّ بآية عذاٍب أشْ 

ك قلبه ووجدانـه حنـو حرِّ  فتُ ، اكن حظه من العلما إنسان كيًّ  يدركه لُكّ ، بسيٌط  واضحٌ منطٌق 
  . سبحانهاخلالق العظيم 

َ بُّ حُي ملسو هيلع هللا ىلص واكن   ْس  أن ي
َ
فقـرأ عليـه وهـو  ،اهللا بن مسعود  عبدرَ مَ مع القرآن من غريه، وأ

موع ح ذرَ ؛ لسماع القرآن منهملسو هيلع هللا ىلصيسمع، وخشع    . فت عيناه ا
يـا :  قلـت» اقرأ يلعَّ القـرآن:ملسو هيلع هللا ىلصقال يل رسول اهللا «: اهللا بن مسعود أنه قال فعن عبد

ن، آقرأ عليك،رسول اهللا
ُ
 فقـرأت عليـه ،إ أحب أن أسمعه من غـريي: زل؟ قال وعليك أ

 ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث ُّ : سورة النساء ح إذا جئت إىل هذه اآليـة
ــه فــإذا عينــاه »حــسبك اآلن« :فقــال] ٤١: النــساء[  َّ مك لك اك يق  فاحكفــتُّ إ

   .)٢(»تذرفان
                                                            

 .)٢٠٣(  رقم،٦/٨٧ :القراءة تطويل استحباب  باب،مسلم أخرجه )١(

 . )٥٠٥٠ (رقم ٩/٩٤ :القرآن فضائل كتاب يف اكخاري اخرجه )٢(



 

 

 متهيـــــــد

زيـل عر، ويُ  املـشاكُ رِّ  القرآن األسـماع حُيـَفْطُرُق وهذه ىه االستجابة الطبيعية حينما 
 ؟ب اكاكء، ولم ال الفؤاد، ويلني اجلت، فيغلُ قُّ رِ ، فيخشع القلب، ويَ  اجورَ ُب ، ويسكُ الغشاوةَ 
 ِّ ي حتيا به القلوب فتنفتح، وتنرشح، وتأنُس كْ وهو ا ِ ، وتلـنيُ ، وتطمـنئُ ر اإلليه ا ر ْكـ 

، وتسمع وتطيع، وذلك رس القرآ  فهنـاك حلظـات ،ناهللا وما نزل من احلق فتفهمه، وتنقاد 
ا ا مكشوفً  االستجابة، فإذا وافقت قلبً  فيها اآلية أو السورة موضعَ مسُّ  غري َمْرقُوبة تَ خاصةً 

ها مفتوحً ا مرهفً وحسًّ  ي فعلت،ا نفذت إ   . )١(يكون فيكون منها ما ، وفعلت به ا
نـت قراءتـه اك و،ها بما بعدهالَ ِص  وال يَ ،ع قراءته آية آيةقطِّ يُ  إذا قرأ يف صالته ملسو هيلع هللا ىلصواكن 

   . ويمد بها صوته،ا، يقف بل رؤوس اآلي مدًّ ملسو هيلع هللا ىلص
 ىل مل خل ُّ   ثم يقرأ الفاحتة، فيقـرأ،)أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم (:واكن يقول

 مم خم حم ُّ  : وخيفيها أكرث مما جيهر بها، ثم يقف، ثم يقول، جيهر بها تارة َّ يل
احتـة، أخـذ يف سـورة  فإذا فرغ مـن الف،، وهكذا إىل آخر السورة)٢( ثم يقف َّ ىم

عال أو مـرض أو بكـاء طفـل،  أو ُسـففها لعارٍض من سـفرٍ غريها، واكن يُِطيلها تارة، وخُي 
 يف الصالة بعينها ال يقرأ إال بهـا إال يف اجلمعـة عنيِّ سورةً  ال يُ ملسو هيلع هللا ىلصاكن  وا،ط فيها ذلكً توسَّ ويَ 

ورة اكملة، وربما قرأها يف الركعتني، وربما قـرأ أول  قراءة السُّ ملسو هيلع هللا ىلصوالعيدين، واكن من هديه 
ي اسـتمر، عنهواخر السور وأواسِطها فلم حُيْفْظ السورة وأما قراءة أ   ملسو هيلع هللا ىلص هذا هو اهلدي ا

  .)٣(ء لم ينسخه اهللا لىَِقَ عليه إىل أن 
ره اكن رسـول اهللا ... وهكذا  م مما اسـتطاع القلـُم أن يُـسطِّ  يف ملسو هيلع هللا ىلصوباعتبار لك ما تقدَّ

 هُ  فأصـبح خلُقـ،اا عظيًمـ ح بَلغ هذا القرآُن منـه مبلًغـ؛هديه مع القرآن يف لك أحوا
 مـا هـو ملسو هيلع هللا ىلص القرآن الكريم عليـه  تأثريُ زَ  بل جتاوَ ؛ا يم بل األرض قرآنً القرآن، وأم

  .  رأسه منه ومن عجائبه وآالئه، وأمره وزجره، ووعده ووعيدهرَ عْ أبعد من ذلك أن ِشيب شَ 
 شيبَّتين هود والواقعة واملرسالت وعمَّ :َشيَّبتين هوٌد وأخواتها، و رواية«ديث  فيف احل

ْمس كورت ويتساءلون   .)٤(»إذا الشَّ
                                                            

 .بترصف ٦/٣٥٣٢: الظالل تفسري عن نقًال ، بعدها وما ٤٩ص: القرآن قراءة فقه :ينظر )١(

لـك يوس اآلؤالوقوف بل ر )٢(  سنة أعرض عنها كثري من القراء يف هذه األزمنة، فينبيغ أن ينتبـه 
 .ملسو هيلع هللا ىلص حممد ي هديفخري اهلد

ف ملسو هيلع هللا ىلص اجيب صالة صفة :ينظر )٣( يـن نارص حممد العالمة /تأ  مكتبـة / ط١١٦  -٩٧ص : ألكـاا ا
 . ٦٩ - ٦٧ص: العباد خري هدي يف املعاد  زاد، اخلامسة،بالرياض واحكوزيع للنرش املعارف

  =،الرتمـذي سـنن :ينظـر. غريـب حسن :وقال ،عباس ابن حديث من ٥/٣٥٨١: الرتمذي أخرجه )٤(



 

 

 متهيـــــــد

َّ فينبيغ بل لكِّ  ـبوي، والرَّ  بهذا اهلدي اجَّ  ذي لٍب أن يتأ دي، وأن يَـْستيق شاِد املحمَّ
سـتماعه، وتـدبره، ويـستعني منه نموذجا حكليق القرآن الكريم يف مجيع أحـوال قراءتـه، وا

  . بذلك يلع فهمه، وحسن تالوته، والعمل به
م أن تكون الوصية اليت أو بها رسول ر، فال عجب بعدما تقدَّ ا وليس بآخِ وأخريً 

 حذيفة بن ملسو هيلع هللا ىلصفقد أخرب . أمته من بعده يه القرآن خاصة حينما تظهر الفنت ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
مان باالختالف والُفرقة اليت ستحدث بعده فق ُمرىي إن :ال حذيفة يا رسول اهللا

ْ
 بما تَأ

فقال . ا فأعدتُّ عليه ثالثً :تعلم كتاب اهللا واتَِّبْع ما ِفيه قال حذيفة« :ملسو هيلع هللا ىلصأْدركُت ذلك؟ قال 
   .)١(» تعلم كتاب اهللا واتَِّبْع ما ِفيه:ملسو هيلع هللا ىلص

نيا واآلخرةِ  العاقبةِ ىق، وحسنَ  احكُّ  اجلميعَ ى، ومنحَ طَ  اخلُ  اهللاُ دَ  سدَّ    . يف ا
   

* * *  
  

 

                                                            
 األرنـؤوط، وعبـد عيبش حتقيق، )ه٢٧٩ت (الرتمذي سورة بن عي بن حممد عي أ لإلمام =

 األحاديــث سلــسلة يف م، وهــو٢٠٠٩، األو،  دمــشق،العامليــة الرســالة دار /ط، اهللا حــرز اللطيــف
يـن نـارص حممـد/للعالمة الصحيحة  للنـرش املعـارف مكتبـة /ط ،)٩٥٥ (رقـم ٢/٦٣٩: األكـا ا

 هدايـة :ينظر. صحيح دبإسنا جحيفة أبو السوا اهللا عبد بن وهب ورواه، ه١٤١٥ بالرياض واحكوزيع
 ختـريج ،)ه٨٥٢ت( العـسقال حجر بن أمحد /للحافظ واملشاكة املصابيح أحاديث ختريج إىل الرواة

ين نارص حممد العالمة مـام للنـرش القـيم ابـن دار /ط، )٥٢٨٣ (رقـم ٥/٧٤: األكا ا ، األو، با
 . ه١٤٢٢

 . األكا  وحسنه،)٤٢٤٦ (مرق ٧٥٧ص: واملالحم الفنت كتاب داوود أبو أخرجه )١(
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 معالم لقارئ القرآن الكريم

  
  



 

 

معامل لقارئ القرآن الكريم:  األولالباب

  :تمهيد 
ا اكن  ؛ بعلم الوقِف واالبتداء وأثره يف تفـسري القـرآن الكـريما خاصًّ  هذا اكحُث ولمَّ

 ومدى ارتباطه يف مجيـع ،وجَب علينا معرفة أهم املعالم اليت يَنْبيَِن عليها الوقف واالبتداء
 يف القرآن وايةُ  الرِّ  القارئَ عُ  إذ ال تنفَ ؛ه عليها، أو دالحَكِها عليهأقسامه باعتبار املعا ودالحك

 ِّ  واْحتَويْـُت ، ومجعـت َشـتَاتِها، وقد تناولُت أهم هذه املعـالم،راية يف الفهمإذا قرصت به ا
ه اكاحثون جَتاِفيً أطرافَ  نـتظم ؛ر اإلمـاكنِ ن احككراِر قدْ ا عها دون استطراد فيم انتھى إ  

  . ا يندرج حتتها من مباحٍث ومطالٍب يف مخسِة فصولمَّ عنها وعاحلديث 
  : فضائُل القرآِن الكريم وأهلِه العاملني:الفصل األول

 كثرية، وقد َصحَّ يف فضائِل القرآن الكريم اوهو باٌب واسٌع كبري، ألَّف فيه العلماُء كتبً 
 ائِل القرآن أحاديٌث ِضع يف فضعيني، ووُ وِر بل احكَّ أحاديث باعتبار اجلملة، و بعِض السِّ 

ا َصحَّ نَُكتً تيق، أنْ كثريةٌ   لوجهه  اُهللا ألهلِه إذا أْخلَُصوا الطلَب  بل فَْضِلِه وما أعدَّ  تَُدلُّ ا ِممَّ
 يت ال يستغين عن َمْعِرفَِتها لكُّ الفوائِد واملقاصِد ال و إىل مجلٍة من اآلداِب وَعِملُوا به، إضافةً 

   .فيه مبحثان وقارٍئ للقرآِن الكريِم،
  .  ُقُطوٌف من فضائِل القرآن الكريم وأهِلِه العاملني:املبحث األول

  . فضائُل سوٍر وآياٍت خمصوصٍة بل احَكْعِينيِ :املبحث اخكا
   :ا ونشأةً وتصنيفً ا علُم الوقِف واالبتداء تعريفً :الفصل اخكا

َحـُق بِهمـا مـن القطـِع ومـا يُلْ ،  من الوقـِف واالبتـداء وأقـسامهوفيه تعريٌف بكلِّ 
 : مثـل؛طلحات اليت يكرث استخدامها خالل هـذا اكحـثْص  وبيان كعض المُ ،كِت والسَّ 

تاريخ نشأته، وبدء  وبيان ألهميته، و، واملقاطع واملبادئ، والوصل والوقف،نافتئواالالقطع 
ـ،تدوينه، وكرثة مؤلفات العلماء فيه يـن َصـنَُّفوا يف  وتعريف بأشهر األئمَّ هـذا العلـِم ة ا

   :وبكتبهم، وذكر بعض أقواهلم، وفيه مبحثان
   .أقسامهبيان  و تعريف الوقف واالبتداء:املبحث األول

   .احكصنيف فيه أهمية الوقف واالبتداء و نشأته و:املبحث اخكا
  ً:ايفً  ونشأةً وتصنا علُم احكفسريِ تعريفً :الفصل اخكالث



 

 

معامل لقارئ القرآن الكريم:  األولالباب

، قسامه احكفسري، وأق بينه وبني احكأويل، وبيان أوجهِ وفيه تعريٌف بعلِم احكفسرِي، والفر
 وتعريف ،، وبيان فَْضله، وتاريخ نَْشأته وتطوره، وكرثة مؤلفات العلماء فيهقسموحكم لك 

ـ وابعني،حابة واحكَّـين مـن الـصَّ بأشهر املفرسِّ  يـن َصـنَُّفوا يف هـذا العلـِم أشـهر األئمَّ ة ا
   :حثانوبكتبهم، وذكر بعض أقواهلم، وفيه مب

  قسامه تعريف علم احكفسري وبيان أ:املبحث األول
   فضل احكفسري ونشأته واحكصنيف فيه:املبحث اخكا

   : الوقُف واالبتداء وارتباطه بعلِم احكفسري:الفصل الرابع
  ِمنُْهما ُمـْرتبٌط لِة الوِعيقِة بني الوقِف واالبتداِء واحكفسرِي، وأن الكًّ وفيه تأكيٌد بل الصِّ 

َدلُّ بل ذلـك ممـا ا  اختار وقفً نْ ِم املعىن، ومَ  إذ الوقف أثٌر عن فهْ ؛رباآلخ
َ
، وليس أ فقد فَرسَّ

 بعِض مسائله ومواضعه يف  بالوقف واالبتداء، واإلشارِة إىلجنده من اعتناِء أكرث املفرسين
   :كثري من اآليات، وفيه مبحثان

  .ني املعا عالقُة الوقِف واالبتداء باحكفسرِي وتبي:املبحث األول
   . وُكتُِب احكفسريالوقِف واالبتداء ِب تُ كُ  بني احكاكمُل  :املبحث اخكا

   : املشهورةِ باملصاحِف  وعالماتِهاالوقِف واحكجزئةِ مصطلحاُت  :الفصل اخلامس
ِ وفيه حتليٌل وبيا  يف أشهِر طبعـاِت  وعالماتِهاُمْصَطلحاِت الوقِف والوصل واحكجزئةٌن ل
 عليهـا العمـل يف الُعـُصوِر  والـيت اْسـتقرَّ ،عتمَدِة يف العالِم اإلساليماملصحِف الرشيِف امل

   : وفيه مبحثان،املتأِخرِة وإىل عرصنا هذا
  .  الوقف ورموزهمصطلحاُت  :املبحث األول

  .  احكجزئِة ورموزهامصطلحاُت  :املبحث اخكا
ومـا تـْوفِييق إال بـاِهللا  ييل الالكم باحكفصيل بل لِك معلٍم من املعالِم املتقدمـةِ ، ماوفي

نيب
ُ
ْه أ َ

   .عليه تولكُت وإِ



  
  
  

 الفصل األول   

  َفضاِئُل القرآِن الكريِم وأهلِه العاملني
  :وفيه مبحثان

   ُقُطوٌف من فضائِل القرآن الكريم وأهلِه العاملني:املبحث األول
ويده، يمه، وجَتْ لِ عْ ِمِه، ويَ  قَِراءِة القرآِن الكريِم، وتعلُّ وفيه تَعِريٌف بَِفْضلِ 

   : بذلك، وفيه أربعة مطالبه، ومجلة من الفوائِد املتعلقةِ ظِ فْ وحِ 
 فضل قراءة القرآن الكريم :املطلب األول   
 يمهلِ عْ م القرآن ويَ  فضل تعلُّ :املطلب اخكا  
 سني الصوت بهويد القرآن وحَتْ  فضل جَتْ :املطلب اخكالث  
  القرآن الكريمِظ فْ  فضل حِ :الرابعاملطلب   

  عيني فضائُل سوٍر وآياٍت خَمُْصوصٍة بل احكَّ :املبحث اخكا
السوِر، وِفيِه ُغبَْذٌة ُمنتقاٌة كعِض ما َصحَّ فيه اخلرب من فضائِل اآلياِت و

   :أهداِف ومقاصِد القراءة، وفيه مَخَْسُة مطالب وبيان ألهمِ 
 فضل سورة الفاحتة:املطلب األول .  
 فضل سورة اكقرة واآليات منها وفضلها مع آل عمران:املطلب اخكا .  
 ورة الكهف واآليات منها فضل س:املطلب اخكالث .  
 فضل سورة تبارك أو الُملْك:املطلب الرابع .   
 فضل سورة اإلخالص واملعوَّذتني:املطلب اخلامس .   
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 املبحث األول   
  ُقُطوٌف من َفَضاِئِل القرآِن الكريِم وأْهِلِه العاملني

 املطلب األول   
  فضل قراءة القرآن الكريم

ْذُكر ِمنَْها ملسو هيلع هللا ىلصءتِِه مُجْلٌة من األحاديِث عن رسوِل اهللاوقد َصحَّ يف فَْضِل قَِرا
َ
   : أ

َمامةَ  عن أ-١
ُ
اقَْرُءوا «:  يقول ملسو هيلع هللا ىلص َسِمْعُت رسول اهللا: قال)١(   اكاهيل أ

  . )٢(» ألْصَحابِها فإنُه يأ يوَم الِقياَمِة شفيعً ؛الُقرآن
 أي :»ألْصَحابِهِ « : وقو،هألصحابِ  الَمغفرَة اا طاكً  أي شافعً :ا شفيعً :لَُغُة احَلِديِث 

 ،   . ، والُمتمسكني بأْمِره وَغْهِيهوالَعاِملني بأْحاكِمه وَهْديِهالَقاِرئني 
  . العاِمل بما فيه يوَم الِقياَمةِ  ، وأن القرآَن يَْشَفُع لِقاِرئه فَْضُل قِراءةِ القرآنِ :أفاَد احلديُث 

  نْ مَ «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :  قال عن ابن مسعود - ٢
َ
 من كتاِب اِهللا فله ا حرفً قََرأ

ألٌف حرف، والٌم حرف، وميٌم : لم حرف، ولكنا :ال أقول.  أمثاهِلاحسنة، واحلسنُة بعرْشِ 
  .)٣(»حرف

  . ملسو هيلع هللا ىلص أي القرآن املزنل بل رسو: كتاب اهللا:لَُغُة احلديث
  احلث بل تالوِة القرآن الكريم، وأن للقارِئ بكل حرٍف من لِك لكمةٍ :أفاد احلديث

  .  ُمَضاَعفةً َفتْلُوَها َحَسنةً 

                                                            
 مـن اكثـريً   روى،زاهـد فاضـل  صـحا،باهلـة قبيلة  من،اكاهيل وهب بن عجالن بن صدي هو )١(

ِّ  تُ ،الشجرة حتت بايع من أحد  وهو،العلم  نـهإ : وقيل،مروان بن امللك عبد خالفة يف) ه٨٦ (سنة و
ين بشها الفضل أ للحافظ احكهذيب تهذيب :ينظر. الصحابة من مات من آخر  يلع بـن أمحـد ا

 . بريوت، الرسالة مؤسسة /ط، ٢/٢٠٩): ه ٨٥٢ ت (الشافيع العسقال حجر بنا

  .٦/٩٠: اكقرة وسورة القرآن قراءة فضل باب يف مسلم أخرجه )٢(

) ٣١٣٥ (بـرقم ٥/١٧٥: األجـر مـن  مـا القـرآن من احرفً  قرأ من يف جاء ما باب الرتمذي أخرجه )٣(
، )٦٤٦٩ (بـرقم ٢/١١٠٤: وزيادتـه الـصغري اجلامع صحيح يف األكا حهوصحَّ  ،صحيح حديث :وقال

 .ه١٤٠٨، اخكاخكة، بريوت، اإلساليم املكتب/ط
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  :)١(املسائل التي يحتاج إليها قارئ القرآناآلداب و بعض 
 اهللا تعاىل، فيقرأ  القارُئ يف َغْفسِه أنه يناُمراخُة األدِب مع القرآن بأن يستْحرِضَ * 

 ووقار  يكون ذا َسِكينَةٍ  اهللا يراه، وأنْ  لم يكن يراه فإنَّ  فإنه إنْ ،بل حال من يرى اهللا
 باحرتام القرآن رُ د األمْ  لثنب حُمَاِسبَا نفسه، ُفْعَرُف القرآن يف َسْمته وُخلُقه، ويتأكَّ اجُمَانِبً 

 منها غَ  ح يفرُ ؛ك احلديث يف خالل القراءةرْ الكريم، واجتناب الضحك أو اللهو عنده، وتَ 
هاإال الكمً    .  يُْضَطُر إ

 اكدن  طاهر،واكالسِّ  باستعمال الَفمِ  ، طاِهرَ ائً متوض يكون أن للَقاِرئِ  يُْستََحُبّ  *
 لكونه اجاس بني به يتجمَّل ما اخكياب من االبِسً  ،احكالوة حلال اتكريمً  املستحب بالطيب
 القبلة مستقبل خمتار نظيف ماكن يف اجالسً  يكون أن واملتفضل، املنعم يدي بني باحكالوة

  . ووقار بِسكينةِ  ِاعً متخشً 
َد، وإن قطعها لعذٍر دَ وْ ك وأراد العَ رْ  قطعها قطع تَ حكعوُُّذ قبل القراءة، فإنْ يُْستحُبّ ا*   َجدَّ

  من قراءة البسملة أول لكِّ دَّ  الفصل، وال بُ ْل طِ ل ما لم يُ  األوَّ ا بل العوِد كفاه احَكعوُّذُ خزمً 
ا يف أجزاِء السور )براءة (سورة سوى سورة ٌ  فالق- ولو من اآلية اخكانية -، وأمَّ   إنْ ،ارئ خمريَّ

  .  وإن شاء اكتىف باالستعاذة،شاء قرأها
  ألن ترتيبه حلْكمة، فتُقرَ ؛يُْستَحبُّ القراءة بل ترتيِب الُمْصحف* 

ُ
 ، ثم اكقرة، الفاحتةأ

 أو ، األوو خالف املواالة وقرأ سورة ال تيل ثم ما بعدها بل الرتتيب، ول،ثم آل عمران
 أ وهو خالف األفضل، وإذا ابتد، جاز ذلكا؛ قرأ سورة قبله ثم، فقرأ سورة،خالف الرتتيب

تمها، وال يَقرأ من السورة آيتني ثم يََدعها وينتقل إىل  ح خَيْ ؛ل منها فال يتحوَّ ،القارئ بسورة
ُ ؛غريها    . ألن اهللا لو شاء ألنز بل ذلك؛لِّف بني معا اآليات، فإنَّما يفعله من ال ِعلْم ؤ 

كربِّ ويَْسجد سجدة، واملختار يف  قرأ آيًة فيها سجدة أو سمعها أن يُ نْ  لمَ يُْستََحبُّ * 
ها بقول عرشةَ بيان عدد السجدات أنها أربعَ  يف مواضعها من ) سجدة ( سجدة مشاٌر إ

 ، وفيه سجدتان احلج، مريم، اإلرساء، اجحل، الرعد، األعراف: وىه يف،ُسورِها بالُمْصحف

                                                            
ين بدر لإلمام، القرآن علوم يف الربهان :ينظر )١(  حتقيـق، )ه٧٩٤ت (الزركـ اهللا عبـد بن حممد ا

 ،األو، بـريوت، املعرفـة دار /ط، بعـدها ومـا ٢/٥٥: وآخـرين املرعـشيل الرمحن عبد بن يوسف /د
ين جالل احلفاظ خاتمة لإلمام القرآن علوم يف  اإلتقان،ه١٤١٠  ،)ه٩١١ ت (السيو الرمحن عبد ا

 يف  احكبيـان،ه١٤٢٩، األو، بـريوت الرسـالة مؤسـسة /ط ،٧١٢ص: األرنـؤوط شعيب /الشيخ حتقيق
ار حممد /حتقيق، )ه٦٧٦ ت (اجووي رشف بن حيىي زكريا أ لإلمام القرآن محلة آداب  ١٣ص: احلجَّ

 ومـا ١٥٩ ص:العبـاد خـري يهـد يف املعاد  زاد،م١٩٩٦، الرابعة، بريوت، حزم ابن دار /ط، بعدها وما
 . بعدها وما ٢٤ ص:الكريم القرآن قراءة فقه ،بعدها
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 . سجدة سورة ص: وزاد اكعض عليها. األبل، االنشقاق، اججم، السجدة، اجمل،الفرقان
الِة، ويدعو بما شاء يف ُسُجوده بما يَُسبِّحُ ويُسبِّحُ    .  به يف ُسجود الصَّ
 الكمه إىل قه يف إيصال َمعالْ  أن َفنُْظَر كيف لََطَف اهللا خبَ ينبيغ حكايل القرآن* 

م معانيه، وما أراد اهللا تدبَّ  سبحانه، ويَ  املتلكمِ  عظمةَ أفْهاِمهم، وأن يَْستَْحرضَ  ر الكمه، وَيتفهَّ
 يف العمل رُ ظهَ  ويَ ،هرُ  ينعكس أثْ ِمنَّا بهذا القرآن، وُيطبِّع نفسه بل قبول ما جاء به قبوًال 

م ذلكواحكنفيذ، وأن يَستوِْضح من لكِّ    .  آيٍة ما يليق بها، وَيتفهَّ
  بل اكاكء حال القراءة بأنْ ُل ، وما حيمِ ُشوعخلُ به اينبيغ حكايل القرآن أن حُيرِْضَ قلْ * 

 لم  القرآن من احكهديد والوعيد، وهو صفة العارفني وِشعار الصاحلني، فإنْ  يف ماَل يتأمَّ 
  .  أعظم املصائبِمنْ  فإنه ،د ذلكه حزن وبكاء فليَبِك بل فقْ حَيرْضْ 

ئ من أوِل آخرها أن يبتدِ ط السورة، أو وقف بل غرِي ينبيغ للقارئ إذا ابتدأ من وسْ  * 
 ،د باألعشار واألرباعالالكم املرتبط بعضه ببعض، وأن يقف بل الالكم احكام، وال يتقيَّ 

   .ق بما قبلهط الالكم املتعلّ فإنها قد تكون يف وسْ 
ُ  يغتنمينبيغ حكايل القرآن أن *   فيها اإلكثار من ستحبُّ من األوقات الفاضلة اليت ي

لك اكن السلف؛ضان وخاصة العرش األواخر منه رمشهرُ كقراءة القرآن     و
 مُ  خيتِ  ا من وقتهم يف رمضان لقراءة القرآن، واكن الشافيعُّ ا كبريً صون جزءً خيصِّ 

ها اهللا بمزيٍد من القرآن يف لكِّ  لة من شهر رمضان ختمتني، فهذه املواسم قد َخصَّ  يوم و
 لَِما  من ؛ها أعظم من قراءة القرآنل واملثوبة بل الطاخت، وال سبيل الغتنامالفْض 

  . الفضيلة بل غريه من األذاكر واألعمال
   ؟مسألة هل قراءة القرآن من املصحِف أفضل أم القراءة عن َظهِر قلب* 

 اكن اخلشوع أكرث عند القراءة  واملدار يف هذه املسألة بل اخلشوع، فإنْ ،فيه تفصيل
د اجظر يف املصحف أكرث فهو أفضل، فإن استويا  اكن عن فهو أفضل، وإنْ ٍب ر قلْ عن ظهْ 

، ثبت وتمتاز باجَّظِر إىل املصحِف  ألنها أ-ا بل ذلك  ملن اكن قادرً - أو ارً ظَ فالقراءة غَ 
   . مطلوبةواجَّظُر فيه عبادةٌ 

   ؟مسألة هل اجلهر بالقراءةِ أفضل أم اإلرسار* 
 ،فيه تفصيل

َ
سب املصالِح واملفاسِد املرتتبة عليه، حُدهما بل اآلخِر َمدارُه حب وتقديم أ

 خياف نْ  فهو أفضل يف حق مَ ،عواجلمع بني هذه األقوال أن اإلرسار أبعد عن الرياء واحكصنُّ 
 ألن العمل فيه أكرث، وألن ؛ذلك بل نفسه، فإن لم خيف الرياء فاجلهر ورفع الصوت أفضل

  . ويزيد يف نشاطه ، القارئَب  قلْ وقُظ ى إىل غريه، وألنه يُ فائدته تتعدَّ 



 

 

فضائل القرآن الكريم وأهله العاملني: الفصل األول

   :مسألة مقدار القراءة* 
لٍة ختمة، تُم القرآن لكَّ  من اكن خَيْ فمنهماختلفت فيه خدات السلف،   ومنهم يوٍم و

تم  من اكن خَيْ ومنهم أسبوٍع، تم يف لكِّ  من اكن خَيْ ومنهم ثالٍث ختمة، تُم يف لكِّ من اكن خَيْ 
نيا، ر أو بنرش العلم  باحكدبُّ يف لك شهر اشتغاًال   واملختارأو بتعليمه أو بغريه من اكتساب ا

حال الشخص يف النشاط والضعف  باختالف وعليه أكرُث املحققني أن ذلك خيتلف
َ األمور ما ال يمنع اإلنسان عن أْشَغا املهمة ْو

َ
 وال يُؤْذيه يف بدنه، ،واحكدبر والغفلة، وأن أ

يف كتاب اهللا، فمع اجَّظر  يكون للك يوٍم َغْظرةً ، املهم أن وال َفُفوتُُه معه الرتتيَل والفهم
بد للك يوٍم من  مسلٍم ومسلمٍة من تالوٍة يف كتاِب اهللا الومع اعتباِر األعذار، البد للُكِّ 

   . اهللاَغْظرٍة يف كتاب
   :مسألة القراءة من املصحف يف الصالة* 

ه، فلو قرأ القرآن من  قد تد ألن احلاجةَ ؛ كنَّها جائزةواملختارُ  ، َكرَِهَهافاكعض عو إ
ْت صالته  أوراقه، واكنت أم املؤمنني َب لَّ ال، ولو قَ   سواء اكن حيفظه أم؛الُمْصَحف َصحَّ

ها قَ  خئشة    .)١(ها ذكوان من املصحفدُ بْ يَُؤمُّ
فن وبعده *    :مسألة قراءة القرآن عند القبور، حال ا

مها  وعلَّ ملسو هيلع هللا ىلصها رسول اهللا لَ عَ مرشوعة لفَ  إذ لو اكنت ؛ةنَّ  يف السُّ ذه املسألةل هلال أْص 
نا، فإذشيئًامهم علَّ ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه، ولو أنه   بل ند اخكابت دلَّ  بالسَّ نقْل  لم يُ ا من ذلك جُِقل إ

، فامليت بعد أخطأ بل ذلك، فقد رُ ؤجَ ت ينتفع بسماع القرآن ويُ أنه لم يقع، ومن قال إن امليِّ 
 هُ ملُ طع عَ قَ  اغْ اإلنَْسانُ ات إذا مَ  «:ملسو هيلع هللا ىلص ما استثىن من قو إالاملوت ال يثاب بل سماع وال غريه، 

ٍ ، بهعُ نتفَ  يُ لمٍ  أو ع، جاريةٍ صدقةٍ إال من  :ةٍ الثإال من ثَ  ُ عُ دْ  يَ  صالٍح  أو و َ   .)٢(»و 
  ؟عقب تالوة القرآن» صدق اهللا العظيم «:مسألة هل يرشع املحافظة بل قول

ل يفيد ذلكملسو هيلع هللا ىلصلم يرد عن رسول اهللا  وسبق اإلشارة إىل  ،ملسو هيلع هللا ىلص حممد ي هديري اهلد وخ، د
، )٣(»حسبك اآلن« : أوقفه بقوملسو هيلع هللا ىلص أن اجيب : وفيه،ذلك يف حديث ابن مسعود 

ه ؛ عقب انتهاء القراءة مرشوًخ »صدق اهللا العظيم« فلو اكن قول  : بقوملسو هيلع هللا ىلص اجيب ألشار إ
  .  تعاىل أبل وأعلمواهللاغري أنه ال حرج وال إثم بل من قاهلا، ، »قل صدق اهللا العظيم«

  

                                                            
 . ٢/١٨٤: واملو العبد إمامة  باب،اكخاري أخرجه )١(

 . ١١/٨٥: وفاته بعد اخكواب من اإلنسان يلحق ما مسلم، باب أخرجه )٢(

 . ١٣ص: احكمهيدي املبحث يف خترجيه سبق احلديث )٣(
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 املطلب اخكا   
  يمهلِ عْ  القرآن ويَ مِ علُّ فضل تَ 

ْفة فقال وحنن يفملسو هيلع هللا ىلص خرج رسول اهللا : قال)١( عن عقبة بن خمر -١ :  الصُّ
يُّكم حُيِبُّ «
َ
 فيأ منه بناقتني كْوماوين يف ، أن يغدو لك يوٍم إىل ُنْطحان، أو إىل الَعِقيقك

 أفال َفْغُدو أحدكم إىل : حنب ذلك قال: يا رسول اهللا:قلناف. غري إثِم وال قطع رحم
املسجد، فَيْعلم أو َفْقرأ آيتني من كتاب اهللا خرٌي  من ناقتني، وثالٌث خري  من ثالٍث، 

  )٢( » من اإلبل خري  من أربٍع، ومن أْعدادهنوأربعٌ 
فة: لغة احلديث وون بوي اكن فقرا موضع ُمظلَّل من املسجد اجَّ :الصُّ

ْ
ُء املهاجرين يَأ

ه  بضم اكاء وإساكن الطاء، موضع :ُنْطحان.  أي يذهب يف الغدوة وهو أول اجهار:يَغُدو. إ
  . نام بفتح الاكف أي العظيمة السَّ : من اإلبلالَكوماء. بقرب املدينة 

 فيها  ملا؛ظ القرآنفْ  العلم، وحِ مِ  بل قَْصِد بيوت اهللا حَكعلُّ  اجدب واحلّث :أفاد احلديث
نيا من السكينة مما ال جتده يف غريه من األماكن، ولقطْ  ع عالئق القلب عن شواغل ا

ُ ،رظ واحكدبُّ فْ اليت ىه من أعظم موانع احلِ   أو حيفظها علم أن آية واحدة يقرأها املسلم و
نيا وما فيها، وقد رضب خريٌ   هذا املثل للرتغيب، واحلث بل حفظ كتاب اهللا ملسو هيلع هللا ىلص من ا
  . مهوتعلُّ 

م القرآن خريكم من تعلَّ  «:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :  قال عن عثمان بن عفان - ٢
  . )٣(» مهم القرآن وعلَّ إن من أفضلكم من تعلَّ  «:و رواية. وعلمه

  .  يطلق بل بعضه وبل لكه:تعلُّم القرآن. اءرَّ  القُ رَش عْ  أي يا مَ :خريكم : لغة احلديث
 ألن ؛مه وتعليمه يف القرآن ال يف غريه اكن تعلُّ مني منتعلِّ  أن خري المُ : أفاد احلديث

  . من اشتَغل به  فثلك اكن خرُي اجاس بعد اجبيني ؛ الكُم اهللا الالكمِ خريَ 

                                                            
 افقيًهـ افرضـيًّ  افـصيحً  امقرئً  اخلمً   واكن، ملسو هيلع هللا ىلصاجيب أصحاب من اجلهين خمر بن عقبة خمر أبو هو )١(

. باملقطم  وقربه،)ه٥٨ (سنة ابه ومات ،مرص فتح  شهد،بالقرآن اصوتً  اجاس أحسن  من،الشأن كبري
 . ٢/٤٦٧: اجبالء أعالم سري :ينظر

 . ٦/٨٩: مهوتعلُّ  الصالة يف القرآن قراءة لفْض  باب، مسلم أخرجه )٢(

 . ٩/٧٤: القرآن فضائل  كتاب،اكخاري أخرجه )٣(
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  :)١( آداب معلم القرآن ومتعلمهمن
ا بذلك رضا اهللا وإخالص اجية ِمه أن يقصدَ نبيغ لُِمَعلِّم القرآن وُمتََعلِّ أول وأهم ما ي* 

نياابَ  فال يطلُ ،ك املباهاة سبحانه برت ْعِليمه م القرآن ويَ  تعلُّ دَ قَ  فَ  بل ما عند اهللا، فإنْ ؛ به ا
خالفات، فَآفَُة العلم الرياء، و اُهللا  المُ إخالص اجية انتقل من أفضل الطاخت إىل أحطِّ 

  . هاأهَل القرآن رشَّ 
كينة  الصالح، مع دين السمت واهلدسْ من حُ ) رونق العلم (احكحيل بـ*  وام السَّ

يل عن نواقضها، خَ والوقار، واخلشوع، واحكواضع، والرفق، والقناعة، والزهادة، واملروءة، واحكَّ 
  . وقانا اهللا العرثات

 * 
َ
ِّ ذُ خْ أ وايِة، والصدِق واألمانِة، وقد رايِة والرِّ  القرآن عن أهِل اإلتقان اجلامعني بني ا

  . ه القرآنسُ دارَ يُ  يف رمضاَن ف يَلىَْق جربيَل ملسو هيلع هللا ىلصاكن اجيب 
 عنوان ذهاب احلفظ مهما اكن، دِ  املحفوظات من وقٍت آلخر، فإن عدم احكعاهُ دُ تعاهُ * 

، وإن ترَ م بل تعهُّ  داوَ  القرآن إنْ فصاحُب  ، وال يقدِ كَ ده باحكالوة قَرَّ  إال  بل َعوْدهِ رُ  ذلك فَرَّ
ة   . هدُ ْفقِ ح ال فَ  ؛د ما عنده تعهُّ  فعىل لكٍّ ،بعد ذليَِة اللكفة، والَمَشقَّ

 ْص  من كتاب اهللا فاحرِ  آيةً  إذ املقصود من الِعلِْم الَعَمُل، فإذا تعلَّمَت ؛الَعَمُل بالِعلْمِ * 
ك وأهلك، وأن تُ علِّمَ جهدك أن تُ  ِسك، نسأل اهللا العمَل بالعلِم والعوَن ها بل نفْ قَ طبِّ ها و

  . بل ذلك
مات والَمَحارم ى عنطَ رْص اخلُ احلذر من القيل والقال وكرثة السؤال، وقَ *   مجيع املحرَّ

ى، طَ  اهللا اخلُ دَ ة الصايف، سدَّ ِل من مرياِث اجبوَّ قبال بل القرآن بل طريقة السلف، واجَّهْ واإل
نيا واآلخرةنَ سْ ، وحُ ىَق  احكُّ  اجلميعَ حَ نَ ومَ    .  العاقِبَِة يف ا

* * *  

  
  

  
  

                                                            
 .٦٦  ص:القرآن قراءة  فقه،بعدها وما ٣١ ص:القرآن محلة آداب يف احكبيان :ينظر )١(



 

 

فضائل القرآن الكريم وأهله العاملني: الفصل األول

  

 املطلب اخكالث   
 ْ
َ

ْ فضل جت
َ

  سني الصوت بهويد القرآن وحت
ي فَ  «:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قالت   عن خئشةَ -١ رأ القرآن، وهو ماهٌر به قْ ا

ي يقرأ القرآن وَيتَتَْعتَُع فيه، وهو عليه شاقٌّ مع السَّ  رِة، وا    .)١(»ران  أجْ فرِة الِكَرام الرَبَ
 املالئكة  أي:السفرة. أي جُييد تالوته وُيطبُق أحاكم جتويده : ماهر به: لغة احلديث

ين :فرة السَّ : ألنهم يَْسفرون إىل اجاس برساالت ربهم، وقيل؛الرُسل  املالئكة الكتبة ا
رون من دنِس :الكرام.  ألنهم بكتابتهم سفرة بني اهللا وخلقه؛حيصون األعمال  ألنهم ُمَطهَّ

  .  يرتدد يف قراءته، ويثقل عليه:يتتْعتع فيه.  املطيعون:الربرة. املعا
ن قراءته، وأنه مع املالئكة تقِ يد تالوة القرآن، ويُ  بياُن فَْضِل من جُي :ديثأفاد احل

جُر :د يف قراءته خِكَِقِلِه عليه  أجرانالكرام السفرة يف منازهلم، وأن من تردَّ 
َ
ْجُر القراءِة، وأ

َ
 أ

  . عةِ تَ عْ احكَّ 
ِذَن اُهللا ل«:  يقولملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا :  قال هريرة أ عن - ٢

َ
ٍء ما ما أ

 
َ
   .)٢(» ُر بههَ ن جيٍب حسن الصوت يَتغىنَّ بالقرآِن جَيْ ذِ أ

 :يتغىنَّ بالقرآن.  أي ما اْستمع وفيه إشارة إىل الر والقبول: ما أذن:لغة احلديث 
  .  اإلفصاح بألفاظه:ن قراءته ويرتِّلها، وقيلسْ حُيَ 

، وأن هذا يله تَْرتيًال  بل حتسني الصوت عند قراءة القرآن، وترتثَّ  احلَ : أفاد احلديث
ء حلية للكِّ  فإنَّ ،من أسباب إجزال املثوبة من اهللا   وحلية القرآن الصوت احلسن، فإنْ ، 

راءة يف بعض األوقات  بالق اجلهرَ ه ما استطاع، وأنَّ نُ سِ حَ لم يكن القارئ حسن الصوت فليُ 
رصف عن نفسه الكسل واجوم م،ٍح ملقصوٍد صحي ن غري تشويٍش  إما حكثبيت احلفظ، أو 

  . بالقراءة بل الغري من املقاِصِد الطيبة

                                                            
 حافظ فضيلة باب يف مسلم  وأخرجه،٤٩٣٧ برقم، ٨/٦٩١: القرآن تفسري كتاب يف ياكخار أخرجه )١(

 . ملسلم  واللفظ،٦/٨٤: القرآن

 حتـسني اسـتحباب كتـاب يف مـسلم  وأخرجـه،٩/٦٨: القـرآن فـضائل كتاب يف اكخاري أخرجه )٢(
 . ملسلم  واللفظ،٦/٧٩: بالقرآن الصوت
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  :)١(َمراِتب أو َكيِْفيَّات الِقراءة

ها للقراءة باعتبار الصِّ  ِييل أو احكجويد -فة اليت سبق اإلشارة إ  أو  مراتُب -  الرَتْ
اء ثالثةٌ كيفياٌت  ء، وهذه ُقون من أهِل األداه الُمحقِّ ح ورجَّ ، بل ما نُِقَل عن أئمِة الُقرَّ

   : واحَكّدوير، وهذا بيانُها باحكفصيل، واحلَدر، احَكْحقيق:املراتب ىه
ءَ قت  مصدر من حقَّ :وهو لغة :»احكحقيق« املرتبة أو الكيفية األو  إذا :ا حَتِْقيقً ال

ءأ  ء فهو بلوغ حقيقة ،ه من غري زيادة وال نقصانقِّ  بل حَ بال  والوقوف بل ،ال
   .)٢( نهاية شأنه والوصول إىل،كنهه

ز، وإتمام ، وحتِقيق الَهمْ ه من إشباع املدِّ قَّ  حَ ٍف رْ  حَ  إعطاُء لكِّ :و اصطالح أهل األداء
 وإخراج بعضها من ،احلراكت، واعتماد اإلظهار والتشديدات، وبيان احلروف وتفكيكها

س وال  ومالحظة اجلائز من الوقوف، بال قرص وال اختال،بعض بالسكت والرتتيل واحكؤدة
لُْسن وتقويم األلفاظ و؛ وال إدذلمهركٍ إساكن حُمَ 

َ
 ويستحب األخذ به يف ، ذلك برياضة األ

د احلروف من احلراكت،  مقاِم احكعليم من غري أن ُفتَجاوز فيه إىل حد اإلفْراط بتو
 زُ وتَْكرير الراءات، وحَتْريك السواكن، وَيْطنني اجونات باملبالغة يف الغنات، وكذا حُيرتَ 

ني كمن يقف بل ال؛من الفصل بني حروف اللكمة  أنه اتعني وقفة لطيفة مدعيً  من نسْ سِّ
ه القلوُب ،باعُ  منه الطِّ رُ فِ نْ يَُرتِّل، إىل غري ذلك مما يَ    .)٣( واألسماع وَيُمجُّ

 بالضم إذا رُ  مصدر من َحَدَر بالفتح حَيْدُ :وهو لغة :»احلدر«:  املرتبة أو الكيفية اخكانية
ي هو اهلبوطهو من احلُ  ف،أرسع   .)٤( وبابه نرََصَ ، أرْسع: يف قِراءتِِه و أذانِهِ رَ دَ  وحَ ،دور ا
 إدراج القراءة ورسعتها وختفيفها بالقرص وحنو ذلك مما :و اصطالح أهل األداء 

                                                            
 وكمـال القـراء  مجـال،٢١٢  ص:القـرآن علـم يف  اإلتقـان،١/١٦٣: العرش القراءات يف النرش :ينظر )١(

ين علم لإلمام، اإلقراء  ٢/٥٢٥ ،اكـواب حسني يلع /د ، حتقيق)ه٦٤٣ ت (السخاوي حممد بن يلع ا
 . م١٩٨٧ ،املكرمة، األو بمكة الرتاث  مكتبة،بعدها وما

 دار /ط، ٢/٩٣٩: وآخـرين لكبـريا يلع اهللا عبـد /األسـتاذ حتقيـق، منظور البن العرب لسان :ينظر )٢(
اح  خمتار،بالقاهرة املعارف حَّ ، ٦٢ص: الـرازي القـادر عبـد بـن بكـر أ بـن حممـد لإلمـام الـصَّ

 .م١٩٨٦ ،بريوت، كنان مكتبة /ط

 غـراس/ط ،٧٣ص: الـشاي خليفـة عمر/د، احكجويد علم ألفاظ ألشهر احكجويدي املعجم :ينظر )٣(
: املـسئول العـيل عبـد/د، القرآنية القراءات علم مصطلحات  معجم،م٢٠١٠، األو، واحكوزيع للنرش

 .٢٠٠٧، األو، بالقاهرة واحكوزيع للنرش السالم دار/ط ،١٢٢ص

اح  خمتار،٢/٨٠٢: العرب لسان :ينظر )٤( حَّ  . ٥٤ص: الصَّ
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 وتمكني احلروف، بدون برت ، وتقويم اللفظ،ت به الرواية، مع مراخة إقامة اإلعرابحَّ َص 
اختالس أكرث احلراكت وذهاب صوت الغنة واحكفريط إىل ذلية ال تصح بها حروف املد و

 وىه أنسب املراتب ملراجعة احلفظ أو االستكثار من ،القراءة وال توصف بها احكالوة
  .)١( القراءة 

ء ُل عْ جَ  :لغة :»احكدوير«:  املرتبة أو الكيفية اخكاخكة  بل شلك دائرة أو حلقة، ال
ءتدوير و    .)٢(ادورً  جعله مال

ي :و اصطالح أهل األداء  عبارة عن احكوسط بني مرتبيت احكحقيق واحلدر، وهو ا
 ، ولم يبلغ فيه اإلشباع، وهو مذهب سائر القراء، املنفصلدَّ  مَ نْ  ممَّ ةِ ورد عن أكرث األئمَّ 

  . )٣( وهو املختار عند أكرث أهل األداء
 وأفضلها ما وافق ، من القرآنشيئًايقرأ  ملن أراد أن وهذه املراتب اخكالثة لكها جائزة

، وما تقدَّ  م الطبع، واكن أقرب لفهِم القرآن والعمِل به، أما عند تساوي ذلك فاحكحقيق أو
 والقراءة بل خالف ، إال باألخذ والعرض واحكليق عن الشيوخُط ذكره من املراتب ال يُْضبَ 

 ا وخط حلنً دُّ عَ ذلك يُ 
ً
  .  يف القرآنأ
لْيَة القرآن الصوت حِ  مع حسن الصوت بلحون العرب فَ حوال اخكالثةويراىع هذه األ

 يف العقل، ا يف القلب، واعتبارً  يف اجفس، وخشوًخ ا تأثريً احلسن، وبه تكون القراءة أشدُّ 
ٍف، وال تصنُّع، وال زيادة يف  به من غري تَكلُّ حْت وذلك يف حدود ما اْقتَضته الطبيعة، وسمَ 

ي اكن السَّ احلروف، وهو احكغين امل ي يتأثر به احكايل والسامع، وا   يفعلونهُف لَ حمود ا
  تالوته، أما ماقُّ  فتِعيه وتعمل به، وذلك هو حَ ، القلوبويسمعونه، ح جياوز احلناجر إىل

 وتمرين بل إيقاخت خمصوصة، وحراكت موزونة، وأوزان ،ٍف  وتكلُّ ال حَيُْصل إال بتَصنُّعٍ 
وَها و، وَخبُوَها، فهذه اليت َكِرَهها السلف،اء واجوحنَ  َكرتِْجيع الغِ ؛خمرتعة  وَمنَُعوا القراءة ،َذمُّ

  . )٤(بها

                                                            
 القـراءات علـم مـصطلحات  معجـم،١٠١ص: احكجويد علم ألفاظ ألشهر احكجويدي املعجم :ينظر )١(

 .١/١٦٤: العرش القراءات يف  النرش،١٢٦ص: رآنيةالق

اح  خمتار،٢/١٤٥١: العرب لسان :ينظر )٢( حَّ  . ٩٠ص: الصَّ

 القـراءات علـم مـصطلحات  معجم،٧٥ص: احكجويد علم ألفاظ ألشهر احكجويدي املعجم :ينظـر )٣(
 . ١/١٦٥: العرش القراءات يف  النرش،١٦٦ص: القرآنية

 . بعدها وما ١٥٩ص: القيم البن املعاد زاد :ينظر )٤(
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  :)١( قال ابن اجلزري 
ــــــعْ  ــــــاحكحقيِق َم ــــــرآُن بِ  الُق

ُ
ــــــرأ   َوُيْق

   
ـــــــــعْ  ـــــــــدويٍر ولُكٌ ُمتب ـــــــــْدٍر وت   َح

    
ــــسْ  ــــْع ُح ــــَم ــــرِب ٍت بِلُ وْ ِن َص ــــون الع   ُح

   
ـــــــــ ـــــــــتًَّال رَ ُم ـــــــــالعروَّدً  جُمَ )٢(ا ب

  

    

  

* * *  

                                                            
 اخلـري أبـو مـةالعالَّ  ،اإلسالم شيخ ،املحققني احلفاظ وخاتمة ،املقرئني إمام ُت بْ اخكَّ  ةاحلجَّ  اإلمام هو )١(

ين شمس مشيق ،يوسف بن يلع بن حممد بن حممد بن حممد ا  ،اجلـزري بابن الشهري ،الشريازي ،ا
َ وُ  ،زمانه يف القراء شيخ  ،اءرَّ للُقـ مدرسـة وابتـين ،القـراءات يف زَ رَ وَبـ، بهـا هوتفقَّ  ،دمشق يف ونشأ ِ

 إىل حياتـه آخـر يف رحـل ثـم ،امرارً  العلم لطلب مرص إيل ورحل ،بها اجاس أقرأ ،القرآن دار اهاسمَّ 
يـن خـري /لألستاذ األعالم :ينظر .)ه٨٣٣ (سنة بها ومات ،شرياز  العلـم دار/ ط  ،٧/٤٥: الـزريلك ا

 .م ٢٠٠٢ عرش، اخلامسة الطبعة ،بريوت للماليني،

ين شهاب لإلمام، العرش القراءات يف النرش طيبة رشح :ينظر )٢(  حممـد بن حممد بن أمحد بكر أ ا
مشيق اجلزري ابن  الطبعـة، بـريوت، العلميـة الكتـب دار /ط، بعـدها وما ٣٣ص ): ه ٨٣٥ ت (ا

 . م ٢٠٠٠ ،اخكانية
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 املطلب الرابع   

  فضل حفظ القرآن الكريم
 لَِصاِحِب  ُفَقاُل  «: قالملسو هيلع هللا ىلصعن اجيب )١(  عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص-١

  :الُْقْرآنِ 
ْ
ْغيَا يِف  تَُرتُِّل  ُكنَْت  َكَما ،َوَرتِّْل  َواْرَق  اقَْرأ ُّ حَكََك  فَإِنَّ  ،ا   .)٢( » َيْقَرُؤَها آيَةٍ  آِخرِ  ِعنْدَ  َمزْنِ

 أي حافظه عن ظهر قلب :صاحب القرآن.  أي عند دخول اجلنة:يقال :لغة احلديث
. ب بآدابه آلياته، والعمل بأحاكمه، واحكأدُّ رِ أو حافظ بعضه، الُمالزم حكالوته مع احكدبُّ 

 إذ ال ؛ أي ملجرد احكثذ:َرتِّل.  أي اصعد درج اجلنة بمقدار ما حفظته من آي القرآن:وارق
  . هناكعمل وال تكليف 
 الرتغيب يف حفظ القرآن، وختصيص الصاحب يف احلديث باحلافظ : أفاد احلديث

 ، اقرأ وارق ورتل:ب دون احكايل من املصحف، فيا هلا من سعادة إذا قيل للعبدعن ظهر قلْ 
  . فإن مزنحكك عند آخر آية تقرُؤها

ِ  «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :قال  هريرة أ عن - ٢  :َفيَُقوُل  ،الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  الُْقْرآنُ  ءُ يَ
 يَا :َفُقوُل  ُعمَّ  ،الَْكَراَمةِ  ُحلَّةَ  َفيُلْبَُس  ،زِْدهُ  رَبِّ  يَا :َفُقوُل  ُعمَّ  ،الَْكَراَمةِ  تَاجَ  َفيُلْبَُس  ،لِّهِ حَ  رَبِّ  يَا

َ  ،َقنْهُ  ارَْض  رَبِّ  ُ  َفيَُقاُل  ،َقنْهُ  َفرَيْ َ:  
ْ
  .)٣( » َحَسنَةً  آيَةٍ  بُِكلِّ  َوتَُزادُ  ،َواْرَق  ،اقَْرأ

  .  يا رب َزّينْه: أمر من احكحلية، واملعىن:لَّهحَ  :لغة احلديث
 الكرامة، ةِ لَّ  لكرامة حافظ القرآن باإلنعام عليه بتاج الكرامة وحُ ا بيانً :أفاد احلديث

ِخر،ورضا اهللا عنه، وهو أعظمها ألنبياء  له لغريه إال وأن ما ادَّخره اهللا حلافظ القرآن لم يدَّ
  . ا بعد ذلك أبدً ه فال يسخط علي، العبدوأي نعيم فوق حلول رضوان اهللا بللشهداء، وا

                                                            
 العابـد احلرب  اإلمام، ذللب بن لؤي بن كعب بن وائل نب العاص بن عمرو بن اهللا عبد هو )١(

 محـل  حيث؛والعمل العلم يف راسخ  ومقام،وفضائل مناقب  ،صاحبه وابن  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول صاحب
 :فقيل ،وفاته وماكن زمِن  حول الروايات  اضطربت،كثري ٌق لْ خَ  عنه ث وحدَّ ،امجًّ  اعلمً  ملسو هيلع هللا ىلص اجيب عن

 . ٣/٨٠: اجبالء أعالم سري :ينظر. بمرص ودفن ،)ه ٦٥ (سنة :وقيل ،)ه٦٣ (سنة  تو

 ،)١٤٦٤ (رقـم حـديث ،القـراءة يف الرتتيـل ستحبيُـ كيـف باب يف صحيح بسند داود أبو أخرجه )٢(
 ) . ٣١٤١ (رقم حديث ،٥/١٧٩: القرآن فضائل أبواب يف الرتمذي وأخرجه

  .)٣١٣٦ (رقم ديثح ٥/١٧٦ :القرآن فضائل أبواب يف حسن بسند الرتمذي أخرجه )٣(
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  :)١(األسباب امليرسة لحفظ القرآن الكريم

بَّه، وَمن أحب :حمَبُة القرآن*   بل مَ  داوَ شيئًا فمن أراد أن حيفظ القرآن فعليه أن حُيِ
 به اإلنسان بل ُف  ما يتعرَّ ف عليه، وخريُ ِذْكِره وصحبته، وِمن حمبة القرآن أن تتعرَّ 
  .ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن هو من القرآن نفسه، ومن الكم اجيب 

قك وفِّ ، فإنه سبحانه يُ   حبفظك وجه اهللا نويَت  فإنك إنْ :اجية الصادقة* 
 ؛قها بل صدْ ك لك فيه، وهلا عالمات تدلُّ بارِ له منك، ويُ تقبَّ لَِمقُصودك، ويُْسِهله عليك، ويَ 

 بذلك أن ظ، وأعينا، ومن عالماتها تفريغ األوقات للحفْ نونً ح ال تكون أما وظ
 ؟ ال يثنيك عنه أي شاغل، وما قيمة هذا الشاغل،ا لكتاب اهللاتستقطع من ثمني وقتك وقتً 

ها أعظم وأبىق، أما أن يكون حفظك َظ ك آية من كتاب اهللا حتفَ حْبُ ا فرِ فمهما اكن مرحبً 
نيا وإال فال بيق لكتاب اهللا حبسب الفْضلة من وقتك، فإنْ   وقت بعد قضاء مصالح ا

َّ لك أن تكون من أهل القرآن   . حفظ، فك
خء واإلحلاح فيه*  ظ كتاب اهللا، فهو وحده  وهو من أهم الوسائل املعينة بل حفْ :ا

ظ كتابه، وحكتيق موانع اإلجابة من املعا سبحانه القادر بل أن يُيرسِّ لك سبيل حفْ 
رَ  َ ؛ القلبواآلثام، وحكطهِّ   .  لقبول القرآنحُ صلُ  

ن م من أراد احلفظ فتور أو ملل، أو كوْ زْ ن عَ م يِن ثْ ال يُ ف :الصرب والعزيمة القوية* 
ُعلم أن احكيسريَ ا أو شاقً احلفظ قد يبدو صعبً  ْ ا  سيكون حليف احلافظ جزءً ا يف بدايته، و

، ومَ حَ فتَ  اكاب أوشك أن يُ َق  طرْ مَ  الزَ نْ بعد جزء، ومَ    . َت بَ َت غَ بَ  عَ نْ  
ويم حتديد مقدار مناسب*   -  وهذا هو األصل -، وقراءته بل شيخ متقن للحفظ ا

حن يف القراءة،  وجَتنُّب اللَّ ،وايةف بل قواعد احكجويد وأصول الرِّ  واحكعرُّ ،لالستظهار عليه
 املشايخ  ألحد فيه، واحلمد هللا اآلن أي واحد يستطيع احكواصل معرَ ذْ وهذا أمٌر مهم ال عُ 

ثم الرشوع بعد ذلك يف تكرار هذه اآليات، ، اإلنرتنتوالقراءة عليهم عن طريق شبكة 
فْ    .  القراءةِن سْ  السآمة، وتعويد اللسان بل حُ عِ وإخدتها مع حتسني الصوت بالقراءة بها 

 كأن يكون بقراءة طرف من معا اآليات اليت حيفظهاأنصح ملريدي احلفظ * 
  . صاحف املذيَلة بمعا اللكماتاحلفظ من أحد امل

ع يف ، فموضع اآلية من املصحف ينطبِ املحافظة بل رسم واحد للمصحفينبيغ * 

                                                            
 الـرتاث مكتبـة / ط،بعـدها ومـا ١٠ ص :القلمـوىي ذر أل القـرآن حفـظ يف الـرمحن عون :ينظر )١(

 .٧٣ص :القرآن قراءة  فقه،م١٩٩٢ ، األو،بالقاهرة اإلساليم
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هن ُ عِ  فيُ ،ا  بالكتابة مع مالحظة صون تلك أيًضاستعان بل ذلك ني بل احلفظ، وي
  .  باآليات املتشابهة املطالعوُيعتىَن . األوراق من العبث، ووضعها يف ماكن الئق

 مع تكرار مراجعته ، حفظه أثناء الصالة وحبذا لو يُقرأ بما تمَّ املداومة بل املراجعة* 
  . أو يومني يف األسبوع للمراجعةل يومٍ  وجعْ ، أو العمل و الطريق للمدرسة،ريأثناء السَّ 

 فيجب ،ل هذه املزنلة العظيمةيْ  إذا وفق اهللا تبارك وتعاىل حلفظ كتابه وغَ العمل به* 
ق بآدابه، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده، فما فظ احَكخلُّ  احلابل

حفظ «كن حفظ القرآن الكريم إذاً ظ إذا لم يكن املقصود به العمل؟ الفائدة من احلف
  .  بالعمل واحكنفيذ، واهللا أبل وأعلم»رخية

* * *  
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 املبحث الثاني   
  عينيالتَّ  عىل وصةٍ ُص خْ  مَ  وآياٍت فضائل سورٍ 

   :وقبل أن أتعرض هلذا املبحث املهم أود أن أشري إىل مسأحكني
  ؟ وىه هل جيوز تفضيل بعض القرآن بل بعض:املسألة األو

 املنع، ة إىل فذهب بعض األئمَّ ؟ء أفضل من ءاختلف العلماء هل يف القرآن 
م ال يُوهِ ِح  والكم اهللا، هم يف ذلك أن اللكَّ تُ جَّ  وحُ ، هذا القول عن اإلمام مالكيَ وُرو

 هذا يَ ص املفضل عليه، وذهب آخرون إىل احكفضيل لظواهر األحاديث، وُروِ احكفضيل نقْ 
ه عن مجاعة من العلماء لَ قَ  احلق، وغَ إنَّهالقول عن اإلمام الغزايل، وقال اإلمام القرطيب 

 األجر مِ ظَ إىل عِ  بأن احكفضيل راجع م يف ذلك الكم طويل، فبعضهم يقولمني، وهلتلكِّ والمُ 
 وكرثتها إىل غري ذلك من ومضاعفة اخكواب، واكعض يقول إنما هو باملعا العجيبة

  . )١(األقوال
ى دَ :قلت ت عليه لَّ  وجواز تفضيل بعض القرآن بل بعض هو الرأي الراجح، وا

  .  واهللا أعلم- كما سيأ ذكره -األدلة 
 ركْ نين سوف أقترص يف هذا الفصل بل ذِ  وىه احكنبيه بل أ:أما املسألة اخكانية* 

ْعرض ملسو هيلع هللا ىلصِلِه اخلرب عن رسول اهللا  يف فْض حَّ ما َص ) بعض(
ُ
 فيما َوَقْفُت عليه، وأنين سوف أ

  .)٢( ملسو هيلع هللا ىلص وذلك لعدم ثبوت صحته عن رسول اهللا ؛له بني اجاسعن كثرٍي مما اشتُهر تناقُ 
  

* * *  

   

                                                            
  الربهان،٧٢٣ص: وفاضله القرآن أفضل يف والسبعون اخكالث اجوع :القرآن علوم يف اإلتقان :ينظر )١(

 . ٢/٦٧: والعرشون اخكامن اجوع :القرآن لومع يف

 طويـل حـديث ورد القرآن، وقد سور أغلب يف تبُ ثْ تَ  ال كثرية أحاديث بل تبالكُ  بعِض  يف ُت وقفْ  )٢(
 اجـوع :القـرآن علـوم يف الربهـان :ينظـر.  أصـل ال ،موضوع وهو ،سورة سورة القرآن فضائل يف

 . ٢/٥٥: والعرشون السادس
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 املطلب األول   
  ابــــــل فاحتة الكتـفض

عِلمك  «:ملسو هيلع هللا ىلصقال يل رسول اهللا :  قال)١( سعيد رافع بن الُمَعىَلّ أ عن -١
ُ
أال أ

 :أعظم سورة يف القرآن قبل أن خترج من املسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن خنرج قلت
 مم خم حم ُّ :  قال.ك أعظم سورة يف القرآن ألعلمنَّ : إنك قلت،يا رسول اهللا
وتِيتُهىه السبع املثا والقرآن العظيم ا  َّ ىم

ُ
  . )٢( »ى أ

 ُسمِّيت بذلك : وتقرأ يف لك ركعة من الصالة، وقيل أي اليت تُثىنَّ :الَمَثا :لغة احلديث
  . الشتماهلا بل قسمني ثناء ودخء

لت  وذلك ألنها مجعت مقاصد القرآن واْشتَمَ ؛ عظيم شأن سورة الفاحتة:أفاد احلديث
اشتملت بل اخكناِء بل اهللا بما هو أهله، وبل  يف بايق السور، فبل جُمْمل ما جاء مفصًال 

  . احكعبِد، وبل األمِر واجىه، والوعِد والوعيد، وآيات القرآن ال ختلو من أحد هذه األمور
 فاحتة الكتاب ي أ-  قال فيها :ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا  )٣(   سعيد اخلدريأ عن - ٢

  . )٤( »وما يدريك أنها رقية« -
 وذكر »بويالطب اجَّ « يف كتابه  لفاحتة الكتاب فصًال م اجلوزيةاإلمام ابن قيوقد أفرد 

 ،إن هذه السورة غىًن عن كثري من األدوية والر« : وِمَما قال،اا بليغً ا طيبً لها الكمً يف فْض 
ق الرشوإنَّ    . )٥(» بها مفاتيح اخلري ومغا

                                                            
  آ،احلـارث اسـمه : وقيـل،اخلـزر األنـصاري حارثة بن لوزان بن املعىل بن رافع الصحا هو )١(

. جهـل أ بـن عكرمـة  قتله،فيها  واستشهد،بدًرا  شهد،بيضاء بن صفوان وبني بينه ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول
ْسدُ  :ينظر

ُّ
ين عز لإلمام الصحابة َمعرفةِ  يف الَغابَة أ  بابن املعروف اجلذري حممد بن يلع احلسن أ ا

 .م٢٠١٢ ، األو، بريوت،حزم ابن دار ،)١٦٠٢ (رقم ٣٨٠ص): ه٦٣٠ (األثري

 . ٩/٥٤: الكتاب فاحتة فضل  باب،القرآن فضائل كتاب يف اكخاري أخرجه )٢(

 عن  حدث،اخلزرج بن احلرث بن ثعلبة بن سنان بن مالك بن سعد املدينة مفيت املجاهد اإلمام هو )٣(
: اجـبالء أعالم سري :ينظر). ه٧٤ (سنة  مات،املجتهدين الفقهاء أحد واكن ،وأطاب فأكرث ،ملسو هيلع هللا ىلص اجيب

٣/١٦٨.  

 أنهـا يدريك وما«: بلفظ ٩/٥٤: الكتاب فاحتة فضل  باب،القرآن فضائل كتاب يف اكخاري أخرجه )٤(
 . »رقية

ين لشمس اجبوي الطب كتاب :ينظـر )٥( مشيق الزريع أيوب بن بكر أ بن حممد ا  بابن الشهري ا
 للطباعـة الفكر دار / ط،٢٦٨ص  : نيوآخر اخلالق عبد الغين عبد /تعليق ،)ه٧٥١ ت (اجلوزية قيم

 .  بريوت،والنرش
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 املطلب اخكا   
  رانوفضلها مع آل عم فضل سورة اكقرة واآليات منها

   :فضل سورة البقرة

 إن ،ال جتعلوا بيوتكم مقابر«:  قالملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا  هريرة  عن أ-١
ى تقرأ فيه سورة اكقرةرُ الشيطان ينفِ    . )١(» من اكيت ا

  . أي ُفْعرض ويبتعد:  ينفر: لغة احلديث
 ألنها ؛ار اهللا يف اكيوت، وقراءة سورة اكقرة فيهكْ  احلث بل مداومة ذِ : أفاد احلديث

  . م بربكة قراءتهاالهلِ هم وإْض وائِ  الشيطان عن أهل هذا اكيت، وجتعله ييأس من إغْ دُّ ُص تَ 
مامة - ٢

ُ
ها ذَ  أخْ  فإنَّ ،اقرءوا سورة اكقرة« : قالملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا   عن أ أ

  . )٢(» وال تَْستَِطيُعها اَكَطلة،كها حرسةٌ  وترْ ،بركةٌ 
ال يمكنهم حفظها : معىن ال تستطيعها اكطلة أي أي السحرة، و:اكطلة :لغة احلديث

  . وقيل ال تستطيع اجفوذ يف قارئها
  . حرةئها من رشور السَّ ظ قارِ فَ عظيم فضل سورة اكقرة، وأنها حَتْ  :أفاد احلديث

   :من سورة البقرة) ٢٥٥ ( وهى اآلية:فضل آية الكريس

١- 
ُ
 أىُّ آية من كتاب ،يا أبا املنذر«: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :  قال بن كعب ِّ  عن أ

فرضب يف صدري، ] ٢٥٦: اكقرة[  َّخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّ  :اهللا معك أعظم؟ قلت
َ : وقال    .)٣(» م أبا املنذرلْ  العِ َك نَ هْ واهللا 

، :اهللا ال هل إال هو ال القيوم : لغة احلديث  أى القائم :القيوم أي مجيع آية الكر
كن هنيئً :هنك العلم. هبنفسه واملقيم لغريه سبحان   . ا لكا لك ونافعً  أي 

                                                            
 . ٦/٦٨: اكيت يف اجافلة صالة استحباب باب يف مسلم أخرجه )١(

 . ٦/٩٠: اكقرة وسورة القرآن قراءة فضل يف مسلم أخرجه )٢(

 . ٦/٩٣: الكر وآية الكهف ةسور فضل باب يف مسلم أخرجه )٣(



 

 

فضائل القرآن الكريم وأهله العاملني: الفصل األول

نته من عظيم مقتضاها  ملا تضمَّ ؛ أن آية الكر أعظم آية يف كتاب اهللا: أفاد احلديث
ات والصفات واألفعال   . من إثبات ا

ِ آت « :قال  عن أ هريرة - ٢ َولَكين رسوُل اهللا حبفِظ زاكة رمضان، فأتا
 احلديث، فقصَّ ... ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  ألْرفَعنَّك إىل:خذته فقلتفجعل حيثو من الطعام، فأ

 فال يزال عليك ، ح ختتم اآلية؛ فإذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكر من أوهلا:فقال
َصَدقك وهو كذوب، ذاك « :ملسو هيلع هللا ىلص فقال اجيب .ح ح تُْصبِ ؛ وال يقربك شيطانٌ ،من اهللا حافظ

  . )١(»شيطان
 من عند اهللا أو  أي:من اهللا حافظوك، كُ ألذهنب بك أشْ  أي :ألرفعنك :لغة احلديث

  . الراء وضم اكاءفتح ب:وال يقربكمن بأس اهللا ونقمته، 
، وأن مَ :أفاد احلديث  قرأها حني يأوي إىل فراشه اكنت  نْ  عظيم فضل آية الكر

  .  ح يصبح؛ من الشيطانازً رْ حَ 
مامة  عن أ- ٣

ُ
رأ آية الكر يف دبر لك من ق« :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا: قال أ

  . )٢(» صالة مكتوبة لم يمنعه من دخول اجلنة إال أن يموت

ح خيتمها، دبر لك   َّخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّ آية الكر أي  :لغة احلديث
  . عقب لك صالة:صالة أي

بيان فضل قراءة آية الكر عقب لك صالة، وأن قارئها يستحق  :أفاد احلديث
  . لك إال أن يموتذ دخول اجلنة ال يمنعه من

 وخاصة ما اكن  ، من أعظم ما يُْستْشىَف بِِه من األمراض واألسقامأيًضا  ويه:لتق
 ، سالح وتطردهم بإذن اهللا، فيه،ر يف اجلنفىه تؤثِّ . وغريه... عالقة باجلان اكلسحر واملس

  . والسالح بضاربه

                                                            
 . ٩/٥٥: اكقرة سورة فضل باب القرآن فضائل كتاب يف اكخاري أخرجه )١(

وم عمل :ينظر. معني وابن اكخاري رواته ووثق ،بشواهده صحيح بسند النسا أخرجه )٢(  واللَّيلـة ا
كتـور وحتقيق  دراسة،)ه٣٠٣ت (النسا شعيب بن أمحد /لإلمام  بـاب ،١٨٢ص: ادةمحـ فـاروق /ا
 ،٢/١١٠٣: وزيادته الصغري اجلامع  صحيح،الرسالة مؤسسة/ ط،صالة لك دبر الكر آية قرأ من ثواب
 . ٩٧ص: املعاد زاد :ينظر. صالة لك عقيب تركتها ما: قال أنه تيمية ابن اإلسالم شيخ عن وُحيك
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   :لسورةمن ا)٢٨٦، ٢٨٥ (فضل اآليتني األخريتني من سورة البقرة وهما
 قرأ باآليتني من آخر نْ مَ « : قالملسو هيلع هللا ىلصعن اجيب )١( يكدر مسعود ا عن أ-١

لة كفتاه   . )٢( »سورة اكقرة يف 
من .  كفتاه عن قيام الليل: أى كفتاُه املكروه يف تلك الليلة، وقيل:كفتاه :لغة احلديث
  .»إىل آخرها... آمن الرسول« : من قوي أ:آخر سورة اكقرة

 الشتماهلما بل ذلية كبريٍ  ا اختصت به هاتان اآليتان من حٍظ  بيان م:ديثأفاد احل 
ُّ فْ احكَ  نيا واآلخرةنٌ خء بما فيهما متضمَّ ويض والتسليم ألواِمر اهللا، وألن ا    . خلريي ا

 من ا َسِمع نقيًض  ملسو هيلع هللا ىلص بينما ِجرْبيُل قاعٌد عند اجيب: قال  عن ابن عباس- ٢
وم لم يفتح قَ ذا بابه« فقال ، فَرفَع رأسه،فوقه وم، فزنل منه ٌط  من السماء فتح ا  إال ا

وم  : وقال، َفسلَّم،ملك إىل األرض لم يزنل إال ا
ُ
برِْش بنورين أ

َ
 : قبلكوتِيتَُهَما لم يُْؤَيُهَما نيبٌ  أ

ْعطيته لم َيْقرأ، وخواتيُم سورة اكقرة،فاحتَُة الكتاِب 
ُ
  . )٣(» حِبرٍْف ِمنُْهما إال أ

 : وقيل، أي ثوابه:أعطيته كصوت اكاب إذا فتح، ا أي صوتً :ا نقيضً :يثلغة احلد
  .مقتضاه

 يسىع ، لصاحبهما يوم القيامةا وكونهما نورً ، عظيم فضل هاتني اآليتني:أفاد احلديث
ْعِطيَهُ بل قضاء غرضا به قرأ منهما حبرف مستعينً أمامه إلجال وتعظيمه، وأنه ال يُ 

ُ
  . إال أ

   :مع آل عمرانفضل سورة البقرة 
يُؤىت بالقرآن « : يقولملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا :  قال)٤(عن اجواس بن سمعان 

ين اكنوا يعملون به يَ  ان عن اجَّ  حُت ،ه سورة اكقرة وآل عمرانمُ دُ قْ يوم القيامة، وأهله ا

                                                            
 يـشهد لـم نهإ :قيل  اخلزر األنصاري عسرية بن أسرية بن ثعلبة بن عمرو بن عقبة وهو )١(

 سـري :ينظـر. ذلـك غـري وقيـل ،)ه٤٠ (سنة مسعود أبو  مات،بذلك فعرف ببدر ماء نزل  وإنما،بدر
 . ٢/٤٩٣: اجبالء أعالم

 فـضل يف مـسلم وأخرجه، ٩/٥٥: اكقرة سورة فضل باب ،القرآن فضائل كتاب يف اكخاري أخرجه )٢(
 . ٦/٩٢: اكقرة وخواتيم الفاحتة

 . ٦/٩١: اكقرة وخواتيم الفاحتة فضل يف مسلم أخرجه )٣(

 بل أبـاه دَ فَـ وَ ،األنـصاري : وقيل،الالك بكر أ بن اهللا عبد بن خا بن سمعان بن اجواس هو )٤(
 تهـذيب :ينظـر. احلـرضيم نفـري بـن وجبـري ،اخلـوال إدريـس أبـو :عنه  وروى، فدخ ملسو هيلع هللا ىلص اجيب

 . ٤/٢٤٤: احكهذيب
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  . )١( »َصاِحِبهما
  .  جتادالن وتدفعان:حتاجان.  أي تتقدمه:هتقُدمُ  : لغة احلديث

 يوَم القياَمِة، وقيل:ث أفاد احلدي
ْ
 وكذا ، ويراه اجاس، يَُصوَّر بُِصورتِهِ : أن القرآَن يَأ

تِمُرون بما أمر، وَيزْنَِجُرون عما زجر، تتقدمه سورة 
ْ
ين اكنوا يعملون به، َفيَأ أصحابه ا

بهذا و. .. جتادالن وتدفعان عن العامل بما أَمَرتا به، واحكارك ما َغَهتا عنه،اكقرة وآل عمران
  و خمة-سورة اكقرة  - اشتملت عليه هذه السورة املباركة ييتضح جا عظيم الفضل ا

، واآليتني من آخر السورة خاصة، وفضلها مع سورة آل عمران   . بعض آياتها كآية الكر

  

* * *  

  

                                                            
 . ٦/٩٠: اكقرة وسورة القرآن فضل ابب يف مسلم أخرجه )١(
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 املطلب اخكالث   
  فضل سورة الكهف واآليات منها 

 قرأ سورة الكهف يوم نْ مَ « :ملسو هيلع هللا ىلصسول اهللا  قال ر: قال سعيد اخلدري  عن أ-١
  . )١( »  من اجور ما بني اجلمعتنياجلمعة أضاءَ 

 أي السورة اليت ورد فيها قصة أصحاب الكهف، :سورة الكهف : لغة احلديث
  . واملسماة بذلك

 ذلك خمل بل حفظها ءة هذه السورة يف يوم اجلمعة، و بيان فضل قرا: أفاد احلديث
  . هابكرثة تكرار

رداء  عن أ- ٢  آيات من أول رْشَ  عَ َظ فِ  حَ نْ مَ « :قال ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا )٢( ا
جالِص سورة الكهف عُ    . )٣(» م من ا

الأي ُحِفظ،  :ُعِصم .ِر قلٍب  أي عن ظهْ :من َحِفظ :لغة احلديث جَّ َ   . أي الكذاب:ا
لكون  ؛ظ هذه اآليات العرش من أول سورة الكهف احلث بل حفْ :أفاد احلديث

ى خَيُْرج آخر الزمان ُمدَّ  من فتنة املسيح ااِحْفظها خصمً  لوهيةاِقيً جال ا
ُ
 خِلوارق ، األ

 تلك اآليات منه اشتماهلا بل عجائب َظ فِ  حَ نْ  ِعْصمة مَ تظهر بل يده بإذن اهللا، ورِسُّ 
  . وآيات َفْمنع تََدبُّرها من فتنِتهِ 

* * *  

                                                            
 بل املـستدرك :ينظـر. خيرجـاه ولـم ،اإلسـناد صـحيح : وقـال،٣٣٩٢ رقم ٢/٣٩٩ :احلاكم أخرجه )١(

 مـصطىف / حتقيـق،اجيـسابوري احلاكم اهللا عبد بن حممد اهللا عبد أ احلافظ لإلمام، الصحيحني
 صـحيح يف األكـا  وصـححه،م٢٠٠٢ ،يـة اخكان، بـريوت،العلميـة الكتب دار / ط،عطا القادر عبد

 سـعيد أ بل وقفه اكعض عن ونقل ،ألفاظ بعدة احلديث كثري بنا  وأورد،٦٤٧١ رقم ١١٠٤ :اجلامع
 . هللا  واحلمد،خاٍف  غري وهذا الرفع حكم   وأن،اخلدري

رداء  أبـو،ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول  وصاحب،دمشق قا القدوة اإلمام هو )٢(  قـيس بـن زيـد بـن عـويْمر ا
  وهـو،أحاديث عدة ملسو هيلع هللا ىلص اجيب عن  روى،بدمشق القراء وسيد األمة هذه  حكيم،اخلزر األنصاري

ين : وقيل،ملسو هيلع هللا ىلص اجيب حياة يف القرآن عَ مَجَ  نْ ممَّ  رداء أ إقراء حلقة يف ا ْزَيد ا
َ
  مات،رجل ألف من أ

 . ٢/٣٣٥: اجبالء أعالم سري :ينظر). ه٣٢ (سنة

 . ٦/٩٢: الكر وآية الكهف سورة لفض باب يف مسلم أخرجه )٣(
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 املطلب الرابع   
  ك أو الُملْك  فضل سورة تبار

 ْت عَ فَ إن سورة من القرآن ثالثون آية شَ « قال ملسو هيلع هللا ىلص عن اجيب عن أ هريرة 
، وىه ي بيده امللك:لرجٍل ح ُغفر    .)١(» تبارك ا

ي بيده امللك: لغة احلديث   .  أي السورة املسماة بذلك أو بسورة امللك:تبارك ا
ملانعة املنجية لصاحبها من عذاب بيان فضل قراءة سورة امللك، وأنها ا :أفاد احلديث

  .  ح تدخله اجلنة؛ عن صاحبهامَ اَص نه خُت إ :القرب، وقيل
  

* * *  

  

                                                            
 بـاب يف داود وأبـو، ٣١١١ بـرقم ٥/١٦٠: امللـك سـورة يف جاء ما باب ،حسن بسند الرتمذي أخرجه )١(

 . ٣٦٣٤ برقم ١/٦٨٠: لألكا اجلامع صحيح يف وهو، ١٤٠٠ برقم ٢٤٢ص : القرآن حتزيب
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  املطلب اخلامس   
  فضل سورة اإلخالص واملعوَّذتني 

   : فضل سورة اإلخالص:اًل أو 
رداء  عن أ-١ َفْعجُز أحدكم أن يَ «:  قالملسو هيلع هللا ىلص عن اجيب  ا

َ
 قرَ أ

َ
لٍة ثلث أ  يف 

 قرَ  وكيف يُ :قالوا. القرآن
ُ
   .)١(» ثلث القرآنُل دِ عْ يَ  َّ يل ىل مل خل ُّ  :قال.  ثلث القرآنأ

َحدٌ  قو : لغة احلديث
َ
ُ أ  أي السورة املسماة بذلك وبسورة اإلخالص، :قُْل ُهَو ابَّ

  .  أي باعتبار ثواِب قراءتها:تعدل
 ُل ، وتقديسه حيمِ  أن اشتمال هذه السورة بل توحيد اهللا تعاىل، وتعظيمه:أفاد احلديث 

لك اكن ؛ إيقانُهكمِّل بِِه إيمانه، ويزيدُ  بقراءتها ما يُ دَ  ذي إيمان اكمل بل أن يستمِ لُكّ   و
 ثواب ُل ر، وقراءتها ثالث مرات يعدِ  ثواب قراءة ثلث القرآن يف األجْ ُل ثواب قراءتها يعدِ 
  . قراءة القرآن لكه

 ىل مل خل ُّ  قرأ نْ مَ « : قالملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا )٢(  عن أنس بن معاذ -٢ 
  . )٣(» ا يف اجلنةعرش مرات بىن اهللا  بيتً   َّيل

   .أي السورة املسماة بذلك أو بسورة اإلخالص: َّ يل ىل مل خل ُّ  :لغة احلديث
وهذه من اجعم اليت أنعم اهللا بها بل  عظيم اخكواب املرتتب بل قراءتها، :أفاد احلديث

  .  األعمال القليلةب األجور الكثرية بل رتَّ هذه األمة أنْ 

ذتني:ثانيا   : فضل املعوَّ
ألم تر آيات أنزلت الليلة لم « : قالملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا   عن عقبة بن خمر-١

                                                            
 . ٦/٩٤: أحد اهللا هو قل فضل باب يف مسلم أخرجه )١(

ار بن مالك بن قيس بن أنس بن معاذ بن أنس لصحاا هو )٢(  يف  واختلـف،اخلزر األنصاري اججَّ
 ،واخلنـدق اوأحـدً  ابـدرً  شـهد :ليـ وق،ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول مع بدًرا أنيس، شهد:  وقيل،أنس :فقيل اسمه

ْسدُ  :ينظر .عثمان خالفة يف ومات
ُ
 . ٢٦١ رقم ٧٦ الغابة أ

 .٦٤٧٢ رقم ١١٠٤:الصغري اجلامع صحيح يف األكا وصححه ٣/٤٣٧ :أمحد أخرجه )٣(
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   .)١(» َّ نت مت زت رت ُّ  و، َّ خي حي جي يه ُّ ير مثلهن قط 
  .  ظرف الستغراق ما م من الزمان:قط ألم تبرص أو ألم تعلم، :ألم تر : لغة احلديث
ر هذا  لك ذي رش، وقد تواتَ فضل املعوَّذتني يف احكعوذ من رشِّ إلرشاد إىل  ا: أفاد احلديث

ذ بهما يف الصباح ل احكعوُّ س املعىن من فْض  بمجملها إىل نفْ دُ احلديث من عدة روايات تُرشِ 
ذ بهما  لك حال، فهما أفضل ما تعوَّ ، ومن رش اجلان وعني اإلنسان، وواملساء وعند اجوم

  .شتماهلما بل اجلوامع يف املستعاذ واملستعاذ منه، واهللا أبل وأعلم ال،ُذونالُمتَعوِّ 

  )٢( القرآن الكريمقراءةأهداف ومقاصد 

 تدفع ألن ؛اكفية منها واحدة  ولك،عظيمة لكها مقاصد مخس فيها جَيْتِمعُ  القرآن قِراءة
 القرآن ملسلما قرأ  م،وصحبته به االشتغال كرِثُ  ويُ ،القرآن قراءة إىل ليسارع ؛املسلم

   .أكرب  وأجره،أْعظــم بالقرآن انتفاعه اكن امعً  اخلمسة املقاصد امستحرضً 

  : قراءة القرآن بقصد الثواب:الهدف األول
 يف ورد  وقد،العربية باللغة اجاطقني وغريِ  الَعوام ِسيِّما وال املسلمني معظم قراءة ويه

 فقه من ء  وإىل،بعضها إىل أرَشُت  كثرية نصوص القرآن قراءة بل اخكواب ترتيب
ها حيتاج اليت املسائل من  ومجلة،وآدابها القراءة  قراءة لفْض  مبحث يف القرآن قارئ إ
  . الكريم القرآن

  : قراءة القرآن بقصد مناجاة الله:الهدف الثاني
 بِثةِ  يَْشعر ليك ؛العظيم املقصد هذا يَستْحرِضَ  أن عليه للقرآن قراءته عند فاملسلم

 وُيثيِْن  ،يمدحه اهللا  وأن،يقرأ وهو لقراءته  ويستمع،يراه اهللا أن يَْستحرض حينما راءةالق
 وعيدٌ  فيه بآية َمرَّ   وإذا،سبَّح تسبيحٌ  فيها بآية َمرَّ   فإذا،املقربني مالئكته به ويبايه ،عليه

  ... باملناجاة أعنيه ما  هذا،سأل بسؤال رَّ مَ   وإذا،استعاذ
 يركع : فقلت،اكقرة فافتتح لة ذات  ملسو هيلع هللا ىلصاجيب مع يتصل« :قال  حذيفة فعن

                                                            
 . ٦/٩٦: املعوذتني قراءة فضل باب يف مسلم أخرجه )١(

 ومـا ٣٤ ص:الالحـم الكـريم عبـد بن خا /د  إعداد،احلياة يف واججاح القرآن تدبر مفاتح :ينظر )٢(
 شـهور نمـ وغـريه رمـضان يف القـرآن تقرأ  كيف،ه١٤٢٨  اخكانية،بالرياض سفري مطبعة/ ط،بعدها
 ،املنـورة باملدينـة للنـرش اخلـضريي دار /ط ،بعـدها وما ٧  ص:قاسم حممد بن سهيل /لتكتور العام
  . ه١٤٣٠ ،األو
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 النساء افتتح  ثم،بها يركع : فقلت،فم ركعة يف بها يصيل : فقلت،م ثم ،املائة عند
 مر  وإذا،سبَّح تسبيح فيها بآيةٍ  َمرَّ   إذا،مرتسًال   يقرأ،فقرأها عمران آل افتتح  ثم،فقرأها
  . )١(»تعوَّذ بِتعوذ مر  وإذا،سأل بسؤال

 ،يقرأ  وملاذا،يقرأ ماذا العبْدُ  فيها ييَِع  َحيَّة قراءة  إنها،بالقرآن املناجاة تكون هكذا
  . واحَكْقديس احكْعظيم من حنوه  جيب  وما،منه حيتاج  وماذا،بقراءتِهِ  خياطب ومن

 :قراءة القرآن بقصد االستشفاء به: الهدف الثالث
  وشفاء،هالُكِّ   والوََساوِس،والَشَهوات الُشبَُهات أمراض من للقلوب شفاء فالقرآن

 هذا العبد استْحرض فم ،األسقام من لألبدان  وشفاء،والقلق واحلزن اهلمِّ  من دورللصُّ 
   .اهللا بإذن اكد  والشفاء،املعنوي الشفاء :الشفاءان  حيصل فإنه املقصد

   .]٨٢: اإلرساء[   َّ هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ُّ : تعاىل قال

  : قراءة القرآن ألجل العلم:ابعالهدف الر 
 بل اخكواب ترتيِب  ومن  بل،بقراءته  واألمرِ ،القرآن إنزالِ  من األْعظم املقصود وهو

وم ملْ  والعِ ،تعاىل باهللا ملْ العِ   إنه،القراءة  : اهللا قال واجيه باألمر ملْ اآلخر، والعِ  با
 عمر بن اهللا عبد وعن ،]١٩ :حممد[  َّ  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰهُّ 

 فتزنل ،القرآن َل قبْ  اإليمان ؤىتيُ  أحدنا وإن ،دهرنا من برهة عشنا لقد« :قال 
 عنده يُوقف أن ينبيغ وما وزاِجرها وآِمرها ،وحرامها حالهلا مفنتعلَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص حممد بل السورة

 قرَ  فيَ ،اإليمان َل قبْ  القرآن أحدهم ؤىتيُ  رجاًال  رأيت لقد  ثم،منها
ُ
 إىل الكتاب فاحتة بني ما أ

َّ  رْثَ غَ  هينرِثُ  ،منه عنده يقف أن ينبيغ وما ،زاجره وال آمره ما يدري ال مِتهِ خات  .)٢(»لقَ ا

  :قراءة القرآن بقصد العمل به :الهدف الخامس
 ،عنه ُفنىْه ء  أو،به يُْؤمر أمر  هل،منه تطلب ماذا ينظر ،آياته عند القارئ فيقف

 ،نفسه به  وُيؤدِّب،يعطِ ويُ  عُ سمَ  فيَ ،منه حيذر هب حييق رطْ خَ   أو،بها للتحيلِّ  يُْدىع فضيلة أو
ل هو القرآن فإن وهكذا  خئشة ُسئلت قد و،وصيانِتها اجفس إلصالح العميل ا
: »وير ،لغضبه ُب يغَض  القرآن قهلُ خُ  اكن«: فقالت ؟اهللا ولرس قلُ خُ  اكن ما 

                                                            
 . ١٣ ص:خترجيه سبق احلديث )١(

 . خيرجاه ولم علة  أعرف وال الشيخني رشط بل صحيح  وقال،١/٨٣ احلاكم أخرجه )٢(
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  .)١(»لرضاه
 ح ؛جياوزهن لم آيات عرْش  متعلَّ  إذا منا الرجل اكن« :قال  مسعود ابن وعن

   .)٢(»امجيعً  والعمل القرآن فتعلمنا ،بهن  والعمل،معانيهن يعرف
   .)شعَّ  ثمَّ  (:مجلة أحرف يف جمموعة املتقدمة ومقاصده القرآن قراءة وأهداف

   .عمل): العني( ،علم :)العني( ،شفاء :)الشني (،مناجاة :)امليم( ،ثواب :)اخكاء (
  :ا آخر باعتبار نوع القراءة كما ييلد القراءة تقسيمً قسم اكعض أهداف ومقاصو

   : قراءة الثواب والختم:الهدف األول
ر من اآليات القرآنية، واجطق بأكرب عدد  وذليته قراءة أكرب قدْ منهاوهدف القارئ 

من األحرف اهلجائية، وإِجْناز أكرث عدد من اخلتماِت للمصحف الرشيف ُنْغيَة حَتِْصيل 
 وقد -  كما سبق اإلشارة -ا للمسلمني اِب، وهذا اجوع أوسع األنواع استيعابً األجِر واخكو

تواترت األخبار عن كثرٍي من سلف هذه األمة باإلكثار من القراءة اليت يمكن أن َينْدرج 
 وال ِسيَّما يف األوقات املفضلة كَشْهِر رمضان، ،حتت هذا اجوع دون االشتغال بغريه

َة املكرمة لمَ ا الليايل اليت يُ وخصوًص  لة القدر، أو األماكن املفضلة كمكَّ  نْ طلب فيها 
ل الزمان أو املاكن، ا لفْض  فيستحب اإلكثار من تالوة القرآن اغتنامً ،دخلها من غري أهلها

ر ا احكدبُّ  وقد خُيَاِلُطها أحيانً ،د األجِر واخكواِب فيف مثل هذه األحوال سيغلب بل القراءِة قْص 
  . ا احلكم لألْغلْبل، وإنمواحكأمُّ 

   :ر والتأمل قراءة التدبُّ :الهدف الثاني
ِر يف اآليات واللكمات القرآنية، وجَيْتهد ْوع إىل إِعمال الفكْ ويهدف القارئ بهذا اجَّ 

 وما فيه من إرشادات ، من الكمه- جل ذي عاله -يف الوقوِف بل معرفة مراد اهللا 
ي  وأرشِف ِلّ ج من أ ويهودالالت وِعرَب وِحَكم وإشارات،  أنواع قراءة القرآن الكريم ا

 فيها  للحياة، ولك قراءٍة للقرآن يكوناإنما أنزل حِكَدبُّره والَعمِل به، وأن يكون دستورً 
ل فيهإِْقَمال للِفْكِر واحَكدبُّ    .  من هذا اجوعر واحَكأمُّ

                                                            
  . ٦/٢٦ مرض أو عنه نام ومن الليل قيام باب املسافرين كتاب يف مسلم أخرجه )١(

 بإسـنادٍ  ١/٧٤ :األعمش عن الطربي  ورواه،١/٨ :مسعود ابن عن صحيح بسند اموقوفً  كثري ابن ذكره )٢(
 حممـد جعفر أ لإلمام، »القرآن آي تأويل عن اكيان جامع« الُمَسىمَّ  الطربي تفسري :ينظر .صحيح

 هجـر دار/ط ،الـرتيك املحـسن عبـد بـن اهللا عبـد /كتـورا حتقيـق، )ه٣١٠ت (الطربي جرير بنا
 . م٢٠٠١ ، األو،والنرش، القاهرة للطباعة
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   : قراءة الحفظ واملراجعة: الهدف الثالث
اظ من أهِل اويه لقرآن، وذليتُهم الُعْظىم حني يقرؤون بها تثبيت احلفظ  قراءة احلفَّ

ي خصَّ   العاملني، هم به ربُّ يف ُصُدورهم وَضبِطْه وتِْكرارِهْ، للمحافظة بل هذا الرشف ا
ا اكن أفضل احلُ ؟ا أعظم من ذلكفً وهل هناك رَشَ  اِظ ُرتبًة وإْيَقانً   ا دً ا أكرثهم تَعاهُ فَّ

   .للقرآنِ 

   :ة األداء والتجويد قراء:الهدف الرابع
ويهدف القارئ بهذا اجوع إىل جتويد القراءة وحَتِْسيِنها واحَكَمهُّل فيها عن طريق 
االْعِتناء بمخارِج احلروف، وحترير الوقوف، وضبط َمقاِديراملدود والغنات، بقصد حتسني 

قاء ه تِلَم وجْ  أراد رَشََف هذا اجوع من القراءة أن ُفيَمِّ نْ البد لمَ  لكن ؛األداء واحكالوة
 يُثيِْن الركب عندهم، ويصرب بل تَْصِحيحاتِهم  ليك؛نَِد يف القراءةالُمتْقنني من أصحاِب السَّ 

يهمب بلوَيْعديالتِهم، ويتدرَّ   ةً  نقي حككون قراءته صافيةً ؛ موازين األداء يف القراءة 
نِْزلت بل قلب حممد ،عذبةً 

ُ
نِْزلت يوم أ

ُ
أ ظ القرآن هيَّ ل حبفْ فَّ ، فاهللا حني تَكَ ملسو هيلع هللا ىلص كما أ

ا ِمنْها تلك املجالِِس القرآنية اليت ُيْعىَن بهذا اجوع من القراءة قراءة األداء لك أْسبابً 
  . جويدواحك

   : قراءة التربك واالستشفاء:الهدف الخامس
 حتصيل ُب لَ طَ   االستشفاء بالقرآن، أوُب لَ ويكون اهلدف من جلَْسِة القراءة هذه طَ 

ته، إضافة إىل األجِر احلاصل بعدد حروفه املقروءة، فالقرآن لكه بركة وأدلة ءابََرَكِة قر
 وفك السحر، وأنواع ، ودفع احلسد والعني، وطرد الشياطني،االنتفاع بربكته يف الشفاء

  . اكالء كثرية ومتعددة
ي أرأيال حيُث  ؛الراجح واملطلوب  بني الطريقتني حبسب األحوال هوعَ أن اجلمْ  :راه ا

 احلاالت واألوقات اليت تستديع تغليب نوٍع من هذه األنواع وتقديمه  بعُض ُض قد َيْعرِ 
ي يقرأ  ي يقرأ يف رمضان بقصد اخلتم واخكواب حيتاج للنوع األول، وا بل غريه، فا

ي يقرأ يف مقام احكعليم يُ زُ ركِّ ظ يُ بقصد احلفْ  ز بل احكجويد واألداء ركِّ  بل األلفاظ، وا
  .  وأعلمواهللا أبل

* * *  



  
  
  
  

   الفصل الثاني

  ا وتصنيفً ا ونشأةً علم الوقف واالبتداء تعريفً 
  .تعريف الوقف واالبتداء وبيان أقسامه: املبحث األول

وفيه تعريف بكل من الوقف واالبتداء وأقسامه األساسية، وما يلحق به 
ْكتمن القطع و ، وبيان كعض املصطلحات اليت يكرث استخدامها خالل السَّ

 القطع واالئتناف، واملقاطع واملبادئ، والوصل والوقف، وفيه هذا اكحث مثل
   : مطلبان
 تعريف الوقف واالبتداء وملحقاته: املطلب األول .  
 أقسام الوقف واالبتداء ومتعلقاته:املطلب اخكا  .  

  . أهمية الوقف واالبتداء ونشأته واحكصنيف فيه: املبحث اخكا
 بعض اآلثار اليت تدل بل اعتناء وفيه حبث حول أهمية هذا العلم، وذكر

 وصحابته الكرام وسلفنا الصالح به كعنايتهم بمعرفة معا القرآن  ملسو هيلع هللا ىلصاجيب
والوقوف بل حال وحرامه، وبيان حكاريخ نشأته، وبدء تدوينه، وكرثة مؤلفات 

ةالعلماء فيه، وتعريف بأشهر  ين صنفوا يف هذا العلم وبكتبهم، األئِمَّ  ا
  : هلم، وفيه مطلبانوذكر بعض أقوا

 أهمية الوقف واالبتداء يف القرآن الكريم:املطلب األول .   
 الوقف واالبتداء واحكصنيف فيهة نشأ:املطلب اخكا  .  



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

  املبحُث األول  
  تَْعِريَف الوقف واالبتداء وبيان أقسامه

 املطلب األول   
  تعريف الوقف واالبتداء وُملَْحقاتُْه 

م العلماء الوق  ألن ؛ةبَ يْ  وإن اكن مؤخًرا عليه يف الرُّ ،ف بل االبتداء يف احكعريفقَدَّ
الكمهم يف الوقف اجاشئ عن الوصل، واالبتداء اجاشئ عن الوقف وهو بعده، مع مالحظة 

، واكعض )١(كأ جعفر اجحاس) القطع واالئتناف(أن اكعض أطلق بل هذا الفن اسم 
 ، إىل غري ذلك من األسماء، وبل لكٍّ )٢(العالء اهلمذاكأ ) املقاطع واملبادئ(أطلق عليه 

ٍم ُيْعرف به املواضع اليت يرُْشُع لقارِئ القرآن أن يقَف لْ  املعا لعِ فيه ألفاٌظ متقاربةٌ 
وفيما ييل تعريف لك من الوقف واالبتداء وُملَْحقاتُُه يف القرآن ، عليها وقًفا جائًزا أو واجبًا

  . )٣(الكريم

                                                            
 إىل رحـل، وأديـب مفرس اجحاس بابن املعروف، جعفر أبو إسماعيل بن حممد بن أمحد مةالعالَّ  هو )١(

 يف ترمجتـه من مزيد وسيأ ،)ه٣٣٨ (سنة مات، وغريهم والزجاج واألخفش املربد عن فأخذ ،بغداد
 مـةللعالَّ ، »األديـب معرفـة إىل األريـب إرشـاد« األدباء معجم :ينظر الفصل هذا من اخكا املبحث
 ، األو، بـريوت،اإلسـاليم الغـرب دار /، ط١/٤٦٨ عباس إحسان /د حتقيق، الرويم احلموي ياقوت
 . م١٩٩٣

 يف العـراقيني  إمـام،سـهل بـن حممـد بـن احلسن بن أمحد بن احلسن اهلمذا العالء أبو اإلمام هو )٢(
اءات  كتـاب مؤلفاته أشهر  ومن،العرص حفاظ  وأحد،الِقراءات العرْش  يف الغاية كتاب ف مؤلِّ ،الُقرَّ

 يف أنـه عندي وهو: عنه اجلزري ابن  قال،قدره جاللة مَ لِ عَ  مؤلفاته بل وقف  ومن،واملبادئ املقاطع
ا عمرو كأ املشارقة َّ ِّ تُ  ،املغاربة يف ا اء طبقات يف اجهاية ذلية :ينظر). ه٥٦٩ (سنة و  لإلمام الُقرَّ

ين شمس مـ اجلـزري ابـن يلعّ  بـن حممد بن حممد اخلري أ ا  دار /، ط١/١٨٧ :)ه ٨٣٣ ت (شيقا
 . ٢/١٨١ : بريوت، األعالم،العلمية الكتب

اءات لفنـون اإلشـارات  لطـائف،بعدها وما ١/١٧٧ :الِقراءات العرْش  يف النَّرش :ينظر )٣(  أ لإلمـام الُقـرَّ
 الـشئون وزارة/ ط،بعـدها ومـا ٢/٤٩٤ :)ه٩٢٣ ت (القـسطال بكـر أ بـن حممد بن أمحد العباس

 بـن حممـد بـن أمحـد /للـشيخ واالبتـدا الوقـف بيـان يف اهلـدى  منار،السعودية واألوقاف سالميةاإل
  .بالقاهرة احلديث دار / ط،بعدها وما ١/٢٣ :الطرهوىي الرحيم عبد /الشيخ األشموىي، حتقيق الكريم  عبد
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  : ريف الوقف وتوابعهتع: أواًل 

ار بل املساكني أو للمساكني : قالاحلبس والكف، يُ : لغة: الوقف َوَقَف األرض أو ا
ابة:  حبسها، ويقال: أي؛ْقًفاوَ  ، ومنها السكوت، يقال كفَّ : أي؛وَقْفُت ا  :فتها عن امل

َفه توقيفً : سكت، ويقال:  أي؛وقف القارئ بل اللكمة ُوقُوفًا  .مه مواضع الوقف علَّ : أي؛اوقَّ
ابة، ووَقْفُت اللكمة وقًفا :والوقف مصدر قولك   . )١( وَقْفُت ا

ِع الصوت بل اللكَمِة القرآنيِة زمنًا يُتَنفَّس فيه طْ عبارة عن قَ : الُقرَّاءو اصطالح 
اءخدًة بنية استئناف  اض  ال بنية اإلعر؛ أو بما قبله،ة، إما بما ييل احلرف املوقوف عليهالُقرَّ

اءعن   وال يأ ،ويأ يف رؤوس اآلي وأواسِطها، ة، وَينْبيَِغ معه البسملة يف فواتح السورالُقرَّ
  . )٢(ًما وال فيما اتََصل رسْ ،يف وََسِط اللكمة

  : حكم الوقف
 لم يُوجد ما يُوِجبُه أو َفْمنَُعه، وإيضاح ذلك أنه ال يُوجد يف القرآنِ   ماالوْقُف جائزٌ 
َعمُ ٌب الكريم وقٌف واج

ْ
َعمُ  القارئ برَِتْكه، وال وقٌف حرامٌ  يَأ

ْ
 بفعله، إنَما مداُر ذلك بل ما  يَأ

ا، وهذه القاعدة  بل الوقف من إيضاح املعىن املراد أو إِيهام غريه مما ليس مقصودً ُب يرتتَّ 
  : أصٌل يف هذا اكاب، وإىل ذلك يشري االمام ابن اجلزري بقو

ــ ــن َوقْ ــْرآِن م ــيْس يف الُق ــْب َولَ   ٍف جَيِ

   
ــبَْب  ُ َس َ ــا ــرْيَ َم ــراٍم َل )٣(َوال َح

  

    
  الَمْعىن لَِزم الوقف، وإن اكَن الوقُف ُفَغريِّ الَمْعىن لِزم الوصل، ولكُّ فإن اكَن الوصُل ُفَغريِّ 

 رشًخ يف هذا الصدِد هو ُسنِّيِة الوقِف بل رؤوس اآلي حلديِث أم َسلََمة املتقدم، َت ما ثبَ 
  . لم يُوهم ِخالف الَمْعىن الُمَراد اها ماوجوازه فيما عد

  : أقسام الوقف
اختلفت روايُة العلماِء يف تقسيِم مواضع الوقف واالبتداء يف القرآن الكريم، وبياِن 

ه عن غريه خَيُصُّ  نوٍع منها حبدٍّ أنواعه، و تَْسِميِة هذه األنواع، وحَتِْديد لكِّ   إذ لم ؛ه وُيَمزيِّ
ابعني تسمية الوقوِف وَيْقِسيمها  عن أحد من أصحابه وال من احكَّ  والملسو هيلع هللا ىلصينقل عن اجيب 

 وذلك ؛ا يف االصطالحإىل أقساٍم معينة، فال يتعدى ذلك اخلالف إال أن يكون خالفً 

                                                            
اح  خُمتار،بعدها وما ٦/٤٨٩٨ :منظور البن العرب لسان :ينظر )١(   . ٣٠٥  ص:الصحَّ

اءات لفنون اإلشارات  لطائف،١/١٨٩: الِقراءات العرْش  يف النَّرش :ينظر )٢(   ٣/٤٩٠ :الُقرَّ

 . ٤١ص: الِقراءات العرْش  يف النَّرش طيبة رشح :ينظر )٣(
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جندهم ُمتَّفقني بل أقساِمِه  -ومع اختالفهم يف َيْقسيم مواضع الوقف  -  وخاصة أنه ،شائعٌ 
  ).  القبيح– احلسن – الاكيف – احكَّام(األساِسيَّة، ويه الوقف 

 ،وسأذكر فيما يأ طرفًا من َيْقِسيماتهم
ُ
ي  ثم أ َعرِّج بل الراجِح املشهوِر من األقواِل ا

  . عليه االختيار
ْغَباري قال

َ
 ليس وقٌف تام، ووقٌف حسنٌ : واعلم أن الوقَف بل ثالثِة أوْجه«: )١(ابن األ

   . )٢(»مٍّ  ليس حبسٍن وال تا، ووقٌف قبيحٌ بتامٍّ 
ااإلمام  وقال َّ ْعدُل ِعنِْدي«: بعد ذكره لعدة أقوال)٣(ا

َ
 وبه آخذ أن الوقَف ،والقوُل األ

  . )٤(»، والوقُف الاكف، والوقُف احلسن، والوقُف القبيحاحكَّامالوقُف : بل أربعِة أقسام
َجاوِنِْدى وجموز لوجه، الزٌم، ومطلٌق، وجائٌز، : وىه بل مخَسِة مراتب«: )٥(وقال السَّ

  . )٦(»ومرخص رضورة
، ثم احكَّامأعالها : ثم الوقف بل مراتب«: )٧(زكريا االنصاري وقال شيخ االسالم

                                                            
نبـاري ابـن بكـر أبو بشار بن حممد بن القاسم بن حممد احلافظ اإلمام هو )١(

َ
 ،اجَّحـوي ،املقـرئ ،األ

ِّ تُ  ،احلفظ يف اهللا تآيا من آية  اكن،األديب  املبحـث ضمن ترمجته من مزيد وسيأ ،)ه٣٢٨ (سنة و
 . ٢/٢٠٣ :اجهاية ، ذلية٦/٢٦١٤ :األدباء معجم :ينظر الفصل هذا من اخكا

 األنبـاري بـشار بـن القاسم بن حممد /مةللعالَّ   اهللا كتاب يف واالبتداء الوقف إيضاح :ينظر )٢(
كتور حتقيق ،)ه٣٢٨ت (،اجَّحوي  الـشاطيب اإلمـام دار / ط،١١١  ص:املعـرصاوي عيـ أمحـد /ا
 .  األو،بالقاهرة

ا واملعروف عمرو بأ املكىن عمر بن سعيد بن عثمان مةالعالَّ  هو )٣( َّ  وهـو ، أمية بين موايل من، با
ة  ومن،احلديث حفاظ أحد ِّ تُ  ، وتفسريه ورواياته القرآن علم يف األئِمَّ  مزيد ، وسيأ)ه٤٤٤ (سنة و
 . ٤/٢٠٦ األعالم :ينظر. الفصل هذا من اخكا املبحث ضمن ترمجته من

ا سـعيد بن عثمان عمرو أ لإلمام ،واالبتدا الوقف يف املكتىف :ينظر )٤( َّ  ومـا ١٨ ص):ه٤٤٤ت (ا
 . بالقاهرة للرتاث الشيخ أوالد مكتبة / ط،بترصف بعدها

جاوندي ورَطيْف بن حممد اإلمام هو )٥( ، و ،الغزنوي ،السَّ اءات  خلم،للقرآن حسنتفسري  مفرسِّ  ،بالُقرَّ
اءات علل كتاب و  من يعد وهو ،صغري وآخر الكبري واالبتداء الوقف جمتات، وكتاب عدة يف الُقرَّ

ِّ تُ  ،املحققني كبار  . ٦/١٧٩ : األعالم،١٣٩/ ٢ج :اجهاية ذلية :ينظر). ه٥٦٠ (سنة و

 هاشـم حمـسن /د ، حتقيق)ه٥٦٠ت (السجاوندي طيفور بن حممد مةللعالَّ ، واالبتداء الوقف :ينظر )٦(
 . م٢٠٠١ ، األو،باألردن واحكوزيع للنرش املناهج دار / ط،١٠٤ص: درويش

 اقاضيً  اكن ،الشافيع املرصي األنصاري زكريا بن أمحد بن حممد بن زكريا حيىي أبو اإلسالم شيخ هو )٧(
اءات علم يف ا مقدمً ،واألصول بالفقه اخلمً  ،للحديث احافظً  ،حكفسريا يف اوإمامً    و،واحكجويـد الُقرَّ

ِّ تُ  ،عديدة مصنفات  الفـصل هـذا مـن اخكـا املبحـث يف ترمجته من مزيد وسيأ ،)ه٩٢٦ (سنة و
 . ٣/٤٦ األعالم :ينظر
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 فأقسامه ،احلسن، ثم الاكيف، ثم الصالح، ثم املفهوم، ثم اجلائز، ثم اكيان، ثم القبيح
   . )١(»ثمانية

ْشُموىيمة  وقال العالَّ 
َ
، احكَّام: ق إىل مخسة أقسامتعلُّ ويتنوع الوقف نظًرا لل«: )٢(األ

قصد به اجلائز والقبيح، والاكيف، واحلسن، واخلامس مرتدد بني هذه األربعة، والراجح أنه يُ 
 إىل مراتبه وأرشُت :  فقال،ا يف كتابه، ثم جعل مراتِبه عرشةالسيما وأنه قد استعمله كثريً 

إىل غري ذلَك ...)٣(»وقبيح وأقبح وأحسن، وصالح وأصلح، ٍن سَ  وأكىف، وحَ  وأتم، واكٍف بتامٍّ 
  . من األقوالِ 

أن مجيع ما ُذِكَر من مسالك العلماء، واصطالحاتهم يف مراتب الوقف غري : يواختيار
ينمنضبط وال منحرص الختالف   وذلك أن الوقف قد تتفاوت مراتبه ؛ والُمْعِربنيالُمفرسِّ

فسرٍي وإعراٍب وقراءة، غرُي تام بل ا بل تبتفاوت املعىن وُمتعلقاته، فقد يكون الوقف تامًّ 
اءتار، وعليه أكرث خْ  وهو المُ ،دهلا إذ الوقف تابع للمعىن، وأشهر األقوال وأعْ ؛آخر  ما الُقرَّ

اذكره اإلمام  َّ ، والاكيف، احكَّام: أنها أربعة أقسام ويه  وتبعه يف ذلك اإلمام ابن اجلزريا
ِّ من أقسام الوقفوهو ما سوف أْقتَِمُده ،واحلسن، والقبيح  ، واهللا أبل راسة خالل هذه ا

  . )٤(وأعلم
طه أن الوقَف ينقسم إىل وأقرب األقوال يف ضبْ «: قال اإلمام ابن اجلزري يف النرش

ا ال خيلو ه تامًّ نُ َيمَّ اكن اختيارًيا، وكوْ  فإن.  ألن الالكم إما أن يَِتمَّ أو ال؛اختياري واضطراري
ا أن ال يكون  تعلُّ   فهو ، وال من جهة املعىناللَّْفظ ال من جهة : أي؛ق بما بعده اكتَّةإمَّ

ي اْصَطلح عليه  ةالوقف ا دأ بما بعده، تَ بْ  ويُ ، فيوقف عليه،حكماِمه املطلق) احكَّامب (األئِمَّ
 وهو الوقف ؛ق إما أن يكون من جهة املعىن فقطوإن اكن  تعلق فال خيلو هذا احكعلُّ 

                                                            
 ٩ ص:األنـصاري زكريا حييي أ /مةللعالَّ  واالبتداء الوقف يف املرشد يف ما حكلخيص املقصد :ينظر )١(

 . بالقاهرة للرتاث األزهرية املكتبة / ط،بعدها وما

 علمـاء أكـابر مـن ، الـشافيع ،األشـموىي ،الكـريم عبد بن حممد بن أمحد املقرئ الفقيه الشيخ هو )٢(
 :ينظـر . الفـصل هـذا مـن اخكـا املبحث يف ترمجته من مزيد وسيأ ،اهلجري عرش احلادي القرن
ف، العربية الكتب مصنيف تراجم املؤلفني معجم  ،الرسـالة مؤسـسة / ط،كحالـة رضـا عمـر /تـأ
  .م١٩٩٣،  األو،بريوت

 . ١/٢٥ :اهلدى منار :ينظر )٣(

ِّ  من واالبتداء الوقف يف اجلزري ابن احلافظ مرويات :ينظر )٤( / وحتقيـق دراسة والنَّرش، احكمهيد كتا
 :واالبتـداء الوقـف  إيـضاح، بالقـاهرة للرتاث الشيخ أوالد مكتبة /ط ،٢٠ص: عرباوي سيد فريلغ

 . بعدها وما ١/٢٣ :اهلدى منار، بعدها وما ٢٥ص
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 يف حكَّام ما بعده عنه، وهو اكءلالكتفاء به عما بعده، واستغنا) بالاكيف(الُمْصَطلح عليه 
 فهو الوقف اللَّْفظق من جهة جواز الوقف عليه واالبتداء بما بعده، وإن اكن احكعلُّ 

 وأما االبتداء بما بعده ففيه تفصيل يأ ، فيجوز الوقف عليه،)باحلَسن(الُمْصَطلح عليه 
 فال ،)بالقبيح( وهو املصطلح عليه ،الالكم اكن الوقف اضطراريً يف موضعه، وإن لم يَِتم ا

  . )١(»لعدم الفائدة أو لفساِد املعىن الوقف عليه دُ جَيُوز تعمُّ 
ره يف وسوف يأ تفصيل الالكم بل لِك قسٍم من هذه األقسام األربعة، وأمثلته، وأثَ 

مز بها للك قسم من هذه  واليت ير،مة الوقِف املستعملة يف املصاحِف احكفسري، وَعَال 
  . األقسام وتوابعها يف املطلب اخكا حبول اهللا ومشيئته

ْكت   :  والَقْطعُ السَّ
ْكت(وُيلَْحق بالوقف الك من  يعها ، ) والَقْطعِ السَّ ْكت الوقف و-وقد اكنت مَجِ  السَّ

 بها غري  تستعمل عند الُمتقدِمني بَِمعىن واحد حكقارب َمْدلُوالتَِها، وال يريدون- والقطع 
ِقني بل احكفريق  األمر يف اْصِطالح املتأخرين وغرِيهم من الُمَحقِّ دة، واستقرَّ الوقف إال مقيَّ 

ة   : بينها بل ما سيأ تفصيل الالكم عليه يف األْسُطِر احكا

ْكتتعريف    : السَّ

ْكت   . )٢(امتنع عنه:  عن الالكم أيُل جُ سكت الرَّ : املنع، يقال: لغةً : السَّ
هو عبارة عن قطِع الصوت َزَمنًا دون زمن الوقف خدة من غرِي : الُقرَّاءْصِطالِح و ا

ةتنفس، وقد اْختَلََفت ألفاظ  ِديِة بما يَُدُل بل ُطول األئِمَّ
ْ
ْكت يف احَكأ  وقرصه، وهم يف السَّ

ع  وما أمج،مقداره حبسب مذاِهِبِهم يف احكحقيق واحلدر واحكوسط َحْسبَما حَتُْكم املشافهة
ْكتقني أن عليه أهل األداء من املحقِّ   سواء قلَّ زمنه ؛عدِم احكنفس  ال يكون إال معالسَّ

ت ماِع واجقل، فال جيوز إال فيما َصحَّ  الِروايُة ملعىن َمقُصود  بِهأو كرث، وكنَّه ُمَقيٌَّد بالسَّ
  . )٣(بذاته

                                                            
  .بترصف ١/١٧٨: الِقراءات العرْش  يف النَّرش :ينظر )١(

ْكت،َسَكَت : مادة :ينظر )٢( كوُت   السَّ  إذا اُسُكوتً  َسْكتًا يَْسُكْت  الرجل َسَكَت   يقال،اجطق خالف والسُّ
ْكت،الالكم قطع . بينهمـا ما فصل بذلك  يراد،نغمتني بني تنفس شبه وهو ،األحلان أصوات من  والسَّ

اح  خمتار،٣/٢٠٤٦ :العرب لسان :ينظر  . ١٢٩ ص:الصحَّ
 :القـرآن علـوم  معجم،١٨٦ ص:القرآن علوم يف ، اإلتقان١٩٠ ص:الِقراءات العرْش  يف النَّرش :ينظر )٣(

 . ١٦٦ص



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

ْكتوقد روى  اطِ  وجوبً السَّ بية يف أربعة ا يف رواية حفص عن خصم من طريق الشَّ
اء لم يشاركه فيها أحد من - مواضع   بمعىن أنه إذا وصل القارئ اللكمة بما بعدها - الُقرَّ

ْكتفليس  إال    . ، وفيما ييل بيان هذه املواضع وَدالحِكها بل املعىنالسَّ

 املوضع األول :  

ْكت  خس حس جس ُّ : من قو تعاىل  َّمضُّ  بل األلف املبدلة من احكنوين يف السَّ
 وهذا ال يمنع  َّ جع ُّ  :، ثم يقول]١: الكهف[ َّمض خض حض جض مص خص حص مس

 ؛  َّمضُّ الوقف مع احكنفس بل 
ْ
ل ، آيةُس ألنه رأ ْكت واحلكمة من هذا ،فتأمَّ  هو السَّ

 إذ ؛وليس كذلك  َّمضُّ صفة لـ   َّ جع ُّ دفع ما قد يُوهمه الوصل بال َسْكت من كون 
 فيكون ،)أنز َقيًِّما (:منصوب لفعل تقديرهن الِعوج ال يمكن أن يكون َقيِّما، إنما هو إ

ي أنزل بل:املعىن   . )١(ا ولم جيعل  عوجً ، عبده الكتاب َقيِّما احلمد هللا ا

 املوضع اخكا :  

ْكت  مع جع مظ حط مض ُّ  : من قو تعاىل َّجغُّ  بل األلف من لفظ السَّ
وحَيُْسن ، َّ جك مق  حق مف خف حف ُّ  :، ثم يقول]٥٢: سي[ َّجغ

اءعند من ال َسَكَت  من  َّجغُّ فظ الوقف بل ل ، كما يف رواية حفص عن الُقرَّ
ْكت، واحلكمة من هذا فتأمَّلخصم من طريق الطيبة   ليس َّ حف ُّ  بيان أن قول السَّ

 من قول َّ حف ُّ إنما هو مبتدأ، ودفع ما قد يُوهمه الوصل من أن   َّجغُّ بصفة لـ 
  .  من قوِل املؤمنني بل هو ُمْستأنف من قوِل املالئكة، وقيل؛الكفار

 بآخرها أهُل مَ كلَّ  بأول هذه اآلية أهُل الضاللة، وتَ مَ كلَّ تَ : )٢( قال قتادة
 مف خف حف ُّ  :وقال املؤمنون َّجغ مع جع مظ حط ُّ  : قال أهُل الضاللة،يماناإل

                                                            
 رشح ،)ه٢١٣ ت (،الزجـاج ،الـرسي بـن إبـراهيم إسـحاق أ لإلمام ،وإعرابه القرآن امع :ينظر )١(

  . ه١٤٠٨ ،الكتب، بريوت، األو خلم / ط،٣/٢٦٧ شليب عبده اجلليل عبد /د وحتقيق

ـة  أحد،الُمَفرسِّ  اكرصي ،السدو ،اخلطاب أبو دخمة بن قتادة هو )٢(   واكن،القـرآن حـروف يف األئِمَّ
 إال شـيئًا عُ يـسمَ   ال،العربيـة يف ا رأسً ،املحدثني وباختالففسري باحك اخلمً   اكن،املثل حبفظه بيرض

ِّ تُ  ،حفظه  . ٢/٢٤ :اجهاية  ذلية،٥/١٨٩ : األعالم،٥/٢٦٩ :اجبالء أعالم سري :ينظر). ه١١٨ (سنة و
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  . )١( َّ جك مق  حق

 املوضع اخكالث :  

ْكت  ُِّّ َّ ُّ : من قو تعاىل َّ ّٰ ُّ  :ثم يقول،  َُُّّّ  بل اجون من لفظ السَّ
ْكت واحلكمة من هذا ]٢٧القيامة [ َّّٰ م أنها لكمة واحدة؛السَّ اق، حال ُفتََوهَّ  وهو ، تُْشِبه مرَّ

  . )٢(بائع املرقة، فسكت سكتة لطيفة كيان أنها لكمتان

 املوضع الرابع :  

ْكت  زث رث ىتيت متنتُّ :  من قو تعاىل َّ رث ُّ م يقول ، ث، َّىتُّ  بل الالم من لفظ السَّ
ْكت، واحلكمة من هذا ]١٤: املطففني[ َّ يث ىث نث مث م أنها ؛ أيًضاالسَّ  حال ُفتَوهَّ

ان من تثنية الرب، فسكت سكتة لطيفة أيًضا كيان أنها لكمتان   . )٣(لكمة واحدة تشبه بِرَّ
ْكتما روى ك   :  جوازًا يف موضعنيالسَّ

 املوضع األول :  

ْكت لُّ السَّ  آخر  َّ من ُّ  الِميم من لفظ ُه بل ما بني سوريت األنفال واحكوبة، وحَمِ
   .]٧٥: األنفال[  َّ من خن حن جن مم ُّ : األنفال من قو تعاىل

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ : من قو تعاىل َّ خل ُّ  :ثم يقول
  .]١: احكوبة[  َّ ىم

ْكت واحلكمة من هذا   ما وقع من االختالف بني الصحابة يف كوِن األنفال وبراءة السَّ
بِْع الطوال، أم هما سورتان، وجيوز يف هذا املوضع  فتكون يه السابع،سورة واحدة ة من السَّ

ْكت و، والوصل،القطع:  ثالثة أوجه يه- أي بني األنفال وبراءة -   . السَّ
  .  ثم االبتداء بأول براءة،أي الوقف بل آخِر األنفال مع احكنفس: الَقْطعُ  -١

                                                            
 مـةللعالَّ  ،املثـا لـسبعوا العظـيم القـرآنتفـسري  يف املعـا روح املـسىم األلـوتفسري  :ينظر )١(

ين شهاب الفضل أ  الرتاث إحياء دار / ط،٢٣/٣٣ :)ه١٢٧٠ت (،اكغدادي ،األلو حممود السيد ا
 . ١١/٣٦٨ : كثري ابنتفسري  ،بريوت ،العر

 . ٢١/٤٣٤ :القرطيبتفسري  ،٢٩/١٤٧ :األلوتفسري  :ينظر )٢(

 . ١٤/٢٨٥ :ثريك ابنتفسري  ،٢٢/١٤٢ :القرطيبتفسري  :ينظر )٣(
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ْكت - ٢   . البتداء برباءة ثم ا،سع الصوت ملدة يسرية بدون تنفُّ أي قطْ : السَّ
   .ل آخر األنفال بأول براءة، ولك ذلك من غري اإلتيان بالبسملةأي وْص : الوَّْصُل  - ٣

 املوضع اخكا :  

ْكت ، ]٢٨: احلاقة[ َّجك مق  حق مف ُّ : من قو تعاىل َّجكُّ  بل اهلاء من لفظ السَّ
  .]٢٩: احلاقة[  َّ جل مك لك ُّ : من قو َّ لك ُّ  :ثم يقول

ْكت: أوال: وجهنيص فيها فْ  فيجوز حلَ  اإلدراج مع اإلدذلم حال الوصل، : ثانيا، السَّ
ْكتوالوجهان صحيحان مقروٌء بهما، و   . م يف األداء هو املقدَّ السَّ

ص يف فْ ألنه رأس آية، فيكون حلَ ؛  َّجكُّ وجيوز  أيًضا الوقف مع احكنفس بل 
  .  أوجه أيًضاثالثةهذا املوضع 

  : تعريف القطع

 إذا أبَنْتَها وأَزحْكها، واْغَقطع :ْعُت الشجرةَقطَ : إلبانة واإلزالة، تقولا: لغةً : عُ ْط القَ 
أي مواضع : أي اآلخر واخلاتمة، ومقاطع القرآن: عطَ  فلم يمِض، والَمقْ َف قَ أي وَ : الالكم

  . )١(الوقوف 
اءع هو عبارة عن قطْ : الُقرَّاءو اصطالح  ًسا فهو اكالنتهاء، فالقارئ به الُقرَّ

ْ
ة رأ

اءض عن عرِ مُ اكل ي يقطع بل ِحْزٍب أو ِورٍْد أو الُقرَّ ة، والُمنْتِقل منها إىل حالة أخرى، اك
اءن بانقضاء  مما يُؤْذِ ، ثم يركع أو حنو ذلك،ُعرْشٍ أو يف ركعة ة واالنتقال منها إىل حالة الُقرَّ

ي يُْستعاذ بعده للقراءة الُمْستأنفة  ألن رؤوس ؛ة وال يكون إال بل رأس آي،أخرى، وهو ا
  . )٢(اآلي يف َغْفِسها مقاطع

 أنه )٣(اهللا بن أ اهلذيل  يف النرش بسند متصل إىل عبداإلمام ابن اجلزريوقد ذكر 
                                                            

اح  خمتار،بعدها وما ٥/٣٦٧٤ :العرب لسان :ينظر )١(  . بعدها وما ٢٢٨  ص:الصحَّ

 :القـرآن علـوم  معجم،١٨٦  ص:القرآن علوم يف  اإلتقان،١/١٨٨ :الِقراءات العرْش  يف النَّرش :ينظر )٢(
 . ٢٢٤ص

ِّ  :عـن َروى ،الفقـه يف خلـم ،كبـري  تابيع،الكو ،املغرية أبو العزْنِى اهلذيل أ بن اهللا عبد هو )٣( ُ  ،أ
. وغـريه مـسلم   َروى،املحـدثني عنـد اخكقات من  وهو،الصحابة من وغريهم ،مسعود وابن ،وعمر
اء حلية :ينظر  :)ه٤٣٠ت (،األصـفها اهللا عبد بن أمحد نعيم أ للحافظ ،األصفياء وطبقات األو

 . م١٩٩٦ ، بريوت،للنرش وللطباعة الفكر دار / ط،٤/٣٥٨
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َّ ؛ فال يقطعها،ؤهاإذا اْفتَتَح أحدكم آية يقرَ «: قال  اكنوا : يتمها، و رواية أخرى ح
   .» ويدعوا بعضها،يكرهون أن يقرؤوا بعض اآلية

ل بل أنه ال جيوز قراءة بعض اآلية :قُلُْت  ها فريكع حينئذ، وهذا ؛و هذا د َّ يُِتمَّ  ح
يدل بل أن الصحابَة اكنوا ) اكنوا: ( وقو.أعم من أن يكون يف الصالة أو خارجها

 ، ويعرف عنهم، واكن يسمع منهم، اهلذيل تابيع كبريأ ألن ابن ؛يكرهون ذلك
  . )١(تعاىل أعلم واهللا

ْكتبني الوقِف و الفرق    :  والَقْطعِ السَّ
ا تقدَّ  ْكتم إىل أن الوقف وخَنْلُُص ممَّ  والقطع عبارات استْعملها الُمتقدمون بمعىن السَّ

رون فقد قيَّ ا، وال يُِريدون بها غري الوقف إال مُ واحد مراًدا بها الوقف ذلكً  دة، أما الُمتأخِّ
روا هذه املصطلحات، وجعلوا للِك ُمْصَطلٍح   منها ما يدل عليه مما ال يشاركه فيه اآلخر، َحرَّ

ْكتو يُْشرتط فيه احكنفُّس مع الُمْهلَِة، فالوقف ال يكون معه تنفُّس والكهما بنية  السَّ
اءاستئناف  اء هو االنرصاف عن والَقْطعة، الُقرَّ   . ة واالنتهاء منها، واهللا أبل وأعلمالُقرَّ

  : تعريف االبتداء وما يلزم فيه: اثانيً 

ل، يقالفعْ : لغة: االبتداء وَّ
َ
ء أ ه أي: ل ال

َ
ِء أي: بََدأ ُت بال

ْ
: فعله ابتداًء، واْنتََدأ

ْمتُُه    .)٢(قَدَّ
اءهو الرشوع يف : الُقرَّاءو اصطالح    فإن اكن،ٍف ٍع أو وقْ  سواء اكن بعد قطْ ؛ةالُقرَّ

ملِة إذا اكن االبتداء من  فال بد فيه من االستعاذِة ثم البسةالُقرَّاءبعد قطٍع وانرصاٍف عن 
كها  فالقارئ خُمرَيَّ بني اإلتيان بالبسملة أو ترْ االبتداء يف أثناء السور فإن اكنأوائل السور، 

 ألنه يف هذا ؛ فال حيتاج القارئ إىل ذلكاالبتداء بعد وقف إذا اكنبعد االستعاذة، وأما 
  . )٣(ذ اجَّفس لالْسرِتاحة وأخْ ا يف قراَءتِِه، والوقف إغََّما هواحلالة يعترب ُمْستمرًّ 

                                                            
 . ١/١٨٩: الِقراءات العرْش  يف النَّرش :ينظر )١(

اح  خمتار،١/٢٢٣ :العرب لسان :ينظر )٢(  . ١٨ ص:الصحَّ

 يقـع عمـا اجلـاهلني وإرشاد الغافلني  تنبيه،٣٣١ ص:احكجويد علم ألفاظ ألشهر احكجويدي املعجم )٣(
ف ،املبني اهللا لكتاب تالوتهم حال اخلطأ من هلم  الصفاقـ اجـوري حممد بن يلعّ  ناحلس أ /تأ

 إىل القـاري  تـونس، هدايـة،اهللا عبـد بـن الكـريم عبد مؤسسة وتوزيع ، نرش١٣٨ ص):ه١٤٣٥ ت(
 واحكوزيـع للنـرش الفجـر دار / ط،١/٣٩٢ :املرصـيف عجـيم الفتاح عبد /للشيخ اكاري الكم جتويد

 .ه١٤٢١ ،املنورة، األو باملدينة



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

 ألنه ليس ؛اوأما االبتداء فال يكون إال اْخِتياريًّ «: قال اإلمام ابن اجلزري يف النرش
ه رضورة، فال جيوز إال بُِمْستَِقل يف املعىن وُموٍف باملقصود، وهو يف أقسامه  اكلوقف تدعو إ

 وعدمه وفساد احكَّمامْسنًا وُقبًْحا حبسب  ويتفاوت تَماًما وِكفايًة وحُ ،كأقسام الوقِف األربعةِ 
  . )١(»املعىن وإحاحكه

  .ابتداء جائز، وابتداء غري جائز: مكن تلخيص القول بأن االبتداء نوخنم يُ ا تقدَّ ممو
  :االبتداء اجلائز: اجوع األول

ا وهو ما اكن بكالٍم مستقل يف املعىن وُموٍف باملقصود، ويتفاوت تَماًما وِكفايًة وُحْسن
   . وعدمه، وأمثلة هذا اجوع جلية ال حتتاج إىل بياناحكَّمامحبسب 

  :االبتداء غري جائز: اجوع اخكا
ي أراده اهللاوهو االبتداء بكالم غري مستقلٍّ  ُل باملعىن ا ا قه بما قبله لفظً  حكعلُّ ؛ خَيِ

صود أو إيهامه ح يف االبتداء حبسب إخال باملعىن املقبْ ، ويتفاوت القُ وهو القبيح ؛ومعىن
  . خالف مراد اهللا

 ىن نن ُّ : من قو تعاىل َّ يي ىي ني ُّ  بل  رضورةومن أمثلة ذلك الوقف
  .]١٢: األحزاب[  َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين

 اكن  َّ ىي ُّ ا، وإن ابتدأ من اكن االبتداء قَبيحً  َّ يي ُّ فإن ابتدأ من لفظ اجلاللة 
   .)٢(ِمنُْهما اكن أقبح  َّ ىي ني ُّ أقبُح منه، وإن ابتدأ من 

َْحذر من اكدء بمثل هذا ونظائره ْ  ملا فيه من سوء األدب مع ؛فلْيتأمل القارُئ ذلك، و
  . )٣(اه بِِه مطلقً وإحالة املعىن إىل معىن آخر ال يمكن احكُفوُّ ، اهللا 

* * *  

                                                            
 . بترصف ١/١٨١ :راءات العرْش القِ  يف النَّرش :ينظر )١(

 .السابق املصدر نفس )٢(

 . وقوته اهللا حبول احكايل املطلب يف القبيح االبتداء أمثلة من مزيد سيأ )٣(



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

 املطلب اخكا   

  أقسام الوقف واالبتداء ومتعلقاته 

ِ بل  بل املـذهب  - قِْسٍم مـن أقـسام الوقـف واالبتـداء لكِّ وسوف َغتَعرَّف من ِخال
 ، للوقـوفوما يندرج حتتهـا مـن ألَْقـاٍب ، ) والاكيف واحلسن والقبيحاحكَّام( : ويه-املختار 

وأمثلة لك قسم، وُحْكُمه، وَيْطِبيقاته، ورْمـُزه يف املـصحِف الـرشيف، وقبـل هـذا وبعـده 
ثَُرُه يف احكفْ 

َ
خول يف هذا اكاب َدالحَكُه بل املعىن، وأ ا جَيْدُر احكأكيد عليه قبل ا سرِي، وإن ممَّ

  :  منهااأمورً 
ياتِه ورموزَ أن االْخِتالَف يف تقسيم الو -١ ، فَ ه أْمرٌ قف واالبتداء وُمسمَّ  دْ َقـ اْصِطال

 أو ، حبـسب ُرْؤيتـه واْجتهـاده لُكٌّ ، رأي العلماء يف الوقف الواحد إىل أقواللُف خيتَ 
 أو إعراٍب، ويبىْق األْصُل يف هـذا اكـاِب أن الوقـَف ، أو قراءةٍ ،سريٍ اعتباره لوجِه تف

  .  بل املعىن َمدار الوقِف واالبتداءِ نَّ إ :ْل قُ  شئت فَ قرين املعىن، أو إنْ 
حيح بل مجيع األمثلـة واجَّظـائر يف لك ر واجْظْ رضورة إْقَمال الِفكْ  - ٢ ر والِقياس الصَّ

مـة  ولو لْم توضـع عليـه عَال ،يف القرآن الكريمموضع يَُسوغ فيه الوقف واالبتداء 
  . الوقف

ياتِها عـن ُمراِدنـا األْسـىم، أال وهـو أهمية أال نَنَْشِغَل  - ٣  بُِمْصطلحات الوقف وُمسمَّ
، فلنُْعِمل فيها العقول َّ يَْستـشِعر القلـب ؛ وجَْفتح هلا القلـوب،دالالت املعا  حـ

 مواضع الوقف واالبتداء لسوره وآياتِه، ِل يفاحكَّاممقاصد القرآن وذلياته من خالل 
  احلَواجزَ  وُيزِكيه، نُريُد أن نُِزيَل ،ِييه، وُيطِهره وحُيْ ، فيُطمئِنه، القلبُط الِ بِإْحساس خُي 
َّ  ؛ الروح عن القرآن، أو حتجب القرآن عن الروحاليت حَتِْجُب    منه ما نَْسرتوحَ ح

  يف فهم معا القرآن بوقفه وابتدائه نْسُموا ونَرْ  ال نْسرَتوحه من غريه، نريد وحنن
  .  تِالوتَها، وَغْفَهُم دالحكهاأن نَْسُموا ونر يف درجات اجلنان بعدد لك آية حُنِسنُ 

ه من معاٍن ما استطعت إىل ذلك سبيًال وبل ما تقدَّ  نُّ اهللا ُمـ، وبقدر مـا فَ م اإلشارة إ
  مٍ  قسْ  لكِّ  للحديث عننتقُل أا، ه تَيْسريً لِ ْض  فَ نْ  مِ يلعَّ 

َ
ه يف رِ ثَـمن أقساِم الوقـف واالبتـداء وأ

ْ ،احكفسري، وما توفييق إال باهللا  ،ُت  عليه تولكَّ
ُ
ه أ   . يبغِ  وإ

  



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

  احكَّامالوقف : أوًال 
   :احكَّامتعريف الوقف 

ا وَيَماَما:قاليُ : يف اللغة ء يَِتمُّ تمَّ ءْت  إذا كُملَ : َيمَّ ال  : أْجزاؤه فهو تـام، وتمـام الـ
ء خارج عنههاؤه إىل حدٍّ انْت   . )١(  ال حيتاج إىل 

 ال ؛ يف ذاته غري ُمتََعلِّق بما بعـده مطلًقـاهو الوقف بل الكٍم تامٍّ : الُقرَّاء و اصطالح 
ًقـا تعلِّ أن يكون ما بعـده مُ : اللَّْفظيق  باحكعلَّ دُ قَص  وال من جهة املعىن، ويُ اللَّْفظمن جهة 

 أو حنـو ذلـك، ،ا عليـهمعطوفًـ  أو،ن يكون صفة للمتقدمِ  كأ،بما قبله من جهة اإلعراب
ء مـن ق املتأخِّ أن يتعلَّ : ق املعنوي باحكعلًّ دُ قَص ويُ  ر باملتقدم من جهـة املعـىن فقـط دون 

 أو حنـو ، أو تمام القـصة، أو حال الاكفرين، اكإلخبار عن حال املؤمنني؛متعلقات اإلعراب
  . )٢(ذلك

 ، حِكماِمـه املطلـق:ه عمـا بعـده، وقيـلئِ واسـتْغنا،لالكم به حكماِم ا: اووجه تسميته تامًّ 
  . )٣(وانقطاع ما بعده عنه
ل من السنة ِ « :  قالملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا ما رواه عبد اهللا بن عباس : د

َ
قْـَرأ

َ
 أ

يُل  َزْل  فَلَمْ  ، فََراَجْعتُهُ  َحرٍْف  بَلَ  ِجرْبِ
َ
يُدهُ  أ ْسزَتِ

َ
ِ  أ َّ  َوَيِزيُد ْحـُرٍف  َسبَْعةِ  إِىَل  اْغتىََه  َح

َ
و  .»أ

 َمـا اَحِكيمً  اَعِزيزً  اَعِليمً  اَسِميعً  قُلَْت  إِنْ  اَكٍف  َشاٍف  إِالَّ  ِمنَْها  لَيَْس «:  قال:رواية أل داوود
وْ  بِرمَْحَةٍ  َعَذاٍب  آيَةَ  خَتِْتمْ  لَمْ 

َ
  . )٤(»بَِعَذاٍب  رمَْحَةٍ  آيَةَ  أ

اقال اإلمام  َّ  عن ملسو هيلع هللا ىلص من رسول اهللا احكَّام الوقف -و رواية - احكَّمامفهذا تعليم «: ا
 بل اآليـة الـيت فيهـا ذكـر اجـار عَ  يقَطـ دال بل أنه ينـبيغ أنْ ه إذ ظاهر؛جربيَل 

: ر اجلنة واخكواب، وذلـك حنـو قـو تعـاىلكْ والعقاب، وُيْفصل عما بعدها إذا اكن بعدها ذِ 
ــرة[  َّ خئ حئ جئ  ىييي ني ميُّ  ــوز ]٨١: اكق ــف، وال جي ــا الوق أن  هن

 وخيـتم ،ويقطع بل ذلك، ]٨٢: اكقرة[  َّ  خب حب جب هئ ُّ : يُوصل بقو
ــاىل ــو تع ــه ق ــة، ومثل ــه اآلي  حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّ : ب

                                                            
اح  خمتار،١/٤٤٧ العرب لسان :ينظر )١(  ٣٣ ص:الصحَّ

اءات علم مصطلحات  معجم،١/٥٠٦ القرآن علوم يف الربهان :ينظر )٢(  . ١/٢٥ هلديا منار ٣٤٢ ص:الُقرَّ

 . ٢٥ ص:اهلدى  منار،١/١٧٨الِقراءات العرْش  يف النَّرش :ينظر )٣(

 ٢٥٤ ص:الـصالة كتـاب يف داوود  وأبـو،٤٩٩١رقـم ٩/٢٣ القـرآن فضائل كتاب يف اكخاري أخرجه )٤(
 . ١٤٧٧رقم



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

 جت ُّ :  وال جيـوز أن يوصـل ذلـك بقـواحكَّمـام هنا وقـف ]٦: ذلفر[  َّ مب خب
: اىلعـ وكـذلك قـو ت، وخيتم بـه اآليـةويقطع عليه، ]٧: ذلفر[  َّ هت مت  خت حت

:  هنا الوقف، وال جيـوز أن يُوصـل ذلـك بقـو]٣١: نساناإل[  َّ                    نث مث زث رث يتُّ 
  . )١( وجُيعل ذلك تماًما لآلية، وكذلك ما أشبهه ،ويقطع بل ذلك،  َّ يثُّ 

  : التَّامأنواع الوقف 
   .) الُمْطلقاحكَّام: (اخكا، ) الُمقيَّداحكَّام (:األول: ن نوخاحكَّامللوقف 

  زم املقيد أو التَّام: األولالنوع   :الالَّ
ء يَلَْزْمـُه لَْزًمـءالُمالَزَمة لل: لغة :تعريفه وام عليـه، مـن لَـِزَم الـ َّ ا ا ولُُزوًمـ وا

ء الِزًما وثابِتًا    . )٢(وُمالَزمة أي صار ال
ي يَلَْزم الوقف عليه واالبتداء بما بعده: الُقرَّاءو يف اصطالح  بما  ألنه لو وُصل ؛هو ا

يه بعضهم بالوقف ؛بعده ألوَْهَم وْصله معىن غري املعىن املراد ا يَُسمِّ زم   وذلك لِلُزومـه ،الالَّ
  .)٣(» بمعىن أنه الزم جلودة احكالوة وإحاكم األداء،وحَتتُّمه صناعة

من األوقاِف ما يتأكد استحبابه كيان املعىن املقـصود، وهـو «: قال اإلمام ابن اجلزري
َ عنه السجاوندي بما لو وُصل ط ي َقربَّ زمرفاه ألوَْهم معىن غري املراد، وهذا ا َ الالَّ ، وّقـربَّ

ي يعاقـب بل ترْ   كمـا ،كـهعنه بعضهم بالواجب، وليس معناه الواجب عنـد الفقهـاء ا
ء هذا الوقف يف قِْسيم توهَّ  ء يف احلَ ، والاكيِف احكَّاممه بعض اجاس، وي   . )٤(»ِن سَ  وربما ي

اء بعض ُت د وجدْ وق: لتق ُ الُقرَّ فهـم  ألنـه يُبَـنيِّ معـىن ال يُ ؛)وقف اكيـان(بـ  يهسمِّ  ي
 بدونه، ولو وُ 

َ
   :و ثالث صور غري املعىن املراد، مَ هَ وْ صل أل

ق لُّـ مـع عـدم احكع،ال يَتبنيَّ املعىن املقصود إال بالوقف عليه وهو ما: احكَّاماكيان  -١
  . بما بعده ال لفًظا وال معىن

                                                            
 عيلإسـما بن حممد بن أمحد جعفر أ لإلمام، واالئتناف  القطع،بترصف ١٥، ١٤ ص:املكتىف :ينظر )١(

 ،الكتـب خلـم دار / ط،١٣ ص:املطـرودي إبـراهيم بـن الرمحن عبد /د حتقيق ،)ه٣٣٨ت (اجحاس
 . ه١٤١٣ ، األو،السعودية

اح  خمتار،٥/٤٠٢٧ :العرب لسان :ينظر )٢(  . ٢٤٩  ص:الصحَّ

جاوندي واالبتداء الوقف :ينظر )٣( اءات علـم مـصطلحات  معجـم،بعـدها ومـا ١٠٤ ص:للـسَّ  الُقـرَّ
 . ٣٤٥ ص:نيةالقرآ

 . بترصف ١/١٨٣ :الِقراءات العرْش  يف النَّرش :ينظر )٤(



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

قه بما بعده  مع تعلُّ ،وهو ماال يَتبنيَّ املعىن املقصود إال بالوقف عليه: الاكيفاكيان  - ٢
  . معىًن ال لفًظا

وهو ماال يَتبنيَّ املعىن املقصود إال بالوقف عليـه مـع تعلقـه بمـا : اكيان احلسن - ٣
   .)١(بعده لفًظا ال معىنً 

ِشري إىل هذا اج،وسوف أجتاوز هذا احكََّبايُن االْصِطال
ُ
وع جبميـع ُصـوره املتقدمـة  وأ

زمبالوقف    . )٢( الالَّ
لْزم الوقـف مِة اليت يَ بل اللَكِ  )مـ(  بِوضع ميم أفقية هكذا زُ رمَ ويُ : ه يف املصحفزُ مْ رَ 

زمعليها، غري أن هناك مواضع للوقف  وضـْع  َذَكرها علماُء الوقـِف وأئمـُة األداِء لـْم يُ الالَّ
ك لالختالف يف تقـدير نـوع الوقـف بـني اللِّجـان  وذل؛مة يف بعض املصاحِف عليها عَال 

  . )٣(الُملكَّفة بوضع عالمات الوقف باملصاحف
زمأسباب الوقف  الة وصوره الالَّ   :  عليهالدَّ

زمف فمن خالل تَتَبُّع الوقْ  ا ما تعود إىل عدِة  يف القرآن الكريم جند أن أسبابه ذلكً الالَّ
، أو َمْعُطوفًـا عليـه، أو ل أن ما بعده الوْص مُ وهِ أن يُ : صور منها  ِصـَفًة ملـا قبلـه، أو َظْرفًـا 

  . ُمتعلًِّقا به، أو أنه من َمُقولة
  : وفيما ييل أمثلة توضيحية للك صورة من الصور املتقدمة

 مث زث  رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب زبمب  رب يئ ىئ ُّ :  قو تعاىل- ١
  .]١٧١: النِّساء[  َّ يف ىف يث نثىث

 ِ  مث زث  رث يت ىت نت ُّ م، ويكـون االبتـداء بقـو الز  َّ زتمت ُّ  : فالوقف بل قـو
 ألنه لو وُصل بما بعـده ألوَْهـم أن ؛مجلة مستأنفة مسوقة حكعليل احكزنيه وتقريره َّنث

، فكأن املنيْف وهو الو موصوفًا بأنه يملك السماوات واألرض، واملراد غَ   يْف ما بعده صفة 
                                                            

اءة أصول بيان يف اإلضاءة :ينظر )١(   األزهريـة املكتبة / ط،٤٠ ص:باعالضَّ  حممد بن يلعّ  / مةللعالَّ  الُقرَّ
 للنرش جهينة دار /، ط١٠٢ ص:عثمان شيخ حسين /للشيخ احكالوة حق، األزهر اجلامع خلف للرتاث

 .  األردن،وزيعواحك

زم،املقيد باحكَّام تَْسِميته االْصِطال باحكَّبايُن قصدأ )٢(  ،الـاكيف  واكيـان،احكَّام  واكيان، والواجب، والالَّ
 . احلسن واكيان

 ،واكيان احكحليل مع باملصاحف املشهورة والوصل الوقف عالمات حول احكفصيل من مزيد سيأ )٣(
 . ومشيئِته اهللا حبولِ  اكاب هذا أبواب من اخلامس الفصل يف وذلك



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

 وال خيـرج عـن ، الـسماوات واألرضالو مطلًقا، فهو سبحانه مالك جلميع املوْجودات يف
، سبحانه وتعاىل عما يرشكون  ء منها، فكيف يكون املسيُح ابنًا  لملكوته    . )١(فتأمَّ

 ِّ  ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي ُّ   : قو تعـاىل-٢
  . ]٢١٢: اكقرة[  َّزئ رئ ّٰ

 ِّ  ُّ  ُّ  :الزم، ويكـون االبتـداء بقـو ٍَّّ ٌّ ٰى ُّ فالوقف بل قو 
 َّ ّٰ ُّ َخرَبه، ولو وُصـل لـصار  َّ ّٰ ُّ مبتدأ و  َّ  ُّ  ُّ  ألن ؛فُمْستأن  َّ ّٰ

وُقبْحه ظاهر، فيـصري املعـىن أنهـم ،  َّ ٰر ُّ أو حاًال لفاعل  َّ ٰر ُّ ظرفًا لـ 
ين  يـن آيسخرون من ا ين اتقوا فـوق ا ين اتقوا، أو يُوهم أن ا  ولـيس ،منـواآمنوا وا

ين كفروا؛كذلك ين َسـِخر   َّ ِّ  ُّ  ُّ   وأن املراد بـ، بل هم فوق ا هم املؤمنون ا
ين  ين اتقوا هم ا ين كفروا، فا   . )٢( فلزم الوقف فتدبَّر،منوا بِعيِْنهمآمنهم ا

 َّ خن  حن جن يم ممىم خم حم يلجم ىل مل خل ُّ :  قـــو تعـــاىل-٣
  . ]٨: االرساء[

مجلـة ال   َّ جن يم ُّ  :الزم، ويكون االبتداء بقو  َّممُّ  :فالوقف بل قو
ا بل مـا معطوفًـ  َّ يم ُّ  : ألنه لو وُصل بما بعده ألوَْهـم أن قـو؛ اإلعرابنمحمل هلا 

إن ُعدتم إىل املعا ُعدنا عليكم بالقتل واحكعذيب وخراب : قبله وليس كذلك، واملعىن
يار، وقد خدوا فسلَّ   ويأخـذون مـنهم اجلزيـة إىل يـوم ، يقتلونهم،ط اهللا عليهم املؤمننيا

 َّ خن  حن جن يم ُّ  : تعاىل عقـوبتهم يف اآلخـرة بقـو ثم بنّي اهللا،القيامة
  . )٣(رْ كّ فَ فتَ 

ــاىل-٤ ــو تع  جلحل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف  ُّ  : ق
  . ]٤١: اجحل[  َّ مم  خم حم هلجم مل خل

                                                            
 . ١٠٦ ص:للسجاوندي واالبتداء  الوقف،٦/٣٧ :األلوتفسري  ،بترصف ٢/٢٦ :الطربيتفسري  :ينظر )١(

 ،األندلـ حيَّان بأ الشهري يوسف بن حممد لإلمام املحيط اكحر الُمَسىمَّ  حيَّان أتفسري  :ينظر )٢(
 معـوض حممـد يلعّ  / والـشيخ،املوجـود عبـد أمحد خدل /الشيخ وحتقيق  دراسة،)ه٧٤٥ (سنة املتو

 . ٢/١٠٠ :األلوتفسري ، ه١٤١٣ ، األو،بريوت العلمية الكتب دار/ ط،٣/١٣٠ :وآخرون

 . ١٥/٢٢ :األلوتفسري  ،١٥/٣٢٥ :الطربيتفسري  :ينظر )٣(
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 َّ مم  خم حم ُّ  :الزم، ويكـون االبتـداء بقـو  َّهلُّ  :فالوقف بل قـو
لو اكنوا يعلمون لَما اختـاروا :  واحكقدير بمعىن،مستأنف، فيه مجلة رشطية حمذوفة اجلواب

نيا بل اآلخرة، ولو وُِصل لصار قـو   خم حم ُّ معلًقـا بـرشط   َّهل مل خل ُّ  :ا
بط بعلمهـم، والـصواب أنـه ترمـ َّ  حم ُّ وهو حُمَال، فالوصل يُوهم أن مـا قبـل ،  َّ مم

َعِلُموا أم َجِهلُوا؛حقيقة ثابتة
َ
  . )١( فتدبَّرْ ، سواًء أ

ــاىل-٥ ــو تع  من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ :  ق
  . ]١٨١: آل عمران[  َّ ...ىن

  َّ ىن من خن ُّ  :الزم، ويكـون االبتـداء بقـو  َّجنُّ  :فالوقف بل قـو
 ؛مجلة ُمْستأنفة

َ
مـن   َّ ىن من خن ُّ  :م الوصـل أن قـوَهـوْ  ألنه لو وُِصل بما بعـده أل

هود  التـشديد يف  بل هو إْخبـار مـن اهللا عـنهم، وفيـه داللـة بل؛ وليس كذلك،َمُقول ا
ر وسـوء األدب مًعـا، احكهديد واملبالغة يف الوعيد، ملا حتمله هـذه املقالـة مـن سـوء احكـصوُّ 

ل   . )٢(فتأمَّ

زمنماذج للوقِف    : يف التْفسريِ هر  وأثَ الالَّ
 املوضع األول:  

 جغ جعمع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس ُّ  :قو تعـاىل
  . ]٢: املائدة[  َّ..حك جك مق  حق مف حفخف جف مغ

الزم، وهو َغىٌه من اهللا تعاىل لعباده عن االْعتداء مـن  َّجع مظ ُّ و فالوقف بل ق
 :ا جبميـع صـوره، ويكـون االبتـداء بعـده بقـو بل عـن االْعتـداء مطلًقـ؛أجل اُكغض

 من اهللا تعاىل لعباده باحكعاون واملساعدة  ُمستأنٌف وهو أْمرٌ ،  َّحف جف مغ جغُّ 
                                                            

 وحتقيـق ، دراسـة)ه٥٦٠ ت (اونديالـسج طيفور بن حممد اهللا عبد أ لإلمام الوقوف علل :ينظر )١(
 :اهلـدى  منـار،)ه١٤٢٧ ( اخكانية، السعودية،الرشد مكتبة /، ط٢/٦٣٨ :العيدي اهللا عبد بن حممد /د
 اكـاب يف وذلـك ؛عليها والوقف املعا بأحرف االبتداء رأثَ  حول احكفصيل من مزيد ، وسيأ١/٤٠٦

 . ومشيئته اهللا حبول اكحث هذا أبواب من اخكا

 القـضاة لقـا ،الكـريم الكتـاب مزايـا إىل السليم العقل إرشاد الُمَسىمَّ  السعود أتفسري  :ينظر )٢(
 مكتبـة /ط ،١/٢٩٨ :عطا أمحد القادر عبد :، حتقيق)ه٩٨٢ ت (احلنيف العمادي حممد بن السعود أ

 ٢/٤٠٥ :الوقف  علل،٤/١٤١ :األلوتفسري  ،بالرياض احلديثة الرياض
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اللة حكغريت ل القارئ ولم يقفر بل اخلري، ولو وََص واحكضافُ  َّ  ،ا
َ
ْمر بالعـداء هَ وْ  وأل

َ
م أن األ

ن اهللا إ إذ كيف جَيْمع اُهللا بـني أمـرين متـضادين، فـ؛اا، وُهما ال جيتمعان أبدً واحكعاون معً 
ُمرهم باحكعاون بل الرِب واحكقوى

ْ
ا اكنت ؛ينىه عباده عن االعتداء ثم يَأ اللـة  َّ   تقتـا

  . )١(القطع والفصل بينهما

  اخكااملوضع:  

ـــــاىل ـــــو تع   َّ حن  جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل ُّ   :ق
  .]٣٦ :االنعام[

يـن   َّجم يل ىل مل ُّ  :فالوقف بل قو الزم، وفيـه داللـة بل أن ا
ـم لآليـات، وإرادة للحـق،  ين يْسمعون سماع إصغاء وتفهُّ ايع اإليمان هم ا يستجيبون 

 ىم مم خم ُّ  :اء بقوويكون االبتد.  فينتفعون به ويعملون،ويقبلون ما يسمعون
 ثم ،أي أن اهللا تعاىل هو القادر بل أن يبعث املوىت من القبور يوم القيامة َّ حن  جن يم

ين ال يسمعون َصْوتًا، وال  ه يرجعون للجزاء، وقد جعل اهللا تعاىل الكفار بمزنلة املوىت ا إ
 ،الف املـراد مـن اآليـةم بهم واالزدراء هلم، والوصل خيَفْعِقلون دخًء، وهو من باب احكَّهكُّ 

اللةغريِّ ويُ  َّ   . )٢( وهو غري مراد، أن املوىت رشاكء لألحياء يف السماعمُ  وُيوهِ ،ا

 املوضع اخكالث:  

 لك اك يق يفىق ىف يث ىث  نث زثمث رث يت ُّ  :قـــــو تعـــــاىل
  .]٢٦: العنكبوت[  َّ مك

 ألن اهللا تعاىل حيـيك جـا الكم سـيدنا ؛الزم  َّزث رث يت ُّ   :فالوقف بل قو
ي آمـن  وسـار بل طريقتـه ومنهجـه يف - سـبحانه -ر َكـ لقومه إىل أن ذَ إبراهيم  أن ا

                                                            
 عـن الكـشاف« الُمـَسىمَّ  الزخمـرشيتفسري  ،٣/٤٣٧ حيَّان أتفسري  ،٦/٥٦ األلوتفسري  :ينظر )١(

 عمـر بـن حممـود القاسـم أ لإلمـام، »احكأويـل وجـوه يف األقاويـل وعيون احكزنيل غوامض حقائق
بعـدها،  ومـا ٢/١٩٣ ،حممـد يلعّ  /املوجود، والـشيخ عبد خدل /الشيخ حتقيق، )ه٥٣٨ ت (الزخمرشي

 . م١٩٩٨،  األو،الرياض العبياكن مكتبة /ط
ين نظام مةللعالَّ  »الفرقان ورذلئب القرآن غرائب« الُمَسيمَّ  اجيسابوريتفسري  :ينظر )٢(  بن احلسن ا

 الكتب دار / ط،٣/٧٢ :عمريات زكريا /الشيخ حتقيق ،)ه٨٥٠ت (اجيسابوري القيم حسني بن حممد
  . بعدها وما ١١/٣٤١ :الطربيتفسري  ،٦/٣٠ :كثري ابنتفسري  ،)م١٩٩٦ ( األو،بريوت ،العلمية
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عوة إىل اهللا هـو لـوط   ىف يث ىث  نث  ُّ   :، ويكـون االبتـداء بقـوا
خئد بل إبـراهيم، وهـو  َّ  نث  ُّ فالضمري يف . ألن القائل هو إبراهيم ؛  َّيف

تناسب مع قو؛الظاهر ن و إبـراهيم وُهما مـ،  َّ يل ىل مل  يك  ُّ   : 
ي جعل اهللا يف ذريته اجبوة والكتاب، والوصل خيالف - كذلك -وهو  اللـة ا َّ ، ويـوهم ا

ي قال ذلك هو لوط  ، فيكون فيه إسناد القول إىل غري قائله، فيـؤدي ذلـك أن ا
  . )١(إىل فساد املعىن

 املطلقالتَّام: النوع الثاني :  
 فهـو االصـطالح املطلـق يف احكَّـام، وأما تعريف ة اللُّغ يفاحكَّمامسبق تعريف  :تعريفه

ي حيسن الوقف عليه  َطاملَا أن وصله ؛له بما بعده االبتداء بما بعده، وجيوز وْص نُ سُ  وحَيْ ،ا
  . )٢(ال يغري املعىن، والوقف عليه أو من الوصل

ف  أكرث ما يكون يف رؤوس اآلي حنو الوقـاحكَّامفالوقف « :قال ابن اجلزري يف النرش
وهو رأس آية، وهو بيان صفات املؤمنني ونهاية  ]٥: اكقرة [  َّ زب رب  يئ  ُّ بل 

، وعنــد ]٦: اكقــرة [  َّ ...حم جم يل ىل مل خل ُّ  وصــفهم واالبتــداء بـــ
وهـو بيـان صـفات  ] ٢٠: اكقـرة [  َّ رن مم  ام يل ىل مل ُّ : انقضاء القـصص حنـو

، وقـد ]٢١: ة اكقـر[  َّ ين ىن نن من ُّ املنافقني ونهاية قصتهم واالبتـداء بــ
وهذا انقـضاء  ،]٣٤:اجمل [  َّخل حل جل مك ُّ  : يكون قبل انقضاء الفاصلة حنو

، وقد يكـون الوقـف ]٣٤:اجمل [   َّ جم هل ُّ :  ثم قال تعاىل،حاكية الكم بلقيس
وهو تمام حاكية ، ]٢٩: الفرقان [  َّهب مب خب حب جب هئ مئ ُّ  : وسط اآلية حنواحكَّام

ِّ بن خلف، ثم قال ،   ]٢٩: الفرقان [ َّ هت مت خت حت ُّ :  تعاىلقول الظالم أ
 ]٩٠: الكهـف[   َّ حئ جئ  يي ىي ني مي ُّ : وقد يكون بعد انقضاء اآلية بكلمـة حنـو

 أي ؛أي أمر ذي القـرنني كـذلك   ]٩١:الكهف [  َّمئُّ  وتمام الالكم ،فهذا آخر اآلية
                                                            

 . ٥/٣٨٢ :اجيسابوريتفسري  ،١١/٣٥٥ :القرطيبتفسري  ،٣/١٤٤ :حيَّان أتفسري  :ينظر )١(

اء مجال :ينظر )٢( يـن علم لإلمام اإلقراء وكمال الُقرَّ  حتقيـق، )ه٦٤٣ ت (الـسخاوي حممـد بـن يلعّ  ا
 إىل االهتـداء  معـالم،ه١٤٠٨ ، األو،املكرمـة بمكـة الـرتاث  مكتبة،٢/٥٦٣ :اكواب حسني يلعّ  /د

،  األو،بالقـاهرة السنة مكتبة / ط،١٦  ص:احلرصي خليل حممود /للشيخ ،واالبتداء الوقف معرفة
اءات علم مصطلحات  معجم،م٢٠٠٢  .٣٤٢ ص:القرآنية الُقرَّ
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يا ألمره، أو كذلك اكن خربهم بل اختالف بني كما وصفه اهللا تعظيمً   يف تقـديره نالُمفرسِّ
 ويكـون غـري تـام ،ا بل تفسري أو إعراب، وقد يكون الوقف تامًّ احكَّماممع إمجاعهم أنه 

فهـو وقـف تـام بل أن مـا بعـده  ،]٧:آل عمران [  َّحج مث هت مت خت ُّ : بل آخر حنو
 مح  جح ُّ   عندهم بلاحكَّمام وهو غري تام عند آخرين، و، وهو قول اجلمهور؛مستأنف
  . )١(» انتىه الكمه بترصف... بل أنه معطوف ]٧:آل عمران [  َّ جخ

  : رْمُزه يف املصحف الرشيف
بل اللكمة اليت حَيْـُسن الوقـف عليهـا، ويه َيْعـين أْولويـة ) قىل(  بوضع لكمة زُ مَ رْ يُ 

  .)٢(ةاللَّْفظي العالقة الوقف مع جواز الوصل، وأْولوية الوقف تقت نيْف 
  :  عليهالةالدَّ  وصوره التَّاممقتضيات الوقف 

 أو عالماتـه احكَّاموباحكتبع واالستقراء آليات القرآن الكريم جند أن مقتضيات الوقف 
االبتداء بعده باالستفهام، أو بياء اجداء، أو بفعل األمـر، : ا ما تعود إىل عدة صور منهاذلكً 

 الـرشط، أو أو بتنايه االستثناء، أو بتنايه القول، أو االبتـداء بعـده بـاجيه، أو اجـيف، أو
العدول عن اإلخبار إىل احلاكية، أو الفصل بني آيـيت الرمحـة والعـذاب، أو بـني الـصفتني 

  .)٣(املتضادتني

  : وفيما ييل أمثلة توضيحية للك صورة من الصور املتقدمة
  ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ُّ :  قو تعاىل-١
 جت هب خبمب حب  جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
  .]٧٠ -٦٩: احلج[  َّمت خت حت

 ألنـه نِهايـة الـالكم يف الفـصل بـني املـؤمنني ؛تـام  َّ ين ُّ   :فالوقف بل قو
 حبـسب مـا يـستحقه مـن اخكـواب أو العقـاب، ويكـون االبتـداء بعـده  لُكٌّ ،والاكفرين

  لُكِّ مِ لْـ بإحاطـة اهللا بعِ ملسو هيلع هللا ىلصوهو خطاب للرسـول ،  َّ زي ري ُّ : باالستفهام من قو تعاىل

                                                            
  . ١/٥٠٦: القرآن علوم يف  الربهان،فبترص١/١٧٨ :الِقراءات العرْش  يف النَّرش :ينظر )١(

 بني فيها اختلف حيث ؛الرشيف املصحف رسم يف) قىل (عليها توضع لم احكَّام للوقف مواضع هناك )٢(
 نفـس يف الوصـل أولويـة بعـضهم يـري  وقـد،الكفاية يرى  وبعضهم،احكَّمام يرى العلماء، فبعضهم

 . اكاب هذا فصول من امساخل الفصل يف املسألة هلذه تفصيل  وسيأ،املوضع

 . بترصف ٢٦، ١/٢٥ :اهلدى منار :ينظر )٣(
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ا ق هلا بمـا قبلهـا ال لفًظـ، وال تعلُّ )قد علمت (: أي بمعىن؛ إذ االستفهام هنا للتقرير؛ء
  . )١(وال معىن

ـــاىل-٢ ـــو تع  ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل  ُّ  : ق
   .]٢١-٢٠: اكقرة[  َّ يي ىي ني مي زي  ري

 اهللا يف وقـوع وعيـده  ألنه نهاية الـالكم عـن قـدرةِ ؛تام  َّ رن ُّ   :فالوقف بل قو
يه منـاداة ، و َّ نن من ُّ   :ه بياء اجـداء مـن قـوباملنافقني، ويكون االبتداء بعد

ا ومعـىن، فجملـة جلميع اجاس لعبـادة اهللا، وبـذلك تنـتيف العالقـة بـني اجلملتـني لفًظـ
  .)٢(اق هلا بما قبلها من جهة املعىن أيًض  وال تعلُّ ؛ا بالنسبة ملا قبلهاال ُيْعرب شيئً   َّمنُّ 

ــــــو -٣   َّمت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّ :  ق
  .]١٣٢-١٣١ :طه[

نيا وزهرتِها الزائلة؛تام   َّ خب ُّ   :فالوقف بل قو  وأن مـا ، ألنه نهاية الالكم عن ا
 : ألنه ال انقطاع  وال نفاد، ويكون االبتداء بعده بفعل األمر بقـو؛عند اهللا تعاىل أدوم

اء  وأمره بدعوة أهله للصالة والصرب بل أدائها، واالبتـدملسو هيلع هللا ىلصخماطبة للرسول  َّ جت هب ُّ 
  . )٣(ا من جهة املعىنق بينهما أيًض ة بني اجلملتني، وال تعلُّ اللَّْفظيبفعل األمر ينيف العالقة 

 جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب ُّ :  قـــو تعـــاىل-٤
  َّ .....مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح

  .]١٦١-١٦٠-١٥٩: اكقرة[

 نْ عيـد الـشديد لَمـ ألنه نهاية االستثناء بعـد الو؛ تام َّ خس ُّ   :فالوقف بل قو
كـه  احكائب ما يمكن تدارُ كَ كتم ما جاءت به الرسل من اكينات واهلدى، برشط أن يتدارَ 

ي تاب منه، ويكون االبتـداء بعـده بقـو   َّ مص خص حص ُّ   :مما أضاعه بفعله ا
                                                            

 . ٤/٤٣ :السعود أتفسري ، ٩٦، ١٠/٩٥ :كثري ابنتفسري  :ينظر )١(

ف ، »واحكنوير احكحرير« الُمَسىمَّ  خشور ابنتفسري  :ينظـر )٢(  ابـن الطـاهر حممـد /مـةالعالَّ  الشيخ تأ
ار / ط،١/٣٢٢ :خشور  .بعدها وما ١/٣٦١ :الطربيتفسري  ،م٩٨٤، نرشلل احكونسية ا

 . بعدها وما ١٦/٢١٤ :الطربيتفسري  :ينظر )٣(
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ا  هذا الفريق هم املرشكون، فالكفر ُفْطلق كثريً ،وهو الكم مستأنف إلفادة حال فريق آخر
  . )١( ويراُد به الرشك،آنيف القر

 محجخ جح  مج حج مث هت مت خت حت ُّ  : قـــو تعـــاىل-٥
  .]١٠٤: اكقرة[  َّ حس جس مخ

تام، وفيه إفادة اجيه من اهللا تعاىل لعبـاده املـؤمنني   َّمحُّ  :فالوقف بل قو
هود يف مقاهلم وفعاهلم ن االستماع والطاعة ألمر اهللا تعـاىل سْ  بل عليهم حبُ ؛أن يتشبهوا با

بالعـذاب   َّ مخ ُّ ، ويكون االبتداء بعده باحكهديد والوعيد ملسو هيلع هللا ىلصو وأمر رس
م   . )٢(األ

ـــاىل-٦ ـــو تع  يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ُّ :  ق
  .]١٩٦-١٩٥: ل عمرانآ[  َّ رث

 َل ِمـ عَ نْ َمـلن اجلـزاء سْ تام، وفيه بيان أن اهللا عنده حُ   َّ ىب ُّ   :فالوقف بل قو
حيـث ؛  َّ زت رت ُّ  االبتداء بعـده بـاجيه ا من ذكر أو أن وهو مؤمن، ويكونصاحلً 

 أن ُفْعرض عن هؤالء الكفار، وأال ينظر إىل ما هـم فيـه مـن ملسو هيلع هللا ىلصتوجه اخلطاب لرسول اهللا 
ا قليل يزول   . )٣( وبِئس املهاد، ومأوهم جهنم،اجعمة أو الرسور، فعمَّ

 يل ىل مل خل  جن مم خم حم جم هل مل خل حل ُّ :  قو تعـاىل-٧
  .]١٧٧-١٧٦: اكقرة[  َّ ىم مم خم حم جم

 وجحد ،ب رسوتام الستحقاق العذاب واجاكل ملن كذَّ    َّ مم ُّ   :فالوقف بل قو

يف بيـان أن احكقـوى وكمـال   َّ...  ىل مل ُّ  :بآياته، ويكون االبتداء بعده باجيف يف قو

                                                            
 .٤٥ ص: املكتىف،١٣٨ ،٢/١٣٧ :كثري ابنتفسري  ،٧٢، ٢/٧١ :خشور ابنتفسري  :ينظر )١(

 :كثري ابنتفسري  ،١/٣٤٩ :األلوتفسري  ،٣٩  ص: املكتىف،٢٦١  ص:واالبتداء الوقف إيضاح :ينظر )٢(
٢/٥ . 

 . ٣/٣٠٨ :كثري ابنتفسري  ،١/٦٣٣ :السعود أ  َيْفِسري،٧٠  ص: املكتىف،١/١٦٩ :اهلدى منار :ينظر )٣(
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  . )١(االيمان إنما يه يف طاعة اهللا وامتثال أوامره، واحكوجه حيثما وجه، واتباع ما رشع

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّ : اىل قو تعـ-٨
  .]١٢٣: النِّساء[  َّ نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ

 ألنه نهايـة الَفـْصل بـني الكم املـسلمني ؛تام ٌَّّ ٰى ُّ   :فالوقف بل قو
 بـل العـربة ؛ ليس لكم وال هلم اججاة بمجرد احكميننهوغريهم من أهل الكتاب، واملعىن أ

  :رسله، ويكون االبتداء بعـده بالـرشط مـن قـوبطاعة اهللا واتباع ما رشعه بل ألسنة 
ا فـيمن سـبق ذكـرهم، فبالـرشط  وليس حمصورً ،وهو خطاب خم َّ...  ِّ ُّ َُّّ 

  . )٢(ا من جهة املعىنتَنْتَيف العالقة بني اجلملتني لفًظا، وال تعلُّق بينهما أيًض 

 خل  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّ :  قو تعاىل-٩
  .]١٦٠-١٥٩: األعراف[ َّجم يل ىل مل

 وأن مـنهم ، تام، وفيه إخبار عن بـين إرسائيـل َّ جع مظ ُّ   :فالوقف بل قو
بـاختالف  َّ خل ُّ   :طائفة يتبعون احلق ويعدلون به، ويكون االبتداء بعده بقو
ه أمْ  ُهم اهللا اثنـيت ؛رهماألسلوب، واالنتقال من اإلخبار إىل احلاكية عما صار إ  حيث َصريَّ

  . )٣(عرشة أمة

  َّ يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ُّ   : قـــو -١٠
  .]٣١: االنسان[

 واليت ، ألنه نهاية الالكم عن مشيئة اهللا املطلقة؛تام  َّ نثىث مث ُّ  :فالوقف بل قو
ه ويطلبون عونه بل الطاعة خِ دْ من إرادتها أن يُ  ل يف رمحته من يشاء ممن يلتجؤون إ

 َّ يث ُّ   :الظاملني يف قووتوفيقه إىل اهلدى، ويكون االبتداء بعده بِِذْكِر َمآل 

                                                            
 . ١/٩٤ :اهلدى  منار،١٥٥ ،٢/١٥٤ :كثري ابنتفسري  :ينظر )١( 

 . بعدها وما ٤/٢٨٢ :كثري ابنتفسري  ،بعدها وما ٩/٢٢٨ :الطربيتفسري  :ينظر )٢(

تفـسري  ،٦/٤٢٢ :كثـري ابـنتفـسري  ،١١٠  ص: واملكـتىف،٣٣٢  ص:واالبتـداء فالوق إيضاح :ينظـر )٣(
 . ٢/٤١٨ :السعود أ
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م؛ وأْمهلُهم،فقد أمىل هلم نْتَهوا إىل هذا العذاب األ  )١( .  

ـــو -١١    َّ مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط  خض  ُّ :  ق
  .]١١: اجلاثية[

تام، ففيه بيان حلقيقـة القـرآن وأنـه َمنْبـع لـلِك هـدى،  َّمضُّ   :فالوقف بل قو
هلم عذاٌب يف ذلية الشدة  َّ جع مظ ُّ  :يد يف قوويكوُن االبتداء بعده باحكهديد والوع

  . )٢(واِإليالم
  : ره يف التفسري وأثَ التَّامنماذج للوقف 

 املوضع األول:  

 َّ حئ جئ يي ىي  ني زيمي ري ٰى ين ننىن من  ُّ  :قـــــــو تعـــــــاىل
  .]١٨٤ :عرافاأل[

لم  أو: تام، وفيه تقرير يقارنه توبيخ للكفار واملعىن  َّنن من ُّ  :فالوقف بل قو
نتٍف عنـه ال حمالـة، وال نه مُ إف ،ملسو هيلع هللا ىلص لوا وَيتدبَّروا يف انتفاء هذا الوصف عن رسول اهللايَتأمَّ 

ه، ويكون االبتداء بقـوكْ  أْمَعن الفِ نْ يمكن لمَ   ري ٰى ين ُّ  :ر أن ينسَب ذلك إ
َّ أظهر اهللا نوره؛وَرَموْه به من اجلنونِ ، نفيًا ملا قالوه  َّزي   . )٣( ح

                                                            
يـن مجـال حممـد مةللعالَّ  ،احكأويل حماسن الُمَسىمَّ  القاسيمتفسري  :ينظر )١( ، )ه١٣٣٢ت (القاسـيم ا

 ابـنتفـسري ، م١٩٥٧ ، األو،العربيـة الكتـب إحياء دار/، ط١٧/٦٠١٨ :اكايق عبد فؤاد حممد حتقيق
 . ٦/٢٨٥ :الزخمرشيتفسري  ،١٤/٢١٨ :كثري

 أمحـد بن اهللا عبد الرباكت أ لإلمام احكأويل وحقائق احكزنيل مدارك الُمَسىمَّ  النسيفتفسري  :ينظر )٢(
 . اكاز مصطىف نزار مكتبة/ط ،بعدها وما ٤/١١٠١ :زكريا سيد حتقيق ،)ه٧٠١ ت (النسيف حممود بنا

 احلـق عبـد حممد أ لإلمام العزيز الكتابتفسري  يف الوجزي املحرر املسىم عطية ابن تفسري :ينظر )٣(
فـسري احك املـسىم الـرازيتفـسري  ،م٢٠٠٧،  اخكانيـة،بريوت اخلري دار / ط،٤/١٠١ :األندل عطية بنا

ين فخر حممد  لإلمام،الغيب ومفاتيح الكبري يـن ضياء العالمة بن ا  :)ه ٦٠٤ ت (الـرازي عمـر ا
 :واالئتناف  القطع،٦/٤٦٦ :كثري ابن  َيْفِسري،م ١٩٨١،  األو،والنَّرش للطباعة الفكر دار /ط ،١٥/٧٩

  .١/٢٨٣ :اهلدى  منار،١١٢ ص: املكتىف،٢٦٧ص
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 املوضع اخكا:  

ــــاىل ــــو تع  مص  خص مسحص خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج  ُّ  :ق
  . ]٣٩: االحزاب[  َّ جض

 ألن هـذا آخـر اخكنـاء بل األنبيـاء ؛تام  َّمس خس حس جس مخ ُّ   :فالوقف بل قو
 إىل قومه خاصـة أمـا عُث بْ  فقد اكن اجيب فُ ملسو هيلع هللا ىلصواملرسلني، وسيد اجاس يف هذا املقام حممد 

 َّ جض مص  خص  ُّ  :قـو فقد بعث إىل مجيع اخللق خمـة، ويكـون االبتـداء بملسو هيلع هللا ىلصهو 
 بل الصغرية والكبـرية، وكـىف بـه  للمخاوف، وحُمَاِسٌب  لتاللة بل أنه تعاىل اكٍف مستأنًفا

  . )١(حسيبًا ال هل إال هو

 املوضع اخكالث:  

 مت زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ نئىئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ : قــو تعــاىل
  . ]٢٤: الشورى[  َّ ىث نث مث زث يترث  ىت نت

ام، وقد أفاد املبالغة يف تقرير استبعاد صـدور ت َّىب نب مب ُّ  :فالوقف بل قو
 : بل افرتاء الكذب بل اهللا تعاىل، ويكون االبتداء بقـوئوأنه ال جَيرَْتِ ، ملسو هيلع هللا ىلصعنه اخليانة 

 بـل هـو ؛ايكـون جمزوًمـ، ف  َّ مب ُّ  :وهو ليس معطوفًـا بل قـو  َّ ......مت زت رتُّ 
اكاطل وتقرير احلق، فلو اكن حممـد مستأنف مرفوع بل االبتداء كيان سنة اهللا يف إبطال 

ده فضحه اهللا ولَ  لَ - حاشاه ذلك-مبطًال كذابًا  ا لم يكن كذلك كيَـّ كشف عن باطله، ولمَّ
  . )٢( وَعِلْمنا أنه ليس من الاكذبني املفرتين بل اهللا،اهللا بالقوِة واجرص

* * *  

                                                            
 ،٢٠٥ ص:املكـتىف ٥/٧٥ :الزخمـرشيتفسري  ،٢٥/٢١٤ :الرازيتفسري  ،١١/١٧٥ :كثري ابنتفسري  :ينظر )١(

 . ٤٤١  ص:واالبتداء الوقف إيضاح

 :واالئتنـاف  القطـع،٢/٢٤٤ :اهلـدى  منـار،٢/٢٧٥ :كثـري ابنتفسري  ،٢٧/١٦٩ :الرازيتفسري  :ينظر )٢(
 . ٢٢٥ ص: املكتىف،٦٢٤ص
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  الوقف الاكيف: اثانيً 
  : تعريف الوقف الكايف

 كفاك هذا :قال يكيف كفاية إذا قام باألمر، ويُ سم فاعل من كىفالاكيف ا: يف اللغة
  . )١(حسبك :  أي؛األمر

ق بما تعلِّ ى معىن صحيًحا، مُ  يف ذاته، أدَّ هو الوقف بل الكم تامٍّ : الُقرَّاءو اصطالح 
  . )٢( - أي اإلعراب- اللَّْفظبعده يف املعىن دون 

ه، واستغناء ما بعده عنه، وهو أكرث الوقوف ا بعدلالكتفاء به عمَّ : وجه تسميته اكفًيا
  . اجلائزة وروًدا يف القرآن الكريم
 - أي رؤوس اآلي -والوقف الاكيف يكرث يف الفواصل «: قال ابن اجلزري يف النرش

 حب جب هئ مئ خئ ُّ :  يف الكفاية كما يف قو تعاىلُل تفاَض وغريها، وقد يَ 
 فالوقف. ]١١٤: هود[  َّ  مج حج مث متهت خت حت جت مبهب  خب

أكىف منه،  َّمت خت ُّ  :اكٍف، والوقف بل قو َّمب  خب حب ُّ  :بل قو
 ىت نت ُّ  أكىف منهما، وكما يف قو تعاىل  َّ  مج حج ُّ  :والوقف بل قو

فالوقف . ]١٠: اكقرة[  َّ يق ىق يف ىف يث ىث  مثنث زث رث يت
أكىف   َّمث زث رث ُّ  :اكف، والوقف بل قو َّ يت ىت نت ُّ  :بل قو

ا وقد يكون الوقف اكفيً . أكىف منهما َّ يق ىق يف ُّ  :منه، والوقف بل قو
 ىه مه جه  ين ىن ُّ  بل تفسري أو إعراب، ويكون غري اكف بل آخر حنو

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ميىي خي حي جي يه
بعده نافية، فإن جعلت موصولة اكن ) ما(فهو اكف إذا جعلت . ]١٠٢: اكقرة[ َّرئ

  . )٣( »انتىه الكمه بترصف... حسنا فال يبتدأ بها
  : رمزه يف املصحف

بل اللكمة املوقوف عليها، وهو يعين جواز الوقف ) ج(يُْرَمز  بوضع حرف اجليم هكذا 
                                                            

اح  خمتار،٥/٣٩٠٧ :العرب لسان :ينظر )١(   . ٢٤٠  ص:الصحَّ

 . ٢٢  ص: املكتىف،٢٥ ص:واالبتداء الوقف معرفة إىل االهتداء معالم :ينظر )٢(

اء  مجال،١/٢٧ :اهلدى  منار،١/١٨٠ : القراءات العرشالنَّرش :ينظر )٣(  . ٢/٥٦٣ :الُقرَّ



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

ة اللَّْفظي العالقة  وذلك يقت نيْف ؛ أي بدون أفضلية؛جواًزا مستوى الطرفني ة مع احتما
ا، ويه تعين بل اللكمة املوقوف عليه) صىل(بقاء املعىن، وقد يُْرَمز  أيًضا بوضع لكمة 

  . )١(ةاللَّْفظي العالقة أفضلية أو أولوية الوصل مع جواز الوقف، وجواز الوقف يقت نيْف 
ه بما بعده لُ وْص ، وجَيُوز َاحكَّامحَيُْسن الوقف عليه واالبتداء بما بعده اكلوقف : حكمه

  . باعتبار تمام الالكم
  :  والكايفالتَّامالفرق بني الوقف 

اء والاكيف غري حمدد حتديًدا منضبًطا عند مجيع احكَّام إن الفرق بني الوقف  ألن ؛الُقرَّ
 وهو أمٌر نسيب ،قهقه بما بعده يف املعىن أو عدم تعلُّ  والاكيف تعلُّ احكَّاموجه االختالف بني 

ا جند منهم من فَ ؛م املعايُرجع فيه إىل االجتهاد يف فهْ   بعض الوقوف اكفية بل حني دُّ عُ  و
  .)٢(ر غريه تامة، أو العكسأنها يف نظ

له من السنة ي هو دون - إن القطع بل الاكيف : د  مستعمٌل جائز، وقد -احكَّمام ا
اهللا   به، وثبت احكوقيف عنه باستعما كما يف حديث عبدملسو هيلع هللا ىلصُة عن رسول اهللا نَّ وردت السُّ 

 آقرأ عليك ،يا رسول اهللا:  قلُت .اقْرأ يلعَّ « :ملسو هيلع هللا ىلصقال يل رسول اهللا :  قالبن مسعود ا
 فلما ،النِّساءفافتتحت سورة : قال. ه من غرييعَ  إ أحب أن أسمَ ،نعم:  قال؟وعليك أنزل

 َّ مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث ُّ  :بلغت
ه.»حسبك اآلن«: قال ]٤١ :النِّساء[   . )٣(» فإذا عيناه تذرفان، فاحكفت إ

اقال  َّ ، احكَّامليس من  َّ مك ُّ ن  أل؛فهذا جواز القطع بل الاكيف«:  يف املكتىفا
 مل يك ُّ  فكيف يكون حاهلم إذا حصل هذا:  ألن املعىن؛ بما بعده معىنٌق وهو متعلّ 
 احكَّمامفما بعده متعلق بما قبله، و َّ نن من زن رن مم ام يل  ىل

 عبد اهللا بن مسعود أن ملسو هيلع هللا ىلصألنه انقضاء القصة، وقد أمر اجيب ؛  َّ ري ٰى  ين ىنُّ 
ينهما، فدلَّ ذلك داللة واضحة بل جواز القطع بل  عليه ُدونه مع تقارب ما بعَ يقطَ 

  . )٤(»الاكيف

                                                            
 . اخلامس الفصل يف الوقف ماتعَال  حول اإليضاح من مزيد سيأ )١(

 األزهريـة املكتبـة / ط،١٤٨ ص:بـسة يلعّ  حممـود/ للـشيخ العميـد كتـاب رشح املجيد فتح :ينظر )٢(
  . اخكانية،للرتاث

 . ١٣ ص:خترجيه سبق احلديث )٣(

 . بعدها وما ١٧  ص:املكتىف :ينظر )٤(



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

الةضوابط الوقف الكايف وصوره    :  عليهالدَّ
باحَكتَبُّع واالستقراء آلي القرآن الكريم جند أن ضوابَط الوقف الاكيف أو عالماتِه ذلًكا 

 أو مصدًرا، أو ا،أن يكون ما بعده مبتدأ، أو فعًال مستأنفً : ما تعود إىل عدة صور منها
مفعوًال لفعل حمذوف، أو أن يكون ما بعده نفيًا، أو استفهاًما، أو أن املشددة أو املخففة، 

  . )١(أو بل، أو أال املخففة، أو اجداء
 ؛ والاكيف يف بعض العالماتاحكَّامم اشرتاك لك من الوقف ونالحظ مما تقدَّ : لُت ق

   .ة واملعىناللَّْفظيلك، ويفرق بينهما بالعالقة  أو غري ذ، أو اجداء، أو اجيف،اكالستفهام
  : وفيما ييل أمثلة توضيحية للك صورة من الصور املتقدمة

 خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح ُّ :  قو تعاىل-١
  . ]١٥-١٤: اكقرة[  َّ مغ جغ مع جع مظ حط مض

فلفظ  َّ مع ُّ اكٍف، ويكون االبتداء بعده بـ  َّ مظ ُّ  :فالوقف بل قو
 ألنها مجلة مستأنفة جديدة ال عالقة هلا بما قبلها ؛ة منفيةاللَّْفظيتدأ، فالعالقة اجلاللة مب

 ومن حيث اتصال املعىن فاحلديث مازال مستمًرا عن - أي ال تعرب شيئًا ملا قبلها- لفًظا 
 وأن اهللا فاعل بهم ذلك يوم القيامة مقابلة ،ملسو هيلع هللا ىلصاملنافقني وسخريتهم بأصحاب اجيب 

  . )٢(لصنيعهم
   .]٧١: مريم[  َّ مم ام  يل ىل مل ىكيك مك لك اك ُّ  : تعاىل قو- ٢

فعل   َّ مل ُّ  :اكف، ويكون االبتداء بعده بقو َّىكُّ  :فالوقف بل قو
 فيه مجلة مستأنفة ال عالقة هلا بما قبلها ،ة منفيةاللَّْفظيما مبين بل الفتح، فالعالقة 

 فالالكم ما زال متصًال يف شأن  أما من حيث املعىن-  أي ال تعرب شيئًا ملا قبلها- لفًظا 
اط املنصوب بل اجار حتًما قضاه اهللا وال مبدل للكماته   . )٣(املرور بل الرصِّ

 خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّ  : قو تعاىل- ٣
   .]٢٠: الزمر[     َّ مك لك خك حك جك مق مفحق

                                                            
 . ٢٧ ص:اهلدى منار :ينظر )١(

 . ١/٢٩١ :كثري ابنتفسري ، ٣٢ ص: املقصد،٣٣ ص: املكتىف،١/٦٢ اهلدى منار :ينظر )٢(

 . ٤/٤٤ :الزخمرشيتفسري ، ١٦/١٤٩ :َيْفِسري ابن خشور، ٢/١٤ :اهلدى ، منار١١٣ ص:املقصد :ينظر )٣(



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

 َّ جك مق ُّ  :اكف، ويكون االبتداء بعده بقو َّمفُّ  :فالوقف بل قو
 ألنها مجلة مستأنفة جديدة، أما من حيث املعىن ؛ة منفيةاللَّْفظيؤكد، فالعالقة مصدر م

ها للسعداء من فالالكم متعلَّ  ق بما سبق من إخبار اهللا تعاىل عن قصور اجلنة اليت أعدَّ
  . )١( ويستحيل بل اهللا أن خيلف امليعاد، من اهللاعباده، وأنه وعدٌ 

 مبهب خب حب جب  هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّ :  قو تعاىل-٤
   .]٣٨: األحزاب[ َّ هت مت خت حت جت

 َّ خئ ُّ  :اكٍف، ويكون االبتداء بعده بقو َّجئ يي ىي ني ُّ  :فالوقف بل قو
مستأنفة  َّ حب جب  هئ مئ خئ ُّ مفعوًال لفعل حمذوف تقديره َسنَّ اُهللا ذلك ُسنَّة، ومجلة 

 حبكم اهللا تعاىل فيما ٌق تعلَّ  وأما من حيث املعىن فالالكم مُ ،ال عالقة هلا بما قبلها لفًظا
 ملسو هيلع هللا ىلصأحل جبيه 

َ
ء وعليه فيه حرج،هُ رَ مَ  وأ مره ب

ْ
أ   . )٢( وأنه لم يكن 

 خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع ُّ :  قو تعاىل-٥
   .]٤٠-٣٩: يس[ َّ جن مم خم حم هلجم مل خل حل جل  مك لك

  َّ جك مق ُّ  :اكٍف، ويكون االبتداء بعده بقو َّ مف ُّ  :فالوقف بل قو
مه اكعض من تقارُ  ملا نيْف   إذ للك منهما َسرْي ال ؛ بني بروِج الشمس ومنازِل القمرٍب قد يتوهَّ

مستأنفة ال عالقة هلا بما قبلها لفًظا، واملعىن  َّ جك مق ُّ  ةيُاليق َسرْي اآلخر، فجمل
  إذ للكٍّ ؛مازال متصًال حول نظام سري الشمس والقمر، واستحالة إدراك أحدهما اآلخر

  . )٣(عدوه وال يقرص دونهمنهما حدٌّ ال ي
   .]٤: السجدة[ َّ نث  مث رثزث يت ىت نت مت زت رت يب ُّ :  قو تعاىل-٦

  مث  ُّ اكٍف، ويكون االبتداء بعده باالستفهام  َّرثُّ  :فالوقف بل قو
                                                            

تفـسري ، ٦٠٨  ص:واالئتنـاف ، القطـع١٥٢  ص: املقصد،٢/٢١٤ :اهلدى  منار،٢١٨ ص:املكتىف :ظرين )١(
 يف اكيـان أضـواء الُمَسىمَّ  الشنقيطيتفسري  ،٤/٦٠٧ :السعود أتفسري  ،بعدها وما١٢/١٢١: كثري ابن

ف ،بـالقرآن القـرآن إيضاح  طيالـشنقي املختـار حممـد بـن األمـني حممـد مـةالعالَّ  الـشيخ /تـأ
 واحكوزيع للنرش الفوائد خلم دار / ط،٧/٥٦ :زيد أبو اهللا عبد بن بكر مةالعالَّ  رشافإ ،)ه١٣٩٣ت(

 . ه١٤٢٦ ، األو،املكرمة بمكة

 . ١٩/١١٩ :القرطيبتفسري  ،١١/١٧٤ :كثري ابنتفسري ، ٢/١٦٥ :اهلدى  منار،٢٠٥ ص :املكتىف :ينظر )٢(

 . ٢٣/٢٤:  خشور ابنتفسري  ،٢١١ص :، املكتىف٢/١٨٩: اهلدى منار :ينظر )٣(



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

 أي ال تعرب شيئًا -  اللَّْفظويه مجلة مستأنفة ال عالقة هلا بما قبلها من حيث  َّنث
، وتاء  َّ رت يب ُّ ق يف املعىن لوجود اكف اخلطاب يف  مع وجود تَعلُّ - بالنسبة ملا قبلها

ٌ  َّ نث ُّ اخلطاب يف   مما يدل بل أن اخلطاب واحد، وهو تأكيد اجيف بمعىن ال و
لكم ينرصكم أو يدافع عنكم، وال شفيع يف قضاء حواجئكم غري اهللا، فال والية 

  . )١( بل هللا الواحد القهار؛لألصنام، وال شفاعة هلا
 َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي جيحي  يه ىه مه جه ين ُّ  :اىل قو تع-٧

  . ]٢: األحزاب[
املشددة من  َّ خي ُّ اكٍف، ويكون االبتداء بعده بـ  َّجي  يه  ُّ  :فالوقف بل قو

 أي - اللَّْفظويه مجلة مستأنفة ال عالقة هلا من جهة  ، َّ ...ىي مي خي ُّ قو 
ْ -اإلعراب زجر عن اتباع َمَراِسم  املزنل وال واملعىن متصل من حيث األمر باتباع الو

تعليًال لألمر باإلتباع، وأنه تعاىل ال  َّ ...ىي مي خي ُّ  :اجلاِهليِة، وُذيِّلت اآلية بقو
  . )٢(ختىف عليه خافية 

 حج مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ  ُّ : قو تعاىل- ٨
   .]٢٠: امللك[   َّمج

ملخففة ا َّ مت ُّ اكٍف، ويكون االبتداء بعده بـ  َّحتُّ  :فالوقف بل قو
، ويه مجلة مستأنفة ال عالقة هلا بما قبلها  ٠٠٠َّ هت مت ُّ مكسورة اهلمزة من قو 

ي توعَّ  دهم اهللا لفًظا، واملعىن متصل من إِبطال أن أحًدا يستطيع أن يدفع عنهم العذاب ا
 به، وتذييل ذلك بأن الاكفرين يف غرور وغفلة من توقُّ 

ْ
َّ يزنل بهم، وليس هلم ِس ع بأ  اهللا ح

  . )٣(من دونه من و وال واق
 َّ حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض  حض   ُّ : قو تعاىل- ٩

                                                            
 ،٢١/٢١١: خشـور ابـنتفسري ، ٢/١٥٥ :اهلدى ، منار٥٤٢ص :واالئتناف ، القطع١٤٠ص :املقصد :ينظر )١(

 . ١١/٩٠: كثري ابنتفسري 

، ٢١/٢٥٢ :خشـور ابـنتفـسري  ،١٧/٥١ :القـرطيبتفسري ، ٢/١٠٩ :اهلدى  منار،٢٠٣ص :املكتىف :ينظر )٢(
 . ١١/١١٢ :كثري ابنتفسري 

 ومـا ٢٩/٤٠ : خشـور ابـنتفـسري ، ٢٥٧ ص : املكـتىف،٢/٣٥٣ :اهلـدى  منار،١٧٩ص :املقصد :ينظر )٣(
 . ١٤/٧٧ :كثري ابنتفسري ، ٦/١٧٦ :الزخمرشيتفسري  ،بعدها



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

  . ]٨٨: اكقرة[
 جع مظ ُّ  :اكٍف، ويكون االبتداء بعده بقو َّمضُّ : فالوقف بل قو تعاىل

 اهللا دِّ ويه مجلة مستأنفة ال عالقة هلا بما قبلها لفًظا، واملعىن مازال متصًال يف رَ ،  َّمع
ه، يقصدون به إقناط اجيب تعاىل بل من قا  عن ملسو هيلع هللا ىلصلوا قلوبنا يف أكنة وأغطية مما تدعونا إ

دَّ اهللا عليهم بأنه إنَّما أْنَعدهم منه ومن رمحِتِه ه عنهم باللُكِّية، فرَ عِ مَ ع طَ اإلجابة، وقطْ 
  . )١(ُهم وأْخزاُهم بما اكنوا يفعلوندَ رَ وطَ 

  هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ُّ :  قو تعاىل- ١٠
   .]١٣: اكقرة[ َّ مج حج مث هت مت خت حت

 :اكٍف، ويكون االبتداء بعده حبرف احكنبيه من قو َّهبُّ  :فالوقف بل قو
ويه مجلة مستأنفة ال عالقة هلا بما قبلها  َّ مج حج مث هت مت خت حت ُّ 

ين يقابلون من يدعوهم إىل اإليمان  لفًظا، أما املعىن فمازال الالكم موصوًال عن املنافقني ا
َّ ملسو هيلع هللا ىلص حممد  يقصدون أصحاب - ء والتسفيه باالستهزا  السفاهة فيهم، رَصَ  اهللا جوابهم وحَ فتو

  . )٢( وذلك أردى هلم وأبلغ يف العىم؛وكنَّهم من تمام جهلهم أنهم ال يعلمون حباهلم
 مب زب  رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ : قو تعاىل- ١١
  ]. ٥٦: األحزاب[ َّ يب ىب نب

  رب يئ ُّ ون االبتداء بعده باجداء اكٍف، ويك َّنئُّ : فالوقف بل قو تعاىل
ويه مجلة مستأنفة ال عالقة هلا بما قبلها لفًظا، ،  َّ يب ىب نب مب زب

 كما صىل عليه ربه ، بكرثة الصالة عليهملسو هيلع هللا ىلصواملعىن متصل يف وجوب تعظيم اجيب 
فيل مجيًعا؛ومالئكته يف املأل األبل جتمع اخكناء عليه من أهل الَعاملنَي الُعلوي والسُّ  ، 
 )٣( .  

                                                            
 ١/٣١٨ :األلوتفسري  ،بعدها وما ٢/٣٢٤ :الطربيتفسري  ،٣٦ص : املقصد،١/٧٨ :اهلدى منار :ينظر )١(

 . بعدها وما

ــار،٣٢ص : املقــصد،٣٢ص : املكــتىف،٣٩ص :واالئتنــاف القطــع :ينظــر )٢( ــِسري ،١/٦٢ :اهلــدى  من  َيْف
  .بعدها وما ١/٢٨٩ :كثري ابنتفسري  ،بعدها وما ٢/٤٩ :األلوتفسري  ،بعدها وما ١/٧٧ :السعود  أ

 ومـا ١٤/٤٩٠ القاسيمتفسري  ،٢/١٦٧ اهلدى  منار،٥٥٥ص واالئتناف  القطع،٢٠٦ ص املكتىف :ينظر )٣(
 . بعدها وما ١١/٢٠٩ :كثري ابنتفسري  ،بعدها
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  :ره يف التفسرينماذج للوقف الكايف وأثَ 

 املوضع األول:  

 مت خت حت هبجت مب  خب حب جب هئ مئ خئ ُّ  :قو تعاىل
  .]٩٥: املائدة[  َّ  جخ مح جح مج حج مث هت

اكف، وقد أفاد اجيه عن قتل الصيد حال  َّهب مب ُّ  :فالوقف بل قو
 َّ مت خت حت ُّ  :اإلحرام، وحتريم ذلك إال ما استثين، ويكون االبتداء بقو

 ولكن ؛ا، وفيه بيان حلكم من أصابه، وأن العامد واجا سواء يف وجوب اجلزاءمستأنفً 
  . )١( املتعمد مأثوم، واملخطئ غري ملوم

 املوضع اخكا:  

 مث زث رث يت ىت متنت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ُّ  :قو تعاىل
  .]١٥٩: االنعام[    َّ  ىف يث ىث نث

 دين اهللا َق  فارَ نْ  خمة يف لك مَ اكف، واآلية َّمت زت رت  يب  ُّ  :فالوقف بل قو
 فرقة  للُكِّ ، أو تفرقوا،عوا أو األهواء واكدع ممن تشيَّ ،لحَ لل واجِّ  كأهل المِ ؛ا واكن خمالفً 

وهو  َّ زث رث يت ىت ُّ  : تتبعه وتقويه وتظهر أمره، ويكون االبتداء بقوإمامٌ 
ٌّ استئناٌف   ،هم ورُُجوعهم إىل اهللاِ  إذ أْمرُ ؛وا حكعليل اجيف املذكور أو للوعيد بل ما فعل بيا

  . )٢(فيعاقبهم بل ما اكنوا يفعلون 

 املوضع اخكالث:  

  َّ جل مك لك حكخك جك مق  حق مف خف حف جف  ُّ :قو تعاىل
  .]٣٣  :الكهف[

                                                            
 : املقـصد،١/٢٢٥ :اهلـدى  منـار،بعـدها ومـا ٥/٣٥٥ :كثري ابنتفسري  ،٧/٢٣ :األلوتفسري  :ينظر )١(

 . ٦٧ص

 :اهلـدى منـار ٦/٢٤٠: كثـري ابـنتفـسري  ،٨/٦٨ :األلـوتفسري  ،٨/١٨٢ :خشور ابنتفسري  :ينظر )٢(
 . ٧٤ ص :، املقصد١/٢٥٨
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، وفيه داللة بل أن لكتا اجلنتني آتت ثمرها، وبلغ اكٍف  َّحكُّ  :فالوقف بل قو
كله

ُ
 َّ جل مك لك  ُّ  :، ويبتدأ بقويئًاا شمبلغا صاحلًا لألكل، ولم تنقص من أ

بِهما وزيادة بَهائِِهما    . )١(مستأنفا، إلفادة َدوام رُشْ

 الوقف الحسن: اثالثً 

  : تعريف الوقف الحسن
ن : احلسن يف اللغة ضد القبيح ونقيضه، وهو مصدر َحُسَن حيُْسُن ُحْسنًا، ومنه َحسَّ

ء حتْسينًا؛ أي   .)٢(زيَّنه: ال
 أي من جهة - ق بما بعده لفًظا لوقف بل الكم تام يف ذاته وتعلَّ ا:  هواالصطالحو 
، أو معطوفًا -اإلعراب  ي بعد الوقف صفة ملا قبله، أو حاًال   كأن يكون الالكم ا

ق بما بعده لفًظا ومعىن؛ ألن املعىن تابع  تعلَّ :وقيل أو مستثىن منه، أو حنو ذلك، ،عليه
  .)٣( احكعلق يف املعىن وال عكساللَّْفظق يف لإلعراب؛ إذ يلزم من احكعلُّ 
سن ه حَ سِ فْ كوت عليه، أو ألنه يف غَ  إلفادته معىن حيسن السُّ :وجه تسميته حسًنا

   .)٤(مفيد
 وبل َّ خم حم ُّ حنو الوقف بل والوقف احلسن «: »النرش« ابن اجلزري يف قال

 ، ولكن مُ هَ فْ  املراد من ذلك فُ ن أل؛نٌ سُ  فالوقف بل ذلك وما أشبهه حَ ، َّ جن ُّ 
له  ملا قبْ ا، فإنه تابعٌ قه لفظً  حكعلُّ نُ ال حيسُ  َّ حن  ُّ و،  َّ ىم مم ُّ االبتداء بـ 

 
ْ
ا بل ا بل تقدير، واكفيً ة ، وقد يكون الوقف حسنً فإنه ُسنَّ  ،س آيةإال ما اكن من ذلك رأ

ل ُجعِ ا إذا جيوز أن يكون حسنً  َّ جن  يم  ُّ  :ا بل غرْيِهما ، حنو قو تعاىلآخر ، وتامًّ 
  َّ ىن من خن ُّ ا إذا جعل ، وأن يكون اكفيً  َّ جن ُّ ا  نعتً  َّ ىن من خن ُّ 

ين يؤمنون بالغيب، أو نصبً : ا بمعىنرفعً  يهم ا ا إذا ، وأن يكون تامًّ نا  بتقدير أعين ا
                                                            

 .  ١٦٠ ص :املكتىف ١١١ ص : املقصد،٩/١٣٦ :كثري ابنتفسري  ،١٥/٢٧٤ :األلوتفسري  :ينظر )١(

اح٢/٨٧٧:  لسان العرب:ينظر  )٢(  .٥٨ص : ، خمتار الصحَّ
اءات٢٣ص:  املكـتىف:ينظر  )٣( ، خمتـرص العبـارات ملعجـم ٢/٤٩٩: ، لطـائف اإلشـارات لفنـون الُقـرَّ

اءات، د ورسي/مصطلحات الُقرَّ دار احلـضارة للنـرش واحكوزيـع / ، ط١٣٤ص:  إبراهيم بن سـعيد ا
 .ِمْسِب، األو١٤٢٩بالرياض، 

 . وما بعدها١٧٨/ ١:   النَّرش يف الِقراءات العرْش :ينظر )٤(
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انتىه الكمه  .. َّنئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ  مبتدأ، وخربه  َّ ىن من خن ُّ  ُجعل
  .)١(» من احكرصفءب

أنه ال يوجد  عالمة من عالمات الوقف لوجود احكعلق  األصل :رمزه يف املصحف
   .اللَّْفظي

 حيسن الوقف عليه، وأما االبتداء بما بعده ففيه تفصيل بل حسب نوعه :حكمه
  :وحتته نوخن

 أن يكون الوقف عىل رأس اآلية: النوع األول:  
بل  حيسن الوقف عليه، واالبتداء بما بعده مطلًقا؛ ألن الوقف :حكم هذا اجوع

 أم لم يوجد، وهذا اللَّْفظ تعلق يف دَ جِ ؛ سواء وُ ملسو هيلع هللا ىلصرؤوس اآلي سنة توقيفية عن رسول اهللا 
  . )٢(املشهور عند مجهور العلماء، وهو اختيار أكرث أهل األداء

واالبتداء بعده ] ٩: العلق[  َّ حس جس  مخ   ُّ: الوقف بل قو تعاىل: وذلك مثل
 َّ  حم جم  ُّ: والوقف بل قو، ]١٠: العلق[ َّ خص حص مس  ُّ: بقو تعاىل

 اللَّْفظ مع وجود احكعلُّق يف ]٢٢٠:اكقرة[   َّىل مل خل  ُّ:  واالبتداء بعده بقو]٢١٩: اكقرة[
  .واملعىن

   :ةنَّ دليله من السُّ 
نَّة عن رسول اهللا  به، وثبت احكوقيف عنه باستعما كما يف حديث ملسو هيلع هللا ىلص وردت السُّ

 مل خل  ُّ:  قطع قراءته آية آية يقولإذا قرأملسو هيلع هللا ىلص اكن اجيب «:  قالتسلمة  أم

 جن  ُّ:  ثم يقول،ثم يقف َّ ىم مم خم حم  ُّ: ثم يقف، ثم يقول َّ يل ىل

ورةا وهكذا إىل آخر ]٤- ١ :الفاحتة[  َّ ين ىن من  ُّ : ثم يقف، ثم يقول َّ حن   .)٣(»السُّ
ةوهذه نبذة خمترصة من أقوال    : والعلماء يف احكعليق بل هذا احلديثاألئِمَّ

ة، وهو نَّ  سُ  عدَّ بعضهم الوقف بل رؤوس اآليوكذلك«: اجلزريقال اإلمام ابن 
 -يف حديث أم سلمة املتقدم، وقال أبو عمرو ملسو هيلع هللا ىلص اختيار أكرث أهل األداء ملجيئه عن اجيب 

                                                            

 .بعدها وما ١٨٠ /١:  الِقراءات العرْش  يف النَّرش : ينظر )١(

، وغريهما،  )٢( ا َّ  نفس املصدر السابق، هداية :يراجع كما سيأ بيانه، اكإلمام ابن اجلزري، واإلمام ا
 . وما بعدها١٦٤ص :  وما بعدها، نهاية القول املفيد للجري١/٣٧٣القاري  

 .١٢ص : احلديث سبق خترجيه يف املبحث احكمهيدي )٣(
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اأي  َّ ، واختاره اكيهيق يف شعب اإليمان وغريه من العلماء وقالوا- ا :  وهو أحُب إيلَّ
ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا   فاتباع هديوإن تعلقت بما بعدها،األفضل الوقوف بل رؤوس اآليات 

  .)١(»وسنته أو
اوقال اإلمام  َّ  ألنهنَّ يف ؛ أن يقطع بل رؤوس اآلي-  أي للقارئ -ومما ينبيغ  « :ا

ةأنفسهن مقاطع، وقد اكن مجاعة من  اءالفني و السَّ األئِمَّ  املاضني يستحبون القطع الُقرَّ
ل بل جواز القطع بل احلسن يف الفواصل، وهلذا احلديث عليهن، واحلديث املتقدم د

  . )٢(»طرق كثرية وهو أصل يف هذا اكاب
ا بعد ذكره هلذا األثَر أل عمرو - )٣(وقال العالمة األكا َّ ة تركها نَّ وهذه سُ «: ا

  .)٤(» واهللا املستعان،أكرث قراء هذا الزمان
ُ ظاهر هذا ا«: )٥(وقال املال يلّع القاري حب الوقف عليها؛ تَ سْ حلديث أن رؤوس اآلي ي

ي اختاره اكيهيق، علُّ  تَ دَ جِ سواء وُ  اوقال أبو عمرو ق لفظي بما بعده أم ال، وهو ا َّ  هو :ا
  .)٦(»أحب إيلَّ 

ية الوقوف نِّ ونصوص العلماء وأقواهلم يف هذا الوقف كثرية ومشهورة، ولكها تؤيد سُ 

                                                            
ء من احكرصف١٧٨/ ١:  النَّرش يف الِقراءات العرْش :ينظر )١(  . ب
 .٢٣ص:  واالبتدا املكتىف يف الوقف:ينظر )٢(
، و خم )٣( ين األكا مة املحدث حممد نارص ا ِمْسِببأكانيا، وهو يعـد مـن أشـهر ١٣٣٣ هو اإلمام العالَّ

علماء احلديث يف العرص احلديث،  عدد كبري من املؤلفات واحكحقيقات ربت عن املائـة، وتـرجم 
ه، ١٤١٩ لتراسـات اإلسـالمية لعـام كثري منها إىل لغات خمتلفة، منح جائزة امللك فيـصل العامليـة

ـان بـاألردن، ينظـر ١٤٢٠واكنت وفاته يف شهر مجادي اآلخـرة خم  َعبَـُت مؤلفـات : ِمْسِبيف مدينـة عمَّ
، مجع وإعداد عبد اهللا بن حممد الشمرا ص  دار ابـن اجلـوزي للنـرش /  ومـا بعـدها ، ط٦األكا

 .ِمْسِب١٤٢٢واحكوزيع ، السعودية ، األو ،
ف:رينظ  )٤( يـن األكـا/  إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، تأ مة حممـد نـارص ا : العالَّ

 .م١٩٧٩ -ِمْسِب ١٣٩٩املكتب اإلساليم، بريوت، األو : ، ط٢/٦٢
ين املال اهلروي القاري، فقيه حنيف، ومن صدور العلـم يف عـرصه، )٥(   هو يلّع بن سلطان حممد نور ا

:  األعالم:ينظر. ه١٠١٤نها كتابه املنح الفكرية رشح املقدمة اجلزرية، تو سنة صنف كتبًا كثرية، م
٥/١٢ . 

ف:ينظر )٦( مال يلّع بن سلطان حممـد القـاري وبهامـشها :  املنح الفكرية رشح املقدمة اجلزرية، تأ
مكتبـة مـصطىف اكـا احللـيب بمـرص، الطبعـة / ، ط٥٩ص: رشح شيخ اإلسالم زكريا األنـصاري

 . ه١٣٦٧خرية األ
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دها مطلًقا، اكتفيت منها بما تقدم ذكره رغبة يف بل رؤوس اآلي واالبتداء بما بع
ينا القرآن الكريم عن مشاخينا باألسانيد  االختصار، وبالوقوف بل رؤوس اآلي تلقَّ

اء، وهو املشهور عن أكابر ملسو هيلع هللا ىلصاملتصلة إىل رسول اهللا    .)١( املعارصينالُقرَّ
 بل رؤوس  وغريهما الوقوف)٢(لماء اكلسجاوندي واجلعربيوقد منع مجاعة من العُ 

ملسو هيلع هللا ىلص  بل أن ما فعله  عند تعلُّقها بما بعدها، ومحلوا ما يف حديث أم سلمة اآلي
ة نَّ  سُ لك فال يكون الوقف بل رؤوس اآليإنما قصد به بيان الفواصل ال احكعبُّد؛ وبل ذ

، وردَّ عليهم غري واحد من العلماء؛ منهم )٣(تعبًُّداملسو هيلع هللا ىلص عندهم؛ إذ ال يسنُّ إال ما فعله 
 أي الوارد يف حديث -) اكن إذا(إن من املنصوص املقرر أن لفظ « :  بقو)٤(مة املتوالعال

ة، ويبلِّغ الشاهد منهم الغائب، فليكن رَّ مَ  يفيد احككرار، وأن اإلعالم حيصل بِ - أم سلمة 
َّ ُفْعرتض بل هؤالِء األعالم    . )٥( »اكايق تعبًُّدا، وليس لكه لإلعالم ح

   :الراجح عندي
قت بما بعدها، علَّ واز الوقف بل رؤوس اآلي واالبتداء بما بعدها مطلًقا وإن تَ ج

، وهو رأي مجهور العلماء وأكرث أهل األداء، غري أننا ملسو هيلع هللا ىلصييف خكبوته عن اجيب قِ وْ وأنه أمر تَ 
اءال َغْقَطُع  قة بما بعدها، وال علِّ تَ ة رأًسا، وال ننرصف عنها بل رؤوس هذه اآليات المُ الُقرَّ

اءتم عندها ركع عندها يف الصالة، أو خَنْ ن َّ يتم املعىن الُقرَّ ة؛ ولكن علينا املواصلة؛ ح
، ويَ ِض تَّ ل املقاطع، ويَ تمِ كْ وينتيه هذا احكعلُّق؛ حكَ  َّ جىلَّ تَ و العبارات، ويَ دُ بْ ح املعا    .الالت ا

                                                            

  مك لك خك حك جك مق حق  ُّ : يستثىن من هذا اإلطالق موضع واحد وهو قـو تعـاىل )١(
؛ ألنـه رأس آيـة  َّ خك ُّ : ، فيوقف بل قو]١٥٢، ١٥١:الصافات[  َّ خل حل جل

بتـدئ مـن قـو : ولكن ال يبتدأ بما بعده لفظاعة االبتداء به وشدة قبحه، وعليه فيعود القارئ؛ 
َّ نهاية اآلية، َّ جل  مك  ُّ : له بقوويص، َّ خك حك جكُّ    . ثم يقف أو يتابع ح

  هو اإلمام املحقق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل اجلعربي أبو إسحاق من فقهـاء الـشافعية، )٢(
اءات رشح الشاطبية، وألَّف احكصانيف الكثرية يف أنواع العلوم، تُـوِّ سـنة  حمقق حاذق وخلم بالُقرَّ

 . ٥٥/ ١:  ، األعالم١/٢٥:  ذلية اجهاية:نظري. ه٧٣٢
اءات:ينظر  )٣(  .٥٩ص:  ، املنح الفكرية٤/١٣٧٩:  لطائف اإلشارات لفنون الُقرَّ
يار املرصية يف وقته، )٤( اء واإلقراء با مة حممد بن أمحد بن عبد اهللا الشهري باملتو شيخ الُقرَّ   هو العالَّ

اءات  واسع احلفظ واالطالع، شديد اكن  الضبط للقراءات،  زهاء األربعني مصنًفا يف الُقرَّ
ه مشيخة اإلقراء سنة  ه، واكنـت وفاتـه سـنة ١٢٩٣واحكجويد والرسم والضبط والفواصل، أسندت إ

 .٦٩٨ص:  ، هداية القاري٦/٢١:  األعالم:ينظر. ودفن بالقاهرة ) ه١٣١٣(
 . وما بعدها٣٧٥/ ١:  هداية القاري وما بعدها، ١٦٥ص :  نهاية القول املفيد:ينظر )٥(



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

 نائها  أي يف أثْ -أن يكون الوقف عىل غري رأس اآلية : النوع الثاني-:  
 بل قد ؛ان االبتداء بما بعده اتفاقً سُ ن الوقف عليه وال حَيْ سُ  حَيْ :كم هذا اجوعح

   . غري مقصوداا ومعىن، أو إيهامه معىن فاسدً  لشدة تعلقه بما بعده لفظً َفْقبُحُ 

:  فالوقف بل قو]٢:الفاحتة[  َّ ىم مم خم حم  ُّ :قو تعاىل مثال ذلك
ا بَّ خم حم  ُّ نفسه يؤدي معىن صحيًحا، ولكن االبتداء  وقف حسن؛ ألنه الكًما تامًّ

، وهو كون اللَّْفظيال حيسن لوجود احكعلُّق   َّ ىم مم  ُّ: بما بعده من قو
:  وال يصح فصل الصفة عن املوصوف، وقو تعاىل  ،َّ مل  ُّ: صفة للفظ اجلاللة َّ مم ُّ
 وقف  َّ  ىه   ُّ:  فالوقف بل لكمة]١:املمتحنة[  َّ مي خي حي جي يه  ىه مه  ُّ

ا يؤدي معىن صحيًحا؛ ولكن االبتداء بما بعده ال حيسن؛ بل هو حسن؛ أل نه الكًما تامًّ
ا فإن وقف القارئ  ابتداء قبيح؛  يفسد املعىن؛ إذ يصبح حتذيًرا من اإليمان باهللا تعاىل، 

ها بما لَ ِص بل مثل هذه األلفاظ فعليه أن يعود لللكمة اليت وقف عليها، فيبدأ بها، ويَ 
  .)١(ح االبتداء بهلُ ْص  االبتداء بها وإال فبما قبلها مما يَ حَ لُ بعدها إن َص 
ا بل لَ :فائدة ما، حنو هِ رْيِ  قد يكون الوقف حسنًا بل تقدير، واكفيًا بل آخر، وتامًّ
 من خن  ُّ فيجوز أن يكون الوقف حسنًا إذا جعل ]٢:اكقرة[  َّ جن  يم   ُّ: قو تعاىل

 مه  جه ين ىن من خن  ُّ اكفيًا إذا جعل  نعتًا للمتقني، وأن يكون]٣:اكقرة[  َّ ىن
ين: ( خرب ملبتدأ حمذوف تقديره َّ يه ىه  :أو مفعوًال لفعل حمذوف تقديره) هم ا

ين(  رب  يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ  ُّ، وأن يكون تاًما إذا جعل مبتدأ وخربه  )أعين ا
  . )٢(]٥:اكقرة[  َّ زب

الةعالمات الوقف الحسن وصوره    : عليهالدَّ

) بل رؤوس اآلي(ء آلي القرآن الكريم جند أن الوقف احلسن ع واالستقرابْ تَ باحكَ ف
وهم ق يف املعىن يُ علُّ  تَ :واألخرىوهم معىن غري املعىن املراد،  يُ  أالَّ : إحداهما:يأ بل صورتني

 يف لك منهما، وجواز االبتداء بما بعده يف اللَّْفظيق يف ظاهره معىن غري املراد مع احكعلُّ 
:   صورتان أيًضا)رؤوس اآلي غري(داء بعد الوقف احلسن يف احلاحكني، وأن االبت

                                                            
 .٢٧/ ١:  ، منار اهلدى١٦٨ص : ، نهاية القول املفيد١٨٠/ ١:  الِقراءات العرْش  يف  النَّرش:ينظر )١(
 .١/٢٤:  وما بعدها، منار اهلدي١٨٠/ ١: الِقراءات العرْش  يف  النَّرش:ينظر )٢(



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

 لفساد َفْقبُحُ أنه قد : واألخرى أنه ال حيسن لشدة تعلقه بما بعده لفًظا ومعىن، :إحداهما
ثنتان بل رؤوس : املعىن، مع جواز الوقف قبله يف احلاحكني، فهذه أربع صور للوقف احلسن

لفاآلي، وثنتان بل غري رؤوس اآلي،    .تأمَّ
  :وفيما ييل أمثلة توضيحية للك صورة من الصور املتقدمة

 جم يل ىل مل خل  مئ هي مي خي حي جي ُّ  :  قو تعاىل-١
 حسن ألنه رأس َّ هي ُّ : فالوقف بل قو تعاىل.]٣٧-  ٣٦:اجور[ َّىم مم خم حم

 مل خل ُّ :  آية ، واآلصال مجْع أصيل، وهو آخر اجهار، ويكون االبتداء بعده بقو
 والفعل َّ خل ُّ  بني الفاعل اللَّْفظيحسٌن مع وجود احكعلُّق   وهو َّ يل ىل

  .)١( َّ جيُّ قبله 

 َّ نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّ :  قو تعاىل - ٢
  . ]٥، ٤ :املاعون[

 حسٌن؛ ألنه رأس آية برشط االستمرار يف َّ نئ ُّ : فالوقف بل قو
املعىن؛ إذ املصلني  إال بعد تمام -  ونظائره - وعدم االنرصاف عنها يف هذا املوضع القراءة

اسم ممدوح ال يِليق به الويُل، وهو العذاب الشديد، وإنما خرج عن مجلة الَمْمُدوحني بنعته 
اء أي بنية استئناف - املتصل به، فيجوز الوقف   وال جيوز القطع بنية اإلعراض عن -ة الُقرَّ

؛ َّ نب مب زب رب يئ ُّ : ، ويكون االبتداء بعده بقوالقراءة
ين يؤخرو أي ن عنها غري مبالغني بها، ون الصالة عن وقتها، أو أنهم ذلفلا

 واملنعوت قبله َّ يئ ُّ  بني اجعت اللَّْفظعلُّق يف  مع وجود احكَ ااالبتداء حسنً  ويكون
  .)٢(َّنئُّ 

 ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّ :  قو تعاىل - ٣
  .]٦١:اإلرساء[  َّ لك اك يق

 أدى معىن صحيح حيُسُن الوقف َحَسٌن؛ ألنه الكم تام  َّ ىث ُّ : فالوقف بل قو

                                                            

  .  وما بعدها٢٤٩/ ١٠ :ابن كثريتفسري  وما بعدها ، ٢٤٨/ ١٨: ابن خشورتفسري  :ينظر )١(
   .٥٨/ ٥: أ السعودتفسري  ،  ١٠٧/ ١٧: القاسيمتفسري  : ينظر)٢(



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

 َّ  ... يف   ىف يث ُّ : عليه، وال حيُسُن االبتداء بما بعده اتفاقاً لشدة تعلُّقه به؛ ألن قو
، فإنه تعاىل أَمَر املالئكة )املالئكة(مستثىن، وال يَِصحُّ فصله عن املستثىن منه وهو 

، بالسجود، فسجدوا لكهم إال إبليس استكرب وأىَب أن يسُجَد   افتخاًرا عليه واحتقاًرا 
ويِصلها بما بعدها   َّ ىث ُّ :  وهو قو تعاىلفيعود القارئ لللكمة اليت َوَقَف عليها،

  .)١ (ح نهاية اآلية

 ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّ :  قو تعاىل -٤
  .]٩٧: االنبياء[ َّ ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل

م  حسٌن؛ ألنه الكَّ ىل  مل يك ىك مك لك ُّ : فالوقف بل قو
تام أدى معىن صحيًحا من وقوع القيامة وشدتها وارتفاع أجفان الاكفرين؛ ح ال تكاد 

:  االبتداء بما بعده اتفاقاً لفساد املعىن؛ ألن قو، وَيقبُحُ  فيهتطرُِف من هْول ما ُهمْ 
، فيعود القارئ إىل أقرب ل القول عن مقو الاكفرين، وال يِصحُّ فْص ولِ قُ  من مَ َّ يلُّ 

، ويصلها بما بعدها  َّ ىك مك لك ُّ : لح االبتداء به، وهو قو تعاىل موضع يص
  .)٢(ح نهاية اآلية

  :نماذج للوقف الحسن وأثَره يف التفسري

 املوضع األول:  

 مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت  ُّ: تعاىلقو 
  .]٧٣ :النِّساء[  َّ جض مص  خص حص

 صحيًحا من حسن؛ ألنه الكم تام، أدى معىن  َّ حص مس خس  ُّ بلفالوقف 
بيان فرط حترسُّ املنافق املبطئ عن اجلهاد، وندمه بل تثبيطه، وأسفه بل فوت الظفر 

. ل عليه، وهذا أكرب قصده وذلية مرادهوالغنيمة بأن يرُْضب  بسهم معهم، فيتحصَّ 
 بُحُ قْ احكمين اليت تربط بني اجلملتني، وكذلك فَ ) فاء( قبيح، ملاكنة  َّ  خص   ُّ واالبتداء بـ

                                                            

 .٥٢٩/ ٣ :الزخمرشيتفسري  ،  ١١٥/ ١٣ :القرطيبتفسري  :ينظر )١(

  .٧١٨/ ٣: النسيفتفسري  ، ٤٤٧/ ٩: ابن كثريتفسري  :ينظر )٢(



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

 ألنه ال ينسب القول إال إىل قائله، ؛ َّ حص مس خس  ُّ: االبتداء بما قبله من قو
َّ آخر اآلية        َّ ...جخ مح  جح مج  ُّ:  إذن من قو تعاىلاالبتداءفيكون    .)١(ح

 املوضع اخكا:  

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ: تعاىلقو 
  .]١٢:احلديد[   َّ    ...                  ىه مه جه ين ىن من

حسن؛ ألنه الكم تام أدى معىن صحيًحا؛ حيث خيرب اهللا  َّ خن  ُّ: قوفالوقف بل 
تعاىل عن حال املؤمنني املتصدقني أنهم يوم القيامة يسىع نورهم بني أيديهم؛ ليستضيئوا 

  .به بل الرصاط، وبأيمانهم كتبهم؛ إذ تأتيهم البشارة باجلنة والرضوان

 َّ جه ين ىن من  ُّفصل بني الصفة، ويه مجلة قبيح لل َّ من  ُّ واالبتداء بـ
 ويصلها ،  َّ خن  ُّ فيعود القارئ لللكمة اليت وقف عليها، ويه قو ، َّ خن  ُّواملوصوف 

  .)٢(بما بعدها إىل نهاية اآلية أو إىل موضع آخر يصلح الوقف عليه

 املوضع اخكالث:  

 ىن من حنخن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ :تعاىلقو 
  .]٤٦ :املائدة[ َّ    ...  ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين

حسن؛ ألنه الكم مفيد يف ذاته أدى معىن   َّ مه جه ين  ُّ: فالوقف بل قو
وراة، وما اشتملت عليه من هدايات لة احكَّ زْن  مَ صحيًحا؛ حيث بنيَّ املو 

يل، وما اشتمل عليه من مواعظ وأحاكم؛ لكن لة اإلجْنِ زْن وترشيعات، ثم أتبع ذلك ببيان مَ 
نه إ؛ إذ اللَّْفظق بما قبله يف تعلَّ  ال جيوز؛ ألنه مُ  َّ ىه  ُّ: اء بما بعده، وهو قواالبتد

فيعود القارئ إىل أقرب موضع يصلح االبتداء به   َّ مه جه ين  ُّ: وف بل قومعطُ 
َّ نهاية اآلية ، َّ مه جه ين  ُّ: وهو قو   . )٣( ويصلها بما بعدها ح

                                                            
 .٥/٨٠ :األلوتفسري ، ٦/٤٥٦: القرطيبتفسري  :ينظر )١(
 .٤١٦/ ١٣: ، َيْفِسري ابن كثري٤٦/ ٦:  الزخمرشيتفسري  وما بعدها، ٢٤٥/ ٢٠: القرطيبتفسري  :ينظر )٢(
 .٦/١٥٠: األلوتفسري  وما بعدها، ٣/٥١٠: أ حيَّانتفسري  :ينظر )٣(



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

  الوقف القبيح: رابعا

  : يحتعريف الوقف القب

ء، والفعل منه َقبُح يْقبُحُ احلُْسن ضُد :الُقْبح لغة  ُقبًْحا، واجلمع ، وهو خم يف لك 
  .)١(بائِحقَ 

 معىن صحيًحا لشدة  هو الوقف بل الكم لم يتم يف ذاته، ولم يؤدِ :الُقرَّاءو اصطالح 
  .)٢(تعلقه بما بعده لفًظا ومعىن

تمامه، أو إفادته معىن غري مقصود، أو  عليه لعدم الوقف لقبح :وجه تسميته قبيًحا
  .)٣(اربما إيهامه معىن فاسدً 

 األصل أنه ال يوجد  عالمة لكرثته، وقد ُرمز  يف بعض :رمزه يف املصحف
   . للك مواضع الوقف القبيححرصمن غري ) ال(املواضع حبرف 

 ال جيوز الوقف عليه إال لرضورة كضيق نفس، أو عطاس، أو حنو ذلك، :حكمه
يكون االبتداء باللكمة اليت وقف عليها إن صلح االبتداء بها، وإال فبما قبلها مما يصلح و

  . االبتداء به

  : الدليل من السنة يف النهي عن الوقف القبيح

جاء رَُجالن إىل اجيب : قال )٤(ا رواه عدي بن حاتم الطَّ مامما يبني ذلك ويوضحه 
 فقد رشد ومن يعصهما، فقال رسول اهللا من يطع اهللا ورسو: فتشهد أحدهما فقالملسو هيلع هللا ىلص 
 .)٥(» قم أو اذهب بئس اخلطيب أنت«: ملسو هيلع هللا ىلص

اقال اإلمام  َّ ل بل كراهية القطع بل املستبشع من « :ا   اللَّْفظو هذا اخلرب د

                                                            
اح٥/٣٥٠٨:  لسان العرب:ينظر )١(  .٢١٧ص : ، خمتار الصحَّ
 .٣٣٤ص:  ، معجم علوم القرآن٢٤ص:  ، املكتىف١/١٧٨: عرْش  النَّرش يف الِقراءات ال:ينظر )٢(
اءات:ينظر )٣(  .١/٢٨: ، منار اهلدى٢/٥٠٣:  لطائف اإلشارات لفنون الُقرَّ
ا احلرشج بن سعد بن اهللا عبد بن حاتم بن هو عدي )٤(  األجـواد ومـن جليل صحا، وهب أبو الطَّ

ي يرُْضب جِبوِده املثل، خش أكرث قام يف حرب الردة بأعماٍل جليلة، وهو ، العقالء ا ا ابن حاتم الطَّ
 ِّ   .٢٢٠ /٤: ، األعالم٨٦ /٣: احكهذيب تهذيب :ينظر، )ه٦٨(سنة  من مائة سنة، تُو

 واللفـظ ٤٩٨١رقـم ٩٠١ص :األدب كتـاب يف داود أبـو، ٢٢٧/ ٦ :اجلمعـة كتـاب يف مـسلم أخرجه )٥(
  .داود أل



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

ا قطع بل ما ملسو هيلع هللا ىلص ق، بما يُبني حقيقته، ويدل بل املراد منه؛ ألنه املتعلِّ  إنما أقام اخلطيب لمَّ
، ولم يفصل بني ذلك، وإنما اكن ينبيغ حال؛ إذ مجع بقطعه بني َفْقبُحُ   من أطاع ومن ع

: ، ثم يستأنف ما بعد ذلك، أو يصل الكمه إىل آخره، فيقول)فقد رشد: ( أن يقطع بل قو
، وإذا اكن مثل هذا مكروًها مستبشًعا يف الالكم اجلاري بني )ومن يعصهما فقد غوى(

ي هو الكم رب العاملني أشد كراهة واستبشاًخ،اب اهللا املخلوقني، فهو يف كت  ا
  .)١(نبتَ وأحق وأو أن جُيْ 

   :الوقف القبيح نوعان، وقيل، ثالثة أنواع وهو املختار :أنواعه
 وهو الوقف عىل كالم ال يفهم منه معنى لشدة تعلقه بما بعده:  األولالنوع:  

ه  الوق:ومن ذلك، معمواكلوقف بل العامل دون  ف بل املضاف دون املضاف إ
  .]١ :الفاحتة[  َّ يل ىل مل خل  ُّ: من قو تعاىل  َّ خل  ُّ: الوقف بل لكمة: حنو

 من قو  َّ حم  ُّ: الوقف بل لكمة:  الوقف بل املبتدأ دون خربه حنو:ومنها
  .]٢ :الفاحتة[   َّ ىم مم خم حم  ُّ :تعاىل

 من قو  مث مم  ُّ لكمة الوقف بل:  حنوفاعله الوقف بل الفاعل دون :ومنها
  .]٢٧ :املائدة[   َّ من زن رن مم ام  ُّ: تعاىل

ال جيوز الوقف عليه، وال االبتداء بما بعده؛ ألنه  وحنو ذلك من املتعلقات، فلك هذا
  .ال يتم به الكم، وال يفهم منه معىن

 االوقف عىل كالم يفيد معنى غري مقصود، أو يـوهم معنـى فاسـدً : النوع الثاني 
  :ده عليه ليتم منه املعنى املرادما بع لتوقف

 حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي  ُّ :ومن ذلك قو تعاىل
 جئ يي  ُّ: فالوقف بل قو] ٤٣ :النِّساء[  َّ هت مت خت  حت جت هب مب خب
ه ما بعده من قو َّحئ  قبيح؛ ألن املقصود من اآلية الكريمة ال يتم إال إذا انضم إ
 مت  ُّ: إىل أن يقف بل قو فيوصل بما بعده  َّ خب حب جب هئ مئ خئ  ُّ: تعاىل
 وهو اكف، وذلك ملا اكنت اخلمر مباحة؛ حيث أتاهم اإلرشاد إلخالص الصالة  َّهت

                                                            
 . بترصف١٦ص:  املكتىف:ينظر )١(
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  .)١(اليت يه رأس العبادة من شوائب اخلمر وكدرها

 ]٣٨: نعاماأل[   َّىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ   ُّ: ومنه قو تعاىل
هو مشاهد من خملوقات اهللا، قبيح، ألن ذلك يوهم نيف ما  َّ زب  ُّفالوقف بل قو 

    َّىب ُّوإنما يكون الوقف بل 
ُ
 مَّ وهو اكف؛ إذ إن الطري أ

ُ
 مَّ ة، واإلنس أ

ُ
ة، مَّ ة، واجلن أ

  .)٢(وللك أمة منها جنس ونوع  خصائص به قوامه وحياته
 الوقف عىل ما يفسد املعنى أو يوهم ماال يليق بالله تعـاىل وبرسـله :  الثالثالنوع

  .صلوات الله عليهم

 ]٢٦  :اكقرة[   َّنت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ُّ: ومن ذلك قو تعاىل
قبيح؛ ألنه يوهم معىًن فاسًدا ووصًفا ال يليق  َّ مب زب  ُّ: فالوقف بل قو

؛ بل وال يصح احكفوه به ففيه من سوء األدب مع اهللا ما هو ظاهر، وإنما باكاري
ة سيقت كيان أن ما استنكره وهو اكف، فاآلي   َّنت  مت   ُّ: يكون الوقف بل قو

 لالستناكر واالستغراب، هلل عٍ راء من الكفار ليس بَِموِْض فهاء وأهل العناد والمِ اجلهلة والسُّ 
ء اكن صغرًيا أو كبرًيا   .)٣(أن يرضب أي مثل اكن بأي 

ي بعده اإلجياب   . وأقبح ما يكون الوقف وأشنع بل املنيف ا

  َّهب مب  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  ُّ: ومن ذلك قو تعاىل

وهم معىن فاسًدا؛ بل هو كفر ظاهر ملن قبيح؛ ألنه يُ  َّ خي  ُّ:  بل لكمةفالوقف ]١٩ :حممد[
وهو تام، فيف اآلية أمر   َّهب ُّ: قصده عياًذا باهللا، وإنما يكون الوقف بل لكمة

بالعلم والعمل أي إذا علمت أن مدار السعادة هو احكوحيد والطاعة، ومناط الشقاء هو 
  . )٤(رشاك والعصيان، فاثبُت بل ما أنت عليه من العلم بالوحدانية، والعمل بموجبهاإل

] ٦٤: النِّساء[  َّمئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي  ُّ:  ومثله قو تعاىل
وهم معىًن فاسًدا ينيف إرسال مجيع الرسل، وإنما يكون قبيح يُ  َّ يي  ُّ: فالوقف بل لكمة

                                                            
 . ٥٨ص:  ، املقصد١/١٨٢: ، منار اهلدى٥/٣٨: األلوتفسري ، ٤/٥٩: ابن كثريتفسري  :ينظر )١(
 .٩٣ص: ، املكتىف٧/٣١:  ابن كثريتفسري ، ٧/٢١٣: ابن خشورتفسري  :ينظر )٢(
 .٣٤ص: ، املكتىف١/٦٧: ، منار اهلدى١/٣٢٥: ابن كثريتفسري  ، ١/٢٣٥: الزخمرشيتفسري  :ينظر )٣(
 .٤٧٧ص: ، إيضاح الوقف واالبتداء٥/٢٣٤: الزخمرشيتفسري ، ٥/١٤٦: أ السعودتفسري  :ينظر )٤(
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و اآلية أمٌر من اهللا بطاعة رُسله واتباعهم؛  وهو اكف،   َّمئ ُّ: الوقف بل لفظ اجلاللة
  .)١(ألن الرسول مؤٍد عن اهللا، فطاعته طاعة هللا، ومعصيته معصية هللا

  :ره يف التفسرينماذج للوقف القبيح وأثَ 

 املوضع األول:  

 ىن من خن  حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ :قو تعاىل
 َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه ينجه

  .]١٢٠: اكقرة[
 الوقف نُ سُ  فائدة حَيْ  ألنه لم يؤدِّ ؛قبيح َّ ىي مي  خي حي جي ُّ  : قوبلفالوقف 

  ألن نيْف ؛َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ  :عليها، وأقْبح منه االبتداء بما بعده من قو
وطب به  خُ  برشط اتباع أهوائهم، فهو رشٍط ٌق علَّ تَ  مُ ملسو هيلع هللا ىلصالوالية واجرصة عن رسول اهللا 

ته،رًما لألمْ ي تعظملسو هيلع هللا ىلصاجيب   َمْعُصوم من اتباع األهواء، فالالكم من ملسو هيلع هللا ىلص ألن اجيب ؛ واملراد أمَّ
 مع ةنَّ ك ما جاء به الكتاب والسُّ يع يف اتباع أهل اكدع واألهواء، وترْ نِ يظ والتشْ لِ باب احكغْ 

م يف قولْ العِ   وال ُفْفَصل ،ر قبلهاقدَّ ٍم مُ  تُْشعر بَِقسَ َّ يه ىه مه ُّ  :م بذلك، والالَّ
  . )٢(وجوابه بالوقف، فلينتبه جظائر ذلك يف آيات القرآن الكريمط بني الرشَّ 

 املوضع اخكا:  

 ىي مي حيخي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن ُّ  :قو تعاىل
 ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ  يي
  . ]٩٠: يونس[  َّيئ

 الوقف  فائدة حَيُْسنُ  ألنه لم يؤدِّ ؛قبيح َّ ٰذ  يي ىي مي ُّ  :فالوقف بل قو
 ألنه قد يوهم أن فرعون آمن حق اإليمان، وليس هذا ؛بما بعده أقْبح منهعليها، واالبتداء 

 ألن إيمانه اكن حني أْدركه الغرق، وتراكمْت فوقه األمواج، وَغِشيته السكرات، ؛بصحيح
ا ؛يمان، فالالكم مرشوط بما قبله حيث ال ينْفعه اإلفآمن  َّ ٰى ُّ فقال وهو كذلك   

                                                            
 .٧٥ص: ، املكتىف١/١٨٥: ، منار اهلدى٢/٩٩: الزخمرشيتفسري ، ٤/١٤٠: ابن كثريتفسري  :ينظر )١(
 . ١/٥٣٩ :حيَّان أتفسري  ،١/٣٣٧ :عطية ابنتفسري  ،٤/٣٤ :الرازيتفسري  :ينظر )٢(
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ل متعلقات وعدم فْص  َّ ٰى ٰر ُّ  :وابه، وهو قول الرشط جبتعنيَّ بل القارئ وْص 
  . )١(اجلملة الرشطية بعضها عن بعض

 املوضع اخكالث:  

 َّ مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّ : قو تعاىل
  . ]٨٣: املؤمنون[

 َّ مب خب حب  جب هئ ُّ  : ألن قو؛قبيح َّ مئ خئ ُّ  :فالوقف بل قو
رار أو قْ ذهِبهم واالئتناف به يوهم اإلم وممن مجلة َمُقول الكفار، وُيْفِصح عن اعتقاِده

 هئ ُّ  : املقول عن بعض، كما ال خيىف ما يف االبتداء بقوبعضاملوافقة فال جيوز فصل 
  . )٢(من فساد يف املعىن َّ مب خب حب  جب

 يف الصلوات وخاصة وأن ادًّ  جِ عٌ ائِ  بل نظائر املواضع املتقدمة شَ والوقف :لتق
تبه جظائر ذلك يف آيات القرآن الكريم نْ  لطول الرتكيب، فليُ القارئ قد يَْستِسيُغ الوقف هنا

  .)٣( َيْعظيًما لالكم اهللا، وِحَفاظا بل مراد اهللا

  أْلَقاب الُوُقوِف : اخامًس 

 كثرية ألنواع من الوقوف ألْقاٌب  الوقِف واالبتداءِ ، وكتب علوِم القرآن انْترش يف كتِب 
 اكحث، ويه مجيعها ال خَتْرج عن أقسام الوقف سبق اإلشارة إىل بَعِضها ِضْمن فصول هذا

ا رأيت أن ؛ بل تندرج حتتها؛، الاكيف، احلسن، القبيحاحكَّام: واالبتداء األربعة املذكورة آنًفا  
ها مجيعً  ُضمَّ

َ
ي كْ ا حتت هذا العنوان، وسوف أْكتيف بِذِ أ ِر مخسة أنواع باإلشارة إىل اللقِب ا

ف  وقـف االزدواج، وقـف املعانقـة، وقـف الـسنة، وقـ:وىهفسري، ره يف احكاْشتُِهر بِه، وأثَ 
شارة إىل بعض ألقاب الوقوف األخرى، إما لغرابتهـا، أو اكيان، وقف احكعسف، وسأترك اإل

                                                            
 :كثـري ابـنتفسري  ،٥/١٨٨ :حيَّان أتفسري  ،٤/٥٢٢ :عطية ابنتفسري  ،١/١٦١ :الرازيفسري ت :ينظـر )١(

 . ١/٣٣٧ :اهلدى  منار،بعدها وما ٧/٣٩٥

  . ٤/٢٤٥ :الزخمرشيتفسري ، ٢٣/١١٦ :الرازيتفسري ، ١٠/١٤٠ :كثري ابنتفسري  :ينظر )٢(

 مـن) ٩٧ (واآليـة ،نفـالاأل سـورة مـن) ٣٢( واآلية ،اجمل سورة من) ٦٨ (اآلية: اجظائر هذه ومن )٣(
 .السجدة سورة من) ١٢ (واآلية ،نبياءاأل سورة
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وبل اهللا . االبتــداء، وعلــوم القــرآن وحلــداثتها، أو لغيابهــا عــن أمهــات كتــب الوقــف
  . )١(الُمْعتََمد

 وقف االزدواج:األول :  
ل مـا يُوقـف بل نظـريه ممـا ، فيُوِص  يف الوقف االزِْدواجُ ربَّما يُراىَع « :اجلزريّ قال ابن 

  . )٢( » وذلك من أجل ازدواجه؛قه بما بعده لفًظا عليه، وانقطع تعلُّ احكَّماميوجد 
  : رشح ما تقدم

لتان، تكـون لك واحـدة منهمـا مـْستقلة عـن األخـرى يف نَّه قد جيتمع يف اآلية مُجْ إ
 ولكن يكون بينهما ازدواج ـ وهو احكقابل أو ؛اللَّْفظ يف  يكون بينهما ارتباٌط املعىن، وال

 بل توصل باخكانيـة، ؛احكعادل ـ فإذا اكنت اجلملتان بهذه املثابة فال يوقف بل األو منهما
  املعىن،ةَ  اإلسناِد، تامَّ ةَ نها مستوفيويكون الوقوف عليها، وإنَّما لْم يُوقْف بل األو مع كوْ 

غري متعلقة باخكانية لفًظا، ويَسوغ الوقف بل نظريها مما حتقـق فيـه صـفاتها ـ لـم يوقـف 
 أو ، احكقابـل: أي؛ًرا ملـا بينهـا وبـني اخكانيـة مـن االزدواجظَ  غَ ؛تذَل سوِّ عليها ـ مع هذه المُ 

  . )٣(احكعادل
   :لٍ  مثال ما يكون بني اجلملتني من تقابُ ]أ[

   .]٤٦: فصلت[  َّمت هب مب مئهئ  هي مي خي  ُّ : قو تعاىل-١

 ُمْستوفية ركين اإلسناد، تامـة املعـىن،  َّمئ  هي مي خي ُّ : وفاجلملة األ
 يف هـذا - ولكـن ال يوقـف عليهـا ؛غري متعلقة باجلملة اخكانية لفًظا، وُيوقف بل مثلها

ه لُـقابِ األو يُ  يف َّ  هي مي خي ُّ  وذلـك أن ؛ل بـني اجلملتـني لوجود احكقابُـ-املوضع 
  . يف اخكانية  َّمتُّ  يف األو يقابله َّمئُّ  اخكانية، و يف َّ هب مبُّ 

 فإنهم إن آمنوا فنَْفـُع إيمـانهم ، خفِّف عن نفِسك إعراضهم،أْن يا حممد: ومعىن اآلية
ِْهم، فكما أن اآلية حتمـل نـصيحة بيِّنـة  ر ُكْفرهم يعود إ َفُعود عليِْهم، وإن كفروا فرََضَ

                                                            
 وما ١/٣٧ :اهلدى  منار،بعدها وما ١٨٣ص :والعرشين اخكامن  اجوع،القرآن علوم يف اإلتقان :ينظـر )١(

ف ،الكريم القرآن وقوف يف  االختالف،بعدها  بغرائـ  مبحـث،السنيد الرمحن عبد بن خدل /تأ
 . ه١٤٣٦،  األو،سعود امللك جامعة / ط،٤٠٩ص :وضوابطها الوقوف

 . ١/١٨٧: الِقراءات العرْش  يف النَّرش :ينظر )٢(

 . بترصف ١٦٨ص :واالبتداء الوقف معرفة إىل االهتداء معالم :ينظر )٣(
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ير وَصْدع، فاهللا سبحانه يُوصل إىل لك أحٍد ما يليـق بعملـه  باملقابل حَتْذِ ُل مِ للعالم، فيه حَت 
  . )١( من اجلزاء، وما ربك بظالم للعبيد

  . ]٢٨٦: اكقرة[  َّخص حص مس خس حس جس  ُّ    : قو تعاىل- ٢

ُمْستوفية ركين اإلسناد، تامة املعـىن، غـري متعلقـة  َّ خس حس جس ُّ : وفاجلملة األ
 لوجـود - يف هذا املوضع -ثلها، ولكن ال يوقف عليها باجلملة اخكانية لفًظا، وُيوقف بل م

يف اخكانيــة  َّ مس ُّ يف األو يقابلهــا   َّ جس ُّ  وذلــك أن ؛احكقابــل بــني اجلملتــني
يـستعمل يف اخلـري، ) كسب( ألن ؛يف اخكانية َّخصُّ يف األو يقابله  َّ خسُّ و
  . ايستعمل يف الرش ذلكً ) اكتسب(و

ــاىل ــو تع ــة يف ق ــىن اآلي ــسنات،  ؛  َّ خس حس جس ُّ : ومع ــن احل  حص مس ُّ أي م
من حيـث يه ممـا  َّ جس ُّ أي من السيئات، وجاءت العبارة يف احلسنات بـ ؛  َّخص

مـن حيـث  َّ مس ُّ ضاف إىل ملكه، وجاءت يف السيئات بـ  فتُ ،ُفْفرُح اإلنسان ويرَُسُ به
ا خصَّ ؛يه أْوزار وأثْقال وحُمْتمالت صعبه ن يف إ  إذ؛ اخلري بالكسب، والرش باالكتـساب 

ا لم تكن كذلك يف باب اخلري ،االْكتِساب اْعِتمال لك مكتسبه فيه، ولمَّ  فَُجعلت اجفس 
ءُ  يفني إْحــرازً وُِصــفت بمــا ال داللــة فيــه بل االْعتمــال، فََحــُسن يف اآليــة مــ ا  احكــرْصِ

   .)٢(املعىن هلذا
   :لٍ  مثال ما يكون بني اجلملتني من تعادُ -ب 

 َّمم خم حم  جم هل مل حلخل جل مك لك ُّ  :و تعــــــاىلقــــــ -١ 
  .]١٤١ :اكقرة[

ــاىل ــو تع ــن ق ــني م ــني اجلملت  خم حم  جم هل مل حلخل جل مك لك ُّ  : فب
 هلا ثواب مـا كـسبت مـن  نفٍس ل اهللا، فلكُّ ، وفيه داللة بل مطلق عدْ ٌل تعادُ  َّمم

يف   َّ  جم هل مل ُّ  وذلـك أن ؛ة مـا اكتـسبت مـن سـوءَعـبِ ل وحدها تَ خري، أو تتحمَّ 
نـسان مـسئول إيف اخكانية، وفيه داللـة بل أن لك   َّمم خم حم ُّ األو تعادل 

  واحـدٍ له، فـلكُّ  غـريه أو فـْض ك احلق، وال أن َفتَّلِك بل عمـلِ ر  يف ترْ عن عمله، وال عذْ 
                                                            

 . ٧/٤٩٢ :عطية ابن  َيْفِسري،٢٧/١٣٥ :الرازي تفسري  :ينظر )١(

 . ١/٤٢٨ :السعود أ  َيْفِسري،٣/٦٩ :لواأل َيْفِسري :ينظر )٢(



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

  . )١(بعمله، فال افتخار باآلباء، وال اتَِّكال بل أعمالِِهم، فلهم أعماهلم، ولكم أعمالكم
  مب خب حب جب هئمئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي ُّ :  قــو تعــاىل- ٢
  .]٢٧: آل عمران[ َّخت حت جت هب

، ٌل تعـادُ   َّمئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي ُّ  :فبني اجلملتني من قو تعاىل
ص األول  أي تدخله فيه بتعقيبه إياه، أو بنقْ :وفيه داللة بل عظيم قدرة اهللا تعاىل، واملعىن

، وبني اجلملتـني األ  هب  مب خب حب جب ُّ خريتـني مـن قـو تعـاىل وزيادة اخكا
ج املؤمن من الاكفر،  إذ خُيْرِ ؛ل أيًضا، وفيه داللة بل عظيم قدرة اهللاتعادُ     َّخت حت جت

جاجة، وما جرى يف رِ ج الاكفر من املؤمن، وخُي وخُيْرِ  جاجة من اكيضة واكيضة من ا ج ا
  . )٢(هذا الْمْجرى يف مجيع األشياء

مة األْشُموىِي  ف االزدواج واملعادل، والقرائن رايع يف الوقينبيغ للقارئ أن يُ «: قال الَعالَّ
 بـل يقـف ؛ أحدهما مع اآلخرُط لِ ل والَقْطع بني الفريقني، وال خُيْ واألو الَفْص ... واجظائر

  . )٣(» ثم يبتدئ باخكا،بل األول
  : ل يف بعض املواضع ما ييلومن األمثلة اليت تؤكد بل أْولَوية الفْص 

ــاىل-١ ــو تع  مس خس  جسحس مخ جخ مح ُّ :  ق
 ،فقـد يـضيق نفـسه  َّجسُّ ل القارئ َص ، فإذا وَ ]٢٦: اجور[  َّخص حص
 مخ ُّ  إذ يـصري املعـىن ؛ فيرتتب بل ذلك فـساد املعـىن، َّ خس ُّ فيقف بل 
ن الالكم القبيح أو بأهـل القـبح، إ إذ ؛ه فسادُ  وال خيىف بل أحدٍ ، َّ خس  جسحس

 من خئشة والالكم الطيب أو بالطيبني من اجاس، فما نسبه أهل اجفاق للسيدة 
ساءالكم هم أْو به، ويه أْو بالرباءة والزناهة منهم، فاخلبيثاُت مـن   للخبيثـني مـن النِـّ

ساء، والَطيِّبات من النِّساءالرجاِل، واخلبيثون من الرجاِل للخبيثاِت من   للَطيِّبـني مـن النِـّ
اللـ، ووجـه النِّساء والَطيِّبون من الرجال للَطيِّبات من ،الرجال َّ  اهللا أنَّ :  يف هـذه اآليـةةا

جعل خئشة   إال ألنها طيبة، ولو اكنـت خبيثـة ـ ملسو هيلع هللا ىلص زوجة الرسول تعاىل ما اكن 

                                                            
 . ٢/١٧ :كثري ابن  َيْفِسري،٤/٩٩ :الرازي  َيْفِسري،١/٥٨٩ :حيَّان أ َيْفِسري :ينظر )١(

 . ٣/٤٢: كثري ابن  َيْفِسري،١/٤٦١ :السعود أ  َيْفِسري،بعدها وما ٣/١١٤ :األلو َيْفِسري :ينظر )٢(

 . ١/٣٩ :اهلدى منار :ينظر )٣(



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

  . )١(حاشاها ـ ملا َصلُحْت  رشًخ وال قدًرا
 هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من حنخن جن مم خم  ُّ  : قــو تعــاىل- ٢
  َّحنُّ   :فإذا وصل القـارئ قـو تعـاىل، ]١٨: الرعـد[  َّمت هب مب هئ مئ

 ألنه يصري أن ؛فيْفسد املعىن حينئذ،  َّ  مه جه هن من ُّ  فيقف بل ،قد يضيق نفسهف
ين لم يطيعوه كذلك-طاعوا ربهم احلسىن ألثين   هلـم اجلنـة أيـًضا، : أي؛ ويه اجلنة ـ وا

اللة ووجه ،وهو معىن واضح اُكطالن َّ  يف اآلية أنه ال تَـْسِوية بـني الفـريقني يف اجلـزاء، ا
ا أحوال الُسعداء فـيه يف قـوفهؤالء ُسعدا  جن مم خم ُّ  :ء، وأوحك أْشِقياء، أمَّ
ثم ذكر هلم أنواع من ،  َّ.............مه جه هن من ُّ  : وأما أحوال األْشِقياء فيه يف قو، َّحن

  . )٢(العذاب والعقوبة عياًذا باهللا تعاىل
  : يالراجح عند 

ي  ُحهُ أوراهُ أالرأي ا  باْعِتبار ُحْسن احلاحكني وقًفا ووصـًال، هو اجلمع بني الَقْولني: رَجِّ
ل األو باخكانية والوقف بل اخكانية، أما إن اكنتا فإن اكنتا اجلملتان قصريتني فيَْحُسن وْص 

سع للكتـا اجلملتـني؛ن الوقف بل لك منهماسُ حْ طويلتني فيَ   ، ألن نفس القـارئ قـد ال يَتَـّ
   .ري املعىنفيقف يف أثناء اخكانية، وقد يُف ذلك إىل تغي

 وقف الُمعاَغَقة أو الُمَراَقَبة: اخكا:  
زُيون الوقف بل حَ «: قال اإلمام ابن اجلزري زُي آخرون الوقف بل آخر، ٍف رْ قد جُيِ ، وجُيِ

ويكون بني الـوْقَفنْي مراقبـة بل احكـضاد، فـإذا ُوقِـف بل أحـِدِهما امتنـع الوقـف بل 
  .)٣(»اآلخر

  : رشح ما تقدم
 لكـن إذا َوقـف ؛ لكمـٍة منهمـاع يف اآلية لكمتان، يـصُح الوقـف بل لكِّ كنَّه قد جيتم

  وتَْذهب دالحُكه، فـال يَـِصحُّ ، حال يتغريَّ املعىن؛القارئ بل أحِدِهما امتنع الوقف بل اآلخر

                                                            
 . ٦/٣٦٦ :ةعطي ابن ، َيْفِسري٢٣/١٩٥ :الرازي  َيْفِسري،١٠/٢٠٢ :كثري بن اَيْفِسري :ينظر )١(

ين عالء لإلمام ،احكزنيل معا يف احكأويل كاب الُمَسىمَّ  اخلازن َيْفِسري :ينظر )٢(  بـن حممـد بـن يلع ا
 :شـاهني يلع حممـد الـسالم عبـد /وتـصحيح ضبط ،)ه٧٢٥ت (،باخلازن الشهري اكغدادي ابراهيم

 .٢/٥٤٤ :النسيف  َيْفِسري،١٩/٣٨ :الرازي بريوت، َيْفِسري ،العلمية الكتب دار /، ط٣/١٤

 . ١/١٨٧ :الِقراءات العرْش  يف النَّرش :ينظر )٣(



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

 الوصل فيهما من غري وقٍف بل أحدهما، ِل أحدهما، وال يَِصحُّ الوقف عليهما من غري وْص 
 من اللكمتني اللكمة األخرى، واجتماعهما مًعا ف املعانقة ملعانقة لكِّ ف وقْ  هذا الوقويسىمَّ 

 ُ ي  ألن القارئ حني قراءتِه يُ ؛ف املراقبة أيضاَ وقْ سىمَّ يف موضٍع واحد، وي راقـب املوضـع ا
قف بل أحدهما؛اجتمع فيه هاتان اللكمتان   . )١( ويصل األخرى، 

، ) ۛ   ۛ  (يف رسم املصحف الـرشيف هكـذا  عالمة تعانق الوقف :عالمة تعانق الوقف

  . )٢(وتوضع بل اللكمتني اللتني بيْنهما معانقة أو مراقبة بل احكضاد
 فاكنت بضًعا وثالثـني ، العلماء مواضع تعانق الوقف يف القرآن الكريم بعُض وقد عدَّ 

 :وقيل، )٣(كرث من ذلك بكثريأموضًعا بل خالف يف بعض املواضع، وباحكدقيق يتضح أنها 
  . )٤(ه بل املراقبة يف الوقف هو اإلمام أبو الفضل الرازين أول من نبَّ إ

  : أمثلة بل تعانق الوقف أو وقف املراقبة
فهذا املوضع من أشهر  ،]٢: اكقرة[  َّ جن  يم ممىم حمخم جم يل ىل ُّ  : ـ قو تعاىل١

 جم ُّ ني لكمـيت  بـٌب مواضع وقف املراقبة يف القرآن الكريم، فيف هذه اآلية الكريمـة تراقُـ
 : ولكن إذا وقـف القـارئ بل قـو؛، ويصُح الوقف بل لك واحد منهما َّممُّ  و َّحم

فـإذا لـم يقـْف ،  َّ جن  يم ُّ  :بل توصـل بقـو؛  َّممُّ امتنع الوقف بل  َّحم جمُّ 
ٌ فالقـارئ خُمـ،  َّممُّ فلـه أن يقـف بل   َّحم جم ُّ القارئ بل   يف الوقـف بل إحـدى ريَّ

 وتذهب دالحكـه ، حال خيتل املعىن؛الوقف عليهما مًعا، وال وصلهمااللكمتني، وال يسوغ  
ح أكـرث  يناليت انفتح عليهما اجص يف أحد الوقْفني، وقد رجَّ  الوقـف بل املوضـع الُمفـرسِّ

                                                            
 بعدها وما ١٧٦ص :املفيد القول  نهاية،٣٧ص :واالبتداء الوقف يف االهتداء معالم :ينظر )١(

 يف لالخـتالف مواضـعه مـن كثـريٍ  بل الـرشيف املصحف رسم يف الوقف تعانق عالمة توضعْ  لم )٢(
  . املواضع تلك تقدير

بعدها،  وما ١٢ص :احلر يلع بن العزيز عبد /د الكريم القرآن يف) املعانقة (احكجاذب وقف :ينظر )٣(
اليل  االنفتاح،ه ١٤٢٥  رمضان،٣١ القرى، العدد أم جامعة جملة /ط  مـشهور /د ،املراقبة وقف يف ا
 . واخكمانون اخلامس  العدد،األردنية املجتمع جملة / ط،بعدها وما ٨٧ص :مشاهرة مو

 جـامع كتـاب ف مؤلِـّ،الـرازي أمحـد بـن الـرمحن عبد الفضل أبو سالماإل شيخ املقرئ ماماإل هو )٤(
اءات يف  إمـام،الـسرية حـسن ،احكصانيف كثري ،فاضل مقرئ  وهو،الوقوف   خلًمـا،والروايـات الُقـرَّ
ِّ تُـ ،ملْ العِ  يف فنون القمر، ذو من وأْضوأ ،الشمس من أشهر ،واجَّحو باألدب  :ينظـر .)ه٤٥٤ (سـنة و

 . ١/٣٢٧ :اجهاية ذلية



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

 َّممُّ مـن ) اهلاء(وذلك أن َعوْد الضمري ؛  َّممُّ  أي بل لكمة ؛اخكا من تعانق الوقف
صـفة لــ   َّ  يم  ُّ : بل ذلـك فيكـون قـو تعـاىلبل الكتاب فيـه مزيـد عنايـه بـه، و

وبل ،  َّ  يم ممىمُّ وهو أبلـغ مـن كونـه ،  َّ  يم  ُّ فيكون الكتاب يف نفسه  َّيلُّ 
اللةهذا الوجه من  َّ كتابـه، ثـم  الريب عن  فقد نىف احلق ، يكون املعىن قد تمَّ ا

:  أي؛ق الوقـفانُ أخرب أن هذا الكتاب هدى للمتقني، أما الوقف بل املوضع األول من تعـ
 مـن املـرشكني وأهـل  ُمْرتـاٍب  أخرى من احكعريض بكـلِّ ة فله دالل، َّحم جم ُّ  :بل قو

نه الكتـاب الاكمـل، و الكتاب، وأن هذا االرتياب إنَّما نشأ عن املاكبرة بل الرغم من كوْ 
 ُ َّ شـارة شري املو ـ جل ذي عاله ـ إىل القرآن الكـريم باسـم اإلاآلية الكريمة ي  بل الـةا

ه، فهو معجـز  القرآن، وُعلْ ةإلظهار رفع ؛  َّ ىل ُّ اكعد  و شأنه، وأنه ساٍم أينما توجهت إ
للبلغاء، وفوق مدارك احلكماء، وهو أصـدق حُمَـدٍث عـن املاضـني، وأدق حمـدًدا حكـاريخ 

  . )١(السابقني

 يئ ىئ نئ زئمئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ  : ـ قــو تعــاىل٢
 َّ مث زث رث يت نتىت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب

 ويصحُّ ،  َّزئُّ  و َّ ِّ ُّ ق بني لكميت ب أو تعانُ فيف اآلية املتقدمة تراقُ  ]٩٦: اكقرة[
امتنـع الوقـف   َّ ِّ ُّ  : لكن إذا وقف القارئ بل قـو؛ واحدة منهماالوقف بل لكِّ 

وإذا لم يقْف عليها فلـه أن يقـف ،  َّ ...ىئ نئ ُّ  :ل توصل بقو ؛ ب َّزئُّ بل 
ٌ قارئ خُم فال،  َّزئُّ  :بل قو  يف الوقف بل إحدى اللكمتني، وال يـسوغ  الوقـف ريَّ

  .  حال خيتل املعىن، وتَْذهب دالحكه؛لهماعليهما مًعا، وال وْص 
هو رأي األكرثين، ويبدو ذلك   َّزئُّ  أن الوقف بل وقد ذكر العالمة األشموىي

هـود، فَ من سياق اآلية أنه الراجح باجظر ملا قبلهـا ومـا بعـدها مـن احلـديث عـن  مْ ُهـ ا
ل؛حريصون بل حياة أي حياة ، فـيه عنـدهم خـري مـن اآلخـرة ملعـرفتهم ة وإن اكنت ذ

 وتعذيبه هلم بل ما  اهللاِ َط خَ  بل هم يتوقعون سَ ؛بذنوبهم، وأن ال خري هلم عند اهللا ينتظرهم
ين أرشكوا باهللا ولم يؤمنوا بـاآلخرة، و وعصيان، وهم أحرُص رٍ فْ أسلفوا من كُ  ـا  من ا لمَّ

                                                            
 . ١/٣٩ :كثري ابنتفسري  ،٢/٣٧٩ :الرازيتفسري  :ينظر )١(
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ـر ألـف سـنة دُّ وَ اكنوا كذلك فالواحد منهم يَـ  مت زت رت  يب ىب نب ُّ  لـو يُعمَّ
 ؛و داللة أخـرى ،  َّ ِّ ُّ  :ق فهو الوقف بل قو، أما الوجه اآلخر من احكعانُ  َّنت

هود هم أحرُص  يـن ،  َّ ِّ ُّ  اجاس بل أي إذ يفيد أن ا ثم يستأنف حديثًا آخر عن ا
 إذ ال ؛همتُ  فـيه جنَّـ،وأن حرصهم بل احلياة ال يستبعد أيـًضا وقيل هم املجوس ـ -أرشكوا

نيا   . )١(يؤمنون بعاقبة، وال يعرفون إال احلياة ا

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ :  قو تعاىل-٣
فيف ، ]٣٠: آل عمران[  َّ ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي يهجي ىه مه جه ين

ويصح الوقف بل لك واحدة  ، َّ خن حن ُّ  و َّ ىم ُّ ق بني لكميت ب أو تعانُ اآلية تراقُ 
بـل ؛  َّخنُّ فه بل لكمة امتنع وقْ   َّ ىم ُّ  : القارئ بل قوَف قَ  لكن إذا وَ ؛منهما

، وإذا لـم يقـْف القـارئ عليهـا فلـه أن يقـف بل لكمـة  َّ جه ين ىن من ُّ  :يصلها بقو
ٌ فالقارئ خُم ،  َّ خنُّ  َ ، بني الوقفنيريَّ  حـال ؛مالهيهما مًعا وال وْصـلوغ  الوقف عسُ  وال ي

  . خيتل املعىن وتذهب دالحكه
ح  اوقد رجَّ َّ جاونديا وما عملت مـن  (:وتقديره،  َّ خن ُّ  الوقف بل لكمة  والَسّ

 ألن ة؛مـستأنف  َّ من ُّ وء يوجـد حمـرًضا اكخلـرِي، وتكـون مجلـة  ألن السُّ ؛)سوء كـذلك
وجه اآلخـر مـن  وال معىن حلضور أحِدهما دون اآلخر، أما ال،صاحب اخلري والرش حُمرضان

 اخلـري نِ و داللة أخـرى مـن اإلشـعار بكـوْ ،  َّ ىم ُّ ب فهو الوقف بل لكمة الرتاقُ 
ات، وأن اإلمُ   ُل َمـ ملا يرتتب عليه من ثـواب، وأمـا قَ ؛ ويرجو حصو،نسان يتمناهراًدا با

ب، ثـم  نفٍس اقرتفته لو َنُعَد عنها ولم تََرهْ بسبب ما يرتتب عليه من عقـاالسوء فتتمىن لكُّ 
 وفيه إشارة إىل أنه،  َّ ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي  ُّ  :ُخِتمت اآلية بقو

  . )٢(مع هذا احكحذير الشديد، والعقاب الصارم رؤوف بعباده، رحيم بهم
  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ُّ :  قـــو تعـــاىل- ٤

                                                            
 . ١/٨٠ :اهلدى منار ،بعدها وما ١/٣٢٩ :األلوتفسري  ،بعدها وما ١/٢٨٩ :عطية ابنتفسري  :ينظر )١(

  علل،٦٠ص : املكتىف،بعدها وما ٣/١٢٦ :األلوتفسري   ال،بعدها وما ٧/١٧١ :الرازيتفسري  :ينظـر )٢(
 . ١/٣٦٨ :الوقف
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 هئ مئ خئ جئحئ  يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن
 َّجئُّ  و    َّميُّ فيف اآلية تراقب بـني لكمـيت ، ]٤١: املائدة[  َّمب خب حب  جب

امتنـع   َّميُّ  : لكن إذا وقف القارئ بل قو؛ويصح الوقف بل لك واحدٍة منهما
فإذا لم يقف القـارئ ،  َّ مئ خئ ُّ  :بل توصل بقو؛  َّجئُّ الوقف بل 

فالقـارئ خمـري بـني الـوقفني، وال يـسوغ ،  َّجئُّ فله أن يقف بل ،   َّميُّ بل 
  . دالحكه حال خيتل املعىن وتذهب ؛الوقف عليهما مًعا

جاوندي، و اوقد رجح السَّ َّ  الوقـف بل املوضـع األول مـن ، واألشـموىي، وغـريهما
هود، ؛ أل َّميُّ  الوقف أي بل لكمة ِق تعانُ  ن احكحريف حميك عنهم، وهو خمـتص بـا

 ةمجلـة مـستأنف  َّ مئ خئ جئحئ  يي ىي ُّ  :ويكون االبتداء بقـو
هــود، وتكــون اجلملــة قبلهــ  ين ىن  نن من ُّ ا كيــان وصــف مــن أوصــاف ا

 :لفريق املنافقني، والوجه اآلخر هـو الوقـف بل املوضـع اخكـا أي بل قـو َّ ٰى
راجًعا إىل الفـريقني   َّ مئ خئ ُّ  :وبهذا يكون االبتداء بقو،  َّجئُّ 

هود مًعا ه أهـل لُـعَ فْ  وتْقويـة جفـسه فيمـا فَ ملسو هيلع هللا ىلص و اآلية ترْسية لرسـول اهللا ،املنافقني وا
  . )١(شيئًاه فلن تملك  من اهللا  فتنتَ د اهللاُ رُ وأال حَيْزن ألجل ذلك، فمن يَ الكفِر واجفاِق، 

 وقف السنة: اخكالث :  
َخاويقال العالَّ  ف  وقْ مَ  أن يتعلَّ ئينبيغ بل القار«: )٢(مة األشموىي نقًال عن اإلمام السَّ

ي اكن جربيل :  أي؛جربيل  ، ثـم)٣( »... يتبعـه يف الوقـفملسو هيلع هللا ىلص يقف عنده، واكن ا
                                                            

 . ٨٦ص :املكتىف ١/٢١٦ :اهلدى  منار،١١/٢٣٧ :الرازيتفسري  ،٣/١٦٤ :عطية ابنتفسري  :ينظر )١(

ين مُ لَ عَ  مةالعالَّ  اإلمام هو )٢( خاوي الصمد عبد بن حممد بن يلعّ  احلسن أبو ا  مشايخ شيخ املقرئ السَّ
اءات ابـصريً  اجمـودً  امقرئً  اقً حمقِّ  اإمامً  بدمشق، اكن اإلقراء  واللغـة اجَّحـو يف ا إماًمـ،للهـاوعِ  بـالُقرَّ

اء مجال« كتابه أجلِّها من ،الكتب من اكثريً  ف ألَّ ،واألدبفسري واحك ِّ  تُـ،»اإلقراء وكمال الُقرَّ  سـنة و
 . ١/٥٠٢ :اجهاية ذلية :ينظر .)ه ٦٤٣(

 يف  خاويالـسَّ  لإلمـام املواضع هذه نسبة يؤكد ما أجد لم أ  غري،١/٢٣ :اهلدى منار :ينظـر )٣(
  وقـد،املغـر عيـ بـن حممـد اهللا عبـد أل يه  بل؛القرآن علوم كتب أو ،كتبه من كتاب أي

 بـن مـصطىف /مـةللعالَّ  ،والفنـون الكتب أسايم عن الظنون كشف :ينظر .خاص فمؤلَّ  يف جعلها
، بريوت الرتاث إحياء دار / ط،٢/٢٠٢٥ :خليفة بـحا الشهري اهللا عبد  . العر
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ى الوقف عليها دائًما، وزاد بعـض العلمـاء  اكن يتحرَّ ملسو هيلع هللا ىلصن اجيب إ :ذكر عرشة مواضع قال
 -رها طلبًا لالختـصاركْ  ذِ  ترْكُت -عليها َسبْعَة مواضع أخرى بل خالٍف يف بعض املواضع 

 جربيـل، ُف ْقـة أو وَ نَّ  الـسُّ ُف قْ  سبعة عرش موضًعا، وُسيمِّ الوقف يف هذه املواضع وَ فصارْت 
 لـم أجـْد مـن ملسو هيلع هللا ىلصيق اجظر وحتقيق األثَر حول نِـْسبة هـذه الوقـوف إىل رسـول اهللا وبتدق

األحاديث أو اآلثار الصحيحة ما يؤكد صحة ثبوت هذه اجُُقـول أو نِـْسبتها إىل رسـول اهللا 
اء، إنِّما يه جمرد ُغُقول عن ُعُدول من بعـض أئمـِة ملسو هيلع هللا ىلص ـا أخـذوه وتلقـوْه عـن الُقـرَّ ات ممَّ

لك ظهر ا حكفاوت أو االختالف يف بعض املواضع لك حبسب مـا سـمع أو أخـذ شيوخهم، 
ا ؛، والاكيف، واحلـسناحكَّام :عن شيخه، ويه يف مُجْلتها ال خَتْرج عن الوقوف املختارة ويه  

 
َ
  . )١( بأًسا بِتَْحِريرها وِذْكرها رَ لم أ

   :ره يف احكفسريوفيما ييل بيان حكم الوقف بل هذه املواضع، وأثَ 

  الوقف بل:األولاملوضع :  ُّ ٌّ ٍَّّ   

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ  ٰرٰى ٰذ يي ىي ُّ  :من قو تعـاىل
  .]١٤٨: اكقرة[ َّ ىب نب مب زب رب يئ  نئىئ مئ

ه اآلية الكريمة ا تُْرِشُد إ  من أهل امللل واألديان وجهة قد اختارهـا  أحدٍ أن للكِّ : فممَّ
اهللا لقبلـتكم الـيت جفسه، إما برشيعة أو بَِهوى، أما أنتم معارش املسلمني فقد هـداكم 

نيا  ، فعليكم باملبادرة إىل واآلخرةارتضاها لكم، فالزموا قبلتكم، فإنكم بل خري يف ا
 إىل املسابقة ثٌّ ، وفيه داللة وحَ اكٍف  ٍَّّ ٌّ ُّ  :سبيل اججاة، والوقف بل قو

  . )٢( بل إحراز السبقثِّ  ملا فيه من احلَ ؛للخريات، وهو أبلغ من األمر باملسارعة

 يف يثىف ىث نث ُّ  :من قو تعاىل َّيث ىث نث ُّ  :الوقف بل :وضع اخكاامل 
  .]٩٥: عمران آل[  َّ مل يك ىك مك لك اك يق ىق

                                                            
 الـرمحن عبـاد  بغيـة،بعـدها ومـا ١٢ص :االهتـداء  معـالم،بعدها وما ١/٣٧٦ :يالقار هداية :ينظر )١(

ف، القرآن جتويد حكحقيق  واحكوزيـع للنـرش عفـان بن دار / ط،٦٦ ص :الغول شحادة بن حممد :تأ
 ه١٤٢٣ ، اخكامنة،األزهر اجلامع خلف

 ابـنتفـسري  ،١/٣٧٩ :عطيـة ابنتفسري  ،١/٣٤٥ :الزخمرشيتفسري  ،١/٢٨٣ :السعود أتفسري  :ينظر )٢(
 . ١/٩٢ :ىاهلد  منار،٣٩ص : املقصد،٤٤ص : املكتىف،٨٣ص :واالئتناف  القطع،٢/١٢١: كثري
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ه اآلية الكريمة ا تُْرِشُد إ بيان أن لك ما أخرب اهللا به يف القرآن الكريم أنه احلـق : فممَّ
ي ال ا، وال أبنْي، وال أوْضـح،  فيه، والِ مْرية، وأنها الِملَّة اليت لم يأْت نيب بأكمل منهشكَّ  ا

، ومن مجلة ذلك قو ، والوقـف بل ]٦٧: آل عمران[  َّ مت خت حت جت ُّ  :وال أتمَّ
اكف، وفيه داللـة وتعريـف بكـذبهم الـرصيح بل اهللا تعـاىل، وبل  َّيث ىث ُّ  :قو

  . )١( هلم احلجج والرباهنيأنبيائه من بعد ما بنيَّ 

 َّحب جب ُّ  :الوقف بل: املوضع اخكالث  

 مئهئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّ :  تعـاىلمن قـو
   .]٤٨: املائدة[  َّ حج مث هت مت خت  حت جت هب مب حبخب جب

ه اآلية الكريمة   للكِّ أنَّ : ومما تُْرِشُد إ
ُ
  هلـا رشعـةً  اهللاُ َل َعـة مـن األمـم الـسابقة جَ مَّ  أ

اريـن، مـن ومنْهاجً  َّ ا، فسارعوا أنتم ـ أي يا معارش املسلمني ـ إىل ما هو خـري لكـم يف ا
ي هـو  ي جعله ناسًخا ملا قبله، واحكصديق بكتابه القـرآن ا طاعة اهللا، واتباع رشعه ا

نْزل، والوقُف آخر كتاٍب 
ُ
، وفيـه داللـة لتعـوة إىل اكٍف  َّحب جب ُّ  : بل قـو أ

 مب ُّ املسابقة واالبِْتدار، وانتهاز الفرصة، وإحراز السبق والفضل، واحكحذير من الزيغ فـ 
  . )٢(د والوعيد من الوعْ ُل مِ ستباق اخلريات بما حَيْ وهو تعليل ال  َّ جت هب

 َّىل مل يك ىك ُّ  :الوقف بل: املوضع الرابع  
 زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّ : من قـو تعـاىل

  َّمن زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث
  .]١١٦ :املائدة[

ه اآلية الكريمة ا تُْرِشُد إ الكتاب واحلكم واجبـوة أن أنه ال ينبيغ جيٍب آتاه اهللا : فممَّ
ال ينـبيغ : أي  َّ اك يق ىق ُّ  بل اهللا غري احلق، ومعىن ي بل اهللا الكذب، أو أن يقوَل رَتِ فْ فَ 

ٌ رٌ  فثا أوثر عليه، واالستئناف يف اآلية مقرِّ ؛ وهو أبلغ من لْم أقلْه،وال يليق   للتزنيه، ومبـنيِّ
                                                            

 ،بعـدها ومـا ٣/١١٣ :كثري ابنتفسري  ،بعدها وما ٤/٤ :األلوتفسري  ،١/٥١٥ :السعود أسري تف :ينظر )١(
  .١/١٥١ :ىاهلد  منار،٢٨٩ص :واالبتداء الوقف  إيضاح،١٤٢ص واالئتناف  القطع،٦٣ص :املكتىف

 : املكتىف،عدهاب وما ٥/٢٤٧: كثري ابنتفسري  ،٢/٧٠ :السعود أتفسري  ،٦/١٥٤ :َيْفِسرياأللو :ينظر )٢(
 . ٢٠٥ص :واالئتناف  القطع،٨٨ص
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 وفيـه داللـة بل تزنيـه اهللا تزنيًهـا ،اكٍف  َّىل مل يك ىك ُّ  :ه منه، والوقف بل قوللمزنَّ 
  . )١(ب يف اجلواب الاكملالئًقا به من أن يقال يف حِقِه ذلك، وتوفيق للتأدُّ 

 َّيت ىت نت ُّ  :الوقف بل :املوضع اخلامس  

  يف يثىف ىث نث مث زث يترث ىت نت مت  زت رت ُّ : من قـو تعـاىل
  .]١٠٨: يوسف[ َّ مك لك اك يق ىق

ه اآلية الكريمة ا تُْرِشُد إ ها، والطريقة وسف قول ي: فممَّ عوة اليت أدعو إ  بأن ا
عوة إىل شهادة أال هل إال اهللا بل بصرية  ، وسنيت، ويه ا اليت أنا عليها يه سبييل، ومنها

ين سبيًال :والسبيل يف اللغةمن ذلك ويقني وبرهان،  َ ا  نسان َفُمـرُّ  ألن اإل؛ الطريق، وُسىمِّ
، وفيـه داللـة بل أن  تامٍّ :، وقيلاكٍف  َّيت ىت نت  ُّ :عليه إىل اجلنة، والوقف بل قو

  . )٢(ه إىل اهللاعِ سْ ة، أو أجاب عن الشبهة فقد دخ بمقدار وِ جَّ لك من ذكر احلُ 
 جم هل مل خل ُّ  :الوقف بل: املوضع السادس َّ   

 َّ جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك  جك مق ُّ : من قو تعاىل
  .]١٧: الرعد[

ه اآلية الكريمة ا تُْرِشُد إ نبيه بل قدرة اهللا تعاىل، وإِقَامة احلجة بل الاكفرين احك: فممَّ
ِ وفنائِه، والوقف بل قوهما اهللاُ بَ بَِمثَلنْي رَضَ   : للحق يف ثباته وبقائِه، واكاطل يف اْضِمحال

 كمـا ،  للباطل، وال دوامَ  تام، وفيه داللة بل كنَّه ال ثباَت  َّ جم هل مل خل ُّ 
َّ أن الزبد ال يَثْبُت مع املا   . )٣(ب وَيْضمِحلهَ ذْ ب، بل يَ هَ ء وال مع ا

 َّجح  مج  ُّ  :الوقف بل: املوضع السابع   

 َّ  مس خس حس جس مخ جخ جحمح  مج  ُّ :  من قو تعاىل
  .]٥: اجحل[

                                                            
 : املقصد،بعدها وما ١٢/١٤٣ :الرازيتفسري  ،٢/١٥٦ :السعود أتفسري  ،٧/٦٦ :األلوتفسري  :ينظر )١(

 . ٩٠ص  املكتىف،٦٨ص

 ،٣٣٦ص :واالئتنـاف  القطـع،بعـدها ومـا ٨/٩١: كثـري ابنتفسري  ،٥/١٥٩ :عطية ابنتفسري  :ينظر )٢(
 . ١٤١ص :املكتىف

  القطـع،بعـدها ومـا ٨/١٣٠: كثـري ابـنتفـسري  ،٩/٣٥ :الـرازيتفـسري  ،٥/١٩٦ :عطية ابنتفسري  :ينظـر )٣(
  .١/٣٧٩ :اهلدى  منار،٩٩ص :املقصد ١٤٢ :، املكتىف٣٦٨ص :واالبتداء الوقف  إيضاح،٣٤١ص :واالئتناف



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

ه اآلية الكريمة ا تُْرِشُد إ بيان فضل اهللا تعاىل وِمنَِّته بل عباده بما خلق هلم من : فممَّ
يها من املنافع واملصالح، فمن أْصوافِها وأْوبارِها وأْشـعارِها ُصنُوف األنعام، وبما جعل هلم ف

كُ ون، ومن أْكانِها يرْشَ شُ رَتُ فْ ون ويَ سُ بَ لْ يَ 
ْ
ون، ويـستخدمونها كـذلك يف لُ بون، ومن حلومها يـأ

  مج  ُّ  :هلم فيهـا مـن اجلمـال والزينـة، والوقـف بل قـو الركوب واحكحميل، مع ما
رمحة اهللا، وعظـيم فـضله، أن قـيَّض لإلنـسان هـذه اكٍف، وفيه داللة بل سعة  َّجح

رها  ـ إن ربكم لرؤوف رحيم ـ وهـو تعليـل جلملـة    َّجح  مج  ُّ األنعام وَسخَّ
  . )١( ألنه رؤوف رحيم بكم؛أي خلقها هلذه املنافع

 َّهت مت خت ُّ  :الوقف بل: املوضع اخكامن  

  .]١٨: السجدة[  َّ مج حج  هتمث مت خت حت جت هب ُّ :  من قو تعاىل
ه اآلية الكريمةفممَّ  نه ال يساوي يف حكمه إ إذ ؛بيان مطلق عدل اهللا تعاىل: ا تُْرِشُد إ

 اكن فاسًقا، خارًجا عن طاعة ربـه، نْ يوم القيامة بني من اكن مؤمنًا بآياته، متبًعا لرسله، بمَ 
اكٍف، وفيه داللة بل إنكار املـساواة  َّهت مت خت ُّ  :مكذبًا برسله، والوقف بل قو

ؤمن والاكفِر، وهو إنكار بتزنيل السامع مزنلة املتعجب من اكون الشاسع بني جزاء بني امل
  . )٢(عطف بيان للمقصود من االستفهام َّ مج حج ُّ الفريقني، ومجلة 

 الوقف بل: املوضع احكاسع:  ُّ  ٌّ  َّ   

  .]٢٣: اجازخت[  َّ ٍّ  ٌّ  ُّ : من قو تعاىل
ه اآلية الكريمةفممَّ  ن مدى حتمل نيب اهللا مو املـَشاق والعنـت مـن بيا: ا تُْرِشُد إ

 فرعون بِأمر ربه، وأراه اآلية الكـربى فلـم يـرتدد، ولـم قومه، فحينما دخ مو 
ْرتىق إىل ما هو أشد وهـو اإلِْدبـار ا بل بادر إىل احككذيب والِعصيان، ثم ؛يتمهل، ولم ينتظر

 ؛عـصية يف اختـصار ومجـالوالسيع، وانتىه مـشهد اللقـاء واحكبليـغ عنـد احككـذيب وامل
تسارع السياق ملشهٍد آخر من سـعيه وحـرشه يف الكيـد واملحاولـة، والوقـف بل قـو 

                                                            
 ،٣٦٠ص :واالئتنـاف  القطـع،ابعـده وما ٨/٢١٩ :كثري ابنتفسري  ،١٤/١٠٣: خشور ابنتفسري  :ينظر )١(

 . ١/٤٠٠ :اهلدى  منار،١٤٩ص :املكتىف

 :كثـري ابـنتفـسري  ،بعدها وما ٧/٧٨ :عطية ابنتفسري  ،بعدها وما ١/٢٣١ :خشور ابنتفسري  :ينظر )٢(
 . ٢٠٣ص : املكتىف،٤٣٩ص :واالبتداء الوقف ، إيضاح١١/١٠٢



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

  اجاس والسحرة واجلنود مـن أهـل مدينتـه ومـن لكِّ عِ جائز، وفيه داللة بل مَجْ  َّ  ٌُّّ 
  . )١(صوب
 رث يت ىت نت ُّ  :الوقف بل: املوضع العارش َّ  

  .]٣: القدر[  َّ رث يت ىت نت مت زت  ُّ :من قو تعاىل

ه اآلية الكريمة ا تُْرِشُد إ  َّ رث يت ىت نت ُّ أن العبادة يف هذه الليلة املباركة : فممَّ
نها كذلك ملا يزيد اهللا فيها من املنافع واألْرزاق، وسـائِر 

ْ
ليس فيها هذه الليلة، وإنَّما اكن َشأ

ِو هـذه الليلـة، وُعلُـِو ، وفيه داللـة بل ُسـمُ اكٍف  َّ رث ُّ  :أنواِع اخلرِي، والوقف بل قو
 خم  أحياهـا يف لكِّ نْ نة، وعليه فَمـ نيًفا وثمانني سَ اهللاَ َقبََد ها، وأن من أْحياها فككنَّما رِ دَ قَ 

  . )٢(فكأنما ُرِزق فوق عمره أعماًرا كثرية
 مه جه ين ُّ  :الوقف بل: املوضع احلادي عرش َّ  

 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم ُّ : مـــن قـــو تعـــاىل
  .]٢: يونس[  َّ  جي يه

ه اآلية الكريمةفممَّ  بهم مـن ختـصيص اهللا بيان موقف كفار قريش وتعجُّ : ا تُْرِشُد إ
ا عطف بل األْمِر باإلنذار األمر  بالرسالة والو مع كوْ ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل حممًدا  نه يتيًما فقرًيا، ولمَّ

ني، فجـاء ق بهم اإلنذار خمصوًصا بغـري املـؤمناملتعلِّ  َّ مه ُّ  بىق آمنواباحكبشري لثين 
 جه ين ُّ  : املنـذر بـه للتهويـل، فـالوقف بل قـوَف ذَ ف بل اجـاس، وَحـالفصل بالوقْ 
ارنٌ سَ حَ   َّمه ار والُفجَّ  لريتِدعوا به عن فعل مـا ال ؛، وفيه داللة بل أن اإلنذار للُكفَّ

ينـبيغ  ألن احكخلية ُمقدمٌة بل احكحلية، وإزالة ما ال ؛م اإلنذار بل احكبشريينبيغ، وأنه قدَّ 
  . )٣(ِل ما ينبيغٌم يف الُرتبَِة عن فعْ ُمقدَّ 

                                                            
 :السعود أتفسري  ،بعدها وما ٣/٧٨ :خشور بناتفسري  ،بعدها وما ٦/٣٠٧ :الزخمرشيتفسري  :ينظر )١(

اللتفسري  ،بعدها وما ٥/٤٦٩  . ٢/٣٩٢ :اهلدى  منار،٦/٣٨١٤ :الظِّ

 ،٢/٤٢٣ :اهلـدى  منـار،بعـدها ومـا ٦/٤٠٨ :الزخمـرشيتفـسري  ،٣٠/٤٥٩ :خشـور ابنتفسري  :ينظر )٢(
 . ٢٧٦ص :املكتىف

  منـار،بعدها وما ٣/١١٣ :الزخمرشيتفسري  ،١١/٦٠ :األلوتفسري  ،١١/٨٣ :خشور ابنتفسري  :ينظر )٣(
 . ١/٣٢٢ :اهلدى



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

 َّزئ رئ ّٰ ُّ  :الوقف بل: املوضع اخكا عرش  

ــاىل ــو تع ــن ق  َّ ىب نب مب ربزب يئ ىئ  نئ زئمئ رئ ّٰ ُّ : م
  .]٦٥: يونس[

ه اآلية الكريمة ا تُْرِشُد إ يُة عن رسول اهللا : فممَّ  مـن تكـذيب نَ زَ  بأالَّ حَيـملسو هيلع هللا ىلصالترَْسِ
مـون بـه يف ره، وسـائر مـا يتلكَّ رهم يف تدبري هالكه وإبطال أمْ شاوُ املرشكني واستهزائهم، وت
َ نْ  مَ م بعُض  ليك ال َفتَوهَّ ؛ الزم َّزئُّ شأنه، والوقف بل لكمة   ىئ  نئ  ُّ  مجلـة عُ مَ سْ  ي

 و اآلية داللة بل زوال أسباب احلزن عـن ،أنها من مُقول املرشكني، وليس كذلك  َّ يئ
ائه، إذن فقـد  العزة إذ ثبت أنَّ ؛ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا   والقهر والغلبة ليست إال هللا وألنبيائه وأو

  . )١(حصل األمن، وزال اخلوف
 َّخم حم جم ُّ  :الوقف بل: املوضع اخكالث عرش  

ـــاىل ـــو تع ـــن ق  يم  ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّ    :  م
  .]١٠٣: اجحل[  َّ جه  ين ىن من خن حن جن

ه اآلية الكريمة ا تُْرِشُد إ ، ملسو هيلع هللا ىلصري نبوة حممـد نكِ ت مُ بيان شبهة أخرى من شبها: فممَّ
ا يُ  ُسون به بل خمِتهم، ولقد كشف القرآن هذا اللبس وردَّ هذه الشبهة ِبّ لَ وتلبيس آخر ِمَمّ

 خن حن جن يم  ىم  ُّ  إذ قال قوًال فصًال دون طول جـدال ؛بأوضح برهان
ُمُه أعجيم ال يكاد يُبنِي، وهذا القرآن فـصيح  أي كيف يعلِّ ؛ َّ جه  ين ىن من

، وفيـه داللـة بل إرادة امليـل اكٍف  َّخم حم جم ُّ  :وقف بل قـوعر ُمبني، وال
 بل أنفسهم يف اختالف املعاِذير، فإذا وجدوا ساذًجا يسأل عن املعـىن بكالٍم مبهم توسعةً 

ـموا : بالبرش قالوا  هو جرب أو بلعام ـ وهما غالمان بمكـة أعجميـان اللـسان ـ وإذا توسَّ
  .)٢(اسهو برش من اج:  السائل قالونباهةَ 

                                                            
  القطـع،١٧/١٣٦ :الـرازيتفـسري  ،١١/٢٢١ :خشـور ابـنتفـسري  ،٣/١٥٨ :الزخمـرشيتفـسري  :ينظر )١(

 . ١٢٩ص : املكتىف،٩١ص : املقصد،١/٣٣٣ :اهلدى  منار،٣٠٦ص :واالئتناف

 :واالئتنـاف  القطـع،١٥٤ص : املكـتىف،١٤/٢٨٦ :ورخشـ ابـنتفـسري  ،٢/١١٩ :الرازيتفسري  :ينظر )٢(
 . ١٠٦ص : املقصد،٣٧١ص



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

 ٰى ٰر ُّ : الوقف بل: املوضع الرابع عرش ٌّ ٍَّّ  

 ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي ُّ   من قـو تعـاىل
  .]١٣: لقمان[  َّ رئ

ه اآلية الكريمـةفممَّ   ألن َصـالح االعتقـاد أصـٌل ؛اجيه عن الرشك بـاهللا: ا تُْرِشُد إ
 أن يكون  رشيك  وإبطال،إثبات لوجود هل  ٍَّّ ٌّ ٰى ُّ  :لصالِح العمل، فجاء قو

لُوهيَّته، والوقف بل قو
ُ
، وفيه داللة بل أن أوَل وأعظَم وأبلَغ اكٍف  ٍَّّ ٌّ ٰى ُّ  :يف أ

  . )١(  اإلرشاِك بهمُ دَ وصية يه األْمُر بتوحيد اهللا، وعَ 
 مب خب حب ُّ  :الوقف بل: املوضع اخلامس عرش َّ  

 خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّ :  مــن قــو تعــاىل
  .]٦: ذلفر[  َّ مب

ه اآلية الكريمةفممَّ  نيـا بالعـذاب : ا تُْرِشُد إ ـب هـالك الكفـار يف ا أنه وكمـا توجَّ
ِصل، كذلك وَ 

ْ
ة واحده جتمعهـم أنهـم لَّ  ألن عِ ؛ هالكهم بعذاب اجار يف اآلخرةَب جَ الُمْستأ

 ألنـه ؛تام، وال يليق وصله بما بعده  َّ مب خب ُّ  :أصحاب اجار، والوقف بل قو
وذلـك خطـأ ؛  َّ مب خب ُّ صـفة لــ   َّ  خت حت جت ُّ  به لصار َل ِص لو وُ 

ظاهر، و اآلية داللة بل استحقاقهم ألشد العقوبات وأفظعها الـيت يه ـ عـذاب اجـار ـ 
  . )٢(وأنهم مالزموها أبًدا لكفرهم وعنادهم

 اك يق ىق ُّ  :الوقف بل: املوضع السادس عرش َّ  

  .]٤: القدر[  َّ اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث ُّ :  من قو تعاىل
ه اآلية الكريمةفممَّ  ر : ا تُْرِشُد إ َ فيها األمـور، وتُقـدَّ لٌة مباركة ُيْق أن هذه الليلة 

،  يففيها اآلجال واألْرزاق، وأن املالئكة  تلك الليلـة يف األرض أكـرث مـن عـدد احلـ

                                                            
 :كثري ابنتفسري بعدها،  وما ٤/٣٧٦ :السعود أتفسري  ،بعدها وما ٢١/١٥٤ :واحكنوير احكحرير :ينظـر )١(

 . ٢/١٥١ :اهلدى  منار،١١/٥٢

 :اهلـدى  منـار،٣/١٠٣٩ :يفالنستفسري  ،٥/٥ :السعود أتفسري  ،٥/٣٣٠ :للزخمرشي الكشاف :ينظر )٢(
 . ٢٢١ص : املكتىف،١٥٣ص : املقصد،٦١٥ص :واالئتناف  القطع،٢/٢٢٤



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

 مُّ ُعـ، ودالحكه أنـه فَ اكٍف  َّ اك يق ىق ُّ  :لُون مع تزنُّل الربكة والرمحة، والوقف بل قويتزنَّ 
  . )١(لك أمر يف تلك الليلة من خرٍي ورش

 َّمت  زت رت يب ُّ : الوقف بل: املوضع السابع عرش  

  َّ  زث رث يت ىت متنت  زت رت يب  ُّ : مـــن قـــو تعـــاىل
  .]٣ :اجرص[

ه اآلية الكريمةفممَّ  ربه بعـد حـني  خمْـدَ ِجـ وُ اِلبشاَرُة بفتح مكة، وهو خـربٌ : ا تُْرِشُد إ
، واجَّرص هو إكما ي هـو تمـام اجعمـة، مطابًقا  ين وإظهاره، والَفـتْح هـو اإلقبـال ا ل ا

 وحُلُوقـه ملسو هيلع هللا ىلص، وفيه َداللـة بل اقـرتاب أجـل اجـيب اكٍف  َّمتُّ  :والوقف بل قو
م األمر بالتسبيح واحلمد ؛ القبول  من اهللا تعاىلِن سْ بالرفيق األبل، وبل الوعد حبُ  ا قدَّ  و

بة استغفاره بل خدة العرب يف تقديم اخكَّناء قبـل سـؤال بل األمر باالستغفار تمهيًدا إلجا
ــو ــة، وق ــِر   َّ رث يت ىت ُّ  :احلاج ــل لألم ــسابق، وتعلي ــالكم ال ــذييل لل ت

  . )٢(باالستغفار
  .  بذلك سبعة عرش موضًعا، واهللا تعاىل أبل وأعلمفتمَّ 

 وقف اكيان أو احكْميزي:الرابع  :  
 بدونه، اكلوقـف مُ هَ فْ  معىن ال فُ بنيِّ يان وهو أن يُ وأما وقف اك« :قال العالمة األْشُموىِي 

 َّجضُّ ق بني الضمريين، فالـضمري يف رَّ  فَ  ،]٩: الفتح[  َّجضُّ : بل قو تعاىل
هللا تعاىل، والوقف أظهر هـذا املعـىن املـراد، واكلوقـف بل   َّ خض ُّ  و ملسو هيلع هللا ىلصللنيب 

   .)٣(»...َّمث هت مت حتختُّ  ثم يبتدئ ،]٩٢ :يوسف [  َّ  جت هب مب ُّ  :قو
 اكن يف اإلعـراب ال جيـوز واعلم أنه يقع احكْميزي يف الوقف، وإنْ «: الُهَذيِل  قال العالمة

ُ ؛يقف  َّجضُّ : كقو تعاىل  إذ ؛ بني مـا جيـب للرسـول، وبـني مـا جيـب هللاَق رِّ فَ  
 حط ُّ ويبتـدئ ،    ] ٦١:  احكوبـة[ َّ مض خض ُّ  :التسبيح ال جيب إال هللا، وهكذا قـو

                                                            
 :واالئتنـاف  القطع،٢/٤٢٣ :اهلدى  منار،٣٠/٤٦١ :واحكنوير  احكحرير،١٤/٧٠٧ :كثري ابنتفسري  :ينظر )١(

 . ١٩١ص : املقصد،٢٧٧ ص : املكتىف،٨١٢ص

  القطـع،٤/٤٩٢ :اخلازنتفسري  ،٣٠/٥٩٤ :خشور ابنتفسري  ،ابعده وما ٣٢/١٤٩ :الرازيتفسري  :ينظر )٢(
 . ٢/٤٣٤ :اهلدى  منار،١٩٤ص : املقصد،٨٢٥ص :واالئتناف

 . ١٨٣ص :القرآن علوم يف  اإلتقان،١/٢٥ :اهلدى منار :ينظر )٣(



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

  . )١(» كثريوشبيه ذلك...  ، َّ مظ
  : رشح ما تقدم

ًقـا لفظيًـا ومعنوًيـا،  ما بعدها بها أو بما قبلها تعلُّ  يف القرآن الكريم لكمات، تعلََّق أنَّ 
  سـبٌب دَ ِجـ صاحلًا للوقف إال إذا وُ ع الوقف عليها، بمعىن أنها ليست حمالًّ وهذا يقت منْ 

ي يقت الوقف عليها ـ كأن يكون رضًبا من اكيان ـ فيُْعمل ب ه بيانًا للمعىن املعتـرب ا
ًها من الوجوه اليت  ألنه ُفَمزيِّ وجْ ؛عرف كذلك بوقف احكْميزيربما ال يْظَهر إال بالوقف، وأنه يُ 

  . )٢( فيُْظِهرها وجُيلِّيها،حيتملها الالكم
  :  وفيما ييل بعض األمثلة بل وقف اكيان

ــــاىل-١ ــــو تع  مض خض جضحض مص  خص حص مس  ُّ : ق
  . ، ويه أكرث اآليات استخداًما يف احكمثيل هلذا الوقف]٩: الفتح[  َّ  حط
وقد حذفت نونه للنـصب، فبينهمـا ،  َّ مس ُّ معطوفًا بل  َّ خض ُّ  :فقو

لها بمـا وأنه جيب وْص  َّجضُّ ارتباط لفظي ومعنوي، وهذا يقت منع الوقف بل 
 َ مري يف لها بمـا بعـدها يُـوِهم خـالف املـراد، وهـو رجـوع الـضا اكن وْص مَ بعدها، لكن ل

 إذ التسبيح ال جيـب إال هللا ؛ هللا تعاىلوهو يف احلقيقة راجعٌ ،  ملسو هيلع هللا ىلصإىل اجيب  َّ خضُّ 
 .  

 مص ُّ دفعــا لإليَهــام وتنْبيهــا بل أن الــضمري يف   َّجضُّ فيُوقــف بل 
 احكْعِزير واحَكْوِقري َف وذلك أن رصْ ؛ هللا   َّ خض ُّ  و ملسو هيلع هللا ىلصللرسول  َّجض
ق، ورصْ ملسو هيلع هللا ىلصإىل اجيب  ْ  : ُمتَعـنيِّ وال جيـوز غـريه، ومعـىن قـواهللا  التسبيح إىل َف  أ

ُموه وتُفخموه، وهذه الكنايات :أي؛  َّجضُّ أي تُِعينوه وَينرُْصوه،  َّ مص ُّ   تُعظِّ
 مرجع الـضمائر لكهـا - اكإلمام الزخمرشي - بعض العلماءَل عَ ، وقد جَ ملسو هيلع هللا ىلصراجعة إىل اجيب 

                                                            
 بـن يلع بـن يوسـف القاسـم أ لإلمـام ،عليها الزائدة واألربعني الِقراءات العرْش  يف الاكمل :ينظر )١(

 سـما مؤسـسة/، ط١٣٢ص :رفايع السيد مجال /حتقيق ،)ه٤٦٥ ت (،اهلذيل عقيل بن حممد بن جبارة
 . ه١٤٢٨ ، األو،واحكوزيع للنرش

 نـارص بـن سـليمان بن مساعد .د /رشحها ،ُجزي البن احكزنيل لعلوم التسهيل مقدمة رشح :ينظر )٢(
ام اجلوزي ابن دار / ط،٢٥٢ص:  الطيَّار مَّ  ،بعـدها ومـا ٤٦ص :االهتـداء  معـالم،ه١٤٣١، و األ،با
اءات مصطلحات ملعجم العبارات خمترص  . بعدها وما ١٣٢ ص :الُقرَّ



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

  . )١(ملسو هيلع هللا ىلصوأن املراد بتعزير اهللا تعزير دينه ورسو ، هللا 
امام قال اإل َّ  ومـا بعـده هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهو للنيبِّ اكٍف  َّجضُّ  :الوقف بل قو: ا

ه يف هذا الرأي من بعده من علماء الوقف عَ بَ ، ويَ  إذ التسبيح ال يكون إال هللا ؛تعاىل
  . )٢(واالبتداء

ي أرجِّ : لتق ، وفيه داللـة وقف بيان اكٍف   َّجضُّ  :حه، فالوقف بل قووهو ا
ة، وهذه من املعا ملسو هيلع هللا ىلصمري فيه للرسول بل مرجع الض ال َّ ة لوقف اكيانا   .  اجلما

 زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ :  ـ قو تعـاىل٢
  ]٣٧: االحزاب[  َّنت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

داخـل معـه يف حـزيِّ  َّ ٰر ُّ معطوف بل   َّ نب  مب زب رب يئ ىئ ُّ  :فقو
رف، وهو  ه اجلملـة وبـني مـا قبلهـا عالقـة وثيقـة فحينئذ يكون بني هـذ،  َّ ٰذ ُّ الظَّ

له بمـا وحُيَّتم وْصـ،  َّ نئ مئ ُّ ع الوقف بل  واملعىن، وهذا يقت منْ اللَّْفظوارتباط يف 
 :  إذ بالوصل يصري قو؛له بما بعده قد يُوِهم خالف املعىن املقصود ولكن ملا اكن وْص ؛بعده

، وهـو يف  لزيـد بـن حارثـةملسو هيلع هللا ىلصخطابًا من اجيب   َّ نب  مب زب رب يئ ىئ ُّ 
   .ملسو هيلع هللا ىلصاحلقيقة خطابًا من اهللا تعاىل جبيه 

ًعــا لإليهــام، وتقريــًرا للحقيقــة، وتنبيًهــا بل أن دفْ  َّ نئ مئ ُّ  :فيوقــف بل قــو
ن اهللا إ حيـث ؛ ال من رسول اهللا ملواله زيـد بـن حارثـةملسو هيلع هللا ىلصاخلطاب من اهللا تعاىل لرسو 
 سيُطلَِّقها، وقد جعل  ستكون من أْزواجه، وأن َزيًداأْعلمه أن زينب بنت جحش 

ي يـرتجَّ - إيَّاها إلزالة حرمة احكَّبيِن وإبْطاهلا، ملسو هيلع هللا ىلصاهللا َطالقها وتْزويج اجيب  -ح عنـدي  فا
 وقف بيان حسن، وفيه داللة بل املعـىن املقـصود مـن  َّ نئ مئ ُّ  :أن الوقف بل قو

ي ال يصح غريه، ودفًعا للبس، ورفًعا للتوهُّ  ـةعا م، وهذه من املاآلية وا ال َّ ـة ا  اجلما

                                                            
 اكغوي مسعود بن احلسني حممد أ /السنة حميي لإلمام ،احكزنيل معالم املسىم اكَغويتفسري  :ينظر )١(

 ومـا ٢١/٢٥٠ :الطـربيتفـسري ه، ١٤٠٩ ،بالريـاض واحكوزيـع للنرش طيبة دار / ط،٧/٢٩٩ :)ه٥١٦ ت(
 . ٥/٥٣٧ :الزخمرشيتفسري  ،بعدها

 . ٢/٢٨٠ :اهلدى  منار،١٦٤ص : املقصد،٢٣٦ص :املكتىف :ينظر )٢(



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

    . )١(لوقف اكيان

ــــاىل-٣ ــــو تع   َّ َّـ هي مي هن من مل مك لك  هش مش هس  ُّ : ق
  .]٤٤ :اجمل[

فبينُهما ارتباط لفظـي وانفـصال   َّ مك لك ُّ معطوف بل   َّ مل ُّ  :فقو
 ؛لها بمـا بعـدهاوأنـه جيـب وْصـ َّ مك لك ُّ ع الوقـف بل يف املعىن، وهذا يقت منْ 

 : إذ بالوصـل يـصري قـو؛ خالف املعىن املقصودمُ  بما بعدها قد يُوهِ لهاولكن ملا اكن وْص 
وليس األمـر كـذلك، فجملـة ،  َّ مك لك  هش  ُّ  : تابع لقو َّ هن من ملُّ 
ِّ ظلمــت نفــ يف عبــاد للــشمس :واملعــىنمـستأنفة،  َّ هن من ملُّ   رب إ

 سـليمان وسجودي ملا دونك ـ تعين بذلك كفرها فيما تقدم ـ وقد انقدتُّ مـن اآلن مـع
 ِّ٢( سواهنْ  مَ  مذعنة باحكوحيد، مفرِدة هللا باأللوهية والربوبية دون لُك( .  

ن، وفيه داللة بل االنفصال يف حزيِّ سَ وقف بيان حَ  َّ مك لك ُّ  :فالوقف بل قو
 وتنفصل معىن ـ وهذه مـن املعـا ،َمُقول القول ـ بمعىن أن تتصل مجلة مقول القول لفًظا

ة ال َّ   . ة لوقف اكيان اجلماا
 وذلك من بـاب ؛ بل معرفة مراد اهللا من الكمهف اكيان احلثُّ فباجلملة فيف وقْ : لتق

عجـاز اكيـا يف القـرآن ه مـن وجـوه اإلاحكدبُّر املأمور به من اهللا تعاىل، وفيه إِْظهار وْجـ
ني العتبـار وقـف اكيـان، ؛الكريم : ولاأل ولكن هذا ال حيول دون وضع رشطني إمْجَـا

 ؛أن يكون املعىن املراد بالوقف معىن ُمعترًبا: اخكا بني طر الوقف، اللَّْفظيق وجود احكعلُّ 
ي سيأ بيانه يف اكحث احكـايل، واهللا تعـاىلوذلك لعدم االجنرار للوقف احكعسُّ  أبل  يف ا

                                                            
  وقـال،٢/١٦٤ :اهلـدى  منـار،١١/١٧٠ :كثـري ابـنتفـسري  ،بعـدها ومـا ٣/٤٢٧ :اخلازنتفسري  :ينظر )١(

 بـن لزيـد ملسو هيلع هللا ىلص اجيب الكم من  َّ نئ مئ ُّ  :قو  ألن؛الالكَمنْي  بني فصًال  نٌ سَ حَ  الوقف: األشموىي
 . ملسو هيلع هللا ىلص للنيب اهللا الكم من  َّ رب يئ ىئ ُّ   :وقو ،حارثة

ر الُمـَسىمَّ  احللـيب الـسمنيتفـسري  ،١٦/١٨٠ :القرطيبتفسري  :ينظر )٢( ُّ  الكتـاب علـوم يف املـُصون ا
ف ،املكنون  :اخلراط حممد أمحد /د  حتقيق،)ه٧٥٦ت (احلليب بالسمني املعروف يوسف بن أمحد /تأ

 .  دمشق،القلم دار / ط،٨/٢٦١



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

  . )١(وأعلم
 ف وقف احكعسُّ : اخلامس:  

اءفه بعض املعربني، أو يتلكَّفه بعض ليس لك ما يتعسَّ « :قال اإلمام ابن اجلزري ، الُقـرَّ
ـد الوقـف عليـهتَ أو يتأوَّ بعض أهل األْهواء مما يقت وقًفا أو ابتداء ينبيغ أن فُ   بـل ؛عمَّ

د اكعض للوقف بل قـو تعـاىل املعىن األتّم، والوقف األوجه، وذلك حنو تَ يينبيغ حتر : عمُّ
بل معىن اجداء، وكأن   َّ ٰه مه ُّ  ثم يبتدئ،  ]٢٨٦: اكقرة  [  َّ جه  منهنُّ 

ــد الوقــف بل حنــو ــروم [ َّ جب هئ خئمئ حئ جئ يي ُّ  يتعمَّ ــدئ  ،  ]٤٧:ال ــم يبت ث
 وال خيىف ما فيه، فإن ذلـك ومـا أشـبهه ،، بمعىن الزم أو واجب َّ مب  خب حبُّ 

ل وحتريف لللَكِ    .)٢(» عن مواضعهمِ تَمحُّ
  : رشح ما تقدم

 األوقاف الشاذة الـيت ال مـربر هلـا إال جمـرد م حتذير من االحكفات إىل بعضفيما تقدَّ  
 إما لـسبب نـزول ، للوقف وال لالبتداء ملنافاتِهااإلغراب بل السامعني، ويه ليست حمالًّ 

ب القرآن وما فيها من دقة وروعة، ومعانيـه ومـا ،اآلية، أو لقواعد اللغة العربية  أو ألسا
ي يبنيِّ معـا احكزنيـل، ويَ فيها من سمو ورفعة، وأنه ينبيغ حتري املعىن األت  ُف شِ ْكـم ا

  . قون من أهل األداءعن مقاصده، ويرتضيه املتقنون من أهل اللغة، ويعتمده املحقِّ 
  : ره بل داللة املعىنف وأثَ وهذه بعض األمثلة بل وقف احكعسُّ 

ـــــــاىل-١ ـــــــو تع   َّىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّ :  ق
   .]١٥٨ :اكقرة[

د بعض اجاس  يك ىك ُّ  :واالبتـداء بقـو  َّ مك لك ُّ  : الوقف بل قوفقد يتعمَّ
اللة بل أن اآلية الكريمة موجبة للسيْع بني الصفا واملروة، وهذا  وذلك لتَّ ؛ َّىل  مل

 من سبب نزول اآلية واألحاديث الواردة فيها، فبالنسبة  ملا صحَّ ؛ف فيه، ومردودمعىن متلكَّ 
 إيـساف ونائلـة، :الصفا واملروة صنمان يقال هلمـاملا ورد من سبب نزول اآلية أنه اكن بل 

                                                            
  دراسـة،الكـريم القـرآن يف اكيـان وقـف حبـث يراجـع اكيـان بوقـف قيتعلَّ  ما مجيع الستقصاء )١(

راسات اكحوث جملة / ط،بعدها وما ٢١٣ص :روزون اجلليل عبد حممود/ د،مصطلحية القرآنية،  وا
 . عرش اخكالث العدد

اءات لفنون االشارات بترصف، لطائف ١/١٨٢ :الِقراءات العرْش  يف رشالنَّ  :ينظر )٢(  . ٢/٥١٧ :الُقرَّ
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فاكن إيساف بل الصفا ونائلة بل املروة، واكن أهل اجلاهلية يطوفون بـني الـصفا واملـروة 
نمنْي، فلما جاء اإلًمايتعظ سالم وكرست األصنام حتـرَّج املـسلمون مـن الـسيع بـني  للصَّ

 وأخـرب أنـه مـن شـعائر ،يف السيع بينهمـا وأذن ،الصفا واملروة، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
  . )١(االسالم

ع احلرج عن السيع بني الصفا واملـروة، فحينئذ يكون املقصود من نزول اآلية هو رفْ 
نـتم تعظيًمـا أله، وأنه وإن اكن املرشكون قد فعلوا ذلك تعظيًما لألصنام فاْسـعوا وإباحة فعْ 

  . نام األلربِّ 
يـا أيهـا «:  وقو ألصحابهملسو هيلع هللا ىلص من فعله َعبََت روة فقد وأما وجوب السيع بني الصفا وامل

  .)٢(»ن اهللا قد كتب عليكم السيعإاجاس اسعوا ف
ل ) ال(فيه َحْذُف خرب   َّ مك لك ُّ  :يضاف إىل ذلك أن الوقف بل قو من غري د

فيًا ملنافاتـ َّ مك لك ُّ م أن الوقف بل  مما تقدَّ حُ يدل عليه ولو تقديًرا، فيتضِّ  ه وْقًفا تعـسُّ
ب القرآن الكريم الرفيعة، ودالحكـه بل  لسبب نزول اآلية، ولقواعد اللغة العربية، وألسا

  . املعىن

 يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّ :  ـ قـــو تعـــاىل٢
  .]٢٥: القصص[  َّمم ام يل ىل  مل

 اك يق ُّ  :، ثم يبتدئ بقـو َّ ىق ُّ  :ف اكعض الوقوف بل قوفقد يتلكَّ 
 ىك مك ُّ  : وقوهلـا احلياء عنـد الكمهـا ملـو ف املرأة ب، يريُد بذلك وْص  َّ لك

، وهذا الوقف يتناقض مع مـا ورد مـن آثـار حـول  َّمم ام يل ىل  مل يك
جاءت مـسترتة بكـم «: قال  هذه اآلية و شأن هذه املرأة، فعن عمر بن اخلطاب

ء ر يدل برصاحة وجال، وهذا األثَ )٣(» واضعة ثوبها بل وجهها:و رواية... درعها بل وجهها
ي يْستفيده السامع من ؛فها باحلياء إنما اكن عند جميئها ال يف حال قوهلابل أن وْص   إذ ما ا

                                                            
 . ١/٩٤ :اهلدى  منار،بعدها وما ١/٣٤٩: الزخمرشيتفسري  ،بعدها وما ٢/١٣٢ :كثري ابنتفسري  :ينظر )١(

 اةجِتْـر أ بنـت حبيبـة حـديث مـن الـصحابة معرفة كتاب ٤/٧٩ : احلاكم،٦/٤٢١ :أمحد أخرجه )٢(
 . 

 ولـم الـشيخني رشط يلع صـحيح :وقـال ٣٥٨٧ رقـم ٢/٤٧٩: احكفـسري كتـاب يف احلاكم اخرجه )٣(
 .حصحي إسناده :وقال حاتم أ ابن عن ١٠/٤٥١: كثري ابنتفسري  :وينظر ،خيرجاه
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ي يعنيه معرفتـه مـا  إحاَطِته خرًبا حبال املرأة عند جميئها من كونها ماشية أو راكبة، إن ا
 :عليه املرأة حني إقباهلا من حياء وحـشمة ووقـار، يُـضاف إىل ذلـك أن الوقـف بل قـو

 وهـو ، اجلـار واملجـرورَل َعـخالف املتبادر من أسلوب القرآن الكريم، فقـد جَ  َّ ىقُّ 
فها ، وهـو يفيـد وْصـ)قالت بل اسـتحياء (: متعلًقا بمحذوف تقديره َّ اك يقُّ 

م أن الوقـف بل فيتـضح ممـا تقـدَّ . باحلياء عند قوهلا فقط ال عند جميئها وال عند مـشيها
فيًا ال يصح ملنوقفً  َّ ىقُّ   ملا ورد من اآلثار، وملقت فحوى اآليـة ودالحكهـا ؛افاتها تعسُّ

  . )١(بل املعىن

 ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي ُّ :  قــو تعــاىل-٣ 
  .]١٣: لقمان[  َّ رئ

  ِّ ُّ ٍَُّّّ  : واالبتداء بقـو َّ ٌّ ٰى ُّ  :فقد يتقصد اكعض الوقف بل قو
وجـه البنـه باجـصيحة ن لقمـان حينمـا تإ إذ ؛ جمانب للصوابٌف ، وهو وقْ  َّ رئ ّٰ
ها وهو نهيُ تقدَّ  ه عن الرشك باهللا تعاىل، ال عن مطلق الرشك، وال عن الرشك بغـري مها بأهمِّ

 ألن صالح االعتقاد أصل لصالح العمل، وألن الـرشك فيـه ؛ بدييهاهللا سبحانه، وهو أمرٌ 
ذلك أن األقسام يف ضاف إىل  ال نعمة  أصًال، ويُ نْ  ال نِعمة إال ويه منه، ومَ نْ تسوية بني مَ 

 مـن وجـود الفعـل، القرآن املحذوفة الفعل ال تكون إال بالواو، فإذا ذكرت باكاء فال بـدَّ 
 فال توجد اكاء مع حذف الفعـل، ومـن  ]٥٦:احكوبة [  َّ جي يه ُّ  :وذلك كما يف قو

  .)٢(هنا قسًما َّ جي ُّ  َل عَ  جَ نْ  أخطأ مَ مَّ عَ 

فيًّ  َّ ٌّ ٰى ُّ م أن الوقف بل فيتضح مما تقدَّ  ا ملنافاته ألهداف الوصية من وقًفا تعسُّ
ي مَ  ه اهللا احلكمة والرشـاد، وهـو حَ نَ وضوح الغرض، وحتديد اهلدف، خاصة من لقمان ا

روة يف اكالغة واكيان، مناٍف أيًض  ب القرآن اليت بلغت ا ا لقواعد اللغة العربية، وألسا

                                                            
 بل يوقـف ال: وقـال ١٩٤ص : املكـتىف،٤/٤٩٢ :الزخمرشيتفسري  ،٢٠/١٠٣ :خشور ابنتفسري  :ينظر )١(

 ووقـف ،بعضهم أغرب وقد: قال و٢/١٢٣ :اهلدى  منار، َّ اك يقُّ  بـ يبتدئ وال  َّ ىقُّ 
 . َّ اك يقُّ  ابتدأ ثم  َّ ىقُّ  بل

 . ٢/٩٠٧ :النسيفتفسري  ،بعدها وما ٢١/١٥٥: خشور ابنتفسري  :ينظر )٢(
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  .)١(اية يف القوة واإلعجازودالالحكها بل معا اآليات اليت وصلت إىل الغ
فجدير بالقارئ أن يتجنب هذه الوقوف احكعسفية ونظائرهـا ملـا فيهـا مـن احكعـسف 
ي قد يف إىل حتريف اللكم عن مواضعه ـ عياًذا بـاهللا ـ مـع ذهابـه حبليـة  واحكلكف ا

اءاحكالوة، وزينة األداء و   . ةالُقرَّ
  

* * *  

  

                                                            

 ،اقـسمً  َّ جي ُّ  وجعـل  َّ ٌّ ٰى ُّ  بل وقـف مـن أغرب وقد: وقال ٢/١٥١ :اهلدى منار :ينظر )١(
 .فوترصُّ  باختصار الكمه انتىه. املتعنتني بعض عليه الوقف دتعمَّ ي وربما
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 املبحث الثاني   
  تداء ونشأته والتصنيف فيه أهمية الوقف واالب

  ملسو هيلع هللا ىلص، وذكر بعض اآلثار اليت تَـُدلُّ بل اعتنـاء اجـيب هذا العلمِ  أهميةِ َل وْ  حَ وفيه حبٌث 
وصحابته الكرام وسلفنا الصالح به، وعنايِتهم بمعرفته كعنـايِتهم بمعرفـة معـا القـرآن 

 مؤلفـات العلمـاء ء تدوينـه، وكـرثةوالوقوف بل حال وحرامه، وبيان حكاريخ نشأته، وبدْ 
ةوتعريف بأشهر ، فيه ين َص األئِمَّ وا يف هذا العلم وبكتبهم، وذكر بعض أقواهلم، وفيه فُ نَّ  ا

  . مطلبان

 املطلب األول   

  أهمية الوقف واالبتداء يف القرآن الكريم
ا ال شكَّ   أبـواب ومباحـث علـوم  الوقف واالبتداء وتوابعه من أهـمِّ  فيه أن باَب فممَّ

 للقـارئ مـن معرفِتهـا ومراختِهـا يف قراءتـه  املوضوخت اليت ال بـدَّ وأنه من أهمِّ القرآن، 
مرنا بِه يف قو تعاىل للتدبُّ ا وامتثاًال تطبيقً 

ُ
ي أ  نئ  مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ : ر ا

  .]٢٩: ص[  َّ رب  يئ ىئ
ي يؤدي إىل فهْ  ، فهو السبيل ا ي وُِضعت   وبتعلُّمـه م معا آيات اهللا بل الوجه ا

ء الكثـريمَ وإِقْ  ، ال الفكر فيه َفنَْفـتُح بل احكـايل لكتـاب اهللا مـن مقاصـد القـرآن الـ
ه يَِضيُع عليه من ذلك أيًض  ء الكثريوبإهما وعدم االحكفات إ   .ا ال

 ن أن يَقرَ آ حيث ال يستطيع احكايل للقر؛ وتبدو هذه األهمية واضحة
َ
ورةا أ  أو اآليـة السُّ

س أثناء اللكمة أو  بل من غري اجلائز احكنفُّ ؛ بأنه من غري املقبولاا يف نفس واحد، علمً أحيانً 
ا اكن لِزامً ؛بني لكمتني إحداهما متصلة باألخرى  الوقـف نُ سُ  مواضع حَيْ  خيتارَ ا عليه أنْ  

ـا يتفـق مـع  يكونَ  االبتداء بما بعدها، وأنْ نُ سُ س واالسرتاحة، وحَيْ عليها للتنفُّ   ذلـك ممَّ
ـا ال حييـُل وجوه احكْفِسرِي الص  لُّ  املعـىن وال خَيِـحيح، واستقامِة املعىن، وصـحِة اللغـة، وممَّ

 ُق م، وبهذا يتحقَّ بالفهْ 
ُ
ي من أجله ُفْقرأ  رُ هَ ظْ يَ وم واإلدراك،  أال وهو الفهْ ، القرآن الغرض ا

بر املعا بل أكمل وجه   .للسامع الُمتأمِّل والقارئ الُمتدِّ
ا ابن اجحاس وىَك  وقد حَ  َّ  إمجاع العلماء بل أهمية مراخة وَلرْيِهموابن اجلزري  ا



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

 فيما حيـدِّث اهللا بن عمر  الوقف واالبتداء، واستدلوا بل ذلك بما ُروي عن عبد
 علـم الوقـف - بل القرآن الكـريم وُعلُوِمـه، ومنهـا ملسو هيلع هللا ىلص صحابة رسول اهللا ِص به من حرْ 
ؤيت اإليمان قبل القرآن، وتـزنَّ  وإن أ، من دهرنالقد ِعْشنا برهةً «:  قال-واالبتداء  ل حدنا 

ورةا  كمـا ،م حالهلا وحرامهـا ومـا ينـبيغ أن يوقـف عنـده منهـا فنتعلَّ ،ملسو هيلع هللا ىلص بل حممد لسُّ
وم القرآن، ولقد رأيُت   فيقـرأ مـا ، يُْؤىت أحدهم القرآن قبل اإليمان رجاًال تتعلمون أنتم ا

 هُ رِثُ نْـ يَ ، وال ما ينبيغ أن يُوقف عنده منهبني فاحتِتِه إىل خاتمِتِه ما يدري ما أمره وال زاجره،
قلرْثَ غَ    . )١(» ا

 كمـا يتعلمـون احكَّمـام بل كنَّهم اكنوا يتعلمـون فهذا احلديث يدلُّ «: قال ابن اجحاس
هـر لقـد عـشنا برهـةً :القرآن، وقول ابن عمـر َّ يـدل بل أن ذلـك إمجـاع مـن «  مـن ا

  . )٢(»الصحابة
اوقال اإلمام  َّ ل بل أن تعليم ذلك توقيف من رسـول اهللا فيف«: ا  قول ابن عمر د

  .)٣( »  وأنه إمجاع من الصحابةملسو هيلع هللا ىلص

 أنـه ُسـئِل عـن معـىن   بن أ طالـبا بما ُروي عن اإلمام يلعّ واستدلوا أيًض 
 ،جتويـد احلـروف: الرتتيـل«:  قال]٤: املزمل[  َّ يه ىه مه  ُّ  :الرتتيل يف قو تعاىل

   )٤( »ومعرفة الوقوف

ٌل  فيف الكم يلعٍّ «: ال ابن اجلزريق ه، وصـحَّ بـل تِ فَ رِ عْ ه ومَ مِ  بل وجوب تعلُّ  د
مه واالعتناء به من السلف الصالح، والكمهم يف ذلك معروف، ونـصوصهم تواتر عندنا تعلُّ 

ا  أحدً زيَ  من أئمة اخللف بل املجزي أن ال جُيِ  اشرتط كثريٌ مَّ عليه مشهورة يف الكتب، ومن عَ 
  . )٥(» معرفته الوقف واالبتداءإال بعد

 بـالوقف واالبتـداء يف القـرآن الكـريم هذا ولم يقتـرص عنايـة الـصحابة 
 فتَنِقل جا اجصوص مدى احلـرص ، ليشمل سائر الالكم العر؛اهن األمر تعدَّ إ بل ؛فحسب

                                                            
 أعـرف وال ،الشيخني رشط بل صحيح :وقال ١/٨٣: الصحيحني بل املستدرك يف احلاكم أخرجه) ١(

  .خيرجاه ولم ،ةلَّ عِ  
  وصـلُح،معنـاه تمَّ  ما بل الوقف أي؛ »احكَّمام يتعلمون اكنوا« :وقو، ١٢ص :واالئتناف القطع :ينظر )٢(

 . االحقً  سنوضحه كما ،بعده بما االبتداء

 . ١٦ص :املكتىف :ينظر )٣(

 . ١/٢٢ :القرآن علوم يف  اإلتقان،١/١٣ :اهلدى  منار،١/١٧٧ : الِقراءات العرْش  يف النَّرش :ينظر )٤(

 .١١ص اجلزري ابن احلافظ مرويات :ينظر )٥(
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عـن  االبتداء وداللة ذلك بل املعىن، ومن ذلك مـا ُروي ِن سْ بل الوقف السليم، ورخية حُ 
ال :  خفاك اهللا، فقال،ال: أتبيعها؟ فقال« :ل معه ناقةجُ أنه قال لرَّ  أ بكر الصديق 

  .)١(» وخفاك اهللا، ال:تقل هكذا، ولكن قل
َح  أبو بكر  ألن الـالكم األول فيـه دخء عليـه، بينمـا ؛عبارتـه   فقد َصحَّ

َحُه -الالكم اخكا  ي َصحَّ ، وسيأ املز- ا الـةاآلثـار  األقـوال ويد مـن فيه دخء  َّ  بل ا
ـة املعىن من الكم أهمية معرفة الوقف واالبتداء ودالحكه بل يـن َصـاألئِمَّ  مِ لْـفوا يف عِ نَّ  ا

  .  وباهللا تعاىل احكوفيق،الوقف واالبتداء يف املطلب احكايل
  

* * *  

  

                                                            
  . ٣٥ص :للسجاوندي بتداءواال ، الوقف١٦ ص :واالئتناف القطع :ينظر )١(
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 ملطلب الثانيا   

 َ  ْش ن
َ
   واحكصنيف فيه  واالبتداءِ  الوقِف ةأ

م مـدى أهميـة علـم الوقـف واالبتـداء يف القـرآن الكـريم عنـد ا مما تقـدَّ اتضح ج
ةواحكابعني، و، والصحابة ، ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  رسول قني، وأنه مـن أهـم أسـباب  املحقِّ األئِمَّ

ر آياته، واخلشوع بتالوته وسماعه، وكيف ظهرت بواِدر هذا العلم م معا القرآن، وتدبُّ فهْ 
َّ جـاء عـرْصُ ؛، فاكنوا يتناقلون مـسائله مـشافهةا يف عرص الصحابة واحكابعنيمبكرً    حـ

اء فبدأ ،احكدوين يف املائة األو من اهلجرة ف واحكصنيف فيه،  والعُ الُقرَّ لماء األجالء باحكأ
اء مْ ا، واكن أكرث من صنَّف فيه هُ وجاءت ُكتُبهم َيرْتً   العلماء اة، وانقسم تصنيُف حَ  واجُّ الُقرَّ

نه كتابه كفـْص نْ  مَ مفمنهفيه إىل قسمني،   ه َخـصَّ نْ  َمـومـنهمل أو بـاب مـن أبوابـه،  ّضمَّ
 حسب ،م منها من األقدم إىل األحدثبكتاٍب مستقل، وسأذكر فيما ييل أمثلة بل لك قسْ 

  .  وباهللا احكوفيق،تسلسل وفيات أصحابها

نوا كتبهم علم الوقف واالبتداء: القسم األول   :العلماء الذين ضمَّ
َب فـصوًال ؛»فنون األفنان« يف كتابه )١()ه٥٩٧ ت(اجلوزي اإلمام ابن  -١  يف  حيث رتَـّ

 عليـه يف  الوقـُف  قواعد كثرية فيما ال جيـوزُ رَ كَ   بابًا طويًال، فذَ دَ قَ الوقف واالبتداء، وقَ 
 ثالثـة فـصول قـصرية دَ قَ  الوقف عليها، ثم قَ نُ سُ ع اليت حَيْ  للمواِض  فصًال دَ قَ القرآن، ثم قَ 
  . )٢(لفوائد أخرى

اءمجـال «يف كتابه ) ه٦٤٣ ت ()٣(اإلمام الـسخاوي -٢  حيـث ؛» وكمـال اإلقْـَراءالُقـرَّ
                                                            

ين مجال اإلسالم شيخ احلافظ مةالَّ الع اإلمام هو )١(  يلعّ  بـن حممد بن يلعّ  بن الرمحن عبد الفرج أبو ا
مـةاحكفسري،  يف حبًرا  اكن، احكصانيف صاحب ،اكغدادي ،احكييم ،القر اهللا عبيد بنا  عالَّ

 واالخـتالف، ذا باإلمجـاع اعليًمـ ا فقيًهـ،فنونه ومعرفة احلديث ِن سْ حبُ  ا َموُْصوفً ،واحكاريخ ريالسِّ  يف
 ٍ فـه بلغـت حـ ؛واحكـصنيف اجلمع يلع وإْكباب واستحضار وحفظ وذاكء موفهْ  تفننُّ  تنيائمـ توا

 . ٣/٣١٦ : األعالم،٢١/٣٦٥ :اجبالء أعالم سري :ينظر. ًفامؤلَّ  ومخسني

 ،)ه٥٩٧ (اجلـوزي بـن الـرمحن عبـد الفرج أ /لإلمام ،القرآن علوم ُعيون يف األفنان فنون :ينظر )٢(
ين ضياء حسن /د حتقيق  .ه ١٤٠٨ ، األو،بريوت ،اإلسالمية البشائر دار / ط،٣٥٣ص :عرت ا

ين علم مةالعالَّ  اإلمام هو )٣(   شـيخ،املقـرئ ،الـسخاوي الـصمد عبـد بن حممد بن يلعّ  احلسن أبو ا
اءات ابصريً  اجمودً  اُمْقِرئً  اقً حُمقِّ  اإمامً  اكن ،بدمشق اإلقراء مشايخ  واللغة اجَّحو يف ا إمامً ،وعللها بالُقرَّ

اء مجال« كتابه أجلِّها من ،الكتب من اكثريً   ألَّف،واألدبفسري واحك ِّ تُـ ،»اإلقراء وكمال الُقرَّ  سـنة و
 . ١/٥٠٢ :اجهاية ذلية :ينظر .)ه ٦٤٣(
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، »علم االهتداء يف معرفة الوقف واالبتـداء«ص اجلزء اخكا من الكتاب حتت عنوان خصَّ 
نـه العلمـاء «: ُمْسِهبًا فيه، ومن أشهر أقوا  ي دوَّ فيف معرفة الوقـف واالبتـداء ا

ص بل درره أ الغـوْ  وتعريف مقاصده، وإظهار فوائده، وبه يتهيَّ ،القرآن العظيمتبيني معا 
  . )١(»وفرائده
 َل َعـ وقـد جَ ،»الربهان يف علـوم القـرآن«يف كتابه ) ٢()ه٧٩٤ ت(اإلمام الزرك  - ٣

 مـن ا فـذكر عـددً ،اجوع الرابع والعرشين من أنواع علوم القـرآن يف الوقـف واالبتـداء
  . )٣(قواعدهويفه، وأقسامه، وأهميته، ورشوطه، املباحث يف تعر

اءالنرش يف «يف كتابه ) ه٨٣٣ ت ( اإلمام ابن اجلزري-٤  رَ َكـ حيـث ذَ ؛»ات العرشالُقرَّ
ْكت بهما مـن ُق حَ لْ  يف تعريف الوقف واالبتداء، وما يَ  اكمًال فصًال   َض رَ  والقطـع، وَعـالـسَّ

 الـراجح منهـا، وأقـوا يف ذلـك رَ َكـوذَ  يف أنواع الوقـف واالبتـداء، األئِمَّةالصطالحات 
  . )٤(مشهورة

ين السيو -٥  »اإلتقـان يف علـوم القـرآن«يف كتابه  )٥()ه٩٩١ ت( احلافظ جالل ا
 املباحـث يف أنواعـه  بعَض دَ قَ عَ  فَ ،ه يف اجوع اخكامن والعرشين من أنواع علوم القرآنرَ كَ ذَ 

  .)٦(ف فيهوأهميته، وضوابطه، وأشهر من صنَّ 
ــ  ا-٦ ــام الصفاق ــه )٧()ه١١١٨ ت(إلم ــك يف كتاب ــاد « وذل ــافلني وإرش ــه الغ تنبي

  إذ ال يتبـنيَّ ؛ ذليـة احكأكيـدومعرفة الوقف واالبتداء متأكدٌ «: ، ومن أشهر أقوا»اجلاهلني

                                                            
اء مجال :ينظر )١(  . ٢/٥٥٣ :اإلقراء وكمال الُقرَّ

ين بدر مةالعالَّ  اإلمام هو )٢(  وجهبـذ، األثبـات العلماء أحد ،الزرك اهللا عبد بن بهاُدر بن حممد ا
ِّ تُـ ،فنـون عـدة يف كثرية تصانيف  ،القرآن أعالم من وعلم ،واالجتهاد اجظر أهل جهابذة من  و

 . ٦/٦٠ :األعالم :ينظر). ه٧٩٤ (سنة

 . ١/٣٤٢ :رآنالق علوم يف الربهان :ينظر )٣(

 . بعدها وما ١/١٧٧ : يف الِقراءات العرشالنَّرْش  :ينظر )٤(

يـن جالل األديب املؤرخ احلافظ اإلمام هو )٥(  سـابق بـن حممـد بـن بكـر أ بـن الـرمحن عبـد ا
 تأتيـه أن أمـه مـن َب لَ طَ  أباه ألن ؛الكتب بابن ُب لقَّ يً   واكن،ٍف مصنَّ  ٦٠٠ حنو  ،السيو ،اخلضريي
ته ،املخاض ففاجأها ،بكتاب ِّ تُ  ،الكتب بني فو  .٣/٣٠١ :األعالم :ينظر .ه٩٩١ سنة و

 . ١٧٧ص :القرآن علوم يف اإلتقان :ينظر )٦(

 ،صـفاقس أهـل  مـن،املالكيـة فقهاء من ،فاقالصَّ  ،ورياجُّ  احلسن أبو سالم بن حممد بن يلعّ  هو )٧(
 يف اجفـع غيـث :منهـا ،اكتبًـ  وصـنف،كثريين اءعلم عن فأخذ ،املرشق إىل ومنها ،تونس إىل َل حَ رَ 

اءات ِّ تُ  ،اجلاهلني وإرشاد الغافلني  وتنبيه،السبع الُقرَّ   .٥/١٤ :األعالم :ينظر .ه١١١٨ سنة و
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  . )١(» ويتم بل أكمل وجه إال بذلك،معىن الكم اهللا
ينإضافة إىل الكثري من  يـن علَّقـوا بل ربني من أئمة احكعْ  والمُ الُمفرسِّ ْفسري واللغة ا

 يف الفـصل ًال فـصَّ ه مُ رُ ْكـ مما سـيأ ذِ ،بعض مواضِع الوقف يف كثري من اآلياِت الكريماِت 
  . )٢ (الرابع حبول اهللا وقوته

 سواًء يف ُكتـب املتـأخرين أو ؛وبالطبع فلم ختلو كتب احكجويد من هذا املبحث اهلام
  ) ٣(املعارصين

وا الوقف واالبتداء بمؤلفات مستقلةالعلما: القسم الثاني   :ء الذين َخصُّ
م الوقـف واالبتـداء لْـلماء أجالء، واكن أول من ألَّف يف عِ  وعُ ةٌ مَ ه باحكصنيف أئِ خصَّ 

، و يف هذا الفن كتاب الوقوف، )ه١٣٠ت(زويم املد القارئ خْ اإلمام شيبة بن نصاح المَ 
   .)٤ (»، وكتابه مشهورف يف الوقوفوهو أول من ألَّ «: قال ابن اجلزري

ةفات صنَّ  هذا وقد بلغت مُ  ا وسـبعني  الوقف واالبتـداء بـضعً مِ لْ  املتقدمني يف عِ األئِمَّ
   .)٥( خمطوط، والقليل منها مطبوع ْل زَ  أكرثها مفقود، وبعضها لم يَ ،ا أو تزيدفً مصنَّ 

هذا ومن أقدم ما وصلنا من هذه الكتب املطبوعة ومن أكرثهـا شـهرة مخـسة كتـب 
ةشهر أل ين صنَّ األئِمَّ نباري:  وهمفوا يف هذا الفنِّ  ا

َ
إيضاح الوقـف « صاحب كتاب ابن األ

                                                            
 . ١٢٨ص :اجلاهلني وإرشاد الغافلني تنبيه :ينظر )١(

 ،١/١٧٥ :الزخمـرشيتفـسري  ،بعـدها ومـا ١١/١٤٧ :القـرطيبتفـسري  و،٣/١٨٢ :الطربيتفسري  :ينظر )٢(
 . للحرص ال املثال سبيل بل لكه  وهذا،٢/٥ :الرازي الفخرتفسري و

 إىل القـاري  هدايـة،١٩٠- ١٥  صالسادس اكاب :املجيد القرآن جتويد يف املفيد القول نهاية :ينظـر )٣(
ف ، علم يف املريد  ذلية،بعدها وما ٦٣ ١/٣ :اكاري الكم جتويد  ٢٠٣ص: نرص قابل عطية /الشيخ تأ

 . الكتب من  وغريها،بالقاهرة األزهر اجلامع خلف واحكوزيع للنرش ىاحكقو دار / ط،٢١٩-

اء مـن جعفـر، وهـو أ مع املدينة ومقرئ ثقة  إمام،يعقوب بن رسجس بن نصاح بن شيبة هو )٤(  قـرَّ
ين احكابعني هـا بـه أويت،  سـلمة أم مو  اكن ملسو هيلع هللا ىلص اجيب أصحاب أدركوا ا  وهـو إ

 . ١/٢٩٨ :اجهاية ذلية :ينظر. وغريه النَّسا وثَّقه وقد ، باخلري  ودعت ،رأسه فمسحت ،صغري

ا لإلمام ،واالبتداء الوقف يف املكتىف :ينظر )٥( َّ  ،بعـدها ومـا ٦٠ص :املرعـشيل يوسـف /د حتقيق ،ا
ف بدأ منذ واالبتداء الوقف علم يف الُمْستقلة الكتب أشهر ذكر حيث  ،هـذه أيامنـا حو فيه احكأ

 التسلـسل بل مرتبة ، وتارخيه طبعه وماكن منها واملطبوع ، وجوده وماكن منها للموجود اإلشارة مع
 »واالبتـداء الوقـف« لكتاب حتقيقه يف درويش هاشم حمسن /د عليها وزاد ،أصحابها لوفيات الزمين

 كتابـه يف الطيـار ساعدمـ/د عليه وزاد  وذكرها،بعدها وما ٣٨ ص :أخرى كتب ثالثة للسجاوندي
 مواضـعها يف مبـسوطة  فـىه،منـه فائـدة ال ِذْكرهـا وإخدة ، كتاب املائة فتجاوزت» القرآن وقوف«

ْها الُمشار  . اجقل ملجرد للتكرار ا منعً ،إ
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القطـع « صاحب كتاب ابن اجحاس، وهو أقدم ُمَصنَّف مطبوع يف هذا العلم، و»واالبتداء
او، »واالئتناف َّ وشيخ ، وهم من علماء القرن الرابع اهلجري، »املكتىف« صاحب كتاب ا

، وهو من علماء القرن العارش اهلجـري »املقصد« صاحب كتاب نصاريريا األاإلسالم زك
، وهو من علماء القـرن احلـادي عـرش اهلجـري، »منار اهلدى« صاحب كتاب واألشـموىي

َ� ٍء من أقواهلماألئِمَّةف من خالهِلا بهؤالء وفيما ييل ُغبَْذة لطيفة ّغتَعَرّ   .  وبكتبهم وب

نباري- ١
َ
  : أبو بكر بن األ

نباري اكغـدادي و
َ
هو اإلمام احلافظ اللغوي حممد بن القاسم بن بشار أبو بكر بن األ

،  ٌم ال جُيْهـُل  واللغة واألدب وعلوم القرآن، وهو َعلَ اجَّحوأحد أئمة الكوفة يف ) ه٣٢٨ت(
فات يف خمتلف علوم القرآن واحلديث واللغة وغريها، وقد َصنَّف يف عدًدا كبرًيا من املصنَّ 

 كتابـه ، وُيْعترَبُ »إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا «الوقف واالبتداء كتاب علم 
ـَل ،اتمـزيً ا مُ  فيه منهًجـجَ هَ  من أشهر الكتب يف هذا الفن، فقد غَ »اإليضاح«  فيـه هلـذا  أصَّ

 فيـه عَ ق به من قريب أو بعيـد، ومَجَـ قواعده وضوابطه ومستلزماته وما يتعلَّ عَ َض وَ م، وَ لْ العِ 
  دَّ واحتجَّ باألدلة والرباهني، أستطيع أن أقول أنه قـد اسـتوعب لك مـارَ  السابقني وَ أقوال

ًال ِصلة بالوقف واالبتداء، ووضع  أْصًال   مـن خـالل هـذا رُ َهـ حيـث تظْ ؛ بعدهنْ  لمَ  ُمؤصَّ
ن بأنواع العلوم، فمِ  اء ِعلْـم نْ الكتاب َشْخِصيَّة الَعالِم املتمكِّ ْفـِسري، ات إىل ِعلْـم احكالُقـرَّ

اقال اإلمام  والعربية إىل علم الرسم واإلمالء، اجَّحوومن ِعلْم املعا و َّ إمـام يف « : عنها
سمعت بعض أصـحابنا يقـول عـن .. ِصناعِتِه مع براعة فْهِمه، وسعة علمه، وصدق هلجته

ء به إىل ابن جم ا صنَّف كتابه يف الوقف واالبتداء  نباري لمَّ
َ
 فنظـر ،اهدشيخ  أن ابن األ

ا، وما ترك هذا الشاب ملصنِّف مـا لقد اكن يف نف أن أعمل يف هذا الفن كتابً :  وقال،فيه
لَـّ«: وقال اإلمام ابن اجلزري، »يُصنِّف

ُ
نبـاري يف الوقـف أول مـا ك

َ
ف فيـه كتـاب ابـن األ

  . )١(أي أفضل ما ألف فيه » ف فيهأول ما ألَّ « : ويعين بقو،»وأحسن
من تمام معرفة إعـراب القـرآن ومعانيـه «: يف الوقف واالبتداء قوومن أشهر أقوا 

، والوقف الاكيف احكَّام الوقف َف رِ عْ وغريبه معرفة الوقف واالبتداء فيه، فينبيغ للقارئ أن فَ 
ي ليس بتام وال اكف ي ليس بتام، والوقف القبيح ا   . )٢(»ا

                                                            
 :اجلـزري ابـن احلـافظ  مرويـات،١٥/٢٧٤ :اجـبالء أعـالم  سري،بترصف ٢/٢٠٣ :اجهاية ذلية :ينظر )١(

 . ١٤ص

 . ١١ص :واالبتداء الوقف إيضاح مقدمة :ينظر )٢(
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  : أبو جعفر اجحاس- ٢
نباري اإلما

َ
بـابن م أبو جعفر أمحد بن حممد بن إسـماعيل املعـروف ويأ بعد ابن األ

 ، إىل بغدادَل حَ  وهو من أهل مرص، رَ اجحاس،
َ
اج وغـريهم ذَ خَ  فأ  عن املربِّد واألخفش والزجَّ

َّ مـات خم ،من األعالم، ثم خد إىل مرص فاتـه املتنوعـة الـيت  ومؤلَّ ،)ه٣٣٨( وأقام بها ح
 َ ه وسعة ثقافته، و يف علم الوقف واالبتداء مِ لْ ارة عِ له وغز بفْض دُ هَ شْ زادت عن اخلمسني ت

 موسوعة يف علم الوقف واالبتداء، مجع ابن عترَبُ ، وهذا الكتاب يُ »القطع واالئتناف«كتاب 
 واجتهد يف اختيار األصـوب منهـا، فهـو ِسـجٌل ،هاشَ اجحاس فيه لك ما قيل من آراء وناقَ 

 جا بذلك أقوال َظ فَ  يف املسائل، فحَ   رأيٌ نْ  مَ  يستعرض آراء لك،حافل ألقوال العلماء قبله
م ملـن بعـده مـادة وافـرة غنيـة،  ين فُِقدت ُكتبهم ولم تصلنا، وقدَّ ه فَ َصـوقـد وَ العلماء ا

، غزير الرواية، لم تكن  مشاهدة، فإذا خـال مِ لْ اكن واسع العِ « :الُزبيدي يف طبقاته بقو
   .)١ (»بقلمه َجوَّد وأْحَسن

فقد صـار يف معرفـة الوقـف واالئتنـاف «: قوا يف الوقف واالبتداء قوأ ومن أشهر
، فينبيغ لمَ  م ما يْقرَ نْ احكفريق بني املعا ـد  قلْ ُل أه، ويَـْشغَ  قرأ القرآن أن يتفهَّ بـه بـه، ويتفقَّ

فـه  وحيْرِص بل أن ُفْفِهم املستمعني يف الصالة وغريهـا، وأن يكـون وقْ ،القطع واالئتناف
  .)٢(»انً سَ مستغٍن أو شبيه، وأن يكون ابتداءه حَ عند الكم 

ا أبو عمرو -٣ َّ   :ا
ا بأ عمـرو املعـروف بـكىنَّ مة عثمان بن سعيد بن عمر المُ هو العالَّ  َّ  نـسبة إىل ا

ِّ  وزار مرص، وخد فتُـ فحجَّ ، املرشقَل خَ دانية باألندلس، دَ  ، وهـو )ه٤٤٤( يف بـالده سـنة و
ةومن اظ احلديث، فَّ أحد حُ  ه، وإعرابـه، قِـرُ م القرآن، وتفـسريه، ورواياتـه، وطُ لْ  يف عِ األئِمَّ

اء مِ لْ وَقَمٌد من أْعِمدة عِ   يُـضاِهيه يف ه أحـدٌ ه وال بعـد عـرْص ات، فلم يكن يف عـرْص الُقرَّ
ا، وهذا العدد الضخم من فً ظه وحتقيقه،  تصانيف عديدة تقارب مائة وعرشون مصنَّ حفْ 

ف يَُدجا بل  ام لْ َغزارة عِ احَكآ َّ ـا أه املاكنـة ا بـوَّ  خاصة يف علـوم القـرآن وقراءاتـه ممَّ
ة بني سائر  ةالعا اء تراجم عَ  مَجَ نْ  أوَّل مَ ، فهو يُعدُّ األئِمَّ  يف كتـاب واحـد وهـو كتابـه الُقرَّ

اءطبقات «   الوقف واالبتداء كتابـهمِ لْ  جاء بعده، وقد صنَّف يف عِ نْ  فاكن مصدًرا لمَ ،»الُقرَّ
 وهو الكتاب اخكالث حسب التسلسل الزمين بعـد ،»املكتىف يف الوقف واالبتدا«املوسوم بـ 

                                                            
 . ١/٢٠٨ : األعالم،١/٤٦٨ :األدباء معجم :ينظر )١(

 . ٢١ص :االئتناف والقطع :ينظر )٢(



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

نباري وابن اجحاس، وكتاب الُمْكتىف هو استعراض لكتب السابقني وأقواهلم 
َ
ِّ ابن األ كتا

َح بني املسائل مستدًال  َق فيه اجظر، ورجَّ َق فيه األقوال، ودقَّ يـث  باألحادوموازنة بينها، حقَّ
اءسندة والمُ   قـال عنـه اإلمـام ،اا ُمَوعًَّقـ فجاء صـحيحً ،واترة واألقوال املنسوبةتَ ات المُ الُقرَّ

َّهيب اإىل أ عمرو «: )١(ا َّ اء الُمنْـتيه يف حتريـِر ا اءم املـصاحف، ولْـات وعِ الُقـرَّ  الُقـرَّ
اءله يف خاضُعون حكصانيفه، واثُقون بنقْ  لوقف واالبتـداء، مـع ات والرسم واحكجويد واالُقرَّ

  . )٢(»ف وغري ذلك، و مائة وعرشون مصنَّ اجَّحوالرباعة يف علم احلديث واحكفسري و
، نُ سُ معرفة ما يتم الوقف عليه، ومـا حَيْـ« :قو يف الوقف واالبتداء ومن أشهر أقوا 
اء، من أجل أدوات حُ بُ قْ وما فَ  ةقني، و املحقِّ الُقرَّ ريناألئِمَّ  معرفتـه مُ زَ لْـا تَ ك ممَّ  وذل؛ املتصدِّ

اكني وسائر احكَّ    . )٣(» احكجويد، وبه يوصل إىل نهاية احكْحِقيقُب  إذ هو ُقطْ ؛النيالطَّ

  : شيخ اإلسالم زكريا االنصاري-٤
مة الفقيه الُمفرسِّ الُمقرئ اللُّ  غوي قا القضاة أبو حيـىي زكريـا بـن حممـد وهو العالَّ

 اكلفقـه -ظـه للقـرآن  بعد حفْ - ُصنوف وفنون العلم  املرصي، َدرَس، الشافيع،األنْصاري
، واحلديث رواية ودراية، و اءوأصو َّ صـار ؛ وغريها، واملعا،اجَّحو و، واللغة،اتالُقرَّ  حـ

َّ جاوز املائة خم، ب اهللاُ ُقْمدة العلماِء األعالِم، َكتَ    القبول بني اجاس، وأَمدَّ يف ُعمره ح
َّ انيد، وأْصبح َمْطمحَ ِو األسلُ فتفرَّد بعُ  َّ رأى  األنفـس، فأقبـل عليـه ا ـر حـ ارِسـون، وعمَّ

ِّ  لإلسالم، تُ اتالميذه وتالميذ تالميِذه شيوخً  فـات  العديد مـن املؤلَّ كَ رَ ، وتَ )ه٩٢٦( سنة و
 من الفنون، ومجلة مؤلفاته واحـد وأربعـون نٍّ يف ش العلوم، ورشوح وخمترصات يف لك فَ 

الَمقصد حكلخيص ما يف الُمرشـد «يد، وكتابه يف علم الوقف واالبتداء موسوم بـ ًفا أو تزُمؤلَّ 
 بنيَّ من خال مقُصود ما يف الُمرشد مـع زيـادة حمـل الـزنول وفوائـد »يف الوقف واالبتداء

ا نقل أغلبها عن اإلمام أ عمرو ،أخرى َّ ي اختـرصه شـيخ »املرشـد«، أما كتـاب ا  ا
                                                            

ين شمس اإلمام هو )١( َّهيب قايماز بن عثمان بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو ا ث،ا   شيخ،العرص  حُمدِّ
 معـىن العـرْص  َذهـب  فهـو،ومفيدة كثرية تصانيف  ،سبيل لك يف الرجال لجُ  ورَ ،واحكعديل اجلرح
هب شذرات :ينظر .)ه٧٤٨ ت (اولفظً   أمحـد بـن الـ عبـد العمـاد البـن ،ذهب من أخبار يف ا

مشيق احلنبيل العكري ، ٨/٢٦٤ :األرنـؤوط حممـود ،األرنـؤوط القـادر عبد /حتِقيق ،)ه١٠٨٩ت (،ا
هيب حياة عن قدمة م،ه١٤٠٦ ، األو، دمشق،كثري ابن دار /ط  أعـالم سـري يف العلمية  ومزنحكه،ا

 . بعدها وما ١٢ص :اجبالء

 . بترصف ١٨/٧٧ :اجبالء أعالم  سري،١/٤٤٧ :اجهاية  ذلية،٤/٢٠٦ :األعالم :ينظر )٢(

 . ١٢ص :اجلزري ابن احلافظ مرويات :ينظر )٣(



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

ءاإلسالم أبو حيىي فهو ف - فيمـا أعلـم - كتــاب لم يصلْنا من خمطوطاتـه   وهـو تـأ
مة أ حممد احلسن بن يلعّ  َّ ، بن سعيد الُعماالعالَّ ـً ) ه ٥٠٠( سنة  املتو ا ، وِقيمـة تقريبــ

، وتلخيـصه وهـو »املرشد« إذ األصل وهو ؛هذا الكتاب من قيمة ُمؤلَِّفيْه  »املقـصد« للُعما
اء وهما خلَِمــنْي من األعالم الفارقة بل طريـق ،نصاريلشيخ اإلسالم زكريا األ ات الُقـرَّ

نً »املقصد«وعلومها، ومن هنــا فقد أ  ا لكثـري مـن املـسائل  وبل اختصاره قيِّمـا ُمتـضمِّ
ــوم اكن يف ذليته خمترصً واحكْحِريرات، وإنْ   ملا يطلبونـه مـن ؛ا فهو أنْسب لطالب العلم ا
  . )١(البسيط املخترص

والقارئ اكملسافر، واملقـاطع الـيت ينْـتيه «: من أشهر أقوا يف الوقف واالبتداء قوو
هلا املسافر، ويه خمتلفـة ب ها القارئ اكملناِزل اليت يزْنِ  ،، واحلـسن وغريهـا ممـا يـأاحكَّـامإ

  . )٢(» وما يُتظلَّل به، ووجود املاء،اكختالف املنــازل يف اخلصب

ْشمُ -٥
َ
مة األ   :وىِي  الَعالَّ

هو الشيخ الفقيه املقرئ أمحد بن حممد بن عبدالكريم األْشُموىي الشافيع، مـن أكـابر 
منـار «م الوقـف واالبتـداء كتابـه لْـعلماء القرن احلادي عرش اهلجري، وقد صنَّف يف عِ 

َّ صار أْشهر الُكتب »اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا ، وقد نال هذا الكتاب شهرة واسعة ح
رين، وطريقة املؤلف فيه كنَّه بدأ كتابه بمقدمة بها مجلة من الفوائد عن أهميـة عند املتأخ

 احكنبيهات الواجب اتْباعها، ثم بدأ بتطبيق هذه  بعَض رَ كَ م، وتعريفه، وأقسامه، وذَ لْ هذا العِ 
 ببيـان َف لَ  َسـنْ  َمـجَ ْهـًعا غَ تبِ القواعد بل سور القرآن من بداية الفاحتة إىل آخر القرآن مُ 

، والـاكيف، واحلـسن، والقبـيح، مـع مناقـشة اآلراء، احكَّـام ودرجِتـِه مـن  مْوقٍف م لكِّ كْ حُ 
والرتِْجيح يف املسائل اخِلالفية، فهو كتاب قيِّم يشهد ملؤلفه بـسعِة علمـه، ال يـستغين عنـه 

 عنهـا ينْغـ وال فُ ،هـارْيِ الطالب لعلم الوقف واالبتداء، وهو من الُكتب اليت ُيْغـيِن عـن لَ 
  . )٣(هارْيَ لَ 

وينبيغ للقارئ أن َفْقَطع اآليـة الـيت فيهـا «: ومن أشهر أقوا يف الوقف واالبتداء قو
ـها أيـًض عَ طَ قْ  اجلنة، ويَ رُ كْ  اجار أو العقاب عما بعدها إن اكن بعدها ذِ رُ كْ ذِ  ا بعـدها إن ا عمَّ

                                                            
 . ١/٧٣٣ :املؤلفني  معجم،٣/٤٦ :األعالم :ينظر )١(

 . ٩ ص :ملقصدا :ينظر )٢(

 . ١/٢٩٩ :املؤلفني معجم :ينظر )٣(



 

 

ا ونشأةًالوقفعلم : الثاينالفصل  ا تعريفً  وتصنيفً

  . )١(»عُ طَ قْ  األول فإنه فَ مِ كْ  ما هو خارج عن حُ  اجار، وكذا لُكّ رُ كْ اكن بعدها ذِ 
يِف هذه الكتب اخلمسة قد اختذوا طريقـة واحـدة يف م إىل أن ُمؤلِّ خَنْلُص مما تقدَّ  :قلت

نباري، وانتهاء باألشموىي، فبعد املقدمة، وما يُـْذكر بهـا مـن فوائـد 
َ
الكتابة بداية بابن األ

 دَ بْ وتنبيهات فَ 
ً
سورة الفاحتة، ، وبيان درجته سورة سورة مبتدئني ب موقٍف  لُكِّ  مِ كْ  ببيان حُ أ

مَ عُ فاكقرة، إىل نهاية القرآن، وأنه يرُْشَ  ء من الوقـوف أن ُفَقـدِّ  منهـا األبل  للقادر عن 
 الوقف واالبتداء و لك أنْواعه ومراتِبه مْرتبٌط بمدى دالحكه بل الَمْعين، مرتبة، وأن مدارَ 
  . واهللا أبل وأعلم

  

* * *  

  
 

                                                            
 . بترصف ١/٢٢ :اهلــدى منــار :ينظر )١(



  
  

  

  

  

  الفصل الثالث

  ا ونشأًة وتَْصنيفً ا تَْعِريفً التَْفِسري ِعْلم
  . وبيان أقسامهاحكَْفِسري ِعلْم تعريف :املبحث األول

 ، والنسبة بينهما، والفرق بينه وبني احكأويل،احَكْفِسريوفيه تعريف بعلم 
 وماذا اكن حيكم ، قسملُكّ  وحكم ، وأقسامه،احَكْفِسري أوجه يهوبيان ما 

ينال  ، مذاهبهم ومناحيهم يف ذلكيه أو ما ،احَكْفِسري حني يعمدون إىل ُمَفرسِّ
   :وفيه مطلبان

 واحكأويل والفرق بينهمااحَكْفِسريمعىن  :املطلب األول .   
 وأقسامه ومناهجهاحَكْفِسري أوجه : اخكااملطلب .  

   . ونشأته واحكصنيف فيهاحكَْفِسري فضل :املبحث اخكا
 ،ء تدوينه وبدْ ، وبيان حكاريخ نشأته،احَكْفِسريم لْ ماكنِة عِ وفيه تأكيد بل 

ة وتعريف بأشهر ،وكرثة مؤلفات العلماء فيه ين صنَّ األئِمَّ م لْ هذا العِ فوا يف  ا
  :فيه مطلبان و،وبكتبهم

 هاحَكْفِسريل  فْض : األولاملطلب   . وعظيم رشفه واحلاجة إ
 حكصنيف فيهره وا وتطوُّ احَكْفِسري نشأة : اخكااملطلب.  

  
  



 

 

ريعلم: الفصل الثالث سِ االتَفْ ا ونشأة وتصنيفً  تعريفً

 املبحث األول   
   وبيان أقسامهالتَْفِسري ِعْلمتعريف 

 املطلب األول   

   واحكأويل والفرق بينهما احكَْفِسريمعىن 

   :ا واصطالحً ةً  لغالتَْفِسري :أوال
 ، تفعيل من الَفرْسِ بمعىن اِإلبانة والكشف وإْظهار املعىن املعقول:اللُّغة يف احكَْفِسري

َ :يقال ه بالضم فرًسا فرسَّ ه بالكرس ويفرسُّ ء يفرسِّ ه، ال :  والَفرْس احَكْفِسري و، أبانه: وفرَسَّ
تُُه كذا أي،ف الُمَغطىاإلبانة وكشْ  ه يل: واْستَْفرَسْ  خم ُّ  : و القرآن، سأحكه أن يُفرسِّ
  .)١(ا  أي بيانًا وتفصيًال وإيضاحً ] ٣٣: الفرقان[  َّ مم

 ُفبَْحُث فيه عن القرآن الكريم من حيث دالحِكِه بل مراد مٌ لِ  عْ : يف االصطالحاحكَْفِسري
ل بل مُ م ُفْفهَ لْ  عِ : وعرفه الَزْرك بأنه،اهللا تعاىل بقدر الطاقة البرشية  به كتاب اهللا املزنَّ

  .)٢( واستخراج أحاكمه وحكمه، وبيان معانيه،ملسو هيلع هللا ىلصنبيه حممد
 ، ال يتجاوز َحّل األلفاظ، تفسري جاف:أحدهما:  بل نوعني باإلمجالاحكَْفِسريلكن 

 ، وإشارات فنِّية، وبيان ما حيتويه َغْظم القرآن الكريم من نِكات بالغية،وإْعراب اجلمل
   . وبيان مراد اهللا من هداياتهاحَكْفِسريوهذا اجوع أقرب إىل احكطبيقات العربية منه إىل 

م ،ة هدايات القرآنل هدفه األبل جَتْلي وجيْعَ ، هذه احلدودزُ اوِ تفسري جُي  :اخكا  وتعا
 حُ  ويفتَ ، جَيْتذب األرواحهٍ  بل وجْ ، للناس يف هذا القرآنعَ  فيما رَشَ  اهللاِ ة وحكم،القرآن
  .)٣(احَكْفِسري وهذا هو اخلليق باسم ، اجفوس إىل االهتداء بُهدى اهللاعُ  ويدفَ ،القلوب

                                                            
اح  خمتار،٥/٣٤١٢ :لسان العرب :ينظر )١(  . ٢١١ص: الصحَّ
ف ،واملفرسون  احَكْفِسري،٧٦٠ص: القرآن علوم يف اإلتقان :ينظـر )٢( كتور تأ هـيب حسني حممد /ا  ا

  القاهرة،وهبة مكتبة / ط،بعدها وما ١/١٢
 زمر أمحد فوَّاز / حتقيق،الزرقا العظيم عبد حممد /للشيخ القرآن علوم يف مناهل العرفان :ينظر )٣(

، بريوت الكتاب دار / ط،٢/٨  . م١٩٩٥ ، األو،العر



 

 

ريعلم: الفصل الثالث سِ االتَفْ ا ونشأة وتصنيفً  تعريفً

  : ا التأويل لغًة واصطالحً :اثانيً 
ْولاللُّغة  فأصله يف:غةاللُّ احكأويل يف 

َ
 :أوَّل الالكم وتأوَّ« : قال يف لسان العرب، من األ

ه ره وفرسَّ ء وهو من آل ،أي دبَّره وقدَّ ِويًال ال
ْ
ه؛ إىل كذا يَُؤول تَأ  قال ،» أي رجع وصار إ

ه « :اجلوهري ءاحكأويل َيْفسري ما يَُؤول إ   .)١(»ال
 أي كَغُّهما - نه ُمراِدف للتفسري   عدة معا فبعضهم يرى أ:احكأويل يف االصطالح

القول يف « : ومنه قول ابن جرير يف تفسريه، ويَِشيع هذا املعىن عند املتقدمني-بمعىن واحد 
  وحنو ذلك فإنَّ ،»واختلف أهل احكأويل يف هذه اآلية« :قو و،» كذا وكذا:تأويل قو تعاىل

لاللَّفظ وبعضهم يرى أنه بيان مدلول ،احَكْفِسريمراده   أو ترجيح أحد ، بغري املتبادر منه 
رايةاللَّفظ أو بيان ،املحتمالت بدون قطع ُ ، عن طريق ا ستفاد  أو هو بيان املعا اليت ت

ل فَ اللَّفظ ُف  ومنه رصْ ،بطريق اإلشارة  ، بهنُ رَتِ قْ  عن املعىن الراجح إىل املعىن الَمرُْجوح 
ي يُتنازَ    .)٢(» وقد اشتهر هذا عند املتأخرين، وحنو ذلك،ع فيه من مسائل الصفاتومنه ا

   : والتأويل والنسبة بينهماالتَْفِسريالفرق بني 
 و حتديد النسبة بيْنهما ، واحكأويلاحَكْفِسرياختلف الُعلماء يف بيان الفرق بني 

ة بَْسطُ نُ كِ مْ  فُ ، كثرية عنه أقوًال ا نتجاختالفً     :ها يف اجقاط احكا
 وهذا هو الشائع عند ، وأنهما مرتادفان، واحكأويل بمعىن واحدِسرياحَكفْ القول بأن  -١

   .احَكْفِسرياملتقدمني من علماء 
 ، يف األلفاظاحَكْفِسري وأكرث ما يستعمل ، أعمُّ من احكأويلاحَكْفِسريالقول بأن  - ٢

   .واحكأويل يف املعا
 هذا كذا اللَّفظ ب عينَ  وأن اهللا قد،اللَّفظع بل املراد من  القطْ احَكْفِسريالقول بأن  - ٣

 وبل ، واحكأويل ترجيح أحد الُمْحتمالت بدون القطع والشهادة بل اهللا،وكذا
   . احكغاير واالختالف: أي،هذا فالنسبة بينهما احكباين

 واحكأويل تفسري باطن ،ا حقيقة أو جمازً اللَّفظ بيان وضع احَكْفِسريالقول بأن  -٤
   . وبل هذا فالنسبة بينهما احكباين،منه واإلخبار عن حقيقة املراد ،اللَّفظ

نها و، هو الالكم يف سبب نزول اآليةاحَكْفِسريالقول بأن  -٥
ْ
ِتها،َشأ  واحكأويل ، وقِصَّ

                                                            
اح  خمتار،١/١٧٢ :لسان العرب :ينظر )١(  . ١٢ص: الصحَّ
  .بعدها وما ٢/٧:  مناهل العرفان،بعدها وما ٧٥٨ص: القرآن علوم يف اإلتقان :ينظر )٢(



 

 

ريعلم: الفصل الثالث سِ االتَفْ ا ونشأة وتصنيفً  تعريفً

رصف اآلية إىل معىن حمتمل يوافق ما قبلها وما بعدها باعتبار الكتاب والسنة 
  ي . وبل هذا فالنسبة بينهما احكباين،بطريق االستنباط

ِّ ،واية ما يتعلق بالرِّ ْفِسرياحكَ القول بأن  -٦  وبل هذا ،راية واحكأويل ما يتعلق با
   .فالنسبة بينهما احكباين

 واحكأويل هو بيان ، هو بيان املعا اليت تُستفاد من العبارةاحَكْفِسريالقول بأن  -٧
  .)١( فالنسبة بينهما احكباين،املعا اليت تُستفاد من اإلشارة

ي-الراجح مما تقدم    عن رَ ربِّ عَ  فُ  وا
ْ
 اللَّفظ واحكأويل يف عموم احَكْفِسريهو أن  :- ِ أ

 به إال إذا ورد مُ جنزِ   ألننا ال، ما اكن راجعا إىل الروايةاحَكْفِسري و خصوصه ف،بمعىن واحد
 واحكأويل ما اكن ، نزول الودَ هَ  ممن شَ  أو عن بعض أصحابه ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا 

راية العتمادراجعً     . واهللا أعلم، واستنباط املعا،ه بل االجتهادا إىل ا

* * *  

                                                            
  . وما بعدها١/١٦ :احَكْفِسري واملفرسون ،السابق املصدر نفس :ينظر )١(



 

 

ريعلم: الفصل الثالث سِ االتَفْ ا ونشأة وتصنيفً  تعريفً

 املطلب اخكا   

   وأقسامه ومناهجهاحكَْفِسريأوجه 

  :التَْفِسري أوجه :أوال
 تعرفه العرُب وجهٌ  : باجّظر إىل ما حيتاُجه نصُّ القرآن من اكيان أربعة أوجهاحَكْفِسري

 ال يعلمه إّال وتفسري ، يعلمه العلماءوَيْفسري ،ه ال ُفْعَذر أحٌد جبهاحكوَيْفسري ،من الكِمها
   .)١(هرُ كْ اهللا تعاىل ذِ 

ي تعرِ احكَْفِسري :الوجه األول ّ   :ه العرب من الكِمهافُ  ا
 وإّما من ، إّما بالّشواِهد من أشعارِهم، واإلعراباللُّغة إىل لسانِِهم من عُ وهو ما يَرْجِ 

ا عن أقوال مرشوط بأن ال يكون خارجً  وهو ،منطِقهم ولغاتهم املستفيضة املعروفة
لَف َحابَة من السَّ ة والصَّ    . وعلماء األّمةاحكَّابِعني واخللف من ،األئِمَّ

  :ي ال يعذر أحد جبهاحكه ااحكَْفِسري :الوجه اخكا
ايل دون ه احكَّ مُ  َفْفهَ ، واملراد به ما هو بنّيٌ بنفسه، فهو ما َيبَادر إىل األفهاِم معرفة معناه

ه،اجة إىل تفسرياحل    . وهذا هو األصل؛ ألّن أكرث القرآن يعود إ
  :ي يْعلمه العلماء ااحكَْفِسري :الوجه اخكالث

ا يشرتك فيه اخلاّصة  اللة القريبة من األلفاظ ممَّ َّ ى فهمه ومعرفته ا  وهو ما يتعدَّ
راية والعِ ،والعاّمة ِّ مات من ا ِ بل بيانِِه إن  م،م واآللةلْ  ويتوّقف بل حتصيل مقدِّ ا سنأ مَّ
   .شاء اهللا

  :ال يعلمه إّال اهللاي ا احكَْفِسري :الوجه الرابع
 واحلروف ، والروح، فيها الساعةرُ كَ ذْ  وهو ما جَيْري جمرى الغيوب اكآليات اليت تُ 

   . وحنو ذلك،املقطعة أوائل السور

                                                            
منقطـع،  وإسـناده:  قلـت.نادالزِّ  أ طريق من عّباس ابن عن جرير ابن أخرجه األثر هذا )١(

 ،نفسها يف حسنة ةمَ سْ القِ  هذه  لكن؛عّباس ابن يدرك لم صغري ذكوان، تابيعّ  بن اهللا عبد الّزناد أبو
: القـرآن علـوم يف  اإلتقـان،١/٧٥ :تفـسري الطـربي :ينظـر .عّبـاس ابـن عن بصّحتها جنزم لم وإن
  بعدها وما ١/١٤ : فسري أ حيَّان ت،٢/١١ :القرآن علوم يف  مناهل العرفان،٧٧٣ص



 

 

ريعلم: الفصل الثالث سِ االتَفْ ا ونشأة وتصنيفً  تعريفً

  :التَْفِسري أقسام :ثانيا
 ،نيِتها إيل قسمني أساسيَّ لَ  ترْجع يف مُجْ ،قسام كثريةمناهجه أ و باعتبار طرقهاحَكْفِسري

وايةاحكَْفِسريوهما  رايةاحكَْفِسريو ، باملأثُوراحَكْفِسري ويسىم ؛ بالرِّ ِّ  ، بالرأياحَكْفِسري ويسىم ؛ با
ها إمجاًال ى أخراوزاد بعضهم أقسامً     . فيما ييل إن شاء اهللا تعاىل أشري إ

واية أو  بااحكَْفِسري :القسم األول   : املأثُوراحكَْفِسريلرِّ
َحابَةوهو تفسري القرآن الكريم بما جاء يف القرآن أو الُسنَّة أو الكم   بل احكَّابِعني والصَّ

   : بل حسب احكفصيل احكايل،ا ملراد اهللا تعاىل من كتابِه بيانً ،رأي
هااحَكْفِسري وهو أْحَسن طرقِ  : تفسري القرآن بالقرآن- ١ مْجِل يف موضع  فما ، وأَصحَّ

ُ
أ

 ومن أمثلة ما ، وما اْخترُص يف موضع فقد بُِسط يف موضع آخر،فإنه قد فرُسِّ يف موضع آخر
 ً    : أو جاء يف موضع آخر ما ييل، ملا جاء بعدهاجاء يف القرآن ُمَفرسِّ

 مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ :  قو تعاىل-أ 
ن أنه بياض لثي قبلها مِ بيان ورشح    َّىب نب ُّ   فإن لكمة]١٨٧ :اكقرة[  َّىب نب

   .اجهار وسواد الليل

  فإنها بيان لِلَفظ]٣ :املائدة[ َّ ...حم جم يل ىل مل خل ُّ :  قو تعاىل-ب
 خض حض جض مص خص حص ُّ  :من قو تعاىل َّمض خض حض جض ُّ 

  .]٣٠ :احلج[  َّمض

  فإن لكمة]٣-٢ :الطارق[ َّ يم ىم مم خم حم جم يل ُّ :  قو تعاىل-ج 
بر لكتاب اهللا مُ علَ  يُ  وغري ذلك كثريٌ ، قبلهابيان للكمة الطارق اليت َّ يم ىمُّ   باحكدُّ

   .تعاىل
 ما  ولكُّ ،نٌة وموضحٌة  ومبيِّ ،ة شارحٌة للقرآن الكريمنَّ فالسُ  :ةنَّ  تفسري القرآن بالسُ -٢

ا فَِهمه من القرآنملسو هيلع هللا ىلصحكم به الرسول   بل من القرآن ما ال ُفْعلم تأويله إال بِبَيان ؛ فهو ممَّ
 ومن أمثلة ما ،ه اهللا من أحاكمَض رَ  ومقادير ما فَ ،ل وجوه أمره ونهيه كتفِصي،ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

ً نَّ جاء يف السُ     :ا للقرآن ما ييلة مفرسِّ
 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  : قو تعاىل-أ 

   . بالرشكِ  الظلمَ ملسو هيلع هللا ىلصحيث فرسَّ اجيب ؛ ]٨٢ :األنعام[  َّجن



 

 

ريعلم: الفصل الثالث سِ االتَفْ ا ونشأة وتصنيفً  تعريفً

 جم يل ىل مل خل ُّ  : ملا نزلت هذه اآلية: قالفعن ابن مسعود 
إنه ليس « : قال؟نا ال َفْظلم نفسهوأيّ ، يا رسول اهللا : فقالوا، شقَّ ذلك بل اجاس َّ حم

ي يَ  إنما  ]١٣:لقمان [ َّ رئ ّٰ  ِّ ُّ ُّ  : تسمعوا ما قال العبد الصالح ألمْ ،وننُ عْ ا
   .)١( »هو الرشك

 َّ ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت ُّ  : قو تعاىل-ب 
  .حلساب اليسري بالَعْرض املسو هيلع هللا ىلصحيث فرسَّ اجيب ؛ ]٨-٧ :االنشقاق[

ليس أحد حُياسب إال « :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :قالت فعن أم املؤمنني خئشة 
  نت مت زت ُّ :  أليس يقول اهللا، جعلين اهللا فداك، يا رسول اهللا: قلت: قالت.»هلك
 َش وقِ  نُ نْ  ومَ ، ذاك العرض يعرضون: قال،َّ ىث نث مث زث رث يت ىت

   .)٢(»احلساب ُعذِّب
 ملسو هيلع هللا ىلص حيث فرسَّ اجيب ؛]٦٠ :األنفال[ َّ مح جح مج حج مث هت  ُّ : قو تعاىل-ج 

   .القوة بالرَّيم
 هت ُّ  :- وهو بل املنرب -  يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا « :فعن عقبة بن خمر قال

يم،أال وإن القوة الرَّيم َّ مح جح مج حج مث يم، أال وإن القوة الرَّ    .)٣( » أال وإن القوة الرَّ
َحابَة تفسري القرآن بقول - ٣ اخكة بعد تفسري القرآن وهو يف املرتبة اخكَّ  : الصَّ

َحابَة ألن ؛ وتفسري القرآن بالسنَّة،بالقرآن  ،ملسو هيلع هللا ىلصوا من رسول اهللا عُ مِ  قد سَ  الصَّ
 ال ، واكيان املرشق، وسالَمِة الفطرة،ٍر من اإليمان واكنوا بل قدْ ،وا من معينه الصايفلُ هَ وغَ 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصى اجاس بذلك ملصاحبِتِهم لرسول اهللا  أْدرَ ُهمْ  فَ ،ه من ذلك لُكِّ ء يف يهم أحدٌ ضاهِ يُ 
ا ذَ ؛ملسو هيلع هللا ىلص  وتلقيِهم القرآن وتفسرِيه منه،هِمِهم بل يديوتعلُّ   بعض العلماء إىل أن تفسري َب هَ  

ي شهد الو واحكزنيل  حُ   وقيَّدُه بعضهم بما اكن يف بيان ،م املرفوعكْ الصحا ا
   .الزنول وحنوه مما ال جمال للرأي فيه

َحابَةولقد اكن  ون القرآنفَ  فُ  الصَّ  ، وُيبيِّنون للناس ما يْشلُك عليهم،رسِّ
يبُون أسئلة السائلني عن مسائل  م هْ  وُينبُِّهون بل ما يَِشيع من اخلطأ يف فَ ،احَكْفِسريوجُيِ

                                                            
 . ٨/٥١٣ لقمان سورة ٤٧٧٦ رقم احَكْفِسري كتاب يف اكخاري أخرجه )١(
 . ٨/٦٩٧ االنشقاق سورة ٤٩٣٩ رقم احَكْفِسري كتاب يف اكخاري أخرجه )٢(
 . ١٢/٦٤ عليه واحلث الريم فضل  باب،اإلمارة كتاب يف مسلم أخرجه )٣(



 

 

ريعلم: الفصل الثالث سِ االتَفْ ا ونشأة وتصنيفً  تعريفً

َل قول نْ  وهو بل املنرب بل خطأ مَ  الصديق  كما نبَّه أبو بكرٍ ،بعض اآليات  تأَوّ
 ]١٠٥ :املائدة[  َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ : ىلاهللا تعا
م من هذه اآلية أنها رخصةٌ ؛ إنكار املنكركِ بل ترْ  عوة إىل كِ  للمسلمني يف ترْ  حال ُفتَوهَّ  ا
  فاكن ذلك داخًال ، بأدحكه ألن مجيع ذلك واجٌب ؛األمر باملعروف واجىه عن املنكر و،اخلري

   .)١( َّمئ زئ ُّ  طيف رشْ 

 يئ ىئ نئ مئ ُّ  : من تأوَّل قول اهللا تعاىل عمر بن اخلطاب وكما ردَّ 
م من ؛ب اخلمر بل جواز رُشْ ]٩٣ :املائدة[  َّ...........................................ىب نب مب زب  رب  حال ُفتَوهَّ

 يه وأن تقوى اهللا ،لوا احكحريم تأوَّ نْ  خطأ مَ  وبنيَّ ،هابِ  بل رشْ هذه اآلية أن فيها رخصةٌ 
   .)٢(م اهللاب ما حرَّ اجتنا

َحابَة من احكَْفِسريوقد اشتهر ب  ، وابن عباس، وابن مسعود، اخللفاء األربعة: عرشةالصَّ
ُّ بن كعب  أما اخللفاء فأكرث . وعبد اهللا بن الزبري، وأبو مو األشعري، وزيد بن ثابت،وأ

 وكأن ،ا جدًّ  والرواية عن اخكالثة قليلة،  ُروي عنه منهم يلعُّ بن أ طالبنْ مَ 
 اهللا  عن َعلِم القرآن والسنة عبدِ أيًضات الروايات  وقد كرُث ،م وفاتُهمالسبب يف ذلك تقدُّ 

ُّ بن ، وتُرمُجان القرآن عبد اهللا بن عباس ،بن مسعود ا
ُ
 واكتِِب الو أ

 وأبو مو األشعري وعبد اهللا ، زيد بن ثابت: وأما اكايق من العرشة وهم،كعب 
ين قبلهماحَكْفِسري فمع شهرتِِهم يف ،بريبن الزا  عن مجاعة دَ رَ  وقد وَ ، اكنوا أقل من األربعة ا

َحابَةمن  ءٌ الصَّ  ، وأبو هريرة، أنس: منهم، بيْد أنه قليلاحَكْفِسري من  غري هؤالء العرشة 
  .)٣(أمجعني  وخئشة أم املؤمنني ، وعمرو بن العاص، وجابر،وابن عمر

ن  اْعتربه مِ نْ  مَ فمنهم ، ففيه ِخالف بني العلماء:احكَّابِعني بقول أما تفسري القرآن
وه من ؛املأثور َحابَة ألنهم تَلقَّ  من قال ومنهم ، وتعلَّموا القرآن ومعانيه بل أيِديِهم،ا ذلكً الصَّ

ي سيأ بيانه الحقً احَكْفِسريإنه من  َحابَة وكما اشتهر بعُض أعالِم ،ا بالرأي ا  الصَّ
هم يف استجالِء بعض ما َخيِفَ  والرجوعِسرياحَكفْ ب  احَكْفِسري بأيًضا اشتهر ، من كتاب اهللا إ

وا ذللب أقواهلم عن احكَّابِعنيأعالم من  َحابَة ممن تلقَّ  ،احَكْفِسري تكلَّموا يف ، الصَّ
                                                            

 . بترصف ٧/٧٨ :رتفسري ابن خشو :ينظر )١(
 . بترصف ٧/٢٩ :تفسري ابن خشور :ينظر )٢(
ين طبقات يف اخكمانون  اجوع،القرآن علوم يف اإلتقان )٣(  علـوم يف  مناهل العرفـان،٧٨٣ص: الُمَفرسِّ

 ،بالقـاهرة وهبـة مكتبة / ط،٣٥٤ ص:القطان خليل مناع/د ،القرآن علوم يف  مباحث،٢/١٤ :القرآن
 . السادسة
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حوا ملعارِصيهم    . معانيه َخيِفَ  ماووضَّ
 ،كريم هو رابع طرق تفسري القرآن الكريم وُفُهوِمِهم للقرآن الاحكَّابِعنيوبيان أقوال 

   :ونماذجه كثرية يف تفسري كتاب اهللا ومن أمثلة ذلك
 يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ُّ :  قو تعاىل- أ
 أي إن اهللا لريفَع ذرية املؤمن يف : قال سعيد بن جبري ]٢١: الطور[ َّمك لك اك
  .)١( منه سبحانها لآلباء وفضًال مً  تكري،هونه يف العمل حكقرَّ بهم عينُ  وإن اكنوا دُ ،درجِتهِ 

 َّ مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس  ُّ  : قو تعاىل-ب
تىه أْمرِه نْ ني إىل مُ أي من ُمنتىه أْمرِه أسفل األراض« :قال جماهد بن جرب ] ٤: املعارج[

   .)٢(» ألن ما بني السماء واألرض مسرية مخسمائة خم؛فوق السماوات مقدار مخسني ألف سنة
ُّ بن كعب، تالمذة ابن عباساحكَّابِعني من احَكْفِسري بوقد اشتهر  وعبد اهللا بن ، وأ

 وهذه املدارس ، وثاخكة بالعراق، وأخرى باملدينة، فقامت مدرسة للتفسري بمكة،مسعود
   . يف هذا العهداحَكْفِسري أشهر مدارس يهاخكالث 

 ،)٤( وعطاء بن أ رباح ،)٣( جماهد بن جرب: بمكةاحكَْفِسري بمدرسة احكَّابِعنيفمن أْشَهر 

                                                            
ا استفاده فهمال هذا )١(  ابـن تفـسري :ينظـر. اآلية هذه معىن يف وموقوفا مرفوخ عباس ابن عن رواه ممَّ

 . ١٣/٢٣٢ كثري
 . ١٤/١٢٦ :كثري ابن  تفسري،٢٣/٢٥٢ :تفسري الطربي :ينظر .أقوال أربعة تفسريها يف ورد )٢(
ين القراء  شيخ،املقرئ امليك جرب بن جماهد هو )٣(  أ بن السائب  مو،ملْخُزويما احلجاج  أبو،والُمَفرسِّ

 ثقـة ، اكن اخلطـاب بـن عمر خالفة يف) ه٢١ (سنة ِ  وُ ،األثبات األعالم أحد السائب، اكن
 ابن  أخرج،وأطاب فأكرث  عباس ابن عن  روى،متقًنا خبًدا  ورًخ ،احلديث كثري خلًما فقيًها
 عـن احَكْفـِسري جـاءك إذا: يقـول ياخكـور سفيان سمعت: قال احلنيف بكر أ عن تفسريه يف جرير
مة أمجعت  وقد،به فحسبُك جماهد

ُ
 وهـو بمكـة وفاتـه واكنـت، بـه واالحتجاج جماهد إمامة بل األ

  سـري،٤/٢٥ :احكهـذيب تهـذيب :ينظـر. سـنة وثمانون ثالث هاألشهر، وعمرُ  بل) ه١٠٤ (سنة ساجد
 . ٤/٤٤٩ :اجبالء أعالم

 وعلًما فقًها احكَّابِعني سادات من  اكن،)ه٢٧ (سنة ِ  وُ ،القر امليك رباح أ بن عطاء حممد أبو هو )٤(
 ،عبـاس ابن :عن  روى،ذلك بعد عىم ثم ،أعرج أشل أفطس أعور أسود   اكن،وفضًال  َوَورًخ 
ث،وغريهم ،العاص بن عمرو وابن ،عمر وابن َحابَة،  مـن مـائتني أدرك أنـه نفـسه عـن  وحـدَّ الـصَّ

ه وانتهت ه جلسوا إذا مكة ألهل يقول عباس ابن  واكن،مكة هلأ فتوى إ  أهـل يا إيلَّ  جتتمعون: إ
ِّ ،عطاء وعندكم مكة  ،٥/٧٨ اجـبالء أعـالم سـري :ينظـر. األقـوال أرَْجـح بل) ه١١٤ (سـنة  وتُو

 . ٣/١٠١ :احكهذيب تهذيب
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 فقد اكنوا أعلم اجاس ،)٣( وطاووس،)٢(وسعيد بن جبري ،)١(وعكرمة مو ابن عباس
 ومن ، وترمجان القرآن عبد اهللا بن عباس ، ألنهم تالمذة حرب األمة؛احَكْفِسريب

ة و،)٤( زيد بن أسلم: باملدينةاحكَْفِسري بمدرسة احكَّابِعنيأشهر   وحممد بن كعب ،)٥(أبو العا

                                                            
 ،مواله :عن  روى،باملغرب رالربب من  أْصلُه،عباس ابن مو املد الرببري ِعكرمة اهللا عبد أبو هو )١(

يـن أقوال  وبتتبع،وغريهم ،هريرة أو ،طالب أ بن يلعّ  عنو  هـذا حقيقـة عرفـوا الُمنْـِصفني، ا
 االحتجـاج بل باحلـديث العلـم أهـل خمة أمجع عداحكه يف ُفتَّهم ثبْتًا، ال رجًال  اجلليل، فهو احكابيع
نيا إمام دناعن ِعكرمة: راهويه بن إسحاق  قال،ِعكرمة حبديث  أمـني عكرمة فإن: القول ومجلة ا

م يف ِّ ،اهللا لكتـاب فهمه يف  مربزٌ ،علمه يف روايته، ُمقدَّ  عنـه اهللا  فـر،)ه١٠٤ (سـنة   تُـو
 . ٣/١٣٤ :احكهذيب  تهذيب،٥/١٢ :اجبالء أعالم سري :ينظر .وأرضاه

 عـن  سـمع،اخلـصال  أبيض،لونال  أسود،األصل حب  اكن،األسدي هشام بن جبري بن سعيد هو )٢(
َحابَة أئمة من مجاعة  ،اخبـدً  افقيًهـ   اكن،وغريهما ،مسعود وابن ،عباس ابن :عن  وروى،الصَّ

ة ثقة  ،والفقه واحلديث احَكْفِسري يف احكَّابِعني كبار  من،ُحجَّ
َ
  وسمع،عرًضا عباس ابن عن القراءة ذَ خَ  أ

تة الكتب أصحاب من عليه َمعجُمْ   وهو،عنه روايته احَكْفِسري، وأكرث منه  سنة شعبان يف قُتل  وقد،السِّ
اج قتله: الشيخ أبو  قال،سنة وأربعني تسع ابن  وهو،)ه ٩٥(  مـع قتلـه قبـل منـاظرة صرًبا، و احلجَّ

اج  تهـذيب :ينظـر. وأرضـاه عنـه اهللا  فـر،بـاهللا وثقتـه إيمانـه وثبات يقينه قوة بل تدل احلجَّ
 . ٤/٣٢١ :اجبالء مأعال  سري،٢/٩ :احكهذيب

ما كيسان بن طاووس الرمحن عبد أبو هو )٣(   مـو ريسان، وقيـل بن حبري مو اجلندي احلمريي ا
َحابَة من مخسني جالسُت : قال أنه عنه  وُروِى،وغريهم األربعة العبادلة عن همدان، روى   واكن،الـصَّ
 َحابَة مـن لكثـري جمالـسته إىل ذلك جع وير،تعاىل اهللا كتاب بمعا  خبرًيا،متِقنًا خلًما  ،الـصَّ

َحابَة،  مـن لغـريه جلوسـه من أكرث عباس ابن إىل جيلس اكن  ولكن؛هلم يويرو ،عنهم يأخذ الـصَّ
عبـاس،  ابـن تالميـذ مـن العلماء هعدَّ   وهلذا؛منهم غريه عن يأخذ مما أكرث احَكْفِسري يف عنه ويأخذ
َّ  ؛واألمانة الورع من عظيم جانب بل اووسط اكن  ولقد،بمكة مدرسته رجال يف وذكروه  شـهد ح

 مـا: دينار بن عمرو فيه  وقال،اجلنة أهل من طاووًسا ألظن إ: فيه فقال ،عباس ابن أستاذه بذلك 
تة، وقـال الكتب أصحاب  أخرج  وقد،طاووس مثل أحًدا رأيت   وقـال،ثقـة إنـه: معـني ابـن السِّ

هيب من أهل شيخ طاووس اكن: ا  تهذيب :ينظر). ه١٠٦ (سنة بمكة موته فاتفق ،احلج كثري ، واكنا
 . ٥/٣٨ :اجبالء أعالم  سري،٢/٢٣٥ :احكهذيب

 كبـار مـن  اكن، اخلطـاب بـن عمـر مـو املفـرسِّ  الفقيه املد يالعدو أسلم بن زيد هو )٤(
ين احكَّابِعني   َمن وأْشهر ،يروونه فيما واخكقة احَكْفِسري يف بالقول ُعرفوا ا

َ
 بـن زيـد عـن احَكْفِسري ذَ خَ أ

 سـنة وفاته  واكنت،اهلجرة دار إمام أنس بن  ومالك،زيد بن الرمحن عبد ابنه املدينة علماء من أسلم
 . ٥/٣١٦: اجبالء أعالم  ِسري،١/٦٥٦ :احكهذيب تهذيب :ينظر .ذلك غري وقيل ،)ه ١٣٦(

ة أبو هو )٥(  :عن َروى، بسنتني ملسو هيلع هللا ىلص اجيب وفاة بعد  وأسلم،هليةاجلا  أدرك،الريا مهران بن رفيع العا
ّ  ،عمـر وابـن ،عباس وابن ،مسعود وابن ،يلعّ  َ

ُ
 احكَّـابِعني ثقـات مـن وهـو ،وغـريهم ،كعـب بـن وأ

تة الكتب أصحاب عليه أمجع باحَكْفِسري، وقد املْشهورين  أرَْجـِح  بل) ه ٩٠ (سـنة وفاتـه  واكنت،السِّ
 . ١/٦١٠ :احكهذيب  تهذيب،٤/٢٠٧ :اجبالء المأع سري :ينظر. ذلك يف األقوال
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  وقد تتلمذ هؤالء وغريهم بل ،)١(الُقريظ
ُ
 فمنهم من أخذ عنه ،ِّ بن كعب أ

  . ومنهم من أخذ عنه بالواسطة،مبارشة
 ومرسوق بن ،)٢( علقمة بن قيس: بالعراقاحكَْفِسري بمدرسة احكَّابِعنيومن أشهر 

غريهم بل عبد اهللا بن  وقد تتلمذ هؤالء و،)٥( واحلسن اكرصي،)٤(الشعيب و،)٣(األجدع
ين هؤالء هم أعالم ..  إذ يعترب املعلم األول هلذه املدرسة؛مسعود   من الُمَفرسِّ
َحابَة استمدوا آرائهم وعلومهم مما تلقوْه من احكَّابِعني  ، الصَّ

َ
 تابعو ذَ خَ  وعنهم أ

َّ  وهكذا ،احكَّابِعني نا دين اهللا وكتابه وعلومه ومعارفه سليمة اكح ملة عن طريق  وصل إ

                                                            
 املدينـة أهـل أفاضـل  ومـن،األوس حلفاء  من،املد القريظ أسد بن سليم بن كعب بن حممد هو )١(

ّ  عن وغريهم، وروى ،عباس وابن ،مسعود وابن ،يلعّ  :عن  َروى،وفقًها علًما َ
ُ
 ،بالواسـطة كعـب بن أ

تة الكتب أصحاب عند  وهو،القرآن وتأويل احلديث كرثةو والورع والعدالة باخكقة اشتهر وقد  ،الـسِّ
 سـنة اهلـدم حتـت معه ومجاعة هو فمات ،سقف أصحابه وبل عليه فسقط ،املسجد يف يُقصُّ  واكن

 :اجبالء أعالم  سري،٢/٢٠٥ :اجهاية ذلية :ينظر. ذلك غري  وقيل،سنة وسبعني ثمان ابن  وهو،)ه ١١٨(
٥/٦٥ . 

 :عـن ، روى ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسـول حيـاة يف ِ  وُ ،الكو اجخيع مالك بن اهللا عبد بن قيس بن علقمة هو )٢(
 بـه وأعـرفهم مـسعود بـن اهللا عبـد رواة أْشهر من  وهو،وغريهم ،مسعود وابن ،ويلعّ  ،وعثمان،عمر

  ومـن،والـصالح الورع من عظيم جانب  بل،مأمونًا ثقة   واكن،به وأشبههم بعلمه وأعلمهم
تة الكتب أصحاب عند  وهو،بالقرآن اتً صو اجاس أحسن  تـسعون  وعمـره،)ه ٦١ (سـنة مـات ،السِّ

 . ٤/٥٣ :اجبالء أعالم  سري،١/٤٥٧ :اجهاية ذلية :ينظر. سنة
مية بن مالك بن األجدع بن مرسوق خئشة أبو هو )٣(

ُ
 وعلِمـه بورعـه  ُعـرِف،العابد الكو اهلمدا أ

ّ  مسعود وابن ربعةاأل اخللفاء عن  َروى،وعداحكه وثقِته َ
ُ
 أصـحاب أعلـم  واكن،وغريهم كعب بن وأ

تة  أخرج  وقد،القرآن بمعا خبرًيا احَكْفِسري، وخلًما يف  إماًما،مسعود ابن  سـنة وفاتـه  واكنـت،السِّ
 . ٤/٦٣ : ِسرَي أعالم اجبالء،٢/٢٥٧ :ذلية اجهاية :ينظر. األْشهر بل) ه٦٣(

ِ ،الكوفـة قـا اجلليـل الكو احلمريي الشعيب احيلرش بن خمر عمرو أبو هو )٤(  ،)ه ٢٠ (سـنة  ُو
 ،عبـاس وابـن ،وخئـشة ،هريرة أ :عن  وَروى،منهم يسمع ولم ،مسعود وابن ،ويلعّ  ،عمر :عن َروى

َحابَة، اكن من مخسمائة أدركت: الشعيب  قال،وغريهم ،األشعري مو وأ  ،مٍ لْـوعِ  وفقهٍ  أدٍب  ذا الصَّ
تة الكتب أصحاب ندع وهو ِّ ،السِّ   تهـذيب،٤/٢٩٤ :اجـبالء أعـالم سـري :ينظـر .)ه ١٠٩ (سـنة  تُو

 . ٢/٢٦٤ :احكهذيب
مه مو ،اكرصى يسار احلسن أ بن احلسن سعيد أبو هو )٥(

ُ
م مـوالة خرية األنصار، وأ

ُ
 سـلمة، قـال أ

 يُـسبق  ال،ناساًك   خبًدا،مأمونًا ًدازاه ورًخ  فصيًحا  واكن،عمر خالفة من بِقيتا لسنتني و: سعد ابن
َ  وعظه، وال يف  كثـري وخلق ،وأنس ،عمر وابن ،يلعّ  :عن  روى،سامعيه قلوب بل تأثريه مبلغ يف يُدا

َحابَة من ِّ  الكتـب أصحاب عند  وحديثه،واحكَّابِعني الصَّ تة، تُـو  ثمـان ابـن وهـو) ه١١٠ (سـنة الـسِّ
 . ١/٣٨٨ : تهذيب احكهذيب،٤/٥٦٣ :بالءسري أعالم اج :ينظر. سنة وثمانني



 

 

ريعلم: الفصل الثالث سِ االتَفْ ا ونشأة وتصنيفً  تعريفً

 من زن رن مم ام يل ُّ : ا لقو سبحانه عن جيل مصداقً ني جيًال قِ لْ  واحكَ يقِّ لَ احكَ 
  .]٩: احلجر[  َّ نن

   :)١( باملأثوراحكَْفِسريأنواع 
واية باملأثور تتناول ما اكن تفسريً -م ذكره  مما تقدَّ -َعِلْمنَا   وما ،ا للقرآن بالقرآن أن الرِّ
َحابَةا للقرآن باملوقوف بل  وما اكن تفسريً ،ةِ نَّ ا للقرآن بالسُ اكن تفسريً   بل احكَّابِعني أو الصَّ

م  ومن هنا نستطيع أن نُ ،رأٍي     : باملأثور من حيث الرد أو القبول إىل نوعنياحَكْفِسريقسِّ
ته وَقبُو كتفسري بعض القرآن ببعض :األول  وتفسري ،ما توافرت األدلَّة بل ِصحَّ

ِ  وهذا ال خالَف ،ملسو هيلع هللا ىلصحة املرفوعة إىل اجيب القرآن بالسنَِّة الصحي ال  و، يف وجاهِتِه وَقبُو
وارِف عن َهْدي  أن نعتربَ  وال جَيُْمُل ، وال جَيُوز إْهما أو إْغفا،هيليق بأحٍد ردّ  ه من الصَّ

   . من أقوى العوامل بل االهتداء بالقرآن بل هو بل العكس خمٌل ؛القرآن
ه :اخكا ق إ َحابَة الضعف كتفسري القرآن بما ُفْعَزى إىل ما قد يتطرَّ  احكَّابِعني أو الصَّ
  َّهم أو ثبوته عنهممم ين،ا ال يصح نسبته إ ه أعداء ا  أو بعض الُغالة ، مما دسَّ

ل من اإلرسائيليات واليت بها كثري من قِ  أو مما نُ ،ا ملا يعتقدونا واْستْدرارً واملتطرفني تملُّقً 
ل بل بطالنها،ا وال موضوًخ فات اليت ال قيمة هلا سندً اخلرا بل و؛الروايات  ، واليت يقوم ا

ه ال جيوز َقبُو ِ ، وال االشتغال به،وهذا جيب ردَّ  امهلل إال حكمِحيصه واحكنبيه إىل ضال
َّ  ؛وخطئِه ين وال يزال كثرٌي من أيقاظ ، ال يْغرَت به أحدٌ ح  اكإلمام ابن كثري وغريه الُمَفرسِّ

حة فيما ينُقلُ يتحرَّ  تهْون الصِّ    .ون ويبيِّنون ما لم تتوافْر أدلة ِصحَّ

  :)٢(باملأثور احكَْفِسري كتب أشهر
 ، باملأثور َمْوُسوخًت كبريةاحكَْفِسريتَُضمُّ قائمة 

َ
ى اإلشارة إىل عدَّ تَ ره قد ال فَ كُ ذْ  وما سأ

ا وقفُت عليه    .بعض ما اشتهر منها ممَّ
لإلمام أ جعفر حممد بن  ، جامع اكيان يف تفسري القرآن تفسري الطربي الُمَسىمَّ - ١

 وهو من أجلِّ احكفاسري باملأثور ،رهه ووحيد دهْ فريد عرْص ) ه٣١٠ ت (جرير بن يزيد الطربي
ها وأمجِعها    . يَْرِويه بسنِده مع توجيه األقْوال والرتِْجيح بينها،وأصحِّ

إلمام أ الليث نرص بن حممد بن إبراهيم ل ، تفسري السمرقندي الُمَسىمَّ حبر العلوم-٢

                                                            
 . بترصف ٢/٢٠ :مناهل العرفان يف علوم القرآن :ينظر )١(
 . بترصف بعدها وما ١/١٤٧ :واملفرسون احَكْفِسري :ينظر )٢(



 

 

ريعلم: الفصل الثالث سِ االتَفْ ا ونشأة وتصنيفً  تعريفً

 فَرسَّ القرآن ، يف ذاته وهو تفسري قيِّمٌ ،)ه٣٧٣ ت (الَسمْرقنِْدي املعروف بإمام اهلدى
لَفباملأثور عن  َحابَة من السَّ ِر اإلسناد وال الرتِجيح كْ  من غرِي ذِ ، ومن بعدهماحكَّابِعني والصَّ
   .بني األقوال

لإلمام أ حممد حسني بن مسعود بن  ،ىمَّ معالم احكزنيل تفسري اكغوي الُمَس -٣ 
 َل قَ  غَ ،احَكْفِسري وهو من أجلِّ الُمَصنَّفاِت يف ،)ه٥١٦ ت (نَّةحممد اكغوي الُملقَّب بمحيي السُّ 

َحابَةفيه عن مفرسي  لَف عن ُل قِ نْ  فَ ، خمترصٌ  موجزٌ  وهو سهٌل ،احكَّابِعني والصَّ  ويتحرى ،السَّ
  .إسنادالصحة من غري 

ين، تفسري ابن كثري الُمَسىمَّ تفسري القرآن العظيم-٤   لإلمام احلافظ عماد ا
مشيق أبو  وهو من أشهر ما ُدوِّن يف ،)ه٧٧٤ ت (الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثري ا

 ، فَرسَّ القرآن باألحاديث واآلثار مسندة إىل أصحابها، املأثور بعد تفسري ابن جريراحَكْفِسري
   .ا وتعديًال الالكم عليها جرحً  ورتِجيح بني األقوالمع ال
رُّ  -٥  يو الُمَسىمَّ ا لإلمام احلافظ جالل  ، باملأثوراحكَْفِسري املنثور يف تفسري السُّ

ين عبد الرمحن بن أ بكر بن حممد السيو ى  ملا يُروَ  وهو تفسري جامعٌ ،)ه٩١١ت  (ا
لَفعن     .)١( رواية إىل موضعهالُكّ  وِ زْ  مع عَ ، من غري إسنادٍ ،السَّ

ِّ احكَْفِسري :القسم اخكا   : بالرأياحكَْفِسريراية أو  با
 إىل ا ُمستَِندً  اكن االجتهادُ  فإنْ ،هو تفسري القرآن الكريم باالْجِتهاد واالْستِنباط

 وإال فغري ودٌ  به جائٌز حممُ احَكْفِسري ف،اللةِ ا عن اجلهالِة والضَّ  بعيدً ،ويةغَ األصول الرشعية واللُّ 
   .)٢(  وذلك حسب احكفصيل احكايل؛جائٍز مذموم

   : بالرأياحكَْفِسريوز من  ما جَيُ - ١
 استناد  إيل األمور اليت جيُب ا ُمْستَِندً ،ا لالكِم العرب ومناِحيهم يف القولما اكن ُموافقً 

ها من اجقل عن رسول اهللا  وما يَقتَِضيه  اللُّغة ومطلق ،حا واألخذ بقول الصَّ ملسو هيلع هللا ىلصالرأي إ
َ القرآن برأيه واجتهاده نْ  فمَ ،اللةِ ا عن اجلهالِة والضَّ  بعيدً ، عليه الرشع ويدلُّ ،الالكم  فرسَّ

                                                            
ة هرأشْ  حول يلِص فْ احكَ  من املزيد ركْ ذِ  االحقً  سيأ )١( يـن األئِمَّ  ،وبكتـبهم العلـم هـذا يف فواصـنَّ  ا

 . تعاىل اهللا شاء إن الفصل هذا من اخكا املبحث ضمن
  احَكْفِسري،بعدها وما ٢/٤٢ : مناهل العرفان يف علوم القرآن،٧٧٥ص: القرآن علوم يف اإلتقان :ينظر )٢(

ف،الكـريم القـرآن علـوم يف منهجية  حبوث،بعدها وما ١/١٨٣ :واملفرسون  إبـراهيم مـو / تـأ
 . م١٩٩٦ ، األردن، اخكانية،واحكوزيع للنرش مارع دار / ط،بعدها وما ١٠٠  ص:اإلبراهيم



 

 

ريعلم: الفصل الثالث سِ االتَفْ ا ونشأة وتصنيفً  تعريفً

ا عليها فيما يرى من معا كتاب اهللا اكن تفسريه  معتمدً ،ا الوقوف عند هذه املآخذُملزِْتمً 
   .ا جائزً اسائغً 

     :أيومن أدلِة الُمِجزيين للتفسري بالر
 َّ رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  : تعاىل قو-أ

  .]٢٩ :ص[
 واالتِّعاظ ، واالعتبار بآياته، بل تدبُّر القرآنووجه االْسِتدالل أن اهللا تعاىل حثَّ 

ه يف كتاب اهللا خاصة أو  و الفهمعُ  إذ احكدبُّر واالتِّعاظ فرْ ؛بمواعظه احكفقُّ
   .ايفبِّ الصَّ ليم واللُّ األكاب بما هلم من العقِل السَّ 

 ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ُّ  : قو تعاىل-ب
   .]٨٣ :النساء[ َّين

ُه أولو األكاِب والفهم جُ يَْستخرِ  وواآلية الكريمة تَُدلُّ بل أن يف القرآن ما يَْستنِْبَطهُ 
لُوا ما لم يستأثِِر اهللا بعلمه،اخكاقب م مقاصد  فهْ  فإنَّ ، وأنه ال حرج عليهم أن يَتأوَّ

 ليس احَكْفِسري واملنُقول من ظاهِر ،ا بالغً ا وُمتَسعً ،ا رْحبً جماًال القرآن ودالالتِه 
   .ُمنْتىه اإلدراك

ين وعلِّْمُه « : بقو دخ البن عباس ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا -ج  هُه يف ا امهلل فقِّ
ا بل السماع واجقل لِلفِظ احكزنيل ملا اكن  فلو اكن احَكأِويل مقصورً )١( »احكأويل

 احَكْفِسري وهو ، فدلَّ بل أن احكأويل خالف اجقل،ِصيصههناك فائدة حكخْ 
   .باالجتهاد والرأي

ل كثري من األحاكماحَكْفِسري لو اكن - د   لم ملسو هيلع هللا ىلص ألن اجيب ؛ بالرأي غري جائز حكعطَّ
جورٌ  والُمجتهدُ ، آيةلُكّ يْذُكر تفسري 

ْ
 ، وإن أخطأ ما دام أنه قد استفرغ وسعه مأ

   .ه الوصول إىل احلق والصواب غرُض  واكن، االجتهادولم يهمل الوسائل الواجبة يف
 وقد تَواتَر ، أن العلماء قد َدرَُجوا بل تفسري كتاب اهللا تعاىل باالْجتهاد واجَّظر-ِمْسِب

َحابَةذلك عن   ولن جتتمع ،ا بِعصوِر احكدوين إىل أيامنا هذه ُمرورً احكَّابِعني والصَّ
   .األمة بل ضاللة

                                                            
َحابَة فضائل كتاب يف  ومسلم،١/١٦٩ العلم كتاب يف اكخاري أخرجه )١(  . ١٦/٣٧ الصَّ



 

 

ريعلم: الفصل الثالث سِ االتَفْ ا ونشأة وتصنيفً  تعريفً

   : بالرأيْفِسرياحكَ  من جيوز ما ال -٢
 وال ،ا لألدلِة الرشعية وال ُموافقً ، العربيةاللُّغةوهو ما اكن غري جاٍر بل قوانني 

ها آنفً ، اليت ذكرها املفرسوناحَكْفِسريا لرشوِط ُمستوفيً   حاد عن هذه نْ  فمَ ،ا واملشار إ
 من الكِمه بل جهالٍة ا بل تبيني مراِد اهللا ُمتهِجمً ،األصول وفرَسَّ القرآن غري ُمعتمٍد عليها

   . غري جائز َمرُْذوًال ا اكن تَفسريُه ساقِطً ،أو ضاللة

   :أيومن أدلِة املانعني للتفسري بالر

 يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّ  : قو تعاىل- أ
 َّ من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق

   .]٣٣ :األعراف[
 ألن الُمفرسِّ ؛مٍ لْ  اِهللا بغري عِ  بل بالرأي من القولِ احَكْفِسريدالل أن ووجه االست

 والقائل بالظنِّ قائٌل بل ،ه أنه يظنُّ  وقُصارى أمرِ ،ا أنه ُمصيٌب بالرأي ليس ُمتيقنً 
م اهللا القول عليه بغري علمٍ ،مٍ لْ اهللا بغري عِ     . بالرأي منيه عنهاحَكْفِسريف ، وقد حرَّ

ومن قال « : قالملسو هيلع هللا ىلصنه  فيف احلديث أ، عن تفسري القرآن بالرأيملسو هيلع هللا ىلص نيُه اجيب - ب 
 فتفسري القرآن ،)١(» فليتبوأ مقعده من اجار- أو بما ال يعلم -يف القرآن برأيه 

   .بهذا الرأي تقحٌم للناِر بل بصرية
َحابَة عن دَ رَ  ما وَ - ج  جون عن القول يف القرآن  من أنهم اكنوا يتحرَّ احكَّابِعني والصَّ

 تُِظلُّين وأي أي سماءٍ «:  قال أنه ومن ذلك ما روي عن الصديق ،بآرائهم
  .)٢(»أرض تُِقلُّين إذا قلُت يف القرآن برأ أو بما ال أعلم

  من الزتام اجقل الصحيح عن رسول اهللا،احَكْفِسري خروج القول بالرأي عن جادة - د 
 وعدم اعتباره ألسباب الزنول واجاسخ واملنسوخ ، أو عن أصحابه ،ملسو هيلع هللا ىلص

   .وغري ذلك

                                                            
 ،اخكعلـيب خمـر بن األبل عبد حديث من خمتلفة بألفاظ ١/٧١ :الطربي جرير ابن أخرجه احلديث )١(

 واملوضـوعة الـضعيفة األحاديـث سلـسلة :ينظر .تضعيفه أمحد اإلمام عن  ونقل،فيه تكلموا وقد
ف،األمة يف السيئ وأثرها ين نارص حممد / تأ  املعـارف مكتبـة / ط،١٧٨٣ رقـم ٤/٢٦٥ :األكـا ا
 . ه١٤١٢ ، األو،بالرياض واحكوزيع للنرش

 :أيبـالر القـرآن تأويـل يف القـول عن باجيه ُرويت اليت األخبار فصل ،الطربي جرير ابن أخرجه )٢(
١/٧٢ . 



 

 

ريعلم: الفصل الثالث سِ االتَفْ ا ونشأة وتصنيفً  تعريفً

ي فُ - الراجح مما تقدم   :-  عن رأربِّ عَ  وا
 بالرأِي السديد املستو احَكْفِسريأن حُيَْمل الكم الُمِجزيين للتفسري بالرأي بل هو 

 بالرأي الفاسد املجانب احَكْفِسري وحُيَْمل الكم املانِعني للتفسري بالرأي بل ،لرشوطه املاضية
   . واهللا أبل وأعلم،ظاللَّف وأن اخلالف ال يتعدى خالفا يف ،لرشوطه املاضية
   :)١( بالرأياحكَْفِسريأشهر كتب 

 منها منهج خاص لُكّ  يغلب بل ، َموْسوخت كبريةأيًضا بالرأي احَكْفِسري تَُضمُّ قائمة 
ا وقْفُت عليه، واجتاهاتهاحَكْفِسريمن مناهج     . وما سأذكره هو بعض ما اشتهر منها ممَّ

لإلمام أبو عبد اهللا حممد بن عمر  ، مفاتيح الغيب الُمَسىمَّ الرَّازي تفسري الفخر - ١ 
ازي ، اككري، احكمييم،بن احلسنيا ين،الرَّ ه وُمتلكم  فريد عرْص ،)ه٦٠٦ ( امللقب بفخر ا

 ، ملا يمتاز به من األحباث الفياضة؛ بشهرة واسعة بني العلماءاحَكْفِسري وحَيْظى هذا ،زمانه
وم الكون والرياضة والطبيعة واألصول واجحو فهو أشبه ما يكون بموسوعة علمية يف عل

  .)٢( إىل ذلك دفاعه عن العقيدة ضد أهل الزيِغ واالحنراف أضْف ،واكالغة
لإلمام الشهري نظام  ، تفسري اجيسابوري الُمَسىمَّ غرائب القرآن ورذلئب الفرقان-٢ 

ين احلسن بن حممد بن احلسني ِ ،ا
 احَكْفِسريمتاز هذا  وي،)ه٧٢٨ت  ( اجيسابوري، الِقيمِّ

 مرحلة من مراحل لُكّ  مع العناية بالالكم بل القراءات واألْوقُف يف أول ،بسهولة عبارته
 كذا ينقل عن الزخمرشي والفخر ،ات اإلشاريةاحَكْفِسريا ما يتلكم عن  وكثريً ،احَكْفِسري
ازي    .الرَّ
د اهللا حممد بن يوسف بن لإلمام أ عب ، تفسري أ حيَّان الُمَسىمَّ اكحر املحيط-٣

 وقد رتَّبُه بالالكم بل ،)ه٧٤٥ ( الشهري بأ حيَّان، األندل، بن يوسف بن حيَّانيلعّ 
ه من   ثم ، ويه اجاحية الغاكة بل تفسريه، واجحواللُّغةمفردات اآلية فيما حيتاج إ

لَف أقوال  ناقًال ،أسباب الزنول والقراءات    .نيهام معا واخللف يف فهْ السَّ
لإلمام  ،عود الُمَسىمَّ إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم تفسري أ السُّ -٤

                                                            
 ومـا ٥٥ ص : مناهل العرفان يف علوم القـرآن،بترصف بعدها وما ١/٢٠٥ :واملفرسون احَكْفِسري :ينظر )١(

 . بترصف بعدها
 مـن اخكا املبحث ضمن ُمَصنِّفه، وذلك وترمجة احَكْفِسري هذا حول احكفصيل من مزيد الحًقا سأذكر )٢(

 . تعاىل اهللا شاء إن الفصل هذا



 

 

ريعلم: الفصل الثالث سِ االتَفْ ا ونشأة وتصنيفً  تعريفً

 ، حسن احكعبري، وهو تفسري رائع،)ه٩٨٢ (أ السعود حممد بن حممد بن مصطىف احلنيف
ه،بديع األسلوب ا عن  بعيدً ، كشف من أرسار اكالغة القرآنية بما لم يسبقه أحد إ

ين جاء بعده من نْ  لمَ  وهو مرجعٌ ،طويلاحلشو واحك    .الُمَفرسِّ
 ، تفسري األلو الُمَسىمَّ روح املعا يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثا-٥

ين السيد حممودخلاتمة املحققني العالَّ   ، اكغدادي، األلو،مة أ الفضل شهاب ا
لَف َغَظَم فيه روايات ،سِعها وأمجِعها من أجلِّ احكفاسري وأواحَكْفِسري وهذا ،)ه١٢٧٠ ت(  السَّ

 فهو ، وألَّف فيه بني ما يفهم بطريق العبارة وما يفهم بطريق اإلشارة،جبانب آراء اخللف
   . للك ما سبقه من احكفاسريجامعٌ 

  : من أقسام احكفاسري األخرى:القسم اخكالث
ا أوْدع اهللا يف كتابِِه من ا ومناهج ش ممَّ ا وألوانً لقد اْحتوت كتب احكفاسري بل فُنونً 

 ، وتفاسري غوامض اإلشارة، منها تفاسري ظواهر العبارة،ارف وأرْس ارِ عَ  ومَ ،ماَك  وأحْ مٍ كَ حِ 
 يْغلُب وثاخكة ، يْغلُب عليها صنعة اكالغةوأخرى ، تفاسري يْغلُب عليها صنعة الالكمومنها

 يْغلُب عليها علوم وخامسة ،م يْغلُب عليها تفاريع األحاكورابعة ،عليها اجحو واإلعراب
ين تَنطِبع فيها صور ، إىل غري ذلك،الكون  ِن  وتبايُ ، هلا بل اختالف مشاِربهمالُمَفرسِّ

شري إىل ثالثٍة من أقسام ومناهج ،منازِعهم
ُ
ْعرِض  و، بل سبيل االختصاراحَكْفِسري وسوف أ

ُ
أ

ْخرىاحَكْفِسريعن كثري من أنواع ومناهج 
ُ
   .)١(الَمثالِب وما عليها من الَمآخذ ملا فيها من ؛ األ

  : اإلشارياحكَْفِسري :األول
ويل القرآن الكريم بغرِي ظَ 

ْ
 ،ِف َصوُّ لوِك واحكَّ ر ألرباِب السُّ هَ ظْ  يَ ةفيَّ ه إلشارة خَ رِ اهِ هو تَأ

 وهو ،أيًضا ويمكن اجلمع بينها وبني الظاهر واملراد ،أو استخرج معا اكمنة وراء الظاهر
ُلْ وفيَّة بالعِ ما يسميه الصُّ   -  يف شأن اخلرض - ا من قول اهللا  أْخذً م التَّ

  .]٦٥ :الكهف[ َّ ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يبُّ 
وحية اليت يأخُ  يِع أن الرياضة الرُّ و نفسه تصُل ذُ فمن هؤالء املتصِوفة من يدَّ   بها الصُّ

 بل ُل هَ نْ  ويَ ،رات قدسية  فيها ما وراء العبارات القرآنية من إشابِه إىل درجة ينكشُف 
 فلآلية عندهم ظاهر ،ه اآليات من املعارف السبحانيةلُ مِ ب الغيب ما حَتْ به من ُسحُ قلْ 

هن قبل غريهفالظاهر ،وباطن ه ا ي ينساق إ  هو ما وراء ذلك من واكاطن ، هو ا
                                                            

 علـوم يف منهجيـة  حبـوث،٢/٥٩ :املختلفـة الفـرق  تفاسـري،ناهل العرفان يف علوم القرآنم :ينظر )١(
 . ٣٦٧ص: القرآن علوم يف  مباحث،بعدها وما ١١٧ص: القرآن



 

 

ريعلم: الفصل الثالث سِ االتَفْ ا ونشأة وتصنيفً  تعريفً

  اإلشاري إذا أوْغل صاحبُه يفاحَكْفِسري وهذا ،إشارات خفية تظهر ألرباب السلوك
وافق مقت  ولكنه إذا اكن استنباًطا حسنًا يُ ؛اإلشارات اخلفية صار رضًبا من احكجهيل

   . فإنه يكون مقبوًال ، و شاهد يشهد لصحته من غري معارض،ظاهر العربية
اكن عمر يُدخلين مع أشياخ « : أنه قالومن ذلك ما ُروِي عن ابن عباس 

إنه :  فقال عمر؟ تُدِخل هذا معنا وجا أبناء مثله لِمَ : فقال، فكأن بعضهم وجد يف نفسه،بدر
يهم، فأدخله معهم، فدخه ذات يوم،متُ مْ لِ َمن حيث عَ   ، فما ُرئيت أنه دخ يومئذ إال لرُيِ

 :فقال بعضهم ؟] ١:رصاج[ َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ  :ما تقولون يف قو تعاىل: قال
ْمِرنا أن حنمد اهللا

ُ
نا وفتح عل،أ  فقال ، فلم يقل شيئًا، وسكت بعضهم،ينا ونستغفره إذا نرََصَ

 ملسو هيلع هللا ىلص هو أَجُل رسول اهللا : فما تقول؟ قلت: قال، ال: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت:يل
 يب ُّ  ،مة أجلك وذلك عَال ،َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ  : قال،أْعلمه 
  .)١(»ما أعلم منها إال ما تقول:  فقال عمر،َّ رث يت ىت متنت  زت رت

 وقد ذكر ، ومنهم من منعه،فمنهم من أجازه،  املذكوررياحَكْفسِ تلف العلماء يف وقد اخ
 أن ، من معىن اآليةَفْظهر أن ال يتناىف مع ما : منهاوٍط اإلمام الِسيُّو لقبو واعتباره رُشُ 

 وأال يديع أنه ، أن ال يكون  معارض رشيع أو عقيل،يكون  شاهد رشيع يؤيده
 الصالة صلة : ثم قال،الة والزاكة بمعناُهما الرشيع فرسَّ الصنْ  فمَ ،املراد وحده دون الظاهر

نوب فتفسريه ُمعتربٌ ،بني العبد وربه  مقت  يوافُق ، والزاكة َيْطهري للنفس من أدران ا
 وقد جاء بل حتقيق الرشوط ، يشهد لصحته من غري معارض و شاهدٌ ،ظاهر العربية

 كقول بعضهم يف ؛ رضًبا من احكجهيل ومن أوْغل يف اإلشارات اخلفية صار تفسريه،املذكورة
 ولفظ ، وامليم جمد اهللا، سناء اهللا: والسني، بهاء اهللا : اكاء:تفسري البسملة ما نصه

ي حوى األسماء لكها:اجلاللة اهللا  إىل آخر هذه األقوال اليت ال يقوم ، هو االسم األعظم ا
ل   .)٢( وال تستند إىل نقٍل صحيٍح ،عليها د

 ، وتفسري األلو، تفسري اجيسابوري:وىه ، اإلشاري أربعة كتبْفِسرياحكَ وأهم كتب 
ين بن عر،وتفسري التسرتي  َل عَ  جَ نْ  مَ فمنهم ، مع احكفاوت فيما بيْنهم، وتفسري حميي ا

ه يف   اجيسابوري َل عَ  كما فَ ، وتعرَّض للتفسري اإلشاري بقدرٍ ، الظاهراحَكْفِسريذللب همَّ
ا  ومع ذلك فهو يتعرض أحيانً ، اإلشارياحَكْفِسري غلبت عليه ناحية نْ  مَ ومنهم ،واأللو

                                                            
 . ٤٩٧٠ رقم ٨/٧٣٤ :القرآن تفسري كتاب يف اكخاري أخرجه )١(
 . ٣٦٧ص: القرآن علوم يف  مباحث،٢/٢٦٩ :واملفرسون  احَكْفِسري،٢/٧٢ : مناهل العرفان )٢(



 

 

ريعلم: الفصل الثالث سِ االتَفْ ا ونشأة وتصنيفً  تعريفً

و اإلشاري وجَّ نْ  مَ ومنهم ، كما فعل التَْسرتي،للتفسري الظاهر ته للتفسري الصُّ  ،ه ِهمَّ
  . كما فعل ابن العر،وأعرض عن املعىن الظاهر

ح  ي ترجَّ    :احكَْفِسري بعد اجظر يف هذا اجوع من يلوا
ين أ من نْ  مَ أنَّ   أوْغل نْ  ومَ ،ه ُمْعتربٌ ا فتفسريُ  بل حتقيق الرشوط املذكورة آنفً الُمَفرسِّ

ل  ؛ معتربٍ ه غريُ  وال تستند إىل نقل صحيح فتفسريُ ،يف اإلشارات اخلفية اليت ال يقوم بل د
ما بل قوانني ة ورشوِحهِ نَّ  و الكتاب والسُّ ،ُشبُهات و وأوهام،بل هو مزالق وَشَطحات

   . واهللا أبل أعلم، ورياض وجنات غىناللُّغةالرشيعة و

  : األداحكَْفِسري :اخكا
 وهدايته وإعجازه يصوِّرُهما الُمَفرسِّ ويرشُحهما يف ،القرآُن كتاُب هدايٍة وإعجازٍ 

ر ما عند اجاس من علوم ومعارف  وبل قدْ ،ر ما فيه من استعداد ومقدرةتفسريه بل قدْ 
 ، وأمم وأجيال،ت بل القرآن الكريم منذ نزو إىل اآلن عصور وقرون ولقد مرَّ ،وأفاكر

ين ُشوفُِهوا ، لواء اإلعجازعُ  ويرفَ ، نور اهلدايةرُشُ نْ سيظلُّ كتاُب يَ  ووالقرآن كما اكن  واكن ا
يني ال إملام هلم  وإن اكنوا مع ذلك أمِّ ،ا اكتملت فيهم خصائص العروبةبه ألول مرة عربً 

 رَ قْ  يُ  وال بكتٍب ُس رَ دْ  تُ  وال شأن هلم بعلومٍ ،تابةبالقراءة والك
ُ
 هلذا وذاك اكن َفْهُمهم ؛أ

هلة نة السَّ يِّ  واكيان من األمور الهَ احَكْفِسريهلداية هذا الكتاب وإعجازه وتصويرهم هلما ب
 وال إىل قواعد ، ال حيتاجون يف ذلك إىل اصطالحات فنية،اجلارية بل الفطرة والبساطة

ليقة ا هلم بمحض السَّ  أما إعجازه فاكن معروفً ، وال إىل نظريات علمية،غيةحنوية وبال
وق اكاليغ الرقيق ونها كذلك بعقوهلم مُ هَ فْ  وأما هدايته فاكنوا فَ ،العربية السليمة وا

 وإذا استعانوا ، ولغتهم العربية الفص اليت نزل بها القرآن، وذاكئهم املوهوب،الصافية
 اهللا فيهم وحوهلم من عجائب َق لَ  وبما خَ ، وآيات اهللا يف اآلفاق،ونفباجظر يف كتاب الك

 ، وم األمر بل ذلك مدة، ملسو هيلع هللا ىلصُعون من بيان رسول اهللا ثم بما يْسمَ ،السماوات واألرض
 وتمزتج به بل اعتبار ،ثم بدأت العلوم األدبية والعلوم الكونية تتدخل يف تفسري القرآن

هم إال عن طريق هذه ا اكمًال ا صحيحً فهمً أن هدايته وإعجازه ال ُفْفهمان   بالنسبة إ
   .العلوم واملعارف

ُ جفسه إنما يُ ومعلوم أن املفرسِّ ال يُ  ُ ،فرسِّ للناسفرسِّ  سايرَ  فاكن من الواجب أن ي
َ ،أفاكرهم  هذه يه . وسنن اهللا الكونية، ألفاظ القرآن يف الظواهر الطبيعية والعلميةحُ رْشَ  وي

 وجعلت العلوم ، يمزتج بالعلوم األدبية والكونية وغريهااحَكْفِسري األسباب اليت جعلت



 

 

ريعلم: الفصل الثالث سِ االتَفْ ا ونشأة وتصنيفً  تعريفً

 ،ا وقوة ضعفً ُف لِ  وإن اكن هذا االمزتاج خيتَ ،احَكْفِسري ماكنها يف كتب ُل األدبية والكونية حتتَ 
ين باختالف مواهب ،اا وخْذالنً  وتوفيقً ،وقلة وكرثة  ، ونماذج تلك الكتب كثرية،الُمَفرسِّ
 وتفاسري الزخمرشي وأ ،مليئة باملباحث اجحويةْمثَاهِلَما  وأ حيَّان وأ،جاجَّ فتفاسري الزَ 

ه مليئة باألخبار ،السعود وأشباِهِهما مليئة باملباحث اكالغية  وتفسري اخلازن ومن لفَّ لفَّ
  :  عدة أمور منهااحَكْفِسري يف هذا اجوع من راىَع  لكن ينبيغ أن يُ ؛والقصص

  . وهو اهلداية واإلعجاز،حث عن املقصود األول من القرآن أال تطىغ تلك املبا- أ
   . بتلك العلوم ما يالئم العرص ويوائم فئات اجاساحَكْفِسري يف امزتاج الحَظ  أن يُ -ب 
 ويلفتهم إىل جالل ، املسلمني إىل اجهضةعُ ه يدفَ  تلك األحباث بل وجْ رُ ذكَ  أن تُ -ج 

ي سخَّ وحيركهم إىل االنتفاع بقوى هذا ا،القرآن  ره اهللا جا لكون العظيم ا
ة اإلسالِم نهضتها وجمدهاانتفاًخ     .)١( يُعيد ألمَّ
ي ترجَّ     :احكَْفِسري بعد اجظر يف هذا اجوع من يلح وا

 حيث أقام اهللا كتابه آيات بينات ؛ من فنون إعجاز القرآنأيًضا جديد أن هذا فنٌّ 
 أال تطىغ  برشِط ،هنات هلم يف ألفاظه ومباني كما أقامه آيات بي،للناس يف معارفه ومعانيه

   . واهللا أعلم، وهو اهلداية واإلعجاز،تلك العلوم عن املقصود األول من القرآن

  : احكفاسري املعارصة:اخكالث
ها من املنقول واملعقولاحَكْفِسري َب تُ لقد أعطى املفرسون األوائل كُ   وتوافُروا بل ، حظَّ

 و عرصنا - كما تقدم بيانه -  واجحوية والفقهية والكونية املباحث اللُّغوية واكالغية
 نْ  مَ فمنهم ، هلم كذلك مناهج خمتلفة،احلارض قام بعض العلماء بتفسري القرآن الكريم

 نْ  مَ ومنهم ،اهتم بالقضايا العلمية ومدى موافقتها للقرآن
ُ
ثري حول اإلسالم من  اهتم بما أ

ً ،شبهات ومشالكت  من استشعر مدى شقاء األمة ومنهم ،تفسريها يف  فجعل هلا حزيِّ
ا  فأشبع هذه املعا حبثً ،بإعراضها عن هدي القرآن وبعدها عن حتكيمه يف شئون حياتها

   . وهذه بعض األمثلة، من خالل تفسريهوتفصيًال 
 وقد َعىِنَ يف هذا ،طنطاوي جوهري/  للشيختفسري اجلواهر :فمن احكفاسري املعارصة

آخذ من  غري أن عليه الكثري من امل، وعجائب اخللق،فائقة بالعلوم الكونية عناية احَكْفِسري
ف يف محْ   والفلسفة احَكْفِسري ناهيك عن اخللط بني ، اآليات بل غري معناهالِ أهمها احكعسُّ

                                                            
 . بعدها وما ٢/٣٦٣ :واملفرسون  احَكْفِسري،بعدها وما ٢/٨٠ :مناهل العرفان يف علوم القرآن :ينظر )١(
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ا لم جيد هذا ؛والرياضيات واحكجارب العلمية    . عند الكثريين قبوًال احَكْفِسري 
 وهو تفسري غين ،حممد رشيد رضا/  للشيخ فسري املنارت :ومن احكفاسري املعارصة

َحابَةباملأثور عن سالف األمة من  ب ،احكَّابِعني والصَّ  وبسنن اهللا ، العربيةاللُّغة وبأسا
  ويردُّ ،ا من املشالكت كثريً حُ  يوضِّ ، وعبارة سهلة، اآليات بأسلوب رائعحُ  يرشَ ،االجتماعية

   .أمراض املجتمعات بهدي القرآن جُ عالِ  ويُ ،بل كثري من الشبهات
 تناولت ،خئشة عبد الرمحن/ لتكتورة تفسري بنت الشاطئ :ومن احكفاسري املعارصة

 ُيْعىَن فيه باجلانب اكيا يف القرآن  ويه،من خال تفسري بعض سور القرآن القصار
   وهو حماولة ال،الكريم

ْ
إْغفال جلوانب  من غري ، بها للعناية بوجوه اكالغة القرآنيةَس بأ

   .اإلعجاز األخرى
ي خش فيه ،سيد قطب/  لألستاذ تفسري يف ِظالل القرآن :ومن احكفاسري املعارصة  وا

فً فه مُ مؤلِّ   فاكن تفسريه أصدق تعبري عن إحساسه القليب والوجدا ،ا يف ظالل القرآنطوِّ
 ، وشقائِها ونكِدها وأنه الطريق الوحيد خلالص البرشية من محأة اجلاهلية،لعظمة القرآن

ي يسيل عذوبة وبياناحَكْفِسريوُيمزيِّ هذا   وعليه بعض ، براعة صاحبه األدبية وقلمه ا
   .)١(هعِ فْ ه وغَ رِ دْ تُقلِّل من قَ  املآخذ اليت ال

 احَكْفِسري وليس بآخر فإن ما حوته تلك املوسوخت اوأخريً 
ْ
ْذ من خُ ية بل كرثتها لم تأ

 خِ مَ  الذُ القرآن إال كما يأخُ 
ُ
 وإن العلوم واملعارف واألفاكر واحلوادث ،ل اكحرخِ دْ يط إذا أ

ه اهللا يف كتابه من حكم عواحكجارب اليت جَتدُّ يف احلياة عوامل مهمة يف بيان ما أود
 عن بعض خمبوءات ُف شِ  حقبة من حقب الزمان تَكْ لكُّ  و،وأحاكم ومعارف وأرسار

   .أبل وأعلم واهللا ، معروفة من قبلُك أرساره اليت لم تَ 

* * *  

                                                            
 ومـا ١١١ص : القـرآن علـوم يف منهجية  حبوث،بعدها وما ٣٨٢ص : القرآن معلو يف مباحث :ينظر )١(

 . بعدها
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 املبحث الثاني   
   ونشأته والتصنيف فيه التَْفِسريفضل 

 املطلب األول   

ه وعظيم رشفِ احكَْفِسريفضل    ه واحلاجة إ

 ، العلوم من أرشِف احَكْفِسري مُ لْ عِ 
َ
 ؛ا إن لم يكن أرشفها مجيعً ،ها بركةً مِ ظَ  وأقْ ،هالِّ جَ  وأ

 ، ملا فيه من الكشف واحكبيني؛احَكْفِسري مُ لْ  عِ ُسيمِّ و ، وعظيم فائدته،وذلك لسُمِو موضوعه
 ألنه ؛واْختص بهذا االسم دون بقية العلوم مع أنها لكها مشتملة بل الكشف واحكبيني

 ؛ وحده دون ما عداهاحَكْفِسري كأنه هو ،ه إىل تبيني مراد اهللا من الكمهه وقصدِ جلاللة قدرِ 
ا فإن أرشف عِ    إما برشِف   العلوم َف ذلك أن رَشَ   ،  تفسري القرآنمُ لْ  عِ مه اإلنسان يتعلَّ مٍ لْ و

ها، غرِضها وإما برشِف ،موُْضوعها  قد حاز الرشَف من احَكْفِسريُم لْ  وعِ ، وإما بشدة احلاجة إ
ا من جهة املوضوع ، اجلهات اخكالث ي هو يَنْبُوعُ ؛أمَّ  لُكّ   فألن موضوعه الكم اهللا تعاىل ا
 فألن الغرض منه هو االعتصام بالعروة ؛وأما من جهة الغرض ،ة فضيللُكّ حكمة ومعدن 

 لُكّ  فألن ؛وأما من جهة شدة احلاجة ، الوثىق والوصول إىل السعادة احلقيقية اليت ال َيْفىن
 و األسطر ، بل العلم بكتاب اهللا كمال ديين أو دنيوي خجيل أو آجيل ُمْفتقرٌ 

ة تفصيُل   احكا
ُ
ه احلاجةِ ه وشدةِ  رشفِ  وعظيمِ احَكْفِسري ضائلِ ل من فَ مْجِ  ما أ    .)١( إ

  : وعظيم رشفهالتَْفِسري ِعْلم فضل :أوال
ياهللا  الكم مِ هْ  بل فَ عنيٌ ها أنه مُ  وأعظمِ احَكْفِسريل  أصُل فضائِ -١   هو رسالة  ا

نا  نْ  فمَ ، ومعرفة مراده،اهللا تعاىل إ
ُ
 ويت فهْ  أ

ُ
اس  واج،ا كثريً اويت خريً م القرآن فقد أ

 رَ قْ يَ ؛ فَ ا كبريً ام القرآن تفاوتً يتفاوتون يف فهْ 
ُ
 رُ  اآلية الواحدة؛ فيظهُ مِ لْ  الرجالن من أهل العِ أ

نته من املعا واللطائف اكديعة أضعاف ما  يْظَهرُ   قدألحِدِهما من العلم بها وبما تَضمَّ
 أن الرسائل بل قدرِ  اجاس مَ لِ  وقد عَ ،ملْ  بني أهل العِ تهرٌ شْ  مُ  وهذا أمٌر معروٌف ،لصاحبه
رِْسلت  رسالة من ملٍك نْ  فمَ ،ُمرِْسلها

ُ
ِنِه ظَّ عَ  أو مُ  أ م من اجاس اكنت قراءته لرساحكه وتمعُّ

 وفرحه بها أعظم مما جيده لرسالة من هو دونه؛ فكيف ينبيغ أن ،مهاصه بل فهْ  وحرْ ،فيها
                                                            

  .٢/٨ : مناهل العرفان يف علوم القرآن،بعدها وما ٧٥٨ص: القرآن علوم يف اإلتقان :ينظر )١(



 

 

ريعلم: الفصل الثالث سِ االتَفْ ا ونشأة وتصنيفً  تعريفً

 يكون حال املؤمن وهو يقرَ 
ُ
ي أرسل اهللا به خري رسلِ أ  بواسطة خري ،ه الكتاب ا

لة،مالئكته  وكيف ،أرسل إىل خري أّمةٍي ن خري َهدْ  وخري بت؛ وقد تََضمَّ ، يف أرشف 
مه ومعرفة تفسريهُص ينبيغ أن يكون حرْ   وكيف ، وتفصيل أحاكمه، هداه وتبنُيّ ،ه بل تفهُّ
هينبيغ أن يكون فرحُ    .ه بالقرآن واعزتازه برسالة رّبه إ

 يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ُّ :  قال تعاىل
 َّ مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف

 .]٥٨ -  ٥٧ :يونس[

 ،ه وأحكمِ هه وأصدقِ  تعلُّقه بأرشف الالكِم وأحسنِ احَكْفِسري مِ لْ  من فضائل عِ - ٢
ي ال يأتيه اكاطل من بني يديه وال من ،ا وأجلّه قدرً ،ه بركةوأعظمِ   وهو الكم اهللا تعاىل ا

 ،ه اهللا بل خلقِ  الكم اهللا بل سائر الالكم كفضلِ وفضُل  ،ه تزنيل من حكيم محيدخلفِ 
مً مً  وأحسنه تعلُّ ، بأفضل الالكمغاٌل تِ  اشْ احَكْفِسري بفاالشتغاُل   ،ا وتعليمً  ومدارسةً ،اا وتفهُّ
 ما جيد ، من نوره وهداياته ويقتبُس ، من علوِم القرآن وُكنوزِهاحَكْفِسري املْشتِغل بفيكتسُب 

 نَ سْ حُ 
َ
َّ  ؛ منه ويسزتيدُ مِ لْ  من هذا العِ ُل هَ نْ  وال يزال العبد فَ ،م بركته عليه وعظي،هرِ ثَ  أ  ح

   .جيد بركته يف نفسه وأهله وما
  .]٢٩ :ص[ َّ رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  :قال تعاىل

 من ا وأوفرهم نصيبً ،ا أّن ُمتعلَِّمه من أعظم اجاس حظًّ احَكْفِسري مِ لْ  ومن فضائل عِ - ٣
ن فيه إ إذ ؛ وأرشفها وأمجعها، العلوم وأحسنها بالقرآن هو أفضُل مَ لْ  العِ  ألنَّ ؛مِ لْ فضائل العِ 

 ا فإنه جيده جامعً ، اشتغل بتفسري القرآننْ  معلوم لمَ  وهذا أمرٌ ،َم األوَّلني واآلخرينلْ عِ 
فً ، ألصوهلاا ومبيِّنً ،ألنواع العلوم اجافعة  ، بل سبيل الُهدى فيهاالًّ  ودا، بمقاصدهاا ومعِرّ

 اإليمان واالعتقاد الصحيح واحكعريف باهللا تعاىل وبأسمائه وصفاته وأفعا وسننه فأصوُل 
 األحاكم الفقهية يف مسائل  وأصوُل ، أحسن بيان وأتّمه، يف القرآن الكريمه مبينةٌ يف خلقِ 

 انً سَ  حَ ا يف القرآن بيانً العبادات واملعامالت واملواريث وأحاكم األرسة واجلنايات لكها مبينةٌ 
 ا اكفيً ا شافيً ا يف القرآن الكريم بيانً لوك والزتكية لكها مبينةٌ  املواعظ والسُّ  وأصوُل ،شامًال 

 االبتالء واحكمكني وأنواع الفنت وسبيل اججاة منها  وسننُ ، بما حتتاجه اجفوساوافيً 
 اآلداب أصوُل  و، يف كتاب اهللا تعاىل بما يْشيِف وَيْكيفوالوصايا اجافعة لكها مبيّنةٌ 

ن القرآن بيانها بما ال جيتمع يف  واخلصال احلميدة؛ قد تضمَّ ، واألخالق الكريمة،عيةالرش
 ، إىل ذلك من قصص األنبياء وأخبار األمم السابقة أضْف ،ن تفصيلهسْ غريه بمثل بيانه وحُ 
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إىل غري ذلك من العلوم اجلليلة اجافعة اليت يَنتفع بها أحسَن االنتفاع َمْن فَِهَم مراد اهللا 
 ، ألنواع العلوم اجافعة جامعٌ  فالقرآنُ ،تعاىل َفْهَم املؤمِن املسرتشِد الصادِق يف اتباع اهلدى

 ،حذيرات واحكنبيهات واحك، واكصائر والبشارات، والوصايا احلكيمة،واهلدايات اجلليلة
ءٍ لُكّ  وفيه تفصيُل   يه ىه مه جه ين ىن ُّ  : ذلك لكه قول اهللا تعاىلعُ  وجيمَ ، 

  .]٩ :اإلرساء[  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي
ءلُكِّ  املتعلق هنا إلرادة العلوم؛ فهو يهدي لليت يه أقوم يف فحذُف   يف العقائد ، 

 نْ  فمَ ،م فيه إىل اهلداية وسائر ما حيتاج املسل،والعبادات واملعامالت واألخالق والسلوك
  .م القرآنأراد اهلداية فعليه بفهْ 

بنيَّ   وقد، صاحبه بل ما يعتصم به من الضاللة أنه يدلُّ احَكْفِسري مِ لْ  ومن فضائل عِ -٤
 بما يكون امً لْ  واملفرسِّ من أحسن اجاس عِ ،اهللا تعاىل يف كتابه كيف يكون االعتصام به

 واتباع ما فيه من اهلدى ، ما أنزل اهللا يف كتابهلك إال بفهمِ  وال يتحقق ذ،به االعتصام باهللا
   .والرشاد

  .]١٠١: آل عمران[  َّ مه جه ين ىن من خن حن جن ُّ : قال اهللا تعاىل
 أنه من أعظم األسباب الُمِعينة بل صالح القلب احَكْفِسري مِ لْ  ومن فضائل عِ - ٥ 

ه ما بيَّنه اهللا يف الكتاب من اكصائر ه؛ فإنّه ُفبرِْصُ به يف طلبِ  نيّتُ ْت نَ سُ  حَ نْ والعمل لمَ 
ُ رِثُ كْ  ويُ ،واهلدى ر فيه؛ فيتبرصَّ  ، وينيُب عُ  وخيشَ ،رُ  ويتذكَّ  من تالوة القرآن وتدبُّره واحكفكُّ

 ، وُيزيّك نفسه بما يعرف من َهْدِي القرآن،به قلْ  وكيف يطّهرُ ،به ونفسه علل قلْ ُف ويعرِ 
ينوهذه اهلداية تزداد بازدياد العلم بمعا  ، وتصديق القول بالعمل، القرآن واكصرية يف ا

  من املعا يْظَهرُ  بتفسري القرآن اكنت تالوته  أحسن؛ ألنه اولكما اكن املرء أكرث علمً 
 وجيد يف ، ملزيد من العلما وتوفيقً ا مرة يقرأه ما يزداد به إيمانً لُكّ والفوائد واللطائف يف 

   .جته ما حيمله بل االستكثار من تالوتهنفسه من حالوة القرآن وحسنه وبه
 زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب ُّ  :قال تعاىل
   .]١٦ -١٥املائدة [  َّ ...ىف يث  ىث نث مث
َ وارٌث للنيب احَكْفِسري مِ لْ  ومن فضائل عِ -٦  وهو بيان ، يف أعظم إْرثهملسو هيلع هللا ىلص أنَّ املفرسِّ

ْحَسنَ ،معا القرآن الكريم
َ
َل أمانِة عِ  ومن أ  وأحسَن أداَءها اكن من أخصِّ ْفِسرياحكَ ِم لْ  حتمُّ

؛ واكالغ املبني هو أخّص وظائف الرسل، ملسو هيلع هللا ىلصورثة اجيب ُ مبلٌِّغ ومبنّيٌ ُ ، فاملفرسِّ   واملفرسِّ



 

 

ريعلم: الفصل الثالث سِ االتَفْ ا ونشأة وتصنيفً  تعريفً

عوة الرسول  رُ ، سائر بل منهاجه؛ يدعو بما دخ به،  متّبعٌ ،ملسو هيلع هللا ىلصاحلّق وارٌث  َر  ويذكِّ  بما َذكَّ
ُ ،به    . بما برشَّ به ويبرشِّ

  َّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي  ُّ :قال تعاىل
  .]٤٤ :اجحل[

 ،ر فيه أن املفرسِّ كثري االشتغال بتالوة القرآن واحكفكُّ احَكْفِسريِم لْ  ومن فضائل عِ -٧
 واستخراج كنوزه وفوائده وبدائعه؛ بل يكاد يكون أكرث وقته يف مصاحبة ،ر معانيهوتدبُّ 

   .اا مضاعفً ا كبريً  وينال أجرً ، مباراكً ا كثريً المً  بذلك عمُ علِّ  فيُ ،ا ودراسةً  وتدبرً القرآن تالوةً 

 مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ ُّ  :تعاىل قال
 مم خم جمحم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك  جك
  .]٣٠ /٢٩ :فاطر[  َّ جن

َقه اهللا للقول والعمل بما ، واستدالًال ا أحاكم اهللا يف كتابه نصًّ ِعلْمَ   أدركَ نْ مَ و  ووفَّ
َيب، ودنياه فاز بالفضيلة يف دينه،ِلم منهعَ   ،به احلكمة ونَوَّرت يف قلْ ، وانتفْت عنه الرِّ

ين موضع اإلمامة    .واستوجب يف ا

  :التَْفِسري ِعْلم حاجة األمة إىل :اثانيً 
ها بل كرثتها  فمن ذلك حاجة األّمة إىل االهتداء بهدي القرآن يف الفنت اليت تصيبُ -١

ِة  فإنَّ الفنَت إذا وردْت بل،عها وتتابعهاوتنوُّ  ي بيّنه اهللا هلا يف ىولم تتَّبْع اهلد، األمَّ  ا
م،اللكتابه اكنت بل خطٍر من الضَّ   وكم ، وحلول العقوبات واجقمات والعذاب األ

ا إذا . ملا ابتلوا بالفنت؛أصاب األّمة من اكاليا واملحن بسبب خمالفة هدي اهللا تعاىل  أمَّ
 ويكون ،َة تزداُد إىل تدبُّر القرآن واالهتداء بهكرثت الفنت يف األّمة وعظمت؛ فإنَّ احلاج

   . ملا يهتدي به يف تلك الفتنة؛اأسعُد اجاس باحلق أحسنهم استنباطً 

  مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث ُّ  :قال تعاىل
 من اهللا بأن  وهذا فيه وعدٌ ،]٨٣ :النساء َّين ىن نن من زن رن

   . ما تهتدي به األمةمِ لْ خيصَّ بعض عباده بعِ 
هود واجصارى - ٢  حاجة األمة إىل االهتداء بهدي القرآن يف معاملة أعدائها من ا

ين أرشكوا  وأن حيذروا مما ،ع عداواتهم ألهل اإلسالم وتنوُّ ،مهِ لِ لَ  بل اختالف مِ ،وا
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م والعقوبات الشديدة،حذرهم اهللا منه د عليه املخالفني بالعذاب األ  وكم من فتنة ، وتوعَّ
بَت به طوائف من هذه األمة بسبب خمالفتهم عن ،ألمةابتليت بها ا  وكم من عذاٍب ُعذِّ

   .أمر اهللا
ب بل هذه املجاهدة  ملا يرتتَّ ؛فحاجة األمة إىل جماهدة الكفار بالقرآن حاجة عظيمة

   . ووقاية من فنت عظيمة، رشور كثريةمن دفعِ 
  .]٥٢ :الفرقان[  َّ حج مث هت مت  خت حت جت ُّ  :قال تعاىل

ألمة إىل معرفة صفات املنافقني وعالماتهم وِحيَِلهم وطرائقهم يف املكر  حاجة ا- ٣
 وكيف ،هم وتضليلهمدِ يْ ون من كَ زُ رَتِ  وحَيْ ، وكيف يتّيق املؤمنون رشورهم،واخلديعة

ِّ املسلمني ن إ إذ ؛ ويقولون بظاهر قوهلم، ومن بين جتتهم،يعاملونهم وهم بني ظهرا
هم رضرً املنافقني أخطُر أعداء األّمة   ألنهم يكيدون للمسلمني من حيث ال ؛اوأشدُّ

 وُيْفضون ، وأسباب احكنازع واالختالف، ويعرفون مواطن الضعف والقّوة،يشعرون
بهم ونهم بل حرْ نارَص  ويُ ،ونهم بأذية املؤمنني وُيْغرَ ،بعورات املسلمني إىل الكفار املحاربني

َ ،خببٍْث وخفاءٍ   وهم ،رون من الكمهمهُ  ويعجبه ما يظَ ،ملسلمني هلم من اعُ مَ سْ  وُيِضلُّون من ي
به ر اهللا قلْ   إال من نوَّ ان ذلكً ون من املقاصد السيئة واألغراض اخلبيثة ما ال يتفطَّ نُ طُ بْ فَ 

 خس حس جس ُّ :  فقال، منهمملسو هيلع هللا ىلصر اهللا نبيَّه  وقد حذَّ ، واهتدى بهدى القرآن،بنور اإليمان
 حفخف جف  مغ جغ جعمع مظ حط خضمض حض جض مص  حصخص مس
  .]٤ :املنافقون[  َّ جل مك خكلك حك مقجك حق مف

* * *  
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 املطلب اخكا   

  ره واحكصنيف فيه وتطوُّ احكَْفِسرينشأة 

   :ره وتطوُّ التَْفِسري نشأة :أوال

تمَّ ؛ رسول بلسان قومهلُكَّ  ة اهللا أن يُرْسَل رت ُسنَّ جَ   وأن يكون ،ه معهم ختاطبُ  
ُ�
ُ
ي أ عربيًّا فإن الكتاب ملسو هيلع هللا ىلص   حممدٍ انُ  وإذا اكن لس،نْزل عليه بلسانه ولسانهمالكتاب ا

ي أنزل عليه يكون بلسان عر  مئ خئ ُّ  : وبذلك نطق حمكم احكزنيل قال تعاىل،ا
  .]٢ :يوسف[  َّ خب حب  جب هئ

 ومرَّ بمراحل عديدٍة منُذ نشأته إىل ، مع نزول القرآن الكريماحَكْفِسري ِعلْمولقد نشأ 
مجلها يف املراحِل احك،أيامنا هذه

ُ
ة أستطيع أن أ    :ا

   :أصحابه وملسو هيلع هللا ىلص يف عهد اجيب احكَْفِسري :املرحلة األو للتفسري
 ِ ل اهللا تعاىل لرسو  مم  خم حم جم ُّ  : قال تعاىل، القرآن وبيانه حبفِظ ملسو هيلع هللا ىلصتكفَّ

 القرآن مُ  يفهَ ملسو هيلع هللا ىلص فاكن اجيب ،]١٩ - ١٧: القيامة[ َّ حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن
 مي خي  حي جي ُّ : قال تعاىل ،بيِّنَُه ألصحابه واكن عليه أن يُ ، وتفصيًال مجلةً 
  .]٤٤ :اجحل[  َّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

َحابَةواكن  فون  يعرِ ،ون القرآن كذلك؛ فإنهم من ُخلَِّص العربمُ يفهَ   الصَّ
 ولكنَّهم مع هذا اكنوا يتفاوتون يف ؛ اكالغة فيها وَيْعِرفُون وجوهَ ،مها وحُيِْسنُون فهْ ،العربية

ا اكن االعتماد يف ؛ عن اآلخر يغيُب  عن واحٍد منهم ما ال فقد يغيُب ،مالفهْ   يف احَكْفِسري 
   :هذا العرص بل اجحو احكايل

تأ اآلية ،  فما جاء جُمْمًال يف موضٍع جاء مبينًا يف موضع آخر:القرآن الكريم :أوًال 
   .ُصهادها أو خُيَصِّ  ما يقيِّ ُل زْنِ  ثم فَ ،مطلقة أو خمة

َحابَةواكن ،  فهو املبنيِّ للقرآن:ملسو هيلع هللا ىلصاجيب : اثانيً  ْشلِك عليهم فهْ الصَّ
ُ
ه إذا أ م  يَرِجعون إ

  يُ ملسو هيلع هللا ىلص كما اكن الرسول ،آية من اآليات
َ
 كتفصيِل وجوه ،لون عنه عند احلاجةبنيِّ هلم ما يسأ
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ُ  إيل غري ذلك فيُ ، من أحاكمه اهللاُ َض رَ  ومقادير ما فَ ،ه ونهيهأمرِ  �ُملسو هيلع هللا ىلصه اجيّب فرسِّ
ُ
ه  بما أ َ إ ِ و

   .من اكيان
َحابَة فاكن :الفهم واالجتهاد :ثاخكًا  ولم ، يف كتاِب اهللا تعاىلاحَكْفِسري إذا لم جيدوا الصَّ

ُدوا شيئًا يف ذلك عن رسول اهللا  وه بما يوفِّ ملسو هيلع هللا ىلصجَيِ ُ ه  اجتهدوا يف األمِر ففرسَّ قهم اهللا تعاىل إ
 بانتهاِء  وتنتيه املرحلة األو للتفسري،ونه من بياِن العربفُ  وما يعرِ ،من اجتهاٍد وفهمٍ 

َحابَةعرص     . الصَّ
  : يف هذه املرحلةاحكَْفِسريمالمح 

   :للتفسري يف هذه املرحلة مالمح كثرية منها
يعه يف هذه املرحلة -١ ْ القرآن مَجِ    .همُ  فهْ َض  وإنما فُرسِّ ما غمُ ،لم يفرسَّ
 ، واالْكتفاء باملعىن اإلمجـايل دون احكفاصـيل، معانيهقِلَّة االختالف بينهم يف فهمِ  - ٢

   .غوي اللُّ واالقْتصار يف تفسريه بل املعىن
 . وعدم وجود االختالف املْذهيب،ندرة االستنباط العليم لألحاكم الفقهية - ٣

ًمـ يف هذه املرحلة شالًك احَكْفِسريعدم اختاذ  -٤ ات آليـات احَكْفـِسري بـل اكنـت ؛ا منظَّ
   .متفرقة كفرٍع من فروع احلديث

َحابَةذا العـرص ماعـدا مـا أثبتـه بعـض  يف هـاحَكْفِسري من ء نْ دوَّ لم يُ  -٥  يف الـصَّ
   .مصاحفهم

   :احكَّابِعني  يف عرْص احكَْفِسري :املرحلة اخكانية للتفسري
يـن َيتَلمـُذوا بل احكَّـابِعنيد  يف عهْ احَكْفِسرياكنت بداية املرحلة اخكانية من مراحل   ا

َحابَة َحابَة من حاجة د أشدُّ وحاجة املسلمني يف هذا العهْ  ، وتلقوا عنهمالصَّ  إىل معرفـة الصَّ
 احكَّـابِعني فقـام بعـض ،أحاكم القرآن الكريم وِحَكِمه ومراميه وأغراضه وألفاظـه ومجلـه

ه املسلمون بالقرآن الكريمفرسِّ يُ   وببيـان أسـباب ،نة ثم بالـسُّ ،ون من القرآن ما حيتاج إ
َحابَةم  وفهْ ، وبيان العرب،الزنول وه بما يُـ وإذا احتاج األمر ،الصَّ ـه مـن وفّ فَرسَّ قهم اهللا إ

 ،اقـاه اجـاُس آذانًـ وَيتلَّ ،اٌم يُلْـىَق بل اجـاس َشـَفاهً لْ  ذلك عِ لُكِّ  يف احَكْفِسري و،اجتهاٍد وفهمٍ 
َّ  ؛ سواهمنْ غونه إىل مَ بلِّ ويُ   احَكْفـِسريُم لْـ فَُدِوّن عِ ، وُدوِّنت فيه العلوم، جاء دور احكدوينح

   . شاء اهللا تعاىلبل ما سيأ بيانه إن
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  : يف هذه املرحلةاحكَْفِسريمالمح 
   :للتفسري يف هذه املرحلة مالمح كثرية منها

 وذلك لكرثة مـن دخـل يف اإلسـالم مـن أهـِل ؛ُدخول كثرٍي من اإلرسائيليات فيه -١
  وهو مَ ،الكتاب

ْ
  كما هو مَ ،احكَّابِعني بل خذٌ أ

ْ
   . جاء بعدهمنْ  بل مَ خذٌ أ

 لكـن مـع غلبـة طـابع ؛واية والرِّ يقِّ لَ ا بطابع احكَ ذا العرص حُمْتَِفظً  يف هاحَكْفِسريظلَّ  - ٢
  . عنه تلىقَّ نْ  عن مَ لُكٍّ االختصاص 

  . يف طيَّاتها هذه املذاهبُل ريات حتمِ سِ فْ  فظَهرت يَ ،بداية ظهور نواة اخلالِف املذهيب - ٣

  : يف عصور احكدويناحكَْفِسري: املرحلة اخكاخكة للتفسري
 ، بين أميـة وذلك يف أواِخر عهدِ ؛اخكة للتفسري من مبدأ ظهور احكدوينتبدأ املرحلة اخك

 ، يف هذه املرحلة عـدة خطـوات حنـو احكـدويناحَكْفِسري وقد َخَطى ،د العباسينيوأوائِل عهْ 
مْجلها بل اجحو احكايل

ُ
   :أستطيع أن أ

 اخلطوة األو للتفسري:   
 واكن ،احلديث أبوابًا متنوعـة وشمل تدوين ،ملسو هيلع هللا ىلصحيث بدأ احكدوين حلديث رسول اهللا 

ٌف خاصٌّ ، بابًا من هذه األبواباحَكْفِسري  وآيـة ،فرسِّ القرآن سـورة سـورة يُ  فلم ُفْفَرد  تأ
جَمـ؛ من مبدئه إىل ُمنْتهاه،آية  عَ  بل وُِجد من العلماء مـن َطـوَّف يف األمـصار املختلفـة 

َحابَة أو إىل ملسو هيلع هللا ىلصجيب  املنسوب إىل ااحَكْفِسريع جبواِر ذلك مِ  فجُ ،احلديث  احكَّـابِعني أو إىل ،الصَّ
.  
 اخلطوة اخكانية للتفسري :  

فاحَكْفِسري حيث بدأ إفْراد   ،ًما قائًما بنفسه منفصًال عـن احلـديثلْ  وَجْعله عِ ، باحكأ
ا باإلسـناد  َمْرِوًيـ،ب ذلك حسب ترتيب املصحف وُرتِّ ، آية من القرآن للكِّ احَكْفِسريووُضع 

َحابَة وإىل ملسو هيلع هللا ىلصهللا إىل رسول ا  مع الرتجيح أحيانًا فيمـا يُـْرَوى ،احكَّابِعني وأتباع احكَّابِعني والصَّ
   ابن جرير الطربي َل عَ  كما فَ ، واإلعراب عند احلاجة، واستنباط بعض األحاكم،من آراء
 اخلطوة اخكاخكة للتفسري:   

ِر ثْـإاء بل  حيث ج؛ بعدها خطوة أخرىى بل خط؛ عند هذه اخلطوةاحَكْفِسريلم يقف 
ينهؤالء مجاعة من   ولكـنهم اختـرصوا ، باملـأثوراحَكْفـِسري لـم يتجـاوزوا حـدود الُمَفـرسِّ

 ولم يتمزيَّ ، وبهذا احْكبس األمرُ ، ومجعوا شتات األقوال دون أن ينسبوها إىل قائليها،األسانيد
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   . تفاسريهم ونقله كثري من املتأخرين يف،احَكْفِسري ودخل الوضع يف ،الصحيُح من السقيمِ 
 اخلطوة الرابعة للتفسري :  

َّسعت العلومحيُث  �ُ، االختالف وكرُثَ ، وتشعَّبت فروِعها، وتم تدوينها، ات
ُ
ثريت مسائل  وأ

ب املـذهيب،الالكم  ، واختلطـت علـوم الفلـسفة العقليـة بـالعلوم اجقليـة، وظهر احكعصُّ
 وأصبح ،من هذا اجلو غباره احَكْفِسري فأصاب ،م مذاهبهاوحرصت الفرق اإلسالمية بل دعْ 

 ،جهــون اجتاهــات متعــددة ويتَّ ، الشخــاملفــرسون يعتمــدون يف تفــسريهم بل الفهــمِ 
َمت فيهم االصطالحات العلمية  لُكُّ  واهـتم ، واخكقافة الفلـسفية، والعقائد املذهبية،وحتكَّ

ينواحد من  لعقلية ُفْعـىن  فصاحب العلوم ا، حبشوه بما بََرز فيه من العلوم األخرىالُمَفرسِّ
ين  ازييف تفسريه بأقوال احلكماء والفالسفة كفخر ا  وصاحب الفقه ُفْعـىن بـالفروع ،الرَّ

 وصـاحب احكـاريخ ُفْعـىن بالقـصص واألخبـار اكخكْعلـيب ،الفقهية اكجلـصاص والقـرطيب
 ، والزخمرشي يف بعض أقوا، وصاحب اكدعة يؤول الكم اهللا بل مذهبه اكجلبا،واخلازن

 احَكْفـِسري وهكذا أصبحت كتـب ،ب احكصوف يستخرج املعا اإلشارية اكبن عروصاح
 آيـات  مفـرسِّ لُكّ  ومَحَّل ، والصالح والفاسد، واجافع والضار،حتْمل يف طيَّاتِها الغثَّ واخكمني

ا بل خصومه،القرآن ما ال تتحمله انتصاًرا ملذهبه  وظيفتـه األساسـية احَكْفِسري دَ قَ  وفَ ، وردًّ
ينيف                    . باألثراحَكْفِسري بالرأي بل احَكْفِسري وبذلك َطىغ ، اهلداية واإلرشاد ومعرفة أحاكم ا

 مـع ، بنقل املتـأخر عـن املتقـدم،مط يف العصور املتتابعة بل هذا اجَّ احَكْفِسريج وتدرَّ 
َّ  ؛ليق أخرىعْ  واحكَ ،االختصار تارة  حيـث ؛ املعـارصرياحَكْفـسِ  ظهرت أنماط جديـدة يف ح

ينُعيِنَ بعض  نه القـرآن ، حباجات العرصالُمَفرسِّ  وتناولوا يف تفسريهم الكشف عما تـضمَّ
ُسس احلياة االجتماعية

ُ
   . ونظريات العلوم، ومبادئ الترشيع،الكريم من أ

لـوا سِ فْ ا فقد راجت يف عرصنا احلارض يَ أخريً و ريات عدة يُريد أهلها من ورائِها أن حيمِّ
 وهذا ُغلٌُو منهم وإرساف خُيِْرج القرآن ،يْظَهرُ  ما ظهر منها وما لم ، العلوملُكّ القرآن آيات 

ي أنِْزل من أجله ه وحييُد به عن هدفِ ،عن مقصده ا ي يريم إ    .ه ا
  : يف هذه املرحلةاحكَْفِسريمالمح 

يناعتماد  -١ بََرز فيه مـن  واحٍد منهم بل ما لُكُّ  واعتناء ، بل الفهم الشخالُمَفرسِّ
   .فروع العلم

ب املذهيب،غلبة مسائل الالكم - ٢    . بل دعم ما يراه من مذهبهلُكٍّ   وحرُص ، واحكعصُّ
 والُغلُـو يف حتميـل القـرآن طـابع ، باملأثوراحَكْفِسري بالرأي بل احَكْفِسريغلبة طابع  - ٣
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   .العلوم املعارصة
ا البـد مـن احكنويـه بل أن  إىل عرصنا هذوبعد هذه املراحل اخكالثة للتفسري وصوًال 

ي جيعلـه يف عـداد احَكْفـِسريهذا الطغيان العقيل العليم لم يطْغ بل   باملـأثور الطغيـان ا
 عرص مـن اسـتطاع أن يقـاوم هـذا لُكّ  فقد وجد من العلماء الربانيني يف ، املدثوراحَكْفِسري

ر ،اا حبتًـا نقليًّـا بل تفسريه للقرآن تفـسريً  وظلَّ حمافظً ،احكيار  كمـا فعـل الـسيو يف ا
  . واهللا أبل وأعلم، ابن كثري يف تفسري القرآن العظيم،املنثور

ينري و اِس فَ  التَّ رِ هَ  التعريف بأْش :ثانيا   :امُلَفرسِّ
ة رِ هَ  يه ألشْ  كتٍب ةِ سَ مْ رصة خلَ تَ يفة خُمْ طِ ذة لَ بْ وفيه غُ  ين صنَّفوا يف األئِمَّ  ِعلْم ا

 ،احَكْفِسري
َ
   . وخصائص تفسريه،احَكْفِسري وطريقته يف ،ا للتعريف باملؤلف من خالهلُض رِ عْ  أ

  :)١( الطربياإلمام - ١
 احكعريف به:   

َ ، اكغدادي، الطربي،هو حُممد بن جرير بن يزيد بن خا بن كثري أبو جعفر ِ   سنة ُو
 ذا ، الرواية كثريَ ، اللسان فصيحَ ا، فذًّ ، يف احلقا قويً ، فاضًال  ورًخ ا زاهدً ا واكن خلِمً ،)ه ٢٢٤(

 َصنَّف ، يف تاريخ الرجال وأخبار األمم طويٌل  و باعٌ ،بصرية باجقل والرتجيح بني الروايات
 ، وتاريخ األمم وامللوك وأخبارهم،ابن جرير من الكتب جامع اكيان يف تفسري القرآن

 ،ثار وتهذيب اآل، واختالف الفقهاء، وتاريخ الرجال،واآلداب احلميدة واألخالق اجفيسة
 وكتابه يف ، وكتاب احكبصري يف األصول، واجلامع يف القراءات،وكتاب البسيط يف الفقه

َجلُّ احكفاسري وأعظمها»جامع اكيان يف تفسري القرآن« احَكْفِسري
َ
 وهو املرجع األصيل ، أ

َحابَة مسنًدا إىل احَكْفِسري وابن جرير يُورد ،للمفرسين باألثر  ،م وأتباعهاحكَّابِعني والصَّ
 وقد أمجع العلماء الُمعتربون بل أنه لم ،ض حكوجيه األقوال وترجيح بعضها بل بعضويتعرَّ 

 واإلشارة إىل ما خيف يف ، ويمتاز ابن جرير باالستنباط الرائع، مثلهاحَكْفِسريْف يف يُؤلَّ 
   .)٢( وبذلك اكن تفسريه فوق أقرانه من احكفاسري؛اإلعراب
  احكَْفِسريطريقته يف :  

 وأقوال ،ملسو هيلع هللا ىلصنة رسول اهللا  وسُ ، القرآن الكريم باملأثور من القرآن الكريميُفرسِّ  -١

                                                            
 . ٦/٦٩ : األعالم،١٤/٢٦٧ :سري أعالم اجبالء :ينظر )١(
 . بترصف ٣٩٤ص: القرآن علوم يف  مباحث،٧٨٩ص : القرآن علوم يف اإلتقان :ينظر )٢(
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َحابَة    . احكَّابِعني والصَّ
َحابَة آراء رُ يذكُ  - ٢  ،اللُّغة واستدالهلم ب،احَكْفِسري ومن بعدهم يف  الصَّ

لك بكالم العرب    .ويستْشهد 
َحابَةإذا تعّددت أقوال  - ٣    .األقوال يتعّرض حكوجيه احكَّابِعني والصَّ
   للقراءات اليت توجد يف اآليات ُض رِ عْ فَ  -٤
ة وإمجاع ، واألحاكم الفقهية،يهتم باملذاهب اجحوية -٥  األحاكم  ويستنْبُط ،األئِمَّ

   . من اآليةذُ اليت تُؤخَ 
 خصائص تفسريه:   

ا جنده حَيْ ؛أنه تْفسرٌي باملأثور -١    . بشدة بل تفسري اآليات باالجتهاد واجظرُل مِ  
 بذلك من جُ تْفسريه روايات صحيحة وغري صحيحة بأسانيدها فيخرُ  يف ُل ينقِ  - ٢

   .العهدة
ي يراه من بني اآلراء يف تْفسريه - ٣ ه للرأي ا  فال يدع القارئ يف حرْية من ،يُوجِّ

ل  وال يتجه إىل رأٍي ،أمره    . بعينه من غري د
ومني بقيا  :وفاته  من شوال سنةاكنت وفاته يف بغداد وقت املغرب عشية يوم األحد 

   .)١( اخكمانني خبمس أو ست سننيزَ وقد جتاوَ ) ه ٣١٠(
  :)٢( الزخمرشيالعالمة -٢

 احكعريف به:   
 ويه ،بزخمرَْش ) ه ٤٦٧ ( سنةِ  وُ ،هو أبو القاسم حممود بن عمر اخلوارْزيِم الزخمرَْشي

 وأخذ األدب ،ه طلبِ  ورحل إىل خُبَارى يف،م يف بالدهلْ  العِ  وتلىقَّ ،قرية كبرية من قرى خواِرْزم
 وبها ، جار اهللا: فقيل ، بها زمانًارَ  ثم رحل إىل مكة وجاوَ ،عن شيخه منصور أ مرض

اف يف حقائق غوامض احكزنيل وعيون األقاويل يف وجوه « احَكْفِسريألَّف كتابه يف  الكشَّ
 اجحو ارئ يف كتِب  الق وكثرًيا ما جيدُ ، واملعا واكياناللُّغة وهو إمام من أئمة ،»احكأويل

افه:  فيقولون،ه لالحتجاج بهاواكالغة استْشهادات  من ُكتبِ   أو يف ،قال الزخمرشي يف كشَّ
                                                            

ف ،القرآن علوم يف الواضح :ينظر )١( يـن حمـيي واكغـا ديـب مصطىف .د /تأ  ومـا ٢٤١ ص:مـستو ا
 . م١٩٩٨ ، اخكانية، دمشق،الطيب اللكم دار / ط،بترصف ابعده

 . ٧/١٧٨ : األعالم،٢٠/١٥١ :سري أعالم اجبالء :ينظر )٢(



 

 

ريعلم: الفصل الثالث سِ االتَفْ ا ونشأة وتصنيفً  تعريفً

 وليس من هؤالء ، وحجة يف كثري من مسائل العربية وهو صاحب رأٍي ،أساِس اكالغة
ين ينهَ  ره  غريه أثَ  ولكنه صاحُب رأٍي يقتيف؛ونلُ ون وينْقِ عُ  غريهم فيْجمَ جَ ون نهْ جُ اجفر ا

 : منها، واملعا واكيان وغري ذلكاللُّغة و تصانيف يف احلديث واجحو و، عنهُل وينقِ 
 وأساس اكالغة يف ، واملفصل يف اجحو، واملنهاج يف األصول،الفائق يف تفسري احلديث

ق فْ ؤوِّل اآليات و يُ ، معزت العقيدة، وهو حنيف املذهب، ورؤوس املسائل الفقهية،اللُّغة
ُ ،ه إال اخلاصةكُ رِ دْ مذهبه وعقيدته بلحن ال يُ  ين من أفاضل  سيمِّ  وي املعزتلة إخوانه يف ا

ة اف« وكتابه ،الفئة اجاجية العد ين  من أشهر ُكتِب »الكشَّ  املاهرين يف ، بالرأيالُمَفرسِّ
ين وغريهم من ، والنسيف، وأبو السعود، عنه األلوُل  وَينَقِ ،اللُّغة املربزين بدون  الُمَفرسِّ

ه   .)١( وقد ضمَّن تفسريه كثرًيا من عقائد املعزتلة بل طريق اإلشارة،نسبة إ
  احكَْفِسريطريقته يف :  

اف«دُّ ُفعَ   يف  ويعتمدُ -  مع احنراف إىل االعزتال-  بالرأياحَكْفِسري من ُكتب »الكشَّ
بهم ا لوجوه إعجاز  حتقيقً ،غة وُيْعىن عناية خاصة بعلوِم اكال،تفسريه بل لغة العرب وأسا

هاوافُق  آيات احكوحيد بما يُ ُل  وُيؤوِّ ،القرآن الكريم    . طريقة االعزتال اليت انزلق إ
 خصائص تفسريه:   
   . وَسالمتُُه من القصِص واإلرسائيليات اكاطلة، ُخلّوه من احلشو واحكطويل-١
بهم يف اكي- ٢    .ان اعتماده يف بيان املعا بل لغة العرب وأسا
   . إيضاحه طريق السؤال واجلوابدُ  سلوكه فيما يقِص - ٣

ِّ  تُ ، وبعد عودته من مكة املكرمة،وحني أتّم إحدى وسبعني سنة :وفاته  خبوارزم و
  .)٢( وعفا عنه، رمحه اهللا تعاىل،)ه ٥٣٨ (سنة

  :)٣(الرَّازي اإلمام -٣
 احكعريف به:   

ازي ،لطربستا ا، اككري، احكمييم،هو حُممد بن عمر بن احلسن ين،الرَّ  ، فخر ا
ينية ) ه ٥٤٣ ( بالري سنةِ  وُ ، الفقيه، الشافيع،املعروف بابن اخلطيب وَدرَس العلوم ا

 و يف هذا لكه الكتب ، الالكمِعلْمِ  وَبَرز يف ، فتعمَّق يف املنطق والفلسفة،والعلوم العقلية
                                                            

 . بترصف بعدها وما ٣٩٧ص: القرآن علوم يف مباحث :ينظر )١(
 . بترصف بعدها وما ٢٤٤ص: القرآن علوم يف الواضح :ينظر )٢(
 . ٦/٣١٣ :عالم األ،٢١/٥٠٠ :سري أعالم اجبالء :ينظر )٣(
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َّ  ؛والرشوح واحكعليقات  مفاتيح : منها،  تصانيف كثرية،هوه من فالسفة عرْص  عدُّ ح
 واملحصل ، وإحاكم األحاكم، وتفسريه أرسار احكزنيل وأنوار احكأويل،الغيب يف تفسري القرآن

 ودرة احكزنيل وغرة احكأويل يف اآليات ، والربهان يف قراءة القرآن،يف أصول الفقه
 ورشح القانون البن ، وإبطال القياس، ورشح اإلشارات واحكنبيهات البن سينا،املتشابهات

 ، ورسالة اجلوهر، وتعجزي الفالسفة، واكيان والربهان يف الرد بل أهل الزيغ والطغيان،سينا
ل أفاكر املتقدمني واملتأخرين من احلكماء ،لل واجحلوكتاب المِ ، ورسالة احلدوث  وحمصِّ
 ،يف مؤلفاتهزق سعادة  اكن قد رُ ، ورشح املفصل للزخمرشي، الالكمِعلْمواملتلكمني يف 

 ، واكن إذا ركب يم حو حنو ثالثمائة تلميذ من الفقهاء وغريهم،وسعادة يف تالمذته
ازيرت العلوم العقلية بل وقد كثَّ   فمزجه خبليٍط من الطب واملنطق ، يف تفسريهالرَّ

 ومحَّل نصوص الكتاب ما لم ، وخرج به عن معا القرآن وروح آياته،والفلسفة واحلكمة
ه بهذا روحانية  كتابُ دَ قَ  ففَ ،  من مسائل العلوم العقلية واصطالحاتها العلميةتزْنْل 

لك بالَ ؛ وهداياتهاحَكْفِسري ء إال لُكُّ فيه « : بعض العلماء بقوغَ  و   .)١( »احَكْفِسري 
  احكَْفِسريطريقته يف:     

 بربط اآليات  ُفْعىن، من أعظم تفاسري الرأي وأوسعها»مفاتيح الغيب«ه يُعدُّ تفسريُ 
 ويميُل فيها إىل ترجيح مذهب ، ومسائل الفقه، واكياناللُّغة وُيْعىن ب،والسور بعضها ببعض

  فهو فيها الفارُس ، أْعظم عنايتُه بمسائل الالكم واحلكمةهُ  ولكنْ ؛إمامه الشافيع 
َحابَةا بنقل أقوال  وُيْعىن أحيانً ، الفردمُ لَ املجىلِّ والعَ   وبيان ،حكفسري اللكمات احكَّابِعني والصَّ

   .املراد من اآليات
 خصائص تفسريه:   
َحابَة العناية بتفسري -١    .ا لآليات أحيانً احكَّابِعني والصَّ
 ثم يوردها مسألة ،وهاهنا مسائل:  فيقول، ما يناسب اآليات من املوضوختذكر - ٢
ة اعرتاضات أوردها،مسألة    . ثم أجاب عليها، وإن اكن ثمَّ
   . اكٍف  من معا املفردات واكالغة بإجيازٍ اللُّغةعلوم  العناية ب- ٣
   .احَكْفِسرير اإلرسائيليات واحلشو من كْ  االقتصاد يف ذِ -٤
  ف  وقد ال خيلو األمر يف هذا من احكلكُّ ، العناية بربط اآليات والسور بعضها ببعض-٥
   .اأحيانً 

                                                            
 . بترصف ٣٩٦ ص: القرآن علوم يف مباحث :ينظر )١(
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 رمحه .) ه٦٠٦ (لفطر سنة تعاىل بمدينة هراة يوم االثنني يوم عيد اتو  :وفاته
  .)١(اهللا تعاىل

  :)٢( اإلمام القرطيب-٤
 احكعريف به:   

 من ، القرطيب، األندل، املاليك، اخلزر، األنصاري،هو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد
ينكبار   واستقر بمنْية ابن خصيب يف شمايل ، رحل إىل املرشق، من أهل قرطبة،الُمَفرسِّ

ر يف العلم وهو ،أسيوط بصعيد مرص  والعلماء ، من عباد اهللا الصاحلني،إمام متقن متبحِّ
نيا  اكن طارح ، املشغولني بما يعنيهم من أمور اآلخرة،العارفني الورعني الزاهدين يف ا

هٍ  أوقاته معمورةٌ ، يم بثوب واحد وبل رأسه طاقيّة،احكلكّف  وعبادٍة  ما بني توجُّ
 مجع يف تفسري ،له وُوفوِر فْض ، وكرثة اطالعه، إمامتهِ   تصانيف مفيدة تدلُّ بل،وتصنيٍف 

ُ ملا تضمَّ «القرآن الكريم كتابه  نة وآي الفرقآناجلامع ألحاكم القرآن واملبنيِّ » نه من السُّ
 ا عنها وأثبت عوًض ، أْسقط منه القصص واحكواريخ،اوهو من أجلِّ احكفاسري وأعظِمها نفعً 

 و رشح ،ْكر القراءات واإلعراب واجاسخ واملنسوخذِ  و، واستنباط األدلة،أحاكم القرآن
 ، سّماه الكتاب األْسىن يف رشح أسماء اهللا احلسىن،األسماء احلسىن يف كتاب يقع يف جمتين

  .)٣(  وكتاب احكذكرة يف أحوال املوىت وأمور اآلخرة،وكتاب احكذاكر يف أفضل األذاكر
  احكَْفِسريطريقته يف :  

نا وأفضِلهااحَكْفِسري ن أجلِّ كتِب ه مُفَعدُّ تْفِسريُ   مجع فيه تفسري ، اليت وصلت إ
َحابَة ثم أقوال ،نة ثم تفسريه بالسُّ ،القرآن بالقرآن  وأقوال العلماء ،احكَّابِعني والصَّ

 فقيه لُكّ  إىل  وَينِْسُب ، ملسائل الفقه ببيان ُمرْشِقُض  ويعرِ ،واستنباِطهم ملا تدل عليه اآليات
ح رأيً ،ر ُحْجته وَيْذك،رأيُه  إىل جانب خَتْريج األحاديِث ،ل عنهمقَ  من آراء من غَ ا وقد يُرجِّ

   .غات واإلعرابوالعنايِة بالقراءات واللُّ 
 خصائص تفسريه:   

ِ يف هذا الكتاب إضافة األقوال إىل قائِليها« :قال   واألحاديث إىل ،ورَشْ

                                                            
 . بترصف بعدها وما ٢٤٦ص: القرآن علوم يف الواضح :ينظر )١(
يباج،٥/٣٢٢ :األعالم :ينظر )٢( ِّ  املـاليك فرحـون البـن ،املـذهب علمـاء أعيـان معرفـة يف املذهَّب  ا

كتور حتقيق ،)٧٩٩ ت(  . القاهرة والنرش للطبع الرتاث دار / ط،٢/٣٠٨ :اجور أبو األمحدي حممد /ا
 . ٢/٣٣٦ :واملفرسون احَكْفِسري :ينظر )٣(



 

 

ريعلم: الفصل الثالث سِ االتَفْ ا ونشأة وتصنيفً  تعريفً

ءُ ا وكثريً ،القول إىل قائله من بََركة العلم أن يُضاف :قال فإنه يُ ،مصنِِّفيها   احلديث يف ما ي
 فيبىق ،ال يَعرِف من أخرجه إال من اطلع بل كتب احلديثا  ُمبَْهمً احَكْفِسري الفقِه وكتِب 

 منه االحتجاج به وال  فال يُقبُل ، ال يعرف الصحيح من السقيمامن ال خربة  بذلك حائرً 
َّ  ؛االستدالل ةن  َخرَّجه منْ ضيفه إىل مَ  يُ ح  واخكقاِت املشاهري من علماء ، األعالماألئِمَّ

رْضِب عن كثرٍي من قصص ،اإلسالم
ُ
ين وأ  وأخبار املؤرِخني إال ما ال بُدَّ منه وال الُمَفرسِّ

 وتُرِْشُد ،عتاض عن ذلك بتبيني آي األحاكم بمسائل تُْسِفُر عن معناهاأ و،غىن عنُه للتبيني
ُ  آلُكّ  فضمَّت ،الطالب إىل مقتضاها  فيها ما حتتوي عليه من أسباب الزنول ية مسائل تبنيِّ

 ، واحكأويلاحَكْفِسريا ذكْرُت ما فيها من  حكمً  فإن لم تتضمنْ ، واحلكم، للغريباحَكْفِسريو
   .وهكذا إىل آخر الكتاب

ِّ تُ  :وفاته لة االثنني احكاسع من شوال سنةو   .)١( رمحه اهللا تعاىل،)ه ٦٧١ ( 
  :)٢( اإلمام ابن كثري-٥

 احكعريف به:   
مشيق ، اكرصي، ابن كثري، القر،هو إسماعيل بن عمرو ين،ا  ، عماد ا

ث، احلافظ،الفداء أبو  فقد ،ملْ  واكنت حياتُُه زاخرًة بالعِ ،)ه ٧٠٥ ( سنةِ  وُ ، الشافيع، املحدِّ
ثًا بارًخ ،اكن فقيًها متِقنًا ا ضابًطا، ومؤرًِخا ماهًرا، وحمدِّ ً  واتَّبعه ، عن ابن تيميةذَ  أخَ ، ومفرسِّ

 ومن ، واحلديث واحكاريخاحَكْفِسري وَشِهد  العلماُء بغزارِة علمه يف ،يف كثرٍي من آرائه
رارِي ، وهو من أهم املراجع للمؤرخني، اكداية واجهاية يف احكاريخ:تصانيفه َّ  والكواكب ا

 ، وجامع املسانيد، اجلهادلِب  واالجتهاد يف ط، انْتَخبه من اكداية واجهاية،يف احكاريخ
 سارت ، والواضح اجفيس يف مناقب اإلمام حممد بن إدريس،والسنن اهلادي ألقوم سنن
 وكتابه تفسري القرآن العظيم من أشهر ، وانتُِفع بها بعد وفاته،تصانيفه يف اكالد يف حياته

لَف يف العناية بما ُروِى عن مفرسي احَكْفِسريكتب   ، اآليات وأحاكمها وبيان معا،السَّ
 أو االستطراد ،وحَتَايِم ما أطال به الكثريون من مباحث اإلعراب ونكت فنون اكالغة

ها يف فهْ  ه فيه،م القرآنلعلوم أخرى ال حُيتاج إ  ويأ يف املرتبة ، وال االتِّعاظ به، وال احَكفقُّ
  .)٣(اخكانية بعد كتاب ابن جرير

                                                            
 . ٢٤٩ص: القرآن علوم يف الواضح :ينظر )١(
ين طبقات :ينظر )٢( ين شمس /احلافظ تصنيف ،الُمَفرسِّ اوودي أمحـد بـن يلع بـن حممد ا  ،١/١١١: ا

 .  بريوت،العلمية الكتب دار /ط
 . ٣٩٥ص: القرآن علوم يف مباحث :ينظر )٣(
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  احكَْفِسريطريقته يف:   
ُ يُ   وهو يستعني ، آيات املوضوع الواحدعُ  وجيمَ ، القرآن الكريم بعبارة سهلة وجزيةفرسِّ

 رسًدا لآليات احَكْفِسري وهو أكرث ما عرفنا من كتب ،بل تفسري القرآن بالقرآن أوًال 
 لُكِّ  وبيان درجة ، إىل خُمرِّجيها األحاديث املتعلّقة باآلية منسوبةً  ثم يرَْسِدُ ،املتناسبة يف املعىن

 ثم يُورد - ألنه صحيح لكه ؛ إال ما اكن يف الصحيحني فال يذكر  درجة- اديث ذلكً ح
َحابَةأقوال  لَف وَمن بعدهم من علماء احكَّابِعني و،الصَّ  احَكْفِسري ومنها تذكريه بما يف ،السَّ

 وبيانه كعض منكراتِها ،يره منها باإلمجالذِ  وحَتْ ،املأثور من منكرات اإلرسائيليات
   .عينيباحك
 خصائص تفسريه:   

ة رُ  بل يذكُ ؛ كما يفعل اإلمام الطربي،ال ُفْعىَن بتفسري اللكمات مستقلة -١ ها مفرسَّ
   .أثناء تفسريه

   . كذلكاحَكْفِسري للقراءات املختلفة أثناء ُض ال يعرِ  - ٢
ُ يُ  - ٣ َحابَة وأقوال ،ةنَّ  ثم بالسُّ ،القرآن بالقرآن فرسِّ ل  وال يستعني بأقوا،احكَّابِعني والصَّ

   .علماء العربية يف تفسريه
ُ ، واألحاديث إىل خمرِّجيها، إىل سورها-  أثناء تفسريه-  اآلياتُب ينسِ  -٤  إىل ما شريُ  وي

  .ا منهاا أو منكرً اكن ضعيفً 

 وتلك ، عن االستدالل بها فضًال ، لإلرسائيليات أثناء تفسريهُض ال يكاد يعرِ  -٥
   .ِمزية 

ح بعض األقوال بل بعض أحيانً  -٦  كعض اخلالفات الفقهية ُض وقد يعرِ  ،ايرجِّ
   .بإجياز

ه آخر عمرهكُ  :وفاته ِّ بدمشق يف مخس من شعبان وتُ ،فَّ برََصُ ن فِ  ودُ ،)ه٧٧٤ (و
  .)١( رمحه اهللا تعاىل،بمقربة الّصوفية عند شيخه ابن تيمية

* * *  

  
 

                                                            
 . ٢٥٤ص: القرآن علوم يف الواضح :ينظر )١(



  
  
  
  

   الرابعالفصل
   ْفِسريالتَّ   بعلمِ تباطه واالبتداء وارْ الوقفُ 

   وتبيني املعاْفِسرياحكَّ  الوقف واالبتداء بعالقة : األولاملبحث
 العلوم  وسائرِ واالبتداء الوقف مِ لْ  الصلِة الوثيقِة بني عِ  تأكيد بلوفيه

 ها وأوثقِ ، هذه العلومأجلِّ  فهو من ،ْفِسرياحكَّ  ملْ  عِ يِّما وال سِ ،الرشعية والعربية
ُ ، إذ الوقف منازل القرآن؛ا أثرً وأعظِمها ،اارتباطً   أرسار رُ ْظهُ  ويَ ، املعا به تتبنيَّ

  :وفيه مطلبان ،املثا
 ْفِسرياحكَّ  دالئِل أراد الوقف ملعرفة نْ  حاجة مَ : األولاملطلب.  
 ف مواضع الوقملعرفة ْفِسرياحكَّ  أراد نْ  حاجة مَ : اخكااملطلب.  

  .ْفِسرياحكَّ  بِ تُ  الوقف واالبتداء وكُ بِ تُ  بني كُ احكَّاكُمل : اخكااملبحث
 اكُمل من احكَّ احَكْفِسري ُب تُ  الوقف واالبتداء وكُ ُب تُ  به كُ تَزَْخرُ  بيان ملا وفيه

 ، منهما باآلخر لُكّ ق وارتباط وتعلُّ احَكْفِسري، دالئِلوبني معرفة مواضع الوقف 
  :وفيه مطلبان

 ْفِسرياحكَّ  بِنيَت الوقف واالبتداء اليت عُ ُب تُ كُ  :األول املطلب.  
 بالوقف واالبتداءيَت اليت ُعنِ ْفِسرياحكَّ  ُب تُ  كُ : اخكااملطلب .  

  



 

 

 الوقف واالبتداء وارتباطه بعلمِ التفسري: الفصل الرابع

 األولاملبحث    
   وتبيني املعانيْفِسريالتَّ  الوقف واالبتداء بعالقة

 األولاملطلب    
  ْفِسرياحكَّ  ئلدال  أراد الوقف ملعرفةنْ  مَ حاجة

 وهذا هو ،ل والوْص ل واكيان يف القرآن الكريم مراخة الفْص جاز اإلعْ  مظاهرِ من
 تمد فإنه اعْ ،ا وقفً تار اخْ نْ مَ  و، الوقف واالبتداءمِ لْ  من عِ ظم واملطلب األعْ ْسىماهلدف األ
 أراد الوقف عن معرفة تفسري نْ  فال غىن لمَ ، ثم يقف، يفرسِّ ف فالواقِ ، ثم وقف،املعىن أوًال 

وهذه بعض األمثلة  ، إذ املعىن هو املقصود بإقامة الوقف واالبتداء؛ يقف عليهمعىن ما
  : بل ذلكاللةلتَ 

 نب زبمب رب يئ  نئىئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ ُّ  : قو تعاىل-١
   .]٢٦:املائدة[  َّ  زت رت يب ىب

 ألنه إذا وقف بل ؛ ظاهرةاحَكْفِسري أراد الوقف يف هذه اآلية إىل معرفة نْ  مَ فحاجة
 وإذا ،اكن املعىن حمرمة عليهم هذه املدة َّنئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ : قو

 أربعني يه وأن احكِ ،ا املعىن حمرمة عليهم أبدً اكن َّرئ ّٰ ِّ ُّ : وقف بل قو
كون الوقف حبسب ذلك؛احَكْفِسري فريجع يف هذا إىل ،نةسَ   ، ُ َ نَّ قَْو

َ
:  َوقَِد اْختَاَر اْنُن َجِريٍر أ

ُهْم َمَكثوا َال يُْدِخلُوَغَها ، َّنئ مئ ُّ  ُهَو الَْعاِمُل يِف  َّرئ ّٰ ِّ ُّ  غَّ
َ
 َوك

ْرَبِعنَي َسنَةً 
َ
يَِّة َال َفْهتَُدوَن ،أ ونقل ابن كثري اختيار َنْعُض . لَِمْقِصدٍ  َوُهْم تَائُِهوَن يِف الرَْبِّ

ين ِ الُمَفرسِّ ِ ُ :قال َّرئ ّٰ ِّ ُّ ُّ  : بل قَْو ُ ، َوقَْو  مئ ُّ  : وَهَذا َوْقٌف تَامٌّ
   .)١( َّزب رب يئ ُّ  :َمنُْصوٌب بقو َّنئ

ي  ّٰ ِّ ُّ  : واملقارنة بني األقوال أن الوقف عند قو، اجظردَ عْ نَ  أختاره وا
  .  أربعني سنةيه وأن احكِّ ، إىل يوم القيامة:أي  َّرئ

                                                            
 .بعدها وما ٥/١٥٦ :كثري ابن َيْفِسري، بعدها وما ٨/٣٠٧ :الطربي ريَيْفسِ  :ينظر )١(
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 مق  حق مف خف حف جغمغجف مع جع مظ حط مض ُّ  : قو تعاىل- ٢
 . ]٥٢:يس[  َّ جك

 بل ُف قِ  فاكعض يَ ،هرة ظااحَكْفِسري من أراد الوقف يف هذه اآلية إىل معرفة فحاجة
 ،اآلية مناقشة قضية اكعث  ذلك أن املقصود منمعلًال  َّ حف جغمغجف مع جع مظ ُّ  :قو

 ئُ  ثم يبتدِ ،ألنه من الكم الكفار؛  َّجغ مع جع مظ ُّ :  بل قو تعاىلقف ينْ واألكرث مَ 
-  من الكم املؤمنني : وقيل،ألنه من الكم املالئكة؛  َّ  حق مف خف حف ُّ : بقو تعاىل

ينحد قو بل أ  فإذا : قال الزخمرشي، وبيان معانيه، بذلك تفصيل الالكم فيتبنّي - الُمَفرسِّ
 ،فالكم املالئكة َّ  حق مف خف حف ُّ  وأما،  َّ جع مظ ُّ : صيح بأهل القبور قالوا

 ِمْن ُقبُورِِهُم الَّيِت اَكنُوا : َفْعنُونَ ؟ َّجغ مع جع مظ حط مض ُّ « :وقال ابن كثري
ارِ  َّ بُوُه يِف حَمرَْشِِهمْ َفْعتَِقُدوَن يِف ا ا َخَفنُوا َما َكذَّ ُهْم َال ُفبَْعثُوَن ِمنَْها، فَلَمَّ غَّ

َ
ْغيَا ك ُّ  مض ُّ   ا

نَُّه بِالنِّْسبَِة إِىَل َما َنْعَدُه يِف ، َّجغ مع جع مظ حط
َ
 َوَهَذا َال َفنيِْف َعَذاَنُهْم يِف ُقبُورِِهْم؛ ِأل

قَادِ  ِة اَكلرُّ دَّ إَِذا ،الشِّ
ِ فَ َجاَنُهُم الُْمْؤِمنُونَ َك  قَالُوا َذل

َ
 مق  حق مف خف حف ُّ  : أ

ُ  ، َّ جك َ لَِف قَا َما : احْلََسنُ َوقَاَل  ، َلرْيُ واحد من السَّ يبُُهمْ  إِغَّ  َوَال  ، بَِذلَِك الَْمَالئَِكةُ جُيِ
  .) ١(ُمنَافَاَة إِِذ اجْلَْمُع ُمْمِكنٌ 

ي تبني ذلك تف؛ َّجغ مع جع مظ ُّ  :أن الوقف عند قوختاره أ وا صيل  
َ ُفَغريِّ  إذ الوصل ؛الالكم    .اللة ا
 جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف ُّ  : قو تعاىل- ٣
  . ]٣٥:القصص[  َّ حم جم هل مل حلخل

  .أيًضا  ظاهرةاحَكْفِسري أراد الوقف يف هذه اآلية إىل معرفة نْ  مَ فحاجة

َذى :أي َّ جل مك  لك  ُّ :  القرطيبقال
َ
ي َّحلُّ  بِاْأل

َ
 ِمنُْهْم َيْمتَِنَعانِ  :أ

ْن يُوَقَف بَلَ َفيَُجوزُ  ،تِنابِآيا
َ
ِخريٌ  َّ جل ُّ   أ

ْ
ِم َيْقِديٌم َوتَأ  احكَّْقِديرُ :  َوِقيَل ،َوَيُكوُن يِف الالَْكَ

رَبِيُّ ،بآياتنا َّ حم جم هل مل ُّ  ْخَفُش َوالطَّ
َ
ِ َهَذا :قَاَل الَْمْهَدوِيُّ  ، قا اْأل  َو

                                                            
خمرَْشِي َيْفِسري، ١/٣٦٨ :كثري ابن َيْفِسري :ينظر )١(  .بعدها وما ٥/١٨٢ :الزَّ
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لَِة بَلَ الَْموُْصولِ  ْن ُفقَ ،َيْقِديُم الصِّ
َ
ْغتَُما َوَمِن ايَّبََعُكَما الْ  إِالَّ أ

َ
َر أ َوَقىَن باآليات سائر . َغاِكُونَ دَّ

ُ  :»زاد املسري«قال ابن اجلوزي يف  .ْعِجزاتهمُ  ُ بَِقتٍْل وال : أيْ  َّ جل مك  لك  ُّ :  تَعاىلقَْو
ِ  ،أًذى ِ َو ِ   :ثَالثَُة أقْوالٍ   َّحلُّ  : قَْو

ُْكما،آياتِنا وُحَجِجنا َيْمتَِنعاِن ِمنهم بِ : أنَّ الَمْعىن:أَحُدها َ   . فَال يَِصلُوَن إ
 ِ َيْغِلبُوَن : بِآياتِنا أْغتُما وَمِن ايَّبََعُكما الغاِكُوَن، أيْ :  كنَُّه ُمتََعلٌِّق بِما َنْعَدُه، فالَمْعىن:واخّكا

  .بِآياتِنا
ِخرًيا، َيْقِديُرهُ :واخّكالُِث 

ْ
 فَال ،لَُكما ُسلْطانًا بِآياتِناوجَنَْعُل :  أنَّ يف الالَكِم َيْقِديًما وتَأ

ُْكما َ   .)١ (يَِصلُوَن إ
ي  ويكون ، َّجل مك  لك  ُّ : من أقوال العلماء هو الوقف بل قو ختارهأ وا

 الغلبة إىل افةألن إَض  ؛ َّ حم جم هل مل حلخلُّ  :االبتداء بعدها بقو
هاآليات أوْ   وقد غلبوا ،فاتها ألن املراد باآليات العصا وص؛ما من إضافة عدم الوصول إ

  . أبل وأعلمواهللا ، ولم تمنع عنهم فرعون،حرةبها السَّ 
  

* * *  

                                                            
 أ لإلمـام ،احَكْفـِسري علم يف املسري زاد الُمَسىمَّ  اجلوزي ابن َيْفِسري، ١٦/٢٨١ :القرطيب َيْفِسري :ينظر )١(

ين مجال الفرج ، ٦/٢٢١ :)ه٥٩٧ ت (،اكغـدادي القـر اجلـوزي حممـد بـن يلعّ  بن الرمحن عبد ا
  . م١٩٨٤،  اخكاخكة بريوت،، اإلساليم املكتب /ط
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 اخكااملطلب    
   ملعرفة مواضع الوقفاحكَْفِسري أراد نْ حاجة مَ 

َّ ال  ةِ عية منه إال بمعرفَ  الرشَّ ةاألدلَّ   معرفة معا القرآن وال استنباط ألحدٍ  يتك
لك ال غىن؛ القرآنمِ م يعلَ  الوقف ل لم يعرْف نْ  فمَ ،الفواصل  عن معرفة احَكْفِسري أراد نْ  لمَ  

 ،نْي نَ تبايِ  المُ واجِقيَضني ،ْختلفني المْ ْعنينيمواضع الوقف واالبتداء للتفريق بني المَ 
  يف تفسري وبيان اجصِّ ْعِضالت والمُ ْشاكالت كثري من اإلِ  حللِّ ينتَغايرَ  المُ نيْكمَ واحلُ 

ِ   من الكمه،  وبيان مراد اهللا،القرآ   :م ذكره بل ما تقدَّ لوهذه بعض األمثلة للتد
 زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ  : تعاىلقو -١
 ىف يث ىث نث مث  زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب  نب
 من زن  رن اممم يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف
 لكن ؛ياق من السِّ ْفهم كما فُ ،فإن اآلية يف قصة آدم وحواء ،]١٩٠ -  ١٨٩ :األعراف[  َّ نن

 واألنبياء ، نيبٌّ وآدم ، نسبة اإلرشاك إىل آدم وحواءيُوِهم حيث قد ؛ْشلٌك  اآلية مُ آخر
 بمواضع الوقف والوصل فرسِّ  المُ ة ومعرف، من الرشك قبل اجبوة وبعدها إمجاًخ ومونمعُص 

  .اكل واخلروج من هذا اإلشْ ،هو سبيل بيان مراد اهللا من الكمه
اُء، َوإِغََّما الُْمَراُد ِمْن َذلَِك لَيَْس الُْمَراُد ِمنْ « : ابن كثريقال يَاِق آَدُم وََحوَّ  َهَذا السِّ

يَِّتهِ  ُكوَن ِمْن ُذرِّ ُ ؛الُْمرْشِ  إن« :وقال ابن جرير، » َّ نن من زن  رن  ُّ :  َولَِهَذا قَاَل ابَّ
ي ، َّ نن من زن  رن  ُّ  :القول يف تأويل قو  : وإنما القول فيهظننت، ليس با

فقد  فأما اخلرب عن آدم وحواء ،دة األوثاناك به مرشكو العرب من عبفتعاىل اهللا عما يرش
 من زن  رن  ُّ :  ثم استؤنف قو، َّام يل ىل مل يك ُّ  :انق عند قو
   .)١( »َّ نن

 ضح واتْ ،ْعِضلة هذه المُ لت واجْنَ ،قدة هذه العُ لَّت الفصل والوصل احْنَ ة فبمعرف:لتق
 إىل قصة العرب وإرشاكهم خَتَلُّصن ما بعده  وأ،بذلك أن آخر قصة آدم وحواء فيما آتاهما

ح ويُ ،األْصنام  : اكنت القصة واحدة لقالولو ، احكثنيةبعد ذلك تغيري الضمري إىل اجلمع وضِّ
                                                            

 .بعدها وما ٦/٤٧٩ :كثري ابن َيْفِسري، بعدها وما ١٠/٦١٧ :الطربي َيْفِسري :ينظر )١(
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 كذلك، و، َّام يل ىل مل يك ُّ  :قو، و َّ نث مث  زث  ُّ :  كقو؛عما يرشاكن
 صخلُّ  احكنسْ وحُ  ،بعده إىل آخر اآليات َّ مي زي ري ٰى ين ُّ  : الضمائر يف قو 

ب القرآنْطرادواالستِ     . من أسا

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن ُّ  : قو تعاىل- ٢
  . ]١٥/١٦:اإلنسان[ َّهئ

إنَّها ِمثُْل الَقواِريِر يف : ُهنا تَْشِبيٌه بَِليٌغ، والَمْعىن َّ ني ُّ  وفِْعُل « : ابن خشورقال
 ُ ُ ِة يف لَْوِن الَقواِريرِ  أْي يه؛ َّ خئ حئ ُّ  :َشِفيِفها، وقَِرينَُة َذلَِك قَْو  ِألنَّ ؛ ِمن ِجنِْس الِفضَّ

 ُ َ ، جَيُوُز  َّ جئ ُّ  ولَْفُظ  ، َّ زي ري  ٰى  ُّ  : فَإنَُّه قاَل َقبْلَهُ ،َحِقيَقةٌ  َّ خئ حئ ُّ  :قَْو ِ اخكّا
ِكيًدا لَْفِظيًّا ِجَِظرِيهِ لِِزياَدِة حَتِْقيِق أنَّ هَلا ِرقََّة الزُّجاِج 

ْ
 وُن الَوْقُف بَل  َفيَكُ ،أْن يَُكوَن تَأ

 فَإنَّ ُحْسَن احكَّنِْسيِق يف آِغيَِة ، أْن يَُكوَن تَْكِريًرا ِإلفاَدِة احكَّْصِنيِف وجَيُوزُ  ،األوَّلِ  َّ جئُّ 
اِب ِمن ُمَكمِّالِت َرْونَِق جَمِْلِسِه، ِ تَعاىل الرشَّ ِ  هل مل ُّ  :َفيَُكوُن احكَّْكِريُر ِمثَْل ما يف قَْو

ِ  َّ جئ ُّ   الَوْقُف بَل َفيَُكونُ  ،]  ٢٢:الفجر [ َّ خم حم جم    .)١ (اخكّا
 وأنه ، ملعرفة علم الوقف واالبتداءاحَكْفِسري جا حاجة من أراد  هنا يتبنيَّ ومن :لُت ق

ُ تُ  اليت لوممن العُ   ُل  به ما حيُص ُل د يف الوقف قد حيُص احكعدُّ  و، املعا القرآنية بها وجوهُ فرسَّ
 َّ جئُّ  : وقف بل قوفإذا ، مع احتاد اللكماتد املعىند وجوه القراءات من تعدُّ بتعدُّ 

 الرتتيب  اكن املعىناخكا َّ جئ ُّ :  وإذا وقف بل،ااخكا تأكيدً  َّ جئ ُّ  األول اكن
   . واهللا أعلم،واحكصنيف

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّ :  قو تعاىل- ٣
 .]٢٧:احلديد[ َّ . ..نن  من زن رن مم ام يل ىل

الرأفة والرمحة، أما الرهبانية فلم جيعلها   عي  اهللا يف قلوب أتباعَل عَ  جَ فقد
 ثم ، الالكموهنا تمَّ ،  َّ ىك ُّ  : فالوقف بل قو، إنما هم ابتدعوها؛يف قلوبهم

، ولو وََصَل القارئ  املنيفملعىنيفرق بني املعىن اخكابت وا َّ مل ُّ  االبتداء بعدها
 ،لفسد املعىن؛  َّ مل ُّ  : قوثم وقَف بل

َ
لوقف عليها أنها معطوفة بل  امَ هَ وْ  وأل

                                                            
 .٢٩/٣٩٣ :خشور ابن َيْفِسري :ينظر )١(
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ُ :  القرطيبقال ،وليس األمر كذلك َّ ىك مك ُّ  :قو ُ  ىق يف ُّ  : َيَعاىَل قَْو
ْيبَاَقُهمْ ؛بَلَ ِديِنهِ  َّ لك اك يق

َ
ْي ؛  َّ ىك مك ُّ   َفْعيِن احْلََواِريِّنَي َوأ

َ
أ

ةً  لِْح َوتَْرِك  َهَذا إَِشاَرٌة إىَِل :َوِقيَل .  فاََكَن يَُوادُّ َنْعُضُهْم َنْعًضا،َموَدَّ يِل بِالصُّ جْنِ ِمُروا يِف اْإلِ
ُ
ُهْم أ غَّ

َ
 ك

 ،إِيَذاِء اجَّاِس 
َ
يَن قََسْت قُلُوُبُهمْ َالنَ  َوأ ِ

َّ َُهوِد ا ْ لَِك، خِبَِالِف ا َ ِ ُ قُلُوَبُهْم  فُوا اللَْكَِم ، ابَّ  وََحرَّ
فَةُ . َقْن َمَواِضِعهِ 

ْ
أ َفقَ : اللِّنُي، َوالرَّمْحَةُ :َوالرَّ مُ َوَيمَّ  ،ةُ  الشَّ  مل ُّ  : ثم قال. الالَْكَ

ْغُفِسِهمْ ؛  َّ ىل
َ
ْي ِمْن قِبَِل أ

َ
ْهبَاِغيَُّة َمنُْصوَبًة بِإِْضَماِر َفْعٍل، . أ ْن تَُكوَن الرَّ

َ
ْحَسُن أ

َ
َواْأل

 ٍّ بُو يلَعِ
َ
اجُ . َواْنتََدُعوَها رَْهبَاِغيًَّة اْنتََدُعوَها: قَاَل أ ِي اْنتََدُعوهَ : َوقَاَل الزَّجَّ

َ
 وقال ،ا رَْهبَاِغيَّةً أ

ُه الّظاِهرُ  َّ مل ُّ : األلو ُ  ، أْي واْنتََدُعوا رَْهباِغيَّةً ؛َمنُصوٌب بِِفْعٍل ُمْضَمٍر ُفَفرسِّ
َجِريِّ -واْقرُتَِض بِكنَُّه يُْشرَتَُط ِفيِه  ْسُم الّسابُِق  أْن يَُكوَن اال- وأبُو َحّياَن  َكما قاَل اْنُن الشَّ

ا جَيُوُز وُ   والَمْذُكوُر نَِكَرٌة ال ُمَسوَِّغ هَلا ِمن ُمَسوِّذلِت اِالبِْتداِء، وحىك عن خُمْتَصًّ
ً
قُوُعُه ُمبْتََدأ

خَمرَْشِيُّ كنَّه  َ اجلَْعَل بِاحكَّْوِفيِق ، الَعْطَف الَمْذُكورَ َجوَّزَ الزَّ اُحِم :  َككنَُّه ِقيَل ، وفَرسَّ ْقناهم لِلرتَّ وفَّ
ُ َعبْدِ  بِناًء بَل َمْذَهِبِه أنَّ الرَّْهباِغيََّة فِْعُل الواْسِتْحداثِها ِغيَّةِ بَيْنَهم وِالبِْتداِع الرَّْهبا َ  الَمْخلُوُق 

 لَِكنَّ اإلنْصاَف كنَُّه ال ؛ ِمَن الُعُدوِل َعِن الّظاِهرِ احَكْفِسريبِاْخِتيارِهِ، وال خَيْىف ما يف َهذا 
 اكخلَوِْف الُمْفِرِط ؛ بِما هو ِمن أفْعاِل الُقلُوِب ِغيَّةِ با وَيْفِسرُي الرَّهْ ، الَعْطُف بُِدوِن َهذاحَيُْسن

ِ لِلُْغلُوِّ يف احكََّعبُّدِ   ؛ وُيراُد يف َجَعلْنا يف قُلُوبِِهْم رَْهباِغيًَّة األْعماَل احكََّعبُِّديََّة الّشاقَّةَ ،الُمْقتَ
، ولَ  نْيا وَشَهواتِها ِمَن النِّساِء وَلرْيِِهنَّ ُّ ِويِل اِالْعزِتاَل َكَرفِْض ا

ْ
ايِع لِلتَّأ ّ  بَْل َكْوُن ؛يَْس ا

ْل  فَِة والرَّمْحَِة َفتَأمَّ
ْ
أ   .) ١( الرَّْهباِغيَِّة بَِمْعىن األْعماِل اَكَدِغيَِّة لَيَْسْت ِمّما جُتَْعُل يف الَقلِْب اكلرَّ

  
* * *  

  

                                                            
 .٢٧/١٩٠ :األلو َيْفِسري، ٢٠/٢٧١ :القرطيب َيْفِسري )١(
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   الثانياملبحث
  التَْفِسريب الوقف واالبتداء وكتب تُ  بني كُ التكامل

 األولاملطلب    
  احكَْفِسري بيتاليت ُعنِ  ب الوقف واالبتداءتُ كُ 

 توجيهات ل ومن تأمَّ ، الوقف واالبتداء لعلمِ اسية األسَ زِ  الراكئِ دىحْ إ هو احَكْفِسري
ين  ألقوالِ  أنها ترمجةٌ الحُظ علماء الوقف وأقواهلم يُ  د مواضع الوقف  بل تعدُّ ؛الُمَفرسِّ

يند آراء وثيق بتعدُّ  ارتباط ٌط رتبِ واالبتداء مُ  ا ، من احلاالت يف كثريالُمَفرسِّ  اكن ولمَّ
 ؛ أحاكم الوقف وحتديد مواضعهاعتبار يف احً  واِض ا كثَّر تأثريً للتفسري هذا الشأن الكبري فقدْ 

  وإيراد،احَكْفِسري مِ لْ ه من اعتناء علماء الوقف واالبتداء بعِ دُ ا فليس من الغريب ما جنِ 
ينالالكثري من آراء    .  كما سيأ بيانه،همبِ تُ يف كُ  ُمَفرسِّ

ة نْ فمَ  ئِمَّ
َ
ين اهتموا بعِ أ  من اآلراء كثرًيا وأوردوا ،احَكْفِسريم لْ  الوقف واالبتداء ا
جاوندي يف كتبهم اإلمام احَكْفِسريية ين آراء من كثرًيا كتبه يف ورِد فهو يُ ،السَّ  الُمَفرسِّ

 من وذج نموهذا ،أحيانًا بني هذه األقوال ح يرجِّ  وقد،منسوبة إىل قائليها أو غري منسوبة
ح تُ »الوقف واالبتداء« يف كتابه أوردها  ممَّ احَكْفِسريية راءاملباحث واآل    :) ١(  ما سبقوضِّ

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ   :من قو تعاىل َّ نئ ُّ   بل لفظالوقف قو ب-١
 احً رجِ ه الوقف مُ  وجْ ًال علِّ مُ  ]٣:األنعام[  َّ نب مب زب  رب يئ ىئ نئ

نَّهُ ؛ مطلقوقٌف  َّ نئ مئ ُّ :  قالاحَكْفِسري باهُ إيَّ 
َ
ِ   أي ك َمَواِت َو ُ يِف السَّ الَْمْدُعوُّ ابَّ

رِْض 
َ
يْ ؛اْأل

َ
َ : أ ونَُه ابَّ رِْض، َويَُسمُّ

َ
َمَواِت وأهل اْأل لَِهيَِّة أهل السَّ ُ بِاْإلِ َ ُدُه َوُيِقرُّ   ، َفْعبُُدُه َوُيوَحِّ

نِْس، َوَهِذهِ اَهبًا، إِالَّ َمْن َكَفَر ِمَن اَوَيْدُعونَُه َرَلبًا ورَ  نِّ َواْإلِ ِ ، الَْقْولِ َذايَُة بَلَ هَ آلجْلِ ِ  َكَقْو
يْ ؛]٨٤: الزُّْخُرِف [ َّحب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّ  :َيَعاىَل 

َ
ُ مَ : أ َ َماِء نْ  ُهَو إِ  يِف السَّ

 ُ ُ رِْض، وبََلَ َهَذا َفيَُكوُن قَْو
َ
ُ َمْن يِف اْأل َ ْو َحاًال  َّ  رب يئ ىئ  ُّ :َوإِ

َ
ا أ  : وقيل،َخرَبً

ُ إِ  َ َغَف اخْلرََبَ َفَقاَل ،َوْقٌف تَامٌّ  َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  :نَّ قَْو
ْ
 ىئ نئ مئ ُّ  : ُعمَّ اْستَأ

                                                            
جاوندي طيفور بن مةللعالَّ  ،واالبتداء الوقف كتاب :ينظر )١(  .٦٢، ٦١ص : السَّ
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صري ؛ف ال وقْ :وقيل. َوَهَذا اْخِتيَاُر ابِْن َجِريرٍ ،  َّ نب مب زب  رب يئ  
ءال خيىَف  ف،كم وجهركم يف السماوات و األرض رسَّ مُ وهو يعلَ : احكقدير  قال . عليه 

   . وقيل غري هذا، وهو أحسن ما قيل فيه:اجحاس
مراخة للتزنيه عن قول   تامٌّ وهو وقٌف  َّ ّٰ ِّ ُّ  : بل قوالوقف :يواختيار
نَُّه 

َ
ا َكِبرًيا-الَْقائِِلنَي بِك  ،اعلمً  َّ ّٰ ُّ  لة ألن لفظ اجلال؛نٍ  يِف لُكِّ َماَك - َيَعاىَل َقْن قَْولِِهْم ُعلُوًّ

زيد يف اكيت : ، كما تقول أن يكون اكاري سبحانه يف حملٍّ مَ هَ  أوْ  وصلته باملحلِّ فإذا
ا كبريً   عن احلركة واالنتقال وشغل  زنيهه والقاعدة ت،اوتعاىل اهللا عن ذلك علوًّ

   .)١( األمكنة
حً وقال - ٢  حب جب ُّ : من قو تعاىل َّ  جت  ُّ   الوقف بل لفظعدما  ُمرجِّ
 مج  حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب
 ؛واستقامة ما أثمتم  َّ مت خت حت ُّ  بل تأويل  َّ  جت  ُّ : قال. ]١٢٨:احكوبة[ َّ جح
ع الوقف بل هذا  اعتماده يف منْ فاكن ،ف يف اآلية وال وقْ ، ما أثمتمعليه شديد :واملعىن

ه تفسري املعىن بالوقف بل ي يؤدي إ   .َّ مت خت حت ُّ  املوضع اخللل ا

 واخلطاب ،ملسو هيلع هللا ىلص اجيبيعين   َّ هب مب خب حب جب ُّ : زيِّ  جُ ابن قال
 كين أو ،وأمانته وصدقه حسبه تعرفون حيث ؛قبيلتكم من: أي ؛خاصة لقريش أو للعرب

 أرشفكم من أي ؛)٢(الفاء بفتح مكُ أنَفسِ  من وقرئ ،كمجنسِ  من أي ؛لكهم آدم
 أو دينهم يف يرضُّهم ما هو :والعنت ،عنتكم عليه يشقُّ : أي؛  َّ مت خت حت  جتُّ 

 مصدر، عنتم ما أو مصدرية وما بعزيز، فاعل عنتم وما للرسول، صفة عزيزو ،دنياهم
  .الصفة موضع يف واجلملة ،مقّدم خرب وعزيز

  َصُعَب وَشقَّ ْعىنأْي َشِديٌد شاقٌّ ِمن َعزَّ َعلَيِْه بِمَ   َّ حت  جت  ُّ  : األلووقال
 إنَّ :  وِقيَل ، والُوقُوِع يف الَعذاِب ما يَلَْحُقكم ِمَن الَمْكُروهِ َكُسوِء العاقِبَةِ :أيْ ؛   َّ مت ختُّ 
 أْي ؛ابِْتداُء الَكمٍ  َّ مت خت حت ُّ  و، َيمَّ الالَكمُ وِعْنَدهُ  ،َغْعٌت َحِقييِقٌّ لِرَُسولٍ   َّ  جت  ُّ 

                                                            
 .بعدها وما ٣/٣١٣ :عطية ابن َيْفِسري، ٨/٣٢٣ :القرطيب َيْفِسري :ينظر )١(
 ولكن أجاز العلمـاء اإلسـتدالل وىه من القراءات الشاذة ال يُتعبد بتالوتها وال تقرأ يف الصالة،  )٢(

 ١٨، ينظر الواضح يف علوم القرآن صغةبها يف األحاكم وتفسري القرآن وفقه اللُّ 
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ُه ويَُشقُّ َعلَيِْه َقنَتُكم   .يُِهمُّ
يْ ؛  َّ مت خت حت  جت  ُّ  :القرطيب وقال

َ
تُُكمْ  َعلَيْهِ  يَِعزُّ  أ  :َوالَْعَنُت . َمَشقَّ

ةُ    .) ١(الَْمَشقَّ
 بسبب  َّ مت خت حت ُّ  ووصلها بـ،  َّ  جت  ُّ  بل الوقف عدم هو :يواختيار

ياخللل  ه يؤدي ا  واهللا منفردة َّ مت خت حت ُّ   مجلةبل بالوقف املعىن تفسري إ
  .أعلم

ة ومن ئِمَّ
َ
ين اهتموا بعلم أ  من اآلراء كثرًيا وأوردوا ،احَكْفِسري الوقف واالبتداء ا

ين آراء من كثرًيا كتابه يف ورِد فهو يُ ، األْشُموىيمةالعالَّ هم بِ تُ  يف كُ يةاحَكْفِسري  وقد ،الُمَفرسِّ
 يف أورده مما احَكْفِسريية املباحث واآلراء من وذج نموهذا ،أحيانًا بني هذه األقوال حُ يرجِّ 

ح تُ » اهلدى يف الوقف واالبتدامنار«كتابه    : ما سبقوضِّ
  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ : قو تعاىلمن  َّ  مئ زئ ُّ   بلالوقف -١
  .]١٥٧:النساء[ َّيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

 بل  َّ ىئ نئ ُّ  : بقوئُ ف بيان، ويبتدِ وقْ  َّ  مئ زئ ُّ   الوقف بل:وىيمُ  األشْ قال
وا بأنَّ عي ابن مريم رسول اهللا، فلو وصلنا أنه منصوب بإضمار أعين؛ ألنهم لم يقرُّ 

هود هب  َّ ىئ نئ ُّ : بقو» عي ابن مريم«  فهم السامع إىل كنَّه من تتمة الكم ا
ين حىك اهللا عنهم، وليس األمر كذلك، وهذا احكعليل يرقِّ   بل  ألنَّه أدلُّ ؛يه إىل احكماما

؛ فإنَّ رسول اهللا عطْ حُ  الالكم ملا يصلُ فاملراد، وهو من باب رَصْ  ، ووصله بما بعده أو ف  
 نئ ُّ :  عي بدل من املسيح، وأيًضا فإنَّ قوهلمنَّ  كما ألعيبيان، أو بدل، أو صفة 

 يق ىق يف ىف يث ُّ  : كقول فرعون؛هو بل سبيل االستهزاء منهم به َّ ىئ
  .)٢ (رَ  تدبَّ نْ  وهو ذلية يف بيان هذا الوقف لمَ ،]٢٧: الشعراء[   َّ اك
َمْرقندي قال ،  َّ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ : وبقوهلم أي :وقوهلم: السَّ

هود إنا قتلنا املسيح عي ابن مريمهذا قول اهللا ال قول  هود وقول ا  : ثم قال اهللا تعاىل،ا
                                                            

 جـزي بن أمحد بن حممد القاسم أ لإلمام ،احكزنيل لعلوم التسهيل الُمَسىمَّ  ُجزيِّ  ابن َيْفِسري :ينظر )١(
 َيْفـِسري، م١٩٩٥ األو، بـريوت، العربيـة الكتـب دار /ط ،١/٣٧٤ :هاشم سالم حممد /ضبطه، اللكيب
 .١٠/٤٤٠ :القرطيب َيْفِسري، ١١/٥٧ :األلو

 . ٢٠١ ،١/٢٠٠ :الُهدى َمنارُ  :ينظر )٢(
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ي هو رسول اهللا َّ ىئ نئ ُّ     .)١( يعين ا

 ويه ،إنما هو إخبار من اهللا تعاىل بصفة لعي َّ ىئ نئ ُّ :  قو: عطيةابن قال
نبينالرسالة بل جهة إظهار ذنب هؤالء املقرِّ     .)٢(  بالقتل ولزمهم ا

ين بعد مطالعة خمة أقوال :يواختيار   : أن الوجهني جائزان كما ييلالُمَفرسِّ
ِي يزعم أنه رسوٌل : األولالوجه

َّ هود بل تقدير َهَذا ا يِع ، أنها من تتمة الكم ا  وَيدَّ
ِم َواِالْسِتْهَزاءِ  (ِجَْفِسِه َهَذا الَْمنِْصَب َقتَلْنَاُه مْن بَاِب   هذا ، وبلا بما فعلوهوتفاخرً  ،)احكََّهكُّ

 يفصل بني اجعت واملنعوت، واكدل ِحال ؛ف ح يصل الالكم الواحداحكقدير ال وقْ 
  .واملبدل منه
ا وتقريرً ا لعي  احتمال أن تكون من الكم اهللا مدحً : اخكاوالوجه

ِّ  جبعلِ ،لرساحكه ي اكنوا يطلقونه عليه، وهو املوافق لرأي خمةسُ ر احلَ كْ  ا  ن ماكن القبيح ا
ين  أو ، بعده بل تقدير أمدحبماواالبتداء  َّ  مئ زئ ُّ   الوقف بل وعليه فيجوزُ ،الُمَفرسِّ

   . واهللا تعاىل أبل وأعلم،بن مريماأعىن عي 

 ام يل ىل مل يك ُّ  :من قو تعاىل َّ من ُّ  عدم الوقف بل لفظ -٢
 جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم
 يف واختلف ،بما قبلها َّ ىن نن ُّ : ومن ق َّ نن ُّ  ق حكعلُّ ؛]٢٠:املائدة[  َّ خئ حئ

  مجلةوتكون،ملسو هيلع هللا ىلص ما بعد ألمة حممدَل عَ  جَ  إنْ نٌ سَ  حَ وقٌف  :قيل  َّ  زي  ُّ  الوقف بل
 نإ : قالنْ  بوقف لمَ ليس :قيل و،سبق اعمَّ  املعىن انفصال باعتبار مستأنفة َّ ميُّ 

، وتكون مجلة  ىن ُّ مجلة بل معطوفة جرّ  حمّل  يف َّ مي ُّ  اخلطاب لقوم مو
ين اختالف عن ناتج االختالف وهذا ،سبق بما املعىن اتصال باعتبار ، َّ ين  يف الُمَفرسِّ
  .) ٣ (بيانه متقدَّ  ما بل َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّ  :بقو املقصود توجيه

                                                            
َمْرقندي َيْفِسري :ينظر )١(  إبـراهيم بـن أمحـد بـن حممـد بـن نرص الليث أل ،العلوم حبر الُمَسىمَّ  السَّ

، بـريوت، العلميـة الكتـب دار /ط ،١/٤٠٢ :وآخـرون معـوض حممد يلعّ  /الشيخ حتقيق ،السمرقندي
 .م١٩٩٣، األو

 .بعدها وما ٣/٦٠ :عطية ابن َيْفِسري :ينظر )٢(
 .١/٢١٢ :الُهدى َمنارُ  :ينظر )٣(
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 «:  جريرابن قال
ْ
 ني مي ُّ  : قالنْ يلني يف ذلك عندي بالصواب، قوُل مَ وِ وأو احكأ

 ومعطوٌف ، َّ من زن رن  مم  ُّ  :، يف سياق قو  َّ خئ حئ جئ يي ىي
 َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّ  : بل أن قو يف الالكم تدلُّ َداللةوال . عليه
 اكن ذلك كذلك، فأْن يكون ا فإذ،ين ابتدَئ خبطابهم يف أّول اآلية عن خطاب اوفمرص

   .)١ (»هو مرصوف عنهم إىل غريهم: خطابًا هلم، أو من أن يقال
َ ِلَقْوِمِه وَُهَو حَمُْموٌل بَلَ َخليَِم َواجْلُْمُهوُر «:  كثريابن وقال نَُّه ِخَطاٌب َمنَّ ُمو

َ
بَلَ ك

ْمنَا، َوِقيَل ،َزَمانِِهمْ  َحًدا ِمَن الَْعالَِمنيَ : الُْمَرادُ :  َكَما قَدَّ
َ
 ا مَ : َفْعيِن بَِذلَِك ؛َوآتَاُكْم َما لَْم يُؤِْت أ

ُ َعلَيِْهْم ِمَن الَْمنِّ  َ ا اَكَن َيَعاىَل اَكَن َيَعاىَل نَزَّ لَْوى، وتَظلَّلهم ِمَن الَْغَماِم َوَلرْيِ َذلَِك، ِممَّ  َوالسَّ
ُهْم بِِه ِمْن َخَواِرِق الَْعاَداِت    .) ٢ (»خَيُصُّ

ِْه مُجُْهوُر «: الشواك وقال َ
َواُب َما َذَهَب إِ ينَوالصَّ َ الُمَفرسِّ ِم ُمو نَُّه ِمْن الَكَ

َ
 ِمْن ك

َمِرهِ لَُهْم بُِدُخوِل األرض ِلَقْوِمِه، وََخاطَ 
َ
بَُهْم بَِهَذا اخْلَِطاِب تَْوِطئًَة َوَيْمِهيًدا لَِما َنْعَدُه ِمْن أ

  .) ٣ (»املقدسة
ه اجلمهور أن الالكم يعود بل أمة موما هو :يواختيار  لعدم العدول عن ، ذهب إ

معطوفة بل  جّر ّل يف حم َّ ...مي ُّ   عليه تكون مجلةالظاهر بغري موجب، وبناءً 
 بل ذلك أن األو هو عدم ُب باعتبار اتصال املعىن بما سبق، ويرتتَّ  َّ ين ىن ُّمجلة 

  .ق اللفظي بينها وبني ما بعدهاللتعلُّ   َّ  زي  ُّ  الوقف بل
ة ومن ئِمَّ

َ
ين اهتموا بعلم أ  من اآلراء كثرًيا وأوردوا ،احَكْفِسري الوقف واالبتداء ا
 آراء من كثرًيا كتابه يف أورد قد ف، جعفر اجَّحاسأبو مةالعالَّ  يف كتبهم احَكْفِسريية
ين  احَكْفِسريية املباحث واآلراء من وذج نموهذا ،أحيانًا بني هذه األقوال حُ  وقد يرجِّ ،الُمَفرسِّ

ح تُ » واالئتنافالقطع« يف كتابه أوردهمما     : ما سبقوضِّ
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  ُّمن قو تعاىل املوضع اخكا  اَّ يب ُّ   الوقف بل-١
 يق ىق ىفيف  يث ىث نث مث زث رث يت نتىت  مت زت رت يب

                                                            
 .٨/٢٨٣ :الطربي َيْفِسري :ينظر )١(
 .٥/١٤٨ :كثري ابن َيْفِسري :ينظر )٢(
ْواك َيْفِسري :ينظر )٣( راية ايةالرو فين بني اجلامع الشَّ ف، احَكْفِسري علم من وا  بـن يلعّ  بـن حممد /تأ

 .م٢٠٠٧، الرابعة، بريوت.املعرفة دار /ط، ٣٦٣ص: الُغوش يوسف /به اعتىن، ) ١٢٥٠ت (الشواك حممد
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  ننىن من زن رن مم ام ىليل مل  يك ىك مك لك اك
  . ]٢٦:اكقرة[ َّ مي زي ري ٰى ين

حً   اهللا بهذا لُّ ا بل الاكفرين، واملعىن يُِض  أن ما بعده من الكم اهللا ردًّ احَكْفِسري باهُ  إيَّ اُمرجِّ
ين يكذِّ أهل من كثرًيااملثل   إىل ونه، فزييدهم ضالًال رُ وينكِ بونه  اجفاق والكفر ا

هم هدى إىل  بأن يوفقهم ملعرفة هذا املثل، فزييدُ ، من املؤمننيكثرًياضالهلم، ويهدي به 
  .) ١( هداهم

 َّنن من زن رن مم ام ُّ  :واختلف يف قو تعاىل«:  اخكعاليبقال
 ري ٰى ين ُّ  : خالف أن قو تعاىل وال،هل هو من قول الاكفرين أم خرب من اهللا تعاىل

   .)٢ (»من قول اهللا تعاىل  َّ مي زي

ُ تَعاىل« :األلو وقال  ُ َز َنْعُضهم أْن يَُكوَن قَْو وما بعده  َّ رن مم ام ُّ : وَجوَّ
َفِة لَِمثٍَل، فَهو ِمن الَكِم الَكّفاِر، ولََعلَُّه ِمن باِب المُ   مْ  إْذ هُ ؛ َمَع الُمْؤِمِننيَ ماشاةِ يف َموِْضِع الصِّ

ُ بِِه لَيُْسوا بُِمْعرَتِِفنيَ  ، وأْغَرُب ِمن َهذا جَتِْويُز كثرًيا وَيْهِدي بِِه كثرًيا بِأنَّ َهذا الَمثََل يُِضلُّ ابَّ
ِ  َّ رن مم ام ُّ  ابِْن َعِطيََّة أْن يَُكونَ  ِمن الَكِم الُكّفاِر، وما َنْعَدُه ِمن الَكِم ابَّ

ِكيِب، وُعُدوٌل َعِن الّظاِهِر  ْ ِْه تَعاىل، وهو إْكاٌس يف الرتَّ َ ٍل، وإْسناُد اإلْضالِل إ ِ ِمن َلرْيِ َد
َم وْجُهُه فَال احِكفاَت إىل ما يف  ، وقَْد َيَقدَّ ٌَّة،   ِألنَُّه نَزَْغةٌ ؛»الَكّشاِف «تَعاىل َحِقييِقٌّ ِ اْعزِتا

ِمرُي يف ِل لِلتَّكْ  َّ ري ُّ  والضَّ ، وِقيَل يف األوَّ بِِه يف الَموِْضَعنْيِ ِ لِلَْمثَِل، أْو لرَِضْ ِذيِب، و اخكّا
   .)٣ (»لِلتَّْصِديِق 

 إذ لو وصل ؛ عليهيوقف َّىل مل  يك ىك مك ُّ  : تعاىلقو«:  النسيفوقال
  .)٤ (»ذلك وليس ك:لصار ما بعده صفة 

                                                            
 .٤٦ص: واالئتناف القطع :ينظر )١(
 بـن حممـد بن احلمن عبد /املإلم القرآن َيْفِسري يف احلسان باجلواهر الُمَسىمَّ  اخكعاليب َيْفِسري :ينظر )٢(

 دار /ط، ١/٢٠٣ :وآخرون معوض حممد يلعّ  /الشيخ حققه ،)ه٨٧٥ت (املاليك اخكعاليب زيد أ خملوف
 .م١٩٩٧،  األو، بريوت العر الرتاث إحياء

 . ٢١٠ ،١/٢٠٩ :األلو َيْفِسري :ينظر )٣(
 . ١/٤٠ :النسيف َيْفِسري :ينظر )٤(
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اجلملة استئنافية كيان   َّ رن مم ام ُّ :  تعاىلقو«:  عثيمنيابن وقال
ء احلقري   يك ىك مك ُّ  :وف بل قو الوقينبيغ وهلذا ؛احلكمة من رضب املثل بال

  .) ١ (» أي من اجاسكثرًيا باملثل؛ : يضل به أي:وقو ؛ َّىل مل

 لقول خمة اتبعً  َّىل مل  يك ىك مك ُّ  : الوقف بل قو تعاىلهو: يواختيار
َ ُفَغريِّ ألن الوصل  واحَكْفِسري،حاة وعلماء الوقف واجُّ    . واهللا أعلم،اللة ا

 جم يل ىل مل خل ُّ :  من قوبلهاقبما  َّ خن حن  جن يم ُّ  وصل جواز - ٢
 خي  حي يهجي ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم
اخكانية يف موضع نصب  َّ يم ُّ  إن جعلت] ٣٠:آل عمران[ َّ ٰر ٰذ يي ميىي

 ، َّ خن حن  جن يم ُّ   بلالوقف فيكون ،ا مستأنفً  وتودُّ ،األو َّ جم ُّ  ا بلعطفً 
 كذلك، وبل  من سوءٍ لْت ا عمِ ا وما حمرضً  من خريً لْت  ما عمِ  نفٍس  لكُّ دُ  يوم جتِ :واحكقدير

  جعلْت إنْ  أما ، بني العطف واملعطوفُل فَص  يُ ِحال؛  َّ ىم ُّ   بلُف وقَ هذا الوجه فال يُ 
 يوم جتد :واحكقدير َّ ىم ُّ  :اخكانية يف موضع رفع بل اخلرب فالوقف بل قو َّ يم ُّ 

تئناف ما بعد  واس،ءال يغادر منه  ، جتد ثواب ما عملت: أي؛الك نفس ما عملت حمرضً 
 ا بلعطفً  َّ خن حن  جن يم ُّ  جعلت َّ خن حن  جن يم ُّ  : وهو قو،احمرضً 

 ىه ُّ  : عند قو بل احلال فاحكمامُ ٍب يف موضع نْص  َّ من ُّ   وجعلت،األو َّجمُّ 
   .)٢( َّيه

ِ ِمْن َخرْيٍ َورَشّ يَْومَ «:  ابن كثريقال ِ ْقَما
َ
يُع أ رأى من  فما ، الِْقيَاَمِة حَيرُْضُ لِلَْعبِْد مَجِ

   .)٣(» أ منه تربَّ ه لو كنَّ  وودَّ ، وما رأى من قبيح ساءه وذلظه، ذلكها رسَّ أعما حسنً 
ْصُل «:  خشورنبا وقال

َ
مِ أ ا، :  الالَْكَ ُد لُكُّ َغْفٍس َما َعِملَْت ِمْن َخرْيٍ َوِمْن رَشٍّ حُمرَْضً يَْوَم جَتِ

نَّ تَوَدُّ لَْو 
َ
َوْ أ ْ َمًدا بَِعيًدا بَيْنََها َوَبنْيَ َذلَِك ا

َ
نَُّه ؛ِم أ

َ
ْي تَوَدُّ ك

َ
َُكوَن َضِمرُي بَيْنَُه َخئًِدا إِىَل يَْوَم أ ِ  

                                                            
 :العثيمـني صالح بن حممد/الشيخ لفضيلة ،الكريم القرآن َيْفِسري الُمَسيمَّ  عثيمني ابن َيْفِسري :ينظر )١(

 .اخلريية عثيمني ابن مؤسسة بإرشاف اجلوزي ابن دار /ط ،١/٩٧
 .١٢٢ ،١٢١ص: واالئتناف القطع :ينظر )٢(
  .٤٦ - ٣/٤٥ :كثري ابن َيْفِسري :ينظر )٣(
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َر َولَْم حَيرُْضْ  خَّ
َ
ْحَسُن الْوُُجوهِ يِف َغْظِم َهِذهِ اْآليَةِ ،تَأ

َ
ِْه ، َوَهَذا أ َ

 إِ
َ
ْوَمأ

َ
اِف  صاحب َوأ   .)١(»الَْكشَّ

 نفس ما عملت من  لكُّ دُ واذكروا يوم جتِ  : الراجح هو العطف بل تقديرأن :يواختيار
  . واهللا أبل وأعلم. دون الرشريمعىن حلضور اخل  إذ ال؛ وما عملت من سوءٍ ،اخري حمرضً 
ة ومن ئِمَّ

َ
ين اهتموا بعلْ أ  من اآلراء كثرًيا وأوردوا ،احَكْفِسري مِ  الوقف واالبتداء ا
 املباحث واآلراء من وذج نموهذا ، األنصاريزكريا اإلسالم شيخهم بِ تُ  يف كُ احَكْفِسريية
ح تُ » حكلخيص ما يف املرشداملقصد« يف كتابه أورده مما احَكْفِسريية   : ما سبقوضِّ

 جحمح  مج  ُّ : من قو تعاىل َّجح  مج  ُّ   بلالوقف بالقول -١
 ،ا باعتبار االستئناف اكفيً اوقفً  ]٥:اجحل[ َّ  مس خس حس جس مخ جخ

  فيذكر أنواع املنافع واجعم، جا فيها منافعَق لَ  خَ  ثم أخرب أنه، هو خلقها:ويكون املعىن
   .)٢(اليت أنعم بها علينا

ْن يَُكوَن لَُكْم فِ « :ان أبو حيَّ قال
َ
ْظَهُر أ

َ
ِ َواْأل َكِر َما يُنْتََفُع بَِها ِمْن يَها ِدْفٌء اْستِئْنَاٌف 

 وََخرَبُُه لَُكْم، َوَيتََعلَُّق ِفيهَ 
ٌ
  .) ٣( »ا بَِما يِف لَُكْم ِمْن َمْعىَن اِالْسِتْقَرارِ ِجَهِتَها، وَِدْفٌء ُمبْتََدأ

ِ «:  الشنقيطيوقال ِ وُْجِه اْإلِْعَراِب يِف قَْو
َ
ْظَهُر أ

َ
ُ : َوأ َ نَّ قَْو

َ
ِدْفٌء : لَُكْم ِفيَها ِدْفٌء أ

 َخرَبُ 
ٌ
َغ االُمبْتََدأ  وَُهَو ، اجْلَارِّ َوالَْمْجُروِر َقبْلََهااْعِتَماُدَها بَلَ ؛ بِْتَداَء بِاجَِّكَرِة ُه لَُكْم ِفيَها، وََسوَّ

  .)٤( »اخْلرََبُ َكَما ُهَو َمْعُروٌف 
ين بعض رَ كَ وذَ  ة بلالُمَفرسِّ  ، ما خلقها إال لكم وملصاحلكم: تقدير أن اجلملة حا

   .وهو قول اكيضاوي والسعدي وغريهما،  َّ جخ ُّ  :وبل ذلك يوقف بل قو

  وما بعده تفصيل ، ألجلهقْت لِ ان ما خُ بي َّ جخ جحمحُّ «:  اكيضاويقال
 فَ دْ ما يُ  َّ جس مخُّ 

ُ
 عنها  وظهورها، وإنما عربَّ ها ودرَّ لهاَوَمنافُِع نسْ .  فييق الربد، بهأ

                                                            
 .٣/٢٢٣ :خشور ابن َيْفِسري :ظر ين)١(
 ١٠٣ص: الَمْقِصد :ظرين )٢(
ِ  َيْفِسري :ينظر )٣(  .٥/٤٦٠ :حيَّان أ
ف ،»بالقرآن القرآن إيضاح يف اكيان أضواء« الُمَسىمَّ  الشنقيطي َيْفِسري :ينظر )٤(  مـةالعالَّ  الشيخ/تأ

 واحكوزيـع للنرش الفوائد خلم دار /ط، ٢٦٤/ ٣ :)ه١٣٩٣ت (الشنقيطي املختار حممد بن األمني حممد
 .ه١٤٢٦، األو، املكرمة بمكة
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تناول عوضها؛باملنافع  «) ١(.  

ألجلكم، وألجل منافعكم : أي َّ  جخ جحمح  مج   ُّ « :عدي السَّ قال
يَها ِدْفٌء مما تتخذون من أصوافها ومصاحلكم، من مجلة منافعها العظيمة أن لكم فِ 

  .) ٢ (»وأوبارها، وأشعارها

 باعتبار أن مجلة َّجحُّ   جبواز الوصل مع أولوية الوقف بللقول اهو :يواختيار
  . أبل وأعلمواهللا .مجلة مستأنفة  َّ جس مخ جخ ُّ 

 مل يك ىك مك لك اك ُّ  :من قو َّ ىن نن من زن ُّ   بلبالوقف القول - ٢
 ىي ني  مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام ىليل
حً  ]٤:احكحريم[ َّ يي  بل ذلك ب يرتتَّ وما ، ذلك بتفسري املو بمعىن الو اجارصاُمرَجِّ

  .) ٣( بل لفظ اجلاللة َّ ين ُّ  من عطف لفظ

فإن : يقول َّري ٰى ين ىن نن من زن ُّ  :قو تعاىل« : ابن جريرقال
ه ونارصه ُّه ونارصهأيًضا وجربيل،اهللا هو و عين بصالح :  وقيل،ًضاأي املؤمنني وخيارُ  ، و

بو بكر، وعمر : املؤمنني يف هذا املوضع
َ
  .) ٤(»أ

ق؛ أظهر وأرجح الوجهنيوهذا«: يِّ ز ابن جُ قال  ملا فيه من ؛ ألن معىن اجارص أ
 ،بمعىن السيد واخلالق َّ ىن ُّ   واختار اكعض أن،ملسو هيلع هللا ىلص الكرامة والترشيف للنيب

   .)٥(» َّ ىن ُّ   بلُف وقَ  وبذلك يُ ،أباعتباره مبتد  َّ ين ُّ   عليه استئنافُب ويرتتَّ 
                                                            

ف ،احكأويل وأرسار احكزنيل بأنوار الُمَسىمَّ  اكيضاوي َيْفِسري :ينظر )١( ين نارص /تأ  عبـد اخلـري أ ا
: املرعشيل الرمحن عبد حممد /وتقديم إعداد، ) ه٦٩١ت (اكيضاوي الشريازي حممد بن عمر بنا اهللا

 .تبريو ،العر الرتاث إحياء دار /ط ،٣/٢٢٠
ف ،املنَّـان الكم َيْفـِسري يف الـرمحن الكـريم تيـسري الُمـسيمَّ  السعدي َيْفِسري :ينظر )٢(  /العالمـة تـأ

 للنـرش الـسالم دار /ط، ٥٠٥ ص:اللوحيـق الـرمحن عبـد /د تقديم،الـسعدي نـارص بن الرمحن عبد
 .ه١٤٢٢،اخكانية ،السعودية واحكوزيع

 .١٧٨ص: الَمْقِصد :ينظر )٣(
 . ٢٣/٩٧ :الطربي ْفِسرييَ  :ينظر )٤(
 .٢/٤٦٣ :جزي ابن َيْفِسري :ينظر )٥(
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بُو َحيَّانَ َقاَل 
َ
ْحَسنُ «:  أ

َ
ِ َواْأل ِ ، َوَما  َّ ىن ُّ :  الَْوْقُف بَلَ قَْو

ً
يُل ُمبْتََدأ َوَيُكوُن وَِجرْبِ

يَل ، َعلَيِْه، َواخْلرََبُ َظِهريٌ َنْعَدُه َمْعُطوٌف  رْبِ   .) ١ (» َفيَُكوُن ابِْتَداُء اجْلُْملَِة جِبِ
ين استعراض أقوال اجحاة وبعد :يواختيار  أن الراجح رُ  وعلماء الوقف يظهَ الُمَفرسِّ

 بل ذلك ُب  ويرتتَّ ،وبذلك يكون العطف هو األوْ  ؛)اجارص، واملعني (يف معىن مواله هو
  .م أبل وأعلواهللا ،ويوقف بل وصالح املؤمنني َّ ىن ُّ  عدم الوقف بل

  
* * *  

                                                            
 .٨/٢٨٦ :حيَّان أ َيْفِسري :ينظر )١(
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 اخكااملطلب    
   اليت ُعنيت بالوقف واالبتداءرياحكَْفسِ كتب 

 املعىن وبيان املراد فليس ْهم وثيقة يف فَ ةٍ لَ ر ما للوقف واالبتداء من ِص  قد تقرَّ وحيث
ين اعتناء أكرث نه مدُ  ما جنِ من الغريِب  م الوقف واالبتداء واإلشارة إىل بعض لْ  بعِ الُمَفرسِّ

 بعض قترصُ  يَ دْ  فقَ ،وكرثةً  ةً  ويه تتفاوت قلَّ ،مسائله ومواضعه يف كثري من اآليات
ين  وقد ، الوقف واالبتداءِب تُ  ذلك من كُ ا الوقف مقتبسً واضعيق بل بعض ملِ عْ  باحكَ الُمَفرسِّ

ون بعض قُ طلِ  بل يُ ؛ بالوقفونحُ رَصِّ  ال يُ وأحيانًا ،ريهسِ فْ  يف يَ  مستقلٍ ه اكعض ببحٍث خيصُّ 
  .كما سيأ بيانه،وحنو ذلك ،  والقطع، اكلوصل؛ املعااملتقاربة األخرى ِطالحاتاالْص 

ين فمن ين اهتموا بالوقف واالبتداء يف تفاسِ الُمَفرسِّ  بعض  وأشاروا إىل،ريهم ا
 وقد ،» ألحاكم القرآناجلامعِ « يف القرطيب اإلماممسائله ومواضعه يف كثري من اآليات 

   :كر نموذج مما ذهذا و،سريه بل عرشات املواطن للوقف واالبتداء يف تفْ ْفُت وقَ 

 ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ُّ  :قو تعاىل
  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي  حي يهجي ىه مه جه ين
 رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

  . ]٢٩:الفتح[ َّزت

َ :  ِفيِه مَخُْس َمَسائَِل :قال و
ُ ْ
ُ َيَعاىَل  :األ ُ   َّىل مل خل ُّ  :قَْو

ٌ
ٌد ُمبْتََدأ رَُسوُل  و،حُمَمَّ

ِ َغْعتُهُ  و،ٌد ابِْتَداءٌ حُمَمَّ : َوِقيَل . َخرَبُهُ  ِ ،رَُسوُل ابَّ يَن َمَعُه َقْطٌف بَلَ الُْمبْتََدأ ِ
َّ  َواخْلرََبُ ِفيَما ، َوا

ِل يُوَقُف بَلَ ،َّىل مل ُّ   بَلَ َهَذا احكَّْقِديِر بَلَ يُوَقُف  فََال ،َنْعَدهُ  وَّ
َ
 مل ُّ   وبََلَ اْأل

نَّ ِصَفاتِهِ ؛ َّىل
َ
ِ ، ابتداءٌ  فيكون حممدٌ ،َصَف به أصحابه تَِزيُد بَلَ َما وَ ملسو هيلع هللا ىلص  ِأل  ورَُسوُل ابَّ

يَن َمَعُه ابتداء ثانٍ ،اخلرب ِ
َّ اُء خربه و، َوا ِشدَّ

َ
  .رمَُحاُء َخرَبٌ ثَانٍ  و،أ

ُ  :املسألة اخكَّاخِكَةُ  يف وقال ُ قَاَل   َّ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ  : َيَعاىَل قَْو
اءُ  يِل :لَْت  ِفيِه وَْجَهاِن، إِْن ِشئَْت قُ :الَْفرَّ جْنِ ِ اْإلِ  ،أيًضا الَْمْعىَن َذلَِك َمثَلُُهْم يِف احكَّْوَراِة َو

يلِ  جْنِ  َيَماُم الالكم ذلك مثلهم : َوإِْن ِشئَْت قُلَْت ،َكَمثَِلِهْم يِف الُْقْرآِن، َفيَُكوُن الَْوْقُف بَلَ اْإلِ
يلِ : ثم ابتداء َفَقاَل ،يف احكوراة جْنِ  ُهَما َمثََالِن، :َوَكَذا قَاَل اْنُن َقبَّاٍس َوَلرْيُهُ  ، َوَمثَلُُهْم يِف اْإلِ
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يلِ  جْنِ َحُدُهَما يِف احكَّْوَراِة َواْآلَخُر يِف اْإلِ
َ
ُهَو َمثٌَل : َوقَاَل جُمَاِهدٌ .  َفيُوَقُف بَلَ َهَذا بَلَ احكَّْوراةِ ،أ

جْنِ  نَّ َهِذهِ ِصَفتُُهْم يِف احكَّْوَراِة َواْإلِ
َ
 فََال يُوَقُف بَلَ احكَّْوراِة بَلَ َهَذا، َوُيوَقُف ،يلِ َواِحٌد، َفْعيِن أ

يلِ  جْنِ   .) ١ ( كزرٍع مْ بَلَ َمْعىَن وهُ   َّ نئ مئ زئ ُّ   َوَيبْتَِدئُ ،بَلَ اْإلِ

 جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل  مك لك هش مش هس مس ُّ  :قو تعاىل- ٢
 .]٥٢- ٥١ :طه[ َّ حن.

 : القرطيب يف تفسريه فيه أربع مسائلقال

اختلف يف معناه بل  َّ حن جن يم ىم مم ُّ :  قو تعاىل:سألة الرابعةاملوقال يف 
 :أقوال مخسة

:  يف قو وقد اكن الالكم تمَّ ،تزنيه هللا تعاىل عن هاتني الصفتني  ابتداء الكمأنه :األول
؛ نّزهه اشيئً   َّ حن جن ُّ ، ال يهلك َّ ىم مم ُّ   وأن معىن،وكذا قال الزجاج. َّحم جم ُّ 

 . عن اهلالك والنّسيان

 يف احكدبري، فمن ئ قا ابن عباس؛ أي ال خيط؛ئال خيط َّ ىم مم ُّ  : اخكاالقول
 .له خجَ كمةٍ له فلحِ  ومن خجَ ،َظره أغْ كمةٍ  فلحِ َظرهأغْ 

 : يقال؛أصل الضالل الَغيبوبة:  قال ابن األعرا،ال يغيب َّ ىم مم ُّ  : اخكالثالقول
ِ إذا ذلب عنه حفْ  ء، قالضّل اجا أي ال  ؛  َّ حن جن يم ىم مم ُّ   ومعىن:ظ ال

ء    .ء وال يغيب عن ،يغيب عنه 
أنه ال حيتاج إىل  وهو أشبهها باملعىن أخرب اهللا  أيًضااج جَّ  قا الزَّ : الرابعالقول

ء من األشياء وال معرفتها: واملعىن؛كتاب  . ين ما عِلمه منها وال، ال يضل عنه علم 

أي الكتاب  َّحمُّ   الصفة لـيف موضع َّ حن جن يم ىم مم ُّ  أن : خامسوقول
 أي غري ناٍس  فهما نعتان لـ ؛َّ حن جن ُّ   أي غري ذاهب عنه؛ عن اهللا غري ضالٍّ 

 :، تقول العرب َّحمُّ   بلُف وقَ ، وال يُ  وبل هذا يكون الالكم متصًال ، َّحمُّ 
ء إذا لم أجده   .)٢( فلم جتده فيهموضع  وأضللته أنا إذا تركته يف،ضلَّين ال

                                                            
 .بترصف بعدها وما ١٩/٣٤٠ :القرطيب َيْفِسري :ينظر )١(
 .بترصف بعدها وما ١٤/٧٦ :القرطيب َيْفِسري :ينظر )٢(
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ينالُمفَ  ومن ين اهتموا بالوقف واالبتداء يف تفاسِ رسِّ  بعض إىل وأشاروا ،ريهم ا
ِمنيمسائله ومواضعه يف كثري من اآليات  ُّ « احلليب يف السَّ  عرشات ذكر وقد »ُصون المَ رِ ا

  : نموذج مما ذكرهذا و،سريه للوقف واالبتداء يف تفْ - أيًضا - املواطن 
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت   ُّ :  تعاىلقو -١
 من زن  رن اممم يل ىل مل يك ىك مك  لك اك

 حئ جئ يي ىي ميني  زي ري ٰى ين ىن نن
 مث هت مت خت حت جت هب مب  حبخب جب هئ مئ خئ
  %%%%. ]١١٣ - ١١٢ عمرانآل[ َّ مح جح  مج حج

ِمني قال  الظاهُر يف هذه اآلية أن :َّحب جب ُّ  : تعاىلقو« : يف تفسريه احللالسَّ
او تعوُد بل أهل رب، والوخ َّحبُّ و، و َّ جب ُّ   الواَو اسمُ تاٌم، فإنَّ  َّحبُّ  الوقف بل

 الوقف ال إنَّ :  الفراءل وقا،أنهم منقسمون إىل مؤمن واكفر: م ذكُرهم، واملعىندِّ الكتاب املتق
 َّ حت ُّ  وخربها، كما قال اجلمهور، َّحبُّ  وليس  فجعل الواَو اسمَ  ،َّحبُّ   بليَِتمُّ 

ةٌ اٌة ق منهم أمسواء ليس أهُل الكتاب : أي،ارتفاَع الفاعل َّحبُّ  مرتفعة بـ  موصوفٌة ئِمَّ
َ ،بما ُذِكر وأمٌة اكفرة   يكونأن وجه واأل، القسِم األولاللة فَُحِذفَِت اجلملُة املعاِدلة 

 .) ١(»ىمجلة أخر َّ جت هب مب ُّ :  وقو،مجلة تامة َّحب جبُّ 

 حئ  جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين  ىن  ُّ :  تعاىلقو - ٢
  :فيه ثالثُة أوجهٍ  َّ ىي ني ُّ  :قو] ٤٦:ذلفر[ َّ هئ مئ خئ

  من قوِرَيّةُ  األمْ جلملةُ  وذلك القوُل املضمُر حميٌكّ به ا؛ أنه معموٌل لقوٍل مضمرٍ :أظهرها
  . أْدِخلوا:  هلم يوَم تقوُم الساعةُ وُيقال: واحكقدير َّجئُّ 

 وبل هذين الوجهني فالوقُف تاٌمّ بل ، أْدِخلوا يوَم تقومُ : أيبأدِخلوا أنه منصوٌب :اخكا
  .  َّزيُّ  :قو

 فالوقُف بل. َّ ين ُّ   لـ فيكوُن معموًال ، أنه معطوٌف بل الظرَفنْي قبلَه:لثواخكا
ِ  هذا بل  ألنه بنَيّ ما هلم يف اآلخرة ؛ بل عذاب القرب اآلية تدلُّ وهذه .َّ يي ُّ : قو

                                                            
رتفسري :ينظر )١( ُّ  .بترصف بعدها وما ٣/٣٥٤ :املصون ا
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  .) ١( َّ  جئ يي ىي ني ُّ  :ثم قال
ين  املتأخرينومن بعض  إىل وأشاروا ،ريهم يف تفاسِ بتداء اهتموا بالوقف واالا

 فله ،»احكحرير واحكنوير« يف  بن خشورالطاهرمسائله ومواضعه يف كثري من اآليات 
 ة خيىف إفراده أحد مباحث مقدموالتعليقات متكررة ونافعة يف مواطن الوقف واالبتداء، 

  : نموذج مما ذكروهذا ،)٢( للوقف واالبتداءالزاكية تفسريه

 جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّ  : تعاىلقو -١ 
  .]١٤٦ :عمَران آل[ َّ خص حص مس حسخس جس  مخ جخ مح

 خب حب ُّ :  يف قوكما ، بِاْخِتَالِف الَْوقِْف َفَقْد خَيْتَِلُف الَْمْعىَن « : ابن خشورقال
 اَكنَ ) ٣()قُتل ( روايةو َّ هب ُّ   فَِإَذا َوَقَف ِعنْد لكمة، َّ خت حت  جت هب مب

نِْبيَاَء َكِثرِييَن َقتَلَهُ :الَْمْعىَن 
َ
نَّ أ

َ
ْعَداُؤُهمْ  أ

َ
ْصَحاُنُهمْ ،ْم قَْوُمُهْم َوأ

َ
نِْبيَاِء أ

َ
 َفَما تََزلَْزلُوا ، َوَمَع اْأل

نِْبيَائِِهمْ 
َ
ِكنَي ِمْن َوَهِن الُْمْسِلِمنَي بَلَ فَْرِض َقتِْل اجَّيِب ،ِلَقتِْل أ يِيَس الُْمرْشِ

ْ
  فاََكَن الَْمْقُصوُد تَأ

ِ  َّ هب ُّ  : َوإَِذا وصل قَْو،يِف َغْزَوتِهِ  ملسو هيلع هللا ىلص ِ نِْبيَاَء َّ خت ُّ ِعنَْد قَْو
َ
نَّ أ

َ
 اَكَن الَْمْعىَن أ

ْهِل احكَّْقَوى
َ
 ، َفَما َوَهَن َمْن بيَِقَ َنْعَدُهْم ِمَن الُْمْؤِمِننيَ ،َكِثرِييَن قُِتَل َمَعُهْم رَِجاٌل ِمْن أ

ِ  َّحتُّ و ة  واملراد بهم هنا أتباع الرسل وتالمذ، وهو املتبع لرشيعة الرِِّب ،مجع ر
 الالكم بل تثبيت املسلمني وجاءت هذ اآلية بل هذا اجظم اكديع الصالح حلملِ  ،األنبياء

  جت  ُّ   وبل الوجهني يف موقع مجلة،ملسو هيلع هللا ىلص و حال اإلرجاف بقتل اجيب ،يف حال اهلزيمة
   .)٤(» َّ خت ُّ  أو لكمة  َّ هب ُّ  ن الوقف بل لكمةسْ خيتلف حُ   َّ حت

 َّ حن  جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل ُّ  :تعاىل قو -٢ 
  . ]٣٦ :األنعام[

فالسني واحكاء زائدتان  ،يببمعىن جُي  َّ ىل ُّ  :قو« : ابن خشور يف تفسريهوقال
                                                            

رتفسري :ينظر )١( ُّ ء ٩/٤٨٥ :املصون ا  .احكرصف من ب
 .بعدها وما ١/٧٧ :اخكامنة املقدمة خشور، ابن َيْفِسري :ينظر )٢(
 احكـاء القـاف بفـتح ﴾قَاتَل﴿ واكاقون، احكاء وكرس القاف بضم ﴾قُِتَل ﴿ واكرصيان وامليك نافع قرأ )٣(

رة الشاطبية طرييق من املتواترة رشالع القراءات يف الزاهرة اكدور :ينظر، بينهما وألف ف، وا  /تأ
 م١٩٩٤،األزهرية للمعاهد املركزية اإلدارة /ط، ٨٧ص: القا الفتاح بدع

ء ٤/١١٨ :خشور ابن َيْفِسري :ينظر )٤(  .فاحكرصُّ  من ب
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هم من اإلرشادنأنهم يفقهو َّجمُّ  ومعىن ،للتأكيد  نْ مَ  ألن الضالني كَ ؛ ما يلىق إ
 َّ ىم مم خم ُّ  :وأما قو ،ِتبار االعْ عُ  وهو سمْ ، خاصٌّ  فاملقصود سمعٌ ،عُ ال يسمَ 

 للهداية بعد أيًضا اكعث استعارة  وجيوز أن يكونَ ،ونعُ فالوجه أنه مقابل لثين يسمَ 
  فيكون بل هذا الوجه يف الالكم وعدٌ ، الستعارة املوت لعدم قبول الُهدىاالضالل تبعً 

 بأّن بعض هؤالء الضالنّي املكّذبني سيهديهم اهللا تعاىل إىل اإلسالم، وهم من لم  ملسو هيلع هللا ىلصللرسول
 َّ حن  جن يم ُّ  : الوجه األول يكون قوفعىل ،ه حرمانهم من اإليمانمِ لْ يف عِ  قْ يسبِ 

لقوا ؛ هلم بل اإليمانا وبل الوجه اخكا يكون حتريًض ،زيادة يف احكهديد والوعيد  
 َّ ىم مم ُّ  : وجيوز أن يكون الوقف عند قو تعاىل، حني يُرجعون إىل اهللامجزاءه

ع  خُتلّص به إىل قرْ ااستطرادً  َّ حن  جن يم ُّ  : ويكون قو،وتّم احكمثيل هنالك
ي يقع  مم ُّ  : اكعث يف قوفيكون ،ييق اكعث احلقبعد أسماعهم بإثبات احلرش ا

  .) ١ (ه يف حقيقته وجمازمستعمًال   َّىم
ه أفرد الوقف واالبتداء وخَ نْ وممَّ   يف ابوريَس يْ اجَ  العالمة  يف تفسريهْستقلٍ  مُ  ببحٍث صَّ

 ، املعىنو بل أن مدار الوقف والوصل هأكدَّ  حيث ؛»رذلئب الفرقان و القرآنغرائب«
ُ  اآليات ويُ رُ  يذكُ حيث ؛والزتم هذه الطريقة يف عموم تفسريه   ما فيها من أوجهِ بنيِّ

وقوف   وقد اعتمد،احَكْفِسري إىل ُل نْتقِ بعد ذلك يَ   مواضع الوقوف،بنيِّ  ثم يُ ،القراءات
جاوندي،  ) ٢(» يف االصطالحات بعد رخية املعىنشاحة مُ وال« :قال و،ف مراتبها وعرَّ السَّ

  : ذكرمما نموذج وهذا

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ : قو تعاىل - ١
  .]٧- ٦ :اكقرة[ َّ يي ىي مي حيخي جي  يه مهىه جه ين ىن من

 ألن الواو لالستئناف ؛َّحيُّ  وَّمه جه ُّ  وَّ جن يم ُّ  بل فيوقف :قال
 اْظمً اجلملتني وإن اتفقتا غَ و 

ُ
: قال،  واخكانية إثبات عذاب موعود،و بيان وصف موجود فاأل

 إال أن ، و حكم احكغشية،تمظ حيتمل أن تكون األسماع داخلة يف حكم اخلفْ ثم اللَّ 
 
َ
 َّ جه ين ىن من خن  حن جن يم ُّ :  دخوهلا يف حكم اخلتم لقو تعاىلْواأل

                                                            
 .واختصار بترصف ٢٠٨ ، ٢٠٧ /٧ :خشور ابن َيْفِسري :ينظر )١(
 .١/٤٤ :اجيسابوري َيْفِسري :ينظر )٢(



 

 

 الوقف واالبتداء وارتباطه بعلمِ التفسري: الفصل الرابع

  .) ١( َّمهُّ  وهلذا يوقف بل ؛]  ٢٣: اجلاثية [

  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ  ُّ:  تعاىلقو - ٢
 . ]٢٢: اكقرة[  َّ خس  حس جس مخ جخ مح مججح حج مث هت مت

 فإن فاعله ؛ال يستغين عن سياق الالكم َّ مب ُّ  :قو أنمع  َّ خب ُّ   بلفيوقف
 َّ خب حب ُّ  : الوقف بل قوصخَّ رَ يُ  لكن؛ ضمري يعود إىل الرصيح املذكور قبله

   .)٢(  ما بعده مجلة مفهومة ألن؛ الوصل بالعودمُ  وال يلزَ ،لطول الالكم
وسيأ  ،مواضع الوقف وتفسري معىن اآلية ل بني معرفة احكاكمُ بل دُ ؤكِّ  يُ ا لكه ممهذا

 َّ الئل والفوائد حول هذا املوضوع يف اكاب اخكالث من أبواب هذا مزيد من األمثلة وا
  . أبل وأعلماهللا و،اكحث حبول اهللا ومشيئته

  
* * *  

 

                                                            
 .١٥٣، ١٥٠ /١ :اجيسابوري َيْفِسري :ينظر )١(
  .١٧٩ ، ١/٤٤ :اجيسابوري َيْفِسري :ينظر )٢(



  
  
  

  الخامسالفصل

  باملصاحِف  املشهورةِ ها وعالمات واحكجزئةِ  الوقِف ُمْصَطلحات
  ) وبيانتحليل(

  . مصطلحات الوقف ورموزه: األولاملبحث
َ رصدٌ  وفيه  ، الوقوفتسمية ء وبد، مصطلحات الوقف ورموزهْشأة حكاريخ ن

 بما اْصَطلح يفرعْ احكَّ و ،ه ورمٍز خيصُّ  منها حبدٍّ  نوٍع لُكّ  وحتديد ،وبيان أنواعها
مات كيان أنواع الوقف اجلائز موز والعَال عليه علماء الوقف واالبتداء من الرُّ 

فة  عليها استقرَّ واليت ،والالزم واملمنوع  طباعة بل العمل من اللِّجان الُمرْشِ
يف الُمْصَحف   : مطلبانوفيه ،الرشَّ

 نشأة مصطلحات الوقف ورموزه: األولاملطلب .  
 مات الوقف ورموزهأهم عَال  : اخكااملطلب.  

 . احكجزئة ورموزهامصطلحات : اخكااملبحث

زيب  حتْ ءوبد ، حكاريخ نشأة مصطلحات احكجزئة ورموزها رصدٌ وفيه
 بما اْصَطلح عليه علماء الوقف واالبتداء من ريفعْ احكَّ و ، وجتزئتهالُمْصَحف

ْ باعه وأرْ زابهمات كيان أجزاء القرآن الكريم وأحْ  والعَال موزرُّ ال اليت  و،مانه وأث
فة عليها  استقرَّ  يف الُمْصَحف طباعة بلالعمل من اللِّجان الُمرْشِ وفيه  ،الرشَّ

  :مطلبان
 ماتها نشأة مصطلحات احكجزئة وعَال : األولاملطلب.  
 مات احكجزئة ورموزها أهم عَال : اخكااملطلب.  
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 األولاملبحث    
  مصطلحات الوقف ورموزه

 األولاملطلب    
  نشأة مصطلحات الوقف ورموزه

ـصـد احكَّـ بالرَّ ونٌ رُ ْقـطلحات الوقف ورموزه مَ ْص  عن مُ احلديث  ،اهرةاري هلـذه الظَّ
ــ بــاالطِّ أيــًضا ومــرتبٌط   ، القديمــةاحف عليــه مــن املــصالعالع بل مــا يمكــن االطِّ

 اكاحثني يف يدُ فِ  هذا االستقراء نتائج صحيحة تُ ثِْمرَ  يك فُ ؛ يف هذا الفنِّ يلة األِص َصنَّفاتوالمُ 
  : اثننيمني الالكم عن النشأة هنا إىل قسْ نقِسمُ  ويَ ،هذا املجال

  : نشأة املصطلحات-١

َحابة مـن  وال عـن أحـدٍ ،ملسو هيلع هللا ىلص عـن رسـول اهللا نَْقْل  فُ لم  ،احكَّـابِعني أو الـصَّ
َ
ـة أو األ  ئِمَّ

ه ويُ ،هصُّ  خَيُـ نوع منها حبـدٍّ لُكِّ  وحتديد ، وبيان أنواعها، الوقوفِميةاملجتهدين تسْ   عـن َمـزيِّ
 و ، الوقوفسمية وهلذا اختلف العلماء يف ت؛در األول الصَّ دَ عْ ه حدث نَ  ذلك لُكّ  فإنَّ ،غريه

 مـع إشـعاع جهـود طلحات املـص نـورُ وَبـَزغَ  ، خـاصٌّ  منهم اصطالحٌ لُكٍّ  فاكن لِ ،أقسامها
  شـيوعُ دَ هِ ي َشـالـث اهلجـري ا واكن ذلك يف القرن اخكَّ ،مِ لْ العلماء يف احكصنيف هلذا العِ 

 حيـث أشـار ؛ وحتديد أنواع الوقـف، القرآصِّ غوية يف تفسري اجَّ االعتماد بل العلوم اللُّ 
 
َ
ةغري واحد من األ يف ) ه ٣٢٨ت (نبـاري واكن يف مقـدمتهم ابـن األ،إىل هـذه الظـاهرة ئِمَّ

زَ  وعَ ،»إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا« كتابه  ؛به من مقدمـةٍ  ذلك بما عقده يف كتازَّ
 وأقام مصطلحاته يف ، الوقف كيان املعىن القرآلِ يف تناوُ اللُّغة أهمية وارتباط علوم ربزُ 

  جعفـر اجحـاسأ ثم جاء من بعـده ،نآوالقراللُّغةالوقف بناًء بل االرتباط الوثيق بني 
ي أفاض يف املباحث ) ه٣٣٨ ت(  ،»القطع واالئتناف«  واجحوية يف ثنايا كتابهاحَكْفِسرييةا
َّ و  يف وذلـك ؛ القـراءاتمِ لْـ عِ ِمـَدةِ  من أعْ َمدٌ وهو قَ ) ه٤٤٤ ت (اتبعه اإلمام أبو عمرو ا

ي حَ  » يف والوقف واالبتدااملكتىف« كتابه َق ا َق  ودَ ، فيه األقوالقَّ ـ،ظر فيه اجَّ قَّ  بـني ح ورجَّ
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َدت ويَ َصاِغيف وهكذا تتابعت احكَّـ،) ١(املسائل  ، واألنـواعَقاسـيم يف احكَّ ْصَطلحات الُمـَعـدَّ
  منضبٍط  الالكم يف هذا اكاب غريَ بحوأْص 

َ
ة وال منحرص لكرثة مصطلحات األ  ،هـاعِ  وتنوُّ ئِمَّ

ه اجتهاده وفكْ حَ نَ  منهم جَ لُكٌّ   ال اخـتالف ،رٍ َغايُ  ويَ ٍع نَوُّ  وهو اختالف يَ ،ره حبسب ما آل إ
اليل ،واحــدٌ ا  عنــدهم مجيًعــقيــاس املإذ ؛رٍ  وتــشاجُ رٍ تنــافُ   وهــو ربــط القــرآن بــاملعىن ا

  .)٢(واإلعرا

  : نشأة الرموز-٢
 بعد ذكر  يكن علماء الوقف واالبتداء األوائل ُفْعنَون بوضع رموز ألنواع الوقِف لم

 ، اجحاسفرأ جعو ، ذلك َجِليَّا يف مؤلفات ابن األنباريهر ويظْ ،حمله بل اللكمات
َّ  وأ  ، واكٍف ،ون الوقف باسمه حنو تامتُ بِ ثْ  اكنوا يُ بل ؛العلماء من وغريهم ،اعمرو ا

َّ وزمُ  الرُّ ْقِييد ثم بدأ يَ ،ما أشبه ذلك و،نسَ وحَ  ين إ : وقيل،لوقوف بل أنواع االة ا ن أول ا
 س ابن أوْ هو تصانيفهم حسب التسلسل احكاري يفاستعملوا الرموز ألنواع الوقف 

العه تبِ  ،»بتداءالوقف واال« يف كتابه) ٣ (املقرئ   ،» الوقفمواضع« يف كتابه) ٤ ( ابن الغزَّ
جاونديواقتىف أثرهما يف ذلك ابن طيفور   ذلك  واكن يف ،»الوقف واالبتداء«  يف كتابهالسَّ

يف يف املصاحف ُموزا إلدخال هذه الرُّ تمهيدً   وباالستقراء يبدو أن وقوف ،ةالرشَّ
جاوندي يد وقوف املصاحف يف يِ قْ رت يف يَ هِ تُ  اليت اشْ ىه - واليت سيأ ذكرها - ورموزه السَّ
 لطباعة كثري من املصاحف يف العالم اإلساليم وفق  أصًال تُمدنه اقْ إ حيث ؛هذه اآلونة

جاونديرها  اليت قرَّ اءمات الوقف واالبتدعَال    يف تفسريهعليها سابورييْ اجَ  اعتمد و،السَّ
   .)٥ (من بل شيوع هذه الوقوف يف ذلك الزَّ ا يدلُّ ممَّ  ؛»غرائب القرآن ورذلئب الفرقان«

* * *  

                                                            
ة بهؤالء احكعريف من املزيد سبق )١( ئِمَّ

َ
 مباحـث ضـمن وذلك، القرآن خدمة يف وجهودهم، األعالم األ

  اكاب هذا من اخكا الفصل
 ومـا ١٨ص: املكـتىف، ١١١ص : واالبتـداء الوقـف إيضاح، ١/١٧٨ :العرش القراءات يف النرش :ينظر )٢(

 .بعدها
 إىل الوقف فيه مقسَّ ، واالبتداء الوقف يف اكتابً  ألََّف ، املقرئ اهللا عبد أبو أوس بن حممد بن أمحد هو )٣(

ِّ تُ ، فيه أحسن وقد، وتامٍّ  واكٍف  ٍن سَ حَ   .١/٩٩ :اجهاية ذلية :ينظر .ه٣٤١ سنة حدود يف و
 ،واالبتداء الوقف كتاب ، الغزال بابن املعروف اجيسابوري احلسن أ حممد بن أمحد مةالعالَّ  هو )٤(

ِّ تُ   .١/٥٢٤:  اجهاية ذلية :ينظر .ه٥١٦ سنة و
 .بعدها وما ٤٧٢ص: الكريم القرآن وقوف يف االختالف :ينظر )٥(
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 اخكااملطلب    
  أهم عالمات الوقف ورموزه

 الُمـْصَحف عالمات الوقـف ورمـوزه يف أشـهر طبعـات  ييل حتليل وبيان ألهمِّ وفيما
يف   العمل يف العصور املتـأخرة وإىل عليهاتَقرَّ  واليت اسْ ، يف العالم اإلساليمةالُمْعتَمد ،الرشَّ

  .عرصنا هذا
يف مصحف األزهر -١ يار الرشَّ ِّ   :» حفص عن خصمبرواية« املرصية با

 جممـع اف خمتلفـة لُكهـا بـإرْشَ  خمتلفـة وجلـانٍ  صدر منه طبعات عديدة بأسماءٍ وقد
يفالمية باألزهر سْ اكحوث اإل ِخـَذ «: ا هـذه العبـارة يف وقوفها ذلكً ثِْبتون لكنهم يُ ؛الرشَّ

ُ
وأ

 شـيخ املقـارئ املـرصية -) ١ ( احلـسيين حممد بن يلعّ : الشيخره مما قرَّ هاماتِ بيان وقوفه وعَال 
ها أقوال - سابقا ة بل حسب ما اقتضته املعا اليت تُرشد إ ئِمَّ

َ
 . » احَكْفِسري أ

ـة، يف مجهورية مرص العربيـةالُمْعتَمد وهو ) مــ(«  واعتمـدوا يف وقوفـه الرمـوز احكا
ا عالمـة الوقـف اجلـائز جـوازً ) ج (–عالمة الوقف املمنـوع  )ال (-عالمة الوقف الالزم

ة عالمـ) قلـے (-ة الوقف اجلائز مـع كـون الوصـل أوعالم) صلے (–مستوي الطرفني 
 أحـد بلعالمة تعانق الوقف حبيث إذا وقـف )  ۛ  ۛ ( - الوقف اجلائز مع كون الوقف أو

  .) ٢( »سكت  البلعالمة ) س (-  اآلخربلاملوضعني ال يصح الوقف 
يار املدينة املنورة مصحف -٢ ِّ    :»برواية حفص عن خصم«جازية  احلِ با

 جلنة علميـة اف بأحجاٍم خمتلفة وبصورة اكملة وجمزأة بإرْشَ الُمْصَحف ُطبع هذا وقد
ــجَ بمُ  يف الُمــْصَحفع امللــك فهــد لطباعــة مَّ  يف اململكــة العربيــة الُمْعتَمــد وهــو ،الــرشَّ

ةقوفهيف وواعتمدوا ،السعودية )  س-  ۛ  ۛ -  قلـے- صـلے - ج - ال -مـ  (: بل الرموز احكا
سوة بما قرره الشيخ احلسيين شـيخ املقـارئ املـرصية 

ُ
عيـد طباعـة هـذا ، أ

ُ
وقـد أ

                                                            
اد املعروف احلسيين خلف نب يلعّ  بن حممد الشيخ هو )١(  ،والقـراءات احكجويـد يف ُمقـدم خلـم ،باحلدَّ

ه بل القراءات أخذ، املالكية فقهاء ومن  وهـو احلـسيين خلف بن حسن/الشيخ الشهري العالمة عمِّ
، مةالعَال  تالمذة أبَْرز من  املوافق ه١٣٥٧ سنة وتو ،ه١٣٢٣ سنه املرصية للمقارئ اشيخً  ُقنيِّ  املتو

 .٦/٣٠٤ :األعالم :ينظر .،م١٩٣٩
يار املصاحف خواتيم :ينظر )٢( ِّ  . املرصية با
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حيث رأت  ؛)ال ( واعتمدوا يف وقوفه بل الرموز السابقة سوى رمز،ه١٤٢١ سنة الُمْصَحف
 ِّ   :- حسب رأي اللجنة بل - ويه ،لك ألسباب ثالثة وذ؛راسةاللجنة حذفه بعد اجظر وا

 معلوم عند أهـل املعـا ووضـعها بـني سـطور غوي هلا معىن لُ مة هذه العال أنَّ :أوًال  
 هذا رِد وال يَ ، استعماهلا ألحد معانيها اكجيف أو اجيه، وهذا ال جيوزيُوِهماجص القرآ قد 

 .حيةطالها اْص  ألنَّ ؛وقف الموزاإليهام يف بايق رُ 

ظر إىل إخالل قارئ القـرآن بقواعـد كثريٌة يف القرآن باجَّ ) ال ( مواضع رمز أنَّ :اثانًيـ 
ء مـن ددة فوضـعها يف أمـاكن حمـ،االبتداء والوقف  دون أخـرى مـن نظائرهـا فيـه 

 .احكحكم وعدم القياس بل املثل

 اًيـوقف عليها اختيارِ جيوز ال) ال ( عليها هذا الرمزعَ ِض  بعض اللكمات اليت وُ  أنَّ :اثاخكً  
 
َ
ــض األ ــن بع ــةع ــاىل و،ئِمَّ ــو تع ــك ق ــن ذل  مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ُّ  :م
َّ اكٍف  َّ هئ ُّ  فالوقف بل ]٨٢:اإلرساء[   َّهئ  كما درست اللجنة .ا عند ا

 .) ١(الرخية وا يف العناية وقامت بتصحيح ما ظهر هلا اجتهادً ،العلمية الوقوف األخرى

يارمصحف -٣ ِّ   :»برواية حفص عن خصم« امية الشَّ ا
 احكـدريس بإرشاف إدارة اإلفتاء العام وديدة عنرشٍ  ودور بع طباعته مطاداولت تَ وقد

يين  وتدقيق هيئة عليا من كبـار علمـاء بـالد ، ومديرية الرقابة بوزارة اإلعالم بسوريا،ا
يار يف الُمْعتَمد وهو ،الشام ِّ  -مــ  ( السابقةُموز يف وقوفه بل نفس الرُّ واعتمدوا ، الشاميةا

   .)٢() س -  ۛ  ۛ  - قلے - صلے - ج -ال 

يف الُمْصَحف مثله تم طباعة العديد من طبعات وبل  برواية حفص عن خصم الرشَّ
 الوقـوف يل اهللا رسَّ  وقد يَـ، العالم اإلساليماملتواترة يف كثري من أقطارِ  واياتوغرِيها من الرِّ 

  :من ذلك و بعض هذه املصاحفبل
  : إفريقيامصحف -أ

 وأذنـت ، بدار مصحف إفريقيـالِْميةٍ  خمتلفة بإرشاف جلنة عِ  رواياٍت ع بثالِث بِ  طُ وقد
يف الُمـْصَحفمراقبة  وبطباعته ونرشه اللجنة العليا لطباعة  ، جبمهوريـة الـسودانالـرشَّ

                                                            
، ٥٧-٥٥ص: املنـورة املدينة مصحف ملراجعة العلمية اللجنة تقرير املذكور الُمْصَحف خاتمة :ينظر )١(

 .١٥٧ص: الُمْكتىَف
يار /ط املذكور، الُمْصَحف خاتمة :ينظر )٢( ِّ  للطباعـة اإليمـان ؤسـسةم، بدمشق للمعارف الشامية ا

 . ببريوت واحكوزيع والنرش
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يار بل مصحف تََمدت أن هذه الطبعة قد اقْ وحيث ِّ  فقد سارت دار مـصحف امية الشَّ ا
 يف واعتمـدوا ،يه طريقه اخلليل بن أمحـد وأتباعـه مـن املـشارقة و،يا بل طريقتهمإفريق

   .)١( وقوفه بل نفس الرموز السابقة
 : دولة الكويتمصحف -ب

  مصحف دار إفريقيا وبنفس الرموز السابقة مع زيادة رمزبل يف طباعته تُِمد اقْ وقد
  ورمـز،إىل تمام املعىن أو القصة وحنوها ة إشارويه ،َصيلِّ  موضع الركوع للمُ بلعالمة ) ع(
  يف أسـبوعمُ تِ  خَيْ نْ  إشارة تدل بل انتهاء ُسبع القرآن لمَ ويه ،بَاعيه عالمة األسْ  و)بعالسُّ (
   .)٢( بل عالمات الضبطِفيفةيالت الطَّ دِ عْ بعض احكَ و

يف الُمْصَحفا يه أهم طبعات  تقريبً هذه  برواية حفص عن خصـم يف احلجـاز الرشَّ
وع ُبـر بل طـريقتهم يف رُ  سـانْ وَمـ ،اءرَّ مرص بت القُ  و،حة الطباعةوْ  والشام دَ ،زْنِل الومَ 

 ، وطريقة ضـبطهه االتفاق فيما بينها بل عالمات الوقف ورموزِ نا رأيْ وقد ،ساليمالعالم اإل
 دلـسيني مـن عالمـات األنْ مات اخلليل بن أمحد وأتباعه من املشارقة بدًال  األخذ بعَال مع
 ويه موجـودة ، وقد سبق احكعريف بعالمات الوقف ورموزه املتقدمـة باحكفـصيل،ملغاربةوا

  .)٣(بأمثلتها يف خاتمة املصاحف بما يغين عن اإلخدة

 وافِـق بل مـا يُ ِسـَمْت  رُ فقـد :اللِّبييـةاجلماهرييـة  و مصاحف دول املغرب العرأما
 ويه اختيار كتبمعىن اسْ ) صه (مة للوقف عالوااملغاربة، واعتمدُ  وَدلسينيعالمات األنْ 

 ، من اللكمة املراد الوقوف عندها بل رأس آخر حرٍف ُكتُب وتُ ،يف الوقف) ٤(اإلمام الِهبطيِّ 
 واحكـام ، الـالزم:ي أ؛ عليها عند أهل هذا الفنِّ ْصَطلحويه تتضمن مجيع أنواع الوقف المُ 

هـو أقـدم الرمـوز يف وليس مـن بينهـا الوقـف القبـيح، وهـذا الرمـز  ، واحلسن،والاكف
 قـالون وورش ي خمة مصاحف املغاربة بروايتىوقفبل اختياره يف ال و،املصاحف املغربية

 سار نْ مَ  وبيا واملغرب وواجلزائر  يف مجيع ربوع تونسوًخ  شيُ  ويه القراءة األكرث،عن نافع

                                                            
وري برواية »إفريقيا دار« مصحف بل منها وقفت )١(  .اكرصي عمروٍ  أ عن ا
 . الَمَساِجد قطاع، اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة /ط، الكويت دولة مصحف :ينظر )٢(
يف ْصَحفالمُ  يف قسم لُكّ  ورمز واالبتداء الوقف أقسام إىل يرجع )٣(  .اخكا الفصل يف الرشَّ
 اختياره وبل ،الكريم القرآن وقف تقييد كتاب مصنف، اهلبطي مجعة أ بن حممد اهللا عبد أبو هو )٤(

ِّ تُـ ،نـافع عن وقالون ورش برواييت املغاربة مصاحف خمة الوقف يف  نيـل :ينظـر .)ه٩٣٠ (سـنة و
يباج بتطريز االبتهاج امـة احلميـد عبد .د /به اعتىن، كيتاحكَّنبَ  بابا ألمحد ،ا  دار /ط، ٥٨٥ص: اهلرَّ

 .م٢٠٠٠، اخكانية، طرابلس، الاكتب
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  .)١(ساليمبل طريقتهم من دول العالم اإل
  :ض هذه املصاحف ومن ذلك بعبل الوقوف يل يرسَّ اهللا وقد

يف لُمْصَحفا -١ ار احكونسية / برواية ورش عن نافع باخلط املغر طالرشَّ   .ا
ــْصَحف - ٢ ــسبَّع احلــسين الالُم ــافع طُم ــة ورش عــن ن وزارة األوقــاف  / برواي

  .والشؤون االسالمية باملغرب
عــوة مجعيــة/ بروايــة قــالون عــن نــافع طاللِّبييــةمــصحف اجلماهرييــة  - ٣  ا

  .العامليةاالسالمية 
 اللِّبييـةاجلماهرييـة  و من مصاحف املغرب العـر- زيادة بل ما تقدم -  وقفُت وقد

يف الُمْصَحف من طبعات بعتنيبل طَ  ع امللك فهد باملدينة املنـورة إْحـَداهما مَّ  يف جُمَ الرشَّ
جنـة العلميـة  اللَّ تَمـدت وقـد اقْ ،األخرى برواية قالون عـن نـافع وبرواية ورش عن نافع

كمـا جـرى العمـل بـه عنـدهم،  ،)صـه ( رمز املغاربـةبلملرشفة بل إخراجه يف وقوفه ا
 .ُعِمَل به يف مصاحفهم وواصطلح عليه

  فعالمـات الوقـف عنـدهم : اهلنديـةةشـبه القـار و مصاحف األتراك وباكستانأما
جاونديمأخوذة من وقوف   : احكايل اجحو بلويه  ،»علل الوقف«  الكبريه كتابمن السَّ

َ الَمرام وُشنَِّع معىن الالَكم: زمعالمة الوقف الالَّ ) مـ(             .وهو ما لو وصل طرفاه ُلريِّ
  .وهو ما حيسن االبتداء بما بعده: قلَ طْ عالمة الوقف المُ ) ط(          
   مـن نْيِ بَ وجِ  املُـجاذِب  حكَ ُل ْص  والفَ ُل ْص  فيه الوَ وزُ وهو ما جَيُ : زائِ عالمة الوقف اجلَ ) ج(          

  . نيِ فَ رَ الطَّ 
اكن فيـه وجهـان متغـايران يف اإلعـراب، وهـو مـا : ز لوجهوَّ جَ عالمة الوقف المُ ) ز(

  .)٢(وأحدهما أرجح من اآلخر، والوقف بل الوجه املرجوح
وهو ما ال يستغين مـا بعـده عمـا قبلـه لكنـه : ةورَ رَضُ  صخَّ رَ عالمة الوقف المُ ) ص(

د، ألن ما بعده وْ  الوصل بالعَ هفس لطول الالكم، و ال يلزميرخص الوقف رضورة انقطاع اج
  .مجلة مفهومة

                                                            
ة دراسة ..اكالغية واملعا اللفظية القرائن بني الكريم القرآن يف واالبتداء الوقف :ينظر )١(  مـن دال

 دار /ط. اهللا جـار مـدحم احلميـد عبـد حممد /د ،اهلبطية والوقوف ،نافع لإلمام ،ماماحكَّ  وقوف خالل
َحابة   .ه١٤٣٢، األو ،بطنطا للرتاث الصَّ

 . من األمثلة هذا احكَّْعريفلم يبني السجاوندي املراد بالوقف املجوز لوجه وإنما اتضح )٢(
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ز عن الوقف بل ما : عالمة ملا ال توقف عليه) ال(   . االبتداء بما بعدهَفْقبُحُ للتََّحرُّ
 إىل  و إىل تمام املعىن أو القصة وحنوهاة إشارويه: عالمة القطع بل موضع احكمام) ع(

  .)١(الركوع للمصيل
َ  وقد  اكاكـستا الُمـْصَحف ومن ذلك ، بعض هذه املصاحفبل الوقوف يل اهللا رسَّ ي

 راجعـه وصـدق عليـه »تاج كمبين مليد«  املحدودةاج ترشكة /طبرواية حفص عن خصم 
 يف خم ذلـكو؛ حممد أسلم /عبد الرؤوف بن عبد الواحد، واحلافظ القارئ / من احلافظلُكّ 

  . واعتمدوا وقوفه السابقة،م١٩٧٤
  بها يف هذه املصاحفْعُمولالوصل المَ  ومات الوقفره من عَال كْ  ما سبق ذِ  فلُكُّ اأخريً و

ع ر وتنـوُّ  واختالفهم هو اختالف تغايُ ،إذ يه اجتهادات اجتهد فيها علماء أفذاذ ؛)جائزة(
َّ ، واحدندهم إذ املقياس ع؛ر أو تضادال اختالف تنافُ   وقد ،اليل وهو ربط الوقف باملعىن ا

 عـتبِ هم يف اكالد اليت طُ  من عموم اجاس وخواصِّ اِتْحَسانً  واسْ بُوًال  هذه العالمات قَ تدَ وَجَ 
 الوقـف مـوز وبل هـذا فينـبيغ بل القـارئ املبتـدئ الوقـوف بل رُ ،بها هذه املـصاحف

مات جاءت وفق دراسة ملعـا  والعَال موز ألن هذه الرُّ ؛االلزتام بها و يف املصاحفومةاملرسُ 
 ان ومراجعِتها جِل ضبِطها بل ف املصاحف اليت أرْشَ  يفماومقتضيات اإلعراب السيَّ اآليات 

ي عرض القرآن وطاف بني املشايخ وجـال،علمية متخصصة  ُكتُـب وقـرأ ، أما القارئ ا
 إذ ؛قـوفاختار مـن الوُ  و فاألمر بني يديه فيما قرأ، وأدرك فواصل املعا،الوقف واالبتداء

 بلـغ نْ  الوقف واالبتداء لمَ ُكتُباالختيار من  ولقرآن مبناها االجتهاد الوقف يف اموزن رُ إ
  . واهللا أبل وأعلم،اجظر يف الوقوف و االجتهادمبلغَ 

  
* * *  

                                                            

  . وما بعدها١٠٥ وما بعدها ، الوقف واالبتداء للسجاوندي ص ٦٢ينظر علل الوقف ص  )١(
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 الثانياملبحث    
  التجزئة ورموزهامصطلحات

 األولاملطلب    
  نشأة مصطلحات احكجزئة وعالماتها

  : نشأة املصطلحات-١

در تكن املصاحف يف الم  بل اكن ؛مة إىل أجزاء أو أحزاب أو أرباعسَّ قَ  األول مُ لصَّ
 ا فاصلة من فواصل اآليات إيذانً لُكِّ  املصاحف يضعون ثالث نقاط عند آخر ُكتَّاب

) ُعرْش  (عند انقضاء مخس آيات، ولفظ) مُخْس ( كما اكنوا يضعون لفظ، اآليةبانقضاء
س وُعرْش مع تكرار هذا العدد من عند انتهاء عرش آيات، وهكذا يُِعيدون لفظ مُخْ 

  .  سورة ح نهاية السورةلُكّ اآليات يف 
َّ روى  ثم ،بدأوا فنقطوا« :يقول سمعت قتادة :قال زايع بسنده عن األوْ ا اإلمام ا

وا،مَخَّسوا   .) ١( » ثم َعرشَّ
ااإلمام قال َّ َحابة وهذا يدل بل أن : ا ون باجقط  هم املبتدئُ احكَّابِعني وأكابر الصَّ

 وما دام ،احكَّابِعني إذ هو من ؛ ألن حاكية قتادة ال تكون إال عنهم؛ورسم اخلُموس والُعشور
ون رُ دِّ قَ  وأنهم اكنوا فُ ،كول يف صحته وال حرج يف استعماذلك اكن عن اتفاق بينهم فال شُ 

 ونهاية ،ىن ويراعون يف ذلك تمام املع،اا َعرشً وَعرشً  ،اا مَخسً  ويأخذونه مَخسً ،باآليات
   .)٢(القصة

                                                            
ا سـعيد بـن عثمـان عمرو أ /لإلمام ،حفاملصا نقط يف املحكم :ينظر )١( َّ  حتقيـق ،) ه٤٤٤ت (ا

كتور ، ١٥ ص :أجازه ومن ذلك كره ومن ،وختميسها املصاحف تعشري يف جاء ما باب، حسنعزة  /ا
   .م١٩٩٧ ،اخكانية، بريوت، املعارص الفكر دار /ط

 آيـات عرش لُكِّ  بعد عالمة وضع :واحكعشري .القرآن من آيات مخس لُكِّ  دبعْ  مةعَال  وضع :احكخميس
 .١٤٠، ١٢٦ ص:القرآنية القراءات علم مصطلحات معجم :ينظر .القرآن من

ف ،احكزنيل معا بيان يف وأثرهما والوقف الوصل، السابق املصدر نفس :ينظر )٢(  رششـال أمحد /د تأ
يفالـ الُمـْصَحف ملحـق، ه١٤٢٢ ،األو بالقاهرة احلرمني دار /ط، ٤٣ص : اجلزائري  -٥٣٧ص: رشَّ

 .الشمر رشكة /ط، ٥٣٨
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َحابة وقد جاء يف اخلرب أن هذا ُبون اكنوا حُيَ  الصَّ  : أحزابسبعة القرآن زِّ
ل وحزب المُ ، وإحدى عرش، وثالث عرش، وتسع، وسبع، ومخس،ثالث  وبيانها َفصَّ

   :)١(اكحكايل
  . أي بعد فاحتة الكتاب- والنساء ، وآل عمران، اكقرة: ثالث سور يه: األولاحلزب

   . وبراءة، واألنفال، واألعراف،نعام واأل، املائدة:مخس سور يه: حلزب اخكاا
 ، واحلجر، وإبراهيم، والرعد، ويوسف، وهود، يونس:سبع سور يه: اخكالث احلزب

   .واجحل
   .تسع سور بداية من اإلرساء إىل آخر الفرقان:  الرابعاحلزب
   .عراء إىل نهاية يس عرشة سورة بداية من سورة الشإحدى :اخلامس احلزب
   . من سورة الصافات إىل نهاية احلجراتةثالث عرشة سورة بداي: السادس احلزب
  . إىل نهاية اجاس)ق( املفصل وهو من بداية سورة حزب :لسابع ااحلزب

 هو بداية حزب اللكمتني من هاتني  حرٍف  فلُكُّ ،»فيم بشوق« مجعه بعضهم يف قو وقد
وم األول يبدأ مـن سـورة إىل يشري : الفاءفحرف .وم يلُكّ القرآن الكريم يف   أن احلزب يف ا

وم اخكا يبدأ من سورة املائدةإىل يشري :امليم وحرف ،الفاحتة اء وحرف، أن احلزب يف ا  : ا
وم اخكالث يبدأ من سورة يونسإىليشري   أن احلـزب إىليشري : اكاء وحرف ، أن احلزب يف ا

وم  أن احلزب يف إىليشري : الشني وحرف ،اإلرساء) بين إرسائيل (ن سورةالرابع يبدأ م يف ا
وم اخلامس يبدأ من سورة الشعراء ـوم الـسادس إىليشري :  الواو وحرف،ا  أن احلزب يف ا

وم السابع يبدأ من سورةإىل يشري  القاف وحرف،يبدأ من سورة والصافات   أن احلزب يف ا
  .نهاية سورة اجاس وذلك حيت) ق(

  :عالمات نشأة ال-٢
 يف قيل - إىل أن قامت طائفة من العلماء الكريم كذلك يف حتزيب القرآن  األمرُ وَظلَّ 

م فقَ -ن احلجاج بن يوسف اخكقيفزم  منهـا  قـسمٍ لُكِّ  أطلقـوا بل ،ا القرآن ثالثني قسمً واسَّ
هـن إىل جـزء مـن هـذه األجـز،اسم اجلزء اء  فصار إذا أطلق اجلزء من القرآن انـرصف ا

                                                            
، حذيفـة بـن أوس حـديث من ١٣٩٣رقم ٢٤٠ص: القرآن حتزيب باب يف داوود أبو أخرجه احلديث )١(

 شـيخ بـه واحـتج. ١٣٤٥رقـم ٢٣٩ص: القـرآن خُيتم أن يستحب كم يف جاء ما باب يف هماج وابن
 .ااألك فهوضعَّ ، وغريهما كثري ابن واحلافظ تيمية ابن اإلسالم
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 ،اْزًبـ حِ تني القرآن الكريم سِ َصار فَ ،ْزبنيإىل حِ  - باملعىن املتقدم- اجلزء موااخكالثني، ثم قسَّ 
 لُكُّ  ، احلـزب إىل أربعـة أقـسامموا ثم قسَّ ،ا من أجزاء القرآن اخكالثني حزبني جزءً لُكّ يمثل 
 الربـع موا فقـسَّ ،مات احكجزئة عند املغاربة وزاد بعضهم كما يف عَال ،ابعً  منها يسىم رُ قسمٍ 

  وهذه األجزاء واألحزاب واألربـاع واألثمـان مـشارٌ ،اْمنً  قسم منها يسىم عُ لُكُّ  ،إىل قسمني
ها بوضوح يف  يف الُمْصَحفإ بل ) * ( فال دايع لعدها هنـا، وتـدل هـذه العالمـة،الرشَّ

سـورة فـال بداية األجزاء واألحزاب وأنصافها وأرباعها وأثمانها، وإذا اكن أول الربـع أول 
  .توضع

يف الُمْصَحف من طبعات دارين بل إْص ُت لعْ  اطَّ ولقد  ويه ،بـاملغرب إْحداهما :الرشَّ
يف الُمْصَحفنسخة من   برواية ورش عن نـافع بـإرشاف جلنـة مـن َسبَّع احلسين المُ الرشَّ

 ، بدولة الكويتواألْخـرى ، بتوجيه من ملك املغرب احلسن اخكاحِقِقنيكبار العلماء والمُ 
يف الُمْصَحفويه نسخة من   برواية حفص عن خصم بإرشاف هيئة عليا من كبـار الرشَّ

ون اإلسـالمية ئجعة املصاحف بوزارة األوقاف والشعلماء بالد الشام بتوجيه من جلنة مرا
يف الُمْصَحفبالكويت، تمتاز هاتان الطبعتان من   باجلمع بني حتزيب القرآن الكريم الرشَّ

َحابةن بل املأثور يف زم  وبني مـا جـرى عليـه العمـل يف ، سبعة أحزابإىل  الصَّ
  .  واهللا أبل وأعلم،عرصنا هذا

  
* * *  
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 اخكااملطلب    
  مات احكجزئة ورموزهاأهم عَال 

يف الُمـْصَحفمات احكجزئة يف أشهر طبعات  حتليل وبيان ألهم عَال يل وفيما ي  الـرشَّ
  .  العمل يف العصور املتأخرة إىل زمننا هذا عليهاتقرسْ ة يف العالم اإلساليم واليت االُمْعتَمد

يف األزهر مصحف -١ يار »براوية حفص عن خصم« الرشَّ ِّ    : املرصيةبا
يف الُمـْصَحف العمل بل جتزئة هذا وَجَرى  جـزء منهـا لُكُّ ا،  إىل ثالثـني جـزءً الـرشَّ

ممُ  م مُ ْزب ولك حِ ْزبني، إىل حِ َقسَّ ـاحكقـسيمبل مثل هـذا  إىل أربعة أرباع، وَقسَّ  بـه ايً  وتأسِّ
يف الُمْصَحفجرى العمل بل جتزئة  براويـة « املدينـة املنـورة مـصحف طباعـة يف الرشَّ

يار »حفص عن خصم ِّ يف الُمْصَحف و، السعوديةبا  »براويـة حفـص عـن خصـم« الـرشَّ
يار ِّ   . ) ١( سار بل طريقتهم يف ربوع العالم اإلساليمنْ  ومَ ،شامية البا
   :» ورش وقالون عن نافعبراوييت«  العرْغرِب المَ ُمْصحف -٢

يف الُمْصَحف العمل بل جتزئة هذا وَجَرى  جـزء لُكُّ ا،  عندهم إىل ثالثـني جـزءً الرشَّ
ممنها مُ  م حزب مُ  إىل حزبني، ولكُّ قسَّ م منها مُ  ربعٍ  إىل أربعة أرباع، ولكُّ قسَّ  ،ْمنَـني إىل عُ قسَّ

يف الُمْصَحف به جرى العمل بل جتزئة ايً تأسِّ وبل مثل هذا احكقسيم و  يف مـصحف الـرشَّ
 سـار بل طـريقتهم يف ربـوع العـالم نْ ، وَمـ»برواية قـالون عـن نـافع« اللِّبييةاجلماهريية 

  .) ٢(اإلساليم
   :»براوية حفص عن خصم«  اكاكستاالُمْصَحف -٣

يف الُمـْصَحف العمل بل جتزئة هذا وَجَرى  جـزء منهـا لُكُّ ا، ني جـزءً  إىل ثالثـالـرشَّ
 -م زيادة بل ما تقدَّ -َفرَّد حزب منها مقسم إىل أربعة أرباع إال أنه يَ مقسم إىل حزبني، ولكُّ 

) ع ( هلـا برمـززُ رمَ  تسىم ركوع، ويُ ماممة تدل بل احكجزئة والقطع يف موضع احكَّ برسم عَال 
ـيم مثل هذا احكقـسِ  االقتداء به، وبلحَيُْسن اامً وهو يُعد يف هذا اكاب إمَ   بـه جـرى ايً  وتأسِّ

يف الُمْصَحفالعمل بل جتزئة   سـار نْ  ومَ ، وشبه القارة اهلندية، يف مصاحف األتراكالرشَّ
  .بل طريقتهم يف ربوع العالم اإلساليم

                                                            
 .-اإلشارة سبق كما الكويت بدولة اإلسالمية ونئالش وزارة عن الصادر الُمْصَحف باستثناء )١(
 .-اإلشارة سبق كما- باملغرب نافع عن ورش برواية الُمَسبَّع احلََسين الُمْصَحف عليه ما باستثناء )٢(
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 والرتغيب للقارئ يف ْشويق من التَ وفيه ، اجتهادٍ ض هو حَمْ ْقِسيم احكَ هذافإن وباجلملة 
مات األحـزاب واألربـاع واألثمـان  عليه أن بعض عَال ؤْخذ لكن يُ ؛اءةاالسزتادة من القر

 َّ  ، وال ينبيغ القطـع عنـدها، باملعىنوِف  بل القطع واالنرصاف رُِسَمت يف مواضع ال تُ الةا
 يف بعـض املـصاحف يف -مـات  هـذه العَال -مْت سِ  رُ بل ؛ الرشوع يف القراءة بما بعدهاوال

 القـرآن هم جرت العادة عند أهل املغرب وإفريقيا يف تالوتِ إذ ؛مواضع كثرية يف أثناء اآلية
موحفظه أن فُ   بمعـىن »ثمـن« يُـَسىمَّ  منها قطع مَ لُكُّ  قاِرئ، أو مَ ع احلزب إىل ثمانية مقاطِ َقسَّ

 ح ولـو اكن ذلـك ؛ عندهَقطُعوا عليهم أن فَ تْما حَ رْون ويَ ، احلزب ينتيه عنده احلفظْمنعُ 
 ،وما اكنت نهايته كذلك رسموا عنده دائرة أو جنمـة يف وسـط اآليـةاملوضع يف وسط اآلية، 

 والقطع الوقوف اَحتْمً  يَرْون واليت احكجزئة، بهذه والكتاتيب احللقات يف الطالب الزتام مع
 مـا مثـل وبل ،بعـدها بمـا االبتـداء هُ وُيْكرَ  عندها الوقف هُ يُْكرَ  مواضع وفيها -عندها،

 ،احكجزئـة بهـذه واجلامعـات املـدارس بعـض يف واملنـاهج املقـررات أصـحاب سار متقدَّ 
   . واحَكنِْبيه عليه،بُهْ ما ينبيغ جَتنَّ   وهو،املعا ملقتضيات رخية غري من والزتموها
ا بسنده روى َّ  من قراءة ِعرُّ  إ ألقشَ :قال) ١(  ميمون بن مهرانعن اإلمام أبو عمرو ا

َحابة أي مـن -اء رَّ  القُ  إنما اكن، عن الُعرْش ْقرِصُ ا عليه أال فُ أقوام يرى أحُدهم حتمً   - الـصَّ
ـوم ،رُصَتتقرأ القصص إن طالت أو قَ   يل ىل مل يك  ىك مك لك ُّ  يقـرأ أحـدهم ا

 ين ىن نن ُّ  : يف الركعـة اخكانيـة فيقـرأويقـوم : قال،]١١:اكقرة[  َّ زن رن مم ام
  . ]١٢:اكقرة[ َّ مي زي ري ٰى

َّ قال َحابة أن بنيِّ  فهذا يُ :ا ا اكنـوا يتجنبـون يف قـراءتهم القطـع بل   الصَّ
ي يتصل بعضه ببعض ويتعلَّ   ألن ميمون بن مهران إنما حىك ذلـك ؛ق آخره بأوالالكم ا

  .) ٢( ولقد لىق مجاعة منهم،احكَّابِعني هو من كبار إذ ؛عنهم
ُ :جووي اإلمام اقالو  للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أن يبتـدئ مـن أول ستحبُّ  وي
 وال ، انتهـاء الـالكموبل  إذا وقف أن يقف بل املرتبطوكذا ،م املرتبط بعضه ببعضالالك
 منهـا يف وسـط الـالكم كثـرًيا فـإن ، يف االبتداء وال يف الوقف بـاألجزاء واألحـزابديتقيَّ 

                                                            
َّ  اجلزري أيوب وأب ِمْهران بن َميُْمون وُمْفِتيها اجلزيرة خلم، احلجة اإلمام هو )١(  المـرأة مـو اكن،الـر

 وابن، عباس وابن ،وخئشة، هريرة أ :عن ثحدَّ ، احلديث يف ثقة وهو، فيها فنشأ، وأعتقته، بالكوفة
ِّ وتُ ، وغريهم، عمر  .٥/٧١ :اجبالء أعالم سري :ينظر .)ه١١٧ (سنة و

 .١٥ص : واالئتناف القطع، ١٧ص: الُمْكتىَف )٢( 
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ي بعدهْرتبطالمُ  ي قبله وا   .) ١( بالالكم ا
 بتـداءمدى ارتباط الوقـف واال  جاد من معالم يتأكَّ ْكُرهم ذِ  ما تقدَّ باعتبارو... اوأخريً 

 حيقق املطلب األسا مـن الوقـف بما ، من الكمهم احَكْفِسري وإيضاح مراد اهللا لْ بعِ 
َّ  ووهو بيان املعىن  يـتماتـه بُنِ وعَال  ف واالبتداء أقسام الوقوأن ، من الالكماللةإيضاح ا
 القـارئ ِقف من اخلطأ العظيم أن يَ وأنه، ها دون استثناء عِ  يف مجيع مواِض ابل اعتبار املع

 واهللا ، دالحكـهُب  وتـذهَ ، بـذلك املعـىندُ سَ ْفـفيَ  ، ال ينبيغ أن يوقف عنده أو يـصلماعند 
  .وأعلم أبل

  

* * *  

                                                            
 .١٥٥ص: األبرار سيد الكم من املنتخبة اكراألذ :ينظر )١(



  
  
  

   

  

  الثاني الباب  

ةِ    الوقف واالبتداءيف  إضاءات لألَِئمَّ
 



 

 

 إضاءات لألئمة يف الوقف واالبتداء: الباب الثاين

 :تمهيد
ِ  ومـا َسـ، ْهِيئةٌ  فما اكن قبله فهو يَ ،ِث حْ اكَ   أهم أبواِب من  اكاُب هذا

ْ
 و بعـده فُهـيَأ

ةٌ يَ  ة إىل سالة وهو رِ ، تَمَّ ئِمَّ
َ
ةً  الَمَساِجد أ  بل نـةخ ففيـه إ، خمة للقرآنِ  قارئٍ لُكّ وإىل  ،خاصَّ

َّ ،هعِ تمِ سْ  الكم اهللا تعاىل لقارئه ومُ رِ تدبُّ   مـن  كثـريٍ  من خلِوّ قـراءةِ ُظ  هو ما يُالحَ  ايِع  وا
 
َ
ةاأل القطـع بل الـالكم  و، فيه أكرب زهـدٍ هد بل والزُّ ؛من االهتمام بعلم الوقف واالبتداء ئِمَّ

ي فَ  الوقف ببداية الصفحة  والبتداء يف ادواحكقيُّ  ، آخره بأوق ويتعلَّ ،صل بعضه ببعضتَّ ا
ط الـالكم املـرتبط  يكـون يف وْسـهاوبعـُض  زاب واألْحـباع األرْ ماتعَال  بِ أو ،ِتَصافِهاأو انْ 

ي قبْ  ي بعْ لَ بالالكم ا ي يكون الوقف عنده سببً ،هدَ ه وا  ْصلِ فَـ و املعـاقـِص ا يف نَ  وا
 حيـث ُف  بـل يِقـ؛بـاًال  ومنـاِز  للوقوِف ليِْق  يُ ال -  اهللاهداهم - اآلخر واكعض ،األحاكم

 ثـم ، عندهُف  فال يقِ ، والاكيفاحكَّام الوقف وَيرْتُكُ  ،َف قَ  من حيث وَ ْكِملس، ويُ فَ ساعده اجَّ 
 ، منه معىن غري مقـصودمْفهَ  أو فُ ، بما بعدهقه تعلُّ  لشدةِ  منه معىنْفَهمُ  ال فُ ا قبيحً ا وقفً ُف يقِ 
 ، مجاهلـاالوة احكِّـتَقـدَ  فَ حـيت ؛هلِ ُسـرُ أو   باهللا يُق ال يلِ   ماُيوِهم املعىن ودُ ْفسِ  قد فُ أو

 ،ا وُوقِـف بل مـا يـؤدي معـىن قبيًحـ،تْـصل الـالكم المُ ع وقُطِ ،هءَ  وبهاهنقَ  األداء روْ َق وفارَ 
ا ، كذلكدئوابتُ  ه أنين قد تَ ُدرُ  جَت وممَّ   ُهمُّ  ما فَ لُكَّ  ابيف هذا اك تَبْعُت  اإلشارة إ

َ
ةاأل  من  ئِمَّ

  و أو حتذيرات وتنبيهات يف الوقـف واالبتـداء،اتمَّ هِ  مُ مسائل أو ،عاتقواعد جام
َ
  يفهرُ ثَـأ

 وعمـا ا عنهـ احلـديُث تَظمفـاغْ   أطرافهـاتويْـُت  واحْ تاتِها شَ ومَجْعُت  ،تفسري القرآن الكريم
   .) ١(فُصول أربعة يف  ومطالَب  حتتها من مباحَث جُ درِ نْ فَ 

   : اإلمام خيصُّ  فيماء الوقف واالبتداأقسام:  األول الفصل
 يكون بل أن من ، قبل الركوعطعِ  القَ حني لزِْتامه بل اإلمام اينْبيِغ  بما ْعِريف يَ وفيه

ي يتصل بعضه ببعضتجنََّب  وأن يَ ، باملعىنوٍف  مُ ، آيةرأِس   علَّق ويت، القطع بل الالكم ا
 عند ،والاكيف واحلسن احكَّامرايع الوقف  وأن يُ ، عند انتهاء الالكمُف  بل يقِ ؛ِ وَّ آخره بأ

  يلتفْت  لمْ من العلماء، وأن يمات يف تقسِ ينا أكرث ما يعنِ وهو اآلية الواحدة، ناءف أثالوق
واِب  عن وَحاد ،مْجاع اإلِ رَق  ويقف حيث شاء فقد خَ ،هلذا    :فيه مبحثانو ،الصَّ

                                                            
ة إضاءات :ينظر )١( ئِمَّ

َ
 بل العليان ابراهيم بن الرمحن عبد /إعداد من حبث واالبتداء، الوقف حول لأل

، الـرمحن عبـد بـن خـا /ود ،احلميد اهللا عبد بن سعيد /د :بإرشاف األلوكة شبكة عموق  اجلريـ
 مـن هلـم يقـع عمـا اجلـاهلني وإرشاد الغافلني تنبيه، احكزنيل معا بيان يف وأثرهما والوقف الوصل
 . املبني اهللا لكتاب تالوتهم حال اخلطأ



 

 

 إضاءات لألئمة يف الوقف واالبتداء: الباب الثاين

 . القراءةقطع َسىمَّ  الوقف قبل الركوع المُ : األولاملبحث

  .حدة يف وسط اآلية الوااالبتداءو الوقف : اخكااملبحث
  :دها بما بعواالبتداء عليها الوقف َفْقُبحُ  مواضع: ا اخكالفصل

 وقف إال أن الا ظاهرً ا بينها تعلقً علُُّق  ما يكون احكَ  اآلياِت فمن
ُ
 ال او منه بل األ

 ، التصال املعا ببعضهاقاِطًعا أو يف أثنائها عليها وقف ومنها ما يكون ال، املعىنيُل حُيِ 
 قهاعلُّ  ومنها ما يكون تَ ، معىن إال مع ما قبلهؤدِّيويكون االستئناف بما بعد ذلك ال يُ 

 أن هذا يتفاوت يف  وال شكَّ ،ا عليها واالبتداء بما بعدها مطلقً الوقف َفْقبُحُ  اببعضها شديدً 
 ُ  دبُّرِ  إىل تَ اتَةً  احْكِفَ تطلَُّب  يَ رِ  هذا األمْ َوفِْقهُ  ، بما بعدهواالبتداءعه  قطْ بِْح  و قُ ،له وْص ُزومِ ل

 ا بني ما يكون عطفً ْفريق واحكَّ ، بعض الالكم ببعض من َعَدِمهصالِ  واتِّ ،ياقاتاملعا والسِّ 
  :حثان مبوفيه ،اتئنافً وما يكون اسْ 

  .لإلمام الوقف عليها َفْقبُحُ  مواضع يف : األولاملبحث
   . لإلمام االبتداء بهاَفْقبُحُ يف مواضع  : اخكااملبحث
  : بعدها بما عليها واالبتداء الوقف حَيُْسنُ  مواضع: الث اخكالفصل

ا النتباه  الوقوف عندها لغرض تفسريي، أو باليغ، أو شدًّ نُ  مواضع حيسُ هناك
م قد ملا ودفًعا اكيان، تمام حتصيل يف رغبًة ،السامع، وحنو ذلك وفيه مخسة  ،معانٍ  من يُتوهَّ

  :مباحث
  . عليهامعطوف  أن ما بعدهامٍ  من توهُّ َ  عند نهاية مجلة خُي الوقف : األولبحثامل

  . ا غري مذكور الوقف بعد مجلة الرشط إذا اكن جواب الرشط مقدرً : اخكااملبحث
   . الوقف بعد الكم الكفار املحيك عنهم: اخكالثاملبحث
  . هلا أن ما بعدها تبعٌ مُ هَ فْ  الوقف بعد مجلة مقول القول اليت قد فُ : الرابعاملبحث
  .ا سبقهله عمَّ  الوقف قبل املنصوب بل االختصاص وفْص : اخلامساملبحث
  : الوقف بل أحرف املعا واالبتداء بها مواضع: رابع الالفصل

َ مل بيان وفيه َ الوقف أوروف االبتداء به من هذه احلُ ُسوغا ي  وما ،ُسوغ عليها وما ال ي
   : مخسة مباحثوفيه ،الٍت  ودال ذلك من معانٍ تِنُف يكْ 

   .واالبتداء بها) الك ( مواضع الوقف بل: األولاملبحث
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   .لها بما بعدهاووْص ) نعم ( مواضع الوقف بل: اخكااملبحث
  ) . وكذلك،ذلك و،هذا (مواضع الوقف بل : اخكالثاملبحث
  . ) نإ و،لو ( مواضع الوقف بل ما قبل: الرابعاملبحث
  .واالبتداء بها) بىل ( الوقف بل مواضع: اخلامساملبحث

 تْوفييِق إال باهللاِ وما ، املتقدمة ِلفصولِ  من افصلٍ  لُكِّ  ييل الالكم باحكفصيل بل ماوفي
نيب

ُ
ْه أ َ ِ    .عليه تولكُت وإ

  
* * *  



  

 األولالفصل    

   الوقف واالبتداء فيما خيص اإلمامأقسام

   . قطع القراءةَسىمَّ  الوقف قبل الركوع المُ : األولاملبحث   
 وأن يكون بل ، اإلمام اختيار القطع املناسب قبل الركوعبل ينبيغ

 
ْ
ي يتِص َب  وأن يتجنَّ ، باملعىن موٍف ، آيةِس رأ  بعضه ُل  القطع بل الالكم ا

 هلذا  لم يلتفْت نْ ومَ  عند انتهاء الالكم، ُف  بل يقِ ؛ق آخره بأوتعلَّ ويَ  ،ببعض
 . وحاد عن إتقان القرآن وتمام احكجويد،ويقف حيث شاء فقد خرق اإلمجاع

 به دُ سِ فْ ع بل القطع فُ  فيقطَ ،كتاب اهللا اإلمام  من اخلطأ العظيم أن يقرأأليس
  : ثالثة مطالبوفيه ،املعىن
 ليس بشديداقً علُّ طع بل اآلية املتعلقة بما بعدها تَ  الق: األولاملطلب .  
 يؤدي وال ،اشديدً  علُّقا بل اآلية املتعلقة بما بعدها تَ القطع :اخكا املطلب 

  .افاسدً معىن 

 اشديدً  بما بعدها علُّقها اليت يكون تَ ة بل اآليالقطع :اخكالث املطلب 
   .ا معىن فاسدً يؤدي

   .بتداء يف وسط اآلية الواحدة الوقف واال: اخكااملبحث  
 عند َماًال  أكرث إهْ أيًضا وهو ، أكرث ما يعنينا يف تقسيمات العلماءوهو 

  فنجِ ،كثريين من سابقه
َ
ةد بعض األ  من هذا  يليق للوقوِف ال -هداهم اهللا  - ئِمَّ

 كُ ويرتُ  ،َف قَ  من حيث وَ ُل مِّ كَ  بل يقف حيث ساعده اجفس، ويُ ،اجوع باًال 
  منه معىنْفَهمُ  ال فُ ا قبيحً ا ثم يقف وقفً ، فال يقف عنده،م والاكيفالوقف احكا

 املعىن دُ ْفسِ  قد فُ أو ، منه معىن غري مقصودمُ ْفهَ  أو فُ ، بما بعدهقه تعلُّ لشدةِ 
  : مطالبالثة ثوفيه ،رسله و باهللايُق ال يلِ   ماُيوِهمو

 بما بعدههعلُّق منه معىن لشدة تَ ْفهم الوقف بل الكم ال فُ : األولاملطلب .  
 ما بعده عليهف منه معىن غري مقصود حكوقُّ ُفْفهمُ  الوقف بل الكم : اخكااملطلب .  
 ما ال يليق باهللا تعاىليُوِهم املعىن أو دُ سِ ف بل الكم يُ الوقف : اخكالثاملطلب  

   .ورسله



 

 

 أقسام الوقف واالبتداء فيام خيصُّ اإلمام: األولالفصل 

 األولاملبحث    
ى الوقف قبل الركوع املُ     القراءة قطع َسمَّ

 األولاملطلب    
   ليس بشديدقا بل اآلية املتعلقة بما بعدها تعلُّ قطعال

   : ذلك القطُع بلمثال

ثم االبتداء ، ] ١٦: اكقرة[ َّ هل مل خل حل جل مك ُّ  : قو تعاىل-١
 أن لحظفـنْ ، ] ١٧: اكقـرة[ َّ جم يل ىل مل خل ُّ  : بقو تعاىلانيةيف الركعة اخك

نتفقد تَ  ، بني اآليتنياقً هناك تعلُّ  ين عـدلوا ا يعود بل اخكانية ضمريً ضمَّ  أوحك املنافقني ا
 ه يف اآلية اخكانية بَدْ إال كنَّ  ،عن اهلدى إىل الضالل

َ
 هلـم حـني ثـالني مِ برضْ  بِ اتِِهمْ  ِذْكِر ِصفَ أ

 فلهـذا ال يرجعـون إىل مـا ، بعد اكصرية إىل العىمرْيُورتِهماشرتائهم الضاللة باهلدى، وَص 
  .) ١(الضاللةاكنوا عليه من اهلداية اليت باعوها ب

  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ ُّ :  تعــاىلقــو -٢
 ثم االبتداء يف الركعة ،]١٢:احكوبة[ َّ مج حج مث هت مت خت حت جت

 حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ُّ  :اخكانيــة بقــو تعــاىل
 بل ُب  مـا جِيـ  اهللابـنيِّ  فـيف اآليـة األو يُ ،]١٣:احكوبة[  َّحض جض مص خص

ْ لُقوا وأطْ ،املرشكون بل الوفاء م إذ لم يستقِ ؛كنيرْشِ  المُ وَ املؤمنني حنْ  وء يف سنتهم بقول الـسُّ  أل
نيع شْ  يف التَـ ومازال احلديث يف اآلية اخكانية موصـوًال ، أو أيديهم بأذى،اإلسالم واملسلمني

ين نعتهم اهللا بأنهم  ئِمَّةبل أكابر جمريم قريش ا
َ
م هثِ  بل واحلث بل قتاهلم جْكـ؛ الكفرأ

  .) ٢(ملسو هيلع هللا ىلصرسول  الإخراجهم بمِّ العهد وهَ 

                                                            
 .بعدها وما ١/٢٩٤ :كثري ابن َيْفِسري :ينظر )١(
رُ  الُمَسىمَّ  يوالسُّ  َيْفِسري :ينظر )٢( ُّ ين جلالل باملأثور احَكْفِسري يف املنثُور ا  ،) ه ٩١١ ت (الـسيو ا

راسـات للبحـوث هجـر مركز /ط، بعدها وما ٧/٢٥١ :الرتيك املحسن عبد بن اهللا عبد /د حتقيق  وا
 .ه١٤٢٤ ،األو، القاهرة واإلسالمية، العربية
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 اخكااملطلب    
  ا شديدً قا تعلُّ ها بل اآلية املتعلقة بما بعدالقطع

  اوال يؤدي معىن فاسدً 

  : ذلك القطع أثناء اآليات منمثال

 مقجك حق مف  خف حف مغجف جغ مع جع مظ حط مض ُّ     : تعـاىلقو -١
 مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك
 مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل  ٰه
فهـــذه  ،]٣٩-٣٦: اكقـــرة[  ٌَّّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي  جي يه ىه

ل يف سـياق اآليـات ،إخراِجهما من اجلنةو ،اآليات تتحدث عن قصة آدم وحواء  وحني نتأمَّ
 مف  خف حف  ُّ :إنما هو تفـسرٌي لقـو َّ... يل ىل مل خل ُّ  : أن قونالحظ
كـرى، وحتـذيرً قْت يِ  ثم إن اآليـات َسـ.َّمق حق  أن يفتـنهم دمآ كـين ا لالعتبـار وا

، ) ٣٩، ٣٨ (ال اآليتـني مجيًعـ يكون بوْص ماالشيطان كما أخرج أبويهم من اجلنة، وهذا إنَّ 
وما بعـدهما بدايـة موضـوع آخـر وهـو . وهما ثالثة أسطر ليس فيها إطالة بل املأمومني

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ُّ : اهللا علـيهمتذكري بـين إرسائيـل بـنعمِ 
  .) ١(]٤٠: اكقرة[ َّ رب يئ  ىئ

ـــاىل-٢ ـــو تع   خض حض جض مص خص مسحص خس حس جس  مخ  ُّ  : ق
 جك مق مفحق خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض

 َّ جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خك حك
 ]١٦-١٥: آل عمـران[

َ
ة فربما َقَطَع بعض األ  عند نهاية اآلية اخلامسة عرشة النتهـاء الوجـه ئِمَّ

                                                            
 . بعدها وما ١/٣٦٤ :كثري ابن َيْفِسري :ينظر )١( 
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ِ ندون أن يتفطَّ   بـل ؛ائنافً ليست است َّ مل خل ُّ  : املعىن، وهو أن قوِق دة تعلُّ شِ  ل
ين يقولون: فتقدير اآلية،نعت لثين اتقوا لثين اتقـوا عنـد ربهـم :  فاملعىن، لثين اتقوا ا

  . ) ١( القائلني ربنا اغفر ذنوبنا... جنات جتري من حتتها األنهار
  

* * *  

                                                            
 . بعدها وما ٧/٢١٤ :الرازي َيْفِسري :ينظر )١(
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 اخكالثاملطلب    
  ا  معىن فاسدً يؤدي ا بما بعدها شديدً قها اليت يكون تعلُّ ة بل اآليالقطع

  :  ذلك القطع بلومثال
 فلـو ]١٤ :احلجـر[ َّ  خض حض جض مص خص حص مس خس حس ُّ :  تعـاىلقو -١

 ألن ؛ بما بعـدهِق لشدة احكعلُّ   لاكن الالكم ال معىن عَ كَ  رَ ثم وقطع القراءة ،وقف اإلمام هنا
 جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّ  : فإن الالم بعدها يف قو تعـاىل،اجلواب لم يتم
 .) ١(  قبلهابما ةقمتعلَّ ] ١٥ :احلجر[  َّ حف

 القطـع عليهـا حُ بُ ْقـيَ فَ  ]٨٢:ص[ َّ مس هث  مث هت ُّ  : تعـاىلقو -٢
 .قها بمـا قبلهـاحكعلُّ  ]٨٣:ص[   َّ مك لك هش مش ُّ  :واالبتداء بعدها بقو تعاىل

 وإتقـان كما يرايع جتويـد احلـروف ،عا واكتمال امل، حسن الوقوفرايع يُ تقنفاإلمام المُ 
  .) ٢( صفاتها

 الـيت ال يـصحُّ  ية األجزاء واألرباع املتعلقة بما قبلها يف اللفظ واملعـىن ومن ذلك بدا
   : ومن أمثلته،القطع عليها

 جن يم  ممىم خم حم جم يل ىل مل ُّ  : تعـــاىلقـــو -١
 نهاية : أي؛ فال ينبيغ القطع دونها،وهذه اآلية بداية اجلزء اخلامس ]٢٤:النساء[  َّ... حن

وال ينــبيغ  ،]٢٣:النــساء[ َّ جح مج حج مث هت ُّ  :اجلــزء الرابــع بل قــو
ل بـني املعطـوف ْص ألنـه ال جيـوز الَفـ؛  َّ مل ُّ  :الرشوع يف القراءة مـن قـو

 لكن؛  َّ نت ُّ  واملعطوف عليه الشرتاكهما يف الفعل
َ
ة من األ  بل آخـر عُ  يقَطـنْ  مَ ئِمَّ

 يل ىل مل ُّ  : فيبتدئ بقـو تعـاىلدِ اآلية اخكاخكة والعرشين، ثم يأ من الغَ 
 شأنها؟ الستحـرض أنهـا مالو َسأحْكه املحصنات من النساء ، و َّمم خم حم جم

ماِت قبلها يف اآلية السابقة  و ، واحـدياق يف ِسـهمـا بد مـن تالوتِ فال ،معطوفة بل املحرَّ
                                                            

  .٩ص : املقِصدْ  :ينظر )١(
ِ  َيْفِسري :ينظر )٢(  .٤/٤٩ :اخلازن َيْفِسري، بعدها وما ٧/٣٩٢ :حيَّان أ
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ابعـة والعـرشين، ثـم يبتـدَئ  أن يقَف بل آخـر اآليـِة الرإلمامِ لمثل هذا املوضع يمكن 
ــة ــة باآلي ) ١( َّ ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت ُّ : احكا

  .]٢٥: ءالنسا[
فالـرشوع ] ٧٥:الكهف[ َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّ  : قو تعاىل-٢

 هي مي خي حي ُّ  :ا دونه عند قـو تعـاىليف القراءة من بداية هذا احلزب والقطع آنفً 
 مُ  فهْ ق إذ ال يتحقَّ ؛ تقطيع ملعا القرآنفيه ]٧٤:الكهف [ َّ هت مت هب مب هئ مئ

ي ،مـام بالوصـل إىل احكَّ  مثل هذا املوضع ونظائره إال وال يتم إدراك معناه يف،الكم اهللا  فـا
ي يتـصل ب وجتنُّـ،ت طالت أو قرُص مِلهاينبيغ هو قراءة القصة بأكْ   القطـع بل الـالكم ا

 -  القطع بل األو منهـاَفْقبُحُ  اآليات ونظائرها فهذه .) ٢( ق آخره بأوبعضه ببعض ويتعلَّ 
 وهذا يعين رضورة اختيـار ، ما تقدم كثريومثال ،اطلقً دها مُ  واالبتداء بما بع-ل الركوع قبْ 

اإلمام للوقف املناسب قبل الركوع، واالبتداء املناسب بعـد الفاحتـة يف الركعـة اخكانيـة يف 
وم أو من الغد   .) ٣ (ا  فلينتبه إىل ذلك رخية لكتاب اهللا العزيز وتعظيمً ،نفس ا

  
* * *  

                                                            
 .١/٣٤٣ :الَسمْرقَنِدي َيْفِسري، ٢/٣٨٢ :اجيْسابوري َيْفِسري :ينظر )١(
 . ٣/٥٣٦ :اخكعاليب َيْفِسري :ينظر )٢(
: احكجزئـة هـذه ىجـدو عـدم بيـان مبحـث، احكزنيل معا بيان يف وأثرهما والوقف الوصل :ينظر )٣(

 .بترصف بعدها وما ٣١ص



 

 

 أقسام الوقف واالبتداء فيام خيصُّ اإلمام: األولالفصل 

  اخكا املبحث    
  البتداء وسط اآلية الواحدة  واالوقف

 األولاملطلب    
  قه بما بعده منه معىن لشدة تعلُّ ْفَهمُ  بل الكم ال فُ الوقف

   : أمثلة ذلك الوقف بلومن
 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  : تعـاىلقو - ١ 
  .]١٦:الكهف[ َّ  ىه مه جه ين ىن من خن حن

 منـه معـىن ْفَهمُ  وال فُ ، به الكم بعده ال يتمُّ ا عمَّ لُهوفْص  َّ حم جم ُّ  : فالوقف بل قو
 ن أل؛ الفـصل دون الفـاءحَيُْسنُ فال  ه بهقِ لشدة تعلُّ   َّ  ىم مم خم ُّ  :إال بوصله بقو

 ، إىل الكهـفوا واحكقـدير فـأو،م مرتبطة بعضها ببعض عليها ما تقدَّ  حمذوفة دلَّ هنا مجًال 
 مم خم ُّ  :صل بـني قـو الفحَيُْسن كذلك ال ،همءَ  واستجاب دخ،فألىق اهللا عليهم اجوم

  .) ١ (مل دون جوابهتَ كْ ألن الطلب ال يّ  َّ...   حن جن يم ُّ  :وقو  َّ  ىم

 َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ُّ  : قو تعـاىل-٢
  .]٨٣:النساء[

 بـه ده ال يـتمُّ ا بْعـ عمَّ لُهوفْص  َّ يي ُّ  :أو قو َّ ىي ُّ  : بل قوفالوقف
ه سـبحانه لُ  لـوال فـْض : واملعـىن أي،ية اآليـة منه معىن إال بالوصل ح نهاْفَهمُ الكم وال فُ 

م الشيطان فيما تُ عْ بَ ه لكم اليَّ ه ومعونتُ ونرْصُ   إىل سبيل الرشادكمعليكم ورمحته بإرشادِ 
كم من الوساوسليِق يُ    .) ٢(  إ

* * *  

                                                            
 ١/٤٣٧: الُهدى َمنارُ ، بعدها وما ١٥/٢٢٠ :األلو َيْفِسري :ينظر )١(
 .١/١٨٨ :الُهدى َمنارُ ، بعدها وما ٥/٩٥ :األلو َيْفِسري :ينظر )٢(



 

 

 أقسام الوقف واالبتداء فيام خيصُّ اإلمام: األولالفصل 

 اخكااملطلب    
  عليه ما بعده ف غري مقصود حكوقُّ معىن منه ْفَهم بل الكم فُ الوقف

  :لك أمثلة ذومن
 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  : تعاىلقو -١

 .]٢٥:اكقرة[  َّحن

 ) ١ ( يف آي القـرآن الكـريمظائرهيف هذا املوضع ون َّ ىم  مم  ُّ  : بل قوفالوقف
هن أن اجلناَت رَ  تبادَ فربما ، يصحُّ ال  إذ ه؛ عن مواضـعمِ  جتري، وهذا من حتريف اللَكِ  إىل ا

ُ  ال نْ  فمَ ،اليت جتري يه األنهار ثم يعـود   َّ  مم خم حم ...   ُّ ه اجفس فليقف بلدُ ساعَ ي
  بـــــٌق متعلَّــــ  َّ جن يم ُّ  ألن؛  َّحن جن يم ىم  مم  خم حم ُّ  ُل ِمــــكْ فيُ 

  .) ٢( َّىمُّ 

ــو -٢ ــاىلق  حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي ُّ :  تع
 .]٤٣:النساء[ َّ  ...هت مت خت  حت جت هب مب خب

 آلية الكريمة ال يتمُّ  ألن املقصود من ا؛ يَِصحُّ ال  َّ  حئ جئ يي ُّ  : بل قوفالوقف
ه مـا بعـده مـن قـو تعـاىلَضمَ إال إذا انْ   َّ خب حب جب هئ مئ خئ ُّ  : إ

 ملا اكنت اخلمـر وذلك ؛وهو اكٍف ،  َّهت مت ُّ  :ده إىل أن يقف بل قو بما بعْ ُل وِص فيُ 
 حيث أتاهم اإلرشاد إلخالص الصالة الـيت يه رأس العبـادة مـن شـوائب اخلمـر ؛مباحة

  .) ٣( وكدرها
* * *  

                                                            

، الكريم القرآن يف موضًعا وعرشين سبعةٍ  يف  َّحن جن يم ىم  مم  ُّ  تعاىل قو َورَدَ  )١(
  .   َّ ىه مه جه ين ىن ُّ  ةاملائ اآلية احكوبة سورة يف والعرشين واخكامن

رُ  َيْفِسري :ينظر )٢( ُّ  . ٧٤ص: الُمْكتىَف، ١/١٨٢ :الُهدى َمنارُ ، ١/٢١٤ :املصون ا
 . ٥٨ص: املقِصدْ ، ١/١٨٢ :الُهدى َمنارُ ، ٥/٣٨ :األلو َيْفِسري، ٤/٥٩ :كثري ابن َيْفِسري :ينظر )٣(



 

 

 أقسام الوقف واالبتداء فيام خيصُّ اإلمام: األولالفصل 

 اخكالث املطلب   
   باهللا تعاىل ورسله ما ال يليُق يُوِهم املعىن أو ْفِسد بل الكم فُ الوقف

  : أمثلة ذلكومن
  .]٢٦:اكقرة[ َّنت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّ :  تعاىلقو -١

 ال يليق باكاري ا ووصفً ا معىن فاسدً يُوِهم ألنه ؛قبيحٌ  َّ مب زب ُّ  : بل قوفالوقف
 نَّمـاوإِ  ، األدب مـع اهللا مـا هـو ظـاهروءِ  من ُسـففيه ، بههحكفوُّ  ابل وال يصحُّ ؛ 

 كيـان أن مـا اسـتنكره يقت فاآليـة ِسـ،وهو اكٍف  َّنت  مت  ُّ  :يكون الوقف بل قو
 ،راء من الكفار ليس بموضوع لالسـتناكر واالسـتغرابناد والمِ فهاء وأهل العِ اجلهلة والسُّ 

ء اكن صهللِ    .) ١( ا أو كبريً اغريً  أن يرضب أي مثل اكن بأي 
 َّهب مب  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه ُّ          تعـاىلقو -٢

  .]١٩:حممد[
 نْ  ظـاهر لَمـرٌ  بـل هـو كْفـا؛ معىن فاسدً يُوِهم ألنه ؛قبيحٌ  َّ خي ُّ   بل لكمةفالوقف

  فـيف اآليـة أمـرٌ .وهو تام َّهبُّ   الوقف بل لكمة وإنما يكونُ ، باهللاه عياذً دَ َص قَ 
قاء هو  الشَّ مناط وأن ،عادة هو احكوحيد والطاعةإذا علمت أن مدار السَّ  أي ؛ والعملمِ لْ بالعِ 

  .) ٢ ( بل ما أنت عليه من العلم بالوحدانية والعمل بموجبهفاثبُْت  ، والعصياناإلرشاك
 ممـا ،حَيْـُسنُ  وما ، لإلمام الوقف عليه أو االبتداء بهَفْقبُحُ  ييل مزيد تفصيل فيما وفيما

نيلني احكَّ ْص  وذلك يف الفَ ؛حات املتقدمةفيف الصَّ  لتُهأمْجَ    . وباهللا تعاىل احكوفيق،ا
  

* * *  

                                                            
خمرَْشِي َيْفِسري :ينظر )١(   .٣٤ص: املكتىف، ١/٦٧ :الُهدى َمنارُ  ،١/٣٢٥ :كثري ابن َيْفِسري ،٢٣٥/ ١ :الزَّ
ِ  َيْفِسري :ينظر )٢( ُعود أ خمرَْشِي َيْفِسري، ٥/١٤٦ :السُّ  .٤٧٧ص: واالبتداء الوقف إيضاح، ٥/٢٣٤ :الزَّ



  

 الثاني الفصل   

   بما بعدهاواالبتداء عليها الوقف َفْقُبحُ  مواضع

  . لإلمام الوقف عليهاَفْقُبحُ  يف مواضع : األولاملبحث
اليت ال جيوز الفصل بينها أثناء  اللَّْفِظيَّة الُمتَعلِّقات بيان كعض وفيه

 سواء اكن  من فاعل البد ٍل  ولك فعْ ،  من خربٍ  فلك مبتدأ البدَّ ،القراءة
أو   فلو فصل بني املبتدأ وخربه،اللَّْفِظيَّة ما يسىم بالعالقة وهو ،ا مقدرً وأا ظاهرً 

 ، اليت ال يُفهم الالكم بدونهااللَّْفِظيَّة العالقة النقطعت ؛فاعلهبني الفعل و
 املعا اليت ال يدل عليها ِف  يف تكلُّ لُوِّ  ذلك احكعدي يف الوقف والغُ ومن
  : مطالبثالثةوفيه  ،ياقالسِّ 
 اللَّْفِظيَّة الُمتَعلِّقات من معناه ملتَ كْ يَ  لم ما بل الوقف :األول املطلب.  
 ة اجلملة من اللكمة لِ أوَّ  بل الوقف :اخكا املطلب   .العطف يُوِهم بما احكا
 ال مما يفاحكعسُّ  الوقف :اخكالث املطلب  ُ   .لغة وال معىن عليه دُ ساعِ ي

  . لإلمام االبتداء بهاْقُبحُ فَ  يف مواضع : اخكااملبحث
 ُق يتوافَ  ، باملقصودوٍف قل مُ تَ سْ  إال بكالم مُ بتداء أنه ال ينبيغ االاألصل

أن  وخاصة ،رآظم القُ  باجَّ لُّ  وال خيِ ،له يف اللفظ مرتبط بما قبْ غري،مع اللغة
ي قد تدع،ااالبتداء ال يكون إال اختياريًّ  ه رضورةو فهو ليس اكلوقف ا  ، إ

الف ب إخال باملعىن املقصود أو إيهامه خِ  القبح يف االبتداء حبسْ ُت اوَ ويتف
 ثالثة وفيه ، االبتداء بما بعدهَفْقبُحُ  الوقف عليه َفْقبُحُ  ما لُكّ  و،مراد اهللا 

  :مطالب
 اللَّْفِظيَّة الُمتَعلِّقاتله من ا قبْ  عمَّ ِصل االبتداء بما فُ : األولاملطلب.  
 ةء بآخر لكمة من بعض اآليات ووْص  االبتدا: اخكااملطلب   .لها باجلملة احكا
 باجظم القرآلُّ  خَيِ مما بعض مجلة االستفهام يف اجلواب ة إخد: اخكالثاملطلب .  

  . احكوفيقباهللاو ، املتقدمنياملبحثني ييل الالكم باحكفصيل بل و



 

 

 مواضع يقبُحُ الوقف عليها واالبتداء بام بعدها : الثاينالفصل 

 األولاملبحث    
   لإلمام الوقف عليهايَْقبُحُ  مواضع يف

 األولاملطلب    
  اللَّْفِظيَّة الُمَتعلِّقات من معناه يكتمل لم ما بل الوقف

بني َال  و،دت وإن تعدَّ وُصوف والمَ فةبني الصِّ َال  و،خربه واملبتدأ بالوقف بني ُل ْفَص  فُ فال
بني  وال ،بني املستثىن واملستثىن منهَال  و،بني املعطوف واملعطوف عليهال  و،احلال وصاحبه
 ،بني القول ومقوَال  و،بني احكمين وجوابهال  و،لبني احكعليل واملعلّ َال  و،الرشط وجوابه

، بني املفَال و ب  حبسْ الوقف يف بْح القُ يتفاوت والُمتَعلِّقات يف مجيع وهكذارسَّ واملفرسِّ
   . الف مراد اهللاإخال باملعىن املقصود أو إيهامه خِ 

  :ذلك أمثلة ومن ،خربه واملبتدأ بني بالوقف الفصل َيْقُبحُ ف
 مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض  ُّ : تعاىلقو -١ 
 ،]٧٩ :ةبــــــاحكو[   َّ جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف

ين يقفون عند  خك حك جك ُّ  ونلُـمِ كْ ثـم يُ ،  َّ مق حق ُّ  فكثريون هم ا
 خضُّ  :فـإن قـو،  إال بالوصـل، ولم يراعوا أن معىن اآلية ال يـتمُّ  َّ جل مك لك
وال جيـوز ،  َّ خك حك جك ُّ  :هـو قـو وخربه ،هو املبتدأ َّ    ...حط مض

ين يسْ رخَ أن اهللا تعاىل يسْ :  واملعىن،الفصل بني املبتدأ وخربه قني من المُ ُرونخَ  من ا  تـصدِّ
 وألنـه ،ألخـذ اجفـس  َّ مق حق ُّ   أن يقف عنـدارئفيجوز للق، من املؤمنني
.) ١( صلها بما بعـدها وي، بهافيَبْتِدئَ  ، لكن عليه أن يُعودَ ؛ الوقف عليهاحَيُْسنُ أدي فائدة 

 حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم  ُّ : ىل قو تعـا- ٢  
  فهذه اآليـة عبـارة عـن مبتـدأ وخـرب؛ فاملبتـدأ]٢ :حممد[ َّ ٰذ يي ىي مي خي

                                                            

 وال ،َّ مف ُّ  بل وال ،َّ جغ مع  ُّ  بل يوقف فال: قال. ١/٣١٣: اهلدى ر منا :ينظـر )١(
             َّ خك حك جك ُّ  وهــــو، يــــأت لــــم املبتــــدأ خــــرب ألن ،َّ مق حق ُّ  بل

 .١٢١ص :الُمْكتىَف



 

 

 مواضع يقبُحُ الوقف عليها واالبتداء بام بعدها : الثاينالفصل 

  القـارئ عنـد قـوُس َفـقطع غَ  فربما انْ ، َّ ىي مي خي ُّ   وخربه اجلملة، َّ  يمُّ 
تصل الالكم؛ها بما بعدهالَ ِص  ويَ ، بهافيبتِدئَ  فهنا ينبيغ أن يعود ، َّ  حي  جي يه ىهُّ   )١(.   

  :ومن أمثلة ذلك ،دت واملوصوف وإن تعدَّ فة الصِّ بني الوقف بالفصل يَْقُبحُ و
ــو -١  حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث ُّ  : تعــاىلق
ــراف[  َّ حص مس خس ــو]١٥٨ :األع  مخ جخ مح جح ُّ  :، فق
 ،ملسو هيلع هللا ىلصيعـين رسـول اهللا   َّ مج ُّ  :هذه ثالث صفات ملوصوف واحد وهو قو  َّ...  جس

  أن يقـوَل حَيْـُسنُ فال ،  َّ جخ ُّ   واالسم املوصول، واأليم،اجيب: وهذه اخكالث صفات يه
. َّ حس  جس مخ جخ ُّ  ُل ُمـكْ ، ثم يَ  َّ مح جح مج حج مث ُّ 

  .) ٢( وُْصوف ويه أشد احكصاقًا بالمَ ،فهنا الصفة اسم مفرد
 خن جنحن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  : تعاىلقو - ٢
ــ[  َّحي جي يه  ىه مه جه ين ىن من ــة ،]١٥٤:رانآل عم ــإن مجل  ف

ها بما لُ  بل يِص ؛ الوقف قبلها واالبتداء بهاحَيُْسنُ  فال ، للنعاسنعٌت   َّجن  يم ىمُّ 
تصل الالكم؛لهاقبْ   ) ٣ (.  

   : أمثلتهن وم، اكنت مفردة أو مجلة سواءً ؛ احلال وصاحبهبني  الفصل بالوقفيَْقُبحُ و
 ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّ         : تعاىلقو -١
ــل[  َّ ري ٰى ين ىن  نن زنمن رن مم ام يل ــة، ] ٩١ :اجح ــإن مجل  ف

ــة بمعــىن َّزن رن مم ام يلُّ   ال تنقــضوا األيمــان بعــد أن :مجلــة حا
   .) ٤ ( عليكم واحلال أنكم جعلتم اهللا فيها كفيًال قتموهاوثَّ 

                                                            

 َّجن  يم  ُّ  خرب ألن؛ بوقف ليس َّ  حي  جي يه ىهُّ : قال. ٢/٢٧٤ :الُهدى َمنارُ  :ينظر )١(
 .٢٣٤ص:  الُمْكتىَفَّ ىي مي خيُّ : وهو، يأت لم

 .٧٩ص: املقِصدْ ، ٣٣٢ ص :واالبتداء الوقف إيضاح :ينظر )٢(
 من ُّ واخلـرب، مبتـدأ َّخنُّ ألن ؛اكٍف  َّجن  يم ُّ: قال. ١/١٦٢: اهلدى منارُ  :ينظر )٣(

  .٦٨ص: الُمْكتىَف ،احكفصيل باجكرة االبتداء وسوغ َّ ىن

ــارُ  :ينظــر )٤( ــاف القطــع، ١/٤١٣ :اهلــدى من ــال، ٣٧٠ص: واالئتن  رن مم ام يلُّ : وق
 . اكف عقطْ  َّزن
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 ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ُّ   : تعـــــاىلوقـــــ -٢
  كمـا أخرجـك: أي؛حـال َّ ىل مل يك ىك ُّ   فإن مجلة]٥ :االنفـال[  َّ يل

  .) ١(  من بعض املؤمنني هلذا اخلروجهٍ رْ ربك من بيتك باحلق يف حال كُ 
ه وربمـا تِ وَّ  املعىن وقُ عِ  من وقْ لا يقلِّ ابها ممَّ حَ ل بعض األحوال عن أْص  خيىف أن فْص وال

 خئ حئ جئ  يي ىي ني  ُّ : كما يف قو، مجلة احلال ال معىن هلاَل عَ جَ 
 كيـف أنهـم ، علـيهمنِيعللتشْ  ياق فإن هذا السِّ .]٤٤:اكقرة[  َّ خب حب هئجب مئ

 هذا إن ف، أنفسهم يف حال أنهم تالون للكتاب خملون بأحاكمهن وينسوْ ون اجاس بالرِبِّ رُ يأمُ 
 ه ال يقرَ نِ  وين نفسه يف حال كوْ  اجاس بالرِبِّ رُ  يأمُ نْ أعظم شناعة ممَّ 

ُ
 ، الكتاب وال يدريهأ

  َّهئ مئ خئ ُّ  ثم استأنف،  َّ حئ جئ ُّ  : القارئ عند قوَف قَ فلو وَ 
 فـإنهم ،ا شـيئً فيـد وجمـرد اإلخبـار بـذلك ال يُ ،ا هلم بأنهم يتلون الكتـابلاكن هذا إخبارً 

  .)٢( اِل احلال بصاحبها يف هذه اآلية وأمثاهلِ  رضورُة وْص مَ يعلمون أنهم يتلون الكتاب، فُعلِ 

 خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ ُّ  :تعــــاىل قــــو -٣ 
ــة َّجل مك ُّ  ، فــإن مجلـة]٩٩:آل عمـران[  َّجل مك لك  لــم : أي؛مجلــة حا

ونتُص   وجتدونه يف ،كم شاهدين بأن ما آمنوا به حقٌّ نِ  آمن يف حال كوْ نْ  عن سبيل اهللا مَ دُّ
   .)٣( َّ لك ُّ  وال بل َّ حك جك ُّ   بلوقف يُ  فال،كتبكم

  

                                                            

 .بعده ما استئناف بل، اكف  َّ يل ُّ :وقال. ١/٢٨٩: الُهدى َمنارُ  :ينظر )١(

             احكــوراة والكتــاب،  حــسن َّهئُّ بل الوقــف: وقــال. ١/٧١: الُهــدى َمنــارُ  :ينظــر )٢(
 .٣٥ص : الُمْكتىَف

ة مجلة بعده ما ألن بوقف؛ ليس َّ حك جك ُّ : وقال، ١/١٥٢ :اهلدى منار :ينظر )٣(  باغني: أي، حا

 .َّ لك ُّ  ومثله، اعوجً  هلا
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ا أو  اكن املعطوف مفردً  سواءً ؛ عليه الفصل بالوقف بني املعطوف واملعطوفيَْقُبحُ و
  :لة ذلك ومن أمث،مجلة

ـــو -١ ـــاىل تق  جئ  يي ىي ني مي زي ُّ : ع
 َّ... خب حب جب  هئ مئ خئ حئ

 حـ َّ ني ُّ   فنلحظ كـرثة املعطوفـات يف هـذه اآليـة مـن]٣٥:األحزاب[ اآلية
 بعضها عَ طَ يف أول اآلية، فهذه لو قَ   َّ مي ُّ  لكها معطوفًة بل َّ جحُّ 

 اإلمـام َف َقـإذا وَ  فـ،بال شك  أن الوصل أوالعن بعض لم يرتتب عليها فساد يف املعىن إ
،  االبتداء من عنـده حَيُْسنُ  موضع أو من أقرب َف قَ أ من حيث وَ فيستحب  أن يعود فيبدَ 

  .) ١( رها اآلية إىل آخلكمِ ثم يُ 

  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ُّ  : تعاىلقو -٢
 زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب
: األعــــراف[  َّلك  اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث

 ، اخكانيـة َّ ىت نت  مت  ُّ   : األو؛ معطوفـةلٍ  فيف هذه اآليـة أربـع مُجُـ،]١٥٧
ـــة،  َّ زث رث يتُّ  ـــة،  َّ ىث  نث مث ُّ  :اخكاخك  يث ُّ  :الرابع
 بـه أن يعـود يَْحـُسن أحد هـذه املعطوفـات فبل القارئ َف قَ فإذا وَ ،  َّ... يف ىف
تصل الالكم؛ ويصلها بما بعدها،أ بهافيبتدَ    )٢ (.  

 ييٰذ ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ُّ  : قو تعاىل-٣
 فلـو قـرأ اإلمــام ، الـالكم بل املنـافقنيياقوهـو يف ِسـ ]٨١:النـساء[ ٍَّّ ٌّ  ٰى ٰر

َّ ق ملا حتقَّ ،�ََف ثم وقَ ، َّ ين ىنُّ   مـا إنَّ ،ُمـود حَمْ رٌ أمْ  َّ ين ُّ  :فإن قوهلم م بذلك ا
 َّ  فـإذا خرجـوا مـن عنـدك ، بأنهم يقولون طاعة ما دامـوا عنـدكهم ونفاقِ ضهم يف تناقُ ما

                                                            

  .َّ مث ُّ  إىل  َّمي زي ُّ  من وقف وال: وقال. ٢/١٦٤: الُهدى َمنارُ  :ينظر )١(
 .١/٢٧٨: الُهدى َمنارُ ، ٣٣٢ص: واالبتداء الوقف إيضاح :ينظر )٢(
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  .) ١(  ما قالوهوانقُض 

 خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح ُّ : قو تعـاىل -٤
 هذا الالكم املحيك عن املنافقني إنما ذكـره اهللا بل ، فإنَّ ]١٤: اكقرة[  َّ مظ حط مض

ّم هلم بال شك  ،سبيل ا
َ
ة وإذا تأملنا قراءة كثري من األ ،  َّ خس ُّ   جند أنه يقـف عنـدئِمَّ

 َّ مص خص حص مس  ُّ كِمـلثم يقـف ويُ   َّ خس حس جس مخ  جخ مح ُّ  فيقرأ
: إلنـسان بل قـول ا؛ا إذ ال يفيد ذمَّ ؛ هلم اإليمانثْبت ويُ ، غري املعىن املراديُوِهموهذا الوقف 

َّ ، حممودأمرٌ ) آمنت(   لـمْ : وعنـد الكفـار يقـول، آمنـت: يف أن يقول عند املؤمننيم إنما ا
َّ  ،أومن   .) ٢( إال بالوصل إليضاح احكناقض واجفاقق ال يتحقَّ مإًذا ا

) إنَّ ( ومفتوحـة اهلمـزة،) أنَّ  ( هو جدير باحكنبيه عليه يف العطـف احكفريـق بـنيومما
 يَْحـُسنفإن املكسورة تكون بدايـة مجلـة ف - اجون مشدد -مكسورة اهلمزة املثقلتني 

ـة وحنـو ذلـك  أمـا املفتوحـة ،الوقف عند ما قبلها واالبتداء بها ما لم تكـن مجلـة حا
 ألنها ؛ قبلها واالبتداء بها إذا اكن قبلها واوما الوقف عند حَيُْسنال فالغالب يف القرآن أنه 
 جي ٰه مه جه هن من خن حن  جن  ُّ  :قـو تعـاىل :ذلـكمثال  .حينئذ تكون معطوفة

 هن من خن حن جن مم خم حم ُّ  : تعـاىلوقو ]٥٢: يوسف[  َّ مي خي حي
  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّ : وقـو تعـاىل ]١٠: اجور[  َّ جه
   .]٤٧: اكقرة[  َّ مغ جغ

   : ومن أمثلته،بالوقف بني املستثىن واملستثىن منه الفصل يَْقُبحُ و
 نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ُّ : تعاىلقو -١
  . ]٤٠ :هود[  َّيت ىت  نت مت زت رت يب ىب

بِـَسبَِب ُظلِْمِهـْم،  َّ  نت مت زت رت يب ُّ   ،وامحل أهلك واملؤمنني من غـريهم :أي
ِي اْغَعـَزَل  ، أهل اجارواستثىن من أهله من سبق عليه القول أنه من

َّ فَـاَكَن ِمـنُْهُم اْننُـُه ا

                                                            

 املنـافقني أن يُـوِهم عليـه الوقـف ألن ؛بوقف ليس َّ ين ُّ : قال.  ،١/١٨٧: الُهدى َمنارُ  :ينظر )١(
 . َّييُّ إىل بوصله إال يتم ال نفاقهم بيان يف الالكم وسياق، كذلك وليس، موحدون

 .٢٤٩ص: واالبتداء الوقف إيضاح ،بوقف ليس: الوق. ١/٦٢: اهلدى منار :ينظر )٢(
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 ِ ِ ِ َورَُسو ُة نُوٍح َواَكنَْت اَكفَِرًة بِابَّ
َ
  .)١(وَْحَدُه، َوِاْمَرأ

 خي  حي جي ٰه مه جه هن من  ُّ :تعاىل كقو و نظائر ذلك من اآليات
  حت جت هب مب ُّ  :قـو تعـاىل و،]٢٦ :اججم [ َّ هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي
 خص حص مس خس جسحس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت
  .]٢٢٩: اكقرة[  َّجض مص

فيجوز االبتداء به كما  ،)لكن (ا بمعىن يستثين من ذلك ما إذا اكن االستثناء منقطعً 
 مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح ُّ : تعـاىليف قو 
واالسـتثناء املنقطـع مـا   َّ مض خض حض جض مص ُّ  لكن: أي] ١١-١٠: اجمل[  َّ جغ مع جع

  .) ٢() لكن (بمعىنأ به ويكون  فيبدَ ،س املستثىن منهتثىن من غري جنْ اكن املس
 ، مـا قبلهـا بمـا بعـدهاصل ويَْحُسنف) ولكن ( االستدراك بـ: ومما يلحق باالستثناء

ا يف القــرآن   َّ جك مق حق مف خف حف  ُّ  :تعــاىل كقــوويه كثـرية جــدًّ
  .]٤ :حممد[  َّٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام ىليلُّ : وقو ،]٥٧: اكقرة[

ه الوقف بعد اجيف وقبْ ه ينبيغ احكنبُّ ومن  فإنه يؤدي إىل نيف املعـىن ،ل أداة االستثناء إ
  اكن يقـرَ باتـه،مع أن املراد إثْ 

ُ
 ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّ  :أ

 َّ يق ىق ُّ   أول اآلية ويقـف عنـدمن قارئ يقرأ فقد، ]٥٢ :احلج[  َّ ىل مل يك
 مـل بـذلك، فأكْ اإلمـامُ يَْشُعر  لكة األكرب إذا لمْ  واملش، أي رسول أو نيبسالفيكون نفيًا إلرْ 

  .) ٣( َّ ىل مل يك ىك  مك لك اكُّ 
  

                                                            
: وقـال، ١/٣٤٧:  الُهـدى َمنـارُ  ، ١٩٩/ ٣ : بترصف، تفسري الزخمـرشي٣/٤٤تفسري أبو السعود  :ينظر )١(

ــيس َّ مئُّ  ــف ل ــواب َّنئُّ  ألن ؛بوق ــيس َّ ىب ُّ  و،َّ ِّ ُّ  ج ــف ل  ألن ؛بوق
 .الوقف عدم يوجب أيًضا االستثناء وتعلق، أهله مجيع محل بأنه رُ يشعُ  الوقف

، لكـن بمعـىن َّ خصُّ  فــ َّ مس ُّ  بل الوقـف حَيُْسن: وقال، ٢/١٠٨: الُهدى َمنارُ  :ينظر )٢(
 واجحويـون ،الفراء مذهب وهذا، امنقطعً  االستثناء جبعل ،املرسلني غري من ظلم من لكن: واملعىن

 .بترصف الكمه انتىه، ذلك جيزيون ال
ي وهو، بعده االستثناء حرف ألن؛ بوقف ليس  َّ يق ىق ُّ : وقال، ٢/٥٢: الُهدى َمنارُ  :ينظر )٣(  ا

  .الالكم معىن يصح به
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 خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ : قو تعـاىل ومن نظائره
  ] ٢٥: األنبياء[  َّ ىن من

  َّ ...هن من خن  حن جن مم خم حم جم هل ُّ  : تعــــاىلوقــــو
  .]٦٤:اجحل[

 : الفصل بالوقف بني الرشط وجوابه ومن أمثلة ذلكعدم

ــو -١ ــاىلق  مي حيخي جي يه ىه مه  جه ين ىن من ُّ     : تع
 ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي
  .]٩٠:يونس[  َّ يئ

 حَيْـُسن فائـدة  ألنه لم يـؤدْ ؛قبيحٌ  َّ ٰذ  يي ىي مي ُّ  : بل قو تعاىلفالوقف
 ، أن فرعـون آمـن حـق اإليمـانيُوِهم ألنه قد ؛ منهبح واالبتداء بما بعده أقْ ،الوقف عليها

 يته فوقه األمـواج وغـشِ وتراكمت ، إيمانه اكن حني أدركه الغرقألن ؛حيحوليس هذا بص
 فـالالكم ،يمـانفـآمن حيـث ال ينفعـه اإل  َّ ٰى ُّ   :- وهو كذلك -السكرات، فقال 
ا تعنيَّ ؛مرشوط بما قبله  َّ ٰى ٰر ُّ  : وهـو قـو،ل الرشط جبوابـه بل القارئ وْص  

  .) ١ (بعضل متعلقات اجلملة الرشطية بعضها عن وعدم فْص 
 جع مظ حط  مض خض حض مصجض خص حص مس خس ُّ :  قو تعـاىل-٢
،  َّ مع جع مظ حط ُّ  ، فــإن جــواب الــرشط هــو]٢٥: اإلرساء[  َّ مع

 ولألسف فإنَّ 
َ
ة، بعض األ  َّ  مض خض حض مصجض خص حص مس خس ُّ   يقرؤها هكذائِمَّ

يف نفوسـنا ، واهللا سبحانه أعلم بمـا  َّ مع جع مظ حط ُّ  فيقف ثم يكمل
  والرجـوع إىل الـصالحبةِ  األوْ بل  هذا الرشط هو حضٌّ  ولكن؛صاحلني كنا أو دون ذلك

ــلحْ :أي؛   َّ مع جع مظ حط  مض خض حض ُّ  ــتم إن أص  يف اتكم نيَّ
يْ   وأطعتم ،كموا

َ
 فإنـه ،هـم يف حقِّ  أو زلةٍ كم به من القيام حبقوقهم بعد هفوةٍ رَ مَ  اهللا فيما أ

  .) ٢ ( أو هفوة غفوًرا بعد زلةٍ ابنياكن لألوَّ 

                                                            
: كثـري ابن َيْفِسري، ٥/١٨٨: حيان ابن َيْفِسري، ٤/٥٢٢: عطية ابن َيْفِسري، ١/١٦١: الرازي َيْفِسري :ينظر )١(

 .١/٣٣٧: الُهدى َمنارُ  ،بعدها وما ٧/٣٩٥
 .بعد يأت لم الرشط جواب ألن؛ بوقف ليس َّ  مض  ُّ : وقال. ١/٤٢٣ : دىالهُ  منارُ  :ينظر )٢(



 

 

 مواضع يقبُحُ الوقف عليها واالبتداء بام بعدها : الثاينالفصل 

 فــإن ]٢٢٨: اكقــرة[ َّىل مل يك ىك مك  لك اك يق ُّ  :تعــاىل قــو -٣
  . الوقف قبله ثم اكدء بهحَيُْسن فال ،رشط ملا قبله  َّ مل يك ُّ : قو

 من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل  ُّ  : تعاىلقومثله و
 حَيُْسن فال ،رشط ملا قبله َّ من خن ُّ : ، فإن قو]٢٣٣ :اكقرة[ َّمه جه  هن

  .الوقف قبله ثم اكدء به
   : ومن أمثلة ذلكل واملعلَّ  احكعليلِ بني  الفصل بالوقفعدم

  مي خي حي جي مهٰه جه هن من خن  حن جن مم  ُّ : تعـاىلقو -١
ــالق[  َّ  هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي ــة]١٢:الط ــإن مجل  ، ف

  .) ١(  الوقف قبلها واالبتداء بهاحَيُْسنتعليل ملا قبلها، فال  َّ ...ميُّ 

 جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت ُّ : عن الظاملني  تعاىلقو -٢
 مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس حسخس جس مخ
تعليل ملا قبله، وهو  َّ    ...خض حض جض ُّ  :، فقو]٩٣ :األنعام[  َّ جف مغ جغ
  .) ٢( َّ مص خص حص ُّ  :قو

 خم حم ُّ :  كما يف قو تعاىل عن أصحاب اجار)الاكف(ـ  اكن احكعليل بوربما
ـــراف[  َّ ٰه مه جه هن من خن حن  جن مم ـــو]٥١ :األع  :، فق

  .) ٣( ملا قبلهتعليل   َّ     ...جن ممُّ 

ا يف القرآن، فمـن ذلـك قـو تعـاىل،) لعلَّ  (أو بـ   مئ خئ حئ ُّ  : وهو كثري جدًّ
   .]٣١ :األنبياء[  َّمت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ

                                                            

 َّ خي ُّ  بل يوقف وال ،َّ  حن  ُّ  بـ علق إن بوقف ليس: وقال. ٢/٣٤٧:  الُهدى َمنارُ  :ينظر )١(
 .َّ مت ُّ  بل وال

 .١/٢٤٦: الُهدى َمنارُ  :ينظر )٢(
ــارُ  :ينظــر )٣(  بل معطــوف َّجه هن ُّ  ألن؛ وقــف ال  َّ من ُّ : وقــال. ١/٢٦٨: الُهــدى َمن

وم: أي َّجن ممُّ   اكنـوا كمـا هـذا يـومهم للقـاء العمـل تركـوا كمـا ،العذاب يف نرتكهم فا
 .بآياتناجيحدون
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 مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت ُّ  : تعاىلوقو
  .ثم إكمال ما بعدها) لعّل  ( الوقف بل ما قبلحَيُْسنفال ، ]١٠ :طه[  َّ مص خص حص

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّ : ، كما قـال ) يك (ن احكعليل بـ اكوربما
  َّىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك

  . ِكروللتعليل أدوات كثرية غري ما ذُ  ،]٧: احلرش[
  : وجوابه ومن أمثلة ذلكمين احكَّ بني الفصل بالوقف عدم

ـــاىل-١ ـــو تع  حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت ُّ  : ق
واقعـة  َّ  خص  ُّ  الفاء يف فإن ،]٧٣ :النساء[  َّ جض مص  خص حص مس خس

 وبــني جوابــه  َّ حص مس خس ُّ  ل بــني احكمــينَص ْفــ وال فُ ،مــينيف جــواب احكَّ 
ــفــالالكم مــا زال متعلِّ   َّ جض مص  خصُّ   ، َّ حص ُّ   فعــىل هــذا ال يوقــف بل،اًق

   .)١(  الظفر والغنيمة:والفضل
 :  ومن أمثلة ذلك،وبني القول ومقُ   الفصل بالوقفعدم

 خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّ  : قــــــو تعــــــاىل-١
 .]٨٣:املؤمنون[  َّمب

 َّ مب خب حب  جب هئ ُّ  : ألن قـو؛قبـيحٌ   َّ مئ خئ ُّ  : بل قوفالوقف
قـرار أو  اإليُـوِهم بـه واالئتناف ، عن اعتقادهم ومذهبهمحُ َص  ويفْ ، الكفارُقولمن مجلة مَ 

 هئ ُّ  :تـداء بقـو كما ال خيىف ما يف االب،فال جيوز فصل بعض املقول عن بعض، املوافقة 
  . )٢ (من فساد يف املعىن  َّ مب خب حب  جب

ــــو -٢  مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ُّ  : تعــــاىلق
 .]٣٢:األنفال[  َّ مض خض حض جض  مص خص حص

ألن ما بعده من مقو فهـو ؛  َّ حس جس مخ ُّ  وال عند  َّ مث ُّ   يوقف عندفال

                                                            
 .٢٤ص: واالبتداء الوقف دراسة،  ٨/٥٤٠: الطربي َيْفِسري،  ١/١٨٦: اهلدى منار :ينظر )١(
خمْ  َيْفِسري،  ٢٣/١١٦:  الرازي َيْفِسري،  ١٠/١٤٠: كثري ابن َيْفِسري :ينظر )٢(  .٤/٢٤٥: رَشِيالزَّ
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  .) ١ (ا ومعىنق به لفظً متعلّ 

ــاىل -٣ ــو تع  من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  :ق
  .]١٨١ : عمرانآل[  َّ خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن

 القـول بـني يُفـَصل وال ،قبلـه مـا مُقـول مـن بعده ما ألن؛  َّ حم ُّ  بل يوقف فال
 ملـا ، الوقـف القبـيحور أبشع صمن ونظائره  هذا املوضعِ يف  َّ حم ُّ   عندوالوقف ،ومقو

  .)٢(لينتبه ف، باألدب مع اهللالٍّ يرتتب عليه من إيهام معىن خُمِ 
  : ومن أمثلة ذلك، واملفرسِّ املفرسَّ  الفصل بالوقف بني عدم

 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  : قو تعاىل-١
 ألن ما بعده ؛ يوقف بل سوء العذابفال ،]٤٩ :اكقرة[  َّ حنخن جن يم

ٌ  َّ يم ىم  ُّ    .)٣(مل املعىن إال بالوصلتَ كْ  وال يَ ، مفرسِّ

  .]٦- ٥: الطارق[ َّ ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّ  : تعاىلقو- ٢
ٌ مُ   َّ ٰذ  يي ىي مي ُّ   ما بعدهألن ؛)٤( َّ حي جي ُّ   يوقف بلفال  ُل َص فْ  وال فُ ، فرسِّ

  .) ٥( بني املفرسَّ واملفرسِّ بالوقف
طر القارئ أو اإلمام إىل الوقف ْض  وحيث يَ ،اللَّْفِظيَّة الُمتَعلِّقات بعض األمثلة بل هذه

 أو اختبار جاز الوقف بال ، أو حنوه من تعليم،من ذلك باعتبار قطع اجفسٍء بل 
ه من العَ  لكن يعتمد يف االبتداء ما تقدَّ ؛خالف  دَ تَ بْ فيُ ، ل  ما قبْ إىل دِ وْ م اإلشارة إ

ُ
  . بهأ

* * *  
                                                            

 .١/٢٩٢: الُهدى َمنارُ ،  ٣٤٠ص: واالبتداء الوقف إيضاح :ينظر )١(
 سـورة مـن) ٩٧ (واآليـة ،نفـالاأل سورة من) ٣٢ (واآلية ،اجمل سورة من) ٦٨ (اآلية يف كما وذلك )٢(

 . لكئر ذونظا السجدة سورة من) ١٢ (واآلية ،نبياءاأل
 لــ َيْفـِسري َّ ىم ُّ  ِألنبوقـف لـيس َّ  مم خم ُّ : وقال. ١/٧٠: الُهدى َمنارُ  :ينظر )٣(

 . املفرسِّ  دون املفرسَّ  بل يوقف وال ،َّ حم ُّ 

  أنها باعتبار القراءة استئناف بنية  َّ حي جي ُّ  بل الوقف جيوز )٤(
ْ
 رؤوس بل والوقـوف، آية ُس رأ

 .ذكره تقدم كما ،عليها عُ طَ قْ فُ  وال، اإلشارة سبق كما ةنَّ سُ  اآلي
 املفـرسَّ  بـني ُل َص ْفـفُ  ال إذ ؛لـألول اَيْفـِسريً  لِعـجُ  إن اًفـقْ وَ  ليس: وقال. ٢/٤٠٩: الُهدى رُ َمنا :ينظر )٥(

  .بالوقف واملفرسِّ 
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 اخكااملطلب    
ة بما الوقف    العطف يُوِهم بل أول اللكمة من اجلملة احكا

ا  ومنه ما يكون أشد قبحً ، غري مراد اهللاُيوِهم و، املعىنُفَغريِّ  ألنه ؛ الوقف قبيحٌ وهذا
 وفيما ييل بعض األمثلة اليت توضح ما ،  ما ال يليق باهللايُوِهم به املعىن أو دُ سُ فْ فَ 
  .يه منه وتفادِ  للحذرِ يهلِّ ر وجُتَ كِ ذُ 

   : غري مراد اللهيُوِهم و ، املعنىيَُغريِّ  الذي الوقف -١

 ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ُّ  : تعـاىلقـو اإلمـام يقـرأ كأن
فهـذا ُفْفهـم   َّ يث نثىث مث زث رث يت ُّ  :، يقرؤها هكذا]٣١:اإلنسان[  َّ يق

 ، عما بعـدهالهاوفْص   َّنث مث ُّ   الوقف بلحيح يف رمحة اهللا، والصَّ ونأن الظاملني داخلُ 
 ويكون الوقف بل نهاية ، اجلملة األو باخكانيةُل وِص  تُ أو أنْ ،  َّ يث ُّ  ثم االبتداء

   .)١(اآلية

 :، فيقـول]٣٠:األعـراف[  َّمل خل حل جل مك  لك  ُّ  : تعاىلوحنوها قو
 َف َقـ املعـىن، أو وَ  حكبـنيَّ ؛ اجلميعَل َص  وَ ه العطف، ولو كنَّ يُوِهمفهنا   َّ جل مك  لك  ُّ 

   .)٢(وأضل فريًقا حق عليهم الضاللة :ثم أكمل؛ ألن املعىن،  َّ مك  لك  ُّ  عند
 نن زنمن رن مم ام ىليل مل  يك ىك ُّ :  تعـاىلقـوومن ذلك 
 خب حب هئجب  مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى  ين ىن
ــساء[  َّ       ...خت حت جت هب مب ي يَ ،]١١ :الن ــا ــ ف ــاىلُف ِق ــو تع  جئ ُّ  : بل ق
ــريِّ   َّ حب هئجب  مئ خئ حئ ل ويُ ، املعــىنُفَغ ــدِّ  األحــاكم الــرشعية الــيت ب

َ ؛افرتضها اهللا  خمـالف ملـا جـاءت ر أموهو ،صف مع اكنت يف اجِّ ْشرتاكن إذ جيعل األبوين ي
                                                            

 بمقـدر منـصوب َّ يثُّ ، اكف فوقْ  َّ                  نث مث ُّ : وقال. ٢/٣٨٤: الُهدى َمنارُ  :ينظـر )١(
 رمحتـه يف يـشاء مـن يـدخل: أي َّ رث ُّ  بل امعطوفًـ يكون أن جيوز وال، الظاملني بوعذَّ : أي

 .الظاملني ويدخل
 . الضاللة عليه احاقًّ  اوفريقً ، امهديًّ  افريقً  تعودون أي: وقال. ١/٢٦٤:  الُهدى َمنارُ  :ينظر )٢(
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ــ ــةم ــه اآلي ــصَّ ، ن أجل ــوحيحفال   َّهئ  مئ خئ حئ جئ ُّ  : الوقــف بل ق
 حت جت هب مب خب حب ُّ  : ويكـون االبتـداء بقـو،لها عما بعـدهاوفْص 
  .)١(فتأمل  َّخت

 مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح  ُّ : تعــاىلوقــو
ي ،]٤ :الطالق[ َّجف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض  جض  فـا

 األمحـال  أوالِت دةَ  أن عيُوِهم  َّ جع مظ مضحط خض حض ُّ  : بل قو تعاىلُف قِ يَ 
ي ،ثالثة أشهر كعدة الال يئسن من املحيض والال لم حيضن  وهو خمالف للحكـم ا

حيح ،اشتملته اآلية  َّمض خض حض  جض مص خص ُّ  : الوقف بل قو تعاىلفالصَّ
 َّجف مغ جغ مع جع مظ ُّ  :لها عما بعـدها واالبتـداء بقـووفْص 

 
َ
َّ  وهو خ، ما يف بطنهاعَ َض  حامل أن تَ لُكّ  ُل جْ فأ   . )٢(ر فتدبَّ ، عنها زوجها واملطلقةم يف املتو

 نث مث  زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب  نب  ُّ :  تعاىلوقو
  .]٧ :فاطر[ َّ ىث

 دخول املؤمنني مع الاكفرين يف العـذاب الـشديد يُوِهم  َّ ىت نت ُّ   بلفالوقف
 ، بعدهاا عمَّ لهاوفْص ،  َّزت رت يب ىب  نب  ُّ  وليس كذلك، فالصحيح الوقف بل

 ويكـون الوقـف بل ،أو أن توصل اجلملـة األو باخكانيـة،  َّ ىت نت ُّ  تداءثم االب
   .)٣(نهاية اآلية

 حن  جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّ   : تعـاىلقـوومثل ذلك 
، َّ  ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّ  ، فيقرؤها هكذا]٥٨: األعراف[  َّخن

                                                            

  مئُّ : وقال. ١٦٠ص: واالئتناف القطع ،اكف َّهئ  مئ  ُّ  :وقال. ٧٢ص: الُمْكتىَف :ينظر )١(
 النـرش ،َّخف حف جف  مغ جغ مع جع ُّ  :قـرأي ح الالكم يتم وال ،صالح عقطْ   َّهئ

 .١/١٨١: العرش القراءات يف

، تـام وقـف َّمض خض ُّ : وقـال. ٢/٣٤٦: الُهـدى َمنارُ  بعدها وما ٢٣/٥٦: الطربي َيْفِسري :ينظر )٢(
  .أيًضا تام  َّجفُّ و

 .٢٠٩ص: املكتىف،  ٢٠/٤٤٠: الطربي َيْفِسري :ينظر )٣(
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ُ
ي خبُ ِهم بل ظاهر هذا الوقف لفُ ِخذفهنا لو أ إذن ربه كذلك، وهنـا ه ب نباتُ جُ  خيرُ ث أن ا

ف يف  عليها عالمة وقْ عَ ِض  اجلملة، وقد وُ تإذ قد تمَّ ؛  َّحم جم ُّ  لإلمام أن يقف عند
 .)١( َّخن حن  جن يم ىم مم ُّ  املصحف، ثم يستأنف

هن فمن املعلوم أن اكت الطيـب لـيس اككـت رِد إن هذا ال يَ : يقول قائلوقد  بل ا
 إن كتاب :فيقال يف اجلواب عن ذلك وراد، اخلبيث، فاستشاكل هذا الوقف واستقباحه غري

 عـن صان، وأن يُـ ما استطاع القارئ إىل ذلك سبيًال ملاهللا ينبيغ أن يؤدى بل الوجه األكْ 
  . ظن ووهم، وبال شك أن األكمل أال يقف هذا الوقفلُكّ 

 يت ىت نت مت زت رت ُّ :  ذلك قول اهللا تعاىل عن الشيطان الرجيمومن
 ،ع به اجفسطِ قَ نْ  من يقرؤها فيَ ْعنافقد سمِ ، ]٤: احلج[  َّ ىث نث مث زث  رث

ــفيَ  ــوُف ِق ــد ق ــف  َّ زث  رث يت ىت نت مت زت رت ُّ  : عن ، وكي
 ويهديـه ضلُّه، مبني، معاذ اهللا منه، فهو يُ  مضٌل وٌ بل هو عدُ ! ؟ هاديًاِضالًّ يكون الشيطان مُ 

ب القـارَئ  فإذا غلـ. منها اهلداية إىل احلقْفهمإىل عذاب السعري، أما مطلق اهلداية فإنها فُ 
 نث مث زث  رث يت ُّ  ثــم يعيــد،  َّ  رث  ُّ  : بل قــواجفــُس فليقــْف 
   .)٢( َّ ىث

 ومن
َ
ة األ  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ  : تعـاىلقـو من قرأ ئِمَّ

فأخطــأ بهــذا   َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ  : فوقــف عنــد قــو،]١٧-١٦األبل [
 
ً
  الوقـف عنـدحيحصَّ  والـ،بهم بل أنهم يـؤثرون اآلخـرة فكأن اهللا ختَ ،ا فادحً الوقف خطأ

  .َّ ُّ َّ ٍّ ُّ  ثم االستئناف،  َّ ٰىُّ 

  َّ مل يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ُّ  : تعـاىلقـو مـن قـرأ ومنهم
، ثــم ســكت،  َّ... مك لك اك ىقيق يف ىف يث ُّ  : عنــد قــوَف َقــ فوَ ،]١٣ :اإلنــسان[

ف نفسه بمراجعة  لكَّ ولو ،رْون ال يَ اْميً  هذا أصحاب اجلنة قُ هِ فقد جعل بوقفِ : فسبحان اهللا
  .  العجبانَ قفه َكَ و

                                                            

 .اكٍف  وهو َّخن حن ُّ  :بل الوقف: وقال،  ١٠٧ص: الُمْكتىَف :ينظر )١(

  َّ ىث نث مث ُّ  :قـو عنـد الوقـف وقـال. ١٧١ص: الُمْكتىَف، ٢/٤٥: الُهدى َمنارُ  :ينظر )٢(
  .تام وهو
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 ساحمه - حيث قرأ الشيخ الفاضل د و صالة احكهجُّ ،ري يف مسجد شهِ ري شيخ كبِ وهذا
  مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس  ُّ    : تعـــــاىلقـــــو: -اهللا 

وال حـول ،  َّ جض مص خص حص مس ُّ  : عنـد قـوَف قَ فوَ  ،]٨٤ :ذلفر[   َّحط
   .باهللا وال قوة إال
 مَّ تس  قد قبيٍح ٍف  أعجب وقْ وهذا

ُ
ي قرأ من سـورة اجـور ،كنُ ذُ عته أ  وهو خرب اإلمام ا

 ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل ُّ   : تعـاىلقو
  رن مم ُّ  فابتدأ يف تالوته بعد أن اسـرتجع َغَفـَسه ،]٢٣:اجور[  َّ زي ري
ه راجعون  َّ زي ري ٰى ين ىن نن من زن   .)١(وإنا هللا وإنا إ

  : بالله تعاىل ما ال يليقيُوِهم املعنى و دُ ُس فْ  الذي يُ الوقف -٢

ابْ  هذه الوقوف ما تكون شديدة القُ ومن  ف اجـاس مـن يتـأفَّ وامِ د من عَ جِ  فتَ ،ح جدًّ
ي وَ عُ طَ  يقْ  يكادُ نْ  ومن اجاس مَ ق،منها ويتضايَ  مّثـُل ،امه اإلمَ فَ قَ  الصالة لقبح الوقف ا

ُ
  أ

 يل ىل يكمل ىك مك  لك اك يق ُّ  : تعاىلقولك بما وقف عليه بعضهم يف 
فتأمل كم يـؤدي هـذا  ، َّ ىل ُّ   عندَف قَ ، فقد وَ ]٦٠ :اجحل[  َّ  من زن رن اممم

  .)٢(قف من قبيح معىن تعاىل اهللا عنهالو
 جن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ُّ    : أن يقـرأ قـو أيـًضاومثا 
ــــد[ َّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن ، ]١٤: الرع

 - ملعىن اآليـة افهذا يؤدي معىن مناقًض   َّ مم خم حم جم ىليل مل خل ُّ  :فيقرأ هكذا
 جن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ُّ   فإمــا أن يــصل-تعــاىل اهللا عــن ذلــك 

، ثم يُْكمل، و املصحف قـد  َّىل مل خل ُّ  ، أو أن يقف عند اجلملة األو َّ    ...حن
  .)٣(مة الوقفع عليه عَال وَُض 

                                                            
ءٍ  احلديث أهل ملتىق موقع بل وعلومه الكريم القرآن ىمنتد يف الُمصلِّني َمْرِويَّات بعض هذه )١(  ب

 .احكرصُّف من
 . ١٥٣ص: الُمْكتىَف  ،حسن َّيك ىك ُّ  :قو بل الوقف: وقال  ،١/٤٠٨:  الُهدى َمنارُ  :ينظر )٢(
: الُمْكـتىَف، الكفار جدال النتهاء تام  َّىل مل ُّ  بل الوقف: وقال. ١/٣٧٨: الُهدى َمنارُ  :ينظر )٣(

 .١٤٢ص
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 خض حض جض ُّ :  تعـاىلقـويم سورة اكقرة من وايِ  قرأ خَ اءرَّ  أن أحد القُ كمن ذل و
 َّخك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ جعمع مظ حط مض

ل فكـأن الـضمري يف محْـ  َّ حق مف ُّ  :تعـاىل  عنـد قـول اهللاَف قَ فوَ  ،]٢٨٦:اكقرة[
 مف ُّ  ْستَِمرواكن مـن الواجـب أن يَـ ، ذلـكعـن تعاىل اهللا،  إىل اهللا ود يعُ اإلرْصِ 
  . َّخك حك جك مق حق

 ىل مل يك ىك لكمك اك يق  ىق  ُّ :  آخر يقرأ من قـو تعـاىل وهذا إمامٌ 
 باإلمـــام إذو ،]٢٢١:اكقـــرة[  َّ ىن نن من زن رن  اممم يل

 .امـة بل هذه الطَّ يقسأترك لكم احكعلِ ! َّ ىك لكمك اك يق  ىق  ُّ  :يقف عند قو
 ىك ُّ   الـيت بعـدهاجلملـة يف ايبـهجُيِ   اجار؟؟؟ وكأن اهللا إىل يدعو فهل اهللا 
  . َّام يل ىل مل يك

 وهذا
َ
ة أحد األ  ين ىن نن من  زن  ُّ :  تعـاىلقـويقرأ من  ا ولعله اكن ساهيً ئِمَّ

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 ني مي ُّ  : عند قوُف قِ  وإذ به يَ ،]٥٤:املائدة[  َّمث هت مت خت حت جت  هب مب
  .تعاىل اهللا عن ذلك  َّ ىي

 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ  :يف قـو تعـاىل هنا مثال آخـرو
 مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 ام يل ىل مل ىكيك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث

   .]٢٥٨ :اكقرة[  َّ مم

  .) ١(العياذ باهللا سبحانه و َّ مل ىكيك  مك لك... ُّ :  هكذافتوقف
* * *  

                                                            
ءٍ  احلديث أهل ملتىق موقع بل وعلومه الكريم القرآن ىمنتد يف الُمصلِّني َمْرِويَّات بعض هذه )١(  ب

 .احكرصُّف من
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اخكالث ملطلب ا   
   )١( يف مما ال يساعد عليه معىن وال لغة احكعسُّ الوقف

 ،امعني بل السَّ راب هلا إال جمرد اإلغْ ربِّرَ اذة اليت ال مُ  الشَّ قاف األوْ عض إىل ب إشارةٌ وفيه
ها إال فوواليت ال يه ُّ  تَنْبُوا مماالُمتلكِّفون إ ب القرآنية اليت بلغت ا  يف روة عنها األسا

  وماعجاز، يت وصلت إىل الغاية يف القوة واإل منها معا اآليات النِفر وتَ ،اكالغة واكيان
  :ذكره ما تقدم بنيِّ  بعض األمثلة اليت تُ وهذه ، بل مقاصد اآلي وثوابت العقيدةمن أثرٍ 

  :نماذج للوقف التعسفي وأثره عىل معاني اآلي ومقاصدها -١

 مك لك  اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث ُّ  : تعاىلقو -أ
ـــصص[  َّ ام يل ىل مل يك ىك ـــضهم ]٩: الق ـــا بع  زث رث ُّ  :فيقرأه

ــم   َّ ىق ىفيف يث ىث نث مث ــستأنفث ــدأو   َّ يق ُّ  ي  َّ    ...يق ىق ُّ  يُعي
ي هو مو- إن هذا الغالم :ومراده بذلك أن امرأة فرعون قالت   قرة عني   ا

 امـرأة أن:  وهذا ليس بصحيح، ألمور منهـا، ألنه سيكون بل يديه زوال ملكك؛ونكيل دُ 
 هـذا أن و، عندها بأنه سيكون بل يدي هـذا الغـالم زوال ملـك فرعـونمَ لْ فرعون ال عِ 

 أما لك  قرة عني يل،:، فلو قالت َّ مل يك ىك مك لك  اك  ُّ  يناقض قوهلا بعد ذلك
ا: فال، لقالت ً  أن ابتـدأ  َّ ىق ىفيفُّ   مـن وقـف بلأن و،ع أن ينفعين أو أختذه و

عـ أن :  ثـم تقـول، أنهـم يقتلونـهرِبُ لاكن هذا لغًوا يف الالكم، فكيـف خُتْـ  َّ يقُّ 
وأيًضا لاكن حلنًا حنويًّا، فمقت االستئناف أن يكون الفعـل مرفـوًخ، فيلـزم أن ! ينفعنا؟

 َّ يق ىق ُّ  ثـم أخد  َّ ىق ىفيفُّ   قـرأمـن و،) تقتلونـه (الرفع، فيكونتلحقه نون 
 عـن كـون  فـضًال ،لها، ويه نيه للفعل بعدها، وهذا ال جيوز لغةتنيف ما قبْ   َّ ىق ُّ  لاكنت

 يف هـذا املوضـع ولـيس األمـر رتنيمـني متجـاوِ  من ال يدري بوجود اليُوِهمهذا الصنيع 

                                                            
 الوقـف تعريف مبحث، اخكا الفصل، األول اكاب يف الوقف من اجوع هذا يف القول تفصيل سبق )١(

 .األخرى األمثلة بعض عليها أزيد وهنا، بعدها وما ١٠٧ ص:أقسامه وبيان واالبتداء
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  .)١(كذلك

  َّ مث ُّ  ؛ إذ يقـف بل لفـظ]١٨ :اإلنـسان[   َّ  حج مث هت مت ُّ  : تعاىلقو -ب
اطلـب طريًقـا : قاِصًدا بِزعمه.  سبيًال سْل : ، ُمعترًبا إيَّاها لكمتني َّ  حج  ُّ  :ثم يستأنف

ها، ويه طريق اهلدى واالستقامةالككيَّها السَّ  لك إ وال خيىف ما يف هذا احكأويل مـن .  تُوصِّ
ٍف    .تعسُّ

  :ىل العقيدة وثوابتهاعسفي وأثره ع للوقف التنماذج -٢

 بعض الفرق تِغلهامن الوقوفات اليت تسْ   بالعقيدة ما أخلَّ فية أقبح الوقوف احكعسُّ ومن
 َداللـةم مـن أجـل إنـشاء هِ م وأهـوائِ بهِ  واجلماعة يف حتقيق مـآرِ نَّةِ  أهل السُ ملنهج املخالفة

   :ومن أمثلة ذلك ،هابهة يعتقدونَ وتأكيد شُ 
 فهـذه ،]٦٨ :القـصص[  َّخض حض جض مص حصخص مس خس حس  جس  ُّ  : تعاىلقو -١

هـو مـذهب   َّحصُّ  : والوقف بل قو،اآلية من مواضع الوقف اليت ترتبط بالعقيدة
 ؛افيًـن َّخض حض جض مص ُّ  : ويكون قو تعاىل،اخكانية نافية  َّ مص ُّ   باعتبار أننَّةأهل السُ 

هم:أي ينمـن  اجلُْمهـور وهـو قـول ، بل هو للخالق وحـده؛ ليس هذا االختيار إ  الُمَفـرسِّ
اءوالقُ    . رَّ

 ،ماماحكَّ  وقف هذا :سليمان بن يلعّ قال :  وقال،َّحصُّ  الوقف احكَّام : القـرطيبقال
 نصب موضع يف اكنت لو ألنها؛  َّحصُّ  بـ نصب موضع يف  َّ مص ُّ  تكون أن جيوز وال
  .القدرية بل رد هذا و :قال ء، عليها يعد لم

 وأهـل ،مـاماحكَّ  أصـحاب أكـرث قـول هو  َّحصُّ  بل والوقف : ابن اجحاسوقال
اء احَكْفِسري   .اخلرية هلم تكن لم أي؛  َّخض حض جض ُّ  بـ االبتداء ثم ،تام أنه بل والُقرَّ

 اختيار جيف نافية بعده اليت  َّ مص ُّ  أن بل تام  َّحصُّ  بل الوقف : األشموىيوقال
 بل والوقــف ،تعــاىل هللا اخلــرية بــل ؛خيتــاروا أن هلــم لــيس أي ؛احلــق اختيــار ال اخللــق

   .املعزتلة مذهب عليه الوقف كُ رْ وتَ  ،السنة أهل مذهب هو  َّحصُّ 
                                                            

 باسـتحباب القـول ونقل، اكف وقف َّىف يث ىث نث ُّ : وقال ،٢/١٢٠ :الُهدى َمنارُ  :ينظر )١(
 .جائز َّ ىق ُّ  بل الوقف أن موهَّ تَ فُ  ِحال ؛َّىفُّ  بل لوقفا
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ي اكإلمـام : أي؛اخكانية موصولة  َّ مص ُّ   أهل العلم من أجاز أن تكونومن  بمعىن ا
ا وغـريهم، وبل رأيهـم يكـون الوقـف بلواإلمـام الطربي  ، َّخض حض جض مص ُّ   ا

 .)١( األولوالراجح

 مْ  وُهـ- وعلمـه الـسابق  قـدر اهللا -  هـداهم اهللا- يف من الطوائـف يننْ  مَ أما
 مص حصخصُّ  ثم يبتدأ،  َّ مس خس حس  جس  ُّ  : فيقولون بالوقف عنده قو تعاىل- القدرية
ي هلم فيه اخلرية فقط؛  َّخض حض جض ِ وفيـه ،أي أن اهللا تعاىل خيتار للعباد ا  َمـا نـيف ل

 ملـشيئته عالقـة ال  هيهم، وإثبـات أنـ اهللا علرِ ليس هلم فيه خرية أن يكون من قدْ 
 فكما أنه سـبحانه هـو ،-  ه تعاىل اهللا عن ذلك وتزنَّ -  وهذا لكه باطل،وقدره بأفعال العباد

 أنـه إال ، سـواهتـار وال أن خيْ لُـق أن خيْ  فلـيس ألحـدٍ تيار،املنفرد باخللق فهو املنفرد باالخْ 
 والرش، فاألفعـال الـصادرة مـن العبـد  ويفعل اخلريتار بها خيْ ةدرسبحانه قد جعل للعبد قُ 

ا اكنت األجور واألوزار مرتتِّ ؛ العبدتيارصادرة عن تقدير اهللا الخْ   بل اختيار العبد ال بة 
  . املشيئةبل حمِض 

 حمل استدالل أيًضا وهذه اآلية ]٥ :طه[  َّ ىف يث ىث نث ُّ  :تعاىل قو -٢
 حيث يقولـون بـالوقف ؛ْهمية واجلَ لةعطِّ  بل العرش اكمل الستواء اهللانِكرةكعض الفرق المُ 

  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّ  :ثم االبتداء بقو،  َّ يث ىث نث ُّ  :بل قو
ي و بـذلك نـيْف ِريُدونيُ   َّ مم ام يل ىل مل يك  اهللا بـه صـف االسـتواء ا

 ةِ نَّ  مذهب أهل السُّ وهو ، العرش بذاتهبل اهللا تعاىل قد استوى إن ف، خطأ منهموهذا ،نفسه
َ واجلماعة     .)٢(ْمثيل وال يَ ْشبيهمن غري ت

                                                            
 ،٢/١٢٨ :َمنـارُ ،، ٣٩٠ص: واالئتنـاف القطع، ١٦/٣٠٥ :القرطيب َيْفِسري، ١٩/٦٠٧ :الطربي َيْفِسري :ينظر )١(

 .١٩٥ص: املكتىف
ا اإلمام رَ كَ ذَ  )٢(  َّيث ىث نث ُّ : تعاىل قو بل يقف اكن أنه:  عباس ابن عن ا

 قـال عبـاس، ابـن إىل نـسبتها تـصح ال الرواية وهذه، ١٦٤ص: املكتىف :ينظر .ذلك بعد أنفيست ثم
ي ولعل ،صحيحة غري عباس ابن عن والرواية: األلو ـه بـه القائـل دخ ا  نـسبة مـن الفـرار إ

ه االستواء تها عدم بل وافقهو ، إ ِمني ِصحَّ ، ١٦/١٦١ :األلـو َيْفـِسري :ينظـر. احللـيب الـسَّ
ِمني ْفِسرييَ    .٨/١٣ :احلليب السَّ
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 واجلماعـة ةِ نَّ  عقيدة أهـل الـسُّ  يف تقريرِ من أثرٍ   يتضح جا ما للوقف واالبتداءوبذلك
كنيالمُ   ُف لَ  بل ما أمجـع عليـه َسـالُمْجتمِعني ،ملسو هيلع هللا ىلصة اجيب حممد نَّ  بسُ تمسِّ

ُ
ـة األ   فجـديرٌ ،مَّ

 ملـا ؛هـارَ الوقوف القبيحة ونظائِ  هذه بخاصة أن يتجنَّ  جد وإمام املسْ ،بقارئ القرآن خمة
ِ ف واحكلكُّ ففيها من احكعسُّ  ي قد يُف   بـاهللا ـا عن مواضعه ـ عيـاذً  إىل حتريف اللكمِ  ا

   . واهللا أبل وأعلم. والقراءةاألداء ينةِ  احكالوة وزِ ليةِ مع ذهابه حِل 
  

* * *  
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 اخكااملبحث    
   االبتداء بهالإلمام يَْقبُحُ   مواضعيف

 األوللباملط    
 اللَّْفِظيَّة الُمَتعلِّقاتله من  قبْ ا عمَّ ِصل بما فُ االبتداء

 دَ تَ بْ  يُ فال
ُ
 دون اسـم  وال باملـشارِ ، دون موصـوفه وال بالوصـِف ، بالفاعـل دون فعلـهأ

 وال بــاملعطوف دون ، وال باحلــال دون صــاحب احلــال، وال بــاخلرب دون املبتــدأ،اإلشــارة
ه دون املضاف، املبدل منه وال باكدل دون،املعطوف عليه وال باملستثىن  ، وال باملضاف إ

 االبتـداء َفْقـبُحُ  عليه الوقف َفْقبُحُ  ما  فلُكُّ ،الُمتَعلِّقات وهكذا يف مجيع ،دون املستثىن منه
 ويتفاوت القبح يف االبتداء حبسب إخال باملعىن املقصود أو إيهامه خالف مراد ،بما بعده

ه ة األمثلوفيما ييل بعض ،اهللا    :إليضاح ما تقدم اإلشارة إ

   : االبتداء بجملة مقول القول دون فعل القول-  ١

ــن ــك فم ــو ذل ــاىلق  يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن ُّ  : تع
 ، اسـتأنفمثـ،  َّ يي ىي ني ُّ  القارئ بل  فإن وقف]١٢ :األحزاب[  َّ خئ حئ جئ

وإن ، اكن أقبح منـه  َّ ىي ُّ  وإن ابتدأ من، ا فابتدأ من لفظ اجلاللة اكن االبتداء قبيحً 
   .)١(اكن أقبح منهما َّ ىي ني ُّ ابتدأ 

ار عن الكُ يك املحْ ْفري ذلك االبتداء بالالكم الكُ ومن : ط اآليـة، كمـن يقـرأ يف وسْ فَّ
ــبْ  فيَ ]٤٣:ســبأ[  َّ ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ُّ    مــن عنــدئُ دِ تَ
  . االبتداء بهحَيُْسن، وهذا قول للكفار ال   َّ ري ٰى ين ىن ننُّ 

 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ُّ  يقـرأ  كمنأو
 أو َّ خب حب جب هئ مئ ُّ  :قـو ، فربما ابتدأ من]٣١: االنفال[  َّ خت  حت جت

                                                            
 .١/١٨١ :العرش القراءات يف النَّرش :ينظر )١(
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 َّ     ...جئ ُّ  ، واكن األو به أن يعيد من عنـد َّ خت  حت جت هب مب ُّ  :من قو
  . انتبه نْ  لمَ بعسريإىل آخر اآلية، وهذا ليس 

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  :تعـاىل قـومـن  َّ مم خم ُّ  بـ االبتداء  ذلكومن
  .]١٨١:آل عمران[) ١(  َّجن يم ىم مم

  : ومن ذلك، من ذلك االبتداء بمقول املؤمنني يف دخئهمويستثىن
  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي ُّ   : تعـــاىلقـــو 
  .]٧٤ :الفرقان[  َّ مب خب

 ثم وقـف فعـاد وقـرأ  َّ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي ُّ  : قرأ اإلمام قوفلو
   . ذلكُسنحلَ   َّ مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىيُّ 

  :ل الرشطعْ  االبتداء بجواب الرشط دون فِ -  ٢

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه ُّ : تعـاىل ذلك قو ومن
 َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ   جـواب الـرشط هـوفإن] ١٢٠:اكقرة[  َّ ُّ َّ ٍّ

 ُحكـم قـد بأنه يُوِهمقبيح   َّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ   فاالبتداء بـ، َّ ىه ُّ  ل الرشط وهوعْ وفِ 
فالالكم مرشوط باتباعـه  ، وحاشاه ذلك، بأنه ليس  من اهللا و وال نصريملسو هيلع هللا ىلصالرسول بل 

 جي يه ىه مه ُّ   بالوصـلكـذا فتقـرأ ه،ألهواء أهل الكتاب حتذيًرا  وألمته
  اإلمـام إىل الوقـف عنـدطر فإن اْض ،َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي

  .)٢( اآليةًال ا مكمِّ أ بهدَ بْ يَ  فَ ،لضيق اجفس فعليه أن يعود  َّ ىي مي  خي حي جيُّ 

 من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل ُّ  : قـو تعـاىلومثله
 فالالكم ،قبيح  َّ هن من خن حن ُّ  : بقوفاالبتداء ]١٤٥ :اكقرة[  َّ هن

                                                            

 لقــبح؛ بوقــف لــيس َّ حم جم يل ىل مل خل ُّ : وقــال، ١/١٦٧ :الُهــدى َمنــارُ  :ينظــر )١(
 .بعده بما االبتداء

 وجوابـه الـرشط بـني ُل َص ْفـفُ  وال، بوقـف لـيس َّ ىي مي ُّ : وقـال، ١/٨٦ :الُهدى َمنارُ  :ينظر )٢(
 .٢٦٣ص: واالبتداء الوقف إيضاح، قفبالو
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  .كما تقدم بيانه َّ خل ُّ   الرشطلِ عْ  بفِ ٌق متعلِّ 

 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  : ذلك قـو تعـاىلومن
  .]١٧: اكقرة[) ١( َّ جه ين ىن من خن حن جن

  يثح
َ
ةيستأنف بعض األ  يم ُّ  القراءة مبتدئني جبواب الـرشط - ساحمهم اهللا - ئِمَّ

ي حتْ   َّ جن   . اآليةملهوهذا تقطيع للمعىن الواحد ا

  : باملعطوف دون املعطوف عليهاالبتداء -  ٣

  مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض  ُّ :  ذلك قـو تعـاىلومن
،  َّ  مغ  ُّ  ئ عنـد انتىه نفس القارما فربَّ ،]١٣٣: اكقرة[  َّ حق مف خف حف جف

ــد  َّ حف جف ُّ  أو ــه  َّ حف جف  مغ  ُّ  فيعي ــىن وقبح ــساد املع ــك يف ف ، وال ش
  .)٢(حينئذ

 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  : ذلك قـو تعـاىلومن
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
  .]١ :املمتحنة[  َّ ...ٌّ ٰى ٰر

 ُت عْ مِ  سَ فقد
ُ
 ذُ  بأ

َ
ة بعض األ  مه ُّ  عنـد - نفـسه وربَّمـا لـضيق - َف َقـوَ  قـد ئِمَّ

 يه ُّ  :وابتدأ فقال  أنه استأنف القراءةبح احلرج والقُ نَّما إِ ، يف ذلكرجوال حَ ،  َّىه
 ،ا من اإليمان باهللا تعاىل يصري حتذيرً إذ ؛ظاهر القبح لفساد املعىن  وهو ابتداء، َّ حي جي

  .) ٣(؟  فأي قراءة هذهالف اآلرشات يقصده عَ ْسِجدوهذا المَ 
                                                            

 من ألنهما ؛بوقف ليسا َّىم مم ُّ  :قو وكذا،  َّ جم ُّ  :قو: وقال، ١/٦٣ :الُهدى َمنارُ  :ينظر )١(
 .املثل جبملة إال حتصل ال والفائدة، انارً  باملستوقد للمنافقني مثًال  اهللا رضبه ما مجلة

 الوقـف جيـز لـم مـا ولك :قلت ،بوقف ليس َّ  مغ  ُّ  :قو: وقال، ١/٨٩:الُهدى َمنارُ  :ينظر )٢(
 .به االبتداء جيز لم عليه

 فـال ،بـبعض بعـضه الـالكم التـصال َّ  ىم  ُّ  من وقف ال: وقال، ٢/٣٣٢ :الُهدى َمنارُ  :ينظر )٣(
ـــــف ؛ َّ يه ُّ  بل وال َّ  ىه  ُّ  بل وال َّ جه ين ُّ  بل وال َّ جن ُّ  بل يوق

 .فبترص الكمه انتىه َّ  ىه  ُّ  بل معطوف ألنه
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 خض حض جض مص  خص حص ُّ  : تعـاىلقوالبتداء به من  اهر ذلك ما اشتُ ومن
ق هـذه اآليـة باآليـات الـيت وال خيىف شدة تعلُّـ ]١٠١:األنبياء[  َّ مظ حط مض

ظْ ،قبلها   .ةار وليس اجلنَّ أي عن اجَّ ؛  َّ حط ُّ  : أن املقصود بقواِمع للسَّ هر 
 أما

َ
ة األ ين يُ ئِمَّ  دون اعتبـار اباألحزون أنفسهم عند االبتداء بأوائل األرباع ومُ زِ لْ  ا

ق بمـا ما ينبيغ وصله مما هو متعلِـّ يقطعون  حني، الغلطبح يف أقْ أحيانًااملعىن فإنهم يقعون 
 فقد تـسمع - سبق احكنبيه عليه وقد - ا وهذا كثري جدًّ ، يؤدي بهم إىل فساد املعىنمما ،قبله
  يبدَ ،اإمامً 

ُ
دون مـا اعتبـار  ]٥٠ :اإلرساء[ َّ حم جم يل ىل مل ُّ :  قراءته بقـو تعـاىلأ
   .ب يلزتم يف قراءته بأوائل األرباع أو األحزاه إال ألنَّ ءٍ للمعىن ال ل
ه ونظائرهمواحذر من اكدء بما تقدَّ ،  ذلك فتأمل  بح وأقْ طط ملا فيه من الشَّ ؛ اإلشارة إ

 املعىن إىل معـىن آخـر ال يمكـن وإحالةِ ،  مع اهللا  األدِب وء سُ وأحيانًا بل ؛الغلط
اء مـن الُقـلني بكـرثة الغـافِ نَّ  وال تغـرت،ابـه مطلًقـاحكفوه   رَّ

َ
ـة واأل يـن ال يراعـون ئِمَّ  ا

  .اآلداب هذه
  

* * *  
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 اخكا املطلب   
ة احكَّ باجلملةلها  من بعض اآليات ووْص ة بآخر لكماالبتداء   ا

َ افكثريً   سْ  ما ن
َ
ةمع من بعض األ  ُفَغريِّ ي  القبيح ا من االبتداءِ ا صورً - هداهم اهللا - ئِمَّ

  ، غري مراد اهللاُيوِهم و،املعىن
َ
ني ُمـوذجني و اج،ال يليق بـذات اهللا م ماهَ وْ أو ربما أ  احكـا

  . ونظائرها أثناء احكالوة صيانة لكتاب اهللا ،بها من قبيح االبتداء جتجنَّ أمثلة

  : غري مراد اللهيُوِهم املعنى و يَُغريِّ  الذي االبتداء -  ١

  ذلك قراءة بعـومن
َ
  مت زت رت يب ىب نب ُّ  : قـو تعـاىلئِمَّـةض األ

  مت زت ُّ  : فيقـف عنـد قـو،]٢٠:عاماألن[  َّ ىث نث مث زث رث يت نتىت
 معىن غري يُوِهمف  َّ ىث نث مث زث رث يت نتىتُّ   ئُ ثم يعود فيبتدِ   َّنت
  .مقصود

 : فلو أخد فقـال،]٣-٢:الطارق[  َّ يم ىم مم خم حم جم يل ُّ  : قو تعاىلومنه
االســتفهامية،   َّ حم ُّ  ا ملبتــدأيعــرب خــربً   َّ خم ُّ  :لــاكن  َّ يم ىم مم خم ُّ 

 - كمـا سـبق اإلشـارة - ، وهذا ال يـصحُّ  َّ يم ىم مم خم ُّ  :ويعرب مبتدأ جلملة
 أن هذه اآلية من سـورة الطـارق  املستمع غري العارِف وهمإضافة إىل أن هذه الطريقة قد تُ 

ة ثـالث وردت يف هذه السور َّ خم ُّ  ، فتكون لكمة»الطارق اججم اخكاقب«: يه هكذا
  . بينما يه لم ترد إال مرتنيْستمع، المُ مهمرات حسب ما توهَّ 

   :ها ما نسمعُ كثريًابعض صور اإلخدة اليت ال مربر هلا واليت  ومن
  ٠]١٦- ١٥ :الربوج[  َّ خص حص مس خس حس جس مخ ُّ  : تعاىلقو

 خس حس ُّ  : فيقـول،ئُ ثم يبتـدِ ،  َّ حس جس مخ ُّ :  بل قو تعاىلهم أحدُ فيقف
 مخ ُّ  أنـه جعـل مجلـة منها ،طاءقد وقع بهذا االبتداء القبيح يف مجلة أخْ  و ،َّ خص حص مس
ي نزل بلسانٍ ْظمِ  يف غَ نِقيص وهذا تَ ، مبتدأ بال خربَّ جس ٍ  القرآن ا  ومنهـا ، مبني عر

ي حتـدي اهللا بـه ى وهذه خمالفة أخر، وخربه فعال،أنه جعل املجيد مبتدأ  جظم القرآن ا
  . وخلل يف املعىن،لجمل و هذا تقطيع ل،لغاءاكُ 
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 حيـث ؛]١٢-١١: األبل[  َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّ   : تعاىلقو ومثله
 َّ خم حم جم يل ىل مل ُّ  :ثـم يعـود فيقـول َّ مل خل ُّ يقرأها هكذا 

  .]٢٩:احككوير[  َّ مل خل حل جل مك لك خك حك ُّ :  تعاىلوقو
  َّ مل خل حل ُّ  :ثم يعود فيقول َّ حل جل مك لك خك حك ُّ  : بل قوفيقف

  : ما ال يليق باللهيُوِهملذي يفسد املعنى و  ااالبتداء -  ٢

 نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ  رئ  ُّ :  تعاىلقو من أمثلة ذلك و
ثم ،  َّنئ مئ زئ  رئ  ُّ ، حيث يقرؤها اكعض هكذا ]٢:الرعد[  َّ رت يب  ىب

 األمـر ألجـل ر، فكـأن املعـىن أن اهللا تعـاىل يـدبِّ  َّ رب يئ نئىئ مئ ُّ  :يعود فيقول
،مُ   مئ ُّ  : بـل أن قـو؛ا يف هـذه اآليـة وهذا لـيس مـرادً ،سىمَّ  أو إىل ذلية أجل مُ سىمَّ

 تبدَ  ثم ملة، بما قبله، ثم تنتيه اجلقمتعلِّ  َّنئ
ُ
 مب زب رب يئ ُّ  أخرى مجلة أ

  . َّ رت يب  ىب نب

 ٰى ين ىن نن من زن ُّ  : من االبتداء القبيح يف قو تعـاىلكذلك
 حب جب هئ مئ  حئخئ جئ يي نيىي مي زي  ري
،  َّ ين ىن نن ُّ : ـ باالبتداء ،]٣٠ :احكوبة[  َّ هت مت حتخت  جت مبهب خب

 حض جض مص خص ُّ :  ذلك يف قـو تعـاىلومثل  َّني مي زي ُّ : أو االبتداء من
 يَْقـــبُحُ ف ،]٦٤ :املائـــدة[  َّمق حق مف خف حف جف جغمغ مع  جع مظ حط خضمض

 ونا يقول الظالمُ مَّ ا تعاىل اهللا ع جدًّ ة، وأمثلة ذلك كثري َّخض حض جض ُّ  : من قوتداءاالب
  .ا كبريً لُوَّاعُ 

  
* * *  
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 ث  اخكالاملطلب  
  القرآمْظ باجَّ  لُّ خيِ  بعض مجلة االستفهام يف اجلواب بما إخدة

 من تكرار املبـىن َّ ىن املفهوم تتو املسألة أن يكون هناك زيادة يف املعهذه  وضابط
 القرآن مـرة  يف نصِّ  بأن تعمل العبارة أو اللفظة مرتني، وقد وردْت  وذلك؛طوقواللفظ املنْ 

ة نص القرآن ما ليس منه، و اآليات اللغري رضورة فقد محَّ ر لفظة رَّ واحدة، فمن كَ   حكا
  بمـا ال يليـق مـع فـصاحةِ راب وإْغـف هلذا االبتداء القبيح كيان ما فيه من تكلُّـأمثلة

 قَّةِ القرآن الكريم، ودِ 
ُ
  .  معانيهُموِّ  وسُ ْسلوبِه أ

ـــو -١ ـــاىلق  خل حل مكجل لك خك جكحك مق حق مف  خف حف مغجف جغ مع  ُّ :  تع
، ثـم أجـاب  َّمك لك خك ُّ  :، فاالستفهام يف هذه اآلية هو قـو]١٦ :ذلفر[  َّ مل

  َّ مل خل حل ُّ  :احلقُّ سـبحانه
َ
ـة، فـبعض األ  لك خك ُّ :  قرأهـا هكـذاربمـا ئِمَّ

  :، وهذا الفعل غلط من وجوه َّ مل خل حل مكجل لك ُّ ، ثم أخد  َّمك
ب أن فيه استدرااًك بل الكم اهللا تعاىل، فكأن هذا القارئ أراد أن جيمِّل اجلـوا -

 .ضح هو تقدير املبتدأ كما سيتَّ لغ أن األبْ مَ لِ  بذلك، وما عَ لهويكمِّ 

:  وذلك مـن جهتـنيلغأبْ   َّ مل خل حل ُّ أن كون اجلواب كما ذكر اهللا  -
 من ذكره عنـد العـرب، ومـن جهـة أن من جهة أن تقدير الالكم املعلوم أوْ 

لـه قبْ ر املبتـدأ ْكـ، وذِ  َّ مل خل حل ُّ املقصود يف مجلة اجلواب هو اخلرب 
 .تطويل

 فـإن ، بـاجظم القـرآ وخيـّل - وهذا هـو األهـم -أن هذا الفعل تبطله اللغة  -
رابني اثنـني يف آن وحـد،  إعـُب رَ ْعـاللكمة يف اجلملة مـن اللغـة العربيـة ال يُ 

 وخرًبا يف آن واحـد، تكون حاًال  فال
ً
 وصفة يف وقت واحد، وال تكون مبتدأ

 َّ لك ُّ ،  َّمك لك خك ُّ : فقو  أحد إعرابنيتملولكن جيوز أن حتْ 
 خل حل مكجل لك ُّ :  وقـال، هلذه اجلملـة، فـإذا أخد القـارئرمبتدأ مؤخَّ 
لــة، وهــذا هنــا مبتــدأ هلــذه اجلم َّ لك ُّ ، فيلــزم أن تكــون  َّ مل
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  .)١(يصحُّ  ال
 ]١٩ :األنعام[ َّحن جن يم ممىم خم جمحم يل ىل مل خل ُّ :  قو تعاىل-٢

َ
ـة فمن األ  ئِمَّ

ا لفـظ اجلاللـة فيقف، ثـم يبـدأ مكـررً   َّمم خم جمحم يل ىل مل خل ُّ من يقرأها هكذا 
  .)٢( َّحن جن يم ممىمُّ  :فيقول

  : تتمة
 ا مـن أجـلِ  يف نص القرآن الكريم لغرض يريده اهللا، فيوقف اختيارً ظفْ ر اللَّ إن تكرَّ 

  : أمثلة ذلكومن ،لا من غري فْص اجتناب تكريرها تكريرً 
 زبمب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ُّ :  قو تعاىل-١ 
   .]١٠٨:احكوبة[) ٣( َّ يت ىت نت  زتمت رت يب ىب نب

ــو -٢ ــاىلق   خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص ُّ :  تع
  . ]١٢٤ :األنعام[ )٤( َّجك مق حق مف

  
* * *  

  

                                                            

 خل حل ُّ  نفـسه جييـب ثم ،اكف وقف َّمك لك خك ُّ  :وقال، ٢٢٠ص : الُمْكتىَف :ينظر )١(
 .٢/٢٢٥ :الُهدى َمنارُ ،  َّ مل

.  َّحن جن يم ُّ  ئُ يبتـدِ  ثم َّمم خم ُّ  بل الوقف: نافع وقال، ١/٢٣٣ :الُهدى َمنارُ  :ينظر )٢(
 . ٩٢ص: الُمْكتىَف

  .٣٤٧ص : تداءواالب الوقف إيضاح، ١/٣١٧ :الُهدى َمنارُ  :ينظر )٣(
 .اكف وقف َّجف مغُّ  :وقال، ٩٩ص: الُمْكتىَف، ١/٢٥١ :اهلدى منار :ينظر )٤(



  

 الثالث الفصل

  الوقف عليها واالبتداء بما بعدها حَيُْسنمواضع 

 بعض أنواع باستثناء ، االبتداء بما بعدهحَيُْسن الوقف عليه حَيُْسن ما لُكُّ 
 ويتفاوت ، العود إىل أقرب موضع صالح لالستئنافيلزم قدالوقف احلسن ف

 لُّق يف املعىن أو اللَّْفِظ  احكَّعَ  حبسباْسنً  وحُ فايةً  وكِ اتَمامً  االبتداء أو وقفال
 االبتداء حَيُْسن الوقف عليه فإنه حَيُْسن مما -ا  الحقً -  ما سأذكره لُكُّ  ،وعدمه

  : مباحثمخسة وفيه، بما بعده
  .عليها معطوف  عند نهاية مجلة خي من توهم أن ما بعدهاالوقف : األولاملبحث
  . ا غري مذكور الرشط مقدرً  الوقف بعد مجلة الرشط إذا اكن جواب: اخكااملبحث
   . الوقف بعد الكم الكفار املحيك عنهم: اخكالثاملبحث
  . هلا أن ما بعدها تبعٌ مُ هَ فْ  الوقف بعد مجلة مقول القول اليت قد فُ : الرابعاملبحث
  .له عما سبقهل املنصوب بل االختصاص وفْص الوقف قبْ :  اخلامساملبحث

 وما ، املتقدمة ِملباحث من امبحث �ِ ييل الالكم باحكفصيل بل لُكِّ ماوفي
نيب

ُ
ْه أ َ

  .تْوفِييق إال باِهللا عليه تولكُت وإِ
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 األول املبحث   
   أن ما بعدها معطوف عليها مَ هَّ وَ  تَ نْ  مَ ىَش خْ  عند نهاية جملة يَ الوقف

 ا بقواعـدِ  خرفًـن وإن اكن ال يدرك ذلك إال مـن اك، والفهمردبُّ  أدىع للتأمل واحكوهو
 الوقف يظهر للسامع وجاهـة ذلـك الوقـف وبهذا ،فرق بني العطف واالستئناف ؛اجحو

  :ذلك أمثلة ومن ،كما سيأ بيانه
 خن جنحن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  : تعاىلقو -١
، فــإن اجلملــة ]١٥٤: آل عمــران[  َّحي جي يه  ىه مه جه ين ىن من

تـضمن إخبـاًرا ، ثم بداية مجلة جديـدة ت َّجن  يم  ُّ  األو يف هذه اآلية تنتيه عند
 
َ
،  عطْ مَ هَ وْ عن طائفة أخرى قد أهمتهم أنفسهم، فالوصل ربما أ ف الطائفة اخكانية بل األو

 ومـن ،ا يغ طائفة منكم ويغ طائفة أخرى قد أهمتهم أنفـسهموأن اهللا أنزل نُعاسً 
 َّ خن ُّ  :اسـتئنافية لكـون قـو َّ ين ىن من خن ُّ  الواضح أن مجلـة

، ثـم إن الوقـوف بل  َّجن  يم  ُّ  بل املنصوب قبلهامرفوع، فال يمكن أن تعطف 
  .)١(لك مجلة أدىع للتأمل واحكدبر والفهم

ــاىل -٢ ــو تع  حض  جض مص خص حص مس خس حس  جس  ُّ  :ق
 َّ حق مف خف جفحف مغ جغ مع  مظجع حط مض خض

   .]٤٠ :احكوبة[
 ، َّمظ حط مض خض ُّ   اجلملة األو يف هذه اآلية تنـتيه عنـدفإن

فية وليست معطوفة بل ما قبلهـا، يه مجلة استئنا  َّجف مغ جغ مع ُّ  :وقو
 وذلك أن اهللا تعاىل أخربنـا ؛نها معطوفة وبني كونها استئنافيةوهناك فرق يف املعىن بني كو

يـن  ين كفروا السفىل، فعىل العطف يكون املعىن أنـه جعـل لكمـة ا أنه جعل لكمَة ا
ا أمـا يه العليا دائًمـ بل لكمته ؛ه تعاىل العليا، وليس هذا املرادكفروا السفىل وجعل لكمت

ن  أل؛ىلفْ ها اهللا تعـاىل، وجيعلهـا الـسُّ قُ حَ يمْ  فَ ،رصتتَ ت واغْ لَ  أنها عَ نُّ لكمة الكفار فربما ُفظَ 

                                                            

 واخلـرب، مبتدأ َّ خنُّ  ألن؛ اكف وقف َّجن يم ُّ : وقال .١/١٦٢: الُهدى َمنارُ  :ينظر )١(
 .احكفصيل باجكرة االبتداء وسوغ ، َّ ىن من ُّ 
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 إىل قيام الـساعة، وال شـك أن احكعبـري باجلملـة البللباطل جولة ساعة، أما احلق فهو الغ
فعلية فإنه يفيد احلـدوث، وبـذلك بوت واالستمرار، أما احكعبري باجلملة الية يفيد اخكُّ مِّ سْ اال

 بل لكمته ؛ملسو هيلع هللا ىلص لكمته يه العليا حني هجرة نبيه َل عَ  الظنُّ أن اهللا تعاىل جَ حَيُْسنيُعلم أنه ال 
 حط مض خض حض ُّ  :ا، وبهذا يظهر وجاهة الوقف عند قو دائمً ايه العلي
الـيت تـدل بل أن )  قلـے (، ونالحظ أن عليها يف املـصحف عالمـة الوقـف  َّ  مظجع

  .) ١(أو قفالو
  

* * *  

                                                            

  َّ جغ معُّ  قـرأ ملـن، تـام َّ  مظجع ُّ  بل الوقـف: وقـال. ١/٣٠٧: الُهـدى َمنارُ  :ينظر )١(
 اعطًفـ باجـصب قرأ ومن... أحسن وىه يعقوب سوى العرشة اءرَّ القُ  قراءة ىه العامة قرأ وبها بالرفع

 .١١٩ص :الُمْكتىَف .كذلك وليس، لياعُ  فصارت سفىل اكنت »اهللا لكمة« أن بل ةَداللَّ  فيه
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 الثاني املبحث   
  ا غري مذكور بعد جملة الرشط إذا كان جواب الرشط مقدرً الوقف 

 اكـال يف يحيسِ ر، ولِ فكُّ  إىل االنتباه واحكَّ و بماكن، فهو يدعُ  هذا الوقف من الرضورةِ فإن
  :أمثلته ومنسبيل تقدير هذا اجلزاء، 

 زث يترث ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  ُّ : تعــاىلقـو -١ 
   .]٣١:الرعد[ َّىث نث مث

 يئ ىئ ُّ   وذلك أن هذه اجلملـة؛)قىل (يف املصحف عالمة  َّ يترثُّ   أن بلفنالحظ
ا مـن عظمتـه أن تـسرّي بـه لو أن قرآنًـ: مجلة رشطية، ومعناها  َّ    ..نب مب زب رب

لـاكن :  الرشط هوواب فج، هذا القرآنن به املوىت لاكمُ  أو يكلَّ ، أو تقطع به األرض،اجلبال
ل، وهو مقدر للعلم به، ف  الوقف إذن بعد انتهاء مجلة الرشط، وقبل يَْحُسنهذا القرآن املزنَّ

  . ) ١( َّىث نث مث زث ُّ  :قو

 خن حن  جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  : قو تعاىل-٢
   .]١٥: يوسف[  َّ مه جه ين ىن من

ملـا ذهبـوا بـه :  أي؛، واجلـواب مقـدر َّىمُّ   رشطية أيًضا وتنـتيه عنـدفاجلملة
 حن  جن  ُّ  :ويكون قـو. وأمجعوا أن جيعلوه يف غيابة اجلب فعلوا ذلك وجعلوه فيها

لـك جَ ؛مجلة استئنافية  َّ....خن مـة عَال   َّىمُّ   يف املـصحف بل لكمـةَل َعـ و
  .) ٢(الوقف اجلائز

  
* * *  

                                                            

  .اكف وقف  َّ يترثُّ : وقال .١/٣٨١: الُهدى َمنارُ  ،بعدها وما ١٢/٥٧٨: القرطيب َيْفِسري :ينظر )١(

 ؛َّ جن ُّ  استئناف بل َّىمُّ  بل الوقف حَيُْسن: بترصف وقال .١/٣٦١: الُهدى َمنارُ  :ينظر )٢(
 . ونيدُ رِ يُ  ما بل عزمهم بل ابً ريَّ مُ  فليس، اجلب يف إلقائه بعد اكن اإلحياء أن وذلك
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 الثالث املبحث   
   )١(يز بعض الوجوه التي يحتملها الكالميِ مْ  لبيان وتَ الوقف

 اظيًّـفْ  لَ اًقـق ما بعدها بها أو بما قبلها تعلُّ لَّ عَ أن يف القرآن الكريم لكمات يَ  ذلك وبيان
 للوقـف إال إذا ا صـاحلً  حمـالًّ ستليْـ بمعىن أنها ،ع الوقف عليها وهذا يقت منْ ،اومعنويًّ 

 للمعـىن ا من اكيان ـ فيُعمل به بيانًـارضبً ب يقت الوقف عليها ـ كأن يكون وجد سب
ي  مـن األنـه يمـزيِّ وجًهـ ؛)وقف احكميـزي ( بـُف عرَ  ويُ ، ربما ال يظهر إال بالوقفاملعترب ا

  : ذلكلةومن أمث ،لِّيهاها وجُيَ رُ هِ ظْ يُ  فَ ،الوجوه اليت حيتملها الالكم
 زب رب ىئيئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ  ُّ  : تعاىلقو -١
 :كقرةا [َّزث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب

 وهو القول، مقول مجلة من َّ ...يب ىب  نب مب زب رب ُّ  :تعاىل فقو ]٢١٧
 يقت وهذا .ومعنويٌّ  لفظيٌّ  ارتباٌط  قبلها ما وبني اجلملة هذه نيب فيكون َّ زئُّ 

 يُوِهم  بما بعدهوصلُه اكن ملا ولكن .بعده بما لهوْص  ووجوب َّىئُّ  الوقف عمنْ 

 معطوفًا َّ ...يب ىب  نب مب زب رب ُّ  :قو يكون أن وهو املراد، خالف

 قو أنَّ  ويه للحقيقة، وتقريًرا لإليهام، دفًعا  َّىئُّ   بلفيوقف َّىئُّ  بل

 َّ ىت نت مت ُّ  عليه معطوٌف   َّ يب ىب ُّ  ومبتدأ َّ رب  ُّ  :تعاىل
 وذلك؛ عليه ُعِطَف  وما املبتدأ عن خرب  َّزث رث  يت  ُّ : وقو أيًضا،معطوف عليه 

ا املرشكني أنَّ  وا لمَّ  بأن املرشكني بل اهللا ردَّ  ؛احلرام الشهر يف قَاتَلُوا بأنهم املسلمني عريَّ
 اهللا، سبيل عن الصدِّ  من املرشكون ارتكبه ما ولكن ؛كبري احلرام الشهر يف القتال

 يف املسلمني قتال من اهللا عند أكرب ِديارهم من منيلِ سْ المُ  وإخراج  سبحانهبه والكفر
 .)٢(مقصود  غريخطأ اكن احلرام الشهر يف منيلِ سْ المُ  قتال أنَّ  بل احلرام الشهر

 َّ مح جح مج مثحج هت مت حتخت  جت هب مب خب  ُّ :  قو تعاىل- ٢
  .] ٩٢ :يوسف[

                                                            
 لوقـفا تعريف مبحث، اخكا الفصل، األول اكاب يف الوقف من اجوع هذا يف القول تفصيل سبق )١(

 .األخرى األمثلة بعض عليها أزيد وهنا، ١٠٦ص: أقسامه وبيان واالبتداء
 .٤٦ص: االهتداء معالم ، ١٩٥ص:  ، »مصطلحية دراسة« الكريم القرآن يف اكيان وقف :ينظر )٢(



 

 

 يف مواضع يَْحُسُن الوقف عليها واالبتداء مبا بعدها: الفصل الثالث

 مبُّ  :لقو ظرفًا ليس َّحتُّ  :قو أن بيان  َّ  جت هب مب ُّ  :فقو
 هت مت حتُّ  استأنف ثم ادعوا، :أي بمحذوف ُمتعلِّق هو وإنما، َّهب
 :بقو قمتعلِّ  :وقيل ،معليه فتيب وتابوا بذنبهم اعرتفوا ملا باملغفرة برَشهم ، َّمث

 فدخ َّمث هت مت ُّ   :فقال يوسف ابتدأ ثم َّحتُّ  بل والوقف ،َّهب مب ُّ 

 ؛ َّهبُّ  بـ امتعلقً  َّحتُّ  كون أما :حيَّان أبو قال .منهم َوقع ملا باملغفرة هلم
 :بقو معمو وبني بينه َل َص فَ  وقد مصدٌر، احكرثيب ألنَّ  جيوز؛ ال فهذا

 والوقف العلماء، من فريٌق  بكلٍّ  لوقا معترباِن، فاملعنيان لكٍّ  وبل ،َّجتُّ 

 لكَّه الالكم ألنَّ  ؛ َّحتُّ  بل أو  َّ  جت  ُّ  بل سواءً  بيان، وقُف  القول تمام لقبْ 

  .) ١( يوسف مقول من متعلٌِّق 
  

* * *  

                                                            
ِ  َيْفِسري :ينظر )١(  ١/٣٦٩: الُهدى َمنارُ ، ٥/٣٣٨ حيَّان أ



 

 

 يف مواضع يَْحُسُن الوقف عليها واالبتداء مبا بعدها: الفصل الثالث

 الرابع املبحث   
   قبل جملة مقول القول التي قد يفهم أن ما بعدها تبع لهاالوقف

 أنهـا مقـول يُوِهملها به  ألن وْص ؛دت بعد فعل القولمجلة ورأي  املهم الوقف قبل من
  : أمثلة ذلكومن ،القول هلذا الفعل

   .]٧٦: يس[   َّ رث يت ىت نت مت زت  يبرت ىب نب ُّ :  تعاىلقال -١ 

ل ربمـا أوهـم أن  ألن الوْصـ؛  َّ زئمئُّ  مة الوقف الالزم بلفيف املصحف وضع عَال 
 ليـشمل لك ؛يف اآليـةبينما قوهلم لم يـذكر   َّ رث يت ىت نت مت زت ُّ : قوهلم هو

، فهو من الكم   َّ رث يت ىت نت مت زت ُّ  :أما قو تكذيب وافرتاء وقول قبيح،
  .)١( وأتباعهملسو هيلع هللا ىلصاهللا تعاىل تسلية لرسول اهللا 

 َّ ىب نب مب ربزب يئ ىئ  نئ زئمئ رئ ّٰ ُّ :  هـذه اآليـة قـووحنو
  .]٦٥: يونس[

 جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن ُّ  :قو تعاىل -٢
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي
 زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ
  أمـا اآليـة اخكانيـة، فاآلية األو من الواضح أنها ال وقف فيها]٧٣-٧٢:آل عمران[ َّمت

 الطائفة اليت من أهل ميه تبع لالك  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ  فإن أول مجلة فيها
، فإنهم يقولون كعضهم ال تؤمنـوا إال لَمـ رد اهللا  فـ. تبـع ديـنكمنْ الكتاب يف اآلية األو

 أمـا اجلملـة ، هـو الكم اهللا تعـاىلوهذا بال شـكَّ  َّ ىئ نئ مئ  زئ رئ ُّ  :عليهم بقو
فيه عـود حلاكيـة   َّمت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّ  اخكاخكة يف هذه اآلية

 يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ُّ   فالشاهد أن القارئ لو قـرأ،الكم الطائفة اليت من أهل الكتاب
                                                            

تـام النتهـاء  َّ زئمئ رئ ّٰ ُّ  بل الوقـف: - ترصفب – وقال .٢/١٩٢: الُهدى َمنارُ  :ينظر )١(
ي حيزن اجيب  َّ مت زت ُّ الكم الكفار، وحال يصري   .ملسو هيلع هللا ىلصمقول الكفار هو ا



 

 

 يف مواضع يَْحُسُن الوقف عليها واالبتداء مبا بعدها: الفصل الثالث

ي رَ ألوهم أن هذا لكه م َّمت زت  رت يب ىب نب مب زب رب  بـه دَّ ن الكم اهللا ا
ا   َّ ...زب رب يئ ُّ  : و احلقيقـة أن قـو،بل أهل الكتاب مـن الكم أهـل الكتـاب، و

 .َّ ىئ نئ ُّ   ُسن الوقف بعدحَ 

 َّ ٍّ ٌّ ُّ   اجلمل اخكالث يف اآلية اخكانية إما أن توصل مجيًعا فتقرأ هكذاوهذه
 َّمت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 : اهللا بها عليهم ويه وبينه اجلملة االعرتاضية اليت ردَّ ل الكتاب متصًال فيكون الكم أه
 فتكون اجلملة األو من الكم أهل ،قف عليها مجيًعاأو أن ي َّ ىئ نئ مئ  زئ رئُّ 

  .) ١( اهللا عليهم، واخكاخكة تتمة الكم أهل الكتابالكتاب، واخكانية ردَّ 

  

* * *  

                                                            
 اءرَّ الُقـ اخـتالف بل املختلفـة الوقـف أوجه بيان يف لوفصَّ . بعدها وما ١/١٤٤: الُهدى َمنارُ  :ينظر )١(

 .ملخصه ذكرت وقد، واملعربني
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 الخامساملبحث    
   االختصاص وفصله عما سبقه قبل املنصوب عىلالوقف

 وخباصة أنه ال ُفْعـرب ،ا سبقه عمَّ فَْصلُه فمن املناسب ، اهللا سبحانه خصه باملدحألن
  : أمثلتهومن ،بل ُفْعرب منصوًبا بفعل حمذوف ؛معطوفًا بل ما سبقه

ــاىل-١ ــو تع   يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّ  : ق
 حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن
  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي
 مب زب رب  ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
   .]١٧٧ :اكقرة[   َّ يبرت ىب نب

ـوم اآلخـر واملالئكـة ولكن الرب فعْ  - واهللا أعلم-ومعىن اآلية  ُل َمن آمن باهللا وا
تـاىم واملـساكنينْ والُكتب واألنبياء، ومَ   أقـام نْ ، وَمـ... آ املال بل حبه ذوي القر وا

ين آ الزاكة، نْ الصالة، ومَ  عهدهم إذا خهـدوا، وأُخـص باملـدح الـصابرين يف  يوفون بوا
ا وضع قبـل؛اكأساء والرضاء وحني اكأس  ؛مـة وقـف يف املـصحفعًال  َّ رب ُّ   و

  .)١(ألنها مجلة مستأنفة
ــاىل-٢ ــو تع  حل  جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف  حف  ُّ  : ق
 مه جه هن من خن حن  جن مم حمخم جم ملهل خل
ا ف ؛منـصوب بل املـدح َّحم جم ُّ  فـإن ]١٦٢:النساء[ َّ جي ٰه  يَْحـُسنو

  .) ٢(الوقف قبلها واالبتداء بها
                                                            

 رئ ُّّٰ إىل ىل مل ُّ  قـو مـن وقف ال: - بترصف – وقال .١/٩٦: ىالُهد َمنارُ  :ينظر )١(
ِ  عن ونقل، ببعض بعضه الالكم التصال َّ  نئُّ و بوقـف لـيس  َّزئ ُّ يف قو حيَّان أ
 .املدح بل منصوٌب  َّ رب ُّ  حسن وقف َّ ىئيئ

 ما نصب إن حسن َّ ملهل خل حل  جل  ُّ  بل الوقف: بترصف وقال  ،١/٢٠٢: الُهدى َمنارُ  :ينظر )٢(
 الصالة فضل كيان الصفات؛ بقية عن الصفة هذه قطعت وإنما، املقيمني أمدح: أي، املدح بل دهبع

 .غريها بل



  

  الرابع الفصل

   الوقف بل أحرف املعا واالبتداء بها مواضع

   : أربعة مطالبوفيه. واالبتداء بها) الكَّ  ( مواضع الوقف بل: األولاملبحث 
 االبتداء بما بعدهاوحَيُْسن ،)الكَّ ( الوقف فيه بل حَيُْسن ما وهو:  األولاملطلب .   
 بها يُبْتَدأ ولكن ؛)الكَّ ( بل فيه الوقف حَيُْسن ال ما : اخكااملطلب.  
 بها االبتداء حَيُْسن وال ،)الكَّ ( بل فيه الوقف حَيُْسن ال ما:  اخكالثاملطلب.  
 بها االبتداء حَيُْسن وال ،)الكَّ  (بل فيه الوقف حَيُْسن ما : الرابعاملطلب   

  :  مطلبانوفيه. لها بما بعدها ووْص ،)نعم(مواضع الوقف بل :  اخكااملبحث
 لعدم َيَعلُّقها بما بعدها ؛) يوقف فيه بل  نعمما : األولطلبامل.  
 بل توصل بما قبلها وما بعدها؛)نعم( ال يوقف فيه بل ما:  اخكااملطلب .  

   : ثالثة مطالبوفيه . الوقف بل بعض أسماء اإلشارةمواضع:  اخكالثاملبحث
 ذلك( الوقف بل مواضع:  األولاملطلب(.   
 كذلك( الوقف بل ضع موا: اخكااملطلب(.  
  هذا( الوقف بل  مواضع:اخكالث املطلب(.     

ط )أن( و ) لو(مواضع الوقف بل ما قبل :  الرابعاملبحث    : مطلبانوفيه .يَّتنيالرشَّ
 طيَّة) لو(ل مواضع الوقف بل ما قبْ :  األولاملطلب    الرشَّ
 طيَّة) إن(ل  بل ما قبْ الوقف مواضع:  اخكااملطلب    الرشَّ

  : ثالثة مطالبوفيه .اواالبتداء به) بىل(مواضع الوقف بل :  اخلامسملبحثا
 لعدم تعلقها بما بعدها) بىل( ما خيتار فيه الوقف بل: األولاملطلب.  
 لهادها بها وبما قبْ  ما بعْ ِق حكعلُّ ) بىل(  ال جيوز الوقف فيه بلما:  اخكااملطلب.  
 وأقوىجحل أرْ  والوْص ،)بىل( ما جيوز الوقف فيه بل : اخكالثاملطلب .  
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 األولاملبحث    
   )١( واالبتداء بها) كالَّ  ( الوقف عىلمواضع

 وهـو ؛الزَّْجـرع ودْ أنها حرف للرَّ  اوأكرث األقوال اطرادً  ،)الكَّ  (معىن لماء يف العُ اختلف
ة أما ، اجلمهوريُ رأ ئِمَّ

َ
  أنهـا تكـون بمعـىن: ويه، أخـرىحو فلهم فيهـا ثالثـة معـانٍ  اجَّ أ

) أال (وتكـون أداة اسـتفتاح بمزنلـة ،)إي، ونعـم (وتكون حرف جواب بمثابة ،)احقًّ (
  تكـون بمعـىنها وهو أن؛ار هلا اإلمام القرطيب يف تفسريه معىن رابعً كَ  وقد ذَ ،االستفتاحية

ُ ،اجافية) ال( ي ،تملة معنيني أو أكرث من هذه املعـا يف بعض املواضع حُمْ تعملسْ  وقد ت  وا
  .واهاحْ ما هو معىن اآلية وفَ  معناها إنَّ دُ دِّ حُي 

صف هـا يف اجِّـ يف مخـس عـرشة سـورة لكّ ا وثالثني موضعً يف ثالٍث ) الكَّ  ( وقعتوقد
ء وليس يف اجِّ ،اخكا من القرآن ا نزل صف اخكَّ وحكمة ذلك أن اجِّ  ،صف األول منها 

إىل ) الكَّ  (مُ وتنقـسِ  احكهديـد،رت هذه اللكمة بل وجـه وأكرثها جبابرة ، فتكرَّ أكرثه بمكة 
 وعليـه ،اءرَّ  املختار ألكرث الُقـُب ذهَ وهو المَ  ،)٢ (أ طالببن  ا لإلمام ميكأربعة أقسام تبعً 

 
ْ
يف الوقف   القولتفصيل ييل وفيما ،) ٣( وهو الراجح عندي،حويني وأهل املعا أكرث اجَّ يُ َرأ

 ؛أثـره يف احَكْفـِسري و حكمـهوبيـان ،واضـعيف لك موضع من هذه امل  بهااالبتداء و)الكَّ  (بل
ةاملطالب يف وذلك   : األربعة احكا

* * *  

                                                            
 القيـ طالـب أ بـن مـيك حممـد أ لإلمـام ،الكـريم القـرآن يف وَبـىَل  الكَّ  بل الوقـف :ينظر )١(

كتور حتقيق ،)ه٤٣٧ت( ينيـة اخكقافـة مكتبـة /ط ،بعـدها ومـا ١٩ ص:نصار حسني /ا  ،بمـرص ا
ف، األخريب ُكتب عن اللبيب مغين، ه١٤٢٣ ،ألوا  ،)ه٧٦١ت (األنـصاري هـشام ابن اإلمام تأ

ين حميي حممد حتقيق  يف الربهان، ه١٤١١ ،األو،بريوت ،العرصية املكتبة /ط، ١/٢١٢ :احلميد عبد ا
  .٢/٥٩٧ :اإلقراء وكمال اءرَّ القُ  المَج ، ١/٥٢١ :القرآن علوم

 وخلـم مقرئ، حممد أبو ،القي ،األندل ،خمتار بن حممد بن محوش طالب أ بن ميك اإلمام هو )٢(
 وغريهـا. ..احكـالوة حكجويـد الرخيـة، القـراءات يف اإلبانـة :منها كثرية كتب ، والعربية باحَكْفِسري

ِّ تُ  الكثري،  .٧/٢٨٦ األعالم :ينظر .)ه٤٣٧ (سنة و
معـالم  ،١٨٠ ص:املفيد القول نهاية، بعدها وما ٥١ ص:الكريم القرآن يف َبىَل  والكَّ  بل الوقف :ينظر )٣(

 .١٣٦ص : االهتداء
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 األولاملطلب    
  بل معىن ) الكَّ  ( الوقف فيه بلحَيُْسن ما وهو

  االبتداء بما بعدها بل معىن آخر وحَيُْسن
  اوذلك يف أحد عرش موضعً 

 املوضع األول:   
  .]٧٩-٧٨: مريم[ َّ  مهىه جه ين ىن من خن حن جن يم ُّ : قو تعاىل 

 وهـو ، باكعـثفافِهم واسـتخْ مهم الاكفرين وتهكُّ ح من نماذج تبجُّ ياق نموذجٌ  السِّ هذا
  ادخءهستنكرويَـ ،ه من أمـرِ ُب عجُ والقرآن يَ   َّ  مم خم حم ُّ  :قول العاص بن وائل

وهـو واثـق مـن   َّ ين ىن من خن حن ُّ   مـا هنالـكُف عرِ فهو يَ   َّ جن يمُّ 
 هذا الاكفر عن  فلريتدعْ .أي ليس األمر كذلك َّمهُّ   بـ جاء احكعقيبلك ؛قهحتقِّ 

، ) ١ (ا ولـم يتخـذ عنـد اهللا عهـدً ، الغيـبلـع فإنه لـم يطَّ ،نعاء بمثل هذه املقالة الشَّ هاحكفوُّ 
  وهـو وقـٌف ، واحكنبيـه بل اخلطـأالزَّْجـر والـرَّْدعبمعـىن   َّمهُّ   الوقف بليَْحُسنف
 ، بهـا تهديـد الاكفـر ووعيـدهدَ ِص  قُـ،فةأنمست  َّ حي جي يهُّ  ألن مجلة  ؛)٢()اكٍف (

 : االبتـداء بقـووحَيْـُسن ،ق معنـوي ال لفظـي يكون بينها وبني مـا قبلهـا تعلُّـفحينئذ
  أي؛حكأكيـد مـا بعـدها) احًقـ ( أو،مالكَّ الستفتاح ال) أال (بل معىن  َّ حي جي يهُّ 
 )٣(سنكتب ما يقول) احقًّ  (سنكتب ما يقول أو) أال(

 املوضع اخكا:  
  .]٨٢- ٨١: مريم[  َّ مبنب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ :  تعاىلقو

                                                            
الل َيْفِسري :ينظر )١( خمرَْشِي َيْفِسري، ٤/٢٣١٩ :الظِّ  . بعدها وما ٤/٥١ :الزَّ
 :الُهـدى َمنارُ  ،١٦٤ ص:الُمْكتىَف ،٣٩١ص: واالبتداء الوقف إيضاح :ينظر .)تام (العلماء بعض وقال )٢(

 .١١٤ ص:املقِصدْ  ،٢/١٤
 ).القرآن يف وَبىَل  الكَّ  (بل الوقف :ينظر )٣(
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ين يَ فهؤالء  عنـدها العـزة نبـو يطلِ ،رون بآيات اهللا يتخذون من دونـه آهلـةكفُ  ا
َ أنها أو ،واجرص واملنعة لـك ؛ه يوم القيامـة عنهم عذابَ عُ  أو تدفَ ، هلم عند اهللا تعاىلْشفع ت  

 ومنهم - هذه اآلهلة فإن ،مونا يظنون ويتوهَّ أي ليس األمر كم؛  َّ مبنبُّ  جاء احكعقيب بـ
ين اكنـوا يعبُـ  ، هلـمؤالءون بعبـادة هـرُ  سـيكفُ -دونهم مـن دون اهللاملالئكة واجلن ا

  .)١( َّ مت زت  رت  ُّ   إىل اهللا منهمءونيترب و،يهمرونها علوينكِ 

ذه ره عن عبـادة هـع الاكفر وزجْ بمعىن ردْ   َّ مبنبُّ   الوقف بلحَيُْسن هذا الوجه وبل
  ألن مجلـة؛) ٢() يًـااكفِ  ( ويكـون الوقـف عليهـا، بهـازِهم حكعزُّ ااآلهلة املزعومة، وإنكارً 

 وحَيْـُسن ، معنـوي ال لفظـيقفـاحكعلُّ  ،يف مقام احكعليل ملا قبلهـا َّ يب ىبُّ 
ـ (سيكفرون بعبـادتهم أو) أال (بل تقدير َّ يب ىب ُّ  :االبتداء بقو ) احقًّ

  .)٣( سيكفرون بعبادتهم

 خكالثاملوضع ا:  
ــو ــاىلق  خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ  ُّ  : تع
  .]١٠٠-٩٩: املؤمنون[ َّحج هتمث مت

نيـا  االحتضار، وإعالن احكوبة عند مواجهة املـوت، وطلـِب هد مشإنه  الرجعـة إىل ا
 لَّحظـة وكأنما املشهد معروض ال، ومالٍ  وراءه من أهلٍ كَ رَ ك ما فات، واإلصالح فيما تَ حكدارُ 

ه إىل صاحب الرجاء إنمـا وجَّ  ال يُ ر بل هذا الرجاء املتأخِّ  فإذا الردُّ ،للعيان ود ومشهُ ظار،لألنْ 
  بل طلـِب الزَّْجـر والـرَّْدعحُكفيـد  َّحجُّ   فيأ احكعقيـب بــ،شهاد بل رؤوس األنْعلَ فُ 

 ال : أي؛ الاكفـر معـىن اجـيف ملـا تمـىنَّ نة بل هو إنكار واستبعاد هلا متضمِّ ؛الرجوع لتنيا
نيالاب  جُي ن من أننيا وليس األمر كما يظرجوع إىل ا  ِطـيحُ م يَ الكَّ  هو بل ؛لرجوع إىل ا

َ ،يحيف أدراج الرِّ  ِ  ،الت وانقطعـت الـصِّ ، األمـر فلقـد قُـ
ُ
 ، األبـوابْغِلَقـت وأ

ُ
 ْسـدل وأ

  .)٤(تارالسِّ 
                                                            

الل َيْفِسري :ينظر )١( خمرَْشِي َيْفِسري ،٤/٢٣٢٠ :الظِّ  .٦/٢٠٢ :القرطيب َيْفِسري ،٤/٥٣ :الزَّ
 ::دىالهُ  منارُ  ،١٦٤ ص:الُمْكتىَف ،٣٩١ ص:واالبتداء الوقف إيضاح :ينظر .)تام (العلماء بعض وقال )٢(

 .١١٤ ص:املقِصدْ ، ٢/١٥
 .٥١ ص:القرآن يف َبىَل  والكَّ  بل الوقف :ينظر )٣(
الل َيْفِسري :ينظر )٤( خمرَْشِي َيْفِسري، ١٥/٨٥ :القرطيب َيْفِسري، بعدها وما ٤/٢٤٨٠ :الظِّ  .٤/٨٥ :الزَّ
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  هذا الاكفر عـن أي فلريتدعْ ؛الزَّْجر والرَّْدع بل اللةلتَّ  َّحجُّ   الوقف بلفيَْحُسن
نياطلِب   َّ  ...مح جح ُّ  ألن مجلـة ؛)ااكفيً  ( ويكون الوقف عليها، الرجوع إىل ا

   َّهتُّ   بـني فـالربُط ،مـن عـدم اإلجابـة َّحجُّ  د بها تقرير معىن قُِص ة،استئنافي
 :أي ؛إنها لكمة هو قائلها) أال ( االبتداء بل معىنوحَيُْسن ،) ١(وبني ما بعده معنوي ال لفظي

  ال جيد هلا جدوى، وال يُبتدَ ،اجدم سبيل احكحرسُّ وبل
ُ
 لو اكنت نهاأل ؛)احقًّ  ( بها بل معىنأ

  .)٢(ناها أو ما اكن بمع،ا حقًّ بعد ا همزتها وجوبً ْفتَحيُ ) إن ( ألن؛ا لُفِتَحت همزتهابمعىن حقًّ 

 املوضع الرابع:  
 َّ مي زي  ري ٰى ين ننىن زنمن رن مم ام يل ىل ُّ :  تعـاىلقو

  .]٢٧: سبأ[
أروىي : أي َّزن رن مم ام يل ُّ  استخفاف ور هذا السؤال استناكفيف

ء اسـتح؟نـتهم ماكومـا ، صـفتهمومـا ، وما قيمتهم؟مْ هُ   وما؟مْ من هُ . إياهم  قوا وبـأي 
عوى؟ أراد بذلك   ـأ ؛ اخلطـأ العظـيم يف إحلـاق الـرشاكء بـاهللاِريهم يُ أنمنكم هذه ا

  .)٣( من رشاكء سبحانه  وما،فما هم برشاكء َّننُّ  ـ ب وتأنيٍب  يف ردٍع نكاراإل

 رشاكء هللا األْصـنام أنمهم بـ زعْ  بلالزَّْجر والرَّْدعبمعىن   َّننُّ   الوقف بلفيَْحُسن
  .)٤(لالستئناف بعدها) ااكفيً  (ويكون الوقف عليها

 ٰى ين ُّ  ) احًقـ (أو  َّ مي زي  ري ٰى ين ُّ   )أال ( االبتداء بل معىنوحَيُْسن
 يكون  ال بل ،ء رشاكء  اكنت هذه صفاته ال يكون هؤالن، فم َّ مي زي  ري

  .)٥( بل اإلطالق رشيك

                                                            
 :واالئتناف القطع ،٢/٦٨ :الُهدى َمنارُ  ،١٧٨ ص:الُمْكتىَف :ينظر) تام (الوقف أن العلماء بعض وقال )١(

 .٤٦٠ص
 .٥٤ ص:القرآن يف َبىَل  والكَّ  بل الوقف :ينظر )٢(
الل َيْفِسري :ينظر )٣( خمرَْشِي َيْفِسري ،٥/٢٩٠٦ :الظِّ ِ  َيْفِسري ،٥/١٢٢ :الزَّ ُعود أ  ابـن َيْفـِسري، ٤/٤٥٨ :الـسُّ

 . ٢٢/١٩٦:  خشور
 .٢/١٧٤:الُهدى َمنارُ  ،١٤٣ ص :املقِصدْ  ،٢٠٨ ص:الُمْكتىَف :ينظر .)تام (العلماء بعض وقال )٤(
 .٥٥ ص:القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف :ينظر )٥(
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 املوضع اخلامس:  
 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل خلملُّ :  تعاىلقو
  .]١٥ -١١: املعارج[  َّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن
ذهب بنفْ رُّعب وإن اله، حبسِ ذ يأخُ ْول إن الهَ ؟ بال املجرمفما ي  لو يفتـدِ  وإنه يودُّ ِسه، 

 عـنهم، ويعـيش ناِضل يف احلياة، ويُ ِسهِ  بنفْ يهم اجاس ممن اكن يفتدِ ئذ بأعزِّ من عذاب يوم
  بل اججـاةِ َفتَـهُ  بـل إن لهْ ؛ِميه وحتْ ْؤويه اليت تُ يبةِ  القرِ ريتِه وعشِ يه، وأخِ هِ  وزوجتِ يهنِ بَ ... هلم

 نِْجيـه، ثـم فُ ،ا مجيًعـ يف األرِض نْ  لـو يفتـدي بَمـده الشعور بغريه بل اإلطالق، فيـودُّ قِ فْ حكُ 
) الكَّ  ( إذ يأ احكعبري بــ؛َحال المُ لك يف هذه احلال يتمىن ذْجِرم وبينما المُ يْهات، هَ يْهاتوهَ 

 يـأ نعـم ،فـِس  مـن اجَّ  خـادٍع  أو لك حـديٍث  أملٍ قةِ فيْسَمع ما ُفيْئِس وُيْقِنط من لك بارِ 
  .)١(تحيلةسْ  لك تلك األما المُ  بل ردِّ اللةلتَّ   َّييُّ  احكعقيب بـ

 ممن يف األرض ولو افتـدى بـه  أحدٌ نْجيهبل معىن ال فُ   َّييُّ   الوقف بلحَيُْسن ا
السـتئناف اجلملـة ) اكٍف  ( وهو وقٌف ، من العذاِب  الفداءَ منِّيه بل تَ جرم هذا المُ تِدعفلريْ 

  .)٢(بعدها
 وُيبتدَ 

ُ
 ا بل معـىن يُبتـدأ بهـوال ،مالكَّ  افتتـاح ِلهـا جبعْ ، لظىهاإنَّ ) أال ( بها بل معىنأ

  .)٣(كرهم ذِ بل ما تقدَّ ) إن (م فتحألنه يلزَ  ؛)احقًّ (

 املوضع السادس:  
ــــــاىل ــــــو تع   َّ هث مث هت مت مبهب هئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه ُّ : ق

  .]٣٩-٣٨ :املعارج[
، ونرون بـاهللا ويـؤذُ  عند اهللا، فهم يكفُ اا عظيمً  أنفسهم شيئً سبُون حَيْ فلعلَُهم  رسـو

بَل الكفـِر  .. أن يدخلوا جنـة نعـيمُعونْطمَ لكيد، فكيف فَ  باا القرآن تناجوُعواوإذا سمِ 
َ
أ

                                                            
الل َيْفِسري :ينظر )١( ِ  َيْفِسري ،٢١/٢٣١ :القرطيب َيْفِسري، ٦/٣٦٩٧ :الظِّ ُعود أ  .بعدها وما ٥/٣٨٩ :السُّ
 ،١٨٠ ص :املقـِصد، ٢٥٩ص: الُمْكـتىَف :ينظـر ).تـام (املوضع هذا يف الوقف إن :العلماء بعض وقال )٢(

 .٧٦٠ص :واالئتناف القطع
 .٥٦ ص:القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف :ينظر )٣(
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  .)١(؟وسوء الصنيع
 الوقف يَْحُسن ف.لونهاال يدخُ :  أي؛ واجكريالرَّْدع بل اللةلتَّ  َّييُّ   احكعبري بـفيأ

 ، يف زيادة نعمة اهللا عليه بدخو اجلنةمع الاكفر وزجره عن الطَّ بل معىن ردِع  َّييُّ  بل
   .)٢(مستأنفة  َّ هث مث هت مت ُّ  ألن مجلة ؛)ااكفيً  (اويكون وقفً 

 ام وتنبيهً الكَّ  افتتاح هالِ جبعْ   َّ هث مث هت مت ُّ ) أال ( االبتداء بل معىنوحَيُْسن
وذلك لم يقـرأ  ؛)إن (ألنه يلزم فتح ؛)احقً  (أ بها بل معىنبتدَ  وال يُ ،رهكْ ذِ  بل قدرة اهللا جل

  .)٣(به أحد

 املوضع السابع:  
  .]١٦-١٥: املدثر[  َّ جي ٰه مه جه منهن خن حن جن  مم خم ُّ  : تعاىلقو 

يه  اْغرِتارِه وهدِ يْ  من مشاهد كَ اْشهدً  مَ مُ رسِ وتَ  ،هِ  بصفتِ بني اآليات أحد املكذِّ تُعنيِّ  بما 
 بمـا ْقنع ويطلب املزيد، فهو ال فَ ،تال وخَيْ ،ُر بهابَطَّ  يتَ ونَِعمٍ  ، شهودوبننيَ  ، ممدود كثريٍ من مالٍ 

 
ُ
هنا لإلنكار واحكعجب من   َّ خم ُّ  ولفظ،  َّ حن جن  مم خم ُّ  ْكتيف وال يَ ،ُكر وال يشْ ،ويِت أ

نيا  الـرَّْدع بل َداللـةوما حتمله من  َّ منهنُّ   الرد بـفيأ ،جشعه ورغبته يف االزدياد من ا
ي لم يُقـواحكبكيت بل هذا الطامِ   هللا يرجـو بـسببه ا حـسنة وال طاعـة وال شـكرً مدِّ ع ا

  يـزْل لـم بعدها ، بل أمنية هذا املذكور يف الزيادةاا للرجاء وردًّ هنا قطعً   َّ منهنُّ  املزيد، فـ
 ِ نيا يف نفسه وما ِ يف نقصان وإدبار من ا   .)٤(ا ح افتقر وهلك وحيدً ؛ه وو

ألن اجلملـة بعـدها اسـتئنافية  ؛)ااكفيًـ (اويكـون وقًفـ  َّ منهنُّ   الوقف بلوحَيُْسن
  .)٥(الرَّْدعيقت حكعليل سِ 

                                                            
الل َيْفِسري :ينظر )١( ِ  َيْفِسري، بعدها وما ٢١/٢٤٠ :القرطيب َيْفِسري ،٦/٣٧٠٢ :الظِّ ُعود أ  .٥/٣٩٣ :السُّ
 ،١٨١ ص :املقـِصد، ٢٦٠ ص:الُمْكـتىَف :ينظـر .)تـام (املوضع هذا يف الوقف إن :العلماء بعض وقال )٢(

 .٧٦٢ ص:واالئتناف القطع
 .٥٧- ٥٦ ص:القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف :ينظر )٣(
الل َيْفِسري :ينظر )٤(  .٣٠/١٩٩ الرازي تفسري ،٨/٤٥٤ :ةعطي ابن َيْفِسري ،٦/٣٧٥٦ :الظِّ
 ،١٨٢ ص:املقـِصدْ  ،٢٦٣ ص:ُمْكـتىَفال :ينظر .)تام (املوضع هذا يف الوقف أن العلم أهل بعض كروذَ  )٥(

 .٢/٣٥٧ :الُهدى َمنارُ 
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 وال ،مالكَّ لهـا افتتـاح جبعْ   َّ جي ٰه مه جه ُّ ) أال ( االبتداء بل معـىننوحَيْسُ 
  .)١(ةرَّ كما سبق غري مَ ) احقًّ  (أ بها بل معىنيُبتدَ 

 املوضع اخكامن:  
 َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ُّ :  تعاىلقو

   .]٥٣-٥٢: املدثر[
ِ   اهللا تاره أن خَيْ ملسو هيلع هللا ىلص احلسد للنيب فهو ه، والويو ـغبـةرَّ  إ   أن ينـال لكُّ ة الُملحَّ

ي شـقَّ وهو ،ن بل اجاس وتُعلَ ا تُنرَش حفً  ُص ؤىَت  يُ وأن ،امرٍئ منهم هذه املزنلة   الكربيـاء ا
ي يغْ نَق فاكن احلَ ملسو هيلع هللا ىلصاهللا   حممد بن عبد الو إىلاُهمعليهم أن يتخطَّ    .)٢(يل يف الصدور ا

 ادتِهـم إرَ بل للاكفرين الزَّْجرو الرَّْدع  بلَداللةله من مِ وما حَتْ  َّ ٌٍُّّّ   احكعبري بـفيأ
 يَْحـُسن أي لـيس األمـر كـذلك ف؛ا منـرشة وأن يُْؤىت صحفً ، منهم هذه املزنلةأن ينال لكٌّ 
 ةاسـتئنافي  َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّ  ألن مجلة ؛)اكٍف  (والوقف عليها،  َّ ٌٍُّّّ  الوقف بل

 وحصول املعجزات الكثـرية الـيت ة قيام األدلَّ دَ كيان سبب احكعنُّت واإلعراض واجلحود بعْ 
 َ ي ؛فهم مـن اآلخـرة خوْ  السبب هو عدمُ وهذا ، بل صحة اجبوةاللةَكَفْت يف ا  إذ هـو ا

عوة هذههمرُّ وُينفِ  ،ينأى بهم عن احكذكرة   االبتـداء بل معـىنحَيْـُسن و،) ٣( اجفـرة  من ا
   .)٤( َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّ ) احقًّ  (أو  َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّ ) أال(

 ع احكاسعاملوض:  
 َّ يث ىث نث مث زث رث ىتيت متنت زت رت  يب ىب نب مب زب رب ُّ    : تعـاىلقو

  .]١٤-١٣: املطففني[
يـن يُقودان صاحبَ ثْم واإلِ فاالْعتداء  مـع ب سـوء األدوإىل ،ُهما إىل احككـذيب بيـوم ا
ملا حَيِْويه من قـصص  َّ رت  يب  ُّ   يقول عن آياته حني تتىل عليهح ؛القرآن الكريم

                                                            
 .٥٧ ص:القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف )١(
الل َيْفِسري :ينظر )٢(  :عطيـة ابـن َيْفـِسري، بعـدها وما ٣٠/٢١٢ :الرازي َيْفِسري، بعدها وما ٦/٣٧٦٢ :الظِّ

٨/٤٦٨. 
 .٢٦٤ ص:الُمْكتىَف :ينظر .)تام (املوضع هذا يف الوقف أن العلم أهل بعض وذكر )٣(
 .٥٨ ص :القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف :ينظر )٤(
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لتَ عظة وبيان سنة اهللا اليت ال تَ  فيه للعربة والقةُسواألولني المَ  ي ال يرد عـن بدَّ  وعذابه ا
 الـرَّْدع والزَّْجروهنا يـأ احكعقيـب بل هـذا احكطـاول واحككـذيب بـ ...)١( القوم الاكفرين

  الواضـح الغفلة عـن احلـقِّ وهذه ،كذيب احكَّ وهذا ،طاول هذا احكَّ لَّة بل عِ اللةلتَّ   َّمتُّ 
 عتـدي أيهـا المُ بل معىن ارتـدعْ   َّمتُّ   الوقف بلفيَْحُسن ،نطماس يف قلوبهم االوهذا

ها إرضاب دَ ْعـن مـا نَ إإذ  ؛)ااكفيً  (ويكون الوقف عليها ، بهذه اجلريمة اجكراءوُّهعن احكف
  .)٢(انتقايل كيان سبب هذا الزعم واالفرتاء

ــدَ  ــدها بل معــىنأوُيبت ــا بع ــ (أو) أال ( بم ،  َّ يث ىث نث مث زث رث ىتيت ُّ ) احقًّ
نوب واملعا بل قلوبهم) احقًّ  (وكونها بمعىن  بل ىغطَّ : أي أحسن حكوكيد كون غلبة ا

 ذلـك اَل َحـ فَ ،ْرآة يف الِمـدأ ح صار اكلـصَّ ،واملعصيةِ   ما اكنوا يكسبون من اإلثمِ بهمقلو
  .)٣(بينهم وبني معرفة احلقِّ 

 املوضع العارش:  
ـــال ـــاىلق  حص مس خس جسحس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت ُّ :  تع
  .]١٧-١٦: الفجر[  َّ خص

 سـعةِ  مـن توْ ،وقـبٍض   اإلنسان ملا يبتِليه اهللا به من أحوال، مـن بـسٍط ور هو تصُّ فهذا
 ،ا للجـزاءك أنه االبـتالء تمهيـدً رِ دْ  فال يُ ، أو املقامباملال ،وتقدير، يبتليه باجعمة واإلكرام

ـًال إنما  ويبتلَيـه ،ه عنـد اهللا اإلكـرام بل اسـتحقاق حيسب هذا الرزق وهـذه املاكنـة د
 ويـرى ، االختبار عقوبةوحيسب ، االبتالء كذلك جزاءُب سِ حْ  فيَ ،باحكْضييق عليه يف الرزق

 ، يف احكقـدير وخمطـئٌ ور يف احكـصُّ طئٌ يف ضيق الرزق مهانة من اهللا، وهو يف لكتا احلاحكني خُم 
  .)٤(ه ابتالء من اهللا لعبدهُض  الرزق أو قبْ ُط سْ فبَ 

 ،أي لـيس األمـر كـذلك ؛َّمتُّ  : بقومبل ما تقدَّ ب املو  عقَّ لك
ِته، وإنما اإلكرام يف احكوفيق لطاعـة اهللا تعـاىل  وال اإلهانة بِِقلَّ  بكرثة املالِ فليس اإلكرامُ 

 ُف وَقـوبل هذا املعـىن يُ  ، وما يقرب من عذابهذالنب من رضوانه، واإلهانة يف اخلُ وما يقرُ 
                                                            

الل َيْفِسري :ينظر )١(  . ٢٢/١٤٢ :القرطيب َيْفِسري، بعدها وما ٣٠/١٩٨ :خشور ابن َيْفِسري ،٣٨ ٦/٥٧ :الظِّ
 .٢٧١ ص:ْكتىَفالمُ  ،٧٩٥ ص:واالئتناف القطع :ينظر .)تام (عليها الوقف أن العلم أهل بعض وذكر )٢(
 .٦٣ ص:القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف :ينظر )٣(
الل َيْفِسري :ينظر )٤( ِ  َيْفِسري ،٣٠/٣٢٥:  خشور ابن َيْفِسري، ٦/٣٩٠٥ :الظِّ ُعود أ  .٥/٥٣١ :السُّ
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 بل أنـه َداللـةو الوقـف عليهـا ) ١( وابطال من ردٍع لهملا حتمِ  ،)ااكفيً  (اوقفً  َّمتُّ  بل
ًال ليس يف بسْ  ًال ط الرزق د  وحَيْـُسن ... بل املهانـة بل الكرامة، وال يف تْضييق الرزق د

مِّ باالنتقال من بيان سوء األقـوال إىل بيـان سـوء األفعـال  ؛االبتداء بما بعدها للرت يف ا
   .)٢(َّ خص حص مس ُّ ) احقًّ  (أو َّ خص حص مس ُّ ) الأ (وذلك بل معىن

 احلادي عرشاملوضع : 

 .]٤-٣: اهلمزة[  َّ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ :  تعاىلقال

 ٰى ٰر ُّ   زمـان من الصور الواقعية واليت تتكرر يف لُكِّ  هذه اآليات صورةً تعكس
 ةروء اجفس البرشية حني خَتْلـو مـن الُمـ حيمة حقرية من صورِ ويه صورةٌ  َّ ٍّ ٌّ

  املـالِ وَس اجفـس يف َهـ اللئـيم الـصغرياإلنسان ذاك ُق  اإليمان، ومن َعمَّ ينطلَ ن مىْعرَ ويَ 
ء حـ دفْـ؛ تِْعدادهه ويستثُّ دُّ  ويعُ معهجَيْ  ع  بل يروح حيسب أنه بهذا املال قـادر بل لك 

ديد  الـشالـرَّْدعلـه مـن ومـا حتمِ  َُُّّّ   فجاء الرد بل ذلك بــ،) ٣( املوت وختليد احلياة
  .)٤()ااكفيً  (وقفا َُُّّّ  واحكهديد والوعيد، وبل هذا الوجه يوقف بل

   وال يبىَق تَّ  أي ال خُي ؛ هذا الاكفرمه واإلبطال ملا توهَّ  بل الردِّ َداللة الوقف عليها و
ــاٌل  ــدَ م ــىن، وُيبت ــا بل مع ــ (أو  َّ زئ رئ ّٰ ُّ ) أال (أ به  رئ ّٰ ُّ ) احقًّ

نبذ يف احلطمة ا أنه يُ ا ُمؤكدً تعاىل بل هذه املْحسبة وإخبارً  من اهللا و ذلك ردٌّ  ،  َّ زئ
  .)٥(همهتَ لْ م ما فيها وتَ طِّ  اليت حُت -  أي اجار املوقدة-

  
                                                            

 .٨٠٤ ص :واالئتناف القطع ،٢٧٤ ص :الُمْكتىَف :ينظر .)تام (عليها الوقف بل :العلماء بعض وقال )١(

 .٦٤ ص :القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف :ينظر )٢(

الل َيْفِسري :ينظر )٣(  .٨/٦٨٨ :عطية ابن َيْفِسري ،٣٢/٩١ :الرازي َيْفِسري ،٦/٣٩٧٢ :الظِّ

 .٢٧٨ ص :الُمْكتىَف، ٢/٤٣١ :الُهدى َمنارُ  :ينظر .)تام (الوقف بل العلماء بعض وقال )٤(

 .٦٧ ص :القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف :ينظر )٥(
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غـة أن يوقـف عليهـا اء وأهل اللُّ رَّ  القُ ا االختيار فيها عند أكرثِ  أحد عرش موضعً فهذه
يف مواضعها مع بيان حكـم الوقـف  تُها مفرسةً كرْ  ذَ ،هامدَّ ق واإلنكار ملا تُ بل معىن اجيْف 
 واهللا .ارهـكْ م ذِ  تقـدَّ الـيت  وأنه جيوز االبتداء بما بعدها بل املعا،احَكْفِسريعليها وأثره يف 

  .أبل وأعلم
  

* * *  
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اخكاملطلب ا     
  أ بها ولكن يُبَْتدَ ) الكَّ  ( الوقف فيه بلحَيُْسن ال ما

  اوذلك يف ثمانية عرش موضعً 

 لاملوضع األو: 

 .]٣٢-٣١: املدثر[ َّ حض  جض مص خص حص مس خس حس ُّ :  تعاىلقو

ها، لَ بْ ا ملا قَ  ألنه لو ُوقَِف عليها صارت ردًّ ؛يف هذه اآلية  َّ  جض  ُّ   الوقف بلحَيُْسن فال
 .رُّ كَ نْ  وال فُ دُّ رَ ضلِّلة ال يُ ر اهلادية منها والمُ  احكصوُّ ناهجمن حقائق الغيب ومها لَ بْ قَ وما 

ـ : املعـىن:إي والقمـر، وقيـل:  واحكقـديرمِ سَ  صلة للَقـ)الكَّ ( :طيب اإلمام القرقال  احقًّ
 .)١ ()الكَّ ( بل هذين احكقديرين بل ُف وقَ والقمر فال يُ 

 اا ما أقول والقمـر تعقيبًـ حقًّ : أي،والقمر) احقًّ (  و،والقمر) أال ( بها بل معىنأدَ وُيبتَ 
 ،ها بـذاتِ وحيـة هذا العالم ومشاهدة المُ ط حقائق الغيب بظواهر الوجود املشهودة يفبل ربْ 

   .)٢( وجزاءً ا وحسابً  وذليةً ادً  بأن وراء هذا احكقدير واحكدبري قْص َداللة االبتداء بها و

 املوضع اخكا: 

   .]٥٤: املدثر[ َّ نئ مئ زئ ُّ  : تعاىلقو

 م عـنهاهللاُ  هاك ما حَ  الوقف نيْفَ يُوِهم ِحال ؛ اآليةهذهيف   َّ زئ ُّ   الوقف بلحَيُْسن ال
ي نَ وأنه ،هم من اآلخرة خوفِ من عدمِ    هو ا

َ
رهم ،ذكرةى بهم عن احكَّ أ عـوة هـذه ونفَّ  من ا

 وهـا بها خلافُ ا ألنهم لو آمنو؛ اإليمان باآلخرة بعدم اخلوف منها كىنَّ عن عدمِ حيث ؛اجفرة
 دَ وُيبتَ 

ُ
 البتداء بها بل معىن وال جيوز ا، أال إنه تذكرة: أي؛االستفتاحية) أال ( بها بل معىنأ

 لـم هـا إذحُ  وال جيوز فتْ ،رهكْ م ذِ بل ما تقدَّ   َّ مئ ُّ  ة همزحُ  فتْ مُ  ألنه يلزَ ؛إنه تذكرة) احقًّ (
 
ْ
 . بها أحدٌ يَقرأ

                                                            
 .بعدها وما ٢١/٣٩٠ :القرطيب َيْفِسري :ينظر )١(
الل َيْفِسري :ينظر )٢(  .٥٧ ص:القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف، ٦/٣٧٦٠ :الظِّ
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ي ُفْعرِضـون عـن سـماعهَداللة االبتداء بها و  وينِفـُرون ، بل أن هـذا القـرآن ا
  أ ومن لم يشر،فمن شاء فليذك  َّ نئ مئ ُّ  اكحلُُمر

ْ
ما خيتار جفسه من و  وهو ،نهفهو وشأ

  .)١( ومهانةٍ  أو من سقرٍ ، وكرامةٍ من جنةٍ .. طريق ومصري

 املوضع اخكالث: 

 .]١١-١٠: القيامة[ َّ خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج ُّ :  تعاىلقو

 تعـاىل مـن  ما حىك اهللاُ َت  عليها جفيْ َت ألنك لو وقفْ ؛  َّ جس ُّ   الوقف بلحَيُْسن فال
ُّ ط هو وسْ  -أنه   ذاك اجظـام ُط  وهذا االرتياع والفـزع حـني ينفـرِ ، واالنقالبرعْ ذا ا

قيقكوىيال  فإذا ، اجتاه بنظره يف لُكِّ ولوكأنما جيُ  َّ جخ مح ُّ  ُعوب يتساءل اإلنسان املرْ -  ا
 .هو مسدود دونه

 عـىنره وكونها بمكْ م ذِ بل ما تقدَّ ) احقًّ  (وبل معىن) أال (بل معىن  َّ جس ُّ   بـأدَ وُيبتَ 
ها لعدمِ  ألنها تكون تأكيدً ؛أبلغ وأمكن) احقًّ (   . امللجأ من اهللا يوم القيامة إال إ

 َداللة االبتداء بها و
َ
ه والرجعة ذِ  اهللا وأخْ رِ  من قهْ ال مفرَّ  و وال وقايةَ  بل أنه ال ملجأ

ه ِّ يف الفجور بال حـسُب  وأن ما اكن يرغَ ، واملستقر عنده،إ اب وال  فيه اإلنسان من امل
  .)٢(جزاء لن يكون يومئذ

 املوضع الرابع: 

 .]٢٠-١٩: القيامة[  َّ يل ىل مل خل  خي حي جي ٰه مه ُّ  : تعاىلقو

ا  ألنه إذا ُوقِف عليها اكنت نفيًـ؛يف هذه اآلية الكريمة َّ خل ُّ   الوقف بلحَيُْسن فال
ي ترتكاءفإن اإلحيَ ،  َّ حي جي ٰه مه ُّ   جا من بيان كتابه اهللاِمنَهُ ملا َض  ه هذه اآليـة يف  ا

ل اهللا املطلق بشأن هذا القرآن وْحيً   لـيس للرسـول ،ا وبيانً ا ومجْعً ا وحْفظً ااجفس هو تكفُّ
 . وتبليغهلهُ  من أمره إال مَحْ ملسو هيلع هللا ىلص

                                                            
ـالل َيْفـِسري بعـدها، ومـا ٩/٣٣٢ :خشور ابن َيْفِسري :ينظر )١(  يف وَبـىَل  الكَّ  بل الوقـف، ٦/٣٧٣٦ :الظِّ

 .٥٨ ص:القرآن
الل َيْفِسري :ظرين)٢(-  ِ  َيْفِسري ،٦/٣٧٦٩ :الظِّ ُعود أ  يف وَبـىَل  الكَّ  بل الوقـف، بعـدها ومـا ٥/٤٢٩ :الـسُّ

 .٥٩ ص:القرآن
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ـ (وكونها بمعىن) احقًّ  (أو) أال (بل معىن َّ خل ُّ   بـأدَ وُيبتَ  أحـسن حكوكيـد مـا ) احقًّ
 صـحيح يف لك اخللـق إال وذلـك ؛ يف اآلخرةهم لتنيا وزهدِ همأخرب اهللا عن عباده من حمبتِ 

 .هقَ فَّ ه اهللا ووَ مَ َص  عَ نْ مَ 

واملعىن أنهم     َّ خم حم جم يل ىل ُّ  ابمعىن حقًّ   َّ خل ُّ   : اإلمام الرازيقال
نيا ويعملون هلا ويَ ونبُّ حُيِ   .)١( اآلخرة ويعرضون عنهارْتُكون ا

نيا وانشغالبِّ ج فيها من حُ  وما يْعتل،س بل حقيقة اجفوَداللة االبتداء بها و  ، ا
 بِقرَص هذه احلياة ورسعة اللَّْفظ عن إحياء ًال تفال، فْض ة احْ لَّ ومن إهمال لآلخرة وقِ 

نيا بالعاجلة يف هذئِ انقضا    .)٢( املوضعاها يُلْحظ ذلك من احكعبري القرآ يف تسمية ا

 املوضع اخلامس:  
 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم ُّ :  تعـاىلقو
 .]٢٦-٢٢: القيامة[  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي

 جـا عـن  مـا حـىك اهللاُ  ألننا بالوقف عليها َغـنيِْف ؛حَيُْسنهنا ال  َّ ٰذ ُّ   بلفالوقف
 ذات الِ  ولكن إىل مَج ؛ اهللاِ نْعِ ال ُص ال إىل مَج  نُْظريَ  ويه ،أصحاب الوجوه اجارضة كيف بها

 ثم عـن أصـحاب الوجـوه اكـارسة الاكحلـة نُْظر، ربها يَ الِ  ويه إىل مَج نرُْض  ال يَ ااهللا، وما هل
 وقد أيقنـوا بوقـوع العـذاب ها، وارتكاسِ اها خبطايَ طلُّع واحكَ رِ  عن اجظَ وبةاحكعيسة املحجُ 

 . ال جيوز نفيه وذلك حقٌّ ؛عليهم

 وُيبتَ 
ُ
إذا بلغت الرتايق، وكونها ) اقًّ حَ  (إذا بلغت الرتايق أو) أال (بل معىن  َّ ٰذ ُّ   بـدأ

 من الشدائد عند املـوت واملنازعـة ترِض نها حققت ما يعانيه املحْ إ إذ ؛أفضل) احقًّ ( بمعىن
ٌّ اليت كتبها اهللا بل لُكِّ  َ  . 

ي يَ َداللة االبتداء بها و ه لُكُّ نْتيِه  بل مشهد املوت ا ٍّ  إ ي ال يدفعه عـن ،   وا
ٍّ رْيِ ه وال عن لَ سِ نفْ  َ وحـني تبلـُغ الـروح ،  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ  ، إنه مشهد االحتضاره 

  . )٣(  اليت تزوغ منه األبصار ويكون الكرُب ،ُع األخريالرتايق يكون الزنْ 

                                                            
 .٣٠/٢٢٦ :الرازي َيْفِسري :ينظر )١(
الل َيْفِسري :ينظر )٢(  .٥٩ ص:القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف ،٦/٣٧٧٠: الظِّ
الل َيْفِسري :ينظر )٣(  .٦٠ ص:القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف ،٨/٤٨٠ :عطية ابن َيْفِسري ،٦/٣٧٧٢ :الظِّ
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 املوضع السادس:  

ــو  َّ من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ :  تعــاىلق
 .]٤-١: اجبأ[

  ألن الوقف عليها ينيف ما حـىك اهللاُ ؛يف اآلية الكريمة  َّ خن ُّ   الوقف بلحَيُْسن فال
 وما جاء به من القرآن، ومـا فيـه ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا رُ  وهو أمْ ، العظيمبأاجَّ  يف ِهم اختالفِ جا من

  واحـدٌ ُق صدِّ  فيُـ،ا فقد خالف فيه بعـضهم بعـًض  وذلك ال ُفنىْف؛ اكعث بعد املوتمن أمرِ 
 .ٍب كذِّ  ومُ ،قٍ صدِّ  مُ :نْيِ لَ جُ  ح صار اجاس فيه رَ ؛ آخربكذِّ ويُ 

 دَ بتَ ويُ 
ُ
ـ) احقًّ  (سيعلمون أو) أال (معىنبل   َّ خن ُّ   بـأ ا سيعلمون، وكونها بمعـىن حقًّ

ؤكِّ ؛أحسن ي تضمَّ فْ  بها لَ قم منهم، وحيقِّ لْ  العِ قوعد بها و   .طاب اخلِ نهظ احكهديد ا

هلم بأنهم سـوف يعلمـون   اهللا ووعيدِ ازؤً  هُ لنيع املتسائِ  بل ردْ َداللة االبتداء بها و
   .)١( فيه ألنه واقع ال ريَب ؛نه حقٌّ  عنه ويضحكون مونأن ما يتساءل

 املوضع السابع:  

 َّ نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ :  تعــــاىلقــــو
  .]١١-٨ :عبس[

 اجـيب   تعاىل من أمرِ  ما حىك اهللاُ  الوقف نيْفَ يُوِهم ِحال؛  َّ زب ُّ   بلالوقف حَيُْسن ال
 معملسو هيلع هللا ىلص 

ُ
 وهـوملسو هيلع هللا ىلص فقـري إىل رسـول اهللا حيث جاء هذا الرجـل األعـىم ال ؛)٢(  مكتوممِّ  ابن أ

 لإلسالم يف ا ويرجو بإسالمهم خريً ، يدعوهم إىل اإلسالم، من سادة قريش نفرٍ  بأمرِ غولمشْ 
ي يعطلـه ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا رِض فيُعْ ، اليت اكن فيها بمكةهِ  وشدتِ هِ ُعرْستِ   عن الرجل الفقري ا

ء العِ ،عن األمر اخلطري  ،الكريم صاحب اخللق العظيم الكبري جبيه  من اهللا العيلِّ تَاب في
 بعد هذا احلادث يهشُّ  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا فاكن

ُ
 :يـهُ  لقِ مـا ويقـول  لُكَّ ، ويرخه، مكتوممِّ  البن أ

                                                            
خمْـرَشِي َيْفـِسري ،٨/٥١٣ :عطيـة ابـن َيْفـِسري، بعـدها وما ٢٢/٦ :القرطيب َيْفِسري :ينظر )١(  ،٦/٢٩٤ :الزَّ

ِ  َيْفِسري  .٦٠ ص:القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف، ٨/٤٠٣ :حيَّان أ
ِّ  رواحة بن األصم بن زائدة بن قيس نب اهللا عبد هو )٢(   امؤذنًـ واكن، املهـاجرين السابقني من، القر

ـق ثـم يمنعـه، اكن للبرص فقدانه أن غري اجلهاد يتمين مكتوم أم ابن واكن ، ملسو هيلع هللا ىلصاهللا لرسول  مـا  حتقَّ
 :رينظـ .)ه١٥ (سـنة املسلمني للواء حامًال  واكن، القادسية معركة يف اشهيدً  سقط حيث ؛يطلب اكن
 .١/٣٦٠ :اجبالء أعالم سري
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 . وقد استخلفه مرتني بعد اهلجرة بل املدينة، فيه ر ختبيِن َمنْ  بِ أهًال 

 دَ تَ بْ ويُ 
ُ
 يف االبتـداء بمعـىن وال جيوز أن جُتْعـل ،إنها تذكرة) أال (بل معىن  َّ زب ُّ   بـأ

  ،)إن ( همزةحَ ألنه يلزم أن تفتَ  ؛)احقًّ (
ْ
 . به أحدٌ ولم يقرأ

ي تُ َداللة االبتداء بها و  بمـا يف ذلـك اعتبـار مـصلحة  به الِقيمُ نُ وزَ  بل املزيان ا
عوة عوة وكرامِتها ،ملسو هيلع هللا ىلص  بل كما يراها سيد البرش؛رَش بَ  كما يراها الْ ،ا  وبيان حقيقة هذه ا

 ها يريدها بذاتِ نْ  فقط بمَ وعنايِتها ، وعن لك سندٍ  ورفعِتها واستغنائِها عن لك أحدٍ وعظمِتها
نيانه ووزْ عه من اكن وْض ااكئنً    .)١( يف موازين ا

 املوضع اخكامن:  
 .]٢٣-٢٢: عبس[  َّ هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّ :  تعاىلقو

شور، و  اكعث والنَّ  تنيِف َت  عليها لكنْ َت  ألنك لو وقفْ ؛ال جيوز  َّ جب ُّ   بلفالوقف
   . هلا بل هو تابعٌ ؛ته غري متعنيَّ  بمشيئته تعاىل إيذاٌن بأن وقْ نْشارتعليق اإلِ 

 دَ تَ بْ ويُ 
ُ
 .اكما سبق مرارً ) احقًّ  (أو بل معىن) أال (بل معىن َّ جب ُّ   بـأ

وإىل  َّ هب مب خب  حب  ُّ   بل أن االنسان خمـة وبأجيـا اكفـةَداللة االبتداء بها و
ي يُ آخر الِقيه حلظة يف حياته، وهو اإلحياء ا   .)٢( ما عن تقصريٍ  إذ ال خيلو أحدٌ ؛ احكعبري بلمَّ

 املوضع احكاسع: 

 .]٩-٨: االنفطار[  َّ نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ :  تعاىلقو

ه قِ لْ  سبحانه وتعاىل به من خَ  ما أخرب اهللاُ  نيْفَ يُوِهمألنه ؛  َّ رب ُّ   الوقف بلحَيُْسن ال
 .نىْف ال فُ  حقٌّ وذلك ؛ةتنسان وتصويره  يف صورة اكملة بديعة بل حسب مشيئلإل

فيـد ) احقًّ  (، وكونها بمعىن  َّ نب مب زب ُّ ) أال ( بها بل معىنأدَ وُيبْتَ  أحسن 
ين، وهو اجلزاء واحلساب يف اآلخرةتأكيد  . تكذيبهم با

                                                            
ِ  َيْفِسري :ينظر )١( ـالل َيْفـِسري، ٢٢/٧٤ القرطيب َيْفِسري، ٨/٤١٩ :حيَّان أ  الكَّ  بل الوقـف، ٦/٣٨٢٥ :الظِّ

 .٦٢-٦١ ص:القرآن يف َبىَل و
ِ  َيْفـِسري، بعـدها وما ٢٢/٨١ :القرطيب َيْفِسري :ينظـر )٢( ُعود أ ِ  َيْفـِسري ،٥/٤٨٠ :الـسُّ ، ٨/٤٢٠ :انحيَّـ أ

الل َيْفِسري  .٦٢ ص:القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف، بعدها وما ٦/٣٨٣٠ :الظِّ
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ين، وعـن  واإلنكار، وحود بل علة هذا اجلُ َداللة االبتداء بها و هو احككذيب بـا
 يـستقيم ثم ، فال يكذِّب اإلنسان باحلساب واجلزاء،جحود  سوء و لُكُّ شأهذا احككذيب ينْ 

   .)١( قلب ولن يستيقظ فيه ضمرييه فاي لن حَيْ بل ؛بل هدى أو خري أو طاعة

 املوضع العارش: 

ــــــو ــــــاىلق  َّ ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ُّ :  تع
 .]٧-٦ :املطففني[

 قيـام  نـيْفَ يُـوِهم ألن الوقف عليهـا ؛يف اآلية الكريمة َّ يم ُّ   الوقف بلُسنحَيْ  فال
 .  فيه ال شكَّ  وذلك ال ُفنىْف فهو حقٌّ ؛اجاس لرب العاملني

 دَ وُيبتَ 
ُ
 دَ تَ بْ  وال يُ ،ب الفجاراإن كت) أال ( بها بل معىنأ

ُ
كما قررنا ) احقًّ  ( بها بل معىنأ

 . ذلك غري مرة

د ، أعماهلمه حُتْ فيا بل أن هلم كتابً اللةدَ  االبتداء بها و  زيـادة يف وْضـعه مَ وحيـدَّ
 يف ذلك يلِ  بالوْ ويتوعدهم ،فول والسُّ حِنطاط يفيد االاللَّْفظ وهذا ،- يف سجنيأنه و-احكوكيد

وم العظيم   .)٢( يقوم اجاس لرب العاملنييوم ،ا

 احلادي عرشاملوضع : 

 .]١٥: ملطففنيا[  َّ مك لك اك يق  ىق يف  ُّ  : تعاىلقو

نـوب واملعـا بل قلـوبهم نيْفَ يُوِهم ألنه ؛حَيُْسنال  َّ يف ُّ   بلفالوقف  -  غلبة ا
وقد أخربنا اهللا بـذلك  َّ يث ىث نث مث زث رث ىتيتُّ  : من قو-املذكور يف اآلية قبلها

 .هفال جيوز نفيُ 

 دَ وُيبتَ 
ُ
م، وال الكَّ  إنهم عن ربهم يومئذ ملحجوبون جبعلهـا افتتـاح) أال ( بها بل معىنأ

 دَ يُبتَ 
ُ
 .كما سبق ذكره) احقًّ  (بل معىن  بهاأ

 بـت الطبيعية واجلزاء الوفاق يف اآلخرة، فكمـا َحجَ هاية بل اجِّ َداللة االبتداء بها و
                                                            

ـالل َيْفِسري، ٣٠/١٧٨ :خشور ابن َيْفِسري :ينظر )١(  يف وَبـىَل  الكَّ  بل الوقـف، بعـدها ومـا ٦/٣٨٥٠ :الظِّ
 .٦٢ ص:القرآن

الل َيْفِسري، بعدها وما ٢٢/١٤٠ :القرطيب َيْفِسري :ينظر )٢(  :القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف ،٦/٣٨٥٧ :الظِّ
 .٦٢ص
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نيا وطمستْ ها حجبتْ -قلوبهم املعا واآلثام   لمـت حـ أظْ ؛ها عن اإلحساس بربها يف ا
وم حَيْر- يف احلياة ِميتوعَ   بيـنهم وبـني هـذه ال وحُيـ، إىل وجـه اهللا الكـريمظرُموا اجَّ  فا

تالسعادة الكربى اليت ال تُتاح إال ملن شَ   أن تُكـشف ت واسـتحقَّ َفت وَص ت ورقَّ وحه رُ فَّ
   .)١(  بينها وبني ربهاُجباحلُ 

 عرش:املوضع اخكا : 

ــــو ــــاىلق  َّ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ُّ :  تع
  .]١٨-١٧: املطففني[

 تعـاىل  ما حـىك اهللاُ  نيْف يُوِهم ألن الوقف ؛يف هذا املوضع َّ ري ُّ   الوقف بلحَيُْسن ال
 فـال َة،وهو اكئـٌن ال حمالـ،  َّ ين ىن نن من زن ُّ  :قال للاكفرين يوم القيامةمن أنه يُ 

 . وهو أَمرُّ من اجلحيم، احكأنيبيم فمع اجلحِ ،ه نفيُ وزجيُ 

 دَ وُيبتَ 
ُ
لكـرس ) احقًّ  ( وال جيوز أن تكون بمعىن،برارإن كتاب األ) أال ( بها بل معىنأ

 ، األخرى من املـشهد يـوم القيامـةفحة بل الصَداللةبعدها، و االبتداء بها ) أن (همزة
 ؛ يف الغالبلتني متقابِ حتني وذلك بل العهد بطريقة القرآن يف عرض الصفْ ؛ األبرارصفحة

 ، واالرتفـاع بـالعلوِّ ويُ   َّ  يي  ُّ  ولفظ ،ني ونهايتَ ني وحاحكَ يقتني املقابلة بني حقِ ِتمَّ حكَ 
  .)٢(ِهم مرتبتِ رِ  بل قدْ ينيفُكتُبهم مرفوعة يف علِّ 

 عرشاملوضع اخكالث : 

 لك خك جكحك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع ُّ :  تعــاىلقــو
 .]٢١-١٩: الفجر[ َّ حل جل  مك

 هـم من كنَّ  ما أخرب اهللا تعاىل بهيْف  الوقف غَ يُوِهم ِحال؛  َّجكُّ   الوقف بلحَيُْسن فال
ون بمالِ ، غريهم من املرياث ونصيِب يِبهم بني نِص همجَيْمُعون يف أكلِ   ؛ غريهم فيأكلونه فيلمُّ

نياوانكبابهم ، املال ومجعه من حال وحرامهبِّهموذلك من كرثة حُ   وز وذلك ال جُي ؛ بل ا
 .هنفيُ 

 دَ وُيبتَ 
ُ
ـ ( معـىنبلأو ) أال ( بها بل معىنأ ـتإذا دُ ) احقًّ  و االبتـداء بهـا ،رض األكَّ

                                                            
الل َيْفِسري ،٢٢/١٤٥ :القرطيب َيْفِسري :ينظر )١(  .٦٣ ص:القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف ،٦/٣٨٥٨ :الظِّ
الل َيْفِسري ،٢٢/١٤٨ :القرطيب َيْفِسري :ينظر )٢(  .٦٤ص :القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف ،٦/٣٨٥٨ :الظِّ
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 ، األرض حيث تُدكُّ ؛ اليت تقع يوم القيامةْونيَّة الكَ ِقالبات بل مشهد من مشاهد االنْ َداللة
ُ تك المُ ارُ  اجلبَّ ويتجىلَّ  ، معاملهاموتتحطَّ   ا صـفًّ  املالئكـةُ ويقف ، ويتو احلكم والفصل،ربِّ

  َّ خم حم جم ُّ   أمر اهللا متأهبني إلنفاذِ اصفًّ 
َ
ي أ  اًهـ رَشِ كالَّ  أرياث المِ َل كَ ا

   .)١(  َّ  يم  ىم  مم  ُّ    فوات األوانِ د ولكن بع؛ا طاغيً ا كثريً ا املال ُحبً وأحبَّ   ،اجشعً 

 عرشاملوضع الرابع :  
 .]٦-٥: العلق[ َّ جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّ :  تعاىلقو

  ملسو هيلع هللا ىلص ادً  رسـو حممـم أن اهللا علَّ  الوقف نيْفَ يُوِهم ِحال؛  َّ خب ُّ   الوقف بلحَيُْسن فال
 َّ جب هئ مئ ُّ   ذلك أن الو انقطـع عنـدَقوِّي ويُ . ذلك ال ينبيغيْفُ  وغَ ،لمما لم يكن يعْ 

  ثم بعد ذلك بمدة نـزل عليـه، أول ما نزل ملسو هيلع هللا ىلصوهو تمام اخلمس آيات اليت نَزلت بل اجيب
 . َّ جت هب  مب خب ُّ 

طىغ، وال ) أال ( بها بل معىنأدَ وُيبتَ  ـ (ىن أن تكـون بمعـحَيْـُسنإن االنسان  ) احقًّ
 .كما سبق ذكره) أن (لكرس همزة

 ال يشكر - إال من عصمه إيمانه- بل طبيعة اإلنسان يف عمومهَداللة االبتداء بها و
 حيث اكن ينبيغ من ويتكرْب  بل يطىغ ويْفجر، ويبيِغ ؛حني ُفْعطى فريى نفسه ذا مال وثروة

  .)٢ (ر نعمة ربه ويْشكُ ْعرِفعليه أن فَ 

 رش عاملوضع اخلامس:  
 .]١٥-١٤: العلق[  َّ جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم ُّ :  تعاىلقو

 رؤية اهللا ألعمـال عبـاده  نيْفَ يُوِهمألن الوقف عليهما ؛  َّ حن ُّ   الوقف بلحَيُْسن ال
 . ذلك ال جيوزونيْفُ ،  َّ يم ىم مم خم حم ُّ  : يف قوقاملتحقِّ 

 .وهو حسن بالغ) احقًّ  (ىنأو بل مع،  نْتهِ لنئ لم يَ ) أال ( بها بل معىنأدَ وُيبتَ 

ي يقـف يف وجـه سم احلاْهديد بل احكَ َداللة االبتداء بها و  أمام مشهد الطغيـان ا
                                                            

الل َيْفِسري بعدها، وما ٢٢/٢٧٩ :القرطيب َيْفِسري :ينظر )١(  :القرآن يف َبىَل  والكَّ  بل الوقف ،٦/٣٩٠٦ :الظِّ
 .٦٥ص

الل َيْفِسري ،٢٢/٣٨١ :القرطيب َيْفِسري :ينظر )٢(  .٦٥ ص:القرآن وَبىَل  الكَّ  بل الوقف ،٦/٣٩٤٢ :الظِّ
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عوة، و وجْ   ْفَظـعُ  منهـا ويُ ْعَجـُب  صـورة مـستنكرة فُ يف ،اعـةه الطَّ ه اإليمان، و وْجـا
  َويْلهيا و هذاجَب  وتضاف بشاعة إىل بشاعة، فما أعْ ، شناعة إىل شناعة حني تضمُّ ،وقوعها

  .)١( َّ يم ىم مم خم حم ُّ 

 عرشاملوضع السادس : 

 .]١٩-١٨: العلق[  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ :  تعاىلقو

 تعاىل به مـن  ما أخرب اهللاُ يْفَ  غَ يُوِهمألن الوقف قد ؛  َّ ٰى ُّ   الوقف بلحَيُْسن ال
  .اهم بطشً  وأشدُّ اقً  وهم أعظم املالئكة خلْ ، يوم القيامةبانيةدخء الز

 دَ وُيبتَ 
ُ
ـ (أو بل معىن،  ِطْعهال تُ ) أال ( بها بل معىنأ  االبتـداء بهـا و ،ِطْعـهال تُ ) احقًّ

 ، بل إيمانه وطاعتهبات واخكَّ ار مؤمن طائع هللا يف اإلرْص لُكِّ  بل ذلك احكوجيه الربا لَداللة
د  ننـاإأمـا حنـن ف) هيـدعو ناديـ(  وعشريته أنِلهِ  بأهْ زتُ  بقوته ويعْ تَال طاٍغ باٍغ خيْ  لُكِّ وتَوعُّ

  .)٢( معروفة املصرياإذً  واملعركة ،الظداد الغِ الشِّ )  الزبانيةسندعو(

 عرشاملوضع السابع : 

 .]٣-١: احكاكثر[  َّ جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  ُّ  : تعاىلقو

واملباهـاة  حْكِهـاء مـن االبلـه ما قيْف  الوقف غَ يُوِهم ِحال؛  َّ مئ ُّ   الوقف بلحَيُْسن ال
نياِتغالومن االشْ  ،بكرثة املال والعدد عن طاعة اهللا  يْفُ  وَغـ، ح نزور املقابر؛ بمفاِخر ا

 .ذلك ال جيوز

ـ ( معـىنبل أو ،سوف تعلمـون) أال ( بها بل معىنأدَ وُيبتَ   و ،سـوف تعلمـون) احقًّ
 مـا لوْ د، َهـ املتاكثـرون بـاألموال واألوالُهـونل مـا ينتظـر الالَّ  بل هوْ َداللةاالبتداء بها 

  نزل بهم املوت وإذا ، هناك عند املعاينةرهمينتظِ 
ُ
  .)٣(دخلوا قبورهمأ

                                                            
ـالل َيْفـِسري، عـدهاب ومـا ٢٢/٣٨٣ :القـرطيب َيْفِسري :ينظر )١(  يف وَبـىَل  الكَّ  بل الوقـف ،٦/٣٩٤٢ :الظِّ

 .٦٦ ص:القرآن
الل َيْفِسري ،٢٢/٣٨٨ :القرطيب َيْفِسري :ينظر )٢(  .٦٦ ص:القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف ،٦/٣٩٤٣ :الظِّ
ـالل َيْفـِسري، بعـدها ومـا ٢٢/٤٥٤ :القـرطيب َيْفِسري :ينظر )٣(  يف وَبـىَل  الكَّ  بل الوقـف ،٦/٣٩٦٢ :الظِّ

 .٦٦ ص:القرآن
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 عرشاملوضع اخكامن : 

 .]٥: احكاكثر[ َّ حج مث  هت مت خت ُّ  : تعاىلقو

 منهم حبقائق األمـور مِ لْ  وقوع العِ  الوقف نيْفَ يُوِهم ِحال؛  َّ خت ُّ   الوقف بلحَيُْسن ال
 . وذلك ال جيوز-قبلها املذكور يف اآليات -يف اآلخرة

م الكَّ  وقد تقدم الـ،لو تعلمون) احقًّ  ( وبل معىن،لو تعلمون) أال ( بها بل معىنأدَ وُيبتَ 
 .فيها مستو

 لـرَتُونَّ - الرهيبة بعد املوتِوية بل انكشاف هذه احلقيقة املطْ َداللة االبتداء بها و
 وتـدع ت، يلتِفـرادِ غافل ينتبـه، والـسَّ  واليق، يفِ مور هذه احلقيقة اليت جتعل املخْ -اجلحيم

نيا وصغائِرِ فاِسفبهمِّ اآلخرة عن سَ  وًال غُ  مشْ ثْقًال القلب مُ   .)١(ها احلياة ا

 بلغـة أال يوقـف اء وأهـل اللُّ رَّ  االختيار فيها عند أكرث القُ ،اضعً  ثمانية عرش موْ فهذه
   .ها تقدم ذكرِ  بل املعا اليتها جبميعِ ئدِ يبتَ  أن للقارئ جيوز و،ء منها

  
* * *  

  

                                                            
الل َيْفِسري، ٢٢/٤٥٦ :القرطيب َيْفِسري :ينظر )١(  .٦٧ ص:القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف ،٦/٣٩٦٢ :الظِّ
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 اخكالثاملطلب     
   االبتداء بها حَيُْسنوال  ،)الكَّ  ( الوقف فيه بلحَيُْسن ال ما

  دها م وبما بعْ الكَّ لها من البل تكون موصولة بما قبْ 
 وذلك يف موضعني 

 املوضع األول: 

 .]٥: اجبأ[  َّ مه جه ين ُّ :  تعاىلقو

  - يف اآليـات قبلهـا-نك بالوقف عليها تنيف ما مـأل ؛)الكَّ  ( الوقف بلحَيُْسن فال
 .ه وذلك ال جيوز نفيُ ؛م منهملْ من احكهديد والوعيد الشديد، وتنيف وقوع العِ 

علمون صدق ما جاء به حممداحقً : أي؛   َّ مه جه ين ُّ :  القرطيبقال  مـن  ملسو هيلع هللا ىلص 
 .ه هلم من اكعث بعد املوترَ كَ القرآن ومما ذَ 

 رفلهـا مقرتنـة حبـ يف مجلة تابعة ملـا قبْ  ألنها أتْت ؛اأيًض ) الكَّ (  االبتداء بـحَيُْسن وال
  .)١(ف العطف دون املعطوفوال يوقف بل حرْ  ،)ثمَّ  (العطف

 املوضع اخكا: 

 .]٤: احكاكثر[  َّ مه جه ين ُّ :  تعاىلقو

 ألنك بالوقف عليها تنيف ما مـ مـن ؛يف هذا املوضع  َّ جه ُّ   الوقف بلحَيُْسن ال
 . وذلك ال جيوز؛م منهم حبقائق األمور يف اآلخرةلْ  وتنيف وقوع العِ ،الوعيداحكهديد و

 وحاط ،ر ونكرينكَ  وجاء مُ ،م قبوركمتُ إذا دخلْ : أي؛  َّ مه جه ين ُّ :  القرطيبقال
 .ل السؤال، وانقطع منكم اجلواببكم هوْ 

قرتنة حبـرف  ألنها أتت يف مجلة تابعة ملا قبلها م؛اأيًض   َّ جه ُّ   االبتداء بـحَيُْسن وال
                                                            

 .٦١ ص:القرآن يف َبىَل  والكَّ  بل الوقف ،٢٢/٦ :القرطيب َيْفِسري :ينظر )١(
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  .)١(وال يوقف بل حرف العطف دون املعطوف،  َّ ين ُّ  العطف
 أن تصل وال تقف، وقد م ذكـر تفـسري ذلـك - املوضعني السابقني - يف فاالختيار

  .تهوعلَّ 
  

* * *  

                                                            
 .٦٦ ص:القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف ،٢٢/٤٥٥ :القرطيب َيْفِسري :ينظر )١(
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 الرابعاملطلب    
   االبتداء بها حَيُْسنوال  ،)الكَّ  ( الوقف فيه بلحَيُْسن ما

  ا يف موضعني أيضً  وذلك؛ توصل بما قبلهابل

 املوضع األول:  
ــو ــاىلق  مظ حط خضمض حض مصجض  خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّ :  تع
  .]١٥-١٤: الشعراء[  َّ جع

ك ، بل معىن ليس األمر كذلكدٌ يْ  جَ نٌ سَ حَ   َّمصُّ   بلالوقف  ولن ،فلن يصلوا إ
 .يقدروا بل قتلك

نة بل طمْ َداللة وفيه
َ
ي َص  موأ  -سه  اهللا بل عينـه واصـطفاه جفـنعه ا

لك جاء احكأكيد باحلفظ واجـرصة؛ خياف أو خياممَّ  فـأي ،  َّ جع مظ حط ُّ   
اءه يسمع ويرى،قوة وأي سلطان وأي محاية ورخية   . واهللا مع أنبيائه وأو

 ألن القول ال يوقف عليـه دون ؛لهابل توصل بما قبْ  ؛َّمصُّ   االبتداء بـحَيُْسن وال
 . تمام املعىن لعدمِ ة،املقول اكتَّ 

ـاح ( أو،فاذهبـا بآياتنـا) أال (بل معىن  َّخض حض ُّ  : االبتداء بقوحَيُْسنو ) قَّ
  .)١(فاذهبا بآياتنا

 املوضع اخكا: 

 ىن  من خن جنحن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  : تعاىلقو
 .]٦٢-٦١: الشعراء[  َّ ين

 ،درِكني ُمـونَ  فلن نكُ ، بل معىن ليس األمر كما تظنوننٌ سَ حَ   َّجنُّ   بلفالوقف
 . ني ضائعِ ونَ  ولن نكُ ،ْفتوِغني مَ ونَ  ولن نكُ ،ني هالكِ ونَ نكُ ولن 

                                                            
الل َيْفِسري ،١٦/١٤ :القرطيب َيْفِسري :ينظر )١(  .٥٥ ص:القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف ،٥/٢٥٩٠ :الظِّ
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ي تلىقَّ  بل أن مو َداللة وفيه  الو من ربه ال يشك حلظة، وأن مـلء  ا
قني بعونه،قة بربهقلبه اخكِّ  وإن اكن ال يدري كيف تكـون فـيه  ،جاة من اجَّ واحكأكد ، وا

ي يوجهه ويرخهواهللا ،بد اكئنة ال  . هو ا

قـني  واحكأكيدِ بهذا اجلزمِ  َّ ين ىن من خن ُّ   مو  جاء ردُّ لك  وا
 جنـاتهم َداللـةْكر اهلدايـة  وذِ ونة، باملعُ ل واحككفُّ ، اجرصَداللةة ْكر املعيَّ فذِ . هم جفوسِ تقويةً 

 .وهالك عدوهم

 دون  عليـه ألن القول ال يوقـف؛لهابل توصل بما قبْ ؛  َّجنُّ   االبتداء بـحَيُْسن وال
 . تمام املعىن لعدمِ اقول أبدً امل

 وال ،إن َمـىِعَ ر) أال (بل معـىن  َّ ين ىن من خن ُّ  : االبتداء بقـووحَيُْسن
 دَ يُبتَ 

ُ
  .)١(م ذكرهدها بل ما تقدَّ بعْ ) إن (همزة حَ تَ فْ ألنه يلزم أن يُ  ؛)احقًّ  ( بها بل معىنأ

 لهـا بل توصل بمـا قبْ ؛ها بئدِ تَ بْ  وال تَ ، يف املوضعني السابقني أن تقف عليهافاالختيار
    . ُهماتُ ُهما وعلَّ رُ كْ وقد م ذَ 

هـا مِ كْ ة مـع بيـان حُ ذكرتُهـا مفـرسَّ  َّجنُّ   ما يف كتاب اهللا من مواضـعيع مجفهذا
 يف مجيعها وجيوز  وأثره يف احكْفِسري،، ذلك بل املعىنوَداللة ، حتتمله من وجوهوما ،ومعناها

 ُب هَ ذْ ه هـو الَمـتُـ ذكرْ وما ، بهائُ دِ تَ بْ قف عليها وال تَ  وال ت،دهالها وما بعْ أن تصلها بما قبْ 
يوهو ، رأي أكرث اجحويني وأهل املعاوعليه ،اءرَّ ختار ألكرث القُ المُ   أبل واهللا ، الراجح 

   .وأعلم
  

* * *  

                                                            
الل َيْفِسري ،١٦/٣٢ :القرطيب َيْفِسري :ينظر )١(  .٥٥ ص:القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف ،٥/٢٥٩٩ :الظِّ



 

 

مواضع الوقف عىل أحرف املعاين واالبتداء هبا: الفصل الرابع

 الثاني املبحث   
   )١(لها بما بعدهاووْص ) نعم ( الوقف عىلمواضع

 وخيتلف معناها بـاختالف مـا ،لهاقبْ م الكَّ ا عن  بهابف جواب جُي فيه حرْ ) نعم (أما
 رِب  إعـالم مـن يـستخْ :أي ؛ يـدل بل اإلعـالمٍف  يف القـرآن إال كحـرْ  ولم تستعمْل ،لهاقبْ 

يف القـرآن الكـريم يف أربعـة ) نعـم ( وقـد وقعـت، ما جبواب استفهامه أمرٍ ن عِهمويستفْ 
 ال يوقـف عليهـا وال يةة اكاق واخكالث- وهو املوضع األول -مواضع يوقف بل واحد منها 

إن وقـع : وضابط ما خُيتار الوقف عليه أن يقال ،دهالها وبما بعْ  بل توصل بما قبْ ؛أ بهادَ يُبتَ 
لم خيرْت الوقف عليها ) واو( أو يقال إن وقع بعدها ،اختري الوقف عليها وإال فال) ما(قبلها 

  .هما شئتوأنت خمري بني كيِّ ، وإال اختري
 اَب َطـ ال خِ ألنـه ؛تار خُمْ َسن والوقف عليها يف األو من األعراف حَ : اإلمام مـيكقال

دها لها بمـا بْعـ اكاقية حَيُْسن وْصـواخكالثة ،ده تام عليها غري متصل بما بعْ مالكَّ وال ،دهابعْ 
  . لهاطاب متصل بها وبما قبْ دها خِ  بعْ ن أل،؛ك الوقف عليهاوترْ 

ار الوقـف تَـخْ  والمُ ،القرآن يف أربعـة مواضـعفيف ) نعم ( وأما:الزرك العالمة وقال
 ليس هو من قول إذ -ها لَ بْ  وال بما قَ ، بهاادها ليس متعلقً  بعْ ما ن أل؛عليها يف املوضع األول

لها التـصا دها وبما قبْ ها بما بعْ قِ يف املواضع اخكالثة حكعلُّ ) نعم ( وأال يوقف بل-أهل اجار
ني تفصو ،بالقول لهـا ومـا لها بما قبْ أو وْص  ،)نعم (يف الوقف بل يل القول املطلبني احكا

  ومهكْ بيان حُ و ، من هذه املواضععٍ ِض وْ يف لك مَ  دهابعْ 
َ
  .احَكْفِسريه يف رِ ثَ أ

  
* * *  

                                                            
 :االهِتـداء معـالِمُ ، ١/٥٢٥ :القـرآن علـوم يف الربهـان، ٨٩ ص:القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف :ينظر )١(

 .بعدها وما ١٠٢ص



 

 

مواضع الوقف عىل أحرف املعاين واالبتداء هبا: الفصل الرابع

  ل  األواملطلب  
  يف موضع واحد وذلك ؛)نعم (ما يوقف فيه بل

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  : قــو تعــاىلوهــو
 ٰذ  يي ىي مي خي حيجي يه مهىه جه ين ىن من خن  حن جن
  .]٤٤ :األعراف[  َّ ٌّ ٰى ٰر

ار جـواب أهـل اجَّـ  َّجي يه ُّ  : ألن قو تعاىل؛يف هذه اآلية  َّجيُّ   بلفيوقف
،  َّمه جه ين ىن من خن ُّ  : حاكية عنهم قو تعاىلوهو ،ة هلمعن سؤال أهل اجلنَّ 

 ويكـون ،ر السؤال وجوابهكْ  السكوت عليها بذِ حَيُْسنم قد أفاد الفائدة اليت الكَّ فيكون ال
  .)١(اا ال لفظيًّ ا معنويًّ قً لها تعلُّ  بها وبما قبْ قدها متعلِّ ألن ما بعْ  ؛)ااكفيً  (الوقف عليها

َ وير الوقف عليها تْص و  هد املـشْ ستَْحـرِض  للمشهد بل طريقة القرآن الفريدة اليت ت
بل انتهـاء  َداللـة وفيـه ،ونتـه بكل كينُ ويشهده ، قارئ القرآن وسامعهيراه ،اكً تحرِّ  مُ احيًّ 

  .)٢( َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي ُّ  اجلواب وقطع احلوار
  

* * *  

                                                            
 َمنـارُ ، ٢٥٢ ص :واالئتنـاف القطـع، ١٠٦ ص :الُمْكـتىَف، ٣٢٦ ص :واالبتـداء الوقـف إيضاح :ينظر )١(

 .١/٢٢٦ : الُهدى
الل َيْفِسري :ينظر )٢(  .٣/١٢٩٢ الظِّ



 

 

مواضع الوقف عىل أحرف املعاين واالبتداء هبا: الفصل الرابع

 اخكااملطلب    
  وذلك يف اخكالثة املواضع اكاقية) نعم ( ال يوقف فيه بلما

ــو ــاىلق  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ُّ  : تع
  .]١١٤-١١٣: األعراف[  َّ مب خب  حب جب

  حب  ُّ   ألن مجلـة؛دها بما بعْ وصلل تُ  ب؛يف هذه اآلية) نعم ( الوقف بلحَيُْسن ال
 :مالكَّ  الـوأصـل ،مقامها يف اجلواب) نعم (معطوفة بل اجلملة اليت قامت َّ مب خب

عنهـا ) نعم (ونابت ،)اإن لكم ألجرً  ( مجلةفحذفت ، وإنكم ملن املقربنياإن لكم ألجرً 
  .)١(بعضه بعض املقول عن ُل َص فْ  وال فُ ، ولكتا اجلملتني من مقول القول،يف اجلواب

 أو بـني واكاطـلل املباراة بني احلق  ملشهد السحرة حبرضة فرعون قبْ ْصِوير اآلية تَ و
 يطمئنون بل األجر واملاكفأة إن اكنوا ، واقع منظور ال حاكية تُْروىكأنه ،اإليمان والطغيان

 خب  حب جب ُّ  د فرعون بمـا هـو أكـرث مـن األجـر بل وعْ َداللة وفيها ،هم الغاكني
ه زيادة يف اإلغراءِعُدهميَ   َّ مب ل ذلية  بل بذْ ا وتشجيعً ، أن يكونوا من املقربني إ

يـنرُّ قِ  هم يُ :ل وإياهم الصفقة فقد تبادَ ،اجلهد  ، وهـو يعطـيهم املـال،ون سـلطانه باسـم ا
  .)٢(وجيعلهم من املقربني

  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم ُّ :  تعـاىلقو
  .]٤٢-٤١: الشعراء[  َّ ٰذ يي ىي مي

 ؛فيهـا  َّ  خي  ُّ   الوقف بلحَيُْسن فال ، يف هذه اآلية لك ما قيل يف اآلية السابقةفيقال
معطوفـة بل اجلملـة املحذوفـة   َّ ٰذ يي ىي مي ُّ   ألن مجلـة؛لهابل توصل بما قبْ 

 ملـن ا وإنكـم إذً ا إن لكـم ألجـرً :مالكَّ  فأصل الـ،مقامها يف اجلواب  َّ  خي  ُّ  اليت قامت
 ولكتا اجلملتني ،عنها يف اجلواب َّ  خي   ُّ  ونابت) اإن لكم ألجرً  ( مجلة فحذفت،املقربني

وكما سبق فيف اآليـة تـصوير ملـشهد  ، بعض املقول عن بعضهُل َص فْ  وال فُ ،من مقول القول
                                                            

 .١٠٤ص :االهِتداء معالِمُ   :ينظر)١(
الل َيْفِسري :ينظر )٢(  . ٣/١٣٤٩ :الظِّ



 

 

مواضع الوقف عىل أحرف املعاين واالبتداء هبا: الفصل الرابع

 بل وَداللـة ، يف اخلـداعهم وبـراعتِ هم ولعـبِ همالسحرة وهم يستوثقون من اجلزاء بل تعـبِ 
فمع األجر ،  َّ ٰذ يي ىي مي  خي  ُّ  هو أكرث من األجرتلقيهم الوعد من فرعون بما 

 ،األجـرفطمـنئ الـسحرة بل  ، بزعمـه امللـك واإلوهو ،اجلزيل القر من عرشه الكريم
  .)١(وارشأبت أعناقهم إىل القر من فرعون

 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ُّ    : تعــاىلقــو
  .]١٨ -١٦: الصافات[  َّ  مخ

مبتدأ وخرب يف حمـل نـصب   َّ  مخ جخ ُّ   ألن مجلة؛ايًض أ َّ مح ُّ   يوقف بلفال
ي ُحذف مع فِ   قـل :مالَكَ  وأصل ال،مقامه  َّ مح ُّ   وقامت،هلِ عْ بل أنها حال من الفاعل ا

  .هلم تبعثون واحلال أنكم أذالء صاغرون
 ون نعـم سـتبعثُ :أي؛  َّ  مخ جخ مح جح ُّ   يف اآلخرةهمثِ بعْ  ملشهد وير اآلية تْص و

 ْستـسِلمون ستبعثون وأنتم داخـرون مُ - بل زيادة االستبعاد منهم -األولون أنتم وآباؤكم 
  .)٢( بل املهانة واحكبكيت واحكحقري هلمَداللة وفيه ،أِذالء صاغرون

  

* * *  

                                                            
الل َيْفِسري :ينظر )١(  .بعدها وما ٥/٢٥٩٤ :الظِّ
الل َيْفِسري :ينظر )٢( خمرَْشِي َيْفِسري ،٥/٢٩٨٥ :الظِّ ِ  َيْفِسري، ٥/٢٠٤: الزَّ ُعود أ  .٤/٥٣٠ :السُّ



 

 

مواضع الوقف عىل أحرف املعاين واالبتداء هبا: الفصل الرابع

 الثالث املبحث   
   الوقف عىل أسماء اإلشارةمواضع

   )هذا ، ذلك ، كذلك(

  ، اكالنتقال من قّصٍة إىلنْي مَ الَكَ ا للفصل بني تستعمل أسماء اإلشارة أحيانً 
ُ
رى، أو ْخـأ

 رٍض إىل غرٍض، أو من شَ من غَ 
ْ
يف القـرآن ) هـذا، ذلككـ، ذلك(وردت ما وحيثُ ،ٍن إىل شأنٍ أ

  :، وفيه ثالثة مطالب الوقف عليهاحُّ ِص تعمال، فإنه يَ الكريم بهذا االسْ 

 املطلب األول   
  )ذلك ( بلالوقف مواضع

 ، املاكنـةلُـوِّ  للبعد أو لعُ :)مالال( و، اسم إشارة:)ذا ( مننه مكوّ لُ فأْص ) ذلك (ظ لفْ أما
ت  ويه بهذا املعىن ال يُوقف عليها إال إذا أدَّ ، للبعيد)ذلك( ـ ويشار ب،طاب للخِ :)الاكف(و

 ، إال يف هـذه املواضـعا الوقـف عليهـحُّ  وال يِص ، مواضع فقطيف أربعةِ وهو  ،امعىن صحيحً 
 واجلملـة ، وتكون الواو هذه اسـتئنافية،ا بالواو دائمً اقرتنً دها مُ  أن يكون ما بعْ ُطهاوضابِ 

 فيكـون ،هـادها عالقة إعرابية بها وبما قبل وبذلك ال يكون ملا بعْ ،دها مجلة مستأنفةبعْ 
  .)١(اا اكفيً الوقف عليها وقفً 

   :)ذلك (ظ فيها بل لفْ ُف وقَ  األربعة اليت يُ املواضع ييل وفيما

 املوضع األول:  
ــو ــاىلق   خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  هتمث ُّ:  تع
 جغ مع جع مظ  مضحط خض حض جض مص خص حص
يف اآلية املتقدمة أكرث من وجه  َّهتُّ   لفظتِمل حَيْ ]٣٠: احلج[  َّحف جف مغ

  :من أوجه اإلعراب
                                                            

مني بني للفصل يطلق إلشارةا أسماء من وأمثا فهذا :قال و،١٧/١٤٧ :األلو َيْفِسري :ينظر )١(  أو الالكَّ
م وجيه بني  .بعدها وما ١٧٢ ص:االهِتداء معالِمُ ، ١٠١ ص:الرمحن عباد بغية، واحد الكَّ



 

 

مواضع الوقف عىل أحرف املعاين واالبتداء هبا: الفصل الرابع

 كـم أو الواجب يف حقِّ ، فرضكم ذلك: ملبتدأ حمذوف تقديرهارَبً أن يكون خَ : األول
ي بينته لكم من الواجبات مما ورد يف اآلي) ذلك(    .ات السالفةا

  . هه أو رشعُ  اهللا أو أمرُ مُ كْ  ذلك حُ :أن يكون مبتدأ خلرب حمذوف تقديره: اخكا
  . أو الزموا ذلك، اتبعوا ذلك: حمذوف تقديره لفعلٍ  أن يكون مفعوًال :اخكالث

 َّهتُّ  ي بـنياللَّْفظـ االرتبـاط نْتيفمة يَ تقدِّ  من األوجه اخكالثة المُ  أي وجهٍ وبل
 ، مجلة مستأنفة ال حمل هلـا مـن اإلعـرابفىه،  َّ مح جح مج حج ُّ  وبني مجلة

  .)١(ااكفيً  َّهتُّ  ر يكون الوقف بلكِ  بل ما ذُ وبناءً 

مـا  وإنَّ ، مزنحكهدِ  وُبعْ  بل تعظيم األمرِ َداللةيف هذا املوضع   َّهتُّ   الوقف بلو
ـه ادِ  بل ُنْعـاللة ألنها موضوعة لتَّ ؛ املزنلة من الالمدُ عْ  احكعظيم وبُ أخذُ  ـا إِ ،ملـشار إ  يف مَّ

 مـن ج واحكحرُّ ، اهللا يكون باتقائِهاات وتعظيم حرم، واملاكنةتبة وإما يف الرُّ ، واملاكنسِّ احلِ 
  .)٢(املساس بها

 املوضع اخكا:  
  .]٣٢: احلج[  َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىيُّ :  تعاىلقو

   .ا يقال يف هذه اآليةاألخريب واحكقادير واملع و ما قيل يف اآلية السابقة من األوجهمجيع

 بل تعظيم األمـر َداللة وفيه ،اأيًض ) ااكفيً  (ايف هذا املوضع وقفً   َّميُّ   بلوالوقف
  .م يف اآلية السابقة كنحو ما تقدَّ ، مزنحكهوُبْعدِ 

 .)٣( يكون باْستْسَمانِها وغالء أثمانها- ويه ذبائح احلج - شعائر اهللا وتعظيم

 املوضع اخكالث:  
 مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث رثزثُّ    : تعـاىلقو
  .]٦٠: احلج[  َّ يل ىل مل  يك

                                                            
 .١٠٢ ص:الرمحن عباد بغية، ١٧٢ ص :االهِتداء معالِمُ ، ١٢٠ ص:املقِصدْ ، ٢/٥٠ :الُهدى َمنارُ  :ينظر )١(
الل ريَيْفسِ ، ١٧/١٤٧ :األلو َيْفِسري :ينظر )٢(  .٤/٢٤٢٢ :الظِّ
 .السابقة املصادر نفس :ينظر )٣(



 

 

مواضع الوقف عىل أحرف املعاين واالبتداء هبا: الفصل الرابع

   .مةتقدِّ  األوجه اخكالثة المُ ُل مِ تَ يف هذا املوضع حَيْ   َّرثُّ  ظفلفْ 
رهم يف ْكـم ذِ تقـدَّ  جـزاء املهـاجرين المُ : ملبتدأ حمذوف تقديرهاأن يكون خربً : األول

ي أخربتُكم به:أي: َّرث ُّ  اآلية السابقة  ،ا حـسنً ا يـرُزقهم رزقًـ وهو أنه تعـاىل، ا
  . يرضونهوُيدخلهم مدخًال 

  . ذلك جزاء املهاجرين: خلرب حمذوف تقديرهبتدأأن يكون م: اخكا
  . افعلوا ذلك: حمذوف تقديرهلٍ عْ  لفِ أن يكون مفعوًال : اخكالث

  بـنيايًـظِ  لفْ اًقـ أي وجه من األوجه اخكالثة املتقدمة جنـد أنـه لـيس هنـاك تعلُّ وبل
 مـستأنفة ال حمـل هلـا مجلة فىه  َّ ...ىث  نث مث ُّ  : تعاىلوبني قو  َّرثُّ 

  .)١(ااكفيً  َّرثُّ   فحينئذ يكون الوقف بل،من اإلعراب

 املدلول عليه بقو رص وإشارة إىل اجَّ َداللةيف هذا املوضع   َّرثُّ   الوقف بلو
 َّرثُّ   وأن،ه ُرتبِتـوِ لُـد لإليـذان بعُ وما فيه من معـىن اُكْعـ  َّ لك ُّ  :تعاىل

  .)٢( ومن شأنه ذلك، أن اهللا تعاىل قادر اكئن لسبِب رصاجَّ 

 الرابعاملوضع :   
  .]٤: حممد[ َّٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام ىليلُّ    : تعاىلقو

  :امة أيًض تقدَّ يف هذا املوضع حيتمل األوجه اخكالثة المُ  َّرثُّ  ظفلفْ 
رهم يف ْكـذِ م تقـدَّ  األمـر يف الكفـار المُ : ملبتدأ حمذوف تقديرها أن يكون خربً :األول

ي بيَّ : أي؛َّرثُّ  اآلية السابقة دها  ومـا بْعـ، واألرْسِ لِ  لكم من القتْـتهرْ كَ  وذَ نته ا
  . فداءوه أن تفدُ ا وإمَّ ، باإلطالقه عليوا أن تمنُّ ا فإمَّ ،فيما لم يقتل

  . ذلك جزاء الاكفرين: واحكقدير، أن يكون مبتدأ حذف خربه:اخكا
  . افعلوا ذلك ونفذوه: حمذوف تقديرهلٍ عْ  لفِ  أن يكون مفعوًال :اخكالث

 قعلُّـ لوجـود احكَ ا اكفيًـاوقفً  َّرثُّ   مجيع األوجه السابقة يكون الوقف بلوبل

                                                            
 .١٤/٤٣٧ :القرطيب َيْفِسري، ٢/٥٤ :الُهدى َمنارُ  :ينظر)١(
الل َيْفِسري، ٧/١٩٠ :األلو َيْفِسري :ينظر )٢(  .٤/٢٤٣٩ :الظِّ
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 تَ سْ مُ   َّ زن رن مم ام ُّ  : ألن قو تعاىل؛ياللَّْفظق املعنوي وانتفاء احكعلُّ 
ْ
نف ال حمل  أ

  .)١(من اإلعراب
  بـل لـو أراد؛ا متعينً ااهلم ليس طريقً  بل أن قتَداللة ع الوقف عليها يف هذا املوضو

 وأن يبلـو بعـض اجـاس ، لكنـه تعـاىل أراد اختبـار املـؤمنني؛ أهلكهم من غري جنـدٍ اهللا
  .)٢(ببعض

بـل  ؛َّرثُّ   بلامة ال يـصح الوقـف فيهـتقدِّ  هذه املواضع األربعة المُ عدا وما
   .واهللا أعلم .هادَ عْ وصل بما نَ تُ 

  
* * *  

                                                            
 . ٢/٢٧٤ :الُهدى َمنارُ  :ينظر )١(
 .٧/٦٤١ :ةعطي بن َيْفِسري، ٢٦/٤٢ :األلو َيْفِسري :ينظر )٢(



 

 

مواضع الوقف عىل أحرف املعاين واالبتداء هبا: الفصل الرابع

 اخكااملطلب    
  ) كذلك (بل الوقف عمواِض 

 اسـم :)ذا( و،ف تشبيه وجرٍّ  حرْ :)الاكف (ن منكوَّ غوي مُ له اللُّ فأْص ) كذلك (ظ لفْ أما
 هلـا مـن  للخطاب ال حملَّ :)الاكف( و، املزنلةُعلوِّ د أو لِ عْ  للبُ :)الالم( و،إشارة جمرور بالاكف

مواضع مـن القـرآن  يف أربعة ا ال حرفً ا اسمً استعملْت ) كذلك ( لكن الاكف يف،اإلعراب
 ،إال يف هذه املواضـع) كذلك ( الوقف بل يصحًّ وال ،فيه إذن معربة، )لثْ مِ  (الكريم بمعىن

   .)١()كذلك ( فيها بلُف وقَ وفيما ييل املواضع اليت يُ 

 املوضع األول:  
   .]٩١: الكهف[ َّ هب مب خب حب جب مئهئُّ  : تعاىلقو

ع أن تكون يف موضع رفْ  تملحتْ ) مثل (هنا اسم بمعىن  َّمئُّ  ظ من لفْ الاكف
ب  نـْص  أو أن تكون يف حمـلِّ ، أمر ذي القرنني كذلك: ملبتدأ حمذوف تقديرهها خربٌ بل كنَّ 

 هـذه يـع وبل مج، بل أنهـا صـفة قـوم جـرِّ  أو يف حمـلِّ ،) دَ َجـوَ  (صفة ملصدر حمذوف لـ
ـنْ فَمـ ، وإمـا خطفـة،إمـا اسـتئنافية  َّ حب جب ُّ : األخريب فالواو من قو تعاىل ح  رجَّ

 وعطف اجلمل ال يمنع -ح العطف  رجَّ نْ ومَ  ،ا اكفيً ااالستئناف أجاز الوقف بل كذلك وقفً 
  .)٢(انً سَ  حَ ا اعترب الوقف بل كذلك وقفً -الوقف 
 لـوِّ  ذي القرنني وعُ  أمرِ  بل عظيمِ َداللةيف هذا املوضع   َّمئُّ   الوقف بلو

ةً ه ُمَمكنً مقصدِ  إىل ا طريقً َك لَ  سَ فقد ،هكِ لْ ماكنته وبسطة مُ   ،  األسبابا  يف األرض ميرسَّ
 فـيهم مَ َكـ وحَ ، بلـغ مطلعهـاثـم ،م اهللاْكـ يف أهلهـا حبُ مَ َكـ وحَ ، الـشمسفبلغ مغرَب 

  .)٣(كذلك

                                                            
 . ١٧٦ ص:االهِتداء معالِمُ ، ١٠٦ ص:الرمحن عباد بغية ،٤/٤٢٦ :وإعرابه القرآن معا:ينظر )١(
      القطــع، ١١٢ ص :املقــِصدْ ، ١٦١ ص :الُمْكــتىَف، ٣٨٦ ص :واالبتــداء الوقــف يــضاحإ :ينظــر )٢(

  .٣٩٢ ص :واالئتناف
ِ  َيْفِسري :ينظر )٣( الل َيْفِسري، بعدها وما ٣/٦١٢ :خمرَْشِيالزَّ  َيْفِسري، ١٥٣-٦/١٥٢ :حيَّان أ  . ٤/٢٢٩١ :الظِّ
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 املوضع اخكا:  
  .]٥٩: الشعراء[ َّ خي حي جي مهٰهُّ  : تعاىلقو

 ع بل رفْـ أن تكـون يف حمـلِّ تملحتْ ) مثل (هنا اسم بمعىن  َّمئُّ   منالاكف
ب بل أنهـا  نـْص  أو أن تكون يف حمـلِّ ، فرعون كذلكرُ  أمْ : ملبتدأ حمذوف تقديرهأنها خربٌ 

 َّ من ُّ   بل أنها صفة لـ جرٍّ  أو يف حملِّ ، مثل ذلكا إخراجً :صفة ملصدر حمذوف تقديره
 :م مـن األخريـب فـالواو يف قـو تعـاىل وبل مجيـع مـا تقـدَّ ، مقام كريم مثـل ذلـك:أي

ح االستئناف أجـاز الوقـف بل كـذلك  رجَّ نْ  فمَ ، وأما خطفة،نافيةإما استئ َّ جيُّ 
وعطف اجلمل ال يمنع الوقف  -ح العطف فيه خطفة مجلة بل أخرى  رجَّ نْ  ومَ ،ا اكفيً اوقفً 

  .)١(انً سَ  وعليه يكون الوقف بل كذلك حَ -

 ،ة هذه اكنت األخريرْجتُهم بل أن خَ َداللةيف هذه اآلية   َّمئُّ   الوقف بلو
 يعودا بعدها فلم ،ةيَّ هِ  فيه من املنازل احلسنة واملجالس اكَ مْ  ما هُ  هلم من لُكِّ اْخراجً واكنت إِ 

  .)٢( تقرير حلال بين ارسائيل وتثبيته يف نفس السامعا وفيه أيًض ،هلذا اجعيم

 املوضع اخكالث:   

 مس خس حس جس جخمخ مح جح  مج حج مث هت ُّ  : تعاىلقو
  .]٢٨: فاطر[  َّ مض خض حض جض  خصمص حص

) خمتلـف ( صـفة ملـصدرٍب  نـْص يف حمـلِّ ) مثل (اسم بمعىن َّمئُّ   منالاكف

 َّخص حص مس خس حس جس ُّ  : وقـو تعـاىل، مثل ذلـكا خمتلف اختالفً :واحكقدير
 حيـث انقطعـت العالقـة اإلعرابيـة بـني ؛لهـامجلة مستأنفة ال عالقة بينها وبـني مـا قبْ 

 عَ َطـ قَ نْ  وَمـ،اوي اعتـرب الوقـف اكفيًـ املعنق االستئناف مع بقاء احكعلُّ ح رجَّ نْ  فمَ ،الطرفني

                                                            
  .١٢٩ ص :املقِصدْ  ،١٧٧ ص :الُمْكتىَف، ٢/٩٨ :الُهدى َمنارُ ، ٤٩٣ ص :واالئتناف القطع :ينظر )١(
ِ  َيْفِسري :ينظر )٢( خمرَْشِي َيْفِسري، ٧/١٨ :حيَّان أ الل َيْفِسري، ٤/٣٩٤ :الزَّ   .٥/٢٥٩٨ :الظِّ
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  .)١(اي واملعنوي اعترب الوقف تامًّ اللَّْفظالربط 

 بل ما يف كتاب الكون املفتوح من َداللةيف هذا املوضع  َّمئُّ   الوقف بلو
 و اجلبـال مرات يف اخكها و لك عوالمِ ، الرائعة املتنوعة األلوان واألنواعبةصحائفه املعجِ 

واب واألنعامو اجاس و ين يتدبَّ مْ  وأن العلماء هُ ، ا  ويـرون فيـه ، هذا الكتابرون ا
 ، ومن َعمَّ يعرفون اهللا حق معرفتـه،يد اهللا املبدعة لأللوان واألصباغ واحككوين واحكنسيق

 حقيقة عظمته برؤيـة حقيقـة عُرون ويستشْ ، ويدركونه بآثار قدرته،يعرفونه بآثار صنعته
  .)٢(اا ويعبدونه حقًّ  ويتقونه حقًّ ،ا حقًّ شونه خيْ  ومن َعمَّ ،إبداعه

 املوضع الرابع:   
خان[  َّ لك اك يق يفىقُّ  :اىل تعقو   .]٢٨: ا

  بل أنهـا خـربُ عٍ  رفْ  فتحتمل أن تكون يف حملِّ ،وجهان  َّمئُّ   الاكف منفيف
 ملـصدر  بل أنهـا نعـٌت ٍب  نـْص  أو أن تكون يف حملِّ ، األمر كذلك:مبتدأ حمذوف تقديره

 ،فيه إما استئنافية  َّ يق ُّ  : الواو يف قو تعاىلأما ، مثل ذلكهالاكً إ :وف تقديرهحمذ
ح العطـف  رجَّ نْ ومَ  ،ا اكفيً اح االستئناف أجاز الوقف بل كذلك وقفً  رجَّ نْ فمَ  ،وأما خطفة

  .)٣(انً سَ اعترب الوقف حَ 

لـون مـن فُ  بل أنهم تركوا الكثري مما اكنـوا فيـه يَرْ َداللة َّمئُّ   الوقف بلو
 ، وهـانوا بل اهللا، واإلمـالء يف الرخـاء وغـري ذلـك،اجعيم والسلطان واحكمكني يف األرض

  .)٤( آخرينا وأورثه قومً ، ح نزع هذا لكه منهم؛ا وانتقم منهم انتقامً ،فأهلكهم إهالاكً 
واهللا  .  َّمئُّ   الوقف فيهـا بلمة ال يصحُّ تقدّ  هذه املواضع األربعة المُ وماعدا

   .أعلمأبل و

                                                            
 .١٤٥ ص :املقِصدْ ، ٤٤٦ ص :واالبتداء الوقف يضاح، إ ٢/١٨٨ :الُهدى َمنارُ ، ٢١٠ ص :لُمْكتىَفا :ينظر )١(

ِ  َيْفِسري :ينظر )٢( الل َيْفِسري، ٧/٢٩٦ :حيَّان أ  .بعدها وما ٥/٢٩٤٢ :الظِّ
 .٢/٢٦٠ :الُهدى َمنارُ  ،١٦١ ص :املقِصدْ ، ٢٢٩ ص :الُمْكتىَف :ينظر )٣(
ِ  َيْفِسري :ينظر )٤( الل َيْفِسري، ٨/٣٦ :حيَّان أ  .٥/٣٢١٤ :الظِّ
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 اخكالثاملطلب    
  ) هذا (مواضِع الوقف بل

اسـم ) ذا( و،للتنبيـه) اهلـاء (ن منكوَّ  وهو مُ ،فهو أحد أسماء اإلشارة) هذا (ظ لفْ أما
ُ و ،إشارة تعمل سْ ويُـ ،ا إذا أدى معىن صحيحً  الوقف عليه إالَّ حّ ِص وال يَ شار به إىل القريب، ي
ب اللُّ اأحيانً ) هذا (لفظ    .)١(م آخرالكَّ م إىل الكَّ  االنتقال من عىنغة بم يف أسا

 لكنـه لـم يـستعمل بـاملعىن ؛ يف مواضع كثرية يف القرآن الكـريماللَّْفظ هذا عَ قَ  وَ وقد
ني املوضعنياألخري إال يف    :احكا

 املوضع األول:   
  .]٥٥: ص[  َّ جخ مح جح  مج مثحجُّ  : تعاىلقو

  .ه من أوجه اإلعرابمة أكرث من وجتقدّ يف اآلية المُ   َّمثُّ  ظ لفْ حيتمل
  . األمر أو الشأن هذا: أن يكون خرب ملبتدأ حمذوف تقديره:األول

ي تقـدَّ - هـذا : أن يكون مبتدأ خلرب حمذوف تقـديره:اخكا  جـزاء -ره ْكـم ذِ  أي ا
  .املؤمنني

م من وبل مجيع ما تقدَّ . . اعملوا هذا:ل حمذوف تقديرهعْ  لفِ  أن يكون مفعوًال :اخكالث
ـنْ  فَمـ، وإما خطفة،إما استئنافية  َّ جح  مج  ُّ  :األخريب فالواو يف قو تعاىل ح  رجَّ

ـ رَ نْ  وَمـ،ا اكفيًـاوقفً   َّمثُّ   أجاز الوقف بل- وهو األظهر -االستئناف   -ح العطـف جَّ
   .)٢(انً سَ  حَ اوقفً   َّمثُّ  عترب الوقف بلا -وعطف اجلمل ال يمنع من الوقف 

 وأن هلـم ، عباد اهللا املتقـنير بل أمْ َداللةمة تقدّ يف اآلية المُ   َّمثُّ  بل الوقف و
لـون فلهـم جنـات عـدن أما ، املكذبني وأن هلم رش مآباِلني وأمر الطَّ ،حسن مآب  األوَّ

                                                            
م مـن اخلـروج عنـد الفـصيح يـستعملها لكمة ويه« :وقال ،١٩/٢٤٩ :القرطيب َيْفِسري :ينظر )١(  إىل الكَّ

م ــو ،الكَّ ــا وه ــو يف كم ــاىل ق ــالِمُ ،   َّ جخ مح جح  مج مثحجُّ  :تع ــداء مع        ، ١٧٩: االهِت
 .١٠٤ ص:الرمحن عباد بغية

 .١٥٩ ص :املقِصدْ ، ٢١٦ ص :الُمْكتىَف، ٢/٢٠٨ :الُهدى َمنارُ  :ينظر )٢(
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 وعنـدهم قـارصات ،تكاء ومتعة الطعام والـرشاب فيها راحة االهلم ،مفتحة هلم األبواب
  .)١( جهنم فبئس املهادإنه ، ولكن ال راحة فيه وأما اآلخرون فلهم مهاد،َشوابالطرف 

 املوضع اخكا:   
  .]٥٧: ص[ َّ حض جض مص  خص  ُّ  : تعاىلقو

 أنه خرب ملبتدأ حمـذوف والراجح ،يف هذه اآلية أخريب كثرية  َّمثُّ  ظ لفْ فيحتمل
 وبهذا ، وإما خطفة،إما استئنافية  َّ مص ُّ  : يف قو تعاىلوالفاء ، العذاب هذا:تقديره
  .)٢(دم بيانه ما تقَّ بل انً سَ  حَ ا أو وقفً ا اكفيً اأما وقفً   َّمثُّ  ن الوقف بليكو

 عــن مــآب املكــذبني ياقيف املوضــع املتقــدم متابعــة للــسِّ  َّمثُّ   الوقــف بلو
هلم فيهـا مـن  وما َّ مس خس ُّ   أنها جهنم،اغني إىل العالم اآلخر و احلياة اكاقيةالطَّ 

إن طعامهم ورشابهم هو ما جيري . . الطعامس فبئمقيئم  وطعا، فبئس الرشاب، حارٍ رشاٍب 
 فما أبعد مصريهم عن ، وتقرير عن واقع أهل اجارَداللة وفيه ،ويسيل من صديد أهل اجار

  . أبأس مصريهم ومآهلم إىل اجاروما ،مصري املتقني األبرار
  

* * *  

                                                            
الل َيْفِسري، ٢٦/٢٢٠ :الرازي َيْفِسري :ينظر )١(  .٥/٣٠٢٣ :الظِّ
   .٦٠١ ص :واالئتناف القطع، ٤٥٤ ص :واالبتداء الوقف ايضاح :ينظر )٢(-



 

 

مواضع الوقف عىل أحرف املعاين واالبتداء هبا: الفصل الرابع

 الرابعاملبحث    
ط) إن( و)لو ( الوقف عىل ما قبلمواضع   تنييَّ الرشَّ

طأسلوب   األداة  أداة ىمَّ سَ وتُـ ،ط بني مجلتني األو رشط للثانية خيتص بأداة تربالرشَّ
ط ط، واجلملة األو مجلة الرشَّ ط، واخكانية مجلة جواب الرشَّ  وجيـوز يف لغـة العـرب ،الرشَّ

طف جواب حذ ا اكن القرآن الكريم قد نـزل ، ومالكَّ  إذا دل عليه الالرشَّ  ر َعـبلـسانٍ لمَّ
طن هذا األسلوب من حذف جواب  فإنه تضمَّ بنيمُ  ييل  ، وفيما ياق ألنه يتضح من السِّ الرشَّ

ط) إن(و ) لو(بيان حكم الوقف بل ما قبل    :وفيه مطلبان يَّتني الرشَّ

 األولاملطلب    

طيَّة) لو (مواضع الوقف بل ما قبل    الرشَّ

ط متناع أي امتناع اجلواب ال،حرف امتناع المتناع) لو ( ط غـري  ويه أداة رشْ ،الرشَّ
طل عْ  سواًء اكن فِ ؛جازمة للفعل املضارع   . أو جوابهالرشَّ

 متـه يـرى جـواز الوقـف وعَال نْ  فمن العلماء مَ ،خمتلف فيه) لو ( بل ما قبلوالوقف
ِ  ؛)صلے (أو جواز الوقف مع كون الوصل أو وعالمته) ج( مـن ارتبـاط ) لو (ا يف مجلةمَ ل

 ، وجرى العمل بل ذلك يف مصاحف احلجاز والشام واملغرب- بل قوهلم -ا شديد بما قبله
ِ نْ ومن العلماء مَ  وما دخلت عليه مجلة ) لـو (العتبار أن) لو ( الوقف بل ما قبلزوم يرى ل

َّ ل خُي  وأن الوْص ، وال معىنامستأنفة ال عالقة هلا بما قبلها ال لفظً  رادة مـن  الُمـاللةالف ا
بل ) لـو (ل مفهوم غري مراد من اآلية من إيهام تعليق احلكم املـذكور قبْـ يفويوقع ،اآلية

ِّ وجرى ،هم وهو حماٌل مِ لْ عِ  عت ِضـ حيـث وُ ؛ املـرصيةيـار العمل بل ذلـك يف مـصاحف ا
لت وُسـ،يف كثـري مـن مواضـعها) لـو (لبل اللكمة اليت قبْـ) مـ (مة الوقف الالزمعَال   جِّ

 نا عـن مـشاخيِ وتلقينـا ، يف اإلذاعة املرصية باعتبـار ذلـكاءرَّ املصاحف املرتلة لكبار القُ 
) لـو (ل فالقول بلزوم الوقف بل ما قبْـ،ا بذلك أيًض ملسو هيلع هللا ىلص إىل رسول اهللا تَّصلةبأسانيدهم المُ 

ي أراه وأعتمده   .)١( واهللا أعلم.وهو الرأي الراجح ا

                                                            
 توفيـق حممد بن يلعّ  /خللشي ،العظيم القرآن يف اللكمات وبعض) وَبىَل  الكَّ  (بل الوقف رسالة :ينظر )١(

 مجـال=  /للـشيخ ،واالبتداء الوقف دراسة، األو، بطنطا للرتاث الصحابة دار /ط، ٢٦ ص:اجحاس



 

 

مواضع الوقف عىل أحرف املعاين واالبتداء هبا: الفصل الرابع

 مـا بلوقف م من لزوم ال بعض األمثلة من كتاب اهللا تعاىل كنموذج بل ما تقدَّ وهاك
طيَّة) لو (لقبْ    . ، وأثره يف احكفسري ودالحكه بل املعىنالرشَّ

 املوضع األول:   
 مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّ :  تعـــــــاىلقـــــــو
  .]١٠٣: اكقرة[  َّهب

 بل َداللـةوفيـه ، وقف الزم   َّجب هئ مئ خئ حئ ُّ  : بل قو تعاىلفالوقف
  . أو لم يعلموا، ذلك سواء علموا؛ من اهللا ثابتةوبةِ أن اخلريية للمثُ 

 وأنه ، لو علموا ثواب اهللا:جوابه حمذوف أي  َّ  هب مب خب ُّ  : تعاىلوقو
  . هم فيه ملا تركوا العملاخري هلم ممَّ 

َّ تحكغريَّ   َّ  هب مب خب جبحبُّ   قُرئ بالوصل هكذاولو قـت  وتعلَّ اللـة ا
   .)١(ذكرته إذ املراد كما ؛مهم حماٌل لْ  بعِ يةوتعليق اخلرْي ، مهم لْ  بعِ يةاخلرْيِ 

 املوضع اخكا:   
  .]٨١: احكوبة[  َّ نث مث زث يترث ىت  نت مت زت يبرت ىب نب مب زب ُّ  : تعاىلقو

 بل أن نـار َداللـةوفيه  ،  الزمٌ وقٌف   َّيت ىت  نت مت زت ُّ  :ىل بل قو تعافالوقف
 فك احكخلُّـ برتْ قوها بهم أن يتَّ وأنه اكن من األوْ ، ا عياذا باهللا ا وأطول أمدً جهنم أشد حرًّ 

 عَ قَ  ساعة فوَ ةقَّ  اتىق مشَ نْ  ألن مَ ؛ هلمتجهالو اآلية اسْ  ، ملسو هيلع هللا ىلصن غزوة تبوك مع رسول اهللا ع
  .ل جاهِ  من لُكِّ هلة األبد اكن أجْ قَّ شَ بسبب ذلك يف مَ 

 مون حرارة نار جهـنَ هُ قَ  أي لو اكنوا يفْ ؛جوابه حمذوف َّ نث مث زث ُّ  : تعاىلوقو
  .ملسو هيلع هللا ىلصن رسول اهللا فوا عوملا ختلَّ ،  َّيب ىب نب مب ُّ  :ملا قالوا

َّ تحكغريَّ   َّ نث مث زث يترث ىت ُّ   قُرئ بالوصل هكذاولو  ،اللة ا
َ
 الوصـل مَ َهـوْ  وأ

                                                            
ار /ط، ١٨٦ ص:القرش إبراهيم بنا =  بغيـة، ه١٤٣٠، األو ،باإلسكندرية واحكوزيع للنرش العاملية ا

  . ٨٦-٨٥ ص:الرمحن عباد
 .٣/٢٤١ :الرازي َيْفِسري ،١/٢٠٦ :عطية ابن َيْفِسري، ١/٦٧ :اخلازن َيْفِسري :ينظر )١(



 

 

مواضع الوقف عىل أحرف املعاين واالبتداء هبا: الفصل الرابع

   .)١(ا إن لم يفقهوا ذلك ال تكون أشد حرًّ جهنَّمأن نار 

 املوضع اخكالث:   
 مث  زث رث يت ىت نت مت زت  رت يبُّ : اىلعـ توق
  .]٤١ :العنكبوت[ َّىك مك لك  يقاك ىق يف ىف يث نثىث

 وفيه ، الزمٌ وقٌف   َّيق ىق يف ىف يث ُّ  : بل قو تعاىلفالوقف
 فهـو ،هن اكيوت بل احلقيقة جعله أوْ ا حدًّ ت العنكبوت قد بلغ من الوهِن  بل أن بيْ َداللة
 بـادةوكـذلك فـإن عِ  ، بداخلـه باألمـاننْ  َمـر وال يَْشعُ ،ا وال رحيً ا وال بردً ا ال ييق حرًّ بيٌت 

ف هـذه  يتساوى ضـعْ حيث ؛ا اكتةئً األوثان اكختاذ بيت العنكبوت ال تنفع وال جُتْدي شي
  .ف هذا اكيت من العنكبوتاألوثان مع ضعْ 

 لـو اكنـوا يعلمـون أن :جوابه حمذوف تقديره  َّ ىك مك لك  ُّ  : تعاىلوقو
 األْصـنام ومـا اختـذوا ، هذه الغاية ألقلعوا عنـهر دينهم بالغ من الوهِن  وأن أمْ ،مهذا َمثَلُهُ 

، ولـو  َّيق ىق ُّ   بانتهـاء مجلـة هنا تمام املعىنى تروأنت ، وتابواوا وجِدمُ ،آهلة
َ تحكغريَّ   َّ ىك مك لك  يقاك ىق ُّ  قُرئ بالوصل هكذا  ،اللـة ا

َ
 مَ َهـوْ  وأ

   .)٢(هممِ لْ  بعِ ف هذا اكيت من العنكبوت مرشوٌط أن ضعْ 
ط ف فيها جواُب ذِ  بعض األمثلة اليت حُ هذه لهـا مـن قِبيـل فـاكن الوقـف قبْ  ، الـرشَّ

 ، كـذلك األمرُ وليس ،ا هلالها جوابً لها صار ما قبْ بما قبْ   َّ لك ُّ  صلت لو وإذ ؛الوقف الالزم
  .)٣( العظيمرآن بل ذلك أمثا ونظائره يف القُيقاُس و

  

* * *  

                                                            
خمرَْشِي َيْفِسري، ٢/٥٥٥ :الوقوف علل :ينظر )١( ـالل، ٣/٧٥ :الزَّ ِ  َيْفـِسري ،٣/١٦٨٢: تفسري الظِّ  :حيَّـان أ

٥/٨١ .  
ِ  َيْفِسري، ٣/٧٩٢ :الوقوف علل :ينظر )٢(  .بعدها وما ٢٥/٦٨ :الرازي َيْفِسري ،٧/١٤٩ :حيَّان أ
 فال]٣٢: القلم[و] ٢٦:الزمر [ َّ مت خت حت هبجت مب  خب  ُّ : تعاىل قو ذلك من )٣(

 يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن ُّ : تعـاىل قو وكذلك. مهملْ عِ  بل اآلخرة عذاب ِكرب يتوقف
، ]٤١: اجحـل[ َّ مم  خم حم هلجم مل خل ُّ : تعـاىل وقـو] ٤: نوح [  َّ  جئ

  .وأعلم أبل واهللا
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 اخكااملطلب    
طِ ) إن ( بل ما قبلالوقف مواضع   يَّةالرشَّ

طِ ) إن (أما طل عْ لني أحُدهما فِ عْ  فيه جتزم فِ يَّةالرشَّ طواب  واآلخر ج،الرشَّ  وجيوز ،الرشَّ
طف جواب حذْ    . كما سيأ بيانهالرشَّ

طِ ) إن (ل يف الوقف بل ما قبْ والقول يف  اتمامً ) لو (ل اكلقول يف الوقف بل ما قبْ يَّةالرشَّ
ي تلقَّ تارخْ ب المُ هَ ذْ ا المَ  وهو أيًض ،لزوم الوقف ينا به عن مشاخينا بأسـانيدهم املتـصلة  ا

  .م بيانه كما تقدَّ ملسو هيلع هللا ىلصإىل رسول اهللا 
ره من لزوم الوقف بل ما كْ م ذِ  بل ما تقدَّ عاىل ييل بعض األمثلة من كتاب اهللا توفيما

طيَّة) إن (لقبْ    . ودالحكه بل املعىنالرشَّ

 املوضع األول:   
 هل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف ُّ :  تعــــاىلقــــو
  .]٨٨: املؤمنون[  َّ جم

 أن اهللا بل ة داللـوفيـه ، الزمٌ وقـٌف   َّ خل حل جل مك لك ُّ  : بل قوفالوقف
 ء بيده ،  جـواره أن يـردَّ  وال يستطيع أحدٌ ،هدَ َص  قَ نْ  وأنه جُيِري مَ ،خزائن لك 
  .ع منهنَ مْ  وال فُ  أحدٌ غاُث  وال يُ ،هسُ رُ عه وحَيْ نَ مْ  يشاء ويَ نْ وأنه يُِغيث مَ 

 : أي؛ االستفهام عليهَداللةجوابه حمذوف ثقة ب  َّ جم هل  مل  ُّ  : تعاىلوقو
وفيه من املبالغة يف وضـوح ،  يف اجلواب فإن ذلك اكٍف ،ا فأخربوىي بهنتم تعلمون شيئً إن ك

 جل مك لك ُّ   قُـرئ بالوصـل هكـذاولـو ، واالستهانة بهم ما ال خيىفيلهماألمر و جتهِ 
َّ تحكغــريَّ  َّ جم هل  مل خل حل  ،اللــة ا

َ
 هللا فة الوصــل أن تلــك الــصِّ مَ َهــوْ  وأل

ا وَ ؛هـممِ لْ  ذلـك بل عِ  اهللاقفال يمكن أن ُفَعلِـّ،  وهو من املحال ،هممِ لْ متعلقة بعِ   َب َجـ 
  .)١(هم ذلكمِ لْ  عِ م اهللا تعاىل وبني عدمِ كْ الفصل بني حُ 

  

                                                            
ِ  َيْفِسري :ينظر )١( عُ  أ  .بعدها وما ١٥/٧٩ :القرطيب َيْفِسري ،٣/٢٧٥ :اخلازن َيْفِسري، ٤/٨١ :ودالسُّ
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 املوضع اخكا:  
   .]٢٤: الشعراء[  َّ  مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ :  تعاىلقو

 بل َداللـة وفيـه ، الزمٌ وقـٌف   َّىئ نئ مئ زئ رئ ُّ  : بل قوفالوقف
َ - سبحانه - واجب الوجود ِت  آثار ذارِ أْظهَ   مـن فيـهومـا  ، ْحـُسوسم امل أال وهو هذا العـال

 َّ   . اليت ال يشاركه فيها خملوقفاته بل ِص الةخملوقاته ا

ء مـن :جوابه حمذوف تقديره  َّ  مب زب رب ُّ  : تعاىلوقو  إن كنتم موقنني بـ
لهوإنارةاألشياء فهذا أو باإليقان لظهوره  ل فكـىف  إن كنتم تعرأو ، د فون األشياء با

ًال خلْ    .ق هذه األشياء د

ت   َّ  مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ُّ   قُرئ بالوصل هكذاولو حكغـريَّ
 َّ  ألن ربوبية اهللا للسماوات واألرض وما فيهما وما بينهمـا ال تتوقـف بل إيقـانهم ؛اللةا

ن الوقـف بل  فـاك،ك يف إيقـانهمفيد الـشَّ تُ   َّ  مب زب رب ُّ  :يف قو  َّ  رب ُّ  بذلك ثم
َّ أدلُّ   َّىئ نئ ُّ  :قو م  بينما الوصل يُ ، من اآليةرادة المُ اللة بل ا ؤدي إىل خمالفة تـوهُّ

  .)١(غري املراد يف الوقف

 اخكالثاملوضع :   

ــو ــاىلق  خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ :  تع
  .]٩: اجلمعة[  َّ حي  جي يه ىه مه جه ىنين من

 بل أن إجابـة اجـداء يف َداللـة فيه إذ ؛ الزمٌ وقٌف   َّ ىه مه جه ُّ  : بل قوفالوقف
ها وذِ  والسَّ الَمَساِجديوم اجلمعة باحلضور إىل    . هلم من اكيع والرشاءر اهللا فيها خريٌ كْ يع إ

  بل-  إن كنـتم تعلمـون:جوابه حمذوف تقـديره  َّ حي  جي يه ُّ  : تعاىلوقو
   .وما فيه منفعتكم ومرضتكم،  ما هو خري لكم وأصلح-احلقيقة 

                                                            
ِ  َيْفِسري ،٢٤/١٢٨ :الرازي َيْفِسري :ينظر )١( ُعود أ  .١٦/٢١ :القرطيب َيْفِسري ،٤/٢٠٨ :السُّ
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َّ تحكغـريَّ   َّ حي  جي يه ىه مه جه ُّ  ذا قرئ بالوصل هكولو  يُـوِهم إذ ؛اللـة ا
وإن ،  هلـم اء خـريٌ ك للبيع والرشَّ  فإن علموا اكن ذلك الرتْ ،هممِ لْ الوصل أن اخلريية مقيدة بعِ 
َ فالوصل ،لم يعلموا لم يكن كذلك  بعـض هـذهو ،)١(ٍم ولـبْس  ويوقع يف وْهـاللة خيالف ا

  .)٢(أمثا ونظائره يف القرآن الكريم  ذلكبل ُيقاُس و األمثلة
  

* * *  

                                                            
 .٤/٢٩١ :اخلازن َيْفِسري ،٣٠/٩ :الرازي َيْفِسري :ينظر )١(
  َّ زن رن مم يلام ىل مل يك ىك ُّ   :عاىلت قو منها كثرية ذلك بل األمثلة )٢(

 فهو بالعقل رهمتدبُّ  بل بينهما وما واملغرب للمرشق  ربوبيته تتوقف فال] ٢٨: الشعراء[
 جت هب مب  خب حب جب هئ ُّ  :قــو وكــذلك ،يعقلــوا لــم أم عقلــوا ســواء؛ الــرب
 واجلهـاد بـاهللا اإليمان خريية نإ إذ ؛]١١: الصف  [َّ مح جح مج حج مث هت ختمت حت

  .وأعلم أبل تعاىل واهللا ،يعلموا لم أم علموا ،خري فيه ،هممِ لْ عِ  بل قفتتو ال سبيله يف
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 الخامس املبحث   
  ) ١( واالبتداء بها) ىَل بَ  ( الوقف عىلمواضع

يف بمعىن أنها ال  باجَّ تُص  قبلها، وخَتْ مٍ الكَّ اب بها عن حرف جواب جُي فىه  )ىَل بَ (أما   
ْ بت إال يف م ُمثْ الكَّ فال تقع بعد ، م منيفالكَّ تقع إال بعد  ب اليسِ رالزنَّ ويه ، ري من األسا

 يف القرآن الكريم إال ل حمل مجلة اجلواب، ولم تأْت يف قبلها ونقضه، ويه حَتِ يد إبطال اجَّ تُفِ 
، وقد وردت يف القرآن الكريم يف اثنني وعرشين موضعاً يف ست عرشة سورة، بهذا املعىن

 أكرث أقوال - يف اجلملة- توافق عليهمة الزرك و أقسام بل ما ذكره العالَّ ويه بل ثالثةِ 
   : وفيه ثالثة مطالب أهل العلم وهو الراجح عندي، 

 األولاملطلب    

   مواضع عرشةِ يف وذلك ؛)ىَل بَ  ( فيه الوقف بلتارما خُيْ 

ِ وىه ينتيه  فيها مالكَّ فال ،ادها لفظً قة بما بعْ تعلِّ  مُ لها غريَ ا قبْ مَ  يف هذه املواضع جواب ل
ها  ترتيبِ َب سَ  وىه فيما ييل حَ ، هلا من اإلعرابلة مستأنفة ال حملَّ دها مُج  بعْ وما ،) ىَل بَ  (عند

  ، وأثره يف احكفسري بل املعىنودالحكه م الوقف عليها يف لك موضعٍ كْ  حُ بيان مع ،باملصحف

 املوضع األول:  
 ىف يث ىث  نث زثمث رث يت ىت نت مت زت ُّ :  تعــاىلقــو
 ين  ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك لكمك اك يق ىق يف
  .]٨١-٨٠: سورة اكقرة[  َّىي ني مي زي ري ٰى
 روب من دُ رٌْب  اآلية الكريمة دَ فيف

َ
 تتفق مـع وال ، اهللاما اليت ال تستقيم مع عدلِ  اْأل

 حيسبون أنهم ناجون من العذاب إذ؛  الصحيح للعمل واجلزاءرِ  تتما مع احكصوُّ وال ،هنِ نَ سُ 
  . عيمدها إىل اجَّ ات خيرجون بعْ  معدوداار لن تمسهم إال أيامً مهما فعلوا، وأن اجَّ 

                                                            
اء مجال، ٧٢ ص :القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف، ١/٥٢٤ :القرآن علوم يف الربهان :ينظر )١(  وكمـال القرَّ

 .٣٨٧  ص:واالبتداء الوقف دراسة، ١٠٥ ص :االهِتداء معالِمُ ، ٣٧ ص :الُمْكتىَف، ٢/٥٧٤ :اإلقراء
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 يت ىت نت مت ُّ  : يف قـوهلميْف  جـواب للـنَّ هاألنَّ  ؛  َّزنُّ   الوقف بلفيَْحُسن
ألن ما  ؛)اكٍف  ( والوقف عليها، أكرث من ذلكَسْسكم بل تمْ :فاملعىن َّزث رث

 هلـا مـن اإلعـراب، مجلـة مـستأنفة ال حمـلَّ    َّ ين  ىن نن ُّ  : وهو قو تعاىل،دهابعْ 
ِ ؛يقت تعليًال  سِ اللَّْفظ ونَ لها يف املعىن دُ بما قبْ قة تعلِّ مُ   مـن ثُبـوت مـسِّ  َّزنُّ  ا أفادتهمَ  ل

هود بل وجهٍ  بل إبطال قوْ َداللة َّزنُّ   و الوقف بل،اجار  شامل هلـم ولـسائر  أعمّ ل ا
 سُّ  املـَت بَـ معـدودة عَ ا أيامً  انتىف املسُّ وإذا ، معدودةا اجار هلم إال أيامً  مسِّ الكفرة بعدمِ 

طيئتـه فأوحـك  وأحاطـت بـه خِ ،فـرِ  الكُ  سيئةَ َب سَ  كَ نْ  ألن مَ ؛ا مديدً ا وزمنً  طويًال ادهرً 
ون    .)١(أصحاب اجار هم فيها خا

 املوضع اخكا:  
 جك حقمق مف  حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّ  : تعــاىلقــو
 خن حن جن  مم خم حم جم هل خلمل حل جل  مك لك خك حك
  .]١١٢- ١١١: سورة اكقرة[ َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من

هـود واجـصارى - الكتـاب  أهـلِ ى القرآ يف تفنيد دخوياق السِّ ِ  يمْ وهكذا  – ا
 حـني بل ،ة وْقٌف عليهم ال يـدخلها سـواهم اجلنَّ وأن ،دهم هم املهتدون وحْ همنَّ إ :وقوهلم

ءيريم لُكُّ  خوى  يف ثنايـا عـرْ رُ فيُقـرِّ  ، فريق منهم اآلخر بـأنهم ليـسوا بل  ض هـذه ا
  . ويقول لكمة الفصل يف العمل واجلزاء،يقة األمر حقيضةالعر

 مع جع مظ حط مض ُّ  (: يف قوهلميفنَّ ألنها جواب لل ؛َّزنُّ   الوقف بلفيَْحُسن
  ن مـا إإذ  ؛)اكٍف  ( والوقـف عليهـا،ها غـريهملُ دخُ  بل يَـ:فاملعىن َّحف جف مغ جغ

هلـا مـن   ال حمـلَّ ،ِليليـةمجلة استئنافية تعْ   َّ خم حم جم هل ُّ  :دها وهو قو تعاىلبعْ 
هود واجصارى سيدخلون اللَّْفظ ونَ لها يف املعىن دُ قة بما قبْ اإلعراب ُمتعلِّ   أفادت أن غري ا

   .ةاجلنَّ 
هود واجصارى من قَ  قولِ  بل نقِض َداللة عيف هذا املوض َّزنُّ   الوقف بلو  رْصِ  ا

هم يـدخلون  أن غـريَت بَ  انتىف ذلك عَ وإن ،دخول اجلنة عليهم وحرمان غريهم من دخوهلا
                                                            

الل َيْفِسري :ينظـر )١(  :القـرآن يف وَبـىَل  الكَّ  بل الوقـف، بعـدها وما ١/٣٠٥ :األلو َيْفِسري، ١/٨٥ :الظِّ
 .٣٧ ص :الُمْكتىَف، ٧٨ص
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ُ ،هدِ  فأخلص  يف ذاته وقْص ، ألوامر اهللا ونواهيهد من استسلم وانقا لُكُّ إذ ؛اجلنة رشك  ولم ي
  يعرتيهوال ، يف اآلخرةف عليهه وال خوْ  ثواب عملِ هُ لَ  يف مجيع أعما فَ ا واكن حمسنً ،ابه شيئً 

  .)١( يف طمأنينة ونعيمو بل هُ ؛ أو كدرٌ حزنٌ 

 املوضع اخكالث:  
 حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّ   :ىل تعـاقو
 مح  جح مج حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ
  َّمع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص  حص مس خس حس جس مخ جخ

  .]٧٦-٧٥: آل عمران[

ِ  هذه اآلية فَ يف ِ ياق السِّ ْم  ما يف هذه احلـال ويبنيِّ  ، حال أهل الكتابِصف القرآ 
 جمـوذجني مـن ُض عـرِ م عليهـا اإلسـالم، فيَ  القيم الصحيحة اليت يقـوزُ عزِّ ويُ  ،من نقائص

 ل واحكعاقُ نماذج أهل الكتاب يف احكعامُ 
ُ
 مناءٌ د، فمنهم ناس أ

ْ
 احلقوق مهما اكنـت كلون ال يأ

ين ال يَـَماطلني المُ امعني الطَّ ونة اخلَ ا ولكن منهم أيًض ؛ضخمة ومغرية ـونُردُّ  ا  وإن ا حقًّ
 وال ُمؤاخـذة ،جَ رَ  عليهم يف ُكتُـبهم وال َحـمَ إعْ  أن ال زاعمني ،ر إال باملطاكة واإلحلاحغُ َص 

 ويقولون بل اهللا الكذب - يعنون العرب - الكتاب  من ليس من أهلِ فيما أصابوه من مالٍ 
  . ذلكدخئهمبا

  جح مج حج مث ُّ  : يف قـوهلميْف  للـنَّ ألنها جـواٌب  ؛َّزنُّ   الوقف بلفيَْحُسن
  .  أمواهلمالِلُكماستحْ  وَكِذبُكم بل عليكم فيهم السبيل بِ :فاملعىن َّ مح

 َّ مض خض حض جض ُّ  : وهو قو تعـاىل،دهان ما بعْ إإذ  ؛)اكٍف  ( عليهاوالوقف
 أفـادت اللَّْفـظ ونَ لهـا يف املعـىن دُ قة بمـا قبْ تعلِّ  هلا من اإلعراب مُ  ال حملَّ يةمجلة استئناف

 مُّ  منها ذَ مُ هَ فْ  ويَ ،عنهم اهللا هلم ورضاه بِّ  وحبُ ،ِرِهمكْ ذِ  بِ  املتقني واإلشادةِ ِفياءتعظيم شأن األوْ 
  . عليهم اهللاُ َب ِض  وغَ ،املنياخلائنني الظَّ 

هود بأنه ليس عليهم فيما أصابوه مـن بل إبطال قولِ َداللة َّزنُّ   الوقف بلو   ا
 اإلثم واحلرج عـنهم �ُ نيْفِ َل طَ تابهم، وإذا نَ  وادخئهم أن ذلك يف كِ ، العرب إثم وال حرجمالِ 

                                                            
الل َيْفِسري :ينظر )١(   ص:القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف، بعدها وما ١/٣٥٩ :األلو َيْفِسري، ١/١٠٣ :الظِّ

 .٤٠ ص:الُمْكتىَف،  ٧٨
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َّ َت بَ عَ    .)١(ومواللَّ  م عليهم ا

 املوضع الرابع:  
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ُّ :  تعـــــاىلقـــــو
 ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ  مئ
  .]١٢٥ -١٢٤: آل عمران[  َّ  مث زث رث يت

 والـيت ، اليت خرجت معهْسلمة المُ لَّة يوم بدر للقِ ملسو هيلع هللا ىلص هذه يه لكمات رسول اهللا اكنت
لـة ِعـري طائفة الْ  وقد خرجت حكليقِّ ، املرشكنيِفريرأت نَ   طائفـة ىقِّ  ال حكلَـر، باملتـاجِ الُمحمَّ

 حكثبيـت قلـوبهم ه يومها من ربِّ لَغه ما بَ ملسو هيلع هللا ىلص وقد أبلغهم الرسول ، بالسالحجةاجفري املدجَّ 
 حيتـاجون إىل العـون يف صـورة قريبـة مـن مـشاعرهم وتـصوراتهم  بـرشٌ مْ  وهُ ،وأقدامهم

 
ْ
  .لوفاتِهمومأ

اخل بل اجيف يف قـو تعـاىلألنها جواب اال ؛َّزنُّ   الوقف بلفيَْحُسن  :ستفهام ا
 ؛)اكٍف  ( بل يكفيكم إمـداد اهللا، والوقـف عليهـا:فاملعىن  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ 

 هلـا مـن مجلـة مـستأنفة ال حمـلَّ   َّ نب مب زب ُّ  :دها وهو قـو تعـاىلألن ما بعْ 
 ملو  من ا كريمٍ تصلة بها معىن، أشارت إىل وعدٍ  مُ اظً لها لفْ ا قبْ عة عمَّ نقطَ اإلعراب مُ 

ه ارتِـرَ  مـشقة اجلهـاد ومَ وبل ،هم أعـدائِ  بل لقاءِ رَبوا إن َص داد بزيادة اإلمْ نيلعباده املؤمن
   .الفِته أوامره واتقاء خُم يذواتقوا ربهم بتنفِ 

 كفاية إمداد اهللا تعاىل عباده املـؤمنني مِ دَ  بل إنكار عَ َداللة َّزنُّ   الوقف بلو
ُ زوله هللا وما نُ  فاألمر لُكُّ ،نيلزنِ بثالثة آالف من املالئكة مُ   ،رشى لقلوبهم املالئكة إال ب

   .)٢( وال وسيلةق بقدرته وإرادته بال واسطة وال سبْب تعلِّ ده ومُ  وحْ هُ نْ  اجرص فمِ أما

 املوضع اخلامس:  
 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّ :  تعـاىلقو

                                                            
الل َيْفِسري :ينظر )١( خمرَْشِي َيْفِسري، ١/٤١٧ :الظِّ ِ  َيْفِسري، ١/٥٧١ :الزَّ ُعود أ  الكَّ  بل الوقـف، ١/٥٠٣ :الـسُّ

 .٦٣ ص :الُمْكتىَف ،٧٩ ص :القرآن يف وَبىَل 
خمرَْشِي َيْفِسري :ينظر )٢( ـالل َيْفِسري، ١/٦٢٢ :الزَّ ، ٧٩ ص:القـرآن يف وَبـىَل  الكَّ  بل الوقـف، ١/٤٧٠ :الظِّ

 .٦٥ ص:الُمْكتىَف
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  .]١٧٢: األعراف[  َّ زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ ّٰرئ

ُّ دٌ  ملشهإنه  هـور يف ظالُمـْستكنة ،حيق املكنونة يف خلم الغيب السَّ رية فريد، مشهد ا
 أهلا يف قبـضة اخلـالق العظـيم فيـسْ ذَخـل أن تظهر إىل العـالم املـشهود، ويه تُؤْ بين آدم قبْ 

  .  بالوحدانيةتشهدُ   بالعبودية وقرُّ  بالربوبية وتُ - سبحانه -  تْعرتِففَ   َّّٰ ُِّّ 

اخل بل اجيف قبْ  ؛َّزنُّ  قف بل الوفيَْحُسن  قو وهو ،لهاألنها جواب لالستفهام ا
وبل هـذا القـول  ،)تـام ( وهو وقٌف ، ربنا وإهلنا أنَت ىَل  بَ :واملعىن ،  َّّٰ ِّ ُّ : تعاىل

 وذلك أن ذريـة ؛م اهللا تعاىلالكَّ  املالئكة أو من مِ الكَّ من   َّنئُّ  :يكون قو تعاىل
 : أي؛ شـهدنا: فقالوا، اشهدوا:هللا تعاىل قال اهللا تعاىل للمالئكةآدم حني اعرتفوا بربوبية ا

   .بل اعرتاف بين آدم

 ،م بـين آدمالكَّ من تمـام  َّنئُّ  : وهو أن قو تعاىل، آخر يف هذا املوضع قوٌل وَعمَّ 
 وبل هذا القول .واك وال معبود جا سِ ، شهدنا بل أنفسنا بأنك ربنا ال رب جا غريك:واملعىن

 ويكـون الوقـف ، بعض املقول عن بعـٍض ُل  فْص إذ ال يصحُّ  ؛َّزنُّ   الوقف بلُسنحَيْ ال 
  .َّنئُّ  بل

َّ قال   الوقـف بل قراءته يـتمُّ ىَل عَ باحكاء، فَ   َّ رب يئ ُّ   قرأنْ مَ : ا اإلمام أبو عمرو ا
 يئ ُّ   قـرأنْ ومَ  ، َّنئُّ  :من قو َّزنُّ  قة بما بعدتعلِّ مُ   َّ يئ ُّ  ألن؛  َّ مئ زئ ُّ 
ا  َّ رب  لقة بمـا قبْـتعلِّ مُ   َّ يئ ُّ  ألن؛  َّ مئ زئ ُّ  فعىل قراءته لم يتم الوقف بل ءبا

رهمـا يف كْ  الوجهني السابق ذِ  تقدير أحدِ وبل ، َّ ُّ َّ  ٍّ  ُّ  :من قو َّزنُّ 
اء يكون الوقف  َّ رب ُّ  راءة يفتفسري اآلية ووجيه القِ     .)١(باحكاء أو ا

 أن االعـرتاف بربوبيـة اهللا تعـاىل  بلَداللـةيف هذا املوضـع  َّزنُّ   الوقف بلو
 وأن احكوحيد ميثاق معقـود بـني ،يرَشِ رة أودعها اخلالق يف الكيان البَ طْ واإلقرار  بذلك فِ 

  .)٢( الوجود املعلوم إىل حزيِ وال أن يربزُ  األو وقبْ ونتهم منذ كينُ ق البرشِ  وخالِ فطرة البرشِ 
                                                            

اِهـرة يف القـراءاِت العـرِش : ب ، واكاقون بتاِء اخلطاب ، ينظـر قرأها أبو عمرٍو بياِء الغيْ )١( اُكـُدور الزَّ
 .١٥٤املتواترة ص

ـالل َيْفِسري :ينظر )٢(  ،١١٢، ١١١ ص :الُمْكـتىَف، ٨١ ص:القـرآن يف وَبـىَل  الكَّ  بل الوقـف، ٣/١٣٩٢ :الظِّ
 .٢٦٥ ص :واالئتناف القطع، ٣٣٣ ص :واالبتداء الوقف إيضاح



 

 

مواضع الوقف عىل أحرف املعاين واالبتداء هبا: الفصل الرابع

 املوضع السادس:  
 رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ  يي ىي مي ُّ :  تعاىلقو
  .]٢٨: اجحل[  َّ نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

 للـو والقـرآن نِكـرين المُ ْستكرِبين مقوالت أوحك الُمـْرآ القُ ياق السِّ يستْعرِض
ِمني ،واكعث والقيامة َّ  ، اهللاهمْ رِّ لم حُي   ماالُمَحرِّ  مَ ِسـ لرَيْ ؛ا الـرد بل مقـوالتهم مجيًعـويتـو

اهم ظاملني ألنفسهم بما حرموها من اإليمان ئكة تتوفَّ  واملالتضارهم يف ساعة االحْ شهدَ مَ 
قني   مـشهدٌ وهو ، قادوها يف اجهاية إىل اجار والعذابوبما ،وها موارد اهلالكدُ رَ  أوْ وبما ،وا

 ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ  : فيُوقـف بل قـو تعـاىل، ألوحـك املـستكربين مهـنيٌ وقف ومزٍ خُمْ 
  .  وإبطالم اهللا ردٌّ الكَّ ده من م الكفار وما بعْ الكَّ ألنه آخر ؛ َّرئ

ي قبْ  ؛َّزنُّ   الوقف بلوحَيُْسن  ُّ َّ ُّ  :لهـا مـن قـوهلمألنها جـواب للـنيف ا
دها وهو قـو ألن ما بعْ  ؛)اكٍف  ( والوقف عليها،وء السُّ تُم بىل عملْ :فاملعىن َّرئ ّٰ ِّ
قـة علِّ تَ مجلة استئنافية ال حمل هلا من اإلعـراب مُ  َّ نب مب زب رب يئ ىئ ُّ  :تعاىل
بما اكن منهم من أعمـال   أفادت إحاطة العليم اللَّْفظ ونَ بلها يف املعىن دُ بما ق

نيا   .ْمِويه فال سبيل إىل الكذب أو املغالطة أو احكَ ، وأنه سيجازيهم عليها،يف ا
نيـا بل ثبـوت عمِلهـم الـسُّ َداللة َّزنُّ   الوقف بلو  لكـذبهم وإبطـاًال  ،وء يف ا

 ، فقد حتقق سوء عمِلهم،سيئهم غري  واعتقادهم أن عملَ همظنِّ  لأو ، االعتصام بههموحماوحكِ 
نيا من الشِ ،وا وأخبتُ فسالُموا    .)١ ( والكربقاق وجاءوا خبالف ما اكنوا عليه يف ا

 املوضع السابع:  
ــو ــاىلق  جض خصمص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح ُّ :  تع
  .]٨١: يس[  َّ مض خض حض

ق السماوات لْ  بل خَ َدر قَ نْ يب املنظور، فمَ  الواقع القرمنطق ،نِْطق ويا للمَ ،ساَطة للبَ فيا
 إىل ف العدمِ  من رصْ ريبة وما فيهما من املخلوقات العظيمة الغ- شأنها َظمِ  مع عِ -واألرض 

                                                            
الل َيْفِسري :ينظر )١( ِ  َيْفِسري، ٤/٢١٦٩ :الظِّ خمرَْشِي َيْفِسري، ٤٧٢ص/٥ :حيَّان أ  بل الوقـف، ٣/٤٣٣ :الزَّ

 .١٥١ ص:الُمْكتىَف، ٨٢ ص:القرآن يف وَبىَل  الكَّ 



 

 

مواضع الوقف عىل أحرف املعاين واالبتداء هبا: الفصل الرابع

  . ق أنفسكم فال تستبعدوهلْ  من خَ ق السماوات واألرض أكربُ لْ الوجود أقدر، فخَ 
اخل بل ؛َّزنُّ   الوقف بلفيَْحُسن  وهو قو ،لها اجيف قبْ ألنها جواب االستفهام ا

   . بل ذلكرُ قدِ  يَ ىَل  بَ :واملعىن َّ حس  جس مخ جخ مح جح ُّ  :تعاىل

مجلـة مـستأنفة   َّ مض خض حض ُّ  :ألن قـو تعـاىل ؛)اكٍف  ( عليهـاوالوقف
 قـادر - سبحانه - أفادت أنه اللَّْفظ ونَ لها يف املعىن دُ قة بما قبْ تعلِّ نة من مبتدأ وخرب مُ كوَّ مُ 

، و ذلك إشارة إىل أنـه يف القـدرة َق لَ  عليم جبميع ما خَ وأنه ،ٍق لْ  بعد خَ اقً لْ  خَ َق بل أن خيلُ 
  .ه شاملمِ لْ  عِ و ،اكمل

 قـدرة اهللا بل إخدة  بل إبطـال عـدمِ َداللـةيف هـذا املوضـع  َّزنُّ   الوقف بلو
 الـسماوات ِق لْـ إذ االسـتدالل خبَ ؛ واإلخدةِق لْـ هللا بل اخلَ ْطلقـة، وإثبات القدرة المُ ِق لْ اخلَ 

 الـسماوات واألرض َق لَ  خَ نْ  قاضية بأن مَ يهة فاكدِ ،ونِِهماق ما دُ لْ  إماكنية خَ ثِْبُت واألرض يُ 
   .)١(ق اهلائل العجيبلْ  فأين اجاس من ذلك اخلَ در، ناٍس بعد املوت أقْ ِق لْ هو بل خَ 

 املوضع اخكامن:  

 من حنخن جن ىميم  مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّ :  تعــاىلقــو
  .]٥٠: فرذل[  َّ  ىه مه جه ين ىن

 ِفُعون إنهـم يْستـشْ ،ارٍ غَ ِصـ ولٍّ  بـل يف ذُ ؛د االسـتكبار بعْ  اجار يف إقرارٍ  أهلِ ْشهدُ  مَ إنه
دعو؛ جهنماسحرَّ  ـ أن خُي رجـاء ،هـمللُ  بهـم عِ وَقيَت ، ملا ضاقت حيلهم؛ هلم ربهم  ف فَّ

 هلـذه  ولكن ال استجابة؛ فيه أنفاسهم ويسرتحيونُطونيلتقِ من العذاب  ا واحدً اعنهم يومً 
لة امللهوفة   .  واالزدراء للُكرباء والُضعفاء سواءمال هو اإلهْ إنما ،الرضاعة اكائسة ا

اخل بل اجيف قبْ  ؛َّزنُّ   الوقف بلفيَْحُسن لها، وهو قول ألنها جواب االستفهام ا
 ىَل  بَـ- اجـار  أي أهـلِ - قـالوا :فاملعىن َّحم جم يل ىل مل ُّ  :اخلزنة

مجلـة   َّحن جن ُّ  :ألن قـو تعـاىل ؛)اكٍف  (والوقـف عليهـا ،أتتنا رسلُنا باكينـات

                                                            
الل َيْفِسري :ينظر )١( ، بعـدها ومـا ٢٦/١١٠ :الـرازي َيْفـِسري، ٢٣/٧٨ :شـورخ ابـن َيْفِسري، ٥/٢٩٧٧ :الظِّ

 .٢١٣ ص:واالبِتدا الوقِف  يف الُمْكتىَف، ٨٣ ص:القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف



 

 

مواضع الوقف عىل أحرف املعاين واالبتداء هبا: الفصل الرابع

 ونَ لهـا يف املعـىن دُ  بما قبْ طةرتبِ مُ  ، نشأ من اجلملة السابقة عن سؤالٍ امستأنفة واقعة جوابً 
ا  ولم يدفع عنهم شـيئً ،اسل هلم لم يفدهم شيئً  أفادت أن اعرتاف أهل اجار بإتيان الرُّ اللَّْفظ

   .من عذاب اهللا

سـل هلـم  بل إقرار أهل اجـار بإتيـان الرُّ َداللةيف هذا املوضع  َّزنُّ   الوقف بلو
 بـذلك واعرتافِهم ،ر والعصيانفْ باكينات، وحتذيرهم من سوء مغبة ما اكنوا عليه من الكُ 

نيا من وسائل اججاة من العقابهم يف حياتِ وه بل ما أضاعُ هموندمِ     .)١( ا

 املوضع احكاسع:  
ــو  حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من ُّ  : تعــاىلق
  .]٣٣: األحقاف[  َّ خت حت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ

ي يَـتة لفْ هذه  ، هللا رب العـاملنيبدعـة بالقـدرة المُ ْشهد إىل كتاب الكون املنظـور ا
ِ - السماوات واألرض-ق اهلائللْ ابتداًء من اخلَ  د  بْعـإلحيـاء اي بيـرْسِ رَشِ البَ  سِّ  للحِ  وُيو

قصود، وصياغة القضية يف أسـلوب االسـتفهام واجلـواب أقـوى املوت، وهذا اإلحياء هو امل
  . وآكد يف تقرير هذه احلقيقة

اخل بل اجيف قبْ األنه ؛َّزنُّ   الوقف بلفيَْحُسن  وهو قو ،لها جواب االستفهام ا
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من ُّ  :تعـــــاىل
 ؛ )اكٍف  (قـف عليهـا يقـدر بل ذلـك والوىَل  بَ :واملعىن ،  َّ خت حت جت هب مب خب حب هئجب

رة صدَّ  هلا من اإلعـراب ُمـمجلة استئنافية ال حملَّ   َّ خت حت جت هب مب ُّ  :ألن قو تعاىل
ء طلَ  أفادت تقرير قدرة اهللا المُ ،املكسورة اهلمز) إن (بـ  ذلك ومن ، خمبوجهٍ قة بل لك 

  .ق وإحياء املوىتلْ إخدة اخلَ 
ق لْ  عن خَ لم يعجزْ   أنه  بلَداللةيف هذا املوضع  َّزنُّ   الوقف بلو

   .)٢(ق اجاس بعد املوت أقدرلْ  بل خَ والسماوات واألرض، ولم يتحريَّ فيه ولم يتعب به، فه
                                                            

الل تفسري :ينظر )١(  بل الوقـف ،٢٢ص/٥ :السعود أ تفسري، ٢٤/١٦٥ :خشور ابن تفسري، ٥/٣٠٨٥ :الظِّ
  .٢٢١ ص:الُمْكتىَف، ٨٥ ص:القرآن يف وَبىَل  الكَّ 

الل َيْفِسري :ينظر )٢( خمْـرَشِي َيْفـِسري، ٢٦/٣٣ :األلـو َيْفـِسري، بعـدها ومـا ٦/٣٢٧٤ :الظِّ ، ٥/٥٧ :الزَّ
 .٢٣٣ ص:الُمْكتىَف، ٨٥ ص:القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف



 

 

مواضع الوقف عىل أحرف املعاين واالبتداء هبا: الفصل الرابع

 املوضع العارش:  
  .]١٥-١٤: االنشقاق[  َّ جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ :  تعاىلقو

ي ليس نَ قاء والشَّ ،ها تعاسةدَ عْ  اليت ليس نَ عاُسةُ  احكَّ إنَّها  ق نْ  تعاسة مَ ،ه شقاءدَ عْ  ا
نيا وقَ   ذلفـًال  ، يف املعصية واإلثـم والـضاللولكن ؛ا طريقه إىل ربه اكدحً عَ طَ حياته يف ا

ار اآلخـرة ينتظرهُ ا عمَّ ا الهيً ،حظة احلارضة وراء اللَّ اعمَّ   وال ،اسابً  هلـا ِحـُب ال حيـسَ  ، يف ا
   .يرجع إىل بارئه ولن ، منه أنه لن يعود إىل ربها ظنًّ ام هلا زادً قدِّ يُ 

 َّ خئ حئ جئ ُّ  : وهو قو تعـاىل،لهاألنها جواب للنيف قبْ  ؛َّزنُّ   الوقف بلفيَْحُسن
 ؛)اكٍف  ( أي يرجع إىل اآلخرة، والوقف عليهـا؛ حيورىَل  بَ : فاملعىن-د موته  أي لن يرجع بعْ -

بـة  هلا مـن اإلعـراب بمثامجلة استئنافية ال حملَّ   َّ جت هب مب خب حب ُّ  :ألن قو تعاىل
 رة بــصدَّ ه ورجوعه إىل ربه يوم املعاد حلسابه وجمازاته مُ رِ وْ من حَ  َّزنُّ  احكعليل ملا أفادته

ق يف لها تعلُّ بْ  فبني هذه اجلملة احكعليلية وبني ما قَ ، بهأدَ بتَ ا يُ مكسورة اهلمز ويه ممَّ  َّ حب ُّ 
هللا تعـاىل اكن  بل أن اَداللـةيف هـذا املوضـع  َّزنُّ   الوقـف بلو ،اللَّْفظاملعىن دون 

ِلعً  ِ ايطً حُم  ، بل أمرهامطَّ ه، وأنـه جمازيـه رٌ  بأنه صائِ افً خرِ  ، حبراكته وُخطواتهامً  حبقيقته خل  إ
ي لـم لْـقـدور يف عِ طاف إىل هـذا المَ بما اكن منه، وكذلك اكن حني انتىه به المَ  م اهللا وا

   .)١( أن يكونايكن بدًّ 
  

* * *  

                                                            
الل َيْفِسري:ينظـر )١( خمْـ َيْفـِسري، ٣٠/٨١ :األلـو َيْفـِسري، بعـدها وما ٦/٣٨٦٧ :الظِّ ، ٦/٣٤٣ :رَشِيالزَّ

 .٢٧٢ ص:،٨٨ ص :القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف



 

 

مواضع الوقف عىل أحرف املعاين واالبتداء هبا: الفصل الرابع

 اخكااملطلب    
  هالَ بْ ها بها وبما قَ دَ عْ  ما نَ قحكعلُّ ) ىَل بَ  ( فيه بلفز الوق ال جيوما

 عِ ها باملصحف مع بيان علة منْ  ترتيبِ  ييل حسُب فيما  ويه، يف سبعة مواضعوذلك
  .، ودالحكه بل املعىن، وأثره يف احكفسريعٍ ِض الوقف يف لك موَ 

 املوضع األول:  
 ىب نب زبمب رب يئ نئىئ  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ :  تعــاىلقــو
   .]٣٠: األنعام[  َّ  مت زت رت يب

يـن قـالوافهذا وهـذا هـو   َّ ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ُّ  : مـصري ا
ة يف حَ ْوقُفونوهم مَ  ، نيهِ  المُ زي اكائس الُمخْ هُدهممشْ  يـن كـذَّ رْضَ  ال ه بلقائِـبوا ربهـم ا

ي يُ الـسؤ  َّنئ  مئ زئ ُّ  ا هم فيـهيسأهلم عمَّ  ، املوقفونحُ رْبَ فَ  ، ذيبل وُيـزِ زلْـال ا
لجِ يُ فَ  ـم بمـا اكنـوا ونفيجبُهـ  َّزب رب ُّ  يبون إجابة املهني ا  عندئـذ بـاجلزاء األ

  .يكفرون
ـ  َّزبُّ  ألن لكمة ؛َّزنُّ   جيوز الوقف بلفال وال جيـوز ، ارمن مجلة مقول الكفَّ

  .)١( عليهْقسمِ  به بالمُ ْقسم المُ لِ وكذلك لوجوب وْص ،  عن بعضولل بعض املقُ فْص 

 املوضع اخكا:  
ــو ــاق  هب مب  خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّ : ىل تع
  .]٣٨: اجحل[  َّ هت مت خت حت جت

 وأن ،رات البـرش وطـاقتهم بتصوُّ قاس ال تُ وأنها ، عن طبيعة القدرة اإلهليةلة الغفْ إنها
ء ال يُ  ـ،ا تلك القدرة شيئً َكلِّفإجياد ال ء نِ ه إرادة اهللا إىل كـوْ  فـيكيف أن تتوجَّ  الـ

  .فيكون

                                                            
الل َيْفِسري :ينظر )١ (   .٨٠ ص:القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف، ٣٨ ص :الُمْكتىَف، ٢/١٠٦٨ :الظِّ
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 :ألن قـو؛  َّ هب مب  خب  ُّ  :لها بقوبل ينبيغ وْص  ؛َّزن ُّ  جيوز الوقف بلفال
ويه ، عليهـا وقامـت مقامهـا َّزنُّ  ت للجملة الـيت دلَـّدمصدر مؤكِ   َّ  خب  ُّ  :تعاىل

  .)١(د بني احكأكيد واملؤكِ ُل َص فْ وال فُ ،  بل يبعثهم اهللا : فاملعىن،ثهمإجياب بعْ 

 املوضع اخكالث:  
 ىتيت نت مت زت رت يب  نبىب مب زب رب يئ ىئ ُّ :  تعـاىلقو
 يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث

  .]٣: سبأ[  َّ مم ام
ين كفروا للبعث واحلساب لعدمِ يِك  املشهد حيْ فهذا  إدراكهم حلكمـة اهللا  إنكار ا

د اهللا ك أن اآلخرة رضورية حكحقيق وْعـدرِ قه يُ لْ درك حكمة اهللا يف خَ  يُ نْ  إذ لك مَ ؛وتقديره
ُ ،هوخربَ    .ه جزاء عملِ -بل السواء  - ءُ  وامل املحسنُ اليِق  

لـيس :  بل معـىنوْهم منكري اكعث وإثبـات ملـا َغَفـالكَّ  لردٌّ   َّ رت يب ُّ  : تعاىلفقو
ي   َّ مت زت ُّ  :فقو تعاىل، األمر إال إتْيانها   يتنكروه وتثبِ أتأكيد لإلتيان ا

 جواز الفـصل بـني دمِ لع َّزنُّ   بلُف وقَ فال يُ ،  وأكمله باإلتيان بالقسم  وجهٍ مِّ  بل أيَ 
د والمُ  د واملؤكِّ   .)٢(م عليهسَ قْ م به والمُ سَ قْ املؤكَّ

 املوضع الرابع:  
ــو ــاىلق  ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ُّ :  تع
  .]٥٩-٥٨: الزمر[ َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي

نيا فال كَ فإذا ، األما اليت ال تُنالروب من دُ رٌب  دَ فهذا  ، وال رجعةةً رَّ  انتهت احلياة ا
 ،وباب احكوبة ها هو ذا مفتوح،  ووسائل اهلدى ما تزال حارضة ، ساحنةذي ها يه فالفرصة

  . فلن تعودنقضت ويه فرصة واحدة إذا ا، أنتم أوالء يف دار العملوها
  بل الاكفر فيما يدَّ  ألنها ردٌّ ؛يف هذا املوضع َّزنُّ   بلُف وقَ  يُ فال

ُ
عيد عيه من أنه لو أ

 
َ
نيا أل رة للجملـة مؤِكـدة ومقـرِّ   َّ ٰذ يي ىي ُّ  وتكون مجلـة، لعمل  انَ سَ حْ إىل ا

                                                            
الل َيْفِسري :ينظر )١(  .٨٢ ص :القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف، ١٤/١٤٠ :األلو َيْفِسري ،٤/٢١٧١ :الظِّ
الل َيْفِسري :ينظر )٢(  . ٨٣-٨٢ ص:القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف، ٢/١٠٥ :األلو َيْفِسري ،٥/٢٨٩٢ :الظِّ
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ها لكمةت وسدَّ يها علتاليت دلَّ  ـدُل َص فْ وال فُ  ،َّزنُّ   مسدَّ د واملؤكِّ  كمـا سـبق ، بني املؤكَّ
  .)١( مثله

 املوضع اخلامس:  
 جض مص حصخص مس خس جسحس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ُّ :  تعاىلقو
  .]٣٤: األحقاف[  َّ حط مض  خض حض
ين كفروا يـوم فُ ،  يوم القيامة  موقف من مواقفهذا  ، بل اجـارْعرُضـونموقف ا

  . ال جمال إلقرار أو يقني حيُث ولكن ، بما اكنوا يُنِكرونونفيِقرُّ 
 جيـوز وال ،لة مقول الكفـار مُج من  َّحصُّ  ألن لكمة ؛َّزنُّ   جيوز الوقف بلفال

  .)٢(عليه مِ سَ قْ م به بالمُ سَ قْ  المُ لِ  لوجوب وْص وكذلك ،ول عن بعضل املقُ فْص 

 السادسعاملوض :  

 حس مخجس جخ مح جح مج  حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب ُّ :  تعـاىلقو
  .]٧: غابناحك[  َّ حص مس خس

ين كفروا باكعثفتحيك ُ ، هذه اآلية تكذيب ا  اكعـث  مقاحكهم عن عـدمِ َسيمِّ  وت
ه الرسول ثم ،ل لفٍظ فيها هذه املقالة من أوَّ  حكق بكذِب ؛ازعمً    أمـرِ يـد إىل توكِ ملسو هيلع هللا ىلص تُوجِّ

ا ال يوقف بل؛  وهو أن حيلف بربه،اكعث بأوثق توكيد  ألنـه ال ؛يف هذا املوضع َّزنُّ   
 َ د الفْص ُسوغي د واملؤكِّ   .)٣(ول عن بعضل بعض املقُ  وال فْص ،ل بني املؤكَّ

 املوضع السابع:  
  .]٤: القيامة[  َّ ين ىن نن من زن رن ُّ :  تعاىلقو

  ع مْ رهم جلَ تْباعهم يه صعوبة تصوُّ كني وأرْش عورية عند المُ  اكنت املشلكة الشُّ فقد
 َّ ة ا  فيـأ ،ا االنسان حيًّـِث ى إلخدة بعْ قة يف الرثَّ تفرِّ المُ ، اهبة يف الرتابالعظام اكا

                                                            
الل َيْفِسري :ينظر )١( ِ  َيْفِسري، ٥/٣٠٥٩ :الظِّ ُعود أ  .٨٤ ص :القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقوف، ٤/٦٢١ :السُّ
الل َيْفِسري :ينظر )٢(  .٨٥،٨٦ ص:القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف، ٢٦/٣٤ :األلو َيْفِسري، ٦/٣٢٦٩ :الظِّ
الل َيْفِسري :ينظر )٣(  .٨٠ ص :القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف، ٣٠/٢٣ :الرازي َيْفِسري، ٦/٣٥٧٨ :الظِّ



 

 

مواضع الوقف عىل أحرف املعاين واالبتداء هبا: الفصل الرابع

 كمـا اكن ، اكنان وتركيبـه يف موضـعهة أال وهو تسوي،عها من جمرد مجْ َ احكأكيد بما هو أرْ 
 جنمعهـا حـال : وتقدير اجلملة، وهو اجلمع، اجيفدَ عْ ما نَ  َّزنُّ  فأوجبت ،ر ودقَّ غُ مهما َص 

ا ؛ حال من الـضمري املحـذوف  َّ زن ُّ :  فقو تعاىل.كوننا قادرين بل أن نسوي بنانه  
   .)١( صحة الفصل بني احلال وصاحبه وخملهلعدمِ  َّزنُّ   بلُف وقَ ال يُ 

  
* * *  

                                                            
الل َيْفِسري :ينظر )١(  .٨٧ ص :القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف، ٣٠/٢١٧ :الرازي َيْفِسري ،٦/٣٧٦٨ :الظِّ
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 اخكالثاملطلب    
  وى وأقْ َجحُ والوصل أرْ ) ىَل بَ  (فيه بل ما جيوز الوقف

 فيما ييل سأذكرها ، يف مخسة مواضعوذلك ؛لهادها متصل بها وبما قبْ  ما بعْ ألن وذلك
ع الوقف  ترجيحهم منْ ْكَمةِ  اختالفهم فيها وحِ حسب ترتيبها باملصحف مع بيان وجهِ 

  .، ودالحكه بل املعىن، وأثره يف احكفسريعليها

 املوضع األول:  
ـــو  ىن من حنخن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ :  تعـــاىلق
  .]٢٦٠: سورة اكقرة[  َّمه جه ين

تأكّ  إبراهيم سأل  ،ا بل اطمئنـان قلبـه اطمئنانًـويـزداد ،يـاند إيقانه بالعَ  
َّ ،ع استجاب اهللا هلذا الشوق واحكطلُّ ا ؛ لإليمانةً ا للربهان وال تقوي طلبً وليس   وأراه الـرسِّ

  . احلياةهبة إنه رِسُّ ...  اإلليه يقع بني يديه
 ،لها اليت قبْ ملةم يف اجلالكَّ جائز باعتبار تمام ال َّزنُّ  بل فالوقف

َ
 ذَ َخـ فالسؤال قد أ

 ألن ، ولكـن الوصـل أرجـحُ ، بىل آمنت: فاملعىن، ومفعوعله فا والفعل قد استو،جوابه
ل بعـض  وال ينبيغ فْص ،من مجلة قول ابراهيم  َّمه جه ين ُّ  :قو تعاىل

  .)١(القول عن بعض

 املوضع اخكا:  
 يق ىق يف  ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت ُّ :  تعاىلقو
  من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك
  .]٧١: الزمر[  َّ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ننىن

ِ  المُ َرْكُب  ،م جهنَّ ْكُب  رَ فهذا ا م بالعنف واإلهانـة أفواًجـ إىل جهنَّ ون يساقُ مْ  وهُ ،ينتكربِّ

                                                            
ِ  َيْفِسري :ينظر )١( ـالل َيْفِسري، بعدها وما ٢/٣٠٩ :حيَّان أ خمْـرَشِي َيْفـِسري، ١/٣٠٢ :الظِّ  ومـا ١/٣٩٦ :الزَّ

 .٧٨ ص:القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف، بعدها
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لون اسـتحقاقهم  خزنتهـا يُـواستقبلهم ، جهنم أبوابهاتََحت وقد فَ ،بعضها يف إثر بعض سجِّ
رونهم ،هلا هاويذكِّ ليم ال موقـف خماصـمة سْ  فاملوقف موقف إذخن وتَـ، بأسباب جميئهم إ

 إذ ؛ إىل تمام املعـىناجائز نظرً  َّزنُّ  ون ُمستسلمون فالوقف بل فهم ُمقرُّ ا ؛وال جمادلة
 الرسـل نا قد أتاىَل  بَ : فاملعىن، قد استكمل فاعله ومفعووالفعل ، جوابهتوالسؤال قد اسْ 

ــذرُ  ــ؛وناوأن ــن الوْص ــل ولك ــاىل؛حُ  أرَج ــو تع  ىي ني مي زي ري ُّ  : ألن ق
ق بني بعض القول وبعض،ول الاكفرينمن مجلة مقُ  َّ  يي   .)١( وال يُفرَّ

 املوضع اخكالث:  

ـــــو ـــــاىلق   َّ نث مث زث  رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب ُّ :  تع
   .]٨٠ :الزخرف[

 ومـا ونرِسُّ وت العلـيم بمـا يُـيف هذه اآلية تهديد ووعيد من صـاحب القـوة واجلـرب
  .م اهللا بالرس واججوى والعاقبة معروفةلْ رهم يف الظالم يقابله عِ ون أن تدبريهم ومكْ رُ كِ مْ فَ 

 ىَل بَـ:  فـاملعىن،م قد أفاد الفائـدة املطلوبـةالكَّ جائز باعتبار أن ال َّزنُّ   بلفالوقف
 مث زث ُّ  :عـاىلدها ويه قـو ت ألن اجلملـة بْعـ؛ح ولكن الوصل أرَجـ؛نسمع ذلك
َّ ، بل احلالٍب  نْص يف حملِّ  َّ نث  لقبْـ  عليهـا مـاالـة أو معطوفة بل اجلملة املقدرة ا

 الوجهني يقتـ الكَّ  و، حُيْصون ويكتبونواحلفظة ،هم وجنواهم رسَّ عُ مَ  نسْ ىَل  بَ :أي ؛َّزنُّ 
   .)٢(م يقت الوصلالكَّ  الفسياق ،ي واملعنوياللَّْفظق للتعلُّ  َّزنُّ  لوْص 
 ضع الرابعاملو:  

 مك لك اك  يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث ُّ :  تعـــاىلقـــو
  .]١٤: احلديد[ َّ زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك

 ، وضاللرْية فيه من حِ مْ هُ   وما،رِيهم للمنافقني وبيان ملِص  وفضحٌ  هذه اآلية كشٌف فيف
 وقـد ، وأ هلم ذلـك،قون بأذيال املؤمنني واملؤمنات يلتمسوا اجور يتعلَّ إذ ؛مالومهانة وإهْ 

  .شوا يف ظالم اجفاقخ

                                                            
ِ  َيْفِسري :ينظر )١(- ُعود أ الل َيْفِسري، ٤/٦٢٥ :السُّ  .٨٤ ص :القرآن يف َبىَل و الكَّ  بل الوقف، ٥/٣٠٦٢ :الظِّ
الل َيْفِسري :ينظر )٢( خمرَْشِي َيْفِسري، ٥/٣٢٠٣ :الظِّ  .٨٥ ص :القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف، ٥/٤٥٨ :الزَّ
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 ،كوت عندها للسامع السُّ حَيُْسنوإفادته فائدة ،م الكَّ جائز حكمام ال َّزنُّ   بلفالوقف
 :دها مـن قـو تعـاىلومـا بْعـ َّزنُّ  ن أل؛َجـحُ ل أرْ  ولكن الوْص ، كنتم معناىَل  بَ :فاملعىن

ق بـني بعـض فـرَّ  وال يُ ،من قول املؤمنني للمنـافقني َّ ...لك اك  يق ىقُّ 
  .)١( وقد م  نظائر فيما تقدم،عضالقول وب

 املوضع اخلامس:  
 جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب هئجب مئ  خئ حئ  ُّ  : تعاىلقو
  .]٩-٨: كاملل[  َّ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح

ِغيب السؤال يف هذا املوضع إنما هو للتَ فهذا
ْ
 فيه مشاركة جلهـنم يف الغـيظ ْوبِيخ، واحكَ أ

ـأ ؛وبيخ واحكأنيـب للـضائق املكـروب من احكَّـرٌّ رين، وليس أمَ ق واحكعذيب للاكفواحلن  
سـل  واتهـام الرُّ  واإلنكارِ ق والغفلة بعد احكبجِح مْ ة وانكسار واعرتاف باحلُ لَّ اجلواب يف ذِ 

  .بالضالل
  . االكتفاء بمضمونهاحَيُْسن فائدة وإفادتهم الكَّ جائز حكمام ال َّزنُّ   بلفالوقف
مـن   َّ جخ مح جح ُّ  : ألن قو تعاىل،َجحُ ل أرْ ا نذير، ولكن الوْص  قد أتانىَل بَ : فاملعىن

دُل فَص  وال يُ ،مجلة قول الكفار د واملؤكِّ ق بني بعض القـول وبعـض  بني املؤكَّ كمـا ، وال يُفرَّ
  .)٢(سبق مثله

 ،دهالهـا ومـا بْعـها بمـا قبْ لَ ِص وأن يَـ ،َّزنُّ  م أال يقف بل يف مجيع ما تقدَّ وللقارئ
  . واهللا تعاىل أعلمل،م من تفصي لكن االختيار ما تقدَّ ؛دها آخر بعْ م تامٍّ الكَّ وتعِديها إىل 

  
* * *  

  
  

                                                            
الل َيْفِسري :ينظر )١(-  يف وَبـىَل  الكَّ  بل الوقـف، بعـدها ومـا ٢٧/١٧٧ :األلـو َيْفـِسري، ٦/٣٤٨٦ :الظِّ

 .٨٦ ص :القرآن
الل َيْفِسري، ٢/٦٤ :الرازي ْفِسرييَ  :ينظر )٢(  .٨٧ ص:القرآن يف وَبىَل  الكَّ  بل الوقف ،٦/٣٦٣٥ :الظِّ



  
  

  

  

  

   الثالثالباب

  أثر الوقف واالبتداء يف التفسري 
  الليَّةراسة الدَّ دِّ 
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  :تمهيد 
ي بني أيْ  اكاُب هذا  ؛)١( املبـارك هذا اكحِث لقة األخرية من حلقاِت  احلَ  يمثُل دينا ا

، وفيـه تـام اخلِ ْسُك  ِمـ، وبـه يكـونُ مـام احكَّ غُ  ِعقـده، فيبلُـُل ْكتمِ ه، ويَ مُ  نظْ نْسِجمُ إذ به يَ 
  :فصالن
اللَةِ ومهُ فْ  مَ حول وفيه بيان: الفصل األول  َّ يه هـذا ِض تَـقْ  فَ وما يف القرآن الكريم،  ا
  . من الوصول إىل املعىناللفظ

ُ فاللكمة  ْفـِظ  اللَّ وِح  معرفـة رُ ُل  يمثِّـم املعـىن املقـصود لللكمـة عن معناها، وفهْ  تُعربِّ
  .ودالالته

مـع  ا من القـرآن الكـريمَّة لِعرْشين موضعً  دالويْشتِمُل بل دراسةٍ  :الفصل اخكـا 
ورِ  كأنموذج للوقـف واالبتـداء وأثـره يف )٢(اإلشارة إىل نظائرها  يف املواضع األخرى من السِّ

ا بل اسـتيعاب مجيـع أنـواع الوقـوف الالزمـة  واكن االنتقاء مبنيً ، تفسري القرآن الكريم
 مـن ُت  ما ذكـرثْلِ  مِ وبل، رىلوقوف األخْ  اواجلائزة واملمنوعة، وما يندرج حتتها من ألقاِب 

 ُطـرقِ  بفهـمِ  ولكنهـا ؛باحكطويـل العرْبةُ  القرآن، فليست  يف مجيعِ رهِ  بل نظائِ يُقاساألمثلة 
  .العبارة تطويل اجاقد ينفع وال ،اإلشارة تكفيه قوفَّ والمُ ، احكعليل

ِ  غَ واكن ِّ ْه   : ايل احكَّ ْحوِ  بل اجَّ راسة يف هذه ا
ام ملواضـع  احكَّـقيق القرآن الكريم إىل آخـره باحكـدلِ مة اكملة من أوَّ قراءة خت -١

 يف تفسري القرآن وبيان الوقف واالبتداء، واستجالء ما يرتتب عليها من أثرِ 
  .معانيه

 بمـا االبتداء ويَُسوغُ ، عليه الوقف يَُسوغُ  موضعٍ  لك يف واجَّظر الفكر إْعمال - ٢
ا دهبعْ    . للوقف مةعًال  عليه عُ وَض تُ  لم ممَّ

                                                            
ي »املبارك« اهللا بكتاب ِقهِ تعلُّ  من تأ بََركتُهُ  )١(  هبتالوتِ  اشتغل من لِك  بل بَركته منِفيض يَ  وا

 . وُمدارسِته

  .مخسني موضًعاعن ها  املواضع بمجموعِ فزادت )٢( 
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 بـني والرَتِْجـيح، الوقف وأئمة احكفسري علماءل أقوالٍ  من اآلية يف ورد ما ركْ ذِ  - ٣
 باإلسـناد ماعوالـسَّ  العـرض واعتبـار، املعـىن باعتبار يل يْظهرُ  كما ،األقوال
  . املتصل

ـل من األْسىم املرادِ  عن هوُرُموزِ  الوقف بمصطلحاِت  االنشغال عدم -٤  يف احكأمُّ
ق، املعىن بيان  ودالئِـلِ ، اكالغـة أرْسارِ   عـنوالكشف، القرآ مالاجلَ  وتذوُّ

 واالختيـارِ  االجتهـادِ  بل مبناهـا هورُمـوزَ  الوقـف ماتعَال  نَّ إ إذ؛ اإلعجاز
  . الوقوف يف واجظرِ 

 يف الُمْختصة اللِّجان بني الفاخلِ  ألوُْجهِ  واحكعليل، الوقف ُرُموزِ  بني الُموازنة -٥
 الُمْعتمدةِ  الرشيِف  املصحِف  طبعاِت  أْشهرِ  يف هُموزِ ور الوقِف  مواضعِ  حتديد

  .اإلساليم العالمِ  يف
 حبـسب مـةرقَّ ومُ  الـرشيف املـصحف ترتيب بل مرتبة، اكملة اآلياِت  رُ كْ ذِ  -٦

 للرجوع ُعهايُطالِ  من حاجة لعدم للمعىن أوضح كونَ  ؛اكاب هذا يف ورودها
 الوقـف موضـع رِ ْكـذِ  من الوقف علماء عليه َجرى ملا اخالفً  الُمْصحف إىل

  .ااختصارً 
ِصيل -٧

ْ
 االبتداء ذاك أو الوقف هذا بل يرتتب فيما احَكْعِليل قُطرُ  مفهْ  ملبدأ احَكأ
 املوازنـة يف أْخـرى راسـاٍت  نافـذة حفـتْ  بذلك حماوًال ، وَدالالت معا من

ارسني ِب ركْ  من يِن يَِلي نْ لمَ  واحكوِْجيه َّ  تولكـت عليـه ،بـاهللا إال توفييق وما، ا
ه   .أنيب وإ

* * *  



  
  

  

  

  

  الفصل األول
   َمْفُهوم الدَّالَلِة يف القرآِن الكريِم 

  وما يقتضيه هذا اللفظ من الوصول إىل املعنى 
 : وفيه مبحثان

 املبحث األول : َّ   .ا واصطالحً اللة لغةً تعريف ا

اللة يف لغـة العـرب والـيت نـزل بهـا القـرآن الكـريم، كـذا يف  َّ وفيه تعريف با
  . اصطالح العلماء

 اللة يف القرآن الكريم: ث اخكااملبح َّ   .مفهوم ا

بمشتقاتها يف القرآن الكريم، ) دلَّ ( صيغة رُ كْ  فيها ذِ دَ رَ  اليت وَ  للمواضعِ وفيه حرصٌ 
اللة، وما تُرشِ واليت تشرتك بمجموعها يف بيان مفهوم لفْ  َّ ه مـن الوصـول دُ ظ ا  إ

 . إىل املعىن
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 املبحث األول   
  واصطالًحاتعريف الدَّاللة لغةً 

 اللة َّ  :الُمْعجمِ  يف ا

اللةا: الرَّازِي قال ُ  (مصدر اللُّغةِ  يف َّ َّ ُّ ، الطريق بل) َد  بفتح) َداللَةً  (بالَضمِّ  يَُد
ال   .)١(أبْل  والفتحُ ، بالضم) ُدلُولةً  (و وكرسها ا

ل: منظور ابن وقال ِ َّ ل به، يُْستََدلُّ  ما: ا ِ َّ ،: وا الُّ َّ َّ  وقد ا ُّ  الطريق بل َد  يَُد
بْل، والفتح وُدلولة وِداللة َداللة

َ
  .)٢(ودالالت دالئُل  واجلمعُ  أ

 اللة َّ   : االصطالح يف ا
ي ملْ العِ  هو ي اللغة ملْ عِ  فروع من الفرع ذلك أو، املعىن يَْدرُس ا  بل هضين ا

َّ (والصحيح احكفرقة بني ، املعىن راسة امرادفً  بعضهم وجعله، املعىن دراسةِ  وبني ) اللةا
َّ )املعىن( اللة يه جمموُع املعا اللغوية اليت يتضمنُها اللَّفظ، ويه وسيلُة الوصول إىل ؛ فا

ا ُيَعدُّ  اللة أوْسَع مِ املعىن، فبها يُوَمأ إىل مفهوم اللَّفِظ؛  َّ   .)٣ (ن املْعىن وأْشَمل ا

  
* * *  

                                                            
اح خمتار: ينظر )١(  .٨٨ص :)دلل (دةما الصحَّ
  .٢/١٤١٤ :)دلل (مادة العرب لسان: ينظر )٢(
اللة علم: ينظر )٣( َّ ف، )املعىن علم (ا كتور تأ  دار/ ط، بعدها وما ١٢ص :اخلو يلعَّ  مدحم/ ا

اللة علم، م٢٠٠١، األو، باألردن واحكوزيع للنرش الفالح ف، ا كتور تأ  أستاذ عمر خمتار أمحد/ ا
، اخلامسة، بالقاهرة الكتب خلم مكتبة/ ، ط١٣ص، القاهرة جامعة العلوم دار بكلية اللغة علم

 .م١٩٩٨
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املبحث الثاني   
 الكريم القرآنِ  يف الدَّالَلة َمْفُهوم

اتِها) َدلَّ  (ِصيغة الكريم القرآن أْورَد  َ  َمواِضع، ثمانيةِ  يف بمْشتقَّ  مْفُهوم إبْراز يف ْشرتكت
يغة، ء إىل واإلرْشاد واإلْعالمَ  اإلشارةَ  وَيْعين الصِّ ات، أو ال َّ  املواضع تلك روأذك ا

  :ييل فيما

 األول املوِضع: 

 خم حم  جم هل مل خل حل جل مك خكلك حك ُّ  :تعاىل قو
   .]٢٢: األعراف[  َّحن جن مم

ُ  :القرطيب قال ُ ْوَقَعُهَما َّخك حك ُّ : َيَعاىَل  قَْو
َ
: َقبَّاٍس  اْننُ  قَاَل . الَْهَالكِ  يِف  أ

َِمنيِ  َغرَُّهَما ْ نَّهُ  آَدمُ  َفُظنُّ  َواَكنَ . بِا
َ
َحدٌ  ِلُف حَيْ  َال  ك

َ
ِ  أ  َوقََسِمهِ  بِوَْسوََسِتهِ  رهمافغرَّ  اَكِذبًا، بِابَّ

ِ  َحلََف : َقتَاَدةُ  َوقَاَل . لَُهَما َّ  لَُهَما بِابَّ ِ  الُْمْؤِمنُ  خُيَْدعُ  َوقَدْ . َخَدَقُهَما َح  ابن وقال .بِابَّ
 الُغُرورُ  إذِ  ؛َعلَيْهِ  الُغُرورِ  ِالْستِيالءِ  :أيْ  ؛لِلُْغُرورِ  ُمالبًِسا َدّالُهما :أيْ  ؛لِلُْمالبََسةِ  اكاءُ : خشور

ءِ  اْعِتقادُ  هو ْ َّ ِ  ظاِهرِ  حِبََسِب  نافًِعا ال ِ  الِقياِس  َهذا وبَل  جَتِْرَبِتِه، ِعنْدَ  ِفيهِ  َغْفعَ  وال حا
َمعِ  يف أْوَقَعهُ  إذا بُِغُرورٍ  َدّالهُ  :يُقاُل    .)١(ِفيهِ  َغْفعَ  ال ِفيما الطَّ

 ااخك املوضع: 

  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ُّ : تعاىل قو
  .]١٢٠: طه[  َّ مي زي

، يطانالشَّ  فإشارة ي ومواملفهُ  دالٌّ  هو به ِملوعَ  وزوجه آدم ذهن يف استقر ا
 من وزوجه وآدمَ  جهة، من الشيطان بني اإلبالغية العملية تتمَّ  ومدلو مزفبالرَّ   املدلول،

  .أخرى جهة

                                                            
 .٨/٦٠: خشور ابن تفسري، ٩/١٧٨: القرطيب تفسري: ينظر )١(
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ْهِ  أنىْه :أيْ   َّ مم  ام يل ُّ  :الشواك قال َ  رن ُّومُجْلَةُ  وْسوََستَُه، إ
َغَفةٌ  أوْ  وْسوََس  َمن بََدٌل  إّما آِخِرهِ  إىل َّ زن

ْ
ُ  قاَل  فَماذا: ِقيَل  َككنَّهُ  ُسؤالٍ  بِتَْقِديرِ  ُمْستَأ  يف َ

  .)١(وْسوََسِته

 اخكالث املوضع: 

 جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح ُّ : تعاىل قو
 .]١٢: القصص[  َّ مظ حط مض خض حض

ٍع  حَتِْريمَ  ال َمنعٍ  حَتِْريمَ  َّ مخ جخ مح ُّ  :سيفالنَّ  قال  أنْ  َمنَْعناهُ : أيْ  ؛رَشْ
هِ  ثَْدِي  َلرْيَ  ثَْديًا يَرَْضعَ  مِّ

ُ
ها َقبْلِ  ِمن  َّ حس جس ُّ  :وقو ،أ هُ  أنْ  َقبْلِ  ِمن أوْ  أثََرهُ  قَصِّ  بَل  نَُردَّ

هِ  مِّ
ُ
ْختُهُ  َّ خس ُّ  أ

ُ
  َّ  حص مس ُّ  ثَْديًا َفْقبَُل  ال وَرأتْهُ  ،ِضعِ الَمرا َننْيَ  َدَخلَْت  وقَدْ  ،أ

رِْشُدكم
ُ
  َّ مظ حط مض خض ُّ  ُمو: أيْ  َّ حض جض مص خص ُّ  أ

ها إىل فاْغَطلََقْت ، الَفسادِ  شائِبَةِ  ِمن الَعَملِ  إْخالُص : اجُْصحُ  مِّ
ُ
 والَصيِبُّ  بِها فَجاَءْت  ،بِأْمِرِهمْ  أ

نََس  ِرحيَها وَجدَ  فَِحنيَ  ،الَرضاعَ  َفْطلُُب  َفبيِْك  وهو ،هِ َعلَيْ  َشَفَقةً  ُفَعلِّلُهُ  فِرَْعْونَ  يَدِ  بَل 
ْ
 اْستَأ

 .)٢(ثَْديَها واحَكَقمَ 

 الرابع املوضع: 

  ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّ : تعاىل قو
  .]٤٠: طه[  َّزت رت يب

ُ  فاآلية    .عبهاويستو اهايتلقَّ  وُمتقبِّلٍ  ومعىن، داللة هلا رسالة َفبُُث  َمن وجودِ  إىل ريشِ ت

: يعين َّ زئ رئ ُّ  فرعون آلل: أي َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّ  :مرقنديالسَّ  قال

: يقول ، َّ رب ُّ . عهرِض ويُ  وطهوحيُ  همُّ ُض يَ : يعين ؛ َّ ىئيئ نئ ُّ  بَل  أرشدكم

                                                            
 .٩٢٤ص: الشواك تفسري: ينظر )١(
 .بترصف ٣/٨٥٦: النسيف تفسري: ينظر )٢(
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َك  إِىل رددناك مِّ
ُ
 يف وْعَدهُ  اهللاُ  وأجْنَزَ  َّزت رت ُّ . نفسها حكطيب: يعين َّ يب  ىب نب ُّ  أ

،   .)١(نَِبيًّا َسيَُكونُ  كنَّهُ  ِعلِْمها يف َقرَّ واْستَ  َعبََت  فَِعنَْدها الَردِّ

 اخلامس املوضع: 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه ُّ : تعاىل قو
   .]٤٥: الفرقان[ َّ  ُّ َّ

ل؛ ُعرِف ما مُس الشَّ  فلوال  ل، وجود بل تدلُّ  مسفالشَّ  الظِّ  يف َّ  ُّ  ُّ  فلكمة الظِّ
مس بها تقوم اليت الوظيفةَ  ألن دالة؛ بمعىن يه الكريمة اآلية  وظيفةُ  يه املقام هذا يف الشَّ

ل إظهار ه، واإلرشاد الظِّ َّ  يه وهذه إ   . بعيِنها اللةا
ِدلَّةِ  َنيَانِ  من هنا رشع تعاىل يف :كثري ابن قال

َ
الَّةِ  اْأل َّ ةِ  َوقُْدَرتِهِ  وُُجوِدهِ، بَلَ  ا  بَلَ  احكَّامَّ

ْشيَاءِ  َخلِْق 
َ
ةَوا الُْمْختَِلَفةِ  اْأل  صنعِ  إىل تنظر ألمْ  َّ جي يه ىه مه ُّ  :الزَّخمرشي وقال. لُْمتََضادَّ

 يي ىي ُّ  اجاس به فينتفع وينبسط يمتدّ  جعله: أي َّ مي  خي ُّ  ومعىن وقدرتِه، ربك
 ،وشجر وبناء جبلٍ  من ظلٍّ مُ  لك بأصل االصقً : أى ساِكناً  جَلََعلَهُ  شاءَ  َولَوْ  َّ ٰر ٰذ

 .)٢(أحد به ينتفع فلم ،ٍط نبسِ مُ  غري

 السادس املوضع:  

 جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك ُّ : تعاىل قو
 َّ هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من حنخن

  .]١٤  :سبأ[
ابة  َّ ابة أن أي َمْدلول؛ ميٌِّت  وهو سليمان وهيئة داٌل، العصا وأكِلها فا َّ  أرشدت قد ا

 يعلموه لَم ما ناآلَخري أعلََمِت  وبذلك خافيًا، اكن ما فأظهرت سليمان موت إىل اآلَخرين
ُ  :القرطيب قال بيِّنًا، واضًحا سليمان موت صار ح قبُل، من ُ  جل مك لك ُّ : َيَعاىَل  قَْو

                                                            
 ٢/٣٤٠: مرقنديالسَّ  تفسري: ينظر )١(
 .٤/٣٥٣: الزخمرشي تفسري، ١٠/٣١٠: كثري ابن تفسري: ينظر )٢(



 

 

مفهوم الداللة يف القرآن الكريم: الفصل األول

يْ   َّ حل
َ
ا أ َّ  ؛بِالَْموِْت  ُسلَيَْمانَ  بَلَ  َحَكْمنَا فَلَمَّ ْمرِ  َصارَ  َح

َ
 بِهِ  َوَوَقعَ  ،ِمنْهُ  الَْمْفُروِغ  اَكْأل

نَّهُ  وََذلَِك  ؛ َّحن جن مم خم حم  جم هل مل خل ُّ  الَْموُْت 
َ
 بَلَ  ُمتَِّكئًا اَكنَ  ك

ةِ 
َ
نْ  إِىَل  احْلَالِ  َخايِفَ  َوَبيِقَ  َكَذلَِك  َفَماَت  ،)الَْعَصا َويِهَ  (الِْمنَْسأ

َ
 العصا النكسار اميتً  َسَقَط  أ

رََضةُ  فاََكنَِت  بَِذلَِك، َمْوتُهُ  َفُعِلمَ  إِيَّاَها، األرضة ألكلِ 
َ
يْ  َمْوتِِه، بَلَ  َدالَّةً  اْأل

َ
 ِلُظُهورِ  َسبَبًا :أ

  .)١(َمْوتِه

 السابع املوضع: 

 حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض ُّ : تعاىل قو
 .]٧: سبأ[ َّ مق حق مف خف

 حط مض ُّ  :ِكَْعٍض  َنْعٌض  قاَل : أيْ  َّ خض حض جض ُّ  :تعاىل قو :الشواك قال
ًدا َفْعنُونَ  ، َّ  جع مظ  بِأْمرٍ  رِبُكمخُيْ : أيْ  َّ مع ُّ  رَُجلٍ  إىل نُرِْشُدكم َهْل : أيْ  ؛حُمَمَّ

ٍ  َعِجيٍب  ْقتُمْ : أيْ ؛  َّ حف جف مغ جغ ُّ  كنَّكم هو َغِريٍب  وَغبَّأ ْعتُمْ  ،َيْفِريٍق  لُكَّ  فُرِّ  لُكَّ  وُقطِّ
ُيمْ  ،َيْقِطيعٍ   َخلًْقا خُتْلَُقونَ : أيْ  َّ مق حق مف خف ُّ  وتُرابًا ُرفاتًا َمْوتِكم َنْعدَ  ورِصْ

َورِ  إىل وَيُعوُدونَ  ،أْحياءً  ُقبُوِركم ِمن وُيبَْعثُونَ  َجِديًدا،  الَقْوَل  َهذا قاَل  َعلَيْها، ُكنْتُمْ  الَّيِت  الصُّ
ُ  وَعَدُهمُ  بِما اْسِتْهزاءً  ِكَْعٍض  َنْعُضهم ِ  لِسانِ  بَل  ابَّ ِ    .)٢(اَكْعِث  ِمنَ  رَُسو

 اخكامن املوضع:  

  .]١٠: الصف[ َّ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ُّ : تعاىل قو

ءَ  :خشور ابن قال  ُفْهتَدى ال الَّيِت  األْشياءِ  ِمنَ  َنْعَدهُ  يُْذَكرُ  ما ِإلفاَدةِ  َّ  مي  ُّ  بِِفْعلِ  ِ
ْها َ ْطِلَق ،بُِسُهولَةٍ  إ

ُ
 الَعَملِ  لُِمشاَنَهةِ  ْسِتعاَرةِ اال َسِبيلِ  بَل  احكِّجاَرةِ  لَْفُظ  الّصاِلِح  الَعَملِ  بَل  وأ

ِ  ِمن اجَّْفعِ  َطلَِب  يف احكِّجاَرةَ  الّصاِلِح   بِكنَّها احكِّجاَرةِ  ووَْصُف  ِفيِه، والَكدِّ  وُمزاَوحَكِهِ  الَعَملِ  َك َذل
 ِ ٍم، َعذاٍب  ِمن ُينْ ِ اَحةِ  ِلَقْصدِ  لِِالْسِتعاَرةِ  جَتِْريدٌ  أ يَِتها الفائَِدةِ  بَِهِذهِ  الرصَّ  ولَيَْس  ،ِألَهمِّ

نِ  ِمن الَعذاِب  ِمنَ  اإلجْناءُ 
ْ
  .الّصاِلِح  لِلَْعَملِ  احلَِقييِقِّ  الَمْعىن ُمناِسباِت  ِمن فَهو ،احكِّجاَرةِ  َشأ

                                                            
 .١٧/٢٨٠: القرطيب تفسري: ينظر )١(
 .١١٨٩ص: الشواك تفسري )٢(



 

 

مفهوم الداللة يف القرآن الكريم: الفصل األول

َغَفةٌ  َّ حب جب هئ ُّ  ومُجْلَةُ 
ْ
اللَةِ  ِذْكرَ  ِألنَّ  ؛بَياِغيًّا اْستِئْنافًا ُمْستَأ َّ  جُمَْمٌل  ا

ِي والتَّْشِويُق 
َّ ِي َهذا َقنْ  التَّساُؤَل  الّساِمِعنيَ  أْغُفِس  يف يُثرِيُ  ِمّما َسبََقها ا

َّ ا ا  هِ َعلَيْ  تَُدجُّ
  .)١( احكِّجاَرةِ  َهِذهِ  وَقنْ 

 يف تشرتك ويه ،الُمْختلِفة بِِصَيِغهِ ) َدلَّ  (لفظ ذكر فيها ورد اليت اآليات ىه هذه
مز، واإلشارة واإلْرشاد اإلْعالم ىنبمع وهو، اللَّفظ هلذا اللُّغوي األْصل تعيني  أبل واهللا والرَّ
  .)٢( وأعلم

  
* * *  

                                                            
 . ٢٨/١٩٣: خشور ابن تفسري )١(
اللة علم: ينظر )٢( اللة لفظ مبحث، اجلليل عبد منقور/ د. ومباحثه أصو ا : الكريم القرآن يف ا

 .م٢٠٠١، دمشق ،العرب الُكتَّاب احتاد/ ط، ٢٧ص



  
  

  

  

  

   الفصل الثاني
   واالبتداء الوقف أثر لبيان ةدالليَّ  دراسة
   معانيه وبيان القرآن تفسري يف

 َ راسة هذه تملْش وت ِّ   : ا

 األخرى املواضع يف نظائرها إىل اإلشارة مع ،الكريم القرآن من اموضعً  عرشين بل
وِر، من راسة تستوعب أن بل السِّ ِّ  ،واملمنوعة واجلائزة ةزمالالَّ  الوقوف أنواع مجيع ا
  .األْخرى الوقوف ألقاِب  من حتتها يندرج وما

راسة هذه ومقُ ويَ  ِّ   : ا

 يف الُمْختصة اللِّجان كذا ،واالبتداء الوقف وأئمة احكفسري، علماء أقوال بني معِ اجل بل
 العالمِ  يف دةِ الُمْعتمَ  الرشيِف  املصحِف  طبعاِت  أْشهرِ  يف هورُموزِ  الوقف مواضعِ  حتديد

راسة مواضع من موضع لك يف وذلك؛ اإلساليم ِّ  األقوال هذه بني املوازنة ثم ،ا
 من عليها يرتتب ما الستجالء بينها يحجِ الرتَّ و -  دجِ وُ  إن - الفاخلِ  ألوجهِ  عليلواحكَّ 
   .معانيه وبيان القرآن تفسري يف أثرٍ 



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

 املوضع األول:  

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ : تعاىل قو
 ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من حنخن
   .]٢٥: اكقرة[ َّ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٰىٌّ

 يف املعىن طترابُ  عُ قطَ يَ  ألنه ؛ممنوعٌ  َّ يه ُّ  بـ واكدءُ   َّ ىه ُّ : قو بل فالوقف
ط ُل ويْفِص ، اآلية امو واحلجاز مرص  مصاحفاتفقْت  وقد، جوابه عن الرشَّ  عوْض  بل الشَّ
  .)١( َّ ىه ُّ : قو بل) ال (املمنوع الوقف مةعَال 

 احكفسري علماء أقوال :  

: وقو ،مالكَّ  جواب  َّ يه ُّ  ألن؛  َّ ىه ُّ  بل يُوقف ال: اجيْسابوري قال 

َّ  يف ُرِزقُوه ما ذكر حتته انطوى  َّىي مي خي حي جيُّ   .)٢(ارينا

 وَهذا لُكَّما، يف العاِمُل  هو: قالُوا ،َّىي مي خي حي جي يه ُّ : حيَّان أبو وقال
ِي

َّ  ُمبْتَدَ : ا
ٌ
ِي ِمثُْل  َهذا،: والَمْعىن َمْفُعوٍل، َموِْضعِ  يف فاجلُْملَةُ . لِلَْقْولِ  َمْعُموٌل  أ

َّ  وإنَّما، ُرِزقْنا ا
 َقنْيُ  يَُكونَ  أنْ  يَْستَِحيُل  الَوقِْت  َذلَِك  يف أيِْديِهمْ  َننْيَ  احلارِضَ  ِألنَّ  اإلْضماِر؛ َهذا إىل اْحِتيجَ 
ِي

َّ مَ  ا  .)٣( ُرِزقُوهُ  أنْ  َيَقدَّ

 مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من ُّ : عودالسُّ  أبو وقال
ْخرى ِصَفةٌ : َّىي

ُ
َرْت  ؛»َجّناٍت « ِلـ أ خِّ

ُ
و َعِن  أ

ُ
 وْصٌف  حَتِْتها ِمن األنْهارِ  َجَريانَ  ِألنَّ  ؛األ

 أوْ  حَمُْذوٍف؛ ُمبْتََدإٍ  َخرَبُ  أوْ  بِها؛ الُمتَنَعِِّمنيَ  أْهِلها باْعِتبارِ  هَلا وْصٌف  وَهذا ذاتِها؛ بِاْعِتبارِ  هَلا

                                                            
 الوقف مةعَال  حذف تم  حيث؛احلجاز مصحف يف دهابع وما ه ١٤٢١ سنة طبعة ذلك من يستثىن )١(

 .١٨٩ص األول اكاب من اخلامس الفصل يف مفصًال  ذلك ذكرُت  مواِضِعها، وقد مجيع يف املمنوع
 .بعدها وما ١/١٩٧: اجيْسابوري تفسري: ينظر )٢(
 .١/٢٥٧: حيَّان أ تفسري: ينظر )٣(



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

َغَفٌة؛ مُجْلَةٌ 
ْ
ْرِفيَِّة؛ بَل  نُِصَب  َّ من ُّ  وُمْستَأ ؛ »ِمن«و بِِه؛ َمْفُعوٌل  َّ ىه ُّ  والظَّ و

ُ
 األ

   .)١ (لِِالبِْتداءِ  واخكّاِغيَُة؛

 الوقف علماء أقوال :  

 بعض وهذه،  َّ ىه ُّ  بل الوقف عمنْ  بل امجيعً  اتفقوا فقد الوقف علماء أما
  : أقواهلم

جاوندي قال  وبه، لكَّما جواب َّ يه ُّ  ألن ؛ممنوع  َّ ىه ُّ : قو بل الوقف: السَّ
  .)٢( اأيًض  األشموىي قال

 ؛اكٍف  بقطعٍ  ليس َّ ىه  مه جه ين ىن من ُّ : قو: اجَّحاس ابن وقال
  .)٣( اجلواب يأت لم ألنه

او األنباري ابن وأما َّ  بل دلي وهذا ،َّ ىه ُّ  بل نوٍع  أيِّ  من اوقفً  ايذكر فلم: ا
  .)٤(املنع

 الراجح الرأي :  
ي ُحهُ  ختارهأ وا  بل الوقف عِ منْ  من، امجيعً  الوقف علماء عليه اتفق ما هو وُيرجِّ

 انقطع إذاو ،  َّ يه ُّ  اجلواب بذكرِ  إال يتم ال املعىن ألن ؛جوابها دون  َّ ىه ُّ  :قو

ط ابجبو هالَ َص ووَ   َّ من ُّ  :قو من القارئ خد ذلك َل بْ قَ  ُس فَ اجَّ   وقٍف  أقرب إىل الرشَّ

  .أعلم واهللا .  َّىي مي ُّ : قو وهو جائز،

* * *  

                                                            
عود أ تفسري: ينظر )١(  .١/١٢٠: السُّ
 .١/٦٥: اهلدى منار ،١/١٩٢: الوقف علل :ينظر )٢(
  .٤٦ ص: واالئتناف القطع: ينظر )٣(
 .٣٣ ص: املكتىف، ٢٥٣ ص: واالبتداء الوقف إيضاح: ينظر )٤(



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

 املوضع اخكا:  

 جت مبهب  خب حب جب هئ مئ حئخئ ييجئ ىي ني مي ُّ : تعاىل قو
  .]١١٦: اكقرة[  َّ خت حت

 هؤالء قولِ  عن حاكية وهو، الزم َّيي ىي ني مي ُّ : قو بل فالوقف
 وقد ،ذلك عن هللا اتزِنيهً  العاملني ربِّ  من ردٌّ  ويه َّحئُّ : تعاىل قو تِبعه املرشكني

 يف أما ، َّييُّ : قو بل) مـ (الزملا الوقف مةعَال  عِ وْض  بل مرص  مصاحفاتفقْت 
امو احلجاز مصاحف   .  )١(أو وقٌف  فهو الشَّ

 احكفسري علماء أقوال :  
 أ اِالْسِتحالَِة، يف اوأوَْضِحه األْشياءِ  أفَْسدِ  ِمن الَمقالَةُ  َهِذهِ  اكنَْت  ولَّما: حيَّان أبو قال

ِي بِاللَّْفِظ 
َّ ِ  ا يهَ  َفْقتَ ِ  بَل  جَتُوزُ  ال الَّيِت  األْشياءِ  ِمنَ  والرَباَءةَ  احكَّزْنِ  يرَْضَِب  أنْ  َقبَْل  تَعاىل، ابَّ

يهِ  ِذْكرُ  واكنَ . َدْعواهم ُنْطالنِ  بَل  ويَْستَِدلَّ  َمقاحَكِِهمْ  َقنْ  يِع  رَْدًخ  ِفيهِ  ِألنَّ  أْسبََق؛ احكَّزْنِ  لُِمدَّ
َعْوا وكغَُّهمُ  َذلَِك، ُ  َيزَنَّهَ  أْمًرا ادَّ َس  َقنْهُ  ابَّ   .)٢(وَيَقدَّ

 َمنُْصوٌب  َّحئُّ : اخكَّاخِكَةُ  املسألة يف قال ثم .َمَسائَِل  مَخُْس  ِفيهِ : القرطيب وقال
ئَةُ  َوَمْعنَاهُ  الَْمْصَدِر، بَلَ  يهُ  احكَّرْبِ َذَ : قَْولِِهمُ  ِمنْ  ،َوالُْمَحاَشاةُ  َواحكَّزْنِ ُ  اختَّ ً  ابَّ َ ُ  ُهوَ  بَْل  ؛اَو  َيَعاىَل  ابَّ

َحدٌ  َذاتِِه، يِف  َواِحدٌ 
َ
  .)٣( َصاِحبَةٍ  إِىَل  َفيَْحتَاجُ  يَِتْ  لَمْ  ِصَفاتِِه، يِف  أ

يهٌ  َّحئُّ : األلو وقال ئَةٌ  َيزْنِ ُ  وَيرْبِ  وُمتََعلُِّق  ِصيَغٍة، بِأبْلَغِ  قالُوا َقّما تَعاىل َ
اللَةِ  تَرى َكما حَمُْذوٌف  ُسبْحانَ  ِ   .)٤( َعلَيْهِ  الالَكمِ  ِ

                                                            
، م٢٠٠٠، بمرص مرالشِّ  رشكة/ خصم، ط عن حفص برواية الرشيف األزهر مصحف: ينظر )١(

، ه١٤١٨، املنورة باملدينة فهد لكامل جممع/ط، خصم عن حفص برواية املنورة املدينة مصحف
 .م١٩٧٧ دمشق، القرآن علوم مؤسسة/ ط، خصم عن حفص برواية الرشيف املصحف

 .١/٥٩٢: حيَّان أ تفسري : ينظر )٢(
 .٢/٣٣٣: القرطيب تفسري: ينظر )٣(
 .١/٣٦٦: األلو تفسري: ينظر )٤(



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

ُ  بَْل ؛ وتبعيد ذلك عن  تزنيهٌ  ُسبْحانَهُ : الزَّخْمرشي وقال ماواِت  يِف  ما َ رِْض  السَّ
َ
 َواْأل

ُ  لُكٌّ  ،واملسيح وعزير املالئكة مجلته ومن ومالكه، خالقه هو   .)١(منقادون قانِتُونَ  َ

 الوقف علماء أقوال :  
َ  اعمَّ   اتزنيهً  أي ؛صالح وقٌف : األشموىي قال ه هبَ سَ ن  حَ لُ َص  فثلك؛ املرشكون إ

 اجَّحاس ابن هُ ووافقَ  َّحئُّ  بل الوقف

)٢(.  

جاوندي وقال  ،َّحئُّ  :بقو االبتداء جاز وإن َّييُّ  بل ُف وقَ يُ  ال: السَّ
  .)٣ (للتزنيه تعجيًال  أو  اردًّ  بقوهلم ُل وَص يُ  ولكن

 األقوال من جحالرا :  
ي ح وا  تفسري مع يتفق ألنه ؛مٌ زِ َال  املوِْضع هذا يف الوقف أن األقوال هذه من يل يرتجَّ

 لفصلِ  َّييُّ  :قو بل الوقف يقت الو عن تعاىل هللا فاحكزنيه، احكوافق تمامِ  اآلية
 أن عستمِ لمُ ا مُ وهِ يُ  قد الوصل وألن ؛ذلك عن نفسه سبحانه املو تزنيه عن وقوهلم الكمهم
  .)٤( أعلم واهللا .للو احكزنيه

* * *  

                                                            
خمرْشي تفسري: ينظر )١(  .١/٣١٢: الزَّ
 .٧٦ ص: واالئتناف  القطع.باجلائز عنه عربَّ يُ  عنده والصالح .١/٨٥: دىاهل منار: ينظر )٢(
جاوندي أغرب وقد.  ١/٢٣١ :الوقف علل: ينظر )٣(  .هذا قو يف السَّ

  هبجت مب خب حب ُّ : تعاىل قو من نظائرها يف قاليُ  الوقف لزوم من اآلية هذه يف قيل وما )٤(
 جس مخ جخ محُّ : عاىلت قو، ]٦٨: يونس [ َّجس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت حتخت
 جه ُّ : تعاىل قو، ]٣٥: مريم [ َّ مع جع مظ حط مض خض حض جض  خصمص مسحص خس حس
 القارئ َل َص وَ  لو أنه ذلك ؛]٢٦: األنبياء [ َّ يي ىي مي  حيخي يهجي ىه مه

 بل ْت نصَّ  وقد، تعاىل هللا وليس للو احكزنيه أن ستمعالمُ  محكوهَّ   َّحيُّ  بـ َّيهُّ : قو
امو احلجاز مصاحف يف أما ،مرص مصاحف اأيًض  املواضع هذه الوقف لزوم   وقٌف  فهو الشَّ

َ
 .َ وْ أ



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

 املوضع اخكالث:  
 خف حف مغجف جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض ُّ : تعاىل قو
 مم خم حم  جم هل مل خل حل مكجل لك خك  حك جك حقمق مف
  .]١٤٥: اكقرة[  َّ هن من خن حن جن

 بني ُل ِص فْ فَ  الوقف ألن ؛ممنوع َّ جن مم خم حم  جم هل ُّ : قو بل فالوقف
 اُمطلقً  بالظلم ملسو هيلع هللا ىلص اجيب َف وْص  جيعل ألنه ؛هدَ عْ نَ  بما االبتداء همن وأقبحُ ، وجوابه القسم

امو واحلجاز مرص  مصاحفاتفقت وقد، أهوائهم باتباع مرشوط وهو  مةعَال  وضع بل الشَّ
    . َّ جن مم ُّ : قو بل) ال (املمنوع الوقف

 احكفسري علماء أقوال :  
 واحكقدير الفرِض  سبيل بل الكم  َّ مل خل حل ُّ : اجيْسابوري قال 
 ألن ؛ممنوع  َّ جن مم ُّ : قو بل والوقف -  املتقدمة – قبلتهم بتابع أنت وما لقرينة

 من خن حن ُّ  اكن لفُِص  فلو،  َّ حل ُّ  يف القسم معىن جواب َّ حنُّ 
   .)١(اطلقً مُ   َّهن

 من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل ُّ : القرطيب قال
تُهُ  َوالُْمَرادُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص لِلنَّيِبِّ  اخْلَِطاُب   َّ هن مَّ

ُ
نْ  جَيُوزُ  ِممَّنْ  أ

َ
 بِايِّبَاِعهِ  َفيَِصريَ  ،َهَواهُ  يَتَِّبعَ  أ

نْ  جَيُوزُ  َولَيَْس  َظالًِما،
َ
ِتهِ  إَِراَدةِ  بَلَ  حَمُْموٌل  َفُهوَ  َظالًِما، بِهِ  يَُكونُ  َما ملسو هيلع هللا ىلص اجَّيِبُّ  َفْفَعَل  أ مَّ

ُ
 أ

نَّ  َوَقَطْعنَا ملسو هيلع هللا ىلص اجَّيِبِّ  ِلِعْصَمةِ 
َ
ْمرِ  َيْعِظيًما ملسو هيلع هللا ىلص اجَّيِبُّ  وَُخوِطَب  ،ِمنْهُ  يَُكونُ  َال  َذلَِك  أ

َ
نَّهُ  ،لِْأل

َ
 َوِأل

ُل    .)٢(َعلَيْهِ  الُْمزَنَّ

ُ : عطية ابن قال ُ تُُه، والُمرادُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص لِلنَّيِبِّ  ِخطاٌب ، اآليَةُ  َّ خل حل ُّ : تَعاىل وقَْو مَّ
ُ
 أ

ِي اجَْوِع  َهذا ِمن ورَدَ  وما
َّ ِتِه، إراَدةِ  بَل  حَمُْموٌل  فَهو ًعاُمتََوقَّ  ُظلًْما ملسو هيلع هللا ىلص اجيَِبِّ  ِمنَ  يُوِهمُ  ا مَّ

ُ
 أ

 َذلَِك  َفَقعَ  أنْ  ُفْمِكنُ  َمن الُمرادُ  فَإنَّما ِمنهُ  يَُكونُ  ال َذلَِك  أنَّ  وَقَطْعنا ،ملسو هيلع هللا ىلص اجيَِبِّ  ِلِعْصَمةِ 

                                                            
 .٤٣٢، ١/٤١٨: اجيْسابوري تفسري: ينظر )١(
 .٢/٤٤٦: القرطيب تفسري: ينظر )٢(



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

  .)١ (لِْألْمر َيْعِظيًما ملسو هيلع هللا ىلص اجيَِبُّ  وُخوِطَب  ِمنُه،

 الوقف علماء أقوال : 

جاوندي قال  جواب َّ حن ُّ  ألن ؛ممنوعٌ   َّ جن مم ُّ : قو بل الوقف: السَّ
 وخطؤه، اطلقً مُ  امستأنفً  اإخبارً  الظلم ُف وْص  اكن َل َص فَ  فلو،  َّ خل حل ُّ  يف القسم
  .)٢ (ظاهر وخطره

 وال، القسم جواب  َّ حن ُّ  ألن ؛بوقٍف  ليس  َّ جن مم ُّ  :قو: األشموىي وقال
  .)٣(بالوقف وجوابه القسم بني ُل َص فْ فُ 

او ألنباريا ابن وأما َّ  مم ُّ  بل نوع أي من اوقفً  يذكروا فلم: اجَّحاس وابن ا
 .)٤(املنع بل يدل وهذا ،َّ جن

 الراجح الرأي :  
ي حه ختارهأ وا  بل الوقف منعُ  وهو، امجيعً  الوقف علماء عليه اتفق ما هو وُيرجِّ

 انقطع وإذا ،َّ حن ُّ  اجلواب كربذِ  إال يتم ال املعىن ألن ؛جوابها دون  َّ جن مم ُّ  قو
 جبواب هالَ َص ووَ  َّ جن مم خم حم  جم هل ُّ : قو من القارئ خد ذلك َل قبْ  ُس فَ اجَّ 

ط    .)٥(أعلم واهللا اآلية، آخر إىل الرشَّ
                                                            

 .١/٣٧٧: عطية ابن تفسري: ينظر )١(
 .٢٥١، ١/١٤٨: الوقف علل: ينظر )٢(
 .١/٩١: اهلدى منار: ينظر )٣(
 .٨٣ص: واالئتناف القطع، ٤٤ص: املكتىف، ٢٦٥ص: واالبتداء الوقف إيضاح: ينظر )٤(
 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ : قو ذلك ومن الكريم القرآن يف ادًّ ج كثري ذلك ونظائر )٥(

 َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن  حن جن ىميم
 الوقف نُ سُ حَيْ  فائدة ؤدِّ يُ  لم ألنه ؛قبيح َّ ىي مي  خي حي جي ُّ : قو بل فالوقف، ]١٢٠: اكقرة[

 الوالية نيْفَ  ألن ؛َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ : قو من بعده بما االبتداء منه وأقبح ،عليها
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّ : وقو. أهوائهم اتباع برشط متعلق ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن واجرصة
  جب هئ ُّ  :قو ألن ؛قبيحٌ  َّ مئ خئ ُّ  :قو بل فالوقف ].٨٣: املؤمنون[ َّ مب خب حب  جب هئ
ار لمقو مجلة من َّ مب خب حب  ما خيىف ال كما ،بعض عن املقول بعض ُل فْص  جيوز وال، الُكفَّ

ز َب جَ وَ  ا ؛املعىن يف فساد من  َّ مب خب حب  جب هئ ُّ : بقو االبتداء يف  الوقف عن احكحرُّ
 .الرتكيب لطول هنا الوقف يْستِسيغ قد القارئ وأن وخاصة، ؤثميُ  أو بعده بما االبتداء حُ بَ قْ فَ  ما بل



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

 املوضع الرابع:  
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّ : تعاىل قو
  .]١٩٥: اكقرة[ َّ خب

 فال، خطفة تكون أن إما الواو ألن ؛املعىن يف بوجتاذُ  قتعانُ  َّ خئ ُّ  لفظ فيف
 بل الوقف ويكون ،لالستئناف تكون أن وإما، بها ُل وَص تُ  بل ؛لهاقبْ  ما بل وقفيُ 

ٌ خُم  فالقارئ ،َّ حئُّ   حال ؛ماهلِ وْص  وال، امعً  عليهما الوقف  يَُسوغُ  وال، الوقْفني نيب ريَّ
 مةعَال  عوْض  بل امالشَّ و واحلجاز مرص  مصاحفاتفقْت  وقد ،َدالحكه وتَْذهب، املعىن خيتل

   .قنيابِ السَّ  عنياملوِض  بل)  �ۛ  �ۛ   (الوقف قعانُ تَ 
 احكفسري علماء أقوال :  

ْغَفاقِ  األمرُ : اْآليَةِ  َوَمْضُمونُ : كثري ابن قال ِ  َسِبيلِ  يِف  بِاْإلِ  الُقُربات وُُجوهِ  َسائِرِ  يِف  ابَّ
اَخِت، َووُُجوهِ  ةً  الطَّ ْمَوالِ  َف رصْ  وََخاصَّ

َ
ْعَداءِ  قِتَالِ  يِف  اْأل

َ
 الُْمْسِلُمونَ  بِهِ  َفْقَوى ِفيَما لَهاوبذْ  اْأل

نَّهُ  َذلَِك  فِْعلِ  تَْركِ  َقنْ  َواْإلِْخبَارُ  َعُدوِِّهْم، بَلَ 
َ
 َقَطَف  ُعمَّ ، َواْقتَاَدهُ  لَِزَمهُ  إِنْ  وََدَمارٌ  َهَالكٌ  بِك

ْمرِ 
َ
بْلَ  َوُهوَ  بِاْإلِْحَساِن، بِاْأل

َ
  .)١( َّ خب حب جب هئ مئ خئ ُّ : َفَقاَل  اَعِة،الطَّ  َمَقاَماِت  أ

ُ : خشور ابن قال ُ َب  َغَرٍض، بَل  َغَرٍض  َقْطُف  َّ حئ جئ يي ىي ني ُّ  :قَْو  ُققِّ
ِ  َسِبيلِ  يف بِاإلنْفاقِ  األْمرُ  ةٌ  َعواقُِب  هَلا الَّيِت  األْعمالِ  َعِن  اجَّيهبِ  ابَّ  لِلنَِّصيَحةِ  إبْالذًل  ضارَّ

ِفيدِ  يَِقينُهم بِِهمْ  عَ يَْدفَ  ِحَّال  ؛واإلرْشادِ 
ْ
ِ  بِتَأ  َغلَبَةِ  ِمن احلََذرِ  وسائِلِ  يف احكَّْفِريِط  إىل إيّاهم ابَّ

،  ِمن وَلرْيِهِ  بِاإلنْفاقِ  األْمرِ  َمْعىن جَيَْمعُ  احكَّْهلَُكةِ  إىل بِاجُُّفوِس  اإللْقاءِ  َعِن  اجَّيهف الَعُدوِّ
َ  ؛اجُُّفوِس  وِحْفِظ  احلَْرِب  تَصاِريِف  ِ  ولَمْ  ُعِطَفْت  وإنَّما احكَّْذِفيِل، َمْعىن ِفيها فاجلُْملَةُ  لَِك و

  .)٢(اإلرْشادِ  أْغراِض  ِمن آَخرُ  َغَرٌض  كنَّها بِاْعِتبارِ  ُيْفَصْل 
د اإللقاء ومن: عديالسَّ  قال أس اهللا، معا بل اإلقامة احكهلكة إىل با  من وا

ين، للروح هالك كهاترْ  يف اليت ض،الفرائ من به اهللا أمر ما كترْ  ومنها احكوبة،  اولمَّ  وا
: فقال ،اعمومً  باإلحسان أمر اإلحسان، أنواع من نوًخ  اهللا سبيل يف اجفقة اكنت

                                                            
 .٢/٢٢١: كثري ابن ريتفس: ينظر )١(
 .٢/٢١٢: خشور ابن تفسري: ينظر )٢(



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

ء قيدهيُ  لم ألنه ؛اإلحسان أنواع مجيع يشمل وهذا َّ خب حب جب هئ مئ خئُّ   ب
  .)١(ء دون
 الوقف علماء أقوال :  

جاوندي قال  الختالف َّ حئ ُّ : قو من لٍك  بل ازً جائ اوقفً  الوقف جيوزُ : السَّ
 الفاء تقدير الحتمال  َّ خئ ُّ : وقو، طاقيُ  ما فوق احلرب يف تقتحموا ال: أي املعىن

 يكون هذا وبل ،َّ خب حب ُّ  اهللا ألن أو،  َّ خب حب ُّ  اهللا فإن: أي مالوال
  .)٢( )إن (بـ فلالبتداء القطع أما، الوصل

 وقو ،نٌ سَ حَ  الوقف :وقال َّ حئ ُّ : قو من لك بل الوقف جيوز: األشموىي وقال
  .)٣(معىن متصل الفظً  منقطع فهو األمر جواب) إن (ألن ؛جائز الوقف :وقال  َّ خئ ُّ 

 اوقفً  َّ خئ ُّ : قو بل الوقف اعترب فقد: األنصاري زكريا اإلسالم شيخ أما
 املوضع إىل ريايش ولم ،اكٍف  َّ خئ ُّ : قو بل الوقف: قال اجَّحاس ابن وتبعه، اصاحلً 
ء  َّ حئ ُّ : قو من األول   .)٤(ب

او األنباري ابن أماو َّ   .)٥(املوضعني الك بل نوٍع  أيِّ  من اوقفً  يذكرا فلم: ا
 الراجح الرأي :  

ي  أنو ؛املوضعني الك بل الوقف جواز هو العلماء أقوال يف اجظر بعد يل يظهر وا
ح َّ حئ جئ يي ىي ني ُّ  مجلة بل الوقف  ألن ،َّ خئ ُّ  بل الوقف بل يرتجَّ

 واهللا ،اإلحسان أنواع مجيع يشمل بل ؛باجفقة ختصيصه يلزم وال ،خم َّ خئ ُّ  قمتعلَّ 
  .وأعلم أبل

                                                            
عدي تفسري: ينظر )١(  .٨٨ ص: السَّ
ء ١/٢٨٣: الوقف علل: ينظر )٢(  . احكرصف من ب
ء ١/١٠٠: اهلدى منار: ينظر )٣(  .احكرصف من ب
 .بترصف ٩٣ ص: واالئتناف ، القطع٤١ ص: املقصد: ينظر )٤(
 .٤٧ص: املكتىف، ٢٦٩ ص: اءواالبتد الوقف إيضاح: ينظر )٥(



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

  :املوضع اخلامس

 ىن خنمن حن  جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل ُّ : تعاىل وق
   .]٥١: املائدة[ َّ يي  ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين

هود واالةمُ  عن اهللا من نيْهٌ  وفيه، الزم َّىمُّ : قو بل فالوقف  صارىواجَّ  ا
هم واحكودد خاتهمؤاوم املسلمني معارشة بمعارشتهم  وقةمسُ  مستأنفة مجلة بعده وما، إ

اء اختاذهم عن اجَّيه لصار القارئ َل َص وَ  ولو، اجَّيه حكعليل  وليس، ابعًض  بعضهم يوايل أو
اء اختاذهم عن اجَّيه بل ؛كذلك األمر  واحلجاز مرص  مصاحفاتفقْت  وقد، امطلقً  أو

امو   .َّىمُّ : قو بل) مـ (الزملا الوقف مةعَال  وضع بل الشَّ

  احكفسري علماء أقوال :  

اء اختاذ عن اجَّيه لزم ؛الزم َّىمُّ  :قو بل الوقف: اجيْسابوري قال   األو

  .)١(الضم علة اجلنسية ألن؛  َّخن حن  جن  ُّ : بقو اجَّيه لعلَّ  ثم، امطلقً 

ِ  ِعنْدَ  الالَكمُ  َيمَّ  كنَّهُ  اْعلَمْ : الرَّازي وقال  ِ   جن  ُّ  :فَقاَل  اْنتََدأ، ُعمَّ  َّىمُّ : قَْو
اءَ  َيتَِّخُذوهم ال وَمْعىن ،،َّخن حن ِ ُدوا وال بِِهْم، اِالْستِنْصارِ  بَل  َيْعتَِمُدوا ال أيْ : أْو  َيتَوَدَّ
ِْهمْ  َ   .)٢(إ

ِع  إِْعبَاِت  بَلَ  يَُدلُّ  بعده َوما، رَشًْخ  الُْمَواَالةِ  َقْطعِ  بَلَ  يَُدلُّ  َوَهَذا: القرطيب وقال ْ  الرشَّ
َّ  ؛بَيْنَُهمْ  ِفيَما لُْمَواَالةَ ل هود يتوارث َح    .)٣(بعض من بعضهم واجصارى ا

َُهودِ  ُمواالةِ  َقنْ  الُمْؤِمِننيَ  تَعاىل َغىَه : حيَّان أبو وقال ونَهم واجَّصارى ا  َفنرُْصُ
ونَ ويَْستَنْ  ونَهم بِِهْم، رِصُ ةَ  وُيعارِشُ  مُجْلَةٌ  َّخن حن  جن  ُّ : وقو الُمْؤِمِننَي؛ ُمعارَشَ

                                                            
 .بعدها وما ٢/٥٩٩: اجيْسابوري تفسري: ينظر )١(
ازي تفسري: ينظر )٢(  .١٢/١٧: الرَّ
 .٨/٤٧: القرطيب تفسري: ينظر )٣(



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

 بَل  والُمماَألةِ  الُكْفرِ  يف اْجِتماُعهم: وهو الِواليَةِ  بِِعلَّةِ  ُمْشِعَرةٌ  ،اجَّيه ِمنَ  َمْعُطوفَةٌ 
  .)١(الُمْؤِمِننيَ 

ِ : األلو وقال  ِ  أَحدٌ  َفتَِّخذْ  ال: يْ أ َّىم مم خم حم جم ُّ : تَعاىل قَْو

ًّا، ِمنكم ِ وهم وال األْحباِب  ُمصافاةَ  تُصافُوهم ال: بَِمْعىن و  حن  جن  ُّ : وقو ،تَْستَنرِْصُ
َُهودِ  َنْعُض  أيْ  َّخن اءُ  ا ِ اءُ  اجَّصارى وَبْعُض  ِمنُهْم، ِكَْعٍض  أْو ِ  واجلُْملَةُ  ِمنُهْم، ِكَْعٍض  أْو

َغَفةٌ 
ْ
يْهِ لِل َيْعِليًال  ُمْستَأ

ِكيًدا َقبْلَها، نَّ
ْ
  .)٢(َقنْهُ  الَمنيِهِّ  اْجِتناِب  ِإلجياِب  وتَأ

 الوقف علماء أقوال :  

جاوندي قال   اجلملة صارت لوُِص  لو ألنه ؛الزم َّىمُّ : قو بل الوقف: السَّ
اء ِصفة اء اختاذ عن اجَّيه فيكون ،ألو اء بعضهم أن صفتهم أو ، حمال وهو بعض، أو
اء اختاذهم عن اجَّيه وإنما   .)٣(اإلطالق بل أو

 اجلملة صارت وُصل لو ألنه ؛هنا يوقف أن ينبيغ َّىمُّ  :قو: األشموىي وقال 
اء، صفة اء اختاذ عن اجَّيه فيكون ألو اء بعضهم أن ِصفتهم أو  انتىف فإذا، بعض أو
اء اختاذهم جاز الوصف هذا  وتبعه، امطلقً  اءأو اختاذهم عن اجَّيه وإنما حمال، وهو ؛أو

   .)٤(اجَّحاس بناو، األنصاري زكريا اإلسالم شيخ القول هذا يف

ا وقال َّ  . )٥(اكٍف  َّىم ُّ : قو بل الوقف: ا

 يف لهابْ قَ  بما متعلقة َّخن حن  جن  ُّ  مجلة أن سببه ذلك تعليل أن وأرى: لُت ق

  . َّ  جن  ُّ  يف الضمري لوجود املعين

                                                            
  .٣/٥١٩: حيَّان أ تفسري: ينظر )١(
 .بعدها وما ٦/١٥٦: األلو تفسري: ينظر )٢(
 .٢/٤٥٧ الوقف علل: ينظر )٣(
 .٢٠٦ص: واالئتناف القطع، ٦٦ ص: املقصد، ١/٢١٩: هلدىا منار: ينظر )٤(
 .٨٨ص: املكتىف: ينظر )٥(



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

  .)١(نٌ سَ حَ  َّىمُّ : قو بل الوقف: األنباري ابن وقال

 تتعلق ال  َّخن حن  جن  ُّ  مجلة ألن ؛صحيح غري احلكم هذا أن وأرى: لُت ق
 .اإلعراب حيث من لهابْ قَ  بما

 األقوال من الراجح :  
ي  ح وا : قو بل الوقف بلزوم القول هو - مةتقدِّ المُ  األقوال مناقشة بعد -  يل يرتجَّ

اللة ملوافقتهُ  ؛َّىمُّ  اء اختاذهم عن يهاجَّ  يف لتَّ اللة يغريِّ  الوصل بينما ا،طلقً مُ  أو َّ  ا
ه عن الالكم وخُيِْرج، املقصودة   .أعلم واهللا، ومْعناه حدِّ

* * *  

 

                                                            
 .٣٠٨ ص: واالبتداء الوقف إيضاح: ينظر )١(



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

  :املوضع السادس

 مث زث رث يت نتىت  مت زت رت يب ىب نب ُّ  :تعاىل قو
   .]٢٠: األنعام[ َّ ىث نث

هود أن واملعىن، الزمٌ  َّنت  مت زت ُّ : قو بل فالوقف   يعرفون جصارىوا ا
  .أبناءهم يعرفون كما والرسالة اجبوة

اللةو َّ  أن وىه ؛أخرى قضيةً  يُثِْبت بعدها ما ألن؛  َّنتُّ  بل الوقف تستلزم ا
امو واحلجاز مرص  مصاحفاتفقْت  وقد، يؤمنون ال اخلارسين  الوقف مةعَال  عوْض  بل الشَّ

  .َّنتُّ : قو بل) مـ (زمالال

 احكفسري علماء أقوال :  

 الوصل بأن ذلك لوعلَّ  ،الزمٌ  وقٌف  َّنت  مت زت ُّ  :قو: اجيْسابوري قال 

  .)١( أبناِءهم بل  َّ رث يت ُّ  فعطْ  مُ وهِ يُ 

ربي وقال ، واإلجنيل احكوراة: أي َّ يب ىب نب ُّ : رهكْ ذِ  تعاىل يقول: الطَّ

 يت ُّ : وقو ،َّنت  مت زت ُّ  مبعوث نيبٌّ  حممًدا وأن، واحد هل هو أنما يعرفون
 .)٢(األو  َّ يت ُّ  نعت من ،َّ زث رث

هود يعىن؛  َّ يب ىب نب ُّ : الزَّخْمرشي وقال  اهللا رسول يعرفون واجصارى ا
بْناَءُهمُ  َفْعِرفُونَ  َكما خالصة معرفة الكتابني يف اخكابت ونعِته حبليِته ملسو هيلع هللا ىلص

َ
 ونعوتهم همَال حبُ  أ

 من: أي؛  َّ زث رث يت ُّ : قال ثم ،بغريهم يلتبسون وال ،عليهم خيفون ال

                                                            

 .٣/٥٥: اجيْسابوري تفسري: ينظر )١(

ربي تفسري: ينظر )٢(  .٩/١٨٦: الطَّ



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

  .)١( يُْؤِمنُونَ  ال َفُهمْ  اجلاحدين الكتاب أهل ومن كنياملرش

ُ : الرَّازي وقال ُ   : قَْوالنِ  ِفيهِ  َّ ىث نث مث زث رث يت ُّ : قَْو

لُ  ُ  أنَّ : األوَّ َ يِن  ِصَفةٌ   َّ يت ُّ  :قَْو ِ ، لِثَّ و
ُ
 وَيُكونُ  ،واِحًدا خِملُُهما َفيَُكونُ  األ

ينَ  الُمعانِِدينَ  وِقيدَ  الَمْقُصودُ  ِ
َّ   .وجَيَْحُدونَ  َفْعِرفُونَ  ا

 ِ ُ  أنَّ : واخّكا َ ُ  ابِْتداٌء،  َّ زث رث يت ُّ  :قَْو َ    .)٢( َخرَبُهُ  َّ ىث نث مث ُّ : وقَْو

  الوقف علماء أقوال :  

جاوندي قال   يت ُّ  لصار لوُِص  لو ألنه ؛الزمٌ   َّنتُّ  بل الوقف: السَّ
  .)٣(املؤمنني وأصحابه سالم بن اهللا عبد ألبناء انعتً   َّرث

 حملِّ  يف َّ يت ُّ  لعِ جُ  إنْ  تام :وقيل، اكٍف  َّنتُّ  بل الوقف: األشموىي الوق

  .)٤( َّ ىث نث مث ُّ  واخلرب، االبتداء بل رفعٍ 

 مازال اخلرب ألن ؛املعىن يف لالرتباط اكٍف  َّنتُّ  بل الوقف: اجَّحاس ابن وقال
ا اإلمام ذلك يف وتبعه الكتاب، أهل عن متصًال  َّ   .)٥(ا

 لأقوا من الراجح :  
ي ح وا  تفسري مع يتفق ألنه؛ الزم املوضع هذا يف الوقف أن األقوال هذه من يل يرتجَّ

   َّنتُّ  بـ وصلت ولو، مستأنفة  َّ رث يت ُّ  مجلة وأن، احكوافق تمام اآلية
َ
 مَ هَ وْ أل

                                                            

خمرْشي تفسري: ينظر )١(  .٢/٣٣١: الزَّ

ازي تفسري: ينظر )٢(  .١٢/١٨٩: الرَّ

 .١/٤٧٥: الوقف علل: ينظر )٣(

 .١/٢٣٤: اهلدى منار: ينظر )٤(

 .٩٢ص: املكتىف، ٢٢١ص: واالئتناف القطع: ينظر )٥(



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

  .)١( أعلم واهللا، كذلك األمر وليس، لألبناء نعت أنها

                                                            

 ،املحظور يف يوقع الوصل ألن ؛لهاقبْ  بما لهاوْص  جيوز وال بها االبتداء يتعنيَّ  اليت اآليات ومن )١(
اللة وخيالف َّ   : ييل ما ا

: تعاىل قوو، ]١٢١: اكقرة[ َّزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّ : تعاىل قو
 خل ُّ : تعاىل قوو، ]١٤٦: اكقرة [َّخم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

: تعاىل قوو، ]٢٧٥: اكقرة[ َّخن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 خف حف جف ُّ : تعاىل قوو، ]٢٠: االنعام[ َّنت  مت زت رت يب ىب نب ُّ 

 يم ُّ : تعاىل قوو، ]٢٠: احكوبة[ َّحل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف
: تعاىل قوو، ]٣٤: الفرقان[ َّ يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن

 َّجس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت ُّ 
 قبلها بما لهاوْص  ألن ؛بها االبتداء َب جَ ووَ  املوصوالت هذه قبل ما بل الوقف َب جَ وَ  وإنما، ].٧  :ذلفر[
َ  ا ؛املتقدمة اآليات يف باحكأمل يظهر كما ،املراد املعىن نايفيُ  ، وهذا نعتًا نهاكوْ  موهِ يُ   الوقف مَ زَ ل

: تعاىل قو من َّ  اك  ُّ  لفظ ذلك ومن، الوصل عن اجاتج املعىن لفساد دفًعا االستئناف وتعني
 املوصوف بل القارئ يقف أن فيه فيحسن] ٥: اجاس[ َّ يك ىك مك لك  اك  ُّ 

 خبالف، واجصب بالرفع القطع بل جعله إنْ  َّ لك  اك  ُّ  بـ ويبتدئ َّ ىق ُّ  قبله
 قو من َّ حن ُّ بل الوقف :األول: آخرين العلم، موضعني أهل بعض رَ كَ وذَ ، صفة جعله إذا ما

 ح  َّ جه ين  ىن من ُّ  يبتدئ ثم، ]٣: قريش[ َّ حن جن يم ىم ُّ : تعاىل
 خن حن جن يم ُّ : فقلت وصلت لو ألنك َّ حن ُّ  صفة من املوصول كون أن يتوهم ال

 به يستقيم وال ىناملع من بعيد للبيت، وهذا صفة َّ من ُّ  أن السامع لظن َّ  ىن من
  َّ جه ين ىن من خن ُّ : تعاىل قو من َّ جه ُّ  بل الوقف :اخكا .املعىن

  َّ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  ُّ  :بقو واالبتداء] ٣٢: الزمر[
ي بإدخال احلكم يف الترشيك: أي العطف مُ وهِ يُ  الوصل ألن ؛]٣٣ :الزمر[  مع بالصدق جاء ا

 معالم، ١/٣٩: ىاهلد ، منار١/٥١٢: القرآن علوم يف الربهان: ينظر .واضح خطأ وهذا ؛الاكفرين
خمرْشي تفسري ،بعدها وما ١/٤٠١: القاري هداية، ٩٥ص: االهتداء  بنال عمَّ  جزء تفسري، ٦/٤٦٩: الزَّ
ازي تفسري، ٧/٤١١: حياَّن أ تفسري، ٣٢٧ص: عثيمني  . ٢٦/٢٧٨: الرَّ



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

 املوضع السابع:  

 جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّ : قــــو تعــــاىل
  .]١١: األعراف [ َّ مع جع مظ حط مض خض حض

كوت عليـه،  الـسُّ نُ سُ جائز إلفادته معىن حَيْ  َّ مض خض حض ُّ :  بل قوفالوقف
 أن  إبلـيس اسـتكرب وأىَب إال - سجود حتية - اهللا بالسجود آلدم وهو امتثال املالئكة ألمرِ 

، ولم توضع أي عَال ا عليه واحتقارً ا  افتخارً دَ يسجُ   هذا املوضع يف عموم مة للوقف بل 
اممصاحف مرص واحلجاز و   . الشَّ

 علماء احكفسريأقوال  :  

مني قال ، : الفاُء للتعقيِب، واحكقديرُ   َّ حض ُّ :  تعاىلقو:  احلليبالسَّ فـَسجدوا 
نـصٌب بل ) إبليس(حرُف استثناٍء، و) إال: ( َّ مض خض ُّ : ِم به، وقولْ فَُحِذَف اجلارُّ للعِ 

 ألنها جواب سؤال مقـدر، وهـذا كمـا ؛هذه اجلملُة استئنافيةٌ   َّ مظ حط ُّ  :وقو. االستثناء
م يف قو يف اكقرة فائـدة هـذه اجلملـة : وقيـل. م أن الوقـف بل إبلـيس، وتقدَّ )أىب (:تقدَّ

 بل  نصٍب إنها يف حملِّ « :وقال أبو اكقاء. احكوكيُد مِلا أخرجه االستثناء من نيف سجود إبليس
م  يف اكقـرة مـن أن وهذا كما تقـدَّ . » من السجوداإبليس حال كونه ممتنعً إال :  أي؛احلال

  .)١(يف موضع نصب بل احلال) أىب(

َنْعَد األْمِر ِمن  الَمالئَِكُة :  أِي ؛ َّ حض ُّ :  تعاىلقو: عود أبو السُّ وقال
لُوٍف  مِلا كنَُّه اكنَ ؛اْستِثْناٌء ُمتَِّصٌل   َّ مض خض ُّ : َلرْيِ تَلَْعثٍُم، وقو

ُ
 ِجنِّيًّا ُمْفـَرًدا، َمْغُمـوًرا بِـأ

 ا واِحـدً ا، ُعمَّ اْسـتُثيِْنَ اْسـتِثْناءً  فََسَجُدو، بِِصفاتِِهْم، َفَغلَبُوا َعلَيِْه ِفيهِ ِصًفاِمَن الَمالئَِكِة، ُمتَّ 
ونَ ِمنهم، أْو ِألنَّ ِمَن الَمالئَِكِة ِجنًْسا  ُ َ ، َكما َمرَّ :  يُقاُل لَُهمُ َفتَوا ُ اجِلنُّ ُ  يف ُسوَرِة اَكَقَرِة، َوقَْو

ٌ ِلَكيِْفيَّـِة َعـَدِم :  أيْ ؛ َّ مع جع مظ حط ُّ : تَعاىل َغٌف ُمبَـنيِّ
ْ
ْن َسَجَد َآلَدَم، الَكٌم ُمْستَأ ِممَّ

لِ  ُجوِد قَْد يَُكوُن لِلتَّأمُّ ُجوِد الَمْفُهوِم ِمَن اِالْستِثْناِء، فَإنَّ َعَدَم السُّ ُجودُ ،السُّ ، وبِـِه  ُعمَّ َفَقُع السُّ
                                                            

ُّ  تفسري: ينظر )١(  .٥/٢٦٠، بعدها وما ١/٢٧١: املصون را



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

لَِكنَّ إبِْليَس لَْم : ؛ فَِحينَئٍِذ يَُكوُن ُمتَِّصًال بِما َنْعَدُه؛ أيْ ُمنَْقِطعٌ : وِقيَل .  لَْم َفَقْع َقطُّ ُعِلَم كنَّهُ 
  .)١( يَُكْن ِمَن الّساِجِدينَ 

نِـيِهْم آيُنَبِّهُ :  ابن كثريوقال
َ
ُ َدَم،  َيَعاىَل بيَِن آَدَم يِف َهَذا الَْمَقـاِم بَلَ رَشَِف أ  لَُهـْم َوُيبَـنيِّ

نِـيهِ 
َ
َْحـَذُروهُ ؛ْم آَدمَ َعَداَوَة َعُدوِِّهْم إِبِْليَس، َوَما ُهَو ُمنَْطٍو َعلَيِْه ِمـَن احْلَـَسِد لَُهـْم َوِأل ِ  َوَال ، 

  مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّ : يَتَِّبُعوا َطَرائَِقُه، َفَقاَل َيَعـاىَل 
ا خَ ؛ َّ حض جض نَُّه َيَعاىَل لَمَّ

َ
ا   لََق آَدمَ  وََذلَِك ك رَُه بَـرَشً نِيَِدهِ ِمْن ِطنٍي َالزٍِب، وََصوَّ

جُ ،َسِويًّا َمَر الَْمَالئَِكَة بِالسُّ
َ
ِ، ودِ  َوَغَفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه، َوأ ِ ِن الرَّبِّ َيَعاىَل وََجـَال

ْ
ُ َيْعِظيًما لَِشأ َ  

 إِبِْليَس لَْم يَُكنْ 
َطاُعوا، إِالَّ

َ
اِجِدينَ فََسِمُعوا لُكُُّهْم َوأ   .)٢( ِمَن السَّ

 علماء الوقفأقوال  :  

جاوندي قال  وذلـك ألن ؛ مطلـٌق  وقٌف َّ مض خض حض ُّ  : بل قوالوقف: السَّ
  .)٣(استئنافية َّ مع جع مظ حط ُّ : مجلة

  .)٤ ( جائزٌ وقٌف  َّ مض خض حض ُّ  : بل قوالوقف:  األشموىيقال

ا أما َّ يـذكروا بل هـذا املوضـع  فلـم: اجَّحـاس واألنصاري وابن األنباري وابـن ا
  .)٥(الوقوف من أنواع أي نوٍع  َّ مض خض حضُّ 

 الراجحالرأي  :  

ي : أو قـو َّ مض خض حض ُّ :  هـو جـواز الوقـف بل قـوحهختاره ويرجِّ أ ا
 الكم تام أدى معىن صحيح حيـسن الوقـف ألنهوأنه من قبيل الوقف احلسن  َّ حضُّ 

                                                            
عود أ تفسري: ينظر )١(  .٢/٣٢٥: السُّ
 .٦/٢٦٤: كثري ابن تفسري: ينظر )٢(
 . بترصف ٤٩٧، ٢/٤٩٦: الوقف علل: ينظر )٣(
 .١/٢٦١: اهلدى منار: ينظر )٤(
: واالئتناف القطع، ٣٢٤ص: واالبتداء الوقف إيضاح، ٧٥ ص: املقصد، ١٠٣ص: املكتىف: ينظر )٥(

 . ٢٤٨ص



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

 موضـع ألقـرب القـارئ يعـود بل ؛ه بهقِ ة تعلُّ ه لشددَ عْ  االبتداء بما نَ نُ سُ  حَيْ العليه، لكن 
ا بما بعدها ح نهايـة اآليـة، واهللا أبل هَ لُ ِص ويَ ،  َّ حض ُّ :  االبتداء به وهو قوحُ لُ ْص يَ 

  .)١(وأعلم 
* * *  

  

                                                            
 قو ذلك ومن نظائره مجيع يف يقال االبتداء جواز وعدم الوقف جواز من وضعامل هذا يف قيل وما )١(

 َّ  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّ : تعاىل
 ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّ : تعاىل وقو، ]٣٤: اكقرة[
 زي ري ٰى  ين ىن نن من ُّ : تعاىل ، وقو]٦١: اإلرساء[  َّ لك اك يق
 ّٰ  ِّ ُّ ُّ : ىلتعا وقو، ]٥٠: الكهف[  َّمئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 .]١١٦: طه[ َّ  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

 املوضع اخكامن:  
ـــاىل ـــو تع  َّ حئ جئ يي ىي  ني زيمي ري ٰى ين ننىن من ُّ : ق

   .]١٨٤: األعراف[

:  واملعـىن، للكفاره توبيخٌ نُ ارِ قَ  تقرير فُ فيهو، جائز  َّنن من ُّ :  قوبل فالوقف
لوالم يَ  أو نه منتٍف عنه ال حمالة، إف ، ملسو هيلع هللا ىلص يف انتفاء هذا الوصف عن رسول اهللاتدبَّروا ويَ تأمَّ

ـه الفكر أن ينسَب َعن أمْ نْ وال يمكن لمَ   ين ُّ : بقـو بعـده االبتـداء ويكـون ، ذلك إ
ارال  لقولِ  ردٌّ أنه بنيِّ  يُ لك فإن ذ، َّزي ري ٰى  باجلنون، ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا هامهماتْ  وُكفَّ

 يف عموم مـصاحف مـرص) قلے(مة الوقف احكام عَال  َّنن من ُّ : قو  بلِضعوقد وُ 
امواحلجاز    .الشَّ

 علماء احكفسريأقوال  :  

ٌد  َّنن من ُّ :  تعاىلقو:  القرطيبقال ْي ِفيَما َجاَءُهْم بِِه حُمَمَّ
َ
َوالَْوْقُف بَلَ . ملسو هيلع هللا ىلص أ

 نب مب زب ُّ : رَدٌّ ِلَقْولِِهمْ  َّزي ري ٰى ين ُّ : مَّ قَاَل عُ . َحَسنٌ  َّننُّ "
ِ : َوِقيَل . َّ مت زت رت  يب ىب نَّ رَُسـوَل ابَّ

َ
ْلَـًة بَلَ ملسو هيلع هللا ىلصنََزلَـْت بِـَسبَِب أ َ  قَـاَم 

َفا يَْدُعو قَُريًْشا، فَْخًذا فَْخًذا، َفيَُقوُل  ِ وَِعَقابَـهُ ).  بيَِن فَُالنٍ يَا: (الصَّ َس ابَّ
ْ
رُُهْم بَـأ َفَقـاَل . حُيَذِّ

  .)١(إِنَّ َصاِحبَُهْم َهَذا لََمْجنُوٌن، بَاَت يَُصوُِّت ح الصباح: قَائِلُُهمْ 

مني وقال  ثُ   َّنن من ُّ :  قودَ نْ  تمَّ قَ الالكمَ :  احللالسَّ
َ
ـا :  آخـرا الكمً م ابتدأ إمَّ

ا نفيً  لَّ عليه  دَ ٍل حمذوفعْ قٌة لفِ علَّ مُ  َّ ٰى ين ُّ  إنَّ :وقال احلو. ااستفهاَم إنكار وإمَّ
  .)٢(أو لم يتفكروا فيعلموا ما بصاحبهم: الالكُم، واحكقدير

مرقندي وقال أهل مكة فيما يـأمرهم حممـد : يعين؛  َّنن من ُّ :  تعاىلوق: السَّ
ء رُ  ال يقـدِ نْ  عنهم، وال يعبـدوا َمـ الرضِّ َف شِ هم، واكَ قَ ازِ هم، ورَ قَ الِ  أن يعبدوا خَ ملسو هيلع هللا ىلص  بل 

                                                            
 .٩/٣٩٨: القرطيب تفسري: ينظر )١(
ر تفسري: ينظر )٢(  .٥/٥٢٥: املصون ا



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

وَ : ويقال. ا هذا يكون جمنونً ثْلمنه أمِ 
َ
ُروا يف دالئل اجـيب  معناه أ  ؛معجزاتـه وملسو هيلع هللا ىلصلَْم َفتََفكَّ

هـذا :  ويقـال، َما بِصاِحِبِهْم ِمْن ِجنَّـةٍ : فقال، استأنفثم الالكم،  وقد تمَّ ،ليستدلوا بأنه نيبٌ 
علموا َما بِصاِحِبِهْم ِمْن ِجنَّةٍ ؛أو لم يتفكروا: ومعناه. بل وجه اكناء   .)١(اجنونً :  يعين؛ 

 علماء الوقفأقوال  :  

: أتم لالبتداء بعده بـاجيف، واملعـىن  َّنن من ُّ  :الوقف بل قو:  األشموىيقال
 حمالة،  ال، عنه فإنه منتٍف ملسو هيلع هللا ىلص الوصف عن رسول اهللا هذاروا يف انتفاء لوا ويتدبَّ لم يتأمَّ  أو

هنْسَب  الفكر أن يُ  أمعنَ نْ وال يمكن لمَ    .)٢( ذلك إ

ا وقــال َّ  من ُّ  :الوقــف بل قــو:  االنبــاريوابــن  واألنــصاريحــاساجَّ  وابــن ا
  .)٣( َّزي ري ٰى ين ُّ تام، ثم يبتدئ   َّنن

 الراجحالرأي  :  

ي ا ملا مام تبعً  احكَّ  هو وقُف  َّنن من ُّ  : الوقف بل قوأن حهرجِّ أوختاره أ ا
  .)٤(ينفرسِّ راء والمُ ه مجهور القُّ رَ كَ ذَ 

* * *  

                                                            
مرقندي تفسري: ينظر )١(  .١/٥٨٦: السَّ
 .١/٢٨٣: اهلدى منار: ينظر )٢(
 .٨٠ ص: املقصد، ٢٦٧ ص: واالئتناف القطع، ١١٢ ص: املكتىف: ينظر )٣(

 ثم ،َّجغ مع ُّ : قو بل ُف وقِ فيُ  ،املوضع هذا نظائر بل ااكفيً  أو اتامًّ  اوقفً  اأيًض  يوقف )٤(
  خض جضحض مص خص حص ُّ : تعاىل قو من وذلك؛ َّمف خف  حف جف ُّ : بقو بتدئيُ 

 ىي ُّ : قو بل وقفويُ ، ]٤٦: سبأ[  َّمف خف  حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض
 قو وذلك ،َّ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ : بقو يبتدئ ثم ،َّٰر ٰذ يي

 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي ُّ : تعاىل
 .]٨: الروم[ َّىئ



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

 املوضع احكاسع:  
 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ُّ : تعاىل قو
  .]٣١: األنفال[ َّ خت  حت جت

 ؛بعده بما االبتداء منه وأقبحُ ، ممنوعٌ  قبيحٌ   َّ خب حب جب ُّ : قو بل فالوقف 
ار مقول من ألنه امو واحلجاز مرص  مصاحُف اتفقْت  وقد، الكريم القرآن شأن يف الُكفَّ  الشَّ
   . َّ خب حب جب ُّ  :قو بل) ال (املمنوع الوقف مةعَال  عِ وْض  بل

 احكفسري علماء أقوال :  
 وََدْعَواُهمُ  وَِعنَاِدِهْم، وتمرُّدهم وُقتُوِّهم قَُريٍْش  ُكْفرِ  َقنْ  َيَعاىَل  خُيرِْبُ : كثري ابن قال

غَُّهمْ  َعلَيِْهمْ  ُيتىَْل  ِحنيَ  آيَاتِهِ  َسَماِع  ِعنْدَ  اْكَاِطَل 
َ
 حب جب هئ مئ خئ حئ ُّ : َفُقولُونَ  ك

وا َفَقدَ  َوإِالَّ  فِْعٌل، َال  قَْوٌل  مْ ِمنْهُ  َوَهَذا َّ خب ةٍ  َما َلرْيَ  حُتُدُّ نْ  َمرَّ
َ
تُوا أ

ْ
 فََال  ،ِمثِْلهِ  ِمنْ  بُِسوَرةٍ  يَأ

ُدونَ  َما. َسِبيًال  َذلَِك  إِىَل  جَيِ ْغُفَسُهمْ  بِهِ  َفُغّرون ِمنُْهمْ  قَْوٌل  َهَذا َوإِغَّ
َ
  .)١(بَاِطِلِهمْ  بَلَ  ايَّبََعُهمْ  َوَمِن  أ

ار بَل  خئِدٌ  َّ ىي ُّ  يف الَضِمريُ : عطية ابن وقال  الُقْرآنِ  آياُت : ُهنا واآلياُت  ،الُكفَّ
ةً  ِ  بَِقِرينَةِ  خاصَّ ِ  لَُقلْنا نَشاءُ  لَوْ  الَمتْلُوَّ  َهذا َسِمْعنا وقَدْ : يُِريدُ  َّ خئ حئ ُّ  و، َّ ني ُّ : قَْو
ةِ  أْهلِ  أحاِديَث  َسِمعَ  اجرَْضَ  أنَّ  ُروِيَ  ما بَل  نَِظرَيُه، َسِمْعنا وقَدْ  ِمثْلَُه،  فَلَوْ  الِعباِد، ِمنَ  احلرَْيَ
َم، قَدْ  َمن أساِطريُ  يه إنَّما َهِذهِ  فَإنَّ  واألنِْبياِء، الِقَصِص  ِمنَ  ِمثْلَهُ  لَُقلْنا نَشاءُ   أيْ  َيَقدَّ

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رَُسولِ  نمِ  اجائِِلنيَ  قَُريٍْش  َمَرَدةِ  ِمن اجرَْضُ  واكنَ  ،الَمْسُطوَرةُ  الَمْكتُوَبةُ  قَِصُصُهمُ 
ا ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رَُسوُل  وَقتَلَهُ  اِهللا، ِكتاِب  ِمن آياٌت  ِفيهِ  ونََزلَْت    .)٢(بدر يوم َصرْبً

 خاِشًعا لََرأْفتَهُ  َجبَلٍ  بَل  أنَْزْجاها لَوْ  الَّيِت  َّ  يي ىي ني مي ُّ : األلو قالو
ًخ  ِ  َخْشيَةِ  ِمن ُمتََصدِّ  ْننُ  رْضُ اجَّ  قائِلُهُ  َّ خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّ  ابَّ
ارِ  َقبْدِ  بيَِن  ِمن احلارِِث  ّ يَن، مُجُْهورُ  َعلَيْهِ  ما بَل  ا ِ  فارَِس  أرِْض  إىل خَيْتَِلُف  واكنَ  الُمَفرسِّ
َُهودِ  َفُمرُّ  واكنَ  الَعَجِم، وِكبارِ  وإْسِفنِْديارَ  رُْستَُم، َقنْ  أْخبارَهم فَيَْسَمعُ  واحِلرَيةِ   واجَّصارى بِا
يَل  احكَّْوراةَ  مُ ِمنهُ  فَيَْسَمعُ   إىل اَكْعِض  فِْعلِ  إْسنادِ  ِمن اجلَْمعِ  َضِمريِ  إىل الَقْولِ  وإْسنادُ  ،واإلجْنِ

                                                            
 .٧/٦٣: كثري ابن تفسري: ينظر )١(
 .٤/١٧٤: عطية ابن تفسري: ينظر )٢(



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

؛ ِي وقاِضيَُهمُ  َرئِيَسهم اكنَ  اللَِّعنيَ  أنَّ  مِلا اللُكِّ
َّ ِ  َفُقولُونَ  ا ِ يِهِ  وَيْعَملُونَ  بَِقْو

ْ
  .)١(بَِرأ

 الوقف علماء أقوال :  
جاوندي قال  مب ُّ  بـ االبتداء ألن، ممنوعٌ   َّ خب حب جب ُّ : قو بل فالوق: السَّ
  .)٢( حُ يقبَ  َّ خت  حت جت هب

 بما االبتداء يف بشاعة وال، نٌ سَ حَ  َّ خب حب ُّ  :قو بل الوقف: األشموىي وقال
  .)٣(ذلك قائيل عن حاكية ألنه ؛بعده

رهُ  ما فوخالَ ، ماملتقدِّ  قو يف األشموىي أْغرب وقد: لُت ق  حوينيواجَّ  اءالقرَّ  مجهور قرَّ
  .يةظِ فْ اللَّ  قاتاملتعلَّ  بني الفصل جواز عدمِ  من

او األنباري ابن وأما َّ  نوٍع  أي من اوقفً  يذكروا فلم: واألنصاري اجَّحاس وابن ا
  .)٤( املنع بل يدل وهذا ،  َّ خب حب جب ُّ  بل

 الراجح الرأي :  
يو  جبُّ : قو بل الوقف بمنعِ  لالقو هو العلماء أقوال يف اجظر دَ عْ نَ  يل رُ يظهَ  ا
ار مُقول من ألنه ؛  َّ خب حب  عُ ومنْ ، بعض عن املُقول بعض ُل فْص  جيوز وال ،الُكفَّ

  .)٥(وأعلم أبل واهللا، البشاعة من فيه ملا ؛َّ خت  حت جت هب مب ُّ  :بقو االبتداء

                                                            
 .٩/١٩٩: األلو تفسري: ينظر )١(
 .٢/٥٣٥ الوقف علل: ينظر )٢(
 .١/٢٩٢ اهلدى منار: ينظر )٣(
: املقصد، ٢٧٤ص: واالئتناف عالقط، ١١٥ص: املكتىف، ٣٤٠ص: واالبتداء الوقف إيضاح: ينظر )٤(

 .٨٢ص
 مخ جخ مح جح مج ُّ : تعاىل قو ذلك ومن نظائرها يف يقال الوقف منع من اآلية هذه يف قيل وما )٥(

 خل حل جل ُّ : تعاىل وقو، ]٧: األنعام[ َّ مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس
 مم ام يل ُّ : تعاىل وقو،  ] ٢٥: األنعام[ َّ خن حن جن  مم خم حم جم هل مل
، ]١١٠: املائدة[ َّ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن

: املؤمنون[ َّ مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّ : تعاىل وقو
 .]٦٨: اجمل[ َّ نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك ُّ : تعاىل وقو، ]٨٣



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

 املوضع العارش:  
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ : تعاىل قو
 َّىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب يئرب ىئ نئ

   .]١٠١: احكوبة[

 خطفة الواو أن بل ،هالَ قبْ  ما مع تَُضمَّ  ألن صاحلة َّ رئ ّٰ ِّ ُّ  فجملة

 الواو وتكون ،قبلها ما بل يوقف ألن وصاحلة ، َّ رئ ُّ  لفظ بل ويوقف
 حولكم نْ ممَّ  املنافقون: األول الوجه بل واملعىن، بعده بما اللَّفظ ُل وُيوَص  ،لالستئناف

، اجفاق بل مردوا قوم املدينة أهل بعض و:اخكا الوجه بل ملعىنوا ،املدينة أهل ومن
، املعىن خيتل حال ؛وْصِلهما وال، امعً  عليهما الوقف  يُسوغ وال، الوقْفني بني خمريٌ  والقارئ
 مةعَال  عليه عْ وَض تُ  لم هكنَّ  إال عانقةالمُ  أو جاذباحكَّ  قبيل من ذا الوقففه، دالحكه وتَْذهب

ام واحلجاز مرص مصاحف عمومِ  يف)  ۛ  ۛ (قفالو قتعانُ    .الشَّ

 احكفسري علماء أقوال :  

ربي قال : أي َّ رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ : قو: الطَّ
ين القوم ومن  أيًضا مدينتكم أهل ومن منافقون، األعراب من مدينتكم حول ا

  .)١(به اوَدِربو عليه مَرنُوا: يقول،  َّ نئ مئ زئ ُّ : وقو منافقون، أقوامٌ  أمثاهلم

وعٌ   َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ : األلو قال  الَمِدينَةِ  أْهلِ  ُمنافيِِق  بَيانِ  يف رُشُ

 َّ رئ ّٰ ِّ ُّ : وقو ،ِمنهم اكاِديَةِ  أْهلِ  حالِ  بَيانِ  َنْعدَ  األْعراِب  ِمنَ  َحْوهَلا وَمن
، لَمِدينَةِ ا أْهلِ  وِمن َحْولَكم قَْومٍ  ِمن الُمنافُِقونَ : ِقيَل  َككنَّهُ  َّ ٰى ٰر ُّ  بَل  َقْطٌف 

ُ  وَيُكونُ  ُ َغَفةً  مُجْلَةً  َّ نئ مئ زئ ُّ : قَْو
ْ
 ِكَيانِ  َمُسوقَةً  اإلْعراِب  ِمنَ  هَلا حَمَلَّ  ال ُمْستَأ

                                                            

ربي تفسري: ينظر )١(  .١١/٦٤٣: الطَّ



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

  .)١(بِهِ  اتِّصافِِهمْ  بَيانِ  إثْرَ  اجِّفاقِ  يف ُغلُوِِّهمْ 

عود أبو قال تِكم َحْوَل  ِممَّنْ : أيْ  َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ : السُّ  بَْتَ

ُ  ، َّ ٰى ٰر ُّ  بَل  َقْطٌف  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ ،  ََُّّّ  ُ  مئ زئ ُّ : َوقَْو
َغَفةٌ  مُجْلَةٌ  إّما  َّ نئ

ْ
 إثْرَ  اجِّفاقِ  يف ُغلُوِِّهمْ  ِكَيانِ  َمُسوقَةٌ  اإلْعراِب  ِمنَ  هَلا حَمَلَّ  ال ُمْستَأ

 وإّما َخرَبِهِ، بَل  ِطَف عُ  بِما وَبيْنَهُ  بَيْنَها فُِصَل  الَمْذُكورِ إِ لِلُْمبْتَدَ  ِصَفةٌ  وإّما بِِه، اتِّصافِِهمْ  بَيانِ 
ِقيَمْت  لَِمْحُذوٍف  ِصَفةٌ 

ُ
  وهو َمقاَمُه، يه أ

ٌ
  .)٢( الَمِدينَةِ  أْهلِ  ِمن َخرَبُهُ  ُمبْتََدأ

 الوقف علماء أقوال :  

 َّ ٰى ٰر ُّ  لعِ جُ  إنْ  ،اكف وقٌف  ََُّّّ : تعاىل قو: األشموىي قال
 واألو، جائزٌ  وقٌف  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ  :وقو ،امؤخرً  مبتدأ ََُّّّ  و،امقدمً  اخربً 
 )٣(به قهحكعلُّ  بعده بما هلُ وْص 

.  

 أهل ومن: احكقدير َت جعلْ  إنْ  اكف ََُّّّ  قو بل الوقف: اجَّحاس ابن قال
 منافقون األعراب من حولكم وممن: احكقدير ْت جعلَ  وإن، اجفاق بل مردوا قوم املدينة
  .)٤(الوقف نْ سُ حَيْ  لم) منافقني (لـ انعتً   َّ زئ ُّ  ويكون، اجفاق بل مردوا

 لهوْص  األو لكن ؛صالحٌ  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ : قو بل الوقف: األنصاري قال
   .)٥(به قهحكعلُّ  بعده بما

                                                            

 .١١/٩: األلو تفسري: ينظر )١(

عود أ تفسري: ينظر )٢(  .٢/٥٩٦: السُّ

 .١/٣١٦: اهلدى منار: رينظ )٣(

 .٢٩٢ص: واالئتناف القطع: ينظر )٤(

 .٨٧ ص: املقصد: ينظر )٥(



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

ا أما َّ   .)١(املوضعني الك يف اوقفً  يذكرا فلم: األنباري وابن ا

 الراجح الرأي :  

ي  ّٰ ِّ ُّ  :قو بل الوقف هو العلماء أقوال يف ظراجَّ  بعد يل يظهر ا
 بأهل اخاصًّ  اجفاق بل باملردود الوصُف  يصبحُ  اخكا بل الوقف حني ه ألن؛َّرئ

  .)٢(وأعلم أبل واهللا .املدينة
* * *  

  

                                                            

 . ٣٤٧ ص :واالبتداء الوقف إيضاح، ١٢٢ص :املكتىف: ينظر )١(

ُ  لم واليت، الكريم القرآن يف قعانُ احكَّ  أو بجاذُ احكَّ  وقف نظائر ومن )٢( ها رشْ ي  أي ؛عليها مةعَال  عِ بوْض  إ
امو حلجازوا مرص مصاحف من  رن مم ام  ىليل مل يك ىك مك ُّ : تعاىل قو الشَّ
 عنفْ  أنَّ : األول، قتعانُ  حمّل  َّ مم ام ُّ  :فقو، ]٣: املمتحنة[ َّ ٰى ين ىن نن زنمن

 قحقُّ حكَ  ؛عليه الوقف: راجحوال .القيامة بيوم ذلك تقييد: اخكاو ،حاصل غري واألوالد األرحام
 . ٣٠ ص :)املعانقة (ِب جاذُ احكَّ  وقُف : ينظر .رينللاكف القيامة يوم يف ممتنعٌ  اجفع إذ ؛املعىن



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

 املوضع احلادي عرش:  

  َّ ىب نب مب ربزب يئ ىئ  نئ زئمئ رئ ّٰ ُّ  :تعاىل قو
  .]٦٥: يونس[

 همؤافرتا حَيُْزنك ال واملعىن ،الزمٌ  َّزئ رئ ّٰ ُّ  :قو بل فالوقف
 اتفقْت  وقد أمِرك، وإبطال هالِكك تدبري يف وتشاورهم وتهديدهم لك وتكذيبُهم

امو واحلجاز مرص مصاحُف    .َّزئُّ : قو بل) مـ (زملالا الوقف مةعَال  وضع بل الشَّ

 احكفسري علماء أقوال :  

 الوصل يُوهم  حال؛َّزئ رئ ّٰ ُّ : قو بل الزمٌ  الوقف: اجيْسابوري قال

ار ولِ مقُ  من َّ ىئ  نئ  ُّ : قو أن    .)١ (الُكفَّ

ُ : القرطيب وقال ُ يْ  الالكم،  تمَّ َّزئ رئ ّٰ ُّ : قَْو
َ
اُؤُهمْ  حَيُْزنَْك  َال : أ  افرِْتَ

  ُعمَّ  لََك، َوتَْكِذيبُُهمْ 
َ
يْ  َّ يئ ىئ  نئ  ُّ : َفَقاَل  اْنتََدأ

َ
ةُ : أ ام َوالَْغلَبَةُ  الاَْكِملَةُ  الُْقوَّ  لَةُ الشَّ

ةُ  َوالُْقْدَرةُ  ِ  احكَّامَّ   .)٢(َوَمانُِعَك  َوُمِعينَُك  نَارِصُكَ  َفُهوَ  ُه،وَْحدَ  ِبَّ

 ىل ما: قيل كأنه احَكْعليل، بمعىن استئناف  َّ يئ ىئ  نئ  ُّ : قو: الزَّخْمرشي وقال
 اشيئً  أحدٌ  يملك ال ،امجيعً  هللا والقهر الغلبة إنَّ  أى ؛امجيعً  هللا العزة إنّ  :فقيل أحزن؟ ال

: أي  َّ ىب نب مب ُّ : وقو عليهم نرُصكوي يغلبهم فهو غريهم، وال مْ هُ  ال منها
  .)٣(بذلك ماكفئهم وهو عليه، ويعزمون رونيدبِّ  ما ويعلم يقولون، ما يسمع

                                                            

 .٣/٥٩٤: اجيْسابوري تفسري: ينظر )١(

 .١١/١٩: القرطيب تفسري: ينظر )٢(

خمرْشي تفسري: ينظر )٣(  .٣/١٥٨: الزَّ



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

ُ  وأّما: الرَّازي وقال ُ   : أحْباٌث  فَِفيهِ  َّرب يئ ىئ نئ ُّ: تَعاىل قَْو
لُ  اَكْحُث  ِ  قاَل  :األوَّ ةَ  إنَّ  :القا  ؛الُكْفرَ  يُقارُِب  فَسادٌ  َفتِْحها و الَمْكُسوَرِة، بِاألِلِف  الِعزَّ

 وأنَّ  -  بفتِح َهْمَزة إنَّ -َّرب يئ ىئ نئ ُّ : َفُقولُونَ  اكنُوا الَقْومَ  أنَّ  إىل يُؤَدِّي ِألنَّهُ 
 وَهذا اْستِئْنافًا، َذلَِك  اكنَ  األِلَف  َكرَسَْت  إذا أّما .َذلَِك  حُيِْزنُهُ  اكنَ  الرَُّسوَل 

  .)١(اإلْعراِب  ِعلْمِ  فَِضيلَةِ  بَل  يَُدلُّ 

َغَف  ُعمَّ : حيَّان أبو وقال
ْ
ِ  اْستَأ ِ ةَ  ال: أيْ  ، َّرب يئ ىئ  نئ  ُّ : بَِقْو  وال هَلم ِعزَّ

ءٍ  بَل  لََك  َفْقِدُرونَ  ال فَهم َمنََعَة، ْ ، والَقْهرَ  الَغلَبَةَ  إنَّ  يُؤُْذونََك، وال ،َ ِ  بَل  القاِدرُ  وهو ِبَّ
ءٌ  يُعازُّهُ  فَال ِمنهم، اِالنِْتقامِ  ْ ؟ حُيِْزنُ  ِمّما وهو قَْوهُلم حُيِْزنْهُ  ال لِمَ : قاَل  قائًِال  وَكأنَّ  .غاِكُهُ يُ  وال َ

ءٌ  ِمنها هَلم لَيَْس  ، َّرب يئ ىئ  نئ  ُّ : فَِقيَل  ْ َ)٢(.  

َغٌف  الَكمٌ  َّرب يئ ىئ  نئ  ُّ : األلو وقال
ْ
: وِقيَل  ،اجَّيه حِكَْعِليلِ  ِسيَق  ُمْستَأ

رٍ  ُسؤالٍ  َجواُب  ِ  والَقْهرَ  الَغلَبَةَ  ِألنَّ : فَِقيَل  حُيِْزنُُه؟ ال لِمَ : ِقيَل  َككنَّهُ  ،ُمَقدَّ  َفْمِلُك  ال ،ُسبْحانَهُ  ِبَّ
اَءهُ  َفْغِلُب  وال َفْقَهرُ  فَال ،َلرْيُهم وال ُهمْ  ال ،أْصًال  ِمنها َشيْئًا أَحدٌ  ِ  ،َفْقَهُرهم بَْل  ؛أْو

  .)٣(ِمنهم وَيْعِصُمَك  ،وَيْغِلبُهم

 الوقف علماء أقوال :  
 - مامواحكَّ  فايةوالكِ  زوماللِّ  بني املوضع هذا بل احلكم يف الوقف علماء أقوال ورتدُ 

  : احكايل احكفصيل حبسب وذلك - عليه الوقف يف اتفاقهم مع

جاوندي قال  َّ ىئ  نئ  ُّ  يصري حال ؛الزمٌ   وقٌف َّزئ رئ ّٰ ُّ : السَّ
ار ولقُ مَ    .)٤ (الُكفَّ

                                                            
ازي تفسري: ينظر )١(   .١٧/١٣٦: الرَّ
 .٥/١٧٤: انحيَّ  أ تفسري: ينظر )٢(
 .١١/١٥٢: األلو تفسري: ينظر )٣(
 .٢/٥٧٤: الوقف علل: ينظر )٤(



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

 وهو َّ ىئ  نئ  ُّ  يبتدئ ثم ،تامٌّ   وقٌف َّزئ رئ ّٰ ُّ : األشموىي وقال
 قوهلم حيزنه ال لم: قال قائًال  كأن ر،مقدَّ  لاسؤ جواب هو بل ؛وهلمقُ مَ  من ليس مستأنف

 اإلسالم شيخ القول هذا يف وتبعه،  َّرب يئ ىئ  نئ  ُّ  :بقو فأجيب؟ حيزن مما وهو
  .)١(اجَّحاس جعفر وأبو األنصاري زكريا

ا وقال َّ  بها مرتبٌط  بعدها االستئناف ألن ؛اكٍف  وقٌف  َّزئ رئ ّٰ ُّ : ا
   .)٢( املعىن جهة من

  األقوال من الراجح :  
ي ح وا  تفسري مع يتفق ألنه ؛الزمٌ  املوضع هذا يف الوقف أن األقوال هذه من يل يرتجَّ

اللة خيالف الوصل وألن ،معها قسِ ويتَّ ، احكوافق تمام اآلية َّ  واهللا، اآلية من املرادة ا
  . )٣(أعلم

* * *  

                                                            

 .٣٠٦ ص: واالئتناف القطع، ٩١ص: املقصد، ١/٣٣٣: اهلدى منار: ينظر )١(

 .١٢٩ص: املكتىف: ينظر )٢(

 نت مت زت  يبرت ىب نب ُّ : تعاىل قو من َّيب ىب نب ُّ : بل الوقف لزوم ومثله )٣(
ار الكم النتهاء] ٧٦: يس [َّ رث يت ىت  َّ مت زت ُّ  :قو أن يتوهم وحال ،عنده الُكفَّ

امو واحلجاز مرص مصاحُف  اأيًض  لزومه بل ْت نصَّ  وقد، وهلمقُ مَ  من اللة يف باجظر الشَّ َّ  املرادة ا
 .اآلية  من



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

 ضع اخكا عرشاملو:   
 يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ُّ  :قو تعـاىل

  .]٢٤: يوسف[  َّ زت رت يب ىب مبنب  زب رب

 بعـده االبتـداء ويكون، جائزٌ  ٌَّّ ٰى ٰر ُّ  :قو بل اآلية هذه يف فالوقف
 مـنيفٌ   يوسـف من الَهمُّ  إذ ؛امستأنفً   َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ُّ : بقو

امو واحلجاز مرص  مصاحُف اتفقْت  وقد الربهان، لوجود  الاكيف الوقف مةعَال  وضع بل الشَّ
  . ٌَّّ ٰى ٰر ُّ : قو بل ،)صلے(

 احكفسري علماء أقوال :  
قَْواُل  اْختَلََفْت : كثري ابن قال

َ
 الُْمـَرادُ : َنْعُضُهمْ  َوقَاَل  الَْمَقاِم، َهَذا يِف  وَِعبَاَراُيُهمْ  اجَّاِس  أ

هِ  ْهلِ  َنْعِض  َقنْ  اْكََغوِيُّ  َحاَكهُ . ِس اجَّفْ  َحِديِث  َخَطرات َهمّ  بَِها بَِهمِّ
َ
 َهـمَّ : َوِقيـَل  احكَّْحِقيـِق، أ

بَِها ــرَضْ يْ  َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ُّ : َوِقيــَل  ،َزوَْجــةً  َيَمنَّاَهــا: َوِقيــَل . بِ
َ
ــمْ : أ  فَلَ

  .)١(بَِها يَِهم
هِ  يِف  الُْعلََماءُ  َواْختَلََف : القرطيب قال نَّ  ِخـَالَف  َوَال ، َهمِّ

َ
َهـا أ  وأمـا الَْمْعـِصيََة، نَ اكَ  َهمَّ

ا َولَِكنْ   َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  بها فَهمَّ  يوسف ى لَمَّ
َ
، َما الرُْبَْهانَ  َرأ  لِوُُجوِب  َوَهَذا َهمَّ

نِْبيَاِء، الِْعْصَمةِ 
َ
ُ  قَاَل  لِْأل  رت يب ىب مبنب  زب رب يئ ىئ ُّ : َيَعاىَل  ابَّ
إَِذا،  َّ زت

مِ  يِف  فَ ِخريٌ  َيْقِديمٌ  الالَْكَ
ْ
يْ  ؛َوتَأ

َ
نْ  لَْوَال  :أ

َ
ى أ

َ
  .)٢(بَِها َهمَّ  َربِّهِ  بُْرَهانَ  َرأ

َغَفةٌ  ٌَّّ ٰى ٰر ُّ  ومُجْلَةُ : خشور ابن قال
ْ
: والَمْقـُصودُ  ابِْتـداِثيًّا، اْستِئْنافًا ُمْستَأ

ةً  اكنَْت  كنَّها ةً  ال راوََدتْهُ  ِفيما جادَّ ها ِذْكرِ  ِمن والَمْقُصودُ . خُمْترَِبَ  انِْتفـاءِ  ِذْكرِ  إىل احكَّْمِهيدُ  بِهِ  َهمِّ
ــــهِ  ــــا َهمِّ ــــانِ  بِه ــــْرقِ  ِكَي ــــنْيَ  الَف ــــا َن ِْهم َ ــــِن  يف حا ي ِّ ــــهُ  ا ــــُصومٌ  فَإنَّ   .َمْع

 بِهـا، لََهمَّ  َربِّهِ  بُْرهانَ  َرأى أنْ  ولَْوال: فاحكَّْقِديرُ   َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ُّ  ومُجْلَةُ 
                                                            

 .٨/٢٩: كثري ابن تفسري: ينظر )١(
 .١١/٣١٠: القرطيب تفسري: ينظر )٢(



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

مَ  ِ  بَل  الَوْقـُف  َفيَْحـُسنُ ، بِـهِ  لِِالْهِتمـامِ  رَشِْطهِ  بَل  اجلَواَب  َفَقدَّ ِ  ٌَّّ ٰى ٰر ُّ : قَـْو
َْظَهرَ   لَـمْ  يُوُسـَف  أنَّ  َفْظَهـرُ  وبِـَذلَِك . واِضًحا َّ  ُّ َّ ُّ  جِبُْملَةِ  اِالبِْتداءِ  َمْعىن ِ

َ  ِألنَّ  ؛الَعِزيزِ  بِاْمَرأةِ  َهمٌّ  خُياِلْطهُ    .)١(الرُبْهانِ  ِمنَ  أراهُ  بِما بِالَمْعِصيَةِ  الَهمِّ  ِمنَ  َعَصَمهُ  ابَّ

 الوقف ماءعل أقوال :  

 صَفـتَخلَّ  الوقـف وبهذا، اكٍف  ٌَّّ ٰى ٰر ُّ : قو بل الوقف: األشموىي قال
؛ امـستأنفً  َّ  ُّ َّ ُّ : قو ويصري ،بامرأة يَِهمَّ  أن معصوم بنيب يليق ال ء من القارئ

: قـو من ويبتدئ،  َّمئ زئ ُّ  بل ُف وقَ ويُ ، الربهان لوجود منيفٌ  يوسف من اهلم إذ
  .)٢(األول الَهمِّ  غري اخكا فالَهمُّ ، كذلك تهمْص عِ : أي َّ ىئ ُّ 

ا قال َّ ، اكٍف  ٌَّّ ٰى ٰر ُّ :  بل قـوالوقـف:  واألنـصارياجَّحاس وابن ا
وأنا  -قال يل أبو عبيدة :  بها، قال أبو حاتممَّ لوال أن رأى برهان ربه لهَ :  تام، واحكقدير:وقيل

 مَّ لوال أن رأى برهـان ربـه لَهـ:  أي؛حكأخري هو بل احكقديم وا:- القرآنأقرأ عليه كتابه يف 
 .)٣(هم أي لم يّ ؛بها

 الراجحالرأي  :  

ي    ، وأن يوسـفاكٍف  ٌَّّ ٰى ٰر ُّ :  الوقف بل قوأن ختارهأوا
 األنبيـاء ةِ مَ ْص ِعـ مـن العقـل عليـه دلَّ  ملـا موافـق القـول وهذا ،اكتة بها مٌّ هَ  منه يقع لم

 ينفرسِّ المُ  بعض َل عَ فَ  كما مِّ الهَ  ذلك تفسري يف احكطويل إىل حاجة فال َعمَّ ، ومن.  
* * *  

                                                            
  .١٢/٢٥٣: خشور ابن تفسري: ينظر )١(
 .١/٣٦٢: اهلدى منار: ينظر )٢(
 .٩٦ص: املقصد، ٣٣١ ص: واالئتناف القطع، ١٣٧ ص: ىفاملكت: ينظر )٣(



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

 املوضع اخكالث عرش:   
 مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث ُّ : تعاىل قو
 ٰى ين  ىن نن من زن رن اممم يل ىل مل  يك ىك
   .]٩: إبراهيم[ َّ حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري

 أن إما الواو ألن ؛املعىن يف بوجتاذُ  قتعانُ   َّ  يك ىك مك ُّ  ِظ لفْ  فيف
 ويكون لالستئناف تكون أن وإما، بها ُل وَص تُ  بل لهاقبْ  ما بل ُف وقَ يُ  فال، خطفة تكون
ٌ  فالقارئ،  َّ لك ُّ  بل الوقف َ  وال، الوقْفني بني خمريِّ  وال، امعً  عليهما الوقف  ُسوغي

امو واحلجاز مرص مصاحُف  اتفقْت  وقد، دالحكه وتَْذهب، املعىن خيتلُّ  حال ؛لهماوْص   الشَّ
   .السابقني املوضعني بل) �ۛ �ۛ  (الوقف قتعانُ  مةعَال  عوْض  بل

 احكفسري علماء أقوال :  
ربي قال  ىث نث مث ُّ  قوم يا: لقومه مو يلقِ  عن خمرًبا ذكره، تعاىل يقول: الطَّ
ين خرب: يقول،  َّ يف ىف  يث  ىق ُّ  لكمقبْ  مضت اليت األمم من لكمقبْ  من ا
،  َّ  يك ىك مك ُّ  ،»نوح قوم« بل بها معطوف »خد«و،  َّ لك اك يق
 وال ،َعَددهم حي ال: يقول،  َّام يل ىل مل ُّ  وثمود وخد نوح قوم بعد من يعين
  .)١(اهللا إال مبلغهم يعلَمُ 

 من مجلة  َّام يل ىل مل  يك ىك مك ُّ : تعاىل قو: الزَّخْمرشي قال
ين فعطْ  أو ،ااعرتاًض  وقعت وخرب، إٍ مبتد ُ  إِالَّ  َفْعلَُمُهمْ  وال، نوح قوم بل بعدهم من ا  ابَّ

  .)٢(اهللا إال عددهم يعلم ال حبيث الكرثة من أنهم: واملعىن، اعرتاض

 وأْصحاَب  َمْدَفنَ  أْهَل  يَْشَمُل  َّ  يك ىك مك ُّ : تعاىل قو: خشور ابن قال
َممٍ  ِمن وَلرْيَهم ُيبَّعٍ  وقَْومَ  الرَّسِّ 

ُ
ُ  إّال  َفْعلَُمهم فَال ،أْخبارُهم وَذَهبَْت  اْغَقَرُضوا أ    ،ابَّ

 مُجْلَةِ  وَبنْيَ   َّ  يك ىك مك ُّ  َننْيَ  ُمْعرَتَِضةٌ  َّام يل ىل مل ُّ  ومُجْلَةُ 
                                                            

ربي تفسري: ينظر )١(  .١٣/٦٠٣: الطَّ
خمرْشي تفسري: ينظر )٢(  .٣/٣٦٥: الزَّ



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

 ِكنايَةٌ  وهو،  َّ  يك ىك مك ُّ  ِمنَ  حاًال  الواقَِعةُ  َّ من زن رنُّ 
ةِ  َعِن    .)١(بِِهمْ  اّجاِس  ِعلْمِ  انِْتفاءُ  يَْستَلِْزُمها الَّيِت  الَكرْثَ

 الوقف علماء أقوال :  
جاوندي قال  عَ جَ رَ  نْ لمَ  َّ لك ُّ : قو من لك بل امطلقً  اوقفً  قفالو جيوز: السَّ

 بل هفُ قْ وَ فَ  اللُكّ  إىل به عَ جَ رَ  نْ ومَ ،  َّ  يك ىك مك ُّ  إىل  َّ ىل مل ُّ  :بقو
  .)٢( َّ  يك ىك مكُّ 

 خربه مبتدأ َّ مك ُّ  َل عَ جَ  إنْ  اكٍف  َّ لك ُّ  بل قفالو: األشموىي وقال
 اكن َّ يق ىق ُّ  بل اعطفً  ضخفْ  موضع يف َّ مك ُّ  َل عَ جَ  وإنْ ،   َّ ىل ملُّ 

  .)٣(ااكفيً  َّ  يك ىك ُّ  بل الوقف

 َل عَ جَ  فإنْ  ،مبتدأ دهبعْ  ما َل عَ جَ  إنْ  تامٌّ  َّ لك ُّ  بل الوقف: األنصاري وقال
  .)٤(اكٍف  وقٌف  وهو،  َّ  يك ىك ُّ  بل الوقف بل؛ اوقفً  ذلك فليس امعطوفً 

ا وقال َّ  ىك مك ُّ  ئُ دِ تَ بْ تَ  ثم، تامٌّ  َّ لك ُّ  بل الوقف: االنباري وابن ا
  .)٥( َّام يل ىل مل  يك

 الراجح الرأي :  
ي  أن املوضعني الك بل الوقف جواز من العلماء أقوال يف ظراجَّ  بعد يل يظهر وا

ح  َّ  يك ىك مك ُّ  مجلة بل الوقف ين ألن ؛ َّ لك ُّ  بل الوقف بل يرتجَّ  ا
  . وأعلم أبل واهللا، ريأخْ  مواضع يف غريهم رُ كْ وذِ  همرُ كْ ذِ  دَ رَ وَ  بعدهم من

* * *  

                                                            
 .١٣/١٦٥: خشور ابن تفسري: ينظر )١(
 .٢/٦٢٢: الوقف علل: ينظر )٢(
 .١/٣٨٧: اهلدى منار: ينظر )٣(
 .١٠١ ص: املقصد: ينظر )٤(
 . ٣٧٢ ص: واالبتداء الوقف إيضاح، ١٤٥ ص: املكتىف: ينظر )٥(



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

 املوضع الرابع عرش:  
  . ]٥٧: اجحل[ َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّ : تعاىل قو

 ٰر ٰذ ُّ : قو ألن ؛ممنوع َّ يي ىي مي خي ُّ : قو بل فالوقف 
 عليه َف قَ وَ  فلو، معرتض تزنيه  َّ يي ُّ : وقو َّ خي ُّ  :قو مفعول َّ ٰى

 واحلجاز رصم مصاحف اتفقْت  وقد،  َّ ٰى ٰر ُّ  إثبات استئناف َّ ٰذ ُّ  صار
امو    .  َّ يي ُّ : قو بل) ال (املمنوع الوقف مةعَال  عِ وْض  بل الشَّ

 احكفسري علماء أقوال :  

ُ : القرطيب قال ُ نَّ  َزَقُموا فَإِغَُّهمْ  َوِكنَانََة، ُخَزاَعةَ  يِف  نََزلَْت  َّ ىي مي خي ُّ :  قَْو
َ
 أ

، َننَاُت  الَْمَالئَِكةَ  ِ َمَهاَوقَ  َغْفَسهُ  نَزَّهَ  َّ يي ُّ  ابَّ ا ظَّ ْهِ  نََسبُوهُ  َقمَّ َ
َاذِ  ِمنَ  إِ ْوَالد اختِّ

َ
، اْأل

يْ  َّ ٰى ٰر ٰذُّ 
َ
ْغُفِسِهمُ  جَيَْعلُونَ  أ

َ
َغُفونَ  اْكَننِيَ  ِأل

ْ
  َرْفعٌ َّ ٰر ُّ  َوَموِْضعُ . اْكَنَاِت  ِمنَ  َوَيأ

مُ  َوَيمَّ  َّ ٰذ ُّ  َواخْلرََبُ  بِاِالبِْتَداِء، ِ  ِعنْدَ  الالَْكَ ِ  . َّ يي ُّ : قَْو
َ
اءُ  َجازَ َوأ  نَْصبًا، َكْوَغَها الَْفرَّ

نَْكَرهُ . يَْشتَُهونَ  َما لَُهمْ  َوجَيَْعلُونَ : َيْقِديرِ  بَلَ 
َ
اجُ  َوأ   .)١( الزَّجَّ

ُ : خشور ابن وقال ُ ، حاَش : قَْولِِهمْ  ِمثُْل   َّ يي ُّ  :َفَقْو ِ ، وَمعاذَ  ِبَّ ِ يًها أيْ  ابَّ ُ  َيزْنِ َ 
ُ  يَُكونَ  أنْ  َقنْ  مَ  وإنَّما ،َذلَِك  َ ِ  بَل  َّ يي ُّ  قُدِّ ِ َُكونَ  ؛َّ ٰى ٰر ٰذ ُّ  :قَْو ا ِ  نَصًّ

يهَ  أنَّ  يف اتِِه، اجلَْعلِ  َهذا َقنْ  احكَّزْنِ ةِ  نِْسبَةُ  وهو ِ ، اُكنُوَّ ِ ُ  َجْعِلِهمْ  َقنْ  ال ِبَّ  اَكناِت  ُخُصوَص  َ
ُكورِ  ُدونَ  ُّ ِي ا

َّ ُ  هِ َعلَيْ  َدلَّ  َكما فَظاَعًة، أَشدُّ  هو ا ُ  َذلَِك  ِألنَّ  ؛ َّ ٰى ٰر ٰذ ُّ  :تَعاىل قَْو
ُ  احكَّْفِظيِع، يف ِزياَدةٌ  ُ  يف اخلرََبِ  وَيْقِديمُ  احلاِل، َموِْضعِ  يف مُجْلَةٌ  َّ ٰى ٰر ٰذ ُّ  :َفَقْو

مِ  َطِريَقةِ  بَل  َذلَِك  يف بِِهمْ  لِِالْهِتمامِ  اجلُْملَِة؛   .)٢(احكََّهكُّ
ينَ  الَمالئَِكةَ  َجْعلُُهمُ  وهو َعظائِِمِهْم، ِمن يَمةٍ ِلَعظِ  بَيانٌ  َهذا: يمالقاسِ  لاوق ِ

َّ  هم ا
، بَناٍت  الرَّمْحَِن  َقّبادُ  ِ ُ  فَنََسبُوا ِبَّ ا تَعاىل َ ً َ َ  وال و َ ُ، و  وبَل  َذلَِك، بِِمثْلِ  احكََّفوُّهِ  بَل  واْجرَتَُءوا َ

                                                            
 .١٢/٣٣٩: القرطيب تفسري: ينظر )١(
 .١٤/١٨٢: خشور ابن تفسري: ينظر )٢(



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

ُ  الِقْسَمنْيِ  أْد نِْسبَةِ   يَْشتَُهونَ  ِألنَّهم ِألْغُفِسِهْم؛ يَرَْضْونَها ال وهم َكناُت،ا وهو األْوالِد، ِمنَ  َ
ُكوَر، ُّ َغُفونَ  ِألْغُفِسِهمْ  خَيْتاُرونَهم: أيْ  ا

ْ
 َذلَِك  َقنْ  األقَْدَس  َمقاَمهُ  نَزَّهَ  وقَدْ . اَكناِت  ِمنَ  وَيأ

 ِ ِ ٌب  وِفيهِ . وقَْولِِهمْ  إفِْكِهمْ  َقنْ : أيْ ؛  َّ يي ُّ : بَِقْو  بَِهذا احكََّفوُّهِ  بَل  َجراَءتِِهمْ  نمِ  َيَعجُّ
  .)١(الَقْولِ  ِمنَ  الُمنَْكرِ 

 الوقف علماء أقوال :  

جاوندي قال  َّ ٰى ٰر ٰذ ُّ : قو ألن ؛ممنوعٌ  َّ يي ُّ  بل الوقف: السَّ
  .)٢(معرتض تزنيه َّ يي ُّ : وقو َّ خي ُّ  مفعول

 إنْ  بوقٍف  وليس، دهبعْ  ما استئناف بل تامٌّ  َّ يي ُّ  :قو: األشموىي وقال
 ٰر ٰذ ُّ  ويصري، يشتهون ما هلم وجيعلون: أي؛ َّ ىي مي ُّ  بل دهبعْ  ما َف طَ قَ 
  .)٣( َّ يي ُّ  بل ُف وقَ يُ  فال ؛ َّ خي ُّ  مفعول َّ ٰى

او اجَّحاس ابن وقال َّ  زكريا اإلسالم شيخ وقال، تامٌّ  َّ يي ُّ : قو: ا
  .)٤ ()اكٍف (: األنصاري

 الراجح الرأي :  
يو : قو بل الوقف بمنعِ  القول هو العلماء أقوال يف اجظر دَ بعْ  يل يظهر ا

  القارئ َف قَ وَ  ولو ،معرتض تزنيه ألنه؛  َّ ييُّ 
َ
 َّ ٰى ٰر ٰذ ُّ  أن مَ هَ وْ أل

 . وأعلم أبل واهللا، إثبات استئناف

* * *  

                                                            
 .١٠/٣٨١٨: يمالقاسِ  تفسري: ينظر )١(
 .٢/٦٤٠: الوقف علل: ينظر )٢(
 .١/٤٠٨: اهلدى منار: ينظر )٣(
 .١٠٥ ص: املقصد، ١٥٢ ص: ، املكتىف٣٦٨ ص: واالئتناف القطع: ينظر )٤(



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

 املوضع اخلامس عرش:  
 ملىل يك ىك مك لك يقاك ىق  يف ىف ُّ  :قو تعـاىل

 مي زي ري  ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام  يل
  .]١٨: الكهف[ َّ ني

 رأيـتهم لـو ككنَـّ إىل إشارة وفيه ،جائزٌ  َّيق ىق ُّ : قو بل اآلية هذه يف فالوقف
 وهو  َّ لك ُّ  :بقو االبتداء ويكون ِغيام، وهم فتحةمُ  همأعينَ  ألن ؛أيقاًظا مْ هُ بُ سَ حَتْ 

 هـذا  بل وقـد وضـعْت .وتبليهم حلُومهم األرض تأكل حال ؛تقليبهم فائدة كيان استئناف
يف عموم مصاحف مرص ) ج( الوقف الاكيف مةعَال  َّيق ىق  يف ىف ُّ املوضع 

امواحلجاز    .الشَّ

 احكفسري علماء أقوال :  
ةِ : أي ؛َّ  يف ىف ُّ : تعاىل قو: القرطيب قال  يف اَكلُْمـْستَيِْقِظ  َيَقلُّـِبِهمْ  ِلَكرْثَ
 قَـْومٌ  َوُهـمْ : َقـْولِِهمْ كَ  َّيق ىق ُّ . الُْمنْتَِبـهُ  َوُهوَ  َوَيْقَظاَن، يَِقٍظ  مَجْعُ  َّ  يف  ُّ  ومضجعه،

 َّمل يك ىك مك لك ُّ . بِالَْمـْصَدرِ  اجْلَْمـعَ  فَوََصَف  َوُقُعوٌد، وَُسُجودٌ  ُرُكوعٌ 
ُكَل  ِحَالَّ : َقبَّاٍس  اْننُ  قَاَل 

ْ
رُْض  تَأ

َ
مِ  َوَظاِهرُ  حُلُوَمُهْم، اْأل ينَ  الَكَ ِ نَّ  الُْمَفـرسِّ

َ
 ِمـنْ  اَكنَ  احكَّْقِليـَب  أ

، فِْعلِ  ِ نْ  َوجَيُوزُ  ابَّ
َ
ْمرِ  َملٍَك  ِمنْ  يَُكونَ  أ

َ
، بِأ ِ ِ  إِىَل  َفيَُضاُف  ابَّ   .)١(َيَعاىَل  ابَّ

ُ : انحيَّ  وأب قال َ َغٌف  إْخبـارٌ   َّ  يف ىف ُّ : قَـْو
ْ
. َيْقـِديرٍ  بَل  ولَـيَْس  ،ُمـْستَأ

ُ  و، َّ  يف  ُّ  حَلَِسبْتَهم َرأْفتَهم لَوْ  َيْقِديُرهُ  َحْذٌف  الالَكمِ  يف: وِقيَل  َ  َخـرَبٌ   َّ لك ُّ : قَْو
َغٌف 

ْ
َِمـنيِ  ِمـنَ  اكنَ  إذا ِسـيَّما وال َيَقلُّـِبِهْم، ِجَهـةِ  ِمن احلُْسبانُ  وَقعَ  إنَّما: وِقيَل  ،ُمْستَأ  إىل ا

مالِ  مالِ  وِمنَ  الشِّ َِمنيِ  إىل الشِّ   .)٢(ا

هـم اجاظر أيها حتسبهم: أي؛  َّيق ىق  يف ىف ُّ : قو: عديالسَّ  قال  إ
 د،سَ ْفـيَ  حـال ؛حـةفتَّ مُ  أعيـنهم ألن وذلك: ونفرسِّ المُ  قال يام،غِ  أنهم واحلال أيْقاظ، كأنهم

هم فاجاظر  َّمل يك ىك مك لك ُّ : وقـو رقود، وهم ا،أيقاظً  همبُ حيسَ  إ
                                                            

 .١٣/٢٢٩: القرطيب تفسري: ينظر )١(
 .بعدها وما ٦/١٠٤: انحيَّ  أ تفسري: ينظر )٢(



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

 فـاكن بها، املتصلة األجسام أكل طبيعتها، من األرض ألن ؛ألبدانهم ظهفْ حِ  من اأيًض  وهذا
 هم،أجـسامَ  األرُض  دُ سِ ْفـيُ  ال مـا بقـدرِ  ،ماًال وش ايمينً  جنوبهم بل بهمقلَّ  أن اهللا، قدرِ  من

ي اللكب: أي؛  َّرن مم ام  يل  ُّ : قوو  الكهـف، أصـحاب مـع اكن ا
 اكـاب،: أي بالوصـيد، ذراعيـه اباسـطً  فـاكن ،حراسـته توقْ  وماجَّ  من أصابهم ما أصابه

  .)١(فنائه أو

 الوقف علماء أقوال :  
 بعـده مـا ألن؛ نٌ سَ َحـ  َّيق ىق ُّ : قو بل الوقف: األنباري وابن األشموىي قال

 بعده اجلملة ألن ؛اأيًض  نٌ سَ حَ   َّمل يك ُّ : قو بل والوقف، وحاًال  اتأنفً سْ مُ  يصلح
 :األشـموىي قـال، الكهف باب: أي َّرن  ُّ : قو بل والوقف، وحاًال  تأنفةسْ مُ  تصلح

  .)٢(اأيًض  نٌ سَ حَ  :األنباري ابن وقال، اكٍف 

جاوندي قال   والوصـل ،جـائزٌ   َّيق ىق ُّ : قـو بل الوقف: السَّ
َ
: قـو ألن؛ َ وْ أ

 جـائزٌ  َّمل يك ُّ : وقـو، نقلـبهم وحنن رقود: أي ؛هلم حاًال  يصلح  َّ لكُّ 
 اباسـطً  نقلـبهم: أي اأيـًض  للحـال تـصلح والواو، احلال بيان الحتاد أحسنُ  والوصل، اأيًض 

  .)٣(مطلٌق  وقٌف  َّرن مم ُّ  :وقو، لكبهم
ا وقال َّ  وهـم أيقاظا وحتسبهم: (قو بل اكٍف  الوقف: اجَّحاس وابن واألنصاري ا

 مم ام  يل  ُّ : وقــو،  َّمل يك ىك مك لك ُّ : وقــو، )رقــود
  .)٤( َّرن

 الراجح الرأي :  
ي  َّ لك ُّ  أنَّ  تقـدير بل اكٍف  َّيق ىق ُّ : قو بل الوقف أن ختارهأ وا

 أبل واهللا .نقلبهم وحنن رقود: أي ؛هلم حاًال   َّ لك ُّ  أنَّ  تقدير بل نٌ سَ وحَ ، تأنفسْ مُ 
  . وأعلم

                                                            
عدي تفسري: ينظر )١(   .٥٤٩ص: السَّ
 .٣٨٤ص: واالبتداء الوقف ، إيضاح٤٣٨، ١/٤٣٧: اهلدى منار: ينظر )٢(
 .٦٥٨، ٢/٦٥٧: الوقف علل: ينظر )٣(
 .٣٨٦ص: واالئتناف طعالق، ١١٠ ص: املقصد، ١٥٩ ص: املكتىف: ينظر )٤(



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

 املوضع السادس عرش:  
ـــاىل ـــو تع  َّ يم  ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ُّ  :ق

  .]١٠٢: األنبياء[

 بل اللـةدَ ، وفيـه جـائزٌ  َّىل مل خل ُّ  :قو هذه اآلية بل يف فالوقف
 يف هايقَ وحرِ  هاتَ صوْ  عُ يْسمَ  منها َب رُ  وقَ ،هالْ خُ دْ يَ  لم نْ مَ  ألن ؛عنها همدِ عْ وبُ ار  اجَّ من سالمتهم

ــساد ــاذً - األج ــاهللا اعي ــون ،-ب ــداء ويك ــو االبت   ىم مم خم حم جم ُّ  :بق
اللـة اتأنفً سْ مُ  ، َّيم َل  ، املرهـوبالّمْحـُذور مـن سـلَّمهم اهللا أن بل لتَّ  هلـم وحـصَّ
ام مرص واحلجاز ومصاحف  عمومُ ، وقد اتفقْت واملحبوب املطلوب مـة  عَال عِ بل وْضـ الـشَّ

 .َّىل مل خل ُّ :  قوبل )صلے(الوقف الاكيف 

 علماء احكفسريأقوال  :  
ُ : الرَّازي قال ُ وُْت  واحلَِسيُس  َّىل مل خل ُّ : قَْو ِي الصَّ

َّ ، ا  حُيَسُّ
ِكيدُ  الُمرادُ و

ْ
ُ  وَحِسيَسها، يَْسَمعُ  قَدْ  ِمنها وقَُرَب  يَْدُخلْها لَمْ  َمن ِألنَّ  َقنْها؛ ُنْعِدِهمْ  تَأ ُ : قَْو

ْهَوةُ  َّ يم  ىم مم خم حم جمُّ  ةٍ  اجَّْفِس  َطلَُب  والشَّ  ُمَؤبٌَّد، نَِعيُمها: َفْعيِن  ؛لَِثَّ
 الِعنايَةُ  َسبََقِت : اجلُنَيْدُ  وقاَل  َشْهَوٌة، ولِْألْرواِح  َشْهَوٌة، ولِلُْقلُوِب  َشْهَوٌة، لِلنُُّفوِس : العاِرفُونَ  قاَل 
  .)١(اجِّهايَةِ  يف الِواليَةُ  َفَظَهَرِت  اِكدايَِة، يف

ِي حُيَـسُّ ِمـن َحَرَكِتهـا، تَها َصـوْ : أيْ َّىل مل خل ُّ :  األلـوقال
َّ  ا

ًال، ولَّما اكَن َمِظنََّة احكَّأذِّي بِها :وِقيَل   إنَّ اإلبْعاَد يَُكوُن َنْعَد الُقْرِب َفيُْفَهُم ِمنُه كنَُّه أْورََدها أوَّ
ِ ُسبْحانَهُ  ِ فِْع َذلَِك،َّ مل خل ُّ  :ُدفَِع بَِقْو َ ِ َغَفٌة 

ْ
 َفَعـىل َهـذا يَُكـوُن َعـَدُم  فيَه ُمْستَأ

ُخوِل إىل اجلَنَِّة، وَمن قاَل بِِه قاَل  ُّ اِط : َسماِع احلَِسيِس َقبَْل ا  ؛إنَّ َذلَِك ِحنَي الُمُروِر بَل الرصِّ
وَن َعلَيْهـا ّ ؛ ويه خاِمـَدٌة ال َحَرَكـَة هَلـا،وَذلَِك ِألنَّهم بَل ما ورََد يف َنْعِض اآلثاِر َفُمـرُّ  َحـ

وا َعلَيْها، وِقيَل  همكنَّ   ، ال يَْسَمُعوَن َذلِـَك لِـرُسَْعِة ُمـُرورِِهمْ :َفُظنُّوَن وهم يف اجلَنَِّة كنَّهم لَْم َفُمرُّ
  .)٢(وهو ظاِهرُ 

                                                            
ازي تفسري: ينظر )١(  .٢٢/٢٢٦: الرَّ
 .١٧/٩٨: األلو تفسري: ينظر )٢(



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

 : أيْ ؛بَيــاٌن لَِمْعــىن ُمبَْعــُدونَ   َّىل مل خل ُّ : قــو:  ابــن خشــورقــال
 وال يَـْسَمُعوَن ، وال يَـُروُعهم َمنَظُرهـا،رُّهـاُمبَْعُدوَن َقنْها ُنْعًدا َشِديًدا حِبَيُْث ال يَلَْفُحهم حَ 

ـــْريِيُّ  ـــُه الَم ـــُغ ِمن ـــا َفبْلُ ـــِد م ـــن أْنَع ْمِع ِم ـــسَّ ـــُغ إىل ال وُْت َفبْلُ ـــصَّ ـــْوتَها، وال   .َص
ِي يُْسَمُع ِمن بَِعيٍد، أْي ال َفْقُرُبوَن ِمـَن : واحلَِسيُس 

َّ وُْت ا ، أِي الصَّ ِي َفبْلُُغ احِلسَّ
َّ وُْت ا الصَّ

اِر وال َيبْلُُغ أْسماَعهم أْصواتُها، فَهم سالُِموَن ِمَن الَفَزِع ِمن أْصواتِها فَال َفْقَرُع أْسـماَعهم اجّ 
ال. ما يُْؤلُِمها َب َذلَِك بِما هو أَخصُّ ِمَن السَّ َء ِفيِه بِما يَـُدلُّ ،َمِة وهو اجَِّعيُم الُمالئِمُ وَققَّ ِ  و

واِم وهو و  َّ  ىم مم خم حم ُّ بَل الُعُموِم وهو  َّ   .)١( َّ يم ُّ ما يَُدلُّ بَل ا

 علماء الوقفأقوال  :  
ه مبتـدأ خـربه دَ ْعـ؛ ألن مـا نَ نٌ سَ َحـ  َّىل ُّ :  بل قوالوقف: األشموىي قال

  )٢(واملبتدأ يف حكم االنفصال عما بعده ،  َّ يمُّ 

جاوندي قال  الحتمـال الـواو اكٍف  َّىل ُّ :  بل قوالوقف:  واألنصاريالسَّ
  .)٣(ستئنافاحلال واال

ا أما َّ  مل خل ُّ  يـذكروا بل هـذا املوضـع مفلـ:  وابن األنبـارياجَّحاس وا
  .)٤(، وهذا يدل بل املنعا من أي نوٍع  وقفً َّىل

 الراجحالرأي  :  
ي  قـه  حكعلُّ  اكٍف وقـٌف  َّىل مل خل ُّ :  الوقف بل قوأن ختارهأوا

  .)٥(ئناف كون الواو للحال أو لالستاحتمال وده يف املعىن،بما بعْ 
  

                                                            
 .١٧/١٥٥: خشور ابن تفسري: ينظر )١(
 .٢/٤٣: اهلدى منار: ينظر )٢(
 .١١٨ ص: املقصد، ٣/٧١٢: الوقف علل: ينظر )٣(
 .٣٩٨ ص: بتداءواال الوقف إيضاح، ٤٣٤ ص: واالئتناف القطع، ١٧٠ص: املكتىف: ينظر )٤(

 مف خف ُّ : تعاىل قو من َّحك جك مق حق مف خف ُّ : قو بل الوقف نظائره ومن )٥(
 ].٦٢: مريم[ َّ خل حل جل مك لك  حكخك جك مق حق



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

 املوضع السابع عرش:  
  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه  مه جه ُّ : تعاىل قو
   .]٣٢: األحزاب[  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 بل ُف وقَ يُ  أو، عليه ُف وقَ ويُ  ،هلَ بْ قَ  بما ُل وَص يُ  ألن ؛صالحٌ  َّمي خي ُّ  :تعاىل فقو
، احكقوى برشط لنساءا من كأحد لسنت: األول الوقف بل واملعىن ،بعده بما ُل وَص ويُ ه لَ بْ قَ  ما

ٌ  والقارئ، ختضعن فال اهللا اتقينت إن: اخكا الوقف بل واملعىن  يُسوغ وال، الوقْفني بني خمريِّ
 قبيل من فهو، دالحكه وتَْذهب، املعىن خيتلَّ  حال ؛لهماوْص  وال، امعً  عليهما الوقف 
 مصاحف يف َّميُّ   بل)�ۛ  �ۛ  (الوقف قتعانُ  مةعَال  وضعْت  قدوُ  ،قةعانُ المُ  أو بجاذُ احكَّ 

ام  مة عَال وضعتو، مرص مصاحف يف) ج (اجلائز الوقف مةعَال وضعت عليها و، الشَّ
  . احلجاز مصاحف يف  َّ حي ُّ  بل) ج (اجلائز الوقف

 احكفسري علماء أقوال :  
َقينُْتَّ  إنِ  ِمثْلَُهنَّ  لَْسنُتَّ : أيْ : حيَّان أبو قال َ  ايَّ ِ  َيْقوى عَ مَ  انْضاَف  لَّما وَذلَِك  ؛ابَّ  ِمن ابَّ

ِهنَّ  و بَيِْتِهنَّ  يف الُقْرآنِ  ونُُزولِ  ِمنُه، الَمَحلِّ  وَعِظيمِ  ملسو هيلع هللا ىلص الرَُّسولِ  ُصْحبَةِ   وقاَل . َحقِّ
 فَال  َّ  ٰر ٰذ يي  ُّ ُمتَِّقياٍت  ُكنَّ  وإنْ  احكَّْقوى، أرَْدُينَّ  إنْ  َّمي خي ُّ  :الزَّخْمرشي

نْبَ   خي ُّ  يَُكونُ  األوَّلِ  الَقْولِ  َفَعىل،  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ُّ خاِضًعا بَِقْوِلُكنَّ  جُتِ
ط َجواُب  وَيُكونُ  النِّساِء، ِمنَ  َكأَحدٍ  لَْسنَ  َكْونِِهنَّ  يف َقيًْدا َّمي  ما وبَل ، حَمُْذوفًا الرشَّ

 ُ َ خمرْشي قا  الَقْولنَْيِ  والِك ،  َّ ٰذ يي ُّ  وَجوابُهُ  رَشٍْط، ابِْتداءَ  َّمي خي ُّ  يَُكونُ  الزَّ
َل  ِفيِهما   .)١(مُحِ

مني قال  حمذوٌف  أنه :أحدهما ؛وجهان جوابه يف َّمي خي ُّ : قو: احلليب السَّ
م ما اللةِ  َقينُْتَّ  إنْ : أي ؛عليه تقدَّ َ  ايَّ طف. كأحدٍ  فَلَْسنُتَّ  ابَّ نْ  نيْف  يف قيدٌ  الرشَّ

َ
 يَُشبَّْهنَ  أ

ُ  جوابَه أنَّ  :اخكا. النساء من بأحدٍ    .)٢( َّ ٰذ يي ُّ : قو

                                                            
 .٧/٢٢١: حيَّان أ تفسري: ينظر )١(
ر: ينظر )٢( ُّ  .٩/١١٧: املصون ا



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

ُ قَ : القرطيب قال ُ  الَْفْضلِ  يِف  َفْعيِن  َّ حي جي يه ىه  مه جه ُّ : َيَعاىَل  ْو
َِف، يْ ؛  َّمي خي ُّ : قال ثم َوالرشَّ

َ
َ  ِخْفنُتَّ : أ َ ، ابَّ نَّ  َفبنَيَّ

َ
 برَِشِْط  لَُهنَّ  تَِتمُّ  إِغََّما الَْفِضيلَةَ  أ

ُ  َمنََحُهنَّ  لَِما احكَّْقَوى، ِهنَّ  يِف  الُْقْرآنِ  َونُُزولِ  ِمنُْه، لِّ الَْمحَ  وََعِظيمِ  الرَُّسولِ  ُصْحبَةِ  ِمنْ  ابَّ  ،َحقِّ
ُ  أما ُ يْ  ؛َّ  ٰر ٰذ يي ُّ : َيَعاىَل  قَْو

َ
َمَرُهنَّ ، الَْقْوَل  تُِلنَّ  َال : أ

َ
ُ  أ نْ  ابَّ

َ
 قَْولُُهنَّ  يَُكونَ  أ

ُمُهنَّ  َجْزًال    .)١(فَْصًال  َوالَكَ

 الوقف علماء أقوال :  
ُ  ولم، اكٍف  َّمي خي  ُّ :قو بل الوقف: واألنصاري األشموىي قال  للموضعِ  رياشِ ي

  .)٢(األول

ُ  ولم، نٌ سَ حَ   َّمي خي ُّ  بل الوقف: األنباري ابن قال  األول للموضعِ  رِش ي
  .)٣(اأيًض 

ا أما َّ جاونديو ا   .)٤( املوضعني الك يف اوقفً  يذكرا فلم: السَّ

 الراجح الرأي :  
ي  وإن، َّحي جي ُّ : وق بل الوقف هو العلماء أقوال يف اجظر بعد يل يظهر وا

 عصني وإن اتقني إن األخريات اكلنساء لسن هنَّ كنَّ  يُفيد ألنه ؛نواألكرث غريه إىل مال
َ  املعىن ُص صِّ خُي  َّمي خي ُّ  بل والوقف، اأيًض  ي اإلطالق دُ قيِّ ويُ ، احكقوى ُط رتِ شْ وي  ا

  .)٥(وأعلم أبل واهللا ،ياقالسِّ  هدُ ؤيِّ يُ 

                                                            
 .١٧/١٣٧: القرطيب تفسري: ينظر )١(
 .١٤٢ ص: املقصد، ٢/١٦٣: اهلدى منار: ينظر )٢(
 .٤٤١ ص: واالبتداء الوقف إيضاح: ينظر )٣(
 .٣/٨٢٠: الوقف علل، ٢٠٤ ص: املكتىف: ينظر )٤(
 .٢٥ص: )املعانقة (جاذباحكَّ  وقف: ينظر )٥(



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

 املوضع اخكامن عرش:  

ـــــاىل ـــــو تع   َّ نث مث رثزث يت ىت  نت مت زت ُّ  :ق
  .]١٣٨ ،١٣٧ :الصافات[

 ؛نٌ سَ حَ  َّ ىت ُّ :  بل قوفالوقف
ْ
ده مـن جهـة قه بما بعْ علُّ ، مع تَ  آيةٍ ُس  ألنه رأ

يفية عـن رسـول اهللا ة توقِ  اآلية سنَّ رؤوس بل الوقفا عليه، وده معطوفً  ألن ما بعْ ؛فظاللَّ 
يـل، وقـد بح وباللَّ يهم يف الـصُّ رون علـُمـ يَ : أي؛جـائزٌ  َّرثُّ :  والوقف بل قـو،ملسو هيلع هللا ىلص

يف ) قلـے(مة الوقف احكام يف مصاحف مرص، وعَال ) ج(مة الوقف الاكيف  عليه عَال ضعْت وُ 
اممصاحف احلجاز و   . الشَّ

 علماء احكفسريأقوال  :  
ِ لُوٍط خُيرِْبُ :  ابن كثريقال ِ نَُّه َنَعثَُه إِىَل قَْوِمِه فَكَ   َيَعاىَل َقْن َقبِْدهِ َورَُسو

َ
بُوُه، ك ذَّ

َها َهلََكْت َمَع َمْن َهلََك ِمْن قَْوِمَها، إِغَّ
تَُه فَ

َ
ْهلُُه إِالَّ اْمَرأ

َ
ْظُهِرِهْم ُهَو َوأ

َ
ُ ِمْن َننْيِ أ اُه ابَّ فَـإِنَّ  َفنَجَّ

رِْض حُبَـرْيَ 
َ
نَْواٍع ِمَن الُْعُقوَباِت، وََجَعَل حَمِلَّتَُهْم ِمـَن اْأل

َ
ْهلََكُهْم بِأ

َ
َ َيَعاىَل أ ًة ُمنْتِنَـًة قَِبيَحـَة ابَّ

يِح، وََجَعلََها بَِسِبيٍل ُمِقيٍم  ْعِم َوالرِّ ًْال َوَغَهـاًرا؛ َولَِهـَذا قـالَفُمرُّ الَْمنَْظِر َوالطَّ َ :  بَِها الُْمَسافُِروَن 
يْ ؛  َّ نث مث رثزث يت ىت  نت مت زتُّ 

َ
فََال َيْعتَـرِبُوَن بِِهـْم َكيْـَف : أ

َ
أ

ُ َعلَيِْهْم َوَيعْ  َر ابَّ ْمثَالََها؟َدمَّ
َ
نَّ لِلاَْكفِِريَن أ

َ
  .)١( لَُموَن أ

َة َذَكرَ : الرَّازي قال ُكو الَعـَرِب،  -  قصة لوط - اهللا َهِذهِ الِقصَّ َْعترَِبَ بِها ُمرْشِ ِ
ِ تَعـاىل ِ يَن آَمنُوا جَنَْوا، وقَـْد َغـبََّههم بَِقـْو ِ

َّ يَن َكَفُروا ِمن قَْوِمِه َهلَُكوا، وا ِ
َّ  زت  ُّ: فَإنَّ ا
اموَذلَِك ِألنَّ الَقْوَم اكنُوا يُسافُِروَن إىل ؛  َّرث   ىت  نت مت ، والُمـسافُِر يف الشَّ

ِ يف ِل اجَّهارِ أْكرَثِ األْمِر إنَّما َفْم ،؛ اللَّيِْل و أوَّ َ تَعاىل َهَذيِْن الَوْقتنَْيِ بَِب َقنيَّ  ُعمَّ   فَِلَهذا السَّ

                                                            

  .١٢/٥٥: كثري ابن تفسري: ينظر )١(
 



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

ْ : َفْعيِن ؛  َّ نث مث ُّ : قاَل تَعاىل ُ أْعلَُم ألَي   .)١(َس ِفيكم ُقُقوٌل َيْعترَِبُوَن بِها، وابَّ

اخِلطـاُب ِلُقـَريٍْش  َّ ىت  نت مت زت ُّ : تعـاىل قـو:  ابن خشـورقال
يَن ِسيَقْت َهِذهِ الَقَصُص  ِ

َّ ُكُه، والُمراُد ُهنا: والُمُرورُ  ،ِلِعَظِتِهمْ ا : جُماَوَزُة الّسائِِر بَِسرْيِهِ َشيْئًا َفرْتُ
َة إذا سافَُروا يف جِتاَرتِِهْم إىل ُمُرورُه َفِر، واكَن أْهُل َمكَّ امم يف السَّ وَن بِـِبالِد فِلَـْسِطنَي الشَّ  َفُمرُّ

ونَ َفيَمُ   قُراهم َلَمَرها اَكْحـُر الَميِّـُت وآثارُهـا باِقيَـٌة حَتْـَت املـاِء، ِألنَّ  ؛ بِِدياِر لُوٍط جِبانِِبهارُّ
اِخُل يف وقِْت : والُمْصِبحُ  ّ باِح تـاَرًة و اللَّيْـِل تـاَرًة ا وَن بَل َمناِزلِِهْم يف الـصَّ باِح، َفُمرُّ الصَّ

رْيِ يف ْرِفيَّةِ  َّرثُّ :  اجَّهاِر وآِخِرهِ، وقوأوَّلِ  حِبََسِب َيْقِديِر السَّ ِي يف قَـ،لِلظَّ
َّ ِ  واخلرََبُ ا ِ  :ْو

يف ) والفاءِ ( َحِقيَقِة اإلْخباِر، ُمْستَْعَمٌل يف اإليقاِظ واِالْعِتباِر ال يف  َّ  نت مت زت ُّ 

اللَِة تِلَْك اآلثاِر بَل مـا َحـلَّ  َّ نث مث ُّ : قو َ ِ اْسِتْفهاٌم إنْكارِيٌّ ِمن َعَدِم فِْطنَِتِهْم 
، وبَل َسبَِب َذلَِك  ِ ِ لُوٍط ؛بِِهْم َمن َسَخِط ابَّ   .)٢( وهو تَْكِذيُب رَُسوِل ابَّ

 علماء الوقفأقوال  :  

ج قال :  ملاكن العطف، وقـو ممنوعٌ قٌف و َّ ىت ُّ :  بل قوالوقف: اونديالسَّ

  .)٣( مطلٌق  وقٌف َّرثُّ 

ده ق بمـا بْعـ تعلُّـو ورأس آية، جائزٌ  َّ ىت ُّ :  بل قوالوقف:  األشموىيقال
يـل، والوقـوف بح وباللَّ ون عليهم يف الـصُّ رُّ مُ  أي يَ ؛ ألنه معطوف بل املعىن؛من جهة املعىن

  .)٤(أتم؛ ألنه آخر القصة َّ نث مث ُّ :  تام، وبل قوَّرثُّ : بل قو

ا قال َّ  َّ ىت ُّ :  بل قـوالوقف: اجَّحاس واألنصاري وابن األنباري وابن ا
                                                            

ازي تفسري: ينظر )١(  .٢٦/١٦٢: الرَّ

 .٢٣/١٧١: خشور ابن تفسري )٢(

 .٨٦٠، ٣/٨٥٩: الوقف علل: ينظر )٣(

 .٢/٢٠٠: اهلدى منار: ينظر )٤(



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

 ؛تامٌّ 
ْ
  .)١( منهأتمُّ  َّ نث مث ُّ : ا، وبل قو أيًض  تامٌّ َّرثُّ :  آية، وبل قوُس  ألنه رأ

 الراجحالرأي  :  

ي   ؛نٌ سَ حَ  َّ ىت ُّ :  الوقف بل قونراه أأا
ْ
ده  بمـا بْعـٌق تعلِّ  آية مُ ُس  ألنه رأ

: ، وبل قـودهبْعـه بما قِ  تعلُّ وعدمِ  الالكم حكمامِ   تامٌّ َّرثُّ : بل قو و،فِظ من جهة اللَّ 

  .)٢(؛ ألنه آخر القصةأتمُّ  َّ نث مث ُّ 

* * *  

                                                            

: واالئتناف القطع، ٤٥٢ ص: واالبتداء الوقف إيضاح، ١٤٩ ص: املقصد، ٢١٤ص: املكتىف: ينظر )١(
 ). بترصف (٥٩٢ص

 مق حق ُّ : تعاىل قو بعده بما واالبتداء عليه الوقف حكم يف املوضع هذا نظائر ومن )٢(
 مل خل خم  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك جكحك
 ألنه حسن َّ  حم جم ُّ : قو بل الوقف، ]٢٢٠، ٢١٩: ةاكقر[ َّىل

 الالكم حكمامِ  تام َّىل مل خل ُّ : قو بل، وِظ فْ اللَّ  جهة من بعده بما قهعلُّ تَ  مع آية رأس
 .أعلم واهللا بعده بما هقِ تعلُّ  وعدم



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

 املوضع احكاسع عرش:  
 .]٤٩: ص[ َّ مك لك اك يق  يفىق ىف ُّ : قو تعاىل

رسـلني،  بني ما سبق ذكره من قصص المُ لِ ْص ، للفَ جائزٌ  َّيف ىف  ُّ :  بل قوفالوقف
عـيم وجزيـل املثوبـة، واجَّ   املرجـع،ِن سْ  أعده اهللا لعباده املتقني من ُحـاره ممَّ وما سيأ ذكْ 

 ُّ :  ويكون االبتداء بقو،هني المُ نقلب والعذاِب وء المُ اغني من سُ ه للطَّ قيم، وما أعدَّ المُ 
رسلني اغني بعد بيان أحوال المُ  مآل املتقني والطَّ تأنف كيانِ سْ مُ    َّ مك لك اك يق

امواحلجاز و  مرصمصاحف عمومُ  وقد اتفقت ،املتقدمني مـة الوقـف  عَال عِ بل وْضـ الـشَّ
  .)١(  َّيف ىف ُّ :  قوبل )ج(الاكيف 

 علماء احكفسريأقوال  :  
ربي قال ي أنزجاه إ: أي ؛  َّيف ىف ُّ  وقو: الطَّ  كـرٌ ك يـا حممـد ذِ هذا القرآن ا
وإن للمتقـني : يقـول َّ مك لك اك يق ُّ :  وقـو، وإياهم بهذكرناكك، لك ولقومِ 

ين اتقوا اهللا ـهسْ  فخافوه بأداء فرائضه، واجتناب معاصيه، حلُ ،ا  يف َن َمرْجـع يرجعـون إ
ه ي وعده من ُحسْ كْ  ثم أخرب تعاىل ذِ ،اآلخرة، وَمِصري يصريون إ ن املآب ما ره عن ذلك ا

  .)٢( َّ  ام يل ىل مل يك ُّ : و، فقاله

ر األنبيـاء، ْكـ مـن ذِ لـسورةم يف هذه ااإلشارة إىل ما تقدَّ  َّيف ىف ُّ :  ُجزيابن قال
تـام للـالكم خِ   َّيف ىف ُّ :  وكـأن قـو،اإلشارة إىل القرآن جبملتـه، واألول أظهـرُ : وقيل
 عُ رْشُ  ثـم يَـ، فهـذا بـاب:قول ثم ي،ا بابً  املؤلُف  كما يتمُّ ،ده يف الكم آخر بعْ عَ م، ثم رَشَ املتقدِّ 

  .)٣( آخر يف

َ َنْعَدها  َّيف ىف ُّ : قو: ن خشورب اقال ِ مُجْلٌَة فََصلَِت الالَكَم الّسابَِق َعِن الالَكِم اآل
وهو : قاَل يف الَكّشاِف . أّما َنْعُد فََكذا: قَْصًدا ِالنِْتقاِل الالَكِم ِمن َغَرٍض إىل َغَرٍض ِمثُْل مُجْلَةِ 

                                                            
 .بترصف ٢٢ص: االهتداء معالم: ينظر )١(
ربي تفسري: ينظر )٢(  .بعدها وما ٢٠/١٢٠: الطَّ
 .٢/٢٥٧: زيجُ  ابن تفسري: نظري )٣(



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

وَع يف آَخرَ َكما َفقُ  ُ َهذا وقَـْد اكَن َكيْـَت : وُل الاكتُِب إذا فََرَغ ِمن فَْصٍل ِمن ِكتابِِه وأراَد الرشُّ
ْسلُوُب ِمَن اِالنِْتقاِل هو الُمَسىّم يف ُعرِْف ُعلَمـاِء األَدِب بِاِالقِْتـضاِب ،وَكيَْت 

ُ
 وهـو ، وَهذا األ

ِمنيَ ِمنَ َطِريَقُة الَعَرِب وَمن يَِليِهْم    .)١( الُمَخرْضَ

أال تَـرى . ، َككنَُّه فََصَل َننْيَ ما َقبْلَُه ومـا َنْعـَدهُ  َّيف ىف ُّ :  تعاىلقوَل :  أبو حيَّانقال
، وقـاَل اْنـُن  َّ جح  مج مثحجُّ : كنَُّه لَّما َذَكَر أْهَل اجلَنَِّة، وأْقَقبَُه بِِذْكِر أْهِل اّجاِر قـاَل 

. رَشٌَف تُْذَكُروَن بِـِه أبَـًدا: أيْ : َّيف ىف ُّ : يَل وقِ . َهذا ِذْكُر َمن َم ِمَن األنِْبياءِ : َقّباٍس 
َعلًَما، َفبََدُل َمْعِرفَـٍة ِمـن  َّ مل ُّ بِاجَّْصِب، وهو بََدٌل، فَإْن اكَن   َّ يك ُّ : وقََرأ اجلُْمُهورُ 

  .)٢( نَِكَرٍة ِمن نَِكَرةٍ َفبََدُل نََكَرٍة؛ وإْن اكَن نَِكَرًة، 

 علماء الوقفأقوال  :  
 غرٍض روج من  من اخلُ اًص  ختلُّ وفيه، اكٍف  َّيف ىف ُّ :  بل قولوقفا:  األشموىيقال
ِ   األنبياء ركْ ذِ  اهللا من غَ رَ  آخر، فلما فَ إىل غرٍض   اجلنة وأهلها، فقـال رِ كْ انتقل 

ـت، وقـد واده، إيذانً له وما بعْ  به بني ما قبْ َل َص وفَ  ،  َّيف ىف ُّ   يف فقـها بأن القصة قد تمَّ
  .)٣(هذا القول األنصاري

ا وقال َّ   .)٤( تامٌّ وقٌف  َّيف ىف ُّ :  بل قوالوقف: اجَّحاس وابن ا
  .)٥( يف هذا املوضعاوقفً :  يذكر ابن األنباريولم

 الراجحالرأي  :  
ي و  ختـام ألنـه ؛ام من قبيل الوقـف احكَّـهو  َّيف ىف ُّ : ن الوقف بل قوأراه أا

ظـي وال و ليس هناك أي ارتباط لفْ  ، إىل غرٍض  من غرٍض انتقال بالالكمِ  و،متقدِّ للالكم المُ 
  .حقةابقة  واآليات الالَّ معنوي بني اآليات السَّ 

                                                            
 .بعدها وما ٢٣/٢٨٠: خشور ابن تفسري: ينظر )١(
 .٧/٣٨٧: حيَّان أ تفسري: ينظر )٢(
 .١٥٠ص: املقصد، بترصف ٢/٢٠٨: اهلدى منار: ينظر )٣(
 .٦٠٠ ص: واالئتناف القطع، ٢١٦ ص: املكتىف: ينظر )٤(
 .٤٥٤ ص: واالبتداء الوقف إيضاح: ينظر )٥(



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

 املوضع العرشون:  
  .]٦: القمر[   َّ حل جل مك لك خك حك مقجك حق ُّ : تعاىل قو

 مهُ غَ بلَّ  إذا عنهم باحكو هنبيَّ  اهللا يأمر حيث ؛الزمٌ   َّمق حق ُّ  :قو بل فالوقف
مر اليت اكالغة احلكمةِ  من عليه بما

ُ
  القارئ َل َص وَ  لوو بها، أ

َ
 بـ قتعلِّ مُ   َّ حك ُّ  أن مَ هَ وْ أل

امو واحلجاز مرص مصاحُف  اتفقْت  وقد ،ظاهرٌ  هطؤوخُ  َّمق حقُّ   مةعَال  عِ وْض  بل الشَّ
 .  َّمقُّ : قو بل) مـ (الزملا الوقف

 احكفسري علماء أقوال : 

  َل َص وَ  لو ألنه ؛الزمٌ  َّمق حق ُّ  بل الوقف: اجيْسابوري قال
َ
 الظرف أن مَ هَ وْ أل

   .)١(خيرجون ظرُف  هو بل ؛كذلك وليس ،به متصل

 نصب. فيهم غىنيُ  ال اإلنذار أن لعلمك: أي َّمق حق ُّ : قو: الزَّخْمرشي قال 
اِع  يَْدعُ  يَْومَ  َّ   .)٢(اذكر بإضمار أو ، َّ ىل ُّ  بـ ا

يْ ؛  َّمق حق ُّ : القرطيب قال
َ
ْعرِْض  :أ

َ
ِم،الْ  َيَمامُ  وُهوَ ، َقنُْهمْ  أ  حك ُّ : قال ُعمَّ  الَكَ

وْ  َّ جم يل ىل ُّ  َّ حك ُّ  يِف  الَْعاِمُل   َّ لك خك
َ
وْ   َّ خل ُّ  أ

َ
 َيْقِديُرهُ  ُمْضَمرٌ  فِْعٌل  أ

 .)٣(يَْوم َواْذُكرْ 

ُ، َسىّل  ُعمَّ : حيَّان أبو قال  َ  فَإنَّ  َقنْهم، أْعرِْض  :أيْ ؛  َّمق حق ُّ : فَقاَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص رَُسو
ْهِ  يَؤولُونَ  وما اآلِخَرةِ  أْحوالِ  ِمن َشيْئًا َذَكرَ  ُعمَّ . ِفيِهمْ  جُيِْدي ال اإلنْذارَ  َ  ُمتََعلٌِّق  ذاكَ  إذْ  ؛إ

َْومٍ  واجّاِصُب  ، َّ لك خك حك ُّ : فَقاَل  الّساَعِة، بِاقرِْتاِب    .)٤(خَيْرُُجونَ  أوْ ، ُمْضَمَرةً  اْذُكرْ  ِ
  

                                                            
 .٦/٢١٥: اجيْسابوري تفسري :ينظر )١(
خمرْشي تفسري: ينظر )٢(  .٥/٦٥٥: الزَّ
 .٢٠/٧٧: القرطيب تفسري: ينظر )٣(
 .٨/١٧٢ انحيَّ  أ تفسري: ينظر )٤(



 

 

ان معانيهدراسة دالليَّة لبيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبي: الفصل الثاين

 الوقف علماء أقوال : 

جاوندي قال   َّ خك حك ُّ  صار وُصل لو ألنه ؛الزمٌ  َّمق حق ُّ  بل الوقف: السَّ
 اشعً خُ  خيرجون وتقديره َّ ىل ُّ  ظرف هو بل ؛كذلك وليس ،عنهم وللتَّ  اظرفً 

اع يدع يوم أبصارهم   .)١(ا

 بما وُصل لو ألنه؛ لهوْص  جيوز وال، تامٌ  َّمق حق ُّ  بل الوقف: األشموىي وقال
 ، َّ ىل ُّ  ظرف هو بل ؛كذلك وليس، عنهم وللتَّ  اظرفً  َّ خك حك ُّ  صار بعده

اع يدع يوم األجداث من خيرجون: أي ؛أخريواحكَّ  قديماحكَّ  بل عندهم واملعىن  .)٢(ا

ا عليه وردَّ ، تام غريُ   َّمق حق ُّ  بل الوقف: األنباري ابن وقال َّ : بقو ا
 واملعىن ، َّ ىل ُّ  الظرف يف العامل جيعلون احكفسري أهل مجيع ألن ؛قال كما وليس

اع يدع يوم األجداث من خيرجون: قديرواحكَّ ، قديمواحكَّ  أخرياحكَّ  بل عندهم  اكن فإذا، ا
ء ُق تعلَّ يَ  ال الظرَف  ألن؛  َّمق حق ُّ : مامفاحكَّ  كذلك  شيخ ذلك يف عهبِ وتَ  ،لهقبْ  ب

  .)٣(األنصاري زكريا اإلسالم

 األقوال من الراجح : 

ي ح وا اللةو، الالكم تمَّ  وبه ،الزمٌ  َّمق حق ُّ  :قو بل الوقف أن يل يرتجَّ َّ  ا
 ،تأنفةٌ سْ مُ   َّ لك خك حك ُّ  مجلة وأن ،اآلية من املراد تمَّ  ؛معه قفوتتَّ  ذلك توافُق 

وم ذلك يف يكون ماإنَّ  واحكَّ  أن إيهام الوصل و، وللتَّ  اظرفً  وليست  األمر وليس ،ا
 .)٤( أعلم وأبل واهللا، كذلك

* * * 

                                                            
 .٣/٩٨٠ :الوقف علل: ينظر )١(
 .٢/٣٠٦ :اهلدى منار: ينظر )٢(
 .١٧٠ ص: املقصد، ٢٤٢ص: املكتىف، ٤٩٠ ص :واالبتداء الوقف إيضاح: ينظر )٣(

 خي ُّ : تعاىل ، وقو]١٧٤: الصافات[ َّ مس خس حس جس ُّ : تعاىل قو من َّ حس جس ُّ  أما )٤(
اريات[ َّ ٰذ  يي ىي مي  .موصولة ىه بل ؛فيها َف وقْ  فال، ]٥٤: ا



  
  

  

  

  

  خاتمةال
  اتوصيَّ والتَّ  تائجالنَّ  أهم وبها



 

 

أهم النتائج والتوصيات.. اخلامتة 

 اخلاتمة   

ي هللاِ  احلمدُ  احِلات تتمُّ  بنْعمِتهِ  ا  والـصالةُ ، الـرَباَكت وتُنـال ،العـرَثَات الوُيَقـ ،الصَّ
ات اجَّجـومِ  وأصحابه آ وبل، الربيَّات خريِ  حممدٍ  سيِدنا بل والسالم  طيْبـة صـالةً  اجـريِّ

َّ  بها تُنال الِعْطِر، حِئةفا القْدر، ةعظيم ،النَّرشِ    :وبعد  ...اكثريً  اتسليمً  موسلّ  ،رجاتا
  واالبتـداء الوقـِف  حَبِْث  من جبْمِعهِ  ُعِنيُت  ما ينْتيه فِبهذا

َ
 القـرآن تفـسري يف هرِ ثَـوأ

 و  ،والفضل عمةاجِّ   فله  اهللاِ  فمن ونفعٍ  صواٍب  من فيه اكن فما، الكريم
  أو سـهوٌ  خالَطهُ  قد اكن إنْ و احلسن، ناءاخكَّ 

ٌ
 الـشيطان، ومـن نفـ فمـن نـسيانٌ  أو خطـأ

ي  اهللا كتاب يف الالكم ظمعِ  هو ذلك يف وَشفييع ، مٌ تعلِّ ُمـ وال مٌ خلِـ بـه يُط حُيـ ال ا
اتِه اخالًص  هذا عميل يكون أن أسأل واهللاَ   قـد مـا يل يغفر وأن ،أْحَسنه مين ليتقبَّ  وأن ،ِ

َ  يف وأَميل ،فيهِ  زلةٍ  من يكون  بـه ينفـع وأن ،القبـولِ  ثوَب  العمل هذا يَْكُسو أن تعاىل ر
اظه القرآن أهل  ،القيامة يوم حسناتنا مزيان يف جيعله وأن ،فيه رَ ظَ غَ  أو هعَ الَ طَ  نْ مَ  ولُكَّ  وُحفَّ
ه ،تولكت عليه باهللا إال توفييق وما ،يٌب جُم  سميعٌ  إنه نيب وإ

ُ
  .أ

توِّج ييل وفيما
ُ
لُت  اليت اتوصيَّ واحكَّ  تائجاجَّ  بأهمِّ  لةالرسا هذه أ ها توصَّ  خـالل مـن إ

  :ويه ،اكحث هذا

  : ويه اجتائج ؛: أوًال 

 لُكُّ  دراسـته عن يستغين فال احكفسري، مِ لْ عِ  َمهامِ  من واالبتداء الوقف موضوع -١
  .الكمه من اهللا رادَ مُ  مَ هَ فْ فَ  أن أراد نْ مَ 

 ذلـك وماعـدا اآلي، رؤوس بل الوقـوف إال ملسو هيلع هللا ىلص اجـيب وقـوِف  مـن يثبْت  لم - ٢
ي واالبتداء الوقف من املعىن داللةِ  فبحسِب   .هدَ عْ نَ  ا

 .االبتداءُ  حَيُْسن الوقُف  يتمُّ  فحيثما ،تالِزمانمُ  واالبتداء الوقف - ٣

ي -٤ دُ  ا  عليه املوقوِف  الالكمِ  قتعلُّ  مدى هو القرآنيةِ  اللكمةِ  بل الوقِف  نوعَ  حُيَدِّ
 .واملعىن ِظ اللفْ  يف هدَ عْ نَ  بما



 

 

أهم النتائج والتوصيات.. اخلامتة 

 الوصـُل  لَـِزم املعىن ُفَغريِّ  الوقُف  اكن وإذا، الوقُف  لَِزم املعىن يُغريِّ  الوصُل  اكن إذا -٥
 . املعىن قرينُ  الوقُف  أو فالوصُل 

 املعـىن يَـتم لـم وإن ،األحـوالِ  مجيعِ  يف جائزٌ  عليها الوقِف  مقاطعُ  اآلي رؤوُس  -٦
َّ  ؛القطع وعدمِ  القراءةِ  استئناف ِط برشْ   .ملعىنا تمامِ  ح

 يف همالخـتالفِ  راِجـعٌ  واالبتـداءِ  الوقـِف  مواضـعِ  حتديـدِ  يف العلماءِ  اختالُف  -٧
 أوجـهِ  اخـتالُف  ذلـك ومـن ،واالبتـداءُ  الوقـُف  عليها ينبين اليت قديراِت احكَّ 

 .تضاد اختالَف  وليس ،رتغايُ  اختالف فهو ،احكفسري

َ  يف الـرشيِف  املـصحِف  طبعاِت  بني والوصلِ  الوقِف  ماِت عَال  اختالُف  - ٨  مِ العـال
َّ  أو ،اإلساليم  االجتهـادِ  إىل هَمرِْجعُ  الواحدةِ  للَّجنةِ  تعاقبةِ المُ  الطبعاِت  نْيَ نَ  ح

 .القرآنِ  معا مِ هْ فَ  يف واالستنباِط 

 املـصاحِف  يف املرُسـومةِ  الوقـِف  رمـوزِ  بل الوقوف املبتدئِ  القارئِ  بل ينبيغ - ٩
 اآليـاِت  ملعـا دراسـةٍ  َق ْفـوِ ْت جاء ماِت والعَال  الرموزَ  هذه ألن ؛بها االلزتامو

 علميةٌ  جلانٌ  هاوقوفِ  بل أرْشَف اليت املصاحِف  يف الِسيَّما اإلعراِب  ومقتضياِت 
  . تخصصةٌ مُ 

ي القارئُ  - ١٠  الوقـِف  َب تُـكُ  وقـرأ وَجـال، املـشايخ بني وطاف ،القرآنَ  َض َعرَ  ا
 مـن اختـار وقرأ فيما يديهِ  نْيَ نَ يكون  األمرُ فَ  املعا فواصَل  وأدركَ  ،واالبتداءِ 

 ِب تُ كُ  من االختيارِ و االجتهادِ بل  اهانَ بْ مَ  القرآن يف الوقِف  رموزَ  نَّ إ إذْ  ؛الوقوِف 
  .الوقوِف  يف رِ ظَ اجَّ  واالجتهادِ  غَ لَ بْ مَ  غَ لَ بَ  نْ مَ ل واالبتداءِ  الوقِف 

 .رآنَ الق مْ َفْعلَ  لم الوقَف  َفْعرْف  لم نْ فمَ  ،القرآنِ  بمعا جاهٌل  بالوقِف  اجلاهُل  - ١١

 مـن ةِ نَّ الـسُّ  أهـلِ  َمـْذهَب  ُفْظِهر ينبيغ ال ما وعنده َف يُوقَ  أن ينبيغ ما معرفةُ   -١٢
ين واألهواءِ  اكدِع  أهلِ  من غريهم مذهب فون ا  .همأهواءَ  ُق وافِ تُ  اوقُوفً  يتعسَّ

 ،اإلعجـازُ  بـه وَيْظهـرُ ، اهللاِ  كتاِب  يف اخلطأ أو ُس بْ اللَّ  به نُ يُْؤمَ  الوقِف  معرفةُ  -١٣
 تـثُّ  وبـذلك ،وجـهٍ  أْكمـلِ  بل تعاىل اهللاِ  الكمِ  مُ هْ فَ  به وَيِتمُّ  ،القصدُ  به ُل وحَيُْص 

 . اهلدايةِ  منهاجُ  ضحُ تَ ويَ  ،الفهمُ  ُل َص وحَيْ  احكالوةُ 



 

 

أهم النتائج والتوصيات.. اخلامتة 

 : ويه احكوصيات ؛: ثانًيا

 والوصلِ  الوقِف�ِ مواضعِ  اعتبارِ  بل احكأكيدِ  برضورةِ  َماكنِه يف مسئولٍ  لُكَّ  أو -١
 . احكالوةِ  عند

رُ يَ  نْ مَ  عند وخاصةً  ؛تعلُِّمها يف اجلهدِ  من يلزم مالك  ِف رَصْ  - ٢  اجاِس  إمامةَ  تصدَّ
 إذ ؛أوجُب  همقِّ حَ  يف فهو، احللقاِت  أو املدارِس  يف الطالِب  تعليمَ  أو، الصالةِ  يف
ُق  ال  .بذلك إال معانيه وإدراكُ  ،تعاىل اهللاِ  الكمِ  مُ فهْ  يتحقَّ

 ،اكحِث  لةِ واَص مُ  بل لتارسنيَ  احلثِّ  من زيدَ امل ُت رْ كَ ذَ  فيما يكونَ  أنْ  آُمُل  - ٣
 ،واجظرِ  الفكرِ  عمالِ ِإلِ  اواسعً  فيهِ  املجاُل  زاَل  وما ،هلُ احِ وَ سَ  كُ رَ دْ تُ  َال  رٌ حَبْ  اكَ فذَ 

ِ وَ  ،دُ سَ كْ يَ  ال اردً وْ ومَ  ،ُب َض نْ فَ  ال ينبوًخ  كذلَك  وسيظلُّ   الكتاُب  وهو؟ ال مَ ل
 ُ ِ َّ  ؛اخلا   .واهللا أبل وأعلم،  عليها نْ ومَ  األرَض  اهللاُ  ُث رِ يَ  ح

  

* * *  

  



  
  

  

  

  

   العامة فهارسال

   :بل شتملتو  

   . القرآنية اآليات فهرس ]١[

  .األحاديث فهرس ]٢[

   .اآلثارفهرس  ]٣[

   .األعالم فهرس ]٤[

   .املصادر واملراجع فهرس ]٥[

   .املوضوخت فهرس ]٦[



 

 

فهرس اآليات القرآنية] ١[

 ]فهرس اآليات القرآنية ]١   
  الســــــــــــــــــــــورة

  الصفحة  رقمها  طرف اآلية
  ة الفاحتســــــــــــــورة

  ٨٧، ٧٩، ١٢  ١   يل ىل مل خل
٨٧، ٨٢، ٧٩، ١٢ ٢  ىم مم خم حم
٧٩ ٤   ين ىن من

 ســــــــــــــورة اكقرة

٩٥، ٨٢ ٢   يم ممىم حمخم جم يل ىل
  ٨٢  ٣   ىن من خن
  ٨٢  ٥  نئ مئ زئ رئ ّٰ
  ٦٤  ٥    زب رب  يئ

  ١٨٣، ٦٤  ٦   يل ىل مل خل  

  ١٨٣  ٧   ين ىن من خن  

  ٧١  ١٠   يت ىت نت  

  ١٩٧  ١١   يل ىل مل يك  ىك مك لك  

  ١٩٧  ١٢  مي زي ري ٰى ين ىن نن  

٧٦ ١٣  حئ جئ  يي ىي  

٧٣ ١٤  جس مخ  جخ مح  

٢١٧ ١٤  مص خص حص مس  

٧٣ ١٥  مغ جغ مع  

٢٠٤ ١٦  مل خل حل جل مك  

٢٣٤، ٢٠٤ ١٧  جم يل ىل مل خل  

  ٦٦، ٦٤  ٢٠   رن مم  ام يل ىل مل  



 

 

فهرس اآليات القرآنية] ١[

  الســــــــــــــــــــــورة
  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

  ٦٦، ٦٤  ٢١   ين ىن نن من  

  ١٨٤  ٢٢   جب هئ  مئ خئ حئ  

٣٢٠، ٢٥ ٢٥ حن جن يم ىم  مم   

٢١١، ١٧٤، ٢٨ ٢٦  ىب نب مب زب رب يئ  

  ٢٠٥  ٣٦   مظ حط مض  

  ٢٠٥  ٣٧   خم حم جم هل  

  ٢٠٥  ٣٨  يل ىل مل خل  

  ٢٠٥  ٣٩   خي حي  جي يه  

  ٢٠٥  ٤٠   حض جض مص  

  ٢١٥  ٤٤   جئ  يي ىي ني  

  ٢١٧  ٤٧   حض جض مص  

  ٢٢٢  ٤٩   جم يل ىل مل خل  

٢١٨ ٥٧   جك مق حق مف خف حف  

  ٥٨  ٨١   حئ جئ  ىييي ني مي  

  ٥٨  ٨٢    خب حب جب هئ  

  ٧٦  ٨٨  مض خض  حض   

  ٌّ ٍّ َّ  ٩٦ ٩٦

  ٧١  ١٠٢   جه  ين ىن  

٢٨٨ ١٠٣  حئ جئ  يي ىي ني  

٦٧ ١٠٤  مث هت مت خت حت  

  ٣٢٢  ١١٦  يي ىي ني مي  



 

 

فهرس اآليات القرآنية] ١[

  الســــــــــــــــــــــورة
  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

  ٨٩  ١٢٠   يل ىل مل خل  

  ٢٣٣  ١٢٠    ىي مي  خي حي جي يه ىه مه

  ٢٣٤  ١٣٣   جع مظ حط مض  خض   

٩٢ ١٤١ مم خم حم  جم هل مل  

  ٣٢٤، ٢٣٣  ١٤٥    جن مم خم حم  جم هل مل خل حل  

  ٌّ ٍّ   ٩٩ ١٤٨

  ١١٠  ١٥٨   نث مث زث رث يت  

٦٦ ١٥٩  جت هب مب  

٦٦ ١٦٠  مج حج مث هت  

٦٦ ١٦١  جض مص خص حص  

٦٧ ١٧٦  جم هل مل خل حل  

٢٤٨، ٦٧ ١٧٧  حم جم يل ىل مل  

  ١٣٠  ١٨٧    نئ مئ زئ رئ ّٰ  

  ٣٢٦  ١٩٥    مي زي ري ٰى  

  ٦١  ٢١٢   ٰذ يي ىي  مي خي  

  ٌّ ٍّ َّ  ُّ  ٢٤٤ ٢١٧

٧٩ ٢١٩   حم جم  

٧٩ ٢٢٠  ىليل مل خل  

  ٢٢٧  ٢٢١  لك اك يق  ىق   

  ٢٢٠  ٢٢٨   مك  لك اك يق  

  ٢١٨  ٢٢٩    مث هت مت خت  حت جت هب مب



 

 

فهرس اآليات القرآنية] ١[

  الســــــــــــــــــــــورة
  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

  ٢٢٠  ٢٣٣   حم جم هل  مل   

  ٢٢٧  ٢٥٨  ىك  مك لك  

٩٢ ٢٨٦  حص مس خس حس جس  

  ٢٢٧  ٢٨٦   خف حف  جف مغ جغ  
 ســــــــــــــورة آل عمران

  ٦٥  ٧    حجمج مث هت مت خت
٢٠٥ ١٥ مس خس حس جس  مخ

٢٠٥ ١٦  جم يل ىل مل خل

٩٣ ٢٧  يي ىي  ني مي  

١٧٥، ٩٧ ٣٠  حم جم يل ىل مل خل  

  ٢٤٦  ٧٢   ين ىن من خن حن  

  ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ   ٢٤٦  ٧٣  

٢٩٥ ٧٥  ىن نن من  

٢٩٥ ٧٦  خض حض جض خصمص 

٩٩ ٩٥ يث ىث نث  

  ٢١٥  ٩٩   خف حف جف مغ جغ  

١٤٨ ١٠١  ىن من خن حن جن  

  ١٨١  ١١٢   زث رث  يت   

  ١٨١  ١١٣  حب جب  

٢٩٦ ١٢٤   ٰى ٰر ٰذ  

٢٩٦ ١٢٥  مب زب يئرب 



 

 

فهرس اآليات القرآنية] ١[

  الســــــــــــــــــــــورة
  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

  ١٨٢  ١٤٦    جت هب مب خب حب  

  ٢٤١، ٢١٤  ١٥٤   حم جم يل ىل مل خل  

  ٢٢٣، ٢٢٢، ٦٢  ١٨١   حم جم يل ىل مل خل  

  ٦٧  ١٩٥   ىب نب مب زب  

  ٦٧  ١٩٦    ىت نت مت زت رت  
 ســــــــــــــورة النساء

  ٢٢٣  ١١  ىل مل  يك ىك  

٢٠٧ ٢٣   يت ىت نت  

٢٠٧ ٢٤  يل ىل مل  

٢٠٨ ٢٥  رث يت ىت نت مت  

  ٧٢، ١٣  ٤١     يف ىف يث ىث نث مث زث

٢١٠، ٨٧ ٤٣  جئ يي ىي ني مي  

٨٨ ٦٤  حئ  جئ يي ىي ني مي  

  ٢٢١، ٨٤  ٧٣   حج مث هت مت خت  

  ٢١٦  ٨١   مه جه ين ىن  

٢٠٩، ١٣٨ ٨٣  يل ىل مل يك  

  ٦٨  ١٢٣   ٰر ٰذ  يي ىي  

  َّ ُّ ِّ ّٰ   ١٧١  ١٥٧  

  ٢٤٨  ١٦٢   مق حق مف خف  حف   

  ٦٠  ١٧١  زب  رب يئ ىئ  
 ســــــــــــــورة املائدة

٦٢ ٢  مص خص حص مس  



 

 

فهرس اآليات القرآنية] ١[

  الســــــــــــــــــــــورة
  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

  ١٣٠  ٣   يل ىل مل خل  

  ١٤٨  ١٥    نت  مت زت رت يب ىب نب

  ١٤٨  ١٦    ىث نث مث زث رث يت  

  ١٧٢  ٢٠   ام يل ىل مل يك  

١٦٣ ٢٦  رئزئ ّٰ ِّ  

  ٨٧  ٢٧   من زن رن مم ام  

٩٨ ٤١  يل ىل  مل يك  

  ٨٥  ٤٦   يل ىل مل خل  

١٠٠ ٤٨  حبخب جب  

٣٢٨ ٥١  حم جم يل ىل مل  

  ٢٢٧  ٥٤   ين ىن نن من  زن   

٢٣٧ ٦٤   حض جض مص خص  

  ١٣٢  ٩٣    رب يئ ىئ نئ مئ  

٧٧ ٩٥  حب جب هئ مئ خئ  

  ١٣٢  ١٠٥  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  

١٠٠ ١١٦  ىليل مل يك ىك  
 ســــــــــــــورة األنعام

  ١٦٩  ٣   زئ رئ ّٰ ِّ  

٢٣٩ ١٩ جم يل ىل مل خل  

٣٣١، ٢٣٦ ٢٠  رت يب ىب نب  

٣٠٢ ٣٠  َّ ٍّ ٌّ ٰى  



 

 

فهرس اآليات القرآنية] ١[

  الســــــــــــــــــــــورة
  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

٨٢، ٦٣ ٣٦ جم يل ىل مل  

٨٨ ٣٨  نئ مئ زئ رئ  ّٰ   

  ١٣٠  ٨٢   يل ىل مل خل  

  ٢٢٠  ٩٣   مث هت مت خت  

  ٢٣٩  ١٢٤   حض جض  مص خص  

٧٧ ١٥٩  مب زب رب يئ  
 رافســــــــــــــورة األع

  ٢٣٤  ١١    خس حس جس مخ  

٣١٤ ٢٢  جل مك خكلك حك  

  ٢٢٣  ٣٠  خل حل جل مك  لك   

  ١٣٩  ٣٣  رن مم ام يل ىل

٢٧٥ ٤٤   ىل مل خل

  ٢٢  ٥١     جن مم خم حم

  ٢٢٤  ٥٨    يل ىل مل خل

٢٧٦ ١١٣   ري ٰى ين

٢٧٦ ١١٤   خب  حب جب هئ

  ٢١٦  ١٥٧    نئ مئ  زئ رئ

  ٢١٤  ١٥٨    ىي ني مي زي  ري

٦٨ ١٥٩   خض حض جض مص

٦٨ ١٦٠   يل ىل مل خل

٢٩٧ ١٧٢  ٰى ين ننىن من   ٰذ يي ىي مي خي حي

٣٣٧، ٦٩ ١٨٤ نن من



 

 

فهرس اآليات القرآنية] ١[

  الســــــــــــــــــــــورة
  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

  ١٦٦  ١٨٩    مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ

  ١٦٦  ١٩٠    ىك مك لك
  ســــــــــــــورة األنفال

  ٢١٥  ٥    لك اك  يق ىق يف

  ٢٣٩، ٢٣٢  ٣١     يي ىي ني مي
  ٢٢١  ٣٢    جح مج حج مث هت
  ١٣١  ٦٠    مح جح مج حج مث هت

  ٥٣  ٧٥    من خن حن جن مم
 ســــــــــــــورة احكوبة

  ٥٣  ١    يل ىل مل خل

٢٠٤ ١٢   خئ  حئ جئ

٢٠٤ ١٣   جس مخ جخ مح

  ٢٣٧  ٣٠    نن من زن

  ٢٤١  ٤٠    مس خس حس  جس

  ٢١٣  ٧٩    حط مض خض

  ٢٨٨  ٨١  يت ىت  نت مت زت

  ٣٤١  ١٠١  َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر

  ٢٣٩  ١٠٨    ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر

  ١٧٠  ١٢٨    هب مب خب حب جب
 ســــــــــــــورة يونس

  ١٠٣  ٢    مه جه ين

  ١٤٧  ٥٧     يت ىت نت مت زت



 

 

فهرس اآليات القرآنية] ١[

  الســــــــــــــــــــــورة
  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

  ١٤٧  ٥٨    ىك مك لك اك

  ٣٤٤، ٢٤٦، ١٠٤  ٦٥  زئ رئ ّٰ

  ٢١٩، ٨٩  ٩٠     جه ين ىن من
 ســــــــــــــورة هود

  ٢١٧  ٤٠    رئ ّٰ ِّ ُّ
  ٧١  ١١٤    جب هئ مئ خئ

 ســــــــــــــورة يوسف

  ١٥١  ٢     جب هئ مئ خئ

  ٢٤٣  ١٥    يل ىل مل خل

  ٢٤٧  ٢٤     ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر

  ٢١٧  ٥٢    هن من خن حن  جن

١٠٦ ٩٢ حت  جت هب مب خب

١٠١ ١٠٨ يت ىت نت
 ـــــورة الرعدســـــــــ

  ٢٣٧  ٢  نئ مئ زئ  رئ

  ٢٢٦  ١٤  ىل مل خل

١٠١ ١٧   جم هل مل خل

٩٤ ١٨   جن مم خم

  ٢٤٣  ٣١    نب مب زب رب يئ ىئ
 ســــــــــــــورة ابراهيم

  ٣٤٩  ٩    يف ىف  يث ىث نث مث
  احلجرســــــــــــــورة 

  ١٣٦  ٩    رن مم ام يل



 

 

فهرس اآليات القرآنية] ١[

  الســــــــــــــــــــــورة
  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

  ٢٠٧  ١٤    حص مس خس حس

  ٢٠٧  ١٥    مع جع مظ حط
 ســــــــــــــورة اجحل

١٧٦، ١٠١ ٥ جح  مج

٢٩٨ ٢٨    يي ىي مي

٣٠٢ ٣٨   يي ىي ني مي

٢٨٩، ٦١ ٤١   مف خف حف جف

١٥١، ١٤٩ ٤٤   ىي مي خي  حي جي

٣٥١ ٥٧   يي ىي مي خي

  ٢٢٦  ٦٠    ىك مك  لك اك يق

  ٢١٩  ٦٤    مم خم حم جم هل

  ٢١٤  ٩١    لك اك يق ىق يف

  ١٠  ٩٨    ين ىن  نن من زن

١٠٤ ١٠٣ خم حم جم
 ســــــــــــــورة اإلرساء

٦١ ٨  يل ىل مل خل
  ١٤٨  ٩    مه جه ين ىن
  ٢١٩  ٢٥  مص خص حص مس خس

  ٢٣٥  ٥٠    حم جم يل ىل مل

٣٣٦، ٨٣ ٦١   مث زث رث يت
  ١٨٩، ٤٣  ٨٢     خئ حئ جئ يي ىي ني

  
  



 

 

فهرس اآليات القرآنية] ١[

  الســــــــــــــــــــــورة
  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

 ســــــــــــــورة الكهف

  ٥٢  ١  مض خض حض جض
٢٠٩ ١٦   جن يم  ىم مم خم

٣٥٣ ١٨ يق ىق  يف ىف

٧٧ ٣٣   مف خف حف جف

  ١٤١  ٦٥    ىث نث مث زث

  ٢٠٨ ٧٤   ٰه مه جه هن من

٢٠٨ ٧٥   مم خم حم جم يل ىل مل

  ٢٨٢  ٩١    مب خب حب جب مئهئ
 ســــــــــــــورة مريم

  ٧٣  ٧١  ىك مك لك اك

٢٥١ ٧٨   خن حن جن يم

٢٥١ ٧٩   حي جي يه  مهىه

٢٥١ ٨١   مئ زئ رئ ّٰ

٢٥١ ٨٢   ىب مبنب
 ســــــــــــــورة طه

٢٣٠ ٥   ىف يث ىث نث

  ٢٢١  ١٠    مث هت  مت خت حت

َّ ُّ ِّ  ّٰ   ٣١٥ ٤٠

  ١٨٠  ٥١    لك هش مش هس مس

  ١٨٠  ٥٢  حم جم يل ىل مل خل

٣١٤ ١٢٠   مم  ام يل



 

 

فهرس اآليات القرآنية] ١[

  الســــــــــــــــــــــورة
  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

٦٦ ١٣١   حب جب هئ

٦٦ ١٣٢    حت جت هب
 ســــــــــــــورة األنبياء

  ٢١٩  ٢٥    يل ىل مل خل

  ٢٢٠  ٣١    هئ  مئ خئ حئ

  ٨٤  ٩٧    اك يق ىق

  ٢٣٥  ١٠١    حض جض مص  خص حص

٣٥٥ ١٠٢ ىل مل خل
 ســــــــــــــورة احلج

٢٢٥ ٤   ىت نت مت زت رت

٢٧٨، ١٣٠ ٣٠   مح جح مج حج  هتمث

٢٧٩ ٣٢   ٰى ٰر ٰذ يي ميىي

  ٢١٨  ٥٢    يث ىث نث مث

٢٧٩ ٦٠    نث مث رثزث

٦٥ ٦٩   زن رن مم  ام يل

٦٥ ٧٠   ىي ني مي زي
 ســــــــــــــورة املؤمنون

  ٢٢١، ٩٠  ٨٣    جئ يي ىي ني
٢٩٠ ٨٨   خك حك جك  مق حق مف
٢٥٢ ٩٩   جب هئ مئ خئ حئ

٢٥٢ ١٠٠   خت حت جت
 ســــــــــــــورة اجور

  ٢١٧  ١٠    حن جن مم خم حم



 

 

فهرس اآليات القرآنية] ١[

  الســــــــــــــــــــــورة
  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

  ٢٢٦  ٢٣    مم ام يل ىل

٩٣ ٢٦   جخ مح

٨٣ ٣٦   مي خي حي جي

٨٣ ٣٧   يل ىل مل خل
 ســــــــــــــورة الفرقان

  ٣١٦  ٤٥    مي  خي حي جي يه ىه مه

  ١٥٠  ٥٢    مت  خت حت جت

  ٢٣٣  ٧٤    جئ يي  ىي ني مي
 ســــــــــــــورة الشعراء

٢٧٢ ١٤   جس مخ جخ

٢٧٢ ١٥   حض مصجض  خص

٢٩١ ٢٤   مئ زئ رئ ّٰ

  ١٧١  ٢٧    يق ىق يف ىف يث

٢٧٦ ٤١    جن يم ىم

٢٧٦ ٤٢   مي  خي حي

٢٨٣ ٥٩   جي مهٰه

٢٧٢ ٦١   ىل مل خل

٢٧٢ ٦٢   من خن جنحن  يم
 ســــــــــــــورة اجمل

  ٢١٨  ١٠   جخ مح جح  
  ٢١٨  ١١    مض خض حض جض مص خص

١٠٩ ٤٤   مك لك  هش مش هس



 

 

فهرس اآليات القرآنية] ١[

  الســــــــــــــــــــــورة
  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

 ســــــــــــــورة القصص

  ٢٢٨  ٩    مث زث رث

٣١٥ ١٢   مخ جخ مح

١١١ ٢٥   ىق  يف ىف

٢٢٩ ٦٨ حص مس خس حس  جس
 ــــــــــــورة العنكبوتســ

  ٦٣  ٢٦   زث رث يت

٢٨٩ ٤١   يف ىف يث
 ســــــــــــــورة لقمان

١١٢، ١٠٥ ١٣ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 ســــــــــــــورة السجدة

٧٤ ٤   ىت نت مت زت رت يب

١٠٢ ١٨   مت خت حت جت هب
 ســــــــــــــورة األحزاب

٧٥ ٢   ىه مه جه ين

٢٣٢، ٥٦ ١٢   ين ىن نن

٣٥٧ ٣٢   يه ىه  مه جه

  ٢١٦  ٣٥    ني مي زي

  ١٠٨  ٣٧    َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

٧٤ ٣٨    مي زي ري ٰى ين ىن

٧٠ ٣٩   مح جح مج  حج

٧٦ ٥٦   زئ رئ ّٰ ِّ
  



 

 

فهرس اآليات القرآنية] ١[

  الســــــــــــــــــــــورة
  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

 ســــــــــــــورة سبأ

٣٠٣ ٣   مب زب رب يئ ىئ

٣١٧ ٧   حط مض خض حض جض

  ٣١٦  ١٤    حل جل مك لك

٣٥٣ ٢٧   مم ام يل ىل

  ٢٣٢  ٤٣    رن مم ام يل
 ســــــــــــــورة فاطر

٢٢٤ ٧ زت رت يب ىب  نب

٢٨٣ ٢٨    مج حج مث هت

  ١٤٩  ٢٩     مغ جغ مع جع مظ

  ١٤٩  ٣٠    مل  خل حل
 ســــــــــــــورة يس

٧٤ ٣٩   مغ جغ مع

٧٤ ٤٠   خك حك جك مق

١٦٤، ٥٢ ٥٢ جغ مع جع مظ

  ٢٤٦  ٧٦  يب ىب نب
٢٩٨ ٨١   مخ جخ مح جح

 ســــــــــــــورة الصافات

٢٧٧ ١٦   جت هب مب خب

٢٧٧ ١٧   حج مث

٢٧٧ ١٨    مخ جخ مح جح

  ٣٥٩  ١٣٧    ىت  نت مت زت



 

 

فهرس اآليات القرآنية] ١[

  الســــــــــــــــــــــورة
  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

  ٣٥٩  ١٣٨    نث مث رثزث
 ســــــــــــــورة ص

١٤٧، ١٣٨، ١١٤ ٢٩   زئ رئ ّٰ ِّ

  ٣٦٢  ٤٩  يف ىف

٢٨٥ ٥٥   جح  مج مثحج

٢٨٦ ٥٧   جض مص  خص

  ٢٠٧  ٨٢    مس هث  مث هت

  ٢٠٧  ٨٣    مك لك هش مش
 ســــــــــــــورة الزمر

  ٧٤  ٢٠    مض خض حض جض

٣٠٣ ٥٨   ىن من خن حن جن

٣٠٣ ٥٩   ٰذ يي ىي مي

٣٠٦ ٧١   يت ىت نت
 ـــــــــــورة ذلفرســـ

١٠٥، ٥٩ ٦   خئ حئ جئ يي

  ٣٣٣، ٥٩  ٧     خت حت جت
  ٢٣٨  ١٦  مغ جغ مع

  ١٨١  ٤٦    ٰى ين  ىن

٢٩٩ ٥٠   يل ىل مل خل

  ٢٢٦  ٨٤    حص مس خس حس  جس
 ســــــــــــــورة فصلت

٩١ ٤٦ مئ  هي مي خي
  



 

 

فهرس اآليات القرآنية] ١[

  الســــــــــــــــــــــورة
  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

 ســــــــــــــورة الشورى

٧٠ ٢٤    مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 ســــــــــــــورة الزخرف

٣٠٧ ٨٠   مت زت رت يب ىب

  ١٦٩  ٨٤    مئ خئ حئ جئ يي
خان  ســــــــــــــورة ا

  ٢٨٤  ٢٨    لك اك يق يفىق
  ســــــــــــــورة اجلاثية

  ٦٩  ١١    جع مظ مضحط  خض
 ســــــــــــــورة األحقاف

٣٠٠ ٣٣   ري ٰى ين ىن نن من

٣٠٤ ٣٤   مج حج مث هت
 ســــــــــــــورة حممد

  ٢١٣  ٢    خن حن جن  يم
  ٢٨٠، ٢١٨  ٤    من زن رن مم ام ىليل

٨٨، ٤٣ ١٩   هي مي خي حي جي ٰه
 ســــــــــــــورة الفتح

١٠٧، ١٠٦ ٩    خص حص مس

  ١٧٩  ٢٩  ىل مل خل
  ســــــــــــــورة الطور

  ١٣٣  ٢١    مث زث رث يت
  ســــــــــــــورة اججم

  ٢١٨  ٢٦    ٰه مه جه هن من خن
  



 

 

فهرس اآليات القرآنية] ١[

  الســــــــــــــــــــــورة
  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

 ســــــــــــــورة القمر

٣٦٤ ٦ مق حق
 ســــــــــــــورة احلديد

٨٥ ١٢   يل ىل مل خل

٣٠٧ ١٤ ىث نث مث زث

١٦٧ ٢٧   لك اك يق ىق يف
 ســــــــــــــورة احلرش

  ٢٢١  ٧    ىف يث ىث نث مث
 ســــــــــــــورة املمتحنة

٢٣٤، ٨٢ ١   يه  ىه مه
ف   ســــــــــــــورة الصَّ

  ٣١٧  ١٠     مي زي ري ٰى ين
 ســــــــــــــورة اجلمعة

٢٩١ ٩   خن حن جن يم
 نافقونســــــــــــــورة امل

  ١٥٠  ٤  حص مس خس حس
 ســــــــــــــورة احكغابن

٣٠٤ ٧   هب مب خب
 ســــــــــــــورة الطالق

٢٢٤ ٤   جس مخ  جخ مح

  ٢٢٠  ١٢    من خن  حن جن مم
  احكحريمســــــــــــــورة 

  ١٧٧  ٤    ىك مك لك اك



 

 

فهرس اآليات القرآنية] ١[

  الســــــــــــــــــــــورة
  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

 ســــــــــــــورة امللك

٣٠٨ ٨ هئ مئ  خئ حئ

٣٠٨ ٩   مح جح مج حج

٧٥ ٢٠   حب جب  هئ مئ خئ
 ســــــــــــــورة احلاقة

٥٤ ٢٨ جك مق  حق مف

  ٥٤  ٢٩    جل مك لك
 ســــــــــــــورة املعارج

  ١٣٣  ٤    مس خس حس جس

٢٥٤ ١١   حم جم يل ىل

٢٥٤ ١٢   خن حن

٢٥٤ ١٣   جه ين ىن

٢٥٤ ١٤   حي  جي يه ىه

٢٥٤ ١٥   ٰى ٰر ييٰذ

  ٢٥٤ ٣٨   جي ٰه مه

٢٥٤ ٣٩   هت مت مبهب
 ســــــــــــــورة املزمل

١١٥، ١١ ٤   يه ىه مه

ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ١١ ٢٠
 ســــــــــــــورة املدثر

٢٥٥ ١٥   حن جن  مم خم

٢٥٥ ١٦    ٰه مه جه منهن

٢٦٠ ٣١    خص حص مس خس حس



 

 

فهرس اآليات القرآنية] ١[

  الســــــــــــــــــــــورة
  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

٢٦٠ ٣٢   حض  جض

٢٥٦ ٥٢   خي حي  جي يه

ٌٍّّ َّ ُّ ِّ    ٢٥٦ ٥٣

٢٦٠ ٥٤   نئ مئ زئ
 ســــــــــــــورة القيامة

٣٠٤ ٤   زن رن

٢٦١ ١٠    جح مج حج

٢٦١ ١١   خس حس جس

  ١٥١  ١٧    مم  خم حم جم

  ١٥١  ١٨    هن من خن حن

٢٦١، ١٥١ ١٩   حي جي ٰه مه

٢٦١ ٢٠   يل ىل مل خل
٢٦٢ ٢٢   جن يم ىم
٢٦٢ ٢٣   ىن من خن
٢٦٢ ٢٤   ىه مه جه
٢٦٢ ٢٥   مي خي حي جي
٢٦٢ ٢٦   ٌّ ٰى ٰر ٰذ
َّ ُِّّ ّٰ    ٥٣  ٢٧  

 ســــــــــــــورة اإلنسان

  ٢٢٥  ١٣  ىق يف ىف يث

  ١٦٧  ١٥    ىي ني مي

  ١٦٧  ١٦    خئ حئ جئ



 

 

فهرس اآليات القرآنية] ١[

  الســــــــــــــــــــــورة
  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

  ٢٢٩  ١٨     حج مث هت مت

٢٢٣، ٦٨، ٥٩ ٣١ نث مث زث رث يت
 ســــــــــــــورة اجبأ

٢٦٣ ١   مل خل
٢٦٣ ٢   حم جم يل
٢٦٣ ٣   جن يم ىم مم
٢٦٣ ٤   من خن
٢٧٠ ٥   مه جه ين

 ســــــــــــــورة اجازخت

ٌّ  ٍّ   ١٠٢ ٢٣
 ســــــــــــــورة عبس

ٍّ َّ ُّ   ٢٦٣ ٨

٢٦٣ ٩   زئ رئ

٢٦٣ ١٠   يئ ىئ  نئ

٢٦٣ ١١   نب مب زب

٢٦٤ ٢٢   مئ خئ حئ جئ

٢٦٤ ٢٣   هب مب خب  حب جب
  ســــــــــــــورة احككوير

  ٢٣٧  ٢٩    حل جل مك لك خك حك
 ســــــــــــــورة االنفطار

٢٦٤ ٨   نئ مئ زئ رئ ّٰ
٢٦٤ ٩   نب مب زب رب

  
  



 

 

فهرس اآليات القرآنية] ١[

  الســــــــــــــــــــــورة
  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

 ســــــــــــــورة املطففني

٢٦٥ ٦    حم جم يل

٢٦٥ ٧   خن حن جن يم

  ٢٥٦  ١٣    نب مب زب رب

٢٥٦، ٥٣ ١٤   مث زث رث ىتيت متنت

٢٦٥ ١٥   اك يق  ىق يف

٢٦٦ ١٧    من زن  رن مم

٢٦٦ ١٨   ني مي زي ري
 ســــــــــــــورة االنشقاق

  ١٣١  ٧    يت ىت  نت مت زت

  ١٣١  ٨    ىث نث مث زث

٣٠١ ١٤   خئ حئ جئ يي ىي

٣٠١ ١٥   هب مب خب حب هئجب
  ســــــــــــــورة الربوج

  ٢٣٦  ١٥    حس جس مخ
  ٢٣٦  ١٦    خص حص مس

  ــــورة الطارقســــــــــ
  ٢٣٦، ١٣٠  ٢    خم حم جم يل
  ٢٣٦، ١٣٠  ٣    يم ىم
  ٢٢٢  ٥    حي جي يه ىه
  ٢٢٢  ٦    ٰذ  يي ىي مي

  ســــــــــــــورة األبل
  ٢٣٧  ١١    مل خل



 

 

فهرس اآليات القرآنية] ١[

  الســــــــــــــــــــــورة
  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

  ٢٣٧  ١٢    خم حم جم يل
  ٢٢٥  ١٦    ٰى ٰر ٰذ يي
ٍّ َّ ُّ    ٢٢٥  ١٧  

 ســــــــــــــورة الفجر

٢٥٧ ١٦   مث هت مت خت حت

٢٥٧ ١٧   خص حص مس خس جسحس

٢٦٦ ١٩   جغ مع جع

٢٦٦ ٢٠   مف خف حف

٢٦٦ ٢١    مك لك خك جكحك
 ســــــــــــــورة العلق

٢٦٧ ٥   جب هئ مئ
٢٦٧ ٦   جت هب  مب خب
  ٧٩  ٩    حس جس  مخ
  ٧٩  ١٠    خص حص مس
٢٦٧ ١٤   يم ىم مم خم حم
٢٦٧ ١٥   ىن من خن حن
٢٦٨ ١٨   ٰذ يي

٢٦٨ ١٩   ٍّ ٌّ ٰى
 ســــــــــــــورة القدر

١٠٣ ٣   رث يت ىت نت
١٠٥ ٤   اك يق ىق

 ســــــــــــــورة احكاكثر

٢٦٨ ١   ني مي



 

 

فهرس اآليات القرآنية] ١[

  الســــــــــــــــــــــورة
  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

٢٦٨ ٢   حئ جئ يي
٢٦٨ ٣   جب  هئ مئ
٢٧٠ ٤   جت هب مب خب
٢٦٩ ٥    هت مت خت

 ســــــــــــــورة اهلمزة

٢٥٨ ٣   ٍّ ٌّ ٰى ٰر

٢٥٨ ٤   زئ رئ ّٰ ُِّّ
 ســــــــــــــورة املاعون

٨٣ ٤   نئ مئ
٨٣ ٥   مب زب

 ســــــــــــــورة اجرص

١٠٦ ٣ مت  زت رت يب
  

* * *  
  



 

 

 فهرس األحاديث]٢[

 ]فهرس األحاديث ]٢   
ة إىل مقسمة وىه  :األحاديث فهرس – أ   وفعلية قو

ة- ١   : األحاديث القو

  الصفحة  الراوي  طرف احلديث
  ٢٣  أبو هريرة  هُ ملُ طع عَ قَ  اغْ اإلنَْسانُ ات إذا مَ 

َمامة اكاهيل اقْرُءوا الُقرآن فإنُه يأ يوم القيامة
ُ
٢٠ أبو أ

  ٣٥  امة اكاهيلأبو أم  اقرءوا سورة اكقرة 
  ٣٤  رافع بن املعىل  أال أعلمك أعظم سورة

  ١٣١  عقبة بن خمر  أال وإن القوة الريم
  ٤١  عقبة بن خمر  ألم تر آيات أنزلت الليلة 

  ٤٠  أبو هريرة  إن سورة من القرآن ثالثون آية
ي تعنون   ١٣١  عبد اهللا بن مسعود  إنه ليس ا

رداء  أيعجز أحدكم أن يقرأ    ٤١  أبو ا
  ٢٤ عقبة بن خمر أيكم حيب أن يغدوا

مان  تعلم كتاب اهللا واتبع ما فيه   ١٥  حذيفة بن ا
  ٢٤ عثمان بن عفان خريكم من تعلم القرآن

ي يقرأ القرآن وهو ماهر به ٢٦ أم املؤمننيخئشة  ا
  ١٤  عبد اهللا بن عباس  شيبتين هود وأخواتها

  ٧٢ ، ١٣  ن مسعودعبد اهللا ب   اقرأ بلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصقال يل رسول اهللا
علِمك أعظم سورة «: ملسو هيلع هللا ىلصقال يل رسول اهللا 

ُ
  ٣٤  أىب سعيد رافع بن الُمَعىَلّ   أال أ
  ٣٥  أبو هريرة  ال جتعلوا بيوتكم مقابر

نزلت يلعّ 
ُ
  ١١  أنس بن مالك   آنفا سورةلقد أ



 

 

 فهرس األحاديث]٢[

  الصفحة  الراوي  طرف احلديث
  ١٣١  خئشة أم املؤمنني  ليس أحد حياسب إال هلك

  ٢٦ أبو هريرة  ما أذن جيبءما أذن اهللا ل
رداء  من حفظ عرش آيات   ٣٩  أبو ا

  ٣٦  أبو أمامة اكاهيل  من قرأ آية الكر
  ٣٧  أبو مسعود اكدري  من قرأ باآليتني من آخر

  ٢٠  عبد اهللا بن مسعود  من قرأ حرفا من كتاب اهللا فله حسنة
  ٣٩  أبو سعيد اخلدري  من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة

  ٤١  عاذأنس بن م  من قرأ قل هو اهللا أحد 
  ٣٧  عبد اهللا بن عباس   هذا باب من السماء فتح

  ٣٦  أبو هريرة   حبفظ زاكة  ولكين رسول اهللا
  ٣٤  أبو سعيد اخلدري  وما يدريك أنها رقية

  ٣٥  أىبُّ بن كعب  يا أبا املنذر أي آية 
  ٣٠  أبو هريرة   القرآن يوم القيامة فيقولءي

  ٣٠ بن عمرو بن العاص عبد اهللا   اقرأ وارق:يقال لصاحب القرآن
  ٣٧  اجواس بن سمعان  يؤىت بالقرآن يوم القيامة

  

  : األحاديث الفعلية-٢

  الصفحة  الراوي  طرف احلديث
١٢ جبري بن مطعم  يقرأ يف املغربملسو هيلع هللا ىلصاجيب سمعت 

لةملسو هيلع هللا ىلصصليت مع  اجيب  مان  ذات  ٤٢، ١٣ حذيفة بن ا
  ١٢  أم سلمة  قراءة رسول اهللا 

٨٦ عدُي بن حاتم خلطيب أنتقم أو اذهب بئس ا
  ١٠  أبو سعيد اخلدري   يستعيذ عند بداية القراءةملسو هيلع هللا ىلصاكن 

٤٣ أم املؤمننيخئشة  اكن خلقه القرآن
  



 

 

  فهرس اآلثار ]٣[

 ]اآلثار فهرس ]٣   
  واقترصت فيه بل الكم الصحابة

 الصفحة الراوي طرف األثر
١١٥ يلع بن أ طالب الرتتيل جتويد احلروف ومعرفة الوقوف

١١١ عمر بن اخلطاب جاءت مسترتة بكم درعها
٤٤ عبد اهللا بن مسعود اكن الرجل منا إذا تعلم عرش

١١٥، ٤٣ عبد اهللا بن عمر لقد عشنا برهة من دهرنا
  

* * *  
  



 

 

فهرس األعالم] ٤[

 ]فهرس األعالم] ٤    

  حرف األلف

، ١٢٤، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠، ١١٩، ٤٩.........................................................................  بن األنباريا
٣٦٥، ٣٦٣، ٣٦٠، ٣٥٨، ٣٥٦، ٣٥٤، ٣٤٣، ٣٤٠، ٣٣٥، ٣٣٠، ٣٢٧، ٣٢٥، ٣٢١، ١٨٧، ١٨٦  

  ١٨٧.................................................................................................................ابن الغزال

  ١٨٧........................................................................................................ابن أوس املقرئ

، ٣٣٩، ٣٣٥، ٣٢٦، ٣١٦، ١٧٥، ١٧٣، ١٦٦، ١٦٤، ١٦٣، ١٦٠، ١٥٥، ١٣٧، ١٣٦................ ابن كثري
٣٥٩، ٣٤٧   

رداء   ٤١، ٣٩.............................................................................................................أبو ا

  ٤٧......................................................................................................أبو العالء اهلمذا

  ٩٥.......................................................................................................أبو الفضل الرازي

َمامة اكاهيل
ُ
  ٣٦، ٣٥، ٢٠..............................................................................................أبو أ

  ١٧٧، ١٣٢، ١١٦.......................................................................................أبو بكر الصديق

  ٣٤٦، ١٨٧ ،١٨٦، ١٧٣، ١٢١، ٤٧..............................................................أبو جعفر اجحاس

  ٣٩، ٣٤..................................................................................................أبو سعيد اخلدري

  ٣٤...............................................................................................أبو سعيد رافع بن املعىل

  ٣٧......................................................................................................أبو مسعود اكدري

  ١٣٢، ٤٠، ٣٦، ٣٥، ٣٠، ٢٦....................................................................................أبو هريرة

 
ُ
  ١٣٥، ١٣٣، ١٣٢، ٣٥........................................................................................ بن كعبّ أ



 

 

فهرس األعالم] ٤[

 ،٣٥٤، ٣٥٢، ٣٢٣، ٣٢١، ٢٢٩، ١٧١، ١٥٠، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٠، ١٠٦، ٩٨، ٩٦، ٩٣..............  األشموىي
٣٦٥، ٣٦٣، ٣٦٠، ٣٥٨، ٣٥٦  

  ٨٠........................................................................................................................األكا

  ٨١، ٧٩، ٤٨........................................................................................أم سلمة أم املؤمنني

  ٤١................................................................................................................أنس بن معاذ

  حرف اكاء

  ٣٤٧، ١٣٧............................................................................................................. اكغوي

  اجليمحرف 

، ١١٨، ١١٥، ١١٤، ١١٠، ٩٤، ٩١، ٧٩، ٧٨، ٧١، ٦٤، ٥٩، ٥٦، ٥٤، ٥٠، ٤٨، ٢٩.... .....ابن اجلزري
١٢٠، ١١٩  

  ١٦٥، ١١٧........................................................................................................ابن اجلوزي

  ١٣، ١٢.......................................................................................................جبري بن مطعم

  ٨١.......................................................................................................................اجلعربي

  حرف احلاء

مان   ٤٢، ١٥، ١٣.............................................................................................حذيفة بن ا

  ١٦٠، ١٣٥..................................................................................................احلسن اكرصي

ال   حرف ا

ا ، ١٨٦، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠، ١١٥، ١١٤، ١٠٨، ٩٨، ٩٧، ٨٦، ٨٠، ٧٢، ٥٨، ٥٠، ٤٩..........)اإلمام (ا
٣٤٣، ٣٤٠، ٣٣٨، ٣٣٥، ٣٣٢، ٣٢٩، ٣٢٧، ٣٢٥، ٣٢١، ٢٩٧، ٢٣٠، ١٩٧، ١٩٣، ١٨٩، ١٨٧ ،
٣٦٥، ٣٦٣، ٣٦٠، ٣٥٨، ٣٥٦، ٣٥٤، ٣٥٢، ٣٥٠، ٣٤٨، ٣٤٦  



 

 

فهرس األعالم] ٤[

الحرف    ا

هيب   ٩٥........................................................................................................................ا

  حرف الزاي

  ٢٩٣، ٢٧٤، ١٢٦، ١١٨...........................................................................................الزرك

  ٣٦٥، ٣٥٢، ٣٤٦، ٣٢٩، ٣٢٧، ١٧٦، ١٢٣، ١٢٠...............................................زكريا االنصاري

  ١٣٤..............................................................................................................زيد بن أسلم

  ١٠٨............................................................................................................زيد بن حارثة

  ١٠٨....................................................................................زينب بنت جحش أم املؤمنني

  السنيحرف 

، ٣٢٩، ٣٢٧، ٣٢٥، ٣٢٣، ٣٢١، ١٩١، ١٨٣، ١٦٩، ٩٨، ٩٧، ٨١، ٥٩، ٤٩.. ..............ي السجاوند
٣٦٥، ٣٦٠، ٣٥٨، ٣٥٦، ٣٥٤، ٣٥٢، ٣٥٠، ٣٤٥، ٣٤٠، ٣٣٥، ٣٣٢  

  ١١٧، ٩٨............................................................................................................السخاوي

  ١٣٤، ١٣٣................................................................................................. سعيد بن جبري

  ٣٢٧، ٣١٥، ١٧١، ١٣٧، ١٣٦..............................................................................السمرقندي

  ١٥٥، ١٤٢، ١٣٧، ١١٨............................................................................................السيو

  الشنيحرف 

  ١٣٥.......................................................................................................................الشعيب

  ١١٩............................................................................................شيبه بن نصاح املخزويم

  الصادحرف 

  ١١٨.................................................................................................................الصفاق



 

 

فهرس األعالم] ٤[

  الطاءحرف 

  ١٣٤......................................................................................................................سطاوو

  ٣٦٢، ٣٤٩، ٣٤١، ٣٣١، ٢٣٠، ١٦٤، ١٦١، ١٥٥، ١٥٣، ١٣٦.............................................الطربي

  العنيحرف 

  ١٣٢، ١٣١، ٩٣، ٤٣، ٢٦، ٢٣.................................................................خئشة بنت أ بكر

  ١٤٥......................................................................)بنت الشاطئ(خئشة بنت عبد الرمحن 

  ٥٥، ٥٤..........................................................................................عبد اهللا بن أ اهلذيل

  ٣٦٣، ٣٥٣، ٣١٤، ١٨٠، ١٧٩، ١٤٢، ١٣٨، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢، ٥٨، ٣٧..............عبد اهللا بن عباس

  ١٣٢، ١١٥، ٤٣..........................................................................................عمر بن اهللا عبد

  ٣٠........................................................................................عبد اهللا بن عمرو بن العاص

  ١٣٢، ١٣١، ٧٢، ٤٤، ٢٣، ٢٠، ١٣..............................................................عبد اهللا بن مسعود

  ٢٤...........................................................................................................عثمان بن عفان

  ٨٦..................................................................................................عدُي بن حاتم الطا

  ١٣٣.....................................................................................................عطاء بن أ رباح

  ١٣١، ٤١، ٢٤................................................................................................عقبة بن خمر

  ١٣٤.............................................................................................عكرمة مو ابن عباس

  ١٣٥.........................................................................................................علقمة بن قيس

  ١٣٢، ١١١..................................................................................................عمر بن اخلطاب

  القافحرف 

  ٣١٤، ١٩٣، ٥٢.............................................................................قتادة بن دخمة السدو



 

 

فهرس األعالم] ٤[

  مليماحرف 

  ٨١..........................................................................................................................املتو

  ١٣٣...........................................................................................................جماهد بن جرب

  ١٣٤...............................................................................................حممد بن كعب القريظ

  ١٣٥....................................................................................................مرسوق بن األجدع

  ٢٥٠.......................................................................................................أ طالببن ميك 

  اجونحرف 

  ٣٧.......................................................................................................اجواس بن سمعان

  ٣٢٠، ١٨٧، ١٨٣، ١٤٢، ١٤٠................................................................................اجيسابوري

  هلاءاحرف 

  ١٩٠.......................................................................................................................اهلبطي

  ..............................................................................أم سلمة  = أميةأ هند بنت 

* * *  
  



 

 

فهرس املصادر واملراجع] ٥[ا

 ]املراجعفهرس املصادر و ] ٥   

  :املصاحف الرشيفة: أوًال 
  . م٢٠٠٥، رشكة الشمر بمرص /ط، مصحف األزهر الرشيف برواية حفص عن خصم )١(
تاج كمبين «رشكة تاج املحدودة / ط، املصحف اكاكستا برواية حفص عن خصم )٢(

  . م١٩٧٤،  باكستان»مليد
عوة اإلسالمية / ط،  نافعمصحف اجلماهريية الليبية برواية قالون عن )٣( مجعية ا

  . ه١٣٩٩، بيا، العاملية يف طرابلس
وزارة األوقاف والشئون / ط، املصحف احلسيين املسبَّع برواية ورش عن نافع )٤(

  . ه١٤١٧، اإلسالمية باململكة املغربية
  . ه١٤٠٤، بريوت،  القرآن الكريمدار/ ط، املصحف الرشيف برواية حفص عن خصم )٥(
، دمشق، ؤسسة علوم القرآنم/ ط، لرشيف برواية حفص عن خصماملصحف ا )٦(

  . م١٩٧٧
ار احكونسية/ ط، املصحف الرشيف برواية ورش عن نافع باخلط املغر )٧(   . ه١٣٨٩، ا
، جممع امللك فهد باملدينة املنورة/ ط، مصحف املدينة املنورة برواية حفص عن خصم )٨(

 . ه١٤١٨

َّ مصحف دار إفريقيا برواية  )٩( ، رطومدار مصحف إفريقيا باخل/ ط،  عن أ عمرووريا
  . م٢٠٠١، مجهورية السودان

وزارة ، قطاع املساجد/ ط، مصحف دولة الكويت برواية حفص عن خصم )١٠(
  . ه١٤٢٩، األوقاف والشئون اإلسالمية



 

 

فهرس املصادر واملراجع] ٥[ا

  :الكتب املطبوعة: ثانًيا

  حرف األلف

ورسيإبراهيم بن سعيد بن محد  /د، إبراز املعا باألداء القرآ )١١( دار احلضارة / ط، ا
  . ه١٤٣٣، للنرش واحكوزيع

ين عبد الرمحن ، اإلتقان يف علوم القرآن )١٢(  يوسُّ اللإلمام خاتمة احلفاظ جالل ا
، كنان، مؤسسة الرسالة بريوت/ ط، شعيب األرنؤوط /حتقيق الشيخ) ه٩١١ ت(

 ،   ِمْسِب١٤٢٩األو
فاالختالف يف وقوف القرآن الكريم )١٣(  عبد الرمحن بن عبد العزيز خدل بن/ ، تأ

، / السنيد، ط   . ه١٤٣٦جامعة امللك سعود، الطبعة األو
ف، األذاكر املنتخبة من الكم سيد األبرار )١٤( اإلمام احلافظ شيخ اإلسالم حميي  /تأ

مشيق اهلاشيم  ين ا ين أ زكريا حييي بن رشف ا دار الريَّان / ط، )ه٦٧٦ت (ا
، للرتاث   . م١٩٨٨، األو

ف، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل )١٥( ين األكا/ تأ  /ط، حممد نارص ا
، بريوت، املكتب اإلساليم   . ه١٣٩٩، األو

)١٦( ُ�
ُّ
ين أ احلسن يلع بن حممد اجلذري ،ْسُد الَغابَة يف َمعرفِة الصحابة�ُأ  لإلمام عز ا

  م ٢٠١٢، األو، بريوت، دار ابن حزم، )ه٦٣٠(املعروف بابن األثري
ف، أشهر املصطلحات يف فن األداء وعلم القراءات )١٧( أمحد حممود عبد السميع  /تأ

، كنان، بريوت، دار الكتب العلمية/ ط، احلفيان   .  ه١٤٢٢، األو
املكتبة األزهرية  /ط، يلع بن حممد الضبَّاع /للعالمة، اإلضاءة يف بيان أصول القراءة )١٨(

  . للرتاث خلف اجلامع األزهر
ف، لزنَّ عراب املفصل لكتاب اهللا املاإل )١٩( دار / ط، بهجت عبد الواحد صالح /تأ

  . الفكر للنرش واحكوزيع
ين الزريلك/ لألستاذ، األعالم )٢٠( الطبعة ، كنان، بريوت، دار العلم للماليني/ ط، خري ا



 

 

فهرس املصادر واملراجع] ٥[ا

  .  م٢٠٠٢، مايو، اخلامسة عرش
د بن القاسم بن بشار حمم/ للعالمة، إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عز وجل )٢١(

كتور) ه٣٢٨ت (األنباري اجحوي  دار اإلمام / ط، أمحد عي املعرصاوي/ حتقيق ا
 .األو، الشاطيب للطباعة والنرش بالقاهرة

  حرف اكاء

ف، حبوث منهجية يف علوم القرآن الكريم )٢٢( دار / ط، مو إبراهيم اإلبراهيم /تأ
  . م١٩٩٦ اخكانية، األردن، عمار للنرش واحكوزيع

ُّ  اطبيةالشَّ  طرييق من املتواترة العرش القراءات يف الزَّاهرة اكدور )٢٣( ف ،رةوا / تأ
  م١٩٩٤، األزهرية للمعاهد املركزية اإلدارة /ط، القا الفتاح عبد

ين حممد بن عبد اهللا الزرك ، الربهان يف علوم القرآن )٢٤( ، )ه٧٩٤ت (لإلمام بدر ا
، دار املعرفة بريوت/ ط، ن املرعشيل وآخرينيوسف بن عبد الرمح/ حتقيق د ، األو

  ِمْسِب١٤١٠
ف، بغية عباد الرمحن حكحقيق جتويد القرآن )٢٥( دار ابن / ط، حممد بن شحادة الغول/ تأ

  . ه١٤٢٣، اخكامنة، خلف اجلامع األزهر عفان للنرش واحكوزيع

  حرف احكاء

ين حممد بن أمحد بن للحافظ شمس ا، تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم )٢٦(
َّهيب  دار الكتاب / عمر عبد السالم تدمري، ط/ ، حتقيق د) ه٧٤٨ت(عثمان ا

، بريوت، اخكانية   . العر
يو تاريخ اخللفاء )٢٧( ين عبد الرمحن السُّ دار ابن / ، ط) ه٩١١ت (، لإلمام جالل ا

 ،   .  م٢٠٠٣=  ِمْسِب١٤٢٤حزم للطباعة والنرش، بريوت، كنان، األو
) ه٦٧٦ت (ووي لإلمام أ زكريا حيىي بن رشف اجَّ ، بيان يف آداب محلة القرآناحكِّ  )٢٨(

ار، ط/ حتقيق   . م١٩٩٦دار ابن حزم، بريوت، الرابعة / حممد احلجَّ
، حتقيق دحبري يف علم احكفسرياحكَّ  )٢٩( يو دار / فت عبد القادر فريد، ط/ ، لإلمام السُّ



 

 

فهرس املصادر واملراجع] ٥[ا

، العلم للطباعة والنرش بالرياض، السعودي   . م١٩٨٢ة، الطبعة األو
هيب، طاظفَّ تذكرة احلُ  )٣٠( َّ   . دار الكتب العلمية، بريوت، كنان/ ، لإلمام ا
دار الرشوق ببريوت، الطبعة / سيد قطب، ط/  لألستاذ،الفين يف القرآنصوير احكَّ  )٣١(

  . السادسة عرشة
فرج مجال ، لإلمام أ ال)زاد املسري يف علم احكفسري(تفسري ابن اجلوزي الُمَسىمَّ  )٣٢(

ين عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي القر اكغدادي  / ، ط)ه٥٩٧ت (ا
  . م١٩٨٤املكتب اإلساليم بريوت، اخكاخكة، 

/ ، مجع وحتقيق)اجلامع لالكم اإلمام ابن تيمية يف احكفسري(تفسري ابن تيمية الُمَسىمَّ  )٣٣(
، الطبعة األو  ر ابن اجلوزي للنرش دا/  ه، ط١٤٣٢إياد بن عبد اللطيف القي

  . واحكوزيع بالسعودية
، لإلمام أ القاسم حممد بن أمحد تفسري ابن ُجزيِّ الُمَسىمَّ التسهيل لعلوم احكزنيل )٣٤(

، / حممد سالم هاشم، ط/ بن جزي اللكيب، ضبطها دار الكتب العربية، بريوت األو
  . م١٩٩٥

ف الشيخ العالمة حممد الطاهر  ت،)نويرحرير واحكَّ احكَّ (تفسري ابن خشور الُمَسىمَّ  )٣٥( أ
ار احكونسية للنرش/ ابن خشور، ط   . م١٩٨٤، ا

حممد بن صالح /  لفضيلة الشيخ، تفسري القرآن الكريمتفسري ابن عثيمني الُمسىمَّ  )٣٦(
  . دار ابن اجلوزي بإرشاف مؤسسة ابن عثيمني اخلريية/ العثيمني، ط

، لإلمام أ حممد )تفسري الكتاب العزيزاملحرر الوجزي يف (تفسري ابن عطية الُمَسىمَّ  )٣٧(
، ط   . م٢٠٠٧دار اخلري بريوت، كنان، اخكانية، / عبد احلق بن عطية األندل

ين أ الفداء )تفسري القرآن العظيم(تفسري ابن كثري الُمَسىمَّ  )٣٨( ، لإلمام عماد ا
مشيق  تبة دار مؤسسة قرطبة باالشرتاك مع مك/ ، ط)ه٧٧٤ت (إسماعيل بن كثري ا

  . أوالد الشيخ للرتاث بمرص
لقا ، )إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم(عود الُمَسىمَّ تفسري أ السُّ   )٣٩(



 

 

فهرس املصادر واملراجع] ٥[ا

حتقيق عبد القادر أمحد ، )ه٩٨٢ت (القضاة أ السعود بن حممد العمادي احلنيف 
  . مكتبة الرياض احلديثة بالرياض، السعودية/ عطا، ط

ِ حيَّان ال )٤٠( ِ حيَّان ، )اكحر املحيط(ُمَسىمَّ تفسري أ لإلمام حممد بن يوسف الشهري بأ
خدل أمحد عبد املوجود، / دراسة وحتقيق الشيخ، ) ه٧٤٥(األندل املتو سنة 

دار الكتب العلمية بريوت، كنان، الطبعة / يلع حممد معوض وآخرون، ط/ والشيخ
 ،   .  ه١٤١٣األو

 ،)بع املثاوح املعا يف تفسري القرآن العظيم والسَّ ر(تفسري األلو الُمَسىمَّ  )٤١(
ين السيد حممود األلو اكغدادي  / ط، )ه١٢٧٠ت (للعالمة أ الفضل شهاب ا

  . كنان، دار إحياء الرتاث العر بريوت
نة أ حممد احلسني بن مسعود  لإلمام حميي السُّ ،تفسري اَكَغوي الُمَسىمَّ معالم احكزنيل )٤٢(

  .)ه١٤٠٩دار طيبة للنرش واحكوزيع الرياض، / ، ط)ه٥١٦ت (ي اكغو
فتفسري اكيضاوي الُمَسىمَّ بأنوار احكزنيل وأرسار احكأويل  )٤٣( ين أ / ، تأ نارص ا

/ ، إعداد وتقديم)ه٦٩١ت (اخلري عبد اهللا بن عمر بن حممد الشريازي اكيضاوي 
، بريوتدار إحياء الرتاث / حممد عبد الرمحن املرعشيل، ط   . العر

عبد احلمن بن /  لإلمام،تفسري اخكعاليب الُمَسىمَّ باجلواهر احلسان يف تفسري القرآن )٤٤(
يلع حممد / حققه الشيخ) ه٨٧٥ - ٧٨٦(حممد بن خملوف أ زيد اخكعاليب املاليك 

، / معوض وآخرون، ط   . م١٩٩٧دار إحياء الرتاث العر بريوت، األو
ت (، لإلمام أ إسحاق أمحد اخكعليب )الكشف واكيان( تفسري اخكعليب الُمَسىمَّ  )٤٥(

دار إحياء الرتاث العر للطباعة / ، حتقيق اإلمام أ حممد بن خشور، ط)ه٤٢٧
 ،   م٢٠٠٢/ ه١٤٢٢والنرش بريوت، كنان، األو

ين يلع بن )كاب احكأويل يف معا احكزنيل(تفسري اخلازن الُمَسىمَّ  )٤٦( ، لإلمام عالء ا
عبد / ضبط وتصحيح)  ه٧٢٥ت ( بن ابراهيم اكغدادي الشهري باخلازن حممد

  . دار الكتب العلمية بريوت/ السالم حممد يلع شاهني، ط
اف عن حقائق غوامض احكزنيل وعيون األقاويل الكشَّ (تفسري الزخْمرَشِي الُمَسىمَّ  )٤٧(
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 ، حتقيق)ه٥٣٨ت (، لإلمام أ القاسم حممود بن عمر الزخمرَْشِي )يف وجوه احكأويل
، / خدل عبد املوجود، والشيخ يلع حممد، ط/ الشيخ مكتبة العبياكن الرياض، األو
  . م١٩٩٨

ف العالمة تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم املنَّانعدي الُمسىمَّ تفسري السَّ  )٤٨( / ، تأ
 دار السالم للنرش/ عبد الرمحن اللوحيق، ط/ عبد الرمحن بن نارص السعدي، تقديم د

  . ه١٤٢٢واحكوزيع السعودية، اخكانية، 
 أل الليث نرص بن حممد بن أمحد بن ،مرقندي الُمَسىمَّ حبر العلومتفسري السَّ  )٤٩(

دار الكتب / يلع حممد معوض وآخرون، ط/ إبراهيم السمرقندي حتقيق الشيخ
 ،   . م١٩٩٣العلمية، بريوت، األو

ُّ تفسري السَّ  )٥٠( ف أمحد ، ون يف علوم الكتاب املكنونر املصمني احلليب الُمَسىمَّ ا تأ
/ أمحد حممد اخلراط، ط. ، حتقيق د)ه٧٥٦ت (مني احلليب بن يوسف املعروف بالسَّ 

  . دار القلم دمشق
يو  )٥١( ُر املنُثور يف احكفسري باملأثور لإلمام السُّ ُّ يو الُمَسىمَّ ا ، ) ه٩١١ت (تفسري السُّ

راسات / رتيك، طعبد اهللا بن عبد املحسن ال/ حتقيق د مركز هجر للبحوث وا
، ، العربية واإلسالمية    ِمْسِب١٤٢٤القاهرة، األو

ف)أضواء اكيان يف إيضاح القرآن بالقرآن(نقيطي الُمَسىمَّ تفسري الشِّ  )٥٢( الشيخ / ، تأ
دار خلم الفوائد / ، ط) ه١٣٩٣ت (نقيطي العالمة حممد األمني بن حممد املختار الشِّ 

، للنرش واحكوزيع   .  ه١٤٢٦ بمكة املكرمة، األو
ِّ واك اجلامع بني فين الرِّ تفسري الشَّ  )٥٣( ف،راية من علم احكفسريواية وا حممد بن /  تأ

دار املعرفة، بريوت، / يوسف الُغوش، ط/ ، اعتىن به)١٢٥٠ت (واك يلع بن حممد الشَّ 
  م٢٠٠٧الرابعة 

، لإلمام أ جعفر حممد )آي القرآنجامع اكيان عن تأويل (تفسري الطربي الُمَسىمَّ  )٥٤(
كتور)ه٣١٠ت (بن جرير الطربي ا عبد اهللا بن عبد املحسن الرتيك ن، / ، حتقيق ا

، / ط   . م٢٠٠١دار هجر للطباعة والنرش، القاهرة، األو
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الل الُمَسىمَّ يف ظالل القرآن )٥٥( دار الرشوق بريوت، / سيد قطب، ط/ ، بقلمتفسري الظِّ
  . م٢٠٠٣ /اخكانية واخكالثون

، لإلمام حممد فخر )احكفسري الكبري ومفاتيح الغيب(ازي الُمَسىمَّ تفسري الفخر الرَّ  )٥٦(
ين عمر الرَّ  ين بن العالمة ضياء ا دار الفكر للطباعة / ، ط) ه٦٠٤ت (ازي ا

 ،     .  م١٩٨١= ه١٤٠١والنرش واحكوزيع، األو
ين القاسيم ، للعالمة )حماسن احكأويل(تفسري القاسيم الُمَسىمَّ  )٥٧( ت (حممد مجال ا

، / ، حتقيق حممد فؤاد عبد اكايق، ط)ه١٣٣٢   . م١٩٥٧دار إحياء الكتب العربية، األو
، لإلمام أ عبد اهللا حممد بن أمحد )اجلامع ألحاكم القرآن(تفسري القرطيب الُمَسىمَّ  )٥٨(

يك، عبد اهللا بن عبد املحسن الرت/ ، حتقيق د)ه٦٧١ت (بن أ بكر القرطيب ا
 ،   . م٢٠٠٦مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش بريوت، األو

، لإلمام أ الرباكت عبد )مدارك احكزنيل وحقائق احكأويل(سيف الُمَسىمَّ  تفسري النَّ  )٥٩(
مكتبة نزار / ، حتقيق سيد زكريا، ط)ه٧٠١ت (بن أمحد بن حممود النسيف ااهللا 

  . مصطىف اكاز
ين )غرائب القرآن ورذلئب الفرقان( ىمَّ َس سابوري المُ يْ تفسري اجَّ  )٦٠( ، للعالمة نظام ا

حتقيق الشيخ زكريا ) ه٨٥٠ت (سابوري يْ احلسن بن حممد بن حسني القيم اجَّ 
، / عمريات، ط   . م١٩٩٦دار الكتب العلمية بريوت، األو

كتور،ونفسري واملفرسِّ احكَّ   )٦١( ف ا هيب، ط/  تأ َّ   .مكتبة وهبة، القاهرة/ حممد حسني ا
نبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني عما يقع هلم من اخلطأ حال تالوتهم لكتاب اهللا ت )٦٢(

فاملبني ، ت / ، تأ ه، نرش وتوزيع ١٤٣٥أ احلسن يلع بن حممد اجوري الصفاق
  . مؤسسة عبد الكريم بن عبد اهللا، تونس

ين أمحد بن يلع بن حجر العسقالهذيبتهذيب احكَّ  )٦٣(  ، للحافظ أ الفضل شهاب ا
  . مؤسسة الرسالة، بريوت/ ، ط) ه٨٥٢ت (الشافيع 
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  حرف اخكاء 

ين األكا حدِّ َعَبُت مؤلفات المُ  )٦٤( عبد اهللا  /مجع وإعداد، )١٤٢٠ت (ث حممد نارص ا
  ه١٤٢٢األو ، السعودية، دار ابن اجلوزي للنرش واحكوزيع/ ط، بن حممد الشمراا

    حرف اجليم

ين يلع بن حممد السَّ ، اءراء وكمال اإلقْ رَّ مجال القُ  )٦٥( ، )ه٦٤٣ت (خاوي لإلمام علم ا
  . ه١٤٠٨، األو، مكتبة الرتاث بمكة املكرمة، يلع حسني اكواب /حتقيق د

  حرف احلاء

  . األردن، دار جهينة للنرش واحكوزيع/ ط، حسن شيخ عثمان/ للشيخ، الوةحق احكِّ  )٦٦(
 أمحد بن عبد اهللا األصفها ياء للحافظ أ نعيمفِ اء وطبقات األْص األوْ حلية  )٦٧(

  . م١٩٩٦، بريوت، دار الفكر للطباعة و للنرش /ط) ه٤٣٠ت(

ال   حرف ا

ار العاملية للنرش / ط، مجال بن إبراهيم القرش /للشيخ، دراسة الوقف واالبتداء )٦٨( ا
   ه١٤٣٠، األو، واحكوزيع باإلسكندرية

يباج املذهَّب يف معرفة أعيان علماء املذهب )٦٩( ِّ ) ٧٩٩ت (بن فرحون املاليك  ال،ا
كتور   . دار الرتاث للطبع والنرش القاهرة /ط، حممد األمحدي أبو اجور /حتقيق ا

  حرف الراء

ف الشيخ ،وبعض اللكمات يف القرآن العظيم) الك وبىل(رسالة يف الوقف بل  )٧٠(  /تأ
  . األو، دار الصحابة للرتاث بطنطا/ ط، حاسبن حممد توفيق اجَّ ايلع 

   الزايحرف

ين أ عبد اهللا حممد بن أ بكر بن ، زاد املعاد يف هدى خري العباد )٧١( لإلمام شمس ا
وعبد القادر ، شعيب األرنؤوط/ حتقيق، ) ه٧٥١ت (م اجلوزية أيوب املشهور بـابن قيِّ 

، بريوت، مؤسسة الرسالة/ ط، األرنؤوط   .  م٢٠٠٩، األو
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  حرف السني

ف،  من فقهها وفوائدهاءحيحة ولسلة األحاديث الصَّ سِ  )٧٢( ين  /تأ حممد نارص ا
، مكتبة املعارف للنرش واحكوزيع بالرياض /ط، األكا   . ه١٤٢٢، األو

ف، يئ يف األمةعيفة واملوضوعة وأثرها السَّ لسلة األحاديث الضَّ  سِ  )٧٣( حممد نارص  /تأ
ين األكا    ..ه١٤١٢األو ، مكتبة املعارف للنرش واحكوزيع بالرياض /ط، ا

، )ه٢٧٩ت (لإلمام أ عي حممد بن عي بن سورة الرتمذي ، مذينن الرتِّ سُ  )٧٤(
، دمشق، دار الرسالة العاملية/ ط، وعبد اللطيف حرز اهللا، حتقيق شعيب األرنؤوط

 ،   . م٢٠٠٩= ِمْسِب١٤٣٠األو
حتقيق ، )ه٢٧٥ت (لإلمام أ داوود سليمان بن األشعث السجستا ، نن أ داودسُ  )٧٥(

ين األكا/ الشيخ   . مكتبة املعارف للنرش واحكوزيع بالرياض/ ط، حممد نارص ا
، )ه٢٧٣ت (، لإلمام أ عبد اهللا حممد بن يزيد ابن ماجه القزويين، نن ابن ماجهسُ  )٧٦(

، مؤسسة الريان للطباعة والنرش/ ط، عصام مو هادي/ حتقيق   . م٢٠١٠، األو
حتقيق ، )ه٣٠٣ت (هللا أمحد بن شعيب بن يلع النسا لإلمام أ عبد ا، سانن النَّ سُ  )٧٧(

  . مكتبة املعارف للنرش واحكوزيع بالرياض/ ط، الشيخ األكا
هيبلإلمام ، ري أعالم اجبالءسِ  )٧٨( َّ ، سالةمؤسسة الرِّ / ط، بشار عواد معروف /حتقيق د، ا

  .  م١٩٩٦، الطبعة األو

  حرف الشني

)٧٩(  َّ  البن العماد عبد ال بن أمحد العكري احلنبيل ،هب يف أخبار من ذهبشذرات ا
مشيق  دار ابن / عبد القادر األرنؤوط، حممود األرنؤوط، ط/ حتقيق) ه١٠٨٩ت (ا

 ،   . ه١٤٠٦كثري، دمشق، األو
ين أ بكر أمحد بن حممد رش يف القراءات العرشرشح طيبة النَّ  )٨٠( ، لإلمام شهاب ا

مشيق ا دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة / ، ط) ه٨٣٥ت (بن حممد ابن اجلزري ا
  .  م٢٠٠٠اخكانية، 
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ين عبد الرمحن ،ود اجلمان يف علم املعا واكيانقُ رشح قُ  )٨١(  لإلمام احلافظ جالل ا
يو    . دار الفكر، بريوت/ ، ط)ه٩١١ت (السُّ

ن د مساعد بن سليمان ب/  البن ُجزي، رشحها،زنيلسهيل لعلوم احكَّ رشح مقدمة التَّ  )٨٢(
، / نارص الطيَّار، ط مام، األو   . ه١٤٣١دار ابن اجلوزي با

  حرف الصاد

ف، )الفتح الكبري(غري وزيادته صحيح اجلامع الصَّ  )٨٣( ين األكا /تأ ، حممد نارص ا
  . ه١٤٠٨، اخكاخكة، بريوت، املكتب اإلساليم /ط

اج القشريي اجَّ  / لإلمام،مسلمصحيح  )٨٤(  برشح )ه٢٦١(سابوري يْ مسلم بن احلجَّ
، املطبعة املرصية باألزهر/ ط، ) ه٦٧٦(أ زكريا حيىي بن رشف اجووي / اإلمام

  . ه١٣٤٧، األو
ف،ملسو هيلع هللا ىلصيب صفة صالة اجَّ  )٨٥( ين األكا / تأ مكتبة املعارف  /ط، العالمة حممد نارص ا

  . اخلامسة، للنرش واحكوزيع بالرياض

  حرف الطاء 

ين حممد ب،ب اجبويالطِّ  )٨٦( مشيق الشهري  لشمس ا ن أ بكر بن أيوب الزريع ا
دار الفكر  /ط، عبد الغين عبد اخلالق وآخرون /تعليق، )ه٧٥١ت( م اجلوزيةبابن قيِّ 

  . بريوت، للطباعة والنرش
ين )٨٧( َّ  / تصنيف احلافظ،طبقات املفرسِّ ين حممد بن يلع بن أمحد ا ، اووديشمس ا

   .بريوت، دار الكتب العلمية/ ط

  حرف العني

، دراسة )ه٥٦٠ت (جاوندي ، لإلمام أ عبد اهللا حممد بن طيفور السَّ علل الوقوف )٨٨(
  . ه١٤٢٧مكتبة الرشد، السعودية، اخكانية، / حممد بن عبد اهللا العيدي، ط/ وحتقيق د

)٨٩(  َّ كتور)علم املعىن(اللة علم ا ف ا ، ط/ ، تأ دار الفالح للنرش / جممد يلع اخلو
  . م٢٠٠١، واحكوزيع باألردن، األو
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)٩٠(  َّ احتاد الُكتَّاب العرب، / منقور عبد اجلليل، ط/ ، داللة أصو ومباحثهعلم ا
  . م٢٠٠١دمشق، 

)٩١(  َّ كتوراللةعلم ا ف ا أمحد خمتار عمر أستاذ علم اللغة بكلية دار العلوم / ، تأ
  .م١٩٩٨مكتبة خلم الكتب بالقاهرة، اخلامسة، / جامعة القاهرة، ط

وم واللي )٩٢( ، دراسة وحتقيق )ه٣٠٣ت (سا أمحد بن شعيب النَّ /  لإلمام،لةعمل ا
كتور   . فاروق محادة، مؤسسة الرسالة/ ا

مكتبة الرتاث اإلساليم /  أل ذر القلموىي، ط،عون الرمحن يف حفظ القرآن )٩٣(
 ،   .م١٩٩٢بالقاهرة، األو

  حرف الغني 

ف ،ريد يف علم احكجويدذلية المُ  )٩٤( دار احكقوي للنرش  /ط، عطية قابل نرص /تأ
  . واحكوزيع خلف اجلامع األزهر بالقاهرة

ين أ اخلري حممد بن حممد بن يلع ، اءرَّ هاية يف طبقات القُ ذلية اجِّ  )٩٥( لإلمام شمس ا
مشيق الشافيع    . بريوت، دار الكتب العلمية/ ط، ) ه٨٣٣ت (ابن اجلزري ا

 سالم بن حممد اجوري الصفاق أل احلسن يلع بن، بعفع يف القراءات السَّ غيث اجَّ  )٩٦(
، كنان، دار الكتب العلمية بريوت/ ط، حتقيق أمحد حممود احلفيان، )ه١١١٨ت (

 ،   . م٢٠٠٤ =ه ١٤٢٥األو

  حرف الفاء

/ لإلمام احلافظ، أ عبد اهللا حممد بن إسماعيل اكخاري فتح اكاري برشح صحيح )٩٧(
  . كتبة السلفيةامل / ط) ه٨٥٢ت (أمحد بن يلع بن حجر العسقال 

املكتبة األزهرية / ط، للشيخ حممود يلع بسة عن، فتح املجيد رشح كتاب العميد )٩٨(
  . اخكانية، خلف اجلامع األزهر، للرتاث

يد سابق، نةالسُّ فقه  )٩٩( ف السَّ   . م٢٠٠٤= ه١٤٢٥، دار احلديث بالقاهرة/ ط، تأ



 

 

فهرس املصادر واملراجع] ٥[ا

ريم وعلومه مدرس القرآن الك، للشيخ سعيد يوسف، فقه قراءة القرآن الكريم  )١٠٠(
  . م٢٠٠٣، اخكانية، مكتبة السنة بالقاهرة/ ط، باألزهر الرشيف

ت ( لإلمام أ الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي ،نون األفنان يف عيون علوم القرآنفُ  )١٠١(
ين عرت /حتقيق د، )ه٥٩٧ األو ، بريوت، دار البشائر اإلسالمية/ ط، حسن ضياء ا
  . ه١٤٠٨

  حرف القاف

 )ه٣٣٨ت (حاس لإلمام أ جعفر أمحد بن حممد بن إسماعيل اجَّ ، القطع واالئتناف )١٠٢(
، األو، السعودية، دار خلم الكتب/ ط، عبد الرمحن بن إبراهيم املطرودي/ د حتقيق
  . ه١٤١٣

ف، ر األمثل لكتاب اهللا عز وجلدبُّ قواعد احكَّ  )١٠٣( عبد الرمحن حسن حبلكة  /تأ
  .  م٢٠٠٩=  ِمْسِب١٤٣٠، الرابعة، دمشق، دار القلم/ ط، امليدا

  حرف الاكف

 لإلمام أ القاسم يوسف بن يلع ، الزائدة عليهانيالاكمل يف القراءات العرش واألربع )١٠٤(
/ ط، مجال السيد رفايع /حتقيق، )ه٤٦٥ت (ذيل بن جبارة بن حممد بن عقيل الهُ 

، مؤسسة سما للنرش واحكوزيع    ِمْسِب١٤٢٨، األو
اهللا  مة املؤرخ مصطىف بن عبدللعالَّ ، نونكشف الظنون عن أسايم الكتب والف )١٠٥(

  . بريوت، دار إحياء الرتاث العر/ ط، الشهري حبا خليف
، سهيل بن حممد قاسم/  لتكتور،كيف تقرأ القرآن يف رمضان وغريه من شهور العام )١٠٦(

، دار اخلضريي للنرش باملدينة املنورة /ط   . ه١٤٣٠، األو

  حرف الالم

دار / ط، عبد اهللا يلع الكبري وآخرين /حتقيق األستاذ، ر البن منظو،لسان العرب )١٠٧(
  . املعارف بالقاهرة



 

 

فهرس املصادر واملراجع] ٥[ا

لإلمام أ العباس أمحد بن حممد بن أ بكر ، لطائف اإلشارات لفنون القراءات )١٠٨(
  . وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف السعودية/ ط، )ه٩٢٣ت (القسطال 

ف،  يف علوم القرآن واجتاهات احكفسريملحات )١٠٩( كتورتأ ، حممد بن لطيف الصباَّغ / ا
  . م١٩٩٠، اخكاخكة، بريوت، املكتب اإلساليم /ط

  حرف امليم

مكتبة وهبة بالقاهرة، / مناع خليل القطان، ط/ ، دمباحث يف علوم القرآن )١١٠(
  . السادسة

ين بن رشف اجووي، حتقيق/ ، لإلماماملجموع رشح املهذَّب للشريازي )١١١( / حميي ا
  . مكتبة اإلرشاد، جدة، السعودية/ حممد جنيب املطييع، ط

ا/ لإلمام، املحكم يف نقط املصاحف )١١٢( َّ ، )ه٤٤٤ت (أبو عمرو عثمان بن سعيد ا
كتور   . م١٩٩٧دار الفكر املعارص، بريوت، اخكانية، / عزه حسن، ط/ حتقيق ا

مكتبة كنان، /  لإلمام حممد بن أ بكر بن عبد القادر الرازي، ط،خمتار الصحاَّح )١١٣(
  . م١٩٨٦، وتبري

ورسي، ط/ ، دخمترص العبارات ملعجم مصطلحات القراءات )١١٤( / إبراهيم بن سعيد ا
 ،   . ه١٤٢٩دار احلضارة للنرش واحكوزيع بالرياض، األو

راسة القرآن الكريم )١١٥( دار اللواء للنرش / حممد حممد أبو شهبة، ط/ ، داملدخل 
  .  م١٩٨٧=  ِمْسِب١٤٠٧واحكوزيع بالرياض، اخكاخكة، 

، دراسة يات احلافظ ابن اجلزري يف الوقف واالبتداء من كتا احكمهيد والنرشمرو )١١٦(
  . مكتبة أوالد الشيخ للرتاث بالقاهرة/ فريلغ سيد عرباوي، ط/ وحتقيق

، لإلمام احلافظ أ عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم حيحنياملستدرك بل الصَّ  )١١٧(
دار الكتب العلمية، بريوت، /  طمصطىف عبد القادر عطا،/ سابوري، حتقيقيْ اجَّ 

  . م٢٠٠٢اخكانية، 



 

 

فهرس املصادر واملراجع] ٥[ا

أمحد حممد شاكر، ومحزة /  رشحه ووضع فهارسه،)ه٢٤١(سند اإلمام أمحد بن حنبل مُ  )١١٨(
، / أمحد الزين، ط   . م١٩٩٥دار احلديث بالقاهرة، األو

فشاكة املصابيحمِ  )١١٩( حممد / حممد بن عبد اهللا اخلطيب احكربيزي، حتقيق العالمة/ ، تأ
ين األكا الطبعة اخكانية نارص املكتب اإلساليم بريوت، / م، ط١٩٧٩= ِمْسِب١٣٩٩ ا
  . كنان

/ حممود خليل احلرصي، ط/  للشيخ،معالم االهتداء إىل معرفة الوقف واالبتداء )١٢٠(
 ،   .  م٢٠٠٢مكتبة السنة بالقاهرة، األو

، ) ه٢١٣ت (جاج ، لإلمام أ إسحاق إبراهيم بن الرسي الزَّ معا القرآن وإعرابه )١٢١(
، / عبد اجلليل عبده شليب، ط/ رشح وحتقيق د   .  ه١٤٠٨خلم الكتب، األو

، للعالمة ياقوت احلموي الرويم، )إرشاد األريب إىل معرفة األديب(عجم األدباء مُ  )١٢٢(
، خم / إحسان عباس، ط/ حتقيق د   .  م١٩٩٣دار الغرب اإلساليم، بريوت، األو

فالكتب العربيةعجم املؤلفني تراجم مصنيف مُ  )١٢٣( / عمر رضا كحالة، ط/ ، تأ
 ،   .  م١٩٩٣مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األو

، ط/ ، دجويدي ألشهر ألفاظ علم احكجويداملعجم احكَّ  )١٢٤( غراس / عمر خليفة الشاي
 ،   .  م٢٠١٠للنرش واحكوزيع، األو

َّ مُ  )١٢٥( ة يف القرآن الكريمعجم الفروق ا كتورال ف ا دار / مد داود، طحممد حم/ ، تأ
  . م٢٠٠٨غريب للنرش واحكوزيع بالقاهرة، األو 

حممد / ، وضعه)حباشية املصحف الرشيف(املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم  )١٢٦(
  . دار احلديث بالقاهرة/ فؤاد عبد اكايق، ط

فاملعجم املوضويع آليات القرآن الكريم )١٢٧( دار / صب عبد الرؤوف عرص، ط/ ، تأ
  . نرش واحكوزيع بالقاهرةالفضيلة لل

دار احلضارة للنرش / ابراهيم حممد اجلريم، ط/ ، لألستاذعجم علوم القرآنمُ  )١٢٨(
 ،   .  ه١٤٢٩واحكوزيع بالرياض، األو



 

 

فهرس املصادر واملراجع] ٥[ا

دار السالم / عبد العيل املسئول، ط/ ، دعجم مصطلحات علم القراءات القرآنيةمُ  )١٢٩(
 ،   . ٢٠٠٧للنرش واحكوزيع بالقاهرة، األو

دار / حممد بن عبد الرمحن الشايع، ط/ ، إعداد د علوم القرآنعجم مصطلحاتمُ  )١٣٠(
 ،   .  م٢٠١٢=  ِمْسِب١٤٣٣احكدمريية بالرياض، األو

هيب، حتقيق داء الكبار بل الطبقات واألعصاررَّ معرفة القُ  )١٣١( َّ طيار آليت / ، لإلمام ا
  .  م١٩٩٥=  ِمْسِب١٤١٦قوالج اسطنبول، 

ف اإلمغين اللبيب عن ُكتب األخريب )١٣٢( ، )ه٧٦١ت (مام ابن هشام األنصاري ، تأ
ين عبد احلميد، ط ، / حتقيق حممد حميي ا   . ه١٤١١املكتبة العرصية بريوت، األو

/ خا بن عبد الكريم الالحم، ط/ ، إعداد دجاح يف احلياةمفاتح تدبر القرآن واجَّ  )١٣٣(
  . ه١٤٢٨مطبعة سفري بالرياض، اخكانية، 

ف المفردات ألفاظ القرآن )١٣٤( مة، تأ ، حتقيق/ عالَّ صفوان / الراغب األصفها
  . م٢٠٠٩دار القلم، دمشق، الرابعة، / عدنان داوودي، ط

ف،مات األساسية يف علوم القرآناملقدِّ  )١٣٥( عبد اهللا بن يوسف اجلُديْع، توزيع /  تأ
 ،   م٢٠٠١مؤسسة الريَّان للنرش واحكوزيع، بريوت، األو

أ حييي زكريا / ، للعالمةف واالبتداءد حكلخيص ما يف املرشد يف الوقِص قْ المَ  )١٣٦(
  . املكتبة األزهرية للرتاث بالقاهرة/ األنصاري، ط

ا ، يف الوقف واالبتدااملكتىف )١٣٧( ، )ه٤٤٤ت ( لإلمام أ عمرو عثمان بن سعيد ا
  . مكتبة أوالد الشيخ للرتاث بالقاهرة/ ط

 عبد الكريم أمحد بن حممد بن/  للشيخمنار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا، )١٣٨(
  . دار احلديث بالقاهرة/ عبد الرحيم الطرهوىي، ط/ األشموىي، حتقيق الشيخ

، حتقيق/  للشيخ،رفان يف علوم القرآنمناهل العِ  )١٣٩( فوَّاز / حممد عبد العظيم الزرقا
، ط ، بريوت، األو / أمحد زمر   . م١٩٩٥دار الكتاب العر

ف مال يلع بن سلطان حممد القاري  تأكرية رشح املقدمة اجلزرية،نح الفِ المِ  )١٤٠(
مكتبة ومطبعة مصطيف اكا / وبهامشها رشح شيخ اإلسالم زكريا األنصاري، ط

  .)ه١٣٦٧احلليب بمرص، الطبعة األخرية، 



 

 

فهرس املصادر واملراجع] ٥[ا

  حرف اجون

مشيق الشهري بابن  /لإلمام ،رش يف القراءات العرشالنَّ  )١٤١( أ اخلري حممد بن حممد ا
  .  م٢٠٠٦، اخكاخكة، دار الكتب العلمية بريوت/ ط، ) ه٨٣٣(اجلزري املتو سنة 

ف العالمة الشيخ ،نهاية القول املفيد يف علم جتويد القرآن املجيد )١٤٢( حممد ميك  /تأ
، مكتبة اآلداب بالقاهرة /نرص اجلري ط   . م٢٠٠١، األو

يباج )١٤٣( د عبد احلميد  /اعتىن به،  ألمحد بابا احكَّنبَكيت،نيل االبتهاج بتطريز ا
امةاهل   . م٢٠٠٠، اخكانية، طرابلس،  دار الاكتب،رَّ

  حرف اهلاء

أمحد بن يلع ، احلافظ /تصنيف ،هداية الرواة إيل ختريج أحاديث املصابيح واملشاكة )١٤٤(
ين األكا /ختريج العالمة، )ه٨٥٢(بن حجر العسقال ا دار  /ط، حممد نارص ا

مام ، ابن القيِّم للنرش واحكوزيع با   . ه١٤٢٢، األو
، عبد الفتاح السيد عجيم املرصيف/ للشيخ ،هداية القاري إىل جتويد الكم اكاري )١٤٥(

، دار الفجر للنرش واحكوزيع باملدينة املنورة/ ط   .  ه١٤٢١، األو

  حرف الواو 

ف،الواضح يف علوم القرآن )١٤٦( ين مستو، ط/  تأ دار / د مصطىف ديب اكغا و م ا
  . م١٩٩٨اللكم الطيب، دمشق، اخكانية، 

فبعاطبية يف القراءات السَّ الوايف يف رشح الشَّ  )١٤٧( ، ط/ ، تأ / عبد الفتاح القا
  . م١٩٨٥اإلدارة العامة للمعاهد األزهرية، 

عبد الكريم عوض /  لتكتورالوصل واالبتداء وصلتهما باملعىن يف القرآن الكريم، )١٤٨(
  . م٢٠١٤= ِمْسِب١٤٣٥دار السالم للطباعة والنرش بالقاهرة، الرابعة، / صالح، ط

ف دالوصل والوقف وأثرهما يف بيان معا احكزنيل، )١٤٩( أمحد رششال اجلزائري، /  تأ
، / ط   . ه١٤٢٢دار احلرمني بالقاهرة، األو



 

 

فهرس املصادر واملراجع] ٥[ا

ليه(الوقف الالزم يف القرآن الكريم  )١٥٠( / حممود زين العابدين حممد/  د،)دراسة د
  . مكتبة دار الفجر اإلسالمية باملدينة املنورة

 لإلمام أ حممد ميك بن أ طالب القي ،)الك وبىل يف القرآن الكريم(الوقف بل  )١٥١(
كتور)ه٤٣٧ت ( ، / حسني نصار، ط/ ، حتقيق ا ينية بمرص، األو مكتبة اخكقافة ا

  . ه١٤٢٣
 دراسة فظية واملعا اكالغية،الوقف واالبتداء يف القرآن الكريم بني القرائن اللَّ  )١٥٢(

ة من خالل وقوف احكم حممد عبد احلميد / ام لإلمام نافع والوقوف اهلبطية، ددال
، / حممد جار اهللا، ط   . ه١٤٣٢دار الصحابة للرتاث بطنطا، األو

، /  طالوقف واالبتداء، )١٥٣(   . ه١٤٣٣مركز تفسري لتراسات القرآنية الرياض األو
/ ، حتقيق د)ه٥٦٠ت (جاوندي  للعالمة حممد بن طيفور السَّ الوقف واالبتداء، )١٥٤(

، / حمسن هاشم درويش، ط   . م٢٠٠١دار املناهج للنرش واحكوزيع باألردن، األو

وريات واكحوث: ثاخكًا   :املجالت وا
جممع امللك فهد لطباعة املصحف عن احكقرير العليم ملصحف املدينة املنورة،  )١٥٥(

  . عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري/  حرره د،الرشيف
راسات القرآني )١٥٦( وقف اكيان يف القرآن ، العدد اخكالث عرش ة،جملة اكحوث وا

  . حممود عبد اجلليل روزون /د ،)دراسة مصطلحية(الكريم 
)١٥٧(  ِّ أعمال اللجنة العلمية ملراجعة  العدد السابع، راسات القرآنية،جملة اكحوث وا

  . يلع بن عبد الرمحن احلذييف/  دمصحف املدينة املنورة،
، يونيو، ،)فلسطني(جملة اجلامعة اإلسالمية  )١٥٨( األدوات  م، ٢٠٠٩ العدد اخكا

  . محدان رضوان أبو خ/  داملصاحبة للالكم وأثرها يف املعىن،
 ،م٢٠٠٨= ِمْسِب١٤٢٩ربيع اخكا ، العدد الرابع واخكالثون جملة الرشيعة والقانون، )١٥٩(

للعالمة أ القاسم يوسف بن يلع بن جبارة بن حممد ، الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا
دو/ دراسة و حتقيق د، )ه٤٦٥ت (قيل اهلذيل بن عا   . عمار أمني ا



 

 

فهرس املصادر واملراجع] ٥[ا

اليل يف وقف املراقبة، العدد اخلامس واخكمانون، جملة املجتمع األردنية، )١٦٠(  االنفتاح ا
  . مشهور مو مشاهرة/ د

يف ) املعانقة(وقف احكجاذب ،  ه١٤٢٥رمضان ، ٣١العدد  جملة جامعة أم القرى، )١٦١(
  . لعزيز بن يلع احلرعبد ا / د،القرآن الكريم

مقدمة يف ،  م٢٠١١ مقال بالعدد الرابع خم جملة دراسات يف اللغة العربية وآدابها؛ )١٦٢(
  . يونس يلع يونس /د ،)مصطلحاته و عالقته باجحو(الوقف واالبتداء 

حممد /  إعداداحكحقيق يف وقوف القرآن الكريم، جملة مركز ودود للمخطوطات، )١٦٣(
  . توفيق حديد

، )ه١٤٢٨ العدد الرابع، ذو احلجة، راسات اإلسالمية،اطيب لتِّ إلمام الشَّ جملة معهد ا )١٦٤(
حممد / أثر االبتداء حبروف املعا والوقف عليها يف بالغة املعىن القرآ واتساعه، د

سو   . عبد العليم ا

* * *  
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 فهرس املوضوعات   

  ١..........................................................................................................................املقدمة
  ٢..........................................................................................................املوضوع أهمية

  ٣..........................................................................................................اختياره أسباب
راسات   ٣.....................................................................................................السابقة ا

ي اجلديدُ  ُمه ا راَسةُ  هذه ستُقدِّ ِّ   ٤................................................................اهللا بإذن ا
  ٥.............................................................................................................اكحث منهج
  ٦.............................................................................................................اكحث خطة

وُبَكائِـه عنـد قراءتِـه   يف قـراءةِ القـرآِن، واْسـتَِماِعه، وُخـُشوِعهملسو هيلع هللا ىلصيف هديـه  :تمهيد
ِْسني َصْوتِه به، وتَوابِِع ذلكواْستَِماِعه وتَدَ 

َ
  ٩.............................................................بُّره وحت

  ١٠..........................................................................................القرآن قراءة يف ملسو هيلع هللا ىلص هديه
  ١١........................................................................................قراءته أحوال يف ملسو هيلع هللا ىلص هديه
  ١٢........................................................................................القرآن جتويد يف ملسو هيلع هللا ىلص هديه
  ١٣..........................................................................................القرآن تدبر يف ملسو هيلع هللا ىلص هديه
  ١٣.....................................................................................القرآن استماع يف ملسو هيلع هللا ىلص هديه
  ١٤...................................................................................الصالة يف قراءته يف ملسو هيلع هللا ىلص هديه

  ١٤.........................................................................................القرآن باتباع ملسو هيلع هللا ىلص وصيته
  ١٦...................................................................  :لقرآن الكريممعالم لقارئ ا : اكاب األول

  ١٧......................................................................................................................تمهيد
  ١٩...............................................َفضائُِل القرآِن الكريِم وأهلِه العاملني :الفصل األول

  ٢٠..........................ُقُطوٌف من َفَضائِِل القرآِن الكريِم وأْهلِِه العاملني :املبحث األول
  ٢٠............................................................الكريم القرآن قراءة فضل :األول املطلب

ها قارئ القرآناآلداب وبعض    ٢١......................................املسائل اليت حيتاج إ
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  ٢٤...........................................................وَيْعلِيمه القرآن تَعلُّمِ  فضل :اخكا املطلب
  ٢٥..................................................................... آداب معلم القرآن ومتعلمهمن

ْويد فضل :اخكالث املطلب ْسني القرآن جتَ   ٢٦.......................................به الصوت وحتَ
  ٢٧............................................................................َمراتِب أو َكيِْفيَّات الِقراءة

  ٣٠...........................................................الكريم القرآن حفظ فضل :الرابع املطلب
  ٣١...........................................................األسباب امليرسة حلفظ القرآن الكريم

  ٣٣.......................................فضائل سوٍر وآياٍت خَمُْصوصٍة بل احكَّعيني :املبحث اخكا
  ٣٤...........................................................الكتــــــاب فاحتة فضـل :األول املطلب
  ٣٥..................عمران آل مع وفضلها منها واآليات اكقرة سورة فضل :اخكا املطلب

  ٣٥.........................................................................................فضل سورة اكقرة
  ٣٥......................................من سورة اكقرة) ٢٥٥(فضل آية الكر وىه اآلية 

  ٣٧...........من السورة)٢٨٦، ٢٨٥(ة وهما فضل اآليتني األخريتني من سورة اكقر
  ٣٧...................................................................فضل سورة اكقرة مع آل عمران

  ٣٩...............................................منها واآليات الكهف سورة فضل :اخكالث املطلب
  ٤٠..........................................................الُملْك أو تبارك سورة فضل :الرابع املطلب
  ٤١..............................................واملعوَّذتني اإلخالص سورة فضل :اخلامس املطلب
  ٤١........................................................................... فضل سورة اإلخالص:أوًال 
  ٤١...................................................................................... فضل املعوَّذتني:ثانيا
  ٤٢........................................................... القرآن الكريمقراءةف ومقاصد أهدا

  ٤٢...................................................... قراءة القرآن بقصد اخكواب:اهلدف األول
  ٤٢................................................. قراءة القرآن بقصد مناجاة اهللا:اهلدف اخكا

  ٤٣.......................................... قراءة القرآن بقصد االستشفاء به:اهلدف اخكالث
  ٤٣......................................................... قراءة القرآن ألجل العلم:اهلدف الرابع

  ٤٣.............................................. قراءة القرآن بقصد العمل به:اهلدف اخلامس
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  ٤٤......... ومقاصد القراءة تقسيًما آخر باعتبار نوع القراءةأهدافم اكعض وقس
  ٤٤................................................................. قراءة اخكواب واخلتم:اهلدف األول

  ٤٤................................................................. قراءة احكدبُّر واحكأمل:اهلدف اخكا
  ٤٥........................................................... قراءة احلفظ واملراجعة:اهلدف اخكالث
  ٤٥.............................................................. قراءة األداء واحكجويد:اهلدف الرابع

  ٤٥...................................................... قراءة احكربك واالستشفاء:اهلدف اخلامس
  ٤٦.......................................... علم الوقف واالبتداء تعريًفا ونشأةً وتصنيًفا:الفصل اخكا

  ٤٧........................................ :َيْعِريَف الوقف واالبتداء وبيان أقسامهاملبحُث األول 
  ٤٧..............................................وُملَْحقاتُهْ  واالبتداء الوقف تعريف :األول املطلب
  ٤٨......................................................................... تعريف الوقف وتوابعه:أوًال 

  ٤٨..............................................................................................حكم الوقف
  ٤٨...............................................................................................أقسام الوقف

ْكت والَقْطعُ    ٥١............................................................................................السَّ
ْكتت   ٥١............................................................................................عريف السَّ

  ٥٤...............................................................................................تعريف القطع
ْكت والَقْطعِ    ٥٥...............................................................الفرق بني الوقِف والسَّ

  ٥٥................................................................ تعريف االبتداء وما يلزم فيه:ثانًيا
  ٥٧................................................ومتعلقاته واالبتداء الوقف أقسام :اخكا املطلب

  ٥٨............................................................................................احكَّام الوقف :أوًال 
  ٥٨....................................................................................:تعريف الوقف احكَّام

  ٥٩........................................................................................:أنواع الوقف احكَّام
 زماحكَّام : اجوع األول  ٥٩...............................................املقيد أو الالَّ

الة عليه َّ زم وصوره ا   ٦٠........................................................أسباب الوقف الالَّ
زم وأثَره يف احكْفسريِ    ٦٢...........................................................نماذج للوقِف الالَّ
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٦٢...............................................................املوضع األول 

٦٣...............................................................املوضع اخكا 

٦٣................................................................................املوضع اخكالث 

٦٤............................................................................احكَّام املطلق: اجوع اخكا 
  ٦٥..................................................................رْمُزه يف املصحف الرشيف

 َّ   ٦٥..........................................:الة عليهمقتضيات الوقف احكَّام وصوره ا
  ٦٩...................................................:نماذج للوقف احكَّام وأثَره يف احكفسري

٦٩..................................................................................املوضع األول 

٧٠...................................................................................املوضع اخكا 

٧٠.................................................................................املوضع اخكالث 

  ٧١...........................................................................................الاكيف الوقف :ثانًيا
  ٧٢...................................................................... بني الوقف احكَّام والاكيفالفرق

الة عليهالوقفضوابط  َّ   ٧٣....................................................... الاكيف وصوره ا
  ٧٧............................................................نماذج للوقف الاكيف وأثَره يف احكفسري

٧٧........................................................................................ :ع األولاملوض 

٧٧........................................................................................ :املوضع اخكا 

٧٧...................................................................................... :املوضع اخكالث 

  ٧٨........................................................................................احلسن الوقف :ثاخكًا
  ٧٨..................................................................................تعريف الوقف احلسن

٧٩......................................... :أن يكون الوقف بل رأس اآلية: اجوع األول 
نَّة له من السُّ   ٧٩........................................................................................د

  ٨١..................................................................................الراجح عند اكاحث
٨٢........:- أي يف أثْنائها -أن يكون الوقف بل غري رأس اآلية : اجوع اخكا 

الة عليه َّ   ٨٢........................................................عالمات الوقف احلسن وصوره ا
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  ٨٤................................................................نماذج للوقف احلسن وأثَره يف احكفسري

٨٤.....................................................................املوضع األول 

٨٥......................................................................املوضع اخكا 

٨٥....................................................................املوضع اخكالث 

  ٨٦........................................................................................القبيح الوقف :ارابعً 
  ٨٦..................................................................................تعريف الوقف القبيح

ل من السنة يف اجيه عن الوقف القبيح   ٨٦.................................................ا
  ٨٧........................:ل، ثالثة أنواع وهو املختارالوقف القبيح نوخن، وقي: أنواعه

٨٧.وهو الوقف بل الكم ال يفهم منه معىن لشدة تعلقه بما بعده: اجوع األول  
الوقف بل الكم يفيد معىن غري مقصود، أو يوهم معىن :اجوع اخكا 

تم منه املعىن املراد فاسد حكوقف  ٨٧.....................................ما بعده عليه 
ال يليق باهللا تعاىل   أو يوهم ما الوقف بل ما يفسد املعىن:اجوع اخكالث

 ٨٨.................................................................. .وبرسله صلوات اهللا عليهم
  ٨٩..........................................................نماذج للوقف القبيح وأثَره يف احكفسري

٨٩..........................................................................................املوضع األول 

٨٩..........................................................................................املوضع اخكا 

٩٠.........................................................................................املوضع اخكالث 

  ٩٠.....................................................................................الُوقُوِف  ألَْقاب :خامًسا
٩١.................................................................................وقف االزدواج: األول 
٩٤............................................................... :وقف الُمعاَغَقة أو الُمَراَقبَة: اخكا 
٩٨................................................................................. :وقف السنة: خكالثا 
١٠٦.................................................................. :وقف اكيان أو احكْميزي: الرابع 
ف: اخلامس  ١١٠.......................................................................... :وقف احكعسُّ

  ١١٤..............................أهمية الوقف واالبتداء ونشأته واحكصنيف فيه :املبحث اخكا
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  ١١٤....................................الكريم القرآن يف واالبتداء الوقف أهمية :األول املطلب
ة :اخكا املطلب

َ
  ١١٧...........................................فيه واحكصنيف واالبتداءِ  الوقِف  نَْشأ

نوا كتبهم علم الوقف واالبتداء: القسم األول ين ضمَّ   ١١٧.................:العلماء ا
وا الوقف واالبتداء بمؤلفات مستقلة: القسم اخكا ين َخصُّ   ١١٩........:العلماء ا

  ١٢٥...................................................ِعلْم احكَْفِسري َيْعِريًفا ونشأةً وتَْصنيًفا: الفصل اخكالث
  ١٢٦..............................................امهتعريف ِعلْم احكَْفِسري وبيان أقس :املبحث األول

  ١٢٦.........................................بينهما والفرق واحكأويل احكَْفِسري معىن :األول املطلب
  ١٢٦....................................................................... احَكْفِسري لغًة واصطالًحا:أوًال 
  ١٢٧....................................................................... احكأويل لغًة واصطالًحا:ثانًيا

  ١٢٧.................................................الفرق بني احَكْفِسري واحكأويل والنسبة بينهما
  ١٢٩.................................................ومناهجه وأقسامه احَكْفِسري أوجه :اخكا املطلب
  ١٢٩......................................................................................ري أوجه احَكْفسِ :أوًال 
  ١٣٠.................................................................................... أقسام احَكْفِسري:اثانيً 

واية أو احكَْفِسري املأثُور: القسم األول   ١٣٠....................................:احكَْفِسري بالرِّ
راية أو احكَْفِسري بالرأي: القسم اخكا ِّ   ١٣٧....................................:احكَْفِسري با

  ١٤١.............................................:من أقسام احكفاسري األخرى: القسم اخكالث
  ١٤٦............................................فضل احكَْفِسري ونشأته واحكصنيف فيه :املبحث اخكا

ه واحلاجة رشفِه وعظيم احكَْفِسري فضل :األول املطلب   ١٤٦....................................إ
  ١٤٦......................................................... فضل ِعلْم احَكْفِسري وعظيم رشفه:أوال
  ١٤٩.............................................................. حاجة األمة إىل ِعلْم احَكْفِسري:ثانًيا
ره احكَْفِسري نشأة :اخكا املطلب   ١٥١...........................................فيه واحكصنيف وتطوُّ
ره:أوًال    ١٥١........................................................................... نشأة احَكْفِسري وتطوُّ

  ١٥١.................... وأصحابهملسو هيلع هللا ىلص احَكْفِسري يف عهد اجيب :للتفسرياملرحلة األو 
  ١٥٢................................... احَكْفِسري يف عرْص احكَّابِعني:املرحلة اخكانية للتفسري
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  ١٥٣................................. احَكْفِسري يف عصور احكدوين:املرحلة اخكاخكة للتفسري
ين:اثانيً    ١٥٥................................................... احكعريف بأْشَهِر احكََّفاِسري والُمَفرسِّ
  ١٦٢................................................اطه بعلِم احكَّْفِسري الوقُف واالبتداء واْرتب:الفصل الرابع

  ١٦٣...........................عالقة الوقف واالبتداء باحكَّْفِسري وتبيني املعا :املبحث األول
  ١٦٣...............................احكَّْفِسري دالئل ملعرفة الوقف أراد َمنْ  حاجة :األول املطلب
  ١٦٦..............................الوقف مواضع ملعرفة احكَْفِسري أراد َمنْ  حاجة :اخكا املطلب

  ١٦٩.......................لوقف واالبتداء وكتب احكَْفِسري بني ُكُتب ااحكاكمل :املبحث اخكا
  ١٦٩................................باحكَْفِسري ُعنِيت اليت واالبتداء الوقف ُكُتب :األول املطلب
  ١٧٩.................................واالبتداء بالوقف ُعنيت اليت احكَْفِسري كتب :اخكا املطلب

حتليل (  ُمْصَطلحات الوقِف واحكجزئِة وعالماتها املشهورةِ باملصاحِف :الفصل اخلامس
  ١٨٥......................................................................................................................  )وبيان

  ١٨٦.........................................................مصطلحات الوقف ورموزه :حث األولاملب
  ١٨٦................................................ورموزه الوقف مصطلحات نشأة :األول املطلب

  ١٨٦.................................................................................. نشأة املصطلحات-١
  ١٨٧........................................................................................... نشأة الرموز- ٢

  ١٨٨.......................................................ورموزه الوقف عالمات أهم :اخكا املطلب
يار املرصية -١ ِّ يف با   ١٨٨......»برواية حفص عن خصم« مصحف األزهر الرشَّ
يار احِلجازية  مصحف املدينة املنورة با- ٢   ١٨٨.......»برواية حفص عن خصم«ِّ
امية - ٣ يار الشَّ ِّ   ١٨٩.................................»برواية حفص عن خصم«مصحف ا
  ١٨٩.................................................................................. مصحف إفريقيا- أ

  ١٩٠...................................................................... مصحف دولة الكويت-ب
  ١٩٣......................................................مصطلحات احكجزئة ورموزها :املبحث اخكا

  ١٩٣...........................................وعالماتها احكجزئة مصطلحات نشأة :األول املطلب
  ١٩٣................................................................................... نشأة املصطلحات-١
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  ١٩٤.......................................................................................شأة العالمات ن- ٢
  ١٩٦....................................................ورموزها احكجزئة عَالمات أهم :اخكا املطلب

يف -١ يار املرصية» براوية حفص عن خصم« مصحف األزهر الرشَّ ِّ   ١٩٦.......با
  ١٩٦........................»براوييت ورش وقالون عن نافع« ُمْصحف الَمْغرِب العر - ٢
  ١٩٦...................................»براوية حفص عن خصم« الُمْصَحف اكاكستا - ٣

ِة الوقف واالبتداء:  اكاب اخكا ئِمَّ
َ
  ١٩٩..............................................................إضاءات لأل

  ٢٠٠.....................................................................................................................تمهيد
  ٢٠٣..........................................أقسام الوقف واالبتداء فيما خيص اإلمام :الفصل األول

  ٢٠٤.......................................الوقف قبل الركوع الُمَسىمَّ قطع القراءة :املبحث األول
  ٢٠٤.................بشديد ليس تعلُّقا بعدها بما املتعلقة اآلية بل القطع :األول املطلب
 معىن يؤدي وال شديًدا تعلُّقا بعدها بما املتعلقة اآلية بل القطع :اخكا املطلب

  ٢٠٥..............................................................................................................فاسًدا
 يؤدي شديًدا بعدها بما تعلُّقها يكون اليت اآلية بل القطع :اخكالث املطلب

  ٢٠٧......................................................................................................فاسًدا معىن
  ٢٠٩.............................................الوقف واالبتداء وسط اآلية الواحدة :املبحث اخكا

  ٢٠٩...............بعده بما تعلُّقه لشدة معىن منه ُفْفَهمُ  ال الكم بل الوقف :األول املطلب
  ٢١٠.. عليه بعده ما حكوقُّف مقصود غري معىن منه ُفْفَهم الكم بل الوقف اخكا املطلب
 تعاىل باهللا يليُق  ال ما يُوِهم أو املعىن ُفْفِسد الكم بل الوقف :اخكالث املطلب

  ٢١١.............................................................................................................ورسله
  ٢١٢.....................................دهامواضع َفْقَبُح الوقف عليها واالبتداء بما بع :الفصل اخكا

  ٢١٣.............................................يف مواضع َفْقَبُح لإلمام الوقف عليها :املبحث األول
  ٢١٣................اللَّْفِظيَّة الُمَتعلِّقات من معناه يكتمل لم ما بل الوقف :األول املطلب
ة اجلملة من اللكمة أول بل الوقف :اخكا املطلب   ٢٢٣............العطف يُوِهم بما احكا

ي ُفَغريِّ املعىن، وُيوِهم غري-١   ٢٢٣.......................................... مراد اهللا الوقف ا



 

 

فهرس املوضوعات] ٥[

ي ُفْفُسُد املعىن وُيوِهم ما ال يليق باهللا تعاىل- ٢   ٢٢٦............................. الوقف ا
يف الوقف :اخكالث املطلب   ٢٢٨......................لغة وال معىن عليه يساعد ال مما احكعسُّ

  ٢٢٨........................ نماذج للوقف احكعسيف وأثره بل معا اآلي ومقاصدها-١
  ٢٢٩................................... نماذج للوقف احكعسيف وأثره بل العقيدة وثوابتها- ٢

  ٢٣٢................................................يف مواضع َفْقَبُح لإلمام االبتداء بها :املبحث اخكا
ا فُِصل بما االبتداء :األول املطلب   ٢٣٢.....................اللَّْفِظيَّة الُمَتعلِّقات من قْبله عمَّ

  ٢٣٢........................................... االبتداء جبملة مقول القول دون فعل القول- ١
  ٢٣٣............................................... االبتداء جبواب الرشط دون فِْعل الرشط- ٢
  ٢٣٤.................................................ن املعطوف عليه االبتداء باملعطوف دو- ٣

ة باجلملة ووْصلها اآليات بعض من لكمة بآخر االبتداء :اخكا املطلب   ٢٣٦.......احكَّا
ي ُفَغريِّ املعىن وُيوِهم غري مراد اهللا- ١   ٢٣٦....................................... االبتداء ا
ي يفسد املعىن وُيوِهم ما ال يليق باهللا- ٢   ٢٣٧................................. االبتداء ا

  ٢٣٨....القرآ باجَّْظم خيِلُّ  بما اجلواب يف االستفهام مجلة بعض إخدة :اخكالث املطلب
  ٢٤٠.................................. مواضع حَيُْسن الوقف عليها واالبتداء بما بعدها:الفصل اخكالث

َم أن مـا بعـدها معطـوف : املبحث األول َ َمـْن تَـَوهَّ الوقف عند نهاية مجلة خَيْـ
  ٢٤١.................................................................................................................عليها

  ٢٤٣ري مذكورالوقف بعد مجلة الرشط إذا اكن جواب الرشط مقدًرا غ :املبحث اخكا
  ٢٤٤...................الوقف كيان وَيْميزِي بعض الوجوه اليت حيتملها الالكم: املبحث اخكالث
  ٢٤٦....الوقف قبل مجلة مقول القول اليت قد يفهم أن ما بعدها تبع هلا :املبحث الرابع

  ٢٤٨...........الوقف قبل املنصوب بل االختصاص وفصله عما سبقه :املبحث اخلامس
  ٢٤٩....................................... أحرف املعا واالبتداء بها مواضع الوقف بل:الفصل الرابع

  ................................................واالبتداء بها) الكَّ (مواضع الوقف بل  :املبحث األول
 بما االبتداء وحَيُْسن معىن بل )الكَّ ( بل فيه الوقف حَيُْسن ما وهو :األول املطلب

  ٢٥١.................................................موضًعا عرش أحد يف وذلك آخر معىن بل بعدها



 

 

فهرس املوضوعات] ٥[

٢٥١...............................................................................................األول املوضع 

٢٥١...............................................................................................اخكا املوضع 

٢٥٢.............................................................................................اخكالث ضعاملو 

٢٥٣..............................................................................................الرابع املوضع 

٢٥٤...........................................................................................اخلامس املوضع 

٢٥٤...........................................................................................السادس املوضع 

٢٥٥..............................................................................................السابع املوضع 

٢٥٦.............................................................................................اخكامن املوضع 

٢٥٦.............................................................................................احكاسع املوضع 

٢٥٧............................................................................................العارش املوضع 

٢٥٨...................................................................................عرش احلادي املوضع 

 يف وذلك بها يُبْتََدأ ولكن )الكَّ ( بل فيه الوقف حَيُْسن ال ما :اخكا املطلب
  ٢٦٠...........................................................................................موضًعا رشع ثمانية
٢٦٠...............................................................................................األول املوضع 

٢٦٠...............................................................................................اخكا املوضع 

٢٦١.............................................................................................اخكالث املوضع 

٢٦١...............................................................................................الرابع املوضع 

٢٦٢...........................................................................................اخلامس املوضع 

٢٦٣..........................................................................................السادس املوضع 

٢٦٣.............................................................................................السابع املوضع 

٢٦٤.............................................................................................اخكامن املوضع 

٢٦٤.............................................................................................احكاسع املوضع 

٢٦٥............................................................................................العارش املوضع 

٢٦٥...................................................................................عرش احلادي املوضع 



 

 

فهرس املوضوعات] ٥[

٢٦٦......................................................................................عرش اخكا املوضع 

٢٦٦....................................................................................عرش اخكالث املوضع 

٢٦٧......................................................................................عرش الرابع املوضع 

٢٦٧..................................................................................عرش اخلامس املوضع 

٢٦٨.................................................................................عرش السادس املوضع 

٢٦٨....................................................................................عرش السابع املوضع 

٢٦٩....................................................................................عرش اخكامن املوضع 

 تكون بل بها االبتداء حَيُْسن وال ،)الكَّ ( بل فيه الوقف حَيُْسن ال ما :اخكالث املطلب

م من قبْلها بما موصولة   ٢٧٠..................................موضعني يف وذلك ابْعده وبما الالكَّ
٢٧٠...............................................................................................األول املوضع 

٢٧٠...............................................................................................اخكا املوضع 

 بما توصل بل بها االبتداء حَيُْسن وال ،)الكَّ ( بل فيه الوقف حَيُْسن ما :الرابع املطلب

  ٢٧٢............................................................................أيًضا موضعني يف وذلك قبلها؛
٢٧٢...............................................................................................األول املوضع 

٢٧٢...............................................................................................اخكا املوضع 

  ٢٧٤.................................ا بما بعدهاووْصله) نعم(مواضع الوقف بل  :املبحث اخكا
  ٢٧٥........................... :واحد موضع يف وذلك ؛)نعم( بل فيه يوقف ما األول املطلب
  ٢٧٦...........اكاقية املواضع اخكالثة يف وذلك )نعم( بل فيه يوقف ال ما :اخكا املطلب

  ٢٧٨.............. )ذلك ، كذلك ، هذا(مواضع الوقف بل أسماء اإلشارة: املبحث اخكالث
  ٢٧٨..........................................................)ذلك( بل الوقف مواضع :األول املطلب
٢٧٨..............................................................................................األول املوضع 

٢٧٩..............................................................................................اخكا املوضع 

٢٧٩............................................................................................اخكالث املوضع 

٢٨٠...............................................................................................الرابع املوضع 



 

 

فهرس املوضوعات] ٥[

  ٢٨٢...................................................... :)كذلك( بل الوقف مواِضع اخكا املطلب
٢٨٢..............................................................................................األول املوضع 

٢٨٣..............................................................................................اخكا املوضع 

٢٨٣............................................................................................اخكالث املوضع 

٢٨٤..............................................................................................الرابع املوضع 

  ٢٨٥.........................................................)هذا( بل الوقف مواضعِ  :اخكالث املطلب
٢٨٥..............................................................................................األول املوضع 

٢٨٦..............................................................................................اخكا املوضع 

طيَّتني) إن(و) لو(مواضع الوقف بل ما قبل  :املبحث الرابع   ٢٨٧.........................الرشَّ
طيَّة )لو( قبل ما بل الوقف مواضع :األول املطلب   ٢٨٧.....................................الرشَّ
٢٨٨..............................................................................................األول املوضع 

٢٨٨..............................................................................................اخكا املوضع 

٢٨٩............................................................................................اخكالث املوضع 

ِطيَّ  )إن( قبل ما بل الوقف مواضع :اخكا املطلب   ٢٩٠......................................ةالرشَّ
٢٩٠...............................................................................................األول املوضع 

٢٩١...............................................................................................اخكا املوضع 

٢٩١.............................................................................................اخكالث املوضع 

  ٢٩٣.....................................واالبتداء بها) بىََل (مواضع الوقف بل : املبحث اخلامس
  ٢٩٣.................مواضع عرشةِ  يف وذلك ؛)بىََل ( بل الوقف فيه خُيْتار ما :األول املطلب
٢٩٣..............................................................................................األول املوضع 

٢٩٤...............................................................................................اخكا املوضع 

٢٩٥.............................................................................................اخكالث املوضع 

٢٩٦..............................................................................................لرابعا املوضع 

٢٩٦..........................................................................................اخلامس املوضع 



 

 

فهرس املوضوعات] ٥[

٢٩٨..........................................................................................السادس املوضع 

٢٩٨.............................................................................................السابع املوضع 

٢٩٩..............................................................................................اخكامن املوضع 

٣٠٠...............................................................................................احكاسع املوضع 

٣٠١.............................................................................................العارش املوضع 

  ٣٠٢......َقبْلَها وبما بها َنْعَدها ما حكعلُّق )بىََل ( بل فيه الوقف جيوز ال ما :اخكا املطلب
٣٠٢...............................................................................................األول املوضع 

٣٠٢...............................................................................................اخكا املوضع 

٣٠٣.............................................................................................اخكالث ضعاملو 

٣٠٣.........................................................................الرابع املوضع 

٣٠٤...........................................................................................اخلامس املوضع 

٣٠٤...........................................................................................السادس املوضع 

٣٠٤..............................................................................................السابع املوضع 

  ٣٠٦.....................وأقْوى أرَْجحُ  والوصل )بىََل ( بل فيه الوقف جيوز ما :اخكالث املطلب
٣٠٦...............................................................................................األول املوضع 

٣٠٦...............................................................................................اخكا املوضع 

٣٠٧.............................................................................................اخكالث املوضع 

٣٠٧...............................................................................................الرابع املوضع 

٣٠٨...........................................................................................اخلامس املوضع 

َّة.. أثر الوقف واالبتداء يف احكفسري  :كاب اخكالثا راسة دَّال   ٣٠٩....................................دِّ
  ٣١٠.................................................................................................................تمهيد

اللَِة يف القرآِن الكريِم وما يقتضيه هذا اللفظ من الوصول إىل  الفصل األول َّ َمْفُهوم ا
  ٣١٢.........................................................................................................................املعىن

اللة لغًة واصطالًحا :املبحث األول َّ   ٣١٣....................................................تعريف ا



 

 

فهرس املوضوعات] ٥[

 ِاللة يف الُمْعجم َّ  ٣١٣....................................................................................ا
اللة يف االصطالح َّ  ٣١٣...............................................................................ا

اللَة يف القرآِن الكريم:املبحث اخكا َّ   ٣١٤.................................................... َمْفُهوم ا
٣١٤...............................................................................................األول املوِضع 
٣١٤...............................................................................................اخكا املوضع 
٣١٥........................................................................................... :اخكالث املوضع 
٣١٥...............................................................................................الرابع املوضع 
٣١٦..........................................................................................اخلامس املوضع 
٣١٦..........................................................................................السادس املوضع 
٣١٧.............................................................................................السابع املوضع 
٣١٧.............................................................................................اخكامن املوضع 

َّة كيان أثر الوقف واالبتداء يف تفسري القرآن وبيان معانيه دراسة الفصل اخكا   ٣١٩دال
٣٢٠...............................................................................................األول املوضع 

٣٢٢...............................................................................................اخكا املوضع 

٣٢٤............................................................................................اخكالث املوضع 

٣٢٦..............................................................................................الرابع املوضع  
٣٢٨..........................................................................................اخلامس املوضع 

٣٣١..........................................................................................السادس املوضع 

٣٣٤.............................................................................................السابع املوضع 

٣٣٧.............................................................................................اخكامن املوضع 

٣٣٩.............................................................................................احكاسع املوضع 

٣٤١.............................................................................................العارش املوضع 

٣٤٤...................................................................................عرش احلادي املوضع 

٣٤٧......................................................................................عرش اخكا املوضع 



 

 

فهرس املوضوعات] ٥[

٣٤٩....................................................................................عرش اخكالث املوضع 

٣٥١.......................................................................................عرش الرابع املوضع 

٣٥٣..................................................................................عرش اخلامس املوضع 

٣٥٥.................................................................................عرش السادس املوضع 

٣٥٧....................................................................................عرش السابع املوضع 

٣٥٩....................................................................................عرش اخكامن املوضع 

٣٦٢....................................................................................عرش احكاسع املوضع 

٣٦٤.........................................................................................العرشون املوضع 

  ٣٦٦..........................................................................احكَّوصيَّاتوبها أهم اجَّتائج واتمة اخل
  ٣٧٠.........................................................................................................العامةالفهارس 

  ٣٧١.........................................................................................فهرس اآليات القرآنية ]١[
  ٣٩٥......................................................................................فهرس األحاديث اجبوية ]٢[
  ٣٩٥.......................................................................................................فهرس اآلثار] ٣[
  ٣٩٨....................................................................................................فهرس األعالم ]٤[
  ٤٠٣........................................................................................فهرس املصادر واملراجع ]٥[
  ٤٢١................................................................................................فهرس املوضوخت ]٦[
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