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 القطع واالستئناف يف القرآن الكرمي 
 مفهومو واجتاىاتو

 
 رافع حممد بيت املالأ. 

 جامعة مصراتة                                                                            
 :مقدمة

على جانب كبَت من األمهٌية يف أداء تبلكة القرآف كاالستئناؼ يعد موضوع القطع 
ع كجوه التفسَت الكرمي؛ حيث يوٌضح ادلواضع اليت جيب أف يقف القارئ عندىا ٔتا يٌتفق م

كما تقتضيو اللغة كعلومها، فيجب على قارئ القرآف أف حيرص على ذلك كلو؛  كاستقامة ادلعٌت،
 لذم من أجلو ييقرأ القرآف، كىو الفهم كاإلدراؾ.حىت حيقق الغرض ا

كإذا ما تسٌت للقارئ أف حيسن القطع، فإنو ببل ريب سيحسن االستئناؼ، كىو أمر 
حرص عليو العرب كأكلوه عناية كبَتة، حيث ٘تتٌد جذكره إىل مرحلة ادلشافهة اليت ٖتوج ادلتكٌلم 

 كبلمٌية.إىل مواضع زلٌددة يتوقف عندىا، مث يواصل مسَتتو ال
إف متابعة ادلوركث العريب يف مركياتو اليت تًتدد يف كتب اللغة تشي باألمهية البالغة 

صلى هللا عليو - ادلتمٌثل يف القطع كاالستئناؼ، من ذلك إنكار النيب ،لؤلداء الشفاىي للعبارة
على الرجل الذم خطب فقاؿ: من يطع هللا كرسولو فقد رشد كمن يعصهما،  -كسلم

  كال خيفى أف سبب فساد ادلعٌت الذم دعا النيب  ،(1)(( بئس اخلطيب أنت )): بلن ئككقف، قا
لئلنكار عليو يتعٌلق باألداء الشفاىي ذلذه العبارة كالوقف عند ىذا  - صلى هللا عليو كسلم -

                                                 
ركاه أٛتد يف مسنده عن عدم بن حامت. قاؿ شعيب األرنؤكط: إسناده صحيح على شرط مسلم. ينظر:  -1

كركاه أبو داكد يف  "،19382"مسند اإلماـ أٛتد بن حنبل، تح كتخ: شعيب األرنؤكط كآخرىٍين، حديث رقم 
فقاؿ: من يطع هللا  صلى هللا عليو كسلمخطب عند النيب  اأف خطيبن )) سننو بلفظ آخر عن عدم بن حامت: 

. ينظر: سنن أيب داكد، سليماف بن (( كرسولو كمن يعصهما. فقاؿ: قم، أك اذىب، بئس اخلطيب أنت
 ."1099"يث رقم األشعث السجستاين، تح: زلمد زليي الدين عبد احلميد، حد
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ادلوضع؛ إذ بو سٌول الواقف بُت الطائع  كرسولو، كبُت العاصي، كرٔتا كاف ىذا النٌص من أقدـ 
النصوص غَت القرآنية اليت تشَت كتنٌبو خلطورة الوقف كالدكر الذم يلعبو يف أداء ادلعٌت، كمن مث  

 .(1)كاف الوقف أحد األسباب اليت تدعو إىل االحتماؿ يف داللة اجلملة العربٌية
كإذا كاف اخلطأ يف األداء الشفاىي للجملة يفضي إىل فساد ادلعٌت، ككاف بسبب ذلك 

، كاف يف كتاب هللا أشٌد كراىة، اب كيف الكبلـ الذم يكٌلمي بو بعض الناس بعضن يف اخلط امكركىن 
 . (2)من الكبلـ بذلك أككد -صلى هللا عليو كسلم-ككاف ادلنع من رسوؿ هللا 

إف ادلتتبع للنص القرآين كفق الرسم اخلاص بو يف ادلصحف الشريف يلحظ عبلمات 
كغَتىا؛ لتدٌؿ على  "...ـ، ج، قلي، صلي، ال"توضع على هناية الًفقر كاجلمل داخل ادلصحف 

 امستوم الطرفُت، كجوازن  اككفاية كجوازن  امواضع الوقف يف القرآف الكرمي، كتبٌُت درجاتو؛ ٘تامن 
، غَت أنو جيد أف ىذه العبلمات ايكوف الوقف فيو أكىل، كشلنوعن  افيو أكىل، كجوازن يكوف الوصل 

  9تتغٌَت من مصحف آلخر، كما يف اختبلؼ بعض الطبعات، من ذلك قولو تعاىل    

             (3)،  ففي مصحف ادلدينة ادلنورة الذم رمست بو اآليات الواردة يف

  على "قلي"ىذا البحث كضعت عبلمة      إشارة إىل أف الوصل جائز لكن الوقف

  على "ـ"كيف طبعة األزىر الشريف كضعت عبلمة  ،أكىل     ، إشارة إىل أنو كقف الـز

لكن العجب كل  ؛بينهما تقارب -كإف اختلفتا يف الدرجة-كىاتاف العبلمتاف كما تدالف عليو 
 اليت تشَت إىل الوقف ادلمنوع!!! "ال"عبلمة  العجب أف ٕتد يف طبعة باكستاف كالعراؽ

                                                 
ىذا على اعتبار تقسيم الداللة يف اجلملة إىل قطعٌية كاحتمالٌية، فقد ذكر د. فاضل السامرائي رلموعة من  -1

عبارات ٖتتمل أكثر من معٌت، غَت أنو قد تتعٌُت )) األسباب الداعية لبلحتماؿ يف داللة اجلملة، كاف من بينها 
 .21. اجلملة العربٌية كادلعٌت ص(( ما من العبارةالداللة بالتعليق أك بالوقف على موطن 

 .8/372ينظر: مشكل اآلثار، أبو جعفر أٛتد بن زلمد الطحاكم، تح كتخ كتع: شعيب األرناؤكط  -2
 .116: سورة البقرة -3
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إف ىذا االختبلؼ الذم يصل يف بعض األحياف إىل درجة التناقض ىو الذم دفعٍت 
قف كدرجتو، كمن مث تضع العبلمة للبحث يف ىذا ادلوضوع، كالسؤاؿ عن اددات اليت تبٌُت الو 

 ادلناسبة الدالة عليو.
 القطع واالستئناف، املفهوم واملاىية:

 :: القطع أو الوقفالا أو 
، كتقصد باالستئناؼ االبتداء؛تقصد الدراسة بالقطع ال كلذا فإهنا ستذكر تعريف  وقفى

الوقف "بدؿ  "كاالستئناؼالقطع "الوقف كاالبتداء، مث تبٌُت سبب اختيارىا ذلذين ادلصطلحُت 
 ."كاالبتداء

 الوقف يف اصطالح أىل األداء:
الوقف يطلق على معنيُت: أحدمها:  )): "ى926ت "قاؿ الشيخ زكريا األنصارم 

كثانيهما: ادلواضع اليت نٌص عليها القراء، فكل موضع منها  ؛القطع الذم يسكت القارئ عنده
 .(1)(( ، كإف مل يقف القارئ عندهايسٌمى كقفن 

، أما (2)إف الناظر يف ىذا احلٌد، جيد أف ادلعٌت األٌكؿ للوقف مشًتؾ بُت اللغويُت كالقراء
 ادلعٌت الثاين فهو خاص بالقراء، كىو ادلقصود من ىذه الدراسة.

يتنٌفس فيو عادة بنية  االوقف: عبارة عن قطع الصوت زمنن  ))قاؿ ابن اجلزرم: 
.. كيأيت يف ... ال بنٌية اإلعراض.دلوقوؼ عليو، أك ٔتا قبلواستئناؼ القراءة؛ إما ٔتا يلي احلرؼ ا
                                                 

 .4ص "هبامش منار اذلدل"ادلقصد لتلخيص ما يف ادلرشد، يف الوقف كاالبتداء،  -1
. ((آخرىا قطع النطق بعد ٘تاـ نطق الكلمة، بأف ينطق)) لغويُت للوقف بأنو: كالدليل على ذلك تعريف ال -2

. كىذا الذم ذكره يلخص مفهـو 43الوقف الصريف ما يوقف عليو كما ال يوقف، زلمد خليل الزركؽ ص
سًتاباذم، تح: زلمد نور احلسن ألالوقف عند اللغويُت، ينظر: شرح شافية ابن احلاجب، رضي الدين زلمد ا

. كارتشاؼ الضرب من لساف العرب، أبو حٌياف األندلسي، تح: د. رجب عثماف زلمد، مر: 2/271رىٍين كآخ
. كحاشية الصٌباف على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، زلمد بن علي 2/798د. رمضاف عبد التواب 

قطع الصوت )) بأنو: . كتعريف األمشوين للوقف الذم يطابق تعريف اللغويُت، حيث يعٌرفو 4/1693الصٌباف 
 . 1/23. منار اذلدل (( ما اآخر الكلمة زمنن 
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 .. كال بد من التنٌفس . ارؤكس اآلم كأكساطها، كال يأيت يف كسط كلمة، كال فيما اتصل رمسن 
 .(1)(( معو

العلم الذم يرشد قارئ القرآف إىل مراعاة  ))ىو:  - عنٌية بو الدراسةادل -كالقطع 
على اتساؽ ادلعٌت كسبلمة اللغة؛ ليعُت بأدائو ذلك على ٖتقيق الغرض الذم من  اكقوفو؛ حرصن 

 .(2)(( أجلو يقرأ القرآف، كىو الفهم كاإلدراؾ
 :: االستئناف أو االبتداءاثانيا 

على تعريف لبلبتداء،  امل أقف يف الكتب اليت عينيت بالوقف كاالبتداء نظريٌة كتطبيقن 
ذلك ألنو زلطٌة راحة القارئ كي يستعيد  ))كلعل السبب يف ذلك ىو غلبة العناية بالوقف؛ 

نفىسىو كقٌوتو لبلستمرار يف التبلكة؛ لذا فإهنم اختلفوا يف تعريفو كيف أقسامو، ٓتبلؼ االبتداء فإنو 
 .(3)(( ما يكوف ٔتحض إرادة القارئ اغالبن 

لبلبتداء،  اضمني   امن تعريف ابن اجلزرم ادلتقٌدـ للوقف، تعريفن سُت كقد دلح أحد الدار 
: ىو استئناؼ القراءة بعد الوقف، أك اكبذلك يكوف تعريف االبتداء اصطبلحن  )): بلن فصاغو قائ

ىو الشركع يف التبلكة بعد قطع أك كقف، فإف كاف بعد قطع، فعلى القارئ عند الشركع يف 
 .(4)(( كيبسمل، سواء كاف يف أكائل السور أـ يف أكساطهاالتبلكة أف يستعيذ 

 ألسباب ىي: "القطع كاالستئناؼ"كاختارت الدراسة ىذين االصطبلحُت 
  أف ادلتقٌدمُت مل يفٌرقوا بُت الوقف كالقطع، حيث كانوا يعاكركف بُت ىػذين االصػطبلحُت

  .(5)ٔتا يشي بأهنما مًتادفاف
                                                 

 .1/240النشر يف القراءات العشر، أبو اخلَت زلمد بن زلمد، إش: علي زلمد الضباع  -1
 .10الوقف يف العربية، د. زلمد خليل مراد احلريب ص -2
 .19إبراىيم عوض صاحل صالوقف كاالبتداء كصلتهما بادلعٌت يف القرآف الكرمي، عبد الكرمي  -3
 .20، 19ص السابق -4
 .4/349ينظر: كشاؼ اصطبلحات الفنوف، زلمد علي التهانوم، تح: أٛتد حسن بسج  -5
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  ااختػار ىػذين االصػطبلحُت عنواننػ -يف ىذا العلػمىو من أكائل من كتب ك -أف النحاس 
لكتابػػػػػو، مػػػػػع أنػػػػػو كػػػػػاف يسػػػػػتخدـ مصػػػػػطلحي الوقػػػػػف كاالبتػػػػػداء داخػػػػػل كتابػػػػػو، كاختيػػػػػار القطػػػػػع 

 كاالستئناؼ للعنواف دليل على تفضيل ضمٍت ذلذين االصطبلحُت.
   يف أغلػػب تعريفػػات الوقػػف، كمػػا يف تعريػػف ابػػػن  االقطػػع كاالسػػتئناؼ جاءتػػ كلمػػيت:أف
((، كىػػو أمػػر يشػػَت إىل  .. بنيٌػػة اسػػتئناؼ القػػراءة.الوقػػف عبػػارة عػػن قطػػع الصػػوت )) بلن مػػثاجلػػزرم 

التعريفػػات كاألقػػواؿ الشػػارحة أف  ا يف التعريػف؛ ألنػػو يشػػًتط يف، بػػدليل كركدمهػػاا أكثػػر كضػػوحن مػأهن
  تكوف ألفاظ التعريف أكضح كأجلى؛ لكي يتحقق ادلراد من التعريف كىو الكشف كاإليضاح.

 القطع واالستئناف: اجتاىات
ذكر فيو ما حيتاجو ادلتحدًٌث كزلقق  بلن عقد بعض من ٖتٌدث عن الوقف كاالبتداء فص

ال يقـو بالٌتماـ إال ضلوم،  ))بسنده أنو  ى"338النٌحاس "ت النظر يف ىذا العلم، فقد نقل 
ليت نزؿ هبا عامل بالقراءة، عامل بالتفسَت، عامل بالقصص كتلخيص بعضها من بعض، عامل باللغة ا

ككذا  )) عن غَته: بلن نق -بعد أف ذكر ىذا اخلرب  - ى"745ت "، كزاد الزركشي (1)(( القرآف
  : بلن ، كلعٌل صاحب منار اذلدل قد تصٌرؼ يف لفظ ىذا اخلرب كنقلو ٔتعناه قائ(2)(( علم الفقو

بالتفسَت، عامل باللغة اليت  كال يقـو هبذا الفن إاٌل من لو باع يف العربية، عامل بالقراءات،عامل ))
 .(3)(( نزؿ القرآف هبا على خَت خلقو

عن  بلن إف التزاـ أم موٌجو بأحد ىذه العلـو اليت حيتاج إليها ادلتحٌدث يف ىذا الفن، فض
 يف التوجيو. اخاص   اديٌثل إتاىن  اشلارستو ذلا ٚتيعن 

                                                 
  .32القطع كاالئتناؼ أك الوقف كاالبتداء، تح: أٛتد فريد ادلزيدم ص -1
  .1/343الربىاف يف علـو القرآف، تح: زلمد أبو الفضل إبراىيم  -2
 . 1/12، تح: عبد الرحيم الطرىوين ل يف بياف الوقف كاالبتداء، أٛتد بن زلمد األمشوينمنار اذلد -3
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 : االجتاه النحوي:الا أو 
م للنحو كتقديراتو ادلتحدًٌث يف ىذا العلحاجة على ى" 338استدؿ النحاس "ت 

 : -سبحانو  -بقوؿ احلقًٌ           
، كذكر أف االختبلؼ يف الوقف على ما (1)

 ػ، مرٌده إىل اختبلؼ يف عامل النصب ل(2)قبل ىذه اآلية   فمن جعل عامل النصب ،
 مل يقف على ما قبل  امتقٌدمن    ، (3)كمن نصبها على اإلغراء كقف على ما قبلها. 

على ىذا ادلوضوع، حيث تظهر حاجة  اىذه اآلية شاىدن  ى"338"ت جعل النحاس  
ىذه اآلية  عند حديثو عن -راتو، كقد استعاف بقواعد النحو ادلتحٌدث يف ىذا العلم للنحو كتقدي

  يف ترجيح الوقف على ما قبل -يف موضعها من كتابو                 

    ، :للفراء؛ ألف التقدير  ا، خبلفن "اتبعوا ملة أبيكم إبراىيم"كالتقدير على ىذا الوقف
  عنده: )كملة أبيكم( مث حذؼ الكاؼ، ألف معٌت              : 

 ، كعلى ىذا التقدير فادلوضع موضع كصل ال كقف.(4)إبراىيمكٌسع عليكم كملة أبيكم 
اختيار للتقدير األكؿ،  "ملة"للوقف على ما قبل  ى"338ت "كترجيح النحاس   

كالقوؿ األكؿ أكىل؛ ألف حذؼ الكاؼ ال يوجب النصب، كقد أٚتع  ))كتضعيف للثاين 
           فإف  االنصب، كأيضن النحويوف أنو إذا قيل: زيد كاألسد، مث حذفت الكاؼ مل جيز 

  قبلو     :اتبعوا ملة أبيكم  فالظاىر أف يكوف ىذا على األمر، أم  
 .(5)(( إبراىيم

                                                 
  .78: سورة احلج -1
  يقصد قولو سبحانو: -2                  . 
  .33ينظر: القطع كاالئتناؼ ص -3
 . 231/ 2ينظر: معاين القرآف، أبو زكريا حيِت بن زياد  -4
 .348القطع كاالئتناؼ ص -5
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  على القوؿ بًتجيح الوقف على ى" 338ت "إف تأكيد النحاس     ىو قوؿ

 ،للتقديرين سالفي الذكر، حيث ذكر أف الوقف حسن، بعد إيراده ى"328األنبارم "ت 
  كالدليل على صحة ادلذىب األكؿ قولو: ))كاختار األكؿ قائبل:         

      ،:(1)(( كالزموا ملة أبيكم )) فدؿ على. 

ت "، فإف الداين ى"328ؿ ىو الراجح عند األنبارم "ت كإذا كاف ىذا القو 

   )) :بلن يذكر غَته قائمل ى"444     ػ، كتنتصب الكاؼو ملة  اتبعوا ملة 9 بتقدير

 .(2)أبيكم إبراىيم((

أف إتاه التوجيو ذلا   اإف الناظر يف ىذه التوجيهات ادلتعلقة هبذه اآلية يتضح لو جلي  
و قواعد النحو ليصل إىل القوؿ اضلوي   اكاف إتاىن  بالوجوه اتملة ؛ ْتيث استدعى كل موجًٌ

 منها يراه األصلح ألف يوقف عليو كييبتدأ ٔتا بعده. اللوقف، مث خيتار كجهن 
 : اجتاه القراءات:اثانيا 

لتغَت القراءة كالركاية؛ ألف التماـ كادلعٌت  اكاف ال بد أف تتغَت بعض مواضع الوقف تبعن 
لتغَت العبلقات داخل الًتكيب، كمن مث فقد يكوف  اقد يكوف يف قراءة كال يكوف يف أخرل؛ تبعن 

 اموضعه زلل كقف يف قراءة، كال يكوف كذلك يف قراءة أخرل، كقد يتغَت نوع الوقف فيكوف تامن 
 كتعليلو يف أخرل، كىذا يعٍت أف ىذا االٕتاه يف الوقف يػيٍعٌتى بتفسَت تغٌَت الوقف ايف قراءة، كافين 

 لي عرض لبعض مناذجو:لتغَتر القراءة، كفيما ي اتبعن 

                                                 
 .412إيضاح الوقف كاالبتداء يف كتاب هللا عز كجل، تح: عبد الرحيم الطرىوين ص -1
 . 397ادلكتفى يف الوقف كاالبتدا يف كتاب هللا عز كجل، تح: د. يوسف عبد الرٛتن ادلرعشلي، ص -2
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  قاؿ تعاىل:                    

     
  فالتماـ عنده: ،(2)بالنصب "كالعُتى "قرأ:  فمن ،(1)  

   . 

   ، فالوقف عنده: (3))كالعُتي( بالرفعكمن قرأ:       ،  فعلى ىذه
. كىذا إتاه يف (5)))كما قبلو يف التوراة(( ،(4)((العُتي بالعُت ابتداء حكم يف ادلسلمُت))القراءة 

  الختبلؼ القراءة. اتوجيو الوقف تبعن 

فإنو يف  اجلي   اكاضحن  -الذم مٌر يف اآلية سالفة الذكر على النحو  -كإذا كاف التوجيو 
آية أخرل ال يبدك كذلك، فقد استشهد النٌحاس يف معرض حديثو عن حاجة زلقق النظر يف 

  ألنو إذا قرأ: )): بلن الوقف كاالبتداء إىل معرفة القراءات قائ        (6)، 

  فالوقف عنده: -كىي قراءة احلسن  -اف التماـ عنده، كإف ضٌم احلاء ك      ،

 (7)أم: ال تعادكف؛ ا، فقيل لو: زلجورن اككاف الرجل من العرب إذا نزلت بو شدة يقوؿ: حجرن 
(8)(( كما كنتم يف الدنيا تعادكف، حجر هللا جٌل كعٌز عليكم يـو القيامة

.  

                                                 
 . 45 :ادلائدةسورة  -1
كٛتزة، فهم ينصبوف ذلك كلو، كقرأ بن كثَت كأبو عمرك كابن عامر بنصب ذلك،  كىي قراءة نافع كعاصم -2

د. شوقي ضيف  ينظر: كتاب السبعة يف القراءات، أبو بكر أٛتد بن رلاىد التميمي، تح: ."كاجلركحي "كرفعوا: 
 . 244ص
 . 244ينظر: نفسو ص .كىي قراءة الكسائي -3
 . 33القطع كاالئتناؼ ص -4
  ، إشارة إىل قولو سبحانو:1/349الربىاف  -5                           .  
كىي قراءة  .1/349الربىاف  . ينظر:"حجرا". كيقصد بالقراءة فتح احلاء من قولو: 22 :سورة الفرقاف -6

أبو البقاء غَت معزكة ألحد، ينظر: إمبلء ما مٌن بو الرٛتن من كجوه اإلعراب كالقراءات يف ٚتيع القرآف،  ذكرىا
 . 406ص عبد هللا بن احلسُت العكربم، مر كتع: صليب ادلاجدم

ىكذا كردت كالصحيح: تعاذكف بالذاؿ ادلعجمة يف ادلوضعُت، كادلقصود: ال عياذ لكم من عذابنا. ينظر:  -7
  .2/87ذلدل منار ا

 . 33القطع كاالئتناؼ ص -8
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 معرض حديثو عن حاجة ىذا ىذا االستشهاد يف ى"794ت "كقد نقل الزركشي 
، ى"338من لفظ النحاس "ت  اقريب جدن إىل سلتلف العلـو بلفظ  - الوقف كاالبتداء -الفن 

 يبدك  -الن الشرح كالتعليق، مع أف إشكابل كأنو ىو، كمل يعزه إليو كال إىل غَته، كمل يعرض لو ب
يرد على ىذا االستشهاد، فليس يف اآلية دليل على حاجة ىذا الفن دلعرفة القراءات؛ ألف  - يل

االختبلؼ يف موضع الوقف على النحو الذم تقٌدـ ال صلة لو باختبلؼ القراءة يف اآلية، 
 كالدليل على ذلك من كجهُت: 

كسرىا يف كلمة   حىتبُت فتح احلاء كضٌمها بل  افرقن  : أف ادلعاجم اللغوية مل تذكراألول
، كاعتربت ذلك لغات قرئ هبا، فكيف خيتلف الوقف على ىذا كادلعٌت يتطابق ٘تاـ (1)"احجرن "

 ؟ التطابق
عندما ذكر اآلية يف موضعها من سورة الفرقاف قاؿ:  ى"338ت ": أف النٌحاس الثاين

فهذا التماـ، على ىذه القراءة كما قاؿ أبو سعيد  "ازلجورن  احجرن "كتقوؿ لو ادلبلئكة:  ))

   ؛ أم: أف نبشركم ٓتَت، كقرأ احلسن:ازلٌرمن  ااخلدرم: تقوؿ ذلم ادلبلئكة: حرامن   

              كلمة  اقاؿ: ىذا كقف تاـ؛ أم: يقوؿ اجملرموف: حجرن :

  فقاؿ هللا عٌز كجل: ...عند الفزعكانت العرب تقوذلا   أم: زلجور عليكم أف  ؛

 . (2))) ترجعوا إىل الدنيا

                                                 
 ... ، إذا منعو من التصرؼ يف مالواحىجىر عليو القاضي حيىٍجير حىٍجرن  ، مصدر قولك:-ا ساكنن  -احلجر ))  -1

بن ٛتاد ج اللغة كصحاح العربية، إمساعيل الصحاح تا  .(( جر: احلراـ، يكسر كيضم كيفتح، كالكسر أفصحكاحل
كحجر عليو القاضي  ..احلجر مثلثة: ادلنع،.))الزبيدم:  كقاؿ. 2/623الغفور عطٌار  اجلوىرم، تح: أٛتد عبد

كيقولوف ((  ...كاحلجر بالضم كالكسر كالفتح، كالكسر أفصح ...، إذا منعو من التصٌرؼ يف مالواحيجر حجرن 
رتضى الزبيدم، تح: تاج العركس من جواىر القاموس، السٌيد زلمد م .(( ازلرمن  اأم: حرامن )) ؛ ازلجورن  احجرن 

بضم احلاء  "ازلجورن  احجرن "ككذلك قرئت:  ..)). كقاؿ األخفش: .531،  10/530إبراىيم الًتزم 
د. ىدل زلمود قراعة  . معاين القرآف، أبو احلسن سعيد بن مسعدة، تح:(( (؛ يف معٌت كاحدا)كًحجرن 

1/313.  
 . 367القطع كاالئتناؼ ص -2
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      للوقف كإف كاف يتجو ضلو اختبلؼ القراءات يف ى"338ت "إف توجيو النحاس 

     قوؿ القوؿ، فهل القوؿ يف احلقيقة راجع إىل اختبلؼ يف التأكيل كاإلسناد يف م فهو
  للمجرمُت؟ أـ أف للمبلئكة أك   للمجرمُت، ك     على لساف ادلبلئكة؟ أك

يستشهد بو يف  بلن . كعليو فإف الذم يبدك يل أف ىذه اآلية ال تستقيم دلي(1)؟ من ردًٌ هللا عليهم
 ىذا ادلوضع.
 : االجتاه التفسريي:اثالثا 

-بالغ األمهية يف معرفة مواضع الوقف كاالبتداء يف كتاب هللا  اتعٌد معرفة التفسَت أمرن 
؛ ألف الوقف يف موضع الوصل يف بعض ادلواضع، ككذا الوصل يف موضع الوقف، قد -تعاىل

يستحيل معو ادلعٌت، بل رٔتا قلب ادلعٌت، كلذا نعت علماء الوقف بعض الوقوفات بأهنا قبيحة، 
 .(2)ا بالكفر كالعياذ بابل كرٔتا حكموا على الواقف القاصد ذل

إذف فالتفسَت من ادلرجعيات ادلهمة اليت البد للمتحٌدث يف الوقف كاالبتداء أف جيعلها 
 .- تعاىل -يف حسبانو؛ ألهنا سبيل من السبل اليت يستعاف هبا على فهم كتاب هللا 

...  :- تعاىل -قاؿ                   
إذا كصل القارئ ىذه  ،(3)

  اآلية ككقف على   (( 9كاف ادلعٌت: أهنا حرمت عليهم ىذه ادلدة، كإذا كقف على     

             جع يف اكاف ادلعٌت: أهنا زلرمة عليهم أبدن ، كأهنم يتيهوف أربعُت سنة، فَتي

و لو أمهيتو يف  ،(4)(( ىذا إىل التفسَت، كيكوف الوقف ْتسب ذلك كعليو فإف التفسَت موجًٌ
 الوقف كاالبتداء، كفيما يلي عرض ألقواؿ بعض ادلفسرين يف اآلية كتوجيو الوقف عليها.

                                                 
  .88،  87/ 2ينظر: منار اذلدل  -1
 . 1/28 نفسوينظر:  -2
  .26: سورة ادلائدة -3
 . 33القطع كاالئتناؼ ص -4
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، فقاؿ اختلف أىل التأكيل يف الناصب لؤلربعُت ((: ى"310قاؿ الطربم "ت 
  بعضهم: الناصب لو قولو:    ،  على القـو الذين عصوه  -جٌل كعٌز  -كإمنا حرـٌ هللا

كخالفوا أمره من قـو موسى، كأىبىوا حرب اجلبارين دخوؿ مدينتهم أربعُت سنة مث فتحها عليهم، 
 : كقاؿ آخركف: بل الناصب لؤلربعُت ...كأسكنوىا      ،  قالوا: كمعٌت

 . (1)(( يتيهوف يف األرض أربعُت سنة اقاؿ: فإهنا زلرمة عليهم أبدن  الكبلـ:

 أربعُت   فػ ه إىل خبلؼ يف تفسَت ىذه اآليةمردٌ  إف اخلبلؼ يف الناصب للؤلربعُت
 ىذا على: ، قاال: كمل يدخلها أحد منهم، فالوقف على(2)زماف للتيو يف قوؿ احلسن كقتادة ظرؼ

     .   

  إف )) كغَته: (3)كقاؿ الربيع بن أنس        ظرؼ للتحرمي، فالوقف على
  ىذا على:       ))(4)

كقد صلم عن ىذين القولُت اختبلؼ يف التفسَت الذم كاف  .
 ال بد أف يلقي بظبللو كيكوف لو أثر يف ٖتديد موضع الوقف يف اآلية الكردية.
، ى"538"ت  (5)كقد ذكر بعض ادلفسرين الوجهُت دكف ترجيح، كالزسلشرم

ت "إضافة إىل من تقٌدـ ذكرىم من ادلفسرين، كاختار ابن جرير  ،ى"710ت " (6)كالنسفي

  أف قولو: ،ى" 310              ىو العامل يف        كأكىل  )) :بلن قائ
                                                 

 . 182،  4/181 جامع البياف يف تأكيل القرآف، أبو جعفر زلمد بن جرير -1
ابن         كىو قوؿ .4/183ينظر: جامع البياف كقد عزا الطربم ىذا القوؿ بسنده إىل قتادة عن سعيد  -2

يف ركاية لو ذكرىا ابن كثَت بسنده عن أيب سعيد عن عكرمة، ينظر: تفسَت القرآف العظيم، أبو  اعباس أيضن 
  .2/540 الفداء إمساعيل،

ينظر: تفسَت الفخر الرازم ادلشتهر بالتفسَت الكبَت مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازم، تق: خليل زليي  -3
 . 206/ 11الدين ادليس 

عبد هللا .، زلمد بن أٛتد القرطيب، تح: داجلامع ألحكاـ القرآف كادلبٌُت دلا تضٌمنو من السنة كآم الفرقاف -4
 . 7/403بن عبد اسن الًتكي 

ينظر: الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل كعيوف األقاكيل يف كجوه التأكيل، أبو القاسم زلمود بن عمر،  -5
 .2/223آخرين  تح كتع: عادؿ أٛتد عبد ادلوجود ك

  .1/404، عبد هللا بن أٛتد، تح: مركاف زلمد الشٌعار "مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل"ينظر: تفسَت النسفي  -6
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        بالتحرمي، كإف قولو:القولُت يف ذلك عندم بالصواب قوؿ من قاؿ: إف األربعُت منصوبة 

                 كقد  ...معٍتٌّ بو ٚتيع قـو موسى، ال بعض دكف بعض منهم

كٌّف هللا ٔتا كعدىم بو من العقوبة، فتيههم أربعُت سنة، كحرـٌ على ٚتيعهم يف األربعُت اليت مكثوا 
عليهم  -عٌز كجلٌ - انقضت السنوف اليت حرـٌ هللا حىت ..فيها تائهُت دخوؿ األرض ادلقدسة،.

فيها دخوذلا، مث أذف دلن بقي منهم كذراريهم بدخوذلا مع نيب هللا موسى، كالرجلُت اللذين أنعم 
(1)(( هللا عليهما

.   

كالعامل يف أربعُت:  )) :بلن قائ -أيضا  - ى"741ت "ىذا الرأم ابن جزم  كقد اختار
فيجب كصلو معو، كقيل: العامل فيو: يتيهوف، فعلى ىذا جيوز الوقف على زلرمة على األصح، 

  قولو:         كىذا ضعيف؛ ألنو ال حامل على تقدمي ادلعموؿ ىنا، مع أف القوؿ

 .(2)(( األكؿ أكمل معٌت؛ ألنو بياف دلدة التحرمي

البتداء، فقد يف الوقف كا اذلما أثرن باالٕتاه التفسَتم: إتاه ادلعٌت كالتأكيل فإف كيلحق 
ادلعٌت من احلاجٌيات اليت ال غٌت عنها للمتحٌدث يف ىذا الفن  ى"794جعل الزركشي "ت 

  كأما احتياجو إىل ادلعٌت فكقولو:)) :بلن قائ            
، فيقف كقفة (3)

  لطيفة؛ لئبل يتوىم كوف االسم الكرمي فاعل  ، كإمنا الفاعل يعقوب عليو السبلـ. 

                                                 
 . 185،  4/184جامع البياف  -1
  .151ص التسهيل لعلـو التنزيل، زلمد بن أٛتد، -2
 . 66: سورة يوسف -3
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  ككذا جيب الوقف على قولو:     (1)، :مث يبتدئ      

   ))(2)، لئبل ييتوىم أف:         صلى هللا عليو  شلا حيزف الرسوؿ

 .كسلم
كقد خيتلف الوقف  )) عن قريب من ىذا بقولو: ى"643"ت السخاكم  كما ٖتٌدث

، كعرض ألمثلة كثَتة منها ما يدخل يف ىذا ادلضموف الذم ضلن (3)(( باختبلؼ التأكيل
 .(4)بصدده

 : االجتاه العقدي:ارابعا 
و الوقف كاالبتداء دلسايرة اعتقاده، فيقف يف ادلوضع الذم يرفع عنو  قد يضطر موجًٌ

على ابتدائو أمر يعارض عقيدتو، كتتبع مواضع الوقف كاالبتداء  احلرج، أك يصل حىت ال يًتتب
ألمور ترجع يف أساسها دلسائل االعتقاد يعٌد  اكتلٌمس اخلبلؼ بُت ادلقٌيدين للمواضع استنادن 

 يف توجيو الوقف كاالبتداء. اعقدي   اإتاىن 
   : ال أحب استئناؼ(5)قاؿ السجستاين )): ى"328ت "قاؿ األنبارم    

   (6)، 9 كال استئناؼ       
، حىت أصلو ٔتا قبلو. قاؿ أبو بكر: كال (7)

                                                 
  .65 :سورة يونس -1
د. عبد  ،"رسالة ماجستَت"كينظر: الوقف كاالبتداء كصلتهما بادلعٌت يف القرآف الكرمي،  .1/345الربىاف  -2

الكرمي إبراىيم عوض، كفيها شواىد كثَتة على ذلك، كقد اٗتذت ىذه الرسالة ما اصطلحنا على تسميتو 
 باالٕتاه التفسَتم، مستعينة ببعض االٕتاىات األخرل كاالٕتاه النحوم. 

  .569/ 2علي حسُت البواب  ككماؿ اإلقراء، تح: د.ٚتاؿ القراء  -3
  .573 -569/ 2: نفسو ينظر -4
ىو: سهل بن زلمد بن عثماف بن يزيد، أبو حامت، إماـ البصرة يف النحو كالقراءة كاللغة كالعركض، يعٌد من  -5

 250سنة  ، كقيل:-ق 255أكؿ ادلصٌنفُت يف القراءات، لو كتاب يف الوقف مسٌاه: ادلقاطع كادلبادئ، تويف سنة 
ج برجسًتاسر  غاية النهاية يف طبقات القراء، مشس الدين زلمد بن زلمد بن اجلزرم، عن: ينظر: .-ق
 . 270 - 268/ 12أعبلـ النببلء، الذىيب سَت  ، كينظر:1/320
 .15:سورة البقرة -6
  54:سورة آؿ عمراف -7
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  معٌت ذلذا الذم ذكره؛ ألنو حيسن االبتداء بقولو:          ٌلهم على معٌت: هللا جيه
 . (1)(( ...ئ فعلهمكخيطٌ 

   كعلة كراىة استئناؼ       إمنا جاز  )) عند السجستاين ىي: أنو
إسناد االستهزاء كادلكر إىل هللا تعاىل على معٌت اجلزاء عليهما، كذلك على سبيل ادلزاكجة، فإذا 

، كاحلكم يف صفاتو سبحانو ااستأنفت كقطعت الثاين من األكؿ أكىم أنك تسنده إىل هللا مطلقن 
 كمن مث فإف كراىة االبتداء مردىا إىل أمر عقدم عند السجستاين، .(2)(( أف تصاف عن الوىم

 . - امطلقن  -كىو عدـ جواز إسناد ىذا الفعل 
  ػأما من جٌوز االبتداء ب     ، إسناد ىذا الفعل إىل هللا فهو يرل جواز ،

   :ذكره تعاىل هللا قوؿ أف زعموا الذين أما ))قاؿ الطربم:       ، على ىو إمنا 
 قد ما كجل عز هللا على فنافيوف خديعة، كال مكره  كال استهزاء هللا من يكن مل كأنو اجلواب، كجو
 مكرى  أنو أخربنا ثناؤه جل هللا إف: ذلك لقائل كيقاؿ ...ذلا كأكجبو لنفسو، كجل عز هللا أثبتو
ٍقنا أغرقهم، أنو آخرين كعن هبم، خىسىف أنو آخرين عن كأخرب نػىرىىيم، مل قبلنا مضىٍوا بقـو  فصدَّ
 .(3)(( ...ذلك من بو أخربنا فيما ذكره -تعاىل- هللا

   كالبد من مبلحظة أف السجستاين كره استئناؼ:          من   اتنزيهن

ما أثبتو  -سبحانو  -نو ع انفين  أف يكوف منو ذلك ٔتا قد ييتوٌىم من ادلعٌت ادلباشر ذلذا الفعل،ال
                                                 

كينظر:  .261،  260: عبد الرحيم الطرىوين صإيضاح الوقف كاالبتداء يف كتاب هللا عٌز كجٌل، تح -1
كادلكتفى يف الوقف كاالبتدا يف كتاب هللا عٌز كجٌل، أبو عمرك عثماف بن سعيد . 51القطع كاالئتناؼ، ص

  .162الداين، تح: د. يوسف ادلرعشلي ص
ذلذا اخلرب  كقد نقل الزركشي قوؿ أيب حامت ىذا حكاية عن الزسلشرم يف كشافو، كليس .347/ 1الربىاف  -2

  ػذكر يف كشاؼ الزسلشرم، بل إنو يرل أف االبتداء ب     فإف )) : بلن يف الببلغة قائ اأرسخ عرقن
  قلت: كيف ابتدئ قولو:        : ىو استئناؼ يف غاية اجلزالة  كمل يعطف على الكبلـ قبلو؟ قلتي

باستهزاء،  كالفخامة، كفيو أف هللا عٌز كجٌل ىو الذم يستهزئ هبم االستهزاء األبلغ، الذم ليس استهزاؤىم إليو
للمؤمنُت، كال حيوج ادلؤمنُت أف  اكفيو أف هللا ىو الذم يتوىل االستهزاء هبم؛ انتقامن  ...كال يؤبو لو يف مقابلتو

  .1/185. الكشاؼ (( مثلويعارضوىم باستهزاء 
  .134/ 1جامع البياف  -3
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   :قولو(( : ى"745نفسو، كلذلك قاؿ أبو حياف "ت ل     على ذلك إمنا 
  :لقوذلم ادلقابلة سبيل       ﴾، فقاؿ:         ... ذلك جيوز كال 
 .(1))) ةمقابل غَت من ابتداءن 

إذ ال كجو لكراىتو؛ إذ ادلعٌت: أنو ((  كبتأكيل معٌت ىذا الفعل تسقط كراىة السجستاين
  .(2) ))متعاىل جيازيهم على استهزائهم كمكرى

9  كمن ىذا القبيل الوقف على قوؿ احلق             (3)، 
  كاالبتداء بقولو:           ، بأف هللا جعل الرىبانية يف قلوهبم؛  ))كٙترة ىذا الوقف

بدليل  أم: خلق، كما جعل الرأفة كالرٛتة يف قلوهبم كإف كانوا قد ابتدعوىا فا تعاىل خلقها؛
   قولو سبحانو:        (4)، (5)(( ىذا مذىب أىل السنة

. 

9  علىيكوف الوقف إف ف أما على مذىب ادلعتزلة   ،  االبتداءيكوف ك                 

 بػػ            ،:كقد نسب أبو علي الفارسي إىل مذىب االعتزاؿ  )) قاؿ الزركشي

حُت تكلم عن ىذه اآلية فقاؿ: أال ترل أف الرىبانية ال يستقيم ٛتلها على  (6)بقولو يف اإليضاح
  جعلنا مع كصفها بقولو:     ألف ما جيعلو هللا ال يبتدعونو، فكذلك ينبغي أف  ؛

 .(7)(( يفصل بالوقف بُت ادلذىبُت

                                                 
 . 5/183البحر ايط، زلمد بن يوسف، عن: زىَت جعيد  -1
  .34ص ادلقصد لتلخيص ما يف ادلرشد -2
  .27:سورة احلديد -3
  .96:سورة الصافات -4
  .1/349الربىاف  -5
يف النحو  166، منها ابابن  196على اإليضاح كتاب يف النحو، أٌلفو أبو علي لعضد الدكلة، اشتمل  -6

  .1/211كالباقي يف التصريف، ينظر: كشف الظنوف 
 . 1/349الربىاف  -7
 تفسَت البغوم ادلسٌمى: .(( ...كليس ىذا بعطف على ما قبلو، كانتصابو بفعل مضمر))  كىو قوؿ البغوم -

كاألحسن أف )) كاختيار القرطيب  .5/33 معامل التنزيل، أبو زلمد احلسُت بن مسعود، تح: عبد الرزاؽ ادلهدم
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  إف تعليل أيب علي الفارسي بوجوب الفصل بُت     ك     ، :بقولو 

 ىو عُت مذىب االعتزاؿ. (( ألف ما جيعلو هللا ال يبتدعونو(( 
انتقد الفارسي يف  فقدذكر ىذا الوجو من اإلعراب،  كعلى الرغم من أف الرازم
 على ٛتلها يستقيم ال الرىبانية: الفارسي علي أبو كقاؿ )) التخريج الذم ٛتل عليو اآلية بقولو:

    إمنا الكبلـ ىذا: كأقوؿ تعاىل،  الن رلعو  يكوف أف جيوز ال ىم يبتدعونو ما ألف ؛ 
   ىذه أمثاؿ يف خيوض أف على بأيب يليق أين كمن قادرين، بُت مقدكر امتناع ثبت لو يتم

 .(1)(( األشياء

 مضمر بفعل كانتصاهبا ))كقد جٌوز الزسلشرم الوجهُت كأجاز اإلعرابُت لآلية بقولو: 
 ما على معطوفة الرىبانية تكوف أف كجيوز ..."ابتدعوىا" رىبانية كابتدعوا :تقديره: الظاىر يفسره
لكنو عندما أراد أف يوٌجو اجلواز يف القوؿ  ،(2)(( ...النصب زلل يف ،ذلا صفة: كابتدعوىا قبلها،

 ركفسٌ  ادلذكور العطف زجوٌ  كالزسلشرم )) الثاين اضطر إىل ٗتريج ذلك ٔتا يوافق مذىبو االعتزايل
 مذىبو على بناءن  ،كاستحداثها الرىبانية كالبتداع بينهم للًتاحم كفقناىم: قيل كأنو بالتوفيق اجلعل

 . (3)(( باختياره لو ادلخلوؽ العبد فعل الرىبانية أف

كقد رفض ٚتاعة من ادلفسرين إعراب أيب علي كاصطلحوا على أف ىذا اإلعراب 
  )) إليو مذىبهم، قاؿ ابن عطية:إعراب ادلعتزلة، فقد أجلأىم            

9  تعاىل كقولو ،قلٍ اخلى : ٔتعٌت اآلية ىذه يف كاجلعل ."جعلنا" مفعوالت      صفة     
 ا،مفيه لئلنساف بكسٍ  ال القلب يف كالرٛتة الرأفة ألف ؛دعتابتي  بأهنا كخصها ، رىبانية ػل

                                                                                                                         
          كادلقٌدـ عند الشوكاين .20/271. اجلامع ألحكاـ القرآف (( ...تكوف الرىبانية منصوبة بإضمار فعل

فتح القدير اجلامع بُت  .(( كاألكؿ أكىل ...كليس ٔتعطوفة على ما قبلها ...انتصاب رىبانية على االشتغاؿ)) 
 .5/213من علم التفسَت، زلمد بن علي  فٍت الركاية كالدراية

  .29/246 تفسَت الفخر الرازم-1
  .53،  6/52الكشاؼ -2
 .ركح ادلعاين يف تفسَت القرآف العظيم كالسبع ادلثاين، أبو الفضل شهاب الدين زلمود األلوسي، تح ك تخ: د-3

  .255، 27/254لسيد ك سيد إبراىيم عمراف السيد زلمد ا
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 بإضمار نصب أهنا "رىبانية" تعرب كادلعتزلة ...فهي أفعاؿ بدف مع شيء يف القلب الرىبانية كأما
 أف إىل ذلك يف كيذىبوف ،كالرٛتة الرأفة على ٔتعطوفة كليست  ابتدعوىا  يفسره فعل

كقد بٌُت ابن عطية  .(1)(( علي أبو أعرهبا ككذلك ،ىذا على اآلية فيعربوف ،أفعالو خيلق اإلنساف

 ػالعلة يف ٗتصيص كصف الرىبانية ب    ،  كىو األمر الذم دعا القائلُت إىل أف

 ."جعلنا"غَت معطوفة على  "رىبانية"
 على معطوؼ رىبانية عرابكإ ))9 بلن ابني جزم قائ - اأيضن  -كرىفىضى إعرابى أيب عليٌو 

 كاجلعل ،للرىبانية صفة :كابتدعوىا ،كالرىبانية كالرٛتة الرأفة قلوهبم يف هللا جعل :أم ؛كرٛتة رأفة
 أف مذىبهم ألف ؛ابتدعوىا يفسره مضمر بفعل الن مفعو  :رىبانية يعربوف كادلعتزلة ،اخللق :ٔتعٌت ىنا

 .(2)(( الفارسي علي أبو أعرهبا ككذلك ،مذىبهم على فأعربوىا ،أفعالو خيلق اإلنساف

  الفارسي علي أبو جعلك  ))كرىفىضىوي كذلك أبو حياف بقولو:       مقتطعة 
  من قبلها ما على العطف من      ، عنده فانتصب       إضمار على 

 الزسلشرم كاتبعو. ابتدعوىا رىبانية كابتدعوا :أم ؛(3)االشتغاؿ باب من فهو بعده، ما يفسره فعل
 كأحدثوىا يعٍت ابتدعوىا، رىبانية كابتدعوا: تقديره الظاىر يفسره مضمر بفعل كانتصاهبا: فقاؿ

 -، كاضطركا (4)(( امعتزلي   عليٌ  أبو ككاف ادلعتزلة، إعراب كىذا انتهى،. كنذركىا أنفسهم عند من
 للعبد، اسللوقن  يكوف ال  اسللوقن  كاف ما )) ذلذا اإلعراب؛ ألف مذىبهم يقوؿ: بأف -ادلعتزلة 
 .(5)(( لو سللوقة فهي اإلنساف، ابتداع من كالرىبانية هللا، خلق من كالرٛتة فالرأفة

                                                 
/ 14    يف تفسَت الكتاب العزيز، أبو زلمد عبد احلق، تح: السيد عبد العاؿ السيد إبراىيم،ارر الوجيز  -1

325  ،326 . 
  .747التسهيل ص -2
ف يتقٌدـ اسم كيتأخر عنو فعل قد عمل يف ضمَت ذلك االسم أك يف سببو، كىو ادلضاؼ إىل )) أ كىو: -3

يل على ألفية ابن مالك، تص: يوسف الشيخ ، حاشية اخلضرم على شرح ابن عق(( ضمَت االسم السابق
 ، ينظر:"على الفعل اما يكوف فيو االسم مبني  "كقد أطلق سيبويو على ىذا الباب:   .255/ 1زلمد البقاعي 

  .1/81الكتاب، عمرك بن عثماف بن قنرب، تح: عبد السبلـ ىاركف 
  .10/115 البحر ايط -4
  .116، 10/115نفسو  -5
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عما جيب  بلن كيرل أبو حياف أف ما ذىبوا إليو ال يستقيم ذلم من جهة أخرل فض
 ىو ىذا مثل ألف؛ العربية صناعة جهة من ّتيد ليس ذلم الذم اإلعراب كىذا )) :بلن اعتقاده قائ

 : بقولو ىنا االبتداء جيوز كال ،باالبتداء الرفع فيو جيوز شلا    ذلا مسوغ ال نكرة ألهنا ؛ 
 .(1)(( بالنكرة لبلبتداء ادلسوغات من

هم لو بأنو إعراب تى بيد أف ابن عاشور مل يقبل رفض من تقٌدـ ذكرىم ذلذا اإلعراب، كنعٍ 
 : كذلك من كجوه عدة "جعلناػ"بو ل الن مفعو  "رىبانية"ز إعراب الصواب، كمل جي رآهادلعتزلة، بل 

 ."جعلناػ"ل الن مفعو  كوهنا يستقيم فبل ،ذلم هللا شرع شلا تكن مل الرىبانية األكؿ: أف
  ػب مقيد "جعلنا" كفعل ،بالقلوب يتعلق ال عمل الرىبانية فالثاين: أ  (2) . 

 كالزجاج ،الفارسي علي أيب مثل ىو اختيار اققُت، اإلعراب ىذا الثالث: أف
 .(3)الزسلشرم هز كجوٌ  ،كالقرطيب

 اإًلعراب ىذا يفكليس  ))ص ابن عاشور بعد مناقشة ىذا ادلوضوع إىل القوؿ بأنو كخلي 
      ٚتلة على اجلملة ىذه عطفت كإمنا، علمت كما دلخالفتهم نفع إبطالو يف كال ،ذلم حجة

             هبا ادلراد الفضائل من أنو يف اجلملتُت مضموف الشًتاؾ ؛ 

 .هللا رضواف
                                                 

االسم ىنا موصوؼ معٌت ٔتا يؤخذ من تنوين فكريٌد بأنو على فرض تسليم ىذا الشرط )) . 10/116نفسو  -1
يضرب يف ظهور أمارات ))  كىو مثل .27/254ركح ادلعاين  .(( شر أىر ذا ناب التعظيم كما قيل يف قوذلم:

 أف مسوغ االبتداء بالنكرة يف ىذا ادلثلغَت أف اققُت من العلماء يركف  ،1/370، رلمع األمثاؿ ((الشٌر كسلايلو
فإمنا جاز االبتداء بالنكرة من حيث كاف  "شرٌّ أىٌر ذا ناب"كأما قوذلم: ))  ليس ما ذكره األلوسي قاؿ ابن جٍت:

. اخلصائص، أبو الفتح عثماف، تح: زلمد علي (( ما أىٌر ذا ناب إال شرٌّ  إىل معٌت النفي؛ أم: االكبلـ عائدن 
؛ ألف ادلراد أف يعلم أف الذم أىٌر ذا الناب ىو من جنس "شرٌّ "إمنا قدًٌـ فيو ))  كقاؿ اجلرجاين: .1/319النجار 

ما أىٌر ذا  ؛ ألنو ٔتعٌت:"يعٍت: إمنا يصلح يف االبتداء بالنكرة"كقوؿ العلماء إنو إمنا يصلح  ...الشٌر ال جنس اخلَت
  .143: زلمود زلمد شاكر ص ، تعدالئل اإلعجاز، عبد القاىر اجلرجاين .(( ناب إال شرٌّ 

  إال أف يتأكؿ جعلها يف القلوب ّتعل حبها كقولو تعاىل: -2        ينظر:  .93: ، سورة البقرة
  .27/380التحرير كالتنوير، ادلعركؼ بتفسَت ابن عاشور التونسي، زلمد الطاىر 

 . 27/380التونسي، زلمد الطاىر  بتفسَت ابن عاشورينظر: التحرير كالتنوير، ادلعركؼ  -3
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 فقبلها هللا رضواف هبا ابتغوا كلكنهم ،ذلم شرعناىا ما رىبانية ألنفسهم كابتدعوا: كادلعٌت
 .(1)(( أحواذلم يف عليهم الثناء يقتضي عنهم ذلك حكاية سياؽ ألف ؛منهم هللا

ّتبلء االٕتاه العقدم الذم كمهما يكن من أمر فإف السجاالت سالفة الذكر تكشف 
و للوقف كاالبتداء، كيكوف ٔتقتضاه زلددن   الختيار ىذا الوقف أك ذاؾ. اديكن أف يسلكو ادلوجًٌ

 : االجتاه الفقهي:اخامسا 
ط على ادلتحدًٌث يف الوقف كاالبتداء أف يكوف على دراية كاطبلع بالفقو  اشًتي

علم التماـ إىل ادلعرفة بأشياء من اختبلؼ كحيتاج صاحب  ))كاختبلؼ الفقهاء، قاؿ النٌحاس: 
 .(2)(( الفقهاء يف أحكاـ القرآف

إف اختبلؼ الفقهاء يشٌكل إتاىنا بالغ األمهية عند احلديث عن الوقف كاالبتداء، كمن 
مث فإنو قد يثبت حكم فقهي بالوقف على موضع معٌُت، كيثبت حكم فقهي آخر بوصل ىذا 

 ااستنادن  -يقُت؛ ألف النص يٌتجو إىل معٌت كحجة لكبل الفر  بلن ادلوضع، فيكوف النص الواحد دلي
يثبت بو حكم كيكوف حجة لفقيو، كيكوف ىو عينو حجة لفقيو آخر؛ الٕتاه النص  -للوقف 

 إىل معٌت مغاير للمعٌت األكؿ.
9...   قاؿ تعاىل            

لفريقُت من  بلن جاءت ىذه اآلية دلي ،(3)

خيالف اآلخر بناء على موضع الوقف يف ىذه اآلية،  افقهي   االفقهاء، رٌتب كٌل فريق عليها حكمن 
على أف الوقف يف  ااستنادن  ،(4)فاحتٌج بعضهم هبذه اآلية يف عدـ قبوؿ شهادة القاذؼ كإف تاب

                                                 
 . 27/380 التونسي، زلمد الطاىر ينظر: التحرير كالتنوير، ادلعركؼ بتفسَت ابن عاشور -1
 . 32القطع كاالئتناؼ ص -2
  .4: سورة النور -3
كاحلسن ، من ركاية عطاء اخلرساين عنو، كىو قوؿ شريح -رضي هللا عنو  -ركم ذلك عن ابن عباس  -4

. ينظر: القطع اشهادة القاذؼ ادكد فيو ال ٕتوز أبدن  كالنخعي كسعيد بن جبَت كالثورم، كقاؿ أصحاب الرأم:
باب من "كشرح فتح القدير للعاجز الفقَت، كماؿ الدين زلمد بن عبد الواحد  .355،  32كاالئتناؼ ص

 . 6/475 "تقبل شهادتو كمن ال تقبل
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 ىذه اآلية على:   ، بلن الكبلـ عنده متص، كاف (1)كمن قاؿ ٕتوز شهادتو إذا تاب ،

 .       (2) كالوقف عنده:

  :حكم فقهي، كما يف قوؿ احلقكقد يكوف الوقف لبياف       

                           (3)، 
9  فالوقف على     (4)(( للفرؽ بُت التحرمي النسيب كالسبيب )) ؛كقف جائز. 

هر كمن سبعه، النسب من حيرـٌ ))ركل الطربم عن ابن عباس بسنده أنو قاؿ:   الصًٌ
  :أقر  مث. سبعه            بلغ حىت:             

      ، 9كالسابعة: قاؿ               (5). 

 سبعة: النسواف من اصنفن  عشر أربعة ٖترمي على نص تعاىل أنو اعلم ))9 كقاؿ الرازم
 األخ كبنات كاخلاالت كالعمات كاألخوات كالبنات األمهات :كىن النسب، جهة من منهن

 من كاألخوات الرضاعة من األمهات: النسب جهة من ال أخرل كسبعة. األخت كبنات
 . (6)(( ...كبنات النساء بشرط أف يكوف قد ديخل بالنساء النساء كأمهات الرضاعة

  من ىنا تظهر قيمة الوقف على   لتفصل بُت نوعُت من ارمات، كيستفاد  ؛
 من مثل ىذا الوقف بياف حكم فقهي.
                                                 

 ﴿اب، ركاه الزىرم عن ابن ادلسيب، كركل ابن أيب طلحة عن ابن عباس ركم ذلك عن عمر بن اخلط -1
        ﴾ :مث قاؿ:  قاؿ﴿   ﴾ :فمن تاب كأصلح فشهادتو يف كتاب هللا جل كعٌز  قاؿ

: القطع كاالئتناؼ  ينظر .كمالك كالشافعيكأيب الزناد تقبل، كىو قوؿ طاككس كرلاىد كعطاء كالزىرم كالشعيب 
ماجد  كينظر: بداية اجملتهد كهناية ادلقتصد، أبو الوليد زلمد بن أٛتد بن رشد، تح كتع: .355، 32ص

 . 23/97شَتازم، زلمد صليب ادلطيعي ككتاب اجملموع، شرح ادلهٌذب لل .1773، 4/1772احلموم 
 .406تيار الداين، ينظر: ادلكتفى صخكىو ا .355،  32ينظر: القطع كاالئتناؼ ص -2
 .23: سورة النساء -3
 . 1/178منار اذلدل  -4
 . 3/320جامع البياف  -5
 . 27،  10/26 تفسَت الفخر الرازم -6
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كيدخل يف االٕتاه الفقهي لتوجيو الوقف كاالبتداء بياف ادلوٌجو ما يًتتب على فساد 
الوقف أك الوصل يف موضع يوجب الوقف من خطأ كخلل يف حكم فقهي، كما يف قوؿ احلق 

    9سبحانو             (1)،  كعلة فساد الوقف على الكبلـ
النصف كلو إمنا جيب لبلبنة دكف األبوين، كاألبواف ((  ادلنفصل اخلارج عن حكم ما كصل بو أف

 .(2))) اكاف أك ٚتعن   اكاف أك أنثى، كاحدن   امستأنفاف دلا جيب ذلما مع الولد، ذكرن 

القرآين كأثره يف الوقف (( بعنواف:  اطريفن  اكقد كتب الدكتور عزت شحاتو كرار ْتثن 
، بٌُت فيو موقف ادلذىب احلنفي من االستدالؿ بالوقف كمرجح يف (3))) الًتجيح عند احلنفية

ادلسائل الفقهية، عرض فيو تسعة شواىد قرآنية بٌُت فيها أثر الوقف يف األحكاـ الفقهية عند 
يف توجيو  افقهي   ااحلنفية، كىذا البحث ببل ريب يدخل يف صلب ما نتحٌدث عنو، كديثًٌل إتاىن 

 الوقف.

 : االجتاه البالغي:اسادسا 
اجلانب الببلغي  -فيما تناىى إليو اطبلعي-أم من علماء الوقف كاالبتداء  مل خيصٌ 

بالذكر، سواء على جهة التنظَت على النحو الذم قٌدمو النٌحاس كتبعو فيو الزركشي من بياف ما 
حيتاج إليو ادلتحٌدث يف ىذا الفن، كىو ما نبػَّهىنىا إىل ىذه االٕتاىات يف توجيو الوقف كاالبتداء، 

للهم إال إشارات خفيفة مبعثرة أك على جهة التطبيق على ما تطالعنا بو كتب الوقف كاالبتداء، ا
يلمس  اأثناء معاجلتهم كتوجيههم، كرٔتا مل يكن ادلقصود منها إال التخريج النحوم، لكنو أحيانن 

 جوانب ببلغية خاصة منها ما يتعلق ببعض مباحث علم ادلعاين.
بتداء كالتوجيو الببلغي: إتاه ييعٌت باإلشارة إىل الوجوه الببلغية ادلًتتبة على الوقف كاال

 .(4)كاختبلفو كتفسَته كتلٌمس دكره يف إثراء ببلغة القرآف

                                                 
  .11: سورة النساء  -1
  .2/565كينظر: ٚتاؿ القراء ككماؿ اإلقراء، علم الدين السخاكم،  .151ادلكتفى ص -2
 ـ طبعتو مؤسسة ادلختار للنشر كالتوزيع يف القاىرة .2006طبع للمرة الثانية  اخرج ىذا البحث كتابن  -3
  .30،  23ينظر: التوجيو الببلغي للقراءات القرآنية، د. أٛتد سعد زلمد ص -4
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   قاؿ تعاىل:                       

                          (1). 

. كعلة (2)، كإف اختلفوا يف نوعو أغنياء نصَّ بعض العلماء على أف الوقف على 
لو كصل صار ما بعده من مقوذلم، كىو  )) الوقف عند القائلُت بالتماـ يف ىذا ادلوضع ىي: أنو

 .(3)(( إخبار من هللا

         على الرغم من أف -ؤكد القوؿ بالفصل يف ىذه اآلية إف يف الببلغة ما ي
9 كداعي الفصل ىو أف قائل اجلملتُت سلتلف، فاجلملة األكىل - (4)كمعٌتن  ااجلملتُت خربيتاف لفظن 

 ...              :من مقوؿ اليهود، كالثانية        ...  

؛ كدلا كاف األمر كذلك فإف الوصل األدائي يفضي إىل أف تكوف (5)إخبار من هللا عن الكفار
 اجلملة الثانية من مقوؿ اليهود، كىذا ال يقوؿ بو أحد؛ ألف ادلعٌت يأباه كالسياؽ يرفضو.

يف ىذا ادلوضع ىو االستئناؼ البياين ادلصطلح عليو  اكعليو فإف توجيو الفصل ببلغي  
سأؿ: إذا كاف ىذا قوؿ اليهود، فبم رٌد هللا  بلن كأف سائ ،(6)"شبو كماؿ االتصاؿ"ػعند الببلغيُت ب

  ؟ فجاء اجلواب: هللا عليهم      ...   ففصلت اجلملة عما قبلها كما يفصل

 اجلواب عن السؤاؿ.

                                                 
 .181: سورة آؿ عمراف -1
اذلدل منار  ككذلك األمشوين، ينظر: ،1/406فالسجاكندم يرل أنو كقف تاـ، ينظر: علل الوقوؼ  -2
  .93كيرل الشيخ زكريا األنصارم أنو كقف حسن، ينظر: ادلقصد ص .1/167
  .1/167كينظر: منار اذلدل  .1/406علل الوقوؼ  -3
 كىو ما يوجب الوصل ْتسب قواعد الببلغة.  -4
  .1/167ينظر: منار اذلدل  -5
عن سؤاؿ اقتضتو األكىل، فتنٌزؿ  الكوهنا جوابن كىو أف تكوف اجلملة الثانية يف الفصل ٔتنزلة ادلتصلة باألكىل ))  -6

 .3/52معجم ادلصطلحات الببلغية كتطورىا  .(( منزلتو، فتنفصل الثانية عنها كما يفصل اجلواب عن السؤاؿ
، أبو يعقوب يوسف السكاكي، تح: د.   .361، 360عبد احلميد ىنداكم ص كينظر: مفتاح العلـو



 القطع واالستئناف يف القرآن الكرمي               العدد الثاين                         -جملة كلية اآلداب
___________________________________________________________ 

21 

 

 …  9كمن ذلك قولو تعاىل                      
(1)، 

 التأكيد منزلة األكىل من الثانية فيو نػيزًٌلت ما على اشاىدن  كساقها اآلية هبذه القزكيٍت استشهد

9   قولو معٌت ألف ادلعٌت؛ اٖتاد يف متبوعو من اللفظي    ككذا قبلو، ما معٌت   

      ...  حق يف إال يصح ال كعدمو اإلنذار بُت التفاكت عدـ ألف )) ؛ثاف تأكيد 

 .(2)(( عربة بو تثبيت كبصره  جحة، بو تدرؾ كمسعه  حقٌّ، إليو خيليص قلب لو ليس من

 لبلٖتاد اببلغين  فيصلت فقد ،بلن زل للواك جيعل مل اآلية ىذه يف اجلمل بُت ادلعٌت اٖتاد إف
 للوقف جيعل مل كالتبلحم الشديد االرتباط كىذا بينها، االتصاؿ بكماؿ عليو ادلصطلح التاـ

   على كالوقف ،الن رلا      يف الختبلؼ اتبعن  كدرجاتو مراتبو يف تفاكت فيو 

   على الوقف أف األنبارم ذكر فقد التأكيل،       9 قولو ألف )) ؛قبيحه  

    (3)(( كالفائدة ادلعٌت فيو. 

 زلتمل عنده فادلوضع التأكيل، باختبلؼ درجتو يف خيتلف عنده الوقف فإف النحاس أما
 9كىي ثبلثة لتأكيبلت

 عػل أف    ٕتي     قولػػو مػػن "إف" خػػرب :               ... 
 ،على فالوقف كعليو       ، (4)التقدير ىذا جواز القزكيٍت ذكر كقد . 

                                                 
 .6: سورة البقرة -1
   . كجيوز أف يكوف 156اإليضاح ص -2      لػ اخربن إف  :كاجلملة قبلها اعًتاض. ينظر ،

  . كبعضهم يرل أف 156اإليضاح ص     ككذلك         ...   ليسا من قبيل التأكيد
 . 64/ 2اللفظي كإمنا مها من التأكيد ادلعنوم، كىو األقرب. ينظر: بغية اإليضاح 

 .258إيضاح الوقف كاالبتداء ص -3
   . كجيوز أف يكوف 156ينظر: اإليضاح ص -4      لػ اخربن إف  :كاجلملة قبلها اعًتاض. ينظر ،

 .156اإليضاح ص
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 عل أف   ٕتي                  ،علػى فػالوقف كعليػو اخلرب   

       (1)تاـ غَت كاؼو. 

 عػػػل أف   ٕتي   ك باالبتػػػداء، رفػػػع موضػػػع يف       ،فػػػالوقف كعليػػػو اخلػػػرب 
 ...  :على                  يبتدئ مث         

(2).   

 كأكىل أرجح األكؿ التقدير على الوقف فإف اكافين  األكلُت التقديرين على الوقف كاف كإذا
   القطع يكوف أف كاألكىل )): يقوؿ حيث النحاس عند    (3)(( اكافين  كيكوف، 
 على القزكيٍت ذكرمها اللذاف التقديراف مها النٌحاس عند األٌكلىٍُت  التقديرين أف مبلحظة ديكن كما

 ظاىر كذلك القزكيٍت عند األكىل ىو ليس النٌحاس عند فالراجح كاألكلوية، الًتتيب يف اختبلؼ
   يكوف أف كجيوز)) :قولو يف     ػل اخربن إف ...)) (4)، يذكر الوجو ىذا ككوف 

 . عنده ادلقٌدـ ىو ليس بأنو مشعر "كجيوزػ"ب كيصٌدر اأخَتن 
. ..   على اكقفن  الداين يذكر كمل    ، على عنده كالوقف       
 .(5)كاؼو 

    على الوقف أف يرل فإنو األنصارم زكريا الشيخ أما    ،لكنو تاـ 

 "إف" اسم بُت معًتضة ٚتلة التسوية جيعلتٍ  إف كأما ،"إفػ"ل اخربن  التسوية جعل لذلك يشًتط
   خربىا ّتعل كخربىا    ، على ىذه كاحلالة فالوقف       ،كعلى تاـ    

                                                 
 عند الببلغيُت الذين يشًتطوف أالٌ يكوف لؤلكىل زلل من اإلعراب. اىذا التقدير ال تصلح شاىدن كىي على  -1
. منار (( كىذا ينبغي أف ييرٌد، كال يلتفت إليو كإف كاف قد نقلو اذلذيل يف الوقف كاالبتداء)) قاؿ األمشوين:  -2

 .58/ 1اذلدل 
 .47القطع كاالئتناؼ ص -3
 .156اإليضاح ص -4
 .159ينظر: ادلكتفى يف الوقف كاالبتدا ص -5
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       ﴾ك "إفػ"ل أٌكؿى  اخربن  التسوية ٚتلة جعل حيتمل كما ْتسن، ليس  

     (1)اثانين  اخربن. 

 :ىي ثبلث، درجات على يأيت أنو ادلوضع ىذا على الوقف يف القوؿ كخبلصة

   يف كالفائدة ادلعٌت أف على مبٍت كذلك غَته، اكجهن  يذكر كمل األنبارم قالو القبح، .1

    ﴾، جعل من األٌكؿ تأكيلو يف النٌحاس قصده ما كىو         إفػ"ل اخربن"، 
      االعتبار ىذا على الوقف األنصارم كصف كقد عنده، الراجح كىو ،بالقبح يصرٌح مل كإف
 .)) ْتسن ليس ((  بأنو

 ."إفػ"ل اخربن  التسوية جعل على النٌحاس، قالو الكفاية، .2
 ."إفػ"ل اخربن  التسوية جعل على األنصارم، قالو التماـ، .3
 اجلملتُت بُت كااللتحاـ العبلقة شٌدة يؤٌكد ادلوضع ىذا على الوقف يف بالقبح احلكم إف

 الرغم كعلى "االتصاؿ كماؿ" أك "التاـ االٖتاد"بػ عليو اصطلحوا فيما الببلغيوف أٌكده أمر كىو
 كىو االحتماؿ، ىذا افيبعد فيو كالتدقيق التحقيق فإف الوجو ىذا غَت يذكر مل األنبارم أف من
 على أكدا فقد ،"ادلنع أك القبح" بلفظ يصٌرحا دلا حيث كاألنصارم، النٌحاس بو أحسٌ  رٔتا أمر

 كاختياره بًتجيحو كاكتفى ادلوضع، ىذا على الوقف النٌحاس يصف كمل اجلملتُت بُت االتصاؿ
 ىذا على الوقف كصف فقد األنصارم أما آخر، تأكيل على عنده الوصل احتماؿ مع للوصل
 ؾرٍ كتػى  الوقف، أقساـ اصطبلحات يف لو كجود ال كصف كىو ، ))ْتسن ليس(( أنو ب ادلوضع

 القبح، درجة إىل يصل ال -امطلوبن  كاف كإف- الوصل بأف مشعر القبح أك ادلنع بلفظ التصريح
على  (2)(( منو ادلراد عرؼيي  ال الذم ىو )) أنو من كتعريفاتو القبيح الوقف حدكد تؤٌكده أمر كىو

 على (3)(( لتغيَته كإما ادلعٌت، لنقص إما عليو، الوقف تعٌمد جيوز ىو الذم ال ))أك  ،حٌد الداين

                                                 
 .31ص ينظر: ادلقصد لتلخيص ما يف ادلرشد -1
 .148ادلكتفى ص -2
 .564/ 2ٚتاؿ القراء  -3
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يف  نقص كال منو، ادلراد معرفة عدـ ادلوضع ىذا على الوقف على يًتٌتب كال، السخاكم حدٌ 
 من الرغم على اقبيحن  ادلوضع ىذا على الوقف يكوف أف أستبعد فإين مثٌ  كمن لو، تغٌَت  كال ،ادلعٌت

 .اجلملتُت بُت االتصاؿ
 ألنو لذلك؛ األنصارم ذكره الذم التأكيل على حىت اتامن  الوقف يكوف أف ييستبعد كما

 كىو قائم، ادلعنوم الٌتعٌلق فإف النحوية الصناعة حيث من اللفظي التعٌلق عدـ فرض على حىت
 منو بشيء التعٌلق كعدـ قبلو، عما االستغناء فيو ييٍشتػىرىط الذم التاـ الوقف عن ادلوضع خيرج أمر
 .معٌت كال الفظن  ال

 على الوقف أف ىو كالوصل الفصل بقواعد اكاستئناسن  ااستنادن  للصواب األقرب كلعل
 بالتعٌلق القاضي الوقف من النوع ىذا طبيعة يناسب أمر كىو الكايف، درجة يف ادلوضع ىذا

   القزكيٍت جعل حيث الببلغة كىو أمر تؤكده اللفظي، دكف ادلعنوم    التوكيد ٔتنزلة 
9   قولو معٌت ألف ادلعٌت؛ اٖتاد((  يف قبلو دلا اللفظي    (1)(( قبلو ما معٌت. 

                                                 
 .156اإليضاح ص -1
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 اخلالصة والتوصيات
 ىي:كالتوصيات ٕتدر اإلشارة إليها،  كيف خبلصة ىذا البحث ٙتة رلموعة من النتائج

 أف القطع كاالستئناؼ زليىدًٌده مهمٌّ يف الداللة كادلعٌت، ال سيما يف القرآف الكرمي. .1
أف اخلبلؼ يف القطع كاالستئناؼ كارد كمقبوؿ، شريطة استناده إىل إتاه من  .2

 إتاىات القطع كاالستئناؼ اليت سبقت اإلشارة إليها. 
 ت إليو.لتفى أف أم خبلؼ ال يستند الٕتاىات القطع كاالستئناؼ ال يي  .3
توصي الدراسة بأف تفصح جلاف اإلشراؼ على طباعة ادلصاحف عن الوقف  .4

ادلعتمد يف كضع قيود الوقف داخل ادلصحف، كال تكتفي باإلشارة لبياف رموز الوقف كعبلماتو،  
، إذا التزمت ىذه بلن كقوؼ السجاكندم مثكأف تقوؿ: اعتمدنا يف كضع عبلمات الوقف على 

ىذه  أسبابٌبو إليها، كتذكر ن، أما إذا خالفت بعض ىذه الوقوؼ فتاتامن  االوقوؼ التزامن 
 ادلخالفات.
يػيفىضَّل من جلاف اإلشراؼ أف تػيٍتًبع ادلصحف ببعض ادلبلحق ادلختصرة، كتشَت إىل  .5

ذلا. كما حيسن أف تشَت إىل الوقوفات  االوقوفات اخلاصة بالركاية اليت طبع ادلصحف موافقن 
 يكوف مرجعٌية ذلا. اخاص   ااخلاصة باالٕتاه الفقهي أك العقدم، سيما يف الدكؿ اليت تعتمد فقهن 

توصي الدراسة بأف يكوف ضمن جلاف اإلشراؼ على طباعة ادلصاحف علماء  .6 
 متخصصوف يف كل إتاىات القطع كاالستئناؼ.

بأف يدٌرس القطع كاالستئناؼ ضمن ادلناىج الدراسية  -كذلك-توصي الدراسة . 7
 ادلعنٌية بنصوص القرآف الكرمي، يف مراحل التعليم ادلختلفة. 
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 املصادر واملراجع 
 القرآف الكرمي بالرسم العثماين، على ما يوافق ركاية حفص عن عاصم.

زلمػد، مػر:  ارتشاؼ الضرب من لساف العرب، أبو حياف األندلسػي، تػح: د. رجػب عثمػاف -1
 ـ.1998، 1: القاىرة، ط ،رمضاف عبد التواب، مطبعة ادلدين، ادلؤسسة السعودية ٔتصر

إمبلء ما مٌن بو الرٛتن من كجوه اإلعراب كالقراءات يف ٚتيػع القػرآف، أبػو البقػاء عبػد هللا بػن  -2
، 1: بػػػػػَتكت، ط -اجػػػػػدم، ادلكتبػػػػػة العصػػػػػريٌة، صػػػػػيدا احلسػػػػػُت العكػػػػػربم، مػػػػػر كتػػػػػع: صليػػػػػب ادل

 ـ.2002
اإليضػػاح يف علػػـو الببلغػػة ادلعػػاين كالبيػػػاف كالبػػديع، اخلطيػػب القػػزكيٍت، دار الكتػػب العلميػػػة،  -3

 لبناف. - بَتكت
إيضاح الوقف كاالبتداء يف كتاب هللا عٌز كجٌل، أبو بكر زلمد بن القاسم األنبارم، تح:  -4

 .ـ2007ة، ٚتهورية مصر العربي - ىرةعبد الرحيم الطرىوين، دار احلديث، القا
دار الفكر،  البحر ايط يف التفسَت، زلمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف، عن: زىَت جعيد، -5

 ـ.1992لبناف،  - بَتكت
بداية اجملتهد كهنايػة ادلقتصػد، أبػو الوليػد زلمػد بػن أٛتػد بػن رشػد، تػح كتػع: ماجػد احلمػوم،  -6

، بَتكت  ـ.1995، 1: لبناف، ط - دار ابن حـز
يف علػػػـو القػػػرآف، بػػػدر الػػػدين زلمػػػد بػػػن عبػػػد هللا الزركشػػػي، تػػػح: زلمػػػد أبػػػو الفضػػػل الربىػػػاف  -7

 ـ.1988لبناف،  - ، دار اجليل، بَتكتإبراىيم
بغيػػة اإليضػػػاح لتلخػػػيص ادلفتػػػاح يف علػػػـو الببلغػػػة، عبػػػد ادلتعػػػاؿ الصػػػعيدم، مكتبػػػة اآلداب،  -8

 ـ.2000ٚتهورية مصر العربية،  - القاىرة
القػػاموس، السػيد زلمػد مرتضػى الزبيػػدم، تػح: إبػراىيم الػًتزم، مػػر:  تػاج العػركس مػن جػواىر -9

 ـ. 1982 د فراج، مطبعة حكومة الكويت،عبد الستار أٛت
، زلمػد الطػاىر بػن عاشػور، مؤسسػة التػاريخ، ادلعركؼ بتفسَت ابن عاشورالتحرير كالتنوير،  -10

 ـ.2000، 1: لبناف، ط - بَتكت
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، زلمد بن أٛتػد بػن جػزم الكلػيب، إشػراؼ: جلنػة "التنزيلالتسهيل لعلـو "تفسَت ابن جزم  -11
 لبناف. - ٖتقيق الًتاث، دار الكتاب العريب، بَتكت

، أبػو زلمػد عبػد احلػق بػن عطيػة، "ارر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيػز"تفسَت ابن عطية  -12
ف الدينيػػة، ؤك لشػػات: رئاسػػة اػػاكم الشػػرعية كاتػح كتػػع: السػػيد عبػػد العػػاؿ السػػيد إبػػراىيم، مطبوعػػ

 ـ.1991، 1: قطر، ط
تفسػػػَت البغػػػوم، ادلسػػػمى: معػػػامل التنزيػػػل، أبػػػو زلمػػػد احلسػػػُت بػػػن مسػػػعود البغػػػوم، تػػػح: عبػػػد  -13

 ـ.2000، 1: لبناف، ط - العريب، بَتكت الرزاؽ ادلهدم، دار إحياء الًتاث
مفػػاتيح الغيػػب، فخػػر الػػدين الػػرازم، تػػق: لػػرازم ادلشػػتهر بالتفسػػَت الكبػػَت ك تفسػػَت الفخػػر ا -14

 ـ.1995لبناف،  - خليل زليي الدين ادليس،دار الفكر، بَتكت
تفسػػػَت القػػػرآف العظػػػيم، احلػػػافظ عمػػػاد الػػػدين أبػػػو الفػػػداء إمساعيػػػل بػػػن كثػػػَت، دار األنػػػدلس  -15

 للطباعة كالنشر.
، عبػػد هللا بػػن أٛتػػد النسػػفي، تػػح: مػػركاف "مػػدارؾ التنزيػػل كحقػػائق التأكيػػل"تفسػػَت النسػػفي  -16

 ـ.1996، 1: لبناف، ط - النفائس، بَتكتزلمد الشعار، دار 
 - التوجيػػػػو الببلغػػػػي للقػػػػراءات القرآنيػػػػة، د. أٛتػػػػد سػػػػعد زلمػػػػد، مكتبػػػػة اآلداب، القػػػػاىرة -17

 ـ.2000، 2: ٚتهورية مصر العربية، ط
 ، دار الفكػر، بػَتكتالقرآف، أبو جعفر زلمد بػن جريػر الطػربم جامع البياف عن تأكيل آم -18

 ـ.1988لبناف،  -
اجلػػامع ألحكػػاـ القػػرآف كادلبػػٌُت دلػػا تضػػمنو مػػن السػػنة كآم الفرقػػاف، أبػػو عبػػد هللا زلمػػد بػػن  -19

، 1: لبنػػاف،ط - الرسػػالة، بػػَتكت أٛتػػد القػػرطيب، تػػح: د. عبػػد هللا عبػػد اسػػن الًتكػػي، مؤسسػػة
 ـ.2006

اؿ القػػراء ككمػػاؿ اإلقػػراء، علػػم الػػدين السػػخاكم، تػػح: د. علػػي حسػػُت البػػواب، مكتبػػة ٚتػػ -20
 ـ.1987، 1: ٚتهورية مصر العربية، ط - الًتاث، مطبعة ادلدين، القاىرة

، بػَتكت -21 ، 1: لبنػاف، ط - اجلملة العربية كادلعٌت، د. فاضل صاحل السامرائي، دار ابن حػـز
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 ـ.2000
حاشية اخلضرم على شرح ابػن عقيػل علػى ألفيػة ابػن مالػك، ضػب كتػص: يوسػف الشػيخ  -22

 - زلمد البقاعي، إشر: مكتب البحوث كالدراسات، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت
 ـ.1995لبناف، 

حاشػػية الصػػباف علػػى شػػرح األمشػػوين علػػى ألفيػػة ابػػن مالػػك، زلمػػد بػػن علػػي الصػػباف، دار  -23
 ـ.1999، 1: لبناف، ط - كتالفكر، بَت 

اخلصػػػائص، أبػػػو الفػػػتح عثمػػػاف بػػػن جػػػٍت، تػػػح: زلمػػػد علػػػي النجػػػار، دار اذلػػػدل للطباعػػػة  -24
 لبناف. - كالنشر، بَتكت

دالئل اإلعجاز، أبو بكر عبد القاىر اجلرجػاين، تػع: زلمػود زلمػد شػاكر، مكتبػة اخلػاصلي،  -25
 ٚتهورية مصر العربية. - ىرةالقاىرة. ٚتهورية مصر العربية، مطبعة ادلدين، القا

ركح ادلعاين يف تفسَت القرآف العظيم كالسبع ادلثاين، أبو الفضل شهاب الدين السيد زلمود  -26
ٚتهوريٌػة  - األلوسي، تح كتخ: السٌيد زلمػد السػٌيد ك سػٌيد إبػراىيم عمػراف، دار احلػديث، القػاىرة

 ـ.2005مصر العربية، 
عث السجسػػتاين، تػػح: زلمػػد زليػػي الػػدين عبػػد احلميػػد، سػػنن أيب داكد، سػػليماف بػػن األشػػ -27

 بَتكت. - ادلكتبة العصرية، صيدا
سػػَت أعػػبلـ النػػببلء، مشػػس الػػدين زلمػػد بػػن أٛتػػد الػػذىيب، تػػح: شػػعيب األرنػػؤكط كصػػاحل  -28

 ـ.1983، 1: لبناف، ط - الٌسمر، مؤسسة الرسالة، بَتكت
األسػػػًتاباذم، تػػح: زلمػػػد نػػػور شػػرح شػػػافية ابػػن احلاجػػػب، رضػػػي الػػدين زلمػػػد بػػن احلسػػػن  -29

لبنػػاف،  - احلسػػن، زلمػػد الزفػػزاؼ، زلمػػد زليػػي الػػدين عبػػد احلميػػد، دار الكتػػب العلميػػة، بػػَتكت
 ـ.1975

شػػرح فػػتح القػػدير للعػػاجز الفقػػَت، كمػػاؿ الػػدين زلمػػد بػػن عبػػد الواحػػد، دار إحيػػاء الػػًتاث  -30
 لبناف. - العريب، بَتكت

شرح مشكل اآلثار، أبو جعفر أٛتد بن زلمد الطحاكم، تح كتخ كتع: شعيب األرنؤكط،  -31
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 ـ.1994، 1: لبناف، ط - مؤسسة الرسالة، بَتكت
الصػػحاح تػػاج اللغػػة كصػػحاح العربيػػة، إمساعيػػل بػػن ٛتٌػػاد اجلػػوىرم، تػػح: أٛتػػد عبػػد الغفػػور  -32

 ـ.1990، 4: لبناف، ط - عطٌار، دار العلم للمبليُت، بَتكت
علػػل الوقػػوؼ، زلمػػد بػػن طيفػػور السػػجاكندم، تػػح: د. زلمػػد بػػن عبػػد هللا العيػػدم، مكتبػػة  -33

 ـ.2006، 2: ادلملكة العربية السعوديٌة، ط - الرشد، الرياض
غايػػة النهايػػة يف طبقػػات القػػراء، مشػػس الػػدين أبػػو اخلػػَت زلمػػد بػػن زلمػػد بػػن اجلػػزرم، عػػن:  -34

 ـ.1932، 1: هورية مصر العربية، طٚت - جرباجسًتاسر، مكتبة اخلاصلي، القاىرة
وكاين، دار فتح القدير اجلامع بُت فٌٍت الركاية كالدراية من علم التفسػَت، زلمػد بػن علػي الشػ -35

 ـ.1998، 2: بَتكت، ط -الكلم الطٌيب، دمشق 
القطع كاالئتناؼ أك الوقف كاالبتداء، أبو جعفػر أٛتػد بػن زلمػد الٌنحػاس، تػح: أٛتػد فريػد  -36

 ـ.2002، 1: لبناف، ط - دار الكتب العلمية، بَتكت ادلزيدم،
 أبػػػو بكػػر بػػػن رلاىػػد، تػػػح: د. شػػوقي ضػػػيف، دار ادلعػػػارؼ، ،كتػػاب السػػػبعة يف القػػراءات -37

 .2: ٚتهورية مصر العربٌية، ط - القاىرة
كتاب سيبويو، أبػو بشػر عمػرك بػن عثمػاف بػن قنػرب، تػح: عبػد السػبلـ ىػاركف، دار اجليػل،  -38

 .1: لبناف، ط - بَتكت
 - كتػػاب اجملمػػوع شػػرح ادلهػػٌذب للشػػَتازم، زلمػػد صليػػب ادلطيعػػي، مكتبػػة اإلرشػػاد، جػػدة -39

 ادلملكة العربٌية السعوديٌة.
كتػاب معػاين القػػرآف، أبػو احلسػػن سػعيد بػػن مسػعدة األخفػػش، تػح: د. ىػػدل زلمػود قراعػػة،  -40

 ـ.1990، 1: ٚتهوريٌة مصر العربٌية، ط - مطبعة ادلدين، القاىرة
كشاؼ اصطبلحات الفنوف، زلمد علي بن علػي التهػانوم، تػح: أٛتػد حسػن بسػج، دار  -41

 ـ.1998، 1: لبناف، ط - الكتب العلمية، بَتكت
الكٌشػػػاؼ عػػػن حقػػػائق غػػػوامض التنزيػػػل كعيػػػوف األقاكيػػػل يف كجػػػوه التأكيػػػل، جػػػار هللا أبػػػو  -42

القاسم زلمود بن عمر الزسلشرم، تح كتع: عادؿ أٛتد عبد ادلوجود كعلي زلمػد معػٌوض كفتحػي 
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