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 ممخص البحث
إن العموم إنما تشرف بموضوعيا، وتتفاضل بنوعيا، فإن عموم 

وم، وأحقيا بالتأليف، وأوالىا بالتعمم والتعميم، القرآن الكريم ىي أشرف العم
 ألنيا حول القرآن تدور، وعمى حياضو تحوم، وفي نوره تسير . 

 أىمية البحث وأسباب اختياره :
من العموم المتعمقة بكتاب اهلل تعالى وقراءاتو عمم الوقف واالبتداء، 

 بذلك.إذ بو يتحقق فيم كبلم اهلل  تعالى ، حيث ال يدرك معناه إال 
فبين القراءات القرآنية والوقف واالبتداء الصمة الكبـيرة ، إذ باختـبلف 

 القراءات قد يتـغير حـكم
الوقف واالبتداء؛ ألن الوقَف واالبتداَء تابٌع لممعنى حسب القراءِة  
 ة .َّالمتموَ 

 ومما قوى عزمي لبلتجاه نحو ىذا الموضوع األسباب التالية : 
 اهلل تعالى وعمومو . ــ رغبتي في خدمة كتابٔ
ــ جمع ما يتعمق بيذا الموضوع في مكان واحد ، ليخرج بحثا ٕ

 مستقبًل يسيل الرجوع إليو .
ــ ما تشيده األمة اإلسبلمية اليوم من فتح جامعات وكميات ومراكز ٖ

ومؤسسات لتعميم كتاب اهلل تعالى ، فالجدير بنا أن نساىم في دعم ىذا 
 .المشروع  تعميًما وتأليفا
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RESEARCH SUMMARY 
SCIENCE IS THE SUBJECT OF THE SCIENCES, BUT IT IS 

DISTINGUISHED BY ITS TYPE. THE SCIENCES OF THE HOLY QURAN ARE 

THE MOST HONORABLE SCIENCES, AND THEY ARE THE RIGHT TO WRITE, 
AND THE FIRST IS TO TEACH AND TEACH, BECAUSE IT REVOLVES 

AROUND THE QUR'AN. 
THE IMPORTANCE OF RESEARCH AND THE REASONS FOR ITS 

SELECTION: 
FROM THE SCIENCES RELATED TO THE BOOK OF ALLAAH AND ITS 

READINGS, THE KNOWLEDGE OF THE WAQF AND THE BEGINNING, IT IS 

ACHIEVED BY UNDERSTANDING THE WORDS OF GOD, WHERE HE DOES 

NOT REALIZE THE MEANING ONLY SO. 
BETWEEN THE QURANIC READINGS AND THE WAQF AND THE 

BEGINNING OF THE GREAT LINK, AS THE READINGS MAY CHANGE THE 

RULE THE ENDOWMENT AND THE BEGINNING؛ 
 AZMI'S DETERMINATION TO MOVE TOWARDS THIS SUBJECT HAS 

THE FOLLOWING REASONS: 
1- MY DESIRE TO SERVE THE BOOK OF ALLAH AND HIS SCIENCES. 
2  - GATHERING THE SUBJECT IN ONE PLACE, TO COME UP WITH 

INDEPENDENT RESEARCH THAT IS EASY TO REFER TO. 
3- WHAT THE ISLAMIC NATION IS WITNESSING TODAY FROM THE 

OPENING OF UNIVERSITIES, COLLEGES, CENTERS AND 

INSTITUTIONS TO TEACH THE BOOK OF GOD ALMIGHTY, WE 

SHOULD CONTRIBUTE TO SUPPORT THIS PROJECT EDUCATION AND 

HEALING. 
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 المقدمة
 ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول عمى والسبلم والصبلة ، هلل الحمد

 : وبعد ، أجمعين وصحبو آلو وعمى
فإن العموم إنما تشرف بموضوعيا، وتتفاضل بنوعيا، فإن عموم 

القرآن الكريم ىي أشرف العموم، وأحقيا بالتأليف، وأوالىا بالتعمم والتعميم، 
 مى حياضو تحوم، وفي نوره تسير . ألنيا حول القرآن تدور، وع

 أىمية البحث وأسباب اختياره :
من العموم المتعمقة بكتاب اهلل تعالى وقراءاتو عمم الوقف واالبتداء، 

 إذ بو يتحقق فيم كبلم اهلل  تعالى ، حيث ال يدرك معناه إال بذلك.
ف فبين القراءات القرآنية والوقف واالبتداء الصمة الكبـيرة ، إذ باختـبل

 القراءات قد يتـغير حـكم
الوقف واالبتداء؛ ألن الوقَف واالبتداَء تابٌع لممعنى حسب القراءِة  
 ة .َّالمتموَ 

 ومما قوى عزمي لبلتجاه نحو ىذا الموضوع األسباب التالية : 
 ــ رغبتي في خدمة كتاب اهلل تعالى وعمومو .ٔ
بحثا ــ جمع ما يتعمق بيذا الموضوع في مكان واحد ، ليخرج ٕ

 مستقبًل يسيل الرجوع إليو .
ــ ما تشيده األمة اإلسبلمية اليوم من فتح جامعات وكميات ومراكز ٖ

ومؤسسات لتعميم كتاب اهلل تعالى ، فالجدير بنا أن نساىم في دعم ىذا 
 المشروع  تعميًما وتأليفا.
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 منيج البحث : 
  اختبلف تفصيل المواضع التي تغير فييا حكم الوقف واالبتداء بسبب

 القراءات ، وسمكت النيج التالي  :
ـــ اخترت المواضع التي تغير فييا حكم الوقف واالبتداء بسبب اختبلف ٔ 

 ( موضعًا .ٓ٘القراءات في القرآن الكريم ، وبمغت ما يقارب )
ـــ التزمت في البحث القراءات العشر المتواترة ، ولم أتطرق لمقراءات ٕ

 الشاذة .
 ري لمقراءات العشر عمى :ــ أعتمد عند ذك3
ىـ( في ٗٗٗالقراءات السبع التي أوردىا اإلمام أبو عمرو الداني)تأ ــ  

كتابو: )التيسير في القراءات السبع(، ومختصره نظم:) الشاطبية( 
المسمى بـ )حرز األماني ووجو  التياني ( لئلمام الشاطبي 

 ىـ(. ٜٓ٘)ت
 أوردىا اإلمام ابن الجزري  ب ــ القراءات الثبلث المكممة لمعشر، التي

ىـ( في كتابو: )تحبير التيسير في قراءات األئمة العشرة(،  ٖٖٛ)ت 
 ونظمو: )الدرة المضية في القراءات الثبلث المرضية( لو أيضًا.

 ـــ ونيجت في ىذا الفصل  :4
أواًل: ذكر اآلية التي فييا خبلف بين القراء وليا األثر عمى اختبلف 

 الوقف واالبتداء.
 ثانيًا: أذكر القراءات الواردة في اآلية، مع نسبتيا لقرائيا .

ثالثًا: أذكر توجيو القراءات الواردة في اآلية، بالرجوع إلى كتب 
عرابو، وكتب التوجيو.  التفسير ومعاني القرآن وا 

اء لكل قراءة، بما تحتمل من رابعًا: أذكر تفصيل الوقف واالبتد
 واالبتداء في ذلك . ، مع ذكر كبلم عمماء الوقفأوجو
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 : وأراعي عند كتابتي لمبحث األمور التالية 
ـــ ألتزم  عند إيراد اآليات القرآنية رواية حفص عن عاصم ، إال عند ٔ 

 تفصيل القراءات فسأكتبيا حسب القراءة .
ـــ عزو اآليات إلى مواضعيا من المصحف الشريف ، مع  ضبط اآلية ٕ

السورة، حسب المثبت في المصحف بالشكل، وذكر رقم اآلية، واسم 
 المطبوع في)مجمع الممك فيد لطباعة المصحف الشريف (.

 ـــ تخريج األحاديث النبوية واآلثار من المصادر المعتمدة .ٖ
 ـــ أترجم لؤلعبلم الواردين في متن البحث .ٗ
ـــ ألحق في آخر البحث فيرسًا لممصادر والمراجع، أذكر فيو معمومات ٘

 مقة  بالكتب التي رجعت إلييا أثناء كتابتي لمبحث .النشر المتع
 :خطة البحث

 قمت بتقسيم ىذا البحث إلى مقدمة، ومبحثين، وخاتمة :
 عمم الوقف واالبتداء، وفيو أربعة مطالب : المبحث األول :
 أىمية عمم الوقف واالبتداء.المطمب األول : 
 تعريف الوقف واالبتداء.المطمب الثاني : 

 أقسام الوقف واالبتداء .الث : المطمب الث
 أشير المؤلفات في عمم الوقف واالبتداء.المطمب الرابع :

تفصيل المواضع التي تغير  فييا حكم الوقف واالبتداء  المبحث الثاني:
 بسبب اختبلف القراءات،

 . البحث نتائج أىم الخاتمة:
 . والمراجع المصادر ممحق            
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 وقف واالبتداءالمبحث األول : عمم ال
 واالبتداء الوقف عمم األول:أىمية المطمب

.  إن عمم الوقف واالبتداء لو أىمية كبرى ؛ لتعمقو بكتاب اهلل 
 لذلك كان محـل عنـاية رسول

 ، والتابعين، ومن جاء بعدىم. ، والصحابة   اهلل 
الوقف واالبتداء، كما قال ابن عمر رضي اهلل   وقد عمميم النبي

ن أحدنا ليؤتى اإليمان قبل القرآن، عنيما:) )لقد عشنا برىة من دىرنا، وا 
فنتعمم حبلليا وحراميا، وما ينبغي أن يوقف   وتنزل السورة عمى محمد

عنده منيا، كما تتعممون أنتم اليوم القرآن، ولقد رأينا اليوم رجااًل يؤتى 
يدري ما  أحدىم القرآن قبل اإليمان، فيقرأ ما بين فاتحتو إلى خاتمتو ما

 . (ٕ) (( (ٔ)َقلَّأمره وال زجره، وال ما ينبغي أن يوقف عنده منو، وينثره نثر الد
قال أبو جعفر النحاس عند ذكره ليذا الحديث:)) فيذا الحديث يدل 

 . (ٖ) عمى أنيم كانوا يتعممون التمام كما يتعممون القرآن((
ا ( يدل وقال أيضًا: )) وقول ابن عمر : ) لقد عشنا برىة من دىرن

 .(ٗ) عمى ذلك إجماٌع من الصحابة((
(٘)وقد سئل عمي

 :ٺ     ٺ  ٺ  چ  عن معنى الترتيل فـي ىـذه اآلية

 ، فقـال:)ٗ)المزمل:  چٿ  ٿ    ٿ  ٿ  

                                                 
 .2/376والقاموس: ،4/1698( في الصحاح:الدقل، بفتح الدال والقاف: أردأ التمر. انظر مادة )دقل (1)
 .3/383، وىو في السنن الكبرى للبيهقي: 27ذكره النحاس بسنده إلى ابن عمر في القطع واالئتناف: ص (2)
 .27القطع واالئتناف: ص (3)
 .28ـ27القطع واالئتناف: ص (4)
ىو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن ىاشم القرشي الهاشمي أبو الحسن، أول الناس إسالما في قول كثير  (5)

كثيرا، وروى عنو من الصحابة ولداه الحسن ، روى عن النبي  من أىل العلم، رابع الخلفاء الراشدين
، قتل شهيدًا ليلة السابع والعشرين من  ن مسعود وأبو موسى وابن عباس وابن عمر،وغيرىموالحسين واب

 .569ــ564/  4ىـ(. اإلصابة : 44رمضان)
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 .(ٔ) ))الترتيل: تجويد الحروف ومعرفة الوقوف((
وألىمية الوقف واالبتداء؛ أود أن أسرد بعض العبارات األخرى 

 ، الدالة عمى أىميتو وجبللتو.لعمماء ىذا الفن
 يقول أبو حاتم السجستاني:))من لم يعرف الوقف، لم يعمم 

 .(ٕ) ما يقرأ((
  

                                                 
 .2/541،والسيوطي في اإلتقان:1/225، والنشر:48ذكره ابن الجزري في التمهيد:ص (1)
 .377ذكره الهذلي في الوقف واالبتداء:ص (2)
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 واالبتداء الوقف تعريف الثاني: المطمب
عند ذكرنا ألىمية الوقف واالبتداء في كتاب اهلل عز وجل، يستحسن 

 بنا أن نذكر تعريف عمماء
تيم، نذكر أواًل تعريفات أىل ىذا الفن ليما. وقبل أن نذكر تعريفا 
 المغة.

 تعريف الوقف واالبتداء في المغة:
أواًل: تعريف الوقف لغة: الوقف في لسان المغة، يطمق ويراد بو 

 معان كثيرة، منيا:
 :))وحكى (ٔ)ــ السكوت واإلمساك عن الشيء، قال الجوىرئ

:كممتيم ثم أوقفت، أي: أسكت. وكل شيٍء تمسك عنو (ٕ)أبو عمرو
 .(ٖ) ول: أوقفت((تق

ــ الحبس، يقال: ))وقفت الدار لممساكين وقفًا((،أي: حبستيا، ))ووقفت ٕ
يث  حج  مج     چ الدار وقفًا((،أي: حبستيا في سبيل اهلل، ومنو قولو تعالى: 

 چجح  مح  جخ       حخ  مخ  جس  حس   خس  مس  حص  مص  جض  حض   خض   

 . (ٗ)(. وىذا أحد المعاني فييإٚ)األنعام:
قيام ، والسكون ،قال الفيومي: ))الدابة تقف وقفًا، ووقوفًا: ــ الٗ،ٖ 

 .(ٙ)وفي القاموس المحيط:))وقف يقف وقوفًا: دام قائمًا(( ،(٘)سكنت((

                                                 
يل بن حماد الجوىري الفارابي اللغوي،صاحب" الصحاح" في اللغة،كان إمامًا في اللغة ىو أبو نصر إسماع (1)

، 1/229ىـ(. إنباه الرواة:398واألدب،وخطو يضرب بو المثل،أول من حاول الطيران ومات على إثره سنة )
 .17/84سير أعالم النبالء:

 أبو عمرو بن العالء المقرئ. (2)
 .1444/ 4(الصحاح في اللغة: مادة)وقف (3)
 .8/351، تفسير القرطبي:9/359، لسان العرب:مادة)وقف(1444/ 4(الصحاح في اللغة: مادة)وقف (4)
 .2/669المصباح المنير: مادة)وقف( (5)
(6) 1/1112 
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 .(ٔ) ــ المنع، قال الفيومي:))وقفت الرجَل عن الشيء وقفًا، منعتو عنو((٘
و ــ ويأتي الوقف أيضًا بمعنى المعاينة، وبمعنى الدخول، ومنو قولٚ،ٙ

يث  حج  مج     جح  مح  جخ       حخ  مخ  جس  حس   خس  مس  حص  مص  جض  چ تعالى: 

(، فمفظ )وقفوا( في اآلية يحتمل معاٍن ٕٚ)األنعام: چحض   خض   
 . (ٕ)والحبس ثبلثة: المعاينة والدخول
 ثانيًا: تعريف االبتداء لغة:

االبتداء: من الفعل بدأ، والباء والدال واليمزة من: افتتاح الشيء، 
)بدأت باألمر وابتدأت: من االبتداء. وبدأت بالشيء: فعمتو يقال:

 . (ٖ) ابتداًء(.ويقال:)ابتدأت بو، أي: قدمتو(
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ   چ وفي الذكر الحكيم: 

(، قال أبو عبيدة: )) مجازه: كيف ٜٔ)العنكبوت: چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
 . (ٗ) استأنف الخمق األول((

(، ٖٔ)البروج: چہ  ھ   ھ    ھ  ھ  چ أيضًا: وفي الذكر الحكيم 
 الخمق ـ عند أكثر العمماء ـ يخمقيم  قال القرطبي في تفسيره: ))يعني

 . (٘) ابتداًء ...((
  

                                                 
 .2/669المصباح المنير: مادة )وقف( (1)
 .8/351، تفسير القرطبي:9/359لسان العرب: مادة )وقف( (2)
، المصباح المنير: 1/35، الصحاح في اللغة: مادة)بدأ(:213ـ1/212: مادة)بدأ(معجم مقاييس اللغة (3)

 .1/26، لسان العرب: مادة)بدأ(:44:/1مادة)بدأ(
 .2/115مجاز القرآن: (4)
 .196/ 22تفسير القرطبي: (5)
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 تعريف الوقف واالبتداء في االصطالح:
 أواًل: تعريف الوقف اصطالحًا:

أشير وأجمع تعريف لو ىو تعريف اإلمام ابن الجزري، حيث 
قف: عبارة عن قطع الصوت عمى الكممة زمنًا يتنفس فيو عادة قال:)) والو 

 بنية استئناف القراءة، إما بما يمي الحرف الموقوف عميو، أو بما قبمو، 
 ال بنية اإلعراض، ويأتـي فـي رؤوس اآلي، وأوساطيا، وال يأتـي فـي وسـط

 . (ٔ) كممة، وال فيما اتصل رسمًا، وال بد من التنفس معو(( 
 ن الوقف والقطع والسكت:الفرق بي

قال ابن الجزري:))ىذه العبارات جرت عند كثير من المتقدمين مرادًا 
بيا الوقف غالبًا، وال يريدون بيا غير الوقف إال مقيدة، وأما عند المتأخرين 

 وغيرىم من المحققين فإن: 
القطع عندىم: عبارة عن قطع القراءة رأسًا، فيو كاالنتياء، فالقارئ 

 رض عن القراءة،بو كالمع
والمنتقل منيا إلى حالة أخرى سوى القراءة، كالذي يقطع عمى حـزب 

 أو ورد أو عشر، أو فـي 
ركعة ثم يركع، ونحو ذلك مما يؤذن بانقضاء القراءة واالنتقال منيا 
 إلى حالة أخرى، وىو الذي يستعاذ بعده لمقراءة المستأنفة، وال يكون 

 .  (ٕ) ي في نفسيا مقاطع((إال عمى رأس آية؛ ألن رؤوس اآل
 ثم عرف الوقف كما ذكرناه عنو سابقًا. 

ثم قال: )) والسكت: ىو عبارة عن قطع الصوت زمنًا ىو دون زمن 
 الوقف عادة من غير تنفس. 

                                                 
 .1/244النشر: (1)
 1/239النشر: (2)
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وقد اختمفت ألفاظ أئمتنا في التأدية عنو، بما يدل عمى طول السكت 
 . (ٔ) وقصره...((

 :ثانيًا: تعريف االبتداء اصطالحاً 
لم أقف عمى تعريف االبتداء في اصطبلح المتقدمين والمتأخرين في 

واالبتداء: ىو ( ، حيث قال: (ٕ)ىذا الفن، غير تعريف اإلمام الصفاقسي
 . (ٖ) الشروع في الكبلم بعد قطع أو وقف((

أما البقية فإنيم كانوا يقتصرون عمى تعريف الوقف، ولم يعرفوا 
ب في ذلك: أنو بتعريف الوقف يتضح االبتداء بتعريف خاص، ولعل السب

 تعريف االبتداء؛ ألن االبتداء ناشئ عنو.
فتعريف ابن الجزري لموقف ، يمكن أن يستخمص منو تعريف 
االبتداء ، فنقول: ) ىو استئناف القراءة بعد قطع الصوت المتنفس فيو 

 زمنًا ما(.
  

                                                 
 .1/244النشر: (1)
ري الصفاقسي، مقرئ من فقهاء المالكية،من أىل صفاقس،رحل إلى ىو علي بن محمد بن سالم أبو الحسن النو  (2)

تونس ومنها إلى المشرق، فأخذ عن علماء كثيرين وعاد إلى صفاقس، فصنف كتابا، منها "غيث النفع في 
/  5ىـ(.األعالم: 1118القراءات السبع" و " تنبيو الغافلين وإرشاد الجاىلين" " و " عقيدة " في التوحيد، )ت

14. 
 .66تنبيو الغافلين وإرشاد الجاىلين: ص (3)
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 المطمب الثالث : أقسام الوقف واالبتداء :
ن قد اختمفوا في أقسامو ، واالختبلف كائن في إن عمماء ىذا الف

 –العدد والمسمى، ثم إن ىذه  المسميات لو ، كما سنذكرىا ــ إن شاء اهلل 
 –: المراد من المفظ المسمى أي –قد تتفق في المفظ المسمى والمعنى 

، وقد تتفق في المفظ المسمى وتختمف في المعنى ، والعكس ، أي : قد معاً 
المسمى وتتفق في المعنى ، وأيضًا  قد تختمف في المفظ  تختمف في المفظ

 المسمى والمعنى معًا. 
وىذا االختبلف في األقسام ، يعود إلى اصطبلح اإلمام في ىذا 

 الفن من حيث العدد والمسمى.
يقول األشموني : )) والناس في اصطبلح مراتبو مختمفون ، كل 

 واحٍد لو اصطبلح عمى ما شاء ،
قسيمات التي سنوردىا نرتبيا من األقل عددًا إلى كما وىذه الت 
 فنقول :  –ترتيبًا تصاعديًا  –األكثر 

 أ ــ  فمنيم من قسم الوقف واالبتداء إلى قسمين:
 ــ تام  ٔ 
 .  (ٔ)ــ وقبيحٕ 

ب ــ ومنيم من قسمو إلى ثالثة أقسام ، عمى اختالف بينيم في 
 المسميات : 

  فبعضيم قال :ــ 

                                                 
 .251أحكام قراءة القرآن: ص (1)
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 تام   -ٔ
 حسن   و  -ٕ
 .(ٔ)وقبيح . وىذا التقسيم البن األنباري -ٖ
 وبعضيم قال :ــ 
 تام   -ٔ
 وكاٍف   -ٕ
 . (2)وقبيح -ٖ

 وبعضيم قال :
 تام    -ٔ
 وناقص    -ٕ
 وأنقص .   -ٖ

 إال أنو قسم ىذه الثالثة إلى خمسة أقسام فقال :
 ــ األتم  ٔ
 والتام  -ٕ
 والذي يشبو التام   -ٖ
 والناقص المطمق  -ٗ
 .(ٖ)قصواألن -٘

 .(ٗ) صرح بذلك صدر الشريعة ، وناىيك بو ((
                                                 

 المرجع السابق. (1)
 .1/23منار الهدى:  (2)
 .1/354، البرىان في علوم القرآن: 2/563، جمال القراء: 138يراجع المكتفى: ص (3)
 .1/149اإليضاح: (4)
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 ج ــ  ومنيم من قسمو إلى أربعو أقسام : 
 تام    -ٔ
 وكاف    -ٕ
 وحسن     -ٖ
 . (1)وقبيح . وىذا التقسيم عند الداني  والسخاوي وابن الجزري  -ٗ

ونسب الداني ىذا التقسيم األخير إلى بعضيم ، ورجحيا ، وقال: 
 .(ٕ) ))وبو أقول ((

تار أبو الحسن الصفا قسي تقسيم الداني ، إال أنو قسم كل قسم د ــ واخ
 إلى قسمين ، أي: فجعمو ثمانية أقسام :

 تام  -ٔ
 وأتم     -ٕ
 وكاف    -ٖ
 وأكفى     -ٗ
 وحسن     -٘
 وأحسن      -ٙ
 وقبيح       -ٚ
 .(3)وأقبح  -ٛ

 ىـ  ــ  ومنيم من قسمو إلى خمسة أقسام :

                                                 
 .1/354في علوم القرآن:  ،  البرىان2/563، جمال القراء:138يراجع المكتفى: ص (1)
 .367ــ1/364يراجع البرىان في علوم القرآن:  (2)
، التمهيد في علم التجويد:  226ــ  1/225،  النشر: 2/563، جمال القراء:148ــ138المكتفى: ص (3)

 . 165ص
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 تام  -ٔ
 وكاف     -ٕ
 وحسن     -ٖ
 وقبيح    -ٗ
األقسام فتارة يتصل بالتام، وتارة بالقبيح ، عمى ومترد بين ىذه   -٘

عرابًا وتفسيرًا .   حسب اختبلفيما قراءة وا 
  و  ــ  وىذا التقسيم عند األشموني ، إال أنو جعمو عشرة مراتب :

 تام    -ٔ
 وأتم    -ٕ
 وكاف   -ٖ
 وأكفى   -ٗ
 وحسن   -٘
 وأحسن  -ٙ
 وصالح -ٚ
 وأصمح ، ويعبر عنو بالجائز      -ٛ
 وقبيح    -ٜ

 .(1)وأقبح  -ٓٔ
ومنيم من قسمو إلى ستة أقسام ، عمى اختالف بينيم في ز ــ 

 المسميات : 

                                                 
 .139المكتفى: ص (1)
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 فبعضيم قال :
 ــ وقف التمام ٔ
 ــ والحسن  ٕ
 ــ والكافي  ٖ
 ــ والسنة  ٗ
 ــ ووقف البيان ٘
 .(ٔ)ــ ووقف التمييز . وىذا التقسيم عند أبي القاسم اليذليٙ

 وبعضيم قال :
 ــ البلزم ٔ
 ــ والمطمق ٕ
 ــ والجائزٖ
 ــ والمجوز لوجو   ٗ
 ــ والمرخص ضرورة   ٘
 أو ما ال وقف عميو . –ــ وما ال يجوز الوقف ٙ

وىذا التقسيم عند أبي عبد اهلل السجاوندي ، ويرمز ليذه األقسام 
الستة بعبلمات : فيرمز لبلزم بحرف )م( ، ولممطمق بحرف )ط( ، 

رورة ولمجائز بحرف )ج( ، والمجوز لوجو بحرف )ز(، والمرخص لض
 . (ٕ) بحرف )ص( ، وماال وقف عميو بعبلمة )ال (

                                                 
 .68تنبيو الغافلين وإرشاد الجاىلين: ص  (1)
(2)  
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 (ٔ)إال أنو ينبغي  التنبيو إلى أن السيوطي واألشموني ، والمحقق
لكتاب )عمل الوقوف ( لمسجاوندي، ذكروا: أن األقسام أو المراتب عند 

أو ما   -، فمم يذكروا السادس ) ما ال يجوز الوقف (ٕ)السجاوندي : خمسة
 ال وقف عميو (.

ولكن الذي يتضح من كتاب )عمل الوقوف(،لمسجاوندي، أن الوقف 
 عنده ستة أقسام ، وأن السادس قد ذكره لؤلمور اآلتية : 

 ــ أنو قد صرح بو عند تقسيماتو لموقف.ٔ
 ــ  وجعل لو ضوابط .ٕ
 .(ٔ) (ٖ)ــ وطبقو عمى مواضع القرآنٗــ وجعل لو عبلمة ) ال (. ٖ

،عمى اختالف بينيم في  نية أقسامح ــ ومنيم من قسمو إلى ثما
 : المسميات

 فبعضيم قال : الوقف في التنزيل عمى ثمانية أضرب :
 ــ تام ٔ
 ــ وشبيو بو ٕ
 ــ وناقصٖ
 ــ وشبيو بو ٗ
 ــ وحسن    ٘
 ــ وشبيو بو   ٙ
 ــ وقبيح  ٚ
 .(ٗ)ــ وشبيو بوٛ

                                                 
 .1/25منار الهدى: (1)
 .444ــ398الوقف واالبتداء للهذلي: ص (2)
 .169ــ 1/148علل الوقوف: (3)
 وىو الدكتور/ محمد بن عبد اهلل بن محمد العيدي. (4)
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  وبعضيم قال : الوقف عمى مراتب :
 ــ أعبلىا التام  ٔ
 سن  ــ ثم الحٕ
 ــ ثم الكافي     ٖ
 ــ ثم الصالح   ٗ
 ــ ثم المفيوم    ٘ 

 . (ٔ)فأقسامو ثمانية . وىذه المراتب عند أبي يحيى زكريا األنصاري
 وبعضيم قسمو إلى:

 ــ  كامبًل   ٔ
 ــ تامًا  ٕ
 ــ كافيًا ٖ
 ــ صالحًا  ٗ
 ــ مفيومًا       ٘
 ــ جائزًا   ٙ
 ــ ناقصًا     ٚ
 . ــ متجاذباً ٛ

ط  ــ  وقسميا الشيخ حكيم زادة إلى أحد عشر قسمًا ، وجعل لكل قسم 
من األقسام رمزًا يعرف بو واستفاد ذلك من تقسيمات السجاوندي 
ورموزه وتطبيقاتو لمرموز في مواضع القرآن، وأضاف إلى ذلك 
 أقسام ورموز أخرى ، ونظميا في منظومتو:)مبادئ معرفة الوقوف(

  

                                                 
 .1/14، مقدمة المحقق  لعلل الوقوف: 1/23، منار الهدى:  2/546اإلتقان:  (1)
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 واالبتداء الوقف عمم في المؤلفات ير:أش الرابع المطمب
ذكرنا سابقًا أىمية الوقف واالبتداء، ونظرًا لذلك رأينا أن نذكر اىتمام 
عمماء ىذا الفن في تأليفيم ليذا العمم، فنذكر أشير المؤلفات، وأشير إلى 

قد سبقوني إلى ذكر المؤلفات في ىذا العمم ،  (ٔ)أن الباحثين والمحققين
 )ثمانين( مصنفًا مفردًا في ىذا الفن ، منيا: المفقودة ، فذكروا أكثر من :

 ومنيا: المخطوطة، ومنيا: المطبوعة.  
من أجل ذلك رأيت أن أقتصر عمى ذكر الكتب المطبوعة في ىذا 

 ، مرتبًا ليا حسب تاريخ (ٕ)الفن
 وفيات أصحابيا، ومستفيدًا مما ذكره األخوة المحققون. 

،ألبي جعفر محمد  (ٖ) ي كتاب اهلل عز وجل(ـ كتاب: )الوقف واالبتداء فٔ
 ىـ(.ٖٕٔ)ت  (ٗ)بن سعدان الضرير الكوفي

ـ كتاب: )إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهلل عز وجل(، ألبي بكر ٕ
 .(٘) ىـ(ٕٖٛمحمد بن القاسم األنباري )ت

 كتاب: )القطع واالئتناف(، ألبي جعفر أحمد بن محمد النحاسـ 3
 ىـ( .ٖٖٛ)ت 

                                                 
بتداء(، للداني، و الدكتور العيدي في مثل: الدكتور المرعلشي في مقدمة تحقيقو لكتاب:)المكتفى في الوقف واال(1)

مقدمة تحقيقو لكتاب:)علل الوقوف(، للسجاوندي. والدكتور عمار الددو في مقدمة تحقيقو لكتاب:)الوقف 
 واالبتداء( للهذلي

وما كان من ىذه الكتب قد اتخذىا الباحث مراجع لو في بحثو: لم يشر فيها إلى أسماء محققيها، ومكان الطبع، (2)
 لك؛ اكتفاًء بما سيذكره في فهارس المراجع التي رجع إليها.وغير ذ

 م.2442ىـ1423طبع بتحقيق: محمد بن خليل الزروق، صدر في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، سنة (3)
ىو محمد بن سعدان أبو جعفر الضرير الكوفي النحوي، إمام كامل ثقة عدل، صنف في العربية والقراءات، مؤلف (4)

"الجامع "و"المجرد"، وغيرىما، أخذ القراءة عن سليم عن حمزة، وعن اليزيدي، أخذ عنو القراءة أحمد بن 
 .2/143ىـ(. غاية النهاية:231واصل، وغيره،)ت

 م.  2443ىـ ـ1423طبع بتحقيق: د/أحمد حسن فرحات، صادر عن دار عمان ـ األردن، الطبعة األولى:(5)
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: )شرح كبل وبمى ونعم والوقف عمى كل واحدة منين في كتاب ــ كتابٗ
 ، ألبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي(ٔ) اهلل عز وجل(

 ىـ(.ٖٚٗ)ت 
ـ كتاب: )المكتفى في الوقف واالبتداء(، ألبي عمرو عثمان بن سعيد ٘

 ىـ(. ٗٗٗالداني)ت 
 ـ كتاب: )الوقف واالبتداء(، ألبي القاسم يوسف بن عمي اليذليٙ

 ىـ(. ٘ٙٗ)ت 
 (ٖ)، ألبي الحسن عمي بن أحمد الغزال(ٕ) ـ كتاب: )الوقف واالبتداء(ٚ

 ىـ(.ٙٔ٘)ت  
 (ٗ)ـ كتاب: )عمل الوقوف(، ألبي عبد اهلل محمد بن طيفور السجاونديٛ

 ىـ(.ٓٙ٘)ت 
، البن الطحان،عبد العزيز (٘) ـ كتاب: )نظام األداء في الوقف واالبتداء(ٜ

 ىـ(.ٓٙ٘)ت (ٙ)العزيز بن عمي

                                                 
 ورة الكهف، بتحقيق عبد الكريم العثمان، رسالة دكتوراه، في الجامعة اإلسالمية،طبع  من أولو إلى نهاية س (1)

 م.1989ىـ1449بالمدينة المنورة، سنة 
ىو علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن النيسابوري المعروف بابن الغزال، أستاذ زاىد، قرأ على أبي نصر محمد  (2)

ىـ(. 516مبرزًا في العربية شيخ القراء بخراسان وزاىد عصره،)تالرامشي قال الداني:كان عارفا بفنون القراءات 
 .1/524غاية النهاية:

ىو أبو عبد اهلل محمد بن طيفور السجاوندي الغزنوني، إمام كبيٌر محقق مقرئ نحوي مفسر، لو تفسير حسن  (3)
، غاية 147/ 3ىـ(. الوافي بالوفيات: 564للقرآن، وكتاب "علل القراءات" ، و"الوقف واالبتداء" ،)ت

 .2/157النهاية:
 م.1985ىـ1446نشر في مكتبة المعارف في الرياض، سنة  (4)
ىو عبد العزيز بن علي بن محمد بن سلمة أبوحميد السماتي المعروف في بلده بابن الطحان، أستاٌذ كبير، وإماٌم  (5)

ىـ( 564وكتاب "مرشد القارئ"، )تمحقق بارٌع مجوٌد ثقة،ألف التواليف المفيدة منها "كتاب الوقف واالبتداء" 
 .1/395بحلب. غاية النهاية:

طبع بتحقيق مسعود أحمد إلياس، رسالة دكتوراه، في الجامعة اإلسالمية، بالمدينة المنورة، سنة  (6)
 م.1993ىـ1413
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، لعبد اهلل بن محمد (ٔ) ـ كتاب: )االقتداء في معرفة الوقف واالبتداء(ٓٔ
 ىـ(.ٖٛٙالنكزاوي )ت 

كتاب: )المقصد لتمخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء(، ألبي ـ 11
 ىـ(.ٕٜٙيحيى زكريا بن محمد األنصاري )ت 

 ـ كتاب: )القول الفصل في اختبلف السبعة في الوقف والوصل(ٕٔ

 ىـ(.ٕٛٓٔ)ت  (ٕ)القاضي،عبد الرحمن بن أبي القاسم،البن (ٚ)
ـ كتاب: )منار اليدى في بيان الوقف واالبتدا(، ألحمد بن محمد بن ٖٔ

 )من عمماء القرن الحادي عشر اليجري(.(ٖ)عبد الكريم األشموني
بيتًا(، لمحمد بن عبد ٕٗـ كتاب:)مبادئ معرفة الوقوف(، وىو نظم )ٗٔ

ىـ(،دراسة ٜ٘ٓٔ)ت بعد (ٗ) ـ )الحكيم زادة(ب الحميد البغدادي الشيير
 .(٘)وتحقيق وشرح: د/ محمد بن إبراىيم المشيداني

ـ كتاب:)معالم االىتداء إلى معرفة الوقوف واالبتداء(، لمحمود بن ٘ٔ
 ىـ (ٔٓٗٔ)ت(ٙ)خميل الحصري

                                                 
 م.1992ىـ1414طبع بتحقيق عبد الرحيم نابلسي، رسالة ماجستير، في جامعة محمد الخامس، سنة  (1)
عبد الرحمن بن أبي القاسم المكناسي األصل، الفاسي الدار والمنشأ، المالكي، ويعرف بابن القاضي، عالم، ىو  (2)

ىـ( بفاس . معجم 1482أديب، مشارك في بعض العلوم، من آثاره: "تقاييد في طبقات الصوفية"،،وغيره،)ت
 .165/  5المؤلفين:

بن عبد الكريم  األشموني الشافعي، فقيو مقرئ، من  ىو أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن محمد بن أحمد (3)
ىـ(. مقدمة المحقق: عبد 11تصانيفو:"منار الهدى" و " القول المتين في بيان أمور الدين"، )من علماء ق 

 .1/8الرحيم الطرىوني لكتاب: منار الهدى:
مؤلفاتو: منظومة"أوقاف الغفران" ىو محمد بن عبد الحميد بن عبد القادر البغدادي الشهير بالحكيم زادة، من  (4)

ىـ(.   مقدمة المحقق لنظم: مبادئ معرفة 1459ومنظومة"مبادئ معرفة الوقوف" وغير ذلك،)ت
 .12ــ9الوقوف:ص

ىو د/ محمد بن إبراىيم بن فاضل المشهداني، أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد ــ كلية الدراسات اإلسالمية  (5)
 الف لتحقيقو لنظم: مبادئ معرفة الوقوف.اإلسالمية والعربية دبي. صفحة الغ

م، انتخب رئيسًا التحاد 1961ىـ 1381ىو محمود بن خليل الحصري، تولي مشيخة المقارئ المصرية سنة: (6)
م(. مقدمة المحقق 24/11/1984ىـ، الموافق:1441/ محرم/16قراء العالم اإلسالمي،)توفي يوم االثنين 

 لكتاب: أحكام قراءة القرآن.
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وىناك مؤلفات في عموم القرآن والقراءات، ولكنيا أدرجت ىذا العمم 
 فييا، فمن أشيرىا:

ـ كتاب:)جمال القراء وكمال اإلقراء(، لعمم الدين عمي بن محمد ٔ
 ىـ(.ٖٗٙالسخاوي )ت 

لبدر الدين محمد بن عبد اهلل     ـ كتاب:)البرىان في عموم القرآن(،ٕ
 ىـ(.ٜٗٚالزركشي )ت 

ـ كتاب:)النشر في القراءات العشر(، لمحافظ أبي الخير محمد بن ٖ
 ىـ(.ٖٖٛمحمد الجزري )ت 

اإلتقان في عموم القرآن(، ألبي الفضل جبلل الدين عبد ـ كتاب:)ٗ
 ىـ(.ٜٔٔ)ت         (ٔ)الرحمن السيوطي

ـ كتاب:)لطائف اإلشارات لفنون القراءات(، لشياب الدين أحمد بن ٘
 ىـ(. ٖٕٜمحمد القسطبلني )ت

ـ كتاب:)أحكام قراءة القرآن الكريم(، لمحمود بن خميل الحصري ٙ
 ىـ(. ٔٓٗٔ)ت 

  

                                                 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي، جالل الدين، إمام حافظ مؤرخ  ىو (1)

مصنف، منها: "الكتاب الكبير"، و"الرسالة الصغيرة"، و"اإلتقان في علوم  644أديب،لو نحو 
 .3/341ىـ(.األعالم للزركلي:911القرآن"،)ت
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 لثاني:المبحث ا
تفصيل المواضع التي تغير  فييا حكم الوقف واالبتداء بسبب اختالف 

 قراءات القراء
 الموضع األول

 چی  جئ   حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب   يب   چ 

  (.ٜٔٔ:البقرة)
 
 

 القراءات:
 بفتح التاء وجزم البلم.چ تـَْسئَـَْل  جبچقرأ نافع، ويعقوب : ــ 1
 .(ٔ)التاء وضم البلمبضم چ  جبحبچــ وقرأ الباقـون: ٕ

چ ىئچعمى قراءة الجزم بأوجييا الثبلثة يكون الوقف عمى قولو
 كاٍف؛ ألن الجممة بعده عمى

النيي، وما قبمو عمى الخبر، فكأنو أواًل أخبر بجممة خبرية، ثم 
 استأنف بجممة عمى النيي.

والوقف حسٌن وليس بتام عند ابن األنباري، وكاٍف عند الداني، 
 د النحاس. ذكرواوليس بتمام عن

ذلك عمى الوجو األول من قراءة الجزم. وحسٌن عند األشموني عمى 
 الوجيين األولين.

وبعضيم أطمق عمى قراءة الجزم عمى النيي، ولم يبين عمى أي 
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 وجو:
فذكر ابن غمبون جواز االبتداء؛ ألنو استئناف نيي. وذكر 

 ري وقفًا حسنًا.السجاوندي لو أن يقف؛ الختبلف الجممتين. وجعمو األنصا
وجميع ما ذكروه، يحمل عمى الثبلثة األوجو؛ ألن الجميع نيي، كما 

 سبق في التوجيو. واهلل تعالى أعمم.
چ وعمى الوجو األول من قراءة الرفع، ال يحسن الوقف عمى قولـو:   

 ، وال االبتداء بماچ ىئ
 موضع في ىو بعده؛ لتعمق ما بعده بما قبمو، وذلك أن ما بعده 

 ، عطفًا عمى ما قبمو.الالح
وقريبًا من ىذا، ذكره ابن غمبون والداني ، ورمز لو السجاوندي 

 بعبلمة الوقف الممنوع )ال(. 
 وقال األنصاري: الوقف جائز.

چ ىئچوعمى الوجو الثاني من قراءة الرفع، يكون الوقف عمى قولو:
 جممة بعده ما ألنكاٍف؛ 
 .  قبميا عما منقطعة مستأنفة، 

اٍف عند الداني واألشموني، وحسن عند ابن األنباري والوقف ك
 . (ٔ)واألنصاري؛ إال أنو عند ابن األنباري أحسن مما ىو عمى وجو النيي

  

                                                 
، المكتفى: 259ــ2/258، التذكرة: 81ف:ص، القطع واالئتنا531ــ1/534انظر: اإليضاح: (1)

 .86ــ1/85، منار الهدى:17ــ16، المقصد: ص1/233،علل الوقوف:173ــ172ص
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 الموضع الثاني
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  چ 

 چائ   ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ      ۈئ  

 (.ٕ٘ٔ)البقرة: 
 
 

 القراءات:
 بفتح الخاء عمى لفظ الخبر.چَخُذوْا ََّوْاتـچ نافع، وابن عامر: ــ قرأ ٔ
 .(ٔ)بكسر الخاء عمى لفظ األمر چ  ىچــ وقرأ الباقـون: ٕ

عمى الوجيين األولين من قراءة الخبر يكون الوقف عمى قولو 
وال كاف ؛ ألن ما بعده عطف عمى ما   حسنًا وليس بتامچ ىچتعالى: 

وجو الثاني أحسن مما ىو عمى الوجو األول؛ قبمو، إال أن الوقف عمى ال
 ألنيما جممتان، بينما الوجو األول جممة واحدة.

چ   ىچوقال ابن األنباري عمى الوجو األول منيما: لم يكن وقفو عمى 
 عمى نسق ما قبمو.چ َخُذوْا ََّوْاتـچ تامًا؛ ألن 

؛ چ  ىچ وقال األشموني عمى الوجو الثاني منيما: ال يقف عمى 
 عطٌف عمى ما قبمو.  ألنو
 سبق في التوجيو. كما

 وبعضيم أطمق عمى قراءة الخبر ، ولم يبين عمى أي وجو:
فذكر ابن غمبون أنو ال يبتدئ بما بعده؛ ألنو عطٌف عمى ما قبمو. 
وذكر الداني أنو ال يقف عميو؛ ألن ما بعده عطٌف عمى ما قبمو. وقال 

 األنصاري: الوقف جائز. 
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خرج عن أحد الوجيين األولين من قراءة الخبر. ولعل عبارتيم ال ت
 واهلل تعالى أعمم. 

چ  وعمى الوجو األول من قراءة األمر يكون الوقف عمى قولو:     
مستأنف عمى لفظ األمر، غير متعمق بما   تاما ؛ ألن ما بـعده خـبرچ   ى

 قبمو، ويؤيده سبب النزول، كما أوردناه.
عند األشموني. وذكر ابن غمبون والوقف تام عند الداني، وحسن ٌ 

 جواز االبتداء.
 وبعضيم أطمق عمى قراءة األمر، ولم يبين عمى أي وجو:

فذكر ابن األنباري أنو يقف ويبتدئ بما بعده. وذكر النحاس عن 
األخفش أنو وقف تمام. وجعمو السجاوندي وقفًا مطمقًا، واألنصاري وقفًا 

 .(ٔ)حسنًا 
 مى الوجو األول. واهلل تعالى أعمم.ومن أطمق ذلك، فمعمو يقصد ع

كاٍف؛ چ ېچوعمى بقية األوجو من القراءتين يكون الوقف عمى قولو: 
جممة، وفصل بينيما، كما في الوجو الثالث من  ألنو عطف جممة عمى

القراءتين. ومعمول لقول محذوف، كما في الوجو الثاني من قراءة األمر. 
 يرين من القراءتين.وعطف عمى محذوف، كما في الوجيين األخ

  

                                                 
،علل 175ــ174، المكتفى: ص264ــ2/259، التذكرة: 82، القطع واالئتناف:ص1/532انظر: اإليضاح: (1)

 .1/87، منار الهدى:17، المقصد: ص1/235الوقوف:
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 الموضع الثالث
چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  چ 

ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 (.٘ٙٔ)البقرة:  چڱ  ڱ  ں   
 

 القراءات:
 وچ  ڳڳچ الياء، بفتحچ گ چ الخطاب، بتاءچ  ڤچ  نافع: قرأ ــ1

 اليمزتين. فتح بچ ڱڱچ
 .  الياء بضمچ  ُيَرْونَ چ  يقرأ: أنو إال نافع؛ مثل عامر: ابن قرأو  ــٕ
 في وخمف والكسائي، وحمزة، وعاصم، عمرو، وأبو كثير، ابن وقرأ ــٖ

 الغيب. بياء چک چ قرءوا: أنيم إال نافع؛ مثل انفراده:
 بكسرچ ڱ ڭچ  وچ  ڳچ ٱ  يقرأ: أنو إال ؛ نافع مثل يعقوب: وقرأ ــٗ

 اليمزتين.
 .(ٔ) الغيب بياء چک چ يقرأ: أنو إال ؛ يعقوب مثل جعفر: أبو قرأو  ــ٘

قد تكمم بعض عمماء ىذا الفن عمى ما يوقف في ىذه اآلية 
باختبلف قراءاتيا، وسوف أذكر ما ورد في كتبيم ، مبينًا لما يحتاج بعضو 

 من توضيح، فأقول:
چ   ڱ   ڭچ    وچ       ڳچ   ٱ   فعمى وجو االستئناف من 

األنباري والداني: أن الوقف عمى  راءة أبـي جعـفر ويعقـوب: ذكر ابـنفي ق
يكون حسنًا. وكذا قال األشموني؛ إال أنو ذكر ذلك چ گگ گ چ قولو: 

                                                 
، منار 179ــ178،المكتفى:ص2/263، التذكرة:89، القطع واالئتناف:ص544ــ1/539انظر: اإليضاح: (1)

 .1/95الهدى:
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 عمى قراءة التاء ــ أي قراءة يعقوب ــ، ولم يتعرض لمقراءة األخرى. 
وعمى وجيي قراءة ابن كثير ومن معو: ذكر النحاس والداني 

 أنو ال يقف عمى قولو: واألشموني: 
 وكذلك قال ابن األنباري وابن غمبون ؛ چ گ     گ      گ چ . 
ولم چک چ منصوب بـ چ   ڳڳچإال أنيما ذكرا ذلك عمى وجو أن 

 يتعرضا لموجو اآلخر.
وعمى الوجو الرابع من قراءة نافع وابن عامر ، عمى تقدير الفراء، 

النحاس والداني وابن  وىو أنو قدره عمى تكرير : ) يرون ( : ذكر
 يكونچ    گ      گ چ األنباري: أن الوقف عمى قولو:     

 حسنًا؛ إال أن ابن األنباري، قدر تكرير:) ترى (.  
وعمى الوجو األول  من قراءة نافع وابن عامر ، أي: عمى إضمار 
البلم: )ألن القوة(. وكذا عمى الوجو الرابع من قراءتيما أيضًا، عمى تقدير 

بري، وىو أنو قدر فعل: )لرأيت(: ذكر النحاس أنو ال يوقف عمى قولو: الط
 چ گ گ چ.

ولعميم يقصدون بالوقف الحسن الذي ذكروه في قراءة أبي جعفر 
ويعقوب، الوقف الكافي : الذي يحسن الوقف عميو واالبتداء بما بعده. 

چ گگ گ چ     لذلك قال الداني في قراءة يعقوب: ))ويحسن الوقف عمى 
  چ گويكفي((. وقال ابن األنباري في قراءة أبي جعفر:))كان الوقف عمى: 

 .  چ(( ڳچ ٱ  حسنًا، ثم تبتدئ: گ چ 
وأما الوقف واالبتداء عمى بقية األوجو، بمختمف القراءات، التي لم 

؛ ألن ما بعده متعمق چ گ گ گ چ يتكمموا عمييا، فبل يقف عمى قولو:   
 بمحذوف الذي ىو جواب )لو(.
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 الموضع الرابع
ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    چ 

ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 (.ٜٚٔ)البقرة: چڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  
 
 

 القراءات:
ُ      ڀَرفـَُثُ      چ پ  جعفر: أبو قرأ ــٔ ُُ  برفع چ جـَِداُلُ       ڀفـُُسوُق

 . الثبلثة األسماء وتنوين
ُ     ڀَرفـَُثُ      چ پ  ويعقوب: عمرو، وأبو كثير، ابن أوقر  ــٕ ُُ     ڀفـُُسوُق

  . تنوين بغير الثالث ونصب ، األولين االسمين وتنوين برفع چ   ڤ
 من الثبلثة األسماء بنصب چ   ڤ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀچ پ   الباقون:  وقرأ ــٖ

 .(ٔ)تنوين غير
يكون الوقف عمى  :الثالث ونصب األولين االسمين رفع عمى قراءة

كاٍف، إن جعمت )ال( العاممة عمل ليس، أو غير  چ     ڀ  ڀچ قولو: 
محذوفًا، كما سبق؛ ألن ما  چ ڀ  ڀ   ڀچ پ  العاممة، إن كان خبر: 

أما إن كان خبر  چڤ  ڤچ بعده مستأنفًا في موضع رفع باالبتداء، وخبره: 
؛ چ      ڀ  ڀچ ى:، فبل يقف عمچ ڤ    ڤچ األسماء الثبلثة ىو :      

 بين االسم وخبره. لئبل  يفصل
والوقف كاٍف عند الداني واألشموني ، عمى أن )ال( عاممة عمل 

                                                 
،الآللئ 195ــ1/194،شرح الهداية:1/286،الكشف:3/325، تفسير القرطبي:1/272انظر:المحرر الوجيز: (1)

 .2/125الفريدة:
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 ليس.
  وقال األنصاري: وقف كاٍف، ولم يبين عمى أي وجو.

 األسماء نصب قراءة عمى وكذلك الثبلثة، األسماء رفع وعمى قراءة

 ال يقف عمى قولو:  الثبلثة،
ألن ما بعده متعمق بما قبمو من االسمين، ؛  چ     ڀ  ڀچ 

بالعطف عمييما، وأيضًا لئبل يفصل بين االسم وخبره، أو بين المبتدأ 
 وخبره.

وقريبًا من ىذا ذكره ابن األنباري وابن غمبون والداني واألشموني؛ 
 .(ٔ)إال أن غير ابن غمبون لم يتعرضوا لقراءة رفع األسماء الثبلثة

  

                                                 
 .1/142دى:، منار اله182، المكتفى:ص268ــ2/267، التذكرة:1/546انظر: اإليضاح: (1)
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 الموضع الخامس
ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ٿ چ 

 چڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

 (.ٕٔٚ)البقرة:
 القراءات:

 والرفع. بالياء، چ      ڦچ عاصم: عن وحفص عامر، ابن قرأ ــٔ
 چ    َونـُكـَفّـِرُ  چ ويعقوب: عاصم، عن وشعبة عمرو، وأبو كثير، ابن وقرأ ــٕ

 والرفع. بالنون،
 .(ٔ)والجزم بالنون، چ   َونـُكـَفّـِْر  چ باقون:ال وقرأ ــٖ

عمى الوجيين األولين ــ أي وجيي االستئناف ــ من قراءة الرفع يكون 
 عمى أنو إال بعده؛ ما الستئناف ؛ كافٍ   چ ڦچ ڤ  ڤ  الوقف عمى قولو: 

  النون قراءة عمى وكذلك األول، الوجو عمى ىو مما أكفى الثاني الوجو
 . الياء قراءة من أكفى  بالرفع،

والوقف عمى وجو االستئناف عمى كبل القراءتين: كاٍف عند الداني،  
 ومطمٌق عند السجاوندي. 

وفرق األشموني بين القراءتين عمى وجو االستئناف:  فجعمو تامًا 
 عمى قراءة النون، وكاٍف عمى قراءة الياء.

الوقف وعمى قراءة الجزم والوجو الثالث من قراءة الرفع ال يحسن 
ألن ما بعده عطٌف عمى ما قبمو، كما سبق في  ؛چڦچ ڤڤ  عمى قولو: 
 التوجيو. 

وقريبًا من ىذا عمى قراءة الجزم ذكره ابن غمبون والداني 
والسجاوندي واألشموني ، وزاد األشموني في الوجو الثالث من قراءة الرفع 

 َُ   .(ٕ)فقال: إال أن يجعمو من عطف الجمل؛ فيكون كافيًا
                                                 

، التذكرة البن 1/348، الموضح:4/366، تفسير القرطبي:1/366، المحرر الوجيز:2/444الحجة ألبي علي: (1)
 .1/456،اإلتحاف:376،إبراز المعاني:ص2/278غلبون:

 .1/119،منار الهدى:1/342، علل الوقوف:191، المكتفى:ص2/277انظر: التذكرة:  (2)
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 ع السادسالموض
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ  چ 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  

ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ        

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  

ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  

ڻ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱں  ں  ڻ 

ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ےے  ۓ  ۓ     ﮲  ﮳   

﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ      ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې   ې    ېې  ى  ى  ائائ  ەئ    ەئ  وئ         وئ  

ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئىئ  ىئ  یی  ی  

 (. 282)البقرة: چی  جئ  حئ  مئ   
 
 

 القراءات:
 بالتثقيل والرفع.چ فـَتـَُذِكـُّر چ بكسر اليمزة، چ  ڳچ چ ــ قرأ حمزة: ٔ
 چ بفتح اليمزة، وأبو عمرو، ويعقوب: چڳڳچ ــ وقرأ ابن كثيرٕ
 بالتخفيف والنصب.   چفـَتـَُذِكـَر 
 .(ٔ)بالتثقيل والنصبچ ڱچ  بفتح اليمزة، چڳڳچــ وقرأ الباقون: ٖ

                                                 
، 2/365، البحر المحيط:451/ 4،تفسير القرطبي:7/123تفسير الرازي:، 1/382انظر:المحرر الوجيز: (1)

، إعراب القرآن 1/364، معاني القرآن للزجاج:1/184، معاني القرآن للفراء:3/149التحرير والتنوير: 
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وني عمى حسب التوجيو الذي ذكر، تكمم النحاس واألنصاري واألشم
 عمى الوقف واالبتداء في ىاتين القراءتين.

 ڳ   ڳچ فذكر األنصاري واألشموني أن الوقف في قولو تعالى:  
 عمى قراءة الكسر يكون كافيًا، والنحاس عبر عنو بـ )قطع صالح(. چ 

وعمى قراءة الكسر ذكروا أنو ال يكون ىناك وقٌف عمى قولو تعالى: 
 .(ٔ)چ ڳ   ڳچ 

                      
  

                                                                                                           
،الحجة البن 91،معاني القراءات:ص661ــ2/659،الدر المصون:1/119، اإلمالء :1/167للنحاس:

، شرح 1/324، الكشف:154، الحجة البن زنجلة:ص2/426بي علي: ، الحجة أل144خالويو:ص
 .1/459، اإلتحاف:488ــ1/487، فتح الوصيد:1/353، الموضح:1/211الهداية:

 .1/122، منار الهدى:21، المقصد:ص114انظر: القطع واالئتناف:ص (1)
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 الموضع السابع
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  چ 

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ﮲  

 (.285)البقرة: چ﮳  ﮴ ﮵   
 القراءات:
 بالياء.چ    ُيفـَـرُِّق   ہچ قرأ يعقوب: ــ 1
 . (ٔ)بالنون چ     ہ  ہچ ــ وقرأ الباقون: ٕ

، تكمم ابن األنباري والداني  عمى حسب التوجيو الذي ذكر
 والسجاوندي واألنصاري واألشموني عمى الوقف واالبتداء في القراءتين. 
چ فعمى قراءة النون قال ابن األنباري: حسن لو أن يقف عمى قولو: 

 عمى معنى:)يقولون ال نفرق(. چ    ہ  ہچ ، ثم يبتدئ: بـ: چ     ۀ      ۀ
كاٍف؛ ألن ذلك منقطٌع چ  ۀ      ۀچ وقال الداني: إن الوقف عمى: 

 عما قبمو. 
وقٌف مطمق؛ چ  ۀ      ۀچ وقال السجاوندي: إن الوقف عمى: 

 لحق الحذف، أي:) يقولون ال نفرق(.
 حسٌن.چ  ۀ      ۀچ وقال األنصاري واألشموني: إن الوقف عمى: 

وعبارة ابن األنباري والداني والسجاوندي متقاربة؛ ألن ما ذكره ابن 
ري، ىو الوقف الكافي عند الداني، والوقف الكافي عند الداني، ىو األنبا

 داخل في الوقف المطمق عند السجاوندي.
وعمى قراءة الياء ذكر ابن األنباري والداني واألشموني أنو ال يقف 

( كبلم الذي قبمو، راجٌع إلى:) كلٌ ؛ ألنو متصٌل بالچ ۀ      ۀچ عمى قولو:
، فبل ُيْقطـَُع منوچ... ٹ     ڻ   ڻچ في قولو: 

(ٔ). 

                                                 
، منار 21ص ، المقصد:1/354، علل الوقوف:193، المكتفى: ص 564ــ1/559انظر: اإليضاح:  (1)

 .124ــ1/123الهدى:
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 الثامن الموضع

ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    چ 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  

 (.ٜٔــٛٔ)آل عمران:  چگ  گ  گ  

 
 

 القراءات:
 بفتح اليمزة.چ       ڃ ڳچ قرأ الكسائي: ــ 1
 .(ٔ)بكسر اليمزة چ       ڃ  ڃچ ــ وقرأ الباقون: ٕ

تاما ؛ چ ڃ     چچ عمى قراءة الكسر ، يكون الوقف عمى قولو : 
 كما ذكر ابن األنباري

والنحاس والداني واألنصاري واألشموني، ومطمٌق عند السجاوندي ؛ 
 الستئناف ما بعده وعدم تعمقو بو.

  چچ فتح بأوجييا، ال يحسن الوقف عمى قولو :    وعمى قراءة ال
 ، لئبل يفصل بينچ ڃ

العامل ومعمولو، أي:بين البدل والمبدل منو كما في الوجيين  

                                                 
 .2/572، اإليضاح:5/276تفسير الطبري: (1)
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 األولين، وبين العطف والمعطوف عميو كما في الوجو الثالث.
وقريبًا مما من ىذا، قالو الذين تقدم ذكرىم ــ في الوقف عمى قراءة 

نيم ذكروا ذلك عمى بعض األوجو ، ولم يحصروا جميع الكسرــ ؛ إال أ
 .(ٔ)األوجو في كتبيم

رأس آية؛ فالوقف عميو مستحٌب  ، چ  ڃ     چچ وبما أن قولو: 
 .  وىو مذىب الداني واليذلي وابن الجزري واألشموني

 
  

                                                 
، 1/366، علل الوقوف:198، المكتفى: ص 122ــ121، القطع واالئتناف:ص573ــ2/572انظر: اإليضاح:  (1)

 .1/131، منار الهدى:22المقصد: ص
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 التاسع الموضع
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ 

 (.39)آل عمران: چڃ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
 
 

 القراءات: 
 . اليمزة بكسر     چ ڤ ڃ:چ قرأ ابن عامر، وحمزة ــ 1
 .(ٔ) اليمزة بفتح چ ڤ ڳچ ــ وقرأ الباقون: ٕ

عمى وجو إضمار القول من قراءة الكسر ــ وىو الوجو األول ــ  ذكر 
 يكون وقفًا حسنًا.چ ٹ  ٹچ األشموني واألنصاري أن الوقف عمى قولو: 

مراد بالوقف الحسن ىنا الذي عبر عنو األشموني ىو الوقف وال
الكافي : الذي يحسن الوقف عميو واالبتداء بما بعده ، ولذا قال ــ أي: 
األشموني ــ بعد ذلك: )) فإن تعمقت )إن( المكسورة بفعل مضمٍر ، ولم 
 تتعمق بما قبميا من الكبلم ، حسن االبتداء بيا، والوقف عمى 

 .(ٕ)ما قبميا ((
 وعبارتو ىذه ىي تعريف الوقف الكافي عند الداني. 

أما عمى قراءة الفتح، ووجو إعطاء النداء حكم القول وىو الوجو 
، لتعمق ما بعده بما چٹٹچالثاني من قراء الكسر، فبل يقف عمى قولو: 

قبمو،عمى حسب ما بيناه في التوجيو. وقريبًا من ىذا ذكره ابن غمبون 
 .(ٖ) يوالسجاوندي واألشمون

                                                 
 .2/465البحر المحيط: (1)
 .238ــ1/137منار الهدى: (2)
 .2/287، التذكرة: 238ــ1/137، منار الهدى:23، المقصد: ص1/372الوقوف:انظر: علل  (3)
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 الموضع العاشر
ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ   ڌ  ڌ  ڎ  چ 

ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  

گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ  ڻ  

 (.49)آل عمران: چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ  ھ   
 
 

 القراءات: 
     .چ ڤ چ   من: ليمزةا بكسر چ    ڌچ ڤ  جعفر: وأبو نافع، قرأ ــٔ
 .(ٔ) (ٔ) چ ڌچ  من: اليمزة بفتح  چ  ڌ   ڌچ  الباقـون: وقرأ ــٕ

عمى وجيي االستئناف والتفسير من قراءة الكسر: يكون الوقف عمى 
كاٍف، كما ذكر األشموني، وذكر أن االستئناف يؤتى   چ  ڎ  ڇچ قولو: 

عمى وجو االستئناف بو تفسيرًا لما قبمو. وذكر الداني وابن غمبون أنو 
، فإن جعمت چ  ڍ  ڎ  ڎ  ڌچ ڤ يوقف عميو ويبتدئ بما بعده، وىو قولو: 

 .(ٕ)تفسيرًا لم يقف عمييا وال يبتدئ بيا
چ وعمى الوجيين األخيرين من قراءة  الفتح يكون الوقف عمى قولو:

 كاٍف؛ ألن ما بعده قريٌب من االستئناف، كما وجينا.   چ  ڎ  ڇ
ضمار القول من قراءة الكسر، يكون الوقف عميو وكذلك عمى وجو إ

                                                 
، معاني القراءات: 61ــ 8/64، تفسير الرازي:44ــ3/43، الحجة ألبي علي:1/413معاني القرآن للزجاج: (1)

 .2/288، التذكرة:373ــ1/372، الموضح:2/224، شرح الهداية:142ص
 .1/139، منار الهدى:241، المكتفى:ص 2/288انظر: التذكرة: (2)
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ٿ  ٿ  چ حسنا، وىو مذىب األشموني كما سبق قريبًا في قولو: 

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  

 .(ٔ) (ٜٖ:عمران آل) چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
  ڎ  ڇچ أما عمى وجيي البدل من قراءة الفتح فبل يقف عمى قولو: 

  .(ٕ)بما بعده؛ لئبل يفصل بين البدل والمبدل منو، وال يبتدئ   چ
  

                                                 
 .128ص  (1)
 .1/139، منار الهدى:241، المكتفى:ص 2/288انظر: التذكرة: (2)
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 عشر الحادي الموضع
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  چ 

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ       ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

 (.83ــ 82)آل عمران: چېئ  ېئ   
 

 القراءات: 
 بياءچ     ېئچ   و چ    ەئچ  ويعقوب: عاصم، عن حفص قرأ ــٔ

  فييما. الغيب
 الخطاب. بتاءچ       ائچ  و الغيب، بياء ،چ ەئچ  عمرو: أبو وقرأ ــٕ
 .(ٔ) فييما الخطاب بتاءچ    ائچ    و  چتـَْبغـُوَن چ  الباقـون: وقرأ ــٖ

، وكذلك ما چ ەئچ عمى قراءة حفص يكون الوقف عمى ما قبل 
حسنًا ، وليس بتام وال كاف؛ لتعمق ما بعده بما قبمو ، چ   ۈئېئچ قبل:  

 بار عن قضية متصمة.من حيث اإلخ
،وكذلك ما چەئچوعمى قراءة أبي عمرو يكون الوقف عمى ما قبل

حسنًا ، كما في قراءة حفص؛ إال عمى وجو استئناف چ   ۈئائچقبل: 
 مستأنفة. جممة لكونيا ؛ كافٍ  الوقف فيكون  چ ۈئائچالخطاب في:
حسنًا چ تـَْبغـُوَن چ عمى ما قبل الوقف يكون القراء بقية قراءة وعمى

ى الوجيين األولين؛ لتعمق ما بعده بما قبمو . ويكون كاٍف عمى الوجو عم
 الثالث؛ الستئنافو.

حسنًا ، عمى الوجيين؛ چ   ۈئائچويكون الوقف عمى ما قبل :  
 لتعمق ما بعده بما قبمو .  

رأس آية؛ فالوقف عميو مستحٌب ، كما چ   ې  ې  ېچ وبما أن قولو: 
 جزري واألشموني، وغيرىم. ىو مذىب الداني واليذلي وابن ال



555 

 

 
 مواضع اختالف الوقف واالبتداء باختالف قراءات الكراء 

  

  

 عشر الثاني الموضع
﮺  چ  ﮹    ﮳          ﮴  ﮵  ﮶    ﮷  ﮸  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ﮲ 

﮿  ﯀  ﯁        (.146)آل عمران: چ﮻  ﮼   ﮽ ﮾ 
 
 

 القراءات: 
 وكسر القاف، بضمچ ڇچ ويعقوب: عمرو، وأبو كثير، وابن نافع، قرأ ــٔ

   . لممفعول مبنياً  ، ألف ببل التاء،
 .(ٔ)لمفاعل مبنياً  ، بينيما وألف ، والتاء القاف بفتح چ ۓچ  الباقـون: وقرأ ــٕ

 لوقف واالبتداء حسب التوجيو:
ىذا الموضع قد تكمم فيو من حيث الوقف واالبتداء كثيٌر من 
العمماء، كابن األنباري والنحاس  وابن غمبون والميدوي والداني 

. وسأذكر عبارتيم  بتصرف. والسجاوندي والفاسي واألشموني، وغيرىم
 فأقول: 

 عمى الوقف إن ــ: لممفعول مبنياً  ــچڇچ قال ابن األنباري في قراءة 

: ثم قال: وقال قومٌ چ.  ڭ     ۓچ   بـ تبتدئ ثم حسن، وقفٌ  ،چڇچ  قولو:
المذىب ال يتم  ىذا فعمى ... ، بيم واقعٌ  و)القتل( چڇچ  )الربيون( مرفوٌع بـ
 بو. ٌُ  مرفوع الربيين ألن ؛چڇچ الكبلم عمى      

 مبنيًا لمفاعل : فعمى ىذا المذىب  چ ۓچ     قراءة ثم قال عمى
 ال يتم الوقف عمى قاتل ؛ ألنو فعل لمربيين.

 ويقصد بالوقف الحسن الذي ذكره الوقف الكافي، يقول الفاسي:

                                                 
 .1/524، المحرر الوجيز:2/296،التذكرة:1/476معاني القرآن للزجاج: (1)
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 الفعل كان إذاچ      ۓچ    و  چ  ڇچ)) واختار بعضيم الوقف عمى 
  وىو : األنبـاري ابن قال ، المعنى لبيـان المضمر إلى مسنداً 

 وأراد بالحسن الكافي((.  حسن،
قال:   چڇ  ے  ے  ھچيعقوب: ومن الوقف  وقال النحاس: قال

 ىذا الوقف الكافي .
ىاىنا التمام.  چڇ  ے  ے  ھچوقال النحاس أيضًا : قال األخفش: 

 وىو قول نافع  .
 .چ ۋ  ۋچ  عمى فوفوقو چ       ۓچ  ثم قال: ومن قرأ

 أسند إن :چ ۓچ  و چڇچ  قراءة في والميدوي غمبون ابن وقال
ن ،چ ۓچ  و چڇچ عمى الوقف فيصح النبي إلى الفعل  الفعل أسند وا 
 الوقف. يصح فبل الربيين إلى فييما

 إلى الفعل أسند إن كاٍف،چ   ڇ  ے  ے  ھچ الداني: وقال
 الربيين ألن ؛ چڇچ عمى الوقف فيك لم الربيين إلى القتل أسن فإن ،النبي
 .چ ۓچ  قرأ: من وكذلك ،بو مرفوعٌ 

 القتل بإسناد ، مطمق چڇچ      عمى الوقف أن السجاوندي وذكر
  يقف. ال أن فمو  چ ۓچ قرأ ومن : قال ثم . لمنبي

 ثم .لمنبي القتل بإسناد كاٍف، چڇچ عمى الوقف أن األشموني وذكر
 . (ٔ)لمربيين القتل بإسناد چ ۓچ  قرأ لمن بوقف وليس قال:

 فييما الفعل أسند إن چ ۓچ  وچ     ڇچ  أن عباراتيم: فخبلصة
ن كاٍف، عمييما الوقف فيكون   النبي إلى  يقف فبل لمربيين الفعل أسند وا 

  بالوقف. وفاعمو الفعل بين يفصل لئبل ؛ عمييما
  

                                                 
ــــــــــــ2/585انظـــــــــــر: اإليضـــــــــــاح: (1) ــــــــــــ136، القطـــــــــــع واالئتنـــــــــــاف: ص2/253، الآللـــــــــــئ الفريـــــــــــدة:587ـ ، 137ـ

ــــــــــــذكرة: ـــــــــــــ2/233، شــــــــــــرح الهدايــــــــــــة: 297ــــــــــــــ2/296الت ، علــــــــــــل 212ــــــــــــــ214، المكتفــــــــــــى:ص234ـ
 .1/164، منار الهدى:394ــ1/393الوقوف:
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  عشر الثالث الموضع
 چۉ  ې      ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۇچ 

 (.ٔٚٔ)آل عمران:
 
 
 

 القراءات: 
 اليمزة. بكسر چ     ڤ  ڀچ  الكسائي: قرأــ ٔ
 .(ٔ) اليمزة بفتحچ    ڇ  ڇچ  الباقون: وقرأ ــٕ

كاٍف؛ الستئناف  چ  ٴۇچ عمى قراءة الكسر، يكون الوقف في قولو: 
اني. ما بعدىا عمى االبتداء، وعدم تعمقيا بما بعدىا. وىذا عند النحاس والد

 بينما قال األنصاري واألشموني: إن الوقف عمييا تاٌم.
؛ لما ذكر في چ ٴۇچ وعمى قراءة الفتح ال يحسن الوقف عمى قولو: 

 .(ٕ) التوجيو، من كونو معطوفًا عمى ما قبمو
 

  

                                                 
 .146، التحبير :ص 46ص 578، الشاطبية: البيت برقم: 91مراجع القراءات: التيسير: ص (1)
رآن ، معاني الق418/ 5، تفسير القرطبي:6/239ذكرىا: الطبري والقرطبي والزجاج . تفسير الطبري: (2)

 .1/489للزجاج:



558 

 

 
 م8118لعام  –كفر الشيخببنات للجملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

  

 عشر الرابع الموضع
ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   چ 

﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽ ﮿    ﮾﮷ 

                   ﯀  ﯁      

 (.45)المائدة : چ     
 
 

 القراءات: 
  ې  ۉ ۉ  ې   ې  ڭ  ڭچ    ويعقوب: وخمف، وحمزة، وعاصم، نافع، قرأ ــٔ

  الخمسة. األسماء  في بالنصبچ  ۋ   ٴۇ  ې
  والُجُروحُ  ې   ُّوالِســن   َواألذنُ  ې  َواألنفُ   ڭ  َوالَعْينُ  چ  الكسائي: وقرأ ــٕ
  الخمسة. األسماء في بالرفع   چ   ۋ   
چ      ۋ     والُجُروحُ  ې  ې  ۉ  ۉ  ې   ې  ڭ  ڭچ  الباقـون: وقرأ ــٖ 

چ  الخامس: االسم في والرفع األولى، األربعة األسماء في بالنصب
 .(ٔ)چ  والُجُروحُ 

 عمى قراءة نافع ومن معو، والوجيين األخيرين من قراءة الكسائي 
؛ لما بيناه في چ ۋچ داية اآلية إال عمى قولو: ال يقف إذا قرأ من ب

 التوجيو.
 ڭچ وعمى الوجو األول من قراءة الكسائي يكون الوقف عمى قولو: 

 كاٍف؛ الستئناف ما بعده، وىو من عطف الجمل. چ 

                                                 
 .226ــ3/225الحجة ألبي علي: (1)
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وعمى قراءة بقية القراء ال يقف إذا قرأ من بداية اآلية إال عمى قولو: 
رفع ما بعده عمى الوجيين األخيرين كما ويكون وقفًا كاٍف؛ إال إن چ  ېچ 

 چ . ۋچ في قراءة الكسائي فبل يقف إال عمى قولو: 
وما عبر عنو بالوقف الكافي في القراءتين السابقتين ، عبر عنو 
الداني بالكافي أيضًا، وعبر عنو السجاوندي بالمطمق، و األنصاري 

وقال ابن  واألشموني بالحسن، وذكر النحاس عن يعقوب أنو وقٌف تام،
 األنباري : يحسن الوقف عميو ويبتدئ بما بعده.

والمقصود بالحسن عند األشموني ىو الكافي؛ ألنو قال بعد ذلك: 
 فجعمو مستأنفًا مقطوعًا عما قبمو.
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 عشر الخامس الموضع
يث  حج  مج     جح  مح  جخ       حخ  مخ  جس  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 (.27)األنعام:  چحس   خس  مس  حص  مص  جض  حض   خض   
 
 

 القراءات: 
چ  و ،چ   خسچ  : ويعقوب وحمزة، عاصم، عن حفص قرأ ــٔ
 بنصبيما. چ   مص

 بالنصب. چ   مصچ  و بالرفع، چ   مغچ  : عامر ابن وقرأ ــٕ
 .(ٔ)برفعيما چ   َوَنكـُونُ چ  و ،چ   مغچ  : الباقون وقرأ ــٖ
 األنصاري ذكر ، الفعمين رفع قراءة من واالستئناف القطع وجو في

 عمـى الوقـف أن : األشمونيو 
 االبتداء يجوز ىذا فعمى غمبون:)) ابن وقال جائز. چ   جسچ قولو: 

   ((. مستأنفان ألنيما بيما؛
 رفعيما قراءة عمى وال لمتمني، جواباً  نصبيما قراءة عمى بوقف وليس

 الجميع ألن ؛ الحال عمى  نصبٍ  موضع في أو ،چ   جسچ عمى عطفاً 

 بين يفصل لئبل الثاني؛ ونصب األول رفع قراءة عمى وال التمني. في داخلٌ 

 واألشموني؛ واألنصاري غمبون ابن ذكره ىذا من وقريباً   وجوابو. التمني
 .(ٕ) الحال عمى النصب لوجو يتعرضوا لم أنيم إال 

  

                                                 
 .586ــ4/585، الدر المصون:2/293الكشاف: (1)
 .234/ 1، منار الهدى:33، المقصد:ص2/322انظر: التذكرة: (2)
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 عشر السادس الموضع
ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ      ڦ    ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤٹ  ٹ

 (.54)األنعام: چڃ  ڃ  ڃ                 چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   
 

 القراءات: 
 بفتحچ    ڇچ ک چ   و ،چ   چ  چ  ڦچ  جعفر: وأبو نافع، قرأ ــٔ

 . الثانية في والكسر ، األولى في اليمزة
چ چ  چ   ،و چ   چ  چ  ڦچ  : ويعقوب وعاصم، عامر، ابن وقرأ ــٕ

 اليمزتين. بفتح چ    ڇ
 بكسر چ    ڇچ ک چ   و ،چ   چ  چچ ڳ  : الباقون وقرأ ــٖ

 .(ٔ)اليمزتين
 أواًل: قراءة فتح اليمزتين:

فمن قرأ بفتح اليمزتين لم يقف عمى ما قبل األولى، وال عمى ما قبل 
الثانية. ذكر ذلك ابن األنباري والنحاس وابن غمبون واألنصاري ، عمى 

وفة ومؤكدة لؤلولى.  وذكر ذلك الداني ، عمى األوجو وجو أن الثانية معط
الثبلثة في اليمزة الثانية ؛ ألن الفاء المتصمة بيا جواب )من( ، وال يفصل 

 بين الشرط وجوابو.  
وذكر ذلك األشموني عمى وجو أن الثانية معطوفة عمى األولى، أما 

                                                 
 .154، معاني القراءات:ص1/323، البيان:2/431، معاني القرآن للنحاس:2/253معاني القرآن للزجاج: (1)
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 إن جعل الثانية خبر مبتدأ محذوف، فيو حسن.
 تح األولى وكسر الثانية:ثانيًا: قراءة ف

ومن قـرأ بفتـح األولى وكسر الثانية ، لم يقف عمى ما قـبل األولـى ، 
 وال عمـى ما قبـل الثـانية . 

ذكر ذلك ابن األنباري وابن غمبون والداني؛ ألن الفاء الدخمة عمى 
 )من( الثانية، جواب الشرط. 

 
 ثالثًا: قراءة كسر اليمزتين:

ين، فإن جعل الكسر في األولى عمى ومن قرأ بكسر اليمزت
كاٍف عند چ       ڦچ االستئناف والقطع عما قبمو، فالوقف عمى قولو: 

األنصاري واألشموني. وقال الداني: كان كافيًا بالغًا. وذكر النحاس: أنو 
وقٌف تمام. ويقصد بالتمام: الوقف التام.  وذكر ابن األنباري وابن غمبون: 

 ، ويبتدئ بما بعدىا.       چڦچ أن الكبلم تم عمى 
ن جعل الكسر في األولى عمى وجو أن )كتب( بمعنى )قال(، لم  وا 

؛ ألن )إن( مع ما يتعمق بيا كبلٌم محكي، متعمٌق بما چ   ڦچ يقف عمى 
 قبمو. ذكر ذلك ابن األنباري والنحاس والداني.

ن جعل الكسر في األولى عمى أنيا تفسيرًا لـ )الرحمة( لم يقف  وا 
 ًاعمييا؛ ألن ما بعدىا متعمٌق بيا. ذكر ذلك ابن غمبون والداني.أيض

ولم يتكمم األشموني عمى وجو َجْعِل )كتب(بمعنى )قال(، وال عمى 
ولكن مذىبو ىنا في وجو التفسير يقاس عمى ما چ  . ڦچوجو التفسير لـ 

 ذكره في الموضع السابع من سورة آل عمران، في قولو تعالى: 
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ڌ  ڌ  ڎ     ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڃ  چ  چ  چ   چ 

گ  گ    کڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک

ڻ    ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ

(، عمى وجو أن ٜٗ)آل عمران: چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ  ھ   
ىناك أنو وقٌف كاٍف، وقال أيضًا: إن  الكسر تفسيرًا لـ )اآلية(، وذكر

 .  (ٔ)بو تفسيرًا لما قبمو االستئناف يؤتى
ثم إن الكسر في الثانية ال يقف عمى ما قبميا . ذكر ذلك ابن 
األنباري وابن غمبون والداني؛ ألن الفاء الدخمة عمى )من( الثانية، جواب 

 .  (ٕ)الشرط
 

  

                                                 
 .135انظر: ص  (1)
، 193، القطع واالئتناف: ص254، المكتفى:ص325ــ2/324، التذكرة:634ــ2/633انظر: اإليضاح: (2)

 .1/239، منار الهدى:34المقصد:ص
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 عشر الثامن الموضع
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ۇئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئچ 

 (.109)األنعام: چی  ی  ی    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ          ی  ېئېئ
 

 القراءات: 
 عنو، بخمف عاصم عن وشعبة عمرو، وأبو كثير، ابن قرأ ــٔ

  الغيب. بياءچ ي چ   و اليمزة، بكسر چ   ۉ ىئ  ېئچ  وخمف: ويعقوب،
چ ڤ    و ، اليمزة بفتحچ چ    ىئ  ېئچ  : وحمزة عامر، ابن وقرأ ــٕ

 . الخطاب بتاءچ  
 وأبو والكسائي، شعبة، عن بخمف وعاصم نافع، – القراء بقية وقرأ ــٖ

  .(ٔ)الغيب بياءچ ي چ      و ، اليمزة بفتحچچ   ىئ  ېئچ  : جعفرــ
عمى قراءة كسر اليمزة ــ وىي قراءة ابن كثيرــ يكون الوقف عمى 

تامًا؛ والتقدير:)وما يشعركم إيمانيم(؟ ، ثم ابتدأ  چ   ىئ  ېئچ قولو: 
فذلك منقطٌع عما قبمو.  ڳ  ڳ  ي  چ            ىئ ۉچ فأوجب فقال:  
 ذكر ىذا الداني.

 نقل كما ويعقوب واألشموني، واألنصاري الداني  : عند تام وقف وىو

 أنو غمبون وابن  األنباري ابن وذكر السجاوندي. عند ومطمقٌ  النحاس. عنو

  بعده. بما ويبتدئ يقف
 محمد بن أحمد ))سمعت قال: أنو قنبل إلى بسنده الداني روى وقد

                                                 
 .4/244البحر المحيط: (1)
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 نتعمد مواضع، ثبلثة في إالَّ  النفس انقطع حيث نقف نحن يقول: القواس

  : نبتدئ ثم چ  ېې  ڭ  ڭ  ڭ ...چعمران: آل في : تعمداً  عمييا الوقف
  ۀڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻچ 

﮳  ﮴    ﮲ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

              ﮾  ﮿       ﯀  ﯁    ﮹  ﮺  ﮻    ﮼  ﮽   ﮸﮵  ﮶  ﮷

 ثم چ   ىئ  ېئچ ...    األنعام: وفي ، (ٚعمران: )آل چ    

  نبتدئ:

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ۇئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئچ 

 بكسر يعني (ٜٓٔ)األنعام: چېئ  ىئ  ىئ  ىئ          ی  ی  ی  ی    ېئېئ

ٱ  ٻ  چ :  ئنبتد ثم چ  پپچ ...  عمى: نقف النحل وفي اليمزة،

پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

  ((.  (ٖٓٔ)النحل: چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  
 ابن فذكر ، َّ()لعل بمعنى چ چ چ أن :أما قراءة الفتح، فعمى وجو

چ چ چ  واالبتداء بـ   چ   ىئ  ېئچ عمى الوقف يحسن أنو األنباري
 مفتوحة. 

 وذىب النحاس إلى جواز الوقف عمى ىذا الوجو. 
ل ابن غمبون:)) فعمى ىذا يجوز االبتداء بيا؛ ألنيا مستأنفٌة، فقد وقا

تم الكبلم دونيا، كأن التقدير: )وما يشعركم إيمانيم(؟ ثم إنو ابتدأ 
 فقال:)لعميا إذا جاءت ال يؤمنون(، عمى معنى نفي اإليمان عنيم((.
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وقال األشموني في ىذا الوجو: أنك تقف عميو كما وقفت في 
 المكسورة .
ىب الداني إلى عدم الوقف؛ ألنيا متعمقة بما قبميا، فبل تقطُع وذ

 منو. 
؛ لما بيناه چ چ چأما عمى بقية أوجو الفتح: فبل يقف عمى ما قبل: 

في التوجيو، من كونيا متعمقة بما قبميا، فبل يقطع بينيما. وىذا قول ابن 
 .(ٔ)األنباري والنحاس وابن غمبون والداني واألنصاري واألشموني

 
  

                                                 
، علل 258ــ257، المكتفى:ص332ــ2/331،  التذكرة:242، القطع واالئتناف: ص2/642اإليضاح: (1)

 .254ــ1/249ار الهدى:، من35، المقصد:ص2/487الوقوف:
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 عشر التاسع الموضع
ٱ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   چ 

 چپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ    ٻٻ  ٻ  ٻ

 (.ٕٖٔــٖٔٔ)األنعام:
 القراءات: 
     الخطاب. بتاء چ ېچ پ    عامر: ابن  قرأ ــٔ
  .(ٔ)الغيب بياء چ     ڀچ پ    الباقون: وقرأ ــٕ

چ...  وقف عمى قولو: عمى الوجو األول من قراءة الخطاب يكون ال
؛ ألن ىذا چ  ې      پ  پ  پچ پ  تامًا، ويبتدئ بما بعده: چ ٻ  ٻ

استئناف خطاٍب لممسممين، منقطٌع عما قبمو الذي ىو إخباٌر عن أىل 
القرى. وقال بالتام: األشموني. وذكر الداني وابن غمبون: أنو يقف ويبتدئ 

 بما بعده.
والداني واألشموني: أنو ال يقف وعمى قراءة الغيب، ذكر ابن غمبون 

ألنو محموٌل عمى ما قبمو من الغيبة، فبل يقطع چ  ٻ  ٻچ...  عمى قولو: 
 .(ٕ)بعضو من بعض

ولكن أرى أن الوقف عمى قراءة الغيب، وكذلك عمى الوجو الثاني 
  ٻچ...  من قراءة الخطاب الذي لم يتكمموا عميو: أن الوقف عمى قولو: 

ما بعده بما قبمو إنما ىو من حيث المعنى ؛ حيث أنو كاٍف؛ ألن تعمق چ ٻ
 ې      پ  پ  پچ پ  إخباٌر عنيم، أما من حيث المفظ  فالواو في       

 لبلستئناف، أو من عطف الجمل. واهلل تعالى أعمم.چ 

                                                 
 .113/ 2الحجة: (1)
 .1/252، منار الهدى:264، المكتفى:ص2/335انظر: التذكرة: (2)
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 العشرون الموضع
ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇچ 

 (.ٖ٘ٔ)األنعام: چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ڎڎ
 القراءات: 
 وتشديد اليمزة بكسر چ چ ڭچ  : وخمف والكسائي، حمزة، قرأ ــٔ

     النون.
چچ چچ  جعفر: وأبو وعاصم، عمرو، وأبو كثير، وابن نافع، وقرأ ــٕ

   . النون وتشديد اليمزة بفتح
 اليمزة بفتحچ چ     ۉچ  ــ: ويعقوب عامر، ابن ــ القراء بقية وقرأ ــٖ

 .(ٔ) النون وتخفيف
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  قولو: عمى الوقف يكون الكسر، قراءة عمى

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ           ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ

ڄ  ڄ    ڄڦ   ڦ  ڄ  ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٹ

 ڭ:چ ( تامًا ، ويبتدئ بــما بعده ٕ٘ٔ)األنعام: چڃ  ڃ  ڃ  ڃ   
  .ا قبمو؛ الستئنافو ، وعدم تعمقو بم ...  چ  ڇڇچ چ  چ  

 وعند واألشموني. والداني األنباري ابن تاٌم: عميو الوقف أن إلى وذىب

 مطمٌق. والسجاوندي: كاٍف، النحاس:
 تقدير عمى الفتح، قراءة من األول الوجو عمى تاماً  الوقف يكون وكذلك

 بما متعمق غير فيو فاتبعوه(، مستقيماً  صراطي ىذا وألن أي:) العمة، الم

 الوقف حيث من عميو يتكمموا لم الوجو وىذا التوجيو. يف ذكر كما قبمو،
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 كتبيم. في ذكره لعدم واالبتداء؛
  والداني النحاس ذكر الفتح قراءة من األخيرين الوجيين وعمى

 بما يبتدئ وال چ     ڃ  ڃچ...    قولو: عمى يقف ال أنو : غمبون وابن

 في سبق كما و)أتل(أ الياء، عمى معطوفٌ  أنو إما ، قبمو بما لتعمقو ؛ بعده

 عمى عطفو وجو عمى ذلك ذكر أنو إال ىذا؛ مثل األشموني وقال التوجيو.

 اآلخر. الوجو عمى يتكمم ولم )أتل(.
چ...    قولو: عمى الوقف يتم ال الوجيين: كبل في األنباري ابن وقال

 .(ٔ)چ     ڃ  ڃ
 إن تاماً  يكون چ     ڃ  ڃچ...    قولو: عمى الوقف أن أرى ولكن

﮶    ۓچ  قولو: من قبمو ما عمىچچ چچ  عطف ﮴  ﮵    ۓ   ﮲   ﮳ 

  ﯁            ﯀﮾  ﮿  ﮽﮹  ﮺   ﮻    ﮼   ﮸﮷

ڭ    ڭ                      

 چٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ     ۈڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ      ۈ

 بيٌن. ىو كما بينيما، الفصل لطول (؛ٔ٘ٔ)األنعام: 
 عميو فالوقف آية، رأسچ          ڃ  ڃ..   چ. قولو: أن وبما

 أعمم. تعالى واهلل مستحٌب.
 

  

                                                 
، 263، المكتفى:ص337ــ2/336،  التذكرة:248ــ247، القطع واالئتناف: ص647ــ2/646انظر: اإليضاح: (1)

 .1/257، منار الهدى:35، المقصد:ص2/493علل الوقوف:
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  والعشرون الحادي الموضع
ڇ  ڇ  ڇ    چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ 

 (.ٕٙ)األعراف:  چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڍڇ
 القراءات: 
چ ڇَوِلَباَس  چ  : جعفر وأبو والكسائي، عامر، وابن نافع، قرأ ــٔ
 .چَوِلَباَس چ  بنصب

 .(ٔ)چ  ڇچ برفع چڇ ڇچ الباقون: وقرأ ــٕ
، وال يبتدئ بما چ...  چچعمى قراءة النصب ال يقف عمى قولو:

؛ لعطف المباس عمى الريش. ولكن يقف عمى قولو: چ ڇَوِلَباَس  چ بعده: 
 ، ويكون وقفًا كاٍف ؛ ألنچڇَوِلَباَس  چ 

متعمقة بما قبميا من  ما بعده جممة استئنافية من مبتدأ وخبر، غير 
َوِلَباَس  چ حيث اإلعراب. وذكر النحاس والسجاوندي: أنو يقف عمى قولو: 

 إن قرئ بالنصب. ولم يبينا درجة الوقف.چ ڇ
كاٍف ؛ چ...  چچ         ومن قرأ بالرفع فوقفو عمى قولو:   

الستئناف ما بعده ، وعدم تعمقو بما قبمو من حيث اإلعراب. وىو كاٍف 
عند : األشموني، ويعقوب كما ذكر عنو النحاس.  وحسٌن عند أيضًا 

األنصاري.  وذكر ابن األنباري وابن غمبون والداني والسجاوندي: أنو 
 .(ٕ)يحسن الوقف عميو، ويبتدئ بما بعده. ولم يبينوا درجتو 

                                                 
 .415/ 1، إعراب القرآن للنحاس:329ــ2/328زجاج:معاني القرآن لل (1)
، علل 266، المكتفى:ص344ــ2/339، التذكرة:211، القطع واالئتناف: ص653ــ2/652انظر: اإليضاح: (2)

 .1/263، منار الهدى:36، المقصد:ص2/498الوقوف:
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كاٍف، عمى چ  ڇچ  ثم إنو عمى قراء الرفع يكون الوقف في قولو: 
ئناف ما بعده عمى االبتداء، وعدم تعمقو بما قبمو وجو إضمار المبتدأ؛ الست

 من حيث اإلعراب.
؛ چ  ڇچأما عمى الوجيين اآلخرين فبل يحسن الوقف عمى :   

 لتعمقو بما قبمو من حيث اإلعراب. كما ذكر في التوجيو. واهلل تعالى أعمم. 
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 والعشرون الثاني الموضع
ڦ  ڦ  ڦ    ڦٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ 

 چچ    چ  چ    چ     ڇ  ڇ    ڃڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ

 (.ٕٖ)األعراف:
 القراءات: 

 بالرفع.چ چچ  نافع: قرأ ــٔ
 .(ٔ)بالنصب چ ڃچ  الباقون: وقرأ ــٕ

چ        : قولو عمى الوقف يكون الرفع قراءة من االستئناف وجو عمى
 دونو، تم قد لكبلما ألن ؛چ چچ   بـ االبتداء ويحسن ، كافٍ  چ    چ   چ  چ

 التوجيو. في سبق كما . قبمو مما منقطعٌ  وىو
 عند كافٍ  األنصاري: وقال حسن.  الوقف إن األشموني: وقال

 درجتو. يبينا ولم يقف. إنو والداني: غمبون ابن وقال بعضيم.
 عمى يقف ال الرفع: قراءة من اآلخرين والوجيين النصب قراءة وعمى

 التوجيو. في بيناه كما قبمو، بما بعده ما تعمقل ؛ چ    چ  چ  چچ  قولو:

 واألشموني، واألنصاري والداني غمبون ابن النصب قراءة في ىذا مثل وذكر

 .(ٕ)الرفع قراءة من اآلخرين لموجيين يتعرضوا ولم
 

  

                                                 
روى عن ابن عمر وابن عباس ىو الضحاك بن مزاحم الهاللي البلخي الخرساني، من أعالم المفسرين التابعين،  (1)

 .1/337، غاية النهاية: 457ىـ(. المعارف البن قتيبة: ص145وأبي ىريرة،)ت
 .1/264، منار الهدى:36، المقصد:ص274ــ269، المكتفى:ص2/344انظر: التذكرة: (2)
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 والعشرون الثالث الموضع
ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  چ 

ں  ں    ڱڱ  ڱ  ڱگ  گ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  

 (.54)األعراف: چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻڻ   ڻ
 القراءات:  

 األربع في الرفع بچ ڻ   ڻ       ڇ  ڇچ  عامر: ابن قرأ ــٔ

 الكممات.
 الكممات؛ األربع في بالنصب چ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳچ  الباقون: وقرأ ــٕ

 رةبالكس المنصوب سالم، مؤنث جمع ألنو ؛چ ڱچ من: التاء كسروا أنيم إال
 .(ٔ)الفتحة عن نيابة

عمى قراءة الرفع ، ووجو إضمار)جعل( في قراءة النصب يكون 
كاٍف، ويبتدئ بما بعده ؛ النقطاعو عما چ ڳچ...  الوقف عمى قولو: 

 قبمو، وعدم تعمقو بما قبمو من حيث اإلعراب.
وفي قراءة الرفع قال السجاوندي: مطمٌق. وقال األنصاري 

بن غمبون والداني: أنو يقف عميو، ويبتدئ بما واألشموني: حسٌن. وقال ا
بعده؛ ألنو مستأنف، ومنقطٌع عما قبمو. ولم يبينا درجتو. وعبارتيما ىذه 

 تدل عمى الوقف الكافي.
 

  ڍچ وعمى وجو عطف: ) الشمَس والقمَر والنجوَم ( عمى قولو:    

                                                 
 .1/465الكشف: (1)
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ما وال يبتدئ بما بعده؛ لتعمقو بچ ڳچ...  ال يقف عمى قولو: چ   ژچ  
 قبمو من حيث اإلعراب، فبل يقطع عنو.

وقريبًا من ىذا،ىو قول ابن غمبون والداني و األنصاري  
 .(ٔ)واألشموني
 

  

                                                 
 .1/268الهدى: ، منار37، المقصد:ص2/543،علل الوقوف:272، المكتفى:ص2/341انظر: التذكرة: (1)
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 والعشرون الرابع الموضع
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڈ    ژ    ڈڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 چک  ک  ک      ک   گ  گ  گ    ڑژ  ڑ

 (.ٔٗٔــٓٗٔ)األعراف:
 راءات: الق

 الجيم. بعد  نون وال  ياء بغيرچ      ڀچ  عامر: ابن قرأ ــٔ
 .(ٔ) والنون  بالياء چ ڇچ  الباقون: وقرأ ــٕ

، بالياء والنون عمى وجو  أنو من كبلم اهلل چ  ڇچ من قرأ :     
 ڇچفيحسن االبتداء بـ     

 والوقف عمى ما قبمو، ويكون وقفًا كافيًا؛ ألن كبلم موسىچ  ڇ 
 قد تم دونو، ثم استأنف

 اهلل جل ذكره الخبَر عن نفسو بذلك، بمفظ الجماعة؛ لمتعظيم.  
قريبًا من ىذا ذكره ابن غمبون والداني واألشموني؛ إال أن ابن غمبون 
والداني ذكرا ذلك ولم يبينا درجتو. ولكن عبارتيما ىذه ىي عبارة الوقف 

 الكافي.
بالياء والنون چ  ڇچ  وكذلك: ، نون وال  ياء بغيرچ  ڀچ ومن قرأ: 

ال يبتدئ بذلك؛ ألنو متصٌل بكبلم  ،عمى وجو أنو من كبلم موسى
 موسى، ومتعمق بما تقدم من إخباره عن

 چ .  ڇچ    چ  چ  چ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ اهلل تعالى في قولو:  
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قريبًا من ىذ ، ذكره ابن غمبون والداني واألشموني ؛ إال أنيم ذكروا 
 .(ٔ)حذف الياء والنون، ولم يتعرضوا لوجو القراءة األخرى ذلك عمى قراءة

 وبما أنو رأس آية؛ فالوقف عميو مستحٌب.
 

  

                                                 
 .1/277، منار الهدى:275، المكتفى:ص2/346انظر: التذكرة: (1)
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 والعشرون الخامس الموضع
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ          پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ      ٱچ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

   چ  چ  چ  ڃڃ  ڃڄ  ڃ  ڄڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

 (.ٖٚٔــٕٚٔ)األعراف: چچ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
 القراءات: 
بياء الغيب في چ    ہ   ڌچ و  چ   ېچ چ ــ قرأ أبو عمرو : ٔ
 الفعمين .
بتاء الخطاب في  چ   ڌ  ڌچ و چ چ   چ   چ  ــ وقرأ الباقون :  ٕ
 .(ٔ)الفعمين 

 تفسير،ال أىل من وغيرىم الفن، ىذا عمماء فيو تكمم قد الموضع ىذا

 والنحاس األنباري ابن ىؤالء: ومن بو، واعتنوا واالبتداء، الوقف حيث من

 أواًل: وسأذكر  وغيرىم. والقرطبي، والرازي عطية وابن والسجاوندي والداني

 أنقل ثم باختصاٍر، التوجيو، في ورد ما حسب عمى واالبتداء الوقف حكم

  بتصرٍف.  كبلميم
 عمى يقف ال الخطاب قراءة من تااللتفا ووجو الغيب قراءة فعمى

 قالوا: ) : والتقدير أيضًا، الذرية كبلم من ىو بعده ما ألن ؛چ ڃ  چچ  قولو:

 يقولوا...(. لئبل أو: يقولوا، أن كراىة  شيدنا بمى
 يكون  الثبلثة، باحتماالتو الخطاب قراءة من الثاني الوجو وعمى

                                                 
 .14/552، تفسير الطبري:9/381، تفسير القرطبي:279ــ278،المكتفى:ص222القطع واالئتناف:ص (1)
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 بما يبتدئ ثم الذرية. كبلم النتياء تامًا؛ چڃ  چچ        قولو: عمى الوقف

نما الذرية، كبلم من ىو ليس إذ ؛چ   چ   چ    ڃچ  قولو: وىو بعده،  ىو وا 

  التوجيو. في سبق كما الثبلثة االحتماالت أحد
     نقل ابن األنباري عن أبي حاتم السجستاني أنو قال: الوقف عمى :

 چ چچ  مٌط ؛ ألن . ورد عميو ــ أي: ابن األنباري ــ بقولو:))وىذا غ چڃچ 
متعمقٌة بالكبلم الذي قبميا، كأنو قال : )وأشيدىم عمى أنفسيم ألن ال يقولوا 
  إنا كنا عن ىذا غافمين (، فحذفت )ال( واكتفي منيا بـ )أن( ، كما قال:

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 

ڦ  ڦ    ڤ  ڦ         ڦ  ڤٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿٺ  ٺ  ٿ  ٿ

ڇ  ڇ  ڇ     ڇڄ  ڃ         ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڄڄ  ڄ

(، معناه:) ألن ال ٙٚٔ)النساء:  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ڌڍ  ڍ
 تضموا (...((.

عن األخفش وأبي حاتم  چڃچ ونقل النحاس الوقف عمى قولو: 
السجستاني وابن مجاىد. ثم  قال:)) وفي ىذا إشكاٌل نشرحو ــ إن شاء اهلل 

بالتاء معجمة من فوق، فعمى ىذه القراءة يجب  چ چ   چ   چ   ، قرأ... ــ
عمـى ما بينو أىل التـأويل ؛ ألن   چڃ    چچ       أن يكون الوقف:

والضحاك والسدي يذىبون إلى معنى : قالوا بمى ، فقال اهلل عز  مجاىـداً 
فقال اهلل  چڃ  چچ وجل لممبلئكة : اشيدوا، فقالوا شيدنا. وقال أبو مالك: 

  جل وعز شيدنا. قال أبو جعفر ] أي: نفسو[:  فعمى قول أىل التأويل
بالياء معجمة  چ   ېچچ  ليس من كبلم الذين قالوا بمى. وروي ... چڃچ
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من تحت، وأكثر أىل العربية يقول: التقدير: وأشيدىم عمى أنفسيم أن 
ىذا متصٌل ، يقولوا، أي: كراىة أن يقولوا ، ولئبل يقولوا. والكبلم عمى 

 ((.(  ٗٚٔ)األعراف: چ ڳ  ڳ  ڳ  ڳچگ  والتمام عمى  ىذا: 
 فعمى بالتاء  چ چ   چ   چ     قرأ ومن الداني:))  عمرو أبو وقال

 من چڃچ   بعد بما متعمقةچ چچ   ألن ؛چ ڃ  چچ  عمى الوقف يتم قراءتو

 ڃ  چچ  عمى قراءتو عمـى الوقف يتم لم بالياء ذلك قرأ ومن .چ ڃچ  قولو:
 ((.چڦڦ ڦچ قولو: من چڃ  چچ    قبل بما متعمقةٌ چ چچ      ألن ؛ چ

 ألن جائز؛چ       ڃچ        عمى: الوقف السجاوندي:)) وقال

 ،چڃچ     عمى فيوقف ، قوليم من يكون أن يصمحچ     ڃچ     قولو:
 أن ويصمح تقولوا، لئبل ذلك فعمنا أي: بمحذوف، چ چ  چ       وتعمق

 شيدنا، فقالوا: اشيدوا، لممبلئكة: قيل أي: المبلئكة، قول من  چڃچ يكون

 ، چ چ   چ   چ    بـ ومتصبلً  ،چ       ڃچ   كممة من منفصبلً  فيكون
 بعد((. وفيو

ن  والرازي عطية ابن فذكر الذرية، كبلم من ليس چڃچ       كان وا 

 ف.يق أنو القرطبي وذكر .چ       ڃ  چچ  قولو: عمى الوقف يحسن أنو
ن  أنو والقرطبي عطية ابن فذكر الذرية، كبلم من  چڃچ      كان وا 

 يجوز ال أنو الرازي وذكر ،چ       ڃ    چچ قولو: عمى الوقف يحسن ال

 چ چچ    ألن )) والقرطبي: الرازي قال ، چ ڃچ       قولو: عمى الوقف
  .(ٔ) ((چ  ڦڦڦچ     قولو: من  چڃ  چچ      قبل بما متعمقةٌ 

 

                                                 
،  523ــ2/522، علل الوقوف:284،المكتفى:ص223ــ222،  القطع واالئتناف:ص2/669انظر: اإليضاح: (1)

 .14/382، تفسير القرطبي:15/56، تفسير الرازي:2/376وجيز: المحرر ال
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  والعشرون السادس موضعال
 چائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ    ىۉ  ې  ې  ې   ې  ىچ 

 (.ٙٛٔ)األعراف:
 القراءات: 

بالنون    چ ىبچ ــ قرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، وأبو جعفر:ٔ
 والرفع.

 بالياء والرفع.چ    ائچ ــ وقرأ أبو عمرو، وعاصم، ويعقوب: ٕ
:چ مف ــ ــ وقرأ بقية القراء ــ الكسائي، وحمزة، وخٖ

 .(ٔ)بالياء والجزمچ 
عمى قراءة الرفع ــ سواء بالياء أو بالواو ــ  ووجو إسكان الراء لتوالي 

كاٍف، ىچ   ې   ېچ الحركات في قراءة الجزم: يكون الوقف عمى قولو: 
عطف جممة تامة عمى جممة   ويبتدئ بما بعده؛ ألنو مستأنف ، بتقدير

 لنون أحسن منو مع الياء ؛ من أجل ما في الياءتامة، واالبتداء مع ا
 من مشاكمة التعمق باسم اهلل المتقدم ذكره. 

ذكر ذلك ابن غمبون والداني، وقريبًا منو ذكره ابن األنباري؛ إال أنيم 
 لم يبينوا مرتبة الوقف . ويفيم من كبلميم أنو الوقف الكافي.
نصاري: حسٌن، وسماه النحاس : تمام ، والسجاوندي : مطمق، واأل

 واألشموني :كاٍف. 

                                                 
، الحجة ألبي 5/528، الدر المصون:9/244، التحرير والتنوير:9/129، روح المعاني:15/84(تفسير الرازي:1)

، شرح 2/567، الموضح:1/485، الكشف:343، الحجة البن زنجلة:ص4/149علي:
 .486، إبراز المعاني:ص2/467لفريدة:، الآللئ ا2/127،فتح الوصيد:2/317الهداية:
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ذكروا ىذا عمى قراءة الرفع، أما عمى وجو اإلسكان لتوالي الحركات 
 فبل أحدًا منيم تكمم في ذلك، ال الداني وال النحاس وال غيره. 

  ې   ېچ  قولو: عمى يقف فبل الجزم قراءة من األول الوجو وعمى
 قولو: من بعدىا، وما لفاءا موضع عمى معطوفٌ  ألنو بعده؛ بما يبتدئ والىچ
 بو. متعمقٌ  فيوىچ       ې   ېچ 

 والسجاوندي والداني غمبون وابن والنحاس األنباري ابن ذلك ذكر

  .(ٔ)واألشموني واألنصاري
 

  

                                                 
،علل 182ــ281، المكتفى:ص2/349، التذكرة:224، القطع واالئتناف:ص673ــ2/672(انظر: اإليضاح1)

 .1/284، منار الهدى:39، المقصد:ص526ــ2/525الوقوف:
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 والعشرون  السابع الموضع
چ  ڇ    چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

 چڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

 (.ٜٔنفال:)األ
 القراءات: 
چ    ڍ  ڎچ  جعفر: وأبو عاصم، عن وحفص عامر، وابن نافع، قرأ ــٔ

 اليمزة. بفتح
 .(ٔ) اليمزة بكسر چ  ې  ېچ  الباقون: وقرأ ــٕ
 ؛ بيا االبتداء يحسن لم منيا، األول الوجو عمى اليمزة بفتح قرأ من

لكثرتيا وألن اهلل مع  ) أي: ،چ      ڎ  ڌچ قولو: وىو قبميا، بما لتعمقيا
 والداني غمبون وابن والنحاس األنباري ابن ذكره ىذا من وقريباً  .المؤمنين(
 واألشموني. واألنصاري
 الفصل لطول كاٍف؛ الوقف يكون الفتح قراءة من الثاني الوجو وعمى

 حكم في منو ويقرب التوجيو. في كما عميو، والمعطوف المعطوف بين
 مبتدأ من ابتدائية جممة بعده ما ألن القراءة؛ ىذه نم الثالث الوجو الوقف:
 واهلل الحسن. من قريباً  فيصير الكافي عن درجة ينقص قد أنو إال وخبر؛
  أعمم. تعالى

، چ          ڎ  ڌ:چومن قرأ  بالكسر ، فيحسن الوقف عمى قولو 
اري واالبتداء بيا؛ ألنيا مستأنفة، غير متعمقة بما قبميا. وىو قول ابن األنب

وابن غمبون. وىو وقف تام عند النحاس، وكاٍف عند الداني واألنصاري 
 .(ٖ) (ٕ)واألشموني، ومطمٌق عند السجاوندي

                                                 
، 11/97ذكرىا الطبري وأبو بكر بن األنباري وابن خالويو وأبو علي وابن عطية. تفسير الطبري: (1)

 .2/513، المحرر الوجيز:4/128، الحجة ألبي علي:174، الحجة البن خالويو:ص2/683اإليضاح:
، علل 285، المكتفى:ص2/352، التذكرة:228، القطع واالئتناف:ص2/683انظر: اإليضاح (2)

 .1/291، منار الهدى:39، المقصد:ص526ــ2/535الوقوف:
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 والعشرون الثامن الموضع
﮶     ﮲ھ  ے  ے  ۓ             ۓچ   (.ٜ٘)األنفال: چ﮳   ﮴    ﮵  

 القراءات: 
 بفتح اليمزة.چ  ڦچ ــ قرأ ابن عامر: ٔ
 .(ٔ)بكسر اليمزة چ ڭچ ن: ــ وقرأ الباقو ٕ

 وال قبميا ما عمى الوقف يحسن ال الثبلثة، بأوجييا الفتح قراءة عمى
 عمى ىذا من وقريباً  التوجيو. في سبق كما قبميا، بما لتعمقيا بيا؛ االبتداء

 واألشموني. واألنصاري والداني غمبون ابن ذكره األول، الوجو
 ويكون قبميا، ما عمى وقفوال بيا االبتداء يحسن الفتح قراءة وعمى

  . اإلعراب حيث من قبميا بما تعمقيا وعدم الستئنافيا، كاٍف؛
وىو كاٍف عند الداني، ويعقوب كما ذكر عنو النحاس، ومطمٌق عند 

  .(ٕ)السجاوندي، وحسٌن عند األنصاري واألشموني
  

                                                 
 .2/422معاني القرآن لو: (1)
، 2/541،علل الوقوف:288ــ287، المكتفى:ص354ــ2/353، التذكرة:231واالئتناف:ص انظر: القطع (2)

 .1/297، منار الهدى:44المقصد:ص
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 والعشرون التاسع الموضع
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  چ 

﮻  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮵   ﮶     ﮼﮴     

           ﯁   ﮽   ﮾  ﮿  ﯀ 

                   

 (.40)التوبة:  چ     ڭ   
 القراءات: 

 (الثانية.ېبنصب)وَ چ  ەئ ې وَ چ يعقوب: قرأ ــٔ
 .(ٔ) برفعيا چەئەئچ  الباقون: وقرأ ــٕ

چ ائچ ولو: من قرأ بالنصب، فبل يحسن الوقف عمى ما قبميا، وىو ق
 وال االبتداء بيا؛ ألنيا

 فبل يفصل بينيما.ىىچ ېچمعطوفة عمى ما قبميا، وىو قولو:  
 قريبًا من ىذا ذكره ابن غمبون واألنصاري واألشموني. 

ومن قرأ بالرفع فيحسن الوقف عمى ما قبميا، واالبتداء بيا؛ ألنيا 
 مستأنفة منقطعة عما قبميا.

نصاري واألشموني، وكاٍف عند وىو وقف تام عند النحاس واأل
الداني، ومطمٌق عند السجاوندي، وذكر ابن األنباري أنو حسن، ثم تبتدئ 

 . (ٕ)بما بعده. وكبلمو ىذا ىو الوقف الكافي
 

                                                 
 . 27ص  124، الدرة: البيت برقم :  131مراجع القراءات: التحبير : ص (1)
، 2/554،علل الوقوف:294، المكتفى:ص238، القطع واالئتناف:ص 694ــ2/693انظر: اإليضاح: (2)

 .1/347، منار الهدى:41لمقصد:صا
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  الثالثون الموضع
ۉ  ې  ې   ې    ۉۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ 

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    وئې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ

 (.61)التوبة: چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   
 القراءات: 
 بالخفض.چ  ڀ وَ چ حمزة: قرأ ــٔ
 .(ٔ)بالرفع چ ائچ  الباقون: وقرأ ــٕ

  يحسن ال ، الرفع قراءة من والثالث األول والوجو الجر، قراءة عمى

  التوجيو. في  بيناه كما قبميا ما عمى معطوفةٌ  ألنيا بيا؛ االبتداء
 وىو قبميا، ما ىعم الوقف يحسن الرفع قراءة من الثاني الوجو  وعمى

 في سبق كما االبتداء، عمى مستأنفة ألنيا ؛ بيا ويبتدئ چائى   ...چ قولو:

 .(ٔ) األشموني قال كما كافٍ  الوقف ويكون  التوجيو.
 

  

                                                 
 1/3انظر: منار الهدى: (1)
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 والثالثون الحادي الموضع
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  چ 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 (.100:التوبة) چٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٹٿ  ٹ
 القراءات: 
 .  بالرفع چ َواألنَصارُ  چ يعقوب: قرأ ــٔ
 .(ٔ)بالخفض چٻچ  الباقون: وقرأ ــٕ

 الوقف يحسن ال ، الرفـع قـراءة من األول والوجو ، الجـر قراءة عمى

 : قـولو وىو ، قبـميا ما عمـى
  سبق كما قبميا، ما عمى معطوفةٌ  ألنيا بيا؛ االبتداءوال چ ٻٻ ...چ

  وجيو.الت في
 قبميا، ما عمى الوقف يحسن الرفع قراءة من الثاني الوجو  وعمى

 ويكون  التوجيو. في سبق كما االبتداء، عمى مستأنفة ألنيا ؛ بيا ويبتدئ

 . أعمم تعالى واهلل . كافٍ  الوقف
  

                                                 
، الدرة: البيت برقم  133، التحبير : ص58ص737، الشاطبية: البيت برقم: 119(مراجع القراءات: التيسير: ص1)

 . 28ص  127: 
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 والثالثون الثاني الموضع
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ژ  ڑ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

 (.126ــ125)التوبة:  چڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  
 القراءات: 

 بتاء الخطاب.گ   چ   ڌچ ــ قرأ حمزة، ويعقوب: ٔ
 .(ٔ)بياء الغيب چ  ڌ  ڌچ ــ وقرأ الباقون: ٕ
 تامًا؛ يكونچ   ڎ  ڇ  ڇ...چ  قولو: عمى فالوقف بالخطاب، قرأ من

 عن اإلخبار من قبمو عما منقطعٌ  ، لممؤمنين خطاب استئناف بعده ما ألن

 بينيما. لمفصل الوقف فيحسن التوجيو. في سبق كما المنافقين،
 يتعرض لم األنصاري أن إال واألنصاري؛ األشموني عند تام وىو

 ألنو بعده؛ بما ويبتدئ  عميو يقف أنو غمبون وابن الداني وذكر لمقراءتين.

 ىذه وعبارتيما لوقف.ا درجة يبينا ولم قبمو. مما منقطعٌ  خطاب، استئناف

 . التام من قريبة
 الكفار، إلى راجعٌ  بعده ما ألن قبمو؛ ما عمى يقف فبل بالغيب قرأ ومن

 فقال: األشموني وزاد واألشموني. والداني غمبون ابن قالو بو. متعمقٌ  وىو

 االستفيام. ىمزة عمييا دخمت عطف واو الواو فإن وأيضاً 
                                                 

حر ،الب14/437، تفسير القرطبي:3/99، المحرر الوجيز:4/114،البغوي:91ــ12/94انظر: تفسير الطبري: (1)
،الحجة البن 141/ 6، الدر المصون:2/646، فتح القدير:11/51،روح المعاني:5/119المحيط:

، شرح 1/549،الكشف:326، الحجة البن زنجلة:ص233ــ4/232،الحجة ألبي علي:178خالويو:ص
، إبراز 545ــ2/544،الآللئ الفريدة:2/361، التذكرة:614ــ2/649، الموضح:2/335الهداية:
 .2/144، اإلتحاف:4/224ح الطيبة:،شر 542المعاني:
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 دخمت عطف واو الواو ألن ام؛ت غير عمييا الوقف أن النحاس وذكر

 .(ٔ)االستفيام ىمزة عمييا
ن ، كافٍ  عميو الوقف أن الباحث يرى ولكن  كما عاطفة الواو كانت وا 

 عاطفة والواو بو. االبتداء فيحسن  والتوبيخ، لمتقريع استفيام  ألنو قالوا؛

 أنو وبما تام. غير كافٍ  أنو النحاس عبارة من يفيم وأيضاً  جممة. عمى جممة

 أعمم. تعالى واهلل مستحٌب. عميو فالوقف  آية رأس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .1/324، منار الهدى:43، المقصد:ص344، المكتفى:ص2/361، التذكرة:245انظر: القطع واالئتناف:ص (1)
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  والثالثون الثالث الموضع
ں        ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳچ 

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ      ہۀ  ہ  ہ   ہ

 (.4)يونس:  چ﮲ ﮳        ﮴   ﮵  
 القراءات: 

 .چ     ٹچ   ىمزة بفتح چ ں     ٹچ   جعفر: أبو قرأ ــٔ
  .(ٔ) اليمزة بكسر چ  ں    ںچ  الباقون: وقرأ ــٕ

  يحسن ال ، ــ الفراء قول وىو ــ الفتح قراءة من الثالث الوجو عمى

 التوجيو. في بيناه كما ، قبمو بما بعده ما لتعمق ؛چ  ڳچ : قولو عمى الوقف
 بتدئت كافيًا.ثم وقفاً  .ويكونچڱ ڱچ قولو: عمى الوقف يحسن ولكن

 واألشموني: األنباري ابن وقال قبمو. بما تعمقو لعدم ؛... چںڻ ٹ ڱچ : بـ

 درجتو. يبينا بعده.ولم بما ويبتدئ ،چ    ڱ  ڱچ    قولو: عمى يقف إنو
 ،چ  ڱچ     : قولو  عمى يوقف أن الوجو ىذا عمى أيضاً   يحسن وال

  : قولو وىو ، بعده بما يصمو بل
 . ...  چڻ  ں     ٹچ

 ڳچ    : قـولو عمى الوقف يحسـن الفتح، قراءة من األوجو بقية وعمى
 . السجاوندي عند ومطمقٌ  واألنصاري. والداني النـحاس عند كافٍ  وىـو ،چ 

  األنباري. ابن عند تام غير وحسنٌ  األشموني. عند وحسنٌ 
 وال .چ    ڱ  ڱچ  قولو: عمى الوقف يحسن ال األوجو ىذه وعمى

                                                 
 .743ــ2/742، اإليضاح :12/116(تفسير الطبري:1)
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 ما لتعمق ؛ بعدىما بما يصميما بل ،چ   ڱچ  :قولو عمى أيضاً  يحسن
  التوجيو. في سبق كما بيما، بعدىما

 الوقف يحسن وال ،چ ڳچ قولو: عمى الوقف يحسن الكسر قراءة وعمى

 فارجع الفتح، أوجو عمى الوقف في سبق كما .چ    ڱ  ڱچ  قولو: عمى

 ىنا. يقال ىنالك قيل فما إليو،
 ويبـتدئ چ ڱچ    قولو: عمى الوقف يحسن أيضاً  الكسر قراءة وعمى

 وعـدم ، الستئنافو ؛ بـعده بما
 عند ومطمقٌ  . والداني النـحاس عند كافٍ  وقف وىو قبمو. بما تعمقو 

 أنو األنباري: ابن وذكر واألشموني. األنصاري عند وحسنٌ  . السجاوندي

  .(ٔ)بعده بما ويبتدئ عميو، يوقف
  

                                                 
، 2/564، علل الوقوف:343، المكتفى:ص247، القطع واالئتناف:ص743ــ2/742(انظر: اإليضاح:1)

 .324ــ1/323، منار الهدى:43صالمقصد:
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 والثالثون الرابع الموضع
﮹    ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀   ﮶  ﮷  ﮸ چ 

                       ﯁     

 (.5)يونس: چ     
 القراءات: 

    ەئچ ويعقوب: عاصم، عن وحفص عمرو، وأبو كثير، ابن قرأ ــٔ
 الغيب. بياء چ

  .(ٔ) العظمة بنون چ ڇچ  الباقون: وقرأ ــٕ
 الوقف يحسن ال ،النون قراءة من االلتفات ووجو الياء، قراءة عمى

 قولو: في  اهلل اسم إلى راجعٌ  بعده ما ألن ؛چ ائى     ...چ قولو: عمى
  .چ ائى  ى     ې  ې  ېچ

 والداني غمبون وابن األنباري ابن الياء: قراءة عمى ىذا من قريباً  ذكر

 واألشموني. والنحاس
 الجمل. عطف من ىو بعده ما ألن عميو؛ الوقف يحسن أنو أرى ولكن

 . السابقة بالجممة المبلبسة لشدة العطف؛ عن نيواستغ
  ...چ قولو: عمى الوقف يحسن النون، قراءة من االستئناف وجو وعمى

 بتفصيل  اهلل من إخبارٍ  استئناف ألنو بعده؛ بما واالبتداء ،چ ائى   

  اآليات.
 عند حسنٌ  الوقف: وىذا غمبون. وابن األنباري ابن ىذا: من قريباً  ذكر

 السجاوندي. عند ومطمقٌ  واألشموني، الداني عند كافٍ و  النحاس،

                                                 
،علل 343، المكتفى:ص2/362، التذكرة:248، القطع واالئتناف:ص2/744انظر: اإليضاح: (1)

 .1/324، منار الهدى:2/565الوقوف:
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 والثالثون الخامس الموضع
ڈ  ڈ       ڎچ  ڇ   ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ 

 (.ٙٔ)يونس: چک  ک  ک    کژ  ژ  ڑ  ڑ
 القراءات: 
 البلم بين ألفٍ  بغير چ  ڌ  ڌچ  البزي: عن بخمفٍ  كثير ابن قرأ ــٔ

 واليمزة.
 ألفٍ  بإثبات چ      ڌ  ڌچ  لمبزي: الثاني الوجو وىو الباقون، وقرأ ــٕ

  .(ٔ) واليمزة البلم بين
 الوجو عمى بحذفو چ  ڌ  ڌچ  قرأ أو ، ألفٍ  بغير چ  ڌ  ڌچ  قرأ: من

 التوجيو. في سبق كما قبمو، بما متعمقٌ  ألنو ؛ بو االبتداء يحسن ال ، األول
 واألشموني. والداني غمبون ابن ىذا من قريباً  ذكر

 االبتداء حسن الثاني، الوجو عمى األلف بحذف چ  ڌ  ڌچ  قرأ: نوم 

إخباٌر بإيقاع الدراية بالقرآن من اهلل ليم، فيو منقطٌع من النفي  ألنو بو؛
 . قبمو، وغير داخل فيو

 األشموني وجعمو واألشموني. والداني غمبون ابن ىذا من قريباً  ذكر

 .(ٔ)جائزاً  وقفاً 
 

  

                                                 
 .325ــ1/325، منار الهدى:345ــ344، المكتفى:ص2/363انظر: التذكرة: (1)
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 والثالثون السادس الموضع
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ 

﮺    ۓھ  ھ   ے  ے ﮶   ﮷  ﮸  ﮹      ﮴   ﮵  ۓ  ﮲  ﮳ 

 (.ٛٔ)يونس: چ﮽ ﮾   ﮿  ﯀ ﯁     ﮼﮻
 القراءات: 
 الخطاب. بتاء چ  ۅ ۅچ وخمف: والكسائي، حمزة، قرأ ــٔ
  .(ٔ) الغيب بياء چ ۅۅچ الباقون: وقرأ ــٕ

 الوقف يكون ال الغيب، قراءة من األول والوجو الخطاب، قراءة عمى

 متعمقٌ  بعده ما ألن كاٍف؛ يكون قد ولكن تامًا، چېې   ۉ ...چ قولو: عمى

 التوجيو. في سبق كم قبمو، بما
   ۉ ...چ قولو: عمى الوقف يكون الغيب قراءة من الثاني الوجو وعمى

 قبمو. المقول في داخل غير ، تعالى اهلل من تنزيو استئناف ألنو تامًا؛ چېې

 أعمم. تعالى واهلل
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  والثالثون السابع الموضع

ڻ  ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ںچ 

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ            ھہ  ہ       ہ  ہڻ  ۀ  ۀ

 (.ٖٕ)يونس: چۓ  ﮲   
 
 

 القراءات: 
 بالنصب. چ  ڤچ  عاصم: عن حفص قرأ ــٔ
  .(ٔ) بالرفع چ   ڭچ   الباقون: وقرأ ــٕ
 أنو والداني: غمبون ابن ذكر النصب، قراءة من وليناأل الوجيين في

 قبمو. بما متصلٌ  ألنو ؛ چ  ڤچ  بـ يبتدئ والچۀ  ۀچ   قولو: عمى يقف ال

 الثاني الوجو عمى أنو واألشموني األنصاري ذىب بينما التوجيو. في بيناه كما

 تامًا. چۀ  ۀچ   قولو: عمى الوقف يكون الوجيين، ىذين من
بق، التوسط، وىو أن يكون الوقف عمى ىذين والراجح مما س

 چ  ڤچ ويبتدئ بـ   چ ۀ  ۀچ  الوجيين كاٍف، فيحسن الوقف عمى قولو: 
سبق في التوجيو، وأيضًا  كما اإلعراب، حيث من بمحذوف  متعمقٌ  ألنو ؛

 ىو استئناف، كما قال الشوكاني واآللوسي. 
فـي موضـع  فقال الشـوكاني عمى الوجـو األول منيما: )) ويكـون

 المصدر المؤكد ، كأنـو قيـل : 
                                                 

 .477ــ14/476، تفسير القرطبي:3/113المحرر الوجيز: (1)
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تتمتعون متاع الحياة الدنيا ، ويكون المصدر مع الفعل المقّدر 
 استئنافًا ((.

وقال اآللوسي عمى الوجو األول منيما أيضًا: ))نصب عمى أنو 
 مصدر مؤكد لفعل مقدر بطريق

 االستئناف، أي: تتمتعون متاع الحياة الدنيا((. 
لوسي ــ  في الوجو الثاني: )) وقيل : العامل فيو، وقال ــ أي: اآل

 فعل مدلول عميو بالمصدر، أي:
 تبغون ألجل متاع الحياة الدنيا، عمى أن الجممة مستأنفة((.

وعمى بقية األوجو من قراءة النصب، والوجو الثاني من قراءة الرفع، 
چ      و   چ  ڤچ   بـ  يبتدئ وال ، چۀ  ۀچ  ال يحسن الوقف عمى قولو: 

 ؛ ألنيا متعمقة بما قبميا، كما بيناه فيچ   ڭ
 التوجيو.  

، چۀ  ۀچ  وعمى الوجو األول من قراءة الرفع يحسن الوقف عمى:
 ؛چ   ڭچ   بـ االبتداءو

 األولين الوجيين عمى ىو مما أحسن الوجو ىذا عمى الوقف أن إال 

 من قراءة النصب. 
ي، ومطمٌق عند والوقف عمى ىذا الوجو : كاٍف عند الدان

السجاوندي، وتاٌم عند األنصاري واألشموني. وذكر ابن األنباري: أنو 
 .(ٔ)يحسن الوقف عميو. وذكر ابن غمبون: جواز االبتداء بو

                                                 
، 2/364، التذكرة:2/745،اإليضاح:11/99، روح المعاني:2/634(انظر: فتح القدير:1)

 .1/327، منار الهدى:43، المقصد:ص567ــ2/568، علل الوقوف:346ــ345المكتفى:ص
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  والثالثون الثامن الموضع
ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  چ 

حب  خب     ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  یېئ   ېئ  ىئ  ىئ   ىئ

 (.ٔٙ)يونس: چمب  ىب  يب   جت  حت  خت   مت  ىت     يت  جث             مث  ىث   
 
 

 القراءات: 
 برفع چک  ک   گ  گ   گ   گچ :حمزة، ويعقوب، وخمف قرأ ــٔ

       وچکچ                                                  كممتي:
 .چگ چ

 بنصب چ    يب   خت  جتحت   يب  ىبچ  الباقون: وقرأ ــٕ

  .(ٔ)الكممتين
 يحسن ال ــ الجميور اختيار ــ القراءتين من األولين الوجيين عمى

 متعمقٌ  ألنو ؛ بعده بما االبتداء وال ،چ مبخب  حب   ...چ قولو: عمى الوقف

 التوجيو. في بيناه كما قبمو، بما
  منقطعًا، كان إنچ جت   يتجث ىتچ  قولو: في االستثناء إن ثم

 من قبمو بما تعمقو لعدم ؛ بو االبتداء فيحسن ، شامة أبو قدره كما متصبلً  أو

 أعمم. تعالى واهلل اإلعراب. حيث
 يحسن ــ الزمخشري اختيار ــ القراءتين من األخيرين الوجيين وعمى

                                                 
 .2/34، اإلمالء:11/215،التحرير والتنوير:17/134(انظر: تفسير الرازي:1)
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 متعمق غير ألنو ؛ بعده بما ويبتدئ ،چ مبخب  حب   ...چ قولو: عمى الوقف

 الرفع وجو عمى شمونيواأل األنصاري وذكر التوجيو. في سبق كما قبمو، بما

 .(ٔ)كافٍ  الوقف أن االبتداء: عمى
 ىذين عمى متصل     چ جت   يتجث ىتچ  قولو: في واالستثناء

 يحتاج وال فيو، إشكال ال حيث الوجيين،
 ؛ بـو االبـتداء وال ، قـبمو ما عمى الوقـف يحسن ال لذا تقديـر، إلى أيضاً  

 المـستثنى بيـن يفصـل لئـبل
 أعمم. تعالى واهلل منو. والمستثنى 

  

                                                 
 .1/332، منار الهدى:44(المقصد: ص1)
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 األربعون الموضع
ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ             ڀ         ڀ     ٱچ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

 (.ٔٚ)يونس: چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  
 القراءات:  

چ   و يم،الم وفتح اليمزة بوصل چ فاْجَمُعواچ  :رويس عن يعقوب قرأ ــٔ
 بالرفع.  کچ 

چ  کچ  و الميم، وكسر مفتوحةً  اليمزة بقطع چٿچ يعقوب: عن روح وقرأ ــٕ
 بالرفع.

چ   ٹچ  و الميم، وكسر مفتوحةً  اليمزة بقطع چٿچ الباقون: وقرأ ــٖ
 .(ٔ)بالنصب

 النصب، قراءة من األول والوجو الرفع، قراءة من الثاني الوجو عمى
 ٿچ   : عمى الوقف يحسن

ويكون كاٍف ،  ويبتدئ بما بعده ؛ ألن ما بعـده عمى وجو   چ ٹ  
 الرفـع جممة ابتدائـية خـبرىا

محذوف، وعمى وجو النصب مفعوٌل لفعٍل مضمر محذوف ، كما  
 بينا ذلك في التوجيو.

وفي ىذين الوجيين ذكر األشموني عمى وجو الرفع: أنو كاٍف ، 
 وعمى وجـو النصب : ال يقـف.

 ٹچ النحاس عمى وجو النصب: ال يتم القطع عمى ما قبل وقال 
 چ.

، چ ٹ  ٿچ  وعمى بقية األوجو من القراءتين ال يحسن الوقف عمى 
  وال يبتدئ بما بعده؛ لتعمقو بما قبمو، كما سبق في التوجيو. واهلل تعالى أعمم
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 واألربعون الحادي الموضع
ڄ    ڄ        ڦ  ڦ  ڦڤ  ڤ  ڦ  ڤٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ 

 (.ٔٛ)يونس: چڄ  ڄ  ڃ  
 القراءات: 

بزيادة ىمزة استفيام قبل چ  أالسحرچــ قرأ أبو عمرو، وأبو جعفر:     ٔ
 .(ٔ)ىمزة الوصل

 .(ٕ)بيمزة وصل عمى الخبرچ ڤ چ ـ وقرأ الباقون: ٕ
چ عمى الوجو األول من كبل القراءتين ال يحسن الوقف عمى قولو:

 بتداء بما، وال االچ      ٹ    ٹٹ
بعده؛ ألنو متعمٌق بما قبمو من حيث اإلعراب ، كما سبق في 

 التوجيو . وقريبًا من ىذا ، ذكره ابن
 غمبون والداني واألشموني، والسجاوندي عمى وجو قراءة الخبر.  

 
    ٹٹچ  قولو: عمى الوقف يحسن القراءتين كبل من األوجو بقية وعمى

 قبمو بما متعمق غير مستأنف ألنو بعده؛ بما ويبتدئ ،ويكون كاٍف  چ    ٹ

 اإلعراب. حيث من

                                                 
، البحر 11/29، تفسير القرطبي:3/165، الكشاف:253، القطع واالئتناف:ص1/536راب القرآن للنحاس:(إع1)

، 2/525، الآللئ الفريدة:2/342، شرح الهداية:11/167، روح المعاني:5/181المحيط:
 .6/249، الدر المصون:2/32، اإلمالء:2/118اإلتحاف:

، إعراب القرآن 3/34، معاني القرآن للزجاج:2/572خف::، معاني القرآن لؤل1/475(معاني القرآن للفراء:2)
، تفسير 3/164، الكشاف :1/521، الكشف:4/292، الحجة ألبي علي:1/536للنحاس:
، شرح 335، الحجة البن زنجلة:ص183،الحجة البن خالويو:ص1/418، البيان:11/34القرطبي:
 .2/634، الموضح:2/118، اإلتحاف:2/336، التذكرة:2/342الهداية:
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 أنو النحاس ذكر األوجو، ىذه في  چ  ٹ    ٹٹچ  قولو: عمى والوقف

 ابن وذكر ، السحر أىو تقدير: عمى الرفع قراءة من الثالث الوجو عمى يوقف

 تقدير: عمى  الرفع قراءة من الثاني الوجو عمى يوقف أنو والداني غمبون

 حسن، الوقف أن األنصاري ذكر  األخير التقدير ىذا وعمى ،  ىو آلسحر

 أن السجاوندي وذكر التقديرين. كبل عمى حسن الوقف أن األشموني وذكر

   .(ٔ) منيا وجو أي عمى يبين ولم االستفيام، قراءة عمى مطمقٌ  الوقف
  

                                                 
، 2/575، علل الوقوف:314، المكتفى:ص367ــ2/366، التذكرة:253انظر: القطع واالئتناف: ص (1)

 .1/336، منار الهدى:44المقصد:ص
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 واألربعون الثاني الموضع
  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ڀچ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ٹ  ٹ  ڤ 

 (.ٜٓ)يونس: چڃ  چ  
 
 

 القراءات: 
 بكسر اليمزة  .چ   ۀچ ــ قرأ حمزة، والكسائي، وخمف: ٔ
 .(ٔ)بفتح اليمزة   چ  ڦچ ـ وقرأ الباقون: ٕ

چ...  عمى الوجو األول من قراءة الكسر يحسن الوقف عمى قولو: 
 ۀچ  ، ثم يبتدئ بـ   ڤ  چ

؛ ألنو استئناف منقطٌع عما چ   ڃ  چ  چ  چ چ   ڦ    ڦ   ڦ  
 قبمو. 

ذكر قريبًا من ىذا ابن األنباري وابن غمبون والداني ، وجعمو 
األشموني وقفًا حسنًا، وذكر النحاس عن األخفش: أنو عمى قراءة الكسر 

 يكون الوقف تمام. وكذا قال األنصاري عمى قراءة
ميم يقصدون بالكسر إن جعمت عمى الكسر: إنو وقف حسن. ولع 

 وجو االستئناف. واهلل أعمم . 
ويقرب من ىذا الوجو من حيث الوقف: وجو إضمار القول ، 

                                                 
 .2/367، التذكرة:2/748، اإليضاح :1/522(الكشف:1)
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فيحسن االبتداء بو؛ ألنو يشبو االستئناف، فيو متعمٌق بمحذوف؛ إال أنو 
 من حيث الوقف أقل حسنًا من االستئناف.

األنصاري وقد مرت مواضع فييا إضمار القول، وكان مذىب 
واألشموني أن الوقف عمى ما قبميا يكون حسنًا، ويبتدئ بما بعده، كما 

ٿ  ٿ  ٿ  چ ذكر ذلك في موضع آل عمران، في قولو تعالى: 

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  

 .(ٔ) ، فارجع إليو (ٜٖ:عمران آل) چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
يحسن الوقف عمى قولو: وعمى قراءة الفتح وبقية أوجو الكسر، ال 

، وال االبتداء بو؛ ألنو متعمٌق بما قبمو، كما سبق في التوجيو.   چ...  ڤ  چ
وذكر قريبًا من ىذا عمى بعض األوجو ابن األنباري وابن غمبون  والداني 

 .(ٕ)واألنصاري واألشموني
  

                                                 
 .128ص  (1)
، 311، المكتفى:ص2/367، التذكرة:255، القطع واالئتناف: ص2/748انظر: اإليضاح: (2)

 .1/337، منار الهدى:45ــ44قصد:صالم
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 واألربعون الثالث الموضع
ڇ  ڍ       ڍ  ڌ    ڇڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇچ 

 (.ٓٓٔ)يونس: چڎ  ڎ   ڌ 
 
 

 القراءات: 
 . العظمة بنون  چ  ۈئچ   :شعبة عن عاصم  قرأ ــٔ
 .(ٔ)الغيب بياء  چڇچ  الباقون: وقرأ ـٕ

 قولو: عمى الوقف أن الداني ذكر النون قراءة من األول الوجو عمى
 من إخبار استئناف ألنو بو؛ يبتدئ أنو غمبون ابن وذكر كاٍف،  چ ڇڇچچ

 لمتفخيم. الجماعة؛ ظبمف تعالى اهلل
 حسٌن،  چ ڇڇچچ قولو: عمى الوقف أن الداني ذكر الياء قراءة وعمى

 .(ٔ)قبمو الذي اهلل باسم متعمقٌ  ألنو بعده؛ بما االبتداء كراىة غمبون ابن وذكر
 الياء، كقراءة الوقف في حكمو يكون النون قراءة من الثاني  والوجو

نما بينيما؛  فرق ال حيث  الموفق  واهلل التوجيو. في سبق كما التفات، ىو وا 

 . الرشاد سبيل إلى واليادي لمصواب
  

                                                 
 .312، المكتفى:ص2/368(انظر: التذكرة:1)



614 

 

 
 م8118لعام  –كفر الشيخببنات للجملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

  

 الخاتمة:
 : البحث نتائج

 عمم ومنيا العموم، سائر في الكبير وأثره العظيم، فضمو القراءات لعمم ــٔ

 حميمة. وعبلقة وثيق ارتباطٌ  العممين فبين واالبتداء، الوقف
 من ليا واالحتجاج القراءات، بتوجيو ةبالغ عناية وتفسيره القرآن لعمماء ــٕ

 واإلعراب. المغة حيث ومن والتفسير، المعنى حيث
 جني بن الفتح وأبي الفارسي عمي كأبي بالتأليف، خصو من منيم  إن ثم ــٖ

 كالفراء كتبو، ضمن أدرجو من ومنيم وغيرىم. والميدوي، ومكي

 حيان، وأبي والقرطبي عطية وابن والطبري والزجاج والنحاس واألخفش

 وغيرىم.
 واالبتداء الوقف وأن ، واالبتداء الوقف عمى العشر القراءات أثر بيان  ــٗ

 أوجييا. وبحسب  المتموة القراءة حسب يتغير
 واهلل أعمم، وصمى اهلل عمى نبينا محمد وآلو وصحبو أجمعين.

 
 
 
 
 
 
 
 



615 

 

 
 مواضع اختالف الوقف واالبتداء باختالف قراءات الكراء 

  

  

 فيرست المراجع والمصادر
صم، مصحف المدينة المنورة، ــ القرآن الكريم. برواية حفص عن عا

 المممكة العربية السعودية.
إبراز المعاني من حرز األماني في القراءات السبع،ألبي شامة عبد  .ٔ

ىـ(، تحقيق: إبراىيم عطوة ٘ٙٙالرحمن بن إسماعيل المقدسي)ت
 عوض، دار الكتب العممية.

إتحاف فضبلء البشر في القراءات األربع عشر،ألحمد بن عبد  .ٕ
ىـ(، تحقيق: د/ عبد الكريم شعبان محمد ٚٔٔٔياطي)ت الغني الدم

 م.ٜٚٛٔىـ ــٚٓٗٔإسماعيل، عالم الكتب، بيروت، الطبعة األولى: 
ىـ(، تحقيق: ٜٔٔاإلتقان في عموم القرآن، لجبلل الدين السيوطي)ت .ٖ

مركز الدراسات القرآنية، مجمع الممك فيد لطباعة المصحف 
 ىـ.ٕٙٗٔالشريف:

ات وما أثير حوليا من شبيات، لمدكتور األحرف السبعة والقراء .ٗ
شعبان محمد إسماعيل، مطبوعات نادي مكة الثقافي 

 م.ٕٔٓٓىـ ــٕٕٗٔالرياضي،الطبعة األولى:
: أحكام قراءة القرآن الكريم، لمحمود بن خميل الحصري  .٘

ىـ (، تحقيق: محمد طمحة منيار، المكتبة المكية، ودار ٔٓٗٔ)ت
 البشائر اإلسبلمية. 

ميل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين إرواء الغ .ٙ



616 

 

 
 م8118لعام  –كفر الشيخببنات للجملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

  

ىـ ٘ٓٗٔاأللباني، المكتب اإلسبلمي، بيروت، الطبعة الثانية: 
 م.ٜ٘ٛٔــ

اإلصابة في تمييز الصحابة، لشياب الدين أبي الفضل أحمد بن  .ٚ
 . ٜٛٚٔىـ ــٜٖٛٔ(، دار الفكر، بيروت : ٕ٘ٛحجر العسقبلني)ت

ىـ(، تحقيق:محمد ٖٛ٘مخشري،)تأساس الببلغة، لمحمود عمر الز  .ٛ
باسل عيون السود ، دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة األولى : 

 م.ٜٜٛٔىـ ــ ٜٔٗٔ
إعراب القراءات السبع وعممميا، لحسين بن عبد اهلل بن  .ٜ

ىـ(، تحقيق:د/عبد الرحمن العثيمين، دار الخانجي، ٖٓٚخالويو)ت
 م.ٕٜٜٔىـ ــٖٔٗٔالقاىرة،الطبعة األولى:

ىـ(، ٖٖٛالقرآن ، ألبي جعفر أحمد بن محمد النحاس) إعراب .ٓٔ
ىـ ــ ٕٛٗٔتحقيق:د/محمد تامر وزمبلئو ، دار الحديث، القاىرة: 

 م.ٕٚٓٓ
األعبلم) قاموس تراجم ألشير الرجال والنساء من العرب  .ٔٔ

ىـ(، دار ٜٖٙٔوالمستعربين والمستشرقين(، لخير الدين الزركمي)ت
 م.ٕٕٓٓخامسة عشر: العمم لممبليين، بيروت، الطبعة ال

ىـ(، ٓٗ٘اإلقناع في القراءات السبع، ألحمد بن عمي)ابن الباذش( ) .ٕٔ
تحقيق:د/ عبد المجيد قطامش، من مطبوعات مركز البحث العممي 

 م.ٕٔٓٓىـ ــٕٕٗٔبجامعة أم القرى، الطبعة الثانية:
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إمبلء ما من بو الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جميع  .ٖٔ
ىـ(، تحقيق: ٙٔٙبن أبي عبد اهلل العكبري )ت القرآن، لعبد اهلل

 إبراىيم عطوة عوض، دارالحديث، القاىرة.
إنباه الرواة عمى أنباه النحاة، لجمال الدين أبي الحسين عمي بن  .ٗٔ

دار  ىـ(،تحقيق: محمد أبو الفضل إبراىيم،ٙٗٙيوسف القفطي)ت
الطبعة  ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، القاىرة، الفكر العربي،

 م.ٜٙٛٔىـ ــٙٓٗٔاألولى:
ىـ(، ٕٙ٘األنساب، ألبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني)ت .٘ٔ

تحقيق: عبد اهلل عمر البارودي، دار الجنان،بيروت، الطبعة 
 م.ٜٛٛٔىـ ــ ٛٓٗٔاألولى:

إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهلل عز وجل، ألبي بكر بن  .ٙٔ
الدين عبد الر  ىـ(، تحقيق:محيٕٖٛمحمد بن القاسم األنباري)ت

ىـ ٜٖٓٔحمن رمضان، مطبوعات مجمع المغة العربية، بدمشق:
 م.ٜٔٚٔــ

 البحر المحيط، ألبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي األندلسي .ٚٔ
عادل أحمد عبد الموجود وزمبلئو، دار  دراسة وتحقيق: ، ىـ(٘ٗٚ)

 م.ٖٜٜٔىـ ــٖٔٗٔالطبعة األولى: الكتب العممية، بيروت،
ٔٛ.                                                                                                      
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البرىان في عموم القرآن، لبدر الدين محمد بن عبد اهلل  .ٜٔ
ىـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراىيم، مكتبة دار ٜٗٚالزركشي)

 التراث، القاىرة.
طبقات المغويين والنحاة، لمحافظ جبلل الدين  بغية الوغاة في .ٕٓ

ىـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراىيم، المكتبة ٜٔٔالسيوطي)ت 
 العصرية، بيروت.

البمغة في تراجم أئمة النحو والمغة، لمجد الدين محمد بن يعقوب  .ٕٔ
ىـ(،تحقيق: محمد المصري، جمعية إحياء ٚٔٛالفيروزآبادي)ت

 ىـ.ٚٓٗٔطبعة األولى: التراث اإلسبلمي، الكويت، ال
البيان في غريب إعراب القرآن، ألبي البركات عبد الرحمن بن  .ٕٕ

ىـ(، تحقيق:د/طو عبد الحميد طو، الييئة ٚٚ٘محمد األنباري)ت
 م.ٜٔٛٔىـ ــٓٓٗٔالمصرية العامة لمكتاب: 

تاج العروس من جواىر القاموس، لمسيد محمد مرتضى  .ٖٕ
أحمد فراج،مطبعة حكومة ىـ(، تحقيق: عبد الستار ٕ٘ٓٔالزبيدي)ت
 م.ٜ٘ٙٔىـ ــٖ٘ٛٔالكويت: 

تحبير التيسير في قراءات األئمة العشرة، لمحمد بن محمد بن محمد  .ٕٗ
ىـ(، تحقيق: جمال الدين محمد شرف، دار ٖٖٛالجزري)ت

 م.ٕٗٓٓالصحابة لمتراث، طنطا: 
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ىـ(، ٖٜٖٔالتحرير والتنوير، لمشيخ محمد الطاىر بن عاشور)ت  .ٕ٘
 م.ٜٗٛٔمنشر، تونس: الدار التونسية ل

ىـ(، دار ٚٗٚتذكرة الحفاظ، لشمس الدين محمد بن أحمد الذىبي)ت .ٕٙ
 إحياء التراث العربي، بيروت.

التذكرة في القراءات الثمان، ألبي الحسن طاىر بن  .ٕٚ
ىـ(، دراسة وتحقيق:د/ أيمن رشدي سويد، من ٜٜٖغمبون)ت

بعة مطبوعات الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، الط
 م.ٜٜٔٔىـ ــ ٕٔٗٔاألولى: 

تفسير البغوي) معالم التنزيل(، ألبي محمد الحسين بن مسعود  .ٕٛ
ىـ(،تحقيق:محمد عبد اهلل النمر وزمبلئو، دار طيبة ٙٔ٘البغوي)ت

 ىـ.ٜٓٗٔلمنشر والتوزيع، الرياض: 
تفسير الرازي) مفاتيح الغيب ــ التفسير الكبير(، لفخر الدين محمد  .ٜٕ

ار الفكر لمطباعة والنشر، بيروت، الطبعة ىـ(، دٙٓٙالرازي)ت
 م.ٜٔٛٔىـ ــ ٔٓٗٔاألولى:

تفسير الطبري) جامع البيان عن تأويل آي القرآن(، ألبي جعفر  .ٖٓ
ىـ(، تحقيق: د/عبد اهلل بن عبد ٖٓٔمحمد بن جرير الطبري)ت

 المحسن التركي، دار ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع.
  



611 

 

 
 م8118لعام  –كفر الشيخببنات للجملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

  

والمبين لما تضمنو من السنة  تفسير القرطبي)الجامع ألحكام القرآن .ٖٔ
 ىـ(، تحقيق: ٔٚٙ)ت وآي القرآن (، ألبي عبد اهلل القرطبي

الطبعة  د/عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة،
 م.ٕٙٓٓىـ ــ ٕٚٗٔاألولى:

تفسير القرآن العظيم، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن  .ٕٖ
ئو، مؤسسة ىـ (، تحقيق: مصطفى السيد محمد وزمبلٗٚٚكثير)ت

 م.ٕٓٓٓىـ ــ ٕٔٗٔقرطبة، جيزة، الطبعة األولى: 
التمييد في عمم التجويد، لمحمد بن محمد بن محمد  .ٖٖ

د/ عمي حسين البواب، مكتبة  ىـ(، تحقيق:ٖٖٛالجزري)ت
 م.ٜ٘ٛٔىـ ــ٘ٓٗٔالمعارف، الرياض، الطبعة األولى: 

رشاد الجاىمين، لئلمام عمي بن محمد الصفاقس .ٖٗ  ي. تنبيو الغافمين وا 
عرابًا، لمدكتور  .ٖ٘ توجيو مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة وتفسيرًا وا 

دار ابن حزم، الرياض، الطبعة  عبد العزيز بن عمي الحربي،
 م.ٖٕٓٓىـ ــ ٕٗٗٔاألولى: 

التيسير في القراءات السبع، ألبي عمرو عثمان بن سعيد  .ٖٙ
بي، ىـ(، عني بتصحيحو: أوتو برتزل، دار الكتب العر ٗٗٗالداني)ت

 م.ٜ٘ٛٔىـ ٙٓٗٔبيروت، الطبعة الثالثة:
جامع البيان في القراءات السبع، ألبي عمرو عثمان بن سعيد  .ٖٚ

ىـ(، تحقيق أربع رسائل عممية من جامعة أم القرى، ٗٗٗالداني)ت
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 رسالة دكتوراه ، وثبلث  رسائل ماجستير . 
 جمال القراء وكمال اإلقراء، لعمم الدين عمي بن محمد السخاوي .ٖٛ

ىـ(، تحقيق:د/ عمي حسين البواب، مكتبة الخانجي، ٖٗٙ)ت 
 م.ٜٚٛٔىـ ــٛٓٗٔالقاىرة، الطبعة األولى: 

 )ت في بداية  حجة القراءات، ألبي زرعة عبد الرحمن بن زنجمة .ٜٖ
د/ سعيد األفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت،  ىـ(، تحقيق:ٗق 

 م.ٜٜٚٔىـ ــ ٛٔٗٔالطبعة الخامسة: 
 ىـ(،ٖٓٚألبي عبد اهلل بن خالويو )ت الحجة في القراءات السبع، .ٓٗ

د/ عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت، الطبعة  تحقيق:
 م.ٜٜٚٔىـ ــ ٜٜٖٔالثالثة، 

الحجة لمقراء السبعة، ألبي عمي الحسن بن عبد الغفار الفارسي  .ٔٗ
ىـ(، تحقيق: بدر الدين قيوجي وبشير جويجاتي، دار ٖٚٚ)ت

 م.ٜٗٛٔىـ ــ ٗٓٗٔاألولى:  المأمون لمتراث، دمشق، الطبعة
حرز األماني ووجو التياني)الشاطبية(، لمقاسم بن فيرة  .ٕٗ

ىـ(، ضبط وتصحيح : محمد تميم الزعبي، مكتبة ٜٓ٘الشاطبي)ت
 م. ٕٗٓٓىـ ــٕ٘ٗٔدار اليدى ، المدينة المنورة، الطبعة الرابعة:

 مكتبة المنار، األردن. حق التبلوة، لمشيخ حسيني شيخ عثمان، .ٖٗ
ىـ(، تحقيق: محمد عمي ٕٜٖ، ألبي الفتح بن جني)تالخصائص .ٗٗ

 ىـ.ٖٓٗٔالنجار، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة: 
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الدر المصون في عموم الكتاب المكنون، ألحمد بن يوسف السمين  .٘ٗ
ىـ(، تحقيق: د/ أحمد بن محمد الخراط، دار القمم، ٙ٘ٚالحمبي)ت

 م.ٜٙٛٔىـ ــٙٓٗٔدمشق، الطبعة األولى:
امنة في أعيان المائة الثامنة، لشياب الدين أبي الفضل الدرر الك .ٙٗ

(، تحقيق: محمد سيد جاد الحق، ٕ٘ٛأحمد بن حجر العسقبلني)ت
 دار أم القرى، القاىرة.

الدرة المضية في القراءات الثبلث المرضية، لمحمد بن محمد بن  .ٚٗ
ىـ(، ضبط وتصحيح: محمد تميم الزعبي، ٖٖٛمحمد الجزري)ت
 م. ٕٓٓٓىـ ــٕٔٗٔالمدينة المنورة،الطبعة الثانية: مكتبة دار اليدى،

 م.ٖٜٙٔىـ ــ ٖٖٛٔديوان حاتم الطائي، دار صادر، بيروت:   .ٛٗ
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ألبي الفضل  .ٜٗ

 ىـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت.ٕٓٚٔ)ت (ٕ)محمود اآللوسي
،  (ٕٜٖ)ت ان بن جنيسر صناعة اإلعراب، ألبي الفتح عثم .ٓ٘

 نداوي، دار القمم ، دمشق، الطبعة: د/ حسن ى تحقيق
 م.ٜ٘ٛٔاألولى:

 سنن أبي داود، ألبي داود سميمان بن األشعث السجستاني .ٔ٘
تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر،  ، ىـ(ٕ٘ٚ)ت

 بيروت.
ىـ(، ٖ٘ٚسنن ابن ماجة، ألبي عبد اهلل محمد بن يزيد بن ماجة)ت .ٕ٘

 يق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت. تحق
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ىـ(، ٜٕٚألبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي)ت سنن الترمذي، .ٖ٘
أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي،  تحقيق:
 بيروت.

ىـ(، تحقيق: عبد ٖ٘ٛسنن الدارقطني، لعمي بن عمر الدارقطني)ت .ٗ٘
 ىـ.ٜٙٙٔىـ ــ ٖٙٛٔاهلل ىاشم يماني، دار المعرفة، بيروت: 

ىـ(،تحقيق: محمد ٛ٘ٗالسنن الكبرى، ألحمد بن الحسين البييقي)ت .٘٘
ىـ ــ ٗٔٗٔعبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة: 

 م.ٜٜٗٔ
ىـ(، تحقيق: عبد ٖٖٓسنن النسائي، ألحمد بن شعيب النسائي)ت .ٙ٘

الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسبلمية، حمب، الطبعة 
 م.ٜٙٛٔىـ ــ ٙٓٗٔالثانية: 

سير أعبلم النببلء:، لشمس الدين محمد بن أحمد  .ٚ٘
ىـ(، أشرف عمى تحقيقو: شعيب األرنؤؤط، مؤسسة ٛٗٚالذىبي)ت

 م.ٜٜٙٔىـ ــٚٔٗٔالرسالة، بيروت، الطبعة الحادي عشر:
شرح طيبة النشر في القراءات العشر، ألبي القاسم محمد بن محمد  .ٛ٘

دين شرف، دار الصحابة ىـ(، تحقيق: جمال الٕ٘ٛالنويري )ت
 م.ٕٗٓٓىـ ــٕ٘ٗٔالطبعة األولى: طنطا، لمتراث،

ىـ(، ٓٗٗشرح اليداية، ألبي العباس أحمد بن عمار الميدوي)ت .ٜ٘
د/ حازم سعيد حيدر، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة  تحقيق:
 م.ٜٜ٘ٔىـ ــٙٔٗٔاألولى:
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ىـ(، تحقيق: ٛ٘ٗشعب اإليمان، ألحمد بن الحسين البييقي)ت .ٓٙ
لسعيد بسيوني زغمول، دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة محمد ا
 ىـ.ٓٔٗٔاألولى: 

تأليف  شيخ الجامع األعظم محمد الطاىر بن عاشور حياتو وآثاره، .ٔٙ
ىـ ــ ٚٔٗٔد/ بمقاسم الغالي، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة األولى: 

 م.ٜٜٙٔ
الصحاح )تاج المغة وصحاح العربية(، إلسماعيل بن أحمد  .ٕٙ

ىـ(، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العمم ٖ٘ٗ)تالجوىري
 م. ٜٗٛٔىـ ــٗٓٗٔلممبليين، بيروت، الطبعة الثالثة:

صحيح البخاري )الجامع الصحيح(، لمحمد بن إسماعيل  .ٖٙ
د/ مصطفى ديب البغا ، دار ابن كثير  تحقيق: ىـ(،ٕٙ٘البخاري)ت

 م. ٜٚٛٔىـ ــ ٚٓٗٔ، اليمامة، بيروت، الطبعة الثالثة: 
يح مسمم )الجامع الصحيح(،لئلمام أبي الحسين مسمم بن صح .ٗٙ

ىـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد ٕٔٙالحجاج القشيري النيسابوري)ت
 الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

ىـ(، دار صادر، ٖٕٓالطبقات الكبرى لمحمد بن سعد الزىري)ت .٘ٙ
 م.ٜٚٙٔىـ ــٖٛٛٔبيروت: 

ىـ(، ٜٔٔلرحمن السيوطي)تطبقات المفسرين، لجبلل الدين عبد ا .ٙٙ
تحقيق: عمي محمد عمر ، مكتبة وىبة، القاىرة، الطبعة األولى: 

 م.ٜٙٚٔىـ ــ ٜٖٙٔ
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طبلئع البشر في توجيو القراءات العشر، لمحمد الصادق القمحاوي،  .ٚٙ
 مكتبة اإليمان، المنصورة، الطبعة األولى

طيبة النشر في القراءات العشر، لمحمد بن محمد بن  .ٛٙ
ـ(، ضبط وتصحيح: محمد تميم الزعبي، مكتبة ىٖٖٛالجزري)ت

 م. ٜٜٗٔىـ ــٗٔٗٔدار اليدى، المدينة المنورة، الطبعة األولى : 
عمل الوقوف، ألبي عبد اهلل محمد بن طيفور  .ٜٙ

د/ محمد بن عبد اهلل العيدي،  ىـ(، تحقيق:ٓٙ٘السجاوندي)ت
 م.ٕٙٓٓىـ ــٕٚٗٔمكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية:

اية في طبقات القراء، لمحمد بن محمد بن محمد غاية الني .ٓٚ
ىـ(، عني بنشره: ج.برجستراسر،مكتبة ابن تيمية، ٖٖٛالجزري)ت

 القاىرة.
فـتح القدير الجامـع بيـن فنـي الـرواية والدراية من عمم التفسير،  .ٔٚ

 ىـ(، دار المعرفة.ٕٓ٘ٔ)ت (ٔ)لمحـمد بن عمـي الشوكاني
ىـ( ٖٗٙدين السخاوي )تفتح الوصيد في شرح القصيد، لعمم ال .ٕٚ

الطبعة  طنطا، تحقيق: جمال الدين شرف، دار الصحابة لمتراث،
 م.ٕٗٓٓىـ ــٕ٘ٗٔاألولى:

فن الترتيل وعمومو، لمشيخ أحمد بن أحمد بن محمد الطويل، صادر  .ٖٚ
عن مجمع الممك فيد لطباعة المصحف الشريف، الطبعة 

 م.ٜٜٜٔىـ ــ ٕٓٗٔاألولى:
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محمد بن يعقوب الفيروز  القاموس المحيط، لمجد الدين .ٗٚ
ىـ(، دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة ٚٔٛآبادي)ت
 م.ٜٜ٘ٔىـ ــ٘ٔٗٔاألولى:

لمدكتور محمد بن عمر بن  القراءات وأثرىا في التفسير واألحكام، .٘ٚ
ىـ ٚٔٗٔدار اليجر، الرياض، الطبعة األولى:  سالم بازمول،

 م.ٜٜٙٔــ
ىـ( ، ٖٖٛالنحاس)ت  ألبي جعفر أحمد بن محمد القطع واالئتناف، .ٙٚ

تحقيق: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة 
 م.ٕٕٓٓىـ ــ ٖٕٗٔاألولى:

الكتاب) كتاب سيبويو (، ألبي بشر عمرو بن عثمان المعروف  .ٚٚ
عبد السبلم محمد ىارون، مكتبة  ىـ(، تحقيق:ٓٛٔبسيبويو)ت

 م.ٜٛٛٔىـ ــٛٓٗٔالخانجي بالقاىرة، الطبعة الثالثة: 
، تحقيق:  كشاف اصطبلحات الفنون ، لمشيخ محمد عمي التياوني .ٛٚ

 م.ٜٜٙٔد/ عمي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة األولى: 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه  .ٜٚ

ىـ(، تحقيق: عادل أحمد ٖٛ٘ألبي القاسم الزمخشري )ت التأويل،
يكان، الرياض، الطبعة األولى: عبد الموجود وزمبلئو، مكتبة العب

 م.ٜٜٛٔىـ ــ ٛٔٗٔ
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الكشف عن وجوه القراءات السبع وعمميا وحججيا، لمكي بن أبي  .ٓٛ
د/ محي الدين رمضان،  ىـ(، تحقيق:ٖٚٗطالب القيسي )ت

 م. ٜٗٛٔىـ ــٗٓٗٔمؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة:
ية(،ألبي الآللئ الفريدة في شرح القصيدة)شرح الفاسي عمى الشاطب .ٔٛ

ىـ(، تحقيق: عبد الرزاق ٙ٘ٙعبد اهلل محمد بن الحسن الفاسي )ت
ىـ ــ ٕٙٗٔالطبعة األولى: الرياض، بن عمي موسى، مكتبة الرشد،

 م.ٕ٘ٓٓ
لسان العرب، لجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن  .ٕٛ

 ىـ(، دار صادر، بيروت.ٔٔٚمنظور)ت
 لطائف اإلشارات لفنون القراءات، لشياب الدين .ٖٛ

ىـ(، تحقيق: عامر سيد عثمان، وزميمو، لجنة ٖٕٜالقسطبلني)ت
 ىـ.ٕٜٖٔإحياء التراث اإلسبلمي، القاىرة: 

مبادئ معرفة الوقوف، لمحمد بن عبد الحميد البغدادي الشيير بـ  .ٗٛ
ىـ(، دراسة وتحقيق وشرح: الدكتور ٜ٘ٓٔ)الحكيم زادة()ت بعد

اإلسبلمية محمد بن إبراىيم المشيداني، مجمة كمية الدراسات 
والعربية ، مجمة عممية محكمة، العدد الرابع والثبلثون: ذو الحجة 

 م.ٕٚٓٓىـ ــ ديسمبر ٕٛٗٔ
ىـ(، عارضو ٕٓٔمجاز القرآن، ألبي عبيدة معمر بن المثنى)ت .٘ٛ

 بأصولو وعمق عميو:د/ محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي بالقاىرة.
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عنيا، ألبي  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح  .ٙٛ
(، تحقيق: عمي النجدي ناصف ٕٜٖالفتح عثمان بن جني)ت

 م.ٜٜٗٔىـ ــ٘ٔٗٔوزمبلئو، لجنة إحياء كتب السنة، القاىرة: 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ألبي محمد بن عطية  .ٚٛ

ىـ(،تحقيق: عبد السبلم عبد الشافي محمد، دار ٙٗ٘األندلسي )ت
 م.ٕٔٓٓىـ ــ ٕٕٗٔعة األولى: الكتب العممية، بيروت، الطب

مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق:  .ٛٛ
 م.ٜٜ٘ٔىـ ــ ٘ٔٗٔمحمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون: 

ألبي شامة عبد  المرشد الوجيز إلى عموم تتعمق بالكتاب العزيز، .ٜٛ
ىـ(، تحقيق: إبراىيم شمس ٘ٙٙالحمن بن إسماعيل المقدسي)ت

ىـ ــ ٕٗٗٔ، دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة األولى: الدين
 م.ٖٕٓٓ

المستدرك عمى الصحيحين، ألبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الحاكم  .ٜٓ
ىـ(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار ٘ٓٗالنيسابوري)ت

 م.ٜٜٓٔىـ ــ ٔٔٗٔالكتب العممية، بيروت، الطبعة األولى: 
ىـ(، مؤسسة قرطبة ٕٔٗالشيباني)تالمسند، لئلمام أحمد بن حنبل  .ٜٔ

 القاىرة. 
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ىـ(، ٖٚٗمشكل إعراب القرآن، لمكي بن أبي طالب القيسي )ت .ٕٜ
تحقيق:د/ حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة 

 ىـ .٘ٓٗٔالثانية:
المصباح المنير، ألحمد بن محمد بن عمي الفيومي)ت حدود  .ٖٜ

 ىـ(، المكتبة العممية، بيروت.ٓٚٚ
ىـ(، تحقيق:د/ ثروت عكاشة، دار ٕٙٚف، البن قتيبة )تالمعار  .ٜٗ

 م.ٜٜٙٔالمعارف، مصر، الطبعة األولى:
معالم االىتداء إلى معرفة الوقوف واالبتداء، لمحمود بن خميل  .ٜ٘

ىـ (،مكتبة السنة، بالقاىرة، الطبعة ٔٓٗٔالحصري)ت
 م.ٕٕٓٓىـ ــٖٕٗٔاألولى:

ىـ(،  ٖٓٚىري)تمعاني القراءات، ألبي منصور محمد بن أحمد األز  .ٜٙ
تحقيق: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة 

 م.ٜٜٜٔىـ ــ ٕٓٗٔاألولى:
 معاني القرآن، ألبي الحسن سعيد بن مسعدة األخفش األوسط .ٜٚ

د/عبد األمير محمد الورد، عالم الكتب،  تحقيق: ىـ(،ٕ٘ٔ)ت 
 م.ٜ٘ٛٔىـ ــ ٘ٓٗٔبيروت، الطبعة األولى:

ىـ(، عمم ٕٚٓألبي زكريا يحيى بن يزيد الفراء)ت معاني القرآن، .ٜٛ
 م.ٖٜٛٔىـ ــ ٖٓٗٔالكتب، بيروت، الطبعة الثالثة: 
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 معاني القرآن الكريم، ألبي جعفر أحمد بن محمد النحاس .ٜٜ
ىـ(،تحقيق: محمد عمي الصابوني، جامعة أم القرى ــ معيد ٖٖٛ)ت 

حياء التراث اإلسبلمي ــ مكة المكرمة، الطبعة  البحوث العممية وا 
 م.ٜٛٛٔىـ ــٛٓٗٔاألولى:

عرابو، ألبي إسحاق إبراىيم بن السري الزجاج .ٓٓٔ  معاني القرآن وا 

د/ عبد الجميل عبده شمبي، عالم الكتب،  ىـ(، تحقيق:ٖٔٔ)ت
 م.ٜٛٛٔىـ ــ ٛٓٗٔبيروت، الطبعة األولى: 

ىـ(، تحقيق: د/ إحسان ٕٙٙمعجم األدباء، لياقوت الحموي)ت  .ٔٓٔ
 م.ٖٜٜٔمي، بيروت، الطبعة األولى:عباس، دار الغرب اإلسبل

ىـ(، تحقيق: دار ٕٙٙمعجم البمدان، لياقوت  بن عبد اهلل الحموي)ت .ٕٓٔ
 الفكر، بيروت.

 ىـ(،ٜٖ٘معجم مقاييس المغة، ألبي الحسين أحمد بن فارس)ت .ٖٓٔ
تحقيق: عبد السبلم محمد ىارون، دار الفكر لمطباعة والنشر: 

 م.ٜٜٚٔىـ ــ ٜٜٖٔ
 كحالة، دار إحياء التراث العربي. معجم المؤلفين، لعمر رضا .ٗٓٔ
المعجم الموسوعي، أللفاظ القرآن الكريم وقراءاتو، لمدكتور أحمد  .٘ٓٔ

مختار عمر بمساعدة فريق عمل، مؤسسة سطور المعرفة، الطبعة 
 م.ٕٕٓٓىـ ــ ٖٕٗٔاألولى: 
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معرفة القراء الكبار عمى الطبقات واألعصار، لشمس الدين محمد  .ٙٓٔ
أشرف عمى تحقيقو: بشار عواد ىـ(، ٛٗٚبن أحمد الذىبي)ت

معروف وزمبلئو، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى: 
 ىـ.ٗٓٗٔ

مغني المبيب عن كتب األعاريب ، لجمال الدين أبي محمد عبد اهلل  .ٚٓٔ
بن يوسف بن ىشام األنصاري، تحقيق: د/ مازن المبارك ومحمد 

 م.ٜ٘ٛٔعمي حمد اهلل، دار الفكر، بيروت، الطبعة السادسة: 
لمدكتور أحمد خالد شكري، وزمبلئو، دار  مقدمات في عمم القراءات، .ٛٓٔ

 م.ٕٔٓٓىـ ــٕٕٗٔاألردن، الطبعة األولى: عمار، عمان،
المقصد لتمخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء، ألبي يحيى  .ٜٓٔ

 ىـ(، دار المصحف، دمشق،ٕٜٙزكريا بن محمد األنصاري )ت
 م.ٜ٘ٛٔىـ ــ٘ٓٗٔالطبعة الثانية: 

تفى في الوقف واالبتداء، ألبي عمرو عثمان بن سعيد المك .ٓٔٔ
ىـ(، تحقيق: د/يوسف عبد الرحمن المرعشمي، ٗٗٗالداني)ت 

 م.ٜٗٛٔىـ ــ ٗٓٗٔمؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى: 
منار اليدى في بيان الوقف واالبتدا، ألحمد بن محمد بن عبد  .ٔٔٔ

لرحيم ىـ(، تحقيق: عبد أٔالكريم األشموني )من عمماء ق
 م.ٕٛٓٓىـ ــ ٜٕٗٔالطرىوني، دار الحديث، القاىرة: 

مناىل العرفان في عموم القرآن، لمشيخ عبد العظيم الزرقاني،  .ٕٔٔ
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تحقيق: فؤاد أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة 
 م.ٜٜ٘ٔىـ ــ ٘ٔٗٔاألولى: 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين، لمحمد بن محمد بن  .ٖٔٔ
ىـ ــ ٓٓٗٔدار الكتب العممية، بيروت: ىـ(، ٖٖٛالجزري)ت

 م.ٜٓٛٔ
الموضح في وجوه القراءات وعمميا، لنصر بن عمي المعروف بابن  .ٗٔٔ

من  ىـ(،تحقيق: د/ عمر حمدان الكبيسي،٘ٙ٘أبي مريم)ت بعد:
الطبعة  مطبوعات الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن بجدة،

 م.ٖٜٜٔىـ ــٗٔٗٔاألولى:
ىـ(، ٖٖٛمد بن محمد بن الجزري)تالنشر في القراءات العشر، لمح .٘ٔٔ

 تصحيح: عمي محمد الضباع، دار الكتب العممية، بيروت.
نياية القول المفيد في عمم التجويد، لمشيخ محمد مكي نصر  .ٙٔٔ

الجريسي، مراجعة: طو عبد الرؤوف سعد، مكتبة الصفا، القاىرة، 
 م.ٜٜٜٔىـ ــ ٕٓٗٔالطبعة األولى: 

ل بن أيبك الصفدي، تحقيق: الوافي بالوفيات، لصبلح الدين خمي .ٚٔٔ
أحمد األرنؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

 م.ٕٓٓٓىـ ــ ٕٓٗٔالطبعة األولى: 
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الوقف واالبتداء في كتاب اهلل، ألبي القاسم يوسف بن عمي  .ٛٔٔ
ىـ(، تحقيق: الدكتور محمد أمين الددو، مجمة ٘ٙٗاليذلي)ت

ة، العدد الرابع والثبلثون: ربيع الشريعة والقانون، مجمة عممية محكم
 م.ٕٛٓٓىـ ــ إبريل ٜٕٗٔالثاني 
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