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 شكر وتقدير
الشكر هلل أكالن كأخران، كظاىران كباطنان، فلو اٟتمد كالشكر على نعمة اإلسبلـ، كنعمة القرآف، كعلى أف 

على تربيتهما يل تربية صاٟتة  لوالديىالكرومون :جعلنا من ٛتلة كتابو الكرًن، مث الشكر اٞتميل
كر اٞتزيل الوافر كالثناء اٞتميل العاطر لشيخنا قدر٫تا، مث الشيف أعمار٫تا، كرفع  اهلل خَتان، كبارؾ افجزا٫ت

على تفضلو باإلشراؼ على ىذا البحث، كمتابعتو  نوافىبنىمطوضىالحارثي :الفاضل الدكتور
توجو ألو، فقد استفدت من علمو كتوجيهاتو يف كتابيت ٢تذا البحث، حىت استول على سوقو، كما 

ة ٦تثلة يف رئيس ٣تلس أمنائها الشيخ الفاضل بالشكر اٞتزيل إىل مؤسسة حضرموت للتنمية البشري
ىا١تهندس:  على ابتعاثها يل للدراسة يف ىذه اٞتامعة ا١تباركة، كدعمها يل  حمدىبػذانأربدالله

بكريىبالشكر كاالمتناف ٢تذه اٞتامعة ا١تباركة ٦تثلة يف مديرىا د. كإلخواين الطبلب، كما أتوجو 
ستزيد من علمها الوافر، أا ألهنل من معينها الصايف، ك على احتضاهنا يل بُت جنباهت مطتوقىرداس

، محمدىالدرحانيفلها مٍت كل الشكر كاالمتناف، كلكلية الدعوة كأصوؿ الدين ٦تثلة يف عميدىا د. 
عظيم الشكر ككافر الثناء، كما أتوجو بالشكر  أمونىبنىإدروسىفالتهكرئيس قسم القراءات د. 

ىأفنان(واتيبنكشريكة حيايت، ك لزوجتيىكالثناء ىو يف  فراقي عناء م، على ٖتمله)أنؼار
ىتومىكما أشكر د.   مشقة السفر كالغربة معي يف سبيل ذلك، مٖتصيلي للعلم، مث ٖتمله محمد

، كما أتوجو بالشكر كالعرفاف القسم٣تلس  على إشرافو على ا٠تطة، كتعديلها، كعرضها على  بذارة
كالشكر موصوؿ ١تن ناقش  ،لغويان  بحث كتقوٯتوعلى مراجعتو لل جمالىرمضانىحدوجانللدكتور. 

نسى أنسى فلن أكإف كنت  فلو مٍت كل الشكر كاالمتناف،  المرضيىأحمدىربدد.  والبحث كقيم
أك أىدل يل ٔتعرفة سدل يل نصيحة، أكرامان، نببل ساركا معي على ىذا الدرب كالطريق، فلكل من   خوةن إ

  كخالص االمتناف.عظيم الشكر  مشورة أك معلومة، أك فكرة أك
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 ملخص الرسالة:

اٟتمد هلل رب العا١تُت، كالصبلة كالسبلـ األ٘تاف األكمبلف على ا١تبعوث رٛتة للعا١تُت، كعلى آلو 
 كأصحابو كمن سار على هنجهم إىل يـو الدين، أما بعد.

عزيز ٞتماؿ فهذا ملخص ٢تذا البحث الذم ىو بعنواف)شرح قصيدة بياف الوقوؼ اللواـز يف كتاب اهلل ال
 ىػ(.ُِٔٔالدين ٤تمد بن ا١تساكم األىدؿ اليماين)ت:

 إعداد الطالب: ٤تمد برؾ ٜتيس عبد.

 د. نواؼ بن معيض اٟتارثي. :إشراؼ

 الدرجة العلمية: ا١تاجستَت يف ٗتصص )القراءات(.

كالدراسة ٢تذا الكتاب جاء البحث يف مقدمة احتوت على أ٫تية البحث،  ،فبعد البحث كالتحقيق
 سباب اختياره، كالدراسات السابقة.كأ

 كقسميُت رئيسيُت ٫تا:

 قسم الدراسة: كاحتول على دراسة حياة الناظم، كحياة الشارح، كدراسة الكتاب، كمنهج التحقيق. 

، مع ذكر أقواؿ قسم التحقيق: كاحتول على ٖتقيق نص الكتاب، كفق قواعد البحث كالتحقيق ا١تعركفة
 ، كدراسة بعض ىذه ا١تواضع، كمناقشة أقوا٢تم يف ذلك.ءأشهر علماء الوقف كاالبتدا

 ا٠تا٘تة: كفيها أىم النتائج، كالتوصيات.

ى،،،،كسلم كصحبو آلو كعلى ٤تمد نبينا على اهلل كصلى،،،،
ى
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خَت ا٠تلق هبا غاية اإلكراـ، فصاركا هبا األمة بشريعة اإلسبلـ، فأكرمهم  اٟتمد هلل الذم تفضل على ىذه
نس كجاف، فمن عمل هبا فقد اتبع سبيل ا١تؤمنُت، كمن أ٫تلها كفرط فيها فقد حاد عن الصراط إمن 

 ا١تستقيم .

كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو ،ا١تالك اٟتق ا١تبُت، خالق اإلنساف من طُت، كجاعل نسلو 
نسبان كصهران كأفضلهم مع أىلو سران كجهران  من سبللة من ماء مهُت ،كأشهد أف سيدنا ٤تمدان خَت الناس

 كبعد :

 ١تن جعل العلم ٤تبوبو ،كا١تقاـ األكـر ،فقد اتفق عقبلء العامل كحكماء األمم على أف الشرؼ األمت
كإف من ا١تسٌلمات أف شرؼ العلم من شرؼ  ،كليلو كعمر بو صبحو ،فبذؿ ألجلو عمره كلو ،كشغلو

ف االشتغاؿ بعلومو من أشرؼ ا١تقامات ال سيما علم أتعاىل. ك  ا١تعلـو .كال أشرؼ من كتاب اهلل
كذلك اللتصاقهما  ،القراءات كالتجويد، فاالشتغاؿ هبا من أعظم النعم اليت ينعم اهلل تعاىل هبا على العبد

ٹ  چ  بكبلمو ػ عزكجل ػ الذم ىو أحسن اٟتديث كما قاؿ تعاىل: مابكتاب اهلل تعاىل كٝتاعو، كاتصا٢ت

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

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڌ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ

نو قد تعهد  ػ جل أكقد جعل اهلل ٢تذا العلم أئمة ٤تققُت ٭تفظو هبم السيما ك  [ِّالزمر: ] چژ  ژ  

 عزكجل ال ٭تتاج كاهلل [ٗاٟتجر: ] چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  چ  :كعبل ػ  بذلك فقاؿ
إىل أحد من خلقو ؛ٟتفظ كتابو كلكنو  ػ جل كعبل ػ  تفضل على طائفة من خلقو فجعلهم القائمُت 

ڱ     ں  ں    ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱچ على حفظ ىذا الكتاب ا١تبارؾ الذم 

علم  كقد كضع علماء ىذا الفن قواعد عديدة؛ ٟتفظ ىذا العلم ػ أعٍت ػ [ِْفصلت: ] چڻ  
 .تحريف كدخوؿ ا٠تطأ كا٠تلل كاللحنالقراءات من ال
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ك٦تن كاف لو إسهاـ كبَت يف ذلك علماء اليمن النجباء. فقد قدموا لنا كنوزان عزَّ الزماف أف يأيت ٔتثلها إال 
أف الكثَت منها مل تلق العناية البلئقة هبا؛ لنشرىا كإظهارىا حىت عفى على كثَت منها الدىر كأكلتها 

 الفناء كامتدت إليها أيدم النهب كالضياع ككثَت منها مازاؿ حبيس اٞتدراف مل ير النور بعد . عوامل 

علماء اليمن يف نشرىا كالتأليف فيها علم الوقف كاالبتداء فكانت ٢تم أسهم كمن تلك العلـو اليت 
، األزماف كاألياـ إلينا يف ىذه حىت كصلت مؤلفات مشرقة يف ذلك سارت هبا الركباف، كتناقلتها األجياؿ،

كإف من حق ىؤالء علينا أف نقـو ٓتدمة تراثهم كنشر علمهم عن طريق البحث عن ما ٯتكن العثور عليو 
فإحساسان مٍت هبذا الواجب  كإخراجها للناس كما أراد منها مؤلفوىا رٛتهم اهلل. ،من مؤلفاهتم كٖتقيقها

 :الفقيو الصاحللئلماـ  (يف كتاب اهلل العزيز شرح قصيدة بياف الوقوؼ اللواـزالعظيم عمدت إىل كتاب )
كالنظم لئلماـ ا١تقرئ  ىػ(؛ُِٔٔ) ا١تتوىف ػػ رٛتو اهللػػ  اٟتسيٍت األىدؿ القادر عبد بن ا١تساكم بن ٤تمد

ألحققو  اهللرٛتو  ىػ(ٖٔٗ)ت:اليمٍت اليحصيب السرحي أٛتد بن ٤تمد بن عليالعبلمة مشس الدين 
، كقد قدمتو لقسم هبذا أقدـ شيئان من الواجب ٕتاه علمائنا األجبلءكأعلق على بعض مسائلو لعلي 

 القراءات )ْتث تكميلي( لنيل درجة ا١تاجستَت يف القراءات.

 ،،،،،،كاهلل ا٢تادم كا١توفق إىل سواء السبيل،،،،،،
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 :  كأسباب اختياره أ٫تية ا١توضوع

 :التايل يف كأسباب اختياره  ٫تية ا١توضوعأتكمن 

 .علم الوقف كاالبتداء بكتاب اهلل عزكجل ػ صلةُ

 .ػ أ٫تية الوقف كاالبتداء  يف فهم معاين القرآف الكرًنِ 

 .، كعنايتهم بوعلماء اليمن يف خدمة كتاب اهلل تعاىلبعض  ػ معرفة جهودّ

 إثراء ا١تكتبة القرآنية با١تفيد.ك  ،ػ خدمة الًتاث اإلسبلميْ

 سهولة النظم كسرعة حفظو، كفهمو.ػ ْ

ألنو أكىل  ا١تخطوط ٮتدـ كتابان من أىم كتب الوقف كاالبتداء كىو كتاب )علل الوقوؼ( للسجاكندم ػٓ
 .أ٫تية للوقف البلـز يف كتابو

 اآلثار الواردة يف اٟتض على تعلم الوقف كاالبتداء.ػ ٔ

  :الدراسات السابقة

 :قسمُتتنقسم الدراسات السابقة بالنسبة ١توضوع البحث إىل 

 منها: كثَتةن   ان ْتوثبالوقف البلـز عمومان كىذا قد كتبت فيو  ػ ما يتعلقُ

 .ػ الوقف البلـز كا١تمنوع يف القرآف اجمليد تأليف: ا.د. ٤تمد ا١تختار ٤تمد ا١تهدمُ

 صادؽ رسالة ماجستَت إلٝتاعيل  ،ػ الوقف البلـز يف القرآف الكرًن مواضعو كأسراره الببلغيةِ

دار البصائر  :طىػ ُُْٖ/ٕ/ّ ة العربية ّتامعة األزىر القاىرة تاريخ، نوقشت يف كلية اللغعبد الرحيم
 .ىػُِْٗ/ُالقاىرة 
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 ْتولية منشورػ الوقوؼ البلزمة يف القرآف الكرًن: للدكتور ٛتدم عبد الفتاح مصطفى خليل ْتث ّ

 ىػ.ُُْْلعاـ  ُِكلية اللغة العربية القاىرة العدد 

 .كغَتىا من البحوث القيمة يف ىذا اجملاؿ اؿ الدين القرش.تيسَت دراسة الوقف البلـز للدكتور ٚتػ ْ

ما يتعلق ّتهود علماء اليمن يف الوقف كاالبتداء مل أقف على من أفردىا ببحث مستقل إال من بعض ػ ِ
البحوث اليت تذكر جهودىم يف القراءات عمومان، مع ٖتقيق بعض ا١تؤلفات يف ٣تاؿ القراءات، كالتجويد، 

 باب الوقف كاالبتداء.يذكر من بينها 

 البحث: خطة
 .جاء البحث يف مقدمة ك٘تهيد، كقسمُت رئيسيُت، كخا٘تة، كفهارس علمية

 كمنهج ،كخطة البحث ،كأسباب اختياره، كالدراسات السابقة أما ا١تقدمة فقد بينت فيها أ٫تية ا١توضوع،
 البحث.

 :ك٭تتوم على اآليتالتمهيد 

 .طبلحان لغة كاص الوقف كاالبتداءتعريف  ػُ

 .مذاىب العلماء يف أقساـ الوقف كاالبتداء ػِ

 .معرفة الوقف كاالبتداءفوائد  ػّ

 .، كمؤلفاهتمجهود العلماء يف الوقف كاالبتداءػ ْ
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 :اآليت كأما القسمُت الرئيسيُت فقد جاءا على النحو

 : مباحثثبلثة  : كفيوقسم الدراسة

 :مطالبترٚتة الناظم كفيو أربعة  : ا١تبحث األكؿ

 اٝتو، كنسبو، ككنيتو، كمولده، كنشأتو ، ككفاتو.: األكؿ ا١تطلب

 شيوخو، كتبلميذه. :ا١تطلب الثاين

 مكانتو العلمية، كثناء العلماء عليو. ا١تطلب الثالث:

 مؤلفاتو. ا١تطلب الرابع:

 :مطالب حياة الشارح  كفيو أربعة :ا١تبحث الثاين

  ، كنشأتو، ككفاتو.اٝتو، كنسبو، ككنيتو، كمولده :األكؿ ا١تطلب

 شيوخو، كتبلميذه. :ا١تطلب الثاين

 مكانتو العلمية، كثناء العلماء عليو.: ا١تطلب الثالث

 مؤلفاتو.: ا١تطلب الرابع
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 :مطالب ستة  : دراسة الكتاب كمنهج التحقيق كفيوالثالث ا١تبحث

.:  األكؿ ا١تطلب  تعريف الوقف البلـز

 .قف البلـز: أقواؿ العلماء يف الو الثاين ا١تطلب

 .، كضوابطو: عبلمة الوقف البلـز يف ا١تصحف الشريفا١تطلب الثالث

 علماء اليمن يف االعتناء بالوقف كاالبتداء. بعض : جهودا١تطلب الرابع

 عنواف الكتاب، كٖتقيق نسبتو إىل مؤلفيو )الناظم، كالشارح(.: ا١تطلب ا٠تامس

 ا٠تطية. خكصف النس: ا١تطلب السادس

 .التاليةكذلك من خبلؿ ا٠تطوات  ٖتقيق النص :القسم الثاين

ككضع نص البيت بُت قوسُت  ،الًتقيم ا١تعركفة اتة الرسم اإلمبلئي، كعبلماػ كتابة ا١تخطوطة مع مراعُ
 .) ( ك٘تيزىا باللوف األٛتر

، ككضعها بُت كتابة اآليات بالرسم العثماين اعتمادان على مصحف ا١تدينة النبوية للنشر اٟتاسويب  ػِ

 .ككضع السورة كرقم اآلية بُت قوسُت معقوفُت] [  چ چ قوسُت مزىرين

، بذكر ا١تصدر كاٞتزء كرقم الصفحة، دكف ذكر ا١تؤلف، إال يف توثيق النصوص من مصادرىا األصليةػ ّ
 الفهارس.

، كاعتمدت يف ذلك على كالعربية يف الوقف ،خرين من علماء الوقف كاالبتداءذكر أقواؿ العلماء اآلػ ْ
 يت:اآل
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 ىػ(.ِّٖػ إيضاح الوقف كاالبتداء/أيب بكر بن األنبارم)ت:ُ

 ىػ(.ّّٖػ القطع كاالئتناؼ / أبو جعفر بن النحاس)ت:ِ

 ىػ(.ْْْػ ا١تكتفى يف الوقف كاالبتداء/ أيب عمرك الداين)ت:ّ

 ىػ(.ََٓػ ا١ترشد يف الوقف/ العماين)ت:ْ

 ىػ(.ُٔٓػ الوقف كاالبتداء / أيب اٟتسن الغزاؿ)ت:ٓ

 ىػ(.ٗٔٓػ ا٢تادم يف معرفة ا١تقاطع كا١تبادئ/ أيب العبل ا٢تمذاين)ت:ٔ

 ىػ(.ِّٕػ كصف االىتداء يف الوقف كاالبتداء/ اٞتعربم)ت:ٕ

 ىػ(.ِٔٗػ ا١تقصد لتلخيص ما يف ا١ترشد/ شيخ اإلسبلـ زكريا األنصارم)ت:ٖ

  من علماء القرف اٟتادم عشر. ػ منار ا٢تدل يف الوقف كاالبتداء/ لؤلمشوينٗ

، كبياف الراجح ػ ٓ ، معتمدان يف ذلك على  ما أمكنبياف ما كافق فيو مصحف ا١تدينة من الوقوؼ اللواـز
 .كتاب) كقوؼ القرآف كأثرىا يف التفسَت للدكتور: مساعد بن سليماف الطيار(

 غَته.من إذا كاف يف اآلية قراءات بينت أنواع الوقف على كل قراءة كما ىو الوقف البلـز  ػٔ

 ، كا١تصطلحات القرآنية.ح الغريب من األلفاظػ شر ٕ

 كالكتاب، كالباب، كرقم اٟتديث. ، بذكر ا١تصدر،ث بعزكىا إىل كتب السنة ا١تعركفةػ ٗتريج األحاديٖ

كشهرتو، كشي من  يف أكؿ موضع يذكر فيو، كذلك بذكر اٝتو، ػ غَت ا١تعاصرين ػ  ػ الًتٚتة لؤلعبلـ،ٗ
 صدرين من مصادر الطبقات ا١تعركفة، ما أمكن.لك على ممناقبو، ككفاتو، كاالعتماد يف ذ

 .{ }ككضعها بُت قوسُت ػ ا١تقابلة بُت نسخ ا١تخطوط َُ 
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 اليت توصلت ٢تا من خبلؿ العمل يف الكتاب. كالتوصيات ،: كفيها أىم النتائجا٠تا٘تة

 :تايلكال: كىي  الفهارس العلمية

 كيشمل اآليت: ػ فهرس اآلياتُ

 قف البلـز ا١تذكورة يف النص احملقق، كما زيد عليها من استدراكات.اػ فهرس مواضع الو 

ب ػ فهرس اآليات ا١تستشهد هبا يف البحث يف قسم الدراسة، كالتحقيق مرتبان على سور ا١تصحف مع 
 مراعاة ترتيب اآليات يف السورة.

  .ػ فهرس األحاديثِ

 ػ فهرس اآلثار.ّ

 رآنية.فهرس األلفاظ الغريبة، كا١تصطلحات الق ػْ

 فهرس األعبلـ.ػ ٓ

 .ناطقفهرس البلداف، كا١ت ػٔ

 فهرس ا١تصادر كا١تراجع.ػ ٕ

 فهرس ا١توضوعات.ػ ٖ
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 ـتـمـهـيـدال
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 :٭تتوم على اآليتالتمهيد: ك 

 تعريف الوقف كاالبتداء لغة كاصطبلحان. ػ ُ

 مذاىب العلماء يف أقساـ الوقف كاالبتداء. ػِ

 فوائد معرفة الوقف كاالبتداء. ػّ

 جهود العلماء يف الوقف كاالبتداء، كمؤلفاهتم.ػ ْ

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 15 

 

 .واصطالحاً  لغةً  واالبتداء الوقف تعريف ػ ُ

، منها كىو ما ٮتص ْتثنا )السكوت(:  :)الوقف(: لغةن  كردت مادة )كقف( يف اللغة العربية لعدة معافو
أم: علَّمو مواضع الوقف،  سكت عليها، ككقَّفو توقيفان،أم:  ،يقاؿ: كقف القارئ على كلمةو كقوفان 

: ٔتعٌت: سكتي   .ُكحيكي: أكقفتي

 من ذلك:ك كموجز  اصطبلحان: تنوعت عبارات العلماء يف تعريف الوقف اصطبلحان بُت مطوؿو 

 .ّ: الوقف: قطع الصوت أخر الكلمة زمانان ِاٞتعربم قوؿ

 استئناؼ بنية عادة فيو يتنفس زمنا الكلمة على الصوت قطع عن عبارة: كالوقف: ْقاؿ ابن اٞتزرمك 
 فواتح يف معو البسملة كتنبغي اإلعراض، بنية ال قبلو ٔتا أك عليو، ا١توقوؼ اٟترؼ يلي ٔتا إما القراءة
 من بد كال رٝتا، اتصل فيما كال كلمة، كسط يف يأيت كال كأكساطها، اآلم رءكس يف كيأيت، السور

 .ٓمعو التنفس

 .ٕبعدىا عما الكلمة قطع ىو أك ما، زمنان  لمةالك آخر الصوت قطعالوقف:  :ٔقاؿ األمشوينك 

 

 

                                                           

 (.ْٖٖٗ/ ٔ(، لساف العرب)ِْٕ/ ِْ(، تاج العركس )َٖٔػ القاموس احمليط )ص:  ُ
تصانيف شيخ بلد ا٠تليل، ٤تقق، حاذؽ، ثقة كبَتة، لو عدة   اسحاؽ، أبو الدين، برىاف براىيم بن عمر بن إبراىيم اٞتعربم،ػ إ ِ

 (.ُِ/ ُ(، غاية النهاية )ّٕٗمعرفة القراء الكبار)ص: ينظر:  ىػ(.ِّٕ)ت:.نافعة
 (.ُٖٔػ خبلصة األْتاث يف شرح هنج القراءات الثبلث )  ص:  ّ
 بن اٞتزرم، أبا ا٠تَت، شيخ اإلقراء يف زمانو، إليو ا١تنتهى يف علم القراءات، لو تصانيف بديعة كنافعة  مدػ ٤تمد بن ٤ت 4

 (.ِْٕ/ ِ)النهاية غايةىػ (. ينظر: ّّٖ)ت: 
 (.َِْ/ ُػ النشر يف القراءات العشر ) ٓ
منار  لماء القرف اٟتادم عشر ا٢تجرم، لو كتابالفقيو، من ع ا١تقرئ الشافعي ا١تصرم األمشوين ٤تمد بن الكرًن عبد بن أٛتد ػ  ٔ

 (ُُِ/ ِ) ا١تؤلفُت معجما٢تدل يف الوقف كاالبتداء. ينظر: 

 (.ِّ/ ُػ منار ا٢تدل ) ٕ
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 .ِالكلمة آخر عن النطق قطع ىو الوقف: الوقف: ُقاؿ الصفاقسي

  من كابتدأت، باألمر بدأت: يقاؿ الشيء، افتتاح من كا٢تمزة كالداؿ الباء من )بدأ()االبتداء(: لغة: 

علتو ابتداءن، كبدأت بالشيء، أم: أك ف شرعت فيو، :، كىو الشركع، تقوؿ: ابتدأت بكذا، أماالبتداء
 .ّقدمتو

 .ْكقف أك عقط بًعد الكبلـ يف الشركع ىو االبتداء اصطبلحان: قاؿ الصفاقسي:

 .ٓكقف بعد القراءة معاكدةاالبتداء  إبراىيم الدكسرم:. قاؿ د

أك بعد  كعرفو الشيخ الفاضل الدكتور عبد القيـو السندم: استئناؼ القراءة مطلقان، سواءه كاف بعد كقفو 
 .ٔقطعو 

 

 

 

   

 

 

                                                           

             .ىػ(ُُُٖ)ت:مقرئ، ك٤تدث، كمتكلم، من فقهاء ا١تالكية الصفاقسي، النورم اٟتسن أبو سامل، بن ٤تمد بن ػ علي ُ
 .(ُْ/ ٓ) للزركلي األعبلـ (،ُِّكية)ص:شجرة النور الز ينظر: 

 (.   ُِٖػ تنبيو الغافلُت كإرشاد اٞتاىلُت )ص:  ِ
 ( .ُّٕ/ ُ(، تاج العركس )َْ/ ُ(، ا١تصباح ا١تنَت )ِّْ/ ُ(، لساف العرب )ُِِ/ ُػ مقاييس اللغة ) ّ
 (.ُِٖػ تنبيو الغافلُت كإرشاد اٞتاىلُت )ص:  ْ
 (.ُٖيد كالقراءات)ص:ػ معجم ا١تصطلحات يف علمي التجو  ٓ
 (.ِٕػ ا١تنتقى من مسائل الوقف كاالبتداء)ص: ٔ
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 .واالبتداء الوقف أقسام في العلماء مذاىب ػ ِ

يرل ٚتهور العلماء، كالقراء جواز تقسيم الوقف إىل أنواع متعددة لكنهم اختلفوا يف ٖتديد ىذه األنواع 
 بُت مقل كمكثر ك٨تن سنعرض أىم األقواؿ يف ذلك:

ٚتاؿ الدين نقبلن عن  ُم: قاؿ الزركشيػ مذىب من يرل تقسيم الوقف إىل اضطرارم، كاختيار ُ
 ،كالقبح ،كاٟتسن ،اٞتودة إىل الوقف تقسيمهم ػ صاحب كتاب ا١تستوىف يف العربية ػػ قاؿ: ِفاخالفر 

 مستعملها على مستوفاة صحيحة هبا القسمة فليست ذلك على يدؿ كاف كإف ،ذلك كغَت كالكفاية
 يقاؿ أف فالوجو الوقوؼ يف ا١تصنفة كتبهم يف كجدتو شئت إذا ما التشويش من لقائلها حصل كقد

 .ّكاختيارم اضطرارم ضرباف الوقف

 أف ضبطو يف قلتو ما كأقرب منحصر كال ،منضبط غَت أقسامو يف الناس ذكر ما كأكثر كقاؿ ابن اٞتزرم:
 .ْكاضطرارم ،اختيارم إىل ينقسم الوقف

 :أقساـ ٜتسة إىل الوقف كينقسم: ٓقاؿ الضباع

 .األسباب من سبب عركض غَت من لذاتو القارئ يقصده الذم كىو: اختيارم ػُ

  ليسأؿ القارئ كقف كمنو ،كنسياف كعجز ك٨توه النفس ضيق بسبب يعرض ما كىو: اضطرارم ػ ِ

  كأف. ا١تعٌت يتم مل كإف كانت، كلمة أم على الوقف ٬توز فحينئذ الكلمة على يقف كيف شيخو

                                                           

الدَّين، كاف منقطعان إىل االشتغاؿ  كرًن خانقاه مشيخة من فقهاء الشافعية، كيل  الدين، بدر ػ  ٤تمد بن هبادر بن عبداهلل الزركشي، ُ
 .(ُّّ/ ٓ) الكامنة ، الدرر(ُٕٔ/ ّ) لشهبة الشافعية طبقات . ينظر:ىػ(ْٕٗ:)تبالعلم ال يشتغل عنو بشيء

 النقل من حياف أبو أكثر النحو، يف ا١تستوىف سعد صاحب أبو الدين كماؿ القاضي الفرخاف اٟتكم بن ٤تمود بن مسعود بن ػ علي ِ
 .(َِٔ/ ِ) الوعاة بغيةينظر:  . عنو
 (.ّٗٓ/ ُػ الربىاف يف علـو القرآف ) ّ
 (.ِِٓ/ ُػ النشر يف القراءات العشر ) ْ
ا١تصرية، لو مؤلفات كثَتة، كقد كاف مكثر من التأليف  ا١تقارئ شيخالضباع ، إبراىيم بن حسن بن ٤تمد بن ػ علي ٓ

 القراءات/ د. ٤تمد فوزاف العمر. علم يف الضباع ٤تمد بن علي الشيخ ، جهود(َِ/ ٓ) للزركلي األعبلـ.ينظر: ىػ(َُّٖ)ت:
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 كقف اليت الكلمة من االبتداء ٬تب لكن ،صلتو كفد موصوؿ على أك جوابو، دكف شرط على كقف
 .االبتداء صلح إف عليها

 .امتحانو لقصد القارئ من يطلب الذم كىو: اختبارم ػّ

 أك ٦تتحن، إلجابة أك قارئ، لتعليم يقف كأف ،كاالختبارم االضطرارم من تركب ما كىو: تعريفي ػْ
 .الوقف بكيفية غَته إلعبلـ

 ّتمع القراءة حُت األكجو من فيها ما استيفاء لقصد ا٠تبلؼ كلمات لىع الوقف كىو :انتظارم ػٓ
 .ِالتعريفي إال أنو مل يذكر الوقف ُمبل علي قارئ ىو مذىبك  .الركايات

 كحقيقة ٮتصو حد منها كلكل، كاختيارم ،كاضطرارم ،اختبارم:  ثبلثة الوقف أقساـ :"ّكقاؿ ا١ترصفي
 .ٓذكر ذلك ْن يالوشة، كقبلو اإلماـ اب"سواه عما هبا يتميز

ػ ا١تذىب الثاين من يرل التقسيم ا١تشهور بُت علماء الوقف كاالبتداء لكنهم يف ذلك على مذاىب ِ
 ٥تتلفة سنعرض أىم األقواؿ يف ذلك:

 .ٕيرل أف الوقف ثبلثة أنواع: تاـ، كاؼ، قبيحٔاإلماـ ابن األنبارمػ ُ

                                                           

 البدر (ُٖٓ/ ّ) األثر ينظر: خبلصة ىػ(. َُُْ، جامعان للعلـو )ت:عصره يف العلم صدكر من حنفي، فقيو، قارم علي مبل ػ ُ
 .(ْْٓ/ ُ) الطالع

 (.ّٔ(، ا١تنح الفكرية )ص:ِٕضاءة يف بياف أصوؿ القراءة )ص: ػ كتاب اإل ِ
 كتابو كألف سنة ُُ حوايل ا١تنورة ا١تدينة يف القرآف كلية يف القراءات، عمل علماء ػ عبد الفتاح السيد عجمي ا١ترصفي، من ّ
  ىػ(،َُْٗ)ت:الكرًن القرآف لطباعة فهد ا١تلك ٣تمع يف كمستشاران  عضوان  كعُت، (البارم كبلـ ٕتويد إىل القارم ىداية)

 .ٕٓ ص( ىػ َُْٗ/ٗ/ ٔ) ُِٗ ع ، نقبلن عن ٣تلة اجملتمع(ُِّ: ص) ا١تؤلفُت معجم تكملةينظر: 

لقب بالشاطيب الصغَت،  شيخ اإلقراء يف عصره باٞتامع األعظم بتونس، الدين فخر ،عبداهلل أبو ػ ٤تمد بن علي بن يالوشة الشريف،ْ
 .(ٕٗ/ ُِ) ا١تؤلفُت معجمىػ(. ينظر: ُُّْكبابن اٞتزرم) ت:

 (.ْٕ(، شرح اٞتزرية البن يالوشة)ص:ّٖٔ/ ُػ ىداية القارم إىل ٕتويد كبلـ البارم ) ٓ
، لو كتاب اإليضاح يف الوقف كاالبتداء  البغدادم النحوم ا١تقرئ العبلمة، األنبارم، بن بكر أبو بشار بن القاسم بن ػ ٤تمد ٔ

 .(ُِّ/ ِ) النهاية غاية ،(ُٗٓ: ص) الكبار القراء معرفةىػ(. ينظر: ِّٖ)ت:
 (.َُٖ/ُػ اإليضاح ) ٕ
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 ككاؼ، كصاحل، كقبيح. كتبعو على ذلك اإلماـ ابن اٞتزرم، يرل أهنا أربعة أنواع: تاـ، :ُػ اإلماـ الداينِ
 .ْ،ّ،كالسخاكمِ، كابن الطحافكالصفاقسي

 .ٔكالتميز كالبياف، كالسنة، كالكايف، كاٟتسن، التماـ،: أنواع ستة أهنا يرليرل أهنا : ٓاإلماـ ا٢تذيلػ ّ

، كاٞتائز: يرل أهنا ستة أنواع: التاـ، كاٟتسن، كالكايف، ك ٕاإلماـ العماينػ ْ  .ٖالصاحل، كا١تفهـو

 يرل الوقف على أربعة أنواع: كقف حسن، ككقف كاؼ، ككقف تاـ، ككقف البياف، :ٗػ اإلماـ الغزاؿٓ
كما عدا ما أكردنا من الوقف فهو مستقبح مستنكر عند اٟتٌذاؽ القدماء يف حاؿ السعة كاالختيار، كىو 

 .َُباحملاؿال ٮتلو من أف يكوف قبيحان، أك ٤تاالن، أكشبيهان 

 

                                                           

  .(ْْْ:)تا١تقرئُت مشايخ كشيخ األستاذين أستاذ العلم، اإلماـ ،الداين عمرك أبو ،عثماف بن سعيد بن ػ عثماف ُ
 .(َّٓ/ ُ) النهاية ، غاية(ِِٔ: ص) الكبار القراء معرفةينظر: 

صنف يف الوقف  ثقة، ٣تود بارع ٤تقق إماـ ،الطحاف ابن ا١تقرئ، اإلشبيلي السماين األصبغ، أبو ٤تمد بن علي بن العزيز عبد ػ ِ
 .(ّٓٗ/ ُ) النهاية غاية ،(ِٗٗ: ص) الكبار القراء معرفةىػ(. ينظر: َٔٓكاالبتداء، )ت:

ىػ(.  ينظر: ّْٔ)ت:زمانو يف بدمشق القراء شيخ النحوم، ا١تفسر ا١تقرئ السخاكم، اٟتسن أبو الصمد عبد بن ٤تمد بن ػ علي ّ
 .(ٗٔٓ/ ُ) القراء طبقات يف النهاية غاية ،(َّْ: ص) الكبار القراء معرفة

(، ُُّ(، تنبيو الغافلُت كإرشاد اٞتاىلُت )ص: ُٓٔ(،التمهيد)ص:ِِٔ/ ُ(، النشر يف القراءات العشر )ُّٖػ ا١تكتفى)ص:  ْ
 (.ِٖ(، نظاـ االداء يف الوقف كاالبتداء)ص:ْٖٔٚتاؿ القراء ككماؿ اإلقراء )ص: 

 ىػ(.   ْٓٔصنف الكامل يف القراءات ا٠تمسُت، )ت: اٞتواؿ، ا١تقرئ ا٢تذيل القاسم أبو جبارة بن علي بن ػ يوسف ٓ
 .(ّٖٗ/ ِ) النهاية غاية، (ِّٗ: ص) الكبار القراء معرفةينظر: 

 (.ُّٖػ الكامل يف القراءات العشر كاألربعُت الزائدة عليها )ص:  ٔ
 ىػ(. ََٓإماـ فاضل ٤تقق، )ت:بعد ا١تقرئ، العماين ٤تمد أبو سعيد بن علي بن ػ اٟتسن ٕ

 (.ِْٓ/ ّ) ا١تؤلفُت معجم ،(ِِّ/ ُ) النهاية غايةينظر: 
 (.ُّ/ُػ ا١ترشد) ٖ
شيخ القراء ٓترساف، كاف عارفان بفنوف  زاىد، أستاذ الغزاؿ بابن ا١تعركؼ النيسابورم اٟتسن أبو ٤تمد بن دأٛت بن علي ػ ٗ

 .(ِْٓ/ ُ) النهاية غاية،(ُٓٔٔ/ ْ) األدباء معجمينظر:  ىػ(.ُٔٓالقراءات)ت:
ثماف، اٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة عبد الكرًن بن ٤تمد الع الباحث:  من إعداد(،رسالة علمية ُٖٗ/ُالوقف كاالبتداء للغزاؿ) ػ َُ

 ىػ(.َُْٗ)ا١تنورة
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، كمطلق، كجائز، ك٣توز، ك٣توز  أهنا ٜتسة أنواع:: يرل ُاإلماـ ٤تمد بن طيفور السجاكندمػ ٔ الـز
 .ّ،ِ، تبعو يف ذلك النيسابورملوجو، كمرخص ضركرة

 ،تاـ كال ْتسن ليس كقبيح تاـ،: أقساـ ثبلثة على الوقف أف كاعلم:)قاؿ ثبلثة أهنا يرل :ْاٞتوزم ابنػ ٕ
 .ٓ (بتاـ ليس كحسن ،تاـ

، كالصاحل، كالكايف، كالتاـ، الكامل،) ٙتانية أهنا يرل: اٞتعربم اإلماـػ ٖ  كالناقص، كاٞتائز، كا١تفهـو
 .ٔ(كا١تتجاذب

 : ": يرل أهنا ٜتسة: الكامل، كالتاـ، كالكايف، كاٟتسن، كالناقص)القبيح(، قاؿٕاإلماـ القسطبلينػ ٗ

، هبذه األحرؼ، كىي: ـ ػ ت ػ كاٟتسن، كالناقصيف، الوقف: الكامل، كالتاـ، كالكاكقد رقمت لكل من 
 .ٖ"ح ػ فؾ ػ 

  اٟتسن، مث التاـ، أعبلىا مراتب على الوقف: "قاؿ: ٙتانية أهنا يرل: ٗاألنصارم زكريا اإلسبلـ شيخػ َُ

 

                                                           

 ػ ستأيت ترٚتة لو كجيزة يف القسم الثاين )النص احملقق(. ُ

 (. ىػ َٖٓ ) ت:التفسَت يف الفرقاف كرغائب القرآف غرائب صنف، النيسابورم القمي بابن الشهَت ٤تمد بن حسنػ  ِ
 .(ُِٔ/ ِ) لزركليل األعبلـ ،(َِْ: ص)لؤلدنو ا١تفسرين طبقاتينظر:  

 (.ْْ/ ُ(، تفسَت النيسابورم )َُٖ/ُػ علل الوقوؼ) ّ
ىػ(.  ينظر: ٕٗٓ)ت:ا١تفسر، اٟتافظ، العبلمة، اإلماـ، الشيخ،أبو الفرج بن اٞتوزم،  الدين، ٚتاؿ ،٤تمد بنعبد الرٛتن بن علي  ػ ْ

 .(ّٓٔ/ ُِ) النببلء أعبلـ سَت، (ُِْ/ ّ) األعياف كفياتينظر: 
 (.ّٕٔيف عيوف علـو القرآف )ص:  ػ فنوف األفناف ٓ
نواؼ اٟتارثي، جامعة اإلماـ ٤تمد بن  الباحث:(، رسالة علمية من إعداد َّػ كصف االىتداء يف الوقف كاالبتداء للجعربم)ص: ٔ

 .ىػ(ُِْٔسعود اإلسبلمية،)
، اٟتجة، الثقة، الفقيو، ا١تقرئ، اإلماـ ،اٟتافظا١تصرم،   العباس، أبو الدين، شهاب أٛتد بن ٤تمد بن أبوبكر القسطبلين،ػ  ٕ

 .(َُّ/ ُ) الطالع البدر،(ُِٖ/ ُ) العاشرة ا١تئة بأعياف السائرة الكواكبىػ( ينظر: ِّٗ)ت:
 (.ِْٔ/ُػ لطائف اإلشارات) ٖ
 ىػ(.ِٔٗ ، شيخ اإلسبلـ، عمر حىت بلغ ا١تائة،)ت:٭تِت أبو الدين ٤تيي الشافعي، السنيكي زكريا بن أٛتد بن ٤تمد بن كرياز ػ  ٗ

 .(ِِٓ/ ُ) الطالع البدر، (ُُّ: ص) األعياف أعياف يف العقياف نظمينظر: 
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، مث الصاحل، مث الكايف، مث  .ُ"القبيح مث البياف، مث اٞتائز، مث ا١تفهـو

 ،كحسن كأكفى، ،ككاؼ كأمت، ،بتاـ مراتبو إىل كأشرت :"اع: قاؿاألمشوين: يرل أهنا عشرة أنو ػ ُُ
 ."ِكأقبح ،كقبيح كأصلح، ،كصاحل كأحسن،

: قاؿ: كإذا كاف تسمية الوقوؼ، كتقسيمها إىل أقساـ معينة مل يكن ّالشيخ ٤تمود خليل اٟتصرمػ ُِ
االصطبلح، بل يسوغ يف الصدر األكؿ بل ىو من األمور االصطبلحية ػ كمن ا١تقرر أنو ال مشاحة يف 

لكل أحد أف يصطلح على  ما شاء كما صرح بذلك صدر الشريعة ػ فقد رأيت أف أقسمها تقسيمان 
٭تدد كل قسم منها ٖتديدان يشمل ٚتيع جزئياتو كٯتنع دخوؿ الغَت فيو كمل أبعد كثَتان يف  ،حاصران ضابطان 

ػػ مث ذكر األنواع  إف شاء اهلل تعاىلتسمية الوقوؼ كتقسيمها عن تسمية السابقُت كتقسيمهم كما ترل 
، كالتاـ، كالكايف، كاٟتسن، كالصاحل، كاٞتائز، كا١تعانقة، كالقبيح   .ْكىي: السنة، كالبلـز

نواع الوقف أبعد ىذا العرض ا١توجز ألقوؿ العلماء يف الوقف كاالبتداء، نذكر تعريفان موجزان ألشهر 
 ٛتو اهلل ػ:ػ ر  ٓكاالبتداء، على ما ذكره اإلماـ الداين

 .ٔالبتداء ٔتا بعده، ألنو ال يتعلق بشيء ٦تا قبلواػ الوقف التاـ: ىو الذم ٭تسن القطع عليو، ك ُ

ػ الوقف الكايف: ىو الذم ٭تسن الوقف عليو أيضان، ك٭تسن االبتداء ٔتا بعده، غَت أف الذم بعده ِ
 .ٕمتعلق بو من حيث ا١تعٌت دكف اللفظ

                                                           

 .(ٓ: ص) ا١تقصد ػ ُ
 (.ِٓ/ ُػ منار ا٢تدل ) ِ
 (.ىػ٤ََُْتمود خليل اٟتصرم، شيخ عمـو ا١تقارئ ا١تصرية، لو كتاب معامل االىتداء يف الوقف كاالبتداء، )ت:ػ  ّ

 .(ُٕٓ: ص) ا١تؤلفُت معجم تكملة ينظر: 
 كما بعدىا(. ُُػ معامل االىتداء إىل معرفة الوقف كاالبتداء)ص: ْ
 (.ُّٗػ ينظر ا١تكتفى)ص: ٓ
 (.َُْا١تكتفى)ص: ػ ينظر ٔ
 (.ُّْا١تكتفى)ص: ػ ينظر ٕ
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كال ٭تسن االبتداء ٔتا بعده، لتعلقو بو من جهة ا١تعٌت  الوقف عليو، ػ الوقف اٟتسن: ىو الذم ٭تسنّ
 .ُكاللفظ ٚتيعان 

 .ِبيح: ىو الذم ال يعرؼ ا١تراد منو، كعرب عنو بعضهم بالناقص، أك با١تمنوعػ الوقف القْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ُْٓا١تكتفى)ص: ػ ينظر ُ
 (.ُْٖا١تكتفى)ص: ػ ينظر ِ
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 .واالبتداء الوقف معرفة فوائد ػّ

 ،كركن من أركاف ترتيلو ،قة بكتاب اهلل تعاىلعلم الوقف كاالبتداء من علـو القرآف ا١تهمة كلو صلة كثي
.كقد اعتٌت بو الصحابة "ُ: ٕتويد اٟتركؼ كمعرفة الوقوؼ"رضي اهلل عنو الًتتيل طالبقاؿ علي بن أيب 

كعباراهتم يف ذلك كاضحة مشهورة سنأيت على  ،رضي اهلل تعاىل عنهم، كاىتم بو سلف األمة كعلمائها
 .ذكر شيء منها يف ثنايا ْتثنا

 من أبرز الفوائد اٞتلية ٢تذا العلم ىي:ك 

  ػ يتوصل بو إىل فهم كتاب اهلل عزكجل كفهم معانيو:ُ

: كمن ٘تاـ معرفة إعراب القرآف، كمعانيو، كغريبة: معرفة الوقف كاالبتداء فيو، فينبغي "قاؿ ابن األنبارم
ح الذم ليس بتاـ كال  للقارئ أف يعرؼ الوقف التاـ، كالوقف الكايف الذم ليس بتاـ، كالوقف القبي

 العظيم، القرآف معاين تبيُت العلماء دكنو الذم كاالبتداء الوقف، معرفة ففي :"قاؿ السخاكم ."ِكاؼ
 كمعرفة :"قاؿ الصفاقسي ."ّكفرائده درره، على الغوص يتهيأ كبو فوائده، كإظهار مقاصده، كتعريف
 فرٔتا ،بذلك اال كجو اكمل على كيتم اهلل ـكبل معٌت يتبُت ال اذ التأكيد غاية متأكد كاالبتداء الوقف
 ما ذلك بسبب كيفوت ،كذلك يسمعو كمن ،يقرأ ما ىو يفهم فبل ا١تعٌت ٘تاـ لبق كيقف يقرأ قارئ

 ،ا١تراد ٌتا١تع غَت ذلك من ييفهم رٔتا بل االعجاز كجو ذلك مع يظهر كال ،تعاىل اهلل كتاب يقرا ألجلو
 ."ْ.....كا١تتأخركف ا١تتقدموف بو كالعمل كتعليمو بعملو اعتٌت ك٢تذا ظيمع فساد كىذا

 كال مرية أف ٔتعرفتهما ػ أم الوقف كاالبتداء ػ تظهر معاين التنزيل، كتعرؼ مقاصده،  :"قاؿ القسطبلين

 ." ٓكتستعد القوة ا١تفكرة للغوص يف ْتر معانيو، على درر فوائده

                                                           

 (.ِِٖ/ ُػ اإلتقاف يف علـو القرآف ) ُ
 (.َُٖ/ُػ اإليضاح ) ِ
 (.ّٕٔلقراء ككماؿ اإلقراء )ص: ػ ٚتاؿ ا ّ
 (.ُِٖػ تنبيو الغافلُت كإرشاد اٞتاىلُت )ص:  ْ
 (.ِْٗ/ُػ لطائف اإلشارات) ٓ
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يف بياف ا١تعاين كالكشف عنها، إذ من ا١تعاين إف ظاىرة الوقف ذات أثر  :"قاؿ الشيخ إبراىيم الدكسرم
 ."ُما ىو ٥تتبئ يف أكنافها، كال يتبدل للسامع إال من خبل٢تا

 ػ معرفة الوقف كاالبتداء يساعد على استنباط األحكاـ الشرعية:ِ

 صتُتكالق ا١تختلفُت، ا١تعنيُت بُت الفرؽ بو يعلم إليو مفتقر علم كا١تبادئ ا١تقاطع أف اعلم :"قاؿ ا٢تذيل
 كاحملكم كا١تفسر، كاجململ كا١تنسوخ، الناسخ كبُت ا١تتقاربُت، كاٟتكمُت ا١تتضادتُت، كاآليتُت ،ا١تتنافيتُت
 ."ِكالعذاب الرٛتة يقتضي ما كبُت كاٟتراـ، اٟتبلؿ بُت كٯتيز كا١تتشابو،

 كإعرابو، ه،كتفسَت  .القرآف معاين معرفة على تنبٍت كاالبتداء الوقف معرفة أف كاعلم :"قاؿ السخاكم
 ."ّاألخرل القراءة تقتضيو ال كقفان  القراءات بعض يقتضي فقد كقراءاتو،

  ػ الغوص على فوائد القرآف الكرًن كمعرفة درره:ّ

 كاستنباطات ،كثَتة فوائد ذلك على كيًتتب ،القرآف أداء كيف يعرؼ كبو جليل فن كىو :"قاؿ الزركشي
 ."ْا١تشكبلت يف الوقوع عن حًتازاال كيؤمن اآليات معاين تتبُت كبو غزيرة

 كتعريف العظيم القرآف معاين تبيُت العلماء، دكنو الذم كاالبتداء، الوقف معرفة ففي :"قاؿ ابن اٞتزرم
 ."ٓكفوائده درره على الغوص يتهيأ كبو فوائده، كإظهار مقاصده

 ائقة، كتتجلى للمنتجع : فبإحساف الوقف تتبدل للسامع فوائده الوافرة، كمعانيو الف"قاؿ ابن الطحاف

 ."ٔمقاصده الباىرة كمناحيو الرائقة

 عرفة الوقف كاالبتداء:ػ معرفة ٘تاـ اإلعراب ٭تصل ٔتْ
                                                           

 (.ُُّػ إبراز ا١تعاين باألداء القرآين)ص: ُ
 (.ُُّػ الكامل يف القراءات العشر كاألربعُت الزائدة عليها )ص:  ِ
 (.ّٕٕػ ٚتاؿ القراء ككماؿ اإلقراء )ص:  ّ
 (.ِّْ/ ُاف يف علـو القرآف )ػ الربى ْ
 (.ُٔٔػ التمهيد يف علم التجويد )ص:  ٓ
 (.َِػ نظاـ األداء)ص: ٔ
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 ."ِ:إف من ٘تاـ اإلعراب: معرفة الوقف كاالبتداء، بالوقف على التاـ، كعلى غَت التاـ"ُفاقاؿ ابن سعد

 معرفة :األكؿ بابُت يف ينحصر كاالبتداء الوقف على الكبلـ إف فاعلم ىذا علمت إذا :"قاؿ الصفاقسي
 دكف العامل على يوقف فبل النحوية األحكاـ اةكمراع ا١تعٍت فهم إىل ىذا كمرجع بو كيبتدأ عليو يوقف ما

 ." ّ...العامل دكف ا١تعوؿ كال ا١تعموؿ

 ػ معرفة الوقف كاالبتداء ىو هناية التحقيق يف اإلتقاف كالتجويد:ٓ

 يتم الوقف عليو، كما ٭تسن، كما يقبح، من أجل أدكات القراء احملققُت، : معرفة ما "ينقاؿ الدا

 كبو يوصل ائر التالُت، إذ ىو قطب التجويد، كاألئمة ا١تتصدرين، كذلك ٦تا تلـز معرفتو الطالبُت، كس

 ."ْإىل هناية التحقيق

 كٖتلية التبلكة حلية الوقف فأداء حليتها من كالقطع كالوقف العربية باللغة نزؿ القرآف كىذا :"قاؿ ا٢تذيل
 ."ٓللعامل كفخر ا١تستمع، كفهم التايل، كببلغة القارئ، كزينة الدراية،

 أف يتفهم ما يقر أك٭تسن تبلكتو كيكثر دراستو، ك  ،:ينبغي لقارئ القرآف أف ٬تود قراءتو"قاؿ العماين
عو كمبادئو، كأف ٭ترص على كيتفقد مقاط ،كأف يقرأه هلل تعاىل كيتفكر يف مذاىبو ،بوكيشغل قلبو كذىنو 

 ." ٔأف يفهم ا١تستمعُت يف الصبلة كغَتىا....

: كفائدة الوقوؼ االختيارية: التنبيو على مواضع الفصل كالوصل، كانعقاد الًتكيب، كهناية "قاؿ اٞتعربم
 اٞتمل، كخوامت القصص ا١توصل إىل ا١تعاين تنبيهان عرضيان... ك٘تكُت الوقف ا١تختار من إعطاء اٟترؼ

                                                           

 ، (ُِٕ: ص) الكبار القراء معرفةىػ(.  ينظر: ُِّالضرير)ت: ا١تقرئ النحوم جعفر، ، أبوالكويف سعداف بن ػ ٤تمد ُ
 (.ُّْ/ ِ) القراء طبقات يف النهاية غاية

 (.ٕٔف)ص:اسعد ػ الوقف كاالبتداء البن ِ
 (.ُِٗػ تنبيو الغافلُت كإرشاد اٞتاىلُت )ص:  ّ
 (.ٔٗ/ِػ شرح القصيدة ا٠تاقانية للداين) ْ
 (.ُِّػ الكامل يف القراءات العشر كاألربعُت الزائدة عليها )ص:  ٓ
 (.ّ/ُػ ا١ترشد للعماين) ٔ
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كما يطرأ عليو من تغيَت الوقف... كمن إعطاء اٟترؼ ا١توقوؼ عليو حقو من لفظو األصلي كصفتو، 
 ."ُا١تبدكء بو حقو كما يعرض لو من االبتداء

 :كإعجازةػ ظهور ببلغة القرآف ٔ

 : القارئ مأمور عند العلماء بإحساف الوقف كاالبتداء، حفظان على النظم الذم "قاؿ ابن الطحاف

 ."ِلغاء تسويره كتفصيلوالب عجزأ

 بُت التنفس ٬تر كمل كاحد نفس يف القصة أك السورة، يقرأ أف للقارئ ٯتكن مل ١تا :"قاؿ ابن اٞتزرم
 كاالسًتاحة للتنفس كقف اختيار حينئذ كجب الكلمة أثناء يف كالتنفس ذلك بل الوصل، حالة كلمتُت

 إذ بالفهم، ٮتل كال با١تعٌت ٮتل ٦تا ذلك يكوف ال أف كٖتتم كاالسًتاحة، التنفس بعد ابتداء ارتضاء كتعُت
 ."ّالقصد ك٭تصل اإلعجاز يظهر بذلك

كمن كجوه اإلعجاز اليت تتناكؿ الوقف كاالبتداء تعدد ا١تعاين بتعدد  :"الدكسرم إبراىيم الشيخ قاؿ
 "ْالوقف، كرؤكس اآلم

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ُّػ ُِػ كصف االىتداء) ُ
 (.َِػ نظاـ األداء)ص: ِ
 (.ِِْ/ ُت العشر )ػ النشر يف القراءا ّ
 (.ُِٕػ إبراز ا١تعاين باألداء القرآين)ص: ْ
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 .ومؤلفاتهم واالبتداء، الوقف في العلماء جهودػ ْ

احل تراثان ضخمان يف ٣تاؿ الوقف كاالبتداء تزخر بو ا١تكتبات اإلسبلمية كقد كشف  لقد ترؾ سلفنا الص
كثَت من الباحثُت عن ىذا الًتاث كأخرجوه للناس خركجان يليق بو، كالبعض منو الزاؿ ينتظر يدان ٘تد لو 

منو إال لتخرجو من ظلمات ا٠تزائن إىل نور ا١تكتبات، كالبعض األخر امتدت لو يد الفقداف فلم يعلم 
اٝتو ال رٝتو، كفهارس ا١تؤلفُت يف ذلك خَت دليل، فقد ٚتعوا من ذلك الشيء الكثَت، كمن أفضل من 

عبد القيـو السندم األستاذ ا١تشارؾ بقسم القراءات ػ كلية  :ٚتع كرتب يف ذلك الشيخ الفاضل الدكتور
، كرتب ذلك ُائل الوقف كاالبتداء(الدعوة كأصوؿ الدين ػ جامعة أـ القرل يف كتابو ا١تاتع)ا١تنتقى من مس

 على حسب القركف الزمنية كسنقطف من ذلك مقتطفات كسنقتصر على األشهر من ذلك: 

 يف ألف من أكؿ كىو ). قاؿ ابن اٞتزرم:ِىػ(َُّكتاب الوقف لشيبة بن نصاح ا١تخزكمي ا١تدين)تػ ُ 
 .ّ(مشهور ككتابو الوقوؼ

 .ْىػ(ُِّداف الضرير)ػ الوقف كاالبتداء أليب جعفر ٤تمد بن سعِ

 .٥ٔتطوط ٓىػ(َِٖ)تكىب حسن بن كىبرسالة يف الوقف البلـز يف القرآف أليب ػ ّ

                                                           

كقد استفدت منو كثَتان، ك٦تا ذكره د. يوسف ا١ترعشلي يف ٖتقيقو للمكتفى  (.ُٕٗػ ا١تنتقى من مسائل الوقف كاالبتداء)ص: ُ
 للداين.

من الصحابة، منهم عائشة كأـ سلمة ػ رضي اهلل  أدرؾ عدد القراءة، يف نافع شيوخ أحد، ا١تقرئ ،ا١تدين سرجس بن نصاح بن ػ شيبة ِ
/ ُ) القراء طبقات يف النهاية غاية ،(ْْ: ص) الكبار القراء معرفةىػ(. ينظر: َُّعنهماػ فقد مسحت على رأسو كدعت لو )ت:

ِّٗ). 
 (.َّّ/ ُغاية النهاية يف طبقات القراء )كالكتاب مفقود،  ػ  ّ
 من إصدارات مركز ٚتعة ا١تاجد بديب. ػ مطبوع، بتحقيق ٤تمد خليل الزركؽ، ْ

 ػ مل أقف لو على ترٚتة. ٓ

ىػ( بعنواف: ) رسالة يف الوقف َِٖػ قاؿ الدكتور/ مساعد الطيار: ذكرت كتب ثبت ا١تخطوطات كتابان للحسن بن كىب)ت ٨تو: ٔ
الذم كاف ػ فيما أظن ػ  السجاكندم الوقف البلـز يف القرآف(، كيف النفس من ىذه الرسالة شيءه، إذ مل ييذكر ىذا ا١تصطلح قبل اإلماـ

 (.ِٖٔأكؿ من استخدـ ىذا ا١تصطلح، كما ىو اٟتاؿ يف مصطلحاتو األخرل.) كقوؼ القرآف كأثرىا يف التفسَت ص:
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 يف كتابو :"ىػ(.قاؿ ابن اٞتزرمِّٖإيضاح الوقف كاالبتداء أليب بكر ٤تمد بن القاسم األنبارم)تػ ْ
 ."ُكأحسن فيو ألف ما أكؿ كاالبتداء الوقف

 .ِ ىػ(ّّٖ)ت د بن ٤تمد بن إٝتاعيل النحاسالقطع كاالئتناؼ أليب جعفر أٛتػ ٓ

 .ّ ىػ(َّْ)ت الوقف كاالبتداء ألٛتد بن ٤تمد بن أكس ا٢تمذاينػ ٔ

 .ْ ىػ(ّٗٔ)ت الوقف كاالبتداء للحافظ ٤تمد بن عبدالرٛتن الغزاؿػ ٕ

 .ٓىػ(ْْْا١تكتفى يف الوقف كاالبتداء أليب عمرك عثماف بن سعيد الداين)تػ ٖ

 .ٔىػ(ْٓٔيب القاسم يوسف بن جباره ا٢تذيل)تػ الوقف كاالبتداء ألٗ

ػ ا١ترشد يف معٌت الوقف التاـ كاٟتسن....أليب ٤تمد اٟتسن بن علي بن سعيد العماين)ت َُ
 .ٕىػ(ََٓبعد

 .ٖىػ(ُٔٓ)ت ػ الوقف كاالبتداء أليب اٟتسن علي بن أٛتد الغزاؿ النيسابورمُُ

                                                           

كالكتاب مطبوع، بتحقيق ٤تي الدين رمضاف، ضمن مطبوعات ٣تمع اللغة العربية  (.ُِّ/ ِػ غاية النهاية يف طبقات القراء ) ُ
 ـ(.ُُٕٗىػ ػ ُُّٗبدمشق عاـ)

 النببلء أعبلـ سَت ،(ٗٗ/ ُ) األعياف كفياتىػ(. ينظر: ّّٖ، إماـ العربية)ت:جعفر أبو النحاس، بن إٝتاعيل بن ٤تمد بن ػ أٛتد ِ
 ـ(.ُِٗٗىػ ػُُّْ. كالكتاب مطبوع بتحقيق د. عبد الرٛتن بن إبراىيم ا١تطركدم، دار عامل الكتب، الرياض)(َُْ/ ُٓ)
 ىػ(ّّّىػ، كقيلَّْ)ت:أحسن فيو لو كتاب يف الوقف كاالبتداء ، اإلماـ ا١تقرئ، اهلل عبد أبو ا٢تمذاين، أكس بن د٤تم بن ػ أٛتد ّ

 (.ْٔكالكتاب ٥تطوط توجد منو نسخة بًتكيا ينظر ا١تكتفى)ص: (.َُٕ/ ُ) النهاية ، غاية(ّٖٖ/ ُٓ) النببلء أعبلـ سَتينظر: 
/ ُٔ) النببلء أعبلـ سَتىػ( ينظر: ّٗٔالغزاؿ، اإلماـ اٟتافظ ا١تقرئ، شيخ القراء،)ت: األصبهاين سهل بن الرٛتن عبد بن ػ ٤تمد ْ
 ككتابو مفقود. (.ّّٕ/ ْ) ذىب من أخبار يف الذىب شذرات ،(ُِٕ/ ُٔ)
 ـ(.ُٕٖٗىػ ػ َُْٕطبعات، من اجودىا ٖتقيق د. يوسف ا١ترعشلي، مؤسسة الرسالة) ةػ مطبوع عد ٓ
ت ا٠تمسُت للمؤلف نفسو، مطبوع بتحقيق د. عمار الددك، منشور ٔتجلة الشريعة كالقانوف، ػ  أحد كتب الكامل يف القراءا ٔ

 ـ(.ََِٖىػ ػ ُِْٗ(، لعاـ )ّْاإلمارات، العدد)

 ،(النساء سورة أخر إىل الكتاب أكؿ من) العبديل عوف بن منصور بنت ػ ٤تقق يف رسالتُت علميتُت ّتامعة أـ القرل، ٖتقيق ىند ٕ
 .ىػ(ُِّْ) لعاـ ،(الناس سورة أخر إىل ا١تائدة سورة من) األزكرم ٤تمد بن ٛتود بن كٖتقيق ٤تمد ىػ(،ُِّْ لعاـ)

ػ حقق اٞتزء األكؿ منو) من أكؿ الكتاب إىل هناية سورة الكهف( الباحث: عبد الكرًن بن ٤تمد العثماف يف رسالة علمية باٞتامعة  ٖ
 ىػ(.َُْٗاإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة عاـ )
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 .ُىػ(َٔٓالعزيز بن الطحاف األندلسي)ت ػ نظاـ األداء يف الوقف كاالبتداء أليب الفتح عبدُِ

 .ِىػ(َٔٓػ علل الوقوؼ حملمد بن طيفور السجاكندم )تُّ

 .ّ ىػ(ٗٔٓ)ت ا٢تادم إىل معرفة ا١تقاطع كا١تبادئ أليب العبل اٟتسن بن أٛتد ا٢تمذاينػ ُْ

 .ْىػ(ّْٔػ علم االىتداء يف معرفة الوقف كاالبتداء أليب اٟتسن علم الدين السخاكم)تُٓ

 .ٓ ق(ّٖٔ)ت النكزاكمأليب ٤تمد عبد اهلل بن ٤تمد االقتداء يف معرفة الوقف كاالبتداء  ػُٔ

 .ٔىػ(ِّٕػ كصف االىتداء يف الوقف كاالبتداء إلبراىيم بن عمر اٞتعربم)تُٕ

 .ٕىػ(ِٔٗػ ا١تقصد لتلخيص ما يف ا١ترشد لشيخ اإلسبلـ زكريا األنصارم)تُٖ

 .ٖىػ(َّٗ)تا٢تبطي القرآف حملمد بن أيب ٚتعةػ كقوؼ ُٗ

 

                                                           

 طبوع بتحقيق د. علي حسُت البواب، إصدار مكتبة ا١تعارؼ، الرياض.ػ م ُ
 ىػ(.ُِْٕمطبوع بتحقيق د. ٤تمد بن عبد اهلل العيدم، إصدار مكتبة الرشد الرياض)ػ  ِ
ين يف ، كىو يف ا١تشارقة كأيب عمرك الدا٫تذاف أىل شيخ ا١تقرئ، اٟتافظ العطار، اينذا٢تم العبل أبو ، اٟتسن بن أٛتد بن اٟتسنػ  ّ

كالكتاب ٤تقق يف رسالة  (.َِْ/ ُ) القراء طبقات يف النهاية غاية ،(ِٔٗ: ص) الكبار القراء معرفةىػ(.ينظر: ٗٔٓا١تغاربة)ت:
 ىػ(.ُُُْعلمية ٖتقيق الباحث: سليماف بن ٛتد الصقرم، جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية عاـ)

 ىػ(.ُُْٖاف العطية، كد. ٤تسن خرابو، دار ا١تأموف للًتاث، دمشق)ػ مطبوع ضمن كتاب ٚتاؿ القراء، ٖتقيق د. مرك  ْ

 ، مصدرالنحوم ا١تقرئ اإلسكندراين النكزاكم، بكر أبو الدين معُت القاضي، اهلل عبد بن ٤تمد بن اهلل ػ عبد ٓ
ة علمية باٞتامعة كالكتاب حقق يف رسال (.ِْٓ/ُ) النهاية غاية، (ّٔٔ: ص) الكبار القراء معرفةىػ(. ينظر: ّٖٔعارؼ.)ت:

 ىػ(.ُُّْاإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة ٖتقيق الباحث: ٤تمود البدكم عاـ )
 ىػ(.ُِْٔػ ٤تقق يف رسالة علمية، ٖتقيق الباحث: نواؼ بن معيض اٟتارثي، جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية عاـ) ٔ
 ػ مطبوع عدة طبعات. ٕ

 لوقف كاضع أكؿ الوقف، يعترب قيد ،كعنو( ىػُٗٗ :ت) غازم ابن اإلماـ عن أخذ ٦تن كىو ،الصمايت ا٢تبطي ٚتعة أيب بن ػ ٤تمد ٖ
كالكتاب مطبوع بتحقيق د. اٟتسن بن أٛتد ككاؾ. عاـ  (.ِٕٕشجرة النور الزكية)ص:ينظر: ىػ(. َّٗبا١تغرب)ت: القرآف لوقف

 ىػ(.ُُُْ)
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القرف اٟتادم عشر ػ منار ا٢تدل يف بياف الوقف كاالبتداء ألٛتد بن عبد الكرًن األمشوين من علماء َِ
 .ُا٢تجرم

 .ِ ىػ(ُُّّ)ت ػ رسالة يف الوقف على رؤكس اآلم حملمد بن أٛتد ا١تعركؼ با١تتويلُِ 

 .ّىػ(َُّٖػ الوقف البلـز مقاؿ للشيخ علي بن ٤تمد الضباع)ِِ

 .ْىػ(ََُْػ معامل االىتداء إىل معرفة الوقف كاالبتداء للشيخ ٤تمود خليل اٟتصرم)تِّ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ػ الكتاب مطبوع عدة طبعات. ُ

ىػ(، لو ُِّٗ) سنة اإلقراء مشيخة إليو با١تتويل، شيخ القراء، كخا٘تة احملررين، أسندت الشهَت الضرير، اهلل عبد بن أٛتد بن ػ ٤تمد ِ
. كالكتاب (ُِٖ/ٖ) ا١تؤلفُت ، معجم(ُِ/ٔ) للزركلي األعبلـينظر:  ىػ(.ُُّّلو عدة مؤلفات يف ٣تاؿ القراءات كعلومها)ت:

                             ٥تطوط.
 .ـ(ُْٗٗ ػ ىػُّٖٔثاين) ربيع الرابع، العدد لفرقاف،ا كنوز ػ مقاؿ نشر ٔتجلة ّ
 ىػ(.ُِّْػ مطبوع، من إصدارات مكتبة السنة عاـ ) ْ



 

 
 31 

 

 

 

 القسم األول: الدراسة 
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 : مباحث ثبلثة كفيو: الدراسة قسم

 :مطالب أربعة كفيو الناظم ترٚتة:  األكؿ ا١تبحث

 .ككفاتو ، كنشأتو كمولده، ككنيتو، كنسبو، اٝتو،: األكؿ ا١تطلب

 .كتبلميذه شيوخو،: الثاين ١تطلبا

 .عليو العلماء كثناء العلمية، مكانتو: الثالث ا١تطلب

 .مؤلفاتو: الرابع ا١تطلب
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 :مطالب أربعة وفيو 1الناظم ترجمة:  األول المبحث

 .ووفاتو ، ونشأتو ومولده، وكنيتو، ونسبو، اسمو،: األول المطلب

 .ليحصيب اليمٍتعلي بن ٤تمد بن أٛتد السرحي ا :اسمو

 مشس الدين. أبو اٟتسن،  :كنيتو، ولقبو

 ىػ، فهو من علماء القرف التاسع.ٕٖٔكلد تقريبان سنة ، ِبٍت سرحنسبة إىل قبيلة يقاؿ ٢تا  :كالسرحي

كؿ أمره حفظ القرآف الكرًن، مث تدرج يف أنشأة صاٟتة يف ببلده بٍت سرح، فكاف من  نشأ ا١تًتجم لو
، يف بلدة ّكؿ ما بدأ بو حيث حفظ يف أكؿ أمره الشاطبتُتأالقراءات فهو  طلب العلم، كخاصة علم

ٍ جي   ٓاٟترازم إبراىيم بن بكر أيب الرضي ا١تقرئ، مث شرع يف عرض القراءات يف تلك البلدة على شيخو ْبى
، ٔانةرى قٍ مً ػالكمل عليو القراءات يف بلدة أ، كالزمو حضران، كسفران حىت صار من أشهر تبلميذه، ك جب نزيل

للسيطرة على  ، كتدخل ا١تماليكٕطاىر بن داكد بن الوىاب عبد، بعد حصوؿ الفتنة بعد موت ٔانةرى قٍ مً ػال
كخبلؿ جب، يف كأخوالو  ٖكحصوؿ الفتنة بُت ا١تلك الظافر عامر بن عبد الوىاب الطاىرية، على الدكلة

                                                           

 (.ُْٕٗ/ْ(،)ُِّ/ُ، ىجر العلم كمعاقلو يف اليمن)(َِٗ/ ٓ) التاسع القرف ألىل البلمع ػ ينظر ترٚتتو يف: الضوء ُ
در، من أعماؿ أب، أسسها سرحة بن ٭تصب بن د٫تاف، كإليها ينسب ا١تًتجم ػ  نسبة إىل عزلة سىٍرحىة: مركز إدارم من مديرية ا١تخا ِ

 (.ٖٕٓ/ُلو. معجم البلداف كالقبائل اليمنية)
 يقصد هبا الشاطبية)البلمية( يف علم القراءات، كعقيلة أتراب القصائد)الرائية( يف رسم ا١تصاحف.ػ  ّ
اٗتذىا الطاىريوف مقر لدكلتهم الدكلة الطاىرية، كىي تابعة اليـو حملافظة  ،كم َٓػ مدينة يف اٞتنوب الغريب من مدينة رداع ٔتسافة  ْ

 (.ِٖٔ/ُالضالع )معجم البلداف كالقبائل اليمنية 
 ىػ(. ٕٖٗ)ت: بعد كغَتىا كالشاطبتُت القرآف حفظ الشافعي اٟترازم، اليعبلئي الرضي علي بن إبراىيم بن بكر أبوػ   ٓ

 (ُُ/ ُُ) لتاسعا القرف ألىل البلمع الضوءينظر: 
ػ بلدة أثرية مشهورة يف منطقة حجاج، من مديرية جب، ٤تافظة الضالع، كقد اٗتذىا الطاىريوف عاصمة لدكلتهم. )معجم البلداف  ٔ

 (.ُُٓٔ/ِكالقبائل اليمنية 
، (ََُ/ ٓ) بلمعال الضوءينظر: ىػ(.ْٖٗ)ت:.باليمن الطاىرية الدكلة سبلطُت من معوضة، بن طاىر بن داكد بن الوىاب ػ عبد ٕ

 .(ُِٖ/ ْ)األعبلـ
 (.ىػ ِّٗ )ت: .زبيد مدينة يف األعظم اٞتامع عمارة مآثره من اليمن سلطاف ،الظافر ا١تلك ،الوىاب عبد بن ػ عامر ٖ

 .(ِّٓ/ ّ) للزركلي األعبلـ، (َُُ: ص) العاشر القرف أخبار عن السافر النورينظر: 
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كقرأ  ِالدين الفيوميلناصر  كٗتميسو 1حفظ أرجوزة ابن اٞتزرم يف التجويد، كالربدة الػًمٍقرىانةإقامتو يف 
لدراسة ا١تذىب الشافعي، فقرأ التنبيو، كا١تنهاج على  ّرادً خى مى ػالذلك على شيخو ا١تذكور، مث رحل إىل 

، مث رحل إىل صنعاء كقرأ ٓ)علي(كأخيو ،ْسامل بن العليم عبد بن الرٛتن عبد بن الوىاب عبد هبا الفقيو
، مث كانت رحلتو للحج بعد ذلك يف عاـ ٔشاذباب بن طاىر مقدمة يفكقرأ هبا النحو على بعض شيوخها 

 العبلمة ٤تمد بن سنة تلقى العلم هبا على ػ أم ٔتكة ػ  ىػ(، كداـ هبأٖٗعاـ )

لو ػ أم ، كقرا عليو شيء من كتبو، ككتاب الشفاء للقاضي عياض، كختمو ٕعبد الرٛتن السخاكم
عليو سَتة ابن ىشاـ، كسَتة ابن ، كالصحيحُت، كرياض الصاٟتُت، كاألربعُت النوكية، كٝتع ػ السخاكم

الشهاب أخذ عنو أصوؿ الدين، كأخذ الفقو ٔتكة على  ٖعبيداهللسيد الناس، كلقي كذلك ٔتكة السيد 
 .ٗا٠توالين، كابن أيب السعود

   يف حياة شيخو الرضي أبوبكر بن إبراىيم اٟترازم. ق(.ٖٔٗتويف ا١تًتجم لو عاـ): وفاتو

 

 

 
                                                           

 .(ّٗ/ ّ) بالوفيات ىػ(.  الوايفٔٗٔ مدح خَت الربية حملمد سعيد البوصَتم)ت:ػ قصيدة الربدة، كتسمى الكواكب الدرية يف ُ
 .(ُُّّ/ ِ)الظنوف كشفينظر:   .بالفيـو ا١تالكية ا١تدرسة يدمع الدين، ناصر ا١تالكي، الفيومي الصمد عبد بن ػ ٤تمد ِ
لذين منهم )آؿ ناجي(،ككانت من مراكز العلم كم، كانت مقر السبلطُت التبعيُت اٟتمَتيُت اَِػ بلدة مشاؿ مدينة أب ٔتسافة  ّ

 (.ُْْٕ/ِا١تقصودة للعلماء، كالدارسُت، ككانت مشهورة بكثرة علمائها. )معجم البلداف كالقبائل اليمنية 
 (.ُّٕٗ/ْىجر العلم)ينظر: سامل، عامل ٤تقق يف الفقو، لو مشاركة يف غَته.  بن العليم عبد بن الرٛتن عبد بن الوىاب ػ عبد ْ
 (.ُّٕٗ/ْ)العلم ىجرينظر: . غَته يف مشاركة لو الفقو، يف ٤تقق سامل، عامل بن العليم عبد بن الرٛتن عبد بن علي ٓ
 (. ىػ ْٗٔ )ت:الديلم من أصلو إف يقاؿ ، اٟتسن أبو ،النحوم بابشاذ بن أٛتد بن طاىر ػ ٔ
 (.ُٓٓ/ ِ) األعياف كفيات، (ُْٓٓ/ ْ) األدباء معجمينظر:  

 ىػ(. َِٗالعلم ا١تشهور)ت: القاىرم األصل السخاكم ا٠تَت أبو ، الدين مشس ا١تلقب، ٤تمد بن الرٛتن بدع بن ػ ٤تمد ٕ
 .(ّٓ/ ُ) العاشرة ا١تئة بأعياف السائرة الكواكب، (ِ/ ٖ) التاسع القرف ألىل البلمع الضوءينظر:  

 .ترٚتة على لو أقف ػ مل ٖ

 .ترٚتة على ٢تما أقف ػ مل ٗ
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 .ميذهوتال شيوخو،: الثاني المطلب

من خبلؿ العرض السابق للنشأة العلمية للمًتجم لو نستطيع أف ٨تدد شيوخو الذين تلقى عنهم العلم يف 
 اليمن كخارجها من ذلك:

 ، كىو أكؿ شيوخو أخذ عنو علم القراءات.اٟترازم إبراىيم بن بكر أيب ػ الشيخُ

 عليو الفقو الشافعي.، قرأ سامل بن العليم عبد بن الرٛتن عبد بن الوىاب عبدػ الشيخ ِ

 ، قرأ عليو الفقو الشافعي أيضان.سامل بن العليم عبد بن الرٛتن عبد بن ػ الشيخ  عليّ

 ػ الشيخ ٤تمد بن عبدالرٛتن السخاكم، قرأ عليو عدة كتب كما سبق ذكره.ْ

 ػ الشيخ السيد عبيداهلل، أخذ عنو أصوؿ الدين.ٓ

 ة.خذ عنو الفقو ٔتكأػ الشيخ الشهاب ا٠توالين، ٔ

 ػ الشيخ ابن أيب السعود أخذ عنو الفقو ٔتكة كذلك.ٕ

مل تذكر كتب الًتاجم كالطبقات تبلميذ للمًتجم لو، كلعل السبب يف ذلك يرجع إىل تقدـ  :تالميذه أما
 عن شيوخو الذين أخذ عنهم.كفات ا١تًتجم لو 

 .عليو العلماء وثناء العلمية، مكانتو: الثالث المطلب

 .ُ"لو اهلل كاف خَت مأنوس كىوم لو شيخو اإلماـ السخاكم قاؿ": على ا١تًتج ثٌتأ٦تن 

 .مؤلفاتو: الرابع المطلب

 مل تذكر كتب الًتاجم شيء من مؤلفاتو، غَت ىذه ا١تنظومة اليت ىي بعنواف بياف الوقوؼ اللواـز يف 

 قالوف بالتجويد. ية ا١تلحاين،يف كتابو العقد الفريد يف ركاكتاب اهلل العزيز، كقد نسبها لو اإلماـ مفضل 

                                                           

 (.َِٗ/ ٓ) التاسع القرف ألىل البلمع ػ الضوء ُ



 

 
 36 

 

 :مطالب أربعة كفيو  الشارح حياة: الثاين ا١تبحث

 . ككفاتو كنشأتو، كمولده، ككنيتو، كنسبو، اٝتو،: األكؿ ا١تطلب

 .كتبلميذه شيوخو،: الثاين ا١تطلب

 .عليو العلماء كثناء العلمية، مكانتو: الثالث ا١تطلب

 .مؤلفاتو: الرابع ا١تطلب

 

 

 

 

 

 



 

 
 37 

 

 :مطالب أربعة وفيو  1الشارح اةحي: الثاني المبحث

 . ووفاتو ونشأتو، ومولده، وكنيتو، ونسبو، اسمو،: األول المطلب

، يرجع نسبو آلؿ األىدؿ األشراؼ التهامي اٟتسيٍت، ىدؿاأل القادر عبد بن ا١تساكم بن ٤تمد: اسمو
 بُت كنشره العلم أخذ يف كأشرفها كاٟتجاز، هتامة يف العلمية األسر أعرؽ منالقبيلة ا١تعركفة ُت ياٟتسين
 . العلمية اجملاالت ٥تتلف يف كالبحث بالتأليف األسرة ىذه أفراد أكثر عيًرؼ كقد الناس،

بن عبيد بن عيسى بن علوم  ِىدؿ إىل جدىم علي بن عمر بن ٤تمد بن سليمافينسب آؿ األ :نسبو
دؽ بن ٤تمد الباقر ابن بن ٤تمد بن ٛتحاـ بن عوف ابن اإلماـ موسى الكاظم ابن اإلماـ جعفر الصا

 .ّعلي زين العابدين بن اٟتسُت بن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنهم أٚتعُت

: يقاؿ، األقرب األدىن العارفُت بعض قاؿ كما كمعناه كتكرًن كتنويو كتفخيم ٢تمتشريف  : لقبواألىدل
لمتاف ػ فصارت لكثرة ، كقيل يف معناه: على اإللو دؿ ػ فهما كبثمرتو كالف، كقرب دنا إذ الغصن ىدؿ

  .ْاالستعماؿ كلمة كاحدة

  ، كاٟتضرمي.، كلقب با١تؤذف: مل تذكر كتب الًتاجم كنيةن لوولقبو كنيتو

، كما ذكر ذلك عن ـ(ُٕٖٕىػ(، ا١توافق)َُُِيف عاـ )ٓيف مدينة بيت الفقيو : كلد ا١تًتجم لومولده
 .ٔنفسو، كنقلها عنو تبلميذه

                                                           

 اٟتسن الثناء نشر (،ْٕٕ،الديباج ا٠تسركاين يف أخبار أعياف ا١تخبلؼ السليماين)ص:(ُّٕػُْٔ)حائق الزىر : ػ ينظر ترٚتتو يف ُ
 .(ُُٗٔ: ص)ا١تلك (، فيضَُِّ/ْ) العلم ، ىجر(ُٓ/ ُِ) ا١تؤلفُت (، معجمُّٓ/ِنيل الوطر)،  (ِّٗ-ّٕٖ/ُ)
 من أخبار يف الذىب شذراتينظر: ىػ( َٕٔكىو اٞتد األكؿ آلؿ األىدؿ.)ت:،عامل ٤تقق يف الفقو،  ٤تمد بن عمر بن عليػ  ِ

 (.ََِّ/ْ، ىجر العلم كمعاقلو يف اليمن)(ِِ/ ٕ) ذىب
 (.ُُِ/ُػ معجم البلداف كالقبائل اليمنية) ّ
 (.ُِٕ/ُػ نشر الثناء اٟتسن) ْ

فقصدىا الطبلب من ٚتيع نواحي  ؛كم، اشتهرت بوجود رجاالت العلم فيهإٔػ مدينة مشهورة جنوب شرؽ اٟتديدة ٔتسافة  ٓ
 (.ُُِِ/ِاليمن. معجم البلداف كالقبائل اليمنية)

 (.ُْٔػ ينظر حدائق الزىر )ص: ٔ
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، ٤تل إقامة عائلة األىدؿ كعلمائها، فنشأ يف ُالػمىرىاًكعىةة صاٟتة، يف بلدة نشأ ا١تًتجم لو نشأ :نشأتو
ىذه ا١تدينة كتلقى العلم هبا على ٩تبو من علماء األىدؿ، ػ سيأيت ذكرىم الحقانػ فبدأ ْتفظ القرآف 
، كحقق مقاصدىا، السيما علم البياف، كحقق علم  الكرًن، كاٟتديث الشريف، كنبغ يف سائر العلـو

قضى معظم كقتو يف ببلد اليمن، مث قصد مكة حاجان فأخذ هبا على العبلمة أٛتد بن  عركض كالقافية،ال
، توىل منصب اإلفتاء يف بيت الفقيو مث ١تا حاز العلـو كا١تعارؼ، كناؿ منها اٟتظ األكفر صاحل الرئيس،

 من ينهلوف ناحية كل من الطبلب فقصده ػػ يف أخر حياتو ػػ  كالدراسة لئلقراء تفرغمث  (،ىػُِِْعاـ)
  .الوافر علمو

من  . كدفن بقرية الكدادينِـ(َُٖٓ/ُ/ُىػ(، ا١توافق)ُِٔٔصفر لعاـ)ُٕ: تويف ا١تًتجم لو يف وفاتو
 .بالتخشُت كا١تأمورين األمراء مناصحة، بعد أف حصلت لو ضائقة بسبب ّأعماؿ زبيد

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

م بعد كم، ظهرت يف القرف الثالث ا٢تجر َّ: مدينة كاقعة على طريق اٟتديدة باجل، تبعد شرقان عن مدينة اٟتديدة ػ الػمىرىاًكعىة ُ
 (.ُِْٖ/ِاندثار مدينة الكدراء، كىي ٤تل سكاف قبيلة)آؿ األىدؿ(. معجم البلداف كالقبائل اليمنية)

 (.ُّٕػ ينظر حدائق الزىر)ص: ِ

ػ كادم مشهور يصب يف هتامة، ظهرت يف القرف الثالث ا٢تجرم، كقيل قبل ذلك، ٘تيزت ٔتساجدىا العامرة بالعلماء، كمدارسها  ّ
 (.ِّٕ/ُ، فهي من أكرب معاقل العلم يف اليمن. معجم البلداف كالقبائل اليمنية)الوافرة بالطبلب
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 .وتالميذه شيوخو،: الثاني المطلب

 ا١تشايخ الفضبلء ىم: عة منتلقى العلم عن ٣تمو 

 .ُػ العبلمة عبد الرٛتن بن سليماف األىدؿُ

 .ِػ العبلمة أيب بكر بن أيب القاسم األىدؿِ

 .ّػ العبلمة عبداهلل بن عبد ا٢تادم األىدؿّ

 .ْػ العبلمة عبد ا٢تادم بن إبراىيم األىدؿْ

 .ٓبن عبد ا٠تالق بن علي ا١تزجاجي بن الزين ػ الشيخ ٤تمدٓ

 .ٔأمانة اهلل بن ىبة اهلل ا٢تندم ػ الشيخٔ

 .ٕػ الشيخ أٛتد ٛتاد ا٠تزرجيٕ

 . كغَتىم.ٖػ الشيخ ٤تمد بن صاحل الريسٖ

 

                                                           

 (.َُِِ/ْىجر العلم ) (،َّ/ِالوطر)ينظر: نيل ىػ(.َُِٓ)ت:احملدث. اٟتافظ ىدؿ،ػ عبدالرٛتن بن سليماف األ ُ
 .ترٚتة على لو أقف ػ مل ِ
(، قولو: ككنت أراجع الرسالة الزجاجة األىدؿ عبدالبارم بن أٛتد بن مد٤تجاء يف ترٚتة تلميذ ا١تًتجم لو) .ترٚتة على لو أقف ػ مل ّ

 (.ُّْ/ُللسيد العبلمة شيخ مشاٮتنا عبداهلل بن عبدا٢تادم األىدؿ. نشر الثناء اٟتسن)
 .ترٚتة على لو أقف ػ مل ْ
 .ىػ(ُِِٓت:.) ٤تقق يف النحو كالصرؼ كا١تعاينعامل، ا١تزجاجي علي بن ا٠تالق عبد بن الزين بن ػ ٤تمد ٓ

 (.َِّٕ/ْ(، ىجر العلم كمعاقلو يف اليمن)ِٓٔ/ِينظر:  نيل الوطر)
 .ترٚتة على لو أقف ػ مل ٔ
 .ترٚتة على لو أقف ػ مل ٕ
 السنة عُت من الكارع الشامخ، القدر ذم الشهَت، كاللوذعي النحرير، العامل نزاع، ببل اهلل ا١تكي، كيل الزمزمي الريس صاحل ػ ٤تمد ٖ

 (.ُّٔ/ ٔ) للزركلي األعبلـ، (َُّٓ: ص)الوىاب ا١تلك فيضىػ(. ينظر:  َُِْ: )ت.النبوية
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 تالميذه: 

ألنو تفرغ للتدريس، كبذؿ العلم كمن أشهر من  ػ داخل اليمن كخارجها ػ  تلقى العلم عنو تبلميذ كثر
 تلقى عنو:

 ن أشهرىم، كأجلهم.كىو م ،ُدؿػ ٤تمد بن أٛتد بن عبدالبارم األىُ

  .ِالضمدم عاكش أٛتد بن اٟتسن ػِ

 .ّاٟتنبلي ٛتيد بن عبداهلل بن  ٤تمد ػّ  

 .ْاهلل عبد بن ٤تمد بن ٭تِت السيد ػْ

 .٤ٓتمد بن ناصر اٟتازميػ ٓ

 كغَتىم كثَت. ٔم األىدؿ)ابن ا١تًتجم لو(بن ٤تمد بن ا١تساك ػ موسى ٔ

 

 

 
                                                           

 .ىػ(ُِٖٗ)ت: فظان متقنان بركاية قالوف عن نافعحفظ القرآف عن ظهر قلب ح ،األىدؿ عبدالبارم بن أٛتد بن ػ ٤تمد ُ
 (.ِِْ/ِ(، نيل الوطر)ّّٖ/ُنشر الثناء اٟتسن) ينظر: 

 (،ِِ/ّ. ينظر: نشر الثناء اٟتسن)ىػ(ُِٖٗ.)ت:العلـو الشرعية ّتميع فركعهاعامل مربز يف ، الضمدم عاكش أٛتد بن اٟتسنػ  ِ
 .(ُّْ/ُنيل الوطر) (،ِِ/ّاٟتسن)

 الفهارس فهرسينظر:  .ىػ(ُِٓٗ الشريف)ت: اٟتـر درسكا١ت ٔتكة اٟتنابلة اٟتنبلي، مفيت ٛتيد بن علي بن اهلل عبد بن ػ ٤تمد ّ
 .(ُُْٖ: ص) الوىاب ا١تلك ، فيض(ُٗٓ/ ُ)
 ىػ(. ُِّْ النهار.)ت: كأطراؼ الليل آناء العلم على العاكف األخيار، العلماء من اهلل، ىو عبد بن ٤تمد بن ػ ٭تِت ْ
 (.ُٓٗٗ: ص)الوىاب ا١تلك (، فيضَّْ/ِنيل الوطر)ينظر:  

/ ٕ) للزركلي ، األعبلـ(ِِّ/ِنيل الوطر)ىػ(. ينظر: ُِّٖ الفهامة،)ت: اٟتسٍت، العبلمة اٟتازمي اٟتسُت بن ناصر بن ػ ٤تمد ٓ
ُِِ.) 

 ػ مل أقف لو على ترٚتة. ٔ
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 :عليو لعلماءا وثناء العلمية، مكانتو: الثالث المطلب

 من معاصريو منهم: غفَته  لقد أثٌت عليو، ٚتعه 

 يف الطوىل اليد لو يدافع ال كأديب ينازع، الالعبلمة الذم  انشيخػ تلميذه عاكش الضمدم قاؿ": ُ
 علم يف قدمو كرسخ أنواعها اختبلؼ علي العلـو يف برع كاللطائف البدائع إماـ كىو ا١تعارؼ، فنوف
 مكاف، كل من الطلبة فقصدتو كاإلفادة، لئلقراء كتصدر كالقوايف، العركض علم بتحقيق كانفرد البياف
 بكلمة كيصدع ، كالشفقة بالرٛتة ا٠تلق يعامل ركح كخٌفة طبع كسبلمة خلق دماثة مع إليو ا١تشار كصار
 ، عامل أك جاىل من ذلك يف يبايل ال يبلئم ٔتا األمراء مشافهة ىعل قوم سلطاف، ذم يدم بُت اٟتق

 بالتخشُت، كا١تأمورين األمراء مناصحة من عليو يقدر ما علي يقدر اليمن علماء من أحدان  أعلم الك 
 يف ٔتوضع فانفرد ػػ  السبب ٢تذاػ  ا١تسالك عليو تضيقت أمره خرأك  األلسن، ذلك بسبب عليو كانبسطت

 البلغاء من كافك  ا١تستطاع بقدر النصح يًتؾ مل ذلك مع كىو العلم نشر ىعل كعكف ُالزرانيق ببلد
 اليمن يف رأيت ما: " ّحيدر بن علي بن اٟتسُتقاؿ الشريف ك  ."٣ِتلد يف يأيت كشعره ا١تشهورين

": كاف من فحوؿ ٓقاؿ الوشلي ."ْا١تساكل بن ٤تمد كالسيد ،القاسم أيب بن ٭تِت السيد من أشجع
األكلُت كاألخرين، غرة يف طبقات الكماؿ كشرؼ ا٠تبلؿ ما فاؽ بو  لىالعلماء العاملُت، حائزان من أع

 ".ٔبناء العصرجبُت الدىر، كقدكة أل

 

                                                           

ػ قبيلة كبَتة تسكن سهل هتامة ، كمركز ببلدىم بيت الفقيو، ٯتتازكف بالشجاعة كالشهامة، كاٞتلد كالصرب، خاضوا عدة معارؾ ضد  ُ
 (.ّٕٗ/ُاألتراؾ. معجم البلداف كالقبائل اليمنية)

 (.ُْٔػ حدائق الزىر)ص: ِ
 . ىػ(ُِّٕ)ت:ٚتع بُت ا١تلك كالعلم،  عادالن، ملكان كاف   ،لي بن حيدر التهاميػ حسُت بن ع ّ
  (.ّٖٗ/ُ) نيل الوطر (،ِٗ/ِينظر: نشر الثناء اٟتسن) 

 (.َُٓ/ُػ نشر الثناء اٟتسن) ْ
  .ىػ(ُّٔٓمؤرخ ٯتٍت، ترجم لنفسة ترٚتة كافية يف كتابو نشر الثناء اٟتسن )ت:، ػ إٝتاعيل بن ٤تمد الوشلي ٓ
 (.ُٖٔ/ِنشر الثناء اٟتسن)نظر: ي 

 (.ِّٗ/ُػ نشر الثناء اٟتسن) ٔ
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 :مؤلفاتو: الرابع المطلب

 ترؾ ا١تًتجم لو مؤلفات تزخر هبا ا١تكتبة اإلسبلمية منها:

تلقيح األفهاـ يف كصايا خَت األناـ، شرح على األربعُت حديثان اليت ٚتعها اعبلـ األعبلـ شرح ػ ُ
 .ُماف األىدؿالعبلمة: عبد الرٛتن بن سلي

 .ِػ كف احملنة عن منظومة ابن الشحنة يف ا١تعاينِ

 علي بن حسُت لقصيدة يف شرط فسخ النكاح باإلعسار شرح ا١تسار ركض على األزىار مباسمػ ّ
 .ّا١تفيت

 ػ شرح قصيدة بياف الوقوؼ اللواـز يف كتاب اهلل العزيز) كىو كتابنا ىذا(.ْ

م العلم ػ بيت األىدؿ)أديب العصر ٤تمد بن ا١تساك  طبع ضمن سلسلة بيوتات ػ ديواف شعر.ٓ
 ىدؿ(، لعبداهلل خادـ العمرم، منتدل العمرم لؤلدب كالًتاث ػػ صنعاء. األ

 يقوؿ يف مطلعها: ْمن شعره مرثية ٤تمد بن طاىر األنبارم شعره:

  أٍعظيمػػػػػػػػػا ثالػبع ٬تػمعى  حىت أىٍكبى  كال           يػمَّمػػػػػا؟ الػيػوـى  الغائبي  ذاؾ أيػن إىل

  دمػػػػا كلػو حػيػاتػي دامت مػا كأبكػيػو             راجعنا لػػػػػػػػػػػػػػيس مىنٍ  تػوديعى  أكدِّعو

 متػٌممػػػػػػػػػا العػويل كابن مػالكنا غدا              صريعيهػػػػػػػػػػػػا يػوـو  كلٌ  الٌرزايػا كإف

 أعجػمػػا الغٍلفً  أخرس الشػوانػي عػلػيػو         رو نػػػػػػػػػاد كل قبػلنػا مػن غادرت فكػم

 تكٌلمػػػػا الػتػرابى  أعػنػي يكػن لػم كلػو             كىجنػػػػػػػػػػػػػػادؿو  لو تػربو  عػلى فػمػرَّ 
                                                           

 ػ مطبوع، من إصدار مكتبة اٟترمُت، الرياض. ُ
 ػ مطبوع، بتحقيق زكريا توناين، من إصدار دار الكتب العلمية، بَتكت. ِ
 (.ِٕٗٔػ ٥تطوط ، ٔتكتبة جامعة ا١تلك سعود رقم) ّ

  .(ُِٖٖ: ص) ا١تلك فيض.ينظر: ىػ(ُِٓٓ )ت:.فاضبل ٧تيبا ألنبارم، كافبا الشهَت ا١تساكم، بن الطاىر بن ػ ٤تمد ْ
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 أعجػمػػػػػػػػػا اللسن إذا ًمٍنطػيػقو  كأفصح          نػػػػػػػػػػػػاطقو  أنطىقي  الػحػاؿ لسػافى  كإف

 :إىل أف قاؿ

ا شقػيػقػي فقػدم جػاءنػي كقػد  طىمىى الػػػػػػػػػذم كا٠ًتضىمَّ  كرفػيػقػي أخػي      ٤تػػػػػػمدن

 إىل قولو:

 هتٌدمػػػػػػػػػػػػػػا قػـو بنػيػافي  كلكػنو                كػػػػػػواحدو  العػلػوـً  أنػبػارم فٍقدي  فػمػا

  مسٌلمػػػػػػػا العبػادات فػي حنػيفنا ككػاف          كالػتقىى الزىد أخػا الػدنػيػا فػي كاف لقد

مىا الػػدمعى  فػاقػلػبً  قػلػبػي          سػويػداء فػاقػػػػػػػػػػده  أنػت بعػده لزبػيػدو  فقػل  عىٍندى

 :ُكمن شعره

 خاطرً  نسيمات ٖتركها كخوط           ٓتاطرم  تزاؿ ال من خطرت لقد

 كبواترً  دكهنا من مثقفةو                     قننا  بأكىل أىلها من ٦تنَّعة

 بالغدائرً  غدرىا فأمسى كشاة        هبا  شعرت فما شعر دجى يف سرت

 الدياجرً  بيض الوصل ليايل فعادت            انقطاعنا  كىلىيلً  مسودنا كاف كقد

 

  

 

 

                                                           

 (.ُّٕ/ِ(، نيل الوطر)ُٕٔػ ينظر حدائق الزىر)ص:ُ
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 :مطالب ستة كفيو التحقيق كمنهج الكتاب دراسة: الثالث ا١تبحث

 .البلـز الوقف تعريف:  األكؿ ا١تطلب

 .البلـز الوقف يف العلماء أقواؿ: الثاين ا١تطلب

 .كضوابطو ،الشريف ا١تصحف يف البلـز الوقف عبلمة: الثالث ا١تطلب

 .كاالبتداء بالوقف االعتناء يف اليمن علماء بعض جهود: الرابع ا١تطلب

 (.كالشارح الناظم،) مؤلفيو إىل نسبتو كٖتقيق الكتاب، عنواف :ا٠تامس ا١تطلب

 .ا٠تطية النسخة كصف: السادس طلبا١ت
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 الالزم: الوقف تعريف:  األول المطلب

، يقاؿ: لًـز الشيء: إذا داـك عليو كمل يفارقو. الوقف البلـز لغة: : ُقاؿ ابن فارس اسم فاعل من ًلـز يلـز
 الشيء لزمو: يقاؿ. دائما بالشيء الشيء مصاحبة على يدؿ صحيح، كاحد أصل كا١تيم مكالزا البلـ
  .ِلواـز: كاٞتمع الشيء، عن انفكاكو ٯتتنع ما: كالبلـز .يلزمو

، كالتعبَت عنوك  كأكؿ من تكلم عن الوقف  ،اصطبلحان: تنوعت عبارات العلماء يف تعريف الوقف البلـز
، كالنكزاكم، ّماـ السجاكندم، ككل من جاء بعده تبعو يف ذلك منهم العبلمة ابن اٞتندمالبلـز ىو اإل

  .ٔ،ٓكالبحر األجهورم، ْلسماح البقرمكأبو ا

: ما لو كصل طرفاه غَت ا١تراـ، كشنع معٌت الكبلـ  .ٕقاؿ السجاكندم: الوقف البلـز

 .ٖالكبلـ كشٌنع ا١تراـ غٌَت  طرفاه كصل لو ما الوقف من البلـزكقاؿ النيسابورم: 

كصلها معٌت غَت ا١تعٌت  كقاؿ اٟتصرم: الوقف البلـز ىو: الوقف على كلمة لو كصلت ٔتا بعدىا ألكىم
 .ٗا١تراد

                                                           

 (.   ىػ ّٓٗ ، من أكابر أئمة اللغة.)ت:اٟتسُت أبو الرازم، زكريا بن فارس بن ػ أٛتد ُ
 .(ْٕٔ/ ٖ)اإلسبلـ تاريخ ،(ِّٓ: ص) األدباء طبقات يف األلباء نزىةينظر: 

 (.َِْٕ/ ٓ)(، لساف العربَِْ/ ّّاج العركس )تكينظر: (، ِْٓ/ ٓمقاييس اللغة )من ػ  ِ
ىػ(. ٕٗٔمن شيوخ اإلماـ ابن اٞتزرم )ت: ٔتصر القراء مشايخ شيخ، اٞتندم بابن الشهَت اهلل عبد بن أيدغدم بن بكر ػ أبو ّ

 .(ِٕٓ/ ُ)الكامنة الدرر ،(َُٖ/ ُ) النهاية غايةينظر: 
. (ىػ َُُٕاألزىر) باٞتامع القراء شيخ ،الشافعي ،ا١تصرم البقرم األزىرم الضرير الدين بشمس ا١تلقب إٝتعيل البقرم ابن مدػ ٤ت ْ

 .(ْٓ/ ٗ) ا١تؤلفُت ، معجم(ُُِ/ ْ) عشر الثاين القرف أعياف يف الدرر سلكينظر: 
  (. ىػَُُِ)ت: بالقراءات القرآف حفظ ٬تيد افكعطية،   الشيخ ئٔتقر  الشهَت النحراكم األجهورم الرٛتن ػ عبد ٓ

 .(ّٖٖ: ص) عشر الثالث القرف تاريخ يف البشر حليةينظر: 
 ىػ.ُّٖٔػ الوقف البلـز لئلماـ علي بن ٤تمد الضباع مقاؿ نشر يف ٣تلة كنوز الفرقاف العدد الرابع ربيع الثاين لعاـ  ٔ
 (.ِٔ/ُػ علل الوقوؼ) ٕ
 (.ْْ/ ُػ تفسَت النيسابورم ) ٖ
 (.ُْمعامل االىتداء)ص:ػ  ٗ
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كقاؿ ٚتاؿ القرش: الوقف البلـز ىو: الوقف على موضع أدل معٌتن صحيحان، كال يتبُت ا١تعٌت ا١تراد إال 
 .ُبالوقف عليو كإال ترتب عليو إخبلؿ با١تعٌت

 كبالنظر يف مصطلحات العلماء يف تقسيم الوقف كاالبتداء نرل أف ىناؾ أنواع  ٯتكن أف تكوف من
الوقف البلـز كذلك بالنظر يف تعريف العلماء ٢تا، أك بالنظر يف ا١تواضع اليت نص العلماء على الوقف 

، أك كقف ك الوقف الواجبعليها كبتتبع تلك التقسيمات نرل أف ما يطلق عليو كقف) البياف، أ
 .= الوقف البلـز(التمييز

 كمن خبلؿ ىذه األسطر نوضح ذلك:

، ٓ، الغزاؿْ، العماينّ، النحاسِالوقف عدد من العلماء منهم ا٢تذيلذكر ىذا  ػ كقف البياف:ُ
 بدكنو يفهم ال معٌت يبُت أف كىو البياف كقفكجاء يف تعريفو عند األمشوين:  .ٕ، كاألمشوينٔكاألنصارم

 - للنيب چې  چ : يف فالضمَت الضمَتين، بُت فرؽ؛ چې  چ : تعاىل قولو على كالوقف

 .ٖا١تراد ا١تعٌت ىذا أظهر كالوقف تعاىل، هلل چې  چ  يفك  - كسلم عليو اهلل صلى

ألف ا١تعٌت الصحيح لآلية ؛ من خبلؿ ىذا التعريف لوقف البياف نرل أنو قريب من تعريف الوقف البلـز
بلؽ كقف ك٢تذا يرل بعض العلماء ا١تعاصرين إط حصل بالوقف، كلو كيصل ألفهم معٌت غَت ا١تعٌت ا١تراد.

، كذلك دفعان للتوىم الذم البياف على الوقف ا  حصل عند البعض من أف ا١تراد باللزـك ىنا اللزـك لبلـز

                                                           

 (.ِْ/ِػ زاد ا١تقرئُت أثناء تبلكة الكتاب ا١تبُت ) ُ
 (.ّٗٗػ الوقف كاالبتداء للهذيل)ص: ِ
 (.ِػ القطع كاالئتناؼ)ص: ّ
 (.ُِ/ُمل يرد ىذا النوع من أنواع الوقوؼ عند العماين)ا١ترشد ػ  ْ
 (.ُٕ/ُػ الوقف كاالبتداء للغزاؿ) ٓ
 .(ٓ: ص) ػ ا١تقصد ٔ
 (.ِٓ/ ُار ا٢تدل )منػ  ٕ

 (.ِٓ/ ُ) ا٢تدل منارػ  ٖ
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 .ُالشرعي الذم يعاقب على تركو

ػ الوقف الواجب: أطلقو البعض كىو يريد الوقف البلـز من ذلك ما ذكره اإلماـ السخاكم حيث ِ

 ز٬تو  ال[ٓٔ: ]يونسچ ڄ  ڄ  ڄچ  :كجل عز كقولو كاجب ىو ما ىذا كمن: "قاؿ

 كمثلو .٭تزنو ٦تا ذلك كأف[ٓٔ: ]يونسچ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ لوا قا أهنم فيو يتوىم لئبل ؛كصلو

 أف لو ٬توز القارئ ألف ؛[ٕٔيس:  ]چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڇڇ  ڇ   چچ 
 أف على .ذكرتو ١تا ىذا مثل يف إالَّ  ذلك على نفسو قوم إف بعده الذم الوقف إىل الوقف يتجاكز

 كمن بعض من بعضو الكبلـ انفصاؿ معرفة من ذلك يف ١تا كقف ىو ما على الوقف راءالق عند االختيار
 لبياف ؛استحبابو يتأكد ما األكقاؼ من :"ماـ ابن اٞتزرم حيث قاؿككرد ذكر ذلك عند اإل."ِا١تعٌت تبيُت
 عليو اصطلح الذم ىو كىذا ا١تراد غَت معٌت ألكىم طرفاه كصل لو ما كىو ا١تقصود، ا١تعٌت لبياف
: "حيث قاؿ ْكنص على ذلك صراحة اإلماـ ا١ترعشي ."ّبالواجب بعضهم عنو كعرب الـز اكندمالسج

 ."ٓ: الوقف الواجب ىو: الوقف الذم لو كصل تغَت ا١تعٌت"قاؿ

ل لكنو مل يذكر لو تعريف ٭تدده لكن مثَّ  ،ػ كقف التمييز: مل يذكر ىذا الوقف سول اإلماـ ا٢تذيلّ
حيث  ػػ فعلم أنو يريد بذلك الوقف البلـزػػ مشوين يف كقف البياف ألسبق كأف ذكره اإلماـ اػ لذلك ٔتثاؿ 

 چې  چ  : كأعلم أنو يقع التمييز يف الوقف كإف كاف يف اإلعراب ال ٬توز كقولو تعاىل:"قاؿ
كمن خبلؿ ما سبق  ."ٔليفرؽ بُت ما ٬تب للرسوؿ، كبُت ما ٬تب هلل إذ التسبيح ال ٬تب إال لو ؛يقف

 ٗتتلف تعبَتاهتم مع تشابو ا١تقصود بذلك. قد ندرؾ أف العلماء

                                                           

 (.ِٕٔػ كقوؼ القرآف كأثرىا يف التفسَت)ص: ُ
 (.ّٗٔػ ٚتاؿ القراء ككماؿ اإلقراء )ص:  ِ
 (.ِِّ/ ُػ النشر يف القراءات العشر ) ّ
، (َٔ/ ٔ) للزركلي ـاألعبلينظر: .(ىػ َُُٓ ).عصره معارؼ يف مشارؾ، زاده بساجقلي ا١تعركؼ ا١ترعشي، بكر أيب بن ػ ٤تمد ْ

 .(ُُٖ/ ٗ) ا١تؤلفُت معجم
 (.ِٓٔػ جهد ا١تقل)ص: ٓ
 (.ّٕٕػ الوقف كاالبتداء للهذيل)ص: ٔ
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 .الالزم الوقف في العلماء أقوال: الثاني المطلب

، كذلك الف البعض نظر يف تقسيم الوقف  ا١تقصود هبذا ا١تطلب ىو بياف أقواؿ العلماء يف الوقف البلـز
يها، ك٢تذا فإف العلماء الذين مل يذكركا اللفظي، كا١تعنوم بُت طريف اٞتملة ا١توقوؼ علكاالبتداء إىل التعلق 

إما يف الوقف التاـ، أك الوقف الكايف ىذا عند  عندىم  الوقف البلـز ضمن أنواع الوقوؼ فإنو مندرج
 من: "نو يدخل يف اٟتسن ذكر ذلك اإلماـ ابن اٞتزرم حيث قاؿأكذكر بعضهم  ،اٞتمهور منهم

 كىذا ،ا١تراد غَت معٌت ألكىم طرفاه كصل لو ما كىو صود،ا١تق ا١تعٌت لبياف استحبابو يتأكد ما األكقاؼ
 الفقهاء عند الواجب معناه كليس ،بالواجب بعضهم عنو كعرب الـز السجاكندم عليو اصطلح الذم ىو

 ."ُاٟتسن يف ٬تيء كرٔتا كالكايف، التاـ قسم يف ىذا ك٬تيء الناس بعض تو٫تو كما تركو على يعاقب

ـز ليس قسمان مستقبلن بذاتو بل ىو مندرج ٖتت ىذين النوعُت، كعليو ف الوقف البلأا١تقصود بذلك 
 فالوقف البلـز قد يكوف الزمان تامان، كقد يكوف الزمان كافيان، كقد يكوف الزمان حسنان على قوؿ.

: ]يونس  چ ڄ  ڄ  ڄچ  : أما البلـز التاـ فقد مثل لذلك ابن اٞتزرم بقولو

، كالكايف بقولو: قو٢تم من ذلك أف يوىم لئبل ؛[ٓٔ: نس]يو چ ڃ    ڃ  ڃ  چچ  كاالبتداء[ٓٔ

أما ٣تيء الوقف البلـز  .حاال الوصفية يوىم لئبل ؛چڃ  ڃ  چ  كاالبتداء چڄ  ڄ  ڃ  چ 

ڌ  ڎ  ڎ  چ ماـ ابن اٞتزرم كمثل لو بعدة أمثلة من ذلك  قولو فقد نص على ذلك اإلحسنان 

 ذلك كلػ مث قاؿ معقبان على ذلك ػ   چ  ژ  ڑ  ڑ چ  كاالبتداء [ِٕ]ا١تائدة:چڈ  ڈ  ژ  
  .ا١تتقدـ الفعل"  إذ"  يف العامل أف يوىم لئبل ؛عليو بالوقف السجاكندم ألـز

 : كما ذىب إليو من ٣تيئو يف الوقف اٟتسن إ٪تا ىو يف التطبيقات، ْتيث "قاؿ الدكتور مساعد الطيار

، كىي من الوق  ف اٟتسن، أما التعريف فبل ٯتكن اتفاقهما يوجد بعض الوقوؼ اليت حيًكمى عليها باللزـك

                                                           

 (.ِّّػِِّ/ ُػ النشر يف القراءات العشر ) ُ
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  ."ُفيو بأم كجو من الوجوه

بوقوؼ النيب صلى اهلل عليو كسلم، كقد اختلفوا يف  ذكرت بعض كتب الوقف كاالبتداء كقوفان تسمى
فهي عند السخاكم أحد عشران موضعان، كعدىا غَته سبعة عشر موضعان، كقد اختلف العلماء يف  عدىا

ان للكبلـ اٟتاصل يف أسانيدىا، لكن ىذه الوقوؼ مل يرد فيها كقفان الزمان إال يف موضع ثبوهتا كذلك نظر 

 چۀ  ہ  ہ      ہ     ہ   ھ  ھ        ھ  ھ  ے    چ  كاحد كىو قولو تعاىل:

 .ِ   چۓ  ۓ  ﮲   چ الوقف على كلمة)النار( مث يبتدئ   [ٔغافر: ]

 ،مصاحف أىل ا١تشرؽ، كا١تصاحف اليت طبعت يف ا٢تندك٢تذا ٧تد أف الوقف البلـز قد ظهر جليان يف 
كتركيا، كانوا يعتمدكف على كقوؼ اإلماـ السجاكندم كمنها الوقف البلـز مث انتشر ىذا  ،كباكستاف

 ّفؤاد األكؿ ا١تلك الوقف يف القرف الرابع عشر ا٢تجرم كظهر يف عدد من ا١تصاحف من ذلك مصحف
، كقد كاف يعتمد على كقوؼ ْشيخ علي بن خلف اٟتسيٍتىػ الذم كاف بإشراؼ الُِّّطبع عاـ 

اإلماـ السجاكندم، تلى ذلك عدد من ا١تصاحف ا١تطبوعة يف مصر، كالعراؽ، كسوريا، كالسعودية، ككاف 
لكن حصل ىناؾ اختبلؼ بُت ىذه ا١تصاحف يف ٖتديد مواضع الوقف  أخرىا مصحف ا١تدينة النبوية.

عليها، ككذلك اختبلؼ كجهات نظر القائمُت عليها يف  االعتمادكذلك نظران للكتب اليت مت البلـز 
كقد كرد االختبلؼ قبل ذلك يف عدد مواضع الوقف البلـز عند علماء الوقف  ٖتديد علة الوقف كنوعو.

كعٍت أكثر ا١تشارقة باستيعاب مواضعو كالنص عليها يف  :"قاؿ الشيخ الضباع ،كمكثركاالبتداء فمن مقل 
ـ الوقف عليها يف تبلكهتم، كذكر منها صاحب النهاية ٜتسة عشر موضعان، كذكر منها مصاحفهم كالتزا

ا١ترحـو الشيخ ٤تمد خلف اٟتسيٍت شيخ ا١تقارئ السابق رٛتو اهلل أربعة كعشرين موضعان، كعدىا 
كصلها ساجقلي زاده أالنيسابورم ستُت، كالسجاكندم ٙتانُت كأكصلها صاحب ا٠تبلصة إىل تسعُت، ك 

                                                           

 (.َِٖػ كقوؼ القرآف كأثرىا يف التفسَت)ص: ُ
 كما بعدىا(.ْٖػ بتصرؼ من كتاب الوقف البلـز كا١تمنوع يف القرآف اجمليد)ص: ِ
 .(ُٔٗ/ ُ) للزركلي األعبلـينظر:  ىػ(.ُّٓٓ )ت:.األسبق مصر ملك إٝتاعيل ا٠تديوم ابن األكؿ فؤاد ػ أٛتد ّ
 ُّٕٓ (، )ت:ىػ ُِّّ سنة) ا١تصرية بالديار للقراء ان شيخعُت  مقرئ،: باٟتداد ا١تعركؼ اٟتسيٍت، خلف بن علي بن ٤تمدػ  ْ
 .(ٖ/ ُُ) ا١تؤلفُت معجم ،(َّْ/ ٔ) للزركلي األعبلـ. (ىػ
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كلعل السبب الرئيسي يف اختبلؼ مواضع الوقف البلـز يعود إما إىل اللجنة القائمة ."ُئة موضعإىل ما
فيحصل ىناؾ اختبلؼ يف ٖتديد ا١تواضع مرده إىل الفهم كإدراؾ العلة  ؛على طباعة كمراجعة ا١تصحف

لعلة يراىا  يف ذلك، أك إىل الشيخ نفسو حاؿ القراءة كالعرض فقد يلـز الطالب بالوقف على موضع معُت
بعض الباحثُت ا١تصاحف ا١تطبوعة اليت اعتنت بالوقف البلـز فوجد  أكقد استقر  فينقل ذلك عنو كيشتهر.

 :ِأف االتفاؽ قد حصل يف عشرين موضعان ىي كاآليت

 اآلية القرآنية اسم السورة كرقم اآلية  الرقم

 ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چ  ِٔالبقرة:  ػ ُ

 چ  ں
 چ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  ُِِالبقرة:  ػِ

  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ       ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  چ  ِّٓالبقرة:  ػّ

  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ  ُُٖآؿ عمراف:  ػْ

  چہ  ہہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  چ  ُُٖالنساء:  ػٓ

 چ  ڃ  ڃ  چ       چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈچ  ُُٕالنساء:  ػٔ

  چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  چ  ِا١تائدة:  ػٕ

  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  چ  ُٓا١تائدة:  ػٖ

  چۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئۈئ  چ  ْٔا١تائدة:  ػٗ

  چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳڱ  چ  ّٕا١تائدة:  ػَُ

  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ    ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ  َِاألنعاـ:  ػُُ

  چۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ چ  ُِْاألنعاـ:  ػُِ

 چ  ُْٖاألعراؼ:  ػُّ ﯁     چ ﮷   ﮸   ﮹    ﮺  ﮻  ﮼   ﮽   ﮾﮿  ﯀  

  چڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ         ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  چ  ٓٔيونس:  ػُْ

  چپ  پ    پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  چ  َِىود:  ػُٓ

  چپ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  چ  ٖاإلسراء:  ػُٔ

                                                           

 مقاؿ للشيخ علي بن ٤تمد الضباع. :ػ الوقف البلـز ُ
 (.ِِ(، الوقف البلـز يف القرآف الكرًن)ص:ِِٖػ كقوؼ القرآف كأثرىا يف التفسَت)ص: ِ
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  چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ  گ      گگ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  چ  ٖٖالقصص:  ػُٕ

  چڌ  ڎ     ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  چ  ِٔالعنكبوت:  ػُٖ

  چچ  ڇ  ڇڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ  ٕٔيس:  ػُٗ

  چۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ  ٔالقمر:  ػَِ

ف اإلماـ السجاكندم أماـ السجاكندم ٧تد كالرجوع إىل كتاب علل الوقوؼ لئل ،من خبلؿ ىذا العرض
 قد خالف يف موضعُت من ىذه ا١تواضع.

حيث جعل  چ  ہ  ہہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے چتعاىل: قولو  :ألكؿا١توضع ا

 ػ  .ُچہ  چ غَت معطوؼ على  چ ہ چ ألف قولو ؛الوقف عليها مطلق، كقاؿ البلـز أظهر

ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   چ  :ا١توضع الثاين: قولو تعاىل

كالذم يظهر من سياؽ .ِحيث نص على أف الوقف عليها مطلق چۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  

مقوؿ  من چ ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ چ لئبل يوىم الوصل أف قولو: ؛اآلية أنو كقف الـز

ائ  ې  ى  ى   چ الكفار، كالصواب أنو كبلـ مستأنف من اهلل تعاىل لئلنكار عليهم يف قو٢تم:

 .ّفهو تعاىل أعلم ٔتن يصلح للرسالة كالتبليغ چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  

 

 

 

 
                                                           

)مػ(.ّْْ/ِػ علل الوقوؼ) ُ  ( كقد أشار ٤تقق الكتاب أف يف بعض النسخ عبلمة الوقف البلـز
 (.ْٖٖ/ِػ علل الوقوؼ) ِ
 (.َُْلبلـز د/ القرش)ص:ػ الوقف ا ّ
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 .وضوابطو الشريف، المصحف في الالزم الوقف عالمة: الثالث المطلب

كعليو فهو أكؿ من  ،من ا١تعلـو أف اإلماـ السجاكندم ىو أكؿ من تكلم على مصطلح الوقف البلـز
"كنقيد الوقف البلـز ْترؼ  كضع لو رمز ٯتيزه، كعبلمة تظهره، فعبلمة الوقف البلـز ىي)مػ( حيث قاؿ:

يدؿ  ،كرمز لو هبذا الرمز ،عده ٦تن أخذ ٔتذىبو يف الوقوؼ أخذ هبذه العبلمة". ككل من جاء بُ )مػ(
كجعل بعض أنواع ا١تطلق كقفان الزمان كرمزه ا١تيم كذلك  :"لذلك ما سطره اإلماـ مبل علي قارئ حيث قاؿ

 كقاؿ قبل ذلك ليبُت أهنم كانوا يستخدموف ىذه العبلمة يف ١تا كاف يف كصلو حصوؿ خلل يف ا١تعٌت".
مصاحفهم "كلذا رمزكا فوؽ لفظ اٞتبللة حرؼ ا١تيم باٟتمرة لئلٯتاء إىل أف الوصل موىم ١تعٌت فيو خلل 

 للوقف أف علماك : "". كجاء يف كتاب دستور العلماء ما يبُت ذلك حيث قاؿِمن حيث االعتقاد
 تغَت يوجب اضعا١تو  بعض يف عنده كالوصل البلـز الوقف عبلمة( ػم) فا١تيم اجمليد ا١تصحف يف عبلمات

 ".ّالكفر إىل يفضي بل  ا١تعٌت

 :ْكقاؿ اٟتكيم زاده

 ٓـ: كمنو كقف الـز كقد كيًضٍع        لرمزه ا١تيم فخذىا كأطع

مث انتشر ىذا ا١تصطلح عند ا١تتأخرين، كاستخدموا ىذه العبلمة يف كثَت من ا١تصاحف، كخصوصان  
 نوع من الوقوؼ.ا١تصاحف ا١تشرقية كما بينا ذلك حيث اعتنوا هبذا ال

 كألنو ال مشاحة يف االصطبلح كما ىو معلـو فقد حصلت بعض ا١تخالفات يف استخداـ ىذه 

                                                           

 (.ُٗٔ/ُػ علل الوقوؼ) ُ
 (.ّٔػ ا١تنح الفكرية )ص: ِ
 (.ُّٗ/ ّػ دستور العلماء ) ّ
 ىػ(.َُٗٓ)ت: بعد  أشتغل طيلة حياتو بالعلم ػ ٤تمد بن عبد اٟتميد بن عبد القادر البغدادم، الشهَت باٟتكيم زادة، ْ

 ٣تلة كلية الدراسات اإلسبلمية كالعربية، العدد الرابع كالثبلثوف ذك اٟتجة نشر يف (ِٔ:ص) الوقوؼ معرفة مبادئينظر ترٚتتو يف: 
 ـ.ََِٕىػ ديسمرب ُِْٖ

 (.ُْػ مبادئ معرفة الوقوؼ )ص: ٓ
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ىذه العبلمة يف بعض  موا من قبل بعض العلماء يف باب الوقف كاالبتداء، كاستخدالعبلمة)مػ( 
  ا١تصاحف ا١تطبوعة، كسنعرض ٢تذه ا١تخالفة كنبُت ذلك. 

. كقد أعتمد فيو كقوؼ شيخ اإلسبلـ (ىػَُّٖ)، كقد طبع عاـ١ُتخلبليتأكالن: مصحف الشيخ رضواف ا
، كىذا االصطبلح من الشيخ رضواف نفسة، ال  ،زكريا األنصارم كقد استخدـ الرمز )مػ( للوقف ا١تفهـو
 ان ختار رمز ا، كلعل الشيخ مل يقصد بذلك ا١تخالفة كإ٪تا أراد التسهيل على القارئ حيث ِشيخ اإلسبلـ

)ؾ(،  من اٝتو يوضح ذلك كيبينو العبلمات األخرل للوقوؼ حيث جعل للكايف رؼ األكؿوقف باٟتلل
 )ص(، كللتاـ )ت(.كللحسن)ح(، كللجائز )ج(، كللصاحل 

اإلماـ اٞتعربم استخدـ ىذا الرمز للوقف ا١تفهـو حيث قاؿ": كعبلمة الكامل: الكاؼ، كالتاـ:  ثانيان:
: ا١تيم، كاٞتائز: اٞتيم، كالناقص: النوف، كا١تتجاذب:  د،التاء، كالكايف: الفاء، كالصاحل: الصا كا١تفهـو

كتعلق العلة أك السبب  كقد عرؼ ا١تفهـو عنده بقولو": ىو ما كاف التعلق فيو للعلة، أك السبب.."ّالذاؿ

كبالتأمل  چپ    پ  چ ذلك: كمن أمثلة  ."يدخل يف التعلق ا١تعنوم فهو يدخل يف الكايف عند غَته

٧تدىا علة كسبب يف عدـ إنذار الكفار؛ إذ أف قد كتب عليهم عدـ   چڀ   ڀ   چ ىافيما بعد
، الوقف الوقف من أف يرل ال اٞتعربم اإلماـ أف ذلك بعد نرل لكنا .ْاإلٯتاف فبل ينفعهم اإلنذار  البلـز

، كقف ال أنو ذكرتو ٦تا كعلم": قاؿ حيث  كل على كالوقف الكل كصل بل ، ١تدعيو خبلفان  الـز كال ٤تـر
 الوقف ا١تعاين بُت الفارؽ أف على بناء كذلك كاالستقبلؿ لؤلصالة األكلوية؛ يف الكبلـ يف جائز مستقلة
 ."ٓالًتكيب عن الناشئ اإلعراب ىو إذ غلط، كىو كالوصل

                                                           

 بالقراءات، لو عدة مؤلفات نافعة يف ٣تاؿ القراءات عامل: با١تخلبليت ا١تعركؼ عيد، أبو سليماف، بن ٤تٌمد بن ػ رضواف ُ
 .(ُٓٔ/ ْ) ا١تؤلفُت ، معجم(ِٕ/ ّ) للزركلي ألعبلـا. ينظر: (ىػُُُّت:)
 (.َِٓػ كقوؼ القرآف كأثرىا يف التفسَت)ص: ِ
 (.َّػ كصف االىتداء يف الوقف كاالبتداء)ص: ّ
 (.ٖٓػ كصف االىتداء يف الوقف كاالبتداء)ص: ْ

 السجاكندم.(، كيقصد بقولو": خبلفان ١تدعيو"، اإلماـ ِّىتداء يف الوقف كاالبتداء)ص:ػ كصف اال ٓ
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لكل من رقمت  كقد ":اإلماـ القسطبلين استخدـ ىذا الرمز للوقف الكامل عنده حيث قاؿ :ثالثان 
التاـ، كالكايف، كاٟتسن، كالناقص، هبذه األحرؼ، كىي: ـ ػ ت ػ ؾ ػ ح ػ ف، كباهلل الوقف الكامل، ك 

يت: كلو عدنا إىل تعريف الوقف الكامل عند القسطبلين لوجدناه يعرفو باآل ."ُتعاىل أستعُت كعليو أتوكل
لك بالوقف الوقف الكامل ىو الوقف على كبلـ تاـ يف نفسو استغناء عن تاليو استغناءن كليان. كمثل لذ

كىو نظَت الوقف التاـ عنده، كال يكوف  .ِعلى أكاخر السور، كالوقف على لفظ)ا١تفلحوف( بسورة البقرة
، ألنو نص بعد ذلك على تأكيد استحباب الوقف على بعض مواضع الوقف التاـ لبياف  منو كقف الـز

مز )مػ( عبلمة للوقف الكامل كاستخدامو لر  معٌت مقصود، كىو ما لو كصل طرفاه ألكىم معٌت غَت ا١تراد.
 اصطبلح خاص بو رٛتو اهلل.

كبعد تتبعنا ١تواضع الوقف البلـز نستطيع أف نضع ضوابط لو تعُت على معرفتو، كقد نص اإلماـ 
: كمن خبلؿ "السجاكندم على شيء من ذلك، كزاد من جاء بعده عليو أمور، قاؿ الدكتور ٚتاؿ القرش

 كرًن كجدت أف أغلب أسبابو تعود لسبع صور ىي:تتبع الوقف البلـز يف القرآف ال

ٻ  چ  ػ الوصل يوىم أف ما بعده صفة ١تا قبلو: ػ كقد ذكر ذلك اإلماـ السجاكندم ػ كقولو تعاىل:ُ

: "قاؿ السجاكندم[ُٓا١تائدة: ] چ  ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ
 بعض، أكلياء بعضهم أف صفتهم لياءأك  اٗتاذ عن النهي فيكوف ألكلياء صفة اٞتملة صارت كصل لو ألنو
 ."ّاإلطبلؽ على أكلياء اٗتاذىم عن النهي كإ٪تا ٤تاؿ، كىو

 قاؿ     [ْٔا١تائدة: ] چ  وئائ   ەئ  ەئچ  :ػ الوصل يوىم أف ما بعده من مقوؿ ما قبلو: كقولو تعاىلِ

 ."ْمقوؿ قالوا ؛چوئ  ۇئ  ۇئ  چ  : ألنو لو كصل صار قولو:"السجاكندم

                                                           

 (.ِْٔ/ُػ لطائف اإلشارات) ُ
 (.َِٓ/ُػ لطائف اإلشارات) ِ
 (.ْٕٓ/ِػ علل الوقوؼ) ّ
 (.ْٗٓ/ِػ علل الوقوؼ) ْ
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  پپ  پ  پ  ٻٱ  ٻ   ٻ  ٻچ  ف ما بعده معطوفان على ما قبلو: كقولو تعاىل:ػ الوصل يوىم أّ

 داخبلن ( عدنا)  على معطوفان ( كجعلنا: )قولو صار كصل لو ألنو :"قاؿ السجاكندم [ٖاإلسراء: ] چ
 ."ُ (عدمت إف) شرط ٖتت

القمر: ] چی  ی  ی  ی  جئ    چ  ػ الوصل يوىم أف ما بعده ظرفان ١تا قبلو: كقولو تعاىل:ْ

 لضبل٢تم، بظرؼ ليس( يسحبوف يـو)  ألف :"قاؿ السجاكندم چجئ     چ الوقف الـز على قولو[ْٕ
 ."ِسقر مس ذكقوا: ٢تم يقاؿ أم حملذكؼ، ظرؼ ىو كإ٪تا

 چھ     ھ  ے  ے    ھہ  ھ چ ػ الوصل يوىم أف حرؼ اٞتر متعلق ٔتا قبلو: كقولو تعاىل:ٓ

 بل للفقراء، العقاب شديد أف فيهم كصل لو ألنو: "سجاكندمالوقف ىنا الـز قاؿ ال  [ٕ: اٟتشر]
 ."ّالنظَت بٍت يفء: يعٍت للفقراء، ىو: التقدير

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ  ػ الوصل يوىم تعليق اٟتكم ا١تذكور قبل الشرط على علمهم: كقولو تعاىل:ٔ

 [ُْ: النحل] چحئ  مئ   ىئ    جئی  ی  ی  یۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ
: ألف جواب ) لو ( ٤تذكؼ، أم : لو كانوا يعلموف ١تا اختاركا "قاؿ السجاكندمعلى أكرب الوقف 

 ."ْمعلقان بشرط أف لو كانوا يعلموف  چ ی  ی چالدنيا على األخرة، كلو كصل لصار قولو: 

                                                           

  (.ْٕٔ/ِػ علل الوقوؼ) ُ
 (.ّٖٗ/ّػ علل الوقوؼ) ِ
 (.ََُٕ/ّػ علل الوقوؼ) ّ
 (.ّٖٔ/ِػ علل الوقوؼ) ْ
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ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ : ػ الوقف على ما قبل)إذ( يوىم اهنا ظرؼ ألقرب فعل يسبقها: كقولو تعاىلٕ

قاؿ الوقف الـز على قولو)ا١تلك(  [ِٖٓالبقرة: ] چڃ  ڃ    ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ

 ."ُليس ظرفان إليتاء ا١تلك  چڃ  چ : ألف "السجاكندم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ُٗػُٔالقرش)ص: (، الوقف البلـز يف القرآف ٞتماؿُّّ/ُػ علل الوقوؼ) ُ
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 .واالبتداء بالوقف االعتناء في اليمن علماء بعض جهود: الرابع المطلب

بو ا١تكتبات، لكن ىذا الًتاث منو لعلماء اليمن جهود مباركو يف ىذا اجملاؿ فقد تركوا لنا تراثان زاىيان تزخر 
، مازاؿ ٥تطوطان، كالنزر اليسر منو قد طيًبع، كالكثَت منو قد امتدت لو يد النسياف، كالضياع، كالعبث

كجهودىم يف ذلك تنوعت بُت كتب مفردة يف ىذا الباب خاصة، كبُت مؤلفات عامة يف علـو القرآف 
كلت قضية معينة من قضايا الوقف كاالبتداء كباب تضمنت الوقف كاالبتداء، كبُت مؤلفات خاصة تنا

 كقف ٛتزة كىشاـ على ا٢تمز كىو أكثرىا تقريبان، كسنعرض شيء من ذلك ٦تا كقفنا عليو.

 أواًل: مؤلفاتهم في الوقف واالبتداء:

 .ُىػ(ٖٔٗ)السراحي ٤تمد بن علي الدين مشس العبلمة للمقرئ واـز الل الوقوؼ بياف منظومةػ ُ

 ِا١تشهور اليماين ا١تلحاين اٟتسن بن أٛتد بن ٤تمد ا١تقرئ لئلماـاـز يف الوقف البلـز القوؿ اٞتػ ِ
 .ّ ىػ(ُٗٗ بعد: ٔتفضل)ت

)كىو  ىػ(ُِٔٔم بن عبد القادر األىدؿ)ت:ػ شرح قصيدة يف بياف الوقف البلـز ٤تمد بن ا١تساك ّ
 .ْشرح للمنظومة السابقة، كىو الكتاب الذم نقـو بتحقيقو(

 ا٢تبليل الورد بن عمر بن اهلل عبد ٤تمد أبو اإلماـ الشيخ تأليفا١تفيد لطالب القرآف اجمليد اٞتامع ػ ْ
 .ٓالقدكسي الشافعي ا١تذحجي

 كقاؼ اٞتيدة كما أضيف إليها من فرع مزيد لئلماـ بغية القارئ اجمليد من طبلب القرآف اجمليد يف األػ ٓ

                                                           

 ػ سبق التعريف بو. ُ

 .ق(ُٗٗ سنة بعد )ت:كاف ٮتتم كل ليلة ختمة   ٔتفضل ا١تعركؼ ا١تلحاين حسن بن أٛتد بن ٤تمدػ  ِ
 .(ِٓ،َّ: ص) للحبشي اليمن يف اإلسبلمي الفكر مصادر، (ْْ: ص)طبقات صلحاء اليمنينظر: 

(٣تاميع. مصادر الفكر ِٕٕٗ(، كنسخة ٔتكتبة األحقاؼ برقم)ّٗ(، كأخرل)َُِػ ٥تطوط ٔتكتبة األكقاؼ بصنعاء برقم ) ّ
 (.ِٓاإلسبلمي يف اليمن)ص:

 .سبق التعريف با١تؤلفػ  ْ
 ككتابو مفقود. ػ مل أقف لو على ترٚتو. ٓ



 

 
 58 

 

 .ِ، كىو تلخيص للكتاب السابقُىػ(َُِٕاٟتافظ الفقيو عبد الباقي بن عبداهلل العدين)ت:

 ثانياً: بعض المؤلفات التي احتوت على باب الوقف واالبتداء:

 ا١تشهور اليماين ا١تلحاين اٟتسن بن أٛتد بن ٤تمد ا١تقرئ لئلماـالعقد الفريد يف ركاية قالوف بالتجويد ػ ُ
 .ّ(ىػُٗٗ بعد: ت)ٔتفضل

 .ٓ(ىػَّٗ:ت)ْْترؽ ا١تشهور عمر بن ٤تمد لعبلمةل التجويد مقدمة ١تعاين ا١تستفيد ترٚتةػ ِ

 .ٕ ىػ(ُُُٖ)ت:ٔباكورة الوليد يف علم التجويد للشيخ عبداهلل بن أيب بكر باشعيبمنظومة ػ ّ

 .ٗ(ىػَُِٕ) ٖالكوكباين ٤تمد بن عيسىلئلماـ  التجويد علم من اليو احملتاج حفظ يريد الذم ٖتفة ػْ

 .ٗ(ىػَُِٕ)
 .ُُ ىػ(ُِٕٓ)ت:َُٛتد بن علي بن ىاركف اٞتنيدألوليد للشيخ سلم ا١تريد يف حل ألفاظ باكورة ا ػٓ

                                                           

 .(ِّ: ص) اليمن يف اإلسبلمي الفكر مصادرىػ(. ينظر: َُِٕ )ت: عقامة بٍت من العدين اهلل عبد بن الباقي ػ عبد ُ
 ٣تاميع.َُٗٓجد منو عدة نسخ ٤تفوظة ٔتكتبة االكقاؼ بصنعاء ٖتت رقم ػ تو  ِ
 ػ ٥تطوط با١تكتبة الغربية باٞتامع الكبَت بصنعاء. ّ
 التاسع القرف ألىل البلمع الضوءىػ(. ينظر: َّٗ، اشتغل بالعلم )ت:ببحرؽ الشهَت، اٟتضرمي اٟتمَتم ا١تبارؾ بن رعم بن ػ ٤تمد ْ
 (.ُُِ/ُاٟتضرميُت) ، تاريخ الشعراء(ِّٓ/ ٖ)
 ػ توجد منو عدة نسخ يف مكتبة اٞتامع الكبَت بصنعاء كمكتبة األحقاؼ بًتًن. ٓ
 ىػ(. ُُُٖ، من كبار الفقهاء، كالعلماء، كالقضاة )ت:باشعيب قدرم بكر أيب بن اهلل ػ عبد ٔ

 .(ِّٓ: ص)اإلسبلمي الفكر مصادر(،ِِ/ِينظر: تاريخ الشعراء اٟتضرميُت)
طبعت بتحقيق: ٤تمد بن أيب بكر باذيب، إصدار دار  (٣تاميع.ُِْٖثبلث نسخ ٤تفوظة ٔتكتبة األحقاؼ بًتًن برقم) ػ توجد منها ٕ

 ـ(.َِّّدار ا١تنهاج ػ جده)
، نيل (ُٕٓ/ ُ) الطالع البدرىػ(. ينظر: َُِٕ، عا١تان متقنان متفننان، كيل اإلمارة)ت:الكوكباين اٟتسُت بن ٤تمد بن ػ عيسى ٖ

 (.ُٗٔ/ِالوطر)
 (.ِٖٔػ ٥تطوط با١تكتبة الغربية باٞتامع الكبَت بصنعاء رقم) ٗ

 ىػ(. ُِٕٓ، من علماء حضرموت تفرغ للتدريس)ت:اٞتنيد ىاركف بن علي بن أٛتدػ  َُ
 (.ُٕٔ/ُ(، نيل الوطر)ُِّ/ُينظر: عقود اليواقيت اٞتوىرية)

 بع بتحقيق: علي العيدركس، كعلوم أبو فطيم.ط (٣تاميع.ُِِٓػ يوجد منو ثبلث نسخ ٤تفوظة ٔتكتبة األحقاؼ بًتًن برقم) ُُ
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 .ِىػ(َُّٔ)ت:ُالفقيهي فرج حسن ٤تمدلئلماـ  التجويد علم يف رسالة ا١تفيدػ ٔ

 .ّا١ترشدم علي بن ٤تمدلئلماـ  التجويد يف ا١تبتدم هنايةػ ٕ

 .ْالعكي سودمال عبدالعليم بن ٤تمد بن عبداهلللئلماـ  التجويد علم يف اجمليد العلي فتحػ ٖ

 ثالثاً: المؤلفات في باب وقف ىشام وحمزة:

 .ٔ ىػ(ْٖٖ)ت:ٓػ نفائس ا٢تمزة يف كقف ىشاـ كٛتزة لئلماـ عثماف بن عمر الناشرمُ

 .ٕ ىػ(َُّٓ)ت: ػ درر النظاـ يف كقف ٛتزة كىشاـ للشيخ أبو بكر بن أيب القاسم األىدؿِ

كالتنبيو اللطيف على كقف ٛتزة كىشاـ د ا١تنيفة، بعض اآلم على القواعػ الفوائد اللطيفة يف تركيب ّ
 .ٖٛتد بن علي الشريف الصنعاينأعلي بن  :على كجو التخفيف للشيخ

 الشريف. ٛتدأ بن علي: للشيخ ،ػ التهذيب لقواعد ٛتزة كىشاـ يف الوقف على التوفيق كالًتتيبْ

 

 
                                                           

ىجر العلم كمعاقلو (، ُٕٖ/ّينظر: نشر الثناء اٟتسن)ىػ(. َُّٔ)ت:، مفيت بيت الفقيو، عبلمة ٤تققالفقيهي فرج حسن ػ ٤تمد ُ
 (.ِّْ/ُكمعاقلو يف اليمن)

 ػ ٥تطوط با١تكتبة الغربية باٞتامع الكبَت بصنعاء. ِ
  (.ّٗطوط با١تكتبة الغربية باٞتامع الكبَت بصنعاء رقم)٥تمل أقف لو على ترٚتة، ككتابو ػ  ّ
  ٣تاميع(.٥ََِٓتطوط با١تكتبة الغربية باٞتامع الكبَت بصنعاء رقم)، ككتابو ترٚتة على لو أقف ملػ  ْ
ا١تضيئة يف  ، من أشهر تبلميذ اإلماـ ابن اٞتزرم باليمن، كشارح منظومة الدرةالدين عفيف ،الناشرم بكر أيب بن عمر بن ػ عثماف ٓ

 (.ُّْ/ ٓ) البلمع الضوء، (ُُْ: ص) اليمن صلحاء طبقاتىػ(.ينظر: ْٖٖالقراءات الثبلث ا١تتممة للعشر،)ت:
 (٣تاميع.ّٗػ توجد منو نسخة خطية ٔتكتبة األكقاؼ بصنعاء برقم ) ٔ
 ىػ(. َُّٓ)ت:دينال علـو يف سابقان  ،القرين منقطع عصره يف كافاألىدؿ،   أٛتد بن القاسم أيب بن بكر ػ أبو ٕ

 .(ْٔ/ ُ) عشر اٟتادم القرف أعياف يف األثر خبلصة، (ُْ/ ِ) السابع القرف بعد من ٔتحاسن الطالع للبدر التابع ا١تلحقينظر: 
 .ترٚتة على لو أقف ػ مل ٖ
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 (.الشارحو  الناظم،) مؤلفيو إلى نسبتو وتحقيق الكتاب، عنوان: الخامس المطلب

جاء على غبلؼ ا١تخطوط نسخة ا١تكتبة الغربية باٞتامع الكبَت بصنعاء ما نصو" قصيدة ٖتتوم على 
بياف الوقوؼ اللواـز يف كتاب اهلل العزيز نظم ا١تقرئ العبلمة مشس الدين علي بن ٤تمد السراحي العبسي 

ا١تؤذف اٟتضرمي نسبان،  مبن ا١تساك رٛتو اهلل تعاىل كنفع بو. كشارحها الفقيو الصاحل ٚتاؿ الدين ٤تمد 
 ."كالشافعي مذىبان، الساكن بقرية الضحى نفع اهلل بو كبعلومو

ك٦تا يدؿ على صحة النظم للمذكور ما جاء يف الصفحة األكىل من نسخة ا١تكتبة الغربية باٞتامع الكبَت 
ذكره  رٛتو اهلل تعاىل النظم للمقرئ اٟتافظ مشس الدين علي بن ٤تمد السراحي العبسيبصنعاء ما نصو" 

 ".العبلمة ا١تفضل يف العقد

ك٦تن صرح بصحة النظم للمذكور اإلماـ ا١تفضل ا١تلحاين يف كتابو)العقد الفريد كالدر النضيد يف قراءة 
ذكر اإلماـ أبو عبداهلل ٤تمد بن طيفور السجاكندم رٛتو اهلل تعاىل ٙتانُت  :قالوف بالتجويد( قاؿ ما نصو"

 .ُفان الزمان .......كقد نظمها ا١تقرئ مشس الدين على بن ٤تمد السراحي العبسي رٛتو اهللكقفان ٝتاىا كق

شرح قصيدة ٖتتوم على بياف الوقوؼ اللواـز للمقرئ  كجاء يف الفهرس الشامل للًتاث العريب ا١تخطوط:
امي بن عبد القادر الته معلي بن ٤تمد السراحي العبسي، لؤلىدؿ)ٚتاؿ الدين ٤تمد بن ا١تساك 

.اٞتامع  ىػ كىو شرح )بياف الوقوؼ( للسراحي )علي بن ٤تمد العبسي(ُِٔٔاٟتضرمي( ت:
 .ِىػََُٗ( ِٖػ َُ) ُْٗٓالكبَت/)األكقاؼ( رقم 

ك٦تن صرح بالشرح للمؤلف ا١تذكور الباحث عبداهلل بن ٤تمد اٟتبشي يف كتابو مصادر الفكر اإلسبلمي 
 ل اٟتضرمي ا١تؤذف من أىل الضحى فرغ من يف اليمن حيث قاؿ" ٚتاؿ الدين ٤تمد ا١تساك 

                                                           

 .ُْػ ينظر العقد الفريد كرقة ُ
 (.ُْٗ/ِػ الفهرس الشامل للًتاث قسم التجويد ) ِ
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 .ُشرح قصيدة يف بياف الوقف البلـز ىػ.ََُٗتأليف كتابو سنة 

رسالة الوقف  عبداهلل ا١تنصورم يف كتابو علم القراءات يف اليمن ما نصو" .ك٦تن صرح بذلك أيضان د
 .ِالبلـز تأليف: ٚتاؿ الدين ٤تمد بن ا١تساكل ا١تؤذف اٟتضرمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(ِّ:ص)إلسبلمي يف اليمن ػ ينظر: مصادر الفكر ا ُ
 .ّْٓػ ينظر علم القراءات يف اليمن ص ِ
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 .الخطية النسخ وصف: السادس المطلب

ثبلث نسخ  كجدت ا١تخطوطات، كٖتقيق العلمي البحث يف ا١تتخصصُت كسؤاؿ كالتحرم، البحث بعد
    للمخطوط:

 كل لوحان  َِ يف تقع( ُْٗٓ) برقم بصنعاء الكبَت للجامع التابعة الغربية ا١تكتبة لدل ٤تفوظةن : كىلاأل
 إىل سبع من سطر كل كلمات تًتاكح سطران  عشر ثبلثة ةصفح كل يف صفحتُت، على ٭تتوم لوح

 الشرح مع ٦تزكجة باٟتمرة، ا١تنظومة أبيات ككتبت كمشكوؿ، كٚتيل، كاضح، ٓتط كتبت كلمات، عشر
 حواشي على مفردة األبيات بعض ككتبت كاحد، كتاب أهنما يظن مره ألكؿ لو القارئ أف حىت

 النصوص بعض نقل مع كمناقشتها، الوقف مواضع بعض على التعقيبات بعض كجود مع الصفحات،
 كجعلتها األصل. (.ىػُٖٓ ت)للسهيلي األنف الركض ككتاب الكتب بعض من

 صفحات ثبلث يف كتقع مفردة، للمنظومة كىي بالرياض سعود ا١تلك جامعة مكتبة لدل ٤تفوظة: الثانية
 عشر ثبلثة الثالثة الصفحة كيف بيتان، رعش تسعة الثانية الصفحة كيف بيتان، عشر ٙتانية األكىل الصفحة يف

 ، كرمزت ٢تا بالرمز )س((بيتان  ٜتسوف)ا١تنظومة أبيات ٣تموع فيكوف بيتان،

، يف الثالثة: ٤تفوظة لدل مكتبة اٞتامع الكبَت بصنعاء كىي للمنظومة مفردة، كتقع يف ثبلث صفحات 
يتان، كيف الصفحة الثالثة عشركف بيتان، الصفحة األكىل ستة عشر بيتان، كيف الصفحة الثانية سبعة عشر ب

 رمزت ٢تا بالرمز )ص(.فيكوف ٣تموع أبيات ا١تنظومة)ثبلث كٜتسوف بيتان(، ك 
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 القسم الثاني: النص احملقق
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الوقوؼ اللواـز يف كتاب اهلل العزيز نظم العبلمة ا١تقرئ مشس الدين علي بن ٤تمد السراحي  بياف  قصيدة
 .ُو اهلل تعاىلالعبسي رٛت

أ اهللً  ًبذًٍكرً  ػُ اًمًديٍػنىا نػىٍبدى ةً  كىنػيٍثًٍتٍ    حى  نىاميسىلًِّمي بًالصَّبلى

 نىاالتَّاًبًعي مثيَّ  األىٍصحىابً  مىعى   كىميٍنتػىقىاىيمٍ  األىنىاـً  خىَت عىلىى ػِ

 قىًمينا أٍضحىا قىدٍ  الوىٍقفي  عىلىيػٍهىا آمه  اهللً  ًكتىابً  فىًفيٍ  كىبػىٍعدي  ػّ

 نىاعىلىي عىدًّا سىٍردىىىا كقىاليوا  العىاًلميٍونىا حىكىاهي  قىدٍ  مىٍعٌتن لً  ػْ

 نان فىًطي ككنٍ  أيخيِّ  يا فىخيٍذىىا  نىٍظمو  أىبٍػيىاتى  ٢تىىا جىعىليوا كىقىدٍ  ػٓ

 ِنان عيييو  كىصىفىتٍ  ٧ٍتىلىتٍ ا ٙتانيوفى    ا١تػيتػىعىيػِّنيونىا كىٍقًفنىا لواًزـي  ػٔ

 العىارًًفينىا مشىٍسً  الشَّيخً  ًكتىابى   أٍعًٍت  كىندمِّ السَّجىا ٔتىٍسطيورً  ػٕ

 نىايػىعيو  كى٢تىىا هًبىا كى٬تىٍتىًهديكا  يػىتػىعىلَّميوىىا أفٍ  التَّالُتى  عىلىى ػٖ

 الػمىصيونىا ا١تعىٌٍت  ذىًلكى  يػيغىيػِّرٍ   يىًصٍلهىا مىنٍ  الػميصىنِّفي  قىاؿى  فػىقىدٍ  ػٗ

ا لًيىٍسهيلى   ينان ميبً  نىٍظمان  أىٍكضىٍحتػيهىا كىقىدٍ  ػَُ  للطَّالًًبينىا ًحٍفظيهى

الًًقي كحىٍسيبٍ  ػُُ  الػميًعينىا يلى  يىكيوفى  أىفٍ  كىأىرجيو  ًحُتو  كيلِّ  يف خى

ا تػىٍلقىاهي  مىوًضعو  فىأكَّؿي  ػُِ  ٔتٍؤًمًنينىا ٮتيىاًدعيوفى  قػيبػىٍيلى   ًمنػٍهى

                                                           

 :ىػ(ٖٔٗ)ت:ػ تعريف موجز ٔتنظومة الوقف البلـز يف كتاب اهلل العزيز لئلماـ مشس الدين علي بن ٤تمد السراحي العبسي ُ
الوقوؼ لئلماـ ٤تمد بن طيفور ، نظم فيها مواضع الوقف البلـز من كتاب علل فراالبحر الو ( بيتان من ٓٓتقع ا١تنظومة يف )
 ىػ(.َٔٓالسجاكندم)ت:

ذلك يف  وضيحػ من ىذا البيت تبدأ ا١تنظومة يف ٚتيع نسخها ا٠تطية كما سبقها من أبيات إ٪تا ىي من كضع الشارح ػ كما سيأيت ت ِ
 الشرح ػ كإ٪تا كضعناىا ضمنها تتميمان ٢تا.
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 الظَّاًلًمٍينا ٍقفي كىكى  ًبوً  ييًضل     كيػىٍبدأ مىثىبلن  مىٍوًضعو  كىثىاين  ػُّ

 الًَّذينىا ًمنى  كىيىٍسخىريكفى  كىرىآ ًقفٍ  الًَّذينى كءىامىنيوا قػىٍبلى  تػىرىل ػُْ

 يىًقينا بػىٍعضو  عىلىى كبػىٍعضىهيمي   عىلىيوً  كىقػىفيوا ًإذٍ  قػىٍبلى  كميوسىى ػُٓ

 نىارًئًيالػميقٍ  ًعٍندى  مىٍعنىاهي  رىسىا  قيلٍ  الرِّبىا ًمٍثلي  مىعٍ  ا١تػيٍلكى  كىكىٍقفي  ػُٔ

   الًَّذينىا مىعى  يىٍأكيليوفى  قػيبىالىةى   ٭تىٍزىنيونىا ىيمٍ  قػىٍوليوي  كىذىًلك ػُٕ

 كالرَّاًسخيونىا ًبوىٍقفو كابٍػتىًداء  فىٍأمير اهللي  ًإال أىٍقرأتى  كىًإفٍ  ػُٖ

 كى٭تىٍزىنػيٍونىا أىٍغًنيىاءي  كىذىًلكى   كًفيػٍهىا ًعٍمرىافو  آىؿً  ًبسيورىةً  ػُٗ

 يىكيٍونىا أىفٍ  لىٍفظىةً  بػىٍعدى  عىلىٍيوً  ًقفٍ  كىلىدٍ  لىوي  النِّسىاءً  نىصِّ  كىيف  ػَِ

ا تػىٍعتىديكا أىفٍ  كىيفٍ  ػُِ نىا كىٍقفان  بًاٟتىقً  كىيفٍ  ًقفٍ  ًبعيقيوًدىى  ميٍستىًبيػٍ

 يػىٍبتىديٍكنىا بىلٍ  كىيف  قىاليوا ٔتىا  كىليًعنيوا هًبىا أىٍكلًياءى  كىلىٍفظىةي  ػِِ

 تػىٍعلىميونىا كىكيٍنتيم بًإنٍػعىاـو   صىًحيحه  كىٍقفه  نىاىيمبػٍ أى  كىيف  ػِّ

اًفرًينىا مع صاٟتان  أىخىاىيم  سىًبيبلن  يػىٍهًديًهمٍ  األىٍعرىاؼً  كىيفٍ  ػِْ  كى

ا بػىٍعضو  عىلىى  جىاءىا كىقػٍفىافً  بىراءىةو  كىكىٍسطى  ػِٓ  الظَّاًلًمينىا كىًفيػٍهى

 يىٍستىًبينىا كىي ًإذٍ  قػىٍبلى  نيوحو كى   عىلىيوً  ًقفٍ  سى بًييوني  كىقىو٢تييم ػِٔ

 أىًمينا تػيٍرضىى صىاًٟتان  أىخىاىيم ٍخصيصً كىا هًبود أىكلًيا ًمنٍ  كىيف  ػِٕ

 يىٍستػىٍفًتحيونىا بًو كىًإنػَّهيمىا  كىًمنػٍهيمٍ  ًحٍجرو  يف  كىًإبٍػرىاًىٍيمى  ػِٖ

 رىاًٛتًينالل رىاًٛتان  تبارىؾى   ذٍكيركا النَّحلً  يفٍ  لىوٍ  قػىٍبلى  كىأٍكبػىري  ػِٗ
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 كقػىفيونىا نىًذيران  ىىاكىأىًخرى  عيدمتي  بػىٍعدى  عيٍدنىا سيٍبحىافى  كىيفٍ  ػَّ

 ميتًقًنينا عىٍهدان  مثيَّ  كىًكٍردان   عدكا كىاؼى  يفٍ  ًإذٍ   قػىٍبلى  كىمىٍرًنىى  ػُّ

 الػميٍؤًمًنينىا بًنصً  عىيًٍت  عىلىى  ميوسىى حىًديثي  أىتىاؾى  طىوى  كىيفٍ  ػِّ

يلو  جاءا كقػٍفىافً  هًبا أىفلحٍ  قىدٍ  كىسيورةي  ػّّ  ك٭تيىاًفظيونىا ًقفٍ  كىأٍعنىابو  ٩تًى

تً   ًمنػٍهىا الش عىراءً  يف كىًإبٍػرىاًىيمى  ػّْ  يىٍذكيريكنىا أىخىرى  النىٍملً  كىٖتى

ا العىٍنكىبيوتً  ًبوىٍسطً  قىصىصو كىليوطو  يفٍ  التػٍَّهًليلً  مىعى  ػّٓ  ميًبينىا بىدى

بي  لىبىيتً  ػّٔ  ًمينىاللميتػىعىلِّ  اٟتىيػىوىافي  ًىيى   كىبىصِّرٍ  هًبا وتً العىٍنكى

 ضىًنينىا تىٍضحىى كىال كىقػىٍو٢تييم فىاٍحفىظٍ  يىس لىدىل كىمىٍرقىًدنىا ػّٕ

   ميًبينىا صىادو  يفٍ  ا٠تىٍصمً  كىلىٍفظي   أىيضان  ًإبٍػرىاًىيمى  الصَّاٍفاتً  كىيف  ػّٖ

نىا كىًفيهىا ػّٗ  لًتىٍستىًبينىا أىٍكلًيىاءى  كىرىاىىا  كىاذٍكيرٍ  أىي وبى  عىٍبدى

 الًَّذينىا قػىٍبلى  الًَّذم ك ًفرو   غىا يفٍ  كىالنَّارى  لىوي  قػىٍبلى  كىأىٍكبػىري  ػَْ

اًلقي  ػُْ  يػيٍؤًمنيونىا الى  زيٍخرؼو  كىأىًخرى   ًفيهىا عيدٌ  شىٍيءو  كيلِّ  كىخى

نػىهيمىا ػِْ  كىعىاًئديكنىا الد خىافى   نى تىوسًّطٍ    كىعىٍُته  كى٣تىٍنيوفه  كىبػىيػٍ

ارًياتو  الٍػميٍكرىًمينىا كىًمنػٍهىا ػّْ  يػىٍلعىبيونىا خىوضو  الط ورً  كىصىٍدرى   ًبذى

بىتٍ  كىيفٍ  ػْْ  الٍػميٍجرًًمينىا كىٖتىٍتً  سيعيرو  كىيفٍ   عىنػٍهيمٍ  ؿَّ فػىتػىوى  فىًقفٍ   اقػًٍتى

اًذبىةه  ػْٓ  كىفػىهىميونىا اٍلًعقىابً  اٟتٍىٍشرً  لىدىل   كاكىعىد   ًبواًقعىةو  كىكى

 مينىاًفًقينىا كىٍسطى  اهللً  رىسيوؿي  لًٍلفيقىرىاًء كىاذٍكيرٍ  قػىٍبلى  كىذىًلكى  ػْٔ
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 نيونىا نىصً  يفٍ  لىو  قػىٍبلى  كىأىٍكبػىري   أىيضان  التٍَّحرًنً  يفٍ  ًفٍرعىٍوفى  كىيفٍ  ػْٕ

 ونىاكىقػَّفي  يػيؤىخَّري   الى  كىنيوحه   عىد كا كىاٟتٍيوتى  هًبىا لػىمىٍجنيوفه  ػْٖ

انىا قىدٍ  كىٍقفه  فػىٍيوً  كىأىٍمران  ػْٗ  فىًطيناى  فىكينٍ  النَّازًعىاتً  بًأيكىلى    بىدى

 يىكيونىا ذىكىرىه ٖتىًٍتهىا ًمنٍ  كىًقفٍ   كىميوسىى كىخىاًسرىةه  كىخىاًشعىةه  ػَٓ

 سيكيونا أىك رىٍكمان  ًفيو فىًقفٍ    بًًبلىدً  أىحىده  عىلىى كىجىارًيىةه  ػُٓ

 اٍلعىالىًمينىا رىبً  اهلل ًْتمدً  عديدان  تمَّ ػتى  هىاكيلي  فػىهىًذم ػِٓ

يَّة خىَتً  عىلىى   يػىٍوـو  كيل رىيبِّ  اهللي  كصلى ػّٓ  أىٍٚتىًعينىا اٍلربى

 الطَّيًبينىا ا٢ٍتيداةً  كىًعتػٍرىتًو  قػيرىيشو  ًمنٍ  اٍلميصىٍفا ٤تيىمَّدو  ػْٓ

 ًبًعينىاالتَّا كىكيل آكل كىمىنٍ  طيران  كاألٍصحىابً  اآلؿ كىكيل ػٓٓ
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 بسم اهلل الرٛتن الرحيم

 .ُت كعلى آلو كصحبو أٚتعُت كبعدي النبرب العا١تُت كصلى اهلل على سيدنا ٤تمد خامتً  هللً  اٟتمدي 

ميٍستػىٍرًكًحٍُت  ِالقرآف كمعرفة أدائو ُفإنو جاءين بعض اإلخواف الراغبُت الذين ىم إىل ٕتويد 
٤تتوو  ْبنظمو  ّ

كطلب مٍت أف أشرحو  ،ٓالنظم ١تن ىو ذلكى  عرؼٍ ألواـز اليت يف كتاب اهلل العزيز كمل ال الوقوؼً  على بيافً 
 اجعةً رى علمي من غَت مي  غً بلى فأجبتو إىل ذلك على قدر فهمي كمى  ،وىوككجي  ،معناه مى هى فٍ يػى لو شرحان لطيفان لً 

 سقيمةو  و جاء بنسخةو لكنَّ  ،جالواستعٍ  بل عن ظهر قلب على قدرً  ،سَتاالتجويد كال التف بً تي من كي  شيءو 
فأحببت أف أجعل لو أبياتان على صورة  أك أصلحتها كأيضان ليس للنظم خطبةه  فرٔتا أبدلتي منها لفظةن 

 :فقلتي  طابقةه ف مل يكن بينهما مي إلو ك  ا٠تطبةً 

 ا نى يػٍ مً لِّ سى مي  ةً بلى الصَّ بً  ًٍتٍ ثٍ نػي كى  ا نى يػٍ دً امً أ حى دى بٍ نػى  اهللً  رً كٍ ذً بً 
ف كفقنا أ( لو تعاىل على ٔ انى يػٍ دً امً حى ا الذم أردنا حاؿ كوننا )نى ابػى ( كتى أدى بٍ نػى عاىل كشكره )( تاهللً  رً كٍ ذً بً ) 

 "ٖاهلل ْتمدً " كيف ركايةو  ػ ٕفيو بذكر اهلل أي بدى ال يي  م باؿو ذً  أمرو  كلي   :"لقولو صلى اهلل عليو كسلم ؛لذلك

 

                                                           

 .   "التحسُت يف النهاية كبلوغ التصحيح يف الغاية انتهاء :"ابن اٞتزرم كصفاهتا كقاؿ اٟتركؼ ٥تارج إقامة ػ  التجويد: كىو ُ
 .(َُِ/ ُ) العشر القراءات يف النشر، (ِٕٓ: ص) السبع القراءات يف اإلقناع

 .(ُٖ: ص) القراءات مصطلحات ١تعجم العبارات ٥تتصر  .قبلهم عمَّن بالنقل إلينا القراءة القيرَّاء تأدية ػ األداء: ِ
 إىل اإلنساف يراح أف: ، كالرياحةراحى لذلك األىٍمًر يىراحي رىكاحان كريؤيكحان كراحان كرًياحىةن: أٍشرىؼى لو كفىرًحى  متشرفُت فرحُت يقاؿ:أم  ػ ّ

 .(ِْٕ/ ٔ) العركس ،  تاج(ُِِالقاموس احمليط )ص:  . إليو كينشط فيسًتكح الشيء
 .(ُّٓ/ ُ) ا١تنَت ا١تصباح. ذلك بو مقصودا موزكنا مقفى ككاف متعاضدان  تركبا تركب كىوما كحده ا١توزكف ػ ىو الشعر ْ
ػ جاء على غبلؼ ا١تخطوط : نظم ا١تقرئ العبلمة مشس الدين علي بن ٤تمد السراحي العبسي رٛتو اهلل . كصرح ا١تقرئ ا١تفضل  ٓ

 الزمان  كقفان  ٝتاىا كقفان  ٙتانُت تعاىل اهلل رٛتو السجاكندم طيفور بن ٤تمد عبداهلل أبو اإلماـ ا١تلحاين أف النظم لو قاؿ:" ذكر
 .(ُْكرقة الفريد العقد اهلل" )ينظر رٛتو العبسي السراحي ٤تمد بن على الدين مشس ا١تقرئ نظمها كقد.......

 ، (َُِ: ص) اللغوية الفركؽ معجم .كالرب بالفواضل أـ كالعلم، بالفضائل تعلق سواء اٞتميل، على باللساف الثناء ىو: ػ اٟتمد ٔ
 .(ُٓٓ/ ّ) العرب لساف

  ، كغَته.(َُْٓٓرقم  ُٖٗ/ٔ ):أخرجو عبد الرزاؽ يف مصنفوػ  ٕ
 اٞتامع. ضعيف يف (ُِْٔ: رقم) من حديث أيب ىريرة. قاؿ األلباين ضعيف( ُْٖٗ رقم ،َُٔ/ُ) ماجو ابن أخرجو ػ ٖ
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ذـي جٍ أو فهي  عليَّ  " ػ بالصبلةً "كيف ركاية "،ُباسم اهلل" كيف ركايةو  
مقطوع  :أم ".و أقطعي فهي " كيف ركايةو  "ِ

كقد  ،ليهاإ يؤتى هبا يف الشعر للحاجةً  ّى ألف اإلطبلؽسمَّ تي  (انى يػٍ دً امً حى )كاأللف يف قولو  .الربكة
( حاؿ  ةً بلى الصَّ بً ( بعد ٛتد اهلل كذكره )ًٍت ثٍ كنػي ).ا نبهت عليها لذلككإ٪تَّ  ،كثَتان   النظمً  بي احً ستعملها صى ا

 .(انى يػٍ مً لِّ سى مي كوننا )

 ا نى يػٍ عً ابً التَّ  مثيَّ  ابً حى صٍ األى  عى مى   مٍ اىي قى تػى نٍ مي كى  اـً نى َت األى ى خى لى عى 
ا١تختار منهم  :( أممٍ اىي قى تػى نٍ مي كى ا٠تلق ) :( أماـً نى َت األى خى ) ػ صلى اهلل عليو كسلمػ  اهللً  رسوؿً  دو مَّ (٤تيى ىلى عى )

منوا بو كماتوا آك  ػ  صلى اهلل عليو كسلمػ يف حياتو  ( الذين لقوهابً حى صٍ األى  عى مى كالصبلة كالسبلـ عليو )
 يـو الدين. إىل ( ٢تم بإحسافو ٓانى يػٍ عً ابً التَّ ي كنسلم أيضان معهم على )( نصلِّ مثيَّ ) ،ْعلى ذلك

 نايٍ مً ا قى حى أضٍ  دٍ قى  في قٍ ا الوى هى يػٍ لى عى  آمه  اهللً  ابً تى كً   يٍ فً فى  دي عٍ بػى كى 
ا هى يػٍ لى عى ) جليبلته  آياته  :أم ٔ(آمه ( العزيز )اهللً  ابً تى كً   يٍ فً فى ) ،( ما ذكرنا من اٟتمد كالصبلةدي عٍ بػى كى ) 

 .ٖئعليها القار  كحقيقان أف يقفى  ٕجديران  :( أمنايٍ مً ا قى حى أضٍ  دٍ قى  في قٍ الوى 

 ا نى يػٍ لى ا عى دًّ ا عى ىى دى رٍ وا سى الي كقى  ا نى وٍ مي الً العى  اهي كى حى  دٍ قى  ٌتن عٍ مى لً 
 ؛(انى يػٍ لى عى ) كمتحتمه  ( كاجبه ادًّ ا عى ىى دى رٍ وا سى الي كقى ١تعانيها ) وف( ٢تا كالعارفانى وٍ مي الً العى  اهي كى حى  دٍ قى ( فيها )ٌتن عٍ مى لً )

 ألنا قادركف على ذلك.
                                                           

 اٞتامع. ضعيف يف(ُِْٕ: رقم) حديث انظر( ضعيف)ػ أخرجو عبد القادر الرىاكم يف األربعُت قاؿ األلباين:   ُ
 ضعيف يف(ُِْٖ: رقم) حديث انظر( ضعيف)قاؿ األلباين:  (ىريرة أيب عن الرىاكم)،(َُِٓح  ٖٓٓ/ ُ) العماؿ ػ كنز ِ

 اٞتامع.
  .(ُّٖ: ص) كالقافية العركض الفتحة.  علم ىي اليت الركم حركة إشباع من الناشئة ػ ىي ّ
 (.ُٔ/ ُ) الصحابة ٘تييز يف ػ اإلصابة ْ
 .(ُّٕ: ص) الصبلح ابن مقدمة شرح كاإليضاح الصحايب.    التقييد صحب من التابعي: اٟتافظ ا٠تطيب ػ قاؿ ٓ
أك من العبلمة فعلى تقدير كوهنا منقولة من اٞتماعة فهي ٔتعٌت : طائفة من القرآف الكرًن ذات  ،ػ ٚتع آية كىي مأخوذة من اٞتماعة ٔ

على مثلها. كعلى تقدير كوهنا منقولة من العبلمة فهي  ةبعدىا ٖتقيقان أك تقديران غَت مشتمل ذات مبدأ كمقطع مستغنية عما قبلها كما
ٔتعٌت: حركؼ من القرآف الكرًن ذات مبدأ كمقطع علم بالتوقف من الشارع جعلت داللة كعبلمة على انقطاع الكبلـ، أك على صدؽ 

 (.  ْْح ناظمة الزىر ص)ا١تخرب هبا، أك على عجز ا١تتحدم هبا. ينظر معامل اليسر شر 
 .(ُٖ/ ّٔ) العركس ػ تاج ٕ
 .(ٓ: ص) القراءة صوؿأ بياف يف ضاءةإلا قلب، ظهر عن حفظان  القرآف ٚتع الذم ىو: ػ القارئ ٖ
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  ،حفظو على من أراده لى هي سيٍ شعر لى  :( أممو ظٍ نى  اتى يى بػٍ أى ( ىؤالء العا١توف )اوا ٢تىى لي عى جى  دٍ قى كى ) 

ما  خري آكىذا  .ُ( حاذقان متفطنان ٢تا ك١تعانيهانايٍ طً فى  ككنٍ ( بالقبوؿ )أيخيِّ يا ) ىذه األبياتى  :(أماىى ذٍ خي فى )
 كمن ىنا كبلـ الناظم قاؿ:  .ِزدتو

 ناوٍ يػي عي  تٍ فى صى كى  تٍ لى ٧ٍتى ا وفى ٙتاني  ا ونى ني يػِّ عى تػى ػي ا ا١تنى فً قٍ كى  ـي لوازً 
( موضعان يف وفى ٙتاني ها )تي لى علينا الوقف عليها ٚتيٍ  ك٬تبي  ( أم اليت يتعُتي اونى ني يػِّ عى تػى ػي ا١تكقوفنا) :( أمّا نى فً قٍ كى  ـي لوازً )

 نة.يَّ بػى كل كقف بعينو كىي مي   :( أمناوٍ يػي عي ت )صحَّ  :( أمتٍ فى صى كى ) تٍ رى هى ظى  :( أمتٍ لى ٧ٍتى اقد ) يف القرآفً 

 انى يػٍ فً ارً العى  سً مشىٍ  يخً شَّ ال ابى تى كً   ًٍت أعٍ  ندمِّ اكى جى السَّ  ورً طي سٍ ٔتى 
  ًٍت أعٍ عليها) كال قد كقفتي  ،ْف( رٛتو اهلل تعاىل كمل ٖتضرين ترٚتتو اآلندمِّ اكى جى السَّ ( اإلماـ )ورً طي سٍ ٔتى )
 ( الذم صنفو فيها كقرر فيو أنو ٬تب.انى يػٍ فً ارً العى  ٓ سً مشىٍ  يخً الشَّ  ابى تى كً 

 ا نى وٍ عي ا يػى ٢تىى ا كى كا هًبى دي هً تى ٬تىٍ كى  ا وىى مي لَّ عى تػى يػى  فٍ أ الُتى ى التَّ لى عى 
 ٭تفظوهنا كيعملوف هبا. :( أمٔا نى وٍ عي ا يػى ٢تىى ا كى كا هًبى دي هً تى ٬تىٍ ا كى وىى مي لَّ عى تػى يػى  فٍ أ( للقرآف )الُتى ى التَّ لى عى )

 اونى صي مى ػ الٌٍت ا١تعى  كى لً ذى  رٍ يػِّ غى يػي  ا هى لٍ صً يى  نٍ مى  في نِّ صى مي ػال اؿى قى  دٍ قى فػى 
( اونى صي مى ػ الٌٍت ا١تعى  كى لً ذى  رٍ يػِّ غى يػي ( ٔتا بعدىا يف تبلكتو )اهى لٍ صً يى  نٍ مى ( السجاكندم ا١تذكور )في نِّ صى مي ػال اؿى قى  دٍ قى فػى )

  .بسبب ذلك مثه أبل رٔتا يلحقو  ،فيها فيحصل ا٠تلل يف معٌت تبلكتو

                                                           

 .(َُٓ/ ّٓ) العركس ػ تاج ُ
 ػ قلت: ىذا قوؿ الشارح كا١تقصود أخر مازاده على النظم حيث جعل لو مقدمة تناسبو. ِ
 تبدأ ا١تنظومة من ىذا البيت. ػ يف نسخة س ك ص ّ

 من على أدر مل: الذىيب قاؿ مفسر، ٨توم مقرئ ٤تقق كبَت إماـ، الغزنوين السجاكندم اهلل عبد أبو طيفور بن ٤تمديف اٟتاشية: ػ  ْ  
 عدة يف اءاتالقر  علل ككتاب ،للقرآف حسن تفسَت كلو السادسة، ا١تائة كسط يف كاف: فقاؿ ٥تتصران  القفطي ذكره أقرأ من كال قرأ من

 النهاية غايةينظر: ، ا.ىػ (َِٕ/ ُِ) اإلسبلـ تاريخ ،احملققُت كبار من ككاف، صغَت كآخر الكبَت كاالبتداء الوقف ككتاب ،٣تلدات
 ، ككتابو علل الوقوؼ مطبوع.(ُٕٓ/ ِ) القراء طبقات يف
 .{تاج العارفُت:}ػ يف نسخة ص ٓ
 .{افيما يعون:}،كيف ص{فيما يصونا:}نسخة سػ يف  ٔ

 نايٍ طً فى  ككنٍ  ا يا أيخيِّ ىى ذٍ خي فى   مو ظٍ نى  اتى يى بػٍ ا أى وا ٢تىى لي عى جى  دٍ قى كى 
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 قاؿ الناظم:

 اينى بً الً ا للطَّ هى ظي فٍ حً  لى هي سٍ يى لً  ينان بً مان مي ظٍ ا نى هى تػي حٍ ضى كٍ أى  دٍ قى كى 
ف النظم أل ؛( ٢تااينى بً الً ا للطَّ هى ظي فٍ حً  لى هي سٍ يى لً نان )( بيِّ ُينان بً مان مي ظٍ نى بينتها كنظمتها ) :( أماهى تػي حٍ ضى كٍ أى  دٍ قى كى ) 

 حفظو ١تيل القلوب إليو. لي هي سٍ غالبان يى 

 ا ينى عً مي ػيلى ال وفى كي يى  فٍ و أى رجي أى كى   ُتو حً  لِّ يف كي  يقً الً خى  يبٍ سٍ كحى 
( من األحياف حُت ِ ُتو حً  لِّ يف كي ( تبارؾ كتعاىل )يقً الً خى يكفيٍت ريب) :أم (يبٍ سٍ حى ( فعلت ذلك ك)ك)

 ( على ما أردتو من كل خَت.اينى عً مي ػيلى ال( تبارؾ كتعاىل )وفى كي يى  فٍ أى ( من فضلو)ورجي أى كى )النظم كغَتهً 

 ا ينى نً مً ؤٍ ٔتً  فى و عي ادً ٮتيى  لى يٍ بػى قػي  ا هى نػٍ مً  اهي قى لٍ تػى  عو وضً مى  ؿي أكَّ فى 
 ( قولو تعاىللى يٍ بػى قػي  ا١تذكورة يف سورة البقرة )ُتمن ىذه الثمان :( أماهى نػٍ مً القرآف ) ( يفاه  ق  ل  تػ   ع  وض  م   ل  أو  ف  )

 چڄ  ڄ  ڃ  چ  :على قولو تعاىلفيقف القارئ  [،ٗالبقرة: ] چڃ  ڃ  چ  چ  چ :

لمنافقُت ا١تذكورين كإ٪تا ىي صفة ل ،ا١تخادعة صفة للمؤمنُتأف كىم أألنو إذا كصل القراءة [؛ٖالبقرة: ]

 .ّبقلوهبم بألسنتهم كما ىم ٔتؤمنُت[ٖالبقرة: ] چڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   چ: يف قولو تعاىل

 نا يٍ مً الً الظَّ  في قٍ كى كى  وً بً  ل  ضً يي  دأ بٍ بلن كيػى ثى مى  عو ضً وٍ  مى اين ثى كى 
 ......................... ............. ينى ذً الَّ  لى بٍ ل قػى رى تػى 

                                                           

 .{يف النظم عدان :}ك ص ،ػ يف س ُ

 .{يف كل حاؿ:}ػ يف س ِ

: ألف با١تؤمنُت منكر ، كاٞتملة بعد ا١تنكر تتعلق بو صفة، فلو كصل  صار التقدير: كما ىم ٔتؤمنُت ٥تادعُت، "ػ  قاؿ السجاكندم ّ
٠تداع ٢تم، كألف النفي إذا دخل على ا١توصوؼ فينفي الوصف ال مع ا١توصوؼ فينتقض ا١تعٌت ، فإف ا١تراد نفي اإلٯتاف عنهم كإثبات ا

كانو قاؿ:   ،ألف ٮتادعوف اهلل يف ٤تل نصب حاؿ من ىم ؛كىو كقف حسن عند ابن األنبارم". بصفة ينفي الصفة كيقرر ا١توصوؼ
. كمل يقطع العماين ": إذا جعلت )ٮتادعوف( مستأنفان "كذا عند النحاس قاؿكالغزاؿ، كا٢تمذاين، ك  ٥تادعُت اهلل. كىو كاؼ عند الداين،

كقاؿ : ٬توز أف ٬تعل) ٮتادعوف( خربان  ،) ٮتادعوف( يف موضع حاؿ:: ألف أىل النحو زعموا أف قولو"نو تاـ بل جعلو صاٟتان، قاؿأب
 حيث :  كمن". كذكر مثل ذلك األمشوين كقاؿ") ٔتؤمنُت( تاـ:فإف ٛتلت اإلعراب على ىذا الوجو كاف الوقف على قولو ،مستأنفان 

كاعًتض اٞتعربم على كونو الزمان، فقد عده من الوقف الصاحل كاعًتاضو مبٍته على ما نص عليو ابن األنبارم،  ."٬توز آية رأس نوكو 
 (،ّٕ:)ص(، القطع كاالئتناؼَُٔ:ص)، ا١تكتفى(ْٔٗ/ُ)، اإليضاح(َُٖ/ُ)ينظر: علل الوقوؼ كاللبس نشأ من التقدير. 

 . (ُٔ/ ُ) ا٢تدل منار(،ُّٕ/ُ)ا١ترشد (،َٓ(،كصف االىتداء)ص:ِٗ/ُادم)(،  ا٢تُِّ/ِالوقف كاالبتداء للغزاؿ)
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ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   چ : ( تلقاه منها على قولو تعاىلع  ض  و  م   1 يان  ث  و  ) 

 : يف قراءتو بقولو تعاىل أكيبد، چ  ڳڳ چ فيقف القارئ على قولو [،ِٔالبقرة: ] چ  ڳڳ  ڳ

 ألنو إذا كصل القراءة أكىم  ؛اآلية [ِٔالبقرة: ] چ ڳ  ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ںچ 

 .ِمن كبلـ اهلل تعاىل كما ال ٮتفى اءه ابتدو كإ٪تا ى ،الكفارً  خره من ٘تاـ قوؿً آأف يضل إىل 

ىئی  ی  ی  ی   جئ  حئ  چ :من ا١تواضع ا١تذكورة يف قولو تعاىل الثالث( ك)

 ( نايٍ مً الً الظَّ ( القارئ على )في قٍ كى . فيجب )[ُْٓالبقرة: ] چجب  حب  خب  مب    يئمئ ىئ

چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پچ  :قولو تعاىل (لى بٍ قػى أنت ) (ّ لرى تػى الذم )

                                                           

 {، ك يف ص:}كيأيت موضع{.كتايل موضعس:}ػ يف  ُ
: ألنو لو كصل صار ما بعده صفة لو، ليس بصفة، إ٪تا ابتداء أخبار من اهلل عزكجل جوابان ٢تم. كذكر النحاس "ػ  قاؿ السجاكندم ِ

كتبع  .چ ڱ  ڱ  ں چ :كالتاـ عنده على قولو ،خر للفراء ليس بوقف تاـأنو كقف، كاآل األكؿ أليب حامتولُت: فيها ق

ہ  ہ  ھ  چ  :كالدليل على ذلك قولو جل كعز يف سورة ا١تدثر ؛حامت يف ذلك كقاؿ: األكىل يف ىذا ما قالو أبو حامتا النحاس أب

ا١تدثر: ] چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ ڭ    چ  :مث قاؿ جل كعز [،ُّا١تدثر: ]چ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲

كبلمان   چ ڳ  ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ںچ : فهذه غَت ذلك. كذكر العماين أف الوقف ىنا كاؼ أف جعلت قولو [ُّ

أجاهبم اهلل تعاىل فقاؿ: إ٪تا أراد اهلل   چ  ڳگ  گ  گ   ڳ  ڳچ  :صادران عن اهلل تعاىل جوابان لكبلـ الكفار، كذلك أهنم ١تا قالوا

ڳ  چ  :كإف جعلت قولو ضل بو كثَتان ، كىم الكفار الذين ال يؤمنوف، كيهدم بو كثَتان ، كىم ا١تؤمنوف الذين آمنوا بو.تعاىل أف ي

م بو كثَتان مل ٭تسن الوقف على دمن ٘تاـ اٟتكاية عن الكفار أهنم قالوا يضل بو كثَتان كيه چ ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ں

ا١تنافقُت قالوا: مل ضرب اهلل تعاىل مثبلن فهمو البعض، كمل يفهمو البعض، أف الكفار ك  :كمعٌت ىذا الوجو ،چ  ڳڳ  ڳچ  :قولو

ىو من ٘تاـ اٟتكاية عنهم   چ ڳ  ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ںچ  :فقولو ،ككاف ٬تب أف يضرب مثبلن يفهمو ٚتيع الناس

ر مثل ذلك كذك [ِٔالبقرة: ] چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ  :كمعناه: يفهمو قـو ك٬تهلو آخركف، فأجاهبم اهلل تعاىل بقولو
الوقف على اإلعراب الثاين جائزان، كعند الغزاؿ الوقف كاؼ أك حسن، كىو حسن عند ا٢تمذاين،  كعد اٞتعربم الوقف األمشوين كعد 

الوقف كاالبتداء ،(ُْٔ/ ُ)(، ا١ترشد ْٕ:)ص(، القطع كاالئتناؼُّٗ/ ُ)ينظر علل الوقوؼعليو صاٟتان. ككونو كافيان أقرب. 
 (.ِٕٖ، كقوؼ القرآف كأثرىا يف التفسَت)ص:(ٕٔ/ ُ) ا٢تدل منار(،ٓٓ(،كصف االىتداء)ص:ْْ/ُادم)(،ا٢تُِٗ/ِللغزاؿ )

 .{يرل:}ص ك ،ػ يف س ّ
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كبلـ   اءي كإ٪تا ىو ابتد ،للظا١تُت كليس كذلك صفةه  ألنو إذا كصل أكىم أف ا١تعرفةى  ؛اآلية [ُْٔبقرة: ال]
 .ُفالذين مبتدأ كخربه يعرفونو

 اينى ذً الَّ  نى مً  كفى ري خى سٍ يى آ كى رى كى   فٍ قً  ِواني مى كءىا.............

ڤ  چ  :( قولو تعاىلآرى كى و الذم )( أيها القارئ عليو كىفٍ قً  واني مى ءىامن ا١تواضع قولو: ) الرابع( ك)

 :ألنك إذا كصلت أك٫تت أف قولو تعاىل ؛چ ڦ چفقف على  [،ُِِالبقرة: ] چ  ڦڤ  ڦ  ڦ

كإ٪تا الواك ابتدائية كالذين  ،معطوؼ عليو يف السخرية كليس كذلك[ُِِالبقرة: ] چڦ    ڄ  چ 
 .ّذلك ففهمبعدىا مبتدأ كخربه فوقهم 

 يناقً ضو يى عٍ ى بػى لى عى  مي هي ضى عٍ كبػى   يوً لى وا عى في قػى كى  ذٍ إً  لى بٍ ى قػى وسى كمي 
 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀچ من ا١تواضع قولو تعاىل:  الخامس( ك) 

ف ك اجملود القراء :( أموافي قػى كى فقد ) ،چڀ  ڀ   ڀ    ٺ  چ  :م قبل قولو تعاىلذً الَّ  [ِْٔالبقرة: ]

                                                           

. "، كىو مبتدأ يف مدح عبد اهلل بن سبلـ كأصحابو چمب   چصفة  چ ٱچ : ألنو لو كصل صار "ػ قاؿ السجاكندمُ
قاؿ ا١تفضل ا١تلحاين:" اين،كالغزاؿ، كاألمشوين، ككقف كامل عند اٞتعربم. كىو كذلك عند العم، "التماـ رأس اآلية ":قاؿ النحاس
ألنو لو كصل لصار الذين صفة الظا١تُت كإ٪تا ىو مبتداء كخربه يعرفونو، كاآلية نزلت يف عبداهلل بن سبلـ كأصحابو رضي  ؛الظا١تُت الـز

 ،(ُِٔ/ُ)ا١ترشد(، ّٖ:ص)، القطع كاالئتناؼ(ِِٓ/ ُ)لوقوؼينظر: علل ا (.ُاهلل عنهم".  )القوؿ اٞتاـز يف الوقف البلـز كرقة
 (.ُٗ/ُمنار ا٢تدل ) (،ٕٓ(، كصف االىتداء)ص:ِْٖ/ِالوقف كاالبتداء للغزاؿ)

 .{فآمنوا قفس:}ػ يف  ِ
ظرفان ليسخركف ، أك حاالن   چڄ  چ خربه، كلو كصل صار   چڄ  چ  مبتدأ، ك چڦ    چ : ألف "ػ قاؿ السجاكندم ّ

كعند  (،حسنكاألمشوين،) كاألنصارم، كالغزاؿ، كا٢تمذاين،كالنحاس،،. قاؿ ابن األنبارم "كقبحو ظاىر ، چڤچ لفاعل 
قاؿ العكربم": كالوقف على آمنوا". كتاـ عند اٞتعربم، قاؿ": كال لزـك إذ ال ، ": كقف حسن يقارب التاـ"الداين كاؼ. كقاؿ العماين

  "،كالقوؿ باٟتسن أقرب. چڄ  چ  ا ال يلـز من كقفو تعلقو ٔتتعلقكم  چڤچ  تعلق الظرؼ بػ چ ڦ چ كصل ُيلـز من
 ،(ِّٕ/ ِ)ا١تصوف الدر،(ُّٖ:ص)(، ا١تكتفىٕٗ:ص)، القطع كاالئتناؼ(ْٗٓ/ُ)، اإليضاح(ِِٗ/ُ)ينظر : علل الوقوؼ

، (ُٗ: ص) ، ا١تقصد(َُْ/ ُ) ا٢تدل منار (،ٕٖ(، كصف االىتداء)ص:َُُ/ُ(، ا٢تادم)ِٖٔ/ِالوقف كاالبتداء للغزاؿ)
، كقوؼ القرآف كأثرىا يف (ُالقوؿ اٞتاـز يف الوقف البلـز كرقة )(،ُِّ/ِ، ا١ترشد )(َُٕ/ ُ) القرآف إعراب يف التبياف

 (.ِِٗالتفسَت)ص:
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من بٍت إسرائيل  خرب ا١تؤل أمل تعلم يا ٤تمدي  :در تقديرهها مقعاملي  (ذٍ إً ) ألفَّ  ؛على موسى :أم ،(يوً لى عى )
من  السادسك. الشعرً  لضركرةً  ِفيو تزحيفه  (يوً لى عى ) :.كقوؿ الناظمُذكر إذ قالوا لنيب ٢تم إىل آخرها

 ىلى عى )فيجب الوقف [ِّٓالبقرة: ] چ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ ا١تواضع قولو تعاىل: 

 ابتداء كبلـ ألفَّ  [ِّٓالبقرة: ]چ  پ  ڀ  ڀ       ڀچ لو تعاىل: ألف قو  ؛من غَت شك (يناقً ضو يى عٍ بػى 
 فيو تزحيفه  (مي هي ضى عٍ بػى )كقولو : ، ّكليس كذلك ةتبعيضي "من" ابتدائية فإذا كصل القارئ أكىم أفَّ  "من"

 إلقامة الوزف.

 ا نى يئً رً قٍ مي ػال دى نٍ عً  اهي نى عٍ ا مى سى رى   ْلٍ ا قي بى الرِّ  لي ثٍ مً  عٍ مى  كى لٍ ػي ا١ت في قٍ كى كى 

                                                           

 .كىو ٤تاؿ، كىو جائز عند األمشوين للعلة السابقة  چ ٱ  ٻچ ػ قاؿ السجاكندم: ألنو لو كصل صار )إذ(  ظرفان لقولو:  ُ
 (.ُ، القوؿ اٞتاـز يف الوقف البلـز كرقة)(ُُِ/ ُ) ا٢تدل ، منار(َِّ/ ُ(الوقوؼينظر: علل 

 يف يكوف فإنو القطع إال األكتاد دكف األسباب بو ٗتص لثقلو بذلك ٝتي معركؼ،: الشعر يف : كالزحاؼ"ػ قاؿ يف لساف العرب ِ
 احمليط ، القاموس (ُُّ/ ٗ) العرب . لساف"اآلخر إىل أحد٫تا فزحف حرؼ اٟترفُت بُت ما سقط كىو كالضركب، األعاريض أكتاد

 .تزحيف فيو يقاؿ فبل كقراءة لغة ثبت ا٢تاء إشباع( ُْ)كرقة اليمٌت اٟتاشية ( يف ُٖٓ:ص)

فيكوف موسى عليو  چپپ  چ: ألنو لو كصل صار اٞتار كاجملركر صفة لبعض فينصرؼ بياف تفضيل الرسل إىل "ػ قاؿ السجاكندم ّ
 ٘تامو كجو كقاؿ ػ أم األمشوين ػ:  الوقف تاـمشوين:األك  العماين، كاألنصارم، ، كقاؿ"عض ا١تفضل على غَته بالتكليمالسبلـ من ىذا الب

 كاحد كل فضيلة مفصبلن  األنبياء منازؿ صفة يف كبلمان  كاستأنف الكبلـ انقطع ،بالطاعات :أم بعض على بعضهم فضلنا قاؿ ١تا أنو
 يف فالفضيلة ،بأعما٢تم فضلهم ا١تراد أك ،ا٠تلق كافة إىل ٤تمد كإرساؿ ،كليمان  كموسى ،خليبلن  مإبراىي كتسمية لغَته ليست ٓتصيصة

 الذم غَت النبوة يف مناز٢تم صفة يف :فقاؿ ،الفضيلة هبا استحقوا اليت بأعما٢تم فضلهم كالثانية ،ألنبيائو تعاىل اهلل من شيء األكؿ
 كصل كلو ،كسلم عليو اهلل صلى ٤تمدان :يعٍت (درجات بعضهم كرفع،)السبلـ عليو وسىم :يعٍت (اهلل كلم من منهم)بالطاعة يستحقونو

 ا١تفضل البعض ىذا من موسى فيكوف بعض إىل بالتكليم ا١تفضل بياف يف الضمَت فينصرؼ لبعض صفة عليو عطف كما اٞتار لصار
 ػ قلت ػ  قوؿ األمشوين الوقف على )بعض( حسن حسن، بعض على الوقف:كقيل ،بالتكليم غَته على ا١تفضل البعض من ال غَته عليو

لعل ىذا ٤تموؿ على اإلعراب الثاين كىو  إعراب )منهم من كلم اهلل( بدؿ من موضع )فضلنا(، كىو  ػ ىو مذىب الغزاؿ، كا٢تمذاين ػ 
ًتض على لزكمو لعدـ كىو كقف صاحل عند اٞتعربم، كاع ما يظهر من تعريف الوقف اٟتسن كذلك لوجود التعلق يف اللفظ كا١تعٌت.

 ،(ِّٓ/ُ)ينظر: علل الوقوؼ.كالصواب أنو كاؼ.چ پ  چ كعدـ لزـك الوصل تعلقو بػ،چ ٻ چ تعلق اٞتار بػلزـك الوقف 
،                    (ُُّ/ ُ) ا٢تدل منار(،ٔٗكصف االىتداء)ص: ،(َِ:ص) ا١تقصد(، ُِِ/ُ(،ا٢تادم)ِِٖ/ُالوقف للغزاؿ)(،ّْٔ/ِا١ترشد)
  (.ِٓٗ،كقوؼ القرآف كأثرىا يف التفسَت)ص:(ُ، القوؿ اٞتاـز يف الوقف البلـز كرقة)(َُِ/ ُ) القرآف إعراب يف التبياف

 .{كيف مثل الربا كا١تلك كقف:}ػ يف ص ْ
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ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  چ من ا١تواضع قولو تعاىل:  السابع( ك) 

أمل  تنظر كتتفكر  :ألف معناه ؛(كى لٍ ػي ا١ت ):( القارئ على قولوفي قٍ كى فيجب ) [ِٖٓالبقرة: ] چڃ  
ا١تواضع  من الثامنك. ُريب الذم ٭تيي كٯتيت اآلية :ذكر إذ قاؿ ابراىيماإىل الذم حاج ابراىيم يف ربو 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  چ قولو تعاىل : 

قبيل  فيجب الوقف على الربا الذم[ِٕٓالبقرة: ] چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٺڀ

الذين " ألف الكبلـ األكؿ من قوؿ[؛ِٕٓالبقرة: ] چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  :قولو تعاىل

فليس ىو من قو٢تم   ،تداء كبلـ من اهلل تعاىلاب چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  :كقولو ".يأكلوف الربا
 ( العلماء دى نٍ عً ) ِكما ىو معركؼ

                                                           

 جائز عند العماين، كاألنصارم،، كىو كقف كاؼ عند الداين، ك "ليس ظرفان إليتاء ا١تلك چڃ  چ : ألف "ػ قاؿ السجاكندم ُ
 الذم إىل تر أمل :قاؿ كأنو (تر أمل :)بقولو علق إف بوقف كليس ،مقدران  باذكر إذ علق إف( جائز) :كقاؿ ػ أم األمشوين ػ  األمشوينك 

 ظرفان  كليس (تر أمل)فيو كالعامل الظرؼ على نصب موضع يف فإذ (كٯتيت ٭تيي الذم ريب :)إبراىيم قاؿ الذم الوقت يف إبراىيم حاج
العماين :"كزعم ابن مهراف أنو  كقاؿ احملاجة، على سابق إياه ا١تلك اهلل إيتاء بل (ا١تلك اهلل آتاه أف)كقت تقع مل احملاجة إذ ا١تلك إليتاء

ألنو ؛ أف آتاه اهلل ا١تلك الـز :قاؿ ا١تفضل ا١تلحاين" قاؿ الغزاؿ": كقف حسن"، كقف حسن عند بعضهم كىو جائز كليس باٟتسن".
.  تر( كىو ٤تاؿ".) أمل:لو كصل صار )إذ( ظرفان لقولو ينظر : علل  كىو كقف مفهـو عند اٞتعربم، كرجح الوقف عليو كال لزـك

 ا١تقصد(،ٕٗ(، كصف االىتداء)ص:ِْٖ/ِ، الوقف كاالبتداء للغزاؿ)(َّٕ/ِا١ترشد ) (،َُٗ:ص)، ا١تكتفى(ُّّ/ُ)الوقوؼ
 (.ُ، القوؿ اٞتاـز يف الوقف البلـز كرقة)(ُُٓ/ ُ) ا٢تدل منار(ُِ: ص)
ٹ  ٹ   چكإف أمكن جعل  چ ٿ چكقد مت قو٢تم على:  چ ٺ چ : ألنو لو كصل صار ما بعده مفعوؿ"اؿ السجاكندمػ ق ِ

كالغزاؿ، كا٢تمذاين،  كىو كقف حسن عند ابن األنبارم، كالعماين،"، حاالن بإضمار قد، كلكن الوقف للفصل أبُت چٹ  
كخالفو أبو حامت  ،) من ا١تس( :فعند نافع الوقف التاـ على قولو ،حامت كاألنصارم، كاألمشوين، كذكر النحاس ا٠تبلؼ بُت نافع كأيب

كعند  ."الوقف كاؼ ":، كقاؿ الداين"ألنو قد انقطع كبلمهم؛ : كىذا قطع حسن"قاؿ النحاس .:) مثل الربا("فقالوا الوقف ،كغَته
حاين:" مثل الربا الـز ألنو لو كصل صار ما بعده قاؿ ا١تفضل ا١تل ، ك "چٹ  چاٞتعربم تاـ كقاؿ": كال يلـز من كصل الربا حكاية 

 ا١تكتفى، (ُُٕ:ص) ،القطع كاالئتناؼ(ٖٓٓ/ُ)اإليضاح(،ّْٔ/ُ)الوقوؼ عللوؿ )قالوا( كقد مت الوقف عليو". ينظر: معم
: ص) ا١تقصد(،َُِ(، كصف االىتداء)ص:َُّ/ُ(،ا٢تادم)َِٗ/ِالوقف كاالبتداء للغزاؿ) (،ّٕٗ/ِا١ترشد)،(ُِٗ:ص)

 (.ُالقوؿ اٞتاـز يف الوقف البلـز كرقة)،(َُِ/ ُ) ا٢تدل نار،م(ُِ
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انى يئً رً قٍ مي ػال)
 للقرآف رٛتهم اهلل تعاىل كنفع هبم. (ُ

  ِاينى ذً الَّ  عى مى  وفى لي كي أٍ يى  ةى الى بى قػي  ا ونى ني زى ٭تىٍ  مٍ ىي  وي لي وٍ ك قػى لً ذى كى 
لكن كأنو مل  ،ىذا ككاف األكىل للناظم تقدٯتوكىو قبل  ،( معدكد من اللواـزكلً ذى كى )التاسع  ا١توضعك  

ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ : تعاىل قولو يتفق لو كىو

فيقف القارئ  [،ِْٕالبقرة: ] چې  ې   ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  

فاعل  چ ٱ  ٻ   ٻچ : ألنو إذا كصل أكىم أف قولو؛ چائ  ەئ   چ على
( أراد بو اينى ذً الَّ  عى مى  وفى لي كي أٍ يى  ةى الى بى قػي ) :. كقوؿ الناظمّخرهآإىل  (وموفال يق)خربه  مبتدأكإ٪تا ىو  (،اونى ني زى ٭تىٍ )

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   چ  :ا١تتأخرة قبالو (٭تزنوف)أنو  نى ظى بل يي ئل (الذين يأكلوف)بياف أنو قبل 

 تسعة مواضع يف سورة البقرة. . فهذهچ

  ْاونى خي اسً كالرَّ اء دً تى كابػٍ  فو قٍ وى بً  ر مي أٍ فى  ال اهللي إً  رأتى قٍ أى  فٍ إً كى 
( أيها ا١تقرئ القارئ الذم يقرأ عليك سورة رأتى قٍ أى  فٍ إً منها يف سورة آؿ عمراف ؼ) العاشر ا١توضع( ك)

( فو قٍ وى بً  هر مي أٍ فى ) [ٕآؿ عمراف: ] چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ  :تى على قولو تعاىلأآؿ عمراف ك 

  [؛ٕآؿ عمراف: ] چ ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۆچ  :( بقولو تعاىلاءدً تى ابػٍ ( قل لو )كعليو)

 

                                                           

 .مسلسبلن  هبا مشافهة، شيوخو من يشافهو مل إف فيو ٔتا إقراؤه امتنع كتابان  حفظ فلو مشافهة، كركاىا أداء، هبا علم من: ػ  ا١تقرئُ
 .(ِٕٕ: ص) األماين حرز من ا١تعاين ينظر: إبراز

 .صس ك ػ ىذا البيت غَت موجود يف  ِ
كاألنصارم، كاألمشوين، قاؿ  كالغزاؿ، ػ  مل يذكر ىذا الوقف اإلماـ السجاكندم، كىو كقف تاـ عند الداين، كالنحاس، كالعماين، ّ

 ألنو لو كصل صار )الذين( فاعل كليس كذلك  كإ٪تا ىو مبتدأ خربه )ال يقوموف(. ؛ا١تفضل ا١تلحاين": كال ىم ٭تزنوف الـز
/ ُ) ا٢تدل منار (،ِٖٗ/ِالوقف كاالبتداء للغزاؿ) (،ّٕٗ/ِ(،ا١ترشد)ُُٕلقطع كاالئتناؼ ص)(، اُُٗ:ص)ينظر: ا١تكتفى

 (.ُ، القوؿ اٞتاـز يف الوقف البلـز كرقة)(ُِ: ص) ، ا١تقصد(َُِ
 .{بالراسخونا:}ػ يف س ْ
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 ُتبل يوىم أف الراسخئفبل تصل القراءة ل "،يقولوف"ألف الواك ىذه ابتدائية كما بعدىا مبتدأ كخربه 
  .ُيعلموف تأكيلو كما يعلم اهلل

                                                           

اسخُت يعلموف تأكيل ا١تتشابو  ألنو لو كصل فهم أف الر  ػ قاؿ السجاكندم: يف مذىب أىل السنة كاٞتماعة ػػ  قلت أم كقف الـز ػ ُ

مبتدأ     چ ۆچ  ،بل ا١تذىب أف شرط اإلٯتاف بالقرآف العمل ٔتحكمو كالتسليم ١تتشاهبو ،كىذا ليس بصحيح ،كما يعلمو اهلل
العلم، كذكر أنو مذىب أكثر أىل  ،كىو كقف تاـ عند ابن األنبارم ثناء من اهلل عليهم باإلٯتاف على التسليم بأف الكل من عند اهلل .

ڭ  چ  :كذكر النحاس فيو ا٠تبلؼ بُت العلماء كذكر أف التماـ على قولو كا٢تمذاين، كشبو تاـ عند الغزاؿ، ككذلك الداين، كالعماين،

ن رجبلن من الصحابة كالتابعُت كالقراء كالفقهاء كأىل يكأنو مذىب أكثر العلماء كىو مركم عن نيف كعشر  ،چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ
ػ  النيب أفَّ : عباس ابن ركل كقد ا ذكرىم ىنا خشية اإلطالة ػػ كقاؿ األمشوين: ىو كقف السلف كىو أسلم، كقاؿ :ػػػ قلت تركن .اللغة
األنصارم، كرجح ىذا القوؿ ابن جرير الطربم يف تفسَته،  الوقف تاـ عند، ككذلك «اهلل إالَّ » علىكقف  ػ كسلم عليو اهلل صلى

، كذكر ىذا القوؿ "عاطفة ال استئنافية الواك أف على تدؿ إشارات اآلية : يف" تفسَته كقاؿكالقرطيب يف جامعو، كاألمُت الشنقيطي يف
كقاؿ اٞتعربم": كقف كامل، كال لزـك لعدـ ا١تبلزمة يف  ."ا٠ترب كيقولوف مبتدأ، الراسخوف: : كقيل"العكربم بصيغة التمريض قاؿ

 .األمور إليو تؤكؿ ما ألنو الساعة قياـ أكثرىم عند كىو التفسَت: التأكيل معٌتالعلم". كعلى ىذا القوؿ يكوف 
 أف إال متقاربة أقواؿ ا١تتشابو كمعٌت احملكم معٌت يف كللسلف: ( نقبلن من كتاب الركض األنف ما نصو"ُٓيف اٟتاشية اليسرل من كرقة)

 يف الراسخوف كيقوؿ)عباس ابن بقراءة ك٭تتجوف الكبلـ ٘تاـ كيركنو چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ  :قولو على الوقف يرل منهم من
 إ٪تا التفسَت غَت ىؤالء عند كالتأكيل ،التفسَت علموا كإف التأكيل يعلموف ال العلم يف الراسخُت أف العزيز عبد بن عمر قوؿ كىو (،العلم

 بالتأكيل ١توفعا كأهنم ،قبلو ما على معطوؼ(كالراسخوف:)قولو أف يركف كطائفة(،تأكيلو يأيت يـو:)سبحانو قولو معٌت يف عندىم ىو
 كلو كمعناه الكتاب ىذا يف إسحاؽ ابن قالو الذم كىو ثالث مذىب ذلك من أرتضيو كالذم ،كنظر أثر من ذكره يطوؿ ٔتا ك٭تتجوف

 كما. تأكيلو يعلموف ال إهنم نقوؿ ال لكن ،مبتدأ    چۈ    ۈ   ۆ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ : قولو يف مت قد الكبلـ أف
 با١تتفق فيو ا١تختلف كعلى ،ا٠تفي باٞتلي على كباالستدالؿ احملكم إىل ا١تتشابو برد يعلمونو إهنم نقوؿ كلكن األكىل، الطائفة قالت
 ك١تا ٮتتلف؟ فكيف ريب عند من كل بو آمنت يقوؿ ألنو ؛تعاىل اهلل عند العامل درجة كتعظم الباطل كيزاح اٟتجة بذلك فتنفذ ،عليو
 بتذكر ال. القدًن العلم تأكيلو يعلم فاهلل قبلو ما على (الراسخوف):عطف ٬تز مل العلم يف ُتالراسخ كعلم اهلل علم ٥تتلفُت العلماف كاف
 الدليل عن بالفحص تأكيلو يعلموف العلم يف كالراسخوف ،اهلل إال ىكذا تأكيلو يعلم فبل دليل عن بفحص كال نظر بتدقيق كال بتفكر كال

 ابن كبلـ معٌت كىذا[ ٕ: عمراف آؿ] چې  ې     ې   ى  ى  چ : عاىلت اهلل قاؿ كما فهم العرب، كتسديد النظر كبتدقيق
الوقف كاالبتداء  (،ِّْ/ِ(، ا١ترشد)ُٓٗ:ص)، ا١تكتفى(ٓٔٓ/ِ)، اإليضاح(ُّٔ/ُ)ينظر: علل الوقوؼ ."اآلية يف إسحاؽ
، (ُِٔ/ ُ) ا٢تدل منار (،َُٖكصف االىتداء)ص:(،ُِْالقطع كاالئتناؼ ص) (،َُْ/ُ(، ا٢تادم)ِٔٗ/ِللغزاؿ)
 البياف ، أضواء(ُٕ/ ْ) القرآف ألحكاـ ، اٞتامع(ِِِ/ ٓ) البياف ، جامع(ِّٗ/ ُ) القرآف إعراب يف ، التبياف(ِِ: ص)ا١تقصد

 .(ُُ/ ٓ)األنف الركض ،(ُُٗ/ ُ) بالقرآف القرآف إيضاح يف
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يف العلم  ُتكإال فالقوؿ اآلخر أنو معطوؼ على ما قبلو كأف الراسخ .ُكىذا أحد القولُت للمفسرين
كالكبلـ عليو مبسوط يف كتب  ،أك كما قاؿ ّأنا من الراسخُت :بعضهم حىت قاؿ ِيعلموف تأكيلو

 التفاسَت كليس ىو ٦تا ٨تن بصدده.

 انى وٍ نػي زى ٭تىٍ كى  اءي يى نً غٍ أى  كى لً ذى كى  اهى يػٍ كفً  افو رى مٍ عً  ؿً آى  ةً ورى سي بً 
 .ضركرةيقرأ بالتنوين لل (افو رى مٍ عً )( كما ذكرنا ك قوؿ الناظم افو رى مٍ عً  ؿً آى  ةً ورى سي بً فهذا موضع ) 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ (أيضان كىو قولو تعاىل : كى لً ذى ا كى هى يػٍ فً ) الحادي عشر ا١توضع( ك)

چ كيبتدئ  چ ڀ چفيقف القارئ على   [ُُٖعمراف:  آؿ] چ پ  پ  پ  ڀ  ڀ

  (اءي يى نً غٍ كأى )ألف سنكتب كما بعده من قوؿ اهلل تعاىل ؛ چڀ  ٺ  ٺ  

 

 

 

 

 
                                                           

 . (ُٔ/ ْ) القرآف ألحكاـ اٞتامع ،(ُِٕ/ ٓ) البياف ػ ينظر: جامع ُ
كمن جعل ا١تتشابو غَت صفات اهلل تعاىل ذاتان كفعبلن من األحكاـ اليت يدخلها القياس كالتأكيل بالرأم كجعل  :"ػ قاؿ السجاكندم ِ

حاالن ٢تم ساغ لو أف ال  چ ٴۇ چ على اسم اهلل ، كجعل  چ ۆچ  :احملكمات األصوؿ ا١تنصوص اجملمع عليها فعطف قولو

التوكيد بالنفي يف االبتداء كٗتصيص اسم اهلل باالستثناء يقتضي أنو  فأل ؛صوب األحق الوقفلكن األ ،چۇ  ۇ  چ:يقف على قولو

 الوقفُت ، كبُت«العلم» على ا٠تلف :ككقف"قاؿ األمشوين ."چ ۇ  ۇ چ:٦تا ال يشاركو يف علمو سواه، فبل ٬توز العطف على قولو
 لنحاس، كالعكربم، كمكي بن أيب طالب .ك٦تن رجح ىذا القوؿ ا "،اآلخر على الوقف امتنع أحد٫تا على كقف فإف كمراقبة، تضاد

 ،(ِّٗ/ ُ) القرآف إعراب يف التبياف ،(ُْْ/ ُ) للنحاس القرآف إعراب (ُِٔ/ ُ) ا٢تدل منار ،(ِّٔ/ُ)ينظر: علل الوقوؼ
   (.ُْٗ/ ُ) القرآف إعراب مشكل

 .(َِِ/ ٓ) الطربم تفسَت «تأكيلو يعلم ٦تن أنا»ػ يركل عن ابن عباس أنو قاؿ:  ّ



 

 
 79 

 

من اللواـز يف سورة آؿ عمراف  الثاني عشر ا١توضع( ك). ُهم اهللكما قبلو حكاية عن قوؿ اليهود لعن

ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  چ  :أيضان كىو قولو تعاىل يف كصف الشهداء

ألنو إذا كصل أكىم  (؛انى وٍ نػي زى ٭تىٍ )فيقف القارئ على [، َُٕآؿ عمراف: ] چ﮲  ﮳    ﮴  ﮵  
كإ٪تا االستبشار صفة ٢تم  ،كليس كذلك ،اهلل من  نعمةكال ىم ٭تزنوف كال ىم يستبشركف ب: أف معناه

 .فهذه ثبلثة مواضع يف سورة آؿ عمراف .ِأخرل

 انى وٍ كي يى  فٍ أى  ةً ظى فٍ لى  دى عٍ بػى  وً يٍ لى عى  فٍ ٍد قً لى كى  وي لى  اءً سى النِّ  صِّ  نى يف كى 
كر عيسى عليو ( كىو قولو تعاىل يف ذ ّاءً سى النِّ ( سورة)صِّ  نى يف من اللواـز ) الثالث عشر( ا١توضع ك) 

( أيها وً يٍ لى عى  فٍ قً ) [ُُٕالنساء: ] چ  ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چڃ  ڃ  چ  چچ  :السبلـ

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  چ  :ألنك إذا كصلت أك٫تت أف قولو؛ (انى وٍ كي يى  فٍ أى  ةً ظى فٍ لى  دى عٍ بػى القارئ )

  چ ڈ

 

 

                                                           

. كقاؿ النحاس: عن نافع مت، كخولف يف "خبار من اهلل مبتدأإألنو لو كصل صار ما بعده من مقو٢تم، كىو  ":ؿ السجاكندمػ قا ُ
كقف حسن عند العماين، كاألنصارم، ككامل عند اٞتعربم، قاؿ د. مساعد  ، كىو": تاـ"كقاؿ األمشوين .ألف القطع ليس ْتسن؛ ىذا

لتعلق ا١تعنوم، كتعمد الوقف على ىذا ا١توضع أكىل ليبُت ا١تعٌت، كتزكؿ العلة اليت ذكرىا الطيار": كالصحيح أنو كاؼ لوجود ا

 ما يهدم إىل انفصاؿ اٞتملتُت". چڀ  ٺ  ٺ  چ  بعد ٚتلةالسجاكندم، مع أف يف اتصاؿ الكبلـ 
(، كصػػػػػف ُٖٗ/ُ)(، ا٢تػػػػػادمُّْ/ُالوقػػػػػف كاالبتػػػػػداء للغػػػػػزاؿ) (،ُٓٓ:ص )، القطػػػػػع كاالئتنػػػػػاؼ(َْٔ/ُ)الوقػػػػػوؼ ينظػػػػػر: علػػػػػل

 (.ِٕٗ، كقوؼ القرآف كأثرىا يف التفسَت)ص:(ِٔ: ص) ا١تقصد (،ْْٓ/ِ، ا١ترشد)(ُٕٔ/ ُ) ا٢تدل منار (،ُّٓاالىتداء)ص:
 ، كقاؿ": قطع صاحل"قاؿ النحاس ،"إذ يستحيل أف يكوف االستبشار حاالن للذين ٭تزكف ؛: لآلية كاستئناؼ الفعل"ػ قاؿ السجاكندمِ

، كقاؿ اٞتعربم": صاحل، كال لزـك لعدـ لعدـ لزـك الوصل نصارماألمشوين: كاؼ، كىو حسن عند العماين، كاألك  ا٢تمذاين، كالغزاؿ،
الوقف  (،َْٓ/ِ،ا١ترشد)(ُٔٔ/ ُ) ا٢تدل (، منارُْٓ:ص)، القطع كاالئتناؼ (َِْ/ُ)علل الوقوؼينظر: حاؿ يستبشركف". 

 (.ِٔ: ص) ا١تقصد (،ُّّاء)ص:(، كصف االىتدُٓٗ/ُ(، ا٢تادم)ّّٖ/ُكاالبتداء للغزاؿ)
 .{التألو:}ػ يف ص ّ
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بسكوف الداؿ لضركرة الشعر ككذلك يقرأ  (دٍ لى كى  وي لى )كقوؿ الناظم .ُهلل تعاىل صفةه  وكإ٪تا ى للولدً  صفةه 
 .ِفيو تزحيف (وً يٍ لى عى )

 انى يػٍ بً تى سٍ مي  ان فقٍ كى  قً اٟتى بً  يفٍ كى  فٍ ا قً ىى ودً قي عي كا بً دي تى عٍ تػى  فٍ أى  يفٍ كى 

ۅ  چ  :كىو قولو تعاىل ،( سورة ا١تائدة بإسكاف ا٢تاء لضركرة الشعريفٍ منها )الرابع عشر ( ا١توضع كى )

فيقف  [ِا١تائدة: ] چ  ەئائ  ائۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  

چ  ەئ  وئ  وئ  ۇئچ  :كقولو .ألنو منصوب بأف كمت الكبلـ ؛چ  ەئائ چعلى  ئالقار 

 ،ّكليس كذلك ،أف تعتدكا كأف تعاكنوا: كصل أكىم أف معناهفإذا  ،أمر من اهلل تعاىل اءابتد [ِا١تائدة: ]

                                                           

، كقاؿ ": ألنو لو كصل صار اٞتار صفة لو فكاف ا١تنفي كلدان لو ما يف السموات كما يف األرض ال مطلق الولد"ػ قاؿ السجاكندم ُ
كقاؿ ة الوصل األقرب"، "، كىو حسن عند الغزاؿ، كا٢تمذاين، كصاحل عند اٞتعربم كقاؿ:" كليس ببلـز لعدـ مبلزم: تاـ"الداين

ا ا١تنفي فكاف لو، صفة لصار كصلو لو ألنو بعده؛ ٔتا كصلو ٬توز كال ،": تاـ"األمشوين  كاألرض، السموات ٯتلك بأنو موصوفنا كلدن
ا١تذكرة  ، ككذلك عند العماين ، كاألنصارم، كرجح د. مساعد الطيار أنو كاؼ، كصحح كونو الزمان، ألف العلةمطلقنا الولد نفي: كا١تراد

/ ُ) ا٢تدل منار (،ِِْ/ُ(، ا٢تادم)َّٗ/ُالوقف كاالبتداء للغزاؿ) (،ِّّ:ص)، ا١تكتفى(ِْْ/ِ)ينظر: علل الوقوؼقائمة. 
 (.َِّ، كقوؼ القرآف كأثرىا يف التفسَت)ص:(ِٗ: ص) ا١ترشد يف ما لتلخيص (، ا١تقصدُِٔ/ِا١ترشد) ،(َِْ

[ قاؿ ُُٖالنساء: ] چہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے    ہہ  ہچ  عند قوؿ اهلل تعاىل: يف األصل  ػ ِ
السجاكندم": مطلق، ك البلـز أظهر؛ ألف قولو: )قاؿ(، غَت معطوفة على )لعنو(. كىو تاـ عند نافع نقلو عنو النحاس، ككاؼ عند 

 قوؿ باٟتسن.الداين، كحسن عند العماين، كالغزاؿ، كا٢تمذاين، كاألمشوين، كىو كقف صاحل عند اٞتعربم، كرجح د. الطيار ال
(،الوقف كاالبتداء َْٔ/ِ(، ا١ترشد)ِِْ(، ا١تكتفى)ص:ُُٖ(،القطع كاالئتناؼ)ص:ّْْ/ِينظر: علل الوقوؼ)

(، كقوؼ القرآف كأثرىا يف ُٕٓ،كصف االىتداء)ص:(ُْٗ/ ُ) (، منار ا٢تدلِِّ/ُ(، ا٢تادم)ّٕٕ/ُللغزاؿ)
 (.ََّالتفسَت)ص:

، "أم: أف تعتدكا كتعاكنوا ْتذؼ إحدل التاءين كإ٪تا ىو أمر مستأنف ،عده معطوفان : ألنو لو كصل لصار ما ب"ػ قاؿ السجاكندم ّ
، ككاؼ عند الداين، كنقل النحاس عن يعقوب أنو ، كا٢تمذاين، كبو قاؿ يعقوب ذكره الغزاؿ عنو، كىو كقف تاـ عند ابن األنبارم

 كمتجاذب عند اٞتعربم، األمشوين، كاألنصارم،ك  الغزاؿ، كىو كقف حسن عند قاؿ: كمن الوقف )أف تعتدكا( فهذا الكايف من الوقف،
"، كرجح د.الطيار كوف الوقف ىنا تامان، أك كافيان، تعتدكا على ٔتعطوفة كليست أمر، ألهنا. جـز موضع يف ىو (كتعاكنوا): "قاؿ الفراء

 أك الزمان لتناسب العلة مع الكل.
(، ِّٗ/ُالوقف للغزاؿ) (،ُٔٗ:ص)القطع كاالئتناؼ(،ِّْ:ص)ا١تكتفى(،ُُٔ/ِ)اإليضاح(،ْْْ/ِ)ينظر: علل الوقوؼ

 ، القوؿ(ََّ/ ُ) للفراء القرآف معاين ،(َّ: ص)ا١تقصد ،(َِٕ/ ُ) ا٢تدل منار(،ُٖٔ(، كصف االىتداء)ص:ِْْ/ُا٢تادم)
 (.َّْ(، كقوؼ القرآف كأثرىا يف التفسَت)ص:ُاٞتاـز يف الوقف البلـز كرقة)
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( چ  :ا١تائدة أيضان كىو قولو تعاىل يف الخامس عشركا١توضع  .(ُ اىى ودً قي عي بً فهذا أكؿ كقف من اللواـز

( ِ انى يػٍ بً تى سٍ مي  ان فقٍ كى  قً اٟتى بً ( أيها القارئ على قولو )فٍ قً ) ِٕا١تائدة:  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

كقص يا  :تقدير الكبلـ ،عاملو ٤تذكؼ چژ  ڑ  ڑ   چ  :ألف قولو ؛بينان منفصبلن عما بعده :أم
كما بعدىا  إذٍ :فإذا كصلتى أك٫تت أف  .ا قربانان إىل آخرهقرب إذ ذكرادـ باٟتق ك آ٤تمد عليهم خرب ابٍت 

 ك٢تذا نظائر كثَتة يف القرآف سيأيت ذكرىا. ّتعليل لذكر ابٍت آدـ كليس كذلك

كىليًعنيواا هًبى  ياءى لً كٍ أى  ةي ظى فٍ لى كى 
 انى كٍ دي تى بٍ يػى  لٍ  بى يف وا كى الي ا قى ٔتى  ْ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  :قولو تعاىل من اللواـز يف ا١تائدة أيضان كىو السادس عشرا١توضع 

ڀ   چ  ٓألنو مفعوؿ تتخذكا الثاين ؛چ  ڀپ چفيقف القارئ على  [ُٓا١تائدة: ] چ  ڀپ  پ

 چ  ڀ  ڀ

                                                           

  .( العقود اسم من اٝتاء سورة ا١تائدةُٔػ يف اٟتاشية اليسرل كرقة) ُ
 {، كيف ص:}كقف ا١تقرئينا{.كقف مقرؤنا}:سػ يف  ِ

بو اللتبس بو كصار معٌت الكبلـ ٤تاالن،بل  (إذ)، كلو كصل  چ ڌچ  ليس بظرؼ لقولو تعاىل: چژ چ : ألف "ػ قاؿ السجاكندم ّ
 «إذ» علق إف : حسن"كقاؿ األمشوين ببلـز لعدـ تغَت التعلق"،ككاؼ عند اٞتعربم، كقاؿ:" ليس  ،"عامل إذ ٤تذكؼ، أم : اذكر إذ

؛ الكبلـ يصَت ألنَّو ؛«اتل: »لقولو ظرفنا جعل إف بوقف كليس مقدرنا، باذكر  ألنَّو اذكر؛ فيو يعمل ال مضى، ١تا ظرؼ «إذ» ألفَّ  ٤تاالن
، "التل ظرفا يكوف كال منو، حاؿ أك لنبأ ظرؼ( رباق إذ): "، كقاؿ العكربم"كذا كقت آدـ البٍت جرل ما اذكر: التقدير بل مستقبل،

 "يتبلقياف؟ فيفك ماضو  كقته  «إذ» ك مستقبل الفعلى  : ألفَّ "قاؿ السمُت اٟتليب معلقان على ما سبق
 الدر ،(ُِّ/ ُ) الرٛتن بو من ما إمبلء، (ُِْ/ ُ) ا٢تدل منار (،ُّٕكصف االىتداء)ص: ،(ْْٗ/ِ)ينظر: علل الوقوؼ 

 (ِّٖ/ ْ) ا١تصوف
 .{كخصوا}ك ص: ،ػ يف س ْ
فيكوف النهي عن اٗتاذ أكلياء صفتهم أف بعضهم أكلياء بعض، كىو  ،: ألنو لو كصل صارت اٞتملة صفة ألكلياء"ػ قاؿ السجاكندم ٓ

، كقاؿ ككاؼ عند الداين كالغزاؿ، كا٢تمذاين، ، كىو كقف حسن عند ابن األنبارم،"٤تاؿ، كإ٪تا النهي عن اٗتاذىم أكلياء على اإلطبلؽ
، كصاحل عند اٞتعربم، كقاؿ:" كال لزـك لعدـ ، كاألمشوين، كاألنصارم": ٘تاـ عند نافع كاألخفش كالقىت كأيب عبد اهلل كأيب حامت"النحاس

  تعُت أحد٫تا بأحد٫تا". كرجح د. الطيار كوف الوقف كاؼ.
(، كصف ِٕٕ/ُا٢تادم) (،َِٔ:ص)ناؼ(، القطع كاالئتِِْ:ص)، ا١تكتفى(ِِٔ/ِ)، اإليضاح(ْٕٓ/ِ)ينظر: علل الوقوؼ

  (.َّٕ، كقوؼ القرآف كأثرىا يف التفسَت)ص:(ِّ: ص)ا١تقصد ،(ُِٗ/ ُ) ا٢تدل منار(، ُٖٕاالىتداء)ص:
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  ىۉ  ې  ې  ې  ېچ فيها أيضان كىو قولو :  السابع عشر.ا١توضع ُمبتدأ أك خرب كما ال ٮتفى

ألنو مقت  ؛چ وئەئ  ەئ چ :قفوف على قولوفالقراء اجملودكف ي[ْٔ ا١تائدة:] چ  وئى  ائ  ائ   ەئ  ەئ

ألنو ابتداء ثنا ككصف من  ؛( قرأهتميبتدكنا) چوئ  ۇئ  ۇئ  چ  :( قولو تعاىليف كى ) لليهود كلعن ٢تم
 .ِالبارم جل كعبل على نفسو أنو باسط يديو ينفق كيف يشاء

 ونا كي د السي عٍ ٍك كال تػى تً دى الً كى كى  ثٍة بلى  ثى يف  في وقى ا يي مى كى  لى بٍ قػى كى 

 چ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳچ  :قولو تعاىل (لى بٍ قػى )يف ا١تائدة أيضان  الثامن عشر( ا١توضع كى )

 چ  گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ  ( ىذه اآلية على قولو تعاىل:يف ) [١ّٕتائدة: ا]

اىل أنو كما بعده ابتداء كبلـ من اهلل تع ،كبلـ الكفار  ألنو أخري (؛ ثةٍ بلى ثى  قولو:) فيوقف على [ّٕا١تائدة: ]
كإذا كاف كذلك مل يكونوا   ،فلو كصل القارئ ألكىم أنو من ٘تاـ كبلمهم ،ال إلو سواه كال معبود إال إياه

 ألنو نفي ؛ بل لو كقف عليو متعمدان عا١تان كفر (،كما من إلو) :كأقبح من ىذا الوقف على قولو ،ّكفاران 

 

                                                           

 للنهي تعليبلن  مستأنفةه،سيقت ألهنا ٢تا ٤تلَّ  ال اٞتملة كىذه":، كقاؿ السمُت اٟتليب"لو موضع ال كخرب : مبتدأ"ػ قاؿ العكربم ُ
 .(ِٗٗ/ ْ) ا١تصوف ، الدر(ُِٖ/ ُ) الرٛتن بو من ما ظر: إمبلء. ين"ا١تتقدـ

كجائز  ، كىو صاحل عند النحاس، كاألنصارم،"مقوؿ قالوا  چوئ  ۇئ  ۇئ  چ  : ألنو لو كصل صار قولو:"ػ قاؿ السجاكندم ِ
 كاألقرب كونو كاؼ. مشوين،حسن عند األىو ك  عند ا٢تمذاين، كتاـ عند اٞتعربم، كقاؿ:" كليس الوقف الزمان لعدـ لزـك انقطاعو".

/ ُ) ا٢تدل منار (،َُٖ، كصف االىتداء)ص:(َِٖ/ُا٢تادم) (،َِٖ:ص)، القطع كاالئتناؼ(ْٗٓ/ِ)ينظر: علل الوقوؼ
 (.َّٗ، كقوؼ القرآف كأثرىا يف التفسَت)ص:(ِّ: ص) ا١تقصد ،(ُِِ

 :حسن،"قاؿ األمشوينك  ن عند الغزاؿ، كا٢تمذاين،كىو حس ،"ليس من قو٢تم   چ ڳ  گ  گ      چ : الف قولو: "ػ قاؿ السجاكندم ّ
 األمر كليس بالتثليث، يقولوف الذين النصارل قوؿ من «كاحد إلو إالَّ  إلو من كما: »قولو أفَّ  السامع يوىم ألنَّو بعده؛ ٔتا كصلو ٬توز كال

 أف كمستحيل كاحد، إلو الثبلثة كىذه القدس، كركح كاالبن، األب،: ثبلثة اآل٢تة: يقولوف ألهنم آ٢تة؛ ثبلثة ثالث: معناه بل كذلك،
ا، الثبلثة تكوف كىو كقف صاحل عند "، كمتجاذب عند اٞتعربم كقاؿ:" كليس الزمان كإف كاف غَت ٤تكي" ثبلثة الواحد أك كاحدن

(، كصف ِِٖ/ُ(، ا٢تادم)ُِْ/ُالوقف للغزاؿ)،(ُْٔ/ِ)ينظر: علل الوقوؼكاألقرب أنو حسن.  األنصارم،
 (.َُّ، كقوؼ القرآف كأثرىا يف التفسَت)ص:(ِّ: ص) ا١تقصد ،(ِِّ/ ُ) ا٢تدل منار(،ُِٖاالىتداء)ص:
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  كاهلل أعلم. ،ُللربوبية أصبلن كما ال ٮتفى

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  چ من اللواـز يف ا١تائدة أيضان كىو قولو تعاىل:  التاسع عشر( ك)

د عٍ كال تػى  ِ كٍ تً دى الً كى ) :فقف أيها القارئ على قولو[َُُا١تائدة: ] چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
بركح القدس إىل آخره كما تقدـ  يدتك ذكر إذ أاك  :ألف معناه ؛ال تتعداه فتصلو ٔتا بعده :أم،(وناكي السي 

فهذه ستو  .ْكذلك باإلسكاف لضركرة الشعر  (كٍ تً دى الً كى كى )باإلسكاف  (ثةٍ بلى ثى )قرأ كبلـ الناظم كي ،ّنظَته
 مواضع من اللواـز يف ا١تائدة.

 ا ونى مي لى عٍ م تػى تي نٍ كي كى  اـو عى إنػٍ بً   يحه حً صى  فه قٍ م كى ىي انى بػٍ  أى يف كى 
ڇ  ڇ  ڇ     چ  ڇ  چ ( سورة األنعاـ كىو قولو تعاىل: يف من اللواـز ) العشرون (كى ) 

بل تصل ئأبنائهم ل : على ( بإسكاف ا٢تاء أمبو( أيها القارئ )فه قٍ كى )[َِاألنعاـ: ] چ  ڌڍ    ڍ
 ألهنم  ؛فتوىم أف الذين خسركا أنفسهم ىم األبناء كإ٪تا ىم اآلباء ا١تذكوركف من أحبار اليهود اءتكقر 

 

 

                                                           

  :كقولو  چحت     خت   مت   ىت  چ : كأقبح من ىذا كأبشع الوقف على ا١تنفي الذم يأيت بعده حرؼ اإل٬تاب ٨تو قولو: "ػ قاؿ الداين ُ

كلو كقف كاقف قبل حرؼ اإل٬تاب من غَت عارض لكاف ذنبان  كشبهو .  چڻ   ڻ   ڻ       ڻ  چ كقولو:  چ پ  پ  پ  ڀ  ڀچ 
 (.ُِٓ:. ينظر: ا١تكتفى )ص"ألف ا١تنفي يف ذلك كل ما عبد غَت اهلل عزكجل ؛عظيمان 

 .{بوالدتك:}ػ يف ص ِ
:  "ألمشوين. قاؿ ا"( بل عاملو ٤تذكؼ، كالتقدير: كاذكر إذ أيدتك": ألنو لو كصل صار)إذ( ظرفان لقولو )اذكرػ قاؿ السجاكندم ّ

: أحديىا أكجوه، «إذ» : يف"قاؿ السمُت اٟتليب ."أيدتك إذ كاذكر: أم قبل، ا١تذكورة «اذكر» بػ ال مقدرة، باذكر «إذ» علق إف كاؼ
 ، منار(ْٖٔ/ِ)ينظر: علل الوقوؼ ."لك تأييدم كقت يف أمِّك كعلى عليك أنعمتي  إذ اذكري : قيل كأنو «نعميت» ب منصوبه  أنو

 . (ْٓٗ/ ْ) ا١تصوف الدر ،(ِِٗ/ ُ) ا٢تدل
 ( ٭تتمل أف الناظم رٛتو اهلل تعاىل حكى كيفية الوقف بالسكوف ٥ترج عن الضركرة.ُٕػ يف اٟتاشية اليسرل من كرقة) ْ
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 .ُتهم لو كمعرفة أحدىم كلدهبعد معرف ػ صلى اهلل عليو كسلمػ خسركا أنفسهم ّتحدىم صفة ٤تمد 
يف   (مىي انى بػٍ أى )كيقرأ  .أك كما قاؿ .بٍتابل معرفيت بو أحسن من معرفيت ب :كما نقل عن بعضهم أنو قاؿ

كىذا الوقف ا١تذكور ٬تب الوقف عليو مثل ما ٬تب الوقف ، كبلـ الناظم بغَت ٫تز كال مد لضركرة الشعر

 فيقف القارئ على  [،ُٖاألنعاـ: ] چ ىب خب   مب   حبمئ  ىئ  يئ  جبچ يف قولو تعاىل: 

فإذا كصل القارئ قراءتو أكىم  (أكلئك ٢تم األمن)ألف الذم بعده مبتدأ خربه  ؛چ ىب خب   مب چ
  الحادي والعشرونكىذا ِكليس كذلك "تعلموف"مفعوؿ  "الذين"أف 

 

 

 

                                                           

. كىو كقف حسن "نعتان ألبناء عبد اهلل بن سبلـ كأصحابو ا١تؤمنُت چڌ  ڎ  چ :ألنو لو كصل لصار "ػ قاؿ السجاكندم ُ
: ": كاؼ عند أيب حامت قاؿ أبو جعفر"كاألنصارم،  كقاؿ الداين كاؼ كقيل تاـ، كقاؿ النحاسكالغزاؿ، كا٢تمذاين، عند ابن األنبارم،

، كذكر األمشوين "كإف جعلتو مبتدأ كاف القوؿ كما قاؿ أبو حامت ،إف جعلت الذين الثاين بدالن من الذين األكؿ مل يكن ما قبلو كافيان 
منهم، كالصحيح أف الذين  بدالن  أك ،«الكتاب آتيناىم الذين: »لقولو نعتنا «الذين» جعل إف بوقف س: كلي"كقاؿ، القولُت السابقُت

، (ْٕٓ/ِ)ينظر: علل الوقوؼ    "، كتعمد الوقف أكىل ١تا ذكر.الثانية يف ٤تل رفع مبتدأ، أك على إضمار مبتدأ أم ىم الذين خسركا
 ا٢تدل منار(، ِْٗ/ُ(، ا٢تادم)ِْٕ/ُالوقف للغزاؿ ) (،ُِِ:ص)(، القطع كاالئتناؼِْٖ:ص)،ا١تكتفى(َّٔ/ِ)اإليضاح

، (ِْٕ/ ُ)القرآف إعراب مشكل ،(ِّٖ/ ُ) الرٛتن بو من ما إمبلء ،(ّّ: ص) ا١ترشد يف ما لتلخيص ا١تقصد ،(ِّْ/ ُ)
 (.ُّّكقوؼ القرآف كأثرىا يف التفسَت)ص:

كلو كصل اشتبو بأف ) الذين( متصل ٔتا قبلو على أنو مفعوؿ تعلموف بل  : لتناىي االستفهاـ إىل ابتداء األخبار،"ػ قاؿ السجاكندم ِ
 كنتم إف: تقديره ٤تذكؼ منتظر «إف» جواب ألفَّ ػ؛كىو عنده كقف تاـ  ػ  كزاد األمشوين: "چپ  پ  پ     چ  ىو مبتدأ خربه:

ف حسن عند ابن األنبارم، ككاؼ عند الداين، باألمن؟ ،كىو كق أحق ا١توحدين أـ ا١تشركُت، الفريقُت أم   فأخربكين العلم أىل من
قاؿ اٞتعربم:" كاؼ على جعل)الذين( من قوؿ إبراىيم؛ ككامل على غَته؛ كال  كاألنصارم، كالغزاؿ، كا٢تمذاين، كتاـ عند النحاس،

 ىو: كالثاين. لذينا ىم: أم ٤تذكؼ؛ مبتدأ خرب ىو: أحد٫تا: كجهاف فيو( : آمنوا الذين) :"قاؿ العكربم يلـز من كصلو صفتهم"،
 (،ِِٖ:ص)الئتناؼاك  القطع(،ِّٓ:ص)ا١تكتفى(،ّٗٔ/ِ)،اإليضاح(ِْٖ/ِ)ينظر: علل الوقوؼ ."مبتدأ خربه ٚتلة ٢تم األمن

 يف التبياف ،(ّْ: ص) ا١تقصد ،(ِّْ/ ُ) ا٢تدل منار(، ََِ(، كصف االىتداء)ص:ُّٔ/ُ(، ا٢تادم)ّْٕ/ُالوقف للغزاؿ)
 .(ُْٓ/ ُ) القرآف إعراب
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 .ُمن اللواـز فهذاف موضعاف يف األنعاـ

 ا نى يرً افً ان مع كى اٟتً م صى اىي خى أى   يبلن بً سى  مٍ يهً دً هٍ يػى  اؼً رى عٍ األى  يفٍ كى 
ھ  ھ  ھ  ے  چ ( كىو قولو تعاىل: اؼً رى عٍ األى ( سورة )يفٍ منها ) الثاني والعشرون( ا١توضع كى )

األعراؼ: ] چ  ﮿﮷    ﮸  ﮹    ﮺  ﮻  ﮼   ﮽   ﮾  ﮶ے  ۓ  ۓ   ﮲    ﮳  ﮴  ﮵

﯀  ﯁    چ  :ألنو إذا كصل أكىم أف قولو؛ فيقف القارئ على سبيبلن   [ُْٖ

كال يهديهم سبيبلن للخَت اٗتذكا العجل ككانوا :" كمعناه .صفة للسبيل كإ٪تا ىو عائد على العجل چ
كىو قبل ىذا فكاف األكىل للناظم تقدٯتو كىو  ،يف األعراؼ أيضان  الثالث والعشرونكا١توضع  ِ."ظا١تُت

( قومو الذين  معيف قصتو ) [ّٕاألعراؼ: ] چڭ  ۇ  ۇ  ۆچ قولو تعاىل: 
ذكر اكأرسلنا إىل ٙتود أخاىم صاٟتان ك :" ألف تقدير الكبلـ(؛ان اٟتً صى )( فالوقف على قولو انى يرً فً اكى كانوا)

                                                           

ڃ  ڃ  چ      چ  چ قلت: بل ىناؾ موضع ثالث مل يذكر يف النظم ذكره السجاكندم يف كتابو كىو الوقف على قولو تعاىل: ػ  ُ

قاؿ السجاكندم: ألف )الذين( مبتدأ فلو كصل لوقع فعل االشًتاؾ عليو فينتقض الكبلـ، كىو كقف تاـ عند ابن [ُٗاألنعاـ: ] چ

چ  چ  :"قاؿ العكربم ككامل أك صاحل عند اٞتعربم، كاالمشوين، كاألنصارم، ؿ، كا٢تمذاين،كالغزا األنبارم، كالداين، كالنحاس،

القطع (،ِْٖ:ص)، ا١تكتفى(َّٔ/ِ)، اإليضاح(ْْٕ/ِ)علل الوقوؼ ينظر:".  باالبتداء رفع موضع يف: چڇ  ڇ  
 ،ا١تقصد(ِّْ/ ُ) ا٢تدل رمنا (،ُِٗ(، كصف االىتداء)ص:ِْٗ/ُ(، ا٢تادم)ِْٔ/ُالوقف للغزاؿ) (،ُِِ:ص)كاالئتناؼ

 (.ْٕٖ/ ُ) القرآف إعراب يف التبياف ،(ّّ: ص) ا١ترشد لتلخيص مايف
كالغزاؿ،  ، كىو كقف حسن عند ابن األنبارم،": لئبل تصَت اٞتملة صفة السبيل فإف ا٢تاء ضمَت العجل"ػ قاؿ السجاكندم ِ

كصاحل  ،كتاـ عند النحاس،"«العجل» لػ ضمَتنا ا٢تاء فإف ؛«سبيبلن » ةصف اٞتملة تصَت : لئبلَّ "كاألنصارم، كاألمشوين كقاؿ كا٢تمذاين،
كالقوؿ بأنو   ."العجل على عائد اٗتَّىذيكهي  يف :كالضمَت"، قاؿ ابن عطية"ان إ٢ت العجل اٗتذكا: أم : )اٗتذكه("قاؿ ابن جرير عند اٞتعربم،

 كاؼ أكىل، كالبلـز صحيح خبلفان للجعربم.
(،كصف ّْٔ/ِ(، ا٢تادم)ُْٖ/ُالوقف للغزاؿ)(،ِِٔ:ص)، القطع كاالئتناؼ(ٔٔٔ/ِ)يضاحاإل(،ُٓٓ/ِ)ينظر علل الوقوؼ

كقوؼ  ،(ْٓٓ/ ِ) الوجيز احملرر ،(ْْٕ/ َُ) البياف جامع ،(ِٖٕ/ ُ) ا٢تدل منار ،(ّٖ: ص) ا١تقصد (،ِِٖاالىتداء)ص:
  (.ِِّالقرآف كأثرىا يف التفسَت)ص:
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كليس يف األنفاؿ  ،ِفهذاف كقفاف يف سورة األعراؼ ."ُحيث قاؿ لقومو يا قـو أعبدكا اهلل إىل آخره
.  شيء من اللواـز

  ّانى يمً الً ا الظَّ هى يػٍ فً كى  ضو عٍ ى بػى لى عى  ا اءى جى  افً فى قػٍ كى  ةو راءى بى  طى سٍ كى كى 
( بالتنوين إلقامة الوزف ةو راءى بى ( سورة )طى سٍ كى من اللواـز يف )الخامس والعشرون ك الرابع والعشرون(ك)

 ( يف سورة براءة األكؿ قولو تعاىل: ااءى جى  افً فى قػٍ كى ككذلك قولو كسط بإسكاف السُت للضركرة فهذاف)

ألنو  ؛(ضو عٍ ى بػى لى عى ) فيقف القارئ  [ٕٔالتوبة: ] چ ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہچ 

كالثاين قولو  .ْابتداء كصف ٢تم كلهم ال لبعضهم چھ  ھ  چ  :كقولو ،٘تاـ اٞتملة

فيقف القارئ على بعض أيضان   [ُٕالتوبة: ] چ ک  گ  گ   گ  گچ تعاىل: 

                                                           

لة صفة، ففهم أف ) صاٟتان( منكر من الصاٟتُت ال اسم علم لنيب مرسل، ٓتبلؼ ػ قاؿ السجاكندم: ألنو لو كصل صارت اٞتم ُ
 ألنو كما ال يتصف باٞتملة ال تصَت اٞتملة صفة لو، فيصَت منكران، قاؿ األمشوين: جائز، كقاؿ االنصارم: ؛شعيب كغَته من العربية

 .(ْٔ: ص) ا١ترشد يف ما يصلتلخ ا١تقصد، (َِٕ/ ُ) ا٢تدل منار ،َْٓ/ ِينظر: علل الوقوؼ  مفهـو .
ھ  ھ  چ  بل فيها موضع ثالث مل يذكر يف النظم ذكره السجاكندم يف كتابو كىو الوقف على قولو تعاىل:ػ: قلتػ ػ  ِ

:ألنو لو كصل صار)إذ( ظرفان لقولو ) كاسأ٢تم( "قاؿ السجاكندم [ُّٔاألعراؼ: ] چھ  ے  ے   ۓ  ۓ  

 قولو: ىو الذل للظرؼ الناصب ىو احملذكؼ كىذا القرية، خرب عن أم چھ  ھ  چ  :تعاىل قولو :"قاؿ العكربم ،"كىذا ٤تاؿ

 : قاؿ"كقاؿ السمُت اٟتليب "،خربت مث الوقت ذلك يف موجودة كانت أهنا ذلك كجوز ٟتاضرة، ظرؼ ىو كقيل چ﮲  ﮳  چ 
 كاف كلو مستقبل، «سلهم» ك مضى، ١تا «إذ» ألف ؛يتصور ال كىذا :ػ أم أبو حياف ػ  الشيخ قاؿ.  «بسلهم متعلقة إذ: »اٟتويف
،  خالف يف "العادين القرية أىل غَت فا١تسؤكؿ سؤا٢تم ٯتكن فبل مفقودكف، القرية أىل كىم العادين ألف ؛ا١تعٌت يصح مل مستقببلن  ظرفان 

٥تالف  . كىو"السبت يف عدكىم كقت عن سلهم :تقديره سل (إذ) يف العامل چ﮲ ﮳   چ : "ذلك مكي بن أيب طالب فقاؿ
 ما ، إمبلء(ِْٗ/ ٓ) ا١تصوف ، الدر(ُٗٓ/ ِ)ينظر: علل الوقوؼكىو كقف صاحل عند اٞتعربم.   لرأم ٚتهور النحاة كاللغويُت.

 (.َِّ، كصف االىتداء)ص:(َْٖ/ ْ) احمليط ، البحر(َّْ/ ُ) القرآف إعراب ، مشكل(ِٕٖ/ ُ) الرٛتن بو من
 .{كفيها الظا١تُت هبا كقوؼ     بأك٢تا كتبدأ بالذينا}موجود يف األصل كيف س كىو: . مث بعده بيت غَت{كتبدأ يأمركنا:}ػ يف ص ّ
جائز عند ا٢تمذاين،  ، كىو كقف": ألنو لو كصل صارت اٞتملة صفة لبعض ، كىي صفة لكل ا١تنافقُت"ػ قاؿ السجاكندم ْ

 مستأنف چھ  ھ  چ  و تعاىلقول :"حسن عند األمشوين ١تا سبق تعليلو، قاؿ العكربمك  كمتجاذب عند اٞتعربم،
 من ما إمبلء ،(ُِّ/ ُ) ا٢تدل منار(، ِِٓ(، كصف االىتداء)ص:ِّْ/ِا٢تادم) ،ّٓٓ/ِينظر: علل الوقوؼ ."قبلها ١تا مفسر

  .(ُٖ/ ِ) الرٛتن بو
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ڭ  چ  :يف براءة كىو قولو تعاىل :( أماهى يػٍ فً من اللواـز )السادس والعشرون ك .ُككجهو كاألكؿ

ې    ۉۇ  ۇ  ۆ  ۆ        ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ڭ   ڭ 

 ألف (؛انى يمً الً الظَّ )فيقف القارئ على  [ُٗالتوبة: ] چى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    ىې  ې  ې
 "الذين آمنوا كما بعده"فإذا كصل القراءة أكىم أف  "،أعظم درجة عند اهلل"مبتدأ خربه  "منواآالذين "

 .ِصفة للظا١تُت كليس كذلك

 ا ينى بً تى سٍ ي يى كى   ذٍ إً  لى بٍ قػى  وحو ني كى   يوً لى عى  فٍ قً  سى ونً يي م بً و٢تيي قى كى 
 يونس:] چ   ڃڄ  ڄ  ڄچ  :من اللواـز قولو تعاىل خطابان لنبيو السابع والعشرون( كى )

ڃ         ڃ  ڃ  چ  :كابتدئ ،على قو٢تم :( أميوً لى عى ( أيها القارئ)فٍ قً ( عليو السبلـ)سى ونً يي بً بسورة) [ٓٔ

٣تنوفه كأشباه  ،كاىنه   ،ساحره  ،ه كال ٭تزنك يا ٤تمد قوؿ ا١تشركُت لك شاعر:"ناه ألف مع؛ چ چ
  ".فإف العزة هلل ٚتيعان فيعزؾ كيذ٢تم ،ذلك

 

 

                                                           

 عند األنصارم.كجائز عند األمشوين، كصاحل  كىو حسن عند الغزاؿ، كا٢تمذاين، ،": ١تا ذكرنا يف ا١تنافقُت"ػ قاؿ السجاكندم ُ
 (.ِْ: ص) ا١تقصد ،(ُِّ/ ُ) ا٢تدل منار (،ِْْ/ِ(، ا٢تادم)ِّٓ/ُالوقف للغزاؿ) ،ْٓٓ/ِينظر: علل الوقوؼ 

: ألنو ال يوصف ا١تؤمنوف بالظلم ، ألنو لو كصل صار ) الذين آمنوا( صفة ) الظا١تُت( ، بل ىو مبتدأ من اهلل "ػ قاؿ السجاكندم ِ
 عما بعده ما النقطاع :"كاألنصارم، كاألمشوين كقاؿكالغزاؿ، كا٢تمذاين، ، كتاـ عند الداين، كالنحاس،"تهمتعاىل يف مدح ا١تؤمنُت كصف

ېئ  چ  كخربه. باالبتداء رفع موضع يف چوئ  ۇئ  چ :  تعاىل : قولو"قاؿ القرطيب ككامل عند اٞتعربم، ،"كمعٌت لفظنا قبلو

(، ُّٓ/ُالوقف للغزاؿ) (،ِْٖ:ص)(، القطع كاالئتناؼِِٗ:ص)، ا١تكتفى(ْٕٓ/ ِ)ينظر: علل الوقوؼ ."چ ىئ  ىئ  ىئ
 .(ّٗ/ ٖ) القرآف ألحكاـ ،اٞتامع(ُْ: ص) ، ا١تقصد(َّّ/ ُ) ا٢تدل منار  (ِْٔ(، كصف االىتداء)ص:ُْٓ/ِا٢تادم)
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 (يوً لى عى  فٍ قً )ككذلك  ،يف كبلـ الناظم يقرأ بالتزحيف (مو٢تيي قى كى ) ُال لكوهنا بعد القوؿ بتداءلبل (إف)فكسر 

 ٻ  ٻ  ٻچ ها يف سورة يونس أيضان كىو قولو تعاىل: من الثامن والعشرون( كى ).لضركرة الشعر

( لك ِا ينى بً تى سٍ ي يى كى ) چ پ پ پچ  :( أف تقوؿلى بٍ قػى  وحو ني فقف على قولو) [ُٕيونس: ] چٻ  
كسيأيت لو نظائر كثَتة  .ّكما تقدـ نظَته ذكر إذ قاؿ لقومواك  ،كقص عليهم خرب نوح: ألف معناه؛ معناه

 يونس.أيضان فهذاف موضعاف يف سورة 

  ينان مً ى أى ضى رٍ ان تػي اٟتً م صى اىي خى أى  ٍخصيصً أكى  ودى يا هًبي كلً أى  نٍ  مً يف كى 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  :من ا١تواضع كذلك قولو تعاىلالتاسع والعشرون (كى )

( عليو السبلـ فيقف القارئ على ودى ىي بسورة )ً   [َِىود: ] چ  ٺپ  پ    پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

عائد على الكفار ا١تتقدمُت ال على  چ ٺ  ٺ  ٿچ  :َت يف قولوألف الضم (؛ءى ايى لً كٍ أى )

                                                           

ؿ، ك الغزا، كىو كقف حسن عند ابن األنبارم،"مقوؿ الكفار چ ڃ         ڃ  ڃ  چچ  :: لئبل يصَت"ػ قاؿ السجاكندم ُ
: كسرت )إف( على االستئناؼ كمل "كىو قوؿ الفراء قاؿ "،: قطع تاـ عند أٛتد بن موسى"ككاؼ عند الداين،قاؿ النحاس كا٢تمذاين، 
 كإف ،«العزة إفَّ » يبتدئ مث : أمت،"قاؿ األمشوين ككامل عند اٞتعربم، كىو قوؿ أيب حامت، "چ ڃ         ڃ  ڃ  چچ يقولوا ىم 

ػ  كسلم عليو اهلل صلىػ  النيب حزف ك١تا كفارنا، يكونوا مل ذلك قالوا لو إذ ا١تشركُت؛ مقوؿ من ىذا أفَّ  أحد يتوىم أف ا١تستحيل من كاف

 ىو: چ ڃ         ڃ  ڃ  چچ : تعاىل : قولو"، ككذا عند األنصارم كقف تاـ، قاؿ العكربم"مقو٢تم من ليس مستأنف ىو بل ،

ڃ         ڃ  چ : بقولو يبتدأ مث كيقصد يعتمد أف ينبغي (قو٢تم):قولو على كالوقف :"مُت، كقاؿ الس"قبلو ما على كالوقف مستأنف،

(، القطع َّٗ:ص)، ا١تكتفى(َٕٕ/ِ)، اإليضاح(ْٕٓ/ِ)ينظر: علل الوقوؼ "، كالقوؿ بالتماـ أقرب. چ چ ڃ
 منار ،(ُْٕ/ ُ) للفراء لقرآفا معاين (،ِٕٔ(، كصف االىتداء)ص:ّْٓ/ِ(، ا٢تادم)ْٗٓ/ُالوقف للغزاؿ) (،َٔ:ص)كاالئتناؼ

 الكتاب علـو يف ا١تصوف الدر ،(ٕٗٔ/ ِ) القرآف إعراب يف ، التبياف(ْْ: ص) ا١ترشد يف ما لتلخيص ا١تقصد ،(ّّّ/ ُ) ا٢تدل
 (.ِّْ، كقوؼ القرآف كأثرىا يف التفسَت)ص:(ِّّ/ ٔ) ا١تكنوف

 .{كقعان يقينا:}ػ يف ص ِ

كىو كقف كامل عند  ،") إذ( ظرفان لقولو: )كاتل( كىو ٤تاؿ بل التقدير : كاذكر إذ قاؿ : ألنو لو كصل صار"ػ قاؿ السجاكندم ّ
 لصار كصل لو ألنَّو بعده؛ ٔتا يوصل كال : جائز،"، كقاؿ األمشوين"مفهـو عندم كىو بعضهم عند : حسن"قاؿ األنصارم اٞتعربم،

 «إذ» ك مستقبل، «أتل» إذ لفساده؛ ؛«أتل» بػ «إذ» نصب وز٬ت كال قاؿ، إذ اذكر: أم ١تقدر، ظرؼ ىو بل ،«أتل» لػ ظرفنا «إذ»
 . "ماض «إذا» ك مستقبل، «اتل» إذ لفساده، «اتل» ب منصوبا يكوف أف ٬توز :  كال"، قاؿ السمُت اٟتليب"مضى ١تا ظرؼ
 .(ِّٗ/ ٔ) ا١تصوف الدر ،(ّّْ/ ُ) ا٢تدل ،منار(ْْ: ص) ا١تقصد (،ِٖٔكصف االىتداء)ص:،(ْٕٓ/ ِ)علل الوقوؼينظر:
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بفتح  (ودى هًبي )كيقرأ قولو  ٢ُتم العذاب يضاعف ليس ٢تم أكلياء ٯتنعوهنم من عذاب اهلل بل :األكلياء أم

ەئ  ەئ  چ من اللواـز يف سورة ىود أيضان كىو قولو تعاىل :  الثالثونك .الداؿ ببل تنوين لضركرة الشعر

ألنك  ؛( بالوقف عليوان اٟتً م صى اىي خى أى ( أنت أيها القارئ )ٍِخصيصً أ) [ُٔىود: ] چوئ  وئ  
كقد تقدـ كجهو يف  ،( على التبلكة كاألداءينان مً أى ( عند ا١تقرئُت )ىضى رٍ تػي إذا خصصت صاٟتان بالوقف عليو)

 كإبراىيم شيء منها. ْفهذاف موضعاف يف سورة ىود كليس يف سورة يوسف كالرعد .ّاألعراؼ

 ا ونى حي تً فٍ تػى سٍ و يى ا بً مى هي نػَّ إً كى   مٍ هي نػٍ مً كى  رو جٍ  حً يف  مى يٍ اىً رى بػٍ إً كى 

( سورة يف ) [ُٓاٟتجر: ] چحئ  مئ  ىئ  يئ  چ  :منها قولو تعاىل الحادي والثالثون( كى )

 ذكر إذ اك  ،أخربىم عن ضيف إبراىيم :ألف معناه؛ چٱ  ٻ  ٻ  چ  :( قف عليو كابتدئرو جٍ حً )

 

                                                           

: لئبل تصَت اٞتملة صفة ألكلياء، فينتفي تضعيف العذاب عن األكلياء، كيثبت أف ٢تم أكلياء غَت مضعف "ػ قاؿ السجاكندم ُ
ػ  ككذا قاؿ األمشوين كحسن عند ا٢تمذاين، ،": ٘تاـ عند نافع". قاؿ النحاس"عذاهبم، بل التضعيف ١تتخذم األكلياء بإخبار مستأنف

"، كالقوؿ بانو كاؼ مستأنفة «يضاعف» قولو من اٞتملة :"، قاؿ السمُت اٟتليب"صاحل :"األنصارمك  اٞتعربم، ، قاؿأم: باٟتسن
 ا١تقصد ،(ّْْ/ ُ) ا٢تدل منار (،ِْٕكصف االىتداء)ص: (،ُّٔ:ص)، القطع كاالئتناؼ(ِٖٓ/ِ)ينظر: علل الوقوؼأكىل. 

 (.ِّٓفسَت)ص:، كقوؼ القرآف كأثرىا يف الت(َِّ/ ٔ) ا١تصوف ،الدر(ْٓ: ص)
 .{كاحفظ:}ك ص ،ػ يف س ِ

 كأرسلنا إىل ٙتود أخاىم ألف ا١تعٌت ؛(. كزاد النحاس: قطع كاؼّٕن يف سورة األعراؼ آية )يػ تقدـ نظَته يف ا١توضع الثالث كالعشر  ّ
 .(ِٖٕ، كصف االىتداء)ص:(ُِّ:ص)ينظر: القطع كاالئتناؼصاٟتان، كصاحل عند اٞتعربم.  

لكوف العمد نكرة،  [ِالرعد: ] چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٹ  چ يف سورة الرعد كقفان الزمان كىو قولو تعاىل: ػ ذكر السجاكندم  ْ
فيتوىم أف اٞتملة بعده صفتها، تقديره: بغَت عمد مرئية، كا١تراد بغَت عمد مرئية، كغَت مرئية، فيوقف على ) عمد( لنفي ذلك التوىم، 

 يف أبلغ كىذا عمد، بغَت قائمة السموات تركف: أم ،«السموات» إىل يعود «تركهنا» يف الضمَت: "الكواشي : كقاؿ"قاؿ األمشوين
 . كذلك تركهنا: أم ،«تركهنا: »يبتدئ مث اآلخر، من التأكيلُت أحد ليبُت ؛«عمد» على الوقف كإذنا الباىرة، القدرة على الداللة

كصف  ،ُُٔ/ِينظر: علل الوقوؼ د اٞتعربم. "، كىو كقف كاؼ عنألبتة ٢تا عمد ال أف فيتعُت مستأنف، «تركهنا» فػ
 . (ّٕٓ/ ُ) ا٢تدل منار(، ِْٖاالىتداء)ص:



 

 
 90 

 

 من ا١تواضع يف سورة اٟتجر أيضان كىو قولو تعاىل:  الثاني والثالثون( كى )ُظَتهدخلوا عليو كما تقدـ ن

فيقف القارئ على  [ٕٗ – ٖٕاٟتجر: ] چچ  چ        چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  چ 

فإذا كصل القارئ أكىم أهنا  ،ىذه ابتدائية (فَّ إً )ألف؛ چڍ  ڌ  ڌ  چ  :( كيبتدئمٍ هي نػٍ مً قولو )
( قد قدمنا ك) ،ِلوط كأصحاب األيكة معان قـو  علىضمَت يعود  (امى هي نػَّ إً )ان يف كأيض ،للغاية أك للمبالغة

١تا ذكرنا ىناؾ من العلة  اءهتم( قر اونى حي تً فٍ تػى سٍ يى القراء إذا كقفوا على إبراىيم يف إذ ) أف يف اٟتادم كالثبلثوف
 فهذاف موضعاف يف سورة اٟتجر.

  ّينااًٛتً للرى  رىاًٛتان  ؾى تبارى   ركي كأذٍ  حلً النَّ  يفٍ  وٍ لى  لى بٍ قػى  ري بػى كٍ أى كى 
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  چ من ا١تواضع قولو تعاىل:  الثالث والثالثون( كى )

( أف يقوؿ لى بٍ قػى  ري بػى كٍ أى فيقف القارئ على قولو  ) [ُْالنحل:  ] چ ی  ی  ی   یىئ  ىئ
كألجر األخرة أكرب  :"كما بعده مبتدأ تقديرهألنو مت الكبلـ عليو  ؛(حلً النَّ ( سورة )يفٍ ( كانوا يعلموف )وٍ لى )

ذلك لفرحوا كاستبشركا  [ُْالنحل: ] چحئ  مئ   ىئ  چ مث قاؿ تعاىل:  "،٢تم من أجر الدنيا

ى   چ  :ألنو تعاىل يقوؿ ؛( أيها القارئ اهلل عند قراءتكركي كأٍذ ) ْفجواب لو ٤تذكؼ .بذلك

                                                           

، كىو كقف كاؼ عند الداين، كحسن عند ": ألنو لو كصل لصار إذ ظرفان لقولو ) كنبئهم( كىو غَت ٦تكن"ػ قاؿ السجاكندم ُ

 كجهاف"  إذ"  يف چٱ  ٻ  چ  تعاىل: :قولو"قاؿ العكربم كصاحل عند اٞتعربم، النحاس، كاألمشوين كذكر نص السجاكندم،
(، القطع ّْٓ:ص)، ا١تكتفى(ِّٔ/ِ)ينظر: علل الوقوؼ ."ظرفا يكوف أف دخلوا، كالثاىن إذ اذكر أم: مفعوؿ ىو أحد٫تا

    (.ٕٓ/ ِ) الرٛتن بو من ما إمبلء ،(ّٓٗ/ ُ) ا٢تدل منار (.ِٕٗكصف االىتداء)ص: (،ّٔٓ :ص)كاالئتناؼ
 عند كىو كقف حسن عند الغزاؿ، كا٢تمذاين،كجائز  ،": ألف الواك لئلبتداء،فلو كصل أشبو اٟتاؿ، كىو ٤تاؿ"ػ قاؿ السجاكندم ِ

 .(ّٕٗ/ ُ) ا٢تدل منار(، ُٓٓ/ِ(، ا٢تادم)ِٖٔ/ُالوقف للغزاؿ) ،ِّٔ/ُِينظر: علل الوقوؼ   .األمشوين
 .{نوا كصلو بيعلموناكأكرب قف بو يف النحل كابدا        بلو كا}كص البيت ىكذا: ،ػ يف س ّ
 ( ٤تذكؼ، أم : لو كانوا يعلموف ١تا اختاركا الدنيا على األخرة، كلو كصل لصار قولو: ": ألف جواب )لوػ قاؿ السجاكندم ْ

: "كذكر علة السجاكندم، قاؿ العماين "،: جائز". قاؿ االمشوين"معلقان بشرط أف لو كانوا يعلموف، كىو ٤تاؿ  چ ی  ی چ
 قريش، كفار إىل عائد يػىٍعلىميوفى  يف كالضمَت :". قاؿ ابن عطية"كرب( فهو من قبيل اٞتائزأ: أف يوقف على قولو )كأجاز ابن مقسم

/ ُ) ا٢تدل ، منار(ّٖٔ/ِ)علل الوقوؼ". ينظر: نظر ىذا كيف كذلك، يػىٍعلىميوفى  كمفعوؿ ٤تذكؼ، مقدر لىوٍ  كجواب
 . (ّٓٗ/ ّ) الوجيز احملرر ،(ُٓ: ص) ا١تقصد ،(ِِّ/ِ)،ا١ترشد(َْٔ
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ىم لكن رٛتتو للراٛتُت أكثر قاؿ صلى اهلل عليو كلغَت ،(ينااًٛتً للرى  رىاًٛتان ( اهلل )ؾى تبارى ) چائ  
من ال يرحم ال  :)كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ ،ُ(كم من يف السماءأرٛتوا من يف األرض يرٛتٍ :)كسلم
كىذه الزيادة جاء هبا الناظم  ّ(إ٪تا يرحم اهلل من عباده الرٛتاء):كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم ،ِ(ييرحم

 ت. حشوان للكبلـ ك٘تامان للبي

 اونى في يران كقػى ذً ا نى رىى خً أى كى  دمتي عي  دى عٍ ا بػى نى دٍ عي  افى حى بٍ سي  يفٍ كى 
  پپ  پ  پ  ٻٱ  ٻ   ٻ  ٻچ  :( كىو قولو تعاىلْافى حى بٍ سي ( سورة )يفٍ ) الرابع والثالثون( كى ) 

 ڀ  ڀ چ ( كيبتدئ دمت ٍ عي  فٍ إً كى ( قولو )دى عٍ ا بػى نى دٍ عي ) :فيقف القارئ على قولو  [ٖاإلسراء: ] چ

ف كوف جهنم للكافرين أك  (انى دٍ عي )عطف على  "كجعلنا"كىم أف أألنو إذا كصل  ؛چڀ   ڀ  
كإف عدمت يا بٍت إسرائيل إىل :" كليس كذلك كإ٪تا معناه .حصَتان ٤تلو إذا عاد بنوا إسرائيل يف كفرىم

 :أم چڀ    )كلهم(  ڀ  ڀ  ڀچ  :بتدأ فقاؿامث  ".ٓكم إىل النقمةلا١تعصية عدنا 

چ  :( بالنصب على الظرؼ كىو قولو تعاىلارىى خً آيف سبحاف أيضان )الخامس والثالثون ( كك) .مهادان 

بل يوىم إذا ئل(؛ يران ذً نى [فإف القراء قد كقفونا على قولو )َُٓ اإلسراء: ] چپ  پ  پ  پ  ڀ  

                                                           

 قاؿ األلباين : صحيح. ِٖٓ/ ْ (ُْْٗ، ك أبو داكد رقم ) ِّّ/ ْ(  ُِْٗػ ركاه الًتمذم رقم ) ُ
 .(ّٓٓ/ ْ)(،ُِٖٓ رقم) ، كأبو داكد(ُّٖ/ ْ)ُُُٗ، كالًتمذم رقم(َُٖٖ/ ْ) (ُِّٖ)ػ ركاه مسلم رقم  ِ
 .(ُّّ/ ٗ)(،ْْٖٕ)ػ ركاه البخارم رقم ّ
 .(ُْٔ/ ُ) اجمليد قرآفال معٌت لكشف لبيد ػ مراح ْ
 عندكاؼ ىو  ، ك "إف عدمت(شرط )عدنا( داخبلن ٖتت ار قولو: )كجعلنا( معطوفان على ): ألنو لو كصل ص"ػ قاؿ السجاكندم ٓ

 ، كالقوؿ بالكفاية أصح.األنصارم، كتاـ عند اٞتعربم، ك األمشوينكحسن عند الغزاؿ، كا٢تمذاين، ك  العماين،
 منار(،َُّ(، كصف االىتداء)ص:َٖٓ/ِ(، ا٢تادم)ِٓٔ/ُالوقف للغزاؿ) ،(ّّٖ/ِ)١ترشدا، (ْٕٔ/ ِ)ينظر: علل الوقوؼ

  (.ِّٕكقوؼ القرآف كأثرىا يف التفسَت)ص: ،(ّٓ: ص) ا١تقصد (َِْ/ ُ) ا٢تدل
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كىو منصوب مفعوؿ مقدـ  ،كإ٪تا ىو أبتدأ كبلـ ،عطف عليو چڀ  ڀ  چ  :كصلنا أف قولو تعاىل
 كليس يف سورة الكهف شيء منها. (افى حى بٍ سي )فهذاف موضعاف يف   .ُككجهو ظاىرأك فعل ٤تذكؼ 

لى بٍ قػى  ًنىى رٍ مى كى 
  ميتًقًنينا دان هٍ عى  دان مثيَّ رٍ كً كى   ّعدكا اؼى كى   يفٍ  ذٍ إً  ِ

فيقف القارئ  [ُٔمرًن: ] چڄ  ڄ  ڄ   ڃ  چ منها قولو تعاىل:  السادس والثالثون( كى )

ذكر يف اك  :ألف معناه ؛ْ(كهيعص)( سورة يفٍ ) چڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  :أف يقوؿ (لى بٍ قػى  ًنىى رٍ مى على )
تعليلية كأف ما سبب ذكرىا يف الكتاب  (إذ)فإف كصل أكىم أف  ،إذ انتبذتذكر اك  ،الكتاب خرب مرًن

  .ٔكيقرأ كاؼ بإسكاف الفاء ،ك٢تذا نظائر قد تقدمت كأخرل ستأيت ٓانتباذىاإال 

ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  چ  يف كاؼ أيضان كىو قولو تعاىل: ثالثونالسابع وال(كى )

ۀ  چ  :( يبتدئدان مثيَّ رٍ كً قف القارئ على )يف  [ٖٔ- ٖٓمرًن: ] چں  ں   ڻ        ڻ  ڻ  

                                                           

آنان فرقناه، أم ، بل التقديركفرقنا قر : ألنو لو كصل لصار قولو: ) كقرآنان( معطوفا، فاقتضى أف يكوف الرسوؿ قرآنان "ػ قاؿ السجاكندم ُ
پ  پ  پ  پ  چ : تاـ إذا نصبت ) القرآف( بفرقناه، فإذا نصبتو ) بأرسلناؾ( على معٌت "، قاؿ ابن األنبارم": أحكمناه

: قاؿ "، قاؿ النحاسا٢تمذاين، كاٞتعربمأم: كرٛتة،  مل يتم الوقف على ) نذيران("، كىو كقف تاـ عند الداين، كالغزاؿ، ك  چڀ  

: إف قدرتو على قوؿ الكوفيُت إف "، قاؿ أبو جعفر"كىو قوؿ أيب حامت چپ  پ  پ  پ  ڀ  چ قف يعقوب: كمن الو 
. ")قرآنا( منصوبان ب) فرقناه( كقفت عليو كإف قدرتو على مذىب سيبويو إنو منصوب بإضمار فعل مل يكن ما قبلو تامان ألنو معطوؼ

 كنذيران  )مبشران  العطف على البصريُت غَت عند كنصبو. بعده ما رهيفس فعل بإضمار البصريُت عند ( قرآنان ) :  كنصب"قاؿ مكي
(، ّْٔ:ص)ا١تكتفى(،ٕٓٓ/ ِ)، اإليضاح(ِٓٔ/ِ)ينظر: علل الوقوؼ .كىو كقف كاؼ عند العماين، كاألمشوين، كاألنصارم."(

/ ٔ) النهاية بلوغ اىل ا٢تداية (،ُّْ(، كصف االىتداء)ص:ّٗٓ/ِ(، ا٢تادم)ٔٔٔ/ُالوقف للغزاؿ)(،ّّٖ:ص)القطع كاالئتناؼ
     (.ّٓ: ص) ا١تقصد ،(ّّْ/ ُ) ا٢تدل ،منارَّٓ/ِا١ترشد  (َّْٕ

 .سساقطة من {قبل:}ػ  لفظة ِ
 .{كقف:}ػ يف ص ّ
 .(ِٕٔ/ ّ) السمعاين ػ ركم ذلك عن اٟتسن كقتادة. ينظر: تفسَت ْ

زعم بعضهم : أف : ك "، قاؿ العماين"س بظرؼ لذلككاذكر( كلي":ألنو لو كصل صار )إذ انتبذت ( ظرفان لقولو: )ػ قاؿ السجاكندم ٓ
كليس ذلك بشيء ألف ما بعده ظرفان ينتصب ٔتا قبلو، كيقدر معو ) يف( كأنو قاؿ: كاذكر  (كاذكر يف الكتاب مرًنأف الوقف عند قولو )

 . (ُّٕ/ ِ)، ا١ترشد(ٕٔٔ/ ِ)ينظر: علل الوقوؼ  ".مرًن يف الوقت الذم انتبذت من أىلها
 صوابو بتحريك الفاء. {ُِ}ة اليمٌت من الورقةػ يف اٟتاشي ٔ
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إىل  (ال ٯتلكوف الشفاعة:)يوىم أف قولو بلئل؛ چۀ  ہ  ہ      ہ  ہ   ھ   ھ      ھ  
كإ٪تا ىو صفة لغَتىم  ،ألهنم ال شفاعة ٢تم أصبلن ؛ كليس كذلك ،نارآخره صفة للجماعة الواردين إىل ال

ۀ  ۀ  ہ  ہ      چ  :يف كاؼ أيضان كىو قولو يف ىذه اآليةالثامن والثالثون ك ُ.من ا١تؤمنُت

( ميتًقًنينا( حاؿ كوهنم )دان هٍ عى ف بالوقف على)ؤك فأمرنا ا١تقر  [ٕٖمرًن: ] چہ  ہ   ھ   ھ      ھ  

 [ٖٖ: مرًن] چے  ے  ۓ  ۓ  چ  :نو إذا كصل القارئ أكىم أف قولوأو كجهو كىك ١تعناه 
 خبار من اهلل عن الذين يٍدعيوف لو : إكبلـ  اءبتداكإ٪تا ىو  ؛كليس كذلك ،صفة ١تن اٗتذ عند الرٛتن عهدان 

 .ّفهذه ثبلثة مواضع يف سورة مرًن .ِالولد من الكفار تنزه اهلل عن ذلك

 

                                                           

. ": لئبل تشتبو اٞتملة بعدىم بالوصف ٢تم، بل اٞتملة لنفي شفاعة معبوديهم، ردان لقو٢تم : ) ىؤالء شفعاؤنا("ػ قاؿ السجاكندم ُ

ہ      ہ  ہ   ھ   ھ       چ ٯتلكوف( يف موضع نصب على اٟتاؿ ما قبلو كالتماـ عند أيب عبد اهلل": ليس بتماـ؛ ألف )القاؿ النحاس

 تشتبو لئبل : حسن؛"قاؿ األمشوينكحسن عند ا٢تمذاين، كقيل كاؼ،  ، كىو كقف مفهـو عند العماين، كاألنصارم،"چھ  
ـ كمتجاذب عند اٞتعربم كال لزك  ،"باٞتملة ٢تم بالوصف اهلل عند شفعاؤنا ىؤالء لقو٢تم كردنا معبوداهتم، شفاعة لنفي اليت بعد باٞتملة

، : كالثاين. بذلك لئلخبار سيقت مستأنفة أهنا: أحد٫تا كجهاف، اٞتملة ىذه يف:  ٯتلكوف( )ال: قولو :"قاؿ السمُت اٟتليب لعدـ البلـز
 (،َْٗ :ص)، القطع كاالئتناؼ(َّٖ/ِ)، ا١ترشد(ٖٖٔ/ِ)ينظر: علل الوقوؼ."تقدـ ٦تا اٟتاؿ على نصب ٤تل يف أهنا

 .(ّْٔ/ ٕ) ا١تصوف الدر ،(ٔٓ: ص)، ا١تقصد(ُٓ/ ِ) ا٢تدل منار (،ِّٗ(، كصف االىتداء)ص:ّّٔ/ِا٢تادم)

،  چہ      ہ  ہ   ھ   ھ      ھ   چعلى: چے  ے  ۓ  ۓ  چ نو لو كصل النعطف أل: "ػ قاؿ السجاكندم ِ
إثبات الشفاعة ١تن قاؿ كإف كاف ) اٗتذ( موحدان على لفظ)من( كاف ) قالوا( عائد إىل معٌت ) من( النو يصلح للجمع، فيؤدم إذان إىل 

، ا٢تمذاين " كىو تاـ عندچہ      ہ  ہ   ھ   ھ      ھ   چ اهلل عبد أيب عند : كالتماـ". قاؿ النحاس": ) اٗتذ الرٛتن كلدان(
 القطع ،(ٖٖٔ/ ِ)ينظر: علل الوقوؼ ".تاـ: كقيل جائز، :"قاؿ األمشوينكمتجاذب عند اٞتعربم  كصاحل عند العماين، كاألنصارم،

 .(ُٓ/ ِ) ا٢تدل منار ،(ٔٓ: ص)ا١تقصد(،ِّٗ(،كصف االىتداء)ص:ِّٔ/ِا٢تادم) ،(َّٖ/ِ)ا١ترشد ،(َْٗ :ص)االئتناؼك 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ذكره ا١تؤلف يف األصل كىو الوقف على قولو تعاىل:  ،يف النظم رٍ كى ذٍ بل ىناؾ موضع رابع مل يي  قلت: ػػ ّ

و لو كصل الستحاؿ ا١تعٌت، ألهنم كصفوا بالغفلة يف الدنيا، فلو كصل صار : ألن"قاؿ السجاكندم  [ّٗمرًن: ] چٻ  پ      
 . ": حسن"االمشوينك  ا٢تمذاين، ، قاؿ": يكوف القطع كافيان إف قدرت ا١تعٌت: كىم الساعة يف غفلة". قاؿ النحاس"متعلقان بالظرؼ

 .(ُُ/ ِ) ا٢تدل منار(، ِٔٔ/ِا٢تادم) (،ََْ:ص)، القطع كاالئتناؼ (ِٖٔ/ِ)ينظر: علل الوقوؼ
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 ّاينى نً مً ؤٍ مي ػال نصً بً  ِعىلىى عىيًٍت   ُىوسى مي أىتىاؾى حىًديثي  وى طى  يفٍ كى 

 چھ  ے  ے  ۓ  چ  :( كىو قولو تعاىلوى طى ( سورة )يفٍ من ا١تواضع ) التاسع والثالثون( كى )

كسيأيت مثلو يف  ،ْكما تقدـ نظَته  كأذكر إذ رأل ناران  :ف معناهأل (؛ىوسى مي )فيقف القارئ على  [ٗطو: ]

طو: ] چڤ  ڤ    ڦ  چ  :ا١تواضع يف طو أيضان كىو قولو تعاىل من  األربعونك .النازعات أيضان 
فهذاف  (اينى نً مً ؤٍ مي ػال)اء ( القر نصً بً كقف الـز ) كذلك، ٓكالذم قبلو( ككجهو  عىيًٍت فيقف القارئ على ) [ّٗ

 يء.موضعاف يف طو كليس يف األنبياء كاٟتج ش

يلو كىأٍعنى  جىاءآ كقػٍفىافً  هًبا أىفلحٍ  قىدٍ  كىسيورةي   ٔابو ًقٍف ك٭تيىاًفظيونىا٩تًى
 :من اللواـز قولو تعاىلالحادي واألربعون كىو  فاألول (،جىاءآ كقػٍفىافً  هًبا أىفلحٍ  قىدٍ  كىسيورةي )

فقف أيها القارئ على قولو  [ُٗا١تؤمنوف: ] چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ چ 
  ،كليس كذلك "اب فواكوعناب لكم يف األعنأك  :"ف معٌت الكبلـأألنك إذا كصلت أك٫تت  (؛كىأٍعنىابو )

 

                                                           

 .{على عيٍت كموسى:}ػ يف س ُ
 .{كأعناب:}ػ يف س ِ
 .{كقف با١تؤمنينا :}ػ يف ص ّ
 : "، قاؿ األمشوين": زعم بعضهم أنو كقف ىو ليس شيء". قاؿ العماين"إذان( ظرفان لئلتياف": ألنو لو كصل لصار )ػ قاؿ السجاكندم ْ

 أك إذ، اذكر: أم مقدمنا، ٔتحذكؼ منصوبنا ظرفنا «إذ» جعل كمن كقف اإلتياف،: كىو قبلو، ٔتا منصوب ظرؼ «إذ» ألفَّ  بوقف؛ ليس
قاؿ  ."اذكر :أم؛  بو مفعوؿ أك ، «حديث» لػ ظرؼ «إذ( : »رأل إذ) :"قاؿ أبو البقاء ."ككيت كيت كاف نارنا رأل إذ: أم بعده،
 ،(ِّٖ/ ِ)، ا١ترشد(ُٗٔ/ِ)ينظر: علل الوقوؼم، كىو صاحل عند اٞتعرب  ."الظاىر كىو باٟتديث منصوبان  يكوف أف : ٬توز"اٟتليب

 .(ُْ/ ٖ) ا١تصوف الدر ،(ٖٖٓ/ ِ) ، التبياف(ُٕ/ ِ) ا٢تدل منار (،ُّّكصف االىتداء)ص:
: زعم زاعم: أف الوقف عند قولو "قاؿ العماين .": ألنو لو كصل لصار ) إذ( ظرفان ) لتصنع(، كليس بظرؼ لو"ػ  قاؿ السجاكندم ٓ

            كىو حسن عند ا٢تمذاين، ككامل عند اٞتعربم. ."ألف ما بعده متعلق ٔتا قبلو ؛كليس ذلك بشيء چڤ  ڤ    ڦ  چ 
 (.ِّّ(، كصف االىتداء)ص:ّٕٔ/ِ(، ا٢تادم)ّْٖ/ِ )ا١ترشد ،(ّٗٔ/ِ)ينظر: علل الوقوؼ

 {.ان يقيناذا     لكم فيها فكن حسنكأعناب كتبدأ بعد ى}ػ ىذا البيت غَت موجود يف س كيف ص ىكذا: ٔ
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 تقدٯتو ىلى كٍ كىو قبل ىذا ككاف األى  الثاني واألربعونكىو  الثانيك ".ُلكم يف اٞتنات فواكو :"كإ٪تا معناه

  [ٗا١تؤمنوف: ] چڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  چ كىو قولو تعاىل:  ،لكن كأنو مل يتفق لو ذلك

فإذا كصل  ،د على اآلياتعائ چژ  ژ  ڑ  چ  :ألف قولو(؛ ٭تيىاًفظيونىا)فيقف القارئ على 
. كليس يف النور ِكلكن ال يأيت ىذا الوجو إال تعسف .على الذم يليو فقط القارئ أكىم أنو عائد

.  كالفرقاف شيء من اللواـز

 
                                                           

ٺ  ٺ  ٿ  چ : فأما "قاؿ النحاس ."أعناب( كليس كذلككصل اشتبو اٞتار كاجملركر بوصف ): ألنو لو "ػ قاؿ السجاكندم ُ

 ،"كشجرة( معطوؼ على جنات كالتماـ ) كصبغ لؤلكلُت(فليس بكاؼ ككذا )كمنها تأكلوف( ألف ) چٿ  ٿ  ٿ  ٹ        
"، ،": جائز"قاؿ األمشوين كىو حسن عند ا٢تمذاين،  الضمَت يعود أف ٭تتمل (ًفيها لىكيمٍ  :):كقولو"قاؿ ابن عطية قاؿ اٞتعربم:" ال لزـك

 لسائر أعم كاألكؿ كأنواع مراتب فيها إذ ؛خاصة كاألعناب النخيل على يعود أف ك٭تتمل الفاكهة، أنواع ٚتيع حينئذ فَتيد اٞتنات على
 ا٢تدل منار(ّّٓ(، كصف االىتداء)ص:ُٗٔ/ِا٢تادم) (،ْْٓ:ص)الئتناؼ، القطع كا(ِٕٔ/ ِ)ينظر: علل الوقوؼ ."الثمرات

 (.ِٖ/ ُٕ) البياف ، جامع(ُّٗ/ ْ) الوجيز احملرر ،(ُٔ/ ِ)
، ليعود كعد إرث اٞتنة إىل ا١تؤمنُت ا١توصوفُت ّتميع ىذه األكصاؼ، فإنو لو كصل ) أكلئك( بقولو: ) "ػ قاؿ السجاكندم ِ : الـز

قولو : ) العادكف( أك: ) ملومُت( صار: ) كالذين ىم ألماناهتم( مبتدأ، ك: ) أكلئك( خربه، فاقتصر إرث ٭تافظوف( مع الوقف على 
آية تامة كىو كقف  چٱ  ٻ  ٻ  چ قلت أنا   :"كىو كقف كاؼ عند الداين، قاؿ العماين "،اٞتنة على ا١تذكورين يف اآليتُت

كإف جعلت ما  ،چژ  ژ  ڑ  چ ىت تأيت ٓترب ا١تبتدأ  كىو قولو: تاـ إف جعلت ما بعده كبلمان مبتدأ مث ال يتم الوقف ح
ألنو رأس آية كاألحسن أف يصل  ؛بعده نعتان للمؤمنُت على تقدير: ا١تؤمنوف الذين، مل يكن الوقف عند آخر اآلية تامان، كلكنو جائز

١تعطوفات قد  كألف ا ؛ألنو رأس آية ؛كىو كقف كاؼ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ الكبلـ فيقوؿ 

 چڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  چ كثرت كال يقدر على تبليغ النفس إىل آخرىا، فالوقف على آخر كل آية حىت يبلغ قولو 

ک  ک     چ كؿ السورة. كقولو ) أكلئك( ىو مبتدأ كخربه ) ىم الوارثوف( كالتماـ عند قولو أكىو الوقف التاـ عندم من 

 چٻ  پ  پ  پ  پ   چ :ف قولوأيفصل بينهما، كٚتلة الكبلـ اآلف.  ألف الذين يرثوف صفة الوارثُت فبل؛ چک  

ژ  چ كؿ السورة إىل ) ٭تافظوف( مث يبتدئ أكاف الوقف من  چٱ  ٻ  ٻ  چ  :كىو إف جعلتها نعتان للمؤمنُت من قولو

چ لى أنو مبتدأ كخربه على أنو كبلـ مستأنف كقفنا عند ا١تؤمنُت كىو تاـ، كابتدأت الذين ىم يف صبلهتم خاشعوف ع چژ  ڑ  

".   ."چژ  ژ  ڑ   ، (ِٕٓ/ ِ)ينظر: علل الوقوؼكىو كاؼ عند ا٢تمذاين، كقاؿ اٞتعربم:" ال لزـك
: ص) ا١تقصد ،(َٔ/ ِ) ا٢تدل منار (،ّّٓ(، كصف االىتداء)ص:َٗٔ/ِا٢تادم) ،(ِْٗ/ ِ)(، ا١ترشدََْ:ص)ا١تكتفى

ٓٗ.) 
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 ا كنى ري كي ذٍ يى  رى خى أى  لً مٍ النى  تً ٖتى كى  ا هى نػٍ مً  راءً عى يف الش   يمى اىً رى بػٍ إً كى 
 ........................  ...ُصو صى قى  يفٍ  يلً لً هٍ التػَّ  عى مى 

( يف) [ٗٔالشعراء: ] چک  ک   ک  گ      چ من ا١تواضع قولو تعاىل :  الثالث واألربعون( كى )

 :معناه چگ  گ  چ  :ألف قولو ؛من اللواـز فيقف القارئ على إبراىيم :(أماهى نػٍ مً ( فهذا )راءً عى الش  سورة )
. ) كليس .اآلية كقد تقدـ مثلو ِألبيو ... ذكر إذ قاؿاك   الرابع واألربعون( كى يف النمل شيء من اللواـز

القصص: ] چ  کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ  :بعدىا كىو قولو تعاىل :( أملً مٍ النى  تً ٖتى من ا١تواضع )
أم عنده فيقف القارئ  ؛( من سورة القصصيلً لً هٍ التػَّ  عى مى ( الوقف عليو كىو الذم )اكنى ري كي ذٍ يى فالقراء ) [ٖٖ
ال إلو إال اهلل فبل  :"معناه كإ٪تا "خراإللو اآل ذلك  ال إلو إال :"ف معناهأكىم أصل ألنو إذا ك (؛رى خى آ)على

 ."ّتدع معو غَته

 ا ينى بً ا مي دى بى  وتً بي كى نٍ العى  طً سٍ وى بً  وطو لي ..................كى 

 [ِٔالعنكبوت: ] چ  ڈڌ  ڎ     ڎچ  :منها قولو تعاىل يف قصة إبراىيم الخامس واألربعون( كى )

من كبلـ إبراىيم ال من كبلـ چ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑچ  :ألف قولو (؛وطو لي )لقارئ على فيقف ا
  ،لوط

                                                           

 {.مع التهليل أخرىا..}البيت ىكذا: س، ك صػ يف  ُ
كىو كقف كاؼ  ."، كىو ٤تاؿ، بل التقدير: كاذكر إذ   چ ک  کچ : ألنو لو كصل صار )إذ( ظرفان لقولو: "ػ قاؿ السجاكندم ِ

، القطع (ٕٕٓ/ ِ)ينظر: علل الوقوؼ .": ليس بكاؼ ألف إذ متعلقو ٔتا قبلها، كتاـ عند األمشوين"عند العماين، قاؿ النحاس
 (.َْٖ/ِ)(،ا١ترشد ّْٗ:ص)كاالئتناؼ

. كىو كقف كاؼ عند العماين، كاألنصارم، "صفة لػ : )إ٢تان آخر( چ ک   گ  گ      گچ : ألنو لو كصل لصار "ػ قاؿ السجاكندم ّ
كذلك"، كالقوؿ  كليس آخر، إل٢تنا صفة ىو إالَّ  إلو ال أف: يوىم كصلو ألفَّ  بعده؛ ٔتا يوصل كال حسن، :"األمشوينك  ا٢تمذاين، كقاؿ

: ص) ، ا١تقصد(ُِّ/ ِ) ا٢تدل منار (،ِٕٕ/ِا٢تادم) ،(ُٕٓ/ِ)، ا١ترشد(ْٖٕ/ِ)ينظر: علل الوقوؼزـك أصح. بالكفاية، كالل
 (.َّّ، كقوؼ القرآف كأثرىا يف التفسَت)ص:(ٔٔ
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ا دى بى  وتً بي كى نٍ العى ( بسكوف السُت سورة )طً سٍ وى بً فهذا ) ،ُفإذا كصل القارئ أكىم أف الكل من كبلـ لوط
 ( أم ظهر ظهوران بينان.اينى بً مي 

 ا ينى مً لِّ عى تػى للمي  افي وى يػى اٟتى  ًىيى  ِرٍ صِّ بى ا كى هبً  وتً بي كى نٍ العى  يتً بى لى 

 چ ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ  من اللواـز قولو تعاىل: السادس واألربعون

ک  چ  :ألنو مت الكبلـ على قولو العنكبوت كقولو؛ يف سورة العنكبوت :( أماهبً ) [ُْالعنكبوت: ]

 لو كانوا يعلموف ذلك لعقلوا  :"٤تذكؼ تقديره "لو"ابتداء كبلـ كجواب  چگ  گ 

پ  ڀ  ڀ     چ يف سورة العنكبوت أيضان كىو قولو تعاىل:  السابع واألربعون( كى ) ."ّمعناه

 :مره بالوقف على قولوافٌهمو بو ك  :( أيها ا١تقرئ القارئ أمرٍ صِّ بى ) [ْٔالعنكبوت: ] چڀ  ڀ  
  .ْقريبان  ( عليك ككجهو كالذم قبلواينى مً لِّ عى تػى للمي و )مٍ كعلِّ  ،(افي وى يػى اٟتى  يى ٢تً )

                                                           

 : قطع كاؼ"، قاؿ النحاس": ألنو لو كصل صار قولو: )كقاؿ( معطوفان على )آمن( كإ٪تا آمن لوط، كقاؿ إبراىيم"ػ قاؿ السجاكندم ُ
كحسن عند ا٢تمذاين، كتاـ  مشوين،نصارم، كاأل، كىو كقف صاحل عند العماين، كاأل"ألف أىل التأكيل يقولوف أف الذم ىاجر إبراىيم

(، ِِٓ:ص)، القطع كاالئتناؼ(ٖٖٕ/ ِ)ينظر: علل الوقوؼعند اٞتعربم، كالقوؿ بالكفاية كاللزـك أكىل بالصواب. 
/ ُٖ) البياف جامع (.ُّٔ/ ِ) ا٢تدل ،منار(ٕٔ: ص) ا١تقصد (،ّْٕىتداء)ص:(، كصف االٕٕٕ/ِا٢تادم) ،(ِِٓ/ِ)ا١ترشد
 (.ُّّ، كقوؼ القرآف كأثرىا يف التفسَت)ص:(ّْٖ

 {، كيف ص:}كخصوا{.كنصواس:}ػ يف  ِ
ن بيت : ألف جواب ) لو( ٤تذكؼ تقديره: لو كانوا يعلموف كمن األكثاف ١تا اٗتذكىا أكلياء. كلو كصل صار كى"ػ قاؿ السجاكندم ّ

 كىي يعلموف، كانوا لو: تقديره ٤تذكؼ، «لو» جواب أف على : جائز؛"قاؿ األمشوين ."العنكبوت معلقان بعلمهم، كىو مطلق ظاىر
 چک  گ  گ چ : : قولو"قاؿ السمُت اٟتليب ."ٟتقارتو األمثاؿ هبذه لو يضرب من اٗتذكا ١تا: أم اٗتذكىا، ١تا األصناـ

ژ  چ : قولو جنس من يكوف أف ٬توز ال «يعلموف» كمتعلق. ٟتقارتو األمثاؿ هبذه لو يضرب نم اٗتذكا ١تا: أم ٤تذكؼ جوابو

 ىذا أف يعلموف كانوا لو: أم. السياؽ عليو يدؿ ما جنس من مقدر متعلقو كإ٪تا ذلك، يعلم أحد كل ألف ؛  چ ڑ  ڑ
 .(ِِ/ ٗ) ا١تصوف ، الدر(ُّٕ/ ِ) ا٢تدل ، منار(ِٕٗ/ِ(ينظر: علل الوقوؼ  ."مثلهم

: ألف التقدير: لو علموا حقيقة الدارين ١تا اختاركا اللهو الفاين على اٟتيواف الباقي، كلو كصل صار كصف "ػ قاؿ السجاكندم ْ

 چک  گ  گ چ : قولو :".كىو كقف حسن عند األمشوين، قاؿ اٟتليب"اٟتيواف معلقان بشرط أف لو علموا ذلك، كىو ٤تاؿ

/ ٗ) ا١تصوف الدر ،(َُْ/ ِ) ا٢تدل ، منار(ٕٓٗ/ِ)ينظر: علل الوقوؼ ."الدنيا عليها آثركا ١تا افاٟتيو  أهنا يعلموف كانوا لو: أم
ِٕ). 
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 .ُـك إىل فاطر شيء من اللواـزكليس يف الر 

 ا ينى نً ى ضى حى ضٍ ال تى م كى ٢تيي وٍ قػى كى  ظٍ فى احٍ س فى يى  لى دى ا لى نى دً قى رٍ مى كى 
 چى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئچ من اللواـز يف سورة يس كىو قولو تعاىل:  الثامن واألربعون( كى ) 

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  چ  :قولو؛ ألف (انى دً قى رٍ مى فيقف القارئ على قولو ) [ِٓيس: ]

فهذا  ،ِصفة ١ترقدنا كليس كذلك "ىذا"كبلـ فإذا كصل القارئ أكىم أف   ابتداء چ ۈئ 
من اللواـز  التاسع واألربعونكىو  فو ( فيها كقف ثاكى ).( الوقف عليوظٍ فى احٍ س فى يى ( سورة )لى دى لى كاحده )

ڇ  ڍ  ڍ  چ  :كابتدئ (م٢تيي وٍ قػى )فقف على  [ٕٔيس: ] چڇڇ   چ  ڇ  چ كىو قولو تعاىل: 

 (ظٍ فى احٍ فى ) ّكبلـ من اهلل تعاىل كقد تقدـ نظَته يف يونس  ابتداء (ڇ)ألف قولو  ؛چڌ  ڎ  ڌ  

                                                           

كقد تقدـ نظَته يف  [َُلقماف: ]چھ   ھ  ھ    ھ   چ ػ ذكر السجاكندم كقفان الزمان يف سورة لقماف عند قولو تعاىل: ُ
 سورة الرعد.

: كقف ". قاؿ ابن األنبارم"ببل مبتدأ چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   چ ا( صفة للمرقد فيبقى: : لئبل يصَت قولو: ) ىذ"ػ قاؿ السجاكندم ِ

، كذكر النحاس ": تاـ كىو قوؿ ٚتيع أصحاب التماـ من القراء كالنحويُت"، كقاؿ الداين"چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   چ حسن مث تبتدئ 
ن جعفر، كركاه عطاء عن أيب عبد الرٛتن السلمي، كقفان تامان عن أيب حامت، كالقتيب، كاألخفش، كيعقوب، كأٛتد بن موسى، كأٛتد ب

، ": تاـ عند األكثر"مشوينكركاه أبو عمر البزاز عن عاصم، كركم عن عيسى بن عمر، كذكره العماين عن أيب حامت كذلك، قاؿ األ
 إٚتاع"  مرقدنا"  لىع : كالوقف"ػ قلت ػ الوقف على مرقدنا إٚتاع ذكر ذلك مكي فقاؿ ككامل عند اٞتعربم، ككذا عند االنصارم.

.قاؿ "الرٛتن كعد ما بعثكم: أم چۇئ  ۆئ  ۆئ    چ: يبتدئ  مث (، ىذا ) على يوقف أنو جعفر بن أٛتد حكى ما إال
 ."الستئنافو تاـ أك كاؼ هبذا كاالبتداء ا١ترقد إىل اإلشارة أف يوىم كألنو ؛كخربه ا١تبتدأ بُت لفصلو قبيح ىذا على :الوقف"السيوطي

كصف  ،(ٔٗٓ/ِ)(، ا١ترشدُٖٓ:ص)(، القطع كاالئتناؼّْٕ :ص)، ا١تكتفى(ّٖٓ/ ِ)،اإليضاح(ْٖٖ/ّ)وقوؼينظر: علل ال
 (.ِّٗ/ ُ)اإلتقاف ،(َِٓٔ/ ٗ) النهاية بلوغ اىل ا٢تداية ،(ُٕ: ص) ا١تقصد ،(َُٗ/ ِ) ا٢تدل منار(، ّٓٗاالىتداء)ص:

. كىو تاـ عند ابن "ذم ٭تزف النيب صلى اهلل عليو كسلممقوؿ الكفار ال چڇ  ڍ  چ : لئبل يصَت قولو: "ػ قاؿ السجاكندم ّ
كقد  كحسن عند ا٢تمذاين، كمتجاذب عند اٞتعربم، مشوين، كاألنصارم،األنبارم، كالداين، كالنحاس، كالعماين نقبلن عن أيب حامت، كاأل

 كالعشركف. تقدـ نظَته يف سورة يونس ا١توضع السابع
(، كصف َٖٓ/ِا٢تادم) (،ْٖٓ:ص)(، القطع كاالئتناؼْٕٔ:ص)، ا١تكتفى(ٖٔٓ/ِ)، اإليضاح(ُٖٓ/ ّ)ينظر: علل الوقوؼ

 .(ِٕ:ص)ا١تقصد (ُِٗ/ ِ) ا٢تدل ،منار(ٗٗٓ/ِ)ا١ترشد (،ّٔٗاالىتداء)ص:
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كبالظاء  ،ُٓتيبلن بالوقف عليو :أم :( بالضاد ا١تعجمةاينى نً ضى ( طوؿ هنارؾ )ىحى ضٍ ال تى كى ذلك )
 (م٢تيي وٍ قػى كى )م يس بفتح النوف يف النظ أكيقر  .ِمرتك بو ألنو حقأأم متهمان يل فيما  )ظنينان(:ا١تشالة

 .ّبالتزحيف لضركرة الشعر

  ْاينى بً ادو مي صى  يفٍ  مً صٍ ا٠تى  ظي فٍ لى كى  يضان أى  يمى اىً رى بػٍ إً  اٍفاتً  الصَّ يف كى 
 چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  چ  :( كىو قولو تعاىلاٍفاتً الصَّ ( سورة)يف من ا١تواضع ) الخمسون( كى ) 
يف النظم  (اٍفاتً الصَّ ) أكيقر  .ٓا يف الشعراء١تا قدمن ؛(أيضان فيجب الوقف على إبراىيم ) [ّٖالصافات: ]

                                                           

 (.ّّٗ/ ّٓ) العركس تاج ،(ُِْٔ/ ْ) العرب ػ ينظر: لساف ُ
 ، عمرك كأبو كثَت، ابن فقرأبكبل اللفظُت كقد جاءت القراءة  (.ِّٕٔ/ ْ) العرب ، لساف(ّٕٔ/ ّٓ) العركس ػ ينظر: تاج ِ

 .(ّٗٗ/ ِ) العشر القراءات يف النشر. ينظر ا١تصاحف ٚتيع يف ىي ككذا بالضاد، الباقوف كقرأ بالظاء، كركيس كالكسائي،
 چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  ػ  ذكر ا١تؤلف السجاكندم: كقفان الزمان ثالثان يف سورة يس  كىو الوقف على قولو تعاىل: ّ
: ". تقدـ نظَته غَت مرة. قاؿ األمشوين": ألف )إذ( ليس بظرؼ لقولو ) كاضرب(، بل التقدير: كاذكر إذ جاءىا"قاؿ [ُّ: يس]

: "  بقولو منصوب:  :كقيل"كقاؿ ابن عادؿ ."القرية أصحاب من بدؿ بأنو إذ :كانتصاب"، قاؿ الز٥تشرم"ٔتقدر «إذ» علق إف جائز؛
 كجوز للمقدر، ظرؼ أك القرية أصحاب من اشتماؿ بدؿ :"، كقاؿ األلوسي"ككاقع فيو ٣تيئهم حُت كأنو الضرب اجعل أم"  اضرب

: كال ٭تسن الوقف على ". كقاؿ العماين"إليو داعي ال تكلف كىو فيو ما كبالظرؼ قصتهم هبم مرادا أصحاب من كل بدؿ يكوف أف
 بل ٬توز اف يبتدأ بو دكف ما قبلو".   وضع بالظرؼ فأصحاب القرية أيضان ألف قولو: إذ جاءىا ا١ترسلوف إذ ىو منصوب ا١ت

/ ُُ) األلوسي ، تفسَت(ِِْْ: ص) اللباب ، تفسَت(ٕ/ ْ) الكشاؼ ،(ُٕٖ/ ِ) ا٢تدل ، منار(ّْٖ/ّ)ينظر: علل الوقوؼ
 . (َٗٓ/ِ)، ا١ترشد(ّّٗ

 . {كٖتت إلبراىيم أيضان      كلفظ ا٠تصم يف صادو يبينا}البيت ىكذا: س؛ ك ص ػ يف  ْ
 : ليس بتماـ ألف ) إذ( متعلقة ٔتا قبلها ككذا إذ اليت بعدىا كالتماـ "، قاؿ النحاس": ألف التقدير: كاذكر إذ"ػ قاؿ السجاكندم ٓ

فإف أٛتد بن جعفر ذكره  ؛چہ  ہ  ہ   ہ  چ ككذا اآليات إىل  چگ  گ     گ  چ ككذا   چڈ  ڈ    ژ  ژ  چ 

 ليس : ". كقاؿ األمشوين"چھ  ھ   ھ  چ ألف الكبلـ متصل كالتماـ  ؛تماـكقاؿ غَته ىو قطع صاحل كليس ب ،يف التماـ

قاؿ السمُت  "، كىو كاؼ عند ا٢تمذاين،كصاحل عند اٞتعربم،قبلو ١تا ظرؼ چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ : قولو ألف بوقف؛
 معٌت من الشيعة يف ما:الز٥تشرم قاؿ :ا١تتعارؼ، كالثاين كىو ،مقدران  اذكر: أحد٫تا كجهاف، فيو العامل يف: (ءاج إذ): :قولو"اٟتليب

 كىو بأجنيب كا١تعموؿ العامل بُت الفصل فيو ألف ٬توز؛ ال: »الشيخ قاؿ. ربو جاء حُت كتقواه دينو على شايعو ٦تن كإف: يعٍت ا١تشايعة
ينظر: علل  ."ا١تعربُت عند ا١تعهود فهو ، اذكر تقديره قاؿ أبو حياف:كأما (،إذ)كمن  شيعتو، من أجنيب إلبراىيم ألنو

 الدر ،(ُٖٗ/ ِ) ا٢تدل منار (،ّٕٗ(، كصف االىتداء)ص:ٖٓٓ/ِا٢تادم)(،َٗٓ)ص:(، القطع كاالئتناؼٕٖٓ/ّ)الوقوؼ
 .(َّٓ/ ٕ) احمليط ، البحر(ْٖ/ ْ) الكشاؼ ،(ُّٖ/ ٗ) ا١تصوف
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( سورة صادو فإذا قرأ يفٍ  مً صٍ ا٠تى  ظي فٍ لى من اللواـز ) الحادي والخمسون( كى إلقامة الوزف )؛ بسكوف الفاء

 بينان منفصبلن  :أم ،(اينى بً مي ) كقفان  كقف على ا٠تصم [ُِص: ] چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  :القارئ

 صادو بالكسر كالتنوين لضركرة الشعر. أكيقر  ،ُتقدـ مثلو كثَتان  قد  خرآ ف ما بعده لو عاملأل ؛عما بعده

اءى يى لً كٍ ا أى اىى رى كى   رٍ كي اٍذ كى  وبى ي  أى  انى دى بٍ ا عى يهى فً كى 
 ا ينى بً تى سٍ تى لً  ِ

 چی  جئ  حئ  چ أيضان كىو قولو تعاىل:  "ص"( أم يف ايهى فً من اللواـز ) الثاني والخمسون( كى )

 :( أمااىى رى كى يها القارئ )أ( رٍ كي اٍذ كى ) ّألف بعده إذ كقد تقدـ معناه ؛ تصليوب كالأفقف على  [ُْص: ]
فضيلتهم عند اهلل تعاىل  (اينى بً تى سٍ تى لً دىم اهلل كبُت ما ٢تم عنده من الكرامة )( عدٌ اءى يى لً كٍ أى ) ْبعد ىذه اآلية

 .ٓكىذا من حشو الكبلـ ٘تامان للبيت

 ًٔذينىاالَّ  لى بٍ قػى  الًَّذمك  ًفرو  ا غى  يفٍ  ارى النَّ كى  وي لى  قػىٍبلى  ري بػى كٍ أى كى 
                                                           

ىل اإلخبار، منع الوقف عليو ، كلتناىي االستفهاـ إ"تياف، كالتقدير: كاذكر إذ: ألف )إذ( ليس بظرؼ لئل"قاؿ السجاكندم ػ  ُ
 ،(ُٔٔ/ِ)، ا١ترشد(ٕٖٔ/ّ)ينظر: علل الوقوؼ  ، كىو حسن عند ا٢تمذاين، كصاحل عند اٞتعربمالعماين، ككذا األمشوين

 (.َِٓ/ ِ) ا٢تدل منار (،َُْ(، كصف االىتداء)ص:ٖٗٔ/ِا٢تادم)
 .{بتنزيل أكلياء}ػ يف ص ِ
 كىو كقف صاحل عند العماين، ."لو كصل أشبو ظرفان لقولو: ) كاذكر( كىو ٤تاؿ:ألف عامل ) إذ( ٤تذكؼ، ك "ػ قاؿ السجاكندم ّ

 «ًإذٍ » :". قاؿ الدعاس"اشتماؿ بدؿ جعل إف بوقف كليس ٔتقدر، «إذ» نصب إف :جائز؛"كاألنصارم، كقاؿ األمشوين كاٞتعربم،
كصف  ،(ُٖٔ/ِ)، ا١ترشد(ٖٗٔ/ ّ)ينظر: علل الوقوؼ ."باذكر، كاٞتمهور على انو بدؿ اشتماؿ متعلق زماف ظرؼ

 . (ُِٓ/ ّ) للدعاس القرآف إعراب ،(َِٕ/ ِ) ا٢تدل (، منارّٕا١تقصد)ص: (،َِْاالىتداء)ص:
  ( صوابو السورة. كىو صحيح.ِّػ يف اٟتاشية اليسرل من الورقة ) ْ

 :( أمكراىا أكلياء)  :مر ألف قولوىذا ليس حشوان من الناظم بل أراد بذلك ا١توضع األكؿ من الوقوؼ اللواـز يف سورة الز قلت: ػ  ٓ

: "قاؿ السجاكندم [ّالزمر: ] چژ  ڑ  ڑ  ک  ک    چ موضع أكلياء الذم ىو كرا سورة ص كىو قولو تعاىل: 
: ليس بتماـ ألف الذين مرفوع ". قاؿ النحاس"ألف التقدير: يقولوف: ما نعبدىم، كإال لصار: )ما نعبدىم( إخبار من اهلل عزكجل

 إف :حسن"قاؿ األمشوين كىو تاـ عند اٞتعربم،؟" يأت ا٠ترب أك مرفوع على إضمار فعل ٔتعٌت كقاؿ الذين فيبقى  ما قالواباألبتداء كمل
 قاـ «نعبدىم ما» جعل إف بوقف كليس «٭تكم اهلل إف» ا٠ترب جعل إف ككذا نعبدىم، ما يقولوف: أم ٤تذكفا، «كالذين» خرب جعل
 مضمر قوؿ كخربه مبتدأ، «الذين» يكوف أف: أحدىا أكجو، فيو ٬توز:  (اٗتذكا كالذين): قولو :"قاؿ السمُت اٟتليب ."ا٠ترب مقاـ

،القطع (ٕٕٖ/ ّ)ينظر: علل الوقوؼ ."نعبدىم ما يقولوف: كالتقدير.  «نعبدىم ما» قولو كىو معمولو كبقي حذؼ
 .(َْٕ/ ٗ) ا١تصوف ، الدر(ُِِ/ ِ) ا٢تدل منار (،َْٓكصف االىتداء)ص: (،َٓٔ:ص)كاالئتناؼ

 .{كىي اليت قبل الذينا}:ػ يف س ٔ
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ھ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ  :من اللواـز يف سورة الزمر كىو قولو تعاىل الثالث والخمسون( كى )

 :ف يقوؿأ( قبل ري بػى كٍ أى فيقف القارئ على )  [ِٔالزمر: ] چ﮲     ﮳       ﮴    ۓے   ے   ۓ ھھ

﮳        ﮴    چ  ابتداءكمت الكبلـ مث  "كرب من عذاب الدنياخرة أكلعذاب اآل :"ألف معناه ؛چ﮲    
تقدـ نظَت ىذا يف النحل كسيايت لو نظَت قد  ك ".ُلو كانوا يعلموف ذلك ألمنوا كتابوا ٦تا ىم فيو :"فقاؿ

ۀ  ہ  ہ      ہ     ہ   ھ  چ  :منها قولو تعاىل الرابع والخمسون( كى ). يف سورة نوح

ۓ  ۓ  چ  :( قولو تعاىللى بٍ قػى  الًَّذمك  ًفرو اغى رة )أكؿ سو  [ٔغافر: ] چھ        ھ  ھ  ے    

﮴   چ  :فقاؿ تعاىل أمث ابتد (النار)على قولو  مَّ ػألف الكبلـ ت ؛چ﮲       ۓ  ۓ  ﮲      ﮳ 

 .ِكىم أف الذين صفة ألصحاب النار كليس كذلكأ ،فإذا كصل القارئ چ﮵   ﮶  ﮷  

 اونى ني مً ؤٍ يػي  الى  رؼو خٍ زي  رى خً أى كى  ا يهى فً  دَّ عي  ءو يٍ شى  لِّ كي   قي الً خى كى 

ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  چ  :من اللواـز قولو تعاىل يف سورة غافر أيضان  الخامس والخمسون( كى ) 

ڈ        چ  ألف  (؛ءو يٍ شى )( كقف على ايهى فً يها القارئ ىذا ا١توضع )أ( دَّ عي ) [ِٔغافر: ] چڎ  ڎ  

                                                           

كقد  ."جائز :"، قاؿ األمشوين": ألف جواب )لو( ٤تذكؼ، أم: لو كانوا يعلموف ١تا اختاركا األكرب من األدىن"ػ قاؿ السجاكندم ُ
 .(َْٔ/ ُ) ا٢تدل منار ،(ُٖٖ/ّ)كالثبلثوف. ينظر: علل الوقوؼ تقدـ نظَته يف سورة النحل ا١توضع الثالث

.كىو تاـ عند ابن "صفة ألصحاب النار، كخطره ظاىر چۓ  ۓ  ﮲      چ : ألنو لو كصل لصار "قاؿ السجاكندم ػ ِ
كذكر النحاس التماـ فيو عن نافع، كأيب حامت، كأٛتد بن موسى، كأٛتد بن جعفر،كىو كذلك عند  كا٢تمذاين، األنبارم، كالداين،

 ٔتا كصلو يليق ال تاـ، :"كقاؿ األمشوين كىو كامل عند اٞتعربم،  ،"كاف يف نفسو طوؿف  إالعماين كقاؿ:" يستحب للقارئ اف يتعمده 
 سكتة يسكت أف فينبغي ظاىر خطأ كذلك ؛«النار أصحاب» لػ صفة چۓ  ۓ  ﮲      چ  لصار بو كصلو لو ألنو بعده؛

 من أكىل: "شامة أبو كقاؿ" چ ھ  ھ  ے چ :قولو عن چۓ  ۓ  ﮲      چ : انقطاع ٮتفى : كال"، قاؿ الزركشي"لطيفة

 ما أف يتوىم لئبل ؛على )قو٢تم( الوقف ، چ ڃ         ڃ  ڃ  چ   ڃڄ  ڄ  ڄچ : عليها الوقف ٔتراعاة ا١تواضع ىذه

﮲        چ ككذا ، ا١تقوؿ ىو بعده  قاؿ ."الصفة تتوىم لئبل ؛)النار( على بالوقف يعتٌت أف ينبغيچ ھ  ھ  ے ۓ  ۓ 
(، ُْٗ:ص)، ا١تكتفى(َٕٖ/ِ)، اإليضاح(ٖٖٖ/ّ)ينظر: علل الوقوؼ ."البعيد أبعد من األشياء ىذه كتوىم: "اٟتليب السمُت

 ، الدر(ِِْ/ ِ) ا٢تدل منار(، َْٗ(، كصف االىتداء)ص:ْٖٗ/ِا٢تادم) (،َْٔ/ْ(، ا١ترشد)ُٓٔ)ص:القطع كاالئتناؼ
 (.ِٓ/ ُ) القرآف ـعلو  يف الربىاف ،(ٔٔٓ: ص) األماين حرز من ا١تعاين ، إبراز(ّْٔ/ ٕ)ا١تصوف
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ال إلو إال ذلك الشيء كليس :" ناهف معأنو صفة لشيء ك أك٫تت أصفة هلل فإذا كصلت  چ ڈ    ژ       ژ

( رى خً أى من اللواـز ) السادس والخمسون( ككالشورل شيء من اللواـز ) ،كليس يف فصلت ".ُكذلك

ىئ  ىئ  ی   ی  ی         ی  چ  :خر منصوب على الظرؼ كىو قولو تعاىلأ( ك رؼو خٍ الز  سورة )

مئ  ىئ  يئ  چ  :ولوف قأل ؛چی  جئ   چ :فيقف القارئ على قولو [ٖٖالزخرؼ: ] چجئ  

من كبلـ  چی   ی  ی         ی  جئ   چ :من كبلـ اهلل تعاىل لنبيو صلى اهلل عليو كسلم كقولو چ جب
 .ِالنيب صلى اهلل عليو كسلم يشكوىم إىل ربو

نى طَّ وسى تى   ٍُته عى كى  وفه ني ٣تىٍ ا كى مى هي نػى يػٍ بػى كى 
 ا كنى دي ائً عى كى  افى خى الد   ّ

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  :قولو تعاىل يف سورة الدخافمن اللواـز  السابع والخمسون( كى ) 

ألنك إذا كصلت أك٫تت أنو ال يكوف رب ؛(امى هي نػى يػٍ بػى فالوقف على قولو )  [ٕالدخاف: ] چچ  

 چ  ڇ  چ :كىو تعاىل رب السموات كاألرض ككل شيء قهران كقولو ،رض إال مع إيقاهنمالسموات كاأل

  چڇ  

                                                           

كصفان لػ)شيء(، كخطره ظاىر، كإف أمكن أف ٬تعل حاالن من  چ ڈ     ڈ    ژ   ژچ  : ألنو لو كصل صارت ٚتلة"ػ قاؿ السجاكندم ُ
 تاـ؛: كقيل : حسن،"قاؿ األمشوينكىو حسن عند ا٢تمذاين، كصاحل عند اٞتعربم، ك  ،"عاملو معٌت اإلشارة يف )ذلكم(قولو: )ربكم( 

 ،ْٖٗ/ّ. ينظر: علل الوقوؼ "ظاىر خطأ كىذا «شيء» لػ صفة  چ ڈ     ڈ    ژ   ژچ : ٚتلة لصارت كصلو لو ألنو
 .(ُِّ/ ِ) ا٢تدل منار (،ُِْ(، كصف االىتداء)ص:َُٗ/ِا٢تادم)

هلل من قوؿ الرسوؿ هلل عزكجل كىو ٤تاؿ، بل ىو جواب اهلل للرسوؿ صلى ا چ   حبجب مئ  ىئ  يئ  چ ػ  ألنو لو كصل صار :  ِ
 كمتجاذب عند اٞتعربم، كقاؿ:" كحسن كقفو التعدد"، مشوين،األك  ا٢تمذاين، عليو كسلم. كىو كقف حسن عند العماين ، ككاؼ عند

 الصبلة عليو نبيكم قوؿ ىذا: »قاؿ چىئ  ىئ  ی   ی  ی         ی  جئ  چ : :قولو"قتادة جائز عند األنصارم، قاؿ ك

 ". چ  حبمئ  ىئ  يئ  جبچ  كسلم عليو اهلل صلى نبيو يعزم كتعاىل تبارؾ اهلل قاؿ ان:كقاؿ أيض «ربو إىل قومو يشكو كالسبلـ
 ا١تقصد ،(ِٕٓ/ ِ) ا٢تدل منار (،ِِْ(، كصف االىتداء)ص:ْٗٗ/ِا٢تادم) (،ٖٓٔ/ْ،ا١ترشد)(ِّٗ/ ّ)ينظر: علل الوقوؼ

 .(ْٔٔ/ َِ)البياف جامع ،(ٖٕ: ص)
 {، كيف ص:}بصدر يف{.بسطر يفس:}ػ يف  ّ
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منها يف الدخاف أيضان  الثامن والخمسون( كى ) ."ُعبدكهابوبيتو فإف كنتم موقنُت بر :" كبلـ تقديره  ابتداء

 ؛(وفه ني ٣تىٍ فيقف القارئ على قولو) [ُْالدخاف: ] چۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  چ  :كىو قولو تعاىل

من كبلـ اهلل فإذا كصل أكىم  چٴۇ    ۋ     ۈۇ  ۆ ۆ  ۈچ  :ألنو من كبلـ الكفار كقولو

ہ  چ  :يف الدخاف أيضان كىو قولو تعاىل والخمسونالتاسع (كى ) .ِأف الكل كبلـ الكفار

 :ألنو إذا كصل أكىم أف قولو؛(ٍُته عى فيقف القارئ على قولو ) [ْٓالدخاف: ] چہ  ہ  ہ  

فهذه  .ّمن كبلـ اٟتور العُت كإ٪تا ىو من كبلـ أىل اٞتنة الذين يف جنات كعيوف چھ  ھ  چ 

ۇ  چ  :من اللواـز كىو قولو تعاىل الستونضع رابع كىو ( ك فيها مو افى خى الد   نى طَّ وسى تى ثبلثة مواضع )

ألنو إذا كصل  (؛اكنى دي ائً عى )فيقف القارئ على   [ُٓالدخاف: ] چٴۇ    ۋ     ۈۆ          ۆ  ۈ

ظرؼ للعود كإهنم يعودكف يـو  [ُٔالدخاف: ] چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ  :أكىم أف قولو

                                                           

ماـ السجاكندم عند ىذا ا١توضع لكن جاءت عبارة يف بعض نسخ الكتاب  ػػ كلعلها من الناسخ كما ذكر ذلك احملقق اإل لليعػ مل  ُ
، كما ىو عليو منهج ا١تؤلف يف "كلعلو يقصد التنبيو على أنو لو كصل لفهم خبلؼ ا١تراد :"قاؿ احملقق(، ١تا ذكر يف غَت موضع)ػػ 

، فإف كاف    متعلق كحذؼ :"قاؿ ابن عاشوركىو كامل عند اٞتعربم   كذلك فإثباهتا أكىل ػػ أم عبلمة الوقف ػػتعليلو للوقف البلـز
 فبل موقنُت كنتم إف: كالتقدير. ا١تقاـ عليو دؿ ٤تذكؼ الشرط كجواب. بينهما كما كاألرض السماكات رب: قولو من بو للعلم موقنُت
/ ِٓ) كالتنوير التحرير (،ِْْكصف االىتداء)ص: ،(ِٕٗ/ّ)ينظر: علل الوقوؼ".  ىو إال إلو ال ّتملة أعقبو كلذلك غَته، تعبدكا
ِّٖ). 

. كىو كقف حسن عند العماين، كاألنصارم. كتاـ ": ألنو لو كصل صار: ) إنا كاشفوا العذاب( من كبلـ الكفار"ػ قاؿ السجاكندم ِ
(، كصف ّٓٗ/ِا٢تادم) (،ٖٖٔ/ْا١ترشد) ،(ِٕٗ/ّ)ينظر: علل الوقوؼ، كا٢تمذاين، ككامل عند اٞتعربم. عند النحاس
   .(َٓٔ :ص)، القطع كاالئتناؼ(ٖٕ: ص) ا١تقصد (،ِْْاالىتداء)ص:

: لئبل تصَت اٞتملة )يدعوف(، كىي إخبار عن ا١تتقُت، على كزف: يفعلوف صفة ٟتور عُت، على كزف يفعلن، "ػ قاؿ السجاكندم ّ
 كاٞتعربم، كاألمشوين، كىو كقف صاحل عند العماين، كا٢تمذاين، لنحاس،، كىو قطع كاؼ عند ا"ألف)يدعوف( ٭تتمل كبل الوزنُت
 ."فاكهة بكل ا٠تدـ يدعوف: أم ٤تذكؼ كمفعولو ، «زكجناىم» مفعوؿ من حاؿ: (يدعوف):: قولو"كاألنصارم، قاؿ السمُت اٟتليب

 منار (،ِْٔف االىتداء)ص:(،كصٔٓٗ/ِا٢تادم) (،ُٗٔ/ْ(،ا١ترشد)ّٓٔ:ص)القطع كاالئتناؼ، (ِّٗ/ّ)ينظر: علل الوقوؼ
 (.َّٔ/ ٗ) ا١تصوف ، الدر(ٕٗ: ص) ا١تقصد ،(ِِٔ/ ِ) ا٢تدل
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كليس يف اٞتاثية كما بعدىا إىل الذاريات  ،ُامةكليس كذلك إ٪تا عودىم يف الدنيا ال يـو القي البطش
.  شيء من اللواـز

صىٍدرى كى   ياتو ارً ذى ا بً ينى مً رى كٍ مي ػا الٍ هى نػٍ مً كى 
 ا ونى بي عى لٍ يػى  وضو خى  ورً الط   ِ

 چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  چ  :( قولو تعاىلاهى نػٍ مً ) الحادي والستون( كى )

لو  چۅ  ۅ  ۉ  چ  :ألف قولو ؛لى ا١تكرمُت( فيقف القارئ عاتيى ارً الذَّ بسورة ) [ِْالذاريات: ]
ك٢تا كىو قولو أ :( أمورً الط   صىٍدرى من اللواـز جاء ) الثاني والستون( كى ) ّعامله أخر كقد تقدـ مثلو كثَتان 

فيقف القارئ على  [ُِػ ُُالطور:] چى  ى  ائ  ائ  ەئ   ې  ې  ېچ  :تعاىل
  ابتداءإ٪تا لعبهم يف الدنيا كما بعده ك  ،عوف إىل نار جهنمألنو إذا كصل أكىم أف لعبهم يـو يد (؛وفى بي عى لٍ يػى )

. .ْكبلـ  كليس يف سورة النجم شيء من اللواـز

                                                           

بدر، كالعود إىل الكفر : ألنو لو كصل صار: )يـو نبطش( ظرفان لعودىم إىل الكفر، كىو يـو القيامة، أك يـو "ػ قاؿ السجاكندم ُ
 «يـو» نصب إف قبلو ٦تا : أحسن،"كقاؿ األمشوين د اٞتعربم،كا٢تمذاين، ككامل عن ،، كىو كقف تاـ عند النحاس"فيهما غَت ٦تكن

 يـو» لصار كصلو كلو قبلها، ٦تا شيء يف يعمل ال إف بعد ما ألف ؛«منتقموف» بػ كال ،«عائدكف» بػ ينصب أف ٬توز كال مقدر، بفعل
كىو كقف حسن عند العماين،  ."كن٦ت غَت فيهما الكفر إىل العود القيامة يـو أك بدر يـو إذ ؛الكفر إىل لعودىم ظرفا «نبطش

 كلكنو قبلها، فيما يعمل أف ٬توز ال( إنا) بعد ما ألف ؛منتقموف بقولو منصوبا يكوف أف ٬توز ال"  يـو" كاألنصارم، قاؿ الزجاج: 
 ،(ٖٖٔ/ْ(،ا١ترشد)َٓٔ:ص )، القطع كاالئتناؼ(ِٕٗ/ّ)ينظر: علل الوقوؼ ."الكربل البطشة نبطش يـو كاذكر: بقولو منصوب
 (ِْٓ/ ْ) القرآف ، معاين(ٕٗ: ص) ا١تقصد ،(ِٗٓ/ ِ) ا٢تدل منار (،ِْْ(، كصف االىتداء)ص:ّٓٗ/ِا٢تادم)

 كيف ص البيت ىكذا:}إذا ٘تٌت بو يف النجم كقف     ككقف الذاريات ا١تكرمينا{. .{كأكىل:}ػ يف س ِ
قاؿ  "، كىو صاحل عند اٞتعربم،ذ( ظرفان لئلتياف: ألف عامل ) إذ ( ٤تذكؼ، أم: اذكر، كلو كصل صار ) إ"ػ قاؿ السجاكندم ّ

 كال عليو، دخو٢تم كقت يف الواقع حديثهم أتاؾ ىل: بتقدير ْتديث نصب إف بوقف كليس ٔتقدر، «إذ» نصب إف جائز؛ :"األمشوين
 الدر ،(ِٓٗ /ِ) ا٢تدل منار (،ّْٗكصف االىتداء)ص: ،(ٖٔٗ/ّ)ينظر: علل الوقوؼ".الزمانُت الختبلؼ( أتاؾ) بػ نصبو ٬توز

 (.َٓ/ َُ) ا١تصوف
( ظرفان ليلعبوف، كلعبهم يف الدنيا، كىم يدعوف يـو القيامة"ػ قاؿ السجاكندم ْ : ليس بتماـ ألف ) ". قاؿ النحاس": لئبل يصَت ) يـو

 يوقف ال: كقيل : كاؼ،"كقاؿ األمشوين كىو كقف كاؼ عندالعماين، كا٢تمذاين، كاألنصارم، ،"يـو يدعوف( ترٚتة كبدؿ من يومئذ
، القطع (ّٕٗ/ّ)ينظر: علل الوقوؼ ."بالوقف منو كا١تبدؿ البدؿ بُت يفصل فبل «يومئذ» من بدؿ «يـو» ألف عليو؛

، (ِٖ: ص) ، ا١تقصد(ِٗٗ/ ِ) ا٢تدل منار(، َْْ(، كصف االىتداء)ص:ََُٗ/ِا٢تادم) (،ٖٗٔ:ص)كاالئتناؼ
 .(ُُٕ/ ْ) للنحاس القرآف (، إعرابّّٕ/ْا١ترشد)
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 اينى مً رً جٍ مي ػالٍ  تً ٖتىٍ كى  رو عي سي  يفٍ كى   مٍ هي نػٍ عى  وؿى تى فػى  فٍ قً فى  ُتٍ بى ًتى قػٍ ا يفٍ كى 

 چ  ۆئۇئ  ۆئچ  :تعاىلكىو قولو  ِ( الساعةتٍ بى ًتى قػٍ ا( سورة )يفٍ من اللواـز ) الثالث والستون( كى )

أمر من اهلل تعاىل لنبيو  ألنو ؛چ  ۆئۇئ  ۆئچ  :( أيها القارئ على قولو تعاىلفٍ قً فى ) [ٔالقمر: ]

كعيد من  ابتداء چۈئ  ۈئ  ېئ  چ  :مر بقتا٢تم كقولوصلى اهلل عليو كسلم بالتويل عنهم قبل األ
يدع الداعي يـو القيامة كليس   البارم ٢تم ٭تذرىم يـو القيامة فإذا كصلت أك٫تت أف التويل يكوف يـو

ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  چ  :قًتبت أيضان كىو قولو تعاىلا( يفٍ من اللواـز ) الرابع والستون( كى ) .ّكذلك

كبلـ   ابتداءألف ما بعده  (؛رو عي سي )فيقف القارئ على  [ِْالقمر: ] چۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

 ىئ  ی    ی   چ  :فقالوا ان إنكاري ان تفهموا استفهاممث اس "،إف أتبعناه لفي ضبلؿ كسعر إنا إذان  :"تقديره

                                                           

 ، كيف ص ىكذا:}كيف اقًتبت كذا فتوؿ عنهم      كأكىل الطور خوض يلعبونا{ : }إذا ٘تٌت كقف{سػ يف  ُ
 }على سعر ياصاح كقفه          كيف الرٛتن يايت اجملرمونا{.                                               

 .(ُِْ/ ٔ) البخارم صحيحػ ينظر :  ِ
: ". قاؿ ابن األنبارم"يـو يدع( ظرفان للتويل عنهم، كليس كذلك، بل ىو ظرؼ ) ٮترجوف(صار) ": ألنو لو كصلػ قاؿ السجاكندم ّ

ألف ٚتيع أىل التفسَت ٬تعلوف العامل يف  ،قاؿ كما ، كليسكقاؿ ابن األنبارم غَت تاـ : )فتوؿ عنهم( تاـ،"، كقاؿ الداين"كقف غَتتاـ
دير: ) ٮترجوف من األجداث يـو يدع الداع( فإذا كاف كذلك، فالتماـ: ) فتوؿ الظرؼ )ٮترجوف( كا١تعٌت عندىم على التأخَت ، كالتق

، كذكر مثل ذلك ": التماـ عند أيب حامت) فتوؿ عنهم(". كقاؿ النحاس"عنهم(؛ ألف الظرؼ ال يتعلق بشيء ٦تا قبلو
، "نكر( شيء إىل الداع يدع )يـو :فقاؿ أابتد مث ، (عنهم فتوؿ) :قولو : مت الكبلـ على"األمشوين،كاألنصارم، كالعماين، كقاؿ مكي

 يف التويل ألف ؛توؿ فيو يعمل كال يدع يـو اذكر أم فعل اضمار على نصب يـو يدع( )يـو يف مشكل إعراب القرآف: قولو ":كقاؿ
 أك خشعان  يـو يف العامل يكوف أف ك٬توز ،الداع يدع يـو ئكتبتد عنهم على الوقف ٭تسن كلذلك خرةاآل يف الداع يدع كيـو الدنيا

"، كىو مراقبة عند (عنهم فتوؿ) التماـ كقف :"، كقاؿ الزجاج"كعيدىم ابتدأ مث عىنػٍهيمٍ : قولو يف القوؿ :كمت"كقاؿ ابن عطية. ٮترجوف
.   ا٢تمذاين، كصاحل عند اٞتعربم. كالقوؿ بالتماـ يتوافق مع ماذكر من تعليل، ككذلك اللزـك

(، كصف َُُٔ/ِا٢تادم) (،ٖٗٔ:ص)(، القطع كاالئتناؼْٓٓ:ص)، ا١تكتفى(ُّٗ /ِ)، اإليضاح(َٖٗ/ّ)ينظر: علل الوقوؼ
/ ٓ) الوجيز احملرر ،(ُٖٕٓ/ ُُ) النهاية بلوغ اىل ، ا٢تداية(ِٖ: ص) ا١تقصد ،(َّٔ/ ِ) ا٢تدل منار(، ْْْاالىتداء)ص:

  (.ّّْآف كأثرىا يف التفسَت)ص:، كقوؼ القر (ِْٕ/ْ، ا١ترشد)(ٖٗٔ/ ِ) القرآف إعراب مشكل ،(ٖٔ/ ٓ) القرآف معاين ،(ُِِ
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ی  چ  :أيضان كىو قولو تعاىل اقًتبتيف  الخامس والستون( كى .)ُلكن ىذا فيو ما فيو چی  ی  

 (اينى مً رً جٍ مي ػالٍ  تً ٖتىٍ فيقف القارئ على سعر أيضان كىو الذم ) [ْٕالقمر: ] چی  ی  ی  جئ    
إذا كصل أكىم أهنم ال يكونوف يف ضبلؿ كسعر إال يـو يسحبوف يف ألنو ؛ بعد ذكرىم كما بيناه: أم ،ِ

 ابتداء چمئ  ىئ  يئ  جب    چ  :بل ىم يف الضبلؿ كالسعر كىم يف الدنيا كقولو ،كليس كذلك ،النار
 .ٓمنها كليس يف الرٛتن شيء ْقًتبتا. فهذه ثبلثة مواضع يف ّكعيد كهتديد من اهلل تعاىل ٢تم

اًذبىةه   اونى مي هى فػى كى  ابً قى عً الٍ  رً شٍ ل اٟتٍى دى لى  كا دي عى كى  ةو عى واقً بً  كىكى
 .......................... ....اءً رى قى في لٍ لً  لى بٍ قػى  كى لً ذى كى 

 چ ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گچ  :من اللواـز يف قولو تعاىل ٔالسادس والستون(كى )
 [ِػ ُالواقعة:]

                                                           

كما صرح بذلك  چی  ی  ی  ی  جئ    چ  :ليس ىذا مراد الناظم كإ٪تا مراده اٟترؼ التايل كىو قولو تعاىل :ػ  يف اٟتاشية ُ
 ػػ كغَتىم فلَتاجع. ،كصاحب العقد الفريد ،كصاحب البغية ،كصاحب اٞتامع ا١تفيد (ّٖٗ/ّ)علل الوقوؼ السجاكندم يف كتابو

 ػ كىو الذم ذكره بعد ذلك. قلت
 سورة الرٛتن فليتأمل. {ٖتت اجملرمينا:}ىذا ٗتبيط من الشارح كمراده :ػ يف اٟتاشية  ِ

 صوابو اجملرمونا. {ٖتت اجملرمينا:}جاء فوؽ ىذه العبارة چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     چ ػ قلت ػ كىو قولو تعاىل:
. كىو "ضبل٢تم، كإ٪تا ىو ظرؼ حملذكؼ، أم يقاؿ ٢تم :ذكقوا مس سقر: ألف ) يـو يسحبوف( ليس بظرؼ ل"ػ قاؿ السجاكندم ّ

 «يذكقوا يـو» نصب إف كاؼ؛ :"نصارم، كقاؿ األمشوينكحسن عند األ كا٢تمذاين، كصاحل عند اٞتعربم، كقف كاؼ عند العماين،
 قبلو ٔتا متعلقا الظرؼ جعل فإف ؛(إضبل٢تم) ظرؼ «يـو» كليس يسحبوف، يـو سقر مس ذكقوا ٢تم يقاؿ: أم كالتأخَت، التقدًن على

(، كصف َُُٖ/ِا٢تادم) (،ْٕٓ/ْ، ا١ترشد)(ّٖٗ/ّ)ينظر: علل الوقوؼ ."«سعر» على يوقف مل بو كمتصبلن 
 .(َّٖ/ ِ) ا٢تدل ، منار(ِٖ: ص) ا١تقصد (،ْْٓاالىتداء)ص:

 صوابو فهذاف موضعاف يف أقًتبت فليتامل. :ػ  يف اٟتاشية  ْ
 .(ٖٔٗ/ ّ)علل الوقوؼسيذكر يف اٟتاشية التالية. ينظر  كالصحيح أنو موضع كاحد كماط بل فيها موضعاف.ىذا غل :ػ يف اٟتاشية  ٓ

 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     چ  :يف سورة الرٛتن عزكجل كىو قولو تعاىل صوابو كا٠تامس كالستوف :ػ يف اٟتاشية  ٔ
 من اجملرموف أم يكذبوف طائفُت بُت النار كاٟتميم كىو ٤تاؿ ألنو لو كصل لصار قولو يطوفوف حاالن  ؛الوقف عليو الـز [ّْالرٛتن: ]

ي يقاؿ ٤ت."مستأنفا يكوف أف ك٬توز(اجملرمُت)من حاؿ ىو( : يطوفوف: )تعاىل :قولو"قاؿ العكربم، كىوصاحل عند اٞتعربم،كاهلل أعلم
كصف ،(ٖٔٗ/ّ)الوقوؼ ل.ينظر: عل"مستأنفة أك اجملرمُت من حاؿ اٞتملة( آف ٛتيم كبُت بينها يطوفوف):"الدين

  .(ُُْ/ ٗ) كبيانو القرآف ،إعراب(ََُِ/ ِ) القرآف إعراب يف التبياف (،ْْٕاالىتداء)ص:
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خرب مبتدأ  چگ  ڳ   چ  :ألنو منفي بليس كقولو؛ بسورة الواقعة فيقف القارئ على كاذبة 
ليس لوقعتها  : فإذا كصل القراءة أكىم أف معناه ،الواقعة خافضة لقـو كرافعة لقـو :تقديره ،٤تذكؼ

( كى كليس يف اٟتديد كاجملادلة شيء من اللواـز ) ،ُكليس لوقعتها خافضة رافعة فيحصل اإليهاـ، كاذبة
( رً شٍ اٟتٍى ( سورة )لدى لى ( من الوقوؼ اللواـز )كادي عى منها يف سورة اٟتشر فإف القراء قد ) السابع والستون

 فأمركنا  [ٕاٟتشر: ] چھ     ھ  ے  ے    ھہ  ھ چ :موضعان كما ذكرنا كىو قولو تعاىل

ۓ  ڭ  چ  :( قولو تعاىللى بٍ قػى ( ا١توضع )كى لً ذى ( قالوا )كى ( بو )اونى مي هى فػى كى  ابً قى عً الٍ بالوقف على )

كليس كذلك كإ٪تا  ،اهلل شديد العقاب للفقراء كمن بعدىم أف  كىمكقالوا ألف القارئ إذا كصل أ ،چ

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  :كقولو للفقراء إىل أخره إ٪تا ىو عائد إىل قولو ،شديد العقاب ١تن عصاه

نصار كللفقراء ا١تهاجرين كاأل چک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  
  .ِعلمأخره كاهلل االدار إىل  ؤاتبوَّ كالذين 

                                                           

ألنو لو كصل صار ما بعده صفة ٢تا أك بدالن، فيختل الكبلـ، كإ٪تا )خافضة( خرب ٤تذكؼ، أم: ىي خافضة، ":ػ قاؿ السجاكندم ُ
على معٌت ىي خافضة رافعة كعلى ىذا اجتماع  چگ  ڳ   چ ( بليس مث تبتدئ :ترفع ) الكاذبةقاؿ ابن األنبارم: كقف حسن 

ىي خافضة، قاؿ النحاس:قاؿ يعقوب:  :أم، چگ  ڳ   چ كاؼ، مث تبتدئ :كقاؿ الداين  تبعو على ذلك ا٢تمذاين، ،"العامة

قاؿ  الرفع.ب چگ  ڳ   چ  :مث قاؿ جل كعز چڑ   ک  ک    ک  گ  گ    چ  :كمن الوقف قوؿ اهلل جل كعز
 ، كىو صاحل عند اٞتعربم، على ماسبق.٤تذكؼ مبتدأ خرب بالرفع بعده ما قرأ ١تن العماين، كاالنصارم، كاألمشوين: تاـ،

(،كصفاالىتداء َُِٔ/ِ(،ا٢تادم)َٖٕ(،القطع كاالئتناؼ)ص:ُٓٓ(،ا١تكتفى)ص:ُٖٗ/ِ(، اإليضاح)َٗٗ/ّالوقوؼ)علل .ينظر:
 (.ّٖ: ص)قصدا١ت ،(ُّْ/ ِ) ا٢تدل (،منارْْٖ)ص:

 ، أك التقدير: أيًحلِّتبٍت النظَت بل التقدير: ىو للفقراء، يعٍت: يفءألنو لو كصل فيهم أف شديد العقاب للفقراء، : ػ قاؿ السجاكندم ِ
 كمنهم من قاؿ ليس ،من أصحاب التماـ من قاؿ ىذا تاـ كا١تعٌت يكوف الفقراء: كقاؿ النحاس: كاؼ، الغنائم للفقراء. قاؿ الداين

كمنهم من قاؿ ليس بتماـ  ،كلكن الفقر يكوف للفقراء ا١تهاجرين ،كيبل يكوف دكلة بُت األغنياء منكم  ؛ألف ا١تعٌت ؛كلكنو كاؼ ،بتاـ
 ٔتا يوصل كال لطيفة، سكتة ىنا كينبغيكقاؿ: ػ أم ػ األمشوين:  األمشوين: تاـ،ا٢تمذاين، ك ألنو بدؿ بإعادة اٟترؼ. كقاؿ  ؛كال كاؼ

 أك للفقراء، ا١تذكور كالفيء: أم ٤تذكؼ، مبتدأ خرب )للفقراء(: قولو بل كذلك كليس للفقراء، العقاب شدة أف ىمتو  خشية بعده
ينظر: علل ، كىو كامل عند اٞتعربم. للفقراء، ككذا عند العماين، األنصارم يصرؼ الفيء من ذكرناه ما: أم فعل، بتقدير

(، كصف االىتداء َُٓٓ/ِا٢تادم) (،ٕٕٔ/ْا١ترشد) (،ِٖٕ:ص)ناؼ(، القطع كاالئتُٔٓ:ص)، ا١تكتفى(ََُٕ/ّ)الوقوؼ
    (.ْٖ: ص) ا١تقصد ،(َّّ/ ِ) ا٢تدل منار (،ْٓٓ)ص:
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.  شيءكالصف كاٞتمعة  ُيس يف ا١تودةكل  من اللواـز

 ا ينى قً افً نى مي  طى سٍ كى  اهللً  وؿي سي رى  رٍ كي اٍذ .............كى 
ک   ک  گ  گ  چ  :من ا١تواضع يف سورة ا١تنافقُت كىو قولو تعاىل الثامن والستون( كى ) 

 وؿي سي رى  ):قولو ( أيها القارئ الوقف عليو كقف علىرٍ كي اٍذ ) [ُا١تنافقوف: ] چگ  گ   ڳ  ڳ  

 ،كبلـ من اهلل تعاىل  ابتداء  چڳ  ڱ       ڱ     ڱ  چ  :كقولو ،خر كبلـ ا١تنافقُتآألف ىذا  ؛(اهللً 
إذا جاءؾ ا١تنافقوف  :"اآليةكإ٪تا معٌت  ،كليس كذلك ،ف كل الكبلـ من ا١تنافقُتأأك٫تت  فإذا كصلت

ڱ  چ حقان  چڳ  ڱ    ڱ ڱ  چ  :قاؿ اهلل تعاىل "،نشهد إنك لرسوؿ اهلل بألسنتهمقالوا 

( ّ طى سٍ كى فهذا كقف الـز ) .ِدكف قلوهبمبألسنتهم فيما قالوا   چں  ں     ڻ  ڻ  
كليس يف التغابن كالطبلؽ شيء من  ٓبسكوف السُت إلقامة الوزف (طى سٍ كى )ك .ْ( أم فيهااينى قً افً نى مي سورة )
.  اللواـز

 

                                                           

 (.ِٗ: ص) اإلقراء ككماؿ القراء ٚتاؿ ػ  ا١تقصود هبا سورة ا١تمتحنة. ينظر: ُ
كىو كقف تاـ عند نافع ذكره  ،"من مقوؿ ا١تنافقُت چڳ  ڱ    ڱ ڱ  چ ألنو لو كصل صار قولو:  :"ػ قاؿ السجاكندم ِ

 لصار كصلو لو ألنو كصلو؛ ٬توز كال كىو كقف كاؼ عند العماين، األنصارم، كاألمشوين كزاد ػػ أم ػ األمشوين: كاٞتعربم،  النحاس،

 فكذهبم رسوؿ، غَت اهلل رسوؿ إف لكبلمهم رد ىو بل كذلك، األمر كليس ا١تنافقُت، مقوؿ من چڳ  ڱ    ڱ ڱ  چ : قولو

 ا٠ترب كمت چ  ڳگ  گ  گ   ڳ  ڳ       چ قاؿ الواحدم:كىو حسن عند ا٢تمذاين،   .چڳ  ڱ    ڱ ڱ  چ : بقولو اهلل

 (،ٕٕٗ/ْ(، ا١ترشد)ّٕٗ:ص)القطع كالئتناؼ ،(َُُٖ/ّ)ينظر: علل الوقوؼ .چڳ  ڱ    ڱ ڱ  چ  :فقاؿ ابتدأ مث عنهم،
  (.َِّ/ ْ) الوسيط ، التفسَت(َّْ/ ِ) ا٢تدل منار ،(ٖٓ: ص) ا١تقصد (،َْٕ(، كصف االىتداء)ص:ََُٕ/ِا٢تادم)

 .{صدر:}ص ػ يف ّ

ٱ  ٻ     چ نو يفيد الثاين كىو قولو : أألنو يتوىم  ؛تنبيو مل يذكر الشارح ما معٌت كسط منافقونا على أف فيو إيهامان  :ػ يف اٟتاشية  ْ

ذكر رسوؿ اهلل أكىل منافقونا ٠تلص اناظم قاؿ ك ف الأكلو   ،لكن ٯتنع من أنو كبلـ غَت مفيد چٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ  
 اإليهاـ كاهلل أعلم.

 بل ىو لغة.{ِٔ :}كرقةاليسرلػ يف اٟتاشية  ٓ
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لى بٍ قػى  ري بػى كٍ أى كى   ِيضان أى  ًنً رً حٍ التَّ  يفٍ  فى وٍ عى رٍ فً  ُيفٍ كى 
 اونى ني  صً نى  و يفٍ لى  ّ

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  چ : من اللواـز قولو تعاىل التاسع والستون( كى )

 ؛( من اللواـزيضان أى ( فهذه )ًنً رً حٍ التَّ ( سورة)يفٍ  فى وٍ عى رٍ فً  ):يها القارئ على قولوأ( قف) [ُُالتحرًن: ] چ

( كى ) .كليس يف سورة ا١تلك شيء منها ،ْلو نظائركما تقدـ   ،عاملو مقدر چ﮳   ﮴  چ  :ألف قولو

ۅ    چ  :( قولولى بٍ قػى ) [ّّالقلم: ] چ  ۅٴۇ   ۋ  ۋ  ۈۆ  ۈچ  :من اللواـز قولو تعاىل السبعون

 چۅ    ۉ       ۉ  چ  :ألف قولو (؛ري بػى كٍ أى )( فيقف القارئ على قولو اونى ني ( سورة )صً نى  يفٍ ) چۉ       ۉ  

 كقد تقدـ لو نظائر كثَتة كقوؿ الناظم نونا بفتح النوف كااللف لئلطبلؽ. ،ٓكؼكبلـ كجوابو ٤تذ  ابتداء

 

 

 

 

                                                           

 .{كقفٍ :}ػ يف س ُ
 .{كقفه :}ػ يف ص ِ
 .{كأكرب لوس:}ػ يف  ّ
 ٔتا «إذ» لتعلق قفبو  ليس :"، كقاؿ األمشوين": ألف )إذ( ليس بظرؼ لضرب ا١تثل، بل التقدير: كاذكر إذ"ػ قاؿ السجاكندم ْ

كصف  ،(َُِٗ/ّ)ينظر: علل الوقوؼكىو صاحل عند اٞتعربم.  ."ا١تثل: إذ يف العامل( : قالت إذ) :"، كقاؿ أبو البقاء"قبلها
 .(ُُِّ/ ِ) القرآف إعراب يف التبياف ،(َّٓ/ ِ) ا٢تدل منار (،ْٕٔاالىتداء)ص:

 وا يعلموف ١تا اختاركا األكرب على األدىن. كلو كصل صار قولو: لو( ٤تذكؼ اٞتواب، أم: لو كان": ألف )ػ قاؿ السجاكندم ٓ
 كجواب : حسن،"كقاؿ األمشوين و كانوا يعلموف، كىو ٤تاؿ"، كىو صاحل عند اٞتعربم،معلقان بشرط أف ل چ ٴۇ   ۋ  ۋ چ

  كانوا لو أف بشرط امعلق ، چ ٴۇ   ۋ  ۋ چ: قولو لصار كصلو كلو األدىن، اختاركا ١تا يعلموف كانوا لو: أم ٤تذكؼ، «لو»
  كتقدـ نظَته غَت مرة يف سورة النحل ا١توضع الثالث كالثبلثوف. ."ال أـ علموا مطلقا أشق اآلخرة عذاب ؛إذ ٤تاؿ كىو يعلموف،

 . (ّٖٓ/ ِ) ا٢تدل منار (،ْٖٕكصف االىتداء)ص: ،(َُّٓ/ّ)ينظر: علل الوقوؼ
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 ا ونى في قػَّ كى  ري خَّ ؤى يػي  ُالى  وحه ني كى   عىد كا وتى اٟتٍي ا كى هًبى  وفه ني جٍ مى ػى ل

ڱ  ڱ  ں  ں        ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ          چ  :من اللواـز قولو تعاىلالحادي والسبعون (ك)

خر كبلـ آألنو  (؛وفه ني جٍ مى ػى ل)( أم يف سورة نوف فيقف على قولو اهًبى ) [ُٓقلم: ال] چۀ  ہ     ہ  

ف الكل من كبلـ أكبلـ من اهلل فإذا كصل أكىم   ابتداء چہ  ھ     ھ    ھ   ھ     چ  :الكفار كقولو
يتفق  نو ملأكلكن ك ،أيضان كىو قبل ىذا (ف)من اللواـز يف سورة  الثاني والسبعون.ِالكفار كليس كذلك

( عىد كافالقراء) [ْٖ: القلم] چڇ   ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ          ڌ    چ  :لو تقدٯتو كىو قولو تعاىل

 ،ّخر كقد تقدـ لو نظائر كثَتةآلو عامل  چڎ   ڎ  چ  :ألف قولو بعد ؛الوقف على اٟتوت من اللواـز
( عليو الصبلة كالسبلـ وحه ني ة )منها يف سور الثالث والسبعون ك، شيء من اللواـز ْؿأكليس يف اٟتاقة كس

 (ري خَّ ؤى يػي  الى )( على قولو اونى في قػَّ كى فالقراء قد ) [ْنوح: ] چ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ  :كىو قولو تعاىل

  ؛چھ   ے            ے   چ  :مركنا أف نبتدئ بقولوأك 

                                                           

 . {كيف نوح يؤخرس، ك ص:} ػ يف ُ
كىو كقف كاؼ عند الداين،  ."ألنو لو كصل لصار ما بعده مقوؿ الذين كفركا، كىو إخبار من اهلل مبتدأ :"ػ قاؿ السجاكندم ِ

 بل كذلك، األمر كليس الذين كفركا، مقوؿ من بعده ما لصار كصل لو ألنو كصلو؛ ٬توز :كال"كاألمشوين كقاؿ كا٢تمذاين، كالنحاس،
"، :حسن"، كقاؿ العماين"بو جاء من اٞتنة إىل ينسبوف فكيف كاٞتن ئلنسل كموعظة ذكر القرآف أف تعاىل اهلل من إخبار ىو

(، ََُٗ/ِا٢تادم) (،ٕٔٓ:ص)(،القطع كاالئتناؼّٖٓ:ص)، ا١تكتفى(َُّٖ/ ّ)ينظر: علل الوقوؼكمتجاذب عند اٞتعربم.
 (.َِٖ/ْ،ا١ترشد)(ّٗٓ/ ِ) ا٢تدل منار(، ْٕٗكصف االىتداء)ص:

كقاؿ  كىو صاحل عند اٞتعربم، ."ظرؼ ١تا تقدمو، بل مفعوؿ ٤تذكؼ ، أم: كاذكر إذ)إذ( ليس ب": ألفػ قاؿ السجاكندم ّ
: مكي"كقاؿ  ."مكظـو كىو نادل إذ اٟتوت صاحب قصة أك كحاؿ: أم ا١تضاؼ، احملذكؼ «إذا» يف العامل ألف جائز؛ :"األمشوين

 بلوغ اىل ا٢تداية ،(ّٗٓ/ ِ) ا٢تدل منار (،ْٕٗكصف االىتداء)ص: ،(َُّٖ/ ّ)ينظر: علل الوقوؼ ."چڎ   ڎ  چ  كاذكر
 .(ّٕٓٔ/ ُِ) النهاية

 .(ُٗٓ/ ٔ) البخارم صحيحػ أم سورة ا١تعارج تسمى سورة سأؿ سائل  ينظر:  ْ
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كقد تقدـ لو ".ُابولو كنتم تعلموف ذلك ٠تفتم عق :"فقاؿ أابتدألف كبلـ نوح مت عند قولو ال يؤخر مث 
.  نظائر كثَتة كليس من سورة اٞتن إىل سورة النبأ شيء من اللواـز

 ِيناى طً فى  نٍ كي فى  اتً عى ازً  النَّ كىلى أي بً  ا انى دى بى  دٍ قى  فه قٍ كى  وً يٍ ران فػى مٍ أى كى 

( الـز فه قٍ كى  وً يٍ فػى فإنو ) [ٓالنازعات: ] چے  ے  چ  :من اللواـز قولو تعاىل الرابع والسبعون( كى ) 
ألف  ؛( حاذقان فهيمان كقف عليويناى طً فى  نٍ كي فى  اتً عى ازً  النَّ كىلى أي بً ( أم قرب الوقف عليو كىو الذم )اانى دى بى  دٍ قى )

 .ّمبتدأ خربه قلوب يومئذ كاجفة چۓ  ڭ  ڭ      چ  :الكبلـ مت عليو كقولو

 اونى كي ه يى رى كى ا ذى هى تً ٖتىٍ  نٍ مً  ْفٍ قً كى  ى وسى مي كى  ةه رى اسً خى كى  ةه عى اشً خى كى 
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   چ  :يف النازعات أيضان كىو قولو تعاىل الخامس والسبعون( كى )

 ألف  ا٠تشوع صفة لؤلبصار  ؛الـز (ةه عى اشً خى )فالوقف على  [ٗ – ٖالنازعات: ] چۋ     

                                                           

 : جائز؛"كقاؿ األمشوين كىو كامل عند اٞتعربم، .": ألف )لو( ٤تذكؼ اٞتواب، أم: لو كنتم تعلموف ١تا كفرمت"ػ قاؿ السجاكندم ُ

 جواهبا چ ھ   ے ےچ  :: كقولو"قاؿ اٟتليب ."كتقواه طاعتو إىل لبادرمت تعلموف كنتم لو: تقديره ٤تذكؼ، جواهبا )لو( ألف
 الدر ،(ّٕٔ/ ِ) ا٢تدل منار (،ْْٖكصف االىتداء)ص:،(َُُٓ/ّ)ينظر: علل الوقوؼ."بو أمركم ما إىل لبادرمت: أم ٤تذكؼ
 (.ِّّ/ ٖ) احمليط ، البحر(ْٖٔ/ َُ) ا١تصوف

  .{كعٌم هبا معاشا مث أمران     بأكىل النازعات يدكنونا}ىكذا:ت لبي: اسػ يف  ِ
 كيف ص البيت ىكذا:}كامر اهلل كقفان قد بدا يل      بأكىل النازعات يدكنونا{.

 ألنو لو كصل صار  ؛: ألف جواب القسم ٤تذكؼ بعده، أم: أقسم هبذه األشياء لتبعثن كالوقف عليو الـز"ػ قاؿ السجاكندم ّ
) (: ) تتبعها( ) يـو ، بل عامل ) يـو كذكر ىذا القوؿ النحاس عن الفراء،   ."ظرفان للمدبرات كقد انقضى تدبَت ا١تبلئكة يف ذلك اليـو

ۅ  ۅ  چ : قولو ألف اٞتواب؛ ىذا فحذؼ لتحشرف، أك لتعبثن: تقديره ٤تذكفا القسم جواب جعل إف ؛"تاـ كىو ":قاؿ األمشوين

: كىو "يمقامو، قاؿ مك يقـو الشيء على يدؿ ما ألف فحذؼ؛ كاٟتشر البعث أنكركا أهنم على داللة فيو چۉ  ۉ  ې      
(، القطع َٔٔ:ص)، ا١تكتفى(ْٔٗ/ِ)اإليضاح، (َُٖٔ/ ّ)ينظر: علل الوقوؼ "، كىو كامل عند اٞتعربم.أصحها

/ ٓ) القرآف، النحاس إعراب ،(ٖٕٗ/ ِ) القرآف إعراب ، مشكل(ُِّ/ ّ) للفراء القرآف معاين (،ٖٕٔ:ص)كاالئتناؼ
 (.ُِْ/ ٖ) احمليط البحر ،(َِٖٔ/ ُِ) النهاية بلوغ اىل ا٢تداية (ُّٗ/ ِ) ا٢تدل منار (،َُٓكصف االىتداء)ص:،(ُُْ

 ساقطة من سُت.{:كقف}ػ  ْ



 

 
 112 

 

كبلـ إخبار عن الكفار الذين ينكركف البعث حاؿ    اءبتدا چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      چ  :كقولو

السادس ( كى ) .ُن أف يكوف من قوؿ الذين أبصارىم خاشعة يـو القيامةفبل ٭تس ،كوهنم يف الدنيا

 چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      چ  :ىذا يضان كىو قولو تعاىل بعدأمن اللواـز يف النازعات  والسبعون

چ  :خر كبلـ الكفار الذين ينكركف البعث كقولوآألنو  ؛الـز (ةه رى اسً خى )فالوقف على  [،ُِالنازعات: ]

من اللواـز فيها أيضان كىو قولو  السابع والسبعون( كى ) .ِمن كبلـ اهلل تعاىل چ   ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   

ٱ   ٻ  چ  :الـز كيبتدئ (ىوسى مي )فالوقف على  [ُٓالنازعات: ] چىئ  ىئ  ی  ی  چ  :تعاىل

( عليو أيها القارئ فإذا فٍ قً من اللواـز ) الثامن والسبعون( كى ) .ّكقد تقدـ توجيهو يف سورة طو چٻ  

چ    چ        چ       ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  :تيت على قولوأ( أم ٖتت النازعات ك اهى تً ٖتىٍ  نٍ مً ت سورة عبس )قرأ

 :يكوف كقفك على حق أم :أم ،اإلطبلؽ ألف( باونى كي ه يى رى كى ذى قف على) [ُِ – ُُعبس: ] چ

                                                           

 د ا٢تمذاين،كىو كاؼ عن . قاؿ الداين، كالنحاس تاـ،": لتناىي كصف القيامة، كابتداء حكاية قو٢تم يف الدنيا"ػ قاؿ السجاكندم ُ
 ٔتا ٔتتصل ليس :)يقولوف("يكاٞتعربم، كاألنصارم: صاحل"، قاؿ مك ، كقاؿ العماين،"بعده ما استئناؼ على : حسن،"كقاؿ األمشوين

ينظر: علل  ."البعث إنكار يف الدنيا يف قو٢تم من القوؿ بعدىا كما. القيامة يـو حا٢تم صفة من قبلو ما ألف؛ قبلو
(، كصف االىتداء ُُِٕ/ِا٢تادم) (،ّٖٔ/ْ(، ا١ترشد)ٖٕٔ:ص(، القطع كاالئتناؼ)َٔٔ:ص)فى، ا١تكت(َُٕٖ/ّ)الوقوؼ

 .(َِٖٗ/ ُِ) النهاية بلوغ اىل ، ا٢تداية(ٖٖ: ص) ، ا١تقصد(ِّٗ/ ِ) ا٢تدل منار (،َُٓ)ص:

: تاـ؛ ألنو انقضاء كبلـ "داين، كقاؿ ال": لتناىي قو٢تم باإلنكار، كابتداء إخبار اهلل تعاىل بتقدير ما أنكركا"ػ قاؿ السجاكندم ِ
كقاؿ األنصارم تاـ، كقاؿ  كىو كذلك عند ا٢تمذاين . كقاؿ النحاس قطع كاؼ،"منكرم البعث ، كما بعد ذلك من كبلـ اهلل تعاىل

 ينظر: علل."خاسرة ردتنا كانت اٟتافرة إىل رددنا إف: أم قبلو، ما جوابو بعدىا ما ألف )خاسرة(؛ على يوقف : كال"األمشوين
 .(ِّٗ/ ِ)منارا٢تدل(،ٖٖ(،ا١تقصد)ص:ُُِٕ/ِا٢تادم)(،ٕٖٕ:ص)كاالئتناؼ(،القطع َٔٔ:ص)، ا١تكتفى(َُٖٕ/ ّ)الوقوؼ

، كقاؿ ": ألنو لو كصل صار )إذ(ظرفان إلتياف اٟتديث، كىو ٤تاؿ، بل ىو مفعوؿ ٤تذكؼ، أم: فاذكر إذ"قاؿ السجاكندم ػ  ّ
 ربو ناداه إذ اذكر: أم ٤تذكؼ، بفعل مفعوؿ ىو بل ٤تاؿ كىو اٟتديث إلتياف ظرفان  إذ لصار بعده ٔتا كصلو لو ألنو : تاـ؛"األمشوين

 مفعوؿ كونو كجوز كقتيهما الختبلؼ لئلتياف ال للحديث ظرؼ چٱ   ٻ  ٻ  چ  تعاىل: : كقولو"قاؿ األلوسي ."طول ا١تقدس بالواد
  .(َِّ/ ُٓ) األلوسي فسَت، ت(ِّٗ/ ِ) ا٢تدل ، منار(َُٖٖ/ّ(ينظر: علل الوقوؼ ."مقدران  اذكر
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لو متعلق ٔتا قب چڍ   ڌ  ڌ     چ  :كقولو ،چڇ   چألف الكبلـ مت على قولو  ،طريق كاضحة
فمن شاء  :"ف معناهأفإذا كصلت أك٫تت  ".إف القرآف يف صحف مكرمة أم يف اللوح احملفوظ :"تقديره
 ،إلقامة الوزف ؛يف لفظ الناظم بسكوف ا٢تاء (هرى كى ذى )كيقرأ  ،ُفيختل ا١تعٌت "نظر يف صحف مكرمة تذكرة

. ِعلىكليس من التكوير إىل سبح اسم ربك األ  شيء من اللواـز

 ّوناكي ك سي مان أى كٍ يو رى فً  فٍ قً فى   دً لى بً بً  ده حى ى أى لى عى  ةه يى ارً جى كى 

ک  ک  ک    ک   گ  گ  گ  گ     چ  :منها يف سورة الغاشية كىو قولو تعاىل التاسع والسبعون( كى )

ألنك إذا كصلت أك٫تت (؛ ةه يى ارً جى فالوقف على )  [ُِ – َُالغاشية: ] چڳ  ڳ  ڳ     ڳ      ڱ  

يف اٞتنة عُت جارية كيف اٞتنة سرر  :"٪تا معناهإك  ،يف العُت اٞتارية :أم ،چڱ  ڱ    ڱ     چ  :أف قولو
خر الوقوؼ آكىو الموضع الثمانون ( كى كليس يف سورة الفجر شيء منها ) ْفكاف الزمان لذلك ".مرفوعة

فإذا قرأتو [،ٓالبلد: ] چڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ      چ  :( كىو قولو تعاىلبلد( سورة )يفاللواـز )

نو يقوؿ ذلك أحكاية عن اإلنساف  چڑ  ک  ک  ک  چ  :ألف قولو (؛ده حى أى )( على يوفً  فٍ قً فى )
  "خرهآاألحد أىلكت إىل  يقوؿ ذلك  أ٭تسب أف لن يقدر عليو أحد :"ف معناهأك٫تت أفإذا كصلت 

                                                           

بل التقدير: ىو يف صحف  ،:ألنو لو كصل صارت الصحف ٤تل ذكر من يشاء أف يذكر القرآف؛ كىو ٤تاؿ"قاؿ السجاكندمػ  1
 چڇ  ڇ  ڇ   چ :"كاألمشوين : كاؼ، قاؿ السمُتكا٢تمذاين، كاألنصارم، . كقاؿ ابن األنبارم كقف حسن، ك قاؿ الداين،"مكرمة

ا١تكتفى (،ٔٔٗ/ ِ)اإليضاح(،َُّٗ/ّ)ينظر: علل الوقوؼ"، كىو صاحل عند اٞتعربم. كموصوفها الصفة بُت معًتضة ٚتلة
 .(ٖٗٔ/ َُ) ا١تصوف الدر،(ٖٗ: ص) ،ا١تقصد(ّٓٗ/ ِ) منارا٢تدل(،َّٓ(،كصف االىتداء)ص:َُُّ/ِا٢تادم)(،َٖٔ)ص:

 .(ُِٕ/ َّ) كالتنوير ػ جاء تسميتها بذلك يف السنة   ينظر: التحرير ِ

 .{على حق كيف بلد عليو أحد      قف بو ركمان أك سكونا}ػ يف س البيت ىكذا: ّ
 .{كيف بلد عليو أحد لو قف      قبيل يقوؿ ركمان أك سكونا}كيف ص البيت ىكذا:    
: "اؿ ابن األنبارمكق  .":ألنو لو كصل صار ما بعدىا صفة ٢تا على أف يف العُت اٞتارية سرران مرفوعة؛ كىو ٤تاؿ"ػ قاؿ السجاكندم ْ

ڱ  ڱ    چ  قاؿ الصابوين: كذكر القولُت ا٢تمذاين، كىو صاحل عند اٞتعربم، ، كقاؿ الداين، كاألمشوين : كقف كاؼ،"كقف حسن

 كالياقوت. بالزبرجد مكللة مرتفعة، أسرة اٞتنة يف أم  چڱ     
 منار(، ُْٓ(، كصف االىتداء)ص:ُُْٖ/ِا٢تادم)(،ُٕٔ،ا١تكتفى)ص:(ٕٓٗ/ِ)، اإليضاح(ُُِّ/ّ)ينظر: علل الوقوؼ

 (.ِٓٓ/ ّ) التفاسَت صفوة ،(ُِْ/ ِ) ا٢تدل
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علم أف كقفك اك  .باإلسكافيف كبلـ الناظم  (أحد)كيقرأ  .ُألف األحد إ٪تا ىو اهلل تعاىل ؛كىذا ال ٭تسن
كىو إمشاـ الداؿ بعض الضم يف ىذا احملل  :( إف أحببت الرـكمان كٍ رى تك يكوف)اءيف حاؿ قر  (ده حى أى )على 

 .ّعلمأف شئت كاهلل إ ِ(وناكي سي ( يكوف كقفك عليو)كأى )

 ا ينى مً الى عى الٍ  بً اهلل رى  مدً ًْت  ٚتيعان ت مَّ ػى ا تهى ل  م كي ذً هى فػى 
 ا ينى عً ٍٚتى ة أى يَّ ربى الٍ  َتً ى خى لى عى  ْـو وٍ يػى  لَّ  كي يبِّ رى  كصلى اهللي 

 اينى يبً الطَّ  داةً و ا٢ٍتي تً رى تػٍ عً كى   يشو رى قػي  نٍ مً  ٍفاصى مي الٍ  دو مَّ ٤تيى 
 ا ينى عً ابً التَّ  لِّ كي كى  ٓآكل نٍ مى كى  ران طي  ابً حى كاألصٍ  اآلؿً  لِّ كي كى 

 بً رى ( سبحانو كتعاىل)اهلل مدً ًْت يئان)( مل نًتؾ منها شٚتيعان ت مَّ ػى ا تهى ل  كي ( الوقوؼ اللواـز )مذً هى فػى ) 
( ىلى عى ) انصراـ( دائمان ببل نفاد كال ـو وٍ يػى  لَّ كي ( تبارؾ كتعاىل )يبِّ رى  كصلى اهللي ( أم مالكهم )اينى مً الى عى الٍ 

( أم ٍفاصى مي الٍ  دو مَّ ٤تيى خر نظم الشيخ ك٦تا زدتو فيو)آ( كىذا اينى عً ٍٚتى أى ( أم ا٠تليقة)ةيَّ ربى الٍ  َتً خى النيب)
( الطاىرين اينى يبً الطَّ ( إىل دين اهلل )داةً ا٢ٍتي ( أم أىلو )وتً رى تػٍ عً كى ( كىم كلد النظر بن كنانة )يشو رى قػي  نٍ مً نتخب)ا١ت
( النيب صلى اهلل عليو كسلم كنصره آكل نٍ مى كى ( أم كلهم )ران طي  ابً حى كاألصٍ ىل البيت )أ( أم اآلؿً  لِّ كي كى )

مت الكتاب كاٟتمد هلل  ـ الدين كاٟتمد هلل رب العا١تُت.إحساف إىل يو ( ٢تم باينى عً ابً التَّ  لِّ كي كى ) األنصار كىم
حد أمن شهر ٤تـر اٟتراـ  ينكالعشر  الكرًن الوىاب ككاف الفراغ من زبره هنار ا٠تميس من اليـو الثاين

                                                           

كذكر النحاس عن نافع أنو ال ٘تاـ  ."كصفان لو، كىو ٤تاؿ چڑ  ک  ک  ک  چ : ألنو لو كصل صار: "ػ قاؿ السجاكندم ُ

ڑ  ک  ک  ک  چ :  قولو :"ابن عادؿ، قاؿ ": كقف تاـ"كقاؿ األمشوين كىو صاحل عند اٞتعربم، يف ىذه السورة إىل كالتُت،

كصف (،َٖٓالقطع كاالئتناؼ )ص:، (ُُِٗ/ّ)ينظر: علل الوقوؼ .حاال تكوف كأف،  مستأنفة تكوف أف ٬توز: چ
 .(ِِٖٓ: ص) اللباب ، تفسَت(ُْٔ/ ِ) ا٢تدل منار(، ُٕٓاالىتداء)ص:

(.ػ كىو تفريغ اٟترؼ من اٟتركات الثبلث، كمن أبعاضهن، كيعرب عنو )بالت ِ ٥تتصر العبارات ١تعجم مصطلحات  سكُت(ك )باٞتـز
 (.ُٗالقراء)

 .{ك يف ميثاقو ككجد٘توىم    ببعض الكتب فيها يكتبونا}بعد ىذا البيت بيت قاؿ فيو: سػ يف  ّ
 .{كل حُت:}ػ يف ص ْ
 .{كمن كاىل:}، كيف ص{كمن أدل :}ػ يف س ٓ
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كصلى اهلل  الصبلة كالسبلـ. صاحبها أفضلعلى  ُشهور السنة التاسعة بعد األلف من ا٢تجرة النبوية
 نا ٤تمد كآلو كصحبو كسلم.على سيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ىػ(، قاؿ ا١تؤرخ القاضي إٝتاعيل األكوع": ُِٔٔا١تؤلف حيث تويف سنة)لعل ذلك خطأ من الناسخ فإف ىذا يتناىف مع سنة كفاة ػ  ُ
كمع ىذه العناية الكبَتة هبذه األسرة ػ أم أسرة األىدؿ ػ اليت اشتهرت بالعلم كالصبلح فإنو يوجد يف تواريخ بعضهم اضطراب 

 (. ََِْ/ْكتناقض. ىجر العلم كمعاقلو يف اليمن)
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ىالخاتمظ:

اٟتمد هلل الذم بنعمتو تتم الصاٟتات، كالصبلة كالسبلـ على ا١تبعوث رٛتة للربيات، كعلى آلو كأصحابو 
 الذين حازكا أعلى الدرجات، كعلى السالكُت على خطاىم يف درب الطاعات، كبعد.

ب ا١تبارؾ، كما تبعو من دراسة لو، نستطيع أف ٩تلص إىل أىم فبعد ىذه اٞتولة ا١تاتعة يف ثنايا ىذا الكتا
 النتائج كالتوصيات من ذلك:

ىالنتائج:

 ػ أ٫تية ىذا النوع من الوقف، حيث أفرد بالتأليف قدٯتان كحديثان.ُ

 ػ الصلة الوثيقة بُت باب الوقف كاالبتداء، كعلـو اللغة العربية.ِ

 ف اآليات، كفهم ا١تراد من اآلية.ػ األثر الواضح للوقف كاالبتداء، يف معاّ

ىالتوصوات:

، دراسة كافية، نظرية كتطبيقية، من خبلؿ ا١تصاحف ا١تخطوطة القدٯتة.ُ  ػ دراسة مباحث الوقف البلـز

 ػ التنقيب عن جهود العلماء يف باب الوقف كاالبتداء خصوصان، كغَته عمومان كاخراجها للناس.ِ

اخي الكرًن، فما كجدت فيو من صواب فهو من اهلل كحده، كإف  كيف األخَت فهذا جهد ا١تقل بُت يديك 
مل ذلك بعُت الرضى كالقبوؿ.  كانت األخرل فمن نفسي كالشيطاف، كارجو اف ٭تي

 ،،،،كصلى اهلل على نبينا ٤تمد كعلى آلو كصحبو كسلم،،،،
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ى

ى

ى

 
 الـفـهـارس الـعـامـة 

ى

ى

ى

ى

ى
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ىفؼرسىاآلواتىالػرآنوظ:

مرتبظىحدبىدورىالػرآنىىوماىادتدركىرلوؼاىأواًل:ىفؼرسىمواضعىالوقفىالالزم
ىالكروم:

 رقم الصفحة اآلية القرآنية اسم السورة كرقم اآلية الرقم
 ِٕ ڄ  ڄ  ڃ   ٖ: البقرة ػُ

 ّٕ   ڳگ  گ  گ   ڳ  ڳ ِٔ: البقرة ػِ

 ّٕ جب  حب  خب  مب   ُْٓ: البقرة ػّ

 ْٕ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ُِِ: البقرة ػْ

 ٕٓ ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ ِْٔ: البقرة ػٓ

 ٕٓ   پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ِّٓ: البقرة ػٔ

 ٕٔ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ِٖٓ: البقرة ػٕ

 ٕٕ ەئ   ې   ى  ى  ائ  ائ ِْٕ: البقرة ػٖ

 ٕٔ ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ ِٕٓ: البقرة ػٗ

 ٖٕ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ٕ: عمراف آؿ ػَُ

 َٖ پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ     ُُٖ: عمراف آؿ ػُُ

 ُٖ  ﮳    ﮴  ﮵ َُٕآؿ عمراف:  ػُِ

 ِٖ  چہ  ھ    ھ    ہہ  ہچ  ُُٖالنساء:  ػُّ

 ُٖ   ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ُُٕالنساء:  ػُْ

 ِٖ   ەئې  ى    ى  ائ  ائ ِا١تائدة:  ػُٓ

 ِٖ ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ِٕا١تائدة:  ػُٔ
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 ّٖ   ڀٻ  پ  پ  پ  پ ُٓا١تائدة:  ػُٕ

 ّٖ   وئى  ائ  ائ   ەئ  ەئ       ْٔا١تائدة: ػُٖ

 ْٖ گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳ ّٕا١تائدة:  ػُٗ

 ٖٓ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     َُُا١تائدة:  ػَِ

 ٖٓ   ڌڇ  ڇ     ڍ    ڍ َِاألنعاـ:  ػُِ

 ٖٔ ڃ  ڃ  چ      چ   ُٗاألنعاـ:  ػِِ

 ٖٔ  ىب مب خب   ُٖاألنعاـ:  ػِّ

 ٕٖ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ّٕاألعراؼ:  ػِْ

 ٖٔ   ﮿﮼   ﮽   ﮾   ُْٖاألعراؼ:  ػِٓ

 ٕٖ ۓ  ۓ     ُّٔاألعراؼ:  ػِٔ

 ٖٖ ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ   ُٗالتوبة:  ػِٕ

 ٖٖ ہ  ہ  ہ   ٕٔالتوبة:  ػِٖ

 ٖٖ گ   گ  گ   ُٕالتوبة:   ػِٗ

 ٖٗ   ڃڄ  ڄ  ڄ ٓٔ يونس: ػَّ

 ٖٗ ٻ   ٻ  ٻ  ٻ ُٕيونس:  ػُّ

 َٗ   ٺپ  پ    پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   َِىود:  ػِّ

 َٗ ەئ  ەئ  وئ  وئ ُٔىود:  ػّّ

 َٗ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ     ِالرعد:  ػّْ

 ُٗ حئ  مئ  ىئ  يئ   ُٓاٟتجر:  ػّٓ

 ُٗ ڇ  ڍ      ٕٗاٟتجر:  ػّٔ
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 ُٗ ی  ی  ی ُْالنحل:  ػّٕ

 ِٗ   پپ  پ  پ ٖاإلسراء:  ػّٖ

 ّٗ پ  پ  پ  پ  ڀ   َُٓ اإلسراء:  ػّٗ

 ّٗ ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ُٔمرًن:  ػَْ

 ٓٗ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ       ّٗمرًن:  ػُْ

 ْٗ ں  ں   ڻ        ڻ  ڻ     ٖٔمرًن:   ػِْ

 ْٗ ہ   ھ   ھ      ھ   ٕٖمرًن:  ػّْ

 ٓٗ ھ  ے  ے  ۓ     ٗطو:  ػْْ

 ٓٗ ڤ  ڤ    ڦ     ّٗطو:  ػْٓ

 ٔٗ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ٗا١تؤمنوف:  ػْٔ

 ٔٗ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ         ُٗا١تؤمنوف:  ػْٕ

 ٕٗ ک  ک   ک  گ       ٗٔالشعراء:  ػْٖ

 ٕٗ   کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ٖٖالقصص:  ػْٗ

 ٖٗ   ڈڌ  ڎ     ڎ ِٔالعنكبوت:  ػَٓ

 ٖٗ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ُْالعنكبوت:  ػُٓ

 ٗٗ پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ ْٔالعنكبوت:  ػِٓ

 ٗٗ ھ   ھ  ھ    ھ    َُلقماف:  ػّٓ

 ٗٗ ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ ِٓيس:  ػْٓ

 ََُ ڇڇ   چ  ڇ   ٕٔيس:  ػٓٓ

 َُُ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ُّيس:  ػٔٓ
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 َُُ ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ّٖالصافات:  ػٕٓ

 َُُ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ُِص:  ػٖٓ

 َُِ ی  جئ  حئ   ُْص:  ػٗٓ

 َُِ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ّالزمر:  ػَٔ

 َُِ ے   ے   ۓ ِٔالزمر:  ػُٔ

 َُّ ھ  ھ  ے         ٔغافر:  ػِٔ

 َُّ ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ِٔغافر:  ػّٔ

 َُْ ىئ  ىئ  ی   ی  ی         ی  جئ   ٖٖالزخرؼ:  ػْٔ

 َُْ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ ٕالدخاف:  ػٓٔ

 َُٓ ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ُْالدخاف:  ػٔٔ

 َُٓ ٴۇ    ۋ     ۈۇ  ۆ          ۆ  ۈ   ُٓالدخاف:  ػٕٔ

 َُٓ ہ  ہ  ہ  ہ   ْٓالدخاف:  ػٖٔ

 َُٔ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ   ِْالذاريات:  ػٗٔ

 َُٔ ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ُِ الطور: ػَٕ

 َُٕ   ۆئۇئ  ۆئ ٔالقمر:  ػُٕ

 َُٕ ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ِْالقمر:  ػِٕ

 َُٖ ی  ی  ی  ی  جئ     ْٕالقمر:  ػّٕ

 َُٖ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ّْالرٛتن:  ػْٕ

 َُٖ ک  گ  گ ِالواقعة:  ػٕٓ

 َُٗ ھ     ھ  ے  ے     ٕاٟتشر:  ػٕٔ
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 َُٗ گ  گ  گ   ڳ  ڳ ُا١تنافقوف:  ػٕٕ

 ُُُ ۓ  ﮲   ُُالتحرًن:  ػٖٕ

 ُُُ ٴۇ   ۋ  ۋ  ۈۆ  ۈ ّّالقلم:  ػٕٗ

 ُُِ ۀ  ہ     ہ     ُٓالقلم:  ػَٖ

 ُُِ  ڌ          ڌ  ڇ   ڇ     ڇ  ڍ  ڍ ْٖالقلم:  ػُٖ

 ُُِ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ْنوح:  ػِٖ

 ُُّ ے  ے   ٓالنازعات:  ػّٖ

 ُُّ ٴۇ   ۋ      ٗالنازعات:  ػْٖ

 ُُْ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ       ُِالنازعات:  ػٖٓ

 ُُْ ىئ  ىئ  ی  ی   ُٓالنازعات:  ػٖٔ

 ُُْ ڇ  ڇ  ڇ   ُِعبس:  ػٕٖ

 ُُٓ ڳ  ڳ     ڳ       ُِالغاشية: ػ ٖٖ

 ُُٓ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ       ٓالبلد:  ٖٗ
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ىواتىالمدتذؼدىبؼاىفيىثناواىالبحث:ثانوًا:ىفؼرسىاآل

  رقم الصفحة اسم السورة واآلية
 سورة البقرة

 ْٖ ٖالبقرة: چڄ  ڄ  ڃ  چ 

 ْٖ ٗالبقرة: چڃ  ڃ  چ 

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  چ 

 ِٔالبقرة: چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

َٓ 

 ِٕ ُْٔالبقرة: چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پچ 

 َٗ ُِٓالبقرة: چى   ائ  چ 

 چ ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 
 ُِِالبقرة: 

َٓ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ       ڀڀ   ٺ  ٺ  چ 

 ِّٓالبقرة:  چٺٺ  

َٓ 

 چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

 ِٖٓالبقرة: 

ٓٔ 

 ٕٔ   ِٕٓالبقرة:  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ 

 سورة ال عمران

 ٖٕ ٕآؿ عمراف:  چۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ   ۆچ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  چ 

 ُُٖآؿ عمراف:  چٺ  
 

َٓ 
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 سورة النساء
النساء:  چہ  ہہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  چ 

ُُٖ 

َٓ،ُٓ 

ڃ  ڃ  چ چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ 

 ُُٕالنساء: چڎڎ  ڈ  ڈ

َٓ 

 سورة المائدة

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  چ 

 ِا١تائدة:  چائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  

َٓ 

 ْٖ ِٕا١تائدة:  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ 

 ْٖ ِٕا١تائدة: چژ  ڑ  ڑ   چ 

 چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  چ 

 ُٓا١تائدة: 

َٓ،ٓٔ 

ى  ائ  ائ   ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۉ  ې  ې  ې  ېىچ 

 ْٔا١تائدة:  چۆئ  ۆئ       ۈئۈئ  

َٓ 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ   چ 

 ّٕا١تائدة:  چڳ     ڳڱ  

َٓ 

 سورة األنعام

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ    ڍڌ  ڌ  ڎ  چ 

 َِاألنعاـ:  چڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ُٓ 

  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئچ 

 ُِْاألنعاـ:  چۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  

ُٓ 
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 ورة األعراؼس

﮷    ﮸  ﮹    ﮺  ﮻  ﮼   ﮽   ﮾﮿  ﯀  ﯁  چ 

 ُْٖاألعراؼ:  چ  

ُٓ 

 سورة يونس

 َٓ،ْٔ،ْٓ ٓٔيونس:  چ ڄ  ڄ  ڄچ 

 ْٔ،ْٓ ٓٔيونس: چ ڃ    ڃ  ڃ  چچ 

 ورة ىودس

ىود:  چپ  پ    پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  چ 
َِ 

َٓ 

 سورة الحجر

 ْ ٗاٟتجر:  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  چ 

 سورة النحل

  یۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئچ 

 ُْالنحل:   چحئ  مئ   ىئ    جئی  ی  ی

ٓٔ 

  سورة األسراء

 ٔٓ،ُٓ ٖاإلسراء:  چپ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  چ 

 سورة مريم

 ِٗ ٖٖمرًن:  چے  ے  ۓ  ۓ  چ 

 سورة القصص

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ  گ      گگ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  چ 

 ٖٖالقصص:  چ

َٓ 
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 سورة العنكبوت

 َٓ ِٔالعنكبوت:  چڌ  ڎ     ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  چ 

 سورة يس

 ُٓ،ْٖ،ْٔ ٕٔيس: چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڇچ  ڇ  ڇچ 

 ٕٗ   ِٓيس:  چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  چ 

 سورة الزمر

ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ   ٹ  ٹ  ڤ چ 

چ    چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ

 چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڌڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

 ِّالزمر: 

ْ 

 سورة غافر

ۀ  ہ  ہ      ہ     ہ   ھ  ھ        ھ  ھ  ے    چ 

   ٔغافر:  چ

ْٗ 

 ْٗ ٕغافر: چۓ  ۓ  ﮲      چ  

 سورة فصلت

 چڱ     ں  ں  ڻ    ڱڳ    ڱ   ڱ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ چ 

 ِْفصلت: 

ْ 

 سورة الفتح

 ْٓ،ْٕ ٗالفتح: چې  چ 

 ْْ ٗالفتح: چې  چ 
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 سورة القمر

 ُٓ ٔالقمر:  چۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ 

 ٔٓ ْٕالقمر:  چی  ی  ی  ی  جئ    چ 

 سورة الحشر

 ٔٓ ٕ: اٟتشر چھ     ھ  ے  ے    ھہ  ھ چ

 سورة النازعات

 ُُْ َُالنازعات: چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      چ 

 ُُْ ُّالنازعات:  چۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ      چ 

 سورة عبس

 ُُٓ ُّعبس:   چڍ   ڌ  ڌ     چ 

 سورة الغاشية
 ُُٓ ُّالغاشية: چڱ  ڱ    ڱ     چ 

 سورة البلد
 ُُٔ ٔالبلد: چڑ  ک  ک  ک  چ 
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ىفؼرسىاألحادوثىالنبووظ:

 الصفحةرقم  اٟتديث كاألثر
 ِٗ السماء يف من يرٍٛتكم األرض يف من أرٛتوا

 ِٗ الرٛتاء عباده من اهلل يرحم إ٪تا
أي  ال باؿو  ًذم أمرو  كلي  ـي  فهيو اهلل بذكر فيو ييبدى  ٖٔ أٍجذ
 ِٗ ييرحم ال يرحم ال من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ى

ى

ى

ى
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ى:،ىواأللغاظىالعروبظفؼرسىالمصطلحات

 رقم الصفحة اللفظ
 ٗٔ األداء
 َٕ اإلطبلؽألف 
 َٕ اآلية

 ٗٔ التجويد 
 ٕٓ  زحاؼال

 ُُٔ الرـك
 ُُٔ السكوف

 ََُ ظنُت، ضنُت
 ُٕ فطينان 

 َٕ القارئ
 َٕ قمينان 

 ٗٔ مسًتكحُت
 ٕٕ ا١تقرئ
 ٗٔ النظم 
 ُْ الوقف

 ْٓ كقف البياف 
 ْٔ كقف التمييز

 ْْ الوقف البلـز 
 ْٔ الوقف الواجب

 ُِ الوقف التاـ 
 ُِ الوقف الكايف 
 ُِ الوقف اٟتسن 
 الوقف القبيح

 
ُِ 
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ى:فؼرسىاألرالمىالمترجمىلؼمىفيىالبحث

 رقم الصفحة اسم العلم 
 ُْ اٞتعربم إبراىيم بن عمر بن إبراىيم

  ٤تمد بن ٤تمدابن اٞتزرم = 
  علي بن العزيز عبدابن الطحاف = 

  سعداف بن ٤تمدابن سعداف =  
  أٛتد بن اٟتسنأبو العبل ا٢تمذاين = 

 ِّ اٟترازم ٤تمد بن علي بن إبراىيم بن بكر أبو
 ٔٓ األىدؿ بكر أيب بن ٤تمد بن أٛتد بن القاسم أيب بن بكر أبو
  القاسم بن ٤تمد=األنبارم  بن بكر أبو
 ْْ اٞتندم بابن الشهَت الشمسي اهلل عبد بن أيدغدم بن بكر أبو

  سعيد بن عثمافأبو عمرك الداين = 
 ُْ األمشوين الكرًن عبد بن ٤تمد بن الكرًن عبد بن أٛتد
 َٔ اٞتنيد ىاركف بن علي بن أٛتد
 ْْ الرازم زكريا بن فارس بن أٛتد
 َِ القسطبلين أبوبكر بن ٤تمد بن أٛتد
 ِٕ النحاس إٝتاعيل بن ٤تمد بن أٛتد
 ِٕ ا٢تمذاين أكس بن ٤تمد بن أٛتد
 ْٗ إٝتاعيل ا٠تديوم ابن األكؿ فؤاد أٛتد

 َْ الوشلي ٤تمد بن إٝتاعيل
   الكرًن عبد بن أٛتداألمشوين = 
  عمر بن إبراىيماٞتعربم = 

 ِٖ ا٢تمذاين اٟتسن بن أٛتد بن اٟتسن
 ّٗ الضمدم عاكش أٛتد بن اٟتسن
 ُٖ العماين ٤تمد أبو سعيد بن علي بن اٟتسن
 ُٗ النيسابورم ٤تمد بن حسن
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 ّٗ التهامي حيدر بن علي بن حسُت
   خليل ٤تموداٟتصرم = 

  سعيد بن عثمافالداين = 
 ّٓ با١تخلبليت ا١تعركؼ عيد، أبو سليماف، بن ٤تٌمد بن رضواف

 َِ األنصارم أٛتد بن ٤تمد بن زكريا
  طيفور بن ٤تمدالسجاكندم = 

  ٤تمد بن عليالسخاكم = 
 ِٔ ا١تقرئ ا١تدين يعقوب بن سرجس بن نصاح بن شيبة
 ّّ النحوم بابشاذ بن أٛتد بن طاىر
 ِّ اليمن سلطاف الوىاب عبد بن عامر
 ٔٓ العدين اهلل عبد بن الباقي عبد
 ْْ النحراكم األجهورم الرٛتن عبد
 ُٖ اإلشبيلي السماين سلمة بن ٤تمد بن علي بن العزيز عبد
 ُٕ ا١ترصفي عجمي السيد الفتاح عبد
 ٗٓ باشعيب قدرم بكر أيب بن اهلل عبد
 ٖٓ ا٢تبليل الورد بن عمر بن اهلل عبد
 ِٖ النكزاكم ٤تمد بن اهلل عبد

 ّّ عبد الوىاب بن عبد الرٛتن بن عبد العليم بن سامل
 ِّ معوضة بن طاىر بن داكد بن الوىاب عبد

 ّٖ ىدؿاأل سليماف بن عبدالرٛتن
 ُٗ اٞتوزمعبدالرٛتن بن علي بن ٤تمد بن 

 ُٖ الداين عمر بن سعيد بن عثماف بن سعيد بن عثماف
 َٔ الناشرم بكر أيب بن عمر بن عثماف

 ُٗ الغزاؿ ٤تمد بن أٛتد بن علي
 ّّ علي بن عبدالرٛتن بن عبدالعليم بن سامل

 ّٔ األىدؿ سليماف بن ٤تمد بن عمر بن علي
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 ُٔ الضباع إبراىيم بن حسن بن ٤تمد بن علي
 ُٓ الصفاقسي النورم اٟتسن أبو سامل، بن ٤تمد بن علي
 ُٖ السخاكم الصمد عبد بن ٤تمد بن علي
 ُٔ الفرخاف اٟتكم بن ٤تمود بن مسعود بن علي

  علي بن اٟتسنالعماين=
 ٗٓ الكوكباين اٟتسُت بن ٤تمد بن عيسى

  أٛتد بن عليالغزاؿ = 
  ٤تمد بن أٛتدالقسطبلين = 

   أٛتد بن ٤تمد=  ا١تتويل
 ْْ  األزىرم البقرم ٤تمد
 ْٔ ا١ترعشي بكر أيب بن ٤تمد
 ِٗ ا٢تبطي ٚتعة أيب بن ٤تمد
 ٖٓ ا١تلحاين حسن بن أٛتد بن ٤تمد
 ِٗ با١تتويل الشهَت الضرير اهلل عبد بن أٛتد بن ٤تمد
 ّٗ األىدؿ عبدالبارم بن أٛتد بن ٤تمد
 ّٖ ا١تزجاجي ا٠تالق عبد بن الزين بن ٤تمد
 ُْ ا١تساكم بن أٛتد بن الطاىر بن ٤تمد
 ُٖ األنبارم بن بشار بن ٤تمد بن القاسم بن ٤تمد
 ُٔ الزركشي عبداهلل بن هبادر بن ٤تمد
 ِْ الكويف سعداف بن ٤تمد
 ُٕ الغزنوين السجاكندم اهلل عبد أبو طيفور بن ٤تمد
 ِٓ زادة باٟتكيم الشهَت البغدادم، القادر عبد بن اٟتميد عبد بن ٤تمد
 ِٕ الغزاؿ األصبهاين سهل بن الرٛتن عبد بن ٤تمد
 ّّ السخاكم ٤تمد بن الرٛتن عبد بن ٤تمد
 ّّ الفيومي الصمد عبد بن ٤تمد
 ّٗ ٛتيد اٟتنبلي بن اهلل عبد بن ٤تمد
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 ْٗ اٟتسيٍت خلف بن علي بن ٤تمد
 ُٕ الشريف يالوشة بن علي بن ٤تمد
 ٗٓ ْترؽ علي بن اهلل عبد بن ا١تبارؾ بن عمر بن ٤تمد
 ُْ اٞتزرم بن ٤تمد بن ٤تمد
 ّٗ اٟتازمي اٟتسُت بن ناصر بن ٤تمد
 َٔ الفقيهي فرج حسن ٤تمد
 ّٖ الريس صاحل ٤تمد

 َِ اٟتصرم خليل ٤تمود
  ٤تٌمد بن رضوافا١تخلبليت = 
  بكر أيب بن ٤تمدا١ترعشي = 

 ُٕ ا٢تركم ٤تمد بن سلطاف بن قارم علي مبل
   ٤تمد بن أٛتدالنحاس = 

  ٤تمد بن اهلل عبدالنكزاكم = 
  علي بن يوسفا٢تذيل = 

 ّٗ اهلل عبد بن ٤تمد بن ٭تِت
 ُٖ  ا١تغريب سوادة بن عقيل بن ٤تمد بن جبارة بن علي بن يوسف

ىى

ى

ىى

ى

ى

ى

ى
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ى:المناطق،ىوفؼرسىالبلدان

 رقم الصفحة اسم البلد
 ْٗ باكستاف 

 َْ الزرانيق ببلد
 ّٕ الفقيو بيت
 ْٗ تركيا

 َٔ اٞتامع الكبَت بصنعاء
 ٍ  ِّ جيبى

 ِٔ الرياض
 ّٕ زبيد

 ْٗ سىٍرحىة
 ْٗ السعودية

 ْٗ سوريا 
 ّّ صنعاء
 ْٗ العراؽ

 ّّ الػمىخىاًدر
 ّٕ الػمىرىاًكعىة

 ْٗ مصر 
 ْٗ ا١تدينة ا١تنورة

 ِّ الػًمٍقرىانة
 ّّ مكة

 ْٗ ا٢تند 
 ٓ اليمن
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ى:أهمىالمصادرفؼرسى

ىالمصادرىالمخطوطظ:أواًل:ى

 ا١تصدر كا١ترجع الرقم
 بن ٤تمد ا١تقرئ إلماـا١تؤلف ا بالتجويد قالون رواية في الفريد والدر النضيد العقد ػ ُ

 ، ا١تكتبة الغربية، صنعاء.ٔتفضل ا١تشهور اليماين ا١تلحاين اٟتسن بن أٛتد
الشهَت ٔتفضل ، ا١تؤلف: ٤تمد بن أٛتد بن حسن القول الجازم في الوقف الالزم ػِ

 .ِٕٕٗا١تلحاين، مكتبة األحقاؼ، حضرموت، ٣تموعة حسُت بن سهل، رقم 
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ىثانوًا:ىالمصادرىالمطبورظ:

 ا١تصدر كا١ترجع الرقم
 القرآن الكريم ػ ُ
، ا١تؤلف ا.د. إبراىيم بن سعيد الدكسرم، دار اٟتضارة إبراز المعاني باألداء القرآني ػ ِ

 ـ. ََِٕىػ ػػ ُِْٖ/ُللنشر كالتوزيع، ط
 بن الرٛتن عبد الدين شهاب القاسم أبو: ا١تؤلف، األماني حرز من المعاني إبراز ػ ّ

 .(ىػٓٔٔ: ا١تتوىف) شامة بأيب ا١تعركؼ الدمشقي ا١تقدسي إبراىيم بن إٝتاعيل
 .العلمية الكتب دار: الناشر

 السيوطي الدين جبلؿ بكر، أيب بن الرٛتن عبد: ا١تؤلف، القرآن علوم في اإلتقان ػ ْ
 العامة ا١تصرية ا٢تيئة: الناشر، إبراىيم الفضل أبو ٤تمد: احملقق، (ىػُُٗ: ا١تتوىف)

 .ـ ُْٕٗ/ ىػُّْٗ: الطبعة، للكتاب
بن خادـ العمرم، ، ا١تؤلف: عبداهلل أديب العصر محمد بن المساوي األىدل ػ ٓ

 منتدل العمرم ػ صنعاء.
 بن ٤تمد الكـر أيب بن علي اٟتسن أبو: ا١تؤلف، الصحابة معرفة في الغابة أسد ػ ٔ

: ا١تتوىف) األثَت ابن الدين عز اٞتزرم، الشيباين الواحد عبد بن الكرًن عبد بن ٤تمد
 الكتب دار: الناشر، ا١توجود عبد أٛتد عادؿ - معوض ٤تمد علي: احملقق، (ىػَّٔ

 .ـ ُْٗٗ - ىػُُْٓ: النشر سنة، األكىل: الطبعة، العلمية
 العسقبلين الفضل أبو حجر بن علي بن أٛتد: ا١تؤلف، الصحابة تمييز في اإلصابة ػ ٕ

 .ىجر دار: الناشر، للبحوث ىجر مركز: ٖتقيق، (ِٖٓ - ّٕٕ)
ىػ(، ملتـز َُّٖالضباع)، ا١تؤلف: علي بن ٤تمد اإلضاءة في بيان أصول القراءة ػٖ

 الطبع كالنشر عبد اٟتميد أٛتد حنفي.
 بن ا١تختار ٤تمد بن األمُت ٤تمد:  ا١تؤلف، بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء ػٗ

 ك للطباعة الفكر دار:  الناشر، (ىػُّّٗ:  ا١تتوىف) الشنقيطي اٞتكٍت القادر عبد
 ـ. ُٓٗٗ - ىػ ُُْٓ:  النشر عاـ، لبناف – بَتكت التوزيع ك النشر

 الفارايب دار ػ ا١تنَت دار: الناشر، دعاس ٛتيداف قاسم: ا١تؤلف، الكريم القرآن إعراب ػ َُ
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 ىػ. ُِْٓ: الطبع سنة، دمشق: الطبع مكاف
 النحاس إٝتاعيل بن ٤تمد بن أٛتد جعفر أبو، ا١تؤلف: القرآن إعراب ػ ُُ

 الكتب عامل الناشر، زاىد غازم زىَتد.  ٖتقيق، ّّٖ الوفاة سنة/  الوالدة سنة
 . بَتكت النشر مكاف،ـُٖٖٗ -ىػَُْٗ النشر سنة

 الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن ٤تمد بن ٤تمود بن الدين خَت: ا١تؤلف، األعالم ػُِ
/  أيار - عشر ا٠تامسة: الطبعة، للمبليُت العلم دار: الناشر، (ىػُّٔٗ: ا١تتوىف)

 .ـ ََِِ مايو
 األنصارم خلف بن أٛتد بن علي بن أٛتد: ا١تؤلف، السبع القراءات في اإلقناع ػُّ

 الصحابة دار: الناشر، (ىػَْٓ: ا١تتوىف) البىاًذش بابن ا١تعركؼ جعفر، أبو الغرناطي،
 .للًتاث

 : القرآن جميع في والقراءات اإلعراب وجوه من الرحمن بو من ما إمالء ػُْ
 (ىػ ُٔٔ - ّٖٓ) العكربم اهلل عبد بن اٟتسُت بن اهلل عبد البقاء أيب: تأليف

 .ـ ُٕٗٗ - ىػ ُّٗٗ األكىل: الطبعة، لبناف بَتكت العلمية الكتب: دار
 )ت: األنبارمأيب بكر ٤تمد بن القاسم بن بشار  ا١تؤلف: ،إيضاح الوقف واالبتداء ػُٓ

 ـ(. ُُٕٗىػ ػ َُّٗىػ(، ٖتقيق/ ٤تي الدين عبدالرٛتن رمضاف، دمشق )ِّٖ
 بن ٤تمد بن علي بن ٤تمد: ا١تؤلف، السابع القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر ػ ُٔ

 .بَتكت – ا١تعرفة دار: الناشر، (ىػَُِٓ: ا١تتوىف) اليمٍت الشوكاين اهلل عبد
 هبادر بن اهلل عبد بن ٤تمد الدين بدر اهلل عبد أبو: ا١تؤلف، القرآن علوم في البرىان ػ ُٕ

 ُّٕٔ األكىل،: الطبعة، إبراىيم الفضل أبو ٤تمد: احملقق، (ىػْٕٗ: ا١تتوىف) الزركشي
 .كشركائو اٟتليب البايب عيسى العربية الكتب إحياء دار: الناشر، ـ ُٕٓٗ - ىػ

 جبلؿ بكر، أيب بن الرٛتن عبد: ا١تؤلف، والنحاة اللغويين طبقات في الوعاة بغية ػُٖ
 ا١تكتبة: الناشر، إبراىيم الفضل أبو ٤تمد: احملقق، (ىػُُٗ: ا١تتوىف) السيوطي الدين

 .صيدا/  لبناف - العصرية
 اٟتسيٍت، الرزٌاؽ عبد بن ٤تٌمد بن ٤تٌمد: ا١تؤلف، القاموس جواىر من العروس تاج ػُٗ

 احملققُت من ٣تموعة: احملقق، (ىػَُِٓ: ا١تتوىف) الزَّبيدم ٔترتضى، ا١تلٌقب الفيض، أبو
 .ا٢تداية دار: الناشر



 

 
 138 

 

 ٤تمد اهلل عبد أبو الدين مشس: ا١تؤلف، و األعالم المشاىير و و فيات اإلسالم تاريخ ػَِ
 عٌواد بشار الدكتور: احملقق، (ىػْٖٕ: ا١تتوىف) الذىيب قىاٯٍتاز بن عثماف بن أٛتد بن

 .ـ ََِّ األكىل،: الطبعة، اإلسبلمي الغرب دار: الناشر، معركؼ
عبداهلل بن ٤تمد بن حامد السقاؼ، ط  ، ا١تؤلف:تاريخ الشعراء الحضرميين ػُِ

 ىػ، مطبعة حجازم، القاىرة.ُّّٓ
 اهلل عبد بن اٟتسُت بن اهلل عبد البقاء أبو:  ا١تؤلف، القرآن إعراب في التبيان ػِِ

 البايب عيسى:  الناشر، البجاكم ٤تمد علي:  احملقق، (ىػُٔٔ:  ا١تتوىف) العكربم
 .كشركاه اٟتليب

 الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحرير» والتنوير التحرير ػِّ
 التونسي عاشور بن الطاىر ٤تمد بن ٤تمد بن الطاىر ٤تمد:  ا١تؤلف، «المجيد

 ىػ ُْٖٗ: النشر سنة، تونس – للنشر التونسية الدار:  الناشر، (ىػُّّٗ:  ا١تتوىف)
 األندلسي حياف بأيب الشهَت يوسف بن ٤تمد: ا١تؤلف، المحيط البحر تفسير ػِْ

 ـ ََُِ - ىػ ُِِْ - بَتكت/ لبناف - العلمية الكتب دار: النشر دار
 .معوض ٤تمد علي الشيخ - ا١توجود عبد أٛتد عادؿ الشيخ: ٖتقيق، األكىل: الطبعة

 بن جرير بن ٤تمد: ا١تؤلف، القرآن آي تأويل عن البيان جامع=  الطبري تفسير ػِٓ
 الدكتور: ٖتقيق، (ىػَُّ: ا١تتوىف) الطربم جعفر أبو اآلملي، غالب بن كثَت بن يزيد
 بدار اإلسبلمية كالدراسات البحوث مركز مع بالتعاكف، الًتكي احملسن عبد بن اهلل عبد

 كالتوزيع كالنشر للطباعة ىجر دار: الناشر، ٯتامة حسن السند عبد الدكتور ىجر
 .ـ ََُِ - ىػ ُِِْ األكىل،: الطبعة، كاإلعبلف

 ا١تركزل أٛتد ابن اٞتبار عبد بن ٤تمد بن منصور ا١تظفر، أبو: ا١تؤلف، القرآن تفسير ػِٔ
 إبراىيم بن ياسر: احملقق، (ىػْٖٗ: ا١تتوىف) الشافعي مث اٟتنفي التميمي السمعاين

 األكىل،: الطبعة، السعودية – الرياض الوطن، دار: الناشر، غنيم بن عباس بن كغنيم
 .ـُٕٗٗ -ىػُُْٖ

 ا١تتوىف اٟتنبلى الدمشقى عادؿ ابن على بن عمر حفص أبو:  ا١تؤلف، اللباب تفسير ػِٕ
 .بَتكت ػ العلمية الكتب دار/  النشر دار، ىػ َٖٖ سنة بعد

 عبد الدين زين الفضل أبو: ا١تؤلف، الصالح ابن مقدمة شرح واإليضاح التقييد ػِٖ
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 (ىػَٖٔ: ا١تتوىف) العراقي إبراىيم بن بكر أيب بن الرٛتن عبد بن اٟتسُت بن الرحيم
 ا١تكتبة صاحب الكتيب احملسن عبد ٤تمد: الناشر، عثماف ٤تمد الرٛتن عبد: احملقق

 .ـُٗٔٗ/ىػُّٖٗ األكىل،: الطبعة، ا١تنورة با١تدينة السلفية
 (ـ ُٓٗٗ - ُٕٕٗ( = )ىػ ُُْٓ - ُّٕٗ) كىفيات ،الم ؤلفين م عجم ت كمل ة ػِٗ

 للطباعة حـز ابن دار: الناشر، يوسف إٝتاعيل بن رمضاف بن خَت ٤تمد: ا١تؤلف
 .ـ ُٕٗٗ - ىػ ُُْٖ األكىل،: الطبعة، لبناف – بَتكت كالتوزيع، كالنشر

 ٤تمد بن ٤تمد اٞتزرم، ابن ا٠تَت أبو الدين مشس: ا١تؤلف، التجويد علم في التمهيد ػَّ
 البواب حسُت على الدكتور: ٖتقيق، (ىػّّٖ: ا١تتوىف) يوسف بن

 .ـ ُٖٓٗ - ىػ َُْٓ األكىل،: الطبعة، الرياض ا١تعارؼ، مكتبة: الناشر
 اهلل لكتاب تالوتهم حال الخطأ من لهم يقع عما الجاىلين وإرشاد الغافلين تنبيو ػُّ

: ا١تتوىف) الصفاقسي النورم اٟتسن أبو سامل، بن ٤تمد بن علي: ا١تؤلف ،المبين
 .اهلل عبد بن الكرًن عبد مؤسسات: الناشر، النيفر الشاذيل ٤تمد: احملقق، (ىػُُُٖ

 الًتمذم عيسى أبو عيسى بن ٤تمد: ا١تؤلف، الترمذي سنن الصحيح الجامع ػِّ
 شاكر ٤تمد أٛتد: ٖتقيق، بَتكت – العريب الًتاث إحياء دار: الناشر، السلمي
 .كآخركف

 فرح بن بكر أيب بن أٛتد بن ٤تمد اهلل عبد أبو: ا١تؤلف، القرآن ألحكام الجامع ػّّ
 ٝتَت ىشاـ: احملقق، (ىػ ُٕٔ: ا١تتوىف) القرطيب الدين مشس ا٠تزرجي األنصارم
: الطبعة، السعودية العربية ا١تملكة الرياض، الكتب، عامل دار: الناشر، البخارم
 .ـ ََِّ/ ىػ ُِّْ

 ا١تصرم ا٢تمداين الصمد عبد بن ٤تمد بن علي: ا١تؤلف، اإلقراء وكمال القراء جمال ػّْ
 مركاف. د: ٖتقيق، (ىػّْٔ: ا١تتوىف) السخاكم الدين علم اٟتسن، أبو الشافعي،

: الطبعة، بَتكت – دمشق - للًتاث ا١تأموف دار: الناشر، خرابة ٤تسن. د - العطيَّة
 .ـ ُٕٗٗ - ىػ ُُْٖ األكىل

ا١تؤلف  ، (ىػ1831 ت) القراءات علم في الضب اع محمد بن علي الشيخ جهود ػّٓ
 – ا١تعلمُت كلية - ا١تساعد القرآنية الدراسات أستاذ، العيمر فوزاف بن ٤تمد. د: 

 .الرياض
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، ا١تؤلف: اٟتسن بن أٛتد عاكش حدائق الزىر في ذكر األشياخ أعيان الدىر ػّٔ
ىػ(، حققو كدرسو كعلق عليو: د. إٝتاعيل بن ٤تمد َُِٗالضمدم اليماين،)ت:

 ىػ. ُُّْلرياض،  البشرم، دارة ا١تلك عبدالعزيزػ ا
 إبراىيم بن حسن بن الرزاؽ عبد: ا١تؤلف، عشر الثالث القرن تاريخ في البشر حلية ػّٕ

 ٤تمد: حفيده عليو كعلق كنسقو حققو، (ىػُّّٓ: ا١تتوىف) الدمشقي ا١تيداين البيطار
: الطبعة، بَتكت صادر، دار: الناشر، العربية اللغة ٣تمع أعضاء من - البيطار هبجة

 .ـ ُّٗٗ - ىػ ُُّْ الثانية،
ا١تؤلف: إبراىيم بن عمر  ، خالصة االبحاث في شرح نهج القراءات الثالث ػّٖ

ىػ(، دراسة كٖتقيق أيب عاصم ا١تراغي، الناشر الفاركؽ اٟتديثة ِّٕاٞتعربم)ت:
 ـ.ََِٓىػ ػػ ُِْٕ/ ُللطباعة كالنشر، ط

 بن اهلل فضل بن أمُت ٤تمد: ا١تؤلف، عشر الحادي القرن أعيان في األثر خالصة ػّٗ
: الناشر، (ىػُُُُ: ا١تتوىف) الدمشقي األصل، اٟتموم احمليب ٤تمد بن الدين ٤تب
 .بَتكت – صادر دار

 أٛتد الدين، شهاب العباس، أبو: ا١تؤلف، المكنون الكتاب علوم في المصون الدر ػَْ
 الدكتور: احملقق، (ىػٕٔٓ: ا١تتوىف) اٟتليب بالسمُت ا١تعركؼ الدائم عبد بن يوسف بن

 .دمشق القلم، دار: الناشر، ا٠تراط ٤تمد أٛتد
 ٤تمد بن علي بن أٛتد الفضل أبو: ا١تؤلف، الثامنة المائة أعيان في الكامنة الدرر ػُْ

 ا١تعيد عبد ٤تمد/  مراقبة: احملقق، (ىػِٖٓ: ا١تتوىف) العسقبلين حجر بن أٛتد بن
 الثانية،: الطبعة، ا٢تند/ اباد يدرح - العثمانية ا١تعارؼ دائرة ٣تلس: الناشر، ضاف

 .ـُِٕٗ/ ىػُِّٗ
 النيب عبد القاضي: ا١تؤلف، الفنون اصطالحات في العلوم جامع=  العلماء دستور ػِْ

 ىاين حسن: الفارسية عباراتو عرب،(ىػُِ ؽ: ا١تتوىف) نكرم األٛتد الرسوؿ عبد بن
 - ىػُُِْ األكىل،: الطبعة، بَتكت/  لبناف - العلمية الكتب دار: الناشر، فحص

 .ـَََِ
، ا١تؤلف: اٟتسن بن الديباج الخسرواني في أخبار أعيان المخالؼ السليماني ػّْ

ىػ(، دراسة كٖتقيق: د. إٝتاعيل بن ٤تمد َُِٗاٛتد عاكش الضمدم اليماين)ت:
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 البشرم، دارة ا١تلك عبدالعزيز.
 الدين شهاب: ا١تؤلف، المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح ػْْ

 البارم عبد علي: احملقق، (ىػَُِٕ: ا١تتوىف) األلوسي اٟتسيٍت اهلل عبد بن ٤تمود
 .ىػ ُُْٓ األكىل،: الطبعة، بَتكت – العلمية الكتب دار: الناشر، عطية

 الرٛتن عبد القاسم أبو: ا١تؤلف، ىشام البن النبوية السيرة شرح في األنف الروض ػْٓ
 السبلمي السبلـ عبد عمر: احملقق، (ىػُٖٓ: ا١تتوىف) السهيلي أٛتد بن اهلل عبد بن

 .ـَََِ/ ىػُُِْ األكىل، الطبعة: الطبعة، بَتكت العريب، الًتاث إحياء دار: الناشر
 بن علي بن الرٛتن عبد الفرج أبو الدين ٚتاؿ: ا١تؤلف، التفسير علم في المسير زاد ػْٔ

 الكتاب دار: الناشر، ا١تهدم الرزاؽ عبد: احملقق، (ىػٕٗٓ: ا١تتوىف) اٞتوزم ٤تمد
 .ىػ ُِِْ - األكىل: الطبعة، بَتكت – العريب

، ا١تؤلف: ٚتاؿ بن إبراىيم القرش، دار زاد المقرئين أثناء تالوة كتاب رب العالمين ػْٕ
 ىػ.ُِّْ/ِالضياء، طنطا ط

 ٤تمد بن علي بن خليل ٤تمد: ا١تؤلف، عشر الثاني القرن أعيان في الدرر سلك ػْٖ
 البشائر دار: الناشر، (ىػَُِٔ: ا١تتوىف) الفضل أبو اٟتسيٍت، مراد ٤تمد بن

 .ـ ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ الثالثة،: الطبعة، حـز ابن دار اإلسبلمية،
 اسم كماجة القزكيٍت، يزيد بن ٤تمد اهلل عبد أبو ماجة ابن: ا١تؤلف، ماجو ابن سنن ػْٗ

 الكتب إحياء دار: الناشر، الباقي عبد فؤاد ٤تمد: ٖتقيق،(ىػِّٕ: ا١تتوىف) يزيد أبيو
 .اٟتليب البايب عيسى فيصل - العربية

 بن بشَت بن إسحاؽ بن األشعث بن سليماف داكد أبو: ا١تؤلف، داود أبي سنن ػَٓ
 عبد الدين ٤تيي ٤تمد: احملقق، (ىػِٕٓ: ا١تتوىف) السًِّجٍستاين األزدم عمرك بن شداد

 .بَتكت – صيدا العصرية، ا١تكتبة: الناشر، اٟتميد
 بن عثماف بن أٛتد بن ٤تمد اهلل عبد أبو الدين مشس:  ا١تؤلف، النبالء أعالم سير ػُٓ

 شعيب الشيخ بإشراؼ احملققُت من ٣تموعة:  احملقق، (ىػْٖٕ:  ا١تتوىف) الذىيب قىاٯٍتاز
 .ـ ُٖٓٗ/  ىػ َُْٓ ، الثالثة:  الطبعة، الرسالة مؤسسة:  الناشر، األرناؤكط

، ا١تؤلف: ٤تمد بن ٤تمد ٥تلوؼ، القاىرة، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ػِٓ
 ىػ.ُّْٗ
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 ابن ٤تمد بن أٛتد بن اٟتي عبد: ا١تؤلف، ذىب من أخبار في الذىب شذرات ػّٓ
، األرناؤكط ٤تمود: حققو، (ىػَُٖٗ: ا١تتوىف) الفبلح أبو اٟتنبلي، العىكرم العماد
، بَتكت – دمشق كثَت، ابن دار: الناشر، األرناؤكط القادر عبد: أحاديثو خرج

 .ـ ُٖٔٗ - ىػ َُْٔ األكىل،: الطبعة
، ا١تؤلف: شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني التي قالها في القراء وحسن األداء ػْٓ

ىػ(، دراسة كٖتقيق: غازم بن بنيدر ْْْماـ أبو عمرك عثماف بن سعيد الداين)ت:اإل
 ىػ. ُُْٖبن غازم العمرم اٟتريب، رسالة علمية، جامعة اـ القرل 

 عبد أبو البخارم، ا١تغَتة بن إبراىيم بن إٝتاعيل بن ٤تمد: ا١تؤلف، صحيح البخاري ػٓٓ
 األكىل: الطبعة، النجاة طوؽ دار: الناشر، الناصر ناصر بن زىَت ٤تمد: احملقق، اهلل

 .ىػُِِْ
: ا١تتوىف) النيسابورم القشَتم اٟتسن أبو اٟتجاج بن مسلم: ا١تؤلف، صحيح مسلم ػٔٓ

 .بَتكت – العريب الًتاث إحياء دار: الناشر، الباقي عبد فؤاد ٤تمد: احملقق، (ىػُِٔ
 كالنشر للطباعة الصابوين دار: الناشر، الصابوين علي ٤تمد: ا١تؤلف، التفاسير صفوة ػٕٓ

 .ـ ُٕٗٗ - ىػ ُُْٕ األكىل،: الطبعة، القاىرة ػ كالتوزيع
 بن الدين، ناصر ٤تمد الرٛتن عبد أبو: ا١تؤلف، وزيادتو الصغير الجامع ضعيف ػٖٓ

 على أشرؼ، (ىػَُِْ: ا١تتوىف) األلباين األشقودرم آدـ، بن ٧تايت بن نوح اٟتاج
 .كا١تنقحة كا١تزيدة اجملددة: الطبعة، اإلسبلمي ا١تكتب: الناشر، الشاكيش زىَت: طبعو

 عبد بن ٤تمد ا٠تَت أبو الدين مشس: ا١تؤلف، التاسع القرن ألىل الالمع الضوء ػٗٓ
، (ىػَِٗ: ا١تتوىف) السخاكم ٤تمد بن عثماف بن بكر أيب بن ٤تمد بن الرٛتن
 .بَتكت – اٟتياة مكتبة دار منشورات: الناشر

 الشهيب األسدم عمر بن ٤تمد بن أٛتد بن بكر أبو: ا١تؤلف، الشافعية طبقات ػَٔ
 عبد اٟتافظ. د: احملقق،(ىػُٖٓ: ا١تتوىف) شهبة قاضي ابن الدين تقي الدمشقي،

 .ىػ َُْٕ األكىل،: الطبعة، بَتكت – الكتب عامل: النشر دار، خاف العليم
 عشر اٟتادم القرف علماء من كم األدنو ٤تمد بن أٛتد: ا١تؤلف، المفسرين طبقات ػُٔ

 – كاٟتكم العلـو مكتبة: الناشر، ا٠تزم صاحل بن سليماف: احملقق، (ىػُُ ؽ: ا١تتوىف)
 .ـُٕٗٗ -ىػُُْٕ األكىل،: الطبعة، السعودية
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 عبد بن الوىاب عبد: ا١تؤلف، البريهي بتاريخ المعروؼ =اليمن صلحاء طبقات ػِٔ
، اٟتبشي ٤تمد اهلل عبد: احملقق، (ىػَْٗ: ا١تتوىف) اليمٍت السكسكي الربيهي الرٛتن
 .صنعاء – االرشاد مكتبة: الناشر

، ا١تؤلف: عيدركس بن عمر بن عيدركس اٟتبشي، ا١تطبعة عقود اليواقيت الجوىرية ػّٔ
 ىػ.ُُّٕ/ُالعامرة الشرفية، مصر، ط

دراسة كٖتقيق/د. ىػ(، َٔٓ، ا١تؤلف: ٤تمد بن طيفور السجاكندم)ت:علل الوقوؼ ػْٔ
 ـََِٔىػ ػػ ُِْٕ/٤ِتمد بن عبداهلل بن ٤تمد العيدم، مكتبة الرشد، الرياض، ط:

 دار: الناشر، (ىػُّٔٗ: ا١تتوىف) عتيق العزيز عبد: ا١تؤلف، والقافية العروض علم ػٓٔ
 .بَتكت العربية النهضة

، ا١تؤلف: د. الهجريعلم القراءات في اليمن من صدر اإلسالم إلى القرن الثامن  ػٔٔ
 ـ.ََِْىػ ػ ُِْٓعبداهلل بن عثماف ا١تنصورم، جامعة صنعاء 

 بن ٤تمد اٞتزرم، ابن ا٠تَت أبو الدين مشس: ا١تؤلف، القراء طبقات في النهاية غاية ػٕٔ
 ألكؿ بنشره عٍت: الطبعة، تيمية ابن مكتبة: الناشر،(ىػّّٖ: ا١تتوىف) يوسف بن ٤تمد

 .برجسًتاسر. ج ىػُُّٓ عاـ مرة
 حسُت بن ٤تمد بن اٟتسن الدين نظاـ: ا١تؤلف، الفرقان ورغائب القرآن غرائب ػٖٔ

 دار: الناشر، عمَتات زكريا الشيخ: احملقق، (ىػَٖٓ: ا١تتوىف) النيسابورم القمي
 .ىػ ُُْٔ - األكىل: الطبعة، بَتكت – العلمية الكتب

: ا١تتوىف) اليمٍت الشوكاين اهلل عبد بن ٤تمد بن علي بن ٤تمد: ا١تؤلف، القدير فتح ػٗٔ
: الطبعة، بَتكت دمشق، - الطيب الكلم دار كثَت، ابن دار: الناشر، (ىػَُِٓ

 .ىػ ُُْْ - األكىل
 بن الرٛتن عبد الفرج أبو الدين ٚتاؿ: ا١تؤلف، القرآن علوم عيون في األفنان فنون ػَٕ

 لبناف - بَتكت - البشائر دار: النشر دار،(ىػٕٗٓ: ا١تتوىف) اٞتوزم ٤تمد بن علي
 . ـ ُٕٖٗ - ىػ َُْٖ - األكىل: الطبعة

، شركة ا١تطابع الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط، قسم التجويد ػُٕ
 النموذجية ا١تسا٫تة، مؤسسة آؿ البيت)مآب(.

 ا١تؤلف: اإلماـ ٤تمد بن علي بن، الفوائد المفهمة في شرح الجزرية المقدمة ػِٕ
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 ـ.ُُّٗىػ ػ ُّٕٓ/ا١تطبعة التونسية، لعاـ ْيالوشة، ط
، ا١تؤلف: والتوالي عشر الثالث القرن أوائل المتعالي بأنباء الوىاب الملك فيض ػّٕ

سًند، ا١تؤرخ، العبلمة،
ي
 عبد بن الستار عبد الفيض أيب الشيخ النسابة، الراكية، ا١ت

. د. أ كٖتقيق دراسة(،ىػُّٓٓ ، )اٟتنفي ا١تكي ا٢تندم الصديقي البكرم الوىاب
 .دىيش بن عبداهلل بن عبدا١تلك

 الفَتكزآبادل يعقوب بن ٤تمد طاىر أبو الدين ٣تد: ا١تؤلف، المحيط القاموس ػ ْٕ
 ٤تمد: بإشراؼ، الرسالة مؤسسة يف الًتاث ٖتقيق مكتب: ٖتقيق(ىػُٕٖ: ا١تتوىف)

 لبناف - بَتكت كالتوزيع، كالنشر للطباعة الرسالة مؤسسة: الناشر، العرقسيوسي نعيم
 .ـ ََِٓ - ىػ ُِْٔ الثامنة،: الطبعة

ىػ(، ٖتقيق ّّٖ، ا١تؤلف: اإلماـ أٛتد بن إٝتاعيل النحاس)ت:القطع واالئتناؼ ػٕٓ
ىػ ػػ ُُّْ/ ُد/عبد الرٛتن بن إبراىيم ا١تطركدم، دار عامل الكتب الرياض  ط

 ـ.ُّٗٗ
 بن علي بن يوسف: ا١تؤلف، عليها الزائدة واألربعين العشر القراءات في الكامل ػٕٔ

: ا١تتوىف) ا١تغريب اليشكرم ا٢تيذىيل القاسم أبو سواده بن عقيل بن ٤تمد بن جبارة
 (ىػْٓٔ
 كالنشر للتوزيع ٝتا مؤسسة: الناشر، الشايب رفاعي بن السيد بن ٚتاؿ: احملقق
 .ـ ََِٕ - ىػ ُِْٖ األكىل،: الطبعة

 بن عمرك بن ٤تمود القاسم أبو: ا١تؤلف، التنزيل غوامض حقائق عن الكشاؼ ػٕٕ
، بَتكت – العريب الكتاب دار: الناشر، (ىػّٖٓ: ا١تتوىف) اهلل جار الز٥تشرم أٛتد،
 .ىػ َُْٕ - الثالثة: الطبعة

 كاتب اهلل عبد بن مصطفى: ا١تؤلف، والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف ػٖٕ
 (ىػَُٕٔ: ا١تتوىف) خليفة اٟتاج أك خليفة حاجي باسم ا١تشهور القسطنطيٍت جليب

 .ـُُْٗ: النشر تاريخ ، بغداد - ا١تثٌت مكتبة: الناشر
 الدين حساـ بن علي الدين عبلء: ا١تؤلف، واألفعال األقوال سنن في العمال كنز ػٕٗ

 با١تتقي الشهَت فا١تكي ا١تدين مث الربىانفورم ا٢تندم الشاذيل القادرم خاف قاضي ابن
 مؤسسة: الناشر، السقا صفوة - حياين بكرم: احملقق، (ىػٕٓٗ: ا١تتوىف) ا٢تندم
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 .ـُُٖٗ/ىػَُُْ ا٠تامسة، الطبعة: الطبعة، الرسالة
 الغزم ٤تمد بن ٤تمد الدين ٧تم: ا١تؤلف، العاشرة المئة بأعيان السائرة الكواكب ػَٖ

 – بَتكت العلمية، الكتب دار: الناشر، ا١تنصور خليل: احملقق، (ىػَُُٔ: ا١تتوىف)
 .ـ ُٕٗٗ - ىػ ُُْٖ األكىل،: الطبعة، لبناف

 أٛتد ٤تمد+  الكبَت علي اهلل عبد:  احملقق، منظور ابن:  ا١تؤلف، العرب لسان ػُٖ
 .القاىرة:  البلد، ا١تعارؼ دار:  النشر دار، الشاذيل ٤تمد ىاشم+  اهلل حسب

ا١تؤلف: اإلماـ شهاب الدين القسطبلين، ٖتقيق  ،لطائف اإلشارات لفنون القراءات ػِٖ
الشيخ: عامر السيد عثماف، كد. عبدالصبور شاىُت، مصر، اجمللس األعلى للشؤف 

 ـ.ُِٕٗىػ ػػُِّٔاإلسبلمية، ٞتنة إحياء الًتاث اإلسبلمي، 
 بن غالب بن اٟتق عبد ٤تمد أبو: ا١تؤلف، العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر ػّٖ

 ـُّٗٗ ػ ىػُُّْ - لبناف - العلمية الكتب دار: النشر دار، األندلسي عطية
 .٤تمد الشايف عبد السبلـ عبد: ٖتقيق، األكىل: الطبعة

ا١تؤلف: ا.د. إبراىيم بن سعيد  ،مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات ػْٖ
 ـ.ََِٖىػ ػ ُِْٗالدكسرم، دار اٟتضارة للنشر كالتوزيع، 

 اٞتاكم نوكم عمر بن ٤تمد: ا١تؤلف المجيد، القرآن معنى لكشف لبيد مراح ػٖٓ
: الناشر، الصناكم أمُت ٤تمد: احملقق، (ىػُُّٔ: ا١تتوىف) بلدا التنارم إقليما، البنتٍت

 .ىػ ُُْٕ - األكىل: الطبعة، بَتكت – العلمية الكتب دار
ا١تؤلف: اٟتسن بن علي بن سعيد  ، المرشد في الوقف على مذاىب القراء السبعة ػٖٔ

ىػ(، رسالة علمية ٖتقيق/ ىند بنت منصور بن عوف العبديل) ََٓالعماين)ت: بعد 
 ىػ.ُِّْكؿ الكتاب إىل أخر سورة النساء(، لعاـ أمن 

 سعيد بن علي بن اٟتسن: ا١تؤلف، السبعة القراء مذاىب على الوقف في المرشد ػٕٖ
) ٤تمد بن ٛتود بن ٤تمد األزكرم/ ٖتقيق علمية رسالة ،(ىػََٓ بعد: ت)العماين

 .ىػُِّْ لعاـ ،(اسالن سورة أخر إىلسورة ا١تائدة  من
. د:  ٖتقيق، ٤تمد أبو القيسي طالب أيب بن مكي:  ا١تؤلف، القرآن إعراب مشكل ػٖٖ

 ىػ.َُْٓ ، الثانية:  الطبعة، بَتكت – الرسالة مؤسسة:  الناشر، الضامن صاحل حامت
:  النشر دار، اٟتبشي ٤تمد اهلل عبد:  ا١تؤلف، اليمن في اإلسالمي الفكر مصادر ػٖٗ
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 . ـََِْ ، ىػُِْٓ:  الطبع سنة، ظيب أبوػ  الثقايف اجملمع
 الفيومي علي بن ٤تمد بن أٛتد: ا١تؤلف، الكبير الشرح غريب في المنير المصباح ػَٗ

 .بَتكت – العلمية ا١تكتبة: الناشر، (ىػَٕٕ ٨تو: ا١تتوىف) العباس أبو اٟتموم، مث
 الصنعاين اليماين اٟتمَتم نافع بن ٫تاـ بن الرزاؽ عبد بكر أبو: ا١تؤلف، المصنف ػُٗ

 ا٢تند -العلمي اجمللس: الناشر، األعظمي الرٛتن حبيب: احملقق، (ىػُُِ: ا١تتوىف)
 ىػ.َُّْ الثانية،: الطبعة، بَتكت – اإلسبلمي ا١تكتب: من يطلب

، ا١تؤلف: الشيخ ٤تمود خليل اٟتصرم، معالم االىتداء إلى معرفة الوقف واالبتداء ػِٗ
 ـ.ََِِىػ ػػ ُِّْ/ُمكتبة السنة، القاىرة، ط

، ا١تؤلف: عبد الفتاح القاضي، ك٤تمود دعبيس، معالم اليسر شرح ناظمة الزىر ػّٗ
 .ُُْٗمطبعة األزىر، 

 الزجاج إسحاؽ أبو سهل، بن السرم بن إبراىيم: ا١تؤلف، وإعرابو القرآن معاني ػْٗ
 بَتكت - الكتب عامل: الناشر، شليب عبده اٞتليل عبد: احملقق، (ىػُُّ: ا١تتوىف)

 .ـ ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ األكىل: الطبعة
 الفراء الديلمي منظور بن اهلل عبد بن زياد بن ٭تِت زكريا أبو: ا١تؤلف، القرآن معاني ػٓٗ

 الفتاح عبد/  النجار علي ٤تمد/  النجايت يوسف أٛتد: احملقق، (ىػَِٕ: ا١تتوىف)
 .األكىل: الطبعة، مصر – كالًتٚتة للتأليف ا١تصرية دار: الناشر، شليب إٝتاعيل

 عبد أبو الدين شهاب: ا١تؤلف، األديب معرفة إلى األريب إرشاد=  األدباء معجم ػٔٗ
، عباس إحساف: احملقق، (ىػِٔٔ: ا١تتوىف) اٟتموم الركمي اهلل عبد بن ياقوت اهلل

 .ـ ُّٗٗ - ىػ ُُْْ األكىل،: الطبعة، بَتكت اإلسبلمي، الغرب دار: الناشر
، ا١تؤلف: إبراىيم أٛتد ا١تقحفي، دار الكلمة للطباعة معجم البلدان والقبائل اليمنية ػٕٗ

 ـ. ََِِىػ ػ ُِِْالنشر، صنعاء 
 بن سعيد بن سهل بن اهلل عبد بن اٟتسن ىبلؿ أبو: ا١تؤلف، اللغوية الفروؽ معجم ػٖٗ

 بيات، اهلل بيت الشيخ: احملقق، (ىػّٓٗ ٨تو: ا١تتوىف) العسكرم مهراف بن ٭تِت
 ا١تدرسُت ٞتماعة التابعة اإلسبلمي النشر مؤسسة: الناشر، اإلسبلمي النشر كمؤسسة

 .ىػُُِْ األكىل،: الطبعة، «قم» بػ
 كحالة الغٍت عبد بن راغب ٤تمد بن رضا بن عمر: ا١تؤلف، المؤلفين معجم ػٗٗ
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 الًتاث إحياء دار بَتكت، - ا١تثٌت مكتبة: الناشر، (ىػَُْٖ: ا١تتوىف) الدمشقي
 .بَتكت العريب

 زكريا بن فارس بن أٛتد اٟتسُت أبو:  ا١تؤلف، اللغة مقاييس معجم ػََُ
 - ىػُّٗٗ:  الطبعة، الفكر دار:  الناشر، ىاركف ٤تمد السبلـ عبد:  احملقق

 .ـُٕٗٗ
 اهلل عبد أبو الدين مشس: ا١تؤلف، واألعصار الطبقات على الكبار القراء معرفة ػَُُ

 الكتب دار: الناشر، (ىػْٖٕ: ا١تتوىف) الذىيب قىاٯٍتاز بن عثماف بن أٛتد بن ٤تمد
 .ـُٕٗٗ -ىػ ُُْٕ األكىل: الطبعة العلمية

 بن ٤تمد بن زكريا: ا١تؤلف، واالبتداء الوقف في المرشد في ما لتلخيص المقصد ػَُِ
 دار: الناشر، (ىػِٔٗ: ا١تتوىف) السنيكي ٭تِت أبو الدين زين األنصارم، زكريا بن أٛتد

 .ـ ُٖٓٗ - ىػ َُْٓ الثانية،: الطبعة، ا١تصحف
،  ا١تؤلف: اإلماـ أيب عمرك عثماف بن سعيد المكتفى في الوقف واالبتداء ػَُّ

عبد الرٛتن ا١ترعشلي، مؤسسة ىػ(، دراسة كٖتقيق د/ يوسف بن ْْْالداين)ت:
 ـ.ُٕٖٗىػ ػػ َُْٕ/ِالرسالة ط

 بن ٤تمد بن ٤تمد، ا١تؤلف: السابع القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر ملحق ػَُْ
 .بَتكت النشر مكاف، ا١تعرفة دار الناشر، الصنعاين اليمٍت اٟتسٍت زبارة بن ٭تِت

 بن ٤تمد بن الكرًن عبد بن أٛتد: ا١تؤلف، واالبتداء الوقف بيان في الهدى منار ػَُٓ
 الرحيم عبد: احملقق، (ىػََُُ ٨تو: ا١تتوىف) الشافعي ا١تصرم األمشوين الكرًن عبد

 .ََِٖ: النشر عاـ، مصر القاىرة، - اٟتديث دار: الناشر، الطرىوين
، ا١تؤلف: د. عبدالقيـو بن عبدالغفور السندم، المنتقى من مسائل الوقف واالبتداء ػَُٔ

 ـ.َُِّىػ ػػ ُّْْ/ُابن اٞتوزم، ا١تدينة ا١تنورة، ط دار
، ا١تؤلف: مبل علي بن سلطاف ٤تمد القارم، المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية ػَُٕ

 ـ. ُْٖٗىػ ػ ُّٕٔشركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب اٟتليب كأكالده مصر 
 اهلل عبيد بن ٤تمد بن الرٛتن عبد: ا١تؤلف، األدباء طبقات في األلباء نزىة ػَُٖ

 إبراىيم: احملقق، (ىػٕٕٓ: ا١تتوىف) األنبارم الدين كماؿ الربكات، أبو األنصارم،
 - ىػ َُْٓ الثالثة،: الطبعة، األردف – الزرقاء ا١تنار، مكتبة: الناشر، السامرائي
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 .ـ ُٖٓٗ
، ا١تؤلف: نشر الثناء الحسن على بعض أرباب الفضل والكمال من أىل اليمن ػَُٗ

(، ٖتقيق: إبراىيم بن ٤تمد ُّٔٓا١تؤرخ العبلمة إٝتاعيل بن ٤تمد الوشلي )ت:
 ـ.ََِٖىػ ػ ُِْٗ/ِا١تقحفي، مكتبة اإلرشاد، صنعاء، ط

 بن ٤تمد اٞتزرم، ابن ا٠تَت أبو الدين مشس:  ا١تؤلف، العشر القراءات في النشر ػَُُ
 (ىػ َُّٖ ا١تتوىف) الضباع ٤تمد علي:  احملقق، (ىػ ّّٖ:  ا١تتوىف) يوسف بن ٤تمد

 .[العلمية الكتاب دار تصوير] الكربل التجارية ا١تطبعة:  الناشر
،  ا١تؤلف: أبو األصبغ األندلسي ا١تعركؼ بابن نظام األداء في الوقف واالبتداء ػُُُ

 الطحاف، ٖتقيق د. علي بن حسن البواب، مكتبة ا١تعارؼ، الرياض. 
 الدين جبلؿ بكر، أيب بن الرٛتن عبد: ا١تؤلف، األعيان أعيان في العقيان نظم ػُُِ

 .بَتكت – العلمية ا١تكتبة: الناشر، حيت فيليب: احملقق، (ىػُُٗ: ا١تتوىف) السيوطي
 بن شيخ بن القادر عبد الدين ٤تي: ا١تؤلف، العاشر القرن أخبار عن السافر النور ػُُّ

، بَتكت - العلمية الكتب دار: الناشر، (ىػَُّٖ: ا١تتوىف) العىٍيدىريكس اهلل عبد
 .َُْٓ األكىل،: الطبعة

، ا١تؤلف: ٤تمد بن ٤تمد نيل الوطر في تراجم علماء اليمن في القرن الثالث عشر ػُُْ
 ىػ.ُّْٖبن ٭تِت زباره، ا١تطبعة السلفية ػػػػػػػػػ كمكتباهتا، القاىرة، 

اإلماـ أيب العبلء اٟتسن بن أٛتد ، ا١تؤلف: الهادي إلى معرفة المقاطع والمبادي ػُُٓ
ىػ(، دراسة كٖتقيق سليماف بن ٛتد الصقرم، رسالة علمية، ٗٔٓا٢تمذاين العطار)ت:

 ىػ.ُُُْجامعة ٤تمد بن سعود اإلسبلمية، عاـ 
، ا١تؤلف: القاضي إٝتاعيل بن علي األكوع ىجر العلم ومعاقلو في اليمن ػُُٔ

ىػ ػ ُُْٔ/ُكدار الفكر ػ دمشق، ط ـ(، دار الفكر ا١تعاصر ػ بَتكت،ََِٖ)ت:
 ـ.ُٓٗٗ

، ا١تؤلف: الشيخ عبدالفتاح السيد عجمي ىداية القاري إلى تجويد كالم الباري ػُُٕ
 .ِا١ترصفي، مكتبة طيبة، ا١تدينة ا١تنورة، ط

 من وجمل وأحكامو، وتفسيره، القرآن معاني علم في النهاية بلوغ إلى الهداية ػُُٖ
 القيسي ٥تتار بن ٤تمد بن ٛتىٌوش طالب أيب بن مكي ٤تمد أبو: ا١تؤلف، علومو فنون
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 .(ىػّْٕ: ا١تتوىف) ا١تالكي القرطيب األندلسي مث القَتكاين
 جامعة - العلمي كالبحث العليا الدراسات بكلية جامعية رسائل ٣تموعة: احملقق

 .البوشيخي الشاىد: د. أ بإشراؼ الشارقة،
 - اإلسبلمية كالدراسات الشريعة كلية - كالسنة الكتاب ْتوث ٣تموعة: الناشر
 .ـ ََِٖ - ىػ ُِْٗ األكىل،: الطبعة، الشارقة جامعة

 بن ٤تمد بن أٛتد بن علي اٟتسن أبو: ا١تؤلف، المجيد القرآن تفسير في الوسيط ػُُٗ
 عادؿ الشيخ: كتعليق ٖتقيق. (ىػْٖٔ: ا١تتوىف) الشافعي النيسابورم، الواحدم، علي
 الدكتور صَتة، ٤تمد أٛتد الدكتور معوض، ٤تمد علي الشيخ ا١توجود، عبد أٛتد
 الدكتور األستاذ: كقرظو قدمو، عويس الرٛتن عبد الدكتور اٞتمل، الغٍت عبد أٛتد
 األكىل،: الطبعة، لبناف – بَتكت العلمية، الكتب دار: الناشر. الفرماكم اٟتي عبد

 ـ ُْٗٗ - ىػ ُُْٓ
، ا١تؤلف: عمر بن إبراىيم الوقف واالبتداءوصف االىتداء في  ػَُِ

ىػ(، رسالة علمية دراسة كٖتقيق د. نواؼ بن معيض اٟتارثي، ِّٕاٞتعربم)ت:
 ىػ.ُِْٔجامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية، عاـ 

 ٤تمد بن أٛتد الدين مشس العباس أبو: ا١تؤلف، الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات ػُُِ
: احملقق، (ىػُٖٔ: ا١تتوىف) اإلربلي الربمكي خلكاف ابن بكر أيب بن إبراىيم بن

 .بَتكت – صادر دار: الناشر، عباس إحساف
، ا١تؤلف: ا.د. ٤تمد ا١تختار ٤تمد الوقف الالزم والممنوع في القرآن المجيد ػُِِ

 ا١تهدم.
الفرقاف، ىػ(، ٣تلة كنوز َُّٖ، ا١تؤلف: علي بن ٤تمد الضباع)ت:الوقف الالزم ػُِّ

 ـ.ُْٗٗىػ ػ ُّٖٔالعدد الرابع، ربيع ثاين 
، ا١تؤلف: ٤تمد بن سعداف الكويف الضرير الوقف واالبتداء في كتاب اهلل عزوجل ػُِْ

ىػ(، ٖتقيق ٤تمد خليل الزركؽ، مركز ٚتعة ا١تاجد للثقافة كالًتاث ػ ديب، ُِّ)ت:
 ـ. ََِِىػ ػػ ُِّْ/ُط

، ا١تؤلف: يوسف بن علي بن جبارة ا٢تذيل الوقف واالبتداء في كتاب اهلل ػُِٓ
ىػ(، ٖتقيق د. عمار أمُت الددك، ٣تلة الشريعة كالقانوف، العدد الرابع ْٔٓ)ت:
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 ـ.ََِٖىػ ػ إبريل ُِْٗكالثبلثوف ربيع ثاين 
ىػ(، رسالة علمية دراسة ُٔٓ، ا١تؤلف: علي بن أٛتد الغزاؿ)ت:الوقف واالبتداء ػُِٔ

د العثماف)من أكلو إىل هناية سورة الكهف(، اٞتامعة كٖتقيق: عبدالكرًن بن ٤تم
 ىػ.َُْٗاإلسبلمية، با١تدينة ا١تنورة، عاـ 

، ا١تؤلف: د. مساعد بن سليماف الطيار، ٣تمع وقوؼ القرآن وأثرىا في التفسير ػُِٕ
 ىػ.ُُّْا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف، ا١تدينة ا١تنورة، عاـ 
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ىفؼرسىالموضورات:

 رقم الصفحة .............................................................ا١توضوع 
 ُ  .........................................................شكر كتقدير

 ِ .......................................................ملخص الرسالة
 ّ .............................................................ا١تقدمة

 ٔ ..........................................أ٫تية ا١توضوع كأسباب اختياره
 ٔ ....................................................الدراسات السابقة 

 ٕ .........................................................خطة البحث
 ُِ .................................................................التمهيد

 ُْ ..................................................تعريف الوقف كاالبتداء
 ُٔ  ..................................مذاىب العلماء يف أقساـ الوقف كاالبتداء

 ِِ ..............................................فوائد معرفة الوقف كاالبتداء
 ِٔ  ................................جهود العلماء يف الوقف كاالبتداء كمؤلفاهتم

 َّ ............................................................قسم الدراسة
 ِّ ..............................................الناظما١تبحث األكؿ: ترٚتة 

 ِّ .....................ا١تطلب األكؿ: اٝتو، نسبو، كنيتو، مولده، نشأتو، كفاتو.
 ّْ .........................................ا١تطلب الثاين: شيوخو، كتبلميذه.

 ّْ .........................العلماء عليو.ا١تطلب الثالث: مكانتو العلمية، كثناء 
 ّْ ..................................................ا١تطلب الرابع: مؤلفاتو.

 ّٓ .............................................ا١تبحث الثاين: ترٚتة الشارح.
 ّٔ .....................ا١تطلب األكؿ: اٝتو، نسبو، كنيتو، مولده، نشأتو، كفاتو.

 ّٖ .........................................ا١تطلب الثاين: شيوخو، كتبلميذه.
 َْ .........................ا١تطلب الثالث: مكانتو العلمية، كثناء العلماء عليو.

 ُْ ..................................................ا١تطلب الرابع: مؤلفاتو.
 ّْ ............................ا١تبحث الثالث: دراسة الكتاب كمنهج التحقيق.

.  ْْ ......................................ا١تطلب األكؿ: تعريف الوقف البلـز



 

 
 152 

 

.  ْٖ ..............................ا١تطلب الثاين: أقواؿ العلماء يف الوقف البلـز
 ّٓ ........يف ا١تصحف الشريف، كضوابطو. البلـز  الوقف ا١تطلب الثالث: عبلمة

 ٖٓ ......................ا١تطلب الرابع: جهود علماء اليمن يف الوقف كاالبتداء.
 ُٔ ...ا١تطلب ا٠تامس: عنواف الكتاب، كٖتقيق نسبتو إىل مؤلفيو)الناظم، الشارح(.

 ّٔ ...................................ا١تطلب السادس: كصف النسخ ا٠تطية.
 ْٔ ..........................................................قسم التحقيق.

 ٓٔ ...............................................نص منظومة بياف الوقوؼ.
 ٗٔ ..............................................النص احملقق لشرح ا١تنظومة.

 ُُٗ ........................................................الفهارس العامة.
 َُِ ..........................................................فهرس اآليات.

.  َُِ ..............................................فهرس مواضع الوقف البلـز
 ُِٓ .............................................ا١تستشهد هبا.فهرس اآليات 

 َُّ .................................................فهرس األحاديث النبوية.
 ُُّ .....................................فهرس ا١تصطلحات، كاأللفاظ الغريبة.

 ُِّ ...............................................فهرس األعبلـ ا١تًتجم ٢تم.
 ُّٔ ..................................................فهرس البلداف كا١تناطق.

 ُّٕ .................................................فهرس ا١تصادر، كا١تراجع.
 ُّٓ ......................................................فهرس ا١توضوعات.

 

 

 


