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Abstract  

This research is concerned about the Quranic Reading Science. We are going to discuss the 

most famous two Readings that are widely spread in the Islamic World، namely، Nafi's 

Reading ( Qaloun and Warsh ) and Assem's Reading ( Hafs and Shu'ba ). This research 

specialises in studying how to stop and how to get started in these two Readings. We are 

going to discuss two an important point. It is the difference of the modes of reading between 

the two Imams ( Nafi and Assem ). This will show the integration between the mode of 

reading and the stop points، and how it affects the meaning and the inflection of the Holy 

Quran.We are going to make comparisons among the stop signs at the disputed placements in 

the authorized printed copies of the Holy Quran. This includes the whole Quran as a practical 

study to serve our God's Holy Book، the Quran. 
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 الفصل األول: املقدمة
 التمهيد وخلفية البحث
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 ىه مه﴿ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرًا، وأوجب تعلمه بقوله د هللاحلم
والصالة والسالم على من أرسله هللا بشريًا ونذيرًا، وداعًيا إىل هللا إبذنه وسراًجا  [،3: ]املزمل ﴾يه

 منريًا، سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثريًا.
 أما بعد: 

كالم هللا تعاىل، وإن االشتغال ابلقرآن العظيم هو أمسى   هو القرآن الكرميفإن أشرف الكالم 
ما ميكن أن يشتغل به اإلنسان، وهو منبع أحكام الشريعة الغراء وأصل أصوهلا، ولذلك ال يشبع منه 

 العلماء، وال ميل من ترداده وتدارسه أولو األلباب، وكما قال اإلمام الشاطيب: 
 افعكتثثثثثثثثثثثثثثثثاب هللا أوثثثثثثثثثثثثثثثثث  شثثثثثثثثثثثثثثثث"وإن  

 

 وأغثثثثثثثثثثثثثثم غنثثثثثثثثثثثثثثاء واهبًثثثثثثثثثثثثثثا متف ثثثثثثثثثثثثثثال 
 

 وخثثثثثثثثثثثثري جلثثثثثثثثثثثثي  ال ميثثثثثثثثثثثثل حديثثثثثثثثثثثثثه
 

  (1)وتثثثثثثثثثثثثرداده يثثثثثثثثثثثثزداد فيثثثثثثثثثثثثه جتمثثثثثثثثثثثثال" 
 

ولشرف القرآن العظيم كانت علوم القرآن أشرف العلوم لتعلقها به، ال سيما علم القراءات 
عرب   الذي يعرف به ما يعترب قرآاًن مما ال يدخل فيه، وتتبنين به الكيفية اليت تواترت عن النيب

 مم ام يل﴿األئمة األعالم القراء، من عهد الصحابة إىل زماننا هذا، ليتمثل هبا قوله تعاىل: 
 واقًعا جلًيا للناظرين. [،9]احلجر:  ﴾نن من زن رن

وقد أكرمين هللا تعاىل فكنت لبنة يف هذا الصرح العظيم، بتلقي القرآن وقراءاته ابإلسناد املتواتر 
لقراء مبشيخة القراء بدمش  وأعالهم سنًدا على مستوى العامل كابر ا، عن أإىل سيدان رسول هللا 

ابالشتغال ابلقرآن تعلًما وتعليًما وتلقيًنا لتجويده وقراءاته مجًعا وإفراًدا،  اإلسالمي، ومنن علي سبحانه
و وكثريًا ما الحظت على املتلقنني من طالب القرآن الكرمي عدم اإلملام مبواضع الوقف واالبتداء، أ

وخاصة طالب علم القراءات الذين تقع  ،عدم علمهم بتوجيه الوقف ومعرفة سببه اللفظي واملعنوي
ليهم مسؤولية أكرب يف معرفة تغري موضع الوقف عند تغري القراءة أو الرواية اليت يقرؤون هبا، ويظهر ع

                                      
 . 11 - 10، البيت: 2، ص2، طمنظومة حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع املشهورة ابلشاطبيةالشاطيب، ( 1)
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 الوقوفي من هذه هذا جلًيا عند مجع القراءات، ودائًما أذكر ملن يتلقى عين ما علمين إايه مشاخي
 املتغرية بتغري القراءة، وتوجيه ذلك تفسريًا وإعرااًب.

 بت أن أمجع ذلك يف كتاب واحد حتت إشراف ثلة من العلماءومن هذا املنطل  أحب
األكادمييني، أستفيد من خربهتم العلمية ومالحظاهتم األكادميية، إلخراج كتاب يستفيد منه طالب 

عموًما، ويكون لنا ذخرًا عند هللا عز وجل، ولكن ملا وجدت من خالل علم القراءات وطالب العلم 
 هذا املوضوع عموًما، أحببت أن أخصص البحث بني أشهر قارئني مطالعايت أن هناك َمن حبث يف

من العشرة، ومها: عاصم وانفع، حيث إن معظم العامل اإلسالمي يقرأ برواهتما، واملصاحف املطبوعة 
ت هي املنتشرة، فقحببت أن يكون جديد هذه األطروحة أن تركز على هذه الرمسية هبذه الروااي

رن فيها بني عالمات الوقف اليت اعُتِمدت يف هذه املصاحف املطبوعة، مبيًنا الرواايت دون غريها، وأقا
عللها وتوجيهها والفرق بينها، لتكون دراسة تربط النظري ابلعملي، فت يف جديًدا على ما سبقها، 

سهاًما خلدمة طالب هذا العلم الذي يبحثون عن توجيه عالمات الوقف واالبتداء املختلفة وتكون إ
احف املتداولة، ومعرفة ما اعتمده واضعو تلك العالمات من توجيه يف اإلعراب والتفسري يف بني املص

 املوىل التوفي  والسداد واإلخالص لوجهه الكرمي. الً اجملال احملدد هلذا البحث، سائ
 بحث: ية الإشكال

تتجلى إشكالية البحث يف معرفة السبب الذي أدى إىل اختالف مواضع الوقف واالبتداء 
بني قراءيت انفع وعاصم ورواهتما قالون وورش وحفص وشعبة، وذلك تبًعا الختالف القراءة بينهم 

و أ ، والذي سيُبحث هو اخلالف الذي أدى إىل تغري موضع الوقفحسبما تواتر عن رسول هللا 
ا للتغري اإلعرايب، واملعنوي )أي التفسريي(، ومن مث إجراء تطبي  عملي على أشهر املصاحف تبعً  نوعه

املطبوعة ابلقراءتني املذكورتني، وبيان املواضع اليت اختلفت فيها عالمات الوقف بينها، تبًعا الختالف 
ل من مصاحف عالمات يف كالقراءة، وبيان الوجه املعتمد يف كل عالمة وقف، وسبب اخلالف بني ال

ويف هذا خدمة لطالب علَمْي  ،القراءتني، الذي مرده إىل اختالف القراءة بني القارئني أو رواهتما
القراءات والوقف واالبتداء، وإي اح لرتابط الِعلَمنْي، وتبيني ملا اعُتمد يف كل مصحف مذكور يف 

قراءات املطبوعة ني مصاحف الالبحث من عالمات الوقف، وتعليل الختالف تلك العالمات ب
 بقراءيت اإلمامني انفع وعاصم.
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 أسئلة البحث: 
: ما هي مواضع الوقف واالبتداء اليت اختلفت بني قراءيت انفع وعاصم تبًعا السؤال الرئيس

الختالف القراءة، وما تعليل ذلك؟ وكيف جتلى ذلك يف عالمات الوقف واالبتداء يف املصاحف 
 املطبوعة؟ 

لسؤال األصلي ال بد من اإلجابة عن أسئلة فرعية تتدرج من األدىن ا اب على هذوحىت جني
 إىل األعلى هكذا: 

ما هي القراءات املتواترة؟ وملاذا اشتهرت أبمساء القراء كنافع وعاصم ولي  أبمساء الصحابة  -
 ؟ الً مث

الراويني  من هم انفع وعاصم ورواهتما قالون وورش وحفص وشعبة؟ وملاذا اختلفت رواية -
 غم أهنما أخذا عن إمام قارئ واحد؟ ر 

هل علم الوقف واالبتداء توقيفي كعلم القراءات أم اجتهادي؟ وما مدى االرتباط بني  -
 العلمني.
 هل تتغري رؤوس اآلايت تبًعا لتغري القراءة؟  -
 بني قراءة وأخرى يف غري رؤوس اآلايت؟  مواضع الوقفهل تتغري  -

 أهداف البحث: 
استقراء املواضع اليت اختلف فيها الوقف واالبتداء، تبًعا لتغري القراءة للبحث:  الرئيسف اهلد

عاصم وانفع، وبيان تعليل ذلك وتوجيهه من أقوال علماء هذا الفن، مث الربط بينه وبني  اإلمامنيبني 
وضيح وت ،ما وضع من عالمات الوقف واالبتداء يف أشهر املصاحف املطبوعة بقراءيت انفع وعاصم

 العالقة يف ذلك كدراسة حتليلية مقارنة تطبيقية.
 وحتقيًقا هلذا اهلدف الرئيسي، هناك أهداٌف فرعية متهيدية تتدرج من األدىن إىل األعلى هكذا: 

إعطاء فكرة واضحة عن القراءات املتواترة، وشروطها، وضوابطها، ومتييزها عن القراءات  -
 الشاذة.

ر قراءهتم واإلجابة عن أسئلة وإشكاالت ورواهتم، وعصرهم، وتوات التعريف ابلقراء العشرة -
، وسبب متداولة، كسبب اشتهار القراءات أبمساء هؤالء القراء دون من سبقهم من الصحابة والتابعني

 واحد. ارغم أن شيخهم الراوينياختالف 
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ه، وبيان ارتباطه التعريف بعلم الوقف واالبتداء وأمهيته، وبيان التوقيفي من االجتهادي في -
 بعلم القراءات.

 ،بيان علم فواصل اآلي، والتمييز بني الرواايت يف عدِّ اآلي كالعدِّ الكويف والعدِّ املدين -
وتوضيح اخلالف بينها، وبيان ما اعتمده اإلمامان انفع وعاصم  حسب كلّ  وبيان عدد آايت القرآن 

 يف العّد.
ًعا لتغري وقف واالبتداء، وتغري الوقف أحيااًن تبتوضيح أتثري علم القراءات على علم ال -
 القراءة.

 مصطلحات البحث ومفاهيمه: 
 تعريف الوقف: 

 .(1): "احلب  والكف واملنع عن مطل  الشيء"لغة
"هو قطع الصوت على الكلمة القرآنية زمًنا يُتنف  فيه عادًة، بنية  واصطالًحا )عند القراء(:

 .(2)كلمة املوقوف عليها أو مبا قبلها مما يصلح االبتداء به"استئناف القراءة إما مبا يلي ال
 .وقيدُت ابالصطالح عند القراء ألن الوقف عند الفقهاء خيتلف تعريفه، وكذا يف علوم أخرى

واملقصود بقطع الصوت على الكلمة القرآنية أي على آخر حرف فيها، ألن الوقف ميتنع يف 
تميز عن السكت الذي ال تنفُّ  فيه، وبنية استئناف القراءة وسط الكلمة، واألصل فيه أخذ النف  لي

د الوقف وقف، مث إن متت اجلملة عنألن القارئ لو نوى إهناء القراءة لتحول األمر إىل قطع ال إىل 
 ابتدأ القارئ مبا بعدها، وإال فيعود من حيث يصلح املعم.

التعريف يف حبثي ) وهذا التعريف مبا وضحته من شرح هو ما أقصده مبصطلح الوقف
 (، ويقابله متاًما االبتداء.اإلجرائي

 تعريف القراءة: 
قرأت القرآن: لفظت  : مصدر قرأ، قال ابن منظور: "قرأه يقرؤه قرًءا وقراءة وقرآاًن، ومعملغة

 .(3)به"
                                      

 . 16/263، 6، طلسان العربابن منظور، ( 1)
 . 1/33، د.ط، ر يف القراءات العشرالنشاجلزري،  انظر ابن( 2)
 . 12/50، 6، طلسان العربابن منظور، ( 3)
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 .(1): علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها معُزوًّا لناقلهواصطالًحا
اق الناقلني لكتاب هللا تعاىل واختالفهم يف نه: "فن يعرف به اتفوعرفه الشيخ احلصري أب
 .(2)أحوال النط  من حيث السماع"

القراءة كل خالف ينسب إلمام من األئمة العشرة  وضمن القراءات املتواترة يقصد مبصطلح 
 (.التعريف اإلجرائيكنافع وعاصم، وهو ما أقصده يف هذا البحث ابلقراءة )

تكررة كاملدود واإلماالت...، والفرش: أي اخلالف غري تشمل األصول امل والقراءة عموًما
 والدراية.املتكرر غالًبا، وكذلك تشمل اجلانبني النظري واألدائي أي الرواية 

وال بد من بيان أنن هذه القراءات وإن اشتهرت أبمساء هؤالء القراء والرواة إال أهنا ترجع إىل 
وإفناء  القراء هلذه القراءات ومداومتهم عليهاهؤالء  ملالزمة تر، لكنابإلسناد املتوا رسول هللا 

 اشتهرت أبمسائهم ونسبت إليهم. هاحياهتم يف نشر 
: "هو انفع بن عبدالرمحن بن أيب نعيم، أبو رومي الليثي، املقرئ املدين، التعريف ابإلمام انفع

لقراءة عن سبعني من ة، أخذ استني سن أحد القراء السبعة، ثقة صاحل، صلى يف مسجد النيب 
التابعني، منهم عبدالرمحن بن هرمز األعرج وأبو جعفر يزيد بن القعقاع، ومها عن ابن عباس رضي هللا 
عنهما وعن أيب هريرة رضي هللا عنه، وانتهت إليه رائسة القراءة ابملدينة، وكان إذا تكلم يشم من فيه 

وهو يقرأ  رأيت فيما يرى النائم النيب  ا ولكينأم  طيبً  رائحة املسك، فسئل عن ذلك فقال: ما
 .(3)هث، وأشهر رواته قالون وورش"169يف يفن، فمن ذلك الوقت أشم من يّف هذه الرائحة، مات سنة 

ومعم قالون )جيد(  ،أما قالون فلقب لقبه به شيخه انفع ،هو عيسى بن مينا املدين قالون: ث
فع، قرأ عليه مرارًا حىت صار قارئ املدينة وحنويها. ولد ربيب ان وسى، وهويف لغة الروم، وكنيته أبو م

 .(4)هث220وتويف سنة ،هث120سنة 
أما ورش فهو لقب له لّقبه به شيخه  ،هو عثمان بن سعيد املصري وكنيته أبو سعيد ورش: ث

إن الورش يل وق ،انفع تشبيًها له ابلورشان )وهو طائر يشبه احلمامة( خلفة حركته مث ُخفِّف إىل )ورش(
                                      

 . 9، ص1، طمنجد املقرئني ومرشد الطالبنيابن اجلزري، ( 1)
 . 4، ص1، طالقراءات العشر من الشاطبية والدرةاحلصري، ( 2)
 . 2/330، 3، طالنهاية يف طبقات القراءغاية انظر ابن اجلزري، ( 3)
 .174ث  173، ص1، طمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصارانظر الذهيب،  (4)
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هث مبصر، 110ّقب ورش بذلك لشدة بياضه تشبيًها له بلون اللَب. ولد سنة شيء يصنع من اللنََب فلُ 
 .(1)هث197ليه انتهت رائسة القراء يف الداير املصرية. وتويف سنة ورحل إىل انفع فقرأ عليه ابملدينة، وإ

وبكر األسدي، الكويف، أحد : "هو اإلمام عاصم بن أيب النجود، أبعاصمالتعريف ابإلمام 
وهو من التابعني، أخذ القراءة عن أيب عبدالرمحن السلمي وزر بن حبيش، ومها عن  ،بعةالقراء الس

علي بن أيب طالب وعبدهللا بن مسعود رضي هللا عنهما، إليه انتهت رائسة اإلقراء ابلكوفة، وكان 
 .(2)"وحفص واته شعبةهث، وأشهر ر 127أحسن الناس صوًًت ابلقرآن، تويف آخر سنة 

شعبة بن عياش بن سامل األسدي الكويف، قرأ على عاصم ثالث مرات، وعّمر هو أبو بكر  شعبة: ث
ا عابًدا صاحلًا قّواًما لّليل. ولد سنة  الً دهرًا طوي

ً
 هث.193تويف سنة  ،هث95وكان عامل

ه أبو عمرو، وهو ربيب هو حفص بن سليمان بن املغرية بن أيب داود األسدي الكويف، وكنيت حفص: ث
وتويف سنة  ،هث90دُّ أعلم الناس بقراءته. ولد سنة عاصم وأشهر تالميذه، قرأ عليه مرارًا ويُع

 .(3)هث180
 تعريف املصاحف: 

الصحيفة اليت يكتب "مجع مصحف، واملصحف اجلامع للصحف املكتوبة بني الدفتني، و لغة: 
حًفا ألنه أصحف أي جعل جامًعا فيها واجلمع صحائف وصحف، وإمنا مسي املصحف مص

 .(4)للصحف املكتوبة بني الدفتني"
"هي اليت أمر عثمان بن عفان رضي هللا عنه بنسخها ملا رأى اختالف الناس يف واصطالًحا: 

من  القراءات، ونسخت من املصحف الذي مجعه أبوبكر رضي هللا عنه مما كتب بني يدي النيب 
زيد بن اثبت األنصاري  د عثمان جلنة من القرشيني على رأسهمصحف أقرنها، وتوىل نسخها يف عه

                                      
ث  137، ص2، طتـراجم القـراء األربـع عشـر. وخثاروف، 1/502 ،3، طغاية النهاية يف طبقـات القـراءانظر ابن اجلزري،  (1)

145. 
 . 1/346، 3، طغاية النهاية يف طبقات القراءانظر ابن اجلزري، ( 2)
ث  1/155 ، د.ط،النشر يف القراءات العشر. ابن اجلزري، 1/346 ،3، طغاية النهاية يف طبقات القراءري، انظر ابن اجلز  (3)

156. 
 . 8/203، 6، طلسان العربابن منظور، ( 4)
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 .(1)رضي هللا عنه"
(: املوجودة بني أيدينا مما طبع وفًقا للمصاحف التعريف اإلجرائيوأعين ابملصاحف يف حبثي )

العثمانية ورمسها، مع إدخال حتسينات توضيحية عليها من نقط وشكل ومهز وغريها مما يندرج حتت 
 للمصاحف، علًما أن قراءة عاصم تعتمد املصحف العثماين الكويف، أي الذي أرسلهعلم ال بط 

الذي اعتمده سيدان عثمان  سيدان عثمان للكوفة، بينما تعتمد قراءة انفع املصحف العثماين املدين
 .ألهل املدينة

 أمهية البحث وسبب اختياره: 
يت تتعل  ابلقرآن الكرمي وأدائه، وأعين إنن أهم ما مييز هذا البحث هو مجعه بني أهم العلوم ال

داء، فعلم القراءات يُعلم به ما يعترب قرآان مما تواتر عن رسول هللا ات وعلم الوقف واالبتهنا علم القراء
، ويتميز عما لي  بقرآن مما مل تتحق  فيه الشروط وال وابط، وعلم الوقف واالبتداء يتبنين به 

ومعرفة أوجهها لفظًا ومعم، وهو نصف الرتتيل كما ذكر سيدان علي معم اآلايت ويتحق  به فهمها 
 .(2)ه حينما سئل عنه فقال: "الرتتيل جتويد احلروف ومعرفة الوقوف"رضي هللا عن

ث ومما يبني أمهية البحث تركيزه على قراءيت انفع وعاصم، واللتان يقرأ برواهتما )حفص وقالون 
ل مقارنة أهم اخلالفات يف القراءة بني الرواة، واليت تؤدي إىل وورش( جّل العامل اإلسالمي، من خال

الوقف واالبتداء، وبذلك يكون البحث قد أسدى خدمة لكتاب هللا عز وجل وجللِّ قُثرنائِه تغرّي مواضع 
 يف العامل اإلسالمي.

ومن أمهية البحث أنه جيمع بني اجملالني النظري والعملي، حيث يستقرئ مواضع اختالف  - 
مث جيري  ،راءاتلوقف بني قراءيت انفع وعاصم ورواهتما، الناتج عن اختالف القراءة يف كتب القا

تطبيًقا عملًيا بتتبع إشارات الوقف يف املصاحف املطبوعة حلفص وشعبة راويي عاصم، وقالون وورش 
 .راويي انفع، رابطًا بني النظري والعملي، مبيًنا للوجه والتعليل الذي اعتمده كل مصحف

إبقرائه وتدارسه وتدريسه وتلقينه والتقليف يف  الً ولطبيعة عملي خادًما للقرآن الكرمي مشتغ - 
علومه، فإن هذا البحث من صلب اختصاصي، وهذا يدفعين للعمل فيه مستمتًعا بكتابته، راجًيا أن 

                                      
 . 265، ص3، طأحكام قراءة القرآن الكرميانظر احلصري، ( 1)
 . 1/209، د.ط، النشر يف القراءات العشرابن اجلزري، ( 2)
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ذا البحث ه أقدِّم شيًئا خلدمة هذا القرآن العظيم الذي يغمرين بف له وأنسه ونفحاته، وخاصة أن
سيشرف علي يف تقدميه أساتذة ذوي خربة أكادميية، ابتداًء أبستاذي الدكتور املشرف الفاضل، ومن 

املوىل أن  الً سائ ،مث كل من سينصحين ويوجهين من األساتذة املدرسني واملناقشني واملراجعني الكرام
 جيعل الثمرة اينعة خالصة سائغة لطالب العلم واملسلمني.

 : أدبيات البحث، ويشتمل على: ينالفصل الثا
 * اإلطار النظري.

 * الدراسات السابقة.
 

 اإلطار النظري للبحث: 
فصول  لقد قمُت ث بعونه تعاىل ث بتقسيم البحث إىل مقدمة )سب  ذكرها وتفصيلها(، وثالثة

 وتفرعاهتا: حتتها مباحث ومطالب كما سيقيت، وخامتة، مث املراجع واملصادر، وإليكم احملاور الرئيسية 
 ، وفيه مبحثان: الفصل األول: علم القراءات

 أربعةالتعريف ابلقراءات ونشقهتا وأقسامها ومؤلفاهتا وأشهر قرائها، وفيه املبحث األول: 
 مطالب: 

 .ومصدرهابعلم القراءات املطلب األول: التعريف 
 املطلب الثاين: أقسام القراءات وقراؤها.

 ؤلفات يف علم القراءات.املطلب الثالث: ذكر أشهر امل
 : التعريف ابإلمامني عاصم وانفع ورواهتما وطرقهما.الرابعاملطلب 

أهم العلوم التابعة لعلم القراءات واملتعلقة به وتعريفها وأشهر كتبها، وفيه املبحث الثاين: 
 : مطلبان

 املطلب األول: علم عد رؤوس اآلي؛ التعريف به وبكتبه.
 وبكتبه.ه القراءات؛ التعريف به املطلب الثاين: علم توجي

 ، وفيه مبحثان: الفصل الثاين: علم الوقف واالبتداء
، وفيه أربعة ماوأشهر الكتب فيه وأنواعهماعلم الوقف واالبتداء تعريف املبحث األول: 

 مطالب: 
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 .مااملطلب األول: تعريف الوقف واالبتداء واعتناء العلماء هب
 بتداء.الوقف واال أنواعاملطلب الثاين: 

 املطلب الثالث: أشهر املؤلفات يف الوقف واالبتداء.
 صاحف احلديثة ومدلوالهتا.املطلب الرابع: عالمات الوقف واالبتداء يف امل

 : مطلبانارتباط علم الوقف واالبتداء بعلم القراءات وتوابعه من العلوم. وفيه املبحث الثاين: 
 بعلم القراءات.املطلب األول: ارتباط علم الوقف واالبتداء 

 املطلب الثاين: ارتباط الوقف واالبتداء برؤوس اآلايت وعدها.
مواضع االختالف يف الوقف واالبتداء بني قراءيت عاصم وانفع الفصل الثالث: تفصيل 

 . وفيه ثالثة مباحث: ورواهتما
تفصيل اختالف الوقف وعالماته يف املصاحف املطبوعة بقراءيت انفع املبحث األول: 

 صم يف الثلث األول من القرآن. وفيه مطلبان: وعا
حف املطبوعة بقراءيت انفع وعاصم املطلب األول: تفصيل اختالف الوقف وعالماته يف املصا

 من سورة الفاحتة إىل آخر سورة النساء.
املطلب الثاين: تفصيل اختالف الوقف وعالماته يف املصاحف املطبوعة بقراءيت انفع وعاصم 

 دة إىل آخر سورة التوبة.من سورة املائ
 انفع وعاصم تفصيل اختالف الوقف وعالماته يف املصاحف املطبوعة بقراءيتاملبحث الثاين: 

 يف الثلث الثاين من القرآن. وفيه مطلبان: 
املطلب األول: تفصيل اختالف الوقف وعالماته يف املصاحف املطبوعة بقراءيت انفع وعاصم 

 كهف.من سورة يون  إىل آخر سورة ال
املطلب الثاين: تفصيل اختالف الوقف وعالماته يف املصاحف املطبوعة بقراءيت انفع وعاصم 

 ة مرمي إىل آخر سورة العنكبوت.من سور 
تفصيل اختالف الوقف وعالماته يف املصاحف املطبوعة بقراءيت انفع املبحث الثالث: 

 وعاصم يف الثلث األخري من القرآن الكرمي. وفيه مطلبان: 
األول: تفصيل اختالف الوقف وعالماته يف املصاحف املطبوعة بقراءيت انفع وعاصم  طلبامل

 ىل آخر سورة اجلاثية.من سورة الروم إ
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املطلب الثاين: تفصيل اختالف الوقف وعالماته يف املصاحف املطبوعة بقراءيت انفع وعاصم 
 من سورة األحقاف إىل آخر سورة الناس.

 الدراسات السابقة: 
 صلة مباشرة:  ت ذاتدارسا

اية سورة حبث بعنوان: أثر القراءات العشر على الوقف واالبتداء من أول القرآن إىل هن - 1
يون  عليه السالم، رسالة تكميلية لتحصيل درجة املاجستري، إعداد الطالب حممد عبدهللا قائد 

ورية اليمنية، قسم القرآن الوائلي، إشراف الدكتور عبدالسالم مقبل اجمليدي، جامعة اإلميان ابجلمه
القراءات والوقف عموًما، حيث تناول الباحث التعريف بعلمي  .(1)هث1429 –م 2008والقراءات، 

مث ذكر سبعة ومخسني موضًعا تغري الوقف فيها تبًعا لتغريُِّ القراءات العشر، لكنه اقتصر على الثلث 
وخلص إىل أن أثر القراءات العشر واضح على  األول من القرآن تقريًبا، ومل يتعرض للثلثني األخريين،

 ب القراءات املتلوة وحبسب أوجهها.الوقف واالبتداء، وأن الوقف واالبتداء يتغري حس
والفرق بينه وبني حبثي: أن الكالم عنده عام على القراءات العشر، وأن حبثي خمتص أبشهر 

وأكثرها تفرًدا ابلطباعة كمصاحف رمسية الرواايت الرمسية يف العامل اإلسالمي، وأوسعها انتشارًا، 
األول من القرآن الكرمي دون الثلثني ورش(. كما أن حبثه اقتصر على الثلث  –قالون  –)حفص 

األخريين، أما حبثي ث بف ل هللا ث فشامل مستقرأ جلميع املواضع يف القرآن الكرمي. مث إن حبثه مقتصر 
نب العملي عرب تتبع عالمات وإشارات الوقوف يف أشهر على اجلانب النظري، أما حبثي فمقرون ابجلا
اعتمده كل مصحف عند تغري القراءات اليت أدرسها، وربط املصاحف املطبوعة ومقارنتها، وبيان ما 

ملا اعتمده كل  الً مبيًنا ألوجه اإلعراب والتفسري، معل، ذلك بكالم علماء القراءات والوقوف واالبتداء
 مصحف من وقف وابتداء.

وجل،  حبث بعنوان: أثر اختالف القراءات القرآنية يف الوقف واالبتداء يف كتاب هللا عز - 2
حبث صغري مقدم لكلية أصول الدين ابجلامعة اإلسالمية بغزة فلسطني، إعداد عبدالرمحن اجلمل،  وهو

 م(.2004، 1، 18نشرته جملة النجاح لألحباث )العلوم اإلنسانية م
ًما حبثه إىل مقدمة  علم القراءات وعلم الو ذكر فيه الباحث الصلة بني قف واالبتداء، مقسِّ

                                      
(1 )http://www. yemen -nic. info/db/studies/detail. php?ID=62638 
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قدمة أمهية املوضوع وأهدافه ومنهج البحث وخطته، وذكر يف املبحث ومبحثني وخامتة، ذكر يف امل
األول تعريف الوقف وأقسامه، وذكر يف املبحث الثاين دراسة بعض النماذج القليلة من آايت القرآن 

اختالف القراءات يف حتديد نوع الوقف، مث ختم بنتائج وتوصيات منها: أن لعلم الكرمي، لبيان أثر 
يف علوم كثرية كالوقف واالبتداء، وأن القراءات القرآنية املتواترة وجه من وجوه إعجاز  القراءات أثرًا

 القرآن الكرمي...، مث ذكر الباحث مراجع حبثه.
أربع وعشرين صفحة، مل يذكر فيه إال والفرق بينه وبني حبثي أنه حبث قصري مؤلف من 

 ث شامل ممتد على أكثر من مئيت صفحة، يطة غري شاملة كنماذج، بينما حبثي ث بف ل هللاخالفات بس
كما أسلفت  ثفيه استقراء ملواضع اخلالف بني عاصم وانفع ورواهتما بشكل تفصيلي، كما أن حبثي 

انب التطبيقي العملي، ابملقارنة بينما ذكره العلماء يف املقارنة مع الدراسة السابقة ث مشتمل على اجل
القراءة، وبني عالمات الوقف يف أشهر املصاحف ع اختالف الوقف تبًعا الختالف من مواض

 املطبوعة ابلرواايت اليت أدرسها )حفص وشعبة وقالون وورش(، واليت تشكل قراءيت عاصم وانفع.
 دراسات ذات صلة غري مباشرة: 

ه يف املعم، إعداد سر اخلتم احلسن عمر، وهو أستاذ مساعد ن: الوقف وأثر حبث بعنوا - 1
المية يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود ابلرايض، نشرته جملة اجلامعة نفسها بقسم الدراسات اإلس

وهو حبث صغري ممتد على  .م1997هث، 1417( عام 1، العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية )9م
فيها الباحث األثر الكبري للوقف على قراءة ( بنين 149- 113صفحة يف اجمللة )ص سبع وثالثني
أمهية هذا العلم، وتعريف الوقف وأقسامه  بنين مي، ودوره الرئيسي يف حتديد معم اآلايت، و القرآن الكر 

وحكمه وما يرتتب عليه من معم وحكم شرعي. كما بنين حكم الوقف )أو ما يسمى القطع( على 
جزاء واألحزاب واألرابع، ومنشق ذلك التقسيم، وأشار إشارة عابرة إىل آراء بعض القراء العشرة يف األ

عمرو...، ورأيهم يف الوقف على رأس اآلية وضمن اآلية صم وأيب الوقف واالبتداء كاإلمام انفع وعا
عظيم يف بيان معاين  وما إىل ذلك. مث خلص يف اخلتام إىل نتائج أمهها: أن الوقف واالبتداء هلما أثر

ا يفسد معانيه، وأن اخلطق يف الوقف واالبتداء بتشويه املعاين ال يؤدي إىل كفر مالقرآن، وإمهاهل
املتداولة بني أجزاء وأحزاب وأرابع يف القرآن الكرمي اجتهادية ال توقيفية، مث  مرتكبه، وأن التقسيمات
 ذكر الباحث مراجع حبثه.

بتداء فقط دون علم القراءات، بحثي من حيث علم الوقف واالواملالحظ أن ارتباط حبثه ب
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قّيمة ولذلك اعتربت الصلة بني البحثني غري مباشرة، على أن استعراضه لتعاريف الوقف كانت 
متعددة، حيث فرق بني التعريف عند الفقهاء والنحويني والقراء...، إال أنه مل يتعرض لتقثري القراءات 

النقطة بشكل جيد مستوف هلذه  ث بف ل هللا اذجه رغم أمهيته، بينما حبثي ثعلى الوقف مع أقسامه ومن
على سبع وثالثني صفحة، عن الفارق يف حجم البحثني بني حبث قصري مقتصر  الً إن شاء هللا، ف 

وحبث ممتد على أكثر من مئيت صفحة. كما أن حبثه ذكر مناذج من الوقف التام والكايف واحلسن والقبيح 
اختالف الوقف تبًعا الختالف  حفص فقط، بينما حبثي مستوف إبذن هللا لكل مواضع ضمن رواية

يف أشهر املصاحف املطبوعة، عن تتبعي لعالمات الوقف  الً القراءات اليت ختصص هبا، وهذا ف 
 ومقارنتها وبيان علة ووجه كل وقف، وما يفيده من معم وإعراب وأحكام.

مصار، إعداد اختالف عالمات الوقف يف مصاحف األ حبث بعنوان: دليل احملتار إىل - 2
إلسالمية الزميل العزيز الدكتور ايسر إبراهيم املزروعي، طبعه قطاع املساجد بوزارة األوقاف والشؤون ا

م. ذكر 2010 -هث 1431بدولة الكويت، ضمن مشروع رعاية القرآن الكرمي يف املساجد عام 
جلنة مراجعة وطباعة املصاحف بدولة الكويت، واطالعه  الباحث يف مقدمته أنه من خالل عمله يف

 ات الوقفعلى عمل جلنة مراجعة املصاحف ابألزهر الشريف وغريها، وجد هناك خالفات يف عالم
واالبتداء بني املصاحف املطبوعة يف خمتلف األمصار، فقحب أن جيمع هذه اخلالفات يف كتاب 

رن بينها، وهي مصحف امللك فؤاد مبصر، ومصحف واحد، مث أردف ذلك بذكر املصاحف اليت سيقا
اد طبع دار املعارف مبصر مراجعة الشيخ عامر السيد عثمان، ومصحف خبط اخلطاط حممد سعد احلد

هور ابلشمريل نسبة للشركة اليت طبعته، ومصحف دولة الكويت خبط حممد سعد احلداد، واملش
( خبط عثمان طه، والذي يواف  ومصحف جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف )األول

مصحف الدار الشامية يف معظم نواحي ال بط والطباعة، ومصحف جممع امللك فهد لطباعة 
يعتمد اجملمع طباعته حالًيا، ومصحف الشيخ ابن مكتوم خبط  ين( الذياملصحف الشريف )الثا

دية، ومصحف بالد اخلطاط مجال بوستان بدولة اإلمارات العربية، ومصحف بالد شبه القارة اهلن
 املغرب.

وقد ذكر الباحث تعريًفا لكل هذه املصاحف وبيان عدد صفحاهتا وأسطرها واللجنة املراجعة 
 غالًبا ومكان انتشارها...، مث ذكر الرموز املعتمدة يف هذه املصاحف ومعانيها وهي 
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 صلى، قلى، ج، ال، مث، ط، ق، ز، ص، قف(. ،خم خم) 

ًءا بسورة الفاحتة وانتهاء بسورة ع الوقف يف كل القرآن، بدوبعد ذلك شرع يف مقارنة مواض
اآلية ول، وذلك بوضع أمساء املصاحف يف األعلى، مث ذكر الكلمة ورقم االناس على شكل جد

 : (1)هكذا والعالمة اليت وضعها كل مصحف ث إن وجدت ث ضمن جدول، وبدأ بسورة الفاحتة
 املغرب اهلند اإلمارات ( 2فهد ) ( 1فهد ) الكويت يلالشمر  السيد عثمان ( 1) فؤاد الكلمة اآلية
 -  ال -  -  -  -  -  -  -  العاملني 2
 -  ال -  -  -  -  -  -  -  الرحيم 3
 مث ط -  -  -  -  -  -  -  يوم الدين 4

 وهكذا يتابع اجلداول إىل آخر القرآن.
احف يف نف  البلد غري صاملمث ذكر يف اخلامتة أن كل مصر  اشتهرت له وقوفه، وجاءت 

متغرية كثريًا عن سابقها، على أن هناك خالفًا بني مصاحف األمصار عموًما حسب ما اعتمدته جلنة 
ضبط كل مصحف اجتهاًدا منها، اعتماًدا على رأي راجح عندها أخذته من علماء الوقف واالبتداء 

ف اليت تطبع أو سيتم طباعتها احصوعلماء التفسري. واقرتَح أال يغرين يف عالمات الوقف يف امل
، ألن عالمات الوقف املشتهرة درج عليها الناس وألفوها وأصبحت معتمدة عندهم، فال الً مستقب

 يستحسن خمالفتها حسب رأيه.
وأرى أن البحث جديد يف شكل عرضه وطرحه وعدد املصاحف اليت قارن بينها، لكنه 

علة الوقف ووجهه واملعم الناشئ عنه ض لتعر حمصور يف تعداد عالمات الوقف فقط، دون أي 
واإلعراب الذي يعتمده وأقوال علماء الوقف واالبتداء فيه، خالفًا ملا سققوم به يف حبثي. كما أنه 
اقتصر على املصاحف املطبوعة برواية حفص، اللهم إال مصحف بالد املغرب الذي هو برواية ورش، 

حبثي مبقارنة مصاحف )حفص وشعبة وقالون وورش(.  من يقيبينما سققوم بعون هللا يف اجلانب التطب
عن أنين سقذكر يف اجلانب النظري من حبثي تعريًفا بكلّ  من علم الوقف واالبتداء وعلم  الً هذا ف 

القراءات، وما خيص ذلك من أقسام ومناذج وتفصيالت مل يتعرض هلا الدكتور املزروعي يف كتابه، 
 ، الشرتاكها ببعض النواحي دون الباقي، وهللا املوف .شرةمبالذلك جعلت عالقته ببحثي غري 

  
                                      

 . 15، ص1، طف األمصاردليل احملتار إىل اختالف عالمات الوقف يف مصاحاملزروعي، ( 1)
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 منهجية البحث الفصل الثالث:
 ويشتمل على: 

 * منهج البحث.
 * إجراءات البحث.
 * حدود البحث.
 * أدوات البحث.

 
 منهج البحث: 

سقستخدم كباحث املنهج الوصفي التحليلي مبا يشمله من منهجي االستقراء واالستنباط، 
عونه تعاىل ابستقراء االختالف يف الوقف واالبتداء بني قراءيت عاصم وانفع ورواهتما م بققو حيث س

عن كل منهم، سواء يف )حفص وشعبة وقالون وورش(، والذي سببه اختالف القراءة اليت تواترت 
يف كتب هذا  وقوف، أو يف غري رؤوس اآلايت، يف بعض ما نسب ألحد اإلمامني من رؤوس اآلايت

ستقرئ عالمات الوقف يف املصاحف املطبوعة ابلرواايت اليت خيتص هبا البحث مقاراًن سق مث الفن،
بينها، مستنبطًا للوجه الذي اعتمده كل مصحف يف عالمات وقفه، من خالل ربطه مبا ذكره علماء 

 .الوقف واالبتداء والتوجيه والتفسري يف كتبهم، وذلك من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة الناس
 ن متممات عملي حسب هذا املنهج ما يلي: مو 
الرجوع إىل املصادر املعتمدة يف كل علم عند الكالم عليه، وقوام البحث على علم الوقف  -

وإحلاق  ،واالبتداء وعلم القراءات، مع توثي  أي معلومة مت اقتباسها يف تعريف كل علم وتقسيماته
 فهرس للمصادر واملراجع يف هناية البحث.

 القرآنية بذكر اسم السورة ورقم اآلية حسب العد الكويف. اآلايتعزو  -
ختريج األحاديث الشريفة من مصادرها املعتمدة، مع ذكر احلكم على احلديث ورتبته، إال  -

عدم ذكر احلكم على احلديث إذا كان يف البخاري ومسلم فقكتفي هبما دون غريمها من الكتب مع 
 ا.لتسعة إن وجد فيها مع احلكم على احلديث، وإال فقذكر غريهألنه صحيح. كما أكتفي ابلكتب ا

 شرح املفردات اللغوية اليت حتتاج بيااًن من معاجم اللغة املشهورة. -
صلبه، الرتمجة التعريفية لبعض األعالم وهم الذين هلم عالقة وثيقة ببحثي حبيث يعدون من  -
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 وهم: 
 .عاصم وراوايه شعبة وحفصاإلمام انفع وراوايه قالون وورش، واإلمام * 

من هبم * أصحاب الطرق املروية عن قالون وورش وشعبة وحفص الذين يتخصص البحث 
 ضمن مطلب التعريف بعاصم وانفع ورواهتما وطرقهم.

ب يف علم * أصحاب الكتب املتخصصة بعلم القراءات أصالة ضمن مطلب أهم الكت
 القراءات.

الوقف االبتداء ضمن مطلب أهم الكتب يف علم * أصحاب الكتب املتخصصة بعلم الوقف و 
 واالبتداء.

 السبعة. العدِّ  الراوي األول الذي اشتهر عدُّ اآلي بروايته يف مذاهب
أعتمد يف البحث قراءة عاصم وانفع من طري  املنظومة الشاطبية املعروفة حبرز األماين  - 

، وأصِلها كتاب التيسري يف القراءات هث 590وجه التهاين لإلمام القاسم بن فريه الشاطيب املتوىف سنة و 
، مع تنويع املصادر مبا يواف  طري  الشاطبية يف هث 444السبع لإلمام أيب عمرو الداين املتوىف سنة 

 القراءة اليت تُبحث.
احف املطبوعة حلفص وشعبة وقالون أعتمد يف البحث عند مقارنة عالمات الوقف يف املص -

ابلرواايت النبوية الذي طبعه جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف وورش، على مصحف املدينة 
اليت ذكرهتا وخيتص هبا البحث، م يًفا هلا املصاحف املشهورة املعتمدة يف هذا البحث إذا وجد فيها 

املقارنة، وسقذكر املصاحف املعتمدة يف هذا  عالمات وقف خمالفة ملصاحف جممع امللك فهد إلجراء
 نين ال أذكرها عند كل قراءة اكتفاًء بذكرها أول مرة: البحث هنا أل

* مصحف املدينة النبوية برواية حفص عن عاصم، خط عثمان طه، الطبعة القدمية، )املدينة 
 هث(.1414املنورة: جممع امللك فهد، 

ن عاصم، خط عثمان طه، الطبعة اجلديدة، )املدينة * مصحف املدينة النبوية برواية حفص ع
 هث(.1436جممع امللك فهد،  املنورة:

* مصحف املدينة النبوية برواية قالون عن انفع، خط عثمان طه، الطبعة اجلديدة، )املدينة 
 هث(.1427املنورة: جممع امللك فهد، 

بعة اجلديدة، )املدينة * مصحف املدينة النبوية برواية ورش عن انفع، خط عثمان طه، الط
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 .هث(1430املنورة: جممع امللك فهد، 
* مصحف املدينة النبوية برواية شعبة عن عاصم، خط عثمان طه، الطبعة اجلديدة، )املدينة 

 هث(.1430املنورة: جممع امللك فهد، 
، )دمش : دار البريويت، 1* املصحف الشامي برواية حفص عن عاصم، خط عثمان طه، ط

 م(.1999هث/1420
، )دمش : دار النه ة 1ط* املصحف الشامي برواية حفص عن عاصم، خط عثمان طه، 

 م(.2005هث، 1426العلمية، 
* املصحف الشامي برواية شعبة عن عاصم، خط عثمان طه، إشراف حممد سليمان مصري، 

 م(.2008هث/1429، )دمش : دار قراءات القرآن الكرمي، 1ط
عن عاصم، خط عثمان طه، إشراف ايسر إبراهيم  * مصحف دولة الكويت برواية حفص

 هث(.1430ط، )السودان: دار مصحف إفريقيا،  املزروعي، د.
، 1* املصحف األردين برواية حفص عن عاصم، خط عثمان طه، إشراف توفي  ضمرة، ط

 م(.2015هث/1436)عمان األردن: دار الفكر، 
، 1، إشراف توفي  ضمرة، ط* املصحف األردين برواية شعبة عن عاصم، خط عثمان طه

 م(.2012ث/ه1433)عمان األردن: دار الفكر، 
، 1* املصحف األردين برواية قالون عن انفع، خط عثمان طه، إشراف توفي  ضمرة، ط

 م(.2016هث/1437)عمان األردن: دار الفكر، 
توفي  * املصحف األردين برواية ورش عن انفع من طري  األزرق، خط عثمان طه، إشراف 

 م(.2014هث/1435، )عمان األردن: دار الفكر، 1ضمرة، ط
لقطري برواية ورش عن انفع، خط حممد بن سعيد شريفي، إشراف عبد هللا بن صحف ا* امل

 م(.1989هث/1409إبراهيم األنصاري، )الدوحة: مطابع قطر الوطنية، 
مراجعة األزهر * املصحف اجلزائري برواية ورش عن انفع، إشراف هشام بشري بوجيرة، 

 م(.2011هث/1432بة األنصار، الشريف أمحد عيسى املعصراوي، د. ط، )اجلزائر، مكت
* املصحف الشمريل املصري برواية حفص عن عاصم، خط حممد سعد إبراهيم احلداد، 
مراجعة األزهر الشريف أمحد عيسى املعصراوي، د. ط، )القاهرة: شركة الشمريل للطبع والنشر، 
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 م(.2014هث/1435
 ث وضع فهارس كما هو املنهج األكادميي لألحباث: 

وبسط  الً تفصي ب السور، وسقذكر فيه اآلايت اليت مت حبثهات حسب ترتي* فهرس اآلاي
 الكالم فيها.

 * فهرس لألحاديث الشريفة حسن ترتيب املعجم ألول احلديث.
 * فهرس لألعالم الواردة يف البحث حسب ترتيب املعجم.
 ألخري(.يف البيت )احلرف ا للقافية* فهرس لألشعار الواردة يف البحث حسب ترتيب املعجم 

 إجراءات البحث: 
بعونه تعاىل ث ابستقراء  هذا البحث قائم على املنهج الوصفي االستقرائي، لذلك قمت فيه ث

اللغوية ملصطلحات  الكتب املعتمدة املتخصصة واملتعلقة هبذا البحث، ابتداء ابملعاجم لبيان املعاين
للمحورين الرئيسيني حمور القراءات البحث وما حيتاج إىل بيان وإي اح لغوي، مث الكتب التخصصية 

موًما وأقسامها، ومسلِّطًا ال وء أكثَر على قراءيَت عاصم وحمور الوقف واالبتداء، معرفًا ابلقراءات ع
خالف بني القارئني ورواهتما، رابطًا ذلك وانفع ورواهتما، حيث يشكِّل هذا مركز البحث، مقاراًن لل

مستنتًجا العلة اللغوية والتفسريية املسببة الختالف الوقف، ومبينًا ابحملور الثاين أي الوقف واالبتداء، 
ن ذلك من أحكام ومعان، مقاراًن آلراء القارَئني اإلمام انفع واإلمام عاصم يف بعض ما ورد ما ينشق ع

 تمدة، مستنتًجا كذلك عللها ونتائجها.عنهما من قواعد ووقوف مع
اليت  ث، وهو تتبع املصاحف املطبوعة ابلرواايتمث وفقين هللا إلضافة جديد على هذا البح

ختص حبثي، وهي )حفص وشعبة وقالون وورش(، واليت يقرأ هبا ُجلُّ العامل اإلسالمي وغالبيته 
فهد ابملدينة النبوية، ومصاحف األمصار العظمى، معتمًدا يف ذلك على أشهر ما طبع يف جممع امللك 

غرب، وعند كل اختالف  يف الوقف الذي سببه اختالف األخرى املعتمدة كمصحف الشام ومصر وامل
ر ما تواتر عنه وورد، مث أذكر عالمات الوقف وإشاراته اليت استخدمتها القراءة أو مذهب القارئ، أذك

يًنا العلة واحلجة اليت اعتمدها َمن ضبط الوقف يف هذه املصاحف املطبوعة املتداولة، شارًحا هلا ومب
رابطًا لذلك مبا ذكره علماء الوقف واالبتداء يف كتبهم عن كل وقف  املصاحف ووضع عالماته، 

املوىل أال يفوتين شيء  الً ا ملا ينتج عنه من أحكام ونتائج من أول القرآن إىل آخره، سائأدرسه، مبينً 
 لنفع والقبول.من ذلك، وأن يكلل عملي اب
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 حدود البحث: 
الف بني قراءيت عاصم وانفع برواهتما سققوم إن شاء هللا يف هذا البحث بدراسة مواضع اخل

وقالون وورش( من طري  الشاطبية والتيسري، وأعين اخلالف فيما يسمى بفرش  )حفص وشعبة
َ ﴿احلروف، أي اخلالف غري املتكرر غالًبا وذلك يف الكلمات حنو:  ْل َوََل ت

َ
 جه هن من خن /ْسأ

أو  ﴾نث﴿الة يف مثل أما خالف األصول املتكرر حنو الفتح واإلم ،[119: ]البقرة ﴾مه
يف حبثي. وكذلك فإن دائرة حبثي  الً فهذا لي  داخ ﴾َعلَيِْهم   /َعلَيِْهْم ﴿إسكان امليم وصلتها يف مثل 

ْل ﴿تنحصر يف دراسة اخلالفات الفرشية اليت تؤدي إىل اختالف الوقف واالبتداء، كما يف 
َ
 /َوََل تَْسأ

ذه اجلملة مبا قبلها حيث خيتلف حكم وصل ه [،119: ]البقرة ﴾مه جه هن من خن
 ىن منَمِلِك، ﴿يف مثل واالبتداء هبا تبًعا الختالف القراءة كما سيقيت تفصيله، أما اخلالف 

فهذا ال يؤدي إىل اختالف الوقف واالبتداء، لذلك ال يدخل يف حدود هذا  [4]الفاحتة:  ﴾ين
 تعاىل. البحث. وكذلك إذا ورد خالف بني راوَيي عاصم أو انفع فسقذكره إن شاء هللا

اليت نسبت ألحد اإلمامني انفع وعاصم مما  الوقوفكما سققوم ث بعون هللا ث بدراسة بعض 
 ا يتعل  بذلك.نصت عليه كتب الوقف واالبتداء وم

علًما أنين حني أذكر شيًئا من هذه اخلالفات السابقة يف الوقف واالبتداء بسبب اختالف 
ئمة عليه، وأذكر الوجه الذي استند إليه كل وقف وعلته القراءة بني اإلمامني، أبنيِّ موضعه ونص األ

 دت.اإلعرابية واملعنوية، وما يرتتب عليه من أحكام يف التالوة وغريها إن وج
كما يدخل يف حبثي بيان االختالف يف عدِّ رؤوس اآلي بني اإلمامني انفع املدين وعاصم 

ث األول واألخري على خالف بني  لعد املدينالكويف، فكل منهما يعتمد عدن أهل بلده، فنافع يعتمد ا
وسقبني تفصيله فيما أييت، وعاصم يعتمد  العلماء يف اعتماد أيهما، وسقعتمدمها مجًعا بني املذهبني ث

العد الكويف، ومن املعلوم أن بينهما خالفًا أحيااًن، فحينما حيصل خالف يف رأس آية ما أذكره، ألن 
 اء، فهو داخل يف صلب حبثي.قف واالبتدرأس اآلية له عالقة وثيقة ابلو 

واكتفيت بذكره ، سورة البقرة أول موضعني يف على أنين فّصلت يف اختالف رؤوس اآلي يف
 حىت ألتزم ابل وابط األكادميية يف حجم البحث. يف ابقي السورو  بعد ذلك دون تفصيل

بًعا يه الوقف تكما أن هناك اجلانب التطبيقي يف البحث، فبعد دراسة كل موضع اختلف ف



 

19 

الختالف القراءة بني اإلمامني أو رواهتما، أتبعه بذكر مقارنة بني املصاحف املشهورة املطبوعة إبحدى 
رواايت انفع أو عاصم وهي )رواية حفص وشعبة وقالون وورش(، وأذكر عالمات الوقف اليت 

ف املدينة النبوية األصل يف ذلك ما طبعه جممع امللك فهد من مصاح الً اعتمدها كل مصحف، جاع
ابلرواايت األربع، م يًفا هلا يف املقارنة ما تيسر من مصاحف مطبوعة  ث صلى هللا على ساكنها وسلم ث

مشتهرة إذا خالفت يف عالمات الوقف واالبتداء، مبيًنا معم العالمة، وذاكرًا للوجه الذي اعتمده كل 
املوىل عز جل  الً علة إعرابية ومعنوية، سائ ورابطًا له مبستنده يف كتب الوقف واالبتداء منمصحف، 

 التوفي  والقبول.
 أدوات البحث: 

مبا أن البحث الذي أقدِّمه قائم على املعلومات النظرية املستقاة من املصاحف والكتب، فإن 
واليت تتمثل يف املعاجم اللغوية الشهرية   أدوايت يف هذا البحث هي املصادر واملراجع اليت تتعل  به،

ريف اللغوية للمصطلحات املستخدمة يف البحث، ن العرب والقاموس احمليط، واليت تفيد يف التعاكلسا
وكذلك الكتب التخصصية يف حماور البحث، وهي كتب القراءات كالشاطبية وشروحها والتيسري 

واليت ، اءات كاملوضح والكشف عن وجوه القراءاتوالنشر يف علم رواية القراءات، وكتب توجيه القر 
وكتب  ،علم القراءات درايًة، وكتب الوقف واالبتداء كاملكتفى ومنار اهلدى ومعامل االهتداءتعم ب

العلوم املتعلقة ابلبحث ككتب الرسم العثماين، وضبط القرآن، وعد اآلي، والتفاسري، وإعراب القرآن، 
واجلزري، وبني ما حرره  العلماء املتقدمون من األئمة الكبار كالشاطيب جامًعا يف ذلك كله بينما ذكره

قخرين كالشيخ احلصري والقاضي وال باع، مستفيًدا من الرسائل اجلامعية ونسقه العلماء من املت
املعاصرة واملقاالت واألحباث احملكنمة، واليت تعج هبا الشبكة العنكبوتية مبصادرها املعتمدة مما يتصل 

 ي.ببحث
اايت اليت ختص البحث )حفص، شعبة، ومن أهم أدوات حبثي املصاحف املطبوعة ابلرو 

ش(، واليت عملي يف مقارنة عالمات الوقف واالبتداء املعتمدة فيها، وخاصة مصاحف جممع قالون، ور 
العامل، امللك فهد ابملدينة النبوية ث صلى هللا على ساكنها وسلم ث، واليت هي أكثر املصاحف انتشارًا يف 

 املعتمدة يف هذه البلدان املباركة.وغريها من مصاحف الشام ومصر واملغرب، 
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 علم القراءات : األولالفصل 

 
 وفيه مبحثان:

 .املبحث األول: التعريف ابلقراءات ونشأهتا وأقسامها ومؤلفاهتا وأشهر قرائها

 وفيه أربعة مطالب:
 .ومصدرهااملطلب األول: التعريف بعلم القراءات 
 املطلب الثاين: أقسام القراءات وقراؤها.

 الثالث: ذكر أشهر املؤلفات يف علم القراءات. طلبامل
 : التعريف ابإلمامني عاصم وانفع ورواهتما وطرقهما.الرابعاملطلب 

 
 .ه وتعريفها وأشهر كتبهااملبحث الثاين: أهم العلوم التابعة لعلم القراءات واملتعلقة ب

 وفيه مطلبان: 
 .املطلب األول: علم عد رؤوس اآلي؛ التعريف به وبكتبه
 املطلب الثاين: علم توجيه القراءات؛ التعريف به وبكتبه.
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  :املبحث األول
 التعريف ابلقراءات ونشأهتا وأقسامها ومؤلفاهتا وأشهر قرائها وإجابة عن أسئلة تثار عنها 

 مطالب: أربعةوفيه 
 ومصدرهاالتعريف بعلم القراءات  :املطلب األول

 :القراءات القرآنية يف اللغة
قرأه يقرؤه َقرًءا وقراءة وقرآاًن، "ءة وهي مصدر قرأ، قال يف لسان العرب: مجع قرا القراءات

 .(1)"ومعم قرأت القرآن: لفظت به
ومنه قوهلم: )ما قرأت هذه الناقة َسًلى قط( وأصل معم مادة )قرأ( يف اللغة هو اجلمع وال م 

ومن هنا استخدمت  لسور وي مها،ألنه جيمع ا أي: ما محلت جنيًنا قط، وإمنا مسي القرآن قرآانً 
 خم حم جم﴿القراءة مبعم النط  ألهنا ضم األلفاظ بع ها إىل بعض يف النط ، ومنه قوله تعاىل: 

 .(2)تالوته ولفظه، أي: [18ث  17]القيامة:  ﴾هن من خن حن جن مم
 :القراءات القرآنية يف االصطالح
 .(3)"ختالفها معزوًّا لناقلهعلم بكيفية أداء كلمات القرآن وا"تعريف اإلمام ابن اجلزري: 
هي اختالف ألفاظ الوحي يف كْتبة احلروف أو كيفيتها، من ختفيف "تعريف اإلمام الزركشي: 

 .(4)"وتثقيل وغريها
هو مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراءة خمالًفا به غريه يف النط  "تعريف الشيخ الزرقاين: 

عنه، سواء أكانت هذه املخالفة يف نط  احلروف أم يف ابلقرآن الكرمي مع اتفاق الرواايت والطرق 
 .(5)"نط  هيئتها

الناقلني لكتاِب هللا تعاىل واختالفهم يف أحواِل  اتفاقفن يعرف به "تعريف الشيخ احلصري: 

                                      
 .12/50 ،6، طلسان العرب، ( ابن منظور1)
 .49ص ،3، طالقاموس احمليطاابدي، ز . والفريو 8/540 ،1، طلبحر احمليطتفسري ا، أاب حيان( انظر 2)
 .9ص ،1، طمنجد املقرئني ومرشد الطالبني( ابن اجلزري، 3)
 .150ص ، د.ط،الربهان يف علوم القرآن( الزركشي، 4)
 .1/489 ،1، طيف علوم القرآن ل العرفانمناهلرزقاين، ( ا5)
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 .(1)"الّنط  من حيث السنماع
ومن خالل التعاريف السابقة واالستخدام الذي يشيع بني طالب هذا العلم ُيالحظ أنن 

 :معنينيتطل  على  من الناحية اللفظية القراءات
، رمي عن القراء املسندين للنيب : الكيفية اللفظية املنقولة عموًما أللفاظ القرآن الكأحدمها

 سواء اتفقت أم اختلفت، وهو ما يطل  على علم القراءات عموًما.
 اتف  منها.: االختالف يف األداء اللفظي أللفاظ القرآن الكرمي دون ما والثاين

 ﴾جي يه ىه مه﴿: ال يوجد قراءات يف قوله تعاىل: الً وذلك حني يقال مث
 يف ألفاظ هذه اآلية وكيفية نطقها. ، أي: مل يقع خالف فيما نقل عن النيب [5]الفاحتة: 

 :التعريف اإلجرائي
، ومبا أن حبثي ضمن القراءات العشر املتواترة )انفع، ابن كثري، أبو عمرو، ابن عامر، عاصم

محزة، الكسائي، أبو جعفر، يعقوب، خلف العاشر( وسريكز على قراءيت انفع وعاصم واختالف 
 واضع الوقف فيها تبًعا الختالف القراءة، فإنين سقستخدم مصطلح القراءة مبعم:م

الكيفية اللفظية ألداء القرآن الكرمي، املنسوبة إلمام من األئمة العشرة القراء كنافع وعاصم، 
 ، مبيًنا اخلالف بينهم إن وجد.ه عن النيب فيما نقلو 

ن هذه القراءات وإن مسيت أبمساء هؤالء األئمة  وتوضيًحا ملصطلح القراءات ال بدن من بيان أ
كعاصم وانفع لكنها وحي من عند هللا سبحانه وتعاىل متثل يف جمموعها القرآن الكرمي، وليست نسبة 

، أي: َأَخَذها ابلسند إىل واتباع ومالزمة وإمنا نسبة نقل وتل   القراءات إىل إمام نسبة اخرتاع وإنشاء، 
م عمره يف تعليمها حىت اشتهرت ابمسه بعد أن ُضربت أكباُد اإلبل ، ونقلها وأفرسول هللا 

 ألخذها عنه، وتلقتها األمُة ابلَقبول.
وأقرأه  ،هذه القراءات هي مما نزل به جربيل عليه السالم من عند هللا على قلب رسوله 

للصحابة رضي هللا عنهم، ونقلوه ملن بعَدهم الذين من ضمنهم هؤالء القراء العشرة، وهكذا  النيب 
 نن من زن رن مم ام﴿كما قال سبحانه: ،  حىت وصلنا ابلتواتر كما نزل على رسول هللا 

 .[195ث  193]الشعراء:  ﴾ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
                                      

 .4ص ،1، طالقراءات العشر من الشاطبية والدرة( احلصري، 1)
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 القادم.املطلب  وسيقيت مزيد من التعريف ابلقراءات والرواايت يف
  



 

24 

 أقسام القراءات وقراؤها: املطلب الثاين
ما مير مع املطالع لكتب  اقرآنية، وكثريً ات كثري مما يُدنعى أبنه قراءة يندرج حتت مصطلح القراء

التفسري واآلاثر لفظ )قرئ( وبعض ما ينسب إىل الصحابة رضي هللا عنهم أو التابعني أو العلماء 
 هذه القراءات وأنواعها؟ وما هو ضابط قبوهلا لتعّد قرآان؟ املتقدمني، فما حقيقة

 ذكر ذلك اإلمام ابن اجلزري رمحه هللا بقوله:
 فكثثثثثثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثثثثثثا وافثثثثثثثثثثثثثث  وجثثثثثثثثثثثثثثه حنثثثثثثثثثثثثثثو

 

 حيثثثثثثثثثثثثثوي الً وكثثثثثثثثثثثثثان للرسثثثثثثثثثثثثثم احتمثثثثثثثثثثثثثا 
 

 هثثثثثثثثثثثثثثثثو القثثثثثثثثثثثثثثثثرآنُ  اوصثثثثثثثثثثثثثثثثحن إسثثثثثثثثثثثثثثثثنادً 
 

 فهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذا الثالثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة األركثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثان 
 

 وحيثمثثثثثثثثثثثثثثثثا خيتثثثثثثثثثثثثثثثثل ركثثثثثثثثثثثثثثثثن أثبثثثثثثثثثثثثثثثثت
 

 (1)شثثثثثثثثثثثثذوذه لثثثثثثثثثثثثو أنثثثثثثثثثثثثه يف السثثثثثثثثثثثثبعة 
 

 حتق  ثالثة شروط حىت تعترب القراءة الواردة قرآان وهي:بد من  إذا فال
املتكلم به بعض العرب ، أي ولو كان أقل شهرة ث موافقة وجه من وجوه النحو ولو كان 1

واتقوا هللا الذي تساءلون به ﴿خمالًفا فيه معظمهم فال ي ر ذلك، ألنه يعترب حجة، كقراءة محزة 
: فهو جائز عند الكوفيني، حيث ﴾به﴿عطًفا على ال مري يف  ﴾ألرحامِ ا﴿[ جبر 1]النساء: ﴾واألرحامِ 

 .(2)ا للبصرينياجلر، خالفً جييزون عطف االسم الظاهر على ال مري املتصل دون إعادة حرف 
 (3)﴾مالك﴿حنو  الً أو احتما ﴾ملك﴿ث موافقة الرسم العثماين يف إحدى نسخه، حقيقًة حنو  2

، فهي دون ألف يف الرسم العثماين بعد امليم فتواف  [4حتة:]الفا ﴾جه ين ىن من﴿يف قوله تعاىل 
 اخلنجرية.إذا أضيفت هلا األلف  ﴾مالك﴿حقيقة، وحتتمل قراءة  ﴾ملك﴿قراءة 

، وتتلقاه حبيث يفيد القطع واليقني بنسبته للنيب  أي التواتر والشهرة، ث صحة السند، 3
 .األمة ابلقبول على أن ما ثبت به قرآن يتعبد بتالوته

 وال بد من اإلشارة إىل أن ركن التواتر هو األصل، فما تواتر حتق  فيه شرطا اللغة والرسم.
هلذه الشروط الثالثة جند أن ما وافقها هو القراءات السبع  وعند إخ اع ما ورد من قراءات

خر والقراءات الثالث املتممة للعشرة اليت عدها بعض العلماء مشهورة وعدها البعض اآل ،املتواترة
                                      

 .16ث  14، البيت 32ص ،1، طات العشرنشر يف القراءال طيبةابن اجلزري،  (1)
اءات العشـــر يف توجيـــه القـــر املغـــ  ، وحميسثثثًنا، 659ث  2/654 ،1، طاحلجـــة يف علـــل القـــراءات الســـبعانظثثثر الفارسثثثي،  (2)

 .395ث  1/392، 3، طاملتواترة
 .373، ص1، طهتذيب القراءاتانظر املرعشي،  (3)
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 وعلى كال القولني تعترب قرآان لتلقي األمة هلا ابلقبول. ،متواترة
أو  ،أو ال أصل هلا ،شروط القراءة القرآنيةأما ابقي القراءات فإما شاذة فقدت شرطًا من 

 يل التفسري.بمدرجة على س
وسقذكر هذه األقسام مع ذكر قرائها وتعريف بسيط ملشاهريهم األربعة عشر الذين نُقلْت 

 اءهتم شاملة للقرآن العظيم.قر 
 ـ القراءة املتواترة: 1

يستحيل تواطؤهم على وهي ما نقله مجع عن مجع من أول السند إىل منتهاه حبيث 
 .(1)الكذب

وجيب اإلميان به ويكفر جاحده ألنه مما علم من  ،وهذا يفيد القطع واليقني بنسبته للنيب
 الدين ابل رورة.

ويف القراءات الثالث املتممة للعشرة على  ،السبع املتواترة ابإلمجاعوقد حتق  هذا يف القراءات 
وعّدها بع هم مشهورة ملحقة ابملتواتر لتلقي األمة  ،خالف بني العلماء حيث عدنها بع هم متواترة

 وسقذكر هنا القراء السبعة وأرجئ الكالم عن الثالثة للقسم الالح . ،هلا ابلقبول
 هث.169سنة  املتوىف ،هث 70حوايل سنة  لوداملو يثي املدين، لرمحن اللبن عبد ا انفعث اإلمام  1

  راوايه )مباشرة بال واسطة(:
 هث.220هث، املتوىف سنة 120عيسى بن مينا املدين، املولود سنة  قالون:
 .(2)هث197هث، املتوىف سنة 110عثمان بن سعيد املصري، املولود سنة  ورش:

 هث.120سنة  املتوىف ،هث45سنة  املولود ،كيملا بن كثريعبد هللا ث اإلمام  2
 راوايه )ابلسند: أي مل أيخذا عن ابن كثري مباشرة بل بينهما وبينه أكثر من واحد(:

 هث.250سنة  املتوىف ،هث170سنة  املولود ،أمحد بن حممد بن أيب بزة ـ البزي:
 .(3)هث291 نةس ، واملتوىفهث195سنة املولود  ،حممد بن عبد الرمحن املكي ـ قنبل:

                                      
، 1، طإحتـاف فضـالء البشـر ابلقـراءات األربعـة عشـر. والبنثا، 1/9 د.ط،، النشـر يف القـراءات العشـرانظر ابثن اجلثزري،  (1)

1/71. 
غايـة . وابثن اجلثزري، 174ث  173و 111ث  105ص  ،1ط ،علـى الطبقـات واألعصـار معرفة القراء الكبـارانظر الذهيب،  (2)

 .2/330و 1/502، 3ط ،النهاية يف طبقات القراء
إحتــــاف فضـــالء البشــــر ، والبنثثثا. 103ث  91ص  ،1ط ،علــــى الطبقـــات واألعصــــار معرفــــة القـــراء الكبـــارانظثثثر الثثثذهيب،  (3)

 .22ث  1/20، 1ط ،ابلقراءات األربعة عشر
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  .154هث، املتوىف سنة 70املولود سنة  ،زاّبن بن العالء املازين البصري أبو عمروث اإلمام  3
راوايه )ابلواسطة أي مل أيخذا عن أيب عمرو مباشرة بل قرآ على حيىي بن املبارك اليزيدي عن 

 أيب عمرو(:
 هث.246سنة  املتوىف ،هث150سنة  املولودحفص بن عمر البغدادي،  ـ الدوري:

 .(1)هث عن عمر يقارب التسعني261سنة  املتوىف، صاحل بن زايد السوسي: ـ
 هث.118سنة  املتوىف هث،8املولود سنة  الشامي، اليحصيب بن عامرعبد هللا ث اإلمام  4

 راوايه )ابلسند: أي مل أيخذا عن ابن عامر مباشرة بل بينهما وبينه أكثر من واحد(:
 هث.245سنة  املتوىفهث، 153سنة  املولودي الدمشقي، بن عمار السلم هشام ث

 .(2)هث242سنة  املتوىفهث، 173سنة  املولودالدمشقي.  بن ذكوانث عبد هللا بن أمحد بن بشر 
 هث.127سنة  املتوىف ،هث80سنة  املولود ،بن أيب النجود الكويف عاصمث اإلمام  5

 واسطة(:راوايه: )مباشرة بال 
 هث.193هث، املتوىف سنة 95ملولود سنة بكر الكويف، ابن عياش أبو  ـ شعبة
 .(3)هث180هث، املتوىف سنة 90بن سليمان األسدي الكويف، املولود سنة  ـ حفص

 هث.156سنة  املتوىف ،هث80سنة  املولود ،بن حبيب الزايت الكويف محزةث اإلمام  6
 بن عيسى عن محزة(: أيخذا عن محزة مباشرة بل قرآ على سليمراوايه )ابلواسطة: أي مل 

 هث.229سنة  املتوىف ،هث150سنة  املولودبن هشام األسدي البغدادي البزار،  خلفث 
 .(4)هث220سنة  املتوىف، هث119املولود سنة بن خالد الصرييف الكويف،  خالدث 
 هث.189هث، املتوىف سنة 119املولود سنة : علي بن محزة الكويف، الكسائيث اإلمام  7

                                      
 ،تراجم القـراء األربـع عشـر. وخثاروف، 103ث  91ص ،1ط ،على الطبقات واألعصار معرفة القراء الكبارانظر الذهيب،  (1)

 .199ث  181ص ،2ط
 ،غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء. وابثثن اجلثثزري، 225ث  224 /1 ،1ط ،فــتا الوصــيد يف شــرح القصــيد، السثثخاويانظثثر  (2)

 .1/423، 3ط
، د.ط، النشـــر يف القـــراءات العشـــر . وابثثثن اجلثثثزري، 1/346، 3ط ،غايـــة النهايـــة يف طبقـــات القـــراءر ابثثثن اجلثثثزري، انظثثث (3)

 .156ث  1/155
ث  341ص  ،2ط ،تــراجم القــراء األربــع عشــر. وخثثاروف، 1/166 د.ط، ،النشــر يف القــراءات العشــر ،اجلثثزريانظثثر ابثثن  (4)

402. 
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 طة(:شرة بال واسراوايه )مبا
 هث.240سنة  املتوىف ،الليث بن خالد املروزي البغدادي ـ أبو احلارث:
هو الراوي عن أيب ، (1)هث246سنة  املتوىف ،هث150سنة  املولود ،حفص بن عمر ـ الدوري:

 .عمرو نفسه
 القراءة املشهورة: ث 2

مع  ،ل اقرتبت منهوهي القراءة اليت وردت أبسانيد صحيحة لكنها مل تبلغ حد التواتر ب
وقد انطب  هذا التعريف على القراءات الثالث املتممة للعشرة عند بعض  ،موافقتها للرسم والعربية

عترب قرآان لتلقي األمة هلا لكن سواء عدت متواترة أو مشتهرة فإهنا ت ،وعدها البعض متواترة ،العلماء
ومن هنا يشيع لفظ القراءات العشر  ،ابلقبول على أهنا من كالم هللا عز وجل وثبوهتا عن النيب

 وإليكم التعريف ابألئمة أصحاب القراءات الثالث: املتواترة، وما دوهنا فشاّذ،
 هث.130 املتوىف ،يزيد بن القعقاع املخزومي املدين أبو جعفر:ث اإلمام 

 راوايه: )مباشرة بال واسطة(:
 هث.160حوايل سنة  املتوىفاملدين،  بن وردانعيسى 
 .(2)هث170حوايل سنة  املتوىفالزهري املدين،  بن مجازحممد بن مسلم ن بن سليما

 هث.205سنة  املتوىف ،هث117سنة  ، املولوداحل رمي البصري بن إسحاق يعقوبث اإلمام 
 )مباشرة بال واسطة(:راوايه: 
 هث.238سنة  املتوىف، حممد بن املتوكل اللؤلؤي البصري رويس:
 .(3)هث235حوايل سنة  املتوىفالبصري،  بن عبد املؤمن اهلذيل روح

هث، وهو راوي اإلمام 229املتوىف سنة هث. 150سنة  املولود ،بن هشام األسدي خلفث اإلمام 
                                      

 ،تراجم القراء األربع عشر. وخاروف، 158ث  150ص ،1ط ،على الطبقات واألعصار القراء الكبارمعرفة انظر الذهيب،  (1)
 .455ث  404ص  ،2ط

 1/178 ، د.ط،النشر يف القراءات العشر. وابن اجلزري، 2/382 ،3، طغاية النهاية يف طبقات القراءانظر ابن اجلزري،  (2)
 .179ث 

، إحتــاف فضــالء البشــر ابلقــراءات األربعــة عشــر. والبنثثا، 2/386 ،3، طغايــة النهايــة يف طبقــات القــراءانظثثر ابثثن اجلثثزري،  (3)
 .31ث  1/30 ،1ط
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 محزة نفسه.
 واسطة(:راوايه )مباشرة بال 

 هث.286سنة  املتوىفبن إبراهيم املروزي،  إسحاق
 .(1)ثه292املتوىف سنة بن عبد الكرمي احلداد البغدادي،  إدريس

 القراءة الشاذة:  ث 3
وهي: صحة السند اليت  ،وهي القراءة اليت اختل فيها شرط من شروط القراءة القرآنية املعتربة

تفيد اليقني، وموافقة العربية والنحو، وموافقة الرسم العثماين. وقد ذكر هذه الشروط اإلمام ابن اجلزري 
 يف قوله يف طيبة النشر:

 فكثثثثثثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثثثثثثا وافثثثثثثثثثثثثثث  وجثثثثثثثثثثثثثثه حنثثثثثثثثثثثثثثو
 

 حيثثثثثثثثثثثثثوي الً وكثثثثثثثثثثثثثان للرسثثثثثثثثثثثثثم احتمثثثثثثثثثثثثثا 
 

 وصثثثثثثثثثثثثثثثثح إسثثثثثثثثثثثثثثثثناًدا هثثثثثثثثثثثثثثثثو القثثثثثثثثثثثثثثثثرآن
 

 فهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذه الثالثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة األركثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثان 
 

 أثبثثثثثثثثثثثثثثثثتوحيثمثثثثثثثثثثثثثثثثا خيتثثثثثثثثثثثثثثثثل ركثثثثثثثثثثثثثثثثن 
 

 (2)شثثثثثثثثثثثثذوذه لثثثثثثثثثثثثو أنثثثثثثثثثثثثه يف السثثثثثثثثثثثثبعة 
 

فكل ما مل حيق  الشروط الثالثة جمتمعة يدخل يف القراءة الشاذة كما ذكر اإلمام ابن  اإذً 
 وهي: الشاذة عدة أنواع من القراءات، ومما ينطب  عليه مصطلح القراءة ،اجلزري يف أبياته

وبعض القراءات الشاذة املتفرقة يف   القراءات األربع الشاذة املدونة أو ما يعرب عنه ابآلحاد،
كتب احلديث والتفسري مما له سند معترَب لكن ال يصل لدرجة االشتهار، ويعض القراءات مما َضُعف 

 سنده ومل يصح.
 شاذ:وهذا تعريف هبذه األنواع من ال

 القراءات األربع الشاذة اآلحاد املدونة: ث
ن املتواتر، ووصلت إلينا وِّ وفرًشا كما دُ  الً قراءاهتم أصو نت وِّ وهي قراءة أربعة أئمة أعالم دُ 

بسند آحاد صحيح مل يبلغ التواتر أو االشتهار، وبذلك تكون هذه القراءات قد  الً للقرآن الكرمي كام
، كقراءة لقرآنية وهي السند الذي يفيد القطع واليقني بنسبتها للنيب أخلت ابلركن األهم للقراءة ا

                                      
تــراجم القــراء األربــع ، وخثثاروف، 240، 237ص  ،1، طمعرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات واألعصــارانظثثر الثثذهيب،  (1)

 .519ث  513، ص 2، طعشر
 .16ث  14، البيت 32ص ،1، طالنشر يف القراءات العشر طيبةابن اجلزري،  (2)
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وهي من النفاسة،  (1)[128]التوبة: ﴾كملقد جاءكم رسول من أَنْثَفسِ ﴿وجهيه  ابن حميص يف أحد
موافقة للعربية والرسم، وإخالهُلا ابلتواتر فقط. وقد ختُِلُّ أي ا بشرط موافقة الرسم كقراءة احلسن 

 .(2)[6]الفاحتة: ﴾دان صراطًا مستقيًمااه﴿البصري 
 وفيما يلي تعريف أبئمة القراءات األربع:

 هث.123سنة  املتوىفالسهمي املكي،  بن حميصن حممد بن عبد الرمحنث اإلمام 
 رجل واحد هو شبل بن عباد(: صناوايه ابلواسطة )أي بينهما وبني اإلمام ابن حمير 

هث، وهو الراوي عن 250املتوىف سنة  ،هث170سنة  دولو امل ،أمحد بن حممد بن أيب بزة البزي:
 اإلمام ابن كثري نفسه.

 .(3)هث328سنة  املتوىفالبغدادي،  بن شنبودحممد بن أمحد بن أيوب 
  .هث202سنة  املتوىفالبصري،  اليزيديحيىي بن املبارك بن املغرية  ث اإلمام
 ث راوايه:
 هث.235سنة  املتوىفبن أيوب بن احلكم اخلياط البغدادي،  سليمان
 .(4)وقد قارب التسعني هث303سنة  املتوىفالبغدادي،  بن فرحأمحد 

 هث.110سنة  املتوىفهث، 21سنة املولود  ،بن يسار البصري احلسنث اإلمام 
 راوايه:
 هث.190سنة  املتوىفهث، 120سنة  املولودبن أيب نصر البلخي مث البغدادي،  شجاع
هث، وهو 246سنة  املتوىفهث، 150سنة  املولدالبغدادي، حفص بن عمر األزدي  :الدوري

                                      
، امليســر يف القــراءات األربــع عشــرة. وخثثاروف، 1/101 ،1ط، فضــالء البشــر ابلقــراءات األربعــة عشــر إحتــافالبنثثا،  انظثثر (1)

 .207، ص2ط
 .1/19، 1، طمعجم القراءات، واخلطيب، 25، ص1، طة وتوجهها من لغة العربلقراءات الشاذاانظر القاضي،  (2)
 176، ص2، طتــراجم القــراء األربــع عشــروخثاروف،  .2/167 ،3، طءغايــة النهايــة يف طبقــات القــراانظثر ابثثن اجلثزري،  (3)

 .531و
القراءات الشاذة وتوجهها اضي، . والق170ث  169ص ،1، طمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصارانظر الذهيب،  (4)

 .15ث  14، ص1، طمن لغة العرب
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 .(1)الراوي عن أيب عمرو وعن الكسائي نفسه
 هث.148سنة  املتوىفهث، 60سنة  املولداألسدي الكويف،  األعمشسليمان بن مهران ث اإلمام 
 راوايه:

 هث.388سنة  املتوىفهث، 300سنة  املولودحممد بن أمحد البغدادي،  الشنبوذي:
 .(2)هث وقد جاوز املئة371سنة  املتفوىالبصري،  املطوعيبن سعيد سن احل
 القراءة الشاذة اآلحاد املتفرقة يف كتب احلديث والتفسري واآلاثر: ث

وهي قراءات آلايت أو كلمات معينة يف القرآن الكرمي نسبت لبعض الصحابة أو التابعني 
أحيااًن، وهذه القراءات تشبه القسم الساب  أي  بسند جيد، لكنه أخل ابلتواتر وخالف الرسم العثماين

عن إمام معني، بل ملتفرقات من بعض اآلايت،   الً أهنا ال تشمل القرآن الكرمي نقاألربع الشواذ إال 
 ﴾حب جب هئ مئ خئ﴿يف قوله تعاىل  ﴾والذكر واألنثى﴿كقراءة ابن مسعود وأيب الدرداء 

 .(3)[3]الليل:
سم العثماين، لذلك تبلغ التواتر، كما أهنا خالفت الر فهذه القراءة صح سندها ولكنها مل 

 ذ وال تعترب قرآاًن.تصنف ضمن الشا
 القراءة الشاذة الضعيفة: ث

وهي القراءة ضعيفة اإلسناد اليت نص العلماء على عدم ثبوهتا وطعنوا يف من نقلها، كقراءة 
 .[92]يون :  ﴾يت ىت نت﴿تعاىل  قولهابحلاء بدل اجليم يف  ﴾يك ببدنكنحِّ فاليوم نُ ﴿

ال عيف اإلسناد اليت نقلها غري الثقة، رغم فقد عد اإلمام ابن اجلزري هذه القراءة من الشاذ 
 .(4)أهنا موافقة للرسم والعربية
 القراءة املدرجة:

وهي القراءة اليت خالفت الرسم العثماين بزايدة عبارة على وجه التفسري لآلية، وهذه العبارة 
                                      

، امليسـر يف القـراءات األربـع عشـرةروف، . وخثا49ص ،1ط ،الطبقات واألعصـارمعرفة القراء الكبار على انظر الذهيب،  (1)
 .596ث  595ص ،2ط

، اءات الشـاذة وتوجههـا مـن لغـة العـربالقـر والقاضثي، . 1/315 ،3، ططبقـات القـراءغاية النهاية يف انظر ابن اجلزري،  (2)
 .17ث  16، ص1ط

 .1/14 ، د.ط،القراءات العشرالنشر يف انظر ابن اجلزري،  (3)
 .1/16 ، د.ط،النشر يف القراءات العشرانظر ابن اجلزري،  (4)
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منسواًب  الً قرآاًن منقو زادها القارئ اليت وردت عنه القراءة تفسريًا من عنده ال  الزائدة املخالفة للرسم
، ومثال ذلك القراءة اليت رواها اإلمام البخاري يف صحيحه عن ابن عباس رضي هللا عنهما للنيب 

بزايدة عبارة  [198]البقرة:  ﴾رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿يف قوله تعاىل 
 .(1))يف مواسم احلج(
العثماين كما أهنا وردت عن ابن عباس  ج( ليست قرآان ملخالفتها للرسم مواسم احل فعبارة )يف

كتفسري ال كقرآن، فقدرجت ضمن اآلية من ابب التفسري ومن هنا مسيت ابملدرجة، ومسيت قراءة 
 نسبة إىل ابن عباس أنه قرأها لكن من كالمه تفسريًا ال من كالم هللا سبحانه وتعاىل.

 القراءة املوضوعة:
 قارئها، أو نسبت إليه كذاب وافرتاء بسند موضوع.وهي القراءة اليت ال سند هلا إىل 

 حس جس﴿فرتاء من القراءة يف قوله تعاىل: ومثال هذه النوع ما نقل عن اإلمام أيب حنيفة ا

على أنه  ﴾العلماءَ ﴿على أنه فاعل، ونصب  ﴾هللاُ ﴿. أنه قرأها برفع [28]فاطر: ﴾خص حص مس خس
القراءة إىل اإلمام أيب حنيفة وجعلها من عن اإلمام ابن اجلزري يف نسبة هذه مفعول به، وقد ط

الكذب واالفرتاء، وال خيفى فساد معناها حيث جتعل هللا خياف من العلماء، تعاىل هللا عن ذلك علًوا  
 .(2)كبريًا

 
ث أن وهكذا بعد استعراض أنواع القراءات والتعريف ابلقراء املشهورين، ال بد أن أبني كباح

واترة واملشهورة، أما ما يسمى قرآان ويتعبد بتالوته وتصح به الصالة، يقتصر على القراءات العشر املت
ولة اإلسناد، القراءات الشاذة فما كان له سند جيد كاألربعة فوق العشرة أو ما تفرق من شواذ مقب

يف الفقه والتفسري والنحو تفاد منها فرغم أهنا ال تعترب قرآان على املعتمد من أقوال العلماء، إال أهنا يس
 .(3)واللغة

                                      
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿، كتثثثثثثاب: التفسثثثثثثري، ابب: 2، طاجلــــــامع الصــــــحياأخرجثثثثثثه البخثثثثثثاري،  (1)

 (.4519، رقم )768، ص﴾رب
 .1/16 ، د.ط،النشر يف القراءات العشرانظر ابن اجلزري،  (2)
، اف فضـالء البشـر ابلقـراءات األربعـة عشـرإحتـ. والبنثا، 231ث  226ص ، د.ط،الربهـان يف علـوم القـرآنانظر الزركشي،  (3)

 .72ث  1/71، 1ط
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أما ما مل يثبت له سند مما يسمى ابلقراءات أو ضعفه العلماء فال عربة به ال يف التالوة وال يف 
لك القراءات بصيغة الت عيف )قُرِئ(، أو تذكر على معم ا ما تذكر تما دوهنا من حنو وتفسري، وغالبً 
يف اللغة العربية لكن مل يرد هلا سند على أهنا قراءة، لذلك من اخلطق أن أهنا جتوز لغًة، أي هلا وجه 

)قراءة قرآنية( على ما تعج به بعض كتب التفسري مما مل يثبت وأُورَد على سبيل التوهم،  تطل  عبارة
اخينا ينبهون عليه، سواء مشايخ القراءات أو التفسري والعلوم الشرعية جزاهم هللا وهذا مما كان مش

 ا، وهللا تعاىل أعلم وأحكم.خريً 
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 املؤلفات يف علم القراءات أشهر: املطلب الثالث
مبا أن علم القراءات من أشرف العلوم لتعلقه بكالم هللا عز وجل، فقد بدأ تدوينه منذ عصر 

فيه أئمة هذا العلم من القراء الذين نسبت إليهم القراءات، كاإلمام أيب عمرو  فلن مبكر، حيث أَ 
م الكسائي، مث ًتبع تالميذهم والعلماء من بعدهم، فجمعوا قراءات من اشتهر من هؤالء واإلما

ألئمة، ووضحوا حروفهم واختالفاهتم وما ثبت عنهم، وتفننوا ما بني النثر والشعر، وما بني ذكر ا
والرواة  احلروف، وتوجيه االختالفات لغواًي ومعنواًي، وبيان الطرق والتحريرات، وترمجة القراءاألصول و 

 مبّنه وكرمه أن جيعل وتصنيفهم يف مراتب وطبقات، وال يزال التقليف قائما إىل يومنا هذا، وأسقل هللا
لحقنا ابلصاحلني والعلماء هذا البحث امتداًدا هلذه املسرية املباركة يف خدمة كتاب هللا عز وجل، وأن ي

ألف يف علم القراءات على اختالف فروعه العاملني وأهل القرآن املقربني، وإليكم بعً ا من أشهر ما 
 بشكل خمتصر:

 كتاب السبعة يف القراءات:  ث 1
لإلمام أيب بكر بن جماهد: وامسه أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد التميمي البغدادي 

هث، أخذ القراءات عن قنبل راوي اإلمام ابن كثري وإدري  324واملتوىف سنة  هث،245املولود سنة 
من م خلف البزار وغريمها، وقد ذاع صيته وفاق نظراءه يف الدين واحلفظ حىت كثُر تالميذه راوي اإلما
 .(1)عن غريهم، كقيب علي الفارسي وابن خالويه النحوي وآخرين الً العلماء ف 

التقليف بعض األئمة لكنهم أكثروا من القراء، كقيب عبيد القاسم بن سالم وكان قد سبقه يف 
ثني قاراًئ فخلط املتواترة بغريه، فجاء ابن جماهد رمحه هللا فجمع السبعة املتواترة حيث مجع أكثر من ثال

 ها عن غريها من القراءات، ذاكرًا أسانيد القراء السبعة وأصوهلم وحروفهم.ليميز 
 .(2) املتواتر حدد ضوابط القراءة القرآنية املعتمدةوهو أول كتاب يف

 التذكرة يف القراءات الثمان: ث 2
أيب احلسن ابن غلبون، وامسه طاهر بن عبد املنعم بن عبيد هللا بن غلبون احلليب، ولد  ماملإل

هث، عن عمر يناهز الستني، أخذ 399ونشق حبلب مث انتقل مع أبيه إىل مصر حىت مات هبا سنة 
                                      

 .140 ث 1/139، 3، طغاية النهاية يف طبقات القراءانظر ابن اجلزري،  (1)
ث  1/33، 1، طإحتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر. والبنا، 1/12، د.ط، السبعة يف القراءاتانظر ابن جماهد،  (2)

40. 
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حىت   راءة والعلم عن أبيه وهو عامل مشهور ومن غريه من علماء عصره، وبلغ من العلم مبلًغا عظيًماالق
ا، كما كان من تالميذه اإلمام أيب عمرو الداين، كما أخذ عنه مكي بن أيب طالب وكفى هبذا شرفً 

قوب احل رمي اشتهر بكتابه التذكرة، حيث مجع فيه القراءات السبع املتواترة وأضاف هلا قراءة يع
أصول القراء أي البصري فصارت مثانية، وذكر يف كتابه أسانيده اليت أدت إليه هذه القراءات، مث 

تتكرر كثريًا من أول  األمور املتكررة كاملدود والغنن، مث فرش حروفهم أي اختالف الكلمات اليت ال
 القرآن آلخره.

ن مؤلفه يذكر اختالف موضع وقد استفدت من هذا الكتاب استفادة كبرية يف حبثي، أل
 .(1)جلزاء ورمحه رمحة واسعةالوقف تبًعا الختالف القراءة فيما حيتمل ذلك، فجزاه هللا خري ا

 كتاب التبصرة يف القراءات:  ث 3
لإلمام مكي بن أيب طالب القيسي القريواين مث األندلسي، وكنيته أبو حممد، املولود ابلقريوان 

، وهو اإلمام املعروف، أخذ القراءات عن علماء كبار  437األندل  سنة  هث واملتوىف بقرطبة355سنة 
وابنه طاهر، وكان من أهل الصالح جماب الدعوة، ومتيز بكثرة املؤلفات الرصينة كعبد املنعم بن غلبون 

ة يف علوم القرآن كالرعاية يف التجويد، ومشكل إعراب القرآن، والكشف عن توجيه املعتمدة وخاص
ومن أشهرها كتاب التبصرة يف القراءات، حيث ذكر اإلمام مكي فيه القراءات السبع اليت القراءات، 

على شيخه ابن غلبون، على النس  نفسه الذي اتبعه شيخه من ذكر األسانيد واألصول وفرش قرأها 
 .(2)، مع بعض الزايدات مما قرأه على غريهاحلروف

 كتاب التيسري يف القراءات السبع:  ث 4
أيب عمرو الداين، وامسه عثمان بن سعيد الداين القرطيب، ويعرف أي ا اببن الصرييف، لإلمام 

هث، وهو عالمة عصره جامع للعلوم، وتعد كتبه هي العمدة يف 444هث، واملتوىف سنة 371نة املولود س
بتدا، لقرآن، كالتيسري يف القراءات، واملقنع يف علم الرسم العثماين، واملكتفى يف الوقف واالعلوم ا
 وغريها.

                                      
، معرفة القـراء الكبـار علـى الطبقـات واألعصـار. الذهيب، 10ث  1/3 ،1، طالتذكرة يف القراءات الثمانانظر ابن غلبون،  (1)

 .393ث  392ص ،1ط
ـــة يف طبقـــات القـــراء. ابثثثن اجلثثثزري، 10، ص2، طالســـبعالتبصـــرة يف القـــراءات انظثثثر مكيًثثثا القيسثثثي،  (2)  ،3، طغايـــة النهاي

2/309. 
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ود من أصول وقد ذكر اإلمام الداين يف التيسري القراءات السبع املتواترة على النس  املعه
اءة كما فعل شيخه ابن غلبون وفرش، بذكر القراءة وصاحبها دون توسع، فلم يذكر أتثر الوقف ابلقر 

 .(1)يف التذكرة، وال ذكر التوجيه، فجاء كتابه خمتصرًا مفيًدا
 حرز األماين ووجه التهاين املعروفة ابلشاطبية: منظومة ث 5

ولود ن خلف بن أمحد الرعيين الشاطيب األندلسي امللإلمام الشاطيب، وامسه القاسم بن ِفريُّه ب
 .590هث، واملتوىف مبصر سنة 538سنة 

وهو اإلمام الويل العالمة املوسوعي يف علوم القرآن واحلديث واللغة، وصاحب املنظومات 
ة املعتمدة يف علوم القرآن، حيث نظم أشهر كتب من سبقه يف منظومات كتب هللا هلا القبول املبارك
حت هي األشهر، وخاصة كتب الداين، حيث ألف الشاطيب منظومة المية مساها عقلية أتراب وأصب

 يف علم الرسم العثماين، نظم هبا تقريبا كتاب املقنع أليب عمرو الداين وزاد عليه فوائدالقصائد 
 وإضافات.

 كتاب التيسري أما املنظومة الشاطبية الالمية يف القراءات السبع املتواترة، فقد نظم هبا الشاطيب
 ا.أليب عمرو الداين وزاد عليها حىت أصبحت أشهر قصيدة وأكثرها شيوعً 

 كما قال اإلمام الشاطيب:
 َويف ُيْسثثثثرَِها التثنْيِسثثثثرُي ُرْمثثثثُت اْخَتَصثثثثاَرهُ 

 

 َفَقْجنَثثثثثثثثثثثْت ِبَعثثثثثثثثثثثْوِن هللِا ِمْنثثثثثثثثثثثُه ُمثثثثثثثثثثثَؤمناَل  
 

 َوأَْلَفافُثَهثثثثثثثثثثثثثثثثثا زَاَدْت بَِنْشثثثثثثثثثثثثثثثثثِر فَثَوائِثثثثثثثثثثثثثثثثثد  
 

 (2)َهثثثثا َأْن تُثَف نثثثثثاَل يَثثثثثاًء َوْجهَ فَثَلفنثثثثْت حَ  
 

وقد جاءت القصيدة الشاطبية أبسلوب مبتكر اعتمد فيها انظمها على رموز اختارها للقراء 
 .(3)ومعان حكمية غزيرةلبحر الطويل، بعبارة رشيقة بليغة من ا

 كتاب النشر يف القراءات العشر:  ث 6
د بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف لإلمام مش  القراء احلافظ ابن اجلزري، وامسه حمم

ري اببن اجلزري، شيخ القراء واحملدثني يف زمانه وحمرر علم القراءات الذي يرجع إليه  الدمشقي، الشه

                                      
، معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات واألعصــار. والثثذهيب 16ث  15، ص1، طالتيســري يف القــراءات الســبعانظثثر الثثداين،  (1)

 .437ث  431ص ،1ط
 .69ث  68، البيت6ص ،2، طالتهاين يف القراءات السبع املشهورة ابلشاطبيةحرز األماين ووجه  منظومةالشاطيب،  (2)
 .615ث  613ص ،1ط، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصارانظر الذهيب،  (3)
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 منازع.كل من جاء بعده بال 
وأمحد  ر، وأخذ عن علمائها القراءات والعلم كعبد الوهاب بن الساّل 751ولد بدمش  سنة 

ف أقطار املسلمني فقخذ عن علمائها ما  املعايل بن اللبان، ورحل ملختلبن إبراهيم بن الطحان وأيب
القرآن اليت  بني مصر واحلجاز وتركيا إىل أن كانت حمطته األخرية شرياز حيث تويف فيها ودفن بدار

بناها هناك، بعد أن ترك لألمة ترااًث علمًيا يف معظم العلوم، وخاصة يف القراءات كطيبة النشر 
 والدرة امل ية واملقدمة اجلزرية والتمهيد وغاية النهاية وغريها.والتقريب 

وكتاب النشر هذا هو أشهر مؤلفات اإلمام ابن اجلزري حيث مجع فيه القراءات العشر 
رة، وذكر فيه الرواايت والطرق ابألسانيد املتصلة عنه إىل قرائها، مع بيان أصول القراء وفرش املتوات

من ذكر املخارج والصفات والوقف واالبتداء والرسم وفوائد يف  اليت حواهاعن الدرر  الً حروفهم، ف 
 .(1)علوم القرآن
 منظومة طيبة النشر يف القراءات العشر: ث 7

 وقد سب  مباشرة التعريف به ث.ث  زريلإلمام احلافظ ابن اجل
إلمام ا رموز اوقد نظم يف هذه القصيدة كتابه النشر يف ألف بيت من حبر الرجز، مستخدمً 

ا من الطرق ا، حاواًي ما ذكره من القراءات، وزاد عليه أضعافً شاطيب يف قصيدته حرز األماين تقريبً ال
 تقريًبا كما نص ابن اجلزري يف قوله:الكثرية عن كل راو، حىت وصلت ألف طري  

ُهْم طُثثثثثثثثثثثثثثثثثُرقُ   َوهثثثثثثثثثثثثثثثثِذِه الثثثثثثثثثثثثثثثثثرَُّواُة َعثثثثثثثثثثثثثثثثنثْ
 

 َنْشثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثراَِن حُيَقنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ُ  يفأَصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثحَُّها  
 

 اْثنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثنَيِ َوإالن أَْربَثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثعُ  يفاِبثْثنَثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثنْيِ 
 

 (2)زَُهثثثثثثثثا أَلْثثثثثثثثِف طَرِيثثثثثثثث   جَتَْمثثثثثثثثعُ  فهثثثثثثثثي 
 

 اجلزاء.وقد كثرت الشروح هلذه القصيدة املباركة، رحم هللا انظمها وجزاه خري 
 منظومة الدرة املضية يف القراءات الثالث املرضية: ث 8

 تابه النشر ث.وقد سب  التعريف به عند الكالم عن ك ثلإلمام احلافظ ابن اجلزري 
وقد نظم يف هذه القصيدة القراءات الثالث فوق السبع، وهي قراءة أيب جعفر ويعقوب 

ورموزه وحبره الطويل وقافيته الالمية يف الشاطبية، احل رمي وخلف البزار، على منهج اإلمام الشاطيب 
 لتكون متممة للقراءات العشر مع الشاطبية اليت حوت السبع.

                                      
 .1/54 ، د.ط،النشر يف القراءات العشر . وابن اجلزري،2/247 ،3، طغاية النهاية يف طبقات القراءانظر ابن اجلزري،  (1)
 .35ث  34، البيت 33ص ،1، طالنشر يف القراءات العشر طيبة منظومةبن اجلزري، ا (2)
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طبية وجعله أصله، وكذلك ليعقوب رمز أيب عمرو، رمز انفع يف الشا وقد جعل أليب جعفر
وهلم فيسكت فتكون وخللف البزار رمز محزة، فإذا خالف كلُّ أصله ذكر املخالفة، أما إذا وافقوا أص

 قراءة أيب جعفر موافقة لنافع وهكذا وقد ذكر ذلك يف مقدمة منظومته فقال:
 ثَثثثثثة  َوبَثْعثثثثثُد َفُخثثثثثْذ َنْظِمثثثثثي ُحثثثثثُروَف َثال

 

 تَثثثثثثثِتمُّ هِبَثثثثثثثا اْلَعْشثثثثثثثُر اْلِقثثثثثثثرَاَءاُت َوانْثُقثثثثثثثاَل  
 

 َوَرْمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثزُُهُم مُثن الثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرَُّواُة َكَقْصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثِلِهمْ 
 

 (1)أَذُْكثثثثثثثْر َوِإالن فَثثثثثثثُقمهِْاَل فَثثثثثثثِإْن َخثثثثثثثاَلُفوا  
 

 كتاب إحتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة العشر:  ث 9
 ،هث1117البنا الدمياطي املتوىف سنة للشيخ العالمة أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد الغين 

عاّلمة عصره يف القراءات والعلوم  ،احلجازي املدين وفاًة املدفون ابلبقيع ،املصري مولًدا ومنشقً 
الشرعية، أكثر الرتحال يف طلب العلم ما بني دمياط والقاهرة واحلجاز واليمن، وأخذ عن علماء زمانه  

املسي والشيخ علي األجهوري وغريهم، حىت عال شقنه كالشيخ سلطان املزاحي والشيخ علي الشرب 
 ميذه ونفع هللا به.وكثر تال

وكتاب اإلحتاف كتاب موسوعي يدل على سعة علم مؤلفه حيث ذكر فيه القراءات العشر 
مث أعقب  ،وأصول قراءاهتم ،املتواترة واألربعة الشاذة املدونة فعّرف أبئمتها وذكر أسانيدهم وطرقهم

جيه القراءة يف التفسري مبيًنا مسائل الرسم وعد اآلي وتو  ،رةعن فرش احلروف سورة سو ذلك ابلكالم 
 .(2)والفقه عند آايت األحكام ،واللغة

 كتاب البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة:  ث 10
 ،هث1325ة يف مصر سناملولود  ،للشيخ العالمة عبد الفتاح بن عبد الغين بن حممد القاضي

مث رئي  قسم القراءات بكلية القرآن الكرمي  ،مدير عام املعاهد األزهرية مبصر ،هث1403واملتوىف سنة 
صاحب املؤلفات املباركة كشرح  ،هث ابملدينة املنورة صلى هللا على ساكنها وسلم1394اليت أنشئت 

ائد ر اصل، ومنظومة الفالزهر يف علم الفو  بشري اليسر شرح انظمةو الوايف على الشاطبية يف القراءات، 
وقد  ،وقد قرأ عليه طلبة علم كثر وانتفعوا بعلومه ،احلسان وشرحها نفائ  البيان يف عد روؤس اآلي

 أكرمين هللا فلقيت ثلة منهم.

                                      
 .8و3، البيت 15، ص1، طملرضيةاءات الثالث امنظومة الدرة املضية يف القر ابن اجلزري،  (1)
ــــة عشــــرانظثثثثر البنثثثثا،  (2) ــــراءات األربع ث  43اعيثثثثل، ص ، مقدمثثثثة حمققثثثثه شثثثثعبان حممثثثثد إمس1، طإحتــــاف فضــــالء البشــــر ابلق

 .631ث  2/630، 1، طهداية القاري إىل جتويد كالم الباري.واملرصفي، 57
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حيث يذكر الشيخ القاضي فيه كل ربع  ،وكتاب البدور الزاهرة من أحسن كتب املتقخرين
الفات فيه بني القراءات العشر املتواترة من طريقي فيذكر اخل ،على حدةحزب من القرآن الكرمي 

ألنه بعد هناية الربع يذكر الكلمات املمالة مع تفصيل  ،الشاطبية والدرة دون ذكر اإلمالة واإلدغام
وهكذا من أول  ،مث يتبعها بذلك املدغم كذلك إدغاًما صغريًا وإدغاًما كبريًا ،الً قرائها يف الربع كام

 ايته. هنلقرآن الكرمي إىلا
وجزى هللا الشيخ  ،وقد استفدت من هذا الكتاب كثريا خالل قراءيت على مشاخيي رمحهم هللا

 .(1)القاضي خري اجلزاء
وما سب  من كتب ختصصت يف علم القراءات روايًة، وسقتبعها أبشهر الكتب اليت تُلح  هبذا 

 العلم من انحية الدراية.
 ءات:وأشهر كتب توجيه القرا

 كتاب احلجة يف علل القراءات السبع:  ث
هث 288لإلمام أيب علي الفارسي، وامسه احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفارسي، ولد سنة 

هث، وهو إمام النحو املشهور، أخذ القراءة عن أيب بكر بن جماهد، والنحو عن أيب 377وتويف سنة 
 قجاد ككتاب التذكرة واحلجة.وصنف فإسحاق الزجاج، وتتلمذ عليه أئمة كبار كابن جين، 

وكتاب احلجة هو أشهر الكتب يف توجيه القراءات، حيث قام اإلمام أبو علي الفارسي 
بتوجيه القراءات اليت ذكرها ابن جماهد يف كتابه السبعة، واالحتجاج هلا وبيان ما يوافقها من كالم 

 .(2)العرب وأشعارهم وأمثاهلم، وتوضيح معانيها ومبانيها
 تب تراجم القراء:شهر كأو 
 كتاب معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار:  ث

لإلمام احلافظ الذهيب، وامسه حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، وكنيته أبو عبد هللا، املولود 
هث، وهو احلافظ العالمة يف القراءات واحلديث وعلم الرجال 748هث، واملتوىف بدمش  سنة 673سنة 

                                      
ــة .املرصثثفي، 5، ص1، ططريقــي الشــاطبية والــدرة املتــواترة مــن البــدور الزاهــرة يف القــراءات العشــرانظثثر القاضثثي،  (1) هداي

 .2/658، 1، طالقاري إىل جتويد كالم الباري
ـــة يف طبقـــات القـــراء. وابثثثن اجلثثثزري، 1/12 ،1، طلســـبعلـــل القـــراءات ااحلجـــة يف عانظثثثر الفارسثثثي،  (2) ـــة النهاي  ،3، طغاي

 .207ث  1/206
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والرتاجم، الذي بلغ عدد شيوخه ألًفا، وصنف مؤلفات مباركة، حنو كتاب معرفة  لتعديلواجلرح وا
 18القراء الكبار هذا، وهو كتاب يف تراجم القراء والتعريف هبم، جعل اإلمام الذهيب القراء فيه على 

 .(1)طبقة بدًءا من الصحابة الكرام رضي هللا عنهم، وختًما بعصره رمحه هللا
 لقراء:ة يف طبقات اغاية النهاي ث

 وقد سب  التعريف به عند الكالم عن كتابه النشر ث. ثلإلمام احلافظ ابن اجلزري 
ابتداء من صدر  ،وقد مجع اإلمام ابن اجلزري يف كتابه هذا كثريًا من القراء قاربوا أربعة آالف

ومشاخيه للمرتجم له  االسم الكاملويذكر يف الرتمجة  ،اإلسالم إىل زمانه حىت أنه ترجم لنفسه وولده
 وتالميذه وعلومه وصفاته ووالدته ووفاته.

كمعرفة القراء الكبار للذهيب ث الذي سب  التعريف به   ،واستفاد من كتب من قبله يف الرتاجم
 قريًبا ث.

وحرف  كحرف )ن( لكتابه النشر  ،ويرمز يف الرتاجم حبروف ترمز إىل الكتب اليت نقل عنها
 .(2)وغريمها ،التعريف هبذين الكتابني ث عمرو الداين ث وقد سب  قريبا )ت( لكتاب التيسري أليب

 
  

                                      
 .2/71 ،3، طقات القراءغاية النهاية يف طبانظر ابن اجلزري،  (1)
 .251ث  2/247 ،3، طغاية النهاية يف طبقات القراءانظر ابن اجلزري،  (2)
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 التعريف ابإلمامني عاصم وانفع ورواهتما وطرقهما: الرابعاملطلب 
األئمة القراء كنافع سب  التفري  بني القراءة وهي: الكيفية اللفظية القرآنية املنسوبة لواحد من 

ميذه املشهورين )املباشرين أو غري عن اإلمام القارئ راو  من تالوبني الرواية وهي: ما رواه  ،وعاصم
وأما الطري  فهو: ما رواه عن الراوي تلميذ من تالميذه كقيب  ،املباشرين( كقالون وورش وشعبة وحفص

اح تلميذي حفص، وهكذا. فنحن نقرأ يف وعبيد وعمرو ابين الصبّ  ،نشيط واحللواين تليمذي قالون
 صم برواية حفص من طري  عبيد بن الصباح وهكذا. الشاطبية قراءة عا

وسب  التعريف ابإلمامني انفع وعاصم، ورواهتما قالون وورش وشعبة وحفص، وبقي التعريف 
 أبشهر الطرق اليت وردت عن هؤالء الرواة.

 واليت انتشرت روايته هبا طريقان لتلميذين من أشهر تالميذه: أشهر الطرق عن قالون* ف
وكنيته أبو جعفر ويشتهر  ،د بن هارون الربعي احلريب البغداديشيط: وهو حممث طري  أيب ن

هث. وقد اعتمد اإلمام الشاطيب رواية قالون 258تويف سنة  ،أخذ القراءة عن قالون مباشرة ،أبيب نشيط
 .(1)من طريقه رمحه هللا

القراءة عن قالون  خذأ ،وكنيته أبو احلسن ،ث طري  احللواين: وهو أمحد بن يزيد الصفار احللواين
تويف حوايل سنة  ،مباشرة، كما قرأ على خلف وخالد راوي محزة وعلى هشام راوي ابن عامر

 .(2)هث250
 :واليت انتشرت روايته هبا طريقان لتلميذين من أشهر تالميذه وأشهر الطرق عن ورش* 

وكنيته أبو  ،ألزرقاملعروف اب ،ث طري  األزرق: وهو يوسف بن عمرو بن يسار املدين مث املصري
أخذ القراءة عن ورش مباشرة وقرأ عليه عشرين ختمة، ومتيز يف روايته بتغليظ الالمات وترقي   ،يعقوب

وقد اعتمد اإلمام الشاطيب رواية ورش من طريقه رمحه  ،هث240تويف سنة  ،الراءات، ثقة حمق  ضابط
 .(3)هللا

                                      
 ،3، طغايـــة النهايـــة يف طبقـــات القـــراء. وابثثثن اجلثثثزري، 2/102 ، د.ط،القـــراءات العشـــرالنشـــر يف انظثثثر ابثثثن اجلثثثزري،  (1)

2/272. 
 ،3، طغايـــة النهايـــة يف طبقـــات القـــراء. وابثثثن اجلثثثزري، 1/156 د.ط،، النشـــر يف القـــراءات العشـــرانظثثثر ابثثثن اجلثثثزري،  (2)

1/149. 
 ،3، طغايـــة النهايـــة يف طبقـــات القـــراء . وابثثثن اجلثثثزري،1/109 ، د.ط،النشـــر يف القـــراءات العشـــرانظثثثر ابثثثن اجلثثثزري،  (3)

= 
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 ب بن يزيد بن خالد األسديث طري  األصبهاين: وهو حممد بن عبد الرحيم بن شبي
أخذ القراءة عن تالميذ ورش ولي  عنه مباشرة، رحالة أنف  ماله يف  ،وكنيته أبو بكر ،األصبهاين

تويف ببغداد سنة  ،طلب العلم، روى القراءة عنه علماء منهم أبو بكر بن جماهد، ثقة ضابط مشهور
 .(1)هث رمحه هللا296

 ذين من أشهر تالميذه:ريقان لتلميروايته هبا ط واليت انتشرت وأشهر الطرق عن شعبة* 
ث طري  حيىي بن آدم: بن سليمان بن خالد بن أسيد الصلحي، وكنيته أبو زكراي، أخذ القراءة 

هث، وقد اعتمد اإلمام الشاطيب رواية شعبة من 203عن شعبة مباشرة، إمام كبري حافظ، تويف سنة 
 .(2)طريقه رمحه هللا

قي  بن عليم العلمي األنصاري الكويف، وكنيته  وهو حيىي بن حممد بن ث طري  حيىي العليمي:
أبو حممد، أخذ القراءة عن شعبة مباشرة، وأصبح شيخ القراء ابلكوفة، مقرئ حاذق ثقة، تويف سنة 

 .(3)هث243
 واليت انتشرت روايتها هبا طريقان لتلميذين من أشهر تالميذه: وأشهر الطرق عن حفص* 

ح النهشلي الكويف مث البغدادي، وكنيته أبو حممد، أخذ الصّباح: بن صبيث طري  عبيد بن 
هث، وقد اعتمد 219القراءة عن حفص مباشرة، وأشهر تالميذه أمحد بن سهل األشناين، تويف سنة 

 .(4)قه رمحه هللااإلمام الشاطيب رواية حفص من طري
وهو أخو عبيد على ث طري  عمرو بن الصّباح: بن صبيح النهشلي البغدادي ال رير، 

فص مباشرة، مقرئ حاذق ضابط، أشهر تالميذه الصحيح، وكنيته أبو حفص، أخذ القراءة عن ح
                                      

= 
2/402. 

 ،3، طغايـــة النهايـــة يف طبقـــات القـــراء. وابثثثن اجلثثثزري، 1/111 ، د.ط،النشـــر يف القـــراءات العشـــرانظثثثر ابثثثن اجلثثثزري،  (1)
2/169. 

 ،3، طغايـــة النهايـــة يف طبقـــات القـــراء زري،. وابثثثن اجلثثث1/149 ، د.ط،النشـــر يف القـــراءات العشـــرانظثثثر ابثثثن اجلثثثزري،  (2)
2/363. 

 ،3، طغايـــة النهايـــة يف طبقـــات القـــراء. وابثثثن اجلثثثزري، 1/151 ، د.ط،النشـــر يف القـــراءات العشـــرانظثثثر ابثثثن اجلثثثزري،  (3)
2/378. 

 ،3، طغايـــة النهايـــة يف طبقـــات القـــراء. وابثثثن اجلثثثزري، 1/153 ، د.ط،النشـــر يف القـــراءات العشـــر، ظثثثر ابثثثن اجلثثثزريان (4)
1/495. 
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 .(1)هث221زرعان بن أمحد وأمحد بن حممد امللقب ابلفيل، تويف سنة 
 
 
 

 املبحث الثاين
 العلوم التابعة لعلم القراءات املتعلقة به وتعريفها وأشهر كتبهاأهم 

 
 :مطلبانوفيه 

 

 التعريف به وبكتبه. ،املطلب األول: علم عد رؤوس اآلي

 التعريف به وبكتبه. ،املطلب الثاين: علم توجيه القراءات
  

                                      
 ،3، طغايـــة النهايـــة يف طبقـــات القـــراء. وابثثثن اجلثثثزري، 1/155 ، د.ط،ءات العشـــرلنشـــر يف القـــرااانظثثثر ابثثثن اجلثثثزري،  (1)

1/601. 
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 التعريف به وبكتبه ،املطلب األول: علم عد رؤوس اآلي
وجل القرآن العظيم بلسان عريب مبني معجز للبشر، على نس  فريد خالف لقد أنزل هللا عز 

حملض، وأنزله منجًما ال مجلة واحدة، كما جعله مقسًما إىل سَور عددها مئة وأربع به الشعر والنثر ا
تكون كالسُّْور الذي حيّد ما يدخل يف حدوده ويفصله عن غريه، وضمن كل سورة عدد معني عشرة 

ية عبارة عن طائفة من الكلمات ث غالًبا ث تنتهي مبا يسمى ابلفاصلة أو رأس اآلية، من اآلايت، واآل
الصويت لفاصلة هي الكلمة األخرية يف اآلية وتشّكل توافًقا يعطي القرآن صبغة خاصة يف األداء وا

 واحلبكة اللفظية.
دمها ومصطلح اآلية مصطلح شرعي مقخوذ من القرآن والسنة وله عدة معان لغوية استخ

 القرآن الكرمي:
 .[211: ]البقرة ﴾ممىم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ث منها املعجزة: كما يف قوله تعاىل: 

 حض جض مص خص حص مس خس﴿ث ومنها العالمة: كما يف قوله تعاىل 

 .[248]البقرة:  ﴾حط مض خض
 ﴾حل جل مك لك خك حك جك مق﴿ث ومنها العربة: كما يف قوله تعاىل 

 .[248]البقرة:
 .[50]املؤمنون:  ﴾مم ام يل ىل مل﴿يف قوله تعاىل ث ومنها األمر العجيب: كما 

 ني مي زي ري ٰى ين﴿ ث ومنها الربهان والدليل: كما يف قوله تعاىل
 .[22]الروم: ﴾يي ىي

 وتُعرنف اآلية اصطالًحا أبهنا: 
طائفة من الكلمات ذات مقطع ومطلع تنتهي ابلفاصلة )أي رأس اآلية(، ويشكل عدد حمدد 

 .(1)منها سورة قرآنية
 مل يك ىك﴿استخدم القرآن الكرمي لفظ اآلية مبعناه االصطالحي كما يف قوله تعاىل: وقد 
 .[49بوت:عنك]ال ﴾زن رن مم ام يل ىل

                                      
 .1/403 ،1، طوم القرآنيف عل مناهل العرفانانظر الزرقاين،  (1)
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 .[2ث  1]لقمان: ﴾حم جم يل ىل مل خل﴿وكذلك يف قوله تعاىل 
 واملعم االصطالحي جامع لكل املعاين اللغوية السابقة كما هو ظاهر.

 االصطالحي يف السنة املطهرة:كما ورد لفظ اآلية مبعناه 
 : )اي أابمن ذلك ما أخرجه مسلم عن أيّب بن كعب رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا 

]البقرة:  ﴾خئ حئ جئ يي ىي ني مي﴿أتدري أي آية من كتاب هللا معك أعظم؟ قلت:  املنذر

 .(1) ف رب على صدري وقال: ليهنك العلم أاب املنذر([ 255
: )من قرأ ابآليتني سعود البدري رضي هللا عنه أنه قال: قال النيب ومن ذلك ما رواه أبو م

 .(2) من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه(
اآلية كلمات ذات مطلع ومقطع، والذي يقطع اآلايت ويفصل بينهما هو الفاصلة، ا فإذً 

 ىم مم﴿تعاىل وهذا سبب تسميتها لغة هبذا املصطلح، وقد استحبه العلماء واشتقوه من قوله 
[، ويطل  على الفاصلة مصطلح رأس اآلية، وعرفها العلماء بقوهلم: الفاصلة: هي 3]فصلت: ﴾يم

 .(3)كقافية الشعر وقرينة السجع، حنو العاملني، نستعني، وهي مرادفة لرأس اآلية  آخر كلمة يف اآلية،
عم واحد وساوى معظم علماء هذا الفن بني مصطلحي الفاصلة ورأس اآلية، وجعالمها مب

 وهو آخر كلمة يف اآلية.
 وخالف اإلمام أبو عمرو الداين حيث فّرق بني الفاصلة ورأس اآلية، حيث جعل الفاصلة هي

فالفاصلة أعم  الكالم املنفصل عما بعده، أي هناية اجلملة، وهي قد تكون رأس اآلية وغري رأس اآلية،
لي  برأس آية لكنه آخر [ وهو 64]الكهف:  ﴾ىئ نئ مئ زئ رئ﴿عنده فتشمل ما كان حنو 

[ وهو رأس آية، فكل رأس آية 4]الفجر:  ﴾ٌّ ٰى ٰر﴿اجلملة، وتشمل كذلك ما كان حنو 

                                      
، رقم 327، كتاب: ف ائل القرآن وما يتعل  به، ابب: ف ل سورة الكهف وآية الكرسي، ص2، طالصحياأخرجه مسلم،  (1)

(1885.) 
(، 5009، رقثثثم )897، كتثثثاب: ف ثثثائل القثثرآن، ابب: ف ثثثل سثثثورة البقثثثرة، ص2، طاجلـــامع الصـــحياأخرجثثثه البخثثثاري،  (2)

قرآن وما يتعل  به، ابب: ف ل الفاحتة وخثواتيم سثورة البقثرة، واحلثث علثى الكتاب: ف ائل   ،2، طالصحياوأخرجه مسلم، 
 (.1878، رقم )326قراءة اآليتني من آخر سورة البقرة، ص

 .24، ص1، طنفائس البيان شرح الفرائد احلسان. والقاضي، 50ص ، د.ط،الربهان يف علوم القرآنالزركشي، ر انظ (3)
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 .(1)صلة رأس آيةفاصلة ولي  كل فا
ويالحظ العبد الفقري كباحث أن اإلمام الداين اعترب الفاصلة وهي هناية اجلملة تعم رأس اآلية 

رأس اآلية لي  ابل رورة هناية اجلملة، ويظهر ذلك وغريه، لكن هناك مقخذ على ذلك، وهو أن 
جمليء القسم دون  ،الً . حيث إن اجلملة مل تتم أص[4]الفجر: ﴾ٌّ ٰى ٰر﴿ابملثال الذي ضربه وهو 

، إذا فلي  ابل رورة أن يكون رأس اآلية هناية [5]الفجر:  ﴾زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ﴿جوابه وهو 
الفاصلة أعم من رأس اآلية كما عرب اإلمام الداين رمحه اجلملة، وابلتايل ال يستقيم أن يكون مصطلح 

 وتعاىل أعلم. وهللا سبحانه ،هللا، ولذلك أرى رجحان رأي اجلمهور وأعتمده يف هذا البحث
 وبناء على ذلك يُعّرف علم الفواصل وعّد رؤوس اآلي أبنه:

ل آية علم يُبحث فيه عن سور القرآن وآايته من حيث بيان عدد آي كل سورة ورأس ك
 .(2)ومبدئها

 الرواايت يف عد رؤوس اآلي وبيان أهل العد:
ت، وتلّقى عنه الصحابة يقرأ قراءة مفسرة حرفًا حرفًا، ويقف عند رؤوس اآلاي كان النيب 

صدور، لكن تدوين السطور مل يكن يكتب فيه إال ألفاظ الوحي، رضي هللا عنه ذلك حفظًا يف ال
 فخال من رؤوس اآلايت وأرقامها وأمساء السور وعدد آايهتا.
، وعّلموا من كرمي كما مسعوه من النيب لكن الصحابة رضي هللا عنهم نقلوا لنا القرآن ال

اليت كانت ختتلف أحيااًن، ومن هنا  وقوف رسول آلايت كلٌّ حسبما علمه من بعدهم رؤوس ا
تعددت الرواايت يف عد رؤوس اآلي على اختالف بسيط بينها، دون أن يؤثر ذلك على النص 

ي مل يكن يف الكتبة األوىل، مث صار بعد القرآين بزايدة أو نقص، اللهم إال حتديد موضع رأس اآلية الذ
 بنقاط ثالث، مث تطور إىل دائرة وسطها رقم اآلية.ذلك يشار له 

وكما ظهر يف كل مصر من األمصار املشهورة يف صدر اإلسالم قراء، يف املدينة ومكة والكوفة 
 كل سورة، مث والبصرة والشام، كذلك ظهر علماء اشتهروا مبعرفة رؤوس اآلايت مبواضعها وعددها يف

ي سبعة رواايت أمجعت األمة على قبوهلا عن علم عد اآل ، واشتهر يف(3)عدد آايت القرآن عموًما
                                      

 .289، ص1، طالقرآن بيان يف عد آيالانظر الداين،  (1)
 .65، د.ط، صبشري اليسر شرح انظمة الزهرانظر القاضي،  (2)
 .3، ص1، طالبيان يف عد آي القرآنانظر الداين،  (3)
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 أهلها الذين رووها وهي:
 العد املدين األول: ث 1

عن شيخه أيب جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح، ويرويه  (1)وهو ما رواه اإلمام انفع
فع عن شيخه جع إىل انفع عموًما، ويرويه أهل البصرة عن ورش عن انالكوفيون عن أهل املدينة وير 

 آية. 6217عن انفع، وعدد آايت القرآن الكرمي فيها  أيب جعفر وشيبة، واملعتمد رواية الكوفيون
 العد املدين األخري: ث 2

عن سليمان بن مجاز عن أيب جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة  (2)وهو ما رواه إمساعيل بن جعفر
 آية. 6214بن نصاح، وعدد آايت القرآن يف هذا العد 

 العد املكي: ث 3
عن جماهد بن جرب عن ابن عباس رضي هللا عنهما عن  (3)وهو ما رواه اإلمام عبد هللا ابن كثري

 .6210 وعدد آايت القرآن الكرمي فيه، أيب بن كعب رضي هللا عنه، عن سيدان رسول هللا 
 العد البصري: ث 4

ويعقوب  (6)ن املتوكل، وكذلك أيوب ب(5)وعاصم احلجدري (4)وهو ما رواه عطاء بن يسار
 .6204، وعدد آايت القرآن فيه (7)احل رمي

                                      
 بقت ترمجته.س (1)
ام مثثالقثثراءة اإل كنيتثثه أبثثو إبثثراهيم املثثدين، ثقثثة جليثثل، قثثرأ علثثى شثثيبة بثثن نصثثاح واإلمثثام انفثثع وابثثن مجثثاز وابثثن وردان، وروى عنثثه(2)

غايــة النهايـــة يف . انظثثر ابثثن اجلثثزري،  هثثثث180الكسثثائي وأبثثو عبيثثد القاسثثم بثثن سثثثالم والثثدوري وآخثثرون، تثثويف ببغثثداد سثثنة 
 .1/163، 3، ططبقات القراء

 سبقت ترمجته. (3)
 عنهم، وروى اثبت رضي هللا أبو حممد اهلاليل، موىل أم املؤمنني ميمونة رضي هللا عنها، روى عنها وعن أيب بن كعب وزيد بن (4)

 .1/513، 3، طغاية النهاية يف طبقات القراءانظر ابن اجلزري،  هث.103عنه زيد بن أسلم وشريك، تويف سنة 
ر، قرأ على نصر بن عاصثم وحيثىي بثن يعمثر واحلسثن البصثري، وقثرأ أيب الاصم بن ع (5) َحشِّ

ُ
صباح العجاج اجلحدري، وكنيته أبو امل

معرفـــة القــراء الكبــار علـــى . انظثثر الثثذهيب، هثثث128عليثثه هثثارون بثثن موسثثى األعثثثور واملعلثثى بثثن عيسثثى وغريمهثثا، تثثثويف سثثنة 
 .82، ص1، طالطبقات واألعصار

األنصاري البصري، إمام ثقة ضابط، قرأ على الكسائي ويعقوب احل رمي، وروى عنه القثراءة حممثد بثن حيثىي القطيعثي وخالثد  (6)
 .173ث  1/172، 3، طغاية النهاية يف طبقات القراءن اجلزري، نظر ابا هث.200بن إبراهيم وغريمها، تويف سنة 

 سبقت ترمجته. (7)
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 العد الكويف: ث 5
عن ابن أيب ليلى عن أيب عبد الرمحن السلمي  (1)وهو ما رواه اإلمام محزة بن حبيب الزايت

عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، ورواه كذلك سفيان الثوري عن عبد األعلى عن أيب عبد 
 .6236ن علي بن أيب طالب رضي هللا، وعدد آايت القرآن فيه الرمحن السلمي ع

 العد الدمشقي: ث 6
الدرداء مام عبد هللا بن عامر اليحصيب عن أيب عن اإل (2)وهو ما رواه حيىي بن احلارث الذماري

 .6226 رضي هللا عنه، وينسب كذلك إىل عثمان بن عفان رضي هللا، وعدد آايت القرآن فيه
 :العد احلمصي ث 7

مسنًدا إىل خالد بن معدان السلمي عن  (3)وهو ما رواه شريح بن يزيد احل رمي احلمصي
مامة رضي هللا عنهم، وعدد آايت القرآن فيه أمجاعة من الصحابة، منهم عمر ومعاوية وأبو 

6232(4). 
 وكل قارئ من القراء العشرة اعتمد عد أهل بلده عموًما.

الكرمي،  آن خالف شكلي ال يؤثر على ألفاظ القر  واخلالف يف عدد آايت القرآن الكرمي
كاخلالف يف رؤوس آايت سورة الفاحتة، فاخلالف يف حتديد رؤوس اآلايت مع اإلمجاع على أن عدد 

آية،  ﴾ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿ ادن عُ آايهتا سبع، فقد اعترب العد املكي والكويف البسملة آية منها ومل يثَ 
ى كوهنا سبع صي واملدين األول واألخري. فاتفقوا علوعلى عكسهم كان العد البصري والشامي واحلم

 آايت، واختلفوا يف حتديد رؤوسها.
                                      

 سبقت ترمجته. (1)
به منهثا، دمشثثقي املولثد، وهثو الثثذي خلثف اإلمثام ابثن عثثامر يف اإلقثراء وإمامثة املسثثجد أصثل نسث لثثيمن،نسثبة إىل ذمثار قريثة اب (2)

األموي، وهو ًتبعي لقي واثلة بن األسقع رضي هللا عنه، وحدث عنه سعيد بن املسيب، وقرأ عليه أئمة منهم عراك بن خالد 
معرفة القـراء ث عن تسعني سنة. انظر الذهيب، ه145نة تويف سوأيوب بن غنم، وهو ثقة عامل، حديثه خمرج يف السنن األربع، 

 .105ث  104، ص1، طالكبار على الطبقات واألعصار
الكسائي، وله قراءة محصية شاذة، وروى عنه ابنه حيوة ث وهو حافظ معروف ث قثراءة ى القراءة عن أبو حيوة، مقرئ الشام، رو  (3)

 .1/325، 3، طغاية النهاية يف طبقات القراءهث. انظر ابن اجلزري، 230الكسائي وقراءته الشاذة، تويف سنة 
نفــائس البيــان شــرح . والقاضثثي، 21ث  17، البيثثت 7، د.ط، صمنظومــة انظمــة الزهــر يف علــم الفواصــلانظثثر الشثثاطيب،  (4)

 .27ث  15، ص1، طالفرائد احلسان
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 وقد ذكر ذلك يف منظومة الفرائد احلسان:
 البسثثثثثثثمله والكثثثثثثوف مثثثثثثع مثثثثثثك يعثثثثثثدُّ 

 

 (1)لثثثثثثثثثثثه سثثثثثثثثثثثوامها أوىل علثثثثثثثثثثثيهم عثثثثثثثثثثثدّ  
 

والدمشقي وقد خيتلف عدد آايت السورة أحياان كما يف سورة اإلخالص، حيث عدها املكي 
املدنيان والكويف  رأس آية، بينما مل يعد الباقون وهم ﴾مل يلد﴿آايت ألهنم اعتربوا  احلمصي مخ و 

رأس آية، فكانت سورة اإلخالص لديهم أربع آايت، وهذا كما هو ظاهر ال يؤثر  ﴾مل يلد﴿والبصري 
 .(2)على ألفاظ السورة وإمنا هو خالف شكلي يف عدد آايهتا

 ي:ث أهم الكتب يف علم عد اآل
ذلك إىل عد  لقد اهتم العلماء منذ سلف األمة بعلم الفواصل وعّد آي القرآن، وجتاوزوا 

كلماته وأدق تفاصيله، وبدأ التقليف فيه من أواخر القرن األول وبداية القرن الثاين اهلجري، حيث 
ئمة ن أتليف األعما ورد م الً ذُكر أن كبار التابعني ألّفوا فيه كعطاء بن يسار واحلسن البصري، وهذا ف 

 الشريف:  من مؤلفات يف هذا العلم القراء فيه كنافع ومحزة والكسائي وغريهم. لكن أشهر ما وصلنا
هث 444 ث كتاب البيان يف عد آي القرآن لإلمام أيب عمرو عثمان بن سعيد الداين املتوىف سنة

ود من قبله من العلماء وهو كتاب منثور يعترب األوسع يف هذا العلم، حيث استوعب الداين فيه جه
صيل ذلك يف كل سورة من سور القرآن وفصنل فيه رواايت عد اآلي فذكر اختالف أهل العد وتف

 .(3)الكرمي، واقتصر على الستة دون العد احلمصي املكمل للسبعة
 ث منظومة انظمة الزهر يف علم الفواصل لإلمام القاسم بن ِفريُّه الشاطيب:

طيب فيها ما ذكره الداين يف البيان، يف م، حيث نظم اإلمام الشاوهي العمدة يف هذا العل
 افية رائية قال فيها:بيًتا بق 297

 ا مفيثثثثثثثثثثدةومتثثثثثثثثثثت حبمثثثثثثثثثثد هللا حسثثثثثثثثثثنً 
 

 فللثثثه رب العثثثرش محثثثدي مثثثع الشثثثكر 
 

 وأبياهتثثثثثثثثا تسثثثثثثثثعون مثثثثثثثثثع مئتثثثثثثثثني قثثثثثثثثثل
 

 (4)وزد سثثبعة حتكثثي اللجثثني مثثع الثثدر 
 

                                      
 .4، البيت 5، ص1، طنفائس البيان شرح الفرائد احلسانالقاضي،  (1)
شـرح التسـهيل يف عـد آي . وفكثري، 292، البيثت 41، د.ط، صمنظومة انظمة الزهر يف علـم الفواصـل، انظر الشثاطيب (2)

 .153، ص1، طالتنـزيل
 . 10ث  5، ص1، طن يف عد آي القرآنالبياالداين، انظر  (3)
 . 297ث  296، البيت 41، د.ط، صمنظومة انظمة الزهر يف علم الفواصلالشاطيب،  (4)
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 ووضح الفاصلة وما يشتبه هبا مما لي  منها، وفّصل فيها مذاهب أهل العد وأهل هذا العلم،
 للعد احلمصي كذلك متابًعا يف ذلك اإلمام الداين. الً الكرمي، مهميف كل سورة من سور القرآن 

وقد استخدم اإلمام الشاطيب كعادته الرموز يف هذه القصيدة شبيًها مبا فعله يف حرز األماين 
 لكن برموز خاصة هنا. 

 :الً ت شروحها، وأكثر هذه الشروح تداو القبول واشتهرت وكثر  وقد انلت هذه القصيدة
القول الوجيز يف فواصل الكتاب العزيز على انظمة الزهر، للشيخ رضوان بن حممد بن ث  1

 .(1)هث1311سليمان أبو عيد املخلاليت املتوىف سنة 
هث، وقد 1403ث بشري اليسر شرح انظمة الزهر، للشيخ عبد الفتاح القاضي املتوىف سنة  2

 .(2)طور فيه شرًحا سابًقا له بعنوان معامل اليسر
 

هث، 1313قي  البيان يف عد آي القرآن للعالمة الشيخ حممد بن أمحد املتويل املتويف سنة ث حت
وقد فصل فيه اإلمام املتويل مذاهب أهل العد السبعة، ذاكرًا العد احلمصي مع الستة املدين األول 

 .(3)والكويف والشاميواألخري واملكي والبصري 
بيًتا،  130هث، وأبياهتا 1403القاضي املتوىف سنة  ث منظومة الفرائد احلسان للشيخ عبد الفتاح

هذا العلم مبيًنا  الً وقد شرحها يف شرح مساه نفائ  البيان، ذكر فيه مذاهب أهل العد السبعة مسه
 .(4)ألصوله، وقد قُرر هذا الكتاب يف األزهر الشريف

، املدرس يف  عد آي التنزيل، للشيخ إيهاب بن أمحد فكري حفظه هللاالتسهيل يفث منظومة 
بيًتا، اختصر فيها جهود من قبله وخاصة الشيخ القاضي،  90املسجد النبوي الشريف، وهي منظومة من 

 .(5)العلم معانيها على طالب هذا الً وقد شرحها انظمها حفظه هللا يف كتابه شرح التسهيل مسه
 علم توجيه القراءات، التعريف به وبكتبه: لثايناملطلب ا

                                      
 .5، د.ط، صالقول الوجيز يف فواصل الكتاب العزيزانظر املخلاليت،  (1)
 .45، د.ط، صبشري اليسر شرح انظمة الزهرانظر القاضي،  (2)
 .10، ص1، طيف عد آي التنـزيل شرح التسهيل، انظر فكري (3)
 . 27ث  20، ص1، طنفائس البيان شرح الفرائد احلسانانظر القاضي،  (4)
 .  10ث  9، صشرح التنـزيل يف عد آي التنـزيلانظر فكري،  (5)
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هللا عز وجل على هذه األمة هبذا القرآن العظيم، وجعله ميسرًا لكل من أراد أن يقرأه لقد منن 
، ومن ذلك التيسري [17]القمر: ﴾ني مي زي ري ٰى ين ىن﴿ويتعلمه كما قال جل شقنه 

ب وما اعتاد عليه كل منهم يف كالمه أنه أنزله على أحرف وقراءات راعى فيها اختالف هلجات العر 
بقوله: )إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسر  النيب  ولسانه، وهذا ما وضحه

 .(1)منه(
ومبا أنه وردت قراءات متنوعة كان ال بد من علم التوجيه موطًئا لعلم القراءات، خادًما 

 للقراءات القرآنية من عدة نواح:
قراءة من معم وإعراب، القراءات القرآنية، موضًحا ما تفيده كل  التوجيه معاينث يبني علم  1

 مبيًنا التناس  والتكامل بني القراءات.
ث وكذلك ينفي علم التوجيه التناقض املتوهم بني بعض القراءات، ألهنا وحي من هللا جل  2

 جالله فال ختتلف اختالف تناقض.
 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب﴿كما قال سبحانه 

 .[82النساء:] ﴾مث
ث مبا أن موافقة وجه من وجوه النحو والعربية هو أحد األركان الثالثة للقراءة القرآنية،  3

بيان أن القراءة ابإلضافة إىل تواتر السند وموافقة الرسم العثماين، لذلك كان من مقاصد علم التوجيه 
ها للهجة عربية ببيان موافقت حة،لشروط الصمستوفية  الثابتة سنًدا ونسبًة إىل النيب القرآنية 

فصيحة، أو وجه حنوي وارد، ودفع اعرتاضات املعرتض على شيء مما ثبت من هذه القراءات، 
 ودحض شبهة من زعم حلًنا أو ضعًفا لغواًي فشّكك يف ثبوهتا، ومن هنا مسي أي ا بعلم االحتجاج.

، هو فوق أي ر(ابلتواتر )القراءات العشا، وهو أن ما ثبت قرآان وال بد من بيان أمر مهم هن
شبهة لغوية أو حنوية، بل إنه ينشئ قاعدة بذاته، فالنحو مفتقر إىل القراءات القرآنية يف ثبوت قواعده 
ال العك ، فبعض شواهد النحو رغم أهنا جمهولة القائل أو مشكوك يف ثبوهتا حُيتّج هبا، ويُؤتى لقراءة 

 أو حنواًي! ولو قلنا هلم إن أعربًيا يف زمن ة مدعني عدم استساغها لغوايً متواترة فيطعن فيها بعض النحا

                                      
، 1195، كتاب: استتابة املرتثدين واملعانثدين وقتثاهلم، ابب: مثا جثاء يف املتثقولني ص2، طاجلامع الصحياأخرجه البخاري،  (1)

 (.6936رقم )
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تكلم به ال من   تكلم هبا ألنشؤوا هبا قاعدة واعتربوها حجة، فكيف مبا ثبت أن النيب  النيب 
 ﴾ين ىن نن من رنزن مم ام يل ىل مل يك ىك مك﴿كالمه، وإمنا بوحي من هللا قرآاًن 

 .[42]فصلت:
 القرآنية ال بد من تعريفه لغًة واصطالًحا.وجيه القراءات وبعد هذه املقدمة عن علم ت

 أما تعريفه لغة: فالتوجيه مصدر وّجه يوّجه مبعم بيان الوجه والعلة.
لألمر إذا مل يستقم من جهة فيقلب إىل  الً قال يف لسان العرب: وّجه األمر وّجهه، ي رب مث

 .(1)وجه آخر
ين القرآنية وجزالتها، عرب بيان رف جاللة املعاواصطالًحا: توجيه القراءات فن جليل به تع

 .(2)وجوهها وعللها
وقد مساه البعض بعلم االحتجاج مبعم بيان احلجج للقراءات من انحية إثباهتا سنًدا، مث بيان 

 أوجهها اللغوية واملعنوية والرمسية )موافقة الرسم العثماين( وغريها.
 ـ أهم كتب توجيه القراءات:

القراءات مبا ورد من آراء متفرقة عن علماء التفسري من السلف من يف توجيه  وقد بدأ الكالم
الصحابة والتابعني كابن عباس رضي هللا عنهما وتالميذه من التابعني، فيها االحتجاج والتوجيه لبعض 

 القراءات.
وكذلك وردت متفرقات فيه عن علماء اللغة كاخلليل وسيبويه، وتوسعت بعد ذلك ليدون 

 راءات يف كتب معاين القرآن لعلماء اللغة كالفراء واألخفش والزجاج.توجيه الق جزء من
مث بدأت كتب متخصصة يف هذا العلم بع ها وصلنا وبع ها مل يصلنا، كان أوهلا أتليًفا  
كتاب يف وجوه القراءات هلارون بن موسى األعور النحوي القاري )يف منتصف القرن الثاين اهلجري 

 .(3)رير ابن اجلز تقريًبا( كما ذك
 ومن أهم ما وصلنا من كتب علم توجيه القراءات واالحتجاج هلا:

، لإلمام أيب علي الفارسي، احلسن بن أمحد، املتوىف كتاب احلجة يف علل القراءات السبع  ث
 هث.377سنة 

                                      
 .163ث  15/161 ،6، طلسان العربابن منظور،  (1)
 .189، د.ط، صاإلتقان يف علوم القرآن . والسيوطي،235ص ، د.ط،الربهان يف علوم القرآنانظر الزركشي،  (2)
 .2/348 ،3، طغاية النهاية يف طبقات القراءانظر ابن اجلزري،  (3)



 

52 

وهو أشهر الكتب يف علم توجيه القراءات، حيث قام اإلمام أبو علي الفارسي فيه بتوجيه 
تواترة اليت ذكرها اإلمام ابن جماهد يف كتابه السبعة يف القراءات، واالحتجاج هلا ت السبع املالقراءا

وبيان ما يوافقها من كالم العرب وأشعارهم وأمثاهلم، وتوضيح معانيها ومبانيها بشكل مسهب 
 .(1)مطول

عثمان  ، لإلمام أيب الفتحكتاب احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها  ث
 هث.392بن جين األزدي املتوىف سنة 

وهو أشهر كتاب يف توجيه القراءات الشاذة، حيث قام ابن جين إبكمال جهد شيخه أيب 
علي الفارسي الذي ألف كتاب احلجة لتوجيه القراءات املتواترة، فقام ابن جين بتقليف كتابه احملتسب 

فيذكر القراءة الشاذة ويرجع إىل أصلها  ،ليوجه القراءات الشاذة على هنج شيخه الفارسي نفسه
 .(2)اللغوي، ويلتم  هلا الشواهد من كالم العرب وهلجاهتم، ويبني إعراهبا ومعانيها

، لإلمام مكي بن أيب طالب كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها  ث
ة اليت ذكرها يف كتابه التبصرة، ر هث حيث ألفه ليوجه به القراءات السبع املتوات437القيسي املتويف سنة 

وهو من أحسن الكتب يف التوجيه حيث مل يسهب فيه كما فعل الفارسي يف احلجة، وامتاز مؤلفه  
كعادته بساللة العبارة وإتقان املعلومة، ووّجه يف بداية كتابه أصول القراءات من فتح وإمالة وحتقي  

 .(3)ءاهتا ث فرش احلروف ث إىل آخر القرآن الكرمياوتسهيل..، مث مشى على ترتيب سور القرآن يوجه قر 
، لإلمام ابن أيب مرمي، نصر بن علي بن حممد ـ كتاب املوضا يف وجوه القراءات وعللها

 هث.565الشريازي، املتوىف حوايل سنة 
وقد جعل املؤلف كتابه يف توجيه القراءات الثمان، السبع املتواترة وقراءة يعقوب احل رمي 

ذكر بعض القراءات الشاذة بشكل متفرق غري مطرد وتوجيهها، وقد جعل ابن أيب مرمي  البصري، مع
 ا لالختصار فجعل حرف النون )ن( رمزًا لقالون والشني لورش، والالم لقنبل وهكذا.للقراء رموزً 

كما قّدم يف كتابه قبل ذكر توجيه فرش احلروف حملة عن القراء الثمانية ورواهتم وأسانيدهم...، 
مفيدة عن التجويد واللحن وحروف املعجم وخمارج احلروف واإلدغام واإلمالة والوقف،  الً فصو  روذك

                                      
 .1/12 ،1، طاحلجة يف علل القراءات السبعانظر الفارسي،  (1)
 .15ث  1/5، 2، طاحملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنهاانظر ابن جين،  (2)
 .32ث  1/30، 5، طالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهايسي، نظر مكًيا القا (3)
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 .(1)مث أتبعها بفرش احلروف من أول سور القرآن إىل آخرها، موجًها للقراءات مبعانيها وإعراهبا...
للشيخ العالمة أمحد بن حممد بن  ـ كتاب إحتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر:

 .40وقد سب  التعريف ابملؤلف وكتابه ص ،هث1117أمحد بن عبد الغين البنا الدمياطي املتوىف سنة 
: للدكتور حممد سامل حميسن ع و جلنة ـ كتاب املغ  يف توجيه القراءات العشر املتواترة

املنورة  تصحيح املصاحف ومراجعتها ابألزهر الشريف واألستاذ املشارك يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة
 م.2001املتوىف سنة 

وكتاب املغين من أهم الكتب احلديثة يف علم توجيه القراءات، حيث ذكر مؤلفه رمحه هللا زبدة 
الكتب املتقدمة بعبارة سهلة، ذاكرًا للقراءات العشر املتواترة، اليت ذكرها ابن اجلزري يف النشر والطيبة، 

 .(2)مهات الكتب يف هذا العلم الشريفأصوهلا وفرشها مع توجيه كليهما، وعزو ذلك أل
 

  

                                      
 .105ث  1/102، 1، طهااملوضا يف وجوه القراءات وعللانظر ابن أيب مرمي،  (1)
 .1/8، 3، طاملغ  يف توجيه القراءات العشر املتواترةانظر حميسًنا،  (2)
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 الفصل الثاين: علم الوقف واالبتداء

 
 وفيه مبحثان:

 
 ماوأشهر الكتب فيهوأنواعهما املبحث األول: تعريف علم الوقف واالبتداء 

 وفيه أربعة مطالب:
 .مااملطلب األول: تعريف الوقف واالبتداء واعتناء العلماء هب

 .واالبتداء وقفال أنواعاملطلب الثاين: 
 .املطلب الثالث: أشهر املؤلفات يف الوقف واالبتداء

 .املطلب الرابع: عالمات الوقف واالبتداء يف املصاحف احلديثة ومدلوالهتا
 

 املبحث الثاين: ارتباط علم الوقف واالبتداء بعلم القراءات وتوابعه من العلوم

 :مطلبانوفيه 
 .بتداء بعلم القراءاتاألول: ارتباط علم الوقف واالاملطلب 

 .املطلب الثاين: ارتباط الوقف واالبتداء برؤوس اآلايت وعدها
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 ماوأشهر الكتب فيه مااملبحث األول: تعريف علم الوقف واالبتداء وأقسامه
 وفيه أربعة مطالب:

 مااملطلب األول: تعريف الوقف واالبتداء واعتناء العلماء هب
فهو حمور أساسي من حماور علم التجويد  ،حث علوم القرآنيعترب الوقف واالبتداء من أهم مبا

كما يعترب ركًنا من أركان التفسري ملا له من   ،أتثريه على اللفظ ابعتبار ،أمهية كربى يف القراءاتوله 
 وكذلك أثره كبري يف اإلعراب والنحو. ،عظيم األثر على املعم

بكالم األئمة العلماء عن أمهيته  تعريف اللغوي واالصطالحي مث أتبعهوسقبدأ الكالم ابل
 وف له.

 .(1): احلب  والكف واملنع عن مطل  الشيءفالوقف لغة
ويطل  الوقف  ،ومما يدل على معم احلب  قوهلم وقف األرض على املساكني وقًفا أي حبسها

 ويقال وّقفه ،على السكوت ألنه امتناع عن الكالم فيقال وقف القارئ على الكلمة وقوفًا أي سكت
ا أي قام من جلوس أو ويقال وقف وقوفً  ،واستوقفته سقلته الوقوف ،علمه مواضع الوقفتوقيًفا أي 

 .(2)سكن بعد مشي
 احلب  وسكون احلركة: ووردت مادة وقف يف أربع مواطن يف القرآن الكرمي مبعم

 ﴾َّـ هي مي هن من مل مك لك هش مش هس مس هث مث هت مت﴿ث 
 .[27]األنعام:

 .[30ام:نع]األ ﴾نئىئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى﴿ث 
 .[31]سبق: ﴾لك خك حك جك مق حق مف﴿ث 
 .[24]الصافات: ﴾مه جه منهن﴿ث 

بنية  ،)عند القراء(: هو قطع الصوت على الكلمة القرآنية زمًنا يتنف  فيه عادة واصطالًحا
 .(3)استئناف القراءة إما مبا يلي الكلمة املوقوف عليها أو مبا قبلها مما يصح االبتداء به

                                      
 .16/263 ،6، طلسان العربابن منظور،  (1)
 .861ث  860ص ،3، طالقاموس احمليطريوزاابدي، انظر الف (2)
 .1/33 ، د.ط،النشر يف القراءات العشرانظر ابن اجلزري،  (3)
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 وكذا يف علوم أخرى. ،فقهاء خيتلف تعريفهلقراء ألن الوقف عند الوقيدُت ابالصطالح عند ا
ألن الوقف ميتنع يف  ،ع الصوت على الكلمة القرآنية أي على آخر حرف فيهاواملقصود بقط

وبنية استئناف القراءة  ،واألصل فيه أخذ النف  ليتميز عن السكت الذي ال تنف  فيه ،وسط الكلمة
مث إن متت اجلملة عند الوقف  ،قراءة لتحول األمر إىل قطع ال إىل وقفألن القارئ لو نوى إهناء ال

 وإال فيعود من حيث يصلح املعم. ،ابتدأ القارئ مبا بعدها
ولك  ،يقال بدأ وابتدأ الشيء أي فعله ابتداء ،وتقدميه الً أما االبتداء لغًة فهو فعل الشيء أو 
وما يبدئ وما يعيد:  ،وابدئ بداء: أي أول كل شيء ،البدء والبدأة والبداءة والبدئية أي لك أن تبدأ

 .(1)ما يتكلم ببادئة وال عائدة
فلم يُعَن العلماء بتعريفه اصطالًحا ألنه انتج عن  ،ومن حيث إن االبتداء يقابل الوقف

 ن ميكن استنباط تعريفه من تعريف الوقف فيكون االبتداء اصطالًحا: لك ،الوقف
 ا يصلح به املعم واإلعراب.مب أو السكت فهو استئناف القراءة بعد الوق

 ،به يعرف كيف أداء القرآن ،وقد عرف اإلمام الزركشي الوقف كعلم فقال: هو فن جليل
ويؤمن االحرتاز عن  ،وبه تتبني معاين اآلايت ،واستنباطات غزيرة ،ويرتتب على ذلك فوائد كثرية

 .(2)الوقوع يف املشكالت
 ،من أهم مباحث علوم القرآن علم الوقف واالبتداء الذي يعدويركز هذا التعريف على أمهية 

والنحو واللغة والفقه يف آايت األحكام  وال يربع فيه إال عامل ابلقراءات ،وحتتاج معرفته إىل علوم كثرية
والوقف القبيح يشوه  ،وال غرابة يف ذلك؛ ألن الوقف اجليد يعطي املعم الصحيح املطلوب ،والتفسري

 ﴾حئ جئ يي ىي ني مي﴿ويكفيك أن تقارن بني الوقف على:  ،هالعم وحيرف
 ﴾مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي﴿[ وبني الوقف على 43]النساء:

لكن انظر كيف أعطى الوقف األول معم قبيًحا غري مراد هللا  ،فإهنا آية واحدة ،[43النساء:]
د الوقف مث انظر كيف أفا ،وهو خطق فادح ،سبحانه وتعاىل؛ حيث أفاد النهي عن الصالة مطلًقا

وهذا ما قصده اإلمام  ،عم جيًدا؛ حيث أفاد النهي عن الصالة حال السكر وهو املعم املرادالثاين م

                                      
 .34ث  33ص ،3، طالقاموس احمليطانظر الفريوزاابدي،  (1)
 .237ص ، د.ط،الربهان يف علوم القرآنالزركشي،  (2)
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 كشي بقوله: وبه تتبني معاين اآلايت.الزر 
 ﴾يه ىه مه﴿ولذلك حينما سئل سيدان علي رضي هللا عنه عن تفسري قوله تعاىل: 

وقد أورد هذا األثر اإلمام ابن اجلزري يف كتابه  ،قال: هو جتويد احلروف ومعرفة الوقوف ،[4املزمل:]
وجوب تعلمه ومعرفته )أي الوقف ففي كالم علي رضي هللا عنه دليل على "النشر إبسناده فقال: 

 ،وكالمهم يف ذلك معروف ،وصح بل تواتر عندان تعلمه واالعتناء به من السلف الصاحل ،وأحكامه(
ننا عند كل حرف )أي كلمة قرآنية حيسن تنا يوقفو وكان أئم ،ونصوصهم عليه مشهورة يف الكتب

 .(1)"وخهم األولنيالوقوف عليها( ويشريون إلينا فيه ابألصابع سنة أخذوها من شي
ا كان يقرأ مث روى ابن اجلزري بعدها حادثة طريفة عن أحد مشايخ مشاخيه مفادها أن تلميذً 

املنفصل يف بداية أراد أن يستوعب أوجه املد فلما وصل إىل سورة املسد  ،عليه مجع القراءات املتواترة
ووقف مث أعاد فمد املنفصل أربع حركات مث أعادها فمد  ،[1]املسد: ﴾ىث نث مث﴿فقرأ:  ،السورة
فصار كقنه يشتم  ﴾يث﴿دون أن يصلها بث ،[1]املسد: ﴾ىث نث مث﴿: وكان يقف على ،ا وهكذاستًّ 
أي ألن أابه مل يعلمه العلم والوقف  ،ل الذي أبرز مثلك أن يشتمفقال له الشيخ: يستقه ،أابه

الصحيح يف تالوة القرآن العظيم. وهذه من فكاهات أخطاء الوقف القبيح اليت تُبنّي لنا أمهية هذا 
 وتشرح لنا معم قول اإلمام الزركشي يف التعريف: ويؤمن االحرتاز عن الوقوع يف املشكالت. ،املبحث

من مرحلة التعّلم وكثريًا  قوف اليت نُثبِّهت عليها يفستوى الشخصي كثريًا من الو وأذكر على امل
واليت ال ختلو من طرافة مع بياهنا حلساسية هذا  ،الوقوف اليت أكرمين هللا فنَثبنهت عليها يف مرحلة التعليم

 مل خل﴿وعلى سبيل املثال مما نبهين عليه بعض مشاخيي حينما قرأت عليه يف سورة البقرة  ،العلم
ف حك  ﴾ىم﴿كلمة   فوقفت على [25قرة:لب]ا ﴾ىم مم خم حم جم يل ىل

جعلت  ﴾ىم مم﴿الشيخ من قبح وقفي وقال: اي بين الذي جيري هو األهنار، فإذا وقفت على 
 يلح  هبا الذين آمنوا!اجلراين للجنات، فقخشى أن اجلنات إذا جرت أال 

ء ومن طريف ما أكرمين هللا بتصحيحه ألخ كان جيمع عندي القراءات فيقرأ يف سورة النسا
فيعيد  [23]النساء: ﴾رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ﴿قوله تعاىل 

ويعيدها  ﴾آابؤكم من النساء إال ما قد سلف﴿اآلية بطريقة اجلمع ليستوعب القراءات فكان يبدأ 
                                      

 .1/225 .ط،، دالنشر يف القراءات العشرابن اجلزري،  (1)
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فال  ،ف حكُت وقلُت: اي أخي آابؤان وهللا رجال أشداء ﴾آابؤكم من النساء إال ما قد سلف﴿ مبتدائً 
لقة. أسقل هللا أن جيعلنا من املاهرين ف حك من كان يستمع من أهل احل ﴾آابؤكم من النساء﴿تبدأ 

 وأن يرزقنا القبول واإلخالص يف تعلمه وتعليمه. ،ابلقرآن
 بتداءالوقف واال أنواعاملطلب الثاين: 

إن حمور هذا العلم هو الوقف االختياري الذي خيتاره القارئ مبلء إرادته، فرياعي فيه املعم 
لمات القرآنية، دون أن ي طره إليه طارئ من ضي  نف   أو عطاس... أو سبب من واإلعراب للك

 .أسباب الوقف االضطراري
 ،أنواع الوقف االختياري وأمسائهااختلفت عبارات العلماء على مذاهب شىت يف عدد وقد 

ين واإلمام ولعل أحسن هذه التقسيمات هو ما ذهب إليه اإلمام الدا ،وإن كان املعم واملغزى متقارابً 
إىل تقسيم الوقف االختياري إىل أربعة أنواع: التام والكايف واحلسن )وهي  ،ابن اجلزري واإلمام األمشوين

وسقذكر تعريف كل نوع مع حكمه ومثاله ومكان  ،الوقوف اجليدة( والقبيح )وهو الوقف الرديء(
ا هلا، مقاًران بينها وبني ما هو ا أعرج على أقوال أخرى يف أنواع الوقف االختياري مبينً وبعده ،وروده

 الداين وابن اجلزري. مشهور معتمد من قول
 الوقف التام: ث 1

 هو الوقف على ما أفاد معًم يف ذاته ومل يتعل  مبا بعده ال معًم وال لفظًا. تعريفه:

 التعل  املعنوي فواضح وهو التفسري. وأما ،ويقصد ابلتعل  اللفظي اإلعراب
 جم يل ىل مل خل مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ﴿مثاله: 
 .[6ث  5]البقرة: ﴾جن يم ىم مم خم حم

فالوقف على كلمة )املفلحون( وقف ًتم؛ ألن املعم مت عنده ابلكالم على املؤمنني وبدأ بعده 
فاجلملة املوقوف عليها مبتدأ  ،كما أن اإلعراب مت عليه أيً ا  ،معم جديد ابلكالم عن الكافرين

إذا فال تعل  يف اإلعراب وال يف املعم  ،ن إن وامسها وخربهاواجلملة بعد الوقف مكونة م ،وخرب
 فالوقف ًتم.

 مواضع وروده:
، وقد يرد يف غريها كالوقف ث ويكثر ورود الوقف التام يف رؤوس اآلايت كاملثال الذي سب 

 ﴾هت مت خت حت هبجت مب خب حب جب هئ مئ﴿يف قوله تعاىل:  ﴾جاءين﴿لى ع
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 .[29]الفرقان: 
أي إذا وقف القارئ وقًفا ًتًما ابتدأ مبا بعده  ،بتداء بعده جيدالوقف عليه جيد واالحكمه: 

 .(1)دون حاجة للرجوع ملا قبل الوقف
 الوقف الكايف: ث 2

وتعل  مبا بعده معًم ال لفظًا )أي إعرااًب كما  ،هو الوقف على ما أفاد معًم يف ذاته تعريفه:
 سب (.

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿قوله تعاىل  مثاله:
استوىف أركان اجلملة  ﴾ال يؤمنون﴿فالوقف على  [7ث  6]البقرة: ﴾مه جه ين ىن من خن

 ،هي مجلة مستقلة إعرابيًا ﴾ين ىن من خن﴿ومجلة  ،وابلتايل ال تعل  إعرابًيا ،إن وامسها وخربها
لكن ال يوجد تعل   ،لكنها ًتبعة ملا قبلها يف املعم، لذلك يوجد تعل  معنوي ملا بعد الوقف مبا قبله

. ،إعرايب  إًذا فهو وقف كاف 
 مواضع وروده:

يرد الوقف الكايف يف رأس اآلية كما يف املثال الساب ، كما يرد يف غري رأس اآلية حنو الوقف 
 .[7]البقرة: ﴾يي ىي مي حيخي جي يه﴿يف  ﴾غشاوة﴿على 

 حكمه:
الوقف عليه جيد واالبتداء مبا بعده جيد )كحكم الوقف التام(. ويدل على ذلك وقف ابن 

 [41 :ء]النسا ﴾مك لك اك يق ىق﴿على قوله تعاىل:  هللا عنه أبمر النيب مسعود رضي
 .(2)[42]النساء: ﴾يل ىل مل يك﴿حيث يليه  ،فالوقف كاف

 تداخل الوقفني التام والكايف:
أي الوقف نفسه يعده  ،حيصل تداخل بني الوقف التام والوقف الكايف يف بعض األحيان

                                      
 .227ث  1/225 ، د.ط،النشر يف القراءات العشر. وابن اجلزري، 19، د.ط، صاملكتفى يف الوقف واالبتداانظر الداين،  (1)
، كتاب: التفسري، ابب: )فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء 2، طاجلامع الصحياأخرجه البخاري،  (2)

، كتثثثاب: ف ثثثائل القثثثرآن ومثثثا يتعلثثث  بثثثه، ابب: ف ثثثل اسثثثتماع 2ط ،الصـــحيامسثثثلم، (. و 4582، رقثثثم )782شثثثهيًدا( ص
 (.1867، رقم )323ة والتدبر، صالقرآن؛ وطلب القراءة من حافظه لالستماع، والبكاء عند القراء
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 مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث﴿و: حن ،البعض ًتًما ويعده البعض اآلخر كافًيا
فمن الحظ أن الكالم بعد الوقف  ،حيتمل التام والكايف ﴾قاموا﴿فالوقف على  [20]البقرة: ﴾ىك

الم ومن نظر إىل أن الك ،فجعل الوقف كافًيا الً عن اجلماعة نفسها ث أي املنافقني ث جعل املعم متص
وهذا ما  ،ستقالل فصنف الوقف ًتًمابعد الوقف لوضع جديد جلماعة املنافقني جعل املعم يصلح لال

ذكره شيخ اإلسالم زكراي األنصاري حيث صنف الوقف كافًيا ونقل عن اإلمام الداين أنه أجاز جعله 
 .(1)ًتًما

 مالحظة هامة لتوضيا التعلق املعنوي يف مبحث الوقف عموًما:
 باشر.ل  املعنوي امليقصد نفي التع ،حينما يقال بعدم التعل  املعنوي ملا قبل الوقف مبا بعده
فالتعل  العام موجود مهما كان نوع  ،أما احلقيقة فإن القرآن الكرمي كله وحدة معنوية متناسقة

لوقف التام وتوضيًحا هلذا أرجع إىل املثال الذي ضربته على عدم وجود التعل  املعنوي يف ا ،الوقف
مث  ،ؤمننيوصف للمألهنا  ،[5]البقرة:  ﴾زب رب يئ﴿يف قوله تعاىل:  ﴾املفلحون﴿على 

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿أييت بعده قوله تعاىل يف وصف الكافرين 

 .(2)[6]البقرة: ﴾جن
وهذا هو التعل   ،ا فهنا ال يوجد تعل  معنوي مباشر بني وصف املؤمنني ووصف الكافرينإذً 

بل   ،موجود أما التعل  املعنوي العام فهو ،أي التعل  املعنوي املباشر ،الذي يقصده علماء التجويد
فلما تكلم عز وجل عن املؤمنني مث أتبعهم  ،)وب دها تتميز األشياء( :كما قال علماء البالغة
ويف  ،رنة جلية واضحةوحصلت املقا ،توضح الفرق بني صفات كل منهما ،ابلكالم عن الكافرين

دائًما يف القرآن  وهذا هو التعل  العام املوجود ،ذلك من البالغة والتناس  ما ال خيفى على ذي بصرية
 بل وحىت بني السور بع ها مع بعض. ،اجليدة أو رؤوس اآلايت الوقوفبني  ،الكرمي

 الوقف احلسن: ث 3
ا بعده معًم ولفظًا )أي إعرااًب كما وتعل  مب ،هو الوقف على ما أفاد معم يف ذاتهتعريفه: 

                                      
، واالبتـدا املكتفـى يف الوقـف. والثداين، 4، ص2، طاملقصد لتلخيص مـا يف املرشـد يف الوقـف واالبتـداءانظر األنصاري،  (1)

 .36د.ط، ص
 .31، ص2، طاملقصد لتلخيص ما يف املرشد يف الوقف واالبتداءانظر األنصاري،  (2)
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 سب (.
فالوقف على  ،[4ث  2]الفاحتة: ﴾حن جن يم ىم مم خم حم﴿ مثاله:

 ﴾الرحيم﴿و ﴾الرمحن﴿لكن ما بعده وهو  ،م وهو إسناد احلمد هلل رب العاملنيأفاد مع ﴾عاملنيال﴿
وكذلك اإلعراب ألن  ،﴾العاملني﴿فاملعم متصل وهو مل يتم ابلوقف على  ،صفتان هلل عز وجل

أو بدل أو عطف  ،﴾هللا﴿ متعلقان ابملوصوف وهو إما صفتان فهما إعراابً  ﴾الرحيم﴿و ﴾الرمحن﴿
ولذلك فالوقف  ،وهكذا فالتعل  املعنوي واإلعرايب اللفظي موجودان ،فكذلك يتعلقان مبا قبلهما ،انبي

 حسن. ﴾العاملني﴿على 
 مواضع وروده: 

 خن﴿يف قوله تعاىل:  ﴾ابلغيب﴿حنو الوقف على  ،يرد الوقف احلسن يف غري رأس اآلية غالًبا
يف  ﴾ينفقون﴿حنو الوقف على  ،كما يرد يف رأس اآلية أحياانً   [3]البقرة: ﴾جه ين ىن من

 .[4ث  3]البقرة: ﴾يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه﴿قوله تعاىل: 
 حكمه:

إال  ،بل جيب الرجوع إىل ما قبل الوقف ،االبتداء مبا بعده لي  جيًداالوقف عليه جيد لكن 
وع إذا كان الوقف احلسن على رأس اآلية؛ فيكون الوقف عليه جيًدا واالبتداء مبا بعده جيًدا دون الرج

فإذا  ،يف بداية الفاحتة وقف حسن على غري رأس اآلية ﴾احلمد هلل﴿فالوقف على  ،إىل ما قبل الوقف
أما إذا وقف القارئ  ،بل ال بد له من الرجوع ملا قبله ،﴾رب العاملني﴿ارئ عليه ال يبتدأ بثوقف الق
الرمحن ﴿تدئ القارئ يف بداية الفاحتة فهو وقف حسن على رأس اآلية فحينئذ يب ﴾رب العاملني﴿على 
 .(1)دون الرجوع ملا قبله ﴾الرحيم

 مالحظتان على التعلق اللفظي:
ث ال يقصد ابلتعل  اللفظي ههنا كيفيات الوقف اجلائزة من روم وإمشام وإسكان كما يتوهم 

 فالتعل  اللفظي هنا هو التعل  اإلعرايب. ،بل يقصد ابللفظ هنا اإلعراب ال النط  ،البعض
أي إذا وجد التعل  اللفظي فبالتقكيد  ،يقت ي املعنوي وال عك  فظي اإلعرايبث التعل  الل

                                      
ث  1/228 ، د.ط،النشر يف القراءات العشـر. وابن اجلثزري، 24ث  22ص ، د.ط،االبتدااملكتفى يف الوقف و انظر الداين،  (1)

229. 
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فمن اكتفى من العلماء يف تعريف الوقف احلسن  ،ألن املعم فرع عن اإلعراب ،يوجد التعل  املعنوي
ف الذي أفاد معم يف ذاته وتعل  مبا بعده لفظًا )دون أن يذكر: ومعًم( صح كالمه؛ ألن التعل  ابلوق

وقد فعل اإلمام ابن اجلزري ذلك يف منظومته املقدمة اجلزرية  ،للفظي ال بد وأن يصحبه تعل  معنويا
 حينما قال:

 فالتثثثثثثثثثثثام والكثثثثثثثثثثثايف ولفظًثثثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثثثامنعن
 

 (1)إال رؤوس اآلي جثثثثثثثثثثثثوز فاحلسثثثثثثثثثثثثن 
 

 ﴾احلمد هلل﴿وحينما يرجع إىل املثال الساب  ابلوقف على  ،فلم ينص إال على التعل  اللفظي
وتعل  الصفة  ،صفة هلل جمرورة ابلكسرة ﴾رب العاملني﴿يالحظ أن ما بعدها أي  ،الفاحتةيف بداية 

 فإذا اتصل اإلعراب اتصل املعم. ،وهو يقت ي التعل  املعنوي ،ابملوصوف لفظي إعرايب
 الوقف القبيا: ث 4

 د معمً أو أفا ،وتعل  مبا بعده لفظًا ومعم ،هو الوقف على ما مل يفد معم يف ذاتهتعريفه: 
 غري املقصود أو معم ال يلي .

 ين ىن﴿فمثل وقف القارئ على:  ،أما الوقف القبيح الذي مل يفد معم يف ذاتهمثاله: 
ة لورود حرف الشرط وفعله . فهنا مل تتم أركان اجلمل[6]احلجرات: ﴾حي جي يه ىه مه جه

 .﴾فتبينوا﴿ألن اجلواب  ،دون جوابه
 جئ يي ىي ني مي﴿ف القارئ على: وأما ما أفاد معم غري املقصود فمثل وق

 خئ﴿بينما ذلك مقيد حبالة السكر  ،ألنه أفاد النهي عن الصالة مطلًقا [43]النساء: ﴾حئ

 .﴾مئ
 لك﴿جالله؛ فمثل الوقف على: وأما الوقف القبيح املوهم معم ال يلي  وخاصة ابهلل جل 

 ،ونه هُبتحيث جعل هذا الوقف هللا جل جالله شارك الكافر يف ك [285]البقرة: ﴾مل يكىك مك
مث أتيت اجلملة االمسية  ،﴾كفر﴿جل هللا عن هذا وعال علًوا كبريًا. بينما الوقف الصحيح على كلمة 

 .(2)ابملعم الالئ  ابهلل عز وجل ﴾مم ام يل ىل مل﴿

                                      
 . 76، رقم البيت 8، د.ط، صلمهالقرآن أن يع منظومة املقدمة فيما جيب على قارئابن اجلزري،  (1)
 .13، ص2، طمنار اهلدى يف بيان الوقف واالبتداانظر األمشوين،  (2)
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لكن لو  ،فيقبح الوقف عليه ويقبح االبتداء مبا بعده ،الوقف القبيح اسم على مسمىحكمه: 
لكن ال يبتدئ القارئ مبا  ،( فحينئذ ال يوصف االضطرار ابلقبحالً ا )لعطاس مثوقف عليه اضطرارً 

 ،لكن عموًما جيب جتنب الوقف القبيح اضطرارًا ما أمكن ،بل جيب عليه الرجوع ملا قبل الوقف ،بعده
فحينئذ  [43]النساء: ﴾حئ جئ يي﴿إذا ظننُت أن نَفسي سينتهي عند وقف قبيح كالوقف على: ف

 خئ حئ جئ يي﴿مث أرجع  ،﴾جئ يي﴿وقف القبيح فققف على: أقف على ما قبلها جتنبًا لل

 وهكذا. ﴾مئ
 وقد ذكر ذلك اإلمام ابن اجلزري:

 وغثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثري مثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا مت قبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثيح ولثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثه
 

 (1)الوقثثثثثثثثثثثف م ثثثثثثثثثثثثطرًا ويبثثثثثثثثثثثثدا قبلثثثثثثثثثثثثه 
 

 التقسيم الذي سب  هو املشهور الذي اعتمده الداين وابن اجلزري كما سب .هذا 
 احلقيقة عند التقمل ألقاب ال أنواع أو وأما ما يطل  على بعض أنواع الوقف من أمساء فهي يف

وإلي اح هذا األمر سقتكلم عن الوقف الالزم الذي جعله البعض نوًعا  ،ذه األنواع األربعةدرجات هل
بينما ال يعدو يف القول املشهور عن كونه لقًبا لبعض املدود يف حاالت معينة وبيانه   ،من أنواع الوقف

 كالتايل:
 الوقف الالزم: 

بعده، ولزم فصله عما ف ًتم غالًبا أو كاف أتكد الوقف عليه واالبتداء مبا ة عن وقهو عبار 
من أنواع الوقف  الً ألنه لو وصل ألوهم معم فاسًدا. وهو لي  نوًعا مستق ،بعده لزوًما صناعًيا

 االختياري بل هو لقب للوقف التام أو الكايف يف بعض حالتهما.
 يبرت ىب نب﴿ىل: يف قوله تعا ﴾قوهلم﴿؛ الوقف على: فمثال الوقف التام امللقب ابلالزم

ألنه وقف على ما مت عنده املعم واإلعراب دون تعل   ،[76]ي : ﴾رث يت ىت نت مت زت
 نت مت زت﴿لكن لُّقب ابلالزم ألنه لو وصل ألوهم أن مجلة  ،وهو تعريف الوقف التام ،مبا بعده
 ، تعاىلتئناف من هللابينما هي اس ،أي الكافرين املنكرين للبعث ﴾قوهلم﴿هي  ﴾رث يت ىت

أو صار درجة من درجات التمام وهي األمت حىت  ،ومن هنا لُّقب الوقف التام يف هذا املوضع ابلالزم
                                      

الآللئ السنية . والقسطالين، 77، البيت 8، د.ط، صظومة املقدمة فيما جيب على قارئ القرآن أن يعلمهمنابن اجلزري،  (1)
 .110ث  109، ص1، طشرح املقدمة اجلزرية
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 وَقِوي وجه الوقف عليه. ،لقب ابلالزم
 جع مظ حط﴿يف قوله تعاىل:  ﴾قالوا﴿ومثال الوقف الكايف امللقب ابلالزم الوقف على: 

أي أفاد  ،  عليه تعريف الوقف الكايفهنا ينطبفالوقف  ،[64]املائدة: ﴾خف حف جف جغمغ مع
معم وتعل  مبا بعده يف املعم فقط دون اإلعراب. لكن لقب ابلالزم ألنه لو وصل ألوهم كون مجلة 

ومن هنا  ،بينما هي رد هللا عليهم ،أي من قول اليهود ،﴾قالوا﴿هي مقول  ﴾خف حف جف﴿
 لقب ابلالزم وقوي وجه الوقف عليه.

أي يعاب على  ،مبعم أن الوقف على الالزم واجب أو الزم صناعيالصناعي ابللزوم  وعربتُ 
لكن ال أيمث ًتركه ألنه لي  بواجب شرعي كما قال ابن  ،من مل يفعله يف صنعة التجويد وعند علمائه

 اجلزري:
 ولثثثثي  يف القثثثثرآن مثثثثن وقثثثثف وجثثثثب

 

 (1)وال حثثثثثثثثثرام غثثثثثثثثثري مثثثثثثثثثا لثثثثثثثثثه سثثثثثثثثثبب 
 

حاالته، كذلك استخدم  م كلقب للتام يف بعضالعلماء الوقف الالز وكما استخدم بعض 
بينما هي على التصنيف املشهور درجات لنوع من أنواع  ،بع هم أمساء لوقوف واعتربوها أنواًعا

وسقشرح ذلك ألن هذه  ،الوقوف األربعة، كالوقف الصاحل والوقف اجلائز... كدرجات للوقف احلسن
وبيان ذلك أن البعض جعل بني  ،التطبيقي بحث يف الفصل الثالثاملصطلحات ستمّر يف هذا ال

 الوقف الكايف والقبيح ثالث درجات: احلسن والصاحل وبينهما اجلائز:
وتشرتك يف أن هذا املعم  ،حيث تشرتك هذه الوقوف الثالثة يف كوهنا وقًفا على ما أفاد معم

لتعل  اللفظي يف مدى اوختتلف  ،حيث املعممل يتم عند الوقف بل تعل  ما بعد الوقف مبا قبله من 
ويف الصاحل أقرب  ،اإلعرايب، حيث جعله أهل هذا التصنيف يف احلسن أقرب إىل كونه غري موجود 

 ويف اجلائز هو يف الوسط دون وجود مرجح ألحد الطرفني. ،إىل كونه موجوًدا
 وللتوضيح ال بد من ضرب األمثلة:

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي﴿: الوقف على قوله تعاىلث فمثال احلسن على هذا التصنيف 
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿فإن اجلملة بعده  [19]البقرة: ﴾ُّ َّ ٍّ
 حتتمل وجهني: ﴾يئ

                                      
 .78، د.ط، البيت منظومة املقدمة فيما جيب على قارئ القرآن أن يعلمهابن اجلزري،  (1)
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ث ملا  الً فإذا أعربت استئنافية انتفى التعل  اللفظي اإلعرايب مبا قبلها. وإذا أعربت صفة ث أو حا
 .(1)قبلها وجد التعل  اإلعرايب

ذي ينفي التعل  اللفظي الوجه األول أي االستئناف الوالذي رجحه بعض العلماء هو 
 .(2)ايباإلعر 

 وهذا ما ينطب  عليه تعريف الوقف حسب هذا التصنيف.
الوقف على قوله  ،ث ومثال الوقف الصاحل الذي يوجد فيه التعل  اللفظي اإلعرايب على الراجح

 حتتمل وجهني: [36]البقرة: ﴾مق حق مف﴿فإن اجلملة بعده  [36]البقرة: ﴾خف حف﴿تعاىل: 
فيكون التعل  اإلعرايب موجوًدا حينئذ. وإما أن تعرب  ،أي اهبطوا متعادين الً إما أن تعرب حا

 فيكون التعل  اإلعرايب غري موجود. ،استئنافية بقصد اإلخبار ابلعداوة
والراجح هو األول أي احلالية ووجود التعل  اإلعرايب، وهذا ما ينطب  عليه تعريف الوقف 

 .(3)الصاحل
الوقف على  ،د التعل  اإلعرايب وانتفاؤهي يتساوى فيه احتماال وجو ث ومثال الوقف اجلائز الذ

 ﴾نث مث﴿فإن اجلملة بعده  [141]األعراف: ﴾زث رث يت﴿قوله تعاىل: 
 فيها احتماالن:

فيتحق  التعل  اإلعرايب عندئذ. أو أن تعرب  ،أو ما يشبه ذلك ،مما قبلها الً أن تعرب بد
ال مرجح ألحد الوجهني حسب رأي بعض العلماء وهذا ما استئنافية فينتفي التعل  اإلعرايب عندئذ. و 

 .(4)ينطب  عليه تعريف الوقف اجلائز
وهناك مذاهب أخرى يف أنواع الوقف واالبتداء، سقذكر منها مذاهب العلماء الذين ستكون  

 راجعي األساسية يف هذا البحث بعد الداين وابن اجلزري واألمشوين.كتبهم هي م
يه الداين وابن اجلزري حيث جعل أنواع ي وهو قريب مما ذهب إلمنها مذهب ابن األنبار 
                                      

 .35، ص2، طواالبتدامنار اهلدى يف بيان الوقف انظر األمشوين،  (1)
 .19، د.ط، صالتبيان يف إعراب القرآنانظر العكربي،  (2)
 .38، ص2، طمنار اهلدى يف بيان الوقف واالبتداانظر األمشوين،  (3)
معــــاه االهتــــداء إىل معرفــــة الوقــــف . واحلصثثثثري، 167، د.ط، صعلــــل الوقــــوف يف القــــرآن الكــــرميانظثثثثر السثثثثجاوندي،  (4)

 .36ث  35، ص1، طواالبتداء
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واحلسن  ،والتام عنده يشمل التام والكايف على القول املشهور ،الوقف ثالثة: ًتم وحسن وقبيح
 .(1)والقبيح نفسهما

 أنواع: ستة ومنها مذهب السجاوندي حيث جعل الوقف 
تصنيف ابن  يف التام أو الكايف للوقف كلقب    وهو الالزم نفسه الذي سب  شرحه الالزم: ث 1
 مع جع مظ حط﴿كالوقف على:   ،لو وصل لغري املعم؛ لذلك يلزم الوقف عليه لكنهاجلزري 

 .﴾خف حف جف﴿حيث يليه  [64]املائدة: ﴾جغ
كالوقف على:   ،وهو ما حيسن االبتداء مبا بعده كالفعل املستقنف والشرط واملبتدأ املطلق: ث 2

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم﴿حيث يليه  ﴾يل ىل مل يك ىك مك﴿

ولعله  ،. ومن املالحظ أن هذا النوع يواف  التام والكايف يف التصنيف املشهور[13]الشورى: ﴾ري
 للكايف أقرب إذا متعن الناظر يف أمثلته.

وهو ما سب  شرحه قبل قليل مما تساوى فيه احتماال وجود التعل  اإلعرايب  اجلائز: ث 3
 ﴾مم خم حم﴿كالوقف على:   ،ف دون مرجحوانتفاؤه فدار حكمه بني الوصل والوق

 .[141]األعراف: ﴾يم ىم﴿حيث يليه 
وهو ما اختُلف فيه  ،وينطب  عليه تعريف الوقف الصاحل الذي ذكرته آنًفا اجملوز لوجه: ث 4

حيث يليه  ﴾خف حف﴿كالوقف على:   ،والراجح وجوده ،بني وجود التعل  اإلعرايب وانتفائه
 .[36]البقرة: ﴾مق حق مف﴿

لكنه يرخص النقطاع النف   ،وهو ما ال يستغين ما بعده عما قبله رورة:املرخص ض ث 5
حيث يليه  ﴾هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي﴿وطول الكالم كالوقف على: 

فإن اجلملة بعد الوقف متعل  ابلعطف على ما  ،[27]البقرة:  ﴾حت جت هب مب خب حب جب﴿
 اع النف .وهذا ال يستخدم إال عند انقط ،لكنها مجلة مفهومة إن ابُتدئ هبا ،قبل الوقف

ونالحظ أن هذا القسم من درجات الوقف احلسن على القول املشهور فال مشكلة يف الوقف 
لكن القول املشهور يوجب العود وال جييز البدء مبا بعد الوقف، خالفًا لرأي اإلمام  ،عليه

                                      
 .1/108، إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب هللا عز وجلانظر ابن األنباري،  (1)
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 السجاوندي.
بن اجلزري، وهو مطابٌ  للقبيح يف التصنيف املشهور للداين وا ـ ما ال جيوز الوقف عليه: 6

 .(1)يف تعريفه وحكمهوقد سب ، وهو موضع اتفاق بني العلماء 
 ومنها مذهب شيخ اإلسالم زكراي األنصاري حيث جعل أنواع الوقف مثانية فقال:

 ،مث اجلائز ،ملفهوممث ا ،مث الصاحل ،مث الكايف ،مث احلسن ،"مث الوقف على مراتب: أعالها التام
 .(2)ة"ه مثانيفققسام ،مث القبيح ،مث البيان

أما التام والكايف واحلسن وهي الوقوف اجليدة حسب القول املشهور فقد سب  تعريفها 
 ،تعريف كاملشهور ،وحكمها، على أن املالَحظ عند اإلمام األنصاري أنه جعل للوقف احلسن تعريفني

و: التام لكن له حيث قال رمحه هللا: "الوقف احلسن ه ،وتعريف جيعل للحسن مرتبة بني التام والكايف
ل احلسن ما حيسن الوقف عليه وال حيسن االبتداء مبا بعده لتعلقه به لفظًا تعل  مبا بعده. وقي

 .(3)ومعًم"
وف وجد فيها التعل  وكلها وق ،وأضاف إليها املفهوم ،والصاحل واجلائز سب  التعريف هبما

أو تساوي االحتمالني أو  ،اإلعرايب على درجات واحتماالت، إما الراجح وجوده أو انتفاؤه
علًما أنه ال  ،وقد جعلها اإلمام األنصاري قريًبا مما ذكرته على أنه رتبها على ما ارآته ،االحتماالت

بل  ،االبتداء مبا بعدها هو جواز الوقف مع عدم ،مشكلة يف ذلك ألن حكم الوقف عليها واحد
 العود واالستئناف.

دودة على أصابع ومل يتعرض له إال اندرًا يف مواضع معأما وقف البيان فلم يعرّفه األنصاري 
 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿منها عند قوله تعاىل:  ،اليد
 .[28]غافر: ﴾رت يب ىب

ملن قال إنه مل ث  ﴾زئ رئ ّٰ﴿حيث نقل رأاًي فقال: "هو وقف ث أي على قوله تعاىل: 
وهو على  ﴾فرعون﴿ومن قال كان منهم وقف على  ،يكن من آل فرعون لكنه كتم إميانه منهم

                                      
ث  193، د.ط، صاإلتقـان يف علـوم القـرآن. والسثيوطي، 3، د.ط، صالكـرميعلـل الوقـوف يف القـرآن انظر السجاوندي،  (1)

194. 
 .6ث  5، ص2ط ،املقصد لتلخيص ما يف املرشد يف الوقف واالبتداءاألنصاري،  (2)
 .7، ص2، طقصد لتلخيص ما يف املرشد يف الوقف واالبتداءاملاألنصاري،  (3)
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َ أي بَ  ،ف بيانالتقديرين وق فعلى األول يتعل   ،مباذا يتعل  ﴾ىئ نئ مئ﴿قوله تعاىل:  نين
وال أحب الوقف "ألنه نعت له... مث قال:  ﴾زئ رئ﴿ثوعلى الثاين يتعل  ب ،﴾رب يئ﴿ثب

 ىب نب مب زب﴿عليهما ملا فيه من الفصل بني القول ومقوله ألن القول مل أيت بعد وهو 
 .(1)"﴾رت يب

وال خيفى ما يف هذا الوقف من التكلف الذي غرضه بيان وجهة نظر  ،مه واضح رمحه هللاالوك
 د ترك هذا الوقف.حىت إنه أين  ،بعيدة يف املعم واإلعراب

 ومبا أنه مل يَرِد إال اندرًا فلن أطيل الكالم عليه وسقكتفي مبا سب .
الف فيه بني فقد سب  تعريفه وال خأما الوقف القبيح وهو آخر ما ذكره من األنواع الثمانية، 

 العلماء.
 

 أنواع االبتداء:
 ،كذلك يقال عن أنواع االبتداء وأحكامه  ،وما قيل عن أنواع الوقف االختياري وأحكامه

وكذلك  ،فاالبتداء جيد بعد الوقف التام والكايف ،وذلك أن االبتداء ال يكون اضطراراًي بل اختيارايً 
االبتداء مبا بعد الوقف احلسن على غري رأس اآلية أو بعد ما أ ،آليةبعد الوقف احلسن على رأس ا

 الوقف القبيح فغري جيد.
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿فاالبتداء ًتم بقوله تعاىل: 

وكذلك االبتداء   [5]البقرة: ﴾زب رب يئ﴿ألن الوقف قبله ًتم على  [6]البقرة: ﴾جن
 وقبيح بعد القبيح... وهكذا. ،وحسن بعد احلسن على رأس اآلية ،كاف بعد الوقف الكايف

وذلك يف  ،وقد يكون الوقف حسًنا واالبتداء مبا بعده شديد القبح )وذلك يف غري رأس اآلية(
 ﴾ىه مه﴿، فالوقف على [1املمتحنة: ] ﴾مي خي حي جي يه ىه مه﴿حنو: 
 .(2)هلل جل جاللهاإلميان ابقبيح جًدا إليهامه التحذير من  ﴾حي جي يه﴿لكن االبتداء بث ،حسن

  

                                      
 .338، ص2، طاملقصد لتلخيص ما يف املرشد يف الوقف واالبتداءاألنصاري،  (1)
 .1/230 ، د.ط،النشر يف القراءات العشرانظر ابن اجلزري،  (2)
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 أشهر املؤلفات يف علم الوقف واالبتداء: لثالثلب ااملط
 الوقف واالبتداء ابهتمام كبري منذ نزول القرآن وتلقيه من زمن النيبعلم لقد حظي 

ومل يقتصر االهتمام على النط  فحسب بل تعداه  ،مث التابعني فمن بعدهم ،والصحابة رضي هللا عنهم
وأول من ألف فيه إمام  ، عنهملسلف الصاحل رضي هللازمن مبكر من عهد ا فيه منذ إىل تدوين كتب

كما ذكر ذلك اإلمام ابن اجلزري يف   ،هث130أهل املدينة التابعي اجلليل شيبة بن نصاح املتوىف سنة 
 .(1)يةغاية النها

وتبعه كذلك األئمة القراء فقد ألفوا يف هذا العلم كاإلمام أيب عمرو البصري واإلمام ابن عامر 
 .(2)مام يعقوب احل رمي ورواهتمالشامي واإل

وسقذكر إبذن هللا أهم ما وصلنا من الكتب يف هذا الفن مما هو مطبوع متداول ينتفع به 
 ة تعريفية به.طالب هذا العلم مع ذكر مؤلف كل كتاب ونبذ

 ـ كتاب إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب هللا عز وجل:
 .(3)اببن األنباري عروفامل ،لإلمام أيب بكر حممد بن القاسم بن بشار

وقد بدأ املؤلف كتابه مبقدمة عن  ،وكتاب اإلي اح من أقدم الكتب يف هذا الفن وأشهرها
 وأقسام الوقف وهي عنده ًتم وحسن وقبيح. ،وأمهية اإلعراب والكالم عن اللحن ،ف ل القرآن وأهله

الرسم وكيفية الوقف  احملور األول تكلم فيه عن ،مث ينقسم الكتاب بعده إىل حمورين رئيسني
 . من ألفات وواوات وايءات وًتءات ومقطوع وموصول...عليه 

يذكر ما فيها من وقوف أبنواعها  ،مث شرع بعدها يف احملور الثاين بسور القرآن سورة سورة
وخاصة أن  ،فقجاد وأصبح مرجًعا ملن جاء بعده ،من الفاحتة إىل الناس ،وعللها وأوجهها إن وجدت

                                      
 .330ث  1/329 ،3، ططبقات القراءغاية النهاية يف انظر ابن اجلزري،  (1)
، 2، طواالبتـدا منـار اهلـدى يف بيـان الوقـف. واألمشثوين، 2/354 ،3، طغاية النهايـة يف طبقـات القـراءظر ابن اجلثزري، ان (2)

 .6ص
لقثثراءات والنحثثو والتفسثثري، روى القثثراءة عثثن أمحثثد بثثن سثثهل األشثثناين وأمحثثد بثثن فثثرح وإدريثث  بثثن عبثثد الكثثرمي، مثثام كبثثري يف اإ (3)

وروى عنه القراءة احلسن بن خالويه والدارقطين وعلماء آخرون، وكان حيفظ ثالمثئة ألف بيت من شثواهد القثرآن الكثرمي ومئثة 
، 3، طغايــة النهايــة يف طبقــات القــراءهثثث. انظثثر ابثثن اجلثثزري، 328سثثنة هللا ببغثثداد  هوعشثثرين تفسثثريًا أبسثثانيدها، تثثويف رمحثث

 .17ث  9، ص إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب هللا عز وجل ، وحميي الدين رم ان، مقدمة كتاب232ث  2/230
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 .(1)تمكنني رمحه هللا رمحة واسعةي يعترب من النحاة املابن األنبار 
 الوقف واالبتدا:كتاب املكتفى يف   ث

 .(2)هث444املتوىف سنة  ،لإلمام أيب عمرو الداين عثمان بن سعيد
وكما هو شقن كتب اإلمام الداين وآاثره املباركة فإن هذا الكتاب يعد مرجًعا أساسًيا يف هذا 

القرآن العظيم. وقد بدأ الداين كتابه مبقدمة عن أمهية علم زن علمي يف علوم ملا ملؤلفه من و  ،العلم
وهي  ،مث ذكر مذهبه يف أنواع الوقف وجعلها أربعة: التام والكايف واحلسن والقبيح ،الوقف واالبتداء

 واليت سقجعلها هي ،أشهر التصنيفات واليت اعتمدها كثري من العلماء بعده كابن اجلزري واألمشوين..
وقد عّرف اإلمام وقوفه األربعة وذكر حكمها وأمثلتها. مث شرع بعدها من  ،بحثاألصل يف هذا ال

حتت  ،يصنف وقوف القرآن الكرمي يف كل سورة على حدة ،سورة أم القرآن الفاحتة إىل سورة الناس
ليت يفيدها كل للمعاين اوذاكرًا  ،رابًياهلا إع الً األنواع األربعة اليت اعتمدها مع ذكر األوجه احملتملة معل

والصحابة والتابعني أبسانيدها اليت يرويها عن مشاخيه  عاضًدا هلا ابآلاثر املنقولة عن النيب  ،وجه
 .(3)من أول السند إىل منتهاه

 كتاب علل الوقوف يف القرآن الكرمي:  ث
 .(4)املعروف ابلسجاوندي ،لإلمام حممد بن طيفور الغزنوي

بدأ مؤلفه مبقدمة عن  ،شبيه مبا سب  من الكتب ،قيم يف هذا الفنوكتاب علل الوقف كتاب 
مث استعرض سور القرآن ذاكرًا ما يراه من الوقوف فيها  ،هذا العلم وما اعتمده من أنواع الوقف

سجاوندي للوقف حيث قسمه ويتميز الكتاب ابألنواع اليت اعتمدها ال ،أبنواعها وعللها وأوجهها
وهذه األنواع مع  ،كره اختصارًا عند موضعه يف القرآن الكرميوع رمزًا يذ وجعل لكل ن ،أنواعلستة 

واجلائز ورمز له حبرف  ،واملطل  ورمز له حبرف الطاء )ط( ،رموزها هي: التام ورمز له حبرف امليم )م(
 املرخص ضرورة ورمز له حبرف الصاد )ص(.و  ،واجملوز لوجه ورمز له حبرف الزاي )ز( ،اجليم )ج(

                                      
 .150ث  149و 3ث  1/1، إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب هللا عز وجلانظر ابن األنباري،  (1)
 ريف به.سب  التع (2)
 .30ث  13، د.ط، صاملكتفى يف الوقف واالبتداانظر الداين،  (3)
 كنيتثه أبثو عبثثد هللا، مقثرئ حنثثوي مفسثر حمقثث ، لثه تفسثثري حسثن للقثثرآن الكثرمي، وكتثثاب يف علثل القثثراءات، والوقثف واالبتثثداء،  (4)

 .584ث  583ص ، 1، طاألعصارات و معرفة القراء الكبار على الطبق. انظر الذهيب، هث560تويف سنة 
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 .(1)فرمز له بكلمة )ال(أي القبيح لوقف عليه  جُيز اأما ما مل
 كتاب املقصد لتلخيص ما يف املرشد يف الوقف واالبتداء:  ث

 .(2)لشيخ اإلسالم عند الشافعية أيب حيىي زكراي بن حممد األنصاري
األنصاري كتاب املرشد لإلمام العماين املتوىف يف وكتاب املقصد كتاب اختصر فيه اإلمام 

وذلك لشهرة األنصاري ومؤلفاته وآاثره  ،وقد اشتهر املختصر أكثر من أصله ،خلام  اهلجريالقرن ا
العلمية الكثرية املباركة اليت تلقتها األمة ابلقبول وانتفعت هبا. وقد بدأ اإلمام األنصاري كتابه املقصد 

حلسن والكايف لتام واوهي: ا ،يها ما يعتمده من أنواع الوقف اليت جعلها مثانيةمبقدمة مقت بة ذكر ف
مث أتبع ذلك بتسعة أبواب صغرية تدور بني الرسم وكيفية  ،والصاحل واملفهوم واجلائز والبيان والقبيح

 الوقف عليه من ايءات وهاءات أتنيث وألفات ومقطوع وموصول وحنو ذلك.
يف كل  يذكر ما جيوز ،ذا الفن بسور القرآن من الفاحتة إىل الناسمث بدأ بعدها كعادة أهل ه

 .(3)ن مواضع للوقف وأوجهها اإلعرابية واملعنوية بشكل خمتصر كما هو منهج الكتابسورة م
 ـ منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا:

املتوىف بني أواخر القرن  ،لإلمام أمحد بن حممد بن عبد الكرمي األمشوين املصري الشافعي
 .(4)احلادي عشر وأوائل القرن الثاين عشر اهلجري

الستفادته من آراء من سبقه من العلماء  ،و من أحسن الكتب يف هذا الفن وأمشلهاهو 
ولكثرة األوجه اجلائزة يف الوقف اليت يذكرها مع أوجهها وتعليالهتا واحلكم عليها وبيان  ،واألئمة

 تفاضلها.
 ،بجعل حتتها تنبيهات ومطال ،كتابه بفوائد مهمة حتتاج إىل صرف اهلمة كما مساهاوقد بدأ  

                                      
 .10ث  3، د.ط، صعلل الوقوف يف القرآن الكرميانظر السجاوندي،  (1)
هث، أخذ القراءات عن الشيخ رضوان العقيب، وتلقى علوم الشريعة عن علماء كثر منهم الشرف املناوي 826املولود مبصر سنة  (2)

ابألزهثر الشثريف وصثّنف يف خمتلثف العلثوم حثىت قاربثت  فتثاء والتثدري ى لإلوالَعَلم الُبلقيين، إىل أن صار عالمة عصره وتصدّ 
 .4/182، د.ط، معجم املؤلفني. انظر كحالة، هث926تويف سنة  مؤلفاته الستني، وابرك هللا يف عمره فعاش مئة سنة،

 .27ث  3، ص2، طاملقصد لتلخيص ما يف املرشد يف الوقف واالبتداءانظر األنصاري،  (3)
، من مؤلفاته القول املتني يف أصول الدين، وأشهرها منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا، الذي يدل على املقرئ الفقيهالعالمة  (4)

 .2/121، د.ط، معجم املؤلفنيسعة علمه وت لُّعه يف اللغة والنحو ومعاين القرآن. رمحه هللا رمحة واسعة. انظر كحالة، 
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ذكر فيها تعريًفا هبذا العلم وأمهيته، وأنواع الوقوف حيث اعتمد فيها قول الداين وابن اجلزري ابلوقف 
هذه األقسام وزاد عليها نوًعا خامًسا ال اسم له عرب عنه ابملرتدد بني  ،التام والكايف واحلسن والقبيح
 .(1)القرآن ونصائح... مث ًتبع يف ذكر مسائل يف الرسم وعلوم ،أي احملتمل ألكثر من وجه

يذكر يف كل سورة مواضع الوقف  ،وبدأ بعدها كالعادة بسورة الفاحتة وهكذا إىل سورة الناس
 ،القراءةويذكر اختالف الوقف ابختالف  ،وينقل عن السابقني ويرجح ويعلل ،وأنواعه حسبما اعتمد

من اللغة وأشعارها  واختالف الوقف حسب الوجه اإلعرايب ويكثر من ذكر األوجه مع شواهدها
 مما جعل كتابه مرجًعا يغين عن غريه من الكتب يف هذا الفن. ،وآاثرها

يقرئ هذا الكتاب لطالبه كلمة كلمة  ،وقد كان بعض مشاخيي يف مشيخة القراء ابلشام
جزى هللا مؤلف الكتاب ومدّرسيه عن طالب  ،وقد استفدت من ذلك كثريًا ،لوقوفهشارًحا له معتمًدا 

 خري اجلزاء وأدخلهم يف واسع رمحته.العلم 
  

                                      
 .27ث  5ص  ،2، طمنار اهلدى يف بيان الوقف واالبتداانظر األمشوين،  (1)
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 عالمات الوقف واالبتداء يف املصاحف احلديثة ومدلوالهتا املطلب الرابع:
أن العلماء املتقدمني ومن تبعهم من املشتغلني  ،على أنواع الوقف تبني مما سب  من الكالم

أما  ،اف وحسن وقبيحبعلم الوقف واالبتداء يستخدمون ما درج عليه أهل هذا الفن من وقف ًتم وك
كمصحف الشام ومصحف املدينة املنورة   ،علماء ومشايخ ضبط املصاحف احلديثة من املشارقة

تخدموا مصطلحات جديدة يف الوقف واالبتداء مل يستخدمها ومصحف األزهر الشريف؛ فقد اس
 ز ومدلوهلا:وإليكم هذه الرمو  ،واختصروها إىل رموز وضعوها فوق كلمات القرآن الكرمي ،املتقدمون

 ﴾ىم مم خم جمحم يل ىل مل﴿)م( عالمة الوقف الالزم حنو: 
 .[36]األنعام:

 ﴾جخ مح جح ۆمج حج مث هت﴿)ال( عالمة الوقف املمنوع حنو: 
 .[32]النحل:

 حج هتمث مت خت حت جت﴿)ج( عالمة الوقف اجلائز جوازًا مستوي الطرفني حنو: 

 .[13]الكهف: ﴾مح جح مج
 جك مق حق مف خف حف جف﴿و: )صلى( عالمة الوقف اجلائز مع كون الوصل أوىل حن

 .[17]األنعام: ﴾حم جم هل مل خل حل جل مك خكلك حك
 يث ىث نث مث زث رث يت﴿)قلى( عالمة الوقف اجلائز مع كون الوقف أوىل حنو: 

 .[22]الكهف: ﴾اك يق ىق ىفيف
( عالمة تعان  الوقف حبيث إذا وقف على أحد املوضعني ال يصح الوقف على اآلخر  خم  خم) 

 .(1)[2]البقرة: ﴾جن يم ممىم حمخم جم يل ىل﴿حنو: 
 وعند مقارنة هذه املصطلحات أبنواع الوقف املعتربة عند علماء هذا الفن يت ح أن:

امليم: هو املصطلح نفسه الذي استخدمه املتقدمون للداللة ث الوقف الالزم املرموز له حبرف 
م وهو ما يلزم الوقف عليه ألنه لو وصل ألوهم مع ،على أمت أنواع الوقف التام غالًبا والكايف أحياانً 

 فاسًدا.
ث الوقف املمنوع املرموز له بكلمة )ال(: ي اهي الوقف القبيح الذي ذكره املتقدمون الذي ال 

                                      
 ملح  مصحف املدينة النبوية القدمي برواية حفص عن عاصم، ص: ل. (1)
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 معم أو يفيد معم غري املقصود.يفيد 
 ومما جيدر ذكره أن مصحف املدينة النبوية اجلديد مل يعد يستخدم إشارة )ال(.

زه )قلى(: حيث أخذوا القاف رمو  ،ث الوقف اجلائز الذي يكون الوقف عليه أوىل من وصله
ون مما أفاد معم وهو ي اهي الوقف الكايف الذي ذكره املتقدم ،من كلمة الوقف و)ىل( من كلمة أوىل
 لكن تعل  به معم. ،ومل يتعل  ما بعد الوقف مبا قبله إعراابً 

 ورمزه )صلى(: حيث أخذوا الصاد ،ث الوقف اجلائز الذي يكون وصله أوىل من الوقف عليه
حيث أفاد معم وتعل   ،وهو دائر بني الوقف الكايف واحلسن ،و)ىل( من كلمة أوىل ،من كلمة الوصل
ومن هنا جعلوا وصله أوىل  ،لكن احتمل وجود التعل  اإلعرايب وعدمه ،مبا قبله معم ما بعد الوقف

ليه لكن ال يبتدأ أما الوقف احلسن فيوقف ع ،احتياطًا ألن الوقف الكايف يوقف عليه ويبتدأ مبا بعده
 ،مبا بعدهولذلك قصدوا بوصله عدم االبتداء  ،ا فليست املشكلة يف الوقف بل يف االبتداءإذً  ،همبا بعد

 أو يرجع بعد الوقف ملا قبله فيوصل. ،فإما أن يوصل من األصل دون وقف
 حيث كان رأيهم أن يوقف على ،لكن مشاخيي رمحهم هللا كانوا يتحّفظون على هذا املصطلح

فلو جعل وصله  ،ألنه أكثر املصطلحات وروًدا يف هذا املصحف ،صطلحاملواضع اليت ضبطت هبذا امل
وعند التدقي  يف مواضعه يت ح للمتقمل أن عدًدا ال أبس به  ،رئ يف شيء من احلرجأف ل لوقع القا

 مبا بعده؟فلماذا يكون وصلها أوىل رغم أن الكايف يوقف عليه ويبتدأ  ،منها هي وقوف كافية حم ة
حيث يليه  ﴾مهىه جه ين ىن من خن﴿ومثاال على ذلك الوقف على قوله تعاىل: 

 ،ملا علم اخلتم على أي الثالثة ﴾مسعهم﴿مل يوقف على ؛ فلو أنه [7البقرة:] ﴾حيخي جي يه﴿
فيوضح أن اخلتم على  ﴾مسعهم﴿والغشاوة على أي منها. اما الوقف على  ،القلوب والسمع واألبصار

 حم جم يل ىل مل خل﴿وذلك مصداقًا لقوله تعاىل:  ،ى البصراوة علوالغش ،القلب والسمع
 .[23]اجلاثية: ﴾جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم

 ،(1)بل جعله اإلمام األمشوين ًتًما ،كاف  ﴾مسعهم﴿ومن هنا أقل ما يقال يف الوقف على 
 فكيف يكون وصله أوىل!

ديثة ينطبقان وأذّكر أبن تعريف هذا الوقف وحكمه حسبما ذكره مشايخ ضبط املصاحف احل
                                      

 .32، ص2، طمنار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا. واألمشوين، 34ط، ص، د.واالبتدا ى يف الوقفاملكتفانظر الداين،  (1)
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 على الوقف الصاحل الذي سب  ذكره.
 مستوي الطرفني املرموز له حبرف )ج(:ث الوقف اجلائز جوازًا 

وإن كان تعريف هذا الوقف عند مشايخ ضبط  ،وهو ي اهي الوقف الكايف عند املتقدمني
 ر مبا سب وهذا يذك ،املصاحف احلديثة يوحي ابحتمال أن يكون أحيااًن وقًفا حسًنا على وجه ما

 تعريفه مما مساه علماء هذا الفن ابلوقف اجلائز.
ومما يع د ذلك املثال  ،من خالل تتبع هذا الوقف أرى أنه وقف كاف ثاحث وإن كنت ث كب

رب كمثال عليه من قبل مشايخ ضبط املصاحف أنفسهم حيث جعلوا مثاله الوقف على الذي ضُ 
 جخ مح جح مج حج﴿حيث يليه  ﴾هتمث مت خت حت جت﴿قوله تعاىل: 

 .(1)ا بال خالفا كافيً وقد اعتربه الداين واألمشوين وقفً  ،[13]الكهف: ﴾مخ
 (: خم  خمث الوقف املتعان  املرموز له بثالث نقاظ مزدوجة ) 

 ،وهو ما ذكره علماء الوقف واالبتداء حتت عدة أمساء أشهرها الوقف املتعان  ووقف املراقبة
يف  التجويد بقوله: إذا تعان  الوقفان أبن اجتمعا وهو كما وضحه صاحب هناية القول املفيد يف علم

حمل وقف فال يصح للقارئ أن يقف على كل منهما بل إذا وقف على أحدمها امتنع الوقف على 
 .(2)اآلخر لئال خيتل املعم

وقد ضرب عليه مشايخ ال بط احلديث  ،فكلمة التعان  معناها االجتماع يف حمل واحد اإذً 
 يل ىل﴿؛ فإما أن يوقف على [2البقرة:] ﴾جن يم ممىم حمخم جم يل ىل﴿قوله تعاىل:  الً مثا
حبيث  ،﴾جن يم ممىم﴿كون كلمة )فيه( ًتبعة ملا بعدها تو  ،فيكون خرب )ال( مقدرًا ،﴾حمخم جم

 تكون جارًا وجمرورًا متعلقان خبرب مقدم.
فتكون كلمة )فيه( ًتبعة ملا قبلها على أهنا  ،﴾ممىم حمخم جم يل ىل﴿وإما أن يوقف على 

 أي: هو هدى للمتقني. ،وتكون كلمة )هدى( خرب ملبتدأ حمذوف ،(متعلقة خبرب )ال
ا لك ال توصالن معً وكذ ،فال جيوز الوقف على كليهما )ريب فيه( حىت ال تنفك اجلملة اإذً 

                                      
، 2، طمنــــار اهلــــدى يف بيــــان الوقــــف واالبتــــدا . واألمشثثثثوين،141، د.ط، صاملكتفــــى يف الوقــــف واالبتــــداانظثثثثر الثثثثداين،  (1)

 .229ص
 .172، د.ط، صهناية القول املفيد يف علم التجويدنصر،  (2)
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 مبا قبلها أم مبا بعدها؟. ،ألن كلمة )فيه( عندئذ ال يتوضح ارتباطها اإلعرايب واملعنوي
 أو على الثاين فقط )فيه(. ،فإما أن يوقف على األول فقط )ريب(

فرياقب القارئ حبيث إذا وقف على  ،ومن هنا مسي كذلك بوقف املراقبة حبيث بينهما ت اد
 .(1)أحدمها ال يقف على اآلخر ليظهر املعم وال خيتل

وهي مسقلة خت ع  ،وقد ذكر صاحب هناية القول املفيد مخسا وثالثني موضًعا للوقف املتعان 
حسب  ،وختتلف أحيااًن أخرى ،فنجد املصاحف تتف  يف بعض املتعان  أحياانً  ،لالجتهاد أحياانً 

 .(2)املعم واإلعراب احملتملةوجوه 
 ث وال بد أخريا أن أذكر عالمة الوقف )ص( املستخدمة يف مصاحف قالون وورش املغربية:

 ،اآليةوتوضع حىت على رأس  ،وهي تشري إىل الوقف اجلائز عموًما دون تفري  بني أنواعه
بطي نسبة وتسمى ابلوقف اهل ،والصاد هي احلرف األول من كلمة )صه( أي اسكت مبعم قف

"وأخذ بيان  :كر فيهلواضعها الشيخ اهلبطي كما نص مصحف ورش يف ملحقه التعريفي حيث ذُ 
ها لُّ وجُ  ،هث930وقوفه وعالمته مما اختاره الشيخ حممد بن أيب مجعة اهلبطي الصمايت املتوىف بفاس سنة 

 .(3)وقوف حسنة وًتمة وكافية"
  

                                      
 .1/237 ، د.ط،النشر يف القراءات العشرانظر ابن اجلزري،  (1)
 .173، د.ط، صهناية القول املفيد يف علم التجويدانظر نصر،  (2)
 ورش؛ إبشراف عبد هللا بن إبراهيم األنصاري، ص: ب.ف قطر برواية التعريفي مبصحامللح   (3)
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 واالبتداء بعلم القراءات وتوابعه من العلومارتباط علم الوقف : املبحث الثاين
 وفيه ثالثة مطالب:

 املطلب األول: ارتباط علم الوقف بعلم القراءات
وله وهذا هو القطب الذي يدور ح ،ث يرتبط علم الوقف واالبتداء بعلم القراءات ارتباطًا وثيًقا

وإذا كان املعم واإلعراب كثريًا ما حيتمالن  ،فإن الوقف واالبتداء حمكوم ابملعم واإلعراب ،هذا البحث
أو جيوز على وجه وميتنع على  ،ا ضمن قراءة واحدة، فعلى كل وجه يكون الوقف يف موضعأوجهً 

يكون من فكيف إذا تعددت القراءات؟ فإن تغري الوقف وتعدد أوجهه  ،آخر ضمن موضع واحد
 ابب أوىل.

كقول اإلمام ابن اجلزري "وقد يكون الوقف كافيًا   ،وقد تعددت نصوص العلماء يف هذا املعم
وقد يكون كافًيا على قراءة غري كاف  على  ،ويكون غري كاف على آخر... ،على تفسري أو إعراب

 .(1)أخرى"
غري ًتم على  ،ب وقراءةاإلمام األمشوين "وقد يكون الوقف ًتًما على تفسري وإعراوكقول 

 .(2)وقد يكون الوقف حسًنا على قراءة غري حسن على أخرى" ،آخر...
فمثال اختالف الوقف واالبتداء ضمن قراءة  ،وال بد من ضرب األمثلة ليزداد املعم وضوًحا

 نث﴿يف قوله تعاىل:  ﴾عهده﴿إلعراب واملعم؛ الوقف على بسبب تعدد األوجه احملتملة يف ا ،واحدة
 ﴾مم ام يل ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث ىث

واعترب قبيًحا.  ﴾عهده﴿حرف عطف مبعم )أو( مل جيز الوقف على  ﴾أم﴿فإذا أعربت  ،[80البقرة:]
 .(3)واعترب كافيا ﴾عهده﴿حرف إضراب مبعم )بل( جاز الوقف على  ﴾أم﴿وإذا أعربت 

 ىف يث ىث نث مث زث رث﴿يف قوله تعاىل:  ﴾لدان﴿ومثل ذلك أي ا الوقف على 
 شرطية مل جيز االبتداء هبا واعترب االبتداء قبيًحا. ﴾إن﴿فإذا أعربت  ،[17]األنبياء: ﴾اك يق ىق يف

 .(4)ا كافًيا واالبتداء هباانفية جاز الوقف على ما قبلها وقفً  ﴾إن﴿وإن أعربت 
                                      

 .1/228 ، د.ط،النشر يف القراءات العشرابن اجلزري،  (1)
 .12ث  11، ص 2، طمنار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدااألمشوين،  (2)
 .42، ص2، طمنار اهلدى يف بيان الوقف واالبتداانظر األمشوين،  (3)
 .284، ص2، طلخيص ما يف املرشد يف الوقف واالبتداءاملقصد لتري، انظر األنصا (4)
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 زث رث﴿ومثال اختالف الوقف واالبتداء تبًعا الختالف القراءات؛ الوقف على: 

 يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب﴿من قوله تعاىل:  ﴾مث

وهم ابن عامر وعاصم وأبو جعفر  ﴾فيغفرُ ﴿فمن قرأ برفع راء  ،[282]البقرة: ﴾يق ىق يف ىف
واالبتداء مبا بعده   ،﴾مث زث رث﴿ا على ما قبله أي يكون الوقف عندهم كافيً  ،ويعقوب

وهم  ﴾يغفرْ ف﴿ألن الفاء استئنافية وامل ارع بعدها مرفوع مستقنف. أما من قرأ جبزم راء  ،كذلك كافًيا
فال حيسن االبتداء عندئذ  ،والفعل بعدها جمزوم عطًفا على ما قبله ،ابقي القراء فالفاء عندهم عاطفة

 .(1)ألنه ال يفصل املعطوف عن املعطوف عليه ﴾فيغفرْ ﴿بث
 حص مس خس حس جس﴿الوقف على قوله تعاىل: ومثل ذلك اخلالف يف 

 مغ جغ مع﴿، حيث يليه ﴾مظجع حط مض خض حض جض مص خص

وقرأ يعقوب لبون ذلك بعبارة سهلة حيث قال: ". وقد وضح اإلمام ابن غ[40]التوبة: ﴾جف
ورفعها الباقون؛ فمن رفعها ابتدأ هبا ألهنا مستقنفة مرفوعة ابالبتداء  ،ابلنصب ﴾وكلمَة هللا هي العليا﴿

 فهي منقطعة مما قبلها خارجة من اجلعل. ومن نصبها مل يبتدئ هبا ألهنا ،وخربها اجلملة اليت بعدها
 .(2)"خلة معها يف اجلعل فال تقطع منهافهي متعلقة هبا دا ،﴾كلمَة الذين كفروا﴿معطوفة على 

ء الوقف والنحو يف ترجيح قراءة اجلمهور على قراءة يعقوب من حيث احلجة وأطال علما
حىت جعله األنصاري واألمشوين  ،﴾السفلى﴿ورجحوا مقت اها وهي الوقف على  ،النحوية واملعنوية

 .(3)ًتًما
على قراءة  ،وأيمرون به طالهبم ﴾السفلى﴿وقد كان مشاخيي رمحهم هللا يرون الوقف على 

أي التدبر يف  ،﴾جف مغ جغ مع﴿ويوجهوننا إىل تذوق معم  ،﴾وكلمةُ ﴿اجلمهور برفع 

                                      
ـــذكرة يف القـــراءات الثمـــانظثثثر ابثثثن غلبثثثون،  (1) ـــلثثثداين، . وا280ث  2/279، 1، طانالت ـــدااملكتف ، د.ط، ى يف الوقـــف واالبت

 .95، ص1، طحتبري التيسري يف قراءات األئمة العشرة. وابن اجلزري، 56ص
 .2/358، 1، طلثمانيف القراءات االتذكرة ابن غلبون،  (2)
لـل الوقـوف ع. والسثجاوندي، 694ث  2/693، د.ط، إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب هللا عز وجلانظر ابن األنباري،  (3)

. 193، ص2، طاملقصــد لتلخــيص مــا يف املرشــد يف الوقــف واالبتــداء. واألنصثثاري، 193، د.ط، صالقــرآن الكــرمييف 
 .193، ص2، طمنار اهلدى يف بيان الوقف واالبتداواألمشوين، 
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من خالل االبتداء هبا وإعطائها نربة  ،يف ذلك املوقف وغريه ،استعالء كلمة هللا دائًما يف كل حال
وهذا يدل على األثر الكبري للوقف  ،يف قلب القارئ والسامع هيبته وتقرّ  ،عم وتالئمهتدل على امل

واالبتداء يف معاين القرآن وتدبرمها وتلم  معانيهما اإلميانية يف القلوب والوجدان ال يف العلم والبحث 
 والربهان فحسب.

ألنه سيقيت بسط  ،وأمثلة اختالف الوقف تبًعا الختالف القراءات كثرية أكتفي مبا سب 
 هللا وهو املقصود من هذا البحث. للكالم عنه يف الفصل الثالث بعون
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 ف واالبتداء برؤوس اآلايت وعد هاارتباط الوق املطلب الثاين:
وقد ذكرُت هناك من فوائده أن رأس اآلية  ،سب  يف الفصل الساب  الكالم عن رؤوس اآلي

ال بد  ،وعلى قول آخر ،بغّض النظر عن املعم واإلعراب ،نيا على أحد قوليعترب موضًعا للوقف مطلقً 
وهذا املوضوع يكثر  ،وأرجقُت تفصيل ذلك إىل هنا ،من مراعاة املعم واإلعراب عند الوقف عليه

وأصله ما رواه ابن اجلزري يف النشر واعتمد سنده حيث قال: )عن أم سلمة  ،اجلدل فيه والكالم عنه
مث يقف مث يقول  ،ان إذا قرأ قطع آية آية يقول بسم هللا الرمحن الرحيمك  رضي هللا عنها "أن النيب

الفاحتة: ] ﴾ين ىن من﴿ ﴾حن جن﴿مث يقف مث يقول  ﴾ىم مم خم حم﴿
 ".[4ث  2

 .(1)"رواه أبو داود والرتمذي وأمحد وهو حديث حسن وسنده صحيح: "وقال
فهل معم ذلك أن  ،متبعة(وقد شاعت يف هذا املوضوع عبارة )الوقف على رؤوس اآلية سنة 

 ؟ األف ل أن يوقف على رؤوس اآلايت وذلك اتباًعا لسنة النيب
قبل اجلواب ال بد أن أبني أن الوقف على رأس اآلية أييت بكل أنواع الوقف االختياري 

 خل﴿والوقف على:  ،ًتم [4]الفاحتة: ﴾ين ىن من﴿فالوقف على:  ،حسب التعريفات السابقة
والوقف على:  ،كاف    [6رة:]البق ﴾جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 [4]املاعون: ﴾نئ مئ﴿والوقف على:  ،حسن [2]الفاحتة: ﴾ىم مم خم حم﴿
فهل حنتكم إىل أحكام هذه  اإذً  ،)عند البعض وهي مسقلة خالفية( ينطب  عليه تعريف الوقف القبيح

 أم نعمم جودة الوقف على رأس اآلية ،الوقوف من جودة التام والكايف واحلسن وعدم جودة القبيح
 وحنتكم إىل القواعد السابقة يف غري رأس اآلية. ،مهما كان

 هناك يف املسقلة آراء وذلك حسب فهم عبارة )سنة متبعة( اليت سبقت:
كان يقف على   الوقف على رأس اآلية سنة تشريعية؛ مبعم أنهث فمن العلماء من جعل  1

االختياري؛ فيغتفر  ية من أحكام الوقفمهما أخذ رأس اآل ،رؤوس اآلي ليشرع لنا ذلك كسنة يف القراءة

                                      
 . 1/226 ، د.ط،النشر يف القراءات العشرابن اجلزري،  (1)

(. وأخرجثثه 4001، رقثثم )2/2/433، د.ط، كتثثاب: احلثثروف والقثثراءات، ابب: بثثدون عنثثوان الســننواحلثثديث أخرجثثه أبثثو داود، 
، وقال: "هذا حديث غريثب". (2927، رقم )5/185، د.ط، كتاب: القراءات، ابب: يف فاحتة الكتاب، السننالرتمذي، 

، رقثثثثثم 6/302سثثثثثلم، ، د.ط، مسثثثثثند األنصثثثثثار، حثثثثثديث أم سثثثثثلمة زوج النثثثثثيب صثثثثثلى هللا عليثثثثثه و املســـــندوأخرجثثثثثه أمحثثثثثد يف 
 (، وهو حديث حسن.26625)
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 .(1)احلديث وهذا ما فسر هبا اإلمام البيهقي ،وجيوز البدء مبا بعد احلسن دون رجوع ،القبح
كان يقف   أي أنه ،العلماء من جعل الوقف على رأس اآلية سنة تبليغية بيانيةث ومن  2

ولي   ،ال من قراءته وتلقينه تعلم إألهنا مل ،على رؤوس اآلايت ليبلغ الناس أن هذه رؤوس اآلايت
لذلك جيب علينا أن نرجع إىل معاين وإعراب  ،وقف عليها ليشرعها كسنة تعبدية معم ذلك أنه

وهذا ما مال إليه بعض احملدثني   ،فنقف تبًعا هلا؛ ألن القرآن نزل بلسان عريب مبني ،لكرميالقرآن ا
 .(2)كابن حجر وعليه معظم علماء التجويد

ن اإلشارة إىل أن بعً ا من هذا الفري  مل يعترب رؤوس اآلايت وقوفًا مطلقة واحتكم بد موال 
 .الً عنده أصإىل املعم واإلعراب ألن حديث أم سلمة مل يصح 

يصل بعد أن يبلغ الناس رأس اآلية ابلوقف عليها كان  ث وذكر بعض العلماء أن النيب 3
 فقالوا: وقد نظموا ذلك ،يتم الكالم ابنتهاء رأس اآليةرأس اآلية حسب املعم واإلعراب إذا مل 

 الوقثثثثثثثثثثثثثثثف علثثثثثثثثثثثثثثثى رؤوس سثثثثثثثثثثثثثثثنة مثثثثثثثثثثثثثثثن
 

 عليثثثثثثثثثثثثه جربيثثثثثثثثثثثثل ابلقثثثثثثثثثثثثرآن قثثثثثثثثثثثثد نثثثثثثثثثثثثزال 
 

 الوقثثثثثثف إن صثثثثثثلحتوكثثثثثثان يبثثثثثثدأ بعثثثثثثد 
 

 بثثثثثثثثثثداءة كثثثثثثثثثثن ملثثثثثثثثثثا قثثثثثثثثثثد قلثثثثثثثثثثت ممتثثثثثثثثثثثال 
 

 أمثثثثثثثا إذا البثثثثثثثدء مل يصثثثثثثثلح فكثثثثثثثان يثثثثثثثرى
 

 (3)عثثود البثثدء ملثثا قبثثل الثثذي قثثد انفصثثال 
 

 آراء العلماء:هو قول فصل جامع بني  والذي أخذته عن مشاخيي
يوقف على رأس اآلية إذا كان الوقف ًتًما أو كافًيا؛ ألن هذا هو احلكم التجويدي يف 

 جم يل ىل مل خل﴿والكايف حنو  [3]الفاحتة: ﴾ين ىن من﴿فالتام حنو  ،األصل
 .[6]البقرة: ﴾جن يم ىم مم خم حم

 سن يف غري رأس اآلية فقلزمَ أما إذا كان الوقف حسًنا؛ فيّتبع التفصيل الذي فرق بني احل
يف بداية الفاحتة؛ وبني الوقف احلسن على رأس  [2]الفاحتة: ﴾خم حم﴿حنو الوقف على:  ،ابلرجوع

بل حيسن االبتداء عندئذ مبا  ،فال جيب الرجوع [2الفاحتة:] ﴾ىم مم خم حم﴿اآلية حنو: 
 وهذا ما عليه علماء التجويد. ،بعد اآلية دون الرجوع

                                      
هناية القول (، وهو رأي فري  من علماء التجويد. انظر نصر، 2319، رقم )1، ط2/319، اجلامع لشعب اإلميانالبيهقي،  (1)

 .161، د.ط، صاملفيد يف علم التجويد
ــار اهلــدى يف بيــان الوقــف واالبتــدا، انظثثر األمشثثوين (2) ــة القــول املفيــد يف علــم التجويــد. ونصثثر، 9، ص2، طمن ، د.ط، هناي

 .162ص
 .163، د.ط، صيد يف علم التجويدهناية القول املفانظر نصر،  (3)
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  عليه تعريف الوقف القبيح؛ فبداية ال يوصف على رأس اآلية ينطبأما إذا كان الوقف 
مث بعد ذلك إذا كانت مما مل يفد  ،ابلقبيح حكًما أتداًب مع رأس اآلية ومع من جعلها سنة تشريعية

يف بداية سورهتا فالوقف والوصل جائزان لكن الوصل أف ل  ﴾وال حى﴿معم يف ذاته كالوقف على: 
 [3ث  1]ال حى: ﴾ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث مس نث﴿أي يف مثل  ،إن أمكن

 ﴾ىب نب مب زب ...خن حن﴿أما يف مثل:  ،ب جواب القسمالوصل ممكن بسهولة لقر ف
فهنا يصعب أو يستحيل وصل القسم جبوابه فيوقف هنا على رؤوس اآلي دون أن  [10ث  1]الشم :

 .الً يكون الوقف عليها مف و 
 مل خل حل جل﴿مبا بعده حنو: أما إذا كان الوقف على رأس اآلية شديد التعل  

فهنا كان مشاخيي يرون  [220ث  219البقرة:] ﴾ىليل مل خل خم حم جم هل
أو إذا وقف القارئ على  ،﴾حم﴿الوصل إما مباشرة أي دون توقف على 

ومثل ذلك حكم  ،﴾ىليل مل خل خم حم جم﴿يرجع فَيصل  ﴾حم﴿
 شاهبه. وما [152ث  151]الصافات: ﴾جل مك لك خك حك جك مق حق﴿الوقف على رأس اآلية 

مقصود أو ال يلي  فهنا كانوا أيمرون كان الوقف على رأس اآلية مما يوهم معم غري إذا  أما 
 يئ ىئ نئ مئ﴿وإمنا يوصل  ،الً فال يوقف أص ﴾نئ مئ﴿ابلوصل يف حنو 

، علًما أن هذه مسقلة خالفية، فمن العلماء من جييز [5ث  4]املاعون: ﴾نب مب زب رب
 ون قطع.الوقف كما أشرت سابًقا ما دامت التالوة مستمرة د
وخاصة يف النوع األخري من رؤوس اآلايت  ،بع هاورؤوس اآلايت ختتلف رواايت العّد يف 

ختتلف أحياان  فرؤوس اآلايت قائمة على رواايت وردت عن النيب ،اليت فيها تعل  شديد أو إيهام
ين املد العد ،وهناك رواايت مشهورة يف العد كما سب  هي: )العد املدين األول ،يف بعض املواضع

وكل قارئ يعتمد عّد  ،العد احلمصي( ،العد الكويف ،العد الشامي ،العد البصري ،العد املكي ،األخري
بينما أبو عمرو بصري فيعتمد العد  ،فحفص كويف يعتمد العد الكويف ،أهل بلده )على الراجح(

ي  جممًعا على  فالوقف على رأس اآلية قد يكون على ما ل اوهكذا...، إذً  ،على املشهورالبصري 
فإن  [220ث  219]البقرة: ﴾ىليل مل خل خم حم جم﴿حنو  ،كونه رأس آية

بينما  ،فهو لي  رأس آية حسب العد املدين األول واملكي والبصري ،رأس آية خمتلف فيه ﴾تتفكرون﴿
 .(1)هو رأس آية عند الباقني

                                      
شــرح التســهيل يف عــد آي . وفكثثري، 76، البيثثت 14، د.ط، صليف علــم الفواصــمنظومــة انظمــة الزهــر انظثثر الشثثاطيب،  (1)

= 



 

83 

ة، وهللا تعاىل لذلك من يقول ابلوقف عليه مطلًقا جيب أن يتنبه إىل اخلالف يف كونه رأس آي
  أعلم.

                                      
= 

 .24، ص1، طالتنـزيل
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 الفصل الثالث
 وعاصم ورواهتما تفصيل مواضع االختالف يف الوقف واالبتداء بني قراءيت انفع 

 وفيه ثالثة مباحث: 
انفع وعاصم يف  املطبوعة بقراءيت صاحفاملتفصيل اختالف الوقف وعالماته يف املبحث األول: 

 الثلث األول من القرآن. وفيه مطلبان: 
انفع وعاصم املطبوعة بقراءيت صاحف املصيل اختالف الوقف وعالماته يف ألول: تفاملطلب ا

 آخر سورة النساء. من سورة الفاحتة إىل
انفع وعاصم  املطبوعة بقراءيتصاحف املاملطلب الثاين: تفصيل اختالف الوقف وعالماته يف 
 من سورة املائدة إىل آخر سورة التوبة.

انفع وعاصم يف  املطبوعة بقراءيتصاحف املاته يف الوقف وعالم تفصيل اختالفاملبحث الثاين: 
 الثلث الثاين من القرآن. وفيه مطلبان: 

انفع وعاصم  املطبوعة بقراءيتصاحف املاملطلب األول: تفصيل اختالف الوقف وعالماته يف 
 من سورة يون  إىل آخر سورة الكهف.
انفع وعاصم  املطبوعة بقراءيتصاحف املاملطلب الثاين: تفصيل اختالف الوقف وعالماته يف 

 سورة مرمي إىل آخر سورة العنكبوت.من 
انفع وعاصم يف  املطبوعة بقراءيتصاحف املتفصيل اختالف الوقف وعالماته يف املبحث الثالث: 

 الثلث األخري من القرآن الكرمي. وفيه مطلبان: 
انفع وعاصم  طبوعة بقراءيتملاصاحف املاملطلب األول: تفصيل اختالف الوقف وعالماته يف 

 م إىل آخر سورة اجلاثية.من سورة الرو 
انفع وعاصم  املطبوعة بقراءيتصاحف املاملطلب الثاين: تفصيل اختالف الوقف وعالماته يف 

 من سورة األحقاف إىل آخر سورة الناس.
  



 

85 

 املبحث األول
  وعاصم املصاحف املطبوعة بقراءيت انفعتفصيل اختالف الوقف وعالماته يف 

 يف الثلث األول من القرآن 
 وفيه مطلبان: 

 املطلب األول: 
 يف املصاحف املطبوعة بقراءيت انفع وعاصمتفصيل اختالف الوقف وعالماته 

 من سورة الفاحتة إىل آخر سورة النساء
 متهيد:

حيث سقتتبع فيه مواضع االختالف يف القراءات  ،ث هذا الفصل هو املقصود من هذا البحث
الرواة األربعة قالون وورش وشعبة وحفص، وأقتصر على ِذكر  امني انفع وعاصم، أو بنياإلمبني 

ًها ذلك من انحية  اخلالف يف القراءات الذي يؤدي إىل اختالف موضع الوقف واالبتداء، موجِّ
 اإلعراب واملعم ِبعوِن هللا تعاىل.

اءتني، وذلك ألنن رؤوس اآلي تعرض إىل ذِكر اخلالف يف عدِّ رؤوس اآلي بني القر ث كما سق
أهل بلده، فنجد أنن  عدّ قف، وكّل قارئ من الُقرناء اعتمد عدًّا معيًنا هو غالًبا هي مقاطع ومواضع للو 

اإلمام عاصم العد اإلمام انفًعا اعتمَد العدن املدين ث واختلف العلماء هل األول أم األخري ث، واعتمَد 
قذكر هنا اخلالَف بنَي العدِّ املدين عموًما ِض رؤوس اآلي، ِلذلك س، وبيَنهما خالف يف بع(1)الكويف

وبنَي العد الكويف حسب كتب العّد املشهورة، على أننه صورة من صور اختالف القراءَتنْي يف الوقف 
 أول موضعني يفالفاحتة و سورة فصل يف ذلك ، وسقعلى مذهِب َمْن يرى رأس اآلي وقًفا معتربًا دائًما

يف ابقي السور، علًما أنين كنت قد أجنزت و  بعد ذلكدون تفصيل  ، وسقكتفي بذكرهقرةالبسورة 
تفصيله يف النصف األول من القرآن، لكن اختصرت حىت ال يطول البحث أكثر من املطلوب حسب 

 شروط اجلامعة.

                                      
يف  غيـــث الن فـــع. والصفاقسثثثي، 21ث  17البيثثثت  ،7ص ، د.ط،منظومـــة انظمـــة الزهـــر يف علـــم الفواصـــل( انظثثثر الشثثثاطيب، 1)

وعبثثد الفتثثاح  .66ص ، د.ط،هــربشــري اليســر شــرح انظمــة الز الفتثثاح القاضثثي،  . وعبثثد288ص ،3، طالقــراءات الســبع
 .203ص ،1، طالبدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة من طريقي الشاطبية والدرةالقاضي، 
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 ه كتب الوقف واالبتداء عن أحِد اإلماَمنْي انفع وعاصم مننقلتْ  لنموذج مما ث كما سقتعرض
ر اختالف الوقف بنَي القراءتني، كقول وقوف  منسوبة هلما يف مواضع معينة على أننه صورة من صو 

 ىم خممم حم جم يل ىل مل خل﴿عنَد الوقف على قوله تعاىل:  الً مث اإلمام الداين

وقف ال، وسقذكر وجَه (1)"ًتم ﴾جن يم ىم﴿... قاَل انفع"و  :[102]البقرة:  ﴾جن يم
 إىل ذلك.وعلَته اإلعرابية واملعنوية وما 

  

                                      
 .42ص ، د.ط،املكتفى يف الوقف واالبتداالداين، ( 1)
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 سورة الفاحتة
 مل يرد اختالف يف القراءات بني اإلماَمنْي انفع وعاصم يؤدي إىل اختالف الوقف واالبتداء،

 ىن من﴿وقراءة عاصم [ 4]الفاحتة:  ﴾ملك يوم الدين﴿فاالختالف بني قراءة انفع  ،يف هذه السورة
معًم لي  يف اآلخر، ال يؤدي إىل اختالِف الوقف واالبتداء، وإن أعطى كل منهما  (1)﴾ين

الك ميلك وال حيكم، وهللا سبحانه وتعاىل مالك وملك ألننه حيث إن امللك حيكم وال ميلك بيَنما امل
، وقال بعُض العلماء: إنن أحَدمها أعم من اآلخر، وخصص بعُ هم أن املِلك أعم من ميلك وحيكم

أو بدل على قراءة ونعت  ،و نعت جمروراملالك، لكن اإلعراب متف  بنَي الِقراءتني على أننه بدل أ
وقف ، ولكن ال خيتلف الوقف واالبتداء هنا ألنن البدل والنعت كالمها من التوابع، فال(2)على أخرى

كذلك، وال داعي للرجوع رغم وجود التعلُّ  اللفظي   ﴾من﴿حسن، واالبتداء بث  ﴾حن﴿على 
 .(3)واملعنوي ألننه وقٌف حسن على رأس اآلية

فرغم اإلمجاع على أنن عدد آي سورة الفاحتة سبع لِقوله  ،علم عدِّ اآلي اختالف يفلكن ورَد 
لكن اختلفت الرواايت  [،87]احلجر:  ﴾خص حص مس خس حس جس مخ﴿تعاىل: 

 االختالف بنَي العدِّ املدين الذي يعتمُده لبحث هوهذا ا ز عليهيركِّ يف حتديد رؤوس اآلايت، والذي 
عاصم، حيث مل يعترب العّد املدين البسملة آية من  اإلمام لذي يعتمدهانفع والعدِّ الكويف ا اإلمام

هي اآلية السادسة من الفاحتة، ووافَقه العّد البصري والشامي، بينما  ﴾ٌّ ٰى﴿الفاحتة وعّد 
رأس اآلية، ووافَقه  ﴾ٌّ ٰى﴿اعترب العّد الكويف البسملة هي اآلية األوىل من الفاحتة ومل يعد 

 .(4)العّد املكي
                                      

اءات تهـاين يف القـر الحـرز األمـاين ووجـه  منظومـة. والشثاطيب، 1/65، 1، طالتذكرة يف القراءات الثمـان( انظر ابن غلبون، 1)
البدور الزاهرة يف القراءات العشـر املتـواترة . وعبد الفتاح القاضثي، 108البيت  ،9ص ،2، طالسبع املشهورة ابلشاطبية
 .15ص ،1، طمن طريقي الشاطبية والدرة

 ، د.ط،قـــرآنالالتبيـــان يف إعـــراب . والعكثثثربي، 1/229، 1، طاملوضـــا يف وجـــوه القـــراءات وعللهـــا( انظثثثر ابثثثن أيب مثثثرمي، 2)
 .30، 6ط ،إعراب القرآن الكرمي وبيانه. والدرويش، 12ص

املقصـد لتلخـيص مـا يف واألنصثاري،  .1/30 ، د.ط،إيضـاح الوقـف واالبتـداء يف كتـاب هللا عـز وجـل( انظر ابن األنبثاري، 3)
 .28ص ،2، طاملرشد يف الوقف واالبتداء

شرح التسهيل يف . وإيهاب فكري، 72ث  71البيت  ،13ص ، د.ط،لالفواصمنظومة انظمة الزهر يف علم ( انظر الشاطيب، 4)
 .20ث  19ص ،1، طعد ِّ آي التنـزيل
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يَنما يقُف عاصم على البسملة ِلكوهنا رأس آية عنَده، ِخالفًا لِنافع من هذا االعتبار، ب تايلوابل
ِلكوهنا رأس آية عنَده، وال جيوز ذلك لِعاصم ِلوجود التعل  املعنوي  ﴾ٌّ ٰى﴿يقف انفع على 

 واإلعرايب مع كوهنا ليست رأس آية عنَده.
ي يعتمده األوىل من الفاحتة كالعدِّ الكويف الذ ظ هنا أنن َمْن عدن البسملة هي اآليةوُيالحَ 

ا قرآن، أمنا مَ  ا يْن مل يعدها كالعدِّ املدين الذي يعتمُده اإلمام انفع فاإلمام عاصم قطع أبهنن حتمل أهنن
تمل أال تكون من القرآن كما هو عنَد القراء، وحيُ  قرآن وإْن مل تكن رأس آية، وهذا هو املشهور عندَ 

ا مل تعد رأس آية ابإلمجاع يف غرِي ابعِض الفقهاء يف  )والكالم عن أوائل السور، أما لفاحتة، علًما أهنن
ومن هنا تفرنع اخلالف الفقهي حيث مل يعّد اإلمام  .اآلية الثالثني من سورة النمل فهي قرآن ابإلمجاع(

من الفاحتة وال من غريِها،  البسملة يف أوائل السور آية ال ث والذي يعتمد قراءة انفع يف اجتهادهث مالك 
الذين  ث كقيب حنيفة الذي يعتمُد قراءة عاصم ثه تالوهتا يف صالة الَفري ة، خالفًا لِباقي الفقهاء وكر 

 .(1)اعتربوها آية من القرآن الكرمي على خالف  بينهم يف تفصيل ذلك
لفن فهو وقف ًتم عم واإلعراب عنَد علماء هذا اأمنا حكم الوقف على البسملة من انحية امل

وعلى البسملة ًتم بل أمّت، وتقديره: ابتدائي بسم هللا، "شيخ اإلسالم زكراي األنصاري:  بل أمت كما قال
بني )ابتدائي بسم هللا( ألنن مجلة  والفرُق إعرايب، وعلى هذا يتّم املعم واإلعراب، (2)"أو أبتدئ بسم هللا

ئذ فعلية، وعلى كلّ  يتم سم هللا( ألنن اجلملة تكون عندون عندئذ امسية، وبنَي )أبتدئ بالبسملة تك
املعم واإلعراب، فاملعم ابتدائي أو أبتدئ متربًكا أو مستعيًنا بسم هللا الرمحن الرحيم، واحلمدلة بعَدها 

الوقف على يف لِقراءات ابتداء جبملة ومعًم جديد، وهذا يوضح اتفاق قراءيت انفع وعاصم بل وعموم ا
 البسملة.
فلي  بوقف  ،من انحية املعم واإلعراب ﴾ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿أمنا حكم الوقف على ث 

جمرور على أننه نعت أو بدل من  ﴾َّ ٍّ﴿لَِمْن مل يعّده رأس آية كاإلمام عاصم الكويف، ألنن 
فيكون الوقف  رأس آية كاإلمام انفع املدين ﴾ٌّ ٰى﴿قبله فيوصل به، أمنا َمْن جعل  ﴾ٰر﴿

                                      
 ،5، طروائع البيان يف تفسري آايت األحكام من القرآن. والصثابوين، 1/93 ،2، طاجلامع ألحكام القرآن( انظر القرطيب، 1)

1/47. 
منار اهلدى يف بيان الوقف . وانظر األمشوين، 28ص ،2، طاالبتداءلوقف و املقصد لتلخيص ما يف املرشد يف ا( األنصاري، 2)

 .28ص ،2، طواالبتدا
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 .(1)واإلعراب يقت يان الوصل اآلية فقط دون اعتبار آخر، واملعمعنَده جائز ألجل رأس 
 املعتمدة يف هذا البحث: املصاحف املطبوعةأما 
 .﴾ٌّ ٰى﴿ت دن البسملة رأس آية وعَ  تُعدن لم ف :ِبِقراءة انفع ِبراوييه قالون وورشث 

 دن عُ تثَ  أس آية وملالبسملة ر  املصاحف املطبوعة بقراءة عاصم براوييه شعبة وحفص: فعدنتْ ث وأما 
 ا.م، ومل ت ع أٌي من املصاحف إشارة وقف على رأَسي اآلية املختلف فيه(2)﴾ٌّ ٰى﴿

  

                                      
 .30ص ، د.ط،املكتفى يف الوقف واالبتدا( انظر املراجع السابقة نفسها، والداين، 1)
مرة برواايت إبشراف توفي  ض( مصحف املدينة النبوية برواايت قالون وورش وشعبة وحفص، القدمي واجلديد. ومصحف األردن 2)

صحف اجلزائري إبجثازة املالون وورش وشعبة وحفص، ومصحف الشام برواية حفص وشعبة، ومصحف قطر برواية ورش، و ق
مصثثحف الشثثمريل املصثثري بروايثثة حفثثص، ومصثثحف الكويثثت اجلديثثد بروايثثة و ، هاألزهثثر إبشثثراف احلثثافظ هشثثام بشثثري بثثوجير 

 حفص.
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 سورة البقرة
 [.1]البقرة:  ﴾مل خل﴿

الذي يعتمده ث رأس آية، فعدنه العّد الكويف فقط  ﴾خل﴿اختلَف اإلمامان انفع وعاصم يف عدِّ 
 .(1)انفع لعّد املدين الذي يعتمُده اإلمامومل يعّده غريه من العد، ومنه ا ث اإلمام عاصم

فقد ذكَر  ،من انحية املعم واإلعراب عنَد علماء هذا الَفنِّ  ﴾خل﴿ى أمنا حكم الوقف عل
ا معربة "اإلمام األمشوين َمْن يُقوي الوقف عليها موجًها اعتبار الكوفيني هلا رأس آية فقال:  وعلى أهنن

مستقلة روف إذا وقف عليها كان هلا حمل من اإلعراب وتصري مجلة عدنها الكوفيون آية، ألنن هذه احل
اإلعراب، أو هلا حمل وهو الرفع ابالبتداء، أو بنفِسها، ففيها ونظائرها ستة أوجه وهي: ال حملن هلا من 

أو اجلر إبضمار حرف  ،اخلرب، أو النصب إبضمار فعل، أو النصب على إسقاط حرف القسم...
 .(2)"هبا حذف حرف القسم وبقي عمله القسم أي: أهنا مقسم
 : دون النظر لرأس اآلية ﴾خل﴿على  حسب األوجه السابقة ويكون الوقف

، والتام والكايف حيسن ﴾خل﴿حمذوف أي: هذه أو هذا  مبتدأ   خربَ  تعلإن جُ  :كافًياث ًتمًّا أو  
وإن اعترب اتصال  مجلة مستقلة إعرابًيا، ﴾ذلك الكتاب﴿، ألن الوقف عليهما واالبتداء مبا بعدمها

استقالل قف كافًيا، أما إن اعترب كان الو ث  ألن الكالم عن القرآن الكرمي وحروفه العربية  ث املعم العام
 املعم املباشر فيكون الوقف ًتًما.

ألنه أفاد  ، والوقف احلسن حيسن الوقف عليه﴾خل﴿ث حسًنا: إن نصبت مبحذوف أي: اقرأ 
داخلة يف صلب قراءته، فُوجد التعل   ﴾ذلك الكتاب﴿، ألن مجلة عَدهوال حيسن االبتداء مبا ب معم،

 .املعنوي واإلعرايب فال يُبتدأ عندئذ  
قد قاَم مقام جواهِبا، ومن املعلوم أننه  ﴾يل ىل﴿إن أضمر حرف القسم وجعل  ث قبيًحا:

 ﴾يل ىل﴿مبتدأ و ﴾خل﴿ال جيوز الوقف على القسم دوَن جواِبه. وكذا يقبُح الوقف إْن جعلت 
 .(3)خربه، وهناك أوجه كثرية ذََكرها العلماء كان ما ذُِكَر أمهها

                                      
بشــري اليســر شــرح انظمــة . والقاضثثي، 26البيثثت ، 8ص .ط،، دلــم الفواصــلظمــة الزهــر يف عمنظومــة ان( انظثثر الشثثاطيب، 1)

 .2ص ،1، طالتسهيل لِّقراءات التنـزيل. وخاروف، 75ص ، د.ط،الزهر
 .28ص ،2، طمنار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا( األمشوين، 2)
، د يف الوقف واالبتداءص ما يف املرشاملقصد لتلخي. واألنصاري، 32ص ، د.ط،املكتفى يف الوقف واالبتدا( انظر الداين، 3)

= 
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حكم اجلواز الختالف األوجه  ﴾خل﴿على وِلذلك جند اإلمام السجاوندي أعطى الوقف 
جييز الوقف، وآخر يعنّي الوصل، ولعلن هذا يلخص حكم  وجتاذب موجيب الوصل والوقف، فوجهٌ 

 .(1)الوقف هنا
 : املعتمدة يف هذا البحث وعةأم ا املصاحف املطبـ 

املشهور  رأس آية، ومن مث وضعت إشارة حرف الصاد ث ﴾خل﴿فلم تعترب : انفع براوييهبقراءة 
الذي يقصد به احلرف األول من )صه( أي: جواز الوقف، وعندئذ  يف ال بط املغريب ابلوقف اهلبطي ث

 ه.حيمل على الوقف التام أو الكايف دوَن القبيح كما سبَ  تفصيلُ 
فاكتفت بوضع إشارة رأس اآلية موافقة للعد  وأما املصاحف املطبوعة بقراءة عاصم براوييه:

 اإلشارة إليه دون عالمة وقف كما هو منهجها. الكويف كما سبقت
 

 .[9]البقرة:  ﴾مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ﴿
البتداء تبًعا لتغري اختلفت قراءة اإلمامني انفع وعاصم يف هذه اآلية اختالفًا أثنر على الوقف وا

 القراءة.
الياء وفتح اخلاء وأبلف ب م  ﴾وما خُيَاِدعون﴿حيث قرأ اإلمام انفع ومعه ابن كثري وأبو عمرو 

 بعدها وكسر الدال كاملوضع األول يف اآلية.

بفتح الياء وإسكان اخلاء بال ألف بعدها وفتح  ﴾نب مب﴿وقرأ الباقون ومنهم اإلمام عاصم 
 .(2)الدال

 مب﴿مث االبتداء  ﴾زب رب يئ ىئ﴿ر بتغري القراءتني هو على لذي أتثن والوقف ا
 العلماء.على رأي بعض  ﴾زت رت يب ىب نب

                                      
= 

 .29ص ،2ط
 .2ص ، د.ط،علل الوقوف يف القرآن الكرمي( انظر السجاوندي، 1)
، 1، طحتبــري التيســري يف قــراءات األئمــة العشــرة. وابثثن اجلثثزري، 62، ص1، طالتيســري يف القــراءات الســبعنظثثر الثثداين، ( ا2)

 .85ث  84ص
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مبا بعده أوىل، ويقّوِيه اعتبار الواو  ﴾زب رب يئ ىئ﴿ث فعلى قراءة انفع: يكون وصل 
 ىئ﴿، لكن تطاب  الفعلني (1)فال يُبتدأ هبا، أو عاطفة بني اجلملتني ﴾وما خيادعون﴿حالية يف 
ح جانب الوصل، ويدور الوقف عندئذ  بني احلسن كما رأى ابن  ﴾وما خيادعون... ...يئ األنباري يرجِّ

، وذلك تبًعا الختالف العلماء يف الوقف بني اجلمل (3)، والكايف كما رأى النحاس والداين(2)واألمشوين
 .(4)املعطوفة على بع ها، كما جعله اهلبطي وقًفا

أقوى منه على قراءة  ﴾زب رب يئ ىئ﴿لوقف على ث أما على قراءة عاصم: فيكون ا
الذي يفيد احلصر، أي  ﴾إال﴿ابلنفي املنقوض بث ﴾يب ىب نب مب﴿انفع، ويقّوِيه ابتداء مجلة 

ما حتّل عاقبة اخلداع إال ابملنافقني، كما يع ده الرأي الذي رجنحه بعض العلماء جبواز الفصل بني 
، ويرجح الوقف على هذه (5)لسجاوندي وقًفا جائزًااجلمل املعطوفة على بع ها، ولذلك جعله اإلمام ا

 ﴾خيادعون﴿أي االختالف بني  ﴾...نب مب... يئ ىئ﴿ني القراءة عدم التطاب  بني الفعل
، (6)ًتمًّا ﴾آمنوا﴿من خدع، وهذا ما جعل اإلمام األنصاري جيعل الوقف على  ﴾خيدعون﴿من خادع، و

ذا ما أشار إليه بقوله: "وهو يف أعلى درجات وه ﴾وما خيدعون﴿بل هو أمت عند العماين على قراءة 
ًتم، وإن نقصت درجته  ﴾والذين آمنوا﴿األحوال كلها الوقف على  على قراءة أهل الكوفة، وعلىالتمام 

 .(7)عند من يعترب موافقة اللفظ ويستحسن الوصل معها"
التمام، حيث  وأحتفظ ث من وجهة نظري املتواضعة ث على رأي اإلمام العماين جبعله الوقف أمت

التعل  املعنوي ف اًل عن اإلعرايب، لكن يشرتط يف التام كما هو مشهور عند علماء هذا الفن انتفاء 
التعل  املعنوي واضح حيث الكالم عن نفاق املنافقني الذين يبطنون الكفر ويظهرون اإلميان متومهني أنن 

                                      
. 3، ص1، ط، إعـــراب القـــرآن الكـــرمي. والقاضثثثي حممثثثد1/46، 11، طمي وبيانـــهإعـــراب القـــرآن الكـــر نظثثثر الثثثدرويش، ( ا1)

 .1/49، 1، طالتفصيل يف إعراب آايت التنـزيلواخلطيب ومصلوح وعلوش، 
منــار اهلــدى يف بيـــان . واألمشثثوين، 1/496، د.ط، ، إيضــاح الوقـــف واالبتــداء يف كتــاب هللا عــز وجـــلنظثثر ابثثن األنبثثاري( ا2)

 .33ص ،2، طالوقف واالبتدا
 .34، د.ط. صاملكتفى يف الوقف واالبتدا . والداين،37، ص 1، طالقطع واالئتنافر النحاس، نظ( ا3)
 .197، د.ط، صتقييد وقف القرآنانظر اهلبطي، ( 4)
 .3ط، ص، د.علل الوقوف يف القرآن الكرميانظر السجاوندي، ( 5)
 .33ص االبتداء،، املقصد لتلخيص ما يف املرشد يف الوقف و انظر األنصاري( 6)
 .1/139، د.ط، املرشد يف الوقوف العماين،( 7)
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ة أنن عاقبة نفاقهم ووابله مرتدٌّ عليهم، وال ذلك ينطلي على هللا عالم الغيوب، وي ر املؤمنني، واحلقيق
 .(1)هلهحيي  املكر السيئ إال أب

ومن هنا يظهر تفرُّد العماين هبذا الرأي، وما كتاب األنصاري إال اختصار له، فريد عليه ما ذكرُت 
 وهللا أعلم.

على  احلسنولذلك مييل العبد الفقري كباحث إىل رأي اإلمام األمشوين جبعل الوقف دائرًا بني 
 واألحسنوالعطف،  (2)لى وجه احلاليةلوجود التعل  املعنوي واإلعرايب ع ﴾وما خيادعون﴿قراءة انفع 

والذي يقرب من الكايف على رأي من يرى جواز الفصل يف عطف  ﴾وما خيدعون﴿على قراءة عاصم 
النحاس والداين اجلمل مع وجود التعل  املعنوي، ولعل هذا ما قصده السجاوندي ابلوقف اجلائز، و 

 ابلكايف كما سب .
يف املعم موضع اختالف بني العلماء يف اآلية  ﴾ونخيادع﴿و ﴾خيدعون﴿على أنن الفرق بني 

وما خيادعون إال ﴿عموًما، ويف املوضع الثاين خصوًصا، ففريٌ  من العلماء يرى أن املخادعة يف 
هم مبا مينوهنا من أابطيل، وهي متنيهم  هي مفاعلة من اجلانبني، فاملنافقون خيادعون أنفس ﴾أنفسهم
 كذلك.

املخادعة من جانب واحد، وأنن املفاعلة ليست على ابهبا، بل هي  والفري  اآلخر يرى أن هذه
 .(3)من طرف  واحد كقوهلم: عاقبُت اللص، وعافاه هللا

الً إبمجاع ولعل الراجع كما أرى هو الرأي الثاين، كما رجنحه اإلمام مكي يف كتابه الكشف مستد
ومل ترد ، [142]النساء:  ﴾نب مب زب رب يئ ىئ﴿القراء على قوله تعاىل: 

                                      
 .45ث  44، ص3، طتفسري الكشافانظر الزخمشري،  (1)
وجثثه قثثوي معتثثرب، وهثثذا مثثا يقثثوي اعتبثثار الوقثثف قبلثثه حسثثًنا، أمثثا مثثا ذكثثره  ﴾يب ىب نب مب﴿ووجثثه احلاليثثة يف مجلثثة ( 2)

 ﴾آمنثا﴿ألن  ﴾آمنثا﴿اجلملة حثااًل مثن ال ثمري يف  جيوز أن تكون العكربي من ضعف وجه احلالية يف هذه اآلية بقوله: "وال
التبيــان يف ا وهثثو حمثثال". لكانثثت حمكيثثة أيً ثث ﴾آمنثثا﴿حثثااًل مثثن ال ثثمري يف  ﴾خيثثادعون﴿حمكثثي عثثنهم بثثث)يقول(، فلثثو كثثان 

ال عن مجلة  ﴾زب رب يئ ىئ﴿. فظاهر ملن أتمنل كالمه أنه يتكلم عن إعراب مجلة 17، د.ط، صإعراب القرآن
 ﴾ومثثا خيثثادعون إال أنفسثثهم﴿كالمنثثا هنثثا الثثذي يثثتحكم ابلوقثثف واالبتثثداء هثثو عثثن مجلثثة   بينمثثا ﴾يب ىب نب مب﴿

 وهو ال عالقة له بكالم العكربي.
املغـــ  يف توجيـــه القـــراءات العشـــر . وحميسثثثًنا، 209ث  1/205، 1، طاحلجـــة يف علـــل القـــراءات الســـبعانظثثثر الفارسثثثي،  (3)

 .1/127، 3ط املتواترة،
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، وابلتايل يعود الفرق بني القراءتني إىل اختالف اللفظ دون املعم على هذا الرأي وهللا (1)﴾خمادعهم﴿
 تعاىل أعلم.

 أما املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث:
ش ث وضع إشارة )ص( على املصحف اجلزائري والقطري برواية ور ث بقراءة انفع براوييه: فبع ها ث ك

وهو احلرف األول من )صه( مبعم اسكت أي قف وقًفا جائزًا بغضِّ النظر عن نوعه اتباًعا  ﴾آمنوا﴿
 للوقف اهلبطي الذي سب  ذكره.

ن ث مل وبع ها ث كاملصحف األردين برواييت ورش وقالون، ومصحف املدينة النبوية برواية ورش وقالو 
، وهو ﴾خيادعون هللا... وما خيادعون...﴿اللفظني يف ي ع إشارة وقف استحبااًب للوصل مراعاًة لتطاب  

 ما تلقيته عن مشاخيي وأعتمده.
اعتماًدا لوجه  ﴾آمنوا﴿ث بقراءة عاصم براوييه: فقد أمجعت على عدم وضع إشارة وقف على 

 .(2)اء هبا، وهو ما تلقيته عن مشاخيي كذلك، أي منًعا لالبتد﴾وما خيدعون﴿احلالية يف مجلة 
على قراءة عاصم  ﴾آمنوا﴿تاذي الدكتور مسري احلصري حفظه هللا، قونى الوقف على إال أنن أس

، وع ده ابملصحف اهلندي برواية حفص ﴾...نب مب... يئ ىئ﴿لعدم املشاكلة بني 
 .(3)أعلم وأحكم  تعاىلوجيه، وهللا رأيٌ ، وهو ﴾آمنوا﴿حيث وضع إشارة )ج( أي جواز الوقف على 

 خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل﴿

]البقرة: جزء من اآلية  ﴾ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
102.] 

لإلمام انفع دون غريِه من الُقرناء، حيث قال  اجتهادايً  ذكرت كتب الوقف واالبتداء هنا وقًفا
يَ  بتاّم وال  ًتم، وهو حسن ل ﴾جن يم ىم﴿وقال انفع..: "اإلمام الداين يف )املكتفى(: 

                                      
 .227ث  1/224، 5، طالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها مكًيا القيسي،انظر  (1)
 .9املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث، البقرة:  (2)
 الوقف واالبتداء يف القرآن الكرمي دراسة تطبيقية مقارنة من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة البقرة،انظر احلصري مسريًا،  (3)

 .97ث  96د.ط، ص
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 .(1)"افك
قال انفٌع  ﴾جن يم ىم﴿الوقف على "وقال اإلمام األمشوين يف )منار اهلدى(: 

وعلى كلّ  قول فيه البداءة  .وقال أبو عمرو ث أي الداين ث: ليَ  بتام وال كاف بل حسن .ومجاعة: ًتم
عد اإلثبات وواقعة بنَي  ، وهي كلمة استدراك يستدرك هبا اإلثبات بعَد الننفي أو الننفي ب﴾لكنن ﴿بث

 .(2)"كالَمنْي متغايرين، فما بعدها متعل  مبا قبَلها استدراًكا وعطًفا
 .(3)ونقل شيخ اإلسالم زكراي األنصاري يف كتابه )املقصد( قوَل الدناين حِبَذافريه

 .(4)وهو وقف عند اهلبطي
نقل الُقرناء ممنْن مل يُ فيه ابقي  ل عن اإلمام انفع، خالفَ قِ وهذا وقف مسيُته فيما قبل اجتهادايًّ نُ 

 عنهم هذا القول كاإلمام عاصم.
وإذا ما أتمنل النناظر يف هذا الوقف جيد علماء هذا الفنِّ استغربوا وجَه التمام الذي ذكره 

أفادت معًم الشتماهِلا على فعل وفاعل،  ﴾جن يم ىم﴿اإلمام انفع هنا، حيث إن اجلملة 
الناسخة  ﴾لكنن ﴿ألنن  ،هبا إعرااًب وابلتايل معًم ل  تع ﴾من خن حن﴿لكن ما بعَدها 

فيها معم االستدراك إبثبات كفِر الشياطني بعَد نفِيه عن سليمان عليه السالم، وهذا ينطب  على 
بتداء مبا بعده، وكذلك جند اإلمام الداين تعريف الوقف احلسن الذي حيسن الوقف عليه وال حيسن اال

حيث  الكايف وأثبَت له احلسن، وعلل اإلمام األمشوين ذلك ابالستدراك، نفى عنه حكَم التام وحىت
أنن اليهود اتبعوا طرق السحر والشعوذة اليت كانت حتّدثهم هبا الشياطني يف  ث: وهللا أعلم ث معم اآلية

وما كفر سليمان حيث مل يكن السحر من عمله وشقنِه ولكن  عهد ملك سليمان عليه السالم،
إًذا فاتصال املعم واضح، وكذلك اتصال  .(5)م الذين كفروا بتعليم الناس السحر والشعوذةالشياطني ه

 ىم﴿وقف على  غري انفع اإلعراب ابالستدراك، ومن هنا جند أننه مل ينقل عن أحد من القراء العشرة
                                      

 .42ص ، د.ط،املكتفى يف الوقف واالبتدالداين، ( ا1)
 .45ص ،2، طدى يف بيان الوقف واالبتدامنار اهل( األمشوين، 2)
 .45ص ،2، طاملقصد لتلخيص ما يف املرشد يف الوقف واالبتداء، ي( األنصار 3)
 .200ص ، د.ط،تقييد وقف القرآن، انظر اهلبطي( 4)
ــ( انظثثر البغثثوي، 5) ـــزيلتفســري مع ــة . والشثثوكاين، 1/147 ،1ط ،اه التن ــة مــن علــم فــتا القــدير اجلــامع بــني فــ  الرواي والدراي

 .1/68 ،1، طصفوة التفاسري. والصابوين، 156ث  1/155 ،3، طالتفسري
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 صم.ومنهم اإلمام عا ﴾جن يم
لِوجود  ﴾جن يم ىم﴿وقف على  عالمةويرى العبد الَفقري كباحث أنن األوىل عدم وضع 

التعل  املعنوي واللفظي اإلعرايب هنا، وجرت العادة أْن ال توضع إشارة على الوقف احلسن احملض الذي ال 
ومن القواعد اليت تلقنتها عن مشاخيي يف مشيخة القراء بدمش  ضمَن قراءيت  .وجه الشتباهه ابلكايف
حال الوقف على ما قبلها ِلوجود  خمففة ثانت أم ث مشددة ك أننه ال يبتدأ بث)لكن( ؛عليهم جبمع القراءات

معم االستدراك فيها، وهذا مواف  لِرأي عموم األئمة الُقرناء غري انفع هنا، مع االحرتام والتقدير 
للجميع، وهذا ما أمجَع عليه علماء الوقف واالبتداء، مع مالحظة عدم وضوح وجه التمام الذي 

 اب وال املعم، وهللا تعاىل أعلم.ث اإلعر اعتمده اإلمام انفع هنا ال من حي
 يم ىم﴿فبيَنها شبه إمجاع على عدم وضع إشارة وقف على  :وأم ا املصاحف املطبوعة

سواء منها مصاحف انفع أم مصاحف عاصم، إالن املصحف القطري برواية ورش فوضع  ﴾جن
 .(1)أخًذا برأي اإلمام انفع )التام(إشارة إىل جواز الوقف  عالمة الوقف )ص(

وأكتفي هنا بنقل اآلراء اليت وردت عن األئمة القراء كنافع يف بعض الوقوف االجتهادية 
وتوجيهها، حىت أتفرغ للتعلي  على اختالف الوقف تبًعا الختالف القراءة وعد اآلي فقط، حىت ال 

ظه ستاذي الدكتور املشرف حفعند رغبة وتوجيهات أ الً يطول البحث أكثر من املطلوب، وذلك نزو 
 من ذلك بعد هذا املوضع، وهللا املوف .هللا، حبذف ما مجعته 

 [.119]البقرة:  ﴾ٰه مه جه هن من خن جنحن مم خم حم جم﴿
إىل  اأّدى اختالف القراءات املتواترة بنَي اإلمامني انفع وعاصم فيه اليت ضعاو من أشهر املهذا 

ِبصيغة امل ارع  ﴾يموال عن أصحاب اجلح﴿اختالف الوقف واالبتداء، حيث قرأ انفع ومعه يعقوب 
البناء للفاعل )املعلوم(، بيَنما قرأ ابقي الُقرناء اجملزوم بث )ال( الناهية وعالمة جزمه السكون على صيغة 

بصيغة امل ارع املرفوع بعَد ال النافية وعالمة  ﴾مه جه هن من خن﴿عشرة ومنهم عاصم ال
 .(2)رفعه ال مة على صيغة البناء للمفعول )اجملهول( 

                                      
 .102البقرة:  ،( املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث1)
 ،1، طاف فضــالء البشــر ابلقــراءات األربعــة عشــرإحتــ. والبنثثا، 65ص ،1، طالتيســري يف القــراءات الســبع( انظثثر الثثداين، 2)

= 
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 ومته )الشاطبية(: يب يف منظقال الشاط
 وتسثثثثثقل ضثثثثثّموا التثثثثثاء والثثثثثالم حرّكثثثثثوا

 

 (1)برفثثع خلثثوًدا وهثثو مثثن بعثثد نفثثي ال 
 

وال ﴿إالن انفًعا فقرأ  ﴾من خن﴿القراء السبعة عدا انفًعا حيث قرؤوا واخلاء يف )خلوًدا( رمز 
 .﴾َتْسَقلْ 

 ثالث املرضية(: وقال اإلمام ابن اجلزري يف منظومته )الدرة امل ية يف القراءات ال
 وقثثثثثثثثثل حسثثثثثثثثثًنا معثثثثثثثثثه تفثثثثثثثثثادو وننسثثثثثثثثثها

 

 (2)وتسثثثثثثقل حثثثثثثوى وال ثثثثثثّم والرفثثثثثثع أصثثثثثثال 
 

وموضع الشاهد )وتسقل حوى( أي: قرأ يعقوب )من بني القراء الثالثة فوق السبعة( ورمز له 
موافًقا لِقراءة انفع من السبعة يف )الشاطبية(،  ﴾تسقلْ ﴿ابحلاء من )حوى( بفتح التاء وجزم الالم يف 

ا ومحزة كما أمنا املسكوت عنهم ومها أبو جعفر وخلف العاشر فواَفقا أصَلهما يف )الشاطبية( انفعً 
 معلوم من منهج ابن اجلزري يف منظومته )الدرة(.

وهذا االختالف يف القراءة بني اإلماَمنْي انفع وعاصم، اختلف حكم الوقف واالبتداء تبًعا له، 
على قراءة انفع مطلًقا، أمنا على قراءة عاصم  ﴾وال َتْسَقلْ ﴿البتداء وا ﴾ونذيرًا﴿حيث جيوز الوقف على 

تبًعا لوجه إعرايب وجيوز على وجه آخر، واملعم تبع لإلعراب يف ذلك   ﴾نذيرًا﴿على  فيمتنع الوقف
 كلِّه، وتفصيل ذلك: 

 ،ناء للفاعلبث )ال( الناهية وامل ارع اجملزوم على صيغة الب ﴾وال َتسقلْ ﴿ابلنسبة لِقراءة انفع 
فيحتمل أْن يكون الننهي على حقيقته مبعم ترِك السؤال عن أصحاب اجلحيم، وحيتمل أْن يكوَن هنيًا 
 ؟على َسبيل اجملاز لِتفخيم ما وقع فيه أهُل الكفر من العذاب، كقولك ِلَمْن قال لك كيف حال فالن

 .(3)رهال تسقل عنه؛ أي: حلن به أمر عظيم غري حمصور يوحش السامع ذِك
واالبتداء  ﴾ونذيرًا﴿كال الوجهي املذكورين توجيًها لِقراءة انفع جيوز الوقف فيهما على   وعلى

                                      
= 

1/414. 
 .479البيت  ،39ص ،2، طحرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع املشهورة ابلشاطبية منظومة( الشاطيب، 1)
 .68البيت  ،23ص ،1، طمنظومة الدرة املضية يف القراءات الثالث املرضية( ابن اجلزري، 2)
إحتـاف فضـالء البشـر ابلقـراءات األربعـة . والبنثا، 413ث  1/406 ،1، طجـة يف علـل القـراءات السـبعاحلالفارسي،  ( انظر3)

 .189ث  1/183 ،3، طاملغ  يف توجيه القراءات العشر املتواترة، ا. وحميسنً 1/414 ،1، طعشر
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على االستئناف حسب الظاهر من كالم أئمة هذا الفّن، وقد أعطاه األمشوين  ﴾وال َتسقلْ ﴿
واإلعراب واألنصاري على قراءة انفع حكَم احلسن، إالن أنه أقرب إىل الوقف الكايف حسب املعم 

ذلك ابختالف  الً معل ﴾ونذيرًا﴿ستئنايف، ويدلُّ على هذا تقوية اإلمام السجاوندي الوقف هنا على اال
يه اجلملتني أي: على االستئناف حبيث يقتصر التعل  بيَنها على املعم دوَن اإلعراب، وهذا ينطب  عل

ه )التذكرة(: )فمن جزم بون يف كتاب، ولعل هذا ما يفهم من قول اإلمام ابن غل(1)الوقف الكايف تعريفُ 
 .(2)جاَز له أْن يبتدئ به ألننه استئناف هني( 

من  ففيها ،بث )ال( النافية مع امل ارع املرفوع بعَدها ﴾من خن﴿أمنا ابلنسبة لِقراءة عاصم 
 : وجهان انحية الوقف واالبتداء

على ما  ابلواووفة معط ﴾وال تسقل﴿؛ على اعتبار مجلة ﴾ونذيرًا﴿عدم الوقف على : األول
قبَلها أي: بشريًا ونذيرًا وغري مسؤول عن أصحاب اجلحيم، أو مجلة حالية بعد واو احلال والتقدير: 

حىت ال  ﴾ونذيرًا﴿وعلى كال االحتماَلنْي ال يوقف على  .(3)ال تسقل عن أصحاب اجلحيم حال كونك
 أو بني املعطوف واملعطوف عليه.يفصل بني احلال وصاحبه، 

استئنافية بعَد واو  ﴾سقلوال تُ ﴿؛ على اعتبار مجلة ﴾ونذيرًا﴿واز الوقف على ج: الثاين
سقل عن أصحاِب اجلحيم، وعلى هذا الوجه تكون هذه اجلملة منقطعة االستئناف، واملعم: ولست تُ 

 .(4)ويبتدأ مبا بعَده على هذا الوجه ﴾ونذيرًا﴿فيكون الوقف عندئذ كافًيا على  ،إعرابيًّا عمنا قبَلها
 :املعتمدة يف هذا البحث وابلنسبة للمصاحفِّ املطبوعة

رمز للفعل صه، أي ت واليت ﴾جن﴿فوق  عالمة )ص(فوضَع معظمها  :انفع براوييه بقراءة
، إالن بعده ﴾سقلوال تَ ﴿الستئناف مجلة  وهو ث كما سب  شرحه ث وقف كاف   ،عالمة جواز الوقف

 ،)صلى( وقصدت هنا الوقف الكايف عالمةعت د وضاملصاحف األردنية )إبشراف توفي  ضمرة( فق

                                      
 ،2، طبيـان الوقـف واالبتـدانار اهلدى يف م. واألمشوين، 18ص ، د.ط،علل الوقوف يف القرآن الكرمي( انظر السجاوندي، 1)

 .48ص ،2، طاملقصد لتلخيص ما يف املرشد يف الوقف واالبتداءواألنصاري،  .48ص
 .2/258 ،1، طالتذكرة يف القراءات الثمان( ابن غلبون، 2)
 .1/75 ،1، طإعراب القرآن، انظر النحاس( 3)
 .2/258 ،1، طالتذكرة يف القراءات الثمان( انظر ابن غلبون، 4)
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، (1)تستخدم للوقف الكايف كما نص عليه علماء التجويد املتقخرون كثريًا ماألنن هذه اإلشارة  
، إالن أنن املراد هنا يف أو ما حيتمل الكايف واحلسن ،ملا جيوز فيه الوقف وعدمه كذلكوتستخدم  

  .كايف كما سبَ  شرحه يف توجيه قراءة انفع ووقفهف الالوقاملصاحف األردنية إبشارة )صلى( 
، ﴾جن﴿وأما املصاحف املطبوعة بقراءة عاصم براويَثْيه: فقد وضعت إشارة )صلى( على 

جيوز الوقف  ﴾وال تسقل﴿إشارة إىل الوقف الذي جيوز على وجه دون آخر، فعلى وجه االستئناف يف 
الوقف كما سب  شرحه، لكننهم آثروا إشارة ال جيوز  وجه احلالويعترب كافًيا، وعلى  ﴾ونذيرًا﴿على 

 )صلى( اليت تعرب عن عبارة الوصل أوىل )مع جواز الوقف( خروًجا من اخلالف من ابب االحتياط،
والذي أرجحه كباحث الوقف على قراءة انفع الستئناف النهي، والوصل أوىل على قراءة عاصم جلواز 

 .(2)وهللا تعاىل أعلم وصل أحوط،الوجهني كما سب  فيكون ال

 مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ﴿

 [.125]البقرة:  ﴾حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
اختالفًا أدنى إىل تغري الوقف تبًعا  ﴾اختذوا﴿اختلفت قراءة اإلماَمنْي انفع وعاصم يف كلمة 

 الختالف القراءة.
املبين ابلفعل املاضي ِصيغة اإلخبار على  ﴾واخَتذوا﴿فقد قرأ انفع ومعه ابن عامر بفتح خاء 

على صيغة  ﴾واخِتذوا﴿على ال م بعَد واو العطف، بيَنما قرأ ابقي العشرة ومنهم عاصم بكسر اخلاء 
 .(3)فعل األمر املبين على حذِف النُّون بعَد واو االستئناف

 .﴾وأمًنا﴿والوقف الذي أتثر ابختالف القراءتني هو على 
 خس حس جس مخ جخ﴿على  يوَقفال  ﴾خَتذواوا﴿وَمْن معه  قراءة اإلمام انفعفعلى 

معطوف على  ﴾واخَتذوا﴿ألنن الفعل املاضي  ﴾واخَتذوا من مقام إبراهيم مصلًّى﴿ مبعم ال يُبتدأ ﴾مس
                                      

 .218ص د.ط، ،علم التجويدغاية املريد يف نظر نصر، ( ا1)
 [.119( املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث ]البقرة: 2)
 .484، البيثت 39ص ،2، طحرز األماين ووجـه التهـاين يف القـراءات السـبع املشـهورة ابلشـاطبية منظومةالشثاطيب، ( انظر 3)

ـــري التيســـري يفوابثثثن اجلثثثزري،  ـــراءات األئمـــ حتب ــــزيل. وخثثثاروف، 88ص ،1، طة العشـــرةق  ،1، طالتســـهيل لِّقـــراءات التن
 .19ص
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كقننه قيل: واذكروا إذ جعلنا البيت مثابة للناس   ﴾مخ جخ﴿، أو على ﴾جعلنا﴿ما قبَله أي: على 
 .(2)موضع وقف ﴾وأمًنا﴿طي ، ومن هنا مل جيعل اهلب(1)وأمًنا وإذ اختذوا...

 حس جس مخ جخ﴿الوقف على  فيجوز ﴾حص﴿صم وَمْن معه أمنا على قراءة اإلمام عا

من ابب ابتداء مجلة جديدة بواو  ،﴾حضخض جض مص خص حص﴿واالبتداء  ،﴾مس خس
االستئناف وفعِل األمر بعد انتهاء اجلملة السابقة، ومن هنا جعل اإلمام الداين الوقَف ًتمًّا على 

، وعرب عنه اإلمامان األمشوين واألنصاري ابلوقف (3) ﴾حص﴿َمْن معه ءة عاصم و على قرا ﴾مس﴿
كما يعربان أحيااًن حسب ما ذكرا يف   ،َدهاحلسن وقصدا به ما حيسن الوقف عليه واالبتداء مبا بع

ما يُطلقان احلسن عنَد استحسان الوقف واالبتداء ؛مقدمتهما أي: يُطلقان لفظ احلسن على  ،أهنن
عليها واالبتداء مبا بعَدها كما هو احلال هنا، حيث وف الكافية من حيث إننه حيسن الوقف بعض الوق

على  كافًياومن املعلوم أنن االستئناف يكون بعَده الوقف  علال ذلك أبنن ما بعد الوقف استئناف، 
أي: على قراءة الكسر  ﴾حص﴿، ويُوضحه ما ذهَب إليه اإلمام السجاوندي من االبتداء (4)األقل

 .(5)جوعدون احلاجة للر 
 الً ، وذلك أن يف الوقف هنا أقواويرى العبد الَفقري َكباحث أنن ما سب  تفصيله هو الراجح

أبننه وقف  ﴾واخَتذوا﴿على قراءة انفع  ﴾مس﴿ن الوقف على عكقول اإلمام زكراي األنصاري   أخرى،
ا ذكر، ويؤيد ما ذهبُت إليه قول اإلمام خمالًفا قول مجهور علماء الوقف واالبتداء، وغري معلل مل ،جائز

معطوف على ما قبَله ننه أل ﴾واخَتذوا﴿ا ذلك: )فَمْن قرأ بفتح اخلاء مل يبتدئ بقوله ابن غلبون موضحً 
من اخلرب عنهم فهو متعل  به يف اإلخبار، وَمْن كسَر اخلاء جاَز له أْن يبتدئ به ألننه استئناف أمر من هللا 

 يكون اإلمام األنصاري مل يقصد استحسان الوقف إبعطائِه حكم اجلواز واستحسان  أنْ ، إالن (6)ابالختاذ(
                                      

 .1/262 ،5، طالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، انظر مكًيا القيسي( 1)
 .200ص ، د.ط،تقييد وقف القرآن، انظر اهلبطي( 2)
 .45ث  44ص ، د.ط،املكتفى يف الوقف واالبتدا( انظر الداين، 3)
املقصد لتلخيص ما يف املرشـد يف الوقـف . واألنصثاري، 48ص ،2، طمنار اهلدى يف بيان الوقف واالبتداألمشوين، ( انظر ا4)

 .48ص ،2، طواالبتداء
 .19، صعلل الوقف يف القرآن الكرمي( انظر السجاوندي، 5)
 .260ث  2/259 ،1، طالتذكرة يف القراءات الثمان( ابن غلبون، 6)
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ث البدء مبا بعَده، بل قصد ما ينطب  عليه مصطلح الوقف اجلائز الذي هو أقل من الوقف احلسن وال بد 
 ِلما قبَله. إذا وقَف عليه من الرُّجوع واإلعادةث على الرناجح 

 على كلتا الِقراءَتنْي:  ﴾واختذوا﴿ بَ مري ملعينّ يان اان إىل بوهذا جيرّ 
بصيغة املاضي تكون الواو عائدة على َمْن كان قبل نزول اآلية من  ﴾واخَتذوا﴿فعلى قراءة انفع 

بعِد بناء مقام إبراهيم عليه السالم البيت، وأهنم صلوا إىل مقام إبراهيم )وهو احلجر الذي صعد عليه 
قدمه عليه(، وحيتمل أْن يكون ذلك شرع هلم قبلنا وأخربت اآلية عنهم أثُر بقَي لَِرفع بناء الكعبة ف

 .(1)بذلك
ابختاذ مقام إبراهيم مصلًّى،  رينابألمر فتعود الواو على املقمو  ﴾حص﴿أمنا على قراءة عاصم 

ك وأّمته، ويدلُّ على ذلك ما ورَد عن أن  بن مال أو حممد  ،وهو إمنا إبراهيم عليه السالم وذريته
 عنه: قلت: اي رسول هللا لو اختذت مقام إبراهيم رضي هللا عنه قال: )قال عمر بن اخلطاب رضي هللا

، ومجًعا بنَي الِقراءَتنْي تكون الصالة (2)(﴾حضخض جض مص خص حص﴿مصلًّى، فقنزَل هللا عز وجل: 
 .(3)إىل مقام إبراهيم عليه السالم شرعت لنا كما كانت لَِمْن قبلنا، وهللا تعاىل أعلم

 : املعتمدة يف هذا البحث وابلنسبة للمصاحف املطبوعة
اعتماًدا على ما  ﴾مس﴿فلم ت ع املصاحف املطبوعة بقراءة انفع براِويَثْيه إشارة وقف على 

 معطوف على ما سبَقه فال يبتدأ به. ﴾واخَتذوا﴿سبَ  ذِكره عند علماء الوقف واالبتداء من أنن 
 ،﴾مس﴿فإنن معظمها مل ي ع إشارة وقف على  :اصم براوييهأمنا املصاحف املطبوعة ِبِقراءة ع

وقًفا كافًيا  ﴾مس﴿إالن مصحف دولة الكويت فقد وضَع إشارة )صلى( على اعتبار الوقف على 
لكن املستغرب هو ابقي املصاحف بقراءة  .الستئناف ما بعَده كما سب  ذِكره عن علماء الوقف واالبتداء

وبعد أتمل العبد  .(4)واالبتداء خمالفة لرأي ُجلِّ علماء الوقف ﴾مس﴿عاصم واليت مل جتز الوقف على 
                                      

، املغــ  يف توجيــه القــراءات العشــر املتــواترةا، . وحميسثثنً 2/660 د.ط، ،القصــيدةالفريــدة يف شــرحِّ  الآللــئلفاسثثي، ( انظثثر ا1)
 .1/192 ،3ط

، كتثاب: الصثالة، ابب: مثا جثاء يف القبلثة ومثن مل يثر اإلعثادة علثى مثن سثها فصثلى 2، طاجلامع الصحياأخرجه البخاري، ( 2)
 .402 ، رقم،71إىل غري القبلة، ص 

، إحتـاف فضـالء البشـر ابلقـراءات األربعـة عشـرالبنثا، . و 2/660 د.ط، ،القصـيدةالآللئ الفريدة يف شرحِّ ، ( انظر الفاسي3)
 .1/183 ،3، طفتا القدير اجلامع بني ف  الرواية والدراية من علم التفسري. والشوكاين، 1/41 ،1ط

 [.125]البقرة: ( املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث 4)



 

102 

ا أخذت بظاهر قول اإلماَمنْي األمشوين  الَفقري كباحث يف سبب ذلك يظهر أنن هذه املصاحف إما أهنن
فاه بتعريف الكايف حينما أشارا إىل استئناف وقف حسن وإن عرن  ﴾مس﴿واألنصاري أبنن الوقف على 

 اآلراء اليت ذكرها علماء ، أو أنن تلك املصاحف أخذت ببعضِ ﴾حص﴿ى صيغة األمر ما بعَده عل
اإلعراب من أنن العامل يف )إذ( فعل تقديره: اذكروا، فيصري التقدير: اذكروا إذ جعلنا البيت مثابة 

املذكور على الفعل املقدر )واذكروا( فال يكون هناك  ﴾حص﴿للناس وأمًنا واختذوا أي: بعطف 
موجًها لِبين إسرائيل، وأجاَز املعربون  ف بل عطف، وحيتمل على هذا الوجه أْن يكون اخلطاب استئنا

معمول لِقول حمذوف والتقدير: وقلنا اختذوا عطًفا على  ﴾حص﴿كذلك أْن تكون مجلة 
، وحيتمل على هذا الوجه أْن يكون اخلطاب موجًها إلبراهيم عليه السالم وذريته أو (1)﴾مخ﴿

 .وأمته ِلمحمد 
صاحف امل وضع إشارة للوقف يف ووجه العطف األخري بِشّقيه يصلح حجة للوصل وعدمِ 

وقف كما يف  جواز عاصم اليت اعتمدت ذلك، وإْن كنُت أميل إىل وضِع إشارةاملطبوعة بقراءة 
متاشًيا مع املعتمد عنَد علماء الوقف واالبتداء من معم االستئناف الذي  ،مصحف دولة الكويت

 هو األصل، وهللا تعاىل أعلم وأحكم. ﴾مس﴿ف على جيعل الوق

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل﴿
 ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه ينجه
 [.198ث  197]البقرة:  ﴾ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

اآلي، لكن وقَع خالف يف عدِّ  ،انفع وعاصماإلمامني بنَي  يف القراءات مل يقع خالف هنا
ث  دين األول ث الذي يعتمده اإلمام انفع يف أحِد قولنييعترب العد امل اآلية، حيث مل أي حتديد رأس

ث ومعه  بيَنما اعترب العد الكويف ث الذي يعتمده اإلمام عاصم .رأس آية، ووافقه العد املكي ﴾ُّ﴿
ومنه العد املدين األخري الذي يعتمده اإلمام انفع يف  ،(2)رأس آية ﴾ُّ﴿ابقي رواايت العد 

                                      
التفصـــيل يف إعـــراب آايت . واخلطيثثثب ومصثثثلوح وعلثثثوش، 548ث  1/547، 1، طتفســـري البحـــر احملـــيطحيثثثان،  انظثثثر أاب( 1)

 388ث  1/387، 1، طالتنـزيل
ث  128ص ، د.ط،بشــري اليســر شــرح انظمــة الزهــروالقاضثثي،  .140ص ،1، طالبيــان يف عــد آي القــرآنالثثداين، ( انظثثر 2)

129. 
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ى مذهب َمْن يرى الوقف على رأس اآلية مطلًقا جيوز الوقف يف قراءة عاصم على علو  .القول الثاين
ر املعم واإلعراب، بيَنما يكون الوقف يف قراءة انفع ًتبًعا للمعم بغضِّ النظر عن اعتبا ﴾ُّ﴿

 واإلعراب ألننه لي  رأس آية عنَده على اعتبار العّد املدين األول.
علم الوقف واالبتداء من حيث التعل  قواعد حسب  ﴾ُّ﴿أمنا حكم الوقف على 

لِتمام  ،م إبمجاع علماء الوقف واالبتداءاملعنوي واإلعرايب دون الننظر إىل رأس اآلية، فإنن الوقف ًت
 ّٰ﴿واستئناف مجلة جديدة بعَدها  ،﴾ُّ َّ ٍّ﴿اإلعراب وانتهاء اجلملة 

، وإْن  يف املعم مباشر وكذلك ال يوجد تعلُّ  .(1)﴾ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
ت اآليتان تتكلمان عن احلج عموًما، لكن املعم التفصيلي مستقل وهو املعترب هنا، حيث كان ما كان

قبَل رأس اآلية يتكلم عن التزود ابلتقوى واألمر به، وما بعَد رأس اآلية ذكر جواز التجارة وابتغاء الرزق 
ًتمًّا لِعدم وجود  ﴾ُّ﴿الوقف على تفصيليًّا، ومن هنا كان ، وال تعل  بيَنهما (2)يف موسِم احلج

عند من عدنه رأس آية  ءً امطلًقا سو  ﴾ُّ﴿التعل  اإلعرايب واملعنوي، وِلذلك جاَز الوقف على 
 أو من خي عه للتعل  اإلعرايب واملعنوي.

 : املعتمدة يف هذا البحث أم ا املصاحف املطبوعة
اعتمد العد  وبع هال، املدين األو  اعتمَد العد فبع هاورش: انفع ِبراوييه قالون و  بقراءةث 

مصاحف برواية قالون وورش اعتمدت العّد الكويف لكننين مل أعتمدها يف  املدين األخري، )وقد وجدتُ 
صحف قطر برواية ورش ومصحف األردن )إبشراف توفي  معلميًّا(، ف الً حَبثي ألننين أرى فيها إشكا

رأس  ﴾ُّ﴿لعّد املدين األول، ِلذلك مل يعتربوا ضمرة( برواييت قالون وورش اعتمد كلٌّ منهم ا
ا ع ّدوه وقًفا ًتمًّا كما هو املعتمد عنَد علماء هذا الفن، فوضع مصحف قطر على آية، وإمنن

 إشارة الوقف )ص(، ووضع مصحف األردن إشارة )قلى( لِتمام الوقف واعتباره أوىل. ﴾ُّ﴿
العّد املدين األخري فهي مصحف املدينة أمنا املصاحف املطبوعة برواية انفع واليت اعتمدت 

                                      
لطائف  والقسطالين،. 50ص ، د.ط،املكتفى يف الوقف واالبتداالداين، . و 94ص ،1ط االئتناف،القطع و النحاس، ( انظر 1)

واألمشثوين،  .57ص ،2، طاملقصد لتلخيص ما يف املرشد يف الوقف واالبتداءواألنصثاري، . 4/1682، د.ط، اإلشارات
 .57ص ،2ط، منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا

فتا القدير اجلامع بني ف  الرواية والدراية مـن . والشوكاين، 414ث  2/413 ،2، طكام القرآناجلامع ألح( انظر القرطيب، 2)
 .1/261 ،3، طعلم التفسري
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ومصحف اجلزائر برواية ورش مبُراجعة وتدقي  احلافظ هشام بشري بوجيره  ،وورش اييت قالونالنبوية برو 
وإجازة األزهر إبشراف الشيخ املعصراوي، ومبا أنن هذه املصاحف اعتمدت العّد املدين األخري فقد 

م الوقف عليه  لوقف )ص( كما هو منهجها لِتمارأس آية ووضعت عليه إشارة ا ﴾ُّ﴿جعلت 
 كما سبَ .

جيب أنن املصحف اجلزائري آنف الذِّكر والذي أجاَزه األزهر إبشراف الشيخ لكن الع
املعصراوي نصن يف فقرة التعريف ابملصحف يف آخره على أننه اعتمد العّد الكويف يف عدِّ آايته، ومع 

العد ُتمَد فيه العّد املدين األخري حسب منهج علماء هذا الفّن ال ذلك جيد النناظر املتخصص أننه اع
الكويف، لكن ُيستغرب كيف يقع مثل هذا السهو يف موضوع  حساس كالتعريف مبصحف خ ع 

 للجنة من األكابر يف مراجعته وإجازتِه! والكمال هلل تعاىل.
رأس  ﴾ُّ﴿ت عدن  فقد :وأمنا املصاحف املطبوعة بقراءة عاصم براوييه شعبة وحفصث 

هجها مل ت ع إشارة وقف اكتفاء برأس اآلية، ومبا أنن آية ابإلمجاع اتباًعا للعدِّ الكويف، وحسب من
 الوقف هنا ًتّم على رأس اآلية فلم ت ع أيٌّ منهما إشارة )ال( فوق رأس اآلية كما هو منهج بعِ ها

 .(1)اآلية وما بعَدها ، لِعدم وجود تعل  بنَي ما قبل رأس)من نسخ املصحف الشامي(
 

 خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن﴿
 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
 [.201ث  200]البقرة:  ﴾خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

لكن اختلف  مل يقع خالف هنا يف القراءات بني اإلمامني انفع وعاصم يف الكلمات القرآنية،
الذي يعتمده اإلمام انفع يف أحد قولني ث  خري ث، حيث مل يعترب العّد املدين األعدُّ اآلي بينهما

آية، بيَنما اعتربَه العد الكويف ث الذي يعتمده اإلمام عاصم ث رأس آية ومعه ابقي رأس  ﴾مث﴿
 .(2)العد

                                      
 .197البقرة:  ،( املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث1)
 يل يف عــد ِّ آيشــرح التســه. وفكثثري، 75البيثثت  ،14ص ، د.ط،الفواصــلمنظومــة انظمــة الزهــر يف علــم ( انظثثر الشثثاطيب، 2)

 .22ص ،1، طالتنـزيل
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وكنت أفّصل فيما سب  من اخلالف يف رؤوس اآلي وأعامله كاخلالف يف القراءات، لكن 
بذكر اخلالف يف عدِّ سوف أكتفي ابتداًء من هذا املوضع  عند رغبة اجلامعة يف اختصار البحث الً نزو 
وكما هو معلوم أن املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا  آلي بني املدين والكويف دون تفصيل وتوجيه،ا

البحث بقراءة انفع سوف تعتمد العد املدين، واملصاحف املطبوعة بقراءة عاصم سوف تعتمد العد 
 وابهلل التوفي . الكويف.

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض جض مص خص﴿
 جم هل مل خل حل جل لكمك خك جكحك مق حق خفمف

 [.220ث  219]البقرة:  ﴾ىليل مل خل خم حم
حيث اعترب العّد املدين األول ث الذي اختلف عّد اآلي هنا بني اإلماَمنْي انفع وعاصم، 

العد رأس آية، ووافَقه العد املكي، بيَنما مل يعتربه  ﴾جكحك مق﴿ث  يعتمده اإلمام انفع يف أحد قولني
اثين قوليه ث والعد الكويف ث الذي يعتمده اإلمام عاصم ث  املدين األخري ث الذي يعتمده اإلمام انفع يف

 ومعهما العّد البصري والشامي.
رأس آية، حيث عدنه املدين  ﴾حم جم﴿وكذلك وقع اخلالف هنا يف عدِّ 

عتمده اإلمام عاصم ث والشامي، مده اإلمام انفع يف أحد قوليه ث والكويف ث الذي ياألخري ث الذي يعت
 .(1)ث ومعه العّد املكي والبصري القول الثايناملدين األول ث الذي يعتمده اإلمام انفع يف  يُعدنهبيَنما مل 

 ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه﴿
 [.271]البقرة:  ﴾يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ

م شعبة وحفص اختالفًا أدنى القراءة يف هذه اآلية بني اإلمام انفع وراويي اإلمام عاصاختلفت 
 .ف الِقراءةإىل تغري الوقف تبًعا الختال
، وعالمة جزمه السكونبنون العظمة مع جزم الفعل امل ارع  ﴾ونكّفرْ ﴿فقد قرأ اإلمام انفع 

 ووافقه محزة والكسائي وأبو جعفر وخلف البزار.
، مة رفعه ال مةالوعبنون العظمة مع رفع الفعل امل ارع  ﴾ونكّفرُ ﴿عن عاصم  وقرأ شعبة

                                      
 .24ث  23ص ،1، طشرح التسهيل يف عد ِّ آي التنـزيلوفكري،  .140ص ،1، طالبيان يف عد آي القرآنالداين، ( انظر 1)
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 ووافقه ابن كثري وأبو عمرو ويعقوب.
، مة رفعه ال مةالوعبياء الغيبة مع رفع الفعل امل ارع  ﴾َّ﴿وقرأ حفص عن عاصم 

 .(1)ووافقه ابن عامر
صول لكننها ال تؤثر على ويف بعض األ ﴾فهو﴿و ﴾فنعما﴿ويف اآلية اختالف يف الِقراءات يف 

 ها.الوقف واالبتداء فلذلك مل أذكر 
اجلزم والرفع يف  ، حسب اختالف قراءيت﴾فهو خري لكم﴿وأما الوقف الذي أتثّر فهو على 

 ، وتفصيله كالتايل: ﴾ونكفر﴿
كنافع، تكون الواو عنَده عاطفة والفعل امل ارع جمزوًما عطًفا على   ﴾ونكفرْ ﴿فَمْن قرأ ابجلزم 

 يي ىي مي﴿والشرط هو  ،﴾ٌٍّّ ٰى ٰر﴿ع مجلة جواب الشنرط موض

 ضمري مسترت تقديره: حنن، يعود على هللا عز وجل. ﴾نكفرْ و ﴿عل ، وفا﴾ٰذ
ويكفْر عنكم ﴿ مبعم ال يبتدأ ﴾ٌٍّّ ٰى ٰر﴿على  يوقفوعلى قراءة اجلزم ال 

 ِلوجود العطف ووجوب وصل اجملزوم جبازِمه. ،﴾سيئاتكم
 كعاصم ث على اختالف راوييه بنَي النون والياء ث تكون الواو  ﴾َّ﴿أمنا َمْن قرأ ابلرفع 

فعل م ارع مرفوع، وفاعله ضمري مسترت تقديره )هو(  ﴾َّ﴿عنَده على األرجح استئنافية، و
أو إىل اإلخفاء للصدقة، بيَنما ابلياء، وهو يعوَد إىل هللا عز وجل  ﴾َّ﴿على رواية حفص 

 .(2)ابلنون، يعود إىل هللا عز وجل ﴾ونكفرُ ﴿تقديره )حنن( على رواية شعبة 
وكذلك االبتداء  ﴾ٌٍّّ ٰى ٰر﴿يكون الوقف جيًدا على ث م كعاصث  وعلى قراءة الرفع 

سواء على رواية حفص ابلياء أم على رواية شعبة ابلنون،  ﴾ّٰرئ ِّ ُّ َّ﴿
والعربة برفع الفعل على االستئناف على كال الّرِوايَتنْي، وهذا ما اعتمَده معظم أئمة هذا الفن كاإلمام 

مبا بعَده، وإن اختلفت  ويبتدأعليه  أن يوَقف ، وجعلوه مما حكمهالداين والسجاوندي واألنصاري

                                      
حتبـــري التيســـري يف قـــراءات األئمـــة وابثثثن اجلثثثزري،  .99ث  2/98 ،1، طفـــتا الوصـــيد يف شـــرح القصـــيدالسثثثخاوي، ( انظثثثر 1)

 .94ص ،1، طالعشرة
تفســري وأاب حيثثان، . 68ص ، د.ط،التبيــان يف إعــراب القــرآنالعكثثربي، . و 1/133، 1، طإعــراب القــرآننحثثاس، ال( انظثثر 2)

 .1/363 ،6ط ،إعراب القرآن الكرمي وبيانه. والدرويش، 523ث  2/522 ،1، طالبحر احمليط
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لكن احلكم واحد بنَي ، واألنصاري ًتمًّا، ، والسجاوندي مطلًقاتسمية نوعه، حيث جعله الداين كافًيا
 .(1)هذه األنواع

ورواية  ﴾ونكفرُ ﴿األمشوين َمْن فرَق بني رواية شعبة ابلنون و  كالقسطالين  وهناك من العلماء
 جعال ما ث أي القسطالين واألمشوين ثإالن أهنن  ،اقهما على الرفعاتف رغم ﴾َّ﴿حفص ابلياء 

، لكن عنَد التقمل يظهر أنه ال فرق  (2)، وكاِفًيا حلفص﴾ٌٍّّ ٰى ٰر﴿الوقف ِلشعبة ًتمًّا على 
كبريًا بيَنهما ألن حكم التام والكايف واحد، وهو الوقف عليهما واالبتداء مبا بعَدمها دون حاجة 

حيث  ،أي: هو ،﴾يكفر﴿األمشوين هو تقدير ضمري فاعل القسطالين و بب تفري  للرجوع، ولعل س
 ما بعد الوقف وما قبله من هذه اجلهة موجوًدا الربط بنيَ  ميكن أْن يعود على اإلخفاء للصدقة، فجعال

فيتمحض ال مري هلل عز وجل  ،أي: حنن ﴾ونكفر﴿الوقف كافًيا ال ًتمًّا، خالفًا لِقراءة النون  افصنف
 الوقَف ًتمًّا. اف وما قبَله فصنف عف التعل  بني ما بعَد الوقف

يث تكون الواو سواء ابلياء أم ابلنون ح ﴾َّ﴿وهناك وجه آخر على قراءة الرفع 
حيث  ،﴾ٌٍّّ ٰى ٰر﴿عاطفة ث والفعل مرفوع ث لكنن العطف على حمل اجلملة قبله بعَد الفاء 

 ﴾هو خري لكم﴿وبعد الفاء  ﴾ٌٍّّ ٰى ٰر﴿إنن هذه اجلملة ابلفاء يف حمل جزم جواب الشرط 
 يف حمل رفع ال أثر للشرِط فيها.

لِوجود العطف  ﴾َّ﴿وال يُبتدأ  ﴾ٌٍّّ ٰى ٰر﴿وعلى هذا الوجه ال يوقف على 
على رأي األمشوين وابن غلبون، إالن أنه إن جعل من ابب عطِف اجلمل فيجوز حينئذ الوقف وجيعل  

 .(3)كافًيا على رأي األمشوين
سن ذِكر لفتة ذكَرها اإلمام أبو حيان األندلسي يف تفسريه هِلذه اآلية تفصيل حيوبعَد هذا ال

كنافع، والرفع كعاصم: حيث جعل قراءة الرفع أعم   ﴾ونكفرْ ﴿مبيًنا الفرق يف املعم بنَي قراءيت اجلزم 
 ٰر﴿رط معطوف على مجلة جواِب الش ﴾ونكفرْ ﴿من قراءة اجلزم وأبلغ ث على حدِّ تعبريه ث ألنن اجلزم 

                                      
 .46ص ، د.ط،رآن الكـرميالوقـوف يف القـعلـل . والسثجاوندي، 55ص ، د.ط،املكتفـى يف الوقـف واالبتـدا( انظر الداين، 1)

 . 66ث  65ص ،2، طاملقصد لتلخيص ما يف املرشد يف الوقف واالبتداءواألنصاري، 
 .65ص ،2، طلوقف واالبتدامنار اهلدى يف بيان ااألمشوين، . و 4/1692، د.ط، ، لطائف اإلشاراتالقسطالين ( انظر2)
، منــار اهلــدى يف بيــان الوقــف واالبتــدااألمشثوين، و  .278ث  2/277 ،1، طانالتــذكرة يف القــراءات الثمــ( انظثر ابثثن غلبثون، 3)

 . 66ص ،2ط
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فيكون تكفري السيئات خمتصًّا إبخفاء الصدقات لرتتبه عليه، أمنا قراءة الرفع فتدّل  ﴾ٌٍّّ ٰى
على أنن التكفري للسيئات مرتتب من جهة املعم على َبذِل الصدقات عموًما سواء أبديت أم أخفيت 

ألننه مستقنف ا، وذلك ألنن التكفري متعل  مبا قبَله من الصدقات عموًما وليَ  خمتصًّا حبالة إخفائه
 .(1)وليَ  معطوفًا على جواب الشرط على القول الراجح

 : املعتمدة يف هذا البحث أم ا املصاحف املطبوعة
 ٰى ٰر﴿فقد اتفقت على عدِم وضع إشارة وقف على  :ِبقراءة انفع براوييه قالون وورشث 

نهما، وهذا يوال يُفصل ب ابجلزم معطوفة على مجلة جواِب الشرط كما سب  ﴾ونكفرْ ﴿ألن  ،﴾ٌٍّّ
ه املصاحف من عدِم بيَنهما قبيح، وهذا ما قصدتْ  الفصلما اعتمَده علماء الوقف واالبتداء من أنن 

 وضع إشارة للوقف هنا.
ضع إشارة )ج( على إالن املصحف األردين إبشراف توفي  ضمرة برواييت قالون وورش فقد و 

الحظت من معتربًا يف هذا الفن، لكنه كما  ولي  مرّد ذلك أننه أراد وجًها ﴾ٌٍّّ ٰى ٰر﴿
برواية حفص فاعتمد طباعته  املديناستقرائي ِلمواضع الوقف يف هذا املصحف أننه عمد إىل املصحف 

العّد املدين األول يف رؤوس إالن أننه غري الكلمات اليت خالف فيها قالون وورش حفًصا، وكذلك اعتمَد 
أنن وضعه إلشارة )ج( هنا ليَ   ، وِلذلك ذكرتُ يغريها يف العمومفلم  اآلي هلما، أمنا إشارات الوقف

، مع  عموًما حِلفص دون تغيري يف إشارات الوقف املدينعن وجه معترب عنَده لكن تقليًدا للمصحف 
 كون هذا خمالًفا إلمجاع علماء هذا الفن.

ارة ف فيها على وضع إشفقد اتفقت املصاح :بع بقراءة عاصم براوييه شعبة وحفصما طُ  أمناث 
 ﴾َّ﴿ابلنون ِلشعبة، وابلياء  ﴾ونكفرُ ﴿ألنن قراءة الرفع  ،﴾ٌٍّّ ٰى ٰر﴿)ج( على 

حِلفص ث مستقنفة تنفصل عمنا قبَلها ويكون الوقف هنا دائرًا بنَي التام وبنَي الكايف عنَد علماء هذا 
معطوفة على ما بعَد الفاء من  ﴾ّٰرئ ِّ ُّ َّ﴿الفن، وحىت لو قيل: إن مجلة 

دون جواب الشرط كما سبَ  ذِكره، فالوقف عندئذ كاف   ﴾ لكمهو خريٌ ﴿اجلملة السابقة هلا أي 
 )ج( لة على مجلة كما سب  عن األمشوين، فعلى كلِّ حال تكون إشارة جواز الوقفلعطف مج

                                      
 .2/524 ،1، طتفسري البحر احمليطأاب حيان، ( انظر 1)
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 .(1)مناسبة
ن الوجَهنْي ِلصالحيته هِلَذيْ  براوييه ويرى العبد الفقري كباحث أنن الوقف كاف  على قراءة عاصم

 أعلم وأحكم.قبيح على قراءة انفع كما سب ، وهللا تعاىل  ﴾ونكفرْ ﴿أن االبتداء رين، و املذكو 

 رث يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ﴿

 [.284]البقرة:  ﴾ىل مل يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث مثنث زث
لوقف تبًعا اختلفت القراءة بنَي اإلماَمنْي انفع وعاصم يف هذه اآلية اختالفًا أدنى إىل تغري ا

 .الختالف الِقراءة
وعالمة جزمهما السكون، ووافقه ابن كثري فقد قرأ اإلمام انفع )فيغفْر ث ويعذْب( جبزم الفعلني 

 وأبو عمرو ومحزة والكسائي وخلف البزار.
برفع الفعلني وعالمة رفعهما ال مة، ووافقه ابن ( يفث  ىث)بيَنما قرأ اإلمام عاصم 

 .(2)عامر وأبو جعفر ويعقوب
يعذب ﴿الراء، وأي: إدغام الالم يف  ﴾فيغفر ملن﴿واختلف القراء بني اإلدغام واإلظهار يف 

أي: إدغام الباء يف امليم، لكن ذلك ال يؤثر يف الوقف ِلذلك ال داعي ِلذكِر تفصيله كما هو  ﴾من
 حال ابقي األصول.
 تفصيله كالتايل: و  ،﴾هللاحياسبكم به ﴿فهو على  تبًعا لِتغري القراءة الذي تغريوأمنا الوقف 

وال  ﴾مث زث رث﴿ذْب( ال يوقف على فعلى قراءة انفع وَمْن معه ابجلزم )فيغفْر ث ويع
ألنن الفعلني امل ارعني )فيغفْر ث ويعذْب( جمزومان عطًفا على جواب الشرط  ،﴾فيغفرْ ﴿يبتدأ 

 ﴾فيغفرْ ﴿وتكون فاء  ،﴾رت يب﴿وعالمة جزمهما السكون، والشرط هو  ﴾رث﴿
علة جزمه فالبدء به ال تظهر  ﴾فيغفرْ ﴿نا، ألننه لو ابتدئ ابلفعل وال يفصل بنَي املعطوَفنْي هعاطفة، 

 زث رث﴿أكثر من اإلشكال يف الوقف على  ﴾فيغفرْ ﴿قَبيح، واإلشكال هنا يكمن يف البدء 

                                      
 .271البقرة:  ،( املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث1)
. 2/237 ، د.ط،لعشـــريف القـــراءات االنشـــر . وابثثثن اجلثثثزري، 72ص ،1، طالتيســـري يف القـــراءات الســـبع( انظثثثر الثثثداين، 2)

 .49ص ،1، طالتسهيل لِّقراءات التنـزيلوخاروف، 
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أي:  ﴾مثنث زث رث﴿ألننه أفاَد معًم لكن متامه فيما بعَده، فحينما يُنهى عن الوقف  ﴾مثنث
 .(1)، ومن هنا مل جيعله اهلبطي وقًفاوهذا هو املقصود، ﴾فيغفر﴿بتدأ حىت ال يُ 

 رث﴿يجوز الوقف على ف ﴾أمنا على قراءة عاصم وَمْن معه ابلرفع )فيغفُر ث ويعذبُ 

 مها:  وجَهنْي وذلك اعتماًدا على  (2)﴾ىث﴿واالبتداء  ﴾مثنث زث
 ،اعله مسترت وتقديره: هوو)يغفُر( فعل م ارع مرفوع ف: أنن الفاء استئنافية، الوجه األول

يعود إىل هللا عز وجل، واجلملة الفعلية )يغفر...( يف حملِّ رفع خرب ملبتدأ حمذوف والتقدير )فهو أو 
 .(3)فاهلل يغفر ث ويعذب(، وهذه اجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب

ارع املرفوع )يغفُر( عدها املكونة من الفعل امل : أنن الفاء عاطفة، واجلملة بوالوجه الثاين
املسترت الذي يعود على هللا معطوفة على اجلملة قبَلها، وقد رفعت من ابب عطف مجلة على  وفاعله

مكي بن أيب طالب القيسي، وإليكم ما نص عليه يف كتابه كعلماء  المجلة ، وإىل هذا أشاَر بعض 
 ا وحججها(: )الكشف عن وجوه القراءات السبع وعلله

فهو أقرب  ،الذي هو جواب الشرط ﴾رث﴿لى  أننه عطف عوحجة َمْن جزمَ "
للمشاكلة بني أول الكالِم وآخره، وحجة َمْن رفع أنن الفاء يستقنف ما بعَدها، فرفع على القطع ممنا 

رب، قبله، إمنا أْن يكون أضمر مبتدأ على تقدير: فاهلل يغفر ويعذب، فيكون مجلة من ابتداء وخ
وجيوز أن تكون مجلة معطوفة من فعل  وفاعل على مثلها والتقدير   وفاعل.معطوفة على مجلة من فعل  

 .(4)"على هذا: فيغفر هللا ِلَمن يشاء ويعذب َمْن يشاء
وعنَد التقمل يف توجيه قراءة الرفع ُيالحظ أن وجه االستئناف وجيه قوي، لكن وجه الرفع 

مع االحرتام  رأيي املتواضعيف وجه مستغرب   ما قبله جواب شرط جمزوم ثعطًفا على ما قبَله ث رغم أنن 
، وأميل إىل ما ماَل إليه شيخي الدكتور عبد اللطيف اخَلطيب من استغراب هذا الوجه يف  ِلَمْن ذَكره ث

                                      
 .203، د.ط، صتقييد وقف القرآناهلبطي، ( انظر 1)
 55ص ، د.ط،املكتفى يف الوقف واالبتداالداين، و  .280ث  2/279 ،1، طالثمانالتذكرة يف القراءات ( انظر ابن غلبون، 2)

 .56ث 
 .1/384 ،6ط ،إعراب القرآن الكرمي وبيانه. والدرويش، 45ص ، د.ط،اب القرآنلتبيان يف إعر ا( انظر العكربي، 3)
 .2/323 ،5، طالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاالقيسي، مكي ( 4)
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، وهذا ليَ  بدًعا من القول، بل إنن احملققني (1)كتابه املوسوعي )التفصيل يف إعراب آايت التنثزيل( 
 روا يف توجيه قراءة عاصم وَمْن معه برفع )يغفُر ويعذُب( على االستئناف ثمن العلماء السابقني اقتص

وِلذلك أجازوا البدء ابلفعل ث دون ذِكر وجه العطف إشارة لِعدم اعتماده، ألنن العطف هو توجيه 
علماء اإلمام العكربي من املعربني، واإلمام الداين واإلمام األمشوين من لِقراءة اجلزم، ومن هؤالء ال

، ومثله   ﴾وما يف األرض﴿"علماء الوقف واالبتداء، حيث قال هذا األخري:  إن رفع ما  ﴾به هللا﴿كاف 
فال يفصل  ﴾رث﴿زم عطًفا على أي: فهو يغفر، ولي  بوقف إن جُ  ،بعَده على االستئناف

 .(2)"بينهما ابلوقف
هتم اإالن أنن عبار  ،عليه علماء هذا الَفنِّ  اتف أنن الوقف على قراءة الرفع لِعاصم وَمْن معه مع و 
 .(3)ألمشوين، ومطل  للسجاوندي، وصاحل لألنصاريوا للقسطالين ما بني كاف   يف تصنيفه اختلفت

ابلكايف هو األدّق، والذي يَراه العبد الفقري كباحث أنن تسمية هذا الوقف على قراءة الرفع 
ا تعل  يف املعم فقط، وهو: وإْن ألننه أفاَد معًم، ومل يتعل  ما بعَد الوقف مبا قبَله لف ظًا أي: إعرااًب، وإمنن

ا يف أنفسكم من السوء أو تسرتوه فإنن هللا يعلمه وحُياسبكم عليه، فهو يعفو عمن تظهروا أيها العباد م
 .(4)يشاء ويعذب من يشاء

 التعل  املعنوي دون اإلعرايب هو تعريف الوقف الكايف عنَد علماء هذا الَفّن، والوجود و 
قف الكايف حكًما وإن خيتلف املطل  عنه ألنن املطل  ما صحن االبتداء مبا بعَده، وهذا يُطاب  الو 

 اختلف عنه تسمية.
وقف الصاحل هو أقل أمنا تسميته ابلوقف الصاحل كما فعل اإلمام األنصاري ففيه نظر، ألنن ال

قيًقا هنا ِلوجود االستئناف، لكنه من الوقف احلسن أي: يوجد فيه تعل  معنوي وإعرايب، وهو لي  د
                                      

 .3/127 ،1، طالتفصيل يف إعراب آايت التنـزيل( انظر اخلطيب ومصلوح والعلوش، 1)
. 71ص ، د.ط،التبيـان يف إعـراب القـرآن. وانظثر العكثربي، 68ص ،2، طاالبتـدابيـان الوقـف و  منار اهلدى يفاألمشوين، ( 2)

 .56ص ، د.ط،املكتفى يف الوقف واالبتداوالداين، 
. 4/1695، د.ط، لطــائف اإلشــارات. والقسثثطالين، 49ص ، د.ط،علــل الوقــوف يف القــرآن الكــرميانظثثر السثثجاوندي، ( 3)

منـار اهلــدى يف بيـان الوقــف . واألمشثوين، 68ص ،2، طلوقــف واالبتـداء املرشـد يف ااملقصـد لتلخـيص مــا يفواألنصثاري، 
 .68ص ،2، طواالبتدا

فتا القدير اجلـامع بـني فـ  الروايـة والدرايـة مـن الشثوكاين، و  .583ث  1/578 ،1، طاحمليطتفسري البحر ، أاب حيان( انظر 4)
 .397ث  1/396 ،3، طعلم التفسري
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 ، وهللا تعاىل أعلم وأحكم.يصلح على وجه العطف، وفيه ما بينُت من ال عف
 أم ا املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث: 

اءة انفع براوييه قالون وورش على عدِم وضع عالمة وقف فقد اتفقت املصاحف املطبوعة ِبقر ث 
فيغفر ملن ﴿، واملقصود من ذلك قبح البدء د العطف الالح ، نظرًا ِلوجو ﴾مث زث رث﴿على 
 كما سبَ  شرحه وذِكره من إمجاع علماء هذا الَفنِّ على ذلك.  ﴾يشاء

إالن املصحف األردين إبشراف توفي  ضمرة الذي نسخ املصحف املدين برواية حفص دون 
مجاع خمالف إل، وهذا ﴾مثنث زث رث﴿عموًما، ِلذلك أبقى عالمة )صلى( على  لوقوفهتعديل 

 علماء هذا الفنِّ كما سبَ  ذِكره.
وضع عالمة أمنا املصاحف املطبوعة بِقراءة عاصم براوييه شعبة وحفص فقد اتفقت على ث 

إشارة إىل أنن الوقف كاف  هنا كما سبَ  ذِكره  ﴾مثنث زث رث﴿)صلى( اليت جُتيز الوقف على 
الوقف وتعترب الوصل أوىل فيه إشارة إىل القول عن اإلمام األمشوين، ولعل اختيار )صلى( اليت جُتيز 

تسمية اإلمام مرجوًحا كما سب  ذِكره، ومراعاة كذلك لِ  الً بعطِف مجلة على مجلة وإْن كان قو 
األنصاري له ابلوقف الصاحل، على أنن الراجح هو اعتبار )صلى( تعرب عن الوقف الكايف هنا ِلوجود 

 يث ىث﴿ويُبَتدأ  ﴾مثنث زث رث﴿، فيوقف على ﴾فيغفرُ ﴿االستئناف، وهي علة رفع الفعل 

من  كما قرأُت على مشاخيي، وكما هو عموم التلقي سواء يف الصدور أو السطور، لذلك كان  ﴾ىف
األجدر أن توضع عالمة تعربِّ عن رجحان الوقف أكثر من )صلى(، حنو )ج( أو )قلى(، وهللا تعاىل 

 .(1)أعلم وأحكم
  

                                      
 .286هذا البحث، البقرة: املعتمدة يف  ( املصاحف املطبوعة1)
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 سورة آل عمران
يف   عدِّ اآلي كاخلالف يف القراءات، وجرى تفصيلهماة اعتبار اخلالف يفسب  يف سورة البقر 

ث يف تفصيل اخلالف يف رؤوس اآلايت   وقد رأيت أن متابعة النهج نفسه بنف  الكيفية، أول موضعني
يف هذه السورة وما بعدها سوف يطيل البحث أكثر من احلد املطلوب، لذلك  كخالف القراءات ث

كل سورة على ذكر رؤوس اآلي املختلفة بني العد املدين الذي يعتمده اإلمام   سوف أقتصر يف بداية
إن وجد اخلالف، دون توجيه  بشكل متتابع،، ويف الذي يعتمده اإلمام عاصمانفع والعد الك

وم أن املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث بقراءة انفع سوف تعتمد وتفصيل، وكما هو معل
 .احف املطبوعة بقراءة عاصم سوف تعتمد العد الكويفالعد املدين، واملص
يف أتثري اختالف القراءات فقط على الوقف واالبتداء، وهللا املستعان  بذكر التفصيل مث أتبعه

 وهو حسيب ونعم الوكيل.

 اآلي:اخلالف يف عد  
 اختلف اإلمامان انفع وعاصم يف عد اآلي يف املواضع اآلتية:

 [.1]آل عمران:  ﴾مل خل﴿
، ومل يعّدها رأس آية ﴾امل﴿احلروف املقطّعة هنا  العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم ترباع

 .(1)غريه من العد ومنه العد املدين الذي يعتمده اإلمام انفع

 يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي﴿
 [.4]آل عمران:  ﴾ِّ رب

رأس آية، ووافقه ابقي العد، إال  ﴾نوأنزل الفرقا﴿اعترب العد املدين الذي يعتمده اإلمام انفع 
 ﴾امل﴿ده اإلمام عاصم فلم يعتربه رأس آية، على عك  املوضع الساب  العد الكويف الذي يعتم

 .(2)امتامً 

                                      
بشــري اليســر شــرح انظمــة . والقاضثثي، 26، البيثثت 8ص ، د.ط،منظومــة انظمــة الزهــر يف علــم الفواصــلانظثثر الشثثاطيب، ( 1)

 .75ص  ، د.ط،الزهر
آي  شــرح التســهيل يف عــد ِّ . وفكثثري، 85، البيثثت 15ص ، د.ط،منظومــة انظمــة الزهــر يف علــم الفواصــلانظثثر الشثثاطيب، ( 2)

= 
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 .[48]آل عمران:  ﴾جن نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿
رأس آية، بينما مل يعّده ابقي  ﴾اإلجنيل﴿انفرد العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم ابعتبار 

 .(1)نه العد املدين الذي يعتمده اإلمام انفعالعد، وم

]آل عمران:  ﴾حج ين ىن من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل﴿

92]. 
يُعتمد يف قراءة اإلمام انفع على أحد قولني ث  اعترب العد املدين عن شيبة بن نصاح ث الذي 

أس آية، ومنه العد رأس آية، ووافقه العد املكي والدمشقي، بينما مل يعتربه ابقي العد ر  ﴾حتبون﴿كلمة 
 .(2)الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم، والعد املدين عن غري شيبة بن نصاح

 خت حت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي﴿

 .[97]آل عمران:  ﴾حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت
اعترب العد املدين عن أيب جعفر يزيد بن القعقاع ث الذي يُعتمد يف قراءة اإلمام انفع على أحد 

رأس آية ث ووافقه العد الشامي، بينما مل يعتربها ابقي العد رأس آية، ومنه العد  ﴾إبراهيم﴿كلمة   قولني ث
 .(3)والعد املدين عن غري أيب جعفريف ث الذي يعتمده اإلمام عاصم ث الكو 

 اخلالف يف القراءات:
 حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت﴿

 [.36]آل عمران:  ﴾مل مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

                                      
= 

 .27ص  ،1ط ،التنـزيل
 .56، ص1، طالتسهيل لِّقراءات التنـزيل. وخاروف، 143ص ،1، طالبيان يف عد آي القرآنانظر الداين، ( 1)
شـرح التسـهيل يف عـد ِّ آي . وفكثري، 86، البيثت 15ص  ، د.ط،منظومـة انظمـة الزهـر يف علـم الفواصـلانظر الشثاطيب، ( 2)

 .28ث  27ص ،1، طالتنـزيل
التســهيل لِّقــراءات . وخثثاروف 87ث  86، البيثثت 15ص  ، د.ط،مــة انظمــة الزهــر يف علــم الفواصــلمنظو الشثثاطيب، انظثثر ( 3)

 .62، ص1، طالتنـزيل
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أدى  اإلمام انفع يف هذه اآلية عن قراءة اإلمام عاصم برواية شعبة عنه، اختالفً قراءة ااختلفت 
 الختالف القراءة. اإىل تغري الوقف تبعً 

بفتح العني وبتاء التقنيث الساكنة،  ﴾وضَعتْ ﴿حيث قرأ اإلمام انفع وحفص عن عاصم 
 بوجعفر وخلف العاشر.ووافقهما معظم القراء وهم ابن كثري وأبوعمرو ومحزة والكسائي وأ

ن بسكون العني وبتاء الفاعل املتحركة ابل م، ووافقه اب ﴾وضْعتُ ﴿بينما قرأ شعبة عن عاصم 
 .(1)عامر ويعقوب

 واختالف الوقف ًتبع الختالف املعم واإلعراب حسب كل من القراءتني: 
 على السكون، للفعل املاضي املبين الً تكون التاء امل مومة فاع ﴾وضعتُ ﴿ث فعلى قراءة شعبة 

وقد  ﴾رب إين وضعتها أنثى﴿التاء إىل امرأة عمران فتكون اجلملة متابعة لكالمها الساب   وترجع
، أي مل يكن خطاهبا هلل بكون املولود ﴾وهللا أعلم مبا وضعتُ ﴿خ عت هلل وفوضت له ونزهته بقوهلا 

يء، وسلمت له عز وجل، ، فاهلل يعلم كل شيء، ومن هنا نزهته عن أن خيفى عليه شاأنثى إخبارً 
 .(2)وأقرت أبنه هو األعلم بذلك منها

 ئذ بني أقواهلا.ومبا أن الكالم ما زال المرأة عمران فال وقف حين
فالتاء للتقنيث بعد فعل ماض  مبين على الفتح،  ﴾وضَعتْ ﴿ث أما على قراءة انفع وحفص 

ا هو هللا عز وجل، ويتكلم عن امرأة والفاعل مسترت تقديره )هي( عائد إىل امرأة عمران، واملتكلم هن
متحسرة ألهنا أرادت  ﴾قالت رب إين وضعتها أنثى﴿عمران ب مري الغائب )هي( بعد انتهاء مجلتها 

ليخدم بيت هللا وال يسمح لألنثى بذلك، فيخرب جل وعال أبنه يعلم مقدار قيمة هذه األنثى  اذكرً 
يث ستكون مرمي سيدة نساء العاملني، وأم رسول العظيمة، وأهنا خري من الذكر الذي طلبته أمها، ح

 .(3)من أويل العزم عيسى عليه السالم
وضعتها ﴿اختلف، وانتقل الكالم من أم مرمي إىل هللا تعاىل، فيوقف على ومبا أن املتكلم 

، لعدم وجود التعل  اكافيً   اعلى هذه القراءة، ويكون وقفً  ﴾وهللا أعلم مبا وضعت﴿ويُبدأ  ﴾أنثى
                                      

. 552، البيثت 44ص ،2، طحرز األماين ووجـه التهـاين يف القـراءات السـبع املشـهورة ابلشـاطبية منظومةانظر الشثاطيب، ( 1)
 ،1، طحتبـري التيسـري يف قـراءات األئمـة العشـرة. وابثن اجلثزري، 2/239 ، د.ط،رالنشر يف القـراءات العشـوابن اجلزري، 

 .96ص 
 .1/340 ،5، طلقراءات السبع وعللها وحججهاالكشف عن وجوه اانظر مكًيا القيسي، ( 2)
 .1/435 ،3، طفتا القدير اجلامع بني ف  الرواية والدراية من علم التفسريانظر الشوكاين، ( 3)
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 .(1)وي لكن مع وجود التعل  املعناإلعرايب
من كالم  ﴾الذكر كاألنثىولي  ﴿وكان مشاخيي رمحهم هللا يقّيدون هذا الرأي أبن تكون مجلة 

ملعناها أبن الذكر الذي طلبته امرأة عمران  ا، وأتكيدً ﴾وهللا أعلم مبا وضعتْ ﴿هللا تتمة للجملة السابقة 
 ا، فمرمي أعظم مما طلبت أمها.لي  كاألنثى العظيمة اليت وهبها هللا إايه

ي  الذكر الذي طلبتُه من كالم أم مرمي، مبعم: ول ﴾ولي  الذكر كاألنثى﴿أما إذا كانت مجلة 
خلدمة بيت هللا كاألنثى اليت ولدهتا ال تقبل خلدمته فحينئذ كان رأي مشاخيي أبنه ال وقف بني هذه 

اضية من هللا بني مجلتني من كالم أم مرمي هي مجلة اعرت  ﴾وهللا أعلم مبا وضعت﴿اجلمل، ألن مجلة 
دهتم تقول ال يوقف على اجلملة ، وقاع﴾ولي  الذكر كاألنثى﴿و ﴾قالت رب إين وضعتها أنثى﴿

 االعرتاضية حىت يتصل الكالم ببع ه.
لرأي مشاخيي هذا يف اجلملة املعرتضة سارت املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا  اووفقً 

، إال مصحف ﴾أنثى﴿قراءة انفع براوييه، على عدم وضع إشارة وقف على البحث برواية حفص وب
لرأي ُجلِّ علماء  اإشارة )صلى( إشارة إىل جواز الوقف اعتمادً  عدولة الكويت برواية حفص، فقد وض

، اه آنفً كما ذكر األمشوين فيما نقلتُ   اكافيً   اه وقفً رأيهم جبواز الوقف، وجعلِ  الوقف الذي ذكرتُ 
)صلى(، أي الوقف جائز والوصل أوىل، إشارة ممن ضبط هذا املصحف ختيار عالمة وأحسب أن ا

 ة كما بينت، وأن اخلروج من اخلالف ابلوصل يكون هو األوىل.إىل وجود خالف يف املسقل
 وقفأما املصاحف املطبوعة برواية شعبة املعتمدة يف هذا البحث فقد أمجعت على عدم ال

 .(2)كالم امرأة عمران ببع ه، وهللا تعاىل أعلم  ليتصلالفن ماء هذا لرأي عل ااعتمادً  ﴾أنثى﴿على 

 مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف﴿
 .[80]آل عمران:  ﴾رن

لتغري القراءة، حيث قرأ اإلمام انفع  اأدى إىل تغري الوقف تبعً  ااختلفت القراءات هنا اختالفً 
اء ابل مة، واختلسها دوري البصري على ، برفع الر ﴾وال أيمرُكم﴿ومعه ابن كثري والكسائي وأبو جعفر 

                                      
، منــار اهلــدى يف بيــان الوقــف واالبتــدا. واألمشثوين، 286ث  2/285 ،1، طرة يف القــراءات الثمــانالتــذكغلبثون،  انظثر ابثثن( 1)

 .76ص  ،2ط
 .36املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث، آل عمران: ( 2)
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 تحركات.كراهة توايل امل  ﴾وال أيمرْكم﴿أحد وجهيه، وسكنها أبو عمرو 
بنصب الراء  ﴾رَكموال أيم﴿وقرأ اإلمام عاصم ومعه ابن عامر ومحزة ويعقوب وخلف العاشر 

 .(1)ابلفتحة، وهي بداية آية ابتفاق
بعد الوقف على رأس اآلية  ﴾أيمركموال ﴿ون ابلبدء ابلقراءتني فيك الوقف واالبتداءأتثُّر أما 

 : قبله، وتفصيله
ث بغض  اكافيً   ا، بعد الوقف على ما قبله وقفً ﴾وال أيمرُكم﴿من قرأ ابلرفع كنافع جاز له االبتداء 

النظر عن كونه رأس آية ث ألن الفعل مرفوع على االستئناف وفاعله هو هللا سبحانه وتعاىل، أي: وال 
 بعبادة املالئكة والنبيني، والكالم وارد يف مناقشة أهل الكتاب يف إبطال ربوبية عيسى، أيمركم هللا

 .واملالئكة وأي خملوق اوكذلك األنبياء عمومً 
 ا، ألنه منصوب أبن م مرة عطفً ﴾وال أيمرَكم﴿مل جيز له االبتداء  ومن قرأ ابلنصب كعاصم

فيقمر  الكتاب...ما كان لبشر أن يؤتيه هللا  :أي ،، والفاعل هنا هو البشر أي النيب﴾ؤتيهيأن ﴿على 
 الناس بعبادة نفسه وال كان لبشر أن أيمركم بعبادة املالئكة والنبيني. وهذا هو املشهور.

أي: ما كان لبشر أن  ﴾يقولَ ﴿على  اخالف ث أن يكون النصب عطفً  وأجاز البعض ث على
 .(2)يؤتيه هللا الكتاب واحلكم مث يقول..... وال أن أيمر

 أما املصاحف املطبوعة: 
على اعتباره  ﴾تدرسون﴿ث بقراءة انفع براوييه: فقد وضعت إشارة الوقف )ص( على رأس اآلية 

ابلرفع،  ﴾وال أيمرُكم﴿بقول علماء هذا الفن، على استئناف ما بعده وكفاية االبتداء  ا، أخذً اكافيً   اوقفً 
 ة كما هو منهجها.أما املصاحف اليت تكتفي برأس اآلية فلم ت ع إشار 

دون إشارة  ﴾تدرسون﴿ث وأما املصاحف املطبوعة بقراءة عاصم براوييه: فقد اكتفت برأس اآلية 
بغّض  ارئ اختيار الوقف على رأس اآلية، إن كان يرى ذلك مطلقً وقف كما هو منهجها وتركت للقا

                                      
قـــراءات املضـــية يف ال منظومـــة الــدرة. وابثثثن اجلثثزري، منظومثثة 75ث  74 ،1، طالتيســـري يف القــراءات الســـبعانظثثر الثثداين، ( 1)

 .88، البيت 25ص ،1، طالثالث املرضية
ث  2/807، 1، طتفسري البحر احمليط. وأاب حيان، 601ث  1/600، 1، طاحلجة يف علل القراءات السبعانظر الفارسي، ( 2)

 ،2، طالبتـدامنار اهلـدى يف بيـان الوقـف وا. واألمشوين، 2/291 ،1، طالتذكرة يف القراءات الثمان. وابن غلبون، 808
 .83ص
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الفصل بني املعطوف  النظر عن املعم واإلعراب، أو الوصل إن كان يتبع املعم واإلعراب، لعدم
 .(1)على ما قبله كما سب ، وهللا تعاىل أعلم انصب عطفً  ﴾وال أيمرَكم﴿واملعطوف عليه، ألن 

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب﴿
 .[146]آل عمران:  ﴾مص خص حص مس حسخس

لتغري  ا الوقف واالبتداء تبعً غرّي  ااختلفت قراءة اإلمامني انفع وعاصم يف هذه اآلية اختالفً 
ب م القاف وقصرها وبكسر التاء على صيغة البناء للمفعول،  ﴾قُِتل﴿قرأ اإلمام انفع  ث. حيالقراءة

 ووافقه ابن كثري وأبو عمرو ويعقوب.
بفتح القاف ومدها وبفتح التاء على صيغة املفاعلة والبناء  ﴾قَاَتل﴿بينما قرأ اإلمام عاصم 

 .(2)للفاعل، ومعه ابن عامر والكوفيون وأبو جعفر
 .﴾قُتل، قاتل﴿واخلالف يف الوقف هنا هو على كلمة 

، ويكون ﴾وكقين من نيب قُِتل﴿على  ا، يكون الوقف كافيً ﴾قُِتل﴿على قراءة انفع ومن معه ث ف
، فيصري املعم على صيغة التكثري: كم ﴾نيب﴿ضمري مسترت تقديره هو يعود على  ﴾قُِتل﴿فاعل الفعل 

، فيكون اجلار واجملرور متعلقان خبرب مقدم حمذوف، ﴾كثري فما وهنوامعه ربيون  ﴿من نيب قتل، مث يُبتدأ 
ّ، نسبًة إىل الرب مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الواو، ألنه مجع مذكر سامل ﴾ربيون﴿و  ومفرده ِريبِّ

 مبعم الرابين، أو نسبة إىل الرِّبّة وهي اجلماعة، والربيون هم العلماء العاملون الصاحلون على الراجح.
واملعم العام على هذه القراءة: كم من نيب قتل، ومعه ربيون أي رابنيون كثري فما ضعفوا بعد 

لوجود التعل  املعنوي دون التعل  اإلعرايب  ﴾قُتل﴿على  االوقف كافيً  واعُتربقتله وال خ عوا لعدوهم. 
 .(3)اللفظي

وصله ابلفاعل  ب، بل جي﴾قاتل﴿فال وقف على  ﴾قاتل﴿ث أما على قراءة عاصم ومن معه 

                                      
 .80املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث، آل عمران: ( 1)
 .438ص ،1، طهتذيب القراءات. واملرعشي، 99ص ،1، طحتبري التيسري يف قراءات األئمة العشرةانظر ابن اجلزري، ( 2)
ث  1/520، 1، طـزيلري معـاه التنـتفسـ. والبغثوي: 619ث  1/617، 1، طاحلجة يف علـل القـراءات السـبعانظر الفارسي، ( 3)

ث  1/192، 1، طصفوة التفاسري. والصابوين، 90ث  89ص  ،2، طواالبتدامنار اهلدى يف بيان الوقف . واألمشوين، 521
194. 
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وهو الراجح، حبيث يصري املعم: كم من نيب قاتل معه رابنيون كثري فقصاهبم ما يصيب  ﴾ربيون﴿
 اجملاهد من شدة وجراح وشهادة، فما ضعفت مهمهم وال جبنوا، بل ثبتوا مع نبيهم.

 .(1)فهم الذين قاتلوا عندئذ ﴾ربيون﴿على هذه القراءة  ﴾قاتل﴿وفاعل 
يف كال القراءتني ووصَلهما كذلك، لكن  ﴾قُِتل ث قَاَتل﴿على الفعل  وأجاز بع هم الوقف

على  ﴾قَاَتل معه ربيون﴿على قراءة انفع، والوصل  ﴾قُِتل﴿الراجح عند معظم العلماء هو الوقف على 
 سبب الرتجيح بقوله:  اقراءة عاصم، وقد شرح ذلك اإلمام ابن غلبون مبينً 

ف عليه ألنه أشبه ابلقصة اليت نزلت بسببها اآلية  أن يوق ﴾قُِتل﴿واألجود على قراءة من قرأ "
 كما قدمنا.

للربيني، بدليل ما ذكره بعده  الً أال يوقف عليه وجيعل فع ﴾قَاَتل﴿واألجود على قراءة من قرأ 
دحوا عليه اآلية، فدل على أن القتال كان منهم، وأصاهبم فيه ما مُ  ﴾فما وهنوا ملا أصاهبم﴿من قوله 

 .(2)"ما بيناه ليه علىالصرب عمن 
والذي قصده ابن غلبون بقصة اآلية هي أهنا جاءت يف سياق كالم السورة وتعليقها على 

، وأصاب بعض املسلمني اهللع وال عف، فنبهت اآلية  غزوة أحد، وأنه أشيع فيها مقتل النيب 
هذه سنة هللا يف ربوا، و توا ويصعلى أن قتل األنبياء جيب أال يفّت يف ع د أتباعهم، بل عليهم أن يثب

على قراءة انفع، لتطاب  الواقع الذي  ﴾وكقين من نيب قُِتل﴿األمم السابقة، فلذلك رجح الوقف على 
 ّٰ﴿أشيع يف غزوة أحد، فيكون القتل للنيب ال للربيني، وما يوضح ذلك أن اآليتني السابقتني مها 

 رث يت نتىت مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث
 حئخئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام
 .[145ث  144]آل عمران:  ﴾جب هئ مئ

، فيكون الراجح عدم الوقف ليكون القتال فاعله الربيون، ألن ﴾قاتل﴿أما على قراءة عاصم 
فعلهم، فيستقيم هللا امتدحهم على ثباهتم وصربهم يف القتال، فرجح الوصل عندئذ ليكون القتال من 

                                      
 .89ص ، د.ط،التبيان يف إعراب القرآن. والعكربي، 66ص ، د.ط،املكتفى يف الوقف واالبتداانظر الداين، ( 1)
 .2/297 ،1، طاءات الثمانتذكرة يف القر الابن غلبون، ( 2)
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 .(1)ف مدحهم عليه بشكل أو  سياق
ويف رأيي املتواضع كباحث، أشيد بوجاهة ما ذهب إليه اإلمام ابن غلبون، وما شرحُت من 
رأيه وتعليله، ولكن البد أن أذكر ما قرأته على مشاخيي من عدم الوقف يف القراءتني، وجعل فاعل 

ة أي ابن غلبون، أما على قراء، وذلك ظاهر على قراءة عاصم مواف  لر ﴾ربيون﴿هم  ﴾قُِتل﴿و ﴾قاتل﴿
انفع فيكون املعم: كم من نيب، قتل معه ربيون كثري ث مبعم قُتل بعُ هم ث فثبت البعض اآلخر وما 
ختاذلوا وال جبنوا... وهو وجه جائز ال غبار عليه يؤيده ما نقله علماء التوجيه والتفسري عن مجاعة من 

 .(2)بيونج عن هذا أن املقتول هم الر التابعني أنه ما قتل نيب يف قتال قط، فينت
 .ولكل  وجهة هو موليها. وهللا تعاىل أعلم وأحكم
 أما املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث: 

إشارة إىل الوقف الكايف الذي  ﴾قُِتل﴿ث بقراءة انفع براوييه: فقد وضعت عالمة )ص( على 
، مث يبتدئ ﴾نيب﴿يعود إىل  اب الفاعل مسترتً شرحُته على رأي ابن غلبون ومن معه، والذي جيعل انئ

، إال املصحف األردين برواية قالون ورواية ورش إبشراف توفي  ضمرة، فلم ي ع إشارة ﴾معه ربيون﴿
، اللرأي اآلخر الذي أشرت إليه والذي قرأته على مشاخيي كما ذكرت آنفً  ااعتمادً  ﴾قُِتل﴿وقف على 

 .﴾يونرب﴿هو  ﴾قتل﴿حيث انئب الفاعل للفعل 
وعة بقراءة عاصم براوييه: فقد أمجعت على عدم وضع عالمة وقف على ث وأما املصاحف املطب

هو  ﴾قاتل﴿لوجه الوصل الذي رجحه عموم علماء هذا الفن، من أن فاعل  ااعتمادً  ﴾قاتل﴿
 .(3)وهللا تعاىل أعلم وأحكم ،كما سب   ﴾ربيون﴿

 سورة النساء
 :عد ِّ اآلياخلالف يف 
 ﴾مب حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك﴿

                                      
 .1/504 ،3، طاجلامع بني ف  الرواية والدراية من علم التفسريفتا القدير انظر الشوكاين، ( 1)
الكشف عـن . ومكًيا القيسي، 587ث  2/585 ، د.ط،إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب هللا عز وجلانظر ابن األنباري، ( 2)

 .260ث  1/259 ،5ط، للها وحججهاوجوه القراءات السبع وع
 .146هذا البحث، آل عمران: املصاحف املطبوعة املعتمدة يف ( 3)
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 .[44]النساء: 
رأس آية،  ﴾السبيل﴿فقد اعترب العد الكويف ث الذي يعتمده اإلمام عاصم ث ومعه العد الشامي 

 .(1)بينما مل يعّده املدين ث الذي يعتمده اإلمام انفع ث وكذلك املكي والبصري
 الوقف.ؤثّر على ومل يقع يف هذه السورة خالف يف القراءات بني اإلمامني انفع وعاصم ي

 املطلب الثاين: 
 تفصيل اختالف الوقف وعالماته يف املصاحف املطبوعة بقراءة انفع وعاصم 

 من سورة املائدة إىل آخر سورة التوبة

 سورة املائدة
 عد  اآلي:يف الف اخل

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث﴿
 [.1]املائدة:  ﴾مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن

رأس آية ومعه ابقي العد، إال العد  ﴾العقود﴿يعتمده اإلمام انفع ث ذي اعترب العد املدين ث ال
 .(2)الكويف ث الذي يعتمده اإلمام عاصم ث فلم يعتربه رأس آية

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر﴿

 ﴾حق نت مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ
 .[15]املائدة: 

د اإلمام انفع الذي نعرأس آية يف غري العد الكويف، فيكون رأس آية  ﴾ويعفو عن كثري﴿اعُترب 
 .(3)يعتمد العد املدين وال يكون رأس آية عند اإلمام عاصم الذي يعتمد العد الكويف

 
                                      

بشــري اليســر شــرح انظمــة . والقاضثثي، 95، البيثثت 16ص ، د.ط،منظومــة انظمــة الزهــر يف علــم الفواصــلانظثر الشثثاطيب، ( 1)
 .147ص  ، د.ط،الزهر

 .114ص ،2، طمنار اهلدى يف بيان الوقف واالبتداين، . واألمشو 149ص ،1، طالبيان يف عد آي القرآنانظر الداين، ( 2)
شـرح التسـهيل يف عـد ِّ آي . وفكثري، 100، البيثت 17ص ، د.ط،منظومة انظمة الزهر يف علـم الفواصـلانظر الشثاطيب، ( 3)

 .31ص ،1، طالتنـزيل
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 القراءات:يف الف اخل
 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿

 .[6]املائدة:  ﴾...جه ين ىن من خن
أدى إىل  ااختلفت قراءة اإلمام انفع وقراءة اإلمام عاصم يف رواية شعبة عنه هنا، اختالفً 

 وقف على رأي بعض العلماء.اختالف ال
بنصب الالم ابلفتحة، ووافقه حفص وابن عامر والكسائي  ﴾وأرجَلكم﴿حيث قرأ اإلمام انفع 

جبر الالم ابلكسرة، ووافقه ابن كثري وأبو عمرو ومحزة  ﴾وأرجِلكم﴿ويعقوب، بينما قرأ شعبة عن عاصم 
 .(1)وأبو جعفر وخلف العاشر

لكالم عن تغري حكم ل كتوطئةوإي اح املعم    القراءتني يف اإلعرابوالبد من بيان الفرق بني
 الوقف.

، ﴾وجوَهكم وأيدَيكم﴿كنافع وحفص، جعلها معطوفة على   ﴾وأرجَلكم﴿فمن قرأ ابلنصب 
 ﴾برؤوِسكم﴿فجعلها معطوفة على  ﴾وأرجِلكم﴿ألن املفروض يف األرجل الغسل. وأما من قرأ ابجلر 

هلذه القراءة،  ا األرجل كما هو حكم الرؤوس تبعً أن املفروض هو املسح يف رورة، وال يتومهن أحداجمل
الن اإلمجاع حاصل على وجوب غسل األرجل ال مسحها، إال ما كان من رأي شاذ ال يلتفت له، 
وذلك ملا ثبت من األحاديث الكثرية من وجوب غسل األرجل وعدم جواز مسحها ث دون عذر من 

ضي هللا عنه الذي توضق فيه الوضوء املسنون ا حديث عثمان بن عفان ر ض أو جبرية أو خف ث منهمر 
الذي فيه غسل األرجل مث قال: رأيت رسول هللا صلى هللا علهي وسلم توضق حنو وضوئي هذا مث قال 

من توضق حنو وضوئي هذا مث صلى ركعتني ال حيدث نفسه فيها بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه "
"(2). 

يف  ضي هللا عنهما قال: ختلف عنا رسول هللا عبدهللا بن عمر ر ومنها كذلك حديث 
                                      

. 615، البيثت 49ص ،2، طيةشـهورة ابلشـاطبحرز األماين ووجـه التهـاين يف القـراءات السـبع امل منظومةانظر الشثاطيب، ( 1)
النشـــر يف . وابثثن اجلثثزري، 99، البيثثت 26ص ،1، طمنظومــة الــدرة املضــية يف القــراءات الــثالث املرضــيةوابثثن اجلثثزري، 
 .2/254 ، د.ط،القراءات العشر

(. ومسثثثثلم، 159، رقثثثثم )32، كتثثثثاب: الوضثثثثوء، ابب: الوضثثثثوء ثثثثثالاث ثثثثثالاث، ص2، طاجلــــامع الصــــحياأخرجثثثثه البخثثثثاري، ( 2)
 (.226، رقم )114كتاب: الطهارة، ابب: صفة الوضوء وكماله، ص  ،2، طصحياال
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سفر سافرانه، فقدركنا وقد أرهقتنا صالة العصر وحنن نتوضق، فجعلنا منسح على أرجلنا، فناداان أبعلى 
 .(1)"ويل لألعقاب من النار"صوته: 

، بل املسح لي  الحتاد حكمها يف املسح ﴾برؤوِسكم﴿على  اعطفً  ﴾أرجِلكم﴿فاجلر يف  اإذً 
سبب جماورة بهو اجملاورة يف اللفظ ال يف احلكم أي  ااجلر إعرابيً  للرؤوس، والغسل لألرجل، لكن وجه

 ضب   ، وذلك شائع يف العربية كقوهلم: )جحرُ افقط ال حكمً  ات مثلها، لفظً رن األرجل للرؤوس جُ 
إين ﴿منه قوله تعاىل ( فاخلراب نعت احلجر ال ال ب، لكن َأَخذ إعراب ال ب للمجاورة، و خرب  

 .(2)وهكذا ﴾عذابَ ﴿رغم أنه صفة  ﴾يوم  ﴿جملاورة  ﴾أليم  ﴿فجر  ﴾أخاف عليكم عذاَب يوم  أليم  
على املنصوابت  العطفُ  ﴾وأرجلكم﴿وقد جعلها بع هم من ابب التنازُِع، أي تنازََع 

لقربه، وإن كانت  ، فجعل العامل فيها العطف على اجملرور﴾برؤوِسكم﴿واجملرور  ﴾وأيدَيكم وجوَهكم﴿
ذلك أن املسح يطل  على الغسل اخلفيف  يف املعم ًتبعة للمنصوابت يف الغسل. ومما يدل على 

كقوهلم، متسحت للصالة مبعم الغسل اخلفيف، وهو من ِحَكم هذا العطف، أي أن يكون غسل 
ف الذي يشيع يف فه على املمسوح لينبه إىل كراهة اإلسراوعطَ  ،من املسح ان إسراف قريبً األرجل دو 

 غسل األرجل.
ومما يدل كذلك على أن املقصود هو غسل األرجل ال مسحها، أن التحديد والتوقيت إمنا 

الغسل، كما جعل يف اآلية للمغسول ال املمسوح، فلما حدد يف األرجل إىل الكعبني علم أن املطلوب 
 .(3)حدد يف غسل األيدي إىل املراف ، بينما مل جُيعل للمسح حدود

وجيوز أن حيمل املسح لألرجل عند وجود اخلفني، فاملسح عندئذ لألرجل مع وجود احلائل 
وهو اخلف أو اجلبرية، من ابب قوهلم: قّبل فالن رأَس األمري وكفنه، رغم وجود حائل وهو العمامة على 

 .(4)م فوق اليدالرأس والك

                                      
، الصـحيا(. ومسثلم، 163، رقثم )33، كتاب: الوضوء، ابب: غسل الثرجلني، ص2، طاجلامع الصحياأخرجه البخاري، ( 1)

 (.566، رقم )120كتاب: الطهارة، ابب: وجوب غسل الرجلني بكماهلما، ص  ،2ط
 .24ث  2/23، 1، ط معاه التنـزيلتفسريالبغوي،  انظر( 2)
ث  3/610، 1، طتفسـري البحـر احملـيط. وأبوحيان، 725ث  2/724، 1، طاحلجة يف علل القراءات السبعانظر الفارسي، ( 3)

611. 
معاه تفسري . والبغثوي، 407ث  1/406 ،5، طشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاالكانظر مكًيا القيسي، ( 4)

= 
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لّ  من القراءتني، فقد ذكر وبعد هذا البيان للمعم واإلعراب أييت الكالم عن الوقف يف ك
ابلنصب كنافع وحفص، ألهنا  ﴾وأرجَلكم﴿ملن قرأ بعدها  ﴾برؤوسكم﴿بعض العلماء جواز الوقف على 

 املباشرين. السابقني غري ﴾وجوَهكم وأيديكم﴿ليست معطوفة على الرؤوس بل على 
ينهما فيمتنع الوقف ب ﴾برؤوسكم﴿فتكون معطوفة على  ﴾وأرجِلكم﴿أما على قراءة اجلر 

 حينئذ كراهة الفصل بني املعطوف واملعطوف عليه املباشر له.
وقد ذهب إىل هذا الرأي قلة من علماء الوقف واالبتداء كاإلمام األمشوين يف قوله: 

فاغسلوا وجوهكم ﴿على  اابلنصب عطفً  ﴾كموأرجلَ ﴿ملن قرأ  ث الوقف عليه ث جاز ﴾برؤوسكم﴿"
يف األحاديث  اثبت عن رسول هللا  لغسل ال املسح، وهوأبن فرض الرجلني ا ، إيذاانً ﴾وأيديكم
 .(1)"املتواترة

 ﴾برؤوسكم﴿وقد وافقه كذلك اإلمام األنصاري بعبارة قريبة من هذه إال أنه جعل الوقف على 
 .(2)اصاحلً 

الوقف واالبتداء ث حسب اطالعي املتواضع ث فلم يتكلموا عن جواز الوقف، أما ُجّل علماء 
عندهم، كاإلمام ابن األنباري واإلمام الداين واإلمام  ا، لعدم اعتباره جائزً نهع اوضربوا صفحً 
 .(3)السجاوندي

على كال القراءتني معطوفة على ما قبلها، سواء على  ﴾وأرجلكم﴿وعلة ذلك ث وهللا أعلم ث أن 
 غري مباشر ث أي مع وجود فاصل ث على ا، أو عطفً ﴾برؤوسكم﴿على  امباشرً  اراءة اجلر عطفً ق
عطوفات، إذا كان عطف مفردات ال عطف مجل، وال فرق ، وال يفصل بني امل﴾وجوهكم وأيديكم﴿

بني املباشر وغريه عندهم، وهو مواف  ملا تلقيُته عن مشاخيي من عدم الوقف على كال القراءتني وهو 
جاز الوقف  ، موافقة جلّل علماء هذا الفن، وحىت من ألذي أراه ث يف رأيي املتواضع كباحث ث صواابً ا

من أنواع الوقف كاجلائز والصاحل، ومها أقل من الوقف  دون الكايف اعً كاألمشوين واألنصاري أعطياه نو 
                                      

= 
 .25ث  2/24، 1، طلالتنـزي

 .115ص ،2، طمنار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدااألمشوين، ( 1)
 .115ص  ،2، طاملقصد لتلخيص ما يف املرشد يف الوقف واالبتداءانظر األنصاري، ( 2)
، ف واالبتداكتفى يف الوقامل. والداين، 2/612 ، د.ط،إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب هللا عز وجلانظر ابن األنباري، ( 3)

 .108، صعلل الوقف يف القرآن الكرمي. والسجاوندي، 78ص د.ط،
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 به. احلسن أو مقاربني له، ومل يصفاه ابلتمام أو الكفاية حىت يعتدّ 
 أما املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث: 

وافقة للرأي الغالب من عدم وضع إشارة وقف بقراءة انفع براوييه: فقد جاءت يف معظمها مث 
إبشراف توفي   ، كمصحف املدينة النبوية برواييت قالون وورش، واملصحف األردين ث﴾برؤوسكم﴿لى ع

ضمرة ث برواييت قالون وورش كذلك، إال القليل من املصاحف حيث وضعت عالمة )ص( على 
ية ورش، واملصحف اجلزائري ث إبجازة إشارة جلواز الوقف عليه، وهو مصحف قطر بروا ﴾برؤوسكم﴿

 اية ورش كذلك، موافقة لرأي األمشوين واألنصاري رغم قلة مناصريه.األزهر الشريف ث برو 
ابلنصب كنافع، فقد أمجعت  ﴾وأرجَلكم﴿أما املصاحف املطبوعة برواية حفص: وهو يقرأ ث 

 لرأي أكثر علماء الوقف واالبتداء. اعلى عدم وضع عالمة وقف اتباعً 
ابجلر، فقد أمجعت على عدم  ﴾كموأرجلِ ﴿وأما املصاحف املطبوعة برواية شعبة: وهو يقرأ ث 

إلمجاع العلماء على عدم جواز الوقف، حىت ال يفصل  ﴾برؤوسكم﴿وضع أي عالمة وقف على 
 .(1)، وهللا تعاىل أعلم وأحكم﴾برؤوسكم﴿عن املعطوف املباشر له  ﴾وأرجِلكم﴿املعطوف 

 سورة األنعام

 يف عد  اآلي: الفاخل
 من خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿
 .[1: األنعام] ﴾جم ىن

بينما مل يعّده ، رأس آية( والنور) اعترب العد املدين ث الذي يعتمده اإلمام انفع ث والعد املكي
 .(2)عاصم ومنهم العد الكويف الذي يعتمده اإلمام، الباقون

 ملدين األول واألخري.وإذا ذكرُت العّد املدين دون تقييد فيشمل العد ا

 .[66]األنعام:  ﴾ين مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض﴿
                                      

 .6املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث، املائدة: ( 1)
. 2/5 ،1، طإحتــاف فضــالء البشــر ابلقــراءات األربعــة عشــر. والبنثثا، 151ص ،1، طالقــرآنالبيــان يف عــد آي الثثداين، ( 2)

 .34ص ،1، طفرائد احلسانالبيان شرح النفائس والقاضي، 
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رأس آية، ومل يعّده الباقون، ومنه العد  ﴾بوكيل﴿اعترب العد الكويف ث الذي يعتمده اإلمام عاصم ث 
 .(1)املدين الذي يعتمده اإلمام انفع

 مق حق خفمف حف مغجف جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض مص﴿
 .[73]األنعام:  ﴾ىل حم جم هل خلمل حل جل لكمك خك حك جك

رأس آية، ومعه ابقي العد، إال العد  ﴾فيكون﴿اإلمام انفع ث اعترب العد املدين ث الذي يعتمده 
 .(2)الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم فلم يعّده

 ﴾جف هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى﴿
 .[161]األنعام: 

ي العد، إال العد رأس آية، ومعه ابق ﴾مستقيم﴿اعترب العد املدين الذي يعتمده اإلمام انفع 
 .(3)يعتمده اإلمام عاصم فلم يعّده رأس آيةالكويف الذي 

 القراءات:اخلالف يف 
  ﴾مح َّـ هي مي هن من مل مك لك هش مش هس مس هث مث هت مت﴿
 .[27]األنعام: 

 اأدى لتغري الوقف تبعً  اعاصم يف رواية حفص عنه هنا اختالفً اإلمام انفع و  اختلفت قراءة اإلمام
 لتغري القراءة.

برفع الفعلني ابل مة، ووافقه ابن كثري  ﴾آبايت ربنا ونكونُ وال نكذُب ﴿ع إلمام انففقد قرأ ا
 وأبوعمرو وشعبة والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر.

، ووافقه ﴾وال نكذَب آبايت ربنا ونكونَ ﴿بينما قرأ حفص عن اإلمام عاصم بنصب الفعلني 

                                      
 .155ص ، د.ط،بشري اليسر شرح انظمة الزهر. والقاضي، 87ص ، د.ط،املكتفى يف الوقف واالبتداالداين، ( 1)
، التسهيل لِّقراءات التنـزيل. وخاروف، 105، البيت 17ص ، د.ط،لزهر يف علم الفواصلمنظومة انظمة اانظر الشاطيب، ( 2)

 .136ص ،1ط
، التسهيل لِّقراءات التنـزيل. وخاروف، 105، البيت 17ص ، د.ط،منظومة انظمة الزهر يف علم الفواصل انظر الشاطيب،( 3)

 .150ص ،1ط
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 محزة ويعقوب.
 .(1)﴾آبايت ربنا ونكونَ  وال نكذبُ ﴿ونصب الثاين وقرأ اإلمام ابن عامر برفع الفعل األول 

 ﴾نردّ ﴿للقراءة فهو الوقف على كلمة  اأما موضع الوقف الذي خيتلف بني انفع وعاصم تبعً 
 .﴾وال نكذب﴿واالبتداء 

 وتفصيله كما يلي: 
  ﴾والنكذَب آبايت ربنا ونكونَ ﴿ملن قرأ بنصب الفعلني  ﴾فقالوا اي ليتنا نرد﴿ث ميتنع الوقف على 
منصوب أبن م مرة بعد الواو، واملصدر املؤول  ﴾نكذبَ ﴿او للمعية والفعل كعاصم من معه، ألن الو 

معطوف على مصدر متوهم من الكالم الساب ، والتقدير: اي ليت لنا ردٌّ  ﴾ال نكذب﴿من أن والفعل 
على  ﴾نرد﴿وانتفاُء تكذيب  آبايت ربنا، وال يفصل بني املعطوف واملعطوف عليه لذلك ال وقف على 

ث على قراءة نصبهما ث أي  ﴾نرد﴿ولي  بوقف ث أي "هذا معم قول اإلمام األمشوين هذا الوجه، و 
 ﴾وال نكذب﴿يف حمل رفع خرب ليت، ومجلة  ﴾نرد﴿للتمين، أي على إعراب مجلة  الفعلني بعده ث جواابً 

 .(2)"عليها امرفوعة عطفً 
والتقدير: اي ليتنا نرد غري احلال،  وأجاز الزخمشري أن يكون املصدر يف حمل نصب على

 .(3)، لعدم جواز فصل احلال عن صاحبه﴾نرد﴿مكذبني، وكذلك ال وقف على هذا الوجه على 
، ففي جواز ﴾وال نكذُب آبايت ربنا ونكونُ ﴿ث أما على قراءة رفع الفعلني لنافع ومن معه 

 وجهان حسب إعراب الفعلني بعده:  ﴾نرد﴿الوقف على 
على الفعل  امرفوعان عطفً  ﴾وال نكذُب آبايت ربنا ونكونُ ﴿فعالن واو عاطفة والفإذا أعربت ال

 ﴾نرد﴿ألفعال الثالثة كلها، فال وقف عندئذ على ، ويكون عندئذ متين الكفار داخل على ا﴾نرد﴿
 لعدم فصل املعطوف عن املعطوف عليه.

االستئناف على معم: اي  لىع امرفوعً  ﴾وال نكذبُ ﴿أما إذا أعربت الواو استئنافية والفعل بعده 
                                      

 ،1، طإحتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر. والبنا، 2/257 د.ط،، النشر يف القراءات العشرانظر ابن اجلزري، ( 1)
 .9ث  2/8

 .129ص ،2، طلوقف واالبتدادى يف بيان امنار اهلاألمشوين، ( 2)
تفسري الكشـاف عـن حقـائق التنزيـل وعيـون . والزخمشري، 2/785 ،1، طاحلجة يف علل القراءات السبعانظر الفارسي، ( 3)

 .324، ص3، طوجوه التأويلاألقاويل يف 
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دعين وال  ليتنا نرد وحنن ال نكذُب آبايت ربنا ونكوُن من املؤمنني ُرِدْدان أم ال، على حد قول املذنب:
بعدم العودة للذنب، ولي  على متين الرد ومتين عدم التكذيب واإلميان، فلي  الرفع  اأعود، أي متعهدً 

وال ﴿واالبتداء  ﴾نرد﴿وز الوقف على هذا الوجه على هنا من ابب العطف بل االستئناف، ولذلك جي
تعل  املعنوي دون التعل  لوجود ال ا، ويكون الوقف كافيً ﴾نكذُب آبايت ربنا ونكوُن من املؤمنني

 .(1)اإلعرايب اللفظي
 أما املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث: 
وال ﴿لوجه عطف الفعلني  اتمادً اع ﴾نرد﴿ث بقراءة انفع براوييه: فلم ت ع عالمة وقف على 

كما سب  شرحه، إال املصحف اجلزائري برواية ورش   ﴾نردُّ ﴿على الفعل  ﴾نكذُب آبايت ربنا ونكونُ 
، إشارة ﴾نرد﴿إبجازة األزهر الشريف ومصحف قطر برواية ورش كذلك فقد وضعا عالمة )ص( على 

 ﴾وال نكذُب آبايت ربنا ونكونُ ﴿علني على وجه استئناف الف اكافيً   اإىل جواز الوقف واعتباره وقفً 
 كما سب  شرحه.  ﴾نرد﴿وعدم عطفه على 

ث أما املصاحف املطبوعة بقراءة عاصم براوييه: فقد أمجعت على عدم وضع عالمة وقف على 
على وجه العطف أو احلال كما  ا، إلمجاع علماء هذا الفن على عدم جواز الوقف، اعتمادً ﴾نرد﴿

 .(2)نقلُت عنهم
فقري كباحث رجحان عدم الوقف على )نرد( يف كال القراءتني، أما على قراءة عبد الويرى ال

عاصم ابلنصب فهو الرأي الوحيد للعلماء، وأما على قراءة انفع فقرى رجحان عدم الوقف كذلك 
للعطف على االستئناف لكون املعم بتمين الكفار لإلميان وعدم التكذيب متكرر يف القرآن  اترجيحً 
 الكرمي.

عن جواز الوقف على أي من القراءتني كاإلمام  اعلماء أجاّلء يف هذا الفن مل يذكروا شئيً وألن 
 .(3)وأحكم ابن األنباري واإلمام الداين، وهذا ما جيعلين أرجح عدم الوقف، وهللا تعاىل أعلم

                                      
قــراءات الســـبع شــف عــن وجــوه الالك. ومكيًثثا القيسثثي، 2/322 ،1، طالتــذكرة يف القــراءات الثمــانانظثثر ابثثن غلبثثون، ( 1)

 .134ث  4/133 ،1، طتفسري البحر احمليط. وأاب حيان، 429ث  1/428 ،5، طوعللها وحججها
 .27األنعام: املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث، ( 2)
، البتداى يف الوقف وااملكتف. والداين، 2/630 ، د.ط،إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب هللا عز وجلانظر ابن األنباري، ( 3)

 .86ص د.ط،
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 لك حكخك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض﴿
 .[109]األنعام:  ﴾جت هل مل خل حل جل مك

أدى  اانفع عن قراءة اإلمام عاصم يف رواية شعبة عنه ابخللف هنا، اختالفً  ماماإلاختلفت قراءة 
بفتح اهلمزة،  ﴾وما يشعركم َأهنا﴿لتغري القراءة، حيث قرأ اإلمام انفع وحفص  التغري الوقف تبعً 

 ووافقهما ابن عامر وشعبة يف أحد وجهيه ومحزة والكسائي وأبو جعفر.
بكسر اهلمزة، ووافقه ابن كثري وأبو عمرو  ﴾يشعركم ِإهنا ما﴿ين بينما قرأ شعبة يف وجهه الثا

 .(1)ويعقوب وخلف العاشر
لذلك أعرضُت عن  اوعاصمً  اوهناك اختالفات أخرى يف القراءات يف هذه اآلية ال ختص انفعً 

 ذكرها.
حسب فتح  ﴾يشعركم﴿لتغري القراءة بني انفع وعاصم هو على  اوالوقف الذي يتغري هنا تبعً 

 كسرها بعدها.  أو مزةاهل
 ﴾يشعركم﴿، ال يوقف على ﴾أهنا﴿ث فعلى قراءة انفع وحفص وأحد وجهي شعبة ومن وافقهم 

ألنه فعل م ارع مرفوع ينصب مفعولني، املفعول األول هو الكاف، واملفعول الثاين هو املصدر املؤول 
حىت ال  ﴾ميشعرك﴿ى الوقف عل، ولذلك ال جيوز ﴾أهنا إذا جاءت ال يؤمنون﴿من أن وامسها وخربها 

 .(2)يفصل الفعل عن مفعوله الثاين
 واملعم على هذه القراءة: بعد أن رفض هللا سبحانه االستجابة ملطالب الكفار ابملعجزات، بنّي 
سبب ذلك يف خطاب  للمؤمنني الذين كانوا يطعمون يف ذلك، أبسلوب االستفهام االستنكاري: وما 

زائدة ال تفيد  ﴾ال﴿ء الكفار، ومن هنا جعل العلماء هبا هؤال اءت يؤمنيدريكم أن املعجزات إذا ج
مبعم: لعلها،  ﴾أهنا﴿انفية، إذا فسرت  ﴾ال﴿آخر، إبعراب  االنفي على هذا الوجه، وأجازوا وجهً 

 فيكون املعم: وما يدريكم لعلها إذا جاءت ال يؤمنون، أي أهنا لو جاءت ال يؤمنون هبا.
رجحه معظم علماء الوقف واالبتداء كاإلمام الداين تؤيد ما اإلعراب وهناك أوجه أخرى من 

                                      
 ،1، طحتبــري التيســري يف قــراءات األئمــة العشــرة. وابثثن اجلثثزري، 87ص ،1، طالتيســري يف القــراءات الســبعانظثثر الثثداين، ( 1)

 .487ص ،1، طهتذيب القراءات. واملرعشي، 109ص
ث  2/431 ،6ط ،انـــهآن الكـــرمي وبيإعـــراب القــر . والثثثدرويش، 152ص ، د.ط،التبيـــان يف إعــراب القـــرآنانظثثر العكثثثربي، ( 2)

432. 
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 .(1)واألنصاري
وهناك رأي تبناه قلة من علماء هذا الفن كاإلمام ابن األنباري، وهو مرتتب على اإلعراب 

مبعم لعها، أي لعل اآلايت إذا جاءت ال يؤمنون هبا، فيجوز  ﴾أهنا﴿األخري الذي ذكرتُه، وهو كون 
أهنا إذا جاءت ال ﴿، فتكون مجلة احمذوفً  ﴾يشعركم﴿املفعول الثاين للفعل أن يكون ا الوجه على هذ
ث أي: لعلها إذا جاءت ال يؤمنون ث مجلة مستقلة استئنافية فيبتدأ هبا بعد الوقف على الفعل  ﴾يؤمنون

 .(2)﴾يشعركم﴿
، ﴾ركميشع﴿على لشعبة يف وجهه الثاين ومن معه، فيجوز الوقف  ﴾إهنا﴿ث أما على قراءة 

حمذوف تقديره: وما  ﴾يشعركم﴿، ألن املفعول الثاين للفعل ﴾إهنا إذا جاءت ال يؤمنون﴿البتداء وا
 يشعركم إمياهَنم.

استئنافية جاءت تقّر يف معناها: أن الكفار لن يؤمنوا  ﴾إهنا إذا جاءت ال يؤمنون﴿وتكون مجلة 
 .اإذا جاءهتم املعجزات اليت يطلبوهنا تعجيزً 

على رأي اإلمام  اايب اللفظي، ويبقى التعل  املعنوي العام موجودً التعل  اإلعر  ومن هنا ينتفي
، وينتفي التعل  املعنوي املباشر اأي كافيً  اوقف مطلقً السجاوندي، حيث املوضوع واحد، فيكون ال

 .(3)على رأي اإلمام الداين واألنصاري افيكون الوقف ًتمً 
بكسر  ﴾إهنا﴿عند من يقرأ  ﴾يشعركم﴿الوقف على  وقد قّوى اإلمام الداين وجهة نظره بتمام

لشعبة يف وجهه  اث موافقً  ﴾إهنا﴿اهلمزة، مبا رواه بسنده عن قنبل راوي ابن كثري الذي يقرأ بكسر اهلمزة 
األخري ث حيث قال: مسعت أمحد بن حممد القواس ث وهو شيخ قنبل الذي نقل عنه قراءة ابن كثري ث 

: يف آل عمران ث انف  إال يف ثالثة مواضع نتعمد الوقف عليها تعمدً يقول: حنن نقف حيث انقطع ال
 ﴾وما يشعركم﴿ث  109، ويف األنعام ث ﴾ن يف العلموالراسخو ﴿مث نبتدئ  ﴾وما يعلم أتويله إال هللا﴿ث  7

                                      
الوقــف املقصــد لتلخــيص مــا يف املرشــد يف . واألنصثثاري، 90ث  89ص ، د.ط،املكتفــى يف الوقــف واالبتــداانظثثر الثثداين، ( 1)

 .136ص ،2، طواالبتداء
، قرآنن يف إعراب الالتبيا. والعكربي، 2/642 ، د.ط،إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب هللا عز وجلانظر ابن األنباري، ( 2)

 .261ث  4/259 ،1، طتفسري البحر احمليط. وأاب حيان، 152ص د.ط،
 ، د.ط،علــل الوقــوف يف القــرآن الكــرمي. والسثثجاوندي، 90ث  89ص ، د.ط،املكتفــى يف الوقــف واالبتــداانظثثر الثثداين، ( 3)

 .136ص ،2، طاملقصد لتلخيص ما يف املرشد يف الوقف واالبتداء. واألنصاري، 141ص
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لسان ﴿مث نبتدئ  ﴾بشر﴿ث نقف على  103بكسر اهلمزة، ويف النحل ث  ﴾إهنا إذا جاءت﴿مث نبتدئ 
مث  ﴾من مرقدان﴿ث  52يف سورة ي  ث  ارابعً  اي  آخر عن القواس زاد بع هم حرفً . ومن طر ﴾الذي

 .(1)﴾هذا ما وعد الرمحن﴿نبتدئ 
 أما املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث: 

بقول  ا، أخذً ﴾يشعركم﴿، فلم ت ع عالمة وقف على ﴾أهنا﴿ث بقراءة انفع براوييه: حيث يقرأ 
لشريف واملصحف القطري، وكالمها املصحف اجلزائري إبجازة األزهر امعظم علماء هذا الفن، إال 

واز الوقف على رأي اإلمام ابن األنباري الذي برواية ورش، حيث وضعا عالمة )ص( إشارة إىل ج
 اعندئذ كافيً  ﴾يشعركم﴿مبعم لعلها كجملة استئنافية، ويكون الوقف على  ﴾أهنا﴿سب ، على جعل 

 ن اإلعرايب.لوجود التعل  املعنوي دو 
، فبعض املصاحف أخذ ﴾أهنا﴿و ﴾إهنا﴿ث أما املصاحف املطبوعة برواية شعبة: وله وجهان 

برأي معظم العلماء كما سب ، وبع ها  اأخذً  اكمصحف املدينة النبوية، ومل ي ع وقفً   ﴾أهنا﴿بوجه 
إشارة وقف كاملصحف األردين ث إبشراف توفي  ضمرة ث لكن الغريب أنه مل ي ع   ﴾إهنا﴿أخذ بوجه 

 ، ولعله سهو.﴾إهنا﴿ملن قرأ بكسر  ﴾يشعركم﴿بذلك إمجاع علماء هذا الفن على الوقف على  اخمالفً 
، فقد أمجعت على عدم وضع عالمة ﴾أهنا﴿ث أما املصاحف املطبوعة برواية حفص: حيث يقرأ 

 .(2)برأي معظم علماء هذا الفن من عدم جواز الوقف كما سب  اأخذً  ﴾يشعركم﴿وقف على 
على  ﴾إهنا﴿ملن قرأ بكسر اهلمزة  ﴾يشعركم﴿الفقري الباحث، هو الوقف على  والذي يراه العبد

على أن اجلملة مفعول به اثن    ﴾أهنا﴿ملن قرأ بفتح اهلمزة  ﴾يشعركم﴿االستئناف، وعدم الوقف على 
 كما سب  تفصيله، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم وأحكم.

 

 سورة األعراف
 :اخلالف يف عد  اآلي

 .[1]األعراف:  ﴾ جم خل﴿
رأس آية، حيث اعتربها العد الكويف الذي  ﴾املص﴿اختلف اإلمامان انفع وعاصم يف عد 

                                      
 .137ص ،2، طمنار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا. واألمشوين، 90ص ، د.ط،املكتفى يف الوقف واالبتدااين، انظر الد( 1)
 .109طبوعة املعتمدة يف هذا البحث األنعام: املصاحف امل( 2)
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 .(1)يعتمده اإلمام عاصم رأس آية، ومل يعّدها ابقي العّد، ومنه العد املدين الذي يعتمده اإلمام انفع

 مق مفحق خف حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض﴿

 .[29]األعراف:  ﴾جم حك جك
اآلي هنا بني اإلمامني انفع وعاصم، حيث اعترب العد الكويف الذي يعتمده اإلمام د اختلف ع

 .(2)رأس آية، بينما مل يعّده ابقي العد، ومنه املدين الذي يعتمده اإلمام انفع ﴾تعودون﴿عاصم 

 مه جه ين ىن خنمن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿
 رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه
 .[38اف: عر ]األ ﴾ىه زب رب يئ ىئ نئ مئ

رأس آية، بينما مل  ﴾من النار﴿اعترب العد املدين الذي يعتمده اإلمام انفع ث ومعه العد املكي ث 
 .(3)يعّده ابقي العد، ومنه العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم

 حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت﴿
 مف خف حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض جض مص خص

 .[137]األعراف:  ﴾مم مق حق
رأس آية، بينما مل  ﴾بين إسرائيل﴿يعتمده اإلمام انفع ث ومعه العد املكي ث  املدين الذياعترب العد 

 .(4)يعّده ابقي العد، ومنه العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم

 اخلالف يف القراءات:

                                      
 ،2، طبتدايان الوقف واالمنار اهلدى يف ب. واألمشوين، 8ص ، د.ط،منظومة انظمة الزهر يف علم الفواصلانظر الشاطيب، ( 1)

 .75ص ، د.ط،بشري اليسر شرح انظمة الزهر. والقاضي، 142ص
 ،1، طشـرح التسـهيل يف عـد ِّ آي التنــزيل. وفكثري، 142ص ،2، طواالبتـدامنار اهلـدى يف بيـان الوقـف انظر األمشوين، ( 2)

 .34ص
 .158ص ، د.ط،ظمة الزهر اليسر شرح انبشري. والقاضي، 95ص ، د.ط،املكتفى يف الوقف واالبتداانظر الداين، ( 3)
منار اهلدى يف بيان الوقف . واألمشوين، 109، البيت 18ص ، د.ط،منظومة انظمة الزهر يف علم الفواصلانظر الشاطيب، ( 4)

 .142ص ،2، طواالبتدا
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 ىت نت زتمت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ﴿
 [.26]األعراف:  ﴾ني مث زث رث يت

أدى لتغري الوقف واالبتداء، حيث  افً يف هذه اآلية اختال اإلمامني انفع وعاصماختلفت قراءة 
، ومعه ابن عامر والكسائي وخلف وعالمة نصبها الفتحةبنصب السني  ﴾ولباَس التقوى﴿قرأ انفع 
 العاشر.

 .(1)وعالمة رفعها ال مةبرفع السني  ﴾ولباُس التقوى﴿بينما قرأ ابقي القراء ومنهم عاصم 
 .﴾اوريشً ﴿ف القراءة، هو على كلمة ختالال اوالوقف الذي اختلف تبعً 

ولباَس ﴿واالبتداء  ﴾اوريشً ﴿ابلنصب كنافع ال جيوز له الوقف على  ﴾ولباَس التقوى﴿ث فمن قرأ 
مفردات منصوب  فَ عطْ  ،هقبلَ  ﴾يواري الباسً ﴿معطوف ابلواو على  ﴾تقوىولباَس ال﴿، ألن ﴾التقوى
 .(2)طوف واملعطوف عليهمبتدأ وخرب، وال وقف بني املع ﴾ذلك خري﴿مثله، و

لعدم وجود  اكافيً   اوقفً  ﴾اوريشً ﴿ابلرفع كعاصم، فيقف على  ﴾ولباُس التقوى﴿ث أما من قرأ 
 ﴾ذلك﴿م اف إليه، و ﴾التقوى﴿مبتدأ، و ﴾لباسُ ﴿التعل  اإلعرايب، حيث تكون الواو استئنافية و

، وجيوز أن ﴾لباس التقوى﴿خرُب  ﴾خري﴿اسم إشارة يف حمل رفع صفة أو بدل أو عطف بيان لِلباس، و
ذكره العلماء من  وغري ذلك مما ﴾لباس التقوى﴿مبتدأ اثن وخربه، واجلملة خرُب  ﴾ذلك خري﴿يعرب 

 .(3)مبا قبلها اغري متعلقة إعرابيً  ﴾ولباس التقوى﴿أوجه إعراب مشاهبة جتعل مجلة 
ث امنّت هللا على أما التعل  املعنوي فهو موجود، ألن الكالم عن موضوع واحد هو السرت، حي

زينة الطاعة واتقاء ون به كالريش، ونبههم إىل أن عباده مبا جعله هلم من لباس يسرت العورة ولباس يتزين
 .(4)املعاصي واحلياء من هللا هي خري ما يتزين به املرء

                                      
 ،1، طاألئمــة العشــرةحتبــري التيســري يف قــراءات . وابثثن اجلثثزري، 90ص ،1، طالتيســري يف القــراءات الســبعانظثثر الثثداين، ( 1)

 .1/412 ،1، طالبدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة. والنشار، 111ص
احلجــة يف علــل . والفارسثثي، 653ث  2/652 ، د.ط،إيضــاح الوقــف واالبتــداء يف كتــاب هللا عــز وجــلانظثر ابثثن األنبثثاري، ( 2)

 .2/896 ،1، طالقراءات السبع
الكشــف عــن وجــوه القــراءات . ومكيًثثا القيسثثي، 340ث  2/339 ،1، طقــراءات الثمــانالتــذكرة يف الانظثثر ابثثن غلبثثون، ( 3)

 .161ص ، د.ط،التبيان يف إعراب القرآن. والعكربي، 461ث  1/460  ،5، طالسبع وعللها وحججها
والدرايـة مـن فتا القدير اجلـامع بـني فـ  الروايـة . والشثوكاين، 365ث  4/363 ،1، طتفسري البحر احمليطانظر أاب حيان، ( 4)

 .656ث  2/254، 3، طلم التفسريع
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وهو  اعلى قراءة الرفع كاألمشوين، ومساه السجاوندي مطلقً  اومن هنا جعل العلماء الوقف كافيً 
، ويُبتدأ ﴾اوريشً ﴿ايف عند غريه، لوجود التعل  املعنوي دون اللفظي اإلعرايب، فُيوقف على ادف للكمر 
 .(1)دون حاجة للرجوع ﴾باُس التقوىول﴿

 أما املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث: 
، ألن ما بعده ﴾اوريشً ﴿ث بقراءة انفع براوييه: فقد أمجعت على عدم وضع عالمة وقف على 

إلمجاع علماء هذا الفن على عدم جواز الوقف على  اف عليه، وهذا اتباعً معطو  ﴾لباس التقوىو ﴿
 أي حال االبتداء مبا بعده. ﴾اوريشً ﴿

 ﴾اوريشً ﴿ث أما املصاحف املطبوعة بقراءة عاصم براوييه: فقد أمجعت على جواز الوقف على 
ذا الفن، على استئناف ما بعده ووضعت عالمة )صلى( إشارة إىل الوقف الكايف كما ذكر علماء ه

غري دقيقة هنا، فهي  كنت كباحث أرى أن عالمة الوقف )صلى(، وإن  ﴾ولباُس التقوى ذلك خري﴿
تعين الوقف جائز والوصل أوىل، بينما نص معظم العلماء على الوقف الكايف أو ما ي اهيه، لذلك  

ما تلقيته عن مشاخيي، حيث   كانت عالمة )قلى( أو على األقل )ج( أدق يف هذا املوضع، وهذا
، وأيمرون ﴾ولباسُ ﴿الرفع  على قراءة ﴾اوريشً ﴿كانوا ث رمحهم هللا وأجزل مثوبتهم ث يوقفونين على 

بني اإلعراب يف القراءتني كما ذكره علماء هذا الفن،  ا، متييزً ﴾ولباسَ ﴿ابلوصل على قراءة النصب 
 .(2)وهللا تعاىل أعلم

اختالف القراءة هنا يف الوقف على  ء هذا الفن ذكروا أثرأحب أن أنبه أن علما اوأخريً 
 .﴾اوريشً ﴿

حىت ال يفصل  ﴾التقوى﴿فيمتنع الوقف على  ﴾ولباسُ ﴿أما على قراءة عاصم ومن معه برفع 
 كما سب  شرحه. وهللا تعاىل أعلم وأحكم.  ﴾ذلك خري﴿أو  ﴾خري﴿عن خربه  ﴾ولباس﴿املبتدأ 

 مه جه ين ىن من خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿
 .[105]األعراف:  ﴾خل ىه

 اأدى الختالف الوقف تبعً  ااختلفت القراءة يف هذه اآلية بني اإلمامني انفع وعاصم اختالفً 
                                      

ــدا. واألمشثثوين، 94ث  93ص د.ط،، املكتفــى يف الوقــف واالبتــداانظثثر الثثداين، ( 1)  ،2، طمنــار اهلــدى يف بيــان الوقــف واالبت
 .143ص

 26املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث، األعراف: ( 2)
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 الختالف القراءة.
ايء  ﴾على﴿بياء املتكلم بعد حرف اجلر، فقلبت ألف  ﴾حقي  علين ﴿فقد قرأ اإلمام انفع وحده 

 وحة.املتكلم فتحّصلت ايء مشددة مفتمث أدغمت يف ايء 
 .(1)دون ايء بعد حرف اجلر ﴾حقي  على﴿بينما قرأ ابقي القراء ومنهم اإلمام عاصم 

، حسب قراءة الكلمة ﴾حقي ﴿ابختالف القراءة هو على كلمة  اوالوقف الذي اختلف هنا أتثرً 
 بياء أو دون ايء. ﴾على﴿اليت بعده 
 : وجهان ﴾حقي ﴿كون يف الوقف على : ي﴾حقي  علين ﴿فعلى قراءة انفع  •

على أنه مبعم متحق  ابإلرسال من رب العاملني، وعلى  ﴾حقي ﴿: جواز الوقف على األول
أو خرب  ﴾إين رسول من رب العاملني حقي ﴿قبلها:  ﴾رسول﴿صفة  ﴾حقي ﴿هذا املعم يكون إعراب 

جار وجمرور  ﴾علين ﴿على أن  ﴾علين أال أقول على هللا إال احل ﴿اثن أو بدل، ويكون االبتداء 
ؤول مبتدأ مؤخر، والتقدير: علين قوُل احل ، وعندئذ يكون الوقف تعلقان خبرب مقدم، واملصدر املم

، لعدم وجود التعل  اإلعرايب، ألن الوقف وقع بني مجلتني مستقلتني، مع اكافيً   اوقفً  ﴾حقي ﴿على 
 .(2)نوجود التعل  املعنوي ألنه تتمة كالم موسى مع فرعو 

واملصدر  جار وجمرور متعل  به، ﴾علين ﴿ه مبتدأ وعلى أن ﴾حقي ﴿على : عدم جواز الوقف الثاين
املؤول بعَده خربُه، والتقدير: حقي  علين قوُل احل  ث كما ذكر العكربي ث مبعم ح ٌّ علي قول احل ، 

 وعندئذ ال جيوز ألنه مبعم: حي  علين قوُل احل ، ﴾حقي ﴿لصيغة  الً وأجازوا أن يكون املصدر املؤول فاع
 .(3)وفاعلها ﴾حقي ﴿  حىت ال يفصل بني املبتدأ وخربه، أو بني صيغة الوقف على حقي

، امطلقً  ﴾حقي ﴿دون ايء، فال جيوز الوقف على كلمة  ﴾حقي  على﴿أما على قراءة عاصم  •
فة ملا قبلها، أو خرب ملبتدأ حمذوف تقديره: أان ص ﴾حقي ﴿ألن ما بعدها متعل  هبا، سواء جعلنا 

معم حريص أي:  مبا بعدها واضح، إما على ت مينها ﴾حقي ﴿األوىل، فإنن تعل  حقي ، وهذا 
اجلر  لكن على ت مني حرف ﴾جدير﴿حريص على أال أقول على هللا إال احل ، أو على إبقائها مبعم 

                                      
 ،1، طإحتـاف فضـالء البشـر ابلقـراءات األربعـة عشـر. والبنا، 2/270 ، د.ط،رالنشر يف القراءات العشانظر ابن اجلزري، ( 1)

 .56ث  2/55
 .452ث  4/450 ،1، طتفسري البحر احمليط. وأاب حيان، 2/924 ،1، طاحلجة يف علل القراءات السبعانظر الفارسي، ( 2)
 ،1، طراءات األربعــة عشــرء البشــر ابلقــإحتــاف فضــال. والبنثا، 168ص ، د.ط،التبيــان يف إعــراب القــرآنانظثر العكثثربي، ( 3)

 .2/298، 3، طفتا القدير اجلامع بني ف  الرواية والدراية من علم التفسري. والشوكاين، 56ث  2/55
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 معم الباء، أي: جدير أبال أقول على هللا إال احل . ﴾على﴿
ها تتف  يف إثبات التعل  بني كلمة هذه القراءة، لكنكثرية يف توجيه   الً وقد أورد العلماء أقوا

 .(1)وما بعدها، فال يفصل بينهما ث كما ذكر اإلمام األمشوين ث، وأكتفي مبا ذكر ﴾حقي ﴿
 عتمدة يف هذا البحث: أما املصاحف املطبوعة امل

ذي ، فمعظم املصاحف أخذت ابلقول الثاين ال﴾حقي  علين ﴿ث بقراءة انفع براوييه: حيث قرأ 
اء هذا فلم ت ع إشارة وقف، موافقة لرأي معظم علم ﴾حقي ﴿ذكرتُه والذي ال جييز الوقف على 

ة ورش واملصحف وما بعدها، إال أن املصحف القطري برواي ﴾حقي ﴿الفن، لوجود التعل  بني 
  اعلى اعتباره وقفً  ﴾حقي ﴿انفردا بوضع عالمة )ص( على  ،اجلزائري إبجازة األزهر برواية ورش كذلك

فقط دون املعم، كما سب  من  اوف  القول األول الذي ذكرتُه، حبيث تستقل اجلملة بعده إعرابيً  اكافيً 
 رأي اإلمام األمشوين.

ملا يف توجيهه من تكلف ال خيفى،  ﴾حقي ﴿على  ث ويرى العبد الفقري كباحث عدم الوقف
هذا ما جعل علماء هذا الفن يف جمملهم  ولغرابة أن تُبتَدأ القراءة بكلمة واحدة مث يوَقف عليها، ولعل

 يعرضون عن هذا الوقف، وهللا تعاىل أعلم وأحكم.
على عدم  ، فقد أمجعت﴾حقي  علي﴿أما املصاحف املطبوعة بقراءة عاصم براوييه: حيث يقرأ 

إلمجاع علماء هذا الفن على ذلك، لوجود التعل  كما سب   ااتباعً  ﴾حقي ﴿وضع عالمة وقف على 
 .(2)و الرأي الذي ال حميد عنه، وهللا تعاىل أعلمشرحه، وه

 

 سورة األنفال
 اخلالف يف عد  اآلي:

 زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ﴿

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت

 .[42]األنفال:  ﴾رن مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك

                                      
منـار . واألمشثوين، 377، ص3، طتفسري الكشاف عن حقـائق التنزيـل وعيـون األقاويـل يف وجـوه التأويـلانظر الزخمشري، ( 1)

 .149ص ،2، طاالبتدااهلدى يف بيان الوقف و 
 .105املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث، األعراف: ( 2)
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الكويف  رأس آية ومعه ابقي العد، إال العد ﴾الً مفعو ﴿اعترب العد املدين الذي يعتمده اإلمام انفع 
 .(1)م يعّدهالذي يعتمده اإلمام عاصم فل

 اخلالف يف القراءات:
 رت يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ﴿
 .[19]األنفال:  ﴾ىب نث مث زث رث يت ىت نت مت زت

أثر على الوقف  ااإلمام انفع عن قراءة اإلمام عاصم يف رواية شعبة عنه اختالفً اختلفت قراءة 
 واالبتداء.

 بفتح اهلمزة. ﴾وأن هللا﴿فر ه حفص وابن عامر وأبو جعحيث قرأ اإلمام انفع ومع
 .(2)بكسر اهلمزة ﴾وإن هللا﴿بينما قرأ شعبة عن اإلمام عاصم ومعه ابقي القراء 

، ﴾ولن تغين عنكم فئتكم ولو كثرت﴿الختالف القراءة هو على  اوالوقف الذي اختلف تبعً 
 بفتح اهلمزة أم بكسرها. ﴾وأن هللا﴿حسب القراءة بعده 

 وجهان:  ﴾ولو كثرت﴿يكون يف الوقف على  ﴾وأن هللا﴿لى قراءة انفع وحفص فعث 
ابن : عدم جواز الوقف، هو املنصوص عليه عند معظم علماء الوقف واالبتداء، كما قال األول

ث ألهنا متعلقة مبا قبلها، والتقدير: ولن تغين عنكم فئتكم  ﴾أنن ﴿فمن فتحها مل يبتدئ هبا ث أي "غلبون: 
 .(3)"اولو كثرت وألن هللا مع املؤمنني، أي: لذلك لن تغين عنكم فئتكم شيئً  اشيئً 

واملصدر املؤول عاطفة، وتقدر قبلها الم اجلر للتعليل، وهي  ﴾وأنن ﴿وبناء على ذلك تكون واو 
لكثرهتا وألن هللا مع  اأي لن تغين عنكم فئتكم شيئً  ﴾ولو كثرت﴿ومعموليها معطوفان على  ﴾أن﴿من 

: وألن هللا مع املؤمنني قرر ذلك، أي عدم نفع فئتكم ، أو متعلقان مبحذوف متقخر أياملؤمنني
 الكثرية لكم.

                                      
ـــدااألمشثثثوين، ( 1) ـــان الوقـــف واالبت ـــار اهلـــدى يف بي  ، د.ط،بشـــري اليســـر شـــرح انظمـــة الزهـــر. والقاضثثثي، 155ص ،2، طمن

 .160ص
 .2/276 د.ط،، لعشريف القراءات االنشر . وابن اجلزري، 95ص ،1، طالتيسري يف القراءات السبعانظر الداين، ( 2)
 .2/352 ،1، طالتذكرة يف القراءات الثمانابن غلبون، ( 3)
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 .(1)ا قبلهاوم ﴾وأن﴿ولوجود هذا العطف واالتصال ال حيسن الفصل بني 
ة السابقة على آخر اآلي ﴾وأن هللا مع املؤمنني﴿وكذلك احلكم عند من أجاز أن يكون عطف 

 .﴾الكافرينوأن هللا موهن كيد ﴿
إذا أعرب املصدر  ﴾وأن هللا مع املؤمنني﴿واالبتداء  ﴾ولو كثرت﴿: جواز الوقف على الثاين

والتقدير، واألمر أن هللا مع املؤمنني، فيشبه االستئناف حينئذ أو املؤول يف حمل رفع خرب ملبتدأ حمذوف 
إليه  واالبتداء مبا بعدها، حسبما أشار ﴾ولو كثرت﴿لى يكون من ابب عطف اجلمل فيجوز الوقف ع

 .(2)اإلمام األمشوين وأهل اإلعراب
 ﴾وإن﴿ ألن واو كاف    ﴾كثرت﴿فالوقف على  ﴾وإن هللا مع املؤمنني﴿ث أما على قراءة شعبة 

 اكافيً مع وجود التعل  املعنوي، ومن هنا جعل العلماء الوقف   ااستئنافية واجلملة بعدها مستقنفة إعرابيً 
 .(3)اقً أو مطل

 أما املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث: 
ولو  ﴿، فلم ت ع هذه املصاحف عالمة وقف على ﴾وأن هللا﴿ث بقراءة انفع براوييه: حيث يقرأ 

ابلرأي األول الذي ذكرتُه وعليه معظم علماء هذا الفن، بسبب وجود التعل  الذي  ا، أخذً ﴾كثرت
إبجازة األزهر واملصحف القطري وكالمها برواية ورش، فقد صحف اجلزائري منشؤه العطف، إال امل

واألمر ابلرأي الثاين الذي ذكرتُه، وهو قائم على تقدير:  اأخذً  ﴾ولو كثرت﴿وضعا عالمة )ص( على 
 أن هللا مع املؤمنني، فجاز االبتداء هبا ألهنا صارت مجلة تصلح أن تستقّل.

 عاصم:  ث أما املصاحف املطبوعة بقراءة
ولو  ﴿ث فقد وضعت عالمة جواز الوقف )ج( على  ﴾وإن هللا﴿ة شعبة: ث حيث يقرأ برواي

، إال ﴾ن هللا مع املؤمننيوإ﴿بقول علماء هذا الفن أبن الوقف كاف  الستئناف مجلة  ا، أخذً ﴾كثرت

                                      
ــدا. والثثداين، 2/352 ،1، طالتــذكرة يف القــراءات الثمــانانظثثر ابثثن غلبثثون، ( 1) . 103ص ، د.ط،املكتفــى يف الوقــف واالبت

 .2/383، 3، طسريفتا القدير اجلامع بني ف  الرواية والدراية من علم التفوالشوكاين، 
 .157ص ،2، طمنار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا. واألمشوين 176ص ، د.ط،التبيان يف إعراب القرآنانظر العكربي، ( 2)
الكشف عـن . ومكًيا القيسي، 683ث  2/682 ، د.ط،إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب هللا عز وجلانظر ابن األنباري، ( 3)

ـــل الوقـــوف يف القـــرآن الكـــرمي. والسثثثجاوندي،  1/491، 5، طلهـــا وحججهـــاوجـــوه القـــراءات الســـبع وعل  ، د.ط،عل
 .179ص
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 منه، ألنه اعتمد ااملصحف األردين إبشراف توفي  ضمرة فلم ي ع عالمة وقف، ولعل ذلك سهوً 
تعديل الوقوف، وهللا  دينة النبوية برواية حفص وعدل القراءات فيها، فينسى أحياانً نسخة مصحف امل

 أعلم.
ولو  ﴿ث فلم ت ع عالمة وقف على  ﴾وأن هللا﴿ث أما املصاحف اليت برواية حفص: ث حيث يقرأ 

لتعل  الذي ابلرأي األول الذي ذكرتُه وعليه معظم علماء هذا الفن، بسبب وجود ا ا، أخذً ﴾كثرت
ابلرأي  اشؤه العطف كما سب ، إال املصحف الشامي، فقد وضع عالمة جواز الوقف )ج( أخذً من

املؤمنني، فجاز االبتداء هبا ألهنا صارت الثاين الذي ذكرته وهو قائم على تقدير: واألمر أن هللا مع 
 .(1)مجلة تصلح أن تستقل

 
 سورة التوبة

 اخلالف يف عد  اآلي:
 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ﴿

 ىق يف ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت متنت

 .[70]التوبة:  ﴾مه يق
يعدنه رأس آية، ووافقه العد املكي، بينما مل  ﴾ومثود﴿اعترب العد املدين الذي يعتمده اإلمام انفع 

 .(2)ابقي العد، ومنهم العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم
 عاصم يؤثّر على الوقف.مامني انفع و ومل يقع يف هذه السورة خالف يف القراءات بني اإل

  

                                      
 .19املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث، األنفال: ( 1)
شـرح التسـهيل يف عـد ِّ آي . وفكثري، 118، البيثت 19ص ، د.ط،منظومة انظمة الزهر يف علـم الفواصـلانظر الشثاطيب، ( 2)

 .39ص ،1، طالتنـزيل
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 املبحث الثاين
 تفصيل اختالف الوقف وعالماته يف املصاحف املطبوعة بقراءة انفع وعاصم 

 يف الثلث الثاين من القرآن الكرمي
 

 وفيه مطلبان: 

املطلب األول: تفصيل اختالف الوقف وعالماته يف املصاحف املطبوعة بقراءيت انفع 
 خر سورة الكهف.رة يونس إىل آوعاصم من سو 

اختالف الوقف وعالماته يف املصاحف املطبوعة بقراءيت انفع املطلب الثاين: تفصيل 
 وعاصم من سورة مرمي إىل آخر سورة العنكبوت.
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 املطلب األول
تفصيل اختالف الوقف وعالماته يف املصاحف املطبوعة بقراءيت انفع وعاصم من سورة يونس إىل 

 كهفآخر سورة ال
 
 سسورة يون

 اآلي بني اإلمامني انفع وعاصم. مل يقع يف هذه السورة خالف يف عدِّ  
 اخلالف يف القراءات:

 يي نيىي مي زي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل ىل مل﴿

 .[23]يون :  ﴾حك هب مب خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ
أدى لتغري  ااختلفت قراءة اإلمام انفع عن قراءة اإلمام عاصم برواية حفص عنه هنا، اختالفً 

 ري القراءة.لتغ اوقف تبعً ال
عن عاصم  ابرفع العني ابل مة، ووافقه مجهور القراء، إال حفصً  ﴾متاعُ ﴿حيث قرأ اإلمام انفع 

 .(1)بنصب العني ابلفتحة ﴾متاعَ ﴿فقد تفرد بقراءة 
اي أيها الناس إمنا بغيكم ﴿والوقف الذي اختلف هنا ابختالف القراءة: هو على قوله تعاىل: 

 ابلنصب.حسب القراءة ابلرفع أم  ﴾متاع﴿ االبتداء بعده، و ﴾على أنفسكم
 ابلرفع، يكون يف الوقف قبلها واالبتداء هبا وجهان:  ﴾متاعُ ﴿ث فعلى قراءة انفع واجلمهور 

 ﴾بغيكم﴿ على أن ،﴾متاعُ ﴿، واالبتداء ﴾بغيكم على أنفسكم﴿: جواز الوقف على األول
 أ حمذوف، والتقدير: ذلك متاع.خرب ملبتد ﴾عُ متا ﴿ومبتدأ، واجلار واجملرور متعلقان ابخلرب، 

لعدم وجود التعل  اإلعرايب، مع وجود التعل   اكافيً   ﴾أنفسكم﴿على هذا يكون الوقف على و 
املعنوي، واملعم: اي أيها الناس إمنا ظلمكم وابله على أنفسكم، وذلك هو متاع الدنيا مث الرجوع إىل 

 .(2)هللا واحلساب عنده جل جالله
مبتدأ، واجلار واجملرور  ﴾بغيكم﴿أن ، على ﴾بغيكم على أنفسكم﴿ف على : امتناع الوقالثاين

                                      
 .518ص ،1، طهتذيب القراءات. واملرعشي، 98ص ،1، طالتيسري يف القراءات السبع ين،انظر الدا( 1)
 .2/416 ،1، طتفسري معاه التنـزيل. والبغوي، 175ص ،2، طمنار اهلدى يف بيان الوقف واالبتداانظر األمشوين، ( 2)
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، وعلى هذا ال جيوز الوقف ﴾بغيكم﴿خرب  ﴾متاعُ ﴿، و﴾بغيكم﴿بل متعلقان ابملصدر  اليسا خربً 
لوجود التعل  اإلعرايب بني املبتدأ وخربه، وكذلك املعنوي، ويكون املعم عندئذ: اي أيها الناس إمنا 

ا فمعم عبارة إىل هللا واحلساب عنده سبحانه. إذً  متاُع احلياة الدنيا، مث الرجوعظلمكم لبع كم 
فبغى ﴿على هذا الوجه: ظلمكم لبع كم، كما يف قوله تعاىل عن قارون  ﴾بغيكم على أنفسكم﴿

 .(1)[76]القصص:  ﴾عليهم
 ن: ابلنصب حلفص: فكذلك يكون يف الوقف وجها ﴾متاعَ ﴿ث أما على قراءة 

 ﴾بغيكم﴿، ألن ﴾متاعَ ﴿، وال االبتداء ﴾بغيكم على أنفسكم﴿م جواز الوقف على : عداألول
مبعم  ﴾بغيكم﴿مفعول به للمصدر  ﴾متاعَ ﴿جار وجمرور متعلقان به، و ﴾على أنفسكم﴿مبتدأ، و

 ذوف تقديره: ضالل أو ابطل أو غري انفع لكم عند هللا، أو مكروه.طلبكم متاَع الدنيا، واخلرب حم
هذا الوجه: اي أيها الناس إمنا طلبكم متاَع الدنيا ضالل غري انفع لكم عند هللا، مث واملعم على 

 الرجوع إىل هللا واحلساب عنده جل جالله.
 .(2)، واجلملة قبله مبتدأ وخربمما قبله اأو ظرفً  الً إذا أعرب حا ﴾متاعَ ﴿وكذلك ال جيوز االبتداء 

مبتدأ، واجلار واجملرور  ﴾بغيكم﴿ى أن عل ﴾لى أنفسكمبغيكم ع﴿: جواز الوقف على الثاين
مفعول مطل  لفعل حمذوف تقديره: تتمتعون متاع أو  ﴾متاع﴿متعلقان ابخلرب، و ﴾على أنفسكم﴿

مع وجود التعل  املعنوي، واملعم عندئذ النتفاء التعل  اإلعرايب،  امنتعكم متاع، فيكون الوقف كافيً 
 عندئذ: 

أنفسكم، منتعكم متاع احلياة الدنيا مث الرجوع إلينا  مكم وابله علىاي أيها الناس إمنا ظل
 فنحاسبكم على أعمالكم.

 .(3)حلفص هو رأي قلة من العلماء ﴾متاعَ ﴿وجواز الوقف على قراءة 
 أما املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث: 

                                      
 .5/186 ،1، ط البحر احمليطتفسرياب حيان، . وأ2/364 ،1، طالتذكرة يف القراءات الثمانانظر ابن غلبون، ( 1)
، املوضــا يف وجــوه القــراءات وعللهــا. وابثثن أيب مثثرمي، 113ث  112ص ، د.ط،املكتفــى يف الوقــف واالبتــداانظثثر الثثداين، ( 2)

 .621ث  2/620، 1ط
، القـرآن بيـان يف إعـرابالت. والعكثربي، 2/705 ، د.ط،إيضاح الوقف واالبتداء يف كتـاب هللا عـز وجـلانظر ابن األنباري، ( 3)

 .193ص د.ط،
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ما جواز الوقف، أعالمة  ﴾أنفسكم﴿: فقد وضعت على ﴾متاعُ ﴿ث بقراءة انفع براوييه برفع 
املصاحف امل بوطة بعالمات الوقف املغربية كمصحف املدينة النبوية واملصحف اجلزائري، فقد 

ابلوجه األول الذي ذكرتُه  ا، اعتدادً رىحسبما أ هبا الوقف الكايف وقصدتْ  ،وضعت عالمة )ص(
 عنوي.خرب ملبتدأ حمذوف، فينتفي التعل  اإلعرايب مع وجود التعل  امل ﴾متاعُ ﴿جبعل 

صاحف امل بوطة بعالمات الوقف املشرقية كاملصحف األردين ث إبشراف توفي  ضمرة ث أما امل
ما سب  شرحه، والوصل أوىل فوضعت عالمة )صلى( إشارة إىل وجود وجهني، جواز الوقف وعدمه ك

 .ومراعاة للتعل  املعنوي ااحتياطً 
عت على وضع عالمة : فقد أمج﴾اعَ مت﴿ث أما املصاحف املطبوعة بقراءة عاصم براوييه بنصب 

إشارة إىل وجود خالف يف جواز الوقف كما سب  شرحه، جبوازه على  ﴾أنفسكم﴿)صلى( على 
  ﴾بغيكم﴿به للمصدر  الً لفعل حمذوف، وعدم جوازه على اعتباره مفعو  امطلقً  الً مفعو  ﴾متاعَ ﴿إعراب 

ملا  ذين رأوا منع الوقفمن العلماء المع رأي األغلبية  اكما سب  تفصيله، مع كون الوصل أوىل متاشيً 
 .(1)سب ، ومراعاة للتعل  املعنوي

قراءات، حيث  وأحب أن أشري إىل ما قرأته على مشاخيي يف مشيخة القراء بدمش  يف مجع ال
، والوقف على قراءة النصب ﴾بغيكم﴿خرب  ﴾متاعُ ﴿كانوا يرون الوصل على قراءة الرفع على اعتبار 

رمحهم هللا،  ال حمذوف، وهكذا تلقيُت عنهم قراءة وتوجيهً فعول مطل  لفعم ﴾متاعَ ﴿على اعتبار 
 ولكل  وجهة هو موليها، وهللا تعاىل أعلم وأحكم.

 
 سورة هود

 عد  اآلي:اخلالف يف 
 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل﴿
 .[55ث  54]هود:  ﴾يهجي ىه مه

لعد احلمصي، آية، ووافقه ارأس  ﴾تشركون﴿اعترب العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم 

                                      
 .23املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث، يون : ( 1)
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 .(1)بينما مل يعّده العد املدين الذي يعتمده اإلمام انفع، ووافقه الباقون

 ﴾مث حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿
 .[82 ]هود:

اعترب العد املدين األخري ث الذي يعتمده اإلمام انفع يف أحد قولني ث ومعه العد املكي 
 .﴾من ود﴿رأس آية، ومل يعّد  ﴾سجيل﴿

رأس آية، وعّد مكانه  ﴾سجيل﴿د الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم مل يعترب الع بينما
 .(2)لذي يعتمده اإلمام انفع يف قوله الثاين، ووافقه ابقي العد، ومنه العد املدين األول ا﴾من ود﴿

 .[86]هود:  ﴾ىي زي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل﴿
رأس آية،  ﴾مؤمنني﴿صي ث د املكي واحلماعترب العد املدين الذي يعتمده اإلمام انفع ث ومعه الع

 .(3)بينما مل يعّده العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم، ومعه الباقون

ث  118]هود:  ﴾ين ىن من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل﴿
119]. 

رأس  ﴾خمتلفني﴿مل يعترب العد املدين الذي يعتمده اإلمام انفع ث ومعه العد املكي واحلمصي ث 
 .(4)ومنه العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصمه ابقي العد آية، بينما عدّ 

 .[121]هود:  ﴾يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت﴿
رأس آية،  ﴾عاملون﴿مل يعترب العد املدين األخري الذي يعتمده اإلمام انفع ث على أحد قولني ث 

 عه ابقي العد،احلمصي، بينما عّده العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم ومو ووافقه العد املكي 
                                      

شـرح التسـهيل يف عـد ِّ آي . وفكثري، 123، البيثت 19ص ، د.ط،منظومة انظمة الزهر يف علـم الفواصـلانظر الشثاطيب، ( 1)
 .41ص ،1، طالتنـزيل

ـــار األمشثثثوين، ( 2) ـــدمن ـــان الوقـــف واالبت  ، د.ط،بشـــري اليســـر شـــرح انظمـــة الزهـــروالقاضثثثي، . 182ص ،2، طااهلـــدى يف بي
 .168ص

 .43ص ،1، طشرح التسهيل يف عد ِّ آي التنـزيل. وفكري، 120ص ، د.ط،املكتفى يف الوقف واالبتداانظر الداين، ( 3)
الوقف هلدى يف بيان منار ا. واألمشوين، 125لبيت ، ا19ص ، د.ط،منظومة انظمة الزهر يف علم الفواصلانظر الشاطيب، ( 4)

 .182ص ،2، طواالبتدا
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 .(1)ومنه العد املدين األول الذي يعتمده اإلمام انفع يف قوله الثاين

 قراءات:اخلالف يف ال
 .[71]هود:  ﴾نب خن حن جن مم خم حم جم هل مل﴿

 ااختلفت قراءة اإلمام انفع عن قراءة اإلمام عاصم برواية حفص عنه يف هذه اآلية، اختالفً 
 لتغري القراءة. اأدى لتغري الوقف تبعً 

، ووافقهما ابن كثري وعالمة رفعها ال مةبرفع الباء  ﴾يعقوبُ ﴿انفع وشعبة ث قرأ اإلمام حي
وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر، بينما قرأ حفص عن عاصم وابن عامر 

 .(2)وعالمة نصبها الفتحةبنصب الباء  ﴾يعقوبَ ﴿ومحزة 
ومن ﴿، واالبتداء ﴾إبسح  فبشرانها﴿على أما الوقف الذي اختلف ابختالف القراءتني فهو 

 .﴾وراء إسح  يعقوب
ألن اجلملة متت  ﴾فبشرانها إبسح ﴿: يوقف على ﴾يعقوبُ ﴿قراءة انفع وشعبة برفع ث فعلى 

على أن الواو استئنافية أو عاطفة للجمل،  ﴾ومن وراء إسح  يعقوب﴿، ويُبتدأ جبملة جديدة اإعرابيً 
لقان ابخلرب املقدم، وابلتايل يكون الوقف على واجملرور متع مبتدأ مؤخر واجلار ﴾يعقوبُ ﴿فإن 

لعدم وجود التعل  اإلعرايب، مع وجود التعل  املعنوي؛ فالكالم عن تبشري  اكافيً   ﴾انها إبسح فبشر ﴿
امسه يعقوب  ااملالئكة لسارة زوج إبراهيم بولدها إسح ، وأخرب سبحانه أنه جعل إلسح  ولدً 

 .(3)باركهلذا النسل امل ااستمرارً 
ألن  ﴾فبشرانها إبسح ﴿حلفص ومن معه: فال يوقف على  ﴾يعقوبَ ﴿ما على قراءة ث أ

إما على أنه معطوف عليه ابلواو وجر ابلفتحة ألنه ممنوع من الصرف،  امتعل  به إعرابيً  ﴾يعقوبَ ﴿
عطف  للفصل بني اأي: فبشرانها إبسحاَق ويعقوَب من ورائه، وعلى هذا الوجه ال جيوز الوقف أبدً 

ألن  بني املعطوفني، وكذلك معنوايً  لفصل الظرف ا، لكن العلماء ضعفوا هذا الوجه إعرابيً املفردات

                                      
 .43ص ،1، طشرح التسهيل يف عد ِّ آي التنـزيل. وفكري، 165ص ،1، طالبيان يف عد آي القرآنانظر الداين، ( 1)
 .2/290 ، د.ط،القراءات العشرالنشر يف . وابن اجلزري، 102ص ،1، طالتيسري يف القراءات السبعانظر الداين، ( 2)
تفسـري الكشـاف عـن حقـائق التنزيـل . والزخمشري، 274 – 2/273 ،1، طة يف القراءات الثمانالتذكر غلبون، انظر ابن ( 3)

 .490ص ،3، طوعيون األقاويل يف وجوه التأويل
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، أي البشارة بغالم [28]الذارايت:  ﴾وبشروه بغالم عليم﴿البشارة كانت إبسح  فقط بدليل قوله تعاىل 
 واحد هو إسح ، ال ابثنني.

: فبشرانها إبسح  ووهبنا ذوف والتقديرمنصوب بفعل حم ﴾يعقوبَ ﴿ولذلك رجح العلماء أن 
و عاطفة بني الفعلني أي عطف مجل، فيكون األوىل وصلها على هذا من وراء إسح  يعقوب، فالوا

الوجه حسب رأي علماء هذا الفن، على أن بع هم أجاز هنا الوقف جلواز الفصل بني عطف 
 .(1) ما ذُكر كفايةاإلعراب لكن يفأخرى يف  ااجلمل، كابن األنباري واألمشوين. وقد ذكروا أوجهً 

 أما املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث: 
، عالمة )ص( ﴾فبشرانها إبسح ﴿: فقد وضعت على ﴾يعقوبُ ﴿ث بقراءة انفع براوييه برفع 

ال  الفظً  ﴾ومن وراء إسح  يعقوب﴿إشارة للوقف الكايف لتمام اإلعراب، واستقالل مجلة  وأرى أنه
صحف األردين ث إبشراف توفي  ضمرة ث برواييت قالون هذا الفن. إال أن املمجهور علماء  معم كما ذكر

وورش خرج عن هذا اإلمجاع فلم ي ع عالمة وقف، ولعل هذا يرجع إىل أن َمن ضبطه ث كما أشرت 
من  اث عّدل نسخة مصحف املدينة النبوية برواية حفص مبا يواف  قراءة انفع، لكنه مل يعدل كثريً  اسابقً 

 ة كما هو مقرر عند علماء هذا الفن، وجّل من ال خيطئ.وقف حسب مقت ى القراءمواضع ال
كما سب ، فالغريب أهنا مل ت ع   ﴾يعقوبُ ﴿ث أما املصاحف املطبوعة برواية شعبة: وهو يقرأ 

 خمالفة إلمجاع علماء الوقف واالبتداء. ﴾فبشرانها إبسح ﴿عالمة وقف على 
عن  الوقوفلفُت عدم تغيري ضمرة ث فشقنه كما أس إبشراف توفي  فقما املصحف األردين ث

مصحف املدينة برواية حفص. لكن األغرب أن مصحف املدينة النبوية برواية شعبة كذلك مل ي ع عالمة 
وقف، ويف رأيي املتواضع أن ذلك سهو ممن ضبطه، ألهنم يف العادة ال خيرجون عن إمجاع علماء الوقف 

 أعلم. تعاىلا هنا عن إمجاع العلماء على الوقف، وهللا دو أهنم َسَهوْ واالبتداء، لكن يب
كما سب ، فقد   ﴾يعقوبَ ﴿ث أما املصاحف املطبوعة برواية حفص عن عاصم، وهو يقرأ 

، وذلك لوجود التعل  بينه وبني ﴾فبشرانها إبسح ﴿أمجعت على عدم وضع عالمة وقف على 

                                      
الكشـف  ومكيًثا القيسثي،. 716 – 2/715 ، د.ط،إيضـاح الوقـف واالبتـداء يف كتـاب هللا عـز وجـلانظثر ابثن األنبثاري، ( 1)

 ، د.ط،التبيـــان يف إعـــراب القـــرآن. والعكثثثربي، 535 ث 1/534 ،5، طوحججهـــا الســـبع وعللهـــا عـــن وجـــوه القـــراءات
 .188 ث 187ص ،2، طمنار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا. واألمشوين، 204ص
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 .(1)علماء هذا الفني الغالب عند املعطوف عليه بعده، ويف هذا موافقة للرأ
أته على مشاخيي رمحهم هللا، حيث كانوا يرون الوقف على قراءة وأحب أن أشري إىل ما قر 

حلفص وهو ما أرجحه كباحث، ألن  ﴾يعقوبَ ﴿لنافع وشعبة، والوصل على قراءة  ﴾يعقوبُ ﴿
ت ي قراءة حفص يق االستئناف يف قراءة انفع وشعبة يقت يان الوقف كما هو معلوم، والعطف يف

 .الوصل، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم وأحكم
 سورة الرعد

مل يرد يف سورة يوسف خالف بني اإلمامني انفع وعاصم أدى الختالف الوقف، ال يف 
يف عد آي سورة يوسف ألحد من القراء،  الً القراءات، وال يف رؤوس اآلي، حيث مل يرد خالف أص

البحث يف سورة الرعد، وهو مقتصر على اختالف  ما يتعل  هبذاابهلل بذكر  الذلك أبدأ مستعينً 
الوقف واالبتداء بني اإلمامني انفع وعاصم الناشئ عن اختالفهما يف عد اآلي بني العد املدين 

 والكويف، أما اختالفهما يف القراءات فلم يؤثر على الوقف يف هذه السورة وهللا تعاىل أعلم.

 آلي:اخلالف يف عد  ا
 جع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ﴿
 .[5]الرعد:  ﴾حي مك لك خك جكحك مق حق خفمف حف جف مغ معجغ

رأس آية، ووافقه ابقي العد، إال العد  ﴾جديد﴿اعترب العد املدين الذي يعتمده اإلمام انفع 
 .(2)الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم فلم يعّده

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب﴿
 مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق
 .[16]الرعد:  ﴾جم خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني

رأس آية، ووافقه ابقي العد، إال العد  ﴾والنور﴿اعترب العد املدين الذي يعتمده اإلمام انفع 

                                      
 .71املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث: هود: ( 1)
منـار اهلـدى يف . واألمشثوين، 131 – 130، البيثت 20ص ،، د.طمنظومـة انظمـة الزهـر يف علـم الفواصـلانظر الشثاطيب، ( 2)

 .198ص ،2، طبيان الوقف واالبتدا
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 .(1)الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم فلم يعّده

 نن من زن رن مم ام يل ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق يف﴿
 .[24ث  23]الرعد:  ﴾ريزي ٰى ين ىن

رأس آية،  ﴾من كل ابب﴿عتمده اإلمام انفع ث ومعه العد املكي ث املدين الذي يمل يعترب العد 
 .(2)بينما عّده ابقي العد، ومنه العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم

 سورة إبراهيم
 اخلالف يف عد  اآلي:

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه مهىه﴿
 .[1]إبراهيم:  ﴾ّٰ ِّ ُّ

رأس آية، ومعه العد املكي والشامي  ﴾النور إىل﴿مام انفع املدين الذي يعتمده اإلاعترب العد 
 .(3)واحلمصي، بينما مل يعّده العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم، ووافقه العد البصري

 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب﴿
 .[5]إبراهيم:  ﴾حي حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج

عد املكي والشامي آية، ومعه ال رأس ﴾إىل النور﴿اإلمام انفع اعترب العد املدين الذي يعتمده 
 .(4)واحلمصي، بينما مل يعّده العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم، ووافقه العد البصري

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث﴿
 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن اممم يل ىل

                                      
 .174ص ، د.ط،بشري اليسر شرح انظمة الزهر. والقاضي 169ص ،1، طالبيان يف عد آي القرآنانظر الداين، ( 1)
 ،1، طتنـــــزيلل لِّقــــراءات الالتســــهي. وخثثثثاروف، 189ص ،2، طاهلــــدى يف بيــــان الوقــــف واالبتــــدامنــــار انظثثثثر األمشثثثثوين، ( 2)

 .252ص
 .177ص ، د.ط،بشري اليسر شرح انظمة الزهر. والقاضي، 171ص ،1، طالبيان يف عد آي القرآنانظر الداين، ( 3)
، التسهيل لِّقراءات التنـزيل. وخاروف، 135، البيت 21ص ، د.ط،منظومة انظمة الزهر يف علم الفواصلانظر الشاطيب، ( 4)

 .255ص ،1ط



 

149 

 .[9]إبراهيم:  ﴾مت حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
فقه ابقي العد، إال العد رأس آية، ووا ﴾ومثود﴿املدين الذي يعتمده اإلمام انفع اعترب العد 

 .(1)الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم والعد الشامي فلم يعّداه

 ﴾ين ىن من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل﴿
 .[19 ]إبراهيم:

رأس آية،  ﴾جديد﴿مل يعترب العد املدين األخري ث الذي يعتمده اإلمام انفع يف أحد قولني ث 
قي العّد ومنه العّد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم بينما عّده ابووافقه العد املكي والبصري، 

 .(2)وكذلك العد املدين األول الذي يعتمده اإلمام انفع يف قوله الثاين

 هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف﴿
 .[24]إبراهيم:  ﴾حم جم

ه يف الذي يعتمداعترب العد املدين األخري الذي يعتمده اإلمام انفع ث يف أحد قولني ث والعد الكو 
رأس آية، ووافقهما ابقي العد، إال العد املدين األول الذي يعتمده  ﴾وفرعها يف السماء﴿اإلمام عاصم 

 .(3)يعّده اإلمام انفع ث يف قوله الثاين ث فلم

 اخلالف يف القراءات:
 مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ﴿
 .[2]إبراهيم:  ﴾يم

 القراءة. لتغري اأدى لتغري الوقف تبعً  االفً فع وعاصم، اختاختلفت القراءات هنا بني اإلمامني ان
، وعالمة رفعها ال مةبرفع اهلاء  ﴾هللاُ ﴿حيث قرأ اإلمام انفع ث ومعه ابن عامر وأبو جعفر ث 

                                      
 .48ث  47ص ،1، طشرح التسهيل يف عد ِّ آي التنـزيل. وفكري، 171ص ،1، طيان يف عد آي القرآنالبر الداين، انظ( 1)
 ،1، طعـد ِّ آي التنــزيلشـرح التسـهيل يف . وفكثري، 204ص ،2، طمنار اهلـدى يف بيـان الوقـف واالبتـداانظر األمشوين، ( 2)

 .48ص
بشـري اليسـر شـرح انظمـة . والقاضثي، 136، البيثت 21ص ، د.ط،لفواصـلمنظومة انظمة الزهر يف علم اانظر الشاطيب، ( 3)

 .177ص ، د.ط،الزهر
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 سواء ابُتدي هبا أو وصلت مبا قبلها.
وافقه ابقي ، يف احلالني كذلك، و وعالمة جرها الكسرةجبر اهلاء  ﴾هللاِ ﴿بينما قرأ اإلمام عاصم 

 .(1) ﴾هللاُ ﴿، ويرفعها إذا ابتدأ ﴾احلميِد هللاِ ﴿حيث إنه جير اهلاء إذا وصل  اقراء، إال رويسً ال
حسب القراءة برفع  ﴾هللا﴿، مث االبتداء ﴾احلميد﴿أما الوقف الذي أتثر بتغري القراءة فهو على 

 اهلاء أم جرها.
ألن اسم اجلاللة هنا بداية  ﴾هللاُ ﴿ويُبتدأ  ﴾احلميدِ ﴿: يوقف على ﴾هللاُ ﴿ث فعلى قراءة انفع برفع 

، أو خرب ملبتدأ حمذوف، والتقدير: هو هللا، ﴾الذي له...﴿ية، حيث يعرب مبتدأ، وخربه مجلة استئناف
بني  ادائرً  ﴾احلميد﴿، فيكون الوقف على ﴾احلميدِ ﴿وبني  ﴾هللاُ ﴿فحينئذ ينتفي التعل  اإلعرايب بني 

  .(2)هذا الفن التام والكايف كما ذكر علماء
لوجود التعل  املعنوي دون اإلعرايب، فاالتصال املعنوي  اوأرجح ث يف رأيي املتواضع ث كونه كافيً 
 بني ما قبل الوقف وما بعده واضح، وهللا أعلم.

لوجود  ﴾هللاِ ﴿واالبتداء  ﴾احلميدِ ﴿: فال جيوز الوقف على ﴾هللاِ ﴿ث أما على قراءة عاصم جبر 
يفصل البدل عن  ، والأو عطف بيان ﴾احلميدِ ﴿بدل من  ﴾هللاِ ﴿لة ث إن اسم اجلالالتعل  اإلعرايب، حي

املبدل وال املعطوف عن املعطوف عليه كما هو معلوم يف قواعد الوقف واالبتداء، وهذا بغّض النظر 
 .(3)رأس آية ابإلمجاع ﴾احلميد﴿عن كون 

 أما املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث: 
بية عالمة )ص( إشارة قد وضعت املصاحف امل بوطة ابلعالمات املغر فع براوييه: فث بقراءة ان

على اعتباره  ﴾هللاُ ﴿إضافة لعالمة كونه رأس آية، واالبتداء  ﴾احلميد﴿إىل الوقف التام أو الكايف على 
 بداية مجلة مستقنفة.

                                      
. 797، البيثت 63ص ،2، طحرز األماين ووجـه التهـاين يف القـراءات السـبع املشـهورة ابلشـاطبية منظومةانظر الشثاطيب، ( 1)

 .2/298 ، د.ط،النشر يف القراءات العشروابن اجلزري، 
املقصـــد لتلخـــيص مـــا يف املرشـــد يف . واألنصثثثاري، 255ص ، د.ط،القـــرآن الكـــرميلـــل الوقـــوف يف عانظثثثر السثثثجاوندي، ( 2)

 .205 – 204ص ،2، طالوقف واالبتداء
التبيان . والعكربي، 544، ص3، طوعيون األقاويل يف وجوه التأويلتفسري الكشاف عن حقائق التنزيل انظر الزخمشري، ( 3)

 .205 – 204ص ،2، طدى يف بيان الوقف واالبتدامنار اهلوين، . واألمش221ص ، د.ط،يف إعراب القرآن
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ء بعالمة رأس وأما املصاحف امل بوطة ابلعالمات املشرقية، فسارت على منهجها ابالكتفا
 اآلية، وعدم وضع عالمات وقف فوقها.

املصاحف املطبوعة بقراءة عاصم براوييه: فقد أمجعت على عدم وضع عالمة وقف على  ث وأما
، إال عالمة كونه رأس آية، ًتركة للقارئ حرية األخذ أبحد الرأيني، إما الوقف على رأس ﴾احلميد﴿

لبدلية رايب واملعنوي فال يقف هنا لوجود التعل  ابد التعل  اإلع، أو إخ اع رأس اآلية لقواعااآلية مطلقً 
 .(1)أو عطف البيان كما سب  شرحه، وهللا تعاىل أعلم

  

                                      
 .2املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث، إبراهيم: ( 1)
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 سورة النحل
 مل يقع يف هذه السورة خالف يف عدِّ اآلي بني اإلمامني انفع وعاصم. 

 :القراءاتاخلالف يف 
 ىي ني زيمي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم﴿

 .[12]النحل:  ﴾ني خئ حئ جئ يي
أدى لتغري  ابرواية حفص عنه، اختالفً ءة هنا بني اإلمام انفع واإلمام عاصم اختلفت القرا

 لتغري القراءة. االوقف تبعً 
بنصب الكلمات الثالثة  ﴾والشمَ  والقمَر والنجوَم مسخرات  ﴿حيث قرأ اإلمام انفع وشعبة 

ووافقهما مجهور  ع مؤنث سامل،ألهنا مج عالمة نصبها الكسرة، واألخرية وعالمة نصبها الفتحةاألوىل 
 ﴾والشمَ  والقمَر والنجوُم مسخراتٌ ﴿وابن عامر، حيث قرأ حفص عن عاصم  االقراء إال حفصً 

 .وعالمة رفعها ال مةوبرفع األخريني  وعالمة نصبها الفتحة نيبنصب الكلمتني األولي
 .(1)األربعة الكلمات برفع ﴾والشمُ  والقمُر والنجوُم مسخراتٌ ﴿بينما قرأ ابن عامر 

حسب  ﴾والقمر﴿والوقف الذي اختلف ابختالف القراءة بني اإلمامني انفع وعاصم هو على 
 ابلرفع أم ابلنصب. ﴾والنجوم مسخرات﴿القراءة بعده 
: ﴾والنجومَ ﴿، ألن ﴾والقمرَ ﴿ال يوقف على  ﴾والنجوَم مسخرات  ﴿فعلى قراءة انفع وشعبة ث 

، وعالمة نصبه الفتحةصوب مثله من ﴾القمرَ ﴿ى معطوف علاسم  ﴾النجومَ ﴿الواو عاطفة و
ألهنا مجع مؤنث سامل، ويقبح الفصل بني  وعالمة نصبها الكسرةحال منصوبة  ﴾مسخرات  ﴿و

، وهبذا املعم يفهم  ﴾والنجوَم مسخرات  ﴿مبعم ال يبتدأ  ﴾والقمر﴿املفردات املعطوفة، فال يوقف على 
ث مل يقف على  ﴾والنجوَم مسخرات  ﴿أي  ومن نصب ث"ه:  يف قولكالم أئمة هذا الفن، كاإلمام الداين

 .(2)"ما قبله ألنه معطوف عليه
والنجوُم ﴿، مث يُبتَدأ ﴾والقمرَ ﴿حلفص فإنه يوقف على  ﴾والنجوُم مسخراتٌ ﴿أما على قراءة ث 

                                      
ث  687، البيثت 54ص ،2، طالتهـاين يف القـراءات السـبع املشـهورة ابلشـاطبيةحرز األماين ووجه  منظومةانظر الشثاطيب، ( 1)

 .2/181 ،1، طعشر راءات األربعةإحتاف فضالء البشر ابلق. والبنا، 688
 .133ص ، د.ط،املكتفى يف الوقف واالبتداالداين، ( 2)
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عن املنصوابت  ألن الواو استئنافية وبعدها مبتدأ وخرب مرفوعان، والكالم منقطع إعراابً  ﴾مسخراتٌ 
ئناف، فيبتدأ به، وحىت لو جعل من ابب عطف اجلمل ال املفردات جيوز فصله، كما بله على االستق

كاف، النتفاء التعل  اإلعرايب   ﴾والقمر﴿هو معلوم من قواعد هذا الفن، والوقف هنا على 
 على الناس. اامً ابالستئناف، مع وجود التعل  املعنوي إذ الكالم كله عن تسخري هللا للكواكب إنع

والشمُ  ﴿ويُبتدأ  ﴾وسخر لكم الليَل والنهارَ ﴿يوقف على قراءة ابن عامر  وللعلة نفسها
 .(1) ﴾والقمُر والنجوُم مسخراُت أبمره

 أما املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث: 
فلم ت ع  ﴾مسخرات  أبمرهوالشمَ  والقمَر والنجوَم ﴿ث بقراءة انفع براوييه: وهو يقرأ ابلنصب 

معطوفة عليه عطف مفردات فال وقف بني املعطوفات   ﴾والنجوم﴿ألن  ﴾لقمروا﴿ة وقف على عالم
 كما سب .

ث وأما املصاحف املطبوعة برواية شعبة عن عاصم: وهو يقرأ ابلنصب كنافع، فكذلك مل ت ع 
األردن ث إبشراف توفي  ضمرة ث عليه، إال مصحف  ﴾والنجوم﴿لعطف  ﴾والقمر﴿عالمة وقف على 

يف مثل هذا،  ابذلك إمجاع العلماء، وقد ذكرُت مرارً  اعالمة )صلى( خمالفً  ﴾والقمر﴿ع على فقد وض
أن املشرف على هذا املصحف أخذ طبعة املدنية النبوية برواية حفص، فعّدل فيها خمالفات شعبة 

 يف بعض املواضع ما أمجع عليه علماء ا، خمالفً مواضع الوقفحلفص يف القراءة، دون أن يغري يف 
 داء كما يف هذا املوضع.الوقف واالبت

 ﴾والنجوُم مسخراٌت أبمره﴿ث وأما املصاحف املطبوعة برواية حفص عن عاصم: وهو يقرأ 
، إشارة إىل الوقف الكايف الذي سب  ﴾والقمرَ ﴿ابلرفع، فقد وضعت ابإلمجاع عالمة )صلى( على 

 .(2)شرحه
ة، ألهنا تعين حفص غري دقيق فقري كباحث: أن إشارة )صلى( يف مصاحفويرى العبد ال

الوصل أوىل، بينما كان األوىل أن توضع عالمة )قلى( أو )ج( على األقل، ألن األوىل فصل 
  ااملرفوعات عن املنصوابت، وبذلك قرأت على مشاخيي، بل لقوة الوقف جعل بع هم الوقف ًتمً 

                                      
تفسـري الكشـاف عـن حقـائق التنزيــل . والزخمشثري، 399ث  2/398 ،1، طالتـذكرة يف القـراءات الثمـانانظثر ابثن غلبثون، ( 1)

 .268ص د.ط،، قرآن الكرميعلل الوقوف يف ال. والسجاوندي، 569، ص3، طوعيون األقاويل يف وجوه التأويل
 .12املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث، النحل: ( 2)
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 .(1)هللا أعلمكاإلمام األنصاري رمحه هللا، و

 سورة اإلسراء
  عد  اآلي:اخلالف يف
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي﴿

 .[108ث  107]اإلسراء:  ﴾يف ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
رأس آية، بينما مل يعّده ابقي  ﴾اسجدً ﴿انفرد العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم بعّد 

 .(2)يعتمده اإلمام انفعالعد، ومنه العد املدين الذي 
 .يؤثّر على الوقف اءات بني اإلمامني انفع وعاصمخالف يف القر  ومل يقع يف هذه السورة 

 
 سورة الكهف

 اخلالف يف عد  اآلي:
 ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ﴿

 مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت

 .[22]الكهف:  ﴾مس ام يل ىل مل يك ىك
رأس  ﴾قليلإال ﴿الذي يعتمده اإلمام انفع يف أحد قولني ث ابعتبار انفرد العد املدين األخري ث 

، ومل يعّده ابقي العد، ومنه العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم والعد املدين األول الذي آية
 يعتمده اإلمام انفع يف قوله اآلخر.

 .[23]الكهف:  ﴾حك ٰى ين ىن نن من زن رن﴿
 رأس آية، بينما عّده الباقون. ﴾اغدً ﴿انفرد العد املدين األخري فلم يعد 

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس﴿
                                      

 .212ص ،2، طالوقف واالبتداءاملقصد لتلخيص ما يف املرشد يف انظر األنصاري، ( 1)
آي  شـرح التسـهيل يف عـد ِّ . وفكري، 142، البيت، 22ص ، د.ط،منظومة انظمة الزهر يف علم الفواصلانظر الشاطيب، ( 2)

 .51ص ،1ط ،التنـزيل
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 .[32لكهف: ]ا ﴾يف
 رأس آية، بينما عّده الباقون. ﴾ازرعً ﴿مل يعترب العد املدين األول والعد املكي 

 .[35]الكهف:  ﴾خض حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿
 آية، بينما عّده الباقون.رأس  ﴾اأبدً ﴿مل يعترب العد املدين األخري والعد الشامي 

 .[84]الكهف:  ﴾ين يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿
 هنا رأس آية، بينما عّده الباقون. ﴾اسببً ﴿املدين األول والعد املكي  مل يعترب العد

 .[85]الكهف:  ﴾ىل خن حن﴿
 .[89]الكهف:  ﴾ٰر خن حن﴿
 .[92]الكهف:  ﴾هت خن حن﴿

اآلايت الثالثة املذكورة، ومل يعّده رأس آية يف  ﴾اسببً ﴿اعترب العد الكويف والعد البصري 
 الباقون.

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن﴿

 .[86]الكهف:  ﴾مي نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 رأس آية، بينما مل يعّده الباقون. ﴾اقومً ﴿اعترب العد املدين األول والعد املكي والعد الشامي 

 .[103]الكهف:  ﴾مت يل ىل مل يك ىك﴿
 .(1)رأس آية، بينما عّده الباقون ﴾الً أعما﴿والعد املكي مل يعترب العد املدين 

  
 .يؤثّر على الوقف يف القراءات بني اإلمامني انفع وعاصمالسورة خالف  ومل يقع يف هذه

 
 

  
                                      

 .55 – 52ص ،1، طشرح التسهيل يف عد ِّ آي التنـزيل. وفكري، 179ص ،1، طالبيان يف عد آي القرآنانظر الداين، ( 1)
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 املطلب الثاين: 
تفصيل اختالف الوقف وعالماته يف املصاحف املطبوعة بقراءيت انفع وعاصم من سورة مرمي إىل 

 العنكبوتآخر سورة 
 

 سورة مرمي
 اخلالف يف عد  اآلي:

 .[1]مرمي:  ﴾مل خل﴿
 امام عاصم بعّد احلروف املقطعة هنا رأس آية، ومل يعّدهذي يعتمده اإلانفرد العد الكويف ال

 .(1)الباقون

 .[41]مرمي:  ﴾َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي﴿
 ﴾إبراهيم﴿والعد املكي اعترب العد املدين األخري ث الذي يعتمده اإلمام انفع يف أحد قولني ث 

 .(2)رأس آية، بينما مل يعّده الباقون

 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص مس خس﴿
 .[75]مرمي:  ﴾جل مك لك خك حك جك مق حق مف

 .(3)رأس آية، ووافقه ابقي العد، إال العد الكويف فلم يعّده ﴾امدًّ ﴿اعترب العد املدين 

 اخلالف يف القراءات:
 .[34]مرمي:  ﴾حم مج حج مث هت مت حتخت جت هب مب﴿

 ءة.لتغري القرا اأدى لتغري الوقف تبعً  ااختلفت القراءة هنا بني اإلمامني انفع وعاصم اختالفً 
وابن  ا، ووافقه القراء، إال عاصمً وعالمة رفعها ال مةبرفع الالم  ﴾قولُ ﴿حيث قرأ اإلمام انفع 

                                      
 . 77ث  76 ، د.ط،بشري اليسر شرح انظمة الزهر. والقاضي، 181ص ،1، طالبيان يف عد آي القرآنانظر الداين، ( 1)
بشـري اليسـر شـرح انظمـة . والقاضثي، 139، البيثت 23ص ، د.ط، علم الفواصـلانظمة الزهر يفمنظومة انظر الشاطيب، ( 2)

 . 188ص ، د.ط،الزهر
 . 57ث  56ص ،1، طشرح التسهيل يف عد ِّ آي التنـزيل. وفكري، 181ص ،1، طعد آي القرآنالبيان يف انظر الداين، ( 3)
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 .(1)وعالمة نصبها الفتحةبنصب الالم  ﴾قولَ ﴿عامر ويعقوب فقد قرؤوا 
حسب القراءة بعده  ﴾ذلك عيسى بن مرمي﴿أما الوقف الذي تغري بتغري القراءة فهو على 

 ب.لرفع أم ابلنصاب ﴾قول﴿
 ﴾ذلك عيسى بن مرمي﴿: يكون يف الوقف على ﴾قولُ ﴿ث فعلى قراءة انفع ومن معه برفع 

 وجهان: 
أو عطف بيان، وال يفصل بني  ﴾عيسى﴿من  الً بد ﴾قولُ ﴿ألول: منع الوقف إذا أعرب ا
 التوابع.

فيكون الوقف   ملبتدأ حمذوف، والتقدير: هو قول، اخربً  ﴾قولُ ﴿الثاين: جواز الوقف إذا أعرب 
 .(2)لوجود التعل  املعنوي دون اإلعرايب اكافيً 

 ﴾ذلك عيسى بن مرمي﴿يجوز الوقف على : ف﴾قولَ ﴿ث أما على قراءة عاصم ومن معه بنصب 
على أنه مفعول مطل  لفعل حمذوف، والتقدير: أقول قول احل ، أو  منصوابً  ﴾قولَ ﴿على إعراب 

لى أنه مفعول به لفعل حمذوف، والتقدير: ع أو منصوابً  على املدح أي: أمدُح قول احل ، منصوابً 
 أعين قول احل .

لوجود التعل  املعنوي دون اإلعرايب، وهذا ما عليه مجهور علماء  اوابلتايل يكون الوقف كافيً 
 هذا الفن.

وخالف بعض العلماء كاإلمام الداين، حيث منع الوقف على قراءة النصب، على اعتبار 
 .(3)ا قبلهاوم ﴾قولَ ﴿بني وجود تعل  إعرايب 

 ﴾عيسى﴿صوبة من من الً حا ﴾قولَ ﴿ويف رأيي املتواضع أن ما ذكره املعربون من جواز إعراب 
، ألنه ال يفصل بني احلال األخري بعدم الوقفالرأي  أصحابهو خري ما ميكن أن يعتمد عليه 

 وصاحب احلال.

                                      
. وابثن 864، البيثت 68ص ،2، طشـهورة ابلشـاطبيةاءات السـبع املحرز األماين ووجـه التهـاين يف القـر  منظومةالشثاطيب، ( 1)

 . 155، البيت 33ص ،1، طمنظومة الدرة املضية يف القراءات الثالث املرضيةاجلزري، 
 . 252ص ، د.ط،التبيان يف إعراب القرآن. والعكربي، 307ص، د.ط،علل الوقوف يف القرآن الكرميانظر السجاوندي، ( 2)
 ،2، طمنــــار اهلــــدى يف بيــــان الوقــــف واالبتــــدا. واألمشثثثثوين، 145ص ، د.ط،وقــــف واالبتــــدااملكتفــــى يف الانظثثثثر الثثثثداين، ( 3)

 . 16/124 ،1، طالتفصيل يف إعراب آايت التنـزيلش، . واخلطيب ومصلوح والعلو 237ص



 

158 

بع ملا قبله على ًت ﴾قولُ ﴿ألن  ،﴾مرمي﴿وأرى أن األرجح يف قراءة انفع هو عدم الوقف على 
ملبتدأ حمذوف،  اونه خربً أغلب األوجه، إما على أنه بدل أو عطف بيان أو صفة، وهو أرجح من ك

 وذلك مواف  لقاعدة: عدم التقدير أوىل من التقدير.
على معظم  امستقّل إعرابيً  ﴾قولَ ﴿، ألن ﴾مرمي﴿أما على قراءة عاصم فاألرجح الوقف على 

صدرية أو املدح أو املفعولية. وهذا ما تلقيُته عن مشاخيي رمحهم هللا، ء نصب على املاألوجه، سوا
قوَل ﴿كاف إن نصب   ﴾عيسى بن مرمي﴿وهذا ما اختصره اإلمام األنصاري بقوله عن هذا الوقف: "

 .(1)، ولي  بوقف إن رفع"﴾احل 
 أما املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث: 

 ييه: ث بقراءة انفع براو 
، وهي عالمة )ص( يف املصاحف ذات ﴾مرمي﴿لى وضع عالمة جواز الوقف على أمجعت ع

العالمات املغربية، و)ج( يف املصاحف ذات العالمات املشرقية، وكالمها إشارة إىل الوقف الكايف، 
تعل  خرب ملبتدأ حمذوف فينتفي التعل  اللفظي، ويبقى ال ﴾قولُ ﴿تُه جبعل على القول الثاين الذي ذكر 

 يُوقف عليه ويُبتدأ مبا بعده. افيكون الوقف كافيً  املعنوي،
 ث أما املصاحف املطبوعة بقراءة عاصم براوييه: 

)ج( يف بعض املصاحف برواية حفص   ،فقد أمجعت كذلك على وضع عالمة جواز الوقف
يف لنبوية القدمي ومصحف الشام واملصحف الشمريل املصري، وعالمة )صلى( كمصحف املدينة ا

نة النبوية اجلديد برواييت حفص وشعبة ومصحف دولة الكويت برواية حفص. وذلك  مصحف املدي
 ﴾قولَ ﴿على القول األول الذي ذكرتُه، حيث إن  اكافيً   اوقفً  ﴾مرمي﴿كله على اعتبار الوقف على 

 .(2)ه مفعول مطل ، كما سب  بيانه، وهللا تعاىل أعلمعلى أن امستقل إعرابيً 
 

 سورة طه
 ي:ف يف عد  اآلاخلال

                                      
 . 237ص ،2، طاملقصد لتلخيص ما يف املرشد يف الوقف واالبتداءاألنصاري، ( 1)
 . 34ذا البحث، مرمي: املعتمدة يف هاملصاحف املطبوعة ( 2)
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 .[1]طه:  ﴾جم زئ﴿
انفرد العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم بعّد احلروف املقطعة أول هذه السورة رأس آية، 

 .(1)ومل يعّدها ابقي العد، ومنه العد املدين الذي يعتمده اإلمام انفع

 ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم﴿

 .[39]طه:  ﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 رأس آية، ومل يعّده الباقون ومنهم الكويف. ﴾حمبة مين﴿الشامي دين واملكي و اعترب العد امل

 .[41]طه:  ﴾لك يل ىل﴿
 رأس آية، ومل يعّده الباقون ومنهم املدين. ﴾لنفسي﴿اعترب العد املدين والشامي واحلمصي 

 .[78]طه:  ﴾حي ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه﴿
 نهم املدين.ه الباقون ومرأس آية، ومل يعدّ  ﴾ما غشيهم﴿انفرد العد الكويف ابعتبار 

 جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح﴿
 .[86]طه:  ﴾ىي حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع

رأس آية، ومل يعّده الباقون ومنهم الكويف واملدين  ﴾اأسفً ﴿اعترب العد املدين األول واملكي 
 األخري.

واملدين  يفون ومنهم الكو رأس آية، بينما مل يعّده الباق ﴾احسنً ﴿وانفرد العد املدين األخري بعّد 
 األول.

 خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك﴿
 .[87]طه:  ﴾جض من

رأس آية، بينما عده الباقون ومنهم الكويف  ﴾السامري﴿انفرد العد املدين األخري برتك عد 
 واملدين األول.

                                      
 ، د.ط،منظومـــة انظمــة الزهـــر يف علــم الفواصـــل. والشثثاطيب، 147ص ، د.ط،املكتفـــى يف الوقــف واالبتـــداانظثثر الثثداين، ( 1)

 . 26، البيت، 8ص



 

160 

 .[88]طه:  ﴾خف حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿
ّده الباقون ومنهم الكويف واملدين ، بينما مل يعرأس آية ﴾موسى﴿اعترب العد املدين األول واملكي 

 األخري.
 حيث عّده اجلميع إال املدين األول واملكي. ﴾فنسي﴿يف  اوحصل العك  متامً 

 .[89]طه:  ﴾ٰر ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من﴿
 األول. رأس آية، ومل يعّده الباقون ومنهم الكويف واملدين ﴾الً قو ﴿املدين األخري بعّد انفرد العد 

 .[92]طه:  ﴾حج يف ىف يث ىث نث مث زث﴿
 رأس آية، بينما مل يعده الباقون ومنهم املدين. ﴾ضلوا﴿انفرد العد الكويف بعّد 

 .[106]طه:  ﴾حي رن مم ام﴿
 واملدين. رأس آية، ومل يعّده املكي ﴾اصفصفً ﴿اعترب العد الكويف والبصري والشامي واحلمصي 

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص مسحص خس حس جس﴿

 .[123]طه:  ﴾زي خف حف جف
 رأس آية، بينما عّده الباقون ومنهم املدين. ﴾هدى﴿العد الكويف واحلمصي مل يعترب 

 حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من﴿
 .[131]طه:  ﴾ىي خب

 .(1)رأس آية، بينما عّده الباقون ومنهم املدين ﴾الدنيا﴿كذلك العد الكويف واحلمصي   ومل يعترب

 اخلالف يف القراءات:
 .[119]طه:  ﴾جس مل يك ىك مك لك اك﴿

 الوقف. أثّر على ااختلفت القراءة هنا بني اإلمام انفع واإلمام عاصم برواية حفص عنه، اختالفً 
                                      

، نــزيلشـرح التسـهيل يف عـد ِّ آي الت. وفكثري، 2/242 ،1، طإحتـاف فضـالء البشـر ابلقـراءات األربعـة عشـرانظر البنا، ( 1)
 . 66ث  58ص ،1ط
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بكسر اهلمزة، بينما قرأ الباقون ومنهم حفص عن  ﴾وإنك﴿حيث قرأ اإلمام انفع وشعبة 
 .(1)بفتح اهلمزة ﴾وأنك﴿عاصم 

 ﴾يق ىق يف ىف يث ىث نث مث﴿والوقف الذي أتثر ابختالف القراءتني هنا هو على 
 وهو رأس آية ابإلمجاع. [118طه: ]

  اوقفً  ﴾أال جتوع فيها وال تعرىإن لك ﴿: جيوز الوقف على ﴾وإنك﴿ث فعلى قراءة انفع وشعبة 
، فينتفي التعل  اإلعرايب، مع وجود التعل  ﴾وإنك ال تظمؤ﴿وذلك الستئناف اجلملة بعده  اكافيً 

يف اجلنة اجلوع والعري، وكذلك الظمق  أنه ال يصيبه املعنوي حيث الكالم عن آدم عليه السالم
 .(2)واحلر

بغّض  ث ﴾إن لك أال جتوع فيها وال تعرى﴿حلفص: فال يوقف على  ﴾وأنك﴿ث أما على قراءة 
والتقدير: إن لك عدَم  ﴾أال جتوع﴿على  ﴾نك ال تظمؤأو ﴿النظر عن كونه رأس آية ث وذلك لعطف 

بون: "إن لك انتفاَء اجلوع وانتفاَء العري فيها عنك، بعبارة ابن غلاجلوع وعدَم العري وعدَم الظمق، و 
 .(3)وانتفاَء الظمق وال نْحي"

 ايف حمل نصب عطفً  ﴾وأنك ال تظمؤ﴿وبذلك يكون املصدر املؤول من أّن وامسها وخربها 
، فال ﴾إن لك أال جتوع﴿الذي هو يف حمل نصب اسم إّن يف  ﴾أال جتوع﴿على املصدر املؤول من 

 .(4)عن املعطوف عليهيفصل املعطوف 
 أما املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث: 

على  ﴾وال تعرى﴿اوييه: فقد وضعت عالمة جواز الوقف )ص( فوق رأس اآلية ث بقراءة انفع بر 
  ﴾وإنك ال تظمؤ﴿، وهذا يف املصاحف ذات العالمات املغربية، على وجه استئناف اكافيً   ااعتباره وقفً 

 سب .كما 
املصاحف ذات العالمات املشرقية برأس اآلية كما هو منهجها، سواء بقراءة انفع  ث واكتفت

                                      
 . 2/322 ، د.ط،النشر يف القراءات العشر. وابن اجلزري، 2/435 ،1، طالتذكرة يف القراءات الثمانانظر ابن غلبون، ( 1)
 . 2/277 ،1، طتفسري معاه التنـزيل. والبغوي، 149ص ، د.ط،املكتفى يف الوقف واالبتداانظر الداين، ( 2)
 . 2/436 ،1، طانالقراءات الثمالتذكرة يف ابن غلبون، ( 3)
التبيـان يف إعـراب . والعكربي، 2/107 ،5، طالقراءات السبع وعللها وحججهاالكشف عن وجوه انظر مكًيا القيسي، ( 4)

 . 246ث  245ص ،2، طمنار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا. واألمشوين، 261ص ، د.ط،القرآن
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 ية شعبة.أم بروا
ث أما املصاحف املطبوعة برواية حفص عن عاصم: فالتزمت مبنهجها وهو االكتفاء برأس اآلية، 

املعم  ابتصال الً عم ، أو وصلهاًتركة للقارئ حرية األخذ برأي جواز الوقف على رأس اآلية مطلقً 
 .(1)واإلعراب إن اّتسع نَفسه لذلك، وهللا تعاىل أعلم

 
 سورة األنبياء

 اخلالف يف عد  اآلي:
 .[66]األنبياء:  ﴾زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل﴿

 .(2)رأس آية، ومل يعّده الباقون ﴾ي ركم﴿انفرد العد الكويف ابعتبار 
 

 فع وعاصم يؤثِّر على الوقف.ني اإلمامني انب القراءاتومل يقع يف هذه السورة خالف يف  
 

 سورة احلج
 اخلالف يف عد ِّ اآلي:

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين﴿

 .[20ث  19]احلج:  ﴾جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب
رأس آية، ومل  ﴾اجللود﴿و ﴾احلميم﴿انفرد العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم بعّد كلّ  من 

 .(3)لذي يعتمده اإلمام انفعالعد املدين ايعّدمها ابقي العد، ومنه 

 اخلالف يف القراءات:
 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن﴿
 .[25]احلج:  ﴾زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي

                                      
 . 118حث، طه: املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا الب( 1)
 . 197ص ، د.ط،بشري اليسر شرح انظمة الزهرالقاضي، . و 187ص ،1، طالبيان يف عد آي القرآنانظر الداين، ( 2)
 . 68ص ،1، طشرح التسهيل يف عد ِّ آي التنـزيلانظر فكري، ( 3)
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 أثّر على الوقف. ااختلفت القراءة بني اإلمام انفع واإلمام عاصم برواية حفص عنه اختالفً 
 هور القراء.ووافقهما مج نالتنوي رفعب ﴾سواءٌ ﴿حيث قرأ اإلمام انفع وشعبة 

 .(1)التنوين نصبب ﴾سواءً ﴿بينما انفرد حفص عن عاصم بقراءة 
، حسب القراءة بعده ﴾الذي جعلناه للناس﴿والوقف الذي أتثر ابختالف القراءة هو على 

 ابلنصب أم ابلرفع. ﴾سواء﴿
 وجهان:  ﴾الذي جعلناه للناس﴿: يكون يف الوقف على ﴾سواءٌ ﴿ث فعلى قراءة انفع ابلرفع 

ث املكونة من  ﴾سواٌء العاكف..﴿جواز الوقف، وذلك على إعراب اجلملة االمسية : عدم األول
، حيث هاء ال مري املتصل ﴾جعلناه﴿خرب مقدم ومبتدأ مؤخر ث يف حمل نصب املفعول الثاين للفعل 

مفعوله  حىت ال يفصل الفعل عن ﴾جعلناه للناس﴿هي املفعول األول، وابلتايل ميتنع الوقف على 
 .﴾ٌء العاكف فيه والبادسوا﴿ الثاين

استئنافية غري  ﴾سواٌء العاكف..﴿الثاين: جواز الوقف، وذلك على إعراب اجلملة االمسية 
، فيكون ﴾للناس﴿اهلاء واجلار واجملرور  ﴾جعلناه﴿، حيث يكون مفعوال الفعل امتعلقة مبا قبلها إعرابيً 

ل  املعنوي، حيث الكالم كله عن كون د التععرايب مع وجو عندئذ لعدم وجود التعل  اإل االوقف كافيً 
ومكان عبادة لعموم الناس، يستوي فيه احلاضر املقيم والقادم إليه من البادية أو  ااملسجد احلرام منسكً 

 .(2)من بالد أخرى
وهو هاء ال مري هنا، وابلتايل  اواحدً  الً مما ينصب مفعو  ﴾جعلناه﴿كما جيوز أن يكون الفعل 

حالية فيجب وصلها مبا قبلها، وإن أعربت استئنافية  ﴾لعاكف فيه والبادسواء ا﴿إعراب مجلة  ميكن
 جاز الوقف على ما قبلها واالبتداء هبا، فريجع األمر إىل التفصيل الساب .

، وال جيوز ﴾جعلناه للناس﴿حلفص: فيمتنع الوقف على  ﴾سواءً ﴿ث أما على قراءة نصب 
 ، وهي: ﴾سواءً ﴿كل أوجه اإلعراب اجلائزة يف   لك على، وذ﴾ه والبادسواًء العاكف في﴿االبتداء 
واهلاء هي املفعول األول، فال جيوز  ﴾جعلناه﴿للفعل  ابه اثنيً  الً مفعو  ﴾سواءً ﴿أن تعرب  •

 الوقف عندئذ  حىت ال يفصل بني الفعل ومفعوله الثاين.
                                      

. 895البيثت ، 71ص ،2، طيةحرز األماين ووجـه التهـاين يف القـراءات السـبع املشـهورة ابلشـاطب منظومةانظر الشثاطيب، ( 1)
 . 2/356 ،1، طالقراءات العشر املتواترةالبدور الزاهرة يف والنشار، 

 . 440ث  6/439 ،1، طتفسري البحر احمليط. وأاب حيان، 2/445 ،1، طالتذكرة يف القراءات الثمانانظر ابن غلبون، ( 2)
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، سواء أعرب ﴾جعلناه﴿أو من هاء ال مري يف  ﴾للناس﴿من  الً حا ﴾سواءً ﴿أن تعرب  •
وهو اهلاء، أو مما ينصب مفعولني مها اهلاء واجلار واجملرور  اواحدً  الً مما ينصب مفعو  ﴾جعلناه﴿الفعل 

 عن صاحبه. ﴾سواءً ﴿، وال جيوز الوقف عندئذ حىت ال يفصل احلال ﴾للناس﴿
ذكر ، لكن أكتفي مبا امطلقً  الً ككونه مفعو   ﴾سواءً ﴿أخرى يف إعراب  اوقد ذكر العلماء أوجهً 

 .(1)الةخشية اإلط
 يف هذا البحث: أما املصاحف املطبوعة املعتمدة 

سواء ما كان منها بقراءة انفع براوييه  ﴾للناس﴿فقد أمجعت على عدم وضع عالمة وقف على 
 أم بقراءة عاصم براوييه.

ذي ذكرتُه على ، فاعتمدت املصاحف القول األول ال﴾سواءٌ ﴿أما على قراءة انفع وشعبة 
 ، فال وقف عندئذ.﴾جعلناه﴿هي املفعول الثاين للفعل  ﴾لعاكف..ا سواءٌ ﴿مجلة اعتبار 

فاتبعت املصاحف إمجاع العلماء على عدم جواز  ﴾سواءً ﴿وأما على رواية حفص بنصب 
، فال وقف عندئذ، وهللا الً أو حا ااثنيً  الً ، أي مفعو ﴾سواءً ﴿، مهما كان إعراب ﴾للناس﴿الوقف على 
 .(2)تعاىل أعلم
 

 ة املؤمنونسور 
 الف يف عد ِّ اآلي:اخل

 .[45]املؤمنون:  ﴾ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱ﴿
رأس آية، ووافقه ابقي العد، إال العد  ﴾هارون﴿اعترب العد املدين الذي يعتمده اإلمام انفع 

 .(3)الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم والعد احلمصي فلم يعداه

                                      
، 1، طوضـــا يف وجـــوه القـــراءات وعللهـــااملأيب مثثثرمي،  . وابثثثن154ص ، د.ط،املكتفـــى يف الوقـــف واالبتـــداانظثثر الثثثداين، ( 1)

 . 270ص ، د.ط،التبيان يف إعراب القرآن. والعكربي، 878ث  2/877
 . 25املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث، احلج: ( 2)
ث  202ص ، د.ط،بشــري اليســر شــرح انظمــة الزهــر، والقاضثثي، 191ص ،1، طالبيــان يف عــد آي القــرآنانظثثر الثثداين، ( 3)

203 . 
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 اخلالف يف القراءات:
 .[92ؤمنون: ]امل ﴾ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱ﴿
أدى لتغري  اختلفت القراءة هنا بني اإلمام انفع واإلمام عاصم برواية حفص عنه، اختالفً ا
 لتغري القراءة. االوقف تبعً 

، ووافقه شعبه ومحزة والكسائي وأبو وعالمة رفعها ال مةبرفع امليم  ﴾عاملُ ﴿حيث قرأ انفع 
، ووافقه ة جرها الكسرةوعالمر امليم جب ﴾عاملِ ﴿جعفر وخلف العاشر، بينما قرأ حفص عن عاصم 

 .(1)ابقي القراء
. [91]املؤمنون:  ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱ﴿لتغري القراءة هو على  اوالوقف الذي تغري تبعً 

 ابجلر أم ابلرفع. ﴾عامل﴿حسب القراءة بعده 
عامل ﴿ويبتدأ  ﴾َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱ﴿: يوقف على ﴾عاملُ ﴿فعلى قراءة انفع وشعبة ث 

ف، والتقدير: هو عامل. وابلتايل ينتفي التعل  اإلعرايب، وإذا  ملبتدأ حمذو خرب ﴾عامل﴿على أن  ﴾الغيب
كما رأى األنصاري، أما إذا   ابشكل جزئي كان الوقف ًتمً  نظر إىل صالحية استقالل اجلملة معنوايً 

اعترب االتصال املعنوي العام يف تنزيه هللا عز وجل عن الولد والشريك، ووصفه مبا يلي  به سبحانه،  
 .(2)ا كما رأى السجاونديان الوقف كافيك

 ٍّ ٌّ ٰى ٱ﴿حلفص: فهي صفة جمرورة السم اجلاللة قبلها يف  ﴾عاملِ ﴿ث أما على قراءة 
الصفة واملوصوف ث بغض النظر عن رأس اآلية ث، ومن هنا رأى العلماء  وال يفصل بني  ﴾َّ

ه أن يبتدأ به، ألنه امِل ث ُكره لحيث قال اإلمام ابن غلبون: "ومن جره ث أي ع ﴾عاملِ ﴿كراهة االبتداء 
 .(3)"نعت السم هللا...

قواعد الوقف  ث ابجلر ث، إىل ﴾عاملِ ﴿واالبتداء مبا بعده  ﴾يصفون﴿بينما إذا حوكم الوقف على 

                                      
 ،1، طحتبـري التيسـري يف قـراءات األئمـة العشـرة. وابن اجلثزري، 130ص  ،1، ط القراءات السبعالتيسري يفانظر الداين، ( 1)

 . 146ص
املقصــد لتلخـــيص مــا يف املرشـــد يف . واألنصثثاري، 348ص  ، د.ط،القــرآن الكـــرميعلــل الوقـــوف يف سثثجاوندي، انظثثر ال( 2)

 . 264ص ،2، طالوقف واالبتداء
 ،1، طاملوضـــا يف وجـــوه القـــراءات وعللهـــا. وابثثثن أيب مثثثرمي، 2/454 ،1، طالقـــراءات الثمـــانالتـــذكرة يف لبثثثون، ابثثثن غ( 3)

2/900 . 
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 ٌّ ٰىٱ﴿على رأس اآلية حسبما يظهر يل، ألنه وقف على ما أفاد معم  احسنً  اواالبتداء كان وقفً 
ومعًم، تعل  الصفة ابملوصوف، فيكون  عراابً به إ ﴾ الغيبعامل﴿لكن تعل  ما بعده  ،﴾َّ ٍّ
، وهو رأس آية ابإلمجاع، والوقف احلسن على رأس اآلية يف هذا العلم يوقف عليه ويُبتدأ احسنً  اوقفً 

 .(1)مبا بعده كما هو معلوم، ومن هنا أجاز بعض العلماء الوقف على هذه القراءة كاإلمام األمشوين
 البحث:  هذا يف املعتمدة وعةاملطب املصاحف أما

املصاحف ذات العالمات املغربية عالمة )ص( على رأس ث بقراءة انفع براوييه: فقد وضعت 
كما سب  تفصيله، ويبتدأ   اأو كافيً  اًتمً  اإشارة إىل جواز الوقف، على اعتباره وقفً  ﴾يصفون﴿اآلية 
 . على أنه خرب ملبتدأ حمذوف... ﴾عامل﴿بعده 

فعلت ت املشرقية برأس اآلية كما هو منهجها، وكذلك ف ذات العالماواكتفت املصاح
 لنافع. اكذلك موافقً   ﴾عاملُ ﴿املصاحف املطبوعة برواية شعبة عن عاصم حيث يقرأ 

ث أما املصاحف املطبوعة برواية حفص عن عاصم، فقد اكتفت برأس اآلية كما هو منهجها، 
ذكرت، أو وصله على رأي من كره وقف حسن كما  ًتركة للقارئ حرية الوقف على رأس اآلية ألنه

 .(2)، وهللا تعاىل أعلم وأحكم﴾هللاِ ﴿واملوصوف  ﴾عاملِ ﴿ة الفصل بني الصف
 

 سورة النور
 اخلالف يف عد ِّ اآلي:

 .[36]النور:  ﴾مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم ٱ﴿
ه بينما عدّ  رأس آية، ﴾صالواآل﴿مل يعترب العد املدين الذي يعتمده اإلمام انفع وال العد املكي 

 الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم.ابقي العد ومنه العد 
 حك جك مق حق ٱ﴿يف قوله تعاىل:  ﴾ابألبصار﴿واخلالف وقع كذلك ابلتفصيل الساب  نفسه يف 

 مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك

                                      
 . 264ص  ،2، طقف واالبتدااهلدى يف بيان الو منار مشوين، انظر األ( 1)
 . 92ث  91املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث، املؤمنون: ( 2)
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 .(1)[43]النور:  ﴾مش هس مس هث مث هت هبمت مب هئ مئ هي

 راءات:اخلالف يف الق
 .[9]النور:  ﴾جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك ٱ﴿

وبعدها فعل  ﴾أنْ ﴿وختفيف  ﴾واخلامسةُ ﴿برفع  ﴾هللا عليها ِ بَ واخلامسُة أْن غَ ﴿قرأ انفع 
 .﴾هللا ِ بَ غَ ﴿وفاعل 

وفتحها وبعدها  ﴾أنن ﴿وتشديد  ﴾واخلامسةَ ﴿بنصب  :﴾جل مك لك خك حك ٱ﴿وقرأ حفص 
 ابلكسرة.ة م اف إليه جمرور اسم اجلالل ﴾هللاِ ﴿وهو م اف، و ﴾بَ  َ غَ ﴿امسها املنصوب 

وفتحها وبعدها  ﴾أنن ﴿وتشديد  ﴾واخلامسةُ ﴿برفع  ﴾هللا عليها َ بَ واخلامسُة أنن غَ ﴿وقرأ شعبة 
 اسم اجلاللة م اف إليه جمرور ابلكسرة. ﴾هللاِ ﴿وهو م اف، و ﴾بَ  َ غَ ﴿امسها املنصوب 

: برفع ﴾عليهاُب هللا امسُة أْن غ َ واخل﴿وواف  ابقي القراء شعبة، إال يعقوب فقد قرأ 
اسم اجلاللة م اف إليه جمرور  ﴾هللاِ ﴿وهو م اف، و ﴾بُ  َ غَ ﴿، ورفع ﴾أنْ ﴿وختفيف  ﴾واخلامسةُ ﴿

 .(2)ابلكسرة
بني قراءيت الرفع لنافع وشعبة، والنصب  ﴾اخلامسة﴿والذي يؤثر على الوقف هو االختالف يف 

 حلفص، وهو ما سقفصله دون غريه.
 مغ جغ مع جع مظ ٱ﴿غري القراءة فهو على رأس اآلية السابقة الذي يتقثر بتأما الوقف 

 .[8]النور:  ﴾جك مق حق مف خف حف جف
 ﴾ملن الكاذبني﴿: يكون يف الوقف على ما قبلها ﴾واخلامسةُ ﴿فعلى قراءة انفع وشعبة برفع  ث

 واالبتداء هبا وجهان: 
أْن ﴿خرب، أي دأ، وما بعده مبت ﴾اخلامسةُ ﴿األول: اجلواز، وذلك على أن الواو استئنافية، و

 مع وجود التعل  املعنوي، النتفاء التعل  اإلعرايب ا، ويكون الوقف عندئذ كافيً ﴾غِ َب هللا عليها
                                      

بشري اليسـر شـرح انظمـة . والقاضي، 159، البيت 25ص  ، د.ط،منظومة انظمة الزهر يف علم الفواصلانظر الشاطيب، ( 1)
 . 204ص ، د.ط،الزهر

منظومـــة الـــدرة املضـــية يف القـــراءات الـــثالث وابثثثن اجلثثثزري،  .131، ص1، طالتيســـري يف القـــراءات الســـبعانظثثثر الثثثداين، ( 2)
 . 169ث  168، البيت 34ص ،1، طاملرضية
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 حيث الكالم عن اللَِّعان بني الزوجني، حيث تدرؤه املرأة خبم  شهادات أي أميان فّصلتها اآلايت.
أن ﴿ر املؤول قبلها من وفة على املصدمعط ﴾واخلامسةُ ﴿الثاين: عدم اجلواز، وذلك على أن 

ربع شهادات ابهلل...، والشهادُة ، والتقدير: ويدرأ عنها العذاب شهادهُتا أ﴾تشهد أربع شهادات
، ﴾ملن الكاذبني﴿..، فحينئذ ال يبتدأ هبا بل توصل دون وقف على .اخلامسُة أن غ ب هللا عليها

 .(1)بغض النظر عن رأس اآلية
 ﴾أربعَ ﴿صب حلفص: فال يبتدأ هبا، ألهنا معطوفة على ابلن ﴾خلامسةَ وا﴿أما على قراءة  ث

أن تشهد أربَع شهادات... واخلامسَة، من ابب عطف املفردات،  السابقة، أي: ويدرأ عنها العذاب
وال يفصل بني املعطوفات. وجيوز أن تنصب بفعل حمذوف تقديره: وتشهد الشهادة اخلامسَة، لكن ال 

، فتوصل مبا قبلها، إال ملن أجاز الوقف ألجل رأس االعطف عمومً بتداء لوجود يتغري حكم الوقف واال
 .(2)ملعم واإلعراباآلية بغض النظر عن ا

 أما املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث: 
، أما املصاحف ﴾ملن الكاذبني﴿بقراءة انفع براوييه: فلم ت ع عالمة وقف على رأس اآلية  ث

مبنهجها ابالكتفاء برأس اآلية، وأما املصاحف ذات العالمات املغربية  ارقية فالتزامً ذات العالمات املش
ؤول قبلها، فلم معطوفة على املصدر امل ﴾واخلامسةُ ﴿ابلقول الثاين الذي ذكرتُه، الذي جيعل  افقخذً 

 ت ع عالمة وقف حىت ال يفصل املعطوف عن املعطوف عليه.
 م براوييه: أما املصاحف املطبوعة بقراءة عاص ث
قد التزمت مبنهجها وهو االكتفاء برأس اآلية، دون عالمات وقف فوقها، سواء ما كان منها ف

رئ حرية اختيار الوقف على رأس ، ًتركة للقا﴾واخلامسةَ ﴿، أم برواية حفص ﴾واخلامسةُ ﴿برواية شعبة 
 .(3)اآلية، أو وصلها على وجه العطف كما سب  تفصيله يف كال القراءتني

                                      
. 161ص ، د.ط،املكتفـــــى يف الوقـــــف واالبتـــــدا. والثثثثثداين، 2/457 ،1، طالتـــــذكرة يف القـــــراءات الثمـــــانابثثثثثن غلبثثثثثون، ( 1)

 . 278ص ، د.ط،القرآن التبيان يف إعرابوالعكربي، 
. 2/910 ،1، طاملوضــا يف وجــوه القــراءات وعللهــا. وابثثن أيب مثثرمي، 242، ص 1، طحجــة القــراءاتانظثثر ابثثن زجنلثثة، ( 2)

منـار اهلـدى يف بيـان الوقـف . واألمشثوين، 266ص ،2، طلتلخيص ما يف املرشد يف الوقف واالبتداء املقصدنصاري، واأل
 . 266ص ،2، طواالبتدا

 . 9ث  8املعتمدة يف هذا البحث، النور،  صاحف املطبوعةامل( 3)
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 .[36]النور:  ﴾مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم ٱ﴿
 ر على الوقف.أثّ  ااختلفت قراءة اإلمام انفع وقراءة اإلمام عاصم برواية شعبة عنه اختالفً 

بكسر الباء على البناء للفاعل، ووافقهما القراء، إال  ﴾ُيسبِّح﴿حيث قرأ اإلمام انفع وحفص 
 .(1)فعوللى البناء للمبفتح الباء ع ﴾ُيسبنح﴿شعبة وابن عامر فقرآ 

، واالبتداء ﴾يسبح له فيها ابلغدو واآلصال﴿والوقف الذي أتثر ابختالف القراءتني هو على 
لبصري والشامي واحلمصي، ومل يعده املدين رأس آية عند الكويف وا ﴾واآلصال﴿أن  ا، علمً ﴾رجال﴿

 واملكي كما سب  أول السورة.
 ﴾يسبِّح﴿ال يفصل بني الفعل حىت  ﴾واآلصال﴿فعلى قراءة انفع وحفص: ال يوقف على  ث
 .(2)، بغّض النظر عن رأس اآلية عند حفص﴾رجال﴿وفاعله 
انئب الفاعل للفعل  ، ألن﴾واآلصال﴿لشعبة: فيجوز الوقف على  ﴾يسبنح﴿أما على قراءة  ث

على أنه خرب ملبتدأ  ﴾رجال﴿، ويكون رفع ﴾فيها﴿أو  ﴾له﴿قام مقامه اجلار واجملرور  ﴾يسبح﴿
ير: هم رجال أي املسبِّح رجال، أو فاعل لفعل حمذوف تقديره: يسبِّح رجال، وعلى حمذوف، والتقد

ووجود التعل  املعنوي يف ذكر  النتقاء التعل  اإلعرايب، اهذا يكون الوقف حسب قواعد هذا الفن كافيً 
 من يسبح هلل يف بيوته.

العلماء كاألنصاري  مما ذكره بعض ث يف رأيي املتواضع كباحث ثأرجح  اواعتبار الوقف كافيً 
على هذا الوجه، وسبب الرتجيح أن الوقف احلسن فيه التعل  اإلعرايب،  اواألمشوين من كونه وقفا حسنً 

هنا الحتاد احلكم بني الوقف الكايف، والوقف  اوهو منتف على هذا الوجه، وإن كان اخلالف بسيطً 
عليه، ويبتدأ مبا بعده، وهللا يف، حيث يوقف عند شعبة الكو  ﴾واآلصال﴿احلسن على رأس اآلية 

 .(3)أعلم

                                      
، قراءات األربعـة عشـرالء البشر ابلإحتاف فض. والبنا، 303ص ،3، طيف القراءات السبع غيث الن فعانظر الصفاقسي، ( 1)

 . 299ث  2/298 ،1ط
، حجـة القـراءاتجنلثة، . وابن ز 299ث  2/297 ، د.ط،إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب هللا عز وجلانظر ابن األنباري، ( 2)

 . 245ص ،1ط
ــداءانظثثر األنصثثاري، ( 3) ــان  منــار اهلــدى، . واألمشثثوين268ص ،2، طاملقصــد لتلخــيص مــا يف املرشــد يف الوقــف واالبت يف بي

 . 435، ص1، طاالهتداء إىل بيان الوقف واالبتداء. واخلليجي، 268ص ،2، طالوقف واالبتدا



 

170 

ابجلار  امرفوعً  ﴾رجال﴿لشعبة، إذا جعل  ﴾يسبنح﴿ذكر العلماء وجها ابلوصل على قراءة وقد 
 .(1)، أي: يف بيوت رجال، فعندئذ ال يوقف حىت ال يفصل بني العامل ومعموله﴾يف بيوت﴿واجملرور 

 هذا البحث: أما املصاحف املطبوعة املعتمدة يف 
رأس آية اتباًعا للعد املدين، ومل ت ع عالمة وقف   ﴾واآلصال﴿بقراءة انفع برواييه: فلم تعترب  ث

 .﴾رجال﴿ وفاعله ﴾يسبِّح﴿كذلك إلمجاع العلماء على عدم الوقف حىت ال يفصل بني الفعل 
 أما املصاحف املطبوعة بقراءة عاصم:  ث
ه دون عالمة أخرى كما هو آية واكتفت ب رأس ﴾واآلصال﴿برواية شعبة: فقد عّدت  ث

 كما سب  تفصيله.  ﴾يسبنح﴿أبن الوقف هنا كاف، ألن شعبة يقرأ  امنهجها، علمً 
رأس آية، واكتفت به معظم املصاحف كما  ﴾واآلصال﴿برواية حفص: فقد عّدت كذلك  ث

اء افقة لرأي علم، ومو ﴾رجال﴿وفاعله  ﴾يسبح﴿هو منهجها، لكن مبا أن التعل  شديد هنا بني الفعل 
نسخ املصحف الشامي برواية حفص عالمة )ال( فوق هذا الفن بعدم الوقف، فقد وضعت بعض 

رأس اآلية، إشارة إىل أن الوصل هنا هو ما يقت يه املعم واإلعراب، بغّض النظر عن رأس اآلية، 
عم الوصل حسب امل ويبقى اخليار للقارئ يف األخذ أبحد اخليارين، إما الوقف على رأس اآلية، وإما

 .(2)واإلعراب

 جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب ٱ﴿
 حقمق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص مس خس حس
 .[58]النور:  ﴾حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل مكجل لك خك حك جك

على الوقف  أثّر اصم برواية شعبة عنه اختالفً اختلفت القراءة هنا بني اإلمام انفع واإلمام عا
 واالبتداء.

، ووافقها القراء، إال ابقي الكوفيني الثاءبرفع  ﴾ثالُث عورات﴿ص فع وحفقرأ اإلمام ان حيث
 بنصب الثاء. ﴾ثالَث عورات﴿أي شعبة ومحزة والكسائي وخلف العاشر حيث قرؤوا 

                                      
الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســـبع . ومكيًثثا القيسثثي، 2/461 ،1، طات الثمــانكرة يف القــراءالتــذ انظثثر ابثثن غلبثثون، ( 1)

 . 162ص ، د.ط،املكتفى يف الوقف واالبتدا. والداين، 2/139 ،5، طوعللها وحججها
 . 36املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث، النور: ( 2)
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، حسب القراءة ﴾ومن بعد صالة العشاء﴿والوقف الذي أتثر ابختالف القراءتني هو على 
 م ابلنصب.ابلرفع أ ﴾ثالث عورات﴿بعده 

ثالُث ﴿واالبتداء  ﴾ومن بعد صالة العشاء﴿على قراءة انفع وحفص: جيوز الوقف على ف ث
، وبذلك ينتفي التعل  اإلعرايب، ويبقى ﴾لكم﴿مبتدأ خربه اجلار واجملرور  ﴾ثالثُ ﴿، على أن ﴾عورات

صالة ﴿لى ألن الكالم كله عن أدب االستئذان وأوقاته، فيكون الوقف ع االتعل  املعنوي موجودً 
 .اكافيً   ﴾اءعشال

ثالَث ﴿، ألن ﴾صالة العشاء﴿لشعبة: فال يوقف على  ﴾ثالَث عورات﴿أما على قراءة  ث
 .(1)قبلها، وال يفصل بني البدل واملبدل منه ﴾ثالَث مرات﴿ابلنصب بدل من  ﴾عورات

بكالم مجيل واضح، فقال:  ﴾ثالث عورات﴿وقد فّسر اإلمام مكي بن أيب طالب معم 
وقات ثالث، أي تظهر فيها العورات، فجعل األوقات عورات لظهور ، أي أ﴾عورات ثالث﴿"

، كما يقال، ليلك قائم وهنارك صائم، ملنا كان القيام والصيام فيهما، جعلوا هلما االعورات فيها اتساعً 
 .(2)"القيامالصيام و 

 أما املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث: 
ى وضع عالمة جواز الوقف )ص( املغربية، أو )ج( فقد أمجعت عل بقراءة انفع برواييه: ث

كما سب    ﴾ثالُث عورات لكم﴿إشارة إىل الوقف الكايف، الستئناف مجلة  ﴾العشاء﴿املشرقية على 
 تفصيله.

وأما املصاحف املطبوعة برواية حفص عن عاصم: فقد سلكت مسلك املصاحف املطبوعة 
إشارة إىل الوقف الكايف كذلك، حيث  ﴾العشاء﴿( على نفسه، فوضعت عالمة )ج بقراءة انفع

 .﴾ثالثُ ﴿االتفاق على قراءة 
 ﴾ثالَث عورات﴿وأما املصاحف املطبوعة برواية شعبة عن عاصم: وقد سب  أنه يقرأ 

ابلنصب، فقد أخذ مصحف املدينة النبوية بقول مجهور العلماء فلم ي ع عالمة وقف على 
                                      

ــداء يفانظثثر ابثثن األنبثثاري، ( 1) التــذكرة يف . وابثثن غلبثثون، 202ث  2/201 ، د.ط،وجــل كتــاب هللا عــز  إيضــاح الوقــف واالبت
 . 2/463 ،1، طالقراءات الثمان

املوضـا يف . وانظثر ابثن أيب مثرمي، 2/143 ،5، طوحججهـاالسـبع وعللهـا الكشـف عـن وجـوه القـراءات مكي القيسثي، ( 2)
 . 2/923 ،1، طوجوه القراءات وعللها
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 كما سب  شرحه.  ﴾ثالث مرات﴿واملبدل منه  ﴾تثالث عورا﴿دل ، حىت ال يفصل بني الب﴾العشاء﴿
أما مصحف الشام ومصحف األردن برواية شعبة، فقد وضعا إشارة الوقف )ج( على 

 ملواضع الوقف، وذلك ألهنما استنسخا مصحف حفص فعدال القراءات فقط دون تعديل ﴾العشاء﴿
 .(1)اعمومً 

هذا الفن على عدم الوقف حىت  م إمجاع علماءوإذا ما أردت أن ألتم  العذر هلما هنا، رغ
، لكنه جعله ﴾ثالثَ ﴿يتصل البدل ابملبدل منه، فقذكر أن اإلمام األنصاري أجاز الوقف على قراءة 

  !(2)الً ، دون أن يذكر تعلي﴾ثالثُ ﴿أقل كفاية من الوقف على قراءة 
شعبة، صاحف برواية الوصل الذي عليه اجلمهور وأخَذ به أدق امل وإن كنُت كباحث أميل إىل

أال وهو مصحف املدينة النبوية صلى هللا على ساكنها وسلم، وال أرى الوقف الذي أشار له 
 املصحفان الشامي واألردين بعالمة )ج( على رواية شعبة، إذ كيف يوقف بني البدل واملبدل منه؟.

يف املصاحف ، فاإلمجاع منعقد بني العلماء و ﴾ُث عوراتثال﴿أما على قراءة انفع وحفص 
 ، فال حميد عنه، وهللا تعاىل أعلم وأحكم.﴾العشاء﴿ى جواز الوقف على عل

 
 سورة الشعراء

 اخلالف يف عد ِّ اآلي:
 .[1]الشعراء:  ﴾مل خل ٱ﴿

ومل يعده انفرد العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم ابعتبار احلروف املقطعة هنا رأس آية، 
 انفع.عتمده اإلمام ابقي العد، ومنه العد املدين الذي ي

 حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل ٱ﴿
 .[49]الشعراء:  ﴾جب هئ مئ خئ

رأس آية، ووافقه ابقي العد،  ﴾فلسوف تعلمون﴿اعترب العد املدين الذي يعتمده اإلمام انفع 
 فلم يعده.إال العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم 

                                      
 . 58لنور: هذا البحث، ا املصاحف املطبوعة املعتمدة يف( 1)
 . 270ص ،2، طاملقصد لتلخيص ما يف املرشد يف الوقف واالبتداءانظر األنصاري، ( 2)
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 .[210]الشعراء:  ﴾ىي مي خي حي جي ٱ﴿
ول ث الذي يعتمده اإلمام انفع يف أحد قولني ث والعد الكويف الذي يعتمده عد املدين األاعترب ال
رأس آية، ووافقه ابقي العد، إال العد املدين األخري ث الذي يعتمده اإلمام  ﴾الشياطني﴿اإلمام عاصم 

 .(1)املكي فلم يعّداهانفع يف قوله الثاين ث والعد 
 اإلمامني انفع وعاصم يؤثِّر على الوقف.بني  القراءاتومل يقع يف هذه السورة خالف يف  

 سورة النمل
 اخلالف يف عد ِّ اآلي:

 .[33]النمل:  ﴾خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ٱ﴿
بينما مل رأس آية،  ﴾شديد﴿حيث اعترب العد املدين الذي يعتمده اإلمام انفع والعد املكي 

 مام عاصم.يعده ابقي العد، ومنه العد الكويف الذي يعتمده اإل
 هش مش هس هثمس مث هت مت هب مب مئهئ هي مي خي حي جي ٰه جهمه هن من خن﴿
 .[44]النمل:  ﴾ُّـ َّـ هي مي هن من مل مك لك

 .(2)رأس آية، ومعه ابقي العد، إال العد الكويف فلم يعده ﴾قوارير﴿اعترب العد املدين 

 اخلالف يف القراءات:
 .[51]النمل:  ﴾حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ٱ﴿

 لتغري القراءة. اا أدى إىل تغري الوقف تبعً الفً قراءة هنا اختاختلف اإلمامان انفع وعاصم يف ال
بكسر اهلمزة، ووافقه ابن كثري وأبو عمر وابن عامر وأبو  ﴾ دمرانهمانّ إِ ﴿حيث قرأ اإلمام انفع 

بفتح اهلمزة، ووافقه ابقي القراء وهم الكوفيون  ﴾ دمرانهمانّ أَ ﴿جعفر، بينما قرأ اإلمام عاصم 
 .(3)ويعقوب

                                      
 . 74ث  73ص ،1، طشرح التسهيل يف عد ِّ آي التنـزيل، يفكر . و 196ص ،1، طالبيان يف عد آي القرآنانظر الداين، ( 1)
، التسهيل لِّقراءات التنـزيل. وخاروف، 168، البيت 26ص ، د.ط،منظومة انظمة الزهر يف علم الفواصلانظر الشاطيب، ( 2)

 . 380ث  379ص ،1ط
حتبـري التيسـري يف قـراءات . وابثن اجلثزري، 313ص ،3، طاملقـرئ املنتهـيسراج القارئ املبتدئ وتذكار انظر ابن القاصح، ( 3)

 . 152ص ،1، طاألئمة العشرة
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حسب القراءة  ﴾فانظر كيف كان عاقبة مكرهم﴿تغري القراءة فهو على ف الذي أتثر بأما الوق
 م بكسرها.أبفتح اهلمزة  ﴾أانّ ﴿بعده 

، على أن اجلملة ﴾فانظر كيف كان عاقبة مكرهم﴿: جيوز الوقف على ﴾ِإانّ ﴿فعلى قراءة انفع  ث
ا، ويكون الوقف  زة، فيبتدأ هبسرت اهلمولذلك ك ﴾إان دمرانهم﴿واستؤنفت مجلة جديدة  امتت إعرابيً 

النتفاء التعل  اإلعرايب ووجود التعل  املعنوي ألن الكالم كله عن عاقبة كفر مثود وهي الدمار  اكافيً 
 واهلالك.

وحجتهم أن الكالم متناه  "وقد وضح اإلمام ابن زجنلة متام اإلعراب على هذه القراءة فقال: 
خرب  يف موضع نصب ﴾كيف﴿اسم كان، و ﴾ةعاقب﴿. و﴾مكرهمكيف كان عاقبة ﴿عند قوله 

، فإذا جعل على معم وقع كان قوله ث أي ًتمة ث مبعم وقع وحدث ﴾كان﴿، وجيوز أن يكون ﴾كان﴿
 .(1)"يف موضع حال، املعم على أي حال وقع عاقبة مكرهم ﴾كيف﴿

وي ألن د التعل  املعنويكون الوقف على هذه القراءة كافيا النتفاء التعل  اإلعرايب، ووجو 
 .(2)كله عن عاقبة مكر الرهط من مثود، وهي الدمار الشامل  الكالم

، وذلك ألن ﴾فانظر كيف كان عاقبة مكرهم﴿فال يوقف على  ﴾أانّ ﴿أما على قراءة عاصم  ث
 ًتبع ملا قبله، على عدة أوجه:  ﴾أاّن دمرانهم﴿املصدر املؤول من 

اسم  ﴾كيف﴿، و﴾انك﴿عندئذ اسم  ﴾عاقبةُ ﴿، و﴾عاقبةُ ﴿* على أنه يف حمل رفع بدل من 
 استفهام يف حمل نصب خربها املقدم.

يف حمل  ﴾كيف﴿، و﴾كان﴿عندئذ اسم  ﴾عاقبة﴿، و﴾كان﴿* على أنه يف حمل نصب خرب 
 نصب حال، والتفسري: فانظر كيف كان عاقبُة مكرِهم التدمرَي.

رهم ألان فانظر كيف عاقبة مك * على أنه يف حمل نصب على نزع اخلافض، والتقدير:
 .﴾كان﴿ اسم استفهام يف حمل نصب خرب ﴾كيف﴿، و﴾كان﴿اسم  ﴾عاقبةُ ﴿هم، وعندئذ تعرب دمران

ملبتدأ حمذوف، أي: هي أان دمرانهم،  اوذكر بعض العلماء جواز أن يكون املصدر املؤول خربً 

                                      
 . 263ص ،1، طحجة القراءاتابن زجنلة، ( 1)
املقصـــد لتلخـــيص مـــا يف املرشـــد يف . واألنصثثثاري، 381ص ، د.ط،علـــل الوقـــوف يف القـــرآن الكـــرميندي، انظثثثر السثثثجاو ( 2)

 . 285ص ،2، طواالبتداءالوقف 



 

175 

 .(1)﴾مكرهم﴿فعندئذ جيوز الوقف على 
 ة يف هذا البحث: أما املصاحف املطبوعة املعتمد

، إشارة إىل ﴾مكرهم﴿وييه: فقد وضعت عالمة جواز الوقف )ص( على كلمة راءة انفع برابق
 كما سب  شرحه.  ﴾إان دمرانهم﴿الوقف الكايف، الستئناف اجلملة بعده 

إال مصحف األردن برواييت قالون وورش إبشراف توفي  ضمرة، فلم ي ع إشارة وقف، وذلك 
كما   مواضع الوقفلقراءات دون تغيري ة حفص، وعدل ادينة النبوية بروايألنه استنسخ مصحف امل

 ، مع أن العلماء هنا على عدم الوقف.اذكرت مرارً 
وإذا أردُت أن ألتم  له عذرا، أشري إىل رأي اإلمام ابن غلبون هنا، فبعد أن قّدم رجحان 

قبة عا﴿لث  افسريً ت ث ﴾إان دمرانهم﴿مجلة  ثواآلخَر أن تكون "للوصل فقال رمحه هللا:  االوقف، ذكر وجهً 
، تعل  الصفة ابملوصوف ﴾عاقبة مكرهم﴿، فعلى هذا يكره له أن يبتدئ هبا؛ ألهنا متعلقة بث ﴾مكرهم

 .(2)"من حيث البيان، فال يقطع منها
أما املصاحف املطبوعة بقراءة عاصم براوييه: فقد أمجعت على عدم وضع عالمة وقف على  ث

مبا قبلها إما على  ﴾ دمرانهمانّ أَ ﴿من تعل   ماء هذا الفن،ابلقول املعتمد عند عل الً عم ﴾مكرهم﴿
 أانن ﴿وال يبتدأ  ﴾مكرهم﴿البدلية أو اإلخبار أو نزع اخلافض كما سب  شرحه، فال وقف عندئذ على 

 .(3)، وهللا تعاىل أعلم﴾دمرانهم

 ﴾ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ٱ﴿
 .[82]النمل: 

 القراءة. لتغري اأدى إىل تغري الوقف تبعً  اا، اختالفً يف القراءة هناختلف اإلمامان انفع وعاصم 
بكسر اهلمزة، ووافقه ابن كثري وأبو عمرو وابن عامر وأبو  ﴾الناس نّ إِ ﴿حيث قرأ اإلمام انفع 
 .(4)بفتح اهلمزة ووافقه ابقي القراء وهم الكوفيون ويعقوب ﴾ّن الناسأَ ﴿جعفر، بينما قرأ اإلمام عاصم 

                                      
 ، د.ط،واالبتـدااملكتفـى يف الوقـف . والثداين، 1516ث  3/1515 ،1، طاحلجة يف علل القـراءات السـبعسثي، انظر الفار ( 1)

 . 786ص ،3، طتفسري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل. والزخمشري، 172ص
 . 2/476 ،1، طالتذكرة يف القراءات الثمانانظر ابن غلبون، ( 2)
 . 51ملطبوعة املعتمدة يف هذا البحث، النمل: املصاحف ا( 3)
 ،1، طاءات العشــر املتــواترةزاهــرة يف القــر البــدور ال. والنشثثار، 137ص ،1، طالتيســري يف القــراءات الســبعانظثثر الثثداين: ( 4)

= 
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، حسب ﴾أخرجنا هلم دابة من األرض تكلمهم﴿ القراءة هو على لذي تغري بتغريوالوقف ا
 بفتح اهلمزة أم بكسرها. ﴾أّن الناس﴿القراءة بعدها 

 وجهان:  ﴾تكلمهم﴿: يكون يف الوقف على ﴾إن الناس﴿فعلى قراءة انفع  ث
تئنافية، اس ﴾الناس نّ إِ ﴿، على اعتبار أن اجلملة بعده ﴾تكلمهم﴿األول: جواز الوقف على 

آبايتنا  كانواّن الناس  إ﴿لة في التعل  اإلعرايب، وإذا نُظر إىل انتفاء التعل  املعنوي املباشر، ألن مجفينت
كما رأى اإلمام األنصاري، أما إذا نُظر إىل وجود التعل    امن قول هللا، ُجعل الوقف ًتمً  ﴾يوقنونال 

امة، فإن الوقف عندئذ كاف  ن عالمات القياملعنوي العام، حيث الكالم عن خروج الدابة كعالمة م
 .(1)كما رأى اإلمام األمشوين

، وذلك إذا جعل مبعم تقول هلم، فتكون ﴾تكلمهم﴿ ي منع الوقف على وهناك وجه آخر يقت
 .(2)عندئذ هي مقول القول من كالم الدابة يف حمل نصب مفعول به، فال وقف ﴾الناس نّ إِ ﴿مجلة 

 ، وذلك: ﴾تكلمهم﴿يوقف على : فال ﴾الناس أنّ ﴿أما على قراءة عاصم  ث
يف حمل نصب مفعول به،  ﴾الناس نّ أَ ﴿، فيكون املصدر املؤول من ﴾ختربهم﴿إما ألهنا مبعم  ث

 من كالم الدابة.
أو على تقدير: تكلمهم أبن الناس، فيكون املصدر املؤول يف حمل جر حبرف اجلر إن أُعمل،  ث

أي الباء: إما للتعدية فيكون  ﴾الناس أبنّ ﴿قدر وحرف اجلر امل  بنزع اخلافض إن ُأمهل،أو منصوابً 
املعم: ختاطبهم أبن الناس كانوا آبايتنا ال يوقنون أو تسمهم بذلك، فالكالم للدابة على ذلك. أو 

 تعاىل. الناس كانوا آبايتنا ال يوقنون، فال مري يعود هلل للسببية فيكون املعم: تكلمهم ألنّ 
 ال يفصل بني الفعل ومفعوله، أو بني اجلار واجملرور جه ال يوقف حىتوعلى كل هذه األو 

 .(3)امومتعلقه
                                      

= 
3/131 . 

ــداءانظثثر األنصثثاري، ( 1) ــان منــار اهلــوين، . واألمشثث287ص ،2، طاملقصــد لتلخــيص مــا يف املرشــد يف الوقــف واالبت دى يف بي
 . 287ص ،2، طالوقف واالبتدا

، وجوه القراءات وعللها املوضا يفمي، . وابن أيب مر 479ث  2/478 ،1، طالتذكرة يف القراءات الثمانانظر ابن غلبون، ( 2)
 . 2/973 ،1ط

الوقـوف  علـللسثجاوندي، . وا2/167 ،5، طالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاانظر مكًيا القيسي، ( 3)
= 
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 أما املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث: 
، إشارة ﴾تكلمهم﴿بقراءة انفع براوييه: فقد وضعت عالمة جواز الوقف )ص( على كلمة  ث

 .﴾الناس نّ إِ ﴿ ف اجلملة بعدهإىل الوقف التام أو الكايف كما سب  بيانه، على وجه استئنا
إال املصحف األردين برواييت قالون وورش إبشراف توفي  ضمرة، فلم ي ع إشارة وقف، وميكن 

مبعم تقول هلم، فال يوقف على  ﴾تكلمهم﴿هي مقول للفعل  ﴾الناس إنّ ﴿بار مجلة توجيه ذلك ابعت
 هذا الوجه حىت ال يفصل بني الفعل ومفعوله.

م براوييه: فقد أمجعت على عدم وضع عالمة وقف على عة بقراءة عاصأما املصاحف املطبو 
مبا قبله إما  ﴾الناس.. أنّ ﴿بقول مجهور علماء هذا الفن بتعل  املصدر املؤول من  ا، أخذً ﴾تكلمهم﴿

 .(1)على املفعولية أو نزع اخلافض كما سب  شرحه، وهللا تعاىل أعلم وأحكم
 

 سورة القصص
 اخلالف يف عد ِّ اآلي:

 .[1 ]القصص: ﴾ىن نن ٱ﴿
احلروف املقطعة هنا رأس آية، بينما مل يعده انفرد العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم بعّد 

 ابقي العد، ومنه العد املدين الذي يعتمده اإلمام انفع.

 ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن ٱ﴿

 .[23]القصص:  ﴾زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ
العد رأس آية، ووافقه ابقي العد، إال  ﴾يسقون﴿مام انفع ذي يعتمده اإلاعترب العد املدين ال

 .(2)الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم فلم يعّده
 

                                      
= 

 . 7/125 ،1، ط البحر احمليطتفسري. وأاب حيان، 384ص ، د.ط،يف القرآن الكرمي
 . 82ل: ا البحث، النماملصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذ( 1)
 ،1، طابلقـــراءات األربعـــة عشـــر إحتـــاف فضـــالء البشـــر. والبنثثا، 201ص ،1، طالبيـــان يف عـــد آي القـــرآنانظثثر الثثثداين، ( 2)

 . 388ص ،1، طلتسهيل لِّقراءات التنـزيلا. وخاروف، 2/339
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 مل يقع يف هذه السورة خالف يف القراءات بني اإلمامني انفع وعاصم يؤثِّر على الوقف.و  
 

 سورة العنكبوت
 اخلالف يف عد ِّ اآلي:

 .[1]العنكبوت:  ﴾ري ٱ﴿
املقطعة هنا رأس آية، بينما مل يعّده الذي يعتمده اإلمام عاصم بعد احلروف العد الكويف  انفرد

 ابقي العد، ومنه العد املدين الذي يعتمده اإلمام انفع.
 حض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ٱ﴿
 .[29]العنكبوت:  ﴾حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

 .(1)الكويف الباقون ومنهم هنا، ومل يعدهرأس آية  ﴾السبيل﴿اعترب العد املدين واملكي واحلمصي 
 

 اخلالف يف القراءات:
 .[66]العنكبوت:  ﴾زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ﴿

 اعاصم يف هذه السورة اختالفً هنا بني اإلمام انفع برواية قالون عنه واإلمام اختلفت القراءة 
 أثّر على الوقف.

ن كثري ومحزة م، ووافقه اببسكون الال ﴾وْليتمتعوا﴿حيث قرأ اإلمام انفع برواية قالون عنه 
بكسر الالم، ومعهما ابقي  ﴾ولِيتمتعوا﴿والكسائي وخلف العاشر، بينما قرأ اإلمام عاصم وورش 

 .(2)القراء
حسب القراءة بعده  ﴾ليكفروا مبا آتيناهم﴿والوقف الذي أتثر ابختالف القراءتني هو على 

 بكسر الالم أم بسكوهنا. ﴾وليتمتعوا﴿
والم  ﴾ليكفروا﴿العالقة بني الم لوقف هنا هو الذي يتحكم اب وال بد من بيان أن

                                      
سـر شـرح انظمـة بشـري الياضثي، . والق170، البيثت 27ص ، د.ط،الفواصـلمنظومة انظمة الزهر يف علم انظر الشاطيب، ( 1)

 . 213ث  212ص  ، د.ط،الزهر
 ، د.ط،اءات العشرالنشر يف القر تقريب . وابن اجلزري، 2/409 ،1، طالقصيدفتا الوصيد يف شرح انظر السجاوندي، ( 2)

 . 212ث  211ص
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، وكّل من هاتني الالمني حيتمل أن يكون للتعليل أو لألمر، ويتغري اإلعراب واملعم ﴾وليتمتعوا﴿
 حسب ذلك: 

وعالمة جزمه حذف النون، واألمر  افإذا كانت الالم الم األمر: فيكون امل ارع بعدها جمزومً  ث
شركني الذين أجناهم هللا من أهوال البحر بعد أن أخلصوا الكالم عن املوالوعيد، حيث هنا للتهديد 

الدعاء، لكنهم عادوا إىل شركهم بعد النجاة، فهددهم هللا: اكفروا بنعمة اإلجناء ومتتعوا يف الدنيا 
 فسوف تعلمون عاقبة أمركم.

نصبه حذف  م مرة وعالمة أبن وإذا كانت الالم للتعليل: فيكون امل ارع بعدها منصوابً  ث
ون، واملعم أن املشركني بعد أن جناهم هللا من أهوال البحر استمروا على شركهم كي يكفروا بنعمة الن

اإلجناء وكي يتمتعوا ابلدنيا، أي ال فائدة هلم وال نفع يف اإلشراك إال الكفر واالستمتاع ابلدنيا، فهذا 
 .(1)اتقريبً واملعم واحد معم الم التعليل، والبعض جعلها للعاقبة، 

الالم إذا مل تسب  ابلواو أو الفاء أو مث استوى فيها احتماال التعليل واألمر وتكون مكسورة، و 
أما سبقت ابلواو أو ابلفاء أو مث فإذا سكنت تتعني لألمر فقط، أما إذا كسرت فالغالب أهنا للتعليل، 

واو أو فاء أو مث أن مر املسبوقة بلب يف الم األوجيوز أن تكون لألمر على احتمال أقل، وذلك أن الغا
 تسكن.

ا ملا ذكره العكربي، وقد للتعليل، خالفً  ﴾وْليتمتعوا﴿و ال جيوز أن تكون الالم الساكنة يف 
صرح بعدم اجلواز اإلمام مكي بن أيب طالب بقوله: وال حيسن أن تكون الالم يف قراءة من أسكن الم  

 .(2)نالم كي ال تسكألن  ث ﴾متعواوليت﴿أي الم التعليل يف  ثكي 
حيتمل التعليل واألمر، وابلتايل  ﴾وليتمتعوا﴿و ﴾ليكفروا﴿من المي  الً فينتج مما سب  أن ك

 يتحكم ذلك يف الوقف بينهما على النحو التايل: 
تكون الم األمر للتهديد، أما الالم األوىل  ﴾وْليتمتعوا﴿على رواية قالون: إبسكان الم  ث

 : فتحتمل وجهني
                                      

ابثن أيب . و 824ث  823ص ،3، طالتنزيل وعيـون األقاويـل يف وجـوه التأويـلتفسري الكشاف عن حقائق انظر الزخمشري، ( 1)
 . 2/1001 ،1، طاملوضا يف وجوه القراءات وعللهامرمي، 

التبيان يف إعراب . وانظر العكثربي، 2/181 ،5، طهاالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججمكي القيسي، ( 2)
 . 304ص ، د.ط،القرآن
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ألمر: فيكون العطف بني المي أمر فيمتنع الوقف بينهما، واألسلوب للتهديد هبما  الم ا ث 1
 كما سب .
مث تستقنف مجلة جديدة التعليلية،  ﴾ليكفروا مبا آتيناهم﴿الم التعليل: فيجوز الوقف على  ث 2

وجود التعل  ل  اإلعرايب و النتفاء التع ا، ويكون الوقف كافيً ﴾وْليتمتعوا﴿على سبيل التهديد بالم األمر 
 .(1)املعنوي
، فبالنظر إىل عالقتها بالم ﴾ولِيتمتعوا﴿أما على قراءة عاصم ورواية ورش: بكسر الم  ث

 يتحصل ثالثة أوجه:  ﴾ليكفروا﴿
للتعليل، فال يوقف بينهما حىت ال يفصل  ﴾ولِيتمتعوا﴿و ﴾لِيكفروا﴿مان يف أن تكون الال ث 1

 .بني املتعاطفني املتوافقني
لألمر، فيوقف بينهما عندئذ النتهاء  ﴾ولِيتمتعوا﴿للتعليل، والم  ﴾لِيكفروا﴿ن الم أن تكو  ث 2
 .﴾تعوا فسوف يعلمونولِيتم﴿، واستئناف مجلة هتديدية بالم األمر ﴾ليكفروا مبا آتيناهم﴿التعليل 

غالب يف احتمال أضعف من غريه ألن ال ﴾ولِيتمتعوا﴿وقد أشرت إىل أن احتمال الم األمر يف 
 ، وبعض العرب يبقوهنا على أصلها ابلكسر، لكن على قلة.األمر املسبوقة بواو أن تسكن ختفيفً الم ا

لألمر على سبيل التهديد، فال يوقف  ﴾ولِيتمتعوا﴿و ﴾لِيكفروا﴿أن تكون الالمان يف  ث 3
سبقها لألمر رغم  ﴾اولِيتمتعو ﴿بينهما حىت ال يفصل بني املتعاطفني املتوافقني، لكن يرد على كون الم 

 ابلواو ما ذكرته آنفا من كونه أقل استعماال، وهللا أعلم.
 .(2)للتعليل فغري وارد، إذ ال يصح معمً  ﴾ولِيتمتعوا﴿، والم لألمر ﴾لِيكفروا﴿أما كون الم 

 أما املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث: 
، وأحسن ﴾ا آتيناهمليكفروا مب﴿ى برواية قالون: فقد أمجعت على عدم وضع عالمة وقف عل ث

 لألمر، وال يفصل بني املتعاطفني املتوافقني. ﴾ولِيتمتعوا﴿و ﴾لِيكفروا﴿توجيه لذلك اعتبار الالمني 
 .﴾آتيناهم﴿أما املصاحف املطبوعة برواية ورش: فمعظمها مل ت ع عالمة وقف كذلك على  ث
ليل، وال يفصل بني للتع ﴾يتمتعواولِ ﴿و ﴾لِيكفروا﴿حسن توجيه لذلك اعتبار الالمني يف وأ

                                      
ـــذكرة يف القـــراءات الثمـــانانظثثثر ابثثثن غلبثثثون، ( 1) ـــدا. والثثثداين، 493ث  2/492 ،1، طالت  ، د.ط،املكتفـــى يف الوقـــف واالبت

 . 179ص
 . 298ص ،2ط ،وقف واالبتدامنار اهلدى يف بيان ال. واألمشوين، 276ص ،1، طحجة القراءاتانظر ابن زجنلة، ( 2)
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 املتعاطفني املتوافقني.
إال أن املصحف اجلزائري إبجازة األزهر، واملصحف القطري، وكالمها برواية ورش، وضعا 

جعل الالم  ، خمالفني لعموم املصاحف األخرى، وتوجيه ما فعاله، هو﴾آتيناهم﴿عالمة )ص( على 
للمشهور من أن الم  اخمالفً  الً ، وإن كان هذا قليلألمر ﴾تمتعواولِي﴿للتعليل، والالم يف  ﴾لِيكفروا﴿يف 

األمر تسكن إذا سبقت بواو، لكنه جائز، فتكون عالمة )ص( هنا تشري إىل الوقف الكايف، النتهاء 
، فانتفى التعل  اإلعرايب مع ﴾ولِيتمتعوا﴿ر ، واستئناف هتديد بالم األم﴾لِيكفروا مبا آتيناهم﴿التعليل يف 
 .افكان الوقف كافيً تعل  املعنوي وجود ال
لِيكفروا مبا ﴿وأما املصاحف املطبوعة بقراءة عاصم: فقمجعت على عدم وضع عالمة على  ث
للتعليل، وال يفصل بني  ﴾ولِيتمتعوا﴿و ﴾لِيكفروا﴿، وأحسن توجيه لذلك اعتبار الالمني يف ﴾آتيناهم

 .(1)املتعاطفني املتوافقني كما سب  بيانه
يف كال القراءتني، على  ﴾آتيناهم﴿رجحان عدم الوقف على لفقري كباحث، ويرى العبد ا

إذ أسلوب التهديد أنسب يف  ﴾لِيكفروا مبا آتيناهم وليتمتعوا﴿لرواية قالون  ااعتبار الالمني لألمر وفقً 
ميّحض كوهنا  ﴾وْليتمتعوا﴿سياق املعم من التعليل والعاقبة، كما أن سكون الالم بعد واو العطف يف 

 .لألمر كما سب 
ورواية ورش، فرجحُت عدم الوقف على اعتبار الالمني للتعليل، ألنه  أما على قراءة عاصم

املسبوقة بواو، ألهنا لو كانت لألمر لسكنت على الغالب، فكْسرها دل على   ﴾ولِيتمتعوا﴿الراجح يف 
 ﴾لِيكفروا﴿م  إذا جعلت الاألمر، لعدم استقامة املعم ﴾وليكفروا﴿كوهنا للتعليل، وعندئذ ال جيوز يف 

للتعليل، وهذا ما أخذت به عموم املصاحف، وهو ما تلقيته عن مشاخيي رمحهم  ﴾لِيتمتعوا﴿لألمر و
 هللا، وهللا تعاىل أعلم وأحكم.

  

                                      
 . 66املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث، العنكبوت: ( 1)
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 املبحث الثالث
لثلث األخري اتفصيل اختالف الوقف وعالماته يف املصاحف املطبوعة بقراءيت انفع وعاصم يف 

 ن الكرميمن القرآ
 
 ه مطلبان: وفي

انفع املطبوعة بقراءيت صاحف املاملطلب األول: تفصيل اختالف الوقف وعالماته يف 
 وعاصم من سورة الروم إىل آخر سورة اجلاثية.

انفع املطبوعة بقراءيت صاحف املاملطلب الثاين: تفصيل اختالف الوقف وعالماته يف 
 س.وعاصم من سورة األحقاف إىل آخر سورة النا
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 األولاملطلب 
 تفصيل اختالف الوقف وعالماته يف املصاحف املطبوعة بقراءيت انفع وعاصم 

 من سورة الروم إىل آخر سورة اجلاثية
 

 سورة الروم
 اخلالف يف عد ِّ اآلي:

 .[1]الروم:  ﴾جب هئ ٱ﴿
 حيث انفرد العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم ابعتبار احلروف املقطعة هنا رأس آية،

 ه ابقي العد، ومنه العد املدين الذي يعتمده اإلمام انفع.يعدّ بينما مل 

 .[2]الروم:  ﴾مب خب حب ٱ﴿
 ﴾الروم﴿والعد املكي  ث الذي يعتمده اإلمام انفع يف أحد قولني ثمل يعترب العد املدين األخري 

ل د املدين األو رأس آية، بينما عده ابقي العد، ومنه العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم، والع
 ر.الذي يعتمده اإلمام انفع يف قوله اآلخَ 

 .[4]الروم:  ﴾مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح ٱ﴿
العد، إال العد املدين األول والعد رأس آية، ووافقه ابقي  ﴾سنني﴿اعترب العد املدين األخري 

 الكويف فلم يعّداه.

]الروم:  ﴾ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ٱ﴿

55]. 
 .(1)ه الباقونرأس آية، ومل يعدّ  ﴾اجملرمون﴿ول ابعتبار لعد املدين األانفرد ا

 الوقف.ومل يقع يف هذه السورة خالف يف القراءات بني اإلمامني انفع وعاصم يؤثِّر على  

                                      
 ،1، طبشـــر ابلقـــراءات األربعـــة عشـــرإحتـــاف فضـــالء ال. والبنثثا، 205ص ،1، طالبيـــان يف عـــد آي القـــرآنانظثثر الثثثداين، ( 1)

 . 410ث  404ص ،1، طالتسهيل لِّقراءات التنـزيل. وخاروف، 2/339
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 سورة لقمان والسجدة

 اخلالف يف عد ِّ اآلي:
العد  ني، حيث انفرد. أول السورت[1]السجدة: ، [1]لقمان:  ﴾مل خل ٱ﴿ أوله يف احلروف املقطعة

ها رأس آية، ومل يعدها ابقي العد، ومنه العد املدين الذي الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم بعدّ 
 يعتمده اإلمام انفع.

 مف خف حف جف مغ جغ مع جع ٱ﴿اختلف العد يف سورة السجدة يف قوله تعاىل:  اوأخريً 
 .[10]السجدة:  ﴾جل مك لك خك حك جك حقمق

رأس آية، ووافقه ابقي العد، إال  ﴾جديد﴿فع تمده اإلمام انحيث اعترب العد املدين الذي يع
 .(1)العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم والعد البصري فلم يعّداه

 خالف يف القراءات بني اإلمامني انفع وعاصم يؤثِّر على الوقف. تنيالسور  اتنيومل يقع يف ه
 

 سورة سبأ
 فع وعاصم. اإلمامني انمل يقع يف هذه السورة خالف يف عدِّ اآلي بني 

 اخلالف يف القراءات:
 يث ىث نث مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ ٱ﴿
 .[3]سبق:  ﴾رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف

  الوقف واالبتداء.َغرين  امامني انفع وعاصم اختالفً اختلفت القراءة هنا بني اإل
 عفر وروي .ن عامر وأبو جبرفع امليم، ووافقه انفع واب ﴾عاملُ ﴿حيث قرأ اإلمام انفع 

بينما قرأ ابقي القراء جبر امليم، إال أن محزة والكسائي قدما الالم على األلف مع تشديدها 
 .(2)فحسب ومنهم اإلمام عاصم، والذي يؤثّر على الوقف هنا هو الرفع أو اجلر ﴾عاملِ ﴿ون والباق ﴾عاّلمِ ﴿

                                      
، شـرح التسـهيل يف عـد ِّ آي التنــزيل. وفكري، 365ث  2/361 ،1، طابلقراءات األربعة عشرإحتاف فضالء البشر انظر ( 1)

 . 82ث  81ص ،1ط
، حتبــري التيســري يف قــراءات األئمــة العشــرة. وابثثن اجلثثزري، 2/504 ،1، طالتــذكرة يف القــراءات الثمــانانظثثر ابثثن غلبثثون، ( 2)

 . 161ص ،1ط
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 .﴾لتقتينكم﴿ى والوقف الذي تغري بتغري القراءة بني اإلمامني هو عل
على أنه خرب ملبتدأ  ﴾الغيب عاملُ ﴿، واالبتداء ﴾لتقتينكم﴿فعلى قراءة انفع: جيوز الوقف على  ث

، وابلتايل ﴾ال يعزب عنه مثقال ذرة﴿حمذوف، والتقدير: هو عامل الغيب، أو على أنه مبتدأ خربه مجلة 
، حيث الكالم عن أّن ويالتعل  املعن على الراجح النتفاء التعل  اإلعرايب مع وجود ايكون الوقف كافيً 

هو أعلم بشؤون الساعة، وأعلم  ايوم القيامة آت ال حمالة، وأن هللا الذي أحاط بكل شيء علمً 
 .(1)بذرّات اخلل  ورفاهتم أين ذهبت فيعيدها ويبعثها من جديد

 ﴾الغيب عاملِ ﴿، أي ال يبتدأ ﴾قل بلى وريب لتقتينكم﴿أما على قراءة عاصم: فال يوقف على  ث
أو صفة له، وال يفصل بني التوابع أي البدل واملبدل منه، والصفة  ﴾وريب﴿بدل من  ﴾ملعا﴿ألن 

 .(2)واملوصوف
 أما املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث: 

على أنه وقف   ﴾لتقتينكم﴿بقراءة انفع براوييه: فوضعت عالمة جواز الوقف )ص( على  ث
 . ر: هو عامل الغيب...على تقدي ﴾غيبال عاملُ ﴿كاف الستئناف مجلة 

برواييت قالون وورش، فلم ي ع عالمة وقف  ث إبشراف توفي  ضمرة ث إال املصحف األردين
مواضع مل يغري ملدينة برواية حفص فغري القراءات و ، وذلك ألنه استنسخ مصحف ا﴾لتقتينكم﴿على 
الداين بعد أن ذكر التوجيه أورده اإلمام ابإلمكان التماس وجه ملا فعل، مبا  كما سب . غري أنّ   الوقف

على أنه خرب اثلث  ﴾عاملُ الغيب﴿وعدم االبتداء  ﴾لتقتينكم﴿بوصل  ااملشهور الذي ذكرتُه، ذكر وجهً 
 .(3)بقة، أي: وهو الرحيم الغفور عاملُ الغيبيف اآلية السا ﴾وهو﴿لث 

سب مجلة: ه من تناسقتُ  ضعف ذلك للفاصل بينهما، وملا ث يف رأيي املتواضع ث لكن ال خيفى
من انحية املعم، وهذا يرجح  ﴾قل بلى وريب لتقتينكم﴿مع الكالم املباشر ملا قبلها  ﴾الغيب عاملُ ﴿

 الرأي املشهور على هذا األخري.
                                      

فــتا القـــدير اجلــامع بـــني فــ  الروايـــة . والشثثوكاين، 428ص ، د.ط،علـــل الوقــوف يف القــرآن الكـــرميانظثثر السثثجاوندي، ( 1)
 . 408ث  4/407 ،3، طوالدراية من علم التفسري

احلجـة يف علـل القـراءات . والفارسثي، 2/845 ، د.ط،إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب هللا عز وجلانظر ابن األنباري، ( 2)
 . 3/1587 ،1، طالسبع

 . 188ص  ، د.ط،املكتفى يف الوقف واالبتداانظر الداين، ( 3)
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أما على قراءة عاصم براوييه: فقمجعت املصاحف على عدم وضع عالمة وقف على  ث
حه مواَفقًة لرأي ... كما سب  شر ﴾وريب﴿املوصوف و  ﴾عاملِ ﴿لعدم الفصل بني الصفة  ﴾لتقتينكم﴿

 .(1)علماء هذا الفن، وهللا تعاىل أعلم
 و يس سورة فاطر

 اخلالف يف عد ِّ اآلي:
 حف مغجف جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ ٱ﴿

 .[43]فاطر:  ﴾حل جل مك لك خك حك مقجك حق مف خف
شامي والبصري وال ث الذي يعتمده اإلمام انفع يف أحد قولني ثاعترب العد املدين األخري 

رأس آية، بينما مل يعّده ابقي العدد، ومنه العد الكويف الذي يعتمده اإلمام  ﴾الً تبدي﴿واحلمصي 
 .(2)عاصم، واملدين األول الذي يعتمده اإلمام انفع يف القول اآلخر

 .[1]ي :  ﴾ٰى ٰر﴿
 مل يعّده ابقيس آية، بينما رأ ﴾ي ﴿يعتمده اإلمام عاصم ابعتبار انفرد العد الكويف الذي 

 .(3)، ومنه العد املدين الذي يعتمده اإلمام انفعالعدّ 
 خالف يف القراءات بني اإلمامني انفع وعاصم يؤثّر على الوقف. هاتني السورتنيومل يقع يف 

 سورة الصافات
 اخلالف يف عد ِّ اآلي:

 .[167]الصافات:  ﴾زن رن مم ام ٱ﴿
برتك عد  ث  أحد قولنياإلمام انفع يفالذي يعتمده  ثانفرد العد املدين عن أيب جعفر 

ابقي العد، ومنه العد املدين عن شيبة الذي يعتمده اإلمام انفع  هرأس آية هنا، بينما عدّ  ﴾ليقولون﴿
 .(4)يف القول اآلخر، والعد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم

                                      
 . 3املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث، سبق: ( 1)
بشـري اليسـر شـرح انظمـة ضثي، . والقا179، البيثت 28ص ، د.ط،الزهر يف علم الفواصـل منظومة انظمة انظر الشاطيب،( 2)

 . 220ص  ، د.ط،الزهر
 . 440ص ،1، طالتسهيل لِّقراءات التنـزيل. وخاروف، 211 ،1، طلقرآنان يف عد آي االبيانظر الداين، ( 3)
شـرح التسـهيل يف عـد ِّ آي . وفكثري، 183يثت ، الب28ص د.ط،، منظومة انظمة الزهر يف علـم الفواصـلانظر الشثاطيب، ( 4)

= 
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 القراءات:اخلالف يف 
 .[126]الصافات:  ﴾جك مق حق مف خف حف ٱ﴿

برفع الكلمات الثالث، ووافقهما القراء، إال  ﴾ ربُّكم وربُّ هللاُ ﴿ع وشعبة حيث قرأ اإلمام انف
 .(1)بنصب الكلمات الثالث ﴾هللَا ربنكم وربن ﴿ويعقوب وابقي الكوفيني فقرؤوا  احفصً 

 جغ مع جع مظ ٱ﴿والوقف الذي أتثر ابختالف القراءتني هنا هو على رأس اآلية 
 .[125]الصافات:  ﴾جف مغ
على أنه خرب ملبتدأ  ﴾هللاُ ﴿، ويبتدأ ﴾اخلالقني﴿: يوقف على وشعبة ابلرفع فعلى قراءة انفع ث

وهبذا ينتفي التعل  اإلعرايب، ويكون الوقف  ﴾ربُّكم﴿حمذوف، أي: هو هللا. أو على أنه مبتدأ خربه 
ملعنوي اعُتّد ابلتعل  اإن  اإن اعُتّد بعدم وجود التعل  املعنوي املباشر، أو كافيً  اًتمً  ﴾اخلالقني﴿على 
 .(2)حيث الكالم يف عمومه عن دعوة إلياس لقومه إىل عبادة هللا ونبذ ما سواه العام،

 أما على رواية حفص ابلنصب، فيكون يف الوقف وجهان:  ث
أو عطف بيان، وال يفصل  ﴾أحسَن اخلالقني﴿من  الً بد ﴾هللاَ ﴿األول: عدم اجلواز، إذا أعرب 
 .ث النظر عن كونه رأس آية بغضّ  ثعطوف عليه بني البدل واملبدل منه، واملعطوف وامل

به  الً  على املدح، فيكون اسم اجلاللة مفعو منصوابً  ﴾هللاَ ﴿الثاين: جواز الوقف، إذا أعرب 
إن اعترب التعل   افيكون الوقف كافيً  اة إعرابيً لفعل حمذوف، والتقدير: أمدح هللا، وبذلك تستقل اجلمل

 .(3)املعنوي املباشر كما سب نتفاء التعل  إن اعترب ا ااملعنوي العام، وًتمً 
 أما املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث: 

بقراءة انفع براوييه: فقد وضعت املصاحف ذات العالمات املغربية منها عالمة )ص( على  ث
 ، إشارة إىل الوقف التام أو الكايف الذي سب  شرحه، على وجه استئناف مجلة﴾اخلالقني﴿رأس اآلية 

                                      
= 

 . 90ث  89ص ،1، طالتنـزيل
ابلقـراءات إحتـاف فضـالء البشـر . والبنثا، 336ص ،3، طرئ املنتهيسراج القارئ املبتدئ وتذكار املقانظر ابن القاصثح، ( 1)

 . 2/415 ،1، طاألربعة عشر
 . 7/497 ،1، طتفسري البحر احمليط حيان، . وأاب197ص .ط،، داملكتفى يف الوقف واالبتداانظر الداين، ( 2)
 . 324ص ، د.ط،رآنيف إعراب الق التبيان. والعكربي 2/519 ،1، طالتذكرة يف القراءات الثمانانظر ابن غلبون، ( 3)



 

188 

 .﴾هللاُ ربكم﴿
كما هو أما املصاحف ذات العالمات املشرقية منها، فقد التزمت ابالكتفاء برأس اآلية  

 منهجها.
وأما املصاحف املطبوعة بقراءة عاصم براوييه: فالتزمت مبنهجها كذلك ابالكتفاء برأس اآلية  ث

ن ما ء هذا الفن ألدون عالمات وقف فوقه. مع مالحظة أن الوقف عند شعبة جممع عليه عند علما
 .، فالوقف ًتم أو كاف كما سب ﴾ربكم هللاُ ﴿مجلة امسية استئنافية  ﴾اخلالقني﴿بعد رأس اآلية 

على  ﴾هللا﴿خمتلف فيه بني اجلواز على وجه نصب  ﴾اخلالقني﴿أما عند حفص فالوقف على 
حرية  ُيرتك القارئ ، وبذلك﴾أحسَن اخلالقني﴿من  الً بد ﴾هللاَ ﴿املدح، وعدم اجلواز على وجه إعراب 

 اختيار الوقف أو الوصل، حسبما يالئم نَفسه، وحسبما يرتجح لديه من توجيه إن كان من أهله،
 .(1)وهللا تعاىل أعلم وأحكم

 
 إىل سورة فصلتسورة ص من 

 اخلالف يف عد ِّ اآلي:
 .[1]ص:  ﴾حم جم يل ىل خلملٱ﴿

مل يعّده ابقي س آية، بينما رأ ﴾الذكر﴿انفرد العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم بعّد 
 العد، ومنه العد املدين الذي يعتمده اإلمام انفع.

 .[84]ص:  ﴾جم يل ىل مل خل ٱ﴿
 رأس آية، ومل يعده الباقون ومنهم املدين. ﴾أقول﴿اعترب العد الكويف واحلمصي 

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث ٱ﴿
 .[3]الزمر:  ﴾خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ينٰى ىن نن من زن رن مم ام

 رأس آية، ومعه ابقي العد، إال الكويف فلم يعّده. ﴾خيتلفون﴿ملدين اعترب العد ا

                                      
 . 126ث  125املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث، الصافات: ( 1)
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 .[11]الزمر:  ﴾يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ﴿
 رأس آية، ومل يعّده املدين والباقون. ﴾الدين﴿عّد الكويف والشامي واحلمصي 

 .[14]الزمر:  ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱ﴿
 دين والباقون.ومل يعده امل رأس آية، ﴾ديين﴿انفرد العد الكويف ابعتبار 

 .[17]الزمر:  ﴾حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ٱ﴿
رأس آية، ومعهما ابقي العد، إال العد املدين األول  ﴾عباد﴿األخري والكويف اعترب العد املدين 

 واملكي فلم يعّداه.
 مك لك خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ٱ﴿
 .[20]الزمر:  ﴾جل

 رأس آية، ومل يعّده ابقي العد، ومنه املدين األخري ﴾األهنار﴿ األول واملكي اعترب العد املدين
 والكويف.
]الزمر:  ﴾يك ىك مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث رثزث يت ىت نت ٱ﴿

36]. 
 رأس آية، ومل يعّده الباقون ومنهم املدين. ﴾هاد﴿انفرد العد الكويف ابعتبار 

  :(1) قوله تعاىلرأس آية يف ﴾تعلمون﴿وكذلك انفرد العد الكويف ابعتبار 
 .[39]الزمر:  ﴾حك جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ مع﴿

 .[1]غافر:  ﴾مل خل ٱ﴿ 
رأس آية، ومل يعّده ابقي العد،  ﴾حم﴿انفرد العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم ابعتبار 

 ومنه العد املدين الذي يعتمده اإلمام انفع.

                                      
 225ص ، د.ط،بشري اليسر شرح انظمة الزهر. والقاضي، 216ث  214ص ،1، طالبيان يف عد آي القرآنانظر الداين، ( 1)

 . 230ث 
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]غافر:  ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ٱ﴿

18]. 
 فلم يعّده.رأس آية، ووافقهم الباقون، إال الكويف  ﴾كاظمني﴿العد املدين اعترب 

 .[53]غافر:  ﴾يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱ﴿
 رأس آية، ومل يعّده ابقي العد، ومنه املدين األخري. ﴾الكتاب﴿اعترب العد املدين األول والكويف 

 مع جع حطمظ مض خض حض جض مص خص حص مس خس﴿
 .[38]غافر:  ﴾مغ جغ

الباقون، ومنهم، العد املدين رأس آية، ومل يعّده  ﴾والبصري﴿ي ألخري والدمشقاعترب العد املدين ا
 األول والكويف.

 .[71]غافر:  ﴾من زن رن مم ام يل ىل ٱ﴿
رأس آية، ومل يعده الباقون، ومنهم  ﴾يسبحون﴿اعترب العد املدين األخري والكويف والشامي 

 املدين األول.

 .[72غافر: ﴿ ﴾مي زي ري ٰى ين ىن نن ٱ﴿
يعّده الباقون، ومنهم املدين األخري رأس آية، ومل  ﴾احلميم﴿املكي ملدين األول و اعترب العد ا

 والكويف.

 .[73]غافر:  ﴾هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱ﴿
رأس آية، ومل يعّده الباقون، ومنهم  ﴾تشركون﴿ ث الدمشقي واحلمصيوالشامي ث اعترب العد الكويف 

 املدين.
 .[1]فصلت:  ﴾مل خل ٱ﴿

 .(1)الباقون، ومنهم املدينية، ومل يعّده رأس آ ﴾حم﴿ار انفرد العد الكويف ابعتب

                                      
 97ص ،1، طشرح التسهيل يف عد ِّ آي التنـزيل. وفكثري، 220ث  218ص ،1، طالبيان يف عد آي القرآنانظر الداين، ( 1)

 . 100ث 
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 ومل يقع يف هذه السور خالف يف القراءات بني اإلمامني انفع وعاصم يؤثِّر على الوقف. 
 

 سورة الشورى
 اخلالف يف عد ِّ اآلي:

 .[2ث  1]الشورى:  ﴾يل ىل مل خل ٱ﴿
وىل، رأس اآلية األ ﴾حم﴿اعترب العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم والعد احلمصي 

 رأس اآلية الثانية، بينما مل يعّدمها ابقي العد، ومنه العد املدين الذي يعتمده اإلمام انفع. ﴾عس ﴿و
  :رأس آية يف قوله تعاىل ﴾كاألعالم﴿وكذلك عّد الكويف واحلمصي دون الباقني 

 .[32]الشورى:  (1)﴾خم حم جم يل ىل مل خل ٱ﴿
 اخلالف يف القراءات:

 .[35شورى: ]ال ﴾رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱ﴿
 برفع امليم، ووافقه ابن عامر وأبو جعفر. ﴾ويعلمُ ﴿قرأ اإلمام انفع 

 .(2)بنصب امليم ﴾ويعلمَ ﴿بينما قرأ اإلمام عاصم والباقون 
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱ﴿ والوقف الذي أتثر ابختالف القراءتني هو على رأس اآلية السابقة

 .[34]الشورى:  ﴾َّ ٍّ ٌّ
برفع امل ارع على  ﴾ويعلمُ ﴿، ويبتدأ اًتمً  اوقفً  ﴾كثري﴿لى لرفع: يوقف عفعلى قراءة انفع اب ث

ومعًم، فانتهى الكالم عن قدرة هللا يف إجراء السفن،  االستئناف، ألن اجلملة الشرطية قبله متت إعراابً 
مبتدأ امسية إذا قدر هلا ، أو ﴾ويعلُم الذين جيادلون يف آايتنا ماهلم من حميص﴿واستؤنفت مجلة فعلية 

 . ...(3)ي: والشقن يعلم الذين جيادلونحمذوف أ
بغّض النظر عن رأس اآلية ث مبعم  ث ﴾كثري﴿أما على قراءة عاصم ابلنصب: فال يوقف على  ث
على جواب الشرط  ا، ألنه فعل م ارع منصوب أبن م مرة بعد الواو، عطفً ﴾ويعلمَ ﴿ال يبتدأ 

                                      
، بشــري اليســر شــرح انظمــة الزهــر. والقاضثثي، 2/447 ،1، طإحتــاف فضــالء البشــر ابلقــراءات األربعــة عشــرانظثثر البنثثا، ( 1)

 . 237ث  236ص د.ط،
 . 727ث  726ص ،1، طهتذيب القراءات. واملرعشي، 2/542 ،1، طالتذكرة يف القراءات الثمانانظر ابن غلبون، ( 2)
 . 210ص ، د.ط،املكتفى يف الوقف واالبتدا. والداين، 232ص ،1، طحجة القراءاتانظر ابن زجنلة، ( 3)
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ملعطوف على جواب الشرط: حيث جيوز يف ا. [33]الشورى:  ﴾...إن يشق يسكن﴿الساب  يف 
مثله وأكرَمك على إضمار:  النصب، واجلزم، والرفع على االستئناف، فتقول العرب: ما تصنْع أصنعْ 
 وأن أكرَمك، وجيوز وأكرْمك، وجيوز وأكرُمك على تقدير وأان أكرُمك.

مرمي مام ابن أيب على الصرف، وبّينه اإل انصبً  ﴾ويعلمَ ﴿ويسمى النحويون النصب هنا يف مثل 
الشرط ألن ما يعطف على جواب الشرط لي  فيه إيقاع فعل، بل يتوقف وقوعه على وقوع "بقوله: 

فصار مبنزلة غري الواجب، والنحويون يسمون هذا وحنوه الصرف، كقنه مصروف عن إعراب ما 
 .(1)"قبله

فصل بني حىت ال ي ﴾كثري﴿ابلنصب، ال يوقف على  ﴾ويعلمَ ﴿وبسب العطف يف قراءة 
 .(2)وف واملعطوف عليهاملعط

 أما املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث: 
وييه: فقد وضعت املصاحف ذات العالمات املغربية منها عالمة )ص( على بقراءة انفع برا ث

يف اإلعراب  ﴾ويعلمُ ﴿إشارة إىل الوقف التام، على وجه استئناف اجلملة بعده  ﴾كثري﴿رأس اآلية 
 إذا اعُترب اتصال املعم العام. اكافيً   اب  شرحه، أو على اعتباره وقفً املباشر كما سواملعم 

واكتفت املصاحف ذات العالمات املشرقية منها برأس اآلية دون عالمات وقف كما هو 
 منهجها.
أما املصاحف املطبوعة بقراءة عاصم برواييه: فالتزمت ابالكتفاء برأس اآلية دون عالمات  ث

النظر عن  بغضّ  اركة للقارئ حرية اختيار الوقف على رأس اآلية مطلقً هو منهجها، ًتوقف كما 
  على ما قبله كما سب ﴾ويعلمَ ﴿املعم واإلعراب، أو الوصل مراعاة التصال املعم واإلعراب بعطف 

 .(3)شرحه، وهللا تعاىل أعلم
 سورة الزخرف

 اخلالف يف عد ِّ اآلي:
                                      

 . 3/1142 ،1، طالقراءات وعللهااملوضا يف وجوه ، ابن أيب مرمي (1)
، 1، طواالبتداءء إىل بيان الوقف االهتداليجي، . واخل347ص ،2، طمنار اهلدى يف بيان الوقف واالبتداانظر األمشوين، ( 2)

 . 525ص
 . 35ث  34املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث، الشورى: ( 3)
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 .[1]الزخرف:  ﴾مل خل ٱ﴿
رأس اآلية، ومل  ﴾حم﴿ي يعتمده اإلمام عاصم بعّد احلروف املقطعة عد الكويف الذانفرد ال

 يعدها ابقي العد، ومنه العد املدين الذي يعتمده اإلمام انفع.

 .[52]الشورى:  ﴾مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ٱ﴿
 .(1)ويفرأس آية، بينما مل يعّده الباقون ومنهم الك ﴾مهني﴿اعترب العد املدين واملكي والبصري 

 خالف يف القراءات بني اإلمامني انفع وعاصم يؤثِّر على الوقف. هذه السورةيقع يف ومل  
 سورة الدخان

 اخلالف يف عد ِّ اآلي:
 .[1]الدخان:  ﴾مل خل ٱ﴿

رأس آية، بينما مل  ﴾حم﴿الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم بعد احلروف املقطعة انفرد العد 
 تمده اإلمام انفع.ملدين الذي يعيعّده ابقي العد، ومنه العد ا

 .[34]الدخان:  ﴾خس حس جس مخ ٱ﴿
 رأس آية، ومل يعّدها الباقون ومنهم املدين. ﴾ليقولون﴿كذلك انفرد العد الكويف ابعتبار 

 .[43الدخان: ] ﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱ﴿
والبصري والكويف  ث الذي يعتمده اإلمام انفع يف أحد قولني ث اعترب العد املدين األول

آية، بينما مل يعّده ابقي العد، ومنه العد املدين األخري الذي يعتمده اإلمام رأس  ﴾الزقوم﴿والدمشقي 
 انفع يف قوله اآلخر. 

 .[45الدخان: ] ﴾نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱ﴿
رأس آية، بينما مل يعّده املدين  ﴾البطون﴿األخري والكويف واملكي والبصري واحلمصي عّد املدين 
 .(2)األول والدمشقي

                                      
، التسهيل لِّقراءات التنـزيل. وخاروف، 202، البيت 31ص ، د.ط،منظومة انظمة الزهر يف علم الفواصلانظر الشاطيب، ( 1)

 . 493ث  489ص ،1ط
 . 244ث  239 ، د.ط،بشري اليسر شرح انظمة الزهر. والقاضي، 225ص ،1، طالبيان يف عد آي القرآنانظر الداين، ( 2)
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 قراءات:اخلالف يف ال
 .[7الدخان: ] ﴾رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ ٱ﴿
جبر  ﴾ربِّ ﴿لكوفيني فقرؤوا وا ا، ووافقه القراء إال اإلمام عاصمً برفع الباء ﴾ربُّ ﴿أ اإلمام انفع قر 

 .(1)الباء
 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٱ﴿والوقف الذي أتثر ابختالف القراءتني هو على رأس اآلية السابقة 

 .[6الدخان: ] ﴾مئ زئ رئ
على القول املشهور عند العلماء، ويبتدأ  ﴾العليم﴿يوقف على انفع ابلرفع: فعلى قراءة  ث

. أو على أنه [8الدخان: ] ﴾ال إله إال هو﴿على االستئناف ألنه مبتدأ خربه ما بعده، أي مجلة  ﴾ربُّ ﴿
 خرب ملبتدأ حمذوف، والتقدير: هو رب.

إن اعترب التعل   افيً ملباشر، أو كاالنتفاء التعل  اإلعرايب، وكذلك املعنوي ا اويكون الوقف ًتمً 
 املعنوي العام يف الكالم عن ربوبية هللا عز وجل.

أو عطف بيان، فال يوقف عندئذ على  ﴾السميعُ ﴿بدال من  ﴾ربُّ ﴿وهناك قول اثن إبعراب 
 .(2)﴾ربُّ ﴿، أي ال يبتدأ ﴾العليم﴿

أي ال  ث ن رأس اآليةبغّض النظر ع ث ﴾العليم﴿جلر: فال يوقف على أما على قراءة عاصم اب ث
قبله، أو صفة له فال يوقف بينهما عندئذ، كما هو معلوم من  ﴾ربِّك﴿ألنه بدل من  ﴾ربِّ ﴿يبتدأ 

 .(3)قواعد هذا الفن
 أما املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث: 

بقراءة انفع براوييه: فقد وضعت املصاحف ذات العالمات املغربية منها عالمة )ص( على  ث
ابلقول  الً ، عم﴾ربُّ السموات...﴿، إشارة إىل الوقف التام الستئناف ما بعده ﴾مالعلي﴿اآلية  رأس

                                      
، البــدور الزاهــرة يف القــراءات العشــر املتــواترة. والنشثثار، 2/485 ،1، طفــتا الوصــيد يف شــرح القصـيدانظثر السثثخاوي، ( 1)

 . 3/395 ،1ط
 ،2، طاملقصد لتلخيص مـا يف املرشـد يف الوقـف واالبتـداء. واألنصاري، 341ص ،1، طحجة القراءاتانظر ابن زجنلة، ( 2)

 . 353ص
 ،2، طمنــار اهلــدى يف بيــان الوقــف واالبتــدا. واألمشثثوين، 2/549 ،1، طالتــذكرة يف القــراءات الثمــانانظثثر ابثثن غلبثثون، ( 3)

 . 353ص
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 .الً املشهور الذي ذكرتُه أو 
ة اخليار للقارئ بني اختيار واكتفت املصاحف ذات العالمات املشرقية منها برأس اآلية، ًترك

كما سب ، أو العمل   ﴾بُّ السمواتر ﴿القول األول ابلوقف على رأس اآلية، على استئناف ما بعده 
 عندئذ. ﴾ربُّ ﴿قبله، فال يبتدأ  ﴾السميعُ ﴿من  الً بد ﴾ربُّ ﴿ابلقول الثاين بعدم الوقف، على اعتبار 

زمت كذلك مبنهجها، ابالكتفاء برأس اآلية وأما املصاحف املطبوعة بقراءة عاصم براوييه: فالت ث
بغّض النظر عن رأس  ث هذا الفن ع عليه علماءأن الوصل هو ما أمج ادون عالمة وقف فوقها، علمً 

 .(1)وهللا تعاىل أعلم ﴾ربِّ ﴿، فال يبتدأ ﴾ربِّك﴿بدل مما قبله أي  ﴾ربِّ ﴿ألن ما بعده أي  ث اآلية
  

                                      
 . 7ث  6املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث، الدخان: ( 1)
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 سورة اجلاثية
 اآلي:اخلالف يف عد ِّ 

 .[1]اجلاثية:  ﴾مل خل﴿
ه ابقي يعدّ ية، بينما مل رأس آهنا  ﴾حم﴿انفرد العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم ابعتبار 

 .(1)العد، ومنه العد املدين الذي يعتمده اإلمام عاصم
 ومل يقع يف هذه السورة خالف يف القراءات بني اإلمامني انفع وعاصم يؤثّر على الوقف.

  

                                      
 ،1، طشـرح التسـهيل يف عـد ِّ آي التنــزيل. وفكثري، 2/462 ،1، طابلقـراءات األربعـة عشـرفضالء البشـر  إحتافانظثر ( 1)

 . 21ث  20ص
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 املطلب الثاين
 تفصيل اختالف الوقف وعالماته يف املصاحف املطبوعة بقراءيت انفع وعاصم 

 لناسىل آخر سورة امن سورة األحقاف إ
 سورة األحقاف وحممد 

 اخلالف يف عد ِّ اآلي:
 .[1]األحقاف:  ﴾حم﴿

رأس آية، ومل يعّده ابقي العد، ومنه هنا  ﴾حم﴿اعترب العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم 
 العد املدين الذي يعتمده اإلمام انفع.

 ىليل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت ٱ﴿
 .[4حممد: ] ﴾مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٰىري ين ىن نن من زن رن مم ام

 .(1)آية، ووافقه الباقون، إال الكويف فلم يعّدهرأس  ﴾أوزارها﴿اعترب العد املدين 
 
 الوقف.  خالف يف القراءات بني اإلمامني انفع وعاصم يؤثِّر علىومل يقع يف هاتني السورتني 

 
 سورة الطور

 اخلالف يف عد ِّ اآلي:
 .[1الطور: ] ﴾ين ىن ٱ﴿

رأس آية، بينما عدنه ابقي  ﴾والطور﴿العد املدين الذي يعتمده اإلمام انفع والعد املكي مل يعترب 
 العّد، ومنه العدُّ الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم.

 .[13الطور: ] ﴾مق حق مف خف حف جف مغ ٱ﴿
 .(2)املدين رأس آية، ومل يعّده الباقون ومنهم ﴾ادعًّ ﴿ث الدمشقي واحلمصي الشامي ث عّد الكويف 

                                      
ث  502ص ،1، طالتســهيل لِّقــراءات التنـــزيل. وخثثاروف، 228ث  227ص ،1، طعــد آي القــرآن البيــان يفانظثثر الثثداين، ( 1)

507 . 
بشــري اليســر شــرح انظمــة . والقاضثثي، 215، البيثثت32ص د.ط،، لفواصــلمنظومــة انظمــة الزهــر يف علــم اانظثثر الشثثاطيب، ( 2)

= 
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 خلالف يف القراءات:ا
 .[28الطور: ] ﴾مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض ٱ﴿

بفتح اهلمزة، بينما قرأ اإلمام عاصم والباقون  ﴾أَنه﴿قرأ اإلمام انفع وابن عامر وأبو جعفر 
 بكسر اهلمزة. ﴾ِإنه﴿

 .﴾ندعوه﴿والوقف الذي أتثر ابختالف القراءتني هو على 
، ألن املصدر املؤول يف ﴾أنه﴿، وال يبتدأ ﴾عوهند﴿يوقف على  فعلى قراءة اإلمام انفع: ال ث

حمل جر حبرف جر مقدر، أي: ندعوه ألنه أو أبنه، أو نصب بنزع اخلافض، فاإلعراب متصل، 
سن، وكذلك املعم؛ حيث يتكلم املؤمنون يف اجلنة أهنم كانوا يدعون هللا يف الدنيا ألنه هو الرب أي احمل

 .(1)وإذا دعي أجابذا ُسئل أعطى الرحيم كثري الرمحة، إ
ألنه استئناف مجلة جديدة،  ﴾إنه﴿، ويبتدأ ﴾ندعوه﴿أما على قراءة عاصم: فيوقف على  ث

 ﴾إنه هو الرب الرحيم﴿فالوقف ًتم النتفاء التعل  اإلعرايب واملعنوي املباشر، لصالحية استقالل مجلة 
على رأي  ا، أو مطلقً ان الوقف كافيً  التعل  املعنوي العام فيكو على رأي الداين، وإن اعترب

 .(2)السجاوندي
 أما املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث: 

إلمجاع علماء هذا الفن على  ااتباعً  ﴾ندعوه﴿بقراءة انفع براوييه: فلم ت ع عالمة وقف على  ث
 .﴾ألنه﴿على معم  ﴾ندعوه﴿ابلفعل  ﴾أنه﴿عدم الوقف، لتعل  

ورش إبشراف توفي  ضمرة، فوضع عالمة )صلى(، واييت قالون و إال املصحف األردين بر 
سبب ذلك حيث إنه نسخ مصحف املدينة برواية حفص وغرّي القراءات مبا يواف  قراءة  اوذكرت مرارً 
، حىت لو خالفت إمجاع العلماء كما اعمومً  مواضع الوقفقالون أو ورش، دون أن يغري  انفع برواية

 هو احلال هنا.
قراءة عاصم براوييه: فقمجعت على وضع عالمة )صلى( على حف املطبوعة بأما املصا ث

                                      
= 

 . 248ص ، د.ط،الزهر
 . 273ص ،2، طر اهلدى يف بيان الوقف واالبتدامنااألمشوين، . و 4/294 ،1، طتفسري معاه التنـزيلانظر البغوي، ( 1)
. 225ص ، د.ط،واالبتـداتفى يف الوقـف املك. والداين، 3/1775 ،1، طاحلجة يف علل القراءات السبعانظر الفارسي، ( 2)

 . 524ص ، د.ط،علل الوقوف يف القرآن الكرميوالسجاوندي، 
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 إنه هو الرب﴿، إشارة إىل الوقف التام أو الكايف، كما سب  شرحه على استئناف مجلة ﴾ندعوه﴿
 .(1)﴾يمالرح

ويرى العبد الفقري كباحث أن إشارة )صلى( ال تعرب بدقة عن الوقف التام أو الكايف، ولعل 
 أنه وقف كاف  كما نقلت عن السجاوندي، لكن أرى أنه كان ف عاصم مال إىلَمن ضبط مصاح

التام من األوىل أن توضع عالمة )قلى( أو على األقل )ج(، لتعرب عن الوقف الكايف الذي حيتمل 
أي ا هنا، أما عالمة )صلى( اليت تعين جواز الوقف مع كون الوصل أوىل فليست دقيقة هنا، ألن 

 ه أوىل، بل يوقف عليه ويبتدأ مبا بعده، وهللا تعاىل أعلم وأحكم.لكايف لي  وصلالوقف التام أو ا
 

 نوحمن سورة النجم إىل آخر سورة 
 اخلالف يف عد ِّ اآلي:

 .[28النجم: ] ﴾ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ىنين من خن حن جن ٱ﴿
ه ابقي العد، رأس آية، ومل يعدّ  ﴾اشيئً ﴿انفرد العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم ابعتبار 

 ومنه العد الكويف الذي يعتمده اإلمام انفع.

 .[1الرمحن: ] ﴾ىئ نئ ٱ﴿
 والشامي فعّداه.رأس آية، ومعه الباقون، إال الكويف  ﴾الرمحن﴿مل يعترب العّد املدين 

 .[3الرمحن: ] ﴾ىب نب مب ٱ﴿
 .رأس آية، بينما عّده الباقون ومنهم الكويف ﴾اإلنسان﴿انفرد العّد املدين بعدم عد 

 .[35الرمحن: ] ﴾مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج ٱ﴿
 رأس آية، بينما مل يعّده الباقون ومنهم الكويف. ﴾انر﴿اعترب العد املدين واملكي 

 ث 8الواقعة: ] ﴾مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ٱ﴿
9]. 

 رأس آية، بينما عّده الباقون ومنهم املدين. ﴾املشقمة﴿و ﴾امليمنة﴿مل يعّد الكويف واحلمصي 
                                      

  .28ث، الطور: ة املعتمدة يف هذا البحاملصاحف املطبوع( 1)
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 .[18قعة: الوا] ﴾جن يم ىم مم خم حم ٱ﴿
 رأس آية، ومل يعّده الباقون ومنهم املدين األول والكويف. ﴾وأابري ﴿عّد املدين األخري واملكي 

 .[22الواقعة: ] ﴾ٰى ٰر ٰذ ٱ﴿
 رأس آية، ومل يعّده الباقون ومنهم املدين األخري. ﴾عني﴿عّد املدين األول والكويف 

 .[25الواقعة: ] ﴾نب مب زب رب يئ ىئ نئ ٱ﴿
رأس آية، بينما عّده الباقون ومنهم املدين األخري  ﴾اأتثيمً ﴿ل واملكي  املدين األو مل يعدّ 

 والكويف.

 .[27الواقعة: ] ﴾مث زث رث يت ىت نت ٱ﴿
رأس آية، بينما عّده الباقون ومنهم املدين  ﴾وأصحاب اليمني﴿املدين األخري والكويف مل يعّد 

 األول.

 .[41الواقعة: ] ﴾جخ مح جح مج حج مث ٱ﴿
 رأس آية، بينما عّده الباقون ومنهم املدين. ﴾وأصحاب الشمال﴿عّد الكويف برتك  انفرد العدّ 

 .[49الواقعة: ] ﴾هن من خن حن جن ٱ﴿
رأس آية، بينما عّده الباقون ومنهم املدين األول  ﴾واآلخرين﴿األخري والشامي مل يعّد املدين 

 والكويف.

 .[50الواقعة: ] ﴾خي حي جي ٰه مه جه ٱ﴿
رأس آية، بينما مل يعّده الباقون ومنهم املدين األول  ﴾جملموعون﴿ي عّد املدين األخري والشام

 والكويف.

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱ﴿
 .[13احلديد: ] ﴾رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب

 رأس آية، بينما مل يعّده الباقون ومنهم املدين. ﴾العذاب﴿انفرد الكويف بعّد 

 .[20اجملادلة: ] ﴾هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه ٱ﴿
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رأس آية، بينما عّده الباقون ومنهم املدين األول  ﴾األذلني﴿ملدين األخري واملكي مل يعّد ا
 والكويف.

 ىقيق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ٱ﴿

 .[2الطالق: ] ﴾ٰى ين ىن نن من زن رن اممم يل ىل مل يك ىك مك لك اك
 األول. ملدينرأس آية، ومل يعّده الباقون ومنهم ا ﴾اخمرجً ﴿عّد املدين األخري والكويف واملكي 

 .[10الطالق: ] ﴾جخ مح جح مج حج مث متهت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ ٱ﴿
 يعّده الباقون ومنهم املدين األخري والكويف.، ومل رأس آية ﴾األلباب﴿انفرد املدين األول بعّد 

 .[9امللك: ] ﴾مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ٱ﴿
رأس آية، ومل يعّده ابقي العّد،  ﴾نذير﴿املكي  والعدّ  ث عن غري أيب جعفر ث اعترب العّد املدين

 .(1)ومنه العّد املدين عن أيب جعفر والعّد الكويف

  .[1]احلاقة:  ﴾مل مب﴿
رأس آية، ومل  ﴾احلاقة﴿انفرد العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم بعّد أول كلمة يف السورة 

 .(2)فعيعتمده اإلمام انيعّدها ابقي العد، ومنه العد املدين الذي 
 .[23]نوح:  ﴾جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي﴿

رأس آية، ومعه ابقي العد، إال العد  ﴾سواًعا﴿اعترب العد املدين الذي يعتمده اإلمام انفع 
 ه.افلم يعدّ  والعد احلمصي الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم

نهم ه الباقون، ومرأس آية، ومل يعدّ  ﴾اونسرً ﴿واعترب العد املدين األخري والكويف واحلمصي 
 املدين األول.

 .[24]نوح:  ﴾مت جخ مح جح مج حج هتمث مت خت﴿

                                      
 ،1، طالتنــــزيلشـــرح التســـهيل يف عـــد ِّ آي . وفكثثثري، 251ث  234ص ،1، طالبيـــان يف عـــد آي القـــرآنانظثثثر الثثثداين، ( 1)

 . 125ث  108ص
إحتــــاف فضــــالء البشــــر . والبنثثثثا، 254، البيثثثثت 36ص ، د.ط،منظومــــة انظمــــة الزهــــر يف علــــم الفواصــــلاطيب، انظثثثثر الشثثثث( 2)

 .2/556 ،1، طابلقراءات األربعة عشر
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 رأس آية، دون الباقني. ﴾اكثريً ﴿عّد املدين األول واملكي 
 .[25]نوح:  ﴾ىك حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس﴿

 .(1)رأس آية، ووافقه الباقون إال الكويف فلم يعّده ﴾اانرً ﴿عّد املدين 
 إلمامني انفع وعاصم يؤثِّر على الوقف.لقراءات بني اخالف يف ا هذه السورومل يقع يف  

 سورة املزمل
 اخلالف يف عد ِّ اآلي:

 .[1]املزمل:  ﴾جم مل خل﴿
الذي  اعترب العد املدين األول ث الذي يعتمده اإلمام انفع على أحد قولني ث والعد الكويف ث

ومنه العد املدين ه ابقي العد، رأس آية، بينما مل يعدّ  ﴾املزمل﴿يعتمده اإلمام عاصم ث والعد الدمشقي 
 األخري الذي يعتمده اإلمام انفع يف قوله اآلخر.

 .[17]املزمل:  ﴾مه جع مظ حط مض خض حض جض مص﴿
رأس آية، بينما عّده الباقون، ومنهم املدين األول  ﴾اشيبً ﴿انفرد العد املدين األخري برتك عّد 

 .(2)والكويف

 القراءات:اخلالف يف 
 .[9ملزمل: ]ا ﴾مت يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت﴿
 ، ووافقهما ابن كثري وأبو عمرو وأبو جعفر.برفع الباء ﴾ربُّ املشرق﴿ع وحفص أ اإلمام انفقر 

 .(3)جبر الباء ﴾ربِّ املشرق﴿بينما قرأ شعبة والباقون 
 رت يب ىب نب مب﴿والوقف الذي أتثر ابختالف القراءتني هو على رأس اآلية السابقة 

 .[8]املزمل:  ﴾زت

                                      
ــان يف عــد آي القــرآنانظثثر الثثداين، ( 1) ـــزيل. وفكثثري، 255ص ،1، طالبي ث  128ص ،1، طشــرح التســهيل يف عــد ِّ آي التن

129. 
 .574، ص1، طالتسهيل لِّقراءات التنـزيل. وخاروف، 257ص ،1، طعد آي القرآنالبيان يف ، انظر الداين( 2)
. 1088، البيت، 87ص ،2، طحرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع املشهورة ابلشاطبية منظومةانظر الشاطيب،  (3)

 .222البيت ، 40ص ،1، طيةمنظومة الدرة املضية يف القراءات الثالث املرضوابن اجلزري، منظومة 
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ألنه خرب  ﴾ربُّ ﴿، ويُبتدأ ﴾الً تبتي﴿قف على رأس اآلية فص ابلرفع: يو ث فعلى قراءة انفع وح
 .﴾ال إله إال هو﴿مبتدأ حمذوف، والتقدير: هو رب، أو مبتدأ خربه اجلملة بعده 

ن األمر حيث الكالم ع اوابلتايل ينتفي التعل  اإلعرايب، وإن اعترب التعل  املعنوي العام موجودً 
ته، مث ذْكِر أنه املستح  لذلك فهو رب كل شيء املنفرد الشتغال بعبادبذكر هللا واالنقطاع إليه وا

كما رأى اإلمام الداين، وإن اعترب استقالل املعم املباشر جبزئياته   اابأللوهية...، فيكون الوقف كافيً 
 .(1)كما رأى اإلمام األنصاري  ابعد الوقف فيكون الوقف ًتمً 

النظر عن رأس اآلية ث ألن  ث بغضّ  ﴾الً تبتي﴿ف على أما على رواية شعبة ابجلّر: فال يوقَ  ث
قبلها أو عطف بيان، وال يفصل البدل عن املبدل منه وال املعطوف عن  ﴾ربِّك﴿بدل من  ﴾ربِّ ﴿

 .(2)املعطوف عليه كما هو معلوم من قواعد هذا الفن
 بحث: أما املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا ال

العالمات املغربية منها عالمة )ص( على  ت املصاحف ذاتث بقراءة انفع براوييه: فقد وضع
 ، إشارة إىل الوقف التام أو الكايف الستئناف ما بعده كما سب  شرحه.﴾الً تبتي﴿رأس اآلية 

واكتفت املصاحف ذات العالمات املشرقية منها برأس اآلية دون عالمات وقف كما هو 
 منهجها.
تفت كذلك برأس اآلية كما هو اوييه: فقد اكوأما املصاحف املطبوعة بقراءة عاصم بر ث 

، وازداد قوة برأس اآلية فال داعي  امنهجها، علمً  أبن الوقف عند حفص هو املختار ألنه ًتم أو كاف 
 لوصله.

 افً أما على رواية شعبة فإن القارئ خمري، إما أن يقف على رأس اآلية لذاته إن كان يراه وق
، حىت ال يفصل بني ﴾الً تبتي﴿ني عندئذ وال يقف على اب فيصل اآليت، أو أن يتبع املعم واإلعر امطلقً 

  .. كما سب .البدل واملبدل منه.

                                      
املقصــــد لتلخــــيص مــــا يف املرشــــد يف الوقــــف . واألنصثثثثاري، 244ص ، د.ط،املكتفــــى يف الوقــــف واالبتــــداانظثثثثر الثثثثداين، ( 1)

 .5/414 ،3، طفتا القدير اجلامع بني ف  الرواية والدراية من علم التفسري. والشوكاين، 407ص ،2، طواالبتداء
منار . واألمشوين، 393ص ،1، طحجة القراءات. وابن زجنلة، 2/602 ،1، طثمان القراءات الالتذكرة يفانظر ابن غلبون ( 2)

 .407ص ،2، طاهلدى يف بيان الوقف واالبتدا
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 . (1)وهللا تعاىل أعلم

 سورة املدثر والقيامة
 اخلالف يف عد ِّ اآلي:

 .[40املدثر: ] ﴾نب جي ٰه مه﴿
رأس  ﴾تساءلوني﴿ يعتمده اإلمام انفع يف أحد قولني ث برتك عدانفرد العد املدين األخري ث الذي 

ر، والعد آية، بينما عده ابقي العد، ومنه العد املدين األول الذي يعتمده اإلمام انفع يف القول اآلخَ 
 عتمده اإلمام عاصم.يالكويف الذي 

 .[16]القيامة:  ﴾جم مل خل حل جل مك لك﴿
 .(2)رأس آية، ومل يعّده الباقون، ومنهم املدين ﴾لتعجل به﴿اعترب العد الكويف واحلمصي 

 الوقف.  السورتني خالف يف القراءات بني اإلمامني انفع وعاصم يؤثِّر على يقع يف هاتنيومل
 

 سورة اإلنسان
 مل يقع يف هذه السورة خالف يف عدِّ اآلي بني اإلمامني انفع وعاصم. 

 اخلالف يف القراءات:
 ﴾جئ جل مك لك خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ﴿
 .[21]اإلنسان: 

 اء، ووافقه محزة وأبو جعفر.لياء وكسر اهلإبسكان ا ﴾عالْيِهم﴿قرأ انفع 
 .(3)بنصب الياء وضم اهلاء ﴾عاليَثُهم﴿بينما قرأ عاصم والباقون 

                                      
 .9ث  8املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث، املزمل: املصاحف ( 1)
شــرح التســهيل يف عــد ِّ آي . وفكثثري، 572ث  2/571 ،1، طإحتــاف فضــالء البشــر ابلقــراءات األربعــة عشــرانظثثر البنثثا، ( 2)

 . 134 ث 133ص ،1، طالتنـزيل

البـدور الزاهـرة يف القـراءات العشـر . والنشثار، 192ص ،1، طحتبري التيسري يف قـراءات األئمـة العشـرةانظر ابن اجلثزري، ( 3)
 . 4/219 ،1، طاملتواترة
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 مظ حط مض خض حض جض﴿والوقف الذي أتثر ابختالف القراءاتني هو على رأس اآلية السابقة 

 .[20]اإلنسان:  ﴾مع جع
تدأ مرفوع على أنه مب ﴾معالْيهِ ﴿ويبتدأ  ،﴾كبريًا﴿قراءة انفع ابإلسكان: يوقف على ث فعلى 

، واجلملة مستقنفة فلم تتعل  ﴾ثياب سندس﴿ابل مة املقدرة على الياء للثقل، وهو اسم فاعل، وخربه 
مبا قبلها إعرابًيا، وإن كانت متعلقة معنواًي الستمرار الكالم عن وصف نعيم أهل اجلنة، فيكون الوقف  

 .(1)كافًيا
 تداء وجهان:  الوقف واالبم ابلنصب فيكون يفث وأما على قراءة عاص

ث بغّض النظر عن كونه رأس آية ث، مبعم عدم االبتداء  ﴾اكبريً ﴿األول: عدم الوقف على 
 ألنه حال من:  ﴾عالَيهم﴿

 ، وال مري عائد على األبرار.﴾ويطوف عليهم﴿اهلاء وامليم يف 
فصل احلال ال يوقف حىت ال يوهو عائد على الولدان. وعلى كلّ   ﴾حسبتهم﴿أو من ضمري 

 صاحبه.عن 
على إعرابه ظرفًا تعل  به خرب مقدم،  ﴾عالَيهم﴿، واالبتداء ﴾كبريًا﴿الثاين: الوقف على 

، والتقدير: فوقهم ثياب سندس، فينتفي التعل  اإلعرايب ويبقى التعل  املعنوي، ﴾ثياب سندس﴿واملبتدأ 
 .(2)فيكون الوقف كافًيا عندئذ
  يف هذا البحث:طبوعة املعتمدة أما املصاحف امل

 واالكتفاء برأس اآلية. ﴾كبريًا﴿فقد أمجعت على عدم وضع عالمة وقف على 
أما املصاحف املطبوعة بقراءة انفع ذات العالمات املشرقية، واملصاحف املطبوعة برواية 

يف قراءة  عاصم، فهذا منهجها أي االكتفاء برأس اآلية دون عالمات وقف، علًما أبن الوقف كاف  
 يف قراءة عاصم فلي  بوقف لوجود التعل  بني احلال وصاحبه... كما سب . الستئناف، أماانفع ل

وأما املصاحف املطبوعة بقراءة انفع ذات العالمات املغربية؛ واليت تقّيم رأس اآلية بعالمات 
                                      

الآللـئ . والفاسي، 247ص ، د.ط،املكتفى يف الوقف واالبتدا. والداين، 398ص ،1، طحجة القراءاتانظر ابن زجنلة، ( 1)
 . 1313 ث 2/1312 د.ط، ،القصيدةالفريدة يف شرحِّ 

 ، د.ط،علــل الوقــوف يف القــرآن الكــرمي. والسثثجاوندي، 2/608 ،1، طالتــذكرة يف القــراءات الثمــانانظثثر ابثثن غلبثثون، ( 2)
 . 1323 ث 3/1322 ،1، طاملوضا يف وجوه القراءات وعللها. وابن أيب مرمي، 578ص
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حسب املعم الوقف، فعدم وضع عالمة وقف على رأس اآلية فيها معناه عدم رؤيتها جواز الوقف 
وهذا هو املستغرب هنا، حيث أمجع علماء هذا الفن على استحسان الوقف  راب بل الوصل،واإلع

هنا على أنه وقف كاف  على األقل، الستئناف ما بعد رأس اآلية على أنه مجلة امسية مستقلة إعرابًيا 
املدينة  عما قبلها حسب قراءة انفع، ورغم ذلك مل ت ع هذه املصاحف عالمة وقف كمصحف

 ائري...! واملصحف اجلز  النبوية
ومل أجد َمن تبم هذا الرأي من علماء الوقف واالبتداء، وال من علماء اإلعراب والتوجيه 
حسب اطالعي املتواضع، فقتوقع أن من ضبط هذه املصاحف رأوا الوصل التصال املعم فحسب، 

 .(1)وأحكمرغم انتفاء التعل  اإلعرايب! وهللا تعاىل أعلم 
 

 سورة النبأ
 السورة خالف يف عدِّ اآلي بني اإلمامني انفع وعاصم. يقع يف هذه مل 

 اخلالف يف القراءات:
 .[37]النبق:  ﴾ٰه زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿

.... الرمحنُ ﴿قرأ اإلمام انفع   برفع الكلمتني، ووافقه ابن كثري وأبو عمرو وأبو جعفر. ﴾ربُّ
... الرمحنِ ﴿ عاصمبينما قرأ اإلمام   ابن عامر ويعقوب.، ووافقه متنيجبر الكل ﴾ربِّ
... الرمحنُ ﴿وقرأ الباقون  جبر الكلمة األوىل ورفع الثانية، وهذا البحث خمتص بقراءيت  ﴾ربِّ

 .(2)انفع وعاصم
 ىي مي خي حي جي﴿والوقف الذي أتثّر ابختالف القراءاتني هو على رأس اآلية السابقة 

 .﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿وعلى . [36]النبق:  ﴾جئ
على أنه خرب ملبتدأ مرفوع،  ﴾ربُّ ﴿، ويبتدأ ﴾حساابً ﴿على  ابلرفع: يوقف ث فعلى قراءة انفع

 . ...﴾الرمحن﴿مبتدأ خربه  ﴾رب﴿والتقدير: هو رب، والرمحن بدل أو صفة. أو 
 مستقنفة، فينتفي التعل  اإلعرايب، ويبقى التعل  املعنوي بني ﴾هو رب﴿وابلتايل تكون مجلة 

                                      
 . 21 ث 20املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث، اإلنسان: ( 1)

، إحتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعـة عشـر. والبنا، 380ص ،3، طيف القراءات السبع غيث الن فعانظر الصفاقسي، ( 2)
 . 2/584 ،1ط
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رب ﴿مث تَتابَع الكالم عنه جل جالله  ﴾اء من ربكجز ﴿ة السابقة اآليتني، لذكر الرب سبحانه يف اآلي
 .﴾ربُّ ﴿، ويبتدأ ﴾حساابً ﴿، فيكون الوقف كافًيا على ﴾السموات...

 : ﴾الرمحنُ ﴿واالبتداء  ﴾بينهما﴿أما ابلنسبة للوقف على 
كما سب ؛ فال جيوز الوقف على   ﴾ربُّ ﴿أو صفة أو خربًا لث  الً بد ﴾الرمحنُ ﴿فإذا أعرب 

 .﴾الرمحن﴿اء واالبتد ﴾نهمابي﴿
؛ فيجوز عندئذ الوقف على ﴾ال ميلكون منه خطاابً ﴿مبتدأ خربه مجلة  ﴾الرمحن﴿أما إذا أعرب 

، ويكون هذا الوقف كافًيا كذلك النتفاء التعل  اإلعرايب ووجود التعل  ﴾الرمحن﴿واالبتداء  ﴾بينهما﴿
 .(1)املعنوي

نظر عن رأس اآلية ث مبعم ال يبتدأ ث بغّض ال ﴾حساابً ﴿على قراءة عاصم: فال يوقف على  ث أما
، وال يوقف بني البدل ﴾الرمحنِ ﴿أو عطف بيان، وكذلك  ﴾ربِّك﴿ألنه بدل من  ﴾ربِّ السموات﴿

 .(2)واملبدل منه، وبني املعطوف واملعطوف عليه كما هو معلوم من قواعد هذا الفن
 طبوعة املعتمدة يف هذا البحث: أما املصاحف امل

ييه: فقد وضعت املصاحف ذات العالمات املغربية منها عالمة )ص( على اءة انفع براو ث بقر 
 ربُّ ﴿، إشارة إىل الوقف الكايف، على وجه استئناف اجلملة إعرابًيا بعده ﴾حساابً ﴿رأس اآلية 
 ، مع وجود التعل  املعنوي كما سب .﴾السموات...

ا، من إعراب ما ذكرُت سابقً ، اعتماًدا على ﴾بينهما﴿وضعت عالمة )ص( على وكذلك 
، فيكون الوقف كافًيا كذلك الستقالل مجلة ﴾ال ميلكون منه خطاابً ﴿مبتدأ خربه مجلة  ﴾الرمحنُ ﴿
 إعرابًيا، مع وجود التعل  املعنوي. ﴾الرمحن ال ميلكون منه خطاابً ﴿

شرقية فاكتفت برأس اآلية كما هو منهجها دون وأما املصاحف اليت تعتمد العالمات امل
على اعتبار أنه جيوز  ﴾بينهما﴿، لكنها وضعت عالمة )صلى( على ﴾حساابً ﴿ى عالمات وقف عل

، ولكن ﴾ال ميلكون منه خطاابً ﴿مبتدأ خربه اجلملة بعده  ﴾الرمحنُ ﴿الوقف عليه وقًفا كافًيا إذا أعرب 
  .عندئذ ، فال وقف﴾ربُّ ﴿أو صفة أو خربًا لث الً بد ﴾الرمحنُ ﴿وصله أحوط، ألنه إذا أعرب 

                                      
التبيـان يف . والعكثربي، 360 ث 2/359 ،5، طالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاانظر مكًيا القيسي، ( 1)

 . 416ص ،2، طمنار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا. واألمشوين، 385ص ، د.ط،إعراب القرآن

، املوضـا يف وجـوه القـراءات وعللهـا. وابثن أيب مثرمي، 583ص ، د.ط،علل الوقوف يف القرآن الكـرميانظر السجاوندي، ( 2)
 . 3/1334 ،1ط
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ف األردن برواية قالون ث إبشراف توفي  ضمرة ث مل ي ع عالمة وقف  على إال أن مصح
 فال وقف عندئذ  كما سب . ﴾ربُّ ﴿أو خربًا لث الً العتماده كونه بد ﴾بينهما﴿

لتزاًما مبنهجها، ومل ت ع ث وأما املصاحف املطبوعة بقراءة عاصم براوييه: فاكتفت برأس اآلية ا
، لتعلقهما مبا قبلهما على وجه البدل أو الصفة  ﴾بينهما﴿على وال  ﴾حساابً ﴿عالمة وقف ال على 

 .(1)كما سب  شرحه، وهللا تعاىل أعلم
 سورة النازعات

 اخلالف يف عد ِّ اآلي:
 .[37]النازعات:  ﴾ٰه حج مث هت﴿

رأس آية، بينما عّده ابقي  ﴾طغى﴿انفع ث واملكي مل يعترب العد املدين ث الذي يعتمده اإلمام 
 .(2)الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصمد، ومنه العد الع
 ومل يقع يف هذه السورة خالف يف القراءات بني اإلمامني انفع وعاصم يؤثِّر على الوقف. 

 سورة عبس
اجتمع يف موضع قع يف هذه السورة خالف فريد ظريف بني اإلمامني انفع وعاصم، حيث و 

 خت حت﴿ا، وذلك يف قوله تعاىل:  عد اآلي معً واحد خالف مؤثّر على الوقف يف القراءات، ويف
 .[25ث  24]عب :  ﴾جخ مح جح مج حج مث هت مت

حيث انفرد العد املدين عن أيب جعفر ث الذي يعتمده اإلمام انفع يف أحد قولني ث برتك عد 
ومنه العد املدين عن شيبة بن نصاح ث الذي يعتمده اإلمام رأس آية، بينما عّده ابقي العد،  ﴾طعامه﴿

 ث والعد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم.  القول اآلخرانفع يف
 واختلف القراءات كذلك بني اإلمام انفع وعاصم هنا، اختالفًا أثر على الوقف.

ام عاصًما وابقي بكسر اهلمزة. ووافقه القراء، إال اإلم ﴾ صببناإانن ﴿حيث قرأ اإلمام انفع 
ويفتحها إذا  ﴾إانّ ﴿كسر اهلمزة إذا ابتدأ وأما روي  في بفتح اهلمزة. ﴾ صببناأانّ ﴿الكوفيني حيث قرؤوا 

                                      
 . 37 ث 36املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث، النبق: ( 1)

شـرح التسـهيل يف عـد ِّ آي . وفكثري، 272، البيثت 28ص ، د.ط،نظومة انظمة الزهر يف علـم الفواصـلمانظر الشثاطيب، ( 2)
 . 136ص ،1، طالتنـزيل
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 .(1)﴾طعامه أانّ ﴿وصل 
والوقف الذي أتثر ابختالف القراءاتني بني انفع وعاصم هو على رأس اآلية املختلف فيه 

 اهلمزة أم بكسرها.بفتح  ﴾أانّ ﴿، حسب القراءة بعده ﴾طعامه﴿
على االستئناف، ويكون  ﴾إانّ ﴿ويبتدأ  ﴾طعامه﴿ث فعلى قراءة انفع بكسر اهلمزة: يوقف على 

الوقف كافًيا النتفاء التعل  اإلعرايب، ووجود التعل  املعنوي ألن ما قبل الوقف أمر ابلتفكر يف شقن 
 .(2)الطعام وبعد الوقف تفصيل لكيفية حدوثه بصب املاء وش  األرض...

استحب  ن الطعام، فقديفسر ما يتفكر فيه من شق ﴾ صببناإانّ ﴿ومبا أن االستئناف بياين 
اإلمام ابن غلبون الوصل لالرتباط املعنوي على وجه، وواف  اجلمهور يف الوجه اآلخر الذي ذكره 

 .(3)ابلوقف لالستقالل اإلعرايب بني الوقف وما بعده
 وجهان:  ﴾طعامه﴿الوقف على  وأما على قراءة عاصم بفتح اهلمزة ففي

 أانّ ﴿رأس آية ث، وعدم االبتداء لنظر عن كونه ث بغّض ا ﴾طعامه﴿األول: عدم الوقف على 
، ﴾طعامه﴿( ومعموليها ث يف حمل جر بدل اشتمال من ، ألنه ث أي املصدر املؤول من )أنّ ﴾صببنا

 اء صًبا.والتقدير: فلينظر اإلنسان إىل أان صببنا املاء، أي إىل صّبنا امل
صدر املؤول حبرف أي إذا جر امل صببنا املاء صًبا، وكذلك ال يوقف إذا جعل التقدير: ألانّ 

 .(4)جر مقدر، أو نصب على نزع اخلافض
إذا اعترب املصدر املؤول خربًا ملبتدأ حمذوف،  ﴾ صببناأانّ ﴿الثاين: الوقف على طعامه، واالبتداء 

صبُّنا املاء صًبا، فتستقل اجلملة إعرابًيا بعد الوقف ال معنواًي فيكون  صببنا، أي هو والتقدير: هو أانّ 
 .(5)الوقف كافًيا

                                      
 ،1، طحتبـري التيسـري يف قـراءات األئمـة العشـرة. وابثن اجلثزري، 178ص ،1، طالتيسـري يف القـراءات السـبعانظر الداين، ( 1)

 . 194ص

، تفســري البحــر احملــيط. وأاب حيثثان، 2/966 ، د.ط،إيضــاح الوقــف واالبتــداء يف كتــاب هللا عــز وجــلانظثثر ابثثن األنبثثاري، ( 2)
 . 598 ث 8/597 ،1ط

 . 2/646 ،1، طالتذكرة يف القراءات الثمانانظر ابن غلبون، ( 3)

منار اهلدى يف بيان الوقـف . واألمشثوين، 1342 ث 3/1341 ،1، طوعللها وجوه القراءاتاملوضا يف انظر ابن أيب مرمي، ( 4)
 . 419ص ،2، طواالبتدا

املكتفـى يف . والثداين، 363 ث 2/362 ،5، طالسـبع وعللهـا وحججهـاات ن وجوه القـراءالكشف عانظر مكًيا القيسي، ( 5)
= 
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 أما املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث: 
 بقراءة انفع براوييه: ث 

إشارة إىل  ﴾طعامه﴿فما كان يعتمد العالمات املغربية منها أمجع على وضع عالمة )ص( على 
 كما سب  شرحه.  ﴾ صببناإانّ ﴿الكايف، الستئناف الوقف 

فمعظمها عّده أخًذا بعّد أيب رأس آية،  ﴾مهطعا﴿علًما أن تلك املصاحف اختلفت يف عد 
 جعفر املدين، إال املصحف القطري برواية ورش فلم يعّده، أخذا بعّد شيبة بن نصاح املدين.

رأس آية، واكتفى بذلك  ﴾طعامه﴿ وما كان منها يعتمد العالمات املشرقية: فبع ها اعترب
واية ورش إبشراف توفي  حف األردين بر دون عالمات وقف على رأس اآلية التزاًما مبنهجه، كاملص

رأس آية، لكن وضع عليها عالمة )قلى( إشارة إىل الوقف الكايف  ﴾طعامه﴿ضمرة، وبع ها مل يعترب 
 توفي  ضمرة.الذي سب  شرحه، كاملصحف األردين برواية قالون إبشراف 

 ث وأما املصاحف املطبوعة بقراءة عاصم براوييه: 
الكويف، واكتفت به دون عالمة وقف كما هو  اعتماًدا للعدرأس آية  ﴾طعامه﴿فقد عدت 

 ﴾ صببناأانّ ﴿على اعتبار  ﴾طعامه﴿منهجها، علًما أبن العلماء أجازوا الوجهني، أي عدم الوقف على 
 .(1) صببنا، كما سب  شرحهه خربًا ملبتدأ حمذوف تقديره: أانّ منه، أو الوقف على اعتبار  الً بد

  ويرى العبد الفقري كباحث:
، وهو ما عليه معظم ﴾ صببناانّ إ﴿على قراءة انفع، الستئناف مجلة  ﴾طعامه﴿ى ث الوقَف عل

اللفظي العلماء، وأما ما ذكره بع هم كابن غلبون من الوصل ألجل اتصال املعم، فإن عدم التعل  
 جيعله وقًفا كافًيا فال داعي لوصله.

من  الً بد ﴾ان صببناأ﴿ا لوجه كون على قراءة عاصم، اعتمادً  ﴾طعامه﴿ث عدَم الوقف على 
، وهو الراجح عند علماء الوقف وعلماء اإلعراب والتوجيه، كما قال اإلمام مكي عن وجه ﴾طعامه﴿

وهللا تعاىل أعلم  .(2)"واألول أحسن وأقوى" :الً البدل هنا الذي يقت ي عدم الوقف الذي ذكره أو 

                                      
= 

 . 251 ث 250ص ، د.ط،الوقف واالبتدا

 . 25 ث 24البحث، عب :  هذااملعتمدة يف  املصاحف املطبوعة( 1)

 . 363 ث 2/362 ،5، طالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهامكي القيسي، ( 2)
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 وأحكم.
 

 النصرمن سورة التكوير إىل آخر سورة 
 ي:ف يف عد ِّ اآلاخلال

 .[26]التكوير:  ﴾ني مض خض﴿
انفرد العد املدين عن أيب جعفر ث الذي يعتمده اإلمام انفع يف أحد قولني ث برتك عد 

املدين عن شيبة ث الذي يعتمده اإلمام انفع يف قوله ، بينما عّده ابقي العد، ومنه العد ﴾تذهبون﴿
 ر ث والعد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم.اآلخَ 

 .[27طارق: ]ال ﴾مح مل يك ىك﴿
 والكويف. ، بينما عّده الباقون، ومنهم املدين األخري﴾كيًدا﴿انفرد العد املدين األول برتك عد 

 .[15]الفجر:  ﴾حق هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي﴿
 رأس آية، بينما مل يعّده الباقون، ومنهم الكويف. ﴾ونّعمه﴿اعترب العد املدين واملكي واحلمصي 

 .[16فجر: ]ال ﴾جم جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت﴿
 رأس آية، ومل يعده الباقون، ومنهم الكويف. ﴾رزقه﴿اعترب العد املدين واملكي 

 .[23]الفجر:  ﴾حك يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل﴿
 رأس آية، ومل يعّده الباقون، ومنهم الكويف. ﴾جبهنم﴿املدين واملكي والشامي اعترب العد 

 .[29]الفجر:  ﴾جم ىئ نئ مئ﴿
 .(1)رأس آية، ومل يعّده الباقون ومنهم املدين ﴾يعباد﴿ابعتبار انفرد العد الكويف 

 .[14]الشم :  ﴾جع زن رن مم ام يل ىل مل﴿
لف والعد انفع يف أحد قولني ث والعد املكي ابخلُ اعترب العد املدين األول ث الذي يعتمده اإلمام 

ده اإلمام  ث الذي يعتمرأس آية، بينما مل يعّده ابقي العد، ومنه العد املدين األخري ﴾فعقروها﴿احلمصي 
                                      

 280ص ، د.ط،بشري اليسر شرح انظمة الزهر. والقاضي، 274 ث 265ص ،1، طالبيان يف عد آي القرآنانظر الداين، ( 1)
 . 281 ث
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 .(1)انفع يف قوله الثاين ث والعد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم
 .[15]العل :  ﴾حق جه ين ىن من خن حن﴿

رأس آية، ومل يعده  ﴾لئن مل ينته﴿املدين ث الذي يعتمده اإلمام انفع ث والعد املكي اعترب العد 
 .ابقي العد، ومنه العد الكويف الذي يعتمده اإلمام عاصم

 .[6]الزلزلة:  ﴾يي ري ٰى ين ىن نن من﴿
 رأس آية، بينما عّده الباقون ومنهم املدين األخري. ﴾أشتاًتً ﴿مل يعترب العد املدين األول والكويف 

 .[1]القارعة:  ﴾جم رئ﴿
 رأس آية، ومل يعّده الباقون ومنهم املدين. ﴾القارعة﴿انفرد العد الكويف بعّد 

 .[1]العصر:  ﴾جم خل﴿
رأس آية، بينما عّده ابقي العد، ومنه العد املدين  ﴾والعصر﴿د األخري برتك عانفرد العد املدين 

 األول والكويف.
 .[4]قريش:  ﴾جه يه ىه مه جه ين ىن من﴿

 رأس آية، بينما مل يعّده الباقون، ومنهم الكويف. ﴾جوع﴿العد املدين واملكي واحلمصي اعترب 
 .[6]املاعون:  ﴾يي زت رت يب﴿

 .(2)املدين رأس آية، ومل يعّده الباقون، ومنهم ﴾يراؤون﴿مصي اعترب العد الكويف والبصري واحل
اآلي، واحلمد هلل  عدّ وهذا هو املوضع األخري الذي وقع فيه خالف بني اإلمامني انفع يف 

 الذي بنعمته تتم الصاحلات.
 ومل يقع يف هذه السور خالف يف القراءات بني اإلمامني انفع وعاصم يؤثِّر على الوقف. 

 
 سدسورة امل

امان انفع وعاصم يف هذه السورة اختالفًا وحيًدا يف القراءات أثّر على الوقف، اختلف اإلم
                                      

 ،1، طشـرح التسـهيل يف عـد ِّ آي التنــزيل. وفكثري، 2/612 ،1، طإحتاف فضالء البشـر ابلقـراءات األربعـة عشـرانظثر ( 1)
 . 144ص

 285ص ، د.ط،بشري اليسر شرح انظمة الزهر. والقاضي، 291 ث 276ص ،1، طالبيان يف عد آي القرآنانظر الداين، ( 2)
 . 292 ث
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وهذا هو مسك اخلتام، حيث لي  بعده خالف يدخل يف نطاق هذا البحث، وهذا اخلالف يف قوله 
 تعاىل: 

 .[4]املسد:  ﴾جه من زن رن﴿
راء إال عاصًما ة، ووافقه القال مبرفع التاء وعالمة رفعها  ﴾محالةُ ﴿حيث قرأ اإلمام انفع 

 .(1)بنصب التاء وعالمة نصبها الفتحة ﴾محالةَ ﴿حيث قرأ 
، وال خيفى أتثر رأس ﴾تهأوامر ﴿ابختالف القراءاتني فهو على  أما الوقف الذي أتثر أصالةً 

 اآلية قبله وبعده تبًعا.
 ث فعلى قراءة انفع ابلرفع يكون يف الوقف وجهان: 

، وذلك حىت ال ﴾احلطب محالةُ ﴿أعربت مبتدأ خربه  ، إذا﴾وامرأته﴿األول: عدم الوقف على 
 لتمام مجلته. ﴾هلب﴿يفصل بني املبتدأ وخربه، وعندئذ يوقف قبله على 

مستقنفة  ﴾يف جيدها حبل من مسد﴿، إذا اعتربت مجلة ﴾احلطب﴿ث وجيوز الوقف على 
 ندئذ.ع ﴾احلطب﴿على فال وقف  ﴾وامرأته﴿ا اثنًيا لث إعرابًيا، وأما إذا اعتربت خربً 

صفة هلا أو  ﴾محالةُ ﴿إذا أعربت  ﴾وامرأته﴿ويقال الكالم نفسه يف عدم جواز الوقف على 
فال يوقف عندئذ على  ﴾يف جيدها حبل من مسد﴿منها، إال أن اخلرب عندئذ سيكون مجلة  الً بد
 .(2)﴾باحلط﴿

املسترت  ﴾سيصلى﴿فاعل ، إذا أعربت امسًا معطوفًا على ﴾وامرأته﴿الثاين: جواز الوقف على 
، وتعترب خربًا ملبتدأ حمذوف تقديره، هي محالةُ  ﴾محالةُ ﴿أي هو، العائد إىل أيب هلب، ويكون إعراب 

النتفاء التعل  اإلعرايب  كافًيا  ﴾وامرأته﴿، فيكون الوقف عندئذ على ﴾وامرأته﴿مجلة مستقلة إعرابًيا عن 
 مع وجود التعل  املعنوي.

ث بغّض النظر عن كونه رأس آية ث لوجود العطف  ﴾هلب﴿قف على وعلى هذا الوجه ال يو 

                                      
، النشر يف القراءات العشر. وابن اجلزري، 394ص ،3ط ،سراج القارئ املبتدئ وتذكار املقرئ املنتهيانظر ابن القاصح، ( 1)

 . 835 ،1، طهتذيب القراءات. واملرعشي، 2/404 د.ط،

، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهـا. ومكًيا القيسي، 419ص ،1، طحجة القراءاتانظر ابن زجنلة، ( 2)
 . 262 ث 261ص ، د.ط،املكتفى يف الوقف واالبتدا. والداين، 2/390 ،5ط



 

214 

 .(1)﴾سيصلى انرا ذات هلب وامرأته﴿
 ث أما على قراءة عاصم ابلنصب يكون يف الوقف وجهان: 

املسترت،  ﴾سيصلى﴿امسًا معطوفًا على فاعل ، إذا أعربت ﴾وامرأته﴿األول: جواز الوقف على 
ظاهر على املسترت لوجود الفصل بينهما ، وجاز عطف الأي: سيصلى هو وامرأته انرًا ذات هلب

 .﴾اانرً ﴿ابملفعول به أي 
، ابلنصب على الذم، أي: أذم محالَة احلطب، وهي ما عرب عنه ﴾محالَة احلطب﴿مث يُبتدأ 

 .(2)جاز العكربي أن يكون التقدير: أعين محالة احلطبالزخمشري ابلنصب على الشتم، وأ
إعرابًيا على االستئناف، فيوقف عندئذ على حلطب[ مستقلة ا فتكون مجلة ]أذم محالةَ 

 .﴾محالَة احلطب﴿وقًفا كافًيا النتفاء التعل  اإلعرايب مع وجود التعل  املعنوي، ويبتدأ  ﴾وامرأته﴿
 الوجه. على هذا ﴾لى انرًا ذات هلب وامرأتهسيص﴿لوجود العطف  ﴾هلب﴿وال يوقف على 

يف جيدها حبل من ﴿اجلملة بعده وجه الستقالل على هذا ال ﴾احلطب﴿بينما يوقف على 
 .(3)﴾مسد

احلطب[ هي خربها، أو  الةَ مح، إذا اعتربت مجلة ]أذّم ﴾وامرأته﴿الثاين: عدم الوقف على 
على اعتبارها نكرة نُِوي فيها التنوين محالًة، ألن إضافتها من ابب إضافة االسم  الً حا ﴾محالةَ ﴿ُجعل 
 املشت .

 ل اجلملة.الستقال ﴾هلب﴿على  وعلى هذا الوجه يوقف
، فإذا اعتربت ﴾يف جيدها حبل من مسد﴿فحسب إعراب مجلة  ﴾احلطب﴿أما الوقف على 

 .(4)ية فيوقف عندئذحالية أو خربية ال وقف عندئذ، أما إذا اعتربت استئناف
                                      

، التــذكرة يف القــراءات الثمــان. وابثثن غلبثثون، 1966 ث 3/1965 ،1، طاحلجــة يف علــل القــراءات الســبعانظثثر الفارسثثي، ( 1)
 . 650 ث 2/646 ،1ط

. 1228ث  1227ص ،3، طتفســـري الكشـــاف عـــن حقـــائق التنزيـــل وعيـــون األقاويـــل يف وجـــوه التأويـــلانظثثثر الزخمشثثثري، ( 2)
 . 395ص ، د.ط،إعراب القرآن التبيان يفوالعكربي، 

وضــا يف امل. وابثثن أيب مثرمي، 991 ث 2/990 ، د.ط،وجــلإيضــاح الوقــف واالبتــداء يف كتــاب هللا عــز انظثر ابثثن األنبثثاري، ( 3)
 . 1410 ث 1409 ،1، طالقراءات وعللهاوجوه 

 إعــراب التفصــيل يفوش، . واخلطيثثب ومصثثلوح والعلثث602ص ، د.ط،الكــرمي علــل الوقــوف يف القــرآنانظثثر السثثجاوندي، ( 4)
 . 503 ث 30/501 ،1، طآايت التنـزيل
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وهناك أوجه إعرابية أخرى لكن ستندرج حتت ما ذكر من أوجه الوقف واالبتداء، فيكون فيما 
 ر كفاية.ذُك

 املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث: أما 
ث بقراءة انفع براوييه: فقد وضعت املصاحف ذات العالمات املغربية منها كمصحف املدينة 

، أخًذا ابلقول الثاين ﴾وامرأته﴿، ومل ت ع عالمة وقف على رأس اآلية ﴾مرأتهوا﴿عالمة )ص( على 
املسترت،  ﴾سيصلى﴿معطوفة على فاعل  ﴾مرأتهوا﴿لى اعتبار الذي ذكرتُه يف توجه قراءة انفع، ع

 خربًا ملبتدأ حمذوف أي: هي محالة، فيكون الوقف كافًيا كما سب  شرحه. ﴾محالةُ ﴿وإعراب 
العالمات املشرقية كمصحف األردن... فلم ت ع عالمة وقف على وأما املصاحف ذات 

، وال وقف بني ﴾محالة﴿مبتدأ خربه  ﴾امرأته﴿تبار أخًذا ابلقول األول الذي ذكرتُه، على اع ﴾وامرأته﴿
 املبتدأ وخربه.

ث وأما املصاحف املطبوعة بقراءة عاصم براوييه: فقد أمجعت على عدم وضع عالمة وقف على  
، وال يوقف ﴾وامرأته﴿على اعتبارها مع فعلها املقدر ث أي: أذم محالة احلطب ث خربًا لث ﴾أتهوامر ﴿كلمة 

 حه يف القول الثاين لتوجيه قراءة عاصم... كما سب  شر بني املبتدأ وخربه.
 .﴾هلب﴿وكذلك التزمت هذه املصاحف مبنهجها فلم ت ع عالمة وقف على رأس اآلية 

، ﴾وامرأته﴿إال أنين وجدت بعض نسخ املصاحف الشامية على قلة، وضعت عالمة )م( على 
معطوفة على فاعل  ﴾تهوامرأ﴿اعتبار أخًذا ابلقول األول الذي ذكرتُه يف توجيه قراءة عاصم، على 

 .(1)على الذم مع استقالل اجلملة إعرابًيا ﴾محالَة﴿املسترت، ونصب  ﴾سيصلى﴿
على كال القراءتني هو األحوط،  ﴾وامرأته﴿باحث: أن عدم الوقف على ويرى العبد الفقري ك

 ه عن مشاخيي رمحهم هللا تعاىل.تُ يخروًجا من اخلالف، وهو ما تلق
  

                                      
 . 4املصاحف املطبوعة املعتمدة يف هذا البحث، املسد: ( 1)
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 اخلامتة
، يّسر هللا عز وجل إمتام هذا البحث، وال بد يف هنايته من بيان ةهللا ومنّ  وهكذا بف ل من

 خالصته:

 * النتائج:
 القراءات وكونه مظهرًا من مظاهر إعجاز القرآن الكرمي.ث أمهية علم 

 ث تنوّع القراءات هو مظهر من مظاهر تكاملها ال تناق ها.
 لقرآن الكرمي وعلومه.ه على معاين اث أمهية علم الوقف واالبتداء وأتثري 

 ث بيان اهتمام األمة وعلمائها هبذا العلم وذكره يف مؤلفاهتم العامة واخلاصة.
 مصطلحات الوقف احلديثة مبصطلحات املتقدمني من علماء هذا الفن، ومقارنتها ث ارتباط
 .وّضحْت ذلك

واالبتداء تبًعا اختالف الوقف ث االرتباط الوثي  بني علم القراءات وعلم الوقف واالبتداء و 
 الختالف القراءة، وظهور ذلك بني قراءيت انفع وعاصم.

الوقف واالبتداء، ووضوح ارتباط ذلك روايًة ابملعاين ث أتثري اختالف عّد اآلي والفواصل على 
 القرآنية واإلعراب.

مبين ث اختالف عالمات الوقف ومواضعها بني املصاحف املطبوعة، وسبب ذلك أن الوقف 
م واإلعراب، وأن ذلك كثريًا ما حيتمل عّدة أوجه، يتبم من ضبط تلك املصاحف ما يرتجح على املع

 مات الوقف يف املصاحف تبًعا لذلك.لديهم منها، فتختلف عال

 * التوصيات:
ث زايدة االهتمام بعلم القراءات ونشره بني املسلمني عرب املؤلفات والتسجيالت حىت ال 

 علوًما عند اجلميع ألنه مما جيب اإلميان به وعدم إنكاره.عوام، ويصري مستغرب من اليُ 
ملا يشيع من األخطاء فيه، وكون ذلك من  ث االهتمام بعلم الوقف واالبتداء أتليًفا وتلقيًنا

 عوامل حفظ معاين القرآن الكرمي وخدمته.
ال ما على منو ترتني ث أقرتح أن ختصص أحباث على منوال هذا البحث تقارن بني قراءتني متوا
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 نسجت من املقارنة بني قراءيت انفع وعاصم.
 أنواع الوقف ومصطلحاته ث وأقرتح كذلك ختصيص أحباث يف املقارنة بني مذاهب العلماء يف

 ف يف هذا العلم الشريف.عند كلِّ من ألّ 
طبع خالصات كتب الوقف واالبتداء على هامش املصاحف حيث بدأ ث كما أوصي أبن تُ 

فريغ خالصة كتاب الشيخ زكراي األنصاري املقصد لتلخيص ما يف املرشد على ذا العمل يف تبعض ه
خالل عملي يف هذا اجملال فائدة ذلك لطالب العلم وأهل هامش املصحف الشامي، وملست من 

مت هذه التجربة لعموم كتب هذا الفن وخاصة ألمثال كتاب اإلمام مّ ذا لو عُ القرآن عموًما، فحبّ 
املوىل أن يتيح  الً يف بيان الوقف واالبتدا وغريه من كتب هذا العلم النافعة، سائ منار اهلدى األمشوين

 يل املشاركة يف ذلك.
وهبذا أكون قد انتهيت مما وفقين هللا عز وجل جلمعه يف هذا املوضوع املبارك، فما كان من 

جهه الكرمي، وأن عله خالًصا لو املوىل عز وجل أن جي الً صواب فمن هللا، وما كان من خطق فمين، سائ
بحث يكتب له القبول، وأن ينفع به املسلمني، وأن جيزي عين مشاخيي ومن أشرف علي يف هذا ال

ومن أفادين مبالحظاته خري اجلزاء، وأن جيعلنا مجيًعا من أهل هللا وخاصته أهل القرآن يف الدنيا 
سيدان وحبيبنا وشفيعنا حممد  هللا وسلم علىواآلخرة، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني، وصلى 

 وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 ـ فهرس اآلايت القرآنية 1

 ةسورة البقر 
 الصفحة رقمها اآلية

 87 1 ﴾جم خل﴿
 88 9 ﴾مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ﴿
 حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل﴿

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

 ﴾...ميىي خي

102 91 

 93 119 ﴾ٰه مه جه هن من خن جنحن مم خم حم جم﴿
 حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ﴿

 ﴾حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
125 96 

 حن جن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل﴿
 يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ
 ﴾ربزب يئ ىئ نئ مئ

197 
198 

99 

 ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه﴿
 نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى
 ﴾يئ ىئ

271 102 

 يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ﴿
 يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث
 ﴾ىل مل

 

284 105 
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 سورة آل عمران
 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت﴿

 ﴾جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض خصمصجض
36 110 

 يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف﴿
 ﴾رن مم ام

80 111 

 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب﴿
 ﴾مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ

146 114 

 سورة املائدة
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿

 ﴾...جه ين ىن من خن حن جن
6 117 

 سورة األنعام
 مي هن من مل مك لك هش مش هس مس هث مث هت مت﴿
 ﴾ُّـ َّـ هي

27 122 

 جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض﴿
 ﴾جم هل مل خل حل جل مك لك حكخك

109 124 

 سورة األعراف
 يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ﴿

 ﴾نث مث زث رث يت ىت نت زتمت رت
26 128 

 ىن من خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿
 ﴾يه ىه مه جه ين

105 130 

 سورة األنفال
 نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ﴿
 ﴾ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب

19 132 
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 سورة يونس
 مي زي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل ىل مل﴿

 ﴾مجهب مب خب حب جب هئ مئ خئحئ جئ يي نيىي
23 136 

 سورة هود
 139 71 ﴾يئ خن حن جن مم خم حم جم هل مل﴿

 سورة إبراهيم
 رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ﴿
 ﴾ىي مت زت

2 144 

 سورة النحل
 ري ٰى ىنين نن من زن رن مم﴿
 ﴾جح خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي

12 146 

 سورة مرمي
 150 34 ﴾ىق مج حج مث هت مت حتخت جت هب مب﴿

 سورة طه
 154 119 ﴾رب مل يك ىك مك لك اك﴿

 احلج سورة
 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن﴿

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي
 ﴾جي رئ ّٰ

25 156 

 سورة املؤمنون
 158 92 ﴾ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱ﴿

 سورة النور
 160 9 ﴾جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك ٱ﴿
 162 36 ﴾مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم ٱ﴿
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 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب ٱ﴿
 مظ مضحط خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح
 حل مكجل لك خك حك جك حقمق مف خف حف جف مغ معجغ جع
 ﴾حن جن مم خم جمحم هل مل خل

58 164 

 سورة النمل
 167 51 ﴾حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ٱ﴿
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ٱ﴿
 ﴾ىل مل يك

82 169 

 سورة العنكبوت
 172 66 ﴾زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ﴿

 سورة سبأ
 مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ ٱ﴿
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
 ﴾رن مم ام

3 178 

 سورة الصافات
 181 126 ﴾جك مق حق مف خف حف ٱ﴿

 سورة الشورى
 185 35 ﴾رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱ﴿

 سورة الدخان
 187 7 ﴾رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ ٱ﴿

 سورة الطور
 191 28 ﴾مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض ٱ﴿

 سورة املزمل
 195 9 ﴾حئ يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت﴿
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 سورة اإلنسان
 مك لك خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ﴿
 ﴾زئ جل

21 197 

 سورة النبأ
 199 37 ﴾مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿

 سورة عبس
، 24 ﴾مت هت مت خت حت﴿

25 
201 

 سورة املسد
 205 4 ﴾مح من زن رن﴿
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 ـ فهرس األحاديث الشريفة 2
 

مث يقف مث يقول ، كان إذا قرأ قطع آية آية يقول بسم هللا الرمحن الرحيم  أن النيب
 ىن من﴿ ﴾حن جن﴿يقول مث يقف مث  ﴾ىم مم خم حم﴿
 78 .............................................................................. ﴾ين

فيها بشيء غفر له ما تقدم من من توضق حنو وضوئي هذا مث صلى ركعتني ال حيدث نفسه 
 118 .................................................................................ذنبه

 118 ................................................................ ويل لألعقاب من النار

 لك اك يق ىق﴿على قوله تعاىل:  وقف ابن مسعود رضي هللا عنه أبمر النيب
 57................................................................................ ﴾مك

 29..................................................... زايدة ابن عباس عبارة )يف مواسم احلج(
 42.........................................ر أتدري أي آية من كتاب هللا معك أعظم؟اي أاب املنذ

 42............................................. سورة البقرة يف ليلة كفتاهمن قرأ ابآليتني من آخر 
 48.................................... إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسر منه

 جض مص خص حص﴿اي رسول هللا لو اختذت مقام إبراهيم مصلًّى، فقنزَل هللا عز وجل: 
 97.................................................................................. ﴾حضخض
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 هلم عالم املرتجمـ فهرس األ 3
 

 38 ................................................................................ األزرق
 69 ............................................................................... األمشوين

 39 ............................................................................. األصبهاين
 67 ........................................................................... ابن األنباري
 69 ............................................................................. األنصاري

 35 .......................................................................... البنا الدمياطي
 33 ............................................................................ ابن اجلزري

 6 ................................................................................. حفص
 38 ................................................................................ احللواين
 32 ................................................................................. الداين
 36 ................................................................................ الذهيب

 68 ........................................................................... السجاوندي
 33 ............................................................................... الشاطيب
 6 ...................................................................................شعبة
 5 .................................................................................. عاصم

 35 ..................................................................... عبد الفتاح القاضي
 39 ........................................................................ عبيد بن الصّباح
 39 ....................................................................... عمرو بن الصّباح

 31 ............................................................................. نابن غلبو 
 36 ............................................................................... الفارسي
 5 .................................................................................. قالون

 31 ............................................................................. ابن جماهد
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 32 ..................................................................... مكي بن أيب طالب
 5 ................................................................................... انفع
 5 ................................................................................... ورش

 39 ........................................................................... حيىي العليمي
 39 ........................................................................... حيىي بن آدم
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 ـ فهرس األشعار 4
 قافية األلف

 الصفحة البيت
 أمثثثثثثثثا إذا البثثثثثثثثدء مل يصثثثثثثثثلح فكثثثثثثثثان يثثثثثثثثرى

 

 عثثثثود البثثثثدء ملثثثثا قبثثثثل الثثثثذي قثثثثد انفصثثثثال 
 

79 
 د  َوأَْلَفافُثَهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا زَاَدْت بَِنْشثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثِر فَثَوائِثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 

  َحيَثثثثثثثثثثثثاًء َوْجَهَهثثثثثثثثثثثثا َأْن تُثَف نثثثثثثثثثثثثالفَثَلفنثثثثثثثثثثثثتْ  
 

33 
 هللا أوثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  شثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثافعوإن كتثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاب 

 

 وأغثثثثثثثثثثثثثثثثثثم غنثثثثثثثثثثثثثثثثثثاء واهبًثثثثثثثثثثثثثثثثثثا متف ثثثثثثثثثثثثثثثثثثال 
 

1 
 َوبَثْعثثثثثثثثثُد َفُخثثثثثثثثثْذ َنْظِمثثثثثثثثثي ُحثثثثثثثثثُروَف َثالثَثثثثثثثثثة  

 

 تَثثثثثثثثثثِتمُّ هِبَثثثثثثثثثثا اْلَعْشثثثثثثثثثثُر اْلِقثثثثثثثثثثرَاَءاُت َوانْثُقثثثثثثثثثثاَل  
 

34 
 وتسثثثثثثثثثقل ضثثثثثثثثثّموا التثثثثثثثثثاء والثثثثثثثثثالم حرّكثثثثثثثثثوا

 

 ن بعثثثثثثثد نفثثثثثثثي البرفثثثثثثثع خلثثثثثثثوًدا وهثثثثثثثو مثثثثثثث 
 

93 
 اخْلَْلثثثثثثثثثثثثِ  َسثثثثثثثثثثثثْهَلةً َومَتنثثثثثثثثثثثثْت حِبَْمثثثثثثثثثثثثِد هللِا يف 

 

 ُمنَثزنَهثثثثثثثثثثثًة َعثثثثثثثثثثثْن َمْنِطثثثثثثثثثثثِ  اهْلُْجثثثثثثثثثثثِر ِمْقثثثثثثثثثثثَواَل  
 

46 
 وخثثثثثثثثثثثثثثثثري جلثثثثثثثثثثثثثثثثي  ال ميثثثثثثثثثثثثثثثثل حديثثثثثثثثثثثثثثثثثه

 

 وتثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرداده يثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثزداد فيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثه جتمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثال 
 

1 
 َوَرْمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثزُُهُم مُثن الثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرَُّواُة َكَقْصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثِلِهمْ 

 

 مهِْالفَثثثثثثثثثثثثثثِإْن َخثثثثثثثثثثثثثثثاَلُفوا أَذُْكثثثثثثثثثثثثثثثْر َوِإالن فَثثثثثثثثثثثثثثثقُ  
 

35 
 التثنْيِسثثثثثثثثرُي ُرْمثثثثثثثثُت اْخَتَصثثثثثثثثاَرهُ يف ُيْسثثثثثثثثرَِها وَ 

 

 َفَقْجنَثثثثثثثثثثثثثثثْت ِبَعثثثثثثثثثثثثثثثْوِن هللِا ِمْنثثثثثثثثثثثثثثثُه ُمثثثثثثثثثثثثثثثَؤمنال 
 

33 
 الوقثثثثثثثثثثثثثثثثف علثثثثثثثثثثثثثثثثى رؤوس سثثثثثثثثثثثثثثثثنة مثثثثثثثثثثثثثثثثن

 

 عليثثثثثثثثثثثثثه جربيثثثثثثثثثثثثثل ابلقثثثثثثثثثثثثثرآن قثثثثثثثثثثثثثد نثثثثثثثثثثثثثزال 
 

79 
 وقثثثثثثثثثثل حسثثثثثثثثثثًنا معثثثثثثثثثثه تفثثثثثثثثثثادو وننسثثثثثثثثثثها

 

 وتسثثثثثثثقل حثثثثثثثوى وال ثثثثثثثّم والرفثثثثثثثع أصثثثثثثثال 
 

93 
 وكثثثثثثان يبثثثثثثدأ بعثثثثثثد الوقثثثثثثف إن صثثثثثثلحت

 

 ممتثثثثثثثثثثثثالا قثثثثثثثثثثد قلثثثثثثثثثثت بثثثثثثثثثثداءة كثثثثثثثثثثن ملثثثثثثثثثثث 
 

79 
 قافية الباء

 ولثثثثثثثثثي  يف القثثثثثثثثثرآن مثثثثثثثثثن وقثثثثثثثثثف وجثثثثثثثثثب
 

 وال حثثثثثثثثثثثثثثثثرام غثثثثثثثثثثثثثثثثري مثثثثثثثثثثثثثثثثا لثثثثثثثثثثثثثثثثه سثثثثثثثثثثثثثثثثبب 
 

62 
 قافية التاء

 وحيثمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا خيتثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل ركثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثن أثبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثت
 

 شثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذوذه لثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو أنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثه يف السثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثبعة 
 

23 ،27 
 قافية الراء

 ا مفيثثثثثثثثثثثثثثثثدةومتثثثثثثثثثثثثثثثثت حبمثثثثثثثثثثثثثثثثد هللا حسثثثثثثثثثثثثثثثثنً 
 

 فللثثثثثثثه رب العثثثثثثثرش محثثثثثثثثدي مثثثثثثثع الشثثثثثثثثكر 
 

46 
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 لون مثثثثثثثثثثثثثع مئتثثثثثثثثثثثثثني قثثثثثثثثثثثثثوأبياهتثثثثثثثثثثثثثا تسثثثثثثثثثثثثثع
 

 سثثثثثثثثثبعة حتكثثثثثثثثثي اللجثثثثثثثثثني مثثثثثثثثثع الثثثثثثثثثدروزد  
 

46 
 

 قافية العني
 اْثنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثنَيِ َوإالن أَْربَثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثعُ  يفاِبثْثنَثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثنْيِ 

 

 زَُهثثثثثثثثثثثثثثثا أَلْثثثثثثثثثثثثثثثِف طَرِيثثثثثثثثثثثثثثث   جَتَْمثثثثثثثثثثثثثثثعُ  فهثثثثثثثثثثثثثثثي 
 

34 
 قافية القاف

ُهْم طُثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثُرقُ   َوهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثِذِه الثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرَُّواُة َعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثنثْ
 

 َنْشثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثراَِن حُيَقنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ُ  يفأَصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثحَُّها  
 

34 
 قافية النون

 منعنفثثثثثثثثثثثثثثثثاايف ولفظًثثثثثثثثثثثثثثثثا فالتثثثثثثثثثثثثثثثثام والكثثثثثثثثثثثثثثثث
 

 إال رؤوس اآلي جثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوز فاحلسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثن 
 

59 
 هثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو القثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرآنُ  اوصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثحن إسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثنادً 

 

 فهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذا الثالثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة األركثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثان 
 

23 ،27 
 قافية اهلاء

 والكثثثثثثثثثثثوف مثثثثثثثثثثثع مثثثثثثثثثثثك يعثثثثثثثثثثثد البسثثثثثثثثثثثمله
 

 لثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثه سثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوامها أوىل علثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثيهم عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدّ  
 

46 
 وغثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثري مثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا مت قبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثيح ولثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثه

 

 الوقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثف م ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثطرًا ويبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدا قبلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثه 
 

61 
 قافية الياء

 وفكثثثثثثثثثثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثثثثثثثثثثا وافثثثثثثثثثثثثثثثثثث  وجثثثثثثثثثثثثثثثثثثه حنثثثثثثثثثثثثثثثثثث
 

 حيثثثثثثثثثثثثثثثثثثوي الً سثثثثثثثثثثثثثثثثثثم احتمثثثثثثثثثثثثثثثثثثاوكثثثثثثثثثثثثثثثثثثان للر  
 

23 ،27 
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 ـ قائمة املصادر واملراجع 5
حتقيث  شثعيب األرانؤوط، د. ط، )القثاهرة: مؤسسثة مسـند أمحـد، أمحد، أمحد بن حنبثل الشثيباين،  •

 قرطبة، د. ت(.
)مصثثثر: شثثثركة مكتبثثثة  ،2، طمنـــار اهلـــدى يف بيـــان الوقـــف واالبتـــداءاألمشثثثوين، أمحثثثد بثثثن حممثثثد،  •

 م(.1973هث، 1393احلليب وأوالده، مصطفى البايب ومطبعة 
، حتقيث  وجـل إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب هللا عزابن األنباري، حممد بن القاسم بن بشار،  •

 ،حميثثثثثثثثثثثي الثثثثثثثثثثثدين عبثثثثثثثثثثثدالرمحن رم ثثثثثثثثثثثان، د. ط )دمشثثثثثثثثثثث : مطبوعثثثثثثثثثثثات جممثثثثثثثثثثثع اللغثثثثثثثثثثثة العربيثثثثثثثثثثثة
 م(.1971هث/1390

، )القثاهرة: 2، طالوقـف واالبتـداء يف املرشـد يف املقصد لتلخيص مـااألنصاري، زكراي بن حممد،  •
 م(.1973هث/1393شركة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، 

هثثثثثثث 1419، )الثثثثثثرايض: دار السثثثثثثالم، 2، طصــــــحيا البخــــــاريالبخثثثثثثاري، حممثثثثثثد بثثثثثثن إمساعيثثثثثثل،  •
 م(.1999/
بثثثد الثثثرزاق ، حتقيثثث  عفســـري البغـــوي املســـمى معـــاه التنزيـــلتالبغثثثوي، احلسثثثني بثثثن مسثثثعود الفثثثراء،  •

 م(.2000هث/1420، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 1هدي، طامل
حتقيثثث  شثثثعبان حممثثثد إحتـــاف فضـــالء البشـــر ابلقـــراءات األربعـــة عشـــر، البنثثثا: أمحثثثد بثثثن حممثثثد،  •

 م(.1987هث / 1407، )بريوت: عامل الكتب، 1إمساعيل، ط
، 1يثثد حامثثد، طلعلثثي عبثثد احلم، حتقيثث  عبثثد ااجلــامع لشــعب اإلميــاناحلسثثني،  البيهقثثي، أمحثثد بثثن •

 م(.2003هث/ 1423)الرايض: مكتبة الرشد، 
حتقيثثث  أمحثثثد حممثثد شثثثاكر وآخثثثرون، د.ط، ســـنن الرتمــذي، الرتمثثذي، حممثثثد بثثن عيسثثثى السثثثلمي،  •

 )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د. ت(.
، 1الثزعيب، ط، حتقيث  حممثد متثيم ضـية يف القـراءات الـثالثالـدرة املابن اجلزري، حممد بثن حممثد،  •

 م(.1994هث / 1414املدينة املنورة: مكتبة دار اهلدى، )
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، حتقيثثث  علثثثي حممثثثد الصثثثباغ، د. ط، النشـــر يف القـــراءات العشـــرابثثثن اجلثثثزري، حممثثثد بثثثن حممثثثد،  •
 )بريوت: دار الكتب العلمية، د. ت(.

لصثثادق ، حتقيثث : حممثثد اري يف قــراءات األئمــة العشــرةحتبــري التيســابثثن اجلثثزري، حممثثد بثثن حممثثد،  •
 م(.1972هث/1392، )حلب: دار الوعي، 1وعبد الفتاح القاضي، طقحماوي 

، حتقي  مجثال الثدين حممثد شثرف، تقريب النشر يف القراءات العشرابن اجلزري، حممد بن حممد،  •
 م(.2002هث/1423د. ط، )طنطا: دار الصحابة للرتاث، 

، 1يم الثثزعيب، طحتقيثث  حممثثد متثث ،طيبــة النشــر يف القــراءات العشــرمثثد بثثن حممثثد، ابثثن اجلثثزري، حم •
 م(.1994هث/1414)جدة: مكتبة دار اهلدى، 

، )بثريوت، دار الكتثب العلميثة، 3، طغاية النهاية يف طبقـات القـراءابن اجلزري، حممد بن حممد،  •
 م(. 1982هث / 1402

، 1عمثثثريات، ط ، حتقيثثث  زكثثثرايشـــد الطـــالبنيمنجـــد املقـــرئني ومر ابثثثن اجلثثثزري، حممثثثد بثثثن حممثثثد،  •
 م(.1999هث / 1420العلمية،  وت: دار الكتب)بري 

، حتقيث  أميثن منظومة املقدمة فيما جيب على قارئ القرآن أن يعلمهابن اجلزري، حممد بن حممد،  •
 رشدي سويد، د. ط، )محص: مكتبة بيت العلم، د. ت(.

احملتســب يف تبيــني وجــوه شــواذ القــراءات واإليضــاح عنهــا، ابثثن جثثين، عثمثثان بثثن جثثين األزدي،  •
، )القثثثثاهرة: دار 2دي انصثثثثيف وعبثثثثد احللثثثثيم النجثثثثار وعبثثثثد الفتثثثثاح الشثثثثليب، طقيثثثث  علثثثثي النجثثثثحت

 م(.1986هث/1406سركي ، 
ارنـة مـن أول الوقف واالبتـداء يف القـرآن الكـرمي دراسـة حتليليـة مقاحلصري، مسري سعيد حسني،  •

 م(.2017هث/ 1438د.ط، )طنطا: كلية القرآن الكرمي،  سورة الفاحتة إىل آخر سورة البقرة،
، 3ط ،، حتقيثثث  حممثثثد طلحثثثة بثثثالل منيثثثارأحكـــام قـــراءة القـــرآن الكـــرميحلصثثثري: حممثثثود خليثثثل، ا •

 م(.1997هث / 1417)بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 
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، )القثثاهرة: مكتبثثة السثثنة، 1، طمــن الشــاطبية والــدرةالقــراءات العشــر احلصثثري: حممثثود خليثثل،  •
 م(. 2003هث /  1424

مكتبة السنة،  :، )القاهرة1، طهتداء إىل معرفة الوقف واالبتداءمعاه االيل، احلصري، حممود خل •
 م(.2002هث / 1423

، 1، حتقيثث  عبثثد الثثرزاق املهثثدي، طتفســري البحــر احملــيطأبثثو حيثثان األندلسثثي، حممثثد بثثن يوسثثف،  •
 )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د. ت(.

ــــلخثثثثاروف، حممثثثثد فهثثثثد،  • هثثثثث / 1420البثثثثريويت، ، )دمشثثثث : دار 1، طالتســــهيل لقــــراءات التنزي
 م(.1999

، )دمش : 2مراجعة حممد كرمي راجح، طامليسر يف القراءات األربع عشر، خاروف، حممد فهد،  •
 م(.2002هث/1423دار الكلم الطيب، 

، مراجعثة حممثد كثرمي راجثح، تراجم القراء األربع عشر ـ على هامش امليسرخاروف، حممد فهثد،  •
 م(.2002هث/1423م الطيب، ، )دمش : دار الكل2ط
اخلطيثثثب ومصثثثثلوح والعلثثثثوش، عبثثثد اللطيثثثثف اخلطيثثثثب وسثثثعد عبثثثثد العزيثثثثز مصثثثلوح ورجثثثثب حسثثثثن  •

خلطيثثثثثثثثثثثثب، )الكويثثثثثثثثثثثثت: مكتبثثثثثثثثثثثثة ا 1، طالتفصــــــــــــيل يف إعــــــــــــراب آايت التنزيــــــــــــلالعلثثثثثثثثثثثثوش، 
 م(.2015هث/1436

هثثثث / 1422، )دمشثثث : دار سثثثعد الثثثدين، 1، طمعجـــم القـــراءاتاخلطيثثثب، عبثثثد اللطيثثثف حممثثثد،  •
 ( م2002

حتقي  فرغلثي سثيد عثرابوي، االهتداء إىل بيان الوقف واالبتداء، مد بن عبد الرمحن، اخلليجي، حم •
 م(.2013هث/1435، )اإلمساعيلية: مكتبة اإلمام البخاري للنشر والتوزيع، 1ط
، )الكويثت: 1حتقيث  غثاق قثدوري احلمثد، طالبيان يف عد ِّ آي القـرآن، الداين، عثمان بن سعيد،  •

 م(.1994هث/1414والواثئ ،  طوطات والرتاثمركز املخ
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، )بثثثريوت: دار الكتثثثب العلميثثثة، 1، طالتيســـري يف القـــراءات الســـبعالثثثداين، عثمثثثان بثثثن سثثثعيد،  •
 م(.1996هث / 1416

حتقيثث  مجثثال الثثدين حممثثد شثثرف، د. ط، املكتفــى يف الوقــف واالبتــدا، سثثعيد، الثداين، عثمثثان بثثن  •
 م(.2006هث/1427)طنطا: دار الصحابة للرتاث، 

حتقيثثثث  حميثثثي الثثثدين عبثثثثد ســـنن أا داود، د، سثثثليمان بثثثن األشثثثثعث السجسثثثتاين األزدي، أبثثثو داو  •
 احلميد، د. ط، )بريوت: دار الفكر، د. ت(.

، )دمشثثث : دار ابثثثن كثثثثري 6، طإعـــراب القـــرآن الكـــرمي وبيانـــه الثثثدرويش، حميثثثي الثثثدين بثثثن أمحثثثد، •
 م(. 1999هث/1419واليمامة، 

حتقيثث  حممثثد بثثن عيثثد لكبــار علــى الطبقــات واألعصــار، عرفــة القــراء امالثثذهيب، حممثثد بثثن أمحثثد،  •
 م(.2008هث/1428، )طنطا: دار الصحابة للرتاث، 1الشعباين، ط

، 1، حتقيثث  بثثديع السثثيد اللحثثام، طن يف علــوم القــرآنمناهــل العرفــاالزرقثثاين، حممثثد عبثثد العظثثيم،  •
 م(.1998هث/1418)دمش : دار قتيبة، 

، حتقيثثثث  أيب الف ثثثثل الثثثثدمياطي، د. ط،  علــــوم القــــرآنالربهــــان يف، الزركشثثثثي، حممثثثثد بثثثثن عبثثثثدهللا •
 )القاهرة: دار احلديث، د. ت(.

عيــون األقاويــل يف تفســري الكشــاف عــن حقــائق التنزيــل و الزخمشثثري، حممثثود بثثن عمثثر اخلثثوارزمي،  •
 م(.2009هث/1430، )بريوت: دار املعرفة، 3حتقي  خليل مقمون شيحا، طوجوه التأويل، 

، )القثثثثثثاهرة: دار ابثثثثثثن اجلثثثثثثثوزي، 1طحجــــــة القـــــــراءات، بثثثثثثن حممثثثثثثد،  ة، عبثثثثثثد الثثثثثثثرمحنابثثثثثثن زجنلثثثثثث •
 م(.2014هث/1435

ف أمحثثثد ، حتقيثثث  أشثثثر علـــل الوقـــوف يف القـــرآن الكـــرميالسثثجاوندي، حممثثثد بثثثن طيفثثور الغزنثثثوي،  •
 حافظ عبد املنعم، د. ط، )طنطا: دار الصحابة للرتاث، د. ت(.

، 1يثث  أمحثثد عثثدانن الثثزعيب، ط، حتقح القصــيدفــتا الوصــيد يف شــر السثثخاوي، علثثي بثثن حممثثد،  •
 م(.2002 -هث 1423)الكويت: مكتبة دار البيان للطباعة والنشر والتوزيع، 
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، حتقيثث  حممثثد أبثثو الف ثثل إبثثراهيم، القــرآناإلتقــان يف علــوم السثثيوطي، جثثالل الثثدين عبثثدالرمحن،  •
 م(.2011هث/1432د.ط، )بريوت: املكتبة العصرية، 

، حتقيثثث  حممثثثد متثثثيم الســـبعمـــاين ووجـــه التهـــاين يف القـــراءات حـــرز األفثثثريه، الشثثثاطيب، القاسثثثم بثثثن  •
 م(.1990هث/1410، )املدينة املنورة: دار املطبوعات احلديثة، 2الزعيب، ط

، د.ط، )القثاهرة: دار السثالم، منظومـة انظمـة الزهـر يف علـم الفواصـلالشاطيب، القاسم بن فريه،  •
 م(.2008هث/1429

، 3طاجلـامع بـني فـ  الروايـة والدرايـة مـن علـم التفسـري،  فتا القديري، الشوكاين، حممد بن علث •
 (.2004هث/1425)بريوت: مؤسسة الراين، 

، )دمشثث : مكتبثثة 5، طتفســري آايت األحكــام مــن القــرآن روائــع البيــانالصثثابوين، حممثثد علثثي،  •
 م(.1987هث/1407الغزايل، 

العثثثثثثثثثريب،  إحيثثثثثثثثثاء الثثثثثثثثثرتاث ، )بثثثثثثثثثريوت: دار1، طصـــــــــفوة التفاســـــــــريالصثثثثثثثثثابوين، حممثثثثثثثثثد علثثثثثثثثثي،  •
 م(.2004هث/1425

، 3، حتقيثثث  علثثثي حممثثثد ال ثثثباع، طغيـــث النفـــع يف القـــراءات الســـبعالصفاقسثثثي، علثثثي النثثثوري،  •
 م(.1954هث/1373مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، )مصر: شركة 

، فكثار الدوليثة، د. ط، )عمثان: بيثت األالتبيان يف إعـراب القـرآنالعكربي، عبد هللا بن احلسني،  •
 م(.1998هث/1419

، املرشــد يف الوقــوف علــى مــذاهب القــراء الســبعة وغــريهم مــن ابقــي العمثثاين، احلسثثن بثثن علثثي •
علـى مـذاهب السـبعة املتفـق علـى قـراءهتم رضـي  ملفسرين وتبيـني املختـار منهـااألئمة والقراء وا
هثثث / 1423ة أم القثثرى، ، حتقيث  هنثثد بنثت منصثثور العبثديل، د.ط، )مكثثة: جامعثهللا عـنهم أمجعــني

 م(.2002
، 1، حتقيثث  أميثثن رشثثدي سثثويد، طالتــذكرة يف القــراءات الثمــانابثثن غلبثثون، طثثاهر بثثن عبثثداملنعم،  •

 م(.2009هث / 1430الغواثين للدراسات القرآنية، )دمش : دار 
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حتقيث  حممثد إبثراهيم سثنبل وإبثراهيم احلجة يف علـل القـراءات السـبع، الفارسي، احلسني بن أمحد،  •
 م(.2009هث/1430، )طنطا: دار الصحابة للرتاث، 1د فؤاد غيط، طجابر علي وحمم

حتقي  مجال الدين حممد شرف، د.  ،الآللئ الفريدة يف شرح القصيدةالفاسي، حممد بن احلسن،  •
 م(.2007هث/1428ط، )طنطا: دار الصحابة للرتاث، 

األوقثثثاف  الكويثثثت: وزارة، )1ط، شـــرح التســـهيل يف عـــد آي التنزيـــل، فكثثري، إيهثثثاب بثثثن أمحثثثد •
 م(.2012هث/1433والشؤون اإلسالمية، 

، )دمشثث : 3، ط، حتقيثث  حممثثد نعثثيم عرقسوسثثيالقــاموس احملــيطالفثثريوزاابدي، حممثثد بثثن يعقثثوب،  •
 (.1433/2012مؤسسة الرسالة، 

، حتقيث  علثي حممثد سـراج القـارئ املبتـدئ وتـذكار القـارئ املنتهـيابن القاصح، علي بن عثمثان،  •
 م( 1954هث/1373ة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، ، )مصر: شرك3طال باع، 

اءات العشـــرة املتـــواترة مـــن طريقـــي البـــدور الزاهـــرة يف القـــر القاضثثثي، عبثثثد الفتثثثاح عبثثثد الغثثثين،  •
 م(.1981هث/1401، )بريوت: دار الكتاب العريب، 1، طالشاطبية والدرة

)بثريوت: دار  1طهها من كالم العرب، الشاذة وتوجي القراءاتالقاضي، عبد الفتاح عبد الغثين،  •
 م(.1981هث/1401الكتاب العريب، 

د. ط )القثثاهرة: دار السثثالم، ظمــة الزهــر، بشــري اليســر شــرح انالقاضثثي، عبثثد الفتثثاح عبثثد الغثثين،  •
 م(.2008هث/1429

نورة، مكتبثة ، )املدينة امل1، طنفائس البيان شرح الفرائد احلسانالقاضي، عبد الفتاح عبد الغين،  •
 م(.1984هث/1404لدار، ا
، 2حتقيثثثث  إبثثثثراهيم أطفثثثثيش، طاجلــــامع ألحكــــام القــــرآن، القثثثثرطيب، حممثثثثد بثثثثن أمحثثثثد األنصثثثثاري،  •

 م(.1957هث/1376ار الكتب املصرية، )القاهرة: د
، 1حتقيث  أمحثد ابثن عبثاس، طالآللئ السـنية شـرح املقدمـة اجلزريـة، القسطالين، أمحد بن حممد،  •

 م(.2004هث/1425ة، املكتبة املكي)مكة املكرمة: 
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عثامر السثيد عثمثان وعبثد حتقيث  ، لطائف اإلشارات لفنون القراءاتالقسطالين، أمحد بن حممد،  •
 (.م1972هث / 1392القاهرة: اجملل  األعلى للشؤون اإلسالمية، ، )د.ط، الصبور شاهني

، 2غثثوث النثثدوي، طحتقيثث  حممثثد التبصــرة يف القــراءات الســبع، القيسثثي، مكثثي بثثن أيب طالثثب،  •
 م(.1982هث/1402)بومباي اهلند: الدار السلفية، 

، حتقيثث  القــراءات الســبع وعللهــا وحججهــاالكشــف عــن وجــوه القيسثثي، مكثثي بثثن أيب طالثثب،  •
هثثثثثث / 1418 ،، )بثثثثثريوت: مؤسسثثثثثة الرسثثثثثالة للطباعثثثثثة والنشثثثثثر والتوزيثثثثثع5حميثثثثثي الثثثثثدين رم ثثثثثان، ط

 م(.1997
 دار إحياء الرتاث العريب، د. ت(. د. ط، )بريوت:معجم املؤلفني، كحالة، عمر بن رضا،  •
حتقيث  شثوقي ضثيف، د. لقـراءات، ، السـبعة يف اابن جماهد، أمحثد بثن موسثى بثن العبثاس التميمثي •

 م(.1972هث/1492ط )القاهرة: دار املعارف مبصر، 
، )بثثثريوت، دار اجليثثثثل، 3، طاملغـــ  يف توجيـــه القــــراءات العشـــر املتـــواترةحميسثثثن، حممثثثد سثثثامل،  •

 م(.1993هث / 1413
 حتقيثث  عبثثد الثثرزاق علثثيالقــول الــوجيز يف فواصــل الكتــاب العزيــز، املخلثثاليت، رضثثوان بثثن حممثثد،  •

 م(.1992هث/1212موسى، د. ط، )املدنية املنورة: مطابع الرشيد، 
، )املدينثة املنثورة: 1طهداية القاري إىل جتويد كـالم البـاري، املرصفي، عبد الفتاح السيد عجمثي،  •

 م(.2001هث/1421، فجر اإلسالميةدار ال
، حتقيثث  خالثثد عبدالسثثالم بركثثات، هتــذيب القــراءاتاملرعشثثي، حممثثد بثثن أيب بكثثر سثثاجقلي زاده،  •

 م(.2012هث / 1433، )دمش : دار الغواثين للدراسات القرآنية، 1ط
حتقيث  عمثر محثدان الكبيسثي،  ،املوضـا يف وجـوه القـراءات وعللهـاابن أيب مرمي، نصر بثن علثي،  •

 م(.1993 -هث 1414ظ القرآن الكرمي، اعة اخلريية لتحفي، )جدة: اجلم1ط
)الثثثثثثثثثرايض: دار السثثثثثثثثثالم،  2، طصـــــــــحيا مســـــــــلممسثثثثثثثثثلم، مسثثثثثثثثثلم بثثثثثثثثثن احلجثثثثثثثثثاج القشثثثثثثثثثريي،  •

 م(.2000هث/1421
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، )عمثان 1املصحف األردين برواية حفص عثن عاصثم، خثط عثمثان طثه، إشثراف توفيث  ضثمرة، ط •
 م(.2015هث/1436األردن: دار الفكر، 

، )عمثثان 1صثثم، خثثط عثمثثان طثثه، إشثثراف توفيثث  ضثثمرة، طبروايثثة شثثعبة عثثن عاصثثحف األردين امل •
 م(.2012هث/1433األردن: دار الفكر، 

، )عمثثثان 1املصثثحف األردين بروايثثة قثثالون عثثثن انفثثع، خثثط عثمثثان طثثثه، إشثثراف توفيثث  ضثثمرة، ط •
 م(.2016هث/1437األردن: دار الفكر، 

راف توفيث  ضثمرة، ، خثط عثمثان طثه، إشثن طريث  األزرقاملصحف األردين برواية ورش عثن انفثع مث •
 م(.2014هث/1435، )عمان األردن: دار الفكر، 1ط
املصحف اجلزائري برواية ورش عن انفع، إشراف هشام بشري بثوجيرة، مراجعثة األزهثر الشثريف أمحثد  •

 م(.2011هث/1432عيسى املعصراوي، د. ط، )اجلزائر، مكتبة األنصار، 
، )دمشثثثث : دار البثثثثريويت، 1م، خثثثثط عثمثثثثان طثثثثه، طيثثثثة حفثثثثص عثثثثن عاصثثثثاملصثثثثحف الشثثثثامي بروا •

 م(.1999هث/1420
، )دمش : دار النه ثة العلميثة، 1املصحف الشامي برواية حفص عن عاصم، خط عثمان طه، ط •

 م(.2005هث، 1426
، 1املصحف الشامي برواية شعبة عن عاصم، خط عثمثان طثه، إشثراف حممثد سثليمان مصثري، ط •

 م(.2008هث/1429، القرآن الكرمي )دمش : دار قراءات
املصثثثحف الشثثثمريل املصثثثري بروايثثثة حفثثثص عثثثن عاصثثثم، خثثثط حممثثثد سثثثعد إبثثثراهيم احلثثثداد، مراجعثثثة  •

األزهثثثثثثر الشثثثثثثريف أمحثثثثثثد عيسثثثثثثى املعصثثثثثثراوي، د. ط، )القثثثثثثاهرة: شثثثثثثركة الشثثثثثثمريل للطبثثثثثثع والنشثثثثثثر، 
 م(.2014هث/1435

 بثن إبثراهيم ، إشثراف عبثد هللااملصحف القطري برواية ورش عن انفع، خط حممد بثن سثعيد شثريفي •
 م(.1989هث/1409نصاري، )الدوحة: مطابع قطر الوطنية، األ
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مصحف املدينة النبوية برواية حفص عن عاصم، خط عثمان طه، الطبعة اجلديدة، )املدينة املنثورة:  •
 هث(.1436جممع امللك فهد، 

ينثة املنثورة: لقدميثة، )املدمصحف املدينة النبوية برواية حفص عن عاصم، خط عثمثان طثه، الطبعثة ا •
 هث(.1414امللك فهد،  جممع

مصحف املدينة النبوية برواية شعبة عثن عاصثم، خثط عثمثان طثه، الطبعثة اجلديثدة، )املدينثة املنثورة:  •
 هث(.1430جممع امللك فهد، 

مصثثحف املدينثثة النبويثثة بروايثثة قثثالون عثثن انفثثع، خثثط عثمثثان طثثه، الطبعثثة اجلديثثدة، )املدينثثة املنثثورة:  •
 هث(.1427، مع امللك فهدجم
مصثثحف املدينثثة النبويثثة بروايثثة ورش عثثن انفثثع، خثثط عثمثثان طثثه، الطبعثثة اجلديثثدة، )املدينثثة املنثثورة:  •

 هث(.1430جممع امللك فهد، 
مصحف دولة الكويت برواية حفص عن عاصم، خط عثمان طه، إشراف ايسثر إبثراهيم املزروعثي،  •

 (.هث1430د. ط، )السودان: دار مصحف إفريقيا، 
 م(.2008، )بريوت: دار صادر، 6، طلسان العربال الدين حممد بن مكرم، مج ابن منظور، •
، )بثثريوت: دار 1، حتقيثث  عبثثد املثثنعم خليثثل إبثثراهيم، طإعــراب القــرآن النحثثاس، أمحثثد بثثن حممثثد، •

 م(.2000هث / 1421الكتب العلمية، 
ـــاف النحثثثاس، أمحثثثد بثثثن حممثثثد، • ، 1دي، طاملطثثثرو بثثثراهيم ، حتقيثثث  عبثثثد الثثثرمحن بثثثن إالقطـــع واالئتن

 م(.1992هث / 1413)الرايض: دار عامل الكتب، 
، حتقيثث  أمحثثد عيسثثى البــدور الزاهــرة يف القــراءات العشــرة املتــواترةالنشثثار، عمثثر بثثن زيثثن الثثدين،  •

 م(.2008هث/1429، )قطر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 1املعصراوي، ط
ـــة املريـــد يف علـــم النصثثثر، عطيثثثة قابثثثل،  • ـــد، غاي لقثثثاهرة: دار التقثثثوى للنشثثثر والتوزيثثثع، د.ط )اتجوي

 م(.1992هث/1412
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، حتقيثثث  علثثثثي حممثثثد الصثثثثباغ، د.ط، هنايـــة القــــول املفيــــد يف علـــم التجويــــدنصثثثر، حممثثثد مكثثثثي،  •
 (.م1930هث / 1349شركة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده : )القاهرة

كاك، د.ط، )املغرب: د.ن، أمحد و سن بن ، حتقي  احلحتقيق وقف القرآناهلبطي، حممد بن مجعة،  •
 م(.1990هث / 1411
 راجع من اإلنرتنت: م
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