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 صـامللخ
للوقف احلسن بني النظرية والتطبيق،    ةـارنـمقيعنى هذا البحث بدراسة وصفية  

مسأ وبعمق  يبحث  كونه  يف  أمهيته  الوقف  حيو  لةوتكمن  مدلول  وهي:  مهمة،  ية 

واالبتداء،   الوقف  علامء  عند  ي احلسن  الباحث  ـج ـومل  اطال  –د  من    –عه  حسب 

 ان هناك اختالفما إذا كف  شاكاستدرس هذا املوضوع. وهتدف هذه الدراسة إىل  

معاجلة عند علامء الوقف واالبتداء، واإلسهام يف    يف مدلول مصطلح الوقف احلسن

احلسن الوقف  مدلول  من  الواقع  ُمِزج.  اللبس  املنهج    وقد  بني  البحث  هذا  يف 

و احلسن  الوقف  بوصف  هيتم  الذي  املنهج  الوصفي:  وبني  إمام،  كل  عند  مرتبته 

هيتم الذي  وكذا    الوقف  كربذ  املقارن:  والتطبيق،  التعريف  بني  وموازنته  احلسن 

ف  يف الوق  وخلص البحث إىل بيان أن كل من ألَّفإمام وآخر.    موازنة مدلوله بني

عنهم  البتاو نقوالت  أو  كتبهم  ووصلتنا  كاماًل  الكريم  القرآن  سور  عىل  داء 

الوقف علي  (71وعددهم )  الوقف احلسن مما حيسن  بتداء االو  هإمامًا فإهنم جعلوا 

ا فجعال  والقسطالين  الداين  اإلمامني  إال  بعده،  الوقف  بام  مما حيسن  احلسن  لوقف 

بعده بام  االبتداء  حيسن  وال  يسعليه  ومل  إمتخد،  تتجاوز اه  ال  يسرية  مواضع  يف  ال 

 ( موضعًا. 60الـ)

 .أحسن  - احلسن –تداء باال –الوقف  الكلمات املفتاحية:

 

 

 

 
 



 ي حممد بن عبد هللا الوائل د.                         موازنة   راسة وصفية : د يق تطب ف احلسن بني النظرية وال لوقا

238 

 
 دمةقم

هلل العامل  احلمد  آله    الصالةو،  نيرب  وعىل  حممد،  ونبينا  سيدنا  عىل  والسالم 

 أما بعد:  ،  وصحبه أمجعني

قدعل  فإن واالبتداء  الوقف  يف  ألَّ   امء  كتبًا  املباركفوا  العلم  الثاين   يف  هذا  القرن 

ف ما الذي يوقف عليه؟  عر  ، ليُ راتبمصطلحات وم  له   وصاغوااهلجري فام بعده،  

يق  يه؟ذي ال يوقف عللاوما   أبوإلا  ولكام  وال »  :هـ(255)ت  حاتم السجستاين  مام 

ىل الكايف يف عىل متام الكالم، وال ع  فقلقارئ وإن كان طويل النفس أن يامكن  يت

 .(1) «تجنب الناقص القبيحيو  ،كل مكان، ولكن يتوخى احلسن املفهوم
او مصطلحات  أهم  من  التي  كان  نافع    استعملهالوقف  املقرئملااإلمام   دين 

وأح  فوقال)  :هـ(169ت) اإلمام   :ياناً التامم(،  استخدم  وكذا  احلسن(.  )الوقف 

الكايف(،   تامم(، و)الوقف مصطلح: )الوقف ال  هـ(205ت)  قرئيعقوب احلرضمي امل

  ، املصطلحات  فبعضهم اعتمد هذه   ، ثم جاء بعدمها أئمة   . ( 2) )الوقف احلسن(   : وأحياناً 

خيتل  وبعضهم وقد  عليها،  مدلوهلوفزاد  يف  كام  ،ان  اجلعربي ال  قا  ولكن  إلمام 

مُ »:  هـ(732)ت الس ش  وال  فقد سمى  االصطالح،  يف  )الكاملاحة  ،  كافياً :  (جستاين 

 
 و/.  135/رايب: ندلأل لقراءاتيف ا حاإليضا (1)

إال   ن(ساحلمصطلح )الوقف    هلام  واكرذي  ومل  ،ويعقوب  ،افع ن  :مامني اإل ت  لحا مصطكر مجع من األئمة  ذ  (2)

الفضل اخلزاعي  م  اإلما  ذكرف  ،ةريع يسيف مواض كتا  فعلنا ة  واضع حسنم  عةبأرأبو  ص  )نة(:  به )اإلبايف 

 جح  مج حج  ﴿  و:ع واحد وهموضيف    ليعقوب  سناحل  س الوقفنحااإلمام ال  ، وذكر(114،  64  ،58
كذلك ذكر أبو جعفر حممد بن  و.  (220ص)اف:  االئتنقطع ور الينظ   [.63]آل عمران:    ﴾جخ مح

هلل عز  كتاب ا  يفاء  داالبتو  قفوال)  واضع من كتابهيف أربعة مالوقف احلسن    هـ(123ت)  ان الرضيرسعد

من   و ههل    -فيها  (سناحل) طلح  صم  لولمدظهر يل  مل ي، ووألهنا يسرية  ،(251،  115،  77ص)(:  وجل

  دراستها. مل عىلأع لمف -؟الحيطصاال  نى اللغوي أمملع ا قبيل
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األنباري:  وسموا    وابن  حسنًا.  واألهوازي:  حسنًا، (التام)تامًا،  والسجاوندي:    : 

 . (1) «مطلقاً 
بني   من  مدلوهلا  تلكوكان  يف  االختالف  وقع  التي    مصطلح:  ،املصطلحات 

بام أنه  :  ثرهمك أ  ندفع   (،ناحلس  الوقف ) االبتداء  وحيسن  عليه  الوقف  حيسن  مما 

يف الوقوف    ملرتبة علياحًا  طل جعله مص  فمنهم من  مرتبته:   يف بعده، ثم هؤالء اختلفوا  

والكايف. وعند    يف املرتبة الثالثة أي بعد التام  ومنهم من جعله،  و قريب من التامفه

ن االبتداء بام بعده،  حيس  وال   ،هيالوقف علحيسن    هو ما   : ن س احل أن الوقف   بعضهم: 

ملصط  التعريف  هبذا  التزم  من  فمنهم  اختلفوا:  هؤالء  التطبيق،    حلثم  يف  احلسن 

ففي م  ومنه والتطبيق،  التعريف  بني  احلسن  الوقف  يف  اضطراب  عنده  من حصل 

التطبالتعريف بعده(، ويف  بام  االبتداء  عليه وال حيسن  الوقف  )وقف  ق ي: )حيسن   :

مستأنف(، )وقف  م تبتدئ بام بعده؛ ألنه  ، )وقف حسن، ث (تامالبشبيه    هوو  حسن،

   . بعده(   ام  يوصل ب ، )وقف حسن، وال ( ه د حسن، وال جيوز وصله بام بع 

فيه بني   االضطرابوبسبب هذا االختالف يف مدلول الوقف احلسن، وكذا يف  

  الوقف   مةأئله عند  مدلو  ، وأبنيردت أن أتتبع الوقف احلسنأ التعريف والتطبيق،  

 . لتعريف والتطبيق من حيث اداء تالبوا

 مشكلة البحث:   •
البحث يف اإلجا يتعلق باخعن سؤ  ةبتتمثل إشكالية هذا  تالف علامء ال رئيس 

 يف التطبيق. االختالف وعن أثر ذلك ،داء يف مدلول الوقف احلسنواالبتالوقف 

 أهداف البحث: •
 . اءدف واالبتعند علامء الوق بيان مدلول مصطلح الوقف احلسن -1

 الكشف عن وجود اختالف يف مدلول الوقف احلسن.  -2

 
  .(134ص)هتداء: وصف اال  (1)
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، وخاصة  سنع من مدلول الوقف احلالواق  اللبس  وتوضيح   بيانيف  اإلسهام    -3

   بني التعريف والتطبيق. سن(لح )الوقف احلمصط ختلف عندهم ان معند 

 وع وأسباب اختياره:أمهية املوض  •
تعاىل، وهو   بكتاب اهلل  بطاً رتملاًم  س عيدرع يف كونه  وضواملهذا  أمهية   تتجىل  -1

 علم الوقف واالبتداء. 

  سن يف كتب مة، وهي: مدلول الوقف احلهمأنه يبحث وبعمق مسألة حيوية    -2

 ب واإلشكال واللبس. ج ما حصل فيه من االضطراالوقف واالبتداء، ويعال 

يدرس  -3 والتطبيق   أنه  التعريف  بني  احلسن  الوقف  وصفية    ،مدلول  دراسة 

   .نةازوم ةيليلحت

أجد    -4 اطالعي    –مل  وتتبع   –حسب  احلسن(،  )الوقف  مصطلح  درس  من 

عل عند  ااممدلوالته  بني  واالبتداء  الوقف  والء  حاولت  ،  تطبيق لتعريف  ما  وهذا 

 إليه.  جتهاد يف الوصولاال

مقالوقد   عىل  األنباري(،   بعنوان:  اطلعت  ابن  العالمة  عند  احلسن    )الوقف 

،  (1) م29/10/2017  ري بتاريخ أهل التفس  تقىمل  يفور  منشمجال القرش،    خيللش
يف ابن األنباري، وذكر  مام  إلا  عن مصطلح الوقف احلسن عندباختصار    حتدث فيه

املوضوع جدير  املقال  آخر هذا  موجل  ،  بالبحث   أن  شيخنا ستفاكالمه  ذكره  مما  د 

 ةاس رد  - التفسريوأثرها يف  نآ)وقوف القر  األستاذ الدكتور مساعد الطيار يف كتابه:
تطبيق  ريظن مع  وة  الالزم  الوقف  واملمنوععىل  يف  كِ ذُ وما    ،( 2)(املتعانق   الكتاب ر 
 . فلم يستوف املوضوع حقه، خمترص قالملاو

 
ا   (1) الرابط    ريلتفسل-لعلميا-لتقىاملعام/ال -القسم/forum/tne.tafsir.vb://httpsآليت:  ينظر: 

  رياألنبا -ابن- مةالعال -عند - احلسن -  الوقف - 52020رآن/الق-وعلوم -

 .(138-011ص) :التفسري ا يفوقوف القرآن وأثره ينظر: (2)

https://vb.tafsir.net/forum/القسم-العام/الملتقى-العلمي-للتفسير%20-%20وعلوم-القرآن/52020-الوقف-الحسن-عند-العلامة-ابن-الأنباري
https://vb.tafsir.net/forum/القسم-العام/الملتقى-العلمي-للتفسير%20-%20وعلوم-القرآن/52020-الوقف-الحسن-عند-العلامة-ابن-الأنباري
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 منهج البحث:  •
املنهج   البحث بني  الذي  الوصفيسأمزج يف هذا  الوقف احلسن  :  هيتم بوصف 

  وموازنته ن ساحلف  قتم بذكر الون: الذي هيرااملنهج املق  وبني  عند كل إمام،  ومرتبته

 .إمام وآخربني مدلوله  موازنةالتطبيق، وكذا  تعريف وبني ال

 :  خطة البحث •
 مباحث: وثالثة ة،مقدم جاء هذا البحث يف

حيسن الوقف  مما    الوقف احلسن عند العلماء الذين جعلوهاملبحث األول:  
 :  بانمطلوفيه  ،واالبتداء مبا بعده عليه

عن  ول:األ  باملطل   بعد )الثانية    املرتبة  يف  الذين جعلوه  ءامعللا   دالوقف احلسن 

  .(امالت

الثاين: احلسن  املطلب  الذين جعلوهال  دنع  الوقف   بعد)الثالثة    املرتبة  يف  علامء 

 . (التام والكايف

الوقف    الذين جعلوهالعلماء  الوقف احلسن عند  :  الثايناملبحث   مما حيسن 
 بعده.مبا   ءااالبتد حيسن وال عليه، 

بني    هالذين اختلفت آراؤهم في  لماءف احلسن عند العوق لا :  لثااملبحث الث
 التعريف والتطبيق. 

 التوفيق.  يل تعاىل وهللهذا، وا
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 املبحث األول
 عند العلماء الذين جعلوه  الوقف احلسن

 حيسن الوقف عليه واالبتداء مبا بعده مما

أن   إىل  -مممن وصلتنا كتبهم يف هذا العل-وقف واالبتداء  ال  ءذهب مجهور علام

ال  وقفال هو  أاحلسن:  إال  بعده،  بام  االبتداء  وحيسن  عليه،  الوقف  حيسن  م هنذي 

األئمة  ؛همرتبت  اختلفوا يف الوقوف،املرتبجعله يف    فبعض  من مراتب  الثانية   :أي  ة 

مرتبة   التام،بعد  جماهد    وهم:  الوقف   واحلويف اهلمذاين  ج  فرلا وأبو    والنحاسابن 

ة، أي: بعد  الثالث  املرتبةجعله يف    وبعض األئمة  .ايشكولوالعامين واهلذيل وا  ومكي

أبو ح  التام والكايف، فة والعطار واحللبي. يلوابن خ  وابن أوس والغزال  تماوهم: 

 وهبذين االعتبارين جعلت املبحث عىل مطلبني:  

األول:   ااملطلب  العلامء  عند  احلسن  يف    ينذ لالوقف  )بعد جعلوه  الثانية  املرتبة 

 التام(. 

ااالثب  لاملط الوقف  العلامءين:  عند  يف    حلسن  جعلوه  )الذين  الثالثة  عد باملرتبة 

 . (لكايفاالتام و

األو  احل املطلب  الوقف  ال:  العلماء  عند  ايف  ين جعلوه  ذ لسن    لثانية املرتبة 
 ( التام  بعد)

 :هـ(324)تالوقف احلسن عند اإلمام ابن جماهد  •
أول –العباس بن جماهد    بن  سىوأبو بكر أمحد بن ماملقرئ    األستاذاإلمام    فألَّ 

سبع واالبتداء  هـ(324)ت  -السبعة   من  )الوقف  يف  مفق(كتابًا  زال  ما  وكتابه  ودًا،  ، 

اإلمام   كتاب  هـ(408)تل اخلزاعي  فضالأبا  ولكن  لنا يف  الوقف حفظ  )اإلبانة يف  ه: 

 . ( وقف1700ــ )ال قاربت لتياو، وقوفات ابن جماهد  واالبتداء(
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قرأته   ما  خلل  )اومن  البن  (نةابإليف كتاب  وقوف  من  ذكره  ما    عن كل 
 جماهد يظهر اآليت: 

   .يس بوقفسن، وما لواحل  تام،لا ثالثة: هداجم   أن أقسام الوقوف عند ابن -
ا  - وأن  علتام  امما حيسن الوقف عليه و   نده:احلسن    ، هالبتداء مبا بعدحيسن 

 . لتامابة تر اوأعاله

أنه كان يقف  بعضيف  اخلزاعي  عنه    روى  - ة على  فخفي  ةفق و   ايهلع   الوقوف 
 .(3) عليها فق يكره الو   هاويف بعض، (2) يتعمد الوقف   بعضهاويف، (1) نية الوصل

  اخلزاعي   لحاتصطم أهم    أذكر،  اهدجم   بنالوقوف ال  بعرض أمثلةأبدأ    قبل أنو
وهي  يف األنباري.   (حسن)  : الوقوف،  وابجم   بنال  (عندمها  ن حس)  البن  ن  اهد 

  شاذان.   اسم العباس بن الفضل بنالق  أليب  (فكا)  .أليب حاتم  (كايف)  نباري.األ
القاسماتم  أليب ح  (كاف عندمها) أيب حاتم وأيب عند  ، أي:  للجامعة  (اتم)  .وأيب 

 .(4) ن األنباريوابن جماهد وابقاسم ال
من كتاب   نلوقف احلسبن جماهد باا  اإلمامإليك بعض املواضع مما حكم عليه  و

 )اإلبانة( للخزاعي:  

 .(5)«تام عند غريمهاوهو ، ماـندهعن سح [ة بقر]ال ﴾اك  يق﴿»: 1
   .(6) «أيب حاتم والعباس م عند  و تا وه ،  ندمها حسن ع   [ 921]البقرة:   ﴾ مك لك  خك ﴿ » :  2
    .(7)«مهاغريوتام عند   ،حسن عندمها [273ة: ]البقر ﴾جتهب﴿»: 3

 
 .(209، 052، 202،  195، 126، 85، 72 ،60 ،34ص)  :وقف واالبتداءالنة يف باإل اينظر:  (1)

 .(179 ،169، 165، 591 ،143، 107 ،60 ،45 ،40ص) : اءبتدف واال وقنة يف الابإل اينظر:  (2)

، 110،  58،  84،  74  ،72،  70،  69-68،  60،  49  ،47،  46ص) وقف واالبتداء:  النة يف  باإل اينظر:    (3)

103، 144) . 

 . (198 ،147 ،11ص) ء:  الوقف واالبتدانة يفاإلباينظر:  (4)

 . (39ص)لوقف واالبتداء: ة يف اباناإل  (5)

 .(56ص): ابقالسملصدر ا (6)

 .(59ص): بقساالدر املص (7)
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 .(1)«وكاف عندمها ،اعندمهن حس [93ن: عمرا ]آل ﴾رئّٰ  ِّ ُّ﴿»: 4
عمرا  ﴾حئجئ يي ىي﴿»:  5 مها ندوع،  مهادنع  حسن  [185:  ن]آل 

 .(2) «كاف
 ىك ﴿.  ادمهكاف عنو ،اسن عندمهح  [97  املائدة:]  ﴾رئّٰ ِّ﴿»  :8 -6
 . ( 3)   « مثله   [ 100]   ﴾ ييىي  ني ﴿   دمها. ، وكاف عن ا سن عندمه ح   [ 99]   ﴾ مليك 
 .(4) «اوحسن عندمه  ،اكاف عندمه  [121األنعام: ]  ﴾ىثنث مث﴿» :9

 . (5)«عندمهاوكاف   ،اعندمهحسن  [136األنعام: ] ﴾حجمث هت﴿» :10
 .(6)«اوكاف عندمه، حسن عندمها [169األعراف: ] ﴾مغجغ مع جع﴿» :11

 .(7)«وكاف عندمها، احسن عندمه [19: التوبة] ﴾مضخض حض جض مص﴿» :21
عندمه  [211د:  ]هو  ﴾لكاك يق﴿»  :31-51 عندمها.  ، احسن    وكاف 
    .(8)«مثله [ 113] ﴾ني مي﴿. مثله [113] ﴾نن من﴿

 خض﴿  .اعندمهاف  وك،  حسن عندمها  [61]النور:  ﴾جخمح جح﴿»  :71  ،61
  .(9)«غريمهاوتام عند ، حسن عندمها [61] ﴾حطمض
م  أيب حات  دوتام عن،  ندمهاع  سنح  [54رقان:  ]الف  ﴾ مقحق مف﴿»  :19، 81

  .(10)«ااف عندمهوك، حسن عندمها [55]  ﴾ممخم حم﴿اسم. الق وأيب
 

 .(86ص): بقاملصدر السا (1)

 .(47ص): املصدر السابق (2)

 .(87ص): املصدر السابق (3)

 .(94ص) :قساباملصدر ال (4)

 السابق. رصدامل (5)

 .(010ص): املصدر السابق (6)

 .(310ص): قساباملصدر ال (7)

 .(211ص): قر الساباملصد (8)

 .(143ص): ابقالسملصدر ا (9)

 .(144ص): املصدر السابق (10)
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 .   ( 1) « مها د ن وحسن ع ،  ا مه كاف عند   [ 21سبأ: ]   ﴾ مضخض  حض  جض  مص  خص ﴿ »  :20
 : يتآلايظهر   (02) الـواضع ملاهذه فمن خالل 

ا  - اخلزاعيع  ملواضهذه  حسن  فهي  ؛وازهنا  وابعنة  وقوفات  جماهد  ابن    ن د 
يد ري  األنبا عندمها)  : عليه  لكام  عندوكافي  ،(حسن  حاتم  ة    سم القا  وأيب  أيب 

 حرصكام    ا إال مخسة مواضع فتامة عندمه  (،ندمهاكاف ع)  : يدل عليهكامالعباس  
 (. اريمهواتم عند غ) : وكام يدل عليه ،بذلك
 كاف ا  أهن  يتبني   والعامين  الداينني  ف مع وقوفات اإلمامة هذه الوقو نزوا م  دعن  -

الدا إال  ينعند  )فتامة، وهي  مواضع  ثالثة،    الوقوف وكذلك هذه    .( 19،  18،  2: 

  ه د حلسن عنوا،  حسنةف(  14،  11،  10، و)ة( فتام9،  2،  1)   إال  ،العامينية عند  كاف
   .(2) الكايف وأعىل من  اميقارب الت

،  الثانية  الرتبةفهو يف    ،وابن األنباري يف رتبة عالية  اهدن جم باد  عن  أن احلسن  -

       ين. ام الع   عند   واحلسن   والكايف ين،  وهو يف حكم الوقف الكايف عند الدا ، امبعد الت أي:

مص عالمتدل    - امللك  حفة  الوقوف    يف  فهد  جممع  درجة    عىلمواضع  قوة 

 .    الوصلالوقف عىل حجرتي اي: مم)قىل(، أبعالمة الوقف  معلم فنصفهاقوف، ولا

 هـ(:833النحاس )تأيب جعفر الوقف احلسن عند اإلمام   •
اإلألَّ  حممد  فر  جع  وأب  مامف  بن  ع لقط)ا  ه:كتاب  هـ(338)ت  حاسالنأمحد 

فيه،  ف( انواالئت ال  وذكر  القرآنوقوف  أول  من  و  قرآن  خامتته،  يفالناإىل  ه كتاب  ظر 

   :وهي سة أقسام،قسم الوقوف عىل مخ  جيد أنه

 ما جيتنب من -5      الصالح   -4   الكايف   -3  احلسن   -2    )التامم( تاملا -1
 

 .(591ص) :قصدر السابملا (1)

  ، 312  ،922،  277  ،026  ،259  ،244  ،213  ،205  ،191  ،184  ،160ص):  للدايناملكتفى  ر:  ظين  (2)

،  122،  90،  2/89،  545  ،492  ،693،  333،  1/141)  :املرشد للعامين،  (465  ،941،  418،  413

124 ،157، 918 ،025 ،457 ،674 ،468 ،571). 
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األخ  ،(1) لكذ يريوهذا  عبا  بعدة  عنه  الوقف،    :تارعرب  جيوز  جيوز )ال    وال 
ت،  (2) (ءااالبتد وال  )وال  يوقف(قف،  مل  ينبغ  ،(3) يوقف،  يوقف)فال  أن  ، (4) (ي 

 .(6)كاف(ب س يل  ف،اوقف كليس ب )ليس بقطع كاف،، (5) )ليس بوقف( 
 ًا. رصحي يفًا  ة تعر املتقدم   سة م خل ا ام أبو جعفر النحاس أقسام الوقوف  ومل يعّرف اإلم 

ن الوقف  لتام: هو الذي حيس وقف ا يف كتابه أن الوقوف  بع الهر من تتوالذي يظ

   قبله ال لفظًا وال معنى.بعده بام  اممل يتعلق عليه وحيسن االبتداء بام بعده؛ ألنه 

الذالكايف، وو،  نس حلا  فالوق  وأن  ي حيسن الوقف عليه وحيسن الصالح: هو 

 ، كامفظجهة الل   مننى الجهة املعق به من  متعلبعده    الذي أن    ده، إالبع  بام  االبتداء
 .(7)ة من كتابهإىل ذلك يف مواضع كثري  أشار

 
 .(130 ،74ص)اف: واالئتن القطعينظر:  (1)

 . (477، 559، 461، 472، 263، 256، 164، 161، 150، 125، 92ص): ئتنافقطع واال الر: ينظ(  2)

  إال [، و82قرة:  بل]ا  ﴾ خب حب جب هئ﴿  : ف عىلوز الوقوال جي»  ل النحاس:يقو

 .(150ص): . القطع واالئتناف«عنىاملقلب  ان

واالئت قطل اظر:  ني(  3) ،  211  ،718،  517،  172،  171،  156،  119،  115،  411،  108ص)ناف:  ع 

216  ،217  ،821  ،221  ،225  ،230  ،249  ،259  ،261  ،277  ،297،  305،  306،  830،  309  ،

223  ،329  ،533  ،336،  340  ،334  ،453  ،360،  369  ،274  ،437  ،462  ،644،  468  ،735 ،  

[ فيتوهم أنه 5:]آل عمران  ﴾نت  مت﴿   ف عىل:تق  وال »:  نحاس يقول ال  .(653،  633،  580،  578

 . (112ص)اف: تنئواال . القطع «خمصوص

 .(731، 690 ،360، 312، 201،  161ص)ع واالئتناف: القط: ينظر (4)

واالئتنافانظر:  ي  (5) ،  304،  342،  416،  402،  438  ،339  ،914،  911،  117  ،111ص)  :لقطع 

471 ،804، 557 ،561 ،590 ،591 ،597 ،660 ،621، 262 ،646 ،654 ،690) . 

[ ليس بوقف كاف؛ 21رة:  ]البق ﴾ري  ٰى﴿»له:قوك  ذل   ( موضع، من200ذلك يف أكثر من )  ورد(  6)

الكع [  21]  ﴾ني مي زي﴿ألن عىل  دااو  افطف  الصلةمليم  يف  اف:  واالئتن  القطع  .«خل 

لي26:  ةربق ]ال  ﴾ زث رث يت ﴿»  وله:وق.  (241ص) ب [  يأت  س  مل  كاف؛ ألنه    .«اخلربقطع 

  ، يكبعده حما  م  ألن  ؛ليس بكاف[  11]البقرة:    ﴾ ىك مك﴿»  وقوله:   .(129ص)ناف:  ئت اال ولقطع  ا

 . وما بعدها.(130-012ص) ر:. وينظ(119ص)القطع واالئتناف: . « مجيع القرآنلقول يفالك وكذ

  ، 424،  417  ،395  ،326  ،631  ،472  ،273،  272،  234  ،222ص)  االئتناف:وع  القطينظر:    (7)

428 ،143 ،448، 468، 805، 076).   
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   : ه أكثرمقصودليتبني  ؛عىل الوقف احلسن حاسال النمن أقو تسعة نامذجإليك و

 ﴾ جن ﴿  ، ويكونوقف حسن  [24]البقرة:    ﴾ممخم حم جم﴿»:  1
 .(1)«مستأنفاً  [24]

إن جعلت   عطق  رة[]البق  ﴾ ىن نن من﴿»  :2  [166]  ﴾ ٰى ين﴿  حسن 
 .  (2)«مما قبله  مقطوعاً 

  ﴾ خل﴿  قطعتسن إن  قطع ح  ]األنفال[  ﴾حض جض مص خص﴿»:  4،  3
 . (3) «﴾حن جن﴿  :وكذا ،مما قبلها [9]

عنده   ما بعدهو  ة،ديبأيب ع    قولسن عىل قطع ح  [نا ]آل عمر  ﴾ مل خل﴿»:  6،  5

 . ( 4) « ... بتداء، ال با فوعًا  بعده مر   ن جعلت ما قطع حسن إ   [ 2]   ﴾  خم  حم  جم  يل ﴿  مستأنف.
يبتدئسحوقف    [212]البقرة:    ﴾ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر  ﴿»:  7 ثم    : ن، 
 .(5) « [212] ﴾زئ  رئ ّٰ ِّ  ُّ﴿

عمران:  ]  ﴾رت يب ىب نب﴿»:  8  دليللا  حسن؛  عقط  [111آل 

  قبله   ما  ألن  قبله؛  امم  عطقمن  فهو  ون،لنبا  ﴾ىت  ني مت زت﴿  بعده:  أن  ذلك  عىل

 .(6)«جمزوم
ن ما بعده  بتامم؛ أل سيقطع حسن، ول [ ]النساء ﴾  جه ين  ىن من   خن﴿»: 9

 .(7) «ة املعنىهل به من جصمت
 

 . (621، 281، 148ص) . وينظر:(127ص) :قطع واالئتنافال  (1)

 . (317ص)اف: تنالئوا قطعل ا (2)

  .(349ص): املصدر السابق (3)

 .(216ص) ظر: ينو .(112ص): سابقالدر املص( 4)

 .(614ص) وينظر: .(183ص)القطع واالئتناف:  (5)

 .(254، 023ص)ر: وينظ .(232ص)القطع واالئتناف:  (6)

 . (274ص)ف: ئتنااال ع والقط( 7)
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يففقول السابع  ه  حسن،  )   :النموذج  أنه  (...يبتدئ   ث وقف  عىل    حيسن   يدل 
بعدهبامء  االبتدا بعده مت أل )  وقوله:  .  أىلعل  يد   ( عىناملة  ل به من جهصن ما    ن  

 األمثلة  رصح يف بقيةمن جهة املعنى فقط ال اإلعراب، كام    بعده هو تعلق بام  التعلق  
 .  ع مما قبلهأبن ما بعده مستأنف، ومنقط

 الوقف الكايف عند اإلمام كالنحاس  اإلمام  ن الوقف احلسن عند  ذا يكووعىل ه

حو  نح بل الصالكايف وا  أيضًا استخدم مصطلح الوقف ن النحاس أ  إال وغريه،الداين  

   :ؤلويأتينا تسا، املعنى هذا

أعلى   التمام   رتبة أيهما  الوقف  اإل   بعد  النحاسمعند  أم    ؟ام  احلسن،  هل 
   .؟الصاحلأم الكايف، 
ا ايف،  لكوا  ،ترتيب هذه الوقوف الثالثة: )احلسنقد يصعب اجلزم يف    يقةقحليف 

ولحصاوال ا  ديحتد (،  للوقف  أقرب  مل    لتامم؛أهيام  لك  ذوك  ،بتيالرتبيرصح  ألنه 

 : قوله حكمه عىل الوقوف، كمثل وجود التقارب يفل

ألنهليس    [234  ]البقرة:  ﴾جم يل  ىل مل  خل ﴿» كاف؛  مل    بوقف 
 .[234]  ﴾خيحي ﴿  وكذا: ،[234]﴾جنيم ﴿  كايف:لا  املبتدأ. والوقف  يأت خرب

حسن.  ﴾ٰرٰذ يي ىي مي﴿  قطع  [ 235]  ﴾ربيئ ىئ  نئ مئ﴿  وقف 

 قطع   [235]  ﴾رنمم﴿  اف. قطع ك  [235]  ﴾ مثزث رث يت ىت نت ﴿  .صالح

 مت  خت﴿  الوقف عىل:   ثم .  ﴾   ٰى  ين ىن نن من  زن﴿  والتامم:  .الحص
 جل ﴿  قطع حسن. ثم الوقف:  ﴾ مخ    جخ  مح  جح ﴿   حل. قطع صا   [236]  ﴾هت

 .  (1) «﴾حن جن مم خم حم جم﴿ والتامم:  .[237] ﴾ هلمل خل حل
الرتجيح    ولكن من أع  -لم أع  وهللا-  يظهر يلفإنه  ابب  التلأن  ، ث  ماها: 
   :امنه ، ؛ لعدة أدلةحلث الصا لكايف، احلسن، ث ا

ذكر    -أ الكايفتقدميه  على  الصاحل  ،احلسن  على  إشا  ،والكايف  رته  عند 
 

 . (861-185، 175، 173، 148ص)وينظر:  .(019ص): املصدر السابق( 1)
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   :ات الوقوفحلملصط 
النحاس أول سورة األنعام  يقول  تق»:  يف  ما  السور عىل تقص دم  قد ذكرنا  من 

مما  ف  ،ورشح كثري  دليل عىل  ذلك  يف  ا  يردكان    ، والكايف  ،واحلسن  ،مالتالقطع  من 
  .(1) «ذلك فقس عىل  ،لحصاوال

ظاهرهالك  أخذنا  اذفإ عىل  ه  مه  عىل  أعالهافإ،  الرتتيبذا  وأهنا  ثم التا  :ن    م، 

 واهلل أعلم.  ،م الصالح، ثم الكايف، ث سناحل

حكم عليه النحاس ابحلسن والكايف والصاحل بعضها ببعض،    زنة ماموا   -ب
   قف:لو ا  ماء لع عليه بعض موازنتها أيضاً مبا حكمو 

 هن  من ﴿  . صالح وقف    [ 37]  ﴾خنحن جن﴿»  :رةقب ورة ال حاس يف س يقول الن   -
حسن  ﴾ ٰه  مه جه كا   [38]  ﴾جميل  ىل مل  خل﴿  . قطع   حم ﴿   . ف وقف 

الرشنه  أل  ؛بقطع كاف  يسل   [38]  ﴾ىم مم خم   : وكذا  . طمل يأت جواب 
 .(2)«﴾ ىه مه جه ين  ىن من خن﴿ :والتامم .[38] ﴾حن   جن يم﴿
يف أقوال    من خالل النظر  لكذ كو  ،تايف اآليي  التعلق املعنوخالل    ر من فيظه 

  لتام ثم احلسن، فـإن:عليه با  و ما حكمنا هأعىل الوقوف ه  ن ف أوقالء  املعبعض  

 عند   تام  ﴾ ٰه  مه﴿شموين، وألاعامين ووال ين  لداعند اكاف    [37]  ﴾خنحن جن﴿

ف عند الداين اك  ﴾جميل ىل﴿العامين واألشموين، وأكفى من األول عند الداين، و

 .(3)ينوم ش ألاوحسن عند والعامين، 
  ﴾ مه جه ين ىن من﴿  اف،ك  عقط  [135  ]البقرة:  ﴾خنحن ﴿»  ويقول:  -

 . (4) « وقف حسن
 

 . (301ص)ئتناف: اال القطع و (1)

 .(613ص) ق:ابالسصدر امل (2)

املكتفى  (3) امل(164-163ص)  :اينللد  ينظر:  الوقوف،  يف  اهلدى   ،( 176-1/175)  :ينلعامل  رشد    منار 

 .(83ص): لألشموين

 .(135ص)وينظر:  .(165ص) :قطع واالئتنافال  (4)
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عطف   ن يكون منتمل األول أول، فقد حياأل  من  اين أقوى الثقف  يظهر أن الوو

ال بخالف  الثاين  اجلمل  فإن  وكذلك  ابن  هو  ثاين،  كاإلمام  اجلمهور،  عند  تام 

والعامنبألا والداين  أوس  وابن  والنكزاويلعوا  لزا لغوا  يناري  سطالين والق  طار 

لوقف، وكثري  اة يفربي، والكامل عنده أعىل رتبل عند اجلعمكا ف، ووقشموينألاو

  م واملفهودنى كالصالح  ففي مرتبة أ  من ذكرهوقفًا عىل األول، و  اهؤالء مل يذكرومن  
 .(1) واجلواز

سن،  )وقف ح  م حسن(،ا، )مت)حسن اتم(كمه على بعض الوقوف بـح  -ج
 . ن(سح م ا)مت ،ألنه متام( عليه حسن؛   عالتمام(، )القط ه بشي  وهو

  .(2) «فحسن تام ]احلج[ ﴾  مث زث رث يت ىت﴿ فأما»: يقول النحاس
صة الق نقضتحسن؛ ألنه قد امتام  ]البقرة[ ﴾ٰذ يي ىي مي﴿»:ويقول

   .(3) «املنافقنيقصة فرين، وابتدأت يف الكا
وه  [282رة:  البق]  ﴾حكجك مق حق﴿»  :ولويق حسن،  يشبوقف  ه  و 

 . (4) «متامال
ألنه   ؛عليه حسن  لقطعا  :[90  :ما عاألن]  ﴾ حقمف خف ... ﴿»  قوله:  يف  لوقيو

 . (5)«...،متام
تامفقوله املراد   أنتمل  سن؛ ألنه متام(، حي)ح  ن(،(، )متام حس: )فحسن    يكون 

 
إيينظ  (1) الور:  األن  ء دابت قف واال ضاح  أابتداال والوقف  ،  (1/453):  ريباالبن  البن  ،  ( 153ص)  :وسء 

الوقوف(176ص)  :للداين  ىتفكملا يف  املرشد  واالبا  ، (1/255):  للعامين  ،  غزال: لل  ءتدا لوقف 

للعطار (1/280) اهلادي  االقت(02ص):  ،  لل،  اال (1/341)اوي:  نكزداء  وصف   :للجعربي  ءهتدا ، 

 . (50ص) :لألشموين دىهلار ، منا (4/7516): سطالين قلل اراتشف اإل ئ، لطا(167ص)

 .(432ص) ظر:وين .(649ص) ف:نائتال او القطع( 2)

 . (117ص): القطع واالئتناف( 3)

 .(207-602ص): سابقاملصدر ال( 4)

 .(311ص): املصدر السابق( 5)
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وحيتمل  هنا    باحلسن اللغوي،  االصطالحياملعنى  التام، من    قريباً فيكون  ؛  املعنى 

  .م( امشبه الت)وهو ي  كقوله:

النحا  -د للقول  بعد ذكره  أو  س  الكايف  احلسحلاص لا وقف  )والقطع  ن(،  : 
  ع قطوال   : )صاحل،ليقو   للتمام، كأن  اً كثري   ويستعملهاوهذه داللة على الرتجيح،  

 .(1)تمام:...(والف، )كا ...(،احلسن:
ا حيسن الوقف عليه وحيسن  النحاس: مم  عند اإلماموقف احلسن ال  واخلالصة أن

   لم.، واهلل تعاىل أع(ماتل)ا درجة التاممد بع علياة درجيف بعده، وهو  بتداء باماال

 هـ(: 004حنو   )ت  مذاينأيب الفرج اهلالوقف احلسن عند اإلمام   •
الفرم  اإلما  فألَّ  بنأبو  محد  كتاب  هـ400  نحو  )تاهلمذاين  البصري    عيل  ج   )

كثري    ،القرآن  فمن وقو  ضعموا  عدة  ذكر فيهو  (،داءكنز املقرئني يف الوقف واالبت)

 .  تاءارق ىل اختالف الاألثر عهلا  هامن

اومل   أقسام  يبني  نصًا  كتابه  يف  و  لوقوفأجد  مراتبها،  من  أو  تتلكن  بع خالل 

 : اآليت يظهراته وقوف

ويعرب ،  فبوق يس  ل  الثاين:  .وقف حسن  األول:  :  قسمنيوف عنده عىلالوق  -

 . (مل يقف) :بـعنه 
 . (ف  وق  (، )فوقف خفي) كـ: فقولل أخرى اتيستخدم أحيانًا مصطلح -
احلسن  - عليه،  :هدنع  الوقف  الوقف  حيسن  االبتداء  مما  بعده  وحيسن  ،  بام 

، بتداءف واالء الوقمجهور علامات صطلحمها من ملذان ال ايفالتام والك ويدخل فيه

 .  ، واهلل أعلميظهر ذلك عند موازنة الوقوف

ذلكضولتو الوق  أذكر  يح  من  أمثلة  احلعرشة  الفرج لا  ةسنوف  أبو  ذكرها  تي 

  ، وهي:اهلمذاين

 
 . (286، 262،  159ص)االئتناف: وطع القر: ينظ (1)
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اهلمذايناملقرئ    اإلمام  شيخل ا  لاق»:  1 البصري  الفرج محد بن عيل  أدأبو  ا    هلل ام 
  وقف حسن   [74:ةر]البق  ﴾ محجح مج حج مث هت مت خت﴿  قوله تعاىل:  :توفيقه
قراءة ابن كثري وحده، ومن    يبالياء، وه  ﴾   مسخص حس جس مخ جخ﴿  ملن قرأ: 

 .(1) «فقيقرأ بالتاء مل 
قرأ  حسن  فقو  [231:  هود]  ﴾ زنرن حي﴿»  :2  ين ىن نن من﴿  :ملن 

ابن كثري  بالياء، وهي    ﴾ريخن   غري   مرو وعاصمأيب عائي وومحزة والكسقراءة 
 .(2) «يقف مل بالتاء ﴾ري رئ﴿   :قرأة حفص، ومن  رواي

قال    ، [9:  يمبراه]إ  ﴾لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث﴿»:  3

املقر جعل   وقف   ﴾ لك﴿   : ئالشيخ  ملن    [ 9]  ﴾ يك ىك مك﴿   : حسن 
   .(3)«له نسقًا مل يقفومن جع ابتداء،
قال  [لنحال]  ﴾ نثمث زث﴿»:  4 ملن  املقرئ:    محد،  حسن    رفعوقف 

  .(4) «مل يقفلـ)الذين(  اً ت( خرب عل )األمواجومن  م(،)ه  ، عىل إضامر:)األموات(
  ﴾ لك اك﴿  الوقف عىل:املقرئ:    محدقال  ،  [النحل]  ﴾   لك اك يق﴿»:  5
ومن قرأ   ،ائيغري محزة والكس ءااءة القر، وهي قر[48]  ﴾ ىك مك ﴿ أ: ملن قر حسن

 .(5)«سائي مل يقفة محزة والكءاقر ء عىلاالتب
  ﴾ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك﴿»:  6

، ﴾رن مم ام﴿  يف:  ﴾ىك﴿  رب:ل خعجملن    قف حسنوقرئ:  ملل محد ااق  [كهفال]
   .(6) «مل يقف [31] ﴾  ٰى﴿  يف:  ﴾ىك﴿  خرب:ومن جعل 

 
 . /و81/ : واالبتداء املقرئني يف الوقفكنز  (1)

 .  /و98/: املصدر السابق (2)

 .  /و90/ :املصدر السابق (3)

 .  /ظ09/: ابقالس صدرملا (4)

   املصدر السابق. (5)

 .  /ظ91/: السابقاملصدر  (6)
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،  [34  ل:النم]  ﴾ ملخل حل جل مك لك  خك حك  جك مق حق  مف ﴿»:  7

ومن ،    رًا عن اهللإخباه  عدب  ل ما عجن  مل  وقف حسن  ﴾ ملخل﴿  :ل محد املقرئاق

 . (1)«قفيس مل جعله إخبارًا عن بلقي
ملن جع  [20  :فاتصا ال]  ﴾ مض خض﴿»:  8 قوقف حسن  من  بعده  ما  ول  ل 

    .(2)«ة مل يقفاملالئكة، ومن جعله من قول الكفر
 :وقف عىللا:  قال محد املقرئ  ،[الزخرف]  ﴾ىتنت مت  زت رت ﴿»:  9
الق   ﴾جم يل﴿ جواب  جعل  ملن    جوابه:   لعجمن  و  ،﴾زت رت ﴿  م: سحسن 
  .(3)« مل يقف [3]  ﴾رث يت﴿

 موقف حسن، ث  [ثيةااجل]  ﴾ ين ىن  من خن حن جن يم﴿»: 10
   .(4) « بـ)يف( ﴾خي﴿  :فرتفع، [4] ﴾=خي حي جي يه ىه مه جه﴿ : ئيبتد

الو   ونوازن العشر هذه  بوقوفات  قوف  األنبارية  والدا الو   ابن    يننحاس 
   يت:ل اآل و ديف اجل (5) والعماين 

               
 

 .  /ظ94/: السابق املصدر (1)

 .  /ظ96/ :املصدر السابق (2)

 .  /ظ97/: ملصدر السابقا (3)

 . / و 49  ، ظ 93  ، و 39،  ظ 88،  ظ 87،  و 78،  ظ 68،  و 68،  و 85،  ظ 48/ وينظر:  /.  98و /   : املصدر السابق  (4)

اظين  (5) إيضاح  ال بتدواال   فوقلر:   ، ( 890،  883  ، 858،  781،  757،  747،  2/397)األنباري:    بناء 

 ،(658  ،646  ،603  ،653  ،447  ،430  ،427  ،441،  398  ،914ص)للنحاس:  االئتناف  وطع  الق

للدا للعامين:    ،( 506  ،847  ،942  ،836  ،353  ،349  ،339  ،323  ،166ص)ين:  املكتفى  املرشد 

(1/201 ،2/251، 290، 316، 323، 357 ،495، 206، 674 ،692). 
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ال  نم   -  ةواخلالص أيب  :  -تهاوموازن  العرشة  فو وقهذه  الوقف احلسن عند  أن 

اهلمذ هالفرج  غريهاين  عند  والكايف  كالتام  عنغلفأ؛  و  تامة  أو و،  يناالدد  بها  تامة 

عند   عندهالعامينحسنة  واحلسن  عند  ،مامالت  يقارب  ،  تامة  األنب  ونصفها  اري ابن 

   س. احوالن 

 :(ـه043ت ) يفإلمام احل و االوقف احلسن عند  •
  يمالكرالقرآن    وقوفيذكر    هـ(430)تراهيم احلويف  إببن    ملفرس عيلمام ان اإلاك

حتت    القرآين،  فسري املقطعاء من تاالنته  بعد القرآن(    ان يف علوم ه: )الربهيف تفسري

 العماين الداين  النحاس ي نبار ابن األ آين ر وضع القامل الرقم

 حسن اتم  حسن   محجح مج 1
 حسن كاف فكا  زنرن  حي 2
حات  اتم  ت م عند أيب حامتا اتم  لك اك 3 أبو  :  قال 

 اتم  وقف
 حسن اتم  كاف اتم     نثمث زث 4
 اتم  اتم  اتم     لك اك يق 5
 اتم  اتم  اتم  اتم  ين ىن نن 6
7 

  ملخل
روي عن ابن عباس   اتم 

،  تاح  أبو كما قال  
 م ات هو   وقال:

عباس   اتم  ابن  عن  روي 
قال   حات،  كما  أبو 

 اتم قال: هو و 
  مض خض 8

امل  اتم  عند  ين  سر فاتم 
 حات كما قال أبو 

املف اتم  عند  ين  سر اتم 
 كما قال أبو حات 

 فتقف عنده  يقف  اتم  يقف   ىتنت مت 9
 ين  ىن من 10

    نحس وقف
 .. .تبتدئ  ث

حات:   أبو  قال 
 وقف جيد 

 حسن كاف
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  .(1) والتامم()القول يف الوقف  عنوان:
ت مقدمة  ماوألن  نعرف  زا  فسريه  فال  مفقودة،  أنواكلت  رتب   ، فووقال  عيف 

جة نحاس، فيمكن أن نصل إىل نتيفات اإلمام القومع وقوفاته  و  ازنةومعند    كنلو

افادهم أن  اا:  احلويف  كبرية  ستفادإلمام  و   استفادة  النحاس قوفامن  اإلمام    ت 

 الكايف، الصالح(. ومصطلحاته األربعة: )التـام، احلسن، 

كان   فكذل وإذا  موتكك  عنن  الوقوف  كال   د راتب    يف  هحيجرتم  ت  يذاحلويف 
المرات الكاالتام،    س:النحامام  إلا  عند   وفقوب  ثم  احلسن،  الصاثم  ثم  لح. يف، 

 .عدهابتداء بام بحيسن االلوقف عليها وي مما حيسن اوه

 :  بنموذجنيبينهما   ابملوازنة في تنكو 
 حس  جس مخ  جخ﴿  جل وعز: قال اهلل» ل النحاس:قوي األول:النموذج  

ع  قطوهو    ،وعز   جلعن اهللبار  ه إخنأ  اذهيف    ال اختالف  ،[61:  ]البقرة  ﴾ حصمس خس

حسن،  وقف    [61]  ﴾حض  جض مص خص﴿   أبو حاتم: ل  قا  .صالح

منوأحس جعفر:ل  قا   .[16]  ﴾جعمظ  حط مض خض﴿  ه:ن   جغ مع﴿  أبو 
  . معطوف عليه   ليس بقطع كاف؛ ألن ما بعده  [61]  ﴾خف حف جف مغ

 جل  مك  لك خك﴿  :ملتاموا  .قطع صالح  [61]  ﴾  حكجك مق  حق  مف﴿
   .(2) «﴾خل حل

 
اوه  (1) يُ لصذا  بأن  كتاب  وقوف    ذكرنيع  يف  كانريتفسالقرآن  امستعمالً      ومالرابجليل  يف  بع  ك ا  مثل عده، 

هـ(، 304 )تم احل ويفهيبن إبرا  يل(، واإلمام عهـ354قسم )تن احلسن بن م حممد بم  قسبن ما  ممااإل 

هـ(  850)توري  نيسابالبن حممد    حلسنان  الديم  نظا، واإلمام  (هـ430يش )تاإلمام أيب العباس الكواو

ك صا )حب  ورتاب:  القرآن  الع قد  و  . (قانالفر  بغائغرائب  اإلمام  كث  امين نقل  موغريه  وريًا  ات فقون 

مقسم يف  كره ابن  ئز، ذ، وهو جاُينص عليه  مل  ﴾ىم مم﴿"  ين:ام ع ال  ك يقولمقسم، ويف ذلم ابن  ماإل ا

قلت: قوف. وإذا  سومة بالووب املالكت  يفمل يذكر    أنه  به  عنيت  إنامينص عليه(    ت فيه: )ملالتفسري، وما قل

ابن   كتابه  ممقس)ذكره  فهو يف  وال (  التفسري،  أعيف  كتا  له  الوقوف: ملرشد  ا  ."وقوفلباتص  بًا خيرف  يف 

(2/379). 

 .  (144ص)اف: لقطع واالئتنا (2)
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ا اإلمام  أبوصالحقطع    ﴾حصمس خس حس جس﴿»  :ويفحلوقال  وقال    اتم:ح  . 
 مض خض﴿وقف حسن، وأحسن منه:  ﴾حض  جض مص خص﴿

صالح.    ﴾ حك جك مق حق  مف﴿   .﴾جعمظ حط  مك لك خك﴿م:والتامقطع 
 .(1)«﴾خل حل جل

  حسن.   قطع  [97اء:النس]﴾اميل ىل﴿»النحاس:اإلمام  يقول    : الثاينالنموذج  
استب؛ ألن  سنليس بقطع ح  ﴾ين ىن نن﴿   : هبعد  احلسنالقطع  وثناء،  عده 
 مص خص﴿.  ﴾ مج  حج مث  هت مت﴿  والتامم:  .[99]  ﴾ ختحت جت هب مب خب حب﴿

حسن  [100]  ﴾حضجض  ٰه  مه جه﴿  .﴾خل حل جل مك لك﴿  :والتامم  .قطع 
 .﴾=هت مت هب مب  هئ مئ هي﴿  :امموالت  .قطع كاف  [101]  ﴾ميخي حي جي
حسن  [102]  ﴾ٰىٰر  ٰذ يي﴿   ﴾ ربيئ  ىئ﴿  :وكذا  ،قطع 
والت[102]  ﴾يفىف يث﴿  :وكذا  ،[102]  مك  لك اك يق ىق﴿  :امم. 

   .(2)«﴾يك  ىك
اإلم اقو ال»  :ويفحلا  ماوقال  يف  جل  قا  التمام:و   لوقفل   ىل﴿  عفر:أبو 

 مث  هت مت﴿  .[99]  ﴾ختحت جت هب مب خب ﴿   ، وكذا:قطع حسن  [97النساء:  ]  ﴾اميل
 .  (3) «متام ﴾مج  حج

 جل  مك لك﴿  :والتامم  .حسن  [100]  ﴾ حضجض مص خص حص مس﴿»  وقال:
 .  (4)«﴾خل حل
 مب  هئ مئ  هي﴿.فكا  قطع  [101]  ﴾ميخي حي جي ٰه  مه  جه﴿»  ال:قو

  : اكذو  ،نسح  [102]  ﴾ٰىٰر  ٰذ يي﴿  .مامت  ﴾هت مت هب
 

 .(2/20)قرآن للحويف: علوم ال ان يفالربه (1)

 . (160-591ص): ئتنافواال  عالقط (2)

 . (8/40): آن للحويفلقر ا ن يف علوم ربهاال (3)

 .    (8/42) :ابقاملصدر الس (4)
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 مك    لك اك﴿.  [102]﴾يفىفيث﴿:وكذا   ،[102]  ﴾ربيئىئ﴿
 .(1)«متام ﴾يك  ىك

أ من نامذج  و  نيالنموذج  ينهذخالل  ن  حظ مواملال أن  كثرية  ما يصطلح  خرى 

أو بوقف(،  )ليس  بمصطلح  النحاس  اإلمام  )ل  عليه  أو  كاف(،  بقطع  يس  )ليس 

ي حسن(،  غمام  إلا  كهرتبقطع  وكذلكااحلويف  اسائامل  نم  اً ريثكك  يرت  لبًا،   لتي ل 

اينا النحإلقشها  خلصمام  احلويف  اإلمام  أن  وربام  كتابه.  يف  كتاب    واخترص   اس 

  حصل يف بعض خمطوطات )القطع واالئتناف(   اوهذا قد يعالج مس،  اإلمام النحا
 لم. أعمن تصحيف، واهلل 

 (: هـ437ت )ب طال  اإلمام مكي بن أيبعند  الوقف احلسن  •
طيبأ  بن  كيم   مدحم   وأباإلمام    فألَّ  كتبًا   هـ(437ت)  ندليساأل  ييسالق  الب 

  )الوقف   ه كتابهعليصلنا منها واطلعنا  والذي وورسائل كثرية يف الوقف واالبتداء،  
داء  تنت بالوقف واالبتوكذلك وصلنا من كتبه التي اع.  (2) (كال وبىل يف القرآنىل  ع

 اية(. هبلوغ الن ىلإ ايةاهلد) تفسريكتابه ال

لمااإل  اهلعم استي  الت  تحالطفاملص مكي  يفم  كال   كتابه  لوقف  عىل    )الوقف 
)الووبىل   هي:  القرآن(  بالغ(قف  يف  حسن  كال  كال  ،(3) عىل  عىل  حسن    )الوقف 

حسن( ،  (4)   جيد( كال  عىل  حسن،  (5) )الوقف  كال  عىل  .  (6) خمتار(  )الوقف 
عد  .(7) (التام)الوقف   الوقويف  مم  )لصطف  ال  فالوقح:  كال  . (8) ن(حيس  عىل 

 
 .(8/54): رنظوي . (8/47) :ابقاملصدر الس (1)

 .(66، 65ص): مةيف املقدكتفى كتاب املحمقق ه ما كتبواالبتداء وقف ال كي يفم اتمؤلفراجع ت (2)

 .   (67، 58، 55، 54ص): آن رالق بىل يف والوقف عىل كال  ينظر: (3)

 .(36، 55ص)القرآن:  ال وبىل يفك  الوقف عىلظر: ين (4)

 .(46 ،59 ،55ص)آن: القرىل يف بوقف عىل كال ونظر: الي (5)

 .(57، 56ص): آن  القريف ىلف عىل كال وبوقينظر: ال (6)

  . (88 ،87 ،86ص)  بىل يف القرآن:لوقف عىل كال وا (7)

 .(67، 66، 65، 64، 36، 26، 61، 60، 59، 58، 57ص)قرآن: يف ال بىل ووقف عىل كاللظر: اين (8)
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     .(1)  جيوز( الكال ىلعف وقل)ا
يقول املؤمنو»:  مكي  فمثاًل  أفلح  )قد  يف  موضع  ذلك  قوومن  تعاىل:ن(،   له 

...، حسن بالغ  ﴾ مجحج﴿  عىل  الوقف  [100]  ﴾ مجحج مثهت مت خت حت جت﴿

 .(2) «وأتموالوقف عليها أبلغ يف املعنى  
   .(3) اله يف الوقف عىل )بىل(( قال)ك ىل مصطلحات الوقف ع ه منوبنحو ما قال

يق)  لوح  همالك   يفو فف»ول:  نعم(  )نعم(  القرآ  لمأما  يف  أربعة  تقع  يف  إال  ن 

الوق  [ 44]اف  ن األعرألوىل م اف عليها يف... والوق ف عليها حسن جيدمواضع، 

 .(4)«ام بعدهغري متصل بحسن خمتار؛ ألنه ال خطاب بعدها، والكالم تام عليها، 
بر  يظهدم  قتا  ل مفمن خال املراد  الاحلس  هو  لكت  تهارابيف عن  سحلاأن    وي لغن 

املعنى االصطالحي،  ،احُلسن(  من) أراد    ال  أنه  املحتمل  التام،  ومن  الوقف  بذلك 

وصفه  صةوخا يف  يبالغ  خمتار(،  بـ:  عندما  )حسن  بالغ(،  بعد    )حسن  قال  لذلك 

ك أن د ذل ويؤي  .(...  ،والكالم تام عليها)موضع األعراف بـ)حسن خمتار(:    وصف

 أعلم. واهلل    ، ( 5) ه من قبيل الوقف التام عل جي (  عىل )كال قف  الو   ار ت خي ن  مم من العلامء    اً كثري 

  إىل بلوغ   ية )اهلدا  يف كتابه مام مكي  اإل   ند ع  ه تحال طمصو   ف و وق ال  م أقساوأما  
 :امفيظهر أنه جعل الوقوف عىل ثالثة أقس ،النهاية(

   .بوقف  ليس  ما  -3          (7) احلسن -2         (6) التمام   -1 
 

 .(62، 61، 58ص)لقرآن: ايف وقف عىل كال وبىل ل: اينظر (1)

 .(45ص) لقرآن: ال وبىل يف اف عىل ك قلو ا (2)

 . (88-78ص)رآن: وبىل يف الق  الك  قف عىللور: اينظ (3)

 .(89ص) : رآن القىل يفال وبقف عىل ك الو  (4)

،  ( 614ص):  سللنحا  فاالئتناو  عالقط،  (2/676):  بارياألنالبن    واالبتداء  الوقفإيضاح    ر:ينظ  (5)

 . (586ص) :للداين تفىاملك

)ابتك   م يفالتامبالوقف    حكم  قدو    (6) أخر66)  ( موضعًا، و60دود )ح  ية(اهلداه  نق( موضعًا  الوقف  ى  ل 

 هم.  ضبع  عن متامال

باد حكوق  (7) كتابه )اهلداية( حدود )احلسن يفقف  لوم  نق  واضع( موضعًا، ومخسة م37  الوقف  أخرى  ل 

   بعضهم. احلسن عن
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بعدة األخري  عن  يعرب  بوق)ل  ثل:م ك  اترباع  وقد  ال  فيس   حيسن  حسن، 
  .(1) (عليه، وهو قبيح قف، مل تقف، ال يوقفالو

مكي  يستعملومل   )اهلداية(    اإلمام  كتابه  )يف  يف    (ايفالكقف  لوامصطلح  إال 

وموضعني اثنني،  أخثال  مواضع  منثة  حاتسوبة  رى  أيب  وموضعلإلمام   رآخ  م، 
يعاـمإلل مل  .  (2) وبـق ـم  الوقف  فلذلك  عنال  سامقأ  منض   ايفالكأدخل  ده؛ وقوف 

 لقلة دورانه.

حيسن  واحلسن(    )التامم،  :والوقفان مما  وحيعنده  عليه  بام  الوقف  االبتداء  سن 

   .متاملاا: وأعالمه ،بعده

  إىل داية  تابه )اهلا ورد يف كالوقوف مم  له يفواأقاتبه أكثر أذكر بعض  يح مرولتوض

 :   فمنهااية(، لنهغ اولب

 .(3) «نحس [95آل عمران: ] ﴾ ىفيث  ىث نث﴿ :قف عىل قولهلووا» -
 .(4) «نحس [14] ﴾ مئخئ﴿ وعىل : [41عام:ألن]ا ﴾ ىي ﴿:والوقف عىل » -
 .   (5) «نف حسوق [58 :األنعام] ﴾ مصخص ﴿» -
 .   (6) «حسنف وق [83]األنعام:  ﴾ ىهمه  جه﴿» -
   . (7) «وقف حسن [84]األنعام:  ﴾ زئرئ ّٰ ﴿» -

 
،  4/2340)،  (2149،  0721،  2207،  8320،  3/1970)،  (2/9113)،  (1/194)داية:  اهل  ر:ينظ  (1)

2849  ،2926)  ،(5/3449  ،3457)  ،(6/4264  ،2664 )،  (7/4534 ،  4545  ،4611  ،9491  ،

4940) ،(8/8510، 9510 ،7835).   

 . (12/4798)، (1774 ،11/7092) ،(9/6159)، (8/5314)، (4/3030)ة: يداهلا ر:ينظ (2)

 .(2/5071): سابقر الصدامل (3)

 .(3/9731): در السابقاملص (4)

 .(3/2043): املصدر السابق (5)

 .(3/2090): صدر السابقامل (6)

 .(3/9120): املصدر السابق (7)



 ي حممد بن عبد هللا الوائل د.                         موازنة   راسة وصفية : د يق تطب ف احلسن بني النظرية وال لوقا

260 

متام   ﴾حف جف ﴿...،وقف حسن   [93األنعام:  ]  ﴾حتجت هب  مب خب ﴿»  -

    .   (1)«كة ئخر قول املالآنه سن؛ ألح
 . (2) «حسنقف و [8: عراف]األ ﴾ زنرن مم ﴿» -
   . (3) «حسنالوقف [ 23التوبة: ] ﴾  ِّّٰ ُّ ﴿» -
   . ( 4) « قطع حسن   [ 46]   ﴾   ىتنت﴿   : متام. قوله   [ 45ر:  ]النو  ﴾ ِّّٰ ُّ ﴿  وقوله:» -

عند  متام    [28:  رط]فا   ﴾ مخجخ  ﴿»  -  م،امت  [27]  ﴾ مئخئ﴿ و  اجلميع.حسن 
 .  (5)  «متام [82] ﴾  مصخص﴿و

  ﴾  جح  مج﴿  بـ:تبتدئ    مث حسن.    [55]ص:    ﴾  حجمث﴿  الوقف عىل: و»  -
[55]...  »(6).   

   . (7) «سنوقف ح هود[ ] ﴾ىف يث ىث﴿» -
 ﴾ ٰىٰر ٰذ يي ىي﴿   :ومثلهوقف حسن،    [184]األعراف:    ﴾ىننن﴿»  -

ومثله: [8:  موالر] بـ:  تيبثم    ،[46]  سبأ   يف  ﴾مغجغ مع ﴿  ،  وهي ﴾  جف﴿ دئ   ،

  . (8) «واضعامل ثةثاليف ال للنَّفي
الساناظفال املواضع  عليه  ر يف  مما حكم  ا  م مكياإلمابقة  أن حلسن جيد  بالوقف 

فيها: مما حيس  الوالوقف احلسن   بل إن بعض  ء بام بعده،االبتدا  يه وحيسنقف علن 
 

 .(3/7210): املصدر السابق (1)

 .(4/8822): ابقلسر ااملصد (2)

  .(4/2956): لسابقصدر اامل (3)

 .(8/5135) :بقصدر الساامل (4)

 .(9/5974) :املصدر السابق (5)

 .(01/6273): السابقر صدامل (6)

  .(5/3395): املصدر السابق (7)

 ، ( 4153/ 8)   ، ( 4245/ 7) ،  (3344،  5/3270)  ،(3023  ،2926/ 4):  وينظر  .(4/5626):  اهلداية  (8)

(9/9615)، (10/2644) . 



 (ه1442 ذو احلجة)          ونــثل ـثال و  ينثالا ددـــعال       ةــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

261 

  : ىـلاـع ـت  هـولـقـف  ،تداءواالب  فوقال  اءـعلم ن  م  عـم ـد جـن ـة عــامـت  يـه ع  ـواضـم ـال
  ﴾ ٰىٰر ٰذ يي ىي﴿و  ،[841ف:]األعرا  ﴾ىننن﴿ و،  ]هود[  ﴾ىف يث ىث﴿
وأيب  حاتم  ند اإلمام أيب  ، كلها وقف تام ع[46:  أسب]  ﴾مغجغ  مع ﴿و،  [8  روم:ال]

القسطالين  و  والعامين والداين    وابن األنباريبن شاذان    العباس بن الفضل  القاسم

 .(1) وغريهم 
 ل بعدها(:قيو  ـ،ه054و  ت حن اين )العم  اإلمامسن عند الوقف احل •
اإلمام  ألَّ  بن عيلف  أاحلسن  العامحم   بو  بعدها(،  هـ،  504و  نح  ين )تمد  وقيل 

الو يف  )املرشد  فالو  وجعل  قوف(، كتاب  ح  سمخ   عىليه  قف  ل  قوي  ثيمراتب، 

 :ينالعام ماإلما

رتبة    ت،درجا  وهي مخس »  الفأعلها  ث  احلسن،  ث  التام،  ث هي:    كايف، 
قارب  ي  ن ساحلو امم فوقهام،اربان، والتلكايف يتقوا   حلسناو  ...،هوماملف  ، ث الصاحل

 .(2)«تبةيف الر وهنام ح واملفهوم قريبان أيضًا، واجلائز دالصالم، والتام
ضًا،   أيكون تاماً فهو ما ي»له:  بقو  احلسنالوقف    ف، وعرَّ اثم رشع يف تفصيله

درجاهت التوام  متفاضلة،  ولكن  كا  كاما  فام  لك،  أنبينت  منها  دن  ته  وسم   ةجرقص 

ذك  باحلسن، تقدم  يفكالذي  الصاره  و   ﴾زثرث يت ىت﴿  ت: فا  تهو    ، ماقف 
القصة: آخر  منه  ﴾ىث نث﴿   ولكن  نقأتم  فلام  يفدرصت  ،  التامجته  وسم    تهم 

 .( 3)«باحلسن، فقس عليه نظائره
 

إ  (1) واالبتداء   يضاحينظر:  واالئ ال  ،(127  ،2/716):  اريباألن   نالب  الوقف    للنحاس:   افتنقطع 

، 100ص)ء للخزاعي: اإلبانة يف الوقف واالبتدا  ،(631، 281ص)  :ينادلل ىفكتمل، ا( 388، 453ص)

يف  ،  (159،  153 الوق  رآنالق  منازل،  ( 575،  530،  238،  162/  2):  للعامين  لوقوفااملرشد  وف  يف 

   .  ( 3420  / 8) ،  ( 2693/ 7) ،  ( 2480/ 6) ،  ( 2257/ 5) :  للقسطالين   لطائف اإلشارات ظ/،  16للرساج: / 

  .(14-1/12) :وفشد يف الوق املر( 2)

  .(1/71) :سابقر الصدامل( 3)
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  ب قريهو  مرتبة بني التام والكايف، ف عماين  ال  مامند اإلحلسن عا  الوقفإذن ف 
   ذكر أمثلة لذلك:أو،  بيقطتال يف   وكذلك، الوقف التاممن  

 ﴾ مئ﴿التي يكون فيها قوله:جوه الو ر ئ ا وعىل س . . . »   : ين العام يقول اإلمام 
  [ 102]  ﴾  زئرئ  ّٰ﴿  قف عىل قوله:ه يكون الوبلما ق عىل  وفًا  عطم  [102]البقرة:  

وف يف  ها ترتيب الوقالتي بنيت عليوال حسن؛ ألن القاعدة    ، وليس بتاموقفًا كافياً 

ا يف  نسحلا  نأهو:  لكتاب  هذا  الكايف  الكايف ب  فقالوهذا    فوسمت  ،تبةالر  فوق 

مصولق املعطو  لةنزر  بني  احلسالفصل  يف  عليه  واملعطوف   . يةربالعأهل    دعنن  ف 

يكون الوقف   (حمذوف  من أنه يكون خرب مبتدأ)ذكره أبو عيل:    ذيوعىل الوجه ال

فهو   ،هخرب  هيل علف يدملحذو؛ ألن املبتدأ اسناً وقفًا ح  ﴾  زئرئ   ّٰ﴿  عىل قوله:

ان املبتدأ مذكورًا لو كو  ،وخرب  أدتبمن مة  مات   ملةدأ بجكأنه ابتف  ر،وكيف حكم املذ

 .(1)«ميف الكالم حلكمت عليه بالتام
  وقف حسن.[  140]  ﴾خفحف  جف﴿  ف تام.قو  [140]البقرة:  ﴾ مضخض حض﴿»  : ويقول  -
  ﴾جم هل﴿  .لحصا  [141]  ﴾خلحل جل ﴿  تام.  ﴾ خك حك  جك مق  حق مف﴿
 م.ات  ﴾  مه جه هن﴿  صالح.  فوق  [114]  ﴾جنمم خم ﴿  وم.مفه  [141]
 .(2) «فكاف  قو [142] ﴾خنحن جن﴿

 حئ﴿ صالح.  ﴾ جئ يي ىي  ني مي﴿»  :[255]البقرة:    آية الكرس يف   قولوي  -
التامم.   ﴾ هبمب  خب﴿  كاف.  ﴾ مئخئ يقارب   حس ﴿اتم.    ﴾ مجحج مث هت﴿  حسن 

 كاف.   ﴾ حكجك ﴿  . كاف  ﴾خفحف جفمغ﴿  .كاف  ﴾ مضخض حض﴿  حسن.  ﴾مسخس
الوقو  ﴾ جلمك﴿ هذه  ذكر  من  صالح.  اآليةف  جم اح  بوأ  أول  يستم  ومل  ا هم ردًة 

 .(3)«تام ﴾هل  مل﴿  .امنازهل عىل دلكبسامت ت ناا أمتهوس  وقد امت،بس
 

 . (226-1/252): ر السابقاملصد (1)

 . (260-1/925): السابقصدر امل (2)

 . (368-1/367): املصدر السابق (3)
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تكررت     عبا  دنعوقد  بالتام»  :ةرالعامين  شبيه  يقارب»  ،(1) « محسن    حسن 
 .  (3) «مكالتامحسن » ،(2)   «مالتام

العبار  املمّحصجيد  وهكذا   والوقوف  اهلذه  يفاملذ ت  وكذلك  لوقوف  ا   كورة، 

الاألخر العاإلم  ازتى  المام  بمرتبة   ،يق التطبيف    املراتب  ةيقب   كذاو  سنحلاوقف  امين 

 . كايفقريب من التام، وأعىل من ال عنده وأن احلسن

 هـ(:654وقف احلسن عند اإلمام اهلُذيل )ت لا •
القاسم  ممااإل  فألَّ  اهلذيل  بن    يوسف  أبو  جبارة  بن  : ابكت  هـ(465)تعيل 

ا يف  واارقل)الكامل  العرش  وقسمه  ة  ائدالز  نيعبرألءات  ومنتكإىل  عليها(،    : هاب، 
في  الوقوف(،  باكت) الوقف،   هفذكر  يف  الوقوف  عأنوا ستة    وذكر  مقدمات    ، من 

 ث يقول: حي، ن، والتمييزواحلسن، والكايف، والسنة، والبيا ام،الت :وهي
 : منها ، رضوبالوقوف عىلواعلم أن »

التمام  ، [ةحتا لف]ا  ﴾رئ  حم﴿  ،ة[حتا ف]ال  ﴾حي  جي﴿   :وله كق  ،وقف 
 ،ةه كثريوأشباولني،  قلا  دح  أعىل  قرة[ ]الب  ﴾ٰذ  يي﴿   ،البقرة[ ]  ﴾مب  حك﴿

 ك.ذلبه وش  ،رةوقصة البق  ،كتامم قصة موسى

احلاو  املع  ،سنلثاين:  من  املعنى  به  يتميز  ما  ذلك  نىوهو  مثل   خمحم  جم﴿  له: وق، 
املب  ﴾   حن  جن  يم﴿  رجعت  اإذ  [2رة:  ]البق  ﴾ىممم  ﴾ ىهمه جه﴿أو  .أتدعىل 
 .[7] ﴾ خيحي ﴿ بصتن إذا مل [7ة: قربلا]

الكايف ذل   ،والثالث:  قومثل    .[5ة:]البقر  ﴾ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ﴿  ه: لك 
   .﴾  نئ  مئ زئ رئ﴿ : ويبتدئ ،[8ة: ]البقر ﴾ّٰ ِّ﴿ :وهكذا

 
 .(370  ،2/472) ،(247، 163، 2/157)،  (410، 1/409): بقالسار املصد (1)

 .(367، 1/321): السابق صدرامل( 2)

  .(1/411): املصدر السابق (3)
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يقف عىل    ، والرابع: السنة  أن    يف   ×  اهلل عل رسول   فكام  ،رؤوس اآليوهو 
وهو قول    ،﴾    جه  ين﴿ ، ﴾   خن حن﴿  ل:قاع الفاحتة فحتى قطَّ   ،واية أم سلمةر

 بقوله. قالومن  ورعم  أيب

وقفا   ]الفجر[   ﴾ ىب نب  مب﴿  :نصريعن نافع و  يور امك ،نف البياواخلامس: وق 

ومن    ، قبيلة أو رجالً   ﴾ ىب﴿   وجعال   ،نعتاً   ﴾    زت رت يب﴿  جيعال    ملامألهن  عليه؛

عىل    [180  ]البقرة:  ﴾  جض مص  خص ﴿  :وهكذا  .مل يقف  نعتاً   ﴾   زت رت يب﴿  جعل

وال ثة،  ورال  زةاجإب  ةقمتعل  [180]  ﴾مض خض حض﴿  جيعالن  ،هلامقو

  (، ال وصية لوارث)  :×  لقول النبي  ؛ا منسوخةهنأح  يالصحسوخة، وجيعالهنا من

 ة. خمصصأو 

الت  والسادس:  ما اختص    ،يزميوقف  الفرق بني  الرسولكام ذكرنا يف   ×  به 
  .تعاىل من التسبيح اهلل به التوقري، وما اختص ن م

  فمن أراد ...    امهليع  سا ق  ةلهذه اجلم ن عرف  مو  ،يسمى مستحسناً  قدن  ـواحلس
فل واجلامـق ولا  ةدر)  لــيتأمذلك  و   وبينت  (،عـوف  والصوففيه  الفقهاء،    ية، قف 

    .(1)«املعاينوأهل والقراء،  ني،ملتكلم وا
 واع الوقوف فيهرف هل أنا زال مفقودًا، فال نعمقوف واجلامع(  كتابه )درة الوو

   ؟.اهنكام ذكر 

ا واألمثل رعت لومن خالل  يظهيف  أة  مما حيسن  سن  احلف  وقلا   نر  ف  الوقعنده 

بعد  داءتبالاوعليه   يفبام  وهو  التام،ال  ه،  بعد  أي  الثانية  دوهنام،   الكايف  أنو  رتبة 

ليست بوقف عأف التي ذكرها  الكايف  أغلمثلة  فاألول للعطف    الوقف،  ب علامءند 

 لم. ، واهلل أعرثكلية عند األلة حاف اجلمل(، والثاين ألن ما بعده مج)عط

 
فـامـالك  (1) القـل  ــ لله   اء د واالبت ف  ـوقـلا  ،(014-813ص)  راءات:ـي  كت   اًل ـ )مست   يل ذ ـ الكام ـ من    : ( ل ـ اب 

 . ( 140-983ص ) 
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 هـ(:680شي )ت إلمام الكواد اعن سن حلا  فق الو  •
ن  القرآ  وفقو  يذكر  (هـ 680ت)  الكوايش  ن يوسفأمحد بباس  الع  أبو  مامإلا  نكا

)تفسري  يف  ريمالك القرآن  ه:  العند ذ(  العزيزالتلخيص يف تفسري  املوقوف كر  كلمة 

ثالث    عليها. عىل  فيه  الوقوف  جعل  ااتمروقد  اب:  ثم  الكايفنسحللتام،  ثم   ، ،

 حيث يقول: ًا، وزرما هل حصطلوا

فيه  » ذكرت  التاموقوف  ةث الث وقد  ألهنا  لكاوا  واحلسن  :  الوقف أيف؛    حسن 
فإيلّ ا  بهوأعج  يقدموبع(،  كا )  وللكايف:(،  حس)  للحسن:و  (،ات)  :امللت،   ض 

 .(1) «سنعىل احل الكايف
استف اإلماوقد  اإلاد  وقوفات  من  الكوايش  الم  فقدمام  يف فا و  عامين،   ثالثة  قه 

ع اضو بعض املحيانًا يفه أفلاخيأنه قد    إال  سن، والكايف(، احلم، والتا)  :تلحامصط

   .مل يرش إليها العامين طيفةل تليالبتع عض املواضع ب يف يف احلكم عليها، ويأيت

  التي ذكرها العامين، ومل يرش   واملفهوم واجلائز  ح الصالحايش مصطلالكو  وترك 
 . قف غالباً ليها بوإ

فهم من  كام    ،يفام الوقف احلسن عىل الكتقدييف    امينَّ علا   يشي وكذلك وافق الكوا 

كام  من التام،  ب  ري ن قحلسا  امين بأنعل ان تطبيقه للوقوف، وقد ذكر  ا موكذكالمه،  

 سبق ذكره. 

 لكواشي: بني اإلمامني العماين وا ة للموازنوذجني ولنذكر من
 خف حفجف   مغ جغ مع  جع﴿  :نآية الدي   عاىل يفقوله تج األول:  ذ النمو 

 جم  هل مل خلحل جل مك لك خك حكجك مق حق مف
 . ]البقرة[ ﴾    خم حم
  كاف،  ﴾حكجك مق﴿  ذكره غريمها.  ف،كا  ﴾حفجف  مغ﴿»  امين: الع  لويق

  .كاف   هو   ﴾ خلحل  جل ﴿   عليه. يس بمنصوص  ول ،  ائز ج   ﴾ مك لك  خك ﴿ . اهركذ
 

 .(1/45)  يز:القرآن العز رييص يف تفسالتلخ (1)
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 . (1) «تام ﴾مك    خم حم جم هل﴿
 رالرضا  {مف خف﴿  عن الشهادة...:  كا   ﴾حفجف  مغ ﴿»  ويقول الكوايش:

  نفت: ستأا  إن:  ا ك  ﴾مكلك خك﴿.  كا ﴾حكجك﴿يةمعص  :يأ،  ﴾ مق حق﴿
نصبت:،  كا  ﴾خلحل جل﴿  فحااًل    ﴾خلحل جل ﴿  وإن    اعل من 
لكميأ،  ﴾خك﴿ مضمونًا  اهلل  )اتقوا  أ  تعليم(،لا  :  ال فل    : بعد  فوق حب 
إن نصبته حا،  ﴾مك لك خك﴿ املوكذلك  مقدرة  )االً  اهلل عنى:  تعاىل   جتنبوا معصية 

نحو: فالحكم(،  طرق  إىل    ]الطالق[  ﴾   ٰى ين ىن نن من زن رن﴿  يعرفكم 
 .(2) «ات ﴾ خم حم﴿   أرشده.راقب اهلل تعاىلمن : صهلخيت ،[3] ﴾ييىي﴿

 حص  مس خس حس جس مخجخ مح جح مج  حج مث﴿  :متة البقرة اخ  ثاين: ذج الالنمو 
 مف خف حف  جف مغ جغ معجع مظ  حط مض خض حض جض  مصخص

 خن حن جن مم خمحم جم  هل مل  خل  حل  جل مك لكخك  حك جك مق حق
 .﴾   مي خي حي  جي ٰه مه جه  هنمن

العامين:    ﴾خس حس جس﴿  ه. يلع  منصوص  ،حلصا:  ﴾مخجخ  مح﴿»  يقول 
  ﴾ معجع مظ ﴿  .كالتمام  ن حس  ﴾ مصخص حص مس﴿   عليه.   صوصمن،  جائز

  ﴾ جن مم﴿  .افك  ﴾خمحم جم هل مل  خل ﴿.  ن حس   ﴾لكخك  حك﴿ .نسح
مفه  ﴾خن حن﴿  .صاحل عىل   .حلصا  ﴾ هنمن ﴿  وم.وقف  الستة  هذه    ذكر 

أبو   آخر  الوالء  تم  وال  .السورةحاتم.  حاتم:  أبو  عىل:   قال  الوقف   جه ﴿  حيسن 
 حلسن   واوبال  )وانرصنا(  ولو كانت،  ﴾ٰه﴿  يف قوله:الفاء    ملكان ؛  ﴾ مه

 .(3)«﴾مه جه﴿ : لوقف عىلا
 

 . (407-1/406): فوقوال املرشد يف (1)

 . (321-1/320) : العزيزقرآن   السريتف يص يفالتلخ( 2)

 . (412-1/410): وفق ويف الاملرشد  (3)
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 من اخلري.:  ﴾خس حس﴿   ...  ، طاقتهاالإ:  ﴾مخجخ مح﴿»:  يش اوكال  ويقول
جتاوزنا  :  ﴾معجع مظ ﴿  ...ه،  عليها وزرمن الرش    :حس   ﴾ مصخص حص مس﴿

 حك جك مق حق مف﴿  . ..همنععني  يان مرفوسنالد ون احلد، وإن كااحل
الود؛ ألهنهيلا  ينيع   :حس  ﴾لكخك نقضوا   جم  هل مل خل حل  جل﴿   ...عهدم 

 .بمحو ذنوبنا:  ﴾ جن  مم﴿  تلخيصه: كل ما يضعف من محله.  ...  :ا ك  ﴾خمحم
أ  :﴾هنمن خن  حن﴿ ما  بنا  افعل  والتلخيصه:  أهله....    : عىليوقف    نت 
 حي جي ٰه﴿  قوله:ء يف  لفاا  جودلو  ا،رنومسيدنا ومتويل أ:  ﴾مه جه﴿

 .(1) «ألنك سيدنا، والسيد ينرص عبيده: ات ﴾  مي خي
  كافيًا إن كان ما  ﴾مك لك خك﴿ عىل: الوقف ايشولك ا جعلول ألففي النموذج ا

 ويف النموذج الثاين جلوار دون تعليل.  ين باه العامعلي  حكم  حني أنه  يف،  اً فنبعده مستأ

ال  مل ما حكم  وكيذكر  العامايش  واملالب  ينعليه    فاً وق  جيعل  ومل   واجلائز،وم  فهصالح 
 علم. أخ، واهلل  من النسا سقط سهواً  هولعل، ﴾معجع مظ﴿ عىل:

 ، ﴾ لك خك  حك ﴿   ، ﴾  مصخص  حص ﴿   ، ومها: احلسن   الوقف ب   وايش كم عليه الك وما ح 
االداين  امعليه  امكح بالوقف  حاتم  عند  تام  منهام  واألول  لكايف،  ، واألخفش  أيب 

 .  (2) حاساتم والنأيب ح عند كافوالثاين 
الكوايشالوقف    أن  الصةاخلو عند  ال  احلسن  حيسن  ومما  عليه  حيسن  وقف 

التام والكايف  نده  سن عاحل  نألوالتطبيق، ويف  التعر  عده يفبتداء بام بالا مرتبة بني 

 لم. ، واهلل أعافيةتامة أو ك  غريهعند  نتكوقد عنده  ةقوفات احلسنولان أد جن

 
 . (632-1/532) زيز: ن الع لقرآلخيص يف تفسري االت (1)

بتداء  قف واال وال  إلبانة يفا  ،(319ص)اين:  ى للد، املكتف(209ص):  ئتناف للنحاس: القطع واال ظرين  (2)

 . (60ص)للخزاعي: 
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الالث  طلبامل الع اين:  عند  احلسن  جعلوه  الذ   لماءوقف  الثالثة يف  ين    املرتبة 
 ( بعد التام والكايف)

 ـ(: ه255جستاين )تأيب حات الس  ماإلماعند  الوقف احلسن  •
(ـه552)ت  لسجستايند احمم   و حاتم سهل بنبأ  اممإلا  فألَّ 

لوقف يف ا  كتاباً ،  (1)

وأسامهتواالب )املداء،  و:  ومئ(اداملبقاطع  مفال  الز  ا،  أغللكو  قودًا،كتاب  ب  ن 

لناواختياراته    هوقوفات الفضل اخل  قد حفظها  النحاس وأبو  أبو جعفر  زاعي األئمة 

  ين، وغريهم. والعام

بعض   أشار  اامإلكا  العلامءوقد    ىل إ   يباردواألن  ينوالعامزاعي  واخلين  لدام 

 قول: ث يدرايب، حيما ذكره األن وسأقترص عىل  ،(2) وف وقلا حاتم يف تقسيامت أيب

أبأخ»قال:  ... حاربنا  س و  حمم تم  بن  عثامهل  بن  الد  املعن  ف  وربرصي 

قالبالسجستاين التالوق  :عقاطامل  من  :،  والوقفف  و  ام،  الكايف، هاملفهوم  و 

ا والوق و الصف  الح  يق  ألّنه  ؛حلسنهو  كالم  ناسنإلادر  ال  يبلغ  تاأن  كل   ماً ًا  يف 

وينبغي    .مكان قرقال:  إذا  ف  للقارئ  ي  أن  ماأ  م   قلب  ه  بهيقرأ، ويشغل  وأن   ،ه وذهنه 

هلل تعاىليقرأه  مذاويتف،    يف  وبهكر  ومباه،  مقاطعه  حيو  ه،ئد يتفقد  أن    عىل رص  أن 

امل ايفهم  يف  وستمعني  وغريها،  تام  هفوقن  ويكأن  لصالة  كالم  معىل  أو   ن ستغ، 

ابتد  ،نسح يكون  أيضوأن  حساؤه  طويل امكن  يتال  و  قال:  .ناً ًا  كان  وإن  لقارئ 

  ن توخى احلس كان، ولكن يم  كلالكايف يف   م، وال عىللكال نفس أن يقف عىل متام اال

الناقيو  ،املفهوم عند  انقطفإن  يح،  قبال   صتجنب  نفسه  ناقصة  ع  وحشية كلمة   أو 
 

الي  (1) عالثنا  يفندي  سجاوقول  حاء  أيب  يف  اشت  فممن»تم:  ىل  بالرباعة  منهم  )صا   اعةنلصاهر  قاطع  املحُب 

م عىلامل  بادئ(، اإلماموامل اء  . الوقف واالبتد«ان والتحريرائق يف البيلفر، النحريان العنالسابق اأقرانه،    قدَّ

 .(310ص) :سجاوندي لل

  يف الوقوف   داملرش،  (5ص)للخزاعي:  اء  البتدوا  لوقفة يف ااإلبان،  (58ص  )للداين:  يان  از البإجي  ظر:ني  (2)

 .(14-1/12): للعامين
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قوله:  ،تدأ باملأو  الوقف   فقال،  [ميرم[  ﴾ خب حب جب هئ  مئ﴿  نحو   : أعاد 
 .(1) «حيسنى حت ﴾حت جت هب مب خب﴿

  منها:  عدة معلومات، -ه األندرايب عنهنقلذي ال – قول أيب حاتممن  نستنتج

  واحلسن،  (2) وم(أربعة: التام، والكايف )املفهام الوقوف عند أيب حاتم  أقس  أن  -
   .ح(، والقبي الحالص)

مر  - )امل،  (3)التام  : يتآلاكا  هبتاأن  الكايف  ثم  لحصاال)  احلسنثم    ،(موهفثم   ،)

يالقبي وقد  باح.  الكايف،يف    حلسنريد  )كايف تك  قدف  التطبيق  عبارة  عنده  ررت 

 سن(. كايف احلسن(، )الح

مما    - فإنه  القبيح  عدا  ما  الوقفأن  بو  عليه  حيسن  كاالبتداء  بعده،  قال: ام    ام 
يتوخى احللو) ي(خىتوي)  ىسن(، ومعنكن  كان  .  (4) صد ويتحرىقت:    يف   اذهوإذا 

 . الكايفالتام و باب أوىل يف فمنن،  لوقف احلسا

  ن عنده قف احلسأن الو  أيضاً   دم للوقف احلسن نجحات  أيبىل تطبيق  ظرنا إن  ذاوإ

 .البتداء بام بعدهسن الوقف عليه وحيسن امما حي

 
 . (13، 5ص)خزاعي: ء للتداظر: اإلبانة يف الوقف واالبوين و/.135ظ، 134/ القراءات:اإليضاح يف  (1)

ح  تعملويس  (2) أ مصطلح   أيضاً اتم  أبو  للخات  ج  :نهاموقف،  رى  القطع   (،د ي)وقف  ينظر:  منه(.  )أجود 

،  664،  865،  619،  599  ،533،  455  ، 140،  376،  306،  616  ، 601ص):  سللنحا  نافالئتوا

 :ينظر.  (وقف البيان)  مصطلح:  أيضاً   ستعملوا.  (786،  754،  749،  729  ،720  ،713،  127  ،007

و حات  لاستعموكذلك    .(719،  625ص):  اسللنح  تنافئ اال القطع  )وقفلمصط  مأبو   (.عجام  ح: 

 . (981، 671ص )بانة يف الوقف واالبتداء: اإل  :ينظر

،  199  ،196  ،911ص):  للنحاس  ئتنافالقطع واال   م:ت أيب حاام عىل الكايف عند  الت  تفضيل  جع يفويرا  (3)

212 ،337 ،373). 

ك   (4) ب ذي، هت( 1/322)يد:  اللغة البن درمجهرة    ،(4/193)ل:  ليخلالعني لب  كتا  :يفلمة )وخى(  ينظر 

لألزهري:  الل للجوهري:  (7/251)غة  الصحاح  لسا(6/2520)،  ا،  مال   عربلن   /15):  نظوربن 

 . (1342ص)بادي: وزآللفري حيطوس املالقام ،( 382
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ا  الوسأنقل  علي  تيملواضع  احلس   اهحكم  كانت    ،نبالوقف  قضوااملوإن  لة يلع 

  :ايفرنة بالتام والكمقا

اليق  -2  ،1 أبو حات»س:  نحاول    ﴾ حض  جض مص خص﴿  م:قال 
 .  (1)« [61] ﴾جعمظ  حط مض خض﴿  ه:ن منوقف حسن، وأحس [61رة: ]البق

قطع   [63مران:ع ]آل ﴾جخ  مح جح مج حج مث  هت﴿»النحاس: وليق  -3

   . (2)«[36] ﴾خس حس جس مخ﴿  رأ:من قتم، عىل قراءة اوأيب حوب يعق حسن عند
حاتم:»:امينالع  لوقي  -4 أبو    ، حسنف  وق  ،[28نحل:  لا]  ﴾زئرئ ّٰ﴿  قال 

 .(3)«﴾ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ﴿:عاىلفقال اهلل ت
ع  [8]اإلرساء:    ﴾ىممم خم حم﴿»:اخلزاعي  ول يق  -5   أيب و  حاتم  أيبند  حسن 
 . (4) «سالعبا

  ثم   حسن،: وقف  حاتمأبو    قال  [9لقامن:  ]  ﴾ريٰى ين﴿»  امين: يقول الع  -6
 .(5) « وعدًا حقًا(  ك ذلاهللد عو)  ي:أ، ﴾ىيني  مي زي﴿ قال:

النحاس: وقي  -8  ،7 حاتمأبم  زع  [13سبأ:  ]  ﴾ حف جف مغ﴿»  ل    أن   و 
و شكراً ،  [13]  ﴾مفخف﴿  وتبتدئ:  ،نقف حسهذا  اشكروا  أب  .(6)«أي:  و وقال 

 .(7) « [13] ﴾مفخف ﴿:ن منهوأحس»حاتم: 
 

 . (599، 312، 122 ،120ص). وينظر: (414ص)ف: االئتناقطع وال  (1)

العني وضم  ن  بإسكا  ﴾  ت  ع  َوضَ   ﴿  ب:ويعقعبة ور وشامع  قرأ ابن  .(221-220ص)ف:  قطع واالئتناال  (2)

ن بال  رشالع   ت راءاالتيسري يف الق  حتبري   سكان التاء. ينظر:وإ  العني بفتح    ﴾  خس  ﴿   ون:ق. وقرأ الباالتاء

 .(321ص): اجلزري

 .(2/318): فاملرشد يف الوقو (3)

 . هـ(032بعد  ل )تملعدَّ ا قوبيعن د بس هو حمموأبو العبا. (66ص)تداء: قف واالب ة يف الواناإلب (4)

 .(2/145) :قوفود يف الاملرش (5)

الوقفنيو  .(582ص)ئتناف:  واال   قطعال   (6) يف  اإلبانة    كتفى امل،  (915ص):  للخزاعي  بتداء واال   ظر: 

 .(464ص): للداين

 .(2/569): يف الوقوف املرشد  (7)



 (ه1442 ذو احلجة)          ونــثل ـثال و  ينثالا ددـــعال       ةــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

271 

 ىك  ﴿»  :سالنحا  ، يقول(حسن  )متامم:  حاتمواضع قال عنها أبو  عرشة  هناك  و
نحو    يالنهمر وألا  يفده  عا بم  دهوكذا عن  ،يب حاتمد أعن  كاف  [51:  ]لقامن  ﴾مليك

  ﴾ حض جض  مص ﴿   : وكذا   ، [ 15]   ﴾ رنمم  ام  يل  ىل ﴿   ، ف عرشة أحر 
هنا اه  وهنيأمر    كل وكذا    ،[17]  ﴾مض خض﴿  : وكذا.  م حسنامت  :قال  [17]

 . (1)«﴾ هت مت هب﴿  : غريه التامم عندو ،[19] ﴾هيمي  خي حي﴿ :إىل
)ك  عةتسهناك  و حاتم:  أبو  عنها  قال    اس:النحول  قي،  (نحساف  مواضع 
جل    تامم، ثم قالاألخفش: هذا ال   لاق  [132]البقرة:    ،﴾ خئ حئ جئ يي ﴿»

  أبو  منهم  ةيف هذا مجاعوخالفه  .  ﴾هئ﴿  يعقوب:أي قال  ،  ﴾مئ﴿  عز:و

  ل: ثم قا  ،﴾مئ خئ حئ جئ يي﴿  :نسلكايف احلا  قف ول، قال: احاتم
حا.  ﴾هئ﴿ أبو  كل قال  قال  أي   مب خب حب جب هئ﴿   ام: منهواحد    تم: 

 .(2)«﴾هب
  ﴾ خل  حل  جل ﴿   هي:   ، ( كاف حسن ) :  م ت حا   و ب أ   عنها   التي قال ى  خر أل ا   ع واض وامل 
عمران:  ]  ﴾ نيمي زي﴿  ،[134:  ]البقرة ]آل   ﴾ حصمس خس حس﴿  ،[7آل 

 مح جح مج حج﴿،  [217:ءا ]النس   ﴾ممام يل ىل﴿،  [15عمران:  
[126:  لنحل]ا  ﴾خضحض جض مص خص﴿،  [3]هود:    ﴾مخجخ

  ه: ولق  كذلكو.  (3)
[018 آل عمران:] ﴾ جمهل مل خل﴿وقوله: ، [5: ة]البقر ﴾ىئنئ مئ﴿

 (4) . 
خالل   علتي  ال  عضاملوا  هذهومن  حسن(  اهيحكم  )متام  )كاف بـ)حسن(،   ،

  نستنتج اآليت:حسن( 

موا  - الوق عند  هذه  نج  الدايناإلمام  بحكم  وف  زنة مجيع  أهنهلا    وقف كاف   اد 
 

 . (2/543): للعامين لوقوفرشد يف امل: اينظرو .(567ص)الئتناف: واقطع ال ( 1)

 .(48ص): عي لخزاواالبتداء ل وينظر: اإلبانة يف الوقف .(163ص) اف:نئتواال قطع ل ا (2)

 .(434، 438، 792، 217، 212،  165ص): قطع واالئتنافالينظر: ( 3)

 .(73، 32ص): للخزاعي قف واالبتداء يف الو ة اناإلب نظر:ي (4)
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 حم﴿  ،[5:  رة]البق  ﴾ىئنئ مئ﴿، وعنده  فتام  [28]النحل:  ﴾زئرئ ّٰ﴿، إالالداينعند  
ا  وهذ ،  اهي عل  اً فقل ومل جيع  [ 31:  أسب]  ﴾حف جف مغ﴿   ،[8]اإلرساء:    ﴾ىممم خم

 .(1) الداينكايف عند لاكأيب حاتم   سن عنداحل نأيدل 
  ليه وحيسن ن الوقف عحيس  الذيملراد بالوقف احلسن عند أيب حاتم هو  اأن    -

بعده بام  ا  ؛االبتداء  يف  ت ،  ف حسنق و )  الرابع:  ملوضعفقوله  ويف    (،عاىلفقال هللا 

 ،نف حسق و )  ع:باسال  املوضع  ويف  ،(ال ق حسن، ثوقف  )  السادس:  ضعاملو
  بعده. االبتداء بام نسوحيعليه وقف حيسن ال  مما أنهيدل  ،(ئوتبتد
حاتم    - أيب  )مت  يفقول  مواضع:  )كايفعدة  حسن(،  أن حسن(،    ام  عىل    يدل 

ي الفقرة يقو، وهذا  اً أحيان  جتهاميف درون  فيك،  والتام  يقارب الكايفالوقف احلسن  

ويالسا هلبقة  حاتم  عُ ومج    ا.شهد  مس  نيلحمصط  بني  أيب  الوقف  عنده، عت يف    مل 
   .(2)(كاف وتام)  :اع قال عنهاضموعدة هناك ف

 ـ(:ه 334ـ، وقيل: ه340الوقف احلسن عند اإلمام ابن أوس )ت  •
أوس  ألَّ  بن  بن حممد  أمحد  اإلمام  ) قاملف   كتابه  هـ(334يل:  هـ، وق340ترئ 

  . نحلساو يف،  اكلوا  التام،  :قسامأة  ث الىل ث ف فيه عاء(، وقسم الوقواالبتدقف  ولا)
 حيث يقول:  (،  ح ) بـ   سن وللح (،  ك ) بـ   كايف ولل (،  م ) بـ   للتام فرمز    موزاً، هلا ر   واصطلح 

 حسن خفيف، ووقف كاف وهو يقرب من   وقف  : هــــة أوجـفالوقف عىل ثالث »

تام  امم،تلا بع  .ووقف  اليف  ةمالوأنا مبني ذلك  إن شاء اهلل،دار وسط  فاحلسن    ات 

واهلل (،  امليم)  عالمتهلتام  او(،  افالك)  ه عالمت  يفالكاو  ،(اءاحل)  ه تمالف عاخلفي

وا لاملعني  بملوفق  للصواب  )اخلفيف(  ذكرت  وإنام  وقدرته.  القا  ئالمنه    رئ يطيل 

ه  ولتين ما  ( ذكرناه ألي. و)الكايفاآل  طس و  السكوت عليه، وأكثر ما جييء ذلك يف

 
  ، 534  ،451  ،573  ،350،  313،  233  ،132  ،200،  981،  419،  176،  166ص)كتفى:  امل  ينظر:  (1)

446). 

 .(918، 691 ،167ص) :عيللخزا داء قف واالبت ة يف الو اناإلب ينظر: (2)
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اآلي   رأس  ىلعواضح    نِين ب  تام(ل )ا. واآلي   رأسذلك عىل  ما قبله، ويكونفيه ذكر  

ته. التام، وقد بين  ا يشبهيف الوقف احلسن مو  ضعه. موحته يفوقد رش  ملعنى،متام او

  لتاما  بهقف عىل التام جاز له ذلك، وما كان ش ويقف عىل احلسن  فمن أحب أن ال ي

 .(1) «هيقف علي أن هنس فأححلسن والكايفمن الوقف ا
اء( االبتدلوقف وابه )ايف كت  هتوقوفا  عمجيع  بد تتعب  نهإف  بيقوإذا نظران إىل التط

إىلوص تنتا  لت  التؤكئج  يف  قرره  ما  ود  ا عريف  بعض الرشح  وتوضح    لسابق، 
 : ن هذه النتائجاألمور، فم 

 قدمة.  امليف هاأنه التزم بمراتب الوقوف التي ذكر -

 ن. م، ثم الكايف، ثم احلسالتا أوس هي: بن ا دنراتب الوقوف عن مأ -

ولكنه    ،دهبام بعبتداء  سن االيه وحيوقف علسن الحي  مما  هدنن عسحلقف اوالأن    -

ار الوقف  بعد  بينه  لكايف،تبة  ا  :الكايفوبني    والفرق  يف  جيأنه  احللغالب    سن عل 
اآل  ،(2) اآلي  لوسط لرؤوس  الوقف    أي   ،(3) ي والكايف  حسنًا  كأّن    ب بسبازداد 
 . مالتا نمًا ريب قيفالكر ا، فصامن احلسن إىل الكايففرتقى ، (4) اآلي وسرؤ

 
عني اثنني، يف موض  م إال شبه التاايف  ما حكم عليه بالكأجد  مل  . و(111ص):  الوقف واالبتداء البن أوس   (1)

 . ( 236ص )   [ ]املائدة   ﴾  جن  مم  ﴿ و   ، ( 615ص ) بقرة[  ]ال   ﴾  جل  مك  لك   ﴿   : ىل : قوله تعا ومها 
:  وسأ بنتداء ال االب وقف الور: ينظقف الكايف. ي فيها بالواآل  سطوأعلم  ضع موا عرشة وددح يفإال أنه  (2)

 .(660، 639 ،575، 543، 345  ،435، 445، 351، 303، 187ص)

بع   إال   (3) يف  املأنه  اآلي  واضع  ض  رؤوس  احلسنأعلم  ينظر:  بالوقف  البواال   الوقف.  : أوس ن  بتداء 

،  375،  723،  603،  359  ،235،  350،  320  ،292  ،281،  258،  219،  512،  203،  681ص)

379  ،381  ،387،  388  ،390  ،039  ،923  ،394  ،639  ،399  ،404  ،411  ،412  ،144  ،914  ،

426  ،442  ،754  ،460  ،461  ،490،  504  ،517،  548،  567،  583  ،584  ،585،  593  ،605  ،

116 ،612 ،613، 640، 647 ،652 ،653 ،366 ،664 ،766 ،669، 676 ،677 ،968) . 

الداين عقب تعريفه  م  ماقول اإل ام يقف، ك الولامء  عوارد عن    نوأواسطه اآلي  رؤوس  يق بني  فروهذا الت  (4)

  ا يرد من ذلك وأكفى وأحسن مم  و أتمصل فه ن يف الفوااحلسرد منهام ومن  ووما  »كايف:  لوا  التام  الوقف

 .(144ص)ى: ملكتف. ا«يف حشوهن
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ا  - يتعلق عنده  لتام  الوقف  أن  بعد  ال  ل  هبام  فظفال  معنًى،  وال  يف  ًا  منه  كان  ام 

بالتام،ؤو ر عليه  اآلي حكم  أ  س  منه  يف    ووماكان  منه  عنه:  وسطقريبًا  قال    اآلي 
 .  (1) (التام هشب ح)

شبه    ح  [19]  ﴾ ىنمن﴿   .م  [19  ]احلديد:  ﴾  ممخم﴿ »  ابن أوس:  وليق

 ح  [02]  ﴾يثىث﴿  ام.تلاشبه    ح  [20]  ﴾متزت﴿   .م  ﴾خي حي﴿  لتام.ا
 .(2) «م ﴾خب حب ﴿. م ﴾مك لك﴿. التام بهش

 هي  ،ماتسن شبه الاحلو  ،ي حكم عليها ابن أوس بالتامالسبعة الت  فهذه الوقوف
ابن اإلمامني  عند  تامة  والداينرااألنب  وقوف  إالي    م ل ف  ﴾خي حي﴿  موضع  ، 

 .(3) ارين األنبإليه اب رشي
، لبقرةا  يف  رسة الكيف آي   فوقالو  نم  أوسن  باام  م إلاه  ض ما أوردنكتفي بعرو

 :ة البقرةمتخاو

 ﴾ خفحف  جف مغ﴿.  ح  ﴾ مجحج مث﴿»  ابن أوس: ول  يق  [:255]  سيالكر آية  
 .(4)«م  ﴾   هل مل﴿. ح

  ﴾ معجع مظ﴿. ح ﴾ مصخص حص﴿»: يقول ابن أوس [:282خامتة البقرة ]
 حن ﴿  .ح  ﴾جن  مم﴿  .ح  ﴾خمحم جم هل مل﴿  .ح  ﴾لكخك حك﴿  .ح

 .(5) «م ﴾   مي خي﴿ .ح ﴾ هنمن﴿ .ح ﴾خن
 

 ، 233،  212،  118،  617،  168،  165،  162  ،514،  114ص):  اء البن أوسبتد الوقف واال   :ينظر  (1)

239  ،692  ،629  ،302  ،354  ،038  ،468،  045  ،510  ،511  ،537  ،542  ،553،  755  ،585  ،

أ  .(662،  658،  648،  426،  619،  617،  661،  561 ط اآلي  مواضع يف وس  نه يف حدود تسعةإال 

  ، 353، 333، 280، 601ص) :نظر. يافيه تالف النسخ خمن ذلك ال  لقتكون أد التام، وقيها بحكم عل

563، 619 ،639 ،406). 

 .(355ص): أوس البنواالبتداء  قفو لا (2)

 . (755-555ص): للداين كتفىامل  ،(926-2/925): يرالبن األنبا  داءاالبتف وح الوقينظر: إيضا (3)

 .(174ص): أوس البتداء البنالوقف وا (4)

 .(180ص): املصدر السابق (5)
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 مح جح مج حج  مث﴿   :جل وعز  ها قولخفش: وأماأل  لاقو»:  اسنحلال  ويقو
فيه:   ﴾مخجخ التامم  جرير؛ .  ﴾ مصخص حص مس﴿   فإن  بن  حممد  مذهب  وهو 

وقف [  286]  ﴾معجع مظ حط مض خض حض جض﴿  .الوا(ق  ر:ال: )التقديق  ألنه

 جم  هل مل خل﴿  :اوكذ،  ﴾ لك خك حك جك مق حق مف﴿  وكذا:  ،فكا
وكذا:﴾ خن حن﴿  وكذا:،  ﴾جن مم﴿  وكذا:،﴾ خمحم  . ..﴾هنمن ﴿  ، 
 .(1) «ةالسور م آخرتاال علقطاو

اإلمامني   وقوفواآليتني    هذه املواضع يف  يف  سوابن أوقوف    بني  ةوازنملند اعو

حكم  سنحلا لوقفبا أن مجيع ما حكم عليه ابن أوس بنييت داين هلا ابن األنباري وال

 ، وحكم عليها -كايف عند الداينلذي هو كالا-سن  حلا ف  وقلان األنباري ب عليها اب
ي   ﴾خن حن﴿،  ﴾جن مم﴿  ضعيمو  الإايف،  لكا  فقبالو  يندالا   رش فلم 

 .(2) س رس مها كافيان عند النحاسنان يف آية الكوكذا الوقفان احل .ينالدا امإليه
 هـ(: 516ت)لغزال د اإلمام ابن ا حلسن عنالوقف ا •
ب  فألَّ  عيل  ب أمح  ن اإلمام  حممد  د  )اهـ(  516)تغزال  لابن  ن    لوقف كتاب 

  . يانن، والبسحلوا،  يفوالكا  التام،  : أوجه  ةعبرأ   ىلع  ه يف قف  الو  وقسم   واالبتداء(،
(،  ك)  ــ ب  يف وللكا(،  م)بـ  فرمز للتام  ، ابن أوس  اإلمام  كام فعل  ، رموزاً   هلا واصطلح  

   :لغزال ا حيث يقول(، ح) ــ ب  حسنولل
  :فصل يف بيان أنواع الوقف »
قف وقف كاف، وو وقف حسن، و   ه:ن عىل أربعة أوجالقرآيف  قف  لم أن الوعا

 ان. يبلا  فق ، وو مات
 

   .(209ص)ئتناف: واال  القطع (1)

إيضاح ينظر  (2) واالبتداءقلوا  :  األنالب   ف  ،  ( 921ص ) :  للنحاس   ف ا ئتن طع واال الق   ، ( 565-555/ 1)   :يبارن 

 . (194، 190-189ص): للداين تفىملكا
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، غري أن  اء بام بعدهابتداال  لكلمة، وساغلوقف عىل ا ا  صحما    سن: لوقف احلاف 

قبله  ما   ما  مع  عليه  املوقوف  من  الكبعد  واحد  املعنىم  تعاطريق  كقوله    ىل: ، 
عليه    [ 7]البقرة:  ﴾ىهمهجه﴿ أال ك  بعدهبام  واالبتداء  ،  نس حالوقف    ذلك، 

 يف   [7]  ﴾جي يه﴿   :هلوقو  ء،تدايرتفع باالب  [7]  ﴾ خيحي﴿  قوله:ترى أن  
ا   ملو  ه،خربضع  مو يف  قبيعمل  يشء  دغري    لهاجلملة  الواو  أن  ال  أن  عىل  قوم لت 

  ، وأيضاً بووالقل  ىل السمعصفوا باخلتم عة، كام أهنم وموصوفون بام يف هذه اجلمل 
   عىل قلوهبم. م ن ختخلف عم  ﴾جي يه﴿  :هفإن الضمري يف قول

ال  من   ايف: وقف الك وأما  يقرب  ما   ﴾ نئ  مئ  زئ  رئ ﴿ لـه: قو و  ح ن م،  ا تـ ال   فهو 
  قبله.  حاالً للضمري [9] ﴾يئ ىئ﴿ عل قوله:من مل جيد عن [ةر]البق

  ومعنى، ت عام قبلها لفظًا  صلآخر قصة انف  ىلفهو أن يقف ع  :وأما الوقف التام
  .[ ]البقرة ﴾ٰذ يي ىي مي﴿، []البقرة ﴾مب  زب رب﴿  قوله:ك

و وأم البيانا  يُ   :قف  إليهفإنه  واق  وِمئ  كأنه  وإيامًء  ،  ص افن  تعوق  وحنلن  ىل:اله 

يبتيقف  [29:  نامرعل  ]آ  ﴾حنخن جن ﴿ ثم   ﴾ مه جه هن من﴿  له:بقوِدئ  ، 
قوله؛  [92] عن  منفصل  بأنه  إ لفظ  ﴾جن ﴿:  إيذانًا  كان  ًا،  لو  بامذ  قبله متصاًل   

 .(1)« ...اً جمزوم لكان
وف»فقال:    حاتهمصطل الغزال    ذكرثم   اهلل  اعلم  ما  قك  من  أن  حسنًا    هذه كان 
  اآلي. وما كانط  وس   يف  ذلكمن  ا جييء  مكثر  أو،  (ءاحلا )  :ةالمبع  ينتهب  وفالوق

ذل كامن  فعالك  ذل(،  فكا ال)  مته: فيًا  من  يكون  ما  اآلؤرك عىل  وأكثر    ي. وس 
عالمـوالت عىل  ـوه،  (ميامل)  ه:ـت ام  الـم ـوت  اآلي،  رأسو  معىل  ،ىـمعنـام  ا  ـ 

   .(2) «بلق  هـتـ حأوض
 

 .(412-1/213)للغزال: داء ف واالبت قالو  (1)

 . (239-1/238): املصدر السابق (2)
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ثالثة  إال يف يق بطيف الت ابهكت يف همخدتسألنه مل ي ؛(يانف البق و ) لـكر رمزاً ذي ومل

 .(1)مواضع
 .(2) (تشئ وإن(، )وجيوز) : يتعبارًا  أنه استخدم كثري امك 

  كاآليت: التام، ثراتبها  مة، و ثلث يقبطالت  عنده يف ف أقسام الوقو فتكون  إذن  
احلسنا ث  حي  ومجيعها   .لكايف،  عليمما  الوقف  وحيسنسن  بعدها.   داءبتاال  ها  بام 

 .  كلأوس يف ذ نام ابم اإل عمق فاتف

 داء( االبتوقف وال كتابه )يفاته  وقوفبعد تتبع مجيع    نهفإ  بيقىل التطظران إ نوإذا  

م  تؤكد  نتائج  إىل  يف  اوصلت  بعالح  الرشو  يفر عالت  قرره  وتوضح  ض  سابق، 

وهاألمو متقر،  إلي  توصلت  ما  مع  )الوقف  اربة  كتاب  حول  ن البء(  واالبتدايه 

 : جائ وس، فمن هذه النتأ

 لتعريف. يف ا أورده اا حسب ميقاهتبوتط فووقلام بمراتب زته النأ -

يف كذ  - ار  عن  لت   احلعريف  ) الوقف  جييء  وأك سن:  ما  يف  من  ثر   طس وذلك 

وكذلك    .(رؤوس اآلي  وأكثر ما يكون من ذلك عىل)  :كايفال  قفالو  عنو  (،ياآل

يف  التطبيق، كان  حيكم     ) ط  وس   يف   بالكايف   فلم  يف  إال   . ( 3) ريباً ق ت ًا  ع ض مو (  15اآلي 
 

قرأ  عندن  يابال  وقف  [47  ان:عمر]آل    ﴾َّ ﴿»:  قولهوهي:    (1) عبالرف  ﴾ِّ ُّ ﴿  من  د حأ   ىلع 

وق(1/835).«الوجهني يسمو.  حسن  [28]غافر:    ﴾زئ﴿»:  وله.  الأهنه  وهذا  ف  وق)  ة:برصل 
إيامنه  أي:    ،( البيان فرعون؛  يكتم  آل  مل  الرجألن  من  فل  آل  من  اآليةرعون يكن  ويف  وتأخري  ،  ،  تقديم 

وقا رجل  املعنى:  يكل  إيامنمؤمن  متم  آه  فرعون.ن  ق  همنوم  ل  آل  من  من  كان  الرجل   ال و،  ونفرعال: 

يح ال يكون  تسبالألن  ؛  ح  [9  ]الفتح:  ﴾ حضجض ﴿»  :ولهوق  .( 3/107).  «خرية وال تأي اآل يف  تقديم

 .(3/911) .  «...(ن اوقف البي)  ذا: تعاىل، فه ال هللإ
  : ، مثلاً ع موض(  77)حدود    يف( شئتن  وإ)  بارة:وع( موضع،  100من )  يف أكثر(  وزوجي)  بارة:تخدم عاس   (2)

  ﴾ حس﴿: توإن شئ ،ك ﴾ خض  حض﴿ [.34] ﴾مب﴿  :وزوجي ،ك ]البقرة[  ﴾خت  حت﴿»
 .(1/924) :الللغز وقف واالبتداءلا . « [35]

ل  لوقفاينظر:    (3) ،  69،  2/60)،  ( 474،  449،  424،  422،  433،  269،  1/268)لغزال:  واالبتداء 

286 ،295 ) ،(3/5 ،62 ،71 ،318)  . 
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 .(1) يباً تقر ( موضعاً 51) ال يف اآلي إحلسن يف رؤوس اكم بحي مل وكذلك
يف ف،  كان  سح ي  أ  (،ح ك)  : ةلسابقة أنه استخدم عبارللفقرة ا  مما يستشهد  -

موضعاً 12) ثال،  (2)   (  عدا  مما  وكلها  مواضع  فيهاثة  عد    اختلف    اآلي.أصحاب 
أا يدل عىلوهذ ن  مل (  ك)  يف اكها، وال يعدملن ال  (ح)  ن فـاحلس  ؛ى األمرينراعنه   

   أعلم. عدها، واهلل

موضعًا  (  22)  يف  (ام شبه الت):تام، وهية من الريبى قأخراستخدم عبارات    -

يف    (التام  شبه  ح)  وعبارة:  ،(4) ييف وسط اآل  ضعاً ( مو12و)  ،(3) وس اآليؤريف  

 .(5)  ( مواضع تقريباً 6يف )وسط اآلي 
  توضيح   ايدة ز ل   ( 32-61ايت ) اآل   رعد ال   ة ر و س   جاً من وقوفاته من وذ من   ض عر وأ 

 : ما سبق وأتكيد  
. [16]  ﴾لكاك يق﴿  وكذلك:.  ح  [16]الرعد:    ﴾يتىت نت﴿»  ال:يقول اإلمام الغز

  [ 17]  ﴾  جخمح جح﴿ .  ك   ﴾ مب خب﴿ .  ح   [ 16]   ﴾ ييىي  ني﴿ .  ك   ح   [ 16]   ﴾ منزن﴿ 
 

  ، 437،  214،  737  ،375،  359،  358،  357  ،331،  1/263) :  اللغزل  واالبتداء   ف وقالينظر:    (1)

943  ،468  ،2/661  ،29  ،38  ،51  ،66  ،85،  86  ،131  ،163  ،641  ،020  ،292،  267  ،285  ،

293، 396 ،3/27 ،86 ،106 ،204 ،223 ،329 ،331 ،331 ،332 ،336 ،443 ،733). 

لالوقف  ينظر:    (2)   ، 418،  801  ،146،  55  ،2/10،  046،  416،  127،  1/246) ل:  غزال واالبتداء 

186 ،194 ،194 ،962 ،643 ،804، 005، 503 ،3/34 ،86 ،104 ،105).     

،  8،  2/5  ،527،  523،  521،  505،  476،  458  ،428،  1/351)ال:  غز للء  تدابواال   الوقف ينظر:    (3)

35، 102 ،281 ،304 ،393، 417 ،426 ،442 ،453، 505 ،3/94 ،441). 

،  821،  2/185،  464  ،584  ،375،  350،  934  ،423  ،1/231):  زالغ لل داء  ت البالوقف وا  ظر:ين  (4)

سط اآلي يف وبالتام  كم  حي. ومل  (323  ،283،  252،  72،  16،  25،  3/23،  485،  478،  330،  425

   .(341، 299،  292، 281 ،1/802): للغزال تداءلوقف واالبا ر:إال يف ستة مواضع. ينظ

  يف  نانثا،  . وأربعة مواضع(98،  12،  3/11)،  (833،  310،  1/013):  زالللغ ء  االبتداوقف ولا  ينظر:  (5)

عنهام:ي،  آل ا  وسط قال  اآلي  رؤوس  يف  لا واالبتد  الوقف  ظر:ين(.  مح  )  واثنان  ، 1/352)غزال:  ل ء 

2/129) ،(3/6). 
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.  ح  [17]  ﴾حقمف﴿.  ح  [17]  ﴾مغجغ﴿.  [17]  ﴾مضخض حض﴿  وكذلك: .  ح
.  مالتا   هبش  [81]  ﴾خنحن﴿.  م  ﴾حم جم﴿.  [17]  ﴾حلجل مك﴿  لك:وكذ
  ﴾خنحن﴿.  م  ﴾ملمن﴿.  [18]  ﴾لكهش﴿  :ك وكذل  .ح  [81]  ﴾هتمت هب﴿
وجعلت  باالبتداء  [20]   ﴾ ىه﴿  رفعت ا  إذ  فق و   ﴾مه جه﴿.  ح  [19]  ،

وهو:   لطولهام  نبي  ماف  قت  أن  ولك.  ﴾ىف يث ىث  نث مث﴿  خربه:   الكالم، 
نافع    [23]  ﴾ىلمل﴿ .  ك  ﴾ىف يث﴿.  ﴾ىئ نئ﴿ ،  ﴾يي  ىي﴿ عند 

 .(1) «كح    ﴾نن من زن رن﴿ وغريه.
 الداين  اإلماموقوفات  ورآين  قع الطقملا  يف هذا  لغزالفات اوقو  نيوعند املوازنة ب

م  : يتاآل  نجد  هلا حكم  كل  الغزا  باحلسنعليه  م  ال  االثنني  أو  الكايف  هياً عأو    
فلم يرش إليها   ﴾حقمف﴿،  ﴾مغجغ﴿،  ﴾ جخمح جح﴿اين عدا:الدد  عنية  كاف  وفاتوق

 .  (2)ينالدا دنعة املتام هي وقوفات ته اشب أو ل بالتامما حكم عليه الغزاو ،الداين
 منهرة  شاإ  .(ح ك  ﴾نن من زن رن﴿)  ،(ك  ح  [16]  ﴾منزن﴿ )   : غزال ل ا   ولق  ويف

اآلي  الختالف بيعد  كام  م  نا ،  منهج  هذا  أن  قبل    ه يعد  مل  لوفاألده،  عن  ع بتمن 
 . (3) وعده الباقون مل يعده املدنيان واملكيوعده الباقون، والثاين  ويفلكا

 :(ـه 445ت بن خليفة )مام ااإل  عندسن وقف احللا •
  آن القر  كتاب )وقف  هـ( 544ت)   ليفةمد بن خبن حم   د حمم   ديعس   وبأاإلمام    فألَّ 

  لف، ختاملو   ، نساحل كايف، و لا التام، و  : مخسة أنواع  عىلوقف فيه  وقسم ال لعظيم(،ا
(، ح)بـ  وللحسن(،  ك)ـ ب   يف وللكا(،  م)بـ  فرمز للتام   ، . واصطلح هلا رموزاً املخريو 
   حيث يقول:، (أو)  امهينب يكتب  واملخري(، ف)بـ  لفختملاو 

 
 .(186-2/184)لغزال: ل اء تدلوقف واالبا (1)

 .(336-433ص): للداين املكتفى ظر:ني (2)

 .(334ص) :للداين آي القرآنعد يف  يان: الب رينظ (3)
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م ام الكالن عند متويك  أن  هوو  :وقف اتم  نواع:أن عىل   القرآقوف يفولع اواأن»

 ة لفظًا ومعنى.قصأو ال

قرأ كان إذا    ×  ي؛ ألن النبياآلأس  ر  كونوي،  ه نيب موهو قر   :فووقف كا

 ية آية.  قطع آ

ح الوقف  :سنووقف  صح  ما  و  وهو  حسن،اء  بتداالعليه،  بعده   كنول  بام 
 .  دهعبطع عام ينق م الالكلا

 وىل.  لوصل عند بعضهم أا ف :راءعند الق لفخمت ووقف

قول   : ري ف خم ووق   ﴾  خكحك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف ﴿   ه: نحو 
 ظائر. وله ن ،  ﴾ خكحك  جك ﴿ ،  ﴾ مق ﴿ قف عىل: لو  ا  يف ري خم   ئ ر القا ، ف [ 190: ]البقرة 

هذ أنواع  نبني  افنحن  بعالمات  الوقوف  طلحله  التامجيلإل  باً مرة؛  فعالمة    : از، 
احلالوع،  (ك)  : كايفال  مةالعو(،  م) اوعال(،  ح)  ن: س مة  (، ف)  لف: ختملمة 

ال  وأما بينهاميريتخ وقف  يكتب  بافأ(.  أو)  :  خيتلف  الذي  الوقف  الف تخما 

  عند من   []إبراهيم  ﴾ّٰ ِّ﴿   الوقف عىل قوله:ف  عه،اضمو  يف  بهنن  تراءاالق
ع  [2]  ﴾ من﴿قرأ   وما  ذكرفعًا.  ما  أحرىال  من  رنادا  فالوصل    عند   الإ  ،وقف 
 . (1)«هاوسعال  إف نفساً لِ كتال و  ة،ـرورضفس باللنا طاعقنا

التخيري)بـ  فةيابن خل  حومصطل املراقبة  يف حكم  (وقف  كام    ،(التعانق)  وقف 

   . ( 2) « ح   [ 32]   ﴾ ىل ﴿   أو   [ املائدة ]   ﴾ خن  حن ﴿ »   ل: يقو   ثلة، م األ   يف   ك ل هر ذ يظ 
ا وأجاز  .  ك  يل:وق،  نحس  [ئدةاامل]  ﴾ خن حن جن﴿»  لعطار:ويقول 

 .(3) «نابقايرتو، [32] ﴾ ىل مل خل﴿ وقف عىلالم بعضه
 

 ./و5 ،ظ4/: ظيمآن الع القرف وق (1)

 ظ/. 17/: السابقر املصد (2)

  .(66ص): املقاطع واملبادية فىل معراهلادي إ( 3)
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الكايفت  يفة  خليفابن  وذكر   الوقف  رأس)  :عريف  هو    (،اآلي  ويكون  وهذا 

الوقف  اآلي، وط  لوس سن  حلا  ف قالو  أن جيعل   ق يف التطبيغالب أمره    إنف  ؛الغالب

 . الوالغز أوس هجية موافق البن. وهو هبذه املنلرؤوس اآلي الكايف والتام

  التزم   هنأجد أ   كتابه  ا يف ه بتا ومر   وفالوق اع  نو أل  ةف يلخ  ومن خلل تطبيق ابن 
   ة. رره يف املقدممبا ق 
  مما  : هوالتطبيق  بن خليفة يف التعريف ويفإلمام ا ن عند ا قف احلسفالو إذن   

ولنقف مع .  بعد التام والكايففهو    بعده،مبا    البتداءف عليه وحيسن ا لوق ا  سنحي

 :لكح ذيضانموذجني إل

األول:  -   نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ﴿النموذج 

 يث ىثنث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف
 . ر[]الزم ﴾  خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىين ىن نن من

خ   ل يقو    . ك   ﴾ يت ىت﴿ .  ح   ﴾ يب﴿ .  ك   ﴾  رب يئ﴿ »   : فة لي ابن 
 . ( 1) « ك   ﴾  خئ حئ﴿ .  م   ﴾ ٰىين﴿ .  ح   ﴾  ىل﴿ .  ح   ﴾ ىثنث﴿ 

ال ويقو  و اتم   ﴾ رب يئ ىئ﴿ » داين: ل  ق عا   كذا ،  إىل  فواصلها   ٰى﴿   ه: ول مة 
  . أت   ﴾ ىثنث مث﴿   آية.   س أ ر و   ، م ات   ﴾ يت ىت نت مت﴿ .  ﴾   زي ري

   . ( 2) « م ات   وقيل:   كاف،   ﴾  ىل﴿ 
  د ع ال  يف غري  ةيفهي آ ،  ﴾ ٰىين﴿  لها( كلمة:واصله: )عامة فويدخل يف قو

 .(3) يفكوال
 

 ظ/. 51/: يمقرآن العظوقف ال  (1)

 .(487ص)املكتفى:  (2)

 .(495ص): للداين القرآنيف عد آي  نظر: البيان ي (3)
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الوقفعو العامين  و﴾ رب يئ﴿  عىل:  اتم  ند  و﴾ىثنث﴿،  ،  ﴾ ىل﴿، 
  مت﴿   عىل:   ن وحس ،  ﴾ يب﴿   عىل:   وجائز ، ﴾ خئحئ﴿   ، ﴾ ٰىين﴿ و
   . ( 1) ﴾ يت ىت  نت

 مظ حطمض خض حض جض مص خص حص  مس  خس حس﴿  :الثاين  ج ذ نمو لا
 جل مك لك خك  حك جكمق حق مف خف حفجف مغ جغ مع  جع
 .]حممد[ ﴾   جم هل مل خل حل
اـقـي خـبول   . ح  ﴾  جكمق﴿  .ح  ﴾حفجف﴿  .ح  ﴾حطمض خض﴿»  ة:ـف ـليـن 
  .(2) «﴾  جم هل﴿

الداين:  حق﴿  ومثله:  .اتم  ﴾حفجف مغ﴿و  . كاف  ﴾حطمض خض﴿»  ويقول 
 .(3) «﴾جكمق

العام  ﴾ جكمق﴿  .حسن  ﴾حفجف مغ﴿و  .حسن  ﴾حطمض خض﴿»  ين:ويقول 
ال  .مالتماب  م:حاتبو  أوسمهام  و  .اتم آخر  عند    .(4)«سورةثم   امكالعامين  واحلسن 

 يب من التام. رن الكايف وقسبق أعىل م

خالل حأن    تبني  قنيبا الس  وذجنينم لا   فمن  بالوما  خليفة  ابن  عليه  قف كم 

 هلل أعلم. ا و  ،ينامند العوتام أو حسن ععند الداين،  امت احلسن أغلبه

 :  هـ(569ر )تا طعال مذاين اهلء  لالع   م أيباإلما دنعن سالوقف احل •
 يكتاب )اهلاد  هـ(569)تر  عطامذاين الالعالء اهلأبو    محدبن أ  احلسناإلمام    فألَّ 

معر اإىل  كتابه   ي(،ادملبوا  طعقاملفة  مقدمة  أبواب  منها    وبعض  مفقودة،  زالت  ما 

 وف. م الوق خصص ألقساالباب امل

 
 .(266-2/256): وفيف الوق شدينظر: املر (1)

 . /ظ56/: ن العظيموقف القرآ( 2)

 .(652ص): فىكتامل (3)

 .(2/712) الوقوف: يف رشد امل (4)
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تبني  لخالن  مو وقوفاته    ( م)  :وهي  ،قفللو  رموزثة  الث   خدمتس ا  نهأ  تتبع 
التأع  وأن  .(1) احلسن  للوقف (  ح)  ، ف الكايفوق لل(  ك)  ،للوقف التام ام،  الها: 

ًا بأن لغزال. واتفق معهام أيضس وان أو ب امنيماإلمع افاتفق    . نثم الكايف، ثم احلس

 ام بعدها. ء بتداالبايها وحيسن الوقف عل مما حيسن الوقوف الثالثة

عن   ـ(ه780)ت  اهلمذاين  نديقرالسم   مودحم   بن  دم حم ام  ماإلل  قو  كلذد  ؤكومما ي

الع   تقسيامت اهل  ءالأيب  حيث  العطار  ا»قول:  يمذاين،  الشيخ  أن   أبا   مامإلواعلم 

  ، اتم  أعالها:  عىل ثالث مراتب؛  رآنالقليه وضع وقوف  محة اهلل عاين راهلمذء  الالع
وذكر    .(ح)  :هتمعالو  ، حسنث  (.  ك)  مته:الوع  ،فاك  ث(.  م)  وعالمته: 

بووق بعكتاب   يف  مةئاألعض  ف  يف  املواه  وقال:عض ض  عند  )و  (،فعان  عند)  ، 
بعض)و(،  يعقوب قوم)و  (،عند  األخ)و (،  عند   (،تحا  أيبد  عن)و(،  ش فعند 

ال  وقا بعض  منه)  ملواضع:يف  منه)و  (،أت  التام)و(،  أحسن    (، ئزاج)و(،  شبه 
   .(2) « (هلقبا يراقب م) و(، أوىلصل الو ) و ،(على ما مضى)و

العطاكت  نم ذج  امالنعض  بب  دوأسرتش   - الوقف احل  ر لتوضيحاب  سن عنده  أن 

 :   االبتداء بام بعدهيه وحيسن  عل لوقفا حيسن امم

 ِّ  ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي  مي خي ﴿:ولج األموذ نلا
 . ]البقرة[  ﴾نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ
العط ـقـي .  ح  ﴾مئزئ﴿.ك  : قيلو،  ح  ﴾ٍَّّ﴿.  ك  ﴾  ٰذ﴿»  :ارـول 

 
  ن من ات أخرى للوقف، ولك صطلحدم متخأنه اسحث البا دجيكتابه ار يف وقوفات العط خالل تتبع ومن (1)

(  يرتاقبان و )  :بارة عو  بًا،تقري  موضعاً   (95يف حدود )  (زجائ)  منها:  -قسيمالت  ست داخلة يففلي-  غري رموز
  ﴾ حم﴿» :ل قولهثم  ،ريباً وضعًا تق( م217)  حدوديف  ه  كتابمن  ة  كثري  ضعموا يف   ( بلهقيراقب ما و ) أو
قول،  ح  [69البقرة:  ] ذهب  عىل  بم  من  أهنا  )عنإىل  إىلسى:  ذهب  ومن  )الص  اأهن  وداء(.  فرة( بمعنى: 

عًا، بل  م  نال يسقطاًا ومع   نثبتا  يُ وقفني: ال لبني ا  قبة، واملراقبانويرتا  ،[69]  ﴾مم خم﴿   :وقف عىل

  ﴾ رن مم﴿ »  :اً أيض  وليقو  .(14-13ص).  «  ض...روة يف الع  راقباملل  ، وأصادمهحقف عىل أوي
(  السنة  قفو )ـًا، ك حات أخرى أيضلمصطو  .(15ص)  . «ما قبله  ويراقب  ،ح  [81]  ﴾زنمن﴿  .ك  قرة[ ]الب
 بًا. ضع تقريموا (5يف )(  مفهوم)و، تقريباً ضع ( موا9يف )  (صاحل )و  يبًا،( موضعًا تقر12يف )

 . /و4/ ن:آ القرءات وما قفالو بيان يف وم النج (2)
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   .(1)«م ﴾نب مب﴿
 مب  زب﴿.اتم﴾مئزئ رئ﴿.كاف﴾ٍَّّ ٌّ ٰى﴿»  ي:ـدانـلا  ولـق ـيو

   .(2) «ماـت ﴾ نب
  ﴾ مئزئ  رئ ﴿   . التمام حسن يقارب  ف  وق   ﴾ ٍَّّ  ٌّ  ٰى ﴿ »   : ين العام   ويقول 

   . ( 3) « م ات   ف وق   ﴾ نب   مب  زب ﴿   . وقف كاف 
 جغ مع جع مظ  حط مض خضحض  جض مص خص﴿:الثاينوذج  نمال

 خل حل جل مك لك خك حكجك  مق  حق مفخف حف جف  مغ
 ىم ممخم  حم جم يلىل مل خل خم حم جم هل مل

 ىي  مي خيحي   جي يه ىه مه جهين ىن من خنحن   جن يم
 . ]البقرة[ ﴾ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي

ال وقيل: ح  ﴾ خضحض﴿»  عطار:يقول  . ح  ﴾مفخف﴿  .ح  ﴾جغ﴿  .ك  ، 
  ﴾ ممخم حم﴿.م وقيل: ، ح  ﴾يلىل﴿  .م وقيل: ، ح ﴾مكلك﴿  .ك ﴾حك مي﴿
  جي ﴿  .ك  وقيل:،  ح  ﴾جهين﴿  .ك  وقيل:،  ح   ﴾خنحن ﴿.  ك  : وقيل  ،ح

 .(4) «م ﴾ُّ َّ﴿ .ك  وقيل: ، ح ﴾\ٰرٰذ﴿  .ك وقيل: ، ح﴾حي
  ، ﴾ مك لك  خك ﴿   : وكذلك   ، كاف ل: ي وق   م، ات   ﴾ مفخف  حف  جف ﴿ »   : اين ويقول الد 

  له: ومث ،  ﴾ جهين ﴿   : ه ل ومث   ، كاف ﴾ خنحن  جن ﴿ . ﴾ يلىل  مل  خل ﴿ : وكذلك 
 . ( 5) « اتم   ﴾   ُّ  َّ  ٍّ ﴿ .  ﴾ ٰرٰذ ﴿   ومثله:   ، ﴾ خيحي    جي ﴿ 

 حق مف خفحف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض﴿  :الثالثج  وذ منال
 . ام[]األنع ﴾ جم ىث نث خل  حل جل مك لك خكحك جك مق

 
 . (30ص)ي: ع واملبادقاطفة املعرىل مإ ديااهل (1)

 .(183ص)كتفى: امل (2)

 .(1/321)الوقوف: رشد يف امل (3)

 . (30ص)ع واملبادي: ملقاطإىل معرفة ا هلاديا (4)

 .(418ص): كتفىملا (5)
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العطار: .  (1) ﴾مئ﴿ملن كرس،  ح  ﴾مك لك﴿.ح  ﴾خفحف جف﴿»  يقول 
   .(2)«ك ﴾جمىث نث﴿

وقفاهلمز بكرس    ﴾خل حل مئ﴿   قرأ  نم و»  :ينالدا  لقووي  لك﴿  :عىل  ة 
إيامهنم(،لتقدير:  او  ،اتم  وهو  ﴾ مك يشعركم   فقال:  جبأوف  أدابت  مث   )وما 

 . (3) «ي بعد كافيةورؤوس اآل ...فذلك منقطع مما قبله ﴾مئ﴿
اتم   ﴾ مك لك﴿   حسن.   ﴾ خفحف جف﴿ »   : ين العام   ل و ويق  قرأ   ، وقف    : ملن 

ن حسنوستي   ة ان أهل مك ك و  و، ر وأيب عم   ري كث   ن ب ا  بالكرس، وهي قراءة  ﴾ خل حل مئ ﴿ 

علـوقال تـوق   و ـوه،  هـبن  ورـأمـويه  ــيـف  م؛  امــف  بعــألن  استئناف  ـا  ده 

 .(4)«كاف  وقف  هو ﴾جمىث نث﴿...،خرب
 هـ(: 814احلليب )ت   اخلطاط املقرئ ند ع الوقف احلسن  •

حفًا  مص  ،هـ(814)تبي  يل بن يوسف احللط حممد بن إسامعخلطارئ اكتب املق

(ـه790)  نةس   دهي  طخب
(  ك)  ،للتام(  ت)  :ت للوقوفث عالماالث   هيف  دواعتم   ،(5) 

)يفللكا  يف  كام  و   ،حسنلل(  ح،  املصحفقال  عدة   راءللقفالوقف  »:  خامتة  فيه 

لول  مد   علتجف   ،واحلسن  ،والكايف،  التام  ثالثة أقسام:  ذلك  نت مقسام، فاخرتأ

 هلل ابو،  ح  ف حر ن  لحس ل و   ، ك   حرف باملداد األزرق، وللكايف    ت   حرف: الوقف التام  

   .«ق التوفي

 
ا.  ه تحة، والباقون بفمزهلكرس اب   ﴾ مئ﴿  :ف عنهقوب وخلف وشعبة بخلويع مرو  وأبو ع  كثريقرأ ابن    (1)

 . (361ص): ريجلزرش البن ايف القراءات الع  ريالتيس نظر: حتبريي

 .(89ص) :اطع واملباديقاملة  معرفإىل هلاديا (2)

 .(259-752ص)املكتفى:  (3)

 . (211-2/120)قوف: املرشد يف الو (4)

مكتبة  (5) مقتنيات  من  رق  املصحف  الببدرا  قامو.  (raba.Cod.1113)م  ميونخ حتت  حث: سمري  استه 

الديذك وكريت.  ت   امعةج  -يالفهداو شمس  الر  ان  اخلطاط  بأن  بحلسخاوي  قرأ  نيع  السبعلبي  ف ىل 

السخاوي    ،خاً شيين  عرشو له  و»  :بقولهثم وصفه  بالقراءات وبعرمكانت  كاء ذه  ولدي  ،الكتابةفة جيدة 

 . 514-2/450: الرشيفة تاريخ املدينة. التحفة اللطيفة يف «رطمف
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 286-283)  ياتاآل  :وقوف اله لبيان مراتبه يفتمن صفحا  أعرض صفحة س و

 آل عمران(. 7-1البقرة(، )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـ( 790نة )ه سبتلحلبي كمصحف ا صورة من

 ان(عمر  آل 7-1البقرة(، ) 286-283يات )ال  
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  ت فحاصلمن اها  وغرية  صفحلا  همات الوقوف يف هذلنظر يف عالومن خالل ا

 اآليت:   رهظي

الات  وقوفوقوفاته مع    ازنةومعند    - قبلأئمة  والنحاس  باري  ناأل  ابن ه كوقف 

وإن  ،  أحداً مل يقلد    أنه  ريظه  غريهمطار ووالع  لغزالوا  ينوابن أوس والداين والعام

 . ، واهلل أعلم مبعضهكان ربام استفاد من 

الوأن مر  - مجيعها    نأ و   ، ناحلس  كايف، ثال  ث ،  مات لا:  هالأع  نده قوف عاتب 
 ،بهاراتبتداء بام بعدها، ومقدار احلسن حسب ماال  قف عليها وحيسنالوا حيسن  مم

قة  لسابحة االصفوقوفاته يف    وازنتالذي    يتاآل  يف اجلدول  ظهريس كام  و  .أعلمواهلل  

 : وإليك اجلدول لعامين والغزال هلا، ت الداين وامع وقوفا
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حسن   تام أوعند الداين، و  باحلسن أكثره كافبي  لاحلعليه    حكما  م  نأ  ةصالواخل

 الغزال.  ين، وحسن عندعند العام
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 املبحث الثاني
 لوقف عليهوه مما حيسن اجعل نذيند العلماء الالوقف احلسن ع

 بعده مبااء االبتد حيسن وال 
بع إلا  ضذهب  الوقف  ىل  علامء  هاحلسأن  حيلذا  ون:  عليالوق  سني    ال و  ه،ف 

االسحي ببام   بتداءن  اختيا  هو  وهذا  الداينعده،  اإلمام  بر  ذلك  عىل  وتابعه  عض  ، 

كتبء  العلام وقواعد    ممن  الوقف  ال تدبااليف  أو  أواء،  فأدرجوا ت،  اءالقرا  تجويد، 

  حققني خامتة املو يالسخاو نيد لالطحان وعلم ان ابك االبتداء،ف وبابًا يف الوقفيها 

ا  .يرزجلا  ناب للوعرتلاا  هذ ختار  وكذا  احليف  القسطاّل   سنقف  واإلمام  إليك  ين، 

  يان ذلك:ب

 هـ(:444الداين )ت  مام أيب عمرو  إل االوقف احلسن عند  •
أبو  لَّ أ اإلمام  بنف  عثامن  )املك  ـ(ه444)تالداين  د  يعس   عمرو  يفكتاب    تفى 

الو بتدواالالوقف   وقسم  أقسام:  عىليه  ف  فقا(،    سن واحل  ،يفاكوال  ام،الت  أربعة 
 . (1) بيح لقاو  (،حل)الصا

ت»  ل: اقف  لها،ثم فص الفسابب ذكر  ال  :ماتري الوقف  أن  ا اعلم  هو    :لتاموقف 

عليه   القطع  بام  واالبتدالذي حيسن  بش  ؛بعدهاء  يتعلق  مم ـألنه ال  وذلك    ،عدهب  ايء 

وانقضائهن، القصص  متام  موأو  عند  يكون  ما  ال  اً دوج كثر  ورؤوس  فواصيف  ل 

بالبا و  ،[رةبق ]ال  ﴾مب زب رب يئ﴿  :كقوله  ،ياآل  مل  خل﴿  قوله:تداء 

 خل﴿ه:بقول  واالبتداء  ،رة[]البق  ﴾جم  هل خل حل حل﴿   . وكذلك:[6]  ﴾ىل
  ...[30] ﴾يل ىل مل

ا  تفسري  ذكر  الكايفابب  الكايف  :لوقف  الوقف  أن  حيسن ا  هو  :واعلم  لذي 

أيضًا واالبتداء  الوقف أ  بام بعده،  عليه  به ممت  لذي بعدهان  غري  ى  عناملن جهة  علق 

 
 . (139-381ص)املكتفى: ر: ينظ (1)
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كاللف  ندو قائم  ذلك كل كالكو..ا.رنذكام  ظ  ومعمس  هنفسبم  بعامل  فيه  تغن  مول 

بهم  يفيد يكتفى  علفالق  عنى  مف  كاف.  يهطع  الرضب  هذا  أيضًا  ،  هوماً ويسمى 

ا  هلوتفاض الكفاية كيف  ال  املتتفاضل  ، وما ورد منهام ومن احلسن يف  فواصل سواءن

 يف ك  ذلن  ء مما جاى  وسرتوهن.  حش  لك يفمن ذيرد  ا  مموأحسن    ىكففهو أتم وأ

  التوفيق. تعاىل، وباهلل هللاشاء اًل إن صفكل سورة م

ا اب الذي    :احلسنلوقف  ب ذكر تفسري  هو  احلسن:  الوقف  أن  حيسن  واعلم 

  مجيعًا،   من جهة اللفظ واملعنىبعده؛ لتعلقه به    امب  ه، وال حيسن االبتداءيلالوقف ع
نح    ، [ ة الفاحت ]   ﴾  يم  ىم  مم ﴿   ، [ 2:  ]الفاحتة   ﴾ خم  حم ﴿   وله: ق و  وذلك 

ذلك الوقف عىل ،  [ ة فاحت ل ا ]   ﴾ خن  حن  جن ﴿ و    مفهوم،   ملراد ا   ألن   هه حسن؛ شب و    

بقو واالبت  و ﴾ خن  حن  جن ﴿ و   ، ﴾ يم ىم  مم ﴿   له: داء   ىن  من ﴿ ، 

جمرور أل حيسن؛  ال    ﴾ جه مم  ذلك  ب   ، ن  ق واالبتداء  قبله.   ألنه   ح؛ بي املجرور  ملا  تابع 

إذ ال يصاحلاً ويسمى هذا الرضب   م اىل تع عل موضيقف يف كأن    القارئ  نكتم ؛ 

 ... كطع دون ذلقين هسنف نألال كاف؛ و

عرف  ي   الذي  يح: هو الالوقف القبواعلم أن    :يحر تفسري الوقف القبذك   ابب

الوقفاملر نحو  وذلك  منه،  قوله:    اد   ﴾ من ﴿و،  [1:  ]الفاحتة  ﴾ خل﴿عىل 
  ،   [412م:عا ناأل]  ﴾  مغ﴿ و،  [82  رف:لزخ]ا ،  [2]الفاحتة:    ﴾ مم﴿و،  [4الفاحتة:  ]

  ،[]الفاحتة  ﴾ينجه  ىن﴿ و  ، [1  :ةحتفا ال]  ﴾مل﴿  : هولقبداء  تبواال  وشبهه،
 :امنع]األ  ﴾ مل﴿و،  [82رف:  الزخ]  ﴾ىل﴿و  ، []الفاحتة  ﴾يم  ىم﴿و

مل  ؛  [124 ذلك  عىل  وقف  إذا  أي يشألنه  إىل  وهذا  ءيعلم  وقف    أضيف.  يسمى 

عنده.ا النفس  انقطاع  لتمكن  الو  منبح  وأق  .. لرضورة،  النوع  قولىلع  قفهذا    ه:  

  ائدة: ]امل        ﴾ حم  رن  مم  ام   ﴿ و   ، [ 181ران:  عم   ل ]آ     ﴾  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ﴿ 

،  [ 181عمران:    ]آل   ﴾ ىم  مم  خم ﴿   : ذلك من قوله   عد  ب اء بام تد الب وا   ، ..   ، [ 73،  72،  17
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  ﴾ مكىك لك   اك يق﴿و  ،[ 27،  17ة:]املائد  ﴾ ريزي ٰى  ين ىن نن من﴿و
 .  (1) «...لهذلك مما قبصل ألن املعنى يستحيل بف...[73]املائدة: 
قد  متته. وخا  ن أوله إىلم  نآالقرقوف  ذكر ويف    ينم الداع اإلمارشبعد ذلك    مث 

عليه  تتبع حكم  ما  الداإلت  بالمام  واين  احلسن،  هو  لصا  الوقفوقف  الذي  الح 

فرأيته ه يكثر    مل  بمعناه،  احلن  ذيمن  الوقوفات  تتبع  لو  ألنه  وذلك  سنة  النوعني؛ 

 م. أعل هلل واكتاب، الم ج ل حيطو، ف يفكاعاف الوقف اللصارت يف العدد أض

  لوقف الصاحل يف اً، وا( موضع27)   احلسن يفف  ق و لا اين  الد   امر اإلمذك  وقد
مت  ضع،موا  (6) أهنا  فيها  احلسن:تعل  طابقةويظهر  للوقف  حيس  ريفه    ن )الذي 

 ...(.البتداء بام بعدهوال حيسن ا ،الوقف عليه

عليه   ا مم   ضع املوابعض  أذكر    ك ذلولبيان    لوقف  اب  الداين مام  اإل   حكم 
 :  عواض ه امل ك هذلي إو ، احلأو الص سن احل

ل  وجع   باالبتداء،  [3]   ﴾ خن﴿ اتم إذا رفع    رة[لبق]ا   ﴾حن  جن  يم ﴿»  : -1

  هم )بتقدير:    رفع عىل املدح  إنف  .[5]  ﴾ىئنئ  مئ زئ رئ  ّٰ ﴿   : اخلرب يف قوله
  كاف.   ﴾حن  جن﴿   فالوقف عىل  ،(أعني الذين)، أو نصب ذلك بتقدير:  (ين الذ
 لكيف    ةائزج  الوجوه  هذوه   ن.س حعليه    قففالو  (نيتق)امللـ  النعت خفض عىل  وإن  
من  م يرد    ﴾ مئ خئ  حئ جئ يي ىي﴿  قوله:ك  (،لذيو)ا  (الذين)  و:نحا 
  خك حك جك﴿و  ،]البقرة[   ﴾يي ىي   ني مي زي﴿و  ،البقرة[]

 . (2)«وشبهه ،]الزمر[﴾مئ خئ حئ جئ يي﴿و  ،ران[]آل عم ﴾مل خل
 .(3) «حسن، وقد ذكرته  البقرة[] ﴾جئ  يي﴿» : -2
 .(4) «سنح [13ائدة: ]امل ﴾ حئ﴿» : -3

 
 .(501-401ص) ى:تفكامل (1)

 .(591ص): املصدر السابق (2)

 .(601ص): ملصدر السابقا (3)

 .(523ص): ر السابقصدامل (4)
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السوآ  ىلإ  رؤوس اآلي  اذ، وكتام  [ماألنعا ]  ﴾  ىئ نئ﴿»  :-5،  4  رةخر 
الوقف ع  ﴾ جخ مح جح  مج ﴿و  ،[161]  ﴾يي ىي ني﴿  إال ليهام  فإن 

 .(1) «وال كافيس بتام حسن، ول 
   .(2) «حسن [5: نفال]األ ﴾مك لك اك﴿» : -6
احلسن    ألنس بتام؛  حسن، ولي   []النحل  ﴾جن مم﴿   والوقف عىل: »  : -7

هلذي )ا:  مه  [42]  ﴾خن حن﴿  ل:اق باممتعل  (ذينفـ)ال.  (اجروان  ،  لهقب  ق 

 .(3)«البقرة أول ا يفنا مثل هذوقد رشح
غري تام وال كاف؛    صالح،أي بعيد،  ،  []احلج  ﴾ مل يك ىك مك لك﴿»  :-8

 .(4)« [27] ﴾اك ﴿بـ ق عليت [28] ﴾ىل﴿ألن 
املواضع  نرى  ف هذه  احل  الثامنيةيف  الوقف  عندتطابق  بنيينالدااإلمام    سن    

األول  املوضع    بعدف،  ومعنًى   اً لفظها  قبل  بام  متعلق   هابعد  فام؛  طبيق لتوا  فلتعريا

 جاءالثالث    املوضع  وبعد  .الدايناإلمام    ذكركام    ،ت نعلاجاء    والسابع  والثاين
وبعد    .(5) احلالجاء  س  د والسا  اخلامسوالرابع    وضعملاوبعد    واو.الب  العطف

الثامن ب  املوضع  التعليل  اإلكام    ،الالمجاء  يفوهكذداين.  الام  مذكر   ة لثماألقية  ب  ا 
 . أعلمتعاىل  واهلل ،(6)ىراألخ
 :( هـ560ت حنو ) انطح لا ابن د اإلمام  حلسن عنالوقف ا •
حان ف بابن الط ملعروندليس ايل األز بن عـد العزي ـ غ عب ـو األصبـأبام  ـف اإلملَّ أ

 
 .(426ص): املصدر السابق (1)

 .(842ص): سابقملصدر الا (2)

 .(353ص): در السابقاملص (3)

 .(394ص): املصدر السابق (4)

 .(9/662)، (320، 198أ/-8): عاشور البن والتنويرالتحرير : رينظ (5)

 ، 312  ،305  ،295،  287  ، 235  ،219،  201-200  ،781  ،169  ،156-155):  املكتفى:  ينظر  (6)

327، 356، 394، 437، 477 ،493 ،563، 586 ،591 ،606).  
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نحو ا  هـ( 056)ت  يف  عنرسالة  واالبتداء،  األداء)   واهنا:لوقف  الوقف   نظام    يف 

  يم تقس  الوقوفيف  ار  ختوا تداء،  بالوا  لوقف ا يفل  ئاملسا  عضب  اكر فيهذ  (،بتداءواال
فجع الداين،  أقسام:  الهاإلمام  وعرف  والقبيح،  واحلسن،  والكايف،  مالتا  أربعة   ،

 ه: ن بقولاحلس

الوهو    احلسن: ف  لوق وا» حيالذي حيسن  وال  عليه،  بعقف  بام  االبتداء    ده؛ سن 
،    [ 2:  فاحتة ال ]   ﴾ خم  حم ﴿ ،  [ 1:  الفاحتة ]   ﴾ مل  خل ﴿   حو: نولفظًا،    لتعلقه به معنًى 

 نن  من﴿و،  [ةحتفا ال]  ﴾حنخن جن﴿و،  [حتة فا ال]  ﴾ىميم  ىم﴿
 َّ﴿و   [،36رة:  ]البق  ﴾ مك لك خك حك﴿،  [21رة:بقال]  ﴾ ين ىن

وم،  [40  ]البقرة:  ﴾ ّٰ  ِّ ُّ أشبفهذا  حيسنا  ال  بام  هه  بعده.    االبتداء 

هذ أيضًا صاحلاً ويسمى  الرضب  يمكنا  يقارئ  للق  ؛ ألنه ال   ضع مو  كل  يف  فأن 

تاع ينق  ناف؛ ألك  م والىل  قد خصصتالسنأن    الإ  ذلك؛  نودطع  نفسه  القطع    ة 

   .(1) «عليه... ع رأس آية ُقطِعهذا النونا قبل. فام كان من كر اآلي كام ذعىل
 : (هـ643ت)  الدين السخاويعلم  إلمام عند ااحلسن   الوقف •
ل القراء  ا)مج  اب:كت  (هـ643)ت    السخاويمد  حم عيل بن  الدين    علمف اإلمام  ألَّ 

  (، ف واالبتداءمعرفة الوقهتداء يف اال علم): عنوانب ةلارس  (، وضمنهراءاإلق لاموك

فيهت كث  اكلم  واالبتداء،من  ري  عن  الوقف  يف  ا  اختارو  املسائل  سيم  تق  قوفلويف 

الدااإل أربعة  ينمام  فجعلها  وعرف    ، والقبيح  ،واحلسن،  والكايف،  التام  أقسام:، 

 : لهوقف احلسن بالوق

وال حيسن  سن،  يد حمفكالم  ه  نأله؛  لوقف عليان  ي حيسذل افهو    احلسن:  اأمو »

لتاالبتداء   بعده؛  ومعنعلبام  لفظًا  به    [ 2:  ]الفاحتة  ﴾خم حم﴿:  هلكقوى،  قه 

ذلك: ول وق،  يد مفحسن    كالم  فهذا بعد  مستغن عن   ﴾يم ىم ىم﴿  ه   غري 

 
 . (46-45ص) داء: االبتيف الوقف وألداء ا منظا (1)
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م فإهن  [الفاحتة]  ﴾ىميم  ىم﴿  نحو:  ،أس آيةاألول. إال أن احلسن إذا كان ر

: )ثم سلمة  ث أمعنى؛ حلديوامللفظ  اليف  ه  بلق  بام  وإن تعلق ه،   بعدبام  االبتداء  اوازأج

(.  ﴾    جه  ين  ىن  من ﴿  ، ثم يقول: يقف ثم    []الفاحتة   ﴾ خن  حن  جن ﴿  يقول: 
او أيبي  ليزيدحكى  يعمرو    عن  كان  رؤوسسكأنه  عىل  ويقول:  اآلي  ت  إنه )، 

  .(1) «(أحب إيل
 (:هـ338)ت  يابن اجلزر   اماحلسن عند اإلمقف  الو  •
اإلمألَّ  كتبًا يف (هـ833)ت  جلزريبابن اف  وعرملا  دم حم ن  ب   مدحمن  بحممد    ماف   ،

و ككتاب:التجويد  التجويد(،    مهيد)الت  القراءات،  علم  ال)اويف  يف  قراءات  لنرش 

ومنظالعرش(  ،( قايف    مةقداملومة:  عىل  و)ما  يعلمه(،  أن  القرآن  يف رئ  النرش  طيبة 

الع القر وا  ل يفمسائوكلها ضمنها    رش(،اءات  وابالالوقف  فتداء،    سيم قتا  يهختار 
عند  قووال الداين:ف  الوقف وع  ،والقبيح،  سنواحل ،  والكايف،  التام  اإلمام    رف 
 حلسن بقوله:ا

يف  » احلسفصل  حيوهو    : نالوقف  الالذي  حسن  أل  ؛عليه  وقفسن  كالم  نه 

بفم االبتداء  بعدهيد، وال حيسن  و  ؛ام  لفظًا  به  سلم ..  .معنىلتعلقه  أم    قالت:   ةعن 
  ]الفاحتة[   ﴾    يم  ىم مم خم حم﴿  : لقوي  اءاته،يقطع قر  ×  ي كان النب)

: وهذا دليل عىل جواز  قالوا   .( ثم يقف  ﴾خن حن جن﴿  ثم يقف، ثم يقول: 

عىل يف    القطع  مألن    ؛فواصلالاحلسن  قهذا  بام  لفظاً بل تعلق  بعده  وما  ومعنى. ه     

  ي، ؤوس اآل يف رالإ  ده،ء بام بعبتداوال حيسن اال  ن الوقف عليه،وهذا القسم حيس

سنةذل  فإن عني زليا  وحكى  .ك  يسكت عىل  عمرو    يبأ  دي  كان  اآلي أنه    رؤوس 
إيل(.  ويقول: أحب  قم  )إنه  آية  رأس  يكن  مل  إذا  احلسن    ﴾  خم حم﴿  وله:ثال 

حسن  هذ  [2حتة:]الفا  كالم  ذمفا  بعد  وقوله  غري   ﴾يم ىق مم ﴿  لك:يد، 

 
 . (2/564)راء: إلقل اء وكاممجال القرا (1)
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   .(1) «عن األولمستغن 
  قف و ل ا  يف  (شرلعقراءات ا ال  شر يفطيبة الن)  يفجلزري  ابن ا  مإلماومما نظمه ا

 :  (2) له داء قو بتواال
اــــــــــــــت  ـــو اب   اً ـــــفـــــــــر ف  و ق  ـــــــــــ ع  ــــأ ن  ت   د  ــــــــبُ   ال       د او   ـــ ـــ ــــــــ ج  ـــُن أ ن  تُ ـــــــــس  ــــــح  ـــا تُ ـــــم   د  ـــــــــــع  ـــــو ب   –95  د 
 ا ـــــــــق  ـــــل   ـــــًى عُ ـن ــــــع  ـــــم  ــــ ب  ن  اٍف إ  ــــــــو ك   ،ام  ـــــــــــــ ت    ا  ـــــــــق  ـــل  ـــــــــــ ع  ـــت   م  و ال  ــــــــــــــــُظ إ ن  ت  ـــ ـــ ــــــ ـف  ـــــل  ــالـــف   –96
اـــــــــب ـ ــ ت  ف  و ال  ــــق  ــف       ن  ــــس  ـــح  ــف   ظٍ ــــف  ـــل  ــو إ ن  ب   ،ئ  د  ـــــت  ـــــف  و اب  ـــــق   –97  ن  ـــــــــس  ـــي  يُ ى اآل  و  ــــــــس   د 
ا ق  ـــــــ ـــــــب  ــــو يُ  ر اً ــــــــط  ــــ ـــ ض  ــمُ  فُ ــــــــوق  ــــيُ    ُه ــــــــو ل   ،ح  ـــــــــــيـــــب  ـــق   ــــــــــــم  :ت  ا ـــــــ  م  رُ ــــــــــــــي  ـــغ  و   –98  هُ ـــــل  ــــــــب  ـــد 
ـــــو  ٍف ـــــو ق   ن  ــ م  آن  ر  ــــــــقُ ــال    يف  س  ـــــي  ـــو ل   –99  ب  ـــــب  ــــــــــُه س  ــــــــل   اــــــم   رُ ــــــــــــــي  ـــغ   ر ام  ــــــــــــــو ال  ح     ب  ج 

  شهور عهام هو املمن مري وزابن اجلالداين وام  اإلموقوف لدى  لا   ر تقسيموصا

 . اجلزريابن  يف العصور املتأخرة بعد اإلمام

كتابم  ولإلما اجلزري  واالبتداء  ابن  الوقف  عند    حيث  ،يف  )النرش(  يف  يقول 

واالب  كالمه الوقف  يف  »داء:  تعىل  )االهتدا  واستقصيته  الوكتاب  معرفة   قف إىل 

أوله مقدّ وذكرت يف  ،(بتداالاو   ت ستوعبا  ثم  ،الفوائد   نم  اً اعأنو  امهي فمجعت  ني  مت 
 ، واهلل أعلم. داً ال مفقواب ما زوالكت .( 3) «رةورة سورآن س أوقاف الق

 هـ(:923ين )ت ل  لقسطالوقف احلسن عند اإلمام ا •
العب  اإلمام  فألَّ  القس  س اأبو  حممد  بن  )لط  ـ(ه923)تين  الَّ ط أمحد  ف  ائكتابه: 

  نيتها ا ومدرة ببيان مكيتهوالس  يفاآلي    عدوالً بأ أقراءات(. فيبدت لفنون الشاراإلا
ءات وإعراهبا، ثم  ثم القرااصلها،  فوىل ذكر  ا، ثم ينتقل إها وآهيا وكلم حروفهوعدد  

 األرباع...(.ولتجزئة )األحزاب ، ثم الوقف واالبتداء، ثم ااملرسوم

 
 .(3/588)عرش: الت القراءايف  نرشال . وينظر:(187-186ص)تجويد: م الالتمهيد يف عل (1)

 .(37ص)، (99-95)الطيبة(: ن )ات مرقم األبي (2)

 . (3/585) :لعرش القراءات ا يفلنرشا (3)
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ا   ث احلسن،    ث ،  الكايف  ث،  التام  ث   ل،الكام  أقسام:  لوقوف فيه مخسةوجعل 
،  ام ت وال   ، لالكام  الوقف   مت لكل من: قد رقو»فقال:  ، وزاً ما ر هل ح واصطل،  الناقص
 . ( 1) «   ( ن   ، ح   ، ك ،  ت ،  م )   ي: هبذه األحرف وه ،  والناقص ،  واحلسن ،  والكايف 

 مالبعد متام الك  ونه يبتدأ بالحقه، ويككام يوقف علي  تاملاواعلم أن  »ثم قال:  
يف جواز    ملتاماضًا كي أ  فهو   يف لكا ا   بار... وأمالقصص واألخضاء اقنوالفواصل، وا

بتاليه  عليه  الوقف ا، ويكثواالبتداء  فيحسن    ناحلس   ها... وأماريلفواصل كغر يف 

]الفاحتة:   ﴾خم حم﴿  ه؛ لتعلقه به، كالوقف عىل: الوقف عليه ال االبتداء بالحق

م؛  [2 غري  تالي ه  إالسألن  عنه،  آية،أ  تغٍن  رأس  يكون  كـُأمن  و  ن   مم ﴿اللبس، 
بس  دفق  ة[ فاحت]ال  ﴾ يم  ىم سلمة    يته،نقيل  أم  داود  روياملحلديث  أيب   عن 

 . (2) « ه...غريو
ن، وغريه، وقد لتزم يف التطبيق بام عرفه عن الوقف احلسكتابه جيد أنه ال  املتتبعو

ُحك ما  احلم  أحصيت  بالوقف  )عليه  فبلغت  كتابه  يف  وإليك  موضعًا،    (24سن 

 : اضعاملو بعض هذه

 مم ﴿   ، [ 2]   ﴾ خم  حم ﴿   ، [ 1]   ﴾ مل  خل ﴿   : لفاحتة، وهي ا يف سورة    : 1-6

،  ﴾ يي ىي ﴿ ،  [ 5]   ﴾ ىه  مه ﴿   ، ﴾ خن حن  جن ﴿ ،  ﴾ يم  ىم 
 . ( 3) وقف احلسن ال ها ب علي   كم فح 

مب:  ت  ]البقرة[﴾ حن  جن  يم﴿»  :7-9 املوصول  رفع   وخربه: عىل    تدأ، 
مبتدأجعىل  ع:  ك.  [5]  ﴾ ّٰ﴿ خرب  الذ  له  )هم  أي:  نصبه ين( حمذوف،  أو   ،  
جر:  ن  ني(.أعبـ) بينهام.  يف  فال،  ﴾حن  جن﴿  فةص   هعىل   هغُتسوِ   وقدصل 

 
  .(519-2/518): راءاتون الق لفن  اترشااإل  لطائف (1)

 .(499-2/495): اءاتلقرت لفنون االطائف اإلشار (2)

 . (1380-4/7813): لقراءاتان نوفت للطائف اإلشاراينظر:  (3)
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فيلالفاص ي،  حسناً   ونكة  للتعل  أبتدال  بعده؛  اللفظي.بام  .  ح  [3]  ﴾ىن﴿  ق 
   .(1) «العطفلتعلق تاليهام هبام من جهة : ن  ليهام.يوقف ع:  ح [3] ﴾جه﴿

عمران[  ﴾ٰى ٰر  ٰذ ﴿»  :10 ألنهيب   ال:  ح  ]آل  بتاليه؛  متام    تدأ  من 

 .(2) «ية عن اليهوداحلكا
 .(3) « اً ه به لفظعدبما  علق : لت ح ن[رامل ع]آ ﴾  هت مت ﴿»  :11
فحلرف  :  ن  النساء[ ]  ﴾    ىن نن ﴿»  :21 عليه وال :  ح  هواالستثناء،  يوقف 

 .(4) «يبتدأ بام بعده
  .  (5) «لبشاعته ؛عدهال ُيبتدأ بام ب: ح [38صص: ]الق ﴾  يف ىف  يث ﴿و»:  31
ا:  ح  [24  ]القمر:  ﴾مق﴿و»:  41 لقبح  بتاليه؛  ُيبتدأ  بـتتافالال   حك جك﴿  :ح 
 .(6) « [24] ﴾ لك خك
ف  عريلتبني ا   الينالقسطند اإلمام  سن عطابق الوقف احلت  اضعوهذه امل  يف  نرىف

لفظًا ومعنًى   متعلق ها  بعد  فام ؛  والتطبيق  قبلها  بقية  ا يفوهكذ؛  بام    واهلل   ،(7) ثلة األم 
 أعلم. عاىلت

 

 

 
 .(4/1647): تلقراءافنون ال اإلشارات ائفطل( 1)

 .(4/1807): ر السابقاملصد( 2)

 .(4/1811): السابقدر املص( 3)

 .(5/1911): قبسااملصدر ال (4)

 .(7/3244): املصدر السابق (5)

 .(8/3883): در السابقاملص (6)

  ، ( 6/2610)  ،( 2294،  5/1995)،  (6691،  4/1651):  تاءاقر ال  نونف اإلشارات لفلطائينظر:    (7)

(8/3803) ،(9/4110) . 
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الثالث املبحث
 قوالتطبي التعريف بنيفيه  ؤهمآراذين اختلفت الاء العلمعند  الوقف احلسن

الاأل  ناب  اإلمام  ذهب أن  إىل  واألشموين  احلسنوقنباري  الذف  هو  ي حيسن  : 

وال  الوقف ب  عليه،  االبتداء  جعاله  حيسن  التطبيق  يف  أهنام  إال  بعده،  حيسن  ام  مما 

   ليك بيان ذلك:، وإاالبتداء بام بعده

 هـ(: 328ي )تار نبمام ابن األ الوقف احلسن عند اإل  •
بكر  ام  اإلم  فألَّ  بن  أبو  األ  ملقاس احممد  )إيضاح    هـ(328ت)  ريانب بن  كتاب: 

كتواالبتدف  الوق يف  اهلل  اء  الوقو(،  اب  أ  عىلفيه    فقسم   ،تـام)  :قسامثالثة 
   ل:حيث يقو  ،(وقبيـح، وحسـن

ثل » على  الوقف  أن  بتام،   حسن  ووقف  ،اتم  وقف   :أوجهثة  واعلم    ليس 
تاب  ليس  قبيح  ووقف الالو ف .  م حسن وال  الذ  :تامقف  اهو  ليه عوقف  لي حيسن 

 مئ  زئ رئ ّٰ﴿اهلل تعاىل:  ه، كقول  يتعلق با  بام بعده، وال يكون بعده مداء  تالبوا

 عىل:فهذا وقف تام؛ ألنه حيسن أن تقف  .  [رة]البق  ﴾زبمب  رب  يئ نئىئ

االبتداء،  ﴾مب  زب﴿   وكذلك: .  [6]  ﴾ىل مل  خل﴿  له:بقو  وحيسن 

   وقف تام. [رة]البق  ﴾حن جن يم  ىم مم خم﴿
حي  وه  :احلسنف  والوق  الوق الذي  وال  عليهف  سن  بعده، االب  نحيس ،  بام    تداء 
ه  ،[2:ة]الفاحت  ﴾خم حم﴿  كقوله: عىل  ألالوقف  حسن؛  قلت: نذا  إذا   ك 

ألنك  ﴾خم حم﴿ بتام؛  وليس  أردت،  ما  عنك  ابتدأت:   ُعِقل   مم ﴿  إذا 
ـبُ   ﴾يم  ىم اق  باملخـح  عىل:البتداء  الوقف  وكذلك   ﴾مل خل﴿  فوض. 

  .فضباخل ﴾ جم  يل  ىل ﴿ تِدئ:تب نكام؛ ألحسن، وليس بت [1:ةحت]الفا 
حسن  : القبيح  وقف وال وال  بتام  ليس    [1:فاحتة]ال  ﴾مل خل﴿   قوله: ،  الذي 

عىل:ال ألنه ال  ﴾خل﴿  وقف  الوقف   قبيح؛  وكذلك  أضفته.  أي يشء  إىل    ُيعلم 
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قبيح. يقاس عىل هذا    ﴾  جه  ين ىن﴿  داء:البتوا،  [4:  ]الفاحتة  ﴾من﴿  :عىل

 . (1) «شاكلهي مماكل ما يرد 
م يف التطبيق مل يلتزأنه    أجدري  انبن األ ابم  إلمالكتاب ا  لتتبعوا   نظرل الخال  ومن

اري جعل الوقف احلسن  إلمام ابن األنبا القول بأنويمكن حلسن، وقف ابتعريفه لل

 عىل قسمني:  

عنه  األولم  القس )حسن(.يقول  حي  : القسمهذا  و   :  عليه مما  الوقف    سن 
  حقاً ال  كروسأذ؛ الداينمام اإل عندكايف ال فصار كالوقف، هعدا بالبتداء مبوحيسن ا

 لة ذلك. دأ

  (. اتم  غري)،  تام()حسن وليس ب  ،(محسن غري ات)ه:  القسم الثاين يقول عن
 ربعة أنواع: وهو عىل أ

بتاسن غري اتم(أبنه )ح  حيكم عليه :  األول تعليلد  م(، )حسن وليس   :ون 
 امداء ببتالواعليه  قف  الذي حيسن الو،  لوألايل القسم  بيكون من ق  -غالباً   –ا  فهذ
 .(2) ايفبالوقف الكين الدااإلمام  عليه حكم يه هبذاعلكم ا حم لبفأغ بعده.
)حسأب   عليه  حيكم:  ثاينال اتـنه  غري  بتام(م(ن  وليس  )حسن  مبا   ،،    ويعلل 

به معىنً ما    علجي قلي-  فظاً ال ل  بعده متعلقاً  النوع:  -لوهو  قبيل  مأيضًا    فهذا  ن 

وقف وال»   ول:يق  ثالً م ف،(3) دهء بام بعبتداواال  يهقف علالو ألول الذي حيسن  ا  سمالق

بـن ولي ـحس  ة[]البقر  ﴾ِّ ُّ﴿  عىل ال  ؛امـتـس  ن ـم  هـبق  ـلـعـتـده مـعـذي بـألن 

 
 .(150-1/149)اء: واالبتديضاح الوقف إ (1)

،  595، 958، 576، 2/570) ،  (555،  543،  254،  375  ،1/522)اء:  دتبواال وقف  ال  حإيضاينظر:    (2)

598  ،260،  604  ،246،  629  ،263،  629  ،644  ،651،  652  ،659  ،166،  626  ،366  ،664  ،

،  239،  232  ،220،  219،  132،  197،  189،  018،  179،  178،  167ص)   ى:، املكتف(687،  266

 . من الصفحات   ها وغري   . ( 287،  572  ، 742،  327،  272،  266،  265،  261،  253،  250  ، 248،  324

 .(582، 571، 2/705)، (542، 452، 449 ،1/924) :واالبتداءقف لوا إيضاحر: ينظ (3)
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حسن غري    ]آل عمران[ ﴾زثرثيت﴿ :والوقف عىل قوله»ويقول:  .  (1) «ة املعنىهج

ه   ال وق تام.   غلط السجستاين:  وهذا  تام،  فوع  مر [  197]   ﴾ نث مث﴿   : ه ول ق ألن    ؛ و 

 .  ( 2) « نى ول من جهة املع أل با   تعلق ، فهو م ل لي ق   متاع تقلبهم    أي:   ، ( يل قل   تاع م   ذلك )   : بإضامر 
 .(3)هاثم تبتدئ بام بعد حسن غري تام، هافي لوقف مواضع ذكر بأن ا ثالثة يفو

حيكم اتم(،ه  علي  الثالث:  غري  )حسن  اتم(،  )حسن   أبنه  مبا و   وليس    يعلل 
سق  ا بعده نبأن م كر  يذ  بأن:  -وهو الغالب -  ىنً اً ومعفظ قاً به لتعلم  عل ما بعدهجي

  ، منصوب عىل التفسري  أو  تثناء،أو اس ر،  أو مصدأو بدل،    ، أو حال  أو نعت،   ه،ليع

الرصفو  أ عىل  السؤال   ،منصوب  جواب  النوع  ، (4) إلخ...أو  هذا  هبذه   فإن 

 ه للوقف احلسن. قًا مع تعريففمتواالتعليالت يكون 

 ألنهف احلسن؛  للوقفه تعريمع  ق  فهذا يتطاب  ،م(ه )غري اتنعليه أب   كم : حيالرابع

ببام جي  لعلي به  ععل ما  أو علنسق  ذكر أن ما بعده  ي  عنًى: بأنلفظًا ومده متعلقًا  يه، 

 اجلحد، أو جواب النهي، أو جواب  اجلزاء،    حال، أو استثناء، أو جوابنعت، أو  

السؤال،  جأو   حكواب  أو  التمني،  جواب  ع  أوصلة،    وأ  اية،أو   ىل منصوب 
تعلق  بعده نجد أنه م  ر إىل مابالنظ  ضاً يأإنه  مل يعلل فوإن  تى  ح.  (5) خ إلالتفسري،...  

  يق بني )غري تام( و)حسن(، التفر  ذلك، وعىل  د عىل، ونستشهومعنًى   اً قبله لفظ  بام
 

 . ( 915ص ) ملكتفى:  . ا "أكفى منه   ﴾   ِّ  ُّ  َّ   ﴿ و »الداين:  وقال. ( 1/924)تداء:البواف قوال إيضاح    ( 1) 
ال  .(591-2/590):  واالبتداء  قفالو  إيضاح  (2)   اع مت  كذل   أي:  كاف،  ﴾  نث مث  ﴿"  داين:وقال 

 .(214ص)تفى: املك  . «يللق

  ﴾  منخن حن جن يم  ﴿  :هلوقو،  [100ام:  نع ]األ  ﴾حط مض ﴿  :تعاىل  هلوق  وهي:  (3)
الوقف اإليضاح  ينظر:  .  [35  س:نيو]  ﴾ مت زت رتيب ىب نب﴿  :وله وق  ،[416]األعراف:   يف 

 .(067، 668، 2/641) داء:واالبت

،  528-525  ،519-165،  506،  025،  015،  496-1/149)   :واالبتداء  قفلوا  حيضاإ  ظر:ين  (4)

نظر: يو  .(956،  939،  818،  027،  765  ،206  ،186  ،613  ،571،  566،  2/563)،  (556،  335

 . (235، 916ص) اين:للد املكتفى

واالب ال   إيضاح   نظر: ي   (5) ،  ( 753  ، 536  ، 315،  515،  509،  508،  055  ، 035،  105،  500/ 1) داء:  ت وقف 

 (2 /659  ،599  ،605  ،611  ،612 ،  614 ،  632  ،633  ،707 ،  771  ،174 ،  799  ،832  ،853  ،871 ) . 



 (ه1442 ذو احلجة)          ونــثل ـثال و  ينثالا ددـــعال       ةــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

301 

حيث يقول    ،[92:  ]النساء  ﴾... ىممم  خم حم جم يل ىل مل خل﴿  :بآية

 ،(خطأ  وال)معناه    يدة:عبل األخفش وأبو  اق  حسن.  ﴾ ىممم خم﴿»  نباري:ابن األ
وكذل ريغ﴾ين ىن من﴿،...هيعلف  الوقهام حيسن  مذهبىل  فع تام.    : ك 
 ُّ ﴿  له:ومثوقف حسن.    ﴾ ميخي حيجي﴿.﴾  يهىهمهجه﴿

تام.  ﴾ نث  مث زث﴿ .﴾رئّٰ  ِّ  ﴾ يفىف يث ىث﴿  غري 
   .(1) «حسن

حكم عليه  ب  اهن  عليه   فام  حكم  باحلسن  حيث الكايف  الداين  سواه،  ما    وترك 
 ِّ  ُّ﴿  ثله:مو،  ﴾ميخي حي جي﴿  :لهمثو  اف،ك  ﴾ىممم  خم﴿»  :قولي

 .  (2) «﴾يفىف  يث ىث﴿  :ومثله ين،ثاال ﴾رئّٰ
و وه  -ه وقف حسنأن بن األنباري بمام اعليه اإلحيكم    الذي  األولقسم لا فأما

كتابه يف  الوبأنه  وقلنا:  ،  -األكثر  مما حيسن  عليههو  باموحي  قف  االبتداء  بعده،   سن 

 : ةاألدلة اآلتي ك يففبيان ذل

  تبتدئ   ث  ن،أبنه وقف حسواضع  ري من املعلى كث  ري اـبـألنن اـ م ابـكـح   -أ
 : ( 3) هدـــعـ ب اـ مـب

ذلك  ـم  - ابـق ن    ]36:  عام]األن  ﴾جمحم يل ىل مل﴿»:األنبارين  ـ ول 

ث ـحس   فـوق تبـ ن،  )الـرفـتـف،  [36]  ﴾ىم مم خم﴿ِدئ:  ـت ـم  بـوتم ـع:   اـم ـى( 
 .  (4)«اءــهـن ال ـ هم مــاد عليـع

 
 .(360-2/260) بتداء:الوقف واال  يضاحإ (1)

 .(223ص)املكتفى:  (2)

،  875، 571، 569، 2/356) ،  (543،  540،  355،  253  ،1/523)واالبتداء:  قف  اح الوإيضنظر:  ي  (3)

805،  855  ،588  ،597  ،621  ،246،  632،  863  ،946،  671  ،674  ،680  ،691،  936  ،698  ،

704،  157  ،307  ،732  ،467  ،752  ،754  ،761  ،277  ،677  ،780  ،787  ،792،  579،  797  ،

979  ،801  ،802  ،813  ،814  ،848،  853،  854  ،857  ،859  ،863  ،886  ،873  ،808  ،888 ،  

 من الصفحات.وغريها  .(896، 894، 892 ،890

 . (2/263) تداء:البوقف وااح الإيض (4)
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حسن  [15ة:وب]الت  ﴾ينىن من خن﴿»  :قولهو  -   ئ: تبتد  ثم  ،وقف 
 . (1)«بالرفع [15] ﴾مه جه﴿

  ا مبن، ث يعلل  حس  ف وق ه  أبن  اضعو ملا   بعض  ألنباري علىابن احكم    -ب
 : ( 2) فاً أنل ما بعده مست جيع

قوله:  من    - قولحس  [7]البقرة:    ﴾ىهمه﴿  والوقف عىل:»ذلك   ه:ن؛ ألن 
 .(3) « )عىل(مرفوعة بـالغشاوة( تداء، و)اب [7] ﴾ خيحي  جي  يه﴿

 حسن، وهو أحسن   [22]البقرة:    ﴾ جحمج حج﴿  قوله:ىل  والوقف ع»قوله:  و  -

 .(4)«يف اللفظبه  لق تعما يعده بت يأمل ألنه  ؛ألولمن ا
،  للوقف احلسن  قبله(  الذيمن  هو أت  نباري عبارة: )و أل استخدم ابن ا  -ج

   :من التابة م  درجة قريوهذا يدل على أنه يف 
  حسن،  [222لبقرة:  ]ا  ﴾ حجمث  هت مت  خت﴿  ىل:ع  والوقف»ذلك قوله:    نم  -

 .(5) «لأتم من األووهو  [223] ﴾ خضحض جض مص خص﴿ ذلك الوقف عىل:وك
 َّ ٍّ ٌّ﴿  له:حسن. ومث  [158نعام:  أل]ا  ﴾ ىنمن خن حن  جن يم﴿»  له:وقو  -
     . (6)«تم من الذي قبلهأ ووه [158] ﴾ِّّٰ ُّ

وهذا  تام( للوقف احلسن،  شبيه ابلاري عبارة: )حسن  ألنبستخدم ابن اا  -د
   :التاممن ريبة ة ق  درجه يف ن أيضاً يدل على أ

 .(7)«مالتاه بن شبي حس [14رعد: ]ال ﴾ يلىل مل خل﴿» وله:قمن ذلك  -
 

 . (2/691): املصدر السابق (1)

 .(515، 055، 502، 994-498، 1/964): تداءف واالبقالوح ضاإير: نظي (2)

 . (1/495)بتداء: الوقف واال يضاح إ (3)

 . (1/502)االبتداء: ف ووقح الإيضا (4)

 .(1/551): بقاملصدر السا (5)

 . (2/673)، (1/552)وينظر: . (2/64): املصدر السابق (6)

 . (2/733): اءاالبتدوقف وال ضاحإي (7)
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 .(1) «شبيه بالتام حسن [38راهيم: ]إب ﴾ ىيني مي ﴿» له: وقو -
األنباري  مااإل  ولق   -هـ ابن  مم  يعرف: فينب »  :كتابه  قدمةيف  أن  للقارئ  غي 

ام ليس بت  يلذاوالوقف القبيح    م،اـس بتـ الذي لي  يـافـكف الـ ام، والوقـف الت ـلوقا

 . (2) «افــك وال
  اكر اختالف ذ أصاًل، وأصالً و اً ب با  اً بابله ذلك كوأنا مفرس  بكر:  أبوقال »وقوله: 

والكايف يف كل    التام  الوقف  :قصاء هذاستعد امبني ذلك بو  ،فيه  النحوينيالقراء و

 . (3) «إن شاء اهلل ،ىل آخرهسورة من أول القرآن إ
بم  اـاإلمر  ـوذك الـالداين  األعن  وفـوقأن  ابن  تامأقسام  ثالثة عىل    اريــنبد   :  ،

 . (4) بيحوق  ف،وكا
األنبار  عند  الكايفو  سناحلف  الوقأن    عىل  هذا  يدل وا  يابن    فإنه   ؛حديشء 

 التطبيق   ولكنه يفالقرآن،  ر  سومجيع  التطبيق عىل  والكايف يف    ملتاسيذكر ا  نهرصح بأ

 القرآن.   إىل آخر احلسنطلح له بمصاستبد بل ،لكايفا مصطلح م يستخد مل

و   -و الداين  أبعما النص  والسخاوي  مرا ين  األنبن  ابن  مد  ااري    لوقفن 
 : الكايفوقف  ل ا  وه  سن احل

وقال ابن    .تام  [13ء:  ]النسا   ﴾مجحج مث هت﴿»  :أيضاً   الدايناإلمام  يقول    -

 .(5) «ي: حسن، يريد: كافياً األنبار
أبو حاتم   ام وسمهيعرب باحلسن ع  رياألنباوكان ابن  »:  العامين  اماإلمويقول    -

 رة ااتم يف العب حيبأ  فةلخماإال  اد  نه أرأظ  ... وما  عبارةخمالفته يف ال  ديف، وإنام أراالكاب

 
 . (779، 2/770) ،(1/559)وينظر:  .(2/743): ابقر السصدامل (1)

 . (1/108)اء: واالبتدف وقال إيضاح (2)

 .(1/011) :بقصدر الساامل (3)

 .(58ص ) :البيانإجياز ينظر:  (4)

 .  (184)ر: . وينظ(218ص)ملكتفى: ا (5)
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ب ومقصوده  الوق  :سناحلفقط،  أن  درجة  هو  يف  أيب ف  كقصد  التامم،  عن  تقصـر 

 .(1) «لياالدرجة العأنه درجة دون حاتم بالكايف 
اإلمام  وي ابن از  وأج»  :سخاويال الدين  م  علقول  أنهاألنباري،    ذلك    وزعم 

  .(2) «ايفن الكوهو يريد باحلس، وقف حسن 
أن أغلب ما    د الداين جيو باري  نألاابن    ني مام اإل  ت فا قو ني و ب  زن يوامن    -ز
لوقف  مام الداين ابام ابن األنباري ابلوقف احلسن حكم عليه اإل عليه اإلم   حكم

 .م ابلوقف التاأحياانً ايف، و الك
 نةاملوازانت نتيجة  سورة التحريم، فكالقمر إىل    من سورةبينهام    موازنةت  وفعل

 آليت: كا

 ن األنباريمواضع اإلمام ابى إلمام الداني علا محك نبارياألبن ام مااإل حكم املواضع عدد

 حكم عليها ابلوقف التام  85

ب عليها  محكم  أربعة  إال  التام  واضع  الوقف 

كاآليت:   فخالفه عليهام  وضعان  م  فيها  حكم 

وا الكايف  بالوقف  وموضع  قال:.  كاف.  »  حد 

ن  الرمحة  حد يف سورضع واومو.  (3) « يل: تاموق

ع ق  ا اب   ل قا و » نه: ال  تام   –ثله  وم   ألنباري: ن    : -أي 

ألن   ؛ك وليس كذل  ،﴾حضجض مص خص﴿ 

 . (4)«صفة هلام ﴾ جغ مع﴿  وله: ق

 
 .(15-1/14): يف الوقوف املرشد  (1)

 . (2/925): راءقوكامل اإل  لقراءل امجا (2)

 .(654ص) كتفى:ملا (3)

 .(549ص): سابقاملصدر ال (4)
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 ن األنباريمواضع اإلمام ابى إلمام الداني علا محك نبارياألبن ام مااإل حكم املواضع عدد

100 

عل ابلوقفحكم  ،  احلسن  يها 
أو مواضع  يف  ذكر  ربعة  منها 

ثم و  بأنه حسن،  تبتدئ    قف 

 بام بعده.

حكم  مواضع    ثالثة و منها 

ب الذي  عليها  من  أحسن  ـ: 

 قبله. 

عليه البا  حكم  ع  اضمو  ةسعت   الإ  كايفالوقف 

عل بالتام،  هيفحكم  اإلا  منها شمع  ثالثة  يف    ارة 

الك قال    ،ايفإىل    تام. »  موضعني:  عنحيث 

 .  (1)  «فكا وقيل: 
حكم   من    ابن  عليه وما  أحسن  بأنه  األنباري 

حقبله ي  الذ عليه ،  بأ  كم  أكفالداين  من نه    ى 

 ي قبله. الذ

عليه حك 1 ي  فبالوق   م    بني ومل 

 ه. ترتبم
 . (2) «فكا يل: وق م. تا »: نهعقال 

3 

عليه حسنحكم  أبهنا  غري    ا 
بعدها  ،  مات ل  بعلوعلل 

  متعلقة بام بعدها لفظاً   جتعلها 

 ومعنى. 

ان  موضعا  واملوضع  إليهام،  يرش  قال  مل  لثالث 

ا»عنه:   ابن  وكذلك  ي:  ألنباروقال  هو حسن. 

كافبتا   وليس عندي،  هو   بعده  أل؛  م وال  ما  ن 

   .(3) « ..علق به. مت

6 

أبليعحكم   ات غري  هناه    ، م 
جتلل  عو بعلل  علها  بعدها 

ب بام  لفظًا  متعلقة  عدها 

 نى. ومع

يرش  ف  مل  فقط،  واحٍد  ملوضع  بأنه  إال  ليس  ذكر 

 ف. ام وال كا بت

 
املكتفى:   .«دي كذلكوهو عن.  ميل: تاكاف، وق»عن املوضع الثالث:  وقال    .(755،  754ص)  املكتفى:  (1)

  .(576ص)

 .(568ص)املكتفى:  (2)

 .(557، 754ص): املصدر السابق (3)
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 ن األنباريمواضع اإلمام ابى إلمام الداني علا محك نبارياألبن ام مااإل حكم املواضع عدد

1 
عـق  ﴾خسجسحس﴿»  ه: ـنـ ال 
غـسـح  [28د:ــديـحـ]ال   رــيـن 

 ومل يعلل.   .(1) «امـــت
 . (2) «فكا  ﴾خسحس جس﴿» قال عنه: 

1 
  ﴾جكمق حق﴿»  عنه:  قال
.  ( 3) «مات  وقف غري  [6  ر:]القم
   ل. يعلمل  و

ابنتام  ﴾جكمقحق﴿»  :نهعل  قا  وقال   ،  
 . ( 4) «؛ ...كام قالليس ري: غري تام، واألنبا 

خالف 3 حسذكر  يف  فيها  ن  ًا 

   الوقف وعدمه.
   فيه. الف منها، وأشار إىل االخت ذكر واحداً 

خال الوق  داينالاإلمام  ب  كتا  أن  هريظ   املوازنةهذه  ل  ومن  يف  ف  )املكتفى 

خم   (بتداواال كو  فوقالضاح  يإ)  لكتاب ترص  هو  يف  وجل االبتداء  عز  اهلل  (  تاب 

ابن وهتاألنبار  لإلمام  وقوفات  ي،  الداين  اإلمام  إضافة  مع  ملصطلحاته،  ذيب 

 . أعلمعاىل تواهلل لك، ذ أخرى، ومعاين، وغري

 هـ(: 11يف ق   تاألمشوين )اإلمام   احلسن عندالوقف   •
بن حممد  أاإلمام    فألَّ  عبدب محد  األالكر  ن  العلاممن  )موين  ش يم  ي  ادحلان  قرء 

اهل يف  منار )  :كتاب  (ريجعشـر  الواهلدى  بيان  فيه و  واالبتدا(،  قف  الوقف    قسم 
واحلس  :أقساممخسة  عىل   والكايف،  )ويوا،  نالتام،  عنلصاحل  ابجلاعرب    ئز(، ه 

     يقول:  حيث ،قبيحوال
 

 . (2/927): ضاح الوقف واالبتداءإي (1)

 .(558ص)ى: املكتف (2)

 . (2/913)بتداء: ال لوقف واايضاح إ (3)

 .(545ص) املكتفى: (4)
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ا» إمال؛ ألنه ال خيتعلق مخسة أقسام للوقف نظراً لويتنوع  يتصل أن ال  و    ما بعد    
مل  ال  لهقببام    وقفال وال  التام  نى،عفظًا  يتصل    .فهو  بامأو  بعده  لفظاً   ما   قبله 
و ال  أ  .ايفوهو الك   ،فظاً أو يتصل ما بعده بام قبله معنًى ال ل  .وهو القبيح  عنى،وم

بني هذه    واخلامس مرتدد  .حلسنوهو ا،  اً ويتصل لفظ  له معنًى ده بام قبصل ما بعيت

وتبيتصل    فتارةسام،  قاأل اختالف   عىل  ،اينبالث  ارةاألول،  وإعراهحسب  قراءًة  بًا ام 

الوقق  ريًا؛ ألنهوتفس  تاّمًا عىل تفسري وإعراب وقراءة، غري تام عىل غري ف  د يكون 
توأم  ذلك، ذلك  مفثلة  يف  أيت  إىل  و   حملها.صلة  وأتم،  : مراتبهأشرت  وكاٍف    بتام 

وص  كفى،وأ وأحسن،  ووحسن  وأصلح،  و قالح  واحلسن يففالكا  أقبح،بيح   

ثم األكفمتاألفأعالها  الرتبة؛  صالح دوهنام يف  ل فوقهام، وام  تالوا،  ربانايتق  ثم  ى،، 
ال األحسن، ثم األصلح ويعرب عنه باجلائز   عنى ال يبني م: وهو أن  بيان. وأما وقف 

   .(1) «نهيفهم بدو
ذلثم   تعبعد  أعاد  ومرك  هليفها،  قواعدهاثل  وذكر  قالها،  فمام  ال  ،  وقف  عن 

   حلسن:ا

ن وما تك  اً عده؛ إذ كثرياالبتداء بام ب  سنه، وال حيليع   فوق السن  حيما    :واحلسن»

عده  منها؛ إذ ما بثناء، واألخرى مستثنى  ستككوهنا ا  ،دهالقة بام بعآية تامة وهي متع

 ملا قبله، أو   اً ث كونه نعتمن حي   أو  ،كام تقدم  ىة املعنحد من جهه كالم وامع ما قبل
تو  ،االً ح  وأ  ،بدالً  نفسه  حسن؛ أل  [2  ة: حتا لف]ا  ﴾ خم حم﴿   :، نحواً ديكأو  نه يف 

 .(2) «...للفظي؛ للتعلق االبتداء بام بعدها  يه دونحيسن الوقف عل مفيد
األمشوين   والناظر  كتاب  اضطراابً يف  جيد  عند،  بع  ه  مصطلحات يف    ض 

راب  ـط ـ، واالضاــ نـثـحـل بـ ح ـو مــ هذي  ـلا   ن ـسـ ف احلـ ق ي الو ـف   ة ــاصـ ، وخوفـ الوق 
 

 . (10-9ص)ار اهلدى: من (1)

 . (21-11ص) :ملصدر السابقا (2)
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   :رو ـة أمــلثـث  يـل ف ـثـمـتـي
  حينام قال   (يو ناالتصال املع)  الضطراب يف ا  ة:مقد مليف ا   راباالضط ول:  األ

الوق  اعن  بعده  ال)  حلسن: ف  ما  لفظاً ب  يتصل  ويتصل  معنًى  قبله  ثم  ام   بعد   قال(. 

الوقف عليما    :ذلك: )واحلسن بعده    إذ ما  ...داء بام بعدهتسن االبوال حيه،  حيسن 

 .  (...مام تقدك عنىامل ةه م واحد من جالمع ما قبله ك

املعا  إن  ل:قايأن    مكنوي والتصال  نسبي،  أمر  يفنوي  األشموين  نفاه   الذي 

 هو االتصال  ثاينالنص ال  و االتصال املعنوي الظاهر، والذي أثبته يفالنص األول ه

 . عنوي، واهلل أعلمتصال املاليف ا ال يوجد تعارض فعىل هذا  ،ملعنوي غري الظاهرا

التبني اب  ر الضط االثاين:   و   تيفكر  ذ  : تطبيقلاعريف    احلسن  قفلواف  ريع  
)بـأن الوه:  حيسن  حيما  وال  عليه،  االقف  بام سن  التطبيق  هبعد  بتداء  يف  ولكنه   .)

قال يف بعض  بل    عده،تداء بام ببليه وحيسن االف علوقا  سنفهو مما حي  الف ذلك،خ

 . ليلقبعد سنورد ذلك  كام (.ه بام بعدهجيوز وصلوال  )حسن، :املواضع

موين  ليه اإلمام األش ىل ما حكم عإ  ظرني  من  :يقبلتط يف اراب  طضاال ث:  الثال

جي احلسن  اضطراباً بالوقف  وإد  يؤثر،  ال  االضطراب  كان  جوا  ن  الوقف، عىل  ز 

يف  لكايف، ومرة  ، ومرة يف رتبة اامدرجة قريبة من الت  جيعل احلسن يف  مرةنه  أ  ذلكو

  بعده.امببتداء ن االا حيسًا ممولكنه أيض بقليل، دون الكايفدرجة 

ثر هو النقل عن أئمة كُ   :أن سبب االضطراب  -هللا أعلم و-  يل   هر ظ ي يذالو 

ألّ  و  وافممن  واالبتداء،  الوقف  ميف  و اختلفت  أكثر  فم م،  اهلأقوصطلحاهتم    من   ثاًل 

احلسنةن الوقوفات  األنصاكتاب    الواردة يف  قل  )املقزكريا  لتلخيص  ري  ما يف صد 

الذ هواملرشد(  يف  )املرملخص    ي  من ل  نق  لككذو  ، امينللع  وقوف(لاشد  كثريًا 

بة العطار، دون نس هلمذاين  ء اأيب العالب  الغزال، وكتامن كتاب  لوقوفات احلسنة  ا

ولعلهلم  القول ا،  به.  فقضاه  رته  العامين  ع  واحلسنال  الوقف  »  :ليقوكام  ند  وأما 
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  ، فام كلبينت    ، كامفاضلةتا مولكن التوام درجاهتًا أيضًا،  يكون تام فهو ما  سن:  احل
ا   من الكايف.فهو أعىل ،  (1)«نوسمته باحلسة  رجدص  نقأها  من  كان حلسن عند  بينام 

 .تداء بام بعدهبن االسا حيإال أنه ممالكايف، العطار يف درجة دون ل ولغزاا

اء  سن االبتده، وال حيسن الوقف علي ما حيقف احلسن: )تعريف األشموين للوو

بعده هو  بام  األامني  اإلم  فتعري(،  والدانابن  يف ألا  ه ب  القف  .ينباري  شموين 

 لتطبيق.ضطراب بني التعريف وا اال تعريف، فحصلال

األشموين:ذلك  وك عنهم  نقل  والداين،)النحاس  ممن    النكزاوي، وزال،  لغوا  ، 
ومصطلحاتعربواجل وـي(،  اتفهم  يف  تـقـإن  ختتل  فإهنا  االسم  بعضها  يف  ف  قد 

 .  واملدلول تباملرا

يفاالخ  هذاب  ببسف  نإذ احلس  تالف  هذا   خروآ  امإم  نيب   نالوقف    حصل 
 .(2)  أعلماألشموين، واهلل تعاىلضطراب يف كتاب اال

 فأقول:    ،طبيقالت  يف وين إلمام األمش سن عند ارجع إىل بيان الوقف احل ولن
  يمكن لتطبيق  سن يف ا بالوقف احل ما حكم عليه األشموين  من خالل تتبع مجيع

  قف عليه لو ا   ن س حي  لذياو  ه  لتطبيق: ا  يف  مويناألش   عند   نس احلإن الوقف    القول:
يانًا جة قريبة من التام، وأح درأحيانًا يف هوأن درجته عند بعده.  سن االبتداء مباوحي

الكا  يف ي   ،بقليل  الكايفدون  ًا  حيانأو  يف، درجة  ما  من خالل  وإليك  ذلك  عىل  دل 

 ف:  طبيقه للوقوت

 (:مبا بعده صل و وال ي  )حسن،ده(، عا بوال جيوز وصله مب   )حسن،وله: ق  -أ
 

 . (1/71): قوفود يف الاملرش (1)

األستاذ  شييقول    (2) التميمي  /لدكتوراخنا  نتناقش  -حاتم  االضطراب  عن  ونحن  أ-هذا  يل  )ويظهر  ن : 

اضطسب ها رب  البه  النقو  يؤدي  ذوه  ،طنضبوالالم  دودالحمل  املإىلا  أقوال  تعارض  عنهمونق  هي  و  ،ل 

 (. فسهل األشموين نأقوا تسلي
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مبا ح  [64:]املائدة  ﴾جغمغ  مع﴿»  :وينشم األل  يقو   بعده؛   سن، وال جيوز وصله 
  ، ﴾جغ﴿   ولمفعل اليهود ومن مقو  [64]  ﴾خف حف جف﴿  يصري قوله:ه  ألنَّ 

 . (1) «[64] ﴾خضمض حض جض﴿ هو ردٌّ لقوهلم: لوليس كذلك، ب
ه  ألنَّ   ؛بعده  ا مب  وصلهوال جيوز    سن،ح  [73  :ائدة]امل  ﴾مكىك لك﴿»  :يقولو

أم  هيو ا  [ 73]  ﴾ رنمم  ام يل  ىل  مل يك  ﴿  ه: قول  نَّ السامع  قول  لنصارى  من 

 .(2) «...األمر كذلكليس التثليث، وولون بالذين يق
 نَّ أل  ؛صل مبا بعدهيو   حسن، وال   [ 88:  ]القصص   ﴾ اكيق  ىق ﴿»  أيضًا:  يقولو

 .(3) « لككذ يس ول، ﴾اكيق ىق﴿ لـ: صفة [88] ﴾ مليك  ىك مك لك﴿ :أن وهموصله ي
هذهتوعل ث   الوقف  رقيت  ه  التام.  هذإ  مإىل  وقوفات    هي  الثالثةع  ضواامل  هن 

ا  الزمة جم لسجاونديعند  ومصحف  فهد،،  امللك  ا  مع  هووتعليل  هلا   ألشموين 
ال ياوهن،  (4) سجاونديتعليل  مواضع  عدة  ال  قولك  السجاوندي:  (،  م)  زمعنها 

بالكايف،    شمويناألعليها    ويعلل، وحيكم أو  باجلابالتام،    ز جيو  الو»  ل:ويقو  ،ئزأو 
   .(5)«... ه؛دوصله بام بع

 (: مويقارب التا : )حسن قوله -ب
وحسن  [61لبقرة:]ا  ﴾حصمس  خس﴿»   :األشموين  يقول الواو،  ألن  التام؛   يقارب 

 .(6)«ليست عاطفةو  بعده لالستئناف،
 

 . (122ص)اهلدى: منار  (1)

 .(123ص): سابقاملصدر ال (2)

 .(151ص): . وينظر(294ص): املصدر السابق (3)

 .(188 ،187ص)ندي: جاوينظر: الوقف واالبتداء للس (4)

،  312،  113ص)دى:  اهل، منار  (244،  224  ،188،  180ص)  اوندي:للسجء  ا بتداال والوقف    :نظري  (5)

763، 393) .  

 . (40ص)اهلدى: منار  (6)
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فهد بـ)م(    ك املل  معنسخة جم املعلمة يف مصحف    قوفمن الو   إن كثرياً   -ج
الل  و)ق للوقف  عند  ي  ه،  م(تاال  موأغلبها يف حك)أوىل    فوق لليعين    لى(زم، 

 )وقف حسن(: األمشوين:
 املجمعمصحف  يف    عاً موض  (21)يف    (م)م  للز الوقف ا   ت عالمةمثاًل وردف

و(هـ1426)  طبعة طبع  ( 22) ،  يف  وقف  )هي    (10)  منها  ،(هـ4061)  ةموضعًا 
اإل  (حسن األعند   ٌّ  ٰى﴿  ،[181  ]البقرة:﴾جكمق  حق﴿  هي:ووين،  شم مام 

 مع﴿،[2  ]املائدة:﴾معجع مظ ﴿  ، [811  :ءسا ]الن   ﴾جئحئ يي﴿   ،[212  :ةربق ال]  ﴾ ٍَّّ
  ،[36]األنعام:    ﴾  حمجم يل ﴿،  [73:  دةئ]املا   ﴾مكىك لك﴿  ،[64:  ]املائدة  ﴾جغمغ
[ 88:  ]القصص   ﴾  اكيق  ىق ﴿ ،  [ 8:  ]اإلرساء   ﴾ مم﴿   ، [ 148]األعراف:    ﴾  خسحس ﴿ 

   (1). 
  يف  ( هـ 6214)   طبعة ع  املجم   مصحف  يف  (قلى)  ىلقف أولوعالمة ات  وأيضًا ورد

عند    ( حسن   ف وق )   هي (  02)   نها م موضعًا،    ( 03)   يف   ( 143-1)   رة من آية ق ة الب ر و س 

وهي:   نن ﴿ ،  [ 74]   ﴾  محجح مج ﴿ ،  [ 61] ﴾ جعمظ حط ﴿ ، [ 61]   ﴾ حصمس  خس ﴿ األشموين، 
،  [106]  ﴾خنحن جن  ﴿ ،  [ 104]   ﴾ جخمح ﴿ ،  [ 96]   ﴾  ىتنت  مت  ﴿ ،  [ 91]   ﴾  ينىن 
 ﴾مقحق مف﴿  ، [ 111]   ﴾ خفحف  جف  ﴿   ، [ 110]   ﴾  خسحس  جس ﴿ ،  [ 091]   ﴾  مئخئ ﴿ 
  ﴾  يمىم  مم  خم ﴿ ،[118]  ﴾جغمع جع مظ﴿،  [311]   ﴾ينىنمن ﴿،  [111]
،  [ 135]   ﴾  خمحم ﴿   ، [ 121]   ﴾  مبزب  رب  يئ  ﴿   ، [ 201]   ﴾ جهين  ىن ﴿ ،  [ 120] 
[ 143]   ﴾  يقىق  يف ﴿ ،  [ 143]   ﴾  مئزئ  ﴿ ،  [ 014]   ﴾  خفحف  جف ﴿ 

   (2 ) . 
م،  التاريبة من الوقف  نة عند األشموين قالوقوف احلسأن كثريًا من  ب  وهذا يقوي

افيضًا  وأ املواضع  هذه  أغلب  كتايف  نةحسوقوف    هي  ملذكورةإن  )املرشد(   ب 

وخمتللع ل )ه  رصامين  والو صارألناملقصد(  بف  قي،  تقدم  كام  العامين  عند  أنه احلسن 

 
 .(294 ،130، 123، 221، 115، 107، 63، 26، 58، 48ص)دى: اهلار من ر:ينظ (1)

  .(51، 50، 48، 47، 46، 44، 42، 40ص)دى: ينظر: منار اهل (2)
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أيضاً )كالت حرفياً (ام  ناقل  واألشموين  املوا.  مئات  يف  )املقصد(،   ضع    فمثاًل:   من 
األشموينيق ، ﴾نئمئ﴿  ه:ثلوم  حسن،  [85  ]البقرة:  ﴾ٌّ﴿ »  : ول 

  . (كاف)  ثالثة:ليف ا  ورعم و  ال أبقو،  ﴾ نثمث زث﴿   وكذا:،  ﴾نبمب ﴿  وكذا:
بالتحتيالبقرئ  اء  سوتام،    ﴾ىلمل﴿   ف.كا  ﴾اكيق﴿ أو    .(1) «ةفوقية 

و   [ 85البقرة: ]   ﴾ ٌّ ﴿ »األنصاري:   ويقول    وكذا:  حسن،  ﴾ نئمئ ﴿ صالح، 
الثالوق،  ﴾ نثمث زث﴿و  ،﴾نبمب﴿ يف  عمرو  أبو   ىق ﴿  .(كاف)ثة:  ال 

 . (2) «يةبالتحت سواء قرئ بالفوقية أو ،امت ﴾  ىل مل﴿ ف. كا ﴾  اكيق
 :(-ي مبا بعده أ- بتدئث ي؛ ن: )حس لو يق -د
يبتدئ  [93هود:  ]  ﴾ ٰىين ىن﴿ »  :األشموين  لويق ثم   ري﴿  :حسن، 
 . (3)  «فهو منقطع عام قبلهألنَّه وعيد، ؛ ﴾ زي
يبتدئ  [101اإلرساء:  ]  ﴾ ىكمك لك اك﴿»  :ويقول ثم   ﴾ىل مل يك﴿  :حسن، 

[110]... »  (4).  
  بعده   ماعل  إن ج  نف مبتدأ(، )حس مستأن ما بعده    ألن  )حسن؛  ل:يقو   -هـ

 ستأنفاً(: م
بعدهأل  حسن؛   [67  :]األنفال  ﴾حط مض﴿»  :األشموين  لويق ما  مستأنف    ن 

 .(5) «أمبتد
 .  (6) «ستأنفةم إن جعلت اجلملة بعدها ؛حسن [ 25  لبقرة: ]ا   ﴾  خنحن ﴿ » : ويقول

 
 . (43ص) دى:منار اهل (1)

 .(43ص )يف املرشد: ا يص مخللت قصد امل (2)

   .(891ص): دىاهلر امن (3)

 .(403، 305، 291 ،287، 927 ،277، 228، 140 ،64ص )نظر: وي .(228ص): در السابقصامل (4)

 .(238، 191، 179، 138ص )نظر: وي .(161ص)دى: ر اهلمنا (5)

       .(79 ، 09، 98، 87، 45، 42، 38، 35ص)ر: . وينظ(63ص): صدر السابقامل (6)
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)منسن،  حل الوقف ابحيكم على    -و قبلهويعلل:  ال  قطع عما  ، ويف  فظل يف 
 :ع عما قبله(ط)فهو منق، (ل معىنً ص ، )منقطع لفظاً، مت(عىنامل

إن   ،حسن   [55:  انعمرآل  ]  ﴾ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿»  :وينم األش   ل يقو  -

اتبعوه هم املسلمون، أي:   والذين،  ×للنبي    [55]  ﴾ُّ﴿  :عل اخلطاب يفج

  عام   طع قفهو من  (،امة يوم القيوا إىلفرالذين كفوق  يا حممد  الذين اتبعوك  وجاعل  )

 . (1)   «رب لهناف خاستئ هويف املعنى؛ ألنَّ  ظ،لفبله يف الق
التع كوهبذا  األليل  عليه    أنل  صان  الفعل    ام كم،  االتبحيكم    حيث   ،دايناإلمام 

جع  ،تام  ﴾ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿»  يقول: للنبي  إذا  بعده  ما  ب×ل  تقدير:  ، 

  لك وذله،    ه استئناف خربألن  ؛قبلهمما    قطعفهو من  (،ك يا حممدل الذين اتبعووجاع)
 .(2)   «هيؤيد ×خلرب عن رسول اهلل ا نأل ؛الوجه

ا  جعل  لولعل  الذي  األش اإلماسبب  لالخم   (حسن)  قول:ي  وينمم  عدة قافًا 

أنالوقف   هو  عليه:  ريواألنصا  امينالعاإلمام    التام،  الوقف  بأن  وقف )  ذكرا 
 .(3) م أعلالوقف، واهلل بعهام يف مسمىفتا، (حسن
 ،منقطع لفظاً   [47]  ﴾جب﴿  نأل  ؛سنح  [74س:  ]يون  ﴾هئمئ خئ﴿»  :يقولو  -

 .(4) «نىعمتصل م
 وفه  [81]  ﴾هثمث هت﴿   : ومثله  ،حسن  [81:  هود]  ﴾هبمب﴿»  :ويقول  -

   .(5)«قبله طع عامنقم
اب داللبت  )حسن؛  :يقول  -ز )ء  ابالستفهام(،    حسن؛لشرط(،  للبتداء 

 
 . (78ص)دى: منار اهل (1)

 .(201ص)ى: املكتف (2)

 . (78ص): نصاريلأل شد يف املر ما لتلخيصقصد ، امل(1/471): ينللعام وف الوق ملرشد يف ار: نظي (3)

 . (179ص)منار اهلدى:  (4)

 . (891ص): لسابقاملصدر ا (5)
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  ت ن مقتضياغري ذلك م و هديد(،  للبتداء ابلت  ؛سن)حر(،  داء أبم للبت  ؛)حسن
 . (1) هلتنبيداة اأ النفي، و لم االبتداء، و بتداء ب؛ كاال داءاالبت
األ  نفم  هذه  الوقف    تثب  ةنواملوازدلة  خالل  يف األعند    سناحلأن  شموين 

عليه وحيالتطبي الوقف  الذي حيسن  هو:  قد يكونق  وأنه  بعده.  بام  االبتداء    يف   سن 
 واهلل أعلم.  ل، أق   منه أوأو أعىل درجة الكايف 

 ام(األنع   سورة)من    موضع وقف   (50)ن فيه  قاردول ن بج  نختم هذا املبحثو

و   :ةاألئم   عند حات  جماهد  اأيب  أ و   حاسوالننباري  األ ن  ب وابن  والداين    وسابن 
 : واألمشوين والعماين والغزال والعطار

 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . ( 363  ، 282  ، 218  ، 216  ، 112  ، 170 ،161 ،813 ،98، 87 ،73 ،59 ،58ص)ى: منار اهلدينظر:  (1)
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 مــــةـــاتـاخل
 ج: هم النتائىل أحث أشري إ ب هذا ال تامويف خ

أ إ  -1 من  كل  الوقف  لَّ ن  يف  الوقوف،    استعملواالبتداء  ف  يف  مصطلحات 

 بني مراتبها. وميز

بعض  خي  -2 مدلوامعلال تلف  يف  ب ء  وخاصةت  مصطلحا   عضل    الوقوف، 
 . سن الوقف احل

ا  -3 كتبهوصلتنممن    -جلمهور  ذهب  الوقإىل    -ءبتداالواقف  الو  م يفا  ف أن 

تلفوا يف  وهؤالء اخعده،  بتداء بام ب االن  ليه، وحيسقف عحيسن الو  يهو الذ   سن:احل

 : التفصيل اآليتام يف كمراتبه، 

أبو    - اإلمام  اهلم اجعل  أاحلس  الوقف  ينذالفرج  حيث  ،  الوقوف  مراتب  عىلن 

عنده حلسن  اأن  إال  ،  (ما ليس بوقف)و،  (ف حسنوق)قسمني:  عىل    الوقف  جعل

 .هعند غرييف التام والكا يدخل فيه

ا  - الوقوفاملرتبيف    سناحل  الوقف  جعل  ةألئم بعض  الثانية من مراتب  فهو    ،ة 

التام،مرتبة    يقارب جماهد  وهم:  الوقف    ين لعاموا  ومكي  يفوحلوا  والنحاس  ابن 

ض  بعام يفاد به التي قد يرمام مكإلن عند ااحلسوقف  إال أن ال  ،يل والكوايشواهلذ

 .ضعواامل

ا  - بالثالث  املرتبة  يف  احلسن  وقفال  جعل  ألئمةبعض  أي:  والكايف، عد  ة،   التام 

حاتم أبو  خ  وهم:  وابن  والغزال  أوس  واحللبييلوابن  والعطار  والففة  بني،    رق 

ابن  سحلواالكايف   عند  خليفة  الغزالو  أوسن   طوس لاحلسن  أن    عطاروال   وابن 

والكايفياآل لر،  ف-غالباً   –  اآلي  أس  حكأّن  ،  ازداد  بسالوقف  رؤسنًا   وس بب 

 .لكايف قريبًا من التامار افص ،ىل الكايفإسن من احل قىرتاآلي، ف

بع  -4 الوالعلض  ذهب  أن  إىل  الوقامء  الذي حيسن  هو  احلسن:  عليه، قف  ف 
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االبتداسحي  الو بن  اختيار  وهبعده،    ام ء  هو   علم وحان  الطابن  والداين  مة  األئذا 

بن  اوي  سخاوال والطحان  بن  ا  غري أنلقسطالين،  وا  رياجلزوابن  وي  الدين السخا

 لكريم.  لقرآن اا رعىل سوكتاب تطبيقي ىل نطلع هلم ع ملزري اجل

يه، عل فوقاللذي حيسن : ابـ موين الوقف احلسناألنباري واألش  عرف ابن -5

  وقف الكان مما حيسن  ف،  ذلك ا  الفوأما يف التطبيق فقد خ  . دهعاء بام باالبتد  سنحي  وال
  حات صطلم  بيق أربعةلتط ايفدم  ستخانباري  األ  ، إال أن ابنبام بعده  تداءواالبليه  ع
فاألول مما   (،غري اتم (، )محسن وليس بتا(، )غري اتمحسن  ) حسن(،) :حسن لل

، إال إن علل فيهام بام كثالث كذل اين واللثوا  بام بعده،  ءدابتعليه وااللوقف  حيسن ا

بمعل  جي هب  ا عدمها  فومع  اً لفظ  ام متعلقًا  لليتوافقان    هامنًى  تعريفه   .احلسن  وقفمع 

 احلسن.مع تعريفه للوقف  توافق املهو الرابع فطلح صما املوأ

وصحبه   هآل  حممد وعىل  ونبينا وسلم عىل سيدنا  أعلم، وصىل اهلل  هذا، واهلل تعاىل

 احلمد هلل رب العاملني.   وانا أنوآخر دع. عني أمج
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 صادر واملراجعامل فهرس
 ة: ــ ي نآالقر   صاحفامل:  والً أ
برواية الك  القرآن • عن   رمي  جممصم اع  حفص  ا،  فهد  ع  الشـريف: املص  باعة لط مللك    حف 

 ـ. ه1428

خبط • شريف  إمساعيل حممد    : مصحف  ي   بن  كتب حلليبا ئ  قر امل  وسف بن    ، هـ(790)  ةسن   ، 

 (. arab.Cod.3111) ، حتت رقمحمفوظ يف مكتبة ميونخ 

  اث: واألحبالكتب  :  اثنياً 
وااليف  اإلابنة   • ا  ،ء بتداالوقف  جع  حممد لفضل  أليب  اخلزاعي  بن    ـ(، ه408)تفر 

نسخة  )خم بفاس،    جامعطوط(:  رقمالقرويني  )   ،( 179/ 80)   حتت  ورقة 109يف   ) ،  

   هـ(.520)لغرناطي سنة ش ان الباذ اب: اتبه ك  رًا ،طس (62) أو (25هتا ) مسطر

م  • الاالقتداء يف  واالبتدا عرفة  أليب ءوقف  حمم ،  النكزا  اهلل  عبد  ق:  قيحت  (،هـ683)ت  ويد 

أمحمسع إود  مقدمة  ر-لياسد  النسالة  ال  لشهادةيل  )الدكتوراه(  عاليالعاملية    شعبة   –ة 

امع اجلا  –ة  مي اإلسالات  لدراسوا  الكريم  القرآن  كلية   –ت  االقراء بامل الس إلة  نة  ديمية 

 هـ. 1413املنورة:  

البيان   • بع القسم األخري–ــن  الرمح  بن عبد قراءة انفع    ولعن أصإيـجـاز  ،  رآن لق الوم   اخلاص 

غانم قدوري احلمد، مجعية    . د. حتقيق: أ  ،(ـه444)تاين  لدن بن سعيد او عثامرــميب عأل

 م. 8012 -هـ 4014: 1ط ، دن األر –ن عامَّ  –حافظة عىل القرآن الكريم امل

بح يف القراءاتيضا اإل • خمطوط(:  )  هـ(470)ت  مر األندرايب ن أيب ع، أليب عبد اهلل أمحد 

ال معه   -خانيسنسخة كتب   ال راد د  إ بجا  رشقيةسات  )ر  تانبول، حتتسمعة    (، 1350قم 

بن  خي جيد نفيس، كتبها: حممد  س (، بخط ن24× 158(، مسطرهتا )520)   عدد األوراق

 (. هـ656)ة وي سنمحلا ن محزة ر بعم

وجلالو إيضاح   • عز  هللا  يف كتاب  واالبتداء  ألقف  بكر،  الق   يب  بن  األحممد  ي  نباراسم 

الد:  حتقيق  هـ(،328)ت عحميي  مرمضا  الرمحند  بين  اللغة  طبوعات ن،  ية  لعربا  جممع 

 م. 1971  -هـ 3901:  1ط ق، شبدم
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  د عب   ددل أمح ا ع  ق:حتقي ،هـ(745)تان حممد بن يوسف األندليس  ي ، أليب حالبحر احمليط  •

 م. 9319  -هـ  1413  : 1وت، ط بري   -حممد معوض، دار الكتب العلمية    عيل وجود، و مل ا 

القرآن لربهاا • علوم  يف  احلس  ،ن  عيلأليب  إبراب  ن  بن  سع هيم  احل  ن    ، ـ(ه430)ت  ويفيد 

ال  طوط(:)خم دار  )باملرصية،  كتب  نسخة  و/تفسري(59رقم  معهد  هل ،  يف  صورة  ا 

)ب ة  هربالقا  بيةالعر  املخطوطات ( جملدًا من  15وجود منها ) واملقرآن(،  الم  وعل/40رقم 

 سم.   20.50×  14.50ومقاسها:   قروء،عادي ممكتوبة بخط  وهي ًا، ( جملد30)

ا  لتيسري ا  حتبري • اللقرايف  ملحمد  عشرءات  املعحمم   بن،  اجلرد  بابن    هـ(، 833)تزري  وف 

 م. 0002  -  ـ ه 2114:  1ط   ، دن ر األ   –ن  اّم ع   –ن  د مفلح القضاة، دار الفرقا م د. أمحد حم حتقيق:  

والتنوير ا • ملحمد  لتحرير  عاشورالطا،  بن  التونسية    الدار  هـ(،1393)ت  التونيس  هر 

 م. 1984:  تونس   -للنرش 

ات ال   فة تحلا • الشريفة ريخ  لطيفة يف  بالدين حممس  لش،  املدينة  امد  بن حممد  لرمحن عبد  ن 

 . م3199  -هـ 1414: 1، ط ريوت ب  -  ةالكتب العلمي  هـ(،902)ت السخاوي 

الكوات • القرآن  لتلخيص  )اشي  فسري  تفسري  العبومل   (،العزيزيف  أيب  الدين  أمحد  فق  بن  اس 

املعاملسف  يو قد.  د  ق: يقحت  هـ(، 680)تيش  لكواباروف  وصيل  اعامد  دار  ري  لعي ايض، 

 م. 2019-هـ 1440:  1ط  بريوت، -زمر ابن حدا،  ت اإلمارا – ريبشال

علم   • يف  ملحمد  التجويدالتمهيد  املع،  حممد  اجلزريبف  روبن  قيق:  حت  هـ(،383)ت  ابن 

 . م2001  -هـ  2141:  1ط ، بريوت  – مؤسسة الرسالة  ، أ.د. غانم قدوري احلمد

منصورة اللغ ب  هتذي • أهرز األ   ، أليب  بن  حممد  عوض    مدحمق:  حتقي  هـ(،370)تمحد  ي 

 م.  2001: 1وت، ط بري –اث العريب رتال ار إحياء، دبمرع

.  حتقيق: د  هـ(،364)تمد  حمبن  سخاوي عيل  لا  ين ، لعلم الدراء قراء وكمال اإلق مجال ال •

 م. 8719  -هـ 1408:  1ط  مة،املكر مكة – بواب، مكتبة الرتاثلعيل حسني ا

اللغة مج • احل  كربيب  ، ألهرة  بن  ُدريد  سن  حممد  د.  حت  ،هـ(321)تبن  منري  مزرقيق:  ي 

 م. 1987:  1ط  بريوت،  –اليني ، دار العلم للم كيلببع
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اتج  •  = ا   الصحاح  وصحاح  نرص ة يبر لع اللغة  أليب  ا،  إس جل  محاد  وهري  بن  امعيل 

الغفوحت  هـ(،393)ت عبد  أمحد  عطار قيق:  دارر  :  4ط وت،  ريب  –للماليني  علم  ال   ، 

 . م9871  -هـ  1407

يف ط • النشر  اليبة  العشر  ا  مدملح  ، قراءات  حممد  بابن  عمل بن    هـ(، 833)تري  زاجلروف 

 . م4919  -هـ  1414:  1ط جدة،   -دار اهلدى  ، حممد متيم الزعبي قيق:حت

  قيق: حت  هـ(،170)تراهيدي البرصي  فالرمحن اخلليل بن أمحد ال  يب عبدأل  ، نيكتاب الع  •

 . بريوت –ل  مكتبة اهلال و ر، دا اهيم السامرائيإبر د. ي املخزومي،  مهد د. 

احملالقامو  • اطيس  ملجد  طاهديل ،  أيب  الف حمر  ن  يعقوب  بن    هـ(، 817)تريوزآبادي  مد 

العرقُسوس، مؤسسة  د نعيم مف حمسالة بإرشارلاة الرتاث يف مؤسسيق: مكتب حتقيق حتق

 . م2005-هـ1426: 8ط  بريوت،  – الرسالة

أليب  ئتنافواالطع  الق  • اجع،  بن  فر  أمحد  أمحد  يق:  حتق  هـ(،338)ت  حممد لنحاس  د. 

 . م 7819  -هـ  1398:  1عراقية، ط ارة األوقاف ال وز   -ث اإلسالمي ا إحياء الرت   ،ر العم خطاب 

جبارة   يب القاسم يوسف بن عيل بنأل، يهاعلدة بعني الزائر ألواالقراءات العشر الكامل يف   •

بن  مجا قيق:  حت  ،(هـ465)تاهلذيل   رف ل  بن  الاعالسيد  سامي  مؤسسة  ع  زي و للت  شايب، 

 م. 2007  -هـ  4281:  1والنرش، ط

)خمطوط(:    ـ(،ه040و  ت نح)  ذاين د اهلمالفرج محأليب    ،ءبتداالوقف واال  املقرئني يف  زكن •

امللك نسخة   بال  بد ع  مكتبة  رق   ،ض رياالعزيز  ضمن    3064)   محتت  وجتويد(،  قراءات 

   . اين املبسط واألقرب للنسخالرحي ، بخط( ظ010) إىل( و81)جمموع من 

،  ريوت ب  –ار صادر  د  هـ(،711)ت  ر بن مكرم بن منظو   د حمم  الفضل  أليب   ، بر الع   لسان •

 ـ. ه1414: 3ط

القراءات لطائف اإلشارا • لفنون  بن حم ت  أمحد  العباس    ـ(، ه392ت)ين  لقسطالاد  م، أليب 

مـيـحقـت جممع  ــيـرآنـالق  اتـسالدراز  ـكرـق:  لطلك  املة،  املفهد  الرشيف باعة    -  صحف 

 املدينة املنورة.  

الد يفاملرش • احلحمأليب    ،وفوق  بمد  تسن  العامين،  يف    من عيل  علمي رحتقيقه  تني  سالتني 

ا درجة  كلية  لنيل  من  وأصوملاجستري  القرى:    –  نيد لا  لالدعوة  أم    ، هـ 2314جامعة 



 ي حممد بن عبد هللا الوائل د.                         موازنة   راسة وصفية : د يق تطب ف احلسن بني النظرية وال لوقا

322 

( جته وسم واألوىل  بـ  من  ( 1ا  آخر    أول :  إىل  اسو الكتاب  حتقيق:  رة  بنت  لنساء،  هند 

العب  بـ  ووس)  ةني الثاديل.  منصور  اسورأول    من  : (2ج متها  آخرملائدة  ة  الناس،    إىل  سورة 

 ري. محود األزو  ند بيق: حممقحت

ن أمحد بن  بد  مبن حم   زكرياأليب حييى  ،  ما يف املرشد يف الوقف واالبتداء   املقصد لتلخيص  •

ع  هـ(،269)ت  ريا األنص  يازكر  اهام  ىلطبع  )منار  كتاب  ل ش  مطبعة  ألشموين،  هلدى( 

 م. 9731  -ـ ه9331: 2بمرص، طاحللبي فى البايب مصط

الو   املكتفى • واالبتدايف  اعثام عمرو  يب ، ألقف  بن سعيد  دحت  هـ(،444)ت  لداين ن  .  قيق: 

 م. 4981  -هـ  1404:  1ط ، وتبري  –يوسف عبد الرمحن املرعشيل، مؤسسة الرسالة 

الاهلد ر  امن • بيان  واوقى يف  الكريم األ   بن حممد ألمحد  ،  البتداف  علامء    شموين )من بن عبد 

 م. 1973  -  ـ ه 9313:  2ط   ، ايب احللبي بمرص طفى الب طبعة مص ، م ري( اهلج   عرش   ادي لقرن احل ا 

الوقوف  نازلم  • يف  بن  القرآن  إسامعيل  الفضل  أليب  الرساج  ،    هـ(، 265)تاإلخشيذ 

اجلديدة إلسكندر ا   تبةمكنسخة    (: ططوخم) )ية  رقم  حتت  )قراءات  4234،  يف   )481  )

 . هـ(5181) سنةصطفى، حممود بن م: ها كتب ،  النسخ خط ب  ، قةرو

بابد  ، ملحمد بن حممالعشرت  القراءاشر يف  لنا • حتقيق:    ، ـ(ه833)تن اجلزري  املعروف 

حممد   السامل  األمانة  شنقي ال  حممودأ.د.  امل  عامةال طي،  لطباعة  فك  ل بمجمع  ف  صح املهد 

 . هـ1435نورة:  املدينة امل  -ف الرشي

يف    جنوم  • القر الالبيان  وماءات  السم  ،آن وقف  حممود  بن  ين  مذااهل  ديرقنملحمد 

قرآن  ل، اجويدالت  (26/ 1م )، حتت رقيةرصدار الكتب امل نسخة    ط(:)خمطو  ،هـ(780)ت

وعلومه  ) الكريم  يف  و 091(  مسرقة (   ،( نب   ، س(19طرهتا  متقنخط  السيد  :  ها ب تك،  سخ 

 . هـ(1267)ة باهر سن   حسني

األدانظا • و م  الوقف  يف  ال ، ألاالبتداءء  عبد  األصبغ  امل عزيب  األندليس  عيل  بن  وف  عريز 

 ياض. الر  –عارف ب، مكتبة املوا بق: د. عيل حسني القيحت  هـ(،615)تن االطحبابن 

واملاهل • املقاطع  معرفة  إىل  ألبادي ادي  احلسنيب  ،  أمحب  العالء  اهلم ن  عطار  ال  ذاين د 

يل: إهنا كتبت  (، ق188اق )ي، عدد األورشسرتبيت ط(: نسخة مكتبة  )خمطو  ،ـ(ه695)ت

 . يباً قرن السابع اهلجري تقر اليف 
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إ اهلدا • بلو ىل ية  النهاي  بن  ،  ة غ  مكي  حممد  القييس  يب أأليب    يق: حتق  هـ(،437)ت  طالب 

ب  وث الكتا بح  ة موعجمباعة  للط هاوهتيئتقيقها  وتد  اته مراجعجمموعة رسائل جامعية قام ب 

 م. 0820  -هـ  1429:  1قة، ط جامعة الشار   –اإلسالمية  دراسات  وال   الرشيعة   لية ك   –سنة  ال و 

  هـ(، 732)تي  بن إبراهيم اجلعرب  عمراهيم بن  إلبر  ،تداءواالبقف  الو وصف االهتداء يف   •

فرغيل حت عربابعر   سيد  قيق:  سيد  فرغيل  مكتبة  ط مرص  –وي  اوي،    -هـ  1433:  1، 

 م. 2012

  قيق: حت  هـ(،437)ت  القييس  مكي بن أيب طالب حممد  يب أل،  ( و)بلى(لك )لى  الوقف ع •

 م. 2003 -هـ 3214:  1، ط مرص –د بور سعي  –افة الدينية ثق ني نصار، مكتبة الد. حس 

العظيم   وقف  • ألالقرآن  حممد    يب ،  بن  سعيد  حممد  )خمطوط(:    هـ(،544ت) ة  خليفبن 

 ( ورقة. 89(، يف ) 516)   حتت رقم   يس ر ا بب   الوطنيةتبة كلعربية يف املات اطوط املخ حمفوظ يف

الق  • التفسري وقوف  يف  وأثرها  تطبيق  دراس  -رآن  مع  نظرية  و علة  اللزم  الوقف    املتعانق ى 

أ. عملمنو وا مس،  سد.  بن  الطيار،  اعد  اليامن  لطباعلملجممع  فهد  ال ك  املصحف    -رشيف ة 

 هـ. 1431:  املدينة املنورة 

عب داء واالبت  الوقف  • أليب  أمحد،  اهلل  ا  د حممبن    د  أوس  :  حتقيق   ـ(،ه334)ت  ين مذا هلبن 

   . م 2008:  1ليبيا، ط   -بنغازي ورات جامعة قاريوس،  ، منش حممد العريبي تاح  مصطفى عبد الف 

ابتداءواال  الوقف  • احل، أليب  بن  ال  لغز  سن  حممد    طاهرد.  حتقيق:    ـ(،ه516)ت  دمحأ علي 

  -يب اسات، درد والبحوث  يم، وحدة الللقرآن الكر  الدولية، إصدارات جائزة ديب  اهلمس 

 م. 2019-ـ  ه1440:  1ارات، طماإل

سن  حمد.   : ق حتقي   هـ(، 560)ت السجاوندي  اهلل حممد بن طيفور  عبد    أليب ،  ء اواالبتدف  ــالوق •

 م. 1200  -ـ  ه 2421:  1، ط ردن األ   -ن عاّم –يع ز  والتو للنرش اج  املنه   دار ،  ويششم درها

  هـ( 654)تيل  رة اهلذابن ج عيل بسم يوسف بن  ، أليب القاتاب هللا الوقف واالبتداء يف ك •

، بحث حمكم  عامر أمني الددو.  د  قيق:، حتقراءات للهذيل( اب الكامل يف التل من كت )مس

(:  22سنة ) ال  (، 34)  دد لع ا تحدة،  ة املربي ت العااإلمار  ة جامع  –نون  والقا  ةع يف جملة الرشي

 م. 2008أبريل  -هـ  1429الثاين  بيع ر



 ي حممد بن عبد هللا الوائل د.                         موازنة   راسة وصفية : د يق تطب ف احلسن بني النظرية وال لوقا
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 وضوعاترس املفه
 ة الصفح  وعــضو ـامل

 372 ..............................................................................................  لخصــامل
 238 ..............................................................................................  ةدمــــــــــقم

 ول بحث األامل
 بتداء مبا بعده سن الوقف عليه واالمما حي  علماء الذين جعلوه سن عند ال قف احلالو 

242 

 242 .......  ( ام ت بعد ال )   ية لثان رتبة ا امل   جعلوه يف ذين  ال   علماء ل ف احلسن عند ا الوق   ول: األ   ب املطل 
 242 ................... ......................... هـ(324تاحلسن عند اإلمام ابن جماهد ) الوقف

 245 ..................................  ـ(ه833)ت  اسحلنأيب جعفر ا م ماالوقف احلسن عند اإل 
 251 ............................  هـ(400حنو   )ت  ينمذاأيب الفرج اهلالوقف احلسن عند اإلمام 

 254 ............................. .................... هـ(430)ت  ويف احلَ ام إلماحلسن عند ا الوقف
 257 ................................  هـ(437)ت  الببن أيب طي كام معند اإلم الوقف احلسن 

 261 ........................  بعدها( هـ، وقيل  504  وم العماين )ت حنمااحلسن عند اإل الوقف 
 263 ............................ ..................... هـ(654)ت  ذيلهل  م اعند اإلما ن ساحلالوقف 

 265 ............................ .................. (هـ806ت اإلمام الكواشي ) الوقف احلسن عند
الث ا  اين: املطلب  عند حلسالوقف  جعلمالالع  ن  الذين  يف  ء  عد  ب )  الثالثة   املرتبة وه 

 ....................... ................................................................. ( ايف الكو  م التا
268 

 268 . .............................. هـ(525)تاإلمام أيب حامت السجستاين  ن عند قف احلسالو 
 272 . ......................... هـ( 334 ل: وقي هـ،  340)ت  س و ن أ احلسن عند اإلمام ابف الوق

 275 .................. ..........................  ـ( ه516ال )تلوقف احلسن عند اإلمام ابن الغز ا
 279 ....... ..................................... ( هـ454فة )تابن خلي  الوقف احلسن عند اإلمام 

 282 . ....................... (هـ 569)تاين العطار  ذمأيب العالء اهلد اإلمام لوقف احلسن عنا
 285 . ...................................... (هـ 814احلليب )ت ططا خلاملقرئ االوقف احلسن عند 



 (ه1442 ذو احلجة)          ونــثل ـثال و  ينثالا ددـــعال       ةــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم
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 ة الصفح  وعــضو ـامل

 املبحث الثاين 
 علوه مما حيسن الوقف عليه،  جالذين ء لماعسن عند ال حلف االوق

 بعده   احيسن االبتداء مبوال 
289 

 289 . ................................... هـ( 444)ت  اين الدمرو  عام أيبند اإلمعالوقف احلسن 
 292 ....................................  هـ(560و)ت حن  الطحانن بم احلسن عند اإلماالوقف ا

 293 ...............................  هـ( 643)ت وي لم الدين السخا ع ام الوقف احلسن عند اإلم
 294 ............................ ............... ( هـ338)تي زر ن اجلمام ابإل د االوقف احلسن عن

 295 ......................... .................. هـ( 392)تين  اَل ام القسطالوقف احلسن عند اإلم
 لث ااملبحث الث

 ق يبلتعريف والتطبني اه  ي اختلفت آراؤهم ف الذين ء االعلم سن عند احلقف  الو 
298 

 298 ........................ ................. هـ(328)ت ريبا ن مام ابن األحلسن عند اإل ا الوقف
 306 ........................ ................ (ـه11  لوقف احلسن عند اإلمام األمشوين )ت يف قا

 317 ... ............................................................................................... متةااخل
 319 ... ..........................................................................  عاملصادر واملراج فهرس

 324 .... ............................................................................... وعاترس املوضفه
 
 

 
 


