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 لخص امل

قها عم وأ، وأعظمها خطرا  ، قدرا  العلوم القرآنية  أجل  علم الوقف واالبتداء من 

وهذا البحث  ، ؛ فتأثريه يتناول األداء واملعاين عىل حدٍّ سواءها أثرا  وأجل  ، نظرا  

)املكتفى يف  تعقبات الداين عىل الدينوري يف مسائل الوقف من كتاب: يتناول 
،  العلمية عطيات فق املو  ، استها وبيان الراجح فيهادرا و بجمعه، الوقف واالبتدا(

   اإلعرابية. والروابط
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 ةقدمامل
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

له احلمد عىل كامله يف عليائه؛ محدا  يليق  ، مد هلل عىل نعمه وسابغ عطائهاحل

وأخلص أوليائه  ، والصالة والسالم عىل أرشف أنبيائه، بجالله وعظمته وكامله 

 أما بعد:، هبديه إىل يوم لقائهوعىل آله وصحبه ومن اهتدى  ، ئهوأصفيا

بام فيه نفعه وصالحه يف الدنيا اهلل للعبد أن يشغله فإن من عالمات توفيق 

ورصف  ، وال أكرم شغال  وال أعظم أجرا  من عبد مأل  القرآُن عليه وقته، واآلخرة

واشتغاهلم به ، م عظيمةكتاب رهب عناية السلف بومن هنا كانت ، إليه عنايته وفكره

 .  قلوهبموسالمة ، ريمة؛ وما ذلك منهم إال لكامل عقوهلمغبطة ك

من كل ما يكدر  وحفظهومن مظاهر تلك العناية حرصهم عىل صيانة العلم 

صفوه أو يقلل نضجه؛ فكانت استدراكات بعضهم عىل بعض صورة من صور  

 تلك الريادة.ونمطا  من أنامط ، تلك العناية

ما تفرق منها وضم بعضها إىل بعض  ة بعض الباحثني إىل مجعهت عنايوقد توج

مع حفظ احلق ، والتعليل؛ خدمة لعلم القراءات وطالبيهمع الدراسة والبسط 

 ونسبة الفضل ألصله.، ألهله

وقد يرس اهلل للعبد الفقري يف هذا البحث مجع تعقبات اإلمام الداين يف كتابه 

 جعفر الدينوري  عىل اإلمام أمحد بن واالبتدا( )املكتفى يف الوقفبـاملوسوم 

 ودراستها معرتفا  بالعجز والتقصري. 

 وجيعله خالصا  لوجهه الكريم ، واهلل أسأل أن ينفع به

 : أمهية موضوع البحث وأسباب اختياره
 ارتباطه بكتاب اهلل تعاىل.  -1

 الصلة بينهام.   الربط بني العلوم القرآنية والعلوم العربية؛ لوثيق  -2
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املعاين القرآنية باختالف مواضع الوقف وتنوع مأخذها  لتأثريية عىل ه ا قوت  -3

 ز األبحاث يف ذات املجال ونرشها لفائدهتا العملية. وتعزي ،  ووجهها 

عائدته العملية وثمرته التطبيقية يف قراءة القرآن الكريم؛ بمعرفة الوقف   -4

 الصحيح من غريه. 

ودعم  ، العلوم القرآنية خصصني يف ى الباحثني واملت د ل إثراء ملكة النقد البن اء  -5

 لوم وجتويدها. األبحاث ذات الطابع النقدي؛ ألمهيتها يف تطوير الع 

كون هذه التعقبات صادرة من إمام معترب يف العربية والقراءات عىل إمام   -6

 فيهام.   -أيضا  –معترب  

 ى. ر خ قلة األبحاث يف هذا املجال مقارنة بمجاالت علم القراءات األ  -7

 : ةابقالس  الدراسات 
ومن  ، ف ُيعنى بجمع تعقبات الداين عىل الدينوري ودراستهاؤل  مُ قف عىل مل أ

وري وأقواله يف  ناسب أن أشري هنا إىل بحث بعنوان: )آراء أمحد بن جعفر الدينامل

وهو مطبوع ضمن العدد  ، الوقف واالبتداء( للباحثة: لبنى بنت خالد العرفج

بيعة البحثني خمتلفة كام هو ظاهر من  طو، سات القرآنيةارد( ملجلة تبيان لل30)

 العنوانني. 

 :خطة البحث
 ة وفهارس.ة ومتهيد ومبحث وخامتاشتمل البحث عىل مقدم

، والدراسات السابقة، وأسباب اختياره، وتشتمل عىل: أمهية املوضوع :املقدمة

 . ومنهجه، وخطة البحث 

 :ثالثة مباحثويشتمل على   :التمهيد
ويشتمل عىل  ، نوري واإلمام الداينباإلمام الديتعريف موجز  ول:ألا املبحث 

 مطلبني: 
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 ام الدينوري. التعريف باإلم املطلب األول:

 التعريف باإلمام الداين. املطلب الثاين:

 : مطلبنيويشتمل عىل ، التعقبات عند علامء القراءات املبحث الثاين:

 تعريف التعقبات. املطلب األول:

 ء القراءات. تعقبات عند علاملا :الثايناملطلب 

ويشتمل عىل ، ورؤوس اآلي، أنواع الوقف ومصطلحاته املبحث الثالث:

 : مطلبني

 : أنواع الوقف ومصطلحاته.املطلب األول

 الوقف عىل رؤوس اآلي.   املطلب الثاين:

ويشتمل عىل التعقبات ، تعقبات الداين عىل الدينوري  املبحث الرئيس:

 قرآين.لاا ودراستها حسب ترتيبه

 وفيها أهم النتائج والتوصيات. اخلامتة:

   فهرس املصادر واملراجع.

 ملوضوعات. س افهر

 : البحث  منهج
الداين عىل  بجمع تعقبات ، التحلييل، اتبعت يف هذا البحث املنهج االستقرائي

 ثم دراستها دراسة علمية كام يأيت:، الدينوري

 ث. ي حلد اإلمالئي ا   م كتابة البحث وفق قواعد الرس  -1

 توثيق النقول الواردة يف البحث من مصادرها األصلية.  -2

سوم بـ )املكتفى يف الوقف  الدينوري يف كتابه املو مجع تعقبات الداين عىل  -3

 . واالبتدا( 

 املواضع حسب ترتيبها يف القرآن الكريم.   ترتيب  -4
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بنص  الداين الذي   وإتباعها ، املسألة بذكر اآلية التي ورد التعقب فيها  تصدير  -5

 ثم أتناوله بالدراسة. ،  بلون داكن وذلك  ،  ب التعق    هد ا ه ش في 

الداين دون غريها من  فيها تعقب رصيح من عىل املواضع التي  االقتصار  -6

 النقوالت. 

كالم  ل وما يرتتب عليها دون التعرض  التعقبات عىل يف الدراسة  الرتكيز  -7

 .  يف اآلية الداين كله  

 ية. ب ر لع ا يف  وبيان وجهها  ،  موضوعية التعقبات دراسة  دراسة   -8

يلزم من ذلك موافقة أحد  وال ، وما متيل إليه النفس بيان القول الصحيح  -9

 إلمامني. ا 
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 التمهيد
 املبحث األول

 تعريف موجز باإلمام الدينوري واإلمام الداني 
 املطلب األول: التعريف ابإلمام الدينوري.

 امسه ونسبه ووفاته: 
ريال رهو أبو عيل أمحد بن جعف ين و  ر( بةنس، دِّ بلدة جبلية ُفتحت يف ، إىل )ِدين و 

ُيعرف بـ )ختن ثعلب( أي:  ، (1) رب والعجم وأهلها خليط من الع، عهد عمر 

وقيل:  ، من علامء مرص املربزين يف علم النحو يف القرن الثالث اهلجري، زوج ابنته

هـ(728)وقيل: ، هـ(289)تويف بمرص سنة ، هو أبو عبد اهلل
   (2). 

 حالته: ه ور وخيش
سيبويه عن أيب عثامن املازين بكر بن رحل إىل البرصة وأخذ هبا كتاب  -1

 وقيل: غري ذلك. ، هـ(249)املتوىف سنة ، حممد

ثم رحل إىل الكوفة وأخذ هبا كتاب سيبويه ثانية  عن أيب العباس املربد  -2

 .هـ(285)املتوىف سنة: ، حممد بن يزيد

 . (3) وهبا أل ف وصن ف، ورينشهامل اعلامئه ثم استقر بمرص وأصبح من -3

أمحد بن حييى   لعباسا أيبومما ورد عنه يف هذا الشأن: أنه كان خيرج من منزل 

فيتخطى أصحابه ومعه  ، وهو جالس عىل باب داره، هـ(291) املتوىف سنة: ثعلب

 حمربته فيقرأ كتاب سيبويه عىل أيب العباس املربد؛ فيعاتبه ثعلب ويقول: إذا رآك 

كني يقولون ماذا؟ فلم يكن يلتفت  ه وترتـرأ عليـل وتقـ ذا الرجـ هإىل يـضمتالناس 

 إىل قوله.  

 
 ويكيبيديا(. موقعمن مديريات حمافظة كرمنشاه. )، يران. وتقع اآلن غريب إ(76) انظر: البلدان لليعقويب (1)

 .(6/177)وايف بالوفيات لا، (1/206)انظر: معجم األدباء  (2)

 .(128)أئمة النحو واللغة  اجميف ترالبلغة  ، (6/177) انظر: الوايف بالوفيات (3)
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با عيل كيف صار املربد أعلم بكتاب سيبويه من ثعلب؟ ي: فسألت أقال املصعب

وهذا يدل عىل فضله ، (1)فقال: ألن املربد قرأه عىل العلامء وثعلب قرأه عىل نفسه

 وعلمه وحسن معرفته. 

 : فاتهلؤ ومتالميذه 
ثون األمة من بعدهم سيبا  من عطائهم العلن اك وقبسا  من ، امء وال يزالون يورِّ

عىل اختالف يف ذلك بينهم قلة وكثرة؛ ألسباب قد يظهر ، ائهمنورهم وضي

 من أسار املايض املرحتل.    ويبقى كثري منها سر ، بعضها

 ابوغ ،مهاس اي ات التي بقعددا  من املؤلف وقد خل ف اإلمام الدينوري 

 وهي:، عنا رسمها؛ لتبقى شاهدة عىل علمه وفضله وإمامته

عند ياقوت  هو املوصوفولعل هذا الكتاب ، نحوكتاب املهذب يف ال -1

كتب يف صدره اختالف البرصيني والكوفيني وعزا كل  مسألة إىل  »بقوله:  احلموي

ترك  باتك اليف عنه، فلام أمصاحبها، ومل يعتل  لكل  واحد منهم وال احتج  ملقالت

ل يف ذلك عىل كتاب االخفش سعيد بن  االختالف ونقل مذهب البرصيني، وعو 

 . (2)  «مسعدة

 . (3) ضامئر القرآن استخرجه من »كتاب املعاين« للفراء -2

 . (4) كتاب إصالح املنطق  -3

 . (5) الفصيح  -4

 
 .(1/206)انظر: معجم األدباء  (1)

  انظر: املصدر السابق. (2)

 .(1/182)معجم املؤلفني ، (128) أئمة النحو واللغةالبلغة يف تراجم ، (1/206)انظر: معجم األدباء  (3)

 صادر السابقة.امل انظر: (4)

كره ثعلب وأبو عيل أمحد بن جعفر الدينوري كذا ذ؛ الكاف  )وكرسى( بكرس"عنه ابن امللقن بقوله: نقل  (5)

جعفر الدينوري  . وانظر: آراء أمحد بن(18/227). التوضيح لرشح اجلامع الصحيح "يف فصيحيهام

 .(266)داء وأقواله يف الوقف واالبت
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 . (1) حلن العامة -5

 الدينوري يف ن ويظهر من العنوان أن املادة املجموعة ع، (2) وقوف التامم -6

داء راجعة إىل هذا الكتاب املفقود؛ فهو مصدر العلامء الناقلني عن  بتاالو فالوق

  نوري أقواله يف الوقف واالبتداء.الدي

التفتيش عىل مخسة  ووقفت ب، اجم هذا اإلمام بذكرهمفقد ضن ت تر تالميذهأما 

 منهم: 

ير ا  -1   ف عرو ملا، ْحوي  لن  عبد اهلل بن عبد العزيز أبو القاسم البغدادي الَّض 

دِّب املُْْهت دي، يب موسىبأ له كتاب يِف  ، سكن مرص وحدث هبا عن الدينوري، مؤ 

 . (3)  وكتاب يِف الكتابة والكتاب، الِفرق 

د التميمي، أخذ عن الدينوري بمرص،  -2 أبو احلسني حممد بن الوليد بن وال 

،ولقي املربد وثعلبا ، وكان حسن  ، ثم رحل إىل العراق   جزو  ت لضبط،صالح ا اخلطِّ

هعيلٍّ الدِّ  بوأ هـ(298)تويف سنة ، ينوريُّ ُأم 
  (4) . 

،  بن حممد بن عبد الرمحن  بن زيد، موىل املنذر حممد بن موسى بن هاشم -3

كان مترصف ا يف علم األدب واخلرب، رحل إىل ، هـ(275املتوىف سنة ) ، أمري األندلس

وله  ، ة  ايرو عنه هذ، وأخن نسخته يبويه م، وانتسخ كتاب س الدينورياملرشق فلقي  

 
رسير يم: الجل كتاب حلن العامة: )اجلنازة( بكرس اقال أبو عيل الدينوري يفو"يويس بقوله: لالبطنقل عنه  (1)

. وانظر: (2/205). االقتضاب يف رشح أدب الكتاب "وال يقال للميت جنازة، الذي حيمل عليه امليت

 .(266)ه يف الوقف واالبتداء نوري وأقوالآراء أمحد بن جعفر الدي

ح هبذا الكتاب النحاس يف القطع ورص ،يف الوقف واالبتداءداين يف كتابيهام لينقل عنه النحاس وا (2)

 . (2)ظر: ئتناف. انواال 

 .(17/156)انظر: الوايف بالوفيات  (3)

 . (1/217)انظر: طبقات النحويني واللغويني  (4)
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ويف سنة ت، كتب مؤلفة يف األدب، منها: شواهد احلكم، وكتاب طبقات الكت اب

هـ(307)
 (1). 

صاحب كتاب ، أبو احلسن عيل بن احلسن اهلُن ائي املعروف بـ )ُكراع النمل( -4

هـ(310)املتوىف سنة ، املنتخب من غريب كالم العرب
 (2)   . 

، يم، أبو رجارم يبأن ب نسليام ربيع بند بن الحممد بن أمح -5 ء، األسواين 

،  هـ( 335)تويف  سنة ، مذهب الشافعي   كان أديبا  فصيحا  فقيها  عىل، الفقيه، الشاعر

هـ(336)وقيل: 
   (3) . 

 املطلب الثاين: التعريف ابإلمام الداين. 

 امسه ونسبه ومولده ووفاته: 
، ءالو يمواأل اينمر الدن عد بعثامن بن سعيهو أبو عمرو عثامن بن سعيد بن 

ولد سنة ، صرييف(املعروف يف زمانه بـ )ابن ال، الداين وفاة  ، القرطبي مولدا  ونشأة  

 . (4)  سنة تقريبا   73وعمره:  هـ(444)وتويف سنة: ، هـ(371)

 شيوخه ورحالته: 
مشيخته يف  وبالتايل كثرت ، تعددت رحالت اإلمام الداين وتنوعت رشقا  وغربا  

ب فهو حافظ املغرب واألندلس يف زمنه جع وال ، عةيوم الرشن علفنو خمتلف

 وممن أخذ عنهم: ، (5) ومقرئهام 

 
 . (139) فنيالدر الثمني يف أسامء املصن ،(281)يني لغوانظر: طبقات النحويني وال (1)

 .(705، 1/687)الم العرب املنتخب من غريب ك  انظر: (2)

 .(5/97)انظر: املقفى الكبري  (3)

 .(1/503)غاية النهاية ، (226)قراء الكبار ة النظر: معرفا (4)

أيب عمرو الداين( خ احلافظ للوقوف عىل مشايخ الداين بشكل واسع وشامل يمكن مراجعة )معجم شيو (5)

 .ويتللدكتور: عبد اهلادي مح



 الزهراين د بن حممدسع .د  ودراسة   عا  مج:"دينوري يف كتاب "املكتفى يف الوقف واالبتداين على التعقبات الدا

198 

من ، ن طاهر بن عبد املنعم بن عبيد بن غلبون احللبي املقرئاحلس وأب -1

(ـه399)صاحب كتاب التذكرة، املتوىف سنة:، أعالم املحققني يف علم القراءات
 (1) . 

ر ئ الَّضيرقملاميص حلمران ابن عوسى رس بن أمحد بن مأبو الفتح فا -2

هـ(401) تويف سنة، «مل ألق مثله يف حفظه وضبطه»الداين وقال: أكثر عنه 
  (2) . 

، أبو القاسم خلف بن إبراهيم بن حممد بن جعفر بن خاقان املرصي املقرئ -3

كان ضابطا  لقراءة ورش، متقنا  هلا جمودا ، مشهورا  بالفضل » قال عنه الداين: 

نه الكثري من القراءات واحلديث  كتبنا ع ،جةهالل ق داية صاالرواسع والنسك، و

(ـه402)تويف سنة: ، «والفقه
 (3 ). 

قال عنه الداين:  ، د اهلل بن سلمة بن حزم اليحصبي األندليسأبو مروان عبي -4

ا فاضال  صدوق ا» هـ(405)تويف سنة ، «وهو الذي علمني عامة القرآن وكان خري 
  (4) . 

خواستي بن حممد بن إسحاق  نب دبن حمم  ن جعفريز بالعزأبو القاسم عبد  -5

قرأ عليه الداين  ، ابن أيب غسان(الفاريس البغدادي املقرئ النحوي املعروف بـ )

هـ(413)تويف سنة ، القرآن بثالث روايات
  (5) . 

، وابتدأت بطلب العلم يف سنة ست وثامنني»أما رحالته فقد قال هو عن نفسه: 

منها فمكثت هبا  يف شوال  رصخلت مدو، سعنيع وتة سبورحلت إىل املرشق سن

 الثغر وخرجت إىل ، هـ(939)وحججت ودخلت األندلس يف ذي القعدة سنة ، سنة  

قال: وقدمت ، ثم رجعت إىل قرطبة، فسكنت سقسطة سبعة أعوام هـ(403)سنة 

 
 .(207) : معرفة القراء الكبارانظر (1)

 .(212)لقراء الكبار انظر: معرفة ا (2)

 .(204)بار لقراء الكانظر: معرفة ا (3)

 .(1/487)انظر: غاية النهاية  (4)

 .(209)انظر: معرفة القراء الكبار  (5)
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 . (1)«فاستوطنها حتى مات، دانية سنة سبع عرشة

 تالميذه:
وتصدر ، اءات عىل أبيهقرلا أقر، ينايد الدن سعن بأبو العباس أمحد بن عثام -1

هـ(471)تويف سنة ، لإلقراء
   (2) . 

يبي( املعروف ، خلف األنصاريف بن حممد بن أبو القاسم خل -2 ـ )ابن الُعر   ، ب

هـ(508)تويف سنة 
  (3) . 

، أجل أصحاب اإلمام الداين، أبو داود سليامن بن نجاح األموي موالهم -3

هـ(496)تويف سنة 
  (4) . 

تويف ، يسى بن فرج املغامي التجيبي الطليطيل املقرئع نبحممد  و عبد اهللبأ -4

هـ(485)سنة 
(5) . 

، مد بن حييى بن مزاحم األنصاري اخلزرجي الطليطيلعبد اهلل حم و أب -5

هـ(502)تويف سنة ، مقرئ حمقق إمام يف العربية
(6) . 

  « وعرشين مصنفا   له مئة أن  لغني ب » : فقد قال عنها اإلمام الذهبي مؤلفاتهأما 

( 171يتو )وقد أحىص د. عبد اهلادي مح، «ية احلسن واإلتقانوكتبه يف غا» :لاقو

 : من أشهرهاو، (7)انا  من الكتب املنسوبة لإلمام الداينعنو

 
 .(1/503)انظر: غاية النهاية  (1)

 .(257)رفة القراء الكبار انظر: مع  (2)

 .(1/272)النهاية نظر: غاية ا (3)

 .(1/316)ية انظر: غاية النها (4)

 .(248)ة القراء الكبار فانظر: معر (5)

 .(2/277) ة النهايةانظر: غاي (6)

أيب عمرو  للوقوف عىل مؤلفات الداين بشكل واسع وشامل يمكن مراجعة )معجم مؤلفات احلافظ  (7)

و الداين األندليس للدكتور أيب عمر هرست تصانيف اإلمامفوكذلك ، هلادي محيتوالداين( للدكتور: عبد ا

 غانم قدوري. 
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 حقق يف رسائل علمية بجامعة أم القرى. ، جامع البيان يف القراءات السبع -1

 . . حاتم الضامنحقيق: أ.دتبوع مطب، التيسري يف القراءات السبع -2

مطبوع بتحقيق: نورة ، يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار عنقملا -3

 مية. مي د يف رسالة علمية تقدمت هبا بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالاحل

األرجوزة املنبهة عىل أسامء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد   -4

 .زائرين اجلجمقامطبوع بتحقيق: حممد بن ، الديانات

مطبوع بتحقيق: د. يوسف عبد الرمحن  ، بتداالاوف قوال املكتفى يف -5

 املرعيش. 

 مطبوع بتحقيق: د. غانم قدوري احلمد.، إلتقان والتجويد د يف االتحدي -6
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 املبحث الثاني
 التعقبات عند علماء القراءات 

 بات: املطلب األول: تعريف التعق  
(مادة  ب  ق   يشأخري إىل: ت تعود يف أصلها )ع 

 
يشء يعقب  ل فك ،ريهوإتيانه بعد غ  ء

ِقُب الرجل أي:  ، اآلخر كالليل والنهار كل منهام يعقب، شيئا  فهو عقيبه ومنه ع 

ِقُب: ، ولده وولد ولده الباقون من بعده قال اهلل تبارك  ، وهو مؤخر القدمومنه الع 

الليل  يعني: مالئكة [11الرعد:] ﴾ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ ﴿  وتعاىل:

    . (1) م يتعاقبونهنأل را والنه
بت ما صنع فالن أي: تتبعت أثره»ل اخلليل: اق ب فالت (2)«وتعق  عند العلامء  عق 

ح ما أهبم ل ما أمجل، من هذا؛ املتأخر منهم يتتبع أثر من تقدمه؛ فيوضِّ ر  ، وُيفصِّ وحيرِّ

ل ما أنقص، ما أشكل ب ما أخطأ. ، ويكمِّ  ويصو 

،  يفنصتك ال ك رشيف من مساللسمو، ليفاب التأوهو باب منيف من أبو

د عند العل  من ظالله وتتجىل، امءتتجسد فيه صورة من صور اإلنصاف والتجر 

 ونصح اخللق. ، الباعث عليه صيانة العلم، إرشاقة من إرشاقات النقد البن اء

حيث إن االستدراك مأخوذ من: اللحاق ، وبني التعقيب واالستدراك تقارب

فالالحق متأخر عن ، هب هراكدليشء؛ حاول إبا ءليشرك ااستدل: يقا، باليشء

ب متأخر عن، امللحوق به باملت كاملتعقِّ  .(3) عليه  عق 

ب  »قال ابن فارس:  ق  ِقب عيل  يف تلك السلعة ع  أي: أدركني فيها ، ويقولون: ع 

كُ ، درك   ر   . (4) «والت ْعِقب ُة: الد 

 
 .(4/77)يس اللغة معجم مقاي، (1/178)دة )عقب( يف: العني ماانظر  (1)

 .(1/180)انظر: العني  (2)

 .(15)إلمام الشاطبي انظر: استدراكات أيب شامة يف إبراز املعاين عىل ا (3)

 .(4/78)س اللغة ي: معجم مقايانظر مادة )درك( (4)
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 : قراءاتلااملطلب الثاين: التعق بات عند علماء  
أن كتب علم  جيداملتأخرة ث العلمية بحاألامن  موضوعات كثري يف رالناظ

وإن كان ، العلامء وتعقباهتمميدان فسيح للوقوف عىل استدراك القراءات املتقدمة 

ظهور فن التعقبات يف علم احلديث أسبق وظهروه فيه أكثر؛ خلصوصية هذا العلم 

 وطبيعته. 

  يف التعقب  ثحابألان ة مموعيمي جماألكادوقد رصدت يف املجال 

و رسالة )منها ما ه اك الوارد يف كتب القراءات والتجويد والرسم؛ردتس واال

 الرسائل العلمية: فمن ( ستري أو دكتوراه ومنها ما هو بحث أكاديميماج

للباحث:  "مجعا  ودراسة  "استدراكات اإلمام ابن آجطا عىل مورد الظمآن  -1

 عيل موسى عيل.

فكرية عىل رشاح لا ح املنبالتجويد يف ة قلعت امل ي مال القاراستدراكات  -2

 .املقدمة اجلزرية للباحث: حممد ايت عمران

مجعا   "استدراكات العامين يف مسائل الوقف واالبتداء يف كتابه )املرشد(  -3

 للباحث: حممد مايغا. "ودراسة

حرز   استدراكات ابن الناظم يف )رشح الطيبة( عىل الشاطبي يف متن -4

 .يما درللباحث: سومايال "ةس ودرا مجعا  "ين األما

  "عا  ودراسةمج"استدراكات ابن جبارة يف )املفيد( عىل رشاح الشاطبية  -5

 اهلل جوب.  للباحث: عيسى عبد

 "مجعا  ودراسة"استدراكات ابن اجلزري يف النرش عىل رشوح الشاطبية   -6

 للباحث: كويايت أبو بكر سريبكي.
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 :يةاألكادمي األحباث ومن 
مام الشاطبي )يف أبواب إلا عىل( )إبراز املعاين يف شامةأيب اكات استدر -1

 للباحث: أ. د. أمحد بن عيل السديس.  "دراسةمجعا  و"األصول( من حرز األماين 

ستدراكات السخاوي يف كتابه )الوسيلة( عىل الداين يف مسائل الرسم ا -2

 للباحث: أ. د. باسم بن محدي السيد.  "مجعا  ودراسة"

العقيلة( من أول  ) بي يف اإلمام الشاط ىلع عربي اإلمام اجلاستدراكات  -3

مجعا  "غريمها مرتبا  عىل سور القرآن املنظومة إىل هناية باب اإلثبات واحلذف و 

 للباحث: أ. د. أمحد بن عيل السديس.  "ودراسة
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 املبحث الثالث
 ورؤوس اآلي، أنواع الوقف ومصطلحاته

 حاته: ومصطل ف ق أنواع الو املطلب األول:  
وتيسريا  عىل  ، لكريمخدمة للقرآن ا -ف؛ حتديد أنواع الوق يفء املعال د اجته

والفهم القويم الذي ُأنزل له القرآن ، وإعانة  له عىل التدبر السليم، قارئه ومتعلِّمه

 واملعاين التفسريية. ، لعربيةوفق القواعد ا، -الكريم 

لتنوع   را  نظ م؛ري القرآن الكيف  فقولد أنواع ا وقد تعددت مناهج العلامء يف حتدي

وستة  ، وبعضهم مخسة، وبعضهم أربعة ، فبلغ هبا بعضهم ثالثة، ذلك منطلقاهتم يف 

 .  (1) عند آخرين

أما اإلمام الدينوري الذي نحن بصدد دراسة تعقبات الداين يف الوقف عليه 

صفه  وو ،الصالح، زاجلائ، احلسن، التام  ، التم  ، فبلغت مصطلحاته سبعة: )التامم

 (.  ماملتا بغريالوقف 

وجه التحديد؛ فكتابه يف الوقف تلك املصطلحات عىل ويصعب تفسري معاين 

، (2) ( نقل عنه يف الوقف 261( مسألة من أصل )20وهذا البحث يتناول )، مفقود

( عبارات ذات اشتقاق واحد وداللة لغوية واحدة ، لكن: )التامم والت م  والتام 

طالح   أن يكون للدينوري اصالإ ،لكذ د بناء عىلواح لامعا ذات استفريجح أهن

 ابه. خاص نص  عليه يف كت

وغري القرآنية من عدمها نجد  قية بني اجلمل القرآنية بلوبالنظر إىل الروابط املنط

 أن األمر ال خيلو من أربعة احتامالت:

 
 .(21)القرآن وأثرها يف التفسري وف انظر: وق (1)

ث أسمته بـ )آراء أمحد بن  بح راستها يفعرفج مجع نقوالت الدينوري يف الوقف ودباحثة لبنى التولت ال (2)

( وتناولت مصطلحاته الوقف. انظر: "مجعا  ودراسة" واله يف الوقف واالبتداءـوري وأقــر الدينـفـجع 

 (.30عدد )ال ،( من جملة تبيان للدراسات القرآنية270) ص
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  ورثة  ءامائل: العلكأن يقول الق، األول: أن ينعدم التعلق بني اجلملتني إطالقا  

إال أن كال  منهام يف ؟ فاجلملتان متتاليتان ل من حوله: هل جاء حممدأسي مث  ،األنبياء

ڃ   چ  چ  ﴿ ومن ذلك قول احلق تبارك وتعاىل:، لآلخر موضوع خمالف

وأوضح منه تعلق آخر السورة بأول السورة ، [6 – 5]البقرة:  ﴾ ٱ     ٻ  ٻچ   

ي التعل م؛  ا ت ل ا   قف يعرف بالو   ما  هو   ىل اجلملة األو فالوقف عىل ، التي تليها  ق. النعدام نوع 

احية املعنى ال اللفظ؛ وهذا التعلق من ن، الثاين: أن يوجد تعلق بني اجلملتني

كقول القائل: العلامء ورثة ، مستقال  عن اجلملة األوىلفتعرب اجلملة الثانية إعرابا  

  وعن  ءلامعلا ملتني عن اجل ا تلكف،  درمها  إن العلامء مل يورثوا دينارا  وال، األنبياء

ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ﴿  ومثله قول اهلل تعاىل:، وراثتهم وتوريثهم 

فالوقف عىل )ال  ، [7 – 6]البقرة:  ﴾ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ        پ  پ    پ

فكل  ، يؤمنون( يف اآلية هو ما يعرف بالوقف الكايف؛ للتعلق املعنوي بني اآليتني

بب غفلتهم بسواستحكام ، النقياد لهاو ،ق احلن عن قبول فريكالا منهام يف بيان عناد

 ذنوهبم وسيئاهتم. 

ويلزم منه التعلق ، يوهذا التعلق لفظ، اجلملتنيالثالث: أن يوجد تعلق بني 

مع إفادة ، ومعنى ذلك أن اجلملة الثانية ال تستقل بإعراهبا عن األوىل، املعنوي

ا بياء إذا مورثة األنء املعال : ول القائلقك، ا  ماتالوقف عليها معنى  اجلملة األوىل يف 

ْصِف العلامء بذلك يف حال تقواهم ر، ماتقوا رهب ومن ، هبم تبارك وتعاىلفرشط و 

، [9]البقرة:  ﴾ چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ   ﴿  ذلك قول احلق تبارك وتعاىل: 

  ىل ع  فالوقف، هة اإلعرابفجملة )وما يشعرون( مجلة حالية متصلة بام قبلها من ج

 ظي بني اجلملتني. للفوقف احلسن؛ للتعلق ابال فر يعا فسهم( هو مأن)

عىل   لكن الوقف، عنوي بني اجلزأين كسابقهالرابع: أن يوجد التعلق اللفظي وامل

،  ثم يسكت ، كقول القائل: اجلنة، اجلزء األول ال يفيد فائدة حيسن السكوت عليها
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 [10ة:قر]الب ﴾ڌڌ  ڍ﴿ ومثله يف القرآن:، وهو يريد: اجلنة للمؤمنني

، قبيح؛ للتعلق اللفظي بني اجلزأينهو ما يعرف بالوقف الفالوقف عىل )قلوهبم( 

 أو إفادته معنى  فاسدا .، عدم إفادة اجلزء األول معنى  تاما  و

وهذا التفصيل يف أحكام الوقف هو رأي املحققني من العلامء كالداين وابن 

  إضافة إىل أنه أوىل ، ويمق لاج نهوامل، يملسلطق اوهو الذي يرتضيه املن، (1) اجلزري

 ه سابقا .وأبعدها عن الت شتت واخللط؛ وملا ذكرت، األقوال بالضبط

 الوقف على رؤوس اآلي:   املطلب الثاين:
بعد العرض السابق يرد التساؤل التايل: إذا كان رأس اآلية متعلقا  بام بعده تعلقا  

ة؟ أم األوىل تتبع اآليس رأ ىلالوقف عب نام جهل ُيقد  ، فظيا  فام العمل حينئذ  ل

 املعنى وإمتامه؟

لكن الراجح منهام مراعاة الفواصل ، واجلواب أن لكل قول منهام نارص ومؤيد

"أهنا سئلت عن قراءة رسول  فعن أم سلمة ، وف عليها؛ ألهنا سنة نبويةبالوق
  پ  پٻ   ٻٻ   ٻ  ٱ   ﴿ ية آية:فقالت: كان يقطع قراءته آ ×هللا 

، (2) " [4 – 1الفاحتة: ] ﴾ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ڀ  ڀ ڀ  پ  پ

قال  ، عليها ×ومع ذلك وقف النبي ، فالتعلق اللفظي ظاهر بني اآليات الثالثة

صد متابعة السنة أوىل مما ذهب إليه بعض القراء من تتبع األغراض واملقا»البيهقي: 

ابن القيم وابن  و ينداكال  ءلعلاموهذا قول املحققني من ا ، (3) «انتهائها دوالوقوف عن

 . (4) همريزري وغاجل

 
 .(1/225)رش الن، (7)انظر: املكتفى (1)

 .(44/206)أمحد  ند اإلمام(. انظر: مس26583رقم احلديث: )، جه أمحدأخر (2)

 . (4/175)شعب اإليامن  (3)

رآن ـوف القـوقر: ــظن. وا(229 ،1/226)النرش ، ( 1/326)اد ــع ـم ـزاد ال، (11)فى ـمكتـر: الـظـان (4)

 .(37)ر ــفسيـي التـرها ف ــث وأ
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 املبحث الرئيس

 تعّقبات الداني على الدينوري 
[1 ] 
 .[26البقرة: ]  ﴾ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ ﴿

نحاس: )مثال  وقال أمحد بن جعفر الدينوري وأمحد بن حممد ال»قال الداين: 
وألن ؤكدة، فال يُبتدأ هبا؛ م ةدزائ)ما( ن أل؛ وليس كما قالوا، ا( وقف حسن م
 .  ( 1)«فال يقطع منه،  )مثال (بدل من قوله:    بعوضة()

وهو استدراكه ، جيد إشكاال  ظاهرا   املتأمل يف كالم اإلمام الداين  إشكال:

أنه  -اينالد-مه الوظاهر ك، حلسنعىل الدينوري وصف الوقف عىل )مثال  ما( با

والزم  ، اء هبادتبـ )ما(؛ ألنه ذكر حكم االب ءابتدواال، (ثال  يتناول الوقف عىل )م

 ذلك الوقف عىل )مثال (. 

بأي نوع من أنواع الوقوف؛ يلزم منه معرفة ، أن احلكم عىل الوقفومعلوم ب

ه  جبعا  لتنوع أوفتتنوع أحكام الوقف ت، بإعراب اآلية؛ ألن الوقف تبع للمعنى

ومعرفة ، معرفة إعراهبا ن م بد  ال ا()م اإلعراب؛ فحتى ُيعرف حكم الوقف عىل

فيدور ، لزم منه التعلق املعنويفإن كان التعلق تعلقا  لفظيا  ، ق ما بعدها هبالعت نوع

، وإما عىل )القبيح(؛ األول: إن حصلت اإلفادة، حكم الوقف إما عىل )احلسن(

ن  ا  كاويعنم وإن كان التعلق ، أفاد معنى غري مراد وأ، صل اإلفادةوالثاين: إن مل حت

(.عتوإن مل يكن أي ، )كافيا ( قفولا  لق فهو )التام 

أو صفة لـ )مثال ( تزيد يف التنكري ، ائدة مؤكدةو)ما( يف اآلية إما أن تكون ز

 أو موصولة بمعنى )الذي(. ، وصفتها )بعوضة(، أو نكرة موصوفة، والشيوع

 
 .(20)املكتفى  (1)
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 نمدل هنا بأ ىلع النصب يف )بعوضة( زائدة للتوكيد يكون (بأن )ما القولفعىل 

 . (1)أو عطف بيان هلا، ()مثال  

صب يف )بعوضة( عىل أهنا بدل وعىل القول بأن )ما( صفة لـ )مثال (؛ يكون الن

 .(2)أو صفة هلا، من )ما(

 وعىل القول بأن )ما( نكرة موصوفة و)بعوضة( صفتها؛ تكون هي وصفتها يف

 . (3)من )مثال ( حمل نصب بدال  

 ه جبعوضة( صلتها؛ يكون وي( و)ذلاى )ة بمعنولوصم وعىل القول بأن )ما(

قال  ، ه شواهد من كالم العرب ول، نصبها إتباعها حمل )ما( املنصوب بـ )يَّضب(

 حسان بن ثابت:

ف   ك   إِي  ـم  ــ ح ـيِّ مُ ـــبِ ـبُّ الن  ــُح  ا ــِرن  ـيْ ـْن غ  ـ ىل  م  ـال  ع  ـ ْض ــا ف  ـن ـِى بـو 
 ا ــــان  ـــد 

 . (4)و)من( خاصة  ا()م تفعل ذلك يف برعوال، راب )م ن(غري( بإع)فأعربت 

 . (5)تقدمةو)مثال ( حال م، ب(َّضي وقيل: )بعوضة( مفعول )

و)مثال ( املفعول  ، يتعدى إىل مفعولني فـ )بعوضة( املفعول الثاينوقيل: يَّضب 

 . (6) وقيل العكس، األول

 
 . (1/197)املحيط البحر ، (1/103)ه للزجاج نظر: معاين القرآن وإعرابا (1)

 .(1/197)البحر املحيط ، (1/39)نحاس انظر: إعراب القرآن لل (2)

  (.1/197)ط يالبحر املح، (1/104)ر: معاين القرآن وإعرابه للزجاج انظ (3)

 .(1/428)جامع البيان ، (1/59)انظر: معاين القرآن لألخفش  (4)

 .(1/197)املحيط البحر  انظر: (5)

ى إىل اثنني هو يتعدرضب( والذي نختاره من هذه األعاريب أن  )"حيان:  املصدر السابق. قال أبو انظر: (6)

ب  م  الصح ( لقوله تعاىل: )رُضِ (، وألنه املقدم يف الرتكيب، وصالح ألن ث  يح، وذلك الواحد هو )مثال  ل 

( ينتصب بِـ ب  ا(: صف، )ي َّْضِ (: و، هذا املوضع ال تنقاسياعا ، ألن زيادهتا يف نكرة شة تزيد الو)م  ة  )ب ُعوض 

 (.1/197)البحر املحيط  ." يكون يف النكراتأنه ال  فيهبدل ألن عطف البيان مذهب اجلمهور 
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 ا بني بعوضة إىل مام: )مثال  قديروالت، وقيل: النصب عىل تقدير حذف )بني(

 . ( 1)   ب نظام  ونثرا  ر ع وهلا شواهد من كالم ال ، إعراهباأعربت   (بني) فلام حذفت، (اهفوق

واالبتداء بام بعدها قبيح؛  ، ن الوقف عىل )ما( حسنا  وبناء عىل ما تقدم يكو

ة-وحلصول الفائدة ، الكتامل أركان اجلملة بالوقف عليها ، -وإن مل تكن تام 

 .(2) واملعنى  فظللة اجه ها بام قبلها مندرتباط ما بعالو

تقديره: )أعني ، فعل حمذوف ريا  عىل تقديمكن أن يكون الوقف عليها كافيو

 . (3) (بعوضة فام فوقها
[2 ] 

پ  ڀ   ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ﴿

 .[102البقرة: ] ﴾ڀ      ٺ  
، اتم   (نيماما كفر سلو ): وقال انفع وأمحد بن جعفر الدينوري» قال الداين:

 . (4)«كاف  وال    م  اتب  وهو حسن ليس

أن املعنى   :-اإلمام الداين كالم عىل- ا  وجه كون الوقف عىل )سليامن( حسنو

  تام  من ال انتقل حكم الوقف عليهوجود التعلق اللفظي بام بعده للكن ، به مكتمل

، (نا كفر سلياممو( معطوفة عىل مجلة )فجملة )ولكن الشياطني كفروا، إىل احلسن

 . (5) هليعن املعطوف ع فووال جيوز فصل املعط

ي هو بمعنى خمالفة ما قبلها ملا بعدها لذا  راك( تفيد االستدإضافة إىل أن )لكن  

 
 .(1/428)جامع البيان ، (1/22)ء اانظر: معاين القرآن للفر (1)

 .(1/47)انظر: القطع واالئتناف  (2)

 . (1/66)قف واالبتدا ان الو: منار اهلدى يف بيانظر (3)

 .(24)املكتفى  (4)

 .(2/29): الدر املصون انظر (5)
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قال أبو ، (1) اجلزأين بعضهام ببعضوفيه داللة واضحة عىل ارتباط ، يف احلكم

ُل »حيان:  ْعام 
اْستِ ن  )و 

هن    (ل كِ
، أِل  ن  س  ن ا ح  نْي  ن  ه   .(2) «ي  وإثباتفْ ا ب 

[3 ] 
 . [154البقرة: ] ﴾ ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   پپ  پ  پ ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ ﴿ 

( بل أحياء)، مث تبتدئ اتم   (يف سبيل هللا أموات  : )وقال الدينوري» ل الداين:اق
 . ( 3)«، ومها حسناناتم   (بل أحياء)  :وقال انفع،  بتقدير: بل هم أحياء

،  حالتهىلع هيكون تقريرا  ملا قبلي أو هنقه نفي وإذا سب، رف إرضاب)بل( ح

 .  (4)لضد ملا بعدها اتثبوإ

تقديره: )هم  ، ان ملبتدأ حمذوفأحياء( عىل أهنام خرب) الرفع يف )أموات( وو

، وقيل: )بل أحياء( عىل تقدير قول حمذوف كالفعل األول، بل هم أحياء(أموات 

 . (5) أي: )قولوا: هم أحياء(

( ونن ال تشعر لكو) : قولهف،  تعاىل عنهم اهلل نه إخبار منالراجح األول ألو

فال يصح تقدير: )بل قولوا  ، شهداءل طاب للمؤمنني بعدم الشعور بحياة أولئك اخ

هر جليا  يف موضع سورة آل عمران وهذا املعنى يظ، (!تشعرون ال هم أحياء ولكن

  ﴾ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ ﴿ :تعاىل قولهيف 

يف  قون( أمر بالشكيرزم رهبأحياء عند  مهواحسبفتقدير: )بل ، [691: ]آل عمران

 .(6) كوهنم أحياء! 
 

 .  (2/36)منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا ، (383)يب األعار تبانظر: مغني اللبيب عن ك (1)

 . (1/523)البحر املحيط  (2)

 . (28)املكتفى  (3)

 .(1/130)انظر: مغني اللبيب  (4)

 .(2/52)انظر: البحر املحيط  (5)

 .(1/163)فش : معاين القرآن لألخانظر (6)
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كتامل أركان اجلملة يا ؛ ال كافبناء عىل ما تقدم يكون الوقف عىل )أموات( و

دون  من جهة املعنى والرتباط ما بعده بام قبله، وحلصول الفائدة، بالوقف عليه

 . (1) حياهتمعن هداء والش عن  تتحدث ملهابكا ؛ ألن اآليةاللفظ
[4 ] 

ې     ې ې ې  ۉ ۉ ۅ  ۅ  ۋۋ   ٴۇ ﴿

 .[180: قرةبال]  ﴾ىى 
إن ترك )وقال انفع وحممد بن عيسى األصبهاين والدينوري: » قال الداين:

رض واملعىن: فُ ، ب(ت  )كُ :)الوصية( متعلقة بقوله وليس كذلك؛ ألن، اتم   (خريا  
ف، و ذحم واخلرب، رفع ابالبتداءذلك ويُ من ع قطوجيوز أن يُ  عليكم الوصية،

 ،)الوصية( تدل عليه ؛( مضمرا  ُكت ب)ــبـ عويكون املرفو ، : فعليكم الوصيةديرالتقو 
 . ( 2)«بذلك ما قالوه، واألول االختيار  فيصح  ؛عليكم اإليصاء..: ُكت ب والتقدير

 أمور:   أربعةحيتمل  (الوصية)الرفع يف 

 وهو ،(3) ()ُكتب :اعل للفعل املبني للمفعولفلا ا  نيابة عنأن يكون مرفوع -1

   .املتقدم تيار الدايناخ

أو خربه ، واخلرب حمذوف أي: )فعليه الوصية(، ءعا  باالبتداوأن يكون مرف -2

والتقدير: )إن ترك خريا  فعليه ، حمذوفة فاء اجلوابو، )للوالدين واألقربني(

عىل ، عند من جييز ذلكبني( قرلوالدين واألأو )إن ترك خريا  فالوصية ل، (الوصية

 ل: ئاقلاحد قول 

ْش ـِل احلسنـ عـف ـْن يـم    انِ ـــ ي  ـد اهلل ِس ـ عنرِّ ـش ـالـرُّ بــلشاو اُكرهـ اِت اهللُ ي 

إال يف   -كسيبويه- وهو مذهب ال يرتضيه بعض العلامء، أي: فاهلل حيفظه

 
 .(1/81)منار اهلدى ، (1/86)طع واالئتناف انظر: الق (1)

 .(29) كتفىامل (2)

 .(1/250)اين القرآن وإعرابه للزجاج ع م، (110)انظر: معاين القرآن للفراء  (3)
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اين للداين  وهذا هو التخريج الث، (1) -كاملربد-وبعضهم منعه مطلقا  ، رضورة الشعر

ر اخلرب ب إال  (.فعليكم الوصية) ـأنه قد 

ويكون ، واألقربني...( وخربه )للوالدين، مرفوعا  باالبتداءن كوي أن -3

ف: )ما ، (2) )عليكم( أو تقدير )اإليصاء( مفعول )كتب( إما اجلار   كأن شخصا  تشو 

 .   ( 3) ( لوالدين فجاء اجلواب: )الوصية ل ، املكتوب إذا حَّض أحدنا املوت إن ترك خريا (

)املكتوب   والتقدير:، ذوفأ حم ربية واملبتدخلا أن يكون مرفوعا  عىل -4

 .  (4)ىل نحو التخريج السابق ع، .(..الوصية

، اجلملة أركان قبيحا ؛ لعدم اكتامل عىل )خريا ( فعىل القول األول يكون الوقف

   .ل ة من الكالمفال فائدة حمص  

قبلها   امبصية للوالدين( لة )فالومج لتعلق سنا ؛ وعىل القول الثاين يكون الوقف ح

،  ترك خريا  فالوصية...( الرشط )إنن الفاء مقدرة يف جواب ظ؛ ألاللفهة من ج

(ونائب الفاعل لـ )كُ    يدل عليه )الوصية( بعده. ؛مقدر تِب 

كام نقله الداين عن  بتام  وليس  يا  كافيكون الوقف  والرابع وعىل القول الثالث

  وي ملعنلق ا؛ لوجود التعج يرختا ذكر من صحيحا  عىل م ها  واعتربه وج ،الدينوري

 دون اللفظي.

)الوصية( مرفوع بـ ظاهر اجلملة يفيد أن  عىل )خريا (؛ ألن واألوىل عدم الوقف

  وألن ، وللتأنيث املجازي، وإنام جاز التذكري يف الفعل لوجود الفاصل، )ُكتب(

 . (5) اإلعراب بالظاهر أوىل من التقدير
 

 .(2/162)البحر املحيط  ،(1/168)انظر: معاين القرآن لألخفش  (1)

 .(1/250)عرابه للزجاج معاين القرآن وإ، (110)القرآن للفراء انظر: معاين  (2)

 . (1/163)لبحر املحيط وهو الذي حسنه أبو حيان. انظر: ا (3)

 : املصدر السابق. انظر (4)

 .(1/271)انظر: علل الوقوف  (5)
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[5 ] 
      ڳ   ڳ  ڳ ڳ  گ گ  گ گ ک ک﴿ 

 .[18النساء: ]    ﴾   ڻ  ڻ  ڻ  ں  ںڱ    ڱ   ڱ   ڱ
؛ متام، وليس كذلك (إين تبت اآلن) والدينوريوقال األخفش » :لدايناقال 

 .(1)«معطوف على ما قبله  (الذين ميوتونال  و )ألن  

  إعرابان: .( قيل يف موضعه.ال الذين يموتون.قوله تعاىل: )و

وهو وجه الداين  ،ةفيناو)ال( ( تالذين يعملون السيئعطفا  عىل )لر األول: اجل

  .(2) كالفراء العلامءبعض  هواكتفى ب، املتقدم

، وختريج قول الدينوري عليه، (3) والالم الم ابتداء ، الثاين: الرفع عىل االبتداء

 ولكنه قول ضعيف لسببني: ، (4) وقد تبع فيه األخفش

عن  ت درولو كانت الم ابتداء لتج، وألفم  القرآن بالألن )ال( رسمت يف -1

قيل: بزيادة األلف رسام  مثل: لو و، اقرتنت هبا صارت )ال( النافية امفل، لفاأل

خصوصا  وأنه يفيد معنى  ، فيقال بأن محل الرسم عىل األصل أوىل، )ألاذبحنه(

  . (5) قويا  ظاهرا  و

ن عمل السيئات  مل التوبة بنيأن ظاهر اآلية يشري إىل التسوية يف عدم قبو -2

  ن من مات عىل الكفر بجامع فوات زم ني وب توامل  غتةبام ومل يتب إال عند 

   .(6) التكليف

 
 .(49)املكتفى  (1)

 .(1/259)ء انظر: معاين القرآن للفرا (2)

 .(1/382)ن للباقويل انظر: إعراب القرآ (3)

 .(1/162)ئتناف انظر: القطع واال (4)

 .(777)انظر: مغني اللبيب  (5)

 السابق. انظر: املصدر (6)
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وعىل القول  ، لالتصال اللفظي واملعنوي ؛فعىل القول األول يكون الوقف قبيحا  

فكلتا اجلملتني عن التوبة غري ، يا ؛ لالتصال املعنويكافالثاين يكون الوقف 

 . (1) ولةاملقب
[6 ] 

 ڳ        ڳ ڳ ڳ   گ گ گ   گ ک ک﴿ 

  ہ     ہ    ۀ   ۀ       ڻڻ    ڻ     ڻ      ں      ں    ڱ     ڱ   ڱ    ڱ

 .[18النساء: ] ﴾ ہ  

وليس كذلك؛ ألن ، اتم  ( وهم كفار) :وقال الدينوري وانفع»قال الداين: 
 . ( 2)«إشارة إىل املذكورين قبل  )أولئك(

 له إعرابان: يف اآلية  (لفظ )أولئك

ل القوعىل  الذين يموتون..(: )وال من قوله (ني)الذ  ـل  ا  يكون خرب األول: أن

 ه يف املوضع السابق.الرد عليم وتقد، (3))ال( الم ابتداءبأن 

من تاب عند بـ )أولئك( واملقصود ، وخربه )أعتدنا...(، أ  الثاين: أن يكون مبتد 

يف  خلالفعىل ا، من مات عىل الكفر أو املقصود، حضور املوت وبداية مقدماته

 الراجح. الثاين هو رابعإلوا، (4) كذل

ىل القول  وع ، ي واملعنويفظلالتصال الل ؛يكون الوقف قبيحا   ولاأل لوفعىل الق

 .(5) يا  لالتصال املعنوي دون اللفظيكافالثاين يكون الوقف 

 
 .(1/162)لقطع واالئتناف ا، (2/595)البتداء وا انظر: إيضاح الوقف (1)

 .(49)املكتفى  (2)

 .(1/177)منار اهلدى ، (1/382) انظر: إعراب القرآن للباقويل (3)

 السابق.انظر: املصدر  (4)

ما حيسن االبتداء بام  ملطلق عنده:بة حتت الوقف الالزم؛ فا ق وهو يف الرتويرى السجاوندي أنه وقف مطل  (5)

 .(2/418)في إىل اإلخبار. انظر: علل الوقوف ناللعدول عن ا اووجهه هن، بعده
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[7 ] 
 .[171النساء: ]  ﴾ڄ  ڄ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڦڤ  ڤ   ڦ ﴿

، متام (وا ثالثةتقول الو ) فشألخالدينوري واوقال انفع والقتيب و »قال الداين: 
 . ( 1)  «كاف  وهو  

، ثة(ذوف تقديره )هم ثالثة( أو )اآلهلة ثالحم  ع يف )ثالثة( عىل أنه خرب ملبتدأرفال

و)انتهوا...( مجلة فعلية ال تعلق هلا بام قبلها من جهة اللفظ؛ وعليه فاستدراك 

فالكالم  ، نويعمللق التعد احة؛ لوجوإىل الص  القولنييا  أقرب كافالداين بكونه وقفا  

وطلب الكفِّ عن   ادباهلل تعاىل غريه باللفظ واالعتقم كه ا رشهني النصارى عن إ يف

   .(2)   ذلك فورا  

وقريب منه رأي  ، ( 3)النحاس التامم فيه عن بعض األئمة ومل يذكر غريهونقل 

 .  (4) مألنه يرى الوقف عليه وقفا  مطلقا  عىل اصطالحه املتقد ؛السجاوندي

   .(5)األشموينرتبة اجلائز الذي حكاه م لقوااأل وأقل
[8 ] 

 – 162األنعام: ] ﴾ې  ې  ۉ  ۅ  ۉ  ۅۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ﴿

163]. 

  اوليس، اتم   (وبذلك أمرت)، متام (ال شريك له: )الدينوري وقال»قال الداين: 
 . ( 6)«يانكافكذلك، مها  

 
 .(57)املكتفى  (1)

 .(4/143)حر املحيط انظر: الب (2)

 .(1/194)انظر: القطع واالئتناف  (3)

 .(2/442)انظر: علل الوقوف  (4)

 .(1/204)نار اهلدى انظر: م (5)

 .(73) املكتفى (6)
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صاليت  نإ: )عىلان ن معطوفتفاجلملتا، ( عاطفة)وبذلك( و)وأنا الواو يف

،  وقل: بذلك أمرت ، كي...اليت ونسن صد إم واملعنى: قل يا حم ، ونسكي...(

 . (1) ني قل: أنا أول املسلم و

أي: أمرت بأن أكون ، أهنا حتتمل احلال :وقيل يف واو )وأنا أول املسلمني(

  وخضوعا  هللخملصا  هلل يف ديني مسلام  منقادا  له واحلال أين أول املسلمني انقيادا  

 . (2)ىلتعا

وهو ، لالتصال اللفظي واملعنوي ؛حسن ويظهر مما تقدم أن الوقف عليهام

 .(3)رأي األشموينمن رأي النحاس والسجاوندي وموافق ل ريبق

[9 ] 
ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  ﴿ [13احلجر: ] ﴾ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۆۇ  ۇ  ۆ ﴿

 .[201الشعراء: ] ﴾وئ     ۇئ
وهو ، اتم  هنا ويف الشعراء  (هن بمنو ال يؤ )وري:وقال انفع والدين» قال الداين:

 . ( 4) « كرهم الذين تقدم ذ فار  للك  إذ هو ختويف  ؛ا بعده متصل بهن مأل  ؛ف  كاعندي  

كام ذكره اإلمام  كاف  يف سورة احلجر  ﴾ ۆۇ  ۇ  ۆ﴿» الوقف عىل قوله:

 ا ملو، مستأنفة ا مجلةما بعدهو، عىل تقرير أن الواو يف )وقد( استئنافية الداين 

يهم وكفرهم  كذبن تم يشمتحد يف بيان حال كفار قر ملتنيجلا يفالكالم  كان

 . (5)«تام  دون ال  كايفاهلالك صري إىل الوقف الاب والعذديدهم بوهت

 
 .(3/289)نه وبيا إعراب القرآن، (204أ/-8)انظر: التحرير والتنوير  (1)

 .(2/495)انظر: علل الوقوف  (2)

 .(1/258)منار اهلدى ، (2/495)علل الوقوف ، (1/245)انظر: القطع واالئتناف  (3)

 .(113)املكتفى  (4)

 . (5/70)م إرشاد العقل السلي، (7/148): الدر املصون انظر (5)
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ن الوقف عىل )به( وقفا  حسنا ؛ لالتصال اللفظي ويكو، وقيل: الواو حالية

 .(1) واملعنوي 

عناد الكفار  نات اآلية من بياقاا تضمنته سيوالوجه الثاين وجيه بالنظر إىل م

م املعجزات  قت هلوحتقام تبينت هلم اآليات ب مهتكذيلوا فر اراهم عىل الكوإرص

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ﴿كام هو ظاهر يف قوله تعاىل: 

واملعنى: أهنم ال  ، [15 – 14: جرحل]ا  ﴾ ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ     ۇئ

 را  لنكال إرصا قبلهم من العذاب وا ممأنزل اهلل باأل ما ل أهنم يرونيؤمنون به واحلا

 وفظاعة أمرهم. هلم ء حاوهذا أبلغ يف بيان سو، نادا  عو

فاملعنى ال ، أما موضع الشعراء فال يوقف عليه؛ لالتصال اللفظي واملعنوي

؛ (2) تفيد الغايةـ )حتى( ف، هو أشد  منهيؤمنون بالقرآن حتى يعاينون العذاب فام 

 وقف حسن.  ليهفالوقف ع
[10 ] 

   ائ ى  ى  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ې    ۋ  ۋ﴿

 . [102اإلساء: ]   ﴾ائ  ەئ
 . (3)«كاف  عندي   وهو،  اتم    (بصائر)  :وقال الدينوري»قال الداين:  

واجلملة بعده ، حرف ابتداءبناء عىل أن الواو  بكفاية الوقف عليه ورأي الداين

 -لسالم ه ايلع-موسى صادر منم الكالألن  ل؛حاص التعلق املعنويف، مبتدأة

ه إىل فرعون. ج   وُمو 

 
 .(5/225)إعراب القرآن وبيانه ، (1/394)ظر: منار اهلدى ان (1)

 .  (3/337)اف انظر: الكش (2)

 .(122)ملكتفى ا (3)
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وما بعده متعلق بام ، عاطفة بعدهو واوال، حسن (ى) لوقف عىلن ابأ يلوق

قبله لفظا  ومعنى  
 (1) . 

فمن نظر إىل الواو  ، لتجاذب املوجبني  وقال ابن طيفور بأن الوقف عليه جائز؛

 .(2) إن( فصل ومن نظر إىل كرس )، وكوهنا عاطفة وصل

يف   ونفرع عىل موسى عليه السالممن  ردألنه  ؛لصولكمل يف ذلك األوا

 . د تحم سياق موقف واحد ويف 

[11 ] 
 . [ 44 – 43الكهف: ] ﴾ۇئ       ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ   ۇئ﴿

واملعىن: ومل يكن ، متام (وما كان منتصرا  هنالك)وقال الدينوري: » قال الداين:
واألوجه أن ، (ا  ر صمنت)فيه  مللعاويكون ا، لكيصل أيضا  إىل نصرة نفسه هنا

ه، وقيل: ك احلال تبني نصرة هللا عز وجل ولي  يف تل )هنالك( مبتدأ، أي:  يكون
 . ( 3)«ويتربأون مما كانوا يعبدوناملعىن: هنالك يؤمنون ابهلل وحده  

وحيتمل ، (4)الدار اآلخرةإىل هنا إشارته و، )هنالك( اسم إشارة للمكان البعيد

 أمرين: 

أي: وما  ، )منترصا (موال  لـكونه مع جهةه من متصال  بام قبليكون  أناألول: 

كان منترصا  لنفسه يف الدار اآلخرة؛ فكام نفى عنه الفئة النارصة يف الدنيا نفى عنه 

أما املعنى ففيه تعلق؛ ، وال تعلق له بام بعده من حيث اللفظ، نرصة نفسه يف اآلخرة

 
 .  (5/511)إعراب القرآن وبيانه ، (1/432)انظر: منار اهلدى  (1)

 .(2/652)انظر: علل الوقوف  (2)

 .(125)املكتفى  (3)

 .  (7/182)البحر املحيط  انظر: (4)
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الوقف  ف، آلخرةوهو الدار ا ؛املذكور لك املوقفيف ذ حقيقة   هلل تظهر ألن الوالية

 . (1)ا  تام  وليس  كاف  عىل )هنالك(  

وهو خرب لـ )الوالية( أو  ، أن يكون منقطعا  عام قبله يف مجلة جديدةالثاين: 

إعامل الظرف دون القول يأو عىل ، و)الوالية هلل( مبتدأ وخرب، منصوبا  عىل الظرفية

ون نفي وعليه تك، هلل(استقرت الوالية تقدير: ) مه نفي أو استفهام عىلأن يتقد

 تام  والوقف عىل )منترصا ( ، رةعاما  يف الدنيا واآلخ نرصته لنفسه
(2) . 

،  ورؤوس اآلي حمل التامم، ألنه رأس آية ؛واالحتامل األخري أظهر وأكمل 

، نفسه عىل كل حالوألنه أبلغ يف بيان ضعف قوته وقلة حيلته؛ فال يستطيع نرص 

ڱ  ڱ  ڱ    ﴿ اىل:ويشهد له قوله تع، املستقبليف ال ليه يف احلارض وقدرة له عوال 

واستحسنه  ، [81: ص القص]  ﴾ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ     ہ   ہ

   .(4) بل مل يذكر بعضهم غريه، (3) وغريهمواآللويس والسجاوندي الداين 
[12 ] 

 - 12احلج: ] ﴾ى  ى ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ۉ  ې  ې     ې  ې ﴿

13]. 

 جبعل ؛اتم  و( الضالل البعيد يدع  و)ذلك ه: وقال الدينوري»لداين: اقال 
الوثن،   :، يعين(يدعوه)  :، ويضمر اهلاء فيه، أي()الضالل البعيد  )يدعو( من صلة

قال الدينوري: كما يقال يف الكالم على ، (ن ضره أقرب من نفعهَلمَ ): مث يستأنف
 هلو خري لك.  :لتمذهب اجلزاء ملا فع

 
 .(1/443) منار اهلدى، (1/389)تناف واالئ قطعانظر: ال (1)

 .(1/443) منار اهلدى، (7/498): الدر املصون رانظ (2)

 . (8/270)روح املعاين  ،(2/663)لل الوقوف انظر: ع (3)

 .(2/849)انظر: التبيان يف إعراب القرآن  (4)
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نصوبة بـ )من( م هو أن تكونو  رو: الوجه يف ذلك غري ما قاله،أبو عم  قال   
 ن وهللا لضره أقرب، أي: مَ هن ضر والالم الم اليمني، والتقدير: يدعو مَ ، )يدعو(

، إذ كان اإلعراب ال يتبني فيها ؛)من( )الضر( إىل مث نقلت الالم من، من نفعه
 منه.  ه خري  : عندي ما لغريُ ه، يعينمن  ه خري  غريُ  َلَماي  ومثل ذلك قول العرب: عند

 و)يدعو( مبعىن:، وعة ابالبتداء، واخلرب حمذوفمرف ()من : األخفش لاوق

 . ( 1)«إلهوالتقدير: يقول ملن ضره أقرب من نفعه  ،  يقول

 )يدعو( حتتمل أمرين: 

يَّضه وما أي: )يدعو من دون اهلل ما ال ، أن تكون متعلقة بالكالم قبلها األول:

ىل أن  ع، معرتضة بينهام ةلله: )ذلك هو الضالل البعيد( مجوقو، و(ال ينفعه يدع

يبتدئ  والزم ذلك أن ، ولذلك مل حتتج إىل مفعول ، )يدعو( الثانية تكرار لألوىل

 . (2) دعو( األوىل وال يقف إال عىل )يدعو( الثانيةالقارئ بـ )ي

، عيد( الل البعامال  يف )ذلك هو الضتعلقها بام قبلها من جهة كوهنا فعال   :وقيل

و)هو  ، -عىل رأي الكوفيني– بمعنى اسم املوصول ( عىل أن اسم اإلشارة )ذلك

القارئ بـ )ذلك   يبتدئوالزم ذلك أن ، الضالل البعيد( مجلة اسمية صلة املوصول

 .(3)   هو الضالل( وال يقف إال عىل )يدعو(

،  ()الضاللوخربه ، و)ذلك( مبتدأ ،تعلقها بام قبلها من جهة كوهنا حاال   :وقيل

 . (4) اهد يف حال دعائه إييعواملعنى: ذلك هو الضالل الب 

واسم  ، عىل )البعيد( اوالوقف قبله، ابام بعده ن تكون متعلقةأ والثاين:

لَّضه  وأصلها )يدعو من ، يف )ملن( تغري حملهاوالالم ، ااملوصول )من( معموهل

 
 .(136)املكتفى  (1)

 .(2/441)واالئتناف انظر: القطع  (2)

 .(2/441)ع واالئتناف انظر: القط (3)

 .(4/337)الربهان يف علوم القرآن  ،(8/240)نظر: الدر املصون ا (4)
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ا غريه عندي ملكقوهلم: )، من كالمهم له شواهدو، وهو أسلوب عريب، أقرب...(

 :  (1)ومنه قول الشاعر ،ا لغريه خري منه(م خري منه( يريدون: )عندي

 ة ــــبـرقـ م الـ م بعظـ ن اللحـى مـرضـت ه ـــربـهـ ش  وز  ــعج ـس ل ـ يـلـحُ ـأم ال

 . (2) أي ألم احلليس عجوز

ويؤيده قراءة ابن مسعود بدون ، بأن الالم زائدة )يدعو من رضه أقرب( :وقيل

 . (3)الم

،  لوواجلملة بعده يف حمل نصب مقول الق، ل(يدعو( بمعنى )يقوبأن ) :وقيل

  حمذوف تقديره: )إهله( أي: )يقول للذي رضه أقرب من نفعه ن( )م وخرب املوصول

 .(4)   إهله( إليه

، وُيستأنف بـ: )يدعو(؛ مراعاة للفاصلة، بأن ُيوقف عىل )البعيد( واألكمل

وموافقته أصل ، حهذلك ووضوملعنى بتامم اول، واتباعا  لسنية الوقوف عليها مطلقا  

 سف والتكلف. ع توبعده عن ال، الكالم

[13 ] 
ڱ    ڱک    ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ ﴿

 .[ 40النور: ]   ﴾ ڱ  ں  ں
 ألن ؛وليس كذلك، اتم  وقال الدينوري: ، كاف    (من فوقه موج)»قال الداين: 

 .(5)«)املوج(  )من فوقه سحاب( صلة لـ   قوله
 

 .(1/216)لترصيح عىل التوضيح ح اانظر: رش ة بن العجاج.منسوب لرؤب (1)

 .(2/780)انظر: إيضاح الوقف واالبتداء  (2)

 .(8/239)ملصون الدر ا، (2/217)انظر: معاين القرآن للفراء  (3)

. انظر: إيضاح الوقف واالبتداء  حيذفال ن املحلوف عليه خط أ املربد األخفش  يف هذا الوجه ألو (4)

(2/780). 

 .(145) املكتفى (5)



 الزهراين د بن حممدسع .د  ودراسة   عا  مج:"دينوري يف كتاب "املكتفى يف الوقف واالبتداين على التعقبات الدا

222 

، فوقه موج(  من) قوله تعاىل: منسحاب( نعت لـ )موج(  ه تعاىل: )من فوقه قول

ه فالوقف عىل )موج( حسن؛ ألنه ال يصح االبتداء بام بعده عىل ما تقرر عند وعلي

 . (1) علامء الوقف من منع فصل الصفة عن موصوفها

دينوري   الواإلشكال أن الداين أطلق عليه الكفاية مع أن تعليله يف رده التامم عىل

يحمل ف، ه للوقف احلسنيفعر ح الداين وتحسب اصطال كاف  ه حسن ال يدل عىل أن

 .والغفلةأو عىل السهو ، عىل التوسع يف العبارةمنه ذلك 

[14 ] 
جت  مب   ىب  يب  يئ  جب  حب    خب جئ  حئ  مئ  ىئ﴿

 .[95  - 57الشعراء: ] ﴾حت  خت  

ويف  ههناام التم وقال انفع والدينوري: ، كاف   (ومقام كرمي)» قال الداين:
ن عبد هللا حدثنا حممد بال ق، ذلكوالتفسري يدل على  ،(2)(كذلك) :نالدخا

قال: حدثنا أيب قال: ثنا علي قال: حدثنا أمحد قال: حدثنا حيىي بن سالم يف 
قال: مث ، هكذا كان اخلرب :أي :أي: منزل حسن كذلك، )ومقام كرمي(: قوله

 مصر بعد ما أهلك هللا رجعوا إىل :(رائيلين إس)وأورثناها ب: انقطع الكالم مث قال
 . ( 3)«تفسري احلسن يف  مه  فرعون وقو 

كام ذكر الداين عىل   كاف  : )ومقام كريم( الوقف عليه هنا ويف الدخان قوله تعاىل

كان هكذا أي: ، اعتبار أن )كذلك( خرب ملبتدأ حمذوف تقديره: )األمر كذلك( 

 
 .(2/973)التبيان يف إعراب القرآن ، (2/799)الوقف واالبتداء ر: إيضاح انظ (1)

ڇ       ڇ  ڇ  ڇ   ﴿  ىل:تعا ان من قولهأي: الوقف عىل )كذلك( تام  يف هذا املوضع ويف موضع الدخ (2)

 . [ 28-25]   ﴾ ک  ک  ک    کژ  ژڑڑ  ڎ  ڈ   ڈ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ 
 .(150)املكتفى  (3)
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التعلق معنوي  ؛ ف(1) : )كذلك فعلنا(ر ـديـب بتقـحل نصـ ها يف مـ أو عىل أن، رهم ـخب

 كام هو ظاهر.

من )كذلك( صفة  كافاليف حال إعراب )كريم( حسن  عىلقف الوويكون 

أو إعراب )كذلك( نعت ملصدر حمذوف  ، ذلك املقامأي: مقام مثل ، )مقام(لـ

 . (2) (مثل ذلك اإلخراجإخراجا  تقديره: )

 بعده. قف عليه وُيبتدأ باميوف،  وعىل كلٍّ فالوقف عليه سنة؛ ألنه رأس آية
[51 ] 

گ  گ      ک  ک    ک  گ  ک    ڑڑڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ﴿

 .[9القصص: ] ﴾گ  ڳ  ڳ  ڳ
قرة عني  ) وقال انفع والدينوري وحممد بن عيسى والقتيب: التمام»قال الداين: 

وما بعده ، ألنه انقضاء كالم امرأة فرعون (؛أو نتخذه ولدا  )والتمام: ، (يل ولك
 .( 3)«تداء وخرباب

، اجلملة الكتامل أركان ؛ اف  ك( عىل قوله تعاىل: )قرت عني يل ولكالوقف 

وقوله: )ال ، )هو قرة عني يل ولك( :)قرة عني يل ولك( خرب ملبتدأ حمذوف تقديرهـف

وال اتصال هلا بام قبلها إال من ، تقتلوه...( مجلة إنشائية مستقلة من حيث اللفظ

 . (4) عونلتني من قول امرأة فرم وكلتا اجل، جهة املعنى

 :عىل أن قوله تعاىل أيضا   كاف  فنتخذه ولدا ( )أو : أما الوقف عىل قوله تعاىل

  .ال حمل هلا من اإلعراب، من كالم اهلل تعاىل)وهم ال يشعرون( مجلة ابتدائية 

 
 .(4/426)معاين القرآن وإعرابه للزجاج ، (2/813)تداء واالباح الوقف انظر: إيض (1)

 .(7/78)إعراب القرآن وبيانه ، (8/524)انظر: الدر املصون  (2)

 .(156)املكتفى  (3)

 .(3/156)قرآن للنحاس ب الاإعر، (4/133)القرآن وإعرابه للزجاج  انظر: معاين (4)
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: يف حمل حال لقوله تعاىل ابتدائية العلامء أهنا مجلةفهم من كالم بعض ويُ 

  يديه عىل هم واحلال أهنم ال يشعرون بأن هالك قطوهل فرعون( أي: الت آ)فالتقطه 

؛ وعليه فال يوقف  معرتضة)إن فرعون...(  :ومجلة،  ظنهم النفع منه وبخطئهم يف

 .(1)   عىل )أو نتخذه ولدا (

واستدراجه إياهم من  ، ومكره هبم ، اهلل هلموالوجه األخري أبلغ يف بيان كيد 

   .حيث ال يشعرون
[16 ] 

 .[28القصص: ]  ﴾ی      ی  ی    ىئېئ  ىئ    ىئ  ېئ ﴿
 . (2) «وهو مفهوم صاحل،  اتم    (بيين وبينك):وريل القتيب والدينوقا» :قال الداين

فـ )ذلك( إشارة إىل ، قوله تعاىل: )ذلك بيني وبينك( مجلة من مبتدأ وخرب

: ديرهقوت، والظرف )بيني وبينك( خرب للمبتدأ، وهو املبتدأ، االتفاق املربم بينهام

( من قوله ت، للتأكيدُكرر و، )ذلك بيننا( ، سم رشطام األجلني( اأي  ) :عاىلو)أي 

  . مفعول مقدم لـ )قضيت( وهو يف حمل نصب ، و)ما( زائدة

، ؛ لعدم االرتباط اللفظي بني اجلملتنيكاف  وعليه فالوقف عىل )بيني وبينك( 

 . (3) وإن كانتا من كالم موسى عليه السالم

[17 ] 
 .[78القصص: ] ﴾پ    پ  پٻ  ٻ  ٻ     پ   ٱ  ٻ   ﴿

، (علم) :وأجاز الدينوري الوقف على، كاف    (لم  عنديع  لىع )» قال الداين:
ألن املعىن: على فضل  ؛وليس ذلك بشيء، أرى أي: كذلك، (عندي)مث تبتدئ 

 . (4)«علم عندي

 
 . (3/395)الكشاف ، (18/166)انظر: جامع البيان  (1)

 .(157)املكتفى  (2)

 .(8/300)البحر املحيط ، (3/161)اب القرآن للنحاس انظر: إعر (3)

 .(158)املكتفى  (4)
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) أي: إنام أوتيته حال كوين ، )عندي( ظرف متعلق بمحذوف صفة لـ )علم 

   . بالعلم الذي عنديا  متصف

) أي: أوتيته  ، )أوتيته( ظرف لـالث: بأنه لثا لقولوا، وقيل: بل هو صفة لـ )علم 

 . (1) فيام أعتقد عىل علم

 عىل )علم(. الوقف  يصحال و، الوقف عىل )عندي( وعىل مجيع ما سبق 

أو عىل  ، أرى( فياموقيل: الوقف عىل )علم( واالبتداء بـ )عندي( عىل معنى: )

 . (2)  لمته من عندي(عأي: )، صوب بفعل مقدرنأنه م

والقول بالوقف عىل  ، كام هو ظاهر تكلفتعسف وو من لخي  الوهذا األخري

وأيضا  يفيده  ، )عندي( أوىل بالصواب؛ ألنه أصل الكالم والستغنائه عن التقدير

وما أوتيه  ، ام متيز به عليهمبالقوم الناصحني  ينب هفقارون أراد أن  ؛سياق اآلية

ه جحور، كموليس عند يأي: عند، )علم عندي( فناسب أن يقول:، وهنمد

 . (3) النحاس 

[18 ] 
 .[24األحقاف: ]  ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ک  گ   گ  گ  گ ﴿

 . ( 4)  «كاف  وهو  ،  اتم  )ما استعجلتم به(  :  وقال الدينوري»قال الداين:  

أو  ، (.. يصح عىل تقدير: )هي ريح.، الوقف عىل )به( واالبتداء بـ )ريح فيها...(

؛ للتعلق ىل هذا التقديرع اف  كقف والو، )ريح( خرب مبتدأ حمذوف ـف، )هو ريح...(

 .(5) املعنوي دون اللفظي

 
 .(8/326)املحيط لبحر ا، (18/326)انظر: جامع البيان  (1)

 . (4/431)الكشاف ، (2/311)  القرآن للفراءانظر: معاين (2)

 .(2/515)واالئتناف انظر: القطع  (3)

 .(197) املكتفى (4)

 .(3/944)قوف علل الو، (3/55)  القرآن للفراءانظر: معاين (5)
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والتقدير: )بل ، .( .يف قوله: )بل هو ما استعجلتم. وقيل: )ريح( بدل من )ما(

وعىل هذا التقدير ال يصح الوقف عىل )به( ، أي: )بل العذاب ريح(، ريح...(هو 

 . (1)لفظيلاللتعلق 

، )هي ريح...(  :عود حرف ابن مسعليه بكفاية الوقف  ويقوي القول

ما  ملعرفةفالنفس تتشوف ، ملا فيه من التشويق  ؛ضا  وقعه يف النفوس أكربوأي

باملستعجل به مبارشة: اخلرب فيبدأ ، ل مذهبوتذهب يف ذلك ك، استعجلوا به

 . (2)   )ريح...(

[19 ] 
 . [ 13احلديد: ] ﴾ڍ          ڇ  ڇ  ڍ     چ  ڇ  ڇ ڃ  ڃ  چ    چ  چ   ﴿
 . [14احلديد: ] ﴾ک  ک  ڑ       ڑ        ژ ژ   ڈڌ  ڎ  ڎ  ڈ ﴿

ومها   متام،  (قالوا بلى)  :متام، وقاال (له ابب  ):وقال انفع والدينوري» قال الداين:
 . ( 3)«يانكاف

  املَّضوب صفة للسور ، قوله تعاىل: )باطنه فيه الرمحة( مجلة من مبتدأ وخرب

 . (4) بينهم 

أقرب  بأن الباب  القول ذا هي د أُ و، صفة للباب الذي يف السوربل هو ل: يوق

والضمري إذا احتمل عوده عىل شيئني متقدمني فإن محله عىل أقرهبام ، مذكور

 . (5) أوىل

 
 .(360)منار اهلدى ، (2/1157)انظر: التبيان يف إعراب القرآن  (1)

 .(3/55)للفراء ظر: معاين القرآن ان (2)

 .(212)املكتفى  (3)

 .(2/1208)ن انظر: التبيان يف إعراب القرآ (4)

 .(10/245)ر املصون انظر: الد (5)
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 بيانا  ذلك يف رأى أن  -مع تعلقه بام بعده لفظا  - من قال بالوقف عىل )باب(ف

 واهلل أعلم.، (1) بوده عىل الباعُيتوهم  حتى ال ، لسورلصفة ا

 ال يتعلق بام كايفألن ال، فايةالوقف عليه بالكف وصيصح  وبناء عىل ما تقدم ال

ووصفه بالوقف ، فيه الوصل فاألوىل، والتعلق هنا لفظي، قبله إال من جهة املعنى

 .(2) أدق   احلسن

   ڑ     ڑ ژ  ژ   ڈڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴿ أما الوقف عىل )بىل( يف قوله تعاىل:

ألن ، ال يصح ليهعوقف ان جوابا  لالستفهام املتقدم إال أن الكإن و  ﴾ک

فصارت هي مع ما بعدها جوابا  ، اب مل يكتمل حيث عطف عليه بالواواجلو

 . (3) لالستفهام

[20 ] 
 .[20اإلنسان: ] ﴾ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ    ﴿

، ما مثَ   إذا رأيت م، واملعىن:متا مثَ (وإذا رأيت )وقال الدينوري: »قال الداين: 
 . (4)«الم دوهنافال يتم الك ؛إذا()  وابنية جا)رأيت( الث  ألن  ؛تام  وليس ب

( ال يصح كام ذكر اإلمام الداين )إذا( حرف ملا  ألن ؛ الوقف عىل )ث م 

، كام هو احلال يف هذه اآلية، غالبا   م الرشطفهِ يأيت بام يُ و، يستقبل من الزمان

 . (5)الرشط وجوابهوال يصح الفصل بني ، ةيناواب الرشط )رأيت( الثوج

 
 .(3/998)لوقوف علل ا، (2/717)القطع واالئتناف  ر:وروي هذا الوقف عن نافع. انظ (1)

 .(384)انظر: منار اهلدى منار اهلدى  (2)

من مشكل  املجتبى، (384)دى هلمنار ا، (2/717)ناف وقف عن نافع. انظر: القطع واالئتوروي ال (3)

 .(4/1288)إعراب القرآن 

 .(227)تفى املك (4)

 .(412) وصفه األشموين بالوقف الغريب. انظر: منار اهلدى (5)
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واملعنى: إذا  ، (م  )ث   امفعوهل فقيل: ، وىلمفعول )رأيت( األ  ء يفلف العلامواخت

   .(1) رأيت هناك

(م  عىل معنى )ما ث  ، وقيل: املفعول حمذوف وناب عنه صلته
بحذف القول و، (2) 

  .يزه البرصيونال جياملوصول وإبقاء الصلة مكاهنا 

(، تتعدىرأيت( هنا ال )  وقيل:    .(3)ن رؤيتهعن مكا وأخرب بـ )ث م 

لعظيم ذلك النعيم وكونه فوق كل   ؛يشءعنه ل ومل ينب ُحذف املفعووقيل: 

 . (4) فتذهب النفس فيه كل مذهب، وصف

وعىل كل األحوال ال يتأثر الوقف باختالف تقدير املفعول من عدمه؛ ملا تقدم 

 .يف صدر اآلية للرشطوابا  ج ن كون )رأيت( الثانية سابقا  م

 

 

 

 

 
 .(10/365)حيط انظر: البحر امل (1)

 .(3/218)ن للفراء وهذا القول منسوب للفراء. انظر: معاين القرآ (2)

 .(2/561)القرآن لألخفش انظر: معاين  (3)

 .(10/323)بيانه انظر: إعراب القرآن و (4)
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 امتةاخل

املستفادة من  لباحث أن يسطر عددا  من املستخلصات والنتائجحيسن بام اخلتايف 

 : البحث؛ فأقول مستعينا  باهلل

 تفيد كلها ، ( مسألة20بلغت املسائل العلمية املدروسة يف هذا البحث ) -1

 لدينوري. ا استدراكا  رصحيا  من الداين عىل

  املسألةلتامم إالها باف عليسائل كان الدينوري يصف الوقملمجيع تلك ا -2

 .األوىل فوصف الوقف عليها باحلسن

( وصفها بالوقف 2و) ، ( مسائل حكم الداين عليها بالوقف الكايف7) -3

ستنبط حكم الداين وبقية املسائل يُ ، بالتامم مجيعها الدينوري ام وصفبين، احلسن

 ه.من قوله من غري ترصيح موعليها من مفه

بينام ، يف األوىل منها إال سائلع تلك امل مجيمل يتفق الباحث مع الدينوري يف -4

 وافق رأي الداين يف كثري منها. 

بناء عىل املعطيات العلمية يف كل  ، ( مسائل7خالف الباحث اإلمامني يف ) -5

 .مسألة

قبيح( ويف  لا، احلسن، الكايف ، )التام أقسام الوقف عند الداين أربعة: -6

 (. نا وصف الوقف بـ )املفهوم الصالحه موضع واحد

لني بعلم القراءات بالعناية بمسائل الوقف واالبتداء  يص املشتغتاما  أووخ

 ملا لذلك من ثمرة عملية يف قراءة القرآن الكريم.  ؛وحترير املسائل املشكلة فيه

واضح وحمدد  يم عل كام أويص القائمني عىل دور طباعة املصاحف باختاذ منهج

اية بتوحيد  والعن، مإصداراهت  مجيع يف الوقوف عىل املواضع املشكلة عم لتعاملل

   .دةأحكام الوقف عىل اآليات ذات القاعدة الواح
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 املصادر واملراجع رسفه

، للباحثة: لبنى بنت خالد العرفج، الدينوري وأقواله يف الوقف واالبتداءآراء أمحد بن جعفر  -1

 هـ.1439، (30العدد )، القرآنية ساتا رجملة تبيان للد

أليب السعود العامدي حممد بن حممد بن ، ميكتاب الكر مزااي الإىل  العقل السليمإرشاد  -2

 بريوت.، دار إحياء الرتاث العريب، هـ(982مصطفى )ت: 

، للدكتور: أمحد بن عيل السديس، كات أيب شامة يف إبراز املعاين على اإلمام الشاطيباستدرا  -3

، قعدةذو ال، (45د )العد، سالميةرشيعة والدراسات اإلعة أم القرى لعلوم الماججملة 

 هـ.9142

أليب احلسن عيل بن احلسني بن عيل، األ ْصفهاين الباقويل ، إعراب القرآن املنسوب للزجاج -4

القاهرة ودار الكتب ، دار الكتاب املرصي، حتقيق: إبراهيم اإلبياري، هـ(543 )ت: نحو

 هـ.2014الطبعة: الرابعة,، توبري، اللبنانية

دار ، هـ(1403درويش )ت: د مصطفى ين بن أمحي الدملحي، آن وبيانهإعراب القر  -5

 -دمشق ، كثريبريوت، دار ابن  -دمشق ، محص، دار الياممة، اإلرشاد للشؤون اجلامعية

 هـ.1415: الرابعة، الطبعة، بريوت

اس أمحد بن حمم، إعراب القرآن -6 رادي النحوي بن إسامعيل بن يونس امل دأليب جعفر الن ح 

الطبعة: ، دار الكتب العلمية، بريوت، يمليل إبراهاملنعم خعبد  حتقيق:، هـ(338: )ت

 هـ.1421األوىل، 

ْلي ويس )ت: أليب ، االقتضاب يف شرح أدب الكتاب -7 حممد عبد اهلل بن حممد بن السيد الب ط 

ر الكتب مطبعة دا ، عبد املجيد دمد. الدكتور حا، حتقيق: أ. مصطفى السقا، هـ(521

 م.1996، املرصية

أليب بكر حممد بن القاسم بن بشار األنباري ، هللا عز وجل ء يف كتابواالبتدالوقف إيضاح ا -8

مطبوعات جممع اللغة العربية ، د الرمحن رمضانحتقيق: حمي الدين عب، هـ(328)ت: 

 هـ.1391، بدمشق
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أثري ، وسف بن حياند بن يوسف بن عيل بن يمحم أليب حيان، البحر احمليط يف التفسري -9

الطبعة: ، بريوت، دار الفكر، دقي حممد مجيلحتقيق: ص ،هـ(745  )ت:الدين األندليس 

 هـ.1420

اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش )ت: أليب عبد ، الربهان يف علوم القرآن -10

البايب ء الكتب العربية عيسى اإحي دار، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، هـ(794

  ـ.ه1376، األوىلالطبعة: ، ي ورشكائهاحللب

، هـ(292ألمحد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقويب )ت: بعد ، انلبلدا  -11

 هـ.1422الطبعة: األوىل، ، ية، بريوتدار الكتب العلم

قوب الفريوزآبادى عبن ي ملجد الدين أيب طاهر حممد، البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة -12

 هـ.1421: األوىل الطبعة، عوالتوزي النرشسعد الدين للطباعة و دار، هـ(817)ت: 

اهلل العكربي )ت: أليب البقاء عبد اهلل بن احلسني بن عبد ، التبيان يف إعراب القرآن -13

 النارش: عيسى البايب احللبي ورشكائه.، حتقيق: عيل حممد البجاوي، هـ(616

: يس )تالطاهر بن عاشور التون د بن حممدملحمد الطاهر بن حمم، روالتنويالتحرير  -14

 م.1984سنة النرش: ، تونس، التونسية للنرشالدار ، (هـ1393

أليب حيان حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف ، التسهيلالتذييل والتكميل يف شرح كتاب  -15

(، وباقي 5 إىل 1من دمشق )، دار القلم، حتقيق: د. حسن هنداوي، بن حيان األندليس

 الطبعة: األوىل.، شبيليار كنوز إاألجزاء: دا 

البن امللقن ساج الدين أيب حفص عمر بن عيل بن  ،لصحيحاجلامع ا ضيح لشرحالتو  -16

حتقيق: دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق ، هـ(804الشافعي املرصي )ت: أمحد 

 هـ.1429الطبعة: األوىل، ، النارش: دار النوادر، دمشق، الرتاث

الب كثري بن غيزيد بن ر بن أليب جعفر حممد بن جري، ني القرآامع البيان عن أتويل آج -17

دار ، عبد املحسن الرتكي حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن ، هـ(310اآلميل الطربي )ت: 

 هـ.1422الطبعة: األوىل، ، هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن

و طالب، تاج الدين هلل أبنجب بن عثامن بن عبد ا ألعيل بن ، الدر الثمني يف أمساء املصنفني -18

دار الغرب ، ق: أمحد شوقي بنبني وحممد سعيد حنيش حتقي، هـ(674)ت:  اعيابن الس  

 هـ.1430الطبعة: األوىل، ، تونس االسالمي،
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أليب العباس أمحد بن يوسف بن عبد الدائم ، الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون -19

دار ، ور أمحد حممد اخلراطالدكتحتقيق: ، هـ(756ي )ت: بالسمني احللاملعروف ب

 دمشق. لقلم،ا 

حممود بن عبد اهلل لشهاب الدين ،  يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاينوح املعاينر  -20

، دار الكتب العلمية، حتقيق: عيل عبد الباري عطية، هـ(1270احلسيني األلويس )ت: 

 هـ.1415 الطبعة: األوىل،، بريوت

ابن ، ين شمس الد ن سعدملحمد بن أيب بكر بن أيوب ب، باداملعاد يف هدي خري الع زاد -21

 ملنار اإلسالمية، الكويتومكتبة ا ، مؤسسة الرسالة، بريوت، هـ(751يم اجلوزية )ت:ق

 هـ.1415، الطبعة: السابعة والعرشون

بن  فملحمد بن يوس ،شرح التسهيل املسمى بـ »متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد« -22

ق: ـقيحـت، هـ( 877ش )ت: اجلي لبي ثم املرصي، املعروف بناظراحلأمحد، حمب الدين 

، والنرش والتوزيع والرتمجة، القاهرةدار السالم للطباعة ، أ. د. عيل حممد فاخر وآخرون

 هـ.1428الطبعة: األوىل، 

د اهلل بن بخلالد بن ع، حوشرح التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح يف الن -23

وقاد )ت: عروف بالرصي، املين املمد اجلرجاوي  األزهري، زين الدحمأيب بكر بن 

 هـ.1421، األوىلالطبعة: ، بريوت، دار الكتب العلمية، هـ(905

ْوجردي اخلراساين ، شعب اإلميان -24 أليب بكر أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخُلرْس 

بإرشاف: خمتار ، دامبد العيل عبد احلميد حعيق وختريج: د. حتق، هـ(458البيهقي )ت: 

توزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية للنرش والة الرشد مكتب أمحد الندوي،

 هـ. 1423وىل، الطبعة: األ، ببومباي باهلند

بيدي األندليس ، طبقات النحويني واللغويني -25 حتقيق: حممد ، أليب بكر حممد بن احلسن الزُّ

 انية. ثالطبعة ال، ار املعارفد، الفضل إبراهيمأبو 

حتقيق: د. حممد ، هـ(560وندي )ت فور السجامد بن طي حمأليب عبد اهلل، علل الوقوف -26

 هـ.1427، الطبعة: الثانية، مكتبة الرشد، بن عبد اهلل العبيدي
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د بن ، حممد بن حمملشمس الدين أيب اخلري ابن اجلزري، غاية النهاية يف طبقات القراء -27

. هـ ج1351عني بنرشه ألول مرة عام ، مكتبة ابن تيمية، (ـه833يوسف )ت:

 سرتاس.برج

الرمحن  حتقيق: د. عبد، أليب جعفر أمحد بن حممد بن إسامعيل النحاس، ئتنافالقطع واال -28

 هـ.1413، الطبعة: األوىل، دار عامل الكتب، بن إبراهيم املطرودي

برصي ال بن متيم الفراهيدي ليل بن أمحد بن عمروأليب عبد الرمحن اخل، كتاب العني -29

 دار ومكتبة اهلالل.، سامرائيبراهيم الومي، د إاملخزحتقيق: د مهدي ، هـ(170)ت: 

يب القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمرشي أل، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل -30

 هـ.1407، الثةالطبعة: الث، بريوت، دار الكتاب العريب، هـ(538جار اهلل )ت: 

 امللك فهدجممع ، لو بالأ. د. أمحد بن حممد اخلراط، أب، لقرآنمن مشكل إعراب ا اجملتىب -31

 هـ.1426عام النرش: ، لطباعة املصحف الرشيف، املدينة املنورة

أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد ، مسند اإلمام أمحد بن حنبل -32

د اف: إرش، مرشد وآخرون ق: شعيب األرنؤوط وعادلحتقي، هـ(241الشيباين )ت: 

 هـ. 1421ة: األوىل، الطبع، لةسة الرسامؤس، عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي

ن املجاشعي بالوالء، البلخي ثم البرصي، املعروف أليب احلس، معاين القرآن لألخفش -33

بة مكت، حتقيق: الدكتورة هدى حممود قراعة، هـ(215باألخفش األوسط )ت: 

 هـ.4111بعة: األوىل، طال، اخلانجي، القاهرة

، هـ(311سهل الزجاج )ت:  الرسي بن  راهيم بن اق إبأليب إسح، معاين القرآن وإعرابه -34

 هـ.1408الطبعة: األوىل ، بريوت، عامل الكتب، بيحتقيق: عبد اجلليل عبده شل

يلمي الفراء )املتوىف: أليب زكريا حييى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الد، معاين القرآن -35

عيل تاح إسامد الفوعب، وحممد عيل النجار، النجايت محد يوسفحتقيق: أ، ـ(ه207

 وىل.الطبعة: األ، مرص، دار املرصية للتأليف والرتمجة، يالشلب

لشهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن ، معجم األدابء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب -36

مي، غرب اإلسالدار ال، باسعحتقيق: إحسان ، هـ(626)ت:  عبد اهلل الرومي احلموي

 هـ.4141الطبعة: األوىل، ، بريوت
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الدمشق )ت: مر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغني كحالة لع، ؤلفنيمعجم امل -37

 بريوت.، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، مكتبة املثنى، هـ(1408

الم حممد سحتقيق: عبد ال، فارس بن زكرياأليب احلسني أمحد بن ، معجم مقاييس اللغة -38

 هـ.1399الطبعة عام: ، الفكردار ، هارون

أمحد بن عثامن بن أليب عبد اهلل حممد بن ، طبقات واألعصارار على الراء الكبة القمعرف -39

 هـ.1417الطبعة: األوىل ، دار الكتب العلمية، هـ(748ق اْيامز الذهبي )ت: 

ن ن عبد اهلل ابأمحد ب نأليب حممد عبد اهلل بن يوسف ب، مغين اللبيب عن كتب األعاريب -40

دار ، وحممد عيل محد اهلل، املباركد. مازن قيق: حت، هـ(761يوسف، ابن هشام )ت: 

 م.1985الطبعة: السادسة، ، دمشق، الفكر

دار الغرب ، حتقيق: حممد اليعالوي، هـ(845لتقي الدين املقريزي )ت: ، املقفى الكبري -41

 هـ.1427الطبعة: الثانية، ، ريوتاالسالمي، ب

)ت: ر الداين ن بن عمن عثامأليب عمرو عثامن بن سعيد ب ،بتداى يف الوقف واالملكتفا -42

 هـ.1422الطبعة: األوىل ، دار عامر، لرمحن رمضانحتقيق: حميي الدين عبد ا ، هـ(444

الكريم  أمحد بن عبد الكريم بن حممد بن عبد، منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا -43

دار ، : عبد الرحيم الطرهوينحتقيق، هـ(1100و : نحتاألشموين املرصي الشافعي )

 م.2008م: الطبعة عالقاهرة، ا ، يثاحلد

أليب احلسن عيل بن احلسن اهلُنائي األزدي، امللقب بـ ، عرباملنتخب من غريب كالم ال -44

جامعة أم القرى ، حتقيق: د حممد بن أمحد العمري، هـ(309»كراع النمل« )ت بعد: 

 هـ.1409الطبعة: األوىل، ، مي(حياء الرتاث اإلسالوإ ة)معهد البحوث العلمي

، هـ(764لصفدي )ت: الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل ا لصالح ، تابلوفيا لوايفا -45

النرش ، بريوت، دار إحياء الرتاث، حتقيق: أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى

 هـ.1420عام:

)ابن الشهري بـ ، لدمشقيا  فأليب اخلري حممد بن حممد بن يوس لعشرالنشر يف القراءات ا -46

 الفكر. دار ، باعحممد الضعيل  حتقيق:، هـ(833اجلزري( )ت: 

جممع امللك فهد ، تأليف: د. مساعد بن سليامن الطيار، وقوف القرآن وأثرها يف التفسري -47

 هـ.1431، لطباعة املصحف الرشيف
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