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 امللّخص
ُق ألّول مّرة يف الوقف الالزم  ) الوقوف املفروضة(يقّدم هذا البحث نصوًصا ُحتقَّ

يف القرآن الكريم , هي جزء من علم ) جيوز الوقف عليه ال ما(والوقف املمنوع 
أ يف واخلطالذي يعالج الزلل ) زّلة القارئ(الوقف واالبتداء ومن الصنف األدّيب 

هذا الصنف بعض مصادره مطبوعة , لكنّها قليلة , وبعضها ما  . القراءة أثناء الصالة
 .زال خمطوًطا 

من أبرزها اجلانب الفقهّي الذي . تشمل هذه املعاجلة يف طّياهتا مسائل عديدة 
وقد حظي . يبحث يف هذا املوضوع مسألة قطع الصالة وفسادها أو عدم ذلك 

املتأّخرين منهم , وبمصنَّفات بمباحث مستقّلة يف كتب الفقه عند األحناف , خاّصة 
كذلك اجلانب الَعَقدّي املتعّلق بعقيدة التوحيد واإليامن وما . مفردة عنه عند بعضهم 

يّتصل بذلك ; فمسألة تكفري القارئ وحّتى تأثيم السامع عند وقوع الزلل عمًدا أو 
من ( مكّفر ختالل املعنى وغريال) من القّلة(ر سهًوا كانت حمّطة نظر واهتامم بني مكفِّ 

 . لكون نّية القارئ غري ذلك ) الكثرة
كّل ذلك يعكس حضور هذه الظاهرة ومدى انتشارها يف أوساط األعاجم 

التي األحناف , ممّا دفع العديد من علامئهم إىل تفعيل منظومة الضوابط والتنبيهات 
الوقوع يف أشاروا إليها وحتّدثوا عنها يف مباحثهم ومدّوناهتم غرض جتنيب القارئ من 

 .الزلل 
هذا كّله أثرى هذه املسائل بمزيد من النظر واإلحاطة وعّمق مستوى معاجلة 

 .موضوعاهتا بام خدم الدين وأهله ; واحلمد هللا رّب العاملني 
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  تقدمةال

ال ينقطع فيها النظر  اختالفها عىل من معجزة القرآن العظيم اخلالدة أّن علومه
 أن تقوم الساعة ; فقد اكتنف علامء هذه األّمة علومه والبحث والدراسة واملعاجلة إىل

عىل اختالفها بعناية شديدة وأحاطوها برعاية جليلة ; فكان هلم العّلة املوجبة يف تطوير 
ال . العلوم وازدهارها وانتشارها يف خمتلف األقطار والبلدان اإلسالمّية وخارجها 

افر من حصيلة اهتامماهتم شّك أّن العلوم القرآنّية حظيت بدورها بنصيب و
,  الكريم من مجلة هذه العلوم , علوم القرآن. لعلمّي وجهودهم الفكرّية ونتاجهم ا

ففي معرفة الوقف واالبتداء الذي دّونه العلامء تبيني معاين "علم الوقف واالبتداء ; 
القرآن العظيم وتعريف مقاصده وإظهار فوائده ; وبه يتهّيأ الغوص عىل درره 

 .)١("دهوفرائ
يعّرف هذا البحُث هبذا العلم وما يتّصل به من موضوعات , وهو قسم الدراسة , 

األوىل يف الوقوف املفروضة يف القرآن  :حتقيق رسالتني  من تراثه املخطوطويقّدم 
, وهو يف القرآن الكريم وقوف الكفر بيان والثانية يف , وهو الوقف الالزم , الكريم 

تشّكل , السبع مقاطع خمتارة من كتاب يف القراءات حتقيق كذلك . الوقف املمنوع 
هذه هي النصوص املحّققة هنا وفق املنهج العلمّي . ردوًدا عىل مواضع التكفري 

يف ثّم يتبع ذلك . التحقيق وأصوله املعتمدة مع التعريف هبا ووصف نسخها يف قسم 
 .آخره جمموعة من الفهارس الفنّّية 

*   *   *  
 ـــــــــــــــــ

 . ٢/٥٥٣مجال القّراء ) ١(
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  الدراسة: ل القسم األّو

تعريفات اصطالحّية , أنواع الوقف وأقسامه : حيوي هذا القسم عىل ثامنية مباحث 
 .ومراتبه , فوائده , فضائله , تنبيهات , ضوابطه النحوّية , مصادره 

  :تعريفات اصطالحّية 
: هنا أعّرف بعلم الوقف واالبتداء ثّم بمجموعتني من مصطلحات هذا الفّن 

 ) .االبتداء واالئتناف واالستئناف(و ) لسكتالوقف والقطع وا(
يطَلق عليه مسّميات متقاربة , نحو علم معرفة . فّن جليل : علم الوقف واالبتداء 

وقوف القرآن , علم القطع واالئتناف , علم القطع واالستئناف , علم املقاطع 
عىل املواضع  ُيعَرف به كيفّية أداء قراءة القرآن الكريم , وذلك بالوقوف. واملبادئ 

املنصوص عليها َغَرَض التنبيه عىل املعنى وتفصيل بعضه عن بعض , وباالبتداء 
 )١(.بمواضع مناسبة ال خيتّل فيها املعنى 

. كان يطلقها املتقّدمون غالًبا مراًدا هبا الوقف , الوقف والقطع والسكت عباراٌت 
 :تايل وذلك عىل النحو ال)٢(أّما املتأّخرون , ففّرقوا بينها ,

تئناف ـعبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنًا يتنّفس فيه بنّية اس": الوقف 
ويكون ذلك يف رؤوس اآلي وأوساطها وال يأيت يف وسط . , ال بنّية اإلعراض القراءة

 .)٣("الكلمة وال فيام اّتصل رسًام 
 ـــــــــــــــــ

 . ١/٣٣٩, الربهان  ٢/٥٥٤ُيقاَبل مجال القّراء ) ١(
,  )السكت( ١٦٧−١٦٦معجم علوم القرآن ُيقاَرن . ) ١١٤٨( ١/١/٢٣٣اإلتقان ,  ١/٢٣٩النرش  )٢(

 .) الوقف( ٣١٩, ) القطع( ٢٢٥−٢٢٤
 . ٣١٩جم علوم القرآن مع,  ١/٢٤٠النرش كذلك .  ٢٣٤−١/١/٢٣٣اإلتقان ) ٣(
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رض عن عبارة عن قطع القراءة رأًسا , فهو كاالنتهاء ; فالقارئ به كاملع": القطع 
وال . وهو الذي ُيستعاذ بعده للقراءة املستأنفة . القراءة واملنتقِل إىل حالة أخرى غريها 

 .)١("يكون إال عىل رأس آية , ألّن رؤوس اآلي يف نفسها مقاطع
عبارة عن قطع الصوت زمنًا دون زمن الوقف من غري تنّفس بنّية : السكت 

 )٢(.واية والنقل استئناف القراءة ; وهو مقّيد بالسامع والر
:  )٨٣٣(قال ابن اجلزرّي . )٣("هو الرشوع يف القراءة بعد وقف أو قطع": االبتداء 

يرادفه يف االصطالح االئتناُف . )٤(» ام أجازوا الوقَف عليه أجازوا االبتداَء بام بعدهكلّ «
  .واالستئناف 

  :أنواع الوقف وأقسامه ومراتبه 

, كام قال كثرة مصطلحات األئّمة فيه وتعّددها ل كالم يف هذا الباب غري منضبطال
لقد . )٥(»غري منضبط وال منحرص هأكثر ما ذكر الناس يف أقسام«:  )٨٣٣(ابن اجلزرّي 

ق عليه تعليًقا جليًال وقف قبله عىل هذا اإلشكال االصطالحّي أبو سعد القايض وعلّ 
فاية وغري ذلك , وإن كان تقسيمهم الوقَف إىل اجلَودة واحلُْسن والُقبح والك«: بقوله 

وقد حصل . يدّل عىل ذلك , فليست القسمة هبا صحيحة مستوفاة عىل مستعملها 
, ثّم طرح )٦(»لقائلها من التشويش ما إذا شئت وجدته يف كتبهم املصنَّفة يف الوقوف

 ـــــــــــــــــ
 . ٢٢٥−٢٢٤معجم علوم القرآن ,  ١/٢٣٩النرش كذلك .  ١/١/٢٣٣اإلتقان ) ١(
 . ١٦٦معجم علوم القرآن ,  ١/١/٢٣٤اإلتقان ,  ١/٢٤٠النرش )٢(
 . ٩معجم علوم القرآن ) ٣(
 .) ١١٥٩( ١/١/٢٣٧كذلك اإلتقان .  ١/٢٣٤النرش ) ٤(
 . ١/٢٢٥النرش ) ٥(
 . ١/٣٥٩الربهان ) ٦(
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من جهتي . تقسيمه البديل الذي تبنّاه أيًضا ابن اجلزرّي , كام سيأيت ذكره بعد قليل 
إزالة بعض اللثام عّام يعرتي هذا الباب من تشويش عىل حّد تعبري أيب سعد  أحاول

 :يف هذا الباب يدور الكالم عن ثالث قضايا , هي كالتايل . القايض 
 :التصنيف الداخّيل ) ١

صنّف العلامء الوقف تصنيًفا داخليا للداللة عىل اختالف تقديراته باختالف املواضع 
 :ألفاًظا خمتلفة , لكنّها مرتادفة أو متقاربة يف املقصد , كام ييل  افاستعملو, يف القراءة 

 ١(أوجه( 
 ٢(رضوب( 
 ٣(أقسام( 
 ٤(مراتب( 
 ٥(أنواع( 
 :مصطلحاته ) ٢

التاّم , شبيه بالتاّم , األتّم , الكايف , احلسن , شبيه : هي عديدة كثرية , كالتايل 
, الناقص , شبيه بالناقص , باحلسن , الصالح , املفهوم , القبيح , شبيه بالقبيح 

ص رضورًة  ز لوجه , املرخَّ ذلك عائد كّل . األنقص , الالزم , املطلق , اجلائز , املجوَّ
 ـــــــــــــــــ

 . "اعلْم أّن الوقف عىل ثالثة أوجه" ١/١٤٩ابن األنبارّي يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء هذا لفظ ) ١(
 . "اعلْم أّن الوقوف عىل رضوب" ١/٥٠١اهلذّيل يف كتاب الكامل كام عند ) ٢(
وابن اجلوزّي يف  ١٣٩−١٣٨أيب عمرو الداّين يف املكتفى هو أكثر األلفاظ استعامالً عند القدامى , أمثال ) ٣(

 . ١/٢٢٥وابن اجلزرّي يف النرش  ١/٣٥٠والزركّيش يف الربهان  ١٨٩فنون األفنان 
واألشموّين يف منار " الوقف عىل مخس مراتب" ١/١٠٨السجاوندّي يف علل الوقوف أخذ به ابن َطْيفور ) ٤(

 . "مطلب مراتب الوقف" ٢٨منار اهلدى 
 . "ألنواع الوقف واالبتداء أسامءً  اصطلح األئّمة عىل أنّ " ١/١/٢٢٢كام هو عند السيوطّي يف اإلتقان ) ٥(



  عمر يوسف عبد الغّين محدان .د.أ  الوقوف املفروضة وبيان ألفاظ الكفر يف القرآن الكرميرسائل يف 

  
  
 

           ٢٩٨

ملا اصطلحه كّل عامل منهم لنفسه وفق اجتهاده وتقديره , لكّن بعضها متقارب 
 .وبعضها متداخل , ممّا يزيد التفريق والتمييز فيام بينها صعوبًة وتعقيًدا 

 :دده ع) ٣
وجاهة الوقف  , وذلك لتفاوت آرائهم وتباين مدى)١(يمكن إمجاله عىل أقوال

 :ته , كام ييل وسبب حكمه وقّوة علّ 
  عن بعضهم(تاّم وقبيح : اثنان. ( 
  تاّم ] )٥٩٧(وابن اجلوزّي  )٣٢٨(مذهب ابن األنبارّي [تاّم وحسن وقبيح : ثالثة ;

 ] .)٥٦٩(العّطار مذهب أيب العالء اهلمذاّين [وكاٍف وقبيح 
  عند [وقبيح مرتوك ) صالح مفهوم(= تاّم خمتار وكاٍف جائز وحسن مفهوم : أربعة

 ] .أكثر القّراء ; وهو اختيار أيب عمرو الداّين ومن تبعه
  ص رضورًة : مخسة ز لوجه ومرخَّ مذهب ابن َطْيفور [الزم ومطلق وجائز وجموَّ

مذهب أيب حاتم [ومفهوم  ; تاّم وحسن وكاٍف وصالح] )٥٦٠(السجاوندّي 
 ] .)٢٤٨(السجستاّين 

  متام ] )٥٠٠ُبعيد(مذهب الُعَامّين [تاّم وحسن وكاٍف وصالح ومفهوم وجائز : سّتة ;
 ] .)٤٦٥(مذهب اهلذّيل [وحسن وكاٍف وُسنَّة وبيان ومتييز 

  مذهب [تاّم وشبيه به وناقص وشبيه به وحسن وشبيه به وقبيح وقبيح به : ثامنية
 ] .)٥٠٠(بن فاخر البغدادّي  املبارك

  تاّم , حسن , كاٍف , مستحّب , إشارة , جهل , اضطرار , قبيح , حمال , : عرشة
 ] .مذهب صاحب الرسالة الثانية املحّققة هنا[كفر 

 ـــــــــــــــــ
ب , كتا) أربعة أقسام( ١٣٩−١٣٨, املكتفى ) ثالثة أوجه( ١/١٤٩كتاب إيضاح الوقف واالبتداء ) ١(

 . ٢٣٦−٢٣١كذلك علوم القرآن .  ]بُرض أَ ة ذكر منها ستّ [ ٥٠٥−١/٥٠١الكامل 
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ًبا للضبط واحلرص يف هذا الباب أن ُيرتَّب الوقف عىل أنواع , أعني ـما أراه مناس
بو سعد القايض يف كتابه املستوَىف يف العربّية وابُن هنا اعتمُد ما اعتمده أ. رضوًبا 

 )١(.اختيارّي واضطرارّي : اجلزرّي يف كتابه النرش من أّنه نوعان رئيسّيان 
يشمل تاّم وكاٍف وحسن والزم , حيث : من ثّم يقسم االختيارّي إىل أربعة أقسام 

) . م(بوعة بحرف املطاملعارصة ومرموز له يف املصاحف ) الوقوف املفروضة(األخري 
أّما االضطرارّي , فقسمه األوحد هو القبح الذي باإلمكان أن ُيرتَّب عىل ثالث 

أقبح , قبيح , شبيه به ; وهو يشمل فيام يشمل أوقاف الكفر , ويرمز له يف : مراتب 
 ) .ال(بحرف احلديثة عموم املصاحف 

  :فوائده 
; فهو  )٤٦٥(م اإلمام اهلذّيل إّن أشمل َمْن أحاط بفوائده ممّن قرأُت هلم هو كال

 :قال يف افتتاحّية كتاب الوقف . جدير بالذكر والوقوف عليه 
ُيعَلم به الفرُق بني املعنَيني املختلفني . اعلْم أن املقاطع واملبادئ علٌم ُمفتَقٌر إليه «

سوخ والقّصتني املتنافيتني واآليتني املتضاّدتني واحلكمني املتقاربني وبني الناسخ واملن
ويمّيز بني احلالل واحلرام وبني ما يقتيض الرمحة . واملجَمل واملفرسَّ واملحكم واملتشابه 

جيب أن ال خيلَط القارُئ آيَة رمحة بآية : وهلذا ُروي عن الصحابة أّهنم قالوا . والعذاب 
ويميَّز به بني الساكن . والوقف أدب القرآن . عذاب عىل ما يقتضيه حكم اهللا , تعاىل 
 ـــــــــــــــــ

. ة َمن زاد عليهام الوقَف االنتظارّي والوقف االختبارّي ثمّ  . ٢٢٧−١/٢٢٥ , النرش ١/٣٥٩الربهان ) ١(
قديري نوعني جانبّيني يف احلقيقة ال مانع من ذلك وال ضري فيه , لكّن األخريين بخالف األّوَلني يبقيان بت

,  ١٢٧,  ١٢٠,  ١١١,  ١٠٩إىل الوقف االختبارّي يف كتابه الوجيز ) ٤٤٦(لقد تطّرق األهوازّي  .إضافّيني 
٣١١,  ٢٩١,  ٢×٢٨٦,  ٢٨٢,  ٢٨١,  ٢٧٧,  ٢٦٦,  ٢٦٢,  ٢٦١,  ٢٥٣,  ٢٠٦,  ١٧٢,  ١٦٩,  ١٦٤  ,
ا عن ذلك ب ٣٩٠,  ٣٨٧,  ٣٨٤,  ٣٧٥,  ٣٦٩,  ٣٤٦,  ٣٤٥,  ٣٤٤,  ٣٣٨ , ٣٢٦,  ٢×٣١٦ جملته معّربً

 . ٣١٩ن ر كذلك معجم علوم القرآُينظَ .  "وإّنام الغرض معرفة ذلك. ضع وقف ليس هو مو": املتكّررة 
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وإن جاء يف الوقِف  , أال ترى أّنه ال ُيبتَدأ بساكن وال ُيوَقُف عىل متحّرك. املتحّرك و
ْوُم واإلشامم , ثّم )١(»ويتجنّب الوقف عىل ما ُيوِهم. ة وليس ذلك بحركة تامّ  . الرَّ

 .ساق عىل ذلك بعض األمثلة القرآنّية 
سري وعلومه بذلك وقف عىل سلسلة من الفوائد اجلليلة ذات العالقة بالتف

 .واآلداب القرآنّية وأداء القراءة وما جيب أال ُيوَقف عليه ملا ُيوِهُم 
عىل النحو  )٧٩٤(ركّيش باملقابل أجد هذه السلسلة جمملة وخمترصة يف كالم الز

ويرتّتب عىل ذلك فوائُد كثرية واستنباطات . به ُيعَرف كيف أداُء القرآن «: التايل 
 .)٢(»اآليات وُيؤَمن االحرتاُز عن الوقوع يف املشكالت وبه تتبّني معاين. غزيرة 

من اجلدير بالذكر أّن الفائدة األخرية عندمها تندرج فيها الوقوف املفروضة وما ال 
 .جيوز الوقف عليه يف القرآن 

  :فضائله 
لقد أشاد األئّمة األعالم من الصحابة والتابعني بخصائص هذا العلم وفضائله ; 

عن بعضهم وما صاغه هو  )٤٦٥(قيل فيها ما نقله اإلمام اهلذّيل فأوعى وألطف ما 
الوقف : وأنا أقول . العدد مسامري القرآن : قال ابن مسعود : قال علقمة «: بنفسه 

قال عّيل , . َمْن مل يعلم الوقَف مل َيْعَلْم ما َيْقَرأ : قال أبو حاتم . مسامري القرآن وُدُرسه 
  : وهذا القرآُن نزل باللغة العربّية . وحتقيق احلروف التنزيل معرفة الوقوف

والوقُف والقطُع من ِحْلَيتِها ; فإًذا الوقُف حليُة التالوِة وحتليُة الدرايِة وزينُة القارِئ 
 .)٣(»وبالغُة التايل وفهُم املستمِع وفخٌر للعامل
 ـــــــــــــــــ

 . ٤٧٢− ١/٤٧١كتاب الكامل ) ١(
 . ١/٣٩٩الربهان ) ٢(
 . ٤٧٦− ١/٤٧٥كتاب الكامل ) ٣(
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ة أخرى من خصائصه أيًضا أّن النظر فيه ال يتحّقق إال بتوافر عّدة علوم قرآنيّ 
. بحيث يكون الناظر فيه صاحب إحاطة ودراية فيها , حّتى يتأّتى له حتقيق النظر فيه 

ال يقوم بالتامم إال نحوّي , عامل بالقراءات , عامل «:  )٣٢٤(ا السياق قال ابن جماهد هبذ
ص وتلخيص بعضها من بعض , عامل باللغة التي نزل هبا ـري , عامل بالقصـبالتفس

حيتاج صاحب علم التامم إىل املعرفة بأشياء من اختالف الفقهاء : غُريه  وقال. القرآن 
 .)١(»يف أحكام القرآن

خمتلف عىل اللغة العربّية  فاحلاصل أّن معرفة الوقف واالبتداء منوطة بملكة
كالنحو والرصف , ومعرفة القراءات والتفسري والقصص القرآّين والفقه  , علومها

 .وأحكامه 
  :تنبيهات 

ا ما ينّبه أصحاب هذا الفّن عىل أمور مهّمة ومسائل وقضايا رضورّية كثريً 
أنقل عنه . وحيّذرون من مواقع اللبس ومواضع االلتباس , منهم أبو جعفر النّحاس 

 :هنا بعض تنبيهاته 
القطَع  قلَبه به ويتفّقدَ  ما يقرؤه ويشغَل  ينبغي لقارئ القرآن , إذا قرأ , أن يفهمَ «

وقُفه عند  عىل أن ُيْفِهَم املستمعني يف الصالة وغريها وأن يكونَ  َص واالئتناف وحير
 .)٢(»ابتداؤه حسنًا كالم مستقّر أو شبيه به وأن يكونَ 

حيتاج القارئ أن َينُظَر أين يقطع وكيف يأتنف ; فإّن من الوقف ما هو واضح , «
ما يعلمه أهل  مفهوم معناه , ومنه مشكل ال ُيدَرى إال بسامع وعلم بالتأويل , ومنه

 ـــــــــــــــــ
عالقة ] (مقّدمة التحقيق[ ٥٩− ٥٨, املكتفى  ١/١/٢٣١كذلك اإلتقان .  ١/١٨القطع واالئتناف ) ١(

 ) .الوقف بسائر العلوم
 . ٢١−١/٢٠القطع واالئتناف ) ٢(
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 .)١(»العلم بالعربّية واللغة , فَيدري أين يقطع وأين يأتنف
َمن مل يعرف الفرَق بني ما َوَصَله اهللاُ , جّل وعّز , يف كتاَبه وبني ما َفَصَله مل َحيِلَّ له «

 .)٢(»أن يتكّلم يف القطع واالئتناف
ضبطوه من أصول  لقد دأب عىل ذلك كّل َمن أّلف يف هذا الفّن باإلضافة إىل ما

لئال يطول الكالُم هنا , أكتفي أخًريا بنقل  )٣(.وثوابت فيه وما حّرروه من فوائد جليلة 
املتعّلقة باألصول املحّررة , نحو الوقوف عىل  )٦٤٣(بعض تنبيهات السخاوّي 

:  إال أّن من الفواصل ما ال حيسن الوقُف عليه , كقوله , تعاىل«: قال . رؤوس اآلي 
﴿ g  f﴾ ]للساهني عن صالهتم املرائني فويل : , ألّن املراد  ]٤:١٠٧
 .)٤(», فال يتّم هذا املعنى إال بالوصلفيها

مواضع من قراءة وقت  ذكُره من تنبيهات آداٌب ُيبَتَغى مراعاهتا ما تقّدمُيضاف إىل 
,  اهللاأ قول إذا قر,  ها أّنهمن«:  )٦٧٦( , كام قال النووّي  , مثل خفض الصوت هذا القبيل
 ﴾k    l     m     n       q  p  ot  s  r ﴿ :عّز وجّل 

]٣٠:٩[  ,﴿´    µ     ¶      ¸    ¹﴾ ]١٩[ ﴾~  �  ¡  ¢﴿ , ]٦٤:٥ :
كذا كان إبراهيم النخعّي , . ونحو ذلك من اآليات , ينبغي أن خيفض هبا صوته  ]٨٨
 ٥(», يفعل(. 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٢١القطع واالئتناف ) ١(
 . ١/٢١لقطع واالئتناف ا) ٢(
له تنبيهات أخرى , أورد بعضها يف كالمه عن الوقف القبيح , وذلك عند انقطاع  . ٢/٥٥٣مجال القّراء ) ٣(

 . ٢/٥٦٥ُينَظر هناك . النفس أو احتياج القارئ إىل الرجوع إىل ما تقّدم لوصل الكالم 
 ) .ضوابط( ٢٣٧− ١/١/٢٣٤و ) تنبيهات( ٢٣٤− ١/١/٢٢٩كام فعل السيوطّي يف اإلتقان ) ٤(
 .] نقًال عن اإلتقان[ ٢٥٤, منار اهلدى ) ١٣٩٢( ١/١/٢٨٥كذلك اإلتقان ) . ٣( ١٢٠التبيان ) ٥(



  )ه١٤٣١ مجادى اآلخرة(التاسع               العدد   ة        للدراسات القرآنّي ة معهد اإلمام الشاطّيبجملّ
  

          ٣٠٣

  :ضوابطه النحوّية 
كبرية من الضوابط النحوّية قد وضعها العلامء للوقف  من مجلة التنبيهات جمموعة

. واالبتداء هدف املحافظة عىل أصول العربّية وصّحتها وسالمتها يف األداء والتطبيق 
مثال واحد عىل رضب  معها , بل أكتفي بذكر عدد منها ال أبغي هنا تعدادها وحرص

 )١(:يتّم الوقف عىل جتنًُّبا لإلطالة ; فال كّل ضابط نحوّي أورُده فيام ييل 
  نحو الرافع دون املرفوع ,﴿Z  Y﴾ ] دون الرافعوال املرفوع ,  ]١١٥:٥املائدة  ,

 ]١٦:١٣الرعد [ ﴾y        x  w  v  ﴿نحو 
  نحوالناصب دون املنصوب , ﴿ s  r  q﴾ ] وال املنصوب ,  ]٤٢:١١هود

 ]٥:١الفاحتة [ ﴾U  T  S  R  ﴿و , نح دون الناصب
  ١٠٩:١٢يوسف [ ﴾|  {  ~ ﴿و , نح ُأضيف إليهاملضاف دون ما[ 
 د دون التوكيد  ]٧٣:٣٨ص [ ﴾�  ¡  ¢   £﴿و , نح املؤكَّ
  نحو دون ما نسقته عليه) املعطوف(املنسوق , ﴿  lkji

n  m﴾ ] ١٢:١٦النحل[ 
 و , نح كان وأخواهتا دون اسمها وال عىل اسمها دون خربها﴿   ¥  ¤  £  ¢

 ]٣٨:٣٣األحزاب [ ﴾¦
 و , نح اهتا دون اسمها وال عىل اسمها دون خربهاإّن وأخو﴿   o  n    m  l

p﴾ ] ٧٥:١١هود[ 
 ـــــــــــــــــ

, ) باب ذكر ما ال يتّم الوقف عليه( ١٤٩− ١/١١٦ُينَظر كتاب إيضاح الوقف واالبتداء للمزيد عن ذلك ) ١(
مجال , ) ما ال يتّم الوقف عليه( ١٨٨−١٨٠فنون األفنان , ) كتاب الوقف( ٥٠١−١/٤٩٥كتاب الكامل 

أ , ١٥٣−ب١٥٢, خالصة الفتوى و ٤٩١− ١/٤٩٠الفتاوى التتارخانّية ,  ٥٦٢و  ٥٥٦−٢/٥٥٤القّراء 
 . ٤٩٠−٤٨٩ "أثر اإلعراب يف الوقف واالبتداء",  ١/٤٧٤, الزيادة واإلحسان  ٤٨−٤٦منار اهلدى 
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 نحو  ظّن وأخواهتا دون االسم وال عىل االسم دون اخلرب ,﴿  Ê  É  È
Î   Í  Ì  Ë﴾ ] ٤٢:١٤إبراهيم[ 

  نحو  )احلال(دون القطع ) صاحب احلال(املقطوع منه ,﴿ Æ  Å   Ä﴾  ] النحل
٥٢:١٦[ 

 نحودون التمييز) املميَّز( املفرسَّ عنه , ﴿  ¾  ½  ¼  » º¹
 ]٩١:٣آل عمران [ ﴾¿

 و نح , )دلبال( املرتِجم دون عنه املرتَجم﴿  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼
Æ  Å  Ä  Ã  Â﴾ ] ١٢٦−١٢٥:٣٧الصاّفات[ 

  ّو , نح الذي وما وَمن دون صالهتن﴿µ  ´  ³﴾ ] ٣٣:٥٣النجم[ 
 نحو  املرصوف عنه دون الرصف ,﴿   O  N  M  S  R   Q  P

T﴾ ] ١٤٢:٣آل عمران[ 
 ٨:٦٧امللك [ ﴾¤   ¥      ¦ ﴿و , نح اجلحد دون املجحود[ 
  و , نح احلكاية دون املحكّي﴿  Í  Ì  Ë  Ê  É﴾ ] ٣٠:٥٠ق[ 

 :مصادره 
كتًبا مدّونة وذكروا فيها أصوالً جمملة وفروًشا يف "لقد صنّف العلامء يف هذا العلم 

ه عن أئّمة كّل عرص , ومنها ما آثروه عن أئّمة العربّية من اآلي مفّصلة ; فمنها ما آثرو
النحوّيني من كّل مرص , ومنها ما استنبطوه عىل وفاق األثر أو خالفه , ومنها ما اقتدوا 

باإلمجال هي  .)١("فيه باألثر فقط كالوقف عىل أواخر اآلي , وهو وقف النبّي , 
 .أربعة مصادر 

 ـــــــــــــــــ
 . ٢/٥٥٢مجال القّراء ) ١(
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يه قديًام وحديًثا كبرية ; فالقديم منها ما ُطبع وما زال حصيلة ما ُدّون وُأّلف فإّن 
أّما احلديث منها , . يف عداد الكتب املفقودة , خاّصة أقدمها تأليًفا هو خمطوًطا وما 

 .فمتوافر عىل العموم إال ما ندر 
لقد قام بعض الباحثني املعارصين برصدها وجتميعها من باب متابعة مراحل تطّور 

باب الفهرسة والتبويب , أسبقهم يوسف املرعشيل الذي وضع يف هذا العلم ومن 
باًبا بعنوان  )٤٤٤(أليب عمرو الداّين ) ط(مقّدمة حتقيقه للمكتفى يف الوقف واالبتدا 

مصنًَّفا مستقال يف هذا العلم ,  ٧٨, فهرس فيه ) تطّور التأليف يف الوقف واالبتداء(
وانتهاًء بتحفة َمن أراد االهتداء  )١٢٩(د بن ُرصَ  ارابتداًء بكتاب الوقف واالبتداء لِرضَ 

 )١(.حلسني اجلوهرّي ) ط(يف معرفة الوقف واالبتداء 
ثّم جاء من بعد ذلك حمّمد بن عبد اهللا بن حمّمد العيدي , فوضع مثيله يف مقّدمة 

ثّم جاء من بعدمها َمن أضاف عىل .  )٥٦٠(للسجاوندّي ) ط(حتقيقه لعلل الوقوف 
 )٢(.ه , لكّن املقام هنا ال يّتسع لذكر ذلك كّله ذلك وحّرر

 : هذا الفنّ  بعض املالحظات املتعّلقة بمصادر من املفيد هنا أن أذكر
; فبجانب ال نّص عىل أثر مدّون يف الوقف واالبتداء من القرن األّول اهلجرّي  )١

خلليفة كتاب القراءات وكتاب العدد الصادرين عن مرشوع املصاحف الثاين بوصاية ا
ورئاسة  )٩٥(احلّجاج بن يوسف الثقفّي ومبادرة  )٨٦(األموّي عبد امللك بن مروان 

ال إشارة عن صدور كتاب يف جلان هذا املرشوع ) ١١٠(احلسن البرصّي اإلمام 
 ـــــــــــــــــ

 ] .قّدمة التحقيقم[ ٧١−٦٠املكتفى ) ١(
الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عّز وجّل البن سعدان : للمزيد عن ذلك ُيراَجع مقّدمات التحقيق فيام ييل ) ٢(
 ) .٥٦٠(وعلل الوقوف البن طيفور السجاوندّي ) ٢٣١(



  عمر يوسف عبد الغّين محدان .د.أ  الوقوف املفروضة وبيان ألفاظ الكفر يف القرآن الكرميرسائل يف 

  
  
 

           ٣٠٦

هو َشْيَبة بن  )٨٣٣(أّول َمْن أّلف يف الوقوف عىل قول ابن اجلزرّي ف )١(;الوقوف عنه 
كتاب الوقف واالبتداء لكن ليس من غري املحتمل أن يكون  )٢(, )١٣٠(نَِصاح املدّين 

يف  كالمها, وأقدم منه أو عىل األقّل ُيقاِرنه زماًنا  )١٢٩(د املقرئ الرضير ار بن ُرصَ لِرضَ 
 .عداد الكتب املفقودة 

ع يف هذا الفّن هو الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عّز وجّل وبطمإّن أقدم مصنَّف  )٢
لعّل األّيام تكشف النقاب عّام هو .  )٢٣١(حمّمد بن سعدان الكوّيف الرضير أليب جعفر 

البن األنبارّي ) ط(أقدم منه , مثلام كان ُيعتَقد أن كتاب إيضاح الوقف واالبتداء 
أقدم ما ُطبع يف حينه يف هذا الفّن إىل أن ظهر كتاب ابن سعدان املذكور هنا  )٣٢٨(

 .وُحّقق ونرش 
عدًدا من مصنَّفات هذا العلم قد اقترص أصحاهبا من القّراء والنحوّيني ُيالَحظ أّن  )٣

, أحد القّراء السبعة  )١٦٩(, نحو وقف التامم لنافع املدّين ) التامم(يف معاجلاهتم عىل 
, أحد القّراء العرشة , ولسعيد بن مسعدة  )٢٠٥(املشهورين , وليعقوب احلرضمّي 

ولنصري بن  )٢٣٤(ولروح بن عبد املؤمن  )٢٢٠(ولقالون  )٢١٥(األخفش النحوّي 
; ففي ذلك داللة عىل التخصيص والتخّصص يف هذا الفّن من  )٢٤٠(يوسف النحوّي 
 .وشيوعه يف األوساط املحّلّية من جهة أخرى ) التامم(جهة وعىل أّمهّية 

ما تقّدم من كالم عن مصادر الوقف واالبتداء , فهو عن كتب مفردة مستقّلة يف  )٤
باإلضافة إىل ذلك ضّمن العديد من العلامء هذا الفّن يف فصول كتبهم . ذا العلم ه

 ـــــــــــــــــ
تأليف كتاب يف ( ٩١−٨٩ "مرشوع املصاحف الثاين يف العرص األموّي "عن هذين الكتابني ُينَظر ) ١(

 .) تأليف كتاب يف العدد( ٩٢−٩١و ) القراءات
 .) ١( ٣٠١ "إعالم أهل البصائر"ُيراَجع ) ٢(
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−١/٤٧١يف كتاب الكامل يف القراءات اخلمسني  )٤٦٥(وأبواهبا , كام فعل اهلذّيل 
الكتاب ( ٦٦−٢/٥٤٨يف مجال القّراء  )٦٤٣(, السخاوّي ) كتاب الوقف( ٥١٠

يف الربهان  )٧٩٤(والزركّيش ) بتداءعلم االهتداء يف معرفة الوقف واال: العارش 
وابن اجلزرّي ) النوع الرابع والعرشون يف معرفة الوقف واالبتداء( ٣٧٥−١/٣٣٩
يف اإلتقان  )٩١١(والسيوطّي ] الوقوف واالبتداء[ ٢٤٣−١/٢٢٤يف النرش  )٨٣٣(

وابن عقيلة املّكّي ) النوع الثامن والعرشون يف معرفة الوقف واالبتداء( ٢٢٥−٢١٠
علم : النوع السادس والسبعون ( ٤٧٩− ١/٤٦٨يف الزيادة واإلحسان  )١١٥٠(

− ١/٤٨٥و ) علم ما يوقف به: النوع السابع والسبعون ( ٤٨٥−١/٤٧٩و ) الوقف
 ) .علم الوقف عىل مرسوم خّط املصحف العثامينّ : النوع الثامن والسبعون ( ٤٩٥
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  التحقيق: القسم الثاين 
صاحب الرسالتني , موضوع الرسالتني وأّمهّيتهام , : يف هذا القسم أربعة مباحث 

 .منهج التحقيق مقاطع حمّققة من كتاب يف القراءات السبع , وصف نسخ الرسالتني , 
  :صاحب الرسالتني 

الوقوف : (قمُت هنا بتحقيق رسالتني من تراث علم الوقف واالبتداء املخطوط 
األوىل معنونة عىل صفحة ) . القرآنرسالة فيام ال جيوز الوقف عليه يف (و ) املفروضة

,  )٣٣٣(حمّمد بن حمّمد بن حممود السمرقندّي  منصوردة مع نسبة تصنيفها إىل أيب مفر
ة ليستا بدليل هذا العنوان وهذه النسب. )٢(مؤّسس املاتريدّية ,)١(املشهور باملاتريدّي 
, من عمل الناسبالناسخ أو باألحرى , ألّنه قد يكون ذلك من عمل قاطع عىل أّهنا له

لكنّه قد يعترب عامًال ترجيحيا مع عوامل أخرى , إذا توافرت , حالة التثبُّت من صّحة 
 .له أّما الثانية , فال عنوان هلا وال منسوبة إىل أحد , لكن َوَرَد فيها قول حمورّي . النسبة 

و من هو يف احلقيقة صاحب الرسالتني ? أه: هنا ال بّد من أن نسأل أنفسنا 
املاتريدّي حقا أم شخص آخر ? هل يدور الكالم هنا عن مؤلِّف واحد للرسالتني أم 

 أّهنام اثنان ?
ذكره أّن الرسالة األوىل مل ُيَرش إليها عند كّل َمن َكَتَب عن املاتريدّي وأعامله ,  رجيد

گ وُأْلِرش ِڤْلِفرد مادلونو عبد الفّتاح املغريبّ  أمثال كارل بروكلامن وفؤاد سزكني وعيلّ 
, بينام ُعرفت الثانية عند سزكني واملغرّيب أوغيل وحمّمد آروتيش  الپوبكر طورودلف 

 ـــــــــــــــــ
− ١١نّة واجلامعة ـالس لـإمام أه,  ٧/١٩, األعالم ) ١٥٣٢( ٣٦١−٣/٣٦٠عنه ُينَظر اجلواهر املضّية ) ١(

 GAL S. 1/346, GAS 1/604-606, ] مـقـّدمـة التحـقيق[ ٤٢م− ١٧م) للامتريدّي (, كـتـاب التوحـيـد  ٣٣

(11), „Al-Māturīdī“ (EI2 6/846-847), Al-Māturīdī 135-159 . 
 . Māturīdiyya“ (EI2 6/847-848)„ُيراَجع  عن هذا املذهب الكالمّي ) ٢(
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 .فقط , وأشاروا إىل بعض مواضع خمطوطاهتا  أوغيل وآروتيش الپوطوورودلف 
: لقد شّكك رودلف يف صّحة نسبتها إليه واعتربها من مجلة املصنَّفات املنسوبة إليه 

, ] يف الواقع رسالة يف العقيدة[رسالة يف العقائد , كتاب التوحيد رشح الفقه األكرب , 
مع التعليل أّن تكفري الواقف عىل املواضع  )١(رسالة فيام ال جيوز الوقف عليه ,

يتعارض مبدئيا مع آرائه  −وهو عقاب شديد للغاية  –املنصوص عليها يف الرسالة 
 )٢(.العقدّية عن اإليامن واملعايص 

الهتاممه بالقرآن  للامتريدّي  أن تكون هذه الرسالة تبعد املغريبّ  يسمن جهته مل
فاته وليس ضمن  الپوقد أوردها طو )٣(.وتأويله وأحكامه  أوغيل وآروتيش ضمن مؤلَّ

 )٤( .الكتب املنسوبة إليه 
ّي ليس باملصنِّف األصّيل هلام , كام هو احلال مع رسائل ديربدوري أرى أّن املات

يف ذلك , ألّن ) عىل قول املغريبّ (ليه , وال يشفع له اشتغاله بالتأويل أخرى منسوبة إ
عىل سبيل املثال خيلو متاًما من الوقف وما يّتصل به ومن ) تأويالت أهل السنّة(تفسريه 

 )٥(.علوم قرآنّية أخرى رغم سعته وكربه 
األحناف إّن املؤلِّف احلقيقّي هلام بتقديري شخص جمهول قصًدا , من مجهور قّراء 

يف بالد املرشق أو من أئّمتهم عىل األرجح , قد أقلقه ما عايشه ) تبًعا ملذهب املاتريدّي (
 ـــــــــــــــــ

)١ (Al-Māturīdī 361-367 . 
)٢ (Al-Māturīdī 366-367 . 
 .) رىكتب يف موضوعات أخ – ٤( ٢٧إمام أهل السنّة واجلامعة ُينَظر ) ٣(
 .] ١: التفسري وعلوم القرآن ) جـ[( ٣٥م− ٣٤م) للامتريدّي (كتاب التوحيد ) ٤(
جدير بالذكر أّنه أورد يف تفسريه هذا بعض القراءات بني . عىل العموم ُيراَجع تأويالت أهل السنّة له ) ٥(

ريض اهللا عنهام ,  , خاّصة املعزّوة للصحاّيب عبد اهللا بن مسـعود وأّم املؤمنني حفصة ,احلني واآلخر 
 .ومصحفهام 
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وشاع يف وقته من ظواهر غريبة وشاّذة يف قراءة القرآن يف األوساط الرشقّية , نحو 
ظاهرة إخالل أئّمة املصّلني يف قراءهتم يف الصالة بالوقوف وخلطهم بني ما يلزم 

وما ال جيوز الوقف عليه ; فكان ذلك مدعاة له أن يضع هاتني الرسالتني الوقف عليه 
ليضفي عليهام رشعّية قاطعة . للتنبيه يف األوىل وللتحذير يف الثانية بعقوبة التكفري 

وقبوالً تاما جلأ إىل شخصّية مرجعّية معتمدة , ذات شهرة فائقة وصيت بعيد يف 
يف الثانية  َب َس األوىل إليه ونَ  تصنيَف  َب َس , فنَ  املاتريدّي أيب منصور أوساطهم , مثل 

عىل أّهنام من  األمرُ  بدويدهتا , ووصل بينهام يف الكتابة لإليه قوالً , هو خالصتها وزب
 .مصدر واحد , هو املاتريدّي 

نظري ذلك ما ُنسب عىل قول األشموّين إىل ابن اجلزرّي من أبيات سبعة عىل بحر 
 )١(.فري الواقف عىل مواضع من هذا القبيل الرجز , َيِرُد فيها تك

  :موضوع الرسالتني وأمهّّيتهما 

موضوع الرسالة األوىل هو الوقوف املفروضة , كام ورد يف صفحة العنوان ويف 
; وإال اختّل  ليها للمحافظة عىل املعنىبدايتها ; وهي املواضع التي جيب الوقوف ع

, كام هو موضًعا املذكورة فيها مخسة عرش عدد املواضع . املعنى وأوهم الوصُل دونه 
 .منصوص عليه يف بدايتها 

الكفر ; وهي املواضع التي ال جيوز  وقوفية , فموضوعها بيان أّما الرسالة الثان
الوقف عليها يف القرآن الكريم , وذلك الختالل املعنى فيها ; فلو وقف عليها يف 

ا عمًدا , يكفر عىل قول صاحب ولو وقف عليه. الصالة بغري علم , تفسد صالته 
 .أو من باب املبالغة واإلفراط يف احلكم وهتويًال الرسالة , وذلك ترهيًبا منه 

 ـــــــــــــــــ
 .] ُينَظر هناك تعليق املحّقق يف احلاشية األوىل[ ٣٩منار اهلدى ) ١(
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موضًعا , بينام املنصوص عليه ) ٥٨(عدد املواضع املذكورة فيها ثامنية ومخسون إّن 
ال يف احلقيقة  .موضًعا ) ٨٣(يف القول املنسوب إىل املاتريدّي فيها ثالثة وثامنون 

ك من وال اعتبار حلرصها يف عدد كهذا أو ذا , العددين من جهةهذين تعارض بني 
يمكنه استظهار عرشات املواضع  جهة أخرى , ألّن الناظر يف مثل هذه املواضع

, نحو عدم متام الوقف عىل الوقف واالبتداء النحوّية ضوابط إذا عمل باألخرى , 
أو األَيامن دون جواباهتا أو  هي دون أجوبتهاالتمنّي والرشط واالستفهام واألمر والن

أو عىل اجلاّر دون املجرور  معىل اجلازم دون املجزوأو عىل املستثنى منه دون االستثناء 
 هاضعاوطّبقها عىل كّل مو , منها جمموعةٍ  تقّدم ذكرُ , وقد أو عىل املنعوت دون النعت 

ع ضإىل بمنها املستخرجة  عدد املواضعصل , بل قد يها يف القرآن الكريم قعاومو
 .ئات م

بالوقف  الفصُل واملتعّلقة بالضوابط النحوّية من األمثلة الشائعة يف هذه الرسالة 
عىل حرف  أو الوقُف ,  ]١١٦:٢[ ﴾v  u  t  s ﴿:  وقوله , نحو بني القائل

; فلو وقف  ]١٠٢:٢[ ﴾G  FH K J I  ﴿: النفي دون املنفّي , نحو 
  G  FH﴿ أو وقف عىل,  ﴾v  u  t ﴿ بتدأا ثمّ  ﴾s ﴿ عىلالقارئ 

I﴾  ثّم ابتدأ﴿ K   J﴾  خيتّل وينقلب عىل ضّده فيهام, فإّن املعنى . 
يف  زّلة القارئ يف القراءة«هو فقهّي ,  مبحثيندرج موضوع الرسالة الثانية ضمن 

احثهم يف مب , معظمهم من املتأّخرين , ّيةفعليه فقهاُء احلن ءَ سّلط الضو, قد )١(»الصالة
 ـــــــــــــــــ

عىل سبيل املثال , هي اخلطأ يف القراءة يف ) ٥٣٧(موضوعات هذا املبحث , كام يف زّلة القارئ للنسفّي  )١(
كذلك . عن كلمة ويف الوقف واالبتداء  الصالة يف اآلية ويف الكلمة ويف احلروف ويف اإلعراب ويف قطع كلمة

للوقف واالبتداء فصًال من فصول كتاب الصالة يف الفتاوى التتارخانّية ) ٧٨٦(خّصص األَنَدريتّي 
= أ١٥٣−ب١٥٢, هو الفصل الثامن يف الوقف والوصل واالبتداء , وخالصة الفتوى و ٤٩٢−١/٤٨٩
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 )١(., وذلك ألّمهّيته وخطورته م فيه تصانيف , وأفرد بعضهالرشعّية وفتاوهيم الفقهّية 
 :يف ثالثة أمور  ة الرسالتنين أّمهيّ تكم
الكفر , وترتيبها  ألفاظتركيز املواضع , مواضع الوقوف املفروضة ومواضع ) ١

ف عليها ومتابعة حسب ترتيب السور , ممّا يسّهل عىل املطالع الباحث عنها الوقو
 .مواضع ورودها 

هذه املواضع عموًما هي من باب التنبيهات والتحذيرات خشية الوقوع يف الزلل ) ٢
واخلطأ والضالل , وذلك باختالل املعنى املقصود وإهيام خالف ما يعتقده املسلم عىل 

 .)٢(حّد تعبري األشموينّ 
ّية معرفة وقوف القرآن تكشف هذه املواضع النقاب بكّل وضوح وجالء عن أمهّ ) ٣

ورضورة تعّلمها وتعليمها ومدى شفافّية التداول وحّدّية التعامل مع الوقف 
واالبتداء يف التالوة والقراءة ; فعدم معرفة مقاطعه ومبادئه والتقّيد وااللتزام هبا يف 

 .األداء يرتّتب عليه خمالفات جسام وخماطر عظام 
املعارصة قد استعمل فيها مصطلح الوقف جتدر اإلشارة هنا إىل أّن املصاحف 

الالزم الذي يقابل الوقف املفروض , كام يف الرسالة األوىل , ومصطلح الوقف 
ر , كام يف الرسالة الثانية الوقف القبيح أو املمنوع الذي يشاهبه    .الوقف املكفِّ

 ـــــــــــــــــ

 ).غري موضع االبتداء غري موضع الوصل أو ابتدأ يف إذا َوَقَف يف غري موضع الوقف وَوَصَل يف:جنس آخر=(
, رشح زّلة ) ٥٧٠(للفاراّيب ] منظومة) [خ(, زّلة القارئ ) ٥٣٧(للنسفّي ) ط(من مجلتها زّلة القارئ  )١(

) خ(الطارئ عىل زّلة القارئ , ) ٧٣٩(له أيًضا , تنبيه اخلاطر عىل زّلة القارئ والذاكر البن بلبان ) خ(القارئ 
الفهرس الشامل للرتاث العرّيب اإلسالمّي كذلك ُينَظر  .) ٩٧٥ح(, زّلة القّراء للكرماّين  )٩٥٣(طولون  البن

, ) ٦٣( ٢٤٤, ) ٣٥−٣٤( ٨١− ٨٠, ) ٤( ٥٩−١/٥٨ )خمطوطات التجويد: علوم القرآن (املخطوط 
١٩١( ٣/٦٧٩, ) ٣٧( ٢/٣٢٧. ( 
 . ٣٧منار اهلدى ) ٢(
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وا يف وقد اعتنى العلامء قديًام وحديًثا بالوقوف عىل أنواعها أشّد عناية واجتهد
واختالف من جهة ّتفاق عىل مواضع إمجاع وابينهم تبيان مدى وجاهتها ; فوقع 

 .من جهة أخرى وتباين يف ُأَخر 
, لكّن املتأّخرين من العلامء قد غالوا يف تتّبع  وهذا جيرى عىل الالزم وعىل املمنوع

ة أو مواضع املمنوع , ممّا زاد فيه اخلالف واالختالف , وذلك منعكس أيًضا بصور
 )١( .بأخرى يف نسخ املصاحف املعارصة وطبعاهتا 

واضع م) الوقوف املفروضة(ه قد ورد يف الرسالة األوىل كذلك جتدر اإلشارة أنّ 
; فالوقوف  ٧:٥٩,  ٦:٤٠,  ١٩:٩,  ٢٧٤:٢, هي أال يقَف القارئ عليها  ُيسَتْبَعدُ 

  .فيها تاّمة ومواضعها تشّكل رؤوس آي 
, ففيها مواضع من املستبعد أن يقف عليها إال لرضورة عابرة أّما الرسالة الثانية 

ر ذلك بأّن هذه الظاهرة )٢(ذلكاع نفس أو حصول سعال أو نحو كانقط , لكن قد يربَّ
ملموسة عند العجم الذين أكثرهم من األحناف , حيث يقرؤون القرآن الكريم دون 

إّن وجود هذه الظاهرة كان . ف إدراك ملعانيه عىل العموم , فرّبام وقفوا مثل هذه الوقو
أن يعاجلوها للعديد من العلامء األحناف , خاّصة املتأخرين منهم , قوّية وكافية مدعاة 

يف مباحثهم وأن يؤّلفوا فيها غرض تنبيه مجهورهم وحتذيرهم منها , مع احتامل أن 
 .يكون صاحب الرسالتني واحًدا منهم 
 ـــــــــــــــــ

) رسالة ماجستري ورسالة دكتوراه باألصل(لرحيم دراستني مستفيضتني لقد وضع إسامعيل صادق عبد ا) ١(
الوقف الالزم يف القرآن الكريم : عن هذين النوعني وتباين استعامهلام يف املصاحف املعارصة 

 .; فلُرياَجعا للمزيد من التفاصيل ] ١٤٣٠/٢٠٠٩[والوقف املمنوع يف القرآن الكريم ] ١٤٢٩/٢٠٠٨[
للكفر فيه مدخٌل وال يقطع الذي يقف للتنفُّس والرضورة ال يكون " ١/٤٩٠تارخانّية التالفتاوى يف ) ٢(

 . "الصالة
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  :وصف نسخ الرسالتني 

عىل نسختني منها , حمفوظتني يف مكتبة ) الوقوف املفروضة( اعتمدُت يف حتقيق
النسخة .  ٢٨٦١جامعة امللك سعود بالرياض ضمن جمموع , فيه أربع رسائل , رقمه 

عبارة عن ورقة ) م٢٨٦١/٣(, بينام الثانية ) ٣−١ص(ورقتان ) م٢٨٦١/١(األوىل 
كتاب (تقّلة للنسخة األوىل عنوان مدّون عىل صفحة مس )١() .١٥− ١٤ص(واحدة 

ّ "وبداية بالبسملة وهناية بالتامم ) الوقوف املفروضة ت الوقوف املفروضة , واهللا مت
وخمتومة بالتامم  "احلمد هللا وحده", بينام الثانية ال عنوان هلا , مبدوءة باحلمدلة " أعلم

 ." متّت الوقوف املفروضة , واحلمد هللا رّب العاملني"
من نسخ عديدة , أقدمها نسًخا َترَقى إىل القرن الثاأّما الرسالة الثانية , فمنها 

) رسالة فيام ال جيوز الوقف عليه(هلا أكثر من عنوان , نحو . ه  ٧٩٠, حتديًدا اهلجرّي 
اعتمدت يف ) . بيان أوقاف الكفر(و ) أوقاف الكفر(و ) ما ال جيوز الوقف عليه(و 

املحفوظتني ضمن املجموع ) الرياض(حتقيقها عىل نسختي مكتبة جامعة امللك سعود 
) م٢٨٦١/٤(, بينام الثانية ) ١٢−٣ص(مخس ورقات ) م٢٨٦١/٢(األوىل . ذاته 

النسخة األوىل . ليس فيهام عنوان هلا  )٢(., لكنّها غري تاّمة ) ٢٠− ١٤ص(أربع ورقات 
ّ "وخمتومة بالتامم  "احلمد هللا وحده"مبدوءة باحلمدلة   ت , واهللا املوّفق للصواب,مت

 ;"اْعَلمْ "رع بلفظ ـخة الثانية , فال افتتاحّية هلا , إذ تشـأّما النس. "هللا رّب العاملني واحلمد
 .غري تاّمة  فهيوال يمكن حتديد نّصها اخلتامّي النعدامه , 

 ـــــــــــــــــ
 ١/٢٥) خمطوطات التجويد: علوم القرآن (ُيراَجع الفهرس الشامل للرتاث العرّيب اإلسالمّي املخطوط ) ١(
 .)] ٢( – ١٤٢[ ١٠٢−١/١٠١, استدراكات عىل تاريخ األدب الرتاث العرّيب ) ٦(
 /١) التجويد خمطوطات: علوم القرآن (ُيراَجع الفهرس الشامل للرتاث العرّيب اإلسالمّي املخطوط ) ٢(

 .)] ١( – ١٤١[ ١٠١− ١/١٠٠استدراكات عىل تاريخ األدب الرتاث العرّيب  , ]نسخة ١١) [٥( ٢٤−٢٢
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ُيالَحظ ممّا تقّدم ذكره من وصف للرسالتني أّهنام ملتحمتان يف الكتابة , ال فاصل 
نعدام عنوان للرسالة الثانية بنسَخَتْيها املحفوظتني رّبام كان هذا هو السبب ال. بينهام 

ود ـل بينهام عىل أغلب الظّن مقصـور آنًفا , لكن عدم الفصـضمن املجموع املذك
بسبب هذا االلتحام ) . صاحب الرسالتني(متعّمد , كام تقّدم ذكره يف آخر مبحث 

ثانية منهام بحرف وللنسخة ال) أ(رمزُت للنسخة األوىل من الرسالتني بحرف األلف 
 ) .ب(الباء 

جتدر اإلشارة هنا إىل أّن نسختي الرسالتني املحّققتني مشوبتان بتحريفات عديدة 
قد . وتصحيفات جسيمة فيام يتعّلق بالنقول القرآنّية , خاّصة سقوط بعض الكلم منها 

 يف ذلك. يكون مرّد ذلك إىل سوء احلفظ أو الضبط رغم أّهنام مصّححتان يف مواضع 
مساس وتفريط باألمانة العلمّية يف إحكام النقول وضبطها غاية الضبط واإلتقان دون 
زيادة وال نقصان وال إبدال وال تقديم وال تأخري , عىل رأس هذه النقول النّص 
القرآّين , بل جيب التأّين والرتّيث وحتّري الدّقة والصواب أثناء القيام بعلمّية النسخ أو 

 .رجيها عىل الوجه األكمل النقل وحتريرها وخت
  : التيسريكتاب  وصف نسخة

ع ألفاظ ة مبارشة بموضوعالق يارها وحتقيقها ذاتاملقاطع التي قمُت باختإّن 
هذه املقاطع املختارة هي منسولة من . مسألة التكفري وترّد معظمها الكفر , فهي تعالج 

. جامعة امللك سعود كتاب يف القراءات السبع , اعتمدُت عىل نسخته املحفوظة يف 
 ١٧ورقة ,  ٨٨, عدد أوراقها  ١١٢٧رقمها خّطها نسخ وسط , نسخة جّيدة , هي 

 :مبتورة البداية إىل قوله , تعاىل سم ,  ١٥×٢١, مقاساهتا عىل كّل وجه وظهر سطًرا 
عنوان الكتاب واسم  قطبذلك س. من سورة النساء  ]١٣:٤/١٤[ ﴾¯ ﴿

عنوان الكتاب   آخرهالكن ورد يف, )  ُيعَلم املؤلِّفمل(فُفهرست حتت جمهول , مؤلِّفه
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 :كالتايل , ] ١٧−٩ب , س٨٨ ورقة[واسم الناسخ وتاريخ النسخ 
ّم كتاب التيسري املبارك بحمد اهللا وعونه وحسن وتوفيقه عىل يد ناسخه العبد ت"

قري حمّمد تعاىل , الف الفقري احلقري املعرتف بالذنب والَعْجز والتقصري , أقّل عباد اهللا
اهللا  )٢( بن حمّمد , عفااملرحوم الشيخ صالح بن خضري بن أمحد بن عّيل )١(بنالشافعّي 

املبارك مستهّل شهر ذي القعدة سنة )٣(اءعنهم ومجيع املسلمني بتاريخ يوم األربع
باملغفرة ومجيع الع فيه ودعا له ه وطاغفْر لكاتبه ولوالَدْيه وملن قرأ همّ اللّ .  ١١١١
 . "املسلمني

, بل  )٤٤٤(بالطبع ليس هذا كتاب التيسري يف القراءات السبع أليب عمرو الداّين 
للهجرة  ٥٩٠سنة الحقة , ليست قبل من فرتة ملؤلِّف كتاب آخر يف املوضوع ذاته هو 

املشهورة ; فقد ذكره يف ) ط(التي هي سنة وفاة اإلمام الشاطبّي , صاحب الشاطبّية 
كام قال الشاطبّي يف أبياته , رمحه اهللا "من أسفل  ١أ س٨٣ضع , كام يف وبعض املوا

يف آخر كتابه من علامء القرن كذلك ذكر  . "قال الشاطبّي " ٦ب س٨٣و يفو "تعاىل
, ] )باب يف وقف السجاوندّي ( ٤سب ٨٧و[ )٥٦٠(السجاوندّي السادس اهلجرّي 

 ." تاعلْم أّن السجاوندّي , رمحه اهللا , وضع يف املصحف عالما": فقال 
كام يظهر من كيفّية ضبطه بعض أسامء القّراء السبعة بصورة خمالفة للمألوف 
واملعروف يف كتب القراءات وتراجم القّراء وألصول اللغة العربّية يف مواضع كثرية يف 

 ـــــــــــــــــ
األلف يف , فحذفُت  يف اسمه أعاله ينلك احلال مع سائر األبناء الواردكذ. مع ألف ) ابن(يف األصل ) ١(

مع العلم أّنه جيوز إبقاؤها حالة الفصل بني العلمني بفاصل , كام هو حاصل مع العلم األّول والثاين مجيعها 
 . فقط دون سائر األعالم األربعة , إذ تعميم حذف األلف يف هذه احلالة َأْوىل من ختصيص إثباهتا 

 .بياء ) َعَفي(يف األصل ) ٢(
 .هكذا ) ْرَبعاألَ (يف األصل ) ٣(
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ًفا بدل ) احلمزة(كتابه , مثل  ًرا بدل ) كسائّي (وبخالفه ) محزة(معرَّ , أو  )الكسائّي (منكَّ
أ ٥و[ "باهللا أتوّكل": نامط واألساليب اللغوّية غري املقبولة , نحو قوله اعتامد بعض األ

ال يرشكه وال يعتقد املالئكة باإلناث , بل يعتقد ": وقوله ]  ويف مواضع أخرى كثرية
, أّنه من أصول غري ] ب٣٢و[ "يعتقد ليس له ولد": وقوله ] أ٢٩و[ "كّل املالئكة عباد

 .عربّية 
املختارة من هذا الكتاب بأّن صاحبه تتّبع بحرص شديد واهتامم  تكمن أّمهّية املتون

الثانية بالغ مواضع ألفاظ الكفر , موضًعا موضًعا , املنصوص عليها يف الرسالة 
ا حكم تكفري القارئ وحّتى ثّم عّلق عليها راد  )١(, )٣٣٣(إىل املاتريدّي أيًضا املنسوبة 

ت واملحذوفات وألفاظ الكفر يف آخر كّل أيًضا السامع ; فقد درج عىل ذكر الياءا
 .سورة , إذا توافر منها يشء 

 خالَل اإل تلقد احتّج برّد التكفري بأصل أصيل , هو أصل النّية , إذ نّية القارئ ليس
; فكثًريا ما وال مراُده املعنى الذي يظهر من اللفظ بسبب الوقف ملعنى يف القراءة با

, لكنّه مل يتطّرق إىل مسألة أو ما شابه ذلك  "يس كذلكلقارئ لألّن مراد ا"يرّدد مجلته 
 ]١٧١:٤[موضع النساء : اثنني  نيباستثناء موضعقطع الصالة وفسادها أو عدم ذلك 

فه الفقهّي , حني ـّدد فيه موقـالذي مل حي ]٢٣:٨٨[الغاشية , وموضع  "تفسد صالته"
أّنه جتنّب اخلوض يف هذه  , ممّا يدّل  "ويف جواز الصالة اختالف بني املشايخ": قال 

 ـــــــــــــــــ
ثّمة مواضع أللفاظ الكفر واردة يف الرسالة الثانية , لكنها غري مذكورة يف مواضع الردود , وبالعكس ) ١(

ُيْظِهُر . أيًضا , َأْي ثّمة أخرى رّد عليها صاحب كتاب التيسري , لكن غري منصوص عليها يف الرسالة الثانية 
, وذلك من باب  فهرُس اآلي الذي أدرجُته مع الفهارس الفنّّية املواضَع املشرتكَة واملنفردَة وُيوِضُحها

 .التسهيل والتيسري عىل القارئ يف معرفة ذلك كّله 
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فقد  ;ن امللفت للنظر أّنه وافق صاحب رسالة ألفاظ الكفر يف موضعني م )١(.املسألة 
يف موضع  القارئ وبكفر ]١٧١:٤[إثم السامع يف موضع النساء بّرصح بكفر القارئ و

 .  ]٣٠:٢٨[القصص األّول 
نّبه واحليطة يف التالوة ال يفوته مع ذلك أن حيّث القارئ يف أكثر من موضع عىل الت

ثّم خيتم كّل وقفة من وقفاته بدعاء مبارك وتّرضع لطيف , مفّوًضا  .وأداء الوقوف 
الضالل وطالًبا منه الكفر واألمور إىل اهللا , تعاىل , ومتوّكًال عليه ومستعيًذا به من 

العلم واخلريات وغري ذلك من  بالتوفيق واهلداية والرشاد والصالح وفتح أبوا
 .اسن األمور وفضائلها حم

  :منهج التحقيق 

  يف احلوايش , ) ب(و ) أ(, املنسوبتني إىل املاتريدّي قابلت بني نسختي الرسالتني ,
يف التحقيق لتاممها إال يف مواضع قد استلزم األمر ) أ(حيث التعويل واالعتامد عىل 

 .عليها ) ب(فيها تقديم 
  للداللة عىل أّن (+) وإشارة الزائد  )−(استعملُت يف املقابالت إشارة الناقص

 .املشار إليه ناقص أو زائد يف األصل 
  ضبطُت النقول القرآنّية رسًام وشكًال حسب مصحف املدينة النبوّية الصادر عن

ع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف منذ عام  , وهو مضبوط عىل  ه ١٤٠٥جممَّ
حرصهتا بني قوسني زهراَوْين ثّم  حفص , ثمّ َربِيبِِه عاصم برواية اإلمام قراءة 

 ـــــــــــــــــ
هذا مذهب الفقهاء ; فأّما ":  ١/٤٩٠جاء يف الفتاوى التتارخانّية . عند عاّمة الفقهاء ال تفسد صالته ) ١(

. لقرآن بمواضع معّينة , لو وقف عندها , يقطع الصالة ا من الوقف يف امذهب القّراء , فهم يزعمون أّن عددً 
 . ", ولكن الكفر إّنام يكون بالقصد وسوء االعتقاد وسمعُت أّهنم يكّفرون به صاحَبها
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 .خّرجُت أرقام سورها وآهيا بني حارصتني مع فاصل بينهام بنقطتني 
  َات األعالم للهجرة فقط بني قوسني دون يَ فَ ضبطُت يف قسم الدراسة وحواشيها و

 .) رّي جه(ه ورمز ) توّيف (اإلشارة إىل رمز ت 
  ال أوراقها , املاتريدّي  الرسالتني املنسوبتني إىلنسخ اعتمدت ترقيم صفحات ,

, بينام اعتمدُت ترقيم األوراق مع املقاطع يف مواضعها ) ب(و ) أ(وأدرجُت أرقام 
يف القراءات السبع ووضعُتها بني حارصتني ثّم وضعت  التيسري املحّققة من كتاب

 .دائرة سوداء قبل رقم الورقة للداللة عىل تواصل النّص 
  ومن نسخة كتاب التيسري ) ب(و ) أ(أحلقُت بعض الصور من. 
  وضعُت فهرًسا آلي القرآن العظيم الواردة يف الرسالتني واملقاطع املختارة من

 .كتاب التيسري 
  ًَتا عاما ملصادر البحث ومراجعه بَ وضعُت ث. 
  وضعُت فهرًسا عاما للمحتويات. 

 .واحلمد هللا أّوالً وآخًرا 
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]١٤[  ]١[ 
  كتاب الوقوف املفروضة

  الشيخ اإلمام العامل العالمةتصنيف 

  إمام الورى علم اهلدى

 منصور املاتريدّي)١(أيب

  اهللا عليه)٢(رمحة

  األبرار)٢(رمحة

  ووقاه عذاب النار

  آمني

 .وصّىل اهللا عىل سّيدنا حمّمد وآله وسّلم 

 ـــــــــــــــــ
 .أبو : يف األصل ) ١(
 .رمحت ) : أ(يف األصل ) ٢(
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          ٣٢١

]٢[ 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

وصحبه  )٢(, وعىل آله)١(وصّىل اهللا عىل سّيدنا حمّمد , النبّي األّمّي . احلمد هللا وحده 
 .وسّلم 
 :وف املفروضة يف مخسة عرش موضًعا الوق

, ثّم يبتدئ )٣( ]٢٧٤:٢[ ﴾ω¾½¼»º ﴿: أّوهلا يف سورة البقرة 
﴿  C   B  A﴾ ]٤(. ]٢٧٥:٢( 

 ﴾«  ¼  ½  ﴿, ثّم يبدأ  ]٥:٥[ ﴾¶  ¸  ¹  ﴿ :ويف سورة املائدة 
]٥(. ]٥:٥( 

§  ﴿ , ثّم يبدأ ]٥٠:٨[ ﴾¤    ¥£   �   ¡  ¢  ﴿: ويف سورة األنفال 
©   ¨﴾ ]٦(. ]٥٠:٨( 

Â  Á  ﴿, ثّم يبدأ  ]١٩:٩[ ﴾«  ¼  ½  ¾   ¿  ﴿: التوبة )٧(ويف سورة
 ـــــــــــــــــ

 .) ب( − : النبّي األّمّي ) ١(
 .) ب(وآله ) : أ(وعىل آله ) ٢(
,  ٦:٤٠,  ١٩:٩: ل رأس آية وكذلك ما ورد هنا يف هذه الرسالة من اآليات التالية هذا املقطع يشكّ ) ٣(

 ., حيث الوقوف فيها تاّمة  ٧:٥٩
: ال لفظيا وال معنويا , فتامٌّ , كقوله ] تعلُّق اآلية بام قبلها[= إْن مل يكن " ٣٥٤− ١/٣٥٣ُيقاَبل الربهان ) ٤(
﴿Ÿω uρ öΝèδ šχθ çΡ t“ ós tƒ﴾  ,عدهب ﴿š⎥⎪ Ï% ©!$# tβθè=à2ù' tƒ (#4θt/Ìh9$#﴾" .  السطر اخلامس[ ١/٣٥٨ُيقاَبل الربهان كذلك [ ,

 ) .١١٥٠( ١/١/٢٣٤اإلتقان 
 .) ٢( ٨٠و  ٦٨ُيراَجع الوقف الالزم . كذلك يف طبعة مصحف األزهر الرشيف ) ٥(
’ (øŒÎ﴿: قال نافع ":  ٢٨٧هذا يتوافق مع قول نافع , كام جاء يف املكتفى ) ٦( ®ûuθtGtƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2فع ﴾ تاّم , ويرت

 . "وتفسري السلف عىل غري ذلك .ّىف اهللاُ الذين كفروا إذ يتو: ويكون املعنى  .ما بعد ذلك باالبتداء واخلرب 
 .) ب( −: سورة ) ٧(
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           ٣٢٢

Ã ﴾ ]١(. ]٢٠:٩( 
g    i  h  ﴿ , ثّم يبدأ ]٦٥:١٠[ ﴾ed c﴿: ويف سورة يونس 

j﴾ ]٢(. ]٦٥:١٠( 
 . ]٢٤:١٢[ ﴾`  a ﴿يبدأ  مّ , ث)٣(]٢٤:١٢[  ﴾\[^﴿ :ويف سورة يوسف 

 ـــــــــــــــــ
ُيراَجع الوقف .  ١/٤٧٧, الزيادة واإلحسان ) ١١٥٠( ١/١/٢٣٤, اإلتقان  ١/٣٥٨ُيقاَبل الربهان ) ١(

 .] نقًال عن علل الوقوف للسجاوندّي وساجقيل زاده) [٢( ٨٢م الالز
:  عّز وجّل  , ويدخل يف هذا نحو قوله . بسبب الوصل ام املمنوع تغيري املعنىإنّ " ٢/٥٥١ القّراء مجال ُيقاَبل) ٢(
﴿Ÿω uρ šΡ â“ øt s† óΟßγä9öθs% ¢ ¨βÎ) nο ¨“ Ïèø9$# ¬! $ ·èŠ Ïϑy_﴾ ا , وأّن قوهلم ذلك إّن العّزة هللا مجيعً : لوا , إذ يف َوْصله ما ُيوِهُم أّهنم قا

وليس كّل أحد يعلم املراد , فيقع اللبس عىل َمْن ال علم له , ال سّيام غري العرب , .  اهللا ,  َل قد أحزن رسو
Ÿω﴿: فُيوَقف عىل قوله , عّز وجّل  uρ šΡ â“ øt s† óΟßγä9öθs% ¢﴾  وُيبَتَدأ﴿¨βÎ) nο ¨“ Ïèø9$# ¬! $ ·èŠ Ïϑy_﴾" , من هذا ما هو " ٥٧١

Ÿω﴿: كقوله واجب  uρ šΡ â“ øt s† óΟßγä9öθs% ¢ ﴾]ال جيوز وصله , لئال يتوّهم فيه أّهنم قالوا ] . ٦٥:١٠ :﴿¨βÎ) nο ¨“ Ïèø9$# ¬! 
$ ·èŠ Ïϑy_ ﴾]وكذا جيب الوقف عىل قوله " ١/٣٤٥, الربهان  "وأّن ذلك ممّا حيزنه] ٦٥:١٠ :﴿Ÿω uρ šΡ â“ øts† 

óΟßγä9öθs% ¢﴾  ثّم يبتدئ﴿¨βÎ) nο ¨“ Ïèø9$# ¬! $ ·èŠ Ïϑy_﴾"  ,إّنه جيب الوقف هنا , ألّن قوله " ٣٥٩− ٣٥٨ :﴿¨βÎ) nο ¨“ Ïèø9$# ¬! 
$ ·èŠ Ïϑy_﴾ فمن التامِّ الوقُف عىل قوله " ١/٢٣٢, النرش " ليس من مقوهلم :﴿Ÿω uρ šΡ â“ øts† óΟßγä9öθs% ¢﴾  واالبتداء

﴿¨βÎ) nο ¨“ Ïèø9$# ¬! $ ·èŠ Ïϑy_﴾ كقوله " ١/١/٢٣٢, اإلتقان  "قوهلم , لئال يوهم أّن ذلك من :﴿Ÿω uρ šΡ â“ øts† óΟßγä9öθs% ¢ ¨βÎ) 

nο ¨“ Ïèø9$# ¬!﴾  فقوله , :﴿¨βÎ) nο ¨“ Ïèø9$#﴾ نحو قوله , تعاىل " ١/٤٧٠, الزيادة واإلحسان  "استئناف , ال مقوهلم :﴿Ÿω uρ 

šΡ â“ øt s† óΟßγä9öθs% ¢﴾  واالبتداء﴿¨βÎ) nο ¨“ Ïèø9$# ¬! $ ·èŠ Ïϑy_﴾ وهم أّن ذلك من قوهلم, لئال ي ". 
كذلك هو يف طبعة مصحف امللك فؤاد األوىل والثانية وما بعدها وطبعة مصحف األزهر الرشيف وطبعة 

 .  ١٩٨−١٩٣و ) ١( ٨٣و  ٦٨−٦٧ُيراَجع الوقف الالزم . مصحف ليبيا وطبعة مصحف املدينة النبوّية 
‰ô﴿: ء الوقَف عىل قوله , تعاىل لذلك أّكد أيًضا بعض العلام" ١/٣٤٦ُيقاَبل الربهان ) ٣( s)s9uρ ôM£ϑyδ ⎯ÏμÎ/﴾ 

Νyδ§﴿: واالبتداء بقوله  uρ $ pκÍ5﴾ وكذا الوقف عىل قوله " ١/١/٢٣٢, اإلتقان  ", وذلك للفصل بني اخلربين :
﴿ô‰ s)s9uρ ôM£ϑyδ ⎯ÏμÎ/﴾  ويبتدئ , :﴿§Νyδuρ $ pκÍ5﴾  ّدم جواب , فق) لوال أن رأى برهاَن رّبه هلّم هبا(عىل أّن املعنى
﴿Iω öθs9﴾ ه ُمنَْتِفًيا ا الوقف يتخّلص القارئ من يشء ال يليق بنبّي معصوم هبذ" ٣٩٠, منار اهلدى  ", ويكون مهُّ

‰ô﴿: أْن هيّم بامرأة , وينفصل من حكم الِقْسِم قبله يف قوله  s)s9uρ ôM£ϑyδ﴾  , ويصري﴿§Νyδuρ $ pκÍ5﴾  مستأنًفا , إذ اهلّم
≈⎯z﴿جود الربهان , والوقف عىل من السّيد يوسف منفيٌّ لو yδöç/ ⎯ÏμÎn/u‘﴾  ويبتدئ ,﴿y7Ï9≡x‹ Ÿ2﴾  أي َعَصْمُته ,

 . "كذلك ; فاهلّم الثاين غُري األّول
‰ô﴿" ٣٢٥كذلك ُيقاَبل املكتفى  s)s9uρ ôM£ϑyδ ⎯ÏμÎ/﴾  تاّم عىل مذهب أيب ُعبيدة: كاٍف ; وقيل" . 
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 )١(.]٦٣:٢١[ ﴾n ﴿ ثّم يبدأ , ]٦٣:٢١[ ﴾m  l ﴿ : ياءاألنب ]١٥[  سورة ويف
t  s  r  q   ﴿ يبدأ ]٣[, ثّم )٢(]٧٦:٣٦[ ﴾o  n  mp ﴿: ويف سورة يس 

  v  u﴾ ]٣(. ]٧٦:٣٦( 
 ﴾¡  ¢  £﴿ , ثّم يبدأ ]٦:٤٠[ ﴾{  ~ ﴿ :)٤(ويف سورة املؤمن

]٥(. ]٧:٤٠( 
 ـــــــــــــــــ

≅ö﴿] : تعاىل[أّنه كان يقف عند قوله ,  ُروي عن الكسائّي " ٥/٢٥٠ُيقاَبل زاد املسري ) ١( t/ …ã&s# yèsù﴾  ويقول :
≈›öΝèδçÎ7Ÿ2 #x﴿معناه َفَعَلُه َمْن َفَعَلُه , ثّم يبتدئ  yδ﴾"  ٥٠٣, منار اهلدى "﴿tΑ$ s% ö≅ t/ …ã&s# yèsù﴾  تاّم , أي َفَعَلُه َمْن

عنى املقصود الذي أراده فراًرا من الوقوع يف أهبم إبراهيُم , عليه الصالة والسالم , الفاعَل تعريًضا للم. َفَعَلُه 
≈›öΝèδçÎ7Ÿ2 #x﴿: وقوله . قاله الكسائّي . الكذب , فهو منقطع عّام بعده لفًظا ومعنًى , فهو تاّم  yδ﴾  مجلٌة من

نام , وهذا مبتدأ وخٍرب , استئنافّية , ال تعلُّق هلا بام قبلها , أو هي إخباٌر بأّن هذا الصنَم املشاَر إليه أكُرب األص
  . "صدٌق َحمٌْض 

 ] . تامّ [ ٤٧٦, املكتفى ] تامّ [ ٢/٨٥٦كتاب إيضاح الوقف واالبتداء ) ٢(
Ÿω﴿: من هذا ما هو واجب , كقوله " ٢/٥٧١ُيقاَبل مجال القّراء ) ٣( uρ šΡ â“ øt s† óΟßγä9öθs% ¢ ﴾]ال جيوز ] . ٦٥:١٠

βÎ) nο¨﴿: وصله , لئال يتوّهم فيه أّهنم قالوا  ¨“ Ïèø9$# ¬! $ ·èŠ Ïϑy_ ﴾]ومثله ﴿. وأّن ذلك ممّا حيزنه ] ٦٥:١٠Ÿξ sù šΡ â“ øt s† 

óΟßγä9öθs% ¢ $ ¯ΡÎ) ãΝn=÷ètΡ $ tΒ šχρ •Å£ ãƒ $ tΒuρ tβθãΖÎ=÷èãƒ ﴾]ز الوقَف إىل الوقف الذي , ألّن القارئ جيوز له أن يتجاو] ٧٦:٣٦
ختيار عند القّراء الوقُف عىل ما هو وقٌف , عىل أّن اال ا ذكرُتهملفُسه عىل ذلك إال يف مثل هذا إن قوي نبعده , 

 . "ملا يف ذلك من معرفة انفصال الكالم بعضه عن بعض ومن تبيني املعنى
كذلك هو يف طبعة مصحف امللك فؤاد األوىل والثانية وما بعدها وطبعة مصحف األزهر الرشيف وطبعة 

 .  ٢٢٥−٢١٩و ) ٣( ٨٨و  ٦٨−٦٧ ُيراَجع الوقف الالزم. مصحف ليبيا وطبعة مصحف املدينة النبوّية 
 .سهًوا  امكّررً ) من(املؤمن من , حيث ) : ب(و ) أ() ٤(
إن كانت " ١/٣٥٤, الربهان ] من الوقف القبيح الذي ورد التوقيُف بالنهي عنه[ ١٥٣ُيقاَبل املكتفى ) ٥(

öΝåκ̈Ξ﴿: اآليُة مضاّدًة ملا قبلها , كقوله  r& Ü=≈ ys ô¹r& Í‘$ ¨Ζ9$# ∩∉∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθè=Ïϑøt s† z̧ ö yèø9$#﴾ ٣٥٨,  ", فالوقف عليه قبيح 
öΝåκ̈Ξ﴿: السابع قوله يف حم املؤمن " r& Ü=≈ ys ô¹r& Í‘$ ¨Ζ9$# ∩∉∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθè=Ïϑøt s† z̧ öyèø9$# ô⎯ tΒuρ …çμs9öθym﴾"  , من [ ١/٢٣٢النرش

öΝåκ̈Ξ﴿: نحو قوله "] الوقف التامّ  r& Ü=≈ ys ô¹r& Í‘$ ¨Ζ9$#﴾  واالبتداء﴿t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθè=Ïϑøt s† z̧ ö yèø9$#﴾ لئال يوهم النعت ,"  ,
≈=Ü﴿: كقوله " ١/٤٧٠, الزيادة واإلحسان ) ١١٥٠( ١/١/٢٣٤اإلتقان  ys ô¹r& Í‘$̈Ζ9$#﴾  واالبتداء﴿t⎦⎪ Ï% ©!$# 

tβθè=Ïϑøt s† z̧ öyèø9$#﴾ وكذا "أ ١٥٣جاء يف خالصة الفتوى و) . ١( ٨٩ُيراَجع الوقف الالزم .  ", لئال يوهم النعت
öΝåκ̈Ξ﴿: يقف عند قوله مل  r& Ü=≈ ys ô¹r& Í‘$ ¨Ζ9$#﴾  بل وصل ,﴿t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθè=Ïϑøt s† z̧ öyèø9$#﴾ ال يفسد , لكنّه قبيح ," . 
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           ٣٢٤

 ﴾B  A ﴿ دأـبـّم يـ, ث)٢(ijk :)١( ورة حمّمد , ـويف س
]١:٤٧[ . 

 . ]٢٩:٤٨[ ﴾F  E ﴿, ثّم يبدأ )٣(]٢٩:٤٨[ ﴾C  B  A ﴿: ويف سورة الفتح 
 ﴾¸  º  ¹ ﴿ , ثّم يبدأ ]٩:٤٨[ ﴾µ  ¶ ﴿  : أيًضا وفيها

]٤(. ]٩:٤٨( 
 ـــــــــــــــــ

 .) أ( −: صّىل اهللا عليه وسّلم ) ١(
الوقف عىل آخر البسملة عموًما هو تاّم , كام هو عىل االستعاذة أيًضا , بل الوقف عىل البسملة أتّم , كام ) ٢(

ذ " ١٥٥أبو عمرو الداّين عىل ذلك يف كالمه عن وقوف سورة الفاحتة يف املكتفى  نّص  الوقُف عىل آخر التعوُّ
 . ٦٩, منار اهلدى  ١/٢٥٧كذلك النرش  . "تاّم , وعىل آخر التسمية أتمّ 

حمّمد ,  جتدر اإلشارة هنا إىل أّن كتب الوقف واالبتداء مل ُتِرش إىل مسألة الوقف املخصوص عىل بسملة سورة
  عىل قوله ) املمنوع(, كام هو منصوص عليه أعاله , بل حتّدثت عن الوقف القبيح :﴿t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. (#ρ ‘‰ |¹uρ 

⎯ tã È≅‹Î6y™ «! $# ¨≅ |Ê r& öΝßγn=≈ uΗùår& ∩⊇∪ š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ (#θãΖtΒ#u™ (#θè=ÏΗxåuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$#﴾ ]كذلك .  ١٥٢, كام يف املكتفى ] ٢−١:٤٧
فإن اضطّر ألجل التنفُّس , جاز ذلك , ثّم يرجع إىل ما قبله حّتى يصَله بام بعده "مع توضيح  ١/٣٥٣الربهان 
 . "وال حرج

‰Ó﴿" ٧٢٩ُيقاَبل منار اهلدى ) ٣( £ϑpt ßΧ ãΑθß™§‘ «! ‰Ó﴿حسن , إْن جعل  ﴾#$ £ϑpt ßΧ﴾  مبتدأ و﴿ãΑθß™t‘ «!  . "خربه ﴾#$
çνρ﴿إّن التامم ] : أبو حاتم السجستاينّ [= قال " ٢/٦٧٠ُيقاَبل القطع واالئتناف  هبذا الصدد )٤( â‘Ìh“ yèè? uρ 

çνρ ãÏj%uθè? uρ﴾  . املعنى ويوّقروا النبّي , : وهذا أيًضا متام عند أمحد بن موسى , ألّهنام قاال  ويسّبحوا اهللا بكرة ,
çνρ﴿" ٥٢٨, املكتفى  "وأصيالً  â‘ Ìh“ yèè? uρ çνρ ãÏj%uθè? uρ﴾  , كاٍف ; وهو النبّي سبيح ال بعده هللا , تعاىل , إذ الت , وما

واعلْم ّأنه يقع التمييز يف الوقف , وإن كان يف اإلعراب ال " ١/٤٧٥كتاب الكامل ,  "يكون إال هللا , عّز وجّل 
çνρ﴿: جيوز , كقوله , تعاىل  ãÏj%uθè? uρ﴾  . يقف , ليفّرق بني ما جيب للرسول وبني ما جيب هللا , إذ التسبيح ال جيب

çνρ﴿كذا ذكروا الوقف عىل " ١/٢٣٣النرش ,  "إال له â‘ Ìh“ yèè? uρ çνρ ãÏj%uθè? uρ﴾  وُيبتَدأ﴿çνθßs Îm7|¡è@ uρ﴾  لئال يوهم اشرتاك ,
 عىل اهللا , عزّ , ويف اآلخر عائٌد   َعْود الضامئر عىل يشء واحد , فإّن الضمَري يف األّوَلْني عائٌد عىل النبّي ,

: ان , وهو أن يبني معنًى ال ُيفَهُم بدونه , كالوقف عىل قوله , تعاىل أّما وقف البي" ٢٨ منار اهلدى,  "وجّل 
﴿çνρ ãÏj%uθè? uρ﴾  .فرق بني الضمريين ; فالضمري يف ﴿çνρãÏj%uθè? uρ﴾  ,للنبّي  ويف ,﴿çνθßs Îm7|¡è@ uρ﴾  والوقف . هللا , تعاىل

›ƒÉ\#﴿وقف أبو حاتم السجستاّين عىل " ٧٢٦,  "أظهر هذا املعنى املراد tΡ uρ﴾ ]وعىل ] ٨:٤٨﴿çνρ ãÏj%uθè? uρ﴾ 
ألّن التعزير والتوقري : , ووسمه بالتاّم وقال  فرًقا بني ما هو صفة هللا وبني ما هو صفة للنبّي , ] ٩:٤٨[

 . "التسبيح ال يكون إال هللا , تعاىل, و للنبّي , 
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 ﴾¢  £ ﴿, ثّم يبدأ )١(]٧:٥٩[ ﴾~  � ﴿: ويف سورة احلرش 
]٨:٥٩[ . 

  ﴾} ﴿ , ثّم يبدأ ]٣١:٧٦[ ﴾v   u y  x   w  ﴿  :ويف سورة اإلنسان 
]٢(. ]٣١:٧٦( 

, ثّم يبدأ )٤(ijk: عند قوله )٣(﴾}  | ﴿ويف سورة 
﴿|  {﴾ ]١:١٠٢[ . 

 .)٦(الوقوف املفروضة , واهللا أعلم)٥(َمتّت

*   *   * 
 ـــــــــــــــــ

, أعني بني آخر األوىل )] نهمبي(يف املطبوع [آيتان ينبغي أن يفصل بينهام " ١/٢/٢٤١ُيقاَبل االقتباس ) ١(
!© (βÎ¨﴿: وأّول األخرى  $# ß‰ƒÏ‰ x© É>$ s)Ïèø9$# ∩∠∪ Ï™!#t s)àù=Ï9 t⎦⎪ ÌÉf≈ yγßϑø9$#﴾"  ٧٧٤, منار اهلدى "﴿É>$ s)Ïèø9$#﴾  وينبغي . تاّم

ِم أّن شّدة العقاب للفقراء , وليس كذلك , بل قوله :  هنا سكتة لطيفة , وال ُيوَصل بام بعده خشيَة َتَوهُّ
﴿Ï™ !#ts)àù=Ï9﴾  خُرب مبتدأ حمذوٍف , أي والفيُء املذكوُر للفقراء , أو بتقدير فعٍل , أي ما ذكرنا من الفيء ُيَرصُف

 . "للفقراء
’﴿" ٨٢٢ُيقاَبل منار اهلدى ) ٢( Îû ⎯ÏμÏFuΗ÷q u‘﴾  كاٍف﴿t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9$#uρ﴾  َب الظاملني , وال ر , أي وَعذَّ منصوب بمقدَّ

⎯﴿ًفا عىل جيوز أن يكون معطو tΒ﴾  ََّب الظاملني َأَعد , أي ُيْدِخُل َمْن يشاء يف رمحته وُيْدِخُل الظاملني , أو وَعذَّ
≅ã﴿" ٢/٧٧٦كذلك ُيقاَبل القطع واالئتناف  . "هلم Åzô‰ ãƒ ⎯tΒ â™ !$ t±o„ ’ Îû ⎯ÏμÏF uΗ÷q u‘﴾ ٨٢٢, املقصد  "قطع حسن "﴿’ Îû 

⎯ÏμÏF uΗ÷q u‘﴾  ّتام" . 
 .) ب(اكم أهل) : أ(أهلاكم التكاثر ) ٣(
كذلك مل ُتِرش كتب الوقف واالبتداء إىل مسألة الوقف املخصوص عىل بسملة سورة التكاثر , كام هو  )٤(

, بل حتّدثت عن انعدام الوقوف من  منصوص عليه يف املتن أعاله , كام تقّدم مثله بخصوص سورة حمّمد , 
$/tÎ﴿ال وقف من أّوهلا إىل " ٨٦١نار اهلدى اآلية األوىل إىل اآلية الثانية من هذه السورة , كام يف م s)yϑø9$#﴾ 

%ãèO﴿; فال ُيوَقُف عىل ] ٢:١٠٢[ s3 −G9$#﴾ ]ألّن ما بعَده غايٌة ملا قبَله] ١:١٠٢ ," . 
 .تم ) : ب(يف ) ٥(
 .) ب( −) : أ(واهللا أعلم ) ٦(
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           ٣٢٦

 

  ]يف القرآن الكرمي الكفر ألفاظبيان [
 .)١(احلمد هللا وحده

 : عرشة أنواع ]٤[)٣(أّن الوقوف)٢(اعلمْ 
 .التاّم : األّول 

 .الوقف احلسن : الثاين منها 
 .الكايف : الثالث  ]١٦[

 .الوقف املستحّب : الرابع 
 .وقف اإلشارة : اخلامس 

 .وقف اجلهل : السادس 
 .وقف االضطرار : السابع 
 .القبيح )٤(الوقف: الثامن 
 .وقف املحال : التاسع 
غري علم , تفسد الصلوة ; ولو وقف الكفر ; فلو وقف يف الصلوة ب)٥(وقف: العارش 
 ., يكفر )٦(عمًدا

 ـــــــــــــــــ
 .) ب(واحلمد هللا رّب العاملني ) : أ(احلمد هللا وحده ) ١(
 .) ب(علْم وا) : أ(اعلْم ) ٢(
 .) ب(الوقف ) : أ(الوقوف ) ٣(
 .) ب(الوقف ) : أ(وقف ) ٤(
 .) أ( − ) : ب(وقف ) ٥(
 .] ساقطة سهًوا) وقف(واو الفعل [لوقف بعمد ) : أ(يف ) ٦(
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: )١(قال إمام الورى , علم اهلدى , شيخ اإلسالم أبو منصور املاتريدّي , رمحة اهللا عليه
ن يؤّم  جيوز الوقف عليها ; فينبغي مليف مجيع القرآن ثالثة وثامنون موضًعا , ال

هُ باملسلمني أن يعلم هذه املواضع وحيرتز عن الوقف عل َمن ال يعلم )٢(ميها ; فإْن َأمَّ
 ., علامء اإلسالم باإلمجاع )٣(هذه املواضع , ال جيوز يف مذهب عاّمة العلامء

, ثّم  ]٧:١[ ﴾]\﴿ :لو وقف بقوله .  سورة الفاحتة األّول يف ]١٧[ ]٥[
 )٥(. , يكفر ]٧:١[ ﴾[   ^﴿)٤(يبدأ

  J﴿ثّم ابتدأ  لو وقف عليه ,.  ]١٠٢:٢[ ﴾F GHI ﴿ :ويف سورة البقرة 
K﴾ ]يكفر  ]١٠٢:٢ ,. 
 )٦(. يكفر , ]١١٦:٢[ ﴾t u v ﴿ قرأ ثمّ  , وقف لو . ]١١٦:٢[ ﴾s ﴿ : وفيها

     ¿ ¾ ½ ¼ « º ﴿لو وقف , ثّم يبدأ .  ]١١١:٢[ ﴾)٧(]s[﴿: وفيها 
À Á Â﴾ ]يكفر  ]١١١:٢ ,. 

لو وقف , ثّم .  ]١٨١:٣[ ﴾A B C D E F﴿  :ويف سورة آل عمران 
 ـــــــــــــــــ

 .) ب(تعاىل رمحه اهللا ) : أ(رمحة اهللا عليه ) ١(
 .امه : يف األصل ) ٢(
 .) ب( −) : أ(العلامء ) ٣(
 .) ب(أ ابتد) : أ(يبدأ ) ٤(
ًقا لفظيا , كان الوقف : قال بعضهم " ١/٣٥٣الربهان  ُيقاَبل صددالهبذا ) ٥( إن تعّلقت اآليُة بام قبلها تعلُّ

$﴿كافًيا , نحو  tΡ Ï‰ ÷δ$# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ⎧É)tGó¡ßϑø9$# ∩∉∪ xÞ≡uÅÀ t⎦⎪ Ï% إن مل " ١/١/٢٢٨اإلتقان  َبلكذلك ُيقا.  "]٧−٦:١[﴾ #$!©
ال جيوز تعّمد الوقف عليه إال لرضورة من . لوقُف عليه اضطراريا ; وهو املسّمى بالقبيح يتّم الكالم , كان ا

⎪⎦xÞ≡uÅÀ t﴿انقطاع َنَفٍس ونحوه لعدم الفائدة أو لفساد املعنى , نحو  Ï%  . ٧٣−٧٢ُينَظر منار اهلدى .  "﴾#$!©
و ـع النفس إال نحـطـَف حيث ينقـالوق هلذا احلديث أجاز محزة , رمحه اهللا ," ٢/٥٥١ُيقاَبل مجال القّراء ) ٦(

θä9$#)﴿: قوله , عّز وجّل  s%uρ x‹ sƒªB$# ª!$# #V$ s!uρ﴾  ال يقف عىل ,﴿(#θä9$ s%﴾" . 
θä9$#)﴿عىل أّنه مثل موضع ) أ(ما بني احلارصتني ساقط فيهام , لكنّه مشار إليه يف ) ٧( s%uρ﴾ ]السابق ] ١١٦:٢

 .ذكره أعاله 
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 )٢(., يكفر  ]١٨١:٣[ ﴾G H I ﴿)١(بدأ
 b  c ﴿)٤(, ثّم قرأ لو وقف.  ]٩٥:٣[)٣(﴾a    ̀  _  ~ {﴿  : وفيها

d﴾ ]يكفر  ]٩٥:٣ ,.  
,  ]١٩١:٣[ ﴾s t u﴿أ , ثّم قر ]١٩١:٣[ ﴾q   r﴿:  و وقف عىل قولهـول

 .يكفر 
 ﴾¥ ¤      £  ﴿ أ, ثّم قر ]٦٧−٦٦:٣[  ﴾¢ ¡ � ~ { |)٥( }﴿: وفيها 

 .ر , يكف ]٦٧:٣[ ﴾¥
 p﴿لو وقف , ثّم بدأ .  ]١٧١:٤[ ﴾m n o﴿: ويف سورة النساء  ]٦[

q﴾ ]يكفر  ]١٧١:٤ ,. 
 ـــــــــــــــــ

 .) ب(يبدأ ) : أ(بدأ ) ١(
‰ô﴿: أقبُح من هذا النوع الوقُف عىل قوله " ١٤٩اَبل املكتفى ُيق) ٢( s)s9 yì Ïϑy™ ª! $# tΑöθs% š⎥⎪Ï% ©!$# (#þθä9$ s% ﴾]١٨١:٣ [

‰ô﴿و  s)©9 txŸ2 t⎦⎪ Ï% ©!$# (#þθä9$ s%﴾ ]و ]  ١٧:٥/٧٣﴿Ms9$ s%uρ ßŠθåκu ø9$#﴾  ]و ]  ٦٤:٥﴿ÏMs9$ s%uρ “t≈ |Á ¨Ψ9$#﴾  ]٣٠:٩ ...  [
⎯﴿و  ÏiΒ öΝÎγÅ3 øùÎ) šχθ ä9θà)u‹s9 ﴾]و ...  ]١٥١:٣٧﴿z⎯ÏΒ š⎥⎪ ÎÅ£≈ sƒ ø:$# ∩⊂⊃∪ y] yèt7sù﴾ ]واالبتداء بعد ] ... ٣١−٣٠:٥ ,

!© (βÎ¨﴿: ذلك بقوله  $# ×É)sù﴾ ]و ] ١٨١:٣﴿¨βÎ) ©! $# uθèδ ßxŠ Å¡yϑø9$# ß⎦ø⌠ $# zΝtƒótΒ﴾ ]و ] ١٧:٥﴿χÎ) ©! $# ß]Ï9$ rO 7πsW≈ n=rO﴾ 
‰ß﴿و ]  ٧٣:٥[ tƒ «! $# î's!θè=øótΒ﴾ ]و ]  ٦٤:٥﴿ßxŠ Å¡ yϑø9$# Ú∅ ö/$# «! ‰y﴿و ]  ...  ٣٠:٩[ ﴾#$ s9uρ ª! $#﴾ ]١٥١:٣٧ ...  [

!ª﴿و  $# $ \/#{äî﴾ ]١٩٨ , منار اهلدى] تّم اإلشارة إىل سائر اآليات يف مواضعها دون تكرار هذا النقل[ "]٣١:٥ 
"﴿ô‰ s)s9 yì Ïϑy™ ª! $# tΑöθs% š⎥⎪ Ï% ©!$# (#þθä9$ s%﴾ وإن اعتقد . ء بام بعده , ويوهم الوقوع يف حمذور ليس بوقف لقبح االبتدا

املعنى , كـفـر , سـواء وقف أم ال ; وإن اعتقد حكايته عن قائليه غري معتقد معناه , فال يكفر , ألّن حاكي 
املقصد اَرن ُيق.  "وينبغي أن خيفض هبا صوته حذًرا من التشبيه بالكفر. ووصله بام بعده أسلم . الكفر ال يكفر 

١٩٨ "﴿×É)sùأّما عن عدم فساد .  "﴾ وقف كفر , إن عرف املعنى واعتقده , ال إن َقَصَد حكايَته عّمن قاله
‰ô﴿لو قرأ " ١/٤٨٩الفتاوى التتارخانّية الصالة بذلك , فقد جاء يف  s)s9 yìÏϑy™ ª! $# tΑöθs% š⎥⎪Ï% ©!$# (#þθä9$ s% ¨βÎ) ©! $# 

×É)sù﴾ ]ووقف عليه , ال تفسد صالته] ١٨١:٣" .  

 .ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وقالوا ) : ب(و ) أ(يف ) ٣(
 .) مهزهتا ساقطة سهًوا(قر ) : أ(يف ) ٤(
 .اهللا ) : أ(يف ) ٥(
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 D﴿لو وقف عليه , ثّم بدأ .  ]١٨:٥[ ﴾A B C﴿: ويف سورة املائدة 
E F﴾  ]يكفر  ]١٨:٥ ,. 

 ﴾a b ` _﴿لو وقف , ثّم قرأ .  ]٧٣:٥[   ﴾~ { | }﴿: وفيها 
 )١(., يكفر  ]٧٣:٥[

,  ]٦٤:٥[  ﴾¹ ¸ ¶﴿دأ ـّم بـف , ثـو وقـل.  ]٦٤:٥[ ﴾A B﴿: وفيها 
 )٢(.يكفر 
 u      v w﴿أ لو وقف , ثّم بد.  ]١١٦:٥[ ﴾s t  ]١٨[r﴿: وفيها 

x y z﴾ ]٣(., يكفر  ]١١٦:٥( 
 Ï﴿لو وقف , ثّم قرأ .  ]١٠١:٦[  ﴾Ê Ë ÌÍ Î﴿: ويف سورة األنعام 

Ð Ñ﴾    ]يكفر  ]١٠١:٦ ,. 
لو وقف , ثّم قرأ .  ]١٥١:٦[   ﴾ª ©̈ § ¦ ¥ ¤ £   ¢﴿: وفيها 

 ., يكفر  ]١٥١:٦[ ﴾®    ¬  »﴿
 ـــــــــــــــــ

‰ô﴿أو " ٣٧منار اهلدى ,  ١٤٩املكتفى ُيقاَبل ) ١( s)©9 txŸ2 t⎦⎪ Ï% ©!$# (#þθä9$ s%﴾  ثّم يبتدئ﴿χÎ) ©! $# ß] Ï9$ rO 7πsW≈ n=rO﴾ 
 ] .السطر األّول[ ١/٣٥٣كذلك ُيقاَبل الربهان  . "وِهُم خالَف ما يعتقده املسلميُ  وشبه ذلك من كّل ما

ßŠθåκu﴿وال عىل " ٢/٥٥١مجال القّراء ,  ١٤٩املكتفى ُيقاَبل ) ٢( ø9$#﴾  يف قوله , عّز وجّل :﴿ÏMs9$ s% uρ ßŠθåκu ø9$# ß‰ tƒ 

«! $#﴾" .  
Ms9$﴿أو " ٣٧كذلك منار اهلدى  s%uρ ßŠθåκu ø9$#﴾ تدئ ّم يبث﴿ß‰ tƒ «! $# î' s!θè=øó tΒ﴾ و أ﴿ô‰ s)©9 txŸ2 t⎦⎪ Ï% ©!$# (#þθä9$ s%﴾  ثّم يبتدئ

﴿χÎ) ©! $# ß] Ï9$ rO 7πsW≈ n=rO﴾  ُ١/٤٧٣, الزيادة واإلحسان  "وِهُم خالَف ما يعتقده املسلموشبه ذلك من كّل ما ي 
!© (βÎ¨كام يقبح الوقـُف , يقبُح االبـتـداء , وذلـك عىل نحـو ﴿" $# ×É)sù﴾ ]و ] ١٨١:٣﴿ß‰ tƒ «! $# î's!θè=øótΒ﴾ ]٦٤:٥ [

‰Iω ßو ﴿ ç7ôãr& “Ï% ©!$# ’ ÎΤtsÜ sù ﴾]فهذا ونحوه حيرم أن يقصد إال إن اضطر] ٢٢:٣٦ ;"  . 
MΡ|﴿لو قرأ " ١/٤٨٩َرن الفتاوى التتارخانّية ُيقا) ٣( r& u™ |Mù=è% Ä¨$ ¨Ζ=Ï9﴾ ]إْن وقف ... ووقف عليه ] ١١٦:٥

 . "ع , ال تفسد صالتهيف هذه املواض النقطاع النفس



  عمر يوسف عبد الغّين محدان .د.أ  الوقوف املفروضة وبيان ألفاظ الكفر يف القرآن الكرميرسائل يف 

  
  
 

           ٣٣٠

 ]٧[)١(, ثّم يبدأ لو وقف.  ]٣٠:٩[ ﴾p q﴿ : ويف سورة التوبة
﴿r s t﴾ ]٢(., يكفر  ]٣٠:٩(  

,  ]٩٠:٩[ ﴾u   v ﴿)٣(, ثّم بدأ لو وقف عليه.  ]٩٠:٩[ ﴾s t﴿:  وفيها
 . يكفر

 F﴿: لو وقف , ثّم قال .  ]٦٢:١٠[  ﴾A B C D E ﴿:  ويف سورة يونس
 ـــــــــــــــــ

 .) ب(ابتدأ ) : أ(يبدأ ) ١(
≈t“﴿وال عىل " ٢/٥٥١مجال القّراء ,  ١٤٩املكتفى ُيقاَبل ) ٢( |Á ¨Ψ9$#﴾  يف قوله , عّز وجّل :﴿ÏMs9$ s%uρ “t≈ |Á ¨Ψ9$# 

ßxŠ Å¡yϑø9$# Ú∅ ö/$# «! ÏMs9$﴿أو قرأ " ١/٤٨٩الفتاوى التتارخانّية ُيقاَرن .  ٣٧كذلك منار اهلدى .  "﴾#$ s%uρ 

“t≈ |Á ¨Ψ9$#﴾  ووقف , ثّم قال﴿ßxŠ Å¡yϑø9$# Ú∅ ö/$# «! ويف هذا الوجه أيًضا ال تفسد صالته عند علامئنا , رمحهم .  ﴾#$
 . "والفتوى عىل عدم الفساد بكّل حالاهللا , وعند البعض تفسد صالته , 

ا عىل املقطع القرآّين الذي سبق جتدر اإلشارة والتنبيه هنا إىل أّنه كان ينبغي أن ينّص صاحب هذه الرسالة أيًض 
ÏMs9$﴿: قال , تعاىل , عىل لساهنم . قول النصارى يف اآلية ذاهتا , وهو قول اليهود  s%uρ ßŠθßγu‹ø9$# í÷ƒt“ ãã ß⎦ø⌠ $# «! $#﴾ 

 . ﴾ßŠθßγu‹ø9$#﴿, حيث ال جيوز الوقف عىل ] ٣٠:٩[
ÏMs9$﴿: ّز وجّل ـيف قوله , ع ﴾ßŠθßγu‹ø9$#﴿ذلك ال يقف عىل ـك" ٢/٥٥١ُيقاَبل مجال القّراء  s%uρ ßŠθßγu‹ø9$# í÷ƒt“ ãã ß⎦ø⌠ $# 

«! ÏMs9$﴿كأن يقف بني القول واملقول , نحو " ٣٧, منار اهلدى  "﴾#$ s%uρ ßŠθßγu‹ø9$#﴾  ثّم يبتدئ﴿í÷ƒt“ ãã ß⎦ø⌠ $# «! أو  ﴾#$
﴿ÏMs9$ s%uρ “t≈ |Á ¨Ψ9$# ثّم يبتدئ ﴾﴿ßxŠ Å¡yϑø9$# Ú∅ ö/$# «! ـّل ما يوهم خالف ما يعتقده وشــبه ذلك من ك...  ﴾#$

“í÷ƒt﴿الوقف عىل " ١/١/٢٢٨اإلتقان ,  "املسلم ãã ß⎦ø⌠ $# «! ßxŠ﴿و  ﴾#$ Å¡yϑø9$# Ú∅ ö/$# «! قبيح , واالبتداُء بابن أقبُح  ﴾#$
 . "وبُعَزير واملسيح أشدُّ قبًحا

ÏMs9$﴿من ذلك " ١/٤٩٠الفتاوى التتارخانّية  كذلك s% ßŠθßγu‹ø9$# í÷ƒt“ ãã ß⎦ø⌠ $# «! : ولو وقف عند قوله ] . ٣٠:٩[ ﴾#$
﴿ÏMs9$ s%uρ ßŠθßγu‹ø9$#﴾  ثّم قال :﴿í÷ƒt“ ãã ß⎦ø⌠ $# «! زّلة القارئ ,  "لفقهاء ال تفسدوعند ا. يقطع صالته : قال القّراء .  ﴾#$
u|³﴿: أو وقف عىل قوله ") : ١١س(ب ٨ −) ١١س(أ ٨و) للنسفّي ( ys sù 3“yŠ$ oΨsù ∩⊄⊂∪ tΑ$ s)sù ﴾] النازعات

$Oثّم ابتدأ ﴿] ٢٤−٢٣:٧٩ tΡr& ãΝä3 š/u‘ 4’ n?ôãF{ ßxŠ﴾ , وكذا يف ﴿#$ Å¡yϑø9$# Ú∅ ö/$# «! “í÷ƒtو ﴿] ب٨و] [٣٠:٩التوبة [﴾ #$ ãã 
ß⎦ø⌠ $# «! ÏMs9$﴿أو قرأ ") ١س(أ ١٤ −) ٢٣س(ب ١٣, الطارئ عىل زّلة القارئ و " ال تفسد] ٣٠:٩التوبة [﴾ #$ s%uρ 

“t≈ |Á ¨Ψ9$# ووقف ثّم قـرأ ﴾﴿ßxŠ Å¡yϑø9$# Ú∅ ö/$# «! وقال بعض . صالته عند عاّمة املشايخ ] أ١٤[ال تفسد  ﴾#$
 . "والفتوى عىل عدم الفساد عىل كّل حال. تفسد : العلامء 

 .) ب(قرأ ) : أ(بدأ ) ٣(
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          ٣٣١

G﴾    ]يكفر  ]٦٢:١٠ ,. 
,  ]٦٨:٤٣[ ﴾v  w﴿: لو وقف , ثّم قال .  ]٦٨:٤٣[  ﴾u   )٢(t﴿ :)١(وفيها
  .يكفر 

 g h i j﴿: لو وقف عليه , ثّم قال .  ]٣١:١١[)٣(﴾y﴿ :ويف سورة هود 
k﴾ ]يكفر  ]٣١:١١ ,. 

 . , يكفر ]٣١:١١[ ﴾m n ﴿ :, ثّم قال  ف عليهلو وق . ]٣١:١١[  ﴾y﴿   :وفيها 
 ﴾q r)٤( ]g [﴿: لو وقف , ثّم قال .  ]٣١:١١[ ﴾y m n y﴿ :وفيها 

 ., يكفر  ]٣١:١١[
 ﴾k l ﴿أ , ثّم قر ]٩:١٢[ ﴾f  g h i j﴿: ويف سورة يوسف 

 ., يكفر  ]٩:١٢[
 b ﴿: وقف عليه , ثّم قال  ول.  ]١٦:١٣[ ﴾a ` _~ { | ﴿ : ويف سورة الرعد

c d﴾  ]كفر , ي ]١٦:١٣. 
لو وقف , ثّم قرأ .  ]١٦:١٣[ ﴾h ij k l   ]٨[ g  ]١٩[e f﴿ :وفيها 

﴿ m n o p﴾  ]ومثل هذا يف القرآن كثري . , يكفر  ]١٦:١٣. 
 ¦﴿)٦(]لو وقف , ثّم قرأ. [ ]١٠:١٤[  ﴾¥ )٥(¤  £﴿: ويف سورة إبراهيم 

§﴾ ]١٠:١٤[ . 
 ـــــــــــــــــ

 .تعود عىل سورة يونس , لكّن النّص القرآّين املذكور أعاله من سورة الزخرف ) فيها(اهلاء يف ) ١(
 .اء بي) عبادي) : (ب(و ) أ() ٢(
 .قل ال ) : ب(و ) أ() ٣(
 .ما بني احلارصتني ساقط فيهام ) ٤(
 .) ب( −) : أ(رسلهم ) ٥(
 .ما بني احلارصتني ساقط فيهام , إضافة رضورّية ) ٦(
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   £ ¤   ¢ ﴿, ثّم قرأ  ]٢٢:١٤[ ﴾� ~ { ﴿: قوله ف بـو وقـوفيها ل

¥ ¦ §﴾ ]١(. ]٢٢:١٤(  

 ﴾� ~ ﴿, ثّم قرأ  ]٢٢:١٤[ ﴾|{ ﴿وكذلك لو وقف 
 ., يكفر  ]٢٢:١٤[

 q﴿لو وقف , ثّم قرأ .  ]٦:١٥[ ﴾l m n o  p﴿: ويف سورة احلجر 

r﴾ ]يكفر  ]٦:١٥ ,.  
 ± ° ¯﴿: ويف سورة النحل 

 )٤(]²[﴿بدأ )٣(لو وقف , ثّم .  ]٥١:١٦[ ﴾)٢(

 .فر , يك ]٥١:١٦[  ﴾´    ³
 ., يكفر ]٣٧:١٦[  ﴾j k l﴿, ثّم قرأ لو وقف.  ]٣٧:١٦[ ﴾g h i﴿ :وفيها 

قرأ  ]٩[لو وقف , ثّم .  ]٤٠:١٧[ ﴾U V  W﴿: ويف سورة بني إرسائيل 
﴿X Y Z [﴾  ]يكفر  ]٤٠:١٧ ,. 

 Ñ Ò﴿لو وقف , ثّم قرأ .  ]٤:١٨[ ﴾Î Ï Ð﴿: ويف سورة الكهف 
 ـــــــــــــــــ

$!﴿ولو قرأ " ١/٤٨٩التتارخانّية الفتاوى ُيقاَبل ) ١( tΒuρ ΟçFΡ r&  † Å ÎóÇßϑÎ/﴾  ووقف عليه ثّم ابتدأ بقوله :﴿’ ÎoΤÎ) 
ßNöxŸ2﴾  .لو تعّمد ذلك يكفر وتبطل صالته" . 

الذي يقف للتنفُّس والرضورة ال يكون للكفر فيه مدخٌل وال " ١/٤٩٠التتارخانّية الفتاوى ُيقاَرن كذلك 
!© (χÎ﴿: يقطع الصالة ; فمن ذلك قول اهللا , تعاىل , حكايًة عن الشيطان , يقول يوم القيامة للكّفار  $# 

öΝà2y‰ tãuρ y‰ ôãuρ Èd, pt ø:$# ö/ä3 ›?‰ tãuρ uρ öΝà6 çFøn=÷zr' sù ( $ tΒuρ tβ% x. u’ Í< Νä3 ø‹n=tæ ⎯ ÏiΒ ?⎯≈ sÜù=ß™ Hω Î) βr& ÷Λäl è? öθtãyŠ óΟçGö6 yf tGó™$$ sù ’ Í< ( Ÿξ sù ’ ÎΤθãΒθè=s? 
(#þθãΒθä9 uρ Νà6 |¡àΡ r& ( !$̈Β O$ tΡ r& öΝà6 ÅzÎóÇßϑÎ/ !$ tΒuρ ΟçFΡ r&  † Å ÎóÇßϑÎ/ ( ’ ÎoΤÎ) ßNöxŸ2﴾  .وهذا ليس . فر ـيك: ّراء ـبعض الق

 . "ن يكفر بمن أرشك به , واهللا أعلمبكفر , ألّن الشيطا
 .ليس يف موضعه , بل فيام ييل ذلك مبارشة .  تتخذوا: هنا فيهام ) ٢(
 .قرأ , مشطوب ) : أ(هنا يف ) ٣(
 .ما بني احلارصتني ساقط فيهام ) ٤(
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Ó﴾  ]يكفر ]٤:١٨ , . 
 ) :كال(كلمة 
 :وقف يف مجيع القرآن إال يف موضعني  فيها

 ., ال جيوز الوقف عليها  ]٣٢:٧٤[ ﴾¾  ½﴿: يف املّدّثر 
  )٢( °﴿ :ال ـّم قـ, ث)١(يهاـف علـو وقـل.  ]١١:٧٥[ ﴾½ ﴿: ًضا ـويف سورة القيامة أي

 ., يكفر ] ١٢−١١:٧٥[  ﴾´ ³  ² ±
 ﴾O ﴿: , ثّم قال لو وقف .  ]٢٥:٢١[ ﴾K  L       M N ﴿: ويف سورة األنبياء 

 ., يكفر  ]٢٥:٢١[
 رأـــّم قــث , فــو وقـل.  ]٣٥:٢٤[ ﴾³  ² ± ° ¯ ﴿ : ورـنـورة الــويف س

 )٣(., يكفر  ]٣٥:٢٤[ ﴾´ ﴿
لو وقف , ثّم ابتدأ .  ]٦٠:٢٥[  ﴾{ | }﴿: ويف سورة الفرقان قوله , تعاىل 

 ., يكفر  ]٦٠:٢٥[  ﴾_ ~﴿
  ]١٠[` _﴿: لو وقف , ثّم قال .  ]٢٣:٢٦[ ﴾̂ [﴿ :)٤(ويف سورة الشعراء

a﴾ ]٢٣:٢٦[ . 
:  ف , ثّم قاللو وق.  ]٣٨:٢٨[ ﴾)٥( ]u t[s ﴿ : ]٢٠[ويف سورة القصص 

 ـــــــــــــــــ
 .) أ( −) : ب(عليها ) ١(
 . ساقط يف ب) ال) (٢(
‰ß﴿: , فقوله ) غري(﴾ , إذا كانت بمعنى ωأّما ﴿":  ١/١٤٠اب إيضاح الوقف واالبتداء يف كت) ٣( s%θãƒ ⎯ ÏΒ 

;ο tyf x© 7πŸ2t≈ t6•Β 7πtΡθçG÷ƒy— ω 7π§‹Ï%÷Ÿ° Ÿω uρ 7π̈Š Î/óxî﴿ ال يتّم الكالم عىل ﴾ω ّغري رشقّية وغري غربّية(معناه  ﴾ , ألن(" . 
 .) ب(ويف شعراء ) : ب(ويف سورة الشعراء ) ٤(
 .ما بني احلارصتني ساقط فيهام ) ٥(



  عمر يوسف عبد الغّين محدان .د.أ  الوقوف املفروضة وبيان ألفاظ الكفر يف القرآن الكرميرسائل يف 

  
  
 

           ٣٣٤

﴿ v )١( w x y z {      | }﴾ ]يكفر  ]٣٨:٢٨ ,. 
 ﴾Ã Ä Å ﴿لو وقف , ثّم قرأ .  ]٥٢:٣٦[  ﴾ÁÀ Â¿ ¾﴿: ويف سورة يس 

 )٢(., يكفر  ]٥٢:٣٦[
لو وقف , ثّم . )٣(]١٥١:٣٧[ ﴾Å Æ   Ç È É﴿ :ويف سورة الصاّفات 

  ., يكفر  ]١٥١:٣٧[  ﴾Ë  Ì ﴿: قال 
: لو وقف , ثّم قال .  ]٤:٣٨[  ﴾` _ ^[ \ ] Y  Z ﴿ :ويف سورة ص 

﴿ a b c﴾  ]يكفر  ]٤:٣٨ ,. 
 ¦﴿: لو وقف , ثّم قال .  ]٨:٣٩[ ﴾¥ ¤ £ ¢ ¡        � ~﴿: ويف سورة الزمر 

 ., يكفر  ]٨:٣٩[ ﴾ §
ف , ثّم ـو وقـل.  ]٢٤:٤٠[ ﴾µ ¶ ¸  ¹ ´﴿: سورة املؤمن ويف 
 ., يكفر  ]٢٤:٤٠[ ﴾« º  ﴿:  قال

.  ]٤٢:٤٠[  ﴾I        J K L M N O P  ]١١[H ﴿: وفيها 
 ., يكفر  ]٤٢:٤٠[  ﴾Q R     S T   U ﴿: لو وقف , ثّم قال 

 ـــــــــــــــــ
 .) فاجعل(مكان ) ابن(فيهام ) ١(
منه " ١/٣٦٤ُيقاَبل الربهان .  ٤٧٥− ٤٧٤املكتفى  عن معنى هذا الوقف وَمن أجازه وَمن منعه ُينَظر) ٢(

$﴿: قوله , تعاىل  uΖn=÷ƒuθ≈ tƒ .⎯ tΒ $ uΖsV yè t/ ⎯ ÏΒ 2$ tΡ Ï‰ s%ö̈Β 3 #x‹≈ yδ﴾  ليبّني أّن ,﴿#x‹≈ yδ﴾ قد " ١/٢٣٠, النرش  "ليس من مقوهلم
$﴿جّيًدا , نحو به يكون الوقُف قبيًحا واالبتداُء  uΖsV yèt/ ⎯ ÏΒ 2$ tΡ Ï‰ s%ö̈Β 3 #x‹≈ yδ ﴾ الوقف عىل , فإّن﴿#x‹≈ yδ﴾  عندنا قبيح
$ّنه يوِهم أّن اإلشارة إىل ﴿لَفْصِله بني املبتدأ وخربه وأل tΡÏ‰ s%ö̈Β﴾  .واالبتداء .  وليس كذلك عند أئّمة التفسري

≈›x#﴿بـ yδ﴾  ١/١/٢٢٩اإلتقان مثيُله .  ", ألّنه وما بعده مجلة مستأنفة , رّد هبا قوهلمكاٍف أو تاّم . 
$ tΒ⎯.﴿: وكذا ُيسَتَحبُّ الوقف عىل قوله " ١/٣٤٥ن يف الربها جاء uΖsV yèt/ ⎯ÏΒ 2$ tΡ Ï‰ s%ö̈Β﴾ ثّم يبتدئ , فيقول  :﴿#x‹≈ yδ 

$ tΒ y‰ tãuρ ß⎯≈ oΗ÷q §9$#﴾ ١٩٠كذلك ُينَظر فنون األفنان  . "إّنه من كالم املالئكة: ّنه قيل , أل . 
 . ١٤٩ُيقاَبل املكتفى ) ٣(
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 C D E F ﴿لو وقف عليه , ثّم قرأ .  ]٢٦:٤٠[ ﴾A B ﴿: وفيها 
G﴾ ]يكفر  ]٢٦:٤٠ ,. 

 b c d﴿: لو وقف , ثّم قال .  ]٢٢:٤١[  ﴾a `﴿ :حم السجدة )١(ويف سورة
e f﴾ ]يكفر  ]٢٢:٤١ ,. 
 :ال ـّم قـف , ثـو وقـل.  ]٢٣:٥٢[ ﴾)٣(]r]     s  )٢(p    q﴿  :ور ـورة الطـويف س

﴿)٤(  t u﴾   ]يكفر  ]٢٣:٥٢ ,. 
 ¶ µ ́ ³ ²﴿: ويف سورة الواقعة 

: لو وقف , ثّم قال  . ]٤٤−٤٣:٥٦[ ﴾)٥(
 )٦(., يكفر  ]٤٤:٥٦[  ﴾¸﴿
: ال ـق مّ ف , ثـو وقـل.  ]١٦:٥٩[ ﴾Á Â Ã Ä Å﴿: سورة احلرش )٧(ويف
﴿ Æ   ﴾  ]يكفر  ]١٦:٥٩ ,. 

   s t u v w﴿: لو وقف , ثّم قال .  ]١١:٦٢[  ﴾o pq r﴿: ويف سورة اجلمعة 
x﴾ ]يكفر  ]١١:٦٢ ,. 

  ﴾v    w﴿ :لو وقف , ثّم قال .  ]٥٩:٦٨[  ﴾r s t  u﴿ : ]١٢[ ويف سورة ن
 ـــــــــــــــــ

 .) ب( −) : أ(سورة ) ١(
 .) أ( −) : فيها() ٢(
 .ساقط فيهام ) فيها() ٣(
 .) ال() : أ(هنا يف ) ٤(
 .) أ( − ) : ال() ٥(
‰ß﴿: , فقوله ) غري(﴾ , إذا كانت بمعنى ω﴿أّما ":  ١/١٤٠جاء يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء ) ٦( s%θãƒ 

⎯ ÏΒ ;ο tyf x© 7πŸ2 t≈ t6•Β 7πtΡθçG÷ƒy— ω 7π§‹Ï%÷Ÿ° Ÿω uρ 7π̈Š Î/óxî﴿ ال يتّم الكالم عىل ﴾ω غري رشقّية وغري غربّية(﴾ , ألّن معناه(  .
≅9e﴿وكذلك  Ïßuρ ⎯ ÏiΒ 5ΘθãΚøt s† ∩⊆⊂∪ ω 7Š Í‘$ t/ Ÿω uρ AΟƒÍx. ∩⊆⊆∪ ﴾] غري بارد وغري كريم(معناه ] . ٤٤− ٤٣:٥٦الواقعة(" . 

 .) ب(إىل هنا ينقطع متن ) ٧(
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 ., يكفر  ]٥٩:٦٨[
: لو وقف , ثّم قال .  ]٢٤−٢٣:٧٩[ ﴾)١(e  f g h﴿: ويف سورة النازعات 

﴿  i j k﴾ ]٢(., يكفر  ]٢٤:٧٩( 
   ﴾i ﴿: , ثّم قال  ]٣−٢:٩٣[ ﴾e f g h﴿لو وقف . ويف سورة الضحى 

 ., يكفر  ]٣:٩٣[
 f ﴿ :لو وقف , ثّم قال .  ]٣:١٠٧[ ﴾b c d ﴿ :ويف سورة املاعون 

g﴾ ]يكفر  ]٣:١٠٧ ,. 
ف , ثّم ـو وقـل.  ]٢−١:١٠٩[ ﴾B C D E ﴿: ويف سورة الكافرون 

لو .  ]٤−٣:١٠٩[ ﴾M N O P ﴿. , يكفر  ]٢:١٠٩[ ﴾F G H ﴿: قال 
 ., يكفر  ]٤:١٠٩[ ﴾Q R S T  ﴿: وقف , ثّم قال 

 P Q  ﴿: , ثّم قال لو وقف .  ]٤:١١٢[ ﴾N O﴿: ويف سورة اإلخالص 

R﴾ ]يكفر  ]٤:١١٢ ,. 
 .وصّىل اهللا عىل سيّدنا حمّمد وآله  . واحلمد هللا رّب العاملني . واهللا املوّفق للصواب , َمتّت

*   *   * 

 ـــــــــــــــــ
 .) أ(ساقط يف ) فقال() ١(
u|³﴿: أو وقف عىل قوله ") : ١١س(ب ٨ −) ١١س(أ ٨و) للنسفّي (جاء يف زّلة القارئ ) ٢( ys sù 3“yŠ$ oΨsù ∩⊄⊂∪ 

tΑ$ s)sù ﴾] ثّم ابتدأ ﴿] ٢٤−٢٣:٧٩النازعاتO$ tΡ r& ãΝä3 š/u‘ 4’ n?ôãF{ ßxŠ﴾ , وكذا يف ﴿#$ Å¡yϑø9$# Ú∅ ö/$# «! ] ٣٠:٩التوبة [﴾ #$
“í÷ƒt﴿و] ب٨و[ ãã ß⎦ø⌠ $# «! u|³﴿أو " ١/٤٨٩, الفتاوى التتارخانّية  ]َتهصاليعني [ "ال تفسد] ٣٠:٩التوبة [﴾ #$ ys sù 

3“yŠ$ oΨ sù ∩⊄⊂∪ tΑ$ s)sù﴾  إن وقف النقطاع النفس يف هذه املواضع , ال تفسد صالته. ووقف عليه" .  
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  وأنّ القارئ ال يكفر هبا الكفر يف القرآن الكرمي ألفاظيان ب[
 ]خمتارة من كتاب التيسري مقاطع

 ]١٧١:٤النساء [  ﴾m n o ﴿: قوله , تعاىل فيها لفظ كفر , نحو  ]أ٣[
: ئ ويأثم السامع, إذا علم , وقيليكفر القار,  ]١٧١:٤[ ﴾p q  ﴿أ ووقف فيها وابتد

 .أعاذنا اهللا وإّياكم . أو مل يعلم , وتفسد صالته 
 :فيها ألفاظ كفر يف سبعة مواضع  ]ب٤[

 ﴾D E F G ﴿ووقف  ]١٨:٥املائدة [ ﴾A B C ﴿: أّوهلا 
 .يكفر القارئ  ]أ٥•[ , ]١٨:٥[

 ﴾À Á Â ¿ ¾ ﴿ووقف فيها وابتدأ  ]٣١:٥[ ﴾½ ﴿ :)١(والثاين
  )٢(.يكفر القارئ ,  ]٣١:٥[

 )٤(. ]٦٤:٥[ ﴾¹ ¸ ¶  ﴿أ ووقف فيها وابتد ]٦٤:٥[ ﴾µ ́  ﴿ :)٣(والثالث
  \ ]   Z  ﴿ووقف فيها وابتدأ  ]١٧:٥/٧٢[ ﴾V W X Y ﴿: والرابع 
 .لقارئ يكفر ا,  ]١٧:٥/٧٢[ ﴾_ ̂ [
 a ` _  ﴿ أووقف فيها وابتد ]٧٣:٥[ ﴾V W X Y﴿ :)٥(واخلامس

b﴾ ]٦(.يكفر القارئ ,  ]٧٣:٥( 
 ـــــــــــــــــ

 .والثانية : يف األصل ) ١(
ورجل هروّي , ) ٤٦٥(جرت بني اهلذّيل  ُذكر هذا الوقف يف مجلة مسائل.  ١٥٠−١٤٩ُيقاَبل املكتفى ) ٢(

 .) كتاب الوقف( ٤٧٥−١/٤٧٣ُيراَجع كتاب الكامل . اسمه عّيل بن احلسني اجلوزجاّين 
 .ة لثوالثا: يف األصل ) ٣(
 . ١/٤٧٣ُيقاَبل الزيادة واإلحسان ) ٤(
 .واخلامسة : يف األصل ) ٥(
 . ١٤٩ُيقاَبل املكتفى ) ٦(
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,  ]٨٤:٥[ ﴾[ \ ] Z ﴿ ووقف فيها وابتدأ ]٨٤:٥[ ﴾X Y﴿ :)١(والسادس
 .يكفر القارئ 

 u      v w  ﴿ووقف فيها وابتدأ  ]١١٦:٥[ ﴾r s t ﴿ :)٢(والسابع
x y z﴾ ]١١٦:٥[ . 
وعندي ال يكفر  .فإن استحّلوا , يكفرون مجيًعا يف كّله والسامع يأثم ;  كفر القارئي

 )٣(اهللابو! فاْفَهْم واعلْم واحفْظ هذا  ;وهو املختار لعموم البالوي  ,القارئ والسامع 
 .أتوّكل 

 :فيها َلْفَظا كفٍر  ]ب٩[
 Ï﴿أ ووقف فيها وابتد ]١٠١:٦األنعام [ ﴾Ê Ë ÌÍ Î﴿ :)٤(أحدمها

Ð Ñ     ﴾ ]١٠١:٦[ . 
ووقف فيها وابتدأ  ]١٥١:٦[ ﴾ª ©̈ § ¦ ¥ ¤ £   ¢ ﴿ :)٥(والثاين
 . ]١٥١:٦[   ﴾®    ¬  » ﴿وابتدأ 

هْم واعلْم وال وينبغي للقارئ أن حيتاط ; فاف. وعندي ال يكفر . يكفر القارئ فيهام 
 .وأتوّكل عليه  وفيقوباهللا الت !تكن من اجلاهلني 

 .وباهللا أتوّكل ومنه اإلعانة واإلجابة . ألفاظ كفر )٦(ليس يف هذه السورة ]أ١٣[
 ـــــــــــــــــ

 .والسادسة : يف األصل ) ١(
 .والسابعة : يف األصل ) ٢(
 . جتدر اإلشارة إىل أّن املؤلِّف درج يف كتابه عىل استعامل هذه الصيغة يف معظم احلاالت. يف األصل كذا ) ٣(
 .أحدها : يف األصل ) ٤(
 .ة والثاني: يف األصل ) ٥(
 . )٧( أي سورة األعراف) ٦(
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 .وباهللا أتوّكل ومنه التوفيق ونعم . ألفاظ كفر  ]ب١٤•[)١(ليس يف هذه السورة ]أ١٤[
 .وباهللا أتوّكل . وألفاظ الكفر )٣(من املحذوفات)٢(ليس يف هذه السورة ]أ١٦[
 :فيها لفَظا كفر  ]ب١٧[

 F ﴿أ وابتد ووقف فيها ]٦٢:١٠يونس[ ﴾EDCBA ﴿: )٤(أّوهلام
G﴾  ]٦٢:١٠[ . 

 ﴾v  w ﴿أ ووقف فيها وابتد ]٦٨:٤٣الزخرف [ ﴾ u )٥( t ﴿: والثاين 
]٦٨:٤٣[ . 

. وعندي ال يكفر , ألّن مراد القارئ ليس كذلك . ومثلها , حيث وقع , يكفر القارئ 
وال يفهم معانَيه غالًبا , وبعض القّراء عامل , يعلم معانَيه وال يقف فيهّن , وبعض 

ليس كذلك , ولكن أنساه . لقّراء ال يعلم معانَيه وال يقف فيهّن , بل سمع من أستاذه ا
وأّما إذا سمع من أستاذه . يرىض الكفَر وال  الشيطان , ألّنه جاهل , ال يعلم معانيه ,

 .وال يكفر األستاذ وال املتعّلم . الذي هو ال يعلم ألفاظ الكفر كمثله , وهو آثم أيًضا 
نعم املوىل ونعم النصري , ومنه . يف القراءة  ]أ١٨•[ ّكل وأعتصم عّام يصمّ وباهللا أتو

 .التوفيق والرشاد 
 ـــــــــــــــــ

 . )٨( أي سورة األنفال) ١(
 . )٩( أي سورة التوبة) ٢(
وتكون يف . ; وهي الياءات املتطّرفة الزائدة يف التالوة عىل رسم املصاحف العثامنّية هي ياءات الزوائد ) ٣(

Í‘#uθpg﴿: نحو قوله ,  األسامء ø:$#﴾ ]ويف األفعال , نحو ] ١٦:٨١ التكوير ,﴿Îô£ o„﴾ ]وال تكون ] ٤:٨٩ الفجر ,
 . ٣٤٠ُينَظر معجم علوم القرآن . يف احلروف أبًدا 

 .أوهلا : يف األصل ) ٤(
 .بياء مفتوحة ) يا عبادَي : (يف األصل ) ٥(
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 :فيها ثالثة ألفاظ كفر  ]أ٢٠[
 ﴾g h i j k ﴿أ ووقف فيها وابتد ]٣١:١١هود [)١(﴾f﴿: أّوهلا 

]٣١:١١[ . 
 . ]٣١:١١[ ﴾m n  ﴿ووقف فيها وابتدأ  ]٣١:١١[   ﴾f ﴿: والثاين 

 . ]٣١:١١[ ﴾p q r  ﴿أ ووقف فيها وابتد ]٣١:١١[   ﴾f ﴿: والثالث 
أعاذنا اهللا وإّياكم من ألفاظ الكفر ونّبهنا وإّياكم عن جهل . يكفر يف كلِّه القارُئ 

 .وعليه أتوّكل , ونعم الوكيل . وباهللا التوفيق واإلعانة إىل طلب علمه . القراءة 
, وقف  ]٨:١٢يوسف [ ﴾b c d  ﴿: فيها لفظ كفر , نحو قوله , تعاىل  ]ب٢٢[

وتفسد صالته عند , يكفر القارئ )٣(, ]٩:١٢[ ﴾f  g h i﴿)٢(فيها وابتدأ
 .مجيع العلامء 

;  يوسف , )٤(أمر إخوةمراد القارئ ليس كذلك , أي ليس  وعندي ال يكفر , ألنّ 
 . لوباهللا التوفيق وعليه أتوكّ . للعقالء وعربة ألويل األلباب  )٥(وقّصته عجيبة

 : رٍ فْ ا كُ ظَ فْ فيها لَ  ]ب٢٣[
   ]} y ]z ﴿: قوله , تعاىل :  )٦(أحدمها

)٧(  | } ~_ ` a﴾ ] ١٦:١٣الرعد[ 
 . ]١٦:١٣[  ﴾b c d  ﴿ووقف فيها وابتدأ 

 ـــــــــــــــــ
 .قل ال ; وهو سهو : يف األصل ) ١(
 .وابتدأ وابتدأ ; وهو مشطوب األّول : يف األصل ) ٢(
ورجل هروّي , اسمه عّيل بن احلسني ) ٤٦٥(جرت بني اهلذّيل  لة مسائلُذكر هذا الوقف أيًضا يف مج) ٣(

 .) كتاب الوقف( ٤٧٥−١/٤٧٤ُيراَجع كتاب الكامل . اجلوزجاّين 
 .بأمر اخوات : يف األصل ) ٤(
 .عجيب : يف األصل ) ٥(
 .احدها : يف األصل ) ٦(
 .ما بني احلارصتني ساقط يف األصل سهًوا ) ٧(
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 . ]١٦:١٣[ ﴾g h i ﴿أ ووقف فيها وابتد ]١٦:١٣[  ﴾e f ﴿: والثاين 
 .ومثله يف القرآن كثري 

وعند بعٍض , تعّمد . ّما إذا مل يتعّمد , فال يكفر وأ. يكفر القارئ , إذا تعّمد يف معناها 
وعندي ال يكفر , ألّن مراد القارئ ليس كذلك ; . أو مل يتعّمد , إذا وقف , يكفر 

وباهللا أتوّكل وأفّوض أمري . فافهْم واعلْم معناه , أي القرآن , كي ال تقع يف الَوْرَطة 
 .إليه وعليه التكالن 

 :من الكفر ألفاظ )١(فيها ثالثة ]ب٢٤[
 ﴾§ ¦ ﴿أ ف فيها وابتدـووق ]٩:١٤إبراهيم [ ﴾¥ £¤ ﴿: ها ـأّول

]٩:١٤[ . 
 ﴾£ ¢ ﴿أ ووقف فيها وابتد ]٢٢:١٤[ ﴾� ~ { ﴿: والثاين 

]٢٢:١٤[ . 
  ¤ £ ﴿أ ها وابتدـف فيـووق ]٢٢:١٤[ ﴾¢¡�﴿ : ثـوالثال

¥)٢٢:١٤[ ﴾)٢[ . 
وعندي ال يكفر )٣(. يكفر وعند البعض ال. يكفر القارئ يف كّله عند بعض العلامء 

: ا قالوا ر , مللو كان فيها كف. وقف مطلق  ﴾�  ﴿ أيًضا , ألّن الوقف يف
ووضع السجاوندّي فيها عالمة وقف . وقف مطلق : وقف مطلق , بل قالوا كّلهم 

وعندي . ليس يف القرآن ألفاُظ كفر : مطلق ; وهي الطاء فوقها مهملة , حّتى قالوا 
 ـــــــــــــــــ

 .ث ثال: يف األصل ) ١(
 .بياء ) أرشكتموين: (يف األصل ) ٢(
ßNö﴿: فلو وقف عند قوله " ١/٤٧٤ُيقاَبل الزيادة واإلحسان ) ٣( xŸ2﴾  وهذا . يكفر : , قال بعض القّراء

 . "وأطال يف ذلك. انتهى . أرشك به  ليس بكفر , ألّن الشيطان يكفر بمن
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وحّجُتهم . فيها , أي يف القرآن , ألفاُظ كفر , كام ذكرنا : قالوا  وبعضهم . كـذلـك
بنصب الدال  ]٢٥١:٢[) َوَقَتَل َداوَد َجاُلوُت (لو قرأ القارئ يف سورة البقرة : قالوا 

β¨(ويف سورة التوبة )١(القارئ , ]أ٢٥•[ورفع التاء , يكفر  r& ©!$# Ö™ ü“Ìt/ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫Ï.Î ô³ ßϑø9 $#  
Ì&Ì!θß™u‘ uρ (]ا ; وإن كان وعندي ال يكفر , إذا مل يكن عاملًِ . بخفض الالم , يكفر  ]٣:٩

وكذا سائر ما وقع يف . يكفر باالّتفاق , ا , يعلم معانيهام , فقرأ مثل ذلك متعّمًدا عاملًِ 
وباهللا أعتصم عّام يصّم . واعلْم معاين القرآن حّتى ال تكون جاهًال  القرآن ; فافهمْ 

وصّىل اهللا عىل سّيدنا حمّمد وعىل . نعم املوىل ونعم النصري . حسبي وأتوّكل عليه وهو 
 .آله وصحبه وسّلم 

ووقف فيها  ]٦:١٥احلجر [ ﴾o  p ﴿: فيها لفظ كفر , نحو قوله , تعاىل  ]أ٢٦[
 ., يكفر  ]٦:١٥[  ﴾q r  ﴿وابتدأ 

 .الرشاد وباهللا أتوّكل ومنه التوفيق و. وأمثاله يف القرآن كثرية . وعندي ال يكفر 
 : رٍ فْ ا كُ ظَ فْ فيها لَ  ]أ٢٧[

 ﴾´    ³ ² ﴿أ ووقف فيها وابتد ]٥١:١٦النحل [ ﴾± ° ̄ ﴿ :)٢(أّوهلام
]٥١:١٦[ . 

 . ]٣٧:١٦[ ﴾j k l  ﴿وابتدأ  ]٣٧:١٦[ ﴾g h i ﴿: والثاين 
وعندي ال يكفر ; وهو الصواب , ألّن القارئ ال يريد مثَل هذا املعنى , . يكفر القارئ 
وكذا يريد أن يقول بلسانه وقلبه ويعتقد . ال هيدي من ُيضّل  : سانه وقلبهبل يقول بل

ال تّتخذوا إهلني , وإّنام اهللا إله واحد , سبحانه : ويف اعتقاده ثابت دائم ويقول . عليه 
 ـــــــــــــــــ

لفاعل دون املفعول , كام جاء يف كتاب الكامل عدم جواز الوقف عىل اثّمة وجه آخر منصوص عليه , هو ) ١(
≅Ÿعىل ﴿ال جيوز الوقف . وال عىل الفاعل دون املفعول ":  ١/٤٩٥ tFs%uρ ßŠ…ãρ#yŠيقول  ﴾ حّتى :﴿šVθä9% ỳ﴾" . 
 .أّوهلا : يف األصل  )٢(
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وتعاىل عّام يرشكون ; فافهْم واعلْم واعتقْد أّن اهللا واحٌد , ال ثاين له , وحده ال رشيك 
 .وهللا عاقبة األمور . توفيق واهلداية عىل سبيله بالصواب وباهللا ال. له 

 : رٍ فْ ا كُ ظَ فْ فيها لَ  ]أ٢٩[
 X Y ﴿ ووقف فيها وابتدأ ]٤٠:١٧اإلرساء [ ﴾U V  W﴿ :)١(أّوهلام

Z [﴾  ]٤٠:١٧[ . 
 . ]١١١:١٧[ ﴾� ~ { |  ﴿أ ووقف فيها وابتد ]١١١:١٧[  ﴾}  z  ﴿: والثاين 

, ألّن القارئ ال ُيِرْد هذا املعنى فيام يقف , بل اعتقاده وعندي ال يكفر . يكفر القارئ 
, بل  ٌث إنا أّن املالئكةَ ه وال يعتقد ب ويف اعتقاده وحدانّية , ال يرشك. ليس كذلك 
عبدون اهللا , تعاىل , وال يفرتون ساعة عن عبادهتم بال , ي)٢(املالئكة عبادٌ  يعتقد أّن كلَّ 

ن بعض , بل ُخلقوا قبل السموات واألرض أكل وال رشب , وال يتوّلد بعضهم م
ويسّبحون وحيمدون ويقّدسون اهللا يف كّل حال . والعرش والكرّيس واجلنّة والنار 

 .وأوان إىل يوم القيامة , ونحن عىل ذلك من الشاهدين 
 ]٤:١٨الكهف [ ﴾ Ï Ð)٣(Î﴿: فيها لفظ كفر , نحو قوله , تعاىل  ]ب٣٢[

 . يكفر القارئ,  ]٤:١٨[  ﴾Ñ Ò Ó ﴿أ ووقف فيها وابتد
وعندي ال يكفر , ألّن مراد القارئ ليس كذلك يف أخذ معناه , ولكن يعتقد 

 .وعليه أتوّكل , وما توفيقي إال باهللا . وباهللا التوفيق والرشاد . ليس له ولد )٤(]أّنه[
 ـــــــــــــــــ

 .أّوهلا : يف األصل ) ١(
د املالئكة باإلناث , بل يعتقد كّل املالئكة ال يرشكه وال يعتق(ألصل يف ا: املالئكة عباٌد ... ال يرشك به ) ٢(

 . )عبادٌ 
 .بالم ; وهو سهو ) ولينذر: (يف األصل ) ٣(
 .يف األصل ما بني احلارصتني ليس ) ٤(
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 .اهللا أتوّكلبو. ملحذوفات وال من ألفاظ الكفر يشءمن ا)١(ليس يف هذه السورة ]أ٣٤[
. , وهو حسبي )٣(أعلم بام نقولاهللا و.  ألفاظ الكفر)٢(ليس يف هذه السورة ]ب٣٦[

 . وعليه التكالن. نعم املوىل ونعم النصري 
ووقف  ]٢٥:٢١ األنبياء[ ﴾ J K  L     M ﴿: فيها لفظ كفر ; وهو قوله , تعاىل  ]ب٣٧[

 ., يكفر القارئ  ]٢٥:٢١[ )٤(﴾N  ﴿فيها وابتدأ 
القارئ ال يريد مثَل ذلك , بل يريد أن يعبد اهللا , تعاىل , عبادًة  وعندي ال يكفر , ألنّ 

ونسأل اهللا , تعاىل , أن . خالصًة ; فإن مل تكن العبادُة خالصًة , فهي مردودٌة وال ُتقَبل 
 .وعليه أتوّكل . نعم املوىل ونعم النصري . جيعلنا من املخلصني واملقبولني 

وباهللا أعتصم وأتوّكل عليه وأفّوض أمري . كفر ألفاظ )٥(ليس يف هذه السورة ]أ٣٩[
 .إىل اهللا ونعم 

عّام )٨(وباهللا االستعانة. ألفاظ الكفر )٧(يشء من)٦(ليس يف هذه السورة ]أ٤٠[
 .اهلداية  هوعليه التكالن ومن , وأتوّكل عليه يف مجيع أموري. أخاف وأحذر   ]ب٤٠•[
] ٣٥:٢٤النور [ ﴾³  ² ± ° ¯ ﴿: فيها لفظ كفر , نحو قوله , تعاىل  ]أ٤٢[

 ـــــــــــــــــ
 ., عليها السالم ) ١٩(يعني سورة مريم ) ١(
 .) ٢٠(طه يعني سورة ) ٢(
 .واهللا عىل ما نقول وكيل : قول لعّل املؤلِّف قصد أن ي.  زائًدا) َوِكيٌل (هنا ورد يف األصل ) ٣(
≈Iω tμ﴿: واضح أّنه التبس عليه موضع طه ) . فاعبدين: (ورد يف األصل ) ٤( s9Î) Hω Î) O$ tΡ r& ’ ÎΤô‰ ç6ôã$$ sù﴾ ]١٤:٢٠ [

 .للتشابه بينهام 
 .) ٢٢(يعني سورة احلّج ) ٥(
 .) ٢٣(يعني سورة املؤمنون ) ٦(
 .وهو مشطوب املحذوفات وال من ; : هنا جاء يف األصل ) ٧(
 .االستعان : يف األصل ) ٨(
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 )١(.يكفر القارئ ,  ]٣٥:٢٤[  ﴾¶  µ ́  ﴿ووقف فيها وابتدأ 
وباهللا أتوّكل ! وعندي ال يكفر , ألّن القارئ ال يريد مثل ذلك ; فافهْم واعلْم بام نقول 

 .وهو حسبي ونعم الوكيل ; عليه 
] ٦٠:٢٥الفرقان [ ﴾{)٢(| } ﴿ :فيها لفظ كفر , نحو قوله , تعاىل  ]أ٤٣[

 .يكفر القارئ  ]ب٤٣•[, ] ٦٠:٢٥[   ﴾`    _ ~  ﴿ووقف فيها وابتدأ 
 )٣(إثباتال يريد نفي العبادة , بل يريد  وعندي ال يكفر , ألّن القارئ ال يريدها , أي

 . وباهللا أتوّكل وأعتصم عّام يصمّ . العبادة 
عاذنا اهللا أ. من املحذوفات ومن ألفاظ الكفر يشء )٤(ليس يف هذه السورة ]ب٤٤[

 .وهو حسبي ; وباهللا أتوّكل . وإّياكم من الكفر 
أعاذنا اهللا وإّياكم من ألفاظ الكفر وأنجانا . ألفاظ كفر)٥(ليس يف هذه السورة ]ب٤٦[

 .وعليه أعتمد  , وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأنجانا وإّياكم من عذاب القرب 
 :فر ا كُ ظَ فْ فيها لَ  ]أ٤٨[

 .﴾m n  ﴿ووقف فيها وابتدأ  ]٣٠:٢٨القصص [ ﴾l  ﴿ :)٦(أّوهلام
 . ﴾v w x  ﴿أ ووقف فيها وابتد ]٣٨:٢٨[ ﴾ s t u  ﴿: والثاين 

; فافهْم واعلْم بذلك واحتْط )٨(يكفر يف األّول , ال يف الثاين)٧(وعندي. يكفر القارئ 
 ـــــــــــــــــ

 .) ٣٤( ١٨٧ُيقاَرن فنون األفنان ) ١(
 .لرمحن ; وهو سهو : يف األصل ) ٢(
 .باثبات : يف األصل ) ٣(
 .) ٢٦(يعني سورة الشعراء ) ٤(
 .) ٢٧(يعني سورة النمل ) ٥(
 .أّوهلا : يف األصل ) ٦(
 .ال ; وهو مشطوب : هنا جاء يف األصل ) ٧(
 .الثانية :  األصل يف) ٨(
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 ونمرود فرعون وهم أنا اهللا ; : قالوا الذين من)١(ال تكون حّتى ذلك واحتْط يف مثل

. وأهلهكم اهللا , تعاىل , بالغرق واخلسف واحلرق . َعُوا األلوهّية ; وهم ادَّ  عاد وأهل
 .لعنهم اهللا يف الدنيا واآلخرة 

أعاذنا اهللا وإّياكم من ألفاظ الكفر ووقانا من . من ألفاظ الكفر )٢(ليس يف هذه ]أ٤٩[
 .عذاب القرب 

فوظات يشء وال من ألفاظ الكفر املل)٤(الياءاتمن )٣(ليس يف هذه السورة ]ب٤٩[
 .أتوّكل وأعتصم )٥(وباهللا! بني اجلهالء ; فاعلْم واحفْظ 

. من الياءات واملحذوفات وال من ألفاظ الكفر يشء )٦(ليس يف هذه السورة ]أ٥٠[
 .وبه أعتصم  , وهو حسبي ونعم الوكيل , وباهللا أتوّكل

 من الياءات واملحذوفات ومن ألفاظ الكفر يشء إال)٧(ليس يف هذه السورة ]ب٥٠[
 .وباهللا أتوّكل . ما تقّدم من ذكر اإلمالة واإلدغام 

 : رٍ فْ ا كُ ظَ فْ فيها لَ  ]ب٥١[
 ﴾ª               © ¨  ﴿أ ووقف فيها وابتد ]٣٥:٣٣األحزاب [   ﴾§  ﴿

]٣٥:٣٣[ . 
 ـــــــــــــــــ

 .تكن : يف األصل ) ١(
 .) ٢٩(يعني سورة العنكبوت ) ٢(
 .) ٣٠(يعني سورة الروم ) ٣(
وتكون يف األفعال منصوبة املحّل , نحو . ; وهي الياءات الزائدة الداّلة عىل املتكّلم هي ياءات اإلضافة ) ٤(

’þ﴿: قوله  ÎΤuθè=ö6u‹Ï9﴾ ]ورة املحّل , نحو قوله , ويف األسامء جمر] ٤٠:٢٧ النمل :﴿’ Í?‹Î6y™﴾ ] ١٩٥:٣آل عمران [
’﴿: ويف احلروف منصوبة املحّل وجمرورة , نحو قوله  ÎoΤÎ)﴾ ] و ] ٣٠:٢البقرة﴿’ Í<﴾ ] وهي ] ١٥٢:٢البقرة ;

 . ٣٣٦ُينَظر معجم علوم القرآن . ثابتة يف مرسوم املصاحف 
 .وبااللـه : يف األصل ) ٥(
 .) ٣١(يعني سورة لقامن ) ٦(
 .سهًوا ) نعمة: (يف األصل ) ٧(
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 . ]٤١:٣٣[ ﴾      Ð Ñ Ò  ﴿ووقف فيها وابتدأ  ]٤١:٣٣[)١(﴾Ï  ﴿: واآلخر 
إّن اهللا : فر , ألّن القارئ ال يريد أن ُيقال ـال يكوعندي  ]أ٥٢•[ . يكفر القارئ فيهام
 Q R       ST  U    V  ﴿اهللا واحد بال شبيه وال نظري ,  كثًريا , بل يريد أنّ 

W﴾ ] ١١:٤٢الشورى[  ,﴿N O P Q R﴾ ] ٤:١١٢اإلخالص[  ,
 :١١٢[ ﴾JI﴿ . ل وال يرشب وال جوهر وال عرضـيأك وهو الصمد الذي ال

والد وال والدة ; وهو واحد يف األزل , ال ابتداء يف أزلّيته وال انتهاء  , ألّنه ليس له ]٣
 .يف غايته ; وهو حسبي ونعم الوكيل وعليه أتوّكل 

أعاذنا اهللا وإّياكم من ألفاظ الكفر ووقانا . لفظ كفر )٢(ليس يف هذه السورة ]ب٥٣[
 .وإليك املصري  غفرانك رّبنا. نعم املوىل ونعم النصري . وإيّاكم من عذاب القرب 

أعاذنا اهللا وإّياكم من الكفر ووقانا وإيّاكم من . من ألفاظ الكفر )٣(ليس فيها ]ب٥٣[
 .وهو حسبي اّر وهو احلافُظ املانع الدافع الض ; وهو العليُم الرحيم الَربّ ; عذاب القرب

والرشاد  وباهللا التوفيق. أعاذنا اهللا وإّياكم من الكفر . ألفاظ كفر )٤(ليس فيها ]ب٥٥[
 .والرشاد وإليه املرجع واملآب 

 :فيها لفظا كفر  ]ب٥٦[
     Ë ﴿ووقف فيها وابتدأ  ]١٥١:٣٧الصاّفات [ ﴾Å Æ   Ç È É ﴿ :)٥(أّوهلام

Ë     Ì﴾ ]١٥٢:٣٧[ . 
 ﴾Ð Ñ Ò Ó ﴿أ ووقف فيها وابتد ]١٥٢:٣٧[ ﴾Í Î   ﴿ : والثاين

 ـــــــــــــــــ
 .) ٣٢(يعني سورة السجدة ) ١(
 .) ٣٤(يعني سورة سبأ ) ٢(
 .) ٣٥(يعني سورة فاطر ) ٣(
 .) ٣٦(يعني سورة يس ) ٤(
 .أّوهلا : يف األصل ) ٥(
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 إنّ ; ف ]١٥٢:٣٧[ ﴾Ë Ì﴿ : يف قوله التشديد برتك ألّهنم كفروا ,)١(]١٥٣:٣٧[
أعاذانا اهللا وإّياكم من . وقرؤوا بغري تشديد وكفروا به . التشديد يف التوراة واإلنجيل 

 .الكفر ووقانا وإّياكم من النار والقرب 
 a b  ﴿ووقف فيها وابتدأ  ]٤:٣٨ص [ ﴾` _  ﴿ :فيها لفظ كفر  ]ب٥٧[

c     ﴾ ]يكفر  ]٤:٣٨ ,. 
حر والكذب لألنبياء , عليهم السالم , وال وعندي ال يكفر , ألّن القارئ ال يريد الس

يليق , ألّن التصديق هو نفس اإليامن ; ومن مل يصّدق الرسل , فقد كفر , ألّن اإليامن 
 .; وهو حسبي )٢(هو إقرار باللسان وتصديق باجلنان

 ]٨:٣٩الزمر [ ﴾¥ ¤ £ ¢ ¡  ﴿: فيها لفظ كفر , نحو قوله , تعاىل  ]ب٥٨[
 ., يكفر  ]٨:٣٩[  ﴾   § ¦  ﴿ووقف فيها وابتدأ 

أعاذنا اهللا وإّياكم من الكفر ووقانا . وعندي ال يكفر , ألّن القارئ ال يريد مثل ذلك 
 .وإّياكم من عذاب القرب ; وهو حسبي ونعم الوكيل 

 :فيها ثالثة ألفاظ من الكفر  ]ب٥٨[
 º ¹ ﴿ووقف فيها وابتدأ  ]٢٤:٤٠غافر [  ﴾ ¸ ¶ µ ﴿: أّوهلا 

 . ]٢٤:٤٠[ ﴾º ﴿وابتدأ  ]٢٤:٤٠[ ﴾¹ ﴿وقف يف  أو ]٢٤:٤٠[ ﴾«
 .  ﴾M N  ﴿أ ووقف فيها وابتد ]٤٢:٤٠[)٣(﴾L ﴿: والثاين 

 ـــــــــــــــــ
 , ٤٧٩املكتفى  ُيقاَرن.  ٥٩٣−٢/٥٩٢القطع واالئتناف هذا موافق لقول أيب حاتم السجستاّين , كام يف  )١(

 . ٦٥٢منار اهلدى ,  ٦٥٢املقصد 
 .باألركان  ٌل مَ ُيستدَرك عليه أّنه أيًضا عَ ) ٢(
_û﴿ :اس مع قوله يف اآلية السابقة بواو ; وهو من السهو وااللتب) وتدعونني: (يف األصل ) ٣( Í_ tΡθããô‰ s? uρ ’ n<Î) 

Í‘$ ¨Ζ9$#﴾ ]٤١:٤٠ [. 
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 . ﴾C D E F G  ﴿ وابتدأ ]٢٦:٤٠[  ﴾A B  ﴿: والثالث 
واحلمد هللا . وعندي ال يكفر , ألّن مراد القارئ ليس كذلك . يكفر القارئ يف كّله 

نعم املوىل ونعم . ني وجعلنا من القوم الصاحلني من القوم الظامل ]أ٦٠•[الذي نّجانا 
 .النصري 

ووقف  ]٢٢:٤١فّصلت [ ﴾ a ̀  ﴿: فيها لفظ كفر , نحو قوله , تعاىل  ]ب٦٠[
 .يكفر القارئ ,   ]٢٢:٤١[ ﴾   b c d e f            g  h ﴿فيها وابتدأ 

ا ممّا ّن اهللا يعلم كثريً وعندي ال يكفر , ألّن مراد القارئ ليس كذلك ; وهو يعلم أ
البقرة [ ﴾w v u t s rx | { z y ﴿: , فيقول القارئ )١(تعملون
 .; وهو حسبي , فنعم املوىل  ]٣٢:٢

 .حيّب وَيْرَىض )٣(وباهللا التوفيق ملَِا. من ألفاظ الكفر يشء )٢(ليس فيها ]أ٦١[
م أعاذنا اهللا وإّياكم من الكفر ووقانا وإّياك. من ألفاظ الكفر يشء )٤(ليس فيها ]ب٦٢[

 .من عذاب القرب ; وهو حسبي , فنعم املوىل ونعم النصري 
نّبهنا اهللا وإّياكم عن نومة الغافلني ووقانا . لفظ كفر )٥(ليس يف هذه السورة ]أ٦٣[

 .ورشيد )٦(إّنه هادٍ . وإّياكم من سبيل الظاملني 
 .وباهللا أعتصم . من الياءات واملحذوفات والكفر يشء )٧(ليس فيها ]ب٦٣[
 .وباهللا التوفيق . من املحذوفات والكفر يشء )٨(يس فيهال ]ب٦٤[

 ـــــــــــــــــ
 .هللا يعلم كّل يشء , فهو بكّل يشء عليم ُيستدَرُك عليه أّن اعبارة املؤّلف غري موّفقة , ف) ١(
 .) ٤٢(يعني سورة الشورى  )٢(
 .ِملَ : يف األصل  )٣(
 .) ٤٣(يعني سورة الزخرف ) ٤(
 .) ٤٤(يعني سورة الدخان ) ٥(
 .َهاِدي : يف األصل  )٦(
 .) ٤٥(يعني سورة اجلاثية  )٧(
 .) ٤٦(يعني سورة األحقاف  )٨(
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; وعىل اهللا أتوّكل . من الياءات واملحذوفات ولفظ الكفر يشء )١(ليس فيها ]ب٦٤[
 .وهو حسبي 

وباهللا . واملحذوفات وألفاظ الكفر يشء  ]ب٦٥•[من الياءات )٢(ليس فيها ]أ٦٥[
 .وهو حسبي ونعم الوكيل ; أتوّكل 

وباهللا أتوّكل . من الياءات واملحذوفات وألفاظ الكفر يشء )٣(اليس فيه ]ب٦٥[
 .إّن اهللا بصري بالعباد . وأفّوض أمري إىل اهللا 

حسبنا اهللا . من الياءات والكفر يشء ; فنعم املوىل ونعم النصري )٤(ليس فيها ]أ٦٦[
 .ونعم الوكيل ; وهو حسبي 

وعىل اهللا . يء ـظ الكفر شمن الياءات واملحذوفات ومن ألفا)٥(ليس فيها ]أ٦٦[
 !فتح علينا أبواب العلم واخلريات رّبنا ا. توّكلُت 

 .من الياءات واملحذوفات ومن الكفر يشء )٦(ليس فيها ]ب٦٦[
. من الياءات واملحذوفات ومن ألفاظ الكفر يشء )٧(ليس يف هذه السورة ]ب٦٧[

 .نفّوض األمور إليه ووباهللا نتوّكل 
اهللا وإّياكم  ]أ٦٨•[أعاذنا . لياءات ومن ألفاظ الكفر يشء من ا)٨(ليس فيها ]ب٦٧[

 .من ألفاظ الكفر والضاللة وهدانا وإّياكم إىل الصالح 
 ـــــــــــــــــ

 .) ٤٧( يعني سورة حمّمد  )١(
 .) ٤٨(يعني سورة الفتح  )٢(
 .) ٤٩(يعني سورة احلجرات  )٣(
 .) ٥٠(يعني سورة ق  )٤(
 .) ٥١(يعني سورة الذاريات  )٥(
 .) ٥٢(يعني سورة الطور ) ٦(
 .) ٥٣(يعني سورة النجم ) ٧(
 .) ٥٤(يعني سورة القمر  )٨(
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من الياءات واملحذوفات ومن ألفاظ الكفر يشء إال ما تقّدم من )١(ليس فيها ]ب٦٨[
 الرمحن[)٣(﴾d  ﴿, نحو)٢(اإلدغام واإلظهار والسكت حلمزة ومن اإلمالة للكسائّي 

d﴾)وعليه أتوّكل . وباهللا التوفيق واهلداية والرشاد . ] ٢٤:٥٥ الرمحن[)٣. 
ووقف فيها  ]٤٤−٤٣:٥٦الواقعة [  ﴾¶ µ ́ ³ ²﴿ : لفظ كفر)٤(فيها ]أ٦٩[

 .يكفر القارئ ,  ]٤٤:٥٦[ ﴾º    ¹            ̧  ﴿وابتدأ 
 .ألّن مراد القارئ ليس كذلك  ,وعندي ال يكفر 

 . التوفيق وباهللا . يشء الكفر ألفاظ ومن ذوفاتواملح الياءات من)٥(فيها ليس ]ب٦٩[
 .أعتصم  وباهللا. ملحذوفات ومن الكفر يشء من ا)٦(ليس فيها ]أ٧٠[
ووقف فيها  ]١٦:٥٩احلرش [ ﴾Á Â Ã Ä Å ﴿ : لفظ كفر)٧(فيها ]ب٧٠[

 .يكفر القارئ ,  ]١٦:٥٩[ ﴾                Æ   Ç     È  ﴿وابتدأ 
 .وهو حسبي  ;لقارئ ليس كذلك ألّن مراد ا ,وعندي ال يكفر 

 ;أتوّكل  وباهللا. ات ومن ألفاظ الكفر يشء من الياءات واملحذوف)٨(ليس فيها ]أ٧١[
 .وهو حسبي نعم املوىل 

 .من الكفر يشء )٩(ليس فيها ]ب٧١[
 ـــــــــــــــــ

 .) ٥٥(يعني سورة الرمحن  )١(
 .لكسائي : يف األصل  )٢(
 .بياء ) اجلواري( :يف األصل  )٣(
 .) ٥٦(يعني سورة الواقعة  )٤(
 .) ٥٧(يعني سورة احلديد  )٥(
 .) ٥٨(يعني سورة املجادلة  )٦(
 .) ٥٩(يعني سورة احلرش  )٧(
 .) ٦٠(يعني سورة املمتحنة  )٨(
 .) ٦١(يعني سورة الصّف  )٩(
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 ووقف ]١٠:٦٢اجلمعة [ ﴾a b ` _ ^ ﴿ : لفظ كفر)١(فيها ]ب٧١[
 .ر القارئ , يكف ]١٠:٦٢[ ﴾ c d      e f﴿فيها وابتدأ 

 Å﴿, واحد  بل هو اهللا ,ألّن مراد القارئ ليس كذلك  ,وعندي ال يكفر 
Æ Ç  È﴾ ] غفرانك رّبنا  ,فنعم املوىل ونعم النصري  ; ]١٠٠:٦األنعام. 

 . التوفيق وباهللا . يشء الكفر ألفاظ ومن اتواملحذوف الياءات من)٢(فيها ليس ]ب٧١[
 توّكلنا وعىل اهللا. ومن ألفاظ الكفر يشء فات من الياءات واملحذو)٣(ليس فيها ]أ٧٢[

 .ونستعني  توّكلنا
وإّياكم من  أعاذنا اهللا. فات ومن الكفر يشء من الياءات واملحذو)٤(ليس فيها ]أ٧٢[

 .الكفر ووقانا وإّياكم من عذاب القرب 
 a b `    _ ~﴿  .توّكلنا  وباهللا. من ألفاظ الكفر يشء )٥(ليس فيها ]ب٧٢[

b c﴾ ] ٨٩:٧األعراف[ ; ﴿b c d  ﴾   ] ٦(. ]٢٦:٣٤سبأ( 
 )٨( v﴿دأ ـتــواب هاـيــف فـووقـ ]٥٩:٦٨القلم [ ﴾u﴿:  رـفـظ كـفـل)٧(فيها ]أ٧٣[

w﴾ ]يكفر  ]٥٩:٦٨ ,. 
 ـــــــــــــــــ

 .) ٦٢(يعني سورة اجلمعة ) ١(
 .) ٦٣(يعني سورة املنافقون ) ٢(
 . )٦٥(سورة الطالق  يعني) ٣(
 . )٦٦(يعني سورة التحريم ) ٤(
 . )٦٧(يعني سورة امللك ) ٥(
قد يكون املؤلِّف اختار موضع سبأ لاللتفات , لكن من املحتمل أّن األمر التبس عليه لتشابه اآليتني ; ) ٦(

$﴿: فموضع األعراف  uΖ−/u‘ ôxtFøù$# $ uΖoΨ ÷ t/ t⎦÷⎫ t/uρ $ uΖÏΒöθs% Èd, ys ø9$$ Î/ |MΡ r& uρ çöyz t⎦⎫ Ås ÏG≈ xø9$#﴾ بينام موضع سبأ ,  :﴿ö≅ è% ßì yϑøg s† $ uΖoΨ ÷t/ 
$ oΨ š/u‘ ¢ΟèO ßxtGøtƒ $ uΖoΨ ÷t/ Èd, ys ø9$$ Î/ uθèδuρ ßy$ −Fxø9$# ÞΟŠ Î=yèø9$#﴾ . 

 . )٦٨(يعني سورة القلم ) ٧(
 .مصّحًفا سهًوا ) إّنك(: يف األصل ) ٨(
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 .أتوّكل  وباهللا .ألّن مراد القارئ ليس كذلك  ,وعندي ال يكفر 
جعلنـا الّلهـّم ا. من الياءات واملحـذوفات ومـن ألفـاظ الكفـر يشء )١(ليس فيها ]أ٧٣[

 !خوف عليهم وال هم حيزنون  ممّن ال
 وبــاهللا. )٣(مــن اليــاءات واملحــذوفات ومــن ألفــاظ الكفــر يشء)٢(لــيس فيهــا ]ب٧٣[

 .وهو حسبي  ;التوفيق واهلداية والرشاد 
 )٥(أعــذنا مــن الفقــر الّلهــمّ . مــن املحــذوفات ومــن ألفــاظ الكفــر )٤(لــيس فيهــا ]أ٧٤[

 !وعذاب القرب 
 .التوفيق  وباهللا. ات ومن ألفاظ الكفر يشء املحذوفمن )٦(ليس فيها ]أ٧٤[
ما تقّدم مـن  إالاظ الكفر يشء ـمن الياءات واملحذوفات ومن ألف)٧(ليس فيها ]ب٧٤[

 .من األصول 
 .من الياءات واملحذوفات ومن ألفاظ الكفر يشء )٨(ليس فيها ]ب٧٤[
 وبــاهللا.  لفـاظ الكفـريشء وال مـن أمـن اليـاءات واملحــذوفات )٩(لـيس فيهـا ]أ٧٥[

 . نتوّكل
 ـــــــــــــــــ

 . )٦٩(يعني سورة احلاّقة ) ١(
 . )٧٠(املعارج يعني سورة ) ٢(
 . مصّحًفا )شيئا(: يف األصل ) ٣(
 . )٧١(يعني سورة نوح ) ٤(
 . مصّحًفا) الفقرب(: يف األصل ) ٥(
 . )٧٢(يعني سورة اجلّن ) ٦(
 . )٧٣(ّمل يعني سورة املزّ ) ٧(
 . )٧٤(ّثر يعني سورة املدّ ) ٨(
 . )٧٥(يعني سورة القيامة ) ٩(
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 أعاذنا اهللا. ن ألفاظ الكفر يشء من الياءات واملحذوفات وم)١(ليس فيها ]ب٧٥[
 .وإّياكم من الكفر ووقانا وإّياكم من عذاب القرب 

 أعاذنــا اهللا. ن ألفــاظ الكفــر يشء مــن اليــاءات واملحــذوفات ومــ)٢(لــيس فيهــا ]أ٧٦[
 .وإّياكم من الكفر 

وهـو نعـم . ءات واملحـذوفات ومـن ألفـاظ الكفـر يشء من اليـا)٣(ليس فيها ]أ٧٦[
 .التوفيق  وباهللا. سبنا اهللاّ ونعم الوكيل ح .املوىل ونعم النصري 

−٢٣:٧٩النازعـات [ ﴾e  f g h﴿ :لفـظ كفـر , نحـو قولـه )٤(فيها ]ب٧٦[
 ., يكفر  ]٢٤:٧٩[ ﴾i j k﴿ ووقف فيها وابتدأ ]٢٤

أنـا عبـد ضـعيف , ال : ويقـول  ,ذلك ألّن مراد القارئ ليس كـ, )٥(وعندي ال يكفر
الواحـد القّهـار , رّيب األعـىل , وأنـا عبـده وهـو  قة يل أن أقول مثـل هـذا , بـل اهللاطا

أّن )٧(واعتقــاد القـارئ عــىل. ال يف الـتلّفظ , )٦(وهـذا الكفــر يظهـر يف النّيــة .مـوالي 
 .أعتصم  ا اهللاّ وإّياكم من الكفر وباهللاأعاذن. ألجل هذا  فرعون كفر

وبـاهللا التوفيـق . من الياءات واملحذوفات ومـن ألفـاظ الكفـر يشء )٨(ليس فيها ]أ٧٧[
 .والرشاد 

 ـــــــــــــــــ
 . )٧٦(يعني سورة اإلنسان ) ١(
 . )٧٧(عني سورة املرسالت ي) ٢(
 . )٧٨(يعني سورة النبأ ) ٣(
 . )٧٩(يعني سورة النازعات ) ٤(
 . يكر: يف األصل ) ٥(
 . النيت: يف األصل ) ٦(
 . انه ; وهو زائد سهًوا: ورد هنا يف األصل ) ٧(
 . )٨٠(يعني سورة عبس ) ٨(
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وإّيـاكم مـن  أعاذنـا اهللا. حـذوفات والكفـر يشء من اليـاءات وامل)١(ليس فيها ]ب٧٧[
 .وهو حسبي  ;الكفر ووقانا وإّياكم من عذاب القرب 

التوفيـق والرشـاد  وبـاهللا.  ءمن الياءات واملحذوفات والكفـر يش)٢(ليس فيها ]ب٧٧[
 .وهو حسبي  ;وإليه املرجع واملآب 

 .وباهللا التوفيق واهلداية .  من الياءات واملحذوفات والكفر يشء)٣(ليس فيها ]أ٧٨[
 .وباهللا أعتصم . من الياءات واملحذوفات والكفر يشء )٤(ليس فيها ]أ٧٨[
وهو نعم املوىل ونعم . حذوفات والكفر يشء من الياءات وامل)٥(ليس فيها ]أ٧٨[

 .النصري 
وهو نعم الوكيل , وهو . من الياءات واملحذوفات والكفر يشء )٦(ليس فيها ]أ٧٨[

 .حسبي 
 .من الياءات واملحذوفات والكفر يشء )٧(ليس فيها ]ب٧٨[
ها وابتدأ ـيـف فـووق ]٢٣:٨٨ية ــالغاش[ ﴾¼ « º﴿ : رـفـظ كـفـل)٨(هاـيـف ]ب٧٨[
﴿ ½ ¾ ¿ À﴾ ]يكفر  ]أ٧٩•[,  ]٢٤−٢٣:٨٨. 

 . ويف جواز الصالة اختالف بني املشايخ. وعندي ال يكفر 
 . أتوّكل وعليه وبه أعتصم ; وباهللا التوفيق . ءيش من ألفاظ الكفر)٩(ليس فيها ]أ٧٩[

 ـــــــــــــــــ
 . )٨١(يعني سورة التكوير ) ١(
 . )٨٢(يعني سورة االنفطار ) ٢(
 . )٨٣(يعني سورة املطّففني ) ٣(
 . )٨٤(يعني سورة االنشقاق ) ٤(
 . )٨٥(يعني سورة الربوج ) ٥(
 . )٨٦(يعني سورة الطارق ) ٦(
 . )٨٧(يعني سورة األعىل ) ٧(
 . )٨٨(يعني سورة الغاشية ) ٨(
 . )٨٩(يعني سورة الفجر ) ٩(
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           ٣٥٦

م عـّام ـصــوبـاهللا أعت.  يءـمـن اليـاءات واملحـذوفات والكفـر شـ)١(ليس فيهـا ]ب٧٩[
 . يصمّ 

وبــاهللا أتوّكــل وبــه .  يءـر شــمــن اليــاءات واملحــذوفات والكفــ)٢(لــيس فيهــا ]ب٧٩[
 .وهو حسبي ونعم الوكيل ;  أعتصم

 .لفظ كفر  ]٩٤[وأمل نرشح لك  ]٩٢[والليل  ]٩٣[ليس يف سورة الضحى  ]أ٨٠[
 ]٥:٩٥[ ﴾ T U ﴿: جيـيء لفـظ كفـر , نحـو قولـه , تعـاىل  ]٩٥[ويف سورة التـني 
 .يكفر القارئ ,  ]٦:٩٥[ ﴾W X Y﴿  ووقف فيها وابتدأ

 .وعندي ال يكفر 
 ﴾e f g h﴿: , نحو قوله , تعـاىل جييء لفظ كفر يف والضحى: وقال بعض العلامء

 .يكفر القارئ ,  ]٣:٩٣[  ﴾i j ﴿ووقف فيها وابتدأ  ]٣−٢:٩٣[
 .واهللا أعلم . وعندي ال يكفر فيها , ألّن مراد القارئ ليس كذلك 

ومـن هـذه السـورة إىل سـورة  ,يـاءات واملحـذوفات والكفـر مـن ال)٣(ليس فيها ]أ٨٠[
 .وإليه املرجع واملآب  , واهللا أعلم بالصواب.  ]١٠٣[والعرص 

 H﴿ ووقــف فيهــا وابتــدأ ]٢:١٠٣ العرصــ[ ﴾E F ﴿:  لفــظ كفــر)٤(فيهــا ]ب٨٠[
I J ﴾ ]يكفر القارئ  ]أ٨١•[ , ]٣:١٠٣.  

  .وهو حسبي ونعم ; وباهللا أتوّكل . وعندي ال يكفر 
 ـــــــــــــــــ

 . )٩٠(يعني سورة البلد ) ١(
 . )٩١(يعني سورة الشمس ) ٢(
 . )٩٦(يعني سورة العلق ) ٣(
 . )١٠٣(يعني سورة العرص ) ٤(
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 .من الياءات واملحذوفات والكفر يشء )١(ليس فيها ]أ٨١[
 P﴿ ووقف وابتدأ ]٤:١١٢اإلخالص [  ﴾N O﴿ : لفظ كفر)٢(فيها ]ب٨١[

Q R﴾ ]يكفر القارئ ,  ]٤:١١٢. 
  Q R       ST ﴿ه مراد القارئ ليس كذلك , بل اعتقاد وعندي ال يكفر , ألنّ 

U    V W﴾  ] يكفر باالّتفاق  , فإن اعتمد ; ]١١:٤٢الشورى. 

 ـــــــــــــــــ
 . )١٠٩(يعني سورة اهلمزة ) ١(
 . )١١٢(يعني سورة اإلخالص ) ٢(



  عمر يوسف عبد الغّين محدان .د.أ  الوقوف املفروضة وبيان ألفاظ الكفر يف القرآن الكرميرسائل يف 

  
  
 

           ٣٥٨

  فهرس اآلي
 يف الرسالة األوىل الوقوف املفروضة مواضع
٣٢١:ص                                              ٢٧٥− ٢٧٤:٢
٣٢١:ص                                                                ٥:٥
٣٢١:ص                                                            ٥٠:٨
٣٢٢−٣٢١:ص                                     ٢٠− ١٩:٩
٣٢٢:ص                                                        ٦٥:١٠
٣٢٢:ص                                                         ٢٤:١٢
٣٢٣:ص                                                         ٦٣:٢١
٣٢٣:ص                                                          ٧٦:٣٦
٣٢٣:ص                                                      ٧− ٦:٤٠
٣٢٤:ص                                                            ١:٤٧
٣٢٤:ص                                                            ٩:٤٨
٣٢٤:ص                                                        ٢٩:٤٨
٣٢٥:ص                                                     ٨− ٧:٥٩
٣٢٥:ص                                                        ٣١:٧٦
٣٢٥:ص                                                        ١:١٠٢
 الواردة يف املقاطع املختارة من كتاب التيسري الرّدمواضع  الكفر الواردة يف الرسالة الثانيةألفاط بيان مواضع 
 ٣٢٧:ص                                                           ٧:١

 ٣٢٧:ص                                                       ١٠٢:٢
 ٣٢٧:ص                                                       ١١١:٢
 ٣٢٧:ص                                                       ١١٦:٢
 ٣٢٨:ص                                                          ٩٥:٣
 ٣٢٧:ص                                                       ١٨١:٣
 ٣٢٨:ص                                                        ١٩١:٣
 ٣٢٨:ص                                                 ٦٧− ٦٦:٣
 ٣٣٧: ص                                                          ٣٢٨١٧١:٤:ص                                                        ١٧١:٤
 ٣٣٧: ص                                                             ٣٢٩١٨:٥:ص                                                          ١٨:٥

  ٣٣٧: ص                                                             ٣١:٥
 ٣٣٧: ص                                                             ٣٢٩٦٤:٥:ص                                                           ٦٤:٥

  ٣٣٧: ص                                                             ٧٢:٥
 ٣٣٧: ص                                                             ٣٢٩٧٣:٥:ص                                                           ٧٣:٥
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 ٣٣٨: ص                                                             ٨٤:٥ 
 ٣٣٨: ص                                                          ٣٢٩١١٦:٥:ص                                                        ١١٦:٥
 ٣٣٨: ص                                                          ٣٢٩١٠١:٦:ص                                                       ١٠١:٦
 ٣٣٨: ص                                                          ٣٢٩١٥١:٦:ص                                                        ١٥١:٦
٣٣٠:ص                                                           ٣٠:٩
٣٣٠:ص                                                           ٩٠:٩
   ٣٣٩: ص                                                          ٣٣١٦٢:١٠−٣٣٠:ص                                            ٦٢:١٠
 ٣٤٠: ص                                                    ٣×٣٣١٣١:١١:ص                                                  ٣×٣١:١١
٣٣١:ص                                                           ٩:١٢

 ٣٤٠: ص                                                       ٩−٨:١٢ 
 ٣٤٠: ص                                                          ١٦:١٣ ٣٣١:ص                                                        ١٦:١٣

 ٣٤١: ص                                                          ١٦:١٣ 
٣٣١:ص                                                        ١٦:١٣

   ٣٤١: ص                                                             ٩:١٤ 
٣٣٢−٣٣١ص                                               ١٠:١٤
٣٣٢:ص                                                        ٢٢:١٤
 ٣٤١: ص                                                          ٢٢:١٤ ٣٣٢:ص                                                       ٢٢:١٤

 ٣٤١: ص                                                          ٢٢:١٤ 
 ٣٤٢: ص                                                             ٣٣٢٦:١٥:ص                                                           ٦:١٥
 ٣٤٢: ص                                                          ٣٣٢٥١:١٦:ص                                                        ٥١:١٦
 ٣٤٢: ص                                                          ٣٣٢٣٧:١٦:ص                                                       ٣٧:١٦
  ٣٤٣: ص                                                          ٣٣٢٤٠:١٧:ص                                                        ٤٠:١٧

 ٣٤٣: ص                                                      ١١١:١٧ 
 ٣٤٣: ص                                                             ٣٣٢٤:١٨:ص                                                           ٤:١٨
٣٣٣:ص                                                       ٣٢:٧٤
٣٣٣:ص                                                        ١١:٧٥

 ٣٤٤: ص                                                          ١٤:٢٠ 
٣٣٣:ص                                                        ٢٥:٢١
 ٣٤٥− ٣٤٤: ص                                              ٣٣٣٣٥:٢٤:ص                                                       ٣٥:٢٤
 ٣٤٥: ص                                                          ٣٣٣٦٠:٢٥:ص                                                        ٦٠:٢٥
٣٣٣:ص                                                        ٢٣:٢٦

  ٣٤٥: ص                                                          ٣٠:٢٨ 
 ٣٤٥: ص                                                          ٣٣٣٣٨:٢٨:ص                                                        ٣٨:٢٨

 ٣٤٦: ص                                                          ٣٥:٣٣ 
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  ٣٤٧: ص                                                          ٤١:٣٣ 
 ٣٣٤:ص                                                        ٥٢:٣٦
 ٣٣٤:ص                                                  ١٥١:٣٧

 ٣٤٧: ص                                           ١٥٢−١٥١:٣٧
 ٣٤٨− ٣٤٧: ص                              ١٥٣−١٥٢:٣٧

 ٣٤٨: ص                                                           ٣٣٤٤:٣٨:ص                                                          ٤:٣٨
 ٣٤٨: ص                                                             ٣٣٤٨:٣٩:ص                                                          ٨:٣٩

 ٣٤٨: ص                                                         ٢٤:٤٠
 ٣٤٨: ص                                                         ٣٣٤٢٤:٤٠:ص                                                      ٢٤:٤٠
 ٣٤٩: ص                                                         ٣٣٥٢٦:٤٠:ص                                                       ٢٦:٤٠
 ٣٤٨: ص                                                         ٣٣٤٤٢:٤٠:ص                                                        ٤٢:٤٠
 ٣٤٩: ص                                                          ٣٣٤٢٢:٤١:ص                                                        ٢٢:٤١
 ٣٣٥:ص                                                        ٢٣:٥٢
 ٣٥١: ص                                                 ٤٤−٣٣٥٤٣:٥٦:ص                                               ٤٤− ٤٣:٥٦
 ٣٥١: ص                                                         ٣٣٥١٦:٥٩:ص                                                       ١٦:٥٩

 ٣٥٢: ص                                                         ١٠:٦٢
 ٣٣٥:ص                                                        ١١:٦٢
 ٣٥٢: ص                                                         ٣٣٥٥٩:٦٨:ص                                                       ٥٩:٦٨
 ٣٥٤: ص                                                 ٢٤−٣٣٦٢٣:٧٩:ص                                               ٢٤− ٢٣:٧٩

 ٣٥٥: ص                                                 ٢٤−٢٣:٨٨
 ٣٥٦: ص                                                       ٣−٣٣٦٢:٩٣:ص                                                     ٣− ٢:٩٣

 ٣٥٦: ص                                                           ٥:٩٥
 ٣٥٦: ص                                                          ٢:١٠٣

 ٣٣٦:ص                                                        ٣:١٠٧
 ٣٣٦:ص                                                  ٢− ١:١٠٩
 ٣٣٦:ص                                                 ٤− ٣:١٠٩
 ٣٥٧: ص                                                                        ٣٣٦٤:١١٢:ص                                                                       ٤:١١٢

 

 آيات متفّرقة ضمن مواضع الرّد
 ٣٥٢: ص                                                          ٣٤٩٢٦:٣٤:ص                                                           ٣٢:٢
 ٣٤٧: ص                                                         ٣٤٢١١:٤٢:ص                                                        ٢٥١:٢
 ٣٥١: ص                                                          ٣٥٢٢٤:٥٥:ص                                                        ١٠٠:٦
 ٣٤٧: ص                                                          ٣٥٢٣:١١٢:ص                                                           ٨٩:٧
 ٣٤٧: ص                                                          ٣٤٢٤:١١٢:ص                                                              ٣:٩
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          ٣٦١

  ع بالعربّيةثبت املصادر واملراج
عن عاصم بن ) ٧٩٦−١٨٠/٧٠٩−٩٠(برواية حفص بن سليامن [وّية مصحف املدينة النب: القرآن الكريم 

ع امللك امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف , : املدينة املنّورة)] . ١٢٧/٧٤٥(أيب النجود  جممَّ
 .ص )ن/(ص٦٠٦, ] ١٩٩٠/[١٤١١

  :املخطوطة 
فها غري مذكور: [ خالصة الفتوى ,  ٧٢. مقرقمها  , برلني/ منها , خمطوطة مكتبة الدولة  قطعة] . مؤلِّ

 .) ٥− ١: جتزئة داخلّية ( ١٥٣− ١٤٩أوراقها 
 ) .١١٤٢−٥٣٧/١٠٦٨− ٤٦١(عمر بن حمّمد بن أمحد نجم الدين النسفّي , أبو حفص :  زّلة القارئ

 )١(. ١٠−١, أوراقها  ٦٢٠٧خمطوطة مكتبة جامعة امللك سعود , رقمها 
شمس الدين حمّمد بن عّيل بن أمحد الصاحلّي الدمشقّي  , أبو عبد اهللا ابن طولون:  الطارئ عىل زّلة القارئ

− ٩, أوراقها  ٧٠٤ .گببرلني , رقمها ل/ تبة الدولة خمطوطة مك) . ١٥٤٦−٩٥٣/١٤٧٥−٨٨٠(احلنفّي 
١٤ . 

  :املطبوعة 
−٨٤٩(السيوطّي , أبو بكر جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر اخلضريّي  :اإلتقان يف علوم القرآن 

,  ١٤١٦/١٩٩٦,  ١فكر , طدار ال: بريوت .  سعيد املندوه: مراجعة وتدقيق ) . ١٥٠٥−٩١١/١٤٤٥
 . مج٢/ج٤
 ٢١جمّلة كّلّية الدعوة اإلسالمّية . سهيل , جاسم حمّمد  : "أثر اإلعراب يف الوقف واالبتداء"
 . ٤٩٢− ٤٧٤) ١٣٧٢/٢٠٠٤.ر.و(

,  ١دار ابن اجلوزّي , ط: الرياض ] . رونوآخ[ياسني , حكمت بشري  :استدراكات عىل تاريخ األدب العرّيب 
 .مج ٧/ج٧, ] ٢٠٠١/[١٤٢٢

دليل مفهرس لكتب علوم القرآن الواردة يف :  إعالم أهل البصائر بام أورده ابن اجلزرّي من الكنوز والذخائر"
 ٣/٥ ]جّدة[لدراسات القرآنّية جمّلة معهد اإلمام الشاطبّي ل. محدان , عمر يوسف عبد الغنّي :  "غاية النهاية

)٤٤١−٢٩٥) ١٤٢٩/٢٠٠٨ . 
ركّيل , خري الدين بن  :األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملسترشقني  الزِّ

,  ١٩٩٠]/١٤١٠[,  ٩دار العلم للماليني , ط: بريوت ) . ١٩٧٦− ١٣٩٦/١٨٩٣−١٣١٠(حممود بن عّيل 
 .مج ٨

 ـــــــــــــــــ
 .لذا اعتمدُت عىل بعض خمطوطاته . , لكن ال تتوافر عندي نسخة منه طبعة قديمة هو مطبوع ) ١(
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− ٤٢٩/٩٦١−٣٥٠(بن إسامعيل عبد امللك بن حمّمد أبو منصور ,  بّي الِ عَ ثَّ ال :االقتباس من القرآن الكريم 
,  ١, ط دار الوفاء: املنصورة . ابتسام مرهون الصّفار , جماهد مصطفى هبجت : حتقيق .  )١٠٣٨
 . مج١/ج٢,  ١٤١٢/١٩٩٢

مكتبة : اإلسكندرّية . بد الفّتاح املغريب , عّيل ع :إمام أهل السنّة واجلامعة أبو منصور املاتريدّي وآراؤه الكالمّية 
 .ص ٤٧٩,  ١٤٠٥/١٩٨٥,  ١وهبة , ط

−٧٩٤/١٣٤٤−٧٤٥(الزركّيش , أبو عبد اهللا بدر الدين حمّمد بن هباُدر بن عبد اهللا  :الربهان يف علوم القرآن 
 .مج ٤/ج٤, .] س. د[مكتبة دار الرتاث , : القاهرة . حمّمد أبو الفضل إبراهيم : حتقيق ) . ١٣٩٢

. جمدي باسلوم : حتقيق ) . ٣٣٣/٩٤٤(املاتريدّي , أبو منصور حمّمد بن حمّمد بن حممود  :أويالت أهل السنّة ت
 .مج ١٠,  ١٤٢٦/٢٠٠٥,  ١دار الكتب العلمّية , ط: بريوت 

فحميي الدين زكرّيا ّي , أبو وِ وَ النَّ  : التبيان يف آداب َمحََلة القرآن − ٦٧٦/١٢٣٣−٦٣١(الشافعّي  حييى بن َرشَ
 . ص٢٤٧,  ١٤١٧/١٩٩٦,  ٤, ط ابن حزمدار : بريوت . حمّمد احلّجار :  حّققه وعّلق عليه) . ١٢٧٧

− ٥٥٨(السخاوّي , أبو احلسن علم الدين عّيل بن حمّمد بن عبد الصمد املرصّي  :مجال القّراء وكامل اإلقراء 
,  ١٤٠٨/١٩٨٧,  ١تبة الرتاث , طمك: مّكة املكّرمة . عّيل حسني البّواب : حتقيق ) . ١٢٤٥−٦٤٣/١١٦٣

 .مج ٢/ج٢
عبد القادر القرّيش , حميي الدين أبو حمّمد عبد القادر بن حمّمد بن حمّمد  :اجلواهر املضّية يف طبقات احلنفيّة 

هجر , ] : القاهرة. [عبد الفّتاح حمّمد احللو : حتقيق ) . ١٣٧٣− ٧٧٥/١٢٩٧−٦٩٦(احلنفّي 
 .مج ٥/ج٥,  ١٣١٣/١٩٩٣
−٥١٠(أبو الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن عّيل بن عبد اهللا احلنبّيل  : سري يف علم التفسريزاد امل
أبو هاجر : خّرج أحاديثه .  بن عبد الرمحن عبد اهللاحمّمد :  كتب هوامشهحّققه و) . ١٢٠١−٥٩٧/١١١٦

 .مج ٨/ج٨,  ١٤٠٧/١٩٨٧,  ١, ط فكردار ال: بريوت . السعيد بن بسيوين زغلول 
حمّمد عقيلة , مجال الدين حمّمد بن أمحد بن سعيد احلنفّي املّكّي  :ة واإلحسان يف علوم القرآن الزياد

,  ٢٠٠٩]/١٤٣٠[ , ١دار الكتب العربّية , ط: بريوت . حمّمد عثامن : حّققه وعّلق عليه ) . ١١٥٠/١٧٣٧(
 .مج ٣/ج٣

دراسة ) . ٥٦٠/١١٦٥(يفور الَغْزَنوّي ابن َطيُفور السجاوندّي , أبو عبد اهللا حمّمد بن ط :علل الوقوف 
 . مج٣/ج٣,  ١٤١٥/١٩٩٤,  ١ط مكتبة الرشد ,:  الرياض. بن عبد اهللا بن حمّمد العيدي حمّمد : وحتقيق 

مكتبة دار الزمان , : املدينة املنّورة . حيدر , حازم سعيد  :علوم القرآن بني الربهان واإلتقان 
 .ص ٧٤٨, ] ١٩٩٩/[١٤٢٠

: قام بتحقيقه ) . ٧٨٦/١٣٨٤(ّي دناألَنَدِريتّي , عامل بن العالء األنصارّي الدهلوّي اهل :رخانيّة الفتاوى التتا
 .مج ٥/ج٥,  ١٤١١/١٩٩٠إدارة القرآن والعلوم اإلسالمّية , ) : باكستان(كراتيش . سّجاد حسني 
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د الرمحن بن عّيل بن عبد اهللا ابن اجلوزّي , أبو الفرج مجال الدين عب: ائب علوم القرآن األفنان يف عجون ـفن
, مكتبة ابن سينا : القاهرة . حمّمد إبراهيم سليم : دراسة وحتقيق ) . ١٢٠١−٥٩٧/١١١٤−٥٠٨(احلنبّيل 

 .ص ٢٨٨, ] ١٤٠٨/١٩٨٨[
املجمع : عّامن  ) .خمطوطات التجويد: علوم القرآن (الفهرس الشامل للرتاث العرّيب اإلسالمّي املخطوط 

 .ج ٣,  ١٤٠٦/١٩٨٦, ) مؤّسسة آل البيت(ضارة اإلسالمّية امللكّي لبحوث احل
: حتقيق ) . ٣٣٨/٩٥٠(أبو جعفر النّحاس , أمحد بن حمّمد بن إسامعيل املرادّي املرصّي  :القطع واالئتناف 

 .ج ٢,  ١٤١٣/١٩٩٢,  ١دار عامل الكتب , ط: الرياض . رودي ـعبد الرمحن بن إبراهيم املط
ّشار ابن األنبارّي , أبو بكر حمّمد بن القاسم بن ب : بتداء يف كتاب اهللا عّز وجّل كتاب إيضاح الوقف واال

جممع اللغة : دمشق . حميي الدين عبد الرمحن رمضان : قيق ـحت. ) ٩٤٠− ٣٢٨/٨٨٤−٢٧١(وّي ـالنح
 .مج ٢/ج٢,  ١٣٩٠/١٩٧١العربّية , 
:  حتقيق وتعليق. ) ٣٣٣/٩٤٤(ود السمرقندّي منصور حمّمد بن حمّمد بن حمم, أبو املاتريدّي  :توحيد كتاب ال
 /١٤٢٦,  ٢, ط مركز البحوث اإلسالمّية/ وقف ديانة تركيا : أنقرة . روتيش أوغيل , حمّمد آ الپبكر طو
 . صXXXVIII/٧١٨/م٦١,  ٢٠٠٥

−٤٠٣( اهلذّيل , أبو القاسم يوسف بن عّيل بن جبارة البسكرّي املغريبّ  :كتاب الكامل يف القراءات اخلمسني 
,  ١نرش ذاّيت , ط: الطرية . عمر يوسف عبد الغنّي محدان : دراسة وحتقيق ) . ١٠٧٣−٤٦٦/١٠١٢
 .مج ٥,  ١٤٢٨/٢٠٠٧

ّلة البحوث والدراسات جم. محدان , عمر يوسف عبد الغنّي :  "مرشوع املصاحف الثاين يف العرص األموّي "
 . ١١٦− ٦٣) ١٤٢٨/٢٠٠٧( ٢/٤ ]ملدينة النبوّيةملصحف الرشيف , اجمّمع امللك فهد لطباعة ا[القرآنّية 

دار : دمشق . اجلرمي , إبراهيم حمّمد  :علوم القرآن , التفسري , التجويد , القراءات  –معجم علوم القرآن 
 .ص ٣٥٩,  ١٤٢٢/٢٠٠١,  ١القلم , ط

خ اإلسالم زكرّيا بن يـزكرّيا األنصارّي , أبو حييى ش :ف واالبتداء ـد يف الوقـيص ما يف املرشـاملقصد لتلخ
. رشيف أبو العال العدوي : عّلق عليه ) . ١٥٢٠−٩٢٦/١٤٢٠−٨٢٣(حمّمد بن أمحد املرصّي الشافعّي 

 ]وينّ مُ مع منار اهلدى لألْش . [ص ٨٨٨,  ١٤٢٢/٢٠٠٢,  ١دار الكتب العلمّية , ط: بريوت 
الداّين , عثامن بن سعيد بن عثامن األندلّيس أبو عمرو  :ّل ـّز وجـاب اهللا عـتـدا يف كـف واالبتـتفى يف الوقـاملك

مؤّسسة الرسالة , : بريوت . يوسف عبد الرمحن املرعشيل : دراسة وحتقيق ) . ١٠٥٣− ٤٤٤/٩٨١− ٣٧١(
 .ص ٧٠٤,  ١٤٠٧/١٩٨٧,  ٢ط

: عّلق عليه ) . ١١/١٧ق(األْشُموّين , أمحد بن حمّمد بن عبد الكريم  :منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا 
 .ص ٨٨٨,  ١٤٢٢/٢٠٠٢,  ١دار الكتب العلمّية , ط: بريوت . رشيف أبو العال العدوي 
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− ٨٣٣/١٣٥٠− ٧٥١(حمّمد بن حمّمد بن حمّمد الشافعّي : ابن اجلزرّي , أبو اخلري  :النرش يف القراءات العرش 
ار الفكر , د: بريوت . عّيل حمّمد الضّباع : أرشف عىل تصحيحه ومراجعته للمّرة األخرية ) . ١٤٢٩

 .مج ٢/ج٢, ] ١٣٥٩/١٩٤٠[
األهوازّي , أبو عّيل احلسن بن عّيل بن إبراهيم  :الوجيز يف رشح قراءات الَقَرَأة الثامنية أئّمة األمصار اخلمسة 

. اد معروف بّشار عوّ : قّدم له وراجعه . محد دريد حسن أ: حّققه وعّلق عليه ) . ١٠٥٥− ٤٤٦/٩٧٢− ٣٦٢(
 .ص ٤٤٨,  ٢٠٠٢]/١٤٢٣[,  ١سالمّي , طدار الغرب اإل: بريوت 

دار : القاهرة . عبد الرحيم , إسامعيل صادق : مواضعه وأرساره البالغّية  − يف القرآن الكريم  الوقف الالزم
 .ص ٥٩٧,  ١٤٢٩/٢٠٠٨,  ١البصائر , ط

دار : القاهرة .  عبد الرحيم , إسامعيل صادق :مواضعه وأرساره البالغّية  − الوقف املمنوع يف القرآن الكريم 
 .مج ٢/ج٢,  ١٤٣٠/٢٠٠٩,  ١البصائر , ط

ّي الرضير ـالكوفابن سعدان , أبو جعفر حمّمد بن سعدان  :الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عّز وجّل 
مركز مجعة : ديب . عّز الدين بن رغيبة : راجعه وقّدم له . حمّمد خليل الزروق : رح ـحتقيق وش. ) ٢٣١/٨٤٦(

  .ص ٢٦٠,  ١٤٢٣/٢٠٠٢,  ١افة والرتاث , طاملاجد للثق

  ثبت املصادر واملراجع بغري العربّية

„Al-Māturīdī“: Madelung, Wilferd. EI2 (The Encyclopaedia of Islam) 6/846-847; 

„Māturīdiyya“: Madelung, Wilferd. EI2 6/847-848. Leiden: Brill, new Edition, 1960-

2002: Vol. 1-11, 2004: Vol. 12 (Supplement) & 2009 (Index Vol.). 

Al-Māturīdī und die sunnitische Theologie in Samarkand. Rudolph, Ulrich. 

Leiden/New York/Köln: E.J. Brill, 1997, 396 Seiten. [Islamic Philosophy, Theology, 

and Science; Vol. 30] 

GAL > Geschichte der arabischen Litteratur: Brockelmann, Carl. Leiden: Brill, Bd. 

1 (1943), 2 (1949); Supplementbd. 1 (1937), 2 (1938), 3 (1942). 

GAS > Geschichte des arabischen Schrifttums: Sezgin, Fuat. Leiden: Brill, Bd. 1 

(1967) – 12 (2000). 
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  بعض الصور من النسختني املخطوطتني

  
  الورقة األوىل من كتاب الوقوف املفروضة:  )أ(نسخة ال

  
  )اجلهة اليسرى(هناية الرسالة األوىل وبداية الرسالة الثانية ) : أ( النسخة
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  )اجلهة اليمىن(هناية الرسالة الثانية ) : أ(النسخة 

  
  )اليسرى اجلهة( الثانية الرسالة وبداية وهنايتها )اليمىن اجلهة( األوىل الرسالة بداية : )ب( النسخة
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  )لغري أيب عمرو الداينّ( من كتاب التيسري) اأ(الورقة األوىل 

  
 )لغري أيب عمرو الداينّ( من كتاب التيسري) ب٨٨( األخريةالورقة 
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