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 خلص  امل
ُيْعنَى هذا البحث بتتبع وقوف اإلمام أيب حاتم السجستاين من خالل كتاب 

اين من أوله إىل آخره، ابُتدئ البحث  املكتفى يف الوقف واالبتدا لإلمام أيب عمرو الدَّ

مة، ثمَّ بتمهيد فيه ترمجة موجزة أليب حاتم السجستاين، وترمجة موجزة أيضًا  بمقدِّ

اين،  وتعريف خمترص لكتاب املكتفى يف الوقف واالبتدا، وبيان أليب عمرو الدَّ

مصطلحات الوقف عند أيب حاتم السجستاين وجتوزه فيها، وبيان أقسام الوقف 

اين وهي عىل التقسيم املشهور، ثمَّ قسم الدراسة واستعرضت فيه  عند أيب عمرو الدَّ

اين يف امل كتفى عن أيب حاتم كل مواضع الوقف واالبتداء التي نقلها أبو عمرو الدَّ

السجستاين موضعًا موضعًا، وقمت بدراسة كل موضع ومناقشته، وتوصلت يف 

مواضع إىل نتيجة موافقة أحيانًا، وأخرى خمالفة َحَسَب ما أدَّى إليه البحث، ثمَّ 

 خامتة ذكرت فيها أبرز النتائج والتوصيات، واهلل املوفق. 
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 مةاملقّد
الم عىل خاتم األنبياء واملرسلني، سيدنا الة والسَّ احلمد هلل رب العاملني، والصَّ 

ين، أما بعد د وعىل آله وأصحابه أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ  :حممَّ

من العلامء القدامى الكبار الذين ُعنُوا بفنِّ   حاتم السجستاينفإن اإلمام أبا 

ه مؤلَّف، اسمه: املقاطع واملبادئ. غري أنه مل يصل إلينا. الوقف واالبتداء، وله في

أقوال منثورة يف كتب الوقف واالبتداء، مثل كتاب القطع واالئتناف حاتم وأليب 

ين، و أليب عمرو  املكتفى يف الوقف واالبتداللنحاس، واملرشد يف الوقوف للَعامَّ

اين يف  أيب حاتم السجستاين وال، وغريها. وقد أكثر النحاس يف كتابه من ذكر أقالدَّ

الوقف واالبتداء، حتى إهنا لو مُجِعت لكانت صاحلة أن خترج يف كتاب مستقل أو 

ح أنه جعل كتاب أيب  ين يف كتابه املرشد، بل رصَّ يف رسالة علمية. وكذلك صنع الَعامَّ

أيب  حاتم مصدرًا اعتمد عليه يف تأليف كتابه. بيد أين رأيت أن أقوم بجمع أقوال

 ودراستها ألسباٍب، منها: أليب عمرومن كتاب املكتفى  تمحا

أن ما جاء يف املكتفى من املنقول عن أيب حاتم السجستاين يصلح أن ُُيمع  -1

ويدرس يف بحث من األبحاث القصرية كهذا، يعطي تصورًا عن موقف أيب عمرو 

كتابه املكتفى الداين من منقوالته عن أيب حاتم السجستاين مما رآه جديرًا بنقله يف 

 ومناقشته فيام وافقه فيه أو خالفه.

أن كتاب املكتفى يف هذا الفن من أشهر كتبه وأعظمها شأنًا، ومؤلفه أبو  -2

عمرو الداين شيخ القراءات وعلومها، وتصانيفه عمدة فيها ومنها كتاب املكتفى، 

 بلغ»علومها: قال ابن خلدون مشيدًا بأيب عمرو، ومنبهًا عىل منـزلته يف القراءات و

 تآليفه وتعمدت أسانيدها، روايته إىل وانتهت. معرفتها عليه ووقفت فيها، الغاية

«عليها الناس وعول. فيها
 (1)

. 

                                       
 .1/734( مقدمة ابن خلدون: 1)
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كام أن اختيار كتاٍب ما للبحث فيه ودراسة موضوعاته مسلك مألوف عند 

 الباحثني وطريقة متبعة. 

قوف أيب حاتم من الدراسات السابقة يف و -حسب بحثي وسؤايل-ومل َأَر 

)الوقوف إال رسالة واحدة كانت لنيل درجة املاجستري، وعنواهنا:  السجستاين 
الواردة عن اإلمام أبي حاتم السجستاني من سورة الفاتحة إلى نهاية سورة آل عمران 

. تقدم هبا الباحث ناهر بن محدان املحمدي بإرشاف الدكتور خالد بن جمعًا ودراسة(

القراءات بكلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية  حممد إسحاق، يف قسم

 باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.

 فاستعنت باهلل وكتبت هذا البحث وجعلت عنوانه:

المكتفى في الوقف واالبتدا  كتاب من خالل )وقوف اإلمام أبي حاتم السجستاني
اني( لتي ذكرها اإلمام أبو مجعت فيه مواضع الوقف واالبتداء ا ؛ ألبي عمرو الدَّ

اين عن اإلمام أيب حاتم السجستاين يف القرآن الكريم من أوله إىل آخر  هعمرو الدَّ

اين يف كتابه،  ومل يستوعب كل سور القرآن مرتبة حسب السور، َحَسباَم ذكرها الدَّ

حتى الوصول يف كل عها موضعًا موضعًا، ودراستها ومناقشتها ، وقمت بتتب  الكريم

وفيق من الكريم سبحانه، وقد جعلت هذا والتَّ أو عدة نتائج، نتيجٍة  موضع إىل

 النَّحو التايل:  عىلالبحث 

 التمهيد، ويشتمل عىل  : 

 .ترمجة أليب حاتم السجستاين 

  .اين  ترمجة أليب عمرو الدَّ

 .تعريف بكتاب املكتفى يف الوقف واالبتدا 

  اينعمرو الدَّ  أيبوأيب حاتم السجستاين أقسام الوقف عند. 



 إبراهيم بن عبداهلل الزَّهرانيد.         للّدانيوقوف اإلمام أبي حاتم السجستاني من خالل كتاب المكتفى  

57 

 :قسم الدراسة، وفيه  

 تاب املكتفى مع كاإلمام أيب حاتم السجستاين من خالل  وقوف

 دراستها ومناقشتها.

 .اخلامتة 

 أكرم مأمول.هو فع، واهلل املسؤول، ونأرجو أن يكون يف البحث إفادة وو
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 التَّمهيد:

 أواًل: ترجمة أبي حاتم السجستاني: 
د بن عثامن، أبو حاتم السجستاين ثمَّ البرصي هو سهل بن حممَّ

(1)
 . 

قرأ القرآن الكريم عىل يعقوب احلرضمي، وأخذ عن أيب عبيدة بن املثنى، وأيب 

زيد األنصاري، واألصمعي، وقرأ كتاب سيبويه عىل األخفش مرتني
(2)

 . 

ر لإلقراء واحلديث والعربيَّ  ث عنه أبو داود والنَّ تصدَّ وعدد  رازسائي والبة، وحدَّ

ج به أئمة منهم أبو العبَّ  داس املبِّ كبري، وخترَّ
(3)

 . 

ل من صنَّ  أنه أحسب»قال عنه ابن اجلزري:  «ف يف القراءاتأوَّ
 (4)

 .  

وله اختيار يف القراءات، وكان قارئًا متقنًا ضابطًا للوقف واالبتداء، إماما يف 

 روضعالنَّحو واللغة والقراءة وال
(5)

. 

نة مخس ومخسني ومائتني، وقيل: مخسني ومائتنيتويف س
(6)

. 

ة، املقصور واملمدود، له تصانيف منها: إعراب القرآن، ما يلحن فيه العامَّ 

الوحوش،  الفصاحة، ،الوقف واالبتداء، القراءات يفوهو واملبادئ  املقاطع

، وغريها اختالف املصاحف
(7)

.  

                                       
 (.12/262( سري أعالم الن بالء: )1)

 (242-12/262( سري أعالم الن بالء: )2)

 (.12/262( سري أعالم الن بالء: 3)

 (.1/322( غاية النِّهاية: )7)

 (.1/322( غاية النِّهاية: )5)

 (.1/322( غاية النِّهاية: )6)

 (.12/262( سري أعالم الن بالء: )4)
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اني:   ثانياً: ترجمة أبي عمرو الدَّ
عمر، أبو عمرو، األموي موالهم  بن سعيد بن عثامن بن سعيد بن هو عثامن

اين القرطبي الدَّ
(1)

ويعرف قدياًم بابن الصرييف 
(2)

 . 

ل سنة ، يف مدينة قرطبة،(هـ341)ولد عام  ، ورحل  (هـ326)وابتدأ طلب العلم أوَّ

ه إىل مرص، وتَ ، ومكث بالقريوان أربعة أشهر ثمَّ (هـ324)إىل املرشق سنة مكث َوجَّ

ل يف بالد ، وتنقَّ (هـ322)، ورجع إىل األندلس سنة ة للحجِّ هبا سنة ثمَّ سافر إىل مكَّ 

(ـه777)يف دانية وسكنها حتى مات سنة  األندلس حتى استقرَّ 
(3)

. 

د بن أمحد الكاتب، صاحب البغوي ، تتلمذ عليه  أكب شيخ له أبو مسلم حممَّ

ه عىل مذهب ـة والفقربيـدرس الع اهد،ـجـمنه َسِمَع سبعة ابن مو ، وعىل غريه

 . -- مالك

قرأ القرآن الكريم أيضًا عىل أيب احلسن طاهر بن غلبون، وأيب الفتح فارس بن و

أمحد الرضير
(4)

 . 

ث عنه وقرأ عليه خلق كثري، منهم: ولُده أبو العباس، وأبو داود سليامن  بن حدَّ

غريمهاونجاح، 
(5)

 . 

ثًا مكثرًا، ومقرئًا، و كاء بط، من أهل الذَّ والضَّ  لغويًا نحويًا، حسن اخلطِّ كان حمدِّ

نًا، فاضاًل، ورعًا، جماب الدَّ والتفن   واحلفظ نَّة ن يف العلم، ديِّ عوة، متابعًا للس 

ثارهم بأسانيدهملف حافظًا آلوالسَّ 
(6)

. 

                                       
اظ: )1)  (.3/211( تذكرة احلفَّ

 (.12/44( سري أعالم الن بالء: )2)

اظ: )3)  (.3/211( تذكرة احلفَّ

 (.12/42( سري أعالم الن بالء: )7)

 (.22-12/42( سري أعالم الن بالء: )5)

 (.21-12/22( سري أعالم الن بالء: )6)
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بع أيضًا، يسري يف السَّ بع، والتَّ له تصانيف كثرية معروفة، كجامع البيان يف السَّ 

اء، والبيان يف عدِّ آي القرآن، واملكتفى يف رَّ قنع يف رسم املصاحف، وطبقات القُ وامل

الوقف واالبتدا، ومؤلفات أخرى كثرية
(1)

. 

 :تعريف بكتاب المكتفى في الوقف واالبتداثالثاً: 
اين كتابه املكتفى بمقدِّ  بدأ أبو الوقف واالبتداء،  ىلم فيها عمة تكلَّ عمرو الدَّ

 من بعدهم به. وحابة مه وعناية الصَّ عىل تعل   علم واحلضِّ ة هذا الوأمهيَّ 

أقسام الوقف واالبتداء، وجعلها أربعة أقسام كام ييل: تاٌم خمتار،  ىلم عثمَّ تكلَّ 

 وكاٍف جائز، وصالح مفهوم وهو ما يعبِّ عنه غالبًا باحلسن، وقبيح مرتوك.

 ه.مثيل لعريف به والتَّ حثًا للتَّ بوأفرد لكل قسم منها م

ور، وداخل بًا َحَسَب الس  وبدأ كتابه بسورة الفاحتة إىل آخر القرآن الكريم مرتَّ 

 ورة َحَسَب اآليات. الس  

قراءات، د اعتنى أبو عمرو ببيان معاين كثري من اآليات وما فيها من ـقو

 . املسندة ما يقرب من سبعني ومائة ثاراآلووذكر من األحاديث وإعراب، 

اين يف د بن القاسم، واعتمد الدَّ  كتابه هذا اعتامدًا كبريًا عىل ابن األنباري، حممَّ

صاحب كتاب إيضاح الوقف واالبتداء، فنقل عنه كثريًا وغالبًا ما يورد أقواله 

 ة خيالف، وأحيانًا يسكت. ويناقشها ويرجح وخيتار، فتارًة يوافق، ومرَّ 

اس وأيب حَّ النَّ ونقل أيضًا عن اإلمام نافع ويعقوب وابن جماهد واألخفش و

 غريهم. وحاتم السجستاين 

اين موجزة متقنة رصينة، فصيحة، بعيدة عن تشقيق الكالم  وعبارات الدَّ

يخ زكريَّ والتَّ  ا شويش، وله أثر كبري فيمن ألَّف بعده يف الوقف واالبتداء كالشَّ

املقصد كتابه األنصاري يف
(1)

 ، واألشموين يف منار اهلدى. 

                                       
 (.21-12/22لن بالء: )أعالم ا ( سري1)
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  عند أبي حاتم السجستاني وأبي عمرو الداني: رابعاً: أقسام الوقف
يف الوقف، فتارة يقول: تام.  التي استعملها أبو حاتم تعددت املصطلحات 

وأخرى يقول: كاف. وحينًا يقول: حسن. ومرة يقول: جيد. ويقول أيضًا: وقف 

ين يف كتابه املرشد إىل مصطلحات أيب حاتم يف الوقف وعرَّ  ف بيان. وقد أشار الَعامَّ

فلام وقع الكتاب املوسوم باملغني يف معرفة وقوف  »بمنهجه، فقال يف مقدمة كتابه: 

 القرآن عىل رشط ما ذكره أبو حاتم وأبو بكر رمحهام اهلل؛ كنت قد اقتديت هبام يف

إمالء يدهيام فيام ذكراه، وسلكت فيها طريق االختصار واإلُياز؛ أحببت أن أعقبه 

« ه ومن سائر الكتب املعمولة يف هذا العلمهبذا الكتاب الذي هو أتم من
 (2)

 . 

ثم  ،ثم احلسن ،وهي مخس درجات، فأعالها رتبة هي التام»: ثم قال 

وهذه ألقاب استعملها أبو حاتم يف كتابه، ومل ُيعل  ثم املفهوم. ،ثم الصالح ،الكايف

هو أن كل لقب حمصوًرا عىل معنى بعينه، ولكنه قصد سائر األلقاب معنى واحًدا، و

فأما نحن  هذه األلقاب. الوقف يصلح يف ذلك املوضع الذي يعب عنه بلقب من

فقد ميزنا بينها، ورتبناها مراتب، وجعلنا هلا منازل، فوسمنا أعالها منزلة بالتامم، 

«ثم ما بعده باحلسن، ثم بالكايف، ثم بالصالح، ثم باملفهوم
(3)

ين يف بيان . وكالم  الَعامَّ

ضح، يدل داللة رصحية عىل أن أبا حاتم كان يتوسع ويتجوز يف منهج أيب حاتم وا

استعامل هذه املصطلحات، وكأنه يغاير بينها يف االستعامل تنويعًا يف الكالم، 

يستعمل هذه الكلمة مرة، ومرة كلمًة أخرى، واملعنى عنده واحد، ومقصده جواز 

أيب عمرو الداين الوقف. لكننا حني ننظر إىل مناقشات ابن األنباري والنحاس و

                                       
أنه زاد وأفاد من  األنصاري نص يف مقدمة كتابه( املقصد تلخيٌص لكتاب املرشد يف الوقوف لكن الشيخ زكريا 1)

عثامن بن سعيد  وأيب عمر وزيادة أخرى غالبها عن»فقال خمبًا عن مصدر الزيادات:  أيب عمرو الداين،

 .(7): ، صاملقصد بحاشية منار اهلدى «املقري 

 .(2-1/1( املرشد يف الوقوف: )2)

 .(13-1/12( املرشد يف الوقوف: )3)
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وغريهم لوقوف أيب حاتم وتسمياهتا؛ نجدهم يقفون عند تسمية أيب حاتم لوقوفه، 

غ لنا أن ننقل أقواهلم يف  فيوافقونه أحيانًا، وخيالفونه أحيانًا أخرى، وهذا يسوِّ

تعليقاهتم عىل بعضهم ونفيد منها وإن اختلفوا يف تسمية الوقوف. وأنقل يف هذا 

إن علامء الوقف واالبتداء »كتور حمسن هاشم درويش حيث قال: دالسياق كالمًا لل

قد تفننوا يف تقسيامته وتفريعاته، وذهبوا يف ذلك مذاهب شتى، ترجع كل ها إىل واٍد 

«واحد وإن اختلفت األسامء واملصطلحات، وال مشاحة يف ذلك
(1)

. 

لفة املباين متقاربة املعاين، خمت»ًا تقسيامت العلامء ومصطلحاهتم: ثم قال واصف

ؤول إىل ـر، تــدها عىل اآلخـكأ أحـض، واتـها عىل بعـد بعضـ، قد اعتم اناً ـيـأح

«ل واحدـأص
(2)

. 

أما أقسام الوقف عند أيب عمرو فهي التي اختارها ابن اجلزري
(3)

وشاعت يف  

 جائز، وكاف خمتار تام»هذا الفن وسار عليها الناس. وهي كام قال أبو عمرو: 

«مرتوك وقبيح مفهوم، وصالح
 (4)

وأحيانًا كثرية يعب عن الصالح املفهوم باحلسن.  

 القطع حيسن الذي هو التام الوقف»قال أبو عمرو يف بيان معاين هذه املصطلحات: 

 القصص متام عند وذلك. بعده مما بيشء يتعلق ال ألنه بعده، بام واالبتداء عليه

  :تعاىل كقوله ،اآلي رؤوسو الفواصل يف موجوداً  يكون ما وأكثر وانقضائهن،

«[6-5البقرة:] ﴾ٱ ٻ ٻ  ﴿:بقوله واالبتداء ﴾ڻ ڻ ۀ  ﴿
(5).  

 بعده، بام واالبتداء أيضاً  عليه الوقف حيسن الذي هو الكايف الوقف »ثم قال:  

 نحو وذلك ذكرنا، كام اللفظ دون املعنى جهة من به متعلق بعده الذي أن غري

                                       
 (.32( مقدمة حتقيق كتاب الوقف واالبتداء البن طيفور، ص: )1)

 (.32( مقدمة حتقيق كتاب الوقف واالبتداء البن طيفور، ص: )2)

 (.1/226( انظر: النرش: )3)

 (.132-132( املكتفى: )7)

 (.172( املكتفى: )5)
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 بعد بام واالبتداء. [23ء:النسا] ﴾ڌ ڌ   ڍ﴿ :قوله عىل الوقف

« كلها اآلية يف ذلك
 (1) . 

 بام االبتداء حيسن وال عليه، الوقف حيسن الذي هو احلسن الوقف »ثم قال:  

ٺ ٺ ٺ  ﴿ :قوله نحو وذلك مجيعًا، واملعنى اللفظ جهة من به لتعلقه بعده

 ألن حسن، وشبهه ذلك عىل الوقف.[3-2الفاحتة:] ﴾پ ٻ﴿و ﴾ٿ 

ٺ  ﴿ :و ﴾ٻ پ﴿ :و ﴾ڎ ڎ ﴿: بقوله واالبتداء مفهوم، املراد

 ألنه قبيح باملجرور واالبتداء جمرور، ذلك ألن حيسن، ال [7-2الفاحتة:] ﴾ٺ ٺ

« قبله ملا تابع
 (2).  

 عىل الوقف نحو وذلك منه، املراد يعرف ال الذي هو القبيح الوقف »ثم قال:  

 يوم)و ،(اهلل) :بقوله واالبتداء ،وشبهه( رسل)و ،(رب)و (،ملك)و ،(بسم: )قوله

 أي إىل يعلم مل ذلك عىل وقف إذا ألنه (اهلل)و (،السموات)و (،العاملني)و (الدين

(أضيف يشء
(3)

وعند اجلمع بني األلقاب املستعملة عند أيب حاتم يف الوقوف،  .

وبني أقسام الوقف عند أيب عمرو، وتطبيقها عىل مسائل الوقف؛ فإن الغاية 

ة العملية هي بحث املسألة بني جواز الوقف وعدمه، فإذا تقرر املنشودة ذات النتيج

الوقف فال إشكال يف تسميته إذا كانت الثمرة العملية قد حتققت، ويكون اخلالف 

حينئذ يف تسميته أشبه ما يكون باخلالف اللفظي، وهي مسألة فرعية. وإن كان 

يدور بني  الوصل هو املرتجح فليس ثمت وقف يسمى نوعه. فاخلالف إذا كان

الوقف والوصل، فإن املسألة ُتْبَحث بني هذين األمرين، وهو اخلالف الذي يرتتب 

عليه ثمرة عملية، إما الوصل، وإما الوقف. قال ابن اجلزري عن تقسيم الوقف: 

                                       
 (.173املكتفى: ) (1)

 (.175( املكتفى: )2)

 (.172( املكتفى: )3)
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«وأكثر ما ذكر الناس يف أقسامه غري منضبط وال منحرص»
(1)

م . وهبذا يمكن أن نفه

اء يف التقسيامت وتسميتها، ونقرأ واالبتدقف اخلالف الدائر بني علامء الو

 اهتم عىل بعضهم، واهلل أعلم. استدراكاهتم وردودهم وتعليق

 

 

                            

                                       
 (.1/225( النرش: )1)
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 قسم الدراسة
 اإلمام أبي حامت السجستاني  وقوف
 مع دراستها ومناقشتها تاب املكتفىكمن خالل 

 سورة البقرة:
 .[1لبقرة:]ا  ﴾ٱ   ﴿ ( قوله تعاىل:1)
«هو كاٍف »ال أبو حاتم يف الوقف عليها: ق

(1)
. 

 دراسة المسألة:
اس عن أيب حاتم أنَّه مل َيْدِر ما معنى حروف  د النَّحَّ نقل أبو جعفر أمحد بن حممَّ

ور ورآها كالمًا مستقاًل، قال أبو حاتم: )هو كالٌم عىل  املعجم يف أوائل الس 

دة(ـح
(2)

ألنَّ ما بعدها مفيد ، وجعل الوقف عليها كافيًا،
(3)

. 

ون وعلامء الوقف واالبتداء اختالفًا كثريًا يف احلروف املقطَّعة  اختلف املفِّسِّ

التي افتتحت هبا بعض سور القرآن الكريم
(4)

، فمنهم من اجتهد يف بيان معناها، 

واختلفت أقواهلم، ومنهم من توقف، ومرد  اختالف علامء الوقف واالبتداء إىل 

جيح االختالف يف  معناها، ويصعب حترير أقوال العلامء يف هذه احلروف، والرتَّ

 بينها ألمرين:

ين يف معاين احلروف املقطَّعة، واملراد هبا. -1  االختالف الكثري بني املفِّسِّ

 أنَّ كلَّ ما قيل يف معناها اجتهادات واحتامالت ليست مبنيَّة عىل نصوص. -2

                                       
 .(152)( املكتفى: 1)

 .(1/122)( املرشد يف الوقوف: 2)

 .(1/32)( القطع واالئتناف: 3)

اء: 7) ، (257ص: )، إيضاح الوقف واالبتداء: (1/226)، جامع البيان: 1/2( انظر: معاين القرآن للفرَّ

ر  املصون:(152ص: )ى: املكتف  .(1/42) ، الد 
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لعدم وجود ِصَلٍة يف املعنى ظاهرة بني  وأقرب ما يقال يف الوقف عليها أنَّه تام  

احلروف املقطَّعة وبني ما بعدها من اجلمل، وهو احلكم الذي حكم به أبو عمرو 

ُم له بالعلَّة التي بنى عليها، وهي أنَّ معنى اين، وإن كان ال ُيَسلَّ أنا اهلل ﴾ٱ ﴿  الدَّ

أعلم
(1)

م، واهلل أعلم.  ، ملا تقدَّ
 ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئې ې ې ى  ﴿ ( قوله تعاىل:2)

ەئ ەئ ﴿ كان أبو حاتم يكره االبتداء بقوله:. [15-17البقرة:] ﴾ۇئ ۆئ

، وما أشبههام﴾ٺ ٺ ٺ ﴿ وبقوله: ،﴾وئ 
(2)

. 

 دراسة المسألة:
ة أيب حاتم يف الكراهة هنا واضحة ال خفاء فيها، وهي أنَّه ال حُيب  استئناف  حجَّ

ي االستهزاء واملكر، وهي وإن الكالم بوصف اهلل تعاىل بام ُذِكَر من األوصاف، وه

ا ضعيفة ال تنهض للقيام باحلكم الذي ُذِكَر، فيبقى االستئناف  كانت واضحة إال أهنَّ

ل الكالم عىل أصله، وذلك أنَّ وصف اهلل تعاىل باالستهزاء واملكر ليس من باب  بأوَّ

اإلطالق ابتداًء، ولكنَّه من باب املقابلة واملجازاة
(3)

م سببها من أهل  ، وقد تقدَّ

 الكفر والنِّفاق.

والمعنى هلذا الذي ذكره، ألنَّه »ي معلِّقًا عىل كالم أيب حاتم: قال أبو بكر األنبار

ُلهم وخُيَطِّيء  ﴾ەئ ەئ وئ﴿حَيُْسُن االبتداء بقوله:  عىل معنى: اهلل ُُيَهِّ

فعلهم...وقال أصحابنا
(4)

معناه: ُُيازهيم عىل استهزائهم،  ﴾ەئ ەئ وئ﴿:

«واملكر واخلديعة واقعة هبمفيكون االستهزاء 
(5)

. 

                                       
 (.152)( املكتفى: 1)

 .(162)( انظر: املكتفى: 2)

 .(12)، معامل التَّنزيل: (1/322)( جامع البيان: 3)

 ( لعله يقصد باألصحاب أهل علم االعتقاد، يدل عليه الكالم الذي ذكره.7)

 .(262):  ( إيضاح الوقف واالبتداء5)
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اين:  واالبتداء بذلك عندنا َحَسٌن، والقطع قبله كاٍف، ألنَّ »وقال أبو عمرو الدَّ

معنى االستهزاء واملكر من اهلل تعاىل املثوبة واجلزاء، أي ُُيازهيم جزاء استهزائهم 

«ومكرهم
(1)

. 

دِّ عىل قول أيب حاتم وجه آخر، هو أنَّه قد ثبت  أنَّ الوقف عىل رؤوس ويف الرَّ

كان ُيَقطِّع   ×، أنَّ النَّبيَّ  ، كام جاء يف حديث أمَّ سلمة  ×اآلي من ُسنَّة النَّبيِّ 

 ﴾ٻ پ ﴿ ثم يقف، ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ قراءته آيًة آيًة:

. ثم يقف[1الفاحتة:]
(2)

. 
رأس آية، فإذا وقف القارئ عىل رأس اآلية هذه؛ استأنف  ﴾ائ ﴿وقوله:

 واهلل أعلم.،﴾ەئ ەئ وئ ﴿ بام بعدها فقال:
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې  ﴿ ( قوله تعاىل:3)

 .[22البقرة:] ﴾ ې ې ى ى ائ 

«﴾ۉ ې ې  ﴿ إنَّ الوقف عىل»قال أبو حاتم: 
 (3). 

 دراسة المسألة:
ه فقال: نقل أبو جعفر النَّحَّ  ا قوله: جلَّ وعزَّ »اس قول أيب حاتم بنصِّ  وأمَّ

فهذا الوقف، ألنَّ  ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ﴿

جوع إىل اهلل عزَّ ه ذا ممَّا عاينوه ورأوه، وهم مل يكونوا مؤمنني بحياة اآلخرة والر 

، ون به فإنَّام وقع التَّوبيخ ع ﴾ې ې ى ى ائ ﴿ وجلَّ ىل ما هم مقر 

«معاينون له
(4)

. 
                                       

 .(162)( املكتفى: 1)

مذي، باب يف فاحتة الكتاب، برقم: 2) ، برقم:  ×، واحلاكم يف املستدرك يف قراءات النَّبيِّ 2224( الرتِّ

غري وزيادته برقم ) ، واحلديث صححه األلباين،(2212) (: 5222وهو يف صحيح اجلامع الصَّ

(2/223). 

 .(162) ( املكتفى:3)

 .(1/72) ( القطع واالئتناف:7)
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ار باآلخرة والبعث  وبيان قول أيب حاتم أنَّ املخاطبني هنا يف هذه اآلية كفَّ

اينوه ورأوه من إُياد اإلنسان من عدم ليكون يف هذه احلياة والن شور، مؤمنون بام ع

ثمَّ يموت، فإذا كان األمر كذلك؛ فينبغي أن يستدلَّ عليهم بالواقع الذي شهدوه 

ويكون ما بعده مستأنفًا. وقد  ﴾ې ې  ﴿وآمنوا به، فيتم الكالم عند قوله: 

ين أبا حاتم يف هذا الوقف تبع الَعامَّ
(1)

. 

ا أبو عمرو وقد رفض أبو عمر اس قوَل أيب حاتم، فأمَّ اين ومن قبِله النَّحَّ و الدَّ

فرياها نسقًا عىل ما قبلها
(2)

ا النَّحَّ  وظاهر »اس فقد قال عن تعليل أيب حاتم: ، وأمَّ

ون ﴾ې ې  ﴿ كالمه مستحسن حتَّى ُيتدبَّر ذلك، إنَّ التَّامم عنده: م مقر  ألهنَّ

له غري الزٍم ألنَّ اهلل جلَّ وعزَّ قد وبَّخهم هبذا، وإذا تدبَّرت قوله: رأيت ما قا

: ا مذهبه أنَّ ون بالكفر، فأمَّ منقطع ممَّا  ﴾ې ې  ﴿ بكفرهم يف اآلية وهم ال يقر 

ُ أنَّه ليس كذلك، ألنَّه قد َلِزَمُهم اإلقرار به، ألنَّ الذي  ون به، والَبنيِّ م ال يقر  قبله ألهنَّ

«قبلوا كلَّ ما جاء بهجاءهم بالباهني الباهرة عليهم أن ي
 (3)

ه هذا  . والنحاس يف ردِّ

ه بكالمه إىل معنى غري مراد أيب حاتم، لكنه ال يرى ــجـد اتـه قـأن -دوــبـا يـفيم–

 الوقف سائغًا. 

هلا إىل آخرها، ال ينقطع عند قوله:  ومعنى هذا أنَّ االستفهام يف اآلية قائم من أوَّ
جوع إىل اهلل عزَّ وجلَّ قد ثبت ألنَّ ما بعدها من اإلحياء و ﴾ې ې﴿ الر 

عندهم، فالذي أوجد اإلنسان من عدم؛ قادٌر عىل أن حيييه بعد اإلماتة، كام قال 

﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ سبحانه:
 (4)

وقد ذكر بعض  ،

                                       
 .(1/166): ( املرشد يف الوقوف1)

 .(162)( انظر: املكتفى: 2)

 .(1/72)( القطع واالئتناف: 3)

وم، من اآلية )7)  (.24( سورة الر 
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خمرشي، وأيب حيَّان األندليس، وغريمها ين أنَّ اآلية كلَّها استفهام كالزَّ املفِّسِّ
(1)

 ،

  هذه اآلية، واهلل أعلم.وعليه؛ فال وقف يف

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ ( قوله تعاىل:7) 

 .[26-25البقرة:] ﴾ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
«هو تام  »: ﴾گ ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل

 (2)
. 

 دراسة المسألة:
اس،  اين الوقف عىل يرى أبو بكر بن األنباري، والنَّحَّ  وأبو عمرو الدَّ

ّمًا، واختلفت عباراهتم حسب أنواع الوقف لدى لكنهم ال يرونه تا ﴾گ  ﴿

اين وصفاه  اس والدَّ ، والنَّحَّ كلٍّ منهم، فابن األنباري وصفه بأنَّه حسٌن غري تامٍّ

واب، ، وهو الصَّ  لَِتعل ِق ما بعده بام قبله من بالكايف، لكنَّهم اتَّفقوا عىل أنَّه غري تامٍّ
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿نه:جهة املعنى ال من جهة اللَّفظ، فقوله سبحا

ابقة:  ،[26:البقرة] ﴾ڱ م ذكرهم من بني إرسائيل يف اآلية السَّ  إشارة ملن تقدَّ

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿

ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃڃ ڃ 

ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ 

 ﴾ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک کگ گ گ گ

م ذكرهم من علامء الوقف واال ،[25:بقرةال] بتداء يف جواز وال خالف بني من تقدَّ

، ولكنَّ اخلالف يف تسمية الوقف، وهو أمر يسري، ﴾گ ﴿ قوله: الوقف عىل

 والوقف متأكد وال سيَّام أنَّه رأس آية، واهلل أعلم.

                                       
اف: 1) ر  املصون: (1/122)، البحر املحيط: (62)( الكشَّ  .(1/232)، الد 

 .(162)( املكتفى: 2)
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گ گ ڳ ڳ کک ک ک گگ﴿( قوله تعاىل:5)

 ہ ۀ ہ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 .[122البقرة:] ﴾ۓ  ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ
«الوقف ﴾گ ڳ ڳ ڳ  ﴿»قال أبو حاتم: 

 (1)
. 

 دراسة المسألة:
مع أيب حاتم نافعٌ  ﴾ڳ ﴿ خيتار الوقف عىل قوله:

(2)
، وابن جماهد

(3)
 ،

اء والفرَّ
(4)

ينوري ، وأمحد بن جعفر الدَّ
(5)

، وابن األنباري
(6)

 أنَّ قوله: ، عىل

منتصب بفعٍل مضمر: حيسدونكم حسدًا، فهو مصدر لفعل حمذوف،  ﴾ڳ﴿

وهو عىل هذا وقف كاٍف  ،﴾ ڳ﴿ وهلذا تمَّ الكالم عىل قوله:
(7)

، ولكنَّ األظهر 

مفعوالً ألجله، والعامل  ﴾ڳ ﴿من سياق اآلية أن يكون قوله:  -واهلل أعلم -

 .﴾ک  ﴿ فيه
ارًا هو احلسد احلامل هلم عىل»قال أبو حيَّان:   «ودادة ردِّكم كفَّ

(8)
، وهبذا يظهر 

ر املع ه الوصل، وإذا تقرَّ بام قبله من  ﴾ڳ﴿له: هذا فقد ارتبط قونى، ويتوجَّ

الكالم، وتبنيَّ العامل فيه، وال حاجة لتقدير فعل حمذوف، وبإعراب أيب حيَّان قال 

                                       
 .(142)( املكتفى: 1)

 .(142)( انظر: املكتفى: 2)

 .(142)( انظر: املكتفى: 3)

 . (142)واملكتفى:   ،(1/43)( انظر: معاين القرآن له: 7)

 . 142، واملكتفى: 245( انظر: إيضاح الوقف واالبتداء: 5)

 .(142)( انظر: املكتفى: 6)

 .(76)( منار اهلدى: 4)

 .(1/522)( البحر املحيط: 2)
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الُعكبي
(1)

مني احللبي  من قبل، والسَّ
(2)

من بعد، وإنَّام ذكرت كالم أيب حيَّان  

 لوضوحه، واهلل أعلم.

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ ﴿ ( قوله تعاىل:6)

ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ  ڱ ڱ

 .[214البقرة:] ﴾ہ ہھ ھ ھ ھ 
عند أيب حاتم: كاٍف  ﴾ڇ ڇ ﴿ الوقف عىل قوله:

(3)
. 

 دراسة المسألة:
 يكون خب املبتدإ ﴾ڇ ڇ ﴿ عىل قول أيب حاتم يف الوقف عىل قوله:

حمذوفًا تقديره: كبري
(4)

بعده مستأنف  ، وما ﴾ڃ ڃ ڃڄ  ﴿ ، بداللة قوله:

وخٍب، وال حاجة ملثل هذا، ألنَّ فيه تفكيكًا للكالم، وتقديرًا  مبتدإمؤلَّف من 

ه الوصل، ويكون قوله ملحذوٍف ال حاجة إىل تقد   سبحانه:يره، ويتوجَّ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ خبًا لقوله: ﴾ڌ ڎ ڎ ﴿

﴾ڍ ڍ ڌ 
 (5)

  ، واهلل أعلم.

                                       
محن:1)  .(67 )( إمالء ما منَّ به الرَّ

ر  املصون: 2)  .(2/66)( الد 

 .(127)املكتفى: (3)

ر  املصون:7)  .(2/322 )( الد 

ر  املصون:(142)، واملكتفى: (1/22)( انظر: القطع واالئتناف: 5)  :، ص، ومنار اهلدى(2/322 )، والد 

(52). 
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 :سورة آل عمران
 ﴾چ..ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ عاىل:( قوله ت4)

 .[7-3آل عمران:]

«تام  »:  ﴾ٹ ڤ ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل قوله:
 (1)

. 
 دراسة المسألة:

ق بني إنزال الكتب الثالثة:  ﴾ڤ ٹ﴿ الوقف عىل قوله سبحانه: يفرِّ

ة، واإلنجيل والقرآن الكريم، ويكون املراد بالنَّاس قوَم موسى وعيسى ارالتَّو

المعليه الة والسَّ ام الصَّ
(2)

اس، وأبو عمرو  ، ونص عىل الوقف ابن األنباري، والنَّحَّ

اين، وهو وقف كاٍف، ألنَّ ما بعده:  معطوف عىل ما قبله:  ﴾ڤ ڤ ﴿الدَّ

«حسن غري تامٍّ »، قال ابن األنباري: ﴾ٿ ٿ ٿ﴿
 (3)

اس ، وقال النَّحَّ
(4)

 

وأبو عمرو
(5)

 الب، واهلل أعلم. «هو كاف»:
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿ه تعاىل:( قول2) 

ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ  ہ

 .[17آل عمران:] ﴾ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
«تام  »: ﴾ڭ ڭ  ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل:

 (6)
. 

 دراسة المسألة:
﴾ڭ ڭ ﴿ ال خالف يف جواز الوقف عىل قوله:

كاٍف،  وهو وقف (7)

                                       
 .(127) ( املكتفى:1)

 .(172): ، ص( مدارك التَّنزيل2)

 .(222)( إيضاح الوقف واالبتداء: 3)

 .(1/123)( القطع واالئتناف: 7)

 .(127) :املكتفى( 5)

 .(124): املكتفى( 6)

 .(42): ، ص، منار اهلدى(157): ، ص، الوقف واالبتداء(1/123)( انظر: القطع واالئتناف: 4)
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آلية بينها وبني ما قبلها من ا ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿ ألنَّ ما بعده وهو قوله:

: ۇ ۇ ۆ ﴿ تعل ٌق من جهة املعنى ال من جهة اللَّفظ، فقوله عزَّ وجلَّ

نيا، فنعيم اآلخرة دائم ال ينقطع،  ﴾ۆ  فيه تفضيل لنعيم اآلخرة عىل نعيم الد 

ائل نيا الزَّ بخالف متاع احلياة الد 
(1)

، وزعم السِّ »، قال ابن األنباري:  جستاين أنَّه تام 

متعلٌِّق بمعنى الكالم الذي  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ﴿ وهذا غلط، ألنَّ قوله:

«قبله
 (2)

اين:  «كاف ﴾ڭ ڭ ﴿ »، وقال أبو عمرو الدَّ
(3)

 ، واهلل أعلم.
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿ ( قوله تعاىل:2)

 .[75آل عمران:] ﴾ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ
 «تام  »:  ﴾ی ی ی  ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل:

(4)
. 

 دراسة المسألة:
 ﴾جئ حئ ﴿ اتم يف هذا الوقف ظاهر، فقوله سبحانه:خطأ قول أيب ح

ا حال منتصبة من قوله:  ﴾ی  ﴿ معطوف عىل ما قبله، وهو قوله: والسيَّام أهنَّ

 ﴾ېئ ۈئ﴿
بًا، قال ابن األنباري: فيكون املعنى: وجيهاً  (5) وقال » ومقرَّ

. وهذا خطأ منه؛ ألنَّ قوله: َنَسٌق عىل  ﴾جئ حئ  ﴿ السجستاين: وهو وقف تام 

بًا، فال يتم  الوقف عىل النَّسق قبل ما ُنِسَق عليهوجي «ه، كأنَّه قال: وجيهًا ومقرَّ
 (6)

  ،

وهبذا قال أبو عمرو وغريه
(7)

 ، واهلل أعلم.

                                       
 .(3/71)، التَّحرير والتَّنوير: (2/672)( انظر: البحر املحيط: 1)

 .(225): ، ص( إيضاح الوقف واالبتداء2)

 .(124): املكتفى( 3)

 .(222):كتفىامل( 7)

محن5) ر  املصون: (171): ، ص( إمالء ما منَّ به الرَّ  .(3/144)، الد 

 .(222): ، ص( إيضاح الوقف واالبتداء6)

 .(44): ، ص، ومنار اهلدى(1/135)، وانظر: القطع واالئتناف: (222) :املكتفى( 4)



 (ه4153 ةجمادى اآلخر )  العدد السابع عشر            معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية   مجلة

73 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ﴿ ( قوله تعاىل:12) 

 .[125آل عمران:] ﴾ ڀٺ ٺ ٺ ٺ
«تام  »: ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل:

 (1)
. 

 المسألة:دراسة 
: حيث  ﴾ٺ ٺ ٺ ﴿ محله عىل القول بتامم الوقف هو قوله عزَّ وجلَّ

د بن عبد الكريم  جعلها بمعنى منفصل عامَّ قبلها يف الكالم، قال أمحد بن حممَّ

أي يف املجازاة  ﴾ٺ ٺ ٺ ﴿ثمَّ يبتدئ:»ألشموين مبيِّنًا قول أيب حاتم: ا

جال، وأنَّه ال يضيع لكم عماًل، وأنَّه باألعامل، أي جمازاة النِّساء عىل األعامل كالرِّ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ  ﴿ ليس ألحٍد عىل أحد فضٌل إالَّ بتقوى اهلل، قال تعاىل:

«مبتدأ وخب﴾ٺ ٺ ٺ ﴿ سورة احلجرات، فعىل هذا ﴾ ڎ ڈ ڈ ژ 
 (2)

. 

والوقف عند ابن األنباري
(3)

اين ، وأيب عمرو الدَّ
(4)

كاٍف، قال ابن األنباري راّدًا  

ل يف »حاتم يف القول بتامم الوقف: أيب عىل قول  وهذا غلط؛ ألنَّه متعلِّق باألوَّ

رت: ارتفعت  ﴾ٺ ﴿املعنى، كأنَّه قال: ال أضيع عمل بعضكم من بعض، فلامَّ ُأخِّ

فة «بالصِّ
 (5)

. 
وقد محلها مجهور »:﴾ٺ ٺ ٺ﴿ وقال الطَّاهر بن عاشور يف قوله تعاىل:

ين عىل معنى أنَّ نساءكم ورجالكم  ُيمُعهم أصٌل واحد، وعىل هذا فموقع املفِّسِّ

                                       
 .(217) :املكتفى( 1)

 .(27): ، ص( منار اهلدى2)

 .(327) :، صقف واالبتداء( انظر: إيضاح الو3)

 . (217): املكتفى( انظر: 7)

 .(327) ( إيضاح الوقف واالبتداء:5)
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أي ألنَّ شأنكم  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ هذه اجلملة موقع التَّعليل للتَّعميم يف قوله:

واحد
(1)

«، أي أنتم يف عنايتي بأعاملكم سواء
 (2)

. 

ة ما يمنع ما ذهب إليه أبو حاتم يف كاف املعنى، والوقف عىل أيِّ مجلٍة  وليس ثمَّ

ب عزَّ  ﴾ٺ ٺ ٺ ﴿ نَّ قوله:لوجود التَّعل ق املعنوي، فإ من مجلة استجابة الرَّ

اعني، واهلل أعلم.  وجلَّ لعباده الدَّ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ﴿( قوله تعاىل:11)

 .[124-126آل عمران:] ﴾ژ ڑڑ ک ک ک 
«تام  »: ﴾ڎ ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل:

 (3)
. 

 دراسة المسألة:
لذين كفروا يف البالدوصٌف وبيان لتقل ب ا ﴾ڈ ڈ ﴿ قوله تعاىل:

(4)
 ،

خب ملبتدإ حمذوف تقديره: ذلك، أي: ذلك التَّقل ب، فهو  ﴾ڈ ڈ ﴿ وقوله:

غلط؛ ألنَّ ما بعده متعلٌِّق بام »شموين معلقًا عىل قول أيب حاتم: وقف كاٍف، قال األ

فهم فيها متاع قليل «قبله؛ ألنَّ املعنى: تقل بهم يف البالد وترص 
 (5)

. 

اُس ـٍم النَّحَّ ـاتـا حـأبطَّأ ـد خـوق
(6)

ُن األنباريِّ ـ، واب
(7)

اين ، وأبو عمرو الدَّ
(8)

 ،

 واهلل أعلم.

                                       
 .(3/317)( التَّحرير والتَّنوير: 1)

 ، عىل أنَّ ابن عاشور قد جنح يف املعنى إىل ما ذهب إليه أبو حاتم.(3/317 )( التَّحرير والتَّنوير:2)

 .(217)( املكتفى:3)

 .(225): ، ص، مدارك التَّنزيل(2/127)، التَّفسري الكبري: (4/723 )ن:( انظر: جامع البيا7)

 .(25): ، ص( منار اهلدى5)

 .(1/152)( انظر: القطع واالئتناف: 6)

 .(327) :، ص( إيضاح الوقف واالبتداء4)

 .(217)( انظر: املكتفى:2)
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 :سورة النِّساء
 ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿( قوله تعاىل: 12)

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گڳ ڳ ڳ 

 .[25النساء:] ﴾ ڳ 
«تام  »: ﴾گ گڳ گ  ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل قوله:

 (1)
. 

 دراسة المسألة:
م الكالم عىل معنى قوله:تق عند أيب حاتم أهنا بمعنى  ﴾ڳ ڳ ڳ﴿ دَّ

املجازاة يف األعامل
(2)

ڍ ڍ ﴿ ، إال أن السياق يأبى هذا املعنى؛ فقوله سبحانه:

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

بعيد عن معنى املجازاة،  ﴾ک کگ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ 

اليد عن نكاح احلرائر  أن الذي عجز بسبب قلَّة ذات -واهلل أعلم  -وإنَّام املعنى 

املؤمنات فال يستنكف من نكاح اإلماء املؤمنات فكلكم من نفس واحدة
(3)

، فجاء 

لة يف املعنى ﴾ڳ ڳ ڳ ﴿ قوله:  لنفي احلرج والنهي عن االستنكاف، فالصِّ
كاف ﴾گ گ گ ﴿ ظاهرة، والوقف عىل قوله:

(4)
  ، واهلل أعلم.

 :سورة املائـدة
ڃ ڃڃ چ چ چچ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڄڃ﴿ ( قوله تعاىل:13) 

 .[26:املائدة] ﴾ ڍ  ڇ ڇ ڇ
                                       

 ﴾گ گ گ ﴿لنساء:ومثل ذلك يف ا» حاتم يف سورة آل عمران، قال: ( ذكره أبو عمرو عن أيب1)

 . «(217): املكتفى
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ  ﴿ ( عند قوله سبحانه:2)

 . 21املسألة العارشة يف الصفحة: ، وانظر: [ 125آل عمران: ] ﴾ٺڇ 
اف3)  .(222): ، ص، معامل التَّنزيل(232): ، ص( الكشَّ

 .(327): ص ،، إيضاح الوقف واالبتداء(167و1/156)( القطع واالئتناف: 7)
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﴾ڄ ڄ﴿ قال أبو حاتم بالوقف عىل قوله:
 (1) . 

 دراسة المسألة:
 يف هذا املوضع وجهان يف الوقف: 

﴾ڄ ڄ﴿أن يكون الوقف عىل قوله: .1
 

فينتهي الكالم ههنا، ثمَّ يكون 

ة التِّيه، وذلك أن بني إرسائيل جادل ﴾ڃ ڃ ﴿ قوله سبحانه: وا خمبًا عن مدَّ

سة فقالوا:  الم يف دخول األرض املقدَّ الة والسَّ ٴۇ ۋ  ﴿نبي اهلل موسى عليه الصَّ

 ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿ ثمَّ عصوا فقالوا: ،[ 22:املائدة]

وحكم  ،، فدعا عليهم النَّبي  موسى[ 22:املائدة] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ 

م دخوهلا وبالتِّيه أربعني سنة، حتى إذا نكلوا عن اجلهاد بتحري اهلل عليهم حني

سة َمْن َبْعَدهم من بني إرسائيلقىضان  هذا اجليل أو أكثره دخل األرض املقدَّ
(2)

، 

وهو قول عكرمة
(3)

وقتادة 
(4)

قال نافع،  ﴾ڄ ڄ ﴿ قوله: ، وبالوقف عىل

ويعقوب البرصي
(5)

األخفش األوسط، وأبو احلسن سعيد بن مسعدة، 
(6)

، وأبو 

اين، وغريهم واهلل أعلم. حاتم، وأب  و عمرو الدَّ

ة حتريم دخول  ﴾ڃ ڃ ﴿ أن يكون الوقف عىل قوله: .2 فتكون مدَّ

سة أربعني سنة، والتِّيه يف األرض حكم آخر، وهو قول ابن عبَّاس األرض املقدَّ
(7)

واختيار ابن جرير 
(8)

 وغريه.  

                                       
 .(232): املكتفى( 1)

 .(2/32 )( انظر: تفسري القرآن العظيم:2)

 .(234): املكتفى( 3)

 .(234): املكتفى( 7)

 .(232): املكتفى( 5)

 .(232): املكتفى( 6)

 .(232): املكتفى( 4)

 .(12/124)( انظر جامع البيان: 2)
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ل  ل من بني إرسائيل،واألوَّ ودخول من  أظهر هلالك أكثر أهل اجليل األوَّ

 بعدهم، والوقف كاف، واهلل أعلم. 

 :سورة األعراف
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿ ( قوله تعاىل:17) 

 .[2:األعراف]  ﴾ٺ 
«كاٍف »: ﴾ڀ ڀ  ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل قوله:

 (1) 

 دراسة المسألة:
اين عن أيب حاتم العلة التي بنى عليها أبو حاتم قول ه يف مل يذكر أبو عمرو الدَّ

كاف إن »ن األشموين ذكر هذا الوقف وقال: غري أ ﴾ڀ ڀ  ﴿ الوقف عىل قوله:

ر: أي أنزلناه إليك لتنذر به «علقت الم كي بفعل مقدَّ
 (2)

، وال حاجة هلذا التَّقدير 

ديم وتأخري كام قال والسيام أن فعل اإلنزال ُذِكر يف صدر هذه اآلية، ويف الكالم تق

اء:  «ك لتنذر به فال يكن يف صدرك حرج منهكتاب أنزل إلي»الفرَّ
(3)

ووصف  

مني احللبي قوله تعاىل: بأهنا مجلة معرتضة بني  ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ السَّ

﴾ڀ﴿ وقوله: ﴾ٻ ﴿قوله: 
(4)

ُمعلٌِّل  ﴾ڀ﴿قوله:  وأّيًا كان الوصف فإن 

 إلنزال الكتاب، فال يصح الفصل بينهام، وليس يف ثنايا هذه اآلية وقف، واهلل أعلم. 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿ اىل:ـوله تعـ( ق15)

  .[12:األعراف] ﴾ڻ 
                                       

 .(265 )( املكتفى:1)

 .(172): ، ص( منار اهلدى2)

 .(1/342) القرآن له: ( معاين3)

ر  املصون: 7)  .(5/277)( الد 
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 «هو تام  »: ﴾ ڱ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل قوله:
(1) 

 دراسة المسألة:
وجهان: إما أن تكون الم توطئة لقسم حمذوف  ﴾ں  ﴿ يف الالم يف قوله:

يه بالم جواب القسم املدلول عل ﴾ں  ﴿ و)من( رشطيَّة يف حمل رفع باالبتداء، و

م  ه جواب القسم، وإما أن تكون الالَّ التوطئة، وجواب الرشط حمذوف سّد مَسدَّ

 صلتها، وقوله: ﴾ڱ ﴿الَم ابتداء، و)من( موصولة يف حمل رفع باالبتداء، و
جواب قسم حمذوف، والقسم وجوابه يف حمل رفع خب االبتداء وتقدير  ﴾ں ﴿

منكمالكالم: َللذي تبعك منهم واهلل ألمألن جهنم 
(2)

. واألقرب منهام يف اإلعراب 

لقول أيب حاتم هو الوجه الثَّاين، أن تكون الم ابتداء، وقد ذكر هذا أيضًا 

األشموين
(3)

لة ﴾ڱ ﴿ ، والوقف عىل قوله: كاٍف، واجلملة مقول القول، والصِّ

 يف املعنى ظاهرة، واهلل أعلم. 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ اىل:ــعـه تـولـ( ق16) 

  ﴾ ڇ ڇ ڍ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڦ ڄ ڄڄ

 .[142:األعراف]

«كاٍف »وقال عنه:  ﴾ڃ  ﴿ قال أبو حاتم بالوقف عىل:
 (4)

. 
 دراسة المسألة:

 ويكون قوله: ﴾ڃ ﴿ يف هذه اآلية وجهان للوقف: إما أن يكون عىل قوله:
 من كالم اهلل عز وجل، وإما أن يكون الوقف عىل: ﴾چ ڃچ  ڃ﴿
ة، وهذا هو األظهر ألن قوله:فيكون من كالم الذ   ﴾ڃ﴿ يَّ  ﴾ڃ﴿ رِّ

                                       
 .(266)( املكتفى: 1)

محن2) ر  املصون: (246): ، ص( انظر: إمالء ما منَّ به الرَّ  .(5/243)، الد 

 .(173): ، ص( منار اهلدى3)

 .(242)( املكتفى: 7)
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من اإلقرار ﴾ڃ ﴿ تأكيد ملا تضمنته
(1)

ل قال نافع ، وبالوجه األوَّ
(2)

وغريه، وبالثَّاين  

قال أيب بن كعب
(3)

وابن عبَّاس 
(4)

وابن جماهد
(5)

واألخفش وأبو حاتم 
(6)

 

ية؛ ألن اآل وغريهم، ويرى ابن األنباري أال وقف فيها، فَيِصل القارئ إىل آخر

﴾ڦ﴿تعليل لقوله: ﴾چ چ چچ ﴿قوله:
(7)

ويف هذا ُبْعد، . 

واألحسن قول أيب حاتم لوضوح املعنى وسالمته وصحته، وُيَقّدر له حمذوف: 

فعلنا ذلك كراهة أن تقولوا أو لئالَّ تقولوا
(8)

چ  ﴿، والتَّقدير هنا أوىل من تعليق: 

  ، وهو وقف كاف، واهلل أعلم.﴾ڦ﴿ بقوله: ﴾چ
 :وبةسورة الت

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ڭ ڭ ڭ﴿ ( قوله تعاىل:14) 

 .[121التوبة:] ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې
 ﴾ۈ ٴۇ ۋ ﴿ قال أبو حاتم بتامم الوقف عىل قوله:

(9). 
 دراسة المسألة:

م يف قوله: الم َقَسم، واألصل:  ﴾ۋ﴿ بيان قول أيب حاتم أن الالَّ

ا بالم التَّعليل ـم الَقَسم هنفًا، وُشبَِّهت الـون ختفيـذفت النـزينَّهم، ثمَّ حـَيجـلَ 

فكِّست
 (10)

 ، وهذا قول بعيد. 

                                       
 .(2/374)( التَّحرير والتَّنوير: 1)

 .(242)( انظر: املكتفى: 2)

 .(242)انظر: املكتفى: ( 3)

 .(242)( انظر: املكتفى: 7)

 .(242)( انظر: املكتفى: 5)

 .(242)( انظر: املكتفى: 6)

 .(276): ، ص( إيضاح الوقف واالبتداء4)

ر  املصون: 2)  .(2/374)، والتَّحرير والتَّنوير: (5/513)( الد 

 .(322)( انظر: املكتفى: 2)

 .(322)( انظر: املكتفى: 12)
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اين:  وأمجع أهل العلم باللِّسان عىل أنَّ ما قاله وقّدره خطٌأ ال »قال أبو عمرو الدَّ

«يصح  يف لغة وال قياس
 (1)

ب:  ، واحتجَّ أبو حاتم أيضًا بأنَّ العرب تقول يف التَّعج 

لفظ األمرَأظِرْف بزيد، فيجزمون الفعل لشبهه 
(2)

. 

ا:  ب عدل إىل لفظ »قال ابن األنباري رادًّ وليس هذا بمنزلة ذاك؛ ألن التَّعج 

األمر، والم اليمني مل توجد مكسورة قط يف حال ظهور اليمني، وال يف حال 

«إضامرها
 (3)

. 

اس:  ورأيت أبا احلسن بن كيسان»وقال النَّحَّ
(4)

هذا عىل أيب حاتم ينكر مثل  

 «وخُيطُِّئه فيه
(5)

 . 

 :سورة يونس
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿ اىل:ــعـه تـولـ( ق12) 

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

 .[2يونس:]
«هو تام  »: ﴾ڤ ڤ ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل قوله:

 (6)
.  

 دراسة المسألة:
مجلة مستأنفة ال صلة هلا بام  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿ قوله تعاىل:

ة قد اشتملت عىل فعل الزم وفاعل وإنَّ واسمها وخبها، قبلها لفظًا، وهي مجل

حة  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿ومجلة:  قد تكون بيانيَّة ملا قبلها موضِّ

                                       
 .(322)نظر: املكتفى: ( ا1)

 .(363)( إيضاح الوقف واالبتداء: 2)

 .(363 )( إيضاح الوقف واالبتداء:3)

د وثعلب، 7) د بن أمحد بن كيسان النَّحوي، أخذ عن املبِّ الُبلغة يف هـ(، 222إمام يف العربيَّة، )ت: ( هو: حممَّ

ة النَّحو والل غة:   .(52)تراجم أئمَّ

 .(1/224)( القطع واالئتناف: 5)

 .(323)( املكتفى: 6)
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حر ب الكافرين من الوحي حتى وصفوا حامله إليهم بالسِّ لتعج 
(1)

، وقد تكون 

ر بعد اجلملة األوىل: ماذا صنع الكافرون بعد التعجب أو ماذا  جوابًا لسؤال مقدَّ

الوا؟ق
(2)

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ﴿وفيها أيضًا رابط آخر، هو اسم اإلشارة يف قوله:  
كاٍف  ﴾ڤ ڤ﴿وله:ـف عىل قـوقـالـذا فـوحي، وعىل هـد عىل الـه عائـفإنَّ 

(3)
 ،

 واهلل أعلم.
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ﴿ ( قوله تعاىل:12)

 .[35يونس:] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
«هو وقف جيد»: ﴾ڇ ڍ  ﴿ الوقف عىل قوله:قال أبو حاتم يف 

 (4)
. 

 دراسة المسألة:
، ﴾ڇ ڍ ﴿مجلتان، أوالمها قوله سبحانه:  ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿قوله تعاىل:

اج:﴾ڍ ڌ  ﴿ وأخرامها قوله: جَّ كالم تاٌم كأنَّه قيل  ﴾ڇ ڍ  ﴿» ، قال الزَّ

ي أي: عىل أ ﴾ڍ ڌ   ﴿هلم: أي  يشء لكم يف عبادة األوثان ؟ ثمَّ قيل هلم: 

﴾ڍ ڌ  ﴿ حاٍل حتكمون، فموضع كيف نصب بــ
 (5). 

وقد نصَّ عىل هذا الوقف آخرون كابن االنباري
(6)

د بن طيفور   وأيب عبد اهلل حممَّ

جاوندي السَّ
(7)

اسه ، وذكر النَّحَّ
(8)

اين  وأبو عمرو الدَّ
(9)

ونقال قول أيب حاتم  

اج، وأوضح كالم يف بيان املعنى يف قوله: جَّ مني  ﴾ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ والزَّ للسَّ

                                       
 .(11/26)( انظر: روح املعاين: 1)

 .(11/26)( انظر: روح املعاين: 2)

 .(323)، املكتفى: (365): ، ص( انظر: إيضاح الوقف واالبتداء3)

 .(322)( املكتفى: 7)

 .(3/14)( معاين القرآن وإعرابه: 5)

 .(364): ، ص( انظر: إيضاح الوقف واالبتداء6)

 .(231): ، صكتاب الوقف واالبتداء ( انظر:4)

 . (1/327)( انظر: القطع واالئتناف: 2)

 .(322 )( انظر: املكتفى:2)
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مبتدأ وخب، ومعنى االستفهام هنا اإلنكار  ﴾ڇڍ﴿»: حيث قالاحللبي 

، أي: أي  يشء لكم يف اختاذ هؤالء إذ كانوا عاجزين عن هداية أنفسهم  والتعجب

م أن بعض النَّحويني نصَّ عىل أن مثل هذا  فكيف يمكن أن هَيُْدوا غرَيهم ؟ وقد تقدَّ

  ،[ 72املدثر:] ﴾پ پ پ پ ڀ ﴿» ، نحو:الرتكيب ال يتم إال بحال بعده
ر اجلملة بعد ، [ 27املائدة:] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ إىل غري ذلك، وهنا ال يمكن أن ُتَقدَّ

ڍ  ﴿هذا الرتكيب حاالً ألهنا استفهامية، واالستفهامية ال تقع حاالً. وقوله:

ف حتكمون بالباطل وجتعلون هلل أندادًا ـر، أي: كيـام آخـفهـاست ﴾ڌ 

«؟ركاء ــوش
 (1)

 فالوقف جيِّد كام قال أبو حاتم، وهو وقف كاف، واهلل أعلم.  

 :سورة النحل
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۈ ۈ ﴿( قوله تعاىل:22) 

 . [62النحل: ] ﴾ ۉ ېې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 
 دون ﴾ې ﴿ حرف واحد، ال يوقف عىل ﴾ې ې ﴿»قال أبو حاتم: 

«﴾ې﴿
 (2)

.  
 دراسة المسألة:

طويل وكالم كثري يف تركيبها ، خالف﴾ې ې  ﴿ للن حاة يف قوله:
(3)

وقد ذكر  ،

اين أنَّ بعض أهل العلم يرى الوقف عىل أبو ر بعدها حمذوفًا،  ﴾ې  ﴿ عمرو الدَّ وقدَّ

ل اآلية، فيكون التقدير: ال ينفعهم ما زعموا ا عىل الزعم املذكور يف أوَّ ردًّ
(4)

. 

اج إذ قال يف كتابه:   جَّ -واهلل أعلم -، املعنى رد  لقوهلم ﴾ې  ﴿»وقد قال هذا الزَّ

املعنى: َجَرَم فِْعُلهم هذا أن هلم النَّار،  ﴾ې ى ى ائ  ﴿ ليس ذلك كام وصفوا،

                                       
ر  املصون: 1)  .(6/221)( الد 

 .(357)( املكتفى: 2)

ر  املصون: 3)  .(6/323)( انظر: الد 

اج: 7) جَّ  .(357)، املكتفى: (162و 3/34)( انظر: معاين القرآن وإعرابه للزَّ
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«أي كسب فعلهم هذا أن هلم النَّار
 (1)

قول أيب حاتم  -واهلل أعلم  -ولعلَّ األقرب  

 ﴾ې  ﴿أوىل من تقدير كالم حمذوف بعد  ﴾ې  ﴿ إىل ﴾ې  ﴿ومن تبعه، واحتياج 
ركبتا تركيبًا واحدًا كقوهلم: مخسة عرش ﴾ې﴿و ﴾ې﴿فقوله:

(2)
، وتكون 

ا  ﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿ وهي قوله: -كل ها بعد ذلك  -اجلملة  ردًّ

وقول أيب  ﴾ې﴿عن  ﴾ې﴿وتوبيخًا هلم عىل الباطل الذي زعموا، فال تفصل 

واب إن شاء اهلل، واهلل أعلم.   حاتم هو الصَّ

 ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿ ( قوله تعاىل:21)

 .[116النحل:]﴾  ڭ ۇ ۇ ۆ
«كاٍف »: ﴾ے ۓ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل قوله:

 (3)
. 

 دراسة المسألة:
وما  ﴾ے ۓ  ﴿ تنتهي اجلملة حسب وقف أيب حاتم عند قوله:

بعدها كالم مستأنف مبتدأ وخب، وحيتاج إىل تقدير، فيكون تقولون هذا حالل 

ر. وأصلوهذا حرام، فتكون اجلملة االسمية يف حمل نصب ب  الفعل املضمر املقدَّ
 الكالم يف اآلية يرد قول أيب حاتم ألنه ال حيتاج إىل إضامر وتقدير، فهو هكذا: وال

تقولوا هذا حالل وهذا حرام ألجل وصف ألسنتكم الكذب
(4)

 ، ففي الكالم
 ﴾ھ ھ  ﴿يف حمل نصب بقوله: ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿تقديم وتأخري، فقوله:

 وعليه فال وقف.
                                       

 .(3/162)( معاين القرآن وإعرابه: 1)

ر  املصون: 2)  .(6/323)( انظر: الد 

 .(354)( املكتفى: 3)

ر  املصون: 7)  .(4/224)( انظر: الد 
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 وهذا غلط ؛ ألن قوله:»يرد عىل أيب حاتم يف وقفه هذا:  ريقال ابن األنبا
«حكاية، وال يتم الوقف عىل احلكاية دون املحكي ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿

 (1)
 ،

اين وكذلك قال أبو عمرو الدَّ
(2)

 ، واهلل أعلم. 

 :سورة الكهف
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى  ﴿ ( قوله تعاىل:22)

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

 .[ 2-1ف:الكه] ﴾ېئ 
«﴾ى ﴿ الوقف:»قال أبو حاتم: 

 (3)
.  

 دراسة المسألة:
اين أن الوقف عىل قوله: بتقدير أن يف الكالم تقدياًم  ﴾ى﴿ ذكر أبو عمرو الدَّ

وتأخريًا، وأصله: الذي أنزل عىل عبده الكتاب قياًم ومل ُيعل له عوجاً 
(4)

 . 

مني احللبي يف الدر املصون القول بالتَّقديم والتَّأخري؛ ألنه عىل  وقد ردَّ السَّ

خالف األصل
(5)

ى ائ ائ ەئ  ﴿ . فرتتيب الكالم عىل ما هو عليه، وقوله:

، إذ هو تعليل له﴾ۋ ﴿ متعلق بقوله: ﴾ەئ 
(6)

، فال يفصل إالَّ بالوقف عىل 

  أعلم.ألنه رأس آية، ويكون وقفًا حسنًا، واهلل ﴾ې ﴿قوله: 

 :سورة مريم
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿ ( قوله تعاىل:23)

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

                                       
 .(321): ، ص( إيضاح الوقف واالبتداء1)

 .(354)( انظر: املكتفى: 2)

 .(366)( املكتفى: 3)

 .(364)( انظر: املكتفى: 7)

ر  امل5)  .(4/735)صون: ( انظر: الد 

ر  املصون(6/121) : ( انظر: البحر املحيط6)  .(4/734 : )، الد 
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ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 .[ 22-44مريم:] ﴾چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
«يف املوضعني بتقدير: أال ﴾ٿ ﴿ ُيوز االبتداء بــ»قال أبو حاتم: 

 (1)
. 

 دراسة المسألة:
حاتم بمعنى: )أال( يستفتح هبا الكالم، ويبتدأ هبا هنا يف قول أيب  ﴾ٿ﴿

هنا بمعنى  ﴾ٿ﴿ أن موصولة بام بعدها، ولكن الذي يدل عليه السياق هنا

جر ملا قبلها يف املوضعني، فيوقف عليها دع والزَّ الرَّ
(2)

 ، والوقف كاٍف، واهلل أعلم. 

 :سورة طه
 .[ 1طه:] ﴾ڄ  ﴿ ( قوله تعاىل:27) 

«كاٍف »: ﴾ڄ ﴿ قف عىل قوله:قال أبو حاتم يف الو
 (3)

.  
 دراسة المسألة:

م الكالم عىل الوقف عىل احلروف املقطعة يف أوائل السورة عند الكالم عىل  تقدَّ

ل سورة البقرة ﴾ٱ ﴿ قوله: يف أوَّ
(4)

. 
 :سورة املؤمنون

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ ( قوله تعاىل:25) 

 .[64-66املؤمنون:] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ 
«﴾ں ﴿ الوقف الكايف:»قال أبو حاتم: 

 (5)
. 

                                       
 .(344)( املكتفى: 1)

: ، ص، منار اهلدى(727): ، ص، القطع واالئتناف(224): ، ص( انظر: إيضاح الوقف واالبتداء2)

(272). 

 .(342)( املكتفى: 3)

 .( من هذا البحث13الصفحة ) ( انظر:7)

 .(722)( املكتفى: 5)
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 دراسة المسألة:
ں ڻ ﴿ ، وُيبتدأ بقوله:﴾ں﴿ الوقف عند أيب حاتم عىل قوله:

 من قوله: ﴾ں ﴿ لكن اجلار وضمريه املجرور ألصق بقوله: ﴾ڻ
أن قريشًا استكبوا عىل النَّاس بالبيت  -واهلل أعلم  -واملعنى  ﴾ڻ ڻ﴿

ببية أي اس تكبارهم بسبب البيت احلرام، وهذا عىل احلرام ألهنم أهله، فالباء للسَّ

خالف ما ينبغي أن يكونوا عليه فإن جماورة البيت احلرام تدعو إىل التواضع ال إىل 

مر  ﴾ڻ ڻ﴿ الكب والتعاظم ثمَّ قال سبحانه: أي ُيتمعون لياًل للسَّ

ين وتكذيب النَّبيِّ  ثون بالطَّعن يف الدِّ حال من  ﴾ں﴿ . وقوله:× ويتحدَّ

حال ثانية ﴾ڻ﴿و ﴾ڱ﴿ الواو يف
(1)

، والفصل بينهام ألجل إيضاح املعنى، 

ع اخلافض، أي: يف سامركم منصوبًا عىل نز ﴾ڻ﴿وُيوز أن يكون قوله: 

َمر الذي ُيتمعون فيه، فكأنه اسم ملهتجرون،   ٴۇ﴿ كام قال تعاىل:جلس السَّ

سورة العنكبوت ﴾ۋ ۋ ۅ
(2)

، وبه قال ﴾ں﴿  ، فالوقف عىل قوله:

عن العباس بن الفضل بن شاذان وإبراهيم بن عبد الرزاق  أبو عمرو، ونقله

املقرئ، وهو وقف كاٍف 
(3)

، وله أثر واضح يف بيان املعنى، فيلتصق حرف اجلر 

َمُر باهلُْجر، واهلل أعلم.   باالستكبار، والسَّ

 :سورة الفرقان
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ﴿ ( قوله تعاىل:26)

 .[21الفرقان:] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
                                       

ر  املصون:1)  .(2/354 )( انظر: الد 

 .(12/42)( انظر: التَّحرير والتَّنوير: 2)

 .(722)( املكتفى: 3)



 (ه4153 ةجمادى اآلخر )  العدد السابع عشر            معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية   مجلة

487 

«كاٍف »: ﴾ڀ ﴿ ال أبو حاتم يف الوقف عىل قوله:ق
 (1)

. 
 دراسة المسألة:

. وجاء بعد مقولتهم قوله ﴾ڀ ﴿ تمَّ قوُل الذين ال يرجون لقاء اهلل عند قوله:

تعقيبًا عىل مقالتهم وفيه  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿سبحانه: 

ديد معنى التعجيب من ازدهائهم وغرورهم الباطل وكفرهم الشَّ
(2)

وهلذا  ،

اس ﴾ڀ﴿؛ يكون الوقف عىل قوله: عقيبالتَّ  كافيًا. وقال به النَّحَّ
(3)

 وابن 

األنباري
(4)

ا . وهو عندي تام؛ »ين باحلكم عليه بالتَّامم فقال: وتفرد أبو عمرو الدَّ

«ألنه انقضاء لكالمهم
 (5)

د عىل مقولتهم العاتية،  حقة َقَسٌم للرَّ . لكن اجلملة الالَّ

، واهلل أعلم. فيكون الوقف كافيًا ليس بتا  مٍّ

 :سورة األحزاب
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿ ( قوله تعاىل:24) 

ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ 

 .[2-4:األحزاب] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ 
«تام  »: ﴾ٿ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل قوله:

 (6)
. 

 دراسة المسألة:
م يف قوله:  ﴾ٿ﴿ الوقف عند أيب حاتم عىل قوله: ؛ ألنَّ الالَّ  ﴾ٿ﴿ تام 

م،  ادقني، بفتح الالَّ عنده الم َقَسٍم وليست الم تعليل، واألصل عنده: ليسألـ ـنَّ الصَّ

                                       
 .(715)( املكتفى: 1)

 .(12/32): ، ص، التَّحرير والتَّنوير(227): ، ص( انظر: معامل التَّنزيل2)

 .(2/722)( انظر: القطع واالئتناف: 3)

 .(721): ، صبتداء( انظر: إيضاح الوقف واال7)

 .(715)( انظر: املكتفى: 5)

 .(754)( املكتفى: 6)
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م دة وكِّست الالَّ ثمَّ حذفت الن ون املشدَّ
(1)

م ذكر مذهبه هذا ، وقد تقدَّ
(2)

م  . والالَّ

الم  هنا ال يمكن أن تأيت عىل النَّحو الذي يراه أبو حاتم، وإنَّام هي الم تعليل أو

ة والصريورةالعاقب
(3)

غ الوقَف انتهاُء اآلية عند قوله:  ، والوقف َحَسن، ويسوِّ
  ، واهلل أعلم.﴾ٿ﴿

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿ ( قوله تعاىل:22)

ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ 

 .[43-42:األحزاب] ﴾حئ مئ ىئ 
«تام  »: ﴾ۇئ  ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل قوله:

 (4)
. 

 مسألة:دراسة ال
ابق: سورة  . ﴾ٿ ٿٿ﴿ القول يف هذا الوقف كالقول يف الوقف السَّ

األحزاب، سواًء بسواء
(5)

  ، واهلل أعلم.
 :سورة سبأ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ﴿ ( قوله تعاىل:22) 

 .[13:سبأ] ﴾ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

﴾ۇئ﴿ حسن، ثمَّ يبتدئ: ﴾وئۇئ﴿ الوقف عند أيب حاتم عىل قوله:
 (6) . 

                                       
 .(326)، منار اهلدى: (372): ، صواالبتداء( كتاب الوقف 1)

 من هذا البحث. (24) الصفحة( انظر: 2)

ر  املصون: (4/223)( انظر: البحر املحيط: 3)  .(2/26)، الد 

 .(762)( املكتفى: 7)

 .(312): ، صن هذا البحث، وانظر: منار اهلدىم (24) الصفحة( انظر: 5)

 .(767)( انظر: املكتفى: 6)
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 مسألة:دراسة ال
 مجلة مستقلة عىل قول أيب حاتم، وقوله: ﴾وئ وئ ۇئ ﴿ قوله سبحانه:

منصوب عىل أنه مصدر، أي: اشكروا شكراً  ﴾ۇئ﴿
(1)

، وهذا فيه ُبْعد، وتقدير 

مفعوله ألجله ﴾ۇئ﴿ ال يضيف إىل معنى الكالم شيئًا، ولكنَّ قوله:
(2)

 ،

وود بأن يعملوا األمر آلل دا -واهلل أعلم -واملراد  ﴾وئ﴿والعامل فيها قوله: 

كر وا اهلل سبحانه إذ أتاهم من النّ ليشكر عم ما ورد يف اآليات، ويتَّضح هبذا أنَّ الش 

 .﴾وئ ﴿يف حقيقته عمٌل مقابل ُ النِّعم، ولذلك قال: 
اس:  «املعنى: اعملوا فيام أنعم اهلل به عليكم شكراً »قال النَّحَّ

(3)
، وعليه فال 

  واهلل أعلم. ﴾وئ ۇئ ﴿ وقف عىل قوله:
 :سورة يس

 . ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿( قوله تعاىل:32)
  .[52-54:يس]

«تام  »: ﴾ٹ ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل قوله:
 (4)

. 
 دراسة المسألة:

، وهي مرفوعة عىل البدليَّة من  ﴾ٹ ﴿ يرى أبو حاتم أن الوقف عىل قوله:

وف: مصدرًا لفعل حمذ ﴾ٹ ﴿ ، ويكون قوله:﴾ٿ ٿ ٹ ﴿ يف قوله: ﴾ٿ﴿

يقال هلم
(5)

 ﴾ٹ﴿ولكن األوىل من هذا واألقرب يف املعنى أن يكون قوله: 
ٌر للتعظيم، واخلب قوله: مصدر مؤكد ﴾ٹ ﴿، و﴾ڤ ڤ ڤ  ﴿مبتدأ منكَّ

                                       
 .(312): ، ص، منار اهلدى(767)، املكتفى: (775): ، ص( إيضاح الوقف واالبتداء1)

 .(22/32)، التَّحرير والتَّنوير: (4/357)( انظر: البحر املحيط: 2)

 .(2/562)( القطع واالئتناف: 3)

 .745( املكتفى: 7)

 .(321): ، ص، منار اهلدى(745)( انظر: املكتفى: 5)
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واخلب املبتدأملضمون اجلملة، واملصدر مع عامله مجلة معرتضة بني 
(1)

، وعليه فال 

وقف، وقد خطَّأ أبا حاتم ابن األنباري
(2)

اسوالنَّحَّ  
(3)

 ، واهلل أعلم. 

 :سورة ص
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿ ( قوله تعاىل:31)

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

 .[27:ص].﴾ى ى ائ 
﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ قال أبو حاتم بتامم الوقف عىل قوله:

(4). 
 دراسة المسألة:
 مجلة مستأنفة مؤلفة من مبتدإ وخب، فالضمري ﴾ٴۇ ۋ ۋ﴿ قوله سبحانه:

ر، و ﴾ۋ﴿ م، و ﴾ٴۇ  ﴿مبتدأ مؤخَّ مزيدة للتَّعظيم أو اإلهبام ﴾ۋ  ﴿ خب مقدَّ
(5)

 ،

فاجلملة من حيث اإلعراب مستقلة منفصلة عامَّ قبلها، وهلذا يرى أبو حاتم الوقف 

وكذلك ابن األنباري ﴾ۈ ﴿ عىل قوله:
(6)

ا من حيث املعنى فإن قوله  ، أمَّ

تتميم هلا، فاملعنى: أنَّ كثريًا من مرتبطة بام قبلها فإهنا  ﴾ٴۇ ۋ ۋ﴿ سبحانه:

احلون، وهم قليل فكأنَّ فيها  الرشكاء يبغي بعضهم عىل بعض إال املؤمنون الصَّ

معنى االستدراك والتَّنبيه عىل القلَّة، وفيها حث  للمخاطبني بأن حيرصوا عىل أن 

يكونوا من هؤالء القلَّة
(7)

جواز ، وهلذا االرتباط فإنَّ الوصل أوىل، وإن قيل ب

 الوقف فإنَّه يف أدنى مراتب الكفاية ال التَّامم، واهلل أعلم. 

                                       
ر  املصون:1)  .(22/251)، التَّحرير والتَّنوير: (2/242 )( انظر: الد 

 .(752)( انظر: إيضاح الوقف واالبتداء: 2)

 .(2/522)( انظر: القطع واالئتناف: 3)

 .(723)( املكتفى: 7)

ر  املصون: 5)  .(23/136)والتَّنوير:  ، التَّحرير(2/342)( انظر: الد 

 .(755): ، ص( انظر: إيضاح الوقف واالبتداء6)

 .(23/136)( انظر: التَّحرير والتَّنوير: 4)
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 :سورة الفتح
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿ ( قوله تعاىل:32)

 .[2-1:الفتح] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
«تام  »: ﴾ ٻ ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل قوله:

(1)
. 

 دراسة المسألة:
م الكالم عىل مثله عند قوله سبح ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿انه:تقدَّ

﴾ڤ ...ٿ ٹ ٹ
 (2)

 . [2-4:األحزاب] 
 :سورة املمتحنة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿تعاىل:( قوله 33)

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ 

 .[1:املمتحنة] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
«هو وقف بيان»: ﴾ٿ ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل قوله:

 (3)
. 

 سة المسألة:درا
لة بني قوله:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ يظهر من قول أيب حاتم أنه ال ينفي الصِّ

لكنه يرى الوقف من باب إعطاء القارئ فرصة  ﴾ٿ ٿ ٿ ﴿ وقوله:

وهبذا يكون قد اتَّضح املعنى  ﴾ٹ ٹ ﴿ ومهلة لتقدير املحذوف املتَّصل بقوله:

ه وقف بيان، و هو قريب من وظهر، ولذلك حكم عليه من جهة املعنى فسامَّ

التسمية بالالزم، العتبار إزالة اللبس عن املعنى. ولكن لو قيل: إن كل حمذوف 

                                       
 .(524)( املكتفى: 1)

ر  املصون:   (24) الصفحة( انظر: 2)   :، ص، منار اهلدى(2/422)من هذا البحث، وانظر أيضًا: الد 

( 363). 

  .(563)( املكتفى: 3)
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، ففي كتاب اهلل عز وجل مواضع تفوق احلرص  مقّدر حيتاج إىل وقف لبيانه ملا صحَّ
من هذا النَّحو، وهلذا فإن الوصل أوىل ؛ لعدم فصل العلة املذكورة، والتقدير: 

تؤمنوا خيرجون الرسول وإياكم أن
(1)

أو إليامنكم ولعلَّ مما محل أبا حاتم عىل  

الوقف هنا أيضًا أنه خيشى أن لو وصل القارئ لربام ُفِهَم أن الكالم حتذير من 

 اإليامن باهلل: وإياكم أن تؤمنوا باهلل ربكم، وهذا يقال لو ابتدأ القارئ بقوله:
وقد خطَّأ أبا حاتم يف الوقف هنا ابن األنباري ﴾ٿ﴿

(2)
اينوأ  بو عمرو الدَّ

(3)
 ،

  واهلل أعلم.
گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ﴿ ( قوله تعاىل:37)

 .[3:املمتحنة] ﴾ڻ ڻ 
 ﴾ ڳ ڳ   ﴿ قال أبو حاتم بالوقف عىل قوله:

(4). 
 دراسة المسألة:

يف هذه اآلية موضعان للوقف
(5)

 ، ومها: 

ا أن يوقف عىل قوله: (1 ڳ ڱ  ﴿ ثمَّ بعده مجلة مستأنفة: ﴾ڳ ڳ﴿ إمَّ

يف  املنفعة هنا نفيها عىل اإلطالق، وإنَّام هو وليس املراد من نفي ﴾ڱ ڱ

ة املشهورة حلاطب بن  دائرة املعنى الذي جاء يف هذه اآليات وما كان يف القصَّ

. أيب بلتعة 
(6)

                                       
ر  املصون: (1231): ، صرك التَّنزيل( مدا1)  .(12/222)، الد 

  . (725): ، ص( إيضاح الوقف واالبتداء2)

 .(563)( املكتفى: 3)

 .(567)( انظر: املكتفى: 7)

: ، ص، منار اهلدى(732): ، صواالبتداء، كتاب الوقف (2/432): ، ص( انظر: القطع واالئتناف5)

(322). 

 .(1321)، معامل التَّنزيل: (7/375): ، صظيم( انظر: تفسري القرآن الع6)
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ا أن تتم اجلملة عند قوله: (2  ،﴾گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ﴿ وإمَّ
 مجلة جديدة.  ﴾ڱ ڱ ﴿ قوله:

 وهو األوىل واألظهر، وهو وقف كاف، واهلل أعلم.  وقد اختار أبو حاتم األول،

 :سورة املرسالت
 .[14-16:املرسالت] ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿( قوله تعاىل:35) 

ألنه قد أهلك »كافيًا وقال:  ﴾ەئ  ﴿ يرى أبو حاتم الوقف عىل قوله:

 «األولني ومل هُيِلك اآلخرين بعدُ 
(1) . 

 دراسة المسألة:
 ﴾وئ﴿ي يفهم من املعنى، والفعل يف قوله: قول أيب حاتم واضح، وهو الذ

اين معلقًا عىل قول  مرفوع يدل عىل االستئناف ال أنه معطوف، وقال أبو عمرو الدَّ

«والتَّفسري يؤيِّد ما قال»أيب حاتم: 
 (2)

اس ، وكذلك وافقه من قبل النَّحَّ
(3)

، واهلل 

 أعلم. 

 :سورة الفجر
 ﴾ٹ ٹ ڤ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ ( قوله تعاىل:36) 

 .[6-5:الفجر]
 «تام»: ﴾ٿ  ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل قوله:

(4)
. 

 دراسة المسألة:
د من اهلل تبارك وتعاىل: فقال: ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿ افتتحت السورة بَِقَسٍم متعدِّ

واختلف يف جواب القسم: هل هو حمذوف أو  ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

                                       
 .(622)( املكتفى: 1)

 .(622 )( املكتفى:2)

 .(2/444)( انظر: القطع واالئتناف: 3)

 .(612)( املكتفى: 7)
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ر، واختلف يف تقدي ره، فقيل: لنجازينَّ كلَّ أحد بام عمل مذكور، فإن كان حمذوفًا فيقدَّ

،. وقيل:  َبنَّ ابقة وهذا أظهر وأقرب، وقيل: لُيَعذِّ بداللة ذكرة جمازاة أهل القرون السَّ

فإن كان حمذوفًا فالوقف تاٌم  ﴾ک ک ک ﴿ بل هو مذكور، وهو قوله سبحانه:

، فيوقف علي ه ألنه رأس كام قال أبو حاتم وهو األوىل، وإن كان مذكورًا فليس بتامٍّ

آية، وما بني الَقَسم وجوابه مجل معرتضة
(1)

 ، واهلل أعلم.

 :سورة اإلخالص
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ قال تعاىل:( 34)

 .[7-1:اإلخالص]   ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
 :سورة الفخلق

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿

 .[5-1:الفلق]﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
 :سورة النَّاس

ژ ڑ ڑ  ژڈ ڈ  ڎڌ ڎ  ڌڇ ڍ ڍ ڇ  ﴿

   ﴾ڳ ڳ ڳ گک ک گ گ گ  ک ک

 .[6-1:الناس]
َذتني دون آخرهن»قال أبو حاتم:  «ال وقف يف اإلخالص واملعوِّ

 (2)
. 

 دراسة المسألة:
ٱ ٻ ٻ ﴿ أما سورة اإلخالص ففيها وقف كاٍف، وهو عىل قوله سبحانه:

 وما بعدها مجلة مستقلة إعرابًا. ﴾ٻ
                                       

اف1) ر  املصون: (2/652)، البحر املحيط: (1122): ، ص( انظر: الكشَّ ، ، منار اهلدى(22/444)، الد 

 .(221-32/242)نوير: ، التَّحرير والتَّ (726): ص

 .(632)( املكتفى: 2)
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اينوقد نصَّ عىل هذا ال وقف أبو عمرو الدَّ
(1)

اس من قبل ، وقد ذكره النَّحَّ
(2)

 ،

ذتان فكام قال أبو حاتم ولكن يوقف عىل رأس كل آية من هذه ور  وأما املعوِّ الس 

يف الوقف عىل رؤوس اآلي × اتِّباعًا لسنَّة النَّبيِّ 
(3)

 ، واهلل تعاىل أعلم.

 

 

                            

 

                                       
 (.634( انظر: املكتفى: )1)

 .(2/222 )( انظر: القطع واالئتناف:2)

 (.734): ، ص( انظر: منار اهلدى3)
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 امتةـاخل
 أبرز النتائج والتوصيات: وفيها 

بلغ عدد مواضع الوقف واالبتداء املنقولة عن أيب حاتم السجستاين يف املكتفى  - 1

اين  أبا حاتٍم يف أربع منها،  اين سبعة وثالثني موضعًا، وافق الدَّ أليب عمرو الدَّ

 وخالفه يف الباقي.

 مقبولة.  أقوال أيب حاتم يف تسعة عرش موضعًا هلا وجاهة وحجة واضحة -2

اين وأيب حاتم يف مواضع ليس يف جواز الوقف  - 3 اخلالف بني أيب عمرو الدَّ

 وصحته ولكنَّه يف تسميته، وهذا ملحظ مهم ُيب أن يراعى.

اين عمرو أبو حاكم املواضع بعض يف -7  يف قاله فيام السجستاين حاتم أبا الدَّ

 التقسيامت إىل ال اومعانيه واالبتداءات الوقوف صحة إىل واالبتداء الوقف

 الوقف جواز يف بينهام اخلالف ألن، واالبتداء الوقف علامء فيها اختلف التي

 . منعه أو

 تقسيامهتم يف واالبتداء الوقف علامء مذاهب االعتبار بعني نأخذ أن ينبغي –5

 حيث من املسألة بحث هو املسلك هذا يف األهم أن عىل، ومصطلحاهتم

 .  العملية الثمرة هو ذاه فإن، وعدمها الوقف صحة

ُيوز الوقف يف مواضع ألجل إيضاح املعنى وبيانه وإْن كان يف الكالم رابط  -6

ى وقف بياٍن أو وقفًا تفسريّيًا.   لفظي، وهو ما ُيسمَّ

ينبغي لطالب العلم أال يكتفي يف علم الوقف واالبتداء بقراءة ما كتب فيه من  -4

لم من شيخ مقرئ عامل أثناء عرض القرآن مؤلفات، بل البدَّ من تلقي هذا الع

الكريم عليه، سريًا عىل منهج السلف، فقد كانوا يشرتطون إلجازة الطالب 

 إحسان الوقف واالبتداء. 

 ال حُيِْسُن القارئ علم الوقف واالبتداء إذا مل حيسن العربيَّة والتفسري.  -2
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الئل عىل فهمه الك -2  الم. وقوف القارئ وابتداءاته إحدى الدَّ

عناية السلف رمحهم اهلل بالوقف واالبتداء وكونه إحدى األدوات املهمة يف  -12

 فهم القرآن الكريم.

أويص بجمع كلِّ أقوال أيب حاتم السجستاين يف علم الوقف واالبتداء  -11

، فإن يف ذلك إضافة مهمة يف هذا الفن،  ودراستها وإخراجها يف كتاب مستقلٍّ

اتم فحْسب؛ بل كل عامل له يف هذا العلم أقوال وليس هذا ألقوال أيب ح

 منثورة متفرقة يف بطون كتب الفن. 

مني فيها فرصة للبحث  -12 ما زال يف كتاب املكتفى وقوف منقولة عن علامء متقدِّ

راسة.  والدِّ

د وعىل آله وصحبه وأمجعني.   وصىلَّ اهلل وسلَّم وبارك عىل نبينا حممَّ

 

 

                            



 إبراهيم بن عبداهلل الزَّهرانيد.         للّدانيوقوف اإلمام أبي حاتم السجستاني من خالل كتاب المكتفى  

488 

 اصادر واملراععامل فهرس
 القرآن الكريم.

أليب البقاء عبد اهلل بن احلسني  ،إمالء ما منَّ به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات والقرآن -1

 هـ، دار الفكر، بريوت.1726، 1، ط(هـ616ت: )العكبي، 

د بن القاسم بن بشار بن اإيضاح الوقف واالبتداء -2 حلسن األنباري، )ت: : أليب بكر بن حممَّ

حيم الطرهوين، دار احلديث، القاهرة.322  هـ(، حتقيق: عبد الرَّ

هري بأيب حيَّان البحر المحيط -3 د بن يوسف بن عيل بن يوسف بن حيَّان الشَّ ين حممَّ ، ألثري الدِّ

كتور/ عبد الرزاق املهدي، ط475األندليس الغرناطي، )ت:  ، 1هـ(، حتقيق: الد 

اث العريب، بريوت.هـ، دار إح1723  ياء الرت 

د بن يعقوب الفريوزآبادي، )ت: لبُ ْلَغةا -7 د املرصي، ط214، ملحمَّ ، 1هـ(، حتقيق: حممَّ

اث، الكويت.1724  هـ، دار إحياء الرت 

د الطَّاهر ابن عاشور، )ت: التَّحرير والتنوير -5 سة 1722، 1هـ(، ط1323، ملحمَّ هـ، مؤسَّ

 التَّاريخ العريب، بريوت.

اظ -6 هبي )ت: تذكرة الحفَّ د بن عثامن الذَّ ين حممَّ هـ، دار 1712، 1هـ(، ط472، لشمس الدِّ

 الكتب العلميَّة، بريوت.

املعروف  إلمام احلافظ عامد الدين إسامعيل بن عمر بن كثري القريشل، تفسير القرآن العظيم -4

سة الكتب الثقافيَّ 1713، عام 1ط ،هـ(447)ت:  كثري،بابن  ة، بريوت، وطبعة هـ، مؤسَّ

 هـ، دار طيبة للنرش والتوزيع.1712، عام 1أخرى بتحقيق سامي سالمة، ط

د بن عمر بن احلسني التميمي البكري  التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(، -2 ين حممَّ لفخر الدِّ

افعي، )ت:  ازي الشَّ  هـ، دار الكتب العلميَّة، بريوت.1721، 1هـ(، ط627الرَّ

د بن جرير الطَّبي، في تفسير القرآنجامع البيان  -2 ، عام 3ط (،هـ312ت: )، أليب جعفر حممَّ

 هـ، مكتبة ومطبعة ورشكة مصطفى البايب احللبي، القاهرة.1322
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رُّ المصون في علوم الكتاب المكنون -12 مني احللبي، )ت: الدُّ ، ألمحد بن يوسف املعروف بالسَّ

اط456 كتور/ أمحد اخلرَّ  هـ، دار القلم، دمشق.1727، 2، طهـ(، حتقيق: الد 

بع المثاني -11 يِّد روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسَّ ين السَّ ، أليب الفضل شهاب الدِّ

الم (هـ1242ت: )حممود اآللويس البغدادي،  د أمحد األمد، وعمر عبد السَّ ، حتقيق حممَّ

المي، ط اث، بريوت.1722، 1السَّ  هـ دار إحياء الرت 

ْرِمذيسُ  -12 ِمذي الّسلمي، )ت: نن الت ِّ ْ د بن عيسى الرتِّ هـ(، حتقيق: أمحد 242، أليب عيسى حممَّ

اث، بريوت. د شاكر وآخرين، دار إحياء الرت   حممَّ

هبي، س ير أعالم النُّبالء -13 د بن أمحد الذَّ اد (هـ472ت: )، أليب عبد اهلل حممَّ ار عوَّ ، حتقيق د. بشَّ

 سة الرسالة، بريوت.م، مؤسَّ 1227، 1معروف، ط

ين األلباين، صحيح الجامع الصغير وزيادته -17 د نارص الدِّ ، 3، طهـ(1722)ت: ، ملحمَّ

 م، املكتب اإلسالمي، بريوت، دمشق.1222هـ، 1722

د بن اجلزري، غاية النِّهاية في طبقات الُق رَّاء -15 د بن حممَّ ، عني (هـ233ت: )، أليب اخلري حممَّ

 هـ، دار الكتب العلميَّة، بريوت.1722، عام 3رس، طبنرشه ج. برجسرتا

اس، )ت: القطع واالئتناف -16 د بن إسامعيل النَّحَّ هـ(، حتقيق: د. 332، أليب جعفر أمحد بن حممَّ

محن بن إبراهيم املطرودي، ط ياض.1عبد الرَّ  ، دار عامل الكتب، الرِّ

اف -14  هـ(،532)ت: خمرشي اخلوارزمي،: أليب القاسم جار اهلل حممود بن عمر الزَّ الكشَّ

 .هـ1723، 1اعتنى به: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، ط:

، 1هـ(، ط412، لعبد اهلل بن أمحد بن حممود النَّسفي، )ت: مدارك التَّنزيل وحقائق التَّأويل -12

 هـ، دار املعرفة، بريوت.1721

ين )ت: بعد ، أليب حممد احلسن بن عيل بن سالمرشد في الوقوف -12 هـ(، رسالة  522عيد الَعامَّ

ماجستري بتحقيق هند بنت منصور العبديل، من أول الكتاب إىل آخر سورة النساء، 

 هـ. 1727القيوم السندي، جامعة أم القرى،  بإرشاف الدكتور عبد
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حيحين -22 ، احلاكم النَّيسابوري مد بن عبد اهللحم أليب عبد اهلل ،المستدرك على الصَّ

 يوسف املرعشيل، دار املعرفة، بريوت. عليه: رشفأ، هـ(725)ت:

هـ(، دار 222لعبد الرمحن بن حممد بن خلدون احلرضمي املغريب، )ت:  ،مقدمة ابن خلدون -21

 إحياء الرتاث العريب، بريوت.

، لإلمام املقرىء أيب عمرو عثامن بن الم ُْكتَ َفى في الوقف واالبتدا في كتاب اهلل عزَّ وجلَّ  -22

اين األندليس، )ت:  كتور/ يوسف عبد الرمحن 777سعيد الدَّ هـ(، دراسة وحتقيق الد 

سالة، بريوت.1724، 2املَْرَعْشيِل، ط سة الرِّ  هـ، مؤسَّ

د احلسني بن مسعود البغوي، )ت: معالم التنزيل -23 هـ، دار 1723، 1هـ(، ط516، أليب حممَّ

 ابن حزم، بريوت.

اء،  ، أليب زكريامعاني القرآن -27  ،، حتقيق: أمحد يوسف نجايت(هـ224ت: )حييى بن زياد الفرَّ

كتور/ عبد الفتَّاح إسامعيل شلبي، ط د عيل النَّجار والد  هـ، دار الكتب 1722، 3وحممَّ

اث، القاهرة.  والوثائق القوميَّة، مركز حتقيق الرت 

اج، يبأل، معاني القرآن وإعرابه -25 حتقيق  هـ(،311)ت: إسحاق إبراهيم بن الِّسي الزجَّ

كتور عبد اجلليل عبده شلبي، ط  هـ، عامل الكتب، بريوت.1722، عام 1الد 

د بن عبد الكريم األشموينمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا -26 ، وبحاشيته ، ألمحد بن حممَّ

املقصد لتلخيص ما يف املرشد من الوقف واالبتداء، أليب حييى زكريا بن حممد األنصاري، 

 هـ، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده، القاهرة.1323، 2، طهـ( 226 )ت:

د بن اجلزري، النَّشر في القراءات العشر -24 د بن حممَّ د بن حممَّ ين أيب اخلري حممَّ ، لشمس الدِّ

د الضبَّاع، دار الفكر.233)ت:   هـ(، حتقيق: عيل حممَّ

َجاَوْندي الَغْزَنوي، ، أليب عبد اهلل حممَّ الوقف واالبتداء -22 ، هـ(562ت:)د بن طيفور السَّ

ن، األردن.ـ ه1722، 1: د. حمسن هاشم درويش، ط دراسة وحتقيق  ، دار املناهج، عامَّ
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