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نَّْشِر محفوظَةٌ جَميُِع ُحقُوِق الطَّبِع َوال:::::
َظُر الطبُع، أو النقُل، أو الترجمةُ، للمؤلِف، ويُحْ 

أو التحويُل إلى بياناٍت إلكترونيِة أليِّ جزٍء مْن 
 .اْلُمَؤلِّفِ هََذا الكتاِب، دوَن إذٍن ِكتابِيِّ مَن 

 
 رقم اإليداع بدار الكتب المصرية

20423 /2014 
 ( I . s . p . n ) الترقيم الدولي: 

978-977-90-2197-3 
 )م٢٠١٤هـ /١٤٣٥الطبعة األولى: (

 
 

;
;

 



  
3      

 

_dÔ\Åidˆ\Â;ÀÕÊ’\;€÷¡;ªd\ÊîÂ;ÿÊê;

 فهرس احملتويات
  ٥.. ..تقريظ فضيلة األستاذ الدكتور  عبد الكرمي صاحل.

 ٩......... ................................املقدمة.
 ١٣... ................الباب األول: الوقف واالبتداء.

 ٢٩... ......الباب الثاين: أقسامه، ومذاهب القراء فيه.
 ٣٧...... .....الباب الثالث: أقسام الوقف االختياري.

 ٤٥........... ............الباب الرابع: الوقف التام.
 ٦١......... ..........الباب اخلامس: الوقف الكايف.
 ٧٩......... ..........الباب السادس: الوقف اجلائز.
 ٨٥... .................الباب السابع: الوقف احلسن.

 ٩٥.. ...................الوقف القبيح.الباب الثامن: 
 ١٠٧... .................وقف املراقبة.الباب التاسع: 

 ١١٣... ..................الروايةالباب العاشر: وقف 
 ١٢١.. ......ومتفرقاتٌ  تعلقاتٌ : مالباب احلادي عشر

 ١٧٣.. ....الباب الثاين عشر: االستثناء والذي والذين.
 ١٨١... ..............الباب الثالث عشر: كال وبلى.

 



 
                                                                                   4                          ;Ô\ÖŒ’\;Ã]üb;Ì÷¡;;Ô]fiâ¢\;ÎÑÅ’\;

 ١٩٥ وأمساء اإلشارة.وإن ولو،  ،الباب الرابع عشر: نعم
 ٢٠٩.... .....بتداء.االالقطع، و الباب اخلامس عشر: 

 ٢١٧ ..جية البحث يف علم الوقف واالبتداء.منهالباب السادس عشر: 

 ٢٢٣........................... ...........اخلامتة.

 



  
5      

 

_dÔ\Åidˆ\Â;ÀÕÊ’\;€÷¡;ªd\ÊîÂ;ÿÊê;

 
لَ  الةُ  عىلاحلمدُ هللاِ الذي أنزَ ا، والصَّ جً وَ هِ الكتابَ وملْ جيعَل لَّهُ عِ بدِ عَ

المُ  السَّ ، و  عىلوَ دنَانِ دٍ النبيِّ املُصطَفى العَ َمَّ آلِهِ وصحبِهِ  عىلحمُ
انٍ  م بِإِحسَ ينِ  والتابعنيَ هلَُ  .إىل يومِ الدِّ

 وبعُد...
اتِ التي ال بدَّ لقارئِ  ُ الوقفُ واالبتداءُ من أهمِّ املَْوضوعَ فيُعتَربَ
ا وامتِثَاالً  تِه؛ تطبيقً َا يف قراءَ اهتِ اعَ رَ ا، ومُ تِهَ فَ القرآنِ الكريمِ من معرِ

ا به يف قوله: رنَ رِ الذي أُمِ بُّ F E D C B ]  للتَّدَ

K J I H G Z  عزَّ وجلَّ  -وقوله ، ٢٩ص-  :

 [g f e d c b aZ  ٢٤حمد م. 
 ، عِ تَمِ سْ مٌ للمُ ، وفهْ ةِ، وزينةُ القارئ، وبالغُ التَّايلِ ليَةُ التِّالوَ إِذْ إِنهُ حِ
نيِ  ، والنَّقيضَ نيِ ِ املختَلِفَ فُ الفرقُ بنيَ املعنَيَنيْ ِ؛ وبهِ يُعرَ املِ عَ وفخرٌ للْ

نيِ  كمَ ، واحلُ ِ .املُْتَبايِنَنيْ يْنِ ايِرَ  املُْتَغَ
 ، يحِ حِ ريِ الصَّ وهِ التَّفسِ جُ قَ معَ وُ تَّفِ اتِ أن تَ اءَ بتِدَ االِ قُوفِ وَ وال بُدَّ للوُ
جُ  ْرُ الَ خيَ ا؛ فَ هَ لُومُ يهِ عُ تَضِ قْ ، وما تَ ةِ ةِ الُّلغَ حَّ ةِ املعنَى، وصِ امَ واستِقَ
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ريِ واملعنَى من  بٍ من التَّفسِ نَاسِ هٍ غريِ مُ ىلَ وجْ ئُ عَ ارِ ةٍ، وال القَ هَ جِ
. رَ ةٍ أُخْ هَ ا من جِ ائِهَ بُلَ أَدَ سُ ةَ وَ َالِفُ الُّلغَ  خيُ

اءِ  تِدَ قْفِ واالبْ نِّ الوَ ةِ فَ فَ عرِ ةِ إىل مَ ةِ املاسَّ اجَ ا للحَ ونَظَرً
. ةً لِيلَ اتٍ جَ نَّفَ صَ ءُ مُ لَامَ نَّفَ فيهِ العُ قَد صَ ، فَ ِامَ ةِ هبِ قَ لِّ امِ املتَعَ كَ  واألحْ

رِ كان و  األزهري قدسعد بن السيد بن ئُ  إسالم بن نرص ابنُنَا املُْقْ
أَ  رَ ومِ بـ:عيلَّ  قَ سُ اءِ املَْوْ تِدَ االبْ قْفِ وَ لْمِ الوَ تْنَهُ يف عِ  مَ
<››<<‹‹ 

 ، تِيبِ ْ نِ الرتَّ سْ عَ حُ ، مَ هُ دَ اعِ وَ قَ ولَهُ وَ بَطَ أُصُ ضَ ، وَ هُ دَ ارِ وَ َعَ  شَ جدتهُ مجَ وَ فَ
. لُوبِ ُسْ وحِ األْ ضُ وُ ، وَ ةِ يَاغَ ةِ الصِّ دَ وْ جَ ةِ، وَ بَارَ ةِ الْعِ دِقَّ   وَ

ا عيل  امً ! فكان لِزَ ازِ تِهِ = أشبهُ باأللغَ هِ، ودِقَّ ؛ الختصارِ وإن هذا املتنَ
هِ أ لِّفِ ؤَ .مُ هُ مَ بْهَ حُ مُ ضِّ وَ ، ويُ هُ ازَ ُلُّ ألغَ ، حيَ ا عليهِ عَ رشحً  ن يضَ

ى: هُ املسمَّ حَ ْ ضَ عيلَّ رشَ رَ دْ عَ  وهاهو قَ
 >>

قِي <> مَّ الفائدة، دَ ، جَ ةِ.فوجدته عظيمَ النَّفعِ بَارَ  قَ العِ
ه أوىل خطوات طالب العلم التي خيطوها؛ ثم  عْترب املتنُ ورشحُ ويُ
الت هذا الفن، حتى يصل إىل  ينتقل منهام إىل غريمها، من مطوَّ
بْق يف علم الوقف واالبتداء.  القمة السامقة؛ ليحوز قصب السَّ

نُوا ال تْقِ ، ويُ ظُوا املتْنَ فَ ام، فيَحْ بُ عليهِ ا فليحرص الطُّالَّ انَ سَ ، عَ حَ رشَّ
 . كِ لْمِ املبَارَ ا العِ ةً هلذَ يَّ وِ ةً قَ وَ حْ دُ صَ هَ  نَشْ
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ألُ  -عزَّ وجلَّ  -اهللاَ و طَا أسْ دَ خُ دِّ ئِ إسالم بن نرص  أن يُسَ رِ ابننا املُقْ
آنِ  األزهري   رْ هُ من أَهلِ القُ لَ ْعَ ، وأن جيَ قِّ هُ  -عىل احلَ لُ م أهْ ينَ هُ الَّذِ

تُهُ  اصَّ خَ عَ  -وَ نْفَ . وأن يَ نيَ املسلمِ  بِهِ اإلِسالمَ وَ
لم. سَ بِهِ وَ حْ صَ ىلَ آلِهِ وَ عَ دٍ وَ َمَّ بِيِّنَا حمُ ىلَ نَ كَ عَ بَارَ لَّمَ وَ سَ ىلَّ اهللاُ وَ صَ  وَ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 قـَرََّظهُ   

<<ÅJ_0^ë<öÁ¬<‹È‚]Üec<‹ËÜ”÷]<Çf¬<
 ٔاستاذ التفسير والقراءات وعلوم القرٓان  

 ، وعضو لجنةبجامعة أالزهر بكلية القرٓان الكريم
 مراجعة المصاحف بمجمع البحوث اإلسالمية.
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�Ì{ˇ⁄�Ç�œ{π] 
ا،  هِ الكتابَ ليكونَ للعاملنيَ نذيرً احلمدُ هللاِ الذي أنزلَ عىل عبدِ

، والصالةُ والسالمُ عىل من بعثهُ  ا، نبيِّنا حممدٍّ ا ونذيرً ً ا ومبرشِّ هُ هاديً ربُّ
ا. يْهِ وعىل آلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ تسليامً كثريً  صىلَّ اهللاُ علَ

 وبعُد...
يمِ  -عزَّ وجلَّ  -فقدْ أمرَ اهللاُ  رِ آنِ الكَ رْ ةِ القُ وَ املؤمننيَ بِتِالَ

هِ.  رِ اهِ وَ جَ ةِ وَ يسَ لِئِهِ النَّفِ اطِ آلَ رهِ، والتِقَ بُّ دَ هُ  -فقال وتَ  :  -جلَّ شأنُ

 [J I H G F E D C BZ   ص

f e d c b a ] :- عزَّ وجلَّ  -وقال  ٢٩

gZ    ٢٤حممد.   ، هِ نْ ثَمَّ كانَ البحثُ يف القرآنِ وعلومِ مِ وَ
، والكشفُ  ارِ تنزيلِهِ َ يبُ عن أَرسْ هِ، والتَّنْقِ هِ وكنوزِ رِ رَ واستخراجُ دُ

، أجلَّ ما  دُ عن حقائقِ تأويلِهِ اعِ وَ لَّتْ فيه سَ ، وكَ رُ نِيَتْ فيه األعامَ فَ
. اقِحُ لِقَتْ به األفكارُ الَّلوَ ، وعَ ائِحُ رَ لَتْ فيه القَ مِ ىلَ ما أُعْ ، وأَوْ  األبرارِ

ا؛  -عزَّ وجلَّ  -وال يتمُّ فهمُ كتابِ اهللاِ  امً صحيحً فهْ
. بَانِيهِ مَ هُ وَ لُ اصِ وَ تْ فَ مَ ا قُسِّ  الستخراجِ معانِيهِ إالَّ إِذَ

 ، طَرِ لِيلَ اخلَ ، جَ أنِ فكانَ علمُ الوقفِ واالبتداءِ علامً عظيمَ الشَّ
. مُ القرآنُ الكريمُ عىل الوجهِ الصحيحِ هَ فْ  به يُ

ا،  وا فيهِ نظامً ونثرً ، فألَّفُ هتاممِ وقدِ اهتمَّ بهِ العلامءُ غايةَ االِ
نِي ريبِّ  ، وقد وفقَ عَ مقامٍ فَ الُوا بذلكَ أَرْ َنْ  -تباركَ وتعاىل  -ونَ ألِ
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، بَادِي  فَاضِ ي الوِ اوِ نِي خَ ، مع أنَّ مْ هُ وَ ذْ وَ حَ ذُ أَحْ ، وَ مْ طَاهُ مَ خُ سَّ رَ أَتَ
د ؛ ولكنِّي أَرَ اضِ ضَ نْفِ َّا االِ ةٍ، ممِ وَّ ةَ كتابِ ريب بام أُوتِيتُ من قُ مَ دْ ت خِ

. باتِ واملِنَحِ ، فهوَ صاحبُ اهلِ تَحَ فَ نَّ بِهِ ريبِّ عىلَّ وَ  مَ
 

تُبِ الوقفِ       نْ كُ يْهِ مِ لَ يْنِي عَ عَتْ عَ قَ ا وَ وقد تصفَّحتُ مَ
، فوجدهتُّ  ، واملنظومِ منها واملُنْتَثَرِ ، الطويلِ منها واملخترصِ ا واالبتداءِ

ا  ذَ دَ هَ واعِ دتُّ أَنْ أَمجعَ قَ أَرَ ، فَ ىلَ املُبْتَدئِنيَ ا عَ هَ مُ هْ ُ فَ عْرسُ ، يَ بَةَ املَْنَالِ عْ صَ
يَّام  ي، ال سِ نْتَهِ ةً لِلمُ تَذكِرَ ي، وَ بتَدِ ةً لِلْمُ َ بْرصِ ؛ تَ هُ دَ بِطَ شوارِ أَضْ ، وَ الْعِلمِ

وا عن هذ فُ زَ بِ علومِ القرآنِ عَ ا من طُالَّ ؛ وقد رأيتُ كثريً ا الْعِلْمِ
ونَ القرآنَ الكر ءُ ، فصاروا يقرَ تِهِ ، وشدَّ ِمْ لصعوبتِهِ هتِ اءَ رَ قِ يمَ كَ

هِ  ِ ريْ ، ال لغَ انٍ حيلُو لَهُ كَ ، ويبدأُ من أَيِّ مَ هِ سِ طَاعِ نَفَ (!) يقفُ عندَ انقِ
ونَقِ  ِلُّ برَ ، وخيُ ا ببعْضٍ ، فيخلطُ املعاينِ بعضهَ ا وال ابتداءً ي وقفً راعِ يُ

ةِ، و اءَ رَ اءِ.القِ  مجالِ األدَ
 

و ءُ َّن يقرَ ا: فإنَّ بعضَ إِخواين ممِ ونَ  نَ وأيضً َارُ ، كانوا حيَ َّ عيلَ
ةَ  ايَ لْمِ غَ ا الْعِ ذَ غُوفٌ هبِ ، وأنا شَ اتِ الوقفِ واالبتداءِ معي يفِ تَوجيهَ
ي  راعاةِ مستَو الطالبِ الذِ ي إىل عدمِ مُ فِ غَ ني شِ عَ ، وربَّامَ دفَ غَفِ الشَّ

قْ  ا يَ هُ إليهِ ، أمامي، فأحيانً طْوَ عُ النِّسيانُ خَ ، ويُرسِ يْهِ هُ علَ يقَ رِ طَعُ املَلَلُ طَ
؛ كي  هُ َ ضوابِطَهُ وقواعدَ رصُ ، وأحْ ا العلمِ ذَ دَ هَ ارِ وَ دتُ أنْ أمجعَ شَ فأرَ
قَ اهللاُ الكريمُ  . فوفَّ صَ فيهِ ، ويستَطِيعوا الغَوْ لَ عىلَ الطَّالِبِنيَ هُ سْ يَ
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، وتَمَّ هذا امل نِّهِ :   بفضلِهِ ومَ هُ انَ نْوَ لْتُ عُ عَ ي جَ ، الَّذِ  تنُ املُْباركُ
))( 

ا، وعرضوا   وا به رسورا بالغً ُّ وملا عرضته عىل شيوخي: استحسنوه ورسُ
ُلُّ ألغازه، ويوضح إهبامه،  ا خمترصا، حيَ يل عيلَّ أن أرشحه رشحً زِ ويُ

إشكاله، ال سيام وقد رشحته مرات، يف دورات متعددة، يف عدة حمافظات 
= فأجبتهم إىل ذلك، وطلبت من ريب املدد والعون فيام هنالك؛ وكتبت 

 عليه هذا الرشح املخترص، والذي هو بمثابة حلِّ ألفاظ له. وسميته:
))

( 
    ، هِ الكريمِ ا لوجهِ وأن يكتبَ  واهللاَ أسألُ أن جيعلَ عميلِ خالصً

ةِ، إنه عىل كلِّ يش رَ نيا واآلخِ  .قديرٌ  ءٍ يل ولَهُ القبولَ يف الدُّ

 وصلى اهللاُ وسلم على نبيِّنا محمٍد وعلى آِلِه وَصْحِبِه وسلم. 
 .ورحمُة اِهللا وبركاتهُ والسالُم عليكم 

 
 كتبه

 إسالم بن نصر بن السيد بن سعد األزهري
 غفر اهللا له ولوالديه
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ـيــــــهِ سبعة  ابِط:وفـِ وَ  ضَ
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�Ÿ�Ê˘]<�ºe �̂ñ÷]<
، بِنِيَّةِ  ةً ادَ تَنَفَّسُ فيهِ عَ وتِ زمنًا يُ طْعُ الصَّ الوقفُ قَ

. الِ ةِ يف احلَ راءَ  استِئْنَافِ القِ
 

@
يف تعريف الوقف  اختلفت ألفاظ السادة العلامء

َ قَ واالبتداء؛ فَ  عبارة بعضهم عن الداللة عىل املقصود =  تْ رصُ
فجاء التعريف غري جامع، وطالت عبارة آخرين = فجاء 

 التعريف غري  مانع.
 

نعا؛ إال أن جامعا ما )١(لكن: جاء تعريف ابن اجلزري
  –عن اإلسهاب انُ صَ والتعاريف تُ -عبارته كانت طويلة 

 .زٌ جامع مانع موجَ  يف الضابط: وهذا التعريف املذكور
وتِ زمنًا ه:فقول طْعُ الصَّ  القطعَ  أدخلَ  اانااًاالوقفُ قَ

ةً ( :. وقولناوالسكتَ  ادَ سُ فيهِ عَ تَنَفَّ ) أخرج السكت؛ فهو يُ
 بال تنفس.

ةً وإنام قال ابن اجلزري: (  ادَ الوقف يشرتط فيه ؛ ألن )عَ

                                 
 .١/٢٤٠نشر القراءات العشر  )١(
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 املعتادة.  يف الزمنالتنفس 
الِ (ه: وقول ةِ يف احلَ راءَ أخرج ) بِنِيَّةِ استِئْنَافِ القِ

 القطع.
 

***     *** 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<
<
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Ífi �̂n÷]<�º�e �̂ñ÷]<
. انِ مَ ةِ الزَّ لَ صِ نْفَ ةٍ مُ لِمَ ظُ بِكَ : الَّلفْ  االبتداءُ

 

 
 

االبتداء بكلمة : واملعنى  )١(ـ رمحه اهللا ـ  عرفه اجلعربيهكذا 
االبتداء طويال، يستعاذ عند الزمان عام قبلها انفصاال  انفصلت يف

 ـ وهو الوقف ـ  ا، يتنفس فيه عادةي© أو آنِ  ـ وهو القطع ـ  بعده
هُ بعض شيوخي: بـ  فَ رَّ عَ استئناف القراءة بعد وقف أو "وَ

 سُ فَّ نَ تَ (استئناف القراءة) أي: ابتداؤها (بعد وقف) يُ و.  )٢("قطع
 (أو قطع) طويل، يستعاذ لالبتداء بعده. ،فيه عادة

، وغير حقيقي، وهو البدء بعد القطع، حقيقيوعىل ذلك: فالبدء 
 .)٣(وهو البدء بعد الوقف

؛ ألن الكالم ةِ بَ تْ الوقف عىل االبتداء! مع أنه مؤخر عنه يف الرُّ  مَ دِّ قُ وَ 
       )٤( ف.الناشئ عن الوق الناشئ عن الوصل، واالبتداءِ  يف الوقفِ 

 ***     *** 
                        *** 

                                 
 .١١٩) وصف االهتداء في الوقف واالبتداء/ ١(
 : "الوقف واالبتداءهذا تعريف أستاذنا الدكتور. وراجع كتابه )٢(

  .١٩وصلتهما بالمعنى في القرآن"       
 .٢٤٩/ ١) لطائف اإلشارات ٣(
 .١٢١) وصف االهتداء في الوقف واالبتداء/ ٤(
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<�ºe �̂ˇñ÷]�o÷ �̂n÷] 
. بَبٍ الَ يُوقَفُ إال لِسَ لِ وَ صْ ىلَ الوَ ا عَ بْنَاهَ ةُ مَ اءَ رَ  القِ

 

 
 

؛ وذلك لـأن للوقف يف قراءة القرآن الوصلُ  األصلُ       
ئُ  أَ القارِ رَ قْ نْ غريِ املمكنِ أنْ يَ أسبابا تقتضيه = فلام كانَ مِ

، ومل  دٍ احِ سٍ وَ فَ ورةَ أو القصة يف نَ جيز التنفس بني كلمتني السُّ
 ، قْفُ عليهِ وغُ الوَ سُ عٍ يَ ضِ وْ بَ اختِيَارُ مَ جَ أثناء الوصل = وَ

. ازِ رَ دالئلُ اإلعجَ ، ولتَظْهَ دُ صْ نَ القَ سُ ؛ ليَحْ  واالبتداءُ بام بعدهُ
لِ : (هفقول صْ ىلَ الوَ ا عَ بْنَاهَ ةُ مَ اءَ رَ ؛ لذلك ال عىل الوقف )القِ

ضعت كان ابن كثري ومحزة يقفان حيث انقط ع النفس، وقد وُ
  السبب. ر الكلامت يف أواخر اآليات؛ لذلكاحلركة عىل أواخ

بَبٍ : (هوقول الَ يُوقَفُ إال لِسَ  . وكلُّ ) أي: يقتيض الوقفَ وَ
 فقد خرج عن األصل. :ما له سببٌ 

واالختيار، الذي به  ،االختبار، واالضطرار وأسباب الوقف:
 إيضاح املعنى، وعدم إهيام غريه مما ليس مقصودا.

***     *** *** 
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�ƒe]�Ü÷]<�ºe �̂ˇñ÷] 
، وفهمُ  دٍ معرفةُ معاين القرآنِ الكريمِ َحَ تَأَتَّى ألِ ال يَ
مُ املَْباين،  قَسَّ بِهِ تُ ؛ فَ لُّمِ الوقفِ واالبتداءِ ، إال بتَعَ املرادِ منهُ

مُ املعاين.  وتُفهَ

 
@

عىل فهم وتدبر معاين القرآن  -تبارك وتعاىل  -حثنا ربنا        
منه، وال يتم ذلك إال إذا  -تعاىل  -الكريم، ومعرفة مراده 

ِ أُ  املبتدأ مع خربه، والرشط مع فعله  لَ عِ جُ بالنظري، وَ  ريُ ظِ النَّ  قَ حلْ
وجوابه، واملعطوف مع املعطوف عليه، واملضاف مع املضاف 
إليه، والنعت مع منعوته، واحلال مع صاحبه، والفعل مع 

 متعلقاته ... وغري ذلك = وتلك هي مباين اجلمل.
قَ كلُّ متعلق بمتعلقه = وهذا هو  ِ فال تفهم املعاين، إال إذا أُحلْ

بِهِ الوقف واالبتداء. فقولنا: (موضوع علم  ) أي: بعلم فَ
مُ املَْباينِ الوقف واالبتداء ( قَسَّ هي الكلمة يف  ) التيتُ

مُ املعايناجلملة، واجلملة يف اجلمل. (   ) املرادة هللاوتُفهَ
ومن متام معرفة القرآن: معرفة الوقف "قال ابن األنباري: 
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بمعرفة واالبتداء؛ إذ ال يتأَتَّى ألحد معرفة معاين القرآن، إال 
 )١("الفواصل

قد حثنا عىل فهم معانيه، وبيان أغراضه "قال األشموين: 
7  ومبانيه، فليس املراد حفظ مبناه، بل فهم قارئه معناه.

M 8g  f  e   d   c  b  aL  :٣٤ ،٢٤حممد 
  :التوراة من غري فهم، فقالفقد ذم اهللا اليهود، حيث يقرؤون 

 M  1  0  /  .  -  ,  +L  :٧٨البقرة ،
فعىل العاقل األديب، والفطن اللبيب، أن يربأ بنفسه عن هذه 

 )٢("املنزلة الدنية، ويأخذ بالرتبة السنية
 

***     *** 
*** 

 
 
 

                                 
 .١/١٠٨ إيضاح الوقف واالبتداء.) ١(
 .١٢ /١هدى في معرفة الوقف واالبتداء ) منار ال٢(
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�ã⁄^§]<�ºe^�ñ÷]<
 ، ريِ سِ ةِ بالتَّفْ لَ ثِيقُ الصِّ علمُ الوقفِ واالبتداءِ وَ
لَهُ  ، وَ ا، وعلومِ الُّلغةِ من نحوٍ وبالغةٍ هَ لومِ عُ اتِ وَ اءَ والقرَ

، وعقيدةٍ. ، وفقهٍ يثٍ دِ ةِ من حَ يعَ ِ لومِ الرشَّ تِبَاطٌ بِعُ  ارْ
 

 
@

علم الوقف واالبتداء من أهم علوم القرآن وأوسعها؛ إذ ال     
يقوم به إال مفرس، لغوي، بارع يف القراءات وعلومها، له باع 

 يف علوم الرشيعة. 
ريِ : (هقولو سِ ةِ بالتَّفْ لَ ثِيقُ الصِّ . والوقف أي: التحلييل )وَ

 خيتلف باختالف تفسري اآلية، ومعرفة مرادها.
=  <   M <  ;  :  9  8  7  6   كام يف قوله:

H F  E  DC  B  A  @   ?L  :األعراف
١٧٢. 

 MFL وقف عىلمن قول املالئكة!  MHL فمن جعل
وهو  .M H Lوقف عىل جعله من قول الذرية، ومن 

خالف بني املفرسين، والراجح: الثاين؛ لعدم ورود ذكر 
للمالئكة يف السياق، ولعدم ورود دليل عىل أهنم املرادون، 

 :قالواعىل ذلك. فلام أشهدهم،    M?Lولداللة لفظة: 
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M H L .فيكون الوقف عليها، أوىل من وصلها = 
اتِ وقولنا: ( اءَ ) أي: القرآنية العرشة، التي هي أفصح والقرَ

هلجات العرب ولغاهتا. والوقف قد خيتلف باختالف القراءة، 
M  9  8  7  6    5  4  3 -تعاىل  -كام يف قوله 

  F  E  D      C    B  A  @  ?>  =  < :L 
هبمزة قطع مع إبدال مهزة  M: L فمن قرأ. ٨١يونس: 

الوصل أو تسهيلها، دون إدخال،  ومها أبو عمرو وأبو 
عند حفص = وقف عىل   M, L جعفر،كام يف

M9L وتكون اجلملة استفهاما إنكاريا، ثم وقف عىل 

M َُءالسِّْحر L ا.، وتكون استفهاما  تقريريً
 : وقف عىل -وهم الباقون  -ومن قرأها هبمزة وصل 

M: L .عىل اإلخبار منه بحقيقة ما جاءوا به 
ا(  هَ لومِ عُ ؛ ملعرفة معاين القراءات، وعد آي توجيه) من وَ

القرآن؛ ملعرفة الفواصل، وما هو منها متعلق بام بعده، 
ليوقف عىل املقطوع ورسمه؛ ملعرفة املقطوع واملوصول؛ 

اختبارا ... وغري ذلك من علوم. واألمثلة كثرية ... 
 إن شاء اهللا. .)١(كبريوسأذكرها بتوسع يف الرشح ال

                                 
) الشرح الكبير مشاركة بيني وبين شيخي الحبيب حمدي بن السيد بن ١(

سعد، معلم القرآن والتجويد والقراءات بالمسجد النبوي الشريف 
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) وهي كثرية، كالنحو، والرصف، وعلوم وعلومِ الُّلغةِ (
البالغة، من بيان ومعان وبديع، واألدب، وأصول اللغة، 

 وهلجات العرب.
والبالغة؛  علام النحو، ء:علوم اللغة بالوقف واالبتدا قُ صَ لْ وأَ 

)، كام يف عدم جواز الفصل بني من نحوٍ ( لذا قلت:
 .-اإلعرابية  -املتعلقات اللفظية 

M  P  O  N  M  L  K  J -تعاىل  -وكام يف قوله 

u  UT   S  R  QL  :فالوقف عىل  ٢٦البقرةMQL   
يؤيده وجه إعرايب، وهو أن ما بعدها منصوب بفعل حمذوف، 
تقديره: أعني، وال يؤيده وجوه أخر، ككون ما بعدها بدل 
 منها، أو عطف بيان عليها، أو صفة هلا، أو مفعوال ثانيا لـ

MO L ١( ... وغري ذلك( . 
M  E   ) كام يف الوقف عىل األوامر الثالثة من قوله :وبالغةٍ ( 

H   G    F  L  K  J  IL  :؛ ١٩٩األعراف
من  أبلغ فيام وضعت له ،إذ اجلمل القصرية، والفصل بينها

                                                   
 . وهو بعنوان: "الرروضة الغناء شرح إتحاف القراء")سابقا(

وقد أفردت لهذه اآلية رسالة مستقلة، ناقشت فيها األوجه اإلعرابية ) ١( 
 والتفسيرية ... وهي تحت الطبع. أسأل هللا التيسير. 
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 ، كحال اآليات القصرية يف القرآن املكي.وصلها
تِبَاطٌ ( لَهُ ارْ لومِ ) ليس وثيقا وثاقةَ التفسري والنحو = (وَ بِعُ

يثٍ  دِ ةِ من حَ يعَ ِ )، كقضية رؤوس اآلي، وحكم الرشَّ
يتها، وكالوقف املسمى بوقف بسن الوقف عليها، والقول

نَاقش يف ضوء السنة النبوية.  السنة، وتلك قضايا تُ
M    z  y    x  w  كام يف الوقف عىل: )وفقهٍ (

{  }L  :فقد أفسد بوقفه احلكم . ١١النساء
الرشعي الذي حكم اهللا ـ تعاىل به ـ! ولو كان يعلمه، ويفقهه! 

 ما وقف هذا الوقف.
¼  ½  ¾  ¿  M ¸ º   ¹    À وكالبدء بقوله: 

ÁL   :جعل عدة التي مل حتض، وأوالت  فقد  ٤الطالق
 األمحال، وضعَ احلمل! وهذا فساد ظاهر.

فينبغي عىل الباحث يف الوقف واالبتداء أن يكون ذا دراية 
 كي ال يقع يف اخلطأ من حيث ال يشعر.بعلم الفقه؛  

¯   °  ±  M  μ  ´³  ² (وعقيدة) كام يف قوله: 

  ¶¹  ¸L  :فالوصل إىل قوله:   ٦٨القصص
M¹L  يجعلMμL  موصولة، فتوافق مذهب املعتزلة، يف

 أن العبد خيلق أفعال نفسه، وخيتارها.
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يتوافق مع  MμL والبدء بـ M³L والوقف عىل
تعاىل  -مذهب أهل السنة يف أن اهللا خيلق أفعال العباد، كام قال 

- M  ¨  §  ¦  ¥L  :(ما) إذ تكون  ٩٦الصافات
 حينئذ = نافية.

فعىل الطالب أن يكون متضلعا هبذه العلوم، حمبا هلا؛ لينال 
 بغيته، ويصل إىل ما يصبو إليه.

 
***     *** 

*** 
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�åÅ^�ä÷]<�ºe^�ñ÷] 
قُ اهللاُ هلا من شاءَ  فِّ وَ ، يُ ةٌ ادِيَّ تِهَ يَّةٌ اجْ فِيقِ وْ آنِيَّةُ تُ رْ قُوفُ القُ الوُ

املنيَ   .بمعاين كتابِهِ من عبادِهِ، العَ

 
@
) التي يقف عليها القارئ، ليست توقيفية       آنِيَّةُ رْ وفُ القُ قُ (الوُ

من الرشع، بحيث جيب الوقف عىل املواضع التي وقف عليها 
والجيوز وصلها! فال دليل عىل ذلك من القرآن أو  ^ النبي

يَّةٌ  فِيقِ وْ ) بدليل اختالف السنة الصحيحة، بل هي (تُ ةٌ ادِيَّ تِهَ اجْ
العلامء فيها، بحسب آراءهم يف تفسري اآلية وإعراهبا. ومن 

 ثم: اختلفوا يف عالمات الوقوف يف املصاحف املطبوعة.
املجرد  قِ وْ ، وال بالذَّ سِ دْ باحلَ  ستومعرفة هذه الوقوف، لي  

امل قُ اهللاُ هلا من شاءَ من عبادِهِ، العَ فِّ وَ نيَ بمعاين من العلم، بل: (يُ
) فالعلامء بمعاين القرآن الكريم، وأعاريبه، وبالغته،  كتابِهِ

 أرباب هذا الشأن، دون غريهم. -فقط  -وقراءاته = هم 

***     *** 
*** 
<
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ƒe �̂ä÷]<�ºe �̂ñ÷] 
عُ  جَ رْ ؛ وإنام يُ ، وال حرامٌ قْفٌ واجبٌ رآنِ وَ ليسَ يف القُ

ةِ املعنى  امَ تِقَ لِكَ إىل اسْ .يف ذَ ةِ اللُّغَ  وَ
 

 
 

األصل يف الوقف واالبتداء: أن يستقيم املعنى،        
واإلعراب، فإذا استقام: جاز الوقف، وإذا مل يستقم: امتنع 

 الوقف. 
قْفٌ واجبٌ فـ ( رآنِ وَ ) يثاب فاعله، ويعاقب ليسَ يف القُ

عُ ) يعاقب فاعله، ويثاب تاركه، (وإنام وال حرامٌ تاركه، ( جَ رْ يُ
لِكَ إىل) ما يرتتب عىل الوقف من ( ةِ املعنىيف ذَ امَ تِقَ ) اسْ

) أيضا إىل وَ وإيضاحه، وعدم إهيام غريه مما ليس مقصودا، (
ةِ استقامة ( غَ ) وعدم اخلروج عن أساليب العرب، وقوانني اللُّ

 الكالم عندهم. 
إفسادَ املعنى، أو  -بوقفه أو وصله  -فإذا تعمد القارئ 

 العرب وقوانينهم = حرم ذلك عليهن أساليب اخلروج ع
 رشعا، وإذا مل يتعمده: حرم صناعة.
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 قال ابن اجلزريِّ ـ رمحه ا هللا ـ:
بَب ا لَهُ سَ ِ مَ ريْ امٍ غَ رَ الَ حَ بْ      وَ جَ قْفٍ وَ نْ وَ آنِ مِ رْ لَيْسَ يفِ القُ  )١(وَ

 
***     *** 

*** 
 

  

                                 
 .٧٨) المقدمة الجزرية ١(
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�Ÿ�Ê�˘]<�ºe �̂ñ÷]
 ، يٌّ ارِ ، واضطرَ يٌّ ؛ وانتظاري، الوقفُ اختيارِ يٌّ واختِبَارِ

دٍ من غريِ رضورةٍ  ئُ عن قَصْ ارِ ، فهو  فإن وقفَ القَ ئَةٍ لْجِ مُ
، وإن وقفَ بسببٍ  يُّ ، وإن  :االختيَارِ يُّ ضطرارِ فهو االِ

قَفَ لبيانِ أوجهِ األداءِ  قَفَ  :وَ ، وإن وَ يُّ فهو االنتظَارِ
. يُّ  للتعليمِ فهو االختِبَارِ

 

 
يٌّ : (الوقوف عامةً  ) وهو الذي يكون بمحض اختيار اختيارِ

إىل الوقف. وهذا  هُ ئُ جِ لْ تُ  القارئ، وقصده، من غري رضورة
 . هُ النوع هو حقيقة علم الوقف واالبتداء، وعليه مدارُ 

يٌّ ( ارِ ، اسٍ طَ ) وهو الذي يضطر إليه القارئ؛ بسبب عُ واضطرَ
، أو ضيق نفس. وال حرج عىل القارئ يف الوقف. الٍ عَ أو سُ 

 وعليه العود، واالبتداء بام يصلح به.
يٌّ ( كلمة، ليست حمال للوقف؛ ) وهو الوقف عىل واختِبَارِ

، أواحلذف والوصلُ  للتعليم، كبيان حكمها، من حيث القطعُ 
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واإلثبات، أوالروم واإلشامم. وال حرج عىل القارئ يف وقفه، 
 املعنى به.  دِ سَ فْ طاملا مل يَ 

يٌّ ( تِظَارِ لبيان  ؛الوقف عىل كلمة ليست حمال للوقف ) وهووانْ
راء. وال الواجب أو اجلائز بني الق ما فيها من أوجه اخلالف

 املعنى به. دِ سَ فْ يف وقفه، طاملا مل يَ  ـ أيضاـ حرج عىل القارئ 
 

***     *** 
*** 
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Ífi^n÷]<�ºe �̂ñ÷] 
ا  ثِريٍ ومحزةُ كانَ ، فابنُ كَ بُ اهِ ذَ اءِ يف الوقفِ مَ رَّ لِلقُ

انَ يتعمدُ  ، وأَبُو عمرو كَ انِ حيثُ انقَطَعَ النَّفَسُ فَ قِ قْفَ يَ الوَ
نَ  َاسِ اعونَ حمَ رَ انُوا يُ اءِ كَ رَّ يةُ القُ ، وبقِ يِ وسِ اآلْ ؤُ عىل رُ

مُ  الَ هُ حيثُ يتمُّ الكَ بُونَ ، ويطلُ قفِ  . الْوَ
 

 
) ثالثة. هذا ما ذكره  بُ اهِ ذَ اءِ) العرشة (يف الوقفِ مَ رَّ (لِلقُ

 )١(احلافظ ابن اجلزري عنهم يف كتاب النرش
انِ حيثُ انقَطَعَ ابنُ األول: ( فَ قِ ا يَ ثِريٍ ومحزةُ كانَ كَ

سُ  انقطع النفس، حتى ) وظاهر الكالم، أهنام يقفان حيث النَّفَ
! والظن أن هذا غري مراد؛ فإذا كان املعنى وإن فسد املعنى

 سيفسد بالوقف مل يكونا ليقفا.
تعاىل  -إال أنه استُثْنِىَ البن كثري ثالثُ آيات: وهي قوله 

- M ¼   ©¨  §  ¦  ¥  ¤L  :فالتأويل ، ٧آل عمران

                                 
 .٢٣٨/ ١النشر ) ١(
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 .ى: ما يؤول إليه اليشءعىل هذا الوقف: بمعن
، ١٠٩األنعام:  MÑ  Ë  ÊL  -تعاىل  -وقوله  

، فيكون نه يكرس اهلمزة يف الكلمة بعدهاووقف عليها؛ أل
 االستفهام قد انتهى عندها.

!  "  #  $  %  M  -تعاىل  -وقوله 

('  &L  :ووقف عليها؛ للفصل بني قوهلم، ، ١٠٣النحل
إذا وقفت "يقول:  ـ رمحه اهللا ـ كانو=  -تعاىل  -وقول اهللا 

يف القرآن عىل (هذه الثالثة) مل أبال بعدها، وقفت أم مل 
 .)١("أقف

عندي "محزة يف ذلك:  ةَ هَ جْ ا وِ حً ضِّ وَ قال ابن اجلزري مُ 
أن ذلك من أجل كون القرآن عنده كالسورة الواحدة، فلم 

ولذلك آثر وصل السورة  ؛يكن يتعمد وقفا معينا
 )٢("بالسورة

وسِ الثاين: ( ؤُ قْفَ عىل رُ انَ يتعمدُ الوَ وأَبُو عمرو كَ
يِ  إنه أحب إىل، أنه إذا كان عىل رأس آية أن ") ويقول: اآلْ

.  وهي رواية أيب الفضل الرازي عن ابن )٣("يسكت عندها

                                 
 السابق.) ١( 
 السابق.) ٢( 
 .٢/٥٦٤جمال القراء، وكمال اإلقراء ) ٣( 
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 ) ١(كثري
اءِ الثالث: ( رَّ يةُ القُ ) وهم: نافع، وابن عامر، وبقِ

وعاصم، والكسائي،  وأبو جعفر، ويعقوب، وخلف = 
هُ حيثُ يتمُّ ( بُونَ ، ويطلُ قفِ نَ الْوَ َاسِ اعونَ حمَ رَ انُوا يُ كَ

مُ  الَ  ). ونسب اخلزاعي ذلك أليب عمرو.الكَ
الوقف واالبتداء توفيقيا اجتهاديا، حيث ال وملا كان 

ه: إيضاح املعني، وإزالة  نص عىل التزام وقف بعينه، وفائدتُ
اللبس = كان األوىل ملن يقرأ بأي قراءة من العرشة، مراعاةَ 

 حماسن الوقوف واالبتداءات.
 

***     *** 
*** 

   

 
 

                                 
 السابق.) ١( 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

@
@
@
@

���
	


������	
�����
��Î�Ö^ˇÈ�j	}^�÷]<�Ã�ŒˇÁ�÷]<<�›^{{{ˇä�Œ�_�

: فِيهِ أربعةُ ضوابِطُ �وَ
�

 



<<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

 



  
39      

 

_dÔ\Åidˆ\Â;ÀÕÊ’\;€÷¡;ªd\ÊîÂ;ÿÊê;

�Ÿ�Ê˘]<�ºe �̂ñ÷] 
تِ الوقفِ متقاربةُ املقصودِ، وإنِ  يامَ قْسِ كثرةُ تَ

تْ  فَ ا اختَلَ هَ  .ألفاظُ
 

 
 

تقسيامهتم للوقف  تْ رَ ثُ كَ العلامء، وَ  تعددت ألفاظُ   
 واالبتداء.

). فعند أيب حاتم: (تام، ومفهوم، وصالح، وناقصٌ 
وعند ابن األنباري: (تام، وحسن، وقبيح). وعند ابن 
النحاس: (تام، وكاف، وصالح، وما حيسن االبتداء بعده، وما 

وعند أيب الفضل الرازي: (تام وحسن يتجنب فيه ذلك). 
وكاف). وعند الداين: (تام خمتار، وكاف جائز، وصالح، 
ومفهوم، وقبيح مرتوك). وعند السجاوندي: (الزم، ومطلق، 

 َ رضورة). وعند  صٌ خَّ رَ مُ من وجه، وَ  زٌ وَّ وجائز، وجمُ
وقبيح ناقص). وعند  ،وحسن ،وكاف ،السخاوي: (تام

هوم، وقبيح). وعند اجلعربي: النكزاوي: (تام، وكاف، ومف
(كامل، وتام، وكاف، وصالح، ومفهوم، وجائز، وناقص، 
ومتجاذب). وعندالزركيش وابن اجلزري: (تام وكاف 
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وحسن وقبيح). وعند القسطالين: (كامل، وتام، وكاف، 
نِيكي: (تام، وحسن، وكاف،  وحسن، وناقص). وعند السِّ

ند األشموين: وصالح، ومفهوم، وجائز، وبيان، وقبيح). وع
(تام وأتم، وكاف وأكفى، وحسن وأحسن، وصالح وأصلح، 
وقبيح، وأقبح) ... وغري ذلك من تقسيامت لغريهم من أهل 

 . )١(هذا الشأن
ولست بصدد مناقشة هذه األلفاظ، ومد توفية 

 أصحاهبا هلا يف تطبيقاهتم.
اوإنام املقصود بيان أهنا ( هَ تْ ألفاظُ ) وكثرت وإنِ اختَلَفَ

). فمثال: املفهوم واملطلق: متقاربةُ املقصودِ تقسيامهتا، فهي (
هو الكايف. والصالح: هو احلسن. والناقص: هو القبيح. ومن 

ل القبيح: فألنه ليس وقفا ... وهكذا.  مل يُدخِ
وهي املذكورة يف  .ىل مخسةوهذه األلفاظ كلها ترجع إ

 الضابط اآليت.
 

 ***     *** 
*** 

                                 
. وما بعدها. ٢٣والممنوع في القرآن الكريم  الوقف الالزمراجع:  (١)

 وراجع كتب األئمة في ذلك.
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Ífi^n÷]<�ºe �̂ñ÷] 
. ، وقبيحٌ ، وحسنٌ ، وجائزٌ ، وكافٍ : تامٌّ يُّ  الوقفُ االختِيَارِ

 

 
@

اختالف ألفاظهم، إىل ترجع تقسيامت العلامء للوقف، و
،  مخسة أقسام: ، وجائز، وحسنٌ ، وكافٍ  .وقبيح)(تامّ

أن  والقسمة العقلية تأبى قسام سادسا؛ ألنه ال خيلو: إما
ا وال معنى = وهو التام. أو لفظً الكلمة بام بعدها  تصلتال 

ام بتصل تمعنى ال لفظاً = وهو الكايف. أو  اام بعدهبتصل ت
، وال حتتاج إىل ما بعدها. وما بعدها حيتاج لفظاً ومعنى ابعده
وحتتاج لفظا ومعنى،  اام بعدهبتصل ت= وهو احلسن. أو  إليها

صل تت= وهو القبيح. أو  إىل ما هبدها، وما بعدها حيتاج إليها
وال  .نقطع من آخر = وهو اجلائزتن وجه، وم ابام بعده

 سادس هلذه األقسام.
 

***     *** 
*** 
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�o÷^n÷]<�ºe �̂ñ÷] 
كْس. الَ عَ هُ تعلُّقٌ يف املعنى وَ مُ لُّقُ اللفظِيُّ يلزَ  التَّعَ

 

 
 

) أي: اإلعرايب، للكلمة بام بعدها =   لُّقُ اللفظِيُّ (التَّعَ
نَى) فكل كلمة تَ  هُ تعلُّقٌ يفِ املَعْ مُ بام بعدها لفظا =  تْ قَ لَّ عَ (يلزَ

ورة تعلقها بام بعدها يف املعنى. كالوقوف احلسنة بالرضَّ  مَ زِ لَ 
س) أي: ال يلزم من التعلق املعنوي،  كْ الَ عَ والقبيحة. (وَ

اللفظي، كام يف الوقوف الكافية، فهي تتعلق بام بعدها التعلق 
 يف املعنى، دون اللفظ.

 
***     *** 

*** 
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�ƒe]Ü÷]<�ºe �̂ñ÷] 
، وكافيًا عىل آخرٍ ،  ا عىل تقديرٍ قد يكونُ الوقفُ تامً

. >وحسنًا عىل ثالثٍ
" 

 
قد يتنوع الوقف عىل الكلمة الواحدة، بحسب ما فيها 

ا  من أوجه إعرابية، أو تفسريية. فرتاه يف الكلمة الواحدة (تامً
) ووجه إعرايب؛ (وكافيًا عىل) وجه (آخر، وحسنًا  عىل تقديرٍ

). كام يف قوله     M +   *L :-تعاىل  -عىل) وجه (ثالثٍ
عل يجوز أن يكون الوقف ف   M /  .  -L تاما = إذا جُ

 .٥البقرة:  MG  F  E  D  CL  مبتدأ، وخربه:

-  .   M وجيوز أن يكون كافيا، إذا كان قوله: 

/L   يف حمل رفع خرب ملبتدأ حمذوف، تقديره: هم؛ أو يف
 حمل نصب مفعول لفعل حمذوف، تقديره: أعني.

عل  M /  .  -L وجيوز أن يكون حسنا، إذا جُ
 نعتا للمتقني.

¤  ¥  ¦  §  ¨©    M :-تعاىل  - وكذلك في قوله
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   ±  °  ¯  ®    ¬  «  ª    μ´  ³  ²  L  :٧آل عمران. 
فالوقف عىل لفظ اجلاللة، خيتلف بحسب تفسري ما بعده! 

ن فمن جعل التأويل بمعنى: التفسري = فالوقف حسن. وم
 = فالوقف كاف.ءجعله بمعنى ما يؤول إليه اليش

 ***     *** 
*** 
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�Ÿ�Ê�`�÷]�<ºe^�ñ÷] 
 ٌ ، عاملِ سريِ ٌ بالتَّفْ ، عاملِ يٌّ وِ مِ إال نَحْ فُ وقفَ التَّامَ ال يَعرِ

ا  ٌ بالُّلغةِ التي نزلَ هبَ ، عاملِ اتِ اءَ رَ .بالقِ  القرآنُ الكريمُ
 

 
 ، وقد أورد الداين يفمِ امَ وقف التَّ  مِ لُّ عَ السلف عىل تَ  ضَّ حَ 
 عدة روايات تدل عىل ذلك. )١(املكتفى
منها: ما رواه بسنده إىل عفان بن مسلم، قال: حدثنا  

محاد بن سلمة، وسمعته منه قال: أخربنا عيل بن زيد، عن عبد 
صىل اهللا عليه و  -الرمحن بن أيب بكرة، أن جربيل أتى النبي 

إقرأ القرآن عىل حرف. فقال ميكائيل: "فقال:  -سلم 
ستزده! حتى استزده! فقال: اقرأ عىل حرفني. فقال ميكائيل: ا

، ما مل ختتم آية عذاب بآية كافٍ  شافٍ  بلغ سبعة أحرف، كلٌّ 
 )٢("عذابرمحة، أو آية رمحة بآية 

                                 
 . ١٣٧ -١٣٠المكتفى/ ) ١(
، وقال األرنؤوط: صحيح ٢٠٥١٤) أخرجه أحمد في المسند برقم: ٢(

وهو ابن  -لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد
، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة -جدعان
، وابن حبان، ٣٠١١٨رجال مسلم. وابن أبي شيبة برقم: فمن 
   . وقال األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين.٧٣٧برقم: 
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صىل  -ثم قال: هذا تعليم الوقف التام من رسول اهللا  
إذ ظاهر ذلك  -عليه السالم  -عن جربيل  -اهللا عليه و سلم 

وتفصل مما أن يقطع عىل اآلية التي فيها ذكر اجلنة أو الثواب، 
بعدها، إذا كان ذكر العقاب، وكذلك ينبغي أن يقطع عىل 
اآلية التي فيها ذكر النار أو العقاب، وتفصل مما بعدها إذا كان 

 .)١(ذكر اجلنة أو الثواب
مجيع ما ذكرنا عىل  لَّ دَ فَ "وبعد إيراده عدة روايات قال: 

وجوب استعامل القطع عىل التامم، وجتنب القطع عىل القبيح، 
 )٢("وحض عىل تعليم ذلك ومعرفته

فُ و مِ  وقف) استنباط ((ال يَعرِ ) الذي يوقف أو يقطع التَّامَ
يٌّ عنده = ( وِ ) متضلع بعلم اإلعراب؛ ليعرف األوجه إال نَحْ

ٌ عند العرب. ( اإلعرابية؛ ليتفق الوقف مع قوانني الكالم  عاملِ
سريِ  ٌ )؛ ليتفق الوقف مع املعاين القرآنية املستقيمة. (بالتَّفْ عاملِ

اتِ  اءَ رَ )؛ ألنه قد يتنوع الوقف بحسب اختالف القراءة. بالقِ
ا القرآنُ الكريم( ٌ بالُّلغةِ التي نزلَ هبَ  ُ)؛ ليكون مطلعا عىل عاملِ

                                 
 .١٣٢المكتفى/ ) ١(
 .١٣٦المكتفى/ ) ٢(
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 أساليب العرب  يف كالمهم؛ لئال خيرج عنها.
  

***     *** *** 
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

 



 
                                                                                   50                         ;Ô\ÖŒ’\;Ã]üb;Ì÷¡;;Ô]fiâ¢\;ÎÑÅ’\;

Ífi^n÷]<�ºe �̂ñ÷] 
ها لفظًا وال معنًى فالوقفُ  لَّقْ بِامَ بعدَ تَعَ ةٍ مل تَ لمَ لُّ كَ كُ

 عليها تامٌّ .
 

 
هو الذي ال يتعلق ما بعده بيشء مما قبله؛ : الوقف التام

  )١(.النفصاهلام لفظاً ومعنى
لَّقْ بِامَ (فـ  تَعَ ةٍ مل تَ لمَ لُّ كَ ها لفظًا كُ أي: إعرابا،  )بعدَ

 لتامم لفظه ومعناه. )؛وال معنًى فالوقفُ عليها تامٌّ (
 

M0    /  . L                M   2    يتفاضل التام، نحو:وقد 

5  4  3L   :كالمها تام، إال أن  ٥ - ٤الفاحتة .
األول أتم من الثاين؛ الشرتاك الثاين فيام بعده يف معنى 

 .)٢(األولاخلطاب، بخالف 
وهو أقل أنواع الوقوف ورودا يف القرآن الكريم؛ إذ 

                                 
 .٢٤/ ١ومنار الهدى  )١(
 . ٢٩٠/ ١، اإلتقان في علوم القرآن ٢٢٨/ ١النشر  )٢(
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 متصلالقرآن الكريم متناسق يف ترتيبه،  مرتابط يف أجزاءه، 
 بعضه ببعض . 

 
***     *** 

*** 
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�o÷^n÷]<�ºe �̂ñ÷] 
ها.  ا، وبعدَ هَ نْدَ عِ ، وَ لةِ اصِ اءِ الفَ يكونُ قبلَ انقِضَ

الِبًا): هُ (غَ عُ  ومواضِ
رُ  اخِ .* أوَ رِ وَ  السُّ

. صِ رُ القَصَ اخِ  * أوَ
اءِ. ةِ، أوالشقَ  * آخرُ صفاتِ أصحابِ السعادَ

.  * قبلَ األمرِ
ةِ. دَ ﴾ املُْشدَّ  * قبلَ ﴿إِنَّ

ا"* قبلَ  . "يَ اءِ  النِّدَ
.  * عندَ انتهاءِ القولِ

 

 
لةِ الوقف التام، ( اصِ اءِ الفَ ) أي: قبل يكونُ قبلَ انقِضَ

M  X   W  V   U  :-تعاىل  -كام يف قوله انتهاء اآلية. 

YL  :وقوله:. ٣١اإلنسان M  ~      }  |    {  z

 .٢٩الفرقان:  Lے    ¡ 
ا( هَ نْدَ عِ  .٥البقرة: M L  K  J   IL )وَ
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 .٧البقرة:  M  ;  :  9  8L  :وقوله

ها( M  Í    Ì  Ë:  -تعاىل  -كام يف قوله  )وبعدَ

   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î#  "  !L 

/    *  +   ,   -  .M  :وقوله، ٢٢٠ – ٢١٩البقرة: 

  43  2  1  0L  :٤٤ – ٤٣النحل. 

هُ ( عُ ) التي يكثر وروده فيها، وهي بمثابة ومواضِ
الِبًا)عالمات يعرف هبا  فالقواعد أغلبية، وليست كلية،  !(غَ

 .وأكثر هذه المواضع، في رؤوس اآليات
رِ ( وَ رُ السُّ اخِ  وكلها تامة، قوال واحدا، إال آخر  )أوَ

 الفيل.سوريت األحقاف و

!  "         M  فإن قوله ـ تعاىل ـ:  األحقاف:سورة أما 

  &  %  $  #L  يمكن أن يكون  .محمدسورة أول
ه:  . فيكون الوقف عىل آخر  M('Lمبتدأ، خربُ

 ا.األحقاف تامً 
، "هم"أن يكون خربا ملبتدأ حمذوفـ، تقديره: ويمكن 

ئل: من هم الفاسقون؟ فقال:  =  "هم الذين كفروا"وكأنه سُ
 فيكون الوقف عىل آخر األحقاف كافيا.
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M  Ö  Õ  :ويمكن أن يكون صفة للفاسقني يف قوله

Ù   Ø  ×L  :فيكون الوقف عىل آخر  .٣٥األحقاف
 األحقاف حسنًا.

 M"  !L  فإن الالم يف الفيل: سورة وأما

 .)١(خمتلف فيها :١قريش: 
، وهي الالم لإلضافةأن  عند اخلليل وسيبويه،فهي 

أي: أن نعم اهللا عليهم ال  .٣قريش:  M)L متعلقة بـ
 ْ ، فإن مل يعبدوه لسائر نعمه، فليعبدوه هلذه الواحدة، ىصً حتُ

= التي هي نعمة ظاهرة. واستحسنه أبو  ةِ فَ لْ وهي نعمة األُ 
.  جعفر النحاس. وعليه: فالوقف عىل آخر الفيل تامٌّ

، وهي متعلقة بفعل الالم للتعجبوعند الفراء: أن 
(اعجبوا) حمذوفا، ينبىء عنه الالم؛ لكثرة وقوع جمرور هبا، 
بعد مادة التعجب. يقال: عجبا لك. واملعنى: اعجبوا من 
قريش يف رحلتهم يف الشتاء والصيف، وتركهم عبادة رهبم! 

                                 
، وإعراب ثالثين ٥/٢٩٣راجع: إعراب القرآن ألبي جعفر النحاس ) ١(

، وإمالء ما من به الرحمن، ٢٠٩سورة في القرآن البن خالويه/ 
، والبيان في غريب إعراب القرآن، البن األنباري ٥٨٥للعكبري/ 

، والتحرير ١٠/٥٨٨، وإعراب القرآن وبيانه، للدرويش٥٣٧/ ٢
، ٦٣١، والمكتفى للداني/ ٥٥٥/ ٣٠والتنوير، البن عاشور 

 .٤١٩-٤١٨للجعبري،  ووصف االهتداء،
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 وعىل هذا التقدير: فالوقف عىل آخر الفيل تام.
  MuLبـ  ، متعلقةالالم للتعليلألخفش: أن وعند ا 

وهي خافضة، متصلة بأول الفيل. أي: فعل هبم ما  .٥الفيل: 
تِها؛ ألهنم يقومون عىل خدمة  فعل لْفَ ؛ لتبقى قريش عىل أُ

تْهُ من رحلتي الشتاء والصيف.  لِفَ احلجيج، أو لتبقى عىل ما أَ
يَ عن عمر  وِ أنه كان يصيل هبام يف  -ريض اهللا عنه  -وقد رُ

ركعة واحدة، وجعلهام الفراء وسفيان بن عيينة، سورة 
 واحدة. 
هذا بمنزلة التضمني يف الشعر، وهو أن يتعلق قيل: و

معنى البيت بالذي قبله، تعلقا ال يصح إال به = يعنون أن هذه 
حقة بسورة السورة، وإن كانت سورة مستقلة = فهي مل

الفيل. فكام تلحق اآلية بآية نزلت قبلها = تلحق السورة 
بسورة نزلت قبلها (وكون ذلك من باب التضمني! بعيد! 
إذهو من عيوب الشعر. فكيف حتمل القراءة عليه؟! 
وأسلوب القرآن أبلغ من أن يتسامى إليه النقد والتجريح!!). 

 وعىل هذا التوجيه: فالوقف عىل آخر الفيل حسن.
واملعنى: فعلنا ما فعلنا ". الالم بمعنى "إلىوقيل: إن 

من إهالك أصحاب الفيل، إىل أن تألف قريش رحلة الشتاء 
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 والصيف؛ لعلهم حينها يعبدون رب هذا البيت.
 

) وهي تامة صِ رُ القَصَ اخِ ¼  ½  M، كام يف قوله: و(أوَ

À   ¿  ¾L  :يعرفها عدا    ١٠٤الشعراء ،مواضع أخر
 سورة يفـ عليه السالم ـ  آخر قصة نوح منها:  الباحث.
 .الصافات

)، كام يف  اءِ ةِ، أوالشقَ و(آخرُ صفاتِ أصحابِ السعادَ
  Md  c  b  a  `     _  ^Lقوله:

 .٧البقرة:  M;  :  9  8L وقوله: ،١١المؤمنون:

).و {  ~  ے  M  كام يف قوله: (قبلَ األمرِ

¢  ¡  ¨  §   ¦  ¥  ¤L   تام
M  ¬  «  ª°  ¯  ®L  :وقوله: ،٤٥العنكبوت 
M®  ¬  «  ªL  تام  M´  ³  ²   ±L 

 .٣٢الكهف: 
ةِ) Lإِنَّ Mقبلَ و( دَ ¤  ¥  M كام يف قوله:  .املُْشدَّ

 ¦L  :تام ٥٧النساء  M   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©

±L  :قوله:قبل و  ،٥٨النساء  Mg  fL  .يف مواضعها 

ا"قبلَ و( اءِ  "يَ «   ¼  M  ). كام يف قوله:النِّدَ
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  Á  À    ¿  ¾  ½L  :تام  ١٥٢البقرة M  Â

ÈÇ   Æ  Å  Ä   ÃL  :قوله: قبلو. ١٥٣البقرة 

ME  DL .يف مواضعها 

). كام يف قوله: >  =  <  M و(عندَ انتهاءِ القولِ

 C  B  A  @   ?L   :وقوله:  ٢٥األعراف ، 
M¢ £ §  ¦  ¥   ¤L    :٢٢إبراهيم. 

 
***     *** *** 
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�ƒe]�Ü÷]<�ºe �̂ñ÷] 
، وهو ما لو  قبُحُ تَركهُ ، ويَ هُ لُ مُ فِعْ لْزَ زمُ يَ الوقفُ الالَّ

ادٍ. رَ مَ معنًى غريَ مُ هَ اهُ ألَوْ فَ رَ لَ طَ صِ  وُ
 

 
أول من تكلم عن الوقف الالزم: هو اإلمام 

وقد تعقبه  "علل الوقوف"يف كتابه  -رمحه اهللا  -السجاوندي 
 العلامء يف ذلك! 

وقد علم أنه ال وقف حمرم، وال "قال ابن الطحان: 
ونحوا من هذا قال  )١("الزم، خالفا ملا ادعاه السجاوندي

 اجلعربي.
ه يلزم الوقف ما قاله السجاوندي متوجه. من جهة أن و

بحيث يثاب  -عليه؛ لعدم إهيام معنى فاسد. وال يلزم رشعا 
 . لكنه الزم صناعة؛ ألمن اللبس.-فاعله ويعاقب تاركه 

)ومحكه: أنه  ركهُ قبُحُ تَ ، ويَ هُ لُ مُ فِعْ زَ لْ (وهو ما صناعة.  (يَ
ادٍ). رَ مَ معنًى غريَ مُ هَ اهُ ألَوْ فَ رَ لَ طَ صِ  لو وُ

                                 
، لطائف اإلشارات للقسطالني ٥١نظام األداء في الوقف واالبتداء/ ) ١(

٢٠٨/ ١. 
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 Mبقوله     MEDCLكام يف وصل قوله:

H         G J  IL  :فالوصل يوهم أن مجلة    ٦٥يونس .
M H         G J  IL  من قوهلم! وهذا فاسد. فهي من

 . ^؛ تسلية للنبي  قول اهللا 
بقوله:     MW     V  U L وكذلك: وصل قوله:

M]  \  [  Z   YL  :فالوصل يوهم ٢٦العنكبوت .
بقية  ا... وكذ وهو قول إبراهيم  أن القول قول لوط 

 مواضع الوقف الالزم يف القرآن الكريم.
 -فكل ما لو وصل طرفاه، أفسد املعنى = لزم الوقف  

عىل الطرف األول منه؛ ألمن اللبس، وإيضاح  -صناعة 
 املعنى املراد.

***     *** 
*** 
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�ã�⁄^�§]<�ºe^�ñ÷] 
ا؛  افِيًا، أَوْ تَام© ونُ كَ كُ دْ يَ مُ قَ لَ الالزمِ يُوهِ إِال أنَّ وصْ

ين  معنًى غريَ املُْرادِ، بخالفِ  اآلخرَ

 
زم ليس قسيام لألنواع اخلمسة، بل هو الوهذا الوقف ال

افِيًا)داخل ضمن الكايف والتام.  ونُ كَ كُ . كام يف فأحيانا (يَ
             MÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  قوله:

 É  ÈL  :وقوله:١١٨البقرة . M    ½  ¼  »

À¿  ¾        Æ       Å  Ä  Ã  Â  ÁL  :٦٤املائدة .
 .ةكافي وفات الالزمة،وأغلب الوق

ا) وأحيانا يكون ام© M  ³  ²  . كام يف قوله:(تَ

¾½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶  μ  ´                    
Â  Á  À  ¿L  :٢املائدة . 

والذي يفرق بني التام والكايف، وبني التام والكايف 
مُ معنًى غريَ املُْرادِ، الالزمني: هو  لَ الالزمِ يُوهِ (أنَّ وصْ

ين)  . بخالفِ  اآلخرَ
***     *** 

*** 
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�Ÿ�Ê˘]<�ºe �̂ñ÷] 
و  امَ هُ فُ بينَهُ تِالَ ؛ إِذْ االخْ قِيقٌ الفرقُ بنيَ التَّامِّ والكايف دَ

هُ يف املعنَى أو  امَ بام بعدَ لٍّ منهُ ، وهو أمرٌ نِسبِيٌّ تعلُّقُ كُ هُ مُ دَ عَ
. مِ املعاينِ هْ اقِ يف فَ وَ َذْ عُ فيهِ إىل األْ جَ رْ  يُ

 

 
@

يف تفسري القرآن الكريم،  املفرسين اقُ وَ ذْ ختتلف أَ 
فتجد عند كل مفرس ما  م.عليه -تعاىل  -بحسب ما يفتح اهللا 

جوه ليس  . )١(عند اآلخر، والقرآن الكريم محَّال ذو وُ
والوقف التام والكايف: يشرتكان يف كون ما قبلهام 
منفصال عام بعدمها يف اللفظ. وخيتلفان يف أن األول منفصل 

 يف املعنى عام بعده، والثاين متصل.
عُ فيهِ إىل) ومعاين األيات  جَ رْ أذواق (أمرٌ نِسبِيٌّ يُ

فربام جتد يف الكلمة أكثر من وجه . املفرسين يف فهمها
= وهو عىل أحدها تام، وعىل اآلخر كاف!  تفسريي، وإعرايب

                                 
 .١٤٥/ ٢. اإلتقان  من كالم عثمان بن عفان ) ١(
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وأحيانا يكون احلسم والبَتُّ يف أحدها متعذرا؛ فلذلك كان 
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Ífi �̂n÷]<�ºe �̂ñ÷] 
ا معنًى ال لفظًا، فالوقفُ  هَ لمةٍ تعلَّقتْ بام بعدَ لَّ كَ كُ

. لُ اضَ تَفَ د يَ قَ . وَ ا كافٍ  عليهَ
 

 
هذا تعريف الوقف الكايف. وهو الوقف عىل كالم تم يف 

 ذاته، وتعلق بام بعده معنى ال لفظا.
ا معنًى ال لفظًا) فـ هَ لمةٍ تعلَّقتْ بام بعدَ لَّ كَ أي: (كُ

)؛إعرابا =  ا كافٍ لالكتفاء به، واستغنائه عام  (فالوقفُ عليهَ
بعده لفظا. وهو أكثر الوقوف اجلائزة ورودا يف القرآن 

 .)١(الكريم
 ( لُ اضَ تَفَ د يَ قَ M  Sكتفاضل التام. كام يف قوله: (وَ

U  TL  كاففالوقف  M X  W  VL   أكفى
أكفى  ١٠البقرة:  MZ  \[ _ ^ ]L  منه

 .منهام

                                 
 .٥٨المنح الفكرية/ ) ١( 
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:  . نحو قوله وأكثر ما يكون التفاضل يف رءوس اآلي
 M*    )  ( L  كاف   M   /  .  -  ,L  :البقرة

  . )١( منه أكفى  ١٢٧
 

***     *** *** 
<
<
<
<
<

<  

                                 
  .٢٢٨/ ١ النشر ) ١( 
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�o÷ �̂n÷]<�º�e �̂ñ÷] 
الِبًا): هُ (غَ اضعُ وَ  مَ

 ِ ربَ اخلَ أِ وَ بْتَدَ مُ ةِ لِلْ نَ وِّ ةِ املُكَ لَ مْ  .* قبلَ  اجلُ
مستأنَفٍ معَ السنيِ أوسوفَ عىل * قبلَ فِعلٍ 

. يدِ  التَهدِ
. وفَ نيِ أو سَ  * قبلَ فعلٍ مستَأْنَفٍ بغريِ السِّ

. وفٍ  * قبلَ مفعولٍ لفعلٍ حمذُ
. ﴾إِنْ ﴿* قبلَ  ةِ فَ فَّ  املُْخَ
 .﴾أَالَ ﴿* قبلَ 

.  * قبلَ النَّفيِ أوِ النَّهيِ
ةِ *  لَ ْ طِ  قبل مجُ  .    الرشَّ

نْدَ  عِ ، وَ ستفهامِ .* قبلَ االِ ائِهِ  انتِهَ
 

 
@

هُ و( اضعُ وَ الِبًا) فالقواعد ) مَ أي: الوقف الكايف (غَ
  أغلبية، كام ذكرت.

) ِ ربَ اخلَ أِ وَ بْتَدَ مُ نَةِ لِلْ وِّ ةِ املُكَ لَ مْ  : كام يف قوله.  )قبلَ  اجلُ
M2  1  0  /  .  -L  كاف؛ لوقوعها قبل
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ةِ من اخلرب املقدم،  نَ وَّ   . وهو قوله:واملبتدأ املؤخراجلملة املُكَ
M6  5   4L  :٧البقرة 

´  M  »  º  ¹  ¸  ¶   μ وكام يف قوله:

Á  À  ¿  ¾  ½  ¼L   كاف؛ لوقوعها قبل مبتدأ. وهو
 .١٢٤األنعام:  M Ç  Æ  Å   Ä   ÃL  قوله:

( قبلَ فِعلٍ مستأنَفٍ معَ السنيِ أوسوفَ عىل التهديد) 
فالسني وسوف، ال يدخالن إال به: الفعل املضارع،  واملقصود

كاف؛ M Ç  Æ  Å   Ä   ÃL كام يف قوله: عليه.
لوقوعها قبل املضارع املستأنف مع السني وهو قوله:  

MÎ  Í  Ì    Ë  Ê  ÉL  :١٢٤األنعام. 
 واالستئناف؛ لبيان عاقبة املجرمني.

»  ¬   ®  ¯  °  ±    Mوكام يف قوله: 

μ´  ³  ² L   كاف؛ لالستئناف بعدها بـ  
M¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶L 

 .٤٢الفرقان: 
) واحرتز بقوله:  عن الفعل غري (قبلَ فِعلٍ مستأنَفٍ
M  \  [  Z   _  ^  ]  املستأنف. كام يف قوله:

  `L  :فليس مقصودا. .٥٦النساء 
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عن الفعل الوارد  (عىل التهديد)واحرتز أيضا بقوله: 
 M¾  ½L عىل غري التهديد. كام يف قوله: 

 فليس مقصودا أيضا.. ٨٧المؤمنون: 
). كام يف قوله:  وفَ نيِ أو سَ (قبلَ فعلٍ مستَأْنَفٍ بغريِ السِّ

MU  T  S  R  QL كاف؛ ثم يبدأ بـ   M   W

[      Z  Y     XL  :٥٥النور.  
ثم كاف ؛   M±  °  ¯  ®  ¬  «  ªL وقوله: 

 .١١٧البقرة:  M²L   يبدأ بـ
.( وفٍ  كام يف قوله: (قبلَ مفعولٍ لفعلٍ حمذُ

M[   Z  YL كاف؛ ثم يبدأ بـ      M   ^  ]

_L  :ا.ذلك حق©  قُّ حِ عىل تقدير: أُ  .٢٤١البقرة 
  M¶ μ´ ³ ¸ ¹Lوقوله:

«  ¼  ½  ¾  ¿  M   À كاف، ثم يبدأ بـ

ÂÁL  :عليه  اعىل تقدير: وعد اهللا وعدً  .١١١التوبة
 حقا.

M  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã   Â وقوله:

ÐÏ  Î  Í   Ì   Ë  Ê     ÉL كاف، ثم يبدأ بـ   M  Ñ
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ÒL  :عىل تقدير: وأخص املقيمني الصالة. .١٦٢النساء 
) ﴾ِإنْ ﴿ (قبلَ  ةِ فَ فَّ سواء أكانت النافية، وهو  .)١(املُْخَ

/  M.  -    1  0  األكثر.كام يف قوله:

6  5  4  3  2L يبدأ بـ كاف، ثم    M    ;    :  9     8

>  =       <L  :وقوله:  .١٨٨األعرافM   `  _  ^

d   c  b   aL كاف، ثم يبدأ بـ    M   k  j  i  h  g     f

p  o     n   m  lL  :٩األحقاف. 
M  C  B  A  أم الرشطية. كام يف قوله:

E  DL    MK  J  I  H  GL     M   M

 T  S   R  Q  P  O  N V  U   Y  X  W

ZL :١٩األنفال. 
M('L     M   ) أم املخففة من الثقيلة. كام يف قوله:

/  .  -  ,  +  *L   :٣٥الزخرف . 
 

                                 
على أربعة أوجه: أن تكون شرطية، أو نافية، أو مخففة من إِْن تأتي  )١(

الثقيلة. ووردت هذه الثالثة في القرآن. وتأتي زائدة. ولم ترد في 
 القرآن.  كما في قول الشاعر: 

ِن َخيراً ال يزالُ َيزيدُ           وَرجِّ الَفتى للخيِر ما إِْن رأَيَتُه  .:.  َعِن السِّ

 .٢٣١ومعاني الحروف . ٣١/ ١مغني اللبيب 

 



  
71      

 

_dÔ\Åidˆ\Â;ÀÕÊ’\;€÷¡;ªd\ÊîÂ;ÿÊê;

سواء أكانت استفتاحية تنبيهية. وهي  )١()﴾َأَال ﴿ (قبلَ  
 هبذا املعنى خمتصة بالدخول عىل اجلملة اإلسمية. كام يف قوله:

M  ~  }  | ¡  ے L يبدأ بـ كاف، ثم       M   ¤   £

  ©    ¨  §  ¦  ¥L  :وقوله:  .١٣البقرة  M  U

^  ]  \  [  Z       Y  X  W  V L 
`  f  e  d     c  b  a  ]   يبدأ بـ كاف، ثم

  k  j         i  h  gZ       :٨هود. 
أم كانت بمعنى التحضيض، وهي هبذا املعنى خمتصة 

كاف، ثم  M ZY  X  Lباجلملة الفعلية. كام يف قوله:
 وقوله: .٢٢النور:  M `  _  ^  ]  \  [L  يبدأ بـ:

M ¤£  ¢   ¡   ©  ¨  §  ¦  ¥

ªL   يبدأ بــ: كاف، ثم M  ¯  ®  ¬

                                 
 على خمسة أوجه:  أالتأتي  ) ١(

توبيخية إنكارية، كما في قول  الثاني:استفتاحية تنبيهية.  األول:
 الشاعر:

  أَالَ اْرِعَواًء َلِمْن َولَّْت َشبِيَبُتُه     وآَذَنْت بَِمشيٍب َبْعَدهُ َهَرُم؟!

أن تكون  الرابع:  أال ماء باردا!بمعنى التمني. كما تقول:  الثالث:
 بمعنى االستفهام. كما في قول الشاعر: 

 أَالَ اْصِطَباَر لَِسْلَمى أَْم لََها َجَلٌد؟   إَِذا أُالَقِي الَِّذي الََقاهُ أَْمَثالِي

بمعنى التحضيض. ولم يرد من هذه المعاني في القرآن  الخامس:
 .١٥٧. معاني الحروف٩٥/ ١إال األول والخامس. مغني اللبيب 
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 ±  °L  :١٣ – ١٢التوبة. 
.( ,  -  M  فالنفي كام يف قوله: (قبلَ النَّفيِ أوِ النَّهيِ

0  /  . L كاف؛ ثم يبدأ بـ M    4  3  2

  5L :والنهي يف قوله: .٤١الزمر M   d  c

  n  m   l  k  j  i  h  g  f  e

oL  كاف؛ ثم يبدأ بـ    Mu  t  s  r  qL 
 .٢٦٧البقرة: 

ةِ ( لَ ْ ). قبل مجُ طِ  M7  6  5  4  3 كام يف قوله: الرشَّ

9     8L  لالبتداء بعده بالرشط، وهو ؛كاف  :M   ;    :

 =  <L :وقوله:  .٤٥الفرقانM ¡  ے   ¢

¨  §  ¦  ¥   ¤  £L  ؛ كاف
M  ¯  ®  ¬  « ª  لالبتداء بعده بالرشط. وهو:

±  °L  :٤٧ – ٤٦التوبة. 
.( ستفهامِ       ±  M³    ²  كام يف قوله: (قبلَ االِ

¶  μ  ´ L :كاف. لالبتداء بعده باالستفهام. وهو 

M º  ¹L :١٠األنبياء . 

 .( ائِهِ نْدَ انتِهَ عِ M   N  M  L  K  كام يف قوله:(وَ
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V  U    T  S  R  Q  P  OL  :٥٣ – ٥٢سبأ. 
 فالوقف عليها كاف؛ لتناه االستفهام.

 ***     *** 
*** 
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�ƒe]�Ü÷]<�º�e �̂ñ÷] 
كاٍف إَذا كانْت ِلْإلِْضَراِب، أما إذا    ﴾َبلْ ﴿الوقُف قبَل 

 كانْت مقوَل قاِئٍل: فال يوَقُف على َما قبلَها.
 

 
ا كانتْ  ﴾َبلْ ﴿ (الوقفُ قبل من عالمات الوقف الكايف: إذَ

 ( ابِ َ ِرضْ  لِإلْ
. أو العدول عن االنتقال من غرض آلخرواإلرضاب: هو 

 حكم سابق إىل حكم الحق.
: حرف عطف، برشط أن يكون معطوفها مفردا غري ﴾بَلْ ﴿و

مجلة. فإن وقع بعدها مجلة:كانت حرف ابتداء. وتكون 
 )١( إبطاليا، أو انتقاليا إرضابا

M  54  3  2  1ومثال اإلرضاب اإلبطايل، قوله: 

6 L :كاف، لوقوعه قبل اإلرضاب. وهو   M  9  8

:L :٢٦األنبياء. 
كاف، لوقوعه قبل اإلرضاب.   M:  9L وقوله:

                                 
اإلبطالي: هو العدول عن موضوع إلى موضوع آخر، مع إبطال حكم  )١(

األول. واالنتقالي: هو االنتقال من غرض آلخر بال إبطال للحكم 
 ).٦٥٨، جامع الدروس العربية١/١٥٣األول. (مغني اللبيب
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 .١٧٩األعراف:  M  =  <  ;L وهو:
 M   Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ ومثال اإلرضاب االنتقايل، قوله: 

Ù  Ø  ×L   :كاف، لوقوعه قبل اإلرضاب. وهوM   !

  $  #  "L  :وقوله: .١٦ – ١٤األعىل  M  (     '

,   +  *  ) L :كاف، لوقوعه قبل اإلرضاب. وهو  
 M  0      /   .  -L   :٣٦النمل. 

وإنام جاز البدء هبا، إذا كانت لإلرضاب بنوعيه، ووقع بعدها مجلة 
 ابتداء، ال حرف عطف.= ألهنا تكون حينئذ حرف 

). كام يف قوله: M  Ó  Ò وقوله: (أما إذا كانتْ مقولَ قائِلٍ

 ÕÔL  :وقوله .١٥الفتح :M , +  *  )  (L 

M  I  H  G  F  E     D  C  B  A  :وقوله .١٣٥البقرة: 

N  M  L  K  JL :ا = . ٢١لقامن (فال يوقَفُ عىل مَ
ا)؛  )١(ألهنا تكون داخلة يف مجلة القول. قبلهَ

***     *** 
*** 

                                 
، وجامع الدروس ٧١ ومعاني الحروف، ١٥٣/ ١مغني اللبيب  )١(

 .٦٥٨العربية/ 
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�ã⁄^�§]<�º�e^�ñ÷] 
 ﴾ عنى االستفهام، أو﴿بَلْ ﴾ مَ نَت ﴿أَمْ إذا تضمَّ
ةً هلمزة  يلَ دِ ا. أما إذا وقعت عَ أُ هبَ بْدَ ا ويُ بلهَ ا قَ يوقَفُ عىلَ مَ

: فال يوقف عىل ما قبلها. ةِ يَ وِ  االستفهام أو التَّسْ
 

 
عنى أن تتضمن  : األول:)١(تأيت أم عىل أربعة أوجه مَ

z  }|  {  ~  ے    M @كام يف قوله:. االستفهام

¡L  :وقوله: .٩ص   M  Æ  Å    Ä   Ã  Â

   Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇL :٢٩محمدN 

). معنى  ضمنتت أنالثاين:  &  '  )      M :كام يف قوله(بَلْ

)L  :وقوله:  .٣٢الطور M   o  n  m  l  kL 
ا عىل وجه. = وهي يف كلتا احلالتني:  .٦٤الواقعة:  (يوقَفُ عىلَ مَ

ا)؛ أُ هبَ بْدَ ا ويُ بلهَ ألهنا تكون حينئذ منقطعة عام قبلها، مستغن  قَ
 ما قبلها عام بعدها.

                                 
، وجامع الدروس ٤٦، ومعاني الحروف/ ٥٧/ ١مغني اللبيب  )١(

 .٦٥٨العربية/ 
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ةً هلمزة االستفهام).الثالث: أن تكون ( يلَ دِ  كام يف قوله:  عَ

MZ  Y  X  W   V  U   TL :دخلت  .٥٩النحل
@M XL وهو عىل الطرف الثاين، "أم" مهزةَ لتعادل ]

@@LNُميِْسُكهُ M االستفهام الداخلة عىل
دخلت  @٢٧Nالنازعات:  M`  _^  ]  \  [  ZL  وقوله:

@؛ لتعادل مهزةَ االستفهام الداخلة عىلM^L@عىل "أم"
M ْأَنـُْتم LN 

). كام يف قوله: ةِ يَ وِ ةً هلمزة (التَّسْ يلَ دِ §  M@الرابع: أن تكون عَ

¬   «  ª   ©  ¨L  :دخلت  .١٩٣األعراف
 N)َدَعْوُمتُُهمْ Mعىل الطرف الثاين؛ لتعادل مهزة التسوية يف  "أم"

دخلت  .٢١إبراهيم:  M  V  U  T   S  RL وقوله:
@؛ لتعادل مهزةَ التسوية الداخلة عىلMVLعىل  "أم"

MَجزِْعَناL  ُا)؛ = وهي يف كلتا احلالتني: (ال ي هَ بْلَ ا قَ ىلَ مَ وقَفُ عَ
كاليشء  حينئذ متصلة = أي أن ما قبلها وما بعدهاألهنا تكون 

 ى بأحدمها عن اآلخر.نَ غْ تَ سْ ، ال يُ الواحد
 ويفرق بينهام بأمور:

أن الواقعة بعد مهزة التسوية ال تستحق جوابا؛ ألن األول: 
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املعنى معها ليس عىل االستفهام؛ بخالف الواقعة بعد مهزة 
 التسوية، فتستحق جوابا، ويكون بالتعيني.

الثاين: أن الكالم مع التي بعد مهزة التسوية، قابل للتصديق 
والتكذيب؛ ألنه خرب. بخالف األخر، فالكالم معها 

 إنشائي. 
الثالث: أن الواقعة بعد مهزة التسوية، ال تقع إال بني مجلتني، 
وال تكون اجلملتان معها، إال يف تأويل املفردين، وتكونان 

. أما األخر: فتقع بني فعليتني، وإسميتني، وخمتلفتني
املفردين، وذلك هو الغالب؛ وبني مجلتني ليستا يف تأويل 

@املفردين.
@

***     *** 
*** 

@
<  
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�Ÿ�Ê�˘]<�ºe �̂ñ÷] 
لَّقْ من  ، ومل تتعَ ا من وجهٍ هَ لُّ كلمةِ تعلَّقَتْ بام بعدَ كُ

. ائِزٌ ا جَ ، فالوقْفُ عليهَ نيِ جهَ دُ الوَ حْ أَحَ جَّ رَ ، ومل يُ  آخرٍ
 

 
أحيانا تتعدد األوجه اإلعرابية، يف الكلمة الواحدة، ويمكن 

 البت فيها، والرتجيح ألحدها.
بام قبلها، صلها وأحيانا أخر تتعدد؛ فيكون يف الكلمة وجه ي 

، وال يمكن البت فيهام، وال الرتجيح لوجه عىل يفصلهاوآخر 
وجه الآخر = حينئذ: جيوز الوقف عىل وجه، ويمنع عىل 

= الذي يرتدد بني وجهني  خر. وهذا هو الوقف اجلائزاآل
حَ  جِّ رَ  بينهام.إعرابيني، أو وجهني تفسرييني، وال مُ

)فــ  ا من وجهٍ هَ قَتْ بام بعدَ لُّ كلمةِ تعلَّ لَّقْ ،  إعرايبٍّ  (كُ (ومل تتعَ
دُ ع أن طَ تَ سْ يُ  (آخر، ومل) وجه إعرايبٍّ  من) حْ أَحَ جَّ رَ (يُ

)؛  نيِ جهَ ا)الحتامهلام، وقوهتام = الوَ أي: الكلمة  (فالوقْفُ عليهَ
ة  هَ جَّ )املوَ ائِزٌ والوصل ام بعدها، يفصلها ع من الوجه الذي (جَ

 بام بعدها. يصلهاجائز من الوجه الذي 
 .٥٧ص:  M¹  ¸¶ μL:ومثال ذلك، قوله

¸  Mأو  M  ¶Lمبتدأ، خربه  MμL فمن جعل
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¹L  أو جعلها منصوبة بفعل يفرسه ،M¶L  :أي
 .MμL فليذوقوا هذا فليذوقوه = منع الوقف عىل

أجاز ومن جعلها خربا ملبتدأ مضمر، تقديره: العذاب هذا = 
 )١(الوقف عليها

وكلها أوجه حمتملة صحيحة، فمن وقف: فله توجيهه، ومن 
 وصل: فله توجيهه.

 
***     *** 

*** 
 

 

 

 

 

 

 

                                 
، ومنار الهدى لألشموني، ومعه ٥٠٢إمالء ما من به الرحمن  )١(

، وإعراب القرآن ٣٣٠المقصد لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري 
 .١٨٠، ومعالم االهتداء للحصري ٤٧٦/ ٦
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يفَ انقِطَاعُ  ؛ إالَّ إذا خِ امَ هُ صلُ وَ ِ وَ تَنيْ لَ ابَ جيوزُ فصلُ املُقَ
ا يُ  .النَّفَسِ عىل مَ امَ دُ املعنَى، فيجبُ فصلُهُ  فسِ

 

 
هذا الضابط من عالمات الوقف اجلائز. واملقابلتان: مها 

 اجلملتان املتقابالتان يف املعنى. 
        M±  °  ¯  ®   ¬  «L كام يف قوله:

M  »   º  ¹        ¸  ¶  μ  ´  ³  ²: يقابلها

¼L :١٤البقرة. 

M   Yا: يقابله   M X  W  V  U  T L وكقوله:

\  [  ZL  :٢٠البقرة .  

 : يقابلها M&  %  $  #  "  !L وكقوله:

M-  ,   +  *  )  (L :٨٠النساء 

 يقابلها  MR  Q  P  O   NL : وكقوله

M[  Z  Y   X  W  V  U  TL    
 .٧فاطر:
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) اجلملتني املتقابلتني يف املعنى، عىل جعل  فـ (جيوزُ فصلُ
) لتقابلهام. وجيوز وذلك الواو يف الثانية استئنافية؛  امَ هُ صلُ (وَ

طَاعُ  يفَ انقِ عىل جعل الواو يف اجلملة الثانية عاطفة. (إالَّ إذا خِ
دُ املعنَى) كانقطاعه عىل فسِ ا يُ سِ عىل مَ يف  MμL  النَّفَ

يف الثالثة!  M)  (Lيف الثانية! و MZLاألوىل! و
يف الرابعة! إذ يلزم من ذلك اجلمع بني  M U  TLو

)؛ لعدم الضدين، وهو فساد يف املعنى =  امَ هُ حينئذ: (جيبُ فصلُ
 إهيام معنى فاسد.

 
***     *** *** 
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�Ÿ�Ê�`�÷]<�ºe �̂ñ÷] 
ه لفظًا ومعنًى، فالوقفُ كلُّ  ، وتعلَّق بام بعدَ اتِهِ  كالم تمَّ يف ذَ

                    . بِيحٌ هَ قَ دَ ءُ بِامَ بَعْ البَدْ ، وَ نٌ  عليه حسَ
 

 
إذا تعلقت الكلمة بام بعدها لفظا ومعنى، ومل حتتج يف 
إفادهتا إىل ما بعدها، ألهنا مفهومة دونه، واحتاج ما بعدها 
إليها؛ جلرياهنا يف اللفظ عليها = فالوقف عليها حسن، والبدء 

 بام بعدها قبيح.
) وهذا هو الوقف احلسن. وهو:  اتِهِ (كلُّ كالم تمَّ يف ذَ

(تعلَّق بام وأفاد معنى يف نفسه، دون احتياجه إىل ما بعده، لكنه 
ه لفظًا ومعنًى) (فالوقفُ عليه  ، فاحتاج ما بعده إليه؛ لذلكبعدَ

نٌ  )؛ألنه مفهوم)؛ حسَ بِيحٌ هَ قَ دَ عْ ءُ بِامَ بَ البَدْ لكونه غري  ، (وَ
 مفهوم.

 .٢الفاتحة: M)  (  '  &L كام يف قوله: 

فالوقف عىل لفظ اجلاللة حسن، والبدء بام بعده قبيح؛ لكون 
 ما بعده صفة له.
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 .١٠الحجرات:  M  ¸  ¶   μ  ´L  وكقوله:
فالوقف عىل لفظ اجلاللة حسن، والبدء بام بعده قبيح؛ لكونه 

 تعليال ملا قبله.
 

***     *** *** 
<
<
<

<  
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ا  هَ ، إالَّ أنَّ وصلَ املعاينِ بعضِ ا مقاطِعُ هَ يِ يفِ نفسِ وسُ اآلْ ؤُ رُ
. وسِ اآليِ ؤُ  ببعضٍ أَوىلَ منَ الوقْفِ عىل رُ

 

 
احلسن: إما أن يكون يف أثناء اآلية، كام مر؛ أو الوقف 

 عىل رأسها.
ن الوقف فإن كان يف أثنائها أي  -، ونقص البدء  : حسُ

 . -كان ناقصا قبيحا 
وإن كان عىل رأس اآلية: فاخلالف قائم بني أهل العلم 

 :)١(عىل مذاهب
أن الوقف عىل رءوس اآلي سنة،  المذهب األول:

 وا بحديث أمِّ لُّ ، أو ال! واستدَ اسواء تعلقت اآلية بام بعده
انَ   ^أهنا ذكرت قراءة النبي  -ريض اهللا عنها  -سلمة  كَ

                                 
، ٢٠٦ـــ  ٢٠٥/ ١راجع في ذلك: لطائف اإلشارات للقسطالني  )١(

 ، والنشر٥٥٤ـــ  ٥٥٣/ ٢القراء وكمال اإلقراء للسخاوي وجمال 
، ووصف االهتداء ١/٣٥٠ في علوم القرآن برهانوال، ١/٢٢٦

 ٥٣االهتداء إلى بيان الوقف واالبتداء. للخليجي ، و١١٤للجعبري
 ونهاية القول المفيد للجريسي ،٦٠ ، و المنح الفكرية للقاري٥٤ـــ 

 .  ٤٠ ، واإلضاءة للضباع١٧٤
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ولُ اهللاِ  سُ مَ  -رَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ أُ:  -صَ رَ قْ هُ آية أية. يَ تَ اءَ طِّعُ قِرَ قَ  يُ

 M)  (  '  &L   ُقِف مَّ يَ مَّ  M ,  +L ثُ ثُ
ا:  هَ ؤُ رَ قْ انَ يَ كَ ، وَ قِفُ لِكِ  Mيَ وهو مذهب  . )١(L/    0        مَ
  . )٢( البيهقي كام يف الشعب

 قلت: ويف استدالهلم هبذا احلديث نظر! من وجوه:
رمحه  -)٣(: أنه حديث منقطع، كام قال الطحاوي األول

ةَ عن ابن أيب مُ  يجٍ رَ . فقد رواه ابن جُ -اهللا  يْكَ عن أم سلمة.  لَ
ةَ موابن أيب ُ يْكَ ا "مل يسمعه من أم سلمة. قال الرتمذي:  لَ ذَ هَ

لٍ  تَّصِ هُ بِمُ نَادُ لَيْسَ إِسْ يبٌ ... وَ رِ يثٌ غَ دِ  )٤("حَ
الثاين: أن هذا احلديث جاء متصال، من طريق الليث بن 
نِ  ىلَ بْ عْ نْ يَ ، عَ ةَ يْكَ لَ نِ أَيبِ مُ بَيْدِ اهللاِ بْ نِ عُ بْدِ اهللاِ بْ نْ عَ سعد، عَ

جَ النَّبِيِّ  وْ ، زَ ةَ مَ لَ أَلَ أُمَّ سَ هُ سَ نَّ ، أَ ْلَكٍ مَ  -ممَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ  -صَ
ةِ النَّبِيِّ  اءَ نْ قِرَ لَّم  - عَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ةً  -صَ َ رسَّ فَ ته مُ اءَ فنعتت قِرَ

ا فً رْ ا حَ فً رْ . فهذه الرواية تدل عىل أن السيدة أم سلمة )٥("حَ

                                 
 .٢٦٥٨٣، وأحمد ٢٩٢٧، والترمذي ٤٠٠٣رواه أبو داود ) ١(
 .١٧٥/ ٤شعب اإليمان ) ٢(
 . ٨/ ١٤شرح مشكل اآلثار ) ٣(
 ٣٥/ ٥جامع الترمذي ) ٤(
، وأحمد ١٠٢٢، والنسائي ٢٩٢٣، والترمذي ١٤٦٨رواه أبو داود ) ٥(

٢٦٥٢٦. 
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للحروف،  -صىل اهللا عليه وسلم  -كانت تصف جتويد النبي 
يثُ  "ومل تكن تصف وقفه وابتداءه.  قال الرتمذي:  دِ حَ وَ

حُّ  يْثِ أَصَ  .)١("اللَّ
الثالث: عىل تقدير صحة احلديث، فال استدالل به عىل 

 كان يقف لبيان الفواصل. ^؛ ألن النبي ةِ يَّ نِّ السُّ 
ِ عْ قال اجلَ  تَهُ ": يُّ ربَ يْ وَ فإن قال قائل: هالَّ متسكت بام رَ

: ال دليل فيه؛ ألنه قصدَ به إِعالمَ  عن أم سلمة؟ قلتُ
سنة، إذ ال وجهل قوم هذا املعنى، فسموه وقف الالفواصل... 

 .)٢("يسن إال ما فعله تعبدا، ولكن هو وقف البيان
هذه الرواية ليست بسديدة يف "الرابع: قال الرتبشتي: 

األلسنة، وال بمرضية يف اللهجة العربية، بل هي ضعيفة، ال 
كان أفصح  ^يكاد يرتضيها أهل البالغة، وال ريب أنه 

إنام كان يقف؛  -عليه السالم  -الناس هلجة. فاألظهر أنه 
ليبني للمستمعني رءوس اآلي، ولو مل يكن هلذا، ملا وقف عىل 

M )L وال ،M ,L؛ ملا يف الوقف عليهام من 

                                 
 ٣٥/ ٥جامع الترمذي  )١(
 .١١٤ وصف االهتداء )٢(
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 .  )١( " قطع الصفة عن املوصوف، وال خيفى ما يف ذلك
جواز السكت عىل رأس  المذهب الثاني والثالث:

غري ان الوصل! ومها شاذَّ اآلية املتصلة بام بعدها. وحتريم 
 . معمول هبام

أن وصل اآلية بام بعدها، إذا كانت  المذهب الرابع:
 متصلة هبا يف اللفظ واملعنى = هو األوىل. 

MË   Ð  Ï ÎÍÌ كام يف قوله:

   Ò  Ñ#  "  !L  :٢٢٠ - ٢١٩البقرة  .
M  q    p          o  n  m  l  k  j  i  h   وقوله:

  x  w  v  u  t  s  rL  :٩٨ – ٩٦الشعراء. 

 MV  U  T    S  R  QL وقوله:
ا = أوىل من ، فوصل هذه اآليات وأمثاهلِ  ١٣٨ – ١٣٧الصافات:
 فصلها.

اآليات  -صىل اهللا عليه وسلم  -وقد وصل النبي 
اختالف علامء العدد يف عد آي  بدليل: املتعلقة ببعضها.

كان أحيانا يصل  -صىل اهللا عليه وسلم  -القرآن؛ وذلك: أنه 
ه رأس آية، وأحيانا  املعاين بعضها ببعض، فيظن املستمع وقفَ

                                 
 . ٢٠٦ـــ  ٢٠٥/ ١لطائف اإلشارات للقسطالني  )١(
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 . )١(كان يقف عىل رءوس اآلي؛ لبيان الفواصل
يِ يفِ  وسُ اآلْ ؤُ ؛ لذا قلت: (رُ دُّ وهذا الرأي هو األسَ
ا  هَ ) وفواصل للقارئ، (إالَّ أنَّ وصلَ املعاينِ بعضِ ا مقاطِعُ هَ نفسِ

فِ  )؛ لفعل النبي  ببعضٍ أَوىلَ منَ الوقْ وسِ اآليِ ؤُ صىل  -عىل رُ
ذلك؛ وألن به يتحقق اهلدف األسمى من  -اهللا عليه وسلم 
 . والتفكر رُ بُّ دَ القراءة، وهو التَّ 

وقد مجع بعض العلامء بني العمل باحلديث ـــ إن صح 
ـــ وبني اهلدف من القراءة، وهو إيضاح املعنى للتدبر = بأن 

املتصلة بام بعدها، ثم يعود فيبدأ  يقف القارئ عىل رأس اآلية
 . )٢(من موضع يصلح البدء به، ويصلهام

ثم يقف.   MÉ  È  Ç    Æ  Å L كأن يقرأ: 
 MÉ  È  Ç  Î  Í  Ì   Ë  ÊL ويقول:

 .١٥٢ – ١٥١الصافات: 
 

***     *** 
*** 

                                 
راجع كالم العالمة عبد الرحمن الخليجي، في كتابه: االهتداء إلى  )١(

 .٥٤ـــ  ٥٣بيان الوقف واالبتداء 
واإلضاءة  ،١٧٦ ونهاية القول المفيد ٦٠ المنح الفكرية للقاريراجع:  )٢(

للضباع. وقد كان شيوخي ـــ حفظ هللا من بقي منهم، ورحم من 
 مات ـــ ُيقِرءوني بذلك.
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�Ÿ�Ê�`�÷]<�ºe �̂ñ÷] 
مُ منه  هَ فْ ، بحيث ال يُ تِمَّ يف ذاتِهِ معنًى، أو كلُّ كالمٍ مل يَ

 . ناعةً مُ صِ رُ ، وحيَ بيحٌ مُ معنًى غريَ مرادٍ، فالوقفُ عليهِ قَ يُوهِ
. هُ دَ مَّ عَ ا تَ ا إِذَ  ورشعً

 

 
يُعرف  -كام سامه اجلعربي  -الوقف القبح، أو الناقص 

 بأمرين:
) لفظا ومعنى،  تِمَّ يف ذاتِهِ األول: الوقف عىل (كالمٍ مل يَ

مُ منه هَ فْ  مل تتم. معنًى)؛ لكون اجلملة ناقصةً  (بحيث ال يُ
M  R   QPON كالوقف عىل قوله:

  U  T  SL  :٢٣هود. 
}  |  {  ~  ے   M  وكالوقف عىل قوله:

¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡L 
 .٦٤النساء:

مُ معنًى غريَ مرادٍ)؛ لكونه  وهِ الثاين: الوقف عىل كالم (يُ
 متعلقا بام بعده. 

¿  M  Ã   Â   Á  À  كمن يقف عىل قوله:
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Ä     ÅL  :وهذا جهل فاضح. .٢٨٦البقرة 
>  =  <  ?  @  M   C  BA :وكالوقف عىل قوله

G     F  E  DL  :من عقيدة  وتلك عقيدة أفسدُ  .٥٦هود
.النصار 

الوقف عىل الكلامت التي ال يفهم  ويدخل في ذلك:
 معناها املراد، إال بقرينة تنضم إليها؛ لكثرة مدلوالهتا. كام يف

 MG  F  E   D L  K  J  IL قوله: 
 .٧١البقرة: 

، ومنها  "كاد"فمدلوالت الفعل  يْدُ متعددة. منها: الكَ
وال يفهم املدلول املراد هنا إال بام بعده؛ الداللة عىل املقاربة. 

 قبيح. M K Lفلذلك كان الوقف عىل 
 Mu  t  s  r  qL قوله: وك

فمدلوالت التيمم كثرية، منها الطهارة البديلة عن  .٢٦٧البقرة:
الوضوء، والقصد. وال يفهم املدلول املراد هنا إال بام بعده؛ 

  قبيح. M rLفلذلك كان الوقف عىل 
M  g  f  e  d  c  قوله:وك

  q  p  o  n  ml  k    j   i   hL 
ر) متعددة، منها: نرص،  .١٥٧:األعراف فمدلوالت كلمة (عزَّ

 ومنع، وعاقب. وال يفهم املعنى الصحيح، إال بكلمة:
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MgL)ما قيل هنا. )٢(ويقال يف موضع الفتح) ١ 
) يف حق أهل  ناعةً مُ صِ رُ وهذا الوقف الناقص: (حيَ

 التخصص، إذا فعله غري مبال، أو منتبه؛ أو كان غافال. 
)؛  هُ دَ مَّ عَ ا تَ ا) بحيث يعاقب عليه، (إِذَ وحيرم عليه (رشعً

 املعنى. دَ سِ فْ ليُ 
***     *** *** 

<
<
<
<
<
<
<
<
<

<
<

<
<<

<
<
<

<
                                 

. والمقصود ١٤ان والبديع/ يجواهر البالغة في المعاني، والب )١(
 بالتعزير هنا: النصرة أو المنع.

M  ¸  ¶  μ   ´  ³  ²  قوله ـــ تعالى ـــ) ٢( 

  º  ¹L  :٩الفتح. 
 

 



 
                                                                                   100                        ;Ô\ÖŒ’\;Ã]üb;Ì÷¡;;Ô]fiâ¢\;ÎÑÅ’\;

]Ífi �̂n÷]<�ºe �̂ñ÷<
 ، بَاقٌ ، وسِ يَاقٌ انتِزاعُ الكالمِ من الكالمُ سِ ، وَ اقٌ وحلَِ

قِّ املعنَى.  سياقِهِ جريمةٌ يف حَ
 

 
الكلامت واجلمل واآليات القرآنية = ال تفهم فهام 

 صحيحا، إال بمراعاة سياقها = من سباق وحلاق.
) وهو من املقيدات للفُ  يَاقٌ وم املختلفة، هُ فـ (الكالمُ سِ

)، وهو: ما سبقه ومن املرجحات للمعاين  بَاقٌ املحتملة، (وسِ
) وهو: ما وقع بعده من كالم. اقٌ  من كالم آخر، (وحلَِ

فمراعاة سياق اآلية، وسباقها، وحلاقها = يساعد يف فهم 
 املراد منها، فهام صحيحا.

) بالوقف القبيح (جريمةٌ يف  انتِزاعُ الكالمِ من سياقِهِ (وَ
قِّ املعنَى) إذ حييل املعنى إىل معن ى آخر! ربام يكون غري مراد؛ حَ

 لكونه خطأ، أو أقل بالغة وفصاحة، مما هو مراد.
_  `                  \  [  ^M  كام ىف قوله

dcba e h g fL :٢٥القصص  .
فالسياق القرآين، الذي هو قمة يف البالغة والفصاحة = جيعل 
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_    ^M حال كوهنا M]  \L املعنى:

`L    فكأهنا جعلت احلياء حتتها بساطا متيش عليه، من
شدة متكنها منه = فبالرضورة سيكون قوهلا أشد حياء من 

 مشيها.
_   M ثم بدأ   M^  ]  \ L أما من قرأ:  

c   b  a       ` d   L  َفقد غ = َ السياق القرآين  ريَّ
إذ إنه جعل فعل امليش ! ةٍ نَ جَ هْ تَ سْ كاكة مُ إىل سياق آخر فيه ر

متعلقا بـاملجيء! وهو ال يتصور بغريه وبالركوب! ويف صف 
 املجيء بمجرد امليش = إطناب غري مريض، ال فائدة منه.

إيضاح يف  القول فقط باالستحياء = قصورٌ  فُ صْ وَ وَ 
املعنى املراد! فقد يكون قول املرأة فيه حياء، بحكم طبيعتها. 

 املرشقني. ومشيُها وهيئتها ومظهرها = بينه وبني احلياء بعد
M                 ]\  [  Z  Y  X  W  V وكام يف قوله:  

h  g  f  e    d  c    b  a    `  _  ^L 
فالسياق القرآين يبني أهنا كانت ترتجى فرعون؛  .٩القصص:

 لئال يقتله. وتؤمل أن يكون قرة عني هلا وله.
M  ^   \  [  Z  Y  X  W  V فمن قرأ: 
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L أن  لُ قَ عْ سياق آخر مستهجن! فهل يُ  فقد غري السياق إىل
َ تَ   ه؛ ألنه سيكون قرة عني هلا ال له؟!! أال يقتلَ  اهُ جَّ رتَ

فيه فساد لغوي ظاهر! إذ ال    M _L ثم إن البدء بـ
 مقدر.

فقد أطنب يف الكالم،  M_  ^Lحتى من بدأ بـ 
 وكرر تكرارا غري مراد وال مريض.

 
***     *** *** 

 
<
<
<
<
<
<
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<�ºe �̂ñ÷]�o�÷ �̂n÷] 

دِّي إِىل الوقْفِ  ، بحيثُ يؤَ يفَ انقِطَاعُ النَّفَسِ إذا خِ
المٍ  أُ بِكَ بدَ ، ويُ ، فيُوقَفُ عىل معنًى تامٍّ يف ذاتِهِ قبُحُ عىل ما يَ

ءُ به. ، يَصلُحُ البَدْ ابِقٍ  سَ
 

 
يكون الوقف القبيح بسبب انقطاع النفس. كمن قد 

Mp  o  n  m    r  q يقف عىل  قوله:

w  v  u  t   sL  :بحجة انقطاع !  ٩٨البقرة
سِ (فـ النفس! طَاعُ النَّفَ يفَ انقِ أو  ،)؛ لضيقه طبيعةً إذا خِ

قبُحُ = فيُوقَفُ عىل لعرض ( دِّي إِىل الوقْفِ عىل ما يَ بحيثُ يؤَ
المٍ  يف ذاتِهِ) ال حيتاج إىل ما بعدهمعنًى تامٍّ  أُ بِكَ بدَ لبيانه، (ويُ

 ( ابِقٍ ). كأن  للموضع الناقصسَ ءُ بهَ صلُحُ البَدْ قرأ: ي(يَ
MÁ  À   ¿¾½ ¼L  بدأ: يثم
M  Å  Ä  Ã  Â Á  À   ¿L  آل

 . ٢٠٠عمران: 
***     *** 

*** 
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�ƒe]�Ü÷]<�ºe �̂ñ÷] 

 ، اءِ رَّ بِنيَ أوِ الْقُ رِ هُ بَعْضُ املُْعْ فُ لَّ تَكَ قْفٌ يَ : وَ يُّ فِ قْفُ التَّعَسُّ الْوَ
لِ  .أوْ بَعْضُ أَهْ ابِ رَ ِغْ ؛ لِإلْ اءِ وَ  األَهْ

�ã�⁄^ˇ~�÷]<�ºe �̂ñ÷]<
لُّ  تُخِ ، فَ مَ من سياقِهِ الَ عُ الكَ نْزِ يَّةُ تَ فِ سُّ قُوفُ التَّعَ الوُ

رِ  ْ ةِ، ومجالِ األداءِ، وختُ جُ الكالمَ عن معناهُ بِرونقِ القراءَ
اد.  املُْرَ

 
بعض القراء يتعمدون الوقف عىل مواضع ليست حمال 
للوقف، واالبتداء بمواضع ليست حمال لالبتداء؛ وال مربر هلم 
إال اإلغراب عىل السامعني! وهذا هو الوقف التعسفي، أو 

 التنطعي.
بِنيَ وهو ( رِ هُ بَعْضُ املُْعْ فُ لَّ تَكَ فٌ يَ قْ ) فيأتون بأوجه وَ

 وا وقفا ما؛ يثري انتباه السامعني. غُ وِّ سَ يُ إعرابية بعيدة غريبة؛ لِ 
 "  #      $  %  &  '  )     !M  كمن يقرأ:

!! جاعال ٦البقرة: L*   +ُهْم Mثم يقف ويبدأ:  L تـُْنِذرْ 
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 هذه اجلملة مبتدأ وخربا!!
ثم   MÚ   ÙØ  ×   Ö  Õ  ÔL وأيضا من يقرأ: 

 M ß  Þ  Ý  Ü  ÛLيقف ويبدأ: 
  .٢٨٦البقرة: 

اءِ) كمن يقرأ: رَّ M   :  9  8   7  6 (أوِ الْقُ

>  =  <  ;L    :ثم يقف. ويبدأM    B  A  @?

  D  CL  :فلقامن  .١٣لقامن  مل يقسم يف كالمه؛ بل
 هناه عن الرشك، ثم أكد له أن الرشك ظلم عظيم.

ثم يقف. ويبدأ:    ME  D  C  BL  وكمن يقرأ قوله:
M N  M  L  K   J  I  HG  FL  :٣األنعام. 

 ! يظن أنه بذلك يثبت العلو والفوقية هللا 
يف الساموات، ويف  -تعاىل  -لكن السياق القرآين يبني أنه 

M   M  L  K   J  Iاألرض بعلمه وإحاطته 

NL  ٌعن بيان ذلك!  بخالف السياق املخرتع! فقارص 
اءِ) من غالة املتصوفة احللولية!  وَ لِ األَهْ (أوْ بَعْضُ أَهْ

>  =  <  ?  @  M  D   C  BA كمن يقف عىل قوله:

G     F  EL  .عياذا باهللا 
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¥  M أو من املولعني بالتفسري اإلشاري! كمن يقف عىل:

 §  ¦L  ثم يبدأ :M   ¨L  :واملعنى عنده: أن هذه  .١٨اإلنسان
! يالً بِ ل سَ سَ العني هلا مسمى تعرف به! وإذا أردت معرفته فَ 

 وهذا سفه! عافانا اهللا.
عُ ف نْزِ يَّةُ تَ فِ سُّ وفُ التَّعَ قُ مَ من ها قد رأيت أن: (الوُ الَ الكَ

جُ الكالمَ عن  رِ ْ ةِ، ومجالِ األداءِ، وختُ لُّ بِرونقِ القراءَ تُخِ ، فَ سياقِهِ
اد).  معناهُ املُْرَ

 ***     *** 
*** 

<
<
<
<
<
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ا  َ مهِ ، فالوقفُ عىل أحدِ اقُبٌ رَ تَنيِ تَ إذا كان َبنيَ كلِمَ
. رِ  يمنَعُ الوقْفَ عىل اآلخَ

 

 
أول من تكلم عن هذا النوع من الوقف: هو اإلمام أبو 

 وقفَ االزدواج.، وسامه :  -رمحه اهللا  -الفضل الرازي 
 وسامه ابن غازي: وقفَ املراقبة.

كنوز  "وألف الدكتور حممد صادق اهلندي كتابه: 
، وسامه: وقف  "ألطاف الربهان يف رموز أوقاف القرآن

 .)١(املعانقة
قد جييزون الوقف عىل حرف،  "قال ابن اجلزري: 

وجييز آخرون الوقف عىل آخر، ويكون بني الوقفني مراقبة عىل 
 )٢("عىل أحدمها: امتنع الوقف اآلخر فَ قِ التضاد، فإذا وُ 

فإذا اجتمع وقفان يف حمل واحد: صح الوقف عىل كل 
قف عىل أحدمها: امتنع الوقف عىل  واحد منهام. لكن: إذا وُ

                                 
 .١٨٦ القول المفيد) نهاية ١(
 .٢٩٦/ ١. واإلتقان ٢٣٧/ ١النشر  ) ٢(
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 اآلخر؛ لئال خيتل املعنى.
 M% $  #  +   *  )(  '&Lكام يف قوله: 

 .٢البقرة:
صحيح، وكذلك الوقف عىل:  M % &L  فالوقف عىل

M (L قف عىل أحدمها، امتنع الوقف عىل . لكن: إذا وُ
اآلخر؛ إذ الثاين منهام يرقب ما قبله، أو ما بعده؛ إليضاحه، 

 فإذا فُصل عنهام: اختل املعنى.
وحدها! وهذا  M (Lفلو وقف عليهام للزمه أن يقرأ 

 إخالل باملعنى.
وعده بعض العلامء: وقد ورد يف القرآن الكريم كثريا. 

 .)١(نيفا وثالثني وقفا
 

***     *** *** 
 
 
 
 

 

                                 
والوقف واالبتداء وصلتهما بالمعنى ، ١٨٧راجع نهاية القول المفيد) ١(

  .٢٤٦في القرآن
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؛  رِ خَ نَ اآلْ وْ ا دُ َ مهِ دِ ىلَ أَحَ قْفُ عَ حُ الْوَ جَّ َ رتَ دْ يَ ةِ قَ وَّ لِقُ
. َامٍ نَى بِالَ إِهيْ ىلَ املَْعْ لَتِهِ عَ دِالَ ، وَ هِ هِ جْ  وَ

 

 
ترجيح أحدمها عىل اآلخر؛ الوقفان املرتاقبان يمكن 

لقوة وجهه التفسريي أو اإلعرايب، ودِاللته عىل املعنى املراد، 
 .سٍ بْ بال إهيام أو لَ 

فإنه يراقب  MFE  D  C  BLكام يف قوله: 
إال أن الوقف عىل  .٢٦املائدة:  MH  GL قوله:

MEL  أرجح؛ لبيان أن التحريم كان أبديا، فال يعيشون
آمنني قط؛ وأن مدة التيه كانت أربعني سنة. وجاز البدء بــ 

MGL .ألهنا منصوبة بفعل حمذوف دل عليه ما بعده 
M  Æ  Å  Ä  Ã  Â  وكام يف قوله:

Ë  Ê   É  È  ÇL :فإنه يراقب قوله  
MÍL  :إال أن الوقف عىل  .٣٥القصصM ÍL 

عليهام  -أرجح؛ إذ عدم وصول الرضر إىل موسى وهارون 
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ال يكون إال بآية. بخالف  -لعنه اهللا  -من فرعون  -السالم 
 غلبة الرسل وأتباعهم: فال ترتبط بمعجزة.

فإنه   M e   d  c g    f L  وكام يف قوله:
إال أن الوقف عىل  .٣املمتحنة:  Mj  iL يراقب قوله:

Mj  iL   أرجح؛ لبيان أن عدم النفع متعلق بيوم
القيامة؛ إذ ال يتصور عدم النفع مطلقا! يف الدنيا واآلخرة. 

 معلوم بداهة أنه يوم القيامة.  M  l  kL وقوله:
 

***     *** 
*** 
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دُ  ا، وال يوجَ َ موضعً رشَ ةَ عَ بْعَ دٌ يف سَ ارِ نَّةِ  وَ وقْفُ السُّ
ا  ذَ ، دالٌّ عىل أَنَّ  هَ ، وال موضوعٌ ، وال ضعيفٌ رٌ صحيحٌ أَثَ

، أوِ  لِيَّةِ مَ نَّةِ العَ نَ السُّ .مِ ولِيَّةِ  الْقَ
 

 
هللا، ايشء ما = ال يثبت إال بدليل من كتاب  ةِ يَّ نِّ سُ احلكم بِ 

 أو صحيح السنة املطهرة.
وقد ذكر األئمة يف كتبهم سبعة عرش وقفا يف القرآن 
الكريم، أطلقوا عليها وقفَ السنة، أو وقفَ جربيل، أو وقفَ 

بعد البحث  -االتباع = وهذه املواضع مل يثبت يف سنيتها 
حديث صحيح أو ضعيف أو موضوع، يدل عىل  -والتنقيب 

ل إ  لينا. أهنا من السنة القولية، أو العملية. ولو ثبت، لنُقِ
 نُقلت بالتواتر، كبقية القرآن! فإن قيل:
أن دعو التواتر مردودة؛ إذ لو كانت  فالجواب:

كذلك، ما اختلف العلامء فيها أو يف بعضها. ثم إن الوقف 
، فال يثبت إال اء اجتهادي، بخالف القرآن الكريمواالبتد
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 بالتواتر.
سنة: أنه سنة عند القراء؛ تناقلوه  هُ امَّ من سَ  ةَ هَ جْ ولعل وِ 

 يف كتبهم.
: أن يطلق عليه وقفَ الرواية؛ وأرى من األفضل

 لرواية األئمة له يف كتبهم، مع تأييد االجتهاد الصحيح له. 
 وهذه املواضع عىل ترتيب املصحف، هي:

يف  M@  ?L -تعاىل  -األول والثاين: قوله 
   .٤٨، واملائدة: ١٤٨: البقرة: موضعيها يف

 .٩٥آل عمران:  M[  Z  YL  -تعاىل  -الثالث: قوله 
\  [  ^  _  `  M  b    a  -تعاىل  -الرابع: قوله 

f  e  d  cL      :١١٦املائدة. 
)  (   *   +  ,  -    M -تعاىل  -اخلامس: قوله 

2   1  0  /  .L   :٢يونس. 
يونس:  ME  D  CL -تعاىل  -السادس: قوله 

 .٧٦يس: ويقاس عليه موضع  ،٦٥
  MU     T  S  R   Q  PL  -تعاىل  -قوله السابع: 

 .١٠٨يوسف:
 M Ì  Ï  Î  ÍL  -تعاىل  -الثامن: قوله 

 .١٧الرعد:
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 .٥النحل:  Mª   ©L -تعاىل  -التاسع: قوله 
!  "  #  $  %  M  -تعاىل  -العارش: قوله 

'  &L  :١٠٣النحل. 
   M ?  >  =  <L -تعاىل  -احلادي عرش: قوله 

 .١٣لقامن:
~  ے         ¡  ¢     £        M   -تعاىل  -الثاين عرش: قوله 

¤L :١٨السجدة. 
M     x      w  v  u  -تعاىل  -الثالث عرش: قوله 

    ~  }  |        {  z   yL  :٦غافر. 
 .٢٣النازعات:  MEL -تعاىل  -قوله الرابع عرش: 

-  .  /  M  1  0   -تعاىل  -قوله اخلامس عرش: 

2L :٣القدر. 
M  7   6  5  4   -تعاىل  -قوله  السادس عرش:

     <            ;  :  9   8L  :٤القدر. 
M   Q  P  O -تعاىل  -قوله السابع عرش: 

RL  :٣النرص. 
***     *** 

*** 
< 
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عِ              هُ الوقفُ عىل هذهِ املَْواضِ زُ ِ ؛ بَلْ ملَِا يُربْ نِّيَّتِهِ لَيْسَ لِسُ
 ، ِ نيْ مَ زِ ايفِ الالَّ الْكَ َ التَّامِّ وَ حُ بَنيْ جَ تَأَرْ وَ يَ هُ . وَ انٍ عَ من مَ

. ِ قَنيْ املُْطْلَ  وَ
 

 
يستحسن للقارئ الوقف عىل هذه املواضع السبعة 
عرش، لكن: ليس لكون الوقف سنة، بل ملا يرتتب عىل الوقف 

ترتيب املباين، ووضوح املعاين. ويكفي أن القراء تناقلوه  من
 فيام بينهم، واستحسنوا الوقف عليه.

َ التَّامِّ  وهذه املواضع يتأرجح حكم الوقف عليها (بَنيْ
.( ِ قَنيْ املُْطْلَ ، وَ ِ نيْ مَ زِ ايفِ الالَّ الْكَ  وَ

 ME  D  CLفمثال التام الالزم: قوله: 

M   w  v  u     z   y     x. وقوله:  ٦٥يونس: 

~  }  |        {L. 
 ME  D  CL ومثال الكايف الالزم: قوله:

!  "  #  $  %  &  M وقوله:  .٧٦يس 
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'L. 

وقوله: . M[  Z  YL  ومثال التام املطلق: قوله:
M Ì  Ï  Î  ÍL. 

M     T  S  R   Q  P  ومثال الكايف املطلق: قوله:

UL   :وقوله ، MR   Q  P  OL. 
 
     ****** *** 
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�Ÿ�Ê˘]<�ºe �̂ñ÷] 

ا، ال  هَ ا من متامِ هَ ا، وما بعدَ هَ كلُّ كلمةٍ تعلَّقتْ لفظًا بام بعدَ
امَ  يْنَهُ لُ بَ صَ فْ :  .يُ َ لُ بَنيْ  فَالَ يُفصَ

هِ.  ِ أِ  وخربَ  * املبتدَ
.  * املضافِ واملضافِ إليهِ

.  * املنعُوتِ والنعتِ
 . ابِهِ  * الرشطِ وجوَ

 .  * املعطوفِ واملعطوفِ عليهِ
، وال  نَّ ئِهِ ؛ وأسامَ ِنَّ ، وأخواهتِ ادَ ، أَوْ كَ انَ ، أو كَ * أَنَّ

 . نَّ هِ  أخبَارِ
 . ْ أسلوبِ القَرصِ يفَ رَ  * طَ

هِ.  ِ ِ ومفرسِّ رسَّ  * املُْفَ
هيَا.  وِ  * احلالِ وذَ
هِ.  َيِّزِ يَّزِ وممُ  * املُْمَ

 . ِنَّ هتِ الَ والتِ وصِ صُ  * املَوْ
 .َاءِ واملُنَاد  * النِّدَ
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 . وابِهِ مِ وجَ  * القَسَ
 . ِامَ امِ وجواهبِ هَ  * الطَّلَبِ واالستِفْ

 .   * القولِ ومقولِهِ
هِ. دِ كِّ ؤَ دِ ومُ كَّ  * املُْؤَ
. هِ قِ لِّ تَعَ  * احلرفِ ومُ

اتِه. قَ لِّ تَعَ مُ علِ وَ  * الفِ
 

 
إذا احتاجت الكلمة إىل ما بعدها، أو احتاج ما بعدها 

 .ومعنى = فال يفصل بينهامإليها؛ لتعلقهام لفظا 
 فال يفصل بين:

هِ).  ِ أِ  وخربَ املخرب عنه،  سمالهو ا والمبتدأ:(املبتدَ
يقع يف أول الكالم والعاري  عن العوامل اللفظية غري الزائدة. 

 ،١٩الشورM[  ZL  : ، كام يف:وهو صريح .)١(غالبا

عىل  ،١٨٤البقرة:  M b   a  `  _L ، كام يف:ومؤول
 وصيامكم خري لكم.تأويل: 

هو اجلزء الذي ينتظم منه مع املبتدأ مجلة  والخبر:
                                 

 .٤٧٠/ ١) توضيح المقاصد والمسالك، بشرح ألفية ابن مالك. ١(
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 مفيدة. أي: به تتم الفائدة.
 ،٧املمتحنة:   MC  BL: كام يف قوله وهو مفرد.

 M Q  P  O  NL كام يف قوله: وجملة إسمية.

M     9   8  7 . كام يف قوله:وجملة فعلية ،٢٦األعراف: 

;  :L  :كام يف قوله:  وشبه جملة. ،٤٢الزمر M  º  ¹

  ¼»L   :وقوله: ، ٤هودMª  ©  ¨  §  ¦L 
 .٢األنعام: M <  ;  :Lوقوله:  .٧٦يوسف:

؛ ألن هبام متام اجلملة؛ ال هخربيوقف عىل املبتدأ دون وال 
*   +  ,  M   سيام إذا طال الفصل بينهام. كام يف قوله:

76   5         4  3  2  1  0/  .  - L  :خربه 
M  <  ;  :    9     8L  :وقوله:.  ٢حممد M  !

&  %  $  #       " L     :خربه   M    (  '

*   )L  :٨٨النحل. 
 

) وال  (املضافِ واملضافِ إليهِ
واإلضافة: هي نسبة بني اسمني، وبينهام عالقة، عىل 

M  7توجب جر الثاين دائام. كام يف قوله: وتقدير حرف جر، 
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:  9  8L :مكر يف الليل والنهار.أي:  .٣٣سبأ 
واملضاف واملضاف إليه متالزمان، والثاين منهام جمرور 

 باإلضافة دائام، واألول يعرب حسب موقعه من اجلملة.
ويسمى األول مضافا، والثاين مضافا إليه. وعامل اجلر  

يف املضاف إليه: هو املضاف، ال حرف اجلر املقدر، عىل 
 الصحيح.

بني املضاف واملضاف إليه. وال جيوز للقارئ أن يفصل 
، أي: عىل تقدير الالم. كام يف اإلضافة الميةسواء أكانت 

فال  أي: كتاب هللا.  ٦األحزاب:   M º ¹Lقوله:  
 . M¢Lدون  M¹L يقف عىل:

 M?   >L كام يف قوله: أو إضافة ظرفية.

  أي: يا صاحبي يف السجن. .٣٩يوسف: 

 M  r  qsL  كام يف قوله: أو إضافة بيانية.

أي: دائرة  .MsL  دون MrL فال يوقف عىل:  .٦الفتح:
 من السَّوء.

 .)املنعُوتِ والنعتِ وال يفصل بني (
والنعت: هو ما يدل عىل معنى يف نفس منعوته األصيل. وهو 
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 احلقيقي.
يف اسم ظاهر بعده، متعلق باملنعوت،  معنىأو: هو ما يدل عىل 

مشتمل عىل ضمري يعود عىل املنعوت مبارشة. وهو 
 .)١(السببي

: التفرقة بني املشرتكني يف االسم. ثم إن كان وفائدته
املوصوف معرفة: أفاد التوضيح، وإن كان نكرة أفاد 

 )٢(التخصيص.
وال جيوز الفصل بني النعت واملنعوت. سواء بقي املوصوف. 

فام بعد  ،٢الفاحتة:   M'  &    )  (L كام يف قوله: 
 لفظ اجلاللة صفة له.

ذف   M e   d  cL  كام يف قوله: -املوصوف  -أو حُ
 .١١سبأ: 

صفة ملوصوف حمذوف. والتقدير: أن  MeLفقوله: 
 اعمل دروعا سابغات.

 .٤٨الصافات:  MÒ Õ Ô ÓL وقوله: 

                                 
 .١٢٤، ١٢٣/ ٢النحو الكافي ) ١(
قلت: جاء عليٌّ المجتهد. فقد . فإن ٦٤١جامع الدروس العربية ) ٢(

أوضحت من هو الجائي، بين المشتركين في هذا االسم. وإن قلت: 
صاحب رجال عاقال. فقد خصصت هذا الرجل من بين المشاركين 

 له في الرجولة.
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 والتقدير: وعندهم نساء قارصات الطرف.
<  ?  @  M     B    A   وسواء كان النعت مفردا. كام يف قوله:

 CL  :وقوله .١٣الحاقة  M  â  áã L  :١٩٦البقرة. 
M  r   q  p  o أو مجلة إسمية. كام يف قوله: 

ts  w  v  uL  :وقوله:  .٦٩النحل M  {

 L£  ¤   ¡  ¢      |  {  ~  ے
 .٢٧فاطر: 

 M  e   d  c fL  أو مجلة فعلية. كام يف قوله:

   M   ª  ©  ¨®  ¬  «Lوقوله:  .٥٠األنبياء: 
 .٣٧يس:

M   G  F  E  D  C أو شبه مجلة. كام يف قوله:

HL  :٢٨غافر. 
أما إذا قُطع النعت عن منعوته: جاز الفصل بينهام. كام يف 

يقف:  ثم       Mj  i  h  g  f  eLقوله: 
والتقدير: َأُذمُّ  .٤ – ٣المسد:  Ml  kL  ويقول:

 حمالَة الحطب.
النعت عن منعوته، إال برشط أال يكون متمام ملعناه،  عُ طَ قْ وال يُ 

بحيث يستقل املوصوف عن الصفة. والغالب أن يفعل ذلك 
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 )١(بالنعت الذي يؤتى به عىل سبيل املدح، أو الذم، أو الرتحم.
ابِهِ وال يفصل بني: (  ).الرشطِ وجوَ

والرشط: هو الربط بني حدثني بأداة = يتوقف ثانيهام عىل 
 األول.

 ، وفعل الرشط، وجوابه.)٢(ومجلة الرشط: تتكون من األداة
ملا وال جيوز للقارئ أن يفصل بني مكونات اجلملة الرشطية؛ 

 عدم متام املعنى.يرتتب عليه من 
 .٧محمد: M ®  ¬  «  ª  ©  ¨L كام يف قوله:

 فنرص اهللا لنا، ال يتحقق إال بنرصنا له، وإقامة رشيعته.
:  ;  >  =   <  ?   @  M  D  C  B  Aوقوله: 

EL  :وقوله:   .١٣٢األعرافM  q    p  o  n

s   rL   :١٥٠البقرة. 
ذف جواب الرشط: جاز الوقف عىل مجلة فعل الرشط.  ولو حُ

 MB  A  @    ?   >  =L فيقف القارئ عىل قوله:

 والتقدير: لرأيت أمرا عظيام.  ٣٠األنعام:

                                 
 .٦٤٦جامع الدروس العربية ) ١(
". ، وإذا، ولو، ولوال، وهما "إن، وإذمافو) وأدوات الشرط حر٢(

ن، وما، ومهما، ومتى، وإيان، وأنى، وأين، وأسماء، وهي: "م
 وحيثما، وكيفما، وأي" وكلها مبنية، عدا "أي"، فهي معربة.
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M   S       R    Q  P  O     N  M  L  K  J  I   H وقوله: 

U  TL  :ثم تقف. والتقدير: لكان هذا القرآن. .٣١الرعد 
 ). املعطوفِ واملعطوفِ عليهِ وال يفصل بني: (

، وهو: تابع جامد يشبه )١(عطف بيانوالعطف نوعان: 
يكشف عن املراد، كام يكشف النعت، وينزل النعت يف كونه 

 من النعت منزلة الكلمة املوضحة ملا قبلها.
هو تابع يتوسط بينه وبني متبوعه أحد  وعطف النسق:

 حروف العطف.
وال جيوز الفصل بني املعطوف واملعطوف عليه. سواء أكان 

 MÊ   ÉÈL  كام يف قوله: مفرد. بيانعطف 

M      h  g قوله:. كام يف أو جملة. ٩٥املائدة:

i    r   q  p  o  n  m  l  k  j
sL    :فجملة: ١٢٠طه M  o  n  m  l  k  j 

                                 
البدل هو المقصود  األول:أمور: ) يفرق بين عطف البيان والبدل ب١(
لذكر البدل، على حين عطف البيان  اوأُتي بالمتبوع قبله تمهيدً  ،لحكمبا

 متبوعه هو المقصود وإنما أُتي بعطف البيان للتوضيح فهو كالصفة.
 عطف البيان أوضح من متبوعه، وال يشترط ذلك في البدل. الثاني:
ون عطف البيان بالمعارف أو النكرات المختصة "عند صُّ خُ يَ  الثالث:

ما جاز أن يكون عطف كل  الرابع: بعضهم" وال يشترط ذلك في البدل.
بيان، جاز أن يكون بدل كل من كل. وال عكس. الموجز في قواعد اللغة 

 . ٣٧٤العربية. 
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s  r   q  pL   .معطوفة عطف بيان عىل ما قبلها 
وحروف العطف: (الواو، والفاء،  أو كان عطف نسق.

 )١(وثم، وحتى، وأو، وأم، وبل، وال، ولكن)
عليه؛ الرتباطهام. فال يفصل القارئ بني املعطوف واملعطوف 

-  .  /  M  1  0 كام يف قوله:

  7  6  5  4  3   2

8L  :فكلها معطوفات بالواو. .١٦٣النساء 
̧   M قوله:يف وكام    ¶  μ  ´  ³

¹L  :١١١التوبة.  
أما ثم: فيغتفر الوقف عىل ما قبلها، والبدء هبا؛ للرتاخي الذي 

 M <  ;  :  9  87  6  5L فيها. كام يف قوله:
 إال أن وصلها بام قبلها أوىل. .١٥اجلاثية: 

. وسيأيت الكالم عن: "بل"و "أم" نوقد سبق الكالم ع

                                 
أما الواو: فتفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه مطلقا، والفاء:  )١(

تفيد الترتيب والتعقيب، وثم: تفيد الترتيب والتراخي، وحتى: تفيد 
بها قليل. وشرط العطف بها: أن  االبتداء، أو االنتهاء. والعطف

يكون المعطوف اسما ظاهرا، وأن يكون مفردا ال جملة، وأن 
يكون جزء من المعطوف عليه أو كالجزء منه، وأن يكون أشرف 
أو أخس من المعطوف عليه. وأو: تفيد الشك، أو التخيير، أو 
اإلضراب. وأم: سبق الكالم عنها، وكذلك بل. وال مع العطف: 

لالستدراك. الحكم عما قبلها، وإثباته لما بعدها. ولكن: تفيد نفي 
، والنحو الكافي ٦٥٧، ٦٥٦بتصرف من جامع الدروس العربية 

٢/١٣١. 
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 ."لكن"و "ال"و  "أو"و "حتى"
؛ وال يفصل بني: ( ِنَّ ، وأخواهتِ ، أو ظَنَّ ادَ ، أَوْ كَ انَ ، أو كَ أَنَّ

نَّ  هِ ، وال أخبَارِ نَّ ئِهِ  ). وأسامَ
 ، ، وكأنَّ ولكن، وليت، ولعل. وهي وأخوات إِنَّ هي: أَنَّ

. وهذه األحرف تدخل عىل )١(حروف ناسخة، تشبه الفعل
املبتدأ واخلرب، فتنصب األول، ويسمى: اسمها، وترفع الثاين، 

 ويسمى:خربها.
M  Y وال يفصل بينها، وبني اسمها، أو خربها. كام يف قوله:

  b     a  `  _  ^  ]  \  [      Z

cL  :فاسمها:١٩٠آل عمران . MaL  .مؤخر
 وخربها: ما بعدها، مقدم. وال يفصل بينهام.

 ١الطالق: MN  M  L  K  J   I  H  GLوكقوله: 
وقد حيذف خرب هذه األحرف. فيجوز الوقف قبله .كام يف 

 .٤١فصلت:  M]  \    [     Z  Y  XL  قوله:

 والتقدير: معاندون أو هالكون.
(أصبح، وأضحى، وأمسى، وظل، وبات،  وأخوات "كان":

                                 
أشبهت الفعل؛ لفتح أواخرها، ووجود معنى الفعل في كل واحدة منها. ) ١(

فالتأكيد، والتشبيه، واالستدراك، والتمني، والترجي، هي من 
 .٤٤٧الدروس العربية معاني الفعل. جامع 
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 ما انفك، وما فتئ، وما برح).وصار، وليس، وما زال، و
 م واخلرب،ــا إىل االسـوتسمى هذه األفعال ناقصة؛ الفتقاره

أو ألهنا تدل عىل الزمن دون احلدث، ومن خصائص الفعل: 
 أن يدل عليهام معا.

مى: اسمها، وهي تدخل عىل املبتدأ واخلرب، فرتفع املبتدأ، ويس
 وتنصب اخلرب، ويسمى: خربها.

وال يفصل بني هذه األفعال، وال بني أسامئها، وال أخبارها. 
: وقوله .١٦٥النساء:  M]  \  [  ZLكام يف قوله: 

 M  }  |  {  zL  :وقوله: . ٤١الكهف M  ¾  ½

Á  À  ¿L  :وقوله: .٨٥يوسف M     I  H

  Q  P  O  N  M  L  K   JL  :٨٠يوسف. 
: (أوشك، وكرب)، وهي أفعال املقاربة، "كاد"وأخوات 

 ،التي تدل عىل قرب وقوع اخلرب. و(عسى، وحر
واخلولق)، وهي أفعال الرجاء، التي تدل عىل رجاء وقوع 

أ، وجعل، وانرب، وأخذ، اخلرب. و(أنشأ، وعلِق، وطفق، بد
 ،( أفعال الرشوع، التي تدل عىل الرشوع يف وهي وهبَّ

 رية.العمل، وهي كث
. فتدخل عىل املبتدأ واخلرب، "كان"وهذه األفعال تعمل عمل 

فرتفع املبتدأ، ويسمى: اسمها، وتنصب اخلرب، ويسمى: 
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 خربها.
وال يفصل بني هذه األفعال، وال بني أسامئها، وال أخبارها. 

ومل يرد غريه  ،٧١البقرة:  ML  K  JLكام يف قوله: 
القارئ أن الوقف عىل يف القرآن من أفعال املقارية. وليعلم 

يد.  هذا الفعل يؤدي إىل فساد املعنى! فيصري بمعنى الكَ
 .٨٤النساء: M¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨L وكقوله: 

 .الرجاء ومل يرد غريه يف القرآن من أفعال
 .٩٠النساء:  M¶  μ   ´  ³  ²  ±Lوكقوله: 

 
يفَ أسلوبِ القرصِ وال يفصل بني: ( رَ  ).طَ

معينة عىل موصوف معني، أو قرص والقرص هو: قرص صفة 
 موصوف معني عىل صفة معينة.

 .)١(وأشهر طرقه: مخسة
M   g  f   e  dالنفي واالستثناء. كام يف قوله:  -١

hL :٧٣المائدة. 
 M ´  ³  ²  ±  °  ¯L إنام. كام يف قوله: -٢

                                 
، وعلم البالغة المقرر على الصف األول ٢٥٢البالغة الواضحة ) ١(

 الثانوي األزهري.
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 . ٢٨فاطر:
M  2  1 العطف بال أو بل أو لكن. كام يف قوله: -٣

4  3   6    :  9  8L  :٢٦األنبياء. 

 M3  2L  تقديم ما حقه التأخري. كام يف قوله: -٤
  .٥الفاتحة: 

 MI K  JL تعريف الطرفني. كام يف قوله: -٥
 .٥البقرة: 

وال جيوز الفصل بني طريف أسلوب احلرص (املقصور 
 واملقصور عليه). كام سبق يف األمثلة.

 
هِ وال يفصل بني: ( ِ ِ ومفرسِّ رسَّ  ). املُْفَ

 وحرفا التفسري: أ، وأن.  
كثريا. وال  "أن"يف القرآن قط. ووردت  "أي"ومل ترد 

ِ الذي بعدها؛ لعدم  رسِّ ِ الذي قبلها، واملفَ رسَّ يُفصل بني املفَ
MÔ Õ   Ù  Ø  ×  Ö اإلفهام. كام يف قوله:

 Û       ÚL   :وقوله: .٤٣األعراف M  #  "  !

'   &  %  $L  :١٢لقمان. 
 .را لما قبلهسِّ فَ الذي سبق ذكره، يعد مُ وعطف البيان 

ُ من سياق الكالم.كام يف قوله رسِّ فهم املُفَ : وأحيانا يُ
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M& (  'L  فرسه ما بعده، وهو قوله:M  )

,  +  *L  :فال يفصل بينهام.  .٤٩البقرة 
فرسه ما بعده،  M«  ª  ©  ¨   § Lوكقوله: 

 M  ²   ±  °  ¯  ®  ¬L وهو قوله:

 فال يفصل بينهام. . ٨٣:البقرة
 

هيَاوال يفصل بني: ( وِ  ).احلالِ وذَ
كر لبيان هيئة االسم الذي قبله. ذْ  واحلال: اسم نكرة يُ

. كام يف مفرداوال يفصل بني احلال وصاحبه سواء أكان احلال 
 M [  Z  Y  X     W  V  U\ Lقوله: 
 .١٢٣النحل:

M  X     W  V  U كام يف قوله: أو جملة إسمية.

     ^  ]  \  [  Z  Y`   _L  آل
 .١٣٦عمران: 

 M  6  5   47L  . كام يف قوله:أو جملة فعلية
 .١٦يوسف: 

 MD  C   B  A  @L كام يف قوله: أو شبه جملة.
 .٧٩القصص: 

 ا. كام يف قوله:ال يفصل بينه ال،وحاأل توكذلك لو تعدد
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M  ¯  ®  ¬  «°  ±L  :٨٦طه . 
 

هِ)بني (وال يفصل  َيِّزِ يَّزِ وممُ  املُْمَ
والتمييز: هو اسم نكرة منصوب، جاء ليزيل اإلهبام 

 والغموض الذي قبله، ويبني املراد منه.
. كام التمييز ملفوظاوال يفصل بني املميَّز ومميِّزه، سواء أكان 

 فــ.  ٤يوسف:   M½  ¼  »    º   ¹L يف قوله:

M½L  .متييز للعدد قبلها 

MW    ^  ]  \   [  Z  Y  X  وكقوله:

c  b  a  `  _L    :فــ . ٨ – ٧الزلزلة
M[L   وMbL .متييز ملا قبلهام 

     M7  6  5L كام يف قوله: أو كان ملحوظا.= 

 متييز حمول عن فاعل. وكقوله: M7L فــ .٤مريم: 

MM   L  KL  :فــ  .١٢القمرMML  متييز حمول
M       Ñ  Ð  Ï  Î    Ó  Ò عن مفعول. وكقوله:

Ø  ×   Ö  Õ  ÔL  :فـ .٣٤الكهف MØL  متييز حمول
 عن مبتدأ.
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ِنَّ وال يفصل بني: ( هتِ الَ والتِ وصِ صُ  ).املَوْ
واالسم املوصول: هو ما يدل عىل معني، بواسطة مجلة تذكر 

 بعده، تسمى: صلة املوصول.
 واألسامء املوصولة نوعان: خاصة ومشرتكة. 

) ذلاملذكر، و(ال هي: (الذي) للمفردأما اخلاصة، ف ينِ ان واللذَ
) جلمع املذكر العاقل، و(التي)  ينَ للمثنى املذكر، و(الَّذِ
) للمثنى املؤنث، و(الاليت  للمفردة املؤنثة، و(اللتان واللتَنيِ

جلمع املؤنث،  ثبات الياء، وحذفها،واللوايت والالئي) بإ
طلق، مذكرا كان أم مؤنثا، عاقال أو غري املو(األىل) للجمع 

 اقل.ع
وأما املشرتكة: فهي التي تكون بلفظ واحد للمفرد واملثنى 
واجلمع، واملذكر واملؤنث. وهي: (من) للعاقل، و(ما) لغري 

 العاقل، و(أي وذا وذو) هلام.
وهذه املوصوالت ال جيوز للقارئ أن يفصل بينها، وبني 

  M<  ;Lيف قوله:  "الذين"صالهتا. فال يفصل بني 

 .٧الفاتحة:  M >   =L وبني صلته، وهي:

M   \  [  Z  املوصولة، يف قوله: "ما"وال يفصل بني 

]L :وبني صلتها، وهي  M _         ^L  :١٠البقرة. 
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`   M  a املوصولة، يف قوله: "من"وال يفصل بني 

c  bL وبني صلتها، وهي: M  g  f  e  d

hL:    :١٢٥النساء. 
 

اءِ وال يفصل بني  واملُنَادَ).: (النِّدَ
والنداء: هو توجيه الدعوة للمخاطب، وتنبيهه لإلصغاء،  

 .)١(وسامع ما يريده املتكلم، بواسطة حروف النداء
 .)٢(واملناد: اسم وقع بعد حرف من أحرف النداء

ا، و وا)،  يَ يَا، ويا، وأَ ، وهَ وأشهر حروف النداء: (اهلمزة، وأَيْ
 ."يا"ومل يرد منها يف القرآن غري 

 وال يفصل بني احلرف، واملناد، والنداء. كام يف قوله:

M  t  s  r   q  p  o  n  m  l
v  uL  :٢١البقرة. 

:فاحلرف (يا)، واملناد MmL:والنداء ، M  o  n

v  u  t  s  r   q  pL فال يُفصل .
 بينها.

                                 
 .١٦١النحو الكافي ) ١(
 .٥٧٨جامع الدروس العربية ) ٢(
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وابِهِ) وال يفصل بني مِ وجَ سَ  : (القَ
ويتكون من أداة، والقسم: أسلوب من أساليب التوكيد. 

م عليه = وهو جواب القسم قْسَ م به، ومُ سَ قْ  .)١(ومُ
وأدوات القسم: حروف، وهي: (الباء، والواو، والتاء)، 
وأسامء، وهي: (عفر، وأيم، وأيمن، ويمني)، وأفعال، وهي: 

.( لِفُ م وأَحْ  (أُقسِ
من  "أقسم"وقد ورد منها يف القرآن: احلروف، و

 األفعال،والباقي مل يرد. 
M  |  {   z  y  x   w  vمن ذلك، قوله: و

ذفَ    ٦٨المائدة:  L{  ~  ے فالواو: للقسم، وحُ
م به، ودخلت الالم عىل اجلواب. سَ  املقْ

                                 
) إذا اجتمع الشرط والقسم: أجيب السابق منهما، وحذف  جواب ١(

M U   V المتأخر؛ لداللة جواب األول عليه. كما في قوله: 

  ^  ]  \  [  Z    Y  X  W

c  b  a  `   _L :١٢المائدة = .

هو  M c  b  aLفالجواب، الذي هو قوله: 
وجواب الشرط محذوف، دل عليه جواب القسم  .جواب القسم
إال إذا تقدم عليهما ذو خبر، فتعين أن يكون الجواب  المتقدم عليه.

رمه). شرح ابن للشرط. كما في قول القائل: (زيد إن قام وهللا أك
 .٣٣/ ٤عقيل على األلفية 
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: هي األداة، فالواو MF  E  D  C  BL  وكقوله:
 M L    K  J  I  HLوجواب القسم: وما بعدها مقسم به. 

للخالف  ويغتفر الوقف عىل رؤوس اآلي؛ .٣ – ١الضحى: 
 الذي سبق بيانه.

 MÑ     Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËL وقوله:

مٌ به، وما  فالتاء: حرف قسم، ولفظ اجلاللة  .٥٧األنبياء:  سَ قْ مُ
 بعده: هو اجلواب. فال يفصل بينهام.

M  G  F   E  D  C  B : ففي نحو قوله:"أقسم"وأما 

T  S  R  Q  P  O   N  M  L  K  J  I  HL 
  .٤ – ١البلد: 

وما بعده عىل أن  ،أقسم سبحانه بالبلد احلرام«قال الزخمرشي: 
. )١(»والشدائد اقِّ شَ املَ  ةِ دَ ابَ كَ ا يف مُ ورً مُ غْ اإلنسان خلق مَ 

قُ اإلنسان يف  لْ فاملقسم به: البلد احلرام، واملقسم عليه: خَ
 مكابدة ومشاق. والفصل هنا جائز؛ لرؤوس اآليات.

وجوابه، إال إذا كان رأس آية، فال جيوز الفصل بني القسم، 
 كام سبق.

ف جواب القسم، جاز الوقف عىل املقسم به. كام يف  ذِ ولو حُ

                                 
 .) الكشاف للزمخشري١(
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¥  ¦  §   ¨  ©  M  ±  °  ¯®  ¬  «  ª :قوله

²L :والتقدير: إن هذا هلو احلق. .٣٤األحقاف 
 : (الطَّلَبِ وجوابِه)وال يفصل بني 

بحيث واملقصود بالطلب: األمر الذي حيمل معنى الرشط؛ 
 حيتاج إىل جواب، ال يتحقق إال بتحقق الطلب. كام يف قوله:

MN  M  L  K  J  I  HL  :٦٩طه . 

M  M  L واجلواب، قوله: MHL فالطلب، قوله:

NL. 

 MÉ  È  Ç     Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁL وكقوله:

 ، واجلواب، قوله: MÁL فالطلب، قوله: .١٢النمل: 
MÉ  È  Ç     Æ  ÅL. 

 MÐ  Ï  Î  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑL وكقوله:
 .٢٥مريم: 

 
) وال يفصل بني   : (القولِ ومقولِهِ

والقول: هي اجلمل التي ابتدأت بـام اشتق من فعل القول. 
ه، الذ وقع بعد فعل القول. كام يف  يواملقول: هو القول نفسُ

"  #  $  %  &  '  )  (  *    + M  قوله:
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,L  :فقوله:  .١٤٢البقرةM+    *  )  (  '  & 

,L  هي مقول قول السفهاء، فال يفصل بينها وبني ما
 قبلها.

!  "  #  $  %  &     '   )  (  Mوكقوله: 

-   ,  +   *L     :فقوله: .١٦الفتح M     &  %

-   ,  +   *  )  (   'L  هو مقول قول اهللا- 
أن يقوله  -صىل اهللا عليه وسلم  -الذي أمر نبينا  -عز وجل 

 للمخلفني. وال يفصل بينهام.
 

هِ).وال يفصل بني دِ كِّ ؤَ دِ ومُ كَّ  : (املُْؤَ
هِ، أو بأحد ألفاظ  ارِ رَ والتوكيد: هو التأكيد عىل أمر ما بتَكْ

 التوكيد.
M    ³  فالتأكيد بالتكرار: هو التوكيد اللفظي. كام يف قوله:

    ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  μ  ´L 

ت .٢٢ – ٢١الفجر:  دَ  بتَكرارمها. M ¾ L و ،M ¹ L فأُكِّ

ت  .٢ – ١الحاقة:   Lے       ¡  ¢  £        M  وكقوله: دَ فأُكِّ
MےL    الذي هو ، دِ كَّ بتكرارها. وال جيوز الفصل بني املُْؤَ

هِ، الذي هو الثاين. دِ كِّ ؤَ  األول، ومُ
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والتأكيد بأحد ألفاظ التوكيد: هو التوكيد املعنوي. ويكون بــ 
ومجيع، وأمجع،  ،وكل، وعامة، وكال، وكلتا(نفس، وعني، 

M  9  8  7 ) كام يف قوله:وأبصعوتوابعها: أبتع، وأكتع، 

?   >  =  <  ;  :L    :فــ  .٩٩يونس
M?   >L    .توكيد ملا قبلها، وال يفصل بينهام 

  .٣٠الحجر:  MÉ  È  Ë   ÊL وكقوله:
 

). وال يفصل بني  هِ قِ لِّ تَعَ  : (احلرفِ ومُ
واحلروف كثرية، منها: حروف القسم، والعطف. وقد سبق 

 الكالم عنها.
ومنها: حروف اجلر العرشين وواحد. وقد مجعها ابن مالك 

 يف قوله: 
�ä����y@�⁄b����Á@@Û����€�g@	Â���
fl@�Ô���	Á�Î@�ä����¶a@�“Î@

@@
@�̋ ���Å@Û���n�y@@@@Ô��
œ@a�Ü���«@b���ëb�y@@@Û���‹�«@	Â���«@

@

@b�����m�Î@Îa�Î@	Ô�����◊@�‚˝�����€a@�l�â@�à����	‰�fl@	à�����fl@
 @@

@@Û�������n�fl�Î@�›�������»�€�Î@b�������j€a�Î@�“b�������ÿ€a�Î@
  @@

 ."لوال"وزاد بعض النحاة: 
وال جيوز الفصل بني هذه األحرف، وما تعلق هبا. كام يف قوله: 

M¬  «  ª   ©   ̈ §  ¦L  :٢٨فاطر. 
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M   {  z   y  x  w  v  u  t  وقوله:

|L :فام بعد حريف اجلر يف اآليتني، متعلق  .٦٢المائدة
 هبام، فال يُفصل بينهام.

)  وال يفصل بني:  علِ  ماضيا كان أو مضارعا، أو أمرا.(الفِ
اتِه). قَ لِّ تَعَ مُ  (وَ

ومتعلقات الفعل: الفاعل واملفعول وما تعلق هبام. فال يقف 
ق عىل الفعل دون الفاعل، وال دون املفعول، وال دون ما تعل

 هبام.
 M ½  ¼  »  º   ¹L -تعاىل  -فمثال يف قوله 

، والفاعل: لفظ M ºLال يفصل بني الفعل  .١٧الرعد: 
وما تعلق به: وهو املعطوف  M¼L اجلاللة، واملفعول:

  .M ½L عليه، قوله:
وأحيانا يؤدي الفصل بني متعلقات الفعل إىل فساد املعنى، كام 

 Ml  k  j i h  gL يف الوقف عىل:

M   =  <  ;     :  9أو عىل قوله:   .٤٠األعراف:

B    A  @  ?  >L    :١٧يوسف.  
 "ظن"وهناك من األفعال ما ينصب مفعولني، وهي:
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ا، ووأخواهتا. وهي: (ظن، وحسب، وخال، وزعم،  جَ حَ
 ،وعلم، ودر ،وتسمى: أفعال الرجحان. و(رأ ،(، وعدَّ

و(اختذ، وجعل، وألفى، وتعلم). وتسمى: أفعال اليقني. 
، وترك، وغريها). وتسمى: أفعال بَّ هَ وَ  ، وردَّ ، وصريَّ

 التصيري، أو التحويل.
وهذه األفعال تنصب مفعولني. فال يفصل بينها، وبني ما 

 تعلقت به.
 M?  >   =  <  ;  :  9L كام يف قوله:

 .١٢٥النساء:  M q     p  o  nL وقوله:   .٩٧المائدة: 
 ***     *** 
*** 

 
 
 
 
 

<  
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Ífi �̂n÷]<�ºe �̂ñ÷]<
 ، رِ األمْ ، والعرض،  وَ يضِ ضِ ابِ التَّحْ وَ بُ يف جَ نْصِ اءُ تَ الفَ

، اءِ عَ الدُّ ، وَ امِ هَ تِفْ االسْ نِّي،  والنفي، وَ ، والتَّمَ يِ النَّهْ وَ
اءِ. ا دُونَ الفَ هَ دِ ىلَ أَحَ . فَال يُوقَفُ عَ اءِ جَ الرَّ  وَ

 

 
، إذا اقرتن الفعل املضارع بفاء  يضِ ضِ بق بـ (التَّحْ السببية، وسُ

ودِ، أو  حُ ، أو اجلُ امِ هَ تِفْ ، أو االسْ يِ ، أو النَّهْ رِ أو العرض، أو األمْ
اءِ) وجب نصب املضارع جَ نِّي، أو الرَّ . ومن ثم: ال )١(التَّمَ

يوقف عىل أحد هذه التسعة، دون الفاء وما دخلت عليه؛ إذ 
 هي ال تنصب إال مع واحدة من هذه التسعة.

»  ¬  ®  M : -تعاىل  -فمثاهلا مع التحضيض، قوله 

 ¯ °¶  μ  ´  ³  ²  ±L 

                                 
إذا اقترن الفعل المضارع بفاء السببية، المسبوقة بالطلب أو النفي:  )١(

. واختلفوا في الناصب على ثالثة أقوال: المضارع وجب نصب
: أن ناصب المضارع، هو أن المصدرية، المقدرة وجوبا األول

أن الناصب: هو الخالف  الثاني:بعد الفاء. وهو قول اللبصريين. 
بين ما تقدم على الفاء، وما تأخر عنها. وهو مذهب الكوفيين. 

أن الناصب هو الفاء نفسها. وهو قول أبي عمر الجرمي.  الثالث:
سألة بتمامها في اإلنصاف في ولكلٍّ دليل على ما ذكر. وراجع الم

، ١٥٥/ ٤وما بعدها. وأوضح المسالك  ٢/١٠٩مسائل الخالف 
 ، وما بعدها.١٥٥/ ٤وما بعدها، وبغية السالك 
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 .١٠المنافقون:
M  è  ç   æ  å    ä  ã -تعاىل  -ومع العرض، قوله 

ë  ê  éL  :١١الحديد. 

M  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª :-تعاىل  -ومع األمر، قوله 

ابن  عىل قراءة من قرأها بالنصب، وهو ،١١٧البقرة:  L فـََيُكونَ 
 عامر والكسائي.

M   x w  v: -تعاىل  -ومع النفي أو اجلحود، قوله 

~  }  |   {     z  yL   :٣٦فاطر. 

<  ?   @  M  A :-تعاىل  -ومع االستفهام، قوله 

C  BL   :٥٣األعراف. 

M   Î  Í  Ì  Ë :-تعاىل  -ومع الدعاء، قوله 

×  Ö  Õ  Ô    Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL   :٨٨يونس. 

M  [  Z  Y  X  W :-تعاىل  -ومع النهي، قوله 

\L  :٨١طه 

́   M :-تعاىل  -ومع التمني، قوله    ³ ²  ±

¶  μL  :٧٣النساء. 

M   O  N  M  L  K  J  I :-تعاىل  -ومع الرجاء، قوله 
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X  W  V  U  T  S  R  Q  PL :٥٢المائدة. 

 
***     *** 

*** 
 
 
 

<  
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ا  ، إِذَ لَةِ لِ املُتَّصِ مَ َ اجلُ لُ بَنيْ صْ رُ الفَ تَفَ غْ الَتْ وَ يُ ْكِيَّةً طَ انَتْ حمَ كَ
.  بالقولِ

 

 
نص علامء الوقف واالبتداء، عىل أنه إذا طالت اآلية وارتبط 
ا برشط أن تكون حمكية  لِهَ َ بعضها ببعض، جاز الوقف عىل مجُ

_  `  M  ^   ]  \  a :بالقول، كام يف قوله

g   f     e  d  c  b L   .ثم يقف
M   r   q  p    o  n  m  l  k         j  i  ويبدأ:

sL :ثم يقف. ويبدأ Mw  v  u )L  ثم
  zL  }   |  {  ~  ے   M يقف. ويبدأ:

 M   §  ¦  ¥   ¤  £    ¢L ثم يقف. ويبدأ:
 ..٢٢إبراهيم: 

M  v  u  t       s  r  q  p  y     x     w  وكام يف قوله:

~ }  |  {  zL :ثم يقف. ويبدأ M   ¡    ے

§ ¦ ¥ ¤  £  ¢ª  ©¨L :٢٤المؤمنون.  

 

 



  
151      

 

_dÔ\Åidˆ\Â;ÀÕÊ’\;€÷¡;ªd\ÊîÂ;ÿÊê;

فيجوز الفصل بني بعض القول وبعضه؛ لطوله. وهو داخل 
 :  ."املرخص رضورة"فيام سامه السجاونديُّ

 
***     *** *** 

 
 
<
<
<
<

<  
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تِ ال  عْطُوفَاتُ الكلِامَ لِ مَ مَ ا، أما معطُوفاتُ اجلُ لُ بينهَ صَ فْ يُ
لَةٌ  صِ نْفَ يَ مُ هِ لَت معنًى، فَ ؛ ألهنا وإنِ اتَّصَ لُ صْ فجائزٌ الفَ

. ىلَ الوصلُ ، فاألوْ  لفظًا، إال إذا كانَ العطفُ بالفاءِ
 

 
 املعطوف واملعطوف عليه متصالن، فال يفصل بينهام.

العلامء بني معطوفات الكلامت، ومعطوفات اجلمل.  قَ رَّ وقد فَ 
 فمنعوا الفصل بني معطوفات الكلامت؛ لإلفهام. كام يف قوله:

M    ,+  *  )  (   '  &       %    $   #     "

   2  1  0  /  .  -

8  7  6  5  4  3L 
 .١٦٣النساء:

M  E وأجازوا الفصل بني معطوفات اجلمل. كام يف قوله:

FL ، M  G HL ، MK  J  IL 
  .١٩٩األعراف: 

           M 2  1  0L   ،  M  5  4   3L وقوله:

M:  9  8  7  6L :٤٧الكهف  
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لَت وعلة جواز الفصل بني معطوفات اجلمل؛ ( أهنا وإنِ اتَّصَ
ةٌ لفظًا)،  لَ صِ نْفَ يَ مُ هِ يعني: أن اجلمل املعطوفة وإن معنًى، فَ

إعراهبا، فكلُّ مجلة منها اتصلت يف معناها، لكنها منفصلة يف 
تامةٌ يف ذاهتا، ال حتتاج إىل ما قبلها، وال حيتاج ما بعدها إليها يف 

 إيضاحها، فأشبه الكايف.
ىلَ الوصلُ ( ، فاألوْ )؛ ألن الفاء تفيد إال إذا كانَ العطفُ بالفاءِ

 الرتتيب والتعقيب، واملناسب معه الوصل، ال الوقف.
 ١٠البقرة:  MU  T  S      X  W  VL كام يف قوله:

 M¶  μ  ´  ³  ¸ ¹L وقوله:
 .١١١التوبة: 

 
***     *** 

*** 
<
<
<
<
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ا، إال أَنَّ األوىل:  بعضُ كلامتِ القرآنِ تتعلَّقُ بِامَ بعدهَ
. ا للبيَانِ  الوقْفُ عليهَ

 

 
هناك بعض كلامت يف القرآن الكريم، تتعلق بام بعدها، 

إال أن  -عىل خالف بني العلامء  -لفظا ومعنى، أو معنى فقط 
عمل به؛ بيانا للمعنى الذي هناك سببًا يقتيض الوقف عليها، فيُ 

فهم بدونه. وهو الذي سامه بعض العلامء وقفَ   البيان. ربام ال يُ
M  ¶  μ   ´  ³  ² كام يف قوله:

¸  º  ¹L  :٩الفتح. 

 M¸L والبدء بـ  M¶L فالوقف عىل قوله:
وأن  -صىل اهللا عليه وسلم  -يبني أن التعزير والتوقري للنبي 

 -تعاىل  -التسبيح هللا 
وأما وقف البيان: فهو أن يبني معنى ال يفهم "قال األشموين: 

فرق بني ،  M¶L بدونه. كالوقف عىل قوله تعاىل:
صىل اهللا عليه  -للنبي   M¶L الضمريين، فالضمري يف
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والوقف أظهر  -تعاىل  -هللا  M¸L ويف - وآله وسلم
 .)١("هذا املعنى املراد

M  Q  P  O   N  M  L وكقوله:

  Y  X W  V   UT     S  R
^  ]   \  [  ZL  :١٩٨البقرة. 

M     S  R  Q  P فالوقف عىل قوله:

TL   :والبدء بقولهMX W  VL 
صىل اهللا  -والثاين للنبي  -عز وجل  -يبني أن الذكر األول هللا 

بالصالة  -صىل اهللا عليه وسلم  -أي: واذكروه  -عليه وسلم 
والسالم عليه، كام هداكم هداية إرشاد وبيان وداللة، وإن 

 كنتم قبل مبعثه ملن الضالني.

 MÄ  Ã  Á   À   ¿  ¾L  وكقوله:
 ٢٩يوسف:

يبني أنه خطاب ليوسف ـــ   M   À   ¿ÁL فالوقف على 
 M Ä  ÃL عليه السالم ـــ وما بعده، وهو قوله:

 خطاب المرأة العزيز.
 

***     *** *** 
                                 

 .٣٧واإلضاءة  ١٦/ ١منار الهدى ) ١(
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 ، يَاءِ يْئَنيِ أوِ األَشْ ﴾ حرفُ عطفٍ موضوعٍ ألحدِ الشَّ ﴿أَوْ
. أَ بِهِ دِ قِفَ عىلَ ما قبلَهُ وبُ ﴾، وُ  فإذا وقعَ بمعنى ﴿بَلْ

 

 
من حروف العطف التي سبق ذكرها، وهو  "أو"

 ، كام يف قوله:الشكموضوع ألحد الشيئني، أو األشياء، عىل 

 Mq  p  o   n  m  l  k  jL  :١١٣المؤمنون. 
´  M  ¹  ¸  ¶  μ ، كام يف قوله:التخييرأو 

  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½  ¼  »  º

  Ì  Ë  Ê   É        ÈÑ  Ð  Ï  Î  ÍL 
 .٩٥المائدة:

M  I   H  G     F ، كام يف قوله:لإلبهاموقد تأيت 

N  M  L  K  JL  :٢٤سبأ.  

M     å  ä  ã   â   á ، كام يف قوله:)١(اإلباحةأو 

æL :٢٤اإلنسان. 

                                 
الفرق بين التخيير واإلباحة: أن اإلباحة يجوز فيها الجمع بين ) ١(

الزهاد. أما التخيير: فال يجوز الشيئين، كما تقول: جالس العباد أو 
فيه الجمع بينهما، كما تقول: تزوج المرأة أو أختها. جامع الدروس 

 .٦٥٧العربية 
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!  "  #  $  %  &  M   ، كام يف قوله:التقسيمأو 

-        ,  +  *  )  (  'L  :٥٢الذاريات. 
املتأخرون هلا عدة معان أخر، ذكرها ابن هشام يف  وأورد

 .)١(املغني، وناقشها. فراجعه
هبذه املعاين = فال جيوز الفصل بينها وبني ما  "أو"فإذا وقعت 

 قبلها وما بعدها، كام سبق يف األمثلة. 
+  ,    -  .  M  إال إذا وقعت رأس آية، كام يف قوله:

6  5   4  3  2  1  0  /L 

 .٤المزمل: M4    3  2  1  0     /L  وقوله:   .٥٨الزمر:

وهو مذهب الكوفيني،  "بل"كـ  لإلضراب وقد تأيت        
M  g . كام يف قوله: )٢(وأيب عيل، وأيب الفتح، وابن برهان.

n  m   l  k  j  i  hL ، M q  p  oL 
 . ٧٤البقرة:

  ©   M¨      §  ¦  ¥    ¤  £L  ،    M ª   وقوله:

«L :٧٧النحل. 

                                 
 ٨٨/ ١مغني اللبيب ) ١(
ومنع ذلك البصريون، وأجازه سيبويه، بشرط تقدم نفي أو نهي،  )٢(

، كما تقول: (ما قام زيد أو ما قام عمرو). اإلنصاف وإعادة العامل
 .٩٠/ ١، ومغني اللبيب ٢/٤٦ل الخالف في مسائ
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. وتكون "بل"فيجوز الوقف عىل ما قبلها والبدء هبا، كـ 
 حينئذ حرفَ ابتداءٍ.

 
***     *** *** 

 
<
<

<  
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عُوال  فْ ، أَو مَ افِ وقِعَ املُضَ ا، أَوْ مَ فً عَت ﴿إِذْ﴾ ظَرْ قَ ا وَ إِذَ
ا  ا إذَ أُ هبا. أمَّ بْدَ نه، فَال يُ ال مِ ، أو بَدَ علٍ ذُكِرَ عَت لِفِ قَ وَ

ءُ  الْبَدْ ا، وَ هَ بْلَ ا قَ قْفُ عىلَ مَ ، جازَ الوَ عْلٍ حمذوفٍ مفعُوالً لِفِ
ا. َ  هبِ

 

 
 ﴾ ظرف للزمان املايض، مبني عىل السكون يف حمل ﴿إِذْ

 نصب عىل الظرفية.
_  `  M  f  e   d  c  b  a ومثاهلا ظرفا، قوله:

m  l  k  j  i  h  gL  :١٦٥البقرة. 

`  M  b  a يقع موقع املضاف، كام يف قوله:وقد 

l  k   j  i    h  g  f  e  d    cL 
كِر، كام يف  .١١٥التوبة: وقد يقع يف حمل نصب مفعول لفعل ذُ
 L}  |  {  ~  ےM قوله:

 .٨٦األعراف: 
%  &  M ، كام يف قوله:)١(وقد يقع بدال من املفعول

                                 
 .٥٢٤، وجامع الدروس العربية ١١٤/ ١راجع هذه المعاني في مغني اللبيب ) ١(
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-  ,  +  *  )   (  'L :٦إبراهيم 
تلك املعاين السابقة، ال جيوز الفصل بينها، وبني ما وهي عىل 

قبلها؛ إذ مها  متصالن لفظا ومعنى. إال إذا وقعت رأس آية، 
!   "  #  $  %  M   Ð  Ï  Î  Í  Ì  كام يف قوله:

&L  :١٦ – ١٥النازعات. 
أما إذا وقعت مفعوال لفعل حمذوف = جاز الوقف عىل ما 

!  "  #  M  قبلها والبدء هبا. كام يف قوله:

-  ,  +  *   )  (  '  &  %  $L     ثم
 .٢١الكهف:  M  1  0  /  .Lيقف، ويبدأ:

 والتقدير: واذكر إذ يتنازعون بينهم أمرهم.
 

***     *** *** 
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، أو  ال جيوزُ الوقفُ عىل ﴿ال﴾، نافيةً كانت، أو ناهيةً
ريْ "بمعنى  ها "غَ ا بعدَ ا ومَ .؛ ألهنَّ ءِ الواحدِ ْ لَةِ اليشَّ نْزِ  بِمَ

 

 
@

 MÔ  Ó    Ò  ÑL حرف نفي كام يف قوله: "ال " 

M  t  s  r  q أو هني ، كام يف قوله: .٢٥٦البقرة: 

uL  :كام يف قوله"غري"أو بمعنى  .٢٦٧البقرة ، :M   ®

  ¶   μ  ´  ³   ²  ±  °  ¯L :٣٥النور .  
الواحد، فال جيوز فصله عام بعده.  وهو وما بعده بمنزلة اليشء

 خالفا ملن قال باجلواز، فال دليل عليه.
 

***     *** 
*** 

<  
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ةً كانتْ  فَ َفَّ ، خمُ اكِيَّةِ رَ تِدْ سْ أُ بـِ ﴿أَن﴾، وَ ﴿لَكِن﴾ االِ بْدَ ال يُ
لِّ  عَ ُام تُ ؛ ألهنَّ ةً لَ امَ أو مثقَّ ا بام قبلهُ انِ ما بعدمهَ  .قَ

 

 
املخففة، حرف من حروف التفسري، ال جيوز  "أَنْ "

M  x  w   v  u  الفصل بينه، وبني ما قبله. كام يف قوله:

 z  yL   }  |  {  ~  ے  ¡  ¢
  .١٠الروم: 

»  ¬      ®  M  وهي حرفٌ ناصبٌ للفعل املضارع، كام يف قوله:

²  ±  °  ¯L   :٣٥مريم. 
فحرف ناسخ، يدخل عىل املبتدأ واخلرب، املثقلة:  "أَنَّ "أما 

فينصب األول، ويسمى: اسمه، ويرفع الثاين، ويسمى: خربه. 
وقد سبق الكالم عنه. وال يفصل بينه وبني ما قبله وما بعده. 

+  ,  -  .  /  M  2   1  0 كام يف قوله:

9  8  7  6  54   3L :٢التوبة. 

 Md    c   b  a  `  _  ^  ]   \L وقوله: 
  ١٠الحج: 

 

 



  
163      

 

_dÔ\Åidˆ\Â;ÀÕÊ’\;€÷¡;ªd\ÊîÂ;ÿÊê;

 فحرف استدراك. أما "لَِكن":
 أن تنسب حكامً . وهو: واالستدراك: معنى راجع إىل ما قبله

قبلها. كأنك ملا أخربت عن  السمها، خيالف املحكوم عليه
م من الثاين مثل ذلك، فتداركت هَّ وَ تَ بخرب، خفت أن يُ  األول
 .بخربه

خمففة، كام . سواء أكانت ابام بعده اعلق ما قبلهت "لكن"فـ  
 MÆÇÊÉÈÌ  ËLيف قوله:

  ٣٣النحل: 
z  y  x  }   |  {  ~  ے  ¡  ¢  M وقوله:

¥  ¤     £L  :٢٧الشورى   

@   M  E  D  C  B  A  أو مثقلة، كام يف قوله:

FL  :٧٨الزخرف  

M      Q  P  O  N   M  L  K  J  I      H  Gوقوله: 

U  T  S  RL :٧الحجرات.  
 

 ***     *** 
*** 

 
<  
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انَ  كَ ، وَ رٍ دَ صْ ا بِمَ هَ ا بعدَ لَت ومَ ا أُوِّ ﴾، إِذَ جيوزُ البدءُ بـ ﴿أَنْ
ضِ  وْ اءِ.يفِ مَ تِدَ بْ ىلَ االِ عٍ عَ فْ  عِ رَ

 

 
املخففة عىل الفعل املضارع = كانت  "أَنْ "إذا دخلت 

 والفعل يف تأويل مصدر، ويعرب حسب موقعه من اجلملة.
فإذا كان املصدر يف حمل رفع عىل االبتداء = جاز الوقف عىل 

M     [  Z  Y  Xوالبدء هبا. كام يف قوله:  "أَنْ "ما قبل 

]   \L         Mb   a  `  _L  :١٨٤البقرة . 

 والتقدير: وصيامكم خري لكم.
 Mª  ©   ¨   §  ¦L         M  ¯  ®  ¬

°L  :لكم.والتقدير: وصربكم خري  .٢٥النساء 
وما  "أَنْ "أما إذا أُعرب املصدر بغري ذلك، فال يُفصل بني 

«  ¼  ½   ¾  ¿  M  À قبلها، وما بعدها. كام يف قوله:

Â  ÁL :والفعل يف تأويل  "أَنْ "فـ .٨٨هود
يف حمل نصب مفعول به. فال  "خمالفتَكم"مصدر. بتقدير: 
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 يفصل حينئذ بني أن وما قبلها.
يف املصدر املؤول يف حمل رفع خرب.  واختلف العلماء

؛ ألن  ىلَ تصري حينئذ، حرف  "أَنْ "والراجح: أن الوصل أَوْ
=  <  Mتفسري، يفرس ما بعدها ما قبلها. كام يف قوله: 

  @  ?  B  A  J  I  H  G  F  E   D  C

P  O  N  M  L  KL :٩٠البقرة. 

هم"والفعل يف تأويل مصدر. بتقدير:  "أَنْ "فـ  يف حمل  "كفرُ
ة،  رسِّ فَ رفع خرب ملبتدأ حمذوف، تقديره: هو كفرهم. وهي مُ

ه. كام سبق.  رسِّ ، ومفَ ِ رسَّ  وال يُفصل بني املفَ
M¶  μ  ´  ³¸    ¼  »  º   ¹ ومثله قوله: 

 ¿  ¾  ½L  :٤٦سبأ. 
 

 ***     *** 
*** 
<
<

<
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: ِ َا برشطَنيْ  جيوزُ الوقفُ عىلَ ما قبلَ ﴿لَكِن﴾، والبدءُ هبِ
١-   . اوٌ ا وَ هَ بِقَ .أن يكو - ٢ أن ال تَسْ تَقلةٌ سْ ةٌ مُ لَ ْ ا مجُ هَ  نَ بعدَ

 

 
والبدء هبا برشط أال  ،LلَكِنM جيوز الوقف عىل ما قبل

. كام يف قوله: تَقلةٌ سْ ةٌ مُ لَ ْ ا مجُ هَ  تسبقها واو، وأن يكونَ بعدَ

Mj  i  h  g  f  e  d     c  b  aL  
 .١٩٨آل عمران: 

-  .  / M  3  2    1  0  وقوله:

4L   :٨٨التوبة. 

 ٣٨الكهف:  M S   R  Q  P  O  N   M  LL  وقوله:

¾  ¿  M ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   À وقوله:

Ä  Ã  Â   ÁL  :٢٠الزمر.  
وجاز البدء هبا إذا توافر فيها هذين الرشطني؛ ألهنا تكون 

 حينئذ ابتدائية، ال استدراكية.
***     *** 

*** 
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ˇǙéˇ¬<Ífi^�n÷]<�º�e^�ñ÷] 

؛ ألَ  مِ التَّعلِيلِ بْدأُ بالَ ا.ال يُ ها سببٌ ملا قبلهَ ا بعدَ  نَّ مَ
 

 
التعليل: هي التي تدخل عىل ما يكون سببًا فيام الم 

قبلها. وألن ما بعدها سبب ملا قبلها = فالوقف عىل ما قبلها، 
 والبدء هبا ال جيوز؛ إذ بينهام اتصال يف اإلعراب واملعنى.

¾ ¿  M  Ä  Ã  Â  Á   À كام يف قوله:

Æ  ÅL  :فسبب الفالح: الثبات وذكر  .٤٥األنفال
 .-عز وجل  -اهللا 

M  j  i  h       g  f   e    d  c  b  a  وقوله:

 o  n  m  l  kL  :٣١المدثر. 

!  M   أما إذا وقعت رأس آية: فيجوز البدء هبا، كام يف قوله:

  -  ,    +  *  )(  '  &  %  $  #  "
  8  7   6  5  4  3  2  10  /  .

@  ?  >   =  <  ;  :  9L 
 ٢٤ - ٢٣األحزاب: 
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®  ¯  °  ±  M¬  «     ²  وقوله:

¶  μ   ´  ³L  :٩ – ٨الفتح 
 

 ***     *** 
*** 

<
<
<
<

<  
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ا كانتْ  تَّى﴾، والبدءُ هبا إذَ  جيوزُ الوقفُ عىلَ ما قبلَ ﴿حَ
. ائِيَّةً ، ال غَ ائِيَّةً  ابتِدَ

 

 
، برشط أن يكون جمرورها ظاهرا، حرف عطفحتى:

من املعطوف عليه، أو كاجلزء منه، وأن يكون  وأن يكون جزءً 
أرشف من املعطوف عليه، أو أخس منه، وأن يكون مفردا ال 

 .    )١(مجلة
ا وحرف جر. . )٣(أو متصال بآخر )٢(وال جتر إال ما كان آخرً
 .٥القدر: MB  A  @  ?  >Lكام يف قوله: 

بُ املضارع الذي يليها، بـ  نْصَ مضمرة وجوبا بعدها.  "أن"ويُ
ة، التي بمعنى  "حتى"وهي  ، أو الم التعليل. كام "إىل"اجلارَّ

  .١٠٩البقرة: My  x  w  v  u   tLيف قوله: 

وهو الغالب عليها، وال  -يفيد الغاية  - وهي حرٌف غاِئيٌ 
جيوز الفصل حينئذ بينها، وبني ما قبلها، وما بعدها؛ ألن ما 

                                 
كقولك: "يموت الناس حتى األنبياء" أو "غلبك الناس حتى الصبيان". ) ١(

 .٦٥٧جامع الدروس العربية 
 ي: آخر الكالم. كقولك: "أكلت السمكة حتى رأسها"أ) ٢(
 .١٣/ ٣ابن عقيل على األلفية شرح ) ٣(
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M  t      s  r  q كام يف قوله: بعدها، غاية ملا قبلها.

}  |     {  z  y     x   w  v  uL :أي:  .٩الحجرات
 فقاتلوها إىل أن تفيء إىل أمر اهللا.

عىل ما قبله . وحينئذ جيوز الوقف وقد يكون حرف ابتداء
M  P  O   N  M  L والبدء به. كام يف قوله:

R  QL :ثم تقف، وتبدأ M  U  T

   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V

`  _L ١٥٢عمران: آل   

¡  ¢    £  ¤  ¥  ¦  §      ¨   ©  M  ª وقوله:

«L :ثم تقف، وتبدأ  M  Â  Á   À  ¿  ¾   ½  ¼

Ë  Ê   É   È  Ç  Æ  Å   Ä  ÃL 
 .٧٥مريم: 

االبتدائية ، كام ذهب  "حتى"وال حمل للجملة الواقعة بعد 
 .)١(إليه مجهور املحققني

***     *** 
*** 
<

<
                                 

 . ١٧٨/ ١مغني اللبيب ) ١(
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ا ببعضٍ يف  هَ ، أوىلَ من وصلِ بعضِ الِيبِ الفصلُ بنيَ األسَ
. لَبِ مِّ واألَغْ  األَعَ

 

 
، وإنشائيٌ الكالم العريب له أسلوبان:   .)١(خربيٌ

لقى إلفادة املخاطب  فالخبري: ما حيتمل صدقا أو كذبا. ويُ
احلكمَ الذي تضمنته اجلملة، وإفادة أن املتكلم عامل باحلكم. 
فهم من السياق، كالتحرس،  لقى ألغراض أخر، تُ وقد يٌ
 واالسرتحام، والفخر، وإظهار الضعف، واحلث عىل السعي. 

ماال حيتمل صدقا وال كذبا. وهو طلبي =  واإلنشائي:
يستدعي مطلوبا غري حاصل وقت الطلب، ويكون باألمر، 
والنهي، واالستفهام، والتمني، والنداء، والتحضيض، 
والعرض. وغري طلبي، وهو ماال يستدعي مطلوبا، وله صيغ 
كثرية. منها: التعجب، واملدح، والذم، والقسم، وأفعال 

 الرجاء، وغري ذلك.

                                 
 وما بعدها. ١٦٦راجع البالغة الواضحة ) ١(
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د وردت كل هذه األساليب، عىل أفصح وأبلغ ما تر، يف وق
القرآن الكريم. والفصل بينها يف اللفظ، أوىل من وصلها؛ 

M  e    d  c  إلبراز مجاليات املعاين القرآنية. كام يف قوله:

m  l      k  j   i  h  g  f q  p  oL :٨الجاثية  

  Mj   i  h  g  f  e    d  c   فاألول، وهو قوله:

m  l      kL  .والثاين، وهو قوله:خبري M  p  o

qL .إنشائي طلبي. والفصل بينهام أوىل من وصلهام 

 M-  ,  +  *   )  (L وكقوله:

  M(*   )Lفاألول، وهو قوله:  . ٥١القمر: 
أسلوب خربي. والثاين: إنشائي طلبي. والفصل بينهام أوىل 

 من وصلهام. 

فاألول، وهو قوله:  . ٣٦ القلم: MÅ   Ä   Ã  ÂL  وكقوله:
MÂ ÃL  أسلوب إنشائي يفيد التعجب. والثاين: أسلوب

 استنكاري. والفصل بينهام أوىل من وصلهام.
 

***     *** *** 
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تِثْنَاءُ امتنعَ الوقفُ عىل املستثنَى منهُ دونَ  لَ االسْ إذا اتَّصَ
، أو مل  ِ ربَ حَ باخلَ ِّ لُ سواءٌ رصُ صْ املستثنَى، وإذا انقَطَعَ جازَ الفَ

. حْ َّ  يُرصَ
 

 
االستثناء: نوع من أنواع املفعول به؛ ألنه يكون يف حالة 

 النصب منصوبا بفعل حمذوف.
، من )١(اهتاالسم الواقع بعد إال وإحد أخواوهو: إخراج 

 حكم ما قبلها. 

                                 
 .أنَّها حرف :أحدهما) أصل أدوات االستثناء: إال؛ وذلك ألمرين: ١(

 .والنداء ،واالستفهام ،كالنفي ،الحروف :والموضوع ألفادة المعاني
وغيرها  ،االستثناء لالستثناء فقطبواب أأنَّها تقع في جميع  :والثاني

اللباب . ويستعمل في أبواب أُخر ،يقع في أمكنة مخصوصة منها
 .٣٠٢/ ١ البقاء العكبري يبأل في علل البناء واإلعراب

وهما: "إال" عند الجميع، حرفان وأخوات "إال" كثيرة. منها:            
وهما:  ،وفعالن عند سيبويه، ويقال فيها: حاش وحشا." و"حاشا
بين الفعلية والحرفية، وهما:  ومترددان و"ال يكون". "ليس"

 "خال" عند الجميع، و"عدا" عند غير سيبويه.
وهما: "غير" و"سوى" بلغاتها، فإنه يقال: ِسوًى كـ  واسمان           

"ِرضًى"، وُسوًى كـ "هُدًى"، وَسواء كـ "سماء"، وِسواء كـ 
. ٢/٢١٠إلى ألفية ابن مالك.  أوضح المسالك. "بناء"، وهي أغربها

   وما بعدها.
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واملستثنى منه: هو االسم الداخل يف احلكم، ملفوظا كان أم 
 ملحوظا، متقدما عليه النفي أو شبهه، أو غري متقدم.

ج من حكم ما قبله.  واملستثنى: االسم املُخرَ
 واالستثناء نوعان: 

 متصل. وهو: أن يكون املستثنى من جنس املستثنى منه.
+    ,  -  .  /  M*    2  1  0  كام يف قوله:

3L :وقوله .١١٩األنعام: M   ̂   ]           \  [  Z

  d  c  b  a  `_L  :ويف   .٣،٤التوبة
صل بني املستثنى واملستثنى منه.هذه احلال: ال  فْ  يُ

 ومنقطع: وهو أال يكون املستثنى من جنس املستثنى منه.
} |  {  ~  ے  ¡  ¢  M كام يف قوله:

£L  :فإبليس كان من اجلن ال من املالئكة. .٣٤البقرة 

z  y  x   w   v  }   |  {   ~ے  M وقوله:

¢  ¡   ¬  « ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

 ²  ±  °  ¯   ®     ¶   μ  ´  ³

¸L  :نِ يْ فالتجارة ليست من جنس الدَّ  .٢٨٢البقرة. 
 بالخبر في االستثناء المنقطع، كما مر في األمثلة. حُ رَّ صَ وقد يُ 
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+  ,  -  .  M. كما في قوله: وقد ال يرصح

1  0  /L    :أي: يتمنوهنا بال عمل. .٧٨البقرة 

?  @  M >  =  <  ;    :         E  D   C  B  A  وقوله:

FL  :أي: فإن ذلك ينفعه. .٨٩ - ٨٨الشعراء 
، سواء نىواملستثالفصل بني املستثنى منه  ويف هذه احلال: جيوز

. حْ َّ ح باخلرب أو مل يُرصَ ِّ  رصُ
 

***     *** 
*** 

 
 
 
 
 
 

<  
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لُّ  ا وقعتْ صدرَ  DZ ] و Z>  ]كُ ، إذَ يف القرآنِ
، إال يف  لٌ ، أو بدَ ةٌ فَ َا صِ ا، عىل أهنَّ هَ ا بام قبلَ هَ : جيوزُ وصلُ ةٍ آيَ

ا. عً ضِ وْ َ مَ رشَ ةَ عَ عَ بَ  أَرْ
 

 
[  <Z و [ DZ  من األسامء املوصولة اخلاصة. فاألول

 للمفرد املذكر، والثاين جلمع املذكر السامل، ويعربان حسب موقعهام
 من اجلملة.

وكل منهام إذا وقعا يف صدر آية: يمكن إعرابه عىل أنه صفة. كام يف 
z  y  }  |  {  ~  ے  ¡  ¢       £   M  قوله:

  ¤L  :١٥٢ – ١٥١الشعراء. 

]  \  [  ^  _  `   M  b  a وقوله:

d  cL   :٥الناس 
¢  £  ¤  ¥  ¦   §  ¨  ©  M  أو بدل. كام يف قوله:

 ¯   ®  ¬  «  ª   ²   ±  °

¸¶  μ   ´  ³L  :٣٧ - ٣٦النساء. 
 M   »  º  ¹  ¸  ¶      μ  ´       ³  ²  ±  °L  وقوله:
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 .٧٨ – ٧٧الشعراء: 

ا( عَ ضِ وْ َ مَ رشَ ةَ عَ عَ بَ بالتتبع واالستقراء. فيوقف عىل  تْ فَ رِ ) عُ إال يف أَرْ
ه ما بعده.  ما قبله، ويبدأ به. عىل أنه مبتدأ، خربُ

 يف املصحف:وهي بحسب ترتيبها 
ولهُ  -١ البقرة  G F E DZ]  : -تعاىل  -قَ

١٢١. 

  Z! " # $]  : -تعاىل  -قولهُ  -٢
ويلزم الوقف عىل ما قبله، والبدء به؛ لئال  .١٤٦البقرة

 يتوهم أنه صفة ملا قبله.
¬  ®   ¯    °   ] :-تعاىل  -قولهُ   -٣

  ³  ²  ±Z    :٢٧٤البقرة.  

   Z ! " #]  :-تعاىل  -قولهُ   -٤
ويلزم الوقف عىل ما قبله، والبدء به؛ لئال  .٢٧٥البقرة:

 يتوهم أنه بدل مما قبله.
 F  E  D  C  B  AZ]   :-تعاىل  -قولهُ   -٥

 .٧٦النساء:
Q  P  O  N  M     ]  :-تعاىل  -قولهُ  -٦

TS    RZ    ويلزم الوقف عىل ما  .٢٠األنعام
 قبله، والبدء به؛ لئال يتوهم أنه بدل مما قبله.

|  {      ~  ے    ¡  ¢  ]  :-تعاىل  -قولهُ  -٧

£Z  :٩٢األعراف. 
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 .٢٠لتوبة ا   Ã Â Á Z]  :-تعاىل  -قولهُ   -٨
ويلزم الوقف عىل ما قبله، والبدء به؛ لئال يتوهم أنه 

 صفة ملا قبله.

º¹  «  ]:-تعاىل-قولهُ  -٩

  ¿  ¾  ½    ¼Z    :٧٩التوبة. 
!  "       #  $  %  ]  :-تعاىل  -قولهُ  -١٠

&  *   )  (  'Z  :٨٨النحل.  
   Z*  + , -]  : -تعاىل  -قولهُ  -١١

 .٣٤الفرقان 
(   *  +  ,  -  .  ] :  -تعاىل  -قولهُ  -١٢

  1  0    /Z  :ويتأكد الوقف عىل ما  .٥٢القصص
 قبله، والبدء به؛ لئال يتوهم أنه عامل فيه.

ويلزم  .٧غافر   Z¡ ¢ £  ]  :-تعاىل-قولهُ  -١٣
والبدء به؛ لئال يتوهم أنه صفة ملا الوقف عىل ما قبله، 

 قبله.
 .٢اtادلة:   5Z  6     7  ] :-تعاىل-قولهُ  -١٤

  
***     *** 

*** 
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�Ÿ�Ê˘]<�º�e �̂ñ÷] 
ا  هَ ﴾ أصلُ الَّ ا كافُ ›› ال‹‹﴿كَ النَّافيَة، ودخلَتْ عليهَ

 . جَ الكافُ عن معنى التَّشبيهِ رُ ؛ لِتَخْ دَتْ دِّ ، ثم شُ  التَّشبيهِ
Í�fi �̂n÷]<�º�e �̂ñ÷] 

 . ةً ورَ ةَ سُ َ رشْ ا يف مخسَ عَ ضعً وْ ةٍ وثالثنيَ مَ وردتْ يف ثالثَ
. يَّةٌ ا مكِّ هَ  كلُّ

<�º�e �̂ñ÷]�o÷ �̂n÷] 
، فيُوقَفُ  دِّ والنَّفيِ ، أوِ الرَّ جرِ دعِ والزَّ تأيتِ يف القرآنِ للرَّ

، أوبمعنى  تَاحِ ستِفْ ها، وتأيت لِالِ أُ بام بعدَ بدَ ا ويُ ا‹‹عليهَ ق©  ››حَ
يقٍ بمعنى  دِ ف تصْ رْ مْ ‹‹، أَوْ حَ ا.››نَعَ  ، فال يُوقَفُ عليهُ

 

 
@

﴾ الَّ  حرف من حروف املعاين، أصله كام يقول مكي بن  ﴿كَ
دخلت ثم التي للنفي، » ال« :أيب طالب نقالً عن أمحد بن حيي

؛  ،التشبيه عليها كافُ  دَت الالمُ دِّ علتا كلمة واحدة، وشُ فجُ
 )١(عن معنى التشبيه فهى عنده رد ملا قبلها. لتخرج الكافُ 

                                 
  .٨٧التمهيد: ) ١(
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.  وقد ةً ورَ ةَ سُ َ رشْ ا يف مخسَ عَ ضعً وْ ةٍ وثالثنيَ مَ (وردتْ يف ثالثَ
 .( يَّةٌ ا مكِّ هَ  كلُّ

 ىف سورة، فاحكم بأهنا مكية.» كال«قال العلامء: متى سمعت 
يرينيّ   -رمحه اهللا  -وقال الشيخ عبد العزيز الدِّ

�„@bflÎ�å�◊@o€�‹
i@b�Ó	r�ä��l@�œ	«b�‹�‡		Â@@@@@@NZN�Î�€	·@�m�d
p@�Êeä‘€a@Ûœ@
œ
„@Û	ñ
–
È@�€a�d	«�‹Û@

ةُ ذلك: أن  مَ كْ دالة عىل التهديد والوعيد، وأهل مكة » كال«وحِ
كانوا جبابرة عاتني طاغني، فتكررت عىل وجه التهديد هلم، 
والرد عليهم؛ لذلك استدل العلامء عىل مكية السورة: بورود 

 فيها.» كال«
عىل أكثر ما فه األومل تأت ىف القرآن ىف نصفه األعىل؛ ألن نص

: أكثرها ترشيعات وأحكام. املدنيةُ  رُ وَ والسُّ  .نزل منه ىف املدينة
املدينة، مل يكن هلم قوة وال  ونَ نُ طِ قْ واليهود الذين كانوا يَ 

تج إىل إيرادها. أما  شوكة؛  بل كانوا ضعافا ذليلني. فلم حيُ
النصف الثاين: فنزل أكثره بمكة. فاحتيج إىل إيرادها؛ ملا 

 )١(ذكرت. 
 :)٢(وقد وردت يف القرآن عىل مخسة معان

                                 
 .١/٣٦٩، البرهان: ١٣٢م االهتداء: . معال٢٤٠منار الهدى: ) ١(
ومغني اللبيب ، ١٢/١٣،  وشذور الذهب ١٦/٣٣١روح المعاني ) ٢(

، ٤/٦٤٥وإعراب القرآن وبيانه  .١٧٤ف ، ومعاني الحرو١/٢٦٠
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أهنا حرف ردع وزجر. وهذا مذهب إمام النحاة  األول:
بن أمحد، واملربد، والزجاج،  سيبويه، وشيخه اخلليل

  كام يف قوله:. واألخفش، وأمحد بن حيي، وأكثر البرصيني

M;  :  9  8  7  6  5  4   32L   
 .٧٩مريم:

أهنا رد ونفي ملا قبلها، وهذا قريب من األول. وهو  الثاني:
مذهب أيب عبد اهللا الباهيل، والقرطبي، وكثري من املفرسين. 

 MO  N  ML  R  Q   PL كام يف قوله:
 ٨٢مريم: 

بدأ بام بعدها عىل  وعىل هذين املعنيني: يوقف عليها، ويُ
 االستئناف.

. وهو قول أيب "أال"أهنا حرف استفتاح، بمعنى  الثالث:
M    X  W  V       U   T حاتم السجستاين. كام يف قوله:

YL  :١٥المطففين. 
وهو مـذهب الكسـائي، وأيب ». حقاً «أهنا بمعنى  الراب_ع:

واصل. وعـىل هـذا بكر بن األنباري، ونرص بن يوسف، وابن 
ـقَّ ذلـك املعنى تكون اسامً  ؛ ألهنا بمعنى املصدر. والتقدير: أُحِ

                                                   
في شرح تحفة المال في مواضع  العال. وراجع كتابي: "غاية ٦٤٦
 كال".
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|  {    ~  ے  M=كام يف قولـه: ا.قاً، وهبذا املعنى تكون توكيدً ح

¡L  :٢٣عبسK 
ــى  أهنــاحرف الخ__امس: ، فتكــون »نعــم«تصــديق بمعن

. وهـو اا أو تقـديرً البد حينئذٍ من يشء يتقـدمها لفظًـ، واجوابً 
مذهب الفراء، والنرض بن شميل، وحممد بـن سـعد الرضـير، 
وأيب عبد الرمحن اليزيد. وذكره ابن هشام ىف شذور الذهب. 

  .٣٢^M¾   ½L =WànÑªكام  يف قوله: 
يوقف عليها؛ لتعلقهـا بـام  وعىل املعاين الثالثة األخرية: ال

 بعدها.
اينِ  نَ املَْعَ نَا مِ لْ ا قُ لِّ مَ آنِ      لِكُ رْ مِ الْقُ ْكَ دْ أَتَتْ يفِ حمُ قَ  )١(وَ

يف  "كــال"وقــد فصــلت القــول يف حكــم الوقــف عــىل 
غايـة العـال يف رشح حتفـة املـال يف "مواضعها كلها، يف كتايب: 

م، وأسـامء مواضع كال، مع تذييل بحكم الوقف عىل بىل، ونع
وهـو دراسـة بـني املفرسـين،  "اإلشارة: هذا وذلك وكذلك.

 واللغويني، والقراء.
ٌص لتلك المواضع، وأحكامه_ا، وأس_باب  وهذا جدول ُملَخِّ

م__ا رجح__ت هنال__ك. وارج__ع ف__ي تفص__يلها للكت__اب  .ك__ل حك__م
 المذكور.

                                 
 .غاية العال في شرح تحفة المال في مواضع كال) ١(
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ÒâÏé€a ÚÌ�a ·ÿßakjé€a 
يوقف عليها،  كال سنكتب ٧٩مريم 

بدأ بام   بعدها.ويُ
أهنا بمعنى الردع 

 والزجر.

يوقف عليها،  كال سيكفرون ٨٢مريم 
بدأ بام بعدها.  ويُ

أهنا بمعنى النفى 
 واإلنكار.

يوقف عليها،  كال إهنا كلمة ١٠٠املؤمنون 
بدأ بام بعدها.  ويُ

أهنا بمعنى الزجر، أو 
 النفى.

يوقف عليها،    كال فاذهبا ١٥الشعراء 
بدأ بام بعدها.  ويُ

بمعنى النفى أهنا 
 واإلنكار.

يوقف عليها،    كال إن معي ريب ٦٢الشعراء 
بدأ بام بعدها.  ويُ

أهنا بمعنى النفى 
 واإلنكار.

يوقف عليها،  رشكاء كال ٢٧سبأ  
بدأ بام بعدها.  ويُ

هنا بمعنى الردع أو 
 النفى

يوقف عليها،    كال إهنا لظى ١٥املعارج 
بدأ بام بعدها.  ويُ

أو أهنا بمعنى الردع 
 »أال«الرد أو 

يوقف عليها،    كال إنا خلقناهم ٣٩املعارج 
بدأ بام بعدها.  ويُ

 كاملوضع السابق

كال إنه كان آلياتنا  ١٦املدثر 
 عنيدا

يوقف عليها، 
بدأ بام بعدها.  ويُ

 أهنا للردع والزجر

أو » أال«أهنا بمعنى  ال يوقف عليها. كال والقمر ٣٢املدثر 
 »نعم«أو » حقاً «

يوقف عليها،  كال بل ال خيافون ٣املدثر 
بدأ بام بعدها.  ويُ

أهنا بمعنى الردع أو 
 الرد.
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» أال«أهنا بمعنى  ال يوقف عليها. كال إنه تذكرة ٥٤املدثر 
 االستفتاحية

أهنا بمعنى الردع أو  الوقف جائز كال ال وزر ١١القيامة 
 »حقاً «

 بمعنى حقاً أو أال أهنا ال يوقف عليها. كال بل حتبون ٢٠القيامة 
 كالسابق ال يوقف عليها. كال إذا بلغت الرتاقي ٢٦القيامة 
 ٤النبأ 
 ٥النبأ 

 كال سيعلمون.
 بمعنى حقاً أو أال. ال يوقف عليهام. ثم كال سيعلمون

يوقف عليها،  كال إهنا تذكرة ١١عبس 
بدأ بام بعدها.  ويُ

 أهنا للنفى والرد

 »حقاً «أهنا بمعنى  يوقف عليها.ال  كال ملا يقض ما أمره ٢٣عبس 
 »حقاً «أهنا بمعنى  ال يوقف عليها. كال بل تكذبون ٩االنفطار 

يوقف عليها،   كال إن كتاب الفجار ٧املطففني 
بدأ بام بعدها.  ويُ

 أهنا للردع والزجر

أهنا للردع والزجر أو  الوقف جائز كال بل ران ١٤املطففني 
 »حقاً «

 »أال«أهنا بمعنى  ال يوقف عليها. رهبم كال إهنم عن ١٥املطففني 
 كالسابق ال يوقف عليها. كال إن كتاب األبرار ١٨املطففني 

يوقف عليها،  كال بل ال تكرمون ١٧الفجر 
بدأ بام بعدها.  ويُ

أهنا للردع والزجر أو 
 الرد والنفى

أهنا للردع أو بمعنى  الوقف جائز   كال إذا دكت األرض ٢١الفجر 
 »حقاً «

 »أال«أهنا بمعنى  ال يوقف عليها. كال إن اإلنسان ليطغى ٦العلق 
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***     *** *** 
<
<
<
<

<  

أهنا بمعنى الردع أو  الوقف جائز كال لئن مل ينته ١٥العلق 
 حقاً.

 »حقاً «أهنا بمعنى  ال يوقف عليها. كال ال تطعه ١٩العلق 

  ٣التكاثر
 ٤التكاثر 

 كال سوف تعلمون
ثم كال سوف 

 تعلمون

يوقف عىل 
اآلوىل، وال 
يوقف عىل 

 الثانية.

األوىل للردع 
والزجر، والثانية: 

أو » حقاً «بمعنى 
 »أال«

كال لو تعلمون علم  ٥التكاثر 
 اليقني

أو » حقاً «أهنا بمعنى  ال يوقف عليها.
 »أال«

يوقف عليها،   كال لينبذن ىف احلطمة ٤اهلمزة 
بدأ بام بعدها.  ويُ

أهنا بمعنى الردع أو 
 الرد.

 



 
                                                                                   190                        ;Ô\ÖŒ’\;Ã]üb;Ì÷¡;;Ô]fiâ¢\;ÎÑÅ’\;

�ƒe]�Ü÷]<�º�e �̂ñ÷] 

، فيَ  دٌ حْ ا لكالمٍ فيهِ جَ ﴾ حرفُ تصديقٍ يأيت جوابً ، يهنفِ ﴿بَىلَ
. هُ ثْبِتُ نقيضَ  ويُ

�ã⁄^§]<�ºe^�ñ÷]<
تَّ وقعَ يف اث ا، يف سِ ضعً وْ . نَنيِ وعرشينَ مَ ةً ورَ ةَ سُ َ رشْ  عَ

<�åÅ^�ä÷]<�º�e^�ñ÷]<
عَ  قَ ، إذا وُ هُ أُ بام بعدَ بدَ ، ويُ . يُوقفُ عليهِ ةٌ لَّ هُ مجلَةٌ مستَقِ بعدَ

مٍ ‹‹، أو ››لَكِن‹‹ويمنع الوقَفُ عليهِ إذا وقعَ قبلَ  سَ ، أو ››قَ
د‹‹ .››قَ لٍ وْ قُولَ قَ هُ مَ ا بعدَ  ، أو كانَ ومَ

 

 
حرف من حروف التصديق، وهو جواب لكالم فيه » بىل«

جحد، وقد يكون قبل اجلحد استفهام، أو ال. فـإن أجبـت بــ 
 لنقيضه.  اا عنه، وإثباتً بعد اجلحد نفيته، ويكون رجوعً » بىل«

ب بعد النفـى. أي: تثبـت "قال سيبويه :  وأما بىل: فتوجِ
ا ذَ إِ . فرتفع ما قبلها من النفـي، و تبطلـه؛ فـِ"النفى الذي انتفى

نقيضه، وال يصح أن توجبـه، إال بعـد  تْ فقد أثبتَ  ىَ فْ النَّ  تْ عَ فَ رَ 
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كام ». فإهنا تصديق ملا قبلها ؛»عمن«رفع النفي وإثباته، بخالف 
. يلّ  قال أبو الفتح البَعْ

التي لإلرضاب، » بل«فقال الكوفيون: أصله:  أما أص_له:
يدَ الياء ىف آخرها؛ عالمة لتأنيـث األداة، وليصـلح الوقـف  وزِ

 عليها.
، واأللـف مـن عِ ضْ الوَ  يُّ ثِ الَ ثُ  فٌ رْ وذهبت طائفة إىل أنه حَ 

الرىض، وأبو حممـد املـرادي،  أصل الكلمة. واختاره الرشيف
 وجالل الدين السيوطى.

تَّ اثوقد وقع يف القرآن الكريم يف ( ا، يف سِ ضعً وْ  نَنيِ وعرشينَ مَ
ةً  ورَ ةَ سُ َ رشْ  ). عَ

ــةٌ و هُ مجلَ ــعَ بعــدَ قَ ، إذا وُ هُ أُ بــام بعــدَ بــدَ ، ويُ (يُوقــفُ عليــهِ
( ةٌ لَّ M  kL              M   n     m  l. كـــام يف قولـــه:  مســـتَقِ

o  t  s  r  q   pL :رةll٨١البق.  
 .١٥االنشقاق: Mt L       M y    x    w  v  u L وقوله: 

 كام يف قوله:››). لَكِن‹‹(ويمنع الوقَفُ عليهِ إذا وقعَ قبلَ 

Mv  u  t  s  r  q  p  oL 

M  _  ^       ]       \  [  Z وقوله: .٧١الزمر:

`L  :١٤الحديد. 
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مٍ ‹‹أو ( سَ M   S  R  Q  P  O قوله:). كام يف ››قَ

TL :وقوله:  ،٣سبأM²  ±  °L  :٣٤األحقاف. 

د‹‹أو ( M   =  <  ;  :  9  8 ). كام يف قوله:››قَ

>L  :وقوله:  ،٥٩الزمرM  ®     ¬  «  ª  ©  ¨

´   ³  ²  ±  °  ¯L  :٩الملك. 
لٍ ( وْ قُولَ قَ هُ مَ ا بعدَ  ). كام مر معنا من أمثلة، وكقوله:أو كانَ ومَ

M  H F  EL :١٧٢األعراف. 
يف  "بــىل"وقــد فصــلت القــول يف حكــم الوقــف عــىل 

 فراجعه فضال! ""غاية العال مواضعها كلها، يف كتايب: 
___ٌص لتل___ك المواض___ع، وأحكامه___ا،  وه___ذا ج___دول ُملَخِّ

فص__يلها للكت__اب حس__ب م__ا رجح__ُت هنال__ك. وارج__ع ف__ي ت
 .المذكور

ÓáÈåÿ^ ∆óÈª^ fi’•^ 
نْ  ٨١البقرة  يِّئَةً بَىلَ مَ بَ سَ سَ  يوقف عليها، ويبدأ بام بعدها كَ
هُ هللاَِِّ  ١١٢البقرة  هَ جْ لَمَ وَ نْ أَسْ  يوقف عليها، ويبدأ بام بعدها بَىلَ مَ
لْبِي ٢٦٠البقرة  ئِنَّ قَ كِنْ لِيَطْمَ لَ  ال يوقف عليها بَىلَ وَ

ى ٧٦آل عمران  اتَّقَ هِ وَ دِ هْ ىفَ بِعَ نْ أَوْ  بام بعدهايوقف عليها، ويبدأ  بَىلَ مَ
وا ١٢٥آل عمران  تَّقُ تَ وا وَ ُ ربِ  يوقف عليها، ويبدأ بام بعدها بَىلَ إِنْ تَصْ
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نَا ٣٠األنعام  بِّ رَ  ال يوقف عليها بَىلَ وَ
نَا ١٧٢األعراف  دْ هِ وا بَىلَ شَ الُ  ال يوقف عليها قَ
لُونَ  ٢٨النحل  مَ عْ نْتُمْ تَ لِيمٌ بِامَ كُ  ويبدأ بام بعدها يوقف عليها، بَىلَ إِنَّ اهللاََّ عَ
ا ٣٨النحل  ق يْهِ حَ لَ ا عَ دً عْ  الوقف جائز بَىلَ وَ

مْ  ٣سبأ  تِيَنَّكُ تَأْ يبِّ لَ رَ  ال يوقف عليها بَىلَ وَ
لِيمُ  ٨١يس عَ قُ الْ َالَّ وَ اخلْ هُ  يوقف عليها، ويبدأ بام بعدها بَىلَ وَ

ايتِ  ٥٩الزمر  تْكَ آيَ اءَ  ال يوقف عليها بَىلَ قَدْ جَ
ةُ  ٧١الزمر  لِمَ تْ كَ قَّ كِنْ حَ لَ وا بَىلَ وَ الُ ابِ  قَ ذَ عَ  ال يوقف عليها الْ
وا ٥٠غافر  عُ وا فَادْ الُ وا بَىلَ قَ الُ  يوقف عليها، ويبدأ بام بعدها قَ

تُبُونَ  ٨٠الزخرف  كْ ِمْ يَ هيْ دَ نَا لَ لُ سُ رُ  يوقف عليها، ويبدأ بام بعدها بَىلَ وَ
لِّ  ٣٣األحقاف  ىلَ كُ يرٌ بَىلَ إِنَّهُ عَ دِ ءٍ قَ ْ  يوقف عليها، ويبدأ بام بعدها  يشَ
نَا ٣٤األحقاف  بِّ رَ وا بَىلَ وَ الُ  ال يوقف عليها قَ

مْ  ١٤احلديد  كُ سَ تَنْتُمْ أَنْفُ مْ فَ كِنَّكُ لَ وا بَىلَ وَ الُ  ال يوقف عليها قَ
ثُنَّ  ٧التغابن  تُبْعَ يبِّ لَ رَ  ال يوقف عليها قُلْ بَىلَ وَ

وا بَىلَ  ١٩امللك  الُ يرٌ قَ نَا نَذِ اءَ  ال يوقف عليها قَدْ جَ
نَانَهُ  ٤القيامة  يَ بَ وِّ ىلَ أَنْ نُسَ ينَ عَ  ال يوقف عليها بَىلَ قَادِرِ

ا ١٥االنشقاق  ريً انَ بِهِ بَصِ هُ كَ بَّ  يوقف عليها، ويبدأ بام بعدها بَىلَ إِنَّ رَ
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دَ يف  رَ ، وَ امِ ستِفهَ ﴾ حرفُ تصديقٍ وجوابٍ لالِ عَمْ ةِ ﴿نَ أربعَ
ا. اقِيهَ نَعُ الوقْفُ يفِ بَ مْ يُ ا، وَ هلَِ ع. يوقَفُ عليهِ يف أَوَّ اضِ وَ  مَ

 
حرف جواب لكالم سابق، جياب به عن االستفهام ىف » نعم«

م عنه، ونوهنا وعينها مفتوحتان. ويقرأ بكرس العني  إثبات املستفهَ
 .)١(»وهي لغة، وجيوز كرسمها مجيعاً عىل اإلتباع

» بىل«تصديق وجواب لالستفهام وربام ناقض «قال الرازي: 
» بىل«تصديق، و !فقولك: نعم» ليس يل عندك وديعة« إذا قيل:
 . )٢( »تكذيب

 اي نفيً فِ نْ : فتَ "بىل"أما  .حرف تصديق وجواب "نعم"فــ 

                                 
لغتان » نعم«.  وفي ٢٧٤إمالء ما من به الرحمن للعكبري  )١(

: كسر فلغة قريش .مشهورتان فى قبائل العرب، و قد قرئ بهما
العين، و بذلك قرأ الكسائي، وهي لغة كنانة أيًضا. وُرِوَى عن 

» َنَعم«عمر بن الخطاب ـــ رضى هللا عنه ـــ أنه قال: ال تقولوا 
بفتح النون وكسر العين؛ يريد » َنِعم«بفتح النون والعين!  وقولو: 

» َنِعم«بالفتح اسم للمال، و»  = =  َنَعم«ـــ رضى هللا عنه ـــ أن 
بالكسر هو الجواب، ففرق بالحركة بين معنيين. ويجوز كسرهما 

» كال، وبلى ، ونعم«ا قال العكبري. (يراجع: شرح جميًعا، كم
) تحقيق: أحمد حسن فرحات. ١٠٨، ١٠٧لمكي بن أبي طالب (

 .٢٧٤وإمالء ما من به الرحمن من إعراب القرآن. 
 .٦٦٩مختار الصحاح:  )٢(
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إال بعد رفع النفي  بُ جِ وْ . فال تُ هُ يضَ قِ نَ  تُ بِ ثْ تُ ، وَ الً وَّ ا عليه أَ سابقً 
 وإثباته.  

 وقد ورد يف القرآن الكريم يف أربعة مواضع: 
 M9 87 5  4L -تعاىل  -األول: قوله 

 ٤٤األعراف:
 L}  |  {   ~  ےM=-تعاىل  -الثاين: قوله 

 .١١٤األعراف: 
  M;  :  9  8    7  6L : -تعاىل  -الثالث:  قوله 

 .٤٢الشعراء: 

 M®  ¬  «  ªL=: -تعاىل  -الرابع:  قوله 
 .١٨الصافات:

ويوقف عليه يف املوضع األل فقط؛ إذ هو هناية قول أهل 
 M2  1  0  /  .  -L عىل سؤال أهل اجلنة: النار؛ إجابةً 

ثم قام املؤذن باللعنة. فالسؤال كان من أهل اجلنة،  .٤٤األعراف: 
 والنار.واجلواب من أهل النار، واألذان باللعنة من مؤذن بني اجلنة 

ويمنع الوقف عليه يف بقية املواضع؛ إذ هو وما بعده يف مقول 
 "نعم"القول، وال يفصل بني القول ومقوله. وأيضا: فإن ما بعد 

 يف املواضع الثالثة، حال مما قبله. وال يفصل بني احلال وصاحبه.
 

***     *** 
*** 
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﴾ أداتَا رشطٍ يوقَفُ  ﴾ و ﴿لَوْ أُ ﴿إِنْ بدَ ، ويُ امَ ا قبلهُ عىلَ مَ
. امَ هُ بْلَ ا قَ يْهِ مَ لَ لَّ عَ دَ ، وَ امَ ُ فَ جواهبُ ذِ  هبامَ إذا حُ

 

 
 ﴾ عىل  حرف رشط جازم للفعل املضارع، مبنيٌّ ﴿إِنْ

﴾ حرف رشط غري جازم؛ لكثرة دخوله . و)١(السكون ﴿لَوْ
ويدل عىل  ا،رً مَ ضْ ا، أو مُ عىل  املايض، وال يليه إال الفعل مظهرً 

 امتناع اجلواب المتناع الرشط.
 لزمهام فعل رشط، وجواب. يو

 لكن: هل يتقدم جواب الرشط عىل األداة والفعل؟
. والراجح أن جواب الرشط إذا  )٢( خالف بني النحاة

                                 
 في ص     ا) وقد سبق الكالم عنه وعن معانيه، في الوقف الك١( 
تقدم جواب الشرط على األداة؛ إذ إن أداة  منع جمهور البصريين) ٢( 

الشرط لها صدر الكالم، فال يجوز أن يتقدم الجواب عليها. 
وجعلوا المتقدَم دليًال على الجواب المحذوف. وهو مذهب جمهور 

وأبو زيد األنصاري، والمبرد من  وذهب الكوفيون،النحاة.  
 يسلم البصريين: إلى جواز تقدم جواب الشرط  على األداة! وال

~   Mلهم ذلك في كثير من آيات  الذكر الحكيم. كما في قوله: 

قال العالمة المحقق   .٢٦الزمر:  L£     ¤       ¥   ے   ¡
لََعُة الباقعة محمد محيي الدين عبد الحميد، ا على  الطُّ راّدً

الكوفيين: "والذي ذهب إليه سيبويه، والجمهور، أصح دليال، 
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 ا، بل يكون دليلَ اجلوابِ املحذوف.جوابً  دْ عُ : مل يَ  تقدم
الُّ وجيب حـذف اجلـواب إن كـان الـدَّ "قال ابن هشام: 

 )١("عليه ما تقدم، مما هو جواب يف املعنى

                                                   
تذر به هؤالء  ـــ الكوفيون ـــ ضعيف، وأقرب مأخذا، وكل ما اع

: أن الجملة األولفال تغتر به" ثم رد رأي الكوفيين من أوجه: 
المتقدمة، قد تكون جملة اسمية، غير مقترنة بالفاء وال بإذا 
الفجائية، والجملة اإلسمية التي بهذه المنزلة = ال تصلح ألن تكون 

أن الجوازم  الثاني:مد. جوابا، وكذلك الجملة الفعلية التي فعلها جا
من العوامل الضعيفة، والعامل الضعيف: ال يقوى على العمل، 

أنه لو كان المتقدم الجواَب =  الثالث:وهو متأخر عن معموله. 
لوجب ـــ إذا كان فعال مضارعا ـــ أن يكون مجزوما، والعرب 
تقول: (يراك الناس أهال للمودة إن صدقت) فال يجزمون 

وال يسلم لهم ذلك في كثير من  قلت: الرابع:م. المضارع المتقد
£     ¤          ~   ے   ¡Mآيات الذكر الحكيم. كما في قوله: 

¥L . منتهى اإلرب في شرح شذور الذهب في معرفة كالم
. ٤/١٨٨.  وعدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك ٣٨٤العرب 

 :بين تقدير البصريين، وتقدير الكوفيين بالمثال الفرقَ  حَ ضَ وْ أَ ثم 
(أنت ظالم إن آذيتني) فقال: "معناه على تقدير البصريين: أن 
المتكلم بنى كالمه أول األمر على اإلخبار؛ جازما بأن المخاَطَب 
ظالٌم، ثم بدا له أن يعلقه على الشرط، فهو أشبه شيء بالتخصيص 

يين، ومن معهم: فإن المتكلم بنى بعد التعميم، وأما على تقدير الكوف
" عدة نِ يْ ائَ نَ بين البِ  قٌ رْ فَ كالمه على الشك والتردد من أول األمر. وَ 

 . ٤/١٨٨السالك إلى تحقيق أوضح المسالك 
. قال العالمة محيي الدين: "المواضع التي يتحتم ١٨٨/ ٤أوضح المسالك  )١( 

أن يكون المتقدم جملة  األول:فيها جواب الشرط محذوفا: ثالثة مواضع. 
أن يكون الكالم السابق  الثاني:إسمية غير مقترنة بالفاء، أو بإذا الفجائية. 

جملة فعلية، فعلها مضارع منفي بـ"لم" وقد اقترنت بالفاء؛ إذ الجواب 
أن يكون الكالم السابق جملة  الثالث:المنفي بــ "لم " ال يقترن بالفاء. 
 قَ ابِ السَّ  عَ ارِ ضَ المُ  لَ عَ جْ ال يصح أن تَ فعلية، فعلها مضارع مرفوع، و

تحقق مع أدوات الشرط ي: األخير قلتا؛ ألنه لو كان جوابا النجزم" ابً وَ جَ 
الجازمة، أما غير الجازمة كـ "لو" فال. عدة السالك إلى تحقيق أوضح 

 .٤/١٨٩المسالك 
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فَ عـىل مـا  قـِ ذف جواهبام، ودل عليه ما تقـدم: وُ فإذا حُ
أ هبام. دِ  قبلهام، وبُ

                 M2  1  0L  فكــام يف قولــه: "إن"فأمــا 

M5   4  3L  :١األنفال. 
¸       M¶      μ  ´  ³  ²  ±L    M       ¹ وقولــــه:

ºL  :١٧النور. 
M  w   v  u  t  فكــام يف قولــه: "لــو"وأمــا 

|  {  z  y  xL              M ¡   ے  ~L 
 .١٠٣البقرة: 

ـــــه:   M_  ^  ]  \  [L وقول

Mc  b  aL  :٤١العنكبوت. 
وأحيانا يلزم الوقف عـىل مـا قـبلهام؛ لـئال يتـوهم أهنـام  

 رشط فيه، فيفسدَ املعنى!
ـــا  ـــه: "إن"أم ـــام يف قول %   $ M فك

 (  '    & -  ,  +  *)L            M    /  .
0L    :٤١التوبة.  

M H  GI K  JL   M   N  M وقوله: 

 OL  :٧الدخان. 

 



 
                                                                                   202                        ;Ô\ÖŒ’\;Ã]üb;Ì÷¡;;Ô]fiâ¢\;ÎÑÅ’\;

             M-  ,  +  *  ) L فكام يف قوله: "لو"وأما 

M1  0   /L    :٦٤العنكبوت.  
 L        M    ¥       ¤     £L  ~   ے   ¡M وقوله:
 ***     ***   .٢٦الزمر:

*** 
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ا  ا: إِذَ ) يوقَفُ عليهَ لِكَ ذَ لِكَ وكَ ا وذَ ذَ ةِ (هَ أسامءُ اإلشارَ
ةٌ  لَّ ا مجلةٌ مستقِ هَ ، وكانَ بعدَ وفٍ ذُ حْ قَتْ بِمَ لَّ عَ  .تَ

 

 
ةِ) يف قوله: أسامءَ ( مالكٍ  مجع ابنُ   اإلشارَ

)١(

يشري ــ رمحه اهللا ــ ىف الشطر األول: إىل مـا يشـار بـه إىل 
 للمفرد املذكر.» ذا«أي أرش بـ » بذا«املفرد فقال: 

ومذهب النحاة البرصيني أن األلف من جـنس الكلمـة، 
ومذهب النحـاة الكـوفيني أهنـا زائـدة. وهـي أصـل األسـامء 

)الثالثة:  لِكَ ذَ لِكَ وكَ ا وذَ ذَ  (هَ
فدخلت عليها هـاء التنبيـه. وهـي كأصـلها »: هذا«أما 

 يشار هبام للقريب.
مـن مجلـة اسـم اإلشـارة، » ها«ليست "قال  ابن هشام: 

وإنام هو حرف جيء به؛ لتنبيه املخاطب عىل املشار إليه، بدليل 
ـ» ذاك«و» ذا«ا ىف قولك: زً سقوطه منه جوا ىف قولـك  اووجوبً

                                 
  ) ألفية ابن مالك.١(
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 .)١("»ذلك«
وهي كلمة يستعملها الفصيح ىف االنتقال من غـرض إىل 

 .غرض، ومن شأن إىل شأن، ومن قصة إىل أخر 
ىف هذا املقام مـن الفصـل الـذي » هذا«"قال ابن األثري: 

ـالَ هو خري من الوصل، وهـي عَ  اخلـروج مـن  بـني ةٌ يـدَ كِ وَ  ةٌ قَ
 .)٢("الكالم إىل كالم آخر

والالم. فالكاف حرف فدخل عليه الكاف »: ذلك«وأما 
خطاب ال موضع له من اإلعراب، بال خـالف. كـام قـال ابـن 

وهبذا يكـون اسـمَ  .)٤(. والالم زائدة كام قال الرازي )٣( عقيل
 إشارة للبعيد.

، املصـاحبة لـالم »ذلـك«التنبيه عىل » ها«ويمتنع دخول 
 والكاف.

التنبيـه » هـا«أما املصاحبة للكاف فقط: فيجـوز دخـول 
 ».هذاك«فتقول: عليها. 

 قال ابن مالك:

                                 
 .١٤٠شذور الذهب: ) ١(
 .٦/٤٧٦إعراب القرآن : ) ٢(
 .١/١٢٢شرح ابن عقيل على األلفية : ) ٣(
 .٢١٩المختار:  )٤(
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، ودخل عليها كاف التشبيه، »ذلك«فهى »: كذلك«وأما 
 ل ذلك األمر.أي: مث» كذلك«فصارت: 

إذا علمت ما تقدم: فاعلم أن هـذه الكلـامت، ال يوقـف 
عليها إال إذا تمَّ معناها = فلم حتتج إىل ما بعدها يف إيضـاحها، 

 ومل حيتج ما بعدها إليها.
ا مجلةٌ  هَ ، وكانَ بعدَ وفٍ ذُ حْ قَتْ بِمَ لَّ عَ ا تَ وهذا ال يكون إال (إِذَ

.( ةٌ لَّ  مستقِ
M¨L    M    ¬  «   ª، فكام يف قوله: "هذا"أما  

®L  :٥٥ص. 

أعاريب ثالثة: أن تكون خربا ملبتدأ حمذوف.   M¨L يف
رَ املتقني وشأهنم = هذا الذي ذكرناه من النعيم  واملعنى: أَمَ

 ُّ  .هُ آل، وأسوءُ مَ  املقيم. وأما الطاغون فمآهلم رشّ
أو تكون مبتدأ، خربه حمذوف. واملعنى: هذا الذي مىض: جزاء 
املتقني. وأما الطاغون املتجاوزون للحد: فلهم رش مرجع 

 ومنقلب. 
اعلمـوا هـذا  أو تكون مفعوال لفعل حمـذوف. واملعنـى:

الذي فعلناه  باملتقني،  وأما الطاغون: فلهم رش مآل.  فـاعملوا 
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ومـا بعـدها: .   )١(الطـاغون بام عليه املتقون، وجتنبوا مـا عليـه
 مجلة مستقلة. فيوقف عىل ما قبلها، ويبدأ هبا.

MVL M   X  W    :، فكام يف قوله"ذلك"وأما 

a  `  _  ̂   ]  \  [  Z      YL الllll٦٠ج:حK==

هِ. هُ كحكمِ  وفيه ما يف املوضع السابق، وحكمُ
ـــه: "كـــذلك"وأمـــا  ¦  §  M =فكـــام يف قول

©  ¨ª  ¬  « L               M     °  ¯

´  ³  ²  ±L  :٢٨فاطر.=

أي  اختالفـاً  M ªL=فهي نعت ملصدر حمـذوف لــ
واملعنى: ومـن النـاس، والـدواب، واألنعـام مـا هـو  كذلك.

¯  °  Mخمتلف مثل اختالف الثمرات، واجلبال. وقولـه:  

´  ³  ²  ±L   ة مســـتأنفة ال حمـــل هلـــا مـــن مجلـــ
 .)٢(اإلعراب

وغري ما مىض: فال يوقف عىل أيٍّ من هذه الثالثة. كـام يف 
M  Ñ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Çقولـــــه: 

                                 
، ٥٠٢،  واإلمالء: ٢٠٠،  والمكتفى: ٦/٤٧٦إعراب القرآن  ) ١(  

 .١٧٩، ومعالم االهتداء ٣٣٠ بهامشه والمقصد ٣٣٠ومنار الهدى 
 .٤٠٩، والعكبري: ٦/٢٨٦إعراب القرآن :  ) ٢(  
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 ÒL  :رةlllllllوقولـــــــه:  ،١٢٦البقM  }  |  {  z  y

~L  :زابllوقولــه:  ،٥٩األحM S R  Q P

U  TL :٨١النحل. 

وقد فصلت القول يف حكم الوقف عىل هذه الكلامت 
فراجعه  "غاية العال"كلها، يف كتايب: الثالثة، يف مواضعها 

  فضال.
 ***     *** 
*** 
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 وفِيهِ ثالثة ضوابط:
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�Ÿ�Ê˘]<�º�e �̂ñ÷] 

: هوَ  طْعُ االقَ نْهَ افُ عَ َ نْرصِ االِ ةِ وَ اءَ رَ نَ القِ اءُ مِ تِهَ نْ  .االِ
Ífi �̂n÷]<�º�e �̂ñ÷] 

مُ  هِ فْ ، أَو يُ نَاهُ عْ مُ مَ هَ فْ ا الَ يُ نْدَ مَ تَهُ عِ ئُ قراءَ ال يَقطعُ القارِ
ادٍ،  رَ ريَ مُ نى غَ عْ ةٍ مَ زءِ آيَ طَعُ عىل جُ قْ  .وال يُ

 

 
خيتلف القطع عن الوقف: بأن استئناف القراءة بعده 

 يكون بعد مدة أطول من مدة الوقف = ويستعيذ القارئ قبله.
ويقبُح بالقارئ أن يقطع قراءته يف الصالة أو يف غريها، 

 ±Mعىل كالم ال يفهم معناه! فال يقطع عىل مثل قوله: 

 ³  ² º  ¹  ¸  ¶  μ  ´L  :؛ إذ ١٤ الحجر
M  j  i  hجواب الرشط مل يأت بعد. وال عىل قوله: 

 kL   :وال قوله: ،٩٦الشعراء M  È  Ç    Æ  Å

ÉL  :إذ القول مل يأت بعد فيهام. ؛١٥١الصافات 
ادٍ قراءته عىل كالم ( عُ طَ قْ وال يَ  رَ ريَ مُ نى غَ عْ مُ مَ هِ فْ فال )، يُ

وال  ،٤الماعون: M F GL يقطع عىل مثل قوله:
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للفساد الظاهر  ؛١٢١طه:  M¥  ¤  £  ¢Lعىل قوله: 
 فيهام.

 قراءته عىل جزء آية. فال يقطع عىل قوله:    عُ طَ قْ يَ وال 
M%  $  #   "L  :وال عىل مثل قوله:  .٣٦األنعام 

 MFE  D  CL  :٦٥يونس. 
إين "عن ميمون بن مهران قال:  وقد ذكر الداني بسنده

عليه أن ال يقرص  هم حتامً ير أحدُ  ،قراءة أقوامألقشعر من 
أو  ،قرأ القصص إن طالتتُ  :عن العرش. إنام كانت القراء

M  f  e  d   c  b  aيقرأ أحدهم اليوم  .قرصت

k  j  i  h  gL  :ويقوم يف ،١١البقرة
 ١٢البقرة:  M  p  o    n  mL الركعة الثانية فيقرأ: 

 ـ رضوان اهللا عليهمـ قال أبو عمرو: فهذا يبني أن الصحابة 
 .كانوا يتجنبون القطع عىل الكالم الذي يتصل بعضه ببعض

ومن ذلك يتضح أنه: ال حرج عىل القارئ أن يقطع 
قراءته عىل التام، أو الكايف، أو اجلائز، أو احلسن؛ برشط أن 
يكون رأس آية. لكن: ال يبدأ بعد القطع إال من مكان ال 
يرتبط بام قبله ال لفظا وال معنى = أي: من مكان يكون الوقف 
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 عىل ما قبله تاما.
ع عىل أواخر السور، وأواخر فمثال القطع عىل التام: القط

M   ½  ¼   »  º  ¹ القصص. وعىل مثل قوله:

  Ã   Â   Á  À  ¿  ¾

ÄL  :١٢٩األعراف. 

M  «  ª   ومثال القطع عىل الكايف: القطع عىل قوله:

±    °  ¯  ®  ¬L  :وحني يبتدئ  .١٠٠األنبياء
^  _   `  M   b  a  القارئ: فمن قوله:

f     e   d  cL  :٩٧األنبياء. 

!  "         M  ومثال القطع عىل اجلائز: القطع عىل قوله:

(    '  &  %  $  #L  :١محمد. 

M  Ô  Ó ومثال القطع عىل احلسن: القطع عىل قوله:

Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕL  :١٤٠النساء. 

~  ے  ¡  ¢  M وحني يبتدئ القارئ: فمن قوله: 

¤  £L  :١٣٨النساء. 
 

***     *** *** 
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�o�÷ �̂n÷]<�ºe �̂ñ÷] 

، وال  مِ الَ دَ منَ الكَ ضَ املقصوُ ي الغَرَ فِ ءُ إال بِامَ يَ ال جيوزُ البَدْ
ادِ  الفَ املُرَ مُ خِ  .يُوهِ

 

 
ر أن يكون  تَصوَّ سبق تعريف االبتداء يف الباب األول. وال يُ

ءُ اضطراريا! بل هو اختياريُّ يف كل حاالته؛ و (ال جيوزُ البَدْ
) إال مِ الَ دَ منَ الكَ ضَ املقصوُ رَ ي الغَ فِ بدأ بعد وقف، بِامَ يَ . فال يُ

إال من موضع يكون الوقف عىل ما قبله تاما، أو كافيا، أو 
جائزا. وال يبدأ بعد قطع، إال من موضع يكون الوقف عىل ما 

 من الكالم. املقصودُ  قبله تاما؛ ليتم الغرضُ 
ـ = ال  بعد القطع األرباع القرآنية ـإىل أن البدء بكثري من  هُ بِّ نَ وأُ 

 يفي الغرض املقصود من الكالم؛ الرتباطها بام قبلها.
"  #  $  %  &  '  )  M كالبدء بقوله:

)L  :وقوله:  .٨٨األعرافM  '  &  %  $  #  "

*  )  (L  :وقوله: .٧٥الكهف M   B   A  @

CL  :٨٣الصافات. 
   الكبري ـ إن شاء اهللاوسنبني هذه القضية باستفاضة، يف الرشح 
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ادِ وال جيوز البدء بام ( الفَ املُرَ مُ خِ بدأ بعد وقف أو يُوهِ ) فال يُ
¾  ¿  M   Á  À قطع بام يفسد املعنى. فال جيوز البدء بــ

Ç  Æ   Å    Ä  Ã  ÂL :وقد . ٣١ المائدة
MÌ   Ï  Î  Í ! وال البدء بقوله:سمعته لألسف

Ó  Ò  Ñ   ÐL  :١٩النور.  

وال  .١٣٨الصافات:  MY  X  WVL بقوله:وال 
 بقوله:وال  .١٥٢الصافات:  MÎ  Í  Ì   ËL بقوله:

 M4  9  8  7  6L :١ الممتحنة. 
 

***     *** 
*** 
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�Ÿ�Ê˘]<�º�e �̂ñ÷] 
ا، معَ  ةِ بالبحثِ يف حكمِ الوقْفِ عليهَ ادَ ةِ املُْرَ نْظَرُ يف الكلمَ يُ

ا. اقِهَ ا، وحلَِ بَاقِهَ ا، وسِ يَاقِهَ اةِ سِ اعَ رَ  مُ

Í�fi �̂n÷]<�º�e �̂ñ÷] 
ةِ  دَ ارِ ةِ الوَ ا، وتأويلِ اآليَ ينَ يف تأويلِهَ تَقْىصَ أقوالُ املفَرسِّ تُسْ
يهِ  م بام يقتَضِ يحِ بينهُ جِ م، والرتَّ يَانِ اختِالفِهِ ا، معَ بَ فيهَ
ةِ يف  رَ رَّ دِ املُقَ اعِ وَ بَ القَ ، حسْ ، واللِّحاقُ باقُ ، والسِّ يَاقُ السِّ

.  أصولِ التَّفسريِ

^�ñ÷]�o÷ �̂n÷]<�º�e 
ةِ  ا يفِ اآليَ مَ ابيَّة، وَ رَ هٍ إِعْ جُ ةِ من أَوْ لِمَ ا يفِ الكَ ىلَ مَ طِّالعُ عَ االِ
ح  جِّ ابِيَّةُ = رُ رَ هُ اإلعْ جُ دَت األَوْ عَدَّ ا تَ ، فِإِذَ يَّةٍ غِ هٍ بَالَ جُ من أَوْ

 . لِكَ تِيجَ إِىلَ ذَ ا احْ ا، إِذَ يْنَهَ  بَ
�ƒe]�Ü÷]<�º�e �̂ñ÷] 

اءَ  رَ ى القِ اعَ رَ ، فإن كانَ تُ ةِ ، أوِ اآليَ ةِ ةُ يف الكلمَ دَ ارِ اتُ الْوَ
يَ  اعِ الَ دَ ، وإِالَّ فَ بَ البَيَانُ جَ ة ِتأثِريٌ عىلَ الوقفِ وَ للقراءَ
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ا. كرهَ  لِذِ

�ã⁄^§]<�ºe^�ñ÷] 
دِ  اعِ وَ قَ ولِ وَ ءِ أُصُ وْ ا، يفِ ضَ ي© وِ لُغَ ا وَ ي© ريِ سِ ةِ تَفْ ةُ اآليَ اسَ رَ دَ

اءِ. تِدَ بْ االِ قْفِ وَ  الوَ

]�åÅ^�ä÷]<�º�e^�ñ÷ 
 َ ريْ مُ الوقفِ املُستَنبَطُ بعدَ البَحثِ غَ كْ ونَ حُ ِبُ أَنْ يَكُ جيَ

، أو التَّفسريِ  دِ اللُّغةِ اعِ وَ ضٍ لقَ  .معارِ

�ƒe �̂ä÷]<�º�e �̂ñ÷] 
ةِ  شَ نَاقَ مُ ، وَ ةِ نَ ارَ عَ املُقَ اءِ، مَ قْفِ واالبتِدَ تُبِ الوَ ةُ كُ عَ اجَ رَ مُ

َئِ  تَىضَ األْ ا اقْ ، إِذَ ةِ . مَّ رِ َمْ  األْ
 

 
يف علم الوقف  لِ صَّ ؤَ البحث املُ  للباحث طريقَ  مُ سِ رْ هذا الباب يَ 

واالبتداء، واملنهجية املستقيمة التي جيب عليه اتباعها؛ ليصل إىل 
 العربية. ، واللغةِ التفسريِ  قواعدَ ونتيجة صحيحة، تتوافق 

التالية، وهي خطوات مرتبة كام يف املتن، ال ينتقل الباحث للخطوة 
 قبلها.ما إال إذا استوىف 

 

 



  
221      

 

_dÔ\Åidˆ\Â;ÀÕÊ’\;€÷¡;ªd\ÊîÂ;ÿÊê;

 َ الكلمة املراد بحثها، مع مراعاة سياقها التي وردت  دَ دِّ فعليه أن حيُ
 قها؛ ليستطيع فهمها فهام صحيحا.فيه، وما سبقها، وما حل

تأويالهتم،  ثم يتتبع أقوال املفرسين يف الكلمة واآلية، ويستقيص
ويقارن بينها، ويلخصها، ويناقشها، ويرجح بينها إذا اقتىض األمر 

 .هُ دُ ضِّ عَ ال يُ  اقَ يَ ذلك. كأن تكون اآلية ال حتتمل تأويال ما، أو أن السِّ 
وربام يرجح أكثر من تأويل. كأن تكون اآلية من مشرتك اللفظ، 

ترصفه  ما مل الذي حيمل عىل كل معانيه؛ الحتامل السياقات لذلك.
 قرينة إىل معنى ما.

ثم يطلع عىل كتب اللغة العربية؛ ليستخرج ما يف الكلمة من أوجه 
 َ بينها إذا احتيج إىل  حُ جِّ إعرابية. وقد يكون فيها أكثر من وجه. فريُ

 ِ الوقف، وبعضها  يزُ ذلك. كأن تكون هذه األوجه: بعضها جيُ
لب يمنعه. ويكون ترجيحه حسب قواعد علم أصول النحو، وأغ

 الرتجيح: يكون بحسب املعاين الصحيحة. فاإلعراب فرع املعنى.
املعاين  قِ وُّ ذَ تَ يف ثم يستخرج ما يف اآلية من بالغة قرآنية، تساعده 

 ك مرادات الرمحن من آيات القرآن.القرآنية الباهرة؛ ليدر
ثم يراعي القراءات الواردة يف الكلمة، فإن اختلفت القراءات، 

تغاير املعاين، مما يرتتب عليه تنوع الوقوف = اختالفا يؤدي إىل 
وجب بيان هذه القراءات، وذكرها، ودراستها، وإن مل يكن للقراءة 
تأثري عىل الوقف = فال داعي لذكرها. وقد ورد أكثر من مائتي 

 ها حكم الوقف باختالف القراءة.يموضع خيتلف ف
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بالغية، وما وما فيها من أوجه إعرابية ووبعد معرفة تأويالت اآلية، 
فيها من قراءات قرآنية = يتم دراستها، تفسرييا ولغويا، يف ضوء 

 أصول وقواعد علم الوقف واالبتداء.
ومن ثم يستنبط حكمَ الوقف. ويشرتط أال يتعارض احلكمُ 

تَنبَطُ مع ما هو مقرر يف قواعد اللغة العربية.   املسْ
اآلية،  ياقَ وأال يكون معارضا لقواعد علم التفسري. كأن خيالف س

ة القرآنية. وقد يا من نفسه، يتعارض مع املعاين البالغسياقً  فَ لِّ ؤَ ويُ 
 .يُّ فِ سُّ عَ مىض ذلك يف الوقف التَّ 

 
ثم تأيت اخلطوة األخرية. وهي مراجعة كتب الوقف واالبتداء؛ 

د رأيه بآراء ضِّ عّ ليعرف الباحث موافقيه من األئمة وخمالفيه، فيُ 
املخالفني. وال ينبغي  وعلم وإنصاف آراءَ املوافقني، ويناقش بأدب 

له أن خيالف ما توصل إليه بحثه، إال بأدلة تنقض أدلته، ال بمجرد 
 هو التقليد واملحاكاة.

 
***     *** 

*** 
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المُ عىل         ةُ والسَّ الَ اتُ ، والصَّ احلَِ تِمُّ الصَ تِهِ تَ ي بِنِعمَ احلمدُ هللاِ الذِ

دٍ  لم  -سيِّدِ الكائِنَاتِ حممَّ  . -صىلَّ اهللاُ عليهِ وعىلَ آلِهِ وصحبِهِ وسَ
...  وبعدُ

نِّهِ  نِي الكريمُ بِمَ قَ ، وفَّ اءِ بتِدَ هِ أُصولُ وضوابطُ علمِ الوقفِ واالِ فهذِ
ا،  هَ ازَ ُلُّ أَلْغَ ا، حيَ ً تَرصَ ا خمُ ا تعليقً يْهَ لَ ا، وعلَّقْتُ عَ يَّنْتُهَ ا، وبَ َ هتُ رْ رَّ فحَ
قْتُ يفِ  فِّ ونَ وُ ا، وأرجو أنْ أكُ يلُ إِشكاهلَ زِ يُ ا، وَ هَ حُ إِهبامَ ضِّ وَ يُ وَ
هِ؛ ارِ وَ ُ أَغْ ربْ سَ ، وَ ا العلمِ ذَ عُ عىلَ هَ طِّالَ ئِ االِ ارِ قَ نَّى لِلْ ا؛ لِيَتَسَ هَ رضِ  عَ

مِ كِتَابِ اهللاِ  هْ عِينَهُ عىلَ فَ ا. -عزَّ وجلَّ  -كي يُ يحً حِ امً صَ هْ  فَ
م  ا هلُ ؛ لِيكونَ عونً انِيهِ عَ وا مَ مُ هَ فْ يَ ، وَ فظوهُ اينِ أنْ حيَ تِي إلخوَ ونَصيحَ

. ريمِ رآنِ الكَ اءِ يف القُ فةِ الوقفِ واالبتدَ  عىلَ معرِ
لَ عيلَّ  ي تفضَّ ، الَّذِ يمِ رِ يبِّ الكَ ائِي من رَ جَ رَ : أن جيعلَهُ وَ تَبْتُ  بام كَ

هِ  هِ ا لوجْ نَا ـ خالصً مَ ، وأنْ يعْصِ يمِ رِ ا يلِ ـ  الكَ عَ نْ دَ ، ومَ النَّاظِرَ فيهِ وَ
لِنَا. يِّئَاتِ أعامَ نْ سَ نَا، ومِ سِ ورِ أنفُ ُ  منْ رشُ

 وصلى ا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
 والسالم عليكم ورمحة ا وبركاته.

 دا ومصلياكتبه حام
 إسالم بن نصر بن السيد بن سعد األزهري

 حفه اهللا بلطفه الخفي
 وكان االنتهاء من التعليق المسطور عليه

 هـ١٤٣٥/ ذي الحجة / ١٠ليلة عيد األضحى المبارك  
 م.٤/١٠/٢٠١٤الموافق 

Khademelelm_999@yahoo.com 

 



 )آنِ رْ قُ الْ  ومِ لُ ي عُ (فِ ُكُتٌب ِلْلُمَؤلِِّف 
 * إسعاد البرية بشرح المقدمة الجزرية. مشاركة مع شيخي الحبيب حمدي بن السيد بن سعد.

 (طبعته مكتبة أوالد الشيخ بالقاهرة.)
 * إسعاف الظمّي بالتعليق على نظم الطيبي. (طبعته مكتبة أوالد الشيخ بالقاهرة.)

مواضع كال، مع تذييل بحكم الوقف على بلى ونعم،  * غاية العال في شرح تحفة المال في
 وأسماء اإلشارة (هذا ذلك وكذلك). (طبعته مكتبة أوالد الشيخ بالقاهرة.)

 )أوالد الشيخ (طبعة مكتبة  * إمتاع الخالن بشرح أمنية الولهان في سكت حفص بن سليمان.
 الشيخ بالقاهرة.)* الفتح الرباني بشرح رائية الخاقاني. (طبعته مكتبة أوالد 

 * خط األنامل ببيان ما لحفص من كتاب الكامل. (طبعة خاصة.)
 * إتحاف القراء بأصول وضوابط علم الوقف واالبتدا. (طبعته مكتبة المورد بالقاهرة.)

 * الدرة الحسناء على إتحاف القراء. (طبعته مكتبة المورد بالقاهرة.)

 يل. مشاركة مع شيخي الحبيب حمدي بن السيد بن سعد.* إرواء الغليل بشرح نظم السلسب
 * الروضة الَغنَّاء شرح إتحاف القراء. مشاركة مع شيخي الحبيب حمدي بن السيد بن سعد.

* غاية الوفاء في علم الوقف واالبتداء. (دراسة نظرية تطبيقية على القرآن الكريم كامال) بين 
 المفسرين واللغويين والقراء.

 بما بين علوم اللغة والشريعة وعلم الوقف واالبتداء من ارتباط.* االغتباط 
 ٢٦البقرة:   M   Q  P  O  N  M  L  K  JL :* رسالة في حكم الوقف على

* الدرر البهية في كيفية الوصل والوقف على بعض الكلمات القرآنية. مشاركة مع شيخي 
 الحبيب حمدي بن السيد بن سعد.

 * غاية البشرى في القراءات العشر الصغرى. (تخريجا وتوجيها) 
 * تأمالت في سورة الحجرات (تفسير موضوعي وتحليلي لسورة الحجرات). 

 * الروض النضير في تحرير مسائل االستعاذة والبسملة والتكبير.
 * تحقيق كتاب: التيسير في أصول التفسير للعالمة الكافيجي.

 القصر في تفسير سورة العصر للعالمة الكافيجي. * تحقيق كتاب: جوهرة
 * تحقيق كتاب اإلضاءة في بيان أصول القراءة، للعالمة الضباع.

 * مرشد الحيران إلى طرق حفص بن سليمان.
 * فتح رب البرية بشرح القصيدة السخاوية.

 * القراء المحدثون. (دراسة في علم الرجال).

 


