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 وتقدير شكر

 إماـ عم  السبلـك  الصبلةك   كما يحب رٌبي كيرض  يهف مباركنا طيبنا حمدنا العالميف  رب هلل الحمد
هذا  ليأحمدؾ رٌبي عم  أف يٌسرت ك  أجمعيف  أشكرؾ صحبهك  آله عم ك محمد   سيدنا المرسميف 

 ه عٌني.ب العمؿ المتكاضع الذم أرجك أف ترض 
 

 عٌز كجؿ  (1)" يشكر اهلال  يشكر الناسال مف: "-سٌمـك  صٌم  اهلل عميه-كانطبلقنا مف قكؿ الرسكؿ 
 العرفافك  عظيـ الشكرب ي هذا المقاـ أتقدـف إننيف  (2)"مناسِ ل  أشكرىـهل الناس إّف أشكرَ قكله:" ك 

كٌجهني خير ك  حفظه اهلل عم  قبكله اإلشراؼ عمٌي  حسيف الدراكيش لفضيمة الشي  األستاذ الدكتكر
ه يرفع درجته  إنٌ  أسأله تعال  أفٍ ك  اآلخرة ك  نياي الدٌ ف العافية ك  ه العفكل عٌز كجؿٌ  أسأؿ اهللف تكجيه 
 جيب الدعام.سميعه مي 

 
 :تاذيف الفاضميفألسل التقديرو  خالص الشكرب كما أتوجو

 أحمد داود دعمس. فضيمة الدكتور:
 دي.احسف السمو  الدكتور: األستاذ وفضيمة

 
 .قبكؿ مناقشة هذر الرسالةب المذيف تفضبل

 كأشكر جميع أساتذتي الكراـ.
ا ا نافعنا ك  جه الكريـ لك  كختامنا أسأؿ اهلل العمي القدير أف يككف هذا العمؿ خالصن  يسٌهؿك  أف يجعمه عممن

   آميف.ه طريقنا إل  الجنةب يل
  رب العالميفهل والحمد

 وأتـ الصالة والتسميـ
 عمى سيدنا محمد

 صّمى اهل عميو وسّمـ.
                                                           

(  تحقيؽ شعيب األرنؤكط كآخريف  11703)رقـ (  حديث18/233)أحمد بف حنبؿ  أبك عبد اهلل الشيباني  مسند اإلماـ أحمد  (1)
 ـ.1999(  2)مؤسسة الرسالة  بيركت  ط

 (.21846)(  حديث رقـ36/166)أحمد بف حنبؿ  ـ.ف.   (2)
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 ممخص 
" دراسة الكقؼ كاالبتدام في سكرة آؿ عمراف كعبلقتهما بالمعن " ػهذر الدراسة المعنكنه بتهدؼ 

الزهراكيف مف كتاب اهلل عزكجؿ  كهي سكرة آؿ عمراف   حدلإؼ كاالبتدام في   تتعمؽ بالكق"داللية
 القرآف الكريـ. فسطاطشقيقة سكرة البقرة  

كقد دفع الباحث لدراسة هذا المكضكع أسباب عديد منها: الرغبة في اكتشاؼ األسرار كالكنكز 
كال  ابقنا  كجديرةه بالدراسة سـ يييحث   كما أٌف هذا المكضكع لالقرآنية العظيمة  كخدمة كتاب اهلل العظيـ

ريب أٌف عمـ الكقؼ كاالبتدام مف أشرؼ العمكـ القرآنية كأفضمها؛ لتعمقه بأشرؼ كتاب أنزؿ  كيستعاف 
عجازر  كتتضح به  سرارر  كا  به عم  فهـ القرآف الكريـ  كالغكص عم  دررر  ككنكزر  كعجائبه  كا 

ر لمسامع كالمتأمؿ  كالقارئ المتدبر المعاني عم  أكمؿ فتظه قكؼ التامة  كالكافية  كالحساف الك 
 فاختار الباحث هذا المكضكع لنيؿ درجة الماجستير إف شام اهلل تعال . كجكهها كأصكلها 

مف أشرؼ  البتداميدةو هي: أٌف عمـ الكقؼ كاكتنبع أهمية دراسة هذا المكضكع مف نكاحو عد
الغ في حسف تبلكة القرآف الكريـ  كجكدة القرامة مف مختمؼ العمكـ القرآنية كأفضمها؛ لما له األ ر الب

في فهـ المعن  كتحديدر  كالمعن  ال يستطيع القارئ معرفته إاٌل  كبيرو  جكانبها  كلما لهذا العمـ مف دكرو 
مف خبلؿ اإللماـ بمكاضع الكقؼ كاالبتدام في القرآف الكريـ  كبهذا العمـ يٌتضح لمقارئ  أيف يجكز له 

كأيف يجب له ذلؾ  كأيف يمتنع عميه الكقؼ؛ لئبل يقع القارئ عم  مكضع يجمع فيه  أف يقؼ 
مكضعييف مختمفيف أك يقؼ عم  مكضع ما ييغٌير حكـ الكقؼ كنكعه  كحينئذو يؤٌدم ذلؾ إل  عدـ فهـ 

في  معاني كدالالت اآليات القرآنية الكريمة  فالمعن  يتغير تغٌيرنا تامنا حسب مكاضع الكقؼ كاالبتدام
 .-عٌز كجؿ –كتاب اهلل 

كفصميف ا نيف  كخاتمة كتكصيات  مع مدخؿ في كؿ  كهذر الدراسة تقع في مقدمة كممخص
 فصؿ كتعقيب.

  البميغ المعجز  كجؿ عزٌ   أهمية الدراسة فهي تختص بكتاب اهلل  كقد كٌضح الباحث في المقدمة
 اسات السابقة حكلها  كفصكؿ الدراسة.  كمناهج دراستها  كالدر اكالصعكبات التي كاجهته  كدكافعها
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الكقؼ كاالبتدام  عم  كجه العمـك  حيث  :عم  فصميف ا نيف هما  الفصؿ األكؿكقد احتكت الدراسة 
عبلمات ؼ الكقؼ كاالبتدام  كمنتهينا بيبتعر  ئنامبتدة  مباحث رئيس ةث هذا الفصؿ إل  سبالباح قسـ

 الكقؼ في القرآف الكريـ.

  حيث تتبع الباحث في قتهما بالمعن  في سكرة آؿ عمراف خاصةلكقؼ كاالبتدام كعبلا اني:كالفصؿ ال ٌ 
 هذا الفصؿ الكقؼ كاالبتدام في سكرة آؿ عمراف  كعبلقتهما بالمعن  في آم الذكر الحكيـ.

د المعن  المراد مف اآلية  حيث في تحدي ار كبين  العمـ الكقؼ كاالبتدام دكرن  أفٌ تكصمت الدراسة إل  كقد 
راد مف عطام المعن  السميـ المي كاضحة  يجب عم  القارئ تتبعها إل لهذر الرمكز كالعبلمات داللة إفٌ 

بالكقؼ في  في سٍ حت  ال يقع في مشكمة القبح في المعن   فيككف التماـ بالكقؼ التاـ  كيككف الحي ك اآلية  
 غير المعن .التي ال تي  ماكفاأل

ا لم ؛كافة سكر القرآف الكريـ لكقؼ كاالبتدام فيكأكصت الدراسة بضركرة العمؿ عم  دراسة ا
  فهذا الصكتٌي كالمعنكمٌ  القرآف الكريـ عجازإكتظهر   تساعد في ضبط المعاني رللذلؾ مف أهمية كيب

الذكر  لممعاني العميقة كالدقيقة آلم يفي بٌ كالمي لمقرآف الكريـ   الصكتيٌ  عجازاإلعم   ميًطمعي الالعمـ هك 
 الحكيـ.
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Stop (Alwaqf) and the beginning (Al-ebtida’a) in Surat “Al-Emran” 

  

Prepared by: Khaled Adnan Sari Morshed 

Supervisor: Prof. Husein Al-Darawish 

Abstract 

This study addresses the “The rules of the stop (Alwaqf) and the beginning (Al-ebtida’a) in 

Surat “Al-Emran”, and their relation with the meaning of the verses of Quran. This study is 

concerned with Surat Al-Emran, which is one of what so called “Azzahrawan”,in which 

the other is Surat Al-Baqra.  

The researcher was motivated to study this subject by different reasons, the most important 

of which are, the desire for discovering the secrets and the great treasures of the Quran, 

and serving the great holy book. Also, this subject had not been studied before and it is 

worthy of studying, especially that this subject is one of the best and the most graceful 

sciences, due to its relation with the greatest book Al-Quran. This subject helps in 

understanding Quran and going deeply in its meanings and its inimitability. Moreover, It 

clarify the different stops like, the perfect, the sufficient and the good stop, which explains 

and clarify the meanings to the reader of the Quran. The researcher has chosen this subject 

to meet the requirement for the master degree. 

The importance of the study emerges from different sides, which are: being aware of the 

fact that the stop and the beginning is one of the noblest and the best Quranic sciences; due 

to its effect of the extremely good recitation of the Quran. Also, this science plays large 

role in understanding the meaning and determining it in which, the meaning cannot be 

known by the readers unless they are familiar with the knowledge of the placements of the 

stop (Alwaqf) and the beginning (Al-ebtida’a) in the Quran. This science clarifies to the 

readers, where they may stop, where they should have stop, and where to refrain upon 

stopping, in order for the reader not to confuse the different verses or stop at a verse, in 

which it change the rule and the type of the stop and then it leads to a lack of 

understanding of the meanings and the connotations of the verse. That is because, the 

meaning changes completely by the change of the stop (Alwaqf) and the beginning (Al-

ebtida’a) in the Quran.  

 This study consists of, an introduction, an abstract, two chapters, a conclusion and 

recommendations.  

The researcher clarified at the beginning the importance of study, as it is concerned with 

the holy book “Quran” that is eloquent and miraculous. He also, accentuated the research 

question, the motives, the difficulties, the method, the literature review and the chapters of 

the study.  
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This study contains two chapters; the first one addressed the stop (alwaqf) and the 

beginning (Al-ebtida’a) in general. The researcher divided the chapter into seven main 

subjects. Those chapters started with the definition of the stop and the beginning and ended 

with the types of the stop (Alwaqf) in Surat Al-Emran and how to study it. 

The second chapter studies the rules of the “stop and the beginning” in Surat Al-Emran” in 

accordance with its relation with the meaning of the verses.  

The study found that the knowledge of the stop (Alwaqf) and the beginning (Al-ebtida’a) 

have a large role in determining the intended meaning of the verse, in which the symbols 

and signs of the stop have a clear indication that the reader must follow to give the proper 

meaning intended from the verse, so that the reader will not fall into the problem of giving 

a false meaning.  Hence, the complete stop (Waqf tam) comes in a verse that gives a full 

meaning that is not related to the meaning of the next verse, and the good pause (Waqf  

Hassn)  comes in a verse that is related in meaning with the next verse, though, the pause 

does not change the meaning.  

The study recommended the need to work on the study of the rules of the stop (Alwaqf) 

and the begining (Al-ebtida’a) in the whole Quran, because of their great importance to 

help in setting the exact meanings and revealing the inimitability of Qura’n. Consequently, 

the knowledge of the stop (Alwaqf) and the beginning (Al-ebtida’a) clarify the phonetic 

tone inimitability of the Quran, and set forth the deep and accurate meanings of the verses 

in the holy Qura’n 
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 المقدمة
 كالميرسميف  سيدنا محمد  كأشرؼ كالصبلة كالسبلـ عم  أشرؼ األنبيام  الحمد هلل رٌب العالميف
 سافو إل  يكـ الديف  أٌما بعد:كمف تبعه بإحكعم  آله كصحبه أجمعيف  

ٌف حقيقة هذا  حيثي إٌف العمؿ في القرآف الكريـ هك أشرؼ العمؿ  ف إٌنه ييعن  بكبلـ اهلل تعال   كا 
حي األبصار كاألفئدة  لتقكد إل  مسالؾ الخير فتٌ الكتاب الخالد كخفايار أنكاره تضيمي القمكب كالعقكؿ  كتي 

عم  الدكاـ لك ير مف العمكـ العربية  فمنذ نزكله حت  بكع المتفجرُّ كالهدل في الدنيا كاآلخرة  كهك الين
 كالببلغية الداللية   يكمنا هذا أخذ عممام العربية يدرسكنه مف مختمؼ القضايا النحكية  كالصرفية 

نيت رفت فيه األكقات  كأفي ما صي  ...  كالعمـ بكتاب اهلل تعال  أهـ العمـك  كهك أحؽكالصكتية كالفقهية
تعممنا كتعميمنا  حيث لـ تعهد البشرية كتابنا كاف له مف التعظيـ كالعناية كالخدمة ما   األعمار سبيمه  في

رح آياته  كبياف غريبه  كشرح كاف لمقرآف الكريـ منذ نزكله  حفظنا كفهمنا  كتنافسنا في تفسيرر  كش
 تعال  دراستي في كتابه إل  أف يجعؿ اهلل ينفسمعانيه  كبياف إعجازر  كببلغته  كطالما تشكقت 

كعبلقتهما   الكقؼ كاالبتدام في سكرة آؿ عمراف): )هذا المكضكع لعزيز حٌت  حصمت ضالتي عم ا
 .(بالمعن ؛ دراسة داللية(

كال ريب أٌف عمـ الكقؼ كاالبتدام مف أشرؼ العمكـ القرآنية كأفضمها؛ لتعمقه بأشرؼ كتاب 
عجازر  أنزؿ  كيستعاف به عم  فهـ القرآف الكريـ سرارر  كا    كالغكص عم  دررر  ككنكزر  كعجائبه  كا 

كتتضح به الكقكؼ التامة  كالكافية  كالحساف   فتظهر لمسامع كالمتأمؿ  كالقارئ المتدبر المعاني عم  
أكمؿ كجكهها كأصكلها  كلقد أرشدني إل  هذا البحث فضيمة الشي  األستاذ الدكتكر حسيف الدراكيش 

 رى الجزام.جزاري اهلل عٌني خي

 :أىمية الدراسةأواًل: 

عمـ الكقؼ كاالبتدام هك عمـ جميؿ  إفٌ كتنبع أهمية دراسة هذا المكضكع مف نكاحو عديدةو هي:  
به العممام منذ نزكؿ القرآف الكريـ  فهك عمـ تعرؼ به كيفية أدام قرامة القرآف الكريـ  القدر  اهتـٌ 

  كاالبتدام مف مكاضع تستقيـ معها المعاني  كتتفؽ مع التي تتـ عندها المعاني المكاضعبالكقؼ عم  
ال يخرج  القارئ عم   ثيبح  لغةكجكر التفسير  كصحة المغة  كما تقتضيه عمكمها مف نحك كصرؼ ك 

 كجه مناسب مف التفسير  كال يخالؼ جكدة المغة كسبؿ أدائها.
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ر البالغ في حسف تبلكة القرآف مف أشرؼ العمكـ القرآنية كأفضمها؛ لما له األ  كما يعد هذا العمـ
الكريـ  كجكدة القرامة مف مختمؼ جكانبها  كلما لهذا العمـ مف دكر كبير في فهـ المعن  كتحديدر  
كالمعن  ال يستطيع القارئ معرفته إاٌل مف خبلؿ اإللماـ بمكاضع الكقؼ كاالبتدام في القرآف الكريـ  

قؼ  كأيف يجب له ذلؾ  كأيف يمتنع عميه الكقؼ؛ لئبل يقع كبهذا العمـ يٌتضح لمقارئ  أيف يجكز له أف ي
القارئ عم  مكضع يجمع فيه مكضعييف مختمفيف أك يقؼ عم  مكضع ما ييغٌير حكـ الكقؼ كنكعه  
كحينئذو يؤٌدم ذلؾ إل  عدـ فهـ معاني كدالالت اآليات القرآنية الكريمة  فالمعن  يتغير تغٌيرنا تامنا 

 .-عٌز كجؿ –دام في كتاب اهلل حسب مكاضع الكقؼ كاالبت

كما أٌف هذا العمـ مف العمـك المهمة في تحديد المعن  كالدالالت أ نام القرامة كالترتيؿ؛ ألٌنها 
نزؿ عم  النبي بمغة العرب كلهجاتهـ  كهك السبيؿ  -عٌز كجؿ –متعمقة بكتاب اهلل تعال   ككبلـ اهلل 

الكجه الذم كضعت له  دكف ميخالفة في المعن  أك  المؤدم إل  فهـ اآليات القرآنية الكريمة عم 

كـ  كقاؿ اهلل تعال  في كتابه العزيز:  رضي  –كقد سيئؿ اإلماـ عمي    (1)((َتْرِتيالً  آفَ رِ قُ الْ  ؿِ تّ رَ وَ ))الحي

(2)كمعرفة الكقكؼ" تجكيد الحركؼ :فقاؿ:" الترتيؿ هك عف الترتيؿ  -اهلل عٌنه
فقكله هذا دليؿ قاطع  

 عٌمـ حاالت كمكاضع الكقؼ  كمعرفة الجائز كالقبيح.عم  كجكب ت

ـٌ الصحابة  هذا العمـ ييعدُّ ك   مف مكضكعات عمـ التجكيد  فهك شطر الترتيؿ القرآنٌي؛ لذلؾ اهت
بمعرفة حاالت الكقكؼ  ككاف هذا التكجه مف النبي الكريـ لهـ  مما يعني  -رضكاف اهلل عميهـ –

ـٌ به سمفنا الصالح اهتماـ الصحابة بمعرفة معاني القرآ ف  ككذلؾ الكقؼ عم  حرامه كحبلله  كما اهت
ا بالغنا  كقد تكاتر تعٌممه كاالعتنام به مف السمؼ  كقد بمغ مف اهتمامهـ بتعٌمـ الكقكؼ كاالعتنام  اهتمامن

(3)بها أف قالكا:" مف لـ يعرؼ الكقؼ لـ يعرؼ القرآف"
ا لمزيد مف  ، كما تيشكؿ هذر الدراسة ميفتاحن

اسات حكؿ مكضكع الكقؼ كاالبتدام؛ لما له أ ر عظيـ في تحديد المعن  الميراد  كاالبتدام كالشركع الدر 
 في معن  جديد.

 
                                                           

 . 4المزمؿ  (  1)
 .1/85السيكطي  اإلتقاف في عمـك القرآف    (2)
 .224ابف الجزرٌم  النشر في القرامات العشر / (3)
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 :دوافع الدراسة وأسبابيا :ثانًيا

  كقد دفع الباحث لدراسة هذا المكضكع أسباب عديدة منها:     

ـ  مف حيث األدام السميـ ف الكريفمكضكع هذا العمـ القرآ مية عمـ الكقؼ كاالبتدام لما سبؽ؛أه -1
كبهذا األدام السميـ تعرؼ معاني القرآف الكريـ  كاألدلة الشرعية المستنبطة مف آم الذكر  لتبلكته؛
 الحكيـ.

 في هذر السكرة الكريمة. ضركرة الكقكؼ عم  المعاني العميقة المتكلدة مف الكقؼ كاالبتدام -2

ا  كجديرةه بالدراسة  فاختار الباحث هذا المكضكع لنيؿ درجة ابقن سحث بكما أٌف هذا المكضكع لـ يي  -3
 الماجستير إف شام اهلل تعال .

 مناىج الدراسة: :ثالثًا

 تضت طبيعة دراسة هذا المكضكع باالعتماد عم  منهجيف ا نيف  هما:كأق     

ابتدام ظهر هذا المنهج في الفصؿ األكؿ في تقصي مباحث الكقؼ كاالبتدام   :المنهج الكصفيٌ   -1
 عريفهما كانتهام بعبلمات الكقؼ في القرآف الكريـ.مف ت

في الفصؿ  ردك : كذلؾ بتقصي الكقؼ كاالبتدام في السكرة الكريمة  كتطبيؽ ما المنهج التحميميٌ   -2
 األكؿ مف أقساـ الكقؼ عم  السكرة.

  كهك مف (1)يدمٌ ر ي العي ممح نظرنا لتداخؿ مصطمحات الكقؼ  قاـ الباحث بمقابمة الشي  القارئ أبكك  
قرية حكساف لبلستعانة به في معرفة الفكارؽ الدقيقة بيف مصطمحات الكقؼ عمميا  كقرامة الفصؿ 
ال اني "الجانب التطبيقي لمكقؼ مف سكرة آؿ عمراف عميه"  لمتأكد مف صحة العمؿ في تطبيؽ الكقؼ 

ضبط الدراسة كتنقيحها  كالتأكد مف في  فٌعاؿي كاالبتدام عم  هذر السكرة  كلقد كاف لهذر المقابمة أ ره 
 سبلمتها كصحتها.

                                                           
ا.5/10/2016مي العريدٌم  حكساف  بتاري  مقابمة مع أبك حم  (1)    الساعة العاشرة صباحن
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 :: فصوؿ الدراسة رابًعا

جامت الدراسة في فصميف ا نيف فقط  هما: الفصؿ األكؿ كهك الفصؿ النظرٌم كعنكانه " الكقؼ       
ت ريؼ هذيف العمميف  كانتهامن بعبلماكاإلبتدام"  تقٌص  الباحث فيه عممي الكقؼ كاالبتدام بداية مف تع

   كما هك كارد في الدراسة.الكقؼ في القرآف الكريـ

  كعنكانه" الكقؼ كاالبتدام  كعبلقتها بالمعن  في سكرة آؿ عمراف"  حيث كقؼ كالفصؿ ال ٌاني: تطبيقيٌ 
الباحث عم  أقساـ الكقؼ كاالبتدام في هذر السكرة  ككضَّح عبلقتها بالمعن  في هذر السكرة  معتمدنا 

ق(؛ 328إيضاح الكقؼ كاالبتدام في كتاب اهلل عٌز كجؿ"  ألبي بكر األنبارم)تفي ذلؾ عم  كتاب "
 لككنه مف أقدـ مصادر الكقؼ كاالبتدام في القرآف الكريـ  كاعتماد المصادر التي جامت بعدر عميه.

 :صعوبات الدراسة:خامًسا

 منها:  عٌدة صعكبات كقد كاجهت الدراسة      

 كله حيرمته كمكانته  خشية -عٌز كجؿ –ؿ كتمعف كتدبر كتاب اهلل قائـه عم  تأم هذا المكضكع -1
طالة النظر فيه  كالرجكع إل  كبلـ أهؿ العمـ   القكؿ فيه بغير عمـ و كدراية و  مما يتطمب التركم  كا 

 المك كؽ بدينهـ كعممهـ؛ لبياـ ميراد اهلل تعال  في هذر اآليات القرآنية الكريمة.

 يرلـ  كككف جزم كبير منها ما زاؿ مخطكطنامكتبات العالـ  ه في كتشتت ضياع مصادر هذا العمـ  -2
 النكر بعد.

تداخؿ مصطمحات الكقؼ كاالبتدام  كمنها  : التي اعترضت الدراسة ألخرلاكمف الصعكبات  -3
كالكقؼ الحسف  كصعكبه التفريؽ بيف هذر المصطمحات؛ إذ بينها تداخؿ  قؼ التاـ كالكقؼ القبيحالك 

ٌير العقكؿعميؽ  كافتر   في الكقكؼ عم  حقيقة تمؾ الكقكؼ. اؽ دقيؽ  ييحى

 سادًسا: الدراسات السابقة

يأتي الحديث عف الكقؼ كاالبتدام في سكرة آؿ عمراف متفرقا في كتب الكقؼ كاالبتدام  كلـ 
 يع ر الباحث عم  دراسة مستقمة لهذر السكرة في تمؾ المصادر كالمراجع.
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في الجانب هذا الحديث قد أفاد  أفٌ مظاف  إال لكقؼ كاالبتدام في تمؾ الؽ ذلؾ الحديث عف اكرغـ تفرٌ 
هذا الكقؼ كاالبتدام في تمؾ المصادر كالمراجع  كاالستعانه بجهكد العممام في  كدكر بتتبع  التطبيقيٌ 

 هذا المكضكع.

 اهلل عزٌ    فإف أحسنت فبتكفيؽ مفكاالبتدام في هذر السكرة الكريمة المقؿ في دراسة الكقؼ جهدهذا 
ف كاف غير ذلؾ فأساؿ اهلل  .كالغفراف العفك كالعافية عٌز كجؿ كجؿ  كا 
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 في الوقؼ واالبتداء.الفصؿ األوؿ: 
 )) دراسة نظرية (( 

 : تعريؼ الكقؼ كاالبتدام  كأنكاع الكقؼ.المبحث األوؿ
 المطمب األكؿ: تعربؼ الكقؼ.

 تعريؼ الكقؼ لغة. - أ
ا. - ب  تعريؼ الكقؼ اصطبلحن

 المطمب ال ٌاني: أنكاع الكقؼ.
 كقؼ القٌرام. - أ

 كقؼ الفقهام. - ب
  كقؼ النحاة. -ج

 المطمب ال الث: تعريؼ االبتدام.
 االبتدام لغةن. - أ

ا. - ب  االبتدام اصطبلحن
 الكقؼ كاالبتدام كأهميتهما. عمميالمطمب الرابع: نشأة 

 : أسباب الكقؼ  كأ ر الكقؼ كاالبتدام في المغة العربية.المبحث الثّاني
 المطمب األكؿ: أسباب الكقؼ.

 المطمب ال ٌاني: أ ر الكقؼ كاالبتدام في المغة العربية.
 : أشهر المؤلفات في الكقؼ كاالبتدام.المبحث الثّالث

 المطمب األكؿ: الكتب الضائعة.
 المطمب ال ٌاني: الكتب المخطكطة.
 المطمب ال ٌالث: الكتب المطبكعة.

 بتدام.: أقساـ الكقؼ كاالالمبحث الرّابع
 المطمب األكؿ: أقساـ الكقؼ.

 المطمب ال ٌاني: مف ضكابط الكقؼ القبيح.
 المطمب ال ٌالث: أقساـ االبتدام.

 : أ ر الكقؼ كاالبتدام في المعن  في القرآف الكريـ.المبحث الخامس
 : في معرفة كيفية الكقؼ عم  أكاخر الكمـ.المبحث الّسادس

 خر الكمـ.المطمب األكؿ: كيفية الكقؼ عم  أكا
 المطمب ال ٌاني: في كيفية حدكث الكقؼ.

 : عبلمات الكقؼ في القرآف الكريـ.المبحث الّسابع
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 مدخؿ:
هذا الفصؿ "في الكقؼ كاالبتدام " دراسة نظرٌية كصفٌية لعممي الكقؼ كاالبتدام في القرآف الكريـ   

 كالمغة العربٌية.

ا  ككٌضح أنكاع الكقؼ في  قاـ الباحث فيه بتعريؼ كؿ مف الكقؼ كاالبتدام   لغةن كاصطبلحن
القرآف الكريـ  كتتبع نشأة عممي الكقؼ كاالبتدام كأهميتهما  كأسباب الكقؼ  كأ ر الكقؼ كاالبتدام في 
ا في هذا الفصؿ أشهر المؤلفات في الكقؼ كاالبتدام؛ ميصنفنا إياها  المغة العربٌية  كتقٌص  الباحث أيضن

المخطكط منها  كمكاف كزماف  ع منها  كالمخطكط  كالمطبكع  كمكاففي  بلث مجمكعات هي: الضائ
 كع منها.المطب

كأكرد الباحث كذلؾ أقساـ الكقؼ كاالبتدام  كأشار إل  أ ر الكقؼ كاالبتدام في المعن  في   
ببياف عبلمات الكقؼ في  القرآف الكريـ  ككيفية الكقؼ عم  أكاخر الكمـ  ككيفية حدكث الكقؼ  مينتهينا

 لقرآف الكريـ.ا

كقد كاف هذا الفصؿ كٌمه تمهيدنا نظرينا لمفصؿ ال ٌاني  الذم هك دراسة تطبيقية لعبلقة الكقؼ   
 كاالبتدام بالمعن  لهذر السكرة الشريفة.

 مع مطالب  عم  النحك التالي: م هذا الفصؿ في سبعة مباحث رئيسةكجا
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 واع الوقؼ.المبحث األوؿ: تعريؼ الوقؼ واالبتداء، وأن

 المطمب األكؿ: تعريؼ الكقؼ.

 تعريؼ الكقؼ لغةن. - أ
ا.  - ب  تعريؼ الكقؼ اصطبلحن

 المطمب ال ٌاني: أنكاع الكقؼ.

 المطمب ال ٌالث: تعريؼ االبتدام.

 تعريؼ االبتدام لغةن. - أ
ا. - ب  تعريؼ االبتدام اصطبلحن

 المطمب الٌرابع: نشأة عممي الكقؼ كاالبتدام كأهميتهما.
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 تعريؼ الوقؼ.وؿ: المطمب األ 
 غًة ل الوقؼ تعريؼ -أ

ـن يقاس عميهف احد يدؿ عم  تمكثك  أصؿ:الفامك  القاؼك  ارس:" الكاكف ابف اؿق ي شيم   
(1)  

 الكقؼ:" مصدر قكلؾ: أفٌ ب ي المسافف جام فقد  : الحبسأٌنهي  عند ابف منظكر الكقؼ معن ي ف كردك 
ذاك  .اقكفن ك  قفتك  قمت: ازمن ال افك فإذا .هذا مجاكزك  .اقفن ك  كقفت  الكممةك  قىفت الٌدابة ك  قؼ الرجؿ ك  ا 

 ي جميع ماتقدـ مف الٌدكابف فأما أكقفت...كقؼ األرض عم  المساكيفك   اتكقيفن  قمت كقفتيهي  مةو كم عم 
:ك  تقكؿ أكقفتي ك  كؿ شيم تمسؾي عنهك  ...غة رديئةل يف غيرهماك  األرضييفك   مرو اف عم  أك يقاؿي

 .(2)غة رديئةل عم  إالٌ   تي يه: أكقفف ال يقاؿك  .اقفن ك  أقفيهي قفتي الشيم ك  تقكؿ:ك  أم أقصر  ؛فأكقؼ

  .(3)عند ابف دريد بمعن  التمبث الكقؼ ككرد

 قفتك  يقاؿ:ف .مناز ال يأتي  ك ٌقفت الٌدابة: ك يقاؿ  فاتعدين ميأتي  كفعمه  قؼك  كالكقؼ مصدر
 .(5)عمتها تقؼجك  في قكلهـ:"كٌقفت الداٌبة "إذا منعتها مف المشيك  .(4)اقكفن ك 

 قؼك  يقاؿ:ك  ...هاب عم  الكممة أم نطؽك  يها ف قؼ عم  المسألة.أم ارتابك  نقكؿ:ك   اقكفن ك  "ككقؼ
 .(6)ه"عف الشيم  أم منعه عنٍ  انن فبل

 .(8)كهكذا فالكقؼ في المغة هك الحبس .(7)"المنع أك الكؼبمعن   كذكر التهانكم أٌف" الكقؼ

 ابفكر ما ذك كهك ضد الجمكس أك القعكد هك القياـ ي المغةف أٌف الكقؼكيستنتج الباحث مما سبؽ 
أك  السككف ك  معن  الحبسب الكقؼ كييقصد هنا  المعجـ الكسيط مؤلفك حذا حذكرك   ي المسافف منظكر

                                                           
 . 6/135ابف فارس  معجـ مقاييس المغة  مادة كقؼ   (1)
 359  15ابف منظكر  المساف  مادة كقؼ  ـ (2)
 . 2/968بف دريد  جمهرة المغة  ا (3)
 . 940. كينظر  الكفكم  الكميات  ص256الفيكمي  المصباح المنير  ص (4)
 . 9/333األزهرٌم  تهذيب المغة  ينظر   (5)
 .1082إبراهيـ أنيس كآخريف  المعجـ الكسيط  مادة كقؼ   (6)
 .6/375التهانكم  مكسكعة اصطبلحات العمـك اإلسبلمية   (7)
 274الجرجاني  التعريفات  ص ينظر  (8)



10 

 

يحبس  معن  ذلؾ إٌنهي ف كبلمه يف يتكقؼ طمب منه أف  ك اف هناؾ شخص ما يتكمـك إذاف ضد الحركة 
   كقطع لها.حركتهل ي حد ذاته تسكيفف هك مكضع أك مكاف ي أم ف كقكؼ هذا الشخصك   ماتهكم

  ي أربعة مكاضعف ي القرآف الكريـف ردتك  مادنة "كقؼ" أفٌ  إل الباحث  يشير أفكمف الجدير بالذكر 
 ة  كقد كردت عم  النحك التالي:سككف الحركك  كمها تدؿ عم  الحبسك 

 .(1) َّ  ُّـ َّـ هي مي هن من مل مك لك هش مش  هس مس هث مث هت مت ُّ  في قكله تعال :

 زت رت يب ىب نب مبزب رب يئ ىئنئ  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ  في قكله تعال :ك 

 .(2)َّ نت  مت

 .(3)َّ  ٰه مه جه هنمنُّ :  كقكله تعال

 .(4)َّ  هن مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف ُّ  :كقكله تعال 

 .الذم هك ضد الحركة كهي تدؿ في اآليات السابقة عم  الحٍبس  كهك السككف

منها عم   يذكر الباحث  ي مكاضع مختمفةف رد الكقؼك  قدف بكية الشريفةي األحاديث النف اأمٌ    
ال "-:كاف بلـالسٌ ك  الصبلة النبي عميه ف مالؾ األشجٌعي  أفٌ ب عف عكؼ النسائيٌ ما ركار  سبيؿ الم اؿ

 .(5)"قؼ يتعوذو  آية عذاب إالّ ب يمر

بالمعن   فظ "الكقؼ"ل استخدمكا قد الشعرام أفٌ  اي هذا المقاـ أيضن ف الذكرب مف الجديرك  
                            .(6)ي قكله:فامرؤ القيس  ما جام عند ك ي أشعارهـ ف الٌسابؽ

 ؿم  جَ تَ و  ؾ آسىً يمْ  تَ ال :ولوفَ قُ يَ       ـْ يُ طي  مَ  مي  بي عَ حْ يا صَ ب  اقوفً وُ 

                                                           
 .27األنعاـ:  (1)
 .30األنعاـ:  (2)
 .24الصافات:  (3)
 .31سبأ: (4)
  كهك حديث 6/24  كاخرجه احمد في مسندر 1/182  2  مجمد 1140نسائٌي  سنف النسائٌي  كتاب التطبيؽ  حديث رقـ ال (5)

 صحيح.
 .111امرؤ القيس  الديكاف   ص (6)
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عم   الكقكؼب هيالشاعر هنا يأمر صاحب ابؽ أفٌ السٌ  مف البيت الشعرمٌ  يستشؼ الباحثك 
 ي السير. ف يكفهما عف االستمرارك  األطبلؿ

ي معظـ المعاجـ المغكية ف "ؼى قى غة" أف معن  مادة "كى ل ي تعريؼ الكقؼف يتضح مما تقدـك 
 مصدر هيك  محركة.ل السككف المقابؿك  اإلمساؾك  ؿعالفك  أك الكؼ عف القكؿ  المنعك  تعني الحبس

 . الكقكؼ ري مصدر ف البلـز  أما ااف متعدين ك مفعؿ "كقؼ" إذال
 

  :الوقؼ اصطالًحا تعريؼ -ب

ـٌ العممام قديمنا كحدي نا بتعريؼ الكقؼ  كمف العممام القدمام الذيف عٌرفكا الكقؼ ابف الجزرٌم  حيث  اهت
"الكقؼ عبارة عف قطع الصكت عف الكممة زمننا ييتنفس فيه عادة بنية استئناؼ القرامة  إما بما : قاؿ

بما قبمه ... ال بنية اإلعراض... كيأتي في رؤكس اآلم  كأكساطها  كال  يمي الحرؼ المكقكؼ عميه أك

(1)."يأتي في كسط الكممة
  

كعٌرفه أبك حياف قائبلن:"الكقؼ قطع النطؽ عند إخراج المفطة "
(2)

.   

(3).كعٌرفه الجيرجانٌي: " الكقؼ في القرامة قطع الكممة عٌما بعدها"
  

 

صكت آخر الكممة زمننا ما  أك هك: قطع الكممة عٌما كعٌرفه األشمكنٌي قائبلن: "قطع ال

(4)بعدها".
  

ا قائبلن  المكاضع التي  القرامة  بالكقؼ عم :" هك ففّّ جميؿ  كبه يعرؼ كيؼ أدام كعٌرفة الزركشي أيضن
مف هنا  .(5)"  ال تختؿ فيها المعانيةمحددإلتماـ المعاني  كاالبتدام بمكاضع القرآف   نٌص عميها قيٌرامي 

ل الباحث أف هناؾ أهمٌية كبيرة لمكقؼ كاالبتدام عم  تمؾ المكاطف الميحددة في القرآف الكريـ  كهك ير 
ما شدد عميه قيٌرام القرآف قديمنا كحدي نا. فبالكقؼ كاالبتدام الحسف في هذر المكاطف  ال تؤٌدم القرامة إل  

 فساد المعن  في اآليات القرآنية الكريمة.

                                                           
 .190-1/189ابف الجزرٌم  النشر في القرامات العشر   (1)
 1/392أبك حياف األندلسي  ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب   (2)

 .347جرجاني  التعريفات  صال (3)
 8األشمكني  منار الهدل في بياف الكقؼ كاالبتدام   ص (4)
 .1/243الزركشي  البرهاف في عمـك القرآف   (5)
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 ف  فقد عٌرفكا الكقؼ كما يمي:أما العممام المحد ك 

ف شئت قمت: هك قطع  عٌرفه الشي  عمي بف أحمد صبرة بأنه: "ترؾ الحركة مع قطع النفس زماننا  كا 

(1)الكممة عٌما بعدها بسكتة طكيمة مع التنفس".
  

 

د يه عادة مع قصف يتنفس ايسيرن  اقطع الصكت عند آخر الكممة القرآنية زمنن  "بقكله:  صرمٌ كعٌرفه الحي 
الحرؼ المكقكؼ عميه ب ه أكب ما يمي الحرؼ المكقكؼ عميه إف صمح االبتدامب الرجكع إل  القرامة أٌما

(2)".هي الكقؼ مف التنفس معف دٌ ب الك  هب ما قبمه مٌما يصمح االبتدامب أك
  

أف  الكقؼ بقكله: " كقد يطمؽ الكقؼ عم  قطع الكممة عٌما بعدها  أم عم  تقدير بينما عٌرؼ التهاكنيٌ 

(3)هك قطع الكممة عف الحركة". :يككف بعدها شيم  كقيؿ
 

الٌ  ا ال يخؿ بالمعن   كا  فالكقؼ هنا غير مقبكؿ  كمف المهـ في الكقؼ أف يككف االبتدام بعدر صالحن
ذا اٌضطر القارئ إل  كقؼ قد يخؿ بالمعن  فبل بأس في ذلؾ عم  أف يعيد القرآمة ليصؿ   ل إلديه  كا 

 .كقؼ مىٍرًضيٌ 

 فٌ أل جامع شامؿ؛ مكقؼ هك تعريؼل ابف الجزرمٌ أٌف تعريؼ  لمباحث هاية المطاؼ يبدكفي نك 
إذ ه  قة في معرض حدي ه عنٌ كالدٌ  ه مف الكضكحب ما اتسـٌ لً ك   مأدام القٌراب هذا التعريؼ هك الخاٌص 

لكف ك  الكقؼ إذف: هك القطعف المتأخريف أك المحققيف ب صفهـك  هذا التعريؼ ممف ابف الجزرمٌ  ستق ا
أك  ايسيرن  اأم قطع الصكت مع الكممة زمنن  تر المعن  ب قطاع يؤدم ال انأك   دكف تنفس طكيؿ

لمكاصمة القرامة  عم  أف تككف هناؾ نٌية  غرض التنفس أك االرتياح مف قبؿ القارئا بمحدكدن 
 مكقؼ. ل مف خبلؿ دراسة الجانب اإلصطبلحيٌ  فهكـهذا هك المعن  المك   كمتابعتها

 

                                                           
 .62عمي بف أحمد صبرة  العقد الفريد في فف التجكيد  ص (1)
 .251الحصرم  أحكاـ قرامة القراف الكريـ  ص (2)
 .1398مـك اإلسبلمية  صالتهاكني  مكسكعة اصطبلحات الع (3)
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 :الثاني: أنواع الوقؼالمطمب 
في المغة كاالصطبلح  كجام  يما سبؽ تعريؼ الكقؼف تجدر اإلشارة إليه أٌف الباحث تناكؿمما ك 
معن  قطع جام بي االصطبلح  ف أماك  اإلمساؾ ك  أك الكؼ عف القكؿ عبمعن  الحبس كالمن غةفي الم
لمعن   أم قطع الصكت مع تر اب لكف دكف تنفس طكيؿ أك انقطاع يؤدم إل ك   ة عٌما بعدهاالكمم

 متكاصؿل االرتياح مف قبؿ القارئ عم  أف تككف هناؾ نٌيةك  غرض التنفسا بأك محدكدن  ايسيرن  االكممة زمنن 
عض ب عند ا يرن ك نجدها تتردد -أعني الكقؼ-منظر أٌف  هذر الكممة ل الشيم البلفتك  متابعة القرامة ك 

 ه عٌدة أنكاعل هذا المنطمؽ يمكننا القكؿ: إٌف الكقؼ مفك  عممام القرآف.ك  النحكك  العركضك  عممام الفقه
 :هي

كدليؿ (1) جهة معينة"ل هب هك حبس ماؿ أك عقار أك أم شيم يمكف االنتفاع"كقؼ الفقهام:  - أ

صم  اهلل -كفي الحديث يقكؿ  (2)"لف تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوفمشركعيته قكله تعال :" 
نقطع عممو إال مف ثالث: صدقة جارية، أو عمـ ينتفع بو، أو إذا مات ابف آدـ ا :"-عميه كسمـ

  (3) "ولد صالح يدعو لو
" تصبح" مفعكالٍت"المفركؽ دسكيف آخر الكتتهك "اف:ي المسف جامكقؼ العركضييف:  - ب    فػ" مفعكالتي

كأصمه  الذم هك مفعكالف مالمنسرح هك الجز ك  المكقكؼ مف عركض مشطكر البحر السريعك 
حركة  ألف؛ ؾذلب   سميفٍ ي التقطيع إل  مفعكالف نقؿف  صار مفعكالتٍ ف التام أسكنت  مفعكالت

هذر األشيام المبنية عم  سككف األكاخر ك  قطٍ ك  ما سيٌميت مفٍ ك سمي مكقكفاف فىتقي ك  أخرر

  .(4)"مكقكفا
كلمحركؼ المكقكؼ  صكرة معينةب هك قطع النطؽ عند أخر الكممة المكقكؼ عميهاكقؼ النحاة:  - ت

 ي ذلؾف يشترؾك  .ا يككف إال متحركن ال هب المبدكمك   االمكقكؼ عميه يككف ساكنن ف  كاـعميها أح

  .(5)الحرؼك  الفعؿك  االسـ

                                                           
 .2/376الخطيب الشربيني  مغن  المحتاج   (1)
 . 92اؿ عمراف: (2)
  مسمـ  صحيح 14( حديث3(  باب)25حديث صحيح  أخرجه األماـ مسمـ في صحيحه  ينظر  كتاب الكصية) (3)

 .38/1255مسمـ 
 .6/478ابف منظكر  المساف  مادة )كقؼ(  (4)
 .528_3/521ينظر  سيبكيه  الكتاب   (5)
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عم  البنام معن  ب اصطبلحا  جام الكقؼ عند النحاةك  غةن ل ي تعريؼ الكقؼا فسابقن  الباحث كما ذكرك  
كهي "ي العربية: ف أكاخر الكمـاب مجارم ب يف سيبكيهقاؿ ك   هك السككفك  هك ضد الحركة ك  السككف 

   (1).".. .الكقؼك  الكسرك  الضـك  الفتحك  الجـزك  الرفعك  الجرك  تجرم عم   مانية مجار: عم  النصب
  لكقؼ قطع النطؽ عند إخراج المفظةا": "الضرب ارتشاؼ" كتابه يف أبك حياف األندلسيٌ كقاؿ   
ي ف غالبا تمزمه تغٌيرات إماك  ترنُّما ا ك تذكارن ك  اراانكا ك هك غير الكقؼ الذم يككف است باتن ك  هك اختيارم ك 

ماك  رـك أك إشماـ ب هك السككف أكك  حذؼبالحركة  ماك  تضعيؼب زيادة عميها إماب ي الكممةف ا  هام ب ا 
بإبداؿ حرؼ صحيح ك  نقص يحذؼ حرؼ العٌمة أك يقمب آخر الكممة إل  حرؼ عمنة.ب أك السىاست

فك  بقت عم  سيككنه نحك: سىـك   اساكنن  راف آخر ك المكقكؼي عميه إف :يقكؿف .. .منه لـ ك  الذمك  صى
فك  لـ يىقيـ ك  يقيكما  نكف التككيد ك  عم  السككف نحك: التنكيف  عكيضك  ي الخط ف أهمت ااف مرضن ك ا 

 .(2)"باأللؼ تبهاك اف )إذف( عم  رأل مفك تحه  أكف عدب الخفيفة

  .(3)الممٌؿ"ك  جكر مختمفة مف الحسفك  فيهك  عدها ب الكقؼ قطع الكممة ٌعما"كقاؿ ابف الحاجب:   
كاف محكر اهتماـ ك  مقابمها ك  هك ضد الحركةك  إل  أف الكقؼ عند النحاة هك السككف يخمص الباحثك 

يرجع عندهـ حكؿ التغيرات الصكتية أك ك  ه ضع مك ال يفية الكقؼك ي الكقؼ عم ف عممام النحك
ـ أك إشماـ أك ك ؼ أك زيادة أك نقص أك إبداؿ أك ر مة المكقكؼ عميها مف حذمالتغيرات التي تمحؽ الك

 غيرهـ.كابف الحاجب كسيبكيه ك  يافحي قكؿ أبي ف ما جام ذلؾك غيرها ك  سككف
 
 أنسب تعريؼ اصطبلحيٌ  جامك   اتعريؼ الكقؼ اصطبلحن  الباحث فيما سبؽ ذكر كقؼ القٌرام: - ج
يه ف يتنفس اعم  الكممة زمنن  الكقؼ عبارة عف قطع الصكت" :حيف قاؿ ا ذكرر ابف الجزرمٌ مكقؼ مل

تنبغي ك  اإلعراض  نيةب ال ما قبمهب ما يمي الحرؼ المكقكؼ عميه أكب نٌية استئناؼ القرامة  إماب عادة
بد  الك   ...سط الكممةك  يف ال يأتيك  أسطرها ك  ي رؤكس اآلياتف يأتيك   اتح السكرةفك  يف البسممة معه

  .(4)"مف التنفس معه
 

                                                           
 . 1/13سيبكيه  الكتاب   (1)
 .1/798أبك حياف األندلسي ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب  ( 2)
 .2/378األستراباذم  شرح شافية ابف الحاجب  (3)
 .190-1/189ابف الجزرم  النشر في القرارات العشر  ( 4)
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  أم همكاضعحكؿ  نصبنامي اف ك ابف الجزرمٌ عم  رأسهـ ك  بالكقؼ مماـ القٌرااهت أف مباحثفيبدك ل
 فأل مترابطاف؛ نحاةككقؼ ال مفكؿ مف: كقؼ القٌرا  في المعن  أ ررك  يها الكقؼف المكاضيع التي يككف

 يؼ يقؼ.ك الجانب اآلخرك   أدتمف أيف يبك   آلخر. مف جانب أيف يقؼ القارئل منها ميٌكمؿ كؿ 

 ار الدراسة  هك النكع األخير.كالكقؼ مد
 

 تعريؼ االبتداء.: الثالمطمب الث
تقديـ الكقؼ ب العممام اهتـٌ ف حركة العدر ب أتييالسككف  فٌ أاعتبار ب عد الكقؼ ب يأتي االبتدام

؛ ألف كبلمهـ في الكقؼ الناشئ عف الكصؿ  كاالبتدام الناشئ عف الكقؼ كهك بعدر  كأما عم  االبتدام
  فبل كبلـ فيهما  إذ ال يككناف إاٌل كامميف  كأكؿ السكرة فسابؽ عم  الكقؼ الحقيقيٌ  يقيٌ االبتدام الحق

(1) اكالقصيدة  كآخره
عم  االبتدام مف  لمكقؼ  يصبح مهمنا أف يتـ التعرؼ كألهمية االبتدام بالنسبة  

 حيث المفهكـ المغكٌم كاالصطبلحٌي.

 
 : غةً ل االبتداء تعريؼ -أ

ئتنافهك  يمهك انفتاح الش"بتدام: الالصحاح  في ا قاؿ الجكهرمٌ  ه ب دأب يقاؿك  يه ف الشركعك  ا 

رد في كك  .(3)"ابتدامن ا ك دمن ب ابتدأك  دأب ":ابتدأ  ييقاؿ مصدراالبتدام  ابف فارس:" إفٌ كقاؿ   (2)"أكالن  جعمهي 

  .(4)بدؤر  كبدأت الشيم فعمته ابتدام"المساف:" البدم فعؿ الشيم أكؿ  بدأ به كبدأر ي
ضد الكقؼ  كقد كردت مادة " بدأ" في القرآف الكريـ في خمسة هك يكف مف أمر فإٌف االبتدام كمهما 

عشرمكطننا
كالبدمي: "رد فعؿ الشيم أكؿ مرة".(5)

(6). 

 
 

                                                           
 .20لقرآف الكريـ  صينظر: عبد الكريـ صالح  الكقؼ كاالبتدام كصمتهما بالمعن  في ا  (1)
 .1/35الجكهرٌم  الصحاح  مادة بدأ  (2)
 .1/214ابف فارس  معجـ مقاييس المغة   (3)
 .1/171ابف منظكر  لساف العرب   (4)

 .ينظر  المعـ المفهرس أللفاظ القرآف الكريـ  مادة بدأ (5)
 .ابف منظكر  المساف  مادة بدأ (6)
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 :ااالبتداء اصطالحً  تعريؼ -ب

تنافهك  يمهك انفتاح الش": ابتدام اصطبلحن الفا  .(1)"أكالن  ه جعمهي ب دأب يقاؿك  يه ف الشركعك  ا 
االبتدام العرفي: يطمؽ عم  الشيم الذم يقع قبؿ ك  : "هك جزم مف المصراع ال اني كقاؿ الجيرجانيٌ 

  (2)عد البسممة"ب هلل يناكله "الحمدف المقصكد

 (3)قؼ أك قطع"ك  عدب ي القرامةف ي عمـك القرآف هك الشركعف : "االبتداماكقاؿ أيضن 

 ؛امالكقؼ عم  المكاضع التي نٌص عميها القرٌ ب قرامةيفية أدام الك هب ف جميؿ يعرؼف" كاالبتدام هك

 .(4)"ينايها المعف ختؿت ال مكاضع محددةب االبتدامك  يناتماـ المعإل

  يجكز اال  فبلالكقؼ تدعك إليه ضركرةك يسل نها  أل يككف إال  اختيارين ال االبتدام :ابف الجزرمٌ  كقاؿ

  (5) "المقصكدب مكؼو  ي المعن ف مستقؿ كبلـب

 . (6)"قؼك  عد قطع أكب كبلـي الف سي االبتدام هك: "الشركع قالصفا كقاؿ

قد يككف ف أما الكقؼ  نه اختيارمأل ؛المقصكدب اؼو ك  ـ مستقؿبكبل يه مف أف يككفف بد ال كاالبتدام

ما أف ال يككف  .(7)ي االبتدامف ال يككف ذلؾك   ااضطرارين  ا  كا  فاالبتدام كالكقؼ إما أف يككف صالحن
ا.  صالحن

                                                           
 1/35الجكهرٌم  ـ.س  (1)

 .62التعريفات  ص الجرجانٌي  (2)
 .62ا لجرجانٌي  التعريفات  ص(3)
 1/348ا الزركشٌي  البرهاف في عمـك القرآف (4)

 .1/181ابف الجزرٌم  النشر في القرامات العشر   (5)
 .12الصفاقسي تنبيه الغافميف  (6)
 1/230ينظر ابف الجزرٌم  ـ. س   (7)
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ارئ عم  يقؼ القأم  ه ب هك االفتتاحف أما االبتدامك   الكقؼ هك قطع النطؽ أفٌ  ما سبؽ يتبٌيفم
 هة أك الجممة التي تمي الكقكؼ عميعد ذلؾ يبتدئ قرامة اآليب    ـالمعركفة ما يسكغ فيه الكقؼ بأنكاعه

 .ابتدام معن االك  يحرص عم  الكقؼ أفالقارئ يجب ف  سبٍ لى  بيانه دكف خطأ أكك   تماـ المعن ال

كاصطبلحن ل االبتدامك  تعريؼ الكقؼ عرض كبعد مفادها: أف  يخمص الباحث إل  نتيجة  اغة ن
االبتدام" هك عمـ يستطيع القارئ مف خبلله أف ك  مـ الكقؼعاالبتدام أك ما يسٌم  "ك  الكقؼ يمصطمح

يصح الكقؼ  التي يصح الكقؼ عميها  كالمكاطف التي ال المحاؿك  المكاضعك  المكاطف إل عرؼ تي
 .عميها  كالتي يصح االبتدام بها  كالتي ال يصح االبتدام بها

 أىميتيما:و  االبتداءو  الوقؼ ية عممأ: نشرابعالمطمب ال
ي ف ي ة بذلكا جهكدهـ الحك  ها العممامب ة التي اهتـٌ االبتدام مف العمكـ اإلسبلميٌ ك  عمـ الكقؼ إفٌ 

خراجها إل  الكجكدك   هاب االهتماـك  برازهاإ ي عهد ف ها هذا العمـب التي مرٌ  متبعيف المراحؿ  ا 
اضعيف نصب أعينهـ جؿ ك   عدهـب مف جامك  التابعيفك  الصحابةك  سمـ_ك  الرسكؿ_صم  اهلل عميه

  -عٌز كجؿ-بكتاب اهلل همهـ جٌدان  التصال هذا المكضكعب معتبريف أٌف االهتماـ  هاب المراحؿ التي مرٌ 
 ىه مه ُّ تابه: كفي  قكله تعال ب أخذان ك   سير عميها أ نام تبلكتهف قكاعد يقارئ القرآل حت  يضعكاك 

َّ يه
تقانهاك  تجكيد القرامة ف  (1) تاب ك االبتدام هك جزم مف المحافظة عم ك  مراعاة أماكف الكقؼك  ا 

السير ك  البىيافك  دَّ مف الكضكح ب فبل ينها ب يماف تشابؾ اآلياتك  اإلخفام  مكاضع حيضتك ك  اهلل تعال  
 مؿ حاؿ.أكك  جهك  ة عم  خيرالتبلك ك  ي القرامةف مف تبعهك  -صٌم  اهلل عميه كسمـ -اهلل سكؿعم  نهج ر 

 َّ مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب ُّ ي عبلر:ف كيقكؿ جؿٌ 
ما هك مأخكذ مف التدبر ك  تدبر القرآف.ب جؿ يأمرك  هذر اآلية الكريمة يبلحظ أٌف اهلل عزل المتىدٌبرك (2)

إل   تكصؿ جؿك  تاب اهلل عزك يف مراعاة الكقؼ فٌ أل حسف االبتدام؛ك  ـهك الكقكؼ عند اكتماؿ الكبل
إذا قرأ ف .مف اآلية مرادرك  جؿك  معرفة مىقصد اهلل عزل ا مكصؿالتدبر أيضن ك  كبلـ اهلل.ل التدبرك  التٌفهـ

                                                           
 4المزمؿ: (1)
 85النسام   (2)
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  أك كقؼ عند كبلـ ما ال يصح الكقكؼ عميه  هب  يصح االبتدامال ماب ـالكبلب مف  ـ ابتدأك   القارئ
 تعال . ـ الخالؽ سبحانهكبل ـ يفهـل ندئذو ع

مع نزكؿ القرآف  تةنشأك  االبتدام عمـ قديـ النشأة ك  عمـ الكقؼ إفٌ ف  سابقناذكرر  تـٌ  مما اكانطبلقن 
 -ي عهد رسكؿ اهللف ادر هذا العمـبك  رزتب لقدك   -السبلـك  عميه الصبلة ي -الكريـ عم  نبينا محمد 

عممام  بهااآل ار التي استٌدؿ  بيُّفي تي ك  تباعهـ.أك  التابعيفك  الصحابة ي عهدف    ـ-سمـك  صم  اهلل عميه
رضي  -سممه ـٌ عف أي ف  -سمـك  صم  اهلل عميه-ي عهد الرسكؿف ادر هذا العمـ ظهرتبك  أفٌ  عم الكقؼ 

 "بسـ اهل الرحمف الرحيـ، :يقطع قراءتو -سمـو  صمى اهل عميو-اف رسوؿ اهل ك قالت:-اهلل عنها

(1)".الرحمف الرحيـ، مالؾ يـو الديف ،رب العالميف هل الحمدُ 
 

 الكقؼ عمـحيث تؤكد هذر األدلة أٌف ب ؛القرآف أدلة حكؿ نشأة هذا العمـ كقد ذكر عممام
 التابعيفك  عف الصحابة يكرد الباحث شيئنا مما أي رسك  االبتدام هك عمـه زامف نزكؿ القرآف الكريـ.ك 
ي عهد ف متدليؿ عم  أصؿ هذا العمـل اآل ارك  األحاديثك  لركاياتاك  ما ذكركر مف األخبارك   أتباعهـك 

 سمـ_فيما يمي: ك  الرسكؿ _صم  اهلل عميه

 إلى رسوؿ اهل_ صمى اهل عميو جاء رجاؿٌ ف حاتـ قاؿ: "ب معف عد بما أخرجه النحاس استَّدؿ 
قاؿ رسوؿ ف ،فقد غوى .اممف يعصيو  ،قد رشدف رسولوو  قاؿ: مف يطع اهلف سمـ_فتشيد أحدىماو 

  .(2) قـ"ف الخطيب أنت، ِبْئَس  ":سمـ_و  اهل_صمى اهل عميو

قاؿ النحاس:"كاف ينبغي أف يصؿ كبلمه:" كمف يعصهما فقد غكل"  أك يقؼ عم  " كرسكله 
ا  كاف في كفي الكبلـ الذم يكمٌ   فقد رشد" فإذا كاف هذا مكركهنا في الخيطىبً  ـ به بعض الناس بعضن

  .(3) شد كراهة..."كتاب اهلل عٌز كجؿ أ

ها ب المتعمؽ المفظالقطع عم  المستشبع مف  هيةرابك إيذاف الخبر هذا" ففي :عٌمؽ الداني قائبلن ك 
ما قطع عم  ما ل إنما أقاـ الخطيب -صٌم  اهلل عميه كسمـ – هنٌ أل راد منه؛يدؿ عم  المي ك   قتهف حقيبيٌ يي 

                                                           
 .4/294د  كتاب الحركؼ كالقرامات ينظر  سنف أبي داك (1)
 .88النحاس  القطع كاالئتناؼ ص  (2)
 .88النحاس  ـ.ف  ص (3)
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نٌ ك   يف ذلؾب صؿلـ يفك   صمف عك  اعطيف حاؿ مف أب قطعهب إذ جمع ؛يقبح ه أف ل اف ينبغيك ماا 
قد ف امصهعمف يك " :يقكؿف  مه إل  آخرركبل يصؿك  عد ذلؾب ما نؼتأس ـ ي "قد رشدف" يقطع عم  قكله

ذا كاف م ؿ هذا مكركهنا مستبشعنا في الكبلـ الجارم بيف المخمكقيف  فهك في كتاب اهلل عزٌ ."غكل  كا 

استبشاعنا  كأحؽ كأكل  أف ييجتنب"كجؿ الذم هك كبلـ رب العالميف أشد كراهة ك 
(1).             

صٌم  اهلل عميه  –ي عهد الرسكؿف  راالبتدام قد أي ك  عمـ الكقؼ أفٌ  الباحث بلحظيية كاكمف هذر الرٌ 
 هـ. ميصحح أخطاك  يعٌمـ الصحابة  عميه الٌصبلة كالٌسبلـ كافك   -كسمـ

رهىة مف ب لقد عشنا"  قاؿ: -رضي اهلل عنه-ف عمرب عبد اهلل في السنف الكبرل عف خرج البهيقيٌ أك 
ـي نف  -سمـك  صم  اهلل عميه-تنزؿي السكرةي عم  محمدك  اإليماف قبؿ القرآف  ليؤت نا أحدك  دهرنا تعم
قد لك  ما تعٌممكف أنتـ اليكـ القرآف ك ما ينبغي أف يقؼ عندر منهاك   زاجرهاك  آمرهاك   حرامهاك  حبللها

دهـ ال ك  اتحته إل  خاتمته ما يدرم ما آمرري ف يفب يقرأ ماف القرآف قبؿ اإليماف رأيتي اليكـ رجاالى يؤت  أحي
الدقؿين يرري نى رى ف ال ما ينبغي أف يىقؼى منه؛ك  زاجرري 

 "
(2). 

 
لما سيئؿ عف قكله -رضي اهلل عنه-ف أبي طالبب ي هذا المقاـ ما جام عف عميف الباحث كال يفكت

 :تعال 
َّ جي يه ىه مه ُّ  

(3).  
 ي هذا المقاـ ما جام عف أبيٌ ف الباحث يستكقؼك  .(4)"معرفة الكقكؼك   حركؼترتيؿ تجكيد الال"قاؿ: 

 ،القرآف ئتأقر  إّني، بيّ يا أُ ) :-سمـك    قاؿ: قاؿ النبي_صم  اهلل عميه-رضي اهلل عنه -عبك فبا
ي ل قيؿف قاؿ الممؾ الذي معي: قؿ عمى حرفيف، قمت عمى حرفيف،ف ي: عمى حَرؼ أو حرفيف؟ل قيؿف

ـ ل ، ماعزيزا حكيما يماسميعا عم :متقاؼ إف ك يس منيا إال شاؼل قاؿ:ف عمى حرفيف أو ثالثة؟
 .(5)(عذابب أو آية رحمة رحمةب تختـ آية عذاب

                                                           
 . 134الداني  المكتف  في الكقؼ كاالبتدام ص( 1)
 

 (. 5073)الحديث  30/1020البيهقي  السنف الكبرل  (2)
 .4المزمؿ:  (3)
 . 1/249لجزرٌم   النشر في القرامات العشر . كابف ا1/320ينظر  السيكطي  اإلتقاف في عمـك القرآف   (4)
 (.1477) 2/160سنف أبي داكد  كتاب الصبلة  باب أنزؿ القرآف عم  سبعة أحرؼ  (5)
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أية ب آية عذاب أو آية عذابب ـ تختـ آية رحمةل ما):هك  ي الحديث المذككر أعبلرف فالشاهد
قاؿ ك  االبتدام.ك  مكقؼل السبلـك  يـ النبي محمد عميه الصبلةغيرهـ عم  تعمك  العممامؿ به استدٌ ك  (.رحمة

سمـ _ عف جبريؿ عميه ك  )فهذا التعميـ التاـ مف رسكؿ اهلل _صم  اهلل عميه)الداني تعميقاى عم  ذلؾ: 
 مامؿ تفصك   العقابك  يها ذكر النارف قطع عم  اآلية التييه ينبغي أف داؿ عم  أنٌ  رظاهر  ذالسبلـ إ

 يها الجنةف كذلؾ يمـز أف يقطع عم  اآلية التي ذكرك  ال كاب ك  عدها ذكر الجنةب افك عدها إذاب
 .(1)(العقاب...(ك  عدها ذكر النارب افك عدها إذاب مام تفصؿك   ال كابك 

 تاليةال األم مة يسكؽ الباحث هذا العمـ  أهمية ما يشير إل  كالصحابة  ي أقكاؿ السمؼف كمما جام
 :عم  سبيؿ الم اؿ

 ىي ني مي زي ري) تعال :ي قكله ف رضي اهلل عنه_  عف ابف عباس_كم ما ر  

( مئ خئ حئ جئ يي
 ابتدام (( إال قميؿ)) رعدب يعني أف قكله (3)انقطع الكبلـ.ك  قاؿ: (2)

ي تفسير الطبرم أف يككف االست نام ف حسب ما جامك   ((التبعتـ الشيطاف)) :يس است نام مف قكلهل
ذا ))كله: إل  ق اراجعن   مف األمفً  يعني إذا جامهـ أمره  ((وب اعواْ ذأ أو الخوؼِ  األمفِ  مف أمرٌ  جاءىـوا 

 حئ جئ يي ))":-رضي اهلل عنه -ركل عف ابف عباسك   ه إال قميبلن ب أذاعكاٍ  أك الخكؼً 

 يث ىث)كؿ اآلية يخبر عف المنافقيف قاؿي أف هكف ((إال قميالً )) :قكلهك  انقطع الكبلـ  ((خئ

 .(4)"فينيؿ المؤمالقمب يعني إال قميبلن ( ىكمك لك اك يق ىق يف ىف

 السيكطيقاؿ  .(5)َّ رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ  ي قكله تعال :ف كما جام

 زب رب) تىسكت حت  تقرأ فبل (((يئ ىئ نئ مئ زئ)إذا قرأت)) "قاؿ: هي أنٌ  عف الشعبيٌ  صحٌ ك 

 .(6) "(رت يب ىب نب مب
                                                           

 . 133-132الٌداني  المكتف  في الكقؼ كاالبتدام   ص (1)
 . 83النسام   (2)
 .90النحاس  القطع كاألتناؼ  ص (3)
 .5/184ينظر  الطبرٌم  تفسير الطبرٌم   (4)
 .27_26الرحمف:  (5)
 .33ابف الجزرٌم  غاية النهاية في طبقات القرام  ص  (6)
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 ُّ  : يستحب أف يقؼ عند قكله تعال افك هي   أنٌ عف أبي عبد الرحمف السمميٌ  اكما ركم أيضن 

 َّ حك جك مق  حق مف خف حفُّ :يقكؿف  ـ يبتدئ  (1)َّ مغجفجغ مع جع مظ حط مض

ينما ال انية جكاب مف المبلئكة ب الجممة األكل  سؤاؿ مف الكافريف  ي أفٌ ف مف هذر اآلية الكريمة فهـيي ك 
عد ذلؾ ب جامك  قكؿ القكؿ منتهام جممة ال ؛((مرقدنا))فظ ل رد الكقؼ عم ك  قدك  عم  هذا السؤاؿ 

 الذم هك أكؿ جممة قالتها المبلئكة. ((ىذا))ي ف .أالمبتدي ب االبتدام
ال يتأت  ألحد معرفة معاني القرآف  كال استنباط  هألنٌ  ؛بتدام عمـ عظيـ القدرعمـ الكقؼ كاال فإفٌ كهكذا 
 (2).الشرعية منه إال بمعرفة الكقؼ كاالبتدام األدلة

  (3) :يقكؿ ابف الجزرمٌ ك 
 ال حراـ غير حالو سببْ ك                  جبْ و  قؼٍ و  ي القرآف مفْ ف وليَس 

المقصكد مف  بؿ  عمه بف قؼ حراـ يأ ـك  الك  تركهب  ـ القارئأاجب يك  قؼك  ي القرآفف  يكجدال أم إنه 
 يقصدك  ال يحسف ك  يحسف القرامة مت ك  االبتدام ك  جكب تعٌمـ مكاطف الكقؼك  ي البيتف هذا المعن 

الكاجب ب المرادف    كاعتقادر بالمعن  الذم كقؼ عندرعم  المعن هنا نٌية القارئ إل  الكقؼ  بالسبب
 ي قرامة القرآف الكريـ.ف هنا الكاجب األدائي

 مقرآف الكريـ أف يعرؼ أماكف الكقؼل ذلؾ أف أقكؿ: إٌف مف الكاجب عم  القارئب لعٌمي أستطيع
  أغراضهك   دالئمهك   معانيهك   نظمهك   مراميهك   يه حت  يستطيع أف يقؼ عم  مقاصدرف االبتدامك 
مما ك  االبتدام ك  معرفة أماكف الكقؼل ؛يهف التٌفهـك  الهدؼ مف تبلكة القرآف هك التدٌبر فٌ أل ألفاظه؛ك 

 تعال .ك  ـ الخالؽ سبحانهكبل يه معرفةف يساعد عم  التدٌبر
 

 الدراية أف يتعممكا الكقؼك  تكجب عم  أهؿ العمـل غيرها الك ير ك  هذر األم مة السابقة إفٌ 
الخمؼ عم    ير مف أئمةك لذلؾ اشترطك  مف قبؿ؛-رضكاف اهلل عميهـ-عؿ الصحابة ف  مااالبتدام  م مك 

ـ المخمكقيف أال كبل يف كركهناتدام  كرأكا أنه إذا كاف مى االبك  عد معرفة الكقؼب إالٌ  االمجيز أال يجيز أحدن 

                                                           
 .52يس:  (1)
 .1/230ينظر:السيكطٌي  اإلتقاف عمـك القرآف   (2)
 .1/37ابف الجزرم: طيبة النشر في القرامات العشر " المقدمة" (3)
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يصاؿ المعن  اك   ضكح العبارةك  ييراع  هذا األمر  الذم يؤدم إل   ذلؾ إفٌ ف لمقصكد إل  المتمقي؛ا 

  (1) .أحؽك  تجنبه أكل ك   اعز كجؿ أشدُّ كراهيةن كاستبشاعن  ـ اهللكبل

 -عممام اإلسبلـ القدام  قد أخذكا الكقؼ عف النبي محمد أفٌ  يجد مف أم مة الما ذكر سابقن  كالناظر
 فهـل ذلؾ هـ؛ ككاف كؿ إتفاقنا في أغمب االحياف عند التابعيف كاتباعكاف ك   -سمـك  صم  اهلل عميه

 .كمعانيها اهلل آيات
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 195ينظر  محمد مكي نصر  نهاية القكؿ المفيد في عمـ التجكيد  ص(1)
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 المبحث الثّاني: أسباب الوقؼ، وأثر الوقؼ واالبتداء في المغة العربّية.

 

 المطمب األكؿ: أسباب الكقؼ.

  المطمب ال ٌاني: أ ر الكقؼ كاالبتدام في المغة العربٌية.

 

 

 

 

 

  



24 

 

 :أسباب الوقؼ :المطمب األوؿ
 إل ما يرجع    يرة منهاك سبابأل ي أ نام عممية الكبلـف كقؼمل حدث أك قارئمتكؿ  يضطر  

منها ما يقتضيه المكقؼ الذم ك  ها ب طبيعة المغة التي يتحدث إل منها ما يرجع ك  الطبيعة البشرية 
 ه. ب يمر

 :أىمياف الطبيعة البشرية إلى أما األسباب التي ترجع  أواًل:

 التزكد مف الهكام.  إل حاجة المتحدث أك القارئ   -1

 عدـ إمكانية االستمرار دكف استراحة.ك  ي أ نام عممية الكبلـ ف االستراحة -2

 .(1)العطاس أك الت اكب أك النسياف أك نحكرك عركض ما يمنع مف مكاصمة الكبلـ -3

 ثانًيا: وأما األسباب التي ترجع إلى طبيعة المغة؛ فمنيا:

 لجمؿ.اك  التراكيب ك  يف األلفاظ ب إظهار الفكاصؿ -1

 ها. أك يريد أف يؤكدٌ  إبراز معاف معينة يريدها المتحدث  -2

 .(2)االنفعاالت الخاصةك  إظهار العكاطؼ المختمفة -3

  ثالثًا: وأما األسباب التي يقتضييا الموقؼ؛ فمنيا:

 يف القرامات القرآنية.ب ات عند الجمعبالذٌ ك  الكاحد  منٌص ل عطؼ الركايات المختمفة -1

األكجه ب معرفة مدل درايتهل القارئ أف يقؼ عم  مكضع معيف ل إاالختبارات  حيث يطمب  -2
 نحك ذلؾ. ك  ال ابت مف المحذكؼ ك  لبياف المفصكؿ مف المكصكؿ ك  ي الكقؼ عميه ف الجائزة

 .(3)ي الن رف ي الشعر  أك تماـ السجعف تماـ الغرض مف الكبلـ أك تماـ النظـ -3

                                                           
 .15ينظر  محمد فرج  الكقؼ ككظائفة عند النحكييف كالقٌرام  ص (1)
 .15محمد فرج  ـ.ف  صينظر   (2)
 .15محمد فرج  ـ.ف  صينظر   (3)
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 قرامة القرآف الكريـب يما يتعمؽف هذا العمـ  سكامل ةة ماسٌ هناؾ حاجٌ  أفٌ  كمف هذر األسباب يرل الباحث
رادة مف خبلؿ الكممات معانيها المي ك الجمؿ عطام ا  ك   شكؿ عاـٌ ب القرامةب يما يتعمؽف شكؿ خاٌص  أكب

 الكقكؼ عميها.

 العربّية: أثر الوقؼ واالبتداء في المغة المطمب الثّاني:

قيؽ دك  خطرعظيـ الك  اسعك  ابب إل  إهماؿيؤدم  ي الدرس المغكمٌ ف اب الكقؼب ؿفاغكلعٌؿ إ
عض ب يعرض الباحثفيما يمي  سك  جكر المعن  المتعددة ك  ه  حت  تفهـب يجب االهتماـف المأخذ 
 :العربٌية ي المغةف مدل ما يحد ه الكقؼ مف أ ر ييبيَّفل النماذج 

 عمي-لكسائياسأؿ دم اليزيأبا محمد  مسيكطي أفٌ ل ي النحك"ف ري ئالنظاك  تاب "األشبارك يف جام حيث
 ي هذا البيت:ف اف هناؾ عيبك ا إذاي حضرة الرشيد عمٌ ف- ف حمزةب

 كوُف المْيُر ُمْيرُ يكوُف الَعْيُر ُمْيرًا ..... ال ال ي

 الفكز ك  نشكة الغمبةب اليزيدمٌ  أحٌس ف يه إقكامن ف أفٌ ب  يائأجابه الكسف ضـ حرؼ الركم ب كقرأ
المهري  :قاؿف دأ ابتى أنا أبك محمد  الشعر صكاب  إنما  :ه قائبلن نفس  نٌ ك قمنسكته األرض   ـب ضربك 

مهري 
(1). 

(كبلـ مستأنؼ الميُر ميرُ أف جعمه )ك  كفاف حذ( ال انية مال يكوفمعمكلي ) أفٌ  اليزيدمٌ ـ كبل كمعن 
 ( ال يكوفقفة  أك سكته عم  )ك  انت هناؾك إذا ال يمكف أف نتصكر ذلؾ المعن  إالٌ ك  خبر ك  مف مبتدأ

 هكذا:  البيتيصير ف

 المْيُر ُمْيرُ  ..كوفيال                   كوُف الَعْيُر ُمْيرًا ال ي

 خطأك  ي المضمكف ف اضن لصار الكبلـ متناقك  ما عيرؼ اإلعراب ك  ـى المعن  هً في  كلكال الكقؼ ما
ذىؼ  ممة مستقمة قدجه إذا أمكف الكقؼ عم  الفعؿ الناس  صار أنٌ  يرل الباحثبذلؾ ك  ي الشكؿ ف حي

 .(2)عدر جممة أخرل مستأنفهب ماك  معمكلها 

                                                           
 .93_92ينظر: محمد فرج  الكقؼ ككظائفه عند النحكييف كالقرام  ص  (1)
  . 93ينظر: محمد فرج  ـ . ف  ص (2)
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 يف ىف ُّ  ي قكله تعال :ف ما جامك اسـ الفعؿ ب ي المغة عم  تكهـ األمرف كقد يؤدم الكقؼ

 (2)َّ هب مب  خب حب جب هئ ُّ  قكله سبحانه:ك  (1).َّ يلىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق

عدها ب ماب االبتدامك  ية ال انية ي اآلف ((احقً ))لفظ ك  ي اآلية األكل  ف ((ُجناح))فظ ل الكقؼ عم  إفٌ ف
 .(3)المجركرك  اسـ الفعؿ المنقكؿ عف الجارب ايككف أمرن  فٌ أل ا؛المجركر صالحن ك  يجعؿ الجار

 ٰى ٰر ٰذ ُّ  :ي قكله تعال ف ماك يحكلها إل  إنشائية ف كقد يؤ ر الكقؼ عم  الجممة الخبرية 

هك ف ((موسى))فظ ل عم  قؼك  ي هذر اآلية الكريمة إذاف (4).َّ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

فك  ؛((خيفة))فظ ل قؼ عم ك    أما إذابرخ الكبلـ معه يصبح إنشام  عم  تقدير  إال أفٌ  ااف متعسفن ك ا 
 .(5)  تخؼال حرؼ ندام محذكؼ  أم: يا مكس  قمنا

 مي ُّ  :ي قكله تعال ف رذلؾ نجدٌ  اؿم ك  القكؿ المقطكعة  جممة مقكؿي ف بيره ك كلمكقؼ تأ يره 

 جه ُّ  قكله سيبحانه:ك  .(6)َّ مت خت حت جت هبمب  خب حب جب هئ مئ خئحئ جئيي ىي ني

ي هذر اآليات يكهـ عدـ ف كما هك مبلحظك   (7)َّ ٰذ يي ىي مي  خيحي جييه ىه مه
فظ ل يـز هنا الكقؼ عم فم ذلؾ ك يسل هكك  ـ القائميف كبل عدر مفب أف ما ((اولدً ))فظ ل الكقؼ عم 

 .(8) عم ؿ هذر المكاض يف   يرتفع ذلؾ التكهـ  أك عم  األقؿ ينكل الكقؼ( حتٌ اولدً )
  الحصر: ال   نذكر منها عم  سبيؿ الم اؿف أغراض الكقؼ كاالبتداممك 

عد الكقؼ ب يككف ماك  عد هذا الكقؼ ب تم يي  معن  تشكيؽ المخاطب أك السامع إل  ماب التشويؽ:-
"فظ "الرٌ ل م اؿ ذلؾ: الكقؼ عم ك  ي ذهف المخاطب أك السامع.ف قد تخطر سئمةأل اجكابن   "سيغمبكف"ك ـك

                                                           
 .158البقرة :  (1)
(2)  :  . 47الرـك
 . 96ينظر: محمد فرج  الكقؼ ككظائفه عند النحكييف كالقرام   ص  (3)
 . 68_67طه:  (4)
 . 101محمد فرج  ـ.ف  ص   (5)
 .116البقرة :  (6)
 . 26األنبيام:  (7)
 .  103_ 102ينظر: محمد فرج  ـ . ف.  ص  (8)
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 جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّ  "المؤمنكف" مف قكله تعال :ك

 حف جفمغ جغ مع جعمظ حط  مض خض حض جض مصخص حص مس خس  حس جس مخجخ مح

 .(1)  َّ  حق مف خف

يأتيه الجكاب ف معرفته.ل يتشكؽ؟ ك قع هذاك  يجعؿ السامع يتسامؿ: أيف ((ـوالرّ ))فظ ل الكقؼ عم  فإفٌ 
يأتيه ف معرفته.ل يتشكؽك  يجعمه يتسامؿ: مت  ذلؾ؟ ((وفسيغمب))فظ ل الكقؼ عم ك  "في أدن  األرض".

 يتشكؽك  ـ يفرحكف؟ب فظ "المؤمنكف" يجعمه يتسامؿ أيضا:ل الكقؼ عم ك  ضع سنيف".ب الجكاب "في
 .(2)يأتيه الجكاب "بنصر اهلل". فمعرفتهل

 زت رت يب ىب نبمب زب  رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ  : -تعال  – : يقكؿالردع -

 .(3) َّ مك  يتىت نت مت

مردع عف المعن  المستفاد مما ل " ا أعتدناإنّ " :-تعال -في قكله ي اآلية الكريمةف االبتدام جام فإفٌ 
عميه الكبلـ مف إيكاؿ  ما دؿٌ  ألفٌ  ا؛يانين ب امستأنفة استئنافن  (( زت رت يب ىب))قبمه  "كجممة

ماذا : فائؿي أف يقكؿ قف ي النفكسف بلهما ي يركمف الكعيد  رما يفيدك   الكفر إل  أنفسهـك  اإليماف
 .(4) "خيـ العاقبة عميهـك  الكفر أفٌ ب يجابف الكفر  استمر عم ف يبلقي مف شام

   كمعاني المغة.ةي العربيٌ ف ي النظاـ المغكمٌ ف  رنا كبيرنااالبتدام أك  مكقؼل يتضح مما سبؽ ذكرر  أفٌ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)  :  .5-2الرـك
 .238_20/237ابف عاشكر  التحرير كالتنكير   (2)
 . 29لكهؼ: ا (3)
 . 15/307ابف عاشكر  ـ.ف   (4)
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 المبحث الثّالث: أشير المؤلفات في الوقؼ واالبتداء.

 كؿ: الكتب الضائعة.المطمب األ

 المطمب ال اني: الكتب المخطكطة.

 .المطمب ال الث: الكتب المطبكعة
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ي عمـ الكقؼ كاالبتدام باهتماـ العممام  حيث جمعكا مسائمه منذ بداية عصر التدكيف  ظً حى 
 يف مؤلفنا.ذ بمغت المؤلفات فيه ما يقرب مف سبع  أيامنا هذر  إحتٌ  فالقرك صنفات فيه عبر كتكالت المي 

ق(  كما ساهـ فيه القيرَّام  020)ت الككفيٌ  ك شيبة بف نٌصاح المدنيٌ همف كضع فيه كتابنا  كؿكأ
ا منهـ إاٌل كله كتاب في إمامن  القرامات كالنحك  كقٌؿ أف تجد  ؛ لقربه مف عمـكالنحكٌيكف بشكؿ خاٌص 

 .(1)هذا العمـ

  كاالبتدام  منذ بدأ التأليؼ فيه حتٌ  كمف الممكف تصنيؼ أشهر الكتب المؤلفة في عمـ الكقؼ
كمكاف طباعته   هانمل  الضائع منها  كالمخطكط كمكاف كجكدر  كالمطبكع إأيامنا هذر  مع اإلشارة 

ابها عم  كتاري  طباعته  كسيقكـ الباحث بترتيب هذر المؤلفات حسب التسمسؿ الزمني لكفيات أصح
 :النحك التالي

  ومنيا: المطمب األوؿ: الكتب الضائعة،

 .(2)ق(129)ت بف صرد  المقرئ الككفيٌ  رضرالكتاب الكقؼ كاالبتدام:  .1
 .(3)ق(130)ت اح المدنيٌ شيبة بف نصٌ ل: كؼكتاب الكق .2
 .(4) ق(154)ت  زباف بف عمار المازنيٌ ل. الكقؼ كاالبتدام: 3
 .(5)ق(156حمزة الزٌيات )تلالكقؼ كاالبتدام   .4
 .(6)ق(169)ت نافع المي يٌ ل. كقؼ التماـ  5
 .(7)ق(170كالفٌرام )ت الكسائيٌ    شي جعفر النحكمٌ  الكبير  لمرؤاسٌي  أبيالكقؼ كاالبتدام  .6
 .(8) ق(170كالفٌرام )ت الكسائيٌ    شي جعفر النحكمٌ    أبيمرؤاسيٌ . الكقؼ كاالبتدام الصغير  ل7
 

                                                           
 .95يكسؼ العش  الخطيب البغدادم  ص (1)
 .38ابف النديـ  الفهرست  ص (2)
 .1/330ابف الجزرم  غاية النهاية   (3)
 .95يكسؼ العش  الخطيب البغدادم  ص (4)
 .32ابف النديـ  الفهرست  ص (5)
 .39ابف النديـ  ـ.ف  ص (6)
 .  )كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف(.2/1470الظنكف  حاجي خميفة  كشؼ (7)
 .  4/101القفطي  إنبار الركاة عم  أنبار النحاة  (8)
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 .(1) ق(189)ت  ف حمزة الكسائيٌ ب عميل الكقؼ كاالبتدام  .8
 .(2) ق(202ت) العدكمٌ  ف المبارؾ ب يحي ل قؼ كاالبتدام الك . 9

 .(3) ق(205 ت) البصرمٌ  سحؽإف ب يعقكبكقؼ التماـ   .10
 .(4) ق(207مفٌرام  )ت . الكقؼ كاالبتدام  ل11
 .(5) ق(210)ت  عبيدة البصرمٌ  ألبيمعمر بف الم ن   لالكقؼ كاالبتدام  . 12
 .(6) ق(215)ت فشلؤلخسعيد بف مسعدة  ل. كقؼ التماـ  13
 .(7)ق(220قالكف )تل.كقؼ التماـ  14
 .(8)ق(229خمؼ بف هشاـ)تل. الكقؼ كاالبتدام  15
 .(9)ق(231محمد بف سعداف الضرير  )تل. الكقؼ كاالبتدام  16
 .(10) ق(234الحسف الهذلي )ت بيأركح بف عبد المؤمف  ل. كقؼ التماـ  17
 .(11)ق(237)ت عبد اهلل اليزيدمٌ ل. الكقؼ كاالبتدام  18
 .(12)ق(240  )تعمر األزدمٌ  بيأل . الكقؼ كاالبتدام 19
 .(13)ق(240 )تنصير بف يكسؼ الرازمٌ لكقؼ التماـ   .20
 .(14)ق(245  )تهشاـ بف نصير السمميٌ ل . الكقؼ كاالبتدام 21
 

                                                           
 .6األشمكنٌي  منار الهدل في بياف الكقؼ كاالبتدام  ص (1)
 .20/31الحمكٌم  معجـ األدبام   (2)
 .139ابف النديـ  الفهرست  ص (3)
 .4/16القفطي  انبار الركاة  (4)
 .6األشمكنٌي  منار الهدل  ص (5)
 . 2/714البغدادٌم  إيضاح المكنكف في الذيؿ عم  كشؼ الظنكف   (6)
 .39ابف النديـ  الفهرست ص (7)
 .38ابف النديـ  ـ.ف  ص (8)
 .38ابف النديـ  ـ.ف  ص (9)
 . 1/285ابف الجزرٌم  غاية النهاية في طبقات القٌرام   (10)
 .2/134القفطي  انبار الركاة  (11)
 .38ابف النديـ  الفهرست  ص (12)
 .39ابف النديـ  ـ.ف  ص (13)
 .38ابف النديـ  ـ.ف  ص (14)
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 .(1) ق(248)ت  سهيؿ بف محمد السجستانيٌ لالمقاطع كالمبادئ   .22
 .(2) ق(253)تمد بف عيس  بف إبراهيـمحلالكقؼ كاالبتدام   .23
 .(3) ق(281. الكقؼ كاالبتدام  البف أبي الدنيا  )ت24
 .(4)ق(288)ت بي بكر الجعدمٌ . الكقؼ كاالبتدام  أل25
 .(5) ق(291ب )تم علالكقؼ كاالبتدام  . 26
 .(6) ق(291)ت سميماف يحي  بف أيكب الضبيٌ ل. الكقؼ كاالبتدام  27
 .(7) ق(299كيساف )تبف   ال. الكقؼ كاالبتدام28
 .(8) ق(311بي إسحؽ الزجاج المفسّْر  )ت. الكقؼ كاالبتدام  أل29
 .(9) ق(334  )تحمد بف مكس  بف العٌباسيٌ . الكقت كاالبتدام  أل30
 .(10) ق(334   )تالمكيٌ  محمد بف محمد بف عٌيادل. الكقؼ كاالبتدام  31
 .(11) ق(350كيع  )تحمد بف خمؼ  المعركؼ بك كتاب الكقكؼ  أل. 32
 .(12) ق(354محمد بف الحسف العٌطار  )تل. الكقؼ كاالبتدام  33
 .(13) ق(368المرزباف)ت الكقؼ كاالبتدام  لحسف بف عبداهلل.34
 .(14) ق(392جني)ت .الكقؼ كاالبتدام  البف35
 

                                                           
 .2/162برككمماف  تاري  األدب العربٌي   (1)
 .6األشمكنٌي  منار الهدل  ص (2)
 .13/404الذهبٌي  سير أعبلـ النببلم   (3)
 .6األشمكنٌي  منار الهدل  ص (4)
 .38ص ابف النديـ  الفهرست  (5)
 .2/470حاجي خميفة  كشؼ الظنكف   (6)
 .38ابف النديـ  الفهرست  ص (7)
 .2/1470حاجي خميفة  كشؼ الظنكف  (8)
 .6األشمكنٌي  منار الهدل  ص (9)
 .2/1471حاجي خميفة  كشؼ الظنكف  (10)
 .1/98ابف الجزرٌم  غاية النهاية   (11)
 .35ابف النديـ  الفهرست  ص (12)
 .68لفهرست  صابف النديـ  ا (13)
 .2/2025حاجي خميفة  كشؼ الظنكف  (14)
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معركؼ   الندلسيٌ محمد بف عيس  األل  في القرآف الكريـ  -صم  اهلل عميه كسمـ-.كقكؼ النبي 36
 .(1) ق(400)ت بالمغربيٌ 

 .(2)ق(437)ت مكي بف أبي طالب القيسيٌ ل. الهداية في الكقؼ  37
 .(3)ق(561عمر بف عبد العزيز المعركؼ بالصدر الشهيٌد )تل. الكقؼ كاالبتدام  38
 .(4) ق(629المالكي  )ت االسكندرمٌ  عيس  بف عبد العزيز التميميٌ ل.االهتدام في الكقؼ كاالبتدام  39
 .(5) ق(853)ت  يف  الكراسيٌ براهيـ بف مكس  برهاف الدٌ   إل. لحظة الطرؼ في معرفة الكقؼ40
 

 المطمب الثّاني: الكتب المخطوطة، ومنيا:
 .(6) : النصؼ ال اني مف القرف ال الث الهجرم()ت مفضؿ بف محمد األنصارمٌ الكقؼ  ل .1
 .(7) ق(341حمد بف محمد بف أكس )تالكقؼ كاالبتدام  أل .2
 .(8) ق(408)ت رجانيٌ محمد بف جعفر عبد الكريـ الجي لؼ كاالبتدام  بانه في الكقاإل .3
 .(9) ق(437)تا( بيتن 131مكي بف أبي طالب  كهي قصيدة رائية تقع في )لالكقؼ:  .4
 .(10) ق(516)ت بف الحسف النيسابكرمٌ  حمدأعمي بف لالكقؼ كاالبتدام   .5
ف عمي بف محمد بف سممه  المعركؼ بابف الطحاف عبد العزيز بلدام في الكقؼ كاالبتدام  نظاـ األ .6

 .(11) ق(560)ت ندلسيٌ األ
 

                                                           
 .2/84طاش كبرل زادة  مفتاح السعادة   (1)
 .2/2024حاجي خميفة  كشؼ الظنكف  (2)
 .2/1471حاجي خميفة  كشؼ الظنكف  (3)
 .2/1471ـ.ف   (4)
 .2/1547ـ.ف   (5)
 .2/161برككمماف  تاري  األدب العربي    ينظر: 1/1589يكجد منه نسخة مخطكطه في المتحؼ البريطاني. رقـ  (6)
 . 4/5(  كينظر: برككمماف  تاري  األدب العربي  31)يكجد منه نسخة مخطكطة بتركيا  مكتبة شهيد عمي  رقـ  (7)
(  ينظر:  برككمماف  تاري  األدب العربي  1054)يكجد منه نسخة مخطكطة في خزانه األدب في القزكييف  فاس  رقـ  (8)
1/723. 
 (.6827)يكجد منه نسخة محفكظة في جامعة اسطنبكؿ  القسـ العربي  رقـ  (9)
 (. 162)يكجد منه نسخة مخطكطه بالخزانه التيمكرية  دار الكتب المصرية  رقـ  (10)
(  كيكجد نسخة أخرل محفكظة بمكتبة 397)يكجد منه نسخة مخطكطه بالخزانه التيمكرية  دار الكتب المصرية  رقـ  (11)

 (.3925)دبمف  رقـ  تشستربتي 
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 .(1) ق(560  )تمحمد بف طيفكر السجاكندمٌ ليضاح في الكقؼ كاالبتدام  اإل .7
 .(2) ق(569  شي  همذاف  )تمحسف أبي العبلم الهمذانيٌ دم إل  معرفة المقاطع كالمبادئ  لالها .8
 .(3) ق(643  )تعمـ الديف محمد السخاكمٌ لدام  عمـ االهتدام في معرفة الكقؼ كاالبت .9

  معيف الديف عبد اهلل بف جماؿ الديف النكزاكمٌ ل  االقتضام في معرفة الكقؼ كاالبتدام .10
 .(4)ق(683)ت
 .(5) ق(732)ت   البف الجزرمٌ صؼ االهتدام في الكقؼ كاالبتدام لمجعبرمٌ تعميؽ عم  ك  .11
 .(6) ق(968  )تبرل زادرلطاش ك  تحفة الغرفاف في بياف أكقاؼ القرآف .12
 

 الكتب المطبوعة، ومنيا:المطمب الثالث: 
 الكتب القديمة: - أ

  (7) ق(.45عمؿ الكقكؼ  لمحمد بف طيفكر السجاكندم) ت .0

الكقؼ كاالبتدام في كتاب اهلل عز كجؿ  ألبي جعفر محمد بف سعداف الككفي  .1

(8)ق(. 120الضرير)ت
 

 .(9) ق(217)ت نبارمٌ كر األب   ألبكفي كتاب اهلل عٌز كجؿ الكقؼ كاالبتدام حيضاإ .2

 .(10) ق(227) بف النحاس المصرمٌ القطع كاالئتناؼ  ال .3

                                                           
(  كيكجد نسختاف بمكتبة 11)يكجد منه نسخة مخطكطه بالعراؽ  دار التربية اإلسبلمٌية  مكتبة عباس حممي القٌصاب  رقـ  (1)

(  كيكجد منه 2376)( ك3412)(  كيكجد منه نسختاف في برليف تحت رقـ 9961)(  ك4281)األكقاؼ العامة  بغداد  تحت رقـ 
 5794)ظاهرية  دمشؽ  تحت رقـ نسخة بالمكتية ال

 (1642)يكجد منه نسخة مخطكطه في مكتبة تكبكابي  تركيا  تحت رقـ  (2)
 (.255)يكجد منه نسخة مخطككطه  بالخزانه التيمكرية  دار الكتب المصرية  ضمف مجمكع في التفسير تحت رقـ   (3)
 (8390)يكجد منه نسخة مخطكطة في دار الكتب الظاهرية  دمشؽ  رقـ  (4)
 (3983)يكجد منه نسخة مخطكطة في المكتبة الكطنية بتكنس  برقـ  (5)
 (2502)يكجد منه نسخة مخطكطة في الخزانه التيمكرية  دار الكتب المصرية رقـ  (6)
 .-الرياض -قاـ بتحقيقه الدكتكر عبد اهلل العيدم  كطبع ضمف مكتبة الرشيد  المممكة العربية السعكدية(7)
 ـ.2002-ق1432الدكتكر محمد خميؿ الزركؽ  كطبع ضمف مركز جمعية الماجد بدبي  سنة  قاـ بتحقيقه(8)

 ـ  بتحقيؽ محيي الديف رمضاف.1971ق  1391طبع ضمف منشكرات مجمع المغة العربية بدمشؽ   (9)
بعة العاني  ـ  مط1398/1978  1  ط38طبع ضمف منشكرات كزارة األكقاؼ العراقية  سمسمة إحيام التراث اإلسبلمي/ (10)

 بغداد  في مجمد كاحد بتحقيؽ أحمد خطاب العمر.
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 .(1) ق(333)تندلسيٌ األ بي عمر الدانيٌ ألكجؿ في كتاب اهلل عزٌ  مفي الكقؼ كاالبتدا المكتف  .4

  (2) ق(.354الكقؼ كاالبتدام في كتاب اهلل ألبي القاسـ يكسؼ بف عمي الهذلٌي)ت  .5

  (3) ق(.450عبد العزيز السماتي المعركؼ بالطحاف )تلفي الكقؼ كاالبتدام   منظاـ األدا .6

(4) ق(.326أبي طالب القيسي)ت  عم  كبل كبم  في القرآف  لمحمد بفالكقؼ  .7
 

 ق(800منار الهدل في بياف الكقؼ كاالبتدام  لؤلشمكني  عمي بف محمد بف عبد الكريـ)ت .8

(5). 

 ق(800ام  لؤلشمكني  عمي بف محمد بف عبد الكريـ)تمنار الهدل في بياف الكقؼ كاالبتد .00

(6). 

 .(7)ق(815المقصد لتمخيص ما في الكقؼ كاالبتدام  لزكريا األنصارٌم )ت .00

 .(8) ق(0180كنكز ألطاؼ البرهاف في رمكز أكقاؼ القرآف  لمحمد صادؽ الهندٌم )ت .01

(9) ق(.0300معالـ االهتدام إل  معرفة الكقؼ كاالبتدام  لمحمكد خميؿ الحصرٌم)ت .02
  

 

 
                                                           

 ق  بتحقيؽ: يكسؼ عبد الرحمف المرعشي  1407طبع الطبعة ال انية في مؤسسة  الرسالة في بيركت  عاـ  (1)
-ق1429قاـ بتحقيقه الدكتكر عمار الددك  كهك مطبكع ضمف مجمة الشريعة كالقانكف في اإلمارات العربية المتحدة  سنة (2)

 ـ.2008

 قاـ بتحقيقه الدكتكر عمي البكاب  كطبع ضمف مكتبة دار المعارؼ في الرياض د.ت.(3)

 ـ.2003-ق1423  سنة 1 ج1تحقيؽ: حسيف نصار  كطبع ضمف مكتبة ال قافة الدينية  ط  (4)

 ـ  بتصحيح محمد الغمراكم.1981ق/1401طبع في المطبعة الميمنية في القاهرة   (5)
 ـ  بتصحيح محمد الغمراكم.1981ق/1401لمطبعة الميمنية في القاهرة  طبع في ا (6)
 ق.1281طبع عدة طبعات  االكل  ببكالؽ  مصر عاـ  (7)
 ق.1290طبع بمطبعة كاستمي عاـ  (8)

  حيث أفاد الباحث مف فهرسة 71-60ينظر: أبك عمرك الداني  المكتف  في الكقؼ كاالبتدام  تحقيؽ: يكسؼ المرعشي  ص
 الكقؼ كاالبتدام مف جهكد المحقؽ إفادة يشكرها له. مؤلفات

 .صفحة 197ـ. في 2002هػ/1423طبع بمكتبة السنة بالقاهرة الطبعة األكل  سنة  (9)
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 الكتب الحدي ة: - ب

  (1) كقؼ التجاذب في القرآف  لعبد العزيز الحربي. .03

  (2) كقكؼ القرآف كأ رها في التفسير  لمساعد بف سميماف الطيار.  .04

(3) الكقؼ كأ رر في المعن   لسر الختـ الحسف عمر.  .05
 

 .(3)يـ صالح عكضالكقؼ كاالبتدام في القرآف الكريـ كصمتهما بالمعن   لعبد الكريـ إبراه  .06

 (.4)أ ر الكقؼ عم  الداللة التركيبية  لمحمد يكسؼ حمبص  .07

 (5)الكقؼ ككظائفه عند النحكييف كالقٌرام  لمحمد خميؿ نصر اهلل فراج. .08

 

كيبلحظ في  نايا كتب الكقكؼ كاالبتدام المذككرة ميسبقنا عدد مف المصطمحات التي استعممها   
الكقؼ  التماـ  المقطكع  المكصكؿ  السكت  هذا العمـ  فإننا نجد: يراد مف  مؤلفكها  يحددكف بها ما

 كنجد االبتدام كاالستئناؼ  أك االئتناؼ بمعن  كاحد.
ام كالنحكييف؛ كتجدر االشارة هنا إل  أف كؿ  مف صنؼ في عمـ الكقؼ كاالبتدام كاف مف القرٌ   

ا عند القٌرام إل  جانب النحار أكلكر هتماـ بمكضكع الكقؼ كاالبتدام حمقة متصمة بعضهاأل لذلؾ إفٌ 
بعضهـ مجهكؿ  لـ  عناية فائقة  فمعظـ مؤلفي هذر الكتب مف المغكييف  كعممام القرآف الكريـ  كما أفٌ 

يعرؼ إاٌل مف خبلؿ إشارات بسيطة في كتب التراجـ أك الطبقات أك الرجاؿ  كأما المصنفات في هذا 
أك ر هذر المصنفات ك  قؽ منها قميؿ ها مخطكطا  كالمحالعمـ ك يرة  كيصعب الحصكؿ عميها؛ لككن

 غمب عميها عنكاف "الكقؼ كاالبتدام".
 
 

                                                           
 ق.142 31  العدد19طبع ضمف دار ابف حـز  مجمة جامعة أـ القرل لمعمـك الشرفة كالمغة العربية كآدابها  المجمد(1)

 ق.1424إلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية بالرياض  تاري  المناقشة رسالة ماجستير بجامعة ا (2)

 .1997 -ق1417بحث منشكر في مجمة جامعة الممؾ سعكد  العمـك التربكية كالدراسات  سنة (3)
 ـ.2008( طبع ضمف دار السبلـ لمطباعة كالنشر  مصر  4)
 ـ.1993( طبع ضمف دار ال قافة العربية في القاهرة بتاري  5)
 ـ.2001-ق1422( سنة 21بع ضمف حكليات اآلداب كالعمـك االجتماعية في قسـ المغة العربية بالقاهرة  كرقـ الحكلية)( ط6)
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 لوقؼ:المطمب األوؿ: أقساـ ا

بما ك  احدك  نفسب  يستطيع أف يتـ الصكرة أك القصةال اف قارئ القرآفك : "لمايقكؿ ابف الجزرمٌ   
 االستراحةك  منفسل قفهك  جب اختيارك  حينئذو ف ال يمكفك   يجكزال يف الكممتيف حاؿ الكصؿب التنفس أفٌ 
 .(1)عدها"ب كيؼ يتـ تعييف االبتدامك 

 :(2)هي ؼ  بل ةقأقساـ الك  أفٌ  "رئهداية القا"تابه ك يف كذكر المرصفيٌ 

 .قصد االمتحافب : هك الذم يطمب مف القارئاالختبارمٌ  .1
 .عطس أك ضيؽ نفسك سبب ضركرة دعته إل  الكقؼب مقارئل : هك الذم يعرضاالضطرارمٌ  .2
عد الكممة المكقكؼ عميها أك قد ب ماب قد يبتدئ القارئك  اختياررب : هك الذم يعممه القارئاالختيارمٌ  .3

 عدها.ب ماب ايصمه

ة مكر إل  عدٌ قسٌ ك  سمام عدةأه ل ذكركاك  ي أنكاع الكقؼ االختيارمف األئمةك  كقد اختمؼ العممام  
هي: ك  رئيسيةك  ي النهاية اجمعكا عم  أربعة أقساـ أساسيةف كنهـل  طريقتهك  حسب رأيهكؿ  أقساـ

 قساـ الكقؼ ذكرها العممامعض أب هذر  الكقؼ القبيحك  الكقؼ الحسف ك  الكقؼ الكافي ك  الكقؼ التاـ 
 .(3)تحد كا عنهاك  ي مصنفاتهـف

 كسيكضح الباحث فيما يمي أقساـ الكقؼ:

 عدرب شيم مماب يتعمؽال ه نٌ أل ؛عدرب ماب االبتدامك كقكؼ عميه  هك الذم يحسف الك " :الوقؼ التاـ .1
 .(4)"في الفكاصؿ كرؤكس اآلم مكجكداكانقضائهف  كذلؾ عند تماـ القصصلفظنا كال معن   

 .(5) ( رتيب ىب نب) :كم اله قكله تعال 

 

                                                           
 .224/ 1ابف الجزرٌم  النشر فيي القرامات العشر    (1)
 .11-1/7ينظر:المرصفٌي  هداية القارئ    (2)
 .14ينظر:ابف األنبارم  إيضاح الكقؼ كاالبتدام ص (3)
 .140لداني  المكتف  في الكقؼ كاالبتدام  صا  (4)
 .76سكرة يس آية   (5)



38 

 

 .(1) (زث رث يت ىت نت مت زت) ـ البدم

 يه شيم مف الخطأ.ف عدر أصبح األمرب يماف أكصمنارلك  نناأل ؛ـزال "قوليـ "مةكم فالكقؼ عم 

 .(2) (مب زب رب يئ)تعال : كم اله قكله 

 .(3)(حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل) :قكلهب كاالبتدام

 ي المفظف ال عبلقةك  ((فرواك الذيف))اآلية ب االبتدامك  ((أولئؾ ىـ المفمحوف))فيجب الكقؼ عم  اآلية 
 يف اآليتيف؛ ألٌف اآلية األكل  تتحدث عف مصير المؤمنيف الصالحيف في الحيار اآلخرة ب المعن ك 

( هك كقؼ تاـ  لـ يتعمؽ بما المفمحوفكال انية تتحدث عف حساب الكافريف؛ لذلؾ الكقؼ عم  لفظ ) 
( تماـ لآليات التي تتحدث عف مصير المؤمنيف  كما بعدها المفمحوفلفظنا كال معن   فمفظ )  بعدر

 أستئناؼ لمحديث عف مصير هؤالم الكفار  فبل رابط بينهما.

 ىن من خن حن)اآلية التي تميهاكاالبتدام ب  (جن يم ىم) :كم اله قكله تعال 

 ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين

 .(4) ( نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 حناآلية ال انية ))ب االبتدامك   (جن يم ىم) :عم  اآلية األكل  اتامن  اقفن ك  يجب الكقؼ

 المفظ.ك  ال انية مف حيث المعن ك  يف األكل ب  عبلقةال هنأل؛ ((ين ىن من خن

ككذلؾ ما أشبهه مما تنقضي عندر القصة كيكجد في أخرل  كقد يكجد قبؿ انقضام الفاصمة  كقكله 

  .(5) (  ملخل حل جل مك) :تعال 

                                                           
 .76سكرة يس     (1)
 .5سكرة البقرة     (2)
 .6سكرة البقرة     (3)
 .44سكرة إبراهيـ    (4)
 .34سكرة النمؿ    (5)
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  كهك رأس اآلم (1)( حم جم هل)قاؿ تعال  ه انقضام كبلـ بمقيس   ـٌ ألنٌ  كهذا هك التماـ؛

 .(2)( مث حب جب هئ مئ)ككذلؾ 

 خت حت ٹ ٹ ُّ  خمؼ بف أبيه انقضام كبلـ الظالـ  الذم هك كهذا التماـ أيضا؛ ألنٌ 

 زت  ُّ    كقد يكجد بعد انقضام الفاصمة بكممة  لقكله تعال :أس اآلمكهك ر  (3)َّ مث هت مت

 َّ ىث نث مث زثرث يت ىت  نت مت

 ((  كالتماـىت)) فرأس اآلم (4)
 .(5) ؛ ألنه معطكؼ عم  المعن ؛ أم في الصبح كبالميؿ((بالميؿك))
 
ا هك الذم يحسف الكقكؼ عميه" :الوقؼ الكافي. 2 ه ب تعمؽب عدرب ما عدر غير أفٌ ب ماب االبتدامك   أيضن

 القطع عميهف هب ما يفيد معن  يكتفي كؿ  "هك قكلهب فهمنهـ مف عرٌ ك  .(6)"مف جهة المعن  دكف المفظ
ٌف سبب تسميته بالكقؼ  (7)اؼ"ك  (8)ه"عدر عنٌ ب استغنام ماك  عدرب اه عمٌ ب ئلكتفامل "كذلؾ ؛الكافي كا 

كاالبتػػدام بمػا بعػػد   (9) (مح يت ىت نت)ي قكلػه تعػال : فػػ ردك  مػايػػه كمػف األم مػة عم

(10)(زث رث) ذلؾ في اآلية كمها
 .فهك كاؼ .

  .( مك زت رت يب)بػ  اإلبتدامك   (11) (مك ىب نب مب زب) :تعال في قكله ك  

                                                           
 .34سكرة النمؿ    (1)
 .29سكرة الفرقاف    (2)
 .29سكرة الفرقاف   (3)
 .35-34سكرة الصافات  (4)
 .141-140أبك عمر الداني  المكتف  في الكقؼ كاالبتدام    (5)
 . 143الداني  ـ. ف   ص (6)
 .38الطحاف  نظاـ األدام في الكقؼ كاالبتدام  ص  (7)
 .1/266ابف الجزرٌم  النشر في القرامات العشر  (8)
 .23النسام   (9)
 .23نسام :ال  (10)
 .5المائدة   (11)
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تاـ ك  ـ مستقؿكبل هذاف  (جي يه ىه مه)ي قكله تعال : ف الكقؼك ي رؤكس اآليةف كقد نجدر

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل) ي قكله تعال :ف اأمٌ   (1)ي المفظف قبمه اعمٌ 

 يؤمف هؤالم ال ماذال  القارئك  ي ذهف المستمعف لكف ينشأ سؤاؿك   اتامن  دٌ يع المعن  (2) (حن جن يم

تأتي اإلجابة ف ن عي المف عد ذلؾب ما اهناؾ ارتباطن  ـ تنذرهـ؟ مما يدؿ عم  أفٌ ل سكام أأنذرتهـ أـ

 (3) (ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه ىهمه جه ين ىن من خن)

 من حنخن جن يم ىم)ي سكرة التككير قاؿ تعال : ف كذلؾ القطع أم الكقؼ عم  الفكاصؿك 

الكقؼ ف ؛معمكؿ منهك  عامؿب استغن ك  ن ـ أفاد معلكبلاف  (4) (  يه ىه مه جه ين ىن

 اؼو ك هذا (5) (يت ىت نت)ي قكله تعال : ف ماك ي الكفايةف قد يتفاضؿ الكافيك   اؼو ك عميه

 ه.منٌ   فكأ (6) (اك نثمث زث رث )

قاؿ   اؼو ك (7) (هت مت خت حت جت)ي رؤكس اآليات  نحك قاؿ تعال : ف كأك ر ما يككف التفاضؿ

كرد في السنة النبكية ما  ؛ي الكقؼ الكافيف صؿاألك  أكف  منه  (8) (مج حج مث)عال : ت

 أقرأ عميؾ :قمت ،قرأ عميّ أ" : -صٌم  اهلل عميه كسمـ –الشريفة عف ابف مسعكد قاؿ: قاؿ لي رسكؿ اهلل 
غت، قاؿ بم ىقرأت عميو سورة النساء حتّ ف ي أحب أف أسمعو مف غيري،عميؾ أنزؿ، قاؿ: "فإنّ و 

 .(9) (ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث) تعالى:

                                                           
 .563/  2ٌرام ككماؿ اإلقرام  السخاكم  جماؿ الق  (1)
 .6البقرة   (2)
 .5البقرة    (3)
 .3-1التككير   (4)
 .10البقرة    (5)
 .10البقرة    (6)
 .13البقرة     (7)
 .13البقرة     (8)
 .41النسام    (9)
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ام جكاز الكقؼ عم  القرٌ  أخذ هذا الحديث كمف  (1)"قاؿ: فرأيتُو وعيناه تذرفاف دموًعا، فقاؿ لي حسبؾ
 م ؿ هذا الكقؼ الكافي.

بيف الكقؼ التاـ كالكقؼ الكافي هك تعٌمؽ  كيخمص الباحث إل  أٌف كجه االختبلؼ الجكهرمٌ   
لكقؼ عميه متعمقنا بما بعدر في المعن   أك ميستغنينا الكافي بما بعدر مف حيث المعن    كاعتبار ما يتـ ا

 كأما الكقؼ التاـ ال يككف له تعٌمؽ بما بعدر مطمقنا ال لفظنا كال معن . عنه 

 :الوقؼ الحسف. 3

لتعمقه به مف جهة المفظ كالمعن   ؛عدرب ماب ال يحسف االبتدامك   هك الذم يحسف الكقكؼ عميه"  
 عن  كاإلعراب  لكف الكقؼ عميه يعطي معن  مقبكالن.يعني مف حيث الم .(2)"جميعنا

 ىن خنمن حن ىميمجن مم خم حم):كم اؿ ذلؾ قكله تعال 

"   هؿ هذا المعن  متكامؿ؟ نعـ  لكف هل الحمدُ لك كقؼ القارئ الكريـ عم  قكله تعال :"  .(3)(ين
لصفة   كال يحتمؿ الفصؿ بيف ا" صفةرب" متعمؽ بها؛ ألٌف كممة " العالميف ربقكله تعال :" 

ف أحببت الكممة يعطي معن  مقبكالن    إذف: هناؾ تعٌمؽ لفظي كمعنكم  فالكقؼ عم  هذركمكصكفها   كا 
ذا أبتدأت بػ " أيها القارئ الكريـ أف تقؼ هنا فقؼ  كلكف ال تبدئ يما بعدر   "؛ يؤدم إل  العالميف ربكا 

 " هنا مخفكضة.ربمـ مرفكع  ك " اختبلؿ في المعن ؛ ألٌف في هذر الحاؿ تصبح مبتدأ  كالمبتدأ كما نع

راد مفهـك  كاألصؿ في الكقؼ الحسف ما كرد في حسف؛ ألف المي  كالكقؼ عم  ذلؾ كشبهه
))بسـ اهل الرحمف :يقوؿ ،(4)"يةآية آع قراءتو اف إذا قرأ قطّ ك "-رضي اهلل عنها -سممة أـحديث 

ـّ يقؼ، ثـ يقوؿ:   (حن جن) :، ثـ يقوؿ(ىم مم خم حم)الرحيـ(( ث

  صؿ في هذا الباب.  كهك أكلهذا الحديث طرؽ ك يرة  (5)ويقؼ

                                                           
 1/316( 1903( حديث رقـ)40أخرجه مسمـ  صحيح مسمـ  في) كتاب صبلة المسافريف كقصرها( باب)  (1)
 .145أبك عمرك الداني  المكتف  في الكقؼ كاالبتدام ص   (2)
 .4-2الفاتحة     (3)
 .128  كينظر  السمرقندم  تنبيه الغافميف ص 229  ص 226ابف الجزرٌم  النشرفي القرامات العشر ص   (4)
انظر  سنف أبي داككد  حديث    كالحديث أخرجه أبك داكد في سننه 147أبك عمرك الداني  المكتف  في الكقؼ كاالبتدام ص   (5)

 .4/294(  4001)رقـ 
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 :الوقؼ القبيح.4

هك الذم ال يعرؼي الميرادي منهي؛ لشٌدة تعٌمقه بما بعدر لفظنا كمعن   فالكقؼ فيه يككف عم  كممة    
 .(1)لـ يتـ المعن  عندها  كال يفيد فائدة السككت كالكقؼ عميها

(2) كالكقؼ القبيح يقسـ إل  قسميف:
  

يفهـ منه معن ؛ لشٌدة تعٌمقه بما بعدر لفظنا كمعن   كالكقؼ عم  "  أحدهما: الكقؼ عم  كبلـ ال 
 ".هل الحمد" مف " الحمد

كاألخير: الكقؼ عم  كبلـ يكهـ معن  غير المعن  اليمراد  ككأف يكهـ كصفنا ال يميؽ بالبارم عٌز 

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ)تعال " مف قكل  ىإّف اهل ال يستحكجؿ  كمف ذلؾ الكقؼ عم  " 

 مئ)" مف قكله تعال  "فويٌؿ لممصميف  أك الكقؼ عم  " (3) ( ني ىتنت مت زت رت يب

"؛ فويٌؿ لممصميف  فالكقؼ عم  "  (4)" (ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

نما خرج عف جممة الممدكحيف بقطعه عف نعته ويؿٌ " اسـه ممدكحه ال يميؽي به" المصميفألٌف "  ؛ذلؾ " كا 
  كمف هنا منع القٌرام الكقؼ عم  "الذيف عف صالتيـ ساىوفك قكلهي تعال :" كصفته المتصمته به  كه

راد به  ال سيما تمؾ التي تكهـ كصفنا ال يميؽ بعظمة الخالؽ سبحانه تعال   كؿ أية تكهـ معن  غير مي 
 فهذا الكقؼي قبيحه جدنا.

 .هشبهما أك  (8)(رسؿ)ك (7)(رب)ك (6)(لؾام)ك (5)(بسـ)الكقؼ عم  قكله: م مهك 

                                                           
  18. كاألشمكني  منار الهدل في بياف الكقؼ كاالبتدام ص148أبك عمرك الداني  المكتف  في الكقؼ كاالبتدام ص   ينظر (1)

 .1/181كابف الجزرم  النشر في القرامات العشر 
 .182-180يد  صينظر  محمد مكي نصر  نهاية القكؿ المفيد في عمـ التجك (2)
 .26البقرة: (3)
 .5-4الماعكف:(4)
 .1الفاتحة    (5)
 .4الفاتحة    (6)
 .2الفاتحة    (7)
 .124االنعاـ    (8)
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 (1)(اهل)كاالبتدام بقكله

ه إذا كقؼ عم  ذلؾ لـ يعمـ ألنٌ ؛(5)(اهل)ك (4)(السماوات)ك (3)(العالميف)ك (2) (يـو الديف)ك 
 (6) .شيم أضيؼ إل  أمٌ 

لقد كفر الذيف )ك (7)(لقد سمع اهل قوؿ الذيف قالوا) مف هذا النكع الكقؼ عم  قكله تعال  كأقبحي 
مف إفكيـ )ك (11) (قالوا( ف25)فاعبدوف)ك (10)(قالت النصارى)ك (9)(قالت الييود)ك  (8)(قالوا

 (15)(مف الخاسريف. فبعث)ك (14) (مف يقؿ منيـ)  ك(13)(وىـ ميتدوف ومالي) (12)(ليقولوف
إف اهل ىو )ك (17) (إف اهل فقير)كاالبتدام بما بعد ذلؾ مف قكله  (16)(إال أف قالوا أبعث)ك

 (21) (عزير ابف اهل)ك (20)(يد اهل مغمولة)ك (19)(لث ثالثةإف اهل ثا)ك (18) (المسيح ابف مريـ
  (22) (المسيح ابف اهل)ك

                                                           
 .1الفاتحة    (1)
 .4الفاتحة    (2)
 .2الفتحة    (3)
 .16الرعد    (4)
 .124االنعاـ    (5)
 .148أبك عمكر الداني  المكتف  في الكقؼ كاالبتدام ص   (6)
 .181آؿ عمراف    (7)
 .37  17المائدة    (8)
 .64المائدة    (9)
 .9التكبه    (10)
 .26-25االنبيام    (11)
 .15الصافات     (12)
 .29االنبيام    (13)
 .22-21يس     (14)
 .31-30المائدة    (15)
 .64االسرام    (16)
 . 24آؿ عمراف    (17)
 .17المائدة    (18)
 .73المائدة    (19)
 .64ائدة  الم  (20)
 .30التكبة    (21)
 .30التكبة    (22)
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 (2)(ولد اهل)ك (1)(جت هب مب)ك

ني إلو مف دونو)    (اهل بشرًا رسوال)ك (5) (مع جع)ك (4) (مت خت حت جت)ك (3) (وا 

 يكىك مك) المعن  يستحيؿ بفصؿ ذلؾ مما قبمه  كم مه في القبح الكقؼ عم  قكله: ألفٌ  ؛(6)

 خي حي جي)ك   (9) (مح جح مج)ك (8) (ىل مليك ىك مك لك اك يق)ك (7)(مل

المعن  يفسد بفصؿ ذلؾ  ألفٌ  ؛كشبهه (12) (خئ حئ جئ)ك (11)(جه هن من خن)ك (10)(مي

 ىب نب)ك (14)(يئ ىئ)ك (13)( حم جم هل مل خل)مما بعدر مف قكله 

 (15) (يب

. فمف انقطع نفسه (18) (جبهئ مئ)ك (17)(مج حج مث هت)ك (16)(زن رن مم)ك 
ككاف ذلؾ     ما قبمه  كيصؿ الكبلـ بعضه ببعض. فإف لـ يفعؿ أ ـعم  ذلؾ كجب عميه أف يرجع إل

لخرج بذلؾ مف ديف اإلسبلـ  إلفرادر مف القرآف ما هك متعمؽ  مف الخطأ العظيـ  الذم لك تعمدر متعمده 
 بما قبمه  أك بما بعدر  كككف إفراد ذلؾ افترام عم  اهلل عز كجؿ  كجهبلن به.

                                                           
 .25االنبيام   (1)
 .151الصافات    (2)
 .29االنبيام     (3)
 .36يس    (4)
 .31المائدة    (5)
 .17االسرام    (6)
 .258البقرة    (7)
 .60النحؿ     (8)
 .26البقرة    (9)
 .51المائدة    (10)
 .36النسام    (11)
 .38النحؿ    (12)
 .258البقرة    (13)
 .60النحؿ    (14)
 .26البقرة    (15)
 .51المائدة    (16)
 .36النسام    (17)
 .38النحؿ    (18)
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 حئ جئ)ـ المنفصؿ الخارج عف حكـ ما كصؿ به كقكله: كمف هذا الضرب الكقؼ عم  الكبل

(( كمه إنما يجب لبلبنة دكف النصؼ)) ألفٌ  ؛إف كقؼ عم  ذلؾ (1)(حب جبهئ مئ خئ
أك أن    كاحدان كاف أك جمعان. ككذلؾ  كاف ما يجب لهما مع الكلد ذكران ل(( مستأنفاف األبوافاألبكيف  ك))

(( ال الموتى)) ألفٌ ؛ ((الموتىكقؼ عم  )) إفٌ  (2)(خم حمجم يل ىل مل)قكله 

نما أخبر اهلل تعال  عنٌ   :هـ أنهـ يبع كف  كهـ يستأنفكف بحالهـ. ككذلؾ قكلهيسمعكف كال يستجيبكف كا 

ألف مف كن   ؛إف كقؼ عم  ذلؾ (3)(ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه مه)

يمحقه عنهـ أكالن مؤمنكف  ك))متكلي الكبر(( منافؽ  هك عبد اهلل بف أبي بف سمكؿ  فهك مستأنؼ لما 

إف  . (4)(حص مس خس حس جس مخ) :ة في اآلخرة مف عظيـ العذاب. ككذلؾ قكلهخاصٌ 

))مكس (( عميه السبلـ  إنما خاؼ القتؿ عم  نفسه دكف أخيه  كأخكر مستأنؼ  ألفٌ  ؛كقؼ عم  ذلؾ
 بحاله كصفته. ككذلؾ ما كاف م مه كفي معنار.

فويٌؿ ) :  نحك قكلهحقائقها يف نعكتهااألسمام التي تب ح أيضان الكقؼ عم يكمف هذا النكع مف القب
نما خرج مف  ألفٌ  ؛كشبهه (5) (لممصميف ))المصميف(( اسـ ممدكح محمكد ال يميؽ به ))كيؿ(( . كا 

 . (6)(ىب نب مب زب رب يئ)جممة الممدكحيف بنعته المتصؿ به كهك قكله 
 (ال إلو إال اهل) :الكقؼ عم  المنفي الذم يأتي بعدر حرؼ اإليجاب نحك قكله بشعي كأقبح مف هذا كأ

كشبهه. لك كقؼ كاقؼ عم  ما قبؿ حرؼ  (9) (ال إلو إال أنا)ك (8) (ما مف إلو إال اهل)ك  (7)

                                                           
 .11النسام    (1)
 .36االنعاـ    (2)
 .11النكر    (3)
 .34-33القصص    (4)
 .4الماعكف    (5)
 .5الماعكف    (6)
 .37الصافات    (7)
 .62آؿ عمراف    (8)
 .14طه    (9)



46 

 

المنفي في ذلؾ كؿ ما عبد غير اهلل عز كجؿ  كم مه  ألفٌ  ؛ارض لكاف ذنبان عظيمان اإليجاب مف غير ع
  (1) (يم ىم مم خم حم)
ب في ذلؾ ؿ حرؼ اإليجاكقؼ كاقؼ عم  ما قب إفٌ  (2) (يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ)ك

ل  نفي  مغ جغ مع جع مظ)خمؽ الجف كاإلنس. ككذلؾ آؿ إل  نفي إرساؿ محمد كا 

كما كاف م مه  كذلؾ مف  (4) (َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي)ك (3) (خفحف جف
 عظيـ القكؿ.

 مظ حط مض) :كمف الكقؼ القبيح أيضان  الذم كرد التكقيؼ بالنهي عنه  الكقؼ عم  قكله

 (يل ىل مل خل مف خف حف جف مغ جغ مع جع

 (6) (خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل)ك (5)

  فالكقؼ عم  قكله تعال :"  (8) (7)(رث يت ىت نت متزت رت يب ىب نب)ك

"  كتقؼ عم  " والذيف آمنوا وعمموا الصالحات" كتكاصؿ الكبلـ فتقكؿ:" الذيف كفروا ليـ عذاب شديد
" كفروا ليـ عذاب شديد الذيف" فهذا الكقؼي قبيحه جدنا  فالكاجبي الكقؼي عم  قكله تعال :"الصالحات

"؛ كبهذا يكتمؿي المعن  كال ينبتري والذيف آمنوا وعمموا الصالحات ليـ مغفرة وأجر كبيركتقؼ  ـ تتابع:"" 
 عف سياقه  فيفسدي المعن .

كخبلصة القكؿ: يختمؼ الكقؼ التاـ عف الكقؼ الكافي كالحسف كالقبيح  في أٌف األكؿ يصح الكقؼ 
در  كال ٌاني يصح الكقؼ عميه لتعٌمقه معن  ال لفظنا  كال ٌالث يصح الكقؼ عميه عميه لعدـ تعٌمقه بما بع

 .كال يبتدأ بما بعدر  كالٌرابع ال يصح الكقؼ عميه كال البدم بما بعدر

                                                           
 .105اإلسرام    (1)
 .56الذاريات     (2)
 .59االنعاـ    (3)
 .65النمؿ    (4)
 .10-9المائدة     (5)
 .2-1محمد    (6)
 . 8-7فاطر    (7)
 .152 -148ينظر  أبك عمرك الداني  المكتف  في الكقؼ كاالبتدام  ص  (8)
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ا في هذا المقاـ  أٌف أقساـ الكقؼ التي كضعها العممام ك يرة كمتداخمة  كيرل  كيجدر بالذكر أيضن
؛ ألٌف كؿ فركع الكقؼ فيها: أٌنها أربعة أقساـ: تاـ  ككاؼ  كحسف  كقبيح الباحث أٌف خيبلصة ما قيؿ

 داخمة فيها  كال بل ة األكل  جائزة  كالرابع ممنكع؛ إليهامة معن  ال ييراد قد يؤدم إل  اإلخبلؿ بالمعن .

 :ضوابط الوقؼ القبيحمف المطمب الثّاني: 

 يتـ الكقؼ عم  المضاؼ دكف ال هأعمـ أنٌ " :قائبلن  قبيحضكابط الكقؼ ال األنبارمٌ  ابف كقد ذكر  
ال عم  المرفكع دكف ك  ال عم  الرافع دكف المرفكع ك   ال عم  المنعكت دكف النعتك   المضاؼ إليه

ال عم  المؤكد دكف ك  ال عم  المنصكب دكف الناصب ك   ال عم  الناصب دكف المنصكبك  الرافع 
أخكاتها دكف ك  ال عم  إفٌ ك   نسقته عميه )عطفته عميه(ال عم  المنسكؽ )المعطكؼ( دكف ما ك   التككيد
  ال عم  االسـ دكف الخبرك   أخكاتها دكف االسـك  ال عم  ظننتك  ال عم  اسمها دكف خبرها ك  اسمها 

  ال عم  المست ن  عنه دكف االست نامك   ال عم  المقطكع منه )الحاؿ( دكف المقطكع منه )صاحبها(ك 
ال عم  ك  ال عم  المترجـ )البدؿ( دكف المبدؿ منه ك   كف التفسير )المميز(ال عم  المفسر )التمييز( دك 

ال ك   ال عم  الفعؿ دكف مصدررك   كصكلهفال عم  صبلتهف دكف مك   مف دكف صبلتهفك  ماك  الذم
ال عم  حركؼ الجزام ك   هها عنٌ ب ال عم  حركؼ االستفهاـ دكف ما استفهـك   عم  المصدر دكف آليه

ـ ل ااف جكاب الجزام مفرقن ك إذاف  ال عم  الفعؿ الذم يميها دكف جكاب الجزامك   يهادكف الفعؿ الذم يم

   .(1)"ال عم  األمر دكف جكابهك   يتـ الكقكؼ عميه دكف الجزام

ممة مف األشيام التي يشتد تعٌمقها بما بعدها لفظنا كمعن   كبالتالي  كفي ضكم ذلؾ ذكر ابف األنبارٌم جي

(2) هذر األشيام ما يمي:يقبح الكقؼ عميها  كمف 
  

 .( جم يل ىل مل خل)دكف ما أيضيؼ إليه  كالكقؼ عم  ال يكقؼ عم  الميضاؼ -1
 

                                                           
 .117-116ابف األنبارٌم: إيضاح الكقؼ كاالبتدام  ص (1)
  كمحمد مكي نصر الجريسي نهاية القكؿ المفيد في عمـ تجكديد القرآف   87األنبارم  إيضاح الكقؼ كاالبتدام  صينظر  ابف (2)

 .197ص
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 مي خي) " مف قكله تعال :الصراطؼ عم  " كال يكقؼ عم  المنعكت دكف نعته  كالكق -2

(يي ىي
 (1) . 

 خص حص مس خس حس) :" مف قكله تعال قاؿكال عم  الرافع دكف المرفكع  كالكقؼ عم  "  -3

 .(2) ( جغ حضجض مص

 مم خم حم) " مف قكار تعال :الحمدقؼ عم  " كال عم  المكفكع دكف الرافع  كالك  -4

(يم ىم
 (3) . 

(مي زي ري) " مف قكله تعال :نوحالكقؼ عم " كال عم  الناصب دكف المنصكب  ك -5
 (4)  

 يه ىه مه) :" مف قكله تعال إياؾكال عم  المنصكب دكف الناصب  كالكقؼ عم  "   -6

( حي جي
(5).  

 لك خك حك) :مف قكله تعال  "المالئكة"التككيد  كالكقؼ عم  كال عم  المؤكد دكف  -7

( جل مك
(6) . 

 مئ زئ رئ ّٰ) :" مف قكله تعال السماواتسكؽ دكف ما نسؽ عميه  كالكقؼ عم  " نكال عم  الم -8

( رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
 (7) . 

 ال :" مف قكله تعإفّ لكقؼ عم  "كال عم  إٌف كأخكاتها دكف اسمها  كال عم  اسمها دكف خبرها  كا -9

( زت رت يب ىب نب مب)
 " الخبر.لحميـٌ "؛ألٌف "إبراىيـ  أك الكقؼ عم  " (8)

                                                           
 .6الفاتحة: ( 1)
 .51النحؿ: ( 2)
 .1الفاتحة: ( 3)
 .42هكد:(4)
 .4الفاتحة:( 5)
 .73ص: (6)
 .18الحج: (7)
 .75هكد:( 8)
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" مف قكله كافالكقؼ عم  "  كعم  كاف كأخكاتها دكف اسمها  كال عم  اسمها دكف خبرهاكال  -10

(ني مي زي ري ٰى) تعال :
" رحيًما غفورًا"؛ ألٌف" اهل  اك الكقؼ عم  لفظ الجبللة "(1)

 الخبر.
 حك) " مف قكله تعال :تحسبفا دكف منصكباتها  كالكقؼ عم  "كال عم  "ظننت"كأخكاته -11

(  ملخل حل جل مك لك خك
(2) . 

" مف المؤمناتكال عم  المقطكع دكف القطع " أم صاحب الحاؿ دكف الحاؿ"  كالكقؼ عم  "  -12

 .(3) ( حب جب هئ مئ خئ حئ جئ) :قكله تعال 

 يل ىل) " مف قكله تعال :خسر  " كال عم  المست ن  منه دكف المست ن   كالكقؼ عم -13

 .(4) ( حن جن يم ىم مم خم حم جم
" مف قكله األرضكقؼ عم  " كال عم  المفسر دكف التفسير أم المميز دكف التمييز  كال -14

 .(5) ( خفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض) تعال :
" مف قكله الخالقيفأم المبدؿ منه دكف البدؿ  كالكقؼ عم  "  كال عم  المترجـ دكف المترًجـ -15

( مق حق مف خف حفجف مغ جغ مع جع مظ): تعال 
(6).  

 خص حص ) " مف قكله تعال :الذيالكقؼ عم  "كال عم  "الذم" ك"ما" ك"مف" دكف صمتها  ك -16

 (خض حض جض مص
(مسخس حس جس مخ جخ مح) " مف قكله تعال :ماكالكقؼ عم  "  (7)

(8). 

(ىثنث مث)" مف قكله تعال : وفتناؾؼ عم " كال عم  الفعؿ دكف مصدرر  كالكق -17
(9).  

                                                           
 .70الفرقاف:( 1)
 .42ابراهيـ: (2)
 .1حنة:الممت(3)
 .2 3العصر: (4)
 .91آؿ عمراف: (5)
 .126-125الصافات: (6)
 .34-33النجـ: (7)
 .75يكسؼ: (8)
 .40طه: (9)
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 ٰذ يي ىي مي) " مف قكله تعال :امً اقي"   كالكقؼ عم  كال عم  المصدر دكف آلة -18

 .(1) (ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 زت رت )عنه  كالكقؼ عم  " كيؼ" زمف قكله تعال  كال عم  االستفهاـ دكف المستفهـ -19

 .(2) (مث زث رث يت ىت نت مت
" مف مفالكقؼ عم  " كال عم  حركؼ الجزام دكف أفعالها  كال عم  أفعالها دكف الجكاب  ك -20

 .(3) (مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ) قكله تعال :

 رث يت) :" مف قكله تعال اهل نعمت  كالكقؼ عم  " كال عم  جكاب الجزام المتقدـ -21

 .(4) ( مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث

 ىك مك)" مف قكله تعال :" السماواتكال عم  الجكاب المقترف بالفام  كالكقؼ عم  "  -22

( نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
(5).  

 الفظنا كمعن   كالكقؼ عميه شديد التعٌمؽ بما بعدر ضع مما هكهذر بعض المكافكمهما يكف مف أمر  
لكريـ ال يؤٌدم إل  معن  كاضح أك مفهـك يحسف السككت عميه  فإٌنه يقبح الكقؼ عميها  كعم  القارئ ا

  كالرجكع إل  الكرام كممة مف هذا أف يبتدئ مما قبؿ المكقكؼ عميه إذا اضطر إل  الكقؼ عم  شيم
دأ بكبلـ تاـ مفيد فيصؿ الكبلـ بعضه ببعض  كعندئذو يستقيـ المعن  أك كممتيف أك  بل ة حت  يب

 الصحيح الميراد له.
 

 

                                                           
 .97المائدة:(1)
 .29مريـ:(2)
 .90يكسؼ:(3)
 .114النحؿ: (4)
 .37-36غافر:(5)
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 : أقسام االبتداءالمطلب الثالث

ا "كأمٌ  :حيث قاؿ -رحمه اهلل– الجزرمٌ  ابف قكؿب ي هذا المقاـ االستشهادف الذكرب مف الجدير
المعن   بمستقؿ ب إال  يجكزفبل ضركرة  يهإلدعك الكقؼ تك يسل ان؛ ألٌنهاختيار  إاليككف  فبل االبتدام
بحسب  اكقبحن  احسنن ك  ةككفاين  ايتفاكت تمامن ك  أقساـ الكقؼ األربعة ك ي أقسامهف هكك  المقصكد ب مكؼو 
حالتهك فساد المعن  ك  عدمهك  التماـ  (1)".ا 

 .(2)ابتدام قبيحك  ابتدام جائز  يفهـ مف كبلـ ابف الجيزرٌم: أٌف االبتدام قسماف هما:

 يبيف المعن  كا أرادر اهلل عٌز كجؿ كال يخالفه  المعن  ب ـ مستقؿكبلب هك االبتدامك  تدام الجائز:االب .1
 دكرر ال   بل ة أقساـ:ب ينقسـك 
 م اله البدمك   ال مف حيث المعن ك   مف حيث المفظال ما قبمهب ـ يتعمؽل ماب هك البدمك  االبتدام التاـ: - أ

  (ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر):قكله تعال ب
(3)

هذر ب دأب الحديث عف المنافقيف فٌ أل ؛اـدم تب ،

" السابقة كقؼ تاـ؛ ألٌنه غير متعمؽ بما بعدر ال لفظنا كال معن   عظيـاآلية؛  كألٌف الكقؼ عم  كممة " 
 " هك ابتدام تاـ غير مرتبط بما قبمه ال لفظنا كال معن .الناس ومففاالبتدام بقكله تعال :" 

 ىن من خن) :قكله تعال ب البدمك فظان ل ال معن  ما قبمهب مؽما تعب هك البدمك  االبتدام الكافي: - ب

 ( ين
(4)

 
هك الحديث عف الكفار  ك  احد ك  ي سياؽف التي قبمهاك  هذر اآلية فٌ أل ؛اؼك ابتدام فهك 

 فاالبتدام مف أكؿ اآلية كاؼ؛ لتعٌمقه بما قبمه مف جهة المعن  ال مف جهة المففظ.

 َّ ٍّ ٌّ) :قكله تعال ب البدمك معن ك  لفظنا قبمه ماب ما تعمؽب هك البدمك  االبتدام الحسف: - ت

معن   كأحسف منه االبتدام بػ" ك  افظن ل ( ٰى ٰر)ما قبمها ب (ٍّ ٌّ)تعمؽ ل دم حسفب ( ُّ

 "؛ ألف تعٌمؽ الصمة بالمكصكؿ أخؼ مف تعٌمؽ البمبتدأ بالخبر.يقوؿ
 

                                                           
 .230ابف الجزرٌم  النشر في القرامات العشر  ص (1)
 .53-50نظر  محمد يكسؼ حمبص  أ ر الكقؼ عم  الداللة التركيبية  ص. كي62ينظر  الجرجاني  التعريفات  ص (2)
 .8البقرة  ( 3)
 .7البقرة   (4)
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أك يكهـ  يفسدرك  رادالمي ما يغير المعن  ب هك االبتدامك  أك" االبتدام غير الجائز" االبتدام القبيح: -2

 جض مص خص) قكله تعال : " فييد" ػب البدمك تعال ك  اهلل سبحانهب  يميؽال ماب أك  رادمعن  غير مي 

 مم خم حم جم يل ىل مل خل) :تعال ك  " مف قكله سبحانهأف" ػب كالبدمك   (1) (خضمض حض

  (3) (مت خت حت جت هب مب) :" مف قكله تعال عبدأ ال " ػب البدمك   (2) ( جنحن يم ىم

 :"  مف قكله تعال المسيح" أك " رعزي" ػب البدمك  دام قبيح؛ لككنه مكهٌما لمخطأ في المعن  فإٌنه ابت

 ح.القب هك مف أشدك  (4) (ىيني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن)

إذف: يجب عم  القارئ الكريـ حاؿ قرامته لآليات القرآنية الكريمة أف يككف يقظنا متفهمنا ما يقرأ  
 كاقع الجمؿ؛ حت  ال يقع في محظكر أك أبتدام قبيح جٌدان.مبلحظنا معاني اآليات الكريمة  كم

 سبلمة المعن  هي الفيصؿ فٌ مف منطمؽ أ  مف تحدث عف االبتدام قد تحدث عنه أك ركيبلحظ أٌف 
 ذلؾك ساد المعن  هك الفيصؿف فأك  هك ما ينطبؽ عم  حكـ جكاز االبتدام ك  جكاز الكقؼ ب ي الحكـف
أم مكضع ب ال يجكز االبتدامك  ك ما ينطبؽ عم  عدـ جكاز االبتدام هك  عدـ جكاز الكقؼ ب ي الحكـف

يف الكحدات تحيؿ ب معبلقاتل ك تغييربس أك غمكض أل كي المعن  أف ه خمؿب يترتب عم  االبتدام
 .(5)ألم مة الٌسابقةي اف ما مرٌ ك تفسدر ك  المعن 

يجكز إال  فبل د الكقؼ الحسفعب امٌ الكافي  أك  عد الكقؼ التاـب  يككف إالال ف جكاز االبتدامكأ
 حياناهذا قد يقع ػأك   ساد امتنع االبتدامف كبس أك غمكض  أل قعك  إذا لـ يمتبس  أٌماك  هـ الكبلـف إذا
 .(6)عد الكقؼ القبيحب ااقع دائمن ك  هكك  عد الكقؼ الحسف ب

 

                                                           
 .64المائدة   (1)
 .81آؿ عمراف   (2)
 .22يس   (3)
 .30التكبه   (4)
 .52محمد يكسؼ حمبص  أ ر الكقؼ عم  الداللة التركيبية  صينظر:  (5)
 .52ينظر: محمد يكسؼ حمبص  ـ.ف.  ص (6)
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بكبلـ مكؼ  كخبلصة القكؿ: إٌف االبتدام ال يككف إاٌل اختيارنا  بينما الكقؼ ال يجكز فيه إالٌ 

" الناسكما مٌر سابقنا  فإٌف االبتدام بػ " (1)..." الناس ومفبالمعن   كذلؾ الكقؼ عم  قكله تعال :" 
ا  كمامف" أحسف مف االبتدام بػ "آمناقبيح  كبػ " في قكله  "  كقد يككف الكقؼ حسننا كاالبتدام قبيحن

المعن  إذ يصير تحذيرنا " قبيح؛ لفساد ياكـإ  فالكقؼ عم  كممة "(2)"ياكـوا   الرسوؿ يخرجوفتعال :"
 باهلل عٌز كجؿ  فيجب عم  القارئ الكريـ أف يتفهـ المعن  ما استطاع إل  ذلؾ سبيبل. مف اإليماف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .8البقرة: (1)
 1الممتحنة: (2)
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أك مف   الكقؼ المعن  مف األمر إل  النهيب يتحكؿقد ك  ي تكجيه المعن  ف برلك ةلمكقؼ أهميٌ 
 هي تأ يرات مهمةك  سادر ف أك مف الجكاز إل  الحرمة  أك مف استقامة المعن  إل   الحسف إل  القبيح

 حٌت  المغكٌم. كفهمه النٌص القرآنيٌ  القٌرام أف يغفمها في قرامة  يستطيع أحد مفال

  كبيانها مقاصد اآليات القرآنية الشريفة  إيضاحي ف كاالبتدام ة الكقؼأهميٌ  كمف هنا جامت
  : "الكقؼ حمية التبلكةيقكؿ الهذلٌي في هذا األمر تاب اهلل تعال  ك تحقيؽ ما يأمؿ القارئ مف تبلكةك 
النقيضيف ك   يف المعنييف المختمفيفب رؽعرؼ الفبه يي ك   فخر العالـً ك   فهـ المستمعك   زينة القارئك 

 .(1)المتباينيف"

أكٌدكا أٌنه ال   األئمة اآليات القرآنية الشريفة أفٌ  معاني فهـ يف ة الكقؼدؿ عم  أهميٌ كمما ي
 إالٌ  اأحدن   يجيزال أف عم  المجيز : "يجبإاٌل بعد معرفة الكقؼ كاالبتدام  يقكؿ ابف الجيزرمٌ  ايجاز أحدن 

 عضه عفب مفصبلن ك   لمعن عم  ا اام الكقؼ مفهمن ذلؾ جعؿ أئمة القرٌ ل  (2)االبتدام"ك  عد معرفته الكقؼب
 .(3)عضب

 تبياف يهف نه العمماماالبتدام الذم دكٌ ك  : "ففي معرفة الكقؼكيؤكد هذر الحقيقة السخاكم قائبلن 
ظهارك   تعريؼ مقاصدرك   معاني القرآف العظيـل  .(4)فكائدر"ك  ي درررف مغكصل به يتهيأك   ائدرفك  ا 

 هب يعرؼ بلن:"القرآنٌية قائ تاآلياي فهـ كيطنب السخاكم في بياف أهمٌية الكقؼ كاالبتدام ف
 .(5)"ي المشكبلتف يؤمف االحتراز مف الكقكعك   ما يتبعه مف معاني اآلياتك   يفية أدام القرآفك

 اي المعن ؛ حفاظن ف االبتدامك  يجب عم  القارئ أف يحسف الكقؼ مما سبؽ يستنتج الباحث أٌنهك 
 المعن ب ارتباط الكقؼف ساد المعن  ف يؤدم إل ك   أي الخطف ئبل يقعل المعجز؛ يٌ عم  النظـ القرآن

 ي الكبلـ.ف االبتدامك  مكاطف الكقؼل االمعن  يتغير تبعن ف الصمة   يؽك 

  

                                                           
 .249  ص3ابف الجزرٌم  غاية النهاية في طبقات القٌرام  ج  (1)
 .357  ص1ابف الجزرٌم  النشر في القرامات العشر  ج  (2)
 .542  ص1ينظر:  السخاكم  جماؿ القٌرام ككماؿ االقرام  ج (3)
 .542  ص2السخاكم  ـ.ف  ج  (4)
 .533 ص2السخاكم  ـ.ف  ج (5)
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 يكجد  ا يقن ك  ااآلخر ارتباطن ب كبلهما مرتبطك   ي المفظف كظيفةك  ي المعن ف ظيفةك  كلمكقؼ
ما يتعيف عم  ذلؾ ك  جكر مراميهك  يافبك   هـ النٌص ف إل  تؤٌدم معرفة الكقؼك  ذهابه ب يذهبك  جكدربك 

 .(1)إقامة المبن  إقامة صحيحة متماسكة

عرابهك  تفسيررك  االبتدام تبن  عم  معرفة معاني القرآف الكريـك  كمعرفة الكقؼ قد ف  قراماتهك  ا 
كسنضرب أم مة عم  ذلؾ مف القرآف   (2) تقتضيه القرامات األخرلال اقفن ك  عض القراماتب تقتضي

 كشؼ أ ر الكقؼ كاالبتدام في المعن  القرآنٌي:الكريـ؛ لن

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي):-تعال  -يقكؿ

 حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

 خف حفجف مغ جغ مع جعمظ حط مض خض حض جض مص خص

 مة اهللكم هناؾ داللة عم  أفٌ  ي هذر اآلية الكريمة يبلحظ أفٌ ف المتأمؿك  (3)( مق حق مف

فظ ل ذلؾ يجب عم  القارئ الكريـ أف يقؼ عندل  (4)ذلؾك راألم ليسك  صارت عميا ف انت السفم ك

  (حق مف خف حفجف مغ جغ مع)يستأنؼ الكبلـ مف قكله تعال : ل "السفم "

 إل  اختبلط المعاني. األمر  يؤدمال حت 

 .(5)َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ  عم  قكله تعال : الكقؼ كمف أم مة ذلؾ

ي اآلية الكريمة هك ف الفاعؿ عؿ  مع أفٌ هك الفاك  أكؿ المتاع  -السبلـك  عميه الصبلة-يكسؼ  فكأفٌ 
 له إل  شيم آخر.حكٌ ك  ر المعن كف الكقؼ غيٌ ل "الذئب"  "فأكمه الذئب" 

                    (6)َّنت  مت زت رت يب ىب نب  ُّ  :-تعال  -قكله ككما في

                                                           
 .12ينظر  محمد خميؿ نصراهلل فراج  الكقؼ ككظائفه عند النحكييف القٌرام  ص  (1)
 644  ص.2ينظر  السخاكم  جماؿ القرام ككماؿ اإلقرام  ج  (2)
 .40التكبة    (3)
 .165ينظر: األشمكني  منار الهدل في بياف الكقؼ كاالبتدام  ص  (4)
 .17يكسؼ    (5)
 .20األنعاـ    (6)
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؛ال "ـأبناءىُ فظ "ل فالكقؼ عم   ال يـف الذيف خسروا أنفسيـ: "-تعال  -قكلهب صؿك لك  هنٌ أل ـز

  (1)" ؤمنوفي
هي جممة بؿ  فساد المعن  ل ذلؾ ك ليسك  ـ هي بنائأل هذر الجممة صفة كهـ هذا الكصؿ أفٌ أل
 (2).مستأنفه

يف ب الدالالتك  إبراز المعانيب أداؤر أ نام القرامة في حسً ف القارئ يى أل المعن  متبلزماف؛ك  الكقؼ كهكذا فإفٌ 
 "كـربّ رد مف الكقؼ عم  قكله تعال : "ك  ة ذلؾ مامف أم مك  به تظهر جكدة ترتيمه ك  المعن  ك  المقركم

 خت حت جت)ي قكله تعال : ف (جسمخ جخ مح جح مجحج) :قكلهب ي االبتدامف الشركعك 

 .(3)( مسخس حس جسمخ جخ مح جح مجحج مث هت مت

عم  سبيؿ اإلغرام؛ أم:   ( مح جح مجحج)حسف   ـ يبتدئ( مث هت مت)فهنا 

الكقؼ ك  يف المعن ب هذا يدؿ عم  أفٌ ك   التفسيرك  التأكيؿك  المعن ب ه عبلقةل هذاك  الزمكا نفي اإلشراؾ 
 ة أك طارئ.عمٌ ل ممعن  إالل امكقؼ مخالفن ل اال يجكز أف يتخذ القارئ مكضعن ك   ااحتياجن ك  اتبلزمن 

تجنب الكقؼ القبيح الذم ك   كمف النماذج القرآنية التي تكضح ضركرة مراعاة الكقؼ الحسف
الحكـ ب قد يمسك  تر الداللة ب يؤدم إل ك  يحرؼ اآلية عف سياقهاك   رأسنا عم  عقب يقمب المعن 

 مم خم حم جم يل ىل مل خل):-تعال  -ي قكلهف فظ "قالكا"ل الكقؼ عم ك ذلؾك  الشرعي 

األمر  فٌ أل ؛ا يميؽ إطبلقن ال هذاك  "قيره ف اهلل ػ"إفٌ ب شاعة البدايةب   فانظر إل (4)(  حنجن يم ىم

مفصؿ بيف قكلهـ  كبيف قكؿ اهلل معن  آخر غير المعن  المقصكد  كهك مجيم الكقؼ لب يكهـ السامع
 تعال .

 خنحن جن مم خم): -تعال  -قؼ القارئ عم  قكلهك  ر المعن  إذاككذلؾ تأمؿ تغيٌ 

( مه جه هن من
هذا قمب ك   اسن  أيضن هـ الحي ل ربهـي ل كاـ يستجيبي ل الذيف الكقؼ هكذا يكهـ أفٌ ف (5)

                                                           
 .20ـ   االنعا (1)
 .254ينظر: محمكد خميؿ الحيصرٌم  أحكاـ قرامة القرآف الكريـ  ص  (2)
 .151األنعاـ    (3)
 .181آؿ عمراف    (4)
 .18الرعد    ((5))
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 يقؼ   ـك  ( جه هن من خنحن جن مم خم)الكقؼ الحسف أف يقرأ ف ذلؾل ممعن  ل تاـ

 هتمت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من ) :جؿك  يبتدئ قكله عزٌ 

ي اآلية القرآنية ف الكقؼ المطمكب هناف " ( من مل مك لكهش مش هس مس هث مث

 أك إل  محكـ الشرعيٌ ل هـ مخالؼف م إل قد يؤدٌ  سو بٍ لى  امع مفالسٌ  إلخراج ؾذلك  اضح محدد؛ك  الكريمة
 ممعن .ل انافية تمامن هـ داللة مي ف

 هـ سميـف ذا العمـ يحتاج إل هك  ي المعن  ف االبتدامك   ر الكقؼأل بقة تكضيحاففي اآليات السٌ 
جكر ك  هاب راالبتدام مف العمكـ التي تفسٌ ك  عمـ الكقؼف معن  ك  افظن ل كتاب اهلل تعال  الحكيـل دقيؽك 

 يقؼف حيث يراعي القارئ المعاني ب االبتدامك  ياف مكاطف الكقؼب المعاني القرآنية  إذ الهدؼ منه
ي اآلية القرآنية ف الكقؼف تدبر المعاني ب ال يتـ تحقيؽ ذلؾ إالك  المفظ ك  يبتدئ حسب اقتضام المعن ك 

 يها.ف معيف عم  التدبر
لهذا يؤ ر الكقؼ عم  المعن  كما يؤ ر المعن  عم  الكقؼ  كيبن  عم  اختبلؼ المعاني عممام 

كالمعاني تتكلد مف تركيب الكبلـ  كتعٌمؽ  نية عم  المعاني ألٌف الكقكؼ في القرآف الكريـ مبالكقؼ؛ 

 .(1)يقكؿ األشمكنٌي:" كليس آخر كؿ آية كقفنا  بؿ المعيتبر المعاني كالكقؼ تابع لها" بعضه ببعض 
هك  بؿ  ينفصؿ عف المعن  ال هذا العمـك  المعن ب اأساسن  افاالبتدام يرتبطك  الكقؼ كصفكة القكؿ: إفٌ 

ر إل  ترشدٌ ك  ن  هي التي ترشد القارئ إل  مكاف الكقؼ مف عدمه معرفة المعف أ ر مف آ ار المعن  
 تمامهك  بدكف المعن ك  االبتدام ك  المعن  هك أساس عمـ الكقؼف بيف داللته ك  يف الممفكظ المقركمب الربط

همالهماك  ظهكرر ك  ياف المعن ب يف هما أ رهما العظيـل االبتدامك  الكقؼف االبتدام ك   يتعيف الكقؼال  ا 
   كعدـ الفهـ لمقرآف الكريـ.فساد المعن  ل يؤدم إ

 

                                                           
 .1/24األشمكنٌي: منار الهدل في بياف الكقؼ كاالبتدام  (1)
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 المبحث الّسادس: في معرفة كيفية الوقؼ عمى أواخر الكمـ.

 المطمب األكؿ: كيفية الكقؼ عم  أكاخر الكمـ.

 المطمب ال ٌاني: في كيفية حدكث الكقؼ.
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 المطمب األوؿ: كيفية الوقؼ عمى أواخر الكمـ:

كأيف يستطيع  كاعه كأقسامه ابقة تعريؼ الكقؼ كأنمض  في المباحث السٌ فيما  الباحث تناكؿ
عميها؛ خكفنا مف الكقؼ  ئفي بعض المكاضع التي يقؼ كيبتد ئقارئ أف يقؼى  كأيف عميه أف يبتدال

معرفة  يتعٌرضي الباحث لمحديث عفخمؿ في المعن  أك فسادر. كس عم  بعض الكممات مما يؤٌدم إل 
ة في معرفة طريقة الكقؼ أكاخر الكمـ؛ ألٌف كؿ كممة مكقكؼ عميها لها هيئة خاصٌ كيفية الكقؼ عم  

كلتكضيح الفائدة أك ر لدل  مف حيث حركة الحرؼ األخير فيها   عميها أ نام عممية القرامة أك الترتيؿ
 أم قارئ لكتاب اهلل العزيز.

هنا متعددة  كالمستعمؿي في كبلـ العرب  عمـ أٌف لمكقؼأ:" زرمٌ يقكؿ في هذا الشأف ابف الج أكجي
ـي  كالحذؼي   ي))نها عند أئمة القرامة تسعة ن  كهم ـي  كاإلبداؿي  كالنقؿي  كاإلدغا الٌسككفي  كالركـي  كاإلشما

  .(1)"((كاإل باتي  كاإللحاؽي 

م عم  كبلـ ابف الجزرٌم قائبلن:" فإٌف هذر المذككرات أحكاـ الكقًؼ أم ذستراباألا كعٌمؽ
الكقؼ في لغة العرب ييكجبي  ئي؛ فإفٌ رة كنعني بالحيكـ ما يكجبيهي الشأكاخر الكممة الميختاالسككت عم  

  .(2)هذر األشيام" أحد

أصؿ  أٌف األساس في الكقًؼ التسكيف  لهذا قاؿ ابف الجزرٌم:" ذكرر في إل  كمما تجدر اإلشارة
ـي عند جمع القرامة؛ كردى الكقؼ هك السككفي  كيجكز ال النٌص بهما عف أبي عمرك  ركـي كاإلشما

كالككفييف  كالمختاري األخذ بها لمجميع"
:" أعمـ أٌف مف عاٌدة الدانيٌ  أبك عمرك كتأييدنا لذلؾ قاؿ .(3)

القٌرام أف يقفكا عم  أكاخر الكمـ المتحركات في الكصؿ بالسككف ال غير ألٌنه األصؿ  ككردت الركاية 
إلشارة بنامن كا ـإل  الحركة كسكام كانت إعرابنا أإلشارة عف الككفييف كأبي عمرك بالكقؼ عم  ذلؾ با

شماما...". تككف ركما كا 
(4). 

                                                           
 .2/120ابف الجزرٌم  النشر في القرامات العشر  (1)
 .2/271افية ابف الحاجب األستراباذم  شرح ش (2)
 .77ابف الجزرٌم  تقريب النشر في القرامات العشر  (3)
 .59-58الداني  التيسير في القرامات السبع  (4)
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 .(1)": " فالسككفي هك األصؿي كاألغمبي األك ر ألٌنه سمب الحركةابف يعيش كقاؿ 

 ذكر مكجز الٌسككفي  كفيما يمي أٌف الكقؼ عند القٌرام كالنيحاة في أغمب األحياف هك كيبلحظ الباحث
 ه الكقؼ المتعددة.عف أكجٌ 

 الّسكوُف:  أواًل:

ا الٌسككف فهك األصؿ في قاؿ:" فأمٌ ف  له لٌسككفي  كتعٌرض ابف الجزرمٌ األصؿي في الكقؼ ا
فت عف كبلـ فبلف كق :معن  الكقؼ الترؾ كالقطع مف قكلهـ ألفٌ  ؛الكقؼ عم  الكمـ المتحركة كصبلن 

ا ضد االبتدام  كألفٌ  ؛أم تركته كقطعته كذلؾ يختص الكقؼ   فكما يختص االبتدام بالحركةالكقؼ أيضن
ر كهك اختيا  فهك عبارة عف تفريغ الحرؼ مف الحركات ال بلث كذلؾ لغة أك ر العرب  بالسككف

   .(2)"ماٌ جماعة مف النحاة كك ير مف القر 

في المعرب  كفي  " كالكقؼ بالٌسككف المحض يككف في كؿ مف المرفكع كالمجركر كالمنصكب
كالمفتكح في المبني  كيستكم في ذلؾ الميخفؼ كالميشدد كالمهمكز كالميحقؽ  المكسكرضمكـ ك كؿ مف الم

أك في االسـ المقصكر ميطمقنا نحك)  ((كبيرًا ُحوًبا) :)كالمينكف إاٌل ما كاف في االسـ المنصكب نحك

ا سككف ما قبؿ الحرؼ األخير المكقكؼ عميه أك الحركة"عمى (3)( كما يستكم أيضن
. 

داعية إل  الٌسككف  أال ترل أٌف االبتدام لما  كهيضد السككت  يي عف الحركة :" كهقاؿ ابف جنٌ  هذاكل
كاف أخذا في القكؿ لـ يكف الحرؼ المبدكم إاٌل ميتحركنا  كلما كاف االنتهام أخذا في السككت لـ يكف 

 .(4)"الحرؼ األخير المكقكؼ عميه إاٌل ساكننا

  ( مه جه هن من خن) في فاتحة الكتاب : -تعال  -قكله  عم  ذلؾ كمف أكضح األم مة
 ضد الحركة. هك ( هك الكقؼ بالٌسككف الذمالعالميففالكقؼ عم  كممة )

                                                           
 .5/409ابف يعيش  شرح المفصؿ  (1)
 .121-120ابف الجزرم  النشر في القرامات العشر/ (2)
 .407محمكد حمدم زقزكؽ  المكسكعة القرآنٌية الميتخصصة    (3)
 .1/50ابف جني  الخصائص   (4)
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 ثانًيا: الّروـُ : 

بيف القٌرام كالنحكييف في تعريفه  قاؿ ابف الجزرٌم:"  أٌف هنالؾ اختبلفنا هنا مما هك جديره بالذكر
هك تضعيؼ الٌصكت  :النيطؽ ببعض الحركة  كقاؿ بعضهـكأما الٌركـي فهك عند القٌرام عبارة عف 

بارة عف النيطؽ بالحركة بصكت كهك عند النحاة ع  ككبل القكليف كاحد  بالحركة حٌت  يذهب ميعظمها
  . (1)"خفي

كأكضح ابف الجزرٌم عنصر هذا االختبلؼ بينهما قائبلن :" كتظهر فائدة الخبلؼ بيف مذهب 
الٌركـ المفتكح كالمنصكب غير النكف  كمعن  قكؿ القٌرام ال يدخؿ عم   القٌرام كالنحكييف في حقيقة

ها ال تقبؿ التبعيض كما ألنٌ  ؛ألٌف الفتحة خفيفة فإذا خرج بعض خرج سائرها -أم الٌركـ -حركة الفتح
أم  -بعض الحركة  كعم  قكؿ النحاة يدخؿ دهـبما فيها مف ال قؿ  كالٌركـ عنيقبمه الكسر كالضـ 

ألٌف الٌركـ عنٌدهـ إخفام الحركة فهك بمعن   ؛م  حركة الفتح كما يدخؿ عم  الضـ كالكسرع -الٌرـك
 .(2)االختبلس كذلؾ ال يمتنع في الحركات ال بلث"

 ت مف الضمة" كالفرؽ بيف الكقؼ عم  الحركة كالكقؼ بركـ الحركة أٌنؾى إذا كقفت عم  الحركة تكلدٌ 

ذا كقفت بالٌرـك لـ يتكلد منه شيم كمف الكسرة يام   كاك  كمف الفتحة ألؼ  (3)"كا 
.  

" كالٌركـ يشارؾ االختبلس في تبعيض الحركة  كيخالفه في  أٌنه ال يككف في فتح  كال نصب  كيككف 
في الكقؼ فقط  كال ابت فيه مف الحركة أقؿ مف الذاهب  كاالختبلس يككف في كؿ الحركات  كما في 

 أك ر مف الذاهب  كقٌدرريختص بالكقؼ  كال ابت مف الحركة فيه  ( كالركـيأمُ ( ك)أمف ال ييدي( ك)أرنا)
  .(4)ضبطه إاٌل المشافهة" تب م ي الحركة  كال   هكازمٌ األ

( يخمؽك ) ( مم خم حم) " كالٌركـ يككف في المرفكع  كالمضمكـ  كالمجركر  كالمكسكر  نحك:

ف كقؼ بال( ك المرء( ك)دؼء( كنحك: )صالح ياك) ( مصخص حص مس خس) كنحك: همز  أك النقؿ  ا 

                                                           
 .2/121ابف الجزرٌم  النشر في القرامات العشر    (1)
 .2/94ابف الجزرم  ـ.ف.   (2)
 .1/122مكي بي أبي طالب  الكشؼ عف كجكر القرامات كعممها   (3)
 .1/314أحمد بف محمد البنا  إتحاؼ فضبلم البشر بالقرامات األربعة عشر   (4)
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مف ك)  بيف المرء(( كنحك: )ىؤالء فارىبوف( كنحك: )في الّدارك) ( جه ين ىن من)كنحك: 
 ( شيء

كالفائدة مف الكقؼ بالٌركـ  (1)( كقؼ بالهمز أك النقؿ  كما في كقؼ حمزة " .) ظّف الّسوءك
لهذا قاؿ سيبكيه  بياف حالة حركة الحرؼ المكقكؼ عميه مف حيث ككنه ساكننا أك ميتحركنا في األصؿ 

ما الذيف رامكا الحركة فإٌنهـ دعاهيـ إل  ذلؾ الحرصي عم  أف ييخرجكها مف حاؿ ما لزمهي مف  :" كا 
في الكصًؿ   بتت" كفائدته بياف الحركة التي ي كقاؿ جبلؿ الٌديف السيكطٌي : (2)إسكافه في كؿ حاؿو " 

  .(3) ركة المكقكؼ عميها"لمحرؼ المكقكؼ عميه ليظهر لمٌسامع أك الناظر كيؼ تمؾ الح

 مئ خئ حئ جئ يي ىي)كمف أم مة الكقؼ بالٌركـ في الكتاب العزيز  قاؿ تعال  : 

(  فإٌنه غواشٍ فالمبلحظ في النٌص القرآنٌي الكقؼ عم  كممة ) (4)( هب مب خب حب جبهئ

 (  كلهذا عندما يتـغواشييكقؼ عميها بالٌركـ  كذلؾ ألٌف الشيف األصؿ فيها الكسر  كليس الٌسككف )
ا الكقؼ بالٌركـ في فاتحة الكتاب العزي ز مف عممية الكقؼ عميها بالٌركـ يككف األصؿ فيها الكسر  كأيضن

 .(حي جي يه ىه مه)قكله تعال  : 

هك عبارة عف اإلشارة إل  الحركة مف غير تصكيت  كقاؿ بعضهـ: أف عند القٌرام: " :شماـُ إلثالثًا: ا
بلهما كاحد  كال تككف اإلشارة إاٌل بعد سككف تجعؿ شفتيؾى عم  صكرتها إذا لفظت بالضمة كك

  .(5)الحرؼ"

كأما اإلشماـ فهك تهيئة العضك لمنيطؽ بالضـ مف غير تصكيت كذلؾ قائبلن:" ابف يعيش كعٌرفه
ـ شفتيؾ بعد اإلسكاف كتدع بينهما بعض االنفراج ليخرج منه النفس فيراها المخاطب  بأف تضي

 .(6)مضمكمتيف "

                                                           
 .2/317 البٌنا  إتحاؼ فضبلم البشر بالقرامات األربعة عشر أحمد بف محمد  (1)
 .4/282سيبكيه  الكتاب   (2)
 .1/249السيكطٌي: اإلتقاف في عمـك القرآف    (3)
 .41اإلعراؼ:   (4)
 .2/121ابف الجزرٌم: النشر في القرامات العشر   (5)
 .5/209ابف يعيش  شرح المفصؿ لمزمخشرٌم    (6)
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يف كال ييسمع باألذف كلهذا ال ييأخذ األعم  عف القارئ بؿ يأخذر عٌنه المبصر ليرل " كاإلشماـ يرل بالع
  (1)كيفيته".

مف الميعرب  كفي المضمكـ مف المبني دكف غيرهما مف الحركات؛ ألٌنه  فكعر الم" كاإلشماـ يككف في 
ـ بالمجركر المناسب لحركة الضمة النضماـ الشفتيف عند النيطؽ بها  كال يحكز أف يككف اإلشما

كالمنصكب كالمكسكر كالمفتكح لخركج الفتحة بانفتاح الضـ كالكسرة بانخفاضه  كألٌف اإلشماـ في 
 .(2) المفتكح كالمكسكر يكهـ حركة الضـ فيهما في الكصؿ بينما ليسا كذلؾ كهذا هك كجه المنع"

ا يككف بسككف   أٌف معرفة كيفية الكقؼ باإلشماـ في الكممة المكقكؼ عميهكيستنتج مما سبؽ
الحرؼ المكقكؼ عميه أ نام عممية استدارة الشفتيف في حاؿ النيطؽ بالضمة مع إحداث انفراج بسيط 

 بينهما.

 حس جس مخ جخ مح جح مج) كمف أم مة الكقؼ باإلشماـ في الكتاب العزيز قكله تعال  :

( عميـكممة ) م (  كالكقؼ باإلشماـ عالمجيد  فجام الكقؼ باإلشماـ في اآلية عم  كممة ) (3) (خس

 .(4) (مح جح مج حج مث هت)مف قكله تعال  : 

كتجدر اإلشارة إل  أٌف الكقؼ بالٌركـ كاإلشماـ صار مأخكذنا كسائغنا لجميع القٌرام بشركط 
كباعتبار ذلؾ انقسـ الكقؼ عم  أكاخر الكمـ في الٌسككف  كالٌركـ    مخصكصة في مكاضع معركفة

  (5)كاإلشماـ  بل ة أقساـ:

يه ركـ كال إشماـ كهك خمسة عند أئمة القرامة إاٌل بالٌسككف كال يجكز ف ر: ال يكقؼ عندالقسـ األكؿ
 :أصناؼ

 

                                                           
 .408زقزكؽ  المكسكعة القرآنٌية الميتخصصة  محمكد حمدم   (1)
 .408محمكد حمدم الزقزكؽ  المكسكعة القرآنٌية المتخصصة     (2)
 .15،14البركج   (3)
 .76يكسؼ:  (4)
 .123-122ينظر: ابف الجزرٌم  النشر في القرامات العشر    (5)
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( مث هت مت خت حت) ها: ما كاف ساكننا في الكصؿ نحك:أكل 
(1)

. 

( ىمحم جم):  انيها: ما كاف في الكصؿ ميتحركنا بالفتح غير منكف كلـ تكف حركته منقكلة نحكك 
 (2) 

 .دالن مف تام المتأنيثاألسمام في الكقؼ بك ال ها: الهام التي تمحؽ 

كة كلـ يصمه  نحك: مة مف لـ يحر كة في الكصؿ ككصمه كفي قرارابعها: ميـ الجمع في قرامة مف حرَّ ك 

(3).(مئ خئ)
 

ما اللتقام الساكنيف إستبرؽ ومفخامسها: المتحرؾ في الكصؿ بحركة عارضة إما بالنقؿ نحك: )ك  (  كا 

 (زن رن مم ام) في الكصؿ نحك:
(4)

. 

ـي ك الكقؼ بالٌسككف  هالقسـ ال ٌانٌي: ما يجكز في ك ما كاف في الكصؿ هكبالٌركـ كال يحكز في اإلشما
 ( بسـ اهل الرحمف الرحيـالبنام  نحك: ) ـلكسر سكام كانت الكسرة لئلعراب أميتحركنا با

ـي  كهك ما كاف في  الكصؿ ميتحركنا القسـ ال الث: ما يجكز الكقؼ عميه بالٌسككف كبالٌرـك كباإلشما
بالضـ ما لـ تكف الضمة منقكلة مف كممة أخرل أك اللتقام الساكنيف. كهذا يستكعب حركة اإلعراب 

 خم حم) نفس الكممة  فم اؿ حركة اإلعراب:كحركة البنام كالحركة المنقكلة مف حرؼ حذؼ مف 

( مم
(5)

(  مصخص حص مس خس) كم اؿ حركة البنام: 
(6)

ذؼ مف نقكلة مف حرؼ حكم اؿ الحركة الم 

 (.المرء دؼء،) نفس الكممة

كخبلصة القكؿ: إٌف األصؿ أف يكقؼ عم  الكممات المتحركة في الكصؿ بالسككف  كأٌنه يجكز 
ٌما أف تككف إشمامنا  كتبٌيف فائدة الركـ كاإلشماـ  الكقؼ باإلشارة  كهذر اإلشارة إٌما أف تككف ركمنا  كا 

                                                           
 .8الضح     ((1))
 .2البقرة   (2)
 .7البقرة    (3)
 .1البينه    (4)
 .2اإلخبلص    (5)
 .3الرـك    (6)
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ؼ المكقكؼ عميه  كتبٌيف أٌف الركـ لممستمع  كاإلشماـ بياف الحركة األصمية التي ت بت في الكصؿ لمحر 
شماـ  كتبٌيف أٌف الركـ كاإلشماـ ال يدخبلف في هام  لمناظر  فإف لـ يكف مستمع كال ناظر فبل ركـ كا 
التأنيث المكقكؼ عميها بالهام  كما كاف ساكننا في الكصؿ  كما كاف متحركنا في الكصؿ بحركة 

 ا كاف متحركنا في الكصؿ بالفتح كالنصب غير منكف.عارضة اللتقام الساكنيف  كم

 رابًعا: اإلبداؿ: 

ٌما  هك: "قائبلن  اإلبداؿ ابف يعيش عٌرؼ أف تقيـ حرفنا مقاـ حرؼ في مكضعه إٌما ضركرةن كا 
استحساننا ... كالبدؿ عم  ضربيف : بدؿ كهك إقامة حرؼ مقاـ حرؼ غيرر نحك"نجمة" كبدؿ كهك قمب 

  .(1) عم  معن  إحالته إليه" الحرؼ نفسه إل  غيرر

  (2)رجانٌي قائبلن: " كاإلبداؿ أف تجعؿ حرفنا مكضع حرؼ آخر لدفع ال قؿ".كعٌرفه الجي 

 (3):هما كالكقؼ بكجه اإلبداؿ فيجرل في شيئيف ا نيف

 الشيم األكؿ: كيشمؿ  بل ة أنكاع:

ك"ككيبل" كما جام في قكله األكؿ: التنكيف في االسـ المنصكب سكام رسمت األلؼ فيه أـ لـ ترسـ نح

 :  كنحك " دعامن كندامن مف قكله تعال   (4)( رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ) :تعال  

  (5)( زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي)

ا أـ مجركرنا أـ منصكبنا نحك"   عمىً ال ٌانٌي: التنكيف في االسـ المقصكر ميطمقنا سكام أكاف مرفكعن

  .(6) خف(حف جف مغ) : ( كما جام في قكله تعال ُغّزىً و  وُمصّفىً 

 
                                                           

 .214-213ابف يعيش ابف عمي النحكم  شرح الممككي في التصريؼ   (1)
 .63الجيرجانٌي  التعريفات    (2)
 .409-408ينظر: محمكد حمدل زقزكؽ  المكسكعة القرآنٌية الميتخصصة    (3)
 3 48األحزاب   (4)
 .171البقرة:  (5)
 .44فصمت:  (6)
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 .(2) (جف مغ جغ مع جع ):-تعال  -كقكله .(1) ( ريٰى ين ىن نن) كقكله تعال :

. فكؿ هذر األنكاع كما شاكمها (مي خي حي جي يه) :ال الث: لفظ "إذان " المنكف نحك قكله تعال 

ا لد ل الكقؼ ييبدؿ فيه التنكيف ألفنا في الكقؼ  كم مها في ذلؾ إبداؿ نكف التككيد الخفيفة بعد الفتح أيضن

كقكله .(3)( مث زث رث يت) :في مكضعيف ا نيف في التنزيؿ باإلجماع كهما قكله تعال 

 .(4)( مه جه ين) :تعال 

 خئ حئ جئ يي)تعال  -أما الشيم ال ٌاني: تام التأنيث الميتصمة باالسـ المفرد كما جام في قكله

ها  فهذر التام في األسمام ال بل ة تيبدؿ هام عند الكقؼ عمي ، (5) ( حس حبجب هئ مئ

ا عند  ، (6) (جي يه):-تعال  -فإف كانت منكنة نحك قكله حيذؼ التنكيف كأبدلت هام أيضن
 الكقؼ عميها.

 خامًسا: النقؿ:

فيككف فيما آخرر همزة بعد ساكف  فإٌنه يكقؼ عميه عند حمزة بنقؿ حركتها إليه  فييحرؾ بها  ـ 
ا نحك:" دؼم" أـ يام أك كاك أص مييف سكام كانت مٌد نحك:" تحذؼ هي سكام كاف الساكف صحيحن

  (7)".سوء"  " شيء" أك كانتا حرؼ لٌيف نحك:" تبوء"  " المسيء

إذف الكقؼ بالنقؿ يككف عف طريؽ نقؿ حركة الهمزة إل  الٌساكف قبمها في الكقؼ  كلعٌؿ أصدؽ تم يؿ 
ؿ الهمزة حركة مف أهؿ العرب ك يرنا يمقكف عم  الٌساكف الذم قب اكاعمـ أف ناسن عم  ذلؾ قكؿ سيبكيه: "

الهمزة  كالٌساكف ال ترفع لسانؾ عٌنه بصكت  كلك رفعت بصكت حٌركته  فمما كانت الهمزة أبعد 
كمف الكٍ ئ   ،الحركؼ كأخفاها في الكقؼ حٌرككا ما قبمها ليككف أبيف لها  كذلؾ قكلهـ:" هك الك ؤ

                                                           
 .       15محمد:  (1)
 .156آؿ عمراف:  (2)
 .32يكسؼ:  (3)
 .15العمؽ:  (4)
 .125النحؿ: (5)
 22الشعرام: (6)
 .409محمكد حمدم زقزكؽ  المكسكعة القرآنٌية الميتخصصة   (7)
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رٍدؤ  كتقديرها الٌرٍدع  كمف الٌردٍئ  كرأيتي كرأيتي الك أٍ   كهك البيطؤ كمف بالبيٍطئ  كرأيتي البيطأٍ   كهك الي 
 .(1)الٌردىأٍ   يعني بالٌردًم الصاحب...".

كمهما يكف مف أمر  فكؿ ما كرد سابقنا حكؿ الكقؼ بالنقؿ يضعنا في فمؾ التخفيؼ  فالغرض مف 
ستراحة  الكقؼ بالنقؿ التخفيؼ كالتسهيؿ؛ ألٌف الكقؼ عم  الكممة المكقكؼ عميها يتطمب مف القارئ اال

:" فإف قيؿ: فمـ خص الكقؼ بالتخفيؼ لمهمزة دكف الكصؿ؟ بف أبي طالب  ي ضكم ذلؾ قاؿ مٌكيكف
فالجكاب أف القارئ ال يقؼ إاٌل كقد كهنت قكة لفظه كصكته فيما قرأ قبؿ كقفه  كالهمزة حرؼ صعب 

عؼ  فخفت صكت القارئ بغير همز  كاف فيما فيه همز أض هالمفظ به  فمما كاف الكقؼ يضعؼ في
  .(2)"الهمزة في الكقؼ لمحاجة إل  التسهيؿ كالتخفيؼ عم  القارئ

 سادًسا: اإلدغاـ:
هك" عبارة عف خمط الحرفييف كتصييرهما حرفا كاحدا ميشددا  ككيفية ذلؾ أف يصير الحرؼ الذم ييراد 

ذا حصر م مه حصؿ حينئذ م بلف  ك ا عم  صكرة الحرؼ الذم ييدغـ فيه  فإذا تصيٌ فن ر إدغامه ح ؿ ا 
كمنا إجماعنا  . (3) "الم بلف كجب اإلدغاـ حي

ا باإلدغاـ بعد  كاإلدغاـ يككف فيما آخرر همزة بعد يام أك كاك زائدتيف فإٌنه يكقؼ عميه عند حمزة أيضن

 رب يئ ىئ) جام في قكله تعال : كما (4)" إبداؿ الهمز مف جنس ما قبمه نحك "برمم"  " قركم

( مب زب
( ىي نبمب زب رب يئ ىئ) كقكله تعال  : ، (5)

فالكقؼ عم  كممة"  ،(6)

كقبمها كاك زائدة   أٌف الهمزة ميتحركة حيثي يبلحظفي اآلية القرآنية الكريمة  " حسب ما جام قروءٍ 
أم  -سابقة ـ تيدغـ الكاك الميبٌدلة في الكاك ال  ساكنة  ففي الكقؼ عميها يتـ إبداؿ الهمزة بكاك ساكنة

 ".كٌ فتصير "قر  -التي قبمها

                                                           
 .4/177سيبكيه  الكتاب  (1)
 .1/95مٌكي بف أبي طالب  الكشؼ عف كجكر القرامات كعممها  (2)
 .55عمـ التجكيد  ابف الجزرٌم  التمهيد في  (3)
 .410ينظر  محمكد حمدم زقزكؽ  المكسكعة القرآنٌية الميتخصصة   (4)
 .78األنعاـ  (5)
 .238البقرة  (6)
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 : الحذؼ:سابًعا
كالزكائد عند مف يي بتها كصبلن كيحذفها كقفنا  كاليامات كالزكائد هي التي ال   في اليامات يككف" الحذؼ 

تيرسـ"
(1).  

كصٌرح ابف األنبارٌم بهذا الكقؼ بقكله:" كالذيف أ بتكا اليام في الكصؿ كحذفكها في الكقؼ 
ها يام إضافة كحذفناها في الكقؼ اتباعنا قالكا: أ بتناها في الكصؿ ألٌف إ باتها هك األصؿ؛ألنٌ 

  .(2) لممصحؼ"
 -السيكطٌي:" كأما الحذؼ  في اليامات كالزكائد عند مف ي بتها كصبلن كيحذفها كقفنا  كيام الزكائد كقاؿ

حدل كعشركف  منها خمس ك بل كف في حشك اآليات كالباقي في رؤكس  -كهي التي لـ تيرسـ مائة كا 
  .(3)اآليات"

–  كقكله (4)( يئىئ نئ مئ زئ رئ):-تعال  -ة هذا النكع مف الكقؼ في الكتاب العزيز قكلهكمف أم م
 (5)( اك يق ىق ):-تعال 

 ثامًنا: اإلثباُت:

"" "  "كاؽو"  " باؽو  .(6)" اإل بات فيككف في اليامات المحذكفات كصبلن عند مف يي بتها كقفنا نحك" كاؿو

 جض مص خص حص مس) :تعال –جام في قكله ما عم  ذلؾ  كمف أكضح األم مة في الكتاب العزيز
 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف)   كقكله تعال  :(7)( خض حض
  (8)( من زن

                                                           
 .410محمكد حمدم زقزكؽ  ـ.ف   (1)
 .145ابف األنبارٌم  إيضاح الكقؼ كاالبتدام   (2)
 .1/250السيكطٌي  اإلتقاف في عمـك القرآف  (3)
 .64الكهؼ: (4)
 .9عد:الر  (5)
 .410محمكد حمدم زقزكؽ  المكسكعة القرآنية الميتخصصة    (6)
 .11الرعد: (7)
 .37الرعد: (8)
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  (1)(  نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ) :كقكله تعال  

 القرآف الكريـ باؽو" مكتكبة في" " واؽٍ "  "واؿٍ ييبلحظ كقكع الكممات" فالمتأمؿ في اآليات الٌسابقة
ذف في الكقؼ عميها أك الكصؿ اتباعنا لرسـ ما جام في كتاب اهلل لهذا النكع اليام  منها  تبدكف يام  كحي

مف الكقؼ  كأصدؽ دليؿ عم  ذلؾ قكؿ مٌكي القيسي:"كحٌجة مف كقؼ باليام إٌنما حذؼ اليام في 
الكصؿ ألجؿ التنكيف  فإذا كقؼ كزاؿ التنكيف رجعت اليام كهك األصؿ  كلذلؾ أجازكا إ بات اليام في 

 .(2)اليام ألجمه" حذفتمكضع عدـ فيه التنكيف الذم  قبؿ"؛ ألٌنهأغبلمي  ايي "الندام ف

 

 تاسًعا: اإللحاُؽ:

"فيككف فيما يمحؽ آخر الكمـ مف هامات الٌسكت عند مف يمحقها في "عـ" فيـ  بـ  لـ  مـ"  
شدد المبني مف اإلناث نحك"هٌف" ك"م مهٌف" كالنكف المفتكحة نحك"العالميف  كالذيف" كالمي  ةالشدكالنكف 

  .(3)" "مَّ دى يى بً  تي قٍ مى "  "خى يَّ مى مك عى عٍ نحك" أال تى 

في  قكلؾ كفي هذا السياؽ قاؿ سيبكيه:" هذا باب ما تمحقه الهام في الكقؼ لتيحرؾ آخر الحرؼ  كذلؾ
: ارمه كلـ ي بنات اليام كالكاك التي اليام كالكاك فيهٌف الـ في حالة كلـ     كاخشه كلـ يقضهغزرالجـز

كاإلسكاف جميعا  فمما كاف ذلؾ إخبلال بالحرؼ كرهكا أف  البلمات  كذلؾ ألٌنهـ كرهكا إذهاب هيرض
ييسٌكنكا الميتحرؾ  فهذا تبياف أٌنه قد حذؼ آخر هذر الحركؼ"
(4).  

 

                                                           
 .96النحؿ: (1)
 .2/21مٌكي بف أبي طالب  الكشؼ عف كجكر القرامات كعممها   (2)
 .410محمكد حمدم زقزكؽ  المكسكعة القرآنٌية الميتخصصة   (3)
 .4/164سيبكيه  الكتاب    (4)
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 كقكله تعال : ،(1)( ىل مل خل) :كمف أم مة هذا النكع مف الكقؼ في كتاب اهلل العزيز قكله تعال 

الكقؼ عم  كممات" عٌمه" ك"فيمه" ييدرؾ بإلحاؽ هذر الكممات هام ف ،(2)( خل حل جل مك لك)

 الٌسكت فيتـ الكقؼ عميها.

 

 في كيفية حدوث الوقؼ : المطمب الثّاني: 

الٌصكت عند اإلنساف كصكالن إل  معرفة كيفية  ثلعٌؿ مف المفيد_هنا_الحديث عف كيفية حدك 
كمية مف الهكام إلنتاج  ليأخذ الهكام؛ يستنشؽ حدكث الكقؼ  فيحدث الٌصكت عند اإلنساف عندما

متصبل   بلكت عرض يخرج مف الٌنفس مستطيالصٌ  عمـ أفٌ أ"ناعة اإلعراب:صالكبلـ  قاؿ صاحب سر 
المقطع أينما عف امتدادر كاستطالته. فيسم   ت نيةالحمؽ كالفـ كالشفتيف مقاطع حت  يعرض له في 

 .(3)"عرض له حرفا

رج الحرؼ حت  ال يقتطع الصكت عف امتدادر كاستطالته استمٌر اٌتسع مخ فإفٌ : "قائبلن  أضاؼك 
(4)"الصكت ممتدا حت  ينفذ

" لما كاف مف عكارض اإلنساف : كعندئذو يحدث الكقؼ  يقكؿ القسطبلني ، 
 .(5)"اضٌطر القارئ إل  الكقؼ التنفس

ؿ منها عند أئمة القرامة تعددة. كالمستعممي  كجهان لمكقؼ في كبلـ العرب أ : " فأعمـ أفٌ زرمٌ الجي  ابف كقاؿ
ـي  ـي  كاإلبداؿي  كالنقؿ  كاإلدغا  .(6)"   كالحذؼي  كاإل باتي  كاإللحاؽي تسعة كهك : السككفه  كالٌركـي  كاإلشما

كتفريغ الحرؼ مف   عممية إنجاز حدكث الكقؼ تعتمد عم  الصكت ا يكف مف أمر  فإفٌ همكم
المتعددة  هـ فيما بعد حدكث الكقؼ حسب أكجهيتفالحركات ال بل ة  كهي الفتحة كالضمة كالكسرة . 

 كما ذكرها ابف الجزرم في قكله المتقدـ. 

                                                           
 .1نبأ:ال  (1)
 .43الٌنازعات:   (2)
 .1/19ابف جني  سر صناعة اإلعراب    (3)
 .1/20ابف جني  سر صناعة اإلعراب  (4)
 .1/247القسطبلني  لطائؼ اإلشارات لفنكف القرامات  (5)
 .1/120ابف الجزرم  النشر في القرامات العشر  (6)



72 

 

ذهب إليه تراحة  كهذا ما سابقان تبٌيف أٌف األصؿ في عممية الكقؼ السككف لبلس ركمما ذك
 : "مجرد كسيمة صكتية لمنحكماؿ بشر عندما قاؿ: كاصفنا الكقؼ باالستراحة  كاالستراحة عنٌدر هي

 .(1)" الكقفة  أك السكتة ة االستمرارية عندبلـ خاصٌ الك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .560كماؿ بشر  عمـ األصكات   (1)
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 المبحث الّسابع: عالمات الوقؼ في القرآف الكريـ
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كقرامة الكتب  تة في قرامته  كقرامة القرآف الكريـ ليسالقرآف هك الكتاب الذم له عبلمات خاصٌ  
ا  كتبلكته تبلكة جيدة؛  ريـ لتككفلذا كانت عبلمات الكقؼ في القرآف الكاألخرل؛  قرامته ترتيبلن صحيحن
دراؾ  فهـ فيأ ر لدل القارئ كالمستمع  مف لما لها كالعممام  .سرار إعجازرأمعاني القرآف الكريـ  كا 

 .قةقديمنا كحدي نا أكلكر عناية فائ

تتـ القرامة بالشكؿ لقرآف الكريـ؛ لكمف هذا المنطمؽ ينبغي لمقارئ الكريـ أف يعرؼ عبلمات الكقؼ في ا
ما أكردر محمد مهدم الحرازم في كتابه" بغية المريد في أحكاـ    كمف هذر العبلماتالصحيح
 (1)التجكيد"

(: هك لزكـ الك  ـ -1 ـٌ معنار  فإف لـ ي)عبلمة الكقؼ البلـز   عميه أكهـ غير المعن قؼقؼ عم  ما ت

 (2) ( خن حن جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل) الميراد  كم اله قكله تعال :

بما بعدها  كم اله  )عبلنة الكقؼ الممنكع(: ال كقؼ فيه  كتفيد عدـ جكاز الكقؼ عميها  كالبدم ال -2

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت) قكله تعال :

 . (3) (مس

دكف ترجيح   رفيف  يعني جكاز الكقؼ كالكصؿطال)عبلمة الكقؼ الجائز(: جكاز مستكل  ج -3

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي كم اله قكله تعال :

 . (4)( ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ
 
جكاز الكقؼ  كم اله ) عبلمة الكقؼ الجائز مع ككف الكصؿ أكل (: تفيد الكصؿ أكل  مع صمى -4

 حم جمهل مل خل حلجل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف) قكله تعال :

 . (5) (مم خم

                                                           
 354ـ  ص 2001-ق1422 1زم  بغية المريد في أحكاـ التجكيد دار البشائر اإلسبلمية  بيركت  طينظر: محمد مهدم الحرا(1)
 36األنعاـ:  (2)
 32النحؿ:  (3)
 19البقرة: (4)
 10محمد: (5)
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جكاز الكصؿ  كم اله ) عبلمة الكقؼ الجائز مع ككف الكقؼ أكل (: تفيد الكقؼ أكل  مع قمى -5

 (1)( مظ حط مض خض حضجض مص خص حص مس خس)تعال :قكله 

 )معانقة(: عبلمة تعانؽ الكقؼ في القرآف الكريـ  بحيث إذا كقفت عم  مكضع امتنع الكقؼ   ∴∴ -6

  (2)( حن جن يم ىممم خمحم جم يل ىل) عم  اآلخر  كم اله قكله تعال :

 جس مخ جخمح جح مج حج مث) لزكـ الكقؼ  كم اله قكله تعال :)ًقٍؼ(: تفيد  قؼ -7

  (3)( حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس

 جح مج حج) ) مجكز(: عبلمة الكقؼ الجائز مع ككف الكصؿ أكل   كم اله قكله تعال : ز -8

 مظ حط مض خض حضجض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخمح

 جلمك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع

  (4)( من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل

 من خن حن جن) الكصؿ أكل   كم اله قكله تعال :)ًقيؿى كقؼ(: بعض القٌرام جكاز  ؽ -9

 ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ) (5)  

 يث ىث نث مث زث رث) كاجب الكقؼ  كم اله قكله تعال :) الكقؼ المطمؽ(: تفيد  ط -10

  (6) لك اك يق ىق يف ىف

 

                                                           
 108آؿ عمراف:  (1)
 2البقرة:  (2)
 106آؿ عمراف:  (3)
 5المائدة: (4)
 17الحج: (5)
 17الحج:  (6)
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 حق مف خف حف مغجفجغ مع جع مظ حط مض) ) سكتة(: كم اله قكله تعال : س -11

 (1)( حك جك مق

   كشرط مف أمره اقتضته أحكاـ التجكيد احؼ كحسبؾ أف تعرؼ أٌف عبلمات الكقؼ في المص  
شركط التبلكة الصحيحة؛ ليؤمف المبس كييزاؿ اإلبهاـ  كضعها العممام تسهيبلن عم  القارئ الكريـ؛ كي 
ينتبه إل  مكاضع الكقؼ كاالبتدام الجائزة كالممنكعة في القرآف الكريـ  كلكؿ مصحؼ اصطبلحات 

     صطبلحات تعريفنا لها.اال  اتفؽ عميها طابعكر  كقد يكتب في نهاية هذر المصاحؼ معاني هذر 

  

                                                           
 52يس:  (1)
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 تعقيب

-تعال  -ف مف هذا الفصؿ أهمٌية الكقؼ كاالبتدام لقارئ القرآف الكريـ  كيقكؿ ابف الجزرٌم رحمه اهللتبيٌ 
(1)

 : 

 أف تعرؼ وقًفا وابتدا جودا              ال بدّ أف تُ  حسفُ تُ  ما  وبعد

بعد معرفته أحدنا إاٌل  ف ال يجيزالكريـ أ لقارئ القآف ك ير مف أئمة الخمؼ عم  المجيز كقد اشترط 

 .(2)الكقؼ كاالبتدام

كمعن  قكؿ القائؿ: "هذا كقؼ"؛ أم مكضع يكقؼ عندر  كليس الميراد مف ذلؾ أٌف كؿ مكضع مف ذلؾ 
كاف في نفس القارئ طكؿ  كلك كاف في كسع  إفميراد أٌنهي يصمح عندر الكقؼ. يجب الكقؼ عندر  بؿ ال

 .(3)قرآف كٌمه في نفس كاحد ساغ ذلؾ"القارئ أف يقرأ ال

كالقارئ كالميسافر  كالمقاطع التي ييكقؼ عميها كالمنازؿ ينزلها الميسافر  كالقارئ إذا بمغ الكقؼ  كفي 
ال  هي سى فى ف عمـ أف نى إ  ما يميه إذا كاف المعن  أتـ  فنفسه طكؿ يبمغ الكقؼ الذم يميه  فمه مجاكزته إل

يجاكزر  كالميسافر إذا لقي منزنال خصبنا ظميبلن ك ير المام كالكؤل  كعمـ أٌنهي إف يبمغ ذلؾ فاألحسف له أاٌل 
له أف ال  ل فازة ال شيم فيها مف ذلؾ  فاألك المنزؿ ال ٌاني  كاحتاج إل  النزكؿ في م جاكزر ال يبمغ

ف عرض له عارض كعجز  أك عيطاس  أك نحكر عندما يكرر الكقؼ عميه عاد مف أكؿ إيجاكزر  ف
ا لمكقكع في  عف بعض؛ كبلـ؛ ليككف الكبلـ مينفصبلن بعضهي ال لئبل يككف االبتدام بما بعدر مكهمن

 محظكر.

 

 
 

                                                           
 .1/39  طيبة النشر  ابف الجزرمٌ (  1)
 .1/357ينظر: ابف الجزرٌم  النشر في القرامات العشر (   2)
   بتصرؼ.176الشي  زيداف العقرباكم  الميرشد في عمـ التجكيد ص(3)
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 الوقؼ واالبتداء وعالقتيما بالمعنى في سورة آؿ عمراف. الفصؿ الثّاني:

 
 )) دراسة داللية((
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 مدخؿ

شارة إليه مف إلا ما سبقتا تتبعن مي   سكرة آؿ عمراف  الباحث الكقؼ كاالبتدام في في هذا الفصؿ تقصٌ 
 .أنكاع الكقؼ في هذر السكرة الكريمة

الباحث في تقٌصي أنكاع الكقؼ في هذر السكرة عم  كتاب " إيضاح الكقؼ كاالبتدام  في كقد اعتمد 
تحقيؽ ق(  ب328كتاب اهلل عٌزكجؿ" لئلماـ أبي بكر محمد بف القاسـ ابف األنبارٌم  المتكف  عاـ )

؛ كذلؾ ًلقدـ هذا الكتاب النفيس  كاعتماد 2010أحمد مهدلي  طبعة دار الكتب العممٌية  بيركت  
 معظـ كتب الكقؼ كاالبتدام التي تميه عميه.

ا ببعض المصادر األخرل  كتفسير الزمخشرٌم  كأبي السعكد  كالنيسابكرٌم مف  كاستعاف الباحث أيضن
دلي بدلكر قدر المستطاع في عاشكر مف المحد يف  ككاف الباحث يي القدمام  كالتحرير كالتنكير البف 

 إظهار داللة الكقؼ عم  المعن  في هذر السكرة الكريمة.

كزيادنة في إبراز الدكر الذم يؤٌديه الكقؼ في المعن  مف الناحية الداللٌية  ككيؼ يتـ تغٌير نكع الكقؼ 
حث بكضع جداكؿ تتضمف أنكاع الكقؼ في هذر السكرة قاـ الباغير المعاني في اآليات الكريمة  تبعنا لت

الكريمة  ميشيرنا إل  اآلية كرقمها  كالمكضع المكقكؼ عميه فيها  كنكعه  كا  بات المصٌدر الذم كرد فيه 
ر كهك "ابف األنبارم"  يث عف الكقؼ   ـٌ كبلـ صاحب المصدر الكقؼ  كالصفحة التي جام فيها الحد

 :الدراسة عم  النحك اآلتيية  كتعميؿ سبب ذلؾ  كهكذا استكت عف نكع الكقؼ الكارد في اآل
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 : داللتو 

(1) "(اهل ال إلو إال ىو ـ تبتدئ: )  فعها بمضمرألنؾ تر  ؛حسف "الـْ "الكقؼ عم   "ابف األنبارٌم:قاؿ 
. 

غير مستأنؼ   ( كقؼ كاؼ عند أبي عبيد؛ ألف ما بعدرالـ) كقاؿ أبك عمر ع ماف بف سعيد الدانيٌ 
ل  ذلؾ ذهب أبك إكهك تاـ عم  قكؿ ابف عباس بف كيساف كغيرهما كهك  كأبك الحسف  زجاجسحؽ ال  كا 

 .2االختيار

يبدأ ما بعدها كما    كأفٍ (والـ ألؼ)ها كما الكقؼ عم  ( هك حقٌ ـلكقؼ عم  )ا أفٌ  :كيرل الزمخشرمٌ 
لقيت عميها حيف أسقطت ا فتحها فهي حركة الهمزة أي كأمٌ   كهي قرامة عاصـتقكؿ: كاحد ا ناف: 
كهي همزة كصؿ ال ت بت في درج الكبلـ فبل ت بت   كيؼ جاز إلقام حركتها عميها لمتخفيؼ. فإف قمت:

ؼ كالسككف كالهمزة في ألٌف )ـ( في حكـ الكق ؛ٌف  بات حركتها ك باتها؟ قمت: هذا ليس بدرجو أل ؛حركتها

نٌ   حكـ ال ابت (3)ذفت تخفيفان كألقيت حركتها عم  الساكف قبمها ليدؿ عميهاما حي كا 
. 

د     ها في الم  إذا ما أردنا إعطام هذر الحركؼ حقٌ ايككف تامن  "آلـ"إٌف الكقؼ عم   :يمكف القكؿكهكذا 
 ." ـوالقيّ  ىو الحي   إالّ  ال إلوَ  اهلُ "ػ التاـ عميها أفضؿ لممعن   فيككف البدم بعدها ب الكقؼلذلؾ 

( كهك لفظ الجبللة  يحتاج إل  تفخيـ في القرامة  يككف مف اهلكمف أجؿ تفخيـ البدم بقكله تعال  )
 (.هلا( مع التسكيف كالبدم بػ )الميـاألفضؿ الكقؼ التاـ عم  نهاية )

                                                           
 .274ابف األنبارٌم  إيضاح الكقؼ كاالبتدام  ص(1)
 .37أبك عمرك الداني  المكتف  في الكقؼ كاالبتدام  ص( 2)
ا: النيسابكرٌم  غرائب القرآف كرغائب الفرقاف  1/335شرٌم  الكشاؼ  الزمخ ينظر: (3)  .2/99  انظر أيضن

 المصدر نوعو فييا موضع الموقوؼ عميو اآلية ورقميا

يضاح الكقؼ إ  ابف األنبارمٌ  (تاـ )    (  خل)                َّ مل خل ُّ 

 .274صكاالبتدام  
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 المصدر نوعو فيياالموقوؼ عميو  اآلية ورقميا

 مم خم حم جم يل ىل"

 "يم ىم

يضاح الكقؼ إ  ابف األنبارمٌ  ) حسف (  ( كى هي  )

 .274صكاالبتدام  

 

 : داللتو

 اهل"نعت لػ  "ـوالقيّ  الحي  "قكله:  ألفٌ  ؛غير تاـ  حسف "ىو"الكقؼ عم   فٌ أ :"ابف األنبارمٌ يرل 

(1)""تعالى
( كال يجكز قطع النفي مف اهل( غير تاـ؛ ألف الحي القيكـ نفت )ىوعم  )   فالكقؼ.

 منقكصه كهذا قكؿ ابف االنبارٌم.

حسف إذا جعمت ما بعدر مرفكعنا باإلبتدام  أما إذا كاف نعتنا   ((ىو))الكقؼ عم   كيرل النحاس أفٌ 
 .(2) (ـوالقيّ  الحي  فالكقؼ أكل  عم  )

( حيث ال يجكز ىو( بدؿ مف )الحي القيـوز الكقكؼ عميها؛ ألف قكؿ )إما السجاكندم فيقكؿ: ال يجك 
( عم  االبتدام  كيككف القيـو الحيً ( تاـ. إف رفع )ىوقطع البدؿ عف المبدؿ منه  كمنهـ مف قاؿ )

( مبتدأ كما بعدر اهل( الخبر أك رفع ما بعدر خبر لمبتدأ محذكؼ  كليس بكقؼ إف جعمت )عميؾ نزؿ)
فع صفة اهلل؛ ألٌف المعن  يككف اهلل  الحي لقيكـ ال إله اال هك كالحي كالقيكـ الخبر جممة في مكضع ر 

(3)فبل يفصؿ بيف المبتدأ كخبرر.
 

 

 

 

                                                           
 .274ابف األنبارٌم  إيضاح الكقؼ كاالبتدام  ص(1)
 .123النحاس  القطع كاالئتناؼ  ص ينظر  (2)
 361-359السجاكندم  عمؿ الكقكؼ  ص (3)
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  سمه العمـدنا عم  المشركيف  افتتح اآلية بااهلل سبحانه كتعال  ر  فٌ إ" كيقكؿ ابف عاشكر في شرح اآلية:
 اعترضة أك حالية  ردن   جممة مي (ىو ال إلو إالّ )ا بجممة تربية المهابة عند سماعه  كاتبعهكذلؾ مف أجؿ 

سم  هذا بس عف مي لنفي المٌ  (؛الحي القيـو)كأتبع بالكصفيف   ةعم  المشركيف  كعم  النصارل خاصٌ 

 .(1)"االسـ

" الحي؛ ألٌف كممتي "حسف  ففي ذلؾ ا باتي لمتكحيد  كغير تاـ" ىوالكقؼ عم "  فٌ إ :يمكف القكؿ
؛ ألٌنه يكضح ال يجكز قطع البدؿ عف المبدؿ منهأٌنه  مكـ بداهةن عكمف الم  مف "هك" " بدؿ القيـوك"

ذا أراد القارئ استكم اؿ اآلية  معن  ما بعدر  إذ أٌف الكقؼ الحسف يككف إذا أيضطر لقطع النفس  كا 
كمالهكتحقيؽ المعن   يككف بإ ي التنفس  ف ا؛ ألٌف الكقؼ الحسف يساعد القارممعادة اآلية مف البداية كا 

 كلكف ال يتـ المعن  المراد مف اآلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .3/147ابف عاشكر  التحرير كالتنكير   (1)
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 المصدر نوعو  فييا الموقوؼ عميو ية ورقمياآلا

 مه جه ين ىن من  خن حن جن"

 "حي جي يه ىه

بيف )ميصٌدقنا ًلما 
 ( يديهً 

حسف غير )
 (تاـ

يضاح إ  ابف األنبارمٌ 
الكقؼ كاالبتدام  

 .274ص

 

 داللتو: 

(1)"عميه الكبلـ الذم بعدر منسكؽ ألفٌ  ؛حسف غير تاـ ((يديو بيفَ ))الكقؼ عم   :"ابف األنبارمٌ قاؿ 
.. 

كمستعمؿ في   اسـ الجبللةخبر عف  هي ((الكتابَ  عميؾَ  ؿَ زّ نَ ))أٌف  "كذكر ابف عاشكر في شرحها
إلفادة تقكية  ؛كجيم بالمسند فعبلن   ة بأهؿ الكتاب: الذيف أنكركا ذلؾاالمتناف  أك هك تعريض كنكاي

 لقكؿ اهلل ال غيرر نزؿ عميؾ الكتاب إبطاالن  عم  االختصاص: أمٌ  -مع ذلؾ -لمداللة الخبر  أك

 .(2)"القرآف مف كبلـ الشيطاف  أك مف طرائؽ الكهانة  أك يعممه بشر المشركيف: إفٌ 

 

عطام المعن  لما بإ يككف كاؼو  ممكف أفٍ  ((يديوِ  بيفَ ُمصّدًقا ))الكقؼ عم   أفٌ  كيخمص الباحث إل 
المعن   كيتكضحابقة  ا لما جام مف الكتب السٌ قن صدٌ مي ككاف الكتاب كاف بالحؽ   إٌف تنزيؿ إذقبمه  

 فٌ إر  ففيه نظر  إذ ده غير تاـ  باعتبار تعمقه فيما بعيرل بأنٌ  ا مفٍ لمقارئ لك كقؼ عميها  كأمٌ 
 .كيتـ المعن  المقصكد مف اآلية  االستمرار في القرامة أكل 

 

 

                                                           
  :مف كؿ شيم ما كاف عم  طريقة نظاـ كاحد عاـ في األشيام  أم تـ نظمه عم  السكام  "المعطكؼ" مف النسؽ كهك المنسكؽ

 .10/354ابف منظكر  لساف العرب  مادة نسؽ  
 274ا بف األنبارٌم  إيضاح الكقؼ كاالبتدام  ص(1)
 .3/147ابف عاشكر  التحرير كالتنكير   ( 2)
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عميو  الموقوؼ ية ورقمياآلا
 فييا

 المصدر نوعو

 َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي  خي"

 زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ  ّٰ ِّ ُّ

يضاح إ  ابف األنبارمٌ  )تاـ( الفيرقاف( )كأنزؿى 
الكقؼ كاالبتدام  

 .275ص

 :داللتو

(1) "تاـ ((رقافالفُ  وأنزؿَ ))الكقؼ عم  إٌف  " :ابف األنبارمٌ يرل 
. 

ـٌ يككف الكقؼ  كيككف هنا تامن "ى لمناسِ ُىد"  كمعن  كبلمه أٌف القرامة يجب أٍف تستمر حتٌ    كيرل ا   
زكؿ الفيرقاف بعد ذكر التكراة كاإلنجيؿ؛ أٌف اهلل سبحانه كتعال  ربط ن" :ابف عاشكر في التحرير كالتنكير

ٌنما كانت في السٌ يفهـ الناس أٌف هذر الكتب لـ تعد هي  مف أجؿ أفٍ  ابؽ تهدم الناس  كبعد نزكؿ دل  كا 

(2)"دل الذم سبؽ القرآف غير تاـالهادم لمناس  فالهي  القرآف أصبح هك
. 

 المصدر نوعو  فييا الموقوؼ عميو ية ورقمياآلا

 مت زت  رت يب ىب نب مب"

 "زث رث يت ىت نت

م شيه   عميًه ال يىخفى  )إٌف اهللى 
 ( في األرضً 

يضاح الكقؼ إ  ابف األنبارمٌ   (قبيح)

 .275صكاالبتدام  

 الداللة:  

( وال في السماءِ قكله: ) ألفٌ  ؛(3)قبيح ((ء في األرضِ ى عميو شيٌ خفَ ال يَ  اهلَ  إفّ ))الكقؼ عم  قكله: 
األرض دكف  أننا خصصنالذهب كهـ السامع  ؛(في األرضِ ))لك كقفنا عم  ناؽ عم  ما قبمه  كألنسن

 السمام.

                                                           
 .275ؼ كاالبتدام  صابف األنبارٌم  إيضاح الكق(1)
 .3/149ابف عاشكر  التحرير كالتنكير  ( 2)
 .275ابف األنبارٌم  إيضاح الكقؼ كاالبتدام ص (3)
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صؼ منزلة البياف لك إذ  تنزلت استئناؼ ٌُبٌن ابن عاشور فً شرح هذه اآلٌة أن ها جاءت على شكل و
 "كقكله:  ه مف األسمام العامةألنٌ  ؛هنا ((ءشيً )) ػكجيم ب  بيف كماؿ الحياةعمكـ العمـ يي  ألفٌ  ؛الحي

ة: بما الكرة األرضيٌ  ((األرض))راد مف قصد منه عمـك أمكنة األشيام  فالمي  "في األرض وال في السماء
متباعدة عف األرض. كابتدئ في جنس السمكات: كهي العكالـ ال ((السماء))ػراد بفيها مف بحار  كالمي 

ا منها أشيام األرض يعمـ ك يرن  ألفٌ  ؛الذكر باألرض ليتسن  التدرج في العطؼ إل  األبعد في الحكـ

(1)  عف عمـ جميعهافضبلن   ا أشيام السمام فبل يعمـ أحد بعضهاك ير مف الناس  أمٌ 
. 

فصؿ بيف ه ال يجكز الألنٌ  ؛ؼ قبيحكحدها هك كق "عمى األرض" الكقؼ فٌ لمباحث أمما سبؽ يتضح 
كات ك في السمأرض  كهما متبلزماف  فاهلل ال يخف  عميه شيم  سكام في األرض الدنيا  السمام كاأل

 .م العي 

 المصدر نوعو فيياالموقوؼ عميو  ية ورقمياآلا

 يقىق يف ىف يث  ىث نث مث"

 "ىل مل يك ىك مك لك اك

 )في األرحاـً 

 (كيؼ يشامي 

 )حسف غيرتاـ( 

 

 

  ابف األنبارمٌ 
يضاح الكقؼ إ

كاالبتدام  
 275ص.

 الداللة:

(2)"ؽ األرحاـ بكيفية مشيئة اهلل في تككينهغير تاـ؛ لتعمٌ ((كيؼ يشاء)" الكقؼ عم )قاؿ ابف األنبارٌم:
. 

فمذلؾ   يجعؿ هذا ذكىران كهذا أن    كهذا أسكد كهذا أحمربأٌف اهلل تعال   "كجام في تفسير هذر اآلية:
رحاـ  كانتقؿ مف حالة إل  ألكلك كاف إلهان ما اشتممت عميه اؼ شام  خمؽ عيس  ال مف رجؿ كي

(3)"حالة
. 

                                                           
 .3/151ينظر ابف عاشكر  التحرير كالتنكير  ( 1)
 .275ابف األنبارٌم  إيضاح الكقؼ كاالبتدام  ص(2)
 .2/950ني القرآف كتفسيرر  مكي بف أبي طالب  الهداية إل  بمكغ النهاية في عمـ معا ( 3)
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؛ لترسي  العبلقة ((يشاء كيؼ)) :عم  قكله تعال  اإٌف الكقؼ يككف حسنن  :يخمص الباحث إل  القكؿ
 نا نا  كيختار ذككرنا.هـ مخمكقكف بمشيئة اهلل  فيختار إبيف ككف مف في األرحاـ 

 المصدر نوعو فييا لموقوؼ عميوا ية ورقمياآلا

 نن من زن رن مم ام  يل"

 ىي نيمي زي  ري ٰى ين ىن

 خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

  مجحج مث هت مت خت حتجت هب مب

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح

 " َّ(7) حط مض خض  حض جض مصخص حص

 (مي زي)حت

 

 (جت هب)

 مث هت مت خت)

 (حج

 

 (ناعند ربٌ )

 حسف

 

 حسف

 

 تاـ

 

 تاـ

 

ابف  
  األنبارمٌ 

يضاح الكقؼ إ
كاالبتدام  

 275ص

 

 الداللة : 

في العمـ ال  الراسخيف ية أفٌ تاـ؛ إذا كاف الفهـ الميراد مف اآل ((اهل))الكقؼ عم   فٌ إ "ابف األنبارٌم:اؿ ق

(1)"العمـأهؿ ك ر أيعممكف تأكيمه  كهك رأم 
. 

ا كهك رأم الداني الراسخيف لـ  عم  قكؿ مف زعـ أفٌ  "تاـ" (وما يعمـ تأويمو إال اهلتعال )  في قكله أيضن
ام كالنحكييف. كفي قرامة عبد اهلل تصديؽ مه  كهك قكؿ أك ر أهؿ العمـ مف المفسريف كالقرٌ يعممكا تأكي

 . (2)لذلؾ"

                                                           
 .275ابف األنبارٌم  إيضاح الكقؼ كاالبتدام  ص(1)
 37الداني  المكتفي  ص (2)
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في العمـ هـ ال ابتكف فيه العارفكف بدقائقه  فهـ يحسنكف مكاقع التأكيؿ   يفالراسخ أفٌ ":كيرل ابف عاشكر

 . (1)العطؼ تشريؼ عظيـكلذا فقكله: كالراسخكف معطكؼ عم  اسـ الجبللة  كفي هذا   كيعممكنه
  :اختمؼ المفسركف في المراد بػ ) التأكيؿ(  ك المشهكر فيه قكالفك 
بالكيفيات  كتأكيؿ ما في  القكؿ األكؿ: أف يراد بالتأكيؿ ما تؤكؿ إليه حقائؽ األخبار  كمنها العمـ"

ا قاؿ اإلماـ مالؾ: كالحساب كالجزام كالجنة كالنار  كم القرآف مف أخبار المعاد مما يككف مف القيامة
كفى ًإال  كالكيؼ مجهكؿ  كاإليماف به كاجب  كالسؤاؿ عنه بدعة كقكله: ]هىؿٍ  االستكام معمكـ  يىٍنظيري

تىٍأًكيمىهي[
 .(3) "يؤكؿ إليه إال اهلل أم: ما يعمـ كنهه كحقيقته كما(2) 

ـي تىٍأًكيمىهي ًإالَّ كعم  هذا التأكيؿ: يككف الكقؼ عم  قكله ] مىا يىٍعمى كفى ًفي اٍلًعٍمـً المَّهي  كى [  كيبتدأ بػ ]كىالرَّاًسخي

(4) ًبًه[ يىقيكليكفى آمىنَّا
. 

كفى ًفي  القكؿ ال اني: أف يراد بالتأكيؿ: التفسير كالبياف كالتعبير عف الشيم فالكقؼ" عم  قكله: ]كىالرَّاًسخي
[  ألنهـ يعممكف كيفهمكف ما ف لـ ي اٍلًعٍمـً حيطكا عمما بحقائؽ األشيام عم  خكطبكا به بهذا االعتبار  كا 

[ عميه كقكله: ]نىبٍّْئنىا ًبتىٍأًكيًمًه ًإنَّا نىرىاؾى ًمفى  كنه ما هي اٍلميٍحًسًنيفى
أم: نبئنا بتفسيرر  كعف ابف عباس أنه (5) 

 .(6)"أنا مف الراسخيف الذيف يعممكف تأكيمه :قاؿ
ير في " يقكلكف" عائد عم  المبتدأ  كهما أم كالميراد أٌف" الراسخكف" ابتدامه  ك " يقكلكف" الخبر  كالضم

 البمبتدأ كالخبر يترافعاف عند الككفييف.
  كعبل هك كقؼ تاـ  فالمعرفة فيه مقصكرة عم  اهلل جؿٌ  ((اهل إالّ )) :الكقؼ عم  قكله تعال  فٌ كعميه فإ

هـ يعممكف أك ر سخكف في العمـ يؤكدكف ذلؾ  هـ يعممكف ما أعطاهـ اهلل مف عمـ  كال يزعمكف أناكالر 
  كلتأكيد هذا العمـ يككف كعبل العمـ المطمؽ هك هلل جؿٌ  ا في أفٌ مما عممهـ اهلل  فيككف المعن  كاضحن 

مصدر العمـ مف عند  فهك يؤكد أفٌ   يؤدم المعن  تاـه  هك كقؼه  "نامف عند ربّ "عم  قكله تعال   الكقؼ

                                                           
 .3/164ابف عاشكر  التحرير كالتنكير   ( 1)
 .53األعراؼ:  (2)
 .2/12ابف ك ير  تفسير القراف العظيـ   (3)
 .363السجاكندم  عمؿ الكقكؼ  ص (4)
 .36يكسؼ  (5)
 .2/12ـ. س.  ابف ك ير  (6)
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كؿ العمـ مف عند اهلل   هـ فقط  مف يؤمف بأفٌ  دلؿ عم  أفٌ يي  ((كرُ ذّ وما ي))اهلل عزكجؿ  كالبدم بقكله 
 .ف بعمـ اهللك العقكؿ الناضجة  العارف كأكلكا األلباب  كذك 

كأٌف الكصؿ أك العطؼ يفيد الٌداللة  كيقتضي تشريؾ  " إاّل اهل"،فالداللة تقتضي لزكـ الكقؼ التاـ عم  
"؛ لئبل يتكهـ السامع أنهـ يعممكف اهللة " ؛ لذلؾ يتعيف الكقؼ عم  لفظ الجبلالراسخيف مع اهلل في العمـ

 المتشابه تمامنا كما يعممه اهلل عٌز كجؿ.

 الموقوؼ عميو ية ورقمياآلا
 فييا

 المصدر نوعو

 مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع"

 "حل جل مك لك خكحك جك

 (هديتنا)

 (الكهابي )

 حسف 

 تاـ

  ابف األنبارمٌ 
يضاح الكقؼ إ

 276صكاالبتدام  

 الداللة:

راد هك كقؼ حسف  كال يعطؿ المعن  المي  ()ىديتنا() :عم  قكله تعال  الكقؼ أفٌ " نبارٌم:ابف األيرل  

(1)"تاـ ((ابُ الوىّ ))ف اآلية  كالكقؼ عم  م
. 

ٌؤصل لآلٌة، وٌعطٌها معناها الدقٌق، لذلك من الحسن الوقف علٌها، فهً  "هديتنا"كالكقؼ عم  

غ القمب يتسبب عف عكارض تعرض لمعقؿ: مف خمؿ فزي ":شرحهاعاء، ٌقول ابن عاشور فً بمعنى الد  
في ذاته  أك دكاع مف الخمطة أك الشهكة  أك ضعؼ اإلرادة  تحكؿ بالنفس عف الفضائؿ المتحمية بها 
إل  رذائؿ كانت تهجس بالنفس فتذكدها النفس عنها بما استقر في النفس مف تعاليـ الخير المسماة 

ب: أية ساعة تحؿ فيها به أسباب الشقام   هذ  كال الحكيـ  كال المي بالهدل  كال يدرم المؤمف  كال العاقؿ
ا هك متمبس به فيها به أسباب اإلقبلع عمٌ  ؿنهمؾ  األفف: أية ساعة تحككذلؾ ال يدرم الشقي  كال المي 

 .(2)"مف تغير خمؽ  أك خمؽ  أك تبدؿ خميط

                                                           
 .276ابف األنبارٌم  إيضاح الكقؼ كاالبتدام  ص(1)
 .3/170ابف عاشكر  التحرير كالتنكير  (  2)
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عام األكؿ  كالبدم ؤٌدم معن  الدٌ ي ((ىديتنا))كيخمص الباحث مف اآلية السابقة إل  أٌف الكقؼ عم  
عام عام األكؿ منفصمة عف الدٌ عام ال ٌاني  كالكقؼ حسف  فتككف استجابة الدٌ هي بداية الدٌ  ((ابُ الوىّ ))بػ

عام كبيرة  لذلؾ ك يرنا ما ال ٌاني  إذ أٌف ال بات عم  اإليماف أمر ميهـ  كالحاجة الدائمة لممؤمف لهذا الدٌ 
عام ال ٌاني كهك أف يهب اهلل كالسمؼ الصالح يدعكف بها   ـ الدٌ  -السبلـ ةي الصبل عميه–كاف الرسكؿ 

 الرحمة الكاسعة لعبادر.

 الموقوؼ عميو  ية ورقمياآلا
 فييا

 المصدر نوعو

 هن من خن حنجن مم خم حم جم  هل مل خل"

 " ٰه مه جه

 

 (فيهً  يبى )ال رى 

 (ادى يعى لمً ا)

 (حسف )

 (تاـ)

  ابف األنبارمٌ  
يضاح الكقؼ إ

 276صكاالبتدام  

 

 الداللة:

(1)"تاـ "الميعادَ :"عم  قكله الكقؼك   حسف "فيوِ  يبَ ال رَ " :عم  قكله تعال  الكقؼ":ابف األنبارمٌ قاؿ 
. 

  راد نفي الريب في كقكعها بالكقكع  فالمي ال ريب فيه جديرن   ((فيوِ  يبَ ال رَ ))كمعن   "كجام في التفسير 
 ا  كلؾ أفٍ خبرن  ((فيوِ ))رتابيف  هذا إذا جعمت تياب المي عم  طريقة نفي الجنس لعدـ االعتداد بار  نفيهك 

 كتجعؿ الخبر محذكفا عم  طريقة ال النافية لمجنس  فيككف التقدير: عندنا  أك لنا.  تجعمه صفة لريب
ذلؾ   خمؼي اهلل كعد بجمع الناس له  فبل يي  أم ألفٌ  ؛تعميؿ لنفي الريب "الميعادَ  خمؼُ ال يُ  اهلَ  إفّ "كجممة 

 .(2)"اهلل ال يخمؼ خبرر  كالميعاد هنا اسـ مكاف  : إفٌ كالمعن

 

                                                           
 .276ابف ابف األنبارٌم  إيضاح الكقؼ كاالبتدام  ص(1)
 .3/171ابف عاشكر  التحرير كالتنكير  ( 2)
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 المصدر نوعو فيياالموقوؼ عميو  ية ورقمياآلا

 مم خم حم جم يل ىل مل خل"

 مهجه ين ىن من خنحن جن يم ىم

 يي ىيمي خي حي جي يه ىه

 "ّٰ ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ

 

 كدي كقي ـ هي  "أكلئؾى 
  "النارً 

 "كبهـني بذي  هـ اهللي "فأخذي 

 "ابالعقى  شديدي " 

 

غير "حسف 
 "تاـ

 "حسف"

 "تاـ"

  ابف األنبارمٌ  
يضاح الكقؼ إ

كاالبتدام  
 276ص

 

  الداللة: 

البدم   كذلؾ ألفٌ  حسف غير تاـ؛ (النارِ  ـ وقودُ ىُ  أولئؾَ ):عم  قكله تعال  الكقؼ فٌ أذكر ابف األنبارٌم:"
آؿ ككأٌنهي قاؿ: كفرت اليهكد ككفر ( متصؿ بالكبلـ الذم قبمه  فرعوفَ  آؿِ  كدأبِ ) :بقكله تعال 

(1)فرعكف"
. 

م المعن  المطمكب كيؤدٌ   حسف كقؼ  هك "فأخذىـ اهُل بذنوبوعم "  الكقؼ أفٌ  "ابف األنبارٌم:ذكر ك 

(2)"ة اهلل في العقابليظهر معن  شدٌ  ؛لذلؾ الكقؼ عميه كاجب "؛شديد العقابمف اآلية  كالتماـ عم  "
.

 

قؼ تاـ  إف جعؿ ما بعدر مبتدنأ ك   "كدأب آؿ فرعوف"شمكني أف الكقؼ عم  قكله تعال ألكيرل ا

(3)" أك ليس بكقؼ أف عطؼ عم  ما قبمهكّذبوامنقطعنا عما قبمه كخبرر " 
. 

                                                           
 .276ابف األنبارٌم  إيضاح الكقؼ كاالبتدام  ص (1)
 .276  ـ.ف  ص ( ابف األنبارمٌ 3)
 .276ابف األنبارٌم  ـ . ف  ص (2)
 .72-71األشمكني  منار الهدل  ص  (3)
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 غير تاـ  أمٌ  "وقود النار"عم   الكقؼ   فإفٌ "وكدأب" "وقود النار"لتبلـز المعن  بيف كيرل الباحث أٌنه 
ابؽ  ار  كما لحؽ بآؿ فرعكف في السٌ العقاب سيمحؽ بالكف كهك أفٌ   راد مف اآليةبيف المعن  المي ال يي 

فأخذىـ اهل :"عم  قكله تعال  اابقة  كيككف تامن يأخذكا العبرة مف األقكاـ السٌ  كعم  الكافريف أف

 .كليس ألم أمر آخر  اهلل يعذب الذيف كفركا بذنكبهـ ؛ كذلؾ لتماـ المعن   كهك أفٌ "بذنوبيـ

الموقوؼ عميو  ية ورقمياآلا
 فييا

 رالمصد نوعو

 نث مث زث رثيت ىت نت مت زت  رت يب"

 اك يق ىق يف ىف  يث ىث

 زن رن مم اميل ىل مل يك  ىك مكلك

 " ين ىن  نن من

 " فئتيف التقتا" 

 "م ميهـ رأل
 "العيف 

بنصرة "كاهلل يؤٌيد 
 "مف يشام 

 "حسف "

 "حسف"

 

 "تاـ " 

يضاح إ  ابف األنبارمٌ 
الكقؼ كاالبتدام  

 277ص

 
 الداللة: 

 ػيككف االبتدام ب حسف  عم  أفٍ  ((فئتيف التقتا)) :تعال عم  قكله  الكقؼ أفٌ  "ابف األنبارٌم:ح كضٌ 
بيف نكاع الفئات  كيي في أ مف أجؿ االبتدام بالتفصيؿ حسف هنا كالكقؼ  (( اهلِ  في سبيؿِ  تقاتؿُ  فئةٌ ))
  كهك حسف  كهك انتهام التفصيؿ في الفئتيف  كالبدم بمعن  جديد ((رأى العيف))ا عم  أيضن  الكقؼ أفٌ 

(1)"ـ المعن ه ليتعمي الكقؼلذلؾ كجب  النصر؛تأييد اهلل ب
.

 

ه صدر جممة لبلستئناؼ في التفصيؿ تفصيؿ لمفئتيف  كهك مرفكع عم  أنٌ  ((تقاتؿُ  فئةٌ ))كقكله: 

(2)كالفئة: الجماعة مف الناس كالتقسيـ  الكارد بعد اإلجماؿ كالجمع.
. 
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نكاع هذر أيبدأ بتفسير  لمجممة   ـٌ  امعن  تامن  ( يؤٌدم(التقتا)) :عم  قكله تعال  الكقؼ فٌ كهكذا فإ
ـٌ الكقؼ أ لذلؾ مف الفئات؛  ؛كقكؼ حسف ((رأى العيف)) "ا عم  قكله تعال يضن الحسف الكقؼ عميها   

أٌما  راد في اآلية مف السياؽ المي  اكاضحن ك  ا   كبالتالي يككف المعن  تامن أنكاع الفئاتينهي شرح  هألنٌ 
إذ يكضح اهلل سبحانه كتعال    ((مف يشاء)) :عند قكله تعال  تماـ المعن  بالشكؿ الصحيح فيككف

 صرها.تأيدر لمفئة التي ين

يخمص الباحث إل  أٌف الكقؼ الحسف إنما يساعد القارئ عم  التأني مف أجؿ تحديد معاني الجمؿ في 
 اآلية الكاحدة  في حيف يككف التماـ الحقيقي في نهاية السياؽ لآلية.

وؼ عميو الموق ية ورقمياآلا
 فييا

 المصدر نوعو

 يي  ىي ني مي زي ري ٰى

  هئ مئ خئ حئ جئ

  حت جت هبمب خب حب جب

 مح جح مج حج مث هتمت خت

 

 

 (نعاـ كالحرثً )كاأل

 الحياة الدنيا متاعي )

 (المآبً 

 

 

 (حسف غير تاـ)

 (حسف غير تاـ)

 تاـ()

يضاح إ  ابف األنبارمٌ 
-277صالكقؼ كاالبتدام  
278 

 

 الداللة:

 اه حسنن نٌ أ أمٌ  حسف غير تاـ؛ ((واألنعاـ والحرثِ ):)م  قكله تعال الكقؼ ع فٌ ابف األنبارٌم: أذكر  
 متاعُ  ))عم  الكقؼ فٌ أحب الشهكات مرتبط بالحياة الدنيا  كما في تـ المعن  بالشكؿ الصحيح  ي كلكنه ال
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 اهلل عندر أفضؿ مف متاع الحياة ا غير تاـ  لممعن  المقصكد مف اآلية  كهك أفٌ أيضن  ((الحياة الدنيا

(1)((المآبِ عم :))  التاـ عم  نهاية اآلية الكقؼنيا  كيككف الد
..

 

المزيف لهـ حبه ما هك إال شهكات ال غير   ـ يفسرر بهذر األجناس  فيككف أقكل  أفٌ كييبيف الزمخشرم 
  طمبها عم  طمب ما عند المَّه عرجكي  كيتهالؾ عميها  لتخسيسها  كأدٌؿ عم  ذـ مف يستعظمها

 .(2)لك ير. قيؿ: مؿم مسؾ  كركالقنطار: الماؿ ا

مف اآلية  راد ف المي بيٌ ال يي  إٌنه   إالٌ اف كاف حسنن كا   ((األنعاـ والحرث)الكقؼ عم ) فٌ يرل الباحث أك 
فالمقصكد هنا هك متاع الحياة الدنيا  فكؿ ما كرد في السياؽ مف تفصيؿ في البداية  هـ فقط في 

ال يتكضح أيف هذر المغريات  كتصبح  ((نعاـ والحرثاأل ))الدنيا  كمف متاعها  لذلؾ إذا كقفنا عند 
ممة مقطكعة مف السياؽ  لذلؾ يككف الكقؼ عم  آخر اآلية  ((الحياة الدنيا ذلؾ متاعُ ))جممة  كأٌنها جي

 ؿ لممعن  المقصكد  كأكضح لمميراد مف اآلية.هك المفصَّ 

 المصدر نوعو فيياالموقوؼ عميو  ية ورقمياآلا

 خص حصمس خس حس جس  مخ "

 مظ حط مض  خض حض جض مص

  جف مغ جغ مع جع

  " خك حك جك مق حقمف خف حف

 (ـر مف ذلكي خيو )ب

 

 (فيها خالديفى )

 ( مف اهللً  رضكافه )

 (ادبى العً )

  (حسف)

 

 (غير تاـ)

 (تاـ)

 (حسف غير تاـ)

يضاح إ  ابف األنبارمٌ  
الكقؼ كاالبتدام  

 278ص

 الداللة: 

 حسف  كاالستمرار في القرامة أكل ؛ ((ذلكـ بخيٍر مف)) :عم  قكله تعال  الكقؼٌف إ ابف األنبارٌم:قاؿ 
غير تاـ؛  ألٌف قكله  ((فييا خالديفَ )) :عم  قكله تعال  الكقؼ  كذلؾ إٌف اككاضحن  اليككف المعن  تامن 
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ألٌف هناؾ أمكر أخرل يريد اهلل سبحانه كتعال  اإلخبار ؛ ك  "الجّنات" نسؽ عم  " وأزواج مطيرةتعال :" 
مف  رضوافٌ ك):)عم  قكله تعال  الكقؼهرة كالرضكاف مف اهلل  كعميه يككف طٌ عنها كهي األزكاج المي 

ؽ ما بعدها عمٌ في آخر اآلية لت ((العباد))المؤدم لممعن   كليس عم  كممة  ؛التاـ الكقؼهك  ((اهل

(1)بها
.

 

 المقتضي ((زيف لمناس))ه نشأ عف قكله: استئناؼ بياني  فإنٌ بأنها  "وٌرى ابن عاشور فً تفسٌرها:
لبلهتماـ بالمقكؿ   "قؿ"كافتتح االستئناؼ بكممة   أف الكبلـ مسكؽ مساؽ الغض مف هذر الشهكات

(2)"-صم  اهلل عميه كسمـ -" هك النبي محمدقؿػ "كالمخاطب ب
. 

حسف  إذ سيستأنؼ بعدها الشرح  فمف عزؼ عف شهكات الحياة  ((بخيٍر مف ذلكـ))كالكقؼ عم  
لمف  "جنات تجرم مف تحتها األنهار"رات أفضؿ  كهذر الخيارات هي الدنيا  كاختار اآلخرر  له خيا

السياؽ لـ يكتمؿ بعد  إذ لهـ أزكاج ميٌطهرة   غير تاـ؛ ألفٌ  ((خالديف فييا))اتق   كالكقؼ عم  
م لممعن  هك كقفنا تامنا مؤدٌ  ((رضواف مف اهل)) :كرضكاف مف اهلل  فيككف الكقؼ التاـ عم  قكله تعال 

قها ه ال يتـ المعن   لتعمٌ ؼ حسف  كلكنٌ أٌف الكقؼ عم  نهاية اآلية هك كقاآلية  في حيف  المطمكب مف
 .((الذيف يقولوف)) :كهك قكله تعال  بما بعدها
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الموقوؼ عميو  ية ورقمياآلا
 فييا

 المصدر نوعو

 خم حم جم يل ىل مل خل

 حن جن يم  ىم مم

 كبنا(ني ذي  اغفر لنى )فا

  (ارالنٌ )

 (حسف )

 (تاـ )

  ابف األنبارمٌ ابف 
يضاح الكقؼ إ

 278صكاالبتدام  

 

 الداللة:

عطي المعن  يي كلكٌنه ال  حسف  ((فأغفر لنا)) :الكقؼ عم  قكله تعال  أفٌ  ابف األنبارٌم:ح كضٌ 
عم   الكقؼالهدؼ مف غفراف الذنكب هك الكقاية مف عذاب النار  يككف  فٌ كبما  أالمطمكب مف اآلية  

(1)اتامن  ((عذاب النار))
صفهـ بالتقكل ك عطؼ بياف لمذيف اتقكا ك  أٌف الجممة "ف ابف عاشكركقد بيٌ  ،

كمعن  القكؿ هنا الكبلـ المطابؽ لمكاقع في الخبر  كالجارم   كجه إل  اهلل تعال  بطمب المغفرةكبالت
نٌ فرط الرغبة في الدٌ  عم  ي اعي فما يجرم كذلؾ إذا سع  الدٌ عام  في قكلهـ: فاغفر لنا ذنكبنا إل   كا 

كسائؿ اإلجابة كترقبها بأسبابها التي ترشد إليها التقكل  فبل يجازل هذا الجزام مف قاؿ ذلؾ بفمه كلـ 

(2)"يعمؿ
. 

عام األكؿ لمعباد الذيف كقؼ حسف  إذ ينتهي الدٌ  ،(فاغفر لنا()) :في الكقؼ عم  قكله تعال إذف: 
هك الكقاية مف عذاب النار  كبهذا يككف عام ال ٌاني ك يطمبكف المغفرة مف اهلل عٌزكجؿ   ـ البدم بالدٌ 

عام بدعائيف منفصميف  أك متصميف  كفي كبل الحالتيف جائز  كال التماـ في المعن  في نهاية اآلية بالدٌ 
ٌنم جممة  انية  فتككف الطمأنينة كال بات ا في الكقؼ استراحة النفس لمبدم في يؤ ر عم  المعن   كا 

 عام ال ٌاني حقه في الحركات. يعطي الدٌ  ((انَ قِ وَ )) :بدم بقكلهأكبر  كيككف النفس قد ارتاح  كال
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 المصدر نوعو فيياالموقوؼ عميو  ية ورقمياآلا

 ين  ىن من خن"

 " ىه مه جه

  ابف األنبارمٌ ابف  )تاـ ( (باألسحارً  المستغفريفى )
يضاح الكقؼ إ

 278صكاالبتدام  

 

 الداللة:

(1)تاـ ((باألسحارِ  المستغفريفَ )) : الكقؼ عم  قكله تعال"قاؿ ابف األنبارٌم: 
. 

 

أٌف الصابريف الذيف صبركا  كالذيف يتصدقكف  كالذيف يسمعكف كبلـ اهلل  كالذيف  "كجام في التفسير:

(2)"يستغفركنه في الميؿ  قبؿ طمكع الفجر
  إذ ((باألسحارِ ))كالتماـ في المعن  يككف عند الكقؼ عم   ،

هلل عٌزكجؿ ينبؤهـ بالذيف يحصمكف عم  الجنة  كهـ فئة الصابريف ا يتبيف الهدؼ مف اآلية  كهك أفٌ 
عام كالعبادة  ال ينامكف  يفكركف في اهلل جٌؿ كالصادقيف كالقانتيف كالمنفقيف  كالذيف يختمكف بالميؿ لمدٌ 

 كعبل كممككته.

ٌنما مكضكع هذر  كالكقؼ التاـ في نهاية هذر اآلية؛ ألٌف اآلية التي تميها تتحدث عف مكضكع جديد  كا 
ؿ ما قبمه  كهك الخير الذم يعـ عم  هذر الفئة مف الناس  كالتي أراد اهلل سبحانه كتعال  أٍف كمٌ اآلية يي 

 هـ باهلل في الحياة الدنيا.يكافئهـ عم  عبادتهـ  كعم  حسف ظنٌ 
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الموقوؼ عميو  االية ورقميا
 فييا

 المصدر نوعو

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه"

 رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر

 " نئ مئ زئ

 

 (سطً )بالقً  

ـي )  (الحكي

 

 )حسف(

 )تاـ(

  ابف األنبارمٌ ابف 
يضاح الكقؼ إ

 278صكاالبتدام  

 الداللة:

كقؼ حسف  يأخذ القارئ فيه نفسنا  كييبيف المعن  مف  ((بالقسطِ )) :الكقؼ عم  قكله": قاؿ ابف األنبارمٌ 

(1)"تاـ ((الحكيـُ )) :اآلية  كالكقؼ عؿ قكله تعال 
. 

{  ـ أٌف اهلل تعال   "التفسير:جام في  بٌيف أفَّ دالئؿ اإًليماف ظاهرة جمية فقاؿ }شىًهدى اهلل أىنَّهي الى إله ًإالَّ هيكى
كانقيادر   يف الحؽ الذم ارتضار اهلل لعبادر  كأمر الرسكؿ بأف يعمف استسبلمه هللبٌيف أف اإًلسبلـ هك الدٌ 

(2)"لديف اهلل
. 

أم بالعدؿ  حسف؛ لبيرهة بسيطة  ((بالقسط) :)ؼ عم  قكله تعال يخمص الباحث مما سبؽ  أٌف الكق
فٌ مف الزمف  لتي  سبلـ. فكاف الكقؼ تامنا عم  الٌديف عندر هك اإل مييز أٌف اهلل هك كحدر العزيز الحكيـ  كا 
  إذ كٌضح المقصكد مف اآلية  ليبدأ باآلية التي تميها  كيبيف فيها الهدؼ مف ((الحكيـ):)قكله تعال 

 ؼ األقكاـ األخرل.اختبل
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الموقوؼ عميو  ية ورقمياآلا 
 فييا

 المصدر نوعو

 يب ىب نبمب زب  رب يئ ىئ"

 زث رث يت  ىت نت مت زت رت

 يق  ىق يف ىف يثىث نث مث

 " يك ىك مك لك اك

 (عند اهلل اإلسبلـ)

 

 

 (بغينا بينهـ)

 (سريع الحساب)

 )حسف(

 

 

 )حسف(

 )حسف(

 

  ابف األنبارمٌ ابف 
يضاح الكقؼ إ

 279صكاالبتدام  

 لة:الدال 

 سريعُ ))  ك((ـغًيا بينيُ بَ ))  ك((اهل اإلسالـُ  ندَ عِ ):)الكقؼ عم  قكله تعال ": نبارمٌ قاؿ ابف األ

(1)"  هك كقؼ حسف((ابِ سَ الحِ 
. 

( هك الخضكع كالطاعة  كالذؿ هلل عزكجؿ الديف عند اهل االسالـالمقصكد بػ)" :جام في تفسير الطبرمٌ 

(2)"الصمددكف غيرر  فهك الخالؽ الكاحد  الفرد 
بيف أهمية رهه   ـ الكصؿ يي لذلؾ الكقكؼ عميها لبي  ؛

ال انية  قكاـاأل اختبلؼ كجؿ في أفٌ كجؿ   ـ يستطرد القارئ في تكضيح قكؿ اهلل عزٌ الخضكع هلل عزٌ 
ا حسف؛ بغًيا بينيـ) :لذلؾ الكقؼ عم  قكله تعال  الحؽ  إٌنما هك مف تمقام أنفسهـ؛ بعدما عرفكا ( أيضن

 .اخبارها  كهي أٌنهي سريع الحساب  فيككف الكقؼ عميها حسنن ة أخرل أراد اهلل عزكجؿ إضح معمكملتك 
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 الموقوؼ عميو ية ورقمياآلا
  فييا

 المصدر نوعو

 زن رن مم  ام يل ىل مل"

  زي ري ٰى ين ىن ننمن

  جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي نيمي

 " خت حت جت هب مبخب حب

 (عفً بتٌ كمف ا)

 ـييف مأسممتي مٌ كاألي )

 (فقد اهتدكا

 (  ببلغي ال عميؾى مافإنٌ )

 )حسف(

 )حسف(

 )حسف(

 )حسف(

  ابف األنبارمٌ  
يضاح الكقؼ إ

 279صكاالبتدام  

 الداللة:

  ((ـواألمييف ءأسممتُ )) :  كقكله تعال )(عفِ بومف اتّ )) :إٌف الكقؼ عم  قكله تعال  "قاؿ ابف األنبارٌم:

.(1)"حسفكقؼ  ((البالغُ  فإّنما عميؾَ )((  كقكله تعال :)فقد اىتدوا: ))كقكله تعال 
 

يخمص الباحث إل  أٌف عمميات الكقؼ الٌسابقة إٌنما تتـ لتيجزم المطمكب مف اآليات  كلتيسهؿ عممية 
الفهـ  لذلؾ فإٌف الكقؼ الحسف عم  المكاضع األربعة المذككرة  تهدؼ إل  تكضيح المعن   كهنا تيبيف 

حسف   ـ يقكؿ  "مف اّتبعفِ م  ""  لذلؾ الكقؼ عأسممت وجيي هللمعن  األكؿ إذا حاجكؾ  فالجكاب "ا
ذا لـ يحصؿ  فقد تكضح الببلغ."ـءأسممتُ "لهـ     إذا كانت اإلجابة نعـ  فيحصؿ الميراد كهك الهداية  كا 

إذ أٌف الكصؿ فيها يمكف أٍف ؛ لمتمييز بيف الميراد مف اآليات  ةكعميه تككف مكاضع الكقؼ األربعه حسن
ف المعن  كيبرزر  كهذر فائدة عظيمة لعمـ الكقؼ كاالبتدام في المعن   كال يكٌضحه  كالكقؼ ييبي يذهب

 بياف الدكر الذم يؤٌديه الكقؼ في تكجيه المعن  المطمكب مف األيات القرآنية الكريمة.
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 المصدر نوعو فيياالموقوؼ عميو  ية ورقمياآلا

 مع  جع مظ حط مض خض"

 " حق مف خف حف جف مغ جغ

 (كاآلخرةً )

 (ـ مف ناصريفكما لهي )

 (حسف)

 (تاـ)

  ابف األنبارمٌ  
يضاح الكقؼ إ

 279صكاالبتدام  

 

 الداللة:

ـ مف وما ليُ )) :كقؼ حسف  كعم  قكله تعال  ((واآلخرةِ )) :الكقؼ عم  قكله تعال ": نبارمٌ قاؿ ابف األ

(1)"تاـ ((ناصريف
. 

ف اٍلعىمىؿ ًفي أم بطمت أعمالهـ  كالحبكط كالبطبلف  ًفي الدٍُّنيىا كىاآٍلًخرىة "آلية:جام في تفسير ا بطبلى   كى
ا لىهيـ مف ناصريف{ مف يٍمنىع عىٍنهيـ  مى مىٍيًه بال كاب  }كى ًفي اآٍلًخرىة: أىنه الى يجازل عى الدٍُّنيىا: أىال يقبؿ  كى

اٍلعىذىاب
"(2)

. 
حسف؛ كذلؾ إٌنما يريد أٌف حبكط العمؿ يككف  ((اآلخرة))كيخمص الباحث هنا إل  أٌف الكقؼ عم  كممة 

زاف العمؿ في الٌدنيا  كيأخذر العبد في اآلخرر  فإذا حبط العمؿ يم   كبالتالي في اآلخرة  فيفي الٌدنيا
  بمعن  لف ((ـ مف ناصريفَ وما ليُ ):)في الٌدنيا يككف في الحياة األخرل  كيككف التماـ عم  قكله تعال 

األكل  ميرادر يجدكا مف يعطيهـ مف العمؿ في اآلخرة  كيككف مصيرهـ النار  فالكقؼ الحسف في 
تكضيح  العمؿ إذا كاف في الٌدنيا باطبلن  يككف كذلؾ في اآلخرة  كيتـ المعن  أنه ال نصير في اآلخرة 

 إاٌل عممؾ الذم تعممه في الٌدنيا.
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 المصدر نوعو  فييا الموقوؼ عميو ية ورقمياآلا

 ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث"

  ىل مل يك ىك مك لك اك يق

 زي ري ٰى ين ىن نن منزن رن ممام يل

مف تشام بيدؾ  ؿي ذٌ تي )
 (الخير

ؾ عم  كؿ شيم إنٌ )
 (قدير

 )حسف(

 

 )تاـ(

  ابف األنبارمٌ  
يضاح الكقؼ إ

 279صكاالبتدام  

 

 الداللة:

ؼ عم  قكله كقؼ حسف  كأما الكق ((مف تشاء بيدؾ الخيرُ  ؿُ ذّ تُ )"الكقؼ عم )قاؿ ابف األنبارٌم: 

 .(1)"كقؼ تاـ ((قديرٌ  ؾ عمى كؿ شيءٍ إنّ )تعال :)

رشاد إل  شكر نعمة اهلل تعال  عم  رسكله " اآليةفسير هذر كجام في ت صم  اهلل عميه  -تنبيه كا 
خاتـ  األميٌ  المكيٌ  القرشيٌ  العربيٌ  ؿ النبكة مف بني إسرائيؿ إل  النبيٌ كهذر األمة؛ ألف اهلل حكٌ  -كسمـ

فيه محاسف مف األنبيام عم  اإلطبلؽ  كرسكؿ اهلل إل  جميع ال قميف اإلنس كالجف  الذم جمع اهلل 
  في العمـ باهلل كشريعته كال رسكال مف الرسؿ  ا مف األنبيامه بخصائص لـ يعطها نبين كاف قبمه  كخصٌ 

طبلعه عم  الغيكب الماضية كاآلتية  ككشفه عف حقائؽ اآلخرة في مشارؽ  كنشر أمته في اآلفاؽ  كا 

ظ (2)"هار دينه كشرعه عم  سائر األديافاألرض كمغاربها  كا 
. 

 اهلل جؿٌ  ما جام ليكضح أفٌ نٌ إ ؛((مف تشاء بيدؾ الخيرُ  تُّذؿُ ))الكقؼ عم   فٌ أ الباحث هنا إل  مصكيخ
ا لمعبد  فمف سع  كذلؾ تبعن   يذؿ يعز كأفٍ  في عبلر بيدر كؿ شيم  الخير كالشر  كهك القادر عم  أفٍ 

عمى  ؾَ إنّ )) :الكقؼ عم  قكله تعال  له حصؿ عميها   ـٌ الذٌ  إياها  كمف سع  إل عطار اهلل أالعزة  إل 
 يمتمكها إاٌل اهلل عٌزكجؿ. هك تأكيد عم  أٌف هذر القدرة ال  ((كؿ شيء قدير
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 الموقوؼ عميو ية ورقمياآلا
  فييا

 المصدر نوعو

 هئمئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي"

 متخت حت جت هب  مب خب حب جب

  " مح جح مج حج مث هت

 

 

 اب(سى حً  غيرً ) بً 

 

 

 ) تاـ(

  ابف األنبارمٌ  
اح الكقؼ يضإ

 279صكاالبتدام  

 الداللة:

(1)":تاـ ((ابِ سَ حِ  غيرِ بِ )) :الكقؼ عم  قكله تعال  ": نبارمٌ قاؿ ابف األ
. 

قدر عم  كال ي  تعطي مف شئت مف الماؿ ما ال يعدر "( أم:ِبغيِر ِحَسابِ جام في التفسير معن  )

(2)"مشيئة كالعدؿلما لؾ في ذلؾ مف الحكمة كاإلرادة كال ؛إحصائه  كتقتر عم  آخريف
. 

يخمص الباحث هنا إل  أٌف الكقؼ عم  نهاية اآلية يككف مف أجؿ تماـ المعن   كانتهام مكضكع اآلية  
-كريـ محمد كالبدم بآية أخرل ذات صمه  غير مباشرة بالخبر األكؿ الذم أراد اهلل عزكجؿ مف نبيه ال

 خبار الناس به.إ -صم  اهلل عميه كسمـ
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 المصدر نوعو فيياالموقوؼ عميو  ية ورقمياآلا

 حص مس خس حس جس مخ جخ

 جع مظ حط مض خض حض  جض مصخص

 حق مفخف  حف جف مغ جغ مع

 جل مك لك خك حكجك مق

 "المؤمنيفى  كفً مف دي  أكليامى "

 "مفي شيو  مف اهللً  يسى مى فى "

 )تاـ( 

 )حسف(

  ابف األنبارمٌ 
يضاح الكقؼ إ

 279صكاالبتدام  

 

 الداللة:

هك كقؼ تاـ  كالكقؼ عم   ((أولياء مف دوف المؤمنيف)) :الكقؼ عم  قكله تعال ": يقكؿ ابف األنبارمٌ 

(1)"  هك كقؼ حسف((ءفميس مف اهل في شيٍ )) :قكله تعال 
. 

اهلل  تبارؾ كتعال  نه  عبادر المؤمنيف أف يكالكا الكافريف  كأف يتخذكهـ أكليام أف  ":كجام في التفسير
ومف يفعؿ ذلؾ فميس مف اهل في فقاؿ: } يسركف إليهـ بالمكدة مف دكف المؤمنيف   ـ تكعد عم  ذلؾ

(2)"منه اهلل  يرتكب نهي اهلل في هذا فقد برئ{ أم: مف شيء
. 

الكالية  كجؿ أراد أفٌ أٌف اهلل عزٌ   ((أولياء مف دوف المؤمنيف))مف الكقؼ عم  اآلية  كيحمص الباحث
لتاـ هنا يكضح المطمكب مف فقط لممؤمنيف عم  أنفسهـ  كأٍف ال يتخذكا غير المؤمنيف أكليام  كالكقؼ ا

ومف )) :ح بعد ذلؾ بالبدم بقكلهه ال مجاؿ إلتخاذ الكفار أكليام مهما كاف السبب   ـ كضٌ اآلية  أم أنٌ 
 الكفار.  ؛ ليؤكد عقاب مف يقكـ بمكاالة  كالكقؼ هنا حسف((ءيفعؿ ذلؾ فميس مف اهل في شيٍ 
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 المصدر نوعو فيياالموقوؼ عميو  ية ورقمياالا

 مم خم حم جم هل مل خل  حل"

 خيحي جي ٰه مه  جه هن من خنحن جن

 "(هب مب هئ مئ هي مي

 (يعممه اهلل)

) كيعمـ ما في 
السماكات كما في 

 األرض(

 (تاـ)

 )حسف(

  ابف األنبارمٌ 
يضاح الكقؼ إ

 279صكاالبتدام  

 

 الداللة:

   فالهدؼ المعن تاـ؛ كذلؾ الستيفام ((يعممُو اهلُ )) :عم  قكله تعال  الكقؼ فٌ أ "ذكر ابف األنبارٌم:
يعمـ ما في السموات )) :  أٌما الكقؼ عم  قكله تعال اهلل هك إعبلـ الخمؽ  أٌف ما ييخفكنه يعممهي 

(1)"فهك كقؼ حسف ((واألرض
. 

معطكفة عم  جممة الشرط فهي  "ويعمـ ما في السماوات وما في األرض"كجممة ": يقكؿ ابف عاشكر
عمـ اهلل بما في السماكات كما في األرض  ألفٌ  ؛رط  كليست معطكفة عم  جكاب الش"قؿ"معمكلة لفعؿ 

بدائه  ا ابت مطمقن  ف التعميـ يجعمها في قكة كما في الجممة م  غير معمؽ عم  إخفام ما في نفكسهـ كا 
ه مع العمـ ذك قدرة عم  كؿ شيم  كهذا مف إعبلـ بأنٌ  "واهل عمى كؿ شيء قدير"كقكله:   التذييؿ
أحد أمريف: الجهؿ بجريمة المجـر  أك العجز  بينه كبيف تحقيؽ كعيدر إالٌ إذ المهدد ال يحكؿ   التهديد

(2)اهلل ال يفمتهـ مف عقابه ه  فمما أعممهـ بعمكـ عممه  كعمكـ قدرته  عممكا أفٌ عنٌ 
. 

م المعن  ؛ ألٌنه يؤدٌ (( يعممُو اهلُ )عم  ) في الداللة تاـ ككاضح فالكقؼ في اآليات الكريمة السابقة
سكام كاف في نفس أك أظهرر  كال  اآلية  فمهما كاف هناؾ عمـ فإٌف اهلل تعال  يعممهي المطمكب مف 

نٌ ت ما عم  ما في السماكات كما في األرض  كيككف تامنا قتصر معرفة اهلل عم  ما في نفس اإلنساف  كا 
ا  ك  السماوات يف ما ويعمـ) )كقؼ تاـ يفيد األستئناؼ ما بعدر   ((يعممُو اهل) )في نهاية اآلية أيضن
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  كيجعؿ في الكصؿ ميخالفة تكقع ((يعممُو اهلُ ) )مف ناحية الداللة يجب الكقؼ عم   ((األرض في وما
ويعمـ ما في السماوات "  ـ يبتدئ بقكله:" اهل يعمموس  فالكقؼ أفضؿ لممعن  عم  " بٍ في إبهاـ كلى 

 ميتصبلن بما قبمه لكاف مجزكمنا.  " لفظنا إذ لك كافيعممو" إيذاننا بأٌنه منفصؿ عف قكله:" واألرض

 المصدر نوعو فييا الموقوؼ عميو  ية ورقمياآلا

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل"

 مه جه ين ىن من خن حن  جن يم

 ٰذ يي ىيمي خي  حي جييه ىه

 "ٰى ٰر

 ا(حضرن مي  ت مف خيرو مى مً )ما عى 

 

 (اا بعيدن أمدن )

 (نفسه )كييحٌذركـ اهلل  

  (حسف)

 

 (تاـ)

 (حسف)

ابف  
  األنبارمٌ 

يضاح إ
ؼ الكق

كاالبتدام  
 279ص

 

 الداللة:

 :عم  قكله تعال  الكقؼك  حسف  ( (احضرً مُ  ت مف خيرٍ مَ مِ ما عَ ))الكقؼ عم   :"ابف األنبارمٌ  يقكؿ

 .(1)حسف ((نفسوُ  وُيحّذركـ اهلُ )) :كالكقؼ عم  قكله تاـ   ((اأمًدا بعيدً ))

  فتكد ما عممت مف سكمو ك   حضر لكؿ نفس في يكـ اإلحضار ما عممت مف خيرو  ":يقكؿ ابف عاشكر
ه لـ يحضر ذلؾ ا  كأنٌ ا متأخرن ا  أم زمانن ا بعيدن بينها كبيف ما عممت مف سكم أمدن  في ذلؾ اليكـ لك أفٌ 

ؿ التركيب  كجعؿ   فحكٌ "عممت مف سوءٍ "عم  هذا يعكد إل  ما " وبينوُ  "فالضمير في قكله  اليكـ
أك يككف أصؿ الكبلـ: يكـ تجد كؿ   فاعبلن  عف ككنه ا( هك الناصب ليكـ  ليستغن  بككنه ظرفن تود)

(2)"احضرن كمف شر مي   عممت مف خيرو نفس ما 
. 

كذلؾ ألٌف المعن  يككف  ؛هك كقؼ تاـ ((اا بعيدً أمدً )) :الكقؼ عم  قكله تعال  فٌ أيخمص الباحث إل  
 قد تحقؽ مف اآلية.
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 الموقوؼ عميو ية ورقمياآلا
  فييا

 المصدر نوعو

 زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ"

 "نب  مب زب رب يئىئ نئ مئ

 

 (ـكبكي ني ـ ذي غفر لكي يى )

 (رحيـه  غفكره  اهللي )

 

 )تاـ(

 )تاـ(

يضاح إ  ابف األنبارمٌ 
الكقؼ كاالبتدام  

 280ص

 
 الداللة:
تماـ  ه يؤٌدم إل ألنٌ  ؛ؼ تاـكق ((َوَيغفر لُكـ ُذُنوبُكـ)) :ه تعال عم  قكل الكقؼ أفٌ  ":ابف األنبارمٌ ذكر 

.(1)("(رحيـٌ )) :قكله تعال  عم  الكقؼالمعن   كذلؾ 
 

  هك كقؼ تاـ  فمقتض  اآلية يبيف أٌف الغفراف يككف (( َوَيغفر لُكـ ُذُنوبُكـ)) :كقؼ عم  قكله تعال كال

  هي معرفة أخرل "رحيـٌ  غفورٌ  اهلُ "م إل  ظهكر المعن   كاإلضافة بأٌف كجؿ  كهذا يؤدٌ مف اهلل عزٌ 
   أكبر فيككف في قرامتها كحدها تماـ لممعن .م معنيريدها اهلل  كهي في مجممها تؤدٌ 
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 المصدر نوعو فييا الموقوؼ عميو ية ورقمياآلا

 مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف"

 "زن رن مم يلام ىل

عم   )آؿ عمرافى 
 (العالميف

  ابف األنبارمٌ   )حسف(
يضاح إ

الكقؼ 
كاالبتدام  

 280ص

 الداللة:

 )حسف(؛هك كقؼ غير تاـ )آؿ عمراف عمى العالميف( : عم  قكله تعال الكقؼإٌف " ابف األنبارٌم:يقكؿ 
ا كآؿ  )البدؿ(منصكب عم  القطع ((يا مف بعضُذّرية بعضُ )) :قكله تعال  كذلؾ ألفٌ  مف آدـ كنكحن

(1)إبراهيـ"
": مبتدأ مرفوع بعض" حال من آدم، وما عطف علٌه على تأوٌل مشتق منصوبه" ذريةفـ"  .

 مجرور متعلق بحذوف خبر المبتدأ." مضاف إلٌه من " بعض" جار وهاو"

  رية  فمف لبلتصاؿ ال لمتبعيضة االتصاؿ بيف هذر الذٌ المقصكد بياف شدٌ  ألفٌ  ؛كقد أجمؿ البعض هنا"
بيف هذر الذرية اتصاؿ القرابة  فكؿ بعض فيها هك متصؿ بالبعض اآلخر  كما تقدـ في قكله  :أم

كالغرض مف ذكر هؤالم تذكير اليهكد كالنصارل  [ .28]آؿ عمراف:  "فميس مف اهل في شيء"تعال : 
مكجب    فما كاف ينبغي أف يجعمكا-صم  اهلل عميه كسمـ -محمد إل  النبية انتساب أنبيائهـ بشدٌ 

سميع بأقكاؿ بعضكـ  :أم "واهل سميع عميـ"كمف هنا ظهر مكقع قكله:   القرابة مكجب عداكة كتفريؽ
صم  -كتكذيب اليهكد كالنصارل لمحمد   كتكذيبهـ س  كأمهلذرية: كقكؿ اليهكد في عيفي بعض هذر ا

(2)"-اهلل عميه كسمـ
. 

ف  مف خمقه ليس ط" كما تيبيف ال تؤدم إاٌل نصؼ المعن   بأٌف اهلل اصالعالميفالكقؼ عم  كممة " إذف
ا  فإذا كقفنا عم  قكل  ( آخر اآلية أصبحالعالميفه تعال : )فقط هؤالم األسمام  كلكف ذريتهـ أيضن

 فقط عم  أسمام األنبيام  دكف ذريتهـ التي شممها اهلل سبحانه كتعال  بالصفام. االمعن  ميقتصرن 

                                                           
 .280ابف األنبارٌم  إيضاح الكقؼ كاالبتدام  ص(1)
 .3/231ابف عاشكر  التحرير كالتنكير  ( 2)



108 

 

 

 الموقوؼ عميو ية ورقمياآلا
  فييا

 المصدر نوعو

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت"

 حض جض مصخص حص مس  خس حس

 جغ مع جع  مظ حط مض خض

 "جف مغ

ـي أ )كاهللي  بما  عم
 (تعى ضى كى 

حسف عم  قرامة )
 (حمزة كالكسائي 

ر حسف عم  غي)
ركاية شعبة عف 

 (عاصـ

يضاح إ  ابف األنبارمٌ 
الكقؼ كاالبتدام  

 280ص

 الداللة:
كأبك   كيحي  بف ك اب  قرأ األسكد ((تعَ ضَ بما وَ  أعمـُ  واهلُ )) :أف قكله تعال  ابف األنبارٌم:ذكر 
ـز التام  فعم  كج  بفتح العيف ((تعَ ضَ وَ  بما))كالكسائي:   كحمزة  كأبك عمرك  كنافع  كشيبة  جعفر

ه مف كبلـ ألنٌ  ؛((واهل أعمـ بما وضعت)) ـ تبتدئ:  ((أنثى وضعتيا))هذر القرامة يحسف الكقؼ عم  
 ((تُ عْ ضَ واهل أعمـ بما وَ ))كقرأ إبراهيـ كعاصـ في ركاية أبي بكر:   اهلل  كالذم قبمه مف كبلـ أـ مريـ

الكبلـ  ألفٌ  ؛((وضعتيا أنثى))لكقؼ عم  بتسكيف العيف كضـ التام  فعم  هذر القرامة ال يحسف ا

(1)كهك مف كبلـ أـ مريـ  صؿ بالذم قبمهتٌ ال اني مي 
. 

بار ككنه انكشؼ ما صدقه كهك عائد إل  ما في بطني باعت "فمما وضعتيا""كقاؿ ابف عاشكر قكله :
عميما  لظهكر ككف المخاطبخبر مستعمؿ في إنشام التحذير  "إني وضعتيا أنثى"كقكلها:   عم  أن  
كتأكيد الخبر بإف مراعاة ألصؿ الخبرية  تحقيقا لككف المكلكد أن   إذ هك بكقكعه عم    بكؿ شيم

ته. كتخاطب نفسها بنفسها بطريؽ التأكيد  فمذا أكدٌ   خبلؼ المترقب لها كاف بحيث تشؾ في ككنه أن  

(2)"المركب المرسؿ ـ لما استعممت هذا الخبر في اإلنشام استعممته برمته عم  طريقة المجاز 
. 
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ٌ  هللا ( ٌكىٌ انكالو هلل عز  خسالقرامة عم  قكله ) إذف وجم، فٍكىٌ انىصم فٍها غٍز حسٍ؛ أل

، فٍكىٌ انىقف أفضم، وٌكىٌ إَهاء انكالو انعائد عهى هللا ثىتعانى ال ٌقىل، نٍس انذكز كاألَسبحاَه و

وجم ـ  بالضـ  كهنا يعكد الكبلـ عم  مري (عتُ ضَ وَ )فقد كانت الكممة  ا عم  قرامة الكسائيٌ   أمٌ عز 
 .الذكر ليس كاألن   في رأم البشر الستكماؿ كبلمها في أفٌ  ؛الكقؼكل  مف أكيككف الكصؿ فيها 

 الموقوؼ عميو ية ورقمياآلا
  فييا

 المصدر نوعو

 خك حك جك مق حق  مف خف حف"

 جن ممخم حم جم هل مل  خل حل جل مكلك

 هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه مه  جههن من خن حن

 "مث هت مت

 

ك مف هي  التقى ) 
 ( اهللً  ندً عً 

 

 )حسف(

ابف 
  األنبارمٌ 

يضاح إ
الكقؼ 

كاالبتدام  
 280ص

 الداللة:

كقؼ حسف  كهك مف كبلـ  ((قالت ىو مف عند اهل)) األنبارٌم" أٌف الكقؼ عم  قكله: ذكر ابف

(1)"مريـ
. 

أم فكانت عم  كبلـ محذكؼ   "اكمما دخؿ عمييا زكريا المحراب وجد عندىا رزقً " ":يقكؿ ابف عاشكر
  يتعهد تعبدها  اف تتخذر بها محرابا  ككاف زكريامريـ مبلزمة لخدمة بيت المقدس  ككانت تتعبد بمك

( الذم هك اسـ لعمـك كؿكمما مركبة مف )  دها  مارا في غير كقت كجكد صنفهافيرل كرامة لها أف عن
 ير: كؿ كقت دخكؿ زكريادر  كالتقدكصمتها المقدرة بالمص  ( الظرفيةماما يضاؼ هك إليه  كمف )

 .(2)"اعميها كجد عندها رزقن 
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الرزؽ مف عند اهلل  كيحصؿ المطمكب  ألفٌ  ؛  تماـ المعن ((ىو مف عند اهل)) :عم  قكله الكقؼفي 
الرزؽ يككف  مف عند  كيد أفٌ الرزؽ كاف مف عند اهلل لمريـ  كتأتي الجممة بعدها لمتأ مف معن  اآلية أفٌ 

 مة الرزؽ  ككقته.  كهك مف يحدد قياهلل
( تساعد القارئ عم  (إف اهل) ) :كالبدم بقكله عزكجؿ ((عند اهل))أٌف الكقؼ عم  كممة  الباحث رلي 
ترسي  ؛ له كعظمته  فالتفخيـ هنا ضركرمٌ تعطام لفظ الجبلله حقه في القرامة كالتفخيـ الكاجب لجبللإ

س  فهي مف عند اهلل  كهي دالله عم  أٌف اهلل كجؿ  مهما ك رت أمكاؿ النازٌ أٌف الرزؽ يككف بيد اهلل ع
بد بالرزؽ في السعي يرزؽ مف يشام  في التقدير إذا شام ذلؾ العبد كبغير حساب  كتككف مشيئة الع

 عام بالرزؽ  إل  اهلل عٌزكجؿ.ة اهلل كطاعته  كالدٌ له  كفي مخاف
 المصدر نوعو  فييا الموقوؼ عميو ية ورقمياآلا

 يك ىك مك لك  اكيق ىق يف ىف يث"

 نن من  زن رنمم ام يل ىل مل

 "ري ٰى ين ىن

 

 ا( رمزن  )إالٌ 

 )كاألبكار( 

 

 (حسف غير تاـ)

 (تاـ)

  ابف األنبارمٌ 
يضاح الكقؼ إ

 280صكاالبتدام  

 

 الداللة:

(1)"تاـ ((بكارواإل))  حسف غير تاـ ((ارمزً  إالّ ):)عم  قكله تعال  الكقؼ فٌ "إ :ابف األنبارمٌ يرل 
. 

جعؿ اهلل حبسة  "اأال تكمـ الناس ثالثة أياـ إال رمزً  ؾَ آيتُ "قكله: ذلؾ كيذكر ابف عاشكر في تفسير 
اهلل صرؼ ما له مف القكة في أعصاب  ألفٌ  ؛الكقت الذم تحمؿ فيه زكجتهلسانه عف الكبلـ آية عم  

الكبلـ المتصمة بالدماغ إل  أعصاب التناسؿ بحكمة عجيبة يقرب منها ما يذكر مف سقكط بعض 
لقكة الفكر. أك أمرر باالمتناع مف الكبلـ مع الناس إعانة عم  انصراؼ  الببلذرؿ اإلحساس لمف يأك

قاؿ الربيع جعؿ   كاف ذلؾ أمارة ابتدام الحمؿ أياـت  بل ة القكة مف المنطؽ إل  التناسؿ  أم مت  تمٌ 
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كاب اهلل ذلؾ له عقكبة لترددر في صحة ما أخبرر به الممؾ  كبذلؾ صرح في إنجيؿ لكقا  فيككف الج

 .(1)"ألنه سأؿ آية فأعطي غيرها ؛عم  هذا الكجه مف قبيؿ أسمكب الحكيـ

" كقؼ مطمؽ؛ الختبلؼ الجممتيف مع كقكع آية:" الكقؼ عم  " كفي نفس السياؽ قاؿ السجاكندم

 . (2)العارض

كبلـ  فٌ ه ال يتـ المعن  مف اآلية  إذ أكقؼ حسف  كلكنٌ  "إاّل رمزًاهكذا فإٌف الكقؼ عم  قكله تعال : "ك 
سام عم  الناس بالرمز يككف في كجكد الناس  كلكف يجب االستمرار في ذكر اهلل في الصباح كالم

السبلـ حممت بدكف رجؿ  كهلل في خمقه حكمة أرادها   الصبلةي  مريـ عميها نعمه  كعم  قدرته في أفٌ 
ناجاته  لذلؾ خبلؿ مي ككبلمها بالرمز يككف مف خبلؿ اإلشارة  كلكف االستمرار في ذكر اهلل يككف مف 

 يككف الكقؼ التاـ في نهاية اآلية.

 الموقوؼ عميو ية ورقمياآلا
  فييا

 المصدر نوعو

 خس حس جسمخ  جخ مح جح مج حج"

 مض خض  حض جض مص خص حص مس

 " جغ مع جع مظ حط

 (إليؾى  كحيهً )ني 

 

 (مريـ ؿي كفي هـ يى أيُّ )

 (حسف)

 

 (حسف)

يضاح إ  ابف األنبارمٌ 
الكقؼ كاالبتدام  

 280ص

 

 الداللة: 

عم   الكقؼا كيككف أيضن   كقؼ حسف ((إليؾَ  وحيوِ نُ )) :عم  قكله تعال  الكقؼ أفٌ  :ابف األنبارمٌ يرل 

 .(3)حسفأيضا كقؼ  ((مريـ ؿُ كفُ يـ يَ أي  )قكله تعال  )
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ة  إذ كانت يتيمة فحصؿ مف هـ تنازعكا في كفالة مريـ حيف كلدتها أمها حنٌ إل  أنٌ "كيرل ابف عاشكر 

(1)"كفيه تنبيه عم  تنافسهـ في كفالتها  مريـ كانت بعد االستقساـ كفالة زكريا بأفٌ  هذا االمتناف إعبلـ
. 

كقؼ حسف  إذ الميراد مف اآلية كاضح  ما حصؿ هك مف   ((إليؾَ  وحيوِ نُ )) :الكقؼ عم  قكلهإذف 
كانكا لـ يكف لديهـ  عندما أنبام الغيب  كاهلل سبحانه كتعال  يخبرؾ به   ـ يستأنؼ باخبارر بأٌنه 

 ف عم  مف سيكفؿ مريـ  ليعطي معن  لآلية األيخرل.مختمفي

 المصدر نوعو فييا الموقوؼ عميو ورقميا اآلية

 جك مق حق مف خف حف  جف مغ"

 مل خل حل جل مك  لك خك حك

 خل  مم خم حم جم هل

  " مم خم حم جم يل ىل مل

 مريـ( )عيس  ابفي 

 

نيا ا في الدٌ كجيهن )
 (كاآلخرةً 

 (حسف)غير تاـ

 

 (حسفغير تاـ)

يضاح إ  مٌ ابف األنبار 
الكقؼ كاالبتدام  

 .281ص

 

 الداللة:

( اوجييً ألف ) ؛غير تاـ كقؼ  ((مريـ عيسى ابفُ )):الكقؼ عم  قكله تعال  أفٌ  :"ابف األنبارمٌ يبيف 

(2)"حسف ((نيا واآلخرةِ ا في الدّ وجييً ))(. كالكقؼ عم  قكله:عيسىمنصكب عم  القطع مف )
. 

" نسؽ مف الُمقّربيفؼ تاـ  كهذا خطأ منه؛ ألٌف قكله تعال :" كأردؼ ابف األنبارٌم قكؿ السجستاني  كق
فبل يتـ الكقؼ عم  النسؽ قبؿ ما نسؽ عميه  كالدليؿ عم  ذلؾ ما ذكر مف قكله  عم  " كجيهنا كميقٌربا"

في "  فنسؽ " الكهؿ" عم  قكله تعال :" ويكّمـ الّناس في الميِد وكيالتعال  في اآلية الٌسابقة:" 
 .(3)ٌنه قاؿ:" كيكٌمـ الٌناس صغيرنا ككهبل" "  كأالميدِ 
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لـ يعطؼ  كلككنه بدالن  ؛تكميؿ المقكؿ بعد الجمؿ المعترضةصد منه التكرير لأٌف الق "يرل ابف عاشكرك 
راد بها كممة التككيف كهي تعمؽ القدرة كالكممة مي  ."رؾبشّ يُ "األكؿ. كتقدـ الكبلـ عم   "قالت إذ"عم  

كممة خاصة مخالفة لممعتاد في تككيف الجنيف أم بدكف األسباب ككصؼ عيس  بكممة مراد به 

(1)"المعتادة
. 

ها كصؼ نٌ ال تحقؽ المعن  إذ إ(( عيسى))أٌف الكقؼ عم  كممة  إل  كيخمص الباحث مف هذر اآلية
ه له صفات بيف  كأنٌ قرٌ خرة مف المي نيا كفي اآلفي الدٌ  راد هك أٌف هذا الرجؿ هك كجيهلممسيح  كالمي 

الكقؼ عم   ذا ما تـٌ ا كهك كهؿ هك مف الصالحيف  كا  يضن   كأـ الناس في المهدكمٌ اذ يي  ة خاصٌ 
ها كممة جديدة تعطي س  كأنٌ فى ( بقطع النى اوجييً ألٌف البدم بكممة ) ا؛ال يككف المعن  تامن  ((عيسى))

 لآلية. اجديدن  معن ن 
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 المصدر نوعو فيياالموقوؼ عميو  ورقميا اآلية

 يب ىب نب مب زب رب يئ"

 زث رث يت ىت  نت مت زت رت

 اكيق ىق يف  ىف يث ىث نث مث

 ىل مل  يك ىك مك لك

 ٰىين  ىن نن من زن رن مم اميل

 "خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

 

 (ا بإذف اهللً طيرن  )فيككفي 

 ـ( كتكي يي خركف في بي )كما تدٌ 

 ؤمنيف( نتـ مي )إف كي 

 

 حسف 

 حسف 

 حسف

 

يضاح إ  ابف األنبارمٌ 
الكقؼ كاالبتدام  

 .281ص

 

 الداللة:

 ((ا بإذف اهلِ طيرً  فيكوفُ )) :الكقؼ عم  قكله تعال  فٌ إ :ارمٌ ابف األنبيقكؿ 

ا الكقؼ عم  قكله حسف  كأيضن  ((ـوتكُ يُ خروف في بُ وما تدّ )) :كذلؾ الكقؼ عم  قكله تعال   حسف  

(1)حسف ((ؤمنيفنتـ مُ كُ  إفْ ):)تعال  
. 

ضح ف يتٌ يمكف أجميع المكاضع  إذ مف خبلله الكقؼ حسف في  فٌ كيخمص الباحث مف هذر اآلية أ
المعن   كاالستمرار أكل  لمكماؿ في الكصكؿ إل  المعن  المطمكب في اآلية  كلطكلها يككف الكقؼ 

  ـ االستمرار  كال يككف بالقطع.  ا مف الكقتزمن راحة النفس جي ا؛ إلحسنن 
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الموقوؼ عميو  ورقميا اآلية
 فييا

 المصدر نوعو

 ىل مل يك ىك مك لك"

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم اميل

 "ىي ني مي زي ري

يضاح إ  ابف األنبارم حسف ـ(كرهي يهـ أجي كفٌ )فيي 
الكقؼ كاالبتدام  

 281ص

 : الداللة

.(1)"حسفكقؼ  ((ـورىُ ييـ أجُ وفّ فيُ ): )تعال  الكقؼ عم  قكله أفٌ " :ابف األنبارمٌ يقكؿ 
 

ا بصريح دن ا شديلجممة فأعذبهـ عذابن  ه فهي تذييؿ  افو تذييؿ لمتفصيؿ كمٌ  "واهل ال يحب الظالميف"كجممة 
أما الذيف آمنوا وعمموا "كتذييؿ لجممة ك "واهل ال يحب الظالميف"  ألنهـ ظالمكف ؛معناها  أم أعذبهـ

ه يحب الذيف آمنكا انتفام محبة اهلل الظالميف يستمـز أنٌ  ألفٌ  ؛إل  آخرها  بكناية معناها "الصالحات
 ا.كعممكا الصالحات فمذلؾ يعطيهـ  كابهـ كافين 

  نقصكر بإ بات كلد له كظمـ النصارل اهلل بأفٌ   أنهـ ظممكا أنفسهـ بكفرهـ ؛ظالميفكمعن  ككنهـ 

(2)نسبكر ابنا هلل تعال   كظممه اليهكد بتكذيبهـ إيار كأذاهـ. كظممكا عيس  بأفٍ 
 

" كقؼ كاؼ؛ أٌدل معن  تامنا  كهك غير الظالميفإل  أٌف الكقؼ عم  قكله :"  -هنا-كيحسف التنبيه
به مف جهة المعن   كالكقؼ الكافي جائز في بعض األحكاؿ   عدر في المفظ  إاٌل إٌنه مرتبطمتعٌمؽ بما ب

فيحسف الكقؼ عميه كاالبتدام بما بعدر  لكف الكصؿ أكل  لتعٌمؽ الكبلـ بعضه ببعض مف ناحية 
 المعن .

ييـ وفّ فيُ )) :عم  قكله تعال  الكقؼتماـ المعن  يككف مف خبلؿ  فٌ أسبؽ  يخمص الباحث مماك 
م المعن  يؤدٌ  الكقؼمظالميف  ك اهلل ل حبعدـ  كل  مف أجؿ تكضيح أ  كقد يككف االستمرار ((ـورىُ أجُ 

 اهلل يعطيه أجرر عم  هذا العمؿ الصالح. ا فإفٌ كهك أٌف مف يعمؿ صالحن  اآليةالمطمكب مف 

 
                                                           

 .281ٌم  إيضاح الكقؼ كاالبتدام  صابف األنبار (1)
 .3/261ينظر  ابف عاشكر  التحرير كالتنكير  ( 2)



116 

 

 

الموقوؼ عميو  ورقميا اآلية
 فييا

 المصدر نوعو

 حبجب هئ مئ خئ حئ جئ  يي"

 حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب

 "حس جس مخ جخ مح جح مج

 ف(كي  لهي  اؿى قى  ـي ) ٌ 

 

 (كفي يكي )فى 

 حسف

 

 تاـ 

يضاح إ  ابف األنبارم
الكقؼ كاالبتدام  

 .281ص

 

 : الداللة

ـّ َقاَؿ لُو ُكف:"تعال  الكقؼ عم  قكلهإٌف  :ابف األنبارمٌ يقكؿ  ا الكقؼ عم  قكله   كأيضن كقؼ حسف "ُث

(1)كقؼ تاـ "وفُ يكُ فَ : "تعال 
. 

بيف به ما نشأ مف األكهاـ  عند النصارل  عف كصؼ عيس  بأنه كممة مف اهلل  "تئناؼ بياني: كهي اس
فضمكا بتكهمهـ أنه ليس خالص الناسكت. كهذا شركع في إبطاؿ عقيدة النصارل مف تأليه عيس   كرد 

مؽ بكممة ألنهـ قالكا بإلهية عيس  مف أجؿ أنه خ ؛مطاعنهـ في اإلسبلـ كهك أقطع دليؿ بطريؽ اإللزاـ
مف اهلل كليس له أب  فقالكا: هك ابف اهلل  فأراهـ اهلل أف آدـ أكل  بأف يدع  له ذلؾ  فإذا لـ يكف آدـ 

(2)"مؽ بدكف أبكيف فعيس  أكل  بالمخمكقية مف آدـا مع أنه خي إالهن 
. 

كذلؾ لتفخيـ البدم بكممة اهلل  ؛  هك كقؼ حسف(فكُ  :)عم  قكله الكقؼ يخمص الباحث إل  أفٌ 
( كتعظيمها باعتبارها كممة اهلل  كاالستمرار فكُ النفس عند كممة ) إلنتهاما ( كلتعظيمها  كأيضن وفيكُ فَ )

اعم  )فيككف( جائز  الكقؼفي القرامة ك   .كهك تاـ أيضن
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 المصدر نوعو فيياالموقوؼ عميو  ورقميا اآلية

 حنجن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل

 جي يه ىه مه جه ين  ىن من خن

   ىي مي خي حي

 (الحؽُّ  صصي القى  كى هي )لى 

 (اهللي  إالٌ  كما مف إلهو 

 حسف 

 حسف

يضاح إ  ابف األنبارمٌ 
الكقؼ كاالبتدام  

 .281ص

 

 الداللة: 

 وما مف إلوٍ كم مه )   حسف ((الحؽ   و القصُص ليُ )) :الكقؼ عم  قكله تعال  إفٌ  :يقكؿ ابف األنبارمٌ 

.(1)(اهلُ  إالّ 
 

يها بالكاك اعتراض لبياف ما اقتضار قكله: الكاذبيف ]آؿ كما عطؼ عم " ((الحؽ   و القصُص ليُ )) "جممة
 هـ نفكا أف يككف عيس  عبد اهلل  كزعمكا أنه غمب فإ بات أنه عبد هك الحؽ.ألنٌ ؛ [ 61عمراف: 

 (2)كاسـ اإلشارة راجع إل  ما ذكر مف نفي اإللهية عف عيس .

 

حؽ لكؿ جممة بالكقؼ عميها حسف عطام الكجؿ  كا  لعظمة اهلل عزٌ  تكضيح ي كبل الكقفيف السابقيففف
   كاإلنتهاملتماـ معن  الآلية  فالقرآف هك القصص الحؽ  ردنا عم  مف أنكر أٌف عيس  هك رسكؿ اهلل

 وما مف إلوٍ ) :ا مف الكقؼ  يساعد في فهـ مضمكف اآلية  كالبدم بقكله تعال ا يسيرن بالكممة كالراحة نفسن 
  هك اإلله الكاحد الفرد الصمد. مفظ الجبللة في أٌف اهلل عٌزكجؿـ لكالكقؼ عم  آخرها هي تفخي ،(اهلُ  إالّ 

ا (  كاعتمادن 68-64نكع الكقؼ في االيات مف ) لـ يذكر ابف األنبارمٌ  إل  أفٌ  -هنا-كيحسف التنبيه
ر اآليات العبلمات التي ظهرت في هذ يمكف القكؿ أفٌ   عم  رسـ المصحؼ  كرمكز الكقؼ المتبعة فيه

كقؼ الحسف في مصطمح ابف    كهذا يقابؿ الالكقؼ يجكز كالكقؼ أكل  :أمة )ج(  هي ظهكر عبلم
 األنبارٌم.

                                                           
 .281ابف األنبارٌم  إيضاح الكقؼ كاالبتدام  ص(1)
 .3/266كير  ينظر  ابف عاشكر  التحرير كالتن( 2)



118 

 

 

الموقوؼ عميو  ورقميا اآلية
 فييا

 المصدر نوعو

 خك  حك جك مق حق مف خف حف

 مل خل حل جل مك لك

 (ـكنكي ضمٌ )لك يي 

 كف(ري كما يشعي )

 تاـ

 تاـ

  ابف األنبارم
يضاح الكقؼ إ

 281صكاالبتدام  

 
 الداللة: 

.(1)"( تاـوفرُ وما يشعُ   )(ـونكُ ضمّ يُ  لو):الكقؼ عم  قكله تعال   إفٌ " :ؿ ابف األنبارمٌ يقك 
 

دل في نظر كا أف يجعمكهـ عم  غير هي كا إضبللكـ كهك يحتمؿ أنهـ كدٌ أم كدٌ  " ـونكُ ضمّ يُ  لو ""كقكله:
فٍ  راد اإلضبلؿ في نفسالمي  أهؿ الكتاب: أم يذبذبكهـ  كيحتمؿ أفٌ   أهؿ الكتاب أفٍ  كاف كد األمر  كا 

كا أف يككف معنار: إنهـ إذا أضمٌ  "وما يضموف إال أنفسيـ"يهكدكهـ. كعم  الكجهيف يحتمؿ قكله تعال : 
اإلضبلؿ ضبلؿ  كأف يككف معنار: إنهـ كانكا مف قبؿ ضاليف  ألفٌ  ؛ا ضاليفالناس فقد صاركا هـ أيضن 

 العمـ بالحالتيف دقيؽ ألفٌ  ؛ب االحتماليفيناس "وفرُ وما يشعُ  "عم  ديف منسكخ كقكله: برضاهـ بالبقام
كقؼ حسف  إذ فيها رد عم  مف أراد إضبلؿ المسمميف  "ـونكُ ضمّ يُ  لو "لكقؼ عم  قكله تعال :في ا

فهـ يدرككف أٌنه رسكؿ اهلل  اؽ الحجة كاضحعيس  عميه السبلـ هك ابف اهلل  كسي كذلؾ بإقناعهـ أفٌ 
كف نهـ يضمٌ   إذ ال يشعركف أ"وفرُ وما يشعُ  ":قكله تعال معن  عم  كليس ابف اهلل  كيككف تماـ ال

 (2)"نفسهـ  بالقكؿ الذم يزعمكفأ

 ترغب في ألٌف هذر الطائفة فعبلن  تاـ؛  (ـونكُ ضمّ يُ  لو):عم  قكله تعال  الكقؼ فٌ : إيمكف القكؿكهكذا 

فمك كقؼ لة    ال يككنكا كحدهـ في الضبللة  كالجهاإضبلؿ المؤمنيف  كيحاكلكف مف أجؿ ذلؾ  حتٌ 
تأتي هنا بمعن  رغب كماؿ   "ودػ "( يككف المعن  قد تحقؽ مف اآلية  فـونكُ ضمّ يُ القارئ عم  قكله )
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حاؿ مف يرغبكف في إضبلؿ المؤمنيف   بيف أفٌ تاـ  فهي تي  (فورُ وما يشعُ الكقؼ عم  قكله تعال : )ك 

 ذلؾ.ة ضبللتهـ ال يدرككف نفسهـ فقط  كلكنهـ مف شدٌ كف أضمٌ ما هـ يي إنٌ 

الموقوؼ عميو  ورقميا اآلية
 فييا

 المصدر نوعو

 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ"

  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

 ىث نث مث زث رث يت ىت نتمت زت

 "اك يق  ىق يف ىفيث

 

ـ عند ككي حاجٌ أك يي 
 ـكي ربٌ 

 

 حسف

  ابف األنبارمٌ 
يضاح الكقؼ إ

كاالبتدام  

 .282ص

 
 الداللة: 

 .(1)"الكقؼ عميه حسف ((ـكُ ـ عند ربّ وكُ جّ حاأو يُ ))في قكله تعال  " :كقاؿ ابف األنبارمٌ 
 أفٍ  -كالسبلـ الصبلةي -عميه  يكبلـ معترض  أمر النب (قؿ إف اليدى ىدى اهل) :"يقكؿ ابف عاشكر

دل دل غيرر أم محاكلته هي هي  ألفٌ  ؛اهلل لـ يهدهـ يقكله لهـ. كناية عف استبعاد حصكؿ اهتدائهـ  كأفٌ 
ما لـ يقدرر اهلل فهك صكرة  ألفٌ  ؛يقدرر اهلل. فالقصر حقيقي إذا لـالناس ال يحصؿ منه المطمكب  

  إذ أرادكا "وال تؤمنوا إال لمف تبع دينكـ-زؿآمنوا بالذي أنْ " الهدل كليس بهدل كهك مقابؿ قكلهـ:

 .(2)"صكرة اإليماف  كما هك بإيماف  كفي هذا الجكاب إظهار االستغنام عف متابعتهـ

عط  أحد م ؿ ما كال تؤمنكا أف ينها بمعن  أ كؿ:" الكجه األكجهيف يةاآلمعن   في أفٌ  امكيرل الفرٌ 
َوال ُتْؤِمُنوا ِإال  ِلَمْف عتبار انقطاع كبلـ اليهكد عف قكله تعال  )اني إ  كفي الكجه ال ٌ أعطيتـ  فهذا كجه

مَّد إف الهدل هدل ا :"تعال قكله ( كيككف الكبلـ فيما بعد مف َتِبَع ِديَنُكـْ  أف يؤت  أحد  "لمَّهقؿ يا ميحى
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البياف بياف المَّه   م ؿ قكله: إفٌ  "ُقْؿ ِإف  اْلُيدى"ًفي قكله  ألفٌ  ؛(أفم ؿ ما أكت  أهؿ اإلٍسبلـ  كجامت )

(1)فقد بيف أنه ال يؤت  أحد م ؿ ما أكت  أهؿ اإلسبلـ
.  

أكتيتـ إال ألشياعكـ كال  أم كال تظًهركا إيمانىكـ بأف يؤت  أحده م ؿى ما"بك السعكد في تفسيرر  أف كقد بيٌ 
ُقْؿ ِإف  :"تيٍفشكر إل  المسمميف لئبل يزيدى  باتيهـ كال إل  المشركيف لئبل يدعكهـ إل  اإلسبلـ كقكليه تعال  

اعتراضه مفيده لككف كيًدهـ غيرى ميجدو لطائؿ أك خبري إفَّ عم  إف هيدل اهلل بدؿ مف  "اليدى ُىَدى اهل

(2)"الهدل
. 

يدينا تقرأ بالفتح  كعميه يككف الكقؼ عم  القرامة التي بيف أ كأفٌ الكبلـ متتابع   أفٌ   يخمص الباحث ال 
الكقؼ عميها يعني أف ما جامت به اليهكد هك  فٌ ؛ ألمف حيث المعن  اقبيحن  ا( كقكفن دى اهلىُ )

 ياسبلـ هك الصحيح  فيككف الكصؿ مؤدٌ صح  كالمعن   هك أف ما جام به اإلالصحيح  كخبلفه ال ي
  لممعن  المطمكب مف اآليه.

الموقوؼ عميو  ورقميا اآلية
 افيي

 المصدر نوعو

 مت زت رت يب ىب نب"

 مث زث رث يت  ىت نت

  اك يق  ىق يف ىف يث ىثنث

 " يمانهـ" إ

 "حؽه  كؿى الرسي  أفٌ "

 "ناتـ البيٌ هي كجامى "

 قبيح 

 قبيح

 حسف

يضاح إ  ابف األنبارمٌ 

 .282صالكقؼ كاالبتدام  

 الداللة: 

 ((حؽٌ  وؿَ الرسُ  أفّ ))كعم   ((إيمانيـ))حسف. كالكقؼ عم   ((ناتـ البيّ ىُ وجاءَ )) :"يقكؿ ابف األنبارمٌ 

(3)"الذم بعدر منسكؽ عميه ألفٌ  ؛قبيح
. 

                                                           
 .1/223الفٌرام  معاني القرآف  ( 1)
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الهداية الناشئة عف  ا)ككيؼ( استفهاـ إنكارم كالمقصكد إنكار أف تحصؿ لهـ هداية خاصة كهي إمٌ 
سنادها إل  اهلل ظاهر  مٌ عناية اهلل بالعبد كلطفه به  كا  ا الهداية الناشئة عف إعماؿ األدلة كاالستنتاج كا 

سنادها إل  اهلل (1)ألنه مكجد األسباب كمسبباتها ؛منها  كا 
. 

كيجكز أف يككف االستفهاـ مستعمبل في االستبعاد  فإنهـ آمنكا كعممكا ما في كتب اهلل   ـ كفركا بعد 
ا صادؽ حمدن مي  ارل المسيح  كقد شهدكا أفٌ ة  كعبد النصذلؾ بأنبيائهـ  إذ عبد اليهكد األصناـ غير مرٌ 

لقياـ دالئؿ الصدؽ   ـ كابركا  كشكككا الناس. كجامتهـ اآليات فمـ يتعظكا  فبل مطمع في هديهـ بعد 
نما تسرم الهداية لمف أنصؼ كتهيأ إلدراؾ اآليات دكف القكـ الذيف ظممكا أنفسهـ.  هذر األحكاؿ  كا 

نزلت في جماعة مف العرب أسممكا  ـ كفركا كلحقكا بقريش  ـ  :ة. كقيؿنزلت في اليهكد خاصٌ  :كقيؿ
ندمكا فراسمكا قكمهـ مف المسمميف يسألكنهـ هؿ مف تكبة فنزلت  كمنهـ الحارث بف سكيد  كأبك عامر 

(2)الراهب  كطعيمة بف أبيرؽ
. 

يحسف  االسـ الشبيه بالفعؿ في االشتقاؽ ألفٌ  ؛عطؼ عم  إيمانهـ أم كشهادتهـ "وشيدوا "كقكله:
 عطفه عم  الفعؿ كعطؼ الفعؿ عميه.

مضمكف ها تعطؿ ( كقؼ قبيح  إذ أنٌ يمانيـإبقة يككف الكقؼ عم  قكله تعال : )كهكذا ففي اآلية السا
انٌ اآلية  فهـ لـ يكفركا بعد إيمانهـ  فقط  كا   شهدكا بمجئ  ما شهدكا أٌف الرسكؿ حؽ  كما أنهـ أيضن

نات  كالهداية  بالبيٌ  -الصبلة كالسبلـ-هـ الرسكؿ عميه د أٍف كصفدل بعلذلؾ ال يككف لهـ هي  نات؛البيٌ 
 يماف. يككنكا آمنكا  ـ عادكا عف هذا اإل فٍ طريؽ الصحيح  كلـ يؤمنكا به  أك أكاستدلكا عم  ال
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الموقوؼ عميو  ورقميا اآلية

 فييا
 المصدر نوعو

 يل  ىل مل يك ىك مك لك"

 ين  ىن نن من رنزن مم ام

  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

 " هب مب خب حب جب هئ مئ خئ

 "اس أجمعيفى كالنٌ "

 غفكره  اهللى  فإفٌ "
 "ـرحي

 غير تاـ

 تاـ

  ابف األنبارمٌ 
يضاح الكقؼ إ

كاالبتدام  

 .282ص

 

 الداللة: 

 فإفّ ))  منصكب عم  القطع ((خالديفَ )) ألفٌ  ؛ير تاـغكقؼ  ((اس أجمعيفَ والنّ )) :"يقكؿ ابف األنبارمٌ 

.(1)"تاـ ((رحيـ غفورٌ  اهلَ 
 

 :مف بني عمرك بف عكؼ الذم ارتد كلحؽ بقريش كقيؿ في الحارث بف سكيد األنصارمٌ  نزلت:قيؿ"
فأسمـ كرجع  اآليةبنصارل الشاـ   ـ كتب إل  قكمه ليسألهـ هؿ مف تكبة  فسألكا رسكؿ اهلل فنزلت هذر 

فكر ه غألنٌ ؛ اهلل يغفر لهـ:ة لكبلـ محذكؼ تقديرر عمٌ  "فإف اهل غفور رحيـ"إل  المدينة كقكله: 

(2)رحيـ
. 

اهلل يكمؿ  كذلؾ ألفٌ  ؛غير تاـ حسف ((اس أجمعيفَ والنّ )عم  ) الكقؼ أفٌ  اآليةمف هذر  يخمص الباحث
ا في اآلية هؤالم الكفرر كالمشركيف عقابهـ أن في اآلية التالية أفٌ  هـ خالدكف في النار  كيستكمؿ أيضن

ه يغفر لهـ  كهنا يككف تماـ المعن    فإنٌ ةلذيف يتكبكف كيصمحكف  كيعكدكف إل  شريعا التي تميها  إالٌ 
 . ا  كيككف الكقؼ تامن راد مف اآلياتالمي 
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 المصدر نوعو فيياالموقوؼ عميو  ورقميا اآلية

 خض حض  جض مص خص حص مس"

  مغ جغ مع جع مظ حط مض

 لك خك حك جك مق حق مف خفحف جف

 حم جم يل ىل مل خل جل مك

 ين ىن من خن  حن جن يم ىم ممخم

 مي  خي حي جي يه ىه جه

  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئّٰ

 "مب  زب

 

 

 (ل بهً افتدى  كً لى )كى 

 

 (كفى حبُّ ا تي ممٌ )

 

 ؿى نزٌ أف تي  بؿً ف قى مً )
 (التكراةي 

  

 

 حسف 

 

 حسف 

 

 حسف 

يضاح الكقؼ إ  ابف األنبارمٌ 

 .282صكاالبتدام  

 

 الداللة: 

ا (وفَ حب  تُ  اممّ ) ( حسف.ولو افتدى بو) :في الكقؼ عم  قكله تعال  :"يقكؿ ابف األنبارمٌ  قؼ الك  أيضن

(1)"ؼ حسفكق (التوراةُ  ؿَ نزّ أف تُ  ف قبؿِ مِ ) :عميه حسف  كالكقؼ عم  قكله تعال 
. 

" لبلبتدام بالنفي  كهك رأس آية عند أهؿ الحجاز  ك" تحّبوف" تاـ  كم مه " مف ناصريفكالكقؼ عم  "  
 (2)" تاـ.بو عميـ
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فرهـ  نشأ عف حكـ فريؽ مف لبياف حاؿ الكافريف الذيف ماتكا عم  ك ؛عم  االستئناؼ اآلية تجامك "
ف كاف المي الكفار تكرر منهـ الكفر حتٌ  ابقة مف الذيف السٌ  اآليةراد في   رس  فيهـ كصار لهـ ديدنا. كا 

أعيدت ليبن  عميها قكله:  لؤلكل  كالتككيد المفظيٌ  اآليةا الذيف ماتكا عم  الكفر  كانت هذر ازدادكا كفرن 
ؼ ببلـ عرٌ راد بالمكصكؿ هنا العمكـ م ؿ المي كأيا ما كاف فالمي  ."فمف يقبؿ مف أحدهـ مؿم األرض ذهبا"

 "(1)االستغراؽ

اغمب الكقؼ عم   فٌ إذ أ، (2)"مف ناصريفهناؾ كقؼ تاـ عم  قكله تعال  " فٌ أ مسبقنا الداني كقد أكرد
   ف الفكاصؿ القرآنية عادة ما يككف الكقؼ عميها كقؼ تاـ.إذ أ  أكاخر السكر يككف كقؼ تاـ

ة أخرل مف المعن  المطمكب مف اآلية  كعند الكصؿ مرٌ  الكقؼ حسف عم  اآليات  فالكصؿ ييضيعإٌف 
تأكيد عم  أحقية    هك(ولو افتدى بو):ابقة كالكصؿ  فالكقؼ عم  قكله تعال تبلكة اآلية السٌ  األفضؿ

ليه اآلية كهك بك اعذابهـ  فبل يغني عنهـ كؿ متاع الدنيا إذا ماتكا عم  الكفر  كالكصؿ يؤكد ما تص
  مف أراد أف يناؿ رضا (وفحب  تُ  اممّ   كال يكجد شفيع لهـ  كالكقؼ عم  قكله تعال  )أٌف لهـ عذاب أليـ

يجب  نفسه  فتككف طاعة اهلل فكؽ كؿ شي  كلتماـ المعن  عميه أٌف ينفؽ مما هك أحب شيم إل اهلل  
س المطمكب في فى قؼ عميها ألخذ النى ألٌف الكصؿ أكل  مع جكاز الك  إعادة قرامة اآلية مع الكصؿ؛

أف  ف قبؿِ مِ )):ٌف تحقؽ المعن  يككف بقرامة اآلية كاممة  كذلؾ في كقكله تعال  عممية الكقؼ  إذ إ
تـ كني  اآلية  إف ؼ التكراة  كالستكماؿ المعن  يجب قرامةحرٌ (  كهذا صحيح قبؿ أف تي (التوراةُ  ؿَ نزّ تُ 

 عكف.بالتكراة التي نزلت عم  مكس   كفيها ما تدَّ صادقيف بما تقكلكف  عميكـ أٍف تأتكا 
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 المصدر نوعو فيياالموقوؼ عميو  ورقميا اآلية

 لك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث"

 "ىل مل يك ىك مك

 " اهللي  ؽى دى ؿ صى قي "

 "  حنيفنا"  

 " المشركيفى  فى مً " 

 حسف

 حسف

 تاـ   

يضاح الكقؼ إ  ابف األنبارمٌ 

 .282صكاالبتدام  

 

 الداللة: 

هػك كقػؼ حسػف  كالكقػؼ عمػ  قكلػه  " اهلُ  ؽَ دَ ؿ َصػقُ " قؼ عم   قكله تعػال :في الك  :بف األنبارمٌ يقكؿ ا

 .(1)كقؼ تاـ (المشركيفَ  فَ مِ حسف  في حيف أٌف الكقؼ عم  قكله تعال  )أا كقؼ ( أيضن احنيفً ) :تعال 

فييف يسػػتمـز صػػدؽ أحػػد الخبػػريف المتنػػا ألفٌ  ؛كهػػك تعػػريض بكػػذبهـ "قػػؿ صػػدؽ اهل:" قػػكؿ ابػػف عاشػػكري
كالتفريػػع فػػي قكلػػه: فػػاتبعكا ممػػة إبػػراهيـ حنيفػػا   كالكنػػائيٌ  مسػػتعمؿ فػػي معنػػار األصػػميٌ كػػذب اآلخػػر  فهػػك 

(2).تفريع عم  صدؽ اهلل ألف اتباع الصادؽ فيما أمر به منجاة مف الخطر
 

اح ( حسف  فهك يساعد عم  إيضاهلُ  ؽَ دَ ؿ صَ قُ يخمص الباحث إل  أٌف الكقؼ عم  قكله تعال  )ك 
( احنيفً ) :ؼ عم  قكله تعال   كم مها  الكق-  اهلل عميه كسمـصمٌ -مضمكف الكبلـ  كهي تنبيه محمد 

وما ) :سبلـ   ـ يتـ المعن  عند قكله تعال إلبراهيـ  كهي اإة تكـ هي نفسها ممٌ ممٌ  صدؽ يتم ؿ في أفٌ 
ميه الصبلةي الٌسبلـ كاف أٌف سيدنا إبراهيـ ع (  هي لمتأكيد عم  صدؽ اهلل عزكجؿكاف مف المشركيف

   .حنيفنا ميسممنا  كلـ يكف مف الميشركيف
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 المصدر نوعو فيياالموقوؼ عميو  ورقميا اآلية

 حئ جئيي  ىي ني مي زي"

  جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ

 مح جح مج حج مثهت مت خت حت

 حس  جس مخ جخ

 "ناتآيات بيٌ  فيهً " 

 

"مف استطاعى إليًه 
 سبيبلن "

 حسف 

 

 حسف 

 قؼ يضاح الك إ  ابف األنبارمٌ 

 .283-282كاالبتدام  ص

 

 

 الداللة: 

كقؼ  (سبيالً  إليوِ  مف استطاعَ ك) (ناتفيو آيات بيّ ) :في الكقؼ عم   قكله تعال  :"يقكؿ ابف األنبارمٌ 

(1)"حسف
. 

لتكضيح ما قبمه  كهك أكؿ بيت كضع لمناس  كفي  ؛( حسفناتفيو آيات بيّ ) :ؼ عم  قكله تعال الكقف
 همها مقاـ إبراهيـ عميهاآليات في المرحمة الآلحقة  إذ أ هذرلا يبيف ما هذا البيت آيات  الكقؼ هن

 أك ر. المعن  بعض الشيم  كالكقؼ يفسر المعن  السبلـ  فالكصؿ يشتتك  الصبلةي 

   كهكالحجشرط الكقؼ هنا يؤكد  فٌ أ   كقؼ حسف  إذ((سبيالً  ليوِ إ مف استطاعَ ))الكقؼ عم  ف 
كقؼ القارئ  مستطيع  فاالستطاعة هنا شرط مف شركح الحج  فإفٍ لصاحب االستطاعة  كليس لغير ال

 ه مف الزمف  كضح المقصكد مف اآلية.هعميها بر 
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 المصدر نوعو فيياالموقوؼ عميو  ورقميا اآلية

 حم جم يل ىل مل خل

 خن حن جن يمىم  مم خم

   ىه مه جه ين ىن من

 

 ( كلهي سي ـ رى فيكي كى )

 

  

 حسف

  

يضاح الكقؼ إ  ابف األنبارمٌ 

 .283ص  كاالبتدام

 الداللة: 

(1)"( حسف( ولوُ سُ ـ رَ فيكُ وَ : ))في الكقؼ عم   قكله تعال " :يقكؿ ابف األنبارمٌ 
. 

 

ستغراب الكفر بآيات اهلل  كيؼ يككف؟ كاإل أفٌ  الجممة تبيف بشكؿ كاضح كالحسف في الكقؼ هنا  أفٌ 
ف السبلـ بيٌ  الصبلةي  كؿ عميهالرس برل لهذا الكفر  هك أفٌ هنا مف الكفر بما أنزؿ اهلل  كالمصيبة الكي 

ؿ عم  عدـ تفكر هؤالم القـك  أك اتباعهـ لمشيطاف  كما كاف ما يدي عم  شيم إنٌ  ظهرانيكـ  كهذا إف دؿٌ 
 بالكقؼ. لممعن  أف يستقيـ إالٌ 
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 المصدر نوعو الموقوؼ عميو  ورقميا اآلية

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى

 نب مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ

 نت مت  زت رت يب ىب

  ىث نث مث زث رث يت ىت

 مك لك اك يق ىق يفىف يث

 مل  يك ىك

 (إاٌل   فٌ كتي مي تى  )

 

 

 

 " ـ منهافأنقذكي "

 ( قبيح) 

 

 

 

 " حسف" 

  ابف األنبارمٌ 
يضاح الكقؼ إ

كاالبتدام  

 .283ص

 

 الداللة: 

ـ قذكُ فأن))  ((وفمُ سمِ ـ مُ وأنتُ  ))قبيح حت  تقكؿ:  ((إالّ  فّ وتُ مُ )تَ )كالكقؼ عم   :"يقكؿ ابف األنبارمٌ 

(1)"حسف ((منيا
. 

يف عند إّف الدّ )لجنة  كيعتبر كفرنا  لقكله تعال :)ا لمكت عم  غير اإلسبلـ ال يكصؿ إل ا ألفٌ  ؛كذلؾ
شراكنا ،(سالـ(اهل اإل  ا.جؿ  لذلؾ يككف الكقؼ عميها قبيحن باهلل عزٌ  فيككف المكت كفرنا  كا 

  يضر بالمعن   كالكصؿ أكل  لتماـ المعن .ؼ حسف  كال" فهك كقـ منيافأنقذكُ  :"ا الكقؼ عم  قكلهأمٌ 

نٌ نهين  ليستها نٌ يقكؿ النيسابكرم في تفسير اآلية "أك  يدركهـ المكت عم   ما نهي عف أفٌ ا عف المكت كا 

(2)"خبلؼ حاؿ اإلسبلـ
. 
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الموقوؼ عميو  ورقميا اآلية
 فييا

 المصدر نوعو

 هل مل خلحل جل مك لك  خك حك

   مم خم حم جم

 يؾى مى ا عى كهى تمي ) نى 
 ( حؽً بال

يضاح الكقؼ كاالبتدام  إ  ابف األنبارمٌ  "  حسف" 

 .283ص

 
 الداللة: 

(1)"كقؼ حسف (بالحؽً  ا عميؾى كهى تمي نى ):الكقؼ عم  قكله تعال  ":يقكؿ ابف األنبارمٌ 
. 

 

تم  مف عند اهلل  كهي حؽ مف يأتي الكقؼ هنا لمفصؿ بيف أمريف أرادهما اهلل  هك أٌف اآليات تي إذف: 
اإلجابة عم  مف ينكر بقكله الكقؼ يحقؽ هذر التبلكة الحقة   ـ تأتي ف لكؿ مف أنكرها  نزالِّ عند اهلل مي 

لذلؾ نٌزؿ هذر  يريد اهلل سبحانه أٍف يظمـ عبادر؛أم ال  (؛(ا لمعالميفظممً  ديري ا اهلُ مَ وَ )) تعال :
 .اآليات

  

                                                           
 .283بتدام  صابف األنبارم  إيضاح الكقؼ كاال(1)



130 

 

 
الموقوؼ عميو  ورقميا اآلية

 فييا
 المصدر نوعو

 جي  يه ىه مه جه ين ىن من"
 ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ييىي مي خي حي
 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ

 مت زت رت يب ىب نب  مبزب رب يئ

 "ىت نت

 (كف باهللً ؤمني )كتي 

 ( ـخيرنا لهي ) 

 ( األدبارى  ـي ككي كلٌ )يي 

 

 " حسف" 

 " " حسف

حسف غير "
 " تاـ

  ابف األنبارمٌ 
يضاح الكقؼ إ

كاالبتدام  

 .283ص

 الداللة: 

 ـُ وكُ ولّ يُ )) :أٌما الكقؼ عم  قكله تعال  (1)"حسف (ـ(خيرًا ليُ ))  ((وف باهلِ ؤمنُ وتُ )) :"يقكؿ ابف األنبارمٌ 

 .(2)"تتعمؽ بما قبمها (ـّ ثُ ) ألفٌ ؛ حسف غير تاـ ((األدبارَ 

  . (3)المعرؼ ال يتصؼ بالجممة ( قيؿ: ال كقؼ "كعميه كقؼ"؛ ألفٌ وأكثرىـ الفاسقوف) 

  . (4)" كقؼ كاؼاسفوفكثرىـ الفأو "  أٌف الكقؼ عم  قكله تعال : بينما األشمكني يرل

هـ غير مؤمنيف يؤذف اإلخبار عف أك رهـ بأنٌ  ألفٌ ؛(5)(وفالفاسقُ  ـُ وأكثرىُ ) :ستئناؼ نشأ عف قكلهكهي ا"
بمعاداتهـ لممؤمنيف  كذلؾ مف شأنه أف يكقع في نفكس المسمميف خشية مف بأسهـ  كهذا يختص 

ضير  كقينقاع  كقريظة  ككانكا أهؿ مكر  باليهكد  فإنهـ كانكا منتشريف حياؿ المدينة في خيبر  كالن
عدة  كالمسممكف يكمئذ في قمة فطمأف اهلل المسمميف بأنهـ ال يخشكف بأس أهؿ الكتاب  ك كقكة  كماؿ  

 "ينصروف ال ثـه:"كقكل يفركف منهزميف. "األدبارَ  ـُ وكُ ولّ يُ " كمعن  كال يخشكف ضرهـ  لكف أذاهـ.
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زميف ال تكلية متحرفيف لقتاؿ أك متحيزيف إل  فئة  أك متأمميف أم يكلككـ األدبار تكلية منه :احتراس
في األمر. كفي العدكؿ عف جعمه معطكفا عم  جممة الجكاب إل  جعمه معطكفا عم  جممتي الشرط 

(1)"كهجيراهـ. لك قاتمككـ  ككذلؾ في قتالهـ غيركـ نهـهذا دي ا  إشارة إل  أفٌ كجزائه معن 
. 

(2)( كقؼ كاؼثـ ال ينصروف)قكله تعال :كيرل األشمكني أف الكقؼ عم  
. 

ه ال يخؿ بالمعن   ؼ حسف  بمعن  أنٌ كق ((وف باهلِ ؤمنُ وتُ ))يات يككف الكقؼ عم  كممة في هذر اآل
 ـُ وكُ ولّ يُ  "  أٌما الكقؼ عم  قكله تعال :اا حسنن يككف كقكفن  ((ـخيرًا ليُ ))كذلؾ الكقؼ عم  قكله تعال  

ٌ وال ( يتعهقة بًا قبهها، فهى ٌهزبىنت مت)ثى  ( فً قىنه تعانى:زت) فٌ ؛ ألفهك غير تاـ "األدبارَ 

ٌ   ىٌُصزهى هللا، أي يٍ ٌقاتم انًسهًٍٍ يٍ انكفار نٍ ٌُصزه  هللا، وسٍهزبىٌ أياو إًٌاٌ انًسهًٍٍ بأ

 هللا قادر عهى َصزهى.

 

 الموقوؼ عميو ورقميا اآلية
 فييا

 المصدر نوعو

 خت حت جت هب مب  خبحب جب"

 مح جح  مج حج مث هت مت

 "جخ

  ابف األنبارمٌ  تاـ  (مى آكى سى  كاٍ )ليسي 
يضاح الكقؼ إ

كاالبتدام  

 .283ص

 
 الداللة: 

بػ « األمة»فترفع ( (الكتاب أمةٌ  مف أىؿِ ))تبتدئ   ـٌ   كقؼ تاـ ((ءَ آوَ سَ  واْ ليسُ )) :"يقكؿ ابف األنبارمٌ 
ب أمة قائمة ليست تستكم مف أهؿ الكتا»كأنؾ قمت: ((سواء))بمعن  « األمة»فإف رفعت  ((مف))

 .(3)("(وفَ دُ يسجُ ))( ككاف تماـ الكبلـ عم  (سواء))لـ يتـ الكبلـ عم  « كأخرل غير قائمة
 

                                                           
 .4/54ابف عاشكر  التحرير كالتنكير  ( 1)
 .86-85ص  األشمكني  منار الهدل  (2)
 .283ابف األنبارم  إيضاح الكقؼ كاالبتدام  ص(3)



132 

 

ِمْف َأْىِؿ  ::"ألهؿ الكتاب  أل ليس أهؿ الكتاب مستكيف. كقكله ((َلْيُسوا))ضمير في يقكؿ الزمخشرٌم:"
( تَْأُمُروَف ِباْلَمْعُروؼِ كما كقع قكله: ) ((َسواءً  َلْيُسوا))كبلـ مستأنؼ لبياف قكله:  "اْلِكتاِب ُأم ٌة قاِئَمةٌ 

ـْ َخْيَر ُأم ةٍ ))ا لقكله: بيانن  (1)"  أٌمة قائمة: مستقيمة عادلة((ُكْنُت
. 

ؼ ألٌف ما بعدها تفصيؿ لها  فالكق تاـ؛ ((َلْيُسوا َسواءً )) :ٌف الكقؼ عم  قكله تعال إ :يقكؿ الباحث
لذلؾ يجب الكقؼ  خر منكف باهلل كاليكـ اآلمنهـ أمة قائمة  يؤ ٌف أفضؿ  يعزز المعن  كيكضحه  إذ أ

 مة.ن  مف خبلؿ النفس القصير في القراليتـ المع ؛ ((َلْيُسوا َسواءً ))عم  

 المصدر نوعو االموقوؼ عميو فيي ورقميا اآلية

 زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب"

 اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث

 زنرن مم ام يل ىلمل يك  ىك مك لك

 "ين ىن نن من

ـ هي كري دي صي   خفكما تي "
 "أكبري 

  ابف األنبارمٌ  " تاـ"  
يضاح الكقؼ إ

كاالبتدام  

 .283ص

 

 الداللة: 

(2)"كقؼ تاـ  ((ـ أكبرُ ىُ ورُ دُ صُ  ىخفوما تُ )) :"يقكؿ ابف األنبارمٌ 
. 

قكرر   قة به شبه : خصيصه كصفيه الذم يفض  إليه بشي يجتهبطانة الرجؿ ككل يقكؿ الزمخشرٌم:"
األنصار شعار كالناس » -صم  المَّه عميه كسمـ-فبلف شعارم. كعف النبي  ببطانة ال كب كما يقاؿ:

ـٍ مف دكف أبنام جنسكـ كهـ المسممكف. كيجكز تعمقه ببل تتخذكا  كببطانة عم  « د ار ًمٍف ديكًنكي
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ـْ َخبااًل "بطانة كائنة مف دكنكـ مجاكزة لكـ  م:الكصؼ  أ ر قصٌ يقاؿ: أال في األمر يألك  إذا  "ال َيْأُلوَنُك

(1)"ا  عم  التضميفا  كال آلكؾ جهدن فيه   ـ استعمؿ معٌدل إل  مفعكليف في قكلهـ: ال آلكؾ نصحن 
. 

عم  أكاخر  كهي كقؼ تاـ  (2)( كقؼ تاـ أف كنتـ تعقموف) الكقؼ عم  قكله تعال :" فٌ أكيرل الداني 

 .(3)أف الكقؼ عميها كقؼ كاؼ شمكنيٌ في حيف يرل األ السكر 

 قبمها كما بعدها؛ ف مابي ذات عبلقة الفكاصؿ القرآنٌية فٌ ة ما يرل أعادٌ  شمكنيٌ ٌف األ: إيمكف القكؿك 
 ه كقؼ كاؼ.نٌ في تعريؼ الكقؼ عم  رؤكس اآلم بأ لذلؾ يغمب عميه

ه تاـ مف حيث المعن   فاهلل سبحان  ((ـ أكبرُ ىُ ورُ دُ صُ  ىخفوما تُ ))عم  قكله:  ٌف الكقؼيقكؿ الباحث: إك 
ٌنهـ ال يظهركف كما يبطنكف  صدقام كشركام  مف غير دينهـ  إذ إأٍف يتخذكا أ كتعال  يحذر عبادر

ٌف مف اتخذهـ بطانة ال يعمـ بما قاله اهلل  كلذلؾ يككف ما بعدها مف أٌف اهلل بيف اآليات هك دليؿ عم  أ
 تناس  هذر النصحيه مف اهلل عزكجؿ. أك أٌنه
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 المصدر نوعو االموقوؼ عميو فيي ورقميا اآلية

 يي ىي ني مي زي ري ٰى"

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ

 جخ مح جح مج حجمث هت مت ختحت جت  هب

 "جس مخ

 

 

 ظكيـ"" قيؿ ميكتيكا يغي

 

 

 حسف

  ابف األنبارم
يضاح الكقؼ إ

 283صكاالبتدام  

 الداللة: 

 .(1)" حسفكقؼ  (( ظُكـُقؿ ُموُتوا يغي)) الكقؼ عم  قكله تعال : :"يقكؿ ابف األنبارمٌ 

 

 .  (2)(   كقؼ تاـالصدور بذات) قكله تعال : الكقؼ عم  أفٌ  مكنيٌ شكاأل الدانيٌ  لكير 

 (.3" كاؼ)مف الغيطأما الكقؼ عم  قكله تعال  :" 

بعدر   ؛ ألٌنه يؤ ر فيما   حسف((ظُكـُقؿ ُموُتوا يغي)) :إل  أٌف الكقؼ عم  قكله تعال  كيخمص الباحث
هـ يؤمنكف بالكتاب  كهـ في نفكسهـ ال نيف بأنٌ كهك عمـ اهلل بما في قمكب الكفار  الذيف ينافقكف المؤم

نٌ   ية.قٍ ما هي التُّ يؤمنكف به  كا 
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 المصدر نوعو االموقوؼ عميو فيي ورقميا اآلية

  حض جض مص خص حص مس خس حس"

 مف خف  حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مضخض

 "حك جك مق حق

ـ هي ـ كيدي كي رٌ ضي ال يى "
 " ئناشي

  ابف األنبارمٌ  حسف
يضاح الكقؼ إ

كاالبتدام  

 .283ص

 الداللة: 

(1) "حسفكقؼ  ((اـ شيئً ىً ـ كيدُ كُ رّ ضُ ال يَ )) الكقؼ عم  قكله تعال :" :يقكؿ ابف األنبارمٌ 
. 

حسف  إذ يبيف أٌف اهلل   (ا(ـ شيئً ىً ـ كيدُ كُ رّ ضُ ال يَ )) :  يعد الكقؼ عم  قكله تعال نفسه المكقؼكهنا في 
  كهذا الكيد ال يضر المسمميف في شيم  رر لممسمميفعميـ بنكاياهـ  كبما في نفكسهـ مف المرض  كالكي 

 فبل تكتر كا به  فدعكهـ في طغيانهـ يعمهكف.

" أحسف منه " كقؼ حسف" ؛  ((بيا ايفرحو )) قكله تعال : الكقؼ عم  فٌ أ شمكنيٌ في حيف يرل األ

  (ا(ـ شيئً ىً ـ كيدُ كُ رّ ضُ ال يَ )). كالكقؼ عم  قكله تعال : (2)لتناهي كصؼ الدـ لهـ كلبلبتدام بالشرط
   (.3)كاؼ؛ لبلبتدام بػ " إٌف"
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 المصدر نوعو االموقوؼ عميو فيي ورقميا اآلية

  يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث"

 "من زن رن مم ام يل ىل مل

  ابف األنبارمٌ  " حسف"  "هً ـ بكي مكبي قي  كلتطمئفَّ "
يضاح إ

الكقؼ 
كاالبتدام  

 .283ص

 الداللة: 

(1)" حسفكقؼ  ((بوِ  ـكُ موبُ قُ  ولتطمئف  )) :تعال الكقؼ عم  قكله  ":يقكؿ ابف األنبارمٌ 
. 

ف تطمئف قمكب ف أجؿ أكجؿ  كمشرل مف اهلل عزٌ ما هك بي ف كؿ ما يحدث إنٌ يخمص الباحث إل  أٌ 
لتعزز  (؛(بوِ  ـكُ موبُ قُ  ولتطمئف  )): لذلؾ فالكقؼ عم  قكله تعال  كجؿ؛يف هلل عزٌ كحدٌ المؤمنيف  المي 

ـٌ يبيف لهـ اهلل عزٌ شرل التي ساقها اهلل لهـالبي  النصر هك فقط مف عند  كجؿ في السياؽ التالي  أفٌ    
 اهلل كبإرادته كمشيئته.

 المصدر نوعو االموقوؼ عميو فيي ورقميا اآلية

 ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن"

 مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي

 "خت  حت جت هب

 (بيفى كا خائً مبي نقى يى )فى 

 

 (كفى ـ ظالمي هي فإنٌ ) 

 "غير تاـ "

 

 "تاـ "  

  ابف األنبارمٌ 
يضاح إ

الكقؼ 
كاالبتدام  

 .284ص

 الداللة: 
إذا نصبت   "حسف"كقؼ غير تاـ ((بيفَ وا خائِ فينقمبُ )) :الكقؼ عم  قكله تعال  ":نبارمٌ يقكؿ ابف األ

 عم  معن   (عمييـ( وبَ أو يتُ ))  فإف نصبت ((اليقطع طرفً ))عم  النسؽ عم   ((عمييـ وبَ أو يتُ ))
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ال أفٌ « حت  يتكب عميهـ» (1)"تاـ ((وفَ ـ ظالمُ يُ فإنّ ))كالكقؼ عم    يتكب عميهـ كاف كقؼ التماـ كا 
. 

الكبتى شدةي غيظو أك كهفه يقع في القمب مف كىبتىه  أم يخزيىهـ كييغيظىهـ بالهزيمة فإفٌ  "كجام في التفسير
رقة كقيؿ الصرعي لمكجه  الكبتي اإلصابةي بمكركر كقيؿ هك :بمعن  كىبدر إذا ضرب ًكبدىر بالغيظ كالحي

  ينهزمكا منقطعي اآلماًؿ غيرى فائزيف مف مبتغاهـ بشئ  ك أك لمتنكيعيف فالتام حينئذ غيري ميٍبدىلةو كاليد
اعتراضه كيسّْط بيف المعطكؼ عميه المتعٌمًؽ بالعاجؿ كالمعطكًؼ  ((مرليس لؾ مف األ:))كقكله تعال 

 بياًف أف ال تأ يرى لمناصريف كتخصيصي النفًي برسكؿ ال تأ ير لممن كريف إ رى  المتعٌمًؽ باآلجؿ لتحقيؽ أفٍ 

(2)"-صم  اهلل عميه كسمـ -اهلل
. 

  فتأتي التكممة في أٌف يتكب عميهـ كالكصؿ في اآليات القرآنية الٌسابقة أكل ؛ ألٌف المقصكد المشرككف
كمة اهلل كتقديرر  ل  حراجع إ كمهي فمر مف شيم  بلـ في األكالسٌ  أك يعذبهـ  كليس لمرسكؿ عميه الصبلةي 

 ا.كالنصر قادـ مف عندر اهلل لحكمته كتقديرر أيضن 
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 المصدر نوعو فييا الموقوؼ عميو ورقميا اآلية

 مه جه ين ىن من"

 ميخي حي  جي يه ىه

 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 زب رب يئ ىئ نئ  مئ

 نت مت زت رت  يب ىب نب مب

 ىث نث مث  زث رث يت ىت

 ىك مك لكاك  يق ىق يف ىف يث

 "مل يك

 سنيف(  حالمي  حبُّ )يي 

 

 

 كبهـ(ني كا لذي ري غفى )فاستى 

 (اهللي  إالٌ  الذنكبى  كمف يغفري ) 

 

  لك) خالديفى ًفهىا(

 "غير تاـ " 

 

 

  " حسف" 

 "سف غير تاـ"ح

 

 " حسف"

 

 

يضاح إ  ابف األنبارمٌ 
الكقؼ كاالبتدام  

 .284ص

 الداللة: 

نسؽ ( (وا فاحشةً مُ عَ إذا فَ  والذيفَ )) ألفٌ  ؛غير تاـ  ُيحب  الُمحسنيَف(()) كالكقؼ عم  يقكؿ ابف األنبارم

(1)((حسنيفالمُ ))عم  
  

ولـ ))ألف قكله:  ؛( حسف غير تاـ( اهلُ  إالّ  الذنوبَ  ومف يغفرُ ))ؼ حسف. ( كق( وبيـنُ وا لذُ رُ غفَ فاستَ ) )
 (.1) "( كقؼ حسفاييَ فِ  خالديفَ كقكله: ) (.اهلَ  واذكرُ ( متعمؽ بقكله: )وامُ عَ وا عمى ما فَ صر  يُ 

ما لمعهد عٌبر ( "(والذيفّ )) :ي التفسير في قكلهجام ف البلـي إما لمجنس كهـ داخمكف فيه دخكالن أكليان كا 
النعكتى المعدكدةى مف باب اإلحساًف الذم هك اإلتيافي باألعماؿ عم  الكجه  عنهـ بالمحسنيف إيذانان بأفٌ 

 اهل تعبدَ  أفْ " :رر عميه السبلـ بقكًلهكقد فسٌ  البلئًؽ الذم هك حسنيها الكصفيُّ المستمًزـي لحسنها الذاتيٌ 
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139 

 

(1)"َيرَاؾَ  فإن وُ  تراهُ  تكفْ  لـ فإفْ  تراهُ  كأن ؾ
ره لمضمكًف ما قبمىها  } . { مرفكعه عم  والذيفكالجممةي تذييؿه مقرّْ

(2)"مجركره معطكؼه عم  ما قبمه مف صفات المتقيف :االبتدام كقيؿ
. 

التالية هي تكممة لصفات  ؛ لتعمقها بما قبمها  حيث إٌف اآليةـغير تا "حسنيفَ المُ "لذلؾ فإف الكقؼ عم  
 تماـ المعن .يف  فيككف الكصؿ أكل  إلتقالمي 

" قاؿ: كقؼ تاـ  إف جعؿ الذيف ينفقكف نعتنا وىـ يعمموفكعٌمؽ األشمكني عم  الكقؼ في قكله تعال :" 
ف؛ لمفصؿ بيف المبتدأ كالخبر أك بدالن  كال ٌاني عطفنا عميه  كليس بكقؼ إف جعؿ أكلئؾ خبر الذي

 (.3)بالكقؼ
" كقؼ تاـ؛ كرؤكس اآليات ونعـ أجر العامميففي حيف ذهب الداني إل  أف الكقؼ عم  قكله تعال :" 

 (.4)تامة؛ النقضام القصة
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 .89-88( ينظر  األشمكني  منار الهدل  ص 3)
 .89-88  كاألشمكني  ـ. ف  210( ينظر  الداني  المكتف  في الكقؼ كاالبتدام  ص 4)



140 

 

 
 
الموقوؼ  ورقميا اآلية

 فيياعميو 
 المصدر نوعو

 منزن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك"
  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن
  جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئحئ
 جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت
 "مص خص حص مس خسحس

 بلن(ؤجٌ ا مي )كتابن 

ف ف مً أيٌ كى )كى 
 (ؿى اتى قى  نبيٌ 

 " تاـ "

 " حسف "

  ابف األنبارمٌ 
يضاح الكقؼ إ

كاالبتدام  

 .284ص

 الداللة: 

.(1)"( كقؼ تاـ(الً ؤجّ ا مُ كتابً :" )) يقكؿ ابف األنبارمٌ 
 

صم  اهلل -قاتؿ النبي »عم  معن :  ((وفربي   معوُ )) ـ تبتدئ:   كقؼ حسف ((تؿقا نبيّ  ف مفوكأيّ ))

 (2)«  كمعه جمكع ك يرة فما ضعفكا لقتؿ نبيهـ كال استكانكا-عميه كسمـ

اًل  اكتابً )) "كجام في التفسير  مىٍف ييًرٍد  ىكابى الدٍُّنيا ؤ م ((ُمَؤج  قتا له أجؿ معمكـ ال يتقٌدـ كال يتأخر كى
سىنىٍجًزم الجزام المبهـ الذيف شكركا الذيف شغمتهـ الغنائـ يكـ أي تعريض ب حد نيٍؤًتًه ًمٍنها أل مف  كابها كى

الكقؼ عم  قكله بف .(3)"نعمة المَّه فمـ يشغمهـ شيم عف الجهاد. كقرئ: يؤته. كسيجزل  باليام فيهما
اًل : ))تعال  ٌنما مي راد مف اآلية  كهي أٌف المكت ميتـ المعن  المي  ((ُمَؤج  در اهلل  ير ؿ ال  مكعد يي ؤجٌ كجكد كا 

كعد بإذف اهلل  لذلؾ   يأتي المي تماـ المعن   كصفة التأجيؿ حتٌ إل نساف  كالكقؼ ضركرمٌ كهك عمر اإل
 فالكقؼ عميها تاـ.
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  كقؼ حسف  كالبدم بقكله "قاتؿ"فالكقؼ عم   ((قاتؿ نبيّ  مف فوكأيّ )) :أما الكقؼ عم  قكله تعال 
 ر  أم أفٌ كؿ نبي قاتؿ  يككف معه ربيكف ك  راد مف اآلية  كهي أف( يساعد في فهـ المي ربيوف) :تعال 

 ؿ كجكد مقاتميف مؤمنيف يساندكنه  كيقاتمكف معه.اهلل ينصرر كيؤيدر بنصرر مف خبل
 
 المصدر نوعو فيياالموقوؼ عميو  ورقميا اآلية

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي"
 يئ  ىئ نئمئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 رت يب  ىب نب مب زب رب
 نث مث زث  رث يت ىت نتمت زت
 ىك مك لكاك يق  ىق يف ىف يث ىث
 من زن رنمم ام يل  ىل مل يك
 يي ىي ني ميزي ري ٰى  ينىن نن
 مب خب حب جب هئ خئ  حئ جئ
  هت مت خت حت جت  هب
 حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث
 " حض جض مص خص حص مسخس

 

 (اري النٌ  ـي )كمأكاهي 

 (ل الظالميفى  كى مى  )كبئسى 

 

 ـ(ا عنكي فى كلقد عى )

 ( )الميؤمنيفى 

 

 ـ()كال ما أصابكي 

 

 "حسف "

 "تاـ" 

 

 

 "حسف"

 "تاـ " 

  " حسف"

ابف 
  األنبارمٌ 

يضاح إ
الكقؼ 

كاالبتدام  

 .285ص

 الداللة:  
ا فَ ولقد عَ ))كم مه  .((وبئس مثوى الظالميف))كالتماـ عم   ((ارّ ـ النّ ومأواىُ ):")يقكؿ ابف األنبارمٌ 

 .(1) "كقؼ حسفا أيضن  ((ـما أصابكُ  وال):)كقكله تعال  .((ؤمنيفالمُ ))كقؼ حسف. كالتماـ عم   ((ـعنكُ 
نما كيضع مكضعىه المظهري المذككري لمتغميظ كالتعميًؿ  مثواىـ :أمٌ  "جام في التفسير في هذر اآليات كا 

في غير مكضًعه كالمخصكصي بالذـ محذكؼه  يمهـ في إشراكهـ ظالمكف كاضعكف لمشكاإلشعاًر بأنٌ 
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أكاهـ نكعي رمزو إل  خمكدهـ فيها فإف بئس م كل الظالميف الناري كفي جعمها م كاهـ بعد جعًمها م :أمٌ 

.(1)"ا المأكل فهك المكافي الذم يأكم إليه اإلنسافكأمٌ   الم كل مكافي اإلقامًة المنبئة عف الميكثٍ 
 

يف هك النار  كلكف الكصؿ لكافر ا م المعن   إذ أٌف مستقر هؤالم  يؤدٌ "ارّ ـ النّ ومأواىُ كالكقؼ عم  "
(  وبئس مثوى الظالميف) :ا عم  قكلهكجؿ  لذلؾ يككف تامن  عزٌ كل  لبياف صفة هذا المأكل عف اهللأ

 سكم مستقر.مستقرهـ النار  كهذا أ أم أفٌ 

ما  كجؿ عفا عف الرماةٌف اهلل عزٌ "كقؼ حسف؛ إلظهار أ ـا عنكُ فَ ولقد عَ " الكقؼ عم  كقكله تعال :ك 
هذا مف فضؿ  ؿ أكل  لبياف أفٌ حد مف نزكلهـ عف الجبؿ عندما اعترفكا بما اقترفكا  كالكصفعمكر  في أي 

 اهلل عم  المؤمنيف.

نكا عم  نفعو فاتى " "ـما أصابكُ  وال" كفي تفسير قكله تعال : أم لتتمرَّنكا عم  الصبر في الشدائد فبل تحزى
رى آتو كقيؿ ـٍ مف الظفىر كالغنيمًة كعم  ما "ال" :أك ضي ا فىاتىكي أصابكـ مف  زائدة كالمعن  لتتأسفكا عم  مى

كاساكـ  :أم -صم  اهلل عميه كسمـ-لمرسكؿ  "ـأثابكُ "الضميري في  :كالهزيمًة عقكبةن لكـ كقيؿ الجراح
ٍبكـ  ـٌ بما نزؿ عميكـ كما اغتممتـ بما نزؿ عميه كلـ يي رّْ عم  ًعصيانكـ تسميةن لكـ في االغتماـ فاغت

ـٍ مف النصر كما أصابكـ مف الجر ك عنكـ لئبل تحزن اكتنفيسن  ا فىاتىكي (2)"اح كغيًر ذلؾا عم  مى
. 

الهزيمة  كلكف المؤمنيف حزنكا عم   فٌ أياف لب ؛ حسف  "ـما أصابكُ  وال" :عم  قكله تعال  الكقؼإذف  
لبياف أف اهلل خبير بما يقكـ به  ؛ لذلؾ فالكصؿ أكل  إلتماـ المعن ؛كاف في الهزيمة درس عظيـ

 عبادر.
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 الموقوؼ عميو ورقميا اآلية
  فييا

 المصدر نوعو

 مم خم حم جم يل ىل مل خل"
 ىن من خن حنجن  يم ىم
 خيحي جي يه  ىه مه جه ين
 ُّ َّ  ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ
 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نبمب
 اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مثزث
 مم ام يل ىل  مليك ىك مك لك

 ري ٰى  ينىن نن من زن رن
 "ني مي زي

 

 هي مٌ كي  األمرى  ؿ إفٌ قي )
 (هللً 

 

 

 (إل  مضاجعهـ)

 

 

 " حسف" 

 

 

 " حسف"

 

ح يضاإ  ابف األنبارمٌ 
الكقؼ كاالبتدام  

 .285ص

 الداللة: 

هك كقؼ حسف  كقكله  ((هلِ  وُ مّ كُ  األمرَ  ؿ إفّ قُ )) :الكقؼ عم  قكله تعال  :يقكؿ ابف األنبارمٌ 

ا ((إلى مضاجعيـ)):تعال  (1)كقؼ حسف أيضن
 

 هؿ لنا :طائفة قد أهمتهـ أنفسهـ يظنكف باهلل غير الحؽ ظف الجاهمية يقكلكفأف " :جام في التفسير
لنا مف يخفكف في أنفسهـ ما ال يبدكف لؾ يقكلكف لك كاف " ؿ إف األمر كمو هلقُ "مف األمر مف شيم 

لما ذكر حاؿ طائفة المؤمنيف  تخمص منه لذكر حاؿ طائفة المنافقيف  كما   األمر شيم ما قتمنا هاهنا
منكـ كما كصفها   كمف ترؾ "يظنوف باهل غير الحؽ ظف الجاىمية"عمـ مف المقابمة  كمف قكله: 

(2)"كصؼ األكل 
. 

م ما ؿ اآليات  كيجزٌ بيف المعن   كيفصٌ ليي  ا؛حسنن  هنا الكقؼ إنما جام فٌ كيحمص الباحث إل  القكؿ: إ
 كعبل أف يبينها عف حاؿ المنافقيف كالمشركيف. أراد اهلل جؿٌ   طرح في السكرة مف أخبار

                                                           
 .285ابف األنبارٌم  إيضاح الكقؼ كاالبتدام  ص ( 1)
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 الموقوؼ عميو ورقميا اآلية
  فييا

 المصدر نوعو

 هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي"

 حتجت  هب مب خب حب جب

 "مخ جخ مح جح مج حجمث هت مت خت

 

 

 ـعنهي  ا اهللي فى كلقد عى "

 

 

 " حسف" 

يضاح إ  ابف األنبارمٌ 
الكقؼ كاالبتدام  

 .285ص

 
 الداللة: 

(1)"حسف ((ولقد عفا اهل عنيـ)) :الكقؼ عم  قكله تعال  :"يقكؿ ابف األنبارمٌ 
 فٌ إذ يبيف فيما بعدها أ ،

 في عبلر  فهك القادر عم  الغفراف  كهك حميـ بعبادر. هي مف صفات اهلل جؿٌ هذر السمة كالميزة 
(( كقؼ كاؼ؛ ولقد عفا اهل عنيـ))بينما ذهب الدانٌي كاألشمكني إل  أف الكقؼ عم  قكله تعال : 

 (.2لمبلبتدام بػ " إٌف")
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الموقوؼ عميو  ورقميا اآلية
 فييا

 المصدر نوعو

 ىه مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم"
 يي ىي  ميخي حي جي يه
 ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 "زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ

 " ـلهي  نتى لً " 

 ك مف حكلؾى النفضُّ "

 "في األمرً "

 "المتككميفى  حبُّ يي "

 "حسف"

 "حسف"

 "حسف" 

 "حسف" 

يضاح إ  ابف األنبارمٌ 
الكقؼ كاالبتدام  

 .286ص

 ة:الدالل

 :كلكف الكقؼ عم  قكله تعال   حسف (( ـِلنَت ليُ )) :الكقؼ عم  قكله تعال  :"يقكؿ ابف األنبارمٌ 
  حسف ((وشاورىـ في األمرِ )) :كالكقؼ عم  قكله تعال ( أحسف مف الذم قبمه. وا مف حولؾَ النفض  )

(1)"أحسف مف الذم قبمه ((توكميفَ المُ  حب  اهل يُ  إفّ ):)في حيف أف الكقؼ عم  قكله تعال 
. 

ه أم فبرحمةو عظيمة لهـ  :"كجام في تفسير اآلية كائنةو مف اهلل تعال  كهي ربطيه عم  جأشه كتخصيصي
ٍمتىهـ بالرفؽ كالتمٌطًؼ بهـ حيث اغتمىٍمتى لهـ بعد ما كاف  بمكاـر األخبلًؽ كنتى ليّْفى الجانًب لهـ كعامى

سبلًمؾ لمعدك لىٍك{ لـ تكف كذلؾ بؿ}كيٍنتى فىٌظان{ جافيان في المعاشرة   منهـ ما كاف مف مخالفة أمًرؾ كا  }كى
ًميظى القمب{ قاًسيىه   كفعبلن كقاؿ الراغبي الفىظُّ هك الكىًريهي الخميًؽ هك الغميظي الجانًب السئ الخميؽقكالن  }غى

لىتفرَّقكا مف عندؾ كلـ يسكينكا إليؾ كتردٍَّكا في مهاكم الردل كالفام في قكًله عزَّ كجؿَّ 
"(2)

. 

كجؿ هك اهلل عزٌ    أم أفٌ (( ِلنَت لُيـ)) :ف الكقؼ عم  قكله تعال  ابؽ  يمكل  المعن  السٌ ا إكاستنادن 
المينة هي الصفة  راد  هك أفٌ تماـ المعن  مف األفضؿ الكصؿ لتكضيح المي مف اعطاؾ صفة الميكنة  كإل

منؾ  كهنا ببلغة اهلل عزكجؿ في  ل  التنفيرالغمظة تؤدم إ ألفٌ  الحسنة التي يجب أف تتصؼ بها؛
 ة  كهي تكفي لبياف النصح كاإلرشاد  كلكف التأكيد بأفٌ مهم لقام الخطاب  إذ الفهـ هك أف المينهإ

 الغمظة تفرؽ  جامت لتعزيز المعن   كبياف ضركرة االبتعاد عف الغمظة في التعامؿ مع الناس.

                                                           
 .286ابف األنبارٌم  إيضاح الكقؼ كاالبتدام  ص ( 1)
 .2/105أبك السعكد  إرشاد العقؿ السميـ  ( 2)



146 

 

عن  يككف (  الكقؼ عميها حسف  كلتأكيد الممرِ وشاورىـ في األؼ عم  قكله تعال  )كم مها الكق 
تتخذ  حيثي  تتككؿ عم  اهلل  اكرة كاقتناع بالقياـ بالفعؿ  عميؾ أفٌ مر مشالكصؿ أكل   إذ بعد كؿ أ

فيككف الكقؼ عم   ليه إي األمر الذم أسندته القرار   ـ تتككؿ عم  اهلل  كتطمب رضا اهلل ككجكدر ف
 ( أفضؿ لممعن .المتوكميفَ  حب  يُ )قكله تعال :

 

 
 الداللة: 

ـ ال ىُ وَ ):)الكقؼ عم  قكله تعال ك   حسف ((أف َيُغؿ   )):الكقؼ عم  قكله تعال  :"األنبارمٌ يقكؿ ابف 
 .(1)"تاـ ((ظمموفَ يُ 

ـُ  ومأواهُ )) :"كالكقؼ عم  قكله تعال  ىـ درجات )) :  كذلؾ الكقؼ عم  قكله تعال كقؼ حسف ((جيّن

 .(2) "كقؼ حسف ،(عند اهل(
النبكة تناف  الغمكؿ   أفٌ  ي( كما صٌح له ذلؾ  يعنِلَنِبيٍّ َأْف َيُغؿ   َوما كافَ معن  ) :"كجام في التفسير

معنار: كما صح له أف يكجد غاال   ككذلؾ مف قرأ عم  البنام لممفعكؿ فهك راجع إل  معن  األٌكؿ  ألفٌ 

(3)"كال يكجد غاال إال إذا كاف غاال
. 

                                                           
 286بف األنبارٌم  إيضاح الكقؼ كاالبتدام  ص.ا (1)

 286ابف األنبارٌم  ـ.ف.  ص (2)

 .1/433الزمخشرٌم  الكشاؼ  ( 3)

 المصدر نوعو فييا الموقوؼ عميو ورقميا اآلية

 من زن رن مم ام يل ىلمل  يك ىك مك لك"
 يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىننن
 مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ
 جح مج حج  مث هت متخت حت جت هب
 "  حص مس خس حس جس مخجخ مح

 " ؿَّ غي ف يى " أ

 " ظممكفى ـ ال يي هي كى "

 " ـي جهنٌ  كمأكاري "

 "درجات عند اهلل"

 "حسف"

 " تاـ" 

 "حسف"

 "حسف"

  ابف األنبارمٌ 
يضاح الكقؼ إ

كاالبتدام  

 .286ص
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كف  كمف البشر نبيام ال يغمٌ ا لمجممة  فاألمن تعطي معن  تا  ((أف َيُغؿ   )): الكقؼ عم  قكله تعال  إفٌ 
ذا مف ال يحقد هـ األنبيام  كغيرهـ إ كضح المعن   أفٍ مف يحقد يأتي بحقدر يكـ القيامة  كالكصؿ هنا ي

 ال وىـ) :أتكف يكـ القيامة بحقدهـ  ككرههـ  كيككف الكقؼ عم  التاـ عم  قكله تعال يحقدكا س
يديهـ مف ا إل  ما اقترفت أما استنادن نٌ كت دكف ظمـ  كا  امة بما غمٌ يتـ حسابهـ يكـ القي :( أميظمموف

 األعماؿ في حياتهـ الدنيا.

ـُ  ومأواهُ )) كالكقؼ عم  قكله تعال : ف المقصكد مف اآلية تكضيح العبلقة بيف مف حسف  إذ أ  ((جيّن
  كالكصؿ أكل  لبياف أف ا لها  ليس كمف عص  اهلل  فالعاصي مأكار النارنفذن اهلل كمي  ر ألكاميأتي حامبلن 

 كجؿ  كأف هذا المصير هك أسكم مصير.هذا المأكل هك أسكم مأكل عند اهلل عزٌ 

الذيف  حسف  فالمعن  كاضح مف اآلية  أف هؤالم ؼه ا كق( أيضن درجات) :كالكقؼ عم  قكله تعال 
  كالكصؿ أكل  النار درجات  كالجنة درجات فٌ كاحد  إذ أ درجات  ال يككنكا في مكاف يعصكف اهلل لهـ

ا إل  األعماؿ التي قامكا بها في حياتهـ الستكماؿ المعن   بأف الحصكؿ عم  الدرجة يككف استنادن 
 الدنيا. 
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 الموقوؼ عميو ورقميا اآلية
  فييا

 المصدر نوعو

 جن مم خم حم جم هل مل"

 هي مي خي حيجي ٰه مه جه هن  منخن حن

 "هب مب هئ مئ

ف عند مً  كى ؿ هي قي " 
 "ـأنفسكي 

يضاح إ  نبارمٌ ابف األ حسف
الكقؼ كاالبتدام  

 .286ص

 الداللة: 

 .(1)" ((قؿ ىو مف عند أنفسكـ)) أم م ؿ الحسف  -:" كم مهيقكؿ ابف األنبارمٌ 

  قكلهـ: أنٌ  عطؼ االستفهاـ اإلنكارم التعجيبي عم  ما تقدـ  فإفٌ  :"في معن  اآلية قاؿ ابف عاشكر
د ما عممكا ما أتكا مف أسباب المصيبة  إذ ال ينبغي هذا مما ينكر كيتعجب السامع مف صدكرر منهـ بع

 .(2) "أف يخف  عم  ذم فطنة

كؿ  فٌ ضحه  كيجيب عم  هذا التساؤؿ  في أه يحقؽ االستفهاـ  كيبينه كيك نٌ ؛ ألكالكقؼ هنا حسف
 نفسهـ  كاهلل عم  كؿ شيم قدير.ما هي مف عند أنٌ صيبة قد تصيبهـ هي مف عند اهلل  إم
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 المصدر نوعو  فييا الموقوؼ عميو ورقميا اآلية

 ىه مه جه ين ىن منخن حن جن"

 ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي  جي يه

 زئرئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّٰى

 ىب نب مبزب رب  يئ ىئ نئ مئ

 " زت رت يب

 

 

 ـ لئليمافً منهي  أقربي 

 

 

 "حسف"

 

 

يضاح الكقؼ إ  ابف األنبارمٌ 

 .286صكاالبتدام  

 الداللة: 

 .(1) "كقؼ حسف ((لإليمافِ منيـ  أقربُ )) :الكقؼ عم  قكله تعال  :"يقكؿ ابف األنبارمٌ 

ة  كالبدم بما لتكضيح مفهكـ اآلي ؿ الفاصؿ الزمنيٌ شكٌ الكقؼ عم  هذر اآلية يي  يخمص الباحث إل  أفٌ 
(  قالكقؼ يقولوف بأفواىيـ ما ليس في قموبيـ):قرب منهـ لئليماف  كالسبب أنهـ بعدها  فهـ لمكفر أ
 ك ر مف الكصؿ.يعزز هذا المعن   أ
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الموقوؼ عميو  ورقميا اآلية
 فييا

 المصدر نوعو

 نن منزن رن مم  ام يل ىل مل يك"

 "زي ري ٰى ين ىن

يضاح الكقؼ إ  ابف األنبارمٌ  "قبيح"  ا"أمكاتن " 

 .286صكاالبتدام  

 الداللة: 

الكقؼ   ((اوال تحسبف الذيف قتموا في سبيؿ اهل أمواتً )) :الكقؼ عم  قكله تعال  :"يقكؿ ابف األنبارمٌ 

(1)"(بؿالمعن  فيما بعد ) ألفٌ  ؛قبيح« أمواتًا»عم  
. 

كعمؿ لذلؾ األشمكني بقكله:" ألٌف " بؿ" بعد " أمكاتنا" لسيت عاطفة  كلك كانت عاطفة الختٌؿ المعن   
 (.2كتقديري الكبلـ:" بؿ هـ أحيام" كهك عطؼ جممة عم  جممة  كهك في حكـ االستئناؼ")

ـٍ مقٌربكف عندر ذكك زلف   كقكله: )فىالًَّذيفى حسبهـ أحيأبؿ  :"اآليةكجام في التفسير في معن   بًّْه ام ًعٍندى رى
قيكفى م ؿ ما يرزؽ سائر األحيام يأكمكف كيشربكف. كهك تأكيد لككنهـ أحيام ككصؼ  (. ييٍرزى بّْؾى ًعٍندى رى

ـي المَّهي ًمٍف فىٍضًمًه كهك الت كفيؽ في الشهادة لحالهـ التي هـ عميها مف التنعـ برزؽ المَّه فىًرًحيفى ًبما آتاهي
لهـ رزؽ الجنة  بلن عجٌ كما ساؽ إليهـ مف الكرامة كالتفضيؿ عم  غيرهـ  مف ككنهـ أحيام مقٌربيف مي 

(2)"كنعيمها
. 

ؽ بالآلحؽ  الرتباط المعن  الساب ؛حسب كبلـ ابف األنبارمٌ  اقبيحن  ((أموات))يككف الكقؼ عم  ذا هكب
عند ربهـ  ف تبيف أنهـ أحيام   بؿ أتاأمو في سبيؿ اهلل  الذيف قتمكا فٌ فميس الهدؼ مف اآلية أف تبيف أ

لدنيا  ا في الحياة اجسادن راد مف اآلية في بياف أنهـ ماتكا أ( اسقطت المي أموات) فإذا تـ الكقؼ عم  كممة
كهـ أحيام عند اهلل  كالذم ال لبس فيه أٌف معن  الكبلـ بعد " بؿ" مرتبط بما قبمها  كعميه فبل يتـ 

ما قبمها  كلكف ال يظهر لمباحث أٌف الكقؼ عميه قبيح كما ذكر ابف األنبارٌم  بؿ قد يككف الكقؼ عم  
 جائز  كفي االبتدام بما بعد تأكيد لممعن  الميراد.

                                                           
 .286  إيضاح الكقؼ كاالبتدام  صابف األنبارمٌ (1)
 .92( األشمكني  منار الهدل  ص 2)
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الموقوؼ عميو  ورقميا اآلية

 فييا
 المصدر نوعو

 مع  جع مظ حط مض خض حض جض"

 حق مف خف حف جف مغجغ

 " جك مق

ما  مف بعدً "
 " ـ القرحي أصابهي 

يضاح الكقؼ إ  بف األنبارمٌ ا " حسف" 

 .286صكاالبتدام  

 الداللة: 

(1)"كقؼ حسف (( ـ القرحُ ما أصابيُ  مف بعدِ )) :الكقؼ عم  قكله تعال  :"يقكؿ ابف األنبارمٌ 
. 

كيعمؿ عم  تفصيؿ المعن   كذلؾ بالفصؿ البسيط   ا حسفالكقؼ هنا أيضن  كما أسمؼ الباحث  فإفٌ 
المعن  المطمكب   ا بالكممة التي بعدها  بحيث يظهركالبدم سريعن  بيف آخر الكممة المكقكؼ عميها 

 .جر عظيـ عند اهلل عزكجؿ  مف يحسف منهـ كيتقي اهلل  له أفالذيف يصيبهـ القرحي 
 
 المصدر نوعو الموقوؼ عميو  ورقميا اآلية

 مم خم حم جم يل ىل مل خل"

 " جه ين ىن من خن حنجن يم  ىم

كا رضكاف تٌبعي كا"
 "اهلل

يضاح الكقؼ إ  رمٌ ابف األنبا "حسف"

 .286صكاالبتدام  

 الداللة: 

 .(2)"كقؼ حسف  ((رضواف اهل تّبعووا)) :الكقؼ عم  قكله تعال  :"يقكؿ ابف األنبارمٌ 
 عظيـ عم  فضؿ اهلل كذلؾ ألفٌ  ؛ يبيف أف مف يتبع رضكاف اهلل ال يمسسه سكم؛الكقؼ هنا حسفف

 نكاهيه. عبادر الذيف يتبعكف أكامرر  كيجتنبكف

                                                           
 .286ابف األنبارٌم  إيضاح الكقؼ كاالبتدام  ص(1)
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 الموقوؼ عميو ورقميا اآلية

  فييا
 المصدر نوعو

 مي خي حي جي  يه ىه مه"

 " ٰى ٰر ٰذ يي ىي

فبل  أكليامري  ؼي خكٌ يي "
 " ـكهي تخافي 

يضاح الكقؼ إ  ابف األنبارمٌ  حسف

 .286صكاالبتدام  

 الداللة: 

 .(1)"كقؼ حسف (( ـىُ فال تخافوُ  أولياءهُ  ؼُ خوّ يُ  )) :الكقؼ عم  قكله تعال  :"يقكؿ ابف األنبارمٌ 

نتـ أيها لشيطاف يخكؼ أكليامر  كألزيادة فهـ كتكضيح المعن   فا فالكقؼ حسف عم  هذر اآلية؛ كهك
ما تخافكف اهلل العزيز الحكيـ  كهذا بديهي أف المؤمف نٌ أكليام الشيطاف  فبل تخافكنه  كا   المؤمنكف لست

يجب أف ال  عن   فالمؤمنكفالكقؼ ي بت هذا المالحؽ إنما يخاؼ اهلل عزكجؿ  كال يخاؼ مف غيرر  ك 
 .كليامريخافكا مف الشيطاف أك مف أ

 

الموقوؼ عميو  ورقميا اآلية
 فييا

 المصدر نوعو

 نن من زن رن  مم ام يل ىل"

 جئ يي  ىيني مي زي ري ٰى ينىن

 " خئ حئ

ممي لهـ ما ني أنٌ "
 " سهـألنفي  خيره 

يضاح الكقؼ إ  ابف األنبارمٌ  "حسف" 

 .286صكاالبتدام  

 الداللة: 

حسفه  كقؼه  ((سيـألنفُ  ممي ليـ خيرٌ ما نُ أنّ )":)الكقؼ عم  قكله تعال :"نبارمٌ يقكؿ ابف األ
"(2). 
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ألف  ؛عاقبتهـ  كيمر عيشهـ بهذا الكعيدفالنهي مقصكد به بمكغه إليهـ ليعممكا سكم  :"يقكؿ ابف عاشكر
تهـ  كعدـ المسمميف ال يحسبكف ذلؾ مف قبؿ كاإلمبلم: اإلمهاؿ في الحياة  كالمراد به هنا تأخير حيا

حد كانكا أك ر مف قتم  المسمميف يكـ أي  حد  كبأفٌ استئصالهـ في الحرب  حيث فرحكا بالنصر يكـ أي 

(1)"قتبلهـ
. 

ا م مه الكقؼ عم  "  (.2)" كقؼ كاؼسيـألنفُ  ممي ليـ خيرٌ ما نُ أنّ  بينما الكقؼ عم  قكله تعال :" كأيضن
 (.3)" ؛ لبلبتدام بالنفيمييف

 ليسهؿ عميه فهـ النٌص  الكقؼ الحسف هنا إليضاح المعن   كبيانه لمقارئ؛ كيخمص الباحث إل  أفٌ 
ما يككف لمكافريف مف مهاؿ في الحياة  إنٌ رامته مف آيات الذكر الحكيـ  فاإل  كيت بت مما يقكـ بقالقرآنيٌ 

 ا  كاهلل معاقبهـ بهذا  إف لـ يهتدكا إل  الطريؽ الصحيح.ف يزدادك إ من جؿ أأ
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 الموقوؼ عميو مياورق اآلية

  فييا
 المصدر نوعو

 حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ"

 جخ مح جح مجحج مث هت مت خت

 مص خص حص مس خس حس جس  مخ

 مغ جغ مع جعمظ  حط مض خضحض جض

 "مف خف حف جف

 

 

مه مف سي مف ري "
 " يشامي 

 

 

 "حسف" 

يضاح الكقؼ إ  ابف األنبارمٌ 

 .286صكاالبتدام  

 

 الداللة: 

 .(1)"كقؼ حسف ((مو مف يشاءُ سُ مف رُ ):)الكقؼ عم  قكله تعال  :"يقكؿ ابف األنبارمٌ 

ر بيف هنا أف اهلل لـ يرد دكاـ المبس في حاؿ المؤمنيف كالمنافقيف كاختبلطهـ  فقدٌ  ":يقكؿ ابف عاشكر
ة كذلؾ أياـ ضعؼ المؤمنيف عقب هجرتهـ كشدٌ   ذلؾ زمانا كانت الحكمة في م مه تقتضي بقامر

(2)"بدأ االنشقاؽحاجتهـ إل  االقتناع مف الناس بحسف الظاهر حت  ال ي
. 

  راد مف اآلياتة ما يككف مف أجؿ تكضيح المعن  المي الكقؼ الحسف عادٌ فا  كما ذكر الباحث سابقن 
ـ مف الطيب  كعم  ميز الخبيث منهذر المؤمنيف إال ليي فصؿ سهؿ بينها  إذ أف اهلل ال ي كيككف عممية

 .عظيـ ره أج ا  كمف فعؿ ذلؾ فمهي جميعن  سمهي ر باهلل ك  المؤمنيف اإليماف
 
 
 

                                                           
 .286ابف األنبارٌم  إيضاح الكقؼ كاالبتدام  ص(1)
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 الموقوؼ عميو ورقميا اآلية
  فييا

 المصدر نوعو

 جل مك لك خك حك جك مق  حق"

 خن حنجن مم خم حم جمهل  مل خل حل

 مي خي حي  جيٰه مه جه هن من

 "  هت مت هب مب هئ مئهي

 

 "ـهك خيرنا لهي "

"حسف " 
 غير تاـ

يضاح الكقؼ إ  ابف األنبارمٌ 
 286.صكاالبتدام  

 الداللة: 

 .(1)"كقؼ حسف غير تاـ  ((ـىو خيرًا ليُ )) :عال الكقؼ عم  قكله ت:"يقكؿ ابف األنبارمٌ 
 .لهـ ما هك شره   إنٌ بخميكف بما أتاهـ اهلل  هك ليس خيرنابيف أٌف مف يى الكقؼ هنا حسف  ليي 

لهـ  فالبخؿ  كفي اكماؿ القرامة فضؿ عف الكقؼ  إذ يتبيف اف هناؾ ربط بيف ماهك خير كما هك شر
اب عدـ النفع  كهك ما يترتب عميه خسراف االنساف لما آتار بنعمة اهلل كفضمه عم  عبادة يدخؿ في ب

 اهلل.
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156 

 

 
 المصدر نوعو فييا الموقوؼ عميو ورقميا اآلية

 ني مي  زيري ٰى ين ىن"

 جب هئ  مئ خئ حئجئ يي ىي

  مت خت حت جتهب مب خب حب

 "مج حج مث هت

 كت"الم ذائقةي  نفسو  ؿُّ كي "

 " القيامةـ يـك ى كركي أجي "

 " ازفقد فى  ةى الجنٌ  دخؿى كأي "

 " كرالغري  متاعي  إالٌ "

 "حسف" 

 "حسف" 

 "حسف" 

 "تاـ" 

  ابف األنبارمٌ 
يضاح الكقؼ إ

كاالبتدام  

 .286ص

 الداللة: 

(1)"حسفه  ( كقؼه (وتالم ذائقةُ  نفسٍ  ؿ  كُ )) :الكقؼ عم  قكله تعال  :"يقكؿ ابف األنبارمٌ 
. 

(2)"كقؼ تاـ. (( ورالغرُ  عُ متا )إالّ )(  (ازفقد فَ  ةَ الجنّ  دخؿَ وأُ ))  (( القيامةـ يـو َ وركُ أجُ ))كم مه: 
. 

بالتنكيف كعدًمه  كستيعطىٍكف  "الموتَ  ذائقةٌ "كعده ككعيده لممصدّْؽ كالمكذب كقرئ  :"جام في التفسير
 :"أجزية أعماًلكـ عم  التماـ كالكماًؿ  يكـ قياًمكـ مف القبكر كما ينبئ عنه قكليه عميه الصَّبلة كالسبلـ

  فمف بعد عف النار يكمئذ كنج  كالزحزحةي (3)"رِ فرٌة مف ُحَفر الناالقبُر روضٌة مف رياض الجنِة أو حُ 
{ بالنجاة كنيًؿ المراًد كالفكًز الظفر َفازَ  َفَقدْ  الجنة َوُأْدِخؿَ في األصؿ تكريري الزحّْ كهك الجذبي بعجمة }

تاع الذم يدلس به عم  { شبّْهت بالمالغرور متاع ِإال  { أم لذاتها كزخارفيها }الدنيا الحياة َوَمابالبيغية }
ا مف طمب بها اآلًخرةى فهي له متاعه ببلغه فأمٌ   كهذا لمف آ رها عم  اآلخرة  المستاـ كييغىٌر حت  يشتريىه

(4)"كالغيركر إما مصدره أك جمعي غىارو 
. 

جائز  كتاـ في المعن   كهي  كقؼ حسف  كهك ( (وتالم ذائقةُ  نفسٍ  ؿ  كُ )) الكقؼ عم  قكله تعال :
لها  كالكصؿ أكل   كجؿنسانية ستمكت بإذف اهلل في المكعد الذم حددر اهلل عزٌ كؿ نفس إ بأفٌ خبار إ

                                                           
 286ابف األنبارٌم  ف.ف.  ص(1)

 .28ابف األنبارٌم  إيضاح الكقؼ كاالبتدام  ص. (2)
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 خبار عف أفٌ ا باإلكل  أيضن امة  كلمعرفة المزيد يككف الكصؿ أجكر  كهك يكـ القيلمعرفة مكعد األ
مجرد طريؽ   نيا هيالحياة الدٌ  م إل  الجنة  كفي ذلؾ فكز عظيـ   ـ تخبر بأفٌ عماؿ الصالحة تؤدٌ األ

خبار العمؿ لمدنيا  كهنا يككف تماـ اإلتناـ الفرصة كالعمؿ لآلخرر  أفضؿ مف متاع فعم  اإلنساف اغ
 ا ارادر اهلل عزكجؿ مف اآلية الكريمة.عمٌ 

الموقوؼ عميو  ورقميا اآلية
 فييا

 المصدر نوعو

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ"

 يئىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ

 "نب مب زب رب

" بمفازة مف 
 العذاب"

 " أليـه  ابي عذ" 

 "حسف"

 " تاـ" 

 

يضاح الكقؼ إ  ابف األنبارمٌ 

 .286صكاالبتدام  

 الداللة: 

 . (1)"كقؼ تاـ ((أليـٌ  عذاب))ك   كقؼ حسف ((العذاب مف بمفازة)) :"يقكؿ ابف األنبارمٌ 
ف ريد به قـك معينكف مف اليهكد أك المنافقيف  فمعن  يفرحكف بما أتكا أنهـ يفرحك أ :"يقكؿ ابف عاشكر

نٌ ا قميبلن بما فعمكا مما تقدـ ذكرر  كهك نبذ الكتاب كاالشترام به  منن  ا نالكا بفعمهـ مف نفع ما فرحهـ بم كا 
يحبكف أف يحمدكا بما لـ يفعمكا أنهـ يحبكف ال نام عميهـ بأنهـ حفظة الشريعة كحراسها   ك نيافي الدٌ 

(2)"كالعالمكف بتأكيمها  كذلؾ خبلؼ الكاقع
. 

الذيف  فٌ أه يحقؽ المعن  المطمكب مف اآلية  إذ ألنٌ  ؛"ليـ عذاب أليـ" آخر اآليهالكقؼ تاـ عم  ف
ـ دكف أف يفعمكا الحؽ  لهـ   كيتـ ال نام عميهبما لـ يفعمكا نهـ يحبكف أف يحمدكايفرحكف بما أكتكا به  كأ

 ليـ.عذاب أ

  

                                                           
 .286ابف األنبارٌم  إيضاح الكقؼ كاالبتدام  ص(1)
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الموقوؼ عميو  ورقميا اآلية
 فييا

 المصدر نوعو

  حس جس مخ جخ مح جح مج"

 خض حض جض مص خصحص مس خس

 "مغ جغ مع جع مظ  حط مض

 

 " اكـ فآمنٌ بربٌ " 

 

 "حسف" 

يضاح الكقؼ إ  ابف األنبارمٌ 

 .286صكاالبتدام  

 الداللة: 

(1)"كقؼ حسف ((افآمنّ  كـبربّ )) :الكقؼ عم  قكله تعال  :"يقكؿ ابف األنبارمٌ 
. 

مف خبلؿ  كف ذلؾ إالٌ عام هك تحقيؽ الغفراف  كال يكراد مف الدٌ المي  بيف أفٌ إذ يي  ؛الكقؼ حسف هناف
 يماف باهلل كطمب المغفرة منه.اإل

 المصدر نوعو فييا الموقوؼ عميو ورقميا اآلية

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل"
 يه ىه مهجه ين ىن منخن حن جن يم
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 "  يب ىب نب

 

 "ن  أك أي  مف ذكرو "

 

 "غير تاـ"

  ابف األنبارمٌ 
يضاح الكقؼ إ

بتدام  كاال

 .287ص

 الداللة: 

(2)"كقؼ غير تاـ ((نثىأو أُ  مف ذكرً )) :الكقؼ عم  قكله تعال  :"يقكؿ ابف األنبارمٌ 
. 
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ـٍ ًمٍف بىٍعضو أل يجمع  :"جام في التفسير كي ال أضيع  بالتشديد ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍن   بياف لعامؿ بىٍعضي
نا كـ أصؿ كاحد  فكؿ كاحد منكـ مف اآلخر  أ ل مف أصمه  أك كأنه منه لفرط اتصالكـ ذككركـ كا 

نت بها شركة النسام مع الرجاؿ فيما كعد كاتحادكـ. كقيؿ المراد كصمة اإلسبلـ. كهذر جممة معترضة بيٌ 

 .(1)"المَّه عبادر العامميف

 مف بعضكـ))   إذ أف قرامة جممة ال يككف تامنا ((نثىأو أُ  مف ذكرً )) الكقؼ عم  قكله تعال :إذف: 

ؽ هذا النص بما قبمه  يككف الكقؼ بعد الكقؼ التاـ ال تعطي المعن  المطمكب  كلتعمٌ  حدهاك  ((بعض
  كالكصؿ أكل  لتماـ المعن  لبدم التفسير  كالتكضيح مف قبؿ ((بعض مف)) :الحسف عم  قكله تعال 

أك أين    اناث كاحدة  فمف خرج في سبيؿ اهلل ذكرن استجابة اهلل عزكجؿ لمذككر كاإل كجؿ بأفٌ اهلل عزٌ 
 .مف أكذكا في سبيؿ اهلل هـ الرجاؿ كالنسام عم  حد سكام فٌ سيدخؿ الجنة؛ أل

 

 المصدر نوعو فيياالموقوؼ عميو  ورقميا اآلية

 زث رث يت ىت نت مت زت رت"

 اك يق ىق يفىف يث ىث  نث مث

 ام يل ىل مل يك  ىك مك لك

 ريٰى ين ىن نن  من زن رن مم

 "جئ يي ىي ني مي زي

 " في الببلد" 

 " اهللً  الن مف عندً زي ني "

 

 "ر لؤلبرارً خيه " 

 "حسف غير تاـ"

 " حسف" 

 "تاـ" 

  ابف األنبارمٌ 
يضاح الكقؼ إ

كاالبتدام  

 .286ص

 الداللة: 

 ((نزاًل مف عند اهل)ك)  حسف غير تاـ |((البالد في)): الكقؼ عم  قكله تعال  :"يقكؿ ابف األنبارمٌ 

(2)"كقؼ تاـ ((لألبرارِ  خيرٌ )ك) كقؼ حسف
. 

                                                           
 .1/456الزمخشرٌم  الكشاؼ   ( 1)
 .287ابف األنبارٌم  إيضاح الكقؼ كاالبتدام  ص(2)
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غير معيف ممف يتكهـ أف يغرر حسف حاؿ المشركيف في الدنيا.كالغر كالخطاب ل:"جام في التفسير
كالغركر: اإلطماع في أمر محبكب عم  نية عدـ كقكعه  أك إظهار األمر المضر في صكرة النافع  

إذا كاف ينخدع لمف  -بكسر الغيف-كهي الغفمة  كرجؿ غر -بكسر الغيف -رةكهك مشتؽ مف الغً 

(1)«ر كريـالمؤمف غ»خادعه. كفي الحديث: 
أم يظف الخير بأهؿ الشر إذا أظهركا له الخير. كهك  .

هنا مستعار لظهكر الشيم في مظهر محبكب  كهك في العاقبة مكركر.كأسند فعؿ الغركر إل  التقمب 
«. ال يفتننكـ الشيطاف»ألف التقمب سببه  فهك مجاز عقمي  كالمعن  ال ينبغي أف يغرؾ. كنظيرر: 

(2)"التككيد ال تجيم مع النفي نكف ألفٌ  ؛ك)ال( ناهية
. 

 غير كاضح؛ راد مف اآليةالمعن  المي  فٌ ( غير تاـ  إذ أ(في البالد)) :يككف الكقؼ عم  قكله تعال ف
الدنيا فقط  كلهـ عذاب البلحؽ به  كهك تفسير له  فهؤالم المتقمبكف يككف متاعهـ في  لعبلقة النٌص 
 . ((المياد وبئس)) :تماـ المعن  عند قكله تعال  جهنـ  كيككف

م المعن  المطمكب مف اآلية ه يؤدٌ ألنٌ  ؛ايككف الكقؼ حسنن  ((مف عند اهل) ) :كذلؾ في قكله تعال 
عم  الدرجات عند اهلل ؿ أكل  الستكماؿ المعن   كهك أف أقكا لهـ الجنة  كالكصالذيف اتٌ  كهك أفٌ 

 ات النعيـ.لؤلبرار  يفرح بهـ  كيدخمهـ جنٌ 

  

                                                           
 2/1913  كاخرجه أحمد في المسند  4/397اخرجه ابك داكد في سننه   ( 1)

 .4/206ابف عاشكر  التحرير كالتنكير   ( 2)
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 تعقيب

ة لمباحث مف دراسة الكقؼ كاالبتدام كعبلقتهما بالمعن  في سكرة آؿ عمراف األهميٌ  ظهرمما سبؽ ي
 ظم   كضركرته العي كفي سكرة آؿ عمراف بخاٌصة  ـ عاٌمةلمكقؼ كاالبتدام في القرآف الكري القصكل

مقرآف الكريـ لقارئ القرآف الكريـ  كعبلقته بمعن  اآليات  فمف المعمـك بالضركرة أٌنه ال يستطيع القارئ ل
الكممة   حاؿ الكصؿ  بؿ ذلؾ كالتنفس أ نام أف يقرأر عم  نفس كاحد  كلـ يجر التنفس بيف كممتيف

ـى ارتضام ابتدام التنفس كاالستراحة  كتي  ار كقؼ لمتنفس كاالستراحة  كتعيٌيفاختي فكجب حينئذو  أف  حت
ز القرآف الكريـ  كيحصؿ القصد يككف ذلؾ مما ال يخؿ بالمعن   كال يخؿ بالفهـ  كبذلؾ يظهر إعجا

تدام كمعرفته باهتماـ ـ عممي الكقؼ كاالبالعممام عم  تعمٌ  ضَّ بر القرآف الكريـ كقرامته؛ لذلؾ حعف تد
 .ميتميز

  كقد تجٌم  الكقؼ ية عم  تجكيد الحركؼ كمعرفة الكقكؼكهكذا استندت كاعتمدت القرامة القرآن
ا  فكاف هنالؾ الكقؼ التاـ عم  كرة  كأدقهلمعن  في أنصع صا باكاالبتدام في سكرة آؿ عمراف مرتبطن 

ـٌ المعن  عندها  كال تعمٌ ممك ؽ لها بما بعدها ال لفظنا كال معن   ككاف هذا الكقؼ أك ر ما يككف في ة ت
  ككاف يبرز هذا الكقؼ عند خاٌص  كـو نتهام مف حي   كاإلأكاخر اآليات  كعند االنتهام مف مقاـ خاٌص 

 رؤكس اآلم.

 كل  مف الكصؿ.االبتدام بما بعدر  كالكقؼ عميه أيحسف الكقؼ عميه  ك  هي هذا الكقؼ أنٌ  كـي كح

المعن  عندها  كتعٌمؽ ما بعدها بها  أك بما قبمها لفظنا  ككاف هنالؾ الكقؼ الحسف عم  كممة تـٌ 
 كمعن   ككاف هذا الكقؼ عم  رؤكس اآلم ككسطها.

 ه تابع لما قبمه  إالٌ االبتدام بما بعدر؛ لتعمقه لفظنا كمعن   فإنٌ  يحسف الكقؼ عميه  كال يحسف هي نٌ كحكمهي أ
نه  فإف كقؼ القارئ عم  لفظ مف هذر األلفاظ  كاستحب له أف يصمه بما ه سي ما كاف رأس آيه فإنٌ 

الٌ  ا. كاف ابتدامن  بعدر  كا   قبيحن

فهـ السامع منها معن   ككاف هنالؾ الكقؼ القبيح  كهك الكقؼ عم  كممة لـ يتـ المعن  عندها  كال ي
أقساـ  در لفظنا كمعن   كالكقؼ القبيحقه بما بعة تعمٌ لشدٌ  فائدة يحسف السككت كالكقؼ عميها؛ كال يفيد

 راد.كدرجات متفاكته في القبح حسب تعبيرر عف خبلؼ المعن  المي 
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" إيضاح الكقؼ كخبلصة ما كرد في هذر السكرة الكريمة مف كقؼو كما جام عند ابف األنبارٌم في كتابه 
   ككما كرد في البحث كاف عم  الشكؿ التالي:كاالبتدام في كتاب اهلل عٌز كجؿ"

 أكالن: الكقؼ التاـ: كرد فيما ييقرب مف  مافو ك بل يف مكضعنا.

  انينا: الكقؼ الحسف: كرد فيما ييقرب مف مئة مكضعنا.

  ال نا: الكقؼ القبيح: كرد فيما ييقرب مف خمسة مكاضع.

كال يقـك بالتماـ في "لمغاية لقارئ القرآف الكريـ   عمـ الكقؼ كاالبتدام عمـ مرمكؽ  كضركرمٌ  ا  فإفٌ كأخيرن 
عالـ بالقرامات  عالـ بالتفسير  كالقصص  عالـ بالمغة التي نزؿ بها القرآف  كالفقه   نحكمٌ  الكقؼ إالٌ 

يتعممكف القرآف كهـ أرباب    يتعممكف الكقؼ كما-صم  اهلل عميه كسمـ-كقد كاف صحابة رسكؿ اهلل 

رشد في عمـ التجكيد  كما يقكؿ الشي  زيداف العقرباكم في كتابة المي  (1)"الفصاحة كالمغة  كالببلغة
رنا اس  بصٌ مف النٌ ك يره ل  هذا العمـ العزيز النفيس الذم يجهمه اليـك كأنا منهـ أػحكج ما تككف إ مةي كاأل

  كتطبيقنا  ة كفهمنا كمعنن كيتقنكف التدبر آلم الذكر الحكيـ  قرامن   هذا العمـ اهلل به  كجعمنا ممف يفقهكف
 جيب.المي  نعـى  إٌنهي 

  

                                                           
 .190الشي  زيداف العقرباكم: الميرشد في عمـ التجكيد  ص  ( 1)
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 الخاتمة والنتائج 

 النتائج التالية:  إل متكصمة  ةكهكذا تنتهي هذر الدراس

 ؿعالفك  أك الكؼ عف القكؿ  المنعك  ي معظـ المعاجـ المغكية تعني الحبسف "ؼى قى مادة "كى  إفٌ  -1
 مصدرري ف البلـز  أما ااف متعدين ك مفعؿ "كقؼ" إذال مصدر هيك   لمحركة سككف المقابؿالك  اإلمساؾك 

 . الكقكؼ
 
أدام ب هذا التعريؼ هك الخاٌص  فٌ أل جامع شامؿ؛ مكقؼ هك تعريؼل ابف الجزرمٌ تعريؼ  إفٌ  -2

لتعريؼ هذا ا ابف الجزرمٌ ستق  اإذ ه  كالدقة في معرض حدي ه عنٌ  ه مف الكضكحب ما اتسـٌ لً ك   مالقٌرا
قطاع انأك   لكف دكف تنفس طكيؿك  الكقؼ إذف: هك القطعف المتأخريف أك المحققيف ب صفهـك  ممف

غرض التنفس أك االرتياح ا بأك محدكدن  ايسيرن  اأم قطع الصكت مع الكممة زمنن  تر المعن  ب يؤدم ال 
 لمكاصمة القرامة كمتابعتها. عم  أف تككف هناؾ نٌية  مف قبؿ القارئ

 
 

  أم المكاضيع التي همكاضعحكؿ  منصبنااف ك ابف الجزرمٌ عم  رأسهـ ك  بالكقؼ  متماـ القٌرااه فٌ إ -3
 مقابمها ك  هك ضد الحركةك  الكقؼ عند النحاة هك السككف   بينمافي المعن  أ ررك  يها الكقؼف يككف

يرجع عندهـ حكؿ ك  ه ضع مك ال يفية الكقؼك ي الكقؼ عم ف كاف محكر اهتماـ عممام النحكك 
مة المكقكؼ عميها مف حذؼ أك زيادة أك نقص أك إبداؿ متغيرات الصكتية أك التغيرات التي تمحؽ الكال

منها  كؿ  فأل مترابطاف؛ نحاةككقؼ ال مفكؿ مف: كقؼ القٌرا   غيرهاك  ـ أك إشماـ أك سككفك أك ر 
 يؼ يقؼ.ك الجانب اآلخرك   مدتمف أيف يبك  آلخر. مف جانب أيف يقؼ القارئل ميٌكمؿ

 

يقؼ القارئ عم  ما يسكغ فيه أم  كأما االبتدام فهك االفتتاح به   الكقؼ هك قطع النطؽ إفٌ  -4
التماـ  ه   ـ بعد ذلؾ يبتدئ قرامة اآلية أك الجممة التي تمي الكقكؼ عميالكقؼ بأنكاعه المعركفة

 يحرص عم  الكقؼ كاالبتدام معنا. أففالقارئ يجب   سبٍ كبيانه دكف خطأ أك لى   المعن 
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مـ الكقؼ كاالبتدام" هك عمـ يستطيع القارئ مف عالكقؼ كاالبتدام أك ما يسٌم  " يمصطمح فٌ إ -5
التي يصح الكقؼ عميها  كالمكاطف التي ال يصح  المكاطف كالمكاضع كالمحاؿإل  عرؼ تخبلله أف ي

 .الكقؼ عميها  كالتي يصح االبتدام بها  كالتي ال يصح االبتدام بها
 
تقف لمكقؼ كاالبتدام  هك العارؼ بمعاني هـ عمكـ القرآف الكريـ  فالمي أتدام مف عمـ الكقؼ كاالب إفٌ   -6

بعد إتقانه لهذا العمـ  فبل يكتمؿ الترتيؿ  ا إالٌ الكممات  كمفاد العبارات  ككاف العممام "ال يجيزكف أحدن 
 .(1)بمعرفة الكقؼ كتجكيد الحركؼ" إالٌ 

 
ككاف   -صم  اهلل عميه كسمـ -ف النبي محمدعممام اإلسبلـ القدام  قد أخذكا الكقؼ ع إفٌ  -7

 اهلل كمعانيها. آياتذلؾ لفهـ  إتفاقنا في أغمب االحياف عند التابعيف كاتباعهـ؛ ككاف كؿ 
 

   كمعاني المغة.ةفي العربيٌ  ي النظاـ المغكمٌ ف  رنا كبيرناكاالبتدام أ مكقؼل فٌ إ -8
 

حمؿ في ك ير مف األحياف عنكاف" الكقؼ   كتان إٌف المؤلفات في عمـ الكقؼ كاالبتدام ك يرا جدٌ  -9
كاالبتدام أك ما ييقارب ذلؾ  كأشهرها: كتاب " إيضاح الكقؼ كاالبتدام في كتاب اهلل عز كجؿ" البف 

  ك" القطع كاالئتناؼ"  األنبارٌم  ك" المكتف  في الكقؼ كاالبتدام" لمدانٌي  ك" عمؿ الكقكؼ" لمسجاكندمٌ 
 الكقؼ كاالبتدام" لؤلشمكنٌي ... لمنحاس  ك" منار الهدل في بياف

 
مف صنؼ في عمـ الكقؼ كاالبتدام كاف مف القرام كالنحكييف؛ لذلؾ إف االهتماـ بمكضكع كؿ  إفٌ  -10

الكقؼ كاالبتدام حمقة متصمة بعضها عند القٌرام إل  جانب النحار أكلكر عناية فائقة  فمعظـ مؤلفي هذر 
كما أف بعضهـ مجهكؿ  لـ يعرؼ إاٌل مف خبلؿ إشارات الكتب مف المغكييف  كعممام القرآف الكريـ  

بسيطة في كتب التراجـ أك الطبقات أك الرجاؿ  كأما المصنفات في هذا العمـ ك يرة  كيصعب الحصكؿ 
أك ر هذر المصنفات غمب عميها عنكاف "الكقؼ ك  كالمحقؽ منها قميؿ ا  عميها؛ لككنها مخطكطن 

 كاالبتدام".

                                                           
 .237العنبتاكم  الشي  سعيد بف أحمد بف عمي  زينه األدام شرح حمية القٌرام  ص (1)
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رٌم بيف الكقؼ التاـ  كالكقؼ الكافي هك تعٌمؽ الكافي بما بعدر مف حيث إٌف كجه االختبلؼ الجكه -00
المعن    كاعتبار ما يتـ الكقؼ عميه متعمقنا بما بعدر في المعن   أك ميستغنينا عنه  كأما الكقؼ التاـ ال 

 يككف له تعٌمؽ بما بعدر مطمقنا ال لفظنا كال معن .

 
سف كالقبيح  في أٌف األكؿ يصح الكقؼ عميه لعدـ يختمؼ الكقؼ التاـ عف الكقؼ الكافي كالح -12

تعٌمقه بما بعدر  كال ٌاني يصح الكقؼ عميه لتعٌمقه معن  ال لفظنا  كال ٌالث يصح الكقؼ عميه كال يبتدأ بما 
 بعدر  كالٌرابع ال يصح الكقؼ عميه كال البدم بما بعدر.

 
الباحث أٌف خيبلصة ما قيؿ فيها:  إٌف أقساـ الكقؼ التي كضعها العممام ك يرة كمتداخمة  كيرل -13

جائزة   األكل  ألٌف كؿ فركع الكقؼ داخمة فيها  كال بل ة أٌنها أربعة أقساـ: تاـ  ككاؼ  كحسف  كقبيح؛
 كالٌرابع ممنكع؛ إليهامة معن  ال ييراد قد يؤٌدم إل  اإلخبلؿ بالمعن .

 
اضع مخصكصه يحسف ليس كؿ مكضع في القرآف الكريـ يحسف الكقؼ عندر  بؿ هنالؾ مك   -14

كأماكف  كالمقاطعيقبح الكقؼ عندها  كالقارئ لمقرآف الكريـ كالمسافر   أيخرلالكقؼ عندها  كمكاضع 
ختبلؼ المنازؿ في االكقؼ كالمنازؿ التي ينزلها المسافر  كهي مختمفة بالتاـ كالحسف كالقبيح ك

 .(1)الخصب  ككجكد المام  كنحكر  كعدـ الخصب  كعدـ كجكد المام كنحكر
 

ـٌ  بالمعن ؛ لذلؾ لكقؼ ال يجكز فيه إاٌل بكبلـ مكؼاالبتدام ال يككف إاٌل اختيارنا  بينما ا -15 اهت
العممام بتقديـ الكقؼ عم  االبتدام إذ ال يككف الكقؼ إاٌل بعد االبتدام؛ ألٌف كبلمهـ في الكقؼ الناشئ 

 عف الكصؿ  كاالبتدام الناشئ عف الكقؼ كهك بعدر.
 

هك أ ر مف  بؿ  ينفصؿ عف المعن  ال هذا العمـك  المعن ا بأساسن  افبتدام يرتبطاالك  الكقؼ إفٌ  -16
يف ب ر إل  الربطترشدٌ ك  معرفة المعن  هي التي ترشد القارئ إل  مكاف الكقؼ مف عدمه ف آ ار المعن  

يتعيف كتمامه ال  بدكف المعن ك  االبتدام ك  المعن  هك أساس عمـ الكقؼف بيف داللته   ك الممفكظ المقركم
همالهماك  ظهكرر ك  ياف المعن ب يف هما أ رهما العظيـل االبتدامك  الكقؼالكقؼ كاالبتدام  ف يؤدم إل   ا 

 فساد المعن   كعدـ الفهـ لمقرآف الكريـ.
                                                           

   بتصرؼ.3-2ينظر: األنصارم  المقصد لتمخيص ما في المرشد في الكقؼ كاالبتدام  ص  (1)
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 الكقؼ كاالبتدام عمماف مترابطاف؛ فكبلهما ييكٌمؿ اآلخر  حيثي يتـ الكقؼ  يتعٌيف االبتدام. -17

 
ات المتحركة في الكصؿ بالسككف  كأٌنه يجكز الكقؼ باإلشارة  إٌف األصؿ أف يكقؼ عم  الكمم -18

ٌما أف تككف إشمامنا  كتبٌيف فائدة الركـ كاإلشماـ بياف الحركة  كهذر اإلشارة إٌما أف تككف ركمنا  كا 
األصمية التي ت بت في الكصؿ لمحرؼ المكقكؼ عميه  كتبٌيف أٌف الركـ لممستمع  كاإلشماـ لمناظر  فإف 

شماـ  كتبٌيف أٌف الرـك كاإلشماـ ال يدخبلف في هام التأنيث ف مسلـ يك تمع كال ناظر فبل رـك كا 
المكقكؼ عميها بالهام  كما كاف ساكننا في الكصؿ  كما كاف متحركنا في الكصؿ بحركة عارضة اللتقام 

 الساكنيف  كما كاف متحركنا في الكصؿ بالفتح كالنصب غير منكف
 

اا -19  الكقؼ كاالبتدام في القرآف الكريـ. حسب مكاضع لمعن  يتغير تغٌيرنا تامن
 

ييحدد نكع الكقؼ عم  الكممة القرآنية المكقكؼ عميها حسب تعٌمؽ الكبلـ المكقكؼ عميه بما بعٌدر  -20
 مف جهة المفظ كالمعن .

 
إٌف اختبلؼ الكقؼ أك مكضعه يختمؼ في أغمب األحياف باختبلؼ القرامة  كالختبلؼ القرامات  -21

ا جمينا في بعض آيات السكرة الكريمة في الفصؿ  مف ناحية المعن   كهذا ظهر  الكقؼ أ رنا عم كاضحن
 ال ٌاني مف الدراسة.

 
مصطمحات الكقؼ كاالبتدام عند ابف األنبارٌم فهي  بل ة: كقؼ تاـ  ككقؼ حسف ليس بتاـو   -22

ف تسميته ككقؼ قبيح ليس بحسفو كال تاـ  كفي ك ير مف المكاضع في  نايا كتابه ينحك إل  ما يمك
ف كاف بينهما  كافي  حيث يمكف الكقؼ عم  المكضعبالكقؼ الحائز أك ال الميراد  ـ االبتدام بما بعٌدر  كا 

 رابط معنكم  كاألم مة عم  ذلؾ ك يرة في آيات السكرة الكريمة.
 

مة بالمعن   فإذا كانت الكم اا كمباشرن ا تامن الكقؼ كاالبتدام في سكرة آؿ عمراف يرتبط ارتباطن  إفٌ   -23
 ال يتعٌمؽ ما بعٌدها بها  كال بما قبمها لفظنا  كال معن   كاف الكقؼ تامنا.
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ذا كانت الكممة لـ يتعٌمؽ ما بعٌدها بها  كال بما قبمها لفظنا بؿ معن  فقط  كاف الكقؼ كافينا                كا 
ذا كانت الكممة تعٌمؽ ما بعٌدها بها  أك ما قبمها بها لفظنا  كاف الكقؼ حسنن  ذا كاف الكقؼ عم  كا  ا  كا 

ا.  الكممة يكهـ لمعن  فاسد  كاف الكقؼ قبيحن

في القرآف الكريـ عم  كجه  المعاني  كعبلقة كؿ منها باآلخر كهكذا تختمؼ أنكاع الكقؼ تبعنا الختبلؼ
 العمـك  كفي سكرة آؿ عمراف عم  كجه الخصكص.

شرط مف شركط التبلكة أمره اقتضته أحكاـ التجكيد ك المصاحؼإٌف عبلمات الكقؼ في  -24
كضعها العممام تسهيبلن عم  القارئ الكريـ؛ كي ينتبه إل    المبس كييزاؿ اإلبهاـالصحيحة؛ ليؤمف 

مكاضع الكقؼ كاالبتدام الجائزة كالممنكعة في القرآف الكريـ  كلكؿ مصحؼ اصطبلحات اتفؽ عميها 
 ت تعريفنا لها.طابعكر  كقد يكتب في نهاية هذر المصاحؼ معاني هذر االصطبلحا
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 التوصيات
 

 يكصي الباحث بالتكصيات التالية: كآخرنا

يكصي الباحث القارئ الكريـ أٍف يقرأ القرآف العظيـ الحكيـ بتدبر  في خشكع  كعم  بصيرةو    -1
ٌنه ألعظـ له في  فيصؿ ما أمر اهلل به أف يكصؿ مف كمماته كمعانيه  فإٌنه أجدر به  كأجدل له  كا 

 له في الذيخر  كأطيب له في الزاد يكـ المعاد.األجر  كأرض  
ا بدراسة كافة الجكانب كالمستكيات الٌداللٌية  كالنحكية  كالصرفية  كالصكتية   -2 كيكصي الباحث أيضن

 كقؼ كاالبتدام في القرآف الكريـ.لمكاضع ال
كيكصي كذلؾ بدراسة عبلمات الكقؼ عم  رؤكس اآليات القرآنٌية الكريمة مف خبلؿ كضع  - -3

 معاجـ مٌكحدة كميعينة تجمع كؿ عبلمات الكقؼ في القرآف الكريـ.
كيكصي الباحث بمبلحظة قارئ القرآف الكريـ لمعبلقة المتينة بيف الكقؼ كاالبتدام  كالسياؽ الذم  -4

 يرد فيه  كالمعن  الميستفاد فيه.
ا بتدقيؽ رمكز عبلمات الكقؼ في القرآف الكريـ  ككضعها إٌما  -5 في بداية كيكصي الباحث أيضن

 الميصحؼ الشريؼ أك نهايته مع تكضيح معاني هذر الرمكز ليأخذ بها قارئ القرآف الكريـ.
 كيكصي بالتقيد بعبلمات الكقؼ كاالبتدام المكجكدة في المصاحؼ في أ نام قرامة القرآف الكريـ. -6

 
 

 طريؽ. واهل ولي التوفيؽ واليادي ألقوـِ                              
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 س اآلياتفهر

 

 رقـ الصفحة اآلية ورقمياالسورة  الرقـ
 33 1 الفاتحة -1
 33 2 الفاتحة 
 33 4-2 الفاتحة 
 49 6 الفاتحة 
 50 2 البقرة -2
 10 5 البقرة 
 30 6 البقرة 
 38 7 البقرة 
 38 8 البقرة 
 32 10 البقرة 
 32 13 البقرة  
 35 26 البقرة 
 20 116 البقرة  
 20 158 البقرة  
 52 171 البقرة 
 54 238 البقرة 
 35 258 البقرة 
 34 24 آؿ عمراف -3
 36 62 آؿ عمراف 
 39 81 آؿ عمراف 
 50 91 آؿ عمراف 
 11 92 آؿ عمراف 
 52 156 آؿ عمراف 
 43 181 آؿ عمراف 
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 35 11 النسام -4
 31 23  النسام  
 35 36 النسام 
 10 41 النسام 
 131 82 النسام 
 30 5 المائدة -5
 37 10-9 المائدة 
 34 17 المائدة 
 34 31-30 المائدة 
 35 51 المائدة 
 34 64 المائدة 
 34 73 المائدة 
 51 97 المائدة 
 42 20 األنعاـ -6
 9 27 األنعاـ 

 9 30 األنعاـ 

 35 36 األنعاـ 
 36 59 األنعاـ 
 54 78 األنعاـ  

 34 124 األنعاـ 
 43 151 عاـاألن 
 49 41 األعراؼ -7
 34 30 التكبة -9
 42 40 التكبة 

 49 42 هكد -11
 49 75 هكد 

 42 17 يكسؼ -12
 52 32 يكسؼ 
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 50 75 يكسؼ 
 50 76 يكسؼ 

 55 9 الرعد -13
 55 11 الرعد 
 34 16 الرعد 
 55 18 الرعد 
 43 37 الرعد 

 30 44 إبراهيـ -14
 35 38 النحؿ -16
 49 51 حؿالن 
 35 60 النحؿ 
 55 96 النحؿ 
 52 125 النحؿ 

 35 17 اإلسرام -17
 34 64 اإلسرام 
 36 105 اإلسرام 

 21 29 الكهؼ -18
 55 64 الكهؼ 

 36 14 طه -20
 20 68_67 طه 

 20 26-25 األنبيام -21
 35 29 نبيامألا 

 49 18 الحج -22
 36 11 النكر -24
 30 25 الفرقاف -25
 30 26 الفرقاف 

 53 22 الشعرام -26
 34 34 النمؿ -27
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 36 65 النمؿ 
 36 34-33 القصص -28
 21 5-2 الرـك -30
 20 47 الرـك 
 51 3 الرـك 

 52 3 األحزاب -33
 52 48 حزابألا 
 9 31 سبأ 34-

 37 8-7 فاطر -35
 30 76 يس -36
 34 15 افات الصٌ  -37
 9 24 افاتالصٌ  

 31 35-34  افاتالصٌ  
 35 37 افاتالصٌ  
 50 126-125 افاتالصٌ  
 34 151 افاتالصٌ  

 49 73 ص 38
 52 44 فصمت -41
 37 2-1 محمد 47-
 52 15 محمد 

 36 56 الذاريات -51
 16 27_26 الرحمف -55
 131 4 المزمؿ -73
 56 1 النبأ -78
 56 43 الٌنازعات -79
 10 3-1 التككير -81
 50 15-14 جالبرك  -85
 50 8 الضح  -93
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 52 15 العمؽ -96
 51 1 البينه -98

 36 4 الماعكف -107
 36 5 الماعكف 

 51 2 خبلصإلا -112
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 النبىية الشريفة حاديثألفهرس ا

  الرقـ الحديث الصفحة

" إذا مات ابف آدـ انقطع عممه إاٌل مف  بلث: صدقة جارية  أك عمـ ينتفع به  أك كلد  11
 ك له".صالح يدع

1 

كعميؾ أنزؿ  قاؿ: فإٌنب أحب أف أسمعه مف غيرم  فقرأت عميه  إقرأ عمي  قمت: أقرأ عميؾ  " 32
 :)) فكيؼ إذا جئنا مف كؿ أمة بشهيد-تعال  –النسام حٌت  بمغت  قكله  سكرة

 ." (  قاؿ: أمسؾ.فإذا عينار تذرفاف41كجئنا بؾ عم  هؤالم شهيد(()النسام:

2 

 3 "هلل أشكرهـ لمناس".إٌف أشكر الناس  ب

 4 "إٌف النبي كاف ال يمر بآية عذاب إاٌل كقؼ عميها يتعكذ "." 10

 "جام رجؿ إل  رسكؿ اهلل  صٌم  اهلل عميه كسمـ  فتشهد أحدهما  فقاؿ: 14

 مف يطع اهلل كرسكله فقد رشد كمف يعصهما  فقاؿ رسكؿ اهلل  صٌم  اهلل

 عميه كسمـ : بئس الخطيب أنت  فقـ"

5 

 6 " القبر ركضةه مف رياض الجنة أك حفرةه مف حفر الٌنار" 131

 يقطع قرامته: بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  كاف رسكؿ اهلل  صٌم  اهلل عميه كسمـ  13

 الحمد هلل رٌب العالميف  الرحمف الرحيـ  مالؾ يكـ الٌديف"

7 

 

 8 " مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل عٌزكجؿ" ب

 9 ـالمؤمف غر كري 135

 " يا أبي أٌني قرأت القرآف  فقيؿ لي : عم  حرؼ أك حرفيف؟  فقاؿ الممؾي الذم 15

 معي: قيؿ عم  حرفيف  قمت: عم  حرفيف  فقاؿ لي عم  حرفيف أك  بل ة؟.

 فقاؿ: ليس منها إاٌل شاؼ كاؼ إف قمت: سمعينا عميمنا عزيزنا حكيمنا  ما لـ

  تختـ آية عذاب برحمة أك آية رحمة بعذاب".

10 
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 فيرس األشعار

 

 الصفحة  البحر  القائل  الشطر  

 00 الطوٌل  امرؤ القيس كقكفان  بها صحبي عمٌي مطٌيهـ

 08 الرمل بو محمد الٌزٌديأ ال يككف العير مهران 

 50 الرجز ابن الجزري   كبعد ما تيحسفي أف تيجكدا

لىٍيسى    ٍقؼو  كى  11 الرجز ابن الجزري                      كجبًف  اٍلقيرآًف ًمٍف كى
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 المصادر والمراجع
 

 القرآف الكريـ -
 

 المصادر أواًل:
  تحقيؽ: طاهر النياية في غريب الحديث واألثربك السعدات المبارؾ  أاأل ير  مجد الديف ابف  .1

 ـ.1997أحمد الزاكم  المكتبة العممية  بيركت  

ف  مؤسسة الرسالة  ييؽ شعيب األرنؤكط كآخر   تحقمسند اإلماـ أحمدأبك عبد اهلل الشيباني   أحمد 
 ـ.1999(  2بيركت  ط)

  حيام التراث العربيٌ إ  تحقيؽ: محمد عكض مرعب  دار تيذيب المغةمحمد بف أحمد   األزهرٌم  .2
 ـ.2001بيركت  

  دار الكتب يفخر آ  تحقيؽ: محمد نكر الحسف ك شرح شافية ابف الحاجبستراباذم  نجـ الديف  ألا .3
 .ـ1975ركت  العممية  بي

تحقيؽ: عبد   منار اليدى في بياف الوقؼ واالبتداءعبد الكريـ   محمد بف حمد بفأ  شمكنيٌ األ .4
 ـ.2008الرحيـ الطرهكني  دار الحديث  مصر  ط

حيام إ   دار روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ السبع المثاني  محمكد شهاب الديف  أللكسيا .5
 التراث  بيركت. 

  تحقيؽ مصطف  عبد الشافي  دار الكتب العممية  القيس ئديواف امر القيس   ؤامر  .6
 ـ.2004بيركت 

 :؛ تحقيؽفي كتاب اهل عّز وجؿ إيضاح الوقؼ واالبتداءبي بكر محمد بف القاسـ  أ  ألنبارمٌ اابف  .7
 .ـ2010  1مية  بيركت  طمدار الكتب الع  أحمد مهدلي

دار الكتب  ،في الوقؼ واالبتداء في المرشدالمقصد لتمخيص ما   زكريا بف محمد  ألنصارمٌ ا .8
 ـ.2002العممية  بيركت  

 .4ة كقؼ  مجمع المغة العربية  ط  مادٌ المعجـ الوسيط  آخركفبراهيـ ك إنيس  أ .9
محمد زهير بف ناصر الناصر  دار طكؽ   تحقيؽ: صحيح البخاريسماعيؿ  إ  محمد بف البخارمٌ  .10

 .ق1422النجاة  بيركت  
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مجمس دائرة المعارؼ النظامية  الهند  حيدر  السنف الكبرى، أحمد بف الحسيف  البهيقٌي  أبك بكر .11
 ق.1344اباد  
 ـ.1977  تحقيؽ: عبد الحميـ النجار  دار المعارؼ  العربيّ  األدبتاريخ برككمماف  كارؿ   .12
  مكتبة يضاح المكنوف في الذيؿ عمى كشؼ الظنوفإ ميف أسماعيؿ باشايف محمد إ  البغدادمٌ  .13

 ـ.1945  بغداد  الم ن 
  الميسم )منته  األماني إتحاؼ فضالء البشر بالقراءات األربع عشرا  أحمد بف محمد  البنٌ  .14

بيركت  مكتبة  -كالمسٌرات في عمـك القرامات(  تحقيؽ كتقديـ: شعباف محمد إسماعيؿ  عالـ الكتب
 .ـ1987-ق 1407  1الكميات األزهرية  القاهرة  ط

  تحقيؽ: أحمد شاكر كمحمد فؤاد عبد الباقي  شركة سنف الترمذي   محمد بف عيس  الترمذمٌ  .15
 ـ.1975مصطف  البابي الحمبي  مصر  كمطبعة 

) المعركؼ بكشاؼ ، اصطالحات العمـو اإلسالمية موسوعةعمي   بف التهانكم  محمد .16
 ـ.1966اصطبلحات الفنكف(  بيركت  خياط  

 ـ.1983العممية  بيركت  دار الكتب   التعريفات محمد  بف عمي  رجانيٌ الجي  .17
   تحقيؽ: برجستراسر غاية النياية في طبقات القرآء   محمد بف محمد بف عمي  الجزرمٌ ابف  .18

 ـ.2006دار الكتب العممية  بيركت  
تحقيؽ: عمي حسيف البكاب  التمييد في عمـ التجويد، ابف الجزرٌم  محمد بف محمد بف عمي   .19

 ـ.1985  1مكتبة المعارؼ  الرياض  ط
. تحقيؽ: عمي محمد النشر في القراءات العشرزرم  محمد بف محمد بف يكسؼ  جالبف ا .20

   د.ت.الضباع  دار الكتب العممية  بيركت
دار الكتب العمية  تقريب النشر في القراءات العشر،  ابف الجزرٌم  محمد بف محمد بف عمي  .21

 ـ.2002بيركت  
المكتبة العمية  مصر   عمي النجار  حمد  تحقيؽ ملخصائصبك الفتح ع ماف  اأي  جنٌ ابف  .22
 .1952ط

 تحقيؽ: حسف هنداكم  د.ت.سر صناعة اإلعراب، ابف جٌني  أبك الفتح ع ماف   .23
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العمـ  ر  مادة كقؼ  داتاج المغة وصحاح العربية –الصحاحسماعيؿ بف حماد  إ  الجكهرمٌ  .24
 ـ.1984لممبلييف  

  ظنوف عف أسامي الكتب والفنوفكشؼ السطنطيني  قحاجي خميفة   مصطف  بف عبد اهلل ال .25
 ـ.1941مطبعة المعارؼ  

  دار المأمكف  معجـ األدباءبك عبد اهلل بف عبد اهلل الحمكم الشهير ب) ياقكت( أ  الحمكمٌ  .26
 ـ.1922القاهرة  

ف  ي  تحقيؽ شعيب األرنؤكط كآخر مسند اإلماـ أحمدأبك عبد اهلل الشيباني   حمد أ ابف حنبؿ .27
 ـ.1999(  2  ط)مؤسسة الرسالة  بيركت

ارتشاؼ الضرب  أبك حٌياف  محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حٌياف أ ير الديف األندلسي  .28
 ـ.1998-ق1418  تحقيؽ: رجب ع ماف محمد  مكتبة الخانجي  القاهرة  مف لساف العرب

دار الكتب العممية  بيركت    مغنى المحتاجحمد  أيب الشربيني  شمس الديف محمد بف الخط .29
 ـ.1994

تحقيؽ: يكسؼ المرعشمي    في الوقؼ واالبتداء ىالمكتف  أبك عمرك الداني  ع ماف بف سعيد .30
 ـ.1987  بيركت  مؤسسة الرسالة  2ط

 ـ. 1984دار الكتاب العربٌي  بيركت   التيسير في القراءات السبع،الداني  ع ماف بف سعيد   .31
تحقيؽ: رمزم بعمبكي  دار العمـ لممبلييف    جميرة المغةبك بكر محمد بف الحسف  أريد  دي ابف  .32

 ـ.1987بيركت  
  تحقيؽ: شعيب األرناؤكط  مؤسسة عالـ النبالءأير سِ   شمي الديف محمد بف محمد  الذهبيٌ  .33
 ـ.1981سالة  بيركت  الر 
  تحقيؽ: كامؿ البكرم  دار الكتب الحدي ة  مفتاح السعادة ومصباح السيادةبرل    طاش كً رزاد .34

 ـ.1968
تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ   البرىاف في عمـو القرآف  محمد بف عبد اهلل  بدر الديف  ركشيٌ الز  .35

 .1972  بيركت  دار المعرفة  2إبراهيـ  ط
 .  دار الكتب العممية  بيركت  د.تالكشاؼ   محمد بف عمر الزمخشرمٌ   .36
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الديف  المكتبة    تحقيؽ: محمد محيي سنف أبي داودشعث  ألبك داكد سميماف بف اأ  لسجستانيٌ ا .37
 العصرية  بيركت.

.  تحقيؽ:عمي حسيف جماؿ القراء وكماؿ اإلقراء  عمي بف محمد بف عبد الصمد  السخاكمٌ  .38
   د.ت.رةالقاه –البكاب  مكتبة الخانجي 

  تحقيؽ: محمد بف عبد اهلل بف محمد عمؿ الوقوؼالسجاكندم  محمد بف طيفكر أبك عبد اهلل   .39
 ـ.2006-ق1427  2العيدم  مكتبة الرشد   ط

  رشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـإ   محمد بف محمد بف مصطف   السعكد العمادمٌ أبك  .40
 د.ت.حيام التراث العربي  بيركت.إدار 

  تحقيؽ: يكسؼ عمي بديكم  دار ابف ، تنبيو الغافميفبك الميث نصر بف محمدأ  السمرقندمٌ  .41
 ـ.2000ك ير  بيركت  

  تحقيؽ: ياسر بف ابراهيـ  دار الكطف  القرآف تفسيرلمظفر  منصكر بف محمد  بك االسمعاني  أ .42
 .ـ1997الرياض  
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