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 شكر وعرفان
 

عوام كان هدفنا فيها أ أيام مضت من عمرنا بدأناها بخطوة وها نحن اليوم نقطف ثمار مسيرة 
ليه مهما كان صعبًا وها نحن وصلنا إواضحًا وكنا نسعى في كل يوم لتحقيقه والوصول 

خيرا على أوال و ألله  شكرالعلم وسنحرص عليها كل الحرص حتى ال تنطفئ و وبيدينا شعلة 
 .ن وفقنا وساعدنا على ذلكأ

مهما تقدمنا ف ،لله سبحانه و تعالى على توفيقه لنا إلتمام هذا البحث المتواضع راً بعد شكو 
ر من كان سببًا في رق النجاح، ووصلنا لكل ما نحلم به، علينا أن نتذك  وُفِتحت أمامنا طُ 

من ساندنا، وأمسك بيدنا لالستمرار في طريقنا للنجاح والتقدم، هم الذين من وجودهم و نجاحنا 
بجزيل قدم ترنا لهم، فالكلمات قليلة بحقهم، فمن واجبنا أن نُخِلق النجاح، واإلبداع، فمهما عب  

في  االستمرارعلى  او شجعون ناذين أعانو لال والعائلة الكريمة، الشكر إلى الوالدين العزيزين
و إكمال الدراسة الجامعية و البحث؛ كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى  مسيرة العلم و النجاح،

ان نبراسا والذي ك نور الدين مهري : ره على مذكرة بحثي األستاذ الدكتو من شرفني بإشراف
والتوجيهات واإلرشادات التي ا من النصائح جم   ام لنا كم  والذي قد   ،يهدينا للطريق الصواب

لن نوفيه حقه فعال فلم يكن ف ،و العملية ومهما قلناأنارت دربنا سواء في حياتنا العلمية أ
 .رسوال للعلم واألخالقأبا و  بل كان ،مشرفا فقط

هذا، ونورا  وإلى الذين كانوا عونا لنا في بحثناالذين درسونا،  وكذا الشكر موجه لألساتذة
 تي كانت تقف في طريقنا.يضيء الظلمة ال

وقدموا لنا المساعدة والتسهيالت والمعلومات، فلهم منا كل  ،إلى من زرعوا التفاؤل في دروبنا
 الشكر.

 .األخطاء والعثراتتعبت في تصويب قشة التي للجنة المنا خاصة الكبير والشكر
أن أعمل صالحًا ترضاه أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي و  رب أوزعني

.أدخلني برحمتك في عبادك الصالحينو 
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القرآن الكريم هو كالالم اللاله تعالالى المعجالز الالذي أنزلاله علالى نبياله محمالد صاللى اللاله علياله 
اس مالالالالن الظلمالالالالات إلالالالى النالالالالور، ويهالالالالديهم إلالالالالى صالالالالراطه خالالالرل الن الالالالمبالالالالين، ليُ وسالالاللم بلسالالالالان عربالالالالي 

 المستقيم، وهو الكتاب الذي يتعبد المسلمون بتالوته.

نالالالزول هالالالذا الكتالالالاب الكالالالريم، أقبالالالل العلمالالالاء علالالالى تعل مالالاله ودراسالالالته، مالالالن حيالالالث نزولالالاله  ومنالالالذ
وترتيبالالالاله، وجمعالالالاله، وكتابتالالالاله، وقراءاتالالالاله وتجويالالالالده، وعلالالالالوم التفسالالالالير ومعرفالالالالة المحكالالالالم والمتشالالالالابه، 
والناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، وإعجازه، وإعراباله، ورسالمه، وريالر ذلالك مالن العلالوم المتعلقالة 

 بالقرآن. 
ن العلالالوم الهامالالالة التالالي أوالهالالالا العلمالالاء عنايالالالة خاصالالة، لمالالالا لهالالا مالالالن عالقالالة قويالالالة ومالالن بالالالي 

بالمعنى، ومن ثم باسالتنبا  األدلالة الشالرعية مناله، هالو علالم الوقالف واالبتالداء، وهالو أثالر مالن آثالار 
ن التفسالاليِر، ذلالالك أن  مالالن اختالالار وقفالالًا، فإن الاله اعتمالالد المعنالالى، فهالالو بوقفالاله علالالى موضالالع الوقالالف يبالاليِ  

يراه، فالعالقة بين المعنى والوقف هالي عالقالة تالزميالة، بحيالث أن  مالن قصالد  وجه المعنى الذي
ر، مما يدل على أن هذا الموضِع صالح للوقف.  الوقف على موضع، فإن ه قد فس 

وألهميالالالة هالالالذا الموضالالالوع، فقالالالد أفالالالرده الم اربالالالة والمشالالالارقة بالتالالال ليف والبحالالالث فالالالي أوجهالالاله، 
 صل بهذا العلم الجليل.وأحكامه، وأنواعه، وفوائده، ورير ذلك مما يت

وقالالد اختلفالالت منالالاها القالالراء فالالي الوقالالف؛ فاإلمالالام نالالافع المالالدني واإلمالالام ابالالن عالالامر الشالالامي 
كانالالا يراعيالالان المعنالالى، فيقفالالان عنالالد انتهالالاء المعنالالى وتمامالاله، واإلمالالام ابالالن كثيالالر كالالان يقالالف علالالى 

وأمالا حمالزة  اختلفالت الروايالات عالنهم، فقالد-حمزةرير اإلمام -رؤوس اآلي رالبا، وأما الكوفيون 
 فكان يقف عند انقطاع النَفس.

وقد اشتهر في الم رب ابالن أبالي جمعالة الهبطالي بوقوفاله التالي أثالارت جالدال، وقالد اسالت رب 
عدد من العلماء بعض أوقافه واستشكلوها، وهذا البحث يالدرس مالا اسالت ربه بعالض العلمالاء مالن 

لقالالرآن الكالالريم دراسالالة أوقالالاا الهبطالالي، فكالالان العنالالوان المختالالار هالالو: ارريالالب الوقالالف الهبطالالي فالالي ا
 نحوية داللية(.

 الهدف من الدراسة: 

 .إبراز مواضع الوقف وإظهار داللتها ومكمن جماليتها 
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  تبيالالالان الوقالالالف ومالالالدال صالالاللته وعالقتالالاله الوثيقالالالة بعلالالالوم القالالالرآن وكيالالالف كالالالان الوقالالالف خادمالالالا
 للقرآن.
 ة التي استشكلها العلماءوقوا الهبطيبعض التحليل الجوانب النحوية والداللية ل. 

 هذا الموضوع: أسباب اختيار

 .معرفة هذا العلم وعلى ماذا ينطوي وكيف ساهم في فهم القرآن 

 .ش فنا الكبير بدراسة موضوع له صلة أو باألحرال يكون كنهه كتاب الله سبحانه 

   لهبطي خاصة.اووقوا ، ا على الوقف عامةالتعر 

 .الكشف عن المعايير والمقاييس التي ضبط بها الهبطي وقوفه 

 إشكالية الموضوع:
 يمكننا أن نصوغ إشكالية هذا البحث في هذه األسئلة:

  هالالل كالالان اإلمالالام الهبطالالي ُمقلالالدًا لمالالن سالالبقه مالالن العلمالالاء فالالي الوقالالف، أم أن الاله ابتالالدع هالالذه
 األوقاا المستشكلة؟ 

 ومادام الهبطي يقرأ بقراءة اإلمام نافع، فهل ات بع نها إمامه في الوقف أم خالفه؟ 

  الهبطي التي است ربها بعالض العلمالاء ضالعيفة مالن الناحيالة النحويالة، أم وهل كل أوقاا
 أن ها تقوم على قواعد صحيحة؟

 خطة البحث:

وقد اقتضت طبيعة هذا الموضوع أن تكالون خطتاله متكونالة مالن مالدخل وفصاللين وخاتمالة، 
وأهالالالداا الدراسالالالة وأيضالالالا تحتالالالوي أسالالالباب اختيالالالار الموضالالالوع  اً فيهالالالا تمهيالالالد؛ تناولنالالالا المقدمالالالةففالالالي 

؛ تناولنالالالا فيالالاله المالالالدخل، و شالالالكر وتقالالالديرثالالالم   المالالالنها المتبالالالعوإشالالالكالية الموضالالالوع وخطالالالة البحالالالث و 
؛ عرفنالالالالا فيالالالاله باإلمالالالالام الفصالالالالل األولتعريالالالالو الوقالالالالف وأقسالالالالامه وعالقتالالالاله بعلالالالالوم القالالالالرآن والل الالالالة، و 

اه ب ريالالالب الوقالالف الهبطالالالي، وقمنالالالا فيالالاله فعنونالالال الفصالالالل الثالالانيالهبطالالي ومنهجالالاله فالالالي الوقالالف. أمالالالا 
التالالالالي استشالالالالكلها معتمالالالالدين التحليالالالالل الن حالالالالوي، كالالالالي نصالالالالل إلالالالالى الداللالالالالة  هوقوفالالالالبالالالالالتطبيق علالالالالى 

 .المقصودة من هذا الوقف
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 منهج البحث:

 على مناها وهي كالتالي:بحثنا  في وقد اعتمدنا
  تخص الوقف وما يهم الموضوع. بالمفاهيمالمنها الوصفي: للتعريو 

 بالالالن أبالالي جمعالالالة الهبطالالالي عبالالالد اللالاله اإلمالالام  تبالالع سالالاليرةسالالتعمل هنالالالا لتالتالالالاريخي: واُ  المالالنها
 ... وانتشارهوكيفية نشوء وقفه 

 نحويا ودالليا.الهبطي  بعض وقواالمنها التحليلي: ويشتمل على تفسير وتحليل ل 

 المصادر والمراجع:

ه مصادر أهمها:  لقد اعتمدنا عد 
  األنباري.إيضاح الوقف واالبتداء البن 

 .القطع واالئتناا للن حاس 

 .منار الهدال في الوقف واالبتداء لألشموني 

 .المكتفي في الوقف واالبتداء للداني 
  ألبي جمعة الهبطيتقييد الوقف الهبطي. 

  ألبي الفضل.ببيان ضعف وقوا الشيخ الهبطي المعطي منحة الرؤوا 
 البن حنيفة العابدين. منهجية بن أبي جمعة الهبطي 

 الصعوبات في هذا البحث:

 بات التي واجهتنا في هذا الموضوع:صعو من أهم الو      
الدراسالات فالي هالذا الموضالوع الهبطالي ف الوقالفعدم وفالرة المصالادر والمراجالع التالي تخالص 

ليسالالت بالقالالدر الكالالافي، ولكننالالا ت لبنالالا علالالى هالالذه الصالالعوبة بالالالعودة إلالالى بعالالض المصالالادر القديمالالة 
نا من خاللها من ج  .مع المادة التي اعتمدنا عليها في التحليل والتعليلالتي تمك 

وفالالي األخيالالر مالالا يسالالعنا إال أن نتوجالاله بالشالالكر الجزيالالل للالالدكتور نالالور الالالدين مهالالري الالالذي لالالم 
 يبخل علينا بمالحظاته القيمة.
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 :الوقفتعريف  .1
 :لغة   

َوَقْفالالُت الدابالالة وَوَقْفالالُت الكلمالالة َوْقفالالًا، وهالالذا مجالالاوز، فالالإذا كالالان  :الوقالالف العالالين: مالالن معجالالم
  1الزمًا قلت: َوَقْفُت ُوُقوفًا.

وقالالف: الَوْقالالُف: مصالالدر مالالن الفعالالل الثالثالالي وقالالف المتعالالدي ويالال تي الزمالالا ويكالالون مصالالدره 
 وقوفا.

و امنالالع( اْلَوْقالالف: وقالالف يَتَعالالد ال َويْلالالزم، َوِإذا َكالالاَن ِبَمْعنالالى احالالبس(  :مالالن معجالالم الكليالالاتو 
ِزم فمصدره اْلُوُقوا.  2َفُهَو ُمَتَعد ٍّ ومصدره اْلَوْقف، َوأما الال 

ومنالالاله فالالالالوقف مصالالالدر مالالالن الفعالالالل الثالثالالالي  ،بمعنالالالى الحالالالبس والمنالالالعالوقالالالف ورد وبهالالالذا  
 ...والنزع ، المنع، الحبس من بينها: وقد جاء بعدة معان المتعدي "وقف"

 :اصطالحا   

ويترتالالب علالالى ذلالالك  .وبالاله يعالالرا كيالالف أداء القالالرآن ،فالالن جليالالل يقالالول الزركشالالي: "الوقالالف
ويالالنمن االحتالالراز عالالن الوقالالوع فالالي  ،وبالاله تتبالالين معالالاني اآليالالات ،واسالالتنباطات رزيالالرة ،فوائالالد كثيالالرة
 3"المشكالت

 تعريالوفالي  واقالد اختلفالوباالطالع على العديالد مالن المصالادر والمراجالع نجالد أن  العلمالاء 
 :ما تناولناه ومن هذه المجاالت ،فنون ومجاالت اصطالحاته باختالاالوقف 

 
 

                                                           

م السامرائي، دار ومكتبة معجم العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تح: د مهدي المخزومي، د إبراهي -1
 .222، ص 5لد ت،  د  ، دب، الهالل،

محمد المصري، بيروت، منسسة -الكليات معجم في المصطلحات والفروق الل وية، الكفوي، تح: عدنان درويش  -2
 .049، ص1الرسالة، د  ، ل

البرهان في علوم القرآن، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم،  -3
 .1/242 م، 1053-هال  1231، 1  دب، عيسى البابى الحلبي وشركائه، دار إحياء الكتب العربية
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 في اصطالح القراءف:   

راءة بمالالالا يلالالالي هالالالو قطالالالع الصالالالوت آخالالالر الكلمالالالة زمانالالالا يتالالالنفس فيالالاله عالالالادة بنيالالالة اسالالالتئناا القالالال
  1.وإن لم ينو القراءة فهو القطع، أو بما قبله، الحرا الموقوا عليه

 2.بعدهاأو هو قطع الكلمة عما ، قطع الصوت آخر الكلمة زمنا ما :وهو أيضا

   :على معنيين عند القراء يطلق إذاً  الوقفف
  .القطع الذي يسكت القارئ عنده :أحدهما .1
فكالان موضالع منهالا يسالمى وقفالا وإن لالم يقالف  ،المواضع التي نالًص عليهالا القالراء :ثانيهما .2

ن كالالل موضالالع مالالن ذلالالك يجالالب ولالاليس المالالراد أ، موضالالع يوقالالف عنالالده بمعنالالى، ئ عنالالدهالقالالار 
 3.عنده الوقف

  علالالى المبنالالي للسالالكون وقفالالا  قالالد أطلالالقنجالالد إمالالام النحالالاة سالاليبويه  :النحييا فييي اصييطالح و
نالة...و "وأْما الفتح والكسر والضم وال :بقوله الوقف نحالو: َمالْن وقالف فلألسالماء ريالر المتمك 

 4وكْم وقْط وإْذ."
 ،هالذه التعالاريو التالي تخالص الوقالف ارمالت إليهالنخلص فالي األخيالر إلالى المعالاني التالي و 

 :على داللتينهو عني القطع دون مواصلة القراءة و فنجدها عند القراء ت
 .القارئ في مكان معين القطع وهو سكت :الوقف األول .1
وضع قد يالراد الم رُ كْ فذِ  ،فسمي بالوقف وإن لم يوقف عنده ،الموضع وه :الثاني الوقف .2

 .البناء للسكون حويين فهو وبالنسبة للن، يراد به الوقف أو ال
وقالالف علالالم قالالائم بذاتالاله ويمكالالن تعريالالو هالالذا العلالالم ب نالاله "علالالم ال أن   يتضالالح لنالالا مالالا سالالبقمو 

 5ال يصلح االبتداء بها ". يعرا به القارئ المواضع التي يصلح أو
                                                           

 .42م، ص1001 ،ه1411 ،1تقييد وقف القرآن الكريم، أبو جمعة الهبطي،   -1
صطفى البابي الحلبي يحي زكريا األنصاري، مصر، مطبعة م وفي الرشد في الوقف واالبتداء، أبالمقصد لتلخيص ما  -2

 .8م، ص1032-ه1202، ، د  د ب ،وأوالده
 .4، ص نفسه -3
 .15، ص1م، ل1088-ه1498، 2الكتاب، سيبويه، تح: عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،  -4
، الملك فهد لطباعة المصحف الشريو وقوا القرآن وأثرها في التفسير، مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، مجمع- 5

 .10-18صه، 1421،، د المدينة المنورة
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 :الفرق بين والوقف والقطع والسكت   .2

 فيمالا اتصالل رسالما ي تي وسط الكلمالة وال وأوسطها وال، وي تي في رؤوس اآلي :الوقف ،
 .1للتنفس سواء تنفس القارئ أم ال والبد أن يتسع وقته

 :عالالن القالراءة إلالى حالالة أخالالرال  اإلعالرا فهالو كاالنتهالاء و ، ...قطالع القالراءة رأسالالا القطيع، 
يكالالالون إال علالالالى أواخالالالر السالالالور أو علالالالى  وهالالالو الالالالذي يسالالالتعاذ بعالالالده للقالالالراءة المسالالالت نفة وال

 2.ألن رؤوس اآلي نفسها مقاطع، رؤوس اآلي
 دون زمالالالن الوقالالالف عالالالادة مالالالن ريالالالر انالالالا هالالالو هالالالو عبالالالارة عالالالن قطالالالع الصالالالوت زمو  :السيييكت

 3.تنفس
هالالذه  الوقالالف والقطالالع والسالالكت ررالالم تالالداخل ق بالالين كالالل مالالنيوجالالد فالالر  وهكالالذا يتبالالين لنالالا أنالاله

ترفقالاله البسالالملة فالالي فالالواتح السالالور و  ،ا أطالالوليجالالري فيالاله نفالالس الهالالواء زمنالال فالالالوقف ،المصالالطلحات
القطالالالالع فهالالالالو قطالالالالع أمالالالالا ، يكالالالالون فالالالالي وسالالالالط الكلمالالالالات وال ،وأوسالالالالطها ،ويالالال تي فالالالالي رؤوس اآليالالالالات

أو علالالالى رؤوس  ،السالالالور أواخالالالرويكالالالون فالالالي  ،ب يالالالة التالالالنفس اً عالالالن القالالالراءة زمنالالالا معينالالال إعالالالرا و 
يجالالري  وال ،والسالالكت أقالل زمنالالا مالالن الوقالالف، يجالالري  وقالالد ال ،س الهالالواءوقالالد يجالالري فيالاله نَفال ،اآليالات

 .فيه نفس الهواء
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .51تقييد وقف القرآن الكريم، أبو جمعة الهبطي، ص -1
 .51نفسه، ص -2
 .51نفسه، ص -3
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 أقسام الوقف: .3
لفالال  لالموقالالوا عليالاله بمالالا بعالالده فالالي القالالد كالالان تقسالاليم الوقالالف لالالدال العلمالالاء بحسالالب عالقالالة 

 :  والقبيح، والحسن، والكافي، الوقف التام :وهي ثالثة ،والمعنى
 مالالن حيالالث اللفالال  وال مالالن حيالالث  ال، وهالالو الالالذي لالاليس لالاله تعلالالق بمالالا بعالالده :الوقييف التييام

 .بما بعده يبتدئوهذا القسم يوقف عليه و ، سمي تاما لتمامه المطلقو ، المعنى
ِ ِ۬الَرهِحيمِ  ﴿:ومن أمثلته الوقف على ن مَْحه ِ ِ۬الَره  .يكون في رؤوس اآلية ...وأكثر ما﴾ ِمْسِب ِ۬اّلَله

 :الكتفالاء لوهو الذي يتعلق بما بعده من حيث المعنى فقط ويسمى كافيا  الوقف الكافي
 بما بعده. يبتدئوهذا كالسابق يوقف عليه و ، به عما بعده
ا  ﴿:الوقف على قوله تعالى ومن أمثلته ِمَمه نُهَم وه زهقَنه حيث يمكننا الوقف  1.﴾ ُينِفُقونه ره

 .﴾ ُينِفُقونه  ﴿على

 :وسالالمى حسالالنا ألنالاله ، فقالالطوهالالو الالالذي يتعلالالق بمالالا بعالالده مالالن حيالالث اللفالال   الوقييف الحسيين
اللهالم إال يكالون  ،للتعلالق اللفظالي ،ينب ي االبتداء بعده لكن ال، الوقف عليه فيجوز، يفيد

 .فيختلف األمر، رأس آية

ِ  ﴿:على ته الوقفومن أمثل َمُد ّلِلِ ﴿ و﴾ ِمْسِب ِ۬اّلَله نلهِمينه  ﴿و﴾ِ۬الَحه  2.﴾ رهَبِ ِ۬الَعه

  ه؛ لتعلقالاله بمالالا بعالالده لفظالالا ومعنالالى، وال يجالالوز تعمالالد معنالالا لالالم يالالتم مالالا وهالالو :الوقييف القبييي
 3.فساد المعنى وأ الفائدة عدمل نحوه؛و  نفس الوقف عليه إال لضرورة من انقطاع

ِ  ﴿مالن﴾ ِمْسِب ﴿الوقالف علالىومالن أمثلتاله:  َمدُد  ﴿وعلالالى﴾ ِمْسِب ِ۬اّلَله َمددُد ّلِلِ ﴿ مالالن﴾ِ۬الَحه  ِ۬الَحه
لِِك  ﴿وعلى﴾ ينِ   ﴿من﴾ مه لِِك يهَوِم ِ۬الَدِ ؛ ألنه ال يعلم إلى أي شيء أضاليف، اوهالذا يسالمى ﴾ مه

وقف الضرورة؛ لتمكن انقطالاع الالنفس عنالده، والِجل الة مالن القالراء وأهالل األداء ينهالون عالن الوقالف 

                                                           

، 1منهجية ابن أبي جمعة الهبطي في أوقاا القرآن الكريم، بن حنيفة العابدين، دار اإلمام مالك، بسكرة، الجزائر،   -1
 .12ه، ص2991ه/1413

 12، صنفسه -2
 .282، ص 2م البارئ، عبد الفتاح المرصفي، المدينة المنورة، مكتبة طيبة،  هداية القارئ إلى تجويد كال -3
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وينكرونالاله، ويسالالتحبون لمالالن انقطالالع َنَفسالاله عليالاله أن يرجالالع إلالالى مالالا قبلالاله حتالالى علالالى هالالذا الضالالرب 
 1.يصله بما بعده، فإن لم يفعل ذلك فال حرل عليه(

ۦٓ إَِنه  ﴿ومن أمثلة الوقف لفساد المعنى الوقف على قوله تعالى: هَستهَحِي ه لها ي ، 2﴾َ۬اّلَله
ه لها يهَهِدے ﴿وقوله: وإيهامه ماال المعنى المراد، فال يوقف على هذا وأمثاله؛ إلفساده 3﴾ إَِنه َ۬اّلَله

قبله حتى يصله بما  فإن اضطر ألجل التنفس جاز لك، ثم يرجع إلى مايليق بالله تعالى، "
 .4بعده وال حرل"

 مال يتعلق بما بعالده سالواء بالاللف  أنستخلص من هذه األقسام أن الوقف التام هو قسم و 
وبالنسالبة للحسالن فهالو يتعلالق بمالا بعالده  ،أمالا الكالافي فهالو يتعلالق بمالا بعالده بالالمعنى فقالط ،المعنى

 .والقبيح هو الذي يندي إلى فساد المعنىمن ناحية اللف  فقط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .91سورة الفاتحة، اآلية  -1
 .21سورة البقرة، اآلية  -2
 .51سورة المائدة، اآلية  -3
المكتفي في الوقف واالبتداء، عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني، تح: محيي الدين عبد الرحمن رمضان، دار عمار،  -4

 .148ص دب، د  ، 
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  س اآلي:و مواضع الوقف على رؤ  .4
نلهِمينه :﴿ هو آخر كلمة فيها نحو رأس اآلية: مَ ﴿ من قوله﴾ ِ۬الَعه نلهِمينه  دُ ِ۬الَحه  1﴾ّلِلِ رهَبِ ِ۬الَعه

 وقد اختلف علماء اإلسالم في الوقف على رؤوس اآلي على أربعة مذاهب:
 :واالبتالالالداء بمالالالا بعالالالدها مطلقالالالا مهمالالالا اشالالالتد ، جالالالواز الوقالالالف عليهالالالا الميييذهأل األول

َلِينه  كالوقف على﴿، وتعلق ما بعدها بها، تعلقها بما بعدها ٞ   فإن الوقف علالى﴿، ﴾ لَِلَُمصه يَد  فهوه
ددَلِينه  وهالالالذا ، وهالالو رأس آيالالة يفهالالم منالاله أن اللالاله تعالالالى توعالالد المصالاللين بالويالالل والهالالالك2﴾ لَِلَُمصه

 .3المعنى رير المراد من اآلية
 :جواز الوقف على رؤوس اآلي واالبتداء بما بعدها إن لم يكن المذهأل الثاني 
أو لم يكن في الوقف عليها أو االبتداء بما بعدها  لفظي بينهما وبين ما بعدها، ارتبا  هناك

لهآ إَِنههُ  ﴿علىإيهام خالا المراد كالوقف 
ه
ِن ِافَِكِهَم لهيهُقولُونه أ لهده  ﴿:تعالى والبدء بقوله4﴾ م َمِ وه

 ُ  .5﴾ َ۬اّلَله
  جالالالواز السالالالكت بالالالال تالالالنفس علالالالى رأس كالالالل آيالالالة بنالالالاء علالالالى أن  الثاليييث:الميييذهأل

طبقالا سالواء صالحت الروايالة باله أم ال حالال الوصالل لقصالد البيالان  السكت يجوز في رؤوس اآلي
ومستند هذا المذهب ما ذكره أبو عمالرو الالداني فالي كتاباله االمكتفالي  6.أي بيان أنها رؤوس آي
حدثنا فارس بن أحمد المقرئ قال: حدثنا جعفالر بالن محمالد الالدقاق قالال:  في الوقف واالبتداء(:"

بالالن شالالريك قالالال: حالالدثنا أبالالو حمالالدون قالالال: حالالدثنا  حالالدثنا عمالالر بالالن يوسالالف قالالال: حالالدثنا الحسالالين
أناله إذا  اليزيدي عن أبي عمرو أنه كان يسكت عنالد رأس كالل آيالة، وكالان يقالول: إناله أحالب إلالي  

    .7"كان ]رأس[ آية أن يسكت عندها

                                                           

 .92سورة الفاتحة، اآلية   -1
 .94سورة الماعون، اآلية   -2
-ه1422، 1القاهرة،   الدار السلفية للنشر، معالم االهتداء إلى معرفة الوقوا واالبتداء، محمد خليل الحصري،  -3

 .40م، ص 2992
 .151سورة الصافات، اآلية   -4
 .51نفسه، ص   -5
 .52نفسه، ص   -6
 .11مكتفى في الوقف واالبتداء، أبو عمرو الداني، تح: محيي الدين عبد الرحمن رمضان، ص ال -7
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     .1هذا المذهب الوقف في حديث أم سلمة على السكتوقد حمل أصحاب 
  لمالذاهب فهالو إن كالان لاله تعلالق لفظالي فهالذا المالذهب ك يالره مالن ا الرابع:المذهأل

وإن لم يكن له به تعلق لفظي جالازا الوقالف ومالن ، برأس اآلية فال يجوز الوقف على رأس اآلية
الِ ﴿  ذلك: لفأمثلة  الهاصه الِ  ﴿تعالى:قوله ﴾ وه الهاصه ا بِالَُغُدَوِ وه َبُِح لهُهۥ ِفيهه  ،فهالو رأس آيالة .2﴾ يُسه

ددَبِحُ  ولكالالن ال يجالالوز الوقالالف عليالاله بالنسالالبة لقالالراءة﴿ ﴾بكسالالر البالالاء وهالالي قالالراءة الجمهالالور نظالالرا  يُسه
 3للتعلق اللفظي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .52معالم االهتداء إلى معرفة الوقوا واالبتداء، محمد خليل الحصري، ص  -1
 .21سورة النور، اآلية   -2
 .54-52نفسه، ص -3
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 أهمية علم الوقف:  .5
علم الوقف واالبتداء من العلوم المهمة للمقرئ والقارئ، إذ به تتبين المعاني، وهذا  إنً 

ى ألحد معرفة ألنه ال يت ت   ،أسمى هدا لهذا العلم. فالوقف باب عظيم القدر جليل الخطر
 . 1ة منه إال بمعرفة الفواصل والناسخ والمنسوخة الشرعي  قرآن، وال استنبا  األدل  معاني ال

أال وهو الفهم  ،قرأ القرآنة الوقف ومراعاته يتحقق ال ر  الذي من أجله يُ فبمعرف
نتِهِ وذلك طبقا لما جاء في قوله تعالى:﴿  ،واإلدراك َ ءهايه هُرٓوا بَ نرهك  لَِيهَده نُه إِلهيَكه ُمبه لَنه نٌب َانزه ۦ ِكته

ره ُأَولُواَ  َكه لِيهتهذه نبِ  وه حراسا للنص القرآني من أي تحريو أو ، فهو من العلوم التي تعد 2﴾ ُ۬الهالَبه
 اته؛ إذ بذلك يظهر اإلعجاز ويحصلت يير لمعانيه العظيمة أو تبديل لجمله أو عبار 

 .3القصد
     ل عالالالالن معنالالالالى قولالالالالهلمالالالالا ُسالالالالئِ وقالالالالد روي عالالالالن علالالالالي بالالالالن أبالالالالي طالالالالالب رضالالالالي اللالالالاله عنالالالاله 

ِٞ ِ۬الَُقرَءهانه تهَرِتيلا   تعالى:﴿ تَِ ره  .5الوقوا وتجويد الحروا"فقال: " الترتيل معرفة 4﴾ وه

نتى شالالالنا برهالالالة مالالالن دهرنالالالا وإًن أحالالالدنا لُيالالالوقالالالال ابالالالن عمالالالر رضالالالي اللالالاله عنهمالالالا: " لقالالالد ع
م حاللهالالا وحرامهالالا ل السالالورة علالالى النبالالي صالاللى اللالاله عليالاله وسالاللم، فيالالتعل  وتنالالز   ،اإليمالالان قبالالل القالالرآن

 6ا وما ينب ي أن يوقف عنده منها "وأمرها وزاجره
األثالالر بقولالاله:" وفالالي كالالالم ابالالن عمالالر برهالالان علالالى أًن تعلمالاله ق ابالالن الجالالزري علالالى وقالالد عل الال

 ال7إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم "
 

                                                           

 . 12، المكتبة الوطنية التونسية، ص االقتداء في معرفة الوقف واالبتداء، معين الدين النكزاوي  -1
 .20سورة ص، اآلية:  -2
، 1لبنان، ل -ينظر: النشر في القراءات العش، ابن الجزري، تصح: علي محمد الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت -3

 .224/225ص 
 .94سورة المزمل، اآلية:  -4
 .225، ص 1النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ل  -5
 .190، ص 1ل د  ، د ت، اإلتقان في علوم القرآن، جالل الدين السيوطي، دار المعرفة بيروت، لبنان، -6
 .225، 1النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ل  -7



 مدخل

 

12 

وقد كالان لخطالورة الجهالل بعلالم الوقالف عنالد تعلالم القالرآن الكالريم، أال يجيالز الشاليخ تلميالذه  
فيقالالول ابالالن األنبالالاري:" مالالن تمالالام معرفالالة إعالالراب القالالرآن  ،إال بعالالد أن يالالتقن علالالم الوقالالف واالبتالالداء

 .1عانيه ورريبه معرفة الوقف واالبتداء فيه"وم
وذلالالك كمالالا قالالال أبالالو  ،وإتقانالالهعلالالى كالالل قالالارئ للقالالرآن تعلمالاله و  ،فلعلالالم الوقالالف أهميالالة بال الالة

له فالي القالرآن وضالرب فهالو أدب يسالتحب اسالتعما ،2:" من لم يعرا الوقف لم يعلم القرآن "حاتم
 .من التجويد واإلحسان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب الله عز وجل، ابن األنبا ري، تح: محيي الدين عبد الرحمن رمضان، المطبعة  -1
 .188، ص 1م، ل 1031ه / 1201شق، التعاونية، دم

لطائف اإلشارات لفنون القراءات، القسطالني، تح: الشيخ عامر السيد عثمان، والدكتور عبد الصبور شاهين، القاهرة،  -2
 .240/ 1ه، 1202
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 : بعلوم القرآن واللغةعالقة الوقف  .6
 التفساليرو  : النحو، أهمهاإتقان علوم كثيرةب عليه دراية و االبتداء يترت  ًن معرفة الوقف و إ

قوم بالت مام فالي الوقالف : " ال يوقد قال ابن مجاهد في ذلك ،وعلم القراءات الفقهو  علم المعانيو 
عالالالالم ، ضبعضالالالها مالالالن بعالالالالقصالالالص وتلخالالاليص إال نحالالالوي، عالالالالم بالالالالقراءات، عالالالالم بالتفسالالالير، و 

 1كذا علم الفقه." بالل ة التي نزل بها القرآن، و 
علالالالم و القالالالراءات و التفسالالالير و  وم التالالالي سالالالنركز عليهالالالا فالالالي عرضالالالنا هالالالي: النحالالالومالالالن العلالالالو 
 المعاني:
 عالقة الوقف بعلم النحو: 

لالالالم النحالالالو، يقالالالول أحمالالالد ، بالالالل لالالاله كالالالل الصالالاللة بعلعلالالالم الوقالالالف صالالاللة كبيالالالرة بعلالالالم النحالالالو  
كاماله يتحالدد موضالع كالل ، فعلالى أحلة كبيرة فيه أيضا ايقصد الوقالف(للنحو ص:" خطاب العمر

اختالفا كبيالرا فالي تلالك  لذا نجد المنلفين فيه يختلفون  ،كيفية االبتداء بما بعدهنوع من الوقف، و 
ختلفالالون فالالي تعلالاليالتهم حسالالب مالالذاهبهم، فتتعالالدد حججهالالم وأقيسالالتهم، ألنهالالم ي ،األنالالواعالمواضالالع و 

 2"هنا ي تي أثر النحو في هذا العلممن ات، و والقراءذكر القواعد و 
، ا؛ إذ يمنالع الفصالل بالين المتالزمالينوضع علماء الوقف شروطا للكلمة الموقوا عليهو 
ز الوقالالف علالالى الفعالالل دون فاعلالاله، وال علالالى الفاعالالل دون مفعولالاله، وال علالالى المضالالاا فالالال يجالالو 

لالالالى ال عدون صالالالفته، و دون المضالالالاا إليالالاله، وال علالالالى المبتالالالدأ دون خبالالالره، وال علالالالى الموصالالالوا 
المعطالالوا عليالاله دون المعطالالوا، وال علالالى صالالاحب الحالالال دون الحالالال، وال علالالى المبالالدل منالاله 
دون البالالدل، وال علالالى المنكالالد دون التوكيالالد، وال علالالى العالالدد دون المعالالدود، وال علالالى فعالالل الشالالر  

 .3رير ذلك مما يتعلق بما بعده تعلقا لفظياو  ال على القسم دون جوابه،دون جوابه، و 
نسالالالالالتخلص مالالالالالن هالالالالالذا كلالالالالاله أن الكفالالالالالاءة فالالالالالي علالالالالالم النحالالالالالو واإلعالالالالالراب، شالالالالالر  ضالالالالالروري و 

 للمشت لين بالوقف.

                                                           

 . 228الفضل الدمياطي، دار الحديث، القاهرة، ص  وآن، الزركشي، تح: أبالبرهان في علوم القر  -1
القراءات القرآنية وأثره في اإلعراب والمعنى، مجدي محمد حسن، منسسة ابن خلدون للطباعة والنشر الوقف في  -2

 .48، ص 2992والتوزيع، 
 .229/221، ص 1النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ل  -3
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  :عالقة الوقف بعلم التفسير 

 القالراءةيعرضه علماء التجويد و داء أحد أبواب التجويد الرئيسة و االبتيعتبر علم الوقف و 
 .القبيح( ،األربع المشهورة االتام، الكافي، الحسن من خالل مصطلحاتهفي مصنفاتهم 

، كمالالا ال يتالال تى بالالالمران وتعويالالد اللسالالان، لكالالن فالالة أنالالواع الوقالالف مالالن محسالالنات األداءمعر و 
؛ كالالالالنحو ل يعتمالالالد فالالالي معرفتالالاله علالالالى علالالالوم أخالالالرال ، بالالالو الحالالالال فالالالي أبالالالواب التجويالالالد األخالالالرال هالالال

، عالالالالالالم بالتمالالالالالام إال نحالالالالالوي عالالالالالالم بالالالالالالقراءة :" ال يقالالالالالومذلالالالالالك كمالالالالالا قالالالالالال ابالالالالالن مجاهالالالالالدوالتفسالالالالالير و 
 .1..."ربالتفسي

لعلالم وجدتالاله يرجالع إلالالى علالم التفسالالير، إذ الوقالف أثالالر عالن فهالالم المعنالالى، إذا ت ملالت هالالذا او 
 2.اختار وقفا فقد فسرومن 

م معالاني اآليالات قبالل ولذلك يوجب علالى قالارئ القالرآن أن يحالرص كالل الحالرص علالى فهال
؛ ألن الصالحيح للمعنالى المناسالب فالي اآليالة، وهالذا فياله خطالر ، لكي يختار الوقالفالوقوا عليها

 .أن هذا مراد الله سبحانه وتعالىا بيانا في هذ
واالئتناا التفريق بين  ... فقد صار في معرفة القطع: "قال أبو جعفر النحاس

ل قلبه به، و يتفقد القطع يش لقارئ القرآن إذا قرأ أن يتفهم ما يقرؤه، و  ، فينب يالمعاني
، أن يكون ابتداؤه حسناريرها، و يحرص على أن ُيفهم المستمعين في الصالة و واالئتناا، و 

ثُ  ﴿ال يقف على الموتى في قوله تعالى:و  بَعه َوت۪ين يه الَمه َۖ وه ُعونه هَسمه هَستهِجيُب ُ۬الِذينه ي ا ي ُ إَِنهمه ُهُم ُ۬اّلَله
َۖ ُثَمه إِلهيَِه  ُعونه  والموتى، ك بين السامعينقد أشر  –هاهنا  –؛ ألن الوقف وال أمثاله 3﴾ُيرَجه
 4إنما أخبر عنهم أنهم يبعثون ..."يستجيبون، و يسمعون وال  ال والموتى
 
 

                                                           

 .228البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ص  -1
يمان بن ناصر الطيار، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، المدينة وقوا القرآن وأثرها في التفسير، مساعد بن سل -2

 .29ه، ص  1421المنورة، 
 .21سورة األنعام، اآلية:  -3
 .03القطع واالئتناا، أبو جعفر النحاس، ص  -4
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 عالقة الوقف بالقراءات  : 

اللالاله بهالالا قالالراءة القالالرآن تيسالاليرا  الصالالوتية التالالي أبالالاحلقالالراءات هالالي تلالالك الوجالالوه الل ويالالة و "ا
ه قالد يختلالف الوقالف تبعالا الخالتالا ، ألن الصلة قوية بعلم القراءات للوقفف 1تخفيفا على العباد"و 

، علالالى قالراءة وكافيالالا علالى أخالالرال  يكالالون تامالافالالي قالراءة ويجالالوز فالي أخالرال، و د يمتنالع القالراءة بالل قالال
االبتالالداء لكالالل قالالراءة بحسالالبها ؛ فالالذلك م العلالالم بالالالقراءات معرفالالة الوقالالف و هالالذا مالالا يجعالالل مالالن تمالالاو 

ها فالالالالي ناء فالالالالي الوقالالالالف واالبتالالالالداء ويالالالالدونو يالالالالذكروا مالالالالذاهب القالالالالر  افع للعلمالالالالاء أن ال الالالالر  هالالالالو الالالالالد  
مالالذاهب األئمالالة القالالراء فالالي الوقالالف  :" ال بالالد مالالن معرفالالة أصالالولمصالالنفاتهم، كمالالا قالالال ابالالن الجالالزري 

 2مذهُبه"ٍّ االبتداء ، لُيعتمد في قراءة كلو 
    مالالالذاهب الوقالالالف، حالالالدوا فالالالي لالالالذين اشالالالتهرت عالالالنهم القالالالراءات لالالالم يت  بالالالذلك ُيعَلالالالُم أن القالالالراء او 

 هالالذا مالالا جعالالل القالالراءة لهالالم علالالى وجالاله اإلتقالالان مسالالتلزمه  إحاطالالة القالالارئ بمالالذاهبهم فالالي الوقالالفو 
الوقالف علياله ، و مالا يحُسالُن ومالا  يالتم: " معرفالة مالا و ألهمية ذلك قال اإلمام الداني ليلتزم بها ؛

ا تلالالالالالزم معرفتالالالالاله ذلالالالالالك ممالالالالالرين، و ، و األئمالالالالالة المتصالالالالالد ِ اء المحققالالالالالينأدوات القالالالالالر  ِّ مالالالالالن أجالالالالالل ،يقالالالالالبحُ 
        شالالالالالرطا فالالالالالي جالالالالالامعي القالالالالالراءات حيالالالالالث ه ابالالالالالن الجالالالالالزري ، بالالالالالل عالالالالالد  3"الطالالالالالالبين، وسالالالالالائر التالالالالالالين

منهالا، وهالي: رعايالة  القراءات أربعة شرو  ال بد  الذي يشتر  على جامعي  " فالحاصل أن  قال:
 عدم التركيب ".و  الوقف، واالبتداء، وحسن األداء،

القالالراءات قالد تكالالون  ين مالالن علالوم القالالرآن ببعضالهما فالي أن  كمالا تتمثالل عالقالالة هالذين العلمال
 مرًجحة لخالا علماء الوقف واالبتداء في الوقف على موضع ما.

 

 

 

 

 

                                                           

 .224الوقف في القراءات القرآنية، مجدي محمد حسين، ص  -1
األصول، السالم محمود أحمد الشنقيطي، رسالة دكتوراه، السعودية،  منها ابن الجزري في كتابه "النشر" مع تحقيق قسم -2

 .815ه، ص  1421الريا ، 
 .2/01شرح القصيدة الخاقانية، أبو عمرو الداني، تصح: خليل أبو عنزة، ص  -3
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 :عالقة الوقف بعلم المعاني 

تظهالالر فالالي اتصالالال كثيالالر مالالن الوقالالوا  ،لعلالالم الوقالالف واالبتالالداء صالاللة وثيقالالة بعلالالم البالرالالة
اء البالرالالة بمصالالطلح الوصالالل تظهالالر مالالن قبالالل ذلالالك فالالي اهتمالالام علمالالو  بالالبعض مسالالائل البالرالالة،

هالالالو بالالالاب دقيالالالق مالالالن أبالالالواب علالالالم والفصالالالل الالالالذي يطالالالابق مالالالدلول الوقالالالف واالبتالالالداء عنالالالد القالالالراء، و 
 1البالرة جعل بعض العلماء معرفته راية ما ينتهي إليه هذا العلم.

، ألن من لم يعرفه يخلط علم الوقف و عالقته بعلم المعانيمن هنا تظهر أهمية و 
انهَ  ِإَو الذي يقف على قوله تعالى : ﴿األحكام المت ايرة ، كمختلفة و بين المعاني ال ن كه

ا  ة  فهلههه نِحده يَِه وه لِأهبهوه اْے۪ل يهِئَسنه ِمنه َ۬الَمه  ، أو على قوله تعالى : ﴿2﴾َ۬الَنَِصُفَۖ وه ِحيِض ِمن وه
ۥٓ إِِن  آِئُكُم اْے۪لنَِسه َشُهرٖ وه

ه
ُتُهَنه ثهَٰلثهُة أ ُأَوُٰ  ِ۪اَرتهبَُتَم فهِعَده َۖ وه هَم يهِحَننه الِ   ل فالوقف على مثل  3﴾ُ۬الهاَحمه

بوين يشتركان مع ، إذ يجعل األذين الموضعين فيه ت يير للمعنى وتبديل لألحكام الشرعيةه
. كما أن مر مخالف لما جاءت من أجله اآليةهو أالبنت في النصف، في اآلية األولى، و 

الالئي يئسن والالئي  الوقف في اآلية الثانية، يجعل عدة أوالت األحمال ثالثة أشهر مع عدة
 4لم يحضن.

كما أنه من أهم أبواب البالرة الفصل والوصل، وهذا الباب الذي يقابل أو هو في حالد 
فالالالالال ر  مالالالالن هالالالالذا العلالالالالم االوقالالالالف واالبتالالالالداء( الحفالالالالا  علالالالالى المعالالالالاني  ،ذاتالالالاله الوقالالالالف واالبتالالالالداء

 تجميلها.العربية و  رايتها صيانة المعاني البالرةو  ،وجل وإيصالها للسامع كما أرادها الله عز
 
 
 

                                                           

تقد: أ.د ،" رسالة ماجستير"، محمود بن كابر الشنقيطي، -دراسة نظرية تطبيقية -أثر القراءات في الوقف واالبتداء  -1
، 1دار التدمرية، الريا ، السعودية،    محمد بن سريع السريع، د خالد بن محمد العلمي، رفع: عبد الرحمن النجدي،

  22/22م، ص 2912-ه 1424
 .11سورة النساء، اآلية -2
 .94سورة الطالق، اآلية  -3
، العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية 0م الوقف وأثره في المعنى، سر الختم الحسن عمر، مجلة جامعة الملك سعود، -4
 .124م، ص 1003 –ه 1413السعودية، -(، الريا 1ا
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 فائدته: حكم الوقف و  .7
رضالي اللاله عناله، ومعرفالة  ي  ا ورد عالن ساليدنا علالشالطر تعريالو الترتيالل كمالة و الوقف سن  
ف فيهالا االبتداء ضوابط أل الر فيما ُيقرأ. والوقف و ل والتدب  مجال للت م  في الوقف أحكامه واجبة. و 

أهالالالل العلالالالم اإلحاطالالالة بتلالالالك  علالالالى ريالالالرالمبتالالالدئين و ر علالالالى كالالالان مالالالن المتعالالالذ   لمالالالاا و العلمالالالاء ُكتبالالال
، وضالالالع نسالالالان سالالالورا أو آيالالالات فالالالي َنفالالالس واحالالالدكالالالان مالالالن ريالالالر الممكالالالن أن يقالالالرأ اإلالضالالالوابط، و 

الوقالف  لمالة يجالوز أو يسالتحب  العلماء عالمة الوقف في المصاحف التي بين أيدينا علالى كالل ك
المخلالالين بالالالمعنى داء المعيبالالين لكالالي يتجنالالب القالالارئ الوقالالف أو االبتالال ،االبتالالداء بمالالا بعالالدهاعليهالالا و 

 1. وعالمة الوقف في المصاحف الم ربية هي " صه."المراد مما يقرأ
 
 
 
 
 
 

                                                           

مذهب الداني، محمد اإلبراهيمي، المكتبة السلفية،  –رواية ورش / طريق األزرق –ة في تجويد القرآن مقرأ نافع المحج   -1
 .214م، ص 1009 –ه 1419، 1الم رب،   -الدار البيضاء



 

 

 
 

 :الفصل األول
اإلمام ابن أبي جمعة 
 الهبطي ومنهجه في الوقف
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 إلمام ابن أبي جمعة الهبطي:ل ترجمة .1
ا كبيالالالرًا فالالالي المعلومالالالات التالالالي تتعلالالالق  إن  الباحالالالث فالالالي حيالالالاة اإلمالالالام الهبطالالالي يجالالالد ُشالالالح 
بتفاصيل حياته العلميالة، فلالم يالرد فالي المصالادر التالي أشالارت إلياله إال  َنالْزر  يسالير عالن ذلالك، 
وسالالنحاول أن نجمالالع بعالالض مالالا تفالالرق فالالي تلالالك المصالالادر، لنرسالالم صالالورة ولالالو صالال يرة لالالذلك 

 اإلمام.

 نسبه ومولده: .1

مالن قبيلالة م الراوة. ولالد  ،عبالد اللاله محمالد بالن أبالي جمعالة الهبطالي السالماتي الفاسالي هو أبو
فالالي قبيلالالة -وفيمالالا يبالالد-الهبطالالي فالالي حالالدود منتصالالف القالالرن التاسالالع الهجالالري فالالي مدشالالر أهباطالالة 

 1الهبطي السماتي. ولذا جاءت نسبته هكذا:، سماتة إحدال قبائل الجبل بشمال الم رب
 تعلمه وتعليمه: .2.1

لعالالالالم العالمالالالة الهمالالالام، الفقيالالاله األسالالالتاذ الكبيالالالر، النحالالالوي الفرضالالالي هالالالو الشالالاليخ اإلمالالالام، ا
   2الشهير.

والعلالوم عالن  ،تتلمذ على يد مشايخ منهم: فقد أخذ الطريقة عن الشيخ عبالد اللاله ال زوانالي
  3الشيخ أحمد زروق والشيخ الخروبي الكبير الطرابلسي.

ده، وأنهالالى دراسالالته القالالرآن وجالالو  فالالي الُكتالالاب فحفالال  -علالالى عالالادة أبنالالاء الباديالالة–تعلالالم الهبطالالي
 4بفاس.

 
 

                                                           

م، ص 1009-ه1419، 1لبنان،   -لقراء والقراءات بالم رب، سعيد اعراب، دار ال رب اإلسالمي، بيروتينظر: ا -1
131. 

سلوة األنفاس ومحادثة األكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، الشريو بن إدريس الكتاني، تح: عبد الله  -2
ل د ب، م، دار الثقافة، 2994-ه 1425علي الكتاني، الكامل الكتاني، حمزة بن محمد الطيب الكتاني، محمد حمز بن 

 (.214، رقما292، ص 1
شجرة النور الزكية، محمد بن قاسم مخلوا، خر: عبد المجيد خيالي، منشورات علي بيضون، دار الكتب العلمية،  -3

 (.1911، رقم ا491، ص 1م، ل 2992-ه 1424، 1بيروت،   -لبنان
 .131نفسه، ص  -4
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   تالمذته: .7.1
األندلسالالي وعبالالد فالالالمراجع لالالم تالالذكر مالالن تالمذتالاله إال، عبالالد اللالاله محمالالد بالالن علالالي بالالن عالالدة 

 1الواحد الونشريسي.
 مكانته العلمية: .4.1

وتالمذتالالاله هالالالم الالالالذين أشالالالاعوا  ،وتلقالالالين رواياتالالاله، حياتالالاله لتعلالالاليم كتالالالاب اللالالاله الهبطالالالي   سكالالالر  
ا، تقيالال، خيالالرا، وكالالان عالمالالا عالالامال ،دوه حتالالى اكتسالالح أقطالالار أفريقيالالا كلهالالاوقي الال ،مذهبالاله فالالي الوقالالف

 .2متبحرا في علوم العربية وعارفا بالقراءات ووجوهها، فرضياا، فقيه
 وفاته: .5.1

 .3ودفن في روضة الزهيري بطالع فاس ه(039توفي بفاس سنة ثالثين وتسعمائة ا
 ومن آثاره:  .6.1

 وهو أشهر كتبه.  4تقييد وقف القرآن
  

                                                           

الجزائر، مجلة العلوم االسالمية -ية دراسة وصفية نقدية، د. ربيع شمالل، جامعة أبي بكر بقايد، تلمسانالوقوا الهبط -1
 .420، ص 2918والحضارة، العدد الثامن، جوان 

م، ص 1009-ه1419، 1لبنان،  -القراء والقراءات بالم رب، سعيد أعراب، دار ال رب اإلسالمي، بيروت - 2
131/133. 

 .133نفسه، ص -3 
 .292سلوة األنفاس ومحادثة األكياس، تح: عبد الله الكتاني، ص  -4
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 التعريف بتقييد وقف القرآن الكريم: .2
يتالال لف مالالن الكلمالالات  ل فالاله الهبطالاليالمخطالالو  الالالذي بالالين أ هالالو يقصالالد بتقييالالد وقالالف الهبطالالي

 فالي المصالحف الم ربالي مرتبالة ترتيبالا فالي المصالحف الكالريم باعتبارهالا تقييالدا أو عليهالا الموقوا
 1تعيينا ألماكن الوقف الصالحة من المصحف الكريم.

لكالالن العنالالوان الالالذي ، منهالالا: االوقفيالالة( المعروفالالة عنالالد القالالراء الم اربالالةوسالالمي تسالالميات عالالدة 
ده عنالاله قي الال، (لهبطالالياتقييالالد وقالالف القالالرآن الكالالريم للشالاليخ أبالالي عبالالد اللالاله ا هالالولنسالالخ اتحملالاله رالالالب 
 مي بالتقييد ألن بعض تالميذه هم من تكفلوا بتقييده.وسُ ، 2بعض تالميذه

مالالا هالالو مالالن عمالالل بعالالض وإن   ،فهالالذا التقييالالد الموجالالود ب يالالدي النالالاس لالاليس مالالن صالالنع الهبطالالي
وذهالب بعالض المتال خرين إلالى أن الهبطالي ، بالين زيالادة ونقصالان سخه مالاولذا اختلفت نُ ، تالميذه

 3د هذا الوقف عن شيخه أبي عبد الله بن رازي.قي  
قالالالد  (تقييالالد الوقالالالف الهبطالالياالتالالالي بالالين أيالالالدينا وهالالي تحمالالل عنالالالوان فهالالالذه النسالالخ ، كالالان اوأي الال

رأوه صالالحا  وانتقدوا منها مالا ،وكتبوا عنها كثيرا ،يلوتلقوها بالقبول جيال بعد ج، تداولها الناس
 4لالنتقاد.
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 منهجية ابن أبي جمعة الهبطي:  .3
، فهنالالالالاك العديالالالالد مالالالالن حالالالالول منهجيالالالالة ابالالالالن أبالالالالي جمعالالالالة الهبطالالالالي المواقالالالالفدت اآلراء و تعالالالالد  

العنا على العديالد مالن المراجالع نجالد ؛ باط ِ لكنوعي و  وقوفه كانت على ريرالباحثين يرون أن 
وسالار  ،بعالة اشالترطها علالى نفسالهمنهجيالة مت  بالل كانالت علالى  ،تكالن عبثالا لم-الهبطي- وقوفه أن  

 .كتابة القبول لهاا واشتهارها و في شيوعه مهم   ة دور  قد كان لهاته المنهجي  و  ،عليها في وقوفه
فيالدنا فالي أمالور فالإن معرفتهالا تُ  ،ظر حالول هاتاله المنهجيالةد وجهات الن  رم من تعد  على الر  و 
 :  منها
   ر كتاب الله العزيزتدب  وتفسير و ة عن طريقة تجويد تضع أمامنا صورة حي. 

  ُألن حفال  القواعالد العامالة فالي ذلالك فال  وأداء هالذه الوقالوا فالي مواطنهالا، و سهل علينالا حت
يالر ن لدينا ملكة إنشائية قد تفيالدنا فالي كثِّيكو أخذ تصور شامل عن طريقة وضعه لوقوفهذلك و 

 .ته إلى استحضار المعنى ربما تعد، و من األحيان في استذكار الوقوا

 أوالمنتقالالالالدين النالالالالافين عنهالالالالا فائالالالالدتهاح بهالالالالا بالالالالين المنتصالالالالرين القالالالالائلين ب هميتهالالالالا و رج ِ ُنالالالال ، 
 1.الم لبين جانب القصور واألخطاء

 :  يمكننا مالحظته مما يليفي وقوفه ب مر جديد الهبطي وقد امتاز  
الال ،هالذه األوقالاا للطالالالب بطريقالة عمليالةم ه عل الأن ال -1 اس بهالالا، ال ل بفشالوها وأخالذ الن الممالا عج 

 .د صادا فرارا عند الناس كما تقدمقسيما و 

لالى مالا فيهالا مالن أوقافه ليس فيها ما اعتيد من تقسيم الوقف إلى أقسالامه المعروفالة ع أن   -2
التي كانالت هالي السالائدة ومالا  ناسب القراءة الجماعيةهذا يُ  أن   قد علمناخالا عند أهل الفن، و 

 .تزال

اص اإلبعالاد فالي اقتنالوهذا جنح به أحيانالا إلالى التعميالة، و ، باعه فيها المعاني واإلعرابات ِ  -3
 .خالفته في شيء منه لبعض من تقدمه، مما أفضى إلى مالمعاني باتباع اإلعراب الخفي

 
                                                           

جوان  –العدد الثامن  –دراسة وصفية نقدية، د. ربيع شمالل، مجلة العلوم اإلسالمية والحضارة  الوقوا الهبطية -1
 .441، ص 2918
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 1باعا لجمهور القراء.مخالفته للوقف على رؤوس اآلي ات ِ  -4
 :  وجز منهجية الهبطي فيما يليويمكن أن نُ 
 :  االختيار التفسيري .1.3

، لمالالا لالاله مالالن بنالالى علالالى االختبالالار التفسالاليري ف أن يُ وقالال أي  األصالالل فالالي الوقالالوا الهبطيالالة و 
التالرجيح مالن الرجالوع إلالى أقالوال العلمالاء و  ألناله البالد  في تقريب الفهم وتصويبه مالن جهالة، و  أهمية
ذلالك العتبالار مهالم هالو و ، ردة في تفسير اآلية من جهة أخرال اختيار قول من أقوالهم الواو بينها 
 2االبتداء قول في كتاب الله.ي كتاب الله توقيفي كما هو معلوم، والوقف و القول ف أن  

 :أمثلة على ذلك
نددبه  قالالال اللالاله تعالالالى:﴿ :لوأل ال مثيييال ا  ددي َ۬الَِكته َلهُكددَم  ِإَوذه ٰاتهيَنهددا ُمويه الَُفَرقهددانه لهعه وه
 َۖ  ، اخُتِلَف في معنى الفرقان في هذه اآلية على خمسة أقوال:3﴾تهَهتهُدونه

أن الالالالالُه َمالالالالا ِفالالالالي الت الالالالالْوَراِة ِمالالالالَن اْلَفالالالالْرِق َبالالالالْيَن اْلالالالالالَحقِ  َواْلَباِطالالالالِل،  ي:انثييييالأنالالالاله الن ْصالالالالُر،  :لواأل 
َرُه ِبَ ْيالالِر َلالالالْفِظِه،  َأن الالهُ :الثالييث  َأن الالُه اْلُقالالْرآُن. :الخييام َأن الالُه َفالالالْرُق اْلَبْحالالِر َلُهالالْم،  :الرابييعاْلِكتالالالاُب، َفَكالالر 

والالالذي اختالالاره ابالالُن أبالالي جمعالالة الهبطالالي رحمالاله اللالاله هالالو القالالول الخالالامس، ُيرِشالالدنا إلالالى هالالذا الوقالالُف 
نبه الذي وضالعه فاليا الَُفَرقهدانه ثالم االسالتئناا بالال ا (،َ۬الَِكته  وإذ نالى اآليالة علالى هالذا القالول:(؛ ومعوه

.  4آتينا ُموَسى الكتاَب وُمَحم ًدا الفرقاَن؛ ذكره اْلَفر اُء وهو قوُل ُقْطُربٍّ
ُهددورِِ َم  ﴿قولالاله تعالالالى:ي: مثييال الثييانال ُْ مه ِمددن  َُُّددكه ِمددنے بهددنِٓم ءها ه ددذه ره نددتِِهَم ِإَوذه َاخه َيه ُذَرِ

ُ َم  ده َشهه
ه
لهينٓ وهأ َُُِّكَم قهالُواَ به۪لين  شه عه هَسُ  بِره ل

ه
ۥٓ أ نُفِسِهُم

ه
ن تهُقولُواَ يهَومه أ

ه
دَن ِهَدنهآ أ ْه دِة إِنَهدا ُكَنهدا  نمه َ۬الَِقيه

نِفلِينه  ا غه نذه دِهَدنها. فإن قوَله تعالالى: ا5﴾هه (، اختلفالوا فياله: أَُهالَو ِمالْن قالوِل المالئكالة أم مالن تمالام شه
ي ِة؟  كالم الذ رِ 

                                                           

 .01منهجية ابن أبي جمعة الهبطي في أوقاا القرآن الكريم، الشيخ بن حنيفة العابدين، ص - 1
 .442الوقوا الهبطية دراسة وصفية نقدية، د. ربيع شمالل، ص  -2
 .52قرة، اآلية سورة الب- 3
 ، زكريا توناني، مجلة إذاعة القرآن الكريم.-دراسة وصفية تحليلية-الوقوا الهبطية  -4
 .132سورة األعراا، اآلية - 5
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َل، وتقالالالرير معنالالى اآليالالة علالالى هالالذا الوْقالالالواختالالاَر  ي الالَة اْلَهْبالالالِطي  ِبَوْقِفالالِه القالالوَل اأْلَو  َف، أن الذ رِ 
ِهَدنهاللمالئكِة: اْشَهُدوا، فقالوا: ا﴾، قال اللُه  به۪لين  ﴿ لما قالوا:  (.شه

 : ، ألن  ﴾اَ به۪لددين  قهددالُو ﴿َيْحُسالالُن اْلَوْقالالُف علالالى قوِلالاله: وعلالالى هالالذا القالالولِ "قالالال اْلالالالَفْخُر الالالر اِزي 
ي الِة قِد اْنَقَطالَع َهاُهَنالا، وقوُلالاله: ن تهُقولُواَ يهَومه  ﴿كالَم الذ رِ 

ه
نِفلِدينه أ ا غه ندذه دَن هه ْه ِة إِنَهدا ُكَنهدا  نمه ، ﴾ َ۬الَِقيه

كلمالة ااَل( كمالا  سالقط ا، فتالْقريُره: أن  المالئكَة قالوا َشِهْدَنا عليهم باإلقراِر، ِلالَئال  يقولالوا: َمالالا َأْقالالَرْرنَ 
لَ۪قددين ِفددم ِ۬الهدداْ ﴿     قالال:

ه
ن تهِميددده بُِكددمَ وهأ

ه
نِيدديه أ وه ، ُيِريالُد: ِلالالَئال  َتِميالَد ِبُكالالم، هالذا قالالوُل 1﴾ ِض ره

 2."اْلُكوِفيِ يَن، وعند اْلَبْصِريِ يَن تقريُره: َشِهْدَنا كراهَة أْن َتُقوُلوا 
ِمَثاُل الثَّاِلُث: ُلواَ قهَريهدة  قهالهِ  ِاَنه َ۬الَمُ  ﴿قالول اللاله تعالالى: ال  ُلدٓواَ ُلوكه إِذها  هخه عه ا وهجه دُدو ه َافَسه

 َۖ ُلونه َفعه نلِكه يه ذه كه َۖ وه ة 
ِذلَه

ه
آ أ َ لِهه

ه
ِعَزهةه أ

ه
َۖ اخُتِلالَف هالل ا .3﴾ أ ُلدونه َفعه نلِكه يه ذه كه ( مالن تمالام قالول ملكالة وه

ام الهبطالي  رحماله اللاله هالو سب ، أو هالو كالالم ُمسالت نف مالن كالالم اللاله تعالالى؛ والالذي يختالاره اإلمال
أنالاله كالالالم ُمسالالت نف مالالن كالالالم اللالاله، ولالاليس هالالو مالالن تمالالام كالالالم ملكالالة سالالب ، كمالالا ُيرشالالد إَلالالالى هالالذا 

َۖ الوْقالُف الذي جعالله على كلمة ا ة 
ِذلَه

ه
َۖ ثالم االستئناا بال: ا (أ ُلونه َفعه نلِكه يه ذه كه  4(.وه

 فساد المعنى بالوصل: .2.3

، إذ ال يعالرا فسالاد سالبقه، أي باالختيالار التفساليري ، متعلالق بالالذي هذا المعلم معلم مهالم
 .مام القراءة إال إذا عرا تفسيرهاالمعنى عند إت
ق باالختيالالار ب أيضالالا متعلِ الالهالالو مالالن هالالذا البالالاق أيضالالا بالل الالة واإلعالالراب خاصالالة، و ولالاله تعل الال

   5ديوانها.ق بل ة العرب و ألن التفسير متعل ِ  ،التفسيري 
حرصه كل الحرص علالى وضالع عالمالة بالمعنى مرة أخرال، و  لهبطياهتمام اإلمام ا إن  

، لهالو عنالى فاسالدا ريالر مالراد اللاله تبالارك وتعالالىقهالا بمالا بعالدها موقفه أمام الكلمالة التالي يالوهم تعل  

                                                           

 .15سورة النحل: اآلية  -1
 ، زكريا توناني.-دراسة وصفية تحليلية-الوقوا الهبطية  -2
 .24سورة النمل، اآلية  -3
 .نفسه -4
 .445دراسة وصفية نقدية، د. ربيع شمالل، ص الوقوا الهبطية  -5
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ن دليالل آخالر علالى أو  ،دمالة الكتالاب العزيالز أحسالن خدمالةحرصاله علالى خخير دليالل علالى فقهاله و 
    1ال يعاتب متبعها.، أو على األقل هذه الوقوا علم يستحسن اتباعها

 أمثلة على ذلك:
ُل: َوَّ لها ﴿قول الله تعالى: ال ِمَثياُل األ  ۥَٓۖ إَِنه  وه ِميُع يَُحِزنكه قهَولُُهُم ِميعا َۖ ُ وه َ۬الَسه َ۬الَِعَزهةه ّلِلِ جه

لِيُمَۖ   .2﴾ُ۬الَعه

ۥَٓۖ فالوقف على ا ، إذ الوصل يوهم خالَا الالمقصود من اآلية،  (قهَوُلُهُم وقف  واجب 
ِميعا َۖ إَِنه فيكون ا من مقوِل الكفار، فنهى اللُه نبي ه صلى الله عليه وسلم عن أن ( َ۬الَِعَزهةه ّلِلِ جه

 ُيحزنه قول الكفار هذا!!
القول ال ُيحزن النبي  صلى الله عليه وسلم على فر  أن الكفار قالوه؛ ولهذا  وهذا

ۥَٓۖ ) يجب الوقالف على ِميعا َۖ )ثم االستئناا بال:  (قهَوُلُهُم  3.(إَِنه َ۬الَِعَزهةه ّلِلِ جه
ِمَثاُل الثَّاِني: لهي َ۬الِذينه  ﴿قوله تعالى: ال  َُِّكه عه نُ  ره لِمه َ  كه َقه نلِكه حه ذه كه  وه

نُب ُ۬النَ۪ارِ   َصحه
ه
ۥٓ أ َنهُهُم َ أه ُرٓوا فه َولهُهۥلِذينه يهَحِمُلونه َ۬الَعهرَشه ِ۬ا ٥كه مهَن حه فهنا يجب الوقف عند  .4﴾ وه

نُب ُ۬الَن۪ارِ  ا َصحه
ه
َرشه (، ثم االستئناا بال ا٥أ (، ألن وصَل الجميَع ُيوِهُم أن ِ۬الِذينه يهَحِمُلونه َ۬الَعه
َرشه ِ۬الِذينه يهَحِمُلونه َ۬الَ ا ( وصف  ألصحاب النار، وهو ظاهر الفساد؛ وقد نب ه عليه الن َسِفي  عه

 5عند تفسير هذه اآليِة.
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 مراعا  اإلعراب: .3.3

لى علم النحالو شالديدة، وعالقتاله باله جالد وطيالدة، إواالبتداء  ال يخفى أن حاجة فن الوقف
 الوقالف علالى بعالض إذا المعالربين يرجحالون بعالض مواضالعذلك نجد كثيالرا مالن المفسالرين و ل... و 

الحقيقالالة أن التوجيهالالات يالالردون بعضالالها إذا لالالم يسالالعفها ...و  قالالدو  ،وجالالدوا مالالا يقويهالالا فالالي اإلعالالراب
 1، بل ال تنفك عنهما.للوقوا متصلة بالمعنى والتفسير النحوية

 وستمر بنا أمثلة متعددة لذلك في الفصل التطبيقي.
 ضبط المتشابه بالوقف للتمييز بينهما: .4.3

َل علالالى الحالالاف  استحضالالاره لاليالالات، لالالئال اضالالع اإلمالالاُم الهبطالالي بعالالَض الوقالالو و  ، لُيسالالهِ 
 تختلط عليه المواضع الالمتشابهة.

ُل: َوَّ ِمَثياُل األ  يهُقولُونه  ﴿قولاله تعالالى: ال  ا  وه َحُجورا َۖ  ِحَجر  ِملُ وه ٢َمه ا عه ٖٞ قهِدَمنهآ إِلهين مه د مه ْه واَ ِمَن 
نُه  لَنه عه بهآء  فهجه نُثورا َۖ  ه ٞه  ﴿؛ وفي مقابِلاله قوُلاله تعالالى: 2﴾َمه عه ا بهَرزهخا  وهجه َحُجدورا َۖ بهيَنهُهمه  ٥٥وهِحَجدرا  َمه

َه ِمددنه َ۬ا لهدد لهددُهۥ وهُ ددوه َ۬الددِذے خه عه ددرا  فهجه هره ددآِء ش ددبا  وهِصددَهرا َۖ لَمه هسه اآليالالة األولالالى يقالالف عنالالد  ؛ فالالالفي3﴾ن
ا  ﴿ َحُجدورا َۖ ﴿؛ وأمالا فالالي اآليالة الثانيالة فاليقالالرأ ﴾َحُجدورا َۖ َمه  ﴿، ويسالت نالالف بالال ﴾ِحَجر  ثالم  ﴾وهِحَجدرا  َمه

با  وهِصَهرا َۖ  ﴿يست نف بال:  هسه لهُهۥ ن عه را  فهجه هره آِء ش َه ِمنه َ۬الَمه له  4.﴾  وهُ وه َ۬الِذے خه

ِمَثياُل الثَّاِني: آٍء  ﴿قوُله تعالالى: ال  مه نَ۪يا كه يهونةِ ِ۬الَدُ ُٞ ُ۬الَحه ثه ا مه آِء فهاَختهلهطه إَِنهمه مه نُه ِمنه َ۬الَسه لَنه  َانزه
نُمَۖ  الهانَعه ُٞ ُ۬الَنهاُس وه ا يهاُك اَضرِ  ﴿، ويقابلاله قوُلاله تعالالى:5﴾بِِهۦ نهبهاُت ُ۬الهاِْض ِمَمه يهونةِ وه ٞه َ۬الَحه ثه َب لهُهم َمه

آِء فهاَخته  مه نُه ِمنه َ۬الَسه لَنه آٍء َانزه مه نَ۪يا كه دانه لهاِْض لهطه بِِهۦ نهبهاُت ُ۬اِ۬الَدُ كه نُحَۖ وه يه ِريما  تهَذُروُه ُ۬الدَرِ فهأهَصبهحه  ه
َقتهِدرا َۖ  َمءٖ َمُ ِ شه َٞ لهين ُك ُ عه  .6﴾َ۬اّلَله
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؛ وفالي اآليالة ﴾ بِِهۦ نهبهداُت ُ۬الهداِْض  بالال﴿، ثالم ُيسالت َنُف ﴾ فهاَختهلهطه  ﴿ففي األولى يقف عند:
- الكهالالفتالان، فيقالالرأ فالالي سالالورة اآلي لالالئال يشالتبه علالالى القالالارئ، فتتالالداخل عليالاله الثانيالة َيِصالالُل ذلالالك.

ِريما   ﴿:-مثال نُحَۖ  ﴿ثم يصل معها:﴾ فهاَختهلهطه بِِهۦ نهبهاُت ُ۬الهاِْض فهأهَصبهحه  ه يه  1.﴾ تهَذُروُه ُ۬الَرِ

 األدب مع الله وأنبيائه: .5.3

بعه أيضا:" االحتيا  للعقيدة في جانب الله تبارك وتعالى، كما ومن منهجه الذي ات  
َذنها  ﴿:على قوله تعالى البقرةي سورة وقفه فتراه في  ٞه لها تهَعُبُدونه إِلَهاِإَوذه َاخه ٓاِءي َه بهنِٓم إَِيره ن  ِميثه

يَِن  نلِده ُِّالَوه َۖ وه ه نم۪ َ۬اّلَله الَيهته ِذے ِ۬الَُقَرُّ۪ين وه ننا  وه ُقولُواَ إَِحسه نِكينِ  وه سه الَمه ةه ين وه لهون ِقيُمواَ ُ۬الَصه
ه
 لِلَنهاِس ُحَسنا َۖ وهأ

 َۖ ةه ون كه َۖ  ﴿؛ حيث وقف الهبطي على لف  الجاللة 2﴾وهءهاُتواَ ُ۬الَزه ه ، والوقف هنا كاا رير ﴾َ۬اّلَله
ننا   ﴿تام؛ ألن ما بعده جملة معطوفة وهي  يَِن إَِحسه نِلده ُِّالَوه ، ولكنه آثر الوقف على لف  ﴾ وه

أنه أراد إفراد جملة التوحيد عن ريره من  الجاللة؛ لما فيه من الت ثير على النفس. ويمكن
بقية الم مورات؛ ألن توحيد الله أعظم م مور، وأصل لجميع الم مورات. وقد وافق الهبطي 

 3الكالم قد تم في هذا الموضع. بوقفه هذا قول السجستاني ب ن  

كذلك من منهجه:" االحتيا  في جانب الرسل ورساالتهم، باستعمال الوقف لت كيد و 
 .4صدقهم، وتبرئتهم من األقوال التي وردت في بعض التفاسير

ا ِد  َمِنه  مثاله قول الله تعالالى:﴿  ِهده شه انه قهِميُصُهۥ قَُده ِمنوهشه ٓ إِن كه ا قهَ   َاَ لِهه ده ٖٞ فهصه ُقُب
َۖ وهُ وه ِمنه  نِذبِينه انه قهِميُصُهۥ ُقَده  ٢٢َ۬الَكه بهَ  وهُ وه  ِإَون كه ذه َۖ  ِمنه ِمن ُ بُرٖ فهكه نِدِقينه فلم يقف 5﴾َ۬الَصه

َۖ  وهُ وه  ﴿عند نِذبِينه اردٍّ أصاًل، ثم وقالف عند ، لُيشيالر إلى أن هذا االحتمالال ليس بو ﴾ ِمنه َ۬الَكه
بهَ   ﴿قوله: ذه ك نه ُيشير بذلك إلى الحكم النهائي، وهو َكِذُب امرأِة العزيز، واست نف ﴾ فهكه

ْدِق،الحكَم على يُ  َۖ  ﴿وُسَف عليه السالم بالصِ  نِدِقينه  .﴾ وهُ وه ِمنه َ۬الَصه
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فصل صفات الله تعالى بعضها عين بعي و والفصيل بيين األميور المتنيا ر  .6.3
 والمختلفة:

فالالالالي هالالالالذه الصالالالالفات،  فالفصالالالالل بالالالالين صالالالالفات اللالالالاله تبالالالالارك وتعالالالالالى " يالالالالندي إلالالالالى التملالالالالي
واالنتفالالاع بالالالوقوا علالالى كالالل منهالالا، وهالالو مقصالالد حسالالن، كمالالا تجالالده فالالي وقوفالاله علالالى فقالالرات آيالالة 

 .1الكرسي وريرها"
والكفالار،  والمالنمنين" والفصل بين األمالور المتنالاظرة والمختلفالة ك هالل الجنالة وأهالل النالار 

 . 2تجادلين، ونحو ذلكموأنواع المخلوقات والمحاورات، وذكر أقوال ال
ُ  ﴿من أمثلة ذلك نستشهد بمثالال واحالد:و  َن يَهداِتيهُهُم ُ۬اّلَله

ه
َٞ يهنُظُرونه إِلَهدآ أ ٖٞ َمِدنه   ه لهد ُْ ِفدم 

نِم  مه َۖ َ۬الَغه ُع ُ۬اُلداُموُر ِ ُترَجه ُقِنيه َ۬الهاَمُرَۖ ِإَولهي َ۬اّلَله ُة وه َٰٓلِئكه الَمه دةُ  ﴿، لفال 3﴾وه َٰٓلِئكه فالي قالراءة نالافع ﴾ الَمه
ُ  ﴿لفالالال  الجاللالالالةمرفالالالوع؛ ألنالالاله معطالالالوا علالالالى       ، وفالالالي قالالالراءة أخالالالرال مجالالالرور عطفالالالا علالالالى ﴾ ُ۬اّلَله

نددمِ  ﴿أو علالالى  ﴾ُظَلالالل   ﴿ مه يتالالرجح ومالالع قالالراءة الجالالر يتعالالين الوصالالل، وعلالالى قالالراءة الرفالالع  ﴾ َ۬الَغه
الوصالل أيضالا، إال  أن  االهبطالالي( لالم يجالنح إلالالى الوصالل بالالل اختالار الوقالف، ويبالالدو أن  وقفاله هالالذا 

األمالالرين: إتيالالان اللالاله وإتيالالان المالئكالالة؛ هروبالالا مالالن تشالالبيه أفعالالال اللالاله؛ مشالاليا يالالراد بالاله التفريالالق بالالين 
 4على طريقة األشاعرة ك يره من عامة علماء الم رب.

 
 

 
 
 
 

                                                           

 .80منهجية ابن أبي جمعة الهبطي، الشيخ بن حنيفة العابدين، ص  -1
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 انتقاد العلماء لبع  أوقاف الهبطي: .4
من األئمة الكبار في القراءات، وال يمكالن ألحالد أن  اإلمام أبا جمعة الهبطي ال شك أن  

هناك من العلماء من انتقالدوا  يجد هذا القبول إال إذا كان من طراز هذا اإلمام، ومع ذلك، فإن  
ا بعضالهم فرمالاه بالجهالل بالل الة، كمالا فعالل صالاحب امنحالة الالرؤوا بعض أوقافه، بل قالد تطالر  

دبهره ﴿عجل( من قوله تعالالى: المعطي( حين انتقد الهبطي في وقفه على اتست دا صه مه فهاَصدبَِر كه
هَسدتهَعِجٞ لهَُهدمَ  لهدا َ ِٞ وه َزِم ِمنه الُرَُي ن أن الوقالف الصالحيح هالو الوقالف علالى الهالم(، وبالي   ﴾ُأولُو الَعه

الهبطالالي  وميالالة(، ولكالالن  ر  ج ِ واضالالح، يدركالاله مالالن قالالرأ االمقدمالالة اآل فقالالال: "الوقالالف علالالى الهالالم( وقالالف
ع باتفالالالالاق كمالالالالا سالالالالبق فالالالالي سالالالالورة يالالالالونس حالالالالين وقالالالالف علالالالالى وقالالالالف علالالالالى اتسالالالالتعجل(، وهالالالالو ممنالالالالو 

الهبطالي لالم يكالن يرجالع فالي موقوفاله إلالى  ، وقال في موضع آخر: "وهذا يدل علالى أن  1ااختلط("
علالالى أنالاله ال  ، وقالالال فالالي موضالالع آخالالر: "فالالدل  2قاعالالدة مالالن علالالم العربيالالة أو القالالراءات أو التفسالالير"

 .3والخبر، وصي ر المبتدأ بال خبر" يعرا النحو، ألنه فصل بين المبتدإ
أوقالالالاا الشالالاليخ  ومالالالنهم المالالالارريني صالالالاحب النجالالالوم الطوالالالالع، الالالالذي يقالالالول: "واعلالالالم أن     

القالالراءات ووقوفالاله، ومالالا  الهبطالالي رضالالي اللالاله عنالاله كلهالالا مرضالالية، موافقالالة جاريالالة علالالى قواعالالد فالالن ِ 
باألصابع اسُتشالكل وقفاله عليهالا، لعالدم موافقتهالا  تقتضيه العربية وأصولها، نعم هناك وقوا تعد  
 .  4بحسب الظاهر لوقوا علماء القراءة والعربية"

وهنالالاك عالالدد مالالن العلمالالاء أنصالالفوا اإلمالالام الهبطالالي، مالالنهم: الالالدكتور عبالالد الهالالادي حميتالالو، 
ن أنالاله " لالالو ذهالالب الباحالالث يتقصالالى صالالاحب كتالالاب: اقالالراءة اإلمالالام نالالافع عنالالد الم اربالالة(، فقالالد بالالي  

اا الكثيرة المنتقدة عليه في القائمة التي نجدها عند عدد ممالن تعرضالوا بالنقالد لهالذا جملة األوق
التقييد لوجده مسبوقا إليها، إما بقول ليعقوب الحضرمي إمام أهالل البصالرة فالي القالراءة بعالد أبالي 

د شالاليخ نحالالاة البصالالرة فالالي زمنالاله، أو أبالالي حالالاتم سالالهل بالالن محمالالد عمالالرو، أو لمحمالالد بالالن يزيالالد المبالالر  

                                                           

منحة الرؤوا المعطي ببيان ضعف وقوا الشيخ الهبطي، عبد الله بن محمد بن الصديق ال ماري، دار الطباعة  -1
 .24الحديثة منسسة ثقافية للطبع والنشر والتوزيع، الدار البيضاء، الم رب، ص

 .13ه، ص نفس 2-
 .11نفسه، ص  -3
-ه1415تحرير الكالم في وقف حمزة وهشام إبراهيم المارريني الرسالة الرابعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  - 4

 .252م ص1005
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و أحمالالالد بالالالن جعفالالالر الالالالدينوري، أو سالالالعيد بالالالن مسالالالعدة األخفالالالش، أو أبالالالي بكالالالر بالالالن السجسالالالتاني أ
مجاهد، أو سواهم من أهل القراءة والعربية ممن نجد أقوالهم ومالذاهبهم فالي موضالوع الوقالف فالي 
موسالالالوعة أبالالالي جعفالالالر النحالالالاس، أعنالالالي اكتالالالاب القطالالالع واالئتنالالالاا( وريالالالره، كالالالال اإيضالالالاح الوقالالالف 

مكتفالالالى( ألبالالالي عمالالالرو الالالالداني وامنالالالار الهالالالدال( لألشالالالموني واالبتالالالداء( البالالالن األنبالالالاري وكتالالالاب اال
وريرهالالا. ومالالن هنالالا يكالالون مالالن الظلالالم لأمالالام الهبطالالي أن نتهمالاله باإلقالالدام علالالى كتالالاب اللالاله والقالالول 
فيالاله ب يالالر علالالم وال مسالالتند، السالاليما مالالع مالالا شالالهد لالاله المترجمالالون لالاله بالاله مالالن األسالالتاذية فالالي القالالراءة 

 عالالن أن نصالالل إلالالى رميالاله بكونالاله ال يرجالالع والعربيالالة وريرهالالا حتالالى وصالالف بالالال اعالالالم فالالاس(، فضالالال
 .1إلى قاعدة، وإنما يرجع إلى ما يظهر له"

كما أنصفه سعيد اعراب، حيالث قالال: "لقالد بنالى الهبطالي مذهباله فالي الوقالف علالى مراعالاة 
اإلعراب والمعنى في الوقف واالبتداء، وربما كان بعضه خاضعا لنكت فالي التفسالير، والالبعض 

، أو لوجالالاله مالالالن وجالالالوه القالالالراءات، أو ألسالالالرار وحكالالالم أخالالالرال قالالالد ال اآلخالالالر لمالالالدارك الفقالالاله والتشالالالريع
 .2يدركها القارئ العادي، وإنما يعقلها العالمون المختصون في هذا الفن"

والحقيقالة أن أكثالر هالذه األوقالاا كالان الهبطالي متبعالا فيهالا إمالام القالراءة نالافع، فهالو متبالع، 
ئمالة فالي الوقالف واالبتالداء، ليعتمالد وليس مبتدعا، ألنه ال بد من معرفة أصالول مالذاهب القالراء األ

فالالي قالالراءة كالالل إمالالام علالالى مذهبالاله وقراءتالاله، فنالالافع كالالان يراعالالي محاسالالن الوقالالف واالبتالالداء بحسالالب 
، فمن باب اإلنصاا لصاحب الوقف قبل انتقاده أن نعالرا 3المعنى كما ورد عنه النص بذلك

ع، والمعالالروا أن مصالالادره، فالالإن كالالان متبعالالا، فالنقالالد يتوجالاله إلالالى األصالالل قبالالل أن يتوجالاله إلالالى الفالالر 
 الهبطي في جل أوقافه كان يحرص على اتباع صاحب القراءة، وهو اإلمام نافع. 

قالد مالر  عبالر مراحالل،  ثم إن هناك أمرا مهما، وهو أن هذا التقييد المنسوب إلى الهبطي
تعر  خاللها إلى طائفة من التعديالت أو اإلضافات، وربما كان بعضها مسالنوال عالن طائفالة 

 .4من تلك المواقع التي يتوجه إليها االنتقاد

                                                           

قراءة نافع عند الم اربة من رواية أبي سعيد ورش، عبد الهادي حميتو، منشورات وزارة األوقاا والشنون اإلسالمية،  -1
 .4/295م، 2992هال، 1424مملكة الم ربية، ال
 .182م، ص 1009هال، 1419، 1القراء والقراءات بالم رب، سعيد اعراب، دار ال رب اإلسالمي،   -2
 .228/ 1النشر في القراءات العشر،  -3

 .181قراءة نافع عند الم اربة من رواية أبي سعيد ورش، عبد الهادي حميتو، ص 4-
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أما مواضع الوقف التي انُتقد فيها الهبطي، فقد وقف ُمْسَترِشدًا بالل ة العربية، وما قالاله 
تالالداء، ولالالم يكالالن فيهالالا تابعالالا لهالالواه، ثالالم إنالاله مالالن المتفالالق عليالاله بالالين المفسالالرون وعلمالالاء الوقالالف واالب

علمالالالاء الوقالالالف واالبتالالالداء أنالالاله ال يوجالالالد فالالالي القالالالرآن وقالالالف يجالالالب أو يحالالالرم، كمالالالا قالالالال اإلمالالالام ابالالالن 
 الجزري رحمه الله:

   1َوَلْيَس ِفي اْلُقْرآِن ِمْن َوْقفٍّ َوَجْب ... َواَل َحَرام  َرْيَر َما َلُه سبب
فالالإن وقالالف الهبطالالي مالالن حيالالث اإلطالالار العالالام هالالو مالالروي عنالاله روايالالة،  وكيفمالا كالالان األمالالر،

فالشيخ لم يقم بتدوينه، وتالمذته هم من رووه عنه، ثم بعد ذلك يعلم اللاله مالاذا أدخالل علياله مالن 
 تعديل بالزيادة والنقصان؟

                                                           

ا يجب على القارئ أن يعلمه االجزرية(، شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، دار الم ني للنشر منظومة المقدمة فيم -1
 .18م، ص2991هال، 1422، 1والتوزيع،  
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الوقف على كلمات القرآن يجوز ما لم يتعمالد القالارئ وقفالا يالوهم خالالا المعنالى المالراد  إن  
مالة فيمالا يجالب علالى قالارئ من اآلية، كما قال الجزري رحمه الله في منظومته المشهورة:" المقد ِ 

 القرآن أن يعلمه" عند الحديث عن أحكام الوقف واالبتداء:
 1**** وال حرام رير ما له سبب وليس في القرآن من وقف وجب

العلماء استحسنوا اجتهادا منهم بعض الوقوا واعتنوا بها نظرا العتبارات معينالة،  أن   إال  
 اه كالان اإلمالام أبالأن ال 2طي فالي اإلتقالانلك، فذكر الساليو وقد تكلم علماء القراءات والتفسير على ذ

عمرو يقف عند رؤوس اآلي، وكان نافع يقالف بحسالب المعنالى، وكالان عاصالم والكسالائي يقفالان 
هالالالذه األوقالالالاا  إن   الكالالالالم، وكالالالان ابالالالن كثيالالالر وحمالالالزة يقفالالالان حيالالالث ينقطالالالع الالالالنفس، ثالالالم   حيالالالث تالالالم  

محمالالد بالالن أبالالي جمعالالة الهبطالالي الم ربالالي المسالالنول عنهالالا هالالي مالالن اختيالالار اإلمالالام القالالارئ العالمالالة 
بعالالالالت بالالالاله بعالالالالض مصالالالالاحف ورش بالالالالع عنالالالالد الم اربالالالالة، وقالالالالد طُ ، ووقفالالالاله مت  ه029المتالالالالوفى سالالالالنة 

ه كان يراعي فالي الوقالف المعنالى، وقالد ذكالر أهالل نا أن  بي   وقالون، وهما تلميذا نافع الذي سبق أنْ 
كمالا يراعالي فالي اآليالات الطويلالة الكلمالات  الهبطي كالان يراعالي فالي الوقالف رؤوس اآلي العلم أن  

التالالي يالالتم عنالالدها المعنالالى و اإلعالالراب، أو اإلعالالراب دون المعنالالى أو المعنالالى دون اإلعالالراب، وقالالد 
مالوا كان الهبطالي عالمالا فالي التفسالير، وقالد وافالق فالي أكثالر وقفاله مالن سالبقه مالن العلمالاء الالذين تكل  

 اا.عن الوقف كالداني وابن األنباري، وخالفهم في بعض األوق
لطوالالع، وقد استشكل أهل العلم بعض أوقافه وانتقدوها مالنهم المالارريني صالاحب النجالوم ا

 لها. وبعضهم حاول التماس معانٍّ 
نمالالالالالاذل عالالالالالن تلالالالالالك األنالالالالالواع مالالالالالن األوقالالالالالاا التالالالالالي استشالالالالالعرها بعالالالالالض العلمالالالالالاء  ؛فيمالالالالالا يلالالالالاليو 

 .واستشكلوها
 
 
 

                                                           

منظومة المقدمة فيما يجب على القارئ أن يعلمه االجزرية(، شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، دار الم ني للنشر   -1
 . 8م، ص2991 –ه  1422، 1والتوزيع،   

 .1/293تقان في علوم القرآن، للسيوطي، اإلينظر:  - 2
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َۖ ﴿ الوقف على لفظ .1 َمِٓ
ٓ له  :﴾أه

َۖ  ﴿:قال تعالى َمِٓ
ٓ له   1 ﴾أه

فيان الثالالالوري اختلالالالف العلمالالالاء فالالالي الحالالالروا التالالالي فالالالي أوائالالالل السالالالورة، فقالالالال الشالالالعبي وسالالال  
"هي سر  الله في القرآن، وهي من المتشابه الذي انفرد الله بعلماله، وال  وجماعة من المحدثين:

بل يجب أن ُيالتكلم فيهالا وُتلالتمس الفوائالد التالي " فيها، وقال الجمهور من العلماء:يجب أن يتكلم 
وابالالن عبالالاس رضالالي معالالاني التالالي تتخالالرل عليهالالا، ورووا أن اإلمالالام عليالالا بالالن أبالالي طالالالب تحتهالالا وال

، إال أنالا ال نعالرا ت ليفاله الحالروا المقطعالة فالي القالرآن هالي اسالم اللاله األعظالم" الله عنهمالا قالاال:
 .2"منها

رضالي -ويروال عن ابن عباس كالذلك أناله قالال: "عجالزت العلمالاء عالن إدراكهالا. وعالن علالي
إن لكالالل كتالالاب صالالفوة وصالالفوة هالالذا الكتالالاب حالالروا التهجالالي. وفالالي روايالالة أنالاله قالالال: " -اللالاله عنالاله 

   3".ي أنه قال: "سر الله فال تطلبوهأخرال عن الشعب
بخالا ريره، وهو ليس برأس آية عنالد اإلمالاِم نالافع،  (ألماى علوقد وقف الشيُخ الهبطي  

ه 4الذي يقرأ اإلمام الهبطي بقراءته مالن روايالة ورش اإلمالاُم ابالُن األنبالاريِ  وقفالًا ، وهالذا الوقالُف عالد 
، بل هي حروا  اجتمعت ُيالراد بكالل حالراٍّ  تاما؛ ألن هذه الحروَا ليست بهجاء السم معرواٍّ

 .5منها معَنى
قال اإلمالاُم الفالراُء: " الهجالاء موقالوا فالي كالل القالرآن، ولاليس بجالزم يسالم ى جزمالًا، إنمالا هالو 

 .6ميع الهجاء فيما قل  أو كثر"كالم جزمه ن ية الوقوا على كل حرا منه؛ فافعل ذلك بج

                                                           

 .91سورة البقرة، اآلية:  -1
       11/ 1ينظر: ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن رالب بن عطية األندلسي المحرر الوجيز -2
 .11/ 1ينظر: التفسير الوسيط، طنطاوي محمد سيد،  -3
التي افتتحت بحرا التهجي يعد الكوفي الحرا الذي افتتحت به تلك السورة آية مستقلة، وذلك نحو قوله تعالى    السور -4

 "ألم" هنا في أول سورة البقرة، وليس كذلك عند ريرهم. قال الشيخ عبد الفتاح القاضي:
ي الُكوِا َعْد...ال اِلوتر َمْع َطِس َمْع ِذي الر     ا اْعَتمدما بدُؤُه حرُا الت هجِ 
 .0ينظر: نفائس البيان شرح الفرائد الحسان في عد آي القرآن لمنلفه/ عبد الفتاح القاضي ص 
 .1/430ينظر: إيضاح الوقف واالبتداء، األنباري  -5
 .5/ 1يحيي بن زياد،  معاني القرآن الفراء، أبو زكريا ينظر: -6
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الالح القالالوَل بالتمالالام، حيالالث يقالالول:   وذكالالر اإلمالالاُم أبالالو جعفالالر النحالالاُس أقالالواَل العلمالالاء فيالاله، ورج 
هالو أولالى مالا قيالل فالي ذلالك، وكالل مالا فالي القالرآن  (ألالما"... فقد صار على هذين القولين التمالام 

َفالالالي، واإلمالالالاُم الُعَمالالالاني  فالالالي ، وإلالالالى هالالالذا ذهالالالب اإلمالالالاُم الالالالداني  فالالالي المكت1مالالالن نظيالالالره فهالالالو مثلالالاله"
َجاونِدي وقفًا جائزاً 2المرشد ه اإلماُم محمد بُن َطْيُفور الس   .3، وعد 

: "والوقالف علالى  ونحالوه ممالا يال تي فالي  (ألالماوقال فياله اإلمالاُم أبالو يحيالي زكري الاء األنصالاري 
بمحالالذوا  أو منصالالوباً  (ألالالماأوائالالل السالالور تالالام، إن ُجعالالل خبالالَر مبتالالدأ محالالذوا أي: هالالذه أو هالالذا 

أو ُجِعل كل  حرا منه مال خوذا مالن كلمالة، ومعناهالا: أنالا اللاله أعلالم، وقالال  (ألماأي: اقرأ أو خذ 
."  4أبو حاتم: حسن  وقال أبو عمرو: هو كااٍّ

ال يخلالو مالن أن يكالون  (ألالماوتناول هذا الموضَع اإلمالاُم األشالموني  قالائال:" الوقالُف علالى: 
 .5(ألما أو حسنا إذا نصبت بمحذوا، أي: اقرأ:، (هدالا بال: (ذلكاتاما وذلك إذا رفع 

:" فإن قلت: هل لهالذه الفالواتح محالل مالن اإلعالراب؟ قلالت: نعالم لهالا محالل،  يقول الزمخشري 
فالاليمن جعلهالالا أسالالماء للسالالور ألنهالالا عنالالده كسالالائر األسالالماء األعالالالم. فالالإن قلالالت: مالالا محلهالالا؟ قلالالت: 

، فلمالالا مالالر  مالالن صالالحة يحتمالالل األوجالاله الثالثالالة، أمالالا الرفالالع: فعلالالى االبتالالداء، وأمالالا ال نصالالب والجالالر 
ر  القسم بهالا وكونهالا بمنزلالة: اللالِه واللالِه علالى الل تالين. ومالن لالم يجعلهالا أسالماء للسالور، لالم يتصالو 

دة "  .6أن يكون لها محلٌّ في مذهبه، كما ال محل  للجمل المبتدأ، وللمفردات المعد 
يكالوَن المبتالدُأ أو الخبالُر  ومما سبق يتضالح لنالا أن  الوقالَف الهبطالي  هنالا تالامٌّ علالى تقالدير أن

علالالى اسالالتئناا مالالا ( لالالمأا هالالذا، أو علالالى إضالالمار فعالالل أي: قالالل: (ألالالماأو (ألالالما محالالذوفًا أي: هالالذا
 بعدها، ومنه فال مجال إلنكار الوقف أو استشكاله.

 
 

                                                           

 .42ينظر: القطع واالئتناا، النحاس، ص -1
 .1/291، والمرشد، العماني، 18المكتفي، الداني صينظر: في  -2
 .2ينظر: علل الوقوا في القرآن الكريم، السجاوندي، ص -3
 .11ينظر: المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء، زكريا األنصاري، ص: -4
 .1/54ينظر: منار الهدال في بيان الوقف واالبتداء، األشموني  -5
 .1/13الزمخشري، ينظر: الكشاا،  -6
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َۖ  ﴿لفظالوقف على  .2 يَبه  :﴾ لها ره

نلِكه  :﴿قال تعالى َۖ ِفيِه ُ دي   ذه يَبه نُب لها ره  .1﴾ لَِلَُمَتهِقينه َ۬الَِكته

ترفالالع اهالالدال( فمالالن حقالاله أن يقالالول االريالالب فيالاله(،  وقالالف الهبطالالي علالالى لفالال  االريالالب( وكالالان
فعلالى هالذا المالذهب  "ذلالك الكتالاب حالق هالدال"  :على اإلتباع لموضالع اال ريالب فياله( ك نالك قلالت

لالاليس بخبالالر  (الهالالدالاوال يحسالالن، ويحسالالن الوقالالف علالالى افيالاله( ألن  (الريالالباال يالالتم الوقالالف علالالى 
بالال افيالاله( فيالتم الكالالم علالى قولالاله اال ريالب( ثالم تبتالالدئ  (الهالدالاأن ترفالع  خالالرلمالا قبلاله. والوجاله اآل

أن رجالالالاًل مالالالن  يال ريالالالب( ال شالالالك. قالالالال أبالالالو بكالالالر: وحكالالالافيالالاله هالالالدال للمتقالالالين( ويكالالالون معنالالالى ا
النحويين طعن على هذا المذهب وقال: الوقف على اال ريب( خط  ألن االكتاب( ال عائالد لاله 

صلته وصفته، ومستحيل أن تخلو الصلة والصالفة مالن عائالد علالى الموصالول والموصالوا. في 
ألن جماعالالة مالالن أهالالل النحالالو ُترتضالالى مالالذاهبهم  ،قالالال أبالالو بكالالر: وهالالذا تقحالالم منالاله وتعسالالف شالالديد

   2عرا هذا من جوابهم وأخذه الناس عنهم بالقبول.
: يجيالالزون الوقالالف ل بالاله ابالالن الجالالزري فالالي "النشالالر" لمالالا يسالالمى بوقالالف المراقبالالة فقالالالوقالالد مث الال

ويكالون بالين الالوقفين مراقبالة علالى التضالاد، فالإذا  ،على حالرا، ويجيالز آخالرون الوقالف علالى آخالر
ال يجيالزه علالى  فإناله (ال ريالباكمن أجاز الوقالف علالى  ر،وقف على أحدهما امتنع الوقف اآلخ

 .  3(ال ريباال يجيزه على  (فيهاوالذي يجيزه على  (فيها
بينمالالا مثالالل بالاله قبالالل ذلالالك فالالي كتابالاله لمالالا يتعسالالفه بعالالض المعالالربين أو يتكفلالاله بعالالض القالالراء 

: يالرده قولاله تعالالى ، وهالذا(فياله هالدال للمتقالينا واالبتالداء (ال ريالبافقال: "ومن ذلك الوقف على 
﴿  َۖ نلهِمينه يَبه ِفيِه ِمن َرهَبِ ِ۬الَعه  5".﴾4 لها ره

ومن األقوال السابقة، ينب ي علينا أوال بيان منهجية الهبطي مالن هالذا الوقالف وهالو الوقالف 
على المتالزم، ب ن يكون في السياق كلمتان يجوز الوقف على كل منهما، لكن إذا وقف علالى 
إحداهما امتنع الوقف على األخرال، ويظهالر مالن تصالرفات الهبطالي فالي هالذا النالوع مالن الوقالوا 

                                                           

 .91سورة البقرة، اآلية  -1
 .182/ 1إيضاح الوقف واالبتداء، لألنباري،  -2
 .1/223النشر في القراءات العشر، ابن الجزري،  -3
 .23سورة السجدة، اآلية:  - 4
 .222-1/221نفسه، -5
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منهما كما هو موضح في هذا المثال، وفيه قرينة علالى سالعيه إلالى تقصالير  أخذه بالوقف األول
 الوقف ما أمكن.

، وبالالين الالالوقفين مراقبالالة (فيالالها، ومالالنهم مالالن يقالالف علالالى كلمالالة (ريالالباوقالالد وقالالف علالالى كلمالالة 
ال  وقالف علالى إحالدال الكلمتالين يلزماله أن بالتضاد، ويعبر بعضهم عناله بالتالزم الوقالف، ألن مالن

 1يقف على األخرال.
ركشالالي فقالالد قالالال: أنالاله مالالن خالالواص الوقالالف التالالام المراقبالالة وهالالو أن يكالالون الكالالالم لالاله أمالالا الز 

مقطعالالان علالالى البالالدل كالالل واحالالد منهمالالا إذا فالالر  فيالاله وجالالب الوصالالل فالالي اآلخالالر وإذا فالالر  فيالاله 
يَدبه  من قوله تعالى:﴿ (فيهاوبين  (ال ريباالوصل وجب الوقف في اآلخر كالحال بين  لهدا ره

 2.﴾ِفيِه 

إذا تكرر سياق بلف  واحالد فقالد يقالف علالى كلمالة فالي ه أن  في منها الهبطي  ومن المالح 
موضع، وال يقف عليهالا فالي الموضالع اآلخالر، وقالد ال يجالد الباحالث وجهالا لهالذا االخالتالا، لكناله 

فالالي كالالل مالالن سالالورتي يالالونس  (فالالاختلطارالبالالا موجالالود، كمالالا فالالي وقفالاله وعدمالاله علالالى قولالاله تعالالالى: 
 3والكهف.

وهالالذا مالالا  (الريالالب فيالالهاومالالنهم مالالن وقالالف علالالى  (الريالالباولكالالن هنالالاك مالالن أيالالد الوقالالف علالالى
 طرح إشكاال حول تمام الكالم من عدمه؟

 وعلى ررار ما قيل في عدم تمام الكالم في هذا الموضع، إال أن هناك من قال بتمامه، 
 4أبو جعفر النحاس في كتاب "القطع واالئتناا": "قال نافع: الريب تمام" فقال

تمالالام، فيرتفالالع  (ال ريالالبا: "وقالالال نالالافع: (المكتفالاليا فالالي كتالالاب فقالالال أمالالا أبالالو عمالالرو الالالداني
 (الكتالالالابا، ويضالالالمر العائالالالد علالالالى (كال شالالالا (ال ريالالالبا، ويكالالالون معنالالالى (فيالالالها هالالالدال علالالالى قولالالاله

فيالاله هالالدال. وحكالالى البصالالريون: إن فعلالالت فالالال  ،التضالالاح المعنالالى. ولالالو ظهالالر لقيالالل: ال ريالالب فيالاله

                                                           

 .112منهجية الهبطي، بن حنيفة العابدين،  -1
 .1/215،البرهان في علوم القرآن، الزركشي -2
 .09منهجية الهبطي، بن حنيفة العابدين، ص -3
 .112القطع واالئتناا، النحاس، ص  -4
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الكوفيالالون: إن زرتنالالي فالالال بالالراح، أي ال بالال س عليالالك وال بالالراح لالالك. ف ضالالمروا خبالالر  بالال س. وحكالالى
 .1التبرئة"

 من باب إضمار خبر التبرئة. (ال ريبافالوقف إذا على لف  
 ؛الوقالف علالى َرْيالَب تالام   عتبالروا أن  فالإن النحالاة ا  (الريالباأما التخالريا الل الوي للوقالف علالى 

إن رفالالالالع هالالالالدال بفيالالالاله أو باالبتالالالالداء وفيالالالاله خبالالالالره، وكالالالالاا إن جعالالالالل خبالالالالر ال محالالالالذوفا ألن العالالالالرب 
يحالالذفون خبالالر ال كثيالالرا، فيقولالالون ال مثالالل زيالالد أي فالالي البلالالد، وقالالد يحالالذفون اسالالمها ويبقالالون خبرهالالا 
يقولالون ال عليالك أي ال بال س عليالك، ومالذهب ساليبويه أنهالا واسالمها فالي محالل رفالع باالبتالالداء، وال 

بالالر إن كالالان اسالالمها مفالالردا، فالالإن كالالان مضالالافا أو شالالبيها بالاله فتعمالالل فالالي الخبالالر عمالالل لهالالا فالالي الخ
 عنده ك يره.

ومذهب األخفالش أن اسالمها فالي محالل رفالع وهالي عاملالة فالي الخبالر، والتقالدير هنالا ال ريالب 
فياله، فياله هالدال، ففياله األول هالو الخبالر وبإضالالمار العائالد علالى الكتالاب يتضالح المعنالى، ورد  هالالذا 

ُٞ الَِكتداِب  ﴿:من عائد، ويدل على خالالا ذلالك قولاله تعالالى أحمد بن جعفر، وقال ال بد   تهنَِزي
يَددبه ِفيددِه ِمددَن رهَبِ الَعددالهِمينه  ألناله ال يوقالالف علالى ريالب اتفاقالالا ألنهالم يشالترطون لصالالحة  2﴾ لددا ره

الوقف صالحة الوقالف علالى نظيالر ذلالك الموضالع. وهالذا تعسالف مالن جماعالة مالن النحالاة أضالمروا 
محالالل ألن خبالالر ال التبرئالالة ال يسالالتنكر إضالالماره فالالي حالالال محالالال متصالالال بالاله خبالالر ال، واكتفالالى بال

بنصالالبه وهالالم  (إن زرتنالالا فالالال بالالراحابالالالرفع، و (إن زرتنالالا فالالال بالالراحانصالالب االسالالم وال رفعالاله، نقالالول 
يضالالمرون فالالي كالالال الالالوجهين. وهالالذا ريالالر بعيالالد فالالي القيالالاس عنالالدهم ولالالو ظهالالر المضالالمر لقيالالل ال 

 .  3ريب فيه هدال. وهذا صحيح في العربية
أبو بكر: وحكى أن رجاًل من النحويين طعن علالى هالذا المالذهب وقالال: الوقالف علالى  قال

اال ريالالالب( خطالالالال  ألن االكتالالالالاب( ال عائالالالالد لالالالاله فالالالالي صالالالاللته وصالالالالفته، ومسالالالالتحيل أن تخلالالالالو الصالالالاللة 
والصالالفة مالالن عائالالد علالالى الموصالالول والموصالالوا. قالالال أبالالو بكالالر: وهالالذا تقحالالم منالاله وتعسالالف شالالديد 

م عالالالرا هالالالذا مالالالن جالالالوابهم وأخالالالذه النالالالاس عالالالنهم ألن جماعالالالة مالالالن أهالالالل النحالالالو ُترتضالالالى مالالالذاهبه
بالقبول، ولم يالذهبوا إلالى أن االكتالاب( خالال مالن عائالد فالي صاللته وصالفته، لكالنهم أضالمروا محالال 

                                                           

 .1/18المكتفي في الوقف واالبتداء، الداني، ص -1
 .92سورة السجدة، اآلية:  - 2
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تتصالالالل بالالاله هالالالاء. فالمحالالالل خبالالالر التبرئالالالة، والهالالالاء عائالالالدة علالالالى االكتالالالاب(، وألقالالالي المحالالالل والهالالالاء، 
كالالان االختصالالار فالالي هالالذا ف (ال ريالالب فيالاله هالالدالاييهمالالا، ولالالو ظهالالرا فالالي اللفالال  لقيالالل: لوضالالوح معن

ب االسالالالم وال رفعالالاله، إذ خبالالالر التبرئالالالة ال يسالالالتنكر إضالالماره فالالالي حالالالال نصالالال ،الموضالالع أولالالالى وأشالالالبه
وهم يضمرون في كال الالوجهين  (براح إن زرتنا فال براح يا هذا، وإن زرتنا فالافتقول العرب: 

 .1. فهذا وجه صحيح في العربية رير بعيد في قياس أهل النحو(لكا
يكالالون خبالالر ال عنالالده محالالذوفا للعلالالم بالاله، ومالالن أمثلتالاله  (ريالالباعلالالى كلمالالة  ومنالاله فمالالن وقالالف

َۖ ه تعالالالى:﴿ قولال دديَره مبتالالدأ  (فيالاله هالالدالا، وبنالاء علالالى هالالذا فقولاله: (ال بالال سا﴾، وقولالاله  قهددالُواَ لهددا ضه
 وخبر، وقد فسر على هذا الوجه القرطبي، وقال:" وتم الكالم"، ك نه قال ذلك الكتاب حقا ".

قالد روي عالالن نالافع وعاصالالم الوقالالف هالالو المشالالهور، و  (فيالهاوقالال الشالالوكاني: "والوقالف علالالى 
 .("الريباعلى 

كما قالال بالن حنيفالة العابالدين: مالن وقالف علالى كلمالة فياله، فشالبه الجملالة المتعلالق بمحالذوا 
يَددبه ِفيددِه ِمددَن رهَبِ  :﴿تعالالالىهالالو خبالالر ال النافيالالة للجالالنس، وينيالالده قولالاله  ُٞ الَِكتدداِب لددا ره تهنَِزيدد

. فإنالاله يتعالالين عليالاله أن تكالالون كلمالالة فيالاله خبالالر ال النافيالالة للجالالنس، لكنالاله ال يمنالالع مالالن 2﴾الَعددالهِمينه 
الوجه اآلخر فيما نحن فيه، وإن ذهب اإلمالام ابالن الجالزري إلالى إبطالاله، وعلالى هالذا يكالون قولاله 

 هدال خبر لمبتدأ محذوا تقديره هو.
لمالة الثانيالة، فياله حالذا ومنه نرال على كال الالوقفين هنالاك محالذوا، لكالن الوقالف علالى الك

المبتدأ، والوقف على الكلمة األولى فيه حذا الخبالر، فيتالرجح الوقالف علالى الثانيالة، ألن حالذا 
المبتدأ أكثر من حذا الخبر، السيما وهو مع ذلك شبه جملة، وخير منهمالا الوقالف علالى رأس 

 3اآلية، وما هو ببعيد.
نالالافع تالالالام، مالالالن بالالالاب إضالالالمار وممالالا سالالالبق يتضالالالح لنالالالا أن الوقالالف علالالالى االريالالالب( كمالالالا قالالالال 

 التبرئة.
 

                                                           

 .1/182إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب الله عز وجل، أبو بكر األنباري،  -1
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َولهُهۥالوقف على لفظ﴿  .3 ا حه  ﴾: مه

ِٞ ِ۬الِذے  ﴿ ثه مه ثهُلُهَم كه ُهَم ِفم ِ۪امه كه تهره ُ بُِنورِِ َم وه به َ۬اّلَله َولهُهۥ ذه ه ا حه آءهَت مه ضه
ه
آ أ َيتهَوقهده نهارا  فهلهَمه

 َۖ نٖ  لَها ُيبَِصُرونه ُلمه ُْ ﴾1 

وابتالالالدأ بمالالالا بعالالالده وهالالالو وقالالالف أنكالالالره كثيالالالر مالالالن  (حولالالالهاعلالالالى كلمالالالة  وقالالالف الشالالاليُخ الهبطالالالي  
 العلماء.

فهذا الوقف لم يذكره ابُن األنباريِ  وال أبو جعفر النحالاُس وال الالداني  وال محمالُد بالن طيفالور 
الال ، ومنالالع الوقالالَف عليالاله اإلمالالاُم الحسالالُن بالالن علالالي ٍّ الُعَمالالاني  فالالي مرشالالده، بحج  ه مالالن ة أن الالالسالالجاوندي 

لذي ضربه الله تعالى للمنافقين في تعلقهم بظاهر اإلسالم لحقن دمائهم، والمثالل جملة الكالم ا
افقالالالاله أبالالالالو يحيالالالالي زكريالالالالا و و  ،2الفائالالالالدة تحصالالالالل بجملتالالالاله يالالالالنتى بالالالاله علالالالالى وجهالالالاله إلالالالالى آخالالالالره؛ ألن  

ُ بُِندورِِ مَ ﴿ األنصاري  على هذا، حيالث يقالول:" دبه َ۬اّلَله وقيالل: هالو محالذوا،  (لمالا اجالواب ﴾ ذه ه
ُبواَ بِِهۦ ﴿كما في قوله سبحانه:  ا ذه ه  .4أي: فلما أضاءت ما حوله خمدت " 3﴾ فهلهَمه

محالالذوا،  (لمالالاا، حيالالث يقالالول:" جالالائز علالالى أن  جالالوابورآه اإلمالالاُم األشالالموني  وقفالالًا جالالائزاً  
ُ بُِنددورِِ مَ ﴿ :وعلياله فالال كراهالة فالالي االبتالداء بقولاله ددبه َ۬اّلَله عنالاله فالي موضالع آخالالر: ، وقالال 5﴾ ذه ه

 .6كااٍّ على استئناا ما بعده وأن جواب لما محذوا تقديره خمدت
؛  وبالالالررم مالالن أن اإلمالالاَم الهبطالالي  عنالالدما اختالالار هالالذا الوقالالَف إنمالالا اختالالاره علالالى روي الالةٍّ وتالالدبرٍّ

الشالالالرطية وجوابهالالالا، ولكالالالن  ( لمالالالاا لكالالالن النظالالالرة الَعْجَلالالالى تالالالذهب إلالالالى تخطئتالالاله بحجالالالة الفصالالالل بالالالين
َح للمصادر والمراجع وكتِب التفسير يدرك أن  الشيَخ الهبطي   قد استند إلالى -رحمه الله-المتصفِ 

 ركنٍّ شديدٍّ في وقفه هذا. 
 

                                                           

 .13سورة البقرة، اآلية:  -1
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فالطبري  يقول:" كمثل استضاءة الموِقد النار بالنار، حتى إذا ارتفق بضاليائها وأبصالَر مالا 
 .1بنوره من الظلمة، َخمدت الناُر وانطف ت" حوله ُمستضيًئا

 فمن الواضح أنه جعل الجواَب محذوفا، وقدره بقوله: خمدت وانطف ت.
وقالالد تنالالاول هالالذا الموضالالَع الزمخشالالري  بشالاليء مالالن التفصالاليل حيالالث يقالالول: "فالالإن قلالالت أيالالن  
 ؟ قلت فيه وجهان:"لم ا "جواب
ُ بُِنورِِ مَ ﴿ أحدهما: أن جوابه  به َ۬اّلَله  .﴾ ذه ه

ُبواَ بِِهۦوالثاني: محذوا، كما ُحِذا في قالالالوله﴿  ا ذه ه  .﴾ فهلهَمه
الِ  عليه. وكان الحذُا أولى مالن وإنما جاز  حذفه الستطالة الكالم، مع أمن اإللباس للد 

 خابطين في  اإلثبات لما فيه من الوجازة ... ك نه قيل: فلما أضاءت ما حوله خمدت، فبقوا
 2فوت الضوء، خائبين بعد الكدح في إحياء النار". ظالم متحيرين متحسرين على

تعلالالالاليال بالريالالالالا ُيدخلالالالالاله فالالالالي بالالالالاب ه فالزمخشالالالالري  ال يكتفالالالالي بالالالالذكر وجالالالاله الحالالالالالذا، بالالالالل يعللالالالال
ُ مالالالالن اإلثبالالالات ويجعالالالاللُ لالالالى الحالالالالذَا أو  اإليالجالالالالاز، بالالالل أكثالالالالر مالالالن ذلالالالالك نالالالراه يجعالالالل ددددبه َ۬اّلَله ﴿ ذه ه

َولهُهۥ ﴿قولاله تعالالى: استئنافا، ويكون التمثيُل قد انتهى عنالد﴾بُِنورِِ مَ  ا حه آءهَت مه ضه
ه
آ أ ويكالون ﴾ فهلهَمه

 محذوفا دلْت عليه الجملةُ المست نفُة. ﴾لما ﴿جواب 
، وكالالذلك اإلمالالامُ األصالالفهاني  فالالي إعالالراب القالالرآن حيالالث قالالال 3وذكالالره ابالالُن عطيالالَة فالالي تفسالاليره

قيالل محالذوا،  متحدثا عن لم ا في اآلية: " وهذه محتاجة  إلى جواب ...فإن قيل ف ين الجواب؟
بِدديِن  ﴿:تقالالديره فلمالالا أضالالاءت مالالا حولالاله طفئالالت، ومثلالاله قولالاله تعالالالى تهَلهددُهۥ لِلَجه ا وه َيددلهمه

ه
ددآ أ  ٣٠٥فهلهَمه

نِ يُم  إِبَره نٓ َن َيه
ه
نُه أ يَنه نده نه َءي۪  ٣٠١وه قَ ه َ۬الَرُ َده َٓۖ قهَد صه  .5ك ن ه قال: فاز أو ظفر" 4﴾ ا

                                                           

 .221/ 1تفسير الطبري  -1
 .113م، ص2991إعراب القرآن العظيم، زكريا األنصاري، تح: موسى علي موسى مسعود، القاهرة، مصر، السنة:  -2
 .1/25المحرر الوجيز، ابن عطية أبو محمد عبد الحق بن رالب بن عبد الرحمن بن تمام،  -3
 .194-192فات، اآلية: سورة الصا - 4
إعراب القرآن لألصبهاني، إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي، قدمت له ووثقت نصوصه:  -5

 .1/11م، 1005-هال 1415، 1الريا (،  -الدكتورة فائزة بنت عمر المنيد، الناشر: مكتبة الملك فهد الوطنية 
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، ولم يعتر  عليه، ولم يذكر قوَل ريالره، عاشور قوَل اإلماِم  ونقل الشيُخ ابنُ  الزمخشريِ 
اسالتئنافا، ويكالون ﴾ ذ دب اّلل بندور م ﴿حيث يقول:" وجالوز صالاحُب الكشالاا أن يكالون قولاله:

َولهدُهۥ ﴿التمثيل قد انتهى عند قوله تعالى: دا حه دآءهَت مه ضه
ه
دآ أ محالذوفا ( لم الاا ويكالون جالواب﴾ فهلهَمه

 1ت عليه الجملة المست نفة".دل  
تفسالالير الخالالازن الموسالالوم بلبالالاب الت ويالالل، ينسالالب تفسالالير هالالذه اآليالالة إلالالى ابالالن  صالالاحب لكالن  

عباس رضي الله عنهما، حيث يقول فيها: "نزلت فالي المنالافقين يقالول: مالثلهم فالي نفالاقهم كمثالل 
ورأال مالا حولاله فالاتقى ممالا يخالاا، فبينالا هالو  ،رجل أوقالد نالارًا فالي ليلالة مظلمالة فالي مفالازة فاسالتدف 

 .2فبقي في ظلمة حائرًا مخطوفا" ،كذلك إذ طفئت ناره
"النجالوم الطوالالع": جالائز، كمالا قالال صالاحب  (حولالهاومن هنالا يتضالح لنالا أن الوقالف علالى 

وعليه فجالواب لمالا  ،استئنافا أو بيانا (ذهب الله بنورهماه يجوز الوقف عليه إن جعلت جملة أن
ال يحالالالول إلالالالى تقالالالدير ه ألن الالال (لمالالاال امحالالذوا يالالالدل عليالالاله المقالالالام، وإن كالالان األولالالالى جعلهالالالا جوابالالالا لالالال

ه إذا اسالالتوال التقالالدير وعدمالاله فعدمالاله أولالالى وهالالو المتبالالادر أيضالالا، والتبالالادر ر أن الالشالاليء. ومالالن المقالالر  
 .3من عالمة الحقيقة واألصالة والله أعلم
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َۖ الوقف على لفظ﴿  .4 نلِكه ِٞ ذه  ﴾: ِمنه َاَج

َۖ قال تعالى:﴿  نلِكه ِٞ ذه نِدِمينه ِمنه َاَج ٞه  فهأهَصبهحه ِمنه َ۬الَنه ٓاِءي لهين بهنِٓم إَِيره تهبَنها عه  .1﴾ كه

ف صالالبح مالالن "ا، وقالالد قالالال أبالالو جعفالالر النحالالاس: (مالالن أجالالل ذلالالكاوقالالف الهبطالالي علالالى لفالال  
بح من النالادمين مالن أجالل ف صاأهل الل ة، وزعم نافع أن التمام تمام على قول أكثر  (النادمين

 .2("ذلك
صالالالاللة ( مالالالالنا تمالالالالام، فجعالالالالل( مالالالالن أجالالالالل ذلالالالالكالالالالالداني: "وقالالالالال نالالالالافع: وقالالالالال أبالالالالو عمالالالالرو ا

 .3للنادمين"
فتعالالر  بسالالبب ذلالالك لالنتقالالاد، فقالالد مثالالل  (ذلالالكاوافالالق الهبطالالي نافعالالا فالالي الوقالالف علالالى وقالالد 

بوقفه هذا الشيخ عبد الله الجراري في األمثلة التي ساقها عن شيخه الفقيه المقرئ أبي شالعيب 
ديما وتالالالال خيرا، الالالالالدكالي قالالالالائال: "أن الشالالالاليخ الهبطالالالالي ارتكالالالالب رلطالالالالا بالالالالل أرالطالالالالا فالالالالي الوقالالالالف تقالالالال

 .4وباألخص ما يسطر تحته من الوقفات التالية... فذكر هذا منها
ففصالالل بالالين الفعالالل  (ذلالالكاؤوا" قالالال: "ولكالالن الهبطالالي وقالالف علالالى أمالالا صالالاحب "منحالالة الالالر 

ومتعلقه، وقطع العلة عن معلولها، وصارت جملة" كتبنا على بني إسالرائيل منقطعالة عمالا قبلهالا 
 .5نى اآلية سامحه الله"ال رابط بينهما، وهذا إفساد لمع

منهجيالالة الهبطالالي فالالي وقفالاله علالالى لفالال   وقبالالل توجيالاله هالالذا الوقالالف ينب الالي علينالالا بيالالان أن مالالن
فيالاله فصالالل بالالالين المعلالالول وعلتالاله، سالالالواء كالالان المعلالالول حكمالالالا كونيالالا، أو حكمالالالا  (مالالن أجالالل ذلالالالكا

ء وأن شرعيا، أو ريرهمالا، ومعلالوم أن التعليالل يكالون بالإن المشالددة المكسالورة وبالالالم والفالاء والبالا
المفتوحالالة المخففالالة والمشالالددة المصالالدريتين، وبالالالمفعول ألجلالاله، ...وقالالد جالالاء فالالي القالالرآن التعليالالل 

َۖ  ا ال احتمال فيه فالي قولاله تعالالى:﴿نص نلِدكه ِٞ ذه ٞه  ِمنه َاَج ٓاِءي لهدين بهدنِٓم إَِيدره تهبَنهدا عه ، وهالذه ﴾ كه
 .6علماء األصول على التعليل بها ... األدوات مما نص  

                                                           

 .21سورة المائدة، اآلية: -1
 .281القطع واالئتناا، للنحاس، ص  -2
 .220-228المكتفي في الوقف واالبتداء، للداني،  -3
 .1/101قراءة اإلمام نافع عند الم اربة، د. عبد الهادي حميتو،  -4
 .14-12منحة الرؤوا المعطي، ألبي الفضل محمد بن الصديق، ص  -5
 .110منهجية ابن أبي جمعة اهبطي، ابن حنيفة العابدين، ص  -6
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الفصالل بالين المعلالالول  (مالن أجالل ذلالكالالى أن الهبطالي يالنثر فالي الوقالالف علالى وهالذا يالدل ع
 وعلته.

فيمالالا يخالالص  1وأمالالا التخالالريا الل الالوي لهالالذا الوقالالف نجالالد أن النحالالاة قالالد انقسالالموا إلالالى فالالريقين
قالاله أو تعل   (النالالادميناأو ب  (أصالالبحالالاله، أي ب بمالالا قب (مالالن أجالالل ذلالالكاتعلالالق الجالالار والمجالالرور 

 :(كتبناابما بعده ب 
 (كتبنالاابمالا بعالده  (مالن أجالل ذلالكال الل ة أن تعلالق الجالار والمجالرور يرال أكثر أه أوال:  

إذا تقاربت يوقالف علالى أحسالنها، وال يجمالع -كما يقول األشموني–أولى من ريره، ألن الوقوا 
، ثالالم يكالالون االبتالالداء بالجالالار والمجالالرور، وعليالاله (النالالادمينانهالالا، فالالالوقف عنالالد هالالذا الفريالالق علالالى بي

، وعلالى هالذا الوجاله تالذهب  2أجالل قتالل قابيالل هابيالل كتبنالا علالى بنالي إسالرائيل يكون التال ويل: من
النفس مع سالبب النالدم كالل مالذهب، وال تنحصالر فيمالا ذكالر، وهالذا هالو الالراجح، فقالد يكالون القالرآن 

أو حمله كلها أفعال تنطالوي تحتهالا  قد سكت عن أشياء كثيرة أدت إلى ندمه، فالقتل أو المواراة 
كتبنالا علالى بنالي جزئيات كثيرة قد تكون هي األخرال سالبب فالي النالدم، ثالم مالن أجالل كالل مالا تقالدم 

ة للحكالالالم الالالالوارد عقالالالب الجالالالار والمجالالالرور علالالالى بنالالالي عل الالال (مالالالن أجالالالل ذلالالالكاإسالالالرائيل ذلالالالك فكالالال ن 
 إسرائيل.

وهالالو مالالا  (كتبنالالااب  واالبتالالداء (مالالن أجالالل ذلالالكايالالرال الفريالالق الثالالاني أن الوقالالف علالالى  ثانيييا:
، أي: ف صالالبح نادمالالا (أصالالبحاصالاللة ل  (أجالالل ذلالالكمالالن اب لالاله الهبطالالي، إذ الجالالار والمجالالرور ذهالال

ه، ويجالالوز وفالالق هالالذا مالالن أجالالل أنالاله قتالالل أخالالاه، أو ألنالاله حملالاله مالالدة طويلالالة قبالالل أن يهتالالدي لمواراتالال
صالاللة للنالالادمين أي: أصالالبح مالالن الالالذين نالالدموا مالالن أجالالل قتالالل  (مالالن أجالالل ذلالالكاالوقالالف أن يكالالون 

، وعلالالى هالالذا الوجالاله يكالالون التركيالالز علالالى علالالة النالالدم، ال علالالى علالالة الحكالالم بخالالالا 3قابيالالل هابيالالل
 الوجه األول حيث كان التركيز على علة الحكم ال على علة الندم.

                                                           
مكتفي في الوقف واالبتداء، ، ال292، القطع واالئتناا، ص118-113ينظر: إيضاح الوقف واالبتداء، لألنباري، ص  -1

، التبيان في 451، علل الوقوا، للسجاوندي، ص 34، المرشد في الوقف واالبتداء، للعماني، ص220-228للداني، ص
 .110، منار الهدال، لألشموني، ص 1/225اعراب القرآن، للعكبري، 

 .110ومنار الهدال، لألشموني، ص  451ينظر: علل الوقوا، للسجاوندي، ص  -2
 نفسه. -3
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اضالالالالي وهالالالو أحالالالالد أوجالالالاله أربعالالالة فالالالالي اعالالالالراب اآليالالالة المالالالالذكورة كمالالالالا ذكالالالر جميعهالالالالا الشالالالاليخ الق
 .1البيضاوي في تفسيره

مالالن بالالاب الوقالالوا علالالى علالالة  (مالالن أجالالل ذلالالكاطالالي قالالد وقالالف علالالى ومالالن هنالالا نجالالد أن الهب
 الندم ومنه فال مجال إلنكار هذا الوقف.

 الوقف على لفظ الجاللة: .5
ُ وهُ وه َ۬ا ﴿:قال تعالى نِت  ِفم ّلَله نوه مه ِفم ِ۬الَسه ُكمَ  يهَعلهمُ  ِ۬الهاِْض  وه ا ِيَره يهَعلهُم مه ُكَم وه َهره  وهجه

 َۖ  2.﴾ تهَكِسُبونه
وقف الهبطي على لف  الجاللة االله(، وابتدأ من لف  اشهيد(، وقد بين ابن الجزري أناله 
وقالالف متعسالالف، فقالالال:" لالاليس كالالالل مالالا يتعسالالفه بعالالض المعالالالربين أو مالالا يتكلفالاله بعالالض القالالالراء، أو 

بعالالض أهالالل األهالالواء ممالالا يقتضالالي وقفالالا وابتالالداء ينب الالي أن يتعمالالد الوقالالف عليالاله، بالالل ينب الالي  يت ولالاله
، ثالالالم ذكالالالر عالالددا مالالالن المواضالالالع ك مثلالالة علالالالى مالالالا تعسالالالفه 3تحالالري المعنالالالى األتالالالم والوقالالف األوجالالاله"

بعالالض المعالالربين أو تكلفالاله بعالالض القالالراء، ومالالن ذلالالك: "الوقالالف علالالى اوهالالو اللالاله( واالبتالالداء افالالي 
كمالالا سالالالجل المالالالارريني هالالذا الموضالالالع مالالالن المواضالالع التالالالي استشالالالكل  .4السالالماوات وفالالالي األر ("

 .5الوقف عليها
وقبل توجيه هذا الوقف، ينب ي بيان أن من منهجية الهبطي الوقالوا علالى لفال  الجاللالة، 

رحماله اللالاله يالنثر الوقالالف علالالى  أبالي جمعالالة الهبطالالي ابالالن بالن حنيفالالة العابالالدين:" سالجلت أن  ا يقالول
لف  الجاللة متى أمكنه ذلك، سالواء أكالان مالا بعالده معطوفالا علالى مالا قبلاله، وتعلاليال لاله، أو خبالرا 
عنالاله فالالي ظالالاهر اإلعالالراب ريالالر المحالالول إلالالى التقالالدير، أو نعتالالا كالالذلك، وكالالان الوقالالف عليالاله فصالالال 

 .6بين كالمين لمتحاورين، أو مراعاة لتفسير آثره، وما إلى ذلك"

                                                           

 .252، ص أصل مقرأ اإلمام نافع، للماررينيالنجوم الطوالع على الدرر اللوامع في  -1
 .2سورة األنعام،  -2
 .1/221النشر في القراءات العشر،  -3
 .1/221نفسه، -4
-ه1415والتوزيع، تحرير الكالم في وقف حمزة وهشام، إبراهيم المارريني، الرسالة الرابعة، دار الفكر للطباعة والنشر  -5

 .252م، ص1005
 .02منهجية أبي جمعة الهبطي في أوقاا القرآن الكريم، ص -6
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دل علالى إيثالار الهبطالي الوقالف علالى لفال  الجاللالة، حتالى فالي موضالع يستشالكل فيالاله وهالذا يال
 مسوغ الوقف.

والحقيقالالالة أن الوقالالالف علالالالى لفالالال  الجاللالالالة هنالالالا يطالالالرح إشالالالكاال حالالالول تمالالالام الكالالالالم عنالالالده مالالالن 
 عدمه؟

وعلالالالى الالالالررم ممالالالا قيالالالل فالالالي عالالالدم تمالالالام الكالالالالم فالالالي هالالالذا الموضالالالع، إال أن هنالالالاك مالالالن قالالالال 
ى ذلالك، ولكناله فضالل الوقالوا عنالد آخالر اآليالة، فقالال: "وقالال قائالل: بتمامه، وقد أشالار الالداني إلال

اوهالالالو اللالالاله( تالالالام، وقالالالال آخالالالر: افالالالي السالالالموات(، والتمالالالام عنالالالدي آخالالالر اآليالالالة، ألن المعنالالالى علالالالى 
التقديم و الت خير: و هو الله يعلالم سالركم و جهالركم فالي السالموات وفالي األر ، وهالذا قالول ابالن 

وات و فالالي األر . وقيالالل: هالالو المتفالالرد بالتالالدبير عبالالاس. وقيالالل المعنالالى: وهالالو المعبالالود فالالي السالالم
 .1فيهن"

أما الزركشي فقالد اعتبالر هالذا الوقالف مراعالاة للتنزياله، فيقالول: "ومثلاله الوقالف مراعالاة للتنزياله 
 .2على قوله: "وهو الله"

والمقصالود بالتنزياله تنزياله اللاله عالن الجسالالمية بحيالث يحتوياله الزمالان أو المكالان، فحالين يقالالرأ 
ُ وهُ وه َ۬ا :﴿ئ القالار  نِت  ِفم ّلَله نوه مه ِفم ِ۬الَسه ُكمَ  يهَعلهمُ  ِ۬الهاِْض  وه ُكمَ  ِيدَره َهدره دون الوقالوا عنالد لفال  ﴾ وهجه

تعالالالالى قالالالد يحتويالالاله المكالالالان، فيوجالالالد بجسالالالمه فالالالي قالالالد يتالالالوهم متالالالوهم أن اللالالاله سالالالبحانه و الجاللالالالة، 
بالن . وقالد نفالى ا3السموات و األر ، و بهذه اآلية احتا من يقول بالتجسيم كما قال ابن عرفالة

خلدون ذلالك، واحالتا بال ن الموجالود ال يكالون فالي مكالانين، أي فالي السالموات و األر  فالي وقالت 
 .4واحد، فليست في هذا للداللة على المكان قطعا، و إنما لمعنى آخر

فالوقف على لف  الجاللة إذن هو من باب التنزيه لله تعالى أن يفهالم فالاهم مالن اآليالة أن 
 الله تحتويه السموات و األر .

                                                           

 .15المكتفي في الوقف واالبتداء ألبي عمرو الداني، ص: -1
 .1/243البرهان في علوم القرآن، -2
نان، دار الكتب لب-تفسير ابن عرفة، محمد بن محمد بن عرفة الوررمي التونسي، تح: جالل األسيوطي، بيروت  -3

 .2/142م، 2998، 1العلمية،  
 .1/195،سهيل زكار، دار الفكر، د ب، د ، دت-، تح: خليل شحادهتاريخ ابن خلدون  -4
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التخريا الل وي للوقوا على لف  الجاللة فإن النحاة اعتبالروا أن الضالمير اهالو( وقالع أما 
، وقالد 2، وبهالذا يكالون الوقالف حسالنا1مبتدأ، ولف  الجاللة خبره، وبالذلك تكالون الجملالة مفيالدة تامالة

ل أبو حيان ذلك فقال: "لما تقالدم مالا يالدل علالى القالدرة التامالة واالختيالار، ذكالر مالا يالدل علالى فص  
فكالالان فالالي التنبيالاله علالى هالالذه األوصالالاا داللالالة علالالى كوناله تعالالالى قالالادرا مختالالارا عالمالالا  ،التالالامالعلالم 

بالكليالالالات والجزئيالالالات وإبطالالالاال لشالالالبه منكالالالر المعالالالاد، والظالالالاهر أن اهالالالو( ضالالالمير عائالالالد علالالالى مالالالا 
 .3عادت عليه لضمائر قبله، اوهو الله( وهذا قول الجمهور"

ر الشال ن، ولفال  الجاللالة مبتالدأ، وهناك من خالف الجمهالور، فالاعتبر الضالمير اهالو( ضالمي
 .4وما بعده خبر، وهو رأي أبي علي الفارسي

واعتمالالادا علالالى القالالول، فالالإن الوقالالف علالالى لفالال  الجاللالالة هنالالا لالاليس وقفالالا حسالالنا، لعالالدم اكتمالالال 
 المعنى.

وقد علل أبو حيان سبب ميل أبي علالي إلالى هالذا الت ويالل بقولاله: "وإنمالا فالر إلالى هالذا ألناله 
كالالان عائالدا علالالى اللاله تعالالى، فيصالالير التقالدير: اواللالاله اللاله(، فينعقالالد إذا لالم يكالن ضالالمير الشال ن، 

مبتدأ وخبر من اسمين متحدين لفظالا ومعنالى، ال نسالبة بينهمالا إسالنادية، وذلالك ال يجالوز، فلالذلك 
والله خبره و افي السالموات و  5والله أعلم ت ول أبو علي اآلية على أن الضمير ضمير األمر

 .6ير: الله يعلم في السموات و في األر  سركم و جهركم"األر ( متعلق بايعلم( و التقد
والحقيقالالالة أن قالالالول الجمهالالالور أقالالالوال وأولالالالى، خصوصالالالا أن ابالالالن هشالالالام يقالالالول: "متالالالى أمكالالالن 

 .7الحمل على رير ضمير الش ن فال ينب ي أن يحمل عليه"
فالالإذا انتفالالى كالالون الضالالمير اهالالو( ضالالمير شالال ن، فيتعالالين اعتبالالاره مبتالالدأ، ولفالال  الجاللالالة خبالالر 

 اهو(، ويكون الوقف عليه حسنا. للمبتدأ

                                                           

 .2/2ينظر: اعراب القرآن للنحاس،  -1
 .1/222، منار الهدال في بيان الوقف واالبتداء، ت عبد الرحيم الطرهوني -2
 .4/33تفسير البحر المحيط،  -3
 .4/528ظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ين -4
 يقصد ضمير الش ن. -5
 . 4/38تفسير البحر المحيط،  -6
 .2/241اإلتقان في علوم القرآن،  -7
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وال يكون المعنى هو اإلخبار عن الضمير بلف  الجاللة، بل المراد بيان أنه هالو المعبالود 
بحق في السماوات وفي األر ، لكوناله خالقهمالا وخالالق سالاكنهما، فقالدم ذكالر ربوبيتاله سالبحانه، 

بلفالال  الجاللالالة، أي وذكالالر بعالالدها ألوهيتالاله، وأمالالا قولالاله: افالالي السالالموات وفالالي األر ( فهالالو متعلالالق 
 .1بما فيه من معنى الوصف، أما ايعلم( فهو خبر ثان، أو حال من المبتدأ، أو مست نف

والالالالذي يهمنالالالا هنالالالا هالالالو بيالالالان أن المعنالالالى يالالالتم بجملالالالة اوهالالالو اللالالاله( علالالالى اعتبالالالار أنهالالالا جملالالالة 
 اسمية تتكون من مبتدأ وخبر، وإذا تم المعنى، فال مجال إلنكار الوقف أو استشكاله.
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 (:فهاَختهلهطه الوقف على ) .6
آِء فهاَختهلهطه بِِهۦ نهبهاُت ُ۬الهداِْض  قال تعالى:﴿ مه نُه ِمنه َ۬الَسه لَنه آٍء َانزه مه نَ۪يا كه يهونةِ ِ۬الَدُ ُٞ ُ۬الَحه ثه ا مه إَِنهمه

نُمَۖ  الهانَعه ُٞ ُ۬الَنهاُس وه ا يهاُك  .1﴾ ِمَمه

وابتالالدأ بمالالا بعالالدها، وقالالد أنكالالر كثيالالر مالالن ، 2(فهدداَختهلهطه وقالالف الهبطالالي عنالالد قولالاله تعالالالى: ا
العلماء هذا الوقف، منهم: أبو حيان الالذي قالال: "الوقالف علالى قولاله: فالاختلط ال يجالوز وخاصالة 
فالالي القالالرآن، ألنالاله تفكيالالك للكالالالم المتصالالل الصالالحيح المعنالالى، الفصالاليح اللفالال ، وذهالالاب إلالالى الل الالز 

الذي الضمير في كناية عناله والتعقيد، والمعنى الضعيف، أال ترال أنه لو صرح بإظهار االسم 
فقيالالل بالالاالختال  نبالالات األر ، أو بالمالالاء نبالالات األر ، لالالم يكالالد ينعقالالد كالمالالًا مالالن مبتالالدأ وخبالالر 
لضعف هذا اإلسناد وقربه من عدم اإلفالادة، ولالوال أن  ابالن عطيالة ذكالره وخر جاله علالى مالا ذكرنالاه 

 .3عنه لم نذكره في كتابنا"
ز، والسالالبب فالالي ذلالالك، أنالاله يالالندي إلالالى تفكيالالك فالالابن حيالالان هنالالا بالالي ن أن هالالذا الوقالالف ال يجالالو 

 الكالم المتصل، فيفسد المعنى، وهذا ال يليق بكتاب الله.
ونفى األشموني كذلك هذا الوقف، فقال: "فال يوقف على قوله: افالاختلط(، وزعالم يعقالوب 
األزرق أنه هنا، وفي الكهف تام؛ على استئناا ما بعده جملة مست نفة مالن مبتالدأ وخبالر، وفالي 

لوقف شيء من جهة اللف  والمعنى، فاللف  أن انبات( فاعل بقوله: افاختلط( أي: فنبالت هذا ا
بالالالذلك المطالالالر أنالالالواع مالالالن النبالالالات يخالالالتلط بعضالالالها بالالالبعض، وفالالالي المعنالالالى تفكيالالالك الكالالالالم المتصالالالل 

 .4الصحيح، والمعنى الفصيح، وذهاب إلى الل و والتعقيد
على أن الفعل به ضالمير عائالد وقد خر ل ابن عادل الحنبلي الوقف على قوله: افاختلط( 

علالالى المالالاء، وتبتالالدئ ابالاله نبالالات األر ( علالالى االبتالالداء والخبالالر. والضالالمير فالالي ابالاله( علالالى هالالذا 
 .5يجوز عوده على الماء، وأن يعود على االختال  الذي تضمنه الفعل

                                                           

 .24يونس، اآلية:  -1
 .228تقييد وقف القرآن الكريم للشيخ محمد بن أبي جمعة الهبطي، الحسن بن أحمد وكاك، ص  2
 .144/ 5تفسير البحر المحيط،   3
 .223/ 1منار الهدال في بيان الوقف واالبتداء، ت عبد الرحيم الطرهوني  4
 .200/ 19اللباب في علوم الكتاب،   5
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وقيالالل فالالي ت ويلالاله: " كمالالاء أنزلنالالاه مالالن السالالماء، فالالاختلط بالالاألر ، ثالالم اسالالت نف فقالالال: اِبالالِه 
 .1ر (، أي بالماء نبات األر "َنَباُت األ

وكذلك فعل القرطبي، فقد بين أن الوقف على افاختلط( بمعنى: فاختلط المالاء بالاألر ، 
ثم ابتالدأ اباله نبالات األر ( أي بالمالاء نبالات األر ، ف خرجالت ألوانالا مالن النبالات، فنبالات علالى 

مرفالالالوع ب اخالالالتلط، أي اخالالالتلط النبالالالات  (فالالالاختلطابتالالالداء، وعلالالالى مالالالذهب مالالالن لالالالم يقالالالف علالالالىهالالالذا ا
 .2بالمطر، أي شرب منه فتندال وحسن واخضر

وفي المحرر الوجيز ألبي محمد عبد الحق بن رالالب المحالاربي: "افالاختلط(، ووقالف هنالا 
بعالالالض القالالالالراء علالالالالى معنالالالالى: فالالالالاختلط المالالالالاء بالالالاألر ، ثالالالالم اسالالالالت نف: ابالالالاله نبالالالالات األر ( علالالالالى 

أن يعالالود الضالالمير فالالي ابالاله( علالالى االمالالاء( أو علالالى  االبتالالداء والخبالالر المقالالدم، ويحتمالالل علالالى هالالذا
ااالختال ( الذي يتضمنه القول، ووصلت فرقة فرفع االنبالاُت( علالى ذلالك بقولاله ااخالتلط(، أي: 

 .3اختلط النبات بعضه ببعض بسبب الماء"
وال يخفالى مالا فالالي هالذه التالال ويالت مالن تعسالالف، إذ مالا مبالالرر تفسالير الضالالمير فالي افالالاختلط( 

 المعنى بهذا الت ويل: افاختلط باألر ، بالماء نبات األر (؟ باألر ؟ ثم كيف يسوغ
وقالالالد فالالالر ق أبالالالو زهالالالرة فالالالي تفسالالاليره ازهالالالرة التفاسالالالير( بالالالين المعنالالالى فالالالي قالالالراءة الوقالالالف علالالالى 
افالالالاختلط(، وعالالالدم الوقالالالف عليهالالالا، فقالالالال: "هنالالالاك قالالالراءة بالالالالوقف عليهالالالا، والمعنالالالى أنالالاله نالالالزل علالالالى 

ت وإثمالالار ال الالراس، وقولالاله تعالالالى بعالالد ذلالالك: األر  مالالاء اخالالتلط بترابهالالا، ف خصالالبه للالالزرع والنبالالا
 اِمم ا َيْ ُكُل الن اس َواأَلْنَعام(، لبيان نتيجة االختال .

والقراءة األخرال ب ير وقف عند افالاختلط(، فيكالون المعنالى هالو االخالتال  بنبالات األر ، 
سالتعمل داللة على أن البذر يلقى في األر  ويرجى من الل ه إثمارها، ويكالون اسالم النبالات قالد ا

فيمالالا هالالو إضالالافة، باعتبالالار مالالا يكالالون، وتلالالك عالقالالة مالالن عالقالالات المجالالاز المرسالالل كالال ن يسالالمى 
 .4العنب خمرا باعتبار ما يكون"
                                                           

 .2259/ 5الهداية الى بلوغ النهاية،  -1
 .223/ 8تفسير القرطبي،  -2
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية األندلسي المحاربي، تح: عبد السالم عبد الشافي محمد، دار  -3

 .114/ 2هال، 1422، 1بيروت،   –الكتب العلمية 
 .2559/ 3زهرة التفاسير،  -4
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ويبالالالالدو أن الهبطالالالالي لالالالالم يبتالالالالدع هالالالالذا الوقالالالالف، فهالالالالو معالالالالروا لالالالالدال مدرسالالالالة ورش بمصالالالالر، 
والظالالاهر أنالاله منقالالول عالالن ورش عالالن نالالافع، قالالال أبالالو جعفالالر النحالالاس: "وحكالالى اسالالماعيل بالالن عبالالد 

: "إنمالا مثالل الحيالاة الالدنيا كمالاء -يعنالي األزرق المقالرئ -له المقرئ قال: قالال لالي أبالو يعقالوب ال
 .1أنزلناه من المساء فاختلط به"، وفي الكهف "فاختلط" تمام الكالم

فالالالوقف علالالى افالالاختلط( فالالي سالالورة يالالونس إذًا كالالان معروفالالا فالالي مدرسالالة ورش بمصالالر كمالالا 
عالالالن نالالافع، وقالالالد ذكالالالر القرطبالالالي فالالالي تفسالالاليره أنالالاله ذكالالر النحالالالاس، والظالالالاهر أنالالاله منقالالالول عالالالن ورش 

مالالروي عالالن نالالافع المالالدني، فقالالال: " روي عالالن نالالافع أنالاله وقالالف علالالى افالالاختلط( أي فالالاختلط المالالاء 
 .2باألر ، ثم ابتدأ ابه نبات األر ("

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .292القطع واالئتناا، ص:  -1
 .223/ 8تفسير القرطبي،  -2
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 ﴾: لَبهَحرِ ِ۬ا الوقف على لفظ﴿ .7
با َۖ قال تعالى:﴿  جه بِيلهُهۥ ِفم ِ۬الَبهَحِر عه ذه يه اتَهخه  .  1﴾ وه

، وقالد انتقالد بعالض العلمالاء هالذا الوقالف، 2وقف الهبطي على لف  االبحالر( وابتالدأ بالالاعجبا(
﴾، ثالم ِفم ِ۬الَبهَحدرِ  منهم عبد الله بن محمد ال ماري الذي قال: "وقيل إن الكالالم تالم عنالد قولاله:﴿

 .3ابتدأ التعجب، فقال: عجبا، وذلك بعيد، والسنال: لَم اختار الهبطي االحتمال البعيد؟"
ولقالالد بالالين علمالالاء الوقالالف وعلمالالاء التفسالالير أن الوقالالف علالالى االبحر(كالالاا؛ قالالال األشالالموني: 

 .4كاا، إن جعل عجبا من كالم موسى" (َوات َخَذ َسِبيَلُه ِفي اْلَبْحرِ ا"
 5يحتمالالالالل أن يكالالالالون مالالالن قالالالالول يوشالالالالع (واتخالالالالذ سالالالبيله فالالالالي البحالالالالر عجبالالالااطبالالالالي: "وقالالالال القر 

واتخالالالذ سالالالبيله فالالالي ايحتمالالالل أن يكالالالون قولالالاله: بالالالا للنالالالاس. و لموسالالالى، أي اتخالالالذ الحالالالوت سالالالبيله عج
لهذا األمر. وموضع العجالب  (عجباام است نف التعجيب فقال من نفسه: تمام الخبر، ث (البحر

 .6ي بعد ذلك"يأن يكون حوت قد مات فُ كل شقه األيسر ثم ح
والقرطبي هنا يعتبر أن الوقف على االبحر( وقف ال ررابة فيه، إذا اعتبرنالا اعجبالا( مالن 

 قول موسى، تعقيبا على سير الحوت نحو البحر بعد موته. 
واعتبر الزجال كلمالة اَعَجًبالا( منصالوبة علالى الالوجهين، علالى قالول يوشالع: وااتخالذ الحالوت 

تخالذ الحالوت سالبيله فالي البحالر، ف جاباله سبيله فالي البحالر عجبالًا(، ويجالوز أن يكالون قالال يوشالع: ا
 .7موسى فقال: اَعَجًبا(، ك ن ه قال: أْعَجُب َعَجباً 

 
 

                                                           

 .12سورة الكهف، اآلية:  -1
وجه كونه عجبا انقالبه من المكتل، وصيرورته حيا، وإلقاء نفسه في البحر على رفلة منهما، ويكون المراد منه أنه  -2

 .521/ 12تعالى جعل الماء عليه كالطاق والسرب. ينظر: اللباب في علوم الكتاب، 
 .10منحة الرؤوا المعطي ببيان ضعف وقوا الهبطي، ص-3
 .4410/ 1. ينظر: الهداية الى بلوغ النهاية، 439منار الهدال في بيان الوقف واالبتداء، ص -4
 هو يوشع بن نون، ابن أخت موسى، من سبط يوسف بن يعقوب. -5
 .14/ 11تفسير القرطبي -6
 . 2/299معاني القرآن وإعرابه للزجال،  -7
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 وقد وضح ذلك ابن عادل الحنبلي، فقال: "اعجبا( فيه أوجه:
أحدها: أنه مفعول ثان لال ااتخذ(، و افي البحر( يجالوز أن يتعلالق باالتخالاذ، أو بمحالذوا 

 ني، وفي فاعل ااتخذ( وجهان:على أنه حال من المفعول األول أو الثا
 .1هو الحوت، كما تقدم في ااتخذ( األولى أحدهما:
 هو موسى. والثاني:

والوجه الثاني من وجهي اعجبا( أنه مفعول به، والعامل فيه محذوا، فقال الزمخشالري: 
"أو قال: عجبا في آخر كالمه، تعجبالا مالن حالاله، فظالاهر هالذا أناله مفعالول ب اقالال(، أي: قالال 

 ، والسالالالالبب فالالالالي وقالالالالوع هالالالالذا االعتالالالالرا  مالالالالا يجالالالالري مجالالالالرال القالالالالدر والعلالالالالة لوقالالالالوع ذلالالالالك هالالالالذا اللفالالالال
 .2النسيان

 أنه مصدر، والعامل فيه مقدر، تقديره: فتعجب من ذلك عجبا. الثالث:
أنالاله نعالالت لمصالالدر محالالذوا، ناصالالبه ااتخالالذ( أي: اتخالالذ سالالبيله فالالي البحالالر اتخالالاذا  الرابييع:

يناها  عجبالالالا، وعلالالالالى هالالالذه األقالالالالوال الثالثالالالالة: يكالالالون افالالالالي البحالالالر( مفعالالالالوال ثانيالالالالا لالالالال ااتخالالالالذ( إن عالالالالد 
 .3لمفعولين
والذي يهمنا هنا أن الوقف هنا تالام، وال إشالكال فياله، كمالا اد عالى منتقالدو الهبطالي، بالل     

 ن الحسن، قبل أن يقول به الهبطي. ورد هذا الوقف ع
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .11يقصد: قوله تعالى: " َفات َخَذ َسِبيَلُه ِفي اْلَبْحِر َسَرًبا" الكهف، -1
 .322/ 2ينظر: الكشاا عن حقائق روامض التنزيل،  -2
 .521/ 12اللباب في علوم الكتاب،  -3
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هَستهَعِجٞ ﴿الوقف على لفظ .8  :﴾ لها َ
هَستهَعِجٞ  ﴿قال تعالى: لها َ ِٞ وه َزِم ِمنه َ۬الَرُُي بهره ُأَولُواَ ُ۬الَعه ا صه مه هُهَمَۖ فهاَصبَِر كه  .1﴾ لَ

لها:﴿ وقف الهبطي عند قوله تعالى هَستهَعِجٞ وه  وهو وقف أنكره كثير من العلماء. ،﴾ َ

لها﴿ قال الالداني: " قالال قائالل: هَستهَعِجٞ وه الوقالف، ثالم تبتالدئ: الهالم(، أي: لهالم بالالغ، وال ﴾ َ
 2وجه لما قال ألن المعنى: فال تستعجل للمشركين بالعذاب"

لها﴿ ل ابن األنباري" وقال قوم: الوقفوقا هَستهَعِجٞ وه َنههُ  واالبتداء:﴿﴾ َ
ه
أ ا كه َونه مه َم يهَومه يهره

ة  َمِن نَه۪هاِۢرَۖۖ بهَٰلغ َۖ  اعه هَم يهلَبهُثٓواَ إِلَها يه ُدونه ل أي: لهم بالغ. وهذا خط  ألنك قد فصلت بين ﴾ ُيوعه
 .3االبالغ( وبين الالم، وهي رافعته بشيء ليس منهما"

ي ريالر وقال األشموني: "قال أبو جعفر: وهذا ال أعرفه وال أدري كيف تفسيره، وهالو عنالد
 .4جائز، وقال ريره: ال وجه له، ألن المعنى: وال تستعجل للمشركين بالعذاب"

وقد بين عبالد اللاله بالن محمالد ال مالاري أن الوقالف علالى الهالم( أي: اوال تسالتعجل لهالم(، ثالم 
 .5قال: "ولكن الهبطي وقف على اتستعجل(، وهو ممنوع باتفاق"

فالي وجهالة نظالر، ممالا ال يخلالو  ونحن ال ينب ي أن نعفي الهبطي من خط ، أو ضعف   
عنالاله بشالالر، ففالالي هالالذا الوقالالف تفكيالالك الكالالالم بعضالاله مالالن بعالالض، إذ أن الهالالم( متعلالالق بقولالاله: اوال 
تسالتعجل(، أي: ال تسالتعجل للمشالالركين بالعالذاب، فالالإذا وقفنالا علالالى اتسالتعجل(، فقالالد فصاللنا بينهالالا 

 .6وبين ما يتعلق بها، وهو الهم(، وهذا ليس بجيد، كما قال أبو حيان
ولكننا ينب الي أن ال نالت هم الهبطالي بالقصالور فالي الل الة أو النحالو أو التفسالير، كمالا فعالل    

بعالض منتقدياله، خصوصالا أناله مسالبوق فالي هالذا الوقالالف، فقالد سالبقه شاليخ القالراء ابالن مجاهالد إلالالى 

                                                           

 .25 اآلية: سورة األحقاا، -1
 .103عمرو الداني، ص: و المكتفي في الوقف واالبتداء، أب -2
 .805/ 2واالبتداء،  إيضاح الوقف -3
 .310منار الهدال في بيان الوقف واالبتداء، ص:  -4
 .24منحة الرؤوا المعطي، عبد الله بن محمد ال ماري، ص  -5
 .18/ 8تفسير البحر المحيط ، -6
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هالالذا الوقالالف، وهالالو مبنالالي علالالى ت ويالالل معالالين، فقالالد قالالدر ابالالن مجاهالالد ابالالالغ( مبتالالدأ وخبالالره الهالالم(، 
 .1ووقف على اتستعجل(

ولو أننا وضعنا في حسابنا أن أوقاا الهبطي منقولة عنه روايالة، وقالد دخلهالا التعالديل    
، فإننا بهذا ال نستطيع أن نتهمه مباشرة، فربما كان بريئا من ذلالك، ويتحمالل 2والت يير من بعده

 من روال عنه هذه المسنولية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           

 .4/294قراءة اإلمام نافع عند الم اربة،  -1
 .4/291نفسه،  -2
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ُتُهۖۥَ  ﴿الوقف على لفظ .9
ه
 :﴾ اَمرهأ

ُتُهۖۥَ  ﴿قال تعالى:
ه
اَمرهأ الهةُ  وه َمه ِب ُ۬ا حه طه ٞ  َمِن  ١لَحه بَ ا حه ٖد  ِفم ِجيِد ه سه   1﴾ َمه

ُتدددُهۖۥَ  وقالالالف الهبطالالالي علالالالى لفالالال ﴿
ه
وهالالالو وقالالالف أنكالالالره كثيالالالر مالالالن ، وابتالالالدأ بمالالالا بعالالالدها ﴾ اَمرهأ

 العلماء.
 ثالثة أوجه: (المرأة اقال األنباري: في 

الوقالالالالف عليهالالالالا ثالالالالم لى( فيحسالالالالن أن ترفعهالالالالا علالالالالى النسالالالالق علالالالالى مالالالالا فالالالالي اسيصالالالال أحييييدها: 
الهةُ  ﴿تبتدئ: َمه ِب ُ۬ا حه طه  .(هي حمالة الحطباعلى معنى ﴾ لَحه

ا ما عاد من الهاء واأللف فالي قولاله:﴿ب (المرأة اأن ترفع  والوجه الثاني:  فالال ﴾ ِفم ِجيِد ه
 .(المرأة ايحسن الوقف من هذا الوجه على 

الهةُ  بالال﴿ (المالرأة اأن ترفالع  والوجه الثالث:  َمه الهةُ  ﴿و﴾ حه َمه مالن هالذا الوجاله يحسالن بهالا، ف﴾ حه
الهةُ  ﴿الوقالف علالى َمه ِب  حه طه ٞ  َمِدن  مِفد :﴿ثالم تبتالدئ﴾ ُ۬الَحه بَد ا حه دٖد  ِجيدِد ه سه بالال (الحباللافترفالع ﴾ َمه

 2افي(.
معطوفالالا علالالى الضالالمير الالالذي فالالي "سيصالاللى..." وحسالالن العطالالف  (وامرأتالالهاوقالالال الالالداني: 

يكفالالالالي الوقالالالالف علالالالالى قولالالالاله الكالالالالالم، والتقالالالالدير: سيصالالالاللى هالالالالو وامرأتالالالاله، فعلالالالالى هالالالالذا  عليالالالاله لطالالالالول
 3(...وامرأتها

﴿ ُتُهۖۥَ  وقد بين األشموني، أن 
ه
اَمرهأ يهَصدلهين ﴿ لمالن رفعهالا عطًفالا علالى الضالمير فالي﴾ وه ، ﴾ يه

؛ ألن  الكالالالم قالالد انتهالالى إلالالى (ذات لهالالباأي: سيصالاللي هالالو وامرأتالاله، وعلالالى هالالذا ال يوقالالف علالالى 
فيكالالالون الوقالالالف عليهالالالا حسالالالًنا، وحسالالالن ذلالالالك الفصالالالل بينهمالالالا، وقالالالام مقالالالام التوكيالالالد فجالالالاز  (وامرأتالالالها

عطف الصريح على الضمير المرفوع بال توكيد وعلالى هالذا تكالون حمالالة خبالر مبتالدأ محالذوا، 

                                                           

 .94اآلية: المسد، سورة  -1
 .001-009إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب الله عز وجل، لألنباري،  -2
 .121المكتفي في الوقف واالبتداء، للداني، ص  -3
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 (وامرأتالالهاتقالالديره: هالالي حمالالالة، أو نصالالبها علالالى الالالذم، وبهالالا قالالرأ عاصالالم، ولالاليس بوقالالف إن جعالالل 
 1(امرأتهابداًل من  (حمالةاخبر أو رفع  (حمالةامبتدأ و 

ُتددُهۖۥَ  نخلالالص إلالالى أن وقالالف الهبطالالي علالالى لفالال ﴿ ومالالن األقالالوال السالالابقة
ه
حسالالن، مالالادام ﴾ اَمرهأ

 عراب الصحيحة.فيه وجه من وجوه اإل
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .423-421منار الهدال لألشموني، ص  -1
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نظرا ألهمية الوقف عامة والوقف الهبطي خاصة، نجد أن الهبطي لديه و في نهاية بحثنا 
ها نحويا ودالليا وعرضها في هذا ضبعض الوقوا ال ريبة في القرآن الكريم وتمت دراسة بع

 وقد خُلصنا إلى نتائا أهمها: البحث لفهم كيفية سير وقوفه وكيفية منهجتها

 الوقف هو قطع الصوت آخر الكلمة زمنا ما، أو هو قطع الكلمة عم ا بعدها. -
اهتم العلماء في كل المجاالت بتعريو الوقف، وقد أعطوا صورة واضحة عن الوقف  -

 ساهمت في إجالء ماهية الوقف.
ق تتضح لنا أن هناك الفرق بين الوقف والقطع والسكت في ظاهرها واحد، ولكن بالتدقي -

 معنوية جلية ك يرها من المصطلحات، ولكن ال ُتذكر أن  هناك عالقة فيما بينهم. ا  فروق
م العلماء الوقف بحسب عالقة الموقوا عليه بما بعده في الل - ف  والمعنى وهي قس 

 ، وحسن، وقبيح.أربعة: تام، وكااٍّ 
من علم الوقف هو تبيان المعاني للمقرئ والقارئ وال اية من هذا العلم هي فهم  الهدا -

 كتاب الله وإدراكه بمعرفة الوقف ومراعاته.
ة منها:  - نظرا ألهمية الوقف وعلو ش نه فال يعرفه إال من كان على دراية وعلم بعلوم عد 

 النحو، والتفسير، والفقه، وعلم المعاني، وعلم القراءات... 
عراب وامتالك كفاءة فيه نحو في معرفة واستيعاب النحو واإللى عالقة الوقف بالتتج -

 فهذا شر  أساسي للمشت لين بالوقف.
الوقف واالبتداء صلة وثيقة بعلم البالرة تظهر في اتصال كثير من الوقوا ببعض  -

 .مسائل البالرة
 معظم أوقاا الهبطي المستشكلة هي أوقاا تامة أو حسنة. -
القليلة التي ظهرت رير متماشية مع القواعد النحوية والل وية، اليمكن  بعض األوقاا -

تحميل الهبطي مسنوليتها، ألن  هذه المواضع في الوقف منقولة عن تالمذته، فال 
 يستبعد أن تكون من وضعهم.
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هل بقواعد الل ة هي أحكام تعسفية، األحكام التي أطلقها بعضهم على الهبطي ب نه جا -
 على أن ه عالم بالل ة والنحو والتفسير. وقد دل ت وقوفه

وأخيرا نتمنى أن نكون قد ُوفقنا في هذه الدراسة الصعبة التي تتطلب وقتا أطول من  -
هذا الوقت الممنوح لنا، لكي نتمكن من دراسة الموضوع بشكل أحسن، ولكننا نتمنى أن 

ليكون عملنا أتم  تتاح لنا فرصة أخرال، بوقت أطول لنستثمره، ونستفرغ فيه جهدنا، 
 وأكمل.

ونجدد شكرنا إلى اللجنة المناقشة وإلى كل من وجه لنا يد المساعدة من قريب أو من  -
 بعيد.
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 المصادر والمراجع: 

 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع. .1
علوم القالرآن، عبالد الالرحمن بالن أبالي بكالر، جالالل الالدين الساليوطي، تالح: محمالد اإلتقان في  .2

 م. 1034هال/ 1204أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: 
إعالالالراب القالالالرآن العظالالاليم، زكريالالالا األنصالالالاري، تالالالح: موسالالالى علالالالي موسالالالى مسالالالعود، القالالالاهرة،  .2

 م.2991مصر، السنة: 
عيل بالالن محمالالد بالالن الفضالالل بالالن علالالي القرشالالي الطليحالالي إعالالراب القالالرآن لألصالالبهاني، إسالالما .4

التيمالالي، قالالالدمت لالالاله ووثقالالت نصوصالالاله: الالالالدكتورة فالالائزة بنالالالت عمالالالر المنيالالد، الناشالالالر: مكتبالالالة 
 .م 1005-هال  1415الريا (، الطبعة: األولى، -الملك فهد الوطنية 

الالالاس أحمالالالد بالالالن محمالالالد بالالالن إسالالالماعيل بالالالن يالالالونس المالالالرادي  .5 إعالالالراب القالالالرآن، أبالالالو جعفالالالر الن ح 
وي، وضالالع حواشالاليه وعلالالق عليالاله: عبالالد المالالنعم خليالالل إبالالراهيم، منشالالورات محمالالد علالالي النحالال

 هال. 1421بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: األولى، 
 المكتبة الوطنية التونسية. معين الدين النكزاوي، االقتداء في معرفة الوقف واالبتداء،  .1
األنبالا ري، تالح: محيالي الالدين عبالد إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب الله عالز وجالل، ابالن  .3

 م. 1031ه / 1201الرحمن رمضان، المطبعة التعاونية، دمشق، 
تحريالالالر الكالالالالم فالالالي وقالالالف حمالالالزة وهشالالالام، إبالالالراهيم المالالالارريني، الرسالالالالة الرابعالالالة، دار الفكالالالر  .8

 .م1005-ه1415للطباعة والنشر والتوزيع، 
دار سالالالحنون ، عاشالالالور الشالالاليخ محمالالالد الطالالالاهر بالالالن، الطبعالالالة التونسالالالية ،التحريالالالر والتنالالالوير .0

  .م 1003- تونس-للنشر والتوزيع 
تفسير ابن عرفة، محمالد بالن محمالد بالن عرفالة الالوررمي التونسالي، تالح: جالالل األساليوطي،  .19

 .م2998، 1لبنان، دار الكتب العلمية،  -بيروت 
محمد بالن يوسالف الشالهير بال بي حيالان األندلسالي تالح: الشاليخ عالادل  المحيط،تفسير البحر  .11

( د.زكريالالا عبالالد 1الشالاليخ علالالي محمالالد معالالو ، شالالارك فالالي التحقيالالق - أحمالالد عبالالد الموجالالود
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-لبنالالالان/ بيالالالروت -( د. أحمالالالد النجالالالولي الجمالالالل، دار الكتالالالب العلميالالالة 2المجيالالالد النالالالوقي، 
 م، الطبعة: األولى. 2991-هال  1422

تفسير الطبري = جامع البيان عن ت ويالل آي القالرآن، محمالد بالن جريالر بالن يزيالد بالن كثيالر  .12
 جعفر الطبري، تح: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بن رالب اآلملي، أبو

التفسالير الوساليط للقالالرآن الكالريم، مجموعالالة مالن العلمالالاء بإشالراا مجمالالع البحالو  اإلسالالالمية  .12
 1032هالال =  1202باألزهر، الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، الطبعالة: األولالى، ا

 م(. 1002هال =  1414ا-م( 
، 1ريم، أبالالالالو جمعالالالالة الهبطالالالالي، تالالالالح: الحسالالالالن بالالالالن أحمالالالالد وكالالالالاك،  تقييالالالالد وقالالالالف القالالالالرآن الكالالالال .14

 م.1001-ه1411
الالدر المصالالون فالالي علالوم الكتالالاب المكنالالون، أبالو العبالالاس، شالالهاب الالدين، أحمالالد بالالن يوسالالف  .15

بن عبد الالدائم المعالروا بالسالمين الحلبالي، تالح: الالدكتور أحمالد محمالد الخالرا ، دار القلالم، 
 دمشق.

ى بالن أحمالد المعالروا بال بي زهالرة، دار الفكالر زهرة التفاسالير، محمالد بالن أحمالد بالن مصالطف .11
 العربي.

سالاللوة األنفالالاس ومحادثالالة األكيالالاس بمالالن أقبالالر مالالن العلمالالاء والصالاللحاء بفالالاس، الشالالريو بالالن  .13
إدريالالس الكتالالاني، تالالح: عبالالد اللالاله الكامالالل الكتالالاني، حمالالزة بالالن محمالالد الطيالالب الكتالالاني، محمالالد 

 م، دار الثقافة.2994-ه 1425حمز بن علي الكتاني، 
الزكيالة، محمالد بالن قاسالم مخلالوا، خالر: عبالد المجيالد خيالالي، منشالورات علالي شجرة النالور  .18

 م. 2992-ه 1424، 1بيضون، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت،   
 عمرو الداني، تصح: خليل أبو عنزة. وشرح القصيدة الخاقانية، أب .10
 السالالالجاوندي،لأمالالالام أبالالالي عبالالالد اللالالاله محمالالالد بالالالن طيفالالالور علالالالل الوقالالالوا فالالالي القالالالرآن الكالالالريم،  .29

-دراسة وتحقيق: محمد بن عبد الله بن محمد العيدي، مكتبة الرشيد، المملكالة السالعودية
 م.2991-ه1423الريا ، الطبعة الثانية: 
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، 1القالالراء والقالالراءات بالالالم رب، سالالعيد أعالالراب، دار ال الالرب اإلسالالالمي، بيالالروت، لبنالالان،   .21
 م.1009ه/1419

 .قراءة اإلمام نافع عند الم اربة، د. عبد الهادي حميتو .22
أبو جعفر محمد بن إسماعيل النحالاس، تالح: د. عبالد الالرحمن  القطع واالئتناا، النحاس، .22

المملكالالالة العربيالالالة السالالالعودية، الطبعالالالة: األولالالالى -بالالالن إبالالالراهيم المطالالالرودي، دار عالالالالم الكتالالالب
 .م1002-ه1412

، 2الكتالالالالاب، سالالالاليبويه، تالالالالح: عبالالالالد السالالالالالالم محمالالالالد هالالالالارون، مكتبالالالالة الخالالالالانجي، القالالالالالاهرة،   .24
 م.1088-ه1498

الكشالالالالالاا عالالالالالن حقالالالالالائق رالالالالالوامض التنزيالالالالالل، أبالالالالالو القاسالالالالالم محمالالالالالود بالالالالالن عمالالالالالرو بالالالالالن أحمالالالالالد،  .25
 هال. 1493-بيروت،  : الثالثة  –الزمخشري جار الله، دار الكتاب العربي 

محمالد -الكليات معجم فالي المصالطلحات والفالروق الل ويالة، الكفالوي، تالح: عالدنان درويالش  .21
 المصري، بيروت، منسسة الرسالة، د  .

معالالالاني التنزيالالالل، عالالالالء الالالالدين علالالالي بالالالن محمالالالد بالالالن إبالالالراهيم بالالالن عمالالالر لبالالالاب الت ويالالالل فالالالي  .23
 –الشالاليحي أبالالو الحسالالن، تالالح: تصالالحيح محمالالد علالالي شالالاهين، الناشالالر: دار الكتالالب العلميالالة 

 بيروت.
اللبالالالاب فالالالي علالالالوم الكتالالالاب، أبالالالو حفالالالص سالالالرال الالالالدين عمالالالر بالالالن علالالالي بالالالن عالالالادل الحنبلالالالي  .28

شالاليخ علالالي محمالالد معالالو ، الدمشالالقي النعمالالاني تالالح: الشالاليخ عالالادل أحمالالد عبالالد الموجالالود وال
 .بيروت / لبنان-دار الكتب العلمية

لطائف اإلشارات لفنون القراءات، القسطالني، تح: الشيخ عامر السيد عثمان، والالدكتور  .20
 ه. 1202عبد الصبور شاهين، القاهرة، 

مالالالذهب الالالالداني،  –روايالالالة ورش / طريالالالق األزرق –المحَجالالالة فالالالي تجويالالالد القالالالرآن مقالالالرأ نالالالافع  .29
 –ه 1419، 1المكتبالالالالالالة السالالالالالاللفية، الالالالالالالدار البيضالالالالالالاء، الم الالالالالالرب،    محمالالالالالالد اإلبراهيمالالالالالالي،

 م.1009
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ابالن القاضي أبي محمالد عبالد الحالق بالن رالالب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  .21
بيالالروت،  –عطيالالة األندلسالالي، تالالح: عبالالد السالالالم عبالالد الشالالافي محمالالد، دار الكتالالب العلميالالة 

 .ه1422، 1 
الالالوش بالالالن محمالالالد بالالالن مختالالالار مشالالالكل إعالالالراب القالالالرآن، أبالالالو محمالالالد مكالالالي بالالالن  .22 أبالالالي طالالالالب َحم 

القيسي القيرواني ثم األندلسي القرطبي المالالكي، تالح: د. حالاتم صالالح الضالامن، منسسالة 
 .1495بيروت، الطبعة: الثانية،  –الرسالة 

، 1معالالالالم االهتالالالداء إلالالالى معرفالالالة الوقالالالوا واالبتالالالداء، محمالالالد خليالالالل الحصالالالري، القالالالاهرة،   .22
 م.2992-ه1422

ه، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجال، تالح: عبالد الجليالل معاني القرآن وإعراب .24
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 الممخص 
  -دراسة نحوية داللية-تناولت ىذه الدراسة غريب الوقف اليبطي في القرآن الكريم 
ظيار داللتيا ومكمن جماليتيا  وتيدف إلى الوقوف عمى أبرز مواضع الوقف اليبطي وا 

وتبيان الوقف ومدى صمتو وعالقتو الوثيقة بعموم القرآن وكيف كان الوقف خادما لمقرآن 
وتحميل الجوانب النحوية والداللية لبعض الوقوف اليبطية التي استشكميا العمماء، حيث 

طي، وجاء البحث في و المفاىيم األولية لموقف اليببدأناىا بمقدمة يمييا مدخل؛ قدِّمت في
 .فصمين، فصل نظري وآخر تطبيقي

 الفصل األول: تناول اإلمام ابن أبي جمعة اليبطي ومنيجو في الوقف 
الفصل الثاني: تناولنا فيو ما اسُتشكل عمى اليبطي في وقوفو دراسة نحوية داللية، وُختمت 

 الدراسة بخاتمة ضمَّت أىم النتائج المتوصل إلييا.
 غريب، الوقف اليبطي، نحوية، داللية.  حية:الكممات المفتا

 

Résumé 

Cette étude portait sur l'étrange Waqf al-Hibti dans le Saint Coran  -  

La dotation était une servante du Coran et l’analyse des aspects 

grammaticaux et sémantiques de certaines positions discordantes 

développées par les scientifiques. Nous avons commencé par une 

introduction suivie d’une introduction; Recherche en deux chapitres, 

théorique et pratique. 

Chapitre I: L'imam Ibn Abi Juma'a al-Hibti et sa méthodologie dans le waqf 

Chapitre II: nous avons traité de ce qui était basé sur Alhbati dans une étude 

grammaticale permanente et avons conclu l’étude en concluant avec les 

conclusions les plus importantes. 

Mots-clés: Étrange, waqf al-hibti, grammaire, étiquette. 
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