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يته  ُمصطلــح وقف ابليــان أحد ُمصطلحات بــاب الوقف واالبتــداء، وىلع أهمِّ
فإنَّه لم حيَظ باتلحرير الوايف وابليان الشــايف، فضًل عــن أن يُفَرد باتلأيلف واتلصنيف 
أســوًة بكثرٍي غريه من ُمصطلحات ابلاب. وقد نُِســَج هذا ابلحث ىلع منوال ادلراســة 
ْحِصيَت انلصوص اليت هلا تعلٌُّق بوقف ابليان؛ ســواًء بلفظه أو بمفهومه، 

ُ
املصطلحية، فأ

ثمَّ ُعرَِضت انلصوص الُمستخلصة منها عرًضا تارخييًّا تلتبُّع تطوُّر املصطلح، والوقوف ىلع 
مدلوهل قديًما وحديثًا، ثمَّ اســتُخِلَص اتلعريف األمثل – من وجهة نظر ابلاحث – لوقف 

تبع ذلك باتلعليق عليه واتلمثيل هل.
ُ
ابليان، وأ

وبعد حترير الـُمصطلح؛ استُكِمَل العرض – كما يقتيض منهج ادلراسة املصطلحية 
– ببيان صفاته املصنِّفة واملبيِّنة، ثم أهم قضاياه، وتوضيح علقاته بغريه من املصطلحات 
، والوقف ىلع رؤوس اآلي اليت هلــا تعلٌُّق لفظيٌّ بما  اكلوقف اللزم والوقف اتلعســيِّ
ِة  بعدها، وغري ذلك، ثم عرض ابلحث ضمائم وقف ابليان ومشتقاته؛ ُمقرتًحا إضافة عدَّ

ُمصطلحاٍت ترُثي ابلاَب، وتوسُع آفاقه، وتُعيُد رسم حدوده وأبعاده تنظرًيا وتطبيًقا.

مدرس علوم وتكنولوجيا األغذية – جامعة دمنهور.  )*(
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املقدمة

احلمد هلل اذلي علَّم القرآن، وخلق اإلنسان وعلَّمه ابلياَن، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل 
ًدا عبده املصطىف، ونبيُّه  ، وأشهد أنَّ حممَّ ِّ وحده الُمتفرُِّد باخللق واألمر، واعلُِم اجلهر والسِّ
  املبنَي، وشــفيُع األمة يوم ادلين ملسو هيلع هللا ىلص وىلع آهل وأصحابه 

َ
الُمجتىب، الُمبلِّغ ابللغ

أمجعني.
َجلِّها؛ تِلعلُِّقه بأدائه 

َ
وبعد؛ فإنَّ علم الوقف واالبتداء من أرشِف علــوم القرآن وأ

ة العقد بني علــوم الرتتيل واتلأويل،  تــلوًة وترتيًل، وبمعناه تفســرًيا وتأويًل، فهو درَّ
وقد بلــغ من اهتمام انليب ملسو هيلع هللا ىلص به أنَّه اكن يُعلِّمــه الصحابة ؛ فقد جاء عن ابن 
ُؤَت اإليماَن قبل القرآن،  عمر  قوهل: »لقد عشــنا برهة من دهرنا، وإنَّ أحَدنا يلَ
ا وحراَمها، وما ينبيغ أن نقف عنده منها، كما 

َ
وتزنل السورة ىلع حممد ملسو هيلع هللا ىلص فنتعلَُّم حلهل

 يُــؤت أحدهم القرآن قبل اإليمان؛ 
ً

تتعلمــون أنتم ايلوم القرآن. ولقد رأينا ايلوم رجاال
فيقــرأ ما بني فاحتته إىل خاتمته، ما يدري ما أمره وال زجره، وال ما ينبيغ أن يُوقف عنده 

قَل«))(.  منه، ينرثه نرث ادلَّ
وناهيَك بقول أيب حاتم))(: »َمن لــم يعرِف الوقَف لم يَعلِم القرآَن«))(. وَصَدَق؛ ألنَّ 
الوقف فرٌع عن املعىن، فَمن لم يعرف الوقَف دلَّ ىلع أنَّه لم حُيِســن معرفة املعىن، واذلي 

ال يعرف املعىن فلن حُيِسَن الرتمجة عنه باألداء، فل روايَة وال درايَة. 

شرط  على  صحيح  وقال:   )(0( )ح  المستدرك  في  والحاكم  496ه(،  )ح  الكبرى  السنن  في  البيهقي  رواه   )((
قَل: رديُء التمر  الشيخين، وال أعرف له علة، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي بقوله: على شرطهما وال علة له. وادلَّ

؛ فَِليُبِسه ورداءته ال يجتمع، ويكوُن منثوًرا. ويابُسه وما ليس له اسٌم خاصٌّ
أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد السجستايّن، حنوّي البصرة وُمقرئها في زمانه، عرض القراءة على   )((
وإعراب  والمبادي،  المقاطع  منها:  كثيرة؛  تصانيف  له  جماعة،  عن  العربية  وأخذ  وغيره،  الحضرمي  يعقوب 
القرآن، كتاب القراءات. توفِّ سنة )55)ه( وقيل )50)ه(. ينظر: إنباه الرواة ))/58-64(، ومعرفة القراء الكبار 

))/9))-0))(، وغاية النهاية ))/89)-90)(.
ينظر: الكامل )ص)))(، لطائف اإلشارات لفنون القراءات ))/49)(.  )((
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ال َعَجَب إًذا من هذا االهتمام ابلالغ من الســلف بهــذا العلم اجلليل، وهو ما َوِرثَه 
عنهم علماُء األمة، فظهر يف كرثة مؤلفاتهم يف هذا العلم؛ جيمعون أصوهل، ثمَّ يســتقصون 
آيــات القرآن لفًظا لفًظا؛ ُمبيِّنني ما جيمل الوقف عليه من ذلك وما يقبح. وهذا املنهج هو 
اء، ثمَّ يتتبَّعون حروف  الُمتَّبــع يف تصنيف القراءات – مع الفارق – إذ يبدأون بأصول الُقرَّ
اخللف يف سائر القرآن فيما يُعرف بالفرش. فدلَّ ذلك الصنيُع ىلع وضوح الرؤية يف أذهان 

اء وخلفهم. العلماء: أنَّ معرفة الوقف واالبتداء ربَّما ال تقل أهميَّة عن معرفة أصول القرَّ
وقد فُِتَح هلذا العلم اجلليِل يف عرصنا فتحــاِن: ذلَك أنَّه اهتُدَي إىل كثرٍي من مفقود 
ق وُطبع كثرٌي من خمطوطهــا؛ فأثَْرْت هذا العلم اجلليل  ُمصنَّفات الوقــف واالبتداء، وُحقِّ
ا الفتُح اثلاين؛ فــإنَّ عدًدا غري قليٍل من الُمصنِّفني الُمعارصين قد أفردوا  إثراًء عظيًما. وأمَّ
ُمصطلحات علوم اتلجويد والقراءات – ومنها علم الوقف واالبتداء – أفردوها باتلصنيف 
قها))(،  بًا عن خفيِّها، واكشًفا عن اغمضها، وجامًعا ملتفرِّ ا يُليق الضوَء عليها ُمنقِّ الُمعجيّم، ممَّ

من هذه الدراسات:   )((
)أشهر المصطلحات في فنِّ األداء وعلم القراءات(؛ ألحمد محمد عبد السميع الحفيان، طبعة دار الكتب 	 

العلمية ببيروت، ))4)ه.
)معجم ُمصطلحات علوم القرآن(؛ للشيخ: إبراهيم محمد الَجرمي، طبعة دار القلم بدمشق، ))4)ه.	 
من 	  لمجموعة  اإلسلمية  الحضارة  مصطلحات  موسوعة  أقسام:  أحد  وهو  القرآن؛  علوم  ُمصطلحات 

الطبعة  بالمنصورة،  الوفاء  بدار  وُطبع   . عويس  الحليم  عبد  الدكتور  األستاذ  بإشراف  الباحثين 
األوىل، 006)م.

)معجم المصطلحات في علوم التجويد والقراءات(؛ للدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري، ُطبع بجامعة 	 
- على  وفنيَّة  – مع إصلحاٍت وتحسيناٍت علمية  قََسَمه  ثمَّ  اإلسلمية، 5)4)ه،  بن سعود  اإلمام محمد 
مصنَّفني آخرين؛ هما: )مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات(، )التجريد لمعجم مصطلحات 

التجويد(، وُطبعا بدار الحضارة للنشر، الرياض، 9)4) ـه- 008)م.
)معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية وما يتعلق به(؛ للدكتور عبد العلي المسئول، طبعة دار السلم 	 

الطبعة األوىل 8)4) ـه- 007)م.
الُمصطلح الحديث(؛ رسالة دكتوراه للدكتور حمدي صلح 	  القراءات في ضوء علم  )ُمصطلحات علم 

جيزت في كلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة األزهر الشريف، 006)م، وقد طبعتها دار 
ُ
الهدهد، نُوقشت وأ

البصائر بالقاهرة في مجلدين، 008)م.
)المعجم التجويدي ألشهر ألفاظ علم التجويد(؛ للدكتور عمر خليفة الشايجي، دار الصديق، السعودية، 	 

0)4) ـه- 009)م.
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ٌه حمموٌد، من شأنه – بمزيٍد من الضبط واتلدقيق واالستقصاء –  وهو – بل شــكٍّ – توجُّ
ًة، وباب الوقف  أن يُعالج مشــلة اضطراب الُمصطلح اذلي تعاين منه علوم القرآن اعمَّ
ًة، واليت من مظاهرها: تداُخل املعاين واضطرابها، وكرثة املرادفات، حىت  واالبتــداء خاصَّ
َة اليت جيب ىلع القارئ أن يتعامل مع  يمكن أن يُقال: إنَّ للكِّ مؤلٍف مصطلحاتِه اخلاصَّ

املؤلَّف يف ضوئها حىت ال يَفهَم غرَي مراد ُمصنِّفها. 
ر الُمصنِّف  ومن مظاهر االضطراب تلك: أن خيتلف اتلطبيق عــن اتلقعيد، فيُقرِّ
أصًل، وحيدُّ هل ُمصطلًحا، ثم إذا هــو يذكر أمثلًة ال تمتُّ هلذا اتلأصيل بصلة، ثم يتابعه 

ىلع هذا اخلطأ َمن ينقل بدون تمحيٍص وال نْقٍد. 
ا اكن ُمصطلح )وقف ابليان( أحَد أكرِث مصطلحات هذا ابلاب غموًضا، وأقلّها  ولمَّ
ا من ادلراســِة - رغم أهميته ابلالغة وتعلُّقه بدقائق علم اتلفسري - فقد حاولُت أن  حظًّ

فرَد هذا ابلحث دلراسته دراسًة ُمصطلحيًَّة تفصيليًَّة.
ُ
أ

أهمية دراسة املوضوع: 
ترجع أهميَّة إفراد )وقف ابليان( بابلحث وادلراسة إىل األسباب اآلتية:

تعلُّقه بدقائق علم اتلفسري، وبعض أهمِّ مواضعه الُمشِلَِة. وف حترير هذه املواضع . 1
ما فيه من املساعدة ىلع فهم القرآن وتدبُّره.

تعلُّقه – كأحد ُمفردات باب الوقف واالبتداء – بعلم الرتتيل واألداء. في معرفته . 2
ٌق بإتقان اتللوة وإحسان األداء. حتقُّ

))4) ـه- 	  التدمرية،  دار  طبعة  الشايع،  الرحمن  عبد  محمد  للدكتور  القرآن،  علوم  مصطلحات  معجم 
))0)م.

غير أنَّ هذه المعاجم يُعاب عليها بعض األمور؛ منها: الجمع المجرَّد عن الدراسة الُمصطلحية، فهي في ُمجملها   
– باستثناء دراسة الدكتور الهدهد – لم تَتَتَبَّع نصوص الُمصطلح تتبًُّعا تارخييًّا، ولم تُوفِّ كثيًرا من الُمصطلحات 
ها من التحليل والنقد والتمحيص، كما يُعاب عليها الَفوُْت الكثير؛ فكثيٌر من ُمصطلحات علوم القراءات  حقَّ
لم تُذكْر في بعض هذه المعاجم أو فيها كلها، على تفاوٍُت نسيبٍّ يف ذلك. وهناك بعض المآخذ األخرى ليس هذا 
، يتناولها  ؛ فظاهرة التأليف المعجمي لُمصطلحات علوم القرآن جديرة ببحث ُمستقلٍّ حمّل رسدها. وعلى لكٍّ
ًل لما يجب أن تكون عليه الدراسات الُمصطلحية في هذا الباب  بانلَّقد ابلنَّاء ذاكًرا ما لها وما عليها، ومؤصِّ

ُمستقبًل، ولعلَّ اهلل – عز وجلَّ – يُقيِّض لمثل هذا البحث من يضطلع به.
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االضطراب الواضح والغموض اذلي يكتنف هذا الُمصطلح؛ سواٌء يف تعريفه أو يف . 3
تطبيقاته، ىلع نُْدرة ما حظَي به من تقعيٍد وتأصيل. 

َتَعلُّــق هذا الُمصطلح بكثري من موضواعت بــاب الوقف واالبتداء اليت يتوقَّف . 4
فهمه ىلع فهمها. وعليه؛ فإنَّ حتريره وضبطه ســيؤثر تأثرًيا إجيابيًّا مبارًشا يف تقعيد 

كثرٍي من ُمصطلحات باب الوقف واالبتداء األخرى وضبطها.
اإلسهام بدراسة جزٍء من أجزاء باب الوقف واالبتداء دراسة مصطلحية منهجيَّة، . 5

يلكون – بإذن اهلل - نواًة دلراســات أخرى َوفق املنهج نفســه، حنو ُمعجٍم شامٍل 
لُمصطلحــات الوقف واالبتداء، اذلي يؤلُِّف بَِدْوره أحــَد أهمِّ روافِد ُمعجٍم أكرث 

 واستيعابًا لُمصطلحات علوم القرآن. 
ً

شموال

ادلراسات السابقة:
ليع - ىلع مؤلٍَّف ُمفَرٍد يف هذا املوضوع. وقد ُمسَّ  لــم أقف - يف حدود عليم واطِّ
ــا رقيًقا، وتناثرت شذراتُه يف ثنايا ُكتب الوقف واالبتداء واتلفسري وغريها،  املوضوُع مسًّ

غري أنَّ تلك الشذراِت ال تعدو بضعة أسطٍر يف املؤلَّفات اليت تناوتله.
ا إفراُد بعض أبواب الوقف واالبتداء باتلصنيف فكثرٌي؛ إذ لم يزل العلماء ســلًفا  أمَّ
ون باتلصنيف أنوااًع وأقســاًما من الوقف واالبتــداء؛ تنبيًها ىلع أهميَّتها،  وخلًفــا خيصُّ
وتوضيًحا ملا خَي من دالالتها، فمن ذلــك الوقف اللزم))(، والوقف املمتنع))(، والوقف 

، وبىل، ونعم())(.
َّ

ىلع )كل

أفرده بالتصنيف جماعة؛ منهم: أبو وهب حسن بن وهب )ت80)ه(، صاحب رسالة في الوقف اللزم في القرآن،   )((
أبي بكر  بن  ولمحمد  اللزمة.  الوقوف  معرفة  في  بعنوان قصيدة  فيه  نظٌم  الجزري )ت))8ه(  ابن  ولإلمام 
المرعشلي المعروف بساجقلي زاده )ت45))ه( رسالة في وقوف الزمة. ولجمال الدين محمد بن المساوي بن 

عبد القادر التهامي الحضرمي )ت66))ه( شرح قصيدة تحتوي على الوقف اللزم.
ن أفــرده بالتصنيف: أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي شــيخ الماتريدية )ت)))ه(؛ برســالته  ممَّ  )((

الكفر(. أوقاف  )بيان 
من المصنفات فيه: شرح كل وبلى ونعم والوقف على كل واحدة منهنَّ يف كتاب اهلل العزيز؛ لميكِّ بن أبي   )((
طالب )ت7)4ه(، وله أيًضا: اختصار القول في الوقف على كل وبلى ونعم، وألبي عمرو الداني: الوقف على 

كل وبلى... وهو مفقود، وغير ذلك. 
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منهج ابلحث:

وقد اقتضت طبيعــُة ابلحث اعتماد أكرث من منهٍج، في اجلزء اخلاص بادلراســة 
الُمصطلحية اعتُمد منهُج ادلراسة الُمصطلحية، وهو قائٌم ىلع اخلطوات اتلايلة:

ْحِصيَْت – قدر الُمســتطاع - لكُّ انلُّصوص اليت هلا علقة 
ُ
: اإلحصــاء: حيُث أ

ً
أول

بالُمصطلح يف كتب الوقف واالبتداء والقراءات وعلوم القرآن واللغة؛ ســواًء تلك اليت 
فرَِدت هلذا ابلاب، أو بعض الكتب اليت تناوتله كفصٍل من فصوهلا. 

ُ
أ

ثانًيا: بعد قراءة انلُّصوص ُصنِّفت الســتخراج ما تعلَّق منها بمفهوم ابليان املنشوِد 
من ابلحث، سواًء اكن هذا اتلعلُُّق لُغويًّا أو داليلًّا.

ثاثلًا: ُعرَِضت انلُّصوص املستخلصة عرًضا تارخييًّا من األقدم لألحدث.

رابًعا: استُخدَم املنهج اتلحلييل الستنطاق تلك انلُّصوص بما يفيُد يف حتديد املفهوم 
ر املفهوم وانشعابه. كما استُخدم  املدروس، واســتُخدم املنهج اتلارييخ املقارن تلتبُّع تطوُّ
املنهــج اتلحلييل يف انلظر يف أقوال علماء الوقوف واتلفســري واللغة، واملوازنة والرتجيح 

بينها قدر املستطاع.

خامًســا: خلصُت إىل اتلعريف املختار يف ضوء ما ســبق، ثم أتبعته ببيان صفاته 
وقضاياه وعلقاته ومشــتقاته وضمائمه كما يقتيض منهج ادلراســة الُمصطلحية، غري 
أنَّ قلة انلُّصوص املتاحة لدلراســة أوجبْت االجتهــاد يف ترميم بعض الفرااغِت، وابتاكر 
العلقات، وُمازجــة الظاهر بالغامِض، واقرتاح ما لم يرد بــه انلصُّ إلحاكِم ما قد يبدو 
ل ما  ُمهرتئًــا، ووصل رِحِم الُمصطلح بغريه من الُمصطلحــاِت اليت قد ال يبدو لغري املتأمِّ
بينها من وشــيج الصلِت، وقد اقتىض ذلك تقديم القضايا بعد الصفات ىلع العلقات. 
وعليه؛ فإنَّ هذه ادلراسَة ال تكتي بتوصيف ما قد اكن، ولكنَّها تقرتُح – من وجهة نظر 

ابلاحث – بعض ما يمكن أن يكون. 
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وبصفة اعمة؛ فقد الزتمُت ما يأيت:
عزو اآليات يف أثناء املنت، وختريج القراءات املتواترة والشاذَّة، وختريج األحاديث، . 1

ه قلُت: يُنَظر...  وتوثيق انلُّقول يف احلاشية، فإن لم يكن انلقل بنصِّ
الرتمجة املوجزة لألعــلم ما أمكن، باســتثناء الصحابة واتلابعــني والعلماء . 2

املعارصين، مع اإلشــارة إىل بعض مصادر الرتمجة، وقــد حَرْصُت ىلع إتباع لكِّ 
َعلٍَم بســنة وفاته: )ت...ه(؛ إذ اتلأريُخ للنصوص مفيٌد يف ادلراسة املصطلحية، 
همُل ذلك يف بعض 

ُ
واقترصُت ىلع الراجح يف تاريخ الوفاة عند االختلف. وربَّما أ

َفِر بتاريخ وفاٍة  املواضــع؛ اعتماًدا ىلع ذكٍر قريٍب أو ُشــهرٍة ُمغِنيٍة، أو لعــدم الظَّ
بلعض العلماء املذكورين. 

ُر - عن عمٍد - إيراُد بعض األمثلة؛ ملناســبة احلال واقتضاء املقام يف لكِّ . 3 قــد يتكرَّ
ة.  مرَّ
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خطة ابلحث:
وقد جاء ابلحث يف مقدمة ومبحث تمهيديٍّ وستة مباحث وخاتمة:

مة: بيَّنُْت أهمية املوضوع، وادلراســات الســابقة فيــه، ومنهج ابلحث 	  فــي الُمقدِّ
ته.  وخطَّ

ا اتلمهيد: فعقدتُّه للحديث عن الوقف وابليان؛ وفيه مطالُب.	  وأمَّ
ا لُبُّ ادلراسة املصطلحية فقد جاء يف ستَِّة مباحث؛ وهاَك بيانَها:	  وأمَّ

املبحث األول: حترير مصطلح وقف ابليان.
املبحث اثلاين: صفات وقف ابليان. 
املبحث اثلالث: قضايا وقف ابليان.

املبحث الرابع: علقات وقف ابليان.
املبحث اخلامس: ضمائم وقف ابليان.

املبحث السادس: مشتقات وقف ابليان.
لت إيلها   – أهــم انلتائج اليت توصَّ

ً
ثــم ختمُت ابلحث خباتمة ذكرُت فيها – إمجاال

ادلراسة، وبعض اتلوصياِت))(.

ه بخالص الشكر إلى فضيلة الشيخ الدكتور أبي يوسف محمد توفيق حديد الكفراوّي  ال يفوتني أن أتوجَّ  )((
ين به من مراجع ومخطوطاٍت من مكتبته الخاصة، فجزاه اهلل عني خير الجزاء.  - حفظه اهلل – على ما أمدَّ
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تمهيد: يف الوقف وابليان

ٍب من ُمصطلحني – تقتيض  إنَّ اإلحاطة بُمصطلــح وقف ابليان – كُمصطلٍح مركَّ
نيه بيشٍء من اتلوضيِح، فإن ُعِلَم املقصود بكلٍّ منهما منفرًدا؛ اكن  أن يُفــرد لكٌّ من ُمكوِّ
ِب احلاصل من إضافتهما ُمكنًا. وهذا ما ســنعرضه – بإذن اهلل – من  إدراُك ذلــك الُمركَّ

خلل املطالب اتلايلة. 

ل: معىن الوقف يف اللغة والصطالح املطلب األوَّ

: الوقف يف اللغة: 
ً

ل أوَّ
ٍث يف يشٍء، ثــمَّ يُقاس عليه))(. قال  الواو والقــاف والفاء أصٌل واحٌد يدلُّ ىلع تمكُّ
يف كتــاب الَعنْي: »الَوْقُف: مصدر قولك: َوَقْفُت ادلابــة وَوَقْفُت اللمة َوْقًفا، وهذا ُماِوز، 
ْفتُه توقيًفا، وال  َت: وقَّ

ْ
ْفــَت الرجل ىلع لكمة قُل فــإذا اكن الزًما قلت: َوَقْفُت ُوقُوفًا، فإذا وقَّ

ْوَقْفُت عن األمر إذا أقلعت عنه...«))(. وقال ابن دريد))( )ت 
َ
ْوَقْفُت إال يف قوهلــم: أ

َ
يقال: أ

)))ه(: »وقفُت األرَض والرجَل أقِفه َوْقًفا، وََهَذا أحد َما َجاَء ىلع فعلتُه فَفَعل، َوِه أحرف. 
مر، إِذا تلّبثت َعلَيِْه«)4(.

َ ْ
َوالُوقُوف: مصدر وقف وقوفًا َفُهَو َواقِف... وتوّقفُت ىلع َهَذا األ

ا أبو يلع القــايل)5( )ت 56)ه(: فيقول: »]قال[ أبو زيد: وقفُت فأنا أقف وقوفًا؛  وأمَّ
بضم الواو، ووقفت الرجل أقفه وقوفًا بضم الواو، ووقًفا بســكون القاف ...ووقفت فلنًا 

معجم مقاييس اللغة )5/6))(.  )((
كتاب العين )5/)))(. وانظر: تهذيب اللغة )9/)))-5))(.  )((

أبو بكر محمد بن الحسن بن ُدَريد ))))- )))ه(، من العلماء باللغة والشعر، من مصنَّفاته: »الجمهرة في اللغة«،   )((
و»االشتقاق«، و»المجتنى« و»الملحن« وغير ذلك. ينظر: إنباه الرواة ))/)9-00)(، وفيات األعيان )4/)))-9))(.

جمهرة اللغة ))/968-967(.  )4(
مة الراوي النحوي اللغوي، أصله 

َّ
أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي بن عيذون )88) – 56)ه( اإلمام العل  )5(

ومولده بمنازِكرْد من أرمينية، له تصانيف كثيرة منها ما أمله عن ظهر قلٍب كالنوادر واألمالي، وله »المقصور 
 ،)(44-((9/(( الرواة  إنباه  ينظر:  التصانيف.  عيون  من  ذلك  وغير  و»البارع«  وأفعلُت«،  و»فعلُت  والممدود«، 

وفيات األعيان ))/6))-8))(.
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ىلع عملــه وىلع ذنبه وىلع ما وقفته عليه من أمر؛ وقًفــا ووقوفًا، وقفت احلديث توقيًفا 
وبينته تبيينًا وهما واحٌد«))(.

ْفُت القارئَ توقيًفا: علّمتُه مواضع الوقوف«))(.  وأما الزخمرشي )ت 8)5())( فيقول: »... ووقَّ

وأما »املعجم الوســيط« ففيه: »وقف وقوفًا: قام من جلوس، ووقف: ســكن بعد 
امليش، ووقف ىلع اليشء: اعينه، ووقف يف املسألة: ارتاب فيها، ووقف ىلع اللمة: نطق 
ا بعدها....وقَّــف فلنًا ىلع اليشء: أطلعه عليه، ووقَّف  نة اآلخر قاطًعا هلا عمَّ بها مســكَّ

القارئ: علمه مواضع الوقف، ووقَّف احلديث: بيَّنه، ووقَّف اليشء: أقامه«)4(.

اء، بقوهل:  ل َمن أشــار رصاحًة إىل الوقف بمعناه عند القرَّ ولعلَّ الزخمرشيَّ يكون أوَّ
ْفُت القارئَ توقيًفا: علَّمتُه مواضع الوقوف«. وقد يكون ذللك سببان؛ األول: اتلصانيف  »ووقَّ
الكثرية يف الوقف واالبتداء يف عرصه وقبله؛ ىلع عكس عرص اخلليل وقُبيْله وُبعيْده، فلم 
ا السبب اثلاين: فهو مشاركة الزخمرشيِّ يف علوم القرآن  يكن املصطلح قد استقرَّ بعُد. وأمَّ

وال سيما اتلفسري، وال خيىف ما ِلعلم الوقوف من تعلٍُّق مبارٍش باتلفسري. واهلل أعلم.

ثانًيا: الوقف يف الصطالح: 
فه كثريون، غري أننا نقترص - اختصاًرا - ىلع تعريف ابن اجلزري)5()ت))8ه(؛  عرَّ

البارع في اللغة )ص499(. وانظر: تهذيب اللغة لألزهري )9/)5)(، والصحاح )440/4)(، والمحكم )6/ 580-577(.  )((
أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الملقب بجار اهلل المعتزيل الحنّي )467- 8)5ه(   )((
التفسير،  في  »الكشاف«  مصنفاته:  من  خوارزم،  أعمال  من  بزمخشر  ولد  األديب،  النحوي  اللغوي  المفسر 
»وأساس البلغة« في اللغة، و»المفصل« في النحو، وغير ذلك ينظر: إنباه الرواة ))/65)- )7)(، وفيات األعيان 

.)(74-(68/5(
أساس البلغة ))/50)(.  )((

المعجم الوسيط )ص)05)(.  )4(
الشافعي ))75-))8ه(  الشيرازي  ثم  الدمشقي  الجزري،  ابن  الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي  أبو   )5(
الحديث والقراءات، وأنشأ مدرسة  بها وطلب  ُولد بدمشق وتفقه  الحافظ،  المجود والمحدث  المقرئ  اإلمام 
اها دار القرآن، وأقرأ الناس، وله التصانيف الكثيرة في القراءات والتجويد وغيرهما، ما بين منثور  للقراءات سمَّ
ومنظوم؛ منها »النشر في القراءات العشر«، و»طيبة النشر«. انظر: غاية النهاية ))/7))-0))(، الضوء اللمع ألهل 

القرن التاسع )55/9)-59)(.
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إذ إنَّه ِمن أوىف مــا ُعرِّف به الوقف وأمجِعه وأمنِعه؛ قال: »الوقف عبارة عن قطع الصوت 
زمنًا يتنفس فيه اعدة، بنية استئناف القراءة إما بما ييل احلرف املوقوف عليه أو بما قبله 
ال بنية اإلعراض، ويأيت يف رؤوس اآلي وأوساطها وال يأيت يف وسط اللمة وال فيما اتَّصل 

رسًما، والبد من اتلنفس معه«))(.
فقوهل: »زمنًا يُتنفَّس فيه اعدًة«: خرج به الســكُت اذلي هو القطع بدون تنفُّس، 
وقوهل: »بِنيَّة اســتئناف القراءة«: خرج به القطع، واذلي يعين إنهاء القراءة رأًســا ال 
ا بما ييل احلرف املوقوف عليه أو بما قبله«: فيه إشــارٌة  بنية االســتئناف، وقــوهل: »إمَّ
نلوعني من الوقــف: الوقف االختيارّي ىلع اتلمام والكفاية، ويُســتأنف فيه بما بعد 
املوقــوف عليه، والوقف االضطرارّي ىلع غري اتلمــام والكفاية، ويلزم منه الَعوُْد إىل 
املوقوف عليه أو ما قبله؛ حســب ُمقتىض املعىن. وقوهل: »وال يأيت يف وســط اللمة«: 
خرج به ســكت محزة ىلع الساكن قبل اهلمز يف حنو )األنهار( وف )يشء( و)شيئًا(. 
وقوهل: »وال فيما اتَّصل رســًما«: أشــار إىل دخول الوقف االختبارّي ىلع املقطوع من 

مرسوم اخلطِّ يف اتلعريف.
وقد يُــراد بالوقِف: املوضُع الصالُح للوقف؛ قال الشــيخ زكريــا األنصاري))( )ت 
6)9ه(: »الوقف يُطلق ىلع معنيني: أحدهما: القطع اذلي يسكت القارئ عنده، وثانيهما: 
اء، فلكُّ موضع منها يُســىَّ وقًفا، وإن لم يقف القارئ عنده،  املواضع اليت نصَّ عليها القرَّ
ومعىن قونلا: هذا وقٌف: أي موضٌع يُوقف عنده، وليس املراد أنَّ لكَّ موضع من ذلك جيب 

الوقف عنده؛ بل املراد أنَّه يصلح عنده ذلك«))(.

النشر ))/89)-90)(  )((
زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري األزهري الشافعي، ُوِلد سنة ثلث وعشرين   )((
وقيل أربع وعشرين وقيل ست وعشرين وثمانمائة بإحدى قرى محافظة الشرقية بمصر، شيخ اإلسلم وقاضي 
ر حتى رأى تلميذه  ٌز في علوم شتى، له أكثر من خمسين ُمصنًَّفا في فنون شتى من العلم، ُعمِّ القضاة، عالم ُمربِّ
وتلميذ تلميذه شيوخ اإلسلم، كانت وفاته على الراجح سنة 6)9 ه. يُنظر: الضوء اللمع ))/4))-8))(، البدر 

الطالع ))/)5)(. 
المقصد: )ص0) – ))(.  )((
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املطلب اثلاين: أهمية علم الوقف والبتداء وبيان مزنتله من علوم القرآن
علم الوقف واالبتداء من آكد ما حيتاج إيلــه القارئ واملقرئ؛ إذ به يتَّضح املعىن 
وينجيل املراد، يقول ابن عمر : »لقد عشــنا برهة مــن دهرنا، وإنَّ أحدنا يلؤت 
اإليمان قبل القرآن، وتزنل السورة ىلع حممد ملسو هيلع هللا ىلص؛ فنتعلم حلهلا وحرامها، وما ينبيغ أن 

يُوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم ايلوم القرآن... « إلخ))(.
اس))( )ت8))ه( ُمعلًِّقا ىلع هذا األثر: »فهذا احلديث يدلُّ ىلع  قال أبو جعفر انلحَّ
أنَّهــم اكنوا يتعلَّمون اتلَّمام كما يتعلَّمون القرآن. وقول ابن عمر: »لقد عشــنا برهة من 

ادلهر« يدل أنَّ ذلك إمجاٌع من الصحابة«))(.
وقد أمــَر اهلل  برتتيل القرآن، وُيبنيِّ أمرُي املؤمنني يلعٌّ  معىن الرتتيل 
فيقول: »الرتتيل معرفة الوقوف وجتويد احلروف«)4(. فجعل ُحسن الوقف واالبتداء قَسيًما 

إلتقان اتلجويد. 
وعــن أيب حاتم قــال: من لم يعرف الوقف لــم يعلم القرآن. أو قــال: ملا يعلم ما 

يقرأ)5(. 
وقال اهلذيل)6( )ت 465ه(: »قال علقمة قال ابن مسعود: العدد مسامري القرآن وأنا 
ه ....وهذا القرآن نزل باللغة العربية، والوقف والقطع  أقول: الوقف مسامري القرآن وُدرُسُ

سبق بتمامه في المقدمة.  )((
اس )ت 8))ه( النحوي  أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس، المرادي المصري المعروف بانلحَّ  )((
القرآن«، و»اشتقاق أسماء اهلل«،  القرآن«، و»معاني  المفسر، له مصنفات كثيرة منها: »إعراب  اللغوي األديب 
الرواة ))/6))-9))(، ووفيات األعيان ))/  إنباه  و»الناسخ والمنسوخ«، و»القطع واالئتناف«، وغير ذلك. ينظر: 

 .)(00–99
القطع واالئتناف )ص 7)-8)(، وانظر: النشر ))/77)(.  )((

انظر: الكامل )ص)))(، والنشر ))/77)(.  )4(
ينظر: الكامل )ص)))(، ولطائف اإلشارات لفنون القراءات ))/49)(.  )5(

أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل الهذلي المغريب )ت 465ه( المقرئ اجلوَّال أحد من   )6(
طوَّف الدنيا في طلب القراءات، قرأ على أكثر من ثلثمائة وستين شيًخا، وصنَّف في القراءات. ينظر: معرفة 

القراء ))/9)4-))4(، وغاية النهاية ))/45)- 48)(.
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يتهــا، فإنَّ الوقف حلية اتللوة وحتلية ادلراية، وزينة القارئ وبلغة اتلايل وفهم 
ْ
من ِحل

املســتمع وفخر للعالم«))(. وقال: »والوقف أدب القرآن«))(، وَصَدق؛ فبالوقف يتحقق فهم 
كلم اهلل تعاىل حيث ال يدرك معناه إال بذلك، فمن لم يهتمَّ به فقد يقف قبل تمام املعىن، 
وال يصل ما وقف عليه بما بعده حىت ينتيه إىل ما يصحُّ أن يوقف عنده، فحينئذ ال يفهم 
ما يقرأ، بــل ربما يفهم خلف املراد من كلم اهلل تعاىل إذا وقف ىلع غري موطن وقف، 
وهذا فســاد عظيم وخطر جسيم ال تصح به القراءة وال توصف به اتللوة، فبمعرفة هذا 
العلم حيصل للمسلم تمام املعرفة بالقرآن فيتمكن من إدراك معانيه واستنباط أحاكمه 

ومعرفة إعرابه وفهم غريبه.
وقد اســتحبَّ غري واحٍد من املقرئني املجيدين أن يُفرَِد الطالب ختمة مســتقلة 
للوقف واالبتداء، يبحث لك لكمة مــن حيث درجة الوقف عليها، واالبتداء بها. وَمْن 
وقف ىلع أهمية هذا العلم اجلليل، وتصانيف العلماء انلحارير فيه؛ ال يســتغرب هذا 
الفعــل من فعله، أو أمــر بفعله. يقول اإلمام أبو عمــرو ادلاين))( )ت 444ه(: »معرفة 
مــا يتم الوقف عليه وما حيســن وما يقبح؛ من أجلِّ أدوات القــراء املحققني واألئمة 
املتصدرين وذلك ما تلزم معرفتُه الطابلني وســائر اتلالــني، إذ هو قطب اتلجويد وبه 

يوصل إىل نهاية اتلحقيق«)4(.
ويقول ابن اجلزري )ت))8ه(: »وصــحَّ - بل تواتر- عندنا تعلُّمه واالعتناء به من 
السلف الصالح..... وكلمهم يف ذلك معروف، ونصوصهم عليه مشهورة يف الكتب، ومن 
َثمَّ اشــرتط كثري من اخللف ىلع املجزي أال جيزي أحًدا إال بعد معرفته الوقف واالبتداء. 

الكامل )ص)))(.  )((

الكامل )ص)))(.  )((
أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني األندلسي المالكي ))7)-444ه(، الحافظ أحد األئمة في علوم القرآن، بلغت   )((
مؤلفاته نحو مائة وعشرين مؤلًفا، من أشهرها: التيسير في القراءات السبع، والمحكم في نقط المصاحف، 
النهاية  ))/ 406(، وغاية  الكبار  القراء  انظر: معرفة  القرآن.  آي  والبيان في عدِّ  المصحف،  والمقنع في رسم 

.)5(9/((
شرح القصيدة الخاقانية للداني ))/96(.  )4(
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واكن أئمتنا يوقفوننا عند لك حرف، ويشريون إيلنا فيه باألصابع، سنة أخذوها كذلك عن 
لني«))(. شيوخهم األوَّ

وللوقِف تعلٌُّق باتلفسري؛ إذ إنَّ اتلفسري بيان مراد اهلل من كلمه، والوقُف فرٌع عن 
املعىن املفهوم يف ذهن القــارئ، فإن ترجم هذا الفهم إىل وقٍف صحيٍح اكن املعىن حقيًقا 

 . بالوصول إىل املستمع ىلع وجٍه صحيٍح مفهوٍم، ذلا قيل: َمن َوقَف فقد فسَّ

ا إال بقيامه بالعلوم اليت تساعده ىلع اتلفسرِي، من  ً وكما أنَّ الُمفسِّ ال يكون ُمفسِّ
إملاٍم باللغة معايَن وحنًوا وترصيًفا وبيانًا، وبالقراءات ُمتواترها وشاذِّها، وبالفقه واختلف 
 وفــرواًع، وباحلديِث ُمصطلًحا وُمتونًا..إلــخ؛ فكذلك الُمتلُِّم يف الوقف 

ً
الفقهاء أصوال

اس  ٌ كما أسلفنا. يقول أبو جعفر انلحَّ واالبتداء يلزمه أشــياء من ذلك إذ الواقُف ُمفسِّ
)ت8))ه(: » حــى يل بعض أصحابنا عن أيب بكر بن ماهد))(  أنَّه اكن يقول: 
ال يقوم باتلمام إال حنويٌّ اعلٌم بالقراءة، اعلٌِم باتلفســري اعلم بالقصص وتلخيص بعضها 
من بعٍض، اعلم باللغة الــيت نزل بها القرآن. وقال غريه حيتاج صاحب اتلمام إىل املعرفة 

بأشياء من اختلف الفقهاء يف أحاكم القرآن...«))(. 

املطلب اثلالث: ضوابط حتديد أنواع الوقوف ودرجاتها
اختلف العلماء يف عّد أقســام الوقف واالبتداء اختلفًا بَيِّنًا، غري أنَّهم يكادون 
يتَّفقــون ىلع ضابَطنْيِ إمجايلَّنْيِ يف معرفة الوقف، هذا االتِّفاُق جيعل كثرًيا من االختلِف 
ا اخللف يف بعض  يف عدِّ أقســام الوقف واالبتداء اختلفًا لفظيًّــا يف الُمصطلحات، وأمَّ
ين والُمعربني يف  اتلطبيقاِت فراجٌع إىل اخللف السابق يف جزٍء منه، وإىل خلف الُمفسِّ

أكرثه. وهذان الضابطان هما:

النشر ))/77)-78)(.  )((
أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي )45)-4))ه( من أشهر علماء القراءة في زمانه، وهو   )((
ل من سبَّع السبعة، له كتٌب في القراءات أشهرها: كتاب السبعة في القراءات جمع فيه مذاهب  نعة، وأوَّ شيخ الصَّ

سبعة من أئمة القراء. انظر: معرفة القراء الكبار ))/69)-)7)(، وغاية النهاية ))/8))-0))(.
القطع واالئتناف )ص))(.  )((
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ق اللفظّي واملعنوّي: 
ُّ
ل: اتلعل الضابط األوَّ

: تعلُّق اللمة بما قبلها من جهِة اإلعراب واملعىن، اكلصفة  يُقصد باتلعلُّق اللفظــيِّ
بموصوفها، وابلدل باملبدل منه، واملستثىن باملستثىن منه، واحلال بصاحبها، وحنو ذلك. أما 
اتلعلق املعنوّي: فتعلُّق اللمة بما قبلها من جهة املعىن فحسب، مع كونها منفصلًة عنها 

من جهة اإلعراب. وبانلظر العقيلِّ يكون دلينا أربعة أقسام:
ـق هل بما بعده ال من جهة املعــىن وال من جهة اإلعراب،  القســم األول: ما ال تعلُـّ
ا، ويكون االبتداء بما بعده كذلــك. ومثاهل الوقف ىلع لكمة  فيكون الوقف عليــه تامًّ
 *  ﴿ تعــاىل:  قــوهل  يف   ﴾ ﴿

﴾ ]اغفر: 6–7[.
القســم اثلاين: ما يتعلَُّق بما بعده من جهة املعىن ال اإلعراب، فيكون الوقف عليه 
اكفيًا، ويكون االبتداء بما بعده كذلك. وبعضه أشدُّ كفايًة من بعٍض، وذلك ُمتوقٌِّف ىلع 
، فإن قلَّ اتلعلُّق اقرتب من اتلمام، وإن اشتدَّ اتلعلُّق املعنويُّ بُعَد عن  درجة اتلعلق املعنويِّ

اتلمام بقدره.
القسم اثلالث: ما تعلَّق بما بعده من جهة املعىن واإلعراب، وال يقف عليه القارُئ 
خُمتاًرا، وبعضه أشــدُّ تعلًُّقا من بعٍض، وقد يكون األول مستغنيًا نسبيًّا عن اثلاين، وال 

يكون اثلاين مستغنيًا عن األول كما يف قوهل تعاىل: ﴿ * 
﴾ مفهوٌم،  ﴾ ]الشــورى: )5–)5[، فإنَّ الوقف ىلع قوهل ﴿
ل غري مســتغٍن عن  ﴾ ُمفتقًرا إيله يف اإلعراب، وقد يكون األوَّ مع كون قوهل ﴿
﴾، فالوقف  ﴾ أو قوهل ﴿ اثلاين وال يؤدي أيَّ معىن مفهوٍم بدونه مثل قوهل ﴿
﴾ من قوهل تعاىل:   ىلع هذا وأمثاهل اغمــٌض، وقد يكون قبيًحا؛ اكلوقــف ىلع ﴿
﴾ من  ﴾ ]اإلرساء: 7) [، وقد يكون شــديد القبح؛ اكلوقف ىلع ﴿ ﴿
؛ فإنَّ االبتداء بما بعد موضع الوقف  ﴾ ]حممد: 9)[. وىلع لكٍّ قوهل تعاىل: ﴿
غري صالٍح، بل يلزم – لزوًما صناعيًّا – أن يعود القارئ إىل موضع الوقف أو ما قبله فيبدأ 

به حسب ُمقتىض املعىن. 
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ر  القسم الرابع: ما تعلَّق بما بعده من جهة اإلعراب وانفصل من جهة املعىن، وتصوُّ
وقوع ذلَك القسِم يف الكلم صعٌب؛ إذ ال خيلو الكلم املتعلِّق بغريه يف إعرابه ولفظه أن 
يتعلَّق به يف معناه. وهذه القضية عليها مدار هذا ابلحث، فســيأيت الكلم عنها مستوىًف 

يف حينه إن شاء اهلل. 

الضابط اثلاين: حال القارئ:
وينقسم الوقف بهذا االعتبار إىل أربعة أقساٍم أيًضا:

القسم األول: الوقف االضطراري: حيث ينقطع انلََّفس قبل اتلمام، وىلع القارئ يف 
هذه احلال أن يتخريَّ قبل االضطرار مواضع الوقف املفهوم وإن اكن ناقًصا، ثم يســتأنف 
قراءتــه بالَعوِْد إيله أو إىل ما قبله بليان املعىن وتتميم الكلم. فإن طال الكلم ولم يوجد 
تماٌم وال كفايٌة جاَز الوقف ىلع انلاقص املفهوم ال الغامض وال القبيح. ومثال ذلك سورة 
( فيها؛ ىلع تفصيٍل  هلا إىل اآلية اتلاســعة عرشة، ىلع قراءة َمن يفتح همزة )إنَّ اجلنِّ من أوَّ

ليس هذا حملَّ بسطه))(.
القسم اثلاين: الوقف االختياري: ويكون ىلع ما ال يلزم معه الَعوُْد.

القسم اثلالث: الوقف االختباري: بِلياِن إملاِم القارئ بمرسوم اخلطِّ وحنوه؛ إن ُطِلَب 
منه ذلك اختباًرا وتوقيًفا.

القســم الرابع: الوقف االنتظاري: لإلتيان بقــراءٍة أو أكرث من القراءات الواردة يف 
اآليــة أو املقطع أو اللمة املوقوف عليها. وهذا القســم واذلي قبله يمكن أن يُصطلح 
عليهما بمصطلح )الوقف اتلعلييّم(؛ تلعلُّقهمــا بمقاِصَد تعليميٍَّة حال القراءة واإلقراء 

واملدارسة، وحنو ذلك.

املطلب الرابع: يف معىن ابليان)2) 
بــنَيُ من فلن، أي أوضح 

َ
يقال: بان اليشء وأبان إذا اتَّضح وانكشــف. وفلن أ

يُنظر: القطع واالئتناف )ص 548(، والمستوىف في النحو ))/)8)-)8)(.  )((
؛ إذ ال يتعلَّق تعلًُّقا ُمباشًرا بموضوع البحث. لم أتعرَّض لذكر معنى البيان في االصطلح البليغِّ  )((
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ِته... ورجٌل َبيِّـٌن: فَصيٌح ذو بيان))(.  جَّ كلًما منه))(. وجاء بِبيان ذلك وبيِّنَِته؛ أي: ِبُ

 ... ٌ لَِة وغرِيها. وباَن اليشُء بَيانًا: اتََّضح، َفُهَو َبنيِّ
َ

ال َ بِِه اليشُء ِمَن ادلَّ وابَليــاُن: َما ُبنيِّ
َ اليشُء: َظَهر،  نا: عَرفتُه. وتَبنَيَّ

َ
وَْضْحتُه. واســتَباَن اليشُء: ظَهر. واستَبَنْتُه أ

َ
ي أ

َ
نا أ

َ
بَنْتُه أ

َ
وأ

 َ باَن وَبنيَّ
َ
ى. َوقَالُوا: باَن اليشُء واْستَباَن وتَبنيَّ وأ  َتتََعدَّ

َ
ى َهِذهِ اثللثُة َوال نا، تتعدَّ

َ
وتَبيَّنْتُه أ

ب َمَع اللََّسن، 
ْ
بلغ لفٍظ، وهو من الَفْهم وذاكِء القل

َ
َمْقُصوِد بأ

ْ
بَِمْعىًن َواِحٍد ... وابَليان إِْظَهاُر ال

صلُه الَكْشُف والظهوُر))(.
َ
وأ

يقول اجلاحظ)4( )ت 55)ه(: »وابليان اسم جامٌع للّك يشٍء َكَشَف لََك قناع املعىن، 
وهتَك احلجاَب دون الضمري، حىت يفيض الســامع إىل حقيقته، ويهجم ىلع حمصوهل اكئنًا 
مــا اكن ذلك ابلياُن، ومن أّي جنس اكن ادليلل؛ ألنَّ مدار األمر والغاية اليت إيلها جيري 
القائل والسامع، إنما هو الفهم واإلفهام؛ فبأي يشٍء بلغَت اإلفهام وأوضحَت عن املعىن؛ 

فذلك هو ابليان يف ذلك املوضع«)5(. 

  ويقــول: »وادلاللة الظاهــرة ىلع املعىن اخليِّ هو ابليان اذلي ســمعَت اهلل
يمدحه ويدعو إيله وحيث عليه. بذلك نطق القرآن، وبذلك تفاخرت العرب، وتفاضلت 

أصناف العجم«)6(.

ثمَّ حرص اجلاحظ مجيع أصناِف ادلالالت ىلع املعاين يف مخســة أشياء ال تنقص وال 
يه ابلعض بـ)لغة اجلسد(، والعقد  تزيد ه: اللفظ، واإلشارة، وه إحدى مفردات ما يُسمِّ
ـُة املوجبُة للعتباِر  وهو احلســاب باألصابع، واخلــّط أو الكتابة، وانلِّصبُة أو احلال ادلالَـّ

معجم مقاييس اللغة ))/8))(.  )((
أساس البلغة ))/88(.  )((

ينظر: لسان العرب ))/576-575(.  )((
أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي البصري المعروف بالجاحظ )ت 55)ه( صاحب التصانيف   )4(
، منها: كتاب »الحيوان« و»البيان والتبيين« و»البخلء« وغير ذلك. ينظر: وفيات األعيان ))/ 470- في كل فنٍّ

.)475
البيان والتبيين ))/60(.  )5(
البيان والتبيين ))/60(.  )6(
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واالتِّعاِظ كمشــاهدة اآليات الكونية ورؤية املحترضين واملــوت والوقوف ىلع مصارع 
الظاملني وحنو ذلك«))(. 

زتُل تلَك اخلمســُة األصناُف حال تلوِة القــرآن إىل واحد فقط؛ وهو الصوُت. 
ُ

وخت
ودعنا نســتخدم مصطلح )الصوت( بدَل مصطلح )اللفظ( اذلي عربَّ به اجلاحظ، إذ هو 
؛ ألنَّ الصوَت أعمُّ من اللفظ، وقد أشــار اجلاحُظ ذللك؛ فقال: »ولن تكون حراكت  أدقُّ
اللسان لفًظا وال كلًما موزونًا وال منثوًرا إال بظهور الصوت، وال تكون احلروف كلًما 

إال باتلقطيع واتلأيلف«))(.
فاســتخدام الصوِت داليلًّا يف القراءة إنَّما يكــون من طريقني: الطريق األوىل ه 
قطع الصوِت ىلع مواضع مقتىض ادلاللة من اجلُملِة؛ فيُفهُم ُمراُد املتلم، واثلاين: اتلنغيُم، 
وُيعربِّ عن توايل درجات صوتية خمتلفة أثناء انلطق ارتفااًع واخنفاًضا، وهو اإلطار الصويت 
اذلي تُقال به اجلملة يف السياِق، فاتلنغيم اذلي تأيت عليه اجلملة االستفهامية خيتلف عن 
اتلنغيــم اذلي تأيت عليه اجلملة اتلعجبيَّة أو اجلملة اخلربية، وتنغيم اخلرب الُمجرَّد خيتلف 

د؛ إىل غري ذلك من أغراض الكلم))(.  عن تنغيم اخلرب املؤكَّ
وقد أشــار احلافظ أبو العلء اهلمذاين)4( )ت 569ه( للتنغيم بقوهل: »وأما ]اللحن[ 
اخلّي؛ فهو اذلي ال يقف ىلع حقيقته إال حنارير القراء ومشاهري العلماء وهو ىلع رضبني: 
أحدهما ال تعرف كيفيته وال تدرك حقيقته إال باملشافهة وباألخذ من أفواه أويل الضبط 
ات، وحدود املماالت وامللطفات واملشبعات واملختلسات  وادلراية، وذلك حنو مقادير املدَّ

خاصة  إشارٌة  فهو  باإلشارة،  الَعْقُد  يُلحق  أن  األوفق  من  كان  وربَّما  قلُت:   .)65-6(( والتبيين  البيان  يُنظر:   )((
باليدين.

البيان والتبيين ))/)6(.  )((
يُنظر: اللغة العربية معناها ومبناها )ص 6))(، والمعجم العريب األساسي )ص ))))(.  )((

المقرئ  الحافظ  األستاذ  569ه(   -488( العطار  الهمذاينّ  أحمد  بن  الحسن  بن  أحمد  بن  الحسن  العلء  أبو   )4(
اآلفاق،  من مشايخ  كبير  وأخذ عن عدد  العلم،  في طلب  المحمودة، رحل  والسيرة  الجمة،  المناقب  صاحب 
وانتهت إليه مشيخة العلم ببلده، وبرع في القراءات والحديث، له مؤلفات كثيرة في القرآن الكريم وعلومه 
انظر:  العشر ألئمة األمصار«.  القراءات  التجويد«، »غاية االختصار في  »التمهيد في معرفة  وغير ذلك، منها: 

معرفة القراء ))/)54-544(، وغاية النهاية ))/87)-88)(. 
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والفرق بني انلي واإلثبات واخلرب واالســتفهام.....إىل ما سوى ذلك من األرسار اليت ال 
.)((» تتقيَّد باخلطِّ

»واتلنغيم يف الــكلم يقوم بوظيفة الرتقيم يف الكتابة؛ غــري أنَّ اتلنغيم أوضح من 
الرتقيــم يف ادلاللة ىلع املعىن الوظيي للجملة. وربما اكن ذلك ألنَّ ما يســتعمله اتلنغيم 
من نغمات أكرث ما يســتعمله الرتقيم من علمات اكنلقطة والفاصلة والرشطة وعلمة 

االستفهام وعلمة اتلأثر...«))(.

املطلب اخلامس: ابليان أهمُّ دوايع الوقف
يقول ادلكتور عبد ابلديع انلريباين عن دوايع الوقف وأسبابه:»..أما دوايع الوقف 
فأردنا بها حاجة لكٍّ من املرسل واملتليق؛ املرسل: وهو إما أن يكون قارئًا أو متلًما، فإن 
اكن قارئًا اكنت حاجته إىل الوقف ألمرين؛ األول: يلتنفس؛ إذ ال يســتطيع ذلك يف أثناء 

القراءة. واآلخر: يلنشئ بهذا انلفس زفرًيا ينفقه يف متابعة القراءة..... 

وأما املتليق فيحتاج إىل زمن يدير فيــه اللمات اليت تُلىق عليه يف ذهنه، ويؤلف 
 

ً
بني شــىت معاين املقال واملقام حىت يصل إىل طلبه املتلم. فإن انثال عليه الكلم انثياال
ٍل بوقفات يلتقُط فيها أنفاســه اختلط عليــه األمر، ولم حَيَْل من ذلك الكلم  غري ُمفصَّ

بطائل.....

وأما أسباب الوقف؛ فيه: ما يقتضيه املعىن يف موطن بعينه. وه ىلع نوعني:

يًــا أو جزئيًا، أو منح الســامع مهلة للتأثر أو 
ِّ
أســباب اختياريــة: كتمام املعىن لك

التشــويق، أو دفع اللبس. وأسباب اضطرارية: اكنقطاع انلفس أو العطاس أو السعال أو 
النسيان«))(.

فهل ُجِعَل الوقُف حلاجِة القارِئ إىل مواضَع يسرتيُح فيها، أم أنَّ الوقَف ُجِعَل حلاجِة 

التمهيد في معرفة التجويد )ص7))(.  )((
اللغة العربية معناها ومبناها )ص6))-7))(.  )((

الوقف في العربية على ضوء اللسانيات )45-46( باختصار وتصرُّف.  )((
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املســتمع إىل فهم معىن ما يتلوه القارئ؟ والسؤال بعبارة أخرى: هل لو استطاع قارٌئ أن 
 ذلك واكن مجيًل حمضوًضا عليه؟ 

َ
يقرأ القرآن لكه يف َنَفٍس واحٍد لساغ

ا لم يُمكن القارَئ أن يقرأ الســورة أو القصة يف  يقول ابن اجلزري )ت ))8ه(: »لمَّ
نفٍس واحٍد، ولم جَيُِز اتلنفُّس بني لكمتني حالة الوصل –بل ذلك اكتلنفُّس يف أثناء اللمة- 
وجــب حينئذ اختيار وقف للتنفُّس واالســرتاحة، وتعني ارتضــاء ابتداٍء بعد اتلنفس 
واالســرتاحة، وحتتَّم أن ال يكون ذلك ما خُيلُّ باملعــىن، وال خُيلُّ بالفهم؛ إذ بذلك يظهر 

اإلعجاز وحيصل القصد«))(.

فانظر إىل دقيق عبارته : »وحتتَّم أن ال يكون ذلك ما خُيلُّ باملعىن، وال خُيلُّ 
بالفهم«، فمرااعُة أن يكون الكلم مفهوًما مطلٌب للقراءة احلسنة؛ بعكِس وصل السورة 
ور القصاِر؛  أو القرآن لكِّه بنََفٍس واحٍد؛ ففضًل عن أنَّه غري مستطاٍع وال مكن إال يف السُّ
فإنَّ فيه من اإلبهام يف املعىن ما ال يزول إال بتخريُّ الوقف ىلع مقاطع الكلم بما يقتضيه 
ق ذلك بصورٍة ال حتمل أيَّ  املعىن، واألصُل يف الكلم أن يكون ُمفِهًما للسامع، ومىت حتقَّ
ا إن ُخيِشَ أن يُفهَم كلُمه ىلع غري ما  قــدٍر من االتلباس، فقد أبان املتلُم عن مراده، أمَّ
أراد املتلُِّم؛ فإنَّ بيانه يتوقَُّف ىلع قدرته ىلع رفع هذا االتلباِس وتوصيل املعىن املراد ىلع 
وجهه للسامِع. وبأيِّ يشٍء أفهَم وأوضَح املعىن فقد أباَن ما دام لم خيرْج عن ُعرِف اتللوة 
وحدِّ االعتدال فيها. والوقُف من أشــهِر األدوات اليت يلجأ إيلها القارُئ بلياِن مىت ينتيه 
املعىن، وما يتصل منه بما قبله وما ينقطع عنه، وما حيتاج إىل ما بعده، وما يســتغين عنه. 
ــًل يف مجلة واحدٍة قد يؤدي إىل كثرٍي من االتلباس، فل يعرف  ا اإلتيان بالكلم متصِّ أمَّ
السامع مراد املتلم، وال مقاطع كلمه، فربَّما أدى ذلك أن يفهمه الفاهم ىلع غري وجهه. 

فل غرَو أنَّ قراءة انليب ملسو هيلع هللا ىلص مفصلة يقطعها آية آية، كما هو ثابٌت عنه.

وما يؤكد هذا أنَّ القارئ إن اضطر للوقف لعارٍض اكنقطاع َنَفٍس أو سعاٍل أو حنوه 
فإنه يســتأنُف القراءَة من املوضع اذلي وقف عليه أو من قبله، ال من بعده، وما ذلك إال 

النشر ))/77)(.  )((
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يلأيت باملعىن ىلع الوجه املراد. وإىل ذلك أشار ابن اجلزري –– بقوهل يف مقدمته))(:
وهلُ قــبــيــٌح  تــــمَّ  مـــا  قبلهوغــــر  ــدا  ــب ويُ ــرًّا  ــط ــض ُم ــُف  ــوق يُ

قــال انلحــاس )ت8))ه(: »فمن اتلبيني تفصيــل احلروف والوقــف ىلع ما تمَّ 
معناه«))(. 

))( )ت)64ه(: »وقد اختار العلماء وأئمة القراءة تبيني معاين كلم  وقال السخاويُّ
اهلل  وتكميل معانيه، وجعلوا الوقف ُمنبِّها ىلع املعىن، ومفصًل بعضه عن بعض، 

وبذلك تذلُّ اتللوة، وحيصل الفهم وادلراية، ويتضح منهاج اهلداية«)4(.

وقْد يتنازُع ابلياَن الوقُف وعدُمه، وحينها يتأكَّد ىلع الُمتلِِّم إن اكن فصيًحا ُمبينًا أن 
اُق الُمتلِّمني  يترصَّف باإلتياِن بما ال خُيلُّ بابلياِن. وتلك من املواضِع اليت ال يقوُم هلا إال ُحذَّ
من أوتوا نصيبًا من ابليــان. فمن ذلك أن أبا بكٍر  مرَّ ىلع رجٍل ومعه ثوٌب، فقال: 
أتبيع اثلوب؟ فقال: ال اعفاك اهلل! فقال أبو بكر : لقد ُعلِّمتم لو كنتم تعلمون. قل: 
بًا: »فأنكر عليه لفَظه، ولم يسأهل عن نيَّته«)5(. اس ُمعقِّ ال، واعفاك اهلل«. قال أبو جعفر انلحَّ

وما يُستحسن يف مثل هذا؛ قوُل حيىي بن أكثم)6( )ت )4)ه( للمأمون -وقد سأهل عن 
أمٍر- فقال: »ال؛ وأيَّد اهلُل أمرَي املؤمنني«. 

المقدمة الجزرية؛ البيت رقم )77(.  )((
القطع واالئتناف )ص9)(.  )((

الهمداني  اس  الغالب بن غطَّ الصمد بن عبد األحد بن عبد  أبو الحسن علي بن محمد بن عبد  الدين  َعلَُم   )((
المصري السخاوي الشافعي )558-)64ه(، اإلمام العلم المقرئ المفسر النحوي المحدث، أخذ القراءات عن 
اإلمام أبي القاسم الشاطبي، وأقرأ الناس نيِّفاً وأربعين سنة، من مصنَّفاته: فتح الوصيد في شرح القصيد، وجمال 
القراء وكمال اإلقراء وغير ذلك. انظر: إنباه الرواة ))/)))-)))(، ووفيات األعيان ))/40)-)4)(، ومعرفة القراء: 

)/))6-5)6(، وغاية النهاية ))/568-)57(. 
جمال القراء ))/554(.  )4(

- انظر: البيان والتبيين ))/79)(، القطع واالئتناف )ص))(.   )5(
أبو محمد يحيى بن أكثم بن محمد التمييّم اكن عالًما بالفقه بصيًرا باألحكام ُسنِّيًّا، واكن كثير األدب حسن العارضة،   )6(

ه المأمون القضاء ببغداد، توف سنة )4)، وله ثلث وثمانون سنة. ينظر: وفيات األعيان )47/6)-65)(.
ّ

وال
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وُحيِكَ أنَّ الصاحب بن عباد))( )ت 85)ه( حني ســمع هذه احلاكية قال: »واهلل هلذه 
الواو أحسن من واوات األصداغ يف وجنات امللح«))(. 

َج عليهما؛ جُييُب املخاَطُب بانلي، ثمَّ يُردُف بادلاعِء لســائله  وف املثالــنِي وما ُخرِّ
ا دخلْت )ال( انلافيِة ىلع الفعل لم يُؤمْن  جبملٍة فعليٍة إنشــائيٍة خرجت خمرج اخلرب، فلمَّ
حينها أن تُظنَّ داخلًة عليه بغرِض انلِي، فيصري ادلاعُء للســائل داعًء عليِه. والوقُف أو 
؛ إِذ اإلرداُف  السكُت اللطيُف يرفُع هذا االتلباَس، ولكنَّ الوصل مطلوٌب لغرٍض بليغٍّ
بادلاعِء عقب انلي مبارشًة دون َسْكٍت؛ جَيرُب ما قد يرتكه انلُي يف وجدان السائِل. فالفصُل 

- ها هنا - غرُي مستجاٍد. ذلا اكنت تلك الواُو قائمًة مقام الوقِف، فحصل بها الفصُل.

وشــبيٌه بهذا ما حُيى أن حيىي بن املبارك الزييدّي))( )ت)0)ه( انلحوّي اجتمع هو 
والكسايّئ)4( )ت 89)ه( عند الرشيد، فسأل الزييديُّ الكسايئَّ عن قول الشاعر:

ـــ ــْقـ ــا َنـ ــ ــرًب ــ ــا خ ــ ــن ــ ــا رأي ــ ــه ابَلـــْيـــَض صـــقـــٌر)5(م ــن ــَر ع ــ
َ
ق

ــًرا ــهـ ُمـ ــُر  ــ ــع ــ ال ــون  ــكـ يـ ــٌرل  ــه م ــُر  ــ ــه ــ امل ــوُن  ــ ــك ــ ي ل 

قْوى الشاعر، جيب أن يكون: ُمهًرا منصوًبا ىلع أنَّه خرب اكن، في 
َ
فقال الكسايئ: أ

أبو القاسم إسماعيل بن أبي الحسن عباد بن العباس الطالَقاني )6))-85)ه( الوزير األديب المشهور باألدب   )((
والكرم وجملة الفضائل، ولقب بالصاحب لصحبته ابن العميد، وبقي اللقب علًما عليه. ينظر: وفيات األعيان 

 .)(((-((8 /((
درة الغواص في أوهام الخواص )ص4)(، وثمرات األوراق )ص 7)-8)(.  )((

أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدّي ابلصري النحوي المقرئ، جوَّد القرآن على أبي عمرو بن العلء، وله   )((
عدة  له  وغيرهما،  والسويسُّ  وري  ادلُّ عليه  وقرأ  يسيرة،  مواضع  في  عمرو  أبا  فيه  خالف  القراءة  في  اختيار 
وفيات  انظر:  ))0)ه(.  تُوفِّ سنة  اللغة وغيرها.  نوادر  وكتاب  المقصور،  وكتاب  النوادر،  منها: كتاب  تصانيف؛ 

األعيان )6/)8)-)9)(، معرفة القراء ))/)5)(.
أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد اهلل الكسائي األسدي الكوف )0))-89)ه(، اإلمام النحوي الكبير أحد القراء   )4(
السبعة، له تصانيف كثيرة، منها: كتاب معاني القرآن، وكتاب النوادر، وكتاب الهجاء، وكتاب في النحو. انظر: 

معرفة القراء الكبار ))/0))-8))(، وغاية النهاية ))/478-474(.
ر البيض  الخرب بفتح الخاء المعجمة والراء هو ذكر الحبارى والمعنى: أنَّنا باستقراء الواقع ما رأينا الصقر ينقِّ  )5(

عن فراخ الحبارى.
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: الرفع صواٌب،  ابليــت إقواٌء))(؛ ألنَّ حرف الرويِّ يف ابليت قبله مرفــوٌع، فقال الزييديُّ
دٌة لألوىل، ثم اســتأنف وقال:  ألن الكلم قد تم عند قوهل: )ال يكون( اثلانية، وه مؤكِّ
[، وقال:  ة فرحه بظهوره ىلع الكسايئِّ املهر مهٌر، ورضب بقلنســوته األرض ]يعين من شدَّ
 الكســايئِّ مع حسن 

َ
أنا أبو حممد. فقيل هل: أتكتين برضة أمري املؤمنني؟! واهلِل إنَّ خطأ

أدبه، ألحســن من صوابَك مع ســوء أدبك. فقال: إن حلوة الظفر أذهب عين حســن 
اتلحفظ))(.

واذلي جعل الكســايئَّ – ىلع ِعلمه – يقُع هل هذا االتلباُس اذلي ال يليق بمثله؛ أنَّ 
الزييديَّ قرأ ابليت ىلع مرى الوزن، وذلك بأال يســكت سكتًة ىلع: )ال يكون( اثلانية 
كما يقتيض املعىن؛ فوصَل بِنُوٍن مرفوعٍة بعدها الٌم ســاكنٌة، وبهذا يُقيُم الوزَن ىلع مزوء 
، وال َمْن هــو دونه؛ يِلقَع يف هذا  ا لو قرأ بما يقتضيه املعىن فما اكن الكســايئُّ َمــِل، أمَّ الرَّ
اللبس. ويصري حينها الوقُف ىلع انلون ســاكنًة ثمَّ االســتئناُف بهمزة قطٍع من )املهُر( 
فيصــري انلطق هكذا: »ال يكوْن. املهُر مهٌر«. وال خيىف ما يف ذلك من خلٍل َعرويضٍّ رغَم 

أنَّه أْبنَيُ يف املعىن وأظهُر.

: سكتات حفص ومعناها ادلليلُّ
إنَّ من ألطف اإلشــارات اتلوقيفيَّة وأوضحها معىًن ىلع أنَّ الوقف من آصل أدوات 

ابلياِن سكتاِت حفص األربع. وه واجبٌة))( من بعض طرق روايته كطريق الشاطبية. 
السكتُة األوىل: قوهل تعاىل: ﴿ * 

﴾ ]الكهف؛ اآليتان )، )[.

اإلقواء: أحُد عيوب القافية ومعناه اختلف حركة الرويِّ بركٍة تقاربها في الثقل، كالكسرة مع الضمة. وجعله   )((
ق البعض بين اإلقواء واإلصراف؛ فجعل األول في اختلف الروي  ا في لكِّ الحراكت، كما هو هنا. وفرَّ البعض اعمًّ

بالكسرة والضمة، والثاني بالفتح مع غيره. انظر: في علمي العروض والقافية: )ص0))- )))(.
 ،)(87-(86/6( األعيان  وفيات  )ص4))-5))(،  والتحريف  التصحيف  فيه  يقع  ما  شرح  في:  القصة  انظر   )((

وغيرهما.
يجدر التنويه على أنَّ المقصود بالوجوب ها هنا؛ الوجوب الصناعي ال الشرعي، والواجب الصناعي هو ما يحسن   )((
ا  ً فعله ويتأكد اإلتيان به حتى يعد القارئ مجيًدا وهو أكمل في الثواب، ويقبح تركه بحيث يُعدُّ تاركه ُمقرصِّ

ُده عاصيًا. َد ما يصيُر به متعمِّ ق للعقاب إال إذا تعمَّ ومسيئًا، ولكنه غير ُمستحِّ
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قرأ حفٌص يف الوصل بالسكت ىلع األلف املبدلة من اتلنوين سكتة يسرية من غري 
﴾ ىلع أنه نعت هل، بل هو منصوب بفعل  ًل بـ﴿ ﴾ ليس متصِّ تنفس إشعاًرا بأنَّ ﴿

 من اهلاء املتصل به. وحيتمل غري هذا))(.
ً

ر؛ أي: جعله أو أنزهل قيًما؛ فيكون حاال ُمقدَّ
الســكتة اثلانية: قوهل تعاىل: ﴿

﴾ ]يس: )5[.
﴾ من غري قطع نفــس ألن كلم الكفار  قرأ حفص بالســكت ىلع ألف ﴿
﴾ مبتدأ وما بعد خرب وما مصدرية أو موصولة حمذوفة العائد  ﴾ و﴿ انقىض بـ﴿
كلم امللئكة أو املؤمنني للكفــار ولو وصل تلوهم أن الكلم لكه من كلمهم واألمر 

ليس كذلك كما هو مروي عن ابن عباس  ومقاتل وغريهما من املفسين«))(.
﴾ ]القيامة: 7)[، وقوهل عز من قائل:  السكتتان اثلاثلة والرابعة: قوهل تعاىل: ﴿

ِفنَي: 4)[. ﴾ ]املَطفِّ ﴿
 منها لكمتان، ال لكمة واحدة. 

ًّ
م، فالسكتُة بليان أنَّ كل وسبب الوقفتني دفع اتلوهُّ

الوقف الالزم والوقف املمتنع )الوصل الالزم) صورتان لالستخدام ابلياين وادلليّل 
للوقف والوصل: 

إذا اكنَــت وقفاُت حفــٍص صحيحَة انلقل عن املصطىف ملسو هيلع هللا ىلص؛ فــإنَّ علماء الوقف 
واالبتداء قد اصطلحوا ىلع ختصيص بعض املواضع بلزوم الوقف عليها، وبعض املواضع 
م من معاٍن  بلزوم الوصل فيها حاَل اتللوة، رغبًة يف حتصيل تمام ابليان، ودفًعا ملا قد يُتوهَّ
ُم معىًن غري املراد.ومثله الوقف  فاســدٍة، فالوقف اللزم: هو ما لو وصل طرفاه فقد يُتوهَّ

م معىًن غري الُمراد. ه الوصل اللزم، وهو ما لو فُِصَل طرفاه فقد يُتوهَّ املمتنع، أو سمِّ
مها بعض ادلارســني أنَّ الوقف الــلزم أتمُّ اتلمام أو ال  ومن األمور اليت قد يتوهَّ
ُ عن درجة من درجات اتلمام اكلوقف  يكوُن إال ىلع اتلمام، فهو – عندهم - قســٌم يعربِّ
ا يــويح به املصطلح من معىن  ٌم قد يكون ناجتًا عمَّ اتلامِّ والاكيف واحلســن. وهذا اتلوهُّ

غيث النفع )08)(.  )((
غيث النفع )ص))4(.  )((
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اء ىلع الوقف عليه، ولكــنَّ احلقيقة غري ذلك،  الوجــوب، وعن تأكيد املعلمني والقــرَّ
فالوقف اللزم قد يكون ىلع ما تمَّ أو ىلع ما هو اكٍف أو ىلع ما هو أقلُّ كفايًة من ذلك. 

وسيأيت هلذه املسألة مزيُد بياٍن بإذن اهلل أثناء ابلحث.
بيــاِن يف املقام األول، ومىت ما اكَن يف 

ْ
إًذا؛ فالوقُف – وكذا الوصُل - ُمســتعمٌل لِل

ٌم واتلباٌس اســتُحبَّ الوقف وتأكَّد يف حــقِّ املتلِّم أو القارئ، فإن لم يفعل  الوصِل توهُّ
زيه 

ُ
َع اللفَظ وقًفا وتنغيًما، بالقدر اذلي جت ا إن اســتطاَع أن يُطوِّ فقد قرصَّ يف ابلياِن، أمَّ

قوانني اتلجويد واألداء يف تبيني الكلم، وتوضيــح املبادئ واملقاطِع، فقد رتَّل القرآن 
ترتيًل. 

اتضــح من خلل املبحث اتلمهيديِّ أنَّ الفائدَة األساســيََّة للوقف ه بياُن املعىن 
وإيضــاح ادلاللة من الكلم، فجاز أن يُقال: إنَّ لكَّ وقٍف مقصوٍد بياٌن، وجاز أن يُســىَّ 
اول ادلراسُة 

ُ
حينئٍذ: وقف بيان. فما وجُه ختصيص بعض الوقوف بهذا املصطلح؟ هذا ما حت

يَب عنه بإذن اهلل وتوفيقه.
ُ

أن جت
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ل املبحث األوَّ

حترير ُمصطلح وقف ابليان

املطلب األول: انلصوص
بِاتلتبــع اتلارييخ لُمصنَّفات الوقــِف واالبتداء اليت بني أيدينــا جند أنَّ مصطلح 
ــًرا، إال أنَّه – َكَكثرٍي من مصطلحات الوقف واالبتداء - لم  )وقف ابليان( قد ظهر ُمبكِّ
حيــَظ باتلحرير والضبط الذلين جيعلنه متمايًزا، فجــاء ُمضطرًبا، واختلفت دالتله من 
ُمصنِّــٍف آلخر، بيث ال يكاُد مؤلِّفاِن يتَّفقان ىلع مقصــوٍد بعينه منه. غرَي أنَّ املفهوم 
حه هلذا انلوع مــن الوقوف قد عربَّ عنه بعض املصنِّفني يف الوقف  اذلي يمكن أن نُرجِّ
واالبتداء بمصطلحات أخرى، واكتىف بعضهــم بوصف مفهومه واتلمثيل هل بآياٍت من 

. ٍ
القرآن؛ دون أن يَصطلحوا هل بمصطلٍح معنيَّ

وســوف نُورِد – فيما يــيل – انلُّصوص اليت هلا علقة مبــارشة بوقف ابليان. وقد 
الزتمُت يف سبيل ذلك عدًة الزتامات:

ر  إيراد انلُّصوص ُمرتَّبة ترتيبًا تارخييًّا من األقدم لألحدث؛ حىتَّ يســهل تتبُُّع اتلطوُّ )أ( 

ادلاليّل واملصطليّح.
اتلَّقــيِّ - قدر اإلماكن – مِلــا أمكن الوصول إيله من كتــب الوقف واالبتداء؛  )ب( 

ا اكن كثرٌي  ْت بالوقف واالبتداء. ولمَّ باإلضافة إىل كتب القراءات واللغة اليت اهتمَّ
من الكتب املؤلفة حديثًا يف اتلجويد قد تواردت ىلع نصٍّ معنيَّ فقد اكتفيُت بذكِر 
أوضحها عبارًة طلبًا للختصار، مع حتــرِّي ما قاهل ُمصنِّفو املعاجم املصطلحية يف 

علوم القرآن.
ســأكتي يف هذه املرحلة بإيراد انلصوص إيراًدا ُمــرًَّدا دون أي تعليق إال ما البدَّ  )ج( 

رئُج حتليل انلصوص واتلعليق عليها، وحماولة 
ُ
منه، ىلع أن يكون يف احلاشية، ثمَّ أ

اســتخلص تعريٍف دقيق ملصطلح )وقف ابليان( يف املباحث اتلايلة هلذا املبحث 
بإذن اهلل.
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غينٌّ عن القول أنَّ املقصود – ها هنا – هو إثبات انلصوص ال َنْقُدها، فإيراد انلصِّ  )د( 

ال يعين بالــرضوة اذلهاب إىل ما ذهب إيله صاحبــه، إذ يف بعض اتلطبيقات اليت 
نا  . ولكن اذلي يُِهمُّ أوردها العلمــاء كأمثلة لوقف ابليان، نظٌر حيتمل األخذ والردَّ

هو مدلول املصطلح ومفهومه.

واآلن إىل انلصوص:

1- أبو حاتم السجســتاين )ت 255ه): وقد جاء انلَّــصُّ عنه بذلك عند أيب جعفر 
اس )ت 8))ه(، وأيب عمرو ادلايّن )ت 444ه( والعمايّن))( )تُوف ىلع الراجح بعد سنة  انلَّحَّ

465ه(، واألندرايب))( )توف بعد سنة 500ه(. وذلك يف مواضع:

املوضع األول: ﴿
﴾ ]اغفر: 8)[.

﴾ فقد تكلَّم  ﴿ : ــاس )ت 8))ه(: » فأما قوهل جل وعــزَّ قــال انلحَّ
﴾ وقف  أصحاب اتلمام يف الوقــف عليه، فقال أبو حاتم: ﴿

ابليان، وليس باتلمام...«))(.

وقال األندرايبُّ )ت بعد 500ه(: »قال أبو حاتم ســهل بن حممد: ومن الوقف: وقُف 
﴾ ]اغفر: 8)[، فهــذا وقف ابليان: ال  ابليــان، كقوهل تعاىل: ﴿
باتلمــام وال بالاكيف، وَمن قــال: إنه لم يكن من آل فرعون؛ إنّمــا أراد: رجٌل مؤمٌن، ثم 
﴾ ]اغفر: 8)[، أي: يكتم إيمانه من آل فرعون، وهو أيًضا وقف  قال: ﴿

أبو محمد الحسن بن علي بن سعيد العماني؛ بضم العين وفتح الميم مخففة على الراجح، وقيل بفتح العين   )((
وفتح الميم مشددة، إمام ُمقرئ محقق، له مصنفان في الوقف واالبتداء هما المغنى والمرشد، كان حيًّا سنة 
)465ه( على التحقيق، وقيل: توف بعد )500ه(. واهلل أعلم. ينظر: غاية النهاية ))/)0)(. وينظر: تحقيق كتاب 
المرشد من سورة المائدة إلى آخر سورة الناس، رسالة ماجستير، دراسة وتحقيق: محمد بن حمود بن محمد 

األزوري ))/49-40(.
وروى  العشر،  القراءات  في  اإليضاح  مصنَّفاته:  من  الـُمقرئ،  الخراساني،  عمر  أبي  بن  أحمد  اهلل  عبد  أبو   )((

ث عن جماعة، تُوفِّ بعد الخمسمائة. يُنظر: غاية النهاية ))/88(. القراءات عن جماعة، وحدَّ
القطع واالئتناف )ص )45(.  )((
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﴾ بماذا  بيان، هــذا لفظ كتاب أيب حاتم. ومجلته أنّه اختلفــوا يف قوهل: ﴿
يتعلق؟ فقال قوٌم: يتعلق باالسم انلكرة؛كأنه وصف للنكرة، ومعناه: رجل من آل فرعون 
مؤمٌن، وقال آخرون: يتعلق بقوهل: يكتم إيمانه، كأنه قال: يكتم إيمانه من آل فرعون، 
 ،﴾ ﴾، وتبتدئ ﴿ فعىل هذا الوجه الوقف عند قوهل: ﴿
﴾ ]اغفر8)[،  ﴾، وتبتدئ ﴿ وىلع الوجه اآلخر الوقف عند قوهل: ﴿
؛ ألّن القول اذلي قاهل الرجــل املؤمن لم يأِت بعد،  قلُت: والوقف عليها غري ُمســتحبٍّ
ومعناه: وقال رجل مؤمن: أتقتلون رجًل أن يقول ريب اهلل؟ فل يصلح الوقف بينهما بال، 
ألّن الوقف ىلع احلاكية دون املحيك يقبــح. وزعم أبو حاتم أنهم أجازوه للبيان، يعين أن 
﴾ ]اغفر: 8)[ بماذا يتعلق، وقد خي عليه أنه يفصل بذلك بني  يتبنيَّ قوهل: ﴿

احلاكية واملحيك، وهو غري جائز«))(.

وللعماين يف هذا املوضع كلٌم قريٌب من اذلي نقله األندرايّب))(.

املوضع اثلــاين: نقله الُعماينُّ )ت بعد 465ه( عند قول اهلل تعاىل: ﴿
﴾ ]اغفر: 5)[. قال: »والوقف الاكيف 

﴾ ثم تبتدئ؛ ىلع أنه إخبار من اهلل تعاىل فتقول: ﴿ عند قوهل: ﴿
﴾ وقف بيان؛ ال يُوقف عليه ال باتلمام وال بالاكيف، ولكن  ﴾ قال أبو حاتم: ﴿

.)((»﴾ ﴾ قال: واتلمام: ﴿ الوقف عليه أحسن منه ىلع قوهل: ﴿

املوضع اثلالث: نقله العماين أيًضا عند قول اهلل تعاىل: ﴿

اإليضاح في القراءات العشر؛ مخطوطان: مخطوط نسخة جامعة إستانبول )و )4)(، ومخطوط نسخة خاصة   )((
بالشيخ أبي يوسف الكفراوّي حممد توفيق حديد حفظه اهلل )و 56)(. 

ق في رسالتْي ماجستير بجامعة أم القرى كلية الدعوة  ينظر: المرشد )الرسالة الثانية( ))/)64(. والكتاب ُمحقَّ  )((
وأصول الدين، الرسالة األوىل: من أول الكتاب إلى نهاية سورة النساء في جزئين؛ بتحقيق الباحثة هند منصور 
الباحث محمد  بتحقيق  أجزاء،  الكتاب في ثلثة  نهاية  إلى  المائدة  أول سورة  الثانية: من  والرسالة  العبدلي، 
الثانية؛  الرسالة  أو  الرسالة األوىل،  تبعها بكلمة: 

ُ
الكتاب سأ النقول عن هذا  توثيق  ابن حمود األزوري. وعند 

للتمييز. 
المرشد )الرسالة الثانية: )/645(.  )((
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دين قال: ســلم عليكم،  ﴾ ]اذلاريات: 5)[ قال: »قال أبو حاتم: فلما رآهم ُموحِّ
﴾، أراد به وقف بيان«))(. فتمَّ الكلم حني قال: ﴿

املوضع الرابع: عند قوهل تعاىل: ﴿
 ﴾
﴾ وقف بيان«))(.  ]املمتحنة:)[؛ قــال انلحاس )8))ه(: »وقال أبو حاتم: ﴿

، وقال أبو  ﴾ تامٌّ وقال ادلايّن )ت 444ه(: »وقال نافع ويعقوب والقتيب: ﴿
حاتم: وهو وقف بيان، وقال ابن األنباري: هو حســن. وكذلــك هو عندي، وليس بتامٍّ 
وال اكٍف ألنَّ ما بعده متعلق به، واملعىن: خيرجون الرســول وخيرجونكم ألن تؤمنوا؛ أي 

كراهة أن تؤمنوا«))(. 
2- أبو القاســم اهلذيل )ت465ه): »واعلم أنه يقــع اتلميزي يف الوقف، وإن اكن يف 
ق بني ما جيب للرسول وبني  ﴾ ]الفتح: 9[، يقف يلُفرِّ اإلعراب ال جيوز كقوهل تعاىل: ﴿
 ﴾ ﴾ ويبتدئ ﴿ ما جيب هلل؛ إذ التسبيح ال جيب إال هلل، وهكذا ﴿
﴾ ﴾، ثم يبتدئ: ﴿  ]اتلوبة: )6[، وشبيه ذلك كثرٌي، وهكذا يقف ىلع ﴿

]يوسف: 66[؛ يُمزيِّ بني ما ارتفع باملبتدأ وبني الفعل«)4(.

3- العماين )تويف بعــد 465ه): نقل عن أيب حاتم )ت 55)ه( يف املواضع املذكورة، 
ح فيها بانلقل عن أيب حاتم، وال عن غريه، وهذه  وذكر املصطلح يف مواضع أخرى لم يرُصِّ

ه املواضع اليت أحصيتُها؛ فضًل عن األربعة املذكورة:
﴾ ]األنفال: 50[:  املوضع األول: يف ســورة األنفال قال: »﴿

زعم بعضهم أنه وقٌف، ذهب إىل أنَّ اهلل / هو اذلي يتوفاهم؛ بديلل قوهل تعاىل: ﴿
﴾ ]الزمــر: )4[؛ فكأنه جعله وقف ابليــان، أراد أن يُبنيِّ أنَّ امللئكة 

المرشد )الرسالة الثانية: )/0)7(.  )((
القطع واالئتناف )ص 6)5(.  )((

المكتفى )ص4))(. وانظر: المرشد ))/770(.  )((
الكامل في القراءات العشر واألربعين الزائدة عليها )ص)))(.  )4(



188

إيلهــا رضب وجوهم وأدبارهــم، وأن اهلل تعاىل هو اذلي يتوفاهم. وقــال قوٌم: بل الوقف 
﴾ ]األنفال: 50 [، وهو وقف بيان أيًضا؛  عنــد قوهل: ﴿
 يشــلك 

َّ
أرادوا أن يبينــوا بالوقف أن امللئكة ه اليت تتوفاهم، ولم يصلوا الكلم ئلل

 ﴾ بأن امللئكة إيلهــا رضب وجوهم وأدبارهم دون اتلوف، واحتجوا بقوهل: ﴿
﴾ ]األنفال: 50[؛ ىلع تقدير:  ]األنعام: )6[، وتبتدئ هذه الطائفة بقوهل: ﴿

 ،﴾ هم يرضبون وجوههم وأدبارهم. واالختيار عندي أن يقف ىلع قوهل: ﴿
وأن ال يقف ىلع املوضعني املنصوص عليهما، وهو اختيار أيب حاتم«))(.

املوضع اثلاين: يف سورة األنفال أيًضا؛ عند قوهل تعاىل ﴿
﴾ ]األنفال: 64 [؛ قال: »وقد استحسن بعض القراء أن يقف عند قوهل ﴿

﴾ يف موضع نصــب بإضمار: )ويكي( َمن  ﴾ ىلع اتلأويــل اذلي يكون ]فيه[ ﴿
اتبعــك من املؤمنني؛ كأنَّه قال اهلل تعاىل: يكفيك ويكي املؤمنني، وهو اعتبار صالح، 
ُ أحد اتلأويلني من اآلخر، وال أستحسنه بال، ألنه ال خيلو  والوقف عليه وقف بيان؛ يُبنيِّ
﴾ أن يكون معطوفًا ىلع لك حــال، وبأي تأويٍل تأولت اآلية، فالوقف  قوهل: ﴿
ىلع مــا دونه هو فصل بني املعطوف واملعطوف عليه، وإن وقف واقف ذاهبًا به إىل تأويل 
ا َمن ذهب به إىل أنه مرفوع املوضع بالعطف ىلع اســم اهلل  انلصــب اكن وقف بيان. فأمَّ
تعاىل فل جيوز هل الوقف عليه، وكذلك من قال بأنه مرور معطوف ىلع موضع الاكف من 
﴾ وإنما جيوز الوقف عليه يف تأويل انلصب بفعل ُمضمر معطوف ىلع فعل آخر  ﴿

يقتضيه املعىن تقديره: يا أيها انليب يكفيك اهلل ويكي من اتبعك من املؤمنني«))(.
املوضع اثلالث: يف ســورة يوسف عند قوهل تعاىل: ﴿

﴾ هــو وقف بيان،  ﴾ ]يوســف: )9 [، قال: »... ﴿
﴾ ترثيٌب؛ أي: ال يُعريَّون ايلوم؛  ﴾ ... والعامــل يف قوهل: ﴿ وتبتدئ: ﴿
فنصبه بالظرف ىلع هذا اتلقدير. وقال قوٌم: ينتصب بالظرف ىلع تقدير: يغفر اهلل لكم 

المرشد )الرسالة الثانية: )/77)(.  )((
المرشد )الرسالة الثانية: )/)8)(.  )((
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﴾ ثم يبتدئ: ﴿ ايلوم، فمن ذهــب إىل هذا املذهب وقف ىلع قوهل: ﴿
﴾، وهذا أيًضا وقف بيان، واألول أجود الوجهني، وإيله ذهب أكرثهم«))(.

املوضع الرابع: عند قوهل تعاىل: ﴿
﴾ ]الفرقــان: )) [؛ قال: »هو وقف، فقــال اهلل تعاىل: كذلك أنزنلاه 
﴾ وقف بيان.  متفرقًا نلثبت بــه فؤادك...فعىل هذا الوجه الوقــف ىلع قوهل ﴿
﴾ متعلًقا بما قبله ىلع  ﴾ فجعل ﴿ ومنهم َمن ذهب إىل أنَّ الوقف ىلع قوهل ﴿
﴾: كزنول  تقدير: لوال نــزل عليه القرآن مجلة واحدة كما أنزلت اتلوراة فقوهل: ﴿

اتلوراة. والوجه األول أعجب إيلَّ وهو وقف بيان«))(.
املوضــع اخلامس: عند قــوهل تعاىل: ﴿

،﴾ ﴾ ]الفرقــان: 6)[، حى فيها وجهني: األول ىلع قراءة العامة املتواترة ﴿
﴾ وقف بيــان، واثلاين: ىلع قراءة يلع بن أيب طالب الشــاذَّة  وفيهــا يُوقف ىلع ﴿
ِمرا به كأنهما 

ُ
رانهــم())( ال يوقف عليه ألنَّه كلم واحد، وما بعده مــن مجلة ما أ )فََدمِّ

﴾ وهو الاكيف ىلع  راهم، فالوقف ىلع هذه القراءة ىلع ﴿ أمرا بأن يذهبا وبــأن يدمِّ
القراءتني)4(. 

3- ابن الغزَّال انليســابوري)5( )ت 6)5ه(: »وأما وقف ابليان؛ فإنه يُومئ إيله 
﴾ ]آل عمران: 9)[، يقف ثم يبتدئ بقوهل:  كأنه واقف واصل؛ حنو قوهل تعاىل: ﴿
﴾ ]آل عمــران: 9)[؛ إيذانًــا بأنه منفصل عــن قوهل يعلمه  ﴿
﴾  لفًظا؛ إذ لو اكن متَّصًل بما قبله لاكن مزوًما. وكذا قوهل: ﴿
﴾ ]آل عمــران:)))[، إذ لو  ]آل عمــران: )))[ حســن للبيــان، واالبتداء بقــوهل: ﴿

المرشد )الرسالة الثانية: )/ 70)-)7)(.  )((
المرشد )الرسالة الثانية( ))/464(.  )((

يُنظر في تخريج هذه القراءة وتوجيهها: المحتسب ))/ )))-)))(، البحر المحيط )457/6(.  )((
يُنظر: المرشد )من سورة المائدة إلى آخر الكتاب:)/466-465(.  )4(

ال، أستاذ زاهد شيخ القراء بخراسان، كان  أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد النيسابوري المعروف بابن الغزَّ  )5(
عارفًا بفنون القراءات ومبرًزا في العربية، توف سنة 6)5ه. ينظر: غاية النهاية ))/ 465-464(.
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اكن معطوفًا لقال: ثم ال ينرصوا«))(، ثم لــم يذكره يف اتلطبيقات عند املوضعني))(. 

وعند قول اهلل تعاىل: ﴿
﴾ ]اغفر:  8)[، قال: »)مؤمن( حسن، وهذا يسمونه أهل 
[))( الرجل اكن من آل  ابلرصة )وقــف ابليان( أي: يكتم إيمانه من آل فرعــون؛ ]ال أنَّ
فرعــون، وف اآلية تقديم وتأخري، واملعىن: وقال رجٌل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون. 

ومنهم من قال: الرجل اكن من آل فرعون، وال تقديم يف اآلية وال تأخري«)4(.

 ﴾ وعند قــول اهلل تعاىل: ﴿
﴾)5(؛ ألنَّ التسبيح ال يكون إال هلل تعاىل، فهذا وقف ابليان«)6(.  ]الفتح: 9[ قال: »﴿

4- ومــن انلحويني اذليــن تكلَّموا يف الوقف واالبتداء فذكر صاحب املســتوىف 
كمال ادلين يلع بن مسعود الفرخان)7(، )توف يف القرن السادس اهلجرّي(؛ وما قاهل: »ومَّا 
﴾  حيسن به الوقف انلاقص أن يكون لرضٍب من ابليان كما يف قوهل تعاىل: ﴿

ـه حاٌل يف نيَّة اتلقديم. وكما  ﴾، وأنَـّ ﴾ منفصل عن ﴿ ]الكهــف: )[ إذ تبنيَّ به أنَّ ﴿

﴾ ]النســاء: ))[ يلفصــل بني  يف قــوهل: ﴿
اتلحريمني النسيّب والسبيّب. وأن يكون ىلع رءوس اآلي حنو قوهل تعاىل: ﴿ * 
﴾ ]األنعام: 55)  ﴾ ]الكهف: ) – 4[، وحنو: ﴿ * 

مخطوط مكتبة األسد الوطنية دمشق: )لوحة 6)-7)(.  )((
ينظر: لوحتْي )64، 68(.  )((

في المخطوط: ألنَّ الرجل.  )((
المخطوط لوحة )74)(.  )4(

يعني الوقف عليها. وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو بياء الغيبة في األفعال األربعة، وقرأ باقي العشرة بالخطاب.   )5(
ينظر: النشر ))/80)(.

المخطوط )لوحة 85)(.  )6(
الفاء وتسكين  الفرخان؛ بفتح  أبو سعد علي بن مسعود بن محمود بن الحكم  الدين  أو جمال  الدين  كمال   )7(
الراء، وقيل: بضمها مشددة، من العلماء باللغة وعلومها، له المستوىف في النحو الذي قيل فيه: كتاٌب أشهر من 
الوافي في القوافي. تُوفِّ في القرن السادس الهجري على التقريب. ينظر: بغية الوعاة ))/06)(،  صاحبه، وله 

مقدمة محقق كتاب المستوىف في النحو ))/))-6)(.



191

 – 56)[. وأن تكون صورته يف اللفظ صورة الوصل بعينها حنو قوهل سبحانه: ﴿ *

﴾ ]املعــارج: 5) – 8)[. وقد يكون الكلم مبنيًّا ىلع الوقف   *  * 
 ﴾ فل جيوز فيــه إال الوقف، ومثاهل من اتلاّم قــوهل تعاىل: ﴿ * 
﴾ ]احلاقة: 5) – 6)[،  ]القارعة: 0) – ))[، ومن انلاقص قوهل تعاىل: ﴿ * 

﴾ ]هود: )))[، وقراءة من قرأ:  ومن األنقص – واهلل أعلم – قراءة من قرأ: ﴿
﴾ ]الكهف: 8)[))(، والفــرق بينهما أن اتلاّم قد جيوز أن يقع فيه بني القولني  ﴿
ِي القول إال قليُل بلٍث، 

َ
مهلة وتراٍخ يف اللفــظ، وانلاقص ال جيوز أن يقع فيه بني ُجــْزأ

واذلي دونهما ال بلث فيه وال مهلة أصًل«))( .

5- احلافظ أبو العالء اهلمذاين )ت 569ه(، ذكره عند قول اهلل تعاىل: ﴿
﴾، ويبتدئ: ﴿ ﴾ ]يوســف: 66[، فاختار الوقف ىلع: »﴿

﴾؛ يلفــرق بني ما يرتفع بالفعل وما يرتفع باالبتداء، ويُســىَّ وقف ابليان، 
وجيب أن يومئ إيله كأنه واقف واصٌل«))(.

6- اإلمام علم ادلين الســخاوي ))64ه(، قال: »وقد يكون الوقف بليان املعىن؛ 
 بما بعده 

ُ
﴾ ]املمتحنة: )[، فهذا وقٌف َحَســٌن، إال أنَّه يُبتدأ ﴿ : كقوهل

﴾ بمعىن اتلحذير. م أنَّ ﴿ بليان املعىن، ئلل يتوهَّ

﴾ فقرأها  ﴾، وقرأ الباقون بتشديدها مفتوحة، واختلفوا في ﴿ قرأ نافع وابن كثير وشعبة بإسكان النون ﴿  )((
 ﴾ أبو جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة بتشديد الميم مفتوحة، والباقون بالفتحة بدون تشديد. وف توجيه ﴿
الوصل  جري 

ُ
أ ثم  بالتشديد   ) )لمَّ الفعل  ﴾ مصدر  أنَّ ﴿ المؤلف:  يقصده  الذي  وهو  منها؛  أقوال؛  بالتشديد 

؛ فهو قوٌل  د ذلك الوقف، وعلى لكٍّ ا بُني على الوقِف إال أنَّ المعنى ال يُعضِّ مجرى الوقف، فتكون الكلمة ممَّ
ضعيٌف. ينظر: النشر ))/8))(، والكشف عن وجوه القراءات السبع ))/8)5(، والبحر المحيط )66/5)-68)(. 
﴾ فقد قرأها أبو جعفر وابن عامر ورويس بإثبات األلف بعد النون وصًل، والباقون بغير ألٍف، وال  ا ﴿ وأمَّ
خلف في إثباتها في الوقف اتباًعا للرسم. وتوجيه قراءة أبي جعفر ومن وافقه أنَّهم أجروا الوصل مجرى الوقف، 

فالكلمة مبنية على الوقف، وهو ما يشير إليه ابن الفرخان. ينظر: النشر ))/)))(، والكشف ))/)6-)6(.
ابن  الزركشي كلَم  القرآن ))/50)( فقد خلَّص  البرهان في علوم  النحو: ))/)8)-84)(. وانظر:  المستوىف في   )((

الفرخان وأضاف إليه بعض األمثلة، ينسج فيها على منواله.
الهادي في معرفة المقاطع والمبادي ))/)50(.  )((
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﴾ ]يونس: 65[، ال جيوز وصله  ﴿ : ومن هذا ما هو واجٌب كقوهل
﴾ وأنَّ ذلك ما حيزنه. ومثله: ﴿  يتوهم فيه أنهم قالوا: ﴿

َّ
ئلل

﴾ ]يس: 76[، ألنَّ القارئ جيــوز هل أن يتجاوز الوقف إىل الوقف 
اذلي بعده إن قوَي َنَفُسه ىلع ذلك إال يف مثل هذا ملا ذكرتُه«))(. 

))( )ت))7ه( املصطلح لدلاللة ىلع الوقف ىلع رؤوس  7- استخدم اإلمام اجَلعربيُّ
اآلي بغرض بيانها؛ يقول القســطلين))( )ت))9ه(: »وروى ابلويطيُّ فيما نقله صاحب 
﴾ ]الفاحتة: )[ آية،  كتاب املــدد عنه أن انليب ملسو هيلع هللا ىلص اكن يقرأ يف الصلة ﴿
﴾ ﴾ ]الفاحتــة: )[ .... وعــد يف املصبــاح إىل ﴿ ﴿ 
]الفاحتــة: 7[. وإىل الســنيَّة ذهب ادلاين وغريه، واختاره ابليهيق يف الشعب، ألن االهتداء 

بهديه ملسو هيلع هللا ىلص أحــرى، واالقتداء بســنته أفضل وأوىل، لكن تعقــب اجلعربي يف كتاب 
االهتداء)4( االســتدالل بهذا احلديث ىلع ُســنِّيَّة وقف الفواصل؛ بأنَّه ال داللة فيه ىلع 
ذلك؛ ألنه إنما قصد به إعلم الفواصل. قال: وجهل قوٌم هذا املعىن فسموه وقف السنة؛ 
بًا:  إذ ال يُسنُّ إال ما فعله تعبًُّدا ولكن هو وقف ابليان. قال القسطالين )ت ))9ه( معقِّ

أي بيان الفواصل«)5(. 
8- اإلمام ابن اجلزري )ت ))8ه(: »من األوقاف ما يتأكد اســتحبابه بليان املعىن 
املقصــود، وهو: ما لو وُِصَل طرفاه ألوهم معىًن غري املــراد، وهذا هو اذلي اصُطِلح عليه 

حسين  د.على  تحقيق:   ،)57(/(( القراء  جمال  بكتاب  المطبوع  واالبتداء  الوقف  معرفة  في  االهتداء  علم   )((
البواب.

لَفّي، )640- َجْعبَِري السَّ
ْ
برهان الدين أبو محمد إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل بن أبي العبَّاس الربعي ال  )((

مة الـُمحقق المقرئ المتقن صاحب التصانيف. شَرَح الشاطبية وناظمة الزُّهر. يُنظر غاية 
َّ

))7ه(، اإلمام العل
النهاية ))/ 5)-6)(.

بالقسطلني ))85- المعروف  الّشافيع،  المصري  الملك  بي بكر بن عبد 
َ
أ بن  د  الدين أحمد بن حممَّ شهاب   )((

ينظر:  فنون شتى.  له تصانيف في  والخطابة،  الوعظ  والحديث، جيد  والقراءات  التجويد  ))9ه(، من علماء 
البدر الطالع ))/)0)-)0)(.

يعني كتاب: وصف االهتداء في الوقف واالبتداء.   )4(
لطائف اإلشارات ))/)5)-)5)(.  )5(
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الســجاوندي))( )560ه( )الزم(، وعربَّ عنه بعضهم بالواجب، وليس معناه الواجب عند 
الفقهاء يعاقب ىلع تركه كما توهمه بعض انلاس وييجء هذا يف قسم اتلام والاكيف، وربما 

ييجء يف احلسن. 
 ﴾ ﴾، واالبتداء: ﴿ فمن اتلام: الوقــف ىلع قوهل: ﴿

]يونس: 65[؛ ئلل يوهم أنَّ ذلك من قوهلم...يف أمثلة ذكرها، إىل أن قال:

﴾ ]ابلقرة: 9[؛  ﴾ ]ابلقرة: 8[، واالبتداء: ﴿ ومن الاكيف: الوقف ىلع ﴿
﴾ ]ابلقرة: )))[،  ، وحنو: ﴿

ً
ئلل يوهم الوصفية حاال

﴾ .... يف أمثلة ذكرها، إىل أن قال:  ﴾ ئلل يوهم الظرفية بـ﴿ واالبتداء: ﴿
﴾ ]ابلقرة: 46)[،  ومن احلســن: الوقف ىلع حنو قــوهل: ﴿

﴾، وحنو: ﴿ ﴾ ئلل يوهــم أن العامل فيه ﴿ واالبتداء: ﴿
﴾ ]يونس: )7[،  ﴾، وحنو: ﴿ ﴾ ]املائــدة:7)[، واالبتداء: ﴿
﴾ لك ذلك ألزم الســجاوندي )ت560ه( بالوقف عليه ئلل يوهم  واالبتداء: ﴿

﴾ الفعل املتقدم))(.  أنَّ العامل يف ﴿
﴾؛ ئلل  ﴾ ]الفتح: 9[، ويبتدئ: ﴿ وكذا ذكروا الوقف ىلع: ﴿

لنَْيِ اعئد ىلع اهلل عز وجل. يوهم اشرتاك عود الضمائر ىلع يشء واحد، فإن الضمري يف األوَّ
﴾ ]اتلوبــة: 40[، واالبتداء:  وكذا ذكــر بعضهم الوقف ىلع: ﴿
﴾ ﴾ أليب بكر الصديق ، وضمري ﴿ ﴾؛ قيل: ألنَّ ضمري ﴿ ﴿ 

للنيب ملسو هيلع هللا ىلص، ونُقل عن ســعيد بن املســيب. وِمن ذلك: اختار بعٌض الوقَف ىلع: ﴿
﴾؛ إشعاًرا بأنَّ يوسف  ﴾ ]يوســف: 7)[، واالبتداء: ﴿

 من الصادقني يف دعواه«))(.

اللغوي، صنَّف  النحوي  المفسر  المقرئ  المحقق  اإلمام  الغرنوي  السجاِوندي  بن طيفور  أبو عبد اهلل محمد   )((
في التفسير، وعلل القراءات، والوقف واالبتداء، تُوفِّ سنة ستين وخمسمائة. يُنظر: إنباه الرواة ))/)5)(، وغاية 

النهاية ))/9))(.
يُنظر: علل الوقوف: ))/0))، )/450-449، )/574(.  )((

النشر في القراءات العشر ))/)8)-84)(.  )((
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9- الشيخ زكريا األنصاري )ت 6)9ه( قال يف املقصد: »الوقف ىلع مراتب: أعلها 
اتلامُّ ثم احلســن ثم الاكيف ثم الصالح ثم املفهوم ثم اجلائز ثم ابليان ثم القبيح فأقســامه 
ثمانية«. ثم قال بعد ذلك: »وابليان ســيأيت بيانه«))(. ثم لم أقف هل يف الكتاب ىلع تعريف 
لوقف ابليان، غري أنَّه ذكر املواضع السابقة اليت ذكرها العماين يف املرشد، ولم خيرج - يف 

اجلملة - عن اختياره. 
ا وقف ابليان وهو  10- األشــموين))( )من علماء القرن احلادي عرش(؛ قــال: »وأمَّ
ق بني  ﴾ ]الفتح: 9[، فرَّ أن يبــني معىن ال يفهم بدونه؛ اكلوقف ىلع قوهل تعــاىل: ﴿
﴾ هلل تعاىل، والوقف أظهَر  ﴾ للنيّب ملسو هيلع هللا ىلص، وف ﴿ الضمريين، فالضمري يف ﴿

هذا املعىن املراد...
﴾ ]يوســف: )9[، ثم يبتدئ: ﴿ واكلوقــف ىلع قوهل: ﴿

﴾ أنَّ الظرف بعده متعلق بمحذوف، وليس متعلًقا  َ الوقــف ىلع ﴿ ﴾ بنيَّ
باسم )ال(؛ ألنَّ اسمها حينئذ شبيه باملضاف، فيجب نصبُه وتنوينُه«))(.

وقد ذكر األشموين املواضع التسعة: أربعة أيب حاتم، واخلمسة اليت أوردها العمايّن، 
وزاد مواضع أخرى سوف يأيت ذكر أكرثها يف ثنايا ابلحث بإذن اهلل.

11- الشــيخ حممد يلع الضباع)4( )80))ه(؛ قال يف الوقف ىلع رؤوس اآلي املتعلِّقة 
بما بعدها، ولم ينسبه: »وقال بعضهم: يوقف عليها للبيان، ثم يوصل تلمام املعىن«)5(.

المقصد )ص 5)-6)، ))(. والمقصد تلخيص لمرشد العماني.  )((
أحمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم األشمويّن الشافعي المقرئ الفقيه من علماء القرن الحادي   )((
عشر الهجري، )وقيل في اسمه غير ذلك، وما أثبته هو ما ذكره المؤلف في خاتمة كتابه: منار الهدى في الوقف 
ومعجم   ،)45(/(( والمعربة  العربية  المطبوعات  معجم  ينظر:  وافية.  بترجمة  له  أظفر  لم   .)870 )ص  واالبتدا 

المؤلفين لعمر كحالة ))/75)(.
منار الهدى في الوقف واالبتدا )ص8)(.  )((

عموم  شيخ  )07))-80))ه(،  بالضباع  الملقب  اهلل  عبد  بن  إبراهيم  بن  حسن  بن  محمد  بن  علي  الدين  نور   )4(
يُنظر:  كثيرة.  تصانيف  فيهما  له  والقراءات،  التجويد  في  المحققين  المبرزين  العلماء  من  المصرية  المقارئ 

جهود الشيخ علي بن محمد الضباع في علم القراءات؛ للشيخ محمد بن فوزان العمر، دار العاصمة، 006).
اإلضاءة )ص46(.  )5(
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12- الشــيخ احلرصي))( ))40)ه(: »وف القرآن الكريــم لكمات تعلَّق ما بعدها بها 
وبما قبلها تعلًُّقا لفظيًّــا ومعنوًيا، وهذا يقتيض منع الوقف عليها، ولكن يكون هناك 

سبٌب يقتيض الوقف عليها فيعمل به. 
﴾ يف قوهل تعاىل: ﴿ ومن أمثلة ذلك لكمة ﴿

﴾، فحينئذ  ﴾ معطوفة ىلع ﴿ ﴾ ]الفتــح: 9[، فلمة ﴿
،﴾ ، وهذا يقتيض الوقف ىلع ﴿  يكون بينها وبني ما قبلها ارتباط لفظيٌّ ومعنويٌّ
وجيــب وصلها بما بعدها. ولكــن ملا اكن وصلها بما بعدها يوِهــُم خلف الُمراِد، وهو 
﴾ إىل انليب ملسو هيلع هللا ىلص - وهو يف احلقيقة راجٌع هلل تعاىل؛ إذ التسبيح  رجوع الضمري يف ﴿
﴾، دفًعا لإليهام، وتقريًرا للحقيقة،  واتلقديس خاصٌّ به سبحانه – يوقف ىلع ﴿

. راجع إىل اهلل ﴾ وتنبيًها ىلع أنَّ الضمري يف ﴿
﴾ ]ابلقرة: 7))[. وذلك  ﴾ يف قوهل تعاىل: ﴿ ومن األمثلة أيًضا: لكمة ﴿
 ﴾ أنَّ قوهل تعاىل: ﴿
﴾ فيكون بــني هذه اجلملة وبني ما قبلها ارتباٌط لفظيٌّ  من مجلة مقول القول، وهو ﴿
﴾ ووجوب وصله بما بعده. ولكن ملا اكن  . وهذا يقتيض منع الوقف ىلع ﴿ ومعنويٌّ

وصلُه يوهم خلف املراد، وهو أن يكون قوهل: ﴿
﴾؛ دفًعا لإليهام، وتقريًرا للحقيقة،  ﴾ معطوفًــا ىلع ﴿
 ﴾ ﴾ معطــوف عليه، و﴿ ﴿ ،

ٌ
﴾ مبتدأ وه أنَّ قوهل تعــاىل ﴿

﴾ خرب عن املبتدأ وما ُعِطَف عليه. وذلك أنَّ  معطــوٌف عليه أيًضا، وقوهل: ﴿
وا املسلمني بأنهم َقتَلُوا يف الشهر احلرام؛ ردَّ اهلل ىلع املرشكني بأن القتال  ا عريَّ املرشكني لمَّ
يف الشــهر احلرام كبري، ولكن ما ارتكبه املرشكون من الصدِّ عن سبيل اهلل، والكفر 

المرتل  المصحف  ل  ل من سجَّ وأوَّ المصرية،  المقارئ  الُحرصّي )5)))-)40)ه(، شيخ عموم  محمود خليل   )((
علوم  في  مؤلفات  له  القراءة،  في  نَّة  السُّ يه  وحترِّ الصوت،  ورزانة  واألداء،  المخارج  بدقة  تمزيَّ  لإلذاعة، 
-(59(/(( واللغة  والنحو  واإلقراء  التفسير  أئمة  تراجم  في  الميسرة  الموسوعة  يُنظر:  والقراءات.  التجويد 

.)(59(
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به وإخراج املســلمني من ديارهم: أكرب عند اهلل من قتال املسلمني يف الشهر احلرام، ىلع 
 غري مقصود.

ً
أنَّ قتال املسلمني يف الشهر احلرام اكن خطأ

 ﴾ ﴾ يف قوهل تعاىل: ﴿ ومــن األمثلة أيًضا: لكمــة ﴿
﴾ داخٌل  ﴾ معطوٌف ىلع ﴿ ]األحزاب: 7)[ وذلك أنَّ قوهل تعاىل: ﴿

﴾ فحينئذ يكون بني هــذه اجلملة وبني ما قبلها علقة  معــه يف حزيِّ الظرف وهو ﴿
﴾، وحُيتِّم وصله بما بعدها،  وثيقٌة يف اللفظ واملعىن، وهذا يقتيض منع الوقف ىلع ﴿

ولكنَّ وصله بما بعده يوهم خلف املعىن املقصود، وهو أن يكون قوهل ﴿
﴾ خطابًا من انليب ملسو هيلع هللا ىلص لذلي أنعم اهلل  وأنعم انليب ملسو هيلع هللا ىلص عليه؛ وهو زيد بن 
ٌه من اهلل  حارثة اذلي اكن ملواًك لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثمَّ أعتقه وتبنَّاه. واحلقيقة أنه خطاب ُموجَّ
﴾ دفًعا هلذا الوهم ابلاطل، وتقريًرا للحقيقة، وتنبيًها  تعاىل نلبيه ملسو هيلع هللا ىلص، فيوقف ىلع ﴿

ىلع أنَّ اخلطاب من اهلل لرسوهل، ال من رسوهل لعبده))( زيد بن حارثة.
ر الوقــف ىلع موضع ال جتزي  إىل غــري ذلك من ادلوايع واألســباب الــيت تربِّ
القواعــد العامة الوقف عليه. وملا اكنت هــذه ادلوايع متنوعة ومتعددة ال يمكن 
ا للوقوف انلاجتة  حرصها وال تندرج حتت قاعدة معينة مضبوطة لم نضع اسًما خاصًّ

.)( عنها«)
13- الشيخ ادلكتور عبد الكريم صالح )معارص(: قال يف تعريف وقف ابليان: 

»هــو أن يبني معىن ال يفهم بدونه. وبيان ذلك: أنَّ هناك لكمات يف القرآن تعلق 
ما بعدها بهــا، أو بما قبلها تعلًقــا لفظيًا ومعنوًيا وهذا يقتيض منــع الوقف عليها، 
إال أن هناك ســببًا يقتيض الوقــف عليها فيعمل به بيانًا للمعــىن اذلي ربما ال يفهم 
بدونه«))(. ثم ذكر هل مثالني؛ما ذكرهما احلرصي؛ األول آية ســورة الفتح، واثلاين: آية 

سورة األحزاب. 

األْوىل أن يقال: لمواله، ال لعبده.  )((
معالم االهتداء )ص60(.  )((

الوقف واالبتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم )ص80)(.  )((
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14- الشيخ ادلكتور إبراهيم ادلورسي )معارص(؛ قال يف تعريف مصطلح وقف ابليان:

»وقف ابليان:
ما يقصد منــه بيان معىن ال يظهر إال بالوقف عليــه، ويعرف بـ )وقف اتلميزي(،  )أ( 

﴾  ويمثلون هل بالوقف ىلع: ﴿
﴾؛ ألنَّ التسبيح ال يكون إال هلل  ]الفتــح: 9[، واالبتداء بـ: ﴿

جل جلهل، فلو وصل ألوهم اشرتاك الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فيه، وحنو ذلك من الوقف، واغلُب 
ه أكرث العلماء ضمن أنواع الوقف، في  ما مثلوا به ال تســاعده اللغة، ذللك لم يعدَّ
﴾ معطوف ىلع ما قبله قد حذفت منه انلون  املثال املذكور قــوهل تعاىل: ﴿
للنصــب، فكيف يتمُّ الــكلم ىلع ما قبله، وذلك يقتــيض الوصل من جهة حنوية 
ومعنوية وبلغية أيًضا؛ ألن هذه اآلية من قبيل اللف والنرش، كما هو مقرر يف فن 

ابلديع، فغاية ما يقال يف هذا املثال وحنوه: إنه من الوقف احلسن.
﴾ حيث اعترب  وما مثلــوا به قوهل تعاىل: ﴿  
﴾ وقف بيان، ىلع معــىن أنه ليس من آل فرعون ولكنه يكتم  الوقف ىلع ﴿

إيمانه من آل فرعون، وفيه نظر، واغيته أنه من احلسن أيًضا.
الوقف ىلع رؤوس اآلي يف السورة بقصد اإلعلم بفواصلها«))(. )ب( 

املطلب اثلاين: ملحوظات وتعليقات اعمة ىلع انلُّصوص
من خلل انلصوص السابقة يمكن أن نستنبط ما ييل:

ل من استخدم ُمصطلح )وقف . 1 الراجح أنَّ أبا حاتم السجســتايّن )ت55)ه( هو أوَّ
ابليان(، يدلُّ ىلع ذلك ما نقله األندرايّب )ت بعد 500ه( عنه مشــفواًع بقوهل: »هذا 
لفظ كتاب أيب حاتم«، إال أنَّه يف انلقل نفســه يقول: » وزعم أبو حاتم أنهم أجازوه 
ميه؟ ربَّما، واهلل  للبيــان«، فهل يُمكن أن يكون أبو حاتم قد نقله عن أحد ُمتقدِّ

معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات )ص)))(، مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات   )((
)ص )))-)))(.
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فه  فه؛ إذ لو عرَّ أعلم. وهل عرَّف أبــو حاتم هذا انلوع من الوقوف؟ اغبًلا لــم يُعرَّ
لوجدنا صدى ذلك اتلعريف يف كتب الوقف واالبتداء اليت ينقل ُمؤلِّفوها عن أيب 

حاتم )ت55)(، مثل أيب عمرو ادلاين )ت 444ه(، العماين، وغريهما. 

أنَّ علَّة ذلك الوقــف اكنت واضحة – إىل حدٍّ بعيد – يف أذهان َمن تكلَّموا فيه، . 2
، وُيمكن أن نستشعر ذلك يف عبارة أيب  وه باســم معنيَّ حىت أوئلك اذلين لم يُسمُّ
حاتم )ت 55)ه( اليت ترمجها األندرايّب )ت بعد 500ه( بقوهل: »وزعم أبو حاتم أنهم 
أجــازوه للبيان«، ومن عبارة اهلذيّل )ت 465ه(: »واعلم أنه يقع اتلميزي يف الوقف، 
وإن اكن يف اإلعــراب ال جيوز«، فكأنَّ ضابط هذا انلــوع من الوقف عندهم: أن 
يكــون الكلم ُمتعلًِّقا ببعضه تعلًُّقا لفظيًّا إعرابيًّا غري أنَّ هناك معىًن قد ال يُفهم 
بغري هذا الوقف، وهذا واضح يف كثرٍي من اتلطبيقات املنقولة عنهم، وخصوًصا ما 
د اســتحبابه بليان  أورده ابن اجلزري )ت ))8 ه( يف اتلمثيل للحســن اذلي يتأكَّ

املعىن املقصود، حيث ذكر ستة أمثلٍة؛ اتلعلُُّق اللفظيُّ فيها شديد الوضوح. 

أنَّ السخاوي ))64ه( أملَح إىل العلقة بني الوقف اللزم ووقف ابليان، وُيفهم من . 3
كلمه ومن كلم ابن اجلزري )ت ))8ه( أنَّ الوقف اللزم ليس قســيًما للوقف 
اتلَّامِّ والاكيف واحلســن، بل هو متداخٌل معها، وإن لم يرُصِّحا باالصطلح ىلع هذا 
انلوع من الوقوف بُمصطلح )وقف ابليان(. كما يُلحظ أنَّهما يقوالن - ضمنًا - بأنَّ 

قني كما سيأيت ذكره. ه بعض الُمحقِّ الوقف اللزم قد ييجء يف احلسن، وهو ما ردَّ

ل تعريٍف رصيٍح لُمصطلح وقف ابليان ما ذكره األشموين: »وأما وقف ابليان . 4 أنَّ أوَّ
وهو أن يبني معىن ال يفهم بدونه«.

؛ ُمعلًِّل . 5 ٍ
أنَّ الشــيخ احلرصي )ت )40)ه( لم يُسمِّ هذا انلوع من الوقوف باسٍم ُمعنيَّ

ذلك بأنَّه من غري املمكن حرص دواعيه وأسبابه حتت قاعدة معيَّنة مضبوطة، رغم 
َفه توصيًفا دقيًقا بقوهل: »وف القرآن الكريم لكمات تعلَّق ما بعدها بها  أنَّه قــد وصَّ
وبما قبلهــا تعلًُّقا لفظيًّا ومعنوًيا، وهذا يقتيض منع الوقف عليها، ولكن يكون 
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هناك ســبٌب يقتيض الوقف عليها فيعمل به«. فأوضــح أنَّ هذا انلوع من الوقف 
 

ًّ
يكون ىلع لكمة هلا تعلٌق لفظيٌّ ومعنويٌّ بما قبلها وهو ما يعين أنَّها ليســت حمل

صاحلًا للوقف، أو ىلع أحسن اتلقديرات فالوقف عليها حسٌن باصطلح املحدثني؛ 
بمعىن أنَّه ال جيوز االبتداء بما بعدها بل يلزم العود. ولكنَّ ُمســوِّغ الوقف - ها 
هنــا - هو معىًن دقيٌق ربَّما ال يظهر إال بهذا الوقف، إذ لو وُصل ىلع مقتىض اتلعلق 
اللفظي لغلب ىلع الظنِّ أن السامع لن يفطن إىل هذا املعىن. وذكر الشيخ احلرصي 

ثلثة تطبيقاٍت لكُّها جاريٌة ىلع الوصف اذلي وََصفه.

أنَّ الشيخ ادلكتور عبد الكريم عوض صالح قد مجع بني تعريي األشموين واحلرصي . 6
مع بعض اتلرصُّف اليسري يف العبارة فقال: »هو أن يبني معىن ال يفهم بدونه. وبيان 
ذلــك: أنَّ هناك لكمات يف القــرآن تعلق ما بعدها بها، أو بمــا قبلها تعلًقا لفظيًا 
ومعنوًيا وهذا يقتيض منع الوقف عليها، إال أن هناك ســببًا يقتيض الوقف عليها 
فيعمــل به بيانًا للمعىن اذلي ربما ال يفهم بدونه«))(. فأضاف مجلة: »..بيانًا للمعىن 
اذلي ربَّما ال يفهم بدونه«، وه إضافة جيدة؛ إذ قد يكون الُمستمع ُمدراًك للمعىن 

اذلي يُريد القارئ أن يومئ إيله، وليس بالرضورة أن يكون اغفًل عنه.

أنَّ من أكرث اآليات استخداًما للتمثيل هلذا الوقف ه قوهل تعاىل: ﴿. 7
﴾ ]الفتح: 9[، فقد اســتخدمها األشــموين 
يا  واحلرصي وصالح وادلورسي. وكذا استخدمها اهلذيل وابن اجلزري؛ وإن لم يُسمِّ
. وتتمــزيَّ هذه اآلية بوضوح اتلعلُّق اللفظــّي؛ إذ األفعال لكَّها  الوقف باســٍم ُمعنيَّ
منصوبة ما يؤكد االتِّصال بالعطف، وهــو ما حُيتِّم خروج هذا الوقف – عند َمْن 
ا اكن االســتئناف بما بعده  يقول به – مــن دائرة الوقف اتلامِّ والوقف الاكيف، ولمَّ
ُمتعيَّنًا فقد خرج – أيًضا – عن احلََســِن، وهو – بالطبــع – أبعُد ما يكون عن 
قســم القبيح بدرجاته، فتعــنيَّ عند هؤالء العلماء أن يكون هل اســٌم وُمصطلٌح 

الوقف واالبتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم )ص 80)(.  )((
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ح به األشــموين، وعبــد الكريم صالح، وادلورسّي، وإن اكن  خاصٌّ به، وهو ما رصَّ
الشــيخ ادلكتور ادلورسّي يميُل ِلَكْوِن هذا انلوع من الوقوف ال يســتحقُّ اإلفراد 
ا الشــيخ احلرُصّي فقد اعتذر بما ذكره من صعوبة احنصار أسبابه  يف اتلقسيم. وأمَّ

. ودواعيه عن تسميته باسم خاصٍّ
أنَّ هنــاَك تفرُّاًع داليلًّا قد حدث للُمصطلح، إذ اســتُخدم لدلاللة ىلع الوقف ىلع . 8

رؤوس اآلي بليــان أنَّها فواصل، وإن اكنت ُمتعلِّقًة بمــا بعدها تعلًُّقا لفظيًّا، وهو 
ما حدا بادلكتــور ادلورسي أن يُفــرِّع مصطلح وقف ابليــان إىل فرعني، جعل 
ل نصٍّ  ثانيهما: الوقف ىلع رؤوس اآلي يف الســورة بقصد اإلعلم بفواصلها. وأوَّ
يف انلصوص اليت عرضناها أشار إىل هذه العلقة – وإن اكن لم جيعل هل مصطلًحا 
ا – هو نصُّ ابن الفرخان، إذ إنَّ الوقف انلاقص عنده حيُســن ببعض األمور؛  خاصًّ
ا ظهور  منها: أن يكــون املوقوف عليه رأس آيٍة، وإن قوَِي ارتباطها بما بعدها. أمَّ
ه في ردِّ اجلعربّي ىلع َمْن قــال بأنَّ قصد انليب ملسو هيلع هللا ىلص من الوقف ىلع  املصطلــح بنصِّ
يًا إياه  به اجلعربي مسمِّ وْه وقف الســنَّة، فتعقَّ ، فســمَّ رؤوس اآلي هو قصٌد تعبديٌّ

ه القسطلين بقوهل: »أي وقف بيان الفواصل«. )وقف ابليان( وفسَّ
أنَّ أصحاب ادلراســات املعجمية يف مصطلحات الوقف واالبتداء املعارصين لم . 9

روا املصطلح، فإنَّ الشــيخ اجلريّم اقترص ىلع قــوهل يف آخر حديثه عن الوقف  حُيرِّ
ا ادلكتور اهلدهد فلم يذكره  اللزم: »ويُسىَّ الوقف اللزم وقف ابليان اتلاّم«))(. أمَّ
ا ادلكتور  أصًل بالرغم من أنَّ دراســته ُمصطلحيَّة اســتقصائية حتليلية نقدية، أمَّ
الشــاييج فقد جعله هو الوقف اللزم، فلم يذكــر مصطلح الوقف اللزم؛ وإنَّما 
فه وذكر عليه أمثلــة بما يُظهر أنَّه يُريد الوقف  ذكــر ُمصطلح وقف ابليان ثمَّ عرَّ
اللزم))(. والوحيد اذلي أطال فيه انلََّفس - نسبيًّا – هو الشيخ ادلورسّي، وإن اكنت 
عبارته تُويِح بأنَّه ال يعترب هذا نواًع من الوقوف، بل اغيته – عنده - أن يكون من 

قبيل الوقف احلسن.

معجم علوم القرآن )ص 5))(.  )((
يُنظر: المعجم التجويدي )ص )9)(.  )((
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وردت هــذه الصفة مرتني: »يُومــئ إيله كأنه واقف واصل« يف نــصِّ ابن الغزال . 10
)ت6)5ه(، وف نصِّ احلافظ اهلمــذاين )569ه(. وهذه الصفة ال تتحقق إال بأحد 
ا السكُت  ل الســكتة اللطيفة، والطريق اثلاين: اتلنغيم. فأمَّ طريقني: الطريق األوَّ
ا اتلنغيم فُمتخيٌَّل. ولكنَّ  فل يُقال به ها هنا؛ ألنَّ أخذه ال يكون إال بتوقيٍف، وأمَّ
تســمية هذه اهليئة عند اإلماَمني بوقف ابليان قد يُشــلك؛ ألنَّ الوقف والسكت 
ال يكونان إال بانقطــاع الصوت زمنًا قرُص أم طال، وهذا ليس بســبيل اتلنغيِم 
املعروف. وقد جُياب عن هذا اإلشاكل بأنَّ املقصود اتللبُّث اليسري ىلع اللمة بنربة 
يستشعر منها الســامع تعليق اتلمام، ثمَّ يبدأ بما يفيد اتلمام مع نربة ُمغايرة تفيد 
االنقطاع املعنــويِّ للكلم األخري عن الكلم األول مــن اجلهة اليت يومئ إيلها 

القارئ، وهذا ما ال يوصف بالكتابة. واهلل أعلم.

املطلب اثلالث: تعريف مصطلح وقف ابليان

: اتلعريف املختار لوقف ابليان:
ً

ل أوَّ
يف ضوء ما سبق عرضه؛ فإنَّ اتلعريف الُمقرتح لوقف ابليان؛ هو: »الوقُف ىلع لكمة 
ٌق لفظيٌّ بما بعدها؛ لإِلشارة إىل معىًن ُمعترَب قد ل يُفهُم إل بالوقف، ثمَّ الستئناف 

ُّ
هلا تعل

بما بعدها«.

ثانًيا: تعليقات وتوضيحات ىلع اتلعريف:
ا بالوقف ىلع ما هل تعلُّــٌق لفظيٌّ ومعنويٌّ . 1 اختيــار أن يكون وقف ابليــان خاصًّ

بما بعده خُيرج منه الوقف اللزم، بمفهومه املســتقّر اآلن، فالوقف اللزم – ىلع 
الُمختــار - ال ييجء إال يف مواضع اتلمام والكفاية، وســوف ندرس هذه املســألة 
باتلفصيــل - إن شــاء اهلل – يف مبحث العلقات؛ إليضــاح العلقة بني الوقف 

اللزم ووقف ابليان؛ حماولني إاعدة رسم احلدود بينهما.
اء من . 2 ــُفه بعــض الُمعربني والقرَّ إنَّمــا قيدُتّ املعىن بـ)الُمعترب) إلخراج ما يتعسَّ

وقوٍف لدلاللة ىلع َمعاٍن فاسدٍة أو واهيٍة باطنة باطلة، وليس لكُّ ما يسوغ يف اللغة 
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رو املتلمني  واإلعراب يكون سائًغا يف اتلفسري، وقد لُوِحَظ أنَّ كثرًيا ما يعده ُمتأخِّ
ــٌف جيب أن يزُنَّه عنه  يف الوقف واالبتداء من )وقف ابليان(، هو يف احلقيقِة تعسُّ
ــّي،  القرآن؛ األمَر اذلي حدا بابلعض أن جيعل وقف ابليان ُمرادفًا للوقف اتلعسُّ

ي. وسيأيت مبسوًطا - بإذن اهلل – العلقة بني وقف ابليان والوقف اتلعسُّ

، وهو بذلك خيتلُف . 3 ٌد؛ فهو من قسم الوقف االختياريِّ وقُف ابليان مقصوٌد ومتعمَّ
عن الوقف احلســِن - باالصطلح املســتقّر - اذلي يصلُح كموضٍع للســرتاحِة 
واتلنفُّس اللزم الســتئناف القراءة، كما خيتلف عنه يف أنَّ االستئناَف يف وقف 
ابليان يكون باللمِة اليت تيل موضع الوقف، وال يكون )وقف بياٍن( إال بذلك؛ 
حىت تكتمل اإلشارة إىل املعىن املراد؛ إذ لو استأَنَف باللمة املوقوف عليها أو بما 
ا يف الوقف احلسن فيلزُم العود إىل أقرب موضٍع  قبلها لََما اكن لوقف ابليان معىًن. أمَّ

صالٍح للستئناِف. وذللك لزم ذكر هذا القيد: )ثم الستئناف بما بعدها). 

ا يُستأنس به ملا ذهبنا إيله قوُل اإلمام السخاوّي )ت)64ه(: »وقد يكون الوقف  وممَّ  
﴾ ]املمتحنة: )[، فهذا وقٌف َحَسٌن، إال  ﴿ : بليان املعىن؛ كقوهل

﴾ بمعىن اتلحذير«))(. م أنَّ ﴿  بما بعده بليان املعىن، ئلل يتوهَّ
ُ
أنَّه يُبتدأ

هل يدخل الوقف ىلع الفواصل املتعِلّقة لفظيًّا بما بعدها يف باب وقف ابليان؟ هذا . 4
ما سنحاول توضيحه - بإذن اهلل - يف العلقة بني وقف ابليان والوقف ىلع رؤوس 

اآلي.

ثاثلًا: أمثلة تطبيقية توضيحية للُمصطلح:
باملثــال يتَّضح املقال، ومن انلصــوص اليت ُذِكَرْت عن العلمــاِء كثرٌي من اآليات 

الصاحلة للتمثيل لوقف ابليان؛ وخصوًصا األمثلة اثللثة اليت أوردها الشيخ احلرصي. 

وسنُورُِد – فيما يأيت – مثالني آخرين ملا يمكن أن يكون من قبيل وقف ابليان.

حسين  د.علي  تحقيق:   ،)57(/(( القراء  جمال  بكتاب  المطبوع  واالبتداء  الوقف  معرفة  في  االهتداء  علم   )((
البواب.
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املثال األول: قوهل تعاىل: ﴿

﴾ ]النساء:))[.
﴾ واالبتداء بما بعدهــا، وهكذا يف بايق  ذهــب ابلعض إىل الوقــف ىلع ﴿
ن قال به أبو حاتم السجســتاين )ت55)ه( ثــم تبعه ادلاين )ت 444ه(،  املعطوفات. وممَّ
فمثَّل للوقف الاكيف بهذا املثال حيث قال: »واعلم أنَّ الوقف الاكيف هو اذلي حيسن الوقف 
عليه أيًضا واالبتــداء بما بعده، غري أنَّ اذلي بعده متعلق به من جهة املعىن دون اللفظ 
﴾ واالبتداء بما بعد ذلك  كما ذكرنا، وذلك حنو الوقف ىلع قوهل: ﴿

يف اآلية لكها...«))(.
وقد تبعهما ىلع هــذا القول كثريون؛ منهم الزركيش))( )ت794ه( واألشــموين))( 
به الســخاويُّ )ت)64ه( بقوهل: »وهذا ليس بالوقف الاكيف  وغريهما، وفيه نظٌر، وقد تعقَّ
ألنَّ هــذه املواقف يتعلَّق مــا بعدها بما قبلها يف اللفظ واملعــىن وإنما ه من األوقاف 

احلسان«)4(. 
ونظُر الســخاويِّ يف حملِّه؛ ألنَّ الواو فيها لكهــا للعطف. وقد أراد هؤالء العلماء – 
واهلل أعلم – أن يُوِمئوا إىل اختلف ســبب اتلحريم، ويُستفاد ذلك من عبارة األشمويّن؛ 
﴾ اكٍف، وِمثلُه ما بعده؛ ألنَّ اتلعلُّق من جهة املعىن فقط. وقال أبو  حيث قال: »﴿
حاتم السجستاين )ت55)ه(: الوقف ىلع لك واحدة من اللمات إىل قوهل يف اآلية اثلانية: 

المكتفى )ص))(.  )((
الزركشي  أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن بهادر المصري  : هو اإلمام  البرهان )ص)4)(. والزركيشُّ ينظر:   )((
الذهب  شذرات   ،)(97/(( الكامنة  الدرر  ينظر:  األديب.  ث  المحدِّ األصويل  الفقيه  )745-794ه(،  الشافعي 

 .)((5/6(
منار الهدى )ص 07)-08)(.  )((
جمال القراء ))/566-565(.  )4(
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﴾ جائز: للفرق بني اتلحريم  ﴾ ]النســاء:4)[؛ اكٍف، ﴿ ﴿
النسيبِّ والسبيب«))(.

﴿ ،﴾ ﴿ ،﴾ فلــو اقترصوا ىلع القول بأنَّ الوقف ىلع ﴿
﴾؛ وقٌف جائٌز وليس من قبيل الوقف اتلام؛ الستقام هلم ذلك؛  ﴾ و﴿
ويكون فيه إيماٌء لطيٌف إىل معىًن ُمعترب أال وهو اتلفريق بني اتلحريم بســبب النسب 
وبني اتلحريم بســبب الرضاعة وبني اتلحريم بســبب املصاهرة وبني اتلحريم املؤقت 
))(، وهذا اإليماء  للجمع بني األختني وما قيس عليــه. وكلم العمايّن يف هذا املوضع أدقُّ

ق بوقف ابليان يف املواضع املذكورة. اللطيف إىل هذا املعىن الفقيه الُمعترب يتحقَّ
ا حيسن به الوقف انلاقص أن يكون  وقد أشار ابن الفرخان هلذا املوضع؛ فقال: »وممَّ

لرضٍب من ابليان....إىل أن قال: وكما يف قوهل: ﴿
﴾ ]النساء: ))[ يلفصل بني اتلحريمني النسيّب والسبيّب«))(.

 أن تكون الوقوف األربعة الُمشار إيلها يف اآلية ضمن باب )وقف ابليان(، 
َ

فاألْوىل
واهلل أعلم. 

املثال اثلاين: قوهل تعاىل: ﴿

﴾ ]اتلوبة: 40[.
﴾ اعئد ىلع صاحبه ، قاهل حبيب  قال أبو حيان)4( )745ه(: »والضمري يف ﴿
ابن أيب ثابت، أو ىلع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قاهل اجلمهور، أو عليهما، وأفرده تللزمهما، ويؤيده أّن يف 

ينظر: منار الهدى )ص 07)-08)(.   )((
ينظر: المرشد )الرسالة األوىل: )/567(.  )((

المستوىف ))/ )8)(.  )((
المفسر   )745-654( الغرناطي  األندلسي  الدين  أثير  اإلمام  حّيان،  بن  يوسف  بن  علي  بن  يوسف  بن  محمد   )4(
التفسير  في  وله  شتى،  فنون  في  الباهرة  التصانيف  له  األديب،  المؤرخ  اللغوي  النحوي  المحدث  المقرئ 
»البحر المحيط«. ينظر: الدرر الكامنة )4/)0)-0))(، طبقات المفسرين للداودّي ))/87)-)9)(، والبدر الطالع 

.)(9(-(88/((
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﴾  مصحف حفصة: )فأنزل اهلل سكينته عليهما وأيدهما( ... والظاهر أنَّ الضمري يف ﴿
 اعئــد ىلع أيب بكر ، ألن انليب ملسو هيلع هللا ىلصاكن ثابت اجلأش، وذللك قال: ﴿

﴾ اعئد ىلع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء: ﴿ ﴾، وأّن الضمري يف ﴿
﴾ يعين اهلل«))(. ﴾ ]الفتح: 9[؛ يعين الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ﴿

﴾ أي ىلع انلــيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأخرج ابن أيب حاتم وأبو  ))()70))ه(: »﴿ وقــال األلويسُّ
الشيخ وابن مردويه وابليهيق يف ادلالئل وابن عساكر يف تارخيه عن ابن عباس ريض اهلل 
تعاىل عنهما أنَّ الضمري للصاحب))(. وأخرج اخلطيب يف تارخيه عن حبيب بن أيب ثابت 
حنوه، وقيل - وهو األظهر - ألنَّ انليب ملسو هيلع هللا ىلص لم يزنعج حىت يســكن، وال ينافيه تعنيُّ ضمري 
﴾ حىت تتفكك  ﴾ ال ىلع ﴿ ﴾ هل ملسو هيلع هللا ىلص لعطفــه ىلع: ﴿ ﴿
الضمائر؛ ىلع أنه إذا اكن العطف عليه - كما قيل به - جيوز أن يكون الضمري للصاحب 
أيًضا، ويدل عليه ما أخرجه ابن مردويه من حديث أنس  أنَّ انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال أليب 
بكر : »يا أبا بكر إن اهلل تعاىل أنزل ســكينته عليك وأيدك«... إلخ، وأن أبيت 

فأيُّ رضٍر يف اتلفكيك إذا اكن األمر ظاهًرا؟!

واســتظهر بعضهم األول، وادَّىع أنه املناســب للمقام، وإنزال السكينة ال يلزم أن 
يكون دلفع االنزاعج بل قد يكون لرفعته ونــرصه ملسو هيلع هللا ىلص، والفاء للتعقيب اذلكرى وفيه 

البحر المحيط )46-45/5(.  )((
ث  المحدِّ المفسِّ  )7)))-70))ه(  البغدادّي  اآللوسي  الحسييّن  اهلل  عبد  بن  محمود  الثناء  أبو  الدين  شهاب   )((
األصويل الفقيه األديب اللغوّي، هل مصنَّفات ومشاراكت في العلوم، وله في التفسير: »روح المعاني في تفسير 

القرآن والسبع المثاني«. انظر: التفسير والمفسرون ))/50)-)5)(، معجم المؤلفين ))/5)6-8)8(.

روى البيهيقُّ بسنده إلى عمر بن الخطاب  قال: »واهلل لليلٌة من أبي بكر ويوم خير من ُعُمر ُعَمَر...  )((
اهلل  فأنزل  معنا،  اهلل  إنَّ  تحزْن  أبا بكر؛ ال  يا  له:  يقول  وفيها: ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  الغار  ليلة  فيه  ذكر  الحديث، 
سكينته ألبي بكٍر فهذه ليلته« أخرجه البيهقي في الدالئل ))/477(. وأخرج بسنده إلى ابن عبَّاس قال: فأنزل 
اهلل سكينته عليه؛ قال: على أبي بكر؛ ألنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص لم تزل السكينة معه«. دالئل النبوة ))/)48(، وتاريخ ابن 
عساكر )0)/88(. وبنحوه عن حبيب بن أبي ثابت أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )0)/88(، والخطيب في 

تاريخ بغداد )566/5(. 
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ها بعضهم ىلع ذلك االحتمال بما ال حيوم حوهل شائبة خوف أصًل«))(. بُعٌد، وفسَّ
ا الرازي))( )ت606ه( فقد أبطــل القول بأنَّ الضمري اعئد ىلع انليب ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك  وأمَّ
مــن ثلثة وجوهٍ: األول: أنَّ الصاحب هو أقرب مذكــور، واثلاين: أنَّ احلزن واخلوف اكنا 
حاِصلنَْي أليب بكٍر ، واثلالث: أنَّه لو اكن املراد إنزال السكينة ىلع الرسول لوجب 
أن يقال: إنَّ الرســول اكن قبل ذلك خائًفا، وكيف يمكن ملن اكن خائًفا أن يزيل اخلوف 

عن قلب غريه؟))(
واقترص الســمني احلليّب)4( )ت756ه( ىلع أنَّ الضمــري للصاحب ، وقال 
ابن العــريبُّ )ت)54ه(: »قال علماؤنا: وهو األقوى«)5(، وذكره الطربيُّ )ت 0))ه( بصيغة 
ه ابن اعشــور )ت)9))ه( بكلٍم  اتلضعيف)6(، وضعفه ابن جــزّي)7()ت)74ه(، وردَّ

روح المعاني )0)/98(.  )((
فخر الدين أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الشافيّع )544-606ه(، المعروف   )((
ا بالتفسير والفقه والكلم والفلسفة والفلك وعلم األصول وغير ذلك. ينظر: وفيات  ـً بابن الخطيب، كان عالم

األعيان )48/4)-)5)(.
ينظر: التفسير الكبير )6)/66-65(.  )((

الدر المصون )6/)5(، والسمين هو: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن محمد بن مسعود المعروف   )4(
له  القاهرة،  في  واشتهر  استقرَّ  حلب،  أهل  من  والعربية،  والقراءات  التفسير  علماء  من  الحلبي،  بالسمين 
مصنفات في التفسير والنحو والقراءات، توف سنة 756ه. ينظر: غاية النهاية ))/8))(، وبغية الوعاة ))/)40(، 

وطبقات المفسرين ))/)0)-)0)(.  
أحكام القرآن ))/))5(، وانظر: الجامع ألحكام القرآن للقرطيّب )0)/8))(. وابن العريبُّ هو: أبو بكر محمد بن   )5(
عبد اهلل بن محمد بن أحمد المعافرّي األندليّس )468-)54ه( اإلمام الحافظ الفقيه المالكي القاضي، كان من 
ًرا في العلوم متفنِّنًا فيها. ينظر: الصلة ))/855-857(، وفيات األعيان )96/4)-97)(،  أئمة العلم والعمل متبحِّ

والديباج المذهب ))/)5)-56)(.
العلمة  اإلمام  )4))-0))ه(،  الطربّي  يزيد  بن  جرير  بن  محمد  جعفر  أبو   : والطربيُّ  ،)467/((( البيان  جامع   )6(
ث المفسِّ المؤرِّخ الفقيه المصنِّف، ألَّف كتبًا لم يُسبق إليها ومنها: جامع البيان عن تأويل آي  القارئ المحدِّ
القرآن، وتاريخ األمم والملوك، وتهذيب اآلثار، ولد بآمل، وتُوف ببغداد. يُنظر: وفيات األعيان )4/)9)-)9)(، 

اودي ))/0))(. وطبقات المفسرين لدلَّ
القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهلل بن يحيى  أبو  التنزيل ))/58)(. وابن جزّي هو  التسهيل لعلوم   )7(
 ابن عبد الرحمن بن يوسف بن جزّي الكلبي الغرناطي الماليّك ))69- )74ه(، الفقيه المفسر المقرئ األصويل
الحافظ المحدث الشاعر األديب، له ُمصنَّفات ومشاراكت في فنون شتى؛ منها في التفسير: التسهيل لعلوم       =
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جيٍِّد))(، وذكر أبو السعود )ت)98ه( الوجهني بدون ترجيح))(، وذكرهما ابن كثري )774ه(، 
وشهر القول بعود الضمري ىلع انليب ملسو هيلع هللا ىلص))(.

ديق  فإنَّه يقف عليها  ﴾ راجٌع إىل الصِّ وملن يذهب إىل أنَّ الضمري يف ﴿
 .﴾ وقف بيان، ثم يستأنف: ﴿

َقْت يف هــذا املوضع ضوابُط وقف ابليان؛ إذ االتِّصــال اللفظيُّ واملعنويُّ  وقد حتقَّ
موجوٌد، واملعىن املشــار إيله بالوقف معىًن ُمعترَبٌ قال به مجاعة من أهل العلم باتلفسري، 

واهلل أعلم.

طبقات   ،)(56/(( الكامنة  والدرر   ،)75/(( النهاية  وغاية   ،)(76-(74/(( المذهب  الديباج  يُنظر:  التنزيل.   =
المفسرين للداودي ))/87-85(. 

التحرير والتنوير )0)/04)(. وابن عاشور هو: محمد الطاهر بن عاشور )96))-)9))ه(، رئيس المفتين المالكيين،   )((
وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس، له ُمصنَّفات؛ منها: مقاصد الشريعة اإلسلمية، وتفسير التحرير والتنوير، 

 .)(74/6( 
ْ

ِرك وغير ذلك. يُنظر: األعلم للزِّ
إرشاد العقل السليم )66/4(، وأبو السعود هو: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنّي )900-)98ه( اإلمام   )((
المفسر القاضي مفتي القسطنطينية، له التفسير المشهور: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، وغير 

ذلك. ينظر: شذرات الذهب )0)/584-586(، البدر الطالع ))/)6)(.
بن ضوء  كثير  بن  بن عمر  إسماعيل  الدين،  الفداء عماد  أبو  هو:  كثير  وابن   ،)(55/4( العظيم  القرآن  تفسير   )((
البرصّي ثم الدمشيّق الشافعّي )700-774ه( صاهر الحافظ المزّي، وصحب ابن تيمية وتبعه في كثير من آرائه، 
له  التاريخ والحديث والتفسير.  العلم في  إليه رياسة  انتهت  الحفظ،  وذي، كان كثير 

ُ
وامتُحن بسبب ذلك وأ

التفسير المشهور، وله في التاريخ كتاب البداية والنهاية. انظر: شذرات الذهب )0/6))(.



208

املبحث اثلاين

صفات وقف ابليان

: الصفات املصنِّفة)1):
ً

ل أوَّ
إنَّ مصطلح )وقــف ابليان( يأخذ ماكنته بني مصطلحــات الوقف واالبتداء من 
اجلهة اليت يُنظر إيله منها، فإذا قلنا إنَّ الوقوف تؤول باعتبار اتلمام وانلقص إىل قســمني: 
الوقف اتلَّام بدرجاته، والوقف انلاقص بدرجاته، فإنَّ )وقف ابليان( يأيت قسيًما هلما، فهو 
 ، ، وباعتبــاٍر ناقٌص، فيصحُّ أن يقال فيه: الوقف اذلي ال هو ناقٌص وال هو تامٌّ باعتباٍر تامٌّ
د اســتحبابه  أو قل – كما قال ابن الفرخان - هو ناقٌص َحُســن لرضٍب من ابليان، ويتأكَّ
عند ابن اجلزريِّ )ت))8ه(، وإنَّما يقع به اتلميزُي وإن اكن يف اإلعراب ال جيوز كما يقول 
ال  اهلــذيلُّ )ت465ه(، أو يومئ إيله القارئ كأنه واصٌل واقــٌف كما ه عبارة ابن الغزَّ

)ت6)5ه( وأيب العلء اهلمذايّن )ت 569ه(. 
إًذا؛ هو جديٌر أن يتبوَّأ ماكنه بني اتلام وانلاقص، فيصحُّ أن خترص أقســام الوقف – 

ِّساع العبارة فيها – إىل ثلثة أقساٍم رئيسٍة: اتلامِّ، وانلاقص، وابليان. ىلع ات
ع يف مفهومه؛ ليشمل  ا إن تُوسِّ وهذا لكُّه إن قُرِصَ الكلم ىلع وقف ابليان احلسن، أمَّ
: وقف ابليان الاكيف، ووقف ابليان اتلــاّم، فإنَّ مفهوم وقف ابليان  ما يمكن أن يُســىَّ

يتقاطُع ويتداخُل مع القسمني السابقني، وكىف بذلك بني الوقوف مزنلًة.
ٌب ىلع إدارك الوقف الُمطلق  وبتجريد انلظر؛ يمكن القول بأنَّ )وقف ابليان( ُمركَّ
دٍة  وعلقاته، تلك العلقات البســيطة اليت يمكن صياغتها يف قوانني ذات قوالَب حُمدَّ

جاهزٍة؛ مثل:
ال يوقُف ىلع املبتدأ دون خربه، وال ىلع املضاف دون املضاف إيله، وال ىلع صاحب 

ُد طبيعة وجود الُمصطلح في  يُقصد بالصفات الُمصنِّفة في مجال الدراسات الُمصطلحّية: الخصائص التي تُحدِّ  )((
الجهاز الُمصطليحِّ موضوع الدراسة؛ كالوظيفة التي يُؤديها والموقع الذي يحتله، ونحو ذلك. ينظر: دراسات 

ُمصطلحية )ص 78)(.
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احلــال دون حاهل، وال ىلع اتلابع دون متبوعه، وال ىلع القســم أو الرشط أو الطلب دون 
اجلواب، وال ىلع الفعل دون فاعله...إلخ. 

َد أنَّ  فوقف ابليان بمثابِة الُمســتثىن من تلك القواننِي، والشــابِّ عن َطْوقها؛ يِلؤكِّ
ظواهر اإلعراِب الُمجرَّد قد تقرُصُ عن استظهار املعىن؛ فيبىق ذلك املعىن أكرب من لفظه، 

، وإيله الغاية الُمثىل.  وهو إعجاُز اإلجياِز، وال خيىف أنَّ للقرآِن العظيم فيه القدح الُمعىلَّ
روِس أضعاُف أضعاِف ما اكن. حِسَن إىل هذا الُمصطلح لَُسوَِّد فيه من الطُّ

ُ
ولو أ

 ثانًيا: الصفات املبيِّنة)1):
ُمصطلح وقف ابليان ُمتفرٌِّد من حيث ادلاللة ىلع مفهومه، بل هو آصُل من الوقف 

اللزم اذلي قد يعوُد إيله بوجٍه من الوجوهِ، وال ينعكس.
ه  ، وال يُمكن حدُّ وهو يتَِّســُع يلدخل فيه ما قد يُظنُّ به أنَّ الُمصطلــَح ال ينحرِصُ

بدوٍد جامعٍة مانعٍة، وليس كذلك. 
غري أنَّ القوة االصطلحيََّة هل ختلَّفت يف واقع اتلطبيِق عن ما اكن يمكن أن يكون 
ْعف  إذا قُوِرن بكثرٍي من مصطلحات باب الوقف واالبتداء. وَيكي شاهًدا ىلع هذا الضَّ
ِف، وأنََّك ال تكاد جتُد ُمصنَِّفنْيِ ُمتَِّفَقنْيِ  االصطليحِّ أن ُخِلَط وقف ابليان بوقف اتلعسُّ
ىلع االعتداد به وتعريفه، فما بني خُمتلٍف ىلع إثباته، وخمتلٍف ىلع حقيقته، وتلك – وال 

 . شكَّ – بيِّنٌَة اكفيٌة ىلع ضعفه االصطليحِّ

د درجة االتساع أو الضيق في محتوى المصطلح ومدى القوة أو  الـُمبيِّنُة هي الخصائص التي تُحدِّ الصفات   )((
الضعف في اصطلحيَّة المصطلح ونحو ذلك.دراسات مصطلحية )78)(.
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املبحث اثلالث
قضايا وقف ابليان)1)

يف هذا املبحث سنعرض – بإذن اهلل – ألهمِّ القضايا الُمتعلِّقة بوقف ابليان، واليت 
ن، واليت  ن منها حــقَّ اتلمكُّ ــن إال بعد اتلمكُّ ن من مفهومه حقَّ اتلمكُّ لــن يُتمكَّ

ناته.
َ

سيرتتَّب عليها حتديد علقاته، وإاعدة ترميم بل

املطلب األول: وقف ابليان بني اإلثبات وانليف
تَزخُر ُمصنَّفات الوقــف واالبتداء بعرشات املصطلحــات، وُربَّما اكن الُمختلف 
فيه منها أكرث مــن الُمتَّفق عليه، يقول ابن اجلــزري )ت ))8ه(: »وقد اصطلح األئمة 
ألنواع أقســام الوقف واالبتداء أسماء وأكرث يف ذلك الشيخ أبو عبد اهلل حممد بن طيفور 
الســجاوندي. وخرج يف مواضع عن حدِّ ما اصطلحه واختاره...وأكرث ما ذكر انلاس يف 

أقسامه غري منضبط وال منحرص«))(.
ا األســماء اليت اشــتقوها للوقوف من اجلودة واحلســن  ويقول ابن الفرخان: »فأمَّ
والوضــوح والكفاية وغري ذلك؛ فيه وإن اكنت تدلُّ ىلع فروق، فليســت القســمة بها 
صحيحًة ُمســتوفاًة من استعملها، وفيها من قائليها من التشويش ما إذا شئت وجدته يف 

كتبهم املصنفة يف الوقوف«))(.
وهاتان العبارتان – ىلع وجازتهما – ذكرتا أهمَّ إشاكيلات الُمصطلح يف باب الوقف 
واالبتداء؛ ومنها: كرثة األســماء والُمصطلحات ما يكرث فيه الرتادف، فيكرث تبًعا ذللك 

به،  يتصل  وما  الُمصطلح  نصوص  من  الُمستفادة  المسائل  كلَّ  ُن  تُضمَّ الُمصطلحية:  الدراسات  في  القضايا   )((
بعد  إال  التمكن  حقَّ  مفهومه  من  التمكن  يمكن  ال  مما  المصطلح  بها  المرتبط  أو  بالمصطلح  المرتبطة 
رة الحصر لكثرة صورها وتنوُّعها من ُمصطلح إلى ُمصطلح. وأهميَّتها  التمكن منها حق التمكن. وهي ُمتعذِّ
ر في التصور العام لألبعاد الموضوعية للمفهوم، وال سيَّما في بعض العلوم. ومن أصنافها: األسباب  ال تكاد تُقدَّ
والتأثير.  والتأثُّر  والوظائف،  واألنواع  والمراتب  والمجاالت  والموانع  والشروط  والمظاهر  والمصادر  والنتائج 

ينظر: دراسات ُمصطلحية )ص70)(.
النشر ))/78)(.  )((

المستوىف في النحو ))/89)(.  )((
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ل  ُل أسبابه أنَّ للكِّ ُمصنٍِّف ُمصطلحاتِه، أِضف إىل ذلك أنَّ اتلطبيَق ال يتزنَّ االضطراب، وأوَّ
ىلع االصطلِح فقد يضطرب الواضُح، ويزداد الُمضطرب - عند اتلطبيق - اضطرابًا. 

ولم يكن ُمصطلح )وقف ابليان( بداًع من هذه الُمصطلحات، بل إنَّ إثباتَه كأحِد 
مفاهيم هذا العلم يُماري فيه ابلعض؛ مستأنسني ذللك بأموٍر؛ منها:

عدم ذكر كثري من الُمصنِّفني يف الوقــف واالبتداء هلذا الُمصطلح قديًما وحديثًا. . 1
 ، وتعليــل هذا اإلرضاب أنَّهم ال يُثبتون )وقف ابليــان( كأحد ُمصطلحات الفنِّ
ن لــم يذكره قديًما: ابن ســعدان))( )ت)))ه( وابن األنبــاري )ت8))ه())(  فِممَّ
والسجاوندي )ت560ه(...وغريهم، وإن اكن السجاوندي قد أشار إىل الوقف اللزم، 

بقوهل: »فاللزم من الوقوف ما لو وُِصل طرفاه غريَّ املرام وشنع يف الكلم«))(. 

ة لم  وجُيــاب ىلع هذا بأنَّ كثرًيا مــن ُمصطلحات الوقوف اليت أصبحت ُمســتقرَّ  
يذكرها بعض هؤالء املصنِّفني، فمثًل: ابن ســعدان ال يذكر – اغبًلا – إال اتلمام، 
يات  والسجاوندي ال يذكر اتلاّم والاكيف. فغاية القول أنَّ االصطلح ىلع تلك الُمسمَّ
، وعدم ذكرهم الُمصطلح ال يعين أنهم اكنوا يرُضبون  واملفاهيم لم يكن قد اســتقرَّ
عنــه، وإال لَلَِزم أن نقول ذلك يف كثري من الُمصطلحات. وَيكي أن كثرًيا غريهم 
قد استخدموا الُمصطلح أو نقلوه أو – ىلع األقلِّ – لم يتوقَّفوا يف إثبات املفهوم وإن 

منا القول عنهم بذلك عند ذكر انلصوص. لم يصطلحوا هل. وقد قدَّ

أنَّ األمثلة اليت استُدلَّ بها هلذا الوقف ال تُساعد عليه اللغة إال بنوٍع من اتللُّف؛ . 2

ث الكوّف، صنَّف في العربية والقرآن، ووثقه  أبو جعفر محمد بن سعدان ))6) ـه- )))ه( المقرئ النحوّي الُمحدِّ  )((
الخطيب وغيره. ينظر: إنباه الرواة ))/40)(، معرفة القراء ))/7))(.

أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الحسن األنباري ))7)-8))ه( النحوّي كان من أعلم الناس بالنحو   )((
ًا من أهل السنَّة، صنَّف في علوم القرآن منها »إيضاح الوقف  نًا خريِّ واألدب وأكثرهم حفًظا له، كان صدوقًا ديِّ
واالبتداء في كتاب اهلل عز وجل«، كما صنَّف في اللغة والنحو. يُنظر: إنباه الرواة ))/)0)-08)(، معرفة القراء 

.)(8(-(80/((
علل الوقوف ))/08)(. ساقطة من المطبوع، هي وبضعة أسطر قبلها، وقد أشار إليها المحقق في مقدمته )ص   )((

0)( واستكملتها من المخطوط.
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ه أكرث  قال الشــيخ ادلورسّي: »واغلُب ما مثلوا به ال تســاعده اللغة، ذللك لم َيُعدَّ
العلمــاء ضمن أنواع الوقف«))(، بل قد جعله ادلكتور عبد ابلديع انلريباين ُمرادفًا 
ــي؛ فقال: »فقد يتخذ الوقف منبهــًة ىلع معىًن تُلجأ إيله بعض آي  للوقف اتلعسُّ
القرآن الكريم وال سيَّما يف مسائل العقيدة والفقه أو اتلفسري أو انلحو« ثم قال يف 

احلاشية: »وهو ما يُدىع وقف ابليان«))(. 
وجيــاُب ىلع هذا بأنَّ اخلطــأ يف تطبيق قاعدٍة ما ال يعين أنَّ أصلها فاســٌد، وحنن   
ــٌف  ُمتفقــون معكــم أنَّ بعض تطبيقات هــذا ابلاب غري ُمعتربة بل فيها تعسُّ
دة  وتكلٌُّف، ولكن الســبب يف ذلك – يف تقديري - أنَّ أحًدا لم يضع قواعد حمدَّ
ومنضبطة هلذا انلوع من الوقوف، وهو ما أشــار إيله الشــيخ احلرصي فقال: »وف 
القرآن الكريم لكمات تعلَّق ما بعدها بها وبمــا قبلها تعلًُّقا لفظيًّا ومعنويًّا، وهذا 
يقتــيض منع الوقف عليها، ولكن يكون هناك ســبٌب يقتــيض الوقف عليها 
فيعمــل به«))(... ثم قال بعــد أن مثَّل بثلثة أمثلــة:» ...إىل غري ذلك من ادلوايع 
واألســباب اليت تربِّر الوقف ىلع موضع ال جتزي القواعد العامة الوقف عليه. وملا 
اكنت هذه ادلوايع متنوعة ومتعــددة ال يمكن حرصها وال تندرج حتت قاعدة 

ا للوقوف انلاجتة عنها«)4(. معينة مضبوطة لم نضع اسًما خاصًّ
واالقتناُع بما ذكرناه يعين أنَّ اخللف يف )وقف ابليان( ســينتقل من االختلف   
حــول إثبات األصل إىل االختلف حــول بعض املواضع اليت يُمثَّــل بها هل، وهو 
خلف واقٌع يف لكِّ أنواع الوقوف بل اســتثناء، ومنه ما يكون بســبب اخلطأ يف 
اتلطبيق، ومنه ما يكون بسبب االختلف السائغ يف اتلفسري، فيختلف تبًعا ذللك 
اإلعراب والوقف؛ إذ هما فرٌع عنه. ومىت وُضعْت ضوابُط ســليمٌة ورُسمْت حدوٌد 

مختصر العبارات )ص )))(.  )((
الوقف في اللغة على ضوء اللسانيات )ص80)(، وانظر حاشية ))( في الصفحة ذاتها.  )((

معالم االهتداء إلى معرفة الوقوف واالبتداء )ص 57(.  )((
معالم االهتداء )ص60(.  )4(
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واضحُة لوقف ابليان؛ فإنَّ االختلف حــول اتلطبيق لن يعدَو كونه من اخللف 
السائغ الواقع يف بعض تطبيقات لّك نوع من الوقوِف.

املطلب اثلاين: ضوابط اعتبار وقف ابليان 
ا اكن وقف  ُة ما يُمثَُّل هل به من أمثلٍة، ولمَّ يتوقَّف ىلع دقة اتلقعيد لوقف ابليان صحَّ
ابليان هو: »الوقُف ىلع لكمة هلا تعلٌُّق معنويٌّ ولفظيٌّ بما بعدها، لإلشارة إىل معىًن ُمعترَب 
قد ال يُفهُم إال بالوقف، ثمَّ االســتئناف بما بعدها«؛ فإنَّ رْشَطْ وقف ابليان واضحان لكَّ 

الوضوح:
ل: وجود اتلعلُّق املعنــوّي واللفظي: ومعىن اتلعلُّق اللفظي أن تعتمد اللمة يف  األوَّ
قه أو انتفائه من  إعرابها ىلع ســابقتها والحقتها، وهذا أمٌر ال صعوبَة يف احلكم ىلع حتقُّ
ين  خلل قواعد اإلعراب املعروفة، وعنــد االختلف يمكن الرجوع إىل كلم الُمفسِّ

والُمعربني وترجيحاتهم.
ا، فيؤول األمر إىل الضوابِط اليت يكون  اثلاين: أن يكون املعىن املراد بالوقف ُمعترَبً
بها املعىن الُمشــار إيله ُمعترًبا، هذه الضوابط اليت توضع هل لن خترج عن الضوابط العامة 

لقبول بعض اآلراء املحتملة يف اتلفسري، وه:
أن ال تناقض ما جاء عن السلف.. 1
أن يكون املعىن املفسَّ به صحيًحا.. 2
أن حتتمل اآلية املعىن يف السياق.. 3
أن ال يقرص معىن اآلية ىلع هذا املحتمل دون غريه))(.. 4

قت تلك الرشوُط يف موضــٍع ما أمكن اعتبار الوقف عليه جائًزا للبياِن،  فإن حتقَّ
ــف. ومىت مــا اكن املعىن الُمراد بالوقف قويًّا يف  وإن ختلَّفْت اكن الوقف من قبيل اتلعسُّ
بياِن أجوَد، ومىت ما اكن خوُف اللبْس بالوصِل أشــدَّ اكن – 

ْ
اعتبــاره اكن الوقف عليه لِل

كذلك – وقُف ابلياِن أجوَد. لكُّ ذلَك فيما تعلَّق بما بعده لفظيًّا ومعنويًّا.

ينظر: التفسير اللغوي للقرآن الكريم )ص ))6(.  )((
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 هلذه الضوابط نُشري إىل بعض املعاين ادلاليلة اإلمجايلة الـُمعتربة لوقف ابليان.
ً

واستكماال

م: 1- دفع اللبس ورفع اتلوهُّ
بأْن يكون املعىن املشــار إيله بالوقف هو املعىن الوحيد لآلية اليت ال يصحُّ غريه، 

ولكنَّ الوصل قد يوهم خلفه، وذلك فيما تعلَّق بما بعده لفظيًّا ومعنويًّا. 

ومثال ذلك: املوضعان الذلان أشار إيلهما الشيخ احلرصي يف قول اهلل تعاىل: ﴿
﴾ ]ابلقرة: 

﴿ تعاىل:  وقوهل   ،]((7

﴾ ]األحزاب: 7)[.

ويمكن أن ينطبق هذا املعىن ىلع حنو عرشين موضًعا ما أورده السجاوندي )ت560ه(، 
وأشــار إيلها بعلمة الوقف اللزم عنده))(، فيه متعلِّقة بما بعدها لفًظا ومعىًن، ولكنَّ 

وصلها يوهم خلف املقصود، ومثال ذلك قوهل تعاىل: ﴿
﴾ )م(؛ ألنَّ  ﴾ ]املائدة:7)[. قال السجاوندي: »﴿
﴾ به التلبس به، وصار معىن الكلم  ﴾ ولو وصل ﴿ ﴾ ليس بظرف لقوهل تعاىل ﴿ ﴿

 .)((»﴾ ﴾ حمذوٌف، أي: اذكر ﴿ ، بل اعمل ﴿
ً

حُماال

﴾: ظرٌف نلبأ أو حاٌل منه، وال يكون ظرفًا  وقال العكربي))( )ت 6)6ه(: »﴿
.)4(»﴾ لـ ﴿

وغينٌّ عن القــول أنَّ اتلعلُّق اللفظّي حيول دون إطــلق مصطلح اللزم ىلع هذا 
الوقــف كما ذهب إيله الســجاوندي )ت 560ه(، ذلــك أنَّ ُمصطلح اللزم يكون يف 

جملة ما أشار إليه السجاوندي بعلمة الوقف اللزم ستة وثمانون موضًعا.  )((
علل الوقوف ))/450-449(.  )((

ه  أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل الُعكبري البغدادي المولد )8)5-6)6ه( كان نحويًّا فقيًها تفقَّ  )((
إعراب  في  »التبيان  منها  وغيرها،  والنحو  والحديث  القرآن  علوم  في  ُمصنَّفات  له  حنبل،  ابن  مذهب  على 

القرآن«. يُنظر: إنباه الرواة ))/6))-7))(، ووفيات األعيان ))/00)-)0)(.
التبيان في إعراب القرآن ))/ 94)(.  )4(
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الُموهم وصله من اتلامِّ والاكيف، وســيأيت – بإذن اهلل - مزيد بســٍط لعلقة الوقف اللزم 
بوقف ابليان. 

ُج ىلع ذلك أيًضا املوضع اذلي ذكره أبو حاتم السجستاين )ت 55)ه( ونقله عنه  وخُيرَّ
اس )ت 8))ه( وادلاين )ت444ه( وغريهما، وهو قوهل تعاىل: ﴿ انلحَّ

﴾ وقف  ﴾ ]املمتحنة: )[، فالوقف عند السجســتاين ىلع ﴿
م أنَّها موصولة بما بعدها فتصبح حتذيًرا من اإليمان: وإياكم أن تؤمنوا،   يُتوهَّ

َّ
بيان، ئلل

﴾ أي خيرجون الرسول وخُيرجونكم؛ ألنَّكم تؤمنون  فالصواب أنَّها معطوفة ىلع ﴿
باهلل ربِّكم.

2- اإليماء إىل مرجع الضمر:
 واملثــال اذلي مثَّل به مجاعٌة مــن أهل علم الوقوف لوقف ابليــان هو قوهل تعاىل:
﴾ ]الفتــح: 9[. قالوا: الضمري يف ﴿ 

﴾ هلل ؛ وذلك أنَّ رَصَْف اتلعزير  ﴾ للرســول ملسو هيلع هللا ىلص، وف ﴿ ﴿
ٌ وال جيوز غريه، قال  واتلوقــري إىل انليب ملسو هيلع هللا ىلص أيلق، ورصف التســبيح إىل اهلل  ُمتعنيَّ
ُموه؛  موه وتُفخِّ ﴾: تُعظِّ ﴾ أي تُعينوه وتنرصوه، ﴿ ابلغــوّي))( )ت6)5ه(: »﴿
فه الزخمرشي )ت8)5ه(،  هذه الكنايات راجعة إىل انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص، وها هنا وقف..«))(. وضعَّ
وأبو حيان )ت745ه( وغريهمــا، وجعلوا مرجع الضمائر لُكِّها هلل ؛ قال الزخمرشي: 
ق الضمائر فقد  »والضمائر هلل  واملراد بتعزير اهلل: تعزير دينه، ورسوهل ملسو هيلع هللا ىلص. ومن فرَّ

أبعد«))(.

أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفّراء البغوي الشافعّي، محيي السنة كان إماًما في التفسير والحديث   )((
والفقه جليًل ورًعا زاهًدا، له ُمصنَّفات جليلة؛ منها: »معالم التنزيل« في التفسير، و»شرح السنة«، و»التهذيب 

َ سنة 6)5ه. ينظر: وفيَّات األعيان ))/6))-7))(، طبقات المفسرين ))/)6)-)6)(. في الفقه«، وغير ذلك.تُوفِّ
معالم التنزيل )99/7)(، وانظر: جامع البيان )))/ 50)-)5)(.  )((

الكشاف )7/5)5(.  )((
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ا  ﴾ تامًّ ا أهل الوقوف؛ فقد جعل أبو حاتم وأمحد بن موىس الوقف ىلع ﴿ وأمَّ
فرقًا بني ما هو صفة هلل وبني ما هو صفة للنيب ملسو هيلع هللا ىلص، قال انلحاس )ت8))ه(: »وُخولفا يف 

.)((»﴾ ﴾ معطوف ىلع ما قبله، واتلمام ﴿ هذا؛ ألنَّ قوهل ﴿

﴾ اكٍف، فهو للنيب ملسو هيلع هللا ىلص، وما بعده هلل  وأما ادلاين )ت444ه( فقال: » ﴿
تعاىل؛ إذ التسبيح ال يكون إال هلل «))(. وكلم َمن بعدهم دائر يف هذا الَفلَِك))(.

ويلَحُظ أنَّ علماء الوقف واالبتداء لم خيتلفوا يف مرجع الضمائر؛ إذ هم ىلع القول 
ا،  األول، باختلف مرجعها، ولكنَّهم اختلفوا يف تســمية الوقف، فمنهــم َمن جعله تامًّ
ومنهم من جعله اكفيًا، ومنهم َمن اعرتض ىلع أصل الوقف للتصال اللفظيِّ الواضح؛ إذ 
﴾، فالعطف ظاهر. واغلب الظنِّ أنَّ ُمصطلح )وقف  إنَّ الَم اتلعليل اعملٌة يف ﴿
د احلدود واضح ادلاللة ما اكنوا يِلختلفوا يف جعل هذا الوقف من قبيل  ابليان( لو اكَن حُمدَّ

)وقف ابليان(، واهلل أعلم.

واحلاصل أنَّ القولني ُمعتــرباِن، فاختلف مرجع الضمائر يؤيده املعىن ونصُّ كثرٍي 
  ا جعل الضمائر لكها هلل من السلف وأئمة اتلفســري والوقف واالبتداء عليه، وأمَّ
فيُؤيده اتّصاُل الــكلم، وجواُز أن ينرصف اتلعزير واتلوقــري هلل  ىلع املجاز أي: 
ق يف هذا املوضــع رشوط )وقف ابليان( من اعتبار  روا وتوقروا دينه ورســوهل. فتحقَّ تُعزِّ

املعىن املراد بالوقف، وحصول اتلعلُّق اللفظّي. 

علَّة نفسها؛ قوهل تعاىل: ﴿
ْ
ومن املواضع األخرى اليت يمكن أن تدخل فيه لِل

﴾ ]اتلوبة: 40[، ىلع اخللف يف مرجع الضمري يف ﴿
﴾، وقد سبق ذكر ذلك يف األمثلة بما يُغين عن إاعدته.

القطع واالئتناف)ص487(. وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالغيب في األفعال األربعة، وقرأ الباقون بالخطاب   )((
]النشر:)/80)[.

المكتفى )ص 0))(.  )((
بالمعنى )ص80)- واالبتداء وصلتهما  والوقف  االهتداء )ص 58-57(،  معالم  الهدى )ص 6)7(،  منار  يُنظر:   )((

.)(8(
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3- اإلشارة إىل النفصال يف حيِّ مقول القول:
 وصورتــه أن تتَّصل مجلة مقول القــول لفًظا، وتنفصُل معــىًن، ومثاهل قوهل تعاىل:
﴾ ]اذلاريــات 5)[ قال العماين: »قــال أبو حاتم:  ﴿
﴾، أراد به وقف  دين قال: ســلم عليكم، فتــمَّ الكلم حني قال: ﴿ فلما رآهم ُموحِّ

بيان«))(.
﴾ ]انلمل: 44[. فاجلملة  وقوهل تعاىل: ﴿
﴾ مســتأنفة، واملعــىن: ربِّ إينِّ ظلمُت نفيس يف  اثلانيــة ﴿
م - وقد انَقدتُّ ]قلُت: من  عباديت الشمس، وسجودي ملا دونك – تعين بكفرها فيما تقدَّ

اآلن[ مع سليمان ُمذعنة هلل باتلوحيد، ُمفردة هل باأللوهة والربوبية دون لك من سواه))(.
ولم أقــْف ىلع أحٍد تكلَّم عن هــذا املوضع من علماء الوقــف واالبتداء، غري 
أنَّ الُعكــربي )ت6)6ه( أملَح إىل االســتئناف بقوهل يف اإلعراب: »)وأســلمُت( أي وقد 

ًقا فيما ذهبُت إيله. واهلل املستعان.  أسلمُت«))(، ولعيل أكون موفَّ

4- اإلشارة إىل معىن فقيهٍّ ُمعترب:
﴾ اآلية ]النساء: ))[، وقد سبق. مثاهل قوهل تعاىل: ﴿

ج عليه قوهل تعاىل: ﴿ ويمكن أن خُيرَّ
﴾ ]النســاء: )0)[، فقد اختلف أهل العلم يف الرشط املذكور يف قوهل 
﴾ هل هل مفهوم خمالفة أم ال؟ ويرتتَّب ىلع ذلك مسائل فقهية؛  تعاىل: ﴿
أهمها: هل القرص املراد ها هنا قرٌص من كميَّة الصلة وعدد ركعاتها، فتقرص الرباعية إىل 
ركعتني، أم القرص من كيفيتها وترك إتمام ركوعها وسجودها، وإباحة أدائها كيف أمكن 
أداؤها، ُمســتقبل القبلة فيها وُمستدبرها، وراكبًا وماشــيًا، وذلك حال احلرب واتلحام 
﴾  الصفوف واملســايفة، وه احلالة الــيت قال اهلل  فيها: ﴿

المرشد )الرسالة الثانية: )/0)7(.  )((
ينظر: جامع البيان )8)/85(، والتسهيل لعلوم التنزيل ))/)))(.   )((

التبيان في إعراب القرآن ))/))6(.   )((
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]ابلقرة: 9))[، وأِذن بالصلة املكتوبة فيها راكبًا إيماًء بالركوع والســجود))(.

فَمْن قال باألول فإنَّ الرشط ليس هل مفهــوم خمالفة، فالقرص حال اخلوف واألمن، 
ويشهد هل حديث يعىل بن أمية أنه قال: قلت لعمر بن اخلطاب : إنما قال اهلل تعاىل 
وقد أمن انلاس فقال: عجبت ما عجبت منه فسألت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »صدقة تصدق 
.﴾ اهلل بها عليكم فاقبلوا صدقته«))(. وىلع هذا القول يمكن أن يوقف ىلع ﴿

﴾ تاّم؛ تلمام الكلم ىلع قرص صلة املسافر، وابتدئ  قال األشموين: »﴿
﴾ ىلع أنهما آيتان، والرشط ال مفهوم هل؛ إذ يقتيض أنَّ القرص مرشوط باخلوف، وأنها  ﴿
وها  ِمنُوا يف صلة اخلوف أتمُّ

َ
ال تقرص مع األمن، بل الرشط فيما بعده وهو صلة اخلوف، وإن أ

صلة أمن: أي إن سفرية فسفرية وإن حرضية فحرضية، وليس الرشط يف صلة القرص. ثم 
﴾ ىلع إضمار الواو، أي: )وإن خفتم( كما تقّدم  افتتح تعاىل صلة اخلوف فقال تعاىل: ﴿

﴾ ] آل عمران: 46)[))(، وال ريب ألحد يف تمام القصة وافتتاح قصة أخرى. يف ﴿

ينظر: هداية الحيران فيما قيل ليس له مفهوم مخالف من القرآن )ص 75-)8(.  )((
أخرجه مسلم )ح 08))(.  )((

﴾؛ فقرأ نافع وابن كثير والبصريان بضم القاف وكسر التاء من غير  قال ابن الجزري: واختلفوا في ﴿  )((
 ألف وقرأ الباقون بفتح الكاف والتاء وألف بينهما. ]النشر:)/)8)[. وقال النحاس: »قال يعقوب ومن الوقف:
﴾؛ قال: هذا الوقف الكافي. قال األخفش: )وكأين من نيبٍّ قتل(؛ ها هنا التمام، وهو قول نافع.  ﴿
نصير:  قال   ، النيبِّ وقع على  القتل  قُِتل؛ ألنَّ  نبي  من  وكأين  المفسرين:  بعض  قال  العلء:  بن  أبو عمرو  وقال 
المعنى: وكأين من نبي قُتل معه ربيون كثير وحذفت الواو؛ كما تقول: جئت معي زيد، بمعنى: ومعي زيد، ومن 
أردت  إذا  القراءتين جميًعا  الوقوف في  أنَّ  ﴾. وزعم أحمد بن جعفر  ﴾ فوقوفه على: ﴿ قرأ ﴿
﴾ ويحتج له بأن سعيد بن جبير قال: ما سمعنا بنبي قط  ﴾ وأن التمام ﴿ الوقف الحسن ﴿
﴾؟ فالجواب عن هذا أنه  قتل في حرب، فإن قيل: فكيف يكون قتل معه ربيون وبعده ﴿
﴾: فما وهن  جاء على كلم العرب؛ يقولون: قتل بنو فلن وقد بقي منهم، ولم يقتلوا كلهم فيكون ﴿
ال و 76، ومنار  الباقون« ]القطع واالئتناف ص 6))-7))، وانظر: المكتفى: ص 66، والوقف واالبتداء البن الغزَّ
﴾. وإنما  ﴾ ال بقوله: ﴿ الهدى ص 90)-)9)[. ويقول الطبري: »وأما« الربيون«، فإنهم مرفوعون بقوله: ﴿
تأويل الكلم: وكأين من نيّب قتل، ومعه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل اهلل. وف الكلم إضمار 
»واو«، ألنها »واو« تدلُّ على معنى حال َقتْل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، غير أنه اجتزأ بداللة ما ذكر من الكلم عليها من ذكرها، 
وذلك كقول القائل في الكلم: »قُِتَل األمير معه جيش عظيم«، بمعنى: قتل ومعه جيٌش عظيم« ]تفسير الطبري: 

﴾ وقف بيان؛ على قراءة من قرأها بالبناء للمفعول. واهلل أعلم. ؛ فالوقف على ﴿ 09/6)-)))(، وعلى لكٍّ
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﴾ وجعلها آية خمتصة بالســفر؛ معناه: خفتم أم لم ختافوا،  ومــن وقف ىلع ﴿
﴾ ُممل، إذ حيتمل  فل جناح عليكم أن تقرصوا الصلة يف الســفر، فقوهل: ﴿
القرص من عــدد الركعات والقرص من هيئات الصــلة، ويرجع يف ذلك إىل ما صح يف 

احلديث«))(.
﴾ وقــف بيان؛ ألنَّ املعىن املراد بالوقــف معترب، واتلعلق  فالوقف ىلع ﴿
اللفظي موجود؛ ألنَّ الرشط وإن اكن ال مفهوم هل إال أنَّ ما ُذِكَر فيه من القيد اتفايقٌّ َذكَره 
ىلع ُمقتىض ذلك الوقت، وأنَّ هذا القيد حمتاٌج ملا قبله لفًظا ومعىًن، وإن اكن ما قبله غري 

حمتاج إيله. 
وقد يتَّصل لفًظا ىلع إضمار الواو كما أشار إيله األشموين؛ أي: أن تقرصوا إذا رضبتم 
يف األرض ُمســافرين، وتقرصوا إن خفتم أن يفتنكم اذلين كفــروا وإن لم تكونوا 

ُمسافرين. واهلل أعلم. 

5- اإلشارة إىل احلذف:
ُم بدونه غرُي الُمراد. ومثال ذلك ما  وذلك أنَّه قد حُيذُف من سياِق الكلم ما قد يُتوهَّ

أشار إيله السجاوندي )ت560ه( بعلمة الوقف اللزم يف قول اهلل تعاىل: ﴿
]الزمر:   ﴾
﴾ إخباًرا  ﴾ )م( ألنَّ اتلقدير: يقولون: ما نعبدهم، وإال لصار ﴿ )[؛ قال: »﴿

من اهلل«))(.
اً اآلية: »يقول تعاىل ذكره: واذلين اختذوا من دون اهلل  قــال الطربيُّ )ت0))ه( ُمفسِّ
َّْوَنُهم، ويعبدونهم من دون اهلل، يقولون هلم: ما نعبدكم أيها اآلهلة إال تلقربونا  أويلاء َيتََول
ىَف، قربة ومزنلة، وتشفعوا نلا عنده يف حاجاتنا، وه فيما ُذكر يف قراءة أيب: )ما 

ْ
إىل اهلل ُزل

منار الهدى )ص )))-4))(، وقال بعد هذا النقل مباشرة: انظر أبا العلء الهمذاني، ولم أجد له ذكًرا في كتاب:   )((
أحد  في  اآلية  فلعلَّ هل كلًما على هذه  الهمذاني )ت569ه(،  للحافظ  والمبادي  المقاطع  معرفة  في  الهادي 

ُمصنَّفاته األخرى، واهلل أعلم.
علل الوقوف ))/877(.  )((
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َنْعبُُدُكْم(، وف قراءة عبد اهلل: )قالوا ما نعبدهم ( وإنما حُسن ذلك ألن احلاكية إذا اكنت 
بالقول مضمًرا اكن أو ظاهًرا، جعل الغائب أحيانا اكملخاَطب، ويرتك أخرى اكلغائب«))(.

ين ىلع إضمار القول: أي قالوا: ما نعبدهم إال نلزتلَّف بهم ونستشفع  ومجهور الُمفسِّ
﴾ هو قوهل تعاىل: ﴿ بهم عند ربنَّا. وىلع هذا يكون خرب ﴿

 .﴾
 ﴾ وأمجل الزخمــرشّي )ت8)5ه( األقوال اجلائزة يف إعرابها؛ فقال: »﴿
حيتمل الُمتَِّخذين وهم الَكَفــرُة، والُمتََّخذين وهم امللئكة وعيىس واللت والعزَّى، 
﴾ ىلع األّول راجع إىل )اذلين(، وىلع اثلاين  عن ابن عباس ، فالضمري يف ﴿
إىل املرشكني، ولم جيْــِر ذكرهم لكونه مفهوًما، والراجــع إىل )اذلين( حمذوٌف، واملعىن: 
﴾ يف موضع الرفــع ىلع االبتداء. فإن  واذلين اختذهم املرشكــون أويلاء، ﴿
﴾ أو ما أضمر من  قلَت: فاخلرب مــا هو؟ قلُت: هو ىلع األّول إمــا ﴿
﴾، فإن قلَت: فإذا اكن  ﴾، وىلع اثلاين: ﴿ القول قبل قــوهل: ﴿
﴾ اخلرب، فما موضع القول املضمر؟ قلت: جيوز أن يكون يف موضع  ﴿
، كما أّن   من الصلة؛ فل يكون هل حملٌّ

ً
احلال، أي: قائلني ذلــك. وجيوز أن يكون بدال

املبدل منه كذلك«))(.
 ﴾ وف كلم األشــموين ىلع هذا املوضع ما يستحقُّ اتلأمل؛ يقول: »﴿
﴾ حمذوفًا، أي: يقولون مــا نعبدهم، وكذا إن جعل اخلرب  حســن؛ إن جعل خرب ﴿

﴾ قام مقام اخلرب«))(.  ﴾، وليس بوقف إن جعل ﴿ ﴿
﴾ فــإنَّ املبتدأ ال يُفيد معىًن، فل يُعترب  فعىل القول بأنَّ اخلرب مجلة: ﴿
﴾ ]الفاحتة:  من احلََســن، بل اغيته أن يكون اكلوقف ىلع )احلمد( من قوهل: ﴿
)[، وهو وقٌف قبيح عند األشــموين وغريه، فَِلَم وَصَف األشموين يف العبارة السابقة ما هو 

جامع البيان )0)/56)(.  )((
الكشاف )87/5)(.  )((

منار الهدى )ص)66(.  )((
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من هذا القبيل باحلََســَن؟ اغلب الظنِّ أنَّه نظر إىل داللة هذا الوقف ىلع احلذف، ولو اكن 
ٍة اصطلحية لََما تردَّد يف إطلقه، واهلل أعلم.  مفهوم وقَف ابليان ذا قُوَّ

ق:
َّ
6- اإليماء إىل الُمتعل

قد خُيتلَف يف متعلَّق اجلار واملجرور؛ فيختلف اتلفسري؛ فيختلف الوقف تبًعا. ومن 
﴾، اختلف بمتعلق ﴿ ذلك قوهل تعــاىل: ﴿

﴾، وعليه: هل هو رجٌل مؤمٌن يكتم إيمانه عن آل فرعون، فهو ليس منهم؟ أم أنَّه 
﴾؟ من آل فرعون فيكون اجلار واملجرور نعتًا لـ﴿

قال الطربي )ت0))ه(: »اختلف أهل العلم يف هذا الرجل املؤمن، فقال بعضهم: اكن 
مــن قوم فرعون، غري أنه اكن قد آمن بموىس، واكن يُِسّ إيمانه من فرعون وقومه خوفًا ىلع 
نفســه... عن السدّي... قال: هو ابن عم فرعون.... فمن قال هذا القول، وتأّول هذا اتلأويل، 
﴾، ألن ذلك خرب متناه  اكن صوابًا الوقف إذا أراد القارئ الوقف ىلع قوهل: ﴿
قد تّم. وقــال آخرون: بل اكن الرجل إرسائيليًّا، ولكنــه اكن يكتم إيمانه من آل فرعون. 
﴾ ألنَّ قوهل:  والصواب ىلع هذا القول ملن أراد الوقف أن جيعل وقفه ىلع قوهل: ﴿

.)((»﴾ ﴾؛ فتمامه قوهل: ﴿ ﴾ صلة لقوهل ﴿ ﴿
وقال أبو حاتم )ت55)ه(: وقــف ابليان، وليس باتلمام))(. وقال ادلايّن )ت444ه(: 
﴾ حســٌن ىلع قول من ذهب إىل أنَّه لم يكن من آل فرعون، ولكنه كتم  ﴿«
إيمانــه عنهم. وهو قول أمحد بن موىس وحممد بن جريــر. ومن قال: اكن من آل فرعون، 
: اكن ابن  . وكذلك اذلي قبله. وقال الســديُّ ﴾ وليس بكاٍف وال تامٍّ وقف ىلع ﴿

عمِّ فرعون. وقال احلسن: اكن من بين إرسائيل«))(. 
اس: ليس من  والقول بأنَّه من باب )وقف ابليان( قوٌل حسٌن، فهو كما أوضح انلحَّ
اتلمام، ولم يُقصْد هذا املوضع بالوقف ألنَّه تمام الكلم؛ إذ مقول القول لم يتمَّ بعُد؛ سواًء 

تفسير الطبري )0)/)))-)))(.  )((
يُنظر: القطع واالئتناف )ص )45(، المرشد )الرسالة الثانية: )/645(.  )((

المكتفى )ص05)(.  )((
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قلنــا باألول أو باثلاين، ولكن قصد الوقف اكن ملعىن آخر غري اتلمام، وهو بياُن نســبة 
الرجل املؤمن. واهلل أعلم.

وقد خُيتلف يف ُمتعلَّق الظرف؛ كما يف قوهل تعاىل: ﴿
﴾ ]يوسف: )9[. 

﴾ ليس ظرفًا لقوهل:  ﴾ بيان بنيَّ به أن قوهل: ﴿ قال األشموين: »... ﴿
 ،﴾ ﴾، وإنما هو متعلق بمحذوف أي: ادعوا، ثم اســتأنف: ﴿ ﴿

برشهم باملغفرة ملا اعرتفوا بذنبهم وتابوا فتيب عليهم. 

﴾ قاهل نافع ويعقوب. ثم ابتدأ  ﴾، والوقف ىلع ﴿ وقيل: متعلق بقوهل: ﴿
ا ىلع  ﴾ فداع هلم باملغفرة ملا فرط منهم. قال أبو حيان ردًّ يوسف فقال: ﴿
 ﴾ ﴾؛ أما كون ﴿ ﴾ متعلق بقوهل: ﴿ الزخمرشّي))( قــوهل: إن ﴿
﴾؛ فهذا ال جيوز؛ ألنَّ اتلرثيب مصدٌر، وقد فصل بينه وبني معموهل بقوهل:  متعلقاً بـ ﴿
﴾، وال جيوز  ﴾: إمــا أن يكــون خرًبا أو صفًة لـــ﴿ ﴾، و﴿ ﴿
﴾ متعلًقا  الفصــل بينهمــا، ألنَّ معمول املصدر مــن تمامه، وأيًضا لــو اكن ﴿
بترثيب لم جيْز بناؤه، واكن يكون من قبل الشــبيه باملضــاف معرًبا منّونًا، وبناؤه 

قلة«))(. ىلع  هنا 

؛ فاملعنيان معترباِن، وقال بكلٍّ فريٌق من العلماء، والوقف قبل تمام القول  وىلع لكٍّ
وقف بيان، سواًء ىلع )عليكم( أو ىلع )ايلوم(؛ ألنَّ الكلم لكَّه متعلٌِّق من مقول يوسف 

 .

 ﴾ ويمكــن أن يُلحق بهذا الرضب قــوهل تعاىل: ﴿
 ﴾ ﴾ ]لقمــان: 0)[. فقد اختُلف يف مجلة ﴿ ]الرعــد: )[، ومثله: ﴿

﴾ الضمري  ﴾؟ قــال الَعكربي:»﴿ ﴾ فتكون أم بـ ﴿ هــل ه متعلَّقة بـ ﴿

ينظر: الكشاف ))/)))-)))(، والبحر المحيط )8/5))-9))(.  )((
منار الهدى )ص 98)-99)(.  )((
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﴾، وجيوز أن يعود  ﴾ يف موضع جر صفة لـ ﴿ املفعــول يعود ىلع العمد، فيكون ﴿
 منها«))(.

ً
﴾ فيكون حاال ىلع ﴿

﴾ وقًفــا الزماً؛ لَكْون العمد  وقد جعل الســجاوندي )ت560ه( الوقف ىلع ﴿
م))(. م أنَّ اجلملة اليت بعدها صفتها، فيقُف يلنَي ذلك اتلوهُّ نكرة، فقد يتوهَّ

وللمفسين فيها أقواٌل؛ قال بعضهم: اهلل اذلي رفع السموات بَعَمٍد ال ترونها. ونسبه 
،﴾  ابن جرير )ت0))ه( إىل ابن عباس وماهد . وىلع هذا القول ال يُوقف ىلع ﴿
ألنَّ املعىن: رفعها بغري عمٍد مرئيٍة. وقال بعضهم: بل ه مرفوعٌة بغري عمٍد. ونســبه ابن 
﴾ وقف بيان؛  جرير إىل إيــاس بن معاوية، وقتادة))(. وىلع هذا القــول يوقف ىلع ﴿

.﴾ ﴾ مقطوعٌة عن ﴿ لإلشارة إىل أنَّ ﴿
ــا القول اثلالث فهو اتلوقُّف، وهو مذهب ابن جرير؛ إذ قال بعد عرض القولني  وأمَّ

السابقني: »وأوىل األقوال يف ذلك بالصحة أن يقال كما قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾ فــيه مرفوعة بغري عمد نَراها، كما قال ربنا جل ثناؤه. وال خرب بغري ذلك، 

وال حجة جيب التسليم هلا بقول سواه«)4(. 
﴾، واهلل أعلم. وىلع هذا القول – وهو ما أختاره – ال يوقف إال ىلع ﴿

7- الختالف يف تقدير املعطوف عليه: 
﴾ ]املائدة:  ﴾ من قوهل تعاىل: ﴿ مثاهل الوقف ىلع ﴿
﴾، وحيتمل أن  ﴾ معطوف ىلع ﴿ 5)[. قال أبو حيــان )ت745ه(: »والظاهر أّن ﴿

 باالبتداء، واخلرب حمذوف دلاللة مــا قبله عليه، أي: وأيخ ال 
ً
﴾ مرفــواع يكون ﴿

يملك إال نفســه، فيكون قــد عطف مجلة غري مؤكدة ىلع مجلة مؤكــدة. أو ]حيتمل أن 
يكون[ منصوًبا عطًفا ىلع اســم )إّن(؛ أي: وإنَّ أيخ ال يملك إال نفسه، واخلرب حمذوف، 

التبيان في إعراب القرآن ))/)48(.  )((
يُنظر: علل الوقوف ))/))6(.  )((

ينظر: جامع البيان )))/409-))4(.  )((
جامع البيان )))/))4(.  )4(
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ويكون قد عطف االســم واخلرب ىلع اخلرب حنو: إن زيًدا قائم وعمًرا شــاخص، أي: وإّن 
﴾  عمًرا شاخص. وأجاز ابن عطية))( )ت546ه( والزخمرشي )ت8)5ه( أن يكون ﴿

﴾، وأجاز ذلك للفصل بينهما باملفعول  مرفواًع عطًفا ىلع الضمري املســتكن يف ﴿
املحصور«))(.

﴾ ســتة أوجه: ثلثة من جهــة الرفع، واثنان  قال األشــموين:»واعلم أن يف: ﴿
 مــن جهة انلصب، وواحد من جهة اجلّر، فاألّول مــن أوجه الرفع: عطُفه ىلع الضمري يف
﴾، ذكره الزخمرشي، وجاز ذلك للفصل بينهما باملفعول املحصور، ويلزم من ذلك  ﴿
أن موىس وهــارون ال يملاكن إال نفس موىس فقط، وليــس املعىن ىلع ذلك بل الظاهر 
أن موىس يملك أمر نفســه وأمر أخيه، أو املعىن: وأيخ ال يملك إال نفسه، ال يملك بين 
إرسائيل، وقيل ال جيوز؛ ألنَّ املضارع املبدوء باهلمز ال يرفع االسم الظاهر، ال تقول: أقوم 
زيد. اثلاين: عطفه ىلع حمل )إن واســمها(، أي: وأيخ كذلك، أي: ال يملك إال نفسه كما 
﴾ ]اتلوبة: )[، وكما يف قوهل تعاىل: ﴿  يف قــوهل: ﴿
﴾ متعلق بمحذوف خرب.  ﴾ ]املائدة: 45[، بالرفع ىلع قراءة الكســايئ، فقوهل: ﴿
﴾ كذلك ال يملك إال نفســه فقصته  ﴾ مبتدأ حذف خربه. أي ﴿ اثلالث: أن ﴿
كقصــيت، واجلملة يف حمل رفع خرب. قاهل حممد بن مــوىس اللؤلؤي، وخولف يف ذلك ألن 

املعىن: أن قوم موىس خالفوا عليه إال هارون وحده.
والوجه األّول من وجيه انلصب: أنه عطف ىلع اســم )إن(. واثلاين: إنه عطف ىلع 

 .﴾  لـ ﴿
ً

﴾ الواقع مفعوال ﴿
الســادس: أنه مرور عطًفا ىلع ايلاء املخفوضة بإضافة انلفس ىلع القول بالعطف 

ىلع الضمري املخفوض من غري إاعدة اخلافض. وهذا الوجه ال جيزيه ابلرصيون.

اإلمام  القاضي  املالكّي))48-546ه(،  الغرناّط  عطية  ابن  الرحمن؛  عبد  بن  غالب  بن  الحق  عبد  محمد  أبو   )((
للداودي ))/ 65)- المفسرين  المذهب ))/57-59(، طبقات  الديباج  ينظر:  ث األديب.  المحدِّ الفقيه  المفسر 

.)(67
البحر المحيط ))/)47-)47(. وانظر: المحرر الوجيز ))/76)(، والكشاف ))/)))-)))(.  )((
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﴾ مبتدأ حذف خــربه: أي وأيخ كذلك ال  ﴾، وقّدر ﴿ فمــن وقف ىلع ﴿
﴾ أو عطًفا ىلع  ﴾ عطًفــا ىلع ﴿ يملك إال نفســه فوقفه تاّم، ومن وقف ىلع ﴿
؛ أي: إين وأيخ اكن  ﴾؛ أي: ال أملك أنا وأيخ إال أنفسنا، أو ىلع اسم إنِّ الضمري يف ﴿

حسنًا، وهذا اغية يف بيان هذا الوقف، وهلل احلمد«.))(
﴾ مبتدأ حذف خربه: أي  ﴾، وقّدر ﴿ وقول األشــموين: »فمن وقف ىلع ﴿
وأيخ كذلك ال يملك إال نفســه فوقفه تاّم« تابــع فيه أمحد بن موىس وغريه، وقد ضعَّف 
اس هذا القول، قال:» وخالفه يف هذا أهل العربية، وأهل اتلأويل ىلع خلفه. واملعىن  انلحَّ
عندهم: أنَّ قوم موىس  خالفوا عليــه إال هارون؛ فقال: إين ال أملك إال نفيس 

ره ىلع حذف هو مستغٍن عنه...«))(.  وأيخ أيًضا. فإنَّ أمحد بن موىس قدَّ
ا؛ كما  ة هذا اتلأويل – ال يكون الوقف تامًّ واذلي يعنينا اآلن أنَّه – ىلع فرض صحَّ
قال أمحد بن موىس وتبعه األشــموين، ألنَّ اجلملة ُمتَّصلة من قول موىس ، وألنَّ 
ل. فحىتَّ ىلع هذا اتلأويل؛ يكون  ر البدَّ أن يتعلَّق خبرب املبتدأ األوَّ اخلــرب املحذوف املقدَّ
﴾؛ يلومَئ إىل هذا  اتلعلُّــق اللفظيُّ واملعنويُّ قائًما. فغاية األمــر أنَّ َمْن َوَقَف ىلع ﴿

املعىن فوقفه وقُف بيان. 
ويبىق اعتبار هذا املعىن من عدمه فيصًل يف مدى االعتداد بهذا الوقف. 

8- اإليماء إىل معىن من معاين )ما) يف املواضع املختلف فيها:
تأيت )ما( ىلع وجوهٍ ومعاٍن كثرية))(، وقــد خُيتلُف يف معىن )ما( يف بعض املواضع، 
 ﴾ الحتماهلا أكرث من وجــٍه ُمعترٍب، فمن ذلك قوهل تعاىل: ﴿
]يس: 6[، قال بعض العلماء: ه نافية، ويكون املعىن: تلنذر قوًما لم يُنَذْر ءاباؤهم، ويؤيده 

﴾  أنَّ قريًشا لم يُبعث إيلهم رسوٌل قبل حممد ملسو هيلع هللا ىلص. وىلع هذا الوجه تكون مجلة ﴿
﴾. قال الزخمرشي: »قوما غري منَذر آباؤهم ىلع الوصف«)4(. يف موضع الصفة لـ ﴿

منار الهدى )ص 45)(.  )((
القطع واالئتناف )ص 74)(. وينظر: المكتفى )ص 79(.  )((

ينظر: مغني اللبيب ))/99)-8)4(.  )((
الكشاف )65/5)(.  )4(
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﴾ موصولة بمعىن اذلي، ويكون الُمراد: تلنذر قوًما اذلي أنذَر ءاباؤهم،  وقيل: ﴿
 بــه ثانيًا. وقيل ه 

ً
﴾ مفعوال أي بــاذلي أنذر به ءاباؤهــم. وىلع هذا الوجه تكون ﴿

مصدرية واملعىن: تلنــذر قوًما إنذاَر ءابائهم، أي مثله. وتوجيــه هذين الوجهني ىلع أنَّ 
املقصود باآلباء األقدمون من بين إسماعيل))(. وقيل غري ذلك.

﴾ ثم  ﴾ نافيــة؛ فإنَّه يمكن الوقــف للبيان ىلع ﴿ وىلع القــول األول بأنَّ ﴿
﴾ جائز؛ إن جعلت  ﴾ لإلشارة إىل هذا الوجه. قال األشموين: »﴿ االستئناف بـ ﴿

﴾ نافية...«))(. ﴿
وإنِّما اعترُب هذا الوقف من قبيل وقف ابليان ألنه حتقق فيه الرشطان:

م. األول: أنَّ اتلعلق اللفظي واملعنوي موجود، فاجلملة يف حمل الصفة كما تقدَّ
﴾ نافية – معىًن معترب؛ بل هو  اثلاين: أنَّ املعىن املشــار إيله بالوقف – وهــو أن ﴿
﴾ ال موضع هلا من اإلعراب عند أكرث أهل  قول أكرث أهل اتلفســري؛ قال القرطيب: »﴿

اتلفسري، منهم قتادة؛ ألنها ني«))(.
م  ﴾ بني أقواٍل ُمعتربة، فجاز أن يُدفع اتلوهُّ م قائٌم؛ لرتدُّد ﴿ اثلالث: أنَّ احتمال اتلوهُّ

بهذا الوقف.

املطلب اثلالث: ثمرات ابلحث يف وقف ابليان ومعرفة مواضعه
للبحث يف وقف ابليان ومعرفة مواضعه ثمراٌت عديدة؛ منها:

ـه فصٌل من باٍب جليــل القدر، هو باب الوقف واالبتــداء اذلي ال ختىف فضيلة 	  أنَـّ
معرفته، وقيمة إتقانه.

عل هل علمٌة معيَّنٌة 	 
ُ

ا لم جت ا ىلع اخلصوص؛ فإنَّ )وقف ابليان( لمَّ هــذا ىلع العموم؛ أمَّ
يف املصحف؛ فإنَّ معرفته واإلحاطة بــه تتطلَّب قدًرا من ابلحث اذلي جُييلِّ خوافيَه 

ويكشف غوامَضه.

ينظر: الكشاف )65/5)(، البحر المحيط )0/7))(.  )((
منار الهدى )ص7)6(.  )((

أما جملة ﴿ لها من األعراب: أي )ما( ألنها حرف نفي،  القرآن: )5)/0)(. وقوله: ال محل  الجامع ألحكام   )((
م. ﴾ في محل صفة؛ كما تقدَّ
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احلّث ىلع معرفة مراد اهلل من كلمه، وذلك باب اتلدبُّر املأمور به يف القرآن.	 
إظهار وجه من وجوه اإلعجاز ابليايّن للقرآن الكريم، فكثري من دالالت وقف ابليان 	 

بلغيٌَّة بيانيٌَّة.
ّي، ويرتتب 	  ضبط احلّد بني ُمصطلح وقف ابليان ومصطلحات أخرى اكلوقف اتلعسُّ

ين القرآن بأهوائهم. ىلع ذلك غلق ابلاب يف وجه بعض الُمفسِّ
وف ضبط حدِّ وقِف ابلياِن فتُح ابلاِب إلتقان اتلقعيِد لُمصطلحاِت الوقف واالبتداء 	 

لُكِّها، إذا نُِظَر إيلها ىلع أنَّها ثلثُة أبواٍب رئيســٍة، ال يمكن أن يُزاد فيها وال يُنقص 
منها: ))( الوقف اتلامُّ بدرجاته، ومنها الكفاية، ))( الوقف انلاقص بدرجاته: املفهوم 
والغامــض والقبيح، ))( وقف ابليان اذلي تمَّ من وجــٍه ونُقص من وجٍه، ويتفاوُت 

بسِب درجة نقصه. 
يف ابلحث الُمصطليحِّ – ُعموًما - ما فيه إثراء للعلوم. 	 
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املبحث الرابع

عالقات وقف ابليان 

يُبحث حتت عنرص العلقات يف ادلراسات الُمصطلحيَّة: لكُّ علقٍة للمصطلح املدروس 
بغريه من املصطلحات، سواٌء أكانت علقات ائتلف؛ اكلرتادف واتلعاطف، أو علقات اختلف 

اكتلضاد واتلباين، أو علقات تداخل اكلعموم واخلصوص، واألصل والفرع وحنوها))(. 

املطلب األول: ابليان واتلميي
عربَّ بعــض الُمصنِّفني عن مفهوم املصطلح املدروس باتلميزي بدل ابليان، فقال أبو 
القاسم اهلذيل )ت465ه(: »واعلم أنه يقع اتلميزي يف الوقف، وإن اكن يف اإلعراب ال جيوز 
ق بني ما جيب للرســول وبني ما جيب هلل؛  ﴾ ]الفتح: 9[، يقف يلُفرِّ كقوهل تعاىل: ﴿
﴾ ]اتلوبة:  ﴾ ويبتدئ ﴿ إذ التســبيح ال جيب إال هلل، وهكذا ﴿
 ﴾ ﴾، ثم يبتدئ: ﴿ )6[، وشبيه ذلك كثري، وهكذا يقف ىلع ﴿

]يوسف: 66[؛ يُمزيِّ بني ما ارتفع باملبتدأ وبني الفعل«))(.

وقال الشيخ ادلورسي يف تعريف وقف ابليان: »ما يقصد منه بيان معىن ال يظهر إال 
بالوقف عليه، ويعرف بـ )وقف اتلميزي(...«))(.

فكأنَّ القائلني بذلك ذهبــوا إىل أنَّ هذا الوقف يُمزيِّ وجًها من الوجوه اليت حيتملها 
الكلم، فيُظهرها وجُيلِّيها. 

وعليه؛ فمصطلح وقف اتلميزي مرادٌف ملصطلح وقف ابليان، وألنَّ اثلاين أشــهر؛ 
فاألْوىل أن يُقترص عليه، طلبًا للتخصيص.

املطلب اثلاين: عالقة وقف ابليان بالوقف الالزم
الوقف اللزم هو الوقف ىلع ما لو وُِصــَل طرفاه الحتمل أن يُفهم معىًن غرُي ُمراٍد، 

ذللك لزم لزوًما صناعيًّا - ال رشعيًّا - أن يقف القارئ وال يصل طرفيه.

يُنظر: درسات مصطلحية )ص78)(.  )((
الكامل في القراءات العشر واألربعين الزائدة عليها )ص)))(.  )((

مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات )ص )))-)))(.  )((
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ر آنًفا – أنَّ  والقدر الُمشــرتك بني الوقف اللزم ووقف ابليان – ىلع املعىن الُمحرَّ
ريَد به، غري أنَّ هناك 

ُ
م الســامُع منه غرَي مــا أ املعىن الُمراد قد يضطرُب بالوصل، فيتوهَّ

اختلَفنْيِ رئيَسنْيِ بينهما:
أنَّ الوهَم انلاتَج عن وصل طرِف الوقف اللزم يؤدي إىل فساِد املعىن فساًدا بيِّنًا، ال . 1

﴾  ِسيَّما يف املواضع املتَّفق عليها منه، كقوهل تعاىل: ﴿
َم املعىن الفاســِد وارٌد يغلُب يف الظنِّ وقوُعه،  ]يونــس: 65[. يُضاف إىل ذلك أنَّ توهُّ

ا وقف ابليان؛ فغابًلا ما يؤدي وصل طرفيه إىل  ني. أمَّ اء غري الُمختصِّ وخصوًصا للقرَّ
معىًن حُمتمٍل غري فاسٍد ال خيرُج عن دائرة األقوال الُمعتربة يف اآلية، وهو - وإن اكن 

 ُمعترًبا. 
ً

يف بعض مواضعه مرجوًحا - يظلُّ قوال
أنَّ الوقف اللزم يكون – ىلع املختار – يف اتلَّامِّ والاكيف، أي ما ليس بني طرفيه . 2

، وهو احلََســَن ىلع  ا وقف ابليان فيكــون فيما فيه تعلُّق لفظيٌّ ، أمَّ تعلقٌّ لفظــيٌّ
االصطلح املشــهور، ذللك يمكن أن يُقال: إنَّ الوقــف اللزم هو وقف ابليان 
اتلاّم أو وقف ابليان الاكيف، وقد ســبقين للنَّص ىلع ذلك الشيخ إبراهيم اجلَريّم يف 
معجم علوم القرآن حيث قال: »ويُسىَّ الوقف اللزم: وقف ابليان اتلاّم«))(. فإن 
د وقف ابليان بهذا الوصف ساغ استخدامه كُمصطلح ُمرادف للوقف اللزم  ُحدِّ

وبديل عنه، وعندها يكون وقف ابليان ىلع قسمني:
القســم األول: ُمرَّد عن الصفة، وهو ما سبق حتريره، فإطلقه هكذا بدون وصف 
ا اكن الراجح عدم  يكــون ُمرادفًا ملا يمكن أن نقول عليه الوقف اللزم احلســن، ولمَّ
ميجء الوقف اللزم يف احلســن، واكن اصطلح )الوقف احلسن( نفسه حيتاج إىل إاعدة 

انلظر فيه))(، صار اإلطلُق خمَرًجا، فيُطلق بدون وصف: )وقف ابليان(.

معجم علوم القرآن )ص 5))(.  )((
اتِّفاِق َمن تكلَّموا في  أنَّ داللته ليست حملَّ  الَحَسِن(؛ األول:  )الوقف  انلَّظر في ُمصطلح  هناك سبباِن إلعادة   )((
التعبير يُستخدم  وقد  االصطلحّي،  المعنى  عن  بِكثير  زائٌد  له  اللغوي  المعنى  أنَّ  والثاني:  واالبتداء،   الوقف 
مني.        = اللغوي فيُوصُف الوقف بالُحْسِن لغًة ال اصطلًحا، وهذا كثيٌر في عبارة الـُمصنِّفني وخصوًصا الـُمتقدِّ
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والقســم اثلاين: وقف ابليان اتلامِّ أو وقف ابليان الــاكيف، وهو الوقف اللزم ىلع 
احلقيقة. وعند ذلك يســوغ نلا حــذف ُمصطلح )الوقف اللزم( مِلا فيــه من إيهاٍم بأنَّ 

املقصود باللزوم ها هنا اللزوم والوجوب الرشيّع. 

وللشيخ ادلكتور مساعد الطيَّار طرٌح قريب من هذا إذ يقول: »لقد ظهر من خلل 
انلقول الــيت نقلتُها عن العلماء يف الوقف اللزم أنَّ بعــض انلاس قد فهموا أنَّ اللزم 
هنــا بمعىن الواجب اذلي حيرم تركه، ولنئ اكن خشــية اتلباس املعىن ســببًا يف احلكم 
ىلع موضٍع ما باللزوم؛ فإن خشــية اتلباس اللزم الرشيّع باللزم االصطليّح سبٌب يف 
اقــرتاح تغيري هذا املصطلح. وقد ظهر يل أنَّه يمكــن تغيريه بمصطلح آخر موجود عند 
علماء الوقف، وقد نبَّهوا ىلع ِعلَّة تناســب العلة املذكــورة يف الوقف اللزم اذلي ذكره 
الســجاوندي )ت 560ه( وذلك الوقف هو )وقف ابليان(، وســأعرض لك اتلعريفني ثم 

أخرج إىل وجه املناسبة بينهما، واهلل املوفق.

قال السجاوندي )ت560ه( يف تعريف الوقف اللزم: ما لو وصل طرفاه غري املرام 
وشنَّع يف الكلم))(. 

ال )ت6)5ه( يف تعريف وقــف ابليان: وأما وقف ابليان فإنه يومئ  وقال ابن الغزَّ
ال يدل ىلع أّن  ال، ثم قال: وكلم ابن الغزَّ إيلــه كأنه واقف واصل))( ... ثمَّ ذكر كلم الغزَّ

بني اجلملتني فصًل يتبنيَّ بالوقف.

هذا؛ وقد اكنت عبارة األشموين يف تعريف وقف ابليان أوضح ما ذكره الغزال قال: 

فإن كان يُعتَرض على ُمصطلحي: الوقف اللزم، والوقف الممتنع؛ بسبب ما فيهما من اإليحاء بالمعنى الشريّع   =
لِلِّزوم واالمتناع؛ فإنَّه يُعترض على مصطلح الوقف الحسن بسبب ما فيه من اإليحاء بالمعنى اللغوّي فيُظنُّ 
أنَّ الوقف عليه مقصود كاتلَّام والكافي، وإنَّما الوقف عليه – في غاية األمر – مفهوم أو جائٌز لطول المقطع 
وانقطاع انلََّفس مع لزوم الَعوِْد ال االستئناف بما بعده. وقد يكوُن مصطلح )الوقف المفهوم( – إن استُخدم 

بديًل - هو أكثر المصطلحات تعبيًرا على داللة الوقف الحسن، واهلل أعلم. 
علل الوقوف ))/08)(، وقد سقط الكلم من المطبوع في هذا الموضع، واستدركتُه من المخطوط.  )((

ال بتمامه في )النصوص(. سبق نقل كلم الغزَّ  )((
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وهو أن يبني معىن ال يُفهم بدونه .... ثم ذكر تمام كلم األشموين))(، ثم قال: 
وقد سبقين إىل اإلشارة إىل ذلك الشيخ حسين شيخ عثمان قال يف كتابه حق اتللوة: 
ويلحق به – أي الوقف اتلــام – وقف ابليان وهو الوقف ىلع لكمة تُبنيِّ املعىن وال يُفهم 

هذا املعىن بدون هذا الوقف، وقد يســى الوقف الــلزم أو الوقف الواجب؛ حنو: ﴿
﴾ واالبتداء  ﴾ ]يونس:65[. فينبيغ الوقــف ىلع لكمة ﴿

.)((﴾ بـ﴿
كما يمكن أخذه من عبارة املحقق ابن اجلزري )ت))8( عند حديثه عن الوقف 
اللزم قال: من األوقاف ما يتأكد استحبابه بِليان املعىن املقصود، وهو ما لو وُصل طرفاه 
ألوهم معىن غري املراد، وهذا هو اذلي اصطلح عليه الســجاوندي )الزم(.... نقل كلم 

ابن اجلزري بتمامه))(، ثم قال: 
ومن هذه انلقول ينتج أنَّ الوقف اللزم ووقف ابليان يتَّفقان يف أنَّ الوقف يُبنيِّ املعىن 
املراد، والوصل يُوهم غري املراد كما هو ظاهر من تعريفهما وتطبيقاتهما، وما دامت األوقاف 
ومصطلحاتهــا اجتهادية فل بأس من تغيري مصطلح اللزم بمصطلح ابليان؛ راعيًة ذللك 
الوهم اذلي وقع عند بعض انلاس من أنه اللزوم اذلي يعاقب عليه تاركه، واهلل املوفق«)4(. 
ثم قال يف موضع قريب الحٍق: »إن تعريف الوقف احلســن ال يتناســب مع الوقف 
اللزم، فالوقف احلســن: ما حيسن الوقف عليه وال حيسن االبتداء بما بعده، وهذا يعين 
لزوم الوصل ألنَّ اجلملة اثلانية ال تستقل عن اجلملة األوىل، وهذا خمالف تلعريف الوقف 
اللزم اذلي يدلُّ ىلع اســتقلل اجلملة اثلانية عن اجلملة األوىل، بل إن وصلها بها يغري 
املعىن فذللك لزم الوقف وقد ذهب ابن اجلزري إىل إماكن وقوع اللزم يف الوقف احلسن 

قال: وربما ييجء يف احلسن.

سبق نقل كلم األشموين بتمامه في )النصوص(.  )((
ينظر: حق التلوة )ص80-79(.  )((

سبق نقل كلم ابن الجزري في )النصوص(.  )((
وقوف القرآن وأثرها في التفسير )74)-76)(.  )4(
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وما ذهب إيله من ميئه يف الوقف احلســن إنما هو يف اتلطبيقات؛ بيث إنه يوجد 
يف بعــض الوقوف اليت حكم عليها باللزوم، وهو من الوقف احلســن، أما اتلعريف فل 

يمكن اتفاقهما فيه بأيِّ وجه من الوجوه))(.
ومن األمثلة اليت ذكر وقوعها يف الوقف احلســن ما حكــم عليه باللزوم يف قوهل 
﴾ ]يوسف: 7)[؛ قال: ومن ذلك اختار بعضهم الوقف  تعاىل: ﴿
﴾؛ إشعاًرا بأن يوسف  ﴾، واالبتداء: ﴿ ىلع )﴿

من الصادقني يف دعواه.
وهذا الوقف من الواضح أنه يف الوقف احلســن، والعلة املذكورة لِلُّزوم غري الزمة، 

ل للعلل املوجبة للوقف، وليس يف األمر ما يدعو إىل ذلك. وه تدخل يف باب اتلمحُّ
واذلي يظهر أن الوقف اللزم يضاد الوقف احلســن، وما وقع من احلكم باللزوم 
ىلع وقف حمكوم عليه باحلســن؛ فإنَّ ذلك بســبب اختلف انلظــر إىل العلل، فالعلة 
املوجبة للوقف احلســن غري العلة املوجبة للوقف اللزم، مــع ملحظة أن بعض علل 
الوقف اللزم علل ذوقية ال يمكن قياسها علميًّا؛ اكلعلة املذكورة يف آية سورة يوسف، 

واهلل أعلم«))(. 
ا اكنت تســمية الوقف اللزم بـ)وقف ابليان(، مع ني ميجء اللزم يف احلسن،  ولمَّ
ومع كون الراجح اختصاص )وقف ابليان( باحلسن؛ تُويح ببعض اتلناقُض، صار البد من 
ا أن يبىق الوقف اللزم ُمصطلحاً خاصاً باتلامِّ والاكيف اذلي يُوهم وصلهما غري  ع، فإمَّ اتلوسُّ
ا أن يستبدل بمصطلح الوقف اللزم ُمصطلح وقف ابليان؛ ىلع أن يُقيَّد بالصفة  املراد، وإمَّ

فيقال: )وقف بيان تاّم(، و)وقف بيان اكٍف(، وُيطلق بدون تقييد إن جاء يف انلاقص.
فيقال: وقف ابليان: وهو ما سبق تعريفه بأنه: »الوقُف ىلع لكمة هلا تعلٌُّق لفظيٌّ بما 

بعدها، لإلشارة إىل معىًن ُمعترَب قد ال يُفهُم إال بالوقف، ثمَّ االستئناف بما بعدها«.

نا إلى أهمية تحرير مصطلحات  التعريف الجامع المانع ال يُمكن أن يترتب عليه شذوٌذ في التطبيق، وهذا يردُّ  )((
الوقف واالبتداء تحريًرا وافيًا شافيًا.

ينظر: وقوف القرآن وأثرها في التفسير )ص 80)-)8)(.   )((
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وقف ابليان اتلام: الوقف اتلَّام اذلي إن وُصل طرفاه فقد يُوِهُم معىًن غري مراد.

وقف ابليان الاكيف: الوقف الاكيف اذلي إن وُصل طرفاه فقد يُوهم معىًن غري مراد.

وهذا اتلحديد يفيد فائدتني:

األوىل: االستغناء به عن مصطلح الوقف اللزم، وما فيه من إحياٍء باللزوم الرشيّع 
اذلي أشار إيله فضيلة ادلكتور مساعد الطيار حفظه اهلل.

والفائــدة اثلانية: انلّص ىلع درجة الوقف: هــل هو تامٌّ أم اكٍف أم ناقٌِص. واألوَّالن 
م.  يُستفاداِن من اتلقييد، واألخري من اإلطلق كما تقدَّ

املطلب اثلالث: عالقة وقف ابليان بالوقف اتلعسيف
يُّ يُقصد به: الوقُف االختياريُّ غري االضطراريِّ ىلع ما ال حيسُن عليه  الوقُف اتلعسُّ

الوقف، بغرِض إيصال معىًن بعيٍد أو تعضيِد وجٍه تفسرييٍّ ال يُساِعد عليه نظُم اآلية. 

ومــن خلل هذا اتلعريف يمكن القول بأنَّ هنــاك رشطني يِلقاَل: إنَّ هذا وقٌف 
: يٌّ تعسُّ

األول: أن يكــون املعىن احلاصل من هــذا الوقف معىًن قام ادليلــل اللغويُّ أو 
اتلفسرييُّ ىلع أنَّه غري مقصود.

د القارُئ الوقَف إليصال هذا املعىن غري املقصود. اثلاين: أن يتعمَّ

ــًفا، ولو وقف اتفاقًا دون قصد منه  فلو وقف القارُئ وقًفا اضطراريًّا ال يُعدُّ متعسِّ
ًفا. - ولكنه ال يُعدُّ ُمتعسِّ هلذا املعىن يُعدُّ ُمسيئًا باملعىن الصنايعِّ – ال باملعىن الرشيعِّ

ّي يف أنَّ املعىن اذلي يُشري إيله الواقف معىًن غري ُمعترب، وقد  فَِعلَُّة الوقف اتلعسُّ
ســبق أن أوضحنا أنَّ وقف ابليان يُقصد به اإلشــارة إىل معىًن معترَب، ذلك أنَّ بعض 
فية يف هذا ابلاب بزعم أنها من وقوف  ــع يف إدخال بعض الوقوف اتلعسُّ اء قد توسَّ القرَّ
ابليان، وهذا األمر حدا بباحٍث جادٍّ هو ادلكتور انلريبايّن أن يقول: »فقد يتخذ الوقف 
منبهــًة ىلع معىًن تُلجأ إيله بعُض آي القرآن الكريم، وال ســيَّما يف مســائل العقيدة 
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والفقه أو اتلفســري أو انلحو« ثم قال يف احلاشية: »وهو ما يُدىع وقف ابليان«))(.
ع يف اإلثبات فأدخل يف ابلاب عرشات الوقوف  فنحن إًذا بني فريقني؛ أحدهما توسَّ
ف. ومزياُن االعتدال  ع يف انلي؛ فجعل ابلاَب لكَّه من قبيل اتلعسُّ فية، واآلخر توسَّ اتلعسُّ
يف األمر أن نقول: إنَّ )وقف ابليان( باملعىن اذلي ذهبنا إيله؛ موجوٌد يف القرآن، ومواضعه 
حلقت بــه ال تندرُج حتته؛ وإنَّما تندرج حتت أبواب 

ُ
كثريٌة، ولكنَّ بعض املواضع اليت أ

ّي.  أخرى من الوقف؛ سيَّما الوقف اتلعسُّ
وقد وضع ابن القيِّم))( )ت)75ه( قاعدًة تساعد يف العصمة من اتلقوُّل ىلع اهلل / ما 
هو غري مراده من كلمه؛ يقــول: »وينبيغ أن يتفطن - ها هنا - ألمر ال بد منه، وهو أنَّه 
ال جيوز أن حيمل كلم اهلل  ويفس بمجرد االحتمال انلحوى اإلعرايب اذلي حيتمله 
تركيــب الكلم ويكون الكلم به هل معىن ما، فإنَّ هذا مقــاٌم غلط فيه أكرث املعربني 
للقرآن؛ فإنهم يفسون اآليــة ويعربونها بما حيتمله تركيب تلك اجلملة ويفهم من ذلك 
الرتكيب أي معىن اتفق، وهذا غلٌط عظيم يقطع السامع بأن مراد القرآن غريه. وإن احتمل 
ذلك الرتكيب هذا املعىن يف ســياق آخر وكلم آخر؛ فإنه ال يلزم أن حيتمله القرآن؛ مثل 
قول بعضهم يف قراءة من قرأ: )واألرحاِم إن اهلل اكن عليكم رقيبًا( باجلر أنه قََسٌم، ومثل 
﴾ ]ابلقرة: 7))[؛ إنَّ  قول بعضهــم يف قوهل تعاىل: ﴿
﴾ مروٌر بالعطف ىلع الضمري املجرور يف )به(. ومثل قول بعضهم يف قوهل تعاىل:  ﴿

﴿
﴾ مرور  ﴾ ]النســاء: )6)[؛ إن ﴿
بواو القســم، ونظائر ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرنــا وأوىه بكثري، بل للقرآن عرٌف 
خاصٌّ ومعاٍن معهودٌة ال يناســبه تفســريه بغريها، وال جيوز تفسريه بغري عرفه، واملعهود 

الوقف في السانيات )ص80)(، وانظر حاشية ))( الصفحة ذاتها.  )((
ريع ثم الدمشقّي، ابن قيم الجوزية ))69-)75ه( اإلمام  أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزَّ  )((
ز في علوم كثيرة، واكن ذا  ه على مذهب اإلمام أحمد، وبرع وأفتى، الزم ابن تيمية وأخذ عنه، برَّ الحافظ، تفقَّ

د، وله مصنَّفات كثيرة سائرة مشتهرة. يُنظر: ذيل طبقات الحنابلة ))/447(. عبادة وتهجُّ
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من معانيه. فإنَّ نســبة معانيه إىل املعاين كنسبة ألفاظه إىل األلفاظ؛ بل أعظم. فكما أن 
ألفاظــه ملوك األلفاظ وأجلها وأفصحها وهلا من الفصاحة أىلع مراتبها اليت يعجز عنها 
قــدر العاملني؛ فكذلك معانية أجلُّ املعاين وأعظمها وأفخمها، فل جيوز تفســريه بغريها 
مــن املعاين اليت ال تليق به؛ بل غريها أعظم منها وأجل وأفخم فل جيوز محله ىلع املعاين 
القارصة بمجرد االحتمال انلحوي اإلعــرايب. فتدبَّر هذه القاعدة وتلكن منك ىلع بال 
فإنك تنتفع بها يف معرفة ضعف كثري من أقوال املفسين وزيفها وتقطع أنها ليست مراد 

املتلم تعاىل بكلمه«))(. 

وفيمــا ييل نورد مثالني قد يُقال فيهما إنَّهما مــن قبيل )وقف ابليان(، ولكن بعد 
. يَّ ح إحلاقهما بباب الوقف اتلعسُّ اتلحقيق يرتجَّ

﴾ من قوهل تعاىل ﴿ املثــال األول: الوقف ىلع: ﴿
﴾ ]األنبياء:)6[.

قال األشــموين: »قاَل بَْل َفَعلَُه: تاّم، أي: فعله َمن فعلــه، أبهم إبراهيم ملسو هيلع هللا ىلص الفاعَل 
تعريًضــا للمعىن املقصود اذلي أراده فراًرا مــن الوقوع يف الكذب، فهو منقطع عما بعده 
﴾ مجلة من مبتدأ وخرب استئنافية  . وقوهل: ﴿ ، قاهل الكسايئُّ لفًظا ومعىًن، فهو تامٌّ
ال تعلُّق هلا بما قبلها، أو ه إخباٌر بأنَّ هذا الصنم املشــار إيله أكرب األصنام، وهذا صدق 
﴾ فإنه حيتاج إىل تأويل ذكروه، وهو  ﴾ فاعًل بـ ﴿ حمٌض، خبلف ما لو جعل ﴿
حسٌن، ألنَّه من املعاريض. قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إّن يف املعاريض ملندوحًة عن الكذب«))(. 

وَمن جّوز الكذب يف إبطال باطل وإحقاق حّق فهو حسن جائز باإلمجاع. ..«))(. 

فهذا اذلي ذكره األشموينُّ فيه نظٌر من وجوه:

بدائع الفوئد: )ص94)(.  )((
الحديث،  أمثال  الشيخ األصبهاني في  وأبو  الكبرى،  السنن  والبيهقي في  المفرد،  البخاري في األدب  أخرجه   )((
حه األلباينُّ موقوفًا على عمر . وأما  عن عمران بن حصين ، وبعضهم عن عمر ، وصحَّ

فه في السلسلة الضعيفة )ح094)(. المرفوع فضعَّ
منار الهدى )ص )504-50(.  )((
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األول: تسميته للوقف ىلع تأويله – إْن صحَّ – بالوقف اتلامِّ؛ حيث قال: »تاّم، أي: 
فعلــه َمن فعله، أبهم إبراهيُم ملسو هيلع هللا ىلص الفاعل تعريًضا للمعىن املقصود اذلي أراده فراًرا من 
«، وهذا صحيح بانلظر  الوقوع يف الكذب، فهو منقطع عما بعده لفًظــا ومعىًن، فهو تامٌّ
إلبراهيــم ، أما بانلظر حلاكية القول؛ فالكلم ال يتمُّ إال ىلع تمام احلاكية، وه 
ا؟ بل اتلحقيق  ﴾، فاتلعلُّق اللفظيُّ ظاهٌر، فكيــف يكون الوقف تامًّ قوهل: ﴿
﴾ وقف بيان. كما يُقوِّي ذلك أنَّ  ـه – إن صحَّ هل هذا اتلأويل – فالوقــف ىلع ﴿ أنَـّ
، فلبدَّ أن يكون 

ً
﴾ فاعل وليس ُمبتــدأ اتلعريَض ال يســتقيم إال بإيهام أنَّ ﴿

، ىلع فرض أنَّ القرآن ينقل لفظ إبراهيم ملسو هيلع هللا ىلص 
ً

كلم الُمعــرِّض بمثل هذه اجلملة موصوال
﴾ ال يكون واقًفــا ىلع اتلمام باٍل من  ال حاكية معنــاه. فالقارئ الواقف ىلع ﴿

األحوال.
اثلاين: أنَّه – ىلع التســليم بأنَّ إبراهيم ملسو هيلع هللا ىلص قــال ما قال تعريًضا – فإنَّ الوجه اذلي 
ذكره األشــموينُّ يف اتلعريض قوٌل ضعيٌف، وهناك أوجٌه أخرى أْظهُر من هذا، يســتقيم 
ون؛ منها: أنَّه أضمر أنَّ الفاعل هو اهلل ىلع احلقيقة، وأسند  عليها اتلعريض ذكرها املفسِّ
نَم األكرب وملا دونه من  ا اكن تعظيمهم وعبادتهم لِلصَّ نم ىلع جهة املجاز لمَّ الفعــل إىل الصَّ
األصنام حامًل إلبراهيم ىلع حتطيمها وكسها، وأسند الفعل إىل الكبري؛ إذ اكن تعظيمهم 

هل أكرث من تعظيمهم ما دونه))(. 
ومنها: أنَّه أســند الفعل إىل كبري األصنام، ولكن ُمقيًَّدا بالرشط، فكأنَّه قال: )إن 
اكنوا ينطقون فقد فعله كبريهم هذا، فســئلوهم(؛ فجعل انلُّْطــَق رشًطا للفعل، أي: إن 
قــدروا ىلع انلطق قدروا ىلع الفعل، فأراهم عجزهم عن انلطق، وف ضمنه: )أنا فعلُت(، 

فلم يكذْب))(.
ومنهــا ما ذهب إيله الزخمــرشي )ت8)5ه( وغريه: »هذا مــن معاريض الكلم، 
ولَطائــُف هذا انلوع ال يتغلغــل فيها إال أذهان الراضة من علمــاء املعاين. والقول فيه 

ينظر: معالم التنزيل )5/5))(، المحرر الوجيز )87/4(، البحر المحيط )6/)0)-)0)(.  )((
ينظر: معالم التنزيل )5/5))(، المحرر الوجيز )87/4(، البحر المحيط )6/)0)(.   )((
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أّن قصــد إبراهيم - صلوات اهلل عليه - لم يكن إىل أن ينســب الفعل الصادر عنه إىل 
الصنم، وإنما قصد تقريره نلفســه، وإثباته هلا ىلع أســلوب تعرييضٍّ يبلغ فيه غرضه من 
إلزامهم احلجة وتبكيتهم، وهذا كما لو قال لك صاحبك - وقد كتبت كتابًا خبطٍّ رشــيق 
يّمٌّ ال حيسن اخلّط وال يقدر 

ُ
وأنت شهري بســن اخلط: )أأنت كتبت هذا؟(، وصاحبك أ

إال ىلع خرمشة فاسدة، فقلت هل: بل كتبته أنت، اكن قصدك بهذا اجلواب تقريره لك مع 
االستهزاء به، ال نفيه عنك، وإثباته لأليّمّ أو املخرمش، ألّن إثباته - واألمر دائر بينكما 

- للعاجز منكما استهزاٌء به وإثباٌت للقادر«))(.
﴾ فاعًل،  وىلع هذه الوجوُه يستقيم اتلعريض – عند َمن يقول به – ويكون ﴿
. قال  ويســاعد ىلع ذلك نظم الكلم أكرث من مساعدته ىلع الوجه اذلي اختاره األشموينُّ
﴾ وصف أو بدل.  ﴾ الفاعُل كبريهم، و﴿ العكــربي )ت6)6ه(: »قوهل تعاىل: ﴿
﴾ والفاعل حمذوف؛ أي: َفَعلَُه َمْن َفَعلَُه. وهذا بعيٌد؛ ألنَّ حذَف  وقيل الوقف ىلع ﴿

الفاعل ال يسوغ«))(. 
وقال احلافظ ابن حجر))( )ت)85ه( بعد أن حى هذا الوجه عن الكســايئ: »وال 

خيىف تكلُّفه«)4(.
اثلالث: أنَّ القول باتلعريض يُعارض ظاهــر حديث أيب هريرة  عن انليّب 
ملسو هيلع هللا ىلص قــال: » لم يكذب إبراهيم –  – إال ثلث كذبات ثنتني منهنَّ يف ذات اهلل: 
﴾ ]األنبياء: )6[. وقال: بينا  ﴾ ]الصافــات: 89[، وقوهل: ﴿ قوهل: ﴿
هــو ذات يوٍم وســارة إذ أىت ىلع جبار من اجلبابرة، فقيل هل: إنَّ هــا هنا رجًل معه امرأة 
خيت. فأىت سارة قال: يا 

ُ
من أحسن انلاس، فأرســل إيله فسأهل عنها فقال: َمن هذه؟ قال: أ

الكشاف )4/)5)-)5)(، وانظر: أحكام القرآن البن العريب ))/)6)(.  )((
التبيان في إعراب القرآن ))/)58(  )((

بفلسطين،  عسقلن  من  أصله  الشهير،  الحافظ  اإلمام  ))77-)85ه(،  العسقلني  حجر  بن  علي  بن  أحمد   )((
ومولده بمصر، له تصانيف ال تُحصى؛ أشهرها: »فتح الباري شرح صحيح البخارّي«. انظر: البدر الطالع ))/87-

.)9(
فتح الباري )6/6)4(.  )4(
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سارة ليس ىلع وجه األرض مؤمن غريي وغريك، وإنَّ هذا سألين فأخربته أنك أخيت فل 
بيين....« احلديث))(. تُكذِّ

قال الطربيُّ )ت0))ه(: »وقد زعم بعُض َمن ال يصّدق باآلثار، وال يقبل من األخبار 
﴾ إنما هو: بل  إال ما اســتفاض به انلقل من العواّم، أنَّ معىن قــوهل: ﴿
فعله كبريهم هذا إن اكنوا ينطقون فاســألوهم، أي إن اكنت اآلهلة املكسورة تنطق، فإنَّ 
كبريهم هو اذلي كسهم، وهذا قول خلف ما تظاهرت به األخبار عن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
﴾ وقوهل:  أنَّ إبراهيــم لم يكذب إال ثلث كذبات لكها يف اهلل، قوهل: ﴿
ِذَن 

َ
ره - أ

ْ
﴾ وقوهل لســارة: ه أخيت، وغري مستحيل أن يكون اهلل - تعاىل ِذك ﴿

خلليله يف ذلك، يلُقرِّع قومه به، وحيتّج به عليهم، ويعّرفهم موضع خطئهم، وســوء نظرهم 
﴾ ]يوسف:70[، ولم  ألنفســهم، كما قال ُمؤّذن يوسف إلخوته: ﴿

يكونوا رسقوا شيئا«))(.
واخللصُة أنَّ الوقف ىلع )َفَعلَُه( بغرض اإلشارة إىل أنَّ إبراهيم عليه يقصد: )فعله 
من فعله( ثم يبتدي مجلة جديدة من مبتدأ وخرب: كبريهم هذا، هذا الوقف ضعيٌف، بل 

ف منه إىل وقف ابليان. هو أضعف األقوال يف اآلية، وهو أشبه باتلعسُّ
﴾ ﴾ مــن قوهل تعــاىل: ﴿  املثــال اثلــاين: الوقف ىلع ﴿

]اذلاريات: 7)[.

ون وانلحويُّون وأصحــاب الوقف واالبتداء ىلع أقوال؛  وقــد اختلف فيها الُمفسِّ
﴾ زائدة، واملعىن: اكنوا يهجعون من  صة من كلمهم، فقال بعضهــم: إنَّ ﴿ ننقلها ُملخَّ
﴾ نعت لظرف أو مصدر: أي زمانًا قليًل أو  الليل قليًل ويقومون أكرثه يُصلُّون. و﴿
هجــواًع قليًل. وقال بعضهم ه مصدرية: أي اكنوا قليًل هجوُعهم كما تقول: اكنوا يقلُّ 
﴾ بدل اشتمال من اسم اكن. وقال بعضهم:  هجوعهم، وجيوز ىلع هذا أن يكون ﴿
ه.  ﴾ يف حزيِّ ه و﴿ ﴾ نافيــة وذلك مردوٌد عليه ألنَّ انلي ال يتقــدم عليه ما يف حزيِّ ﴿

رواه البخاري: )60( كتاب أحاديث األنبياء، )8( باب قول اهلل تعالى: واتخذ اهلل إبراهيم خليًل، )ح 58))(.  )((
تفسير الطبري )6)/00)-)0)(.  )((
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﴾، وفيه بُعٌد ألنك  ﴾ ثمَّ اســتأنف فقال: ﴿ وقيل: تمَّ الكلم ىلع قوهل ﴿
م، وإن جعلتها مصدرية أو زائدة لم يكن فيه مدٌح  ﴾ نافية فســد ملا تقدَّ إن جعلت ﴿

ألنَّ لك انلاس يهجعون يف الليل))(. 

وهناك وجٌه ثاٍن لفســاد وجه االســتئناف مع جعل )ما( نافية، إذ يصري املعىن: ال 
يهجعون من الليل، فكأنَّه نىف هجوعهم بالليل ىلع مجلته، وهذا مردود بالكتاب والسنة، 
﴾ ا الكتاب فقوهل تعاىل يف األمر: ﴿ *  *  *   فأمَّ

]املزمل: )-4[.

وف اخلرب: ﴿
﴾ ]املزمل: 0)[. وَمن أحسُن من انليب ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه عبادًة؟

ا  ا الســنة؛ فقول انليب ملسو هيلع هللا ىلص للنفر اثللثة اذلين ســألوا عن عبادة انليب ملسو هيلع هللا ىلص فلمَّ وأمَّ
ُّوها، فقالوا ما قالوا، فقال هلم ملسو هيلع هللا ىلص: »أما واهلل إين ألخشــاكم هلل  خــربوا بها كأنَّهــم تقال

ُ
أ

وأتقاكم هل، لكين أصوم وأفطر، وأصيل وأرقد، وأتزوج النســاء؛ فمن رغب عن ســنيت 
فليس مين«))(.

ــذ من قيام الليل بتمامه ديدنًا واعدًة ما يُمتدح؛ ألنَّ ســيد 
َّ

فليــس يف فِْعل َمن اخت
املحسنني ملسو هيلع هللا ىلص ردَّ ىلع فاعله قوهل، فكيف يُوصف فاعلُه بعُد بأنَّه حُمسٌن؟

﴾ ىلع ما ذهبوا إيله يكــون مدًحا للِقلَّة، والقلة  ووجــٌه ثالٌث: أنَّ قوهل: ﴿
ا يُمتدح ذلاته، وإال لاكن ىلع صاحب احلقِّ أال يُبرشِّ به؛ حىت ال يكون فيه معه  ليست ممَّ

أحٌد؛ فيحصل هل املدُح بتفرُّده، وهذا ما ال يقول به اعقل، فظهر فساُده. 

ووجه رابٌع يصلح لالســتئناس؛ وهو أنَّ وضع الفواصل يف هذا املقطع من السورة ىلع 
اختصاص لكِّ آية أو اثنتني خَبصلٍة من خصال املحســنني، وقــد فُِصل بينهنَّ بالواو، وفيه 
تفخيٌم تللك اخلصال، وُحسُن تقسيٍم بسدها ىلع هذا انلحو، فيبُعد يف ابللغة القرآنية أن 

التبيان في إعراب القرآن ))/4)7(.  )((
متفق عليه. البخاري: )67( كتاب النكاح ))( باب الترغيب في النكاح، مسلم: كتاب النكاح.   )((
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تأيت َخصلتان ىلع هذا انلحو من شبه الوصل، بدون واو فاصلٍة، وف آيٍة واحدةٍ، واهلل أعلم.

﴾ وقف بيان، ألنَّ  ـه لو صحَّ املعىن اذلي ذهبوا إيله لــاكن الوقف ىلع ﴿ ىلع أنَـّ
 ﴾ ﴾ داخل يف حزيِّ ابلدل من مجلة: ﴿ حملَّ مجلــة ﴿
]اذلاريات: 6)[؛ فاتَّصل الكلم لفًظا ىلع ما فيه من االنفصال واالستئناف اذلي ذهبوا إيله. 

ف  ولكن ملا اكن هذا القول ضعيًفا لألسباب اليت ُذكرت؛ فإنَّ هذا الوقف أقرب للتعسُّ
منه للبيان. 

املطلب الرابع: عالقة وقف ابليان باملوصول لفًظا املفصول معىًن
املوصول لفًظا املفصول معىًن يقصد به: ميجء اآلية أو اآليات يف الســورة الواحدة 

ىلع نظٍم واحد يف اللفظ يوهم اتصال املعىن))(.

وليــس املقصود باتّصال اللفظ هنا االتصال اإلعرايب؛ إنما املقصود جتاُوُر األلفاظ، 
فتيجء اللمة إىل جنب أخرى كأنها يف الظاهر معها، وه يف احلقيقة غري متعلقة بها))(. 

أما وقف ابليان فيشــرتط هل اتلعلُُّق اللفظيُّ اإلعرايب ال ُمرَّد اتلجاور املاكيّن، ذللك 
يمكن أن يقال: لك وقف بيان هو من املوصول لفًظا املفصول معىًن، ول ينعكس.

وجيب اتلأكيد ىلع أنَّ االتِّصال واالنفصال غري اتلعلُّق وعدمه، وملزيد توضيٍح هلذه 
العلقة نرضب املثالني اآلتيني:

﴾ ]األنبياء: 7)[؛  املثال األول: قوهل تعاىل: ﴿
يقــول تعاىل ذكره: لو أردنا أن نتخذ زوجــة وودًلا الختذنا ذلك من عندنا، ولكنا ال نفعل 

ذلك، وال يصلح نلا فعله؛ ألنَّه ال ينبيغ أن يكون هلل ودٌل وال صاحبة))(. 

ل: أنَّهــا نافية، واملعىن ﴾ ىلع قولني؛ األوَّ يــن يف ﴿  وقــد اختلفت أقوال الُمفسِّ
)ما كنا فاعلني(، وهو قول احلســن وقتادة ومقاتل والســدي وإبراهيم انلخيع وماهد 

ينظر: الموصول لفًظا المفصول معنًى، رسالة ماجستير للباحثة خلود شاكر العبدلي )ص9)(.  )((
ينظر: الموصول لفًظا المفصول معنًى )ص 0)(.  )((

يُنظر: تفسير الطبري )6)/8))(.  )((
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حه ابن جّزي وأبو حيَّان  ومغرية بن مقسم وابن جريج))(. والقول اثلاين: أنها رشطية، ورجَّ
ين، واعمة انلحويني))(.  من املفسِّ

﴾ ﴾ نافية؛ يكون قوهل تعاىل: ﴿  والقوالن حُمتملن، وىلع القول بأنَّ ﴿
ا قبله، وتصري اجلملة مســتأنفة، ويكون الوقف ىلع  معىًن عمَّ

ً
 لفًظــا مفصوال

ً
 موصوال

﴾ اكفيًا. ﴿
قال انلحاس: »...ثم القطع ىلع رؤوس اآليات اكٍف إىل ﴿

﴾ بمعىن:  ﴾ ]األنبياء: 7)[، فإنه اكٍف عند يعقوب، قال أبو جعفر: إن جعلت ﴿
ما كنا فاعلني، فالقول كما قال يعقوب، وهذا القول يروى عن احلسن وقتادة وإبراهيم إن 
بمعىن )ما(. ومن جعل )إن( للرشط واملجازاة قال: املعىن إن كنا فاعلني، وال يفعل ذلك 

.)((»﴾ فوقفه الاكيف ﴿
وىلع القول اثلاين: يكون الكلم لكه ىلع نســٍق واحٍد بل انفصاٍل، وال يُوَقُف ىلع 

.﴾ ﴿
ل تكون من قبيــل املوصول لفًظا  واذلي يهمنــا أنَّ هذه اآلية ىلع القــول األوَّ
املفصول معىًن، وليس الوقف ىلع موضــع االنفصال )وقف بيان(؛ بل هو وقف اكٍف. 
أو يمكن أن يقال: وقف بيان اكٍف ىلع ما ســبق تقريره يف علقة وقف ابليان بالوقف 

اللزم.
املثال اثلاين: قوهل تعاىل: ﴿

﴾ ]حممد:5)[.
يقول اهلل عّز وجّل: إنَّ اذلين رجعــوا القهقرى ىلع أعقابهم كفارا باهلل من بعد ما 
تبني هلم احلّق وقصد الســبيل، فعرفوا واضح احلجــة، ثم آثروا الضلل ىلع اهلدى عناًدا 

ينظر: تفسير الطبري )6)/9))-40)( تفسير البغوي )5/)))(.  )((
يُنظر: التسهيل لعلوم التنزيل ))/))(، البحر المحيط )80/6)(، ومعاني القرآن للفراء ))/00)(، ومعاني القرآن   )((

وإعرابه للزجاج ))/87)(.
القطع واالئتناف )ص )))(.  )((
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ألمر اهلل تعاىل ذكره من بعد العلم الشــيطان زيَّن هلم ارتدادهم ىلع أدبارهم من بعد ما 
تبنيَّ هلم اهلدى))(. واإلملء هو اإلمداد واإلمهال))(. 

﴾ ىلع قولني: األول: أنَّ اهلل عز وجل هو  وقد اختلف املفسون يف فاعل ﴿
ل هلم، وأمىل اهلل هلم؛ أي: مدَّ هلم يف  اذلي أمىل هلم، ويكون معىن الكلم: الشــيطان سوَّ

آجاهلم ُملوًة من ادلهر، وأمهلَهم إمهاَل استدراج))(.
ل هلم وأمىل هلم. وإملء الشيطان هلم بأن  ا القول اثلاين: أنَّ الشيطان هو اذلي سوَّ وأمَّ
مدَّ هلم يف اآلمال، وَمنَّاهم فُصوَل األعمار؛ ألنَّ طول األمل من أعظم أســباب ارتكاب 

الكفر واملعايص)4(.
وف هــذا احلرف ثلث قراءات َعرْشيَّة: فقــرأ ابلرصيَّان بضمِّ اهلمزة وكس اللم، 
وَفتَح ايلاء أبو عمٍرو فتصري فعًل ماضيًا مبنيًّا للمفعول، وأسكنها يعقوب فتصري ُمضاراًع 

فاعله ضمري املتلِّم اهلل . وقرأ ابلاقون بفتح اهلمزة واللم وقلب ايلاء ألًفا)5(.
 واحــًدا، وهو اهلل ، وهو األقرب 

ً
ٌ قوال وىلع قــراءة يعقوب فإنَّ الفاعل متعنيَّ

كذلك ىلع قراءة أيب عمٍرو؛ ألنَّه ال وَْجه للعدول من ابلناء للفاعل إىل ابلناء للمفعول إن 
اكن الشيطان هو اذلي أمىل. وىلع قراءة ابلاقني فالوجهان حُمتملِن، وإن اكن األول أرجح 
ألنَّ القراءات تُفسِّ بعضها بعًضا؛ وألنَّ هذا الوجه تشــهد هل آيات من كتاب اهلل؛ كقوهل 
﴾ ]األعراف:  تعــاىل: ﴿ * 
 ﴾ ﴿ تعاىل:  وقوهل   ،](8(-(8(

﴾ ]مريم: 75[، واآليات يف هذا  ]آل عمــران: 78)[، وقوهل: ﴿

املعىن كثرية)6(.

ينظر: تفسير الطبري )))/7))(.  )((
ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص 474(.  )((

ينظر: تفسير الطبري )))/9))(.  )((
اف )6/6)5-7)5(، والمحرر الوجيز )9/5))(، والبحر المحيط )8/)8(، وأضواء البيان )0/7)6(.  ينظر: الكشَّ  )4(

يُنظر: النشر ))/80)(.  )5(
ينظر: أضواء البيان )7/))6-))6(.  )6(
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ْمىل – ىلع قراءة اجلمهور– هو 
َ
واذلي يهمنا بعد هذا العرض أنَّه ىلع القول بأن اذلي أ

اهلل ؛ فإنَّ اآلية تكون من قبيل املوصول لفًظا املفصول معىًن. فقوهل: ﴿
﴾؛ الختلف الفاعــل يف الفعلني))(، ويكون الوقف  ﴾ مفصول عن قوهل: ﴿
﴾ متعلِّقٌة تعلًُّقــا لفظيًّا ومعنويًّا جبملة  ﴾ وقــف بيان؛ ألنَّ مجلة ﴿ ىلع: ﴿
﴾، فاتلعلــق اللفظي واضٌح؛ ألنَّ اجلملة اثلانية معطوفة ىلع اجلملة  ﴿
، واملعىن: 

ً
﴾، وجيوز أن تكون اجلملة اثلانية حاال األوىل ولكتاهما داخلٌة يف حزيِّ خرب ﴿

ل هلم وقد أمىل اهلل هلم، أي يف حال إملء اهلل هلم، فوافق تسويل الشيطان  الشيطان ســوَّ
ا اكن هذا املعىن ال يُفهم – اغبًلا – بدون هذا الوقف  إملء اجلبَّار . واهلل أعلم. ولمَّ

صار الوقف ها هنا وقف بيان. 

قة لفظيًّا بما بعدها
ِّ
املطلب اخلامس: عالقة وقف ابليان بالوقف ىلع رؤوس اآلي املتعل

الفواصل؛ ويقــال هلا رؤوس اآلي؛ مجع فاصلــة، وه اللمة اليت تكون يف آخر 
اآلية القرآنية، واغبًلا ما تتماثل يف أواخر احلروف أو تتقارب حروفها صوتيًّا، فيه كقرينة 
ا باتلوقيف عن انليبِّ ملسو هيلع هللا ىلص وإما بالقياس  السجع يف انلرث، وقافية ابليت يف الشعر، وتعرف إمَّ

عن طريق إحلاق غري املنصوص عليه باملنصوص عليه؛ وخصوًصا فيما اختُلف فيه))(.
واتلوقيف عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص ورد به األثر، يقول أبو عمرو ادلاين )ت444ه(: »وإن ُوقَِف 
ىلع رأس لك آيٍة من هذه السورة ]يعين الفاحتة[ ىلع مراٌد اتلقطيع والرتتيل فحسٌن))(، وقد 
ع قراءته  وردت السنة بذلك عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .... عن أمِّ سلمة أن انليب ملسو هيلع هللا ىلص اكن إذا قرأ قطَّ
 ﴾ ﴾ ثم يقف ثم يقول: ﴿ آيًة آيــًة؛ يقول: ﴿

.)4(»﴾ ﴾ ثم يقف ثم يقول: ﴿ ثم يقف ثم يقول: ﴿

يُنظر: الموصول لفًظا الموصول معنى )ص64)-67)(.  )((
ينظر: البرهان في علوم القرآن ))/50-80(، ومناهل العرفان ))/6))-)))(، ومعجم علوم القرآن )ص07)-)))(.  )((

الظاهر أن الداني يقصد الُحْسن بمعناه اللغوي ال أنَّه وقٌف حسٌن بالـمعنى االصطلحّي المشهور.  )((
المكتفى )ص ))( والحديث أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وأبو يعلى والدارقطني والبيهقي والحاكم   )4(
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح على شرطهما عن أبي 

هريرة. 
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ا أو اكفيًا؛ فمن اتلامِّ الوقف ىلع  واغبًلا ما يكون الوقف ىلع رأس اآلية أو الفاصلة تامًّ
﴾ ﴾ من قوهل تعاىل: ﴿ ﴿ 

﴾ من قوهل تعاىل: ﴿ ]آل عمــران: 7)[. ومن الاكيف الوقــف ىلع ﴿

﴾ ]آل عمران: 4)[.
وقد يكون هناك تعلُّق لفظيٌّ بني اآليتني؛ فل يتمُّ الوقُف ىلع فاصلة األوىل منهما؛ 
 ﴾ كمــا يف قوهل تعاىل: ﴿ * 
]ابلقــرة: 9)): 0))[. وهذا انلوع من اآليات هو حملُّ اإلشــاكل يف مبحث الوقف ىلع رؤوس 

 مــن الوقف اتلامِّ والاكيف يتأكد الوقــف عليهما إن جاء أحدهما رأَس 
ًّ

اآلي، إذ إنَّ ُكل
ــا يف الفواصل اليت ترتبط بما  آية؛ الجتماع موافقة الســنة مع تمام املعىن أو كفايته. أمَّ
نَّة واألثر،  بعدها ارتباًطا لفظيًّا فقد اختُلف فيها، فبعضهم اختار الوقف عليها اتِّبااًع للسُّ
ب احلديَث بأنَّه ليس فيه ما يدلُّ ىلع أنَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  وبعضهم َطلَب اتلماَم فوََصَل، وتعقَّ

اكن يقف ىلع رؤوس اآلي اليت يشتدُّ تعلُُّقها بما بعدها.
اء الوقف ىلع  وأمجَل الســخاويُّ )ت)64ه( املســألة بقوهل: »وأجاز مجاعة من القرَّ

﴾ ثم يقولون: ﴿ رؤوس اآلي عمًل باحلديث، فيقولون: ﴿
ا املعىن  ﴾، وهذا مذهــٌب يُؤيِّده احلديث واملعىن. فأّما احلديث فقــد ُذِكَر))(، وأمَّ
نــزل القرآن بها يلوقف عليها، وتقابــل أختها، وإال فما املراد 

ُ
فــإنَّ هذه الفواصل إنَّما أ

﴾ ]الغاشية: ))[، وكذلك: ﴾ ]الغاشــية: ))[ تقابل ﴿  بها؟ أال ترى أنَّ ﴿
﴾ ]الغاشية: ))[؟ ﴾ ]الغاشية: 4)[ تماثل ﴿ ﴿

 ﴾ ﴿ : إال أنَّ مــن الفواصل ما ال حيســن الوقف عليه كقوهل
]املاعون: 4[؛ ألنَّ املراد: فويل للســاهني عن صلتهم الُمرائني فيها، فل يتمُّ هذا املعىن إال 

﴾ ]الضىح: )[ اكلوقف ىلع ما جاء يف احلديث،  بالوصل، وليس الوقف ىلع قــوهل: ﴿
فاعلم هذا«))(.

يشير إلى حديث أم سلمة المتقدم.  )((
جمال القراء ))/)55(.  )((
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نزل القرآن بها 
ُ
ا الفواصل إنَّمــا أ وقد أملح الســخاويُّ إىل معىًن دقيــٍق بقوهل: »وأمَّ

ا اكنت معرفة اآليات توقيفيًَّة،  يلوقف عليها وتقابل أختها، وإال فما املراد منهــا؟!«. ولمَّ
دة الفواصِل بتوقيٍف؛ أفل يكون  فلنا أن نقول: إن اكنت اآلياُت معلومًة معــدودًة حُمدَّ

ذلَك َمقصوًدا ُمراًدا يلقف عليه القارئ؟

ــا َكْون معرفة اآليات والفواصل توقيفيًَّة فهــذا هو الصحيح اذلي عليه مجهور  فأمَّ
العلماء؛ يقول الســيوط )ت))9(: »قال بعضهم: الصحيح أنَّ اآلية إنما تُعلم بتوقيٍف من 
الشــارع كمعرفة السورة، قال: فاآلية طائفة من حروف القرآن ُعلم باتلوقيف انقطاعها؛ 
ل القرآن، وعن الــكلم اذلي قبلها يف آخر القرآن،  يعين عن الــكلم اذلي بعدها يف أوَّ
وعما قبلها وما بعدها يف غريهما، غري مشتمل ىلع مثل ذلك))(. قال: وبهذا القيد خرجت 
﴾ آية  السورة. وقال الزخمرشي: اآليات علم توقييٌّ ال مال للقياس فيه، وذللك عدوا ﴿
 ﴾ ﴾، وعدوا ﴿ ﴾ ]الرعد: )[ و﴿ ﴾ ]األعراف: )[، ولم يعدوا ﴿ حيث وقعت، و﴿

﴾ ]انلمل: )[. ﴾ ]يس: )[، ولم يعدوا ﴿ ﴾ ]طه: )[، و﴿ آية يف ُسورها، و﴿

قلت ]السيوط[: وما يدل ىلع أنه توقييٌّ ما أخرجه أمحد...عن ابن مسعود ؛ 
قال: أقرأين رسول اهلل سورة من اثللثني من آل حم قال يعين األحقاف قال واكنت السورة 

إذا اكنت أكرث من ثلثني آية سميت اثللثني . . . احلديث.

 وقال ابن العريب )ت)54ه(: ذكر انليب ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ الفاحتة ســبع آيات، وســورة امللك 
ثلثون آية، وصحَّ أنه قرأ العرش اآليات اخلواتيم من سورة آل عمران. قال: وتعديد اآلي 
مــن معضلت القرآن، ومن آياته طويل وقصري، ومنه ما ينتيه إىل تمام الكلم، ومنه ما 

يكون يف أثنائه. 

وقال غريه: سبب اختلف السلف يف عدد اآلي أن انليب اكن يقف ىلع رؤوس اآلي 

يعني ال تحتوي عما هو مثلها في انقطاعه عما قبله وعما بعده من القرآن، بعبارة أخرى: ال يمكن تجزأتها إلى   )((
أقل منها مما يمكن أن يقال له: آية. وقد خرجت السورة بهذا القيد، ألنها – وإن كانت منقطعة عما قبلها وعما 

بعدها من القرآن – اشتملت على ما يمكن قطعه عما قبله وعما بعده وهي اآلية.
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للتوقيف فإذا علم حملها وصل للتمام فيحسب السامع حينئذ أنها ليست فاصلة«))(.
ـه ملسو هيلع هللا ىلص اكن يقف ىلع رءوس اآلي للتوقيف فإذا ُعِلَم حملُّها وََصل للتمام؛  والقول بأنَـّ
هذا القول فيه نظٌر؛ ألنَّ كثرًيا من اآليات املتعلِّقة بما بعدها تعلًُّقا لفظيًّا لم يرد خلٌف يف 
﴾ ]املاعون: 4[؛ فإنها  ها فيه فواصُل باتِّفاٍق، ومن أشــهرها قوهل تعاىل: ﴿ عدِّ
﴾ ]املاعون: 6[، يف السورة نفسها،  معدودة اتِّفاقًا، يف الوقت اذلي اختُلَف فيه يف عدِّ ﴿

.﴾ ﴾ ما اكن يِلُعدَّ ﴿ فلو اكن السبب كما قالوا فإنَّ َمن لم يُعدَّ ﴿
دة  ا اكن ذلك كذلك؛ يبىق الســؤال قائًما: إن اكنت اآلياُت معلومًة معدودًة حُمدَّ فلمَّ
الفواصِل بتوقيٍف؛ أفل يكون ذلَك َمقصوًدا ُمراًدا يلقَف عليه القارئ؟ وهل يمكن أن 

يكون هناك أغراٌض داليلٌَّة لوقوف القارئ ىلع الفواصل اليت لم يتم عليها املعىن؟
يقــول ادلكتور انلريباين: »يؤت بالوقــف عند تمام املعىن، وقد يــؤت به قبل ذلك 

ألغراض داليلة، وه كثرية غري منحرصة نذكر بعضها....
]فمنها[ توجيه انلظر: كأن يوقف قبل لكمة ُمتَّصلٍة احتفاًء بها؛ تُفرد باذلكر لدلاللة 
ىلع مــا هلا من فضل ومزيٍة يف أداء املعىن؛ حنــو ما رواه أيب بكرة  أنه قال: »قال 
رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أل أنبِّئكم بأكرب الكبائر؟ قلنا: بىل يا رســول اهلل؟ قال: اإلرشاك باهلل، 
وعقوق الوادلين... واكن متكئًا فجلس، فقــال: أل وقول الزور... فما زال يكررها حىت 

قلنا يلته سكت«.
فالوقف دون املعطوف اثلاين: )وقول الزور) يُفرده باذلكر، فيلىق من انرصاف اذلهن 

إيله ما ال يلقاه إذا نسق ىلع غريه.....
﴾ ]الزخرف: 5)[ يف قوهل تعاىل: ﴿ ومنه أيًضا الوقف دون ﴿

 *  
﴾ لتســتأثر هذه  ﴾ ]الزخرف: )) - 5)[ جاءت الفاصلة قبل ﴿  * 
اللمة بلب الســامع، ويتوقف عندها مليًّا؛ فيدرك أنَّ لكَّ ما يتمتع به الاكفرون يف احلياة 

اإلتقان )ص 9)، )9(. وانظر مناهل العرفان ))/0))-)))(.  )((
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ادلنيا ليس شيئًا يف مقابل ما أعد اهلل للمتقني يف اآلخرة، وهو ما رصحت به اآلية الكريمة 
﴾ ]الزخرف: 5)[. وكأنَّ هذه  بعــُد: ﴿

ا اكنت لكمة )الزُّخرف( فيها مفتاًحا لفهم كثري من مقاصدها ُعِرفت بها. السورة لمَّ

أ الكلم بالوقف يلنبه به أنَّ لكَّ جزء منه حقيٌق باتلوقف  ومن هذا القبيل أيًضا أن جُيزَّ
﴾ يف قــوهل تعاىل: ﴿ عنــده واتلأمل فيه، حنــو الوقف ىلع ﴿

﴾ ]اغفــر: )7 – )7[. فــإن هذا الوقف   * 
يلفت انلظر إىل أن عذاب هؤالء اذلي خيرب به القرآن ها هنا إنما هو عذابان: الســحب 
بالسلسل، وأنه يف احلميم وهو ما قد يُغفل عنه يف حال الوصل؛ فضًل عما يف الوقف ىلع 
﴾، وف هذا االبتــداء من اتلخويف بافتتاح  ﴾ مــن االبتداء بـ ﴿ ﴿

الكلم بذكر اجلحيم ما فيه))(.

ومن هذه األغراض ادلاليلة للوقف التشويق: حنو قوهل تعاىل: ﴿ * 
 *  

﴾ ]الروم: ) - 5[.  * 

﴾ يتساءل: أين وقع هذا؟ فيأتيه اجلواب: ﴿  فإنَّ السامع لقوهل تعاىل: ﴿
﴾؛ تســاءل: ومىت ذاك؟ فيأتيه  ﴾، وإذا سمع: ﴿
﴾ تســاءل: بَم؟ فيتأتيه  ﴾، وإذا ســمع: ﴿ اجلواب: ﴿

.﴾ اجلواب: ﴿

فكأن القارئ بوقفه ىلع حنو هذا يدخل الســامع يف حوار مع ما يقرأ، فزيداد ألجل 
ًفا  ذلك إقباهل ىلع ما يســمع. وأما إن اكنت تلىق عليه األحداث قبل أن جيد يف نفسه تلهُّ

إيلها فإنه لن يكرتث كثرًيا هلا«))(.

ويمكن أن حُيمل ىلع التشويق؛ قوهل تعاىل: ﴿

يُنظر: التحرير والتنوير ))/76(.  )((
ينظر الوقف في العربية )ص 85)، 86)(.  )((
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 *   *  
 *  

﴾ ]الزمر: 5)-8)[.
ْوُع  ْوُع بما ُذكر يف ُمستهَوِل صفة عذاب اخلارسين؛ ازداد الرَّ ا داخَل انلُّفوَس الرَّ فلمَّ
بتخويِف اهلل عباَده، فلُطف َوقْع البرشى ىلع نفوســهم، وآمنهم من خوفهم، غري أنَّ هذه 
قٌة للعباد، اذلين يُذكرون يف السياق للمرة اثلاثلة، وعندها ال يملك السامع  البرشى ُمتحقَّ
نفسه أن يســأل: وَمن هؤالء العباد اذلين استحقوا رشَف اإلضافة إىل اهلل ، ورشف 
﴾. وف الكلم ىلع هذا الفصل  البشارة؟ جاءت اإلجابة: ﴿

من التشويق ما قد ال جيُده الواصل.
يقــول ابن اعشــور )ت)9))ه(: »إنَّ بلغة الكلم ال تنحــرص يف أحوال تراكيبه 
اللفظية، بل تتجــاوز إىل الكيفيات اليت تؤدي بها تلك الرتاكيب. فإن ســكوت املتلم 
ابلليغ يف مجلة ســكوتًا خفيًفا قد يفيد من التشويق إىل ما يأيت بعده ما يفيده إبهام بعض 
كلمه ثم تعقيبه ببيانه، فإذا اكن من مواقع ابللغة حنو اإلتيان بلفظ االستئناف ابلياين، 
فإن الســكوت عند لكمة وتعقيبها بما بعدها جيعل ما بعدها بمزنلة االستئناف ابلياين، 
﴾ ]انلازاعت:  وان لم يكنه عنه، مثاهل قوهل تعاىل: ﴿ * 
﴾ حُيدث يف نفس الســامع ترقبًا ملا يبني حديث موىس،  5)-6)[ فإن الوقف ىلع قوهل ﴿

﴾ ...إلــخ؛ حصل ابليان مع ما حيصل عنــد الوقف ىلع لكمة  فــإذا جاء بعده ﴿
،﴾ ﴿ ،﴾ ﴾ من قرينة من قرائن الكلم؛ ألنَّه ىلع سجعة األلف، مثل قوهل ﴿ ﴿ 

.)((»﴾ ﴿
﴾ ]املاعون: 4[، فإنَّ  وىلع إرادِة اتلنبيــه يُمكن أن حُيمل قوهل تعاىل: ﴿
ل تساؤالت ادلهشة: كيف يوعد الُمصيلِّ بالويل؟ فإن استحالت  الوقف عليها يثري يف املتأمِّ
﴾ ]املاعون: 5[.  ــه لكُّها آذانًا صاغية؛ جاءته اإلجابة: ﴿ حواسُّ

التحرير والتنوير ))/7))( المقدمة العاشرة في إعجاز القرآن.  )((
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فعندهــا يعرُِف أنَّ ُمــرَّد اتَّصافه بالُمصيلِّ – اذلي قد خيلعه عليــه أداؤه للصلة كيفما 
اتَّفق هل ذلك – يعرف أنَّ هذا الوصف لن يشفع هل، بل املقصوُد أن يراعها ويتعاهدها ىلع 

مواقيتها ومأثوِر صفتها. واهلل أعلم.
ِة كثريٌة: كتوجيه انلظر، والتشويق، وُحسن  فاألغراض ادلاليلة للفواصل غري اتلامَّ
تقســيم الكلم، واتلفصيل بعد اإلمجــال... وغري ذلك؛ ما هو حقيٌق بــأن يُفرَد ببحٍث 

. ُمستقلٍّ
وىلع هذا؛ فإنَّ الوقف ىلع مثل هذه اآليــات اليت تتعلَّق فواصلها لفظيًّا بما بعدها 
 ، ق فيه الضابطان الرئيســان: األول: وهو اتلعلق اللفظيُّ يُعــدُّ من وقف ابليان، وقد حتقَّ
واثلاين: وهو وجود معىًن ُمعترب للوقف؛ وأيُّ معىًن هو أْوىل باالعتبار من اتلوقيف اإلليهِّ 

ىلع هذه الفواصل؟ 

الفواصل املبنية ىلع السكت: 
املبين ىلع السكت من الفواصل سبعة: ستة منها يف سورة احلاقة؛ قوهل تعاىل: ﴿

﴾ ]احلاقــة: 9)-0)[، وقوهل تعاىل:  * 
  *  *  * ﴿

﴾ ]احلاقة: 5)-9)[. واملوضع الســابع يف سورة القارعة يف قوهل تعاىل: ﴿  *
﴾ ]القارعة: 0)[.

اء متفقون ىلع  فاهلاء يف هذه اللمات تفيد بناء الكلم ىلع السكِت، ذللك فإنَّ القرَّ
،﴾ ﴿ ،﴾ ا يف الوصل فحمــزة ويعقوب حيذفانها من ﴿  الوقوف عليه باهلاء، وأمَّ

.﴾ ﴿ ،﴾ ﴾، وانفرد يعقوب بذفها من ﴿ ﴿
ا اكنت للســكِت اكن منطقيًّا أن  وعلَّــة هذا احلذف واضحة ذلك أنَّ هذه اهلاء لمَّ

ا َمن لم حيذفها فإنه أجرى الوصل مرى الوقف))(. ذف يف الوصل. وأمَّ
ُ

حت
﴾، وقســم آخر من هذه  والوقف ىلع بعض هذه اللمات اكٍف اكلوقف ىلع ﴿

ينظر: المغني في توجيه القراءات العشر ))/69)(.  )((
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اللمات يوقف عليها وقًفا حســنًا. واألوىل أن يوقف ىلع هذه اللمات وقف بيان ألنَّ 
هناك سببني يعضدانه؛ األول: وجود لكمة مبنية ىلع السكت بداللة اهلاء، واثلاين: وقوع 

تلك اللمة رأس آية. ولك منهما سبٌب اكٍف العتبار ذلك، فكيف باجتماعهما؟ 
وإىل ذلك أشار ابن الفرخان، فالوقف انلاقص عنده حيُسن لرضٍب من ابليان بأمور؛ 

ذكر منها: أن يكون ىلع رأس اآلي، أو أن يكون الكلم مبنيًّا ىلع الوقف))(. 

املطلب السادس: عالقة وقف ابليان بالوقف الختبارّي
الوقف االختباري: هو توقيف القارئ اختباًرا وتعليًما ىلع لكمٍة بلياِن رســمها. وملا 
اكنت موافقة الرســم العثماين أحد ثلثة رشوٍط لصحة القراءة؛ فإنَّ العلم بالرسم يصري 
واجبًا ىلع من يروم اإلتقان واملهارة بتلوة القرآن، وخصوًصا من الُمجزيين والُمجازين. 
ِد من إملامه برسم املصحف،  ذللك فإنَّ املشــايخ الُمعتربين ال جُيزيون أحًدا إال بعد اتلأكُّ
فيوقفونه اختباًرا ىلع بعض املواضع؛ إذ جيُب معرفة ما رُسَم مقطواًع ما هل نظائُر موصولٌة، 
ه أن يُرســم باهلاء املربوطــة ادلالة ىلع اتلأنيث، وكذلك  وما رُســَم باتلاء املفتوحِة ما حقُّ

معرفة باب ياءات الزوائد ومواضع حذفها وإثباتها...إىل آخر مسائل ابلاب. 
واغلُب مسائل مرســوم اخلِطّ ال ترتبُط ارتباًطا وثيًقا باتلفسرِي، والكلُم عن وجوِد 
إشــاراٍت بيانيٍة يف ظواهر الرســم العثماين؛ ال تعدو كونها اجتهاداٍت غري منضبطٍة – يف 

اغبلها – بقواعِد ابلحث العليمِّ الرصني.
غــري أننا إن تكلَّمنا عن الوقــف االختباري من وِجهة نظــر الُمتعلِّم؛ ففيه بياٌن 
وإعلٌم هل بكيفية رســِم اللمِة يف الُمصحِف. فالوقُف االختباري أحاَط القارئ ببعض 
ما جيب عليه حتصيله، وإن لم يُضف إيله – اغبًلا – شيئًا يتعلَُّق باتلفسري. فاكَن بيانًا من 

هذا الوجه.
ومن جهة أخرى؛ فعىل ما ســبق تقريره يف حترير املصطلح؛ فإنَّ الوقف ىلع مرسوم 
اخلطِّ ال يُعدُّ اصطلًحا من )وقف ابليان(، إذ إنَّه ىلع الرغم من أنَّ الواقف ىلع مرســوم 

ينظر: المستوىف في النحو ))/)8)-84)(.  )((
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ُد ذلك لإلشــارة إىل رسم اللمِة يف املصحف؛ إال إنَّه ال جيوز هل االستئناُف بما  اخلطِّ يتعمَّ
ا اكن ذلك كذلك، ولم يكن  بعدها، بل جيب عليه العوُد إىل موضٍع صالٍح للستئناِف. ولمَّ
للوقف ىلع مرسوم اخلطِّ داللٌة تفسريية؛ فاألفضُل أن يستقلَّ مصطلح )الوقف ىلع مرسوم 
ُف عليها الطالُب للختبار أو لإلعلِم بكيفية رســمها وحنو  ) باملواضع اليت يَُوقَّ اخلطِّ

ذلك ما يُلَحق بابلاب. 
 وقد استخدم األشموين تعبري )وقف ابليان( يف تعليقه ىلع قول اهلل تعاىل: ﴿

﴾ ]النســاء: 78[. قال: »وأبو عمرو يقــف ىلع )ما( وقف بيان إذ ال 
يوقف ىلع الم اجلرِّ دون مرورها... «))(.

والظاهر أنَّ استخدام األشموين هلذا اتلعبرِي فيه نوٌع من احلاكية اللغوية الوصفية ال 
بقصد اتلنصيص ىلع املصطلح، ولكن بقصد اتلوضيح. واهلل أعلم.

منار الهدى )ص 8))(.  )((
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املبحث اخلامس
ضمائم وقف ابليان)1)

ب من مصطليح )الوقف( مضافًا إىل  مصطلح )وقف ابليان( نفســه مصطلح مركَّ
ب. مصطلح )ابليان(، فالضميمة يف هذه احلالة كأنها تركيٌب للمركَّ

ا من طريق اإلضافة فقد استُخدم تعبري وقف بيان الفواصل))(، وهو يعين الوقف  فأمَّ
ٌة اصطلحية، وُيمكُن أن جُيعل  ىلع لكمٍة بليان أنَّها فاصلة أو رأس آيٍة، وليســت هل قوَّ
هذا اتلعبري اصطلًحا ىلع رؤوس اآلي اليت هلا تعلٌُّق لفظيٌّ بما بعدها، كما سبق بيانه يف 

مبحث العلقات، عند احلديث عن العلقة بني وقف ابليان والوقف ىلع رؤوس اآلي.
ا وقف بيان الرَّسم فتعبرٌي عن الوقف االختباري بليان كيفية رسم بعض اللماِت،  وأمَّ

ا داليلًّا من مصطلح وقف ابليان، فليس من ضمائمه ىلع احلقيقة. وال يُعدُّ مشتقًّ
ا من طريق الوصف فقد ســبق اقرتاح أن يُستخدم ُمصطلحا وقف ابليان اتلَّاّم،  وأمَّ
ووقــف ابليان الاكيف كمرادَفــنْي للوقف اللزم اذلي إن وُصل طرفــاه فقد يُوِهُم معىًن 
 ىلع ما يكون منه يف 

ًّ
غــري مراد، ويبىق ُمصطلح وقف ابليان املجرَّد عن الوصــف داال

انلَّاقص. 
وما سبق يكون لوقف ابليان ثلث ضمائم؛ واحدة من طريق اإلضافة: وقف بيان 

الفواصل، واثنتان من طريق الوصف: وقف ابليان اتلام، ووقف ابليان الاكيف.

ٍن من لفظ الُمصطلح المدروس مضموًما إلى غيره أو مضموًما إليه  ٍب ُمصطليحٍّ ُمَكوَّ تتضمُن الضمائُم لكَّ ُمركَّ  )((
ا مقيًَّدا ضمن المفهوم العام المطلق للمصطلح المدروس.  غيره، لتُفيد الضميمة المركب في النهاية مفهوًما خاصًّ

فكأنَّ المصطلح بضمائمه ينمو ويتشعَّب مفهوميًّا من داخله. ينظر: دراسات مصطلحية )ص 70)(.
سبق إيراده في النصوص عن القسطليّن. ينظر: لطائف اإلشارات ))/)5)-)5)(.  )((
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املبحث السادس
مشتقات وقف ابليان

تتضمن املشتقاُت لكَّ لفظ اصطليّح ينتيم لُغويًّا ومفهوميًّا إىل اجلذر اذلي ينتيم 
إيله املصطلح املدروس، واملصطلح بمشــتقاته ِمن حوهل كأنما ينمو ويمتد مفهوميًّا من 

خارجه))(.
ه الوقف ومداره ومرِجُعه ىلع 

ُ
ٌب، ُمبتدأ وألنَّ مصطلح )وقف ابليان( مصطلح ُمركَّ

ات الُمصطلح تشمل ما اشتُّق رصفيًّا من لفٍظ منهما مضموًما إىل اللفظ  ابليان، فإنَّ ُمشتقَّ
ا اكنت انلُّصــوص ذات القوة الُمصطلحيَّة املتعلقــة بُمصطلحنا قليلة؛ فإنَّ  اآلخر. ولمَّ

. ٌ اته ذات القوة االصطلحية ُمتعسِّ الوقوف ىلع مشتقَّ
ولكن؛ هل يمكــن تفكيك عنرصي الُمصطلــح وإاعدة بنائهما يف صوٍر أخرى 
اٍت ترُثي مصطلحات باب الوقف واالبتداء، وتُضيف إيله وتُسهم يف حلِّ  تصلح كُمشتقَّ

بعض إشاكالته؟ هذا ما سنحاوهل بإذن اهلل وتوفيقه.
ل وهو  ــا الركن األوَّ واتلفكيــك األويلُّ ملصطلح )وقــف ابليان( يعطينا ركنني: أمَّ
)الوقف( فوثيق الصلة - مفهوميًّا - بُمصطلحات: الوصل، واالبتداء، والسكت. فالوصل 
ات  عكس الوقف، واالبتداء تابٌع للوقِف، والســكُت نوٌع خمصوٌص منه، فلُّها مشــتقَّ
ضيفت إىل الركن اثلاين: 

ُ
اٍت لغويًَّة رصفّيــًة، إن أ مفهوميٌَّة للوقف، وإن لم تكن مشــتقَّ

ات  َل نلا ما يمكن أن نُســمّيه مشــتقَّ ابليــان – اذلي هو مرِجُع داللة املصطلح- حتصَّ
ات ه: االبتداء ابليايّن، الســكت ابليايّن )سكت  ملصطلح )وقف ابليان(، هذه املشــتقَّ

ابليان(، الوصل ابلياين )وصل ابليان(. 
وفيما يأيت تفصيٌل ملا نعنيه بهذه الُمصطلحات.

املطلب األول: البتداء أو السئتناف ابلياينُّ
ا اكن االبتــداء ُمتعلًِّقا بالوقف، فقد يُقال: هل نُســىِّ االبتداء باللمة اليت تيل  لمَّ

دراسات مصطلحية )ص70)(.  )((
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ٌم  اللمة املوقوف عليها وقًفا بيانيًّا: االبتداء ابليايّن؟ واجلواب: نعم. ألنَّ هذا االبتداء ُمتمِّ
للبيان اذلي من أجله وقف القارُئ وقًفا بيانيًّا، فل يكُمل ابليان بالوقف وحده؛ بل البدَّ 
من االبتداء بما بعده كما ســبق توضيحه يف اتلعريف؛ ألنَّ القارَئ إن وقف وقًفا بيانيًّا 
ثم اســتأنف بالَعوِْد، فلن يعدَو – من وجهة نظر السامع - أن يكون َوَقَف وقًفا حسنًا – 

باالصطلح املشهور - أو وقف ُمضطًرا ثم اعد ليُسوِّغ املعىن.

ويمكن أن يكون هلذا الُمصطلح )االبتداء ابليايّن( ماٌل آخر من االســتخدام، 
أال وهو االبتداء االختبــاريُّ اتلعلييّم، وهو االبتداء بكلمٍة اختبــاًرا وتعليًما إلظهار 
،﴾  كيفية االبتداء بها، وأكرث ما يكون يف بيان كيفية االبتداء بهمزة الوصل حنو: ﴿

اء  ﴾ ]انلجم:50[، وللقرَّ ﴾ من قــوهل تعاىل: ﴿ ﴾، ولكمة ﴿ ﴿ ،﴾ ﴿
فيها مذاهُب خمتلفٌة... إىل غري ذلك من اللمات اليت قد خيىف ىلع الُمتعلِّم وجه االبتداء 
بها. واألْوىل أن خيتصَّ باب الوقف واالبتداء االختبارّي بمصطلحاته؛ ألنَّ ابليان املقصود 

. به بياٌن تعلييمٌّ ال تفسرييٌّ

املطلب اثلاين: سكت ابليان أو السكت ابليايّن
ا يف االصطلح فمــن أوىف اتلعريفات هل  الســكُت يف اللغة: خلف الــكلم، وأمَّ
تعريف ابن اجلزري )ت))8ه(؛ يقول: »والســكت: هو عبارة عن قطع الصوت زمنًا هو 

دون زمن الوقف اعدة من غري تنفس«))(.وهو يأيت ىلع أنواع:

﴾ و﴿ ﴾ و﴿  األول: الســكت ىلع الســاكن قبل اهلمز يف حنــو ﴿
﴾...وغري ذلك. وهو مرويٌّ عن محزَة  ﴾ و﴿ ﴾، والســكت ىلع ايلاء من ﴿

وغريه بتفصيلت تراجع يف مظانِّها من كتب القراءات.

وعلة هذا انلوع من السكت: االستعانُة ىلع إخراج اهلمزة لصعوبتها وُبعد خمرجها. 
وِعلَّة اختصاصه بالساكن تأهلُّه للوقف عليه دون غريه))(.

النشر ))/90)(.  )((
يُنظر: الآللئ الفريدة في شرح القصيدة ))/87)(.   )((



255

اثلاين: السكت بني الســورتني بلعض القراء؛ قال أبو عمرو )ت444ه(: »وخيتار يف 
مذهب ورش وأيب عمرو وابن اعمر السكت بني السورتني من غري قطع، وابن ماهد يرى 

وصل السورة بالسورة وتبيني اإلعراب، ويرى السكت أيًضا...«))(.
والعلة يف هذا الســكِت اإليذاُن بانقضاء الســورة وابتداء اليت تليها إذ إنَّ هؤالء 
ون البســملة آيًة فل يأتون بها بني السورتني ىلع تفصيلٍت ومذاهب  املذكورين ال يعدُّ

تراجع يف مظانِّها))(.
اثلالث: هو ما يمكن أن نُطلق عليه السكت ابليايّن أو ادلاليّل، ويمكن أن ينقسم 

من حيث مأخذه إىل قسمني: 
، ومثاهل: سكتات حفص األربع. القسم األول: ما سبيلُه الرواية، فهو سكٌت توقييٌّ
القســم اثلاين: ما ليس ســبيله الرواية؛ بل هو اجتهاٌد قال به بعض علماء الوقف 

واالبتداء. 
وفيما يأيت تفصيل القول فيهما:

ل: ما سبيله الرواية )سكتات حفص األربع):  القسم األوَّ
انفرَد حفٌص عن اعصٍم من بعض طرقه اكلشــاطبية؛ بأربع ســكتات، أشار إيلها 

اإلمام الشاطيبُّ )590ه( بقوهل))(: 

لطيفٌة قطٍع  دوَن  حفٍص  باَلوسكتُة  ِعــوًجــا  من  اتلنوين  ــِف  أل ىلع 

ول ومــرقــدنــا  راٍق  مــن  ــون  ن ًويف 
ُموصال سكَت  ل  وابلاقون  ران  بل  ِم 

ووجه الســكِت: »أنَّه قصــد يف بعضها بيان املعىن، وف بعضهــا بيان اللفظ. فمما 
﴾ بنيَّ ذلك  ـه إذا وقف ىلع ﴿ ﴾، وذلك أنَـّ ﴾، و﴿ قصــد به بيان املعىن: ﴿
﴾ ليس ُمتَّصًل بما قبله يف اإلعــراب، وهو الوجه؛ ألنَّ الوجه أن ينتصب بفعل  أنَّ ﴿

التيسير )ص)4(.  )((
ينظر: فتح الوصيد في شرح القصيد ))/0))-7))(، والآللئ الفريدة ))/50)-)6)(.  )((

حرز األماني ووجه التهاني )البيتان 0)8، ))8(.  )((
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ر[، وال حيُســن أن يكون   من اهلاء يف أنزهل ]املقدَّ
ً

 قيًما، فيكون حاال
َ

نَْزهل
َ
ُمضَمر تقديره: أ

﴾ فهو داخٌل يف حكم  ﴾ معطــوف ىلع ﴿ ﴾؛ ألنَّ قوهل: ﴿  من ﴿
ً

حاال
﴾ فاصٌل بني احلال وذي احلال ببعض الصلة، وجيوز أن   من ﴿

ً
الصلة، فجْعلُه حاال

 ،﴾  من اهلاء يف ﴿
ً

﴾ حاال ﴾ مجلة حايلة، وأن يكون ﴿ يكــون ﴿
وال فصَل ىلع هذيــن الوجهني، غري أنَّ يف الوصل احتمال هذين الوجهني واحتمال الوجه 
﴾ َبنيَّ أنَّ كلم  األول، فــاكن الوقف ملن قََصد بيان املعــىن أوىل. وإذا وقف ىلع ﴿
﴾ ليس من كلمهم، قال املفسون: هو  الكفار انقىض قبله، وأنَّ قوهل: ﴿
من كلم امللئكة، وقال بعضهم: هو من كلم املؤمنني. وأيًضا إذا وصله بما قبله ألبس 
﴾ ألنَّ أســماء اإلشارة يُوصف بها، فيتناقض الكلم  ﴾ صفة لـ﴿ أن يكون ﴿
﴾ ]املطففني: 4)[، وذلك ىلع  ﴾ ]القيامة: 7)[، ﴿ .....وما قُصد به بيان اللفظ: ﴿ وخيتلُّ
﴾ بنيَّ لفظ انلون واللم، وإذا أدغم أذهب لفظهما؛ ألنَّ  ﴾، و﴿ أنَّه إذا وقــف ىلع ﴿
ان(«))(  اق(، )وبرَّ انلون واللم يذهب لفظهما باإلداغم ويصري امللفوظ لكمة واحدة: )مرَّ

صها داخل حزيِّ  إنَّ االصطلح ىلع سكتات حفٍص بمصطلح )سكت ابليان( خُيصِّ
املصطلح العاّم: )الســكت( من وجه ادلاللة، فالســكُت عند إطلقه يدخل فيه سكت 
محزة وغريه ىلع الســاكن قبل اهلمزة، وسكت الســاكتني بني السورتني، وغري ذلك ما 
ليس هل معىًن داليلٌّ يتوقَّف عليه تفســري اآلية، إذ ختتصُّ سكتات حفٍص بذلك، فحُسن 

ختصيصها باإلضافة إىل ابليان: سكت ابليان. واهلل أعلم.

القسم اثلاين: ما ليس سبيله الرواية؛ بل هو اجتهاٌد من علماء األداء والُمصنِّفني 
يف الوقف والبتداء.

﴾ ]األنعــام: 8))[. قال  ومن ذلــك قوهل تعاىل: ﴿
﴾؛ ﴾ ثم يبتدئ بقوة الصوت: ﴿  األشموين: »وف السجاوندي )ت560ه( يسكت ىلع ﴿

الآللئ الفريدة في شرح القصيدة ))/)))( بترصُّف يسير. وُينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع ))/55-  )((
 ،)56
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﴾ إيماء ألنه واقف واصل،  ﴾ مبتدأ بعد القول وليست فاعلة بـ﴿ إشارة إىل أنَّ ﴿
ا بعده لفًظا«))(. ﴾ ُمنفصٌل عمَّ وأنَّ ﴿

﴾ إشارة إىل أن  واذلي يف علل وقوف الســجاوندي هو: »يغلظ الصوت ىلع ﴿
.)((»﴾ ﴾ مبتدأ بعد القول وليست فاعلة ﴿ ﴿

ثمَّ جند أنَّ الســجاوندي قد ضعَّف القول بالســكت يف نظري هذا املوضع بســورة 
﴾ ]يوسف: 66[.  )يوسف( عند قوهل تعاىل: ﴿

﴾ واســم اهلل؛ ألن املعىن: قال  قال الســجاوندي: »قال بعضهم: يسكُت بني ﴿
يعقوب: اهلل ىلع ما نقول وكيل. غري أنَّ السكتة تفصل بني القول واملقول، وذلك ل جيوز. 

فاألحسن أن يفرق بينهما بالصوت فيقصد بقوة انلغمة اسم اهلل«))(.
﴾ يف  ﴾ وبني ﴿ ا األشــموين فقال: »قال السجاوندي: وقف بعضهم بني ﴿ وأمَّ
﴾ وقفة لطيفة؛ ألن املعىن: )قال يعقوب: اهلل ىلع ما نقول وكيل(. غري أنَّ  قــوهل: ﴿
الســكتة تفصل بني القول واملقول، فاألحسن أن يفّرق بينهما بقّوة الصوت إشارة إىل أن 
﴾، إذ  ﴾ كما تقدم يف األنعام يف: ﴿ ﴾ مبتدأ بعد القول، وليس فاعًل بـ﴿ ﴿
الوقف ال يكون إال ملعىن مقصوٍد؛ وإال اكن ال معىن هل لشــدة اتلعلُّق، واكن انلص عليه 
مع ذلك اكلعدم، واكن األوىل وصله. ويمكن أن يقال: إنَّ هل معىن، وهو كون اجلملة بعد 
﴾ ليســت من مقول اهلل، وليس لفظ اجلللة فاعًل به، بل الفاعل ضمري يعقوب  ﴿

﴾ اخلرب، واجلملة يف حمل نصب مقول قول يعقوب«)4(. ﴾ مبتدأ و﴿ و﴿
ومهمــا يكن من أمٍر؛ فإنَّ الواضح أن الســجاوندي يُضعُِّف مثل هذا الســكت 
ان عن السجاوندي عزيزان يف إثبات أنَّ  ا األشــمويّن فيميل إيله. وهذان انلصَّ ابليايّن، أمَّ

علماء األداء قد تنبَّهوا إىل مسألة )اتلنغيم( وأنَّها لم تكن اغئبة عن أذهانهم.

منار الهدى )ص84)(.  )((
علل الوقوف ))/488(.  )((
علل الوقوف ))/)60(.  )((
منار الهدى )ص95)(.  )4(
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وقد أجاز بعض العلماء الســكت ىلع رءوس اآلي، وخصوًصا فيما تعلَّق بما بعده 
تعلًُّقا لفظيًّا ومعنويًّا، واألْوىل أن يُقيَّد الســكت بما جاءت به الرواية والســماع، يقول 
ابن اجلزري )ت))8ه(: »الصحيح أن الســكت مقيد بالسماع وانلقل، فل جيوز إال فيما 
صحت الرواية به ملعىن مقصود بذاته، وذهب ابن ســعدان فيما حاكه عن أيب عمرو وأبو 
بكر بن ماهد فيما حاكه عنه أبــو الفضل اخلزايع إىل أنه جائز يف رءوس اآلي مطلًقا 
حالــة الوصل لقصد ابليان، ومحل بعضهم احلديث الــوارد ىلع ذلك، وإذا صح محل ذلك 

جاز، واهلل أعلم«))(.
، ىلع  فابن اجلزرّي يربطه بصحة الرواية، وهذا هو األوَْجه؛ ألنَّ باب السكت توقييٌّ

. عكس باب الوقف؛ فهو اجتهاديٌّ توفييقٌّ
ي؛ ألنه ال  وعليه؛ يمكن االصطلح ىلع هذا القسم من السكت؛ بالسكت اتلعسُّ
د  اعتبــار بما خالف الرواية، وإن اكن بقصد دفع االتلباس ادلاليل. ويكون تعريفه: تعمُّ

السكت ىلع ما لم تصحَّ به الرواية. واهلل أعلم.

املطلب اثلالث: وصل ابليان أو الوصل ابليايّن
رأينا علقة وقف ابليان بالوقف اللزم، وما ترتَّب عن توصيف هذه العلقة ورسم 
ا اكن )الوقف اللزم( هو ضّد ما يُعرف  حدودها من ُمقرتحاٍت بُمصطلحاٍت جديدة. ولمَّ
بالوقف املمتنع؛ فقد اكن من الَمنْطــيّق أن تُبحث علقة الوقف املمتنع بوقف ابليان يف 

باب )وصل ابليان(. 
والوقف املمتنع هو الوقف اذلي يُوِهم خلف املعىن أو نقيَضه، ذللك اكن ىلع القارئ 
أن يتجنَّبه، فســيمِّ متنًعا، أي يمتنع القارئ عنه امتنااًع صناعيًّا ال رشعيًّا. ومثاهل: قول 

﴿  : اهلل 
﴾ ]األعــراف: )6)[. فالوقف ىلع قوهل تعاىل ﴿

ل املعىن إىل انلقيض؛ إذ يصري املعىن بهذا الوقف: أنَّ احليتان تأتيهم يف يوم  ﴾ حُيــوِّ

النشر ))/)9)(.  )((
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السبت وف يوم ال يسبتون، أي تأتيهم لكَّ يوٍم، وهذا نقيض املعىن الُمراد، فصار من ابليان 
أن يصل القارئ هذا املوضع.

ــا اكن االعرتاض ىلع ُمصطلح )الوقف اللزم(، وما فيه من إحياٍء بإرادة اللزوم  ولمَّ
ا  الرشيّع، ُمنسحبًا ىلع مصطلح )الوقف املمتنع( وما قد يُشِعُر به من االمتناع الرشيّع، ولمَّ
اكن املقصــود من هذا املصطلح: عدم الوقف - اذلي هو الوصل - بِليان املعىن ىلع وجهه 

الُمراد، فإنَّنا نقرتح أن يُستبدل مصطلح )وصل ابليان( بمصطلح )الوقف املمتنع(.
ويكون تعريف )وصل ابليان(: هو وصُل ما لو ُوقَِف عليه بلاَن املعىن ىلع غر الُمراد. 
يه: الوصل  ومن جهٍة أخرى؛ فإنَّ وصل ابليان أو الوصل ابليايّن هو ما يمكن أن نسمِّ
رها باالصطلح، وإن اكن الُمسىَّ  يات اليت لم أقف ىلع أحٍد حرَّ االختبارّي، وهو من املسمَّ
اء والُمقرئني. فالوصل االختباريُّ هو: وصل بعض اللمات اختباًرا وتعليًما؛  معروفًا للُقرَّ
تلوقيف الطالب ىلع كيفية وصلها. وحيُســن هذا انلوع من الوصل فيما لم يشتهر وصلُه 
﴾  وغلب ىلع ظنِّ الُمقرئ أنَّ الطالب قد خيىف عليه كيفية وصلها. ومثال ذلك لكمة ﴿
﴾ ]ابلقرة: 84)[، فقد لُوِحَظ أنَّ كثــرًيا من الطلب إن ُطِلَب منه  مــن: ﴿
نًة، إذ خيىف عليه أنَّها منوعٌة من الرصف. ومن ذلك أيًضا معظم  وصلها فإنه يكسها ُمنوَّ
آيات ســورة القمِر، ذللك فإنَّ كثرًيا من املشايخ يُقرئونها وصًل؛ حىت يتبنيَّ للطالِب وجُه 

وْصِل لكِّ لكمة فيها.
 أن يُعتمــد ُمصطلحا )الوصل 

َ
ٌص اصطــليّح؛ فاألْوىل وحــىتَّ يكون هناك ختصُّ

ْوىل 
َ
َمني بلاِب الوقف االختباري اتلعلييّم، واأل االختباري( و)االبتداء االختباري( َكُمتمِّ

كذلك االقتصاُر عليهما؛ فل يُذكُر الوصل ابلياين أو االبتداء ابليايّن يف هذا ابلاب؛ ثلالثة 
أسباب:

ص املصطليح وعدم التشقيق واتلفريع باملرادفات. األول: طلبًا للتخصُّ
اثلاين: حىت خيتصَّ مصطلح االبتــداء ابلياين بباب )وقف ابليان(، فل خيلط بينه 

وبني االبتداء االختباري.
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اثلالث: للعلَّة املذكورة آنًفا عند احلديث عن علقة وقف ابليان بالوقف االختباري، 
وأنَّ لــزوم الْعوَِد يف الوقف االختباري خُيرجه من باب وقف ابليان، فاملنطيقُّ أن خيرج هو 

اته، وُيصبح دلينا بابان متمايزان:  ومشتقَّ
األول: باب ابليان، وفيه: وقف ابليان بأقســامه، ووصل ابليان، وســكت ابليان، 

واالبتداء ابلياين. وهو ُمتعلٌِّق باتلفسري، وعليه قد يتوقَّف فهم املعىن ىلع ُمراده.
واثلــاين: باب االختبار، وفيه: الوقــف االختباري والوصــل االختباري واالبتداء 
االختباري. وهو ُمتعلِّق برســم املصحف، وبالقوانني والظواهر الصوتية، وحنو ذلك ما ال 
يتعلَّق باتلفسري تعلًُّقا ُمبارًشا، وال يتوقَّف عليه فهم املعىن. وإذا ضممنا الوقَف االنتظاريَّ 
إىل مصطلحات االختباِر تلك َحُسَن أن يُصطلح ىلع اجلميع بمصطلح )الوقف واالبتداء 

اتلعلييّم( أو حنو ذلك من املصطلحاِت. 
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اخلاتمة

احلمــد هلل اذلي بنعمته تتمُّ الصاحلاُت، وأشــهد أن ال هلإ إال هو ربُّ الربيَّات، وأنَّ 
ا ملسو هيلع هللا ىلص املبعوث بالرساالِت، واملؤيد باآلياِت، صىل اهلل عليه وىلع آهل وأصحابه وتابعيهم  حممدًّ
بإحساٍن، وسلّم تسليًما كثرًيا، وبعد، فقد جاءت هذه ادلراسُة كمحاولٍة تلحرير ُمصطلح 

)وقف ابليان(، وهو أحد املصطلحات اليت لم حتَْظ باتلحرير الوايف وابليان الشايف.
وقد تمثَّلت أهمُّ نتائج ادلراسة يف انلقاط اآلتية:

تتبُّــع أهّم انلصــوص اليت ُذكر فيها وقــف ابليان ُمصطلًحــا ومفهوًما من خلل 	 
الُمصنَّفات اليت وصلتنا.

حترير ُمصطلح وقف ابليان، وقد خلُص ابلاحث إىل أنَّ وقف ابليان هو: الوقُف ىلع 	 
لكمة هلا تعلٌُّق لفظيٌّ بما بعدها؛ ِلإلشــارة إىل معىًن ُمعترَب قد ال يُفهُم إال بالوقف، ثمَّ 

االستئناف بما بعدها«. 
احلديث عن صفات وقــف ابليان الُمصنَّفة واملبيِّنة، وقد نــوَّه ابلاحث من خلهلا 	 

بمزنلة وقف ابليان من ُمصطلحات باب الوقف واالبتداء، وأنَّه حقيٌق – إن وُِضَع يف 
رتبته اللئقة - بأن يصري أحد ثلثة أقساٍم تنتظم باب الوقف واالبتداء. مع التسليم 
ا اكن يمكن أن يكون. بأنَّ القوة االصطلحية لُمصطلح )وقف ابليان( ختلَّفْت عمَّ

للبحــث يف وقف ابليان ومعرفــة مواضعه ثمراٌت عديدٌة، ملا هل من تعلٍُّق بتفســري 	 
القرآن وتدبُّره، وملا هل من دالالت بلغية وبيانيٍة يف كثري من مواضعه.

دٌة، ولكنَّ هذا ال حيــول دون وضع رشطني 	  املعاين ادلاليلَّــُة لوقف ابلياِن متعــدِّ
إمجايلني العتبار وقف ابليان؛ األول: وجود اتلعلُّق اللفظيِّ بني طرف الوقف، واثلاين: 

أن يكون املعىن املراد بالوقف معىًن ُمعترًبا. 
 	 ، ؛ وقد جعلهما بعض ابلاحثني ُمرتاِدَفنْيِ ــيِّ وقف ابلياِن ليس ُمرادفًا للوقف اتلعسُّ

وإنِّما اكن ذلك بسبب أنَّ وقف ابليان لم حَيَْظ باتلحرير الاكيف وادلراسة الوافية.
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هناك علقٌة وثيقٌة بني وقف ابليان والوقف الــلزم؛ فعلَّتاهما متقاربتان؛ غري أنَّ 	 
ا الوقف اللزم فيكون فيما ال تعلُّق  وقف ابليان خيتصُّ بما تعلَّق بما بعده لفظيًّا، أمَّ

هل بما بعده يف اللفِظ.
يقرتح ابلاحث اســتبدال ُمصطلَــيَحْ )وقف ابليان اتلاّم( و)وقــف ابليان الاكيف( 	 

بُمصطلــح )الوقف الــلزم(؛ طلبًا للتخصيص من ِجهٍة، ولَِمــا يف ُمصطلح الوقف 
اللزم من إحياٍء بإرادة اللزوم الرشيّع مــن جهٍة ثانيٍة. ويكون هذان املصطلحان 

من ضمائم وقف ابليان بطريق الوصف.
تنــاَول ابلحث العلقة بني وقــف ابليان والوقــف ىلع رؤوس اآلي اليت هلا تعلُّق 	 

ل؛  لفظــيٌّ ومعنويٌّ بما بعدها. وألنَّ هلذه الفواصل أغراًضا داليلًة ال ختىف عند اتلأمُّ
نَِّة. ويقرتح ابلاحث  ا فيه من اتِّباٍع للسُّ فإنَّ الوقف عليها جيُمل وحيُســن، فضًل عمَّ
االصطلح ىلع هذا انلوع من الوقوف بُمصطلح )وقف بيان الفواصل(؛ فيكون من 

ضمائم مصطلح )وقف ابليان( بطريق اإلضافة.
أوضح ابلحث الفــارق بني ُمصطلح )وقــف ابليان(، وُمصطلــح )املوصول لفًظا 	 

املفصول معىًن(، ويذهب ابلاحــُث إىل أنَّ بينهما عموًما وخصوًصا؛ فلكُّ وقف بياٍن 
هو من املوصول لفًظا املفصول معىًن، وال عكس. 

هذا؛ ومــا اكن يف هذا العمل من توفيٍق وصواٍب فمــن اهلل  ُمبتداه وُمنتهاه، 
ا ما اكن من خطأٍ أو وهٍم أو نسياٍن؛ فمن  وأسأهل أن أكون فيه من املخلصني املقبولني. وأمَّ
نا بعيوبنا، وأن جيعلنا من  نفيس وبذنيب. واهلل أسأل أن يسرتنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يُبرصِّ

يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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