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قواعد النشر يف اجمللة

 أن يكون البحث جديدا؛ مل يسبق نشره.
 أن يتّسم ابألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
 أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
 أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
 أال يتجاوز البحث عن ( )12000ألف كلمة ،وكذلك ال يتجاوز ( )70صفحة.
 يلتزم الباحث مبراجعة حبثه وسالمته من األخطاء اللغوية والطباعية.
 يف حال نشر البحث ورقيا مينح الباحث ( )10مستالت من حبثه.
 فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا إعادة نشره
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البياانت احمللّيّة والعاملية  -مبقابل
ورقيّا أو إلكرتونيّاّ ،
أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من أوعية
 ال ّ
النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
 منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago
 أن يكون البحث يف ملف واحد ويكون مشتمال على:









صفحة العنوان مشتملة على بياانت الباحث ابللغة العربية واإلجنليزية.
مستخلص البحث ابللغة العربيّة ،و ابللغة اإلجنليزيّة.
مق ّدمة ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة واإلضافة العلمية يف البحث.
صلب البحث.
تتضمن النّتائج والتّوصيات.
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية.
رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

رسل الباحث على بريد اجمللة املرفقات التالية:
 يُ ُ
البحث بصيغة  WORDو  ،PDFمنوذج التعهد ،سرية ذاتية خمتصرة،
خطاب طلب النشر ابسم رئيس التحرير.
( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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املستخلص
موضوع البحث :دراتسة اقوقف واالقا اا دن اقعالمة املان ي يف كاذقه قاة دني
اقسااا ،مع دراتسة تطبيسية قلوقف واالقا اا "احلزب األول من اقساآن اقكامي أمنو ًجذ".
أهداف البحث:
 .1اقكشف دن اقعالقة قني دلمي اقساااا واقوقف واالقا اا.
 .2اقوقوف دلى مذ تضمنه كاذب قاة دني اقسااا من دل اقوقف واالقا اا ،ودراتسة
منهجه يف هذا اقفن.
منهج البحث :االتساساائي واقاحليلي واقوصفي.
أهم النتائج:
 .1اشامل كاذب قاة دني اقسااا ،دلى ق ر كبري من مواضع اقوقف واالقا اا ،يصلح
أن يكون رتسذقة دلمية تضذهي كاب اقوقف واالقا اا املفادة يف هذا اقفن حيث قلغ د د
موضعذ.
مواضع تسورة اقبساة أرقعة وتساني ً
 .2قلعالمة املان ي كاذب يف اقوقف واالقا اا موتسوم قـ ـ وقوف اخلالف ،يف د اد
املفسود.
 .3اداىن املان ي ابقاقط قني اقوقف واالقا اا واقساااا .
التوصيات:
 .1مجع ودراتسة ماسذئل اقوقف واالقا اا دن املان ي يف رتسذئل دلمية؛ قوفاة املذدة
اقعلمية يف قك.
 .2أثا اقساااا اقشذ ة يف اقوقف واالقا اا دن املان ي.
الكلمات املفتاحية :اقوقف واالقا اا -املان ي -اقاذم -اقكذيف -احلاسن.
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Abstract
Research Topic: An applied study of waqf (Hiatus) and Ibtidā
(Resumption) According to Al-Imam Al-Marandi in his book Qurratu ʿAin
al-Qurrāʾ, “The First Hizb Section of the Noble Qurʾān as A Case Study”
: Research objectives
1.Unveiling the relationship between Al-Qirāʾāt (sciences of
recitation) and waqf (Hiatus) and Ibtidā (Resumption) 
2.Exploring the book Qurratu ʿAin al-Qurrāʾ  on the science of waqf
(Hiatus) and Ibtidā (Resumption), and studying its approach on this field.
3.Confining the places in which Al-Imam Al-Marandi dealt with on
waqf (Hiatus) and Ibtidā(Resumption) in Surat Al-Baqarah, and study what
was mentioned in the first hizb section of the Holy Quran.
Research methodology: An Inductive and Descriptive Approach
: Most important findings
1.The book Qurratu ʿAin al-Qurrāʾ included a large number of places
on waqf (Hiatus) and Ibtidā (Resumption). It could be a scientific thesis
comparable to the singlehanded books on waqf (Hiatus) and
Ibtidā(Resumption)in this field, as the number of places in Surat Al-Baqara
reached sixty-four places.
2.Al-Imam Al-Marandī has a book on waqf (Hiatus) and
Ibtidā(Resumption)titled the Waqf (Hiatus)Disagreement, but was missing.
3.Al-Marandi paid attention to the link between waqf (Hiatus)and Alqirāʾāt (Readings).
: Recommendations
1.Collecting and studying issues on waqf (Hiatus) and
Ibtidā(Resumption) with Imam Al-Marandi in scientific thesis; For the
abundance of scientific material in that regard.
2.The effect of rare readings on waqf (Hiatus) and Ibtidā(Resumption)
according to Al-Imam Al-Marandi.
Key words: Al-waqf wal ibtidā- Al-Marandi – Al-Tām- Al-Kāfī- AlḤasan.
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املقدمة
إن احلم هلل حنم ه وناساعينه وناساه يه ،ونعو ابهلل من شاور أنفاسنذ ومن تسيئذ
أدمذقنذ ،من يه ه هللا فال مضل قه ومن يضلل فال هذدي قه ،وأشه أن نبينذ حمم ً ا دب ه
ورتسوقه صلى هللا دليه وتسل وقع :
كاذاب ّقني مه فيه تسبل
فمن مجلة مذ ّ
امنت هللا تعذىل قه دلى دبذده أن أنزل دليه ً
ه اياه وجنذهت وتنظي معذشه  ،وحثه دلى تالوته وت قاه واقعمل قه ،وأورثه من اصطفذه
معجزا من حني نزوقه إىل أن ياث هللا األرض ومن دليهذ ،فعاف اقعذملون ق ر
منه  ،وجعله ً
كالم رهب  ،ودظي حسه ،وقذموا قه أحاسن اقسيذم ،وجذدوا أبدمذره وأموامه وراحاه يف
وتعليمذ ،وكابوا يف تفاسريه وقينوا معذنيه وتسذئا دلومه
تسبيل خ مة هذا اقكاذب اقعزيز تعل ًمذ
ً
ﱣﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

املخالفة ،قينذقوا قذقك اقشاف اقعظي املامثّل يف قوقه تعذىل:
ﱗﱘﱙﱢ[فذطا .]32 :وقوقه " :خريك من تعل اقساآن ودلمه"(.)1
دلومذ زاخاةً ،واشاملت دلى فوائ ماع ّ دة،
إن كاب اقساااا ق حو قني دفايهذ ً
ومن قني مذ اشاملت دليه "دل اقوقف واالقا اا" إ هو أح األركذن اقيت يسوم دليهذ حاسن
اقاالوة ،وجودة اقساااة ،وقه تابني معذين اقساآن اقعظي  ،وياحسق فه كالم هللا تعذىل حيث ال
يُ ْ َرك معنذه إال قذقك.
ألجل قك أوىل اقعلمذا دنذياه اقبذقغة هبذا اقعل  ،وقذقوا غذية اجله يف أتصيله،
ما اقساون واألزمذن ،حىت
وقيذن أمهياه ،وحتسيق مواضعه ،ووضعوا قذقك اقكاب اقكثرية دلى ّ
مت قنذؤه ،واتساوى دلى تسوقه .ومن اقكاب اقيت ادانت هبذا اقفن ،كاذب" :قاة دني اقسااا يف
اقساااا " قلعالمة أيب إتسحذق إقااهي قن حمم قن دلي اقسواتسي اقْ َمَانْ ي ،فس اها قذكا
كثريا فيهذ يف مواضع خمالفة ق قة ومتيز يف اقعاض
مواضع اقوقف يف ثنذاي كاذقه ،وأصل ً
كاذاب ياجع إقيه
جاد قكذن ً
واقبيذن ،فجذا دل اقوقف يف كاذقه حتفة رائعة وجوهاًة مكنونةً ،قو ّ
كاذاب يف اقوقف هو اآلن يف د اد املفسود ،فكذن الق ّ من
يف هذا اقفن .كمذ إن قلمؤقّف ً
( )1اقبخذري ،صحيح اقبخذري ،كاذب :فضذئل اقساآن ،ابب :خريك من تعل اقساآن ودلمه (،)192/6
رق احل يث (.)5027
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اقوقوف دلى آرائه يف هذا اقفن ،فذتساعنت هللا تعذىل يف كاذقة هذا اقبحث ،ومسياه قـ "اقوقف
مجعذ ودراتسة "-احلزب األول من
واالقا اا دن اقعالمة املان ي يف كاذقه قاة دني اقسااا – ً
اقساآن اقكامي أمنو ًجذ.
راجيًذ من هللا  اقعون واقاياسري ،واقاس اد واقاوفيق ،وحاسن اقسص وأحاسن اقعمل،
فهو ويل قك كله واقسذدر دليه.
أهداف البحث:
يه ف هذا اقبحث إىل حتسيق مذ يلي:
 .1اقكشف دن اقعالقة قني دلمي اقساااا واقوقف واالقا اا.
 .2اقوقوف دلى مذ تضمنه كاذب قاة دني اقسااا من دل اقوقف واالقا اا ،ودراتسة
منهجه يف هذا اقفن.
أهمية املوضوع وأسباب اختياره:
تاجلّى أتسبذب اخايذر املوضوع وأمهياه يف اقنسذط اقاذقية:
 .1اقاغبة يف املشذركة يف كاذقة موضوع يف اقوقف واالقا اا يف اقساآن اقكامي.
كاذاب
 .2اقاغبة يف إقااز جهود اقعالمة املان ي يف اقوقف واالقا اا ،حيث إن قلمؤقف ً
يف اقوقف واالقا اا هو اآلن يف د اد املفسود.
 .3اقاغبة يف مجع املذدة اقعلمية يف اقوقف واالقا اا يف كاذب املان ي ودراتسة منذ ج
منهذ يف حبث ماساسل.
 .4مكذنة دل اقوقف واالقا اا ودالقاهمذ ابقساااا  ،كمذ هو ظذها دن املان ي يف
كاذقه.
 .5املكذنة اقعلمية اقعذقية قلعالمة املان ي.
 .6د م وجود دراتسة تسذقسة تغطي هذا املوضوع.

- 47 -

الوقف واالبتداء عند العالمة إبراهيم بن حممد الـ َـمَرنْ ِدي (ت :بعد588هـ) يفكتابه قرة عني القراء ،مجعا ودراسة ،د .خليل بن حممد الطالب

الدراسات السابقة:
حسق كاذب قاة دني اقسااا يف اقساااا يف رتسذقة دلمية مس مة قنيل درجة اقعذملية
اق كاوراه يف قاس اقساآن ودلومه جبذمعة اإلمذم حمم قن تسعود اإلتسالمية ،قلبذحثة :ناسيبة
قنت دب اقعزيز اقااش (.)1
وقع اقبحث واالتساسااا مل أقف دلى دراتسة أو حبث تسذقق أصل موضوع اقوقف
واالقا اا دن اقعالمة املان ي حباسب املنهج املابع يف هذا اقبحث.

اآليت:

خطة البحث:
قاسمت اقبحث إىل مس مة ،ومتهي  ،ومبحثني ،وخذمتة ،وفهذرس قيذنية ،دلى اقنحو

املقدمة :و كا فيهذ أه اف اقبحث وأمهية موضوده ،وأتسبذب اخايذره ،واق راتسذ
اقاسذقسة ،وخطة اقبحث ،ومنهجه.
التمهيد :ضمناه تعايف اقوقف واالقا اا وأنوادهمذ ،وأشها املؤقفذ يف اقوقف
واالقا اا إىل هنذية اقسان اقاسذدس اقذي دذش فيه املؤقف ،واقاعايف ابملؤقف وكاذقه ،وفيه
ثالثة مطذقب:
املطلب األول :تعايف اقوقف واالقا اا ،وأنوادهمذ.
املطلب الثاين :أشها مؤقفذ اقوقف واالقا اا إىل هنذية اقسان اقاسذدس.
املطلب الثالث :تعايف موجز دن املؤقّف وكاذقه.
املبحث األول :دراتسة نظاية قلوقف واالقا اا دن املان ي ،وفيه ثالثة مطذقب:
املطلب األول :مصطلحذ اقوقف واالقا اا دن املان ي.
املطلب الثاين :مصذدره يف اقوقف واالقا اا.
املطلب الثالث :منهجه يف داض ماسذئل اقوقف واالقا اا.
املبحث الثاين :دراتسة تطبيسية ملاسذئل اقوقف واالقا اا دن املان ي "احلزب األول من
اقساآن اقكامي أمنو ًجذ".
اخلامتة .فهرس املصادر واملراجع .فهرس املوضوعات.
( )1إبشااف فضيلة اق كاور :فه قن ماعب اق وتساي ،ونوقشت دذم 1439ه ،وهي غري منشورة.
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منهج البحث:
 .1تسلكت يف هذا اقبحث املنهج االتساساائي واقاحليلي واقوصفي.
 .2ادام يف اق راتسة دلى خمطوط كاذب قاة دني اقسااا ،واقاتسذقة اقعلمية قلبذحثة
ناسيبة اقااش  ،حيث اتساف منهذ يف دراتسة املؤقف وكاذقه.
 .3قمت ابتساسااا كاذب قاة دني اقسااا كذمال ودرتست منهجه يف اقوقف واالقا اا،
موضعذ؛
مث اتساخاجت مواضع اقوقف يف تسورة اقبساة حيث قلغت أرقعة وتساني
ً
إالّ أين اكافيت ق راتسة مواضع احلزب األول من اقساآن اقكامي واقيت قلغت تسبعة
موضعذ؛ خشية اإلطذقة يف مثل هذه األحبذث.
دشا ً
 .4كابت اآلاي اقساآنية اقواردة يف نص املؤقف حاسب رتس املصحف قاواية
حفص ،ويف قعض املواضع حباسب اقساااة املذكورة.
 .5ق أ قذكا اآلية اقيت فيهذ موضع اقوقف.
 .6كابت اقساااة اقشذ ة ابقاتس اإلمالئي.
نص كالم املان ي اقذي كا فيه حك اقوقف واالقا اا.
 .7أورد
ّ
 .8درتست مواضع اقوقف واالقا اا يف املبحث اقثذين اق راتسة اقاطبيسية.
 .9قينت كالمه إ ا احاذج األما قذقك.
 .10كا أقوال اقعلمذا يف حك اقوقف واالقا اا يف تعيني مااتب اقوقف ومسذرناهذ
مع اقعالمة املان ي.
 .11كا خالصة اق راتسة قع كل موضع.
 .12اكافيت قذكا أمثلة من كاذقه يف اق راتسة اقنظاية قل القة دلى منهجه يف اقوقف
واالقا اا.
 .13جعلت دراتسيت قلوقف واالقا اا يف املنت ودلست دلى مذ حياذج إىل تعليق.
 .14وثست ماسذئل اقوقف من اقكاب األصيلة يف هذا اقفن.
موجزا دن أول موضع يذكاون فيه.
 .15دافت ابألدالم اقواردين يف اقبحث تعاي ًفذ ً
وهللا املوفق وامهذدي إىل تسواا اقاسبيل.
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وفيه ثالثة مطذقب:

التمهيد:

املطلب األول :تعريف الوقف واالبتداء ،وأنواعهما
الوقف لغة:
ف ،ت ل مذدته دلى معذن خمالفة تاجع يف جمملهذ إىل معىن
مص ٌر من اقفعل وقَ َ
اقام ّكث واحلبس.
()1
قذل اقن فذرس " :اقواو واقسذف واقفذا :أصل واح ي ل دلى متكث يف شيا ،مث
يسذس دليه"(.)2
وقذل" :واحلبس :مذ ُوقف"(.)3
ٍّ
ت اقكلمة وقْـ ًفذ .فإ ا كذن
ووقَـ ْف ُ
ويُاساخ م مص ًرا قفعل ماع ّ كسوقكَ :وقَـ ْف ُ
ت اق ّ اقةََ ،
مضعفذ ويكون
الزمذ كذن املص رُ :وقُوفًذ كسوقك :وق ْف ُ
ت وقوفًذ .ويُاساخ م فعله ّ
اقفعل ً
()4
مص ره :توقيفذ ،تسول :وقـ ْفاُه توقي ًفذ .
ف) يف اقلغة اقعاقية مذ يلي:
(وقَ َ
ومن معذين مذدة َ
ت اق َار دلى املاسذكني وق ًفذ ،إ ا حباساهذ مه (.)5
 .1احلبس ،يسذل :وقـ ْف ُ
()6
ت دنه  ،أي :تس َكت .
 .2اقاسكو  ،يسذل :كلماه مث أ َْوقَـ ْف ُ
أوقفت دن اقساذل ،أي أماسكت دنه،
اقكف دن اقفعل واإلقالع دنه ،يسذل:
ّ .3
ُ
( )1أمح قن فذرس قن زكااي قن حمم قن حبيب اقلغوي اقاازي أقو احلاسني :صذحب املعج املشهور من
اجملودين دلى مذهب أهل احل يث ،تويف تسنة 395هـ .انظا:
أئمة اقلغة ومن رؤتسذا أهل اقاسنة ّ
اقسفطي ،إنبذه اقاواة ،)127/1( :واقاسيوطي ،قغية اقودذة.)352/1( :
( )2اقن فذرس ،مسذييس اقلغة :مذدة (وقف) (.)135/6
( )3املص ر اقاسذقق :مذدة (حبس) ( .)128/2وانظا :اجلاجذين ،اقاعايفذ ( :ص.)253 :
( )4انظا :األزهاي ،هتذيب اقلغة :ابب اقسذف واقفذا (.)251/9
( )5انظا :اقن منظور ،قاسذن اقعاب.)359/9( :
( )6انظا :اقن فذرس ،مسذييس اقلغة.)135/6( :
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ومنه :أوقفت دن األما اقذي كنت فيه ،أي أقلعت(.)1
الوقف اصطالحا:
تع ّ د دبذرا اقعلمذا يف تعايف اقوقف ،ومن أوائل من دافه من املاس مني اإلمذم
اقعُ َمذين( )2فسذل" :واتس اقوقف يُطلق دلى شيئني :أح مهذ :املسطع اقذي ياسكت دن ه
نص دليهذ اقسااا يف كابه ...
اقسذرئ يف تالوته ...فإنه ياسمى وقفذ ،...واقثذين :املواضع اقيت ّ
ياسمى كل موضع منهذ وقفذ ،فذتساعمذل هذه اقلفظة دن اقسااا مهذا اقسبيل وإن كذن وضعه
يف األصل قلساس األول"(.)3
دافه أقو حيذن( )4قسوقه" :هو قطع اقنطق دن آخا اقلفظ ،وهو جمذز من قطع اقاسري
وّ
()5
دذمل يف احلاوف مث قطع دمله فيهذ" .
وكأن قاسذنه
ٌ
وقذل اقن اجلزري(" :)6واقوقف دبذرة دن قطع اقصو دلى اقكلمة زمنًذ يانفس فيه
دذدة قنية اتسائنذف اقساااة إمذ مبذ يلي احلاف املوقوف دليه أو مبذ قبله ...ال قنية اإلدااض...
وأييت يف رؤوس اآلي وأوتسذطهذ ،وال أييت يف وتسط كلمة ،وال فيمذ اتصل رمسَذ ،...وال قُ من
اقانفس معه"(.)7
وأمذ أنواع اقوقف فاخالف ابخاالف ماعلسه ،فأنواده ابدابذر اقواقف هي:
( )1انظا :األزهاي ،هتذيب اقلغة.)251/9( :
اقع َمذين أقو حمم  :املسائ صذحب اقوقف واالقا اا إمذم فذضل حمسق ،قه يف
( )2احلاسن قن دلي قن تسعي ُ
اقوقوف كاذابن أح مهذ املغين واآلخا املاش ،كذن حيذ دذم 500هـ .انظا :اقن اجلزري ،غذية
اقنهذية.)223/1( :
( )3املاش يف اقوقوف.)5/1( :
( )4حمم قن يوتسف قن دلي قن يوتسف قن حيذن أثري اق ين اقغاانطي أقو حيذن ،تويف تسنة 745هـ.
انظا :اقن شذكا اقكايب ،فوا اقوفيذ .)71/4( :
( )5انظا :اقساسطالين ،قطذئف اإلشذرا قفنون اقساااا .)490/2( :
( )6أقو اخلري حمم قن حمم قن حمم قن دلي قن يوتسف ،امللسب قشمس اق ين ،حجة اقسااا واملسائني
وخذمتة احملسسني ،من مؤقفذته يف اقوقف واالقا اا كاذب االها اا يف معافة اقوقف واالقا اا ،تويف
قشرياز تسنة 833هـ .انظا :اقن اجلزري ،غذية اقنهذية (.)247/2
( )7اقن اجلزري ،اقنشا.)240/1( :
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 .1اقوقف االخايذري .2 .اقوقف االضطااري.
 .2اقوقف االخابذري .4 .اقوقف االناظذري.
وأنواده ابدابذر حمل اقوقف هي(:)1
 .1اقوقف اقاذم :وهو اقوقف دلى مذ متّ معنذه ،ومل ياعلق مبذ قع ه قفظًذ وال معىن.
 .2اقوقف اقكذيف :وهو اقوقف دلى مذ متّ معنذه ،ومل ياعلق مبذ قع ه قفظًذ ،وتعلق مبذ
قع ه معىن.
 .3اقوقف احلاسن :وهو اقوقف دلى مذ متّ معنذه ،وتعلق مبذ قع ه قفظًذ ومعىن.
 .4اقوقف اقسبيح :وهو اقوقف دلى مذ مل يا ّ معنذه ،أو أفاس املعىن(.)2

االبتداء لغة:
افاعذل من اقب ْ ا ،يُسذل :قَ َ أَ واقْـاَ َ أَ قَ ْ اًا واقْا َ ااً ،ومهذ
مص ر من اقفعل اقْـاَ َ أ ،وهو ٌ
مبعىن واح  ،وهذه املذدة ت ل دلى افااذ اقشيا ،وفعله أوالً ،ومنه اقا أ األما ،واقا أ يف
ً
()3
اقشيا .
()4
االبتداء اصطالحا :هو اتسائنذف اقساااة قع وقف أو قطع .
املطلب الثاني :أشهر املؤلفات يف الوقف واالبتداء قبل زمن املرندي
نظاا ألمهية دل اقوقف واالقا اا وش ّ ة احلذجة إقيه؛ فس حظي ابهامذم اقعلمذا
ً
مبكاا منذ ق ااي اقا وين يف خمالف اقفنون ،مث
ودنذياه ممذ جعله يفادونه ابقاصنيف ً
تاذقعت املؤقفذ فيه إىل وقانذ احلذضا ،وتسأقاصا يف هذا املبحث دلى تساد ألشها املؤقفذ
املطبودة أو احملسسة يف اقوقف واالقا اا قبل املان ي ،وهي دلى اقنحو اقاذيل:
وجل :أليب جعفا حمم قن تسع ان اقكويف
 .1اقوقف واالقا اا يف كاذب هللا ّ
دز ّ
اقضايا ( 231:هـ)(.)5
( )1انظا :اقن اجلزري ،اقنشا.)230/1( :
( )2انظا :اق اين ،املكافى ،)149-140( :واقن اجلزري ،اقنشا.)229-226/1(:
( )3انظا :اقفريوز أابدي ،اقسذموس احمليط :ابب امهمزة فصل اقبذا( :ص.)33 :
( )4اقصفذقاسي ،تنبيه اقغذفلني( :ص.)148 :
( )5طبع اقكاذب قاحسيق :أقو قشا حمم خليل اقزروق ،نشاته مكابة اخلذجني يف اقسذهاة.
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وجل :أليب قكا حمم قن اقسذتس قن
 .2إيضذ اقوقف واالقا اا يف كاذب هللا ّ
دز ّ
قشذر األنبذري ( 328:هـ)(.)1
 .3اقسطع واالئانذف أو اقوقف واالقا اا :أليب جعفا أمح قن حمم قن إمسذديل
اقنحذس ( 338:هـ)(.)2
 .4اإلابنة يف اقوقف واالقا اا :أليب اقفضل اخلزادي( 408:ه)(.)3
 .5شا كال وقلى ونع واقوقف دليهذ :ملكي قن أيب طذقب اقسياسي( 437:ه)(.)4
 .6املكافى يف اقوقف واالقا اا :أليب دماو دثمذن قن تسعي اق اين( 444:هـ)(.)5
 .7اقوقف واالقا اا يف كاذب هللا :أليب اقسذتس يوتسف قن دلي قن جبذرة
امهذيل( 465:هـ)(.)6
 .8دلل اقوقف :أليب دب هللا حمم قن طيفور اقاسجذون ي( 560:هـ)(.)7
 .9نظذم األداا يف اقوقف واالقا اا :أليب محي دب اقامحن قن دلي قن اقطحذن(.)8

( ) 1من طبعذته طبعة قاحسيق :حميي اق ين دب اقامحن رمضذن ،نشاه جممع اقلغة اقعاقية يف دمشق.
( ) 2من طبعذته طبعة اقكاذب قاحسيق :أمح فاي املزي ي ،نشاته مكابة دبذس اقبذز يف مكة املكامة.
( )3حسق يف رتسذقة دلمية غري منشورة يف قاس اقساااا جبذمعة أم اقساى مس مة من اقبذحثة :مسذ قنت
حمم اقساشي ،قنيل درجة اق كاوراه يف ختصص اقساااا .
( )4من طبعذته طبعة قاحسيق :اق كاور أمح فاحذ  ،نشاته دار املأمون يف دمشق.
( )5من طبعذته طبعة قاحسيق :اق كاور يوتسف دب اقامحن املادشلي ،نشاته مؤتساسة اقاتسذقة.
( ) 6طبع اقكاذب قاحسيق :اق كاور دمذر قن أمني اق دو ،نشا يف جملة اقشايعة واقسذنون يف اإلمذرا ،
اقع د اقااقع واقثالثون ،دذم1429 :هـ.
( )7من طبعذته طبعة قاحسيق :اق كاور حمم قن دب هللا اقعي ي ،نشاته مكابة اقاش .
( )8طبع اقكاذب قاحسيق :اق كاور دلي اقبواب ،نشاته مكابة املعذرف يف اقاايض.
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املطلب الثالث :دراسة موجزة عن املؤلِّف وكتابه(.)1
أوال :امسه ،وكنيته ،ومولده ،ونشأته.
امسه :هو إقااهي قن حمم قن دلي اقسواتسي اقْ َمَانْ ي ،وهذا حباسب مذ جذا يف مس مة
املخطوط وخذمتاه(.)2
املان ي :ناسبة إىل قل ة -مان قفاح املي واقااا وتسكون اقنون ،ودال ،وهي م ينة
مشهورة من م ن أ رقيجذن(.)3
كنيته :أقو إتسحذق ،كا يف غالف املخطوط" :كاذب قاة دني اقسااا يف اقساااا ،
ممذ صنفه اقشيخ اإلمذم اقعذمل األوح ق يع اإلتسالم أقو إتسحذق إقااهي قن حمم قن دلي
اقسواتسي املان ي رمحه هللا وغفا قه"(.)4
مولده :مل أقف دلى من كا تامجة قلعالمة املان ي-رمحه هللا ،-تعافنذ قه وتكشف قنذ
مالمح دن هذه اقشخصية اقعلمية اقفاي ة!
نشأته :د م اقوقوف دلى تامجة قلعالمة املان ي-رمحه هللا -وأخبذر دنه يف كاب
اقرتاج جتعلنذ نبحث يف ناسباه إىل م ينة مان واقيت ق تعطينذ صورة دن نشأة هذا اقعذمل
اجلليل ،وتكوينه اقعلمي ،فهذه امل ينة خاجت د ًدا من اقعلمذا ق يًذ وح يثًذ ،فناسبة
اقشخص إىل مكذنه توحي قعالقة قه فيه دلى أغلب اقظن.
واملطّلع دلى كاذب قاة دني اقسااا يظها قه جليذ تسعة دل املؤقف وتكوينه اقعلمي،
حيث مجع يف هذا اقكاذب د ًدا من اقعلوم املاعلسة ابقساااا وغريهذ ،واقنسوال دن كاب
يف اآلن د اد املفسود ،كل قك ماسن دن أصحذقه(.)5
( )1مل أقف قلمؤقف دلى تامجة يف كاب اقرتاج حيث قذقت اجله يف قك ،وأشري هنذ إىل أين ق
اتساف يف هذا املبحث من دراتسة اق كاورة :ناسيبة اقااش  ،حول املؤقف يف حتسيسهذ قكاذقه.
( )2وهي خبط املؤقف ،انظا :املان ي ،قاة دني اقسااا( :ب ،)1/و(/221أ).
( )3انظا :احلموي ،معج اقبل ان ،)110/5( :واقاسمعذين ،األناسذب.)197/12( :
( )4انظا :املان ي ،قاة دني اقسااا( :ب.)1/
( )5اقنايجة اقيت توصلت مهذ هي نفاسهذ اقيت وصلت إقيهذ اق كاورة :ناسيبة اقااش  ،وقعل هللا يياسا قنذ يف
اقسايب اقعذجل من يكشف قنذ اقلثذم دن حيذة هذا اقعذمل اجلليل.
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اثنيا :شيوخه ،وتالميذه ،ووفاته.
شيوخه(:)1
قاأ املؤقّف دلى أيب يوتسف قن موتسى احلنفي املان ي ،قاسن ه دن ثالثة من اقعلمذا
وه :
 .1املسائ :أقو اقعالا احلاسن قن أمح امهمذاين اقعطذر ( 569:هـ)(.)2
 .2اقشيخ :أقو األزها املظفا قن أيب اقسذتس قن دب هللا اقصي الين(.)3
 .3اقشيخ :دلي قن داسذكا قن املاحب قن اقعوام اقبطذئحي ( 572 :هـ)(.)4
تالميذه:
مل يذكا املؤقف قنفاسه تلمي ًذ ا غري اقنه اقذي أقف من أجله هذا اقكاذب ،قيعل اقفوائ
اقزائ ة دلى اقساااا اقاسبع ،ويفاخا قه دلى اقكل واجلمع كمذ كا يف مس ماه(.)5
كمذ أنه ق صا قاسبب أتقيفه قه فسذل " :أمذ مث أنه ق اخالف إيل أحبذيب ،واقرت
دلي قعض أصحذيب ،ممن ق اقاضى صفذا حذقاه اإلصغذا إىل مسذقاه  "..إىل أن قذل" :
كاذاب ،وأصنف فيه أقو ًااب مشاملة دلى أحاف اقساااا .)6( "..
أن أمجع مه ً
من خالل هذا اقنص ياساناج أن اقعالمة املان ي أقف كاذقه قطلب من املساقني منه،
ياسمه  ،وإمنذ اكافى قوصفه  ،وهذا اقطلب ال يطلب إال ممن كذن ماص ًرا
مع اقعل أنه مل ّ
ابردذ يف اقساااة واإلقااا وغريهذ من اقعلوم.
ً

( )1مل يذكا املؤقف يف كاذقه إال شيخذ واح ا وهو املذكور ومل أقف قه دلى تامجة.
( )2انظا :اقذهيب ،تسري أدالم اقنبالا.)40/21( :
( )3مل أقف قه دلى تامجة.
( )4انظا :اقذهيب ،معافة اقسااا.)541/2( :
( )5انظا :املان ي ،قاة دني اقسااا/1( :أ).
( )6انظا :املص ر اقاسذقق/3( :أ).
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آاثره:
 .1كاذب قاة دني اقسااا يف اقساااا (.)1
 .2وقوف اخلالف ،أو خالف اقوقف(.)2

وفاته:
يكن اقسول إن املؤقف تويف يف أواخا اقسان اقاسذدس ،و قك من خالل مذ كابه
املؤقف يف أواخا خمطوطة كاذقه فسذل" :مت اقكاذب حبم هلل ومنه ،وفرغ منه يوم الثالاثء من
آخر ربيع األول سنة مثان ومثانني ومخسمائة ،وصلى هللا دلى حمم وآقه اقطذهاين اقطيبني،
ودلى آقه وأصحذقه وأزواجه أمجعني ،كابه املذنب احلذئا اقفسري احملاذج إىل رمحة رقه تعذىل
إقااهي قن حمم قن دلي اقسواتسي مث املسائ املان ي اتب هللا دليه"(.)3
اثلثا :حتقيق اسم الكتاب ونسبته للمؤلف.
حتقيق اسم الكتاب:
أوال :تصايح املؤقف ابتس اقكاذب :فسذل" :ومسياه :قاة دني اقسااا" .
اثنيا :مذ جذا دلى طاة املخطوط ،وخطهذ موافق ملذ يف املخطوط "كاذب قاة دني
اقسااا يف اقساااا  ،ممذ صنفه اقشيخ اإلمذم اقعذمل األوح ق يع اإلتسالم أقو إتسحذق إقااهي
قن حمم قن دلي اقسواتسي املان ي رمحه هللا وغفا قه"(.)5
ممذ تس م يابني أن اتس اقكاذب" :قاة دني اقسااا يف اقساااا " وهللا أدل (.)6
()4

( ) 1حسق يف رتسذقة دلمية قلبذحثة :ناسيبة قنت دب اقعزيز اقااش  ،قنيل درجة اق كاوراه ،يف قاس اقساآن
ودلومه جبذمعة اإلمذم حمم قن تسعود اإلتسالمية ،كمذ تس م.
( )2أحذل إقيه املؤقف يف كاذقه قاة دني اقسااا ،ونسل دنه يف أرقعة مواضع :األول :يف اآلية 25 :من تسورة
اقكهف ،واقثذين :يف اآلية 30 :من تسورة اقكهف ،واقثذقث :يف اآلية 87 :من تسورة اقزخاف،
واقااقع :يف اآلية15 :من تسورة املعذرج ،واخالفت تاسمية اقكاذب فجذا يف ثالثة مواضع ابتس
"وقوف اخلالف" ويف املوضع اقااقع "خالف اقوقوف".
( )3املان ي ،قاة دني اقسااا/221( :أ).
( )4انظا :قاة دني اقسااا/3( :أ).
( )5انظا :طاة خمطوط قاة دني اقسااا( :ب.)1/
( )6وهذا االتس كذقك هو مذ أثبااه اق كاورة ناسيبة اقااش  ،يف دراتساهذ مهذا اقكاذب.
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نسبته للمؤلف:
أوال :تصايح املؤقف ابمسه يف خذمتة املخطوط" :مت اقكاذب حبم هلل ومنه ،وفاغ منه
يوم اقثالاثا من آخا رقيع األول تسنة مثذن ومثذنني ومخاسمذئة ،وصلى هللا دلى حمم وآقه
اقطذهاين اقطيبني ،ودلى آقه وأصحذقه وأزواجه أمجعني ،كابه املذنب احلذئا اقفسري احملاذج إىل
رمحة رقه تعذىل إبراهيم بن حممد بن علي القواسي مث املقرئ املرندي اتب هللا دليه"(.)1
اثنيا :مذ جذا دلى طاة املخطوط" :كاذب قاة دني اقسااا يف اقساااا  ،ممذ صنفه
اقشيخ اإلمذم اقعذمل األوح ق يع اإلتسالم أقو إتسحذق إقااهي قن حمم قن دلي اقسواتسي
املان ي رمحه هللا وغفا قه"(.)2
قع داض هذه األدقة اقيت صا هبذ املؤقف يف كاذقه يابني قنذ ناسباه إىل اإلمذم
املان ي ،وهللا أدل (.)3
رابعا :قيمة الكتاب العلمية.
يع كاذب قاة دني اقسااا يف اقساااا ا قيمة كبرية وأمهية ابقغة ،قني اقكاب املصنفة
يف اقساااا املاواتاة واقشذ ة ،فس مجع فيه مؤقفه اقطاق واقاوااي يف هذه اقساااا وزاد
دليهذ اقساااا املاوية دن اقصحذقة واقاذقعني ،كمذ اداىن قعلوم اقساآن واقلغة وغريهذ.
إن قيمة اقكاذب وأمهياه تربز يف ق م املصذدر اقيت ادام دليهذ املؤقف يف كاذقه و كا
أتسذني هذ منه إىل مؤقفيهذ ،واقذي ال يزال د د منهذ يف د اد املفسود ككاذب :االتضذ يف
اقساااا اقاسبعة أليب دلي األهوازي(  ،)446:واإليضذ يف اقساااا اقاسبعة قألهوازي،
واإلقنذع يف شوا اقساااا واالخايذرا قألهوازي ،واملوضح يف شوا اقساآن قألهوازي،
وكاذب اقكذيف قلطايثيثي ،وكاذب تذكاة املناهي وكفذية املبا ئ ،أليب اقعز ( 521:ه) ،ومن
أيضذ ،كاذب اقكذمل قلهذيل ،واقذي يعاربه اقبعض شبه ناسخة اثنية قلهذيل خذصة
مصذدره ً
قاس األتسذني  ،وكاذب املنهذج قبغية احملاذج ،قلمغذزيل ،وهو من شيوخ اإلمذم اقن اجلزري.
( )1انظا :قاة دني اقسااا/221( :أ).
( )2انظا :طاة خمطوط قاة دني اقسااا( :ب/221( ،)1/أ).
( )3وق أضذفت اق كاورة ناسيبة اقااش  ،دلى مذ كا ناسبت املخطوط قلمؤقف يف فهذرس مكابة ديا
األتسكورايل ،وناسباه كذقك يف كاذيب اتريخ األدب اقعايب ،واتريخ اقساآن.
- 57 -

الوقف واالبتداء عند العالمة إبراهيم بن حممد الـ َـمَرنْ ِدي (ت :بعد588هـ) يفكتابه قرة عني القراء ،مجعا ودراسة ،د .خليل بن حممد الطالب

كمذ أن اقسيمة اقعلمية مهذا اقكاذب تكمن يف كثاة اقاوااي واقطاق واآلاثر املاسن ة
فيه ،ممذ يع أكرب دقيل دلى مكذنة املؤقف وتسعة اطالده ،وتكوينه اقعلمي اقذي تلسى من
خالقه هذا اقعل يف مجيع اقفنون ،وقوال خشية اإلطذقة قذكا أمثلة دلى قيمة اقكاذب
دمومذ؛ وقكين اكافيت قذكا اقسيمة اقعلمية قلوقف واالقا اا ملذ مهذ من صلة هبذا اقبحث
ً
واقيت تظها يف اقنسذط اقاذقية:
()1
 .1املكذنة اقعلمية اقعذقية قلعالمة املان ي .
 .2أن اقعالمة املان ي قه كاذب يف اقوقف واالقا اا ،هو اآلن يف د اد املفسود.
َ َ ىٰ ُ ۡ َ ُ َ
(وقيلُه)
رفع
ملن
ف
كذ
وقف
]
87
اقزخاف:
[تسورة
﴾
ون
قذل رمحه هللا﴿" :فأَّن يؤفك
َ
ايرب ماسموع أو ماسبل ،وقوقه:
قافع اقالم دلى االقا اا ،واخلرب حمذوفة أي :وقيله قيلّ :
َ
﴿ ي ٰ َرب﴾ [تسورة اقزخاف ]88:منصوب املوضع قسوقه وقيل املذكور ،ومن قاأ ابجلا مل
يسف ،وقد ذكر يف كتاب "وقوف اخلالف" ،قامذمه وكمذقه"(.)2
تبعذ قلساااا املاواتاة.
دنذياه ابقوقف واالقا اا ً
ۡ
ۡ
َ
ومثذل قك قوقه-رمحه هللا ﴿"-إذ يَ َر ۡو َن ٱل َعذ َ
اب ﴾[اقبساة ]165:وقف كذف ملن
َ ى
ى ُۡ َ ى
إن ٱ ى َ
لِل ﴾ قكاسا امهمزتني ،ومن فاح مل يسف"(.)3
قاأ  ﴿ :إن ٱلق ىوة لِل﴾ ﴿و
تبعذ ق َلساااا اقشذ ة.
 .3دنذياه ابقوقف واالقا اا ً
ۡ
ْ
ومثذل قك قوقه-رمحه هللاَ ﴿"-وأت ُّموا َ
ٱۡل ىج﴾[اقبساة ]196:وقف حاسن ملن قاأ:
(واقعماةُ) قافع اقاذا"(.)4
 .4دنذياه قذكا وقوف أئمة اقوقف واالقا اا.
َ
َ
ى
ُ
ومثذل قك قوقه -رمحه هللا﴿"-ت ۡر َج ُعون فيه إَل ٱلِل﴾[اقبساة ]281:وقف

( )1وياسانبط قك من خالل كثاة اقساااا واقاوااي واقطاق واآلاثر املاسن ة يف كاذقه ،ودنذياه قعلوم
اقساآن ،واقلغة ،وغريهذ .انظا :املان ي ،قاة دني اقسااا/3( :ب).
( )2قاة دني اقسااا/184( :ب).
( )3قاة دني اقسااا/53( :ب).
( )4قاة دني اقسااا/53( :ب).
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َ
َ
حاسن ،وقف انفع ،وفيهن قاأ ﴿ ت ۡرج ُعون﴾ قفاح اقاذا وكاسا اجلي أحاسن"(.)1
َ ۡ َ ُ ْ
ُ
حوا ب ُر ُءوسك ۡم﴾[تسورة املذئ ة ]6 :وقف اتم عند يعقوب
أيضذ﴿":وٱمس
وقذل َ ً
َ ُ
ملن نصب ﴿ َوأ ۡر ُجلك ۡم﴾(.)2
ٓ
وقذل﴿" :ال ٓم ٓص﴾[ األدااف ]1:وقف كذف ،وقف أبو حامت على
ٓ
﴿ال ٓم ٓص﴾"(.)3
 .5تعليله ألوجه اقوقف واالقا اا.

َ
َ
ومثذل قك قوقه -رمحه هللا﴿"-ت ۡه َت ُدون﴾ [اقبساة ]149:وقف اتم ملن جعل
َ ٓ َ ۡ
َ ۡ ُُ ٓ َۡ ُ ُ
وِن أذك ۡرك ۡم ﴾ ودلى هذا املذهب ال جيوز
﴿ك َما أ ۡر َسل َنا﴾ جو ًااب قسوقه﴿ :فٱذكر
َ ٓ
َ ُ َ
َ َ َ
ۡ ُ
اقوقف دلى ﴿ت ۡع َملون﴾ وإن ق ّ ر ﴿ك َما﴾ صلة ﴿ َوكذٰلك َج َعل َنٰك ۡم﴾ مل يا
َ َ ُ ُ ْ َ َ َ
َ
َ
اقوقف دلى ﴿ ت ۡه َت ُدون﴾ ﴿ ،ىما ل ۡم تكونوا ت ۡعل ُمون﴾ وقف كذف فيهن جعل
ٱستَب ُقوا ْ ۡ َ
﴿ َك َما ٓ أَ ۡر َس ۡل َنا﴾ صلة قسوقهَ ﴿ :وِلُت ىم﴾ أو ﴿فَ ۡ
ٱۡل ۡي َرٰت﴾ "(.)4
 .6كاه الخايذره يف اقوقف واالقا اا.
ى
ومثذل قك قوقه -رمحه هللاَ ﴿ "-وٱلش َه ٰ َدة﴾[اقاسج ة ]6:وقف دن اقاازي دلى أن
يم﴾ يكون خرب مبا أ ،دلى أن ياسن ﴿ ىٱَّل ٓ
ٱلرح ُ
قوقه ۡ ﴿:ٱل َعز ُ
ى
ي
يز
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ى
أحسن﴾[اقاسج ة ]7:وقيل :دلى اقوقف دلى ﴿ٱلعزيز ٱلرحيم﴾ واألول هو
االختيار"(.)5
 .7كاه يف اقكلمة اقواح ة أكثا من نوع يف اقوقف.

( )1قاة دني اقسااا/66( :ب) ،وهي قاااة يعسوب يف مجيع اقساآن ،وافسه أقو دماو يف هذا املوضع.
انظا :اقنشا.)1593/5( :
( )2قاة دني اقسااا/83( :ب).
( )3قاة دني اقسااا/96( :أ).
( )4قاة دني اقسااا/53( :ب).
( )5قاة دني اقسااا/164( :ب).
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ومثذل قك قوقه -رمحه هللاُّ ﴿ "-م ۡس َتقيم﴾[يس ]4:وقف حسن ،وقيل :كاف،
َ َ
وقيل :اتم ملن قاأ ﴿ تزنيلٖ﴾ [يس ]5:قافع اقالم.)1(" ..
 .8نسله قنصوص األئمة اقذين مه دنذية ابقوقف.
َ
َ
َ
َ
ومثذل قك قوقه -رمحه هللا"-وقال أمحد اللؤلؤي﴿ :ثلٰث َلَال َسويا﴾
[مامي ]10:وقف اتم ،مث قذلَ ﴿ :سويا﴾ قيس قك ماض"(.)2
 .9نسله قنصوص دن األئمة قياست حمفوظة اقيوم يف كابه .
ُ
ُ
ومثذل قك قوقه -رمحه هللا "-دن قوقه تعذىل﴿ " :يَرثِن َو َيرث م ۡن َءال
َي ۡع ُق َ
وب﴾ [مامي ]6:وقال أبو بكر بن جماهد :من جزم جذز قه أن يسف دلى ﴿ َوَلا﴾
[مامي ]5:ومن رفع مل جيز ألنه صلة من ﴿ م ۡن َءال َي ۡع ُق َ
وب﴾ واقصلة من املوصول
كذقشاط من اجلزاا ال يض أح مهذ إال قصذحبه"(.)3

( )1قاة دني اقسااا/170( :ب).
( )2قاة دني اقسااا/137( :أ) ،دنذية املان ي قنسل مثل هذه اقنسوال حتفظ قنذ نصوص األئمة وخذصة
إ ا كذنت كابه مفسودة.
( )3قاة دني اقسااا/136( :ب) ،مل أقف دلى هذا اقنص يف كاب اقن جمذه املطبودة ،ورواه دنه أقو
اقفضل اخلزادي كمذ تسيأيت قع قليل.
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املبحث األول :دراسة الوقوف عند املرندي ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :مصطلحات الوقف واالبتداء(:)1
اتساخ م اقعالمة املان ي-رمحه هللا -د ًدا من مصطلحذ اقوقف واالقا اا املعاوفة
دن دلمذا هذا اقفن ،فكذن ياعاض قذكا أنواع اقوقف االخايذري من حيث اقامذم واقكفذية
واحلاسن ،واترة يذكا جواز اقوقف أو د م جوازه ،و قك دلى اقافصيل اآليت:
 .1اقوقف اقاذم ،أو اقامذم ،ومن أمثلاه قوقه -رمحه هللاَ ﴿" :-و َ َ ٰ
لَع َس ۡمعه ۡم﴾ وقف

اتم"(.)2

 .2اقوقف اقكذيف ،ومن أمثلاه قوقه -رمحه هللاَ ﴿ " :-و َما ُهم ب ُم ۡؤمن َ
ي
﴾[اقبساة ]8:وقف كاف"(.)3
َۡ ُ َ
 .3اقوقف األكفى ،ومن أمثلاه قوقه -رمحه هللا﴿ " :-ٱلفٰسقون﴾[آل
ُ َ
َ ُ َ
دماان ]82:وقف حاسن كذف ملن قاأ ﴿ت ۡبغون﴾ ابقاذا ﴿ َي ۡبغون﴾ وقف كذف وملن قاأ
ابقيذا أكفى"(.)4
 .4اقوقف احلاسن ،ومن أمثلاه مذ وصفه ابحلاسن قوقه -رمحه هللا" :-وقف
ٓ
﴿ال ٓم﴾[اقبساة ،]1:وقف حسن"(.)5
ى ُۡ ُ َ
ِصون﴾
 .5اقوقف احلاسن اقاذم ،ومن أمثلاه دليه قوقه -رمحه هللاَّ﴿ " :-ل يب
ُ ُّ ُّۢ ُ ۡ
ك ٌم ُع ۡ ي
م﴾ ابقافع فيهن"(.)6
[اقبساة ]17:وقف حسن اتم ،ملن قاأ ﴿صم ب
َ َۡ
ٱره ُبون ﴾
 .6اقوقف احلاسن اقكذيف ،قوقه -رمحه هللا " :-قوقه تعذىل ﴿ :ف

( )1مل أقف قه دلى ٍّ
كا ملصطلح اقوقف اقسبيح يف اقكاذب.
( )2قاة دني اقسااا/43( :ب).
( )3قاة دني اقسااا/43( :ب).
( )4قاة دني اقسااا/72( :أ)..
( )5قاة دني اقسااا/42( :ب).
( )6قاة دني اقسااا/44( :ب).
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ىُ
و ﴿ٱتقون﴾[اقبساة ،]41-40:وشبه قك رأس آية ،وهو حسن كاف"(.)1

ََُ ْ
 .7اقوقف احلاسن غري اقاذم ،ومن أمثلاه دليه قوقه -رمحه هللا ﴿ " :-كفروا
َ
﴾[اقبساة ،]102:وقف حسن غري اتم ،فيمن مل جيعل ﴿ ُي َعل ُمون ﴾ يف معىن احلذل"(.)2
َ ۡ
ٱۡل َ
ج َ
ارةُ ﴾
 .8مذ كا أنه وقف من غري تعيني قنوده ،قوقه -رمحه هللا ﴿ " :-و
ُ ى ۡ
()3
[اقبساة ]24:جيوز اقوقف دليه فيمن جعل ﴿ أعدت ﴾ مبعىن احلذل" .
معىن ال يفه ق ونه( ،)4ومن أمثلاه دليه
 .9وقف اقبيذن ،وهو اقوقف دلى مذ يبني ً
َ َۡ
(مذ تبغي) ابقاذا ،وقف
قوقه -رمحه هللا﴿ ":-ما نبغي﴾ [يوتسف ]65:وقاأ أقو حيوةَ :
ى ۡ َ
َ
َ
َ
حاسن ،وقذل نصري :وقف اتم وهذا ملن جعل ﴿ َما ن ۡبغي هٰذهۦ بض ٰ َع ُت َنا ُردت إ َۡل َنا ﴾
َُ ُ
فذقوصل أوىل من وقفه  ،قذل :وقف حاسن ،ويبا ئ ﴿قَ َال ى ُ
ٱلِل َ َ ٰ
لَع َما نقول
ي
َوكيل﴾[يوتسف ]66:قيفاق قني مذ ياتفع ابقفعل وقني مذ ياتفع ابالقا اا ،ومسي وقف
البيان"(.)5
قع داض مصطلحذ أقاسذم اقوقف املذكورة دن اقعالمة املان ي -رمحه هللا -يكن
أن خيلص اقبذحث إىل اقسول أن مااتب اقوقف دن ه دشا مااتب ،وافق يف ثالثة منهذ أكثا
اقعلمذا ،وهي اقاذم واقكذيف واحلاسن ،وق ظها هذه املااتب مافذوتة:
 .1ماتبة اقامذم :وهي ملذ مت معنذه ،وقيس ملذ قع ه تعلق قه من جهة اقلفظ ،وال من
جهة املعىن.
 .2ماتبة اقكذيف :وهي ملذ مت معنذه ،ومل ياعلق مبذ قع ه قفظًذ ،وتعلق مبذ قع ه معىن.
 .3ماتبة احلاسن :حاسن ،حاسن اتم ،حاسن كذف ،حاسن غري اتم.
 .4وأقل املااتب فيهذ وقف اقبيذن(.)6

( )1قاة دني اقسااا/45( :ب).
( )2قاة دني اقسااا/51( :أ).
( )3وأمثلاه دلى قك يغين دنهذ مذ ورد يف املبحث اقثذين اق راتسة اقاطبيسية يف اقبحث.
( )4انظا :األمشوين ،منذر امه ى.)25/1( :
( )5قاة دني اقسااا/120( :ب) ،وجذا دنه هذا اقنوع يف موضعني يف كاذقه ،وهللا أدل .
( )6وهذه املصطلحذ قايبة من املصطلحذ اقيت اتساخ مهذ اإلمذم أقو اقفضل اخلزادي :انظا :اإلابنة:
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املطلب الثاني :مصادره يف الوقف واالبتداء:
مل يصا املان ي-رمحه هللا -دن مصذدره اقيت اتساسى منهذ دل اقوقف واالقا اا ،وقع
اقبحث واقنّظا يف كاذقه قاة دني اقسااا فإنه يكن اتسانبذط مصذدره ،من خالل إحذقاه إىل
كتابه وقوف اخلالف ،كمذ ناسب قعض ماسذئل اقوقف إىل د د من أئمة هذا اقفن دون
كا قكابه  ،ومن أمثلاه دلى قك مذ يلي:
كتاب وقوف اخلالف:
َْ
ََ َ
من قك قوقه -رمحه هللا ﴿" :-ثلٰث مائة﴾[اقكهف ]25:جيوز اقوقف ملن
نونه ...و كا شاحه يف كتاب وقوف اخلالف.)1("..
ََ
َ َ
أيضذ﴿" :لظ ٰى﴾ [املعذرج ]16:وقف حاسن ملن رفع ﴿ن ىزاعة﴾[املعذرج]16:
وقذل ً
ى
ََ
خرب اثن قسوقه ﴿إن َها﴾ أو دلى أن ﴿لظ ٰى﴾ يف موضع نصب دلى اقب ل من امهذا يف إهنذ،
وشاحه قامذمه يف كتاب خالف الوقوف"(.)2
 نقوالته عن األئمة:ومن أمثلته على ذلك ما يلي:

َ
نقله عن اإلمام نصري بن يوسف النحوي( :)3دن قوقه تعذىلَ ﴿ " :ما ن ۡبغي﴾
(مذ تبغي) ابقاذا ،وقف حاسن ،وقذل نصري :وقف اتم ،وهذا
[يوتسف ]65:وقاأ أقو حيوةَ :
َ
َ
َ
ى ۡ
َ
ملن جعل ﴿ َما ن ۡبغي هٰذهۦ بض ٰ َع ُت َنا ُردت إ َۡل َنا ﴾ فذقوصل أوىل من وقفه  ،قذل :وقف
َُ ُ
ي
حاسن ،ويبا ئ ﴿قَ َال ى ُ
ٱلِل َ َ ٰ
لَع َما نقول َوكيل﴾[يوتسف ]66:قيفاق قني مذ ياتفع
ابقفعل وقني مذ ياتفع ابالقا اا ،ومسي وقف البيان"(.)4

(.)126/1
( )1قاة دني اقسااا/133( :ب).
( )2قاة دني اقسااا/205( :أ).
( )3من األئمة اقسااا املشهورين ،قه كاذب يف وقف اقامذم أو اقامذم ،وهو مفسود ،تويف 240هـ .انظا:
اقن اجلزري ،غذية اقنهذية.)340/2( :
( )4قاة دني اقسااا/120( :ب) ،وانظا :األخفش ،معذين اقساآن.)54/1( :
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ى ُۡ ُ َ
ِصون﴾ وقف حاسن اتم،
نقله عن اإلمام األخفش( ،)1دن قوقه تعذىلَّ﴿" :ل يب
ُ ُّ ُّۢ ُ ۡ ٌ ُ ۡ
ْمذ دُ ْميًذ) اقذم واقشا ال
ملن قاأ ﴿صم بكم ُّۢع ۡم﴾ ابقافع فيهن ،أو نصب ُ
(صمذ قُك ً
ص قُك ٌ دُ ۡمي﴾ قال األخفش :جيوز ملن قاأ ابقافع أن يسف دلى كل
جيوز اقوقف دلى ﴿ ُ
كلمة منهن دلى نية اقامذم ،ألنه دن ه كل كلمة خرب ماساأنف كأنه ه ص ه قك ه
دمي"(.)3()2
ُ
ُ
نقله عن اإلمام ابن جماهد( :)4دن قوقه تعذىل﴿ " :يَرثِن َو َيرث م ۡن َءال
َي ۡع ُق َ
وب﴾ [مامي ]6:وقال أبو بكر بن جماهد :من جزم جذز قه أن يسف دلى ﴿ َوَلا﴾
[مامي ،]5:ومن رفع مل جيز ألنه صلة من ﴿ م ۡن َءال َي ۡع ُق َ
وب﴾ والصلة من املوصول
كالشرط من اجلزاء ال يضم أحدمها إال بصاحبه"(.)6()5

َ
نقله عن اإلمام ابن األنباري( :)7عند قوله تعاىل﴿ " :ف ۡتحا ُّمبينا﴾ [اقفاح]1:
ومتذمه دن أيب حذمت..؛ ألن قع مهذ الم اقساس  ،معنذه قيغفان قك هللا ،وقذل األنبذري :غري اتم
ألن قع هذ الم كي وال يبا ئ.)9()8(" ..
( )1أقو احلاسن تسعي قن ماسع ة ،األخفش األوتسط ،من كابه :كاذب وقف اقامذم أو املسذطع واملبذدئ،
تويف 215هـ .انظا :اقذهيب ،تسري أدالم اقنبالا.)206/10( :
( )2قاة دني اقسااا/44( :ب).
( )3مل أقف دلى هذا اقنص يف كابه املطبودة ،وهو منسول دنه يف كاب اقوقف واالقا اا .انظا:
األخفش ،معذين اقساآن ،)54/1( :واخلزادي ،اإلابنة( :ص.)225:
( )4أقو قكا ،أمح قن موتسى قن اقعبذس اقن جمذه  ،شيخ اقصنعة وأول من تسبع اقساااا اقاسبع ،تويف
تسنة 324هـ .انظا :اقن اجلزري ،غذية اقنهذية.)139/1( :
( )5قاة دني اقسااا/136( :ب).
( )6مل أقف دلى هذا اقنص ،ونسله اخلزادي دن اقن جمذه  :قذل" :مسعت طلحة قن حمم يسول :مسعت
اقن جمذه يسول :من جزم جذز قه أن يسف دلىَ ﴿ :وَلا﴾ ،ومن رفع مل جيز؛ ألنه صلة" اإلابنة:
(ص.)704:
( )7أقو قكا ،حمم قن اقسذتس قن حمم قن قشذر اقن األنبذري ،من مؤقفذته إيضذ اقوقف واالقا اا ،تويف
تسنة 328هـ .انظا :اقن اجلزري ،غذية اقنهذية.)180/1( :
( )8قاة دني اقسااا/189( :أ).
( )9انظا :اقن األنبذري ،إيضذ اقوقف واالقا اا.)900/2( :
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َ ر َ
يا َونذيرا﴾
نقله عن اإلمام أبو الفضل اخلزاعي( :)1دن قوقه تعذىل﴿ " :بش
ََ ُۡ َُ
و(مذ تاسئل) ،ومن
أ
ا
ق
أو
اخلرب،
دلى
اقالم
و
اقاذا
قافع
﴾
ل
وقف كذف ملن قاأ ﴿وَّل تس
َ
فاح اقاذا وجزم اقالم فذقوقف دلى آخا اآلية ،وقال أبو الفضل الرازي خبالفه فقال :وقف
حسن ملن فتح التاء وجزم الالم على النَّهي"(.)3()2
املطلب الثالث :منهج املرندي يف عرض مسائل الوقف:
من أقاز مالمح منهجه يف داض ماسذئل اقوقف مذ يلي:
()4
 .1اتساعااض مواضع اقوقف يف اآلاي حاسب تاتيب اقاسورة .
 .2دنذياه ابقساااا ومذ يرتتب دليهذ من أحكذم اقوقف ،مثذل قك قوقه تعذىل:
﴿ َع َطا ٓ رء ح َسابا ﴾ [اقنبأ ]36:وقف حاسن ،ملن قاأ ﴿ ىر ُّب ى
ٱلس َم ٰ َوٰت ﴾[اقنبأ ]37:قافع
إضمذر ،أي :هو رب ،ومن قاأ ﴿ ىرب ى
ٍّ
ٱلس َم ٰ َوٰت ﴾
اقبذا دلى االقا اا ،وقيل :هو دلى
ّ
ابجلاَ ﴿ ،و َما بَ ۡي َن ُه َما ى
ٱلر ۡح َم ٰ ُن﴾[اقنبأ ]37:ابقافع فذقوقف دلى هذه اقساااة دلى ﴿ َو َما
ٱلر ۡح َم ٰ ُن﴾ ،ومن قاأ ابجلا فيهمذ فذقوقف دلى﴿ ى
بَ ۡي َن ُه َما ﴾ مث يبتدئ ﴿ ى
ٱلرِنَٰمۡح﴾"(.)6()5
ۡ ٓ
 .3كاه اخاالف اقوقف ابخاالف اقافاسري ،قوقه تعذىلَ ﴿ :صف َرا ُء﴾ [اقبساة،]69:
َ ۡ َُٓ
السواد(.)7
وقف حسن ،ملن جعل ﴿ صفراء﴾ ،مبعىن َّ
ََ
ى
 .4كاه اخاالف اقوقف ابخاالف اإلدااب ،قوقه تعذىل﴿ :إَّل لَع
( )1دب اقامحن قن أمح قن احلاسني قن قن ار اقاازي ،املسائ ،من مؤقفذته كاذب جذمع اقوقوف ،وهو
مفسود ،تويف 454هـ .انظا :اقن اجلزري ،غذية اقنهذية.)362-361/1( :
( )2قاة دني اقسااا/53( :أ).
( )3انظا :اإلابنة(:ص.)263:
( )4ومن أمثلاه دلى قك مذ ورد يف املبحث اقثذين من اقبحث.
( )5قاة دني اقسااا/210( :ب).
( )6اقن اجلزري ،اقنشا.)397/2( :
( )7انظا :اقاسماقن ي ،حبا اجلوامع ،)89/1( :وقاة دني اقسااا/48( :أ) ،وتسيأيت احل يث دن دراتسة
هذا اقوقف يف املوضع اقاسذدس دشا.
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ۡ َ
خٰشع َ
رفعذ دلى إضمذر مبا أ ،أو نصبًذ
ه
قع
مذ
جعل
ملن
كذف،
وقف
،
]
45
[اقبساة:
﴾
ي
ٱل
ً
()1
دلى امل  ،ومن جعلهذ نعاًذ مل يسف .
ى ٓ ََ
 .5كاه تفذضل اقوقوف يف احلاسن ،واقكفذية ،قوقه تعذىل ﴿ :إَّل أم ى
اَّن
ُ
()2
﴾[اقبساة ،]78:وقف حاسن ،وفيمن خفف اقيذا أحسن .
َُۡ َ
َۡ ُ َ
وقوقه﴿ " :ٱلفٰسقون﴾[آل دماان ]82:وقف حاسن كذف ملن قاأ ﴿تبغون﴾
ُ َ
ابقاذا ﴿ َي ۡبغون﴾ وقف كذف وملن قاأ ابقيذا أكفى"(.)3
 .6تعليله قلوقوف ومنذقشاهذ ،ومن أمثلاه مذ كاه –رمحه هللا" :-وقف
﴿ال ٓ ٓ
هجي،
اقا
حاوف
احلاوف
هذه
جيعل
من
مذهب
دلى
حاسن،
وقف
،
]
1
[اقبساة:
﴾
م
ّ
ٓ
ۡ
َٰ
يفاس ُا ﴿ال ٓم﴾ أان هللا أدل  ،وأمذ
من
مذهب
دلى
كذقك
و
أ،
مبا
﴾
ب
ا
ك
ٱق
ك
وجيعل ﴿ ََٰق
َ
َ
ّ
ُ
دلى مذهب من جيعل ﴿ال ٓ ٓ
قاسمذ فال جيوز اقوقف دليه ألن اقساس حياذج إىل جواب،
﴾
م
ٓ ً
ٓ
"()4
ٓ
وكذقك ال جيوز اقوقف دلى ﴿ال ٓم﴾ ملن قذل﴿ :الم﴾ معىن هذه اقكلمة ايحمم .
 .7تسنية اقوقف دلى رؤوس اآلي ،قع تابعي ملواضع د ي ة يف كاذقه فيمذ ياعلق
قاسنية اقوقف تبني يل اخاالف منهجه؛ فاذرة يذكا مذ يفي أبن اقوقف دلى رؤوس اآلي ال
يصح ،وحنو قك من اقعبذرا  ،واترة يذكا جوازه ،ومن أمثلاه مذ كاه –رمحه هللا ":-قوقه
ى ََ ۡ َ
خٰشع َ
رفعذ دلى إضمذر مبا أ،
ه
قع
مذ
جعل
ملن
كذف،
وقف
،
﴾
ي
تعذىل﴿ :إَّل لَع ٱل
ً
()5
أو نصبًذ دلى امل  ،ومن جعلهذ نعاًذ مل يسف"  .فل يعا يف هذا املوضع قاسنية اقوقف
دلى راوس اآلي دلى اقاس يا اآلخا.
ىُ
َ ۡ َُ
وقذل أيضذ" :قوقه تعذىل ﴿ :فٱرهبون ﴾ و﴿ٱتقون﴾[اقبساة ،]41-40:وشبه
قك رأس آية ،وهو حسن كاف"( .)6ويف هذا املثذل رادى ماسأقة تسنية اقوقف دلى رؤوس
اآلي.

( )1قاة دني اقسااا/47( :أ).
( )2قاة دني اقسااا/49( :ب).
( )3قاة دني اقسااا/72( :أ)..
( )4قاة دني اقسااا/42( :ب) ،وتسيأيت احل يث دن دراتسة هذا اقوقف يف املوضع األول.
( )5قاة دني اقسااا/47( :أ).
( )6قاة دني اقسااا/45( :ب).
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املبحث الثاني :دراسة تطبيقية ملسائل الوقف واالبتداء عند املرندي احلزب األول من
القرآن الكريم
سورة البقرة

ٓ
املوضع األول :قوله تعاىل﴿ :ال ٓم [ ﴾١اقبساة.]1 :
ٓ
قال املرندي -رمحه هللا" :-وقف ﴿ال ٓم﴾ ،وقف حاسن ،دلى مذهب من جيعل هذه
َٰ َ
ك ۡٱلك َتٰ ُ
يفاس ُا
من
مذهب
دلى
كذقك
و
أ،
مبا
﴾
ب
هجي ،وجيعل ﴿ذل
احلاوف حاوف اقا ّ
ّ
ٓٓ
ٓ
﴿ال ٓم﴾ أان هللا أدل  ،وأمذ دلى مذهب من جيعل ﴿الم﴾ قاسمذ فال جيوز اقوقف دليه؛ ألن
ٓ
ٓ
اقساس حياذج إىل جواب ،وكذقك ال جيوز اقوقف دلى ﴿ال ٓم﴾ ملن قذل﴿ :ال ٓم﴾ معىن هذه
اقكلمة ايحمم "(.)1

بيان قول املرندي:
هب املان ي إىل أن اقوقف دليهذ حاسن؛ و قك الدابذرين :األول :دلى قول أهنذ
اهجي( .)2واقثذين :دلى أتويل :أان هللا أدل (.)3
حاوف قل ّ
ومنع اقوقف دليهذ من وجهني :األول :كوهنذ حاوف قاس ؛ ألنه ال يصح اقفصل قني
حاف اقساس واملساس قه( .)4واقثذين :أن هذه اقكلمة دلى معىن اقانبيه؛ قيعل أن اقكالم
األول ق انسطع(.)5
( )1قاة دني اقسااا/42( :ب).
( )2انظا :اقبغوي ،معذمل اقانزيل.)80/1( :
( )3وهذا اقاأويل ماوي دن اقن دبذس رضي هللا دنه ،يف كاب املفاساين ،وغريه  ،وهو مذ هب إقيه
قعض اقعلمذا يف جواز اقوقف دلى هذا املعىن .انظا :اقطربي ،جذمع اقبيذن ،)208/1( :واقزجذج،
معذين اقساآن وإدااقه ،)56/1( :واقسطع واالئانذف( :ص.)31:
( )4انظا :اقزجذج ،معذين اقساآن وإدااقه.)56/1( :
( )5وهو قول ماوي دن ثعلب ،انظا :اقنحذس ،اقسطع واالئانذف( :ص ،)42:واقثعليب ،اقكشف
(.)22/3
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ٓ
أقوال العلماء يف حكم الوقف على ﴿ال ٓم﴾:
اختلف العلماء يف حكم الوقف على أربعة أقسام(:)1
اتم ،وممن قذل قه اقنحذس ،واق اين ،واقن اقغزال ،واقعُمذين،
األول :اقوقف دليهذ ٌ
واألمشوين.
اقثذين :اقوقف دليهذ ٍّ
كذف ،وممن قذقه أقو حذمت.
حاسن ،ودرب قعضه قسوقه جذئز ،وقه قذل اقاسجذون ي،
اقثذقث :اقوقف دليهذ
ٌ
واقاـ ْوين ،واألمشوين.
قاذم وال ٍّ
كذف ،وقه قذل اقفااا.
اقااقع :قيس ٍّّ

اخلالصة:
ودليه فإن اقوقف هنذ يُبىن دلى اخاالف املعاقني فيهذ ،ألن هذه احلاوف إ ا وقف
خرب
دليهذ كذن مهذ حمل من ٓاإلدااب ،وتصري مجلة ماساسلة قنفاسهذ ،فيكون ٓاتمذ دلى أهنذ ٌ
حملذوف تس ياه :هذا ﴿ال ٓم﴾ ،وكذفيًذ دلى أنه مبا أ خربه مس ر؛ أي﴿ :ال ٓم﴾ هذا ،وحاسنًذ،
ٓ
إن نصبت مبحذوف ،أي :اقاأ﴿ :ال ٓم﴾ .وإىل هذا هب املان ي .ود م جواز اقوقف
دليهذ ،إن جعلت دلى إضمذر حاف اقساس  ،أو دلى معىن اقانبيه ،فهو دلى هذه األوجه
ماعلق مبذ قع ه حلصول اقفذئ ة فيه فال يفصل منه قذقك ،وإىل هذا اقسول كذقك هب
املان ي.
ب فيه ُهدى ل ۡل ُم ىتق َ
َ َ ۡ َ ُ َ َۡ َ
ي ﴾٢
املوضع الثاين :قوله تعاىل﴿ :ذٰلك ٱلكتٰب َّل ري َۛ ِۛ
[اقبساة.]2 :
ى
ۡ
قال املرندي -رمحه هللاُ ﴿" :-هدى لل ُم ىتق َ
ي  ﴾٢وقف اتم ملن رفع ﴿ ٱَّل َ
ين﴾
ى
ُ ْ َ َٰٓ َ
َ
رفع دلى امل  ،ودن من خفض ﴿ ٱَّلين﴾
ابالقا اا ،و ﴿أولئك﴾ خرب االقا اا ،أو ٌ
( )1انظا :معذين اقساآن ،)10/1( :واقسطع واالئانذف( :ص ،)42:واملكافى( :ص ،)158:واملاش يف
اقوقوف ،)201/1( :ودلل اقوقف ،)173/2( :واقوقف واالقا اا ،)144/1( :واق راية يف اقوقوف
واآلية( :ص ،)84:ومنذر امه ى( :ص.)76:
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دلى اقنعت ﴿ل ۡل ُم ىتق َ
ي﴾"(.)1

بيان قول املرندي:
ى
قني املان ي أن اقوقف هنذ اتم؛ ألنه متذم اقكالم ،وألن ﴿ٱَّل َ
ين﴾ مافوع ابالقا اا،
ٌ
ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ
مافودذ دلى امل  ،دلى تس يا:
وخربه ﴿أولئك هم ٱلمفلحون﴾ ،وجيوز ً
أيضذ أن يكون ً
ۡ
ين﴾ دلى اقنعت ﴿لل ُم ىتق َ
ه اقذين ،وكذقك دلى خفض ﴿ ىٱَّل َ
ي﴾(.)2
أقوال العلماء يف حكم الوقف على ﴿ل ۡل ُم ىتق َ
ي﴾:
اختلف العلماء يف حكم الوقف على ثالثة أقسام(:)3
اقع َمذين ،واألمشوين.
األول :اقوقف هنذ ٌ
اتم ،وممن قذل قه اق اين ،و ُ
اقثذين :اقوقف هنذ ٍّ
كذف ،وممن قذل قه اق اين ،واقن ْكزاوي.
حاسن ،وممن قذل قه اق اين ،واقاسجذون ي ،واألمشوين.
اقثذقث :اقوقف هنذ ٌ

اخلالصة:
ى
هب اقسذئلون ابقسول قامذم اقوقف يف هذه اقكلمة ،قامذم اقكالم ،وألن ﴿ٱَّل َ
ين﴾
ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ
حون﴾ ،أو يكون اخلرب حمذوفًذ تس ياه:
مافوع ابالقا اا ،ويكون اخلرب ﴿أولئك هم ٱلمفل

ى َ ُۡ ُ َ ۡ
ُ َ
ٱل َغ ۡيب َو ُيق ُ َ ى َ َ
َۡ
يمون ٱلصل ٰوة َوم ىما َر َزقنٰ ُه ۡم يُنفقون﴾ ه
﴿ٱَّلين يؤمنون ب
ۡ
املذكورون ،فعلى هذا يكون متذم اقوقف دلى ﴿لل ُم ىتق َ
ي﴾ ،وإىل هذا اقسول هب املان ي.

و ٍّ
كذف دلى جعل "اقذين" يف موضع رفع خرب مبا أ حمذوف تس ياه "ه اقذين" ،وألن
اقافع دلى امل فال يا اقوقف قاعلق امل ابملم و .
نعت ﴿ل ۡل ُم ىتق َ
وحاسن ،دن من ق ر أن "اقذين" يف موضع خفض ٍّ
ي﴾ فال حياسن
ٌ

( )1قاة دني اقسااا/42( :ب).
( )2انظا :منذزل اقساآن/7( :ب).
( )3انظا :املكافى( :ص ،)158:واملاش  ،)201/1( :واالقا اا يف معافة اقوقف واالقا اا:
(ص ،)230:ومنذر امه ى( :ص.)77:
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اقوقف هنذ؛ ألنه ال يفصل قني اقنعت واملنعو  ،ومع كونه رأس آية جيوز اقوقف ،ويف هذين
اقساسمني مل يبني املان ي نوع اقوقف واكافى قذكا جواز اقوقف دلى ٍّ
كل منهمذ.
َ ى َ ُۡ ُ َ َ ٓ ُ َ َۡ َ َ َ ٓ ُ َ
َۡ َ
املوضع الثالث :قوله تعاىل﴿ :وٱَّلين يؤمنون بما أنزل إَلك وما أنزل من قبلك
َ
ُ
َوبٱٓأۡلخ َرة ه ۡم يُوق ُنون[ ﴾٤اقبساة.]4 :
َ
ُ ْ َ َٰٓ َ
قال املرندي -رمحه هللا﴿ " :-يُوق ُنون﴾ وقف اتم دن من رفع ﴿أولئك﴾
َ َٰ ُ
(.)1
لَع هدى﴾"
ابالقا اا ،وخربه ﴿
بيان قول املرندي:
ُ
َ
َ
اتم؛ دلى مذهب من قذل أبن ﴿أ ْو َٰٓلئك﴾ اقا اا ،وخربه
قني املان ي أن اقوقف هنذ ٌ
َ َٰ ُ
لَع هدى﴾.
﴿
َ
أقوال العلماء يف حكم الوقف على ﴿يُوق ُنون﴾:
اختلف العلماء يف حكم الوقف على ثالثة أقوال(:)2
اتم ،وممن قذل قه اخلزادي ،وتبعه اقعُ َمذين ،واألمشوين.
األول :أن اقوقف هنذ ٌ
اقثذين :أن اقوقف هنذ ٍّ
كذف ،وممن قذل قه األخفش ،واق اين ،واقن ْكزاوي ،واخلليجي.
اقثذقث :أن اقوقف هنذ حاسن قيس قاذم ،وممن قذل قه اقن األنبذري.

اخلالصة:
ُ
َ َٰ
َ َ
من هب إىل أن اقوقف هنذ اتم ،دلى أن ﴿أ ْو َٰٓلئك﴾ مبا أ ،وخربه ﴿لَع

ُ
هدى﴾ وهو مذ هب إقيه املان ي ،وهو يف هذا اقوقف موافق ملن تسبسه من األئمة يف
تعيني ماتبة اقوقف دلى هذه اقكلمة.
( )1قاة دني اقسااا/43( :ب).
( )2انظا :إيضذ اقوقف واالقا اا ،)492/1( :واإلابنة( :ص ،)200:واملكافى( :ص ،)159:واملاش :
( ،)127/1ومنذر امه ى( :ص ،)77:واالقا اا يف معافة اقوقف واالقا اا( :ص ،)233:واالها اا
يف قيذن اقوقف واالقا اا( :ص.)236:
- 70 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد 198

و ٍّ
حاسن؛ ألن
كذف؛ ألن اقكالم
ٌ
ماعلق مبذ قع ه من حيث املعىن ،وهو األقاب .و ٌ
ُ َ َ
﴿أ ْو َٰٓلئك﴾ ماعلق قه من جهة املعىن.
َ َ َ ى ُ َ َ ٰ ُ ُ ۡ َ َ َ ٰ َ ۡ ۡ َ َ َ َٰٓ َ َ
لَع أبۡصٰره ۡم
املوضع الرابع :قوله تعاىل﴿ :ختم ٱلِل لَع قلوبهم ولَع سمعهم و
اب َعظ ي
ش َوة ي َول َ ُه ۡم َع َذ ٌ
غ َٰ
يم [ ﴾٧اقبساة.]7 :
َٰ ي
قال املرندي -رمحه هللاَ ﴿ " :-و َ َ ٰ
ش َوة﴾"(.)1
لَع َس ۡمعه ۡم﴾ وقف اتم ملن قاأ ﴿غ
بيان قول املرندي:
هب املان ي إىل أن اقوقف هنذ اتم دلى اقساااة املاواتاة.
أقوال العلماء يف حكم الوقف على ﴿ َو َ َ ٰ
لَع َس ۡمعه ۡم﴾:

اختلف العلماء يف حكم الوقف على ثالثة أقوال(:)2
اتم ،وممن قذل قه يعسوب ،واألخفش ،واخلزادي ،واقعُ َمذين،
األول :أن اقوقف هنذ ٌ
وغريه .
اقثذين :أن اقوقف هنذ ٍّ
كذف ،وممن قذل قه اق اين ،واخلليجي.
حاسن ،وممن قذل قه اقن األنبذري ،واقن اقغزال.
اقثذقث :أن اقوقف هنذ ٌ
اخلالصة:

مذ هب إقيه املان ي يف تعيني ماتبة اقوقف دلى ﴿ َو َ َ ٰ
لَع َس ۡمعه ۡم﴾ اتم؛ إن رفعت
َٰ ي
ش َوة﴾ ابالقا اا ،أو ابقظاف ،ومعىن هذا اقوجه أن تافع ابقفعل املضما قبل اقظاف،
﴿غ
ألن اقظاف ال ق ّ قه أن ياعلق قفعل مذ ،إمذ مضما ،وإمذ مظها ،فكأن االتس ياتفع قفعله،

( )1قاة دني اقسااا/43( :ب).
( )2انظا :إيضذ اقوقف واالقا اا ،)492/1( :اقسطع واالئانذف ،)47/1( :واإلابنة( :ص،)200:
واملكافى( :ص ،)159:واملاش ،)127/1( :واقوقف واالقا اا ،)150/1( :ومنذر امه ى:
(ص ،)77:واالقا اا يف معافة اقوقف واالقا اا( :ص ،)233:واالها اا يف قيذن اقوقف واالقا اا:
(ص.)236:
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هو مذ دليه األكثاون من دلمذا اقوقف يف هذه اقكلمة(.)1
قذل األخفش" :يسف دلى ﴿ َس ۡمعه ۡم﴾ وإن شئت دلى ﴿قُلُوبه ۡ
أيضذ
ذن
ك
﴾
م
ً
اتمذ"(.)2
لَع َأبۡ َصٰرهمۡ
وقعل وجه متذمه أيضذ :أن معىن اخلا ق انسطع مث اتساأنف فسذلَ ﴿ :و َ َ َٰٓ
ً
َٰ ي
ش َوة﴾.
غ
َ
َ
وأمذ وجه كونه كذفيذ؛ ألن اقواو يف قوقهَ ﴿ :و َ َ َٰٓ
لَع أبۡصٰره ۡم ﴾ قالتسائنذف
ً
َٰ ي
َ َ َ َٰٓ َ ۡ َٰ
ۡ ()3
ش َوة﴾ مبا أ مؤخا خربه ﴿ولَع أبصرهم﴾ .
و﴿غ
ۡ
ُ ُ
ى
املوضع اخلامس :قوله تعاىلَ ﴿ :وم َن ٱنلىاس َمن َيقول َء َام ىنا بٱلِل َوبٱَلَ ۡوم ٱٓأۡلخر

َو َما ُهم ب ُم ۡؤمن َ
ي [ ﴾٨اقبساة.]8 :
قال املرندي -رمحه هللاَ ﴿ " :-و َما ُهم ب ُم ۡؤمن َ
ي﴾ وقف ٍّ
كذف ،ومن جعل
ُ
ُ َ ُ َ ىَ
حذال من قوقه ﴿ َو َما هم﴾ ال جيوز اقوقف دليه"(.)4
﴿يخٰدعون ٱلِل﴾ ً
بيان قول املرندي:

َ
َ
وجه كونه كذفيًذ؛ أن ﴿يُخٰد ُعون﴾ ماساأن ًفذ ،وأمذ دلى وجه منع اقوقف دلى تس يا
َ
َ
ُ
أن ﴿يُخٰد ُعون﴾ يف موضع نصب دلى احلذل من ﴿هم﴾ ،فهو ماصل مبذ قع ه قفظًذ
ومعىن.
ً

أقوال العلماء يف حكم الوقف على ﴿ َو َما ُهم ب ُم ۡؤمن َ
ي﴾:
اخالف اقعلمذا يف حك اقوقف دلى مخاسة أقوال(:)5

( )1املاش .)133/1( :
( )2اقسطع واالئانذف( :ص ،)47:واإلابنة( :ص.)209:
( )3دب اقكامي صذحل ،اقوقف واالقا اا( :ص.)176:
( )4قاة دني اقسااا/43( :ب).
( )5انظا :إيضذ اقوقف واالقا اا ،)495/1( :واقسطع واالتسائنذف( :ص ،)48:واملكافى:
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األول :أن اقوقف هنذ ٍّ
كذف ،وممن قذل قه اقنحذس ،واق اين.

اقثذين :أن اقوقف هنذ اتم ،وممن قذل قه األخفش ،واقعُ َمذين.
حاسن ،وممن قذل قه اقن األنبذري ،واقن اقغزال.
اقثذقث :أن اقوقف هنذ ٌ
اقااقع :أن اقوقف هنذ الزم ،وممن قذل قه اقاسجذون ي ،واقاوين.
اخلذمس :د م جواز اقوقف.
اخلالصة:
من هب إىل أن اقوقف ٍّ
كذف ،دلى االتسائنذف ،وقه قذل املان ي.
واتم دلى أن مذ قع ه اتسائنذف قيذين .ووجه كونه حاسنًذ؛ ألن "خيذددون" يف موضع
ٌ
نصب دلى احلذل منه  .وأمذ وجه كونه ال ًزمذ؛ قئال يوه وصله اقوصف خب اده ؛ وإمنذ
اقغاض نفي إيذهن وإثبذ نفذقه  .وقعل وجه منع اقوقف هنذ إن جعلت مذ قع ه يف موضع
احلذل مبعىن" :خمذددني" ومن حيث كونه رأس آية جيوز اقوقف.
ُ َٰ ُ َ ىَ َ ى َ َ َُ ْ ََ َۡ َ ُ َ ى ٓ
املوضع السادس :قوله تعاىل﴿ :يخدعون ٱلِل وٱَّلين ءامنوا وما َيدعون إَّل
َ ُ َ ُ ۡ ََ َۡ ُُ َ
أنفسهم وما يشعرون [ ﴾٩اقبساة.]9 :
ْ
قال املرندي -رمحه هللاَ ﴿ " :-و ىٱَّل َ
ين َء َام ُنوا ﴾ وقف حاسن"(.)1
بيان قول املرندي:
حاسن.
هب املان ي-رمحه هللا -إىل أن اقوقف يف هذه اقكلمة ٌ
ْ
أقوال العلماء يف حكم الوقف على ﴿ َو ىٱَّل َ
ين َء َام ُنوا ﴾:
اختلف العلماء يف حكم الوقف على ثالثة أقوال(:)2
(ص ،)160:واملاش  ،)133/1( :ودلل اقوقف ،)180/1( :واق راية يف اقوقوف واآلية:
(ص.)85:
( )1قاة دني اقسااا/44( :ب).
( )2انظا :إيضذ اقوقف واالقا اا ،)496/1( :واقسطع واالئانذف ( :ص ،)42:واإلابنة( :ص،)219:
واملكافى( :ص ،)160:ومنذر امه ى( :ص.)61:
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األول :أن اقوقف هنذ ٍّ
كذف ،وممن قذل قه اقنحذس ،واق اين.
اقثذين :أن اقوقف هنذ اتم ،وممن قذل قه اقعُ َمذين.
حاسن ،وممن قذل قه اقن األنبذري ،وغريه.
اقثذقث :أن اقوقف هنذ ٌ

اخلالصة:
وجه كونه حاسنًذ؛ متذم املعىن ،وجلواز اقوصل ،قلعطف قني اجلملاني املافساني يف قوقه:
ْ
َۡ
ۡ
َ ىٓ َ ُ
َ
ُ َٰ ُ َ
ون ى َ
ٱلِل َو ىٱَّل َ
ين َء َام ُنوا َو َما َي َد ُعون إَّل أنف َس ُه ۡم َو َما يَش ُع ُرون ﴾ ،وجيوز
﴿يخدع
اقسطع القا اا اقنفي.
وقذل اقعُ َمذين" :ومن اقعلمذا من يعارب حذل قاااة احلاف اقذي قع ه ،فيجعله وق ًفذ
اتمذ ،يف أدلى درجذ اقامذم؛ دلى قاااة أهل اقكوفة ،وجيعله دون اقامذم دلى قاااة أهل
احلجذز وموافسيه  ،كأنه يسول :إ ا اخالف اقلفظذن كذن اقفصل قينهمذ أحاسن ،وإ ا اتفق
اقلفظذن كذن اقوصل أحاسن ،أو هو ادابذر حاسن"( .)1ودلى هذا فإن املان ي وافق من تسبسه
من األئمة يف تعيني ماتبة اقوقف يف هذه اقكلمة.
َ َ َ ْ َ
ْ َ ُ ْ
َ
ِإَوذا لَ ُقوا ْ ىٱَّل َ
ين َء َام ُنوا قال ٓوا َء َام ىنا ِإَوذا خل ۡوا إ َٰل
املوضع السابع :قوله تعاىل﴿ :
َ ُ ْ ى
َ
َ
ُ ى َۡ
ش َيٰطينه ۡم قال ٓوا إنا َم َعك ۡم إن َما َن ُن ُم ۡس َت ۡهز ُءون [ ﴾١٤اقبساة.]14:
َ
قال املرندي -رمحه هللاُ ﴿ " :-م ۡس َت ۡهز ُءون﴾ وقف حاسن ،وكذف دن
قعضه "(.)2

َ
اختالف العلماء يف تعيني مرتبة الوقف على ﴿ ُم ۡستَ ۡهز ُءون﴾ هو مذ كاه
املان ي:
األول :أن اقوقف هنذ ٍّ
كذف ،وممن قذل قه اق اين ،واقعُمذين ،وهو رأي األكثاين.
حاسن ،وممن قذل قه اقن األنبذري ،واقن اقغزال ،وتبعه املان ي.
اقثذين :أن اقوقف هنذ ٌ

( )1املاش .)139/1( :
( )2قاة دني اقسااا/44( :أ).
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اخلالصة:
ُ
من هب إىل أن اقوقف حاسن؛ ألنه حياسن االقا اا قسوقه ﴿ ،ى ُ
ٱلِل ي َ ۡس َت ۡهزئ به ۡم﴾
دلى معىن" :هللا جيهله وخيطئ فعله " كمذ تسول :إن فالان قياساهزأ قه مذ اقيوم إ ا فعل
فعالً دذقه اقنذس وأنكاوه دليه ،فكذن ديب اقنذس قه مبنزقة االتساهزاا قه"(.)1
ُ
وقذل اقن اقغزال ( 516:هـ)" :ودن قوم اقوصل أوىل ألن قوقه ﴿:ى ُ
ٱلِل ي َ ۡس َت ۡهزئ
به ۡم﴾ خاج دلى جهة اجلزاا ملذ قبله أي :جيذزيه دلى اتساهزائه "(.)2

وقذل اقعُمذين " :وقيس هذا اقاأويل خيفى دلى أيب حذمت؛ وإمنذ كاه اتسائنذفه ألماين:
قظذها قفظه ،ال ملذ حتمله من املعىن ،وألنه إ ا وصل كذن أقني من اجملذزاة؛ فياسا ل ابألول
دلى أن اقثذين جمذزاة قه ،فيظها املعىن حذل اتصذقه أتساع من ظهوره حذل االقا اا"(.)3
وأمذ وجه كونه كذفيًذ؛ أنه رأس آية(.)4
َ َ ى
َُ
ۡ َ َ ََ ٓ َ َ ٓ ۡ
ٱس َت ۡوق َد نارا فل ىما أضا َءت َما
املوضع الثامن :قوله تعاىلَ ﴿ :مثل ُه ۡم ك َمثل ٱَّلي
َ َ
ُ ُ َٰ ى ُ ۡ ُ َ
ون ُ ١٧ص ُّم ُّۢ
َح ۡو َ َُلۥ َذ َه َ
ب ىُ
ٱلِل ب ُنوره ۡم َوت َرك ُه ۡم ِف ظلمت َّل يبِص
ُ ۡ ٌ ُ ۡ ي َ َ
َ
م ف ُه ۡم َّل يَ ۡرج ُعون [ ﴾١٨اقبساة.]18-17:
بكم ع
ى
ُۡ ُ َ
ون﴾ وقف حاسن اتم ،ملن قاأ ﴿ ُص ُّم ُّۢ
قال املرندي -رمحه هللاَّ﴿ " :-ل يبِص
ُ ۡ ٌ ُ ۡ ي
ْمذ دُ ْميًذ) دلى اقذم واقشا  ،ومن نصبه
بكم عم﴾ ابقافع فيهن ،أو نصب ُ
(صمذ قُك ً
ۡ
دلى احلذل أو دلى معىن :وتاكه غري مبصاين ،ال جيوز اقوقف دلى ﴿ ُص ُّم ُّۢ بُك ٌم

( )1اقن األنبذري ،إيضذ اقوقف واالقا اا.)498/1( :
( )2املاش .)142/1( :
( )3اقوقف واالقا اا ،)151/1( :االتساهزاا صفة من اقصفذ اقفعلية اقثذقاة هلل دز وجل يف اقكاذب
واقاسنة ،وقكنه ال يوصف هبذ دلى تسبيل اإلطالق ،وإمنذ يوصف هبذ حني مذ تكون م ًحذ .وق ّأول
اإلمذم اقن األنبذري ،واقن اقغزال صفة االتساهزاا من غري قاينة وهذا اقاأويل ابطل .انظا :صفذ هللا
دز وجل يف اقكاذب واقاسنة( :ص.)61:
( )4انظا :اقسطع واالئانذف ( :ص ،)51:واإلابنة( :ص ،)219:واملكافى( :ص ،)160:واملاش :
(.)142/1
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ُع ۡ ي
م﴾"(.)1

ى ُۡ ُ َ
ِصون﴾ على َّ
عدة أقوال
اختالف العلماء يف تعيني مرتبة الوقف على ﴿َّل يب
منها(:)2
األول :أن اقوقف هنذ ٍّ
كذف ،وممن قذل قه اق اين ،وغريه.
اتم ،وممن قذل قه اقعُمذين ،واقن ْكزاوي ،وغريه .
اقثذين :أن اقوقف هنذ ٌ
حاسن ،وممن قذل قه اقن األنبذري ،واملان ي مع زايدة ماتبة
اقثذقث :أن اقوقف هنذ
ٌ
فيه.
اخلالصة:
وجه كون اقوقف كذفيًذ ،دلى رفع مذ قع ه خرب مبا أ حمذوف ،أي :ه .
ومذ اتسا ل قه املان ي يف تعيني ماتبة اقوقف ،يف اقساااة املاواتاة ،دلى أنه خرب اقا اا
حمذوف ،تس ياه" :ه ص ٌ قك ٌ" ،هو مذ دليه أصحذب ماتبيت اقامذم واقكفذية ،وقه قذل اقن
األنبذري.
أمذ دلى وجه اقنصب يف اقساااة اقشذ ة؛ دلى معىن :وتاكه كذقك ،وقيل :دلى
اقذم ،وقيل :دلى احلذل ،منع اقعُمذين اقوقف دلى هذا اقوجه ،وانفاد قه املان ي(.)3
وقكمذ ودميًذ فال جيوز
صمذ ً
ومن نصب "ه " دلى معىن :تاكه غري مبصاين ً
اقوقف؛ ألن اقوصل هنذ أوىل.

( )1قاة دني اقسااا/44( :ب).
( )2انظا :اقفااا ،معذين اقساآن ،)16/1( :وإدااب اقساآن ،)33/1( :واإلابنة( :ص ،)225:واقوقف
واالقا اا ،)152/1( :واملاش .)142/1( :
( )3وهي قاااة أيب قن كعب ،واقن ماسعود ،وأم املؤمنني حفصة ،وزي قن دلي ،ودبي قن دمري،
واقضحذك -رضي هللا دنه  .انظا :حواشي اقب يع( :ص ،)11:اقزجذج ،معذين اقساآن وإدااقه:
( ،)94/1وغاائب اقساااا ( :ص ،)112:واقكشف واقبيذن ،)138/3( :واحملار اقوجيز:
( ،)101/1وشوا اقساآن ،)64/1( :واقبحا احمليط.)133/1( :
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َ َ
ُُۡ ْ َى ُ ُ ى
َ ََ ُ
ُ
ُّ
َ
كمۡ
ى
املوضع التاسع :قوله تعاىلَٰٓ ﴿ :
يأيها ٱنلاس ٱعبدوا ربكم ٱَّلي خلق
َ
ُ َ ى ُ َ ُ َ
َو ىٱَّل َ
ين من ق ۡبلك ۡم ل َعلك ۡم ت ىتقون [ ﴾٢١اقبساة.]21:
َ ى ُ َ ُ َ
قال املرندي -رمحه هللا﴿ " :-ل َعلك ۡم ت ىتقون﴾ وقف كذف دن من جعل
ى
ى
ب مل يسف"(.)1
قلا
ذ
نعا
﴾
ي
ٱَّل
﴿
جعل
ومن
،
اا
اقا
﴾
ي
ٱَّل
﴿
ً ّ
ً
َ ى ُ َ ُ َ
اختالف العلماء يف تعيني مرتبة الوقف على ﴿ل َعلك ۡم ت ىتقون﴾:
كا اإلمذم اقنحذس أن اقوقف هنذ فيه ثالثة تس ياا (:)2
األول :أن اقوقف هنذ ٍّ
كذف.
اقثذين :أن اقوقف هنذ اتم.
اقثذقث :أن اقوقف هنذ غري اتم وال كذف.
وزاد اقنكزاوي ،وجه د م اقوقف.
اخلالصة:
اخلالف يف تعيني ماتبة اقوقف دائا قني اقاس ياا املذكورة تسذق ًسذ ،ومن اقعلمذا من
اكافى قذكا صحة اقوقف مع ماادذةٍّ جلواز اقوقف دلى رؤوس اآلي ،ومذ هب إقيه املان ي،
ى
إىل أن اقوقف هنذ ٍّ
كذف()3؛ و قك دلى أن يكون ﴿ٱَّلي﴾ يف موضع رفع دلى إضمذر
مبا أ حمذوف ،هو مذ كاه اقنحذس ،واقن اقغزال ،واقنكزاوي ،وغريه .
ى
ى
َ ََ َ ُ
كُ
خربا دن ﴿ٱَّلي﴾
﴾
م
ل
ل
ع
ج
ي
ٱَّل
وأمذ وجه منع اقوقف :إن جعلت ﴿
ً
ى
ُ
األول ،أو ق الً من ﴿ٱَّلي﴾ األول ،أو نعاًذ قـ ﴿ َر ىبك ُم﴾ ،فال جيوز اقوقف؛ قفصله قني

اقب ل واملب ل منه ،وهو مذ قاره اقنحذس وتبعه املان ي ،وغريه ،وأمذ من حيث كونه رأس آية

( )1قاة دني اقسااا/45( :أ).
( )2انظا :اقسطع واالئانذف( :ص،)54:
اقع َمذين .انظا :إيضذ اقوقف واالقا اا:
( )3وحاسن دن اقن األنبذري ،واخلزادي ،واق اين ،وصذحل دن ُ
( ،)502/1واالابنة( :ص ،)228:واملكافى( :ص ،)161:واقوقف واالقا اا،)153/1( :
واملاش .)147/1( :
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جيوز اقوقف(.)1

ى
ى
َ َ ُ
وقذل اقعُمذين" :وقيس حباسن ألن قوقه﴿ :ٱَّلي َج َعل لك ُم﴾ ق ل من ﴿ٱَّلي
َ ََ ُ
خلقك ۡم﴾"(.)2
َ ىىۡ َۡ َُ ْ ََ َۡ َُ ْ َ ىُ ْ ى َ ى
ُ ُ َ
ار ٱلِت َوقودها
املوضع العاشر :قوله تعاىل﴿ :فإنلم تفعلوا ولن تفعلوا فٱتقوا ٱنل
ى ُ َ ۡ َ َُ ُ ى ۡ ۡ َ
َ
ٰ
ٱنلاس وٱۡلجارة أعدت للكفرين [ ﴾٢٤اقبساة.]24:
َ ۡ
ٱۡل َ
ج َ
ارةُ﴾ جيوز اقوقف دليه يف من جعل
قال املرندي -رمحه هللا﴿ " :-و
ُ ۡ
﴿أع ىدت﴾ مبعىن احلذل"(.)3
َ ۡ
ُ
َ
َ
َّ
اختلف العلماء يف جواز الوقف على ﴿وٱۡلجارة﴾ على عدة أقوال من
أمهها(:)4
األول :أن اقوقف هنذ ٍّ
كذف ،دلى اتسائنذف مذ قع ه ،وممن قذل قه أقو حذمت ،وتبعه
اقنكزاوي.
ُ
ۡ
حاسن ،ويكون ﴿أع ىدت﴾ ماساأنفذ ،وممن قذل قه اقنحذس.
اقثذين :أن اقوقف هنذ ٌ
ُ
ۡ
اقثذين :أن اقوقف هنذ صذحل ،ويكون ﴿أع ىدت﴾ كالم منسطع دن األول ماساأن ًفذ،
وقه قذل اقعُمذين.
اخلالصة:
ُ
ۡ
تسبب االخاالف يف اقوقف اخاالفه يف اقضمري اقعذئ يف كلمة﴿ :أع ىدت﴾،
فسيل :إنه من صلة" اقيت" وشبّه مبوضع آل دماان [ ،]131وهو ماوي دن أيب حذمت وتعسبه
ُ ى ۡ
اقن األنبذري ،واقنحذس يف قك ،وقيل :إن ﴿أعدت﴾ حذل قلنذر دلى تس يا :ق أد ،

( )1انظا :منذر امه ى.)64/1( :
( )2املاش .)147/1( :
( )3انظا :قاة دني اقسااا/44( :ب).
( )4انظا :إيضذ اقوقف واالقا اا( :ص ،)246:واقسطع واالئانذف ( :ص ،)55:واملاش ،)142/1( :
واالقا اا يف معافة اقوقف واالقا اا( :ص.)247:
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أي :فذتسوا اقنذر اقيت وقودهذ اقنذس واحلجذرة يف حذل إد ادهذ ،وهبذا اقوجه أجذز املان ي
اقوقف هنذ من غري تعيني ملاتباه (.)1
ُ ى ۡ
وجهذ آخا ،وهو أن يكون ﴿أعدت﴾ صفة قلنذر ،وال يكون حذل،
وأجذز اقعُمذين ً
مع منع اقوقف دلى "احلجذرة"(.)2
ى ىَ َ
َ ۡ َ َ
ۡ
ب َمثل ىما
ٱلِل َّل ي َ ۡستَۡحۦٓ أن يۡض
املوضع احلادي عشر :قوله تعاىل۞﴿ :إن
َ َ َ َ
َب ُعوضة ف َما ف ۡوق َها﴾ [اقبساة.]26:
َ َ ۡ َ ََ
قال املرندي -رمحه هللا " :-قوقه تعذىل﴿ :أن يۡضب مثل﴾ ،وقف اتم ،دن
أمح قن موتسى ،دلى أن مذ أتكي  ،وقياست صلة ،واقاس يا :أن يضاب مثالً مذ قعوضة،
()3
وضةٌ) ( )4قافع
(مذ قـَعُ َ
تص يسه قاااة اقن ماسعود( :قـَعُ َ
وضة) من غري (مذ)  ،وكذقك قاااةَ :
اقاذا"(.)5
بيان قول املرندي:
َ
َ
ۡ
كا املان ي مذهب أمح قن موتسى يف اقوقف دلى كلمة ﴿أن يَۡض َب َمثل﴾
وتعيني ماتبة اقوقف فيه ،واناصا مهذا اقوجه دلى أن (مذ) قلاأكي ؛ كأنك قلت :مثالً قعوضة،
ماساشه ً ا ابقساااة اقشذ ة املذكورة مهذا اقوجه.
َ َ ۡ َ ََ
أقوال العلماء يف الوقف على كلمة ﴿أن يۡضب مثل﴾:
َ
قذل اخلزادي" :فعلى هذا املذهب ال يا اقوقف دلىَ ﴿ :ب ُعوضة﴾ ،وحياسن دلى

( )1انظا :إيضذ اقوقف واالقا اا ،)504/1 ( :ومنذر امه ى.)65/1( :
( )2انظا :املاش .)141/1( :
( )3انظا :غاائب اقساااا  ( :ص ،)119:واملغين.)395/1( :
( ) 4وهي قاااة اقضحذك ،وأابن ،وغريه  .انظا :غاائب اقساااا  ( :ص ،)119:وقاة دني اقسااا:
(/45ب).
( )5انظا :قاة دني اقسااا/45( :ب).
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َ
﴿ َمثل﴾ ،و﴿ ىما﴾ مبعىن :اقذي يف قغة متي "(.)1
َ َ ۡ َ ََ
()2
وقذل اقنحذس﴿" :أن يۡضب مثل﴾ هذا متذم دن أمح قن موتسى" .

اخلالصة:
تسبب اخاالف دلمذا اقوقف واالقا اا يف هذا املوضع راجع إىل اخاالف اإلدااب يف
كلمة ﴿ ىما﴾ ،واقوجه اقذي هب إقيه املان ي هو مذهب أمح قن موتسى ،وتعسبه اقنحذس؛
ألن (مذ) إن كذنت زائ ة قلاوكي فال يبا أ هبذ ،وإن كذنت مبعىن اقذي ورفعت قعوضة فهي
ق ل من مثل ،وكذا إن كذنت نكاة مثل واح (.)3
املوضع الثاين عشر :قوله تعاىلَ ﴿ :و َما يُض ُّل بهۦٓ إ ىَّل ۡٱل َفٰسق َ
ي﴾ [اقبساة.]26:
قال املرندي -رمحه هللا " :-قوقه تعذىل ﴿ :إ ىَّل ۡٱل َفٰسق َ
ي﴾ ،وقف اتم ،دن من
جعل ﴿ ىٱَّل َ
ين﴾ مبا أً "(.)4
من أقوال العلماء يف تعيني مرتبة الوقف على كلمة ﴿إ ىَّل ٱلۡ َفٰسق َ
ي﴾ ما يلي(: )5
األول :أن اقوقف هنذ ٍّ
كذف ،دلى اتسائنذف مذ قع ه ،وممن قذل قه اق اين ،واقن
اقغزال ،وغريه .
اقثذين :أن اقوقف هنذ اتم ، ،وممن قذل قه اقنحذس ،واخلزادي ،واقنكزاوي ،وغريه .
ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ ۡ َ ٰ ُ َ
قذل أقو حذمت" :إن جعلت ﴿ ىٱَّل َ
ين﴾ مبا أً فـ ـ﴿أولئك هم ٱلخِسون﴾ خرب
االقا اا ،فذقوقف دلىۡ ﴿:ٱل َفٰسق َ
ي ﴾خرب اتم"(.)6
( )1اإلابنة( :ص.)230:
( )2اقسطع واالئانذف( :ص.)56:
( )3وملزي تفصيل يف املاسأقة انظا :إيضذ اقوقف واالقا اا ،)507-506/1( :واقسطع واالئانذف:
(ص ،)56:واملاش .)163/1( :
( )4قاة دني اقسااا/45( :ب).
( )5انظا :اإلابنة( :ص ،)232:واقسطع واالئانذف( :ص ،)57:واملكافى( :ص ،)162:واقوقف
واالقا اا ،)154/1( :واالقا اا يف معافة اقوقف واالقا اا( :ص.)253:
( )6اإلابنة( :ص)232:
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اخلالصة:
ى
هب املان ي إىل أن اقوقف هنذ اتم؛ دلى تس يا من جعل ﴿ٱَّل َ
ين﴾ مبا أً،
ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ ۡ َ ٰ ُ َ
رفعذ ابالقا اا ،وخربه ﴿أولئك هم ٱلخِسون﴾ .وقع م تعلق مذ قع ه
ويكون موضعه ً
معىن ،وهو يف قك موافق ملن تسبسه من األئمة يف هذه املاتبة.
مبذ قبله ال قفظًذ وال ً
َ ىُ
ى
ىٰ َ َ ۡ َ
ٱره ُبون﴾ ﴿ِإَوي ٰ َى فٱتقون﴾
املوضع الثالث عشر :قوله تعاىلِ﴿ :إَويى ف
[اقبساة.]41-40:
ىُ
َ َۡ
ٱره ُبون﴾ و ﴿ٱتقون﴾ ،وشبه قك رأس آية،
قال املرندي -رمحه هللا﴿ " :-ف
وهو حاسن ٍّ
كذف ،ومنهن حذف اقيذا أحاسن ،وكذا مجيع املفذصل يف اقساآن اقوقف دليه
أحاسن مع حذف ايا اإلضذفة"(.)1
َ َۡ
ٱرهبُون﴾ وما شاهبها من
أقوال العلماء يف تعيني مرتبة الوقف على كلمة ﴿ف

رءوس اآلي (:)2
األول :أن اقوقف هنذ ٍّ
كذف ،وممن قذل قه اق اين ،واقعُ َمذين ،واخلليجي.
حاسن ،وممن قذل قه اقنحذس ،واخلزادي.
اقثذين :أن اقوقف هنذ ٌ

اخلالصة:
هب املان ي إىل أن اقوقف هنذ حاسن دلى قاااة حذف ايا اإلضذفة ،وقسيذم اقكالم
متذمذ أو كفذية ،واملعىن :أي فخذفوين كمذ أماتك  ،ومن حيث كونه رأس آية
قنفاسه حاسنًذ و ً
جيوز اقوقف دليه.
وقذل اقنحذس" :وقف حاسن وقيس قاذم وإمنذ املعىن :وإايي فذرهبون يف اقوفذا
واقعه "(.)3

( )1قاة دني اقسااا/45( :ب).

( )2انظا :اقسطع واالئانذف ( :ص ،)63:واإلابنة( :ص ،)232:واملكافى( :ص ،)164:واملاش :
( ،)177/1واالها اا يف معافة اقوقف واالقا اا( :ص.)239:
( )3اقسطع واالئانذف ( :ص.)63:
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َ ۡ َ ُ ْ ى ۡ َ ى َٰ ىَ َ َ َ ى ََ
يةٌ إَّل لَع
املوضع الرابع عشر :قوله تعاىل﴿ :وٱستعينوا بٱلصۡب وٱلصلوة ِۚ ِإَونها لكب
ۡ َ
خٰشع َ
ي [ ﴾٤٥اقبساة.]45:
ٱل
َ
ى
ۡ
َ
َ
خٰشع َ
ي﴾ ،وقف ٍّ
كذف ،ملن جعل مذ
قال املرندي -رمحه هللا﴿ " :-إَّل لَع ٱل
رفعذ دلى إضمذر مبا أ ،أو نصبًذ دلى امل  ،ومن جعلهذ نعاًذ مل يسف"(.)1
قع ه ً
ى ََ ۡ َ
خٰشع َ
ي﴾ على
أقوال العلماء يف تعيني مرتبة الوقف على كلمة ﴿إَّل لَع ٱل

قولني(:)2
األول :أن اقوقف هنذ ٍّ
كذف ،وممن قذل قه اق اين ،واقنكزاوي.
وحاسن غري اتم دن
حاسن ،وممن قذل قه اقنحذس ،واخلزادي،
ٌ
اقثذين :أن اقوقف هنذ ٌ
اقن األنبذري.

اخلالصة:
ى
كذف؛ و قك ألن ﴿ٱَّل َ
هب املان ي إىل أن اقوقف ٍّ
ين﴾ خرب مبا أ ،أو ألنه
منصوب ،وهو يف قك موافق ملن تسبسه من األئمة.
وأمذ من جعل ﴿ ىٱَّل َ
ين﴾ نعاًذ قلخذشعني فال يسف ،ودلى هذا اقوجه جوز قعض
اقعلمذا اقوقف هنذ كونه رأس آية ،وقوقف اقنيب صلى هللا دليه وتسل دلى ﴿ َرب
ۡٱل َعٰلَم َ
ي﴾ [اقفذحتة ]2:ومذ قع هذ صفة هلل تعذىل" وألنه حيامل يف اقعاقية أن تضما قبله
مبا أ فيكون ﴿ ىٱَّل َ
ين﴾ خربه ،وتس ياه :ه اقذين يظنون.)3("...
قذل اقنحذس" :فيه تس ياان إن جعل ﴿ ىٱَّل َ
ين﴾ نعاًذ قلخذشعني ،أو ق ًال مل حياسن
اقسطع دلى اخلذشعني ،وإن جعلت ﴿ ىٱَّل َ
مافودذ دلى إضمذره مبا أ ،كذن اقوقف دلى
﴾
ين
ً

( )1قاة دني اقسااا/47( :أ).
( )2انظا :إيضذ اقوقف واالقا اا ،)516/1( :واإلابنة( :ص ،)238:واملكافى( :ص ،)164:واملاش :
( ،)180/1واالقا اا يف معافة اقوقف واالقا اا( :ص..)270:
( )3املاش .)179/1 ( :
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ۡ َ
خٰشع َ
ي﴾ حاسنًذ"(.)1
﴿ٱل

ىُ ْ
َ ىۡ
َۡ
َ ۡ
ى َۡ
املوضع اخلامس عشر :قوله تعاىلَ ﴿ :وٱتقوا يَ ۡوما َّل َتزي نف ٌس عن نفس شيا
َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ َٰ َ ي َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ ي َ َ ُ ۡ ُ َ ُ َ
نِصون ﴾٤٨
وَّل يقبل منها شفعة وَّل يؤخذ منها عدل وَّل هم ي
[اقبساة.]48:
َ َ ي
قال املرندي -رمحه هللا﴿ " :-شفٰ َعة﴾ ،وقف حاسن ،ملن قاأ (يـَ ْسبَ ُل) قفاح
اقيذا"(.)3()2
بيان قول املرندي:
هب املان ي إىل أن اقوقف حاسن؛ و قك الخاالف اجلملاني ،وألن اقكالم جاى
دلى ناسق واح .
َ َٰ َ ي
من أقوال علماء الوقف يف الوقف على كلمة ﴿شفعة﴾:
َ َ ي
قذل اقعُ َمذين" :وال يعام اقوقف دلى ﴿شفٰ َعة﴾ ...وال أبس إن وقف دليهذ واقف،
وقكن قيس ابملخاذر"(.)4
اخلالصة:
ماسوغذن الدابذر اقوقف حاسنًذ؛ األول :اخاالف
يف اقوقف دلى اقساااة اقشذ ة هنذك ّ
ماسوغ واح هو دطف
وجه اقكالم .اقثذين :دطف مجلة دلى مجلة .ودلى اقساااة املاواتاة ّ
مجلة دلى مجلة.

( )1اقسطع واالئانذف ( :ص.)64:
( )2قاة دني اقسااا/47( :ب).
( )3وال فاق قني ختصيص كونه حاسنًذ دلى اقساااة اقشذ ة فمثلهذ مثل املاواتاة  ،وهي قاااة تسفيذن ،وزي
قن دلي ،وإقااهي اقنخعي وقاذدة ،وغريه  .انظا :اقكذمل ،)35/5( :واملغين.)410/1( :
( )4املاش .)182/1( :
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ى
َ ُ ْ ۡ ُ َ
َ ُ َ َ ى
َ
املوضع السادس عشر :قوله تعاىل ﴿ :قالوا ٱدع نلَا َر ىبك يُبَي نلَا َما ل ۡون َها قال إن ُهۥ
َ ُ ُ ى َ َ َ َ ي َ ۡ َ ٓ ُ َ ي ى ۡ ُ َ َ ُ ُّ ى
ٱلنٰظر َ
ين [ ﴾٦٩اقبساة.]69:
يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تِس
ۡ ٓ
قال املرندي -رمحه هللا " :-قوهلَ ﴿ :صف َرا ُء﴾ ،وقف حاسن ،ملن جعل ﴿
ۡ ٓ
َصف َرا ُء﴾ ،مبعىن اقاسواد"(.)1
ۡ ٓ
اختلف العلماء يف معىن كلمةَ ﴿ :صف َرا ُء﴾ على قولني(:)2
األول :أهنذ مبعىن اقاسواد ،وحجاه أن اقعاب تاسمي األتسود األصفا.
اقصفاة املعاوفة قيس فيهذ تسو ٌاد وال قيذض ،ودلى هذا اقسول ال يوقف
اقثذين :أهنذ من ّ
ۡ ٓ
دلى ﴿ َصف َرا ُء﴾؛ ألن "اقفذقع" من صفة األصفا ال من صفة األتسود(.)3
اخلالصة:
اخاذر املان ي اقسول األول دلى أن اقوقف حاسن()4؛ و قك دلى تفاسري "صفااا"
َ
مبعىن اقاسواد( ،)5فوقف دليهذ ألنه جعل ﴿فاق يع﴾ صفة قصفااا؛" دلى مذ جذا أصفا فذقع،
وقكنه جيعله صفة قلون ،فيسول هو فذقع اقلون ،أي :خذقص اقلون"(.)6

ۡ ٓ
وقذل أقو اقسذتس " :من أتول صفااا تسواد ،وقف دلى قوقهَ ﴿ :صف َرا ُء﴾ مث اقا أ
َ ى ُ
﴿ فَاق يع ىل ۡو ُن َ
اقصفاة فذقوقف دلى ﴿ فاق يع ل ۡون َها ﴾"(.)7
من
اا
ا
صف
ل
أتو
ومن
﴾،
ا
ه
ّ

( )1قاة دني اقسااا/48( :أ).
( )2انظا :اقسطع واالئانذف ( :ص ،)70:واملاش .)195/1( :
( )3انظا :اقن اقغزال ،اقوقف واالقا اا.)161/1( :
اقع َمذين ،وحاسن غري اتم دن األمشوين .انظا :اقسطع واالئانذف ( :ص،)70:
( )4واقوقف هنذ كذف دن ُ
واملاش  ،)195/1( :ومنذر امه ى.)74/1( :
( )5وهو ماوي دن احلاسن اقبصاي ،اقاسماقن ي ،حبا اقعلوم)89/1( :
( )6املاش .)195/1( :
( )7منذزل اقساآن/13( :ب).
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َ ى َۡ ََ َۡ ُ ۡ َ ۡ َ ى
ٱلِلِۗ َو َما ى ُ
ٱلِل
املوضع السابع عشر :قوله تعاىل﴿ :وإن منها لما يهبط من خشية
َ َ ُ َ
َ
بغٰف ٍل ع ىما ت ۡع َملون [ ﴾٧٤اقبساة.]74:
َ ۡ
ى
قال املرندي -رمحه هللا " :-قوقه﴿ :م ۡن خش َية ٱلِلِۗ﴾ ،وقف حاسن ،ملن قاأ ﴿
ُ َ
ََ ىُ َ
َ
ٱلِل بغٰف ٍل ع ىما َي ۡع َملون﴾ ،ابقيذا ،ومن قاأ ابقاذا فذقوصل أوىل"(.)1
وما
َ ۡ
اختلف علماء الوقف واالبتداء يف مرتبة الوقف يف قوله تعاىل ﴿م ۡن خشيَة
ُ َ
ى
تبعذ الخاالف اقسااا يف اقفعلَ ﴿ :ي ۡع َملون﴾ قني اخلطذب
ٱلِل﴾ دلى قفظ اجلالقة؛ ً
واقغيبة( ،)2مع اتفذقه دلى جواز اقوقف دلى قفظ اجلالقة.
فأطلق قعضه اقوقف دلى اقساااتني ،و هب قعضه إىل اقافايق قني اقساااتني(.)3
اخلالصة:
هب املان ي إىل إطالق اقوقف قني اقساااتني ،فبني أن اقوقف دلى قفظ اجلالقة
حاسن دلى قاااة اقغيب( ،)4وأمذ دلى قاااة اخلطذب فذقوصل أوىل؛ قلاعلق اقلفظي قني أول
ودرب دنه قعضه ق ـ ـ" :ورجح اقوصل اقافصيل واخلطذب ،ورجح غيبه
اآلية وخذمتاهذَ ،
اقوقف"(.)5

( )1قاة دني اقسااا/49( :ب).
( )2قاأ اقن كثري ابقغيب ،وقاأ اقبذقون ابخلطذب .انظا :اقن اجلزري ،اقنشا( :ص.)109-108:
( )3وملزي قيذن يف املاسأقة ،ينظا :حممود كذقا ،أثا اقساااا يف اقوقف واالقا اا( :ص.)109-108:
اقع َمذين ،وقعل األرجح دلى قاااة اقغيب أن يكون اقوقف هنذ اتمذ كمذ هب
( )4وافق فيه اقنحذس ،و ُ
إقيه اق اين ،وغريه؛ ملذ فيه من كمذل االنسطذع قني خاذم اآلية ومذ قبلهذ ،وملذ يف االقا اا قع ه من
معىن االتسائنذف ،كذفيذ دلى قاااة اخلطذب ،ومطلق دن اقاسجذون ي .انظا :اقسطع واالئانذف:
(ص ،)72:واملكافى( :ص ،)166:واملاش  ،)201/1( :ودلل اقوقف ،)211/2( :واق راية يف
اقوقف واآلية( :ص ،)89:وأثا اقساااا يف اقوقف واالقا اا( :ص.)109:
( )5وصف االها اا يف اقوقف واالقا اا( :ص)63:
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اخلامتة
أبرز نتائج البحث:
 .1اشامل كاذب قاة دني اقسااا ،دلى ق ر كبري من مواضع اقوقف واالقا اا ،يصلح
أن يكون رتسذقة دلمية تضذهي كاب اقوقف واالقا اا املفادة يف هذا اقفن حيث
موضعذ.
قلغ د د مواضع تسورة اقبساة أرقعة وتساني ً
 .2قلعالمة املان ي كاذب يف اقوقف واالقا اا موتسوم قـ ـ وقوف اخلالف ،يف د اد
املفسود.
 .3اداىن املان ي ابقاقط قني اقوقف واالقا اا واقساااا .
تبعذ ملن تسبسه من األئمة وزاد دليهذ.
 .4كا اقعالمة املان ي أنواع اقوقف واالقا اا ً
 .5مااتب اقوقف دن املان ي دشا مااتب ،وافق يف ثالث منهذ أكثا اقعلمذا ،وهي
اقاذم واقكذيف واحلاسن.
 .6إن كاب اقساااا مليئة مباسذئل اقوقف واالقا اا ،وهي حبذجة إىل إقااز ودراتسة.
 .7اداىن املان ي قنسل مصطلحذ اقوقف واالقا اا دن األئمة املاس مني.
التوصيات:
 .1مجع ودراتسة ماسذئل اقوقف واالقا اا دن املان ي يف رتسذئل دلمية؛ قوفاة املذدة
اقعلمية يف قك.
 .2دراتسة أثا اقساااا اقشذ ة يف اقوقف واالقا اا دن املان ي.
 .3دراتسة موازنة قني ماسذئل اقوقف واالقا اا يف كاب اقساااا يف اقسانني اخلذمس
واقاسذدس.
هذا وصلى هللا وتسل دلى نبينذ حمم ودلى آقه وصحبه أمجعني.
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املصادر واملراجع
اقن اقـ َجَزري ،حمم قن حمم " .غذية اقنهذية يف يف أمسذا رجذل اقساااا أويل اقاواية واق راية".
حتسيق :ج .قاجاسرتاتسا( .ط ،3قريو  ،دار اقكاب اقعلمية 1402 ،هـ).
اقن اقـ َجَزري ،حمم قن حمم " .ن ْشا اقساااا اقعشا" .حتسيق :د .أيـمن ُر ْش ي ُتس َويْ .
(ط ،1دار اقغواثين 1439 ،هـ).
اقن اقطحذن ،أقو األصبغ األن قاسي" .نظذم األداا يف اقوقف واالقا اا" .حتسيق :د .دلي قن
حاسني اقبواب( ،مكابة املعذرف).
اقن اقغزال اقنياسذقوري" .اقوقف واالقا ااـ" .حتسيق :اقبذحث :طذها حمم امهمس( ،رتسذقة
مس مة قنيل درجة اقعذملية املذجاساري يف اقلغة اقعاقية جذمعة دمشق ،إبشااف األتساذ ة
اق كاورة مىن إقيذس).
اقن خذقويه ،احلاسني قن أمح " .خماصا يف شوا اقساآن من كاذب اقب يع" .حتسيق
قاجاسرتاتسا( .ط ق ون ،اقسذهاة :مكابة املانيب).
اقن دطية ،دب احلق قن غذقب" .احملار اقوجيز يف تفاسري اقكاذب اقعزيز" .حتسيق :دب
اقاسالم دب اقشذيف حمم ( .ط ،1قريو  ،دار اقكاب اقعلمية1422 ،هـ).
اقن فذرس ،أمح قن فذرس" .معج مسذييس اقلغة" .اداىن قه :د .حمم دوض وفذطمة حمم
أصالن( .ط ،1قريو  ،دار إحيذا اقرتاث اقعايب 1422 ،ه).
اقن منظور ،حمم قن مكام" .قاسذن اقعاب"( .ط ،3قريو  ،دار صذدر 1414 ،هـ).
اقن مهاان ،أقو قكا أمح قن موتسى" .غاائب اقساااا ومذ جذا فيهذ من اخاالف اقاواية
دن اقصحذقة واقاذقعني واألئمة املاس مني" (رتسذقة دكاوراه غري منشورة ،دراتسة وحتسيق:
قااا قن هذش األه ل ،إشااف د .فيصل قن مجيل َغزاوي ،كلية اق دوة وأصول اق ين
قـجذمعة أم اقساى ،مكة املكامة 1438 ،هـ).
أقو حيذن ،حمم قن يوتسف" .اقبحا احمليط يف اقافاسري" .حتسيق :د .ص قي حمم مجيل.
(ط ،1قريو  ،قبنذن ،دار اقفكا1420 ،هـ).
األخفش األوتسط ،أقو احلاسن اجملذشعي" .معذين اقساآن" .حتسيق د .ه ى حممود قاادة،
(ط ،1اقسذهاة ،مكابة اخلذجني 1411 ،هـ).
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األزهاي ،حمم قن أمح " .هتذيب اقلغة" .حتسيق حمم دوض مادب( .ط ،1قريو  :دار
ّ
اقعايب2001 ،م).
إحيذا اقرتاث ّ
"منَذر امه ى يف قيذن اقوقف واالقا ا" .حتسيق :شايف أقو
األشـمونـي ،أمح قن دب اقكاميَ .
اقعال اقع وي( .ط ،1قريو  ،دار اقكاب اقعلمية1422 ،هـ).
األنبذري ،أقو قكا حمم قن اقسذتس " .إيضذ اقوقف واالقا اا يف كاذب هللا دز وجل".
حتسيق :د .حميي اق ين رمضذن( .طبعة جممع اقلغة اقعاقية يف دمشق 1390 ،هـ).
املخاصا من أمور رتسول هللا صلى هللا
اقبخذري ،حمم قن إمسذديل" .اجلذمع املاسن اقصحيح
َ
دليه وتسل وتسننه وأايمه" = "صحيح اقبخذري" .حتسيق :حمم زهري قن انصا اقنذصا.
(ط ،1دار طوق اقنجذة 1422 ،هـ).
اقاـ ْوين ،احلاسن قن شجذع" .اق راية يف اقوقوف واآلية" .حتسيق :د :دب اقامحن حمم حاسن
حذم ( ،رتسذقة دكاوراه من قاس اقساااا ابجلذمعة اإلتسالمية ابمل ينة املنورة ،إبشااف
أ.د .حاسني قن حمم اقعواجي).
اقثعليب ،أمح قن إقااهي " .اقكشف واقبيذن دن تفاسري اقساآن" .حتسيق :د د من اقبذحثني.
(ط ،1ج ة ،اقاسعودية ،دار اقافاسري 1436 ،هـ).
اقـ َج ْعبَـاي ،إقااهي قن دما" .وصف االها اا يف اقوقف واالقا اا" .حتسيق :د .نواف معيض
اقـحذرثـي( .ط ،1مكة املكامة ،دار طيبة اخلضااا.)1441 ،
اقـ َح َموي ،ايقو قن دب هللا" .معج اقبل ان"( .ط ،1قريو  ،دار صذدر 1397 ،هـ).
اخلزادي ،حمم قن جعفا" .اإلابنة يف اقوقف واالقا اا"( .رتسذقة مس مة قنيل درجة اق كاوراه،
قكلية اق دوة وأصول اق ين جبذمعة أم اقساى).
اخلليجي ،حمم قن دب اقامحن" .االها اا إىل قيذن اقوقف واالقا اا" .حتسيق :فاغلي تسي
داابوي( .ط ،1مكابة اإلمذم اقبخذري1435 ،هـ).
اق اين ،دثمذن قن تسعي " .املكافى يف اقوقف واالقا اا يف كاذب هللا دز وجل" حتسيق :د.
يوتسف املادشلي( .ط ،2مؤتساسة اقاتسذقة1407 ،هـ).
اقذهيب ،حمم قن أمح " .تسيَـا أدالم اقنبالا" .أشاف دلى حتسيسه :شعيب األرانؤوط.
(ط ،3مؤتساسة اقاتسذقة 1405 ،ه).
اقذهيب ،حمم قن أمح " .معافة اقسااا اقكبذر دلى اقطبسذ واألدصذر" .حتسيق :د .طيذر
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آقيت قوالج( .ط ،1اتسطنبول :ماكز اقبحوث واق راتسذ اإلتسالمية 1416 ،ه).
اقزجذج ،إقااهي قن اقاساي" .معذين اقساآن وإدااقه"( .ط ،1قريو  ،دذمل اقكاب1408 ،هـ).
اقاسجذون ي ،أقو دب هللا حمم قن طيفور" .دلل اقوقوف" حتسيق :د .حمم قن دب هللا
اقعي ي( .ط ،2اقاايض ،دار اقاش  1427 ،هـ).
اقاسااج ،املناسوب أليب اقفضل إمسذديل قن اقفضل قن أمح املعاوف ابإلخشي " ،منذزل
اقساآن يف اقوقوف" .خمطوط مبكابة قل ية اإلتسكن رية ،مبصا ،حتت رق (/386
 -127قاااا (.
اقاسماقن ي ،نصا قن حمم " .حبا اقعلوم" .حتسيق :د .حممود مطاجي( .قريو  ،دار اقفكا).
اقاسمعذين ،دب اقكامي قن حمم " .األناسذب" .حتسيق :دب اقامحن اقـ ُم َعلّمي وغريه( .ط،1
حي ر آابد ،جملس دائاة املعذرف اقعثمذنية1382 ،هـ).
اقاسيوطي ،دب اقامحن قن أيب قكا" .قغية اقودذة يف طبسذ اقلغويني واقنحذة" .حتسيق :حمم
أقو اقفضل إقااهي ( .املكابة اقعصاية ،صي ا ،قبنذن).
اقصفذقاسي ،دلي قن حمم " .تنبيه اقغذفلني وإرشذد اجلذهلني" .اداىن قه :حمم اقشذ يل
اقنيفا( ،مؤتساسذ دب اقكامي قن دب هللا).
اقص َف ي ،خليل قن أَيْـبَك" .اقوايف ابقوفيذ " .ادانذا :إحاسذن دبذس( .قريو  ،دار صذدر،
 1389هـ).
اقعمذنـي ،أقو حمم احلاسن قن دلي" .اقـ َم ْا َش يف اقوقوف دلى مذاهب اقسااا اقاسبعة وغريه
وتبيني املخاذر منهذ دلى مذاهب اقاسبعة املافق دلى
من ابقي األئمة اقسااا واملفاساين ْ
قاااهت رضي هللا دنه ( .حتسيق اقبذحثة :هن قنت منصور اقعب يل ،رتسذقة مذجاساري،
قكلية اق دوة وأصول اق ين جبذمعة أم اقساى).
اقفااا ،حيىي قن زايد" .معذين اقساآن" .حتسيق :أمح اقنجذيت وزمياله( .ط ،1مصا ،دار
املصاية قلاأقيف واقرتمجة).
اقفريوز آابدي ،جم اق ين حمم قن يعسوب" .اقسذموس احمليط" .حتسيق :مكاب حتسيق اقرتاث
قاسوتسي( .ط ،8قريو  ،اقاتسذقة 1426هـ).
يف مؤتساسة اقاتسذقة إبشااف :حمم نعي اقعا ُ
اق َس ْاسطَالين ،أمح قن حمم " .قطذئف اإلشذرا قفنون اقساااا " .حتسيق :ماكز اق راتسذ
اقساآنية( .ط ،1امل ينة املنورة ،جممع امللك فه قطبذدة املصحف اقشايف1434 ،هـ).
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اقسفطي ،أقو احلاسن دلي قن يوتسف" .إنبذه اقاواة دلى أنبذه اقنحذة"( .ط ،1قريو  ،املكابة
اقعنصاية  1424هـ).
حممود كذقا" ،أثا اقساااا يف اقوقف واالقا اا"( .ط ،1مجعية تبيذن ،اقاايض ،اقاسعودية،
 1434هـ).
اقـ َمَانْ ي ،إقااهي قن حمم اقسواتسي" .قاة دني اقسااا يف اقساااا " .حتسيق اقبذحثة :ناسيبة
اقااش ( ،رتسذقة مس مة قنيل درجة اق كاوراه ،جذمعة االمذم حمم قن تسعود).
اقـ َمَانْ ي ،إقااهي قن حمم اقسواتسي" .قاة دني اقسااا يف اقساااا "( .خمطوط مبكابة
األتسكورايل ،مب ينة م ري  ،حتت رق (.)1337 /1332
اقنحذس ،أقو جعفا أمح قن حمم " .اقسطع واالئانذف" .حتسيق :د .أمح فاي املزي ي.
(ط ،1مكة ،دار أمح اقبذز1423 ،هـ).
اقنـ ْوَزاوازي ،حمم قن أيب نصا" .اقـ ُم ْغنـي يف اقساااا " .حتسيق :د .حممود كذقا اقشنسيطي.
(ط ،1اجلمعية اقعلمية اقاسعودية قلساآن ودلومه ،اقاايض1439 ،هـ).
اقن ْكزاوي ،دب هللا قن حمم قن دب هللا" .االقا اا يف معافة اقوقف واالقا اا" .حتسيق:
ماسعود أمح تسي حمم إقيذس( .رتسذقة مس مة قنيل درجة اق كاوراه شعبة اقساااا
ابجلذمعة اإلتسالمية).
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