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أن يكون البحث جديداً؛ 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
ّ
أن يشتمل البحث على:
صفحة عنوان البحث ابللغة العربية
صفحة عنوان البحث ابللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث ابللغة العربيّة
مستخلص البحث ابللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية
رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
عدد اجمللة الذي نشر حبثه فيه ،و ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البياانت احمللّيّة
تعيد نشره ورقيّاً أو إلكرتونيّاًّ ،
والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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كليات الوقف واالبتداء من خالل كتاب "املكتفى يف
الوقف واالبتدا" لإلمام أبي عمرو الداني (ت444هـ)
مجعٌ وصياغةٌ ومتثيلٌ
Rules of stops and beginnings (in recitation of
the Quran) from the book “Al-Muktafaa Fi AlWaqf Wa Al-Ibtidaa’’ by Al-Imam Abi Amr
Ad-Daany (Died 444AH).
composition of sentences and ،Compilation
illustrations.
إعداد
د .إبراهيم بن حممد السلطان
األستاذ املساعد بقسم القراءات بكلية القرآن الكرمي والدراسات
اإلسالمية ابجلامعة اإلسالمية

كليات الوقف واالبتداء من خالل كتاب "املكتفى" أليب عمرو الداين  -مجع وصياغة ومتثيل ،د .إبراهيم بن حممد السلطان

املستخلص
هذا البحث يعىن ابستخراج كليات الوقف واالبتداء من خالل ٍ
كتاب
ُ
من أهم كتب الوقف واالبتداء وهو كتاب املكتفى لإلمام أيب عمرو الداين،
هذا الكتاب النفيس للمؤلف العلم املعروف يف القراءات وعلومها ،وكتاب
"املكتفى" يعد من أهم املصادر يف الفن ،فجاء هذا البحث يف استنباط
وَجمْع كليات الوقف واالبتداء من خالل هذا الكتاب العظيم مث تناولت
صياغتها والتمثيل للغامض والقليل منها.
استنبط هذا البحث وَجع ما يربو عن مخسني كلية ،قسمتها وصنفتها
كما يلي:
 اجلزء األول من الكليات هي :الكليات العامة ،وصنفتها إىل قسمني:
األول :الكليات املتعلقة مببادئ علم الوقف واالبتداء وأنواعه.
الثاين :الكليات املتعلقة ابللغة.
 اجلزء الثاين من الكليات هي :الكليات املخصوصة ،وصنفتها إىل قسمني:
األول :الكليات املخصوصة أبلفاظ.
الثاين :الكليات املخصوصة ابلسور.
هذا إين ألرجو أن تكون هذه الكليات جامعة ملا يهم كل قارئ للقرآن،
ومفيد ًة له ،ومن خالهلا يرتقي يف قراءته ويصل إىل املهارة واإلتقان.
الكلمات املفتاحية :كليات ،الوقف واالبتداء ،املكتفى يف الوقف
واالبتداء ،أبو عمرو الداين.
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 – اجلزء األول189 جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد
Abstract
The research is basically concerned about extracting
generic rules of stops/pulses and beginnings in reciting the
verses of the Noble Quran from the renowned book as well as
an important reference point in this aspect and also in the field
of Al-Qira’at and its sciences “Al-Muktafah Fi Al-Waqf Wa
Al-Ibtidah’’ by Al-Imam Abi Amr Ad-Daany”.
However، the sentences that consist the rules are also
recomposed with clarifying illustrations.
The research extrapolates and collects more than fifty
rules، which are classified into two parts;
Part one; General rules، this consists of two sections;
Section one: rules related to basics of the aspect of stops
and beginnings and their categories.
Section two: rules related to linguistics.
Part two: Individual rules، this consists of two sections;
Section one: Rules related to words.
Section two: Rules related to Surahs.
Finally، the researcher hopes the rules will be beneficial
to reciters of The Holy Quran، and will help to perfect their
recitation.
key words:
Rules، stops and beginnings، Al-Muktafah Fi Al-Waqf
Wa Al-Ibtidah، Abu Amr Ad-Daany
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املقدمة
احلمدد ه رب العداملني ،والصدالة والسددالم علدى الندط املصدكفى الكددرمي،
وسيد األنبياء واملرسلني نبينا حممدد وعلدى آلده وصدحبه وسدلم تسدليماً كثد ا إىل
يوم الدين ،وبعد ...
فددأن أجد فدل مددا تفكددر فيدده املتفكددرون ،وخ د م ددا اعتددىن بدده املعتن ددون ه ددو
كتاب هللا الكرمي ،ونوره املبني ،ألنه املعجزة اخلالددة ،وهدو السدراج املند الدذ
من متسك به فاز وجنى ،ومن تركه خسر وغوى.
وإن ممد ددا يدُ ْعتم د د مدىن بد دده مد ددن علد ددوم متصد ددلة ابلق د درآن الك د درمي هد ددو علد ددم الوقد ددف
واالبتددداء ،ألن شددرف كددل علددم مددن شددرف ُممتد معلفقدده ،فتعلدده هددذا العلددم بكددالم هللا
الدذ هددو صددفة مدن صددفات هللا احلددي القيدوم ،ومددن أعمددل الفكدر فيدده فقددد اشددتغل
ابأل ْشمرف من العلوم ،وكان من أشرف األمة ،وأعظمها أجراً.
وإن علددم الوقددف واالبتددداء حمتدداج -كغ د ه مددن العلددوم -إىل َجددع كلياتدده
ألهن ددا كث د د ة م ددذكورة يف كت ددب أه ددل العل ددم ،وه د دي يف الوق ددت نفس دده مهم ددة غاي ددة
األمهيددة أل فن استحرددارها وافظهددا واللكيددز عليهددا يكسددب ار القدرآن مهددارة يف
تالوتدده ،وقددوًة يف أدا دده ،هددذا مددن جهددة ،ومددن جهددة أخددرى فددأن اللكيددز علددى هددذه
الكليددات وإتقاهنددا واالنتبدداه هلددا أيندداء الددتالوة يدددعو اليدده ومسددتمعه لتدددبر معانيدده،
وفهم مدراد هللا منده ،كمدا ففدك كدالم هللا -تبدار وتعداىل -عدن اخلكدو والزلدل لتاليده
ومستمعه ،أو أن يفهم من كالم هللا غ مراده.
فج دداء ث ددي ه ددذا يف َج ددع كلي ددات الوق ددف واالبت ددداء يف كت دداب هللا -تب ددار
وتعاىل -من خالل كتاب "املكتفدى يف الوقدف واالبتددا" لإلمدام أيب عمدرو الدداين -
- 12 -
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رمحه هللا -والتمثيل لغامرها.
وإين ا ددني كت ددب البح ددث ألرج ددو علي دده م ددن هللا عظ دديم األج ددر ،وكبد د
الثواب ،وأن ينفع بده كاتبده ،وقار ده ،وأن جيعلده خالصداً لوجهده العظديم ،صدوااب
على هد رسولنا الكرمي -صلوات ريب وسالمه عليه.-
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
أهمية املوضوع وأسباب اختياره
 -1افك وإتقان كليات الوقف واالبتداء بعد َجعها متكن القارئ من
إتقان القراءة ،وضبط التالوة يف معرفة ما يوقف عليه ،وتر ما ال
يوقف عليه يف القرآن كله ،فتم ْج ُمل قراءته اينئذ ،وتصبح مفسرة
جتمع التدبر يف اسن الوقوف.
 -2إن كل كلية من كليات الوقف واالبتداء جتمع لك اكم املتمايالت
والنظا ر يف مواطن كث ة يف القرآن يصعب اصرها لكثرهتا ،يف اني
أن ُكلية واادة جتمعها كم وااد.
 -3إن كتاب "املكتفى يف الوقف واالبتدا" لإلمام أيب عمرو الداين من أَجع
وأنفع الكتب يف اببه ،وعبارته سهلة سلسة واضحة ،كما أن مؤلفه
اعتمد يف إيراد أاكام الوقف واالبتداء يف هذا الكتاب على مشارب
كث ة أمهها األااديث واآلاثر اليت يرويها أبسانيده ،وهذا د ذاته جعل
للكتاب وزانً عند أصحاب هذا الفن.
 -4إن مؤلف كتاب "املكتفى يف الوقف واالبتدا" هو اإلمام أبو عمرو
- 13 -
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الداين -رمحه هللا -وهو من أجل وأعظم علماء الفن ،بل عليه مدار
كث ٍ من األسانيد يف القراءات ،وكتبه تلقيت ابلقبول وعليها العمل.

الدراسات السابقة
إ فن العلمدداء املتقدددمني علدديهم مددن هللا شددوبيب الرمحددات جعل دوا الكليددات يف
هذا الفن ضمنا يف كتبهم ،ومل يفردوا املوضوع الكليات ابلتوليف.
وقد درست رسالة الدكتوراه اليت قام هبدا الباادث :فتحدي العبيدد املوسدومة
ب دد":كليات التجويددد والقدراءات َج غدع وصددياغةغ ودراسدةغ وشدر غ" ،وقددد ذكددر البااددث
يف رسالته أنه قد قسم البحث إىل ايين عشر فصالً وهي:
 -1كليات يف االستعاذة والبسملة.
 -2كليات يف خمارج احلروف.
 -3كليات يف صفات احلروف.
 -4كليات يف التفخيم واللقيه.
 -5كليات يف ميم اجلمع.
 -6كليات يف اإلظهار واإلدغام.
 -7كليات يف املد والقصر وهاء الكناية.
 -8كليات يف اهلمز على اختالف أنواعه.
 -9كليات يف الفتح واإلمالة.
 -10كليات يف ايءات اإلضافة والياءات الزوا د.
- 14 -
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 -11كليات يف الوقف واالبتداء.
 -12كليات يف فرش احلروف.
وكمددا يلحددك فددالنوع احلدداد عشددر منهددا "كليددات يف الوقددف واالبتددداء"،
وقددد َجددع البااددث يف هددذا الفصددل إادددى وعش درين كليددة مددن كليددات الوقددف
واالبتددداء ايندديت عشددرة كليددة منهددا "مموعددة" مسددتنبكة مددن كددالم أهددل العلددم،
والبقي ددة ه ددي تس ددع كلي ددات ص دداغها الباا ددث أبس ددلوبه ككلي ددات رأى أن عل ددم
الوقددف واالبتددداء يشددتمل عليهددا وإن مل توجددد يف كددالم علمدداء الفددن -اسددب
اجتهاده.-
وقد ددد استقصد دديت يف هد ددذا البحد ددث كليد ددات الوقد ددف واالبتد ددداء يف كتد دداب
"املكتفى يف الوقف واالبتدا" لإلمام أيب عمرو الدداين -رمحد ه" -اجملموعدة"

-اسب تعب الدكتور :فتحي العبيد يف ثده -فعثدرت علدى أكثدر مدن مخسدني

ُكليددة ُكلهددا بلفددك اإلمددام أيب عمددرو الددداين -رمحدده هللا ،-ويف هددذا مددا يظهددر مددن
كون البحث املختص يف َجع كليات ف ٍن بعينه أقدوى وأد وأعمده ممدا يكدون فيده
البحث عاماً يشمل علوماً شىت.
وابلددرغم مددن قلددة الكليددات الدديت ذكرهددا البااددث يف علددم الوقددف واالبتددداء
فقد قام بتكرار عدد من الكليات يف الكليات "اجملموعدة" ،مث أعداد ذكرهدا يف
الكليات "املصاغة" -اسب تعب ه -وعلى سبيل املثال:
ذكددر يف الكليددات "اجملموعددة" أاددد الكليددات فقددال" :كددل مددا دخددل عليدده
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ارف من اروف املعاين فال جيوز االبتدداء إال بدذلك احلدرف ،وال جيدوز فصدله
عن الكلمة"( ،)1مث قدال يف الكليدات "املصداغة"" :كدل القدراء يبتدد ون مدا دخدل
عليدده اددرف مددن اددروف املعدداين بددذلك احلددرف ،وال يفصددلونه عددن الكلمددة"(،)2

وهنا أمثلة أخرى ال فسن اإلطالة بذكرها(.)3
أضيف إىل هذا أن بعض الكليات اليت ذكرها الدكتور فتحي العبيد
يف ثه متهداً ورأى أهنا من َجعه وصياغته وليست من كالم أهل الفن قد
ألفيتها بنصها أو مبدلوهلا يف كالم اإلمام الداين -رمحه هللا -ومنها على

سبيل املثال :قول البااث" :كل القراء جييزون وصل القرآن كله ،إال أن
ختتم آية رمحة يآية عذاب ،أو آية عذاب يآية رمحة"( ،)4ومبفهومها وداللتها
قال اإلمام الداين -رمحه هللا" :-ينبغي أن يقكع على اآلية اليت فيها ذكر
النار والعقاب ،ويفصل مما بعدها إن كان بعدها ذكر اجلنة والثواب ،وكذلك
يلزم أن يقكع على اآلية اليت فيها ذكر اجلنة والثواب ،ويفصل مما بعدها
( )1د.فتحي العبيد " ،كليات التجويد والقراءات".)318( :
( )2املصدر السابه (.)319
( )3انظددر :تك درار الباا ددث مددثالً ألاددد الكلي ددات األخددرى يف الكليددات اجملموع ددة "كددل الق دراء
يقددرنون هدداء التونيددث املرسددومة هدداء اء يف الوصددل ،ويبدددلوهنا يف الوقددف هدداء سدداكنة" مث
أع دداد ذكره ددا يف الكلي ددات املص دداغة وغد د ذل ددك م ددن األمثل ددة .انظ ددر :د.فتح ددي العبي ددد ،
"كليات التجويد والقراءات".)319-318( :
( )4د.فتحي العبيد " ،كليات التجويد والقراءات".)318( :
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أيراً إن كان بعدها ذكر النار والعقاب"(.)1
ٍ
اجتهاد و ٍ
ث وأتمل مل أعثر على دراسة طرقت املوضوع
مث إين بعد
نفسه ابلعنوان نفسه ابالستقصاء والدقة واالستيعاب.
وهلذه األسباب وغ ها رأيت أن أستونف ث الكليات يف هذا العلم
العظيم ،واليت أرجو عموم نفعها وحتقه فا دهتا ألهل العلم واالختصاص.
خطة البحث
قسمت البحث إىل مقدمة وفصلني ،وخامتة ،وفهارس.
املقدمة وتشتمل على ما يلي:
 أمهية املوضوع ،وأسباب اختياره.
 الدراسات السابقة.
 خكة البحث.
 منهج البحث.
الفصل األول :تعريف الوقف واالبتداء والكليات ،وفيه مبحثان:
املبحث األول :تعريف الوقف واالبتداء.
املبحث الثاين :تعريف الكليات.
الفصل الثاين :مجع الكليات من خالل كتاب "املكتفى يف الوقف
واالبتدا" لإلمام أيب عمرو الداين -رمح ه -والتمثيل هلا ،وحتته مبحثان:
املبحث األول :الكليات العامة ،وحتته مكلبان:
املطلب األول :الكليات املتعلقة مببادئ علم الوقف واالبتداء وأنواعه.
( )1الداين" ،املكتفى".)3( :
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املطلب الثاين :الكليات املتعلقة ابللغة.
املبحث الثاين :الكليات املخصوصة ،وحتته مكلبان:
املطلب األول :الكليات املخصوصة أبلفاظ.
املطلب الثاين :الكليات املخصوصة ابلسور.
مث ذيلت البحث خبامتة أبرزت فيها أهم النتا ج والتوصيات.
وأما الفهارس فهي:
 فهرس الكليات
 فهرس املصادر واملراجع.
 فهرس املوضوعات.

منهج البحث
اعتمدت يف هذا البحث على املنهج االستقرا ي الوصفي ،وأَجل هنا
أهم النقاط يف منهجي يف البحث ،وهي كما يلي:
 -1أَجع كل الكليات املتعلقة ابلوقف واالبتداء يف الكتاب ،مث أوردها
إما بنصها أو مبدلوهلا اختصاراً إن كانت طويلة.
 -2أذكر مثاالً لكل كلية يعسر فهمها أو تقل مواضع ورودها عن 10
مواضع يف القرآن ،وقد ذكرت املثال على وجه االختصار.
 -3أصنف الكليات الواردة يف الكتاب اسب موضوع كل كلية.
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الفصل األول(( :تعريف الوقف واالبتداء والكليات))
املبحث األول(( :تعريف الوقف واالبتداء))
تعريف الوقف:
لغة " :هو احلبس والكف ،يقال أوقفت الدابة أ كففتها عن
املشي ،ويقال :أوقفت الشيء أ  :ابسته"(.)1
اصطالحا " :قكع الكلمة عما بعدها زمنا ما يتنفس فيه القارئ غالبا
بنية استئناف القراءة"( ،)2وهذا هو تعريف إمام الفن ابن اجلزر  ،وهو
املعمول به عند العلماء.
أدلت :

أخرج أبو داود يف "سننه" –وسكت عنه -أن النط -صلى هللا عليه
وسلم -قال" :اي أُيب إين أُقر ت القرآ من فقيل ر :على ٍ
ارف أو ارفمني،
ُ
قلت على ارفمني :فقيل ر :على
فقال ُ
امللك الذ معي :قُ ْل على ارفمنيُ ،
يالية ،قلت :على ٍ
ك الذ معي :قُل على ٍ
ارفمني أو ٍ
يالية،
يالية ،فقال امللم ُ
ُ
ْ
ٍ ٍ
ٍ
مسيعا
اىت بلغ سبع مة
أارف ،مث قال :ليس منها إال شاف كاف إن م
قلت ( ً
ُ
برمحة أو آيةم ٍ
عذاب ٍ
ٍ
عليما) (عزيزا اكيما) ما مل ختتم آيةم ٍ
بعذاب"(.)3
رمحة
ً
ْ
ً
ً
( )1انظر :ابن منظور " ،لسان العرب" ( )359/9مادة (وقف).
( )2ابن اجلزر " ،النشر".)254/1( :
( )3أخرجه أبو داود يف "سننه" برقم ( ، )1477وصد فححه األلبداين يف صدحيح اجلدامع
( )1294 /2برقم (.)7843
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قال اإلمام أبو عمرو الداين معلقاً على هذا احلديث( :فهذا تعليم
التمام من رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن جربيل -عليه السالم،-
إذ ظاهره دال على أنه ينبغي أن يقكع على اآلية اليت فيها ذكر النار
والعقاب ،ويفصل مما بعدها إن كان بعدها ذكر اجلنة والثواب ،وكذلك يلزم
أن يقكع على اآلية اليت فيها ذكر اجلنة والثواب ،ويفصل مما بعدها أيراً إن
كان بعدها ذكر النار والعقاب)(.)1
أقسام :
ينقسم الوقف إىل أربعة أقسام:
 -1وقف اضكرار .
 -2وقف اختبار .
 -3وقف انتظار .
 -4وقف اختياري ،وهو ما خيصنا بتعريفه ،وأقسامه ،وهي كما يلي:
أوالً :تعريف الوقف االختياري:
هو الوقف على الكلمة ابختيار القارئ وإرادته دون وجود عذر ،أو
ضرورة ،أو سؤال ممتحن(.)2
اثنياً :أقسام الوقف االختياري:
 -1وقف ام.
( )1الداين" ،املكتفى".)3( :
( )2انظر :حمىي الدين حممد عكية" ،أاكد ددام الدوق ددف واالبت د ددداء".)8( :
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 -2وقف كاف.
 -3وقف اسن.
 -4وقف قبيح.
قال ابن اجلزر :
وبعد د د د د د ددد جتويد د د د د د ددد للحد د د د د د د دروف
واالبتد د د د د دداء وهد د د د ددي تقسد د د د ددم إذن
وهد د د د ددي ملد د د د ددا فد د د د ددأن مل يوجد د د د د دد
فالت د ددام فالك د ددايف ولفظ د ددا ف د ددامنعن
وغد د د د د د د م د د د د د د دا قبي د د د د د د دح ول د د د د د د ده

الب د د د د ددد م د د د د ددن معرف د د د د ددة الوقد د د د ددوف
يالي د د د د د ددة ام وك د د د د د دداف واس د د د د د ددن
تعل د د دده أو ك د د ددان مع د د ددىن فابت د د ددد
إال رنس اآل ج د د د ددوز فاحلس د د د ددن
()1
يوق د ددف مر د ددكرا ويدُْب د د ددا قبل د دده

وتعريف كل من أقسام الوقف االختياري ،هي كما يلي(:)2

تعريف التام:
هو الوقف على كالم يف ذاته ،ومل يتعله مبا بعده لفظا ،وال معىن(.)3
تعريف الكايف:
هو الوقف على كالم يف ذاته ولكنه متعله مبا بعده معىن ال لفظا ،
()1

( )1ابن اجلزر "املقدمة اجلزرية" :من بيت ( )73إىل بيت (.)78
( )2تالاك -هنا -أين اقتصرت على التعريفدات ألهندا هدي املهمدة يف ُ يثدي هدذا ،كمدا
أين اقتص ددرت عل ددى الق ددول أبن األند دواع ع ددددها أرب د غدع عل ددى املعم ددول ب دده عن ددد أكث ددر
العلماء ،وهللا أعلى وأعلم.
( )3الداين" ،املكتفى" )8( :وانظر :ابن اجلزر " ،النشر".)255/1( :
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أضاف الداين فقال -رمحه هللا(( :-ويسمى أيرا هذا الررب ابملفهوم)).
تعريف احلسن:
()2
هو الوقف على كالم يف ذاته متعله مبا بعده لفظا ومعىن ،
واحلصر يف تعريفه لنوع الوقف "الصاحل" جاء ابلتعريف نفسه( )3اينئذ
يكون نوعا الوقف من "الصاحل" و"احلسن" كالشيء الوااد.
تعريف القبيح:
هو الوقف على ما مل يتم يف ذاته ،ومل يؤد معىن صحيحا لشدة تعلقه
مبا بعده لفظا ومعىن(.)4
االبتداء:
()5
تعريفه لغ ًة :البدء من كل شيء أوله .
ٍ
اصطالحاً :الشروع يف القراءة سواء كان بعد قك ٍع ،وانصراف عنها،
أو بعد وقف(.)6

( )1الداين" ،املكتفى" )10( :وانظر :ابن اجلزر " ،النشر".)255/1( :
( )2انظر :الداين" ،املكتفى" )11( :جاء بنحوه وانظر :ابن اجلزر " ،النشر".)255/1( :
( )3احلصر " ،معدامل االهتدداء" )33( :نقدال عدن كتداب اجليلدي" ،أيدر اخدتالف القدراء
يف الوقف واالبتداء".)123( :
( )4انظر :الداين" ،املكتفى" ،)13( :وانظر :أبيات ابن اجلزر السابقة ( )11من هذا البحث.
( )5انظر :ابن منظور" ،لسان العرب" )26/1( :مادة (بدأ).
( )6عكية نصر" ،غاية املريد يف علم التجويد".)122/1( :
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املبحث الثاني(( :تعريف الكليات))
املطلب األول :تعريف الكليات لغةً:
ال ُكلياتَ :جع ُكليمة ،قال ابن سيده يف "احملكم" (( :ال ُكل :اسم
جيمع األجزاء ،يقال :كلهم منكله ،وكلهن منكلقة))( ،)1وقال الزبيد يف
اس غم جلمميع األمجزاء))(.)2
"التاج"(( :ال ُكل ابلرفم ْ :
املطلب الثاني :تعريف الكليات اصطالحاً:
ميكن سرد تعريفه عند بعض العلوم مما له منها قرب ٍ
صلة بعلم
"الوقف واالبتداء" كما يلي:
تعريف الكلية عند املناطقة:
الكلية عند املناطقة هي(( :قرية محليةغ ُاك مم فيها على َجيع أفراد
املوضوع))(.)3
تعريف الكلية عند األصوليني والفقهاء:
قال اإلمام الشاطط يف "املوافقات"((:تكله على األصول العامة
( )1اب ددن س دديده" ،احملك ددم واحمل دديط األعظ ددم" )657/6( :م ددادة ( ل ل) وانظ ددر :اب ددن
منظور "لسان العرب" )590/11( :مادة (كلل).
( )2الفزبيد حممد عبدالرزا " ،اج العروس" ( )336/30مادة (كلل).
( )3حممد علي التهانو " ،كشاف اصكالاات الفنون".)1264/2( :
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()1

القكعية املستفادة من نصوص الواي)) .

تعريف الكلية عند املفسرين:
قال اإلمام الزركشي((:كل :اسم وضع لرم أجزاء الشيء على جهة
اإلااطة))( ،)2وقد ذكر البااث الدكتور :بريك بن سعيد القرين يف رسالته
املوسومة ب دد"كليات األلفاظ يف التفس دراسة نظرية تكبيقية" أبنه ميكن
تعريف الكلية عند املفسرين أبهنا (( :ورود لفك أو أسلوب يف القرآن على
معىن أو طريقة مكفردة أو أغلبية))(.)3
تعريف الكلية عند القراء:
ضمن القراء كتبهم كليات كث ة ،بدمْيد أهنم مل يرعوا هلا اداً أو تعريفاً
ميكن متييزها عندهم به ،فقام البااث الدكتور :فتحي العبيد يف رسالته
َجع وصياغةغ ودراسةغ وشر غ " بتعريف
املوسومة ب دد":كليات التجويد والقراءات غ
الكلية عند القراء فقال((:قرية محليفة متعلقة بقراءة القرآن الكرمي ُاكم فيها
على َجيع أفراد املوضوع أو أغلبه))(.)4
ويلحك هنا أن البااث استقى تعريفه من تعريف املناطقة للكليات ،وهو
تعريف جامع غ أنه أضاف هلا اإلشارة إىل تعلقها بقراءة القرآن الكرمي.

( )1الشاطط" ،املوافقات".)30/1( :
( )2الزركشي" ،الربهان".)317/4( :
( )3القرين" ،كليات األلفاظ".)30-29/1( :
( )4د.فتحي العبيد " ،كليات التجويد والقراءات".)42( :
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تعريف الكلية عند علماء الوقف واالبتداء:
وأما علماء الوقف واالبتداء فلقد أوردوا يف كتبهم ذ ْكر كليات الوقف
واالبتداء غ أهنم مل يذكروا للكليات يف هذا الفن اداً أو تعريفاً خاصاً
هبا ،وهنا أقول:
إن ما ذكره الدكتور فتحي العبيد يف كتابه -املذكور سلفاً -من
تعر ٍ
يف مناسب لكث من علوم القرآن
يف للكليات عند القراء هو تعر غ
والقراءات والتجويد.
ومن وجهة نظري ميكن ختصيصه ببعض األلفاظ مث اعتماده تعريفاً
لكليات الوقف واالبتداء فوضيف هلذا التعريف إضافةً يس ة لكي يتناسب
هذا التعريف مع علم "الوقف واالبتداء" ويكون خمتصاً به مال ماً له فيكون
التعريف االصكالاي لكليات علم الوقف واالبتداء -من وجهة نظر -
هو(( :قرية محليفة متعلقة بقراءة القرآن الكرمي من ايث الوقف ُاكم فيها
على َجيع أفراد املوضوع أو اللفك أو أغلبهما)) ،وذلك لعدة أسباب أمهها
ما يلي:
 -1أن الكليات يف هذا العلم أعين :علم "الوقف واالبتداء" بعد البحث
واالستقراء وجدهتا تتعله أباد أمرين:
ٍ
كوصل مكفرد
األول :أن تكون الكلية تتعله بد"موضوع معني" يكون
إما حنو ٍ أو ٍ
صريف أو تفس ٍ ...إخل يرم ألفاظاً خمتلفة يف مواضعها
وسورها فهذا النوع أعتربه " ُكلية تتعله مبوضوع" ،ومثاله" :كل ابتداء مبجرور
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فهو قبيح ألنه ابع ملا قبله" .
معني " يندرج يف ُاكْمه
الثاين :أن تكون الكلية عبارة عن "لفك ف
ْم َجيع نظا ره يف القرآن ،وإ ْن اختلفت مواضعها وسورها فهذه أعتربها
ُاك ُ
" ُكلية تتعله ابأللفاظ" ،ومثاله :كل ما كان يف القرآن من لفك ﱣﭐ ﲅ

ﲆﱢ فالوقف عليه ٍ
كاف(.)2
صاً
 -2أن إضافة لفك " أو اللفك" يف التعريف جتعل منه تعريفاً ُخممص م
للتعريف العام الذ ذكره د.فتحي العبيد  ،كما جتعله تعريفاً جامعاً
ألفراد علم الوقف واالبتداء مانعاً من دخول غ ها فيها.
جل ما يف كتاب "املكتفى" لإلمام أيب عمرو الداين
وأنبه هنا إىل أن ف
من الكليات إمنا هي من قبيل الكليات الكلية ،وأما الكليات األغلبية أو
اجلز ية فهي أيراً موجودة غ أهنا قليلة.

( )1ال د ددداين" ،املكتف د ددى" ،)11( :ومث د ددال ذل د ددك :الوق د ددف عل د ددى قول د دده:ﭐﱣﭐﱆﱇﱢ،
واالبت ددداء بقول دده:ﭐﱣﭐﱈﱉﱢ[الفاحت ددة ]2:فاالبت ددداء هن ددا ال فس ددن ألن دده
مرور واالبتداء ابجملرور قبيح.
( )2الداين" ،املكتفى".)198( :
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الفصل الثاني(( :مجع الكليات من خالل كتاب "املكتفى يف الوقف
واالبتدا" لإلمام أبي عمرو الداني  -رمحه اهلل -والتمثيل هلا))

()1

املبحث األول(( :الكليات العامة))
اجتهدت حماوالً استقراء كتاب "املكتفى يف الوقف واالبتدا" لإلمام أيب
عمرو الداين -رمحه هللا -لكي أَجع ما تفر فيه من كليات الوقف واالبتداء،
مث بعد َجعها اجتهدت يف التمثيل للغامض منها ،وتصنيفها ليتمكن البااث
من الوصول إىل مبتغاه منها بكل يسر وسهوله.
وهنا أغَجل الكليات العامة وهي اليت جتر ال على خصوص لفك أو
سورة ،وإمنا جتر عامةً على القرآن كله وهي كما يلي:
املطلب األول :الكليات املتعلقة مببادئ علم الوقف واالبتداء وأنواعه،
وحدودها:
 /1كل وقف يف القرآن ال خيرج عن أربعة أنواع :ام ،وكاف،
واسن ،وقبيح(.)2
 /2كل وقف يف القرآن فسن القكع عليه واالبتداء مبا بعده ألنه
ال يتعله بشيء مما بعده فهو وقف ام( ،)3وبعبارة أخرى :كل وقف به
( )1انبدده هنددا إىل أين سددوف أرمددز إىل الكليددات برمددز ( ) اختصدداراً ،كمددا أش د إىل أن
منهجددي يف التمثيددل يترددح يف جددانبني :األول :أن يكددون يف املددت ،الثدداين :التمثيددل
يكون للكلية الغامرة تفادايً لإلطالة وطلباً لالختصار.
( )2الداين" ،املكتفى".)8( :
( )3املصدر السابه (.)8
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الكالم النقرا ه عليه ،واستغناء ما بعده عنه فهو وقف ام .
 /3أكثر وجود الوقف التام يكون يف الفواصل ،ورنوس اآل .
 /4كل وقف يف القرآن تعله فيه الكالم مبا بعده معىن دون اللفك
فهو وقف كاف( ،)3وبعبارة أخرى :كل كالم قا م بنفسه يفيد معىن يكتفى
به فالقكع عليه كاف(.)4
 /5كل ما ورد من أنواع الوقوف ووافه رأس آية فهو :أ إن كان
اماً ،وأكفى إن كان كافياً ،وأاسن إن كان اسناً(.)5
 /6كل وقف يف القرآن من قبيل احلسن فأنه ال فسن االبتداء مبا
بعده لتعلقه به من جهة اللفك واملعىن َجيعاً(.)6
 /7كل وقف ال يعرف املراد منه فهو وقف قبيح(.)7
 /8كل من وقف وقفاً قبيحاً النقكاع نفسه وجب عليه أن
يرجع إىل ما قبله فيبتدئ به(.)8
()2

( )1الداين" ،املكتفى".)9( :
( )2الداين" ،املكتفى".)8( :
( )3الداين" ،املكتفى".)10( :
( )4املصدر السابه.
( )5املصدر السابه.
( )6الداين" ،املكتفى".)11( :
( )7الداين" ،املكتفى".)13( :
( )8الداين" ،املكتفى" ،)14( :وذلك إن كان فسن البدء به.
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ومها:

املطلب الثاني :الكليات املتعلقة باللغة:
وحتت هذا العنوان فسن قسمة الكليات املتعلقة ابللغة إىل نوعني،

النوع األول :الكليات اللغوية املتعلقة ابملباين:
 /1كل ابتداء مبجرور فهو قبيح ألنه ابع ملا قبله .
ومثال ذلك :الوقف على قوله :ﭐﱣﭐ ﱆ ﱇ ﱢ  ،واالبتداء بقوله :ﭐﱣﭐ
ﱈﱉﱢ[الفاحتة ]2:فاالبتداء هنا ال فسن ألنه مرور واالبتداء
ابجملرور قبيح(.)2
 /2كل وقف على منفي دون ارف إجيابه يعترب قبيحاً(.)3
ومثال ذلك :الوقف على قوله تعاىل :ﱣﭐ ﲇ ﲈ ﱢ من غ عارض،
()1

واالبتداء بقوله تعاىل :ﱣﭐﲉﲊﱢ[الصافات ،]35:ألن املنفي يف ذلك هو
كل ما عُبد من دون هللا -عز وجل.)4(-
 /3يُكره كل وقف يف القرآن على املبدل منه دون البدل(.)5
ومثال ذلك :الوقف على قوله تعاىل :ﭐﱣﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
( )1الداين" ،املكتفى".)11( :
()2املصدر السابه.
( )3الداين" ،املكتفى".)15( :
( )4املصدر السابه.
( )5الداين" ،املكتفى".)17( :
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ﱦ ﱢ [آل عمران ]18:على قراءة اإلمام الكسا ي بفتح اهلمزة من
"إن" بعدها( )1يف قوله تعاىل{:إن الدين عن هللا اإلسالم}(.)2
 /4يُكره كل وقف يف القرآن على املنعوت دون النعت(.)3
 /5يُكره كل وقف يف القرآن على املعكوف عليه دون العكف(.)4
 /6يُكره كل وقف يف القرآن على املؤكد دون التوكيد(.)5
 /7يُكره كل وقف يف القرآن على الشرط دون جوابه(.)6
 /8ال يقكع القول عن مقوله يف القرآن كله(.)7
 /9يُكره القكع على املبتدأ دون خربه يف القرآن كله(.)8
 /10كل مصدر يف القرآن ال يقكع عن الفعل الذ عمل فيه(.)9
ومثال ذلك :الوقف على قوله تعاىل :ﭐﱣﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ

ﲔﱢ  ،واالبتداء بقوله تعاىل :ﭐﱣﭐ ﲖ ﲗ ﲘﱢ [يونس،]23:
( )1انظر :ابن اجلزر " ،النشر".)238/1( :
( )2الداين" ،املكتفى".)39( :
( )3الداين" ،املكتفى".)17( :
( )4مواضعه كث ة يف الداين" ،املكتفى" :منها )17( :و(.)25
( )5الداين" ،املكتفى".)17( :
( )6الداين" ،املكتفى" )67( :وأمثلتها كث ة منها.)36(:
( )7مواضعه كث ة يف الداين" ،املكتفى" :منها ( ،)117وأمثلته كث ة جداً.
( )8مواضعه كث ة يف الداين" ،املكتفى" :منها )65( :و( )74و()135وغ ها.
( )9الداين" ،املكتفى".)94( :
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ألنه ال يقكع املصدر عن الفعل الذ عمل فيه ،وهو ما دل عليه لفك
"بغيكم"(.)1
 /11كل قسم يف القرآن وقع على شيء فال يفصل منه(.)2
ومثال ذلك :الوقف على قوله تعاىل :ﭐﱣﭐ ﳛ ﳜ ﳝ ﱢ  ،واالبتداء
بقوله تعاىل :ﭐﱣﭐ ﳞ ﳟﱢ [يونس ،]53:ألن القسم وقع عليه فال يفصل
منه(.)3
 /12كل قسم يف القرآن فهو موضع لالستئناف واالبتداء(.)4
 / 13القراء والنحويون يستحبون القكع على كل هاء سكت يف
القرآن كله ،ألنه إمنا جيء هبا ملعىن الوقف(.)5
ومثال ذلك :الوقف على قوله تعاىل :ﭐﱣﭐ ﲷ ﲸﱢ [البقرة،]259:
وحنوه(.)6

( )1الداين" ،املكتفدى" ،)94( :وذلدك علدى قدراءة افدص عدن عاصدم النصدب يف لفدك
(متاع) انظر :ابن اجلزر " ،النشر".)282/2( :
( )2الداين" ،املكتفى".)95( :
()3الداين" ،املكتفى.
( )4املصدر السابه".)48( :
( )5الداين" ،املكتفى".)68( :
( )6املصدر السابه ،وهذا على قراءة من أيبت هاء السكت وصالً ،دون من اذفها
انظر :ابن اجلزر " ،النشر".)134/2( :
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 /14كل ما كان بعده استفهام كان الوقف عليه كافياً .
ومثال ذلك :الوقف على قوله تعاىل :ﭐﱣﭐ ﲳ ﲴﱢ  ،واالبتداء

بقوله تعاىل:ﭐﱣﭐﲶﲷﱢ[األنبياء.)2(]10:
 /15ال جيوز التفريه بني الصلة وموصوهلا يف القرآن كله(.)3
ومثال ذلك :الوقف على قوله تعاىل :ﭐﱣﭐ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚﱢ،
واالبتداء بقوله تعاىل:ﭐﱣﭐﲜﲝﲞﲟﱢ[غافر ]6:ألنه ال يفصل
بني الصلة اليت هي" :الذين" واملوصول الذ هو":كفروا"(.)4
 / 16ال يتم الوقف على كل لفك جاء بعده فاء التعقيب ألن
الفاء ال يتم قبلها كالم على احلقيقة ألهنا أتيت مبعىن االتصال(.)5
ومثال ذلك :الوقف على قوله تعاىل :ﱣﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱢ،
واالبتداء بقوله تعاىل :ﱣﭐﲂﲃﲄﱢ [التكوير.)6(]14:
النوع الثاين :الكليات اللغوية املتعلقة ابملعاين:
 /1ينبغي أن يُقكع على كل آية ورد فيها ذكر النار والعقاب،
( )1الداين" ،املكتفى".)133( :
( )2املصدر السابه.
( )3الداين" ،املكتفى".)157( :
( )4الداين" ،املكتفى".)3( :
( )5الداين" ،املكتفى".)231( :
( )6املصدر السابه.
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وتفصل مما بعدها إن كان بعدها ذكر اجلنة والثواب(.)1
 /2يلزم أن يُقكع على كل آية ورد فيها ذكر اجلنة والثواب،
وتفصل مما بعدها إن كان بعدها ذكر النار والعقاب(.)2
 /3يُكره القكع على كل مستبشع من اللفك املتعله مبا يُبني
اقيقته ،ويدل على املراد منه(.)3
ومثاله :كراهية القكع على قوله تعاىل :ﱣﭐ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ
ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱢ دون قوله :ﱣﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﱢ

[البقرة ]11:ألن الكالم هنا يتصل بعره ببعض(.)4
صص وانقرا هن يف القرآن فهو وقف
 /4كل وقف بعد هناية ال مق م
( )1الداين" ،املكتفى" ،)3( :وأمثلته كث ة جداً.
( )2املصدر السابه ،وأمثلته كث ة جداً.
( )3الداين" ،املكتفى".)5-4( :
( )4املصدددر السددابه ،هددذا رأ املؤلددف -رمحدده هللا -وهددو رأ كثد ٍ مددن أهددل العلددم قددال
اإلم ددام النح دداس يف "القك ددع واإل تن دداف" ( ":)38/1وك ددذا ق ددول أص ددحاب التم ددام
يقولددون :ﱣﭐﲋﱢ لدديس بتم دام ،وال يقف ددون عليدده وهكددذا سددبيل الك ددالم إذا
اكى عن ٍ
قوم وهو مردود عليهم -أ سوف أييت الرد عليهم يف السيا القرآين-
ُ
 ،والتمددام بعددد أن أييت ال ددرد علدديهم ،وكددذا التم ددام ﱣﭐﲍﲎﲏﲐﲑﲒ
ﲓﱢ " ،ويرى البعض منهم أن الوقف على لفدك :ﱣﭐﲋﱢكداف ،وال
يكرهد ددون الوقد ددف عليد دده.انظر أير د داً :ابد ددن األنبد ددار " ،إيرد ددا الوقد ددف واالبتد ددداء":
(.)497/1
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()1

ام .

 /5كل وقف يفسد املعىن فيه بفصله عما بعده فهو وقف قبيح(.)2

ومثال ذلك :الوقف على قوله تعاىل :ﱣﭐﲓﲔﲕﲖﲗ

ﲘ ﲙ ﱢ ،واالبتداء بقوله تعاىل :ﱣﭐ ﲚ ﲛﱢ [النحل ،]38:ألن املعىن
يفسد بفصل ذلك مما بعده(.)3
ٍ
منفصل خارج عن اكم ما ُوصل به
 /6كل وقف على كالم
يعترب وقفاً قبيحاً(.)4
ومثال ذلك :الوقف على قوله تعاىل :ﭐﱣﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ
ﲛﲜ ﲝ ﱢ [النساء ]11:ألن "النصف" كله إمنا جيب لالبنة دون
األبوين ،واألبوان مستونفان(.)5
 /7كل وقف على األمساء اليت تبني نعوهتا اقا قها يعترب وقفاً
قبيحاً(.)6
ومثال ذلك :الوقف على قوله تعاىل :ﱣﭐ ﱦ ﱧ ﱢ ،
واالبتداء بقوله تعاىل :ﱣﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱢ
( )1الداين" ،املكتفى".)8( :
( )2الداين" ،املكتفى".)14( :
( )3املصدر السابه.
( )4املصدر السابه.
( )5املصدر السابه.
( )6الداين" ،املكتفى".)15( :

- 34 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء األول

[املاعون ،]5-4:ألن "املصلني" اسم ممدو ال يليه به "ويل" ،وإمنا خرج
من َجلة املمدواني لنعته املتصل به وهو :ﭐﱣﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱭﱢ(.)1
 /8كل وقف كان اللفك املوقوف عليه خارجاً عن اكم ما قبله
من جهة املعىن فهو يعد وقفاً قبيحاً(.)2
ومثال ذلك :الوقف على قوله تعاىل :ﱣﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ
ﱮ ﱢ  ،واالبتداء بقوله تعاىل :ﱣﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱢ [إبراهيم،]37:
ألنه مىت قكع عليه دون ما يُبني اقيقته ،ويوضح مراده مل يكن شيء أقبح
منه الستواء اال من آمن ومن كفر؟!(.)3

()1الداين" ،املكتفى" ،)15( :هذا ما مثل بده املؤلدف هلدذه الكليدة ،وللعلمداء -يف خصدوص
هذا املوضع -كالم مبسوط يف كتدبهم ،خصوصداً وأهندا رأس آيدة فبعردهم مل يدرض بوصدف
الوقف هنا قبيحاً ايث أهنا رأس اآلية ،وبعرهم ال يعتد بدرأس اآليدة مدن ايدث أن رنوس
اآل عنده ليس سنة مكلقا ،خصوصا إذاكان الكالم شديد التعله بعره ببعض ف ى أن
الوقددف عليهددا قبيح.انظددر :النحدداس" ،القكددع واإل تندداف" )761/2( :واملرصددفي" ،هدايددة
القارئ إىل جتويد كالم البار ".)387/1( :
( )2الداين" ،املكتفى".)16( :
( )3املصدر السابه.
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املبحث الثاني(( :الكليات املخصوصة))
هنالك كليات مل تكن عامة أو هي عامة خمصوصة أبلفاظ ،اخلت
أن تكون يف مبحث خاص هبا ،ألهنا ختص لفظاً بعينه أو سورة أو سوراً
بعينها ،وهي كما يلي:
املطلب األول :الكليات املخصوصة بألفاظ:
 /1كل وقف على آخر التعوذ ام ،وعلى آخر التسمية أ .
 /2كل وقف على لفك ﱣﭐ ﱁ ﱢ يعترب اماً إذا جعل امسا للسورة،
أو على تقدير [أان هللا أعلم](.)2
 /3كل وقف على رأس آية جاء بعده لفك "الذين" و"الذ "
ورفعت على االبتداء كان الوقف على رأس اآلية اماً(.)3
وحنوهاُ ،
 /4كل وقف على رأس آية جاء بعده لفك "الذين" و"الذ "
ورفعت على املد  ،أو نصبت على االختصاص كان الوقف على
وحنوهاُ ،
()4
رأس اآلية كافياً .
 /5كل وقف على رأس آية جاء بعده لفك "الذين" و"الذ "
وخفرت على النعت ملا قبلها كان الوقف على رأس اآلية
وحنوها(ُ )5،
اسناً .
()1

( )1الداين" ،املكتفى".)17( :
( )2الداين" ،املكتفى".)18( :
( )3املصدر السابه.
( )4املصدر السابه.
()5الداين" ،املكتفى".)18( :
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 /6كل ما ورد يف القرآن من لفك :ﱣﭐ ﲻ ﲼ ﲽ ﱢ

[البقرة ]15:وﱣﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱢ [آل عمران ]54:وما أشبههما
فأن االبتداء مبثلها اسن ،والوقف على ما قبلها ٍ
كاف ألن معىن االستهزاء
غ
()1
واملكر من هللا تعاىل املثوبة واجلزاء أ  :جيازيهم جزاء استهزا هم ومكرهم .
 /7كل وقف قبل لفك "إن" املكسورة فهو لفك كاف ،إال ما ُسبه
منها بقول أو قم مسم(.)2
فحسن( ،)3ما خال ما ُسبه منها
 /8كل ابتداء ب دد"إن" املكسورة
غ
بقول أو قم مسم(.)4
 /9كل ما ورد يف القرآن من لفك "بلى" فالوقف عليه كاف ،ما مل
سم فال يوقف عليه دونه(.)5
يتصل به قم م
 /10كل وقف على لفك ﱣﭐﱁﱢ  ،وﱣﭐﱁﱢ يعترب اماً ،وهو
( )1الداين" ،املكتفى".)19( :
( )2الداين" ،املكتفى".)21( :
( )3يظهر من كدالم املؤلدف أنده أراد بوصدف احلسدن -هندا -لديس أنده نوعداً لالبتدداء أو
دف ال
قسددماً لدده كمددا هددو احلددال يف الوقددف ألن احلسددن يف الوقددف هددو الددذ إن ُوقد م
يبتدأ مبا بعده –كما تقدم يف أول البحث ،-فحينئذ يكون مقصود املؤلف أنه إمنا
أراد أنه مْجيمدل االبتدداء بدد"إن" مكسدورة اهلمدز ،وذلدك إن مل تسدبه ب قدول أو قسدم
فال فسن االبتداء هبا.
( )4الداين" ،املكتفى".)21( :
( )5الداين" ،املكتفى".)23( :
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()1

على تقدير[ :أان هللا أرى] ،ويف الثانية[:أان هللا أعلم وأرى] .
 /11كل ما كان يف القرآن من لفك ﱣﭐ ﲆ ﲇ ﲈﱢ فالوقف
عليه ٍ
كاف(.)2
 /12كل ما كان يف القرآن من لفك ﱣﭐ ﲅ ﲆﱢ فالوقف عليه
ٍ
كاف(.)3
 /13كل ما يف القرآن من لفك ﱣﭐ ﱁ ﱢ فيوقف عليها إن قُدرت
رداً ونفياً(.)4
 /14كل ما يف القرآن من لفك ﱣﭐ ﱁ ﱢ فال يوقف عليها إن
قُدرت تنبيهاً مبعىن "أال" ،أو قُدرت مبعىن قولك" :اقاً"(.)5
 /15كل ما يف القرآن من لفك ﱣﭐ ﱁ ﱢ فيجوز االبتداء هبا على
معىن "أال"(.)6

( )1الداين" ،املكتفى".)92( :
( )2الداين" ،املكتفى".)155( :
( )3الداين" ،املكتفى".)198( :
( )4الداين" ،املكتفى".)222( :
( )5الداين" ،املكتفى".)222( :
( )6الداين" ،املكتفى".)232( :
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املطلب الثاني :الكليات املخصوصة بالسور:
 /1كل وقف على آخر كل قصة يف سورة مرمي هو وقف ام .
 /2كل ما يف سورة الرمحن -عز وجل -من لفك ﱣﭐ ﱯ ﱰ
ام مامل يتعله ما قبله مبا بعده(.)2
ﱱﱲﱢ غ
()3
" /2كل الفواصل يف سورة اجلن هي من قبيل الوقف الكايف .
 /3كل الفواصل يف سورة املدير هي من قبيل الوقف الكايف(.)4
 /4كل الفواصل يف سورة التكوير هي من قبيل الوقف الكايف(.)5
 /5كل الفواصل يف سورة االنفكار هي من قبيل الوقف الكايف(.)6
 /6كل الفواصل يف سورة االنشقا هي من قبيل الوقف
الكايف(.)8(")7
()1

( )1الداين" ،املكتفى".)127( :
( )2الداين" ،املكتفى" ،) 210( :وعبارة(:مامل يتعله ما قبله مبا بعده) االاز يفيد أبن
بعددض املواضددع مددن هددذا اللفددك تعلدده مبددا بعددده أو مددا قبلدده مددن جهددة اللفددك ،أو مددن
جهة املعىن ،واينئذ ال يكون اماً ،والقول أبن َجيع مواضع الوقف من هذا اللفك
ام لد دديس اختيد ددار َجيد ددع أهد ددل العلد ددم ،فقد ددد قد ددال عند دده اإلمد ددام النحد دداس يف "القكد ددع
واإل تناف" (" :)699/2هذا القول ليس بشيء".
( )3الداين" ،املكتفى" )10(:و(.)224
( )4الداين" ،املكتفى" )10(:و(.)225
( )5الداين" ،املكتفى" )10(:و(.)231
( )6الداين" ،املكتفى" )10(:و(.)232
( )7الداين" ،املكتفى" )10(:و(.)233
( )8قد عمم املؤلف -هنا -لفدك "كدل" فقدال" :كدل الفواصدل يف سدورة  ....هدي مدن
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اخلامتة
احلمد ه الذ بنعمته تتم الصاحلات ،مث الصالة والسالم على
البش النذير ،والسراج املن  ،نبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه
وسلم تسليماً كث اً ،أما بعدد:
فأن خدمة كتاب هللا من أجل القرابت ،ومن أشرف الباقيات
الصاحلات فمن ُوف مه خلدمة كتاب هللا فمن ْع مم املنة عليه من هللا أن جعله من
ُخدفام كالمه.
بدمْي مد أن من هؤالء مقالً ومستكثراً ،فكوىب هلم وقرت عيوهنم بكالم
كل على اببه جياهد يُريد
هللا ،فصار عيشهم مع القرآن خدمة له ،هم فيه غ
وصالً بسلعة هللا الغالية.
مث إين قد أفدت فوا د عظيمة من مكالعة كتاب "املكتفى يف الوقف
واالبتدا" لإلمام أيب عمرو الداين ،وألفيته كتاابً ينُم عن عظم قدر مؤلفه،
وسعة علمه ،وجليل قدره ،وهللا أسول أن يكتب ر القبول فيما كتبت إنه
قبيل الوقف الكايف" ،وهو اكم أغلط ال كلي ،فالذ يظهر ملن تتبع فواصل تلك
الس ددور موض ددعاً موض ددعاً تب ددني ل دده أن دده ل دديس َجي ددع تل ددك الفواص ددل م ددن قبي ددل الوق ددف
الكايف ،بل إن بعرها يكون يف مرتبة احلسن ،ومثال ذلك يف قوله تعاىل :يف سورة
اجل ددن آي ددة (16و :)17ﱣﭐﱗﱘﱙﱢ فه ددو متعل دده مب ددا بع ددده لفظد داً يف قول دده
تعاىل :ﱣﭐ ﱛ ﱜﱢ  ،وكذلك يف آية رقم (26و )27قوله تعاىل :ﱣﭐ ﳆ ﳇﳈ
ﳉﳊﱢ متعله مبا بعده يف قوله تعداىل:ﭐﱣﭐﳌﳍﳎﳏﳐﱢ ،واخلالصدة
أنه اجتهاد من املؤلف إلطال هذا احلكم األغلط ،وهللا أعلم.
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مسيع ميب.
ولقد أفدت بعض النتا ج من ثي أَجلها لك أيها القارئ الكرمي
لتستفيد مما فيها ،وتنهل من معينها ،ومن أمهها ما يلي:
 )1أن كليات الوقف واالبتداء غاية يف األمهية ،وحتتاج ملن خيدمها،
والدراسات يف ذلك قليلة.
 )2أن كتاب "املكتفى يف الوقف واالبتدا" اشتمل على علم كث ،
خالف ما يظن الكث ون أنه اقتصر على الوقف واالبتداء فقط ،بل
إن املؤلف ض فمنه اختيارات له يف التفس .
 )3عرفت أن الكليات يف الوقف واالبتداء ليست كث ة جدا ،يث إن
القارئ لو ضبكها لسلم من الوقوع يف زالت كث ة ،وألضاف لقراءته
من اجلودة الشيءم الكث .
 )4أن اخلالف يف الوقف واالبتداء ال يعدو أن يبىن إما على اختالف
يف اللغة ،أو يف التفس  ،ولذلك كثر خالف العلماء فيما يوقف
عليه وما ال يوقف عليه لذا فأن االجتهاد منبعه اللجيح تفس اً ،أو
املذهب حنوايً.
ر الصواب يف القول والعمل ،ويكتبين ممن
هذا وهللا أسول أن يكتب م
ُهد م سواء القصد ،مث أُجر على اجلهد" ،وإين ألرجو عليه من هللا تعاىل
عظيم األجر ،وجزيل الثواب يوم احلشر ،وأن جيعله لوجهه الكرمي من خالص
األعمال ،وأن ال جيعل اك نصيط فيه أن يقال ،وأن يعصمين فيه من زيغ
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()1

الزلل وخكو اخلكل" .
ت فمن هللا واده ،وإن خكوً فمن نفسي
مث أقول إن صواابً تن فولْ ُ
والشيكان ،وهللا ورسوله منه بريئان ،أعاذان هللا منه.
فيا قارئ ثي املتواضع أقول لك:
وزر
دذر فد ددال غ
"مد ددن عد دداب عيب د داً لد دده عد د غ
يدُْنجيد دده مد ددن عزم د ددات الل د ددوم ُمتفئد د دراً

دال بنيفت مهددا خذ ما صفا
وإمندا هي أعم غ

()2

وااتمد د د د د ددل ابلعفد د د د د ددو مد د د د د ددا كد د د د د دددرا"

هذا وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أَجعني.

( )1من دعاء ابن اجلزر -رمحه هللا ،-ابن اجلزر " ،النشر".)54/1( :
( )2البيت ددان لإلم ددام الش دداطط يف م ددت "عقيل ددة أت دراب القص ددا د يف أس ددىن املقاص ددد" رق ددم
(.)291-290
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فهرس الكليات
الصفحة
الكلية
م
((الكليات العامة))
الكليات املتعلقة مببادئ علم الوقف واالبتداء وأنواع  ،وحدودها
كل وقف يف القرآن ال خيرج عن أربعة أنواع:
16
1
ام ،وكاف ،واسن ،وقبيح.
كل وقف يف القرآن فسن القكع عليه واالبتداء
مبا بعده ألنه ال يتعله بشيء مما بعده فهو وقف
 2ام ،وبعبارة أخرى :كل وقف به الكالم 16
النقرا ه عليه ،واستغناء ما بعده عنه فهو وقف
ام.
أكثر وجود الوقف التام يكون يف الفواصل،
16
3
ورنوس اآل .
كل وقف يف القرآن تعله فيه الكالم مبا بعده
معىن دون اللفك فهو وقف كاف ،وبعبارة
17
4
أخرى :كل كالم قا م بنفسه يفيد معىن يكتفى
به فالقكع عليه كاف.
كل ما ورد من أنواع الوقوف ووافه رأس آية
17
5
فهو :أ إن كان اماً ،وأكفى إن كان كافياً،
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6
7
8

9
10
11
12
13
14

وأاسن إن كان اسناً.
كل وقف يف القرآن فسن الوقف عليه ،ال فسن
االبتداء مبا بعده لتعلقه به من جهة اللفك واملعىن
َجيعاً.
كل وقف ال يعرف املراد منه فهو وقف قبيح.
كل من وقف وقفاً قبيحاً النقكاع نفسه وجب
عليه أن يرجع إىل ما قبله فيبتدئ به.
الكليات املتعلقة ابللغة
الكليات اللغوية املتعلقة ابملباين
كل ابتداء مبجرور فهو قبيح ألنه ابع ملا قبله.
كل وقف على منفي دون ارف إجيابه يعترب
قبيحاً.
يُكره كل وقف يف القرآن على املبدل منه دون
البدل.
يُكره كل وقف يف القرآن على املنعوت دون
النعت.
يُكره كل وقف يف القرآن على املعكوف عليه
دون العكف.
يُكره كل وقف يف القرآن على املؤكد دون
التوكيد.
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

يُكره كل وقف يف القرآن على الشرط دون
جوابه.
ال يقكع القول عن مقوله يف القرآن كله.
يُكره القكع على املبتدأ دون خربه يف القرآن
كله.
كل مصدر يف القرآن ال يقكع عن الفعل الذ
عمل فيه.
كل قسم يف القرآن وقع على شيء فال يفصل
منه.
كل قسم يف القرآن فهو موضع لالستئناف
واالبتداء.
القراء والنحويون يستحبون القكع على كل هاء
سكت يف القرآن كله ،ألنه إمنا جيء هبا ملعىن
الوقف.
كل ما كان بعده استفهام كان الوقف عليه كافياً.
ال جيوز التفريه بني الصلة وموصوهلا يف القرآن كله.
ال يتم الوقف على كل لفك جاء بعده فاء
التعقيب ألن الفاء ال يتم قبلها كالم على
احلقيقة ألهنا أتيت مبعىن االتصال.
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25

26
27
28
29
30
31
32

الكليات اللغوية املتعلقة ابملعاين
ينبغي أن يُقكع على كل آية ورد فيها ذكر النار
والعقاب ،وتفصل مما بعدها إن كان بعدها ذكر
اجلنة والثواب.
يلزم أن يُقكع على كل آية ورد فيها ذكر اجلنة
والثواب ،وتفصل مما بعدها إن كان بعدها ذكر
النار والعقاب.
يُكره القكع على كل لفك مستبشع من اللفك
املتعله مبا يُبني اقيقته ،ويدل على املراد منه.
صص وانقرا هن يف
كل وقف بعد هناية ال مق م
القرآن فهو وقف ام.
كل وقف يفسد املعىن فيه بفصله عما بعده
فهو وقف قبيح.
ٍ
منفصل خارج عن اكم
كل وقف على كالم
ما ُوصل به يعترب وقفاً قبيحاً.
كل وقف على األمساء اليت تبني نعوهتا اقوقها
يعترب وقفاً قبيحاً.
كل وقف كان اللفك املوقوف عليه خارجاً عن
اكم ما قبله من جهة املعىن فهو يعد وقفاً قبيحاً.
((الكليات املخصوصة))
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33
34
35

36

37

38

الكليات املخصوصة أبلفاظ
كل وقف على آخر التعوذ ام ،وعلى آخر
التسمية أ .
كل وقف على لفك {امل} يعترب اماً إذا جعل
امسا للسورة ،أو على تقدير [أان هللا أعلم].
كل وقف على رأس آية جاء بعده لفك
ورفعت على االبتداء
"الذين" و"الذ " وحنوهاُ ،
كان الوقف على رأس اآلية اماً.
كل وقف على رأس آية جاء بعده لفك "الذين"
ورفعت على املد  ،أو نصبت
و"الذ " وحنوهاُ ،
على االختصاص كان الوقف على رأس اآلية
كافياً.
كل وقف على رأس آية جاء بعده لفك
وخفرت على
"الذين" و"الذ " وحنوهاُ ،
النعت ملا قبلها كان الوقف على رأس اآلية
اسناً.
كل ما ورد يف القرآن من لفك {:هللا يستهزئ
هبم}[البقرة ]15:و{وهللا خ املاكرين}[آل
عمران ]54:وما أشبههما فأن االبتداء مبثلها
اسن ،والوقف على ما قبلها ٍ
كاف ألن معىن
غ
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39
40
41

42
43
44
45
46

االستهزاء واملكر من هللا تعاىل املثوبة واجلزاء
أ  :جيازيهم جزاء استهزا هم ومكرهم.
كل وقف قبل لفك "إن" املكسورة فهو لفك
كاف ،إال ما ُسبه منها بقول أو قم مسم.
فحسن ،ما خال ما
كل ابتداء ب دد"إن" املكسورة
غ
ُسبه منها بقول أو قم مسم.
كل ما ورد يف القرآن من لفك "بلى" فالوقف
سم فال يوقف عليه
عليه كاف ،ما مل يتصل به قم م
دونه.
كل وقف على لفك {الر} ،و{املر} يعترب
اماً ،وهو على تقدير[ :أان هللا أرى] ،ويف
الثانية[:أان هللا أعلم وأرى].
كل ما كان يف القرآن من لفك {أإله مع هللا}
فالوقف عليه ٍ
كاف.
كل ما كان يف القرآن من لفك {وأملي هلم}
فالوقف عليه ٍ
كاف.
كل ما يف القرآن من لفك {كال} فيوقف
عليها إن قُدرت رداً ونفياً.
كل ما يف القرآن من لفك {كال} فال يوقف
عليها إن قُدرت تنبيهاً مبعىن "أال" ،أو قُدرت
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47

48
49
50
51
52
53
54

مبعىن قولك" :اقاً".
كل ما يف القرآن من لفك {كال} فيجوز
االبتداء هبا على معىن "أال".
الكليات املخصوصة ابلسور
كل وقف على آخر كل قصة يف سورة مرمي هو
وقف ام.
كل ما يف سورة الرمحن -عز وجل -من لفك
ام مامل يتعله ما
{فبو آالء ربكما تكذابن} غ
قبله مبا بعده.
كل الفواصل يف سورة اجلن هي من قبيل الوقف
الكايف.
كل الفواصل يف سورة املدير هي من قبيل
الوقف الكايف.
كل الفواصل يف سورة التكوير هي من قبيل
الوقف الكايف.
كل الفواصل يف سورة االنفكار هي من قبيل
الوقف الكايف.
كل الفواصل يف سورة االنشقا هي من قبيل
الوقف الكايف.
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