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١٠٩٩

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-علم الوقف واالبتداء عند اإلمام أيب العبَّاس املهدوي  

  

  علم الوقف واالبتداء عند اإلمام أبي العبَّاس المهدوي 

   دراسة استقرائية وصفية

  كامل بن سعود العنزي

 المملكــة - الريــاض  - جامعــة الملــك ســعود- كليــة التربيــة- القــراءات قــسم

  .لسعوديةالعربية ا

  sa.edu.ksu@kalenezy :اإللكتروني البريد

  :الملخص 

ث إىل التعريــــف مبـــنهج اإلمــــام املهـــدوي يف كيفيَّــــة عــــرض  يهـــدف هــــذا البحـــ

مــسائل بــاب الوقــف واالبتــداء يف كتبــه، واملــصطلحات الــيت اختارهــا فيــه، وأســباب 

اخلالف املوجبة له، واملصادر اليت اعتمد عليها يف إيراد مادته، وموازنة ذلـك مبـا يف  

ـــة مـــا ) التحـــصيل(أحـــصيُت يف تفـــسري املهـــدوي و . كتـــب أعـــالم زمانـــه يزيـــد علـــى مائ

-موضع يف باب الوقف واالبتداء، وهي تندرج حتت حكم ما يوقف عليه، وما يبتـدأ بـه

  ).شرح الهداية(؛ وموضعني يف -وهو املقصود من الباب

 املصطلحات – املنهج – الوقف واالبتداء - اإلمام املهدوي :الكلمات المفتاحية

  . املصادر-
  



       
  
  

 
 

 

١١٠٠

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-م أيب العبَّاس املهدوي علم الوقف واالبتداء عند اإلما 

 
The science of Waqf and Beginning with 
Imam Abu al-Abbas al-Mahdawi - An 

Inductive and Descriptive Study 
Kamel bin Saud Al-Anazi 
Readings Department , College of Education , 
King Saud University , Riyadh , Saudi Arabia. 
Email: kalenezy@ksu.edu.sa 
Abstract: 

 This research aims to show the methodology of 
Alimam Almahdawi in his approach to issues 
related to the subject of stopping and starting and 
the terms that he chose to describe it and the 
reasons he believed caused differences in it and 
their comparison with the methodologies of the 
most famous scholars of his time. The research also 
clarifies the sources he relied on in the work he 
produced. I counted in the interpretation of Al-
Mahdawi (achievement) more than a hundred 
places in the chapter of the endowment and the 
beginning, and it falls under the rule of what stops 
it, and what begins with it - which is intended by 
the section -; and two places in (Sharh Al-Hidaya). 
keywords: Alimam Almahdawi- Stopping and 

Starting - Methodology-
Technologies- Sources. 

 
 



       
  
 

 
 
 

١١٠١

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-علم الوقف واالبتداء عند اإلمام أيب العبَّاس املهدوي  

 

  املقدمة
ني، وإمـام املرسـلني، وعلـى الم على خامت النبيِّ الة والسَّ احلمد هللا رب العاملني، والصَّ  

  : بإحسان إىل يوم الدين، أما بعددربهآله وصحبه امليامني، وعلى كل من سار على 
ــــفــــإنَّ علــــَم الوقــــف واالبتــــداء مــــن أهــــمِّ العلــــوم املرتبطــــة بالكتــــاب املكنــــون، وا   دُّرل

املــصون، وذلــك ملــا لـــه مــن أمهيَّــة كـــربى يف بيــان املــراد واملعـــاين، وإقامــة األلفــاظ واملبـــاين، 
  .وإيضاح األحكام، ومنع اإليهام

 وباإلجـــادة فيـــه تتجلَّـــى معـــاين القـــرآن الفائقـــة، ومنـــاحي التَّنزيـــل الرائقـــة، وهـــو أدٌب 
ن، والقــارُئ مــأمور مبعرفــة  مــن ضــروب اإلتقــايــستعمله احلــذَّاق يف تــالوة القــرآن، وضــربٌ 

 الــذي أعجــز البلغــاء، وأ�ــر ؛مــواطن الوقــف واالبتــداء؛ حفاظًــا علــى مجــال الــنَّظم القــرآين
  .الفصحاء، وقد نصَّ على ذلك غري واحد من أئمة القرَّاء، وشيوخ األداء

وممَّــا جــاء يف بيــان أمهيَّــة معرفــة هــذا العلــم وإتقانــه، وإجادتــه وإحــسانه؛ قــول اإلمــام  
   ):ه٣٣٨ت ( جعفر النَّحاس أيب

فقــد صــار يف معرفــة الوقــف واالئتنــاف التفريــق بــني املعــاين؛ فينبغــي لقــارئ القــرآن ( 
إذا قــرأ أن يفهــم مــا يقــرأه ويــشغل قلبَــه بــه، ويتفقــد القطــع واالئتنــاَف، وحيــرص علــى أن 

ه بـه، وأن ، أو شـبييُفهم املستمعني يف الصِّالة وغريها، وأن يكون وقفه عند كالم مستقرٍّ 
  .)١ ()يكون ابتداؤه حسًنا

ء؛ بـــدًءا مـــن  - وجـــل عـــزَّ -قـــيَّض اهللا وقـــد  هلـــذا العلـــم رجـــاالً أوفيـــاء، وعلمـــاء أجـــالَّ
، ودوَّنــوا  حيــث أمعنــوا النَّظــر فيــه؛-هــذا-عهــد الــصَّحابة، والتَّــابعني، وتَــابعيهم إىل يومنــا

   .يف أحكامه ومعانيه
بعلـــم الوقـــف   واألداء؛ الـــذين كـــان هلـــم عنايـــةومـــن األئمـــة األلبَّـــاء، وشـــيوخ اإلقـــراء 

  :واالبتداء
ــــار املهــــدويُّ، فقــــد ُعــــِين فيــــه  اإلمــــام املقــــرئ األحــــوذيُّ؛ أبــــو العبَّــــاس أمحــــدُ   بــــن عمَّ

                                                 

شــــــرح القــــــصيدة اخلاقانيــــــة للــــــداين  :، وانظــــــر)٢١-٢٠ص(القطــــــع واالئتنــــــاف البــــــن النحــــــاس) ١(

 ).١/٣٤٢( يف علوم القرآن للزركشيالربهانو ، )٢/٢٧٣(



       
  
  

 
 

 

١١٠٢

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-م أيب العبَّاس املهدوي علم الوقف واالبتداء عند اإلما 

 املوســـــوم وتفـــــسريه خاصَّــــة يف ِســـــفره األصـــــيل،  والتوجيـــــه والتعليـــــل؛بالتأصــــيل والتـــــدليل؛
 اخلطــــاب، وال م اإلشــــارة، وحــــسنَ  العبــــارة، وإحكــــاالــــذي أجــــاد فيــــه ســــْبكَ ؛ بالتَّحــــصيل

   .أفنان الكتابيف يستغرُب ذلك من إمام فائٍق 
  

 أهمية البحث وأسباب اختياره : 
 :منهاأذكر دفعين الختيار هذا املوضوع والكتابة فيه أسباب عديدة،  
 .أمهيَّة علم الوقف واالبتداء يف فهم ألفاظ القرآن ومعانيه، وإدراك مقاصده ومراميه - ١
 يف  رائـــق عـــرض مـــسائل بـــاب الوقـــف واالبتـــداء عنـــد اإلمـــام املهـــدويِّ معرفـــة ط -٢

 .كتبه
مكانــــة اإلمــــام املهــــدوي الــــسَّامية، ورتبتــــه العاليــــة عنــــد علمــــاء اإلقــــراء، وأهــــل  -٣
 .األداء

 أهداف البحث : 
 البـــاب، ومـــصطلحاته  هـــذاالتعريـــف مبـــنهج اإلمـــام املهـــدويِّ يف تنـــاول مـــسائل -١

 . فيهاليت اختارها
 . اختالف مواضع الوقف واالبتداء عند اإلمام املهدويإيضاح أسباب - ٢
 .بيان موارد اإلمام املهدوي اليت اعتمد عليها يف إيراد مادة باب الوقف واالبتداء - ٣

 الدراسات السابقة: 
بعد البحـث واالسـتقراء، والتحـرِّي واالسـتفتاء؛ مل أقـْف علـى حبـث علمـيٍّ مفـرٍد يف  

  :إلمام املهدويِّ؛ سوى رسالة علميَّة بعنواندراسة علم الوقف واالبتداء عند ا
للـــدُّكتور ) علـــوم القـــرآن عنـــد اإلمـــام المهـــدوي وأثرهـــا فـــي تفـــسيره التَّحـــصيل(

مجعان بن راشد الزهراين، وهي أطروحته يف الدكتوراه، وقد نوقشت هـذه الرسـالُة يف كليَّـة 
  .ه١٤٣٩/ ٢٩/٨الدعوة وأصول الدين يف جامعة القرى مبكة املكرمة يوم الثالثاء 

 ألبـرز قـضايا علـوم القـرآن الـيت أودعهـا عبـارٌة عـن مجـعٍ : والرِّسالة يف حمتواها العلمـي 
  . يف تفسريه، مثَّ دراستها مقارنة بأقوال أهل العلم من مفسِّرين وغريهم املهدويُّ اإلماُم 
  مـــنهج عـــن فيـــه فـــصالً عـــن علـــم الوقـــف واالبتـــداء، وتكلَّـــموقـــد ضـــمَّنها الباحـــثُ  

  .املهدوي، ومصادره، وأقسامهمام اإل



       
  
 

 
 
 

١١٠٣

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-علم الوقف واالبتداء عند اإلمام أيب العبَّاس املهدوي  

يف تفـــــسري مـــــدلول مـــــصطلح الوقـــــف  -فيمـــــا ظهـــــر يل -وقـــــد خالفـــــُت الباحـــــث  
 كيفيَّـــة إيـــراد  عجلـــى بـــني منهجـــه يفواالبتـــداء عنـــد اإلمـــام املهـــدويِّ، وزدتُّ عليـــه موازنـــةً 

  اإلمـــاَمنيعــصريَّيه ة مــا جــاء عنــد علمــاء زمانــه، ومــشاهري أوانـــه؛ خاصَّــ، ومــنهجمــسائله
  .)ه٤٤٤ت( ، وأيب عمرو الداين)ه٤٣٧ت( القيسيمكيٍّ 

ـــــصر علـــــى تفـــــسريه اإلمـــــام كـــــلِّ كتـــــب  اســـــتقراءعلـــــى  وحرصـــــتُ  املهـــــدوي، ومل أقت
 خـتالف لديـه،اال، وبيـان أسـباب  فيـهالتحصيل، واجتهدتُّ يف إعادة رسم معامل منهجـه

ــعُت يف  البــاب يف كتبــه، ا ذ وكــلُّ ذلــك بعــد حــصر املواضــع املتعقلَّــة �ــاألمثلــة،إيــراد وتوسَّ
  . يف تعدادهاواليت جتاوزت املائة

، وأملـي اقـادرً  الدِّراساتيتَّسع للمزيد من على  زاخراً، و واليزال إرث اإلمام املهدويِّ 
 .أن يضيف هذا البحث شيًئا ذا بال، وأن يكون فيه إثراء يف املقال

 خطة البحث :  
ث، وخامتــــة، وفهــــرس مقدمــــة، ومتهيــــد، وأربعــــة مباحــــ: البحــــث مــــنهــــذا يتكــــون  

  .للمصادر واملراجع
 وأســباب اختيــاره، وأهــداف البحــث، ، تــشتمل علــى أمهيَّــة املوضــوع:فالمقدمــة 

  .والدِّراسات السابقة، وخطَّة البحث، ومنهج البحث وإجراءاته
 موجزة لإلمام أيب العباس املهدويِّ   ويشتمل على ترمجة:التمهيد. 
 ريخ نشأته، ومناهج التأليف فيهأتداء، وتتعريف علم الوقف واالب: المبحث األول .  
 اإلمام املهدوي يف إيراد مسائل الوقف واالبتداء يف كتبهجمنه :المبحث الثاني . 
 أقسام الوقف واالبتداء عند اإلمام املهدوي ومصطلحاته:المبحث الثالث .  
 موارد اإلمام املهدوي يف باب علم الوقف واالبتداء يف كتبه :المبحث الرابع.  
 وفيها أبرز نتائج البحث وتوصياته:لخاتمةا .  
 ثم فهرس المصادر والمراجع . 
 منهج البحث وإجراءاته: 
 االســـــتقرائيَّ الوصـــــفيَّ؛ حيـــــث قمـــــت باســـــتقراء ســـــلكُت يف هـــــذا البحـــــث املـــــنهجَ  

، واسـتخرجت أمثلـًة  يف كتبـهاملسائل املتعلِّقة ببـاب الوقـف واالبتـداء عنـد اإلمـام املهـدويِّ 
ح منهجـه فيـه، واملـصطلحات الـيت سـار عليهـا، واملـوارد الـيت انتقـى منهـا، من كالمه توضِّـ

  .اإلجياز واالختصار، وانتقاء النُّصوص واآلثار-قدر اإلمكان-واستند إليها، وراعيُت 



       
  
  

 
 

 

١١٠٤

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-م أيب العبَّاس املهدوي علم الوقف واالبتداء عند اإلما 

 : وأما إجراءات البحث فهي كاآلتي
كتابة اآليات القرآنية بالرَّسم العثماين؛ وفق رواية حفـص عـن عاصـم، واخـرتُت  - 

  .ارة إىل اسم السورة، ورقمها يف منت البحث بني معقوفتنياإلش
 .ة من مصادرها األصليةتوثيق النُّصوص واملسائل العلميَّ  - 
مل أتــرجم لألعــالم الــواردة أمســاؤهم يف البحــث خــشية اإلطالــة، واكتفيــُت بــذكر  - 

  .ل موضع يرُد فيهسنة وفاته بني قوسني يف أوَّ 
  .ئج والتَّوصيات اليت توصل إليها البحث يف خامتة البحث أهمَّ النتابيَّنتُ  - 
  .تذييل البحث خبامتة، وفهرس للمصادر واملراجع - 
وفيق السداد، ونيـَل املـأمول واملـراد، وتبقـى طبيعـة العمـل البـشريِّ هذا وأسأل اهللا التَّ  

ــــنَّ   بــــني األجــــواد يف اخــــرتاع املعــــاين  واردٌ قص واخللــــل، والتقــــصري واخلطــــل، واالخــــتالفال
  .افرتاع بنات األفَكاراألبَكار، و 

وأعتــذر إن َضــعف البيــان، أو حــصَل خطــأ ونــسيان، وصــلى اهللا وســلم علــى نبيِّنــا  
  .د سيِّد ولد عدنانحممَّ 

  والحمد هللا رب العالمين،،،                                     
  

* * *  
  



       
  
 

 
 
 

١١٠٥

 

ا  

  )١(اس المهدوي، ومكانته، وآثاره أبي العبَّ  لإلمامترجمة موجزة

                                                 

مل أكــن بِــْدًعا يف كتابــة هــذه الرتمجــة؛ فقــد ُصــدِّرت �ــا كثــري مــن كتــب اإلمــام املهــدوي املطبوعــة احملقَّقــة؛  )١(

لــذا آثــرت اإلجيــاز يف إيرادهــا، وإضــافة مــا وقفــت عليــه مــن جديــدها، ومــن أبــرز مراجــع الرتمجــة، وهــي 

  :امرتبة ترتيبا أجبدي� 

 ١٨٥-١/١٨٤(الزركلي ألعالم، ا.( 

 ١٢٧-١/١٢٦(إنباه الرواة على أنباه النحاة، مجال الدين علي بن يوسف القفطي.( 

  بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحـاة، جـالل الـدين عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر الـسيوطي

)١/٣٥١ .( 

  ٨٠ص(يالبلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آباد.(  

 ٩/٥٩٨(تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب .(  

  ٤٠٢-٤/٣٩٧(تراجم املؤلفني التونسيني، حممد حمفوظ.( 

  جــــذوة املقتــــبس يف ذكــــر والة األنــــدلس، أبــــو عبــــد اهللا حممــــد بــــن فتــــوح بــــن عبــــد اهللا احلميــــدي 

 ).١١٥- ١١٤ص(

 ١/١٦١( حممد بن حممد بن عمر خملوف ، املالكيةشجرة النور الزكية يف طبقات.( 

  ٨٧ص(الصلة يف تاريخ أئمة األنـدلس، أبـو القاسـم خلـف بـن عبـد امللـك بـن بـشكوال-

٨٨.(  

 ٣٠ص(طبقات املفسرين العشرين، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي.(  

  ١/٥٦(طبقات املفسرين للداوودي، مشس الدين حممد بن علي الداوودي(. 

 ١/٩٢(غاية النهاية يف طبقات القراء، أبو اخلري حممد بن يوسف اجلزري(. 

 ٦/٦٩٣(عبـد اهلـادي محيتــو . قـراءة اإلمـام نـافع عنـد املغاربـة مــن روايـة ورش أيب سـعيد ورش، د -

٧٢٦.( 

  ٥٠٩-٢/٥٠٨(معجم األدباء، شهاب الدين ياقوت بن عبد اهللا الرومي احلموي.(  

 ١٣ص(لقراء باملغرب األقصى، عبد اهللا بن عبد العزيزمعجم احملدثني واملفسرين وا.( 

 ٢/٢٧(معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة.( 

  ــــذهيب معرفــــة القــــراء الكبــــار علــــى الطبقــــات واألعــــصار، مشــــس الــــدين حممــــد بــــن أمحــــد ال
= 
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١١٠٦

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-م أيب العبَّاس املهدوي علم الوقف واالبتداء عند اإلما 

  اسمه، ونسبه، ومولده: 

مة املفسِّرُ    أبو العبَّـاس أمحـُد بـن عمَّـار بـن :ئقُ  الفالغويُّ  ال، واملقرئُ  احلاذقُ هو العالَّ

  . أيب العبَّاس التميميُّ، املهدويُّ، األندلسيُّ، املالكيُّ 

ـــد ،نـــسبة إىل املهديَّـــة، وهـــي مدينـــٌة مـــن مـــدن القـــريوان واملهـــدويُّ   بناهـــا املهـــديُّ وال

  .)١ (خلفاء مصر

إبـــراز شـــرح يف وقـــد أشـــار إىل ذلـــك غـــُري واحـــٍد ممَّـــن تـــرجم لـــه، ومـــن ذلـــك ماجـــاء  

  : ؛ حيث قال معرِّفًا به)ه٦٦٥ت( املعاين أليب شامة املقدسيِّ 

فـصيل،  التَّ :وهو أبو العبَّاس أمحد بن عمـار املقـرئ املفـسِّر مؤلـِّف الكتـب املـشهورة(

 .)٢()منسوب إىل املهديَّة من بالد أفريقية بأوائل املغربحصيل، واهلداية، وشرحها؛ والتَّ 

ــــشأ يف أومل تــــذكر املــــصادر شــــيًئا عــــن تــــ  ــــه، ولكنهــــا أمجعــــت علــــى أنَّــــه ن ريخ والدت

 إىل  لألخـــذ عـــن علمائهـــا وقرَّائهـــا، مثَّ ؛املهديَّـــة، وأنَّـــه مـــن أهلهـــا، وأنَّـــه رحـــل إىل القـــريوان

ــة للحـــجِّ والقـــراءة علـــى بعــض أعالمهـــا، و   عـــاد مـــن رحلتـــه مثَّ ، أملـــى فيهـــا بعــض كتبـــهمكَّ

كمــا -) ه٤٣٠(ة إىل القــريوان، مث شــدَّ رحلــه ُجتــاه بــالد األنــدلس يف حــدود ســنة املــشرقيَّ 

  .)٤ (، وأقام �ا إىل أن تويفِّ -)٣ (ذكر ذلك ابن بشكوال يف كتابه الصِّلة

                                                 
=  

)٢/٧٦١.( 

 ١٠٨-١/٤١(حازم سعيد حيدر. مقدمة حتقيق كتاب شرح اهلداية، د.( 

  ١/٧٥(وآثار املصنفني، إمساعيل بن حممد أمني البغدادي هدية العارفني أمساء املؤلفني.(  

 ٧/١٦٩(الوايف بالوفيات، صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي.( 

 ١٩٣ص( يف أعيان مذهب عامل املدينة، حممد بن البشري األزهرياليواقيت الثمينة.( 

 ).٩/٥٩٨(تاريخ اإلسالم للذهيب : انظر) ١(

العقـد النـضيد شـرح القـصيد للـسمني : - أيـضا-، وانظـر)٦٤ص(  إبراز املعاين من حرز األمـاين)٢(

 ).١/٣٢٦(احلليب 

  ).٨ص: ( انظره)٣(

 ).١١٤ص(جذوة املقتبس للحميدي : - مثال- انظر)٤(



       
  
 

 
 
 

١١٠٧

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-علم الوقف واالبتداء عند اإلمام أيب العبَّاس املهدوي  

  شيوخه:  
ــة، وأ  ة مــن األئمَّ ، اتخــذ عــنهم علــم القــراءتتلمــذ اإلمــام املهــدويُّ علــى كوكبــة نــريِّ

والتفـــسري، واحلـــديث، واللغـــة، وغريهـــا مـــن العلـــوم الـــيت ُوِصـــَف فيهـــا بالـــصَّدارة واإلتقـــان، 
  .واإلجادة واإلحسان

  :شيوخه األخيار على سبيل اإليجاز واالختصارأشهر ومن  
ـــد بـــن خلـــف، أبـــو احلـــسن املعـــافريُّ، اإلمـــام، احلـــافظ، احملـــدِّث،  -١ علـــيُّ بـــن حممَّ

مة املغربالفقيه امل   .)١ ()ه ٤٠٣(، تويفِّ سنة -املعروف بابن القابسيِّ -الكي، عالَّ
ــــد بـــــن ســــفيان، أبـــــو عبــــد اهللا القـــــريواينُّ، املقــــرئ الفقيـــــه املــــالكي، أســـــتاذٌ  -٢  حممَّ
 .)٢()ه ٤١٥(، تويفِّ سنة »الهادي في القراءات السبع« كتاب ، وصاحبُ حاذقٌ 
ـــد، أبـــو احلـــسن القنطـــريُّ، نزيـــل  -٣ ـــة، شـــيخٌ أمحـــد بـــن حممَّ ، تـــويفِّ ســـنة  مقـــرئٌ مكَّ

  .، وغريهم)٣ ()ه٤٣٨(

  تالميذه: 
الشــكَّ أنَّ اإلمــام املهــدويَّ حــلَّ يف زمانــه يف خمتلــف العلــوم حمــلَّ الــسَّمع والبـــصـر،  

اشــتهر بعــد رحيلــه ودخولــه بــالد األنــدلس، قــد واعتُــرب اإلســناد عنــه مــن مفــاخر العــصر، و 
كمكـيِّ بـن ومـشاهري أوانـه؛  ، زمانه منزلة كبار علماء منزلٌة علميٌة تقاربُ فيها وصارت له 

، وأيب عمرو عثمان بن سعيد الداينِّ    .أيب طالب القيسيِّ
  :وقد أقبَل التالميُذ عليه، وشدُّوا الرَّحل إليه، ومنهم على سبيل اإلجياز

حممَّد بـن أمحـد بـن مطـرِّف، أبـو عبـد اهللا الِكنَـاين القـرطيب، أخـذ الروايـات عـن  -١
مكــيِّ بــن أيب طالــب، وكــان مــن أوائــل شــيوخه، وقــصد أبــا العبَّــاس املهــدويِّ بعــد اإلمــام 

دخوله األندلس وصحبه، وكان عجًبا يف القراءات، ديـِّنًـا، فاضـًال، ثقـة، أخـذ النـاس عنـه  
 . )٤ ()ه٤٥٤(كثريًا، تويفِّ سنة 

، وقـد تبـع فيـه يف بعـض )البـديع فـي شـرح القـراءات الـسبع( كتاب وهو صاحبُ 

                                                 

 ).١/٥٦٧(، وغاية النهاية )٣٢١-٣/٣٢٠(وفيات األعيان : -للمزيد-انظر ) ١(

 ).٢/١٤٧ (، وغاية النهاية)٩/٥٩٨(معرفة القراء : - للمزيد-انظر) ٢(

 ).١/١٣٦(، وغاية النهاية )٧٥٥-٢/٧٥٤(معرفة القراء : - للمزيد-انظر) ٣(

 ).٢/٨٩(، وغاية النهاية )٥٠٩ص(الصلة يف تاريخ أئمة األندلس : -للمزيد- انظر )٤(



       
  
  

 
 

 

١١٠٨

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
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والقــول عنــدي يف هــذا قــول أيب ( :قولــهمــا يف ه املهــدوي، وصــرَّح بــذلك؛ كئل شــيخَ املــسا
  .)١ ()ارالعباس أمحد بن عمَّ 

غــامن بــن وليــد، أبــو الوليــد املــالقيُّ، النحــويُّ اللغــويُّ، فقيــه مــدرِّس، وأســتاذ يف  -٢
 .)٢ () ه٤٧٠(اآلداب وفنو�ا، وجموِّد مع فضل وحسن طريقة، تويفِّ سنة 

املعـروف بـابن - أبـو عبـد اهللا اللخمـي األندلـسي ،اهيم بـن إليـاسحممد بـن إبـر  -٣
 مكــي بــن أيب  األئمــة، وشــعيب هــو جــدُّه ألمــه، أخــذ عــن جــّده، وعــن-شــعيب املقــرئ

، وتــــــصدَّر إلقــــــراء القــــــرآن والعربيــــــة يِّ و وأيب العبــــــاس املهـــــد، وأيب عمــــــرو الــــــداينِّ طالـــــب، 
ــام-ن عبــد الــرمحنواآلداب، وقــرأ عليــه بالــسَّبع أبــو احلــسن عــون اهللا بــ ، -شــيخ ابــن الفحَّ

  .)٣ ()وقفُت على السماع منه، يف سنة إحدى ومثانني وأربعمائة: (قال ابن األبار

  منزلته العلميَّة، وثناء العلماء عليه:  
اإلمـــاُم أبـــو العبَّـــاس املهـــدويُّ مـــن األئمـــة األلبَّـــاء، والنقَّـــاد الفطنـــاء يف فـــينَّ الرِّوايـــة والدِّرايـــة،  
، ونظـٍر  مـن فهـٍم دقيـقٍ  بـهعدُه على الظُّهور بـني أقرانـه، والتَّميـز بـني أفـذاذ زمانـه؛ مـا متتَّـعوقد سا
  .، وسعة يف الرِّواية، وأفٍق يف الدِّراية، وتفنُّن يف التَّصنيف، وتنوُّع يف التَّأليفوحتقيقٍ 
 ا �ــمتيَّــزتوهــي ظــاهرة ،  مــع اإلمــام الــداينِّ  ومنــاظراٌت علميَّــةكانــت لــه مــساجالتٌ و 

؛ ممــا يــدلُّ علــى صــدار�ا ورياد�ــا يف ســاحة العلمــاءبــني أقطا�ــا مــن ة املدرســة األندلــسيَّ 
  .)٤ (اإلقراء
 مبنزلتـه، ومـن مجلـة مـا األئمـة مبكانتـه، وأشـاَد  للمهدويِّ وقد َشِهد اجلهابذُة العلماءُ  

  : قيل يف بيان رتبته العالية، ومنزلته السَّامية
  ):ه٥٧٨ت(قول ابن بشكوال  
  .)٥ ()وكان عاملاً بالقراءات واآلداب، متقدما فيهما، وألَّف كتًبا كثريَة النَّفع(

  ): ه٧٤١ت(وقول ابن ُجَزي الكليبّ 
                                                 

  ).١٠٠ص (البديع يف شرح القراءات السبع ) ١(

 ).٤٣٤-٤٣٣ص(، والصلة )٣٢٥ص (جذوة املقتبس : -للمزيد- انظر )٢(

  ).٢/٤٧(، وغاية النهاية )٢/٨٥١(معرفة القراء :  انظر)٣(

. ، ومـنهج اإلقـراء باألنـدلس د)٧٢٥-٦/٧٠٣(قراءة اإلمـام نـافع عنـد املغاربـة: -للمزيد- انظر)٤(

 ).٣٣٢-٣٣٠ص(مراد زهوي 

 ).٨٨ص( الصلة )٥(



       
  
 

 
 
 

١١٠٩

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-علم الوقف واالبتداء عند اإلمام أيب العبَّاس املهدوي  

ـــا أبـــو العبَّـــاس املهـــدوي؛ فمـــتقُن التـــأليف، حـــسُن الرتتيـــب، جـــامع لفنـــون علـــوم ( أمَّ
  .)١ ()القرآن
  :بقوله) هـ٨٣٣ت( وإمام املقرئني ابن اجلزريِّ ،ووصفه خامتة احملقِّقني 
  .)٢ ()اإلمام، املقرئ، املفّسر، األستاذ، أمحد بن عمار أيب العباس املهدويُّ (

ومـــا هـــذه الـــشهاداُت إال غـــيٌض مـــن فـــيٍض، واإلمـــام املهـــدويُّ ذو شـــهرة تُغـــين عـــن 
  .اإلسهاب يف بيان ذكره، واإلطناب يف إيضاح قدره

   مؤلفاته:  
نـاَل نتاجـُه قـد و  ا زاخـراً؛ اسـتحقَّ عليـه ثنـاء عـاطراً،خلَّف اإلمام املهدويُّ إْرثاً علمي�ـ 

العلميُّ إعجاب الُعلمـاء، وتـسابق علـى اقتنائـه األلبَّـاء؛ بـل وحرصـوا علـى االسـتجازة بـه، 
ومجعــه وإســناده، وتــضمينه بــراجمهم العلميَّــة، وفهارســهم الشخــصيَّة؛ كمــا يف فهــرس ابــن 

، وفهرســة )٤ ()ه٥٧٥ت( اإلشــبيلي، وفهرســة ابــن خــري )٣ ()ه٥٤٢ت(عطيــة األندلــسي
   .)٥ ()ه٨٣٤(حممَّد بن عبد امللك املنتوري

وأصــبحْت مؤلَّفاتــه لطلبــة العلــم معتمــًدا، وألهــل األداء مــستنًدا، ومــن دالئــل ذلــك  
 يف )هــــ٥٩٠ت(وايــة والقـــراءة؛ كمــا يف قــول اإلمـــام الــشاطيبكثــرة ورود امســه يف كتـــب الرِّ 

  : يف باب االستعاذة حرز األماينقصيدته
كالمهدوي فيه أْعَمال   **    وإخفاؤُه َفْصٌل أبَاه ُوعاتنا   .)٦ (وَكْم من فتى ً

كمــا أنَّ لكتــب اإلمــام املهــدويِّ أثــرًا جلي�ــا يف بنــاء مــادَّة كثــري مــن كتــب املــشارقة واملغاربــة؛  
أحـــد األصـــول الـــيت ) فـــي القـــراءات الـــسَّبع ايـــةالهد( كتابـــه ؛ فـــإنَّ - مـــثال- ففـــي علـــم القـــراءات

ســند منــه تــسع طــرق عــن ؛ حيــث أَ كتابــه النــشربنــاء مــادة   يف اعتمــد عليهــا اإلمــام ابــن اجلــزري

                                                 

 ).١/٢٠( التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي )١(

 ).١/٩٢(لنهاية غاية ا: ، وانظر)٢/١٩٠( النشر )٢(

 .)٤١، ٤٠، ٣١ص: (انظره(٣) 

، ٤٠، ٣١ص(، وفهـرس ابـن خـري اإلشـبيلي )١٣٣، ١١٨، ٧٥ص(فهرس ابن عطيـة : -  مثالً - انظر) ٤(

٤١.( 

 ).٧٦ص: (، وانظره)٢٧١ص((٥) 

 ).٩٩(منت الشاطبية بيت رقم (٦) 



       
  
  

 
 

 

١١١٠

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-م أيب العبَّاس املهدوي علم الوقف واالبتداء عند اإلما 

  .)١(شيخه ابن اللبَّان 

صــــدر كتابـــه الفوائـــد ا�معـــة يف زوائـــد الكتــــب  يف - ا أيـــضً -   اإلمـــام ابـــن اجلـــزريِّ وقـــال  
  :األربعة

 التبــصرة لإلمــام أيب كتــابُ : ة يف زوائــد الكتــب األربعــة، وهــي ا�معــفهــذه الفوائــدُ ( 
ــار اس أمحــدَ ، وكتــاب اهلدايــة لإلمــام أيب العبَّــحممــد مكــيِّ بــن أيب طالــب القيــسيِّ   بــن عمَّ

، وكتاب تلخيص بلطيف اإلشارات للشيخ أيب علي احلسن بن علـي بـن خلـف املهدويِّ 
رمحهـــم -اهللا حممـــد بـــن شـــريح املقـــرئ املقـــرئ القـــريواين، وكتـــاب الكـــايف للـــشيخ أيب عبـــد 

 ومـا خـالفن فيـه كتـاب الـشاطبية؛ إذ  ،قد استوعبُت ما فـيهنَّ، وأتيـت علـى زوائـدهنَّ -اهللا
  .)٢ ()كنت قرأُت �ن القرآن العظيم

، ونقلـوا )التَّحـصيل ( املوسـوعي املوسـوم بــــــكبار املفسِّرين بتفسريه- كذلك-واهتمَّ 
، ) ه٦٧١ت(والقـرطيب ، )ه٥٤٢ت(ابـن عطيَّـة مـن أكثـرهمعنه، وناقـشوا أقوالـه، وكـان 

 الــيت تبــنيِّ ؛، وغــري ذلــك مــن الــدَّالئل الكثــرية، والقــرائن الــوفرية)٣()ه٧٤٥ت(وأبــو حيَّــان
مسوَّ شانه، وعلوَّ مكانه

) ٤(.   

  :  المهدوي المطبوعة اإلمامومن أشهر آثار

 .التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل -١
ـــــ وهــــ  ــــري املوســــوم ب ــــصار لتفــــسريه الكب التفــــصيل الجــــامع لعلــــوم (و يف أصــــله اخت
، ويوجد من كتاب التفصيل أجزاُء متفرقة ال متثل كلَّ التفسري، وقد حقِّق القـدر )التنزيل

  .)٥ (املوجود منه يف رسائل علمية
وملـا ظهـر هـذا : (؛ حيـث قـال لـهاختصارهسبب  عن )ه٦٤٦ت(وقد أبان القفطيُّ  

يف األنــــدلس؛ قيــــل ملتــــويلِّ اجلهــــة الــــيت نــــزل �ــــا مــــن  -أي تفــــسريه التفــــصيل - الكتــــاب

                                                 

 .مد اجلكينالسامل بن حم. قسم الدراسة حتقيق د) ١/٢٦٨(كتاب النشر : - للمزيد-انظر(١) 

 ).٢٧-٢٦ص: (انظره(٢) 

 .فوزية سعيد. قسم الدراسة حتقيق د) ١٤٦ص (تفسري التحصيل : - للمزيد-انظر(٣) 

، ) ٢٣١،١٣٢/ ١(اإلقناع البن الباذش و  ،)١/١٢٤( بستان اهلداة البن اجلندي:- مثال-انظر(٤) 

 .، وغري ذلك)١١٥، ١/١١٤،١١٣(وشرح الدرر اللوامع للمنتوري 

 .حسن الزكاف. حتقيق د) ٩٨ص ( أصول القراءات للمهدوي :انظر(٥) 



       
  
 

 
 
 

١١١١

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-علم الوقف واالبتداء عند اإلمام أيب العبَّاس املهدوي  

لــيس الكتــاب لــه، وإذا أردتَّ علــم ذلــك؛ فُخــذ الكتــاب إليــك، واطلــب منــه : األنــدلس
تــأليف غــريه، ففعــل ذلــك، وطلــب غــريه، فــألَّف لــه التَّحــصيل، وهــو كاملختــصر منــه، وإْن 

، والكتابــــــان  مــــــشهوران يف اآلفــــــاق، ســــــائران علــــــى أيــــــدي تغــــــريَّ الرتتيــــــب بعــــــض التغــــــريُّ
  .)١()الرِّفاق

 يف عــدد مــن الرســائل العلميَّــة يف غــري جامعــة؛ كمــا صـــدر  هــذا التفــسريوقــد حقِّــق
  .حمقق�ا على مخس عشرة نسخة خطيَّة عن دار الكمال املتحدة بدمشق

الـذي هـو -) أصـول القـراءات( الدكتور حسن الزكَّـاف قـسم - كذلك- منه وأفرد
  . على أربع نسٍخ خطيَّةيف إخراجه بالتَّحقيق، واعتمد  -امتة التفسرييف خ

كيفيَّـة االختـصار وأبـان  ا يف هـذا املختـصر، وقد اختطَّ اإلمام املهـدويُّ لنفـسه منهًجـ
  :مبا يأيت فيه من أصله وما يذر، بقوله يف صدره

أمجــع فيــه الــصغري، وجمتهــٌد أن ) املختــصر(يف نظــم هــذا -إن شــاء اهللا-وأنــا مبتــدئٌ (
من األحكام ا�ملة، واآليات املنسوخة أحكامهـا املهملـة، ) اجلامع الكبري(مجيع أغراض 

ــــْشِكل، واإلعــــراب، واملــــواعظ، 
ُ
والقــــراءات املعهــــودة املــــستعملة، والتفــــسري، والغريــــب، وامل

واألمثــال، واآلداب، ومـــا تعلَّـــق بــذلك مـــن ســـائر علـــوم التنزيــل احملتِملـــة للتأويـــل، ويكـــون 
ذوف مـــن األصـــل مـــا أنـــا ذاكـــرُه يف هـــذا الفـــصل؛ فأحـــذُف مـــن األحكـــام، الـــيت هـــي احملـــ

أصــــول احلــــالل واحلــــرام أكثــــَر تفريــــع املــــسائل املنثــــورة، مـــــمَّا لــــيس مبنــــصوص يف الــــسورة، 
وأقتــصُر مــن ذكــر االخــتالف علــى األقــوال املــشهورة، وأذكــُر الناســخ واملنــسوخ بكمالــه، 

، وأذكُر القراءات السبع، والروايات الـيت اقتـصر عليهـا أهـل وأورُده خمتصرًا على أمتِّ أحواله
األمــصار، ِســوى َمــن مل يبلــغ مــبلُغهم مــن االشــتهار، إالَّ مــا ال اخــتالف فيــه بــني الــسبعة 
القراء؛ فإينِّ أذكرُه منسوبًا إىل بعض من روي عنه من القـرَّاء؛ لُيعـرف مـن هـذا االختـصار 

 مل يقــرأ بــه قــارئ وإن كــان جــائزًا يف العربيــة، وأذكــُر مــن مــا هــو مــن القــراءات املرويَّــة، ممَّــا
مـسائل اإلعــراب اخلفيَّــة مــا ُحيتــاج إليــه مــمَّا اختلــف القــرَّاء فيــه أو كــان جــائزًا يف املقــاييس 

  .العقلية

، مجعـــُت يف آخـــره )املختـــصر(فـــإذا أكملـــُت الـــسُّور، وأتيـــُت علـــى آخرهـــا مـــن هـــذا 

يهـا، وأصـوَل مواقـف القـراءة ومبادئهـا؛ لَيجمـَع بعـون أصوَل القـراءات واختـصاَر التعليـل ف

                                                 

  )١٠٨-١/١٠٧(التحصيل: ، وانظر)١٢٧-١٢٦/ ١(إنباه الرواة (١) 



       
  
  

 
 

 

١١١٢

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-م أيب العبَّاس املهدوي علم الوقف واالبتداء عند اإلما 

ـــار، ولتكـــوَن أغـــراض  ـــدواوين الكب ) اجلـــامع(اهللا وتوفيقـــه هـــذا االختـــصار مـــا مل جتمعـــه ال

ُمـــضمَّنًة فيـــه، وجمملـــًة يف معانيـــه، وأجعـــُل ترتيـــب الـــسور مفـــصًَّال؛ ليكـــوَن أقـــرب متنـــاوًال، 

منهــا، فــأمجُع مــن آيهــا عــشرين آيــًة أو القــوُل مــن أول ســورة كــذا إىل موضــع كــذا : فــأقولُ 

  .حنَوها بقدر طول اآلي وِقَصرِها

 :؛ فـــأذكرُه، مث أقــــول)التفـــسري: (؛ فأذكرُهــــا، مث أقـــولُ )األحكـــام والنـــسخ: (مث أقـــولُ 

؛ فأذكره، مث أذكـُر اجلـزء الـذي يليـه؛ حـىتَّ آَيت )اإلعراب: (؛ فأذكرها، مث أقول)القراءات(

  .؛ على ما شرْطُته فيه-إن شاء اهللا-على آخر الكتاب 

وأذكـــُر يف آخـــر كـــلِّ ســـورة موضـــَع نزوهلـــا، واخـــتالَف أهـــل األمـــصار يف عـــددها، وأســـتغين 

عــن تــسمية رؤوس آيهــا، وأبلــُغ غايــة اجلَْهــد يف التقريــب والَقــْصد، وأحــِرص علــى أن أنظَمــه نظــَم 

  .)١() مالالِعقد، متقابَل األشكال، متعادَل األمثال، متناسَب الكمال، متناصَف اجل

 .شرح الهداية في توجيه القراءات السَّبع -٢

طُبـــع هـــذا الكتـــاب بتحقيـــق الـــدكتور حـــازم بـــن ســـعيد حيـــدر، وهـــو يف أصـــل وقـــد  

؛ حيــث )الهدايــة فــي القــراءات الــسَّبع(شــرح وتوجيــه ملــا يف جــاء كتابــه املفقــود مادتــه 

 خمتــصراً يف شــرح وقــد ســألين ســائلون أن أُملــي علــيهم كتابــاً : (يف مقدمتــه-رمحــه اهللا-قــال

وجــوه القـــراءات، وأن أجعـــل ذلـــك شـــرحاً للكتــاب املختـــصر يف القـــراءات الـــسَّبع؛ الـــذي  

  .)٢ ()كنت ألَّفته، ومسَّيته بكتاب اهلداية

 .هجاء مصاحف األمصار -٣

قام بتحقيقـه الـدكتور حميـي الـدين رمـضان، ونـشره يف جملـة معهـد املخطوطـات وقد  

ــــضَّامن، )م١٩٧٣(، ١ج  ،١٩العربيــــة، بالقــــاهرة، م ، مثَّ أعــــاد حتقيقــــه الــــدكتور حــــامت ال

  .ه١٤٣٠ ريخأ بتوصدر عمله عن دار ابن اجلزري

 .بيان السَّبب الموجب الختالف القراءات وكثرة الطُّرق والروايات -٤

قــــام بتحقيقــــه الــــدكتور حــــامت الــــضَّامن، ونــــشره يف جملــــة معهــــد املخطوطــــات وقــــد  

                                                 

 (١))١٢٧-١٢٦/ ١.( 

 (٢)) ٢/٣.( 
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  ســنةدار ابــن حــزم ببــريوتصــدر عــن  كمــا ،)م١٩٨٥(، ١، ج٢٩العربيــة، بالكويــت، م

  .م بتحقيق الدكتور أمحد بن فارس السَّلوم٢٠٠٦

ــح مــا فــصالن ) شــرح اهلدايــة( الــدكتور حــازم ســعيد يف صــدر حتقيقــه لكتــاب ورجَّ أ�َّ

وغــري ، ، وليــسا كتــابني مــستقلَّني)الكفايــة يف شــرح مقــارئ اهلدايــة( امســه  واحــدٍ مــن كتــابٍ 

  .)١ (ذلك من مؤلفاته املفقودة
  

  وفاته: 
 تــويفِّ اإلمــام املهــدويُّ، ومل تتفــق جــلُّ املــصادر علــى تعيــني  زاخــرةٍ بعــد حيــاٍة علميَّــةٍ  

ـا كانـت بعـد )ه٧٤٨ت( ما ذكره احلـافظ الـذهيبُّ :  فمن ذلك-رمحه اهللا-ريخ وفاتهأت  أ�َّ
، )٣ (، ونقله عنـه اإلمـام ابـن اجلـزريُّ -أي بعد سنة دخوله لألندلس-، )٢ ()ه٤٣٠(سنة 

، وهــو )٤ ()ه٤٤٠(إىل أنَّ وفاتــه كانــت يف حــدود ســنة ) هـــ٧٦٤ت ( وذهــب الــصفديُّ 
  . وأصو�ارجحهاأعدل األقوال وأقر�ا، وأ

  
* * *  

  

                                                 

  ).١٠٦-١/٨٥: (انظره(١) 

  ).٢/٧٦١(معرفة القراء : انظر(٢) 

  ).١/٩٢(غاية النهاية : انظر(٣) 

  ).٧/١٦٩(الوايف بالوفيات : انظر(٤) 



       
  
  

 
 

 

١١١٤
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ولاا   

اء، ووا ا   ا و ،م ر  
  
التمكُّـث، واالحتبـاس، يُطلق الوقُف يف اللغة على عدَّة معـان ترجـُع يف جمملهـا إىل  

  .والثبات، والسُّكون، واالمتناع
: الــواو، والقــاف، والفــاء: ( قولــه)ه٣٩٥ت( جــاء يف مقــاييس اللغــة البــن فــارس 

  .)١() على متكُّث يف شيٍء، مثَّ يقاس عليه، ومنه وقفُت أقُف وقوفاً أصٌل واحٌد يدلُّ 
َكَن بعـــد املـــْشي، وعلـــى  وقوفًـــا قَـــاَم مـــن ُجُلـــوٍس، وســـَوَقـــفَ : (يف املعجـــم الوســـيطو 
ا َنطَـَق �ـا مـسكَّنَة اآلخـر قَاطًعـ:  وعلـى الكلمـةِ ،ارتـاَب فيهـا: عاينه، ويف املـسألة: الشَّيء

  .، وغري ذلك من دالئل هذه املفردة لغوي�ا)٢ () َعمَّا بعدَهاهلا
 يف مـضمو�ا، تتقـاربة تعـاريف  عـدَّ هُ أمَّا يف ُعرف القرَّاء، وإصالح أهل األداء؛ فلـ 

  :  قول اإلمام ابن اجلزري يف نشره؛ومن أمجعها وأحكمها
هـــو عبـــارٌة عـــن قطـــع الـــصوت علـــى الكلمـــة زمنـــاً يتـــنفَّس فيـــه عـــادة بنيـــة اســـتئناف (

  .)٣( )ة اإلعراضالقراءة؛ إمَّا مبا يلي احلرف املوقوف عليه، أو مبا قبله؛ ال بنيَّ 
بَـَدأَ الـشيء، وابتـدأَ بـه؛ إذا فهـو مـصدُر افتعـال مـن البـدء، و : وأما االبتداء يف اللغـة 

  .)٤ (فعلُه ابتداءً 
، وهــو )٥ () أو وقــف،روع يف القــراءة بعــد قطــعالــشُّ : ( يعــين األدائــيويف االصــطالح 

ال يكــــون إالَّ اختياريــــا؛ ألنــــه لــــيس كــــالوقف تــــدعو إليــــه ضــــرورة؛ فــــال جيــــوز إال مبــــستقلٍّ 
  .)٦ (باملعىن، موٍف باملقصود

                                                 

مـادة وقـف، وتـاج العـروس للزبيـدي ) ٩/٣٥٩(لـسان العـرب البـن منظـور : ، وانظر)٦/١٣٥ ()١(

 .مادة وقف) ٢٤/٤٧٧(

)٢/١٠٥٢) (٢.( 

)٣/٦١٦) (٣.( 

 .مادة بدأ) ١/١٣٧(مادة بدأ، وتاج العروس للزبيدي) ١/٣٥(الصحاح للجوهري: انظر) ٤(

 ).١/٣٩٢(هداية القاري إىل جتويد كالم الباري للمرصفي ) ٥(

 ).٣/٥٩٦(النشر: انظر) ٦(



       
  
 

 
 
 

١١١٥
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ومــن شــأن الواقــف فــي أغلــب : ( المهــدويُّ بقولــهوهــذا مــا أشــار إليــه اإلمــام 
  .)١ () أالَّ يقف إالَّ بعد فتور صوته، وانقطاع نَفِسه؛األمور
اكتفــــوا ببيــــان داللــــة  األســــالف يف كتــــبهم؛ قــــد وممــــا يلحــــُظ أنَّ كثــــريًا مــــن املــــؤلِّفني 

  املتـــضاديِن تعريـــفٌ أنَّ تعريـــف أحـــدَ :  ولعـــل حـــاديهم يف ذلـــك،دون االبتـــداء) الوقـــف(
  .لآلخر، وأنَّ االبتداء أثٌر من آثار الوقف

، أو )القطــع(؛ إذا اســتعمل لفــظ  يف كتــبهم أهــل األداءمتقــدِّميأنَّ كثــريًا مــن كمــا 
بب يرجـُع أراد بـه الوقـف يف الغالـب، وإذا أراد بـه غـري ذلـك قيَّـده، ولعـلَّ الـسَّ ) السَّكت(

داللــة علــى قطــع  -امجيًعــ-حتمــل أ�ــا إىل تقــارب هــذه املــصطلحات يف املعــىن اللغــوي، و 
  . الصَّوت
  : بقولهوهذا ما أشار إليه اإلمام ابن اجلزريِّ  
، وال -غالًبــــا-هــــذه العبــــاراُت جــــرت عنــــد كثــــري مــــن املتقــــدِّمني مــــراًدا �ــــا الوقــــف( 

فـإنَّ القطـَع يريدون �ا غري الوقف إال مقيـدًة، وأمَّـا عنـد املتـأخرين وغـريهم مـن احملقِّقـني؛ 
عن قطع القراءة رأًسا، فهو كاالنتهـاء؛ فالقـارئ بـه كـاملعرض عـن القـراءة، عبارٌة : عندهم

ـــٍة أخـــرى ســـوى القـــراءة ؛كالـــذي يقطـــع علـــى ِحـــْزب، أو ِوْرد، أو  واملنتقـــل منهـــا إىل حال
ُعــشر، أو يف ركعــة، مث يركــع، وحنــو ذلــك ممــا يــؤذن بانقــضاء القــراءة، واالنتقــال منهــا إىل 

ده للقــراءة املــستأنفة أدبــاً، وال يكــون إال علــى رأس حالــٍة أخــرى، وهــو الــذي يــستعاذ بعــ
  .آية؛ ألنَّ رؤوس اآلي يف نفسها مقاطع

ـــا هـــو دون زمـــن الوقـــف عـــادة مـــن غـــري : والـــسَّكت  عبـــارٌة عـــن قطـــع الـــصُّوت زمًن
  .)٢()تنفُّسٍ 
ومـــن األمثلـــة علـــى تـــرادف هـــذه املـــصطلحات يف اســـتعماالت العلمـــاء األســـالف؛  

  :  اإلمام مكيّ قولُ 
 فـَـُرِوَي أنَّ القـارئ :خُتِلَف يف وصل السورة بالـسورة بـالتكبري، أو الـسَّكت بينهمـاوا(

، ويبسمل، ويقرأ   .يسكُت إذا فرغ من السورة سكًتا مقطوًعا، مثَّ يكربِّ
وُروَي أنــه يــسكُت علــى آخــر الــسورة ســكتاً غــري منقطــٍع، ويكــرب، ويبــسمُل، ويقــرأ، 

                                                 

 ).٣/٥٩٦(النشر: ، وانظر)٥٧/ ١(شرح اهلداية ) ١(

 .بتصرف) ٦١٦، ٦١٣-٣/٦١٢(النشر) ٢(



       
  
  

 
 

 

١١١٦
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، ويبسمل، ويصل التك   .)١ ()بري بآخر السورة، وال يسكت بينهماوُروَي أنه يكربِّ
 وأراد بـه الـرتادف بـني ،)كتالسَّ (ص مصطلح يلحظ أنَّ مكي�ا استعمل يف هذا النَّ و 

ســكتا غــري (الوقــف، وقولــه : أي) ســكتا مقطوعــا: (الــسكت والوقــف، وذلــك عنــد قولــه
  .)٢ (السَّكت: أي) منقطع
  :وقول اإلمام الداينّ  
ون القــارَئ بــني  فأصــحابنا خيــريِّ :ألجــزاء الــيت يف بعــض الــسورفأمَّــا االبتــداء بــرؤوس ا(

التـــــسمية وتركهـــــا يف مـــــذهب اجلميـــــع، والقطـــــع عليهـــــا إذا ُوِصـــــلت بـــــأواخِر الـــــسور غـــــري 
  .)٣()جائز

ص الرتادف بـني الوقـف والقطـع، ودليـل ذلـك يف هذا النَّ استعمل  الداينَّ يلحظ أنَّ و 
  .)٤ (نفسوقف مع التَّ ال: أي) القطع عليها:( املراد من قولهأنَّ 

 ،مـن خـالل اسـتقراء نـصوصه المختلفـة فـي كتبـهيظهـر ؛ فا اإلمـام المهـدويُّ أمَّ  
  .في االستعمال عدم وقوع هذا الترادف لديه

ورأيـــُت غـــريه مـــن شـــيوخ املـــصريني يـــذهب إىل ( :قولـــه؛  ذلـــك األمثلـــة علـــىمـــنو   
فأمَّـا الـراء : (، وقوله)٥ ()ورة ملن مذهبه أن يصل السورة بالسالفصل بينهنَّ بسكتٍة خفيفةٍ 

املــضمومة فأصــحاب اإلســكان يقفــون عليهــا كمــا يقــرأون الــساكنة؛ لرجوعهــا يف الوقــف 
  .)٦ (...)إىل السكون

ـــــا   ـــــسألة وأم ـــــمم ـــــأريخ نـــــشأتهأصـــــل هـــــذا العل ه مـــــأثور يف ســـــنة النـــــيبِّ  فإنَّـــــ: وت
عــــــاىل يف ؛ ونــــــشأ االهتمـــــام بــــــه مـــــع نــــــزول الـــــدُّر املــــــصون؛ كمـــــا يف قولــــــه تملسو هيلع هللا ىلصاملـــــأمون 

ـــــه ـــــني خطاب ـــــه، ومب ـــــْيِهْم ﴿ :حمكـــــم كتاب ـــــا نـُـــــزَِّل إَِل َ لِلنَّـــــاِس َم ـــــنيِّ ـــــذِّْكَر لِتُبَـ ـــــَك ال ـــــا إِلَْي  َوأَنزَْلَن
ـــــــُروَن  مـــــــن البيـــــــان تفـــــــصيل احلـــــــروف، والوقـــــــف علـــــــى و ](٤٤:النحـــــــل[﴾َوَلَعلَُّهـــــــْم يـَتَـَفكَّ

                                                 

 ).٣٩٢ص(التبصرة يف القراءات السبع) ١(

 ).٢/٧٣٣(محدي اهلدهد . مصطلحات علم القراءات د: -للمزيد-انظر) ٢(

 ).١٢٥ص(التيسري) ٣(

-١٩١ص(بلقاسـم مكـريين . طلح الـصويت عنـد علمـاء التجويـد دمعجم املـص: -للمزيد-انظر) ٤(

١٩٥.( 

 ).١/١٤(شرح اهلداية ) ٥(

 ).١٣٤/ ١ (التحصيل) ٦(



       
  
 

 
 
 

١١١٧

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-علم الوقف واالبتداء عند اإلمام أيب العبَّاس املهدوي  

  .)١ ()لكمامتَّ، واالبتداء مبا حيسن االبتداء به، وتبيني ما جيب أن جيتنب من ذ
أنــه -رضــي اهللا عنهمــا-ســاق اإلمــام أبــو جعفــر النَّحــاس بــسنده إىل ابــن عمــر قــد و  

ـــُؤتى اإلميــاَن قبــل القــرآن، وتنــزل الــسُّورة ( :قــال لقــد عــشنا برهــًة مــن دهــر، وإنَّ أحــَدنا لي
 فنــتعلَّم حالهلــا وحرامهــا، وأمَرهــا وزاجرهــا، ومــا ينبغــي أن نوقــف عنــده ؛ملسو هيلع هللا ىلصعلــى حممــد 

لَّمون أنتم اليوم القرآن، مثَّ لقد رأيت اليـوم رجـاًال يـؤتى أحـدهم القـرآن قبـل منها، كما تع
اإلميــان، فيقــرأ مــا بــني فاحتتــه إىل خامتتــه، وال يــدري مــا أمــره وال زاجــره، وال مــا ينبغــي أن 

  .)٢ ()يقف عنده منه وينثره نثر الدَّقل
لــيِّ بـــن أيب عــن ع) ه٤٦٥ت( وجــاء يف كتــاب الكامــل لإلمــام أيب القاســم اهلــذيل 

  .)٣ ()الرتتيُل معرفة الوقوف، وجتويد احلروف( : قوله-رضي اهللا عنه-طالب 
  : بقوله- يف نشرهبعد أن أوردمها-اإلمام ابن اجلزريِّ على هذين األثرين وقد علَّق  
ويف كــالم   دليــٌل علــى وجــوب تعلمــه ومعرفتــه،-  رضــي اهللا عنــه–ففــي كــالم علــي ( 

وصـحَّ؛ بـل تـواتر  -  رضـي اهللا عـنهم–لُّمه إمجاع من الـصحابة ابن عمر برهاٌن على أن تع
إمـام أهـل -عندنا تعلمه واالعتنـاء بـه مـن الـسلف الـصاحل؛ كـأيب جعفـر يزيـد بـن القعقـاع 

 الذي هو من أعيان التابعني، وصاحبه اإلمام نافع بـن أيب نعـيم، وأيب عمـرو بـن -املدينة
د، وغـــريهم مـــن األئمـــة، وكالمهـــم يف العـــالء ويعقـــوب احلـــضرمي، وعاصـــم بـــن أيب النجـــو 

ذلـــك معـــروف، ونـــصوصهم عليـــه مـــشهورة يف الكتـــب، ومـــن مثَّ اشـــرتط كثـــري مـــن أئمـــة 
اخللــــف علــــى ا�يــــز أن ال جييــــز أحــــدا؛ إال بعــــد معرفتــــه الوقــــف واالبتــــداء، وكــــان أئمتنــــا 
يوقفوننا عند كل حرف، ويشريون إلينا فيه باألصابع سـنة أخـذوها كـذلك عـن شـيوخهم 

  .)٤ ()- رمحة اهللا عليهم أمجعني -ولني األ
بمراحــل وأطــوار؛ حتــى -كغيــره مــن العلــوم-مــرَّ علــم الوقــف واالبتــداء قــد و  

القــرن مــن اســتقرَّ فن�ــا واضــح المعــالم واآلثــار، وظهــرت بــاكورة المؤلفــات فيــه بــدءاً 
ــــوم؛ ــــدوين فــــي العل ــــة عــــصر الت ــــاني الهجــــري مــــع بداي ــــن الث  جــــاء يف ترمجــــة شــــيبة ب

  :يف غاية النهاية البن اجلزريِّ ) ه١٣٠ت(ِنَصاح
                                                 

  ).٢ص(القطع واالئتناف (١) 

  ).١٢ص(القطع واالئتناف (٢) 

  ).١٣٢ص((٣) 

 (٤))٥٨٧-٣/٥٨٦.(  



       
  
  

 
 

 

١١١٨

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-م أيب العبَّاس املهدوي علم الوقف واالبتداء عند اإلما 

  . )١ ()وهو أوَّل من ألَّف يف الوقوِف، وكتابه مشهورٌ (
 أقـدمها لإلمـام ؛يف فهرسه مجلًة من املؤلفات يف هذا العلـم) ه٣٨٥ت( ساق ابن الندميو  

تعدَّدت مـع مـرور الوقـت املؤلفـات، وتنوَّعـت املـصنفات، ومل قد ، و )٢ ()ه١٥٦ت( محزة الزيات
  .ف يف هذ العلم؛ مما يدلٌّ على مكانته العالية، ورتبته السامية من مؤلَّ ُل قرنٌ خي

  ):ه١١١١ :ت(يقول العالمة علي الصَّفاقسيُّ ويف ذلك   
ــــه املتقــــدِّمون واملتــــأخِّ ( ــــىن بعلمــــه وتعليمــــه والعمــــل ب ــــه مــــن وهلــــذا اعت رون، وألَّفــــوا في

كثـرة، وَمـْن مل يلتفـت هلـذا، ويقـف أيــن الـدواوين املطوَّلـة واملتوسـطة واملختـصرة مـا ال يعــد ُّ 
  . ) ٣ ()شاء؛ فقد خرق اإلمجاع، وحاد عن إتقان القراءة ومتام التجويد

إىل  و ،)مفــردة، ومــضمَّنة: (والمؤلفــات فــي علــم الوقــف واالبتــداء علــى نــوعين 
ـــــب بـــــساجقلي زاده-العالمـــــة حممـــــد املرعـــــشيُّ أشـــــار ذلـــــك    إمجـــــاًال )ه١١٥٠ت(-امللقَّ
  :بقوله

أن أحــوال الوقــف علــى مــذهب العربيَّــة مفــصَّلة يف بعــض كتــب التــصريف  : اعلــمْ و ( 
كالــشَّافية، وأمــا علــى مــذاهب مــشايخ أهــل األداء والقــراءات؛ فقــد أفردهــا بالتــدوين ابــن 
األنبــاري، والـــداين؛ فبيَّنـــا أقـــسام الوقـــف يف القـــرآن تفـــصيًال، وذكـــر الـــسيوطيُّ يف اإلتقـــان 

ضــعه يف القـرآن، وهـذا فـنٌّ مــستقل مغـاير لفـنِّ التجويـد؛ لكــن قواعـده الكليَّـة، وبعـض موا
  .)٤ ()جرت عادة بعض العلماء جبعل قواعده الكلية جزءاً من التجويد

  : كاآلتي هذه المناهج مفصَّلة وبيان
أفـــرد كثـــٌري مـــن األئمــة األســـالف واألخـــالف هـــذا العلـــم بالتـــدوين  حيـــث ؛فــردةم: األول

، تنوَّعــت يف ماد�ـــا مــا بـــني خمتـــصر فـــألفوا فيــه كتبًـــا شـــىتَّ  ،والتــصنيف، واجلمـــع والتــأليف
ومطــوَّل، وجممــل ومفــصَّل، وأبــانوا مــا يبــىن عليــه مــن القواعــد، وأتبعوهــا مبــا ظهــر هلــم مــن 

 يف العبــارات؛ الخــتالف الفوائــد، واختلفــوا يف عــدد أقــسامه، ويف أمسائــه، وهــو اخــتالفٌ 
فات الوقـف واالبتـداء املفـردة  تقريًبا؛ إال ومؤلَّ يُّ يف االعتبارات، ومل ينته القرن الرابع اهلجر 

  . مؤلَّفا الستِّنيتناهزُ 
                                                 

)١/٣٣٠) (١.( 

 ).٥٥ص: (انظره) ٢(

 )١٢٨ص (اقسي تنبيه الغافني وإرشاد اجلاهلني للصف) ٣ (

 ).١/٢٨٢(اإلتقان للسيوطي: ، وانظر)٢٤٨-٢٤٧ص(جهد املقل للمرعشي ) ٤ (



       
  
 

 
 
 

١١١٩

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-علم الوقف واالبتداء عند اإلمام أيب العبَّاس املهدوي  

فــات، وبيــان املوجــود منهــا واملفقــود،  وقــد قــام مجــٌع مــن البــاحثني باستقــصاء هــذه املؤلَّ  
 : من أشهرها، و )١ (واحملقَّق واملخطوط، واليت بلغت يف تعدادها املئات

، وإيـــضاح )ه٢٣١ت(  َســـعدانالبـــن- وجـــلزَّ عـــ- الوقـــف واالبتـــداء يف كتـــاب اهللا 
، والقطــــــع واالئتنــــــاف أليب جعفـــــــر )ه٣٢٨ت(الوقــــــف واالبتــــــداء أليب بكــــــر األنبــــــاري 

، واملرشــد )ه٤٤٤(، واملكتفـى يف الوقـف واالبتـدا أليب عمـرو الـداين )ه٣٣٨ت(النَّحـاس
، وعلــــــــل الوقــــــــوف البــــــــن طيفــــــــور )ه٥٠٠ت بعــــــــد(اين َمــــــــيف الوقــــــــوف أليب حممــــــــد العُ 

 ، واهلــــادي إىل معرفــــة املقـــاطع واملبــــادي أليب العــــالء اهلمــــذاين)ه٥٦٠ت (دي الـــسجاون
، )ه٧٣٢ت( اجلعـربي ، ووصف االهتداء يف الوقف االبتداء إلبراهيم بن عمـرَ )ه٥٦٩(

   .وغريها كثريٌ 
ولم يفرد اإلمام المهدويُّ علم الوقف واالبتداء بمؤلَّف مستقل؛ وإنما ضمَّن   

، ق به، وهذا بخالف عصريَّيه اإلمامين مكيٍّ ما يتعلَّ كتبه عند ذكر في  مسائله 
   .) ٢(  لكلٍّ منهما فيه أكثر من مؤلَّف؛ فإنَّ والدانيِّ 

 ُضـمِّنت مـسائل هـذا البـاب يف ثنايـا كثـري مـن كتـب علـوم القـرآن، حيث ؛مضمَّنة: الثاين
تـــداخلها، العلـــوم و هـــذه وهـــذا يعـــود إىل تــرابط ، والقــراءات، والتفـــسري، والتجويـــد، واللغــة

  : بقوله) ه٣٢٤ت( وهذا ما بيَّنه اإلمام أبو بكر بن جماهد

ـــــــالقراءات، عـــــــامل بالتفـــــــسري، (  ـــــــويٌّ، عـــــــامل ب ال يقـــــــوُم بالتمـــــــام يف الوقـــــــف؛ إال ْحن

لـذا مل ختـُل ؛ )٣ ()والقَصص، وختليص بعضها مـن بعـض، عـامل باللغـة الـيت نـزل �ـا القـرآن

يف كتـــاب فنـــون األفنـــان يف -  مـــثالً -يظهـــرهـــات، وهـــذا مـــا منـــه كتـــب علـــوم القـــرآن األمَّ 

؛ حيــث أفــرد فيــه بابًــا يف أدب )ه٥٩٧ت( عجائــب علــوم القــرآن أليب الفــرج بــن اجلــوزيِّ 

                                                 

 وموســوعة ،)٨٨-٦٥ص(مــساعد الطيــار. وقــوف القــرآن وأثرهــا يف التفــسري د: -مــثال-انظــر) ١ (

إعداد فرح ياسـني، ومعجـم مـصنفات ) الوقف واالبتداء(بيبليوغرافيا علوم القرآن القسم األول 

. د) دراســة تارخييـة حتليليــة مــع عنايــة خاصـة مبــصنفات القــرون األربعــة األوىل(داء الوقـف واالبتــ

حممـــــــــد توفيـــــــــق حممـــــــــد حديـــــــــد، ودليـــــــــل الرســـــــــائل اجلامعيـــــــــة يف علـــــــــوم القـــــــــرآن حـــــــــىت عـــــــــام 

 .، وغريها)٩٠-١/٨٢(٢٠١٤=ه١٤٣٥

  ).٢٢٥-٧/٢٢٢، ٦/٦٣٦(قراءةاإلمام نافع عند املغاربة : - للمزيد-انظر) ٢(

 ).١٨ص(تناف القطع واالئ) ٣(



       
  
  

 
 

 

١١٢٠

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
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ــــداء ــــسَّ )١ (الوقــــف واالبت ــــاب مجــــال القــــراء وكمــــال اإلقــــراء أليب احلــــسن ال  خاوي، ويف كت

، ويف  )٢() بتـداءاالهتـداء يف معرفـة الوقـف واال( ومسه بـ ا  بابً  فيه؛ حيث أفرد)ه٦٤٣ت(

وع الرابـــع ركـــشي؛ حيـــث خـــصَّص لـــه النَّـــكتـــاب الربهـــان يف علـــوم القـــرآن لبـــدر الـــدين الزَّ 

ين ، ويف كتــاب اإلتقــان يف علــوم القــرآن جلــالل الــدِّ )٣ (والعــشرين مــن أنــواع علــوم القــرآن

، )٤(وع الثامن والعشرين من أنـواع علـوم القـرآن؛ حيث خصَّص له النَّ )ه٩١١( يوطيالسُّ 

  . كثريٌ غري ذلكو 

يف كتابـــه التبيـــان يف آداب محلـــة ) ه٦٧٦ت( النَّـــوويأبـــو زكريَّـــا احلـــافظ - اأيـــضً - وذكـــره 
ينبغــي للقــارئ إذا ابتــدأ مــن وســط الــسورة، أو وقــف علــى غــري : فــصلٌ ( :القــرآن؛ حيــث قــال

آخرها؛ أن يبتدئ من أول الكالم املـرتبط بعـضه بـبعض، وأن يقـف علـى الكـالم املـرتبط، وال 

ا قـد تكـون يف وسـط الكـالم املـرتبط، وال يغـرتنَّ بكثـرة الغـافلني يتقي د باألعشار واالجزاء؛ فإ�َّ
 .)٥()له من القرَّاء الذين ال يراعون هذه اآلداب، وال يفكِّرون يف هذه املعاين

جويـــد، وهـــو  الرئيـــسة يف كتـــب التَّ  األبـــوابِ  علـــم الوقـــف واالبتـــداء أحـــدَ كمـــا يعتـــربُ  

فات، وقــــلَّ أن خيلـــو كتــــاب منظــــوم أو عرفــــة مــــسائل املخـــارج والــــصِّ  بعـــد ممبكـــان مكــــنيٍ 
  .منثور، متقدم أو متأخر منه

ـــه و   ـــذِّ قـــد تناول ـــة أليب مـــزاحم ، و ف جتويـــديٍّ  مـــصنَّ أقـــدمُ كر بال هـــو القـــصيدة اخلاقاني

  : ، وذلك عند قوله)ه٣٢٥ت(اخلاقاينِّ 
 البرِّ والبحرِ لمْصحفنا المتلوِّ في   **     وقْف عند إتمام الكالم موافًقا

)٦(.  

معرفـة مــا يــتمُّ الوقــف عليـه، ومــا حيــسن، ومــا يقــبح؛ ( : قـال اإلمــام الــداينُّ يف شــرحه

  مـــن أجـــلِّ أدوات القـــراء احملقِّقـــني، واألئمـــة املتـــصدِّرين، وذلـــك ممـــا تلـــزم معرفتـــه الطـــالبني، 

                                                 

 ).٣٧٢-٣٥٣ص: (انظره) ١(

 ).٢/٥٤٨ص: (انظره) ٢(

 ).٣٧٥-١/٣٤٢: (انظره) ٣(

 ).٥٨٢-٢/٥٣٩: (انظره) ٤(

 .بتصرف يسري) ١١٦-١١٥ص) (٥(

  ).٣٩(القصيدة اخلاقانية بيت رقم) ٦(



       
  
 

 
 
 

١١٢١
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  .)١ ()وسائر التالني؛ إذ هو قطب التجويد، وبه يُوصل إىل �اية التحقيق

ن يتتبع كتب القراءات؛ جيْد أ�ا حتدَّثت عن أمهيَّة ظاهرة الوقف واالبتداء، وهـي وم
  :يف تناول مسائل هذا الباب على قسمني

 هـــذا البـــاب يف ثناياهـــا، ومل تفردهـــا مببحـــٍث مـــستقلٍّ، رت مـــسائلَ َكـــ ذَ كتـــبٌ : األول
يف موضــع  هــااختالفبيــان أثــر و اء يف معــرض ذكــر حكــم القــراءة؛  القــرَّ وإمنــا ذكــرت وقــوفَ 

كتـــاب التـــذكرة يف القـــراءات الثمـــان أليب احلـــسن بـــن غلبـــون : ؛ كمـــا يفالوقـــف واالبتـــداء
، )ه٤٧٦ت( ، وكتــــاب الكــــايف يف القــــراءات الــــسَّبع البــــن شــــريح اإلشــــبيلي)ه٣٩٩ت(

  .وغريمها
كتـــاب : حكـــام الوقـــف واالبتـــداء؛ كمـــا يفألردت أبوابًـــا ومباحـــث ْفـــ أَ كتـــبٌ : الثـــاين

 هرزورياهـر أليب الكـرم الـشَّ املـصباح الزَّ كتـاب ، و )ه٤٦٥ت( سـم اهلـذيلالكامل أليب القا
  .النشر لإلمام ابن اجلزريِّ، وغريهاكتاب ، و )ه٥٥٠ت(

كتـاب اإليـضاح يف القـراءات لإلمـام املقـرئ : وهناك من مجع بني النَّـوعني؛ كمـا يف 
 ينِّ ، وكتــــــاب لطــــــائف اإلشــــــارات للقــــــسطال)ه٤٧٠ت( أمحــــــد بــــــن أيب عمــــــر األنــــــدرايبِّ 

  .، وغري ذلك)ه١١١٧ت( مياطيِّ ا الدِّ ، وكتاب إحتاف فضالء البشر للبنَّ )ه٩٣٣ت(
ـــل يف تـــراجم أصـــحاب كتـــب   كمـــا أنَّ للمفـــسِّرين عنايـــة فائقـــة �ـــذا البـــاب، واملتأمِّ

فــسري، وذلــك ألنَّ معرفــة موضــع الوقــف هم مــن علمــاء التَّ  غــالبَ  أنَّ الوقــف واالبتــداء جيــدُ 
اإلمـــام أبـــو احلـــسن يـــه أشـــار إلمـــا وهـــذا  ى معرفـــة معـــاين آي القـــرآن،واالبتـــداء مبنيَّـــة علـــ

  :خاوي بقولهالسَّ 
ـــار العلمـــاء وأئمـــة القـــراء تبيـــني معـــاين كـــالم اهللا ( ، وتكميـــل - وجـــلعـــزَّ -وقـــد اخت

معانيه، وجعلوا الوقف منبهاً على املعىن، ومفصالً بعضه من بعض، وبذلك تلـذ الـتالوة، 
  .)٢ ()تضح منهاج اهلدايةوحيصل الفهم والدِّراية، وي

 ، منـاهجهم فيـهوتنوَّعـتوقد اختلف املفسِّرون يف طرائق تناول مسائل هذا الباب، 
ــيف ذلــك ، وهــم مــواردهمتعــدَّدت و   بــن ط، فــاملكثر؛ كمكــيٍّ مــا بــني املقــّل واملكثــر واملتوسِّ

                                                 

التحديـــــــد يف اإلتقـــــــان والتجويـــــــد لـــــــه : ، وانظـــــــر)٢/٢٧٣ ( للـــــــداينشـــــــرح القـــــــصيدة اخلاقانيـــــــة) ١(

 ).١٧٦ص(

  ).٢/٥٥٤(مجال القراء وكمال اإلقراء ) ٢(



       
  
  

 
 

 

١١٢٢

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
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 ابورييف اجلـــامع ألحكـــام القـــرآن، والنيـــس أيب طالـــب يف اهلدايـــة لبلـــوغ النهايـــة، والقـــرطيب
  .غرائب القرآن ورغائب الفرقان يف) ه٨٥٠ ت(

) ه٧٧٤ت( يف جــامع البيــان، وابــن كثــري) ه٣١٠ت( واملقــّل؛ كــابن جريــر الطــربي
  .يف تفسري القرآن العظيم

ـــ يف البحـــر احملـــيط،  احملـــرر الـــوجيز، وأيب حيـــان األندلـــسييف  ط، كـــابن عطيـــةواملتوسِّ
   .)١(وغري ذلك من كتب التفاسري يف التحرير والتنوير، ) ه١٣٩٣ت(وابن عاشور 

حو علـى النِّحريـر؛ فكالمهـا يعتمـد املعـىن وال ختفى عالقة علم الوقف واالبتداء بـالنَّ  
 يف التـــأليف فيـــه، والتنبيـــه عليـــه، وقـــد كـــان للنُّحـــاة مـــشاركةٌ  لـــذا  ؛أساًســـا يف بيـــان مـــسائله

  :بقولهإلمام أبو جعفر النَّحاس أشار إىل ذلك ا
ـــة الـــذين أخـــذتُ ولـــسُت أعلـــم مـــن ا(  عـــنهم القـــراءة لـــه كتـــاب مفـــرد يف لقـــراء األئمَّ

ًــــا يف التمــــام، فأمــــا  ويعقــــوب، فــــإين وجــــدتُّ التَّمــــام؛ إالَّ نافعــــاً   لكــــلِّ واحــــد منهمــــا كتاب
ســـعيد بـــن مـــسعدة، : وينيْحـــ ســـنذكر منهـــا حيتـــاج إليـــه، فمـــن النَّ النَّحويـــون؛ فلهـــم كتـــبٌ 

  .)٢(...) ، وأمحد بن جعفروسهل بن أمحدَ 
مون مـن النُّحـاة �ـذا العلـم، وأشـاروا إىل بعـض أحكامـه يف كتـبهم؛  قد اهتمَّ املتقـدِّ و  

  .)٣ (؛ حيث خصَّ الوقف بكالم وافٍ )ه١٨٠ت( لسيبوبه )الكتاب(كما يف 
 يف بيان كيفيَّة الوقف على أواخر الكلم، وما يطـرأ علـى  جليٌّ  للنُّحاة دورٌ كانكما  

 أنَّ ع لكثـــري مـــن كتـــب الوقـــف واالبتـــداء األصـــيلة جيـــدُ واملتتبِّـــ، الكلمـــة مـــن تغيـــري إعـــرايبٍّ 
  ،)٤(حو فيها؛ حىت كادت أن تكون جزءاً من كتب النَّ املصطلحات النَّْحوية متناثرةٌ 

القـــراءات، والتفـــسري، و   القـــرآن، يف علـــومنـــه قـــلَّ أن ختلـــو مـــدوَّناتٌ أ ؛وجمَمـــُع القـــول 
  .واللغة من اإلشارة إليه، والتنبيه عليه

* * *  
                                                 

، ندى بنت حممد باقيس، )عرضاً ودراسة(جهود املفسرين يف الوقف واالبتداء : -للمزيد-انظر) ١(

رســـالة ماجـــستري، قـــسم القـــرآن وعلومـــه، كليـــة أصـــول الـــدين، جامعـــة اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود 

 .ه١٤٣٣اإلسالمية، 

  ).٣-٢ص(القطع واالئتناف ) ٢(

 ).٣/٥٢١ (:انظر) ٣(

 ).٧٧-٢٧ص(أجمد العثمان. أثر الوقف واالبتداء يف حنو القرآن الكرمي د: -للمزيد-: انظر) ٤(



       
  
 

 
 
 

١١٢٣
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  ام ا

  اءوا ا  ادإ  ويا ا   
 : البدَّ للقارئ من معرفتهماحكمان  الوقف واالبتداءببابق يتعلَّ  يف البدء؛  

 كتـــبُ  مل ختـــلُ وهـــذا احلكـــُم كيــف يُوقـــف علـــى الكلمـــة؟ وكيـــف يُبتــدأ �ـــا؟ : األول
ة لوقف على أواخـر الكلـم، ومرسـوم اخلـط، وكيفيَّـيف أبواب ا همن بيان جويدالقراءات والتَّ 

  .)١ (الوقف على اهلمز
 الــذي ألَّفــت كتــب هــو املقــصدُ احلكــم مــا يُوقــف عليــه، ومــا يُبتــدأ بــه؟ وهــذا : الثــاين

  . إليهالتفسري واملعاين كتببعض   قتوتطرَّ  ،فيه-قدمياً وحديثاً -الوقف واالبتداء 
 ، باب الوقف واالبتـداء بمؤلـَّف مـستقلٍّ وقد سبق أنَّ اإلمام المهدويَّ لم يفرد 

 تميَّز بالعناية به فـي تفـسيره ، وقدق بهوإنما ضمَّن مسائله في كتبه عند ذكر ما يتعلَّ 
 بالتأصــيل والتــدليل، أحكــام الوقـف واالبتــداءا مــن  عــالج فيـه كثيــرً حيــثالتحـصيل، 

 بـين دفتيـه عَ ه جَمـز هذا الكتاب بأنـتميَّ  والتوجيه والتعليل، وال غرابة في ذلك؛ فقد
  .التفسير، واللغة، والقراءات، واإلعرابعلوم 
 مــا يتعلَّــق بمعرفــة كيفيَّــة الوقــف  فيــه؛ فقــد تنــاول)شــرح الهدايــة(أمَّــا فــي كتابــه  

أصـٌل يحتـاُج ( وهـو، مـن حـالتي الوقـف واالبتـداءاألول ا هو الحكـموهذواالبتداء، 
ف على الحرف عند انقطـاع نفـسه القارئ إلى معرفته؛ لحاجته التي تدعوه إلى الوق

  .)٢() عليه
  :في المواضع اآلتيةمنه وقد جاء ذلك  
، والـذي خصَّـصه لبيـان أحكـام )القول في الوقـف علـى المهمـوز (في باب  -١

هلمـــزة اة محـــزة وهـــشام يف ختفيفهمـــا علَّـــ:(وقـــف محـــزة وهـــشام علـــى اهلمـــز، وصـــدَّره بقولـــه
 موضُع اسرتاحة، ومن شأن الواقف يف أغلـب أنَّ الوقف: املتطرفة يف الوقف دون الوصل

  . )٣ ()األمر أالَّ يقف بعد فتور صوته، وانقطاع نَفسه

                                                 

، ) ٢٠٥- ١٩٩ص(التيسري للداينو ، )١١٤-١٠٦ص(التبصرة ملكي: -على سبيل املثال-انظر) ١(

 ).١٤٩٥-٤/١٤٠٢(النشر و 

 ).٢٠/ ١(ين املرشد للعما: ، وانظر)١/٤٩٤(أليب الطيب بن غلبون  اإلرشاد) ٢(

 ).٢/٥٧(شرح اهلداية) ٣(



       
  
  

 
 

 

١١٢٤

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-م أيب العبَّاس املهدوي علم الوقف واالبتداء عند اإلما 

القــــول فــــي الوقــــف علــــى الحــــروف المتحركــــة وشــــرح الــــرَّوم  (فــــي بــــاب  -٢
  .، والذي خصَّصه لبيان أحكام الوقف على أواخر الكلم)واإلشمام

اإلشــارة يف ذلــك؛ حيــث قــال  املهــدويُّ علــى شــيوخه باإلســكان، و  اإلمــام وقــد قــرأ
واملــــأخوُذ لبقيَّـــة القــــراء : (-فيمـــا نقلــــه عنـــه ابـــن اجلــــزري يف الفوائـــد ا�معـــة -يف اهلدايـــة 

  . )١ ()اإلسكان، وأخذ علينا بعض الشُّيوخ �ما للجميع
ـــار المهـــدويُّ و   ـــه فـــي شـــرح اخت ـــذلك بقول ـــسُّكون، وصـــرَّح ب وجـــه الوقـــف بال

  : الهداية
اإلشـمام فـي الوقـف؛ ليـُدلَّ علـى حـال الحـرف الموقــوف وإنمـا جعـل الـرَّوم و ( 

عليــه كيــف كــان فــي الوصــل؛ وذلــك يكــون فــي الرفــع والــضم، والخفــض والكــسر؛ 
فـــإذا كانـــت عارضـــة فـــي الوصـــل لنقـــل الحركـــة، أو اللتقـــاء الـــساكنين؛ ذهبـــت فـــي 
ــــــت روم وال إشــــــمام؛ إذ أصــــــله  ــــــذي كان ــــــدخل فــــــي الحــــــرف ال ــــــم ي الوصــــــف، ول

 فــي تفــسيره التحــصيل فــي خاتمــة كالمــه عــن أصــول هًوا منــوذكــر نحــ ،)٢()الــسكون
  .)٣ (القراءات

والوقـــف علـــى أواخـــر الكلـــم بالـــسُّكون هـــو مـــذهب أعـــالم زمانـــه، ومـــشاهري أوانـــه؛  
  .، وغريمها)٥ (، والداين)٤ (كمكي

ـــار األئمـــة  ومـــن أهـــل األداء مـــن اختـــار الوقـــف باإلشـــارة، وبـــه أخـــذ مجاعـــة مـــن كب
كــان شــيوُخنا يطالبونَنــا : قــال أيب( : أبــو احلــسن بــن غلبــوناألســالف، فقــد قــال اإلمــام

يف مجيــع مــا تقــدَّم، وهـو املختــار، وبــه قــرأُت أنــا : يعـين-بـالرَّوم، واإلمشــام يف كــل القــراءات
، وإن َوقَــَف واقــٌف يف ســائر القــراءات باإلســكان يف كــل هــذا، فــال بــأس؛ ألنَّ -أيــًضا-

كمــا -إن كــان االختيــار هــو الــرَّوُم واإلمشــامُ اإلســكاَن هــو األصــل يف كــل موقــوف عليــه، وَ 
ما يُبيِّنان ما تستحقُّه الكلمة من احلركة يف حال االتَّصال-عرَّفتك   .)٦() ؛ أل�َّ

                                                 

 ).٦٣ص) (١(

 .بتصرف) ٧٣-٧٢/ ٢) (٢(

 ).٣١١-٧/٣١٠: (انظره) ٣(

 ).١٠٦ص(التبصرة : انظر) ٤(

 )١٩٩ص(التيسري له و ، )٢/٨٢٥(اجلامع للداين : انظر) ٥(

 ).١/٤٩٨(اإلرشاد : ، وانظر)١/٢٤٢(التذكرة ) ٦(



       
  
 

 
 
 

١١٢٥

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-علم الوقف واالبتداء عند اإلمام أيب العبَّاس املهدوي  

قــــــدمياً -واالختيــــــاُر عنــــــد أهــــــل األداء ( ) :ه٥٤٠ت( وقــــــال اإلمــــــام ابــــــن البــــــاذش
  .)١() جماهد واإلمشام جلميع القرَّاء، وهو اختيار ابن ،األخُذ بالرَّوم-وحديثًا
 توجيــه مــن أثبــت اليــاءات ضــمن، وجــاء ذلــك )اليــاءات الزوائــد(فــي حكــم  -٣

اِع ِإَذا َدَعــانِ ﴿ : حنــو، وحــذفها وقفــاً الزوائــد وصــالً   : حيــث قــال؛]١٨٦:البقــرة[﴾  الــدَّ
ــ( ا يف الوصــل فمــن أثبــت اليــاء يف شــيء مــن ذلــك يف الوصــل، وحــذفها يف الوقــف؛ فأل�َّ

، وحـذفها يف الوقـف؛ )احلركـة، واليـاء( أن حيـذف شـيئني راهةَ يف تقدير متحركة، فأثبتها ك
  . )٢ (...)ك كون؛ إذ ال يوقف على متحرِّ أل�ا يف تقدير السُّ 

ليــست مبحــلٍّ - اليــسري منهــا إالَّ -وجــلُّ تلــك اليــاءات الزوائــد الــواردة يف هــذا البــاب
ــا يقــف القــارُئ عليهــا عنــد انقطــاع نفــِسه، أو عنــد ســؤاله  ُممْتَحًنــا عــن كيفيَّــة للوقــف، وإمنَّ

 : بقوله) هجاء مصاحف األمصار(يف كتابه  الوقف عليها، وهو ما أشار إليه
ا ال ينبغـي أن يوقـف ومن ذلك ما ُحذفت الياء منه يف اخلطِّ على نيَّـة الوصـل؛ ممـَّ( 
  . )٤ (يف التحصيليف غري موضع ٍ -أيًضا-، ونبَّه عليه )٣ (...)عليه

وهـو المقـصود مـن -بتـدأ بـهوقـف عليـه، ومـا يُ حكـم مـا يُ  وهـو:  النوع الثانيأمَّا
؛ فقد أحـصيُت فـي تفـسير التحـصيل مـا يزيـد علـى مائـة موضـع، وموضـعين -الباب

 تعلُّــق بالخالفيــات النحويــة، والقرائيــة، ا لهــضــعا تلــك المو جــلُّ و  ،فــي شــرح الهدايــة
  .والمعنوية

  :في اآلتي-بعد االستقراء-  فيهالمهدويِّ اإلمام  ويمكن أن يوصف منهج
إفــراد فــصٍل خمتــصٍر يف خامتــة قــسم أصــول القــراءات يف تفــسريه، ذكــر فيــه ضــوابط   - ١

ــة يف حكــم الوقــف، وقــد أشــار إىل ذلــك بقولــه يف صــدر الكتــاب  فــإذا أكملــُت الــسور، :(عامَّ
وأتيـــُت علـــى آخرهـــا مـــن هـــذا املختـــصر؛ مجعـــُت يف آخـــره أصـــول القـــراءات واختـــصار التعليـــل 

   .)٥() وذكر السور وعدد آيهاالقراءة ومبادئها،وأصول مواقف فيها، 
  مواضــع عــن مجموعــة مــن األســس التــي وضــعت لبيــانهــي عبــارةٌ : وابطوهــذه الــضَّ  

                                                 

 ).٥٠٩-١/٥٠٨(اإلقناع ) ١(

 ).١٩٢/ ٢(شرح اهلداية ) ٢(

 ).٨٧-٨٦ص) (٣(

 ).٧/٤٥(، )٣/٣٧٥(، )٢/٥٩٥: (-مثال-انظر منه ) ٤(

)١/١١٠) (٥.( 



       
  
  

 
 

 

١١٢٦

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-م أيب العبَّاس املهدوي علم الوقف واالبتداء عند اإلما 

ــداء فــي القــرآن، وهــي مبنيَّــة علــى القواعــد النحويَّــة، والدالليَّــة التــي تؤِّديهــا  الوقــف واالبت
 .براز المعاني، وإقامة المباني بين مفردات الجملة له أثر جليٌّ في إالجمل؛ إذ االرتباطُ 

  : وقد بنيَّ اإلمام املهدويُّ هذه الضوابط بقوله 
فالذي ينبغي أن يـستعمل الوقـُف عليـه مـا متَّ الكـالم عنـده، وَسـِلَم مـن التفرقـة بـني (

العامل واملعمول فيه؛ كالفعل دون فاعلـه، أو مفعولـه إْن تعـدَّى إىل مفعـول، واملبتـدأ دون 
ــد خــربه، واخلــرب دو  ن املبتــدأ، واملــضاف دون املــضاف إليــه، واملنعــوت دون النـَّْعــت، واملؤكَّ

ــــد، واملبــــَدل منــــه دون الَبــــَدل، واملعطــــوف دون العطــــف، والقــــَسم دون جوابــــه،  دون املؤكِّ
، ومجيـــع حــروف املعـــاين الـــيت تقـــع الفائـــدُة فيمـــا  والــشرط دون اجلـــزاء، والنفـــي دون املنفـــيِّ

وأخوا�ــا دون أخبارهــا، وذي احلــال دون حالــه، ) كــان(�ــا، ووأخوا) إنَّ (بعــدها، وأمســاء 
دون ) مــــــا(و) َمــــــن(و) الــــــذي(واملميَّــــــز دون التمييــــــز، واملــــــستثىن منــــــه دون االســــــتثناء، و

صال�نَّ، والفعل دون مصدره، وحروف االستفهام دون املستفَهم عنه، واألمـر، والنهـي، 
، والَعـــْرض، إذا كـــ ان بعـــد شـــيء مـــن ذلـــك منـــصوٌب علـــى واالســـتفهام، والنفـــي، والتمـــينِّ

ـــالواو، ومـــا قبـــل الم  إذا ) كـــي(اجلـــواب بالفـــاء، وا�ـــزوم إذا كـــان بعـــده فعـــٌل منـــصوٌب ب
  .تعلَّقت بشيء يف التالوة، فإْن تعلَّقت مبحذوف؛ جاز االبتداء �ا

فهذه األشياء وما أشبهها ينبغـي جتنُّـُب اسـتعمال الوقـف عليهـا، وبعـض ذلـك أقـبُح 
  .)١ () ظاهٌر غُري خفيٍّ إالَّ على ُغْمٍر مبتدئمن بعض، وهو

  : منها يف معرض تفسري سورة النساء، بقولهوقد أشار قبل ذلك إىل مجلةٍ  
؛ مـــن حيـــث كـــان حـــرُف اجلَـــرِّ ال ميكـــن تعليُقـــه عـــِن )أنْ (و) عـــنْ (وال يُوقَـــُف علـــى (

 عليهـا؛ ألنَّ عوامـل الناصـبة للفعـل ال يُوقَـفُ ) أنْ (ا�رور؛ فال يُوَقُف عليه دونه، وكذلك 
األفعــــال أضــــعُف ِمــــْن عوامــــل األمســــاء، والفعــــل الــــذي بعــــدها صــــلة هلــــا، والوقــــُف علــــى 
املوصــول دون ِصــَلِته قبــيٌح مــع األمســاء القويَّــة، فهــو مــع احلــروف الــضعيفة أقــبُح، وكــذلك 

ذلك خمفَّفـــًة ِمـــَن الـــشديدة؛ فمـــا بعـــدها ِمـــِن امسهـــا وخربهـــا ِصـــَلٌة هلـــا، وكـــ) أنْ (إْن كانـــت 
ــا َأن َجــاَءْت ُرُســلَُنا  ﴿: الزائــدة املعرتضــة بــني املــضاف واملــضاف إليــه؛ يف حنــو) أنْ ( َوَلمَّ

ـــه،  ]٣٣:العنكبـــوت[ ﴾ ُلوًطـــا ـــُف عليهـــا؛ لـــئالَّ يـَُفـــرََّق بـــني املـــضاف واملـــضاف إلي   ال يُوَق
نــت ؛ مــن حيــث كا)أنْ (و) عــنْ (أشــبُه بــالتنوين ِمــْن نــون ) إذنْ (فــإنَّ نــون : ومــع هــذا كلِّــه

                                                 

 ).٧/٣٢٥(التحصيل ) ١(



       
  
 

 
 
 

١١٢٧

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-علم الوقف واالبتداء عند اإلمام أيب العبَّاس املهدوي  

، وليس يف األمساء ما هو علـى حـرٍف يلحُقـه )غًدا(و) يًدا(على ثالثة أحرف؛ فأشبهت 
  .)١() بتنوينه) أنْ (و) عنْ (تنويٌن؛ فُيشبه نوَن 

غــــري واحــــٍد مــــن األئمــــة األســــالف، كــــان يف   إليهــــاأشــــاروابط اللفظيــــة هــــذه الــــضَّ و  
وكــــذلك ، )٢(فيـــهصـــدار�م ابـــن األنبــــاري يف اإليـــضاح؛ حيـــث أفــــرد هلـــا فـــصًال وأســــهب 

  .)٦(، وغريهم)٥ (، واجلعربيُّ )٤ (، واهلذيلُّ )٣(الداينُّ 
  :ة يف هذا السياق؛ حيث قالوقد نبَّه اإلمام ابن اجلزريِّ إىل مسألة مهمَّ  
ـــة(   علـــى املـــضاف دون املـــضاف إليـــه، وال علـــى الفعـــل ال جيـــوز الوقـــفُ : قـــول األئمَّ

 علــى املبتــدأ دون اخلــرب، وال علــى حنـــو  دون الفاعــل، وال علــى الفاعــل دون املفعــول، وال
ــــى كــــان وأخوا�ــــا، وإنَّ  ــــى النعــــت دون املنعــــوت، وال عل  وأخوا�ــــا دون أمسائهــــا، وال عل

 عليـــه دون املعطـــوف، وال علـــى القـــسم دون جوابـــه، وال علـــى حـــرف دون مـــا املعطـــوفِ 
، ئــيَّ دخــل عليــه إىل آخــر مــا ذكــروه، وبــسطوه مــن ذلــك؛ إمنــا يريــدون بــذلك اجلــواز األدا

وهو الذي حيسن يف القراءة، ويروق يف التالوة، وال يريدون بذلك أنه حـرام، وال مكـروه، 
  .  الذي يبتدأ مبا بعدهوال ما يؤمث؛ بل أرادوا بذلك الوقف االختياريَّ 

ة؛ فإنــه حيــث اضــطَّر القــارئ إىل  بــذلك أنــه ال يُوقــف عليــه البتَّــوكــذلك ال يريــدونَ 
س، أو حنـوه مــن تعلـيم، أو اختبـار جـاز لــه بـار قطـع نَفـالوقـف علـى شـيء مـن ذلــك باعت

الوقــف بــال خــالف عنــد أحــد مــنهم، مث يعتمــد يف االبتــداء مــا تقــدم مــن العــودة إىل مــا 
قبل؛ فيبتدئ به، اللهم إال من يقـصد بـذلك حتريـف املعـىن عـن مواضـعه، وخـالف املعـىن 

  .)٧() الذي أراد اهللا تعاىل، فإنه والعياذ باهللا حيرم عليه ذلك
من مواضع الوقـف واالبتـداء، وعـدُم استقـصاِء كـلِّ مـا لـه -فقط-إيراُد املشكل - ٢

وأنــا أخــتُم الكتــاَب : ( مــا أبانــه بقولــهذاصــلة �ــذا البــاب، وإمنــا انتقــى واختــار منهــا، وهــ
                                                 

 ).٢/٢٨٣(التحصيل) ١(

 ).١٠٠-٨٧: (انظره) ٢(

 ).١٧٨-١٧٧ص(التحديد : انظر) ٣(

 ).١٣٢-١٣١ص(الكامل: انظر) ٤(

 ).١٤٦-١٤٤(وصف االهتداء : انظر) ٥(

 ).٤٧-٤٦ص(منار اهلدى لألمشوين و ، )٢٢ص(ظام األداء البن الطحان ن: -مثالً -انظر) ٦(

 ).٥٩٨-٣/٥٩٧(النشر ) ٧(



       
  
  

 
 

 

١١٢٨

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-م أيب العبَّاس املهدوي علم الوقف واالبتداء عند اإلما 

بفــصٍل خمتــصٍر يف املواقــف الــيت ذكــرُت ُمــْشِكلها يف خــالل الكتــاب، عنــد ذكــر التفــسري 
 )١(...) واإلعراب

؛ ودليــل يف خمتــصرهأكثــر ممــا ذكــره ) التفــصيل(يف تفــسريه  مــا ببعيــٍد أن يكــونولـيس 
ول القــراءات، ُيكتفــى مبثلهــا يف مثــل فهــذه مجلــة كافيــٌة مــن القــول يف أُصــ: (ذلــك أنــه قــال

هذا االختصار، وَمن أراد الشرح والتعليل، وبَـْسط االحتجـاج، واألقاويـل؛ وجـد ذلـك يف 
 .)٢() الكبري إن شاء اهللا

ات يف فــسريية يف اآليــة، وبيــان مــا ينبــين عليهــا مــن خالفيَّــقــصاُء األقــوال التَّ است - ٣
 اختالف املعىن يف حكـم الوقـف؛ واالخـتالف يف ، وال خيفى أثرُ مواضع الوقف واالبتداء
  .يشري إىل تعدد املعاينقد موضع الوقف يف اآلية 

يف   القـرآينِّ  خدمـة الـنصِّ لتكـون يف ؛وقـوفمواضـع ال ببيـان املهـدويِّ  اإلمـام وعناية       
 .جليَّةتفسريه 

 َكَمــا بَـَدَأُكْم تـَُعـوُدون ﴿: موضـع تفـسري  يف معـرض قولــه؛ومـن األمثلـة علـى ذلـك

: قـال جماهـد، وغـريه(] ٣٠-٢٩:األعـراف[﴾ قَّ َعلَـْيِهُم الـضََّالَلةُ َفرِيًقـا َهـَدٰى َوَفرِيًقـا َحـ
  .َمن بُدئ سعيًدا؛ عاد سعيًدا، وَمْن بُدئ شقي�ا؛ عاد شقي�ا

مــــن : كمــــا خلقكــــم أوًَّال تعــــودون بعــــد الفنــــاء؛ يعــــين: أنَّ املعــــىن: وعــــن ابــــن عبَّــــاس
كمـا بـدأكم أوََّل : املعـىن: الشقاوة، أو السعادة وهذا َحنُْو القول املتقدِّم عن جماهد، وقيل

ــم أنكــروا البعــث، وقيــلمــرَّة   أنَّ النــاس ُحيــَشرون ُحفــاًة ُعــراًة : املعــىن: كــذلك يعيــدكم؛ أل�َّ
وال يحـُسن ، ﴾تـَُعـوُدون﴿والوقف على هذا القول، والقول الذي قبَله يحُسُن ُغـْرًال؛ 

   .)٣ ()عليه على القولين األوَّلين
 :الذاريات[﴾َوِفي أَنُفِسُكمْ  ﴿َوِفي اْألَْرِض آيَاٌت لِّْلُموِقِنين : موضعوقوله يف تفسري

  .ويف األرض ويف أنفسكم آياٌت للموقنني: التقدير: قيل (]٢١- ٢٠
َمن سار يف األرض؛ رأى آياٍت وِعبَـرًا، وَمْن تفكَّر يف نفسه؛ علم : املعىن: قَتادة
  .يعبد اهللاأنَّه ُخِلق ل

  .سبيل اخلالء والبول: املراد: ابن الزبري
                                                 

 ).٧/٣٢٤(التحصيل ) ١(

 ).٧/٣٢٤ (التحصيل) ٢(

 ).٢٧-٢/٢٦(التحصيل ) ٣(



       
  
 

 
 
 

١١٢٩

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-علم الوقف واالبتداء عند اإلمام أيب العبَّاس املهدوي  

  .أنَّه خلقكم من تراب، وجعل لكم السمع، واألبصار، واألفئدة: املعىن: ابن زيد
ويف َخْلــــق أنفــــسكم أفــــال تبــــصرون؟ فــــال يوقَــــف علــــى هــــذا التقــــدير : املعــــىن: وقيــــل

  .)١ ()ويوَقف عليه على األقوال المتقدِّمة ﴾َوِفي أَنُفِسُكمْ ﴿:على
ة، وإبانــة أثــر ذلــك يف مواضــع ات النحويَّــة، واخلالفيَّــاستقــصاُء األوجــه اإلعرابيَّــ - ٤

 يف اللفـــظ  الخـــتالف التقـــدير اإلعـــرايبِّ ؛ فقـــد خيتلـــف الوقـــف يف اآليـــةالوقـــف واالبتـــداء؛
 .القرآينِّ 

 . فائقةٍ  ولغويةٍ ؛ ألنه ذو ملكة حنويةٍ ةجليَّ يف هذا   املهدويِّ مام اإل وعنايةُ 
لِـــ﴿ :قولـــه يف إعـــراب موضـــع ؛ومـــن األمثلـــة علـــى ذلـــك  َك اْلِكَتـــاُب َال رَيْـــَب ِفيـــهِ ذَٰ

لِــــكَ ﴿وموضــــع( : حيــــث قــــال]٢:البقــــرة[ ﴾ُهــــًدى لِّْلُمتَِّقــــينَ  رفــــٌع باالبتــــداء، واخلــــرب  ﴾ذَٰ
ـــــدً ﴿ أو ،﴾اْلِكتَـــــابُ ﴿مـــــضمٌر،   أو علـــــى أنَّـــــه خـــــرب مبتـــــدأ مـــــضمر، ،﴾ى لِّْلُمتَِّقـــــينَ ُه

لِــكَ  ﴿ واالســم مــن، ، أو خــرب عنــه، أو عطــف بيــان)ذا(بــدل مــن : ﴾اْلِكَتــابُ ﴿و  ﴾ ذَٰ
الــذال وحــدها، واأللــف للتقويــة، وكافُــُه للخطــاب، : ني، وعنــد الكــوفيِّ )ذا(نيعنــد البــصريِّ 

ملــشار إليــه، وكــسرها اللتقــاء الــساكنني، أو والــالم فيــه زائــدة للتوكيــد، أو دالَّــٌة علــى بـُْعــِد ا
  .»الكبري«والكالم فيه مستقًصى يف ، للفرق بينها وبني الم املِْلك

 َال ﴿، فيوقـــف علـــى﴾  ِفيـــهِ ﴿واخلـــرب، يكـــون رفًعـــا باالبتـــداء ﴾ ُهـــًدى ﴿وموضـــع 
، أو يكــون رفًعــا علــى إضــمار مبتــدأ، فــال )ذلــك الكتــاب حق�ــا: (،كأنَّــه قــال﴾رَيْــَب ِفيــِه 
لِـكَ ﴿ ، أو يكون خـربًا عـن﴾ ِفيِه ﴿، ويوقف على﴾ َال رَْيَب ﴿ يوقف على ، أو ﴾  ذَٰ

ـــابُ ﴿يكـــون خـــربًا بعـــد خـــرب؛ ألنَّ  أو ، َمجَـــَع أنَّـــه الـــذي ُوِعـــدوا بـــه، وأنَّـــه هـــدى ﴾  اْلِكَت
، ويعمـــل فيـــه معــــىن ﴾  اْلِكتَـــابُ ﴿، أو مـــن)ذا(يكـــون موضـــعه نـــصًبا علـــى احلـــال مـــن 

  .)٢ ()ويعمل فيه معىن االستقرار، ﴾ ِفيِه ﴿يفاإلشارة، أو من اهلاء 
ُســنََّة َمــن ﴿ َوِإًذا الَّ يـَْلَبثُــوَن ِخَالفَــَك ِإالَّ قَِلــيًال  : موضــع يف إعــراب-ا أيــضً -وقولــه

َلــَك ِمــن رُُّســِلَنا : علــى معــىن ﴾  ُســنَّةَ ﴿ نــْصبُ  (]٧٧-٧٦:اإلســراء[ ﴾ َقــْد َأْرَســْلَنا قـَبـْ
  .َسنَـنَّا سنَة َمْن قد أرسلنا قبلك ِمن رسلنا

ال يلبثـــون َخْلَفـــَك إالَّ : هـــو منـــصوٌب علـــى تقـــدير حـــذف الكـــاف؛ التقـــدير: الفـــرَّاء
ـــيًال ﴿ :قلـــيًال؛ كـــُسنَّة َمـــْن قـــد أرســـلنا؛ فـــال يُوقَـــُف علـــى هـــذا التقـــدير علـــى قولـــه ، ﴾ قَِل

                                                 

 ).٣٣٧، ٦/٢٤٨،١٧٧، ٥/١٥: (على سبيل املثال-اأيض-، وانظر منه)٦/٢٢٠(التحصيل) ١(

 ).١٥١-١/١٥٠(التحصيل ) ٢(



       
  
  

 
 

 

١١٣٠

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-م أيب العبَّاس املهدوي علم الوقف واالبتداء عند اإلما 

  .)١()  عليه على األوَّلويُوَقفُ 
، وهـي  عنـه الـذي أمثـر اخلـالف موضع من مواضع الوقف حتت سـببهِ إيراد كلِّ  - ٥

 .ةعرابيَّ اإل وأ، ةلقرائيَّ ا وأة، اختالف األوجه التفسرييَّ : هي  أسبابٍ تتمحور يف ثالثة
كمـــا قـــال يف ؛ إال نادرًاذلـــك  خيـــرج عـــنملو ، الوجـــهبـــة علـــى هـــذا أتـــى �ـــا مرتَّ قـــد  و 

 :مة تفسريهمقدِّ 
: ؛ فأذكرهـــــــــا، مث أقـــــــــول)القـــــــــراءات( :؛ فـــــــــأذكرُه، مث أقـــــــــول)التفـــــــــسري: (مث أقـــــــــولُ (

إن شــاء -؛ فــأذكره، مث أذكــُر اجلــزء الــذي يليــه؛ حــىتَّ آيت علــى آخــر الكتــاب )اإلعــراب(
 .)٢() ؛ على ما شرطُته فيه-اهللا

  : موضع تفسري قوله يف؛وع األولومن األمثلة على النَّ  
؛ ألنَّ النـداء ﴾  طـه ﴿يا رجل؛ مل يقف على: ]١:طه[﴾ طه  ﴿وَمْن جعل معىن(

؛ )البقـرة(تنبيٌه على ما بعده، وَمـْن جعلهـا افتتاًحـا، أو علـى وجـٍه مـن الوجـوه املـذكورة يف 
َمـا َأنَزْلنَـا  ﴿: وقف عليها، إالَّ يف قول َمْن جعلها َقَسًما؛ فإنـَّه ال يقـف عليهـا؛ ألنَّ قولـه

  .)٣ ()جواب القسم ]٢:طه[﴾ لَِتْشَقىٰ َعَلْيَك اْلُقْرآَن 
   :موضع يف   ذكر القراءات الواردة قوله يف؛الثاينومن األمثلة على النوع 

فإنـَّـه بنـــاه ملــا يـــسمِّ ﴾ قَاتَـــَل ﴿ مــن قــرأ: ]١٤٦:آل عمـــران[﴾ مِّــن نَّبِـــيٍّ قَاتَــَل ﴿( 
، ﴾ نَّبِـيٍّ ﴿ ضـمري ﴾َل تِـ قُ ﴿ أن يكون يف: فاعله من القتل، وهو على وجهني، أحدمها

  .﴾َل تِ  قُ ﴿باالبتداء؛ فعلى هذا يصحُّ الوقف على ﴾  رِبـّيُّونَ  ﴿
ــ قُ ﴿ أن ال يكــون يف: والوجــه الثــاين مرتفًعــا بأنــه ﴾ رِبـّيُّــونَ  ﴿ضــمري، ويكــون ﴾َل ِت

  .)٤(....) ﴾َل تِ  قُ ﴿ اسم مامل يسمِّ فاعله؛ فال يصحُّ الوقف على هذا التقدير على
اذة، ومـن األمثلـة لقراءات املتواترة؛ بل جتاوز ذلك إىل الـشَّ ومل يقتصر على بيان أثر ا

  :الوقف واالبتداء قولهمواضع اذة يف على أثر القراءات الشَّ 

بَــْل َأْكثـَــُرُهْم َال يـَْعَلُمــوَن اْلَحــقَّ  ﴿: ورفعــه مــن قولــه ﴾ اْلَحــقَّ ﴿والقـول يف نــصب (
                                                 

-٥/١٤٧، ٤/١٩٧،٣١٠: (علـــى ســـبيل املثـــال -أيـــضا -، وانظـــر منـــه)٤/١٥٢ (تحـــصيلال) ١(

١٤٨.( 

 (٢))١٢٧-١٢٦/ ١.( 

 ).٥/١٥: (على سبيل املثال-أيضا-، وانظر منه)٤/٢٩٣(التحصيل ) ٣(

 ).٥٥٥، ٤/٥٤٩: (-مثال-التحصيل: ، وانظر)١/٢٣٣(شرح اهلداية ) ٤(



       
  
 

 
 
 

١١٣١

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-علم الوقف واالبتداء عند اإلمام أيب العبَّاس املهدوي  

علــى قــراءة مــن  ﴾ يـَْعَلُمــوَن َال  ﴿وال يوقــف ، ظــاهر] ٢٤:األنبيــاء[ ﴾فـَُهــم مُّْعِرُضــوَن 
    .)١()عَ فَ ، ويوقف عليه على قراءة من رَ بَ صَ نَ 

  : موضع إعراب قوله يف؛ومن األمثلة على النوع الثالث

ــي َمــْسَكِنِهْم آيَــٌة ﴿( ــَسَبٍإ ِف ــْسَكِنِهْم  ﴿:َمــْن قــرأ: ]١٥:ســبأ[﴾َلَقــْد َكــاَن ِل ؛ ﴾  َم
يف مواضــــع :  إليـــه؛ والتقـــديربفـــتح الكـــاف، أو كـــسرها؛ فهــــو مـــصدر، ُحـــِذف املــــضافُ 

َـــٌة ﴿و َمـــْسكنهم، والفـــتح والكـــسر فيـــه لغتـــان، والفـــتح أكثـــر،  ـــاَن ﴿اســـم: ﴾ آي   ، ﴾ َك
، وجيـوز أن يكـون خـرب مبتـدأ حمـذوف؛ ﴾ آيَـٌة ﴿ جيوز أن يكون بدًال من: ﴾ َجنََّتاِن ﴿

  .)٢ ()، وليس بتمام﴾  آيٌَة ﴿فيوقف على هذا الوجه على 

وتقـديُر الوقـف علـى : ( وهـي قولـه،ع النـوَّ  يف هـذا قاعـدةً هـدويُّ  امل اإلمـامُ وقد أصَّل
ـــل )٣()تقـــدير اإلعـــراب ، وال ختفـــى العالقـــة بـــني علمـــي النحـــو واملعـــاين؛ فكـــلٌّ منهـــا دلي

  .اآلخر

 للخـــــالف فيــــه أعـــــاده؛ وال خيفــــى تـــــداخل هـــــذه ســــببإن كــــان للموضـــــع أكثــــر مـــــن و 
ؤثر علـــى يـــاب، واخـــتالف القـــراءة قـــد  فـــاختالف القـــراءة قـــد يُغـــّري يف وجـــوه اإلعـــر ؛األســـباب

  .هله أثر  - أحياناً - املعىن، واختالف اإلعراب 

  : قوله يف موضع ومن األمثلة على ذلك؛
ـــا﴿( ـــِر َعَجًب ـــي اْلَبْح ـــِبيَلُه ِف ـــَق :  أي]٦٣:الكهـــف[﴾  َواتََّخـــَذ َس اختـــذ موســـى طري

  .احلوت يف البحر َعَجًبا، عِن ابن عبَّاس، وجماهد، وغريمها
  .واختذ احلوُت سبيَله يف البحر َعَجًبا: عىنامل: وقيل
 َواتََّخـَذ َسـِبيَلُه ِفـي اْلَبْحـِر ﴿ هو جـواٌب مـن موسـى ليوَشـع حـني قـال يوشـع: وقيل

   فيوقَــــف علــــى هــــذا علــــى! اعجبــــوا عجًبــــا: أي﴾   َعَجًبــــا﴿: ؛ فقــــال موســــى ﴾ َعَجًبــــا
  .)٤ ()، وال يوَقف عليه على ما تقدَّم﴾  ِفي اْلَبْحِر ﴿

: وقولــه(: ب؛ حيــث قــالال حتــت بــاب التفــسري، مث أعــاده حتــت اإلعــراكــره أوَّ ذ فقــد 

                                                 

 ).٣٨٠-٤/٣٧٩(التحصيل ) ١(

 ).٥/١٥: (على سبيل املثال-أيضا-، وانظر منه)٤/٢٠٢(التحصيل ) ٢(

 ).٧/١٧٧ (التحصيل) ٣(

 ).٤/٢٠٢ (التحصيل) ٤(



       
  
  

 
 

 

١١٣٢

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-م أيب العبَّاس املهدوي علم الوقف واالبتداء عند اإلما 

ــــا﴿ جيــــوز أن يكــــون: ]٦٣:الكهــــف[﴾ َواتََّخــــَذ َســــِبيَلُه ِفــــي اْلَبْحــــِر َعَجًبــــا﴿ ﴾   َعَجًب
واختــــذ يوَشــــع أو موســــى ســــبيَل احلــــوت يف البحــــر : ؛ املعــــىن﴾ َواتََّخــــَذ ﴿  مفعــــوًال ثانًيــــا

ـــا، وجيـــوز أن يكـــون مـــصدرً  ـــا قـــالعجًب
َّ
 َواتََّخـــَذ َســـِبيَلُه ِفـــي اْلَبْحـــِر ﴿ :ا، كـــأنَّ يوَشـــع مل

 ِفـي ﴿ :فيوقف على هذا علـى! اعجب عجًبا:  أي﴾   َعَجًبا﴿: ؛ قال موسى﴾َعَجًبا
  .﴾اْلَبْحِر 
ــا ملفعــوٍل، كأنَّــه قــال﴾   َعَجبًــا﴿وجيــوز أن يكــون   ــا: نعًت أو  ،)١ ()يفعــل شــيًئا عجًب

   .)٢(الة عليهاكتفى باإلشارة إليه، واإلح
 قطعــــه عــــدميظهــــُر مــــن مــــا  مراعــــاة املعــــاين، وهــــذا هــــو  عنــــده يف الوقــــوفاألســــاس - ٦

  .، وإيراده ألقواٍل أَُخَر يف ذلك عليها املعىنالوقف على رؤوس اآلي؛ إذا مل يتمَّ ب
 :موضع قوله يف إعراب ؛ ومن األمثلة على ذلك

نـَْيا ِفـــي َوِجيًهـــا ﴿ (  َوَرُســـوًال ِإلَـــٰى بَِنـــي  ﴿ : إىل قولـــهومـــا بعـــده  ﴾ َواْآلِخـــَرةِ  الـــدُّ
 ﴾َوَرُسـوًال  ﴿:إنَّ قولـه:  عليـه الـسَّالم، وقيـل﴾ ِعيـَسي ﴿كلُّها أحـواٌل ِمـْن  ﴾ِإْسَرائِيلَ 
وال حيــُسُن  ،﴾ َوَرُســوًال  ﴿:  فيحــُسُن علــى هــذا االبتــداُء بقولــه؛)وجيعلــه رســوًال ( :تقــديره

  .)٣ ()إذا جعلَته حاًال 
ـــــي ِإْســـــَرائِيَل ﴿: موضـــــعيف تفـــــسري  وقولـــــه  ـــــا َعَلـــــٰى بَِن َن ـــــَك َكَتبـْ ِل ـــــْن َأْجـــــِل ذَٰ  ﴾ ِم

ِلَك ﴿: جيوُز أْن يكون قوله (]٣٢-٣١:املائدة[ متعلًِّقا مبا تقـدَّم؛ فيكـون ﴾  ِمْن َأْجِل ذَٰ
لِــَك ﴿:  ِمــْن أجـل مــا صــنع، ويوقَـف علــى؛فأصــبح ِمـَن النــادمني: املعـىن ، ﴾ ِمــْن َأْجــِل ذَٰ

  .)٤ ()﴾ِمَن النَّاِدِميَن  ﴿ :وجيوز أْن يكون متعلًِّقا مبا بعده، والتَّمام
-١٧:الزمـر[﴾الـَِّذيَن يَـْسَتِمُعوَن اْلَقـْوَل  وفـَبَـشِّْر ِعبَـادِ  ﴿: موضـعوقولـه يف إعـراب 

يف موضـع رفـٍع بإضـمار ﴾ الـَِّذيَن  ﴿ ويكـون﴾  ِعبَـادِ  ﴿أجاز أبو حامت الوقف علـى( ]١٨
 .)٥ ()مبتدأ، أو يف موضع نصٍب بإضمار فعٍل، وَمْن جعله وصًفا؛ مل يقف دونه

ة الفـنِّ وغـريهم إىل أفـضليَّة الوقـف علـى رؤوس اآلي، وأنـه وقد ذهب كثـري مـن أئمَّـ 
                                                 

 ).٤/٢١٩ (التحصيل) ١(

 ).٤٣٩، ٦/٤٣، ٢/٢٨١(التحصيل : انظر) ٢(

 ).٤/١٥٢: (على سبيل املثال-أيضا-، وانظر منه)٥/٣٣٨(التحصيل ) ٣(

 ).٢/٤٤٧(التحصيل ) ٤(

 ).٥/٥٧٧، ٤/٣١٠( على سبيل املثال -ا أيض-ه، وانظر من)٥/٥٢٨(التحصيل ) ٥(



       
  
 

 
 
 

١١٣٣

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-علم الوقف واالبتداء عند اإلمام أيب العبَّاس املهدوي  

  .)٢( اجلزريِّ ، وابنُ )١(الداينُّ :  اإلمامان بهومن أشهر القائلني، ملسو هيلع هللا ىلص عن النيبِّ ة مأثورةٌ نَّ سُ 
 فهــو ممَّــن يــرى مراعــاة املعــاين، وأنــه أوىل مــن الوقــف علــى رؤوس ؛مكــيٌّ اإلمــام أمــا 

  .)٣(اآلي؛ إذا مل يتمَّ عليها املعىن
  
  .بني أوجه الوقف واالبتداء، واالختيار منها واالصطفاء-أحيانًا-الرتجيح  - ٧

 : موضعتفسري يف قوله ؛ومن األمثلة على ذلك
] ٤٦-٤٥:النــساء[﴾ مِّــَن الَّــِذيَن َهــاُدوا  وََكَفــٰى بِاللَّــِه َولِي�ــا وََكَفــٰى بِاللَّــِه نَــِصيًرا﴿

  .﴾ ًرا َنِصي﴿ :متعلِّقٌة مبا قبلها؛ فال يُوَقُف على قوله ﴾  مِّنَ ﴿ إنَّ  :قيل(
  ].٤٤:النساء[ ﴾ ُأوتُوا َنِصيًبا مَِّن اْلِكَتاِب  ﴿:هو متَّصٌل بقوله: وقيل
فَيْحـــُسُن علـــى هـــذا الوجـــه  ؛ِمـــَن الـــذين هــادوا قـــوٌم ُحيرِّفـــون الَكلِـــمَ : التقـــدير: وقيــل

  .الوقُف على ما قبله، واالبتداُء به، وهذا مذهب سيبويه
ــــرَّد، )  الــــذين هــــادوا َمــــْن ُحيَرِّفــــونِمــــنَ : (، املعــــىن)َمــــنْ (احملــــذوُف : الفــــرَّاء  بَـ

ُ
وأنكــــره امل

  .)٤ ()والزجَّاج؛ ألنَّ حذف املوصول كحذف بعض الكلمة
ــْيُكُم اْليَـــْوَم  ﴿: والوقــُف علــى (: وقولــه ــَب َعَل وأجــاز  ، هــو المــستعَمل﴾ َال تـَْثرِي

  .)٥ ()﴾َعَلْيُكُم  ﴿  األخفُش الوقَف على
 َما َكاَن َلُهُم اْلِخيَــَرُة ۗ◌  َيْخُلُق َما َيَشاُء َوَيْخَتاُر َورَبُّكَ  ﴿ :موضعوقوله يف تفسري  

مــن ﴾  َمــا ﴿، هــذا هــو التمــام، وهــو أشــبُه بمــذهب أهــل الــسُّنة (]٦٨:القــصص[﴾
ــَرُة ﴿ قولــه نفــٌي عــامٌّ جلميــع األشــياء أن يكــون للعبــد فيهــا؛ ســوى ﴾  َمــا َكــاَن َلُهــُم اْلِخيَـ

  .- عز وجل- اكتسابِه بَقَدِر اهللاِ 
  .﴾ َوَيْخَتاُر ﴿ امسًا منصوبًا بـ ﴾ َما ﴿أجاز الزجَّاج وغريُه أن تكونو 

ـم مل تكـن هلـم اخلِـَرية : نافيـًة؛ لـئالَّ يكـون املعـىن ﴾ َمـا ﴿ وأنكر الطربيُّ أن تكون أ�َّ
                                                 

 ).١٧ص(املكتفى : انظر) ١(

 ).٥٨٩-٣/٥٨٨(النشر : انظر) ٢(

اهلدايــة إىل بلــوغ (الوقــف واالبتــداء عنــد اإلمــام مكــي بــن أيب طالــب مــن خــالل تفــسريه : انظــر) ٣(

 ).٣٢-٣٠ص(حامت جالل التميمي . د) النهاية

 ).٢٧٠-٢/٢٦٩(التحصيل ) ٤(

 ).٣/٥٣٧ (لالتحصي) ٥(
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 فيمــا مـــضى، وهــي هلـــم فيمــا يـُــستقبل، وألنَّـــه مل يتقــدَّم كـــالٌم بنفــٍي، وال يلـــزم ذلـــك؛ ألنَّ 
  :، وقوله)١ (......)؛ ولذلك َعِملت َعَمَلها)ليس(ل واالستقبال كـ تنفي احلا ﴾َما ﴿

ــــــُتْم  ﴿::( يف تفــــــسري موضــــــعوقولــــــه ــــــَن اْألَْرِض ِإَذا أَن  ثُــــــمَّ ِإَذا َدَعــــــاُكْم َدْعــــــَوًة مِّ
ــــَن ﴿ الوقــــف عنــــد نــــافع، ويعقــــوب احلَــــْضرميِّ علــــى]٢٥:الــــروم[ ﴾َتْخُرُجــــونَ  ــــَوًة مِّ  َدْع

  .من األرض إذا أنتم خترجون: عده؛ واملعىن فيما ب﴾ اْألَْرضِ 
  .دعاكم وأنتم يف األرض: ؛ واملعىن﴾  مَِّن اْألَْرِض ﴿: والوقف عند أيب حامت على قوله

 ﴾ ِإَذا ﴿  الثانيــة جــواٌب لـــــ﴾ ِإَذا ﴿  ؛ ألنَّ وال ُيختــار الوقــف علــى واحــٍد منهمــا
ِإَذا ﴿  :التمـــامإذا دعـــاكم خـــرجتم؛ ف: األوىل علـــى مـــذهب اخلليـــل وســـيبويه؛ كأنَّـــه قـــال

  .)٢ ()﴾أَنُتْم َتْخُرُجوَن 
 فــي الدِّاللــة علــى اختياراتــه،  واحــدةٍ  علــى صــيغةٍ ولــم يقتــصر اإلمــام المهــدويُّ  

، تهــاوالتَّعبيــر عــن انتقاءاتــه، وإنَّمــا ســلَك فــي ذلــك أســاليب شــتَّى، تنوَّعــت فــي عبارا
  . إشاراتهافيواختلفت 

  مـن؛ الحتمـال كـلٍّ ر مـن المواضـعكثي  في أن يكون عدم ترجيحه وليس ببعيدٍ 
  .دارة في نظرهالوجهين الصَّ 

مـا  وقد ُيستنبط اختياره لموضع الوقف واالبتداء من خالل تصديره له، وهـذا 
  .ر عنده، وهذا النوع كثيقبل الشروع في تفسيرها لآلية ى من طريقة سوقهيتجلَّ 

  : تفسري موضع يفقولهومن األمثلة على ذلك؛ 
: قيــل( ]٢١-٠٢: الــذاريات[﴾ َوِفــي أَنُفــِسُكمْ   لِّْلُمــوِقِنينَ َوِفــي اْألَْرِض آيَــاتٌ  ﴿
  .ويف األرض ويف أنفسكم آياٌت للموقنني: التقدير

ــادة ــر : املعــىن: قَت ــْن تفكَّ يف نفــسه؛ علــم َمــن ســار يف األرض؛ رأى آيــاٍت وِعبَـــرًا، وَم
  .أنَّه ُخِلق ليعبد اهللا

  .سبيل اخلالء والبول: املراد: ابن الزبري
  .أنَّه خلقكم من تراٍب، وجعل لكم السمع، واألبصار، واألفئدة: املعىن: ابن زيد

 :ويف َخْلق أنفِسكم أفال تبصرون؟ فـال يوقَـف علـى هـذا التقـدير علـى: املعىن: وقيل
                                                 

، ٣/٥٣٧، ٥٧٤، ٢/٤٧٢: (علــــى ســــبيل املثــــال-ضاأيــــ-منــــه ، وانظــــر)٥/١٦٠ (التحــــصيل) ١(

٥/٣٣٨.( 

 ).٥/٢٠٩(التحصيل ) ٢(
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  .)١ ()، ويوَقف عليه على األقوال املتقدِّمة﴾َوِفي أَنُفِسُكمْ ﴿
ــَك ُهــُم   ﴿:موضــع يف تفــسري  وقولــه يُقوَن  َوالَّــِذيَن آَمنُــوا بِاللَّــِه َوُرُســِلِه ُأولَِٰئ الــصِّدِّ
 الــشهداء والــصدِّيقني املؤمنــون، أنَّ : مــذهب جماهــد وغــريه: ]١٩:احلديــد[ ﴾َوالــشَُّهَداُء 

وأنَّــه متَّــصل، وُروي معنــاه عــِن النــيبِّ عليــه الــصالة والــسالم، فــال يوقَــف علــى هــذا علــى 
يُقوَن  ﴿: قولــه للمـــؤمنني أجـــُر الـــشهداء : ﴾َلُهـــْم َأْجـــُرُهْم َونـُــورُُهمْ  ﴿  ، ومعــىن﴾الـــصِّدِّ

  .ونورُهم
ــــــــصدِّيقني؛ أنَّ : وُروي عــــــــِن ابــــــــن عبَّــــــــاس، ومــــــــسروق، وغريمهــــــــا الــــــــشهداء غــــــــُري ال

يُقوَن   ﴿:علــــى هــــذا منفــــصل ممَّــــا قبلـــه، والوقــــف علــــى قولــــه ﴾َوالـــشَُّهَداُء ﴿  ﴾الــــصِّدِّ
  .)٢ ()والشهداُء عند ر�م هلم أجُر أنفسهم، ونوُر أنفسهم: َحَسن؛ واملعىن

قــد  رأي إىل صــاحبه؛ مــع النَّ  كــلِّ  عمَّــن ســبقه مــن علمــاء الوقــف، ونــسبةُ قــلُ النَّ  - ٨
وايـــات،  الرِّ ، فلــم يكـــن جمــرد ناقـــل يف كتبــه؛ بــل كـــان ينــاقش األقـــوال، وينقــدُ دراكواالســت
 علــى القــدرة العلميَّــة، وال غرابــة يف وهــذا يــدلُّ ق عليهــا،  وجــه اإلعــالل فيهــا، ويعلِّــويبــنيِّ 

 .ر يف الرواية، وقوة يف الدراية الذين هلم تبحُّ ؛قادة احملققني النُّ من األئمَّ ذلك؛ فقد كان 
 ؛ نقـــده وحتريـــره، وتـــصحيحه وحتبـــريه علـــى أُســـٍس شـــاخمة، وقواعـــَد راســـخةبـــىن وقـــد 

  . بالدِّراية والنَّظراالعتضادانطلق يف أحكامه من مبدأ تقدمي الرِّواية واألثر، و و 

  : موضعإعراب قوله يف ؛ذلكعلى مثلة األومن 
ـــْرٌش َعِظـــيٌم ﴿ ـــا َع ـــيٌم ﴿:وقولـــه(:حيـــث قـــال؛]٢٣: النمـــل[﴾ َوَلَه  نعـــتٌ : ﴾ َعِظ

  .للعرش، وعليه يتمُّ الوقف
علــى هــذا متعلِّــق  ﴾ َعِظــيٌم ﴿ ـــــــــــفـ﴾  َعِظــيٌم ﴿أنَّ الوقــف علــى : وُروي عــن نــافع 

عظـيٌم وجـودي إيَّاهـا  : عظـيٌم أن وجـدُ�ا؛ أي: مبا بعده، وكان ينبغي على هذا أن يكون
  .)٣ ()كافرةً 
: األحقـاف[﴾ًة مِّـن نـََّهـاٍر  بَـَالٌغ  لَـْم يـَْلَبثُـوا ِإالَّ َسـاعَ ﴿ (:موضعتفسري وقوله يف  

  .﴾ َبَالٌغ ﴿:  وعلى،﴾ نـََّهاٍر ﴿:ذلك بالٌغ، فيوَقف على هذا على: أي] ٣٥
                                                 

 ).٢٢٢-٢٢١-٦ ( التحصيل)١(

ــــال-أيــــضا-، وانظــــر منــــه)٣٤٠-٦/٣٣٩ (التحــــصيل) ٢( ، ٥/١٤٨، ١/٢٨٠: (علــــى ســــبيل املث

٤٣٥-٦/٤٣٤.( 

 )٤٩٩ص(الئتناف للنحاس القطع وا: ، وانظر)٥/٨٨(التحصيل) ٣(
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؛ ﴾لَُّهـمْ  ﴿ :، مثَّ ابتـدأ﴾ َوَال تَـْستَـْعِجل ﴿ أنَّ بعـضهم َوقَـف علـى: وذكَر أبو حامت
بتــداء، ويعــرتض بينهمــا هلــم بـالٌغ، ويُبعــد علــى هـذا التقــدير اخلــُرب مـن اال: علـى أنَّ املعــىن

  .)١() كالٌم كثري
 دورا�ـا يف سـور القـرآن، ة يف حكـم بعـض احلـروف الـيت يكثـرُ إيراد قواعـد عامَّـ - ٩

  : وهي

  :﴾ َكالَّ  ﴿ /١ 

، ومجيـع ذلـك  سـورةً  عـشرةَ  يف مخـسَ  وثالثني موضـعاً وقد وقعت يف القرآن يف ثالثةٍ  
  .)٢ (ة يف سورة مكيَّ يف النِّصف الثاين منه، وليست إالَّ 

 أهــل األداء يف ، وعليــه انــىب خــالفُ )٣( ﴾ َكــالَّ  ﴿غــة يف معــىنوقــد اختلــف أهــل اللُّ 
  .)٤ ( وعلى ما قبلها، وعلى ما بعدها،حكم الوقف عليها

 يف رف؛ حيـث قـال احلـا قاعدة يف حكم الوقـف علـى هـذ املهدويُّ  اإلماموقد أورد 
ُتُب َمـا يـَُقـوُل َونَُمـدُّ لَـُه ِمـَن اْلَعـَذاِب َكالَّ  َسـَنكْ  ﴿(: ل موضع ورد فيه من سورة مرميأوَّ 

ا ٍم، وقـد تقـُع لتحقيـق مـا بعـدها، ]٧٩: مرمي[﴾ َمد�  َردٌْع، وَزْجٌر، وتنبيه، وردٌّ لكالٍم متقـدِّ
نـــَساَن لََيْطغَـــىٰ  ﴿: والتَّنبيـــه عليـــه؛ كقولـــه فـــال يوقـــف عليهـــا  ؛]٦: العلـــق[﴾  َكـــالَّ ِإنَّ اْإلِ

املعــىن األوَّل، فــإن صــُلح فيهــا املعنيــان مجيًعــا؛ جــاَز الوقــف علــى هــذا، ويوقــف عليهــا يف 
  .)٥ ()عليها، واالبتداء �ا

َكـالَّ  ﴿(: عموضـتفسري ، كقوله يف )٦ (وأعاد بيان معناها يف كلِّ موضع جاءت فيه

                                                 

، ٥١٠-٥/٥٠٩، ٣/٥٣٧:(على سبيل املثال-أيضا-، وانظر منه)١٣٧-٦/١٣٦(التحصيل) ١(

١٧٦-٦/١٧٥.( 

 ).٢/٥٢٠(لطائف اإلشارات و ، )١/٧٢٠(مجال القراء: انظر) ٢(

، والكتاب األوسط )٢٤٩ص (مغين اللبيب البن هشام و ، )٤/٢٣٥(الكتاب لسيبويه : انظر) ٣(

 )١٢٠-١٠٨ص(ءات للعماينيف علم القرا

مــىن . حتقيــق د) ١/١١٥(الوقــف واالبتــداء البــن الغــزالو ، )٤٠٤ص(القطــع واالئتنــاف : انظــر) ٤(

 .إلياس

 ).٢٧٧/ ٤(التحصيل ) ٥(

 .وغري ذلك) ٧/٦، ٣٤٤، ٥/٤٩(:-على سبيل املثال-انظر منه) ٦(
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ــا والقمــر، : املعــىن: إي والقمــر، وقيــل: التقــدير:  قــال الفــرَّاء]٣٢: املــدثر[﴾ َواْلَقَمــرِ  حق�
، واختار الطربيُّ الوقـف عليهـا، وجعلـه ﴾ َكالَّ  ﴿ف على هذين التقديرين على فال يوق

م يُكَفون خزنة جهنَّم   .)١ ()رد�ا للذين زعموا أ�َّ

  :عموضتفسري يف قوله و 
نــَساَن لََيْطَغــىٰ  ﴿ َردٌْع وَزْجــٌر أليب َجْهــٍل،  (:حيــث قــال؛ ]٦: العلــق[﴾ َكــالَّ ِإنَّ اْإلِ

 حـني توعَّــده؛ فيوقَـف عليهـا علــى -عليـه الــصالة والـسالم-نـيبِّ وتكـذيٌب لـه فيمـا قالــه لل
  .)٢() ؛ فيبتدأ �ا)َأَال (، أو )حق�ا: (هذا التقدير، وجيوز أن تكون مبعىن

  :﴾ بـََلىٰ  ﴿ /٢
، وهـي يف )٣ ( سـورةً  عـشرةَ وقد وقعت يف القرآن يف اثنني وعـشرين موضـًعا يف سـتَّ  

  :احلكم على ثالثة أقسام
  . مواضعلتعلُّق ما بعدها مبا قبلها، وهو سبعةُ  الوقف عليه إمجاًعا؛  ميتنعُ  قسمٌ 

صل �ــا  يف جــواز الوقــف عليهــا، واألحــسن املنــع؛ ألنَّ مــا بعــدها متَّــفٌ  خمتَلــ وقــسمٌ 
  .ومبا قبلها، وهو مخسة مواضع

اء وأهــل اللغــة فيــه الوقــف؛  كثــري مــن القــرَّ  جيــوز الوقــف وعدمــه عليــه، واختيــارُ وقــسمٌ 
  .)٤( مواضعق مبا بعدها، وهو عشرةُ واب ملا قبلها غري متعلِّ ا جأل�َّ 

 يف حيـث قــال، رف احلـا قاعـدة يف حكـم الوقــف علـى هـذاملهـدويُّ اإلمـام وقـد أورد 
 ﴾ بـََلــٰى َمــْن َأْوفَــٰى بَِعْهــِدِه َواتـََّقــٰى فَــِإنَّ اللَّــَه ُيِحــبُّ اْلُمتَِّقــينَ  ﴿(: معــرض تفــسري موضــع

  :]٧٦: آل عمران[
ـــاج ــــم قــــالوا-ههنــــا- ﴾ بـََلــــىٰ  ﴿ :الزجَّ  يف األميِّــــني لــــيس علينــــا: وقــــُف التَّمــــام؛ أل�َّ

ــىٰ ﴿ ى علــيكم فــيهم ســبيٌل، وإذا جــاءتبلــ: أي ﴾بـَلَــىٰ ﴿: ســبيل، فقــال اهللا علــى  ﴾بـََل
هذا الوجه من النَّفي؛ كانت مكتفيًة، وإذا ُجعلت مبعىن اإلضراب عـن األوَّل، واالعتمـاد 

  .)٥ ()فيةً على ثبات الثاين؛ مل تكن مكت
                                                 

 ).٦/٥٢٤(التحصيل ) ١(

 ).٧/١٣٤(التحصيل ) ٢(

 ).٥١٠-٢/٥٠٩(لطائف اإلشارات و ، )١٨٨ص(اجلزريالتمهيد البن : انظر) ٣(

 ).٣٩ص(منار اهلدى لألمشوين و ، )٣٧٥-١/٣٧٣(الربهان للزركشي : انظر) ٤(

 ).٢/٧٦(التحصيل ) ٥(



       
  
  

 
 

 

١١٣٨

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
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  :موضعتفسري بقوله عند ) نعم ( حرفوأبان الفرق بينها وبني
؛ إالَّ أنَّ )نعــــم( مبنزلــــة :أي ﴾بـََلــــىٰ ﴿  ]٨١:البقــــرة[﴾بـََلــــٰى َمــــن َكــــَسَب َســــيَِّئًة ﴿(

  .)١ ()تكون جوابًا إلجياٍب تقدَّم) نعم(تكون جوابًا لنفٍي تقدَّم، و) بلى(
، وذكـرا  مـستقلٍّ فٍ يف مؤلـَّ) كـال( و،)بلـى (ريفحـ وقد أفـرد اإلمامـان مكـيٌّ، والـداينُّ 

  .)٢ (فيه حكم الوقوف عليهما، واختالف العلماء يف ذلك، وما خيتار من أقواهلم
  كمــا صــنعَ ؛ يف مواضــعها)نعــم(حكــم الوقــف علــى كلمــة   املهــدويِّ ومل يــذكر اإلمــام

  .ى مذهبه يف حكم الوقف عليها؛ ليتجلَّ ، والداينُّ اإلمامان مكيٌّ 
 يف كيفيَّـــة  املعـــامل، وأوضـــح املراســـم يف مـــنهج اإلمـــام املهـــدويِّ جلـــىفهـــذه أ:  وبعـــد

اتـــسم حبـــسن العـــرض والتنبيــــه، ، والـــذي عـــرض مـــسائل بـــاب الوقـــف واالبتـــداء يف كتبـــه
  .والتعليل والتوجيه

* * *  

                                                 

 ).١/٢٦٩(التحصيل ) ١(

، )٤٩ص(حــــسني نـــــصار . يف القــــرآن ملكــــي حتقيــــق د) بلـــــى(، و)كــــال(الوقــــف علــــى : انظــــر) ٢(

 ).٢٥ص ( للدايناملكتفىو 



       
  
 

 
 
 

١١٣٩

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
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ا ا  

    ا اوي وأ ا وااء

ــة األداء، و    يف ذلــك علمــاء اإلقــراء الوقــف واالبتــداء إىل أنــواع، واختلفــتقــسَّم أئمَّ
  .)١ ( غري منضبٍط وال منحصرٍ وهاعتبارا�م، وتنوَّعت عبارا�م، وأكثر ما ذكر 

  :وترجع تلك املصطلحات إىل قسمني رئيسني 
ظـر إىل مراتبهـا، أو توجيههـا، أو موجـب قـسم أبـان مواضـع الوقـوف دون النَّ : األول

  .)٢()ه١٦٩ت( لإلمام نافع املدينِّ )ماموقف التَّ (، أو )مامالتَّ (كتاب: مثلاالختيار هلا، 
قسم أبان مراتب الوقـوف علـى أسـاس مراعـاة املبـىن واملعـىن، وقـد اختلفـوا يف : الثاين

  : بقوله ما أشار إليه اإلمام الداينُّ ذاعددها ومسميا�ا، وه
الوقـف علـى : فقال بعضهم:  ذلكأنَّ علماءنا اختلفوا يف-أيَّدك اهللا بتوفيقه-اعلمْ (

  .أربعة أقسام، تامُّ خمتار، وكاٍف جائز، وصاحلٌ مفهوم، وقبيٌح مرتوك
أحـــدمها : الوقـــف علـــى ثالثـــة أقـــسام، قـــسمان: وأنكـــر آخـــرون هـــذا التَّمييـــز، وقـــالوا

ـــذي لـــيس بتمـــام، والقـــسم الثالـــث : خمتـــار، وهـــو التَّمـــام، واآلخـــر جـــائٌز وهـــو الكـــايف؛ ال
ال -تـامٌّ، وقبـيح : الوقـف علـى قـسمني: آخـرونلـيس بتـامٍّ وال كـاف، وقـال ح الـذي القبي
  .)٣() -غري

ــــان عللهــــا ــــه الوقــــوف وبي ــــاب اهــــتمَّ بتوجي ــــابُ : وأوَّل كت وقــــف (، أو )مــــامالتَّ  (هوكت
  .)٤ ()ه٢٠٥ت( لإلمام يعقوب احلضرمي) مامالتَّ 

إلمـام أبـو عبـد اهللا مـا نقلـه ا: ومن أقدم ما نُِقـَل يف تقـسيم مراتـب الوقـف واالبتـداء 
املقـاطع الوقـف  (:أنـَّه قـال) ه٢٥٥ت(جـستاينِّ بسنده عـن اإلمـام أيب حـامت السِّ  األنداريب

التـــامُّ، والوقـــف املفهـــوم وهـــو الكـــايف، والوقـــف الـــصاحل وهـــو احلـــسن، ويُتجنـــب النَّـــاقص 
                                                 

 ).٣/٥٨٧(النشر : رانظ) ١(

دراســة تارخييــة حتليليـــة مــع عنايـــة خاصــة مبـــصنفات (معجــم مـــصنفات الوقــف واالبتـــداء : انظــر) ٢(

مـساعد . ، واحملـرر يف علـوم القـرآن د)٤/١٦٠١(حممـد توفيـق حديـد. د) القرون األربعة األوىل

 ).٢٧٠-٢٦٩ص(الطيار

 ).٧ص(املكتفى للداين) ٣(

 ).٤/١٧١٠(حممد توفيق حديد . البتداء دمعجم مصنفات الوقف وا: انظر) ٤(



       
  
  

 
 

 

١١٤٠

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
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  .)١ ()القبيح
  :والوقف على أيِّ كلمٍة حيتمل أحد ثالثة وجوه

لكلمـــة املوقـــوف عليهـــا مبـــا قبلهـــا ال لفظـــاً وال معـــىن، وهـــو أال يتعلَّـــق مـــا بعـــد ا -١
 .املراد بالوقف التام

 .أن يتعلَّق ما بعدها مبا قبلها معىن دون اللفظ، وهو الوقف الكايف -٢
 .أن يتعلَّق ما بعدها مبا قبلها لفظًا، وهو الوقف احلسن -٣

 وقفـا قبيحـاً؛ وإذا مل يستوِف الكالم ركين اجلملـة عنـد الكلمـة املوقـوِف عليهـا؛ كـان
  .ألنه ال يفيُد معىن، وتعلَّق ما بعدها مبا قبلها لفظا ومعىن

أن يكــون مــا بعــد موضــع الوقــف متعلِّقــا مبــا قبلــه مــن جهــة :  بــالتعلق اللفظــيِّ واملــرادُ 
  .اإلعراب

 دون وجــود متعلقــات ؛قــه مــن جهــة املعــىنأن يكــون مــا تعلُّ : واملــراد بــالتعلق املعنــوي
  .)٢(اإلعراب 

ــن  ــه؛  مــنالوقــف واالبتــداء فــي أيٍّ  صَّ اإلمــام المهــدويُّ علــى أقــسامولــم ي  كتب
ــــصر فــــي خاتمــــة قــــسم أصــــول القــــراءات مــــن تفــــسيره  ســــوى إفــــراده لفــــصل مخت

ولـم يبـَق سـبيل إلـى ، )٣ (التحصيل، والذي ذكر فيه ضـوابط عامَّـة فـي حكـم الوقـف
 عباراتـه، والـذي  إال مـن خـالل اسـتقراء كتاباتـه، والنظـر فـي؛معرفتها، وإدراك كنهها

  :يتبيَّن منها ما يأتي
  ُموضـع الوقـف دون حتديـد نوعـه، أو بيـان مــصطلحهأنَّ الغالـب عليـه أنـه يـورد  ،

ــٍس ُتَجــاِدُل َعــن  ﴿:قولــه يف إعــراب موضــعومــن األمثلــة علــى ذلــك؛  ــْأِتي ُكــلُّ نـَْف ــْوَم َت يـَ
لغفـوٌر : تقـدير علـى ﴾يـَـْوَم ٰ  ﴿ جيـوز أن ينتـصب:( حيث قال؛ ]١١١:النحل[﴾نـَّْفِسَها

، وجيــوز أن ينتــصب علــى ]١١٠:النحــل[﴾   رَِّحــيمٌ ﴿ رحــيٌم يــوَم تــأيت، فــال يوقــُف علــى
 ، )٤ ()﴾  رَِّحيمٌ ﴿ اذكر يوم تأيت؛ فيوقف على: تقدير

 ؛ حيـــث]٤٢:القلـــم[﴾يـَـــْوَم يُْكـــَشُف َعـــن َســـاٍق  ﴿:  يف إعـــراب موضـــع-أيـــًضا-قولـــهو 
                                                 

 .بتصرف) ٥١٩-٣/٥١٨(اإليضاح لألندرايب ) ١(

 ).٥٤٧-٥٤٦ص(غامن قدوري . شرح املقدمة اجلزرية د: انظر) ٢(

 ).١/١١٠: (انظره) ٣(

 ).٧/٧٠(التحصيل ) ٤(



       
  
 

 
 
 

١١٤١

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
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 ﴾ فـَْليَــــْأتُوا ﴿ :قولــــه﴾  يـَــــْوَم ﴿ جيــــوز أن يكــــون العامــــل يف جيــــوز أن ينتــــصب:( قــــال
 ]٤١:القلـم[﴾  َصـاِدِقينَ ى ﴿وجيوز أن ينتصب بإضمار فعٍل، فيوقف علـ ،]٤١:القلم[

   .)١ ()وال يوقف عليه على التقدير األوَّل
واإلمام المهدويُّ لـم يكـن بِـْدعا فـي ذلـك؛ فقـد شـابه فـي هـذا الـصنيع اإلمـام  

 الغالـب ، كمـا أنَّ )٢(؛ حيـث َكثُـر ذلـك عنـده )ايـةالهد(  الموسـوم بــمكي�ا في تفسيره
ـــون  ـــذكرون مواضـــع الوقـــوف أنهـــم ال يعتن ـــذين ي المـــصطلحات بعلـــى المفـــسِّرين ال

 -كــذلك- منــهشــيءٌ  وقــعو  التــي توجــد فــي كتــب الفــنِّ المفــردة فيــه، ؛والتقــسيمات
  .)٣(، والدانيِّ  ابن األنباريِّ ينعند اإلمام

 أنـــه يـــذكر مـــصطلحات أهـــل -ا أيـــضً - يف تفـــسريهكـــان مـــن معـــامل مـــنهج اإلمـــام مكـــيٍّ  و 
؛ إال أنـه يف الغالــب ال يعـين �ـا مــا قـصده أهـل الوقــف )التـام، والكــايف، واحلـسن(الوقـف 
ــع يف داللتهــايف حــدِّ   فقــد ؛أمــا اإلمــام الــداينُّ ؛ )٤ (هم هلــا، حيــث جتــّوز يف اســتعماهلا، وتوسَّ

  :حيث قالأبان أقسام الوقوف عنده، وداللة مصطلحا�ا لديه؛ 
، وحــــسن، ، وكــــافٍ تــــامّ : علــــى أربعــــة أضــــرب- وجــــلعــــزَّ -فــــالوقف يف كتــــاب اهللا (
  .وقبيح

هــو الــذي حيــسن الوقــف عليــه واالبتــداء مبــا بعــده؛ ألنــه ال يتعلــق بــشيء ممــا : فالتــامُّ 
صص وانقـضاء الكلـم، وأكثـر مـا يكـون بعده وال ما بعـده بـه، وذلـك يوجـد عنـد متـام الَقـ

  .قاطع وفواصل، وقد جييء بعد آية وآيتني وأكثريف رؤوس اآلي؛ إذ هي م
واالبتــداء مبــا بعــده؛ إالَّ أنَّ الــذي -أيــضاً -هــو الــذي حيــسن الوقــف عليــه : والكــايف

  .بعده متعلق به
هو الذي حيـسن الوقـف عليـه، وال حيـسن االبتـداء مبـا بعـده، ويـسمى هـذا : واحلسن

                                                 

 ).٦/٤٦١(التحصيل ) ١(

ــــداء : انظــــر) ٢( ــــد)عرضــــاً ودراســــة(جهــــود املفــــسرين يف الوقــــف واالبت ( ى بنــــت حممــــد بــــاقيس ، ن

 ).٥٢ص

 ).١٧٣-١٣٤ص(مساعد الطيار . وقوف القرآن وأثرها يف التفسري د: انظر) ٣(

، نـدى بنـت حممـد بـاقيس )عرضاً ودراسة(جهود املفسرين يف الوقف واالبتداء : -للمزيد-انظر) ٤(

غ اهلدايـة إىل بلـو (الوقف واالبتداء عند مكـي بـن أيب طالـب مـن خـالل تفـسريه و ، )١٠٠ص (

 ).٤١-٣٧(حامت التميمي . د) النهاية



       
  
  

 
 

 

١١٤٢

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-م أيب العبَّاس املهدوي علم الوقف واالبتداء عند اإلما 

  .الضرب صاحلاً أيضاً 
ون عـن الوقـف علـى ال يعـرف املـراد منـه، والقـراء ينَهـفهو الـذي : ا الوقف القبيحفأمَّ 
رب وينكرونــه، ويـستحبون ملــن انقطـع نفــسه عليـه، وعلــى مـا أشــبهه مـن الوقــف هـذا الـضَّ 

  .القبيح والبشيع أن يرجع إىل ما قبله؛ حىت يصله مبا بعده
  .)١()ام، والكايف مستحسن، واحلسن جائٌز؛ إذا اضطرَّ إليه القاريواملختار الوقف التَّ 

كالـــسَّخاويِّ، وابـــن اجلـــزريِّ علــــى ؛ مجـــٌع مــــن كبـــار أئمـــة الفنِّ  الـــداينَّ وقـــد تـــابع اإلمـــامَ   
  .) ٢()تام، كاف، حسن، قبيح(تقسيم الوقِف االختياري إىل أربعِة أنواع 

 ، علــى الوقــوفالداللــة فــي  التــي اســتعملها اإلمــام المهــدويُّ أمــا المــصطلحاتُ 
ع فـي الـدالالت، والتجـوز فـي العبـارات، والتوسُّـ فيهـا تنـوع لحظُ يفـ والحكم عليها؛

 :يمكن تقسيمها إلى اآلتيبعض المصطلحات، و 
 ة  وقـد وقـع يف عـشرات املواضـع؛ واسـتعمل يف التعبـري عنـه عـدَّ :مـصطلح التمـام
 َوالرَّاِســـُخوَن ِفـــي اْلِعْلـــِم ﴿: موضـــع إعـــرابقولـــه يف ؛ ومـــن األمثلـــة علـــى ذلـــك،ألفـــاظ

مـــام ابتـــداٌء وخـــرب عنـــد َمـــْن جعـــل التَّ ( :؛ حيـــث قـــال]٧:آل عمـــران[﴾ يـَُقولُـــوَن آَمنَّـــا بِـــهِ 
عنـده يف  ﴾يـَُقولُـوَن  ﴿فـــــ وَمـْن جعلـه معطوفًـا؛  ،﴾ َوَما يـَْعلَـُم تَْأِويلَـُه ِإالَّ اللَّـهُ  ﴿ :علـى

:  أن يكــون مــستأنًفا علــى تقــدير-أيــًضا-، وجيــوز  ﴾َوالرَّاِســُخوَن  ﴿ موضــع احلــال مــن
  .)٣ ()وهم يقولون

  :  موضع إعراب قوله يفو
ــُذوُقوُه َحِمــيٌم َوَغــسَّاقٌ  ﴿ ــَذا فـَْلَي هــذا : املعــىن: قيــل(: ؛ حيــث قــال]٥٧:ص[﴾ هَٰ

ـــــــُذوُقوهُ  ﴿: فليـــــــذوقوه؛ فـــــــال يوقـــــــف علـــــــى محـــــــيٌم وَغـــــــَساق  ، وجيـــــــوز أن يكـــــــون﴾ فـَْلَي
ــــَذا ﴿ خــــربًا عــــن  ﴾فـَْلَيــــُذوُقوهُ ﴿ ــــَذا ﴿ ودخلــــت الفــــاء؛ للتنبيــــه الــــذي يف ﴾ هَٰ ؛ ﴾ هَٰ
هـــذا محـــيٌم، وجيـــوز أن : علـــى تقـــدير ﴾ َحِمـــيٌم ﴿  ويرتفـــع ﴾ فـَْلَيـــُذوُقوهُ ﴿وقـــف علـــىفي

َذا ﴿األمُر هذا؛ فيوقف على : يكون التقدير   .)٤ ()وليس بتمام، ﴾ هَٰ
                                                 

 ).١٦-٨ص(املكتفى له : بتصرف يسري، وانظر) ١٧٧-١٧٦ص ( للداينالتحديد) ١(

عبـــــد الكـــــرمي صـــــاحل .الوقـــــف واالبتـــــداء وصـــــلتهما بـــــاملعىن يف القـــــرآن الكـــــرمي، د:  انظـــــر للمزيـــــد)٢(

 ).٤٢-٤٠ص(

 ).٢/٢٤(التحصيل ) ٣(

 ).٢/٢٤(التحصيل ) ٤(



       
  
 

 
 
 

١١٤٣

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-علم الوقف واالبتداء عند اإلمام أيب العبَّاس املهدوي  

َوُهــَو اللَّــُه ِفــي الــسََّماَواِت َوِفــي اْألَْرِض يـَْعَلــُم ِســرَُّكْم  ﴿: يف تفــسري موضــع قولــهو 
ـــُم  ـــا َتْكـــِسُبونَ َوَجْهـــرَُكْم َويـَْعَل ـــُه : املعـــىن: قيـــل(:؛ حيـــث قـــال]٣:األنعـــام[ ﴾ َم وهـــو اإلل

وهـو اهللا يف الـسماوات، وهـو اهللا يف : هو خرب بعـد خـرب؛ كأنـَّه قـال: املعبوُد فيهما، وقيل
  .األرض

ـــاج وهـــو اخلـــاِلُق : متعلِّقـــة مبـــا دلَّ عليـــه اســـُم اهللا عـــزَّ وجـــلَّ؛ واملعـــىن ﴾ ِفـــي ﴿: الزجَّ
أمــــُري «: ُح بـــه أمـــُر الــــسماء واألرض، املنفـــرُد بالتـــدبري فيهمــــا، كمـــا يقـــالالعـــاملُ مبـــا يـَـــصلُ 

وهــو اهللاُ : هــو علــى تقــدير احلــذف؛ واملعــىن: وقيــل. »املــؤمنني اخلليفــُة يف املــشرق واملغــرب
  .ُمدبـٌِّر يف السماوات ويف األرض

إمَّــا أن  :علــى أحــد وجهــني]٣:األنعــام[﴾يـَْعَلــُم  ﴿ـــــ  إنَّ ُمتعلِّقــة بـ﴾ ِفــي ﴿ :وقيــل
  :تكون تماَم الكالم

ـــي الـــسََّماَواِت  ﴿ ـــَو اللَّـــُه ِف ـــُم ﴿: ، مث ابتـــداء]٣:األنعـــام[﴾َوُه ـــي اْألَْرِض يـَْعَل  َوِف
ـــا أن يكـــون التمـــام علـــى قولـــه﴾ ِســـرَُّكْم َوَجْهـــرَُكْم   :، مث ابتـــداء﴾ َوُهـــَو اللَّـــُه  ﴿: ، وإمَّ

يُـراد ﴾  يـَْعلَـُم ﴿ـــ ، ف﴾  يـَْعَلُم ِسرَُّكْم َوَجْهرَُكْم َوُهَو اللَُّه ِفي السََّماَواِت َوِفي اْألَْرضِ ﴿
 أنَّه معبوٌد وُمَدبِّر يف كل مكان، وجيـوز الوقـف علـى: به التقدمي يف الوجهني؛ ومعىن ذلك

   .)١ ()أيًضا؛ إذا قدَّرته خربًا بعد خرب﴾ السََّماَواِت ﴿
  : ع موضيف﴾أَنـََّها  ﴿زة مه كسر توجيه قراءة قوله يفوكذلك 

ــْؤِمُننَّ ِبَهــا قُــْل ِإنََّمــا اْآليَــاُت  ﴿ ُهْم آيَـٌة لَّيـُ َوَأقْـَسُموا بِاللَّــِه َجْهــَد َأْيَمــانِِهْم لَــِئن َجــاَءتـْ
  : ؛ حيث قال]١٠٩:األنعام[﴾ ِعنَد اللَِّه  َوَما ُيْشِعرُُكْم أَنـََّها ِإَذا َجاَءْت َال يـُْؤِمُنونَ 

ومـا يـُـشعركم : ؛ أيتمـامٌ  ]١٠٩:األنعـام[﴾ ْم َوَمـا يُـْشِعرُكُ  ﴿ :وَمـْن كـسر؛ فقولـه (
م يؤمنون، وأنتم ال تعلمون الغيب، مثَّ استأنف اإلخبار، فكسر-أيُّها املؤمنون-   .)٢()أ�َّ

ـــه تعـــاىلضـــمن و  ـــَذاُب ﴿:  إعـــراب قول ـــُم اْلَع ُـــَضاَعُف َلُه ؛ حيـــث ]٢٠:هـــود[﴾  ي
، وغــري )٣ ()تــامٌّ  ]٢٠:هــود[﴾ِمــْن َأْولَِيــاَء  ﴿ :فعــٌل مــستأَنٌف، والوقــُف قبلــه علــى :(قــال
  .ذلك

اإلمام   أهل الفنِّ؛ يتبيَّن أنبما في اصطالح اوعند معارضة داللة هذ 
                                                 

 ).٥٥٣-٢/٥٥٣(التحصيل ) ١(

 ).٢/٦٤٥(التحصيل ) ٢(

 ).٣/٣٩٧(التحصيل ) ٣(



       
  
  

 
 

 

١١٤٤

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-م أيب العبَّاس املهدوي علم الوقف واالبتداء عند اإلما 

 أال يتعلق ما بعد الموقوف عليه بما قبله ال ؛في غالب المواضع عنى به المهدويَّ 
المكان الصالح للوقوف، وليس التمام المقابل أنه  ؛لفظًا وال معنى، وفي بعضها

كما ؛  )١(كافي والحسن؛ كما هو المشهور في كتب الوقف واالبتداء للوقف ال
 الوقف قد يكون تام�ا على تفسير، أو إعراب، أو  أنَّ  السابقةيلحظ في األمثلة

 .)٢( على أخرى قراءة، وغير تامٍّ 
 وقــد وقــع يف عــدة مواضــع، وهــو يلــي مــصطلح التمـــام يف : مــصطلح الحــسن 

 :يف تفسري موضع قوله ؛االستعمال، ومن األمثلة على ذلك
  ال يُـسقى عليهـا، والوقـف: أي:(؛ حيـث قـال]٧١:البقرة[﴾ َوَال َتْسِقي اْلَحْرَث ﴿

إنَّ املعـــىن ليـــست بـــذلول، ولكنهـــا تثـــري األرض؛ وقـــف : ، ومـــن قـــالنٌ حـــسَ  - هــا هنـــا -
  .)٣() ]٧١:البقرة[ ﴾ الَّ َذُلولٌ  ﴿على

  : موضعتفسري يف وقوله  
ـــُرو  ﴿ أومل يتفكـــروا فيمـــا جـــاءهم :  أي:(؛ حيـــث قـــال]١٨٤:األعـــراف[﴾ ا َأَولَـــْم يـَتَـَفكَّ
ــُروا  ﴿، والوقـف علـى  صـلى اهللا عليـه وســلم بـه حممـد  َمــا ﴿ :، مثَّ قـالحـَسنٌ ﴾ َأَولَـْم يـَتَـَفكَّ

ـــن ِجنَّـــٍة  ـــَصاِحِبِهم مِّ ـــذِّْكُر ِإنَّـــَك   ﴿:ردٌّ لقـــوهلم﴾ ِب ـــِه ال ـــزَِّل َعَلْي ـــا الَّـــِذي نـُ َـــا أَيـَُّه ـــاُلوا ي َوَق
  .)٤ ()]٦:احلجر[ ﴾ َلَمْجُنونٌ 

  : موضع تفسرييف وقوله 
إنَّـــه اســـتفتاُح كـــالٍم؛ كمـــا : قيـــل( :؛ حيـــث قـــال]٤٣:التوبـــة[﴾ َعَفـــا اللَّـــُه َعنـــكَ  ﴿

عفـا اهللا : املعـىن: ، وقيـلَحـَسنٌ -علـى هـذا-رمحك اهللا، وأعزَّك اهللا؛ فـالوقف عليـه : تقول
  .)٥ ) الوقُف عليه على هذا التقديرفال َيْحُسنُ عنك ما كان من ذنبك يف إذنك هلم؛ 

أيُّ شـيٍء : أيْ ( :؛ حيث قال]٣٥:يونس[﴾  َفَما َلُكمْ ﴿:: موضع تفسرييف وقوله
ـــــادة األصـــــنام؟  ـــــَسنٌ لكـــــم يف عب ـــــٌف َح ـــــونَ ﴿ :، مثَّ يبتـــــدئوهـــــو وق ـــــَف َتْحُكُم ﴾   َكْي

                                                 

 ).٢٦٩ص(مساعد الطيار .  احملرر يف علوم القرآن د:انظر) ١(

 ).٣/٥٩١(النشر : انظر) ٢(

 ).١/٢٥٠(التحصيل ) ٣(

 ).٣/٢٥١(التحصيل ) ٤(

 ).١/٢٥٠(التحصيل ) ٥(



       
  
 

 
 
 

١١٤٥
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  .)١()]٣٥:يونس[
  :إعراب موضع يف  وقولهقوله  و 

، َحــَسنٌ ] ٤٥:غــافر[﴾ ِل ِفْرَعــْوَن ُسـوُء اْلَعــَذابِ  َوَحــاَق بِــآ﴿: والوقـف علــى قولـه(
َر ارتفا    .عإن ُقدِّ

َر ]٤٦:غــافر[﴾النَّــاُر ﴿  باالبتــداء، أو علــى إضــمار مبتــدأ، وال يوقــف عليــه إن قُــدِّ
  .)٢ ()بدًال 

ـــع فـــي داللتـــه؛ يتوإذا عارضــنا داللـــة هـــذا بالمــشهور عنـــد الفـــنِّ؛   بـــيَّن أنــه توسَّ
 عنــد  أو الكــافي،وقــع فــي درجــة التــام عــض المواضــع فــي ب عنــده الحــسنحيــث إنَّ 

﴾  تَـــْسِقي اْلَحـــْرثَ   َوَال ﴿: موضـــعحكـــم فقـــد جـــاء عنـــد اإلمـــام الـــداني فـــي ؛ غيـــره
  .)٣ ()هي مسلَّمة: ﴾ ُمَسلََّمةٌ  ﴿: كاٍف، وتبتدئ:(هقول

 .)٤( تامٌّ أنه : ﴾ َأَوَلْم يـَتَـَفكَُّروا ﴿حكم الوقف علىفي  وعند ابن األنباري 
 تفــسريضــمناألول يف ســورة هــود  وقــد وقــع يف موضــعني، :لكــافيمــصطلح ا  
  :موضع
 ﴾ يُــَضاَعُف َلُهــُم اْلَعــَذاُب  َمــا َكــانُوا يَــْسَتِطيُعوَن الــسَّْمَع َوَمــا َكــانُوا يـُْبــِصُرونَ  ﴿(

 علـى هــذا ﴾اْلَعــَذاُب  ﴿ نافيـة، فــالوقف علـى ﴾ َمــا ﴿: قيـل:(؛ حيـث قــال]٢٠:هـود[
تطيعون يف الــــدنيا أن يــــسمعوا َمسًْعــــا ينتفعــــون بــــه، وال أن مــــا كــــانوا يــــس: ؛ واملعــــىنكــــافٍ 

  .يُبصروا إبصاَر ُمْهَتدٍ 
، -صـلى اهللا عليـه وسـلم-ما كانوا يـستطيعون أن يـسمعوا كـالَم النـيبِّ : املعىن: وقيل

  .وال أن ينظروا إليه؛ لشدَّة عداو�م إيَّاه
يُـضاعف : ف؛ واملعـىنظـر  ﴾ َمـا ﴿ إنَّ : إنَّ اإلخبار بذلك عن آهلتهم، وقيـل: وقيل

اســتطاعِتهم الــسمَع والبــصر، واهللا تعــاىل جيعُلهــم يف جهــنََّم  وقــتَ : هلــُم العــذاب أبــًدا؛ أي
  .)٥ ()مستطيعي ذلك أبًدا

                                                 

 ).٣/٣٤٢(التحصيل ) ١(

 ).٥/٥٧٧(التحصيل ) ٢(

 ).٢٣ص(املكتفى ) ٣(

 ).٢/٦٧١(اإليضاح : انظر) ٤(

 ).٣٨٨-٣/٣٨٧(التحصيل ) ٥(



       
  
  

 
 

 

١١٤٦
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  :قوله والثاين يف سورة احلج، وهو
ــي َشــْيًئا  ﴿:إنَّ خطــاب إبــراهيم مــن قولــه: وقيــل(  ، ]٢٦:احلــج[﴾ َأن الَّ تُــْشِرْك ِب
ــــاْلَحجِّ َوَأذِّن ﴿: وقولــــه ــــي النَّــــاِس ِب صــــلى اهللا عليــــه -خطــــاٌب للنــــيبِّ : ]٢٧:احلــــج[﴾ ِف
  .أَْعِلْمهم أنَّك حتجُّ َحجََّة الوداع: أَْعِلْمهم بَفْرضه عليهم، وقيل: ؛ أي-وسلم

ـــَع خطـــاٌب للنـــيبِّ : وقيـــل علـــى هـــذا -، فـــالوقُف -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-إنَّ اجلمي
  .)١ ()كافٍ  ﴾ َمَكاَن اْلبَـْيتِ  ﴿على -القول

 ؛ داللتــهتبـيَّن أنـه توسَّــع فـييبالمـشهور عنـد الفــنِّ؛ هــذا وإذا عارضـنا داللـة 
عند اإلمـام ؛ فقد جاء  عند غيرهحيث إن الكافي عنده وقع في درجة التام

  :ج قولهالداني في موضع سورة الح
  ؛ ألنَّ مـا بعـده خطـاب للنـيب  تـامٌّ  ]٢٦:احلـج[ ﴾  َمَكاَن اْلبَـْيتِ  ﴿:وقال قائل(   

د أال تـشرك يب شـيئاً، والظـاهر يـدلُّ علـى وعهدنا إليك يـا حممَّـ: ، بتقدير-يه السالمعل-
  .)٢ ()؛ فهو متصل مبا قبله-عليه السالم-أنه خطاب إلبراهيم 

 فقـــد ؛  علـــى وجــه إعـــرايبٍّ ، وذكــره يف موضــع واحـــدوقـــع وقــد :مــصطلح القبـــيح
 :؛ حيث قال فيه]٧:القمر[﴾ُخشًَّعا  ﴿:  موضع تفسري ضمنجاء

ُهْم ﴿ صب فيـــــه علـــــى احلـــــال مـــــن اهلـــــاء واملـــــيم يف، والنَّـــــ)خاشـــــع( مجـــــع (   ﴾ َعـــــنـْ
ُهْم  ﴿علــى الوقــف علــى هــذا التقــدير  فيقــبح ؛]٦:القمــر[ ، وجيــوز أن يكــون ﴾َعــنـْ

ُهْم ﴿ فيوقف على ؛﴾ َيْخُرُجوَن ﴿ من الضمري يفحاالً     .)٣( ﴾ َعنـْ
أن مــراده منــه أنــه خــالف التــام، تبــيَّن يبالمــشهور عنــد الفــنِّ؛ هــذا وإذا عارضــنا داللــة 

ُهْم  ﴿: حكمــــه علــــى الوقــــف ذلــــكويعــــضد ــــَولَّ َعــــنـْ هــــذا متــــام : (بقولــــه ]٦:القمــــر[﴾ فـَتَـ
  .)٤()الكالم

 ذلــك اســتدرك عليــه، و )٥ (وقــد حكــم ابــن األنبــاري علــى هــذا املوضــع بأنــه غــري تــامٍّ 
ا قـــال؛ ألنَّ غـــري تـــام، ولـــيس كمـــ: وقـــال ابـــن األنبـــاري: (؛ حيـــث قـــال يف املكتفـــىلـــداينُّ ا

                                                 

 ).٤٣٧-٤/٤٣٦(التحصيل ) ١(

 ).١٣٧ص ) (٢(

 ).٧/٢٧٩(التحصيل ) ٣(

 ).٦/٢٦٨(التحصيل ) ٤(

)٢/٩١٣) (٥.( 



       
  
 

 
 
 

١١٤٧

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
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، واملعـــىن عنـــدهم علـــى ﴾ َيْخُرُجـــوَن ﴿ مجيـــع أهـــل التفـــسري جيعلـــون العامـــل يف الظـــرف
خيرجــون مــن األجــداث يــوم يــدع الــداع، فــإذا كــان كــذلك : التقــدمي و التــأخري، والتقــدير

ُهْم ﴿ :فالتمام   .)١ () ﴾ فـَتَـَولَّ َعنـْ
ضـــوابط -م مـــا تقـــدَّ ك- يف خـــتم قـــسم أصـــول القـــراءات وقـــد أورد اإلمـــام املهـــدويُّ 

نبيـه علـى  بالتَّ  كمـا كـان لـه عنايـةٌ ،لفظية جيب مراعا�ا؛ لئال يقع القارئ يف الوقف القبيح
  .حكم الوقف االضطراري؛ خصوًصا ما يتعلق مبرسوم املصحف

  :  قولهومن األمثلة على ذلك 
ـــــى( ـــــونس[﴾  نُـــــنِج  ﴿ووقـــــف ســـــالم ويعقـــــوب عل ـــــه ]١٠٣:ي  نُـــــنِج ﴿ :مـــــن قول

 بيــاء، وهــو يف اخلــط بغــري يــاء، واجلماعــة يتبعــون اخلــط، وال ينبغــي الوقــف ﴾  اْلُمــْؤِمِنينَ 
  .)٢ ()عليه

 والـذي يقـول يف صـدره ،نبَّـه علـى مواضـع عديـدة منـه يف كتابـه هجـاء األمـصارقد و 
 :بعد البسملة واحلمدلة

ـــــملـــــا كانـــــت املـــــصاحفُ (  ـــــ الـــــيت هـــــي األئمَّ  ة، يلـــــزمُ ة؛ إذ قـــــد اجتمعـــــت عليهـــــا األمَّ
 خمالفتهــا، وكــان كثــري مــن اخلــط املثبــت فيهــا خيــرج عــن املعهــود عنــد ، وال يــسوغُ موافقتهــا

النــاس مــع حــاجتهم إىل معرفتــه؛ لتكتــب املــصاحف علــى رمســه، وجتــري يف الوقــف علــى  
كثــري منــه لكــل قــارئ مــن القــراء علــى مذهبــه وحكمــه؛ كانــت احلاجــة إليــه كاحلاجــة إىل 

  .)٣ ()سائر علوم القرآن؛ بل أهم
  

* * *  
  

                                                 

 ).٢٠٧ص ) (١(

 ).٣/٣٧٥(التحصيل ) ٢(

 ).٣٤ص) (٣(



       
  
  

 
 

 

١١٤٨
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اا ا 

  ويا ارد ا  اءوا ا  ب  
؛ فمنهــــــا كتــــــب التفــــــسري، والقــــــراءات، عــــــةنوَّ  اإلمــــــام املهــــــدوي يف كتبــــــه متواردُ مــــــ  

  . ذلكريخ، وغريأ والفقه، واللغة، و الت،واحلديث
يف عــــة املــــشارب، واملتنوَّ يف املختلفــــة وارد تلــــك املــــمــــن خــــالل املهــــدوي وقــــد قــــدَّم  

تلــك أمســاء  ب يف الغالــبح، ولكنــه مل يــصرِّ  مكينــة، وأصــيلة رصــينة علميَّــة مــادة؛املــذاهب
  .استند إليهاو اعتمد عليها، اليت  املوارد

أن ينــــــسب األقــــــوال إىل (:  يف كتبــــــه املهــــــدويِّ مــــــنهجأنَّ مــــــن ل تجلَّــــــى للمتأمِّــــــي و 
 مـــا نـــدر، أو ينقـــل تلـــك أصـــحا�ا؛ مـــن غـــري أن يـــذكر أمســـاء الكتـــب الـــيت نقـــل عنهـــا إالَّ 

ــــة  ــــصيغة اجلهال ــــصدير ب ــــسبتها، مــــستخدًما الت ــــل(األقــــوال دون ن ــــصار، )قي ــــا لالخت ؛ طلًب
اظر يف هذا الكتاب جيد أنَّه قد حشد فيه عدًدا هائًال من أقـوال الـصحابة والتـابعني، والنَّ 

- فهــو ؛وغــريهم مــن العلمــاء املــشهورين، وهــو دقيــق يف النقــل عــنهم، وال غرابــة يف هــذا
ــر يف غـري مــا علـٍم، لــه يـٌد طــوىل يف غـري مــا فـنٍّ، وال ســيَّما الفقــه، -كمـا تقــدَّم  عـامل متبحِّ

يًا ملـــن أرادوا ) التحـــصيل(والتفـــسري، والقـــراءات، والعربيَّـــة، وقـــد ألَّـــف كتابـــه  مغالبـــًة وحتـــدِّ
وايــات، رِّ انتقاَصــه، واحلــطَّ ِمــْن شــأنه، ولعــلَّ هــذا هــو الــسرُّ فيمــا يزَخــُر بــه مــن األقــوال، وال

وهـــذا يـــدلُّ علـــى قدرتـــه العلميَّـــة، ، )١ ()والوجـــوه، فقـــد كـــان رأًســـا يف القـــراءات، والعربيَّـــة
  . وملكته الذهنيَّة

 النظر واالسـتقراءمن خالل ه يظهر  فإنَّ :الوقف واالبتداءباب في موارده ا وأمَّ  
ري، والـذي لإلمـام أبـي بكـر بـن األنبـا)إيـضاح الوقـف واالبتـداء(مـن كتـاب   أفـادأنَّه

  .حوية، والعناية بالدالئل المعنويةتميَّز فيه باالهتمام بالصنعة النَّ 
  : قولهومن األمثلة على ذلك؛ 
ـــوُه ﴿: قولـــهوأجـــاز ابـــُن األنبـــاري الوقـــَف علـــى  ( ـــا قـَتَـُل  علـــى أْن ]١٥٧:النـــساء[﴾  َوَم
ــا ﴿ يُنــَصبَ  لقــد ُصــدِّقُتم و :  بفعــل مــضَمٍر هــو جــواب القــسم، تقــديره]١٥٧:النــساء[﴾  يَِقيًن

   .)٢() مستأنًفا]١٥٨:النساء[﴾  َبل رَّفـََعُه اللَُّه ِإلَْيهِ  ويكون ﴿صدقًا يقينًا، : يقينًا؛ أي

                                                 

 ).١/٣٣(مقدمة حتقيق تفسري التحصيل) ١(

 ).٢/٦٠٩(إليضاح البن األنباري ا: ، وانظر)٢/٣٧٧(التحصيل ) ٢(
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 األمثلــة ، ومــن الــيت مل يــذكرها ابــن األنبــاريِّ يف كتابــه بعــض املواضــعزاد املهــدويُّ و  
ن العامـل يف جيـوز أن يكـو : ]٤٢:القلـم [﴾يـَْوَم يُْكَشُف َعـن َسـاٍق  ﴿: قولـهعلى ذلك؛

ــْوَم  ﴿ ، وجيــوز أن ينتــصب بإضــمار ]٤١:القلــم[﴾  فـَْليَــْأتُوا ﴿:  قولــه]٤٢:القلــم [﴾يـَ
   .)١() ، وال يوقف عليه على التقدير األوَّل﴾   َصاِدِقينَ ﴿فعٍل، فيوقف على 

وجـود  تفسير التحصيل للمهدوي، وتفـسير الهدايـة لمكـيٍّ؛ويلحظ المتأمِّل في     
ولــيس ببعيـٍد أن يكــون المهـدويُّ أمــدَّ  االحتجـاج، لغــةلمنهـاج، و فــي اتقـارب بينهمـا 

  . نفًسا، وأنار قبًسا الهدايةمن نصوص تفسير
، فقــد عاليــةني منزلــة ســامية، ورتبــة  هلــذا الكتــاب عنــد األندلــسيِّ وال غرابــة يف ذلــك؛ فــإنَّ 

 فمـن أجـلِّ مـا صـنِّف يف تفـسريه؛ كتـاب:(يف نفـح الطيـب) ه١٠٤١ت(قال عنه املقـري 
يف حنـو عــشرة أسـفار، صـنَّفه اإلمــام العـامل الزاهــد أبـو حممــد ) الهدايـة إلــى بلـوغ النهايــة(

  .)٢ () بن أيب طالب القرطيبُّ مكيُّ 
  : من معامل منهج مكيٍّ يف تفسريه من دالئل ذلك أنَّ ولعلَّ 
 أنه يذكر الوقف واالبتداء بعد بيان املعىن العام لآلية. 
  ه١٦٧ت (  كبـــــار األئمـــــة كنـــــافع املـــــدينا مـــــن الوقـــــوف عـــــنيـــــورد كثـــــريً أنـــــه( ،

، وأيب حـــــــــــامت السجـــــــــــستاين )ه٢١٥ت(، واألخفـــــــــــش )٢٠٥ت( ويعقـــــــــــوب البـــــــــــصري
 .)٣(، وغريهم)ه٢٥٥ت(

   ؛ إال أنــــه يف )التــــام، والكــــايف، واحلــــسن(يــــذكر مــــصطلحات أهــــل الوقــــف أنــــه
هم هلـــا، حيـــث جتـــّوز يف اســـتعماهلا، الغالـــب ال يعـــين �ـــا مـــا قـــصده أهـــل الوقـــف يف حـــدِّ 

 .وتوسَّع يف داللتها
املهـــدويِّ يف إعـــراب   اإلمـــام قـــول؛التقـــارب بينهمـــا يف العبـــاراتومـــن األمثلـــة علـــى 

  : موضع
َوِهــَي َتُمــرُّ  ﴿:  منــصوب علــى املــصدر، ودلَّ عليــه]٨٨:النمــل[ ﴾ُصــْنَع اللَّــِه  ﴿(

ــــــرَّ الــــــسََّحاِب    علــــــى -علــــــى هــــــذا-هــــــو إغــــــراء، فيوقــــــف : ، وقيــــــل]٨٨:النمــــــل[ ﴾َم
                                                 

 ).٢/٩٤٤(اإليضاح البن األنباري: ، وانظر)٦/٤٦١(التحصيل) ١(

)٣/١٧٩) (٢.( 

، نـدى بنـت حممـد بـاقيس )عرضاً ودراسة(جهود املفسرين يف الوقف واالبتداء : -للمزيد-انظر) ٣(

 ).١٠٤-٩٥ص(
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   .)١ ()، وال يوقف عليه على التقدير األوَّل﴾ بِ السََّحا ﴿

  :وقول اإلمام مكيٍّ 

 علـى املـصدر مل يقـف علـى الـسحاب؛ ]٨٨:النمـل[﴾  ُصْنَع اللَِّه ومن َنَصَب ﴿(

﴾، جــاز ُصــْنَع اللَّــِه  ﴿ ألن اجلملــة دلَّــت علــى الفعــل العامــل، ومــن نــصبه علــى انظــروا

  .)٢()﴾ السََّحابِ  ﴿الوقف على 

  األمثلـة علـىمـن، و ؛ بل زاد عليه من مواضععند مكيورد  املهدوي مبا ومل يكتف 

  :  يف إعراب موضع قوله؛ذلك

ــــــَنُكْم  ﴿( ــــــْوَم اْلِقَياَمــــــِة يـَْفــــــِصُل بـَيـْ ــــــْوَم ﴿العامــــــل يف : ]٣:املمتحنــــــة[﴾ يـَ   : ﴾ يـَ

ـــــــَنُكْم ﴿، فيوقـــــــف علـــــــى   ﴾ يـَْفـــــــِصُل ﴿   ، فُيوقَـــــــف علـــــــى﴾تَـــــــنَفَعُكْم  ﴿ ، أو ﴾ بـَيـْ

   .)٣ ().﴾اَمِة  اْلِقيَ ﴿
  

* * *  
  

                                                 

 ).٥/١٢٩(التحصيل ) ١(

  ).٨/٥٤٧٧(تفسري اهلداية ) ٢(

 ).١١/٧٤١٨(تفسري اهلداية : ، وانظر)٦/٣٩٣(ل التحصي) ٣(
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 ا 
احلمـــد هللا وحـــده، والـــصالة والـــسالم علـــى مـــن ال نـــيب بعـــده، وعلـــى آلـــه 

  :ا بعدوصحبه، وسلم تسليما كثريا، أمَّ 

 وقــــد ، صــــفحات هــــذا البحــــثة مــــن كتابــــفرغــــتُ -تعــــاىل-فبعــــون مــــن اهللا

الوقف  بعلم  فيهال الوضَّاء، وما يتصَّ  العامل خالله مع كتب هذا اإلمامعشتُ 

 إىل مـا ررهـا؛ خلـصتُ ورها، والظَّفـر بـشـيء مـن دُ واالبتداء، وبعد اخلوض يف غَ 

  :يلي

أهـــل التفـــسري، عنـــد  مكانـــة اإلمـــام املهـــدوي العاليـــة، ومنزلتـــه الـــسامية – ١

  .والقراءات، واللغة

مل يفـــرد اإلمـــام املهـــدويُّ علـــم الوقـــف واالبتـــداء مبؤلَّـــف مـــستقل، وإمنـــا -٢

 اإلمـامني  عـصريَّيهق بـه، وهـذا خبـالفعنـد ذكـر مـا يتعلَّـضمَّن مسائله يف كتبه 

 . مفردمكي، والداين؛ فإن لكلٍّ منهما يف هذا العلم أكثر من مؤلَّف

ما يزيد على مائة موضـع يف ) التحصيل(أحصيُت يف تفسري املهدوي -٣

-تندرج حتت حكم ما يوقف عليه، ومـا يبتـدأ بـه ، وهيباب الوقف واالبتداء

  .)شرح الهداية(؛ وموضعني يف -ن البابوهو املقصود م

 وجلُّهـا لـه تعلُّـق مـن مواضـع الوقـف واالبتـداء؛-فقط-مشكل للإيرادهُ  -٤

وعـدُم استقـصاِء كـلِّ مـا لـه صـلة �ـذا ة، ة، واملعنويـَّة، والقرائيَّ باخلالفيات النحويَّ 

  .الباب

بــــــني أوجــــــه الوقــــــف واالبتــــــداء، واالختيــــــار منهــــــا -أحيانًــــــا- الرتجــــــيح-٥

 . بالتأصيل والتدليل، والتوجيه والتعليلعناية مع ال؛صطفاءواال

  اســـــتعمالالتنـــــوع يف العبـــــارات، والتوســـــع يف الـــــدالالت، والتجـــــوز يف-٦

  .بعض املصطلحات
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ـــــصريح-٧ ـــــامل عـــــدم الت ـــــاب الوقـــــف مـــــادة يف  الـــــيت اعتمـــــد عليهـــــا وارد ب ب

  .واالبتداء

 :وأوصي في ختم هذا البحث بما يلي 

دهــا اإلمــام املهــدوي يف علــم الوقــف واالبتــداء،  أور  الــيتمجــع املواضــع - ١

 .واملوازنة بينها وبني ما ذكره غريه من أئمة الفن األسالف

دراســـــة اســـــتدراكات اإلمـــــام املهـــــدوي علـــــى غـــــريه يف هـــــذا البـــــاب،  - ٢

  .ةة، واختياراته األدائيَّ القواعد اليت بىن عليها أحكامه النقديَّ استخالص و 

  :وبعد

، ويبقـى املؤمَّـل عفـو  كثري، والوهم وفريٌ  فيهلزلل املقل، افهذا البحث جهدُ 

  . من تكرم بإلقاء نظرة فيه، أو استدرك عليهكلِّ 

  

واهللا أســأل أن يكرمنــا بغايــة املــرام، وحــسن اخلتــام، والفــوز دار الــسالم، وصــحبة 

 .خري األنام، وأن يغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني، األحياء منهم وامليتني

  

  .ى سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوصلى اهللا عل

  
* * *  
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ادر واا أ  
  :الكتب: أوال 
 القرآن الكرمي.  
  إبـــراز املعـــاين مـــن حـــرز األمـــاين، أبـــو القاســـم شـــهاب الـــدين عبـــد الـــرمحن بـــن

، دار الكتــب )ه٦٦٥: ت(إمساعيــل املقدســي الدمــشقي املعــروف بــأيب شــامة 
  .العلمية، بريوت، لبنان

 علــي الــزبريي، دار القلــم، دمــشق، ســوريا، . ن جــزي ومنهجــه يف التفــسري، دابــ
 .ه١٤٠٧، ١ط

 ه٩٩١ت(اإلتقــــان يف علــــوم القــــرآن، جــــالل الــــدين عبــــد الــــرمحن الــــسيوطي (
مركـــــز الدراســـــات القرآنيـــــة يف جممــــع امللـــــك فهـــــد لطباعـــــة املـــــصحف : حتقيــــق

  .ه١٤٢٦، ١الشريف، املدينة، السعودية، ط
 أجمــد كامــل العثمــان، مؤســسة .  يف حنــو القــرآن الكــرمي، دأثــر الوقــف واالبتــداء

 .ه١٤٣٦، ١الضحى، بريوت، لبنان، ط
 دار العلــــم للماليــــني، بــــريوت، )ه١٣٩٦ت(األعــــالم، خــــري الــــدين الزركلــــي ،

  .م٢٠٠٢، ١٥لبنان، ط
 ٥٤٠ت( أبو جعفـر أمحـد بـن علـي بـن البـاذش ،اإلقناع يف القراءات السبع( ،

ش، جامعــة أم القــرى، مكــة املكرمــة، الــسعودية، عبــد ا�يــد قطــام. د: حتقيــق
  .ه١٤٢٢، ٢ط

  اإلمــام مكــي بــن أيب طالــب القيــسي وجهــوده يف خدمــة القــرآن الكــرمي، مجعيــة
 .ه١٤٣٧، ١احملافظة على القرآن الكرمي، األردن، ط

  ه٣٢٨ت(إيــضاح الوقــف واالبتــداء، أبــو بكــر حممــد بــن القاســم األنبــاري( ،
ن رمــــضان، مطبوعــــات جممــــع اللغــــة العربيــــة، حميــــي الــــدين عبــــد الــــرمح: حتقيــــق

  .ه١٣٩٠، ١دمشق، سوريا، ط
  ه٧٩٤ت(الربهان يف علـوم القـرآن، بـدر الـدين حممـد بـن عبـد اهللا الزركـشـي (

حممـــد أبـــو الفـــضل إبـــراهيم، دار عـــامل الكتـــب، الريـــاض، الـــسعودية، : حتقيـــق
  .ه١٤٢٤



       
  
  

 
 

 

١١٥٤

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-م أيب العبَّاس املهدوي علم الوقف واالبتداء عند اإلما 

  ه١٢٠٥ت(تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس، حممـــد مرتـــضى الزبيـــدي( ،
 ، طبع مطبعة حكومة الكويت، الكويت١خنبة من العلماء، ط: حتقيق

  غامن . د: ، حتقيق)ه٤٤٤ت(التحديد يف اإلتقان والتجويد، أبو عمرو الداين
  .ه١٤٢١، ١قدوري احلمد، دار عمار، عمان، األردن، ط

  التحــصيل لفوائــد كتــاب التفــصيل اجلــامع لعلــوم التنزيــل، أبــو العبــاس أمحــد بــن
دار الكمــال املتحــدة، منــشورات : ، حتقيــق)ه٤٤٠حنــو : ت(هــدوي عمــار امل

 .ه١٤٣٥، ١وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، دولة قطر، ط
  التـــــسهيل لعلـــــوم التنزيـــــل، أبـــــو القاســـــم حممـــــد بـــــن أمحـــــد ابـــــن جـــــزي الكلـــــيب

عبـــــد اهللا اخلالـــــدي، دار األرقـــــم بـــــن أيب األرقـــــم، . د: ، حتقيـــــق)ه٧٤١:ت(
  .ه١٤١٦، ١بريوت، لبنان، ط

  ـــــسي تفـــــسري البحـــــر احملـــــيط، حممـــــد بـــــن يوســـــف الـــــشهري بـــــأيب حيـــــان األندل
عـــادل أمحـــد عبـــد املوجـــود، وعلـــي حممـــد معـــوض، دار : ، حتقيـــق)ه٧٥٤ت(

  .ه١٤٢٢، ١الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
 د: ، حتقيــق)ه٨٣٣ت(التمهيــد يف علــم التجويــد، حممــد بــن يوســف اجلــزري .

  .ه١٤٠٥، ١اض، السعودية، طعلي البواب، مكتبة املعارف، الري
 ـــن أمحـــد األزهـــري، حتقيـــق ـــو منـــصور حممـــد ب ـــد الـــسالم : �ـــذيب اللغـــة، أب عب

، ١هـــــارون، املؤســـــسة املـــــصرية العامـــــة، والـــــدار املـــــصرية، القـــــاهرة، مـــــصر، ط
 .ه١٣٥٤

  جامع البيان يف القراءات السبع، أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين
يف جامعة أم القرى، طبع كلية جمموعة من الباحثني : ، حتقيق)ه٤٤٤ت(

  .ه١٤٢٨، ١الدراسات العليا والبحث جبامعة الشارقة، اإلمارات، ط
  ه٦٧١ت(اجلـــامع ألحكـــام القـــرآن، أبـــو عبـــداهللا حممـــد بـــن أمحـــد القـــرطيب( ،

  .٢أمحد بن عبدالعليم الربدوين، دار الكتاب العريب، ط: تصحيح
 د: حتقيـق) ه٦٤٣ت( حممـد الـسخاوي  بـنمجال القراء وكمـال القـراء، علـي .

  .ه١٤٠٨، ١علي البواب، مكتبة الرتاث، مكة، السعودية، ط
 ســــامل قــــدوري احلمــــد، دار عمــــار، . د: جهــــل املقــــل، ســــاجقلي زاده، حتقيــــق

  .ه١٤٢٢، ١عمان، األردن، ط
  جهــود املفــسرين يف علــم الوقــف واالبتــداء، نــدى بنــت حممــد بــاقيس، رســالة



       
  
 

 
 
 

١١٥٥

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-علم الوقف واالبتداء عند اإلمام أيب العبَّاس املهدوي  

 قــسم القــرآن وعلومــه، كليــة أصــول د إبــراهيم الدوســري،.ماجــستري، إشــراف أ
  .ه١٤٣٤الدين، جامعة اإلمام حممد بن سعود، الرياض، السعودية، 

  حتقيـق)ه٧٤٨ت(سري أعالم النبالء، أبو عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد الـذهيب ، :
  .الشيخ شعيب األرناؤوط ومجاعة مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان

 ه١٣٦٠ت ( بن عمر خملـوفشجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، حممد( ،
 ه ١٤٢٤، ١عبد ا�يد خيايل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: تعليق

. 
 دار )ه١٠٨٩ت(شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، أليب العماد احلنبلي ،

  .ه١٣٩٩، ١الباز للنشر، مكة، السعودية، ط
  غـــــازي : ، حتقيـــــق)ه٤٤٤ت(شـــــرح القـــــصيدة اخلاقانيـــــة، أبـــــو عمـــــرو الـــــداين

ــــب، قــــسم . لعمــــري، رســــالة ماجــــستري، إشــــراف دا ــــد احلبي حممــــد ســــيدي ول
الكتاب والسنة، كلية الدعوة وأصول الـدين، جامعـة أم القـرى، مكـة املكرمـة، 

 . ه١٤١٨
 غامن قدوري، مطبوعات مركز الدراسـات واملعلومـات . شرح املقدمة اجلزرية، د

  .ه١٤٢٩، ١القرآنية مبعهد اإلمام الشاطيب، جدة، السعودية، ط
 حـازم .د: حتقيـق) ه٤٤٠ت(أبوالعباس أمحد بن عمار املهـدوي . شرح اهلداية

  .ه١٤١٦، ١حيدر، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، ط
  ــــــن يوســــــف اجلــــــزري ــــــو اخلــــــري حممــــــد ب ــــــة يف طبقــــــات القــــــراء، أب ــــــة النهاي غاي

برجـــــسرتاسر، دار الكتـــــب العلميـــــة، بـــــريوت، . ، عـــــين بنـــــشـره ج)ه٨٣٣ت(
  .ه١٤٠٠لبنان، 

 ه٥٧٥: ت(ة ابن خري اإلشـبيلي، أبـو بكـر حممـد بـن خـري اإلشـبيلي فهرس( ،
  .حممد فؤاد منصور: حتقيق

  ت(فهرسـة ابــن عطيـة، أبــو حممـد عبــد احلـق بــن غالـب بــن عطيـة األندلــسي :
، حممــد أبــو األجفــان، حممــد الزاهــي، دار الغــرب االســالمي: ، حتقيــق)ه٥٤٢

  .ه١٩٨٣، ٢بريوت، لبنان، ط
 ه٨٣٤ت( عبـــد اهللا حممـــد بـــن عبـــد امللـــك املنتـــوري فهرســـة املنتـــوري، أليب( ،

حممــد بنــشريقة، مركــز الدراسـات واألحبــاث وإحيــاء الــرتاث، الربــاط، . د:حتقيـق
 .ه١٤٣٢، ١املغرب، ط



       
  
  

 
 

 

١١٥٦

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-م أيب العبَّاس املهدوي علم الوقف واالبتداء عند اإلما 

  الفهرست، أبو الفرج حممـد بـن إسـحاق بـن حممـد الـوراق البغـدادي املعـروف 
ة، بــــريوت، إبــــراهيم رمــــضان، دار املعرفــــ: ، حتقيــــق)ه٤٣٨: ت(بــــابن النــــدمي 

 .ه١٤١٧، ٢لبنان، ط
  ،القـــراء والقـــراءات بـــاملغرب، لـــسعيد إعـــراب، دار الغـــرب اإلســـالمي، بـــريوت

  .ه١٤١٠، ١لبنان، ط
 هنـد شـليب، الـدار . القراءات بإفريقية من الفتح إىل منتصف القرن اخلامس، د

  .م١٩٨٣، ١العربية للكتاب، ط
 ـــة أيب ســـعي ـــد املغاربـــة مـــن رواي ـــد اهلـــادي . د ورش، دقـــراءة اإلمـــام نـــافع عن عب

، ١محيتــــــــو، منــــــــشورات وزارة األوقــــــــاف والــــــــشؤون اإلســــــــالمية، املغــــــــرب، ط
 .ه١٤٢٤

 حــازم بــن ســـعيد . د: ، حتقيــق)ه٣٢٥ت(قــصيدة اإلمــام أيب مــزاحم اخلاقــاين
 .ه١٤٣٦، ١حيدر، دار عمار، عمان، األردن، ط

  ـــــــــــل ـــــــــــو جعفـــــــــــر أمحـــــــــــد بـــــــــــن حممـــــــــــد بـــــــــــن إمساعي القطـــــــــــع واالئتنـــــــــــاف، أب
عبـــد الــرمحن املطـــرودي، دار عـــامل الكتـــب، . د:  حتقيـــق،)ه٣٣٨ت(النحــاس

 .ه١٤١٣، ١الرياض، السعودية، ط
 ه٧١١ت (لــسان العــرب، أبــو الفــضل مجــال الــدين ابــن منظــور األنــصاري( ،

 .ه١٤١٤، ٣دار صادر، بريوت، لبنان، ط
 ه٩٢٣ت(لطــائف اإلشـــارات لفنـــون القــراءات، شـــهاب الـــدين القـــسطالين( ،

، ١قرآنيــــــة، مطبوعــــــات جممــــــع امللــــــك فهــــــد، طمركــــــز الدراســــــات ال: حتقيــــــق
  .ه١٤٣٤

 مــــساعد بــــن ســــليمان الطيــــار، مركــــز الدراســــات . احملــــرر يف علــــوم القــــرآن، د
، ٢واملعلومــــــات القرآنيــــــة يف معهــــــد اإلمــــــام الــــــشاطيب، جــــــدة، الــــــسعودية، ط

 .ه١٤٢٧
  املرشد يف الوقوف على مـذاهب القـراء الـسبعة وغـريهم، أبـو حممـد احلـسن بـن

هنـد العبـديل، رسـالة ماجـستري، قـسم : ، حتقيـق)هـ٥٠٠ت بعد (علي العماين
الكتاب والسنة، كلية الدعوة وأصول الـدين، جامعـة أم القـرى، مكـة املكرمـة، 

 .ه١٤٢٤السعودية، 
 بلقاســــم مكــــريين، دار . معجــــم املــــصطلح الــــصويت عنــــد علمــــاء التجويــــد، د



       
  
 

 
 
 

١١٥٧

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-علم الوقف واالبتداء عند اإلمام أيب العبَّاس املهدوي  

 .ه١٤٣٤، ١الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
 عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنانل. معجم املؤلفني.  
 حممــــد توفيــــق حديــــد، مركــــز تفــــسري . معجــــم مــــصنفات الوقــــف واالبتــــداء، د

  .ه١٤٣٧، ١للدراسات القرآنية يف معهد، الرياض، السعودية، ط
  معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات واألعــصار، أبــو عبــد اهللا حممــد بــن أمحــد

يار آليت قوالج، مركـز البحـوث اإلسـالمية، ط. ، حتقيق د)ه٧٤٨ت (الذهيب 
  . ه١٤١٦، ١تركيا، استنبول، ط

  عبـــد الــــسالم : ، حتقيـــق)ه٣٩٥ت(مقـــاييس اللغـــة، أمحـــد بـــن فــــارس الـــرازي
  .ه١٣٩٢، ٢هارون، مكتبة عيسى البايب احلليب، القاهرة، مصر، ط

  حميــي الــدين رمــضان، دار . ، حتقيــق د)ه٤٤٤ت(املكتفــى، أبــو عمــرو الــداين
  .ه١٤٢٢، ١ عمان، األردن، طعمار،

 شريف : منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا، ألمحد بن حممد األمشوين، تعليق
  .ه١٤٢٢، ١أبو العال العدوي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

 ١مراد زهوي، دار ابن حزم، بريوت،  لبنـان، ط. منهج اإلقراء باألندلس، د ،
 .ه١٤٣٥

 د .أ: ، حتقيــق)ه٨٣٣(عــشـر، حممــد بــن يوســف اجلــزري النــشـر يف القــراءات ال
ــــــــة، الــــــــسعودية،  ــــــــك فهــــــــد، املدين ــــــــسامل اجلكــــــــين، مطبوعــــــــات جممــــــــع املل ال

  .ه١٤٣٥،١ط
  نفـــح الطيـــب مـــن غـــصن األنـــدلس الرطيـــب، شـــهاب الـــدين أمحـــد بـــن حممـــد

ـــــاس، دار صـــــادر، : ، حتقيـــــق)ه١٠٤١: ت(املقـــــري التلمـــــساين  إحـــــسان عب
  .ه١٩٦٨، ١بريوت، لبنان، ط

 حتقيـــق)ه٤٤٠ت(ء مـــصاحف األمـــصار، أمحـــد بـــن عمـــار املهـــدويهجـــا ، :
  .ه١٤٣٠، ١حامت الضامن، دار ابن اجلوزي، الدمام، السعودية، ط.د
 ه١٤٠٩ت(هدايـــة القـــاري إىل جتويـــد كـــالم البـــاري، عبـــد الفتـــاح املرصـــفي( ،

  .ه١٤٢١، ١نشر دار الفجر اإلسالمية، املدينة، السعودية، ط 
 ية يف علم معـاين القـرآن وتفـسريه، وأحكامـه، ومجـل مـن  اهلداية إىل بلوغ النها

ـــو حممـــد مكـــي بـــن أيب طالـــب القيـــسي ـــون علومـــه، أب ، نـــشر )ه٤٣٧: ت(فن
جمموعة جمموعة حبوث الكتاب والسنة، كليـة الـشريعة والدراسـات اإلسـالمية، 



       
  
  

 
 

 

١١٥٨

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-م أيب العبَّاس املهدوي علم الوقف واالبتداء عند اإلما 

  .ه١٤٢٩، ١جامعة الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، ط
 ني وآثـــار املـــصنفني، إمساعيـــل باشـــا البغـــدادي هديـــة العـــارفني يف أمســـاء املـــؤلف

  .ه١٣١٤، ١، وكالة املعارف، مكتبة املثىن، بريوت، لبنان، ط)١٣٣٩هت(
  حتقيـق) ه٦٨١ت(وفيات األعيان، أبـو العبـاس أمحـد بـن حممـد بـن خلكـان :

 .إحسان عباس، نشر دار صادر، بريوت، لبنان
  حتقيـق)ه٦٨١ت(وفيات األعيان، أبو العباس أمحد بن حممد بـن خلكـان ، :

  .إحسان عباس، نشر دار صادر، بريوت، لبنان
  حتقيـق)ه٤٣٧ت(الوقف على كـال وبلـى يف القـرآن، مكـي بـن أيب طالـب ، :

 .ه١٤٢٣، ١حسني النصار، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مصر، ط.د
 عبـــد الكـــرمي عـــوض . الوقـــف واالبتـــداء وصـــلتهما بـــاملعىن يف القـــرآن الكـــرمي، د

 .ه١٤٢٩، ١ار السالم، القاهرة، مصر، ط صاحل، د
 حتقيـق د) هــ٥١٦ت(سابورييـالوقف واالبتداء، علي بـن أمحـد بـن الغـزال الن .

، ١مـــىن إليـــاس، كليـــة اآلداب والعلـــوم اإلنـــسانية، جامعـــة دمـــشق، ســـوريا، ط
 .ه١٤٢٠

 مـــــساعد بـــــن ســـــليمان الطيـــــار، مركـــــز . وقـــــوف القـــــرآن وأثرهـــــا يف التفـــــسري د
يف جممــع امللــك فهــد لطباعــة املــصحف الــشريف، املدينــة، الدراســات القرآنيــة 

 .ه١٤٣١، ١السعودية، ط

  :المراجع االلكترونّية: ثانياً 

  .املكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث، ملتقى أهل احلديث  •
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