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٢٥٧

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

 اهللا الرحمن الرحيمبسم 

  والصالة والسالم على سيد األولني واألخرين

  :المقدمة

ف من شاء من خلقه خبدمة القرآن، وخصه بتلك املنزلة من ّاحلمد هللا الذي شر
بني سائر اإلنس واجلان، والصالة والسالم على من بعثه اهللا خبري كتاب، وخصه 

  .بإحسان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ،بأوضح معجزة وبرهان

فإن علوم كتاب اهللا تعاىل هي أجل العلوم نفعا، وأرفعها قدرا، واملشتغلون : وبعد
M  4  3: لقرآن هم خرية الناس املصطفون منهم؛ بنص القرآن، قال تعاىلاب

9   8  7  6   5 L )فقد ورثوا القرآن الكرمي، واشتغلوا )٣٢: فاطر 
نافعا غزيرا، وخريا كثريا، ومن بالبحث عن كنوزه ودرره، فأخرجوا لألمة علما 

الذي هو أحد ركين " علم الوقف يف كتابة اهللا تعاىل"املهمة اليت اعتنوا �ا العلوم 
فقد ) ٤: املزمل(M4    3  2L: الرتتيل املأمور به يف قول املوىل عز وجل

 فسر الرتتيل املأمور به يف اآلية بأنه جتويد احلروف هروي عن علي رضي اهللا عنه أن
  .)١(معرفة الوقوفو

 العامل الرباين عبد اهللا بن :وإن من العلماء الذين أسهموا يف خدمة القرآن العظيم
فقد أسهم يف خدمة هذا الكتاب ) هـ٧١٠: (أمحد النسفي رمحه اهللا املتوىف 

 :العظيم إسهاما عظيما من خالل مؤلفاته فيه، واليت من أجلها كتابه يف التفسري
وهو موسوعة علمية تكلم فيه مؤلفه عن التفسري ) ئق التأويلمدارك التنزيل وحقا(
..  وإعراب القرآن، والقراءات وتوجيهها،الوقفعلم : علوم القرآن، مثلغريه من و

 في القرآن الوقف( :وقد مجعت يف هذا البحث كالمه يف الوقف حتت عنوان
 تفسيره من خالل ) هـ٧١٠ : (المتوفـىالنسفي عبد اهللا بن أحمد عند  الكريم

، مستقرئا كالمه يف الوقف استقراء كامال يف مجيع )"جمعا ودراسة" مدارك التنزيل
القرآن الكرمي، مع دراسته وتوثيقه، فجاء حبمد اهللا حبثا بديعا، مجع كل ما يف هذا 
الكتاب اجلليل من احلديث عن هذا العلم؛ كونه يعطي القارئ صورة واضحة عن 

                                                           

 .١/٢٢١: اإلتقان:  ينظر-)١(



       
 
 

   

 

 
 

٢٥٨

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

 ، متكن املؤلف وجاللة قدره يف القرآن الكرمي وعلومهالوقف يف هذا الكتاب، ويبني
  . واللغة العربية وعلومها

يعاجل هذا البحث مشكلة ندرة البحوث العلمية اليت اهتمت  :مشكلة البحث
حبديث كتب املفسرين عن الوقف يف مؤلفا�م، فتضمن هذا البحث مجع كالم 

الل تفسري من أهم كتب لم من أعالم األمة وقارئ من قرائها يف الوقف من خَع
سيكون بإذن اهللا  مع دراسة كالمه يف الوقف دراسة علمية، و،التفسري وأعرقها

  . يف بيان اهتمام املفسرين �ذا العلمتعاىل إضافة جديدة 

وتتجلى أمهية هذا املوضوع وأسباب اختياره : أهمية الموضوع وأسباب اختياره
  :يف األمور التالية

من علوم  خدمة لثالثة  هذا املوضوع تعاىل، ويف الكتابة يفأنه متعلق بكالم اهللا - 
  .علم الوقف واالبتداء، وعلم التفسري، وعلم القراءات: علوم القرآن العظيم، هي

 أحد املفسرين والعلماء األفذاذ فهومكانة النسفي رمحه اهللا بني علماء األمة،  - 
  . كما هو واضح ملن قرأ تفسريه، وعرف مؤلفاته

ن أهداف التأليف مجع املتفرق من كالم أهل العلم، حىت يستفاد منه، أن م - 
وهذا ينطبق على كالم النسفي يف الوقف، فهو متفرق يف تفسريه، مما حيتم مجعه 

  .ودراسته

 الهتمام املفسرين بعلم اأن يف مجع كالم النسفي وأقرانه من املفسرين، بيان -  
 .عاىلالوقف وأمهيته عندهم يف فهم كالم اهللا ت

 جبمع كالم النسفي يف الوقف ودراسته يف -حسب علمي - أنه مل يقم أحد  - 
 .مكان واحد مع أنه جدير بذلك ملا له من مكانة علمية

إضافة حبث متخصص يف علم الوقف يفيد املتخصصني يف هذا الباب من  - 
 .الدراسات القرآنية املتخصصة

نقيب على دراسة عليمة مل أقف بعد كثرة البحث والت :الدراسات السابقة
  الوقف بل بقي كالمه يف-  رغم أمهيته–تناولت كالم النسفي يف الوقف ومجعه 

  .فرقا يف تفسريه هذا حىت وفق اهللا جلمعه ودراسته يف هذا البحثتم



       
 
 

   

 

 
 

٢٥٩

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

مقدمة يف احلديث عن مشكلة البحث، : تضمن هذا البحث :خطة البحث
دراسات السابقة فيه، وخطة وأمهية املوضوع وأسباب اختياره، واحلديث عن ال

ثالثة ومخسني : (البحث ومنهجه، مث املواضع اليت مشلتها الدراسة، واليت بلغت
 هي كل ما يف الكتاب من حديث املؤلف عن الوقف يف القرآن الكرمي، ،)موضعا

  .مث خامتة البحث

  :وقد سلكت يف إخراج هذا البحث املنهج اآليت :منهج البحث

 .نية بالرسم العثماين، وفق مصحف املدينة النبويةكتابة اآليات القرآ - 

  .عزو القراءات ملن قرأ �ا من القراء العشرة، وتوثيقها من مصادرها األصلية - 

مع دراسة كالمه يف الوقف، معتمدا بيان ما حيتاج إىل بيان من كالم النسفي،  - 
  .يف ذلك على مصادر أساسية من الكتب املؤلفة يف الوقف واالبتداء

  .عزو اآليات لسورها بأرقامها يف منت البحث؛ خشية إثقاله بكثرة اهلوامش - 

الرتمجة لألعالم الواردة يف البحث ترمجة خمتصرة، سوى األعالم اليت يف املقدمة  - 
ًوالتمهيد، فلم أترجم هلا خشية إثقال البحث، وكذلك إذا كان العلم مشهورا؛ 

 .  رضوان اهللا عليهم فال أترجم له-كالصحابة

 .االلتزام بعالمات الرتقيم، وضبط ما حيتاج إىل ضبط - 

 .تصدير كالم النسفي رمحه اهللا يف الوقف باآلية اليت فيها الكلمة حمل الوقف - 

أستقرئ كالم النسفي يف الوقف يف كتابه استقراء كامال، مث أثبته بنصه، وأعلق  - 
 .عليه حسب حاجة املوضوع

 .  واملصادر واملراجع تذييل البحث بفهرسي املوضوعات- 



       
 
 

   

 

 
 

٢٦٠

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

ترمجة اإلمام : هيمهمة، يتناول الكالم يف هذا التمهيد ثالث مسائل : تمهيدال
تعريف الوقف لغة مث ،  وبيان منهجه يف الوقف فيهالنسفي رمحه اهللا، والتعريف بكتابه

  :، وذلك على النحو التايل وبيان أمهيته وأشهر تقسيماتهواصطالحا

هو عبد اهللا بن أمحد بن حممود، أبو الربكات حافظ الدين  :)ترمجة النسفي (:أوال
 مدينة ببالد السند، كان رمحه اهللا )١("نسف"الفقيه احلنفي املفسر النسفي، نسبة إىل 

عاملا زاهدا حمققا، تصدر لإلفتاء والتدريس سنني عديدة، وانتفع به خلق كثري من 
  .)٢(العلماء وغريهم

" مدارك التنزيل وحقائق التأويل: "ة يف علوم شىت، منهاوللنسفي رمحه اهللا مؤلفات جليل
كنز : " ومنها،يف تفسري القرآن الكرمي، وهو الذي تتناول هذه الدراسة الوقف فيه

" الوايف"يف شرح املنار، و" كشف االسرار"يف أصول الفقه و" املنار"يف الفقه و" الدقائق
  .)٣(له مؤلفات غريهاما ك" املصفى"يف شرح الوايف، و" الكايف"يف الفروع، و

، )هـ٧١٠: (هر ربيع األول سنةيف شفقد تويف النسفي رمحه اهللا ليلة اجلمعة : أما وفاته
  .)٤()هـ٧٠١: (وقيل
 ونبذة عن منهج املؤلف يف "مدارك التنزيل وحقائق التأويل":  التعريف بكتاب:ثانيا

  :الوقف فيه
من أهم متوسط احلجم  كتاب :ويلمدارك التنزيل وحقائق التأ: )التعريف بالكتاب( - 

كتب التفسري، فسر فيه مؤلفه القرآن الكرمي كامال، وذكر أنه ألفه إجابة لطلب من 
                                                           

 كثري عدد منها خرج وقد "خنشب" تسمى أيضا ومسرقند، جيحون بني كبرية مدينة : نسف-)١(

، وتقع ٤٩٥-١/٤٩٤: رضورة األص: العلماء،  منهم النسفي صاحب هذا التفسري، ينظر من

: الرابط التايل: اآلن يف مجهورية أزبكستان، ينظر" نسف"

www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b--

e٠-cb٠db  

، ٧١-١/٧٠: ، واملنهــل الــصايف٢٧١-١/٢٧٠ :اجلــواهر املــضية يف طبقــات احلنفيــة:  ينظــر-)٢(

  .٤/٦٧: ، واألعالم٦/٣٢: ، ومعجم املؤلفني١٨-٣/١٧: والدرر الكامنة

، ومعجـم ٣/١٧: ، والـدرر الكامنـة١/٧٢: ، واملنهل الـصايف١/٢٧١: اجلواهر املضية:  ينظر-)٣(

  .٤/٦٧: ، واألعالم٦/٣٢: املؤلفني

ومعجــم  ،٣/١٧: والــدرر الكامنــة، ١/٧٢: ، واملنهــل الــصايف١/٢٧١:اجلــواهر املــضية:  ينظــر-)٤(

  .٤/٦٧: واألعالم، ٦/٣٢: املؤلفني



       
 
 

   

 

 
 

٢٦١

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

وصانه التفسري واحلديث عن اإلعراب والقراءات والبالغة، ّضمنه تتعني عليه إجابته، 
يل مذهب أهل السنة واجلماعة، ليس بالطووقرر فيه أقوال أهل البدع وضالال�م، عن 

  .)١(اململ وال بالقصري املخل
 تأثر فيه مؤلفه بالكشاف للزخمشري لكن مع صيانته عن ما يف الكشاف من كالم وقد

من ومل يكثر فيه املعتزلة وتقريره مذهب أهل السنة، كما تأثر فيه بتفسري البيضاوي، 
 هالتزم في ،وجوه اإلعرابكثريا من  موجز العبارة، جامع  وهو كتاباإلسرائيليات

تعرض للمذاهب الفقهية مرجحا مذهبه و ورمبا ذكر غريها، ،بالقراءات السبع
  .)٢(احلنفي

وقد تناول تفسري النسفي العديد من الدراسات، فقد شرحه حممد عبد احلق املعروف 
  .)٣(يف سبع جملدات) هـ١٣٣٣: (اهلندي احلنفي املتوىف" ابن يار"بـ

التوجيه النحوي للقراءات يف : (ري بعنوانرس توجيهه للقراءات يف رسالة ماجستُكما د
يف جامعة بغداد من طرف الباحث عمر صبحي معتوك،  ودرس ) تفسري النسفي

جانب القراءات منه كذلك يف  رسالة ماجستري يف جامعة غزة للباحثة سحر حممد 
، وهذه الدراسات )منهج اإلمام النسفي يف القراءات وأثرها يف تفسريه: (كردية بعنوان

  .ريها تدل على أمهية هذا التفسري ومكانته العلمية ومكانة مؤلفهوغ

جيدر التنبيه على بعض النقاط املتعلقة ): نبذة عن منهج النسفي يف الوقف يف كتابه( - 
، قبل االنتقال لدراسة كالمه يف الوقف، مبنهج النسفي يف الوقف يف كتابه هذا

 : منهجه فيه يف مسائلتلخص يو

يرى النسفي رمحه اهللا أن االلتزام بالوقف الذي ) لتزام بالوقف عندهحكم اال: (األوىل
/     M    3  2  1  0 : ( فيصرح بذلك حيث يقول؛يتضح به املعىن واجب

4L)ج، أو اقرأ على تؤدة بتبيني ّل أي املفلَّتَ من الثغر املر،لِّ وفصِّ بني)٤: املزمل
ِتـرت{ وإشباع احلركات ، وحفظ الوقوف،احلروف

 ،هو تأكيد يف إجياب األمر به} ًيالَْ
  .)٤()وأنه ال بد منه للقارئ

                                                           

  .١/٢٨: مدارك التنزيل وحقائق التأويل:  ينظر-)١(

  .١/٣٠٤: ، والتفسري واملفسرون٧-١/٥: مدارك التنزيل:  ينظر-)٢(

 .١٠/١٢٩: معجم املؤلفني:  ينظر-)٣(

  . ٤/٤٤٦:  مدارك التنزيل-)٤(



       
 
 

   

 

 
 

٢٦٢
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ًتـرتيال {: تعاىل أن قولهيف هذا الكالمفهو رمحه اهللا يبني  ِ
تأكيد للوجوب الوارد يف } َْ

َورتل القرءان{ : تعاىلاألمر يف قوله َ ْ ُْ يف حديثه عن   النسفيكثرة استعمالؤيد هذا وي، }ََِِّ
، وال )٢(، والزم)١(وجيوز:  مثل قوله، على الوجوب واإللزاملأللفاظ اليت تدلالوقف 

  .)٣(وقف عليه

على أن وجوب الوقف على كلمة معينة أو حترميه ليس حمل إمجاع بني أهل العلم ما مل 
، وقد أشار إىل )٤(يقصد القارئ معىن فاسدا خمال باملعىن فيحرم ألجل املعىن الفاسد

  :)٥(لذلك ابن اجلزري رمحه اهللا حيث يقو

ْوليس فـي القرآن من وقف وجب   وال حرام غيـر ما له سبب َ َْ َ َ َ ُْ َ ََ َْ َْ ٍ ٍَ َ َ َ َْ ِ ِ
ْ ُ ْ

ِ
َ  

أي ليس يف القرآن وقف واجب وال حرام إال ما حصل فيه سبب : (قال النويري
  _  `  M  a :وابتدأ M^L (يوجب حترميه كما لو وقف على 

bL)٦(..)ام بسبب االعتقادواعتقد ظاهره، فإن هذا الوقف حر) ٧٣: املائدة(.  

ولعل عبارات املؤلف اليت يفهم منها اإلجياب أو التحرمي يقصد �ا خالف األوىل، أو 
الوجوب األدائي العريف عند القراء، وليس الوجوب الذي يأمث تاركه واحلرام الذي يأمث 
فاعله؛ ألن علماء الوقف واالبتداء يطلقون هذه األلفاظ يف كالمهم على الوقف 

  .)٧(البتداء ويريدون �ا هذا املعىن الذي أشرت إليهوا

                                                           

  . من سورة التوبة٣١: كالمه على اآلية:  ينظر-)١(

، ٨٨: ، والقــــصص٤١: ، والنحــــل٦٥: ، ويــــونس٨: البقــــرة: يــــاتكالمــــه علــــى اآل: ينظــــر  -)٢(

   . ٦: وغافر

: ، والعنكبـــوت٣: ، واحلـــج٩٦، ٩٤: ، ويـــونس٣٩: األعـــراف: كالمـــه علـــى اآليـــات:  ينظـــر-)٣(

  .٤، ٣: ، والروم٥٤

  .٥٣٥-٥٣٤: مجال القراء ص: ينظر -)٤(

  .٣٧: طيبة النشر ص -)٥(

  .١/٢٠٣: شرح طيبة النشر للنويري -)٦(

  .١/٢٠٦: ، وشرح طيبة النشر للنويري١/١٨٢: النشر: ينظر -)٧(



       
 
 

   

 

 
 

٢٦٣

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

 املصطلحات املعروفة منليس أكثرها أن مصطلحاته يف الوقف واالبتداء : الثانية
 علماء الوقف واالبتداء،  فال يستعمل مصطلحات،عند علماء الوقف واالبتداء

، وقد " عليهوال وقف: " التام والكايف واحلسن والقبيح، بل أغلب عباراته هي:مثل
وقد استعملها يف حنو ستة عشر " الزم"استعملها يف أكثر من عشرين موضعا، أو 

  . علماء الوقف واالبتداءوبنيموضعا، وهي الوحيدة املشرتكة بينه 

 فباالستقراء الكامل :أنه ليس مكثرا من احلديث عن الوقف يف تفسريه: الثالثة
ثة ومخسن موضعا، وهو عدد ليس بلغت األماكن اليت حتدث فيها عن الوقف ثال

 ، حبديثه عن علوم أخرى، كالقراءات مثالمتت مقارنته خصوصا إذا ما ،بالكثري
  .اليت ال يكاد مير بآية فيها أكثر من قراءة إال ذكرها

أن الوقف عنده تابع لإلعراب وبيان املعىن، فعند كالمه يف حكم الوقف : الرابعة
ز اجلانب اإلعرايب كعامل رئيسي يف ترجيح على أي كلمة من القرآن الكرمي يرب

  .)١(الوقف أو الوصل
 فال يفرق يف كالمه يف الوقف واالبتداء ،أن رؤوس اآلي عنده كغريها: اخلامسة

  أنه إما، باحلديث الوارد فيها يرى العمل وغريه مما يدل على أنه ال رأس اآليةبني
كما يعلل  )٢(معنويالغويا و تعليالعليها  أو غري ذلك فيعلل الوقف ،مل يصح عنده

 مما يدل على أنه ال يفرق بينها وبني ا،عدم الوقف عليها تعليال معنويا أيض
  .)٤(، بل يعترب الوقف عليها عند اتصال املعىن ضرورة فقط)٣(غريها

 فاملؤلف رمحه اهللا ،بيانه أثر اختالف القراءات يف الوقف على الكلمة: السادسة
 يتكلم عن الوقف عليها أكثر من قراءة بني أثر اختالف إذا كان يف اآلية اليت

  .)٥( املذكورةالقراءات يف الوقف على الكلمة
                                                           

   .١٠: املائدةو ٩، ٦: البقرة:  ينظر مثال كالمه على اآليات-)١(

، ٦٣: ، واألنبياء٧١: ، ويونس٣١:  ، واملائدة٧: آل عمران:  ينظر مثال كالمه على اآليات-)٢(

  .٦٦، ٦٥: والعنكبوت

: ، واألحـزاب٤٥: ، والعنكبـوت٩٤: ، ويـونس١٤٥: لبقـرة ا: ينظر مثال كالمـه علـى اآليـات-)٣(

٦٤.  

  . ١٣: ، والتكوير١٦: النبأ: كالمه على اآليتني ينظر -)٤(

   .  ٦٦-٦٥: ، والعنكبوت٢٥-٢٤:  النمل:ات ينظر مثال كالمه على اآلي-)٥(



       
 
 

   

 

 
 

٢٦٤

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

  :  لغة واصطالحا، وبيان أمهيته، وأشهر تقسيماته تعريف الوقف:ثالثا
الكالم يف الوقف هنا يتعلق بتعريف الوقف ): تعريف الوقف لغة واصطالحا (- 

الوقف عند الفقهاء الذي يشمل ف عموما  وليس يف الوق،يف القرآن الكرمي
  . القراء الوقف عندصطلحالتعريف هنا خاص مبوغريهم، وإمنا 

له عدة معان ترجع إىل السكون واالمتناع عن احلركة، فيطلق احلبس،  :الوقف لغة
 الدابة أي جعلتها تقف، ّوقفت: وقف يقف، يقال وخالف اجللوس، وهو مصدر

  .)١(وأوقفت أي شيء حبسته توقيفا، الكلمة ووقفته على
سكون يلحق آخر الكلمة : (فقد عرف بتعريفات، منها أنه: أما الوقف اصطالحا

 قطع: (، ومنها أنه)٢()اسرتاحة عن الكالل الذي يلحق من تتابع حروفها حركا�ا
 وأوضح تعريف له وأمشله تعريف ابن اجلزري رمحه اهللا فقد )٣()بعدها عما الكلمة

زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف  الصوت على الكلمة قطع: (عرفه بأنه
  .)٤()القراءة

  العظيمأمهية كبرية يف تالوة القرآنيف القرآن لوقف عرفة امل): أمهية علم الوقف (- 
هو فن جليل وبه : (قال الزركشيوقد اهتم به العلماء قدميا وحديثا، وتدبره، 

 وبه ،ثرية واستنباطات غزيرةيعرف كيف أداء القرآن ويرتتب على ذلك فوائد ك
 .)٥() ويؤمن االحرتاز عن الوقوع يف املشكالت،تتبني معاين اآليات

 صلى اهللا عليه وسلم عهد رسول اهللاويرجع االهتمام �ذا العلم اجلليل إىل 
: حديث عدي بن حامت رضي اهللا عنه قالفي فوالصحابة رضوان اهللا عليهم 

 من :فقال أحدمها فتشهد سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل رجالن جاء((
 :سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال يعصهما، ومن رشد فقد ورسوله اهللا يطع

                                                           

: كتـــاب الكليـــات، و٣٢٨: ، صالتعريفـــات، و"وقـــف" مـــادة ٩/٣٥٩: لـــسان العـــرب:  ينظـــر-)١(

  ".وقف" مادة ٢٤/٤٦٨: تاج العروس، و١/١٥١٢

  .١/٢١٥:  املوضح البن أيب مرمي-)٢(

  . ٣٢٨: ، صالتعريفات -)٣(

  .١/١٨٩:  النشر-)٤(

  .١/٢٢١: اإلتقان: انظر، و١/٣٤٢: لزركشيل الربهان -)٥(



       
 
 

   

 

 
 

٢٦٥

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

َبئس" ُالـخطيب ِْ
ِ
َ َأنت ْ ْقم َ فعاب عليه صلى اهللا عليه وسلم الوقف القبيح؛ إذ  )١(")ُ

عن وقد روي ، )٢(مجع بني املطيع والعاصي يف نفس واحد دون أن يكمل املعىن
ما ينبغي أن يوقف عنده كما  ابن عمر رضي اهللا عنهما أ�م كانوا يتعلمون

عن علي وابن عباس كذلك   هذا العلم، وورد النقل يف)٣(يتعلمون القرآن الكرمي
  .)٤(مارضي اهللا عنه

  

�ذا العلم، وبينوا كثريا من أماكن الوقف اهتم القراء وغريهم من علماء األمة وقد 
 واإلمام نافع وأيب عمرو البصري  القارئمثل أيب جعفرقرآن الكرمي، واالبتداء يف ال

  .)٥(وغريهم.. ويعقوب احلضرمي 

ألفوا فيه املؤلفات اجلليلة، مثل النحاس ف  كذلك بالتأليف فيه،لعلماءااهتم كما 
  .)٦(وغريهم.. وابن األنباري والزجاج والداين

عدة تقسيمات، واصلحوا قسم العلماء الوقف إىل ) أشهر تقسيمات الوقف (- 
 وسوف أقتصر يف هذا البحث على أشهر .)٧(يف ذلك على مصطلحات شىت

تلك التقسمات، وهو التقسيم الذي اختاره الداين وتبعه عليه السخاوي، وابن 
  :اجلزري، فقد قسموا الوقف إىل أربعة أقسام هي

                                                           

  "١٩٤٠٢"، احلديث رقم ٤/٣٧٩: إلمام أمحد بن حنبلل ،سند امل-)١(

  .١/٣٤٢: الربهان للزركشي: ينظر -)٢(

   .١/٣٤٢: الربهان للزركشي، ١/٢٢١: اإلتقان:  ينظر-)٣(

  .١/٣٤٢: الربهان للزركشي، ١/٢٢١: اإلتقان:  ينظر-)٤(

  .١/٣٤٢: الربهان للزركشي، و١/٢٢١: اإلتقان:  ينظر-)٥(

    .١/٣٤٢: الربهان للزركشي، و١/٢٢١: اإلتقان:  ينظر-)٦(

: ، واإلتقـان٥٤٤: مجـال القـراء ص:  ، ينظـر لالطالع على أشهر تقـسيمات العلمـاء للوقـف-)٧(

،  واملنتقــى مــن مــسائل الوقــف واالبتــداء، ٣٥٥-١/٣٥٠: الربهــان للزركــشيو، ٢٣٢-١/٢٢٢

  .١١٧-١٠٥: ص



       
 
 

   

 

 
 

٢٦٦

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

عليه وهو الذي انقطع مما بعده لفظا ومعىن، فيحسن الوقف : الوقف التام
 وخوامت القصص وأكثر ما ،يكون يف أواخر السوركثريا ما واالبتداء مبا بعده و
  .)١(يكون يف رؤوس اآلي

وهو ما تعلق مبا بعده من جهة املعىن دون تعلقه به لفظا، وحيسن : الوقف الكايف
الوقوف عليه واالبتداء مبا بعده، وهو كل كالم قائم بنفسه يفيد معىن يكتفى 

   .)٢(به

وهو ما تعلق مبا بعده لفظا ومعىن، والوقف عليه يفيد معىن : قف احلسن الو
  .)٣(صحيحا، لكن ال حيسن االبتداء مبا بعده؛ لوجود التعلق اللفظي واملعنوي معا

وهو الذي ال يفهم منه معىن، أو يفهم منه معىن غري مراد، : الوقف القبيح
ه، وإذا انقطع النفس عنده ويتفاضل يف القبح فال يوقف عليه وال يبتدأ مبا بعد
    .)٤(رجع القارئ إىل ما قبله حىت يأيت بالكالم على كماله

ذكر املقدمة والتمهيد من هذا البحث، ونبدأ بعد ذلك بالكالم يف و�ذا ننهي 
  . الدراسةموضوعاآليات 

                                                           

  .١٨٠-١/١٧٨: ، والنشر٥٤٤: ، ومجال القراء ص٢٠-١٩: املكتفى ص:  ينظر-)١(

  .١٨٠-١/١٧٨: والنشر. ٥٤٤: ، ومجال القراء ص٢٠: املكتفى ص:  ينظر-)٢(

  .١٨١-١/١٧٨:  والنشر،٥٤٤: ن ومجال القراء ص٢٤-٢٢: املكتفى ص:  ينظر-)٣(

  .١٨١-١/١٧٨:  والنشر،٥٤٤: ، ومجال القراء ص٢٩-٢٥: املكتفى ص:  ينظر-)٤(



       
 
 

   

 

 
 

٢٦٧

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

)اآليات موضوع الدراسة مرتبة ترتيبها في المصحف الشريف(   

يف كالمه : قال النسفي رمحه اهللا) ١:البقرة(M!L  :ىلقال اهللا تعا: اآلية األولى
ويوقف على مجيعها وقف التمام إذا محلت على معىن مستقل : (على فواتح السور

نعق �ا كما ينعق  وسور غري حمتاج إىل ما بعده وذلك إذا مل جتعل أمساء
 M  #  !   L  : كقوله، أو جعلت وحدها أخبار ابتداء حمذوف،)١(باألصوات

#  $     %    &      '   )        M  : مث ابتدأ فقال،}مـَلَأ{ هذه :ى، أ)٢-١: ل عمرانآ(
  )L)٢(.  

ذكر رمحه اهللا يف هذا الكالم أن الوقف على فواتح السور يكون وقفا تاما يف 
حالتني، جيمعهما كو�ا ال تعلق هلا مبا بعدها، وذلك بأن تعرب حروفا جامدة 

  . تعرب على أ�ا خرب ملبتدأ حمذوفليست أمساء لسورها، أو
 أن الوقف عليها كاف إن رفعت على أ�ا خرب ملبتدأ )٣(وقد رجح األمشوين

  .)٤(حمذوف، خالفا ملا ذكر املؤلف
  .لكن كالم املؤلف أوضح لعدم وجود التعلق اللفظي أو املعنوي على هذا التقدير

" أمل"ف خربه، حنو مبتدأ حذ وبقي يف إعرا�ا احتماالت أخر، وهي أن تكون 
، أو تنصب بعامل )٥(هذا، فيكون الوقف عليها تاما لعدم تعلقها مبا بعدها

: ، فيكون الوقف عليها تاما على هذا، وقيل"أمل: "، أو اقرأ"أمل: "قل: مقدر، حنو
يا "حسنا، وليست هذه احلروف حمل وقف إن أعربت على أ�ا تنبيه مبعىن 

                                                           

 ١/١٧١: كتـاب العـني:  صـاح، ينظـرنعيقا صاح به ونعـق الغـراب ينعـق نعاقـا ونعيقـابه نعق  -)١(
  ".نعق" مادة ١/١٧٠: �ذيب اللغة، و"نعق: "مادة

ولعــل مــراد املؤلــف �ــذه العبــارة أن تكــون هــذه احلــروف املقطعــة ال حمــل هلــا مــن اإلعــراب، تقــرأ كمــا 
جاءت من غري حبث عن معناها، كما هو مذهب بعض أهل العلم، حيث جعلوها من املتشابه 

  .٢/٧٧٦: االنتصار للقرآن: الذي استأثر اهللا بعلمه، ينظر
  .١/٣٧: وحقائق التأويلمدارك التنزيل  -)٢(
مقـرئ، أحـد علمـاء القـرن احلـادي  الشافعي فقيـه الكرمي، األمشوين عبد بن حممد بن  هو أمحد-)٣(

 أمور بيان يف املتني القول"و ،"واالبتداء الوقف بيان يف اهلدى منار" :مؤلفاته عشر اهلجري، من
  .٢/١٢١: معجم املؤلفني: ، ينظر"الدين

  .١/٥٤: منار اهلدى:  ينظر-)٤(
  .١/٢٧٧: النشر:  ينظر-)٥(



       
 
 

   

 

 
 

٢٦٨

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

رورة حبرف قسم مقدر؛ لتعلق املنادى والقسم مبا ، أو على أ�ا قسم، أو جم"حممد
  .)١(بعدمها

فالوقف عليها تام، وقيل " أنا اهللا أعلم"أما إن كانت امسا للسورة، أو كانت مبعىن 
  .)٢(كاف؛ لوجود التعلق املعنوي مبا بعدها

فيتضح من كل ما تقدم أن الوقف عليها تابع إلعرا�ا، فمن أعر�ا إعرابا له تعلق 
ا بعدها منع من الوقف عليها، ومن رأى أن هلا تعلقا مبا بعدها لفظيا أو شديد مب

  .معنويا بىن نوع الوقف عليها على قوة ذلك التعلق أو ضعفه
وبقيت مسألة هلا تعلق بالوقف على هذه احلروف املقطعة يف أوائل السور، وهي 

  .حكم الوقف عليها عند من عدها آية
 يف )٥( والكسائي)٤( ومحزة)٣(لقراء الكوفيون عاصمآية مستقلة من ا" أمل"فقد عد 

  :)٨( رمحه اهللا بقوله)٧( وقد أشار إىل ذلك الشاطيب)٦(مجيع مواطنها
ِْوما بدؤه حرف التـهجي فآية   لكوف سوى ذي را وطس والوتر ٌ ََ َْ َ َ َ ْ َِ َ ِ ِِ ٍ ُ َ َ َ َِّ َ َّ ُ ُ ُ ْ  

                                                           

  .٥٤-١/٥٣: ، ومنار اهلدى٣٢: املكتفى، ص:  ينظر-)١(
  .٣٢: املكتفى ص:  ينظر-)٢(
 الــسبعة، القـراء أحــد: والء، األسـدي الكــويف - �دلـة – النجـود أيب بــن بكــر عاصـم  هـو أبـو-)٣(

وى عنــه القــراءة شــعبة احلــديث، ر يف صــدوقا عاملــا بــالقراءات، ثقــة كــان الكوفــة أهــل تــابعي مــن
،  وغاية ٩٤-١/٨٨: معرفة القراء الكبار: هـ، وقيل غري ذلك، ينظر١٢٩وحفص وغريمها، ت 

  .٣٤٩-١/٣٤٦: النهاية
 عاملـــا كـــان تـــيم، مـــن مـــوايل الـــسبعة، القـــراء أحـــد الزيـــات، عمـــارة، بـــن حبيـــب بـــن  هـــو محـــزة-)٤(

معرفـة القـراء : هــ، ينظـر١٥٦:  توالفرائض، روى عنـه القـراءة خلـف وخـالد وغريمهـا، بالقراءات
  .٤/١١٥: ، واألعالم٢٦٣-١/٢٦١: ، وغاية النهاية١١٨-١١١/ ١:الكبار

  .١٣٩: اخلمسني، صالكامل يف القراءات ، و٣١: املكتفى ص:  ينظر-)٥(
أحـد أئمـة اللغـة  بـالوالء، الكسائي الكـويف األسـدي اهللا عبد بن محزة بن علي احلسن  هو أبو-)٦(

ولـدي الرشـيد األمـني واملـأمون،  مـؤدب وهـو بغـداد، وأحـد القـراء الـسبعة، سـكن ،والنحو الكبار
ـــرواة: هــــ، ينظـــر١٨٩: روى عنـــه القـــراءة الـــدوري وأبـــو احلـــارث وغريمهـــا، ت -١/٤٦٢: إنبـــاه ال

  .٤/٢٨٣: ، واألعالم١٣٤-٩/١٣١: ، وسري أعالم النبالء٤٧٤
، "االمـاين حـرز"القـراء واحملـدثني، مؤلـف إمـام الرعيين اإلشبيلي، خلف بن فريه بن  هو القاسم-)٧(

: غايـة النهايـة: هــ، ينظـر٥٩٠: ، وفـضائله كثـرية، ت"ناظمـة الزهـر"و " عقيلة أتـراب القـصائد"و
  .١٨١-٥/١٨٠: األعالم، و٢/٢٠

  .٦:  ناظمة الزهر، ص-)٨(



       
 
 

   

 

 
 

٢٦٩

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

وفيون آية ومعىن هذا أن حروف اهلجاء اليت افتتحت �ا بعض السور يعدها الك
، وكذلك ما كان منها على "طس"مستقلة، سوى ما اقرتن منها بالراء، وسوى 

  . )١(حرف واحد
ويرتتب على كو�ا رأس آية أن جيري فيها اخلالف املعروف بني أهل العلم يف 
الوقف على رؤوس اآلي، فقد ذهب بعض أهل العلم إىل أن الوقوف على رؤوس 

َعن أم سلمة((ها، مستدلني مبا ورد يف احلديث اآليات سنة، وإن تعلقت مبا بعد َ َ َ ُِّ ْ َ 
َرضي اهللا عنها

ِ
َ، أنـها ذكرت أو كلمة غيـرها قراءة رسول الله صلى اهللا عليه وسلمَ َ َ َ

َّ َّ ََّ ُ َْ َ َ
ِ ِ
ْ ََْ ُ َ َ

ِ َ ََ
ِ ِ

َ ً َ ََ َْ َ َّ :
 M    /  .    +     )  (  '  & $  #  "       !

0L)َُيـقطع قراءته، )٤- ١: الفاحتة ََ َ
ِ

ُ ً آية آيةُِّ ًَ رمحه اهللا  )٣(ذكره الداين، )٢(}َ
  . )٤(وغريه

وقبل االنتهاء من هذه املسألة، أشري إىل مذاهب العلماء يف الوقف على رؤوس 
اآلي؛ إذ ستمر بنا وقوف كثرية على رؤوس اآلي تكلم املؤلف عنها، فقد انقسم 

  :العلماء يف الوقف على رؤوس اآلي إىل مذاهب
ى رأس اآلية سنة، مهما كان تعلقها مبا بعدها، ونسب هذا أن الوقف عل: األول

، وقد )٦( رمحه اهللا)٥(القول ألكثر أهل األداء، وممن نص على هذا القول البيهقي

                                                           

  .٧٥: بشري اليسر ص:  ينظر-)١(
  ".٤٠٠١"يث رقم احلد" كتاب احلروف والقراءات"، ٤/٣٧: سنن أيب داود -)٢(
 حفــاظ أحــد أميــة،  بــين مــن مــوايل الــداين، عمــرو أبــو ســعيد، بــن  هــو اإلمــام احلــافظ عثمــان-)٣(

تـصنيف، يف التفـسري  مئـة مـن أكثر له باألندلس، دانية أهل القرآن وعلومه، من وأئمة احلديث،
: راء الكبــارمعرفــة القــ: هـــ، ينظــر٤٤٤: والقــراءات وعلــوم القــرآن األخــرى، وغريهــا مــن العلــوم ت

  .٥٠٥-١/٥٠٣: ، وغاية النهاية٤٠٩-١/٤٠٦
  .١٦٤: القول الوجيز يف فواصل الكتاب العزيز، ص:  ينظر-)٤(
احلـــديث الكبـــار، والعلمـــاء  البيهقـــي أحـــد أئمـــة: بكـــر أبـــو علـــي، بـــن احلـــسني بـــن  هـــو أمحـــد-)٥(

: لفـات جليلـة منهـاولـه مؤ وغريمهـا، ومكـة الكوفـة إىل مث بغـداد إىل ورحـل بيهـق يف األفذاذ، نـشأ
: سـري أعـالم النـبالء: هــ، ينظـر٤٥٨: ت" الـصغرى الـسنن"و" الكربى السنن"و" شعب اإلميان"

  .١١٧-١/١١٦: ، واألعالم١٧٠-١٨/١٦٣
  ".٢٣٤٩: "، احلديث"باب تقطيع القرآن آية آية"، ١٧٥-٤/١٧٤: شعب اإلميان:  ينظر-)٦(



       
 
 

   

 

 
 

٢٧٠

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

استدل أصحاب هذا القول باحلديث اآلنف الذكر، وقالوا إن اتباع السنة أوىل، 
  .)١(وإن السنة الوقوف على رؤوس اآلي

  
كغريها من كلمات القرآن الكرمي، ورد أصحاب هذا القول أن رؤوس اآلي : الثاين

، واعتربوا أن )٢(على احلديث السابق بأنه متكلم فيه، ألن فيه غرابة وانقطاعا
املطلوب يف الوقف كمال املعىن ووضوحه، وإن مل يكن املوقوف عليه رأس آية، 

  . )٣(ونسب هذا القول ألكثر القراء
  

س اآلية، لكن عند االبتداء يبتدأ مبا قبلها إن أن يقف القارئ على رأ: الثالث
وجد تعلق لفظي ومعنوي شديد بينها وبني ما بعدها، أو كان الوقف عليها يوهم 
معىن غري مراد، كما يقف عليها ويبتدأ مبا بعدها إن مل يوجد تعلق شديد، ومل 
يكن الوقف عليها يوهم معىن غري مراد، وأصحاب هذا املذهب كأ�م حاولوا 

  . )٤(جلمع بني القولني السابقني من مراعاة السنة، ومراعاة كمال املعىنا
  

، لكين ال أراه )٥(السكت على رؤوس اآلي، ونسب أليب عمرو البصري: الرابع
قوال مستقال؛ ألن األقدمني رمبا أطلقوا السكت وهم يريدون الوقف، فيكون 

  .)٦(داخال يف القول األول

                                                           

مناهــل ، و١/٣٥٠: ربهــان يف علــوم القــرآنال، و١/٢٠٠: شــرح طيبــة النــشر، للنــويري:  ينظــر-)١(
  .١/٣٤٥: العرفان

  .١/٣٤٥: مناهل العرفان:  ينظر-)٢(
  .٥٤-٥٣: ، ومعامل االهتداء ص١/٣٥٠: الربهان للزركشي:  ينظر-)٣(
  .٥٢-٥١: معامل االهتداء ص:  ينظر-)٤(
هـو أحـد القـراء و بـالعالء، أبـوه يلقـب عمـرو البـصري، أبـو املـازين التميمـي عمـار بـن  هو زبـان-)٥(

روى عنه القراءة  والشعر، والقرآن والعربية باألدب الناس من أعلم كان اللغة السبعة، وأحد أئمة
، ٢٢: ، صالبلغة ىف تراجم أئمة النحو واللغة: هـ، ينظر١٥٤: وغريمها، ت.. الدوري والسوسي

  .٤٢-٣/٤١: ، واألعالم٢٩٢-١/٢٨٨: وغاية النهاية
  .٥٣-٥٢: اء صمعامل االهتد:  ينظر-)٦(



       
 
 

   

 

 
 

٢٧١

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

  ) ٢: البقرةM&   %  $  #'(  L) : عاىل قال اهللا ت:اآلية الثانية
 وعاصم أ�ما وقفا )١( وعن نافع، هو املشهور،"فيه"والوقف على : (قال النسفي

  .)٢() فيه، ال ريب: والتقدير، وال بد للواقف من أن ينوي خربا،"ريب"على 
هو املشهور، وقد ذكر الداين أن " فيه"ذكر املؤلف رمحه اهللا أن الوقف على 

ال ريب فيه، : ، فيكون املعىن"هدى"قبل " فيه"يها كاف على تقدير الوقف عل
ال "فيكون فيه اتصال معنوي، ونسب الداين إىل نافع أنه تام، فتقديره " فيه هدى"

، فيكون الكالم انقطع عنده لفظا ومعىن، وهو ما يرجح أن الوقف "شك فيه
  .)٣(عليها تام

" فيه"، فيحسن الوقف على "ىهد"وعلى كل فالوقف عليه مرتبط بنوع إعراب 
، لكنه يكون كافيا "هو هدى"على اخلربية ملبتدأ حمذوف تقديره " هدى"إن رفع 

على اخلربية لـ " هدى"إن رفع " فيه"لوجود التعلق املعنوي، وال حيسن الوقف على 
؛ لتعلق ما بعدها مبا قبلها، وجيوز الوقف إن "ذلك الكتاب هدى"وتقديره " ذلك"

، فيجوز الوقف، لكنه يكون حسنا لوجود "ال ريب"صفة ملوضع " هدى"قدر أن 
  .)٤(يالتعلق املعنو

فقد عزا املؤلف لنافع وعاصم أ�ما وقفا عليها، " ريب"أما الوقف على كلمة 
وما دخلت عليه حملها الرفع " ال"؛ ألن "ال ريب فيه"وعلل ذلك بتقدير خرب لـ 

  .)٥(على االبتداء
  

متعلق " فيه"تاما إن قدر أن الكالم تام عندها، وأن والوقف عليها قد يكون 
حمذوف، والعرب " ال"خرب مقدم، وقد يكون كافيا على تقدير أن خرب " هدى"بـ

يريدون يف البلد، فيكون التعلق اللفظي " ال مثل زيد"كثريا ما حيذفونه، كقوهلم 
                                                           

 املشهورين، كان السبعة القراء موالهم املدين أحد الليثي نعيم أيب بن الرمحن عبد بن  هو نافع-)١(
 النـاس اإلقـراء باملدميـة، أقـرأ رياسـة إليـه انتهـت اخللق، حسن الوجه، صبيح السواد، شديد أسود،

معرفـة القـراء : ـ، ينظـرهـ١٦٩: ت سنة، روى عنـه القـراءة قـالون وورش وغريمهـا، أكثر من سبعني
  .٣٣٤-٢/٣٣٠: ، وغاية النهاية١١١-١/١٠٧: الكبار

  .١/٣٩: مدارك التنزيل -)٢(
  .٣٣: املكتفى ص:  ينظر-)٣(
   .٢٥٦-١/٢٥٥: إيضاح الوقف واالبتداء:  ينظر-)٤(
  .١/٥٥: ، ومنار اهلدى٢/٢٥٧: سيبويه، لالكتاب:  ينظر-)٥(



       
 
 

   

 

 
 

٢٧٢

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

عن غري موجود، لكن التعلق املعنوي موجود؛ لكون السياق كله يف احلديث 
  .)١(القرآن

هو خرب " فيه"قبيح؛ ألن " ريب"وقد ذكر غري واحد من العلماء أن الوقف على 
  .)٢(فال يفصل بينهما لشدة التعلق اللفظي واملعنوي" ال"
  

والذي أرى أ�ا ليست حمل وقف؛ والقول بكونه وقفا قبيحا أقرب يف نظري؛ 
  .)٣(لقرآن الكرميصفة ل" هدى"لوضوح املعىن على ذلك؛ وكونه صرحيا يف أن 

وقف " فيه"و" ريب"لكن بقيت مسألة هلا تعلق باآلية وهي أن يف الكلمتني 
 أو وقف مراقبة كما يسميه البعض، حبيث إن القارئ إذا وقف على )٤(معانقة

امتنع أن يقف " فيه"وإذا أراد أن يقف على " فيه"امتنع أن يقف على " ريب"
معا؛ لكون كل منهما صاحلا للوقف مع ؛ إذ ال جيوز الوقف عليهما "ريب"على 

  .)٥(تقار�ما
>  =  <  ?  @  M  D     C  B  A :  قال اهللا تعاىل:اآلية الثالثة

F  EL)الوقف الزم )٦(قال صاحب الوقوف: (قال النسفي) ٨: البقرة 
 فينتفى "وما هم مبؤمينن خمادعني" ألنه لو وصل لصار التقدير ؛"مبؤمنني"على 

 .واملراد نفي اإلميان عنهم وإثبات اخلداع هلم ا هو برجل كاذب كقولك م،الوصف
 "يقول" والعامل فيها }ُولُقَيـ{ً حاال من الضمري يف }َونُعِادَخـُي{ومن جعل 

والعامل } َنيِنِمْؤُمـِب{ً أو حاال من الضمري يف ،والتقدير يقول آمنا باهللا خمادعني

                                                           

  .١/٥٥: نار اهلدى، وم٢/٢٥٧: سيبويه، لالكتاب:  ينظر-)١(
  .١/٥٥: منار اهلدى:  ينظر-)٢(
  .١/١٦٢: بن كثري، التفسري القرآن العظيم -)٣(
 وقف املعانقة ويسمى أيضا وقف املراقبـة، وهـو الوقـف علـى إحـدى كلمتـني متقـاربتني تـصلح -)٤(

: كــل منهمـــا حمـــال للوقـــف فـــإذا وقـــف القـــارئ علــى إحـــدامها امتنـــع الوقـــف علـــى األخـــرى، ينظـــر
  .٣٢٢: جم التجويدي ألشهر ألفاظ علم التجويد،  صاملع

معجــم ، و١١٥: ، صقواعــد التجويــد علــى روايــة حفــص عــن عاصــم بــن أيب النجــود:  ينظــر-)٥(
  ـ ٣٣٥: ، صعلوم القرآن

 بـن حيـىي بـن  مـن مقدمـة احملقـق، وهـو هـالل١/٩: مـدارك التنزيـل هو هـالل بـن حيـىي كمـا يف -)٦(
: ، ينظــر٢٤٥: الــرأي، لــه كتــاب يف أحكــام الوقــف، ت ل�ــال ويعــرف البــصري احلنفــي مــسلم

  .١٣/١٥٢: ، ومعجم املؤلفني١٣٩: ، صطبقات الفقهاء



       
 
 

   

 

 
 

٢٧٣

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

 ال يقف والوجه :حال خداعهموالتقدير وما هم مبؤمنني يف  فيها اسم الفاعل
   .)١()األول

الزم؛ حىت ال يتوهم أن مجلة } َنيِنِمْؤُمـِب{ذكر املؤلف أن الوقف على كلمة 
، إذ املراد أن املخادعة صفة للمنافقني املعنيني "مؤمنني"صفة لـ }َونُعِادَخـُي{

ِومن النَّاس{: بقوله َ
ِ
 حال من على أ�ا }َونُعِادَخـُي{، مث ذكر أن من أعرب }َ

منع } َنيِنِمْؤُمـِب{والتقدير  يقول آمنا خمادعني، أو حاال من الضمري يف " يقول"
  .الوقف عليه، وقد رجح اإلعراب األول، وهو أوىل

يف موضع  }َونُعِادَخـُي{إن الوقف عليها حسن؛ ألن مجلة : )٢(وقال األنباري
  .)٣(والتقدير خمادعني" هم"نصب على احلال من ضمري 

ألمشوين أن الوقف عليها تام إن جعل ما بعدها استئنافا، وليست بوقف إن وذكر ا
ِومن النَّاس{بدل اشتمال من  }َونُعِادَخـُي{جعلت مجلة  َ

ِ
؛ ألن ادعاءهم اإلميان }َ

   .)٤("يقول"مع كذ�م مشتمل على اخلداع أو جعلت حاال من الضمري يف 
كن أن يكون هلا تعلق بـ ال مي }َونُعِادَخـُي{"واجلميع متفق على أن مجلة 

ملا فيه من فساد املعىن؛ إذ املراد نفي اإلميان عنهم وإثبات النفاق } َنيِنِمْؤُمـِب{
  .)٥(هلم

  

M  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í :  قال اهللا تعاىل:اآلية الرابعة
Õ  Ô  ÓÖ Ú  Ù  Ø  ×  L)قال النسفي )١٤٥: البقرة :

 M#  "  !L : صارإذ لو وصل ل ؛ "الظاملني" ولزم الوقف على (
َُيـعرفونه {: وهو مبتدأ واخلرب، صفة للظاملني؛)١٤٦: القرة( ُِ ْ َ{()٦(.  

                                                           

  .٤٩-١/٤٨: مدارك التنزيل -)١(
أحــد أئمــة النحــو والقــرآن وعلومــه واللغــة   األنبــاري بــشار ابــن القاســم بــن بكــر حممــد  هــو أبــو-)٢(

: لـه مؤلفـات كثـرية، منهـا وغـريه، الـدارقطينوغريمهـا وروى عنـه  وعن ثعلب أبيه واألدب أخذ عن
 إنبـاه: هــ، ينظـر٣٢٨: ت" إيـضاح الوقـف واالبتـداء"، و"احلـديث غريـب"و ،"النحـو يف الكايف"

  .٧٢-١/٧١: ، والبلغة يف تراجم أئمة النحو٢٦٢-٢/٢٥٤: الرواة
  .٢٥٩: إيضاح الوقف واالبتداء ص:  ينظر-)٣(
  .١/٦١: منار اهلدى:  ينظر-)٤(
  .١/٦١: املصدر السابق: ظر ين-)٥(
  .١٤١-١/١٤٠: مدارك التنزيل -)٦(



       
 
 

   

 

 
 

٢٧٤

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

  
!  M : الزم؛ حىت ال يظن أن مجلة" الظاملني"بني املؤلف أن الوقف على كلمة 

#  "L ١(، بينما هو كالم مستأنف، وهو واضح"للظاملني" صفة(.  
      @  M<   ;  ?  >  A :  قال اهللا تعاىل:اآلية الخامسة

N  M  L  K  J  I    G       F    E  D     C  B L)البقرة :
 ، وال وقف عليه،نصب صفة للصابرين} َينِالذ{: (قال النسفي) ١٥٧-١٥٥

 يقف على "أولئك" وجعل اخلرب "الذين"ـ ومن ابتداء ب}َونُعِاجَر {بل يوقف على
 وما بعده بيان  ألن الذين؛ واألول الوجه"راجعون" ال على "الصابرين"

  .)٢()للصابرين
  

ألن الذين صفة " راجعون"بني رمحه اهللا أن الوقف الصحيح إمنا هو على 
، لتمام الكالم "الصابرين"وقف على " الذين"للصابرين، مث ذكر أن من ابتدأ بـ

  .عندها، مرجحا الوجه األول
ها مل يقف أو بدل من" الصابرين"على أ�ا صفة لـ" الذين"واخلالصة أن من أعرب 

، أو خرب ملبتدأ "أولئك"على أنه مبتدأ خربه " الذين"، ومن أعرب "الصابرين"على 
  .)٣(وقف على الصابرين" هم: "حمذوف تقديره

وقد ذكر الداين أن الوقف على الصابرين كاف؛ لتعلقه بالذين، بينما ذكر 
" الذين"األمشوين أن الوقف تام على قطع الذين من الصابرين، وكاف إن قدر أن 

  .)٤(الذين" أعين: "منصوب بفعل حمذوف تقديره
�  ¡  ¢  £   ¤  M :  قال اهللا تعاىل:اآلية السادسة

¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ L)قال ) ٢١٨: البقرة
 ، تركوا مكة وعشائرهمM ¤   £  ¢  ¡  �L : (النسفي

                                                           

  .٩٢:  ، صاملقصد، و١/٩١: منار اهلدى:  ينظر-)١(
  .١٤٥-١/١٤٤: مدارك التنزيل -)٢(
  .١/٩٣: ، ومنار اهلدى٤٧: ، واملكتفي ص٢٧٩: إيضاح الوقف واالبتداء ص:  ينظر-)٣(
  .١/٩٣: ، ومنار اهلدى٤٧: املكتفى ص:  ينظر-)٤(



       
 
 

   

 

 
 

٢٧٥

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

M ¨  §  ¦  ¥Lألن ؛ وال وقف عليه،  مع املشركني  M  ©
¬   «  ª L١() خرب(.  

ال وقف عليها؛ ألن ال يفصل بني املبتدأ " يف سبيل اهللا"ذكر رمحه اهللا أن كلمة 
، وعليه فهي وقف القبيح؛ ألن ما ال يفهم منه )٢(وخربه، وهو كما قال رمحه اهللا
  .)٣(معىن من أقسام الوقف القبيح

   M¨  §  ¦  ¥  ¤©    ¬  «  ª : قال اهللا تعاىل: اآلية السابعة
±  °  ¯  ®´  ³  ²         L)مستأنف عند : (قال النسفي) ٧: آل عمران

 وفسروا املتشابه مبا استأثر اهللا ،}ُ اهللاَّالِإ{ : والوقف عندهم على قوله،اجلمهور
تعاىل   وهو ثناء منه،M°  ¯  ® L :وهو مبتدأ عندهم واخلرب، بعلمه

 إنزال املتشابه  وفائدة،التسليم واعتقاد احلقية بال تكييف عليهم باإلميان على
 ومعرفة قصور إفهام البشر عن الوقوف ،اإلميان به واعتقاد حقية ما أراد اهللا به

 وعبد )٤(}َونُخِاسَّ الرُولُقَيـَو{ : ويعضده قراءة أيب،على مامل جيعل هلم إليه سبيال
سخني  ويقول بأن الرا، ومنهم من ال يقف عليه،)٥(}ِ اهللاَندِ عَّالِ إُهُيلِوَْأن تِإ{ :اهللا

 مبعىن ، ويقولون كالم مستأنف موضح حلال الراسخني،يف العلم يعلمون املتشابه
   .)٦()هؤالء العاملون بالتأويل يقولون آمنا به أي باملتشابه

استئنافية ال تعلق هلا مبا بعدها، وأن " والراسخون"بني رمحه اهللا أن الواو يف مجلة 
ه فاملتشابه هو ما استأثر اهللا بعلمه، ، وعلي"إال اهللا"الوقف الصحيح هو على قوله 

، مث نبه على أن من العلماء من ال يقف على "يقولون آمنا به"وهي مبتدأ وخربه 
وجيعل الراسخون معطوفا عليه، وعليه فالراسخون يعلمون املتشابه، " إال اهللا"
: كالم مستأنف يف حمل نصب على احلال من الراسخني فعلى األول" يقولون"و

َِّءامنَّا به كل من عند ربـنا{: راسخون يعلمون احملكم ويقولون يف املتشابهيكون ال َِّ
ِ ِ ِ

ْ ٌّ ُ ِ
َ َ {

                                                           

   .١/١٨١: مدارك التنزيل -)١(
  .١/١٠٦: منار اهلدى:  ينظر-)٢(
  .٢٥: املكتفى ص:  ينظر-)٣(
إيـضاح :  قراءة شاذة مل يقرأ �ا أحد من العشرة، وتنسب البن عباس رضي اهللا عنهما، ينظـر-)٤(

  . ٥٧: ، واملكتفى ص٢٩٣: الوقف واالبتداء ص
: ءة شــاذة مل يقــرأ �ــا أحــد مــن العــشرة، ينظــر هــو عبــد اهللا ابــن مــسعود رضــي اهللا عنــه، والقــرا-)٥(

  . ٥٧: ، واملكتفى ص٢٩٣: إيضاح الوقف واالبتداء ص
  .٢٣٨-١/٢٣٧: مدارك التنزيل -)٦(



       
 
 

   

 

 
 

٢٧٦

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

يكون الرسخون يعلمون احملكم واملتشابه، ومها قوالن مشهوران عند : وعلى الثاين
  .)١(أهل العلم

 واخلالف بني أهل العلم يف هذا الوقف مشهور، فذهب اجلمهور إىل أن الوقف 
َّإال{تام على    .)٢(، وهو مروي عن مجع من الصحابة والقراء والنحاة وغريهم}ُ اهللاِ

 وذهب بعض أهل العلم أيضا إىل أن الواو عاطفة، فال وقف قبلها، وأن الوقف 
، وهو وقف حسن وليس تاما؛ لتعلقه جبملة احلال "يف العلم"هو على كلمة 

َيـقولون ءامنَّا{: بعده، وهي قوله تعاىل ََ َ ُ ُ{()٣( .  
 "  #  $  %  &  '  M:  قال اهللا تعاىل:ة الثامنةاآلي

/  .,  +  *  )   (    2  1  0
7  6   5  4  3L)١٣٤-١٣٣: آل عمران (

 M/  .   2  1  0L: ويوقف عليه إن جعل: (قال النسفي
=  <         ?  @ M : وعطف عليه، مبتدأ:يف حال اليسر والعسر

L)وإن جعل وصفا للمتقني وعطف .}َكِئَلْوُأ{ وجعل اخلرب ،)١٣٥: آل عمران 
فال أي أعدت للمتقني والتائبني،  ،M@  ?         >  =L :عليه
  .)٤()وقف

بعده على االبتداء، " الذين"رفع  حمل وقف إن" املتقني"ذكر رمحه اهللا أن كلمة 
M  Y  X     W  V  U : من قوله تعاىل" أولئك"وجعل خربه 

L)أو بدال منه، فال " املتقني"وصفا لـ " الذين"، وأنه إن جعل )١٣٦: آل عمران
يوقف عليه؛ ملا فيه من الفصل بني املوصوف وصفته، أو البدل واملبدل منه، وهو 

  . )٥(كما قال

                                                           

اجلــامع ،  و١٥-١٣/ ٣: الكــشف والبيــانو ، ٢٠٥-٦/٢٠١: لطــربيلجــامع البيــان :  ينظــر-)١(
  .١٩-٤/١٥: ألحكام القرآن

: اجلـــامع ألحكـــام القـــرآن، و١/٢٩٢: وقـــف واالبتـــداء، وإيـــضاح ال٥٧: املكتفـــى ص:  ينظـــر-)٢(
  .١٥٥:  صاملقصد، و٤/١٦

اجلــــامع ألحكــــام ، و٢٩٣-١/٢٩٢: ، وإيــــضاح الوقــــف واالبتــــداء٥٨: املكتفــــى ص:  ينظــــر-)٣(
  .١٥٥:  صاملقصد، و١٧-٤/١٦: القرآن

  .١/٢٩٢: مدارك التنزيل -)٤(
  . ١/١٥٨: ، ومنار اهلدى١٨٨: املقصد ص:  ينظر-)٥(



       
 
 

   

 

 
 

٢٧٧

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

فعلى اإلعراب األول يكون وقفا تاما، لعدم وجود التعلق اللفظي أو املعنوي، 
وعرب عنه الشيخ وعلى الثاين يكون وقفا حسنا لوجود التعلق اللفظي واملعنوي، 

فهو " أمدح"وإن نصب الذين على تقدير . )٢( بأنه وقف صاحل)١(األنصاري
  .)٣(وقف كاف كما قال األمشوين

  . لكن كونه تاما على هذا اإلعراب أوضح؛ النقطاع الكالم مما قبله لفظا ومعىن
M  ¢  ¡  �  ~  }  |      {  z :  قال اهللا تعاىل:اآلية التاسعة
¤  £¥§    ¦    ¯  ®      ¬  «    ª   ©  ¨    

±      °  L)َّوال تـعضلوهن{: (قال النسفي) ١٩: النساء ُ ُُ ْ َ َ  وهو }َ
ن َ أْمُكَ لُّلِحَـ يَال{ : لتأكيد النفي أي"ال" و،}واُثِرَن تَأ{منصوب عطفا على 

 أو جمزوم بالنهي على االستئناف فيجوز الوقف ، وال أن تعضلوهن}َاءَسِّوا النُثِرَت
  .)٤(")كرها"نئذ على حي

َوال {: من قوله" ال"جيوز الوقف عليها إن أعربت " كرها"ذكر رمحه اهللا أن كلمة  َ
َّتـعضلوهن ُ ُُ ْ على " ال"، وأنه إن أعربت "كرها"على أ�ا ناهية؛ لتمام الكالم عند } َ

  . )٥(أ�ا عاطفة فال ينبغي الوقف لوجود التعلق اللفظي واملعنوي، وهو كما قال
ه جواز الوقف عليها على اإلعراب األول، فهو وقف حسن عند وعل وج

  )٦(األنباري، وكاف عند الداين
  .لكن كونه حسنا أوضح؛ لتعاطف اجلمل

   ME  D  C  BFH  G I:  قال اهللا تعاىل:اآلية العاشرة
L  K  J L)ظرف التحرمي}َنيِعَبْرَأ{و: (قال النسفي )٢٦: املائدة ، 

                                                           

 قـــاض: حيـــىي أبــو الـــشافعي، املـــصري االنــصاري أمحـــد بـــن حممــد بـــن و شـــيخ اإلســالم زكريـــا هــ-)١(
 التفـــسري، يف "الـــرمحن فـــتح: "احلـــديث ومـــن علمـــاء القـــراءات، مـــن مؤلفاتـــه حفـــاظ مـــن مفـــسر،

، ومعجـم ١١٣: ، صنظم العقيان: هـ، ينظر٩٢٦: ، ت"البخاري صحيح على الباري حتفة"و
  .٤٨-٣/٤٦: ، واألعالم٤/١٨٢: املؤلفني

  . ١٨٨: املقصد ص:  ينظر-)٢(
  . ١/١٥٨: منار اهلدى:  ينظر-)٣(
  .١/٣٤٣: مدارك التنزيل -)٤(
  :            ومن������ار الھ������دى، ٧٠: ، واملكتفــــــى ص٣٠٧:  صءإيــــــضاح الوقــــــف واالبتــــــدا:  ينظــــــر-)٥(

١٧٧ / ١   .   
  .٧٠: ، واملكتفى ص٣٠٧:  صءإيضاح الوقف واالبتدا:  ينظر-)٦(



       
 
 

   

 

 
 

٢٧٨

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

َيتيهون ىف األ{ظرف   أو،}ًةَنَس{والوقف على  ْ ِ َ ُ
ِ
 أي يسريون فيها متحريين }ِضْرَ

  .)١ ()}ْمِهْيَلَع{ والوقف على ،ال يهتدون طريقا أربعني سنة
 ،}ًةَنَس{ظرف للتحرمي فالوقف على  }َنيِعَبْرَأ{بني املؤلف رمحه اهللا أنه إذا كانت 

  .)٢(قال، وهو كما }ْمِهْيَلَع{وإذا كنت ظرفا للتيه يف األرض فالوقف على 
  .)٣(والوقف على كل من الكلمتني وقف كاف؛ لوجود التعلق املعنوي

ٌمـحرمة{على اعتبار أن العامل فيه  ،}ًةَنَس{لكن قد يرتجح الوقف على  َ َُّ ؛ ألن }َ
على عامله على هذا األعراب  }َنيِعَبْرَأ{األصل عدم تقدمي املعمول الذي هو 

َيتيهون{الذي هو  ُ
ِ
، بينما بيان مدة التحرمي والتيه معاأفادنا القول هذا مع أن ، }َ

  . )٤(أفاد القول اآلخر مدة التيه فقط
 M     ×  Ö  Õ #  "  !L :  قال اهللا تعاىل:اآلية الحادية عشر

َمن أجل ذ{: (قال النسفي) ٣٢-٣١: املائدة( ِ ْ َ ْ
 وذلك ، بسبب ذلك وبعلته}َكِلِ

 : أي،}َكِلَذ{وىل فيوقف على  قيل هو متصل باآلية األ،إشارة إىل القتل املذكور
 والوقف ، وقيل هو مستأنف، وألجل قتله؛ ألجل محله؛}َنيِمِاد النََّنِ مَحَبْصَأَف{

  .)٥() يتعلق بكتبنا ال بالنادمني"نِم" و،}َنيِمِادالنَّ{على 
َمن أجل ذلك{بني رمحه اهللا أنه على القول بأن 

َِ ِ ْ َ ْ
: متعلق بالقتل يف قوله} ِ

ُفـقتـله{ َََ َذلك{الوقف على ف} َ
َمن أجل ذلك{صحيح، وإذا كان } َِ

َِ ِ ْ َ ْ
متعلقا بـ } ِ

َمن أجل ذلك{الذي بعده، فهو كالم مستأنف، فال وقف على " كتبنا"
َِ ِ ْ َ ْ

، وهو }ِ
  .)٦(كما قال فالوجهان جائزان

َمن أجل ذلك{وقد نسب الداين لنافع أن الوقف التام على 
َِ ِ ْ َ ْ

على انقطاع } ِ
" من"وأن } َنيِمِادالنَّ{ا رجح هو أن الوقف التام هو على الكالم عنده، بينم

  . )٧("مجيعا"، والوقف التام بعده على "كتبنا"متعلق بـ
                                                           

  .١/٤٤٠: مدارك التنزيل -)١(
: ، ومنـار اهلـدى٨٠-٧٩: ، واملكتفـى ص٣١٩-٣١٨:  صءإيـضاح الوقـف واالبتـدا:  ينظـر-)٢(

٣١٤-١/٣١٣.  
  .٢٤٦:   ينظر املقصد ص-)٣(
  .٣/٤٢: معرتك األقران:  ينظر-)٤(
  .١/٤٤٣: مدارك التنزيل -)٥(
  .١/٢١٥: ، ومنار اهلدى٢٤٧: املقصد ص:  ينظر-)٦(
  .٨٠: املكتفى ص:  ينظر-)٧(



       
 
 

   

 

 
 

٢٧٩

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

حسن، ونسب من وقف على } َنيِمِادالنَّ{ أن الوقف على يوقد ذكر األنبار
َذلك{

، فال يوقف "كتبنا"صلة لـ" من"بعدم العلم بالعربية؛ معلال ذلك بأن } َِ
لكن مع ترجيح " ذلك"ة دون املوصول، مث عاد وأجاز الوقف على على الصل

  . )١(القول األول
َالنَّادمني{والكلمتان 

ِ َمن أجل ذلك{و} ِ
َِ ِ ْ َ ْ

فيهما وقف معانقة، فكل منهما } ِ
وقفان : (تصلح وقفا، وال يوقف عليهما معا، قال األمشوين عند هذه اآلية

  .)٢()نها وال جيمع بينهاجائزان، والوقوف إذا تقاربت يوقف على أحس
M  =  <  ;  :    9  8 :  قال اهللا تعاىل:اآلية الثانية عشر

>L )؛ يف الصحيح}ْتَبَسَك{وال وقف على : (قال النسفي) ٧٠: األنعام 
   .)٣() صفة لنفس}اََ هلَسْيَل{ :ألن قوله

لنفس، صفة ل }اََ هلَسْيَل{؛ لكون مجلة }ْتَبَسَك{بني رمحه اهللا أن ال يوقف على 
  .فال يوقف بني املوصوف وصفته

قد تعرب على أ�ا يف حمل نصب على احلال، أو رفع  }اََ هلَسْيَل{ لكن مجلة 
  .)٤(على االستئناف

فإن رفعت على االستئناف فيكون وقفا كافيا؛ لوجود التعلق املعنوي، وإن نصبت 
  .على احلال فيكون وقفا حسنا لوجود التعلق اللفظي واملعنوي

M  R         Q  P    O  N  M :  قال اهللا تعاىل: الثالثة عشراآلية
  Z  Y  X  W  V   U  T  SL)قال ) ٣٩: األعراف

َكنتم تكسبون{: (النسفي ُ
ِ ْ َ ْ ُ  وال ، وهو من قول القادة للسفلة، بكسبكم وكفركم}ُ

ْفض{وقف على    .)٥()}ٍلْضَف{ والوقف على ، أو من قول اهللا هلم جيمعا،}ٍلَ
َفذوقوا العذاب بـما كنتم تكسبون{:  اهللا أنه إذا كانت مجلةبني رمحه ُ َُ

ِ ْ َ ْ َُ ُ ِ َ َ َُ من كالم } ْ
ْفض{القادة يف النار ألتباعهم يف الدنيا، فال يوقف على كلمة  ؛ ألن الكالم }ٍلَ

ْفذوقوا العذاب بـما كنتم {موصول، وهو كله من كالم القادة، وإذا كانت مجلة  َُ ُ ِ
َ َ َُ ْ ُ َ

                                                           

  .٣١٩: يضاح الوقف واالبتداء صإ:  ينظر-)١(
  .١/٢١٥:  منار اهلدى-)٢(
  .١/٥١٣: مدارك التنزيل -)٣(
  ـ٧/٢٩٧: يرالتحرير والتنوو ،٤/٥٣٢: البحر احمليط يف التفسري:  ينظر-)٤(
  .١/٥٦٨: مدارك التنزيل -)٥(



       
 
 

   

 

 
 

٢٨٠

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

َتكسبون ُ
ِ ْ ْفض{ كالم اهللا تعاىل للقادة وأتباعهم، فيوقف على من} َ ؛ لكونه }ٍلَ

  .كالما مستأنفا
وقد اختلف القائلون بالوقف عليه يف نوع الوقف، فذهب بعضهم إىل أن الوقف 

  .)٢(وذهب آخرون إىل أنه حسن، )١(عليه كاف

 فيها  لكن القول بكو�ا وقفا كافيا أوىل؛ إذ ال يوجد فيها تعلق لفظي، وإمنا الذي
  .هو التعلق املعنوي على هذا التقدير

M  ¸  ¶  µ  ´  ³ :  قال اهللا تعاىل:اآلية الرابعة عشر
¹º¾     ½  ¼  »   ¿ Â  Á  À  L)٣١: التوبة (

ًإلـها واحدا{ يف الكالم على - قال النسفي  ِ
َ ً  ألن ما بعده ؛جيوز الوقف عليه: (}َِ

  .)٣(")ًادِاحَو"ـ ويصلح وصفا ل،يصلح ابتداء
جيوز؛ لكون ما بعده ميكن أن يكون " واحد"ذكر رمحه اهللا أن الوقف على كلمة 

  .)٤(كالما مستأنفا، وميكن أن يكون صفة له، وهو كما قال
  .)٦(، كاف عند الداين)٥(والوقف عليه حسن عند األنباري

َال إله إال هو{ُلكن التفصيل فيه أوىل، فإذا قدر أن كلمة  ُ َّ ِ ََِ يف حمل رفع على } َ
االبتداء فكونه وقفا كافيا أوىل؛ لوجود التعلق املعنوي فقط، وأما على تقدير أ�ا 

ًإلـها{يف حمل نصب صفة لـ  فالقول بأنه وقف حسن أوىل؛ لوجود التعلق }  َِ
  . اللفظي واملعنوي معا

!  "  #  $  %  &  M :  قال اهللا تعاىل:اآلية الخامسة عشر
/  .  -  ,  +  *   )  (  'L)قال ) ٧: يونس

 وال وقف ، ال يتفكرون فيهاM/  .  -  ,  +L: (النسفي
  .)٧())٨: يونس)(M3   2  1L   ألن خرب إن؛عليه

                                                           

  .٢٩٨: ، واملقصد ص٩٥: املكتفى ص:  ينظر-)١(
  .١/٢٦٥: منار اهلدى:  ينظر-)٢(
  .١/٦٧٦: رك التنزيلمدا -)٣(
  .٣/٧٨:أنوار التنزيل وأسرار التأويل:  ينظر-)٤(
  .٣٥٩: إيضاح الوقف واالبتداء ص:  ينظر-)٥(
  .١٠٦: املكتفى ص:  ينظر-)٦(
  .٢/٨: مدارك التنزيل -)٧(



       
 
 

   

 

 
 

٢٨١

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

َغافلون{ذكر رمحه اهللا أنه ال وقف على كلمة  ُِ : هو قوله" إن"؛ ألن خرب }َ
َأولئك{ َِ

  . )١(فيؤدي الوقف عليه إلىل التفريق بني إن وخربها، وهو كما قال} ُْ
  ME  D  CF  I  H         G :  قال اهللا تعاىل:سادسة عشراآلية ال

JK N  M  L  L)قال النسفي يف الكالم على قوله ) ٦٥: يونس
ْوال يـحزنك قـولـهم{: تعاىل َُ ُ ْ َ َ ُ ْ َ  َّنِإ{ لئال يصري ؛}ْمُهـُلْوَقـ{والوقف الزم على (} َ

  .)٢() مقول الكفار}َةَّزِعْال
الزم، حىت ال يظن حالة الوصل } ْمُهـُلْوَقـ{كلمة نبه رمحه اهللا على أن الوقف على 

ِإن العزة هللا{: أن قوله تعلى ََِّ ْ َّ   .من كالم الكفار} ِ
  .)٣( وهو قول لبعض أهل العلم يف الوقف عليها

ََِّإن العزة{وذكر األنباري أن الوقف عليها حسن، ويؤيده قول من أعرب مجلة  ْ َّ ِ {
، وذهب األمشوين إىل أن الوقف عليه )٥(فوذكر الداين أنه كا. )٤(على أ�ا حال

  .)٦()أمت
كالم  "إن العزة هللا: "قوله وما ذهب إليه الداين من كونه وقفا كافيا أوضح؛ ألن 

مستأنف يفيد التعليل، وهو ما يدل على وجود اتصال معنوي بني الكالم السابق 
  .)٧(والالحق

"  #  $      %  &  M  :قال اهللا تعاىل:  قال اهللا تعاىل:اآلية السابعة عشر
  2  1  0  /  .   -         ,             +   *  )  (  '

  4  3L)عليهمُلْاتَو{: (قال النسفي) ٧١: يونس ْ
ِ َََنـبأ {واقرأ عليهم } ََْ

ٍنوح  : ظرفا لقوله"إذ" إذ لو وصل لصار ؛ والوقف عليه الزم،خربه مع قومه} ُ
  )  (  *   +             ,  &  'M  : بل التقدير واذكر،}ُلْاتَو{

-L()٨(.  
                                                           

  .٣٢٤: /منار اهلدى:  ينظر-)١(
  .٢/٣١: مدارك التنزيل -)٢(
  .٣٣٤: ، صعلوم القرآنمعجم ، و١/٣٩١: بصائر ذوي التمييز:  ينظر-)٣(
  .٢/١٥٢: ، للنحاسإعراب القرآنو ، ٣٦٨: إيضاح الوقف واالبتداء ص:  ينظر-)٤(
   .١١٤: املكتفى ص:  ينظر-)٥(
  .٣٣٤-١/٣٣٣: منار اهلدى:  ينظر-)٦(
  ، ٢/٣٥٧: الكشاف:  ينظر-)٧(
  .٢/٣٣: مدارك التنزيل -)٨(



       
 
 

   

 

 
 

٢٨٢

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

ظرف لـ " إذ"الزم؛ حىت ال يظن أن " نوح"نبه رمحه اهللا على أن الوقف على 
، وهو كما قال "واذكر إذ قال" والصحيح أنه ظرف لقول نوح، وتقديره " اتل"

، أو من "نبأ"ظرف للزمان املاضي، وهو بدل اشتمال من " إذ"رمحه اهللا؛ ألن 
  .)١("نوح"
  )٢(ذكر الشيخ األنصاري أنه حسن عند البعض، ومفهوم عنده هوو

M  ¿  ¾  ½  ¼   »  º :   قال اهللا تعاىل:اآلية الثامنة عشر
É  È  Ç  Æ  Å      Ä  Ã  Â  Á  À L)٨٨: يونس (

َْالدنـيا{ يف الوقف على كلمة –قال النسفي  ضلوا الناس عن طاعتك ُلي: (-}ُّ
ْالدنـ{ وال وقف على ،)٣(كويف   .)٤()}َتْيَتـَءا{ــ متعلق ب}واُّلِضُيِل{ ألن قوله ؛}َياُّ

َْالدنـيا{ذكر رمحه اهللا أنه ال يوقف على كلمة  بعده  }واُّلِضُيِل{؛ لتعلق كلمة }ُّ
  .)٥(اليت قبله، وهو كما قال} َتْيَتـَءا{بـ

M  ?  >  =  <  ;   :  9  8 :  قال اهللا:اآلية التاسعة عشرة
F  E  D  C     B  A   @  L)ا َذِ إَّىتَح{: (قال النسفي) ٩٠: يونس

  .)٦() جواب إذا}ُنتَمَءا َالَق{ ألن ؛ ال وقف عليه}ُقَرَغْ الُهَكَرْدَأ
هو جواب } ُنتَمَءا َالَق{؛ ألن "الغرق"ذكر رمحه اهللا أنه ال يوقف على كلمة 

  .)٧(وهو كذلك، فال حيسن التفريق بني الشرط وجوابه" إذا"أداة الشرط 
¬  ®   ¯   °  ±  M  ´  ³  ² :  قال اهللا تعاىل:لعشروناآلية ا

µL) ْفال تكونن من ال{: (قال النسفي) ٩٤: يونس َ
ِ َّ َ ُ َ َ  ، الشاكني}َينَِرتْمُمـَ

  .)١()وال وقف عليه للعطف
                                                           

  .١١/٢٣٥: ، والتحرير والتنوير١/٣٣٤: منار اهلدى:  ينظر-)١(
  .٣٦٤-٣٦٣: املقصد ص:  ينظر-)٢(
أن الكــوفيني عاصــم ومحــزة والكــسائي وخلــف العاشــر يقــرؤون بــضم اليــاء :  يريــد �ــذه العبــارة-)٣(

: النـشر، و٢٧٠: ، صحجـة القـراءات: وكسر الضاد، بينمـا يقـرأ بـاقي العـشرة بفـتح اليـاء، ينظـر
  .٢٧٢: ص ،إحتاف فضالء البشر، و٢/٢٦٢

  .٢/٣٧: زيلمدارك التن -)٤(
  .١/٣٣٧: منار اهلدى:  ينظر-)٥(
  .٢/٣٩: مدارك التنزيل -)٦(
  .١/٣٣٧: منار اهلدى:  ينظر-)٧(



       
 
 

   

 

 
 

٢٨٣

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

َالـممرتين{ذكر رمحه اهللا أنه ال يوقف على كلمة 
َِ ْ ُ ؛ لعطف ما بعدها على ما }ْ

  .)٢(وجه اإلعرايبقبلها، وهو كما قال على هذا ال
َّفال تكونن{لكن إن أعربت  َ ُ َ َ على أنه مجلة مستأنفة ال تعلق هلا مبا قبلها لفظا، } َ

َالـممرتين{فيكون الوقف على كلمة 
َِ ْ ُ   .)٣(وقفا كافيا؛ لوجود التعلق املعنوي} ْ

M  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  :اآلية اإلحدى والعشرون
  ÊL)َال يـؤمنون{على وال وقف : (قال النسفي) ٩٦: يونس ُِ ُْ  ْوَلَو { ألن؛}َ

  .)٤()تتعلق مبا قبلها} ٍةَيَءا ُّلُ كْمُهْتـَاءَج
َال يـؤمنون{ذكر رمحه اهللا أنه ال وقف على كلمة  ُ ِ ُْ ؛ لتعلق ما بعدها مبا قبلها، }َ

  .)٥(كما قال
ال  يف حمل نصب على احل}ٍةَيَءا ُّلُ كْمُهْتـَاءَ جْوَلَو{وتعلقها مبا قبلها هو أن مجلة 

َال يـؤمنون{من ضمري الرفع املتصل يف  ُِ ُْ : ، والواو عاطفة على مجلة مقدرة تقديرها}َ
  .)٦(مال يومنون يف كل حال، ولو جاء�

فإن كان املؤلف أراد أ�ا ليست حمل وقف تام فهو كما قال، وإال فالوقف عليها 
ف حسن لوجود التعلق اللفظي واملعنوي مع عدم اإلخالل باملعىن حال الوق

  . عليها
  MÑ  Ð  ÏÒ       Ô  Ó :  قال اهللا تعاىل:اآلية الثانية والعشرون

 ÕL )ِوألجر اآلخ{( :قال النسفي رمحه اهللا) ٤١: النحل
ُ ْ َ ُ أكبـرِةَرَ َ ْ  الوقف }َ

َلو كانوا يـعلمون{ ألن جواب ؛الزم عليه ُ َْ َ ْ ُ َ  أي لو ، والضمري للكفار، حمذوف}َْ
 أي لو كانوا يعلمون لزادوا يف ،للمهاجرين أو ،علموا ذلك لرغبوا يف الدين

  .)٧()اجتهادهم وصربهم

                                                                                                                                           

  .٢/٤١: مدارك التنزيل -)١(
  .١/٣٣٨: منار اهلدى:  ينظر-)٢(
  .١/٣٣٩: ، ومنار اهلدى٣٦٧: املقصد ص:  ينظر-)٣(
  .٢/٤١: مدارك التنزيل -)٤(
  ..١/٣٣٨: منار اهلدى:  ينظر-)٥(
  .١٧٨٢: ، صالتفسري املظهرى:  ينظر-)٦(
  .٢/٢١٣: مدارك التنزيل -)٧(



       
 
 

   

 

 
 

٢٨٤

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

غري متعلق به، بل هو متعلق " لو"الزم؛ ألن " أكرب"ذكر رمحه اهللا أن الوقف على 
، أو إىل املهاجرين "لو كان الكفار يعلمون" مبحذوف يرجع إىل الكفار والتقدير 

، ذكره األمشوين وعزاه )١(والتقدير لو كان املهاجرون يعلمون، وهو كما قال
  .)٣(وهي عبارة األنصاري أيضا، ، وذكر أن الوقف عليه جائز)٢(للسجاوندي

M  O   N  M  L  K :  قال اهللا تعاىل:اآلية الثالثة والعشرون
 S  R  Q  PL )َقال{: (قال النسفي) ٦٣: األنبياء َ{" 

ُبل فـعله{: إبراهيم ََ َ ْ  وفيه ،له من فعله فع: أي، عن الكسائي إنه يقف عليه،}َ
ً وجاز أن يكون الفاعل مسندا إىل الفىت املذكور يف ، وأنه ال جيوز،حذف الفاعل

ا َي{ : يف قوله"إبراهيم"يل إو) ٦٠: األنبياء(M  6  5  4L  :قوله
َكبريهم ه{ : مث قال،}ُيمِاهَرْبـِإ ُْ ُ

 ، واألكثر أنه ال وقف، وهو مبتدأ وخرب،}اَذَِ
  .)٤() وصف أو بدل"هذا" و"مهكبري"والفاعل 

قال به الكسائي، على تقدير أن " فعله"ذكر رمحه اهللا أن الوقف على كلمة 
ْكبريهم {، مث ابتدأ فقال "فعله من فعله: " وتقدير الكالم)٥(الفاعل حمذوف ُُ

َِ
َهذا ، مث ذكر أن اجلمهور على أن الفاعل غري حمذوف، وهو إما الفىت الذي }َ

  .)٦(الن ذكرمها غري واحد من أهل العلموالقو" كبريهم"تقدم ذكره أو 

                                                           

  .٢/٦٠٧: الكشاف:  ينظر-)١(
أحــد املفــسرين وعلمــاء القــراءات  الــسجاوندي، الغزنــوي طيفــور حممــد بــن اهللا، عبــد  هــو أبــو-)٢(

بـاه إن: هــ، ينظـر٥٦٠: واالبتـداء، ت الوقـف يف "اإليـضاح"و "التفسري: "املشهورين، من مؤلفاته
  .١٨٠-٦/١٧٩: ، واألعالم٨٧: ، صطبقات املفسرين، و٢١١-٢/٢١٠: الرواة

  .١/٤٠٦: ، و منار اهلدى٤٣٥: املقصد ص:  ينظر-)٣(
  .٢/٤١٠: مدارك التنزيل -)٤(
 حــذف الفاعــل ال جيــوز عنــد مجهــور النحــاة؛ ألن الفاعــل عمــدة يف الكــالم، وأجــاز الكــسائي -)٥(

  : وقد أشار إىل ذلك ابن مالك بقولهحذفه إذا دل عليه دليل كما هنا، 
  ْرَهَتـْ اشِّيِائَسِكْ الِنَ عُُهازَوَ  ج ْرَهَ ظُهُلْعِفَ وٍلِاعَ فُفْذَحَو

  .١٦٢-٢/١٦١: شرح ابن عقيل،  و٦٠٠-٢/٥٩٩: شرح الكافية الشافية: ينظر
: يـان، والبحر احمليط أليب ح١١/٣٠٠: ، واجلامع ألحكام القرآن٣/١٩٥: زاد املسري:  ينظر-)٦(

٤٤٩-٧/٤٤٨.  



       
 
 

   

 

 
 

٢٨٥

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

وقد رجح األمشوين أن الوقف عليه تام؛ مستدال بالكالم املنسوب إىل الكسائي، 
ومبينا أنه أبعد عن الوقوع يف الكذب، وإن كان ما قال إبراهيم ليس كذبا مبفهوم 

  .)١(الكذب العام، وإمنا هو من معاريض الكالم
M     I  H  G  F  E   D  C : هللا تعاىل قال ا:اآلية الرابعة والعشرون

  N  M   L   K  JL)ُويـتبع{: (قال النسفي رمحه اهللا) ٣: احلج ََِّ َ{ 
َكل ش{يف ذلك  َّ ٍ مريدٍانَطْيُ ِ  ألن ؛}ٍيدِرَم{ وال وقف يف ، عات مستمر يف الشر}َّ

  .)٢()ما بعده صفته
ا صفة هلا، وهو ألن اجلملة بعده" مريد"ذكر رمحه اهللا أنه ال وقف على كلمة 

  .كذلك على هذا اإلعراب
، فعلى اعتبار أن )٤(، وكاف عند األمشوين)٣(والوقف عليها حسن عند األنصاري

، يكون الوقف عليها كافيا؛ ألن فيها )٥(اجلملة يف حمل رفع على االستئناف
اتصاال معنويا، وإن كانت اجلملة صفة كما قال املؤلف، فالوقف حسن؛ لوجود 

وما بعدها ووصله أوىل، وهو ما أشار إليه " مريد"لفظي واملعنوي بني االتصال ال
  .إنه ليس حمل وقف: املؤلف بقوله

M  <  ;     :  9  8 :  قال اهللا تعاىل:اآلية الخامسة والعشرون
A @   ?  =  G  F  E      D  C  BL )النمل :

 }ِيلِبَّ السِنَ عْمُهَّدَصَف{ بالتشديد أي }واُدُجْسَ يَّالَأ{: (قال النسفي) ٢٥ - ٢٤
 وأدغمت النون يف الالم وجيوز أن تكون "أن" فحذف اجلار مع ،لئال يسجدوا

 : وبالتخفيف،" إىل أن يسجدوا}َونُدَتْهَ يـَ الْمُهَفـ{" ويكون املعىن ، مزيدة"ال"
 حرف نداء "يا" و، للتنبيه"أال"ـ ف"أال يا هؤالء اسجدوا" : وعلى تقديره،)٦(يزيد

                                                           

  .٣٦-٢/٣٥: منار اهلدى:  ينظر-)١(
  .٢/٤٢٧: مدارك التنزيل -)٢(
  .٢/٤٥: منار اهلدى:  ينظر-)٣(
  . ٢/٤٥: املصدر السابق:  ينظر-)٤(
  .٣/٦١: إعراب القرآن للنحاس:  ينظر-)٥(
: العــشرةيزيــد بــن القعقــاع أبــو جعفــر القــارئ، ومعــه مــن القــراء " أال" يعــين أنــه قرأهــا بتخفيــف -)٦(

: ، وإحتـــاف فـــضالء البـــشر ص٢/٢٥٣: النـــشر: اإلمـــام الكـــسائي ورويـــس عـــن يعقـــوب، ينظـــر
٤٢٧.  



       
 
 

   

 

 
 

٢٨٦

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

: النمل(M U   TL :  فمن شدد مل يقف إال على،وفذومناداه حم
 أو ،}واُدُجْسَ يَالَأ{ مث ابتدأ ،}َونُدَتْهَ يـَ الْمُهَفـ{ ومن خفف وقف على )٢٦

  .)١() اسجدوا:أ أبتد، مث"ال ياأ"وقف على 
ِالعرش {ال ينبغي الوقف إال على " أال"ذكر رمحه اهللا أنه على قراءة تشديد  َْ ْ

ِالعظيم ِ
َ مع حذف " متصلة مبا قبلها بتقدير فصدهم ألن ال يسجدوا" أال"؛ ألن }ْ

زائدة، واملعىن فصدهم عن أن يسجدوا، ومن " ال"ّحرف اجلر، أو على تقدير أن 
ألن ما بعدها كالم مستأنف، } َونُدَتْهَ يـَ الْمُهَفـ{يقف على " أال"قرأ بتخفيف 
  .)٢( قال رمحه اهللاوالكالم بعدها مستأنف أيضا، وهو كما" أال يا"أو قف على 

حمل وقف؛ لتعلقها مبا قبلها لفظا } َونُدَتْهَ يـَ الْمُهَفـ{فعلى قراءة التشديد ليست 
ومعىن، وعلى قراءة التخفيف يوقف عليها، وهو وقف كاف عند بعضهم، تام 
عند آخرين، لوجود التعلق املعنوي فقط، وكذلك جيوز على قراءة التخفيف الوقف 

  .)٣(وأصلها أال يا هؤالء اسجد" اسجدوا"ر بعدها ألن التقدي" يا"على 
  M_  ^  ]  \  [  Z`  b   a:  قال اهللا تعاىل:اآلية السادسة والعشرون

d      cej  i  h  g    f  L)والوقف : (قال النسفي) ٨٨: القصص
َال إله إال هو{ ألنه لو وصل لصار ؛ الزم}َرَخَءا{على  ُ َّ ِ  ،}َرَخَءا ًهاـَلِإ{ـ صفة ل}َ

  .)٤()وفيه من الفساد ما فيه
َال إله {الزم؛ خشية توهم كون مجلة  }َرَخَءا{ذكر رمحه اهللا أن الوقف على كلمة 

َإال هو ُ َّ َال إله إال هو{صفة لإلله اآلخر، وهو كما قال؛ ألن  }ِ ُ َّ ِ كالم } َ
  .)٥(مستأنف

                                                                                                                                           

التـابعني،  مـن العـشرة، القـراء أحـد املـدين، بـالوالء، املخزومـي القعقـاع بن يزيد جعفر، هو أبو: ويزيد
: تهـــدين، تا� املفتـــني مـــن وكـــان القـــراءة، يف املدينـــة أهـــل إمـــام شـــيخ اإلمـــام نـــافع القـــارئ كـــان

، وغايـة ٢٩١-٥/٢٨٧: ، وسري أعالم النـبالء٢٧٦-٦/٢٧٤: وفيات األعيان: هـ، ينظر١٣٢
  .٣٨٤-٢/٣٨٢: النهاية

  .٢/٦٠٢: مدارك التنزيل -)١(
  .٤٢٨: إيضاح الوقف واالبتداء ص:  ينظر-)٢(
: ، واملقـــــصد ص١٧٢-١٧١: ، واملكتفـــــى ص٤٢٨: إيـــــضاح الوقـــــف واالبتـــــداء ص:  ينظـــــر-)٣(

  .٢/١١٠: ومنار اهلدى، ٥٧٠-٥٦٩
  .٢/٦٦٢: مدارك التنزيل -)٤(
   .   ١٣٢ / ٢: منار اهلدى:  ينظر-)٥(



       
 
 

   

 

 
 

٢٨٧

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

، لكن كون الوقف )١(والوقف عليه كاف عند األنصاري، حسن عند األمشوين
يه كافيا أوىل النقطاع الكالم عنده لفظا واتصاله معىن؛ إذ الكالم كله يف تنزيه عل

  .اهللا عز وجل عن الشريك
M1   0     /  . L :  قال اهللا تعاىل:اآلية السابعة والعشرون

 أو بإيالء والديه ً،ووصيناه بإيتاء والديه حسنا: (قال النسفي) ٨: العنكبوت(
M  : لفرط حسنه كقوله؛و ما هو يف ذاته حسن أ،عال ذا حسنف  : أيً،حسنا

 º  ¹    ¸L)من باب قولك }ًناْسُح{وجيوز أن جيعل ، )٨٣: البقرة 
اضرب إذا رأيته متهيأ للضرب فتنصبه بإضمار أوهلما أو افعل �ما ، زيدا بإضمار

ً قلنا أوهلما معروفا وال : كأنه قال،ألن التوصية �ما دالة عليه وما بعده مطابق له
 ،ن وقف على بوالديه إ وعلى هذا التفسري،طعهما يف الشرك إذا محالك عليهت

  .)٢()على التفسري األول البد من إضمار القولو ،ً حسنا حسن الوقفوابتدئ
ًحسنا{ذكر رمحه اهللا يف تفسري اآلية أن  ْ عمل فيه وصى فهو مفعول به، وذكر } ُ

فال بد من إضمار القول قبله أنه على هذا التفسري إن وقف القارئ على بوالديه، 
فيكون منصوبا بفعل حمذوف وليس بوصينا حىت ال يفرق بني الفعل ومفعوله، 

ًحسنا{والتفسري الثاين أن العامل يف  ْ فعل حمذوف، وعليه جيوز الوقف على } ُ
بوالديه النقطاع الكالم لفظا عند بوالديه، والوقف عليه كاف عند الداين 

  .)٣(وينواألنصاري حسن عند األمش
  

لكن كون الوقف عليه وقفا كافيا أوىل؛ لوجود االتصال املعنوي على تقدير أنه 
  .، أما إن قلنا أنه مفعول به هلا فليس حمل وقف"وصينا"ليس مفعوال لـ

/  M  2  1   0 :  قال اهللا تعاىل:اآلية الثامنة والعشرون
4  3L)وال وقف على : (قال النسفي) ٥٤: العنكبوت

  .)٤( ) ظرف إحاطة النار �م}َمْوَيـ{ ألن ؛}َينِرِافَكْالِب{

                                                           

   .   ١٣٢ / ٢: ، ومنار اهلدى٥٨٩: املقصد ص:  ينظر-)١(
  .٢/٦٦٦: مدارك التنزيل -)٢(
  ..١٣٣/ ٢: ، ومنار اهلدى٥٩٠: ، واملقصد ص١٧٧: املكتفى ص:  ينظر-)٣(
  .٣/٦٨٣: مدارك التنزيل -)٤(



       
 
 

   

 

 
 

٢٨٨

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

؛ لتعلقها بالظرف الذي }َينِرِافَكْالِب{ذكر رمحه اهللا أنه ال يوقف على كلمة 
الذي هو ظرف اإلحاطة، وهو كما قال على هذا  }َمْوَيـ{بعدها، وهو 

  .)١(اإلعراب
وز الوقف أو حنوه، فيج" اذكر يوم"بعامل مقدر تقديره  }َمْوَيـ{لكن إن نصب 

  .)٢(؛ ويكون كافيا؛ لوجود التعلق املعنوي دون اللفظي}َينِرِافَكْالِب{على 
>  =  <  ?  @    M  A :  قال اهللا تعاىل:اآلية التاسعة والعشرون

G  F  E  DB L)قال النسفي ) ٦٦-٦٥: العنكبوت
ْوليتمتـعوا{: (رمحه اهللا ُ َّ َ َََ

 ،كي يتمتعوا لكي يكفروا و: أي)٣(من قرأها بالكسر  يف}ِ
 يعودون إىل شركهم ليكونوا بالعود إىل شركهم كافرين بنعمة النجاة :واملعىن

 على خالف عادة املؤمنني املخلصني على ،قاصدين التمتع هم والتلذذ ال غري
 وجيعلون نعمة النجاة ذريعة إىل ازدياد ،احلقيقة فإ�م يشكرون نعمة اهللا إذ أجناهم

 ومن جعله ،}َونُكِرْشُي{ وعلى هذا ال وقف على ،متعالطاعة ال إىل التلذذ والت
 على )٥( بسكون الالم}واُعَّتـَمَتَيْول{ي  ومحزة وعل)٤(ًالم األمر متثبتا بقراءة ابن كثري

) ٢٩: الكهف(ML  K   J  I  H  G L  :كقوله، وجه التهديد
  .)٧() يقف عليه- )٦(وحتقيقه يف أصول الفقه - 

، راجع إلعراب الالم يف قوله }َونُكِرْشُي {بني رمحه اهللا أن الوقف على
 يف قوله فمن كسر الالم وأعر�ا الم كي معطوفة على الالم األوىل }واُعَّتـَمَتَيْول{
ُليكفروا{ ُ ْ َ
؛ لكون الالمني تعليال لشركهم، وأن }َونُكِرْشُي{مل يقف على كلمة } ِ

                                                           

  .١١/١٠: روح املعاينو ،٢/١٣٩:  اهلدى ينظر منار-)١(
  .٢/١٣٩: ، ومنار اهلد٣/٤٦٠:  ينظر الكشاف-)٢(
ي العشرة باققرأ و،  بسكون الالم: البزار وابن كثري ومحزة والكسائي وخلف عن نافعقالون قرأ -)٣(

  .٤٤١: ، وإحتاف فضالء البشر ص٢/٣٤٤: بكسرها، ينظر النشر
الــسبعة، قــضي مبكــة، وقارئهــا،  القــراء أحــد: معبــد أبــو املكــي، الــداري كثــري بــن اهللا  هــو عبــد-)٤(

معرفـة القـراء : هــ، ينظـر١٢٠: وغريمهـا، ت.. مبكـة، أخـذ عنـه القـراءة البـزي وقنبـل فارسي مولده
  .٤/١١٥: ، واألعالم٤٤٥-١/٤٤٣: ، وغاية النهاية٨٨-١/٨٦: الكبار

  . ومعهم قالون وخلف البزار كما تقدم قبل قليل-)٥(
أن األمـــر قـــد يـــأيت ملعـــىن التهديـــد، وقـــد نـــص علـــى ذلـــك غـــري واحـــد مـــن : ريـــد �ـــذه العبـــارة ي-)٦(

  .١/١٥٩: �اية السول، و٢٠٣: ، صاملستصفى: العلماء، ينظر
  .٢/٦٨٦: مدارك التنزيل -)٧(



       
 
 

   

 

 
 

٢٨٩

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

مر جوز الوقف على على أ�ا الم األ }واُعَّتـَمَتَيْول{من أعرب الالم على يف 
؛ النقطاع الكالم لفظا، وهو كما قال، والوقف عليه على هذا يكون }َونُكِرْشُي{

  .  )١(وقفا كافيا
 ذكر املؤلف، وقد ذكر نفيها الوجهان اإلعرابيان اللذا} واُعَّتـَمَتَيْول{والالم يف 

ما يرجح األنباري وغريه الوجهني، ورجح أ�ا الم األمر الذي معناه التهديد، وهو 
  .)٢(}َونُكِرْشُي{جواز الوقف على كلمة 

¤  ¥  ¦   §  ¨ M  «     ª : قال اهللا تعاىل: اآلية الثالثون
¬L )ْوهم{(قال النسفي رمحه اهللا ) ٤- ٣: الروم ُ ِبـعد ِمن{ الروم أي }َ

ْ َ 
ْغلبهم
ِ ،  مصدرانَوالغلب ْفالغلب ،)٣(الالم بسكون وقرىء إياهم، فارس غلبة أي }ََِ

َسيـغلبون{يف املصدر إىل املفعول وقد أض ُ َ
ِْ ِ بضع ِيف { وال وقف عليه لتعليق، فارس}َ ْ ِ

َسنني
ِ   .)٤() به}ِ

ليست حمل وقف؛ لتعلقها مبا بعدها، وهو كما قال؛ " يغلبون"ذكر رمحه اهللا أن كلمة 
َبضع سنني{ألن 

ِ ِ ِ ْ   .)٥(هي ظرف الغلبة املوعود به، فال ينبغي التفريق بني الفعل وظرفه} ِ

M  h  g  f  e  d  c :  قال اهللا تعاىل:آلية الحادية والثالثونا
k  j  i L)ْيـقسم ال{: (قال النسفي) ٥٥: الروم ُ

ِ حيلف } َونُمِرْجُمـُْ
ْما لبثوا{ ألن ؛ وال وقف عليه،الكافرون َُِ ٍغيـر ساعة{ا نييف القبور أو ىف الد} َ

َ َ َ جواب } َْ
  .)٦()القسم

ملا فيه من التفريق بني القسم واملقسم " ا�رمون"لمة ذكر رمحه اهللا أن ال يوقف على ك
  .)٧(عليه، وهو كما قال

                                                           

  .٥٩٦: ، واملقصد ص١٧٩: املكتفى ص:  ينظر-)١(
  ، ١٧٩: ، واملكتفى ص٤٣٦-٤٣٥: إيضاح الوقف واالبتداء ص:  ينظر-)٢(
  .٣/٦٨٩: مدارك التنزيل -)٣(
  .٣/٦٨٩:  املصدر السابق-)٤(
  .٢/١٤٢:  ينظر منار اهلدى-)٥(
  .٢/٧٠٧: مدارك التنزيل -)٦(
  .٢/١٤٩: منار اهلدى:  ينظر-)٧(



       
 
 

   

 

 
 

٢٩٠

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

M  k  j  i  h  g    f :  قال اهللا تعاىل:اآلية الثانية والثالثون
p  o    l L)من اآلية" النعيم"قال النسفي يف الكالم على ) ٩- ٨: لقمان :

َ فيهاَينِدِالَخ{  ألن؛وال وقف عليه(
  .)١() يف هلمحال من الضمري} ِ

ملا فيه من التفريق بني احلال وصاحبها، " النعيم"ذكر رمحه اهللا أنه ال يوقف على كلمة 
  .)٢(وهو كما قال

M      q  p  o  n   m :  قال اهللا تعاىل:اآلية الثالثة والثالثون
x  w  v   u  t r  L)َكِلَذ{: (قال النسفي) ٧- ٦: السجدة 

 ،وصوف مبا مر عامل ما غاب عن اخللق وما شاهدوه أى امل}ِةَادَهَّالشَ وِبْيَغْ الُمـِالَع
  ألن؛ وقيل ال وقف عليه،البالغ لطفه وتيسريه} ُيمِحَّالر {،الغالب أمره} ُيزِزَعْال{
ِالذ{   .)٣()صفته} يّ

فال " عامل"صفة " الذي"؛ ألن }ُيمِحَّالر{ذكر رمحه اهللا أنه قيل بعدم الوقف على 
  .)٤(ملوصوف وصفته، وهو كما قال على هذا اإلعرابينبغي التفريق بني ا

اختيارا، وإال فالوقف عليه حسن؛ وإن وجد التعلق اللفظي : وقوله ال يوقف عليه أي
واملعنوي لكن الوقف عليه ال خيل باملعىن وال يوهم معىن غري صحيح، مع أنه رأس آية 

  .أيضا
هو "ملبتدأ حمذوف تقديره على القطع مما قبله على أنه خرب " الذي"أما إن أعرب 

ُذلك عالـم{أو خرب رابع لقوله " الذي
ِ ِ
َ َ أو نصب على املدح فيوقف عليه على تلك " }َ

  .)٥(التقديرات، ويكون وقفا كافيا لوجود التعلق املعنوي دون اللفظي
: األحزاب(M  ¦  ¥  ¤  £  ¢L :  قال اهللا تعاىل:اآلية الرابعة والثالثون

ًوكان أمر اهللا قدرا مقدورا{: (اهللاقال النسفي رمحه ) ٣٨ ً َُ َْ َّ ُ َْ َ ًقضاء مقضيا وحكما } ََ ً
ِ يـبـلغون رَينِالذ{ ن جعلتإ وال وقف عليه ً،مبتوتا َ ُ  "الذين"بدال من } ِ اهللاِتَاالَسَُّ

                                                           

  .٣/٧١٢: مدارك التنزيل -)١(
  .٢/١٥١: منار اهلدى:  ينظر-)٢(
  .٣/٦: مدارك التنزيل -)٣(
  .٢/١٥٦: منار اهلدى:  ينظر-)٤(
  .٢/١٥٦: ، ومنار اهلدى١١/١٢١: روح املعاين:  ينظر-)٥(



       
 
 

   

 

 
 

٢٩١

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

أو   أي هم الذين يبلغون، إن جعلته يف حمل الرفع أو النصب على املدحْفِ وق،األول
  .)١()عىن الذين يبلغونأ

¨   ©  M : لتعلق ما بعده وهو" مقدورا" رمحه اهللا أنه ال يوقف على ذكر
  ¬  «  ªL)يف قوله" الذين: "مبا قبله وهو) ٣٩: األحزاب : M   y

�  ~  }  |   {  z  L)على أن الذين الثانية بدل من الذين ) ٣٨: األحزاب
كان يف حمل رفع األوىل، وأنه إن أعرب على القطع مما قبله فيجوز الوقف عليه، سواء 

" الذين"، وكذلك ال يكون حمل وقف إن أعرب )٢(أو يف حمل نصب، وهو كما قال
  .)٣(األوىل" الذين"على النعت لـ

، )٤(وذكر األمشوين أن الوقف عليه على تقدير القطع مما قبله على األوجه املتقدمة تام
 الذين خلوا من وهو حمل نظر؛ لوجود التعلق املعنوي إذ الكالم كله يف احلديث عن

  . قبل
M  8   7   6  5  4  3 : قال اهللا تعاىل: اآلية الخامسة والثالثون

9L)ألن قوله؛}ًرياِعَس{وال وقف على : (قال النسفي رمحه اهللا) ٦٤: األحزاب : 
  .)٥()}َُْهلم{ : حال عن الضمري يف}اَيهِ فَينِدِالَخ{

ًسعريا{ذكر رمحه اهللا أنه ال يوقف على كلمة  ِ
: ملا فيه من التفرق بني احلال وهي} َ

  .)٦(، وهو كما قال"هلم"وصاحبها وهو الضمري يف " خالدين"
=  <  ?   @ M  C  B :  قال اهللا تعاىل:اآلية السادسة والثالثون

DL)(قال النسفي) ١٠٩-١٠٨: الصافات : M@   ?  >  =L وال 
   .)٧()}اَنْكَرَتـ{ مفعول وMD  C  BL ألن ؛وقف عليه

لتعلقها مبا بعدها لفظا ومعىن، " اآلخرين"ذكر رمحه اهللا أنه ال يوقف على كلمة 
سالم "مفسرة ملفعول مقدر تقديره وتركنا عليه ثناء حسنا " سالم"وتوضيحه أن مجلة 

                                                           

  .٣/٣٤: مدارك التنزيل -)١(
  .٢/١٦٥: ، ومنار اهلدى٦١٨: املقصد ص:  ينظر-)٢(
  .٢/١٦٥: منار اهلدى:  ينظر-)٣(
  .٢/١٦٥: املصدر السابق:  ينظر-)٤(
  .٣/٤٧:مدارك التنزيل -)٥(
  .٢/١٦٨: منار اهلدى:  ينظر-)٦(
  .٣/١٣٣:  التنزيلمدارك -)٧(



       
 
 

   

 

 
 

٢٩٢

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

تعلق اللفظي ، وعلى هذا اإلعراب يكون الوقف عليها حسنا؛ لوجود ال)١("على إبراهيم
  .واملعنوي

، وهذا على تقدير انقطاع الكالم عندها لفظا )٢(وذكر األمشوين أن الوقف عليها تام
  .ومعىن

  MV T    S  R  QW  X :  قال اهللا تعاىل:اآلية السابعة والثالثون
YL)والوقف }ِلْالليِبَو{: (قال النسفي رمحه اهللا) ١٣٨-١٣٧: الصافات 
  .)٣()عليه مطلق

مطلق؛ وهذه العبارة ليست من عباراته يف  }ِلْالليِبَو{ه اهللا أن الوقف على ذكر رمح
بيان الوقف ويبدو أ�ا مبثابة الوقف التام عند غريه؛ بدليل أن علماء الوقف واالبتداء 

  .)٤(اتفقوا على أن الوقف على هذه الكلمة وقف تام
وقد يوجد بعد ( :، فقالوقد مثل �ا الداين لوجود وقف التمام بعد رأس اآلية بكلمة

 رأس اآلية MV T    S  R  QL : انقضاء الفاصلة بكلمة كقوله
يف الصبح :  ألنه معطوف على املعىن، أي؛}ِلْالليِبَو{:  والتمام}َنيِحِبْصُم{

  .)٥()وبالليل
M  z   y     x      w  v  u :  قال اهللا تعاىل:اآلية الثامنة والثالثون

    ~  }  |        {L)ويلزم الوقف على ( :قال النسفي) ٦: غافر}؛}ِارَّالن 
يعين حاملي العرش ) ٧: غافر(M ¥  ¤      £  ¢  ¡L  ألنه لو وصل لصار

 وفساده ، النارألصحابسادة املالئكة صفة  )٦( وهم الكروبيون،واحلافني حوله
  .)٧()ظاهر

                                                           

  .٣/١٠٤٥: نا�تىب من مشكل إعراب القرآ:  ينظر-)١(
  .٢/١٩٩: منار اهلدى:  ينظر-)٢(
  .٣/١٣٦:مدارك التنزيل -)٣(
، ٦٥٢: ، واملقـــــصد ص١٩٧: ، واملكتفــــى ص٤٥٣: إيــــضاح الوقــــف واالبتــــداء ص:  ينظــــر-)٤(

  .٢/٢٠٠: ومنار اهلدى
  .١٩:  املكتفى ص-)٥(
  .١٩:  املكتفى ص-)٦(
جنس من املالئكة مـشتق مـن الكـرب وهـو القـرب، وذلـك لقـر�م مـن اهللا تعـاىل، :  الكروبيون-)٧(

املعجـم ، و"كـرب"، مـادة ٤/١٣٩: تـاج العـروس: قيل إ�م موكلون بإجابة دعـاء بـين آدم، ينظـر
  .٢/٧٨١: الوسيط



       
 
 

   

 

 
 

٢٩٣

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

َالذين { أن مجلة هنا الزم؛ خشية أن يظن" النار"ذكر رمحه اهللا أن الوقف على لفظ 
ِ

َيـحملون العرش َْ ْ َ ُ ِ ْ صفة ألصحاب النار، وهو كما قال؛ للعلة اليت ذكر، وتوضيحها أن } َ
 كالم مستأنف، ال توجد له عالقة M  ¥  ¤      £  ¢  ¡L: قوله تعاىل

  .)١(إعرابية مبا قبله
 من ، ويستأنس التصال املعىن فيها بأن)٢(وقد ذكر األنباري أن الوقف عليها حسن

   .)٣(أساليب القرآن أنه إذا ذكر حال الكافرين ثىن بذكر حال املؤمنني
لكن يبقى كونه وقف حسنا على ما ذكر األنباري فيه إشكال كبري؛ لعدم وجود 
االتصال اللفظي قوال واحدا؛ وكون االتصال املعنوي مشكوك فيه، فيبقى األرجح أنه 

  .)٤(تام كما مساه البعض األخروقف الزم كما مساه بعضهم ومنهم املؤلف، أو 
M  m   l    k   j  i  h :  قال اهللا تعاىل:اآلية التاسعة والثالثون

p  o  nqy  x  w   v      u  t  s  r   L)٥٦: غافر (
ِإن يف {"َّنإ "ن خربألعليه  ال وقف( ":أتاهم: "قال النسفي يف الكالم على كلمة  ِ 

ٌصدورهم إال كبـر ْْ
ِ َّ ِ ِِ ُ ُ{()٥(.  

  
ْأتاهم{كر رمحه اهللا أنه ال يوقف على كلمة ذ ُ ؛ الرتباط ما قبله مبا بعده؛ ففيه تفريق }ََ

ْإن يف صدورهم{الناسخة وخربها الذي هو " إن"بني 
ِِ ُِ ُ   . )٧(، وهو كما قال رمحه اهللا)٦(}ِ

، وهو حمل نظر؛ لشدة ارتباط ما قبله مبا بعده، )٨(وذكر الداين أن الوقف عليه كاف
  .)٩(ا يكون فيما كان االرتباط فيه معنويا فقطوالكايف إمن

  

                                                           

  .٢/٢٢٤: ، ومنار اهلدى٢/١١١٥: التبيان يف إعراب القرآن، و٢٠٤: املكتفى ص:  ينظر-)١(
  .٤٥٩: إيضاح الوقف واالبتداء ص:  ينظر-)٢(
  .١٩٨: ، صلباقالين، لإعجاز القرآن:  ينظر-)٣(
  .٢/٢٢٤: ، ومنار اهلدى٢٠٤: املكتفى ص:  ينظر-)٤(
  .٢١٧-٣/٢١٦: مدارك التنزيل -)٥(
  .١٢/٣٣١: روح العاين ص:  ينظر-)٦(
  .٢/٢٣٠: ، ومنار اهلدى٦٧٦: املقصد ص:  ينظر-)٧(
  .٢٠٥: املكتفى ص: ر ينظ-)٨(
  .١/٢٢٦: النشر:  ينظر-)٩(



       
 
 

   

 

 
 

٢٩٤

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

\  [    ^  _          `  M  d  c  b  a :  قال اهللا تعال:اآلية األربعون
g  f  eL)َويـعلم م{: (قال النسفي) ٢٥: الشورى َُ َْ بالتاء } َونُلَعْفَا تـَ

اتصال  للعطف عليه و؛ وال وقف عليه، أي من التوبة واملعصية،)١( غري أيب بكريفكو
  .)٢()املعىن

َتـفعلون{ذكر رمحه اهللا أنه ال يوقف على  َُ ْ : ؛ لعطف ما بعده عليه وهو قوله}َ
ُويستجيب{

ِ
َ ْ وفاعله ضمري اسم " ويعلم"معطوف على " يستجيب"وهذا على أن } ََ

اجلاللة، واملعىن ويستجيب اهللا الذين آمنوا فيشفعهم يف إخوانه، وتكون الذين يف حمل 
: أو أن املعىن" جييب"مبعىن : على هذا اإلعراب" يستجيب"ونصب مفعول به، 

  .)٣(ويستجيب للذين آمنوا فحذف حرف اجلر
كما قال " جييب"مبعىن " يستجيب"أن العرب تستعمل " جييب"ويؤيد كو�ا مبعىن 

  :)٤(الشاعر
ٍوداع َ َدعا َ ْمن َيا َ ُيـجيب َ

ِ
َإىل ُ َالندى ِ ْ  فـلم َّ ُيستجبه ََ ْ

ِ
َ ْ َعند َ َذاك ِْ ُمـجيب َ

ِ
ُ  

  .)٥(أي فلم جيبه جميب

                                                           

 محـزة والكـسائي وخلـف وحفـص يعين أنه قرأه بالتاء الكوفيون غري أيب بكر عن عاصم، وهـم -)١(
:  وقــرأ بــاقي العــشرة باليــاء، ينظــر، عــن يعقــوب خبلــف عنــهرويــسمعهــم  باخلطــاب وعــن عاصــم

  . ٤٩٢: ، وإحتاف فضالء البشر ص٢/٣٦٧: النشر
  .٣/٢٥٤:ك التنزيلمدار -)٢(

القــراء،  مــشاهري بكــر، أحــد أبــو احلنــاط، الكــويف األزدي ســامل بــن عيــاش بــن هــو شــعبة: وأبــو بكــر
-١/١٣٤: معرفة القـراء الكبـار: هـ ينظر١٩٣: فقيها، ت عاملا كان وأحد راويي اإلمام عاصم

  .٣٢٧-١/٣٢٥: ، وغاية النهاية١٣٨
: ، ومنـــــار اهلـــــدى٢/٦٤٦: طالــــب القيـــــسيكـــــي بـــــن أيب ، ملمـــــشكل إعـــــراب القــــرآن:  ينظــــر-)٣(

٢٤٥-٢/٢٤٤.  
  : البيت لكعب بن سعد الغنوي من أبيات له يرثي فيها أخاه أبا املغوار، وبعد البيت قوله-)٤(

ُفـقلت ْ ُ ُادع َ َُأخرى ْ َِْوارفع ْ َالصوت َ ْ ًَجهرة َّ ْ َّلعل   َ ِالـمغوار َِأيب ََ
َ ْ

ِ َمنك ْ ُقريب ِ
َِ  

، والشاهد ٧٨: ، صموصل الطالب إىل قواعد اإلعراب، و٤٦٣-١٠/٤٦٢: خزانة األدب: ينظر
: مبعــىن جيبــه، ومعــىن البيــت" يــستجبه"جميــئ : ووجــه االستــشهاد" فلــم يــستجبه: "مــن البيــت قولــه

رب داع نــادى يــا مــن جييــب لفعــل املعــروف فلــم جيبــه أحــد لكــون أيب املغــوار املــذكور يف البيــت 
  .بعده مات

  .١٠/٤٦٣: خزانة األدب:  ينظر-)٥(



       
 
 

   

 

 
 

٢٩٥

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

أي ليس وقف تاما، وإال فالوقف على املعطوف عليه دون : ليس حمل وقف: وقوله
العطف من الوقف احلسن، ولعل هذا ما رمى إليه األنصاري حني وصف الوقف عليها 

  .)١(بأنه حسن، وهو أوضح من كالم املؤلف
ُويستجيب{وأما إن أعرب 

ِ
َ ْ َالذين{أنف، وعلى أنه كالم مست" }ََ

فالوقف : فاعله} ِ
َتـفعلون{على  َُ ْ   .)٢(تام؛ النقطاع الكالم لفظا ومعىن" }َ

¦  §  ¨  ©  M  ª :  قال اهللا تعاىل:اآلية الحادية واألربعون
 °    ¯  ®   ¬  «L)وال وقف : (قال النسفي) ٩: الزخرف

لى تقديره هو  ع)٣( وقد وقف عليه أبو حامت، صفته"}ِالذي{ ألن ؛}ُيمِلَعْال{على 
 أل�م ينكرون اإلخراج من القبور ؛يست من مقول الكفارل ألن هذه األوصاف ؛الذي

بل اآلية حجة عليهم يف ) ١١: الزخرف(M-  ,L  :فكيف يقولون
  .)٤()إنكار البعث

  : يف قوله تعاىل" الذي"ليست حمل وقف؛ لكون  ؛}ُيمِلَعْال{بني رمحه اهللا أن كلمة 
 M  ¶   µ  ´  ³  ²L)بعده صفته، مث ذكر أن أبا ) ١٠: الزخرف

حامت وقف عليه على القطع مما قبله، وتقدير مبتدأ قبله، موضحا أن مما يرجح جواز 
الوقف أن األوصاف اليت بعده هي من كالم اهللا وليست من كالم الكفار أل�م 

  .ينكرون البعث
وف دون صفته من وقوله  ليس حمل وقف أي ليس وقفا تاما، وإال فالوقف على املوص

  .)٥(الوقف احلسن، الذي جيوز، لكن ال يبتدأ مبا بعده عند التعلق الشديد
وقول أيب حامت أنه يوقف عليه أوىل؛ ألن قطعه مما بعده أوضح؛ النتهاء كالم الكفار 
الذي حكاه اهللا عنهم عنده، وقد أشار إىل ذلك املؤلف رمحه اهللا، والوقف عليه تام 

  .)٦(على هذا التقدير
                                                           

  .٦٩٣-٦٩٢: صاملقصد :  ينظر-)١(
  .٢/٢٤٤: منار اهلدى:  ينظر-)٢(
والـشعر،  واللغة علماء القرآن السجستاين، أحد كبار أبو حامت عثمان بن حممد بن  هو سهل-)٣(

: معرفــــة القــــراء الكبــــار: هـــــ، ينظــــر٢٤٨: كتابــــا، ت أكثــــر مــــن ثالثــــني لــــه البــــصرة أحــــد علمــــاء
  .٣/١٤٣: ، واألعالم٢٢٠-١/٢١٩

  .٣/٢٦٦: مدارك التنزيل -)٤(
  .١٠٣-١٠٢:  صءإيضاح الوقف واالبتدا:  ينظر-)٥(
  .٢/٢٥٠: ، ومنار اهلدى٢١١: ، واملكتفى ص٤٦٦:  صءإيضاح الوقف واالبتدا:  ينظر-)٦(



       
 
 

   

 

 
 

٢٩٦

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

: ق(M5  4  3  26 9   8   7  L :  قال اهللا تعاىل:اآلية الثانية واألربعون
ٌ رجعَكِلَذ{: (قال النسفي) ٣ ْ ٌ بعيدَ ِ

 أي ، هذا قول بعيد:ولكق ك،نكرتمستبعد مس} َ
 ويكون من ، وهو اجلواب،ن يكون الرجع مبعىن الرجوعأ وجيوز ،بعيد من الوهم والعادة

 }ًاباَرُتـ{ والوقف على ،نكار هم ما أنذروا به من البعثإل كالم اهللا تعاىل استبعادا
  .)١()على هذا حسن

ٌذلك رجع بعيد{: ذكر رمحه اهللا أنه إذا كان قوله ِ
َ ٌ ْ َ َ

من قول اهللا تعاىل فإنه يوقف على } َِ
ًتـرابا{ ويفهم منه أ�ا إن كانت من قول الكفار فليست حمل وقف، ويلزم من كونه } َُ

  .)٢( القسم تقدمحمل وقف أن يكون جواب
  .)٣(والوقف عليه على أنه من قول اهللا كاف؛ النقطاع الكالم لفظا واتصاله معىن

  =  >M;    :  9  8  7   6 : قال اهللا تعاىل: اآلية الثالثة واألربعون
@   ?  >L)ْمثـلهم{أي املذكور } َكِلَذ{: (قال النسفي) ٢٩: الفتح ُ َُ َ {

َّيف التـ{صفتهم    .)٤(..) وقف وعليه،}ِاةَرْوِ
َّيف التـ{ذكر رمحه اهللا أنه يوقف على كلمة  :  وهو كما قال؛ ألن قوله بعده}ِاةَرْوِ

ِومثـلهم يف اإلجنيل{ ِ ِ ِ ْ ُ َُ َ ، والوقف عليه على هذا اإلعراب وقف تام؛ )٥(كالم مستأنف) َ
  .)٦(لعدم تعلقه مبا بعده

: قف علىإن الكالم متصل مبا قبله، وعليه فليست حمل وقف، بل الو: وقيل
ِواإلجنيل{ ِ ِ ٍكزرع{: ، ويكون قوله}َ َْ ، "هم"كالم مستأنف يقدر له مبتدأ قبله، تقديره } َ

  .)٧(والقوالن مشهوران يف إعرا�ا
  Md  c  b  a  `e  i  h      g   f :  قال اهللا تعاىل:اآلية الرابعة واألربعون

jL)(قال النسفي) ٢٩: الرمحن : Md  c  b  a  `e Lوقف عليها  
  . )٨()نافع

                                                           

  .٣/٣٦٢: مدارك التنزيل -)١(
  .٢/٢٨٨: منار اهلدى:  ينظر-)٢(
  .٧٣٤: املقصد ص:  ينظر-)٣(
  .٣/٣٤٥: مدارك التنزيل -)٤(
  .٤٧٦: إيضاح الوقف واالبتداء ص:  ينظر-)٥(
  . ٢/٢٨٤: ، ومنار اهلدى٢٢١: املكتفى ص:  ينظر-)٦(
  .٢/٢٨٤: ، ومنار اهلدى٢٢١: ، واملكتفى ص٤٧٦: إيضاح الوقف واالبتداء ص:  ينظر-)٧(
  .٣/٤١٣: مدارك التنزيل -)٨(



       
 
 

   

 

 
 

٢٩٧

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

ِواألرض{ذكر رمحه اهللا أن نافعا رمحه اهللا وقف على  َْ ْ َّكل {: ، وعليه فيكون قوله}َ ُ
ٍيـوم
ْ   .)١(كالم مستأنف، وذكر األنباري وغريه أن الوقف عليها تام} َ

ٍكل يـوم{وقيل الوقف التام عند 
ْ َ َّ ٍشأن{، وقيل عند }ُ ْ َ{)٢(.  

  
M    U          T  S  R  Q     P   O :  قال اهللا تعاىل:اآلية الخامسة واألربعون

     Y      X  W   VL)ألن ؛}}ِوتُحْـال{والوقف على : (قال النسفي) ٤٨: القلم 
 بل مفعول حمذوف أي ، إذ النداء طاعة فال ينهى عنه؛ ليس بظرف ملا تقدمه"إذ"

َإذ ن {:اذكر ْ   .)٣()}ىَادِ
ليس ظرفا للنداء " إذ"؛ ألن "تحو"ذكر رمحه اهللا أن الوقف الصحيح هو عند كلمت 

الذي هو يف احلقيقة دعاء، وهو كما قال؛ ألن املنهي عنه الغضب والضجر، وليس 
  .)٤(النداء

قال ) ٧: املرسالت(M v  u   tL :  قال اهللا تعاىل:اآلية السادسة واألربعون
ٌلواقع{إن الذي توعدونه من جميء يوم القيامة : (النسفي

ِ
 ،ب فيهلكائن نازل ال ري} ََ

  .)٥() لوصل اجلواب بالقسم؛ وال وقف إىل هنا،وهو جواب القسم
: ذكر رمحه اهللا أنه ال يوقف على القسم وما عطف عليه من بداية السورة  إىل قوله

ٌلواقع{
ِ
  .)٦(وعلل ذلك بعدم فصل القسم عن جوابه، وهو كما قال} ََ

ٌلواقع{: أما الوقف على قوله تعاىل
ِ
تهاء الكالم عنده لفظا فهو وقف تام؛ الن} ََ

  .)٧(ومعىن
: قال النسفي) ١٦: النبأ(M`   _L :  قال اهللا تعاىل:اآلية السابعة واألربعون

 ،}ًاداَتْوَأ{ والوقف الضروري على ،}ًافاَفْلَأ{ إىل }ِلَعْجـَ نْمـَلَأ{وال وقف من (
  .)٨()}ًاشاَعَم{

                                                           

  .٢/٣١٠: نار اهلدى، وم٢٢٧: ، واملكتفى ص٤٨٦: إيضاح الوقف واالبتداء ص:  ينظر-)١(
  .٢/٣١٠: منار اهلدى:  ينظر-)٢(
  .٣/٥٢٦: مدارك التنزيل -)٣(
  .٢/٣٥٩: منار اهلدى:  ينظر-)٤(
  .٣/٥٨٥: مدارك التنزيل -)٥(
    :       ینظر ص -)٦(
  .٢/٣٨٥: ، ومنار اهلدى٢٤٨: ، واملكتفى ص٥١٧:  صءإيضاح الوقف واالبتدا:  ينظر-)٧(
  .٣/٥٩٠: مدارك التنزيل -)٨(



       
 
 

   

 

 
 

٢٩٨

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

  : تضمن كالمه مسألتني
M    6      5  4 : من قوله تعاىل} ِلَعْجـَ نْمـَلَأ{أنه ال يوقف على  ما بعد: األول

  7L)٦: النبا (إىل : M  `   _L)وذلك بسبب اجلمل )١٦: النبأ ،
  .)١(املتعاطفة، وهو كما قال

  .)٢( وهذا على رأي من ال يرى أن الوقف على رؤوس اآلي سنة كما تقدم
ًأوتادا{الوقف على : الثانية َ ) ٧: النبأ(M :  9 L : من قوله تعاىل} َْ

ًمعاشا{و َ وقد ذكر أ�ما حمل ) ١١: النبأ(M  I      H  GL : من قوله تعاىل} َ
وقف للضرورة، وهو كما قال، فالوقف عليهما وقف حسن؛ لوجود التعلق اللفظي 

  .)٣(واملعنوي
  .)٤( فهو وقف تام؛ النقطاع الكالم عندها لفظا ومعىن ،}ًافاَفْلَأ{أما الوقف على 

قال ) ٥: النازعات(M �  ~L  :قال اهللا تعاىل: منة واألربعوناآلية الثا
 وقد ، ظرف املدبرات}َمْوَيـ{ ألنه لو وصل لصار ؛ ولزم هنا،ال وقف إىل هنا( :النسفي

  .)٥()انقضى تدبري املالئكة يف ذلك اليوم
ًأمرا{: ذكر رمحه اهللا أنه ال يوقف على فواصل اآليات اليت قبل ؛ وذلك أ�ا مجل }َْ

  . )٦(اطفة وقد تقدم الكالم على الوقف على املعطوف عليه دون العطفمتع
ًأمرا{مث ذكر أن الوقف على  ¢  £  M : يف قوله }َمْوَيـ{الزم؛ حىت ال يتوهم أن } َْ

¤L)ظرف لتدبري املالئكة، موضحا أن تدبريها انتهى يف ذلك )٦: النازعات 
ًأمرا{اليوم، وهو كما قال، والوقف على   الراجح؛ ألن جواب القسم تام على} َْ

  .)٧("لتبعثن"حمذوف تقديره 
َيـوم{ وعليه فـ  ْ اذكر "يوم، أو " لتبعثن"كالم مستأنف متعلق مبحذوف تقديره } َ

  .)٨("يوم
                                                           

  .١/٣٥٢: لزركشيلالربهان : ينظر -)١(
  .  من هذا البحث١٦-١٤: الصفحات:  ينظر-)٢(
   .   ٣١٨ / ٢  : منار اهلدى:  ينظر-)٣(
   .   ٣١٨ / ٢  : ، ومنار اهلدى٢٤٩: ، واملكتفى ص٥١٨: إيضاح الوقف واالبتداء ص:  ينظر-)٤(
  .٣/٥٩٥:مدارك التنزيل -)٥(
  .  من هذا البحث٤٢:  ص:  ينظر-)٦(
  .٢/٣٩١: ، ومنار اهلدى٣/١٩٢:  للزركشيالربهان:  ينظر-)٧(
  .٢/١٢٦٩: التبيان يف إعراب القرآنو ،٤/٦٩٣: الكشاف:  ينظر-)٨(



       
 
 

   

 

 
 

٢٩٩

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

قال ) ١٣: التكوير(M S    R  QL :  قال اهللا تعاىل:اآلية التاسعة واألربعون
ألن ؛ )١٤: التكوير(M  X  WL ًوال وقف مطلقا من أول السورة إىل : (النسفي

M   وهو، وفيما عطف عليه جوا�ا) ١: التكوير(M"  !Lعامل النصب يف 
  V  UL ١()أي كل نفس ولضرورة انقطاع النفس على كل آية جوز الوقف(.  

ْما أحضرت{: ذكر رمحه اهللا أنه ال يوقف على فواصل السورة قبل كلمة ََ ْ َ ؛ وعلل ذلك }َ
ٌعلمت نـفس{وهو وجوا�ا " إذا"بعدم الفصل بني  ْ َ ْ َ

ِ
: شرطية وجوا�ا" إذا"، وذلك أن }َ

ْعلمت{ َ
ِ
  .)٢(وهو كما قال، والوقف عليها تام؛ النقطاع الكالم لفظا ومعىن} َ

ْما أحضرت{مث أشار رمحه اهللا إىل أنه جيوز الوقف على رؤوس اآليات قبل  ََ ْ َ النقطاع } َ
  .النفس

 رؤوس اآلي وبني غريها؛ حيث جعل وهذا يدل على أن املؤلف ال يفرق يف الوقف بني
الوقف عليها للضرورة فقط، ومل ينظر إليها من جهة سنية الوقف عليها كما هو رأي 

  . )٣(كثري من أهل العلم كما تقدم
  .)٤(والوقف على رؤوس آي هذه السورة كاف عند الداين، حسن عند األمشوين

حها للوقف، مث إن نظرنا وكونه حسنا أوىل؛ لوجود التعلق اللفظي واملعنوي مع صال
  .الوقف عليها من جهة سنية الوقف على رؤوس اآلي فنرجح الوقف للسنية أيضا

M            ;  :  9   8  7   6  5  4 :  قال اهللا تعاىل:اآلية الخمسون
<L)أي تنزل من أجل كل أمر قضاه اهللا لتلك السنة إىل : (قال النسفي) ٤: القدر

  .)٥() وعليه وقف،قابل
ٍمن كل أمر{ذكر رمحه اهللا أنه يوقف على  َْ ِّ ُ ، وهو كما قال، والوقف عليها كاف }ِ

  .)٦(النقطاع الكالم لفظا مع تعلقه معىن
  .، وهو حمل نظر لعدم وجود التعلق اللفظي)٧(وذكر األنباري أن الوقف عليها حسن

                                                           

  .٣/٦٠٧: مدارك التنزيل -)١(
  .٢/٣٩٧: ، ومنار اهلدى٢٥١: ، واملكتفى ص٥٢١: إيضاح الوقف واالبتداء ص:  ينظر-)٢(
  . من هذا البحث١٦-١٤:  ينظر الصفحات-)٣(
  .٢/٣٩٧: ، ومنار اهلدى٢٥١: تفى صاملك:  ينظر-)٤(
  .٣/٦٦٦: مدارك التنزيل -)٥(
  .٢/٤٢٣: ، ومنار اهلدى٢٥٧: املكتفى ص:  ينظر-)٦(
  .٥٣٤: إيضاح الوقف واالبتداء ص:  ينظر-)٧(



       
 
 

   

 

 
 

٣٠٠

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

: املسد(M l  k   jL : قال اهللا تعاىل: اآلية الحادية والخمسون
 وأنا أحب هذه ، على الشتم)١(}ِبَطَحْـ الَةَالََّمح{ونصب عاصم : (النسفيقال ) ٤

 ولقد توسل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبميل من أحب شتم أم ،القراءة
عطفت على الضمري يف  أل�ا ؛"امرأته" وعلى هذا يسوغ الوقف على ،)٢(مجيل

َسيصلى{ ْ   .)٣()محالة احلطب أعين: أي سيصلى هو وامرأته، والتقدير} ََ
؛ ألن "امرأته"يسوغ الوقف على " محالة"ذكر رمحه اهللا أنه على قراءة عاصم بنصب 

الذي يكون " محالة"متعلق مبا قبله على العطف، فيكون منقطعا من لفظ " امراته"لفظ 
منصوبا على القطع مما قبله على الذم، وهو كما قال، والوقف عليها على هذه القراءة 

  .)٤(نقطاع الكالم لفظا مع تعلقه معىنكاف؛ ال
على أ�ا معطوفة على الضمري يف " امرأته"فإن أعربت " محالة"وأما على قراءة رفع 

كما ذكر املؤلف فيوقف عليها، وكذا لو أعربت على أ�ا خرب ملبتدأ " سيصلى"
حمذوف، والوقف عليها كاف، وإن أعربت على أ�ا مبتدأ وما بعدها خربها، فال 

  .)٥(ن الوقف عليهاحيس
وقد ذكر رمحه اهللا أنه حيب قراءة عاصم ملبالغتها يف سب أم مجيل العوراء أل�ا كانت 
شديدة األذى لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو شعور إمياين رفيع من املؤلف رمحه 

  .اهللا

                                                           

  .٦٠٦: ، وإحتاف فضالء البشر ص٢/٣٠٢: النشر:  وقرأ باقي العشرة برفعها، ينظر-)١(
امسها أروى، زوجة أيب هلب لعنهما اهللا كانت : األموية، قيل هي أم مجيل بنت حرب بن أمية -)٢(

شديدة العـداوة لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم، لقبهـا اهللا محالـة احلطـب؛ لكو�ـا كانـت حتمـل 
الــشوك وتــضعه علــى طريــق رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وملــشيها بالنميمــة كــذلك، هلكــت 

  .٤٦٨-١/٤٦٦: السرية احللبية، و٢٠١-٢/١٩٩: السرية النبوية: مبكة كافرة، ينظر
  .٣/٦٩٢: مدارك التنزيل -)٣(
  .٢٦١: املكتفى ص:  ينظر-)٤(
  .٢/٥٤٠: ،  ومنار اهلدى٢٦٢: ، واملكتفى ص٥٤٠: إيضاح الوقف واالبتداء ص:  ينظر-)٥(



       
 
 

   

 

 
 

٣٠١

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

) ١: اإلخالص(M$  #  "  !L : قال اهللا تعاىل: اآلية الثانية والخمسون
 ، وال يستحب الوصل،}ٌدَحَأ{يستحب الوقف على  وكان أبو عمرو: (سفيقال الن

  .)٢() على هذا أدركنا القراء)١(قال عبد الوارث
  

وقد  ،}ٌدَحَأ{نقل رمحه اهللا هنا عن أيب عمرو وعبد الوارث استحباب الوقف على 
} ُاهللا{بلفظ  ،}ٌدَحَأ{علله أبو عمرو فيما نسب إليه الداين بأن العرب ال تصل 

وكذلك علله بسنية الوقف على رؤوس اآلي، والوقف عليها حسن لوجود التعلق 
  .)٣(اللفظي واملعنوي

  
` M  c  b  a :  قال اهللا تعاىل:اآلية الثالثة والخمسون

dL)َّى يـوسوس ىف صدور النِالذ{: (قال النسفي) ٥: الناس ِ ُ ُ ِ
ُ

ِ ْ يف حمل } ِاسَُ
 وعلى هذين الوجهني حيسن الوقف ،الشتم أو النصب على ، أو الرفع،اجلر على الصفة

  .)٤()}ِاسَّنَخْـال{على 
  

يف حمل رفع أو نصب جاز الوقف على لفظ " }ِالذي{ذكر رمحه اهللا أنه إذا كان 
ِالوسواس{وإذا كان يف حمل جر على الصفة لـ} ِاسَّنَخْـال{ َ َْ فليس حمل وقف، وهو } ْ

  .)٥(كما قال
ؤلف، والرفع على القطع مما قبله على تقدير  فالنصب على الذم وهو ما صرح به امل

، وعلى كال الوجهني يوقف عليه، والوقف عليه كاف، "هو الذي"مبتدأ قبله تقدير 
  ..)٦(لوجود التعلق املعنوي دون اللفظي

                                                           

 ثقـة، مقـرى حافظ إمام البصري موالهم العنربي التنوري عبيدة أبو سعيد بن الوارث  هو عبد-)١(
  ،    ٤٧٨ / ١  :               غای�ة النھای�ة:هــ، ينظـر١٨٠: عمرو البـصري وغـريه، ت أيب على القرآن عرض

   .   ١٧٨ / ٤  :       واألعالم
  .٣/٦٩٦: مدارك التنزيل -)٢(
  .٢/٤٣٥: ، ومنار اهلدى٢٦٣-٢٦٢: املكتفى ص:  ينظر-)٣(
  .٣/٧٠٠: مدارك التنزيل -)٤(
  .٢٦٣: املكتفى ص:  ينظر-)٥(
  .٢٦٣: املكتفى ص:  ينظر-)٦(



       
 
 

   

 

 
 

٣٠٢

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

وقد ذكر غري واحد أنه ال وقف من بداية السورة إىل �ايتها إال على مذهب الوقف 
  .)١(على رؤوس اآلي

 مجع كالم النسفي يف الوقف ودراسته يف كتابه هذا، وتليه خامتة البحث و�ذا ينتهي
  .بإذن اهللا تعاىل

                                                           

  .٢/٤٣٦: ، ومنار اهلدى٢٦٣: املكتفى ص:  ينظر-)١(
  



       
 
 

   

 

 
 

٣٠٣

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

 

:خامتة البحث  

 

ِّيف �اية هذا البحث كما يف بدايته، فإين أمحد اهللا عز وجل على إكماله، وأسطر 

  .يف هذه اخلامتة بعض النتائج املستخلصة منه
  

تمام العلماء حىت من غري القراء، الذين الوقف كان وال يزال حمل اه أن علم :أوال
  .تفرغوا لإلقراء وعرفوا به

بالكالم على الوقف يف  رمحه اهللا من العلماء الذين اهتموا النسفي أن :ثانيا
  .القرآن الكرمي يف تفسريه هذا، لكن دون إكثار من ذلك

ر ذلك أث مرجعية لغوية بالدرجة األوىل؛ وهلذا نلحظ الوقف أن مرجعية علم :ثالثا
يف كالم النسفي يف الوقف، وكونه اعتمد فيما يذهب إليه على القواعد النحوية يف 

  .الوقف وعدمه
أن مؤلفات املفسرين تزخر بكثري من الكالم يف علم الوقف واالبتداء فهي  :رابعا   

جمال خصب للباحثني كي خيرجوا ما فيها من مباحث هذا العلم وينشروه يف حبوث 
  .مستقلة

  .النسفي مل يستعمل مصطلحات علماء الوقف املشهورة إال نادرا أن :اخامس  
 أن النسفي رمحه اهللا ليس من املهتمني يف كالمه على الوقف بالوقف على : سادسا

  . رؤوس اآلي، بل يهتم بوضوح املعىن فقط
هي أهم األمور املستخلصة من هذا البحث وصلى اهللا  -  يف نظري–هذه و

  .حممد وعلى آله وصحبهوسلم على سيد خلقه 



       
 
 

   

 

 
 

٣٠٤

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

:فهرس املصادر واملراجع  

  .املصحف الشريف .١
 ألمحد بن حممد ابن عبد الغين :إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر .٢

هـ، ١٤٢٧: دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة: ّالدمياطي، الشهري بالبناء، الناشر
  .أنس مهرة: حتقيق

دار املعارف الطبعة : بن الطيب الباقالين، الناشر أليب بكر حممد :إعجاز القرآن .٣
  .السيد أمحد صقر: م، حتقيق١٩٩٧: اخلامسة

منشورات حممد علي :  أليب جعفر أمحد بن حممد النحاس، الناشر:إعراب القرآن .٤
:  هـ، وضع حواشيه وعلق عليه١٤٢١: بيضون، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل

   .عبد املنعم خليل إبراهيم
: دار العلم للماليني الطبعة:  خلري الدين بن حممود الزركلي، الناشر:األعالم .٥

  .اخلامسة عشر
: املكتبه العصريه:  جلمال الدين قفطى، الناشر:إنباه الرواة على أنباه النحاة .٦

  .ه١٤٢٤
دار الفتح ودار ابن :  حملمد بن الطيب أيب بكر الباقالين، الناشر:االنتصار للقرآن .٧

  .الدكتور حممد عصام القضاة:  هـ، حتقيق١٤٢٢: عة األوىلحزم، الطب
:  عبد اهللا بن عمر البيضاوي الناشر، لناصر الدين:أنوار التنزيل وأسرار التأويل .٨

  .حممد عبد الرمحن املرعشلي:  هـ حتقيق١٤١٨: دار إحياء الرتاث العريب الطبعة األوىل
دار : م األنباري، الناشرأليب بكر حممد بن القاس: إيضاح الوقف واالبتداء ٩

  .هـ١٤٢٨: احلديث القاهرة
 أليب حيان حممد بن يوسف، الناشر دار الفكر الطبعة :البحر احمليط يف التفسري ١٠

  .صدقي حممد مجيل:  هـ، حتقيق١٤٢٠
:  الزركشي الناشر بن �ادر لبدر الدين حممد بن عبد اهللا:الربهان يف علوم القرآن ١١

 هـ، ١٣٧٦: عيسى الباىب احلليب وشركائه، الطبعة األوىلدار إحياء الكتب العربية 
  .حممد أبو الفضل إبراهيم: حتقيق
دار :  لعبد الفتاح بن عبد الغين القاضي، ط:بشري اليسر شرح ناظمة الزهر ١٢

   .هـ١٤٢٩: السالم الطبعة األوىل
مد بن يعقوب الفريوزآبادى،  حمل :بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ١٣



       
 
 

   

 

 
 

٣٠٥

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

   .حممد علي النجار: ا�لس األعلى للشئون اإلسالمية، حتقيق: الناشر
:  حملمد بن يعقوب الفريوز آبادي، الناشر:البلغة ىف تراجم أئمة النحو واللغة ١٤

  .حممد املصري: هـ، حتقيق١٤٠٧: مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي، الطبعة األوىل
دار : َّاحلسيين، الزبيدي الناشر حملمد بن حممد، :تاج العروس من جواهر القاموس ١٥

  .جمموعة من احملققني: اهلداية، حتقيق
عيسى :  أليب البقاء عبد اهللا بن احلسني العكربي، الناشر:التبيان يف إعراب القرآن ١٦

  .علي حممد البجاوي: البايب احلليب وشركاه،  حتقيق 
 ١٩٨٤: سية للنشرالدار التون: بن عاشور الناشرا حملمد الطاهر :التحرير والتنوير ١٧
  .ه

دار :  لعلي بن برهان الدين احلليب، الناشر:السرية احللبية يف سرية األمني املأمون ١٨
  .هـ١٤٠٠: املعرفة
دار الكتاب العريب الطبعة :  لعلي بن حممد بن علي اجلرجاين، الناشر:التعريفات ١٩

  .إبراهيم األبياري: ه، حتقيق ١٤٠٥:األوىل
دار طيبة :  الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري، الناشر أليب:تفسري القرآن العظيم ٢٠

  .سامي بن حممد سالمة: ه، حتقيق١٤٢٠: للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية
مكتبة رشديه :  حملمد ثناء اهللا العثماين املظهري، الناشر:التفسري املظهرى ٢١

  .غالم نىب تونسى: ، حتقيقه١٤٢٥: بباكستان، ودار إحياء الرتاث العريب
مطابع دار الكتاب : ، الناشر للدكتور حممد حسني الذهيب:لتفسري واملفسرونا ٢٢

  .هـ١٣٨١: العريب الطبعة األوىل
دار إحياء الرتاث :  أليب منصور حممد بن أمحد بن األزهري،  الناشر:�ذيب اللغة ٢٣

  .حممد عوض مرعب: م حتقيق٢٠٠١:العريب، الطبعة األوىل
: مد بن جرير، أبو جعفر الطربي، الناشر حمل:جامع البيان يف تأويل القرآن ٢٤

  .أمحد حممد شاكر:  هـ، حتقيق١٤٢٠: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل
:  أليب عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، الناشر:اجلامع ألحكام القرآن ٢٥

  .أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش: ه، حتقيق١٣٨٤: دار الكتب املصرية، الطبعة الثانية
لعلم الدين أيب احلسن علي بن حممد السخاوي : مجال القراء وكمال اإلقراء ٢٦

  .هـ١٤٣١: دار الصحابة، الطبعة األوىل: الناشر
مري :  لعبد القادر بن أيب الوفاء القرشي، الناشر:اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ٢٧

  .حممد كتب خانه



       
 
 

   

 

 
 

٣٠٦

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

 زرعة، الناشر دار الرسالة،  لعبد الرمحن بن حممد بن زجنلة، أيب:حجة القراءات ٢٨
  .٢/٢٦٢: سعيد األفغاين: حتقيق
:  لعبد القادر بن عمر البغدادي الناشر:خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ٢٩

  .حممد نبيل طريفي وأميل بديع اليعقوب: م، حتقيق١٩٩٨: دار الكتب العلمية
دارة : ، الناشرألمحد بن حجر العسقالين:  يف أعيان املائة الثامنةالدرر الكامنة ٣٠

  .حممد عبد املعني باد: هـ حتقيق١٣٩٢: املعارف العثمانية 
 لشهاب الدين حممود بن عبد :روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ٣١

:  هـ، حتقيق١٤١٥: دار الكتب العلمية الطبعة األوىل: اهللا احلسيين األلوسي، الناشر
  .علي عبد الباري عطية

 جلمال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن :سري يف علم التفسريزاد امل ٣٢
عبد الرزاق :  هـ، حتقيق١٤٢٢: دار الكتاب العريب، الطبعة األوىل: ااجلوزي الناشر

  .املهدي
: املكتبة العصرية حتقيق:  أليب داود سليمان بن األشعث، الناشر:سنن أيب داود ٣٣

  .حممد حميي الدين عبد احلميد
:  مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب  الناشرلإلمام :عالم النبالءسري أ ٣٤

  .شعيب األرناؤوط: مؤسسة الرسالة، حتقيق
دار اجليل الطبعة :  لعبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي، الناشر :السرية النبوية ٣٥

  .طه عبد الرؤوف سعد: ه، حتقيق١٤١١: األوىل
دار : ناشر، العلي بن برهان الدين احلليبل:  املأمونالسرية احللبية يف سرية األمني ٣٦

  .هـ١٤٠٠: املعرفة
  .الشبكة العنكبوتية ٣٧
 لعبد اهللا بن عبد الرمحن العقيلي اهلمداين، :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٣٨

حممد :  ه، حتقيق١٤٠٠: دار الرتاث ودار مصر للطباعة، الطبعة العشرون: الناشر
  .يدحميي الدين عبد احلم

 : جلمال الدين حممد بن عبد اهللا ابن مالك الطائي الناشر:شرح الكافية الشافية ٣٩
   .عبد املنعم أمحد هريدي: جامعة أم القرى، الطبعة األوىل، حتقيق

املخلاليت على للشيخ رضوان بن حممد : القول الوجيز يف فواصل الكتاب العزيز ٤٠
هـ، حتقيق وتعليق عبد الرزاق ١٤١٢ :احملقق، الطبعة األوىل: ، الناشرناظمة الزهر

  .موسى



       
 
 

   

 

 
 

٣٠٧

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

دار الصحابة :  أليب القاسم حممد بن حممد النويري، الناشر:شرح طيبة النشر ٤١
  .هـ١٤٢٥: للرتاث، الطبعة األوىل

الدار ومكتبة الرشد :  ألمحد بن احلسني أيب بكر البيهقي، الناشر:شعب اإلميان ٤٢
 هـ، حققه وراجع نصوصه وخرج ١٤٢٣: السلفية ببومباي باهلند، الطبعة األوىل

: الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد، أشرف على حتقيقه وختريج أحاديثه: أحاديثه
  .خمتار أمحد الندوي

 أليب القاسم، حممد بن علي املوصلي، املعروف بابن حوقل :صورة األرض ٤٣
  .م١٩٩٢: دار مكتبة احلياة للطباعة والنشر: النصيبني الناشر

م، ١٩٧٠: دار الرائد العريب: الناشر،  إسحاق الشريازييبأل: قهاءطبقات الف ٤٤
  . إحسان عباس:حتقيق
مكتبة وهبة الطبعة :  لعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، الناشر:طبقات املفسرين ٤٥

  .علي حممد عمر: هـ، حتقيق١٣٩٦: األوىل
مكتبة ابن :  حملمد بن حممد بن اجلزري، الناشر:غاية النهاية يف طبقات القراء ٤٦

  .تيمية
 لعبد العزيز بن عبد :قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم بن أيب النجود ٤٧

  .مؤسسة الرسالة: الفتاح القارئ، الناشر
:  ليوسف بن علي بن جبارة اهلذيل، الناشر:الكامل يف القراءات اخلمسني ٤٨

ن السيد بن مجال ب:  هـ، حتقيق١٤٢٨: مؤسسة مسا للتوزيع والنشر، الطبعة األوىل
  .رفاعي الشايب

: دار ومكتبة اهلالل حتقيق:  للخليل بن أمحد الفراهيدي، الناشر:كتاب العني ٤٩
  .الدكتورين مهدي املخزومي، وإبراهيم السامرائي

مؤسسة : شرا أليوب بن موسى احلسيين، أىب البقاء الكفوى، الن:كتاب الكليات ٥٠
  .ملصريعدنان درويش وحممد ا: هـ، حتقيق١٤١٩: الرسالة

مكتبة اخلاجني الطبعة :  لعمرو بن عثمان بن قنرب امللقب سيبويه، الناشر:الكتاب ٥١
  .عبد السالم حممد هارون:  هـ، حتقيق١٤٠٨: الثالثة
 :الزخمشري الناشرجار اهللا  حملمود بن عمرو :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ٥٢

  . هـ١٤٠٧: الثالثة: دار الكتاب العريب، الطبعة
دار :  ألمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب الناشر:والبيان عن تفسري القرآنالكشف  ٥٣

اإلمام أيب حممد بن عاشور، : ، ه، حتقيق١٤٢٢: إحياء الرتاث العريب، الطبعة األوىل



       
 
 

   

 

 
 

٣٠٨

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

  .األستاذ نظري الساعدي: مراجعة وتدقيق
  .دار صادر، الطبعة األوىل:  حملمد بن مكرم بن منظور، الناشر:لسان العرب ٥٤
:  لألستاذ الدكتور أمحد بن حممد اخلراط الناشر:ا�تىب من مشكل إعراب القرآن ٥٥

  . هـ١٤٢٦: املدينة املنورةبجممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف 
:  أليب الربكات عبد اهللا بن أمحد النسفي الناشر:مدارك التنزيل وحقائق التأويل ٥٦

يوسف علي : ققه وخرج أحاديثه هـ، ح١٤١٩: األوىل: دار الكلم الطيب، الطبعة
  .حميي الدين ديب مستو: بديوي، راجعه وقدم له

 :الناشر النسفي أمحد عبد اهللا بن أليب الربكات: مدارك التنزيل وحقائق التأويل ٥٧
  .الشيخ مروان حممد الشعار: ه، حتقيق١٤٣٠: دار النفائس الطبعة الثانية

دار الكتب العلمية الطبعة : الناشر أليب حامد حممد بن حممد الغزايل، :املستصفى ٥٨
  .حممد عبد السالم عبد الشايف: هـ، حتقيق١٤١٣: األوىل
  .مؤسسة قرطبة:  لإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، الناشر:املسند ٥٩
مؤسسة الرسالة، :  ملكي بن أيب طالب القيسي، الناشر:مشكل إعراب القرآن ٦٠

  .احل الضامنهـ، حتقيق الدكتور حامت ص١٤٠٥: الطبعة الثانية
:  للشيخ حممود خليل احلصري الناشر:معامل االهتداء إىل معرفة الوقف واالبتداء ٦١

  .هـ١٤٣٢: مركز زيد بن ثابت، الطبعة األوىل
 لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين :معرتك األقران يف إعجاز القرآن ٦٢

  . ه١٤٠٨:  دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل: الناشر،السيوطي
 للدكتور عمر خليفة الشاجيي :ملعجم التجويدي ألشهر ألفاظ علم التجويدا ٦٣

  هـ١٤٣١: الطبعة األوىل،املؤلف: الناشر
  .مكتبة املثىن ودار إحياء الرتاث العريب:  لعمر رضا كحالة، الناشر:معجم املؤلفني ٦٤
 إلبراهيم مصطفى وأمحد الزيات وحامد عبد القادر وحممد :املعجم الوسيط ٦٥

  .جممع اللغة العربية: دار الدعوة، حتقيق: الناشرالنجار 
 :دار القلم، الطبعة األوىل:  إلبراهيم حممد اجلرمي، الناشر:معجم علوم القرآن ٦٦

  . ه١٤٢٢
 حملمد بن أمحد بن عثمان الذهيب، :معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ٦٧

 بشار عواد معروف :هـ، حتقيق١٤٠٤: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: الناشر
  .وشعيب األرناؤوط وصاحل مهدي عباس

: شرالشيخ اإلسالم  زكريا بن حممد األنصاري الن: املقصد لتلخيص ما يف املرشد ٦٨



       
 
 

   

 

 
 

٣٠٩

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

  .شريف أبو العالء العذوي: هـ، حتقيق ١٤٢٢: دار الكتب العلمية الطبعة األوىل
دار : ، الناشر لعثمان بن سعيد أيب عمرو الداين:املكتفى يف الوقف واالبتداء ٦٩

   .الشيخ مجال الدين حممد شرف: هـ، حتقيق١٤٢٧: الصحابة
ألمحد بن حممد بن عبد الكرمي األمشوين :  يف بيان الوقف واالبتداءمنار اهلدى ٧٠

  .الشيخ عبد الرحيم الطرهوين: هـ، حتقيق١٤٢٩: دار احلديث: الناشر
مطبعة عيسى : ين، الناشر حملمد عبد العظيم الزرقا:مناهل العرفان يف علوم القرآن ٧١

  .البايب احلليب وشركاه، الطبعة الثالثة
دار : للدكتور عبد القيوم السندي، الناشر: املنتقى من مسائل الوقف واالبتداء ٧٢

  .هـ١٤٣٤: ابن اجلزري، الطبعة األوىل
 جلمال الدين يوسف بن عبد اهللا ابن تغري :املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف ٧٣

  .الدكتور حممد حممد أمني: اهليئة املصرية العامة للكتاب، حتقيق: ر، الناشبردي
مؤسسة :  خلالد بن عبداهللا األزهري، الناشر:موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب ٧٤

  .الدكتور عبدالكرمي جماهد: م، حتقيق١٩٩٦: الرسالة الطبعة األوىل
 اجلماعة اخلريية :، الناشر أيب مرمينابلنصر بن علي املعروف ب: ملوضحلكتاب اا ٧٥

هــ حتقيق الدكتور عمر محدان ١٤١٤: لتحفيظ القرآن الكرمي جبدة، الطبعة األوىل
  . الكبيسي

للقاسم بن فريه الشاطيب : ناظمة الزهر يف عد اآليات وتعيني فواصل القرآن ٧٦
  .هـ١٤٣٠: دار الصحابة للرتاث الطبعة األوىل: الناشر الرعيين

شمس الدين أيب اخلري حممد بن حممد بن ابن اجلزري  ل:النشر يف القراءات العشر ٧٧
  .علي حممد الضباع: املطبعة التجارية الكربى، حتقيق: الناشر

 جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي :نظم العقيان يف أعيان األعيان ٧٨
  .املكتبة العلمية: الناشر

 علي اإلسنوي  لعبد الرحيم بن احلسن بن:�اية السول شرح منهاج الوصول ٧٩
  هـ١٤٢٠: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل: الشافعي، الناشر

 أليب العباس أمحد بن حممد بن أيب بكر بن :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ٨٠
  .إحسان عباس: دار صادر، حتقيق:  الناشر،خلكان

  



       
 
 

   

 

 
 

٣١٠

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراساني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  مجعا ودراسة"مدارك التنزيل"الوقف يف القرآن الكريم عند عبد اهللا بن أمحد النسفي من خالل تفسريه  

  
  فهرس املوضوعات

  

  الصفحة  وعــــــــــــاملوض

  ٢٥٧  املقدمة

  ٢٦٠  يدالتمه

  ٢٦٧  اآليات موضوع الدراسة

  ٣٠٣  خامتة البحث

  ٣٠٤  فهرس املصادر واملراجع

  ٣١٠  فهرس املوضوعات

 


