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وقــوف التـــمام فــي كتــاب إعــراب القــرآن ألبــي جعفــر 
النـــحاس )ت328هـ(

»جـمعًا ودراسة«
د. عبداللَّ بن موسى عبداللَّ الكثيري

امللخص:
يـــحتوي هــذا البحــث علــى حصــر واســتقراء، ومجــع ودراســة لـــمواضع »وقــف التمــام« يف 
كتــاب إعــراب القــرآن، لإلمــام أيب جعفــر الـــنحاس، مــن أول الكتــاب إىل هنايتــه، وجــاء بعنــوان: 
»وقــوف الـــتمام يف كتــاب إعــراب القــرآن أليب جعفــر الـــنحاس)ت328هـ(، جـــمعاً ودراســة«.

وجاء البحُث يف مقدِّمـــة، وقسمني رئيسيني، وخاتـــمة تضمَّنت أهم النتائج والتوصيات، 
وفهرس للـمصادر والـمراجع.

القســم األول يشــتمل علــى ثالثــة مباحــث، والقســم الثــاين هــو مجــع ودراســة لـــمواضع 
وقــوف الـــتمام.
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Abstract 

This research contains an inventory, a collection, and a 
study of the positions of “stop the completion” in the book 
of the interpretation of the Koran, Imam Abu Jaafar copper, 
from the first book to the end, It was titled: “Standing in the 
Book of the Interpretation of the Quran to Abu Jaafar al-Na-
has (328 AH), a collection and study.»

The research came in an introduction, two main sections, 
a conclusion containing the most important findings and rec-
ommendations, and a catalog of sources and references.

The first section consists of three sections, and the second 
section is the collection and study of the complete spaces.

 Standing in the Book of the Qur'an (For Abu Jaafar 
Al-Nahas 328 AH) - Collecting and studying

Dr. Abdullah Moussa Abdullah Alkatiri
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الـمقدِّمة:
الـــحمد للِّ ربِّ الـعالـــمني، والصــالة والســالم علــى خــامت النبيِّــني وســيِد الـــمرسلني، ســيِّدان 

ونبيِّنــا مـــحمَّد صلَّــى اللَّ عليــه وســلَّم، وعلــى آلــه وصحبــه أمجعــني، أمــا بعــد:

فــإّن شــرف كلِّ علــم بـــما يتَّصــلُّ بــه مــن مباحــث ومســائل؛ ولـــهذا كانــت علــوم القــرآن 
الكــرمي أشــرف العلــوم قــدراً، وأجّلهــا شــأانً؛ لصلتهــا بكتــاب اللَّ العظيــم، ومــن أجــلِّ هــذه 
العلــوم »علــم الوقــف واالبتــداء«، فهــو أحــد ركــي الرتتيــل، وابٌب عظيــٌم مــن أبــواب التجويــد، 
فبــِه يُعــَرف كيفّيــة أداء القــرآن أداًء يُوِصــل إىل فهــم معانيــه ومقاصــده، ويُظِهــر بيانــه وإعـــجازه.

وقــد ُعــَي أعــالم األمــة وعلمــاء القــراءات وعلــوم القــرآن بـــهذا العلــم الـــمبارك، وأَْولَــوه 
اهتمامــاً بيِّنــاً، تعلُّمـــاً وتعليمــاً، وأتليفــاً وتصنيفــاً، إجـــمااًل وتفصيــاًل، فمنهــم مــن أفــرده ابلتأليــف، 

ومنهــم مــن أدرجــه ضمــن مؤلَـّـف مــن مؤلَّفــات علــوم القــرآن والقــراءات والتجويــد.

ومــن أهــمِّ أنــواع الوقــف، وأوَِّل أقســامه »وقــف الـــتمام«، والــذي بــِه َيِصــُل الـــمراد، ويتبــنيَّ 
الـــمعىن، ويُفَهــم الـــمقصود، قــال ابــن جماهــد)1(:»ال يقــوم ابلتـــمام إال نـــحويٌّ، عالـــٌم ابلقــراءات، 
بـــها  نــزل  الــي  بعــض، عالـــٌم ابللُّغــة  مــن  عــامل ابلَقَصــص وتلخيــص بعضهــا  عــامل ابلتفســر، 

القــرآن«)2(.

ومــن العلمــاء الذيــن اهتَّمــوا بعلــم الوقــف واالبتــداء أبــو جعفــر الـــنَّحاس)ت328هـ(، فقــد 
صنَّــف كتــاابً يف هــذا الفــنِّ، مسّـــاه: »القطــع واالئتنــاف«، تنــاول فيــه مواضــع الوقــف واالبتــداء 
يف القــرآن الكــرمي، وســجَّل فيــه آراء مــن ســبقه مــن العلمــاء وخاصــًة ِمـــمَّن فُِقــَدت ُكتـُُبهــم، وهــو 

مرجــٌع أصيــل لِـــَمن ألَّــف بعــده.

لـــمؤلَّف آخــر مــن مؤلَّفاتــه، وهــو كتــاب »إعــراب  العلــم  النَّحــاس هبــذا  وامتــدَّ اهتمــام 
نــه شــيئاً مــن أحــكام الوقــف وأقســامِه، وهــو »وقــف الـــتمام«، وألمهيَّــة  القــرآن« حيــث ضمَّ
مــا ســطَّره هــذا اإلمــام العظيــم يف هــذا الكتــاب، ولعــدم وجــود دراســة فيمــا أعلــم اهتمــت 
ببيــان مواضــع وقــف التمــام يف كتــاب »إعــراب القــرآن للنحــاس« ودراســتها، عزمــُت علــى 
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، ومسيـّتُــه: »وقــوف التـــمام يف كتــاب »إعــراب القــرآن« أليب جعفــر  الكتابــة فيــه مســتعيناً ابللَّ
ودراســة«. مجعــاً  الـــنَّحاس)ت328(هـ، 

أمهية البحث وأسباب اختياره:
1- تظهر أمهية البحث من خالل ارتباط العنوان ابلقرآن الكرمي ارتباطاً كلياً.

2- مكانــة اإلمــام أيب جعفــر النحــاس رمحــه اللَّ فهــو نـــحويٌّ، وُمْكثِــٌر مــن التأليــف والتصنيــف 
صــاً يف  يف علــوم القــرآن الكــرمي، ومعانيــِه، وإعرابــه، وانســِخه ومنســوخِه، وصنَّــف كتــاابً متخصِّ

وقــف القــرآن وابتدائــِه، ِمـــمَّا جيعــل آلرائــه قيمــة معتــرة.
3- مكانــة كتــاب »إعــراب القــرآن للنحــاس« بــني ُكتــِب إعــراب القــرآن ال تـــخفى، فهــو مــن 

أحســنها، وأوَّلـــها، ومــن أمههــا مصــدراً ومرِجعــاً.
4- اشــتمال كتــاب »إعــراب القــرآن« علــى عــدد مــن وقــوف التمــام يف القــرآن الكــرمي يســتحق 

البحــث والدراســة.
5- تبنيَّ من خالل البحث وجود أقوال يف وقف الـتمام تُعدُّ انفرادات قيِّمة للنحاس مل أقف 

عليهــا عنــد غــره، تُعطــي البحــث أمهيًة)3(.

6- مــن خــالل البحــث والـــمقارنة بــني عــدٍد مــن الـــمواضع تبــنيَّ عــدم عــدم مطابقــة بــني 
مــا كتبــه النحــاُس يف إعــراب القــرآن وبــني مــا كتبــه يف القطــع واالئتنــاف؛ بــل قــد ال يوجــد يف 

القطــع واالئتنــاف، ممــا يزيــد البحــث أمهيــًة، وســبباً مــن أســباب اختيــاري)4(.

خطة البحث:
قسَّمُت البحث إىل مقدِّمة، وقسمني رئيسيَّني، وخاتـمة، وفهارس.

ــن أمهيــة الـــموضوع وأســباب اختيــاره، وخطــة البحــث، ومنهجــي يف  الـــمقدِّمة: وتتضمَّ
البحــث.

القسم األول: ويشتمل على ثالثة مباحث:
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الـمبحث األول: تعريف وقف الـتمام.
الـمبحث الثاين: ترمجة موجزة أليب جعفر النَّحاس.

الـــمبحث الثالــث: القيمــة العلميــة لوقــوف الـــتمام يف »إعــراب القــرآن« ومنهــج النحــاس يف 
إيرادهــا.

القسم الثاين: وقوف التـــمام يف كتاب »إعراب القرآن« أليب جعفر الـــنَّحاس)ت328(
هــــ، مرتَّبــة حســب ورودهــا يف القــرآن.

ثـم الـخاتـمة، وتضمَّنت أهم النتائج والتوصيات.

والفهارس، ويتضمَّن فهرس الـمصادر والـمراجع.

منهجي يف البحث:
اتَّبعــت يف هــذا البحــث الـــمنهج االســتقرائي الوصفــي التحليلــي، وقمــُت فيــه ابخلطــوات 

التاليــة:
1- َجـــْمُع الـــمادة العلمية لـــهذا البحث، وذلك ابستقراء كتاب »إعراب القرآن«، واستخراج 

الــة عليــه)5(.  وقــوف الـــتمام الــي ذكرهــا النحــاُس رمحــه اللَّ بـــمصطلحاته الدَّ
2- كتابــة اآليــة القرآنيــة الــي ورد فيهــا ذكــر وقــف الـــتمام عنــد النحــاس، مرتبــًة حســب ورودهــا 

يف القــرآن، ووضعُتهــا بــني قوســني مزركشــنيژ ژ، وذكــر اســم الســورة ورقــم اآليــة يف الـــمنت.
3- اســتخراج نــصِّ النحــاس مــن الـــموضع الــذي يذكــر فيــه وقــف الـــتمام، ووْضُعــُه بــني عالمــي 

تنصيــص »«.
4- أقــوم بدراســة موضــع وقــف التمــام الــذي ذكــره الـــنَّحاس، وأُبــنيِّ مــا ذكــره العلمــاء يف هــذا 

الـــموضع، وخاصــًة علمــاء الوقــف واالبتــداء.
5- كتابــة اآلايت القرآنيــة والقــراءات الـــمتواترة يف البحــث ابلرســم العثمــاين للقــراءات العشــر، 

ووضعُتهــا بــني قوســني مزركشــني ژ ژ، وذكــر اســم الســورة ورقــم اآليــة يف الـــمنت.
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قوســني  بــني  اإلمالئــي، وَضْبِطهــا ابلشــكل، ووْضُعهــا  الشــاذَّة ابلرســم  القــراءات  6- كتابــة 
هالليــني )( واســم الســورة ورقــم اآليــة يف الـــمنت.

7- تـخريج األحاديث، وتوثيق النصوص واألقوال والقراءات من مصادرها ومظانّـِها.
8- الرتمجة جلميع األعالم الوارد ذكرهم يف البحث عند أول موضع ورودهم)6(.

9- كتابة البحث وفق قواعد اإلمالء الـحديث، واستخدام عالمات الرتقيم الالزمة.

10- َخْتـُم البحِث بـخاتـمٍة ذكرُت فيها أبرز النتائج والتوصيات الي توصلُت إليها.
11- تزويد البحث بفهرس للـمصادر والـمراجع.

القسم األول: ويشتمل على ثالثة مباحث:
الـمبحث األول: تعريف وقف التمام

ــمَّ  ــال تـ ــماماً، يُق ــمًّا وتـ ــمَّ، يتــّم، تـ ــًة: مصــدر تـ وقــف التمــام هــو الوقــف التــام، وتعريفــه لغ
الشــيء: أي كملــت أجــزاؤه، فهــو اتم، وتـــمام الشــيِء: انتهــاؤه إىل حــّد ال يـــحتاج إىل شــيء 

خــارج عنــه)7(.

اصطالحاً:

قــال ابــن األنباري)8(:»هــو الــذي يـــحسن الوقــف عليــه، واالبتــداء بـــما بعــده، وال يكــون 
بعــده مــا يتعلــق بــه«)9(.

قــال الداين)10(:»هــو الــذي يـــحُسن القطــع عليــه، واالبتــداء بـــما بعــده؛ ألنــه ال يتعلــق 
بشــيء ممــا بعــده«)11(.

لفظــاً  قبلهــا  عمــا  انفصلــت  قصــة  آخــر  علــى  يقــف  أن  هــو  الغزَّال)12(:»التــام  وقــال 
ومعــىن«)13(.

وقال السخاوي)14(:»هو الذي انفصل مـمَّا بعده لفظاً ومعىن«)15(.
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وأطلــَق عليــه ابــن الـــجزري مصطلــح »التـــمام«، وعرَّفــه)16(: »الوقــف ينقســم إىل اختيــاري 
واضطــراري؛ ألن الــكالم إمــا أن يتـــمَّ أو ال، فــإن تـــمَّ كان اختيــارايً، وكونــه تـــماماً ال يـــخلو إمَّــا 
أن ال يكــون لــه تعلُّــق بـــما بعــده البتَّــة أي ال مــن جهــة اللفــظ وال مــن جهــة الـــمعىن فهــو الوقــف 

الــذي اصطلــح عليــه األئمــة ابلتــامِّ لـــتمامه الـــمطلق، يُوقَــف عليــه ويُبتــدأ بـــما بعــده..«)17(.

، وأتـّم)18(، وقد يتفق العلماء يف تعريف الـتمام  والـتامُّ يتفاوت يف درجة تـمامه ما بني اتمٍّ
التــام كامــاًل، وبعضهــم ُيســّميه حســناً، وبعضهــم  ويـــختلفون يف التســمية، فبعضهــم ُيســمِّي 

كافيــاً، وبعضهــم مطلقــاً، وبعضهــم مـــختارًا)19(.
الـمبحث الثاين: ترمجة موجزة أليب جعفر النحاس)20(

امســه ونســبه وكنيتــه: هــو أمحــد بــن حممــد بــن إمساعيــل بــن يونــس الـــُمرادي، الـــنحوي، 
الـــمصري، ُيكــىنَّ أبيب جعفــر النَّحــاس، ويُقــال: ابــن النحــاس.

أشــهر شــيوخه: تتلمــذ أبــو جعفــر الـــنَّحاس علــى عــدد كبــر مــن الشــيوخ والـــعلماء، ومــن 
أبرزهم:

ــان، أبــو العبــاس  1- أبــو العبــاس الـــمربِّد: حممــد بــن يزيــد بــن عبداألكــر بــن عمــر بــن حسَّ
يف  »الـــمقتضب  مصنفاتــه:  مــن  األديــب،  اللغــوي  النحــوي  ابلـــمرِّد،  الـــمعروف  البصــري، 

تــويف ســنة 285هــــ)21(. النحــو«، 

2- الزَّجَّاج: إبراهيم بن السَّــري بن ســهل، أبو إســحاق الزَّجَّاج، النَّـــحوي الـــمشهور كان من 
أهــل الفضــل والدِّيــن، حســن االعتقــاد، مجيــل الـــمذهب، وكان عالـــماً ابلتفســر وعلــوم القــرآن، 
وكان يُعلِّــم ابألجــرة، ومــن تصانيفــه: »معــاين القــرآن«، و»االشــتقاق«، و»خمتصــر النحــو«، 

و»القــوايف«، و»العــروض«، وغرهــا، تــويف ســنة 311هـــــ )22(. 

3- األخفش الصغري: علي بن ســليمان بن الفضل النحوي، وُيكىّن أبيب احلســن، األخفش 
الصغر، وهو غر األخفش الكبر واألوســط، ومن مصّنفاته »كتاب األنواء«، مسَـّــاه النحاس 

ابمسه يف كتبه، وصرَّح ابلســماع منه، تويف ســنة 315هـ)23(.
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4- ابــن األنبــاري: أبــو بكــر، حممــد بــن القاســم بــن حممــد بــن بشــار بــن الـــحسن بــن األنبــاري 
البغــدادي، الـــمقرئ، النَّحــوي، ومــن مصنَّفاتــه:« كتــاب األضــداد«، و«الـــمذكر والـــمؤنث« 

و«اإليضــاح يف الوقــف واالبتــداء«، تــويف ســنة 328هــــ)24(.

ــر أن أاب جعفــر النحــاس كان كثــر  مؤلَّفاتــه، وآاثره العلميــة: اتَّفــَق أهــل الرتاجــم والسِّ
التأليــف، حــى ذكــر بعضهــم أن مصنَّفاتــه تزيــد علــى مخســني مصنَّفــاً يف علــوم خمتلفــة)25(، ومــن 

أشــهرها:
1- معاين القرآن الكرمي)26(.
2- إعراب القرآن الكرمي)27(.

3- الناسخ والـمنسوخ يف القرآن الكرمي)28(.
4- القطع واالئتناف)29(.
5- التفاحة يف النحو)30(.
6- كتاب الالمات )31(.
7- صناعة الكتاب)32(.

8- شرح أبيات سيبويه)33(.
9- شرح القصائد السبع)34(.

وفاتــه: انتقــل النحــاُس إىل جــوار ربِّــه الكــرمي ســنة 328هـــ، غرقــاً يف النيــل، حيــث ذكــر 
أهــل الرتاجــم أن النحــاس جلــس علــى شــاطئ النيــل بـــمصر، ومعــه كتــاب »العــروض« فأخــذ 
ــع بـــحوره، فســمعه بعــض العــوام، فظــنَّ أن النحــاَس يســحر النيــل، فدفعــه برجلــه،  يقــرأه ويُقطِّ

فغــرَق رمحــه اللَّ رمحــة واســعة.
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الـــمبحث الثالــث: القيمــة العلميــة لوقــوف الـــتمام يف »إعــراب القــرآن« ومنهــج 
إيرادهــا النحــاس يف 

مــن خــالل حبثــي يف وقــوف الـــتمام يف كتــاب »إعــراب القــرآن« للنحــاس، أحــاول تســليط 
الضــوء علــى بعــِض منهجــه يف إيــراد هــذه الوقــوف، حمــاواًل جتليــة طريقتــه يف إيرادهــا، ومــرزاً 

لبعــض قيمتهــا العلميــة، ومــن هــذا:

1- استخدم النحاس للداللة على وقف التمام يف كتابه األلفاظ التالية: »وقف الـتمام«)35(، 
وانقطــاع  القصــة  »تـــمام  الــكالم«)39(،  »تـــمام  »تـــمامًا«)38(،  »تـــمام«)37(،  »الـــتمام«)36(، 

الــكالم«)40(.

ــتمام دون غــره  2- ظهــر جلّيــاً يف كتــاب »إعــراب القــرآن« اهتمــام اإلمــام النحــاس بوقــف الـ
مــن الوقــوف، ومل أقــف خــالل حبثــي علــى غــره مــن الوقــف.

3- وقــف التمــام عنــد النحــاس اترًة يكــون مــن قولــِه إمــا مصّرِحــاً ابمســه)41(، أو بــدون تصريــٍح 
ابمســه)42( وهــو الغالــب، واترًة ينقــل ويصــرِّح بنقلــه

 عن العلماء)43(، واترًة ينقل التماَم بصيغ النقل الـمختلفة: »من قال«)44(، »قيل«)45(، وورد 
يف موضٍع واحٍد إســناده لوقف التمام)46(.

4- يظهــر أثــر اللغــة والتفســر والـــمعىن يف وقــوف الـــتمام عنــد النحــاس يف كتابــه »إعــراب 
القــرآن«، ومــع ذلــك مل يُغفــل النحــاس الـــجوانب األخــرى الـــمؤثرة يف وقــوف الـــتمام، ومــن ذلــك 
ــمتواترة يف الوقــف واالبتــداء)47(، بــل والقــراءات الشــاذة وأتثرهــا يف  أثــر اختــالف القــراءات الـ
الوقــف)48(، واستشــهاده بـــحجية رســم الـــمصحف وأتثــره يف الوقــف)49(، وكذلــك أتثــر عــدِّ 
ــمذاهب يف الوقــف  اآلي ورؤوس اآلايت وخواتيــم الســور يف الوقــف)50(؛ بــل وأثــر العقيــدة والـ

واالبتــداء)51(.

5- ليــس مــن منهــج النحــاس التصريــح ابلقــرَّاء عنــد إيــراده للقــراءات الـــمتعلقة بوقــف الـــتمام؛ 
إالَّ أنــه صــرَّح أبمسائهــم يف موضعــني)52(. 
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6- انفــرد النحــاس يف كتابــه »إعــراب القــرآن«، بوقــٍف مــن وقــوف التمــام، مل يذكــره أحــٌد مــن 
العلمــاء حســب حبثــي وهــذه انفــرادة قيِّمــة يف ابب وقــوف التمــام.

قال النحاس: »... التقدير على هذا أن يكون الـتمام ﴿َعاِمَلٌة﴾ ]الغاشية:3[«)53(.

7- مــن الـــمعلوم أن النحــاس لــه كتــاب متخصــص يف الوقــف واالبتــداء، وهــو كتاب:«القطــع 
واالئتنــاف«؛ إال أن كتابــه »إعــراب القــرآن« امتــاَز ببعــض االنفــرادات الــي مل يذكرهــا يف القطــع 

واالئتنــاف، وهــذه تُعــدُّ قيمــة هلــذا الكتــاب يف وقــوف التمــام)54(.

8- مل يكــن النحــاس يف كتابــه »إعــراب القــرآن« ُمطاِبقــاً يف إيــراده لوقــوف التمــام لِـــما يذكــره 
يف كتابــه »القطــع واالئتنــاف« يف بعــض الـــمواضع؛ بــل حصــل بينهمــا اختــالف ظاهــر، وهــذا 

ا يؤكــد أمهيــة دراســة وقــوف التمــام يف كتــاب »إعــراب القــرآن«)55(. مـــمِّ

القــرآن« أليب جعفــر  التـــمام يف كتــاب »إعــراب  الثــاين: وقــوف  القســم 
القــرآن يف  ورودهــا  حســب  مرتَّبــة  الـــنَّحاس)ت328(هــ، 

ِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقيَن﴾ ]البقرة:2[. الـموضع األوىل: قال تعاىل: ﴿ذَٰ
لِــَك﴾: »والوجــه الســادس: أن يكــون  قــال النَّحــاس بعــد أن ذكــر عــدة أوجــه)56( يف خــر ﴿ذَٰ

: حــقٌّ، ويكــون الـــتمام علــى هــذا ﴿اَل رَيْــَب﴾«)57(. اخلــر ﴿اَل رَيْــَب ِفيــِه﴾؛ ألن معــىن ال شــكَّ

الدراسة:
لِــَك﴾، وأنــه   بــنيَّ النحــاس هنــا أن مــن أوجــه اإلعــراب أن تكــون ﴿اَل رَيْــَب﴾ خــراً لــــــ ﴿ذَٰ
«، فيتّم الكالم عندها، وتكون وقفاً اتماً،  على هذا تكون كلمة ﴿اَل رَْيَب﴾ بـمعىن: »ال شكَّ
ويُبدأ بـــ ﴿ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقيَن﴾، فُرفع ﴿ُهًدى﴾ بـــــ ﴿ِفيه﴾)58(، أو ابالبتداء و﴿ِفيه﴾خره)59(.

وقــال النحــاس: »وجيــوز أن يكــون ﴿اَل رَيْــَب﴾ التمــام؛ ألن معنــاه »حــق«، ويكــون ﴿ِفيــِه 
ُهًدى لِْلُمتَِّقيَن﴾ مستأنفًا«)60(. 
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بقوله:»علــى حــذف  علــى ﴿اَل رَيْــَب﴾، وعلَّلــه  الوقــف  السجاوندي)61(بـــجواز  وقــال 
خــر ﴿اَل﴾، تقديــره: ال ريــب فيــه، كمــا ذكــر ﴿ِفيــه﴾ مكــرراً يف قوله:﴿َأَحــقُّ َأْن تَـــُقوَم ِفيــهِۚ 
ُهــًدى﴾، ومــن وصــَل جعــَل ﴿ِفيــه﴾ خــر  ِفيــِه رَِجاٌل﴾]التوبــة:108[، مث يســتأنف ﴿ِفيــِه 
﴿اَل﴾، أو صفــة ﴿ رَيْــَب﴾ وحــذف ﴿اَل﴾ تقديــره: ال ريــب فيــه عنــد الـــمؤمنني، والوقــف 
فيهمــا علــى ﴿ِفيــه﴾، و﴿ُهــًدى﴾ خــر حمــذوف، أي: هــو هــدى، ومــن جعــَل ﴿ُهــًدى﴾ حــااًل 
لِــَك﴾ علــى تقدير:»ُأشــر إىل الكتــاب هــادايً«، مل  لــ﴿اْلِكتَــاُب﴾ إبعمــال معــىن اإلشــارة يف ﴿ذَٰ

يقــف قبــل ﴿ُهــًدى﴾«)62(.

 والوقــف علــى ﴿اَل رَيْــَب﴾ منعــه بعــض النحــاة؛ ألهنــم يشــرتطون لصحــة الوقــف عليــه 
صحــَة الوقــف علــى نظــره يف القــرآن، وهــذا تعســٌف ظاهــر، والصــواب جــواز الوقــف عليــه)63(.

 َوالرَّاِســُخوَن فِــي اْلِعْلــِم يَـــُقوُلوَن 
الـــموضع الثــاين: قــال تعــاىل: ﴿َوَمــا يـَْعلَــُم تَْأِويلَــُه ِإالَّ اللَّــُهۗ

ــُر ِإالَّ أُولُــو اأْلَْلَبــاِب﴾ ] آل عمــران:7[. ــۗا َوَمــا َيذَّكَّ آَمنَّــا بِــِه ُكلٌّ ِمــْن ِعْنــِد َربَِّن
اْلِعْلــِم﴾ تـــمام الــكالم، ويكــون  قــال النَّحــاس: »ويـــجوز أن يكــون ﴿َوالرَّاِســُخوَن فِــي 

مســتأنفًا«)64(. ﴿يَـــُقوُلوَن﴾ 

الدراسة:
بــنيَّ النحــاس هنــا أنــه يـــجوز الوقــف علــى ﴿َوالرَّاِســُخوَن ِفــي اْلِعْلــِم﴾، ويكــون وقفــاً اتمــاً 
للـــمعىن علــى أنــه معطــوف علــى مــا قبله﴿َوَمــا يـَْعَلــُم تَْأِويَلــُه ِإالَّ اللَّــُه﴾، وهــو القــول الثــاين مــن 
أقــوال أهــل التفســر يف هــذه اآليــة)65(، ويكــون ﴿يَـــُقوُلوَن﴾ مســتأنف علــى أنــه خــر لـــمبتدأ 
حمــذوف)66(، ومــن جعــل ﴿يَـــُقوُلوَن﴾ مســتأنف وهــو حــال، فيكــون الوقــف على﴿َوالرَّاِســُخوَن 

ــِم﴾ »حســن« غــر اتم، فالوقــف قبــل احلــال غــر اتم )67(. ِفــي اْلِعْل

رين والقــراء والنَّحويــني علــى أن الوقــف التــام علــى ﴿َوَمــا  وأكثــر أهــل العلــم مــن الـــمفسِّ
يـَْعَلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه﴾)68(، ويؤيِّده ما جاء يف الرواية الشــاذَّة )َوَمـــا يـَْعَلُم تَـْأِويـــَلُه ِإالَّ اللَّـــُه َويـَُقوُل 
بِــِه()69(؛ بــل ذهــب بعــض أهــل العلــم لعــدم جــواز الوقــف علــى  الِعْلــِم آَمـــنَّا  الرَّاِســُخوَن يف 
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﴿َوالرَّاِســُخوَن فِــي اْلِعْلــِم﴾، وال يصــح الوقــف عليــه، يقــول الســجاوندي بعــد أن جعــل الوقــف 
ــُه ِإالَّ اللَّــُه﴾ وقــف »الزم«: »يف مذهــب أهــل الســنة والـــجماعة؛ ألنــه  ــُم تَْأِويَل علــى ﴿َوَمــا يـَْعَل
، وهــذا ليــس بصحيــح،.. لــو وصــل ُفِهــم أن الراســخني يعلمــون أتويــل الـــمتشابه كمــا يعلمــه اللَّ

الـــحق الوقــف؛ ألن التوكيــد ابلنفــي يف االبتــداء، وختصيــص اســم اللَّ ابالســتثناء  األصــوب 
يقتضــي أنــه ممــا ال يشــاركه يف علمــه ســواه، فــال جيــوز العطــف علــى قولــه ﴿ِإالَّ اللَّــُه﴾«)70(.

وقــال النحاس:»﴿َوَمــا يـَْعلَــُم تَْأِويلَــُه ِإالَّ اللَّــُه﴾، مـــختلف فيــه، فمــن العلمــاء مــن قــال هــو 
التـــمام، ومنهــم مــن قــال ﴿َوالرَّاِســُخوَن﴾ معطــوف، فــال يتــّم الــكالم قبلــه«)71(.

ِإَلَّ  َورَاِفُعــَك  ُمتَـــَوفِّيَك  ِإيّنِ  ِعيَســٰى  اَي   ُ اللَّ قَــاَل  تعــاىل: ﴿ِإْذ  قــال  الثالــث:  الـــموضع 
ــُرَك ِمــَن الَِّذيــَن َكَفــُروا َوَجاِعــُل الَِّذيــَن اتَـّــبـَُعوَك فَـــْوَق الَِّذيــَن َكَفــُروا ِإىَلٰ يـَــْوِم اْلِقَياَمــةِۖ مُثَّ ِإَلَّ  َوُمَطهِّ

بَـْيـــَنُكْم ِفيَمــا ُكْنـــُتْم ِفيــِه تَـــْخَتِلُفوَن﴾ ]آل عمــران:55[. َمْرِجُعُكــْم فََأْحُكــُم 

ُرَك ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا﴾«)72(. قال النَّحاس: »..وقد قيل: إن التمام عند قوله ﴿َوُمَطهِّ

الدراسة:

ــُرَك  بــنيَّ النحــاس يف هــذا الـــموضع وقفــاً للـــتمام قيــل بــه، وهــو الوقــف علــى قولــه ﴿َوُمَطهِّ
ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا﴾، واالبتداء بـــ ﴿َوَجاِعُل الَِّذيَن اتَـّبـَُعوَك﴾، أي: اي مـحمد، على أن اخلطاب 
للنــيِّ ، وجــاء التفســر بــه)73(، وليــس بوقــف إن كان اخلطــاب لعيســى عليــه الســالم، وجــاء 

التفســر بذلــك أيضــًا)74(.

ــُرَك ِمــَن الَِّذيــَن َكَفــُروا﴾  ــتمام الوقــف علــى ﴿َوُمَطهِّ وقــال النحــاس يف القطــع واالئتنــاف بـ
علــى أن اخلطــاب بعــده للنــيِّ ، وكذلــك قــال النكــزاوي)75(.

ــُرَك ِمــَن الَِّذيــَن َكَفــُروا﴾ »اتم« إذا جعــل مــا بعــده للنــيِّ ، بتقديــر:  وقــال الــداين: »﴿َوُمَطهِّ
»وجاعل الذين اتَّبعوك اي حممد«، فهو منقطع مما قبله؛ ألنه استئناف خر له«)76(.

وهو وقف »حسن« عند زكراي األنصاري)77(، واألمشوين)78(. 
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الـــموضع الرابــع: قــال تعــاىل: ﴿اَي أَيُـَّهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا اَل يَِــلُّ َلُكــْم َأْن َترِثـُـوا النَِّســاَء َكْرًهــۖا 
َواَل تَـْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا بِبـَْعِض َما آتَـْيـُتُموُهنَّ ِإالَّ َأْن َيِْتنَي ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيَِّنةٍۚ َوَعاِشُروُهنَّ اِبْلَمْعُروفِۚ 

ُ ِفيــِه َخْيـــرًا َكثِــرًا﴾ ]النســاء:19[. فَــِإْن َكرِْهُتُموُهــنَّ فَـــَعَسٰى َأْن َتْكَرُهــوا َشْيـــًئا َوجَيَْعــَل اللَّ

ــمام الــكالم، مث ابتــدأ النهــي فقــال:  ــجوز أن يكــون ﴿َكْرًهــا﴾ تـ قــال النحــاس: »...ويـ
تَـــْعُضُلوُهنَّ﴾«)79(. ﴿َواَل 

الدراسة:

 بــنيَّ النحــاس هنــا أن الوقــف علــى ﴿َكْرًهــا﴾ يصــحُّ أن يكــون وقفــاً اتمــاً، علــى أن يكــون 
مــا بعــده، وهــو ﴿َواَل تَـــْعُضُلوُهنَّ﴾ نـــهياً مســتأنفًا)80(، ويصــحُّ أن يكون﴿َكْرًهــا﴾ تـــمامًا)81( إذا 
جعلت ﴿َواَل تَـــْعُضُلوُهنَّ﴾ يف موضع نصب عطفاً على ﴿َأْن َترِثُوا﴾ فيكون التقدير: )َواَل َأْن 

تـَْعُضُلوُهــْن(، وقــد وردت قــراءة شــاذة)82( لعبــداللَّ بــن مســعود)83(.

وأكثــر العلمــاء علــى أنــه وقــف »كاف« إن ُجعِــَل مــا بعــده جمزومــاً ابلنهــي، وليــس بوقــف 
إن ُجعِــَل مــا بعــده منصــوابً عطفــاً علــى ﴿َأْن َترِثـُـوا﴾)84(، و»حســن« عنــد بعضهــم إن جعلــت 

مــا بعــده مـــجزوماً ابلنهــي)85(.

ــي  ــَن ُيَســارُِعوَن ِف ــَك الَِّذي ــا الرَُّســوُل اَل َيْحزُْن ــا أَيُـَّه الـــموضع الـــخامس: قــال تعــاىل: ﴿َي
اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن قَاُلوا آَمنَّا بِأَفْـــَواِهِهْم َوَلْم تُـــْؤِمْن قُـــُلوبـُُهْم َوِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َسمَّاُعوَن لِْلَكِذِب﴾ 

]الـمائدة:41[.

قال النحاس: »..﴿َوِمَن الَِّذيَن َهاُدوا﴾ يكون هذا تـمام الكالم«)86(.

الدراسة:

َهــاُدوا﴾ وقــف »اتم«)87( علــى أن  بــنيَّ النحــاس هنــا أن الوقــف علــى ﴿َوِمــَن الَِّذيــَن 
الـــمعىن: وال يزنــك الذيــن يســارعون يف الكفــر مــن هــؤالء ومــن هــؤال، فعطَــَف ﴿َوِمــَن الَِّذيــَن 
قــوٌم ســـمَّاعون«،  الذيــن هــادوا  قَالُــوا﴾، والتقديــر »ومــن  الَِّذيــَن  َهــاُدوا﴾ علــى قولــه ﴿ِمــَن 
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و﴿َســمَّاُعوَن﴾ مســتأنف مرفــوع، علــى إضمــار هــم ســـمَّاعون، والضمــر يرجــع للفريقــني أو 
هــادوا)88(. للذيــن 

وذهــَب الــداين والنكــزاوي والـــخليجي)89( إىل أنــه وقــف »كاف«)90(، وقــال ابــن األنبــاري 
والغزَّال)91( أبنه وقف »حسن«)92(، وقال السجاوندي بـــجواز الوقف على﴿قُـــُلوبـُُهْم﴾، وقال 
بعــده: »أي: ومــن الذيــن هــادوا قــوم ســـمَّاعون، وإن شــئت عطفــت ﴿َوِمــَن الَِّذيــَن َهــاُدوا﴾ 
على﴿ِمــَن الَِّذيــَن قَالُــوا﴾، ووقفــت علــى ﴿َهــاُدوا﴾، واســتأنفت بقولــه: ﴿َســمَّاُعوَن﴾، أي: 
»هــم ســـمَّاعون« راجعــاً إىل الفئتــني، واألول أجــود؛ ألن التحريــف حمكــي عنهــم، وهــو خمتــص 

ابليهــود«)93(. 

الـــموضع الســادس: قــال تعــاىل: ﴿َوِإْذ قَــاَل اللَّــُه يَــا ِعيَســى ابْــَن َمْريَــَم أَأَنْــَت قُلــْـَت لِلنَّــاِس 
ــَي ِإلَـٰــَهْيِن ِمــْن ُدوِن اللَّــهِۖ قَــاَل ُســْبَحاَنَك َمــا َيُكــوُن لِــي َأْن أَقُــوَل َمــا لَْيــَس لِــي ِبَحــقٍّ   اتَِّخُذونـِـي َوأُمِّ
ُم  ِإْن ُكْنــُت قُـــْلُتُه فَـــَقْد َعِلْمتَــُهۚ تَـــْعَلُم َمــا فِــي نَـــْفِسي َواَل َأْعلَــُم َمــا فِــي نَـــْفِسَكۚ ِإنَـّـَك أَنْــَت َعــالَّ

اْلغُُيوِب﴾]الـــمائدة:116[.
﴾ هذا التمام«)94(. قال النَّحاس: »﴿َما َيُكوُن لِـي َأْن أَُقوَل َما لَْيَس لِـي ِبَحقٍّ

الدراسة:

فالبــاء جــواب  الـــمعىن،  لتمــام  اتم)95(؛   ﴾ علــى ﴿ِبَحــقٍّ الوقــف  أن  هنــا  النحــاس  بــنيَّ 
أيب  فعــن   ،)97( الرســول  وقــوف  مــن  وهــو  بـــحق ل«)96(،  ليــس  والـــمعىن »مــا  الـــجحد، 
ــاَل اللَّــُه يَــا  ــه يف قولــه: ﴿َوِإْذ َق ــاه اللَّـ ــجَّته ولقَّ ــى ِعيَســى ُحـ هريــرة)98( رضــي اللَّ عنــه قــال: »يُلقَّ
ــَي ِإلَـٰــَهْيِن ِمــْن ُدوِن اللَّــِه﴾ ]املائــدة: 116[،  ِعيَســى ابْــَن َمْريَــَم أَأَنْــَت قُلــْـَت لِلنَّــاِس اتَِّخُذونِــي َوأُمِّ
ُ: ﴿قَــاَل ُســْبَحاَنَك َمــا َيُكــوُن لِــي َأْن أَقُــوَل َمــا لَْيــَس  قَــاَل أَبُــو ُهَريـْــَرَة: َعــِن النــيِّ  »فَـــَلقَّاُه اللَّ

.)99(»﴾ ِبَحــقٍّ لِــي 

وذهــب الــداين والنكــزاوي وزكــراي األنصــاري والـــخليجي إىل أنــه وقــف »كاف«)100(، 
وقــال ابــن األنبــاري والغــزَّال والـــهمذاين)101( واألمشــوين أنــه »حســن«)102(، وقــال الســجاوندي 

أنــه وقــف »مطلــق«)103(، وذهــب الـــجعري)104( إىل أنــه وقــف »كامــل«)105(.
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الـــموضع الســابع: قال تعاىل: ﴿َوأَْقَســُموا بِاللَِّه َجْهَد أَْيَمانِِهْم لَِئْن َجاَءتْـــُهْم آيٌَة لَيُـــْؤِمُننَّ 
ِبَهــۚا قُــْل ِإنََّمــا اآْليَــاُت ِعْنــَد اللَّــۖه َوَمــا ُيْشــِعرُُكْم أَنَـّــَها ِإَذا َجــاَءْت اَل يُـــْؤِمُنوَن﴾]األنعام:109[.

قــال النحــاس: »...﴿أَنَـّــَها﴾ بـــمعىن »لعلَّهــا«، قــال أبــو جعفــر)106(: الـــتمام علــى هــذه 
القــراءة أيضــاً ﴿َوَمــا ُيْشــِعرُُكْم﴾، مث ابتــدأ فقــال: ﴿أَنَـّــَها﴾، وفيــه معــىن اإليـــجاب، وهــذا موجــود 

يف كالم العــرب أن أتيت لعــلَّ وعســى بـــمعىن: مــا ســيكون«)107(.

الدراسة:

﴿َوَمــا  علــى  الوقــف  أن  فذكــر  واالبتــداء،  ابلوقــف  القــراءات  اختــالف  أثــر  هنــا  بــنيَّ 
ُيْشــِعرُُكْم﴾ هــو وقــف اتم)108(، ويُبــدأ مستأنفًا﴿أَنَـّــَها﴾ علــى قــراءة فتــح اهلمــز)109(، علــى معــىن: 

»ومــا ُيشــعركم لعلَّهــا إذا جــاءت ال يؤمنــون«، وفيهــا معــىن اإليـــجاب)110(.

أنــه  إىل  النكــزاوي  وذهــب  »حســن«)111(،  وقــف  أنــه  والغــزَّال  األنبــاري  ابــن  وذكــر 
»كاف«)112(، وقــال النحــاس بـــجواز الوقــف يف القطــع واالئتنــاف )113(، وقــال الـــجعري: 
وقــف »صــاحل«)114(، ومنــع الوقــَف الــداينُّ وزكــراي األنصــاري واألمشــوين والـــخليجي)115(، وهــذا 

كلــه علــى قــراءة ﴿أَنَـّــَها﴾ بفتــح اهلمــز علــى مــن قدَّرهــا بـــمعىن: »لعلَّهــا«.

والـــمعىن اآلخــر علــى قــراءة فتــح الـــهمز أنَّ: »ال« زائــدة، وتقديرهــا: »ومــا ُيشــعركم أنـــها 
إذا جــاءت يؤمنــون«)116(، وعلــى هــذا الـــمعىن مل يقــل أحــد مــن العلمــاء ابلوقــف علــى ﴿َوَمــا 

ُيْشــِعرُُكْم﴾)117(.

وأمــا علــى قــراءة ﴿ِإنَـّــَها﴾ بكســر الـــهمز)118(، فاتفقــوا علــى وقــف الـــتمام)119( علــى ﴿َوَمــا 
ُيْشــِعرُُكْم﴾، ومنهــم مــن قــال وقــف: »مطلــق«)120(، و»صــاحل«)121(، و»حســن«)122(.

الـموضع الثامن: قال تعاىل: ﴿َسيَـُقوُلوَن َثاَلثٌَة رَاِبُعُهْم َكْلبـُُهْم َويَـُقوُلوَن َخْمَسٌة َساِدُسُهْم 
ــْعَلُمُهْم ِإالَّ  تِِهــْم َمــا يَـ ــُهْمۚ قُــْل َربــِّـي َأْعَلــُم ِبِعدَّ ــُهْم َكْلبُـ ــَعٌة َوثَاِمنُـ ــُقوُلوَن َسْبـ َكْلبـُُهــْم َرْجًمــا بِاْلَغْيــبِۖ َويَـ

قَِليــٌلۗ فَــاَل ُتَمــاِر ِفيِهــْم ِإالَّ ِمــرَاًء ظَاِهــرًا َواَل َتْستَـــْفِت ِفيِهــْم ِمنـُْهــْم َأَحــًدا﴾ ]الكهــف:22[.
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قــال النحــاس: »﴿َوثَاِمنُـــُهْم َكْلبُـــُهْم﴾، ويف الـــمجيء ابلــواو ﴿َوثَاِمنُـــُهْم﴾ خاصــة دون مــا 
تقــدم، قــوالن: أحدمهــا أن دخوهلــا وخروجهــا واحــد، واآلخــر: أن دخوهلــا يــدل علــى تـــمام 
ــري)123(، فيكــون الـــمعىن عليــه أن  القصــة وانقطــاع الــكالم، ذكــر هــذا القــول إبراهيــم بــن السَّ

ــُهْم﴾«)124(. ــُهْم َكْلبُـ اللَّ جــلَّ وعــزَّ خــرَّ بـــما يقولــون مث أتــى بـــحقيقة األمــر، فقــال: ﴿َوثَاِمنُـ

الدراسة:
  َّبــنيَّ النحــاس هنــا أن الوقــف علــى ﴿َويَـــُقوُلوَن َسْبـــَعٌة﴾ وقــٌف »اتم« علــى معــىن أن الل
أخــر بـــما يقولــون، مث أتــى بـــحقيقة ذلــك، فقــال ﴿َوثَاِمنُـــُهْم َكْلبُـــُهْم﴾، ونقــل النحــاس هــذا 

القــول عــن الزَّجــاج)125(، ونقلــه عنــه كذلــك الــداين)126( واألمشــوين)127( وأنــه وقــف »اتم«.

وقــال الـــنحاس: »ويـــجوز الوقــوف علــى قــول أيب إســحاق عنــد ﴿َويَـــُقوُلوَن َسْبـــَعٌة﴾؛ ألن 
الــواو إنـــما جــيء بـــها عنــده هــا هنــا لتــدّل علــى أن اثمنهــم كلبهــم«)128(.

والواو يف ﴿َوثَاِمنُـــُهْم﴾ هلا أوجٌه أربعة، ومن أوجهها أن الواو لالستئناف، وأنه من كالم 
اللَّ تعــاىل أخــر عنهــم بذلــك، وجــيء ابلــواو؛ لتعطــي انقطــاع هــذا مـــما قبلــه)129(.

الـــموضع التاســع: قــال تعــاىل: ﴿ُهَنالِــَك اْلَواَليَــُة لِلَّــِه اْلَحــقِّ ُهــَو َخْيـــٌر ثَـــَوابًا َوَخْيـــٌر ُعْقبًــا﴾
]الكهف:44[.

قــال النحــاس: »﴿ُهَنالِــَك﴾، قيــل: إن هــذا الـتـــمام، فيكــون العامــل فيــه ﴿ُمْنـــَتِصرًا﴾
 ُ ]الكهــف:43[، وأحســن مــن هــذا أن يكــون ﴿ُهَنالِــَك﴾ مبتــدأ، أي يف تلــك الـــحال تتبــنيَّ

ُنصــَرُة اللَّ جــلَّ وعــزَّ وليَّـــُه«)130(.

الدراسة:

بنيَّ الـنَّحاُس هنا أن من العلماء من قال ابلوقف على قوله ﴿ُمْنـَتِصرًا ٤٣ ُهَناِلَك﴾ وأنه 
وقــف »اتم«، وقــد ذكــره الــداين)131(، وكذلــك الســجاوندي)132(، والنكــزاوي)133(، والـــمعىن: 
ومل يكــن يصــل أيضــاً إىل نصــرة نفســه هنالــك، أي يف الــدار اآلخــرة، أي: ومــا كان منتصــراً يف 

تلــك الـــحال، فيكــون ﴿ُهَنالِــَك﴾ معمــواًل لقولــه ﴿ُمْنـــَتِصرًا﴾)134(.



وقوف التـمام في كتاب إعراب القرآن ألبي جعفر النـحاس...              د. عبدللاَّ بن موسى عبدللاَّ الكثيري

 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | ٧٧ | شوال 1٤٤٠هـ | يونيو ٢٠1٩م        ٢٩

وقــد رجَّــح النحــاس هنــا أن الوقــف التــام هــو علــى قولــه ﴿ُمْنـــَتِصرًا﴾، ويبتــدأ ﴿ُهَنالِــَك﴾، 
وهبــذا الرتجيــح قــال الــداين)135( والســجاوندي)136(، علــى أن ﴿ُهَنالِــَك اْلَواَليَــُة لِلَّــِه﴾ مبتــدأ 
وخر، والـمعىن: يف تلك الـحال تبني نصرة اللَّ وليَّه، وقيل الـمعىن: هنالك يؤمنون ابللَّ وحده 

ويتــرأون ممــا كانــوا يعبــدون)137(.

وقال النحاس: »والتمام ﴿َوَما َكاَن ُمنـَْتِصرًا﴾ إن ابتدأت ﴿ُهَناِلَك﴾، وإن جعلتها ظرفاً 
﴿ُمْنـَتِصرًا﴾ فالتمام ﴿ُهَناِلَك﴾«)138(، فُيالحظ هنا ذكره للقولني وعدم الرتجيح بينهما.

والقــول بتمــام الوقــف علــى ﴿ُمْنـــَتِصرًا﴾ دون غــره هــو مــا ذهــب إليــه أكثــر أهــل هــذا 
الفــن)139(.

ا َعلَــٰى آثَارِِهَمــا َقَصًصــا﴾  الـــموضع العاشــر: قــال تعــاىل: ﴿قَــاَل َذـٰــِلَك َمــا ُكنَّــا نَـــْبغِۚ فَاْرتَــدَّ
]الكهف:64[. 

قــال النحــاس: »﴿قَــاَل َذـٰــِلَك﴾ مبتــدأ، ﴿َمــا ُكنَّــا نَـــْبِغ﴾ خــره، وُحِذفَــت اليــاء؛ ألنــه تـــمام 
الــكالم، فأشــبه رؤوس اآلايت«)140(.

الدراسة:

ــماٍم، وجعلــه تعليــاًل لـــحذف  ــْبِغ﴾ وقــُف تـ بــني النحــاس هنــا أن الوقــف علــى ﴿َمــا ُكنَّــا نَـ
اليــاء)141( لُيشــبه رؤوس اآلايت)142(.

وقــال الســجاوندي: »﴿نَـــْبِغ - ق﴾ قــد قيــل، لتـــمام قــول أحدمهــا، وابتــداء فعلهمــا، 
والوجــه الوصــل لعطــف اللفــظ، وســرعة الرجــوع علــى الفــور«)143(.

وقــال األمشــوين: »»حســن« اتباعــاً للرســم العثمــاين علــى لغــة هذيــل، يـــجتزون ابلكســرة 
عــن اليــاء«)144(.

وقــد ذكــَر ابــن األنبــاري والــداين أبنــه وقــف »اتم«)145(، وهــو »حســن« عنــد الغــزَّال)146(، 
و»صــاحل« عنــد زكــراي األنصــاري)147(، و»كاف« عنــد الـــخليجي)148(.
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الـــموضع الـــحادي عشــر: قــال تعــاىل: ﴿َوِمــَن النَّــاِس َمــْن يَـْعـــُبُد اللَّــَه َعلَــٰى َحــْرفٍۖ فَــِإْن 
لِــَك ُهــَو   ذَٰ

ۚ
نْـــَيا َواآْلِخــَرَة َأَصابَــُه َخيــْـٌر اْطَمــَأنَّ بِــهِۖ َوِإْن َأَصابَـــْتُه ِفْتـــَنٌة انْـــَقَلَب َعَلــٰى َوْجِهــِه َخِســَر الدُّ

اْلُخْســرَاُن اْلُمِبيــُن﴾ ]الـــحج:11[.

ــٰى َحــْرٍف﴾ يف موضــع رفــع ابالبتــداء،  ــُد اللَّــَه َعَل ــْن يـَْعُب ــَن النَّــاِس َم قــال النحــاس: »﴿َوِم
ــٰى َوْجِهــِه﴾ علــى قــراءة مــن قــرأ ﴿َخِســَر﴾«)149(. ــَقَلَب َعَل ــمام ﴿انْـ والتـ

الدراسة:

ــَقَلَب َعَلــٰى َوْجِهــِه﴾ وقــف تـــماٍم، علــى اســتئناف  بــنيَّ النحــاُس هنــا أن الوقــف علــى ﴿انْـ
نْـــَيا َواآْلِخــَرَة﴾، وهــو مــن وقــوف الــرازي)150(، وأراد بقولــه علــى قــراءة مــن  مــا بعــده ﴿َخِســَر الدُّ
نيـَــا واآلَخــَرِة(، )َخاِســَر(  قــرأ ﴿َخِســَر﴾: اســتثناء مــن قــرأ ابلقــراءة الشــاذة وهــي: )َخاِســَر الدُّ
اســم فاعــل نصبــاً علــى الـــحال)151(، فالوقــف علــى هــذه القــراءة ليــس وقــف تـــماٍم؛ بــل وقــف 

»كاف«)152(، وليــس بوقــٍف عنــد اإلخشيذ)153(والســجاوندي علــى هــذه القــراءة)154(.

ــٰى َوْجِهــِه﴾ »اتم« علــى اســتئناف مــا  ــَقَلَب َعَل ــَنٌة انْـ ــْتُه ِفْتـ وقــال النكــزاوي: »﴿َوِإْن َأَصابَـ
بعــده، وقيــل: »كاف««)155(.

وهو وقف »صالـح« عند العماين)156( وزكراي األنصاري)157(، و»حسن« عند األمشوين)158(، 
و»جائز« عند الـهمذاين واخلليجي)159(.

اللَّــِه  َســِبيِل  َعــْن  َوَيُصــدُّوَن  الَِّذيــَن َكَفــُروا  تعــاىل: ﴿ِإنَّ  الثــاين عشــر: قــال  الـــموضع 
ٰــُه لِلنَّــاِس َســَواًء اْلَعاِكــُف ِفيــِه َواْلَبــادِۚ َوَمــْن يُــرِْد ِفيــِه بِِإْلَحــاٍد ِبظُْلــٍم  َواْلَمْســِجِد اْلَحــرَاِم الَّــِذي َجَعْلنَـــ

نُِذقْــُه ِمــْن َعــَذاٍب أَلِيــٍم﴾ ]الـــحج:25[.

قــال النحــاس: »﴿الَّــِذي َجَعْلنَـــٰــُه لِلنَّــاِس َســَواًء اْلَعاِكــُف ِفيــِه َواْلبَــاِد﴾، فيــه ثالثــة أوجــه مــن 
القــراءات: قــراءة العامــة برفــع ﴿َســَواٌء﴾..، فالقــراءة األوىل فيهــا ثالثــة أوجــه: يكــون ﴿الَّــِذي 
َجَعْلنَـــٰــُه لِلنَّاِس﴾ من تـــمام الكالم، مث تقول ﴿َسَواٌء﴾ فرتفعه ابالبتداء، وخره ﴿اْلَعاِكُف ِفيِه 
ــاِد﴾، والوجــه الثــاين أن ترفــع ﴿َســَواٌء﴾ علــى خــر ﴿اْلَعاِكــُف﴾ وتنــوي بــه التأخــر، أي:  َواْلَب
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»العاكُف فيه والبادي ســواٌء«، والوجه الثالث أن تكون اهلاء الي يف ﴿َجَعْلنَـــٰــُه﴾ مفعواًل أول 
و﴿َســَواٌء اْلَعاِكــُف ِفيــِه َواْلبَــاِد﴾ يف موضــع الـــمفعول الثــاين...«)160(.

الدراسة:

بــنيَّ النحــاس هنــا أن قولــه ﴿َســَواًء﴾ وردت ابلرفــع والنصــب، ومهــا قــراءاتن متواتــراتن)161(، 
فعلــى قــراءة النصــب فوجهــه أنــه ُنِصــَب علــى أنــه مفعــول اثين لــــ ﴿َجَعْلنَـــٰــُه﴾، أو علــى أنــه حــال 
مــن الضمــر يف ﴿َجَعْلنَـــٰــُه﴾ أو حــااًل مــن ﴿لِلنَّــاِس﴾)162(، فعلــى الوجهــني ال يُوقَــف علــى 

﴿الَّــِذي َجَعْلنَـــٰــُه لِلنَّــاِس﴾؛ التصالــه بـــما قبلــه فــال يقطــع منــه)163(.

وعلــى قــراءة الرفــع فوجهــه أنــه مبتــدأ، أو علــى أنــه خــر ُمقــدَّم، وال يكــون للجملــة موضــع، 
وعلــى هذيــن الوجهــني يصــح الوقــف علــى ﴿الَـّـِذي َجَعْلنَـــٰــُه لِلنَّــاِس﴾ وقــف »اتم«؛ لـــتمام 

الــكالم)164(.

وهو وقف »كاف« عند الداين)165(، وعند اجلعري »صاحل« إن كان خراً، و»كاف« 
إن كان مبتدأ)166(، و»حسن« عند األمشوين)167(.

ــُٰه﴾،  والوجه الثالث على قراءة الرفع ﴿َسَواٌء﴾ على أنه خر، واجلملة مفعول اثين لـــ ﴿َجَعْلنَـ
وعليه ال يُوقف عليه؛ التصاله بـما قبله)168(.

الـــموضع الثالــث عشــر: قــال تعــاىل: ﴿َوقَــاَل الَِّذيــَن َكَفــُروا لَــْواَل نُـــّزَِل َعَلْيــِه اْلُقــْرآُن ُجْملَــًة 
 َوَرتَـّــْلَناُه تَـْرتــِـياًل﴾]الفرقان:32[. 

ۖ
ِلَك لِنُـثَـــبَِّت ِبِه فُـــَؤاَدَك  َكذَٰ

ۚ
َواِحَدًة

لِــَك لِنُـثَـــبَِّت بِــِه فُـــَؤاَدَك﴾، الـــمعىن: ثبيتــاً كذلــك التثبيــت، هــذا علــى  قــال النحــاس: »﴿َكذَٰ
لِــَك﴾،  أن يكــون الـــتمام عنــد قولــه جــلَّ وعــزَّ ﴿ُجْملَــًة َواِحــَدًة﴾، وإن كان الـــتمام عنــد ﴿َكذَٰ
كان التقديــر: ترتيــاًل كذلــك،...واأَلْوىَل أن يكــون التـــمام ﴿ُجْمَلــًة َواِحــَدًة﴾؛ ألنــه إذا وقــف 

لِــَك﴾ صــاَر الـــمعىن كالتــوراة واإلنـــجيل والزبــور، ومل يتقــدم لـــهما ذكــر«)169(. علــى ﴿َكذَٰ
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الدراسة:

لِــَك﴾ يتمــل  بــنيَّ الـــنحاس هنــا معــىن هــذه اآليــة، وقــول أهــل التفســر فيهــا، فقولــه ﴿َكذَٰ
ــّزِل عليــه القــرآن مجلــة واحــدة كذلــك، أي:  ــمام كالم الـــمشركني، أي: لــوال نُـ أن يكــون مــن تـ
كالتــوراة واإلنـــجيل، ويـــحتمل أن يكــون مــن كالم اللَّ تعــاىل ذََكــَره جــواابً لـــهم، أي: كذلــك 

أنرلنــاه مفرَّقــًا)170(.

وذََكــَر النحــاس هنــا بنــاًء علــى هــذا الـــمعىن وقــف الـــتمام علــى ﴿ُجْملَــًة َواِحــَدًة﴾)171(، 
لِــَك﴾)172(، ورجَّــح هنــا واختــار أن يكــون التمــام ﴿ُجْملَــًة َواِحــَدًة﴾،  ووقــف الـــتمام علــى ﴿َكذَٰ

وذكــر القولــني يف كتابــه القطــع واالئتنــاف ومل ُيصــرِّح ابختيــاره)173(.

»أجــود  وقــال:  ورجَّحــه،  لِــَك﴾  ﴿َكذَٰ علــى  الوقــف  تـــمام  إىل  األنبــاري  ابــن  وذهــب 
ــًة َواِحــَدًة﴾، وقــال: »قــد جــاء بــه التفســر«)175(،  وأحســن«)174(، وجــوَّز الوقــف علــى ﴿ُجْمَل
ولـــمثل قــول ابــن األنبــاري ذهــَب الــداين)176(، ومهــا عنــد اجلعــري وقــف »صــاحل«)177(، وذهــب 
الســجاوندي إىل جــواز الوقــف عليهمــا)178(، وهـــما وقفــان كافيــان، واألحســن الوقــف علــى 

ـــى وقــف بيــان)179(. ﴿ُجْملَــًة َواِحــَدًة﴾، وُيسمَّ

 فَـــَلمَّا َرآَهــا تَـْهتَـــزُّ َكأَنَـّــَها َجــانٌّ َولَّــٰى 
ۚ

الـــموضع الرابــع عشــر: قــال تعــاىل: ﴿َوأَلْــِق َعَصــاَك
ُمْدبِــرًا َولَــْم يُـــَعقِّْبۚ يَــا ُموَســٰى اَل َتَخــْف ِإنِّــي اَل َيَخــاُف لَــَديَّ اْلُمْرَســُلوَن﴾]النمل:10[.

قال النحاس: »﴿ِإنِّي اَل َيَخاُف َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَن﴾ هذا تـمام الكالم«)180(.

الدراسة:

بنيَّ النحاس هنا أن وقف التمام على قوله﴿اْلُمْرَسُلوَن﴾، ويبتدأ ﴿ِإالَّ َمْن ظَـَلَم﴾ ]11[، 
على أن االستثناء هنا استثناء منقطع بـمعىن »لكن«، وهو كذلك »اتم« عند الـهمذاين)181(، 
ــح أنــه »كاف«)183(، وهــو »كاف«  واألمشــوين)182(، ونقــَل النكــزاوي القــول بــ»التمــام« ورجَّ

عنــد الــداين)184( والـــعماين)185(، وزكــراي األنصاري)186(.
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﴾ بـــمعىن »لكــن«، والوصــل أجــوز؛ ألن  وقــال الســجاوندي: »قــد قيــل علــى أن ﴿ِإالَّ
معــىن االســتدراك يف »لكــن« يوجــب الوصــل أيضــًا«)187(.

علــى  بـــ»التمــام«  القــول  يف  العلمــاء  اختــالف  واالئتنــاف  القطــع  يف  النحــاس  ونقــل 
﴿اْلُمْرَســُلوَن﴾، أو الوقــف علــى مــا بعــده ﴿ِإالَّ َمــْن ظَـــَلَم﴾، ومل يصــرِّح ابختيــاره)188( كمــا 

هنــا. صــرَّح 

وســبب اختــالف العلمــاء هنــا يف جــواز الوقــف مــن عدمــه هــو اختالفهــم يف تفســر معــىن  
﴾، فمنهم من ذكر أن ما بعده استثناء منقطع وليس من األول بـمعىن: »لكن«، ومنهم  ﴿ِإالَّ
﴾ بـــمعىن: )وال(،  مــن قــال إن مــا بعــده اســتثناء مــن األول؛ فهــو اســتثناء متصــل، وقيــل: ﴿ِإالَّ

وقيــل اســتثناء متصــل مــن مجلــة حمذوفــة تقديــره: »وإنـــما يـــخاف غرهــم إالَّ مــن ظلــم«)189(.

الـــموضع الـــخامس عشــر: قــال تعــاىل: ﴿َوَربُّــَك َيْخلُــُق َمــا َيَشــاُء َوَيْختَــاُرۗ َمــا َكاَن َلُهــُم 
ــا ُيْشــرُِكوَن﴾]القصص:68[.  ُســْبَحاَن اللَّــِه َوتَـــَعاَلٰى َعمَّ

ۚ
اْلِخيَـــَرُة

قــال النحــاس: »﴿َوَربُّــَك َيْخلُــُق َمــا َيَشــاُء َوَيْختَــاُر﴾، قــال علــّي بــن ســليمان)190(: »هــذا 
وقف الـتمام، وال يـجوز أن يكون ﴿َما﴾ يف موضع نصب بـــ﴿َوَيْخَتاُر﴾؛ ألهنا لو كانت يف 
موضــع نصــب مل يَـــُعد عليهــا شــيء، قــال: ويف هــذا ردٌّ علــى القدريــة«، وقــال أبــو إســحاق)191(: 
»﴿َوَيْخَتــاُر﴾ هــذا وقــف الـــتمام الـــمختار، قــال: وجيــوز أن يكــون ﴿َمــا﴾ يف موضــع نصــب 

بــ﴿َوَيْخَتاُر﴾، ويكون الـــمعىن: »ويـــختار الذي كان هلم فيه الـــخر««)192(.

الدراسة:

بــنيَّ النحــاس هنــا وقــف التمــام علــى قولــه ﴿َوَيْختَــاُر﴾، ويبتــدأ بـــ﴿َمــا َكاَن َلُهــُم اْلِخيَـــَرُة﴾، 
على أن ﴿َما﴾ انفية، وليست يف موضع نصب ﴿َوَيْخَتاُر﴾، ونقل هذا القول عن األخفش 
الصغــر، وعلــى أن ﴿َمــا﴾ يف موضــع نصــب بـــمعىن »الــذي« وهــو قــول الزجَّــاج كمــا نقلــه عنــه 
النحــاس، ومل يصــرِّح النحــاس هنــا برتجيــح أحــد القولــني)193(، وقــد صــرَّح الزجــاج ابختيــاره بعــد 

أن ذكــر القولــني فقــال: »والقــول األول أجــود أن تكــون ﴿َمــا﴾ نفيــًا«)194(.
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ونقــل اإلخشــيذ القــول بتمــام الوقــف علــى ﴿َوَيْختَــاُر﴾ علــى جــواز أن تكــون ﴿َمــا﴾ 
انفيًة، أو موصولة بـمعىن »الذي«)195(، وكذلك النكزاوي)196(، وعند اجلعري وقف »صاحل« 
علــى نفــي ﴿َمــا﴾، و»كاف« علــى صلتهــا)197(، وذهــب ابــن االنبــاري والــداين والســجاوندي 
والعمــاين وزكــراي األنصــاري واألمشــوين واخلليجــي أن الوقــف »اتم« إذا كانــت ﴿َمــا﴾ جحــداً، 
وليس بوقف اذا كانت بـمعىن »الذي«)198(، على أن ﴿َما﴾ لنفي اختيار الـخلق، ال اختيار 
ــختاروا؛ بــل الـــخرة للَّ تعــاىل يف أفعالــه، وهــو مذهــب أهــل الســنة،  احلــق، أي ليــس هلــم أن يـ

وتــرُك الوقــف عليــه مذهــب الـــمعتزلة)199(.

َواَل  الصَّــاَلَة  َوأَِقيُمــوا  َواتَـّــُقوُه  ِإلَْيــِه  تعــاىل: ﴿ُمِنيِبيــَن  الســادس عشــر: قــال  الـــموضع 
َتُكونـُـوا ِمــَن اْلُمْشــرِِكيَن ٣١ ِمــَن الَِّذيــَن فَـــرَُّقوا ِدينَـــُهْم وََكانـُـوا ِشــيـًَعۖا ُكلُّ ِحــْزٍب ِبَمــا َلَدْيِهــْم َفرُِحــوَن﴾ 

]الــروم:32-31[.

قال النحاس: »وزعم الفرَّاء)200( أنه يـجوز أن يكون الـتمام ﴿َواَل َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن﴾ 
ويكون الـمعىن: ﴿ِمَن الَِّذيَن فَـرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيـًَعا﴾ على االستئناف«)201(.

الدراسة:

ــَن اْلُمْشــرِِكيَن﴾،  ــتمام علــى ﴿َواَل َتُكونُــوا ِم بــنيَّ النحــاس هنــا أن الفــرَّاء أجــاز أن يكــون الـ
واستأنَف ﴿ِمَن الَِّذيَن فَـــرَُّقوا ِدينَـــُهْم﴾، وقد قال الفراء: »وقوله: ﴿َواَل َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن ٣١ 
ِمــَن الَِّذيــَن فَـــرَُّقوا ِدينَـــُهْم﴾ فهــذا وجــه، وإن شــئَت اســتأنفَت فقلــت: ﴿ِمــَن الَِّذيــَن فَـــرَُّقوا ِدينَـــُهْم 
وََكانـُـوا ِشــيـًَعۖا ُكلُّ ِحــْزٍب ِبَمــا َلَدْيِهــْم َفرُِحــوَن﴾ كأنــك قلــت: الذيــن تفرقــوا وتشــايَعوا كلُّ حــزب 

بـــما يف يــده فــرح«)202(.

وهــذا الوقــف جائــز عنــد العمــاين)203( وزكــراي األنصــاري)204( واألمشوين)205(واخلليجي)206(؛ 
ألنــه رأس آيــة، ومل يذكــره ابــن األنبــاري والــداين والـــجعري. 

وقال اإلخشــيذ: »﴿ِمَن اْلُمْشــرِِكيَن﴾ : آية، والوصل أحســن يف اإلابنة)207(، ويـــجوز يف 
كتــاب الرازي)208(«)209(.
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ومنــع الوقــف الســـجاونديُّ، والوقــف عنــده علــى ﴿ِشــيـًَعا﴾، وعلَّــل الـــمنع بقولــه: »ألن 
﴿ِمــَن الَِّذيــَن﴾ كالبــدل مــن ﴿اْلُمْشــرِِكيَن﴾«)210(.

ــَماَواِت ِبغَـــْيِر َعَمــٍد تَـَرْونَـــَهۖا َوأَْلَقــٰى فِــي  الـــموضع الســابع عشــر: قــال تعــاىل: ﴿َخلَــَق السَّ
ــَماِء َمــاًء فَأَنْـبَـْتـــَنا ِفيَهــا ِمــْن  اأْلَْرِض َرَواِســَي َأْن َتِميــَد ِبُكــْم َوبَــثَّ ِفيَهــا ِمــْن ُكلِّ َدابَّــةٍۚ َوأَنْـــَزْلَنا ِمــَن السَّ

ُكلِّ َزْوٍج َكرِيٍم﴾]لقمان:10[.

قــال النحــاس: »يكــون ﴿تَـَرْونَـــَها﴾ يف موضــع خفــض علــى النعــت لـــ﴿َعَمــٍد﴾، أي: بغــر 
عمــٍد مرئيــة، ويـــجوز أن يكــون يف موضــع نصــب علــى الـــحال، قــال أبــو جعفــر)211(: وســـمعُت 

علّي بن ســليمان يقول: اأَلْوىَل أن يكون مســتأنفاً، ويكون ﴿ِبغَـــْيِر َعَمٍد﴾ التـــمام«)212(.

الدراسة:

َعَمــٍد﴾،  علــى ﴿ِبغَـــْيِر  الوقــف  بتمــام  قولــه  الصغــر  عــن األخفــش  هنــا  النحــاُس  نقــل 
ويســتأنف ﴿تَـَرْونَـــَها﴾، ونقلــه عنــه كذلــك يف القطــع واالئتنــاف)213(، ونقلــه عنــه الــداين)214(، 
وذكــر  مرئيــة)216(،  معــىن:  علــى  اجلعــري  عنــد  »اتم«  وقــف  وهــو  النكــزاوي)215(،  وكذلــك 

الــرازي)217(. الوقــف عــن  اإلخشــيذ جــواز 

وقال الداين: »وقال علي بن سليمان األخفش: ﴿ِبغَـْيِر َعَمٍد﴾ مث استأنف ﴿تَـَرْونَـَها﴾، 
أي: وأنتــم ترونـــها، وهــذا علــى قــول الـــحسن)218( وقتــادة)219(؛ ألهنمــا قــاال: خلــق الســماوات 
بغــر عمــد، وقــال ابــن عبــاس)220(: لـــها عمــٌد ال تروهنــا، وعلــى هــذا يـــحُسن الوقــف علــى 

﴿تَـَرْونَـــَها﴾ مث يســتأنف خــراً آخــر«)221(.

وذهــَب الســجاوندي إىل أنــه وقــف »الزم«، وقــال: »لكــون الـــعمد نكــرة، فيتوهــم أن 
الـــجملة الــي بعــده صفتهــا، تقديــره: بغــر عمــد مرئيــة، والـــمراد: بغــر عمــد مرئيــة، وغــر مرئيــة 

فيوقــف علــى ﴿َعَمــٍد﴾ لنفــي ذلــك التوهــم«)222(.

ومل يذكــره ابــن األنبــاري والعمــاين وزكــراي األنصــاري واخلليجــي، وذهــَب األمشــوين إىل أن 
ــَها﴾)223(. الوقــف »حســن« علــى ﴿تَـَرْونَـ
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ويرجع سبب االختالف إىل اختالفهم يف تفسر ضمر ﴿تَـَرْونَـَها﴾، فالضمر الـمنصوب 
هنــا لــه وجهــان: الوجــه األول أنــه عائــد علــى ﴿َعَمــٍد﴾، وهــو أقــرب مذكــور، وتكــون الـــجملة 
يف مـــحلِّ جــرِّ صفــة لـــــ ﴿َعَمــٍد﴾، وييت علــى هــذا الوجــه احتمــاالن: االحتمــال األول: انتفــاء 
العمــد والرؤيــة مجيعــاً، يعــي: ال عمــد لـــها فــال تـُـرى، وإليــه ذهــب الـــجمهور، واالحتمــال الثــاين: 

أن هلــا عمــد ولكــن غــر مرئيــة.

ــَماَواِت﴾، وييت علــى هــذا الوجــه كذلــك  والوجــه الثــاين: أن الضمــر يعــود علــى ﴿السَّ
احتمــاالن، االحتمــال األول: أهنــا مســتأنفة ال حمــلَّ هلــا، واالحتمــال الثــاين: أهنــا يف حمــلِّ نصــب 

ــَماَواِت﴾، وتكــون حــااًل مقــدَّرة، والتقديــر: رفعهــا مرئيــة لكــم)224(. علــى احلــال مــن ﴿السَّ

الـــموضع الثامــن عشــر: قــال تعــاىل: ﴿لَئِــْن ملَْ يَـْنـــَتِه اْلُمَناِفُقــوَن َوالَِّذيــَن يف قُـــُلوهِبِْم َمــَرٌض 
َواْلُمْرِجُفــوَن يف اْلَمِديَنــِة لَـنُـْغرِيَـــنََّك هِبِــْم مُثَّ اَل جُيَاِوُرونَــَك ِفيَهــا ِإالَّ قَِليــاًل ٦٠ َمْلُعونِــنَيۖ أَيْـــَنَما ثُِقُفــوا 

ُأِخــُذوا َوقُـــتُِّلوا تَـــْقِتياًل﴾ ]األحــزاب:61-60[.

قال النحاس: »﴿َمْلُعوِننَي﴾، هذا تـــمام الكالم عند حممد بن يزيد)225(، وهو منصوب 
على الـحال، أي: مث ال يـجاورونك إال أقالء«)226(.

الدراسة:

بــنيَّ النحــاس هنــا وقفــاً للتمــام علــى ﴿ِإالَّ قَِليــاًل ٦٠ َمْلُعونِــنَي﴾ نقلــه عــن حممــد بــن يزيــد 
»الـــمرِّد« علــى أن ﴿َمْلُعونِــنَي﴾ منصــوب علــى الـــحال، وقــد ذكــر هــذا الوقــف عنــه النحــاس يف 

القطــع واالئتنــاف)227(، وكذلــك نقلــه عنــه اإلخشــيذ)228(، والنكــزاوي)229(.

يف  الضمــر  مــن  حــال  ألنــه  »اتم«؛  ﴿َمْلُعونِــنَي﴾  علــى  الوقــف  أن  األمشــوين  وذكــر 
﴿جُيَاِوُرونَــَك﴾، فكأنــه قــال: مث ال يـــجاورونك إال يف حــال مــا قــد لُِعنــوا، ويكــون الوقــف علــى 
﴿ِإالَّ قَِليــاًل﴾ »اتم« إذا ُنِصــَب ﴿َمْلُعونِــنَي﴾ علــى الــذم بتقديــر: »أعــي«)230(، وكذلــك قــال 
الــداين مــن قبــل؛ إال أن جعلــه وقــف »كاف«)231(، وكذلــك العمــاين وزكــراي األنصــاري ذهبــا 

إىل أنــه وقــف »كاف«)232(، وقــال ابــن األنبــاري أنــه وقــف »حســن«)233(.
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 وذهــب الســجاوندي إىل أن الوقــف »جائــز« علــى ﴿ِإالَّ قَِليــاًل﴾، وعلــى ﴿َمْلُعونِــنَي﴾، 
وقــال يف علــة جــواز الوقــف علــى ﴿ِإالَّ قَِليــاًل﴾: »ألن قولــه: ﴿َمْلُعونِــنَي﴾ يـــحتمل أن يكــون 
حــااًل مــن قولــه ﴿جُيَاِوُرونَــَك﴾، أو منصــوابً علــى الشــتم«)234(، وقــال يف علــة جــواز الوقــف 
علــى ﴿َمْلُعونِــنَي﴾: »ألن مجلــة الشــرط تصلــح صفــة لـــهم واســتئنافًا«)235(، مث قــال: »واألوىل 

ــَل علــى الشــتم، ووقــف علــى ﴿قَِليــاًل﴾«)236(. أن جتعــل صفــة إذا محُِ

وقال اخلليجي: »وأجاز بعضهم الوقف على ﴿ِإالَّ قَِلياًل﴾، وبعضهم على﴿َمْلُعوِننَي﴾، 
وهــو»كاف«، فبينهمــا حينئــٍذ مراقبــة، والتحقيــق أن االســتثناء شــامل لــــ ﴿َمْلُعونِــنَي﴾ علــى أهنــا 
﴾ ممــا بعــد »أيــن«؛ ألن مــا بعــد  حــال مــن ضمــر ﴿جُيَاِوُرونَــَك﴾، وال يـــجوز أن تكــون ﴿ِإالَّ

كلمــة الشــرط ال يعمــل فيمــا قبلــه«)237(.

ــيِّئِۚ َواَل َيِحيــُق  ــموضع التاســع عشــر: قــال تعــاىل: ﴿اْســِتْكَبارًا ِفــي اأْلَْرِض َوَمْكــَر السَّ الـ
ــْبِدياًلۖ َوَلــْن  ــَلْن َتِجــَد ِلُســنَِّت اللَّــِه تَـ ــْنظُُروَن ِإالَّ ُســنََّت اأْلَوَّلِيــَنۚ فَـ ــَهْل يَـ ــيُِّئ ِإالَّ بَِأْهِلــهِۚ فَـ اْلَمْكــُر السَّ

َتِجــَد ِلُســنَِّت اللَّــِه َتْحِويــاًل﴾ ]فاطــر:43[.

ــيُِّئ  ــيِِّئ َواَل َيِحيــُق اْلَمْكــُر السَّ قــال النحــاس: »وقــرأ األعمــش)238( ومحــزة )239( ﴿َوَمْكــَر السَّ
ِإالَّ بَِأْهِلِه﴾، فحذف اإلعراب من األول وأثبته يف الثاين، قال أبو إسحاق: وهو حلن ال يـجوز، 
قــال أبــو جعفــر: وإنـــما صــاَر لـــحناً؛ ألنــه حــذف اإلعــراب منــه، وزعــم حممــد بــن يزيــد أن هــذا 
ال يـــجوز يف كالم وال شــعر؛ ألن حــركات اإلعــراب ال يـــجوز حذفهــا؛ ألهنــا دخلــت للفــروق 
بــني الـــمعاين، وقــد أعظــم بعــض النحويــني أن يكــون األعمــش علــى جاللتــه ومـــحلِّه يقــرأ هبــذا، 
وقال: إنـما كان يقف عليه، فَـَغِلَط من ادَّعى عنه، قال: والدليل على هذا أنه تـمام الكالم، 
وإن الثاين لـــمَّا مل يكن تـــمام الكالم أعربه، واحلركة يف الثاين أثقل منها يف األول؛ ألهنا ضمة 

بــني كســرتني..«)240(.

الدراسة:

ــيِّْئ﴾)241(،  بــنيَّ النحــاس هنــا قــراءة محــزة واألعمــش، وهــي إبســكان الـــهمزة ﴿َوَمْكــَر السَّ
ونقــَل بعــض كالم أهــل اللغــة يف تضعيــف هــذا الوجــه، ومنهــم أبــو إســحاق الزجــاج، وحممــد بــن 
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يزيــد الـــمرِّد، ونقــَل عنهــم حجــَة ضعــف هــذا الوجــه يف اللغــة، ومــن حجتهــم أن األعمــش مل 
يكــن ُيســكِّن الـــهمز يف حالــة الوصــل؛ بــل كان يقــف عليــه؛ ألنــه وقــف »اتم« يتــمُّ بــه الـــمعىن، 

بعكــس الـــموضع الثــاين فليــس حمــّل تـــمام فناســب أن يكــون ُمعــَرابً.

وجــه  ضعــف  علــى  الـــنحويني  الستشــهاد  النحــاِس  نقــُل  هــو:  هنــا  الشــاهد  وموضــع 
ــيِّْئ﴾،  اإلســكان وعــدم صحــة نســبته لألعمــش بوقــف التـــمام ومتــام الــكالم علــى ﴿َوَمْكــَر السَّ
فأخطــأ مــن ادَّعــى عنــه هــذه الروايــة، وكذلــك ذكــر النحــاس يف القطــع واالئتنــاف نســبًة لبعــض 

النحويــني)242(.

وقــد لـــحَّن بعــض النحويــني هــذه القــراءة، والصــواب صحــة هــذه القــراءة وثبوهتــا وتواترهــا 
عــن محــزة، وال جمــال للشــكِّ هبــا والطعــن، وقــد أســهَب العلمــاء يف االحتجــاج لصحتهــا، وردِّ 

رميهــا ابللحــن)243(.

ابــن األنبــاري أبنــه وقــف »اتم«)244(،  ــيِِّئ﴾، فحكــى  وأمــا الوقــف علــى ﴿َوَمْكــَر السَّ
األنصــاري)249(،  والنكزاوي)248(وزكــراي  الداين)245(والعماين)246(والســجاوندي)247(  وكذلــك 
ونقــل اإلخشــيذ عــن كتــاب اإلابنــة)250( تـــمام الوقــف)251(، وهــو »حســن« عنــد األمشــوين)252(، 

اخلليجــي)253(. عنــد  و»كاف« 

ــا َوَعــَد  َــا َهـٰــَذا َم ــْن َمْرَقِدن ــَنا ِم ــْن بَـَعثَـ ــا َم ــوا يَــا َويـَْلَن ــموضع العشــرون: قــال تعــاىل: ﴿قَاُل الـ
اْلُمْرَســُلوَن﴾ ]يــس:52[. الرَّْحَمـٰــُن َوَصــَدَق 

قــال النحــاس: »﴿َهـٰــَذا َمــا َوَعــَد الرَّْحَمـٰــُن﴾...، ويـــجوز أن يكــون الـــمالئكة صّلــى اللَّ 
عليهــم وغرهــم مــن الـــمؤمنني قالــوا: ﴿َهـٰــَذا َمــا َوَعــَد الرَّْحَمـٰــُن﴾، والـــتمام علــى هــذا ﴿ِمــْن 
َمْرَقِدنَا﴾، و﴿َهـٰــَذا﴾ يف موضع رفع ابالبتداء، وخره ﴿َما َوَعَد الرَّْحَمـٰــُن﴾، ويـــجوز أن يكون 
﴿َهـٰــَذا﴾ يف موضــع خفــض علــى النعــت لـــــ ﴿ِمــْن َمْرَقِدنَــا﴾، فيكــون الـــتمام ﴿ِمــْن َمْرَقِدنَــا 

َهـٰــَذا﴾، ويكــون ﴿َمــا َوَعــَد الرَّْحَمـٰــُن﴾ يف موضــع رفــع..«)254(.
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الدراسة:

 بــنيَّ النحــاس هنــا القــول بتمــام الوقــف علــى ﴿ِمــْن َمْرَقِدنَــا﴾ واالبتــداء ﴿َهـٰــَذا َمــا َوَعــَد 
الرَّْحَمـٰــُن﴾، وبتمــام الوقــف علــى ﴿ِمــْن َمْرَقِدنَــا َهـٰــَذا﴾ واالبتــداء ﴿َمــا َوَعــَد الرَّْحَمـٰــُن﴾، وكذلــك 
الوقفــني)256(،  بتمــام  القــول  العلمــاء  القطــع واالئتنــاف)255(، ونقــَل اإلخشــيذ عــن  ذكــره يف 

والنكــزاوي)257(، والعمــاين)258(، وزكــراي األنصــاري)259(، وكذلــك األمشــوين)260(.

وذهــب الــداين إىل تـــمام األول دون الثــاين: »﴿ِمــْن َمْرَقِدنَــا﴾ »اتم«، وهــو قــول مجيــع 
أصحاب التمام من القراء والنحويني«)261(، ومنع السجاوندي الوقف على ﴿َهـَٰذا﴾، وقال: 

»لئــال يصــر قولــه ﴿َهـٰــَذا﴾ صفــًة للمرقــد، فيبقــى: ﴿َمــا َوَعــَد الرَّْحَمـٰــُن﴾ بــال مبتــدأ«)262(.

واألول عنــد ابــن األنبــاري وقــٌف »حســن«، والثــاين »جائــز«: فتخفــض ﴿َهـٰــَذا﴾ علــى 
أنــه صفــة للمرقــد، وتبتــدئ ﴿َهـٰــَذا َمــا َوَعــَد الرَّْحَمـٰــُن﴾ علــى معــىن: بـَْعُثُكــم مــا وعــد الرمحــن، أي: 

بـَْعُثُكــم وعــُد الرمحــِن)263(.

الكافريــن  بــني كالم  للفــرق  الــالزم  ومــن  »اتم«،  َمْرَقِدنَــا﴾  »﴿ِمــْن  الـــخليجي:  وقــال 
والـــمؤمنني، وال يصــح الوقــف علــى ﴿َهـٰــَذا﴾، واالبتــداء ابلنفــي؛ ألنــه يـُــحيل الـــمعىن«)264(.

وقــال الزجــاج: »وقولــه: ﴿يَــا َويـَْلنَــا َمــْن بَـَعثَـــَنا ِمــْن َمْرَقِدنَــا﴾، هــذا وقــف التمــام، وهــذا قــول 
الـــمشركني. وقولــه: ﴿َهـٰــَذا َمــا َوَعــَد الرَّْحَمـٰــُن َوَصــَدَق اْلُمْرَســُلوَن﴾، ﴿َهـٰــَذا﴾ رفــع ابالبتــداء، 
والـخر ﴿َما َوَعَد الرَّْحَمـُٰن﴾، وهذا قول الـمشركني، أعي: ﴿َهـَٰذا َما َوَعَد الرَّْحَمــُٰن﴾، ويـجوز 
ــنا مــن مرقــدان هــذا الــذي كنــا  أن يكــون ﴿َهـٰــَذا﴾ مــن نعــت ﴿َمْرَقِدنَــا﴾ علــى معــىن: مــن بَـَعـثَـ
راقدين فيه، ويكون ﴿َهـٰــَذا َما َوَعَد الرَّْحَمـٰــُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلوَن﴾ على ضربني: أحدمها: على 
إضمــار »هــذا«، والثــاين: علــى إضمــار »حــق«، فيكــون الـــمعىن: حــٌق مــا وعــد الرمحــن«)265(.

ُر اللَُّه ِعَباَدُه الَِّذيَن آَمُنوا  ِلَك الَِّذي يُـبَـــشِّ الـــموضع احلادي والعشــرون: قال تعاىل: ﴿ذَٰ
َوَعِملُــوا الصَّاِلَحــاتِۗ قُــْل اَل َأْســأَُلُكْم َعَلْيــِه َأْجــرًا ِإالَّ اْلَمــَودََّة فِــي اْلُقْربَــٰىۗ َوَمــْن يَـــْقَتِرْف َحَســَنًة نَــزِْد 

لَــُه ِفيَهــا ُحْســًنۚا ِإنَّ اللَّــَه َغُفــوٌر َشــُكوٌر﴾ ]الشــورى:23[.
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ــِه َأْجــًرا ِإالَّ اْلَمــَودََّة ِفــي اْلُقْربَــٰى﴾،.. ﴿اْلَمــَودََّة﴾  قــال النحــاس: »﴿قُــْل اَل َأْســَأُلُكْم َعَلْي
ــمثله بـــمعىن »لكــن«، وكــذا  يف موضــع نصــب؛ ألنــه اســتثناء ليــس مــن األول، وســيبويه)266( يـ
قــال أبــو إســحاق، قــال: ﴿َأْجــرًا﴾ تـــمام الــكالم، كمــا قــال جــلَّ وعــزَّ ﴿قُــْل َمــا َأْســأَُلُكْم َعَلْيــِه 

ــْن َأْجٍر﴾]الفرقــان:57[«)267(. ِم

الدراسة:

ــاج، وهــو الوقــف علــى ﴿قُــْل  بــنيَّ النحــاس هنــا وقفــاً للتمــام نقلــه عــن أيب إســحاق الزَّجَّ
ــاج: »ونصــب  اْلُقْربَــٰى﴾، وقــال الزَّجَّ فِــي  اْلَمــَودََّة  َأْجــرًا﴾، واالبتــداء ﴿ِإالَّ  َعَلْيــِه  َأْســأَُلُكْم  اَل 
﴿اْلَمــَودََّة﴾ أن يكــون بـــمعىن اســتثناء ليــس مــن األول، ال علــى معــىن أســألكم أجــراً الـــمودة يف 
القرىب؛ ألن األنبياء صلوت اللَّ عليهم ال يسألون أجراً على تبليغ الرسالة، والـــمعىن واللَّ أعلم 

ولكنــي أذكِّركــم الـــمودة يف القــرىب«)268(.

ففــي هــذه اآليــة عــدٌد مــن أوجــه التفســر والـــمعىن، ومــن أوجــه التفســر فيهــا أن االســتثناء 
هنــا منقطــع وليــس مــن جنــس مــا قبلــه، واالســتثناء هنــا بـــمعىن »لكــن«)269(، وعليــه ذهــب 
ــاج بتمــام الــكالم علــى ﴿قُــْل اَل َأْســأَُلُكْم َعَلْيــِه َأْجــرًا﴾، ومل يذكــر هــذا  النحــاس لنقــل قــول الزَّجَّ
الوقــف يف القطــع واالئتنــاف)270(؛ بــل ذكــر أن التمــام علــى ﴿ِإالَّ اْلَمــَودََّة ِفــي اْلُقْربَــٰى﴾)271(، 
ــتمام عليــه ﴿َأْجــرًا﴾،  وذكــر الــداين مــا ذكــره النحــاس عــن الزجــاج، وقــال: »وقــال الزجــاج: الـ

واالســتثناء منقطــع، والتقديــر: لكــن أذكِّرُكــم قرابــي منكــم«)272(.

وذكــر علمــاء الوقــف واالبتــداء أن الوقــف علــى ﴿ِإالَّ اْلَمــَودََّة ِفــي اْلُقْربَــٰى﴾، وهــو »اتم« 
عند ابن األنباري)273( والعماين)274( وزكراي األنصاري)275(، و»مطلق« عند الســجاوندي)276(، 
و»كاف« عنــد األمشــوين)277( واخلليجــي)278(، ونقــَل اإلخشــيذ)279( والنكــزاوي)280( »تـــمام« 

الوقــف عليــه عنــد أيب حــامت)281(.

الـــموضع الثــاين والعشــرون: قــال تعــاىل: ﴿َواَنَدٰى ِفْرَعــْوُن يف قَـــْوِمِه قَــاَل اَي قَـــْوِم أَلَْيــَس 
ِل ُمْلُك ِمْصَر َوَهـٰــِذِه اأْلَنْـــَهاُر جَتْرِي ِمْن َتِْي أََفاَل تُـــْبِصُروَن ٥١ أَْم َأاَن َخْيـــٌر ِمْن َهـٰــَذا الَِّذي ُهَو 

َمِهــنٌي َواَل يَــَكاُد يُبِــنُي﴾ ]الزخــرف:52[.
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قال النحاس: »﴿أَْم َأاَن َخْيـٌر ِمْن َهـَٰذا الَِّذي ُهَو َمِهنٌي﴾، قال الفراء: هو من االستفهام 
ــُك  ــَس ِل ُمْل ــجوز أن تــرّده إىل قولــه ﴿أَلَْي الــذي جــاء ﴿أَم﴾؛ التصالــه بــكالم قبلــه، قــال: ويـ
ِمْصــَر﴾، وقــد شــرحناه أبكثــر مــن هــذا، وزعــم الفــراء: أنــه أخــره بعــض الـــمشيخة أنــه يقــرأ )أَفَــال 
تُـــْبِصُرون أََمــا َأان َخْيـــٌر(، قــال أبــو جعفــر: يقــدِّره »أََمــا« الــي بـــمعىن »َأاَل«، و»حقــًا«، ويكــون 

علــى هــذا ﴿أَفَــاَل تُـــْبِصُروَن﴾ تـــمام الــكالم«)282(.

الدراسة:

بــنيَّ النحــاس يف هــذا الـــموضع قــول الفــراء يف ﴿أَم﴾، وأهنــا أتيت علــى وجهــني: األول: 
اســتفهامية، متصلــة بـــما قبلهــا، والثــاين: عاطفــة علــى قولــه ﴿أَلَْيــَس ِل ُمْلــُك ِمْصــَر﴾، مث ســاق 
روايــة الفــراء عــن بعــض القــراء أنــه قــرأ )أَفَــال تُـــْبِصُرون أََمــا َأان َخْيـــٌر()283(، وعلــى هــذا كلِّــه ذكــر 
النحــاس أن وقــف التـــمام علــى ﴿أَفَــاَل تُـــْبِصُروَن﴾، وقــد أســهب النحــاس يف القطــع واالئتنــاف 

يف بيــان الوقــف وســببه؛ لكــن مل ينقــل فيــه قــول الفــراء)284(.

ويف هــذا الـــموضع بيــان وتفصيــل للعلمــاء، حــى قــال األمشــوين: »وهــذا الوقــف جديــر أبن 
يُـَخصَّ بتأليف«)285(.

واخُتلِــَف يف وقــف التمــام هنــا بنــاًء علــى اختــالف التفســر يف معــىن ﴿أَم﴾، فقــال بعــض 
الـــعلماء: الوقــف علــى قولــه ﴿أَفَــاَل تُـــْبِصُروَن ٥١ أَْم﴾، أي: أتبصــرون؟، وقــال بعضهــم: الوقــف 
علــى قولــه ﴿أَفَــاَل تُـــْبِصُروَن﴾، مث يبتــدئ ﴿أَْم َأاَن َخْيـــٌر﴾، بـــمعىن: بــل أان خــر، وبعضهــم يــرى 

أهنــا »زائــدة«)286(.

قــال الســجاوندي: »﴿تُـــْبِصُروَن﴾؛ ألن ﴿أَم﴾ بـــمعىن: بــل، لنفــي زعــم مــن زعــَم غــر 
ذلــك، وقــد قيــل: ﴿أَم﴾ زائــدة، وقــد قيــل: الوقــف علــى ﴿أَم﴾؛ ألهنــا جــواب االســتفهام 

حبــذف صلتــه، أي: أم أنتــم بصــراء؟«)287(.

قال الداين: »مذهب سيبويه أن ﴿أَم﴾ سبيلها أن تسّوى بني األول والثاين، وعلى هذا 
ال يُوقف على ﴿أََفاَل تُـْبِصُروَن﴾، وال على ﴿أَم﴾؛ ألن بعض الكالم متعلق ببعض«)288(.
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اُء  ــٌد َرُســوُل اللَّــهِۚ َوالَِّذيــَن َمَعــُه َأِشــدَّ ــموضع الثالــث والعشــرون: قــال تعــاىل: ﴿ُمَحمَّ الـ
ًعــا ُســجًَّدا يَـْبـتَـــُغوَن َفْضــاًل ِمــَن اللَّــِه َوِرْضَوانًــۖا ِســيَماُهْم ِفــي  ــاِر ُرَحَمــاُء بَـْيـــنـَُهْمۖ تَـــرَاُهْم رُكَّ َعَلــى اْلُكفَّ
ْنِجيِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطَأُه َفآَزَرُه  ِلَك َمثَـُلُهْم ِفي التَّـْورَاةِۚ َوَمثَـُلُهْم ِفي اإْلِ ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجودِۚ ذَٰ
فَاْستَـــْغَلَظ فَاْستَـــَوٰى َعلَــٰى ُســوِقِه يـُْعِجــُب الــزُّرَّاَع لَِيِغيــَظ ِبِهــُم اْلُكفَّــاَرۗ َوَعــَد اللَّــُه الَِّذيــَن آَمنُــوا َوَعِملُــوا 

الصَّاِلَحــاِت ِمنـُْهــْم َمْغِفــَرًة َوَأْجــرًا َعِظيًمــا﴾ ]الفتــح:29[.
لِــَك َمثَـــُلُهْم﴾ مبتــدأ وخــره، ﴿فِــي التَّـــْورَاِة﴾ تـــمام الــكالم علــى قــول  قــال النحــاس: »﴿ذَٰ
ْنِجيــِل﴾ مبتــدأ، وخــره ﴿َكــَزرٍْع﴾، وعلــى قــول  الضحــاك)289( وقتــادة، ويكــون ﴿َوَمثَـــُلُهْم فِــي اإلِْ
ْنِجيــِل﴾ تعطــف َمثَــاًل علــى َمثَــٍل، مث تبتــدئ ﴿َكــَزرٍْع﴾،  مـــجاهد)290(: الـــتمام ﴿َوَمثَـــُلُهْم فِــي اإْلِ

أي: هــم كــزرع«)291(.

الدراسة:

ــْورَاِة﴾، منســوابً للضَّحــاك وقتــادة،  بــنيَّ النحــاس هنــا القــول بوقــف التمــام علــى ﴿ِفــي التَّـ
ْنِجيــِل﴾، منســوابً لـــُمجاهد، علــى العطــف علــى مــا قبلــه،  ووقــف الـــتمام علــى ﴿َوَمثَـــُلُهْم فِــي اإْلِ

وهــو كذلــك عنــد علمــاء الوقــف واالبتــداء)292(. 

وقــال اإلخشــيذ:»قال شــيخنا أبــو الفضــل الــرازي: الوقــف علــى ﴿التَّـــْورَاِة﴾ فيمــن خالــف 
ــُلُهْم﴾ ووقــف حينئــذ  ــَك َمثَـ ِل ــمثلني ﴿َكــَزرٍْع﴾ ابتــدأ مــن قولــه ﴿ذَٰ ــمثلني معــاً، ومــن جعــَل الـ الـ

علــى ﴿ُســوِقِه﴾«)293(.

ْنِجيــِل﴾، مث  وذكــر الســجاوندي جــواز الوقــف علــى ﴿التَّـــْورَاِة﴾، وجــواز الوقــف علــى ﴿اإْلِ
قــال: »واألول أوىل؛ لتكــون األوصــاف مذكــورة كلهــا يف الكتابــني«)294(.

وقال اخلليجي بعد ذكر تـمام الوقف على الكلمتني: »فبينهما مراقبة«)295(.

ُهــُم  أُولَٰئِــَك  َوُرُســِلِه  بِاللَّــِه  آَمنُــوا  ﴿َوالَِّذيــَن  تعــاىل:  قــال  والعشــرون:  الرابــع  الـــموضع 
أُولَٰئِــَك  ِبآيَاتِنَــا  بُــوا  َوالَِّذيــَن َكَفــُروا وََكذَّ َونُوُرُهــْمۖ  َأْجُرُهــْم  َلُهــْم  َربِِّهــْم  ِعْنــَد  ــَهَداُء  دِّيُقــوَنۖ َوالشُّ الصِّ

]احلديــد:19[. اْلَجِحيــِم﴾  َأْصَحــاُب 
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ــَهَداُء﴾ علــى هــذا معطوفــون علــى الصدِّيقــني،... وقــد قيــل:  قــال النحــاس: ».. ﴿َوالشُّ
ــَهَداُء﴾ ابتــداء«)296(. دِّيُقــوَن﴾، وإن ﴿َوالشُّ إن الـــتمام ﴿أُولَــٰــِئَك ُهــُم الصِّ

الدراسة:

ــَهَداُء﴾ علــى  بــنيَّ النحــاس يف هــذا الـــموضع صحــة أن يكــون وقــف التمــام علــى ﴿َوالشُّ
ــٰــِئَك ُهــُم  ــتمام علــى ﴿أُوَل أنــه معطــوف علــى مــا قبلــه، وبــنيَّ كذلــك صحــة أن يكــون وقــف الـ

دِّيُقــوَن﴾)297(. الصِّ

ــَهَداُء ِعْنــَد  دِّيُقــوَن﴾ »اتم« علــى قــول مــن جعــل قولــه ﴿َوالشُّ قــال الــداين: »﴿ُهــُم الصِّ
َربِِّهــْم﴾ ابتــداء، وخــره يف الـــمجرور يف قولــه ﴿َلُهــْم َأْجُرُهــْم َونُوُرُهــْم﴾، ومــن جعــل ذلــك َنَســقاً 
علــى »الصدِّيقــني«، فالتمــام ﴿ِعْنــَد َربِِّهــْم﴾، واألول: قــول ابــن عبــاس ومســروق)298(، والثــاين: 

قــول جماهــد والضَّحــاك«)299(.

وذكــر الســجاوندي الوقفــني، مث قــال: ».. واألصــح الوصــل، والـــمعىن: أهنــم صديقــون 
وشــهداء عنــد ربـــهم، أي: يف ُحْكمــه وعْلِمــه«)300(.

﴿ُهــُم  علــى  هــو  التمــام  وقــف  والعمــاين)303(  واإلخشــيذ)302(  األنبــاري)301(  ابــن  وعنــد 
الثــاين. الوقــف  يذكــروا  ومل  دِّيُقــوَن﴾،  الصِّ

ــَماَواِت َوَمــا فِــي  الـــموضع الـــخامس والعشــرون: قــال تعــاىل: ﴿ُيَســبُِّح لِلَّــِه َمــا فِــي السَّ
 َوُهــَو َعَلــٰى ُكلِّ َشــْيٍء َقِديــٌر﴾ ]التغابــن:1[.

ۖ
اأْلَْرضِۖ لَــُه اْلُمْلــُك َولَــُه اْلَحْمــُد

ــَماَواِت َوَمــا فِــي اأْلَْرِض﴾، يكــون هــذا تـــمام  قــال النحــاس: »﴿ُيَســبُِّح لِلَّــِه َمــا فِــي السَّ
الــكالم، وقــد يكــون متصــاًل..«)304(.

الدراسة:

بــنيَّ النحــاس هنــا أن تـــمام الــكالم قــد يكــون علــى ﴿َوَمــا فِــي اأْلَْرِض﴾، وقــد يكــون 
متصاًل بـما بعده، ونقل الـخليجي تـمام الوقف على ﴿َوَما ِفي اأْلَْرِض﴾)305(، وذكر النحاس 
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يف القطــع واالئتنــاف أن الوقــف علــى ﴿َوَمــا فِــي اأْلَْرِض﴾ »صــاحل« وأن الوقــف »صــاحل« 
كذلــك علــى ﴿لَــُه اْلُمْلــُك َولَــُه اْلَحْمــُد﴾، والتمــام علــى ﴿َوُهــَو َعَلــٰى ُكلِّ َشــْيٍء َقِديــٌر﴾)306(، 
وعنــد ابــن األنبــاري »حســن« الوقــف علــى ﴿َوَمــا فِــي اأْلَْرِض﴾، واألحســن منــه ﴿َوُهــَو َعلَــٰى 
ْرِض﴾ »كاف«، وقيــل:  ــا ِفــي اأْلَ ُكلِّ َشــْيٍء َقِديــٌر﴾)307(، وذكــر الــداين أن الوقــف علــى ﴿َوَم
»اتم« وكذلــك مثلــه ﴿َولَــُه اْلَحْمــُد﴾، واألمت منهمــا وأكفــى ﴿َوُهــَو َعلَــٰى ُكلِّ َشــْيٍء َقِديــٌر﴾)308(، 
وذهــب اإلخشــيذ إىل أن الوقــف علــى ﴿َوَمــا فِــي اأْلَْرِض﴾ »حســن كاف«، و»كاف« علــى 
﴿َولَــُه اْلَحْمــُد﴾، و»اتم« علــى ﴿َقِديــٌر﴾)309(، وذكــر الســجاوندي جــواز الوقــف عليهمــا)310(.

ــَماَواِت َوَمــا فِــي اأْلَْرِض﴾ »اتم«، وقيــل:  وقــال النكــزاوي: »﴿ُيَســبُِّح لِلَّــِه َمــا فِــي السَّ
»كاف«، وقيــل: »حســن«، وقيــل: »صــاحل«، ﴿لَــُه اْلُمْلــُك َولَــُه اْلَحْمــُد﴾ »كاف«، وقيــل: 

»اتم«، وقيــل: »صــاحل« ﴿َوُهــَو َعلَــٰى ُكلِّ َشــْيٍء َقِديــٌر﴾ »اتم«، وقيــل: »كاف««)311(.

الـــموضع الســادس والعشــرون: قــال تعــاىل: ﴿َويَـــْرزُْقُه ِمــْن َحْيــُث اَل َيْحَتِســُبۚ َوَمــْن 
يَـتَـــوَكَّْل َعَلى اللَِّه فَـــُهَو َحْسُبُهۚ ِإنَّ اللََّه بَاِلُغ أَْمرِهِۚ َقْد َجَعَل اللَُّه ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدرًا﴾ ]الطالق:3[.

قــال النحــاس: »﴿َوَمــْن يَـتَـــوَكَّْل َعلَــى اللَّــِه فَـــُهَو َحْســُبُه﴾، أي: كافيــه، وأحســبي الشــيء: 
كفــاين)312(، وهــذا تـــمام الــكالم«)313(.

الدراسة:

ــُهَو َحْســُبُه﴾، وهــو كذلــك عنــده يف القطــع  بــنيَّ النحــاس هنــا أن وقــف التمــام علــى ﴿فَـ
واالئتنــاف، وقــال فيــه: »والتمــام عنــده)314( ﴿فَـــُهَو َحْســُبُه﴾، وكــذا مذهــب أهــل التأويــل، 
ــَرت عنــه  والـــمعىن عندهــم: إن اللَّ ابلــغ أمــره، تــوكل العبــُد أو مل يتــوكل؛ إال أنــه إذا تــوكل ُكفِّ

ســيئاته وأعظــم لــه األجــر«)315(. 

وهو كذلك وقف »اتم« عند ابن األنباري)316( والداين)317( واإلخشيذ)318( والنكزاوي)319(، 
عنــد  اجلعــري)321(، و»حســن«  عنــد  ووقــف »كامــل«  الســجاوندي)320(،  عنــد  و»مطلــق« 

العمــاين)322( وزكــراي األنصــاري)323(، و»كاف« عنــد األمشــوين)324( واخلليجــي)325(.
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الـــموضع الســابع والعشــرون: قــال تعــاىل: ﴿يَــا أَيُـَّهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا تُوبـُـوا ِإلَــى اللَّــِه تَـــْوبًَة 
ــَر َعْنُكــْم َســيَِّئاِتُكْم َويُْدِخَلُكــْم َجنَّــاٍت َتْجــرِي ِمــْن َتْحِتَهــا اأْلَنْـــَهاُر  َنُصوًحــا َعَســٰى َربُُّكــْم َأْن ُيَكفِّ
يــَـْوَم اَل ُيْخــزِي اللَّــُه النَِّبــيَّ َوالَِّذيــَن آَمنُــوا َمَعــُهۖ نُوُرُهــْم َيْســَعٰى بَـــْيَن أَْيِديِهــْم َوبِأَْيَمانِِهــْم يَـــُقوُلوَن َربَـّــَنا 

ــۖا ِإنَّــَك َعَلــٰى ُكلِّ َشــْيٍء َقِديــٌر﴾ ]التحــرمي:8[. ــا نُوَرنَــا َواْغِفــْر لََن أَْتِمــْم لََن

قال النحاس: »﴿نُوُرُهْم َيْسَعٰى بَـْيَن أَْيِديِهْم﴾، قيل: هذا الـتمام«)326(.

الدراسة:

بــنيَّ النحــاس هنــا وقفــاً للـــتمام مل يذكــره يف القطــع واالئتنــاف)327(، وهــو الوقــف علــى 
إمياهنــم وعملهــم  يســعى  أي:  االبتــداء ﴿َوبِأَْيَمانِِهــْم﴾،  أَْيِديِهــْم﴾، مث  بَـــْيَن  َيْســَعٰى  ﴿نُوُرُهــْم 
الصــاحل بــني أيديهــم، ويف أَيْـــَماهنم ُكتُــُب أعماهلــم، فالبــاء هنــا بـــمعىن: »يف«، فعليــه يتــم الـــمعىن 

ابلوقــف علــى ﴿بَـــْيَن أَْيِديِهــْم﴾، وال يُوقَــف عليــه إذا كانــت البــاء بـــمعىن: »عــن«)328(.

وقــال الــداين: »وقــال قائــل: ﴿بَـــْيَن أَْيِديِهــْم﴾ هنــا ويف الـــحديد)329( »الـــتمام«، مث يبتــدئ 
م يُعطــون ُكتـُبـََهــم، وقــد جــاء التفســر بذلــك«)330(.  ﴿َوبِأَْيَمانِِهــْم﴾، أي: وأَبيْـــَماهنِِ

يبتــدئ  مث  بعضهــم،  عنــد  »اتم«  أَْيِديِهــْم﴾  بَـــْيَن  َيْســَعٰى  »﴿نُوُرُهــْم  النكــزاوي:  وقــال 
﴿َوبِأَْيَمانِِهْم﴾، ويقف على ﴿َوبِأَْيَمانِِهْم﴾، ويُعَطون ُكتُـبَـَهم، وقد جاء التفسر بذلك«)331(.

الـموضع الثامن والعشرون: قال تعاىل:﴿َفَستُـْبِصُر َويُــْبِصُروَن﴾ ]القلم:5[.
قــال النحــاس: »﴿َفَستُـــْبِصُر َويُــــْبِصُروَن﴾، أي: يــوم القيامــة، قــال حممــد بــن يزيــد)332(: 

ســألت أاب عثمــان الـــمازين)333( عــن هــذا، فقــال: هــذا التمــام«)334(.

الدراسة:

يف هــذا الـــموضع نقــَل النحــاس عــن الـــمرِّد عــن أيب عثمــان الـــمازين قولــه: بتمــام الوقــف 
علــى ﴿َفَستُـــْبِصُر َويُــــْبِصُروَن﴾، أي: يــوم القيامــة، وهــذا الوقــف منقــوٌل عنــد بعــض علمــاء 

الوقــف واالبتــداء عــن الـــمازين)335(.
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قــال أبــو حيان)336(:»وقــال أبــو عثمــان الـــمازين: تـــمَّ الــكالم يف قولــه: ﴿َويُــــْبِصُروَن﴾، مث 
داد بني أمرين، ومعلوٌم نفي الـــحكم  استأنف قوله: ﴿بِأَيْـــِيُكُم اْلَمْفُتوُن﴾، استفهاماً يُراد به الرتَّ

عــن أحدمهــا، ويُعيِّنــه الوجــود، وهــو أن الـــمؤمن ليــس بـــمفتون وال بــه فُـــُتون«)337(.

ومنــع الســجاوندي الوقــف علــى ﴿َويُــــْبِصُروَن﴾، وعلَّــل الـــمنع بقولــه: »ألن مــا بعــده 
مفعولــه«)338(.

الـموضع التاسع والعشرون: قال تعاىل: ﴿َكالَّ ِإنَـَّها َلَظٰى﴾ ]املعارج:15[.
﴾، تـمام حسٌن«)339(. قال النحاس:»﴿َكالَّ

الدراسة:

﴾، وقــف اتٌم، علــى أن معناهــا »ال«، أي:  بــنيَّ النحــاس هنــا أن الوقــف علــى ﴿َكالَّ
ال يُنجيــه مــن عــذاب اللَّ االفتــداء، قــال القرطــي)340(: »﴿َكالَّ﴾ تكــون بـــمعىن: »حقــًا«، 
وبـمعىن: »ال«، فإذا كانت بـمعىن »حقًا«، كان تـمام الكالم ﴿يُـْنِجيِه﴾، وإذا كانت بـمعىن: 

ــمام الــكالم عليهــا، أي: ليــس يُنجيــه مــن عــذاب اللَّ االفتــداء«)341(. »ال«، كان تـ

ــمام الوقــف عليــه عــن األخفــش ســعيد)342( وأيب حــامت)343(،  ونقــل النحــاس والنكــزاوي تـ
وعنهمــا وعــن الفــراء نقــَل األمشــوين الوقــف عليــه؛ إال أنــه عنــده »حســن«، وهــو وقــف »اتم« 

عنــد الــداين)344(، واخلليجــي)345(، ووقــف »مطلــق« عنــد الســجاوندي)346(. 

﴾ يـــجوز أن يوقــف علــى  قــال العمــاين: »والــذي عنــدي أن قولــه ﴿مُثَّ يُـــْنِجيِه ١٤ َكالَّ
﴾، وجيــوز أن يُبتــدأ بــه، والوقــف عليــه أحســن«)347(. ﴿َكالَّ

﴾، وقــال: »لكــن  وقــال زكــراي األنصــاري بتمــام الوقــف علــى ﴿مُثَّ يُـــْنِجيِه﴾، وعلــى ﴿َكالَّ
ال يــُـجَمع بــني األخريــن، والوقــف علــى األخــر أوىل مــن ﴿يُـــْنِجيِه﴾«)348(.
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الـــموضع الثالثــون: قــال تعــاىل: ﴿َوَمــا َجَعْلَنــا َأْصَحــاَب النَّــاِر ِإالَّ َماَلِئَكــًة َوَمــا َجَعْلَنــا 
تَـــُهْم ِإالَّ ِفْتـنَـــًة لِلَِّذيــَن َكَفــُروا لَِيْستَـــْيِقَن الَِّذيــَن أُوتُــوا اْلِكتَــاَب َويـَــْزَداَد الَِّذيــَن آَمنُــوا ِإيَمانًــا َواَل  ِعدَّ
يَـــْرتَاَب الَِّذيــَن أُوتُــوا اْلِكتَــاَب َواْلُمْؤِمنُــوَن َولِيَـــُقوَل الَِّذيــَن فِــي قُـــُلوِبِهْم َمــَرٌض َواْلَكافِــُروَن َمــاَذا أَرَاَد 
لِــَك ُيِضــلُّ اللَّــُه َمــْن َيَشــاُء َويـَْهــِدي َمــْن َيَشــاُء َوَمــا يـَْعَلــُم ُجنُــوَد َربِّــَك ِإالَّ ُهــَو  اللَّــُه ِبَهـٰــَذا َمثَــاًل َكذَٰ

َوَمــا ِهــَي ِإالَّ ِذْكــَرٰى لِْلَبَشــِر ٣١ َكالَّ َواْلَقَمــِر﴾ ]الـــمدثر:32 [. 

ــجاهد: أي ومــا النــار إال ذكــرى  ــا ِهــَي ِإالَّ ِذْكــَرٰى لِْلَبَشــِر﴾، قــال مـ قــال النحــاس: ﴿َوَم
للبشــر، وذكــر حممــد بــن جريــر)349( أن الـــتمام ﴿َكالَّ﴾، علــى أن الـــمعىن: ليــس القــول علــى مــا 

قــال الـــُمشرُك ألصحابــه الـــمشركني: أان أكفيكــم أمــر خزنــة النــار«)350(.

الدراسة:

بــنيَّ النحــاس يف هــذا الـــموضع وقفــاً للـــتمام، وهــو الوقــف علــى ﴿َوَمــا ِهــَي ِإالَّ ِذْكــَرٰى 
﴾، واالبتــداء ﴿َواْلَقَمــِر﴾ منســوابً أليب جعفــر الطــري، علــى الـــمعىن الــذي نقلــه  لِْلَبَشــِر ٣١ َكالَّ

النحــاس عنــه)351(. 

وهــذا الوقــف مل يذكــره النحــاس يف القطــع واالئتنــاف؛ وذكــر أن التمــام علــى ﴿َوَمــا ِهــَي 
ِإالَّ ِذْكــَرٰى لِْلَبَشــِر﴾)352(، وكذلــك ابــن األنبــاري)353(، واإلخشــيذ)354(، والنكــزاوي)355(، وكذلــك 
الــداين، وقــال: »﴿ِإالَّ ُهــَو﴾ اتم، ومثلــه ﴿ِذْكــَرٰى لِْلَبَشــِر﴾، مث تبتــدئ ﴿َكالَّ َواْلَقَمــِر﴾ علــى 

معــىن: أال والقمــر«)356(.

﴾ هــا هنــا ليــس بـــحسن،  وذهــَب العمــاين وزكــراي األنصــاري إىل أن الوقــف علــى ﴿َكالَّ
وإن كان قــد جــوَّزه بعضهــم)357(.

أمحــد)358(،  بــن  للخليــل  منســوابً   ﴾ ﴿َكالَّ علــى  الوقــف  والـــخليجي  األمشــوين  وذكــر 
ــها علــى معــىن  وســيبويه، علــى معــىن: »ليــس األمــر كمــا ظنــوا«، وذكــرا أن األجــود االبتــداء بـ

يُوقَــف عليهــا التصاهلــا ابلقســم)359(. فــال  تنبيــه،  »أال« ابلتخفيــف حــرف 
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وذكــر الســجاوندي جــواز الوقــف على﴿لِْلَبَشــِر﴾، وقــال بعدهــا: »وقــد يُوصــل علــى 
﴾ توكيــد  ﴾ ردعــاً لـــمن قــال: ﴿ِإْن َهـٰــَذا ِإالَّ قَـــْوُل اْلَبَشــِر﴾، واألصــوب أن ﴿َكالَّ جعــل ﴿َكالَّ

القســم بعدهــا«)360(.
ورجَّح مكيٌّ )361( عدم الوقف عليها، وقال: »وترك الوقف أقوى وأبني«)362(. 

الـــموضع احلــادي والثالثــون: قــال تعــاىل: ﴿َتظـُـنُّ َأْن يُـــْفَعَل ِبَهــا فَاقِــَرٌة ٢٥ َكالَّ ِإَذا بَـــَلَغِت 
التَّـرَاِقَي﴾ ]القيامة:26[.

﴾ تكــون بـــمعىن: »حقــًا«، وتكــون مبتــدأ علــى هــذا ههنــا، وزعــم  قــال النحــاس: »﴿َكالَّ
﴾، وأن الـــمعىن: ليــس األمــر كمــا يقــول الـــمشركون مــن  حممــد بــن جريــر أن الـــتمام ههنــا ﴿َكالَّ

أهنــم ال يُـــجازون علــى شــركهم ومعصيتهــم«)363(.

الدراسة:

﴾، واالبتــــداء  بنيَّ النحــاس هــنـــا وقــفاً للتـــمــام عـــلــــــى ﴿َتُظنُّ َأْن يُـْفَعَل ِبَها فَاِقَرٌة ٢٥ َكالَّ
﴿ِإَذا بَـــَلَغِت التَّـــرَاِقَي﴾، ونــقـــل الـنـحــــاس هــــذا الــقــــــول عن أيب جعفر الطري، وقال يف القطع 
ــَرٌة﴾، زعــم حممــد بــن جريــر أن التمــام ﴿َتظُــنُّ  ــْفَعَل ِبَهــا فَاِق واالئتنــاف: »والتمــام ﴿َتظُــنُّ َأْن يُـ
﴾، والـــمعىن عنــده: »تظــنُّ أن تُـــَعاَقب كال«، وأحســبه غلطــاً؛ ألنــه  َأْن يُـــْفَعَل ِبَهــا فَاقِــَرٌة ٢٥ َكالَّ

ليــس يف القــرآن هــا هنــا حــرف نفــي«)364(.

وذكر الســجاوندي أن الوقف على ﴿فَاِقَرٌة﴾ وقف »مطلق«، وعلَّل ذلك بقوله: »ألن 
﴾ ال تصلح للردع«)365(. ﴿َكالَّ

﴾ ال يـــجوز ها هنا بـــحال«)366(،  وقال العماين وزكراي األنصاري: »والوقف على ﴿َكالَّ
بَـــَلَغِت التَّـــرَاِقَي﴾ أي: أال إذا بلغــت  ِإَذا  والتمــام الوقــف علــى ﴿فَاقِــَرٌة﴾، واالبتــداء ﴿َكالَّ 

الرتاقــي)367(. 

﴾ ال يَـــْحُسن؛ ألنــك لــو وقفــت عليهــا لنفيــَت مــا حكــى  وقــال مكــّي: »الوقــف علــى ﴿َكالَّ
اللَّ لنــا مــن أن الكفــار يــوم القيامــة وجوههــم عابســة، وقــد أيقنــوا بوقــوع العــذاب هبــم، وذلــك 
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حقٌّ ال يـجوز نفيه، وقد أجازه الطري على معىن »يظن أن ال يُعاقب كال«، وقال النحاس: 
﴾ حســن  »أحســبه غلطــاً؛ إذ ليــس يف القــراءة حــرف نفــي«، وهــو كمــا قــال، واالبتــداء بــــــ﴿َكالَّ

ابلــغ علــى معــىن: »حقــًا« إذا بلغــت الرتاقــي، أو علــى معــىن: »أال إذا بـََلغَــْت««)368(.

اْلَفْصــِل﴾  لِيـَــْوِم   ١٢ لَــْت  ُأجِّ يـَــْوٍم  ﴿أِلَيِّ  تعــاىل:  قــال  والثالثــن:  الثــاين  الـــموضع 
]الـــمرسالت:13[.

لَــْت ١٢ لِيــَـْوِم اْلَفْصــِل﴾: قيــل: حــذف الفعــل الــذي تتعلــق  قــال النحــاس: »﴿أِلَيِّ يــَـْوٍم ُأجِّ
ـَـْوِم  َلــت ليــوم الفصــل، وقيــل ﴿لِيـ َلــْت﴾، مث ُأضِمــَر فعــل ُأجِّ ـَـْوٍم ُأجِّ ــتمام ﴿أِلَيِّ يـ بــه الــالم، والـ
اْلَفْصــِل﴾ بــدل، وأُِعيــَدت الــالم مثــل ﴿لِبُـــُيوتِِهْم ُســُقًفا ِمــْن ِفضَّــٍة﴾ ]الزخــرف:33[، وقيــل: 

الــالم بـــمعىن: إىل«)369(.

الدراسة: 

لَــْت﴾، واالبتــداء ﴿لِيــَـْوِم  بــنيَّ النحــاس يف هــذا الـــموضع وقفــاً للـــتمام علــى ﴿أِلَيِّ يــَـْوٍم ُأجِّ
َلــت ليــوم الفصــل«، فتكــون الــالم األوىل الــي يف  اْلَفْصــِل﴾، علــى تقديــر فعــل حمــذوف: »ُأجِّ
لَــت«، والــالم الثانيــة الــي يف  قولــه ﴿أِلَيِّ يـَــْوٍم﴾ صلــًة للفعــل الـــظاهر، كأنــك أضمــرت »ُأجِّ
﴿لِيــَـْوِم اْلَفْصــِل﴾ صلــًة للفعــل الـــُمضَمر)370(، أو كانــت الــالم بـــمعىن: »إىل«)371(، وهــو عنــد 
ابــن األنبــاري واإلخشــيذ واألمشــوين وقــف »حســن«، ووقــف »كاف« عنــد النحــاس يف القطــع 

واالئتنــاف، و»صــاحل« عنــد اجلعــري، وعنــد النكــزاوي »كاف« وقيــل: »حســن«)372(.

وهذا الوقف عند السجاوندي »مطلق«، وعللَّه بقوله: »للفصل بني السؤال والـجواب، 
َلت«)373(.  على تقدير: أهنا ُأجِّ

﴾ مل يـَــْحُسن  وإن كانــت الــالم الثانيــة، وهــي: ﴿لِيـَــْوِم﴾ توكيــداً لــألوىل، وهــي: ﴿أِلَيِّ
لَــْت﴾)374(. ﴿ُأجِّ علــى  الوقــف 

ومنــَع الوقــف اخلليجــي، وقــال:»ال وقــف مــن أوهلــا إىل ﴿َلَواِقــٌع﴾ ]الـــمرسالت:7[ وهــو 
»اتم«، مث ال وقــف إىل ﴿لِيــَـْوِم﴾، وهــو »اتم««)375(.
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الـموضع الثالث والثالثون: قال تعاىل: ﴿َكالَّ َسيَـْعَلُموَن﴾ ]النبأ:4[. 

﴾، قيــل: هــو الـــتمام، أي: ليــس األمــر علــى مــا زعــَم الـــمشركون  قــال النحــاس: »﴿َكالَّ
مــن إنــكار البعــث«)376(.

الدراسة:
﴾ علــى أن معناهــا ردع ونفــي، أي ليــس  بــنيَّ النحــاس هنــا قــواًل بـــتمام الوقــف علــى ﴿َكالَّ
األمــر كمــا يقولــه هــؤالء يف النبــأ العظيــم، وهــو البعــث، وقوهلــم بنفيــِه وأنــه ال يكــون، فهــي ردع 

للمتسائلني)377(.
 ،)378(﴾ وعلــى هــذا الـــمعىن نقــل النحــاس يف القطــع واالئتنــاف تـــمام الوقــف علــى ﴿َكالَّ
)381(واجلعــريُّ  واخلزاعيُّ والـــهمذاينُّ  اإلخشــيُذ  وذكــر  واألمشــوين)380(،  النكــزاوي)379(  وكذلــك 

التمــاَم)382(.
وذكــره الســجاوندي أن الوقــف علــى ﴿ُمْخَتِلُفــوَن﴾ »مطلــق«، وعلَّــل ذلــك بقولــه: »ألن 
﴾ »حقــًا«، أو: »أال«، وقــد قيــل: يُـــحمل علــى الــردع عــن االختــالف، والتكــرار  معــىن ﴿َكالَّ

دليــل االبتــداء«)383(.
بــه  واالبتــداء  هنــا،  هــا   ﴾ ﴿َكالَّ علــى  يُوقــف  »وال  وقــال:  العمــاينُّ،  الوقــف  ومنــع 

.)384 حســن«)
﴾ ال يُوقف هنا عليه«)385(. وقال زكراي األنصاري: »﴿َكالَّ

﴾ يف الـموضعني، ويُبتدأ هبا على معىن: »أال««)386(. وقال اخلليجي: »وال يُوقف على ﴿َكالَّ
وقــال مكــّي: »ويف الوقــف عليهــا إشــكال؛ ألنــه ال يُعلَــم مــا نفــت، ألفــظ اآليــة؟ أم مــا 

ــموضع«)387(. تضمنــه اللفــظ مــن التأويــل؟ فــال يـــحسن الوقــف عليهــا يف هــذا الـ
﴾ حســن، علــى معــىن »أال ســيعلمون«، أو علــى معــىن »حقــاً  وقــال: »واالبتــداء بــــــ﴿َكالَّ
ســيعلمون«، وكوهنــا علــى معــىن »حقــًا« أحســن؛ ليؤّكــد هبــا علــى وقــوع العلــم منهــم، ويــُـحقِّق 

هبــا لفــظ التهــدد الــذي تضمَّنــه اخلطــاب«)388(.
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ْنَســاُن ِإلَــٰى َطَعاِمــِه ٢٤ أَنَّــا َصبَـْبـــَنا  الـــموضع الرابــع والثالثــون: قــال تعــاىل: ﴿فَـْلــيَـــْنظُِر اإْلِ
اْلَمــاَء َصبًّــا﴾ ]عبــس:25[. 

ِإلَــٰى َطَعاِمــِه﴾: تـــمام علــى قــراءة الـــمدنيني وأيب  ْنَســاُن  قــال النحــاس: »﴿فَـْلــيَـــْنظُِر اإْلِ
عمــرو)389(، وعلــى قــراءة الكوفيِّــني ليــس بـــتمام؛ ألهنــم يقــرأون ﴿أَنَّــا﴾ بـــمعىن: »ِلَنَّــا««)390(.

الدراسة: 

بنيَّ النحاس يف هذا الـموضع أثراً من آاثر القراءات يف الوقف واالبتداء، وهو أن الوقف 
»اتمٌّ« على ﴿َطَعاِمِه﴾، واالبتداء بعدها بـــ﴿ِإنَّا َصبَـْبـَنا﴾ بكسر الـهمزة على االستئناف)391(، 
وهــي قــراءة انفــع)392( وابــن كثــر)393( وأيب عمــرو وابــن عامــر)394( وأبوجعفــر)395( وروح)396(، 
ووافقهــم رويــس)397( يف االبتــداء )398(، وليــس بوقــف تـــمام علــى ﴿َطَعاِمــِه﴾، لـــمن قــرأ بفتــح 
اهلمــزة ﴿أَنَـّـا َصبَـْبـــَنا﴾، وهــم عاصــم)399( ومحــزة والكســائي)400( وخلــف)401(، ووافقهــم رويــس 
وصــاًل)402(، ومــن أوجــه الفتــح أنــه بـــمعىن العلــة، فيكــون علــى تقديــر الــالم، كأنــه قــال: »أَلان 

َصبـَْبنــا«)403(، وهــذا الوجــه هــو الــذي اختــاره النحــاس هنــا)404(.
وذكــر النحــاس يف القطــع واالئتنــاف تـــمام الوقــف علــى ﴿َطَعاِمــِه﴾ لـــمن قــرأ بكســر اهلمــزة 
﴿ِإنَّــا﴾ منســوابً لألخفــش)405(وأيب حــامت)406(، وذكــر التمــام كذلــك األمشــوين واخلليجــي)407(، 
وزكــراي  والعمــاين  واإلخشــيذ  األنبــاري  ابــن  عنــد  اهلمــز  لـــمن كســر  »حســن«  وقــف  وهــو 
فتــح  اهلمــز، ووقــف »كاف« يف  األنصاري)408(،وعنــد اجلعــري وقــف »كامــل« يف كســر 

اهلمــز)409(، وهــو وقــف »مطلــق« عنــد الســجاوندي لـــمن كســر اهلمــز )410(.

وقــال الداين:»واختلــَف القــراء يف كســر مهــزة ﴿أَنَّــا َصبَـْبـــَنا﴾ ويف فتحهــا، فمــن كســرها فلــه 
تقديــران: أحدمهــا: أن يـــجعلها تفســر النظــر إىل طعامــه، فعلــى هــذا ال يتــم الوقــف قبلهــا وال 

يُبتــدأ هبــا. والثــاين: أن يـــجعلها مســتأنفة، فعلــى هــذا يتــم الوقــف قبلهــا ويُبتــدأ هبــا.

ومــن فتــح فلــه أيضــاً تقديــران: أحدمهــا: أن يـــجعلها مــع مــا اتصــل هبــا يف موضــع جــر بــداًل 
مــن قولــه ﴿َطَعاِمــِه﴾، فعلــى هــذا ال يتــم الوقــف قبلهــا وال يُبتــدأ هبــا. والثــاين: أن يـــجعلها يف 
موضع رفع خر لـمبتدأ حمذوف، بتقدير: هو أان، فعلى هذا ال يوقف قبلها ويُبتدأ هبا«)411(. 
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الـموضع اخلامس والثالثون: قال تعاىل: ﴿ُمطَاٍع ثَمَّ أَِميٍن﴾ ]التكوير:21[.

قال النحاس:»﴿ثَمَّ أَِميٍن﴾ على وحيِّ اللَّ جلَّ وعزَّ ورساالته، فهذا الـتمام«)412(.

الدراسة:

القطــع  يف  عنــده  وهــو كذلــك  ﴿أَِميــٍن﴾،  علــى  للتمــام  وقفــاً  هنــا  النحــاس  ذكــر 
واالئتنــاف)413(، واتمٌّ عنــد ابــن األنبــاري، والــداين، والعمــاين، واإلخشــيذ، والـــجعري، وزكــراي 

والـــخليجي)414(. األنصــاري، 

الصفــات،  بقولــه: »النتســاق  الســجاوندي، وعلَّــل جــوازه  وهــو وقــف »جائــز« عنــد 
القســم«)415(. جــواب  واتصــال 

ومنــَع الوقــف األمشــوين علــى ﴿أَِميــٍن﴾، وقــال: »ألن جــواب القســم علــى القــول الثــاين 
مل يِت«)416(. 

وُروَي عن انفع تـــمام الوقف عنده على ﴿ُمطَاٍع ثَمَّ﴾، قال النحاس: »وهذا ال معىن له 
وال وجه؛ ألن ﴿أَِميٍن﴾ نعت لـما قبله، فال يتم الكالم وال يكفي حى ييت ابلنعت«)417(.

وقــال الــداين: »وقــال انفــع ﴿ُمطَــاٍع ثَــمَّ﴾ تـــمَّ، وليــس بتــام وال كاف؛ ألن ﴿أَِميــٍن﴾ نعــت 
لـــ﴿ُمطَــاٍع﴾ فــال يُفَصــل منــه« )418(.

وقــال العمــاين: »والتمــام الــذي ال يُـــختلف فيــه ﴿ثَــمَّ أَِميــٍن﴾، وأرى العــوام يقفــون علــى 
قولــه ﴿ُمطَــاٍع ثَــمَّ﴾، وليــس ذلــك بشــيء، فــال يقفــن أحــد عليــه مــع االختيــار«)419(.

ــَرْت﴾  َمــْت َوَأخَّ الـــموضع الســادس والثالثــون: قــال تعــاىل: ﴿َعِلَمــْت نَـــْفٌس َمــا َقدَّ
]االنفطــار:5[.

وهــو جــواب  الــكالم،  تـــمام  ــَرْت﴾،  َوَأخَّ َمــْت  َقدَّ َمــا  نَـــْفٌس  النحاس:»﴿َعِلَمــْت  قــال 
﴿ِإَذا﴾«)420(.
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الدراسة:
ــَرْت﴾، واتفقــت مجيــع مصــادر  ذكــر النحــاس هنــا أن تـــمام الــكالم علــى قولــه ﴿َوَأخَّ
ــَرْت﴾، وقــٌف »اتم«  َمــْت َوَأخَّ ــْفٌس َمــا َقدَّ الوقــف واالبتــداء علــى أن الوقــف علــى ﴿َعِلَمــْت نَـ

ــَماُء انْـــَفَطَرْت﴾)421(.  يتــمُّ بــه الـــمعىن؛ ألنــه جــواب ﴿ِإَذا السَّ

َمــْت  َقدَّ َمــا  نَـــْفٌس  ﴿َعِلَمــْت  فيهــا  تـــمام  أول  أن  األخفــش  »زعــم  النحــاس:  وقــال 
ــَرْت﴾«)422(. َوَأخَّ

ــْفٌس﴾؛ ألنــه جــواب القســم الــذي  وقــال اإلخشــيذ: »ليــس الوقــف دون مــا ﴿َعِلَمــْت نَـ
قبلــه، وهــو وقــف اتم..«)423(. 

الـــموضع الســابع والثالثــون: قــال تعاىل:﴿يــَـْوَم يَـــُقوُم النَّــاُس لِــَربِّ اْلَعاَلِميــَن ٦ َكالَّ ِإنَّ 
يٍن﴾ ]ااـــمطففني:7[. ــاِر َلِفــي ِســجِّ ِكتَــاَب اْلُفجَّ

﴾ تـــمام يف كل القــرآن، قــال: الـــمعىن: ليــس األمــر  قــال النحــاس: »مــن قــال: إنَّ ﴿َكالَّ
بــون«)424(. كمــا يذهــب إليــه الكافــرون مــن أهنــم ال يُبعثــون وال يُعذَّ

الدراسة:
﴾ تـــمام عنــد مــن يــرى أن معناهــا الــردُّ والــردع،  ذكــر النحــاس هنــا أن الوقــف علــى ﴿َكالَّ
﴾ هــا  قــال النحــاس: »﴿يــَـْوَم يَـــُقوُم النَّــاُس لِــَربِّ اْلَعاَلِميــَن﴾ تـــمام عنــد أيب حــامت، وليــس﴿َكالَّ
هنــا عنــده بوقــف، وخالفــه نصــر)425(، قــال: ﴿لِــَربِّ اْلَعاَلِميــَن ٦ َكالَّ﴾ هــذا الوقــف، قــال: 
﴾، والـــمعىن عنده: كال  كال ال يســوغ لكم النقص، والوقف أيضاً عند حممد بن جرير ﴿َكالَّ

ليــس األمــر كمــا تظنــون إنكــم غــر مبعوثــني«)426(.

﴾ علــى معــىن: »أال«، وكذلــك ســائر مــا يف  وقــال الــداين: »ويـــجوز االبتــداء بـــــ﴿َكالَّ
﴾ يـــجوز االبتــداء هبــا علــى أتويــل »أال«، وجيــوز أيضــاً الوقــف عليهــا  القــرآن مــن ذكــر ﴿َكالَّ

بتأويــل »ال«؛ ألهنــا حــرف نفــي ورد وزجــر«)427(.
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﴾ يف الـــمطففني:»األول: قولــه تعــاىل: ﴿يـَــْوَم  وقــال مكــّي يف حديثــه عــن مواضــع ﴿َكالَّ
 ﴾ يٍن﴾، الوقــف علــى ﴿َكالَّ ــاِر َلِفــي ِســجِّ يَـــُقوُم النَّــاُس لِــَربِّ اْلَعاَلِميــَن ٦ َكالَّ ِإنَّ ِكَتــاَب اْلُفجَّ
ال يـــحسن؛ ألنــك كنــت تنفــي قيــام النــاس لــرب العالـــمني، وذلــك ال يُنفــى؛ بــل هــو حــق 
ــما يظــن الـــمشركون مــن عــدم الـــحشر  ال شــك فيــه، وقــد أجــاز الطــري الوقــف عليهــا نفيــاً لـ
والبعــث،.. ففــي الوقــف عليهــا إشــكال ظاهــر، إذ ال يعلــم مــا نفــت إال بدليــل آخــر، فــرتك 

ذلــك أحســن وأوىل، فاعلــم.

وعلَّــل نصــر جــواز الوقــف عليهــا أبن قــال: معناهــا: كاّل ال يســوغ لكــم النقــص، جعلهــا 
رّداً لـــما يف أول الســورة.

يُبتــدأ هبــا  يَـــْحُسن أن  بـــها حســن جيــد علــى معــىن: »أال إن كتــاب«، وال  واالبتــداء 
علــى معــىن: »حقــًا«؛ ألنــه يلــزم فتــح ﴿ِإنَّ﴾، ومل يقــرأ بــه أحــد، وال يـــجوز؛ ألن الــالم يف 

خرهــا«)428(.

 ﴾ وقــال الســجاوندي بـــجواز الوقــف علــى ﴿اْلَعاَلِميــَن﴾، وعلَّــل بقولــه: »ألن ﴿َكالَّ
لتحقيــق ﴿ِإنَّ﴾، بـــمعىن: »أال«، أو »حقــًا«، وقــد قيــل: ردع عــن التطفيــف، واألول أصــح، 

.)429(»﴾ وكــذا مــايف هــذه الســورة مــن كلمــة ﴿َكالَّ

ونقــل  اجلعــري)430(،  عنــد  وقــف »كامــل«  الـــموضع  هــذا  يف   ﴾ علــى ﴿َكالَّ والوقــف 
اإلخشــيذ الوقــف عليهــا عــن نصــر وغــره )431(، وعنــد العمــاين وزكــراي األنصــاري نقــاًل عــن أيب 
﴾  يف مجيــع الســورة؛ ألهنــا بـــمعىن: »أال«)432(، والـــمختار عنــد  حــامت: ال يُوقــف علــى ﴿َكالَّ

﴾  بـــمعىن: »أال«، يُبتــدأ هبــا وال يُوقــف عليهــا)433(. اخلليجــي أن ﴿َكالَّ

الـــموضع الثامــن والثالثــون: قــال تعــاىل: ﴿ُوُجــوٌه يَـــْوَمِئٍذ َخاِشــَعٌة ٢ َعاِمَلــٌة نَاِصَبــٌة﴾ 
]الغاشــية:3-2[.

ــٌة نَاِصَبــٌة﴾، فمنهــم مــن  قــال النحــاس: »واختلــف أهــل التأويــل يف قولــه جــلَّ وعــزَّ ﴿َعاِمَل
قال: عاملة انصبة يف الدنيا، وتقديره يف العربية: ﴿ُوُجوٌه يَـْوَمِئٍذ َخاِشَعٌة﴾ وتـمَّ الكالم، مث قال: 
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ــجوز أن يكــون التقديــر: »وجــوه عاملــة انصبــة  عاملــة: أي هــي يف الدنيــا »عاملــة انصبــة«، ويـ
يومئٍذ خاشــعة« أي: يوم القيامة، ﴿َخاِشــَعٌة﴾ خر االبتداء، وجاز أن يبدأ بنكرة؛ ألن الـــمعىن 
للكفــار، وإن كان الـــخر جــرى عــن الوجــوه، وقــال عكرمــة)434(: »عاملــة يف الدنيــا بـــمعاصي اللَّ 

، انصبــة يف النــار«، التقديــر علــى هــذا أن يكــون الـــتمام ﴿َعاِملَــٌة﴾«)435(. جــلَّ وعــزَّ

الدراسة:

الـــتمام، وهــو الوقــف علــى ﴿َعاِملَــٌة﴾ علــى معــىن:  لوقــف  بــنيَّ النحــاس هنــا موضعــاً 
، انصبــة يف اآلخــرة يف النــار«، فيكــون التقديــر: »وجــوٌه يومئــٍذ  »عاملــة يف الدنيــا بـــمعاصي اللَّ

عاملــٌة يف الدنيــا، انصبــٌة يف اآلخــرة خاشــعٌة«)436(.

ومــن خــالل البحــث يف كتــب الوقــف واالبتــداء والتفاســر وعلــوم القــرآن مل أقــف علــى مــن 
ذكــر وقــف الـــتمام يف هــذا الـــموضع غــر أيب جعفــر النحــاس يف كتابــه هــذا »إعــراب القــرآن«، 

وهــي انفــرادة قيِّمــة يف وقــوف الـــتمام. 

ــا ٢٠ َكالَّ ِإَذا دُكَّــِت  الـــموضع التاســع والثالثــون: قــال تعــاىل: ﴿َوُتِحبُّــوَن اْلَمــاَل ُحبًّــا َجمًّ
اأْلَْرُض دَكًّا دَكًّا﴾]الفجر:20 -21[.

﴾ تــمام يف كل القرآن«)437(. قال النحاس: »قال أبو جعفر: ﴿َكالَّ

الدراسة:

ــِت اأْلَْرُض دَكًّا  ﴾، واالبتــداء ﴿ِإَذا دُكَّ بــنيَّ النحــاُس هنــا أن وقــف الـــتمام علــى ﴿َكالَّ
﴾ هنــا بـــمعىن: »ال«، كلمــة ردع وزجــر)438(، وذكــر النحــاس هــذا  دَكًّا﴾، علــى أن ﴿َكالَّ
ــمعىن  ﴾، والـ ــا ٢٠ َكالَّ الوقــف يف القطــع واالئتنــاف، وقــال: »والوقــف عنــد نصــر ﴿ُحبًّــا َجمًّ

عنــده: »ال يغــي عنكــم مجــع الـــمال وتوفــره«)439(.

﴾ يف الـــموضعني وقــف »اتم«؛ ألهنــا بـــمعىن: »ال««)440(، وقــال  وقــال الــداين:»﴿َكالَّ
﴾ يف الـــموضعني وقــف »اتم«؛ ألهنــا بـــمعىن: »ال«، وقــال  األمشــوين »قــال أبــو عمــرو: ﴿َكالَّ

غــره: ال يوقــف عليهــا يف الـــموضعني؛ ألنــه ال مقتضــى للوقــف عليهــا«)441(.
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وهــي وقــف »كامــل« عنــد اجلعــري)442(، ونقــل اإلخشــيذ تـــمام الوقــف عليهــا)443(، وعنــد 
اخلليجي وقف »كاف« واالبتداء هبا »حســن« عنده)444(.

﴾ يـــحتمل  وذكــر الســجاوندي جــواز الوقــف علــى ﴿َجمًّــا﴾، وعلَّلــه بقولــه: »ألن ﴿َكالَّ
معــىن: »أال«، أو »حّقــًا«، ومعــىن: الــردع عــن قــول اإلنســان قبلــه«)445(.

﴾ ال يـــحسن؛ ألنــك كنــت تنفــي مــا أخــر اللَّ تعــاىل  وقــال مكي:»الوقــف علــى ﴿َكالَّ
﴾، والـــمعىن  بــه مــن كثــرة ُحبَّنــا الـــمال، وذلــك ال يـــجوز نفيــه، وأجــاَز ُنصــر الوقــف علــى ﴿َكالَّ

عنــده: »ال يغــي عنكــم مجــع الـــمال وتوفــره«.

﴾ على معىن: »حّقاً«، أو على معىن: »أال« إذا دكت األرض«)446(. ويَـْحُسن االبتداء ﴿َكالَّ

ْنَســاَن  ْنَســاَن َمــا لَــْم يَـــْعَلْم ٥ َكالَّ ِإنَّ اإْلِ الـــموضع األربعــون: قــال تعــاىل: ﴿َعلَّــَم اإْلِ
]العلــق:6-5[. لََيْطغَــٰى﴾ 

﴾ تـــمام يف مجيــع القــرآن، قــال: الـــمعىن ليــس يـــجب  قــال النحــاس: »ومــن قــال ﴿َكالَّ
ــَر فيـــما بيَّـــَنُه اللَّ مــن خلقكــم ممــا يــُدلُّ علــى وحدانـــيَّته، وأنــه ال ِشــَبَه لــه«)447(. أن يدعــَو التَّفكُّ

الدراسة:

﴾ يف هذا الـموضع وقف تـمام، على معىن »ال«،  بنيَّ النحاُس هنا أن الوقف على ﴿َكالَّ
وكلمــة ردع لـــمن كفــر بنعمــة اللَّ عليــه بطغيانــه، وإن مل يتقــّدم ذكــره؛ لداللــة الــكالم عليــه)448(، 

ومل يذكر النحاس هذا الوقف يف القطع واالئتناف، وذكر هذا الوقف اإلخشيذ)449(. 

وقــال الســجاوندي أبن الوقــف علــى ﴿يَـــْعَلْم﴾ وقــف »مطلــق«، وعلَّلــه بقولــه: »ألن 
﴾ لالبتــداء، وأول مــا نــزل هــذه الســورة إىل قولــه ﴿َمــا لَــْم يَـــْعَلْم﴾«)450(. ﴿َكالَّ

﴾ ال يَـــْحُسن؛ ألنــك كنــت تنفــي مــا قــد حكــى اللَّـــه  وقــال مكــي: »الوقــف علــى ﴿َكالَّ
لنــا مــن أنــه عّلمنــا مــامل نكــن نعلــم، ونفــي ذلــك كفــر، ويقــّوي ذلــك أن الوحــي انقطــع عنــد 
﴿َما َلْم يَـْعَلْم﴾، وهو تـمام الـخمس اآلايت الي نزلت على الني  أول ما نزل عليه، مث بُعيد 
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 ﴾ ْنَســاَن لََيْطغَــٰى﴾، وقــد أجــاَز بعضهــم الوقــف علــى ﴿َكالَّ ذلــك بـــمدة نــزل عليــه ﴿َكالَّ ِإنَّ اإلِْ
علــى معــىن: »ال يعلــم اإلنســان أن اللَّـــه عّلمــه«، مث اســتأنَف: »إن اإلنســان ليطغــى«، وفيــه بُـــْعد 
 ﴾ لإلشكال الداخل فيه واالحتمال، ومـخالفته ما روي من التفسر، ويَـْحُسن االبتداء بـــ﴿َكالَّ
ــمعىن: »حّقــًا«؛ ألنــه يلزمــه  ــحُسن أن يكــون بـ علــى معــىن: »أال إن اإلنســان ليطغــى«، وال يَـ

فتــح »أن«، ومل يقــرأ بــه أحــد«)451(.

﴾ الثــالث هنــا)452( ال يُوقــف عليهــن، ويُبتــدأ بـــهنَّ علــى  وقــال اخلليجي:»وكلمــات ﴿َكالَّ
معىن: »أال««)453(.

الـــموضع الواحــد واألربعــون: قــال تعــاىل: ﴿تَـنَـــزَُّل اْلَماَلِئَكــُة َوالــرُّوُح ِفيَهــا بِــِإْذِن َربِِّهــْم 
ــٍر﴾ ]القــدر:4[. ِمــْن ُكلِّ أَْم

قــال النحاس:»﴿ِمــْن ُكلِّ أَْمــٍر﴾ هــذا تـــمام الــكالم عنــد النَّحويِـّـني، منهــم الفــرَّاء، والـــمعىن 
على قوهلم: تنزَّل الـــمالئكة والروح فيها أبمر ربّــِـهم..«)454(.

الدراسة:

بــنيَّ النحــاس هنــا أن وقــف الـــتمام علــى قولــه ﴿ِمــْن ُكلِّ أَْمــٍر﴾، واالبتــداء ﴿َسلَــٰــٌم﴾، وهــو 
قــول الفــراء)455(، ونقــل النحــاس هــذا القــول عــن الفــراء يف القطــع واالئتنــاف)456(، وكذلــك 

النكــزاوي نقــل التمــام عــن الفــراء)457(.

ونقــل األخشــيذ تـــمام الوقــف عليــه)458(، وهــو وقــف »حســن« عنــد ابــن األنبــاري)459(، 
ووقــف »كاف« عنــد الــداين والعمــاين وزكــراي األنصــاري واألمشــوين واخلليجــي)460(.

وقال األمشوين بعد ما ذكر أن الوقف »كاف«:»والـمعىن: تنزل الـمالئكة بكل أمٍر يكون 
يف تلــك الســنة، ومــا قيــل عــن ابــن عبــاس مــن أن الوقــف ﴿َسلَــٰــٌم﴾، ويبتــدئ ﴿ِهــَي﴾ علــى أهنــا 
خــر مبتــدأ حمــذوف، واإلشــارة بذلــك إىل أهنــا ليلــة الســابع والعشــرين؛ ألن لفظــة ﴿ِهــَي﴾ ســابعة 
ــَلُة اْلَقــْدِر﴾ الـــموافقة يف العــدد لفظــة ﴿ِهــَي﴾   وعشــرون مــن َكِلــم هــذه الســورة، وكأنــه قــال ﴿لَْيـ
مــن َكلِــم هــذه الســورة ال ينبغــي أن يُعتقــد صحتــه؛ ألنــه ألغــاز وتغيــر لنظــم أفصــح الــكالم«)461(.
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ــُمنزَّه  ــما مــن ابب اللغــز الـ وقــال أبــو حيــان:»..وال يصــح مثــل هــذا عــن ابــن عبــاس، وإنـ
عنــه كالم اللَّ تعــاىل«)462(.

وقــال اخلليجــي: »﴿ِمــْن ُكلِّ أَْمــٍر﴾ »كاف«، وقيــل: »بتـــمامه«، ومــن تكلَّــَف ابلوقــف 
علــى ﴿َسلَــٰــٌم﴾، وابتــدأ ﴿ِهــَي﴾ فقــد أبعــد«)463(.

الـــموضع الثــاين واألربعــون: قــال تعــاىل: ﴿تَـنَـــزَُّل اْلَماَلِئَكــُة َوالــرُّوُح ِفيَهــا بِــِإْذِن َربِِّهــْم ِمــْن 
ُكلِّ أَْمــٍر ٤ َسلَــٰــٌم ِهــَي َحتَّــٰى َمْطلَــِع اْلَفْجــِر﴾ ]القــدر:5-4[.

قال النحاس: »ُروَي عن ابن عباس وعكرمة أنـــهما قرآ )ِمْن ُكلِّ اْمرٍِئ(،..وهو مـــخالف 
اْمــرٍِئ  )ِمــْن ُكلِّ  الـــتمام:  قــال  بــه هكــذا  فمــن جــاء  الـــحجة،  بــه  تقــوم  الــذي  للـــمصحف 

َســاَلٌم(«)464(.

الدراسة:

بــنيَّ النحــاس يف هــذا الـــموضع وقفــاً للـــتمام علــى ﴿َسلَــٰــٌم﴾ يـــجيُء علــى قــراءة )ِمــْن ُكلِّ 
اْمــرٍِئ(، وهــي قــراءة شــاذَّة مـــخالفة لرســم الـــمصحف، ومنســوبة البــن عبــاس وعكرمــة)465(.

وقــال النحــاس يف القطــع واالئتنــاف: »وُروَي عــن ابــن عبــاس أنــه قــرأ )ِمــْن ُكلِّ اْمــرٍِئ َســاَلٌم 
هــي(، قــال أبــو جعفــر: والتقديــر علــى هــذه القــراءة: »مــن كل امــرٍئ مــن الـــمالئكة َســاَلم علــى 

الـــمؤمنني«، فالوقف على ﴿َسلَــٰــٌم ِهَي﴾ على هذه القراءة«)466(.

ذكــر النحــاُس يف إعــراب القــرآن أن التـــمام علــى هــذه القــراءة هــو ﴿َسلَــٰــٌم﴾، ويف القطــع 
واالئتنــاف ﴿َسلَــٰــٌم ِهــَي﴾، والصــواب واللَّ أعلــم مــا ذكــره يف إعــراب القــرآن.

قــال ابــن األنبــاري: »عــن ابــن عبــاس أنــه كان يقــرأ: )ِمــْن ُكلِّ اْمــرٍِئ َســاَلٌم(، فعلــى هــذه 
ــاَلم(، والـــمعىن: مــن كل امــرئ مــن الـــمالئكة ســالم علــى الـــمؤمنني  القــراءة الوقــف علــى )السَّ

.)467(») والـــمؤمنات، والســالم مــن هــذه القــراءة مرفــوع بـــ)ِمــْن(، و)هــي( رفــٌع بـــ)حــىَّ

وقال اإلخشيذ: »﴿َسَلــٌٰم﴾ وقٌف فيـمن قرأ )ِمْن ُكلِّ اْمرٍِئ َساَلٌم( ابلـهمز«)468(.
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الـــموضع الثالــث واألربعــون: قــال تعــاىل: ﴿َفَجَعَلُهــْم َكَعْصــٍف َمْأُكــوٍل﴾ ]الفيــل:5[ 
يــاَلِف قُـــَرْيٍش﴾ ]قريــش:1[. ﴿إِلِ

يــاَلِف قُـــَرْيٍش﴾ مذهــب األخفــش أن الـــمعىن: فَـــَعَل بـــهم ذلــك  قــال النحــاس: »﴿إِلِ
يــاَلِف﴾ بعــض  ؛ لــو كان كمــا قــال لكانــت ﴿إِلِ لُيؤلِّــَف قريشــاً، وهــذا القــول الـــخطأ فيــه بــنيِّ
آايت ﴿أَلَــْم تَـــَر﴾ ]الفيــل:1[، ويف إمجــاع الـــمسلمني علــى الفصــل بينهمــا مــا يــدلُّ علــى غــر 
مــا قــال، وأيضــاً فلــو كان كمــا قــال مل يكــن آخــر الســورة تـــماماً، وهــذا غــر موجــود يف شــيء مــن 

السُّــور، وقيــل يف الــكالم حــذف، والـــمعىن: َأَعِجبُــوا إليــالف قريــش؟«)469(.

الدراسة:

ــموضع وقفــاً للتمــام علــى آخــر ســورة الفيــل، وهــو الوقــف علــى  بــنيَّ النحــاس يف هــذا الـ
﴿َفَجَعَلُهــْم َكَعْصــٍف َمْأُكــوٍل﴾ ابعتبــاره آخــر الســورة، وآيــٌة مــن آايهتــا منفصلــة عــن الســورة 
يــاَلِف قُـــَرْيٍش﴾ بـــ﴿َفَجَعَلُهــْم َكَعْصــٍف  الــي بعدهــا)470(، لــردَّ بذلــك علــى مــن قــال بتعلُّــق ﴿إِلِ
عنــد  والـــمعىن  األخفــش)471(،  قــول  وهــو  قريــش،  لتأتلــف  أي: جعلهــم كذلــك  َمْأُكــوٍل﴾، 
قُـــَرْيٍش﴾ صلــة لفعــل ُمضمــر، »أعجبــوا علــى قريــش يف  يــاَلِف  الــالم يف ﴿إِلِ النحــاس: أن 

إيالفهــم رحلــة الشــتاء والصيــف«، وابلقولــني جــاء التفســر)472(.

قــال النحــاس يف ســورة الفيــل: »قــال أبــو حــامت: ليــس فيهــا وقــف، وليــس آخرهــا بوقــف 
حــى يوصــل ﴿َفَجَعَلُهــْم َكَعْصــٍف َمْأُكــوٍل﴾، وُخولِــَف يف هــذا، فقيــل: ﴿بَِأْصَحــاِب اْلِفيــِل﴾«، 
والـــتمام آخــر الســورة، والدليــل علــى هــذا إمجــاع الـــمسلمني علــى أن يقولوهــا ســورة، وفصلوهــا 

مــن الــي بعدهــا«)473(.

ــمام الوقــف وعدمــه بنــاًء علــى اختــالف العلمــاء  واختلــَف علمــاء الوقــف واالبتــداء يف تـ
يــاَلِف قُـــَرْيٍش﴾ هــل هــي متصلــة بـــما قبلهــا يف ســورة الفيــل، أم أهنــا  م يف ﴿إِلِ يف تفســرهم لــالَّ

منفصلــة ويف الــكالم حــذٌف؟
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يــاَلِف﴾  وأســهب ابــن األنبــاري يف هــذه الـــمسألة، ومـــمَّا قال:»قــال قــوم: الــالم يف ﴿إِلِ
ــر أهــل مكــة نَِعَمــه  ــَعَل َربُّــَك بَِأْصَحــاِب اْلِفيــِل﴾؛ وذلــك أنــه ذكَّ ــَر َكْيــَف فَـ صلــة لقولــه ﴿أَلَــْم تَـ
ــَرْيٍش﴾،  يــاَلِف قُـ عليهــم يف إنـــجائه إايهــم مــن أهــل الـــحبشة وإهــالك الـــحبشة، مث قــال: ﴿إِلِ
لنعمــة،  الشــتاء والصيــف، أي: نعمــة إىل نعمــة ونعمــة  أي: ذلــك نعمتــه عليهــم يف رحلــة 
وقــال قــوم: الــالم صلــة لقولــه: ﴿َفَجَعَلُهــْم َكَعْصــٍف َمْأُكــوٍل﴾، أي: جعلهــم كذلــك؛ لتأتلــف 
قريــش، فعلــى هــذا الـــمذهب األول والثــاين ال يَـــحُسن الوقــف علــى قولــه: ﴿َفَجَعَلُهــْم َكَعْصــٍف 
َمْأُكــوٍل﴾؛ ألن أول »إليــالف« متعلــق أول ســورة الفيــل وآخرهــا، وقــال قــوم: الــالم صلــة لفعــل 
ُمضَمر، كأنه قال: اعجب اي مـــحمد لِنـََعم اللَّ على قريش يف إيالفهم رحلة الشتاء والصيف، 
فــال تتشــاغلن بذلــك عــن اإلميــان ابللَّ واتِّباعــك، الدليــل علــى هــذا قولــه: ﴿فَـْليَـْعـــُبُدوا َربَّ َهـٰــَذا 
اْلبَـــْيِت ٣ الَّــِذي َأْطَعَمُهــْم ِمــْن ُجــوٍع َوآَمنـَُهــْم ِمــْن َخــْوٍف﴾ ]قريــش:3-4[،..«)474(، وبـــمثل 

قــول ابــن األنبــاري قــاَل األمشــوين)475(. 

وقــال الســجاوندي بـــجواز الوقــف علــى ﴿َوالصَّْيــِف﴾ وعلَّلــه بقولــه: »ألن تعلــق الــالم 
يــاَلِف﴾ ابلســورة األوىل، أي: جعلهــم متمزقــني؛ ليؤلِّــف قريشــاً، أو ليؤلِّــف قريــش  مــن ﴿إِلِ
أمرهــم ومجعهــم، وقــد قيــل: الـــمعىن: فليعبــدوا ربَّ هــذا البيــت؛ إليالفــه قريشــاً، وال وقــف علــى 
﴿َوالصَّْيــِف﴾، وقــد قيــل: خــر الــالم حمــذوف، أي: إليــالف قريــش فعلنــا مــا فعلنــا مكتفيــاً 
ببيانه يف الســورة األوىل وقد قيل: الالم »الم« تعجُّب، والـــمعىن: أعجبوا إليالف قريش، أبو 
علّي)476( قال: لو كان كذلك متَّصاًل لـما فصل ابلتسمية بني السورتني، واألول أصح«)477(.

وقــال الـــخليجي: »﴿بَِأْصَحــاِب اْلِفيــِل﴾ »كاف«، مث ال وقــَف إىل آخــر الســورة، وهــو 
»اتم« إن مل تتعلق بسورة قريش، وهو األرجح«)478(، وآخر السورة تـمام عند اإلخشيذ)479(.
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الـخاتـمة:
الـــحمد للَّ وكفــى، والصــالة والســالم علــى النّـبـــيِّ الـــمصطفى، وآلــه وصحبــه ومــن اقتفــى، 

أمــا بعــد:
فقــد مــنَّ اللَّ علــيَّ إبتـــمام هــذا البحــث، وأرجــو أن يكــون تـــماماً واتّمـــاً لِـَمـــا أردُت بـــحثه 

والتَّوصــل إليــه، وخلصــُت منــه ببعــض النتائـــج والتوصيــات.
أبرز نتائج البحث:

1- اعتنــاء اإلمــام النحــاس بوقــوف الـــتمام يف كتابــه »إعــراب القــرآن« دون غرهــا مــن أقســام 
الوقــف.

2- بلــغ عــدد مواضــع وقــوف التمــام يف كتــاب »إعــراب القــرآن« والــي تناوهلــا هــذا البحــث 
43 موضعــاً.

3- انفــرَد اإلمــام النحــاس بذكــر وقــٍف مــن وقــوف الـــتمام مل أقــف علــى مــن ذكــره وقفــاً، وهــو 
الـــموضع الثامــن والثالثــون.

4- بلــغ عــدد مــا انفــرد بــه النحــاُس يف كتابــه »إعــراب القــرآن« عــن كتابــه »القطــع واالئتنــاف« 
مخســة )5( مواضع.

5- بلــغ عــدد مــا اختلــَف فيــه قــول النحــاس يف كتابــه »إعــراب القــرآن« عــن قولــه يف كتابــه 
القطــع واالئتنــاف أحــد عشــر )11( موضعــاً.

أبرز توصيات البحث:
1- أوصــي بدراســة مســائل الوقــف واالبتــداء يف ُكتــب إعــراب القــرآن، ككتــاب معــاين القــرآن 

وإعرابــه للزَّجَّــاج )ت311هـــ(.
2- أوصي بدراسة وقوف التـمام يف تفسر الـجامع ألحكام القرآن للقرطي )671هـ(.

3- أوصي ابحلثِّ على استخراج مـخطوطات الوقف واالبتداء الـمفقودة وغر الـمفهرسة، ودراستها 
والعمــل علــى تـــحقيقها، فمــا زالــت الســاحة الـــعلمية تفتقــر لكثــر مــن كتــب الوقــف واالبتــداء.
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اهلوامش والتعليقات:
)1( أمحد بن موسى بن العبَّاس بن جماهد التـميمي البغدادي، أبو بكر، أوَّل من سبَّع السَّبعة، قرأ على خلٍق 
كثر، منهم: وقنبل، وابن كثر الـــمؤدب، وله كتاب »السَّبعة«، تويف سنة 324هــ. انظر: طبقات القراء 

)287/1(، غاية النهاية )139/1(. 
)2( القطع واالئتناف )18/1(.

)3( انظر: مبحث: القيمة العلمية لوقوف الـتمام يف »إعراب القرآن« ومنهج النحاس يف إيرادها.

)4( انظر: مبحث: القيمة العلمية لوقوف الـتمام يف »إعراب القرآن« ومنهج النحاس يف إيرادها.

)5( انظر: مبحث: القيمة العلمية لوقوف الـتمام يف »إعراب القرآن« ومنهج النحاس يف إيرادها.
)6( وتوثيق ترمجتهم من مصدرين على األقل؛ إال يف حالة عدم وقويف على مصدرين للرتمجة، فأكتفي بواحد.

)7( انظر: لسان العرب )447/1(، القاموس الـمحيط )ص:1440(.
)8( أبــو بكــر، حممــد بــن القاســم بــن حممــد بــن بشــار بــن الـــحسن بــن األنبــاري البغــدادي، الـــمقرئ، النَّحــوي، 
ومن مصنَّفاته: »كتاب األضداد«، و»الـــمذكر والـــمؤنث« و»اإليضاح يف الوقف واالبتداء«، تويف سنة 

328هـــ. انظــر: طبقــات القــراء )299/1(، غايــة النهايــة )230/2(.
)9( اإليضاح )ص:91(.

)10( عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر، أبو عمرو الداين، األموي، موالهم القرطي، شيخ مشايخ 
الـمقرئني، أخذ القراءات عن كثر، منهم: أبو احلسن طاهر بن غلبون، وأبو الفتح فارس بن أمحد، وغرمها، 
وله كتاب: »جامع البيان«، و»التيسر«، و»الـمقنع يف معرفة مرسوم الـمصاحف«، و»الـمكتفى« وغر 

ذلك كثر، تويف سنة 444هـ. انظر: طبقات القراء )418/1(، غاية النهاية )503/1(.
)11( الـمكتفى )ص:8(

)12( علــي بــن أمحــد بــن حممــد النيســابوري، أبــو الـــحسن، الـــمعروف اببــن الغــزَّال، كان عارفــاً بفنــون القــراءات، 
مــرَّزاً يف العربيــة شــيخ القــراء بـــخراسان، تــويف ســنة 516هــــ. انظــر: طبقــات القــراء )587/2(، غايــة 

النهايــة )524/1(.
)13( كتاب الوقف واالبتداء للغزال )ص:190(.

ــد بــن عبــد الصَّمــد بــن عبداألحــد، علــُم الدِّيــن الـــَهمداين السَّــخاوي، اإلمــام العالَّمــة،  )14( علــي بــن حممَّ
ــماه »فتــح الوصيــد«، وشــرح الرَّائيــة ومسَّــاه  ـ ــاطبيَّة وسَّ ر، أول مــن َشــرََح الشَّ ــُمفسِّ ــُمقرىء، النَّحــوي، الـ الـ
»الوســيلة إىل كشــف العقيلة«، وغرها من الـــُمصنَّفات، أخذ القراءات عن أيب القاســم الشَّــاطي، وَتال 
عليــه خلــق كثــر ابلســبع، كأيب شــامة، والــزَّواوي، وغرمهــا، تــويف ســنة 643ه. انظــر: طبقــات القــراء 

)749/2(، غايــة النهايــة )568/1(.
)15( جـمال القراء )563/2(.
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ــد بــن علــي بــن يوســف بــن اجلــزري، أبــو اخلــر، مشــس الدِّيــن، الدِّمشــقي،  ــد بــن حممَّ ــد بــن حممَّ )16( حممَّ
الشَّافعي، الـــُمقرئ، احلافظ، لَـــَهَج بطلب احلديث والقرآن، وبـََرَز يف القراءات، وصنَّف فيها التَّصانيف 
النافعــة، وأشــهر مؤلفاتــه كتابــه العظيــم »النشــر يف القــراءات العشــر« قــرأ علــى مجاعــة منهــم: عبدالوهــاب 
ر، وإبراهيــم احلمــوي، وحممــد بــن الصائــغ، وغرهــم، وقــرأ عليــه خلــق كثــرون منهــم: ابنــه أمحــد،  السَّــالَّ
وحممــود الشــرازي، وأبــو بكــر احلمــوي، وغرهــم، تــويف ســنة 833ه. انظــر: غايــة النهايــة )247/2(، 

إنبــاء الُغمــر )466/3(.
)17( النشر )745/2(.

)18( انظر: الوقف واالبتداء يف القرآن الكرمي )ص:110(، الـمنتقى )ص:123(.
)19( انظر: تنبيه الغافلني )ص:131(، الـمنتقى )ص:126(.

)20( انظــر: مصــادر ترمجتــه، ومنهــا: طبقــات النحويــني واللغويــني )ص:220(، نزهــة األلبــاء يف طبقــات 
األدابء )ص:217(، معجــم األدابء )617/1، 618(، إنبــاه الــرواة )101/1(، ســر أعــالم النبــالء 
العارفــني  هديــة   ،)123/1( الظنــون  238(، كشــف   ،237/7( ابلوفيــات  الــوايف   ،)401/15(

 .)208/1( األعــالم   ،)61/5(
)21( انظر: طبقات النحويني واللغويني )ص:101(، اتريخ بغداد )151/4(.

)22( انظر: انباه الرواة )194/1(، بغية الوعاة )411/1(.
)23( انظــر: طبقــات النحويــني واللغويــني )ص:115(، اتريــخ العلمــاء النحويــني )ص:45(، معجــم األدابء 

.)1770/4(
)24( انظر: طبقات القراء )299/1(، غاية النهاية )230/2(.

)25( انظر: معجم األدابء )620/1(.
)26( طُبِــَع يف ســبعة جملــدات، بتحقيــق الشــيخ: حممــد علــي الصابــوين، تــت إشــراف معهــد البحــوث العلميــة 

وإحيــاء الــرتاث اإلســالمي يف جامعــة أم القــرى بـــمكة الـــمكرمة.
)27( ولــه عــدد مــن الطبعــات الـــمحقَّقة، ومنهــا طبعــة بتحقيــق د/ زهيــد غــازي زاهــد، وطبعــة بتحقيــق د/ حممــد 

أمحــد قاســم.
ــَع عــدة مــرات، ومــن طبعاتــه، طبعــة بتحقيــق د/ شــعبان حممــد إمساعيــل، وطبعــة بتحقيــق أ/ حممــد  )28( وطُِب

عبدالســالم، وطبعــة بتحقيــق د/ســليمان الالحــم، وطبعــة بتحقيــق/ جنيــب الـــماجدي. 
)29( طُِبَع يف جملدة كبرة عام 1398هـ، بتحقيق د/ أمحد خطاب العمر، مث طُِبَع يف الرايض عام 1413هـ، 

بتحقيق د/ عبدالرمحن املطرودي، وطُِبَع اثلثًة يف القاهرة عام 1423هـ، بتحقيق أمحد فريد.
)30( طُِبَع بتحقيق د/ كوركيس عواد يف بغداد عام 1965هـ.

)31( ُنِشَر يف جملة الـمورد العراقية عام 1971هـ، بتحقيق: طه حمسن.
)32( طُِبَع بتحقيق د/ بدر أمحد ضيف، يف بروت عام 1419هـ.
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)33( طُِبَع بتحقيق د/ أمحد خطاب العمر يف حلب عام 1974م، وطُِبَع يف العراق بتحقيق د/ زهر غازي زاهد.
)34( طُِبَع بتحقيق د/ أمحد خطاب العمر عام 1973م.

)35( انظر: الـموضع )15(.
)36( انظــر: علــى ســبيل الـــمثال: الـــموضع )1(، الـــموضع )3(، الـــموضع )6(،الـــموضع )13(، الـــموضع 

)35(، الـــموضع )38(، وغرهــا.
)37( انظر: الـموضع )29(، الـموضع )34(، الـموضع )37(، الـموضع )39(، الـموضع )40(. 

)38( انظر: الـموضع )43(.
)39( انظر: على سبيل الـمثال: الـموضع )2(، الـموضع )4(، الـموضع )5(، الـموضع )41(، وغرها. 

)40( انظر: الـموضع )8(.
)41( كأن يقول: »قال أبو جعفر«. انظر: على سبيل الـمثال: الـموضع )7(.

)42( انظر: على سبيل الـمثال: الـموضع )1(، الـموضع )2(، الـموضع )4(، الـموضع )5(، وغرها كثر.
)43( انظــر: نقلــه عــن الفــراء يف: الـــموضع )16(، الـــموضع )22(، الـــموضع )41(، ونقلــه عــن األخفــش 
الصغر يف: الـــموضع )15(، الـــموضع )17(، ونقله عن الزَّجَّاج يف الـــموضع )15(، الـــموضع )21(، 
ــاك وقتــادة وجماهــد يف الـــموضع )34(، ونقلــه عــن ابــن عبــاس  الـــموضع )31(، ونســبة التمــام إىل الضحَّ

وعكرمــة يف الـــموضع )42(.
)44( انظر: على سبيل الـمثال: الـموضع )37(، الـموضع )40(.

)45( انظر: على سبيل الـمثال: الـموضع )3(، الـموضع )24(، الـموضع )27(، الـموضع )33(.
د عن أيب عثمان الـمازين. )46( انظر: الـموضع )28(، حيث أسند فيه النحاُس وقَف التمام عن الـمرِّ

)47( انظر: الـموضع )7(، الـموضع )12(، الـموضع )19(، الـموضع )34(. 
)48( انظر: الـموضع )11(، الـموضع )19(، الـموضع )22(، الـموضع )42(. 

)49( انظر: الـموضع )42(.
)50( انظر: الـموضع )10(، الـموضع )43(.

)51( انظر: الـموضع )15(.
)52( انظر: الـموضع )19(، الـموضع )34(.

)53( إعراب القرآن )ص:1089(، انظر: الـموضع )38(.
)54( انظر: الـموضع )21(، الـموضع )25(، الـموضع )27(، الـموضع )30(، الـموضع )40(. 

)55( انظر: الـموضع )7(، الـموضع )8(، الـموضع )9(، الـموضع )10(، الـموضع )13(، الـموضع )14(، 
الـموضع )15(، الـموضع )22(، الـموضع )25(، الـموضع )34(، الـموضع )42(.

)56( لالطالع على هذه األوجه، انظر: إعراب القرآن للنحاس )ص:97(.
)57( إعراب القرآن )ص:97(.
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)58( انظر: الوقف واالبتداء البن سعدان )ص:86(، اإليضاح )ص:237(، منار الـهدى )ص:72(.
)59( انظر: ا الوقف واالبتداء البن سعدان )ص:86(،لـمقصد )ص:30(، منار الـهدى )ص:72(.

)60( القطع واالئتناف )32/1(.
ر، النحوي،  )61( مـــحمد بن طيفور، أبو عبداللَّـــه الغزنوي السجاوندي، إمام كبر مـــحقِّق، الـــمقرئ، الـــمفسِّ
صاحــب التصانيــف، ولــه تفســر حســن للقــرآن، ومــن مصنَّفاتــه: »علــل القــراءات«، و»كتــاب الوقــف 
واالبتــداء« الكبــر، وآخــر صغــر، تــويف ســنة 560هــــ. انظــر: غايــة النهايــة )157/2(، طبقــات القــراء 

)643/2(، الــوايف ابلوفيــات )147/2(.
)62( علل الوقوف )173/1، 174، 175(.

)63( انظر: منار الـهدى )ص:73(، االهتداء للخليجي )ص:236(.
)64( إعراب القرآن )ص:192(.

)65( انظر: تفسر القرطي )26/5(، البحر )56/7(، وانظر: الـمقصد )ص:47(.
)66( انظر: البحر )56/7(، منار الـهدى )ص:140(.

)67( انظر: اإليضاح )ص275(، كتاب الوقف واالبتداء للغزال )ص:299(.
)68( انظر: الـمكتفى )ص:37(.

)69( وهــي مرويــٌة عــن ابــن عبَّــاس وُأيّب رضــي اللَّ عنهمــا. انظــر: الـــمغي للدَّهــان )567/2(، شــواذ القــراءات 
)ص:107(.

)70( علل الوقوف )361/1، 362(.
)71( القطع واالئتناف )124/1(.
)72( إعراب القرآن )ص:205(.

)73( انظر: تفسر القرطي )155/5(، منار الـهدى )ص:153(.
)74( انظر: البحر )364/7(، منار الـهدى )ص:153(.

)75( انظــر: االقتــداء )481/1، 482(. والنكــزاوي هــو: عبداللَّـــه بــن حممــد بــن عبــداللَّ بــن عمــر النكــزاوي، 
أبــو حممــد، معــني الدِّيــن، القاضــي، الـــمقرئ، النحــوي، ومــن مصنَّفاتــه: »الشــامل يف القــراءات الســبع«، 
قــرأ علــى الصفــراوي، والـــمرجاين، والكمــال الضريــر، وغرهــم، تــويف ســنة 683هــــ. انظــر: طبقــات القــراء 

)816/2(، غايــة النهايــة )452/1(.
)76( الـمكتفى )ص:40(. 

ــمقصد )ص:49(. وزكــراي األنصــاري هــو: زكــراي بــن حممــد بــن زكــراي األنصــاري، زيــن الدِّيــن،  )77( انظــر: الـ
ــافعي الـــمصري، مفــي الشــافعية، قــرأ القــراءات علــى مجاعــة منهــم اإلمــام النُّويــري، وأخــذ عــن ابــن  الشَّ
حجــر العســقالين وغــره، ولــه الكثــر مــن الـــمصنَّفات، تــويف ســنة 927هــــ. انظــر: الكواكــب الســائرة 

)198/1(، طبقــات املفســرين لألدنــروي )ص:362(.
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)78( انظــر: منــار الـــهدى )ص:152(. واألمشــوين هــو: أمحــد بــن حممــد بــن عبدالكــرمي بــن حممــد األمشــوين، 
الشــافعي، فقيــه، مقــرئ، مــن تصانيفــه: »منــار الـــهدى يف بيــان الوقــف واالبتــداء«، و»القــول الـــمتني يف 
بيــان أمــور الديــن«، وهــو مــن علمــاء القــرن احلــادي عشــر الـــهجري. انظــر: معجــم الـــمؤلفني )275/1(.

)79( إعراب القرآن )ص:238(.
)80( وهو قول األخفش، وأحد قول الفرَّاء. انظر: القطع واالئتناف )162/1(.

)81( ومــن قــال أبنــه وقــف »اتم« النَّحــاس يف القطــع واالئتنــاف )162/1(، ومل أقــف علــى مــن قــال بذلــك 
غــره.

)82( انظر: معاين القرآن للفراء )259/1(، الـمحرر الوجيز )27/2(.
)83( عبــداللَّ بــن مســعود بــن الـــحارث بــن غافــل بــن حبيــب الـــهذل، الـــمكّي، أحــد الســابقني والعلمــاء 
الكبــار مــن الصحابــة، عــرَض القــرآن علــى النــيِّ ، وعــرَض عليــه األســود بــن يزيــد، وزّر بــن ُحبيــش، 
ــلمي، وغرهــم، تــويف ســنة 32هــــ. انظــر: طبقــات القــراء )56/1(، غايــة النهايــة  وأبوعبدالرمحــن السُّ

.)458/1(
)84( وهــو قــول الــداين والغــزَّال والنكــزاوي وزكــراي األنصــاري واألمشــوين واخلليجــي وغرهــم. انظــر: الـــمكتفى 
)ص:49(، كتــاب الوقــف واالبتــداء )ص:352(، االقتــداء )540/1(، الـــمقصد )ص:57(، منــار 

الـــهدى )ص:187(، االهتــداء )ص:279(.
)85( انظر: اإليضاح )ص:279(، علل الوقوف )418/2(.

)86( إعراب القرآن )ص:286(.
)87( انظر: القطع واالئتناف )203/1(، الـمقصد )ص:65(.
)88( انظر: الكشاف )338/1(، الدر الـمصون )267/4(.

)89( حممد بن عبدالرمحن بن حممد بن عمر الـخليجي، الـحنفي، مقرئ، توىل وكالة مقارئ االسكندرية، ومن 
مصنفاتــه: »حــل الـــمشكالت وتوضيــح التحريــرات« تــويف ســنة 1389هـــ. انظــر: األعــالم )199/6(، 

معجم الـمؤلفني )393/3(.
)90( انظر: الـمكتفى )ص:60(، االقتداء )607/1(، االهتداء )ص:295(.

)91( سبق ترمجته.
)92( انظر: اإليضاح )ص:302(، كتاب الوقف واالبتداء )ص:403(.

)93( علل الوقوف )453/2(.
)94( إعراب القرآن )ص:303(.

)95( وهــو اتم كذلــك عنــد انفــع وأمحــد بــن جعفــر، ذكــره النحــاس عنهمــا، وقــال بــه. انظــر: القطــع واالئتنــاف 
.)217/1(

)96( انظر: القطع واالئتناف )217/1(، تفسر البيضاوي )151/2(، البحر )745/11(. 
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)97( انظر: القطع واالئتناف )17/1(، منار الـهدى )ص:237(، االهتداء للخليجي )ص:299(.
)98( عبدالرمحن بن صخر، أبو هريرة الدَّوسي، الـحافظ، الصحايب الكبر رضي اللَّ عنه، روى ماال يُـوصف 
كثــرة عــن النــي ، قــرأ القــرآن علــى أيّب بــن كعــب تــويف ســنة 57هــــ. انظــر: أســد الغابــة )457/3(، 

طبقــات القــراء )63/1(، غايــة النهايــة )370/1(.
)99( حديث حسن صحيح، أخرجه الرتمذي يف سننه )262/5(، حديث رقم )3062(.

)100( انظر: الـمكتفى )ص:63(، االقتداء )624/1(، الـمقصد )ص:68(، االهتداء )ص:299(.
)101( الـحسن بن أمحد بن الـحسن بن أمحد، أبو العالء، الـَهَمذاين، العطَّار، صاحب التآليف، ومنها كتابه 
يف الوقف واالبتداء، قرأ على أيب غالب البغدادي، والـــحدَّاد، وغرمهاـ وقرأ عليه الكيَّال، وأبو احلســن 

الدَّابس، وغرمها، تويف سنة 569هــ. انظر: طبقات القراء )634/2(، غاية النهاية )204/1(.
)102( انظــر: اإليضــاح )ص:306(، كتــاب الوقــف واالبتــداء )ص:42(، الـــهادي )289/1(، منــار الـــهدى 

)ص:236(.
)103( انظر: علل الوقوف )470/2(.

ــافعي، قــرأ علــى أيب  )104( إبراهيــم بــن عمــر بــن إبراهيــم بــن خليــل، أبــو إســحاق، الرّبعــي، الـــَجْعَري، الشَّ
احلســن الوُجوهــي، والـــُمنَتِخب التَّكريــي، وغرمهــا، وقــرأ عليــه أبــو بكــر بــن اجلنــدي، وأمحــد بــن حنلــة، 
والقاســم املغــريب، وغرهــم، ومصنَّفاتــه أزيــد مــن مائــة مصنَّــف، تــويف ســنة 732ه. انظــر: طبقــات القــراء 

)863/2(، غايــة النهايــة )21/1(.
)105( انظر: وصف االهتداء يف الوقف واالبتداء )186/1(.

)106( هو أبو جعفر النحاس. وهو الـمقصود إذا تكرر يف البحث.
)107( إعراب القرآن )ص:324(.

)108( وقــد انفــرد النحــاس يف كتابــه هــذا »إعــراب القــرآن« بتمــام الوقــف يف هــذا الـــموضع علــى هــذا الـــمعىن، 
وقــد حكــم بـــجواز الوقــف يف القطــع واالئتنــاف )226/1(.

ــُخْلٍف عــن شــعبة ومحــزة والكســائي وأبــو جعفــر، وقــرأ الباقــون  )109( وهــي قــراءة انفــع وابــن عامــر وعاصــم بـ
بكســر الـــهمزة. انظــر: النشــر )2295/4(، إتــاف فضــالء البشــر )26/2(.
)110( انظر: الكتاب )123/3(، الكشف )444/1(، شرح الـهداية )ص:476(.

)111( انظر: اإليضاح )ص:314(، كتاب الوقف واالبتداء )ص:445(.
)112( انظر: االقتداء )661/1(.

)113( انظر: )226/1(.
)114( انظر: وصف االهتداء يف الوقف واالبتداء )203/1(.

)115( انظر: الـمكتفى )ص:70(، الـمقصد )ص:72(، منار اهلدى )ص:253(، االهتداء )ص:309(.
)116( انظر: شرح الـهداية )ص:476(، حجة القراءات )ص:266(، الـموضح )493/1(.
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)117( انظــر: اإليضــاح )ص:314(، القطــع واالئتنــاف )226/1(، الـــمكتفى )ص:70(، كتــاب الوقــف 
واالبتداء للغزَّال )ص:445(، االقتداء للنكزاوي )661/1(، وصف االهتداء )203/1(، الـمقصد 

)ص:72(، منــار اهلــدى )ص:253(، االهتــداء للخليجــي )ص:309(.
)118( وهــي قــراءة ابــن كثــر وأيب عمــرو ويعقــوب وخلــف وشــعبة ُبلــف عنــه. انظــر: الـــمبسوط )ص:173(، 

غايــة االختصــار )485/2(.
)119( انظــر: اإليضــاح )ص:314(، القطــع واالئتنــاف )226/1(، الـــمكتفى )ص:70(، كتــاب الوقــف 
الـــمقصد   ،)203/1( االهتــداء  وصــف   ،)661/1( االقتــداء  )ص:445(،  للغــزَّال  واالبتــداء 

)ص:309(. للخليجــي  االهتــداء  )ص:253(،  اهلــدى  منــار  )ص:72(، 
)120( انظر: علل الوقوف )487/2(.

)121( انظر: وصف االهتداء )203/1(.
)122( انظر: الـهادي )327/1(.

)123( سبق ترمجته.
)124( إعراب القرآن )ص:507(.

)125( انظر: معاين القرآن وإعرابه )277/3(.
)126( انظر: الـمكتفى )ص:124(.

)127( انظر: منار اهلدى )ص:430(.
)128( القطع واالئتناف )287/1(.

)129( انظر: البحر )83/18(، اللباب يف علوم الكتاب )455/12(.
)130( إعراب القرآن )ص:510(.

)131( ذكره الداين نقاًل عن الدينوري. انظر: الـمكتفى )ص:125(.
)132( انظر: علل الوقوف )663/2(.

)133( انظر: االقتداء )1032/1(.
)134( انظر: البحر )138/18(، روح الـمعاين )285/15(.

)135( انظر: الـمكتفى )ص:125(.
)136( انظر: علل الوقوف )663/2(.

)137( انظر: الـمكتفى )ص:125(، البحر )139/18(، تفسر ابن كثر )156/5(.
)138( القطع واالئتناف )389/1(.

)139( انظــر: وصــف االهتــداء )325/2(، الـــمقصد )ص:111(، منــار الـــهدى )ص:432(، االهتــداء 
)ص:400(. للخليجــي 

)140( إعراب القرآن )ص:514(.
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)141( قــرأ انفــع وأبــو عمــرو والكســائي وأبــو جعفــر إبثبــات اليــاء وصــاًل، وقــرأ ابــن كثــر ويعقــوب إبثبــات اليــاء 
يف احلالــني وصــاًل ووقفــاً، وقــرأ الباقــون حبــذف اليــاء يف احلالــني. انظــر: النشــر )2043/3(، البــدور 

الزاهــرة للنشــار )52/2(.
القطــع واالئتنــاف  انظــر:  التمــاَم لألخفــش وأيب حــامت وســيبويه.  والنكــزاويُّ  النحــاُس  نســَب  وقــد   )142(

 .)1040/1( االقتــداء   ،)392/1(
)143( علل الوقوف )667/2(.

)144( منار اهلدى )ص:436(. وانظر: الـمقنع )ص:305(، مـختصر التبيني )812/3(.
)145( انظر: اإليضاح )ص:376(، الـمكتفى )ص:126(.

)146( انظر: كتاب الوقف واالبتداء )ص:679(.
)147( انظر: الـمقصد )ص:111(.
)148( انظر: االهتداء )ص:401(.
)149( إعراب القرآن )ص:564(.

)150( انظــر: منــازل القــرآن )617/2(، والــرازي هــو: عبدالرمحــن بــن أمحــد بــن الـــحسن بــن بُنــدار، أبــو الفضــل 
الــرازي، قــرأ علــى علــّي الــدَّاراين، وأيب عبــدهللا الـــمجاهدي، وبكــر بــن شــاذان، وقــرأ عليــه أبــو القاســم 
اهلذل، وأبو علي احلدَّاد، وغرهم، تويف سنة 454هــ. انظر: طبقات القراء )433/1(، غاية النهاية 

.)361/1(
ـــمَّال، والـــجحدرّي، وقَـــْعَنب،  )151( وهــي قــراءة مُحيــد، ومـــجاهد، وابــن ِمْقَســم، وابــُن مـــحيصن، وأبــو السَّ
البحــر )215/19(. القــراءات الشــواذ )1129/2(،  انظــر: الكامــل )406/4(، إعــراب  واألعــرج. 

)152( انظر: القطع واالئتناف )440/2(.
ــرَّاج، أبــو الفضــل،  )153( إمساعيــل بــن الفضــل بــن أمحــد بــن حممــد بــن اإلخشــيذ األصبهــاين، الـــمعروف ابلسَّ
التاجــر، الـــمقرئ، مــن شــيوخه: أبــو الفضــل الــرازي، ومــن تالمذتــه: أبــو العــالء الـــهمذاين، تــويف ســنة 

524هــــ. انظــر: ســر أعــالم النبــالء )556/19(، اتريــخ اإلســالم )397/11(. 
)154( انظر: منازل القرآن )617/2(، علل الوقوف )715/2(.

)155( االقتداء )1142/2(.
)156( الـحسن بن علي بن سعيد الـُعماين، أبو حممد، الـمقرئ، إمام فاضل مـحقق، من مصنَّفاته: »الـمرشد 

يف الوقوف«، تويف بعد سنة 500هــ. انظر: غاية النهاية )304/1(، معجم الـمؤلفني )569/1(.
)157( انظر: الـمرشد )411/2(، الـمقصد )ص:119(.

)158( انظر: منار الـهدى )ص:477(.
)159( انظر: الـهادي )666/2(، االهتداء )ص:424(.

)160( إعراب القرآن )ص:566(.
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الكــرى  الكفايــة  انظــر:  ﴿َســَواٌء﴾.  الباقــون  وقــرأ  ابلنصــب،  ﴿َســَواًء﴾  عاصــم  عــن  حفــص  قــرأ   )161(
.)2483/4( النشــر  )ص:318(، 

الـــموضح  )ص:137(،  الـــمكتفى   ،)118/2( الكشــف   ،)577/1( الـــمختار  الكتــاب  انظــر:   )162(
.)877/2(

الـــمرشد  )ص:137(،  الـــمكتفى   ،)443/2( واالئتنــاف  القطــع  )ص:387(،  اإليضــاح  انظــر:   )163(
)ص:480(. الـــهدى  منــار   ،)1147/2( االقتــداء   ،)415/2(

)164( انظــر: اإليضــاح )ص:387(، القطــع واالئتنــاف )443/2(، منــازل القــرآن )620/2(، الـــمرشد 
للخليجــي )ص:442(.  االهتــداء  الـــمقصد )ص:119(،  االقتــداء )1146/2(،   ،)415/2(

)165( انظر: الـمكتفى )ص:137(.
)166( انظر: وصف االهتداء )356/2(.

)167( انظر: منار الـهدى )ص:479(.
الـــمقصد   ،)415/2( الـــمرشد   ،)443/2( واالئتنــاف  القطــع  )ص:387(،  اإليضــاح  انظــر:   )168(

)ص:480(. اهلــدى  منــار  )ص:119(، 
)169( إعراب القرآن )ص:599(.

)170( انظــر: تفســر الــرازي )79/24(، تفســر القرطــي )406/15، 407(، اللبــاب يف علــوم الكتــاب 
.)528/14(

)171( وهــو مذهــب األخفــش. انظــر: القطــع واالئتنــاف )482/2(، منــازل القــرآن )662/2(، االقتــداء 
.)1221/2(

)172( وهــو مذهــب الفــراء. انظــر: معــاين القــرآن للفــراء )267/2، 268(، القطــع واالئتنــاف )482/2(، 
منــازل القــرآن )663/2(.

)173( انظر: القطع واالئتناف )482/2(.
)174( اإليضاح )ص:397(.
)175( اإليضاح )ص:397(.

)176( انظر: الـمكتفى )ص:148(.
)177( انظر: وصف االهتداء )369/2(.

)178( انظر: علل الوقوف )748/2(.
)179( انظر: الـمرشد )464/2(، الـمقصد )ص:127(، منار الـهدى )ص:514(. ووقف البيان هو أيضاً 
مــن وقــوف الـــمراقبة، وال يـــجمع بــني الوقــف علــى الـــموضعني. انظــر: كتــاب الوقــف واالبتــداء للهــذل 

)ص:99(، االهتــداء للخليجــي )ص:441(.
)180( إعراب القرآن )ص:618(.



وقوف التـمام في كتاب إعراب القرآن ألبي جعفر النـحاس...              د. عبدللاَّ بن موسى عبدللاَّ الكثيري

 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | ٧٧ | شوال 1٤٤٠هـ | يونيو ٢٠1٩م        ٧1

)181( انظر: الـهادي )746/2(.
)182( انظر: منار الـهدى )ص:532(.

)183( انظر: االقتداء )1261/2(.
)184( انظر: الـمكتفى )ص:152(.

)185( انظر: الـمرشد )491/2(.
)186( انظر: الـمقصد )ص:131(.

)187( علل الوقوف )766/2(. وانظر: االهتداء للخليجي )ص:450(.
)188( انظر: القطع واالئتناف )498/2، 499(.

)189( انظــر: منــازل القــرآن )688/2، 689(، البحــر )311/20(، اللبــاب يف علــوم الكتــاب )118/5، 
119(، التحريــر والتنويــر )229/19، 230(.

)190( هو األخفش الصغر، وسبق ترمجته.
)191( هو الزجاج، وسبق ترمجته.

)192( إعراب القرآن )ص:640(. وانظر: معاين القرآن وإعرابه )151/4، 152(.
ــح يف القطــع واالئتنــاف بتمــام الوقــف علــى أن معــىن ﴿َمــا﴾ انفيــة. انظــر: القطــع واالئتنــاف  )193( وقــد رجَّ
)514/2، 515(. ويف كتابــه معــاين القــرآن ذكــر وقــف التمــام علــى ﴿َوَيْختَــاُر﴾، وقــال: »هــذا 

التمــام، أي: وخيتــار الرســل«. معــاين القــرآن )194/5(.
)194( معاين القرآن وإعرابه )152/4(.
)195( انظر: منازل القرآن )713/2(.

)196( انظر: االقتداء )1299/2(.
)197( انظر: وصف االهتداء )378/2(.

)198( انظر: اإليضاح )ص:406(،الـمكتفى )ص:157(، علل الوقوف )782/2(، الـمرشد )515/2(، 
الـمقصد )ص:135(، منار الـهدى )ص:551(، االهتداء )ص:458(.

)199( انظر: تفســر البغوي )218/6(، تفســر القرطي )307/16(، منار الـــهدى )ص:551(، االهتداء 
للخليجــي )ص:458(. ويف الـــمسألة تفصيــل، ولالســتزادة ينظــر: تفســر الطــري )299ــــــــ 303(، 

اللبــاب يف علــوم الكتــاب )283/15(. 
)200( يـــحىي بــن زايد بــن عبــداللَّ الدَّيْلمــي، أبــو زكــراي، الـــمعروف ابلفــرَّاء، مــن أهــل الكوفــة، ومــن تصانيفــه: 
»معــاين القــرآن«، و»النــوادر«، و»الـــمذكَّر والـــمونَّث«، وغرهــا، تــويف ســنة 207هـــــ. انظــر: اتريــخ 

بغــداد )224/16(، بغيــة الوعــاة )333/2(.
)201( إعراب القرآن )ص:656(.

)202( معاين القرآن )325/2(. وانظر: القطع واالئتناف )533/2(، االقتداء )1336/2(.
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)203( انظر: الـمرشد )536/2(.
)204( انظر: الـمقصد )ص:138(.

)205( انظر: منار اهلدى )ص:569(.
)206( انظر: االهتداء )ص:468(.

)207( اإلابنة يف الوقف واالبتداء )78/أ(.
)208( كتاب جامع الوقوف، وهو كتاب مفقود إىل اآلن.

)209( منازل القرآن )734/2(.

)210( علل الوقوف )800/2(.
)211( هو أبو جعفر النحاس.

)212( إعراب القرآن )ص:660(.
)213( انظر: )539/2(.

)214( انظر: الـمكتفى )ص:163(.
)215( انظر: االقتداء )1345/2(.

)216( انظر: وصف االهتداء )387/2(.
)217( انظر: منازل القرآن )741/2(.

)218( الـــحسن بن أيب الـــحسن بن يسار، اإلمام أبو سعيد البصري، من أئمة التابعني، قرأ على حطَّان عن 
أيب موســى األشــعري، وعلــى أيب العاليــة عــن ُأيّب وزيــد بــن اثبــت، وروى عنــه كثــر، تــويف ســنة 110هــــ. 

انظــر: طبقــات القــراء )84/1(، غايــة النهايــة )235/1(.
ر، أحد األئمة يف حروف القرآن، وله اختيار،  )219( قتادة بن ِدَعامة السَُّدوسي، البصري، األعمى، الـمفسِّ
روى القــراءة عــن أيب العاليــة وأنــس بــن مالــك، وروى عنــه كثــر، تــويف ســنة 117هــــ. انظــر: طبقــات ابــن 

سعد )228/9(، غاية النهاية )25/2(.
)220( عبداللَّ بن عباس بن عبدالـــمطلب بن هاشــم القرشــي، أبو العباس، ابن عم الني ، بـــحر التفســر، 
وَحــَر األُمــة، عــرض القــرآن علــى ُأيّب بــن كعــب، وزيــد بــن اثبــت، وعــَرَض عليــه مــواله درابس، وســعيد 

بــن ُجبــر، وغرهــم، تــويف ســنة 68هــــ. انظــر: طبقــات القــراء )64/1(، غايــة النهايــة )425/1(.
)221( الـمكتفى )ص:163(.

)222( علل الوقوف )611/2(.
)223( انظر: منار الـهدى )ص:574(.

)224( انظر: الدر الـّمصون )10/7(، فتح القدير )64/3(.
د، وسبق ترمجته. )225( هو أبو العبَّاس الـمرِّ

)226( إعراب القرآن )ص:684(.
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)227( انظر: )555/2(.
)228( انظر: منازل القرآن )760/2(.

)229( انظر: االقتداء )1375/2(.
)230( انظر: منار الـهدى )ص:589(.

)231( انظر: الـمكتفى )ص:168(.
)232( انظر: الـمرشد )563/2(، الـمقصد )ص:142(.

)233( انظر: اإليضاح )ص:415(.
)234( علل الوقوف )823/3(.
)235( علل الوقوف )823/3(.
)236( علل الوقوف )823/3(.

)237( االهتداء )ص:480(.
)238( ســليمان بــن مهــران األعمــش، أبــو حممــد، األســدي، الكاهلــي، الكــويف، أخــذ القــراءة عــن إبراهيــم 
النخعــي، وعاصــم بــن أيب النَّجــود، وغرمهــا، وروى عنــه محــزة الــزايَّت، وطلحــة بــن مصــرِّف، وغرمهــا، 

تــويف ســنة 148هــــ. انظــر: طبقــات القــراء )113/1(، غايــة النهايــة )315/1(.
)239( محــزة بــن حبيــب بــن ُعمــارة الــزايَّت، أبــو عمــارة، الكــويف، أخــذ القــراءة عــن األعمــش، وطلحــة بــن 
مصــرِّف، وغرمهــا، وروى عنــه ســليم بــن عيســى، والكســائي، وغرمهــا، تــويف ســنة 156هـــ. انظــر: 

طبقــات القــراء )134/1(، غايــة النهايــة )261/1(.
)240( إعراب القرآن )ص:709، 710(.

الرمــوز  النشــر )2570/4(، إيضــاح  انظــر:  لـــحمزة، وغــر متواتــرة لألعمــش.  قــراءة متواتــرة  )241( وهــي 
)ص:609(.

)242( انظر: القطع واالئتناف )575/2(.
)243( انظــر: الـــحجة للفارســي )30/6 33(، شــرح اهلدايــة )ص:672(، حجــة القــراءات )ص:594(، 

البحــر )617/21، 618(.
)244( انظر: اإليضاح )ص:419(.
)245( انظر: الـمكتفى )ص:173(.

)246( انظر: الـمرشد )586/2(.
)247( وهو عنده »مطلق« بـمثابة »التام«. انظر: علل الوقوف )841/2(.

)248( انظر: االقتداء )1408/2(.

)249( انظر: الـمقصد )ص:145(.
)250( انظر: اإلابنة يف الوقف واالبتداء )81/ب(.
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)251( انظر: منازل القرآن )742/2(.

)252( انظر: منار اهلدى )ص:605(.
)253( انظر: االهتداء )ص:489(.
)254( إعراب القرآن )ص:721(.

)255( انظر: )582/2(.
)256( انظر: منازل القرآن )740/2(.

)257( انظر: االقتداء )1419/2(.
)258( انظر: الـمرشد )596/2(.

)259( انظر: الـمقصد )ص:146(.
)260( انظر: منار اهلدى )ص:612(.

)261( الـمكتفى )ص:174(.
)262( علل الوقوف )848/3(.

)263( انظر: اإليضاح )ص:420(.
)264( االهتداء )ص:492(.

)265( معاين القرآن وإعرابه )290/4، 291(، وانظر: البحر )697/21، 698(.
)266( عمــرو بــن عثمــان بــن قَنــَر، أبــو ِبشــر، ويُقــال: أبــو احلســن، ســيبويه الفارســي، مث البصــري، إمــام النحــو، 
صاحــب كتــاب »الكتــاب«، تــويف ســنة 180هــــ علــى الراجــح. انظــر: أخبــار النحويــني البصريــني 

)ص:63(، بغيــة الوعــاة )229/2، 230(.
)267( إعراب القرآن )ص:798، 799(.

)268( معاين القرآن وإعرابه )398/4(.
)269( انظــر: معــاين القــرآن لألخفــش )ص:581(، معــاين القــرآن للنحــاس )308/6(، مشــكل إعــراب 
القــرآن )645/2(، البيــان يف غريــب إعــراب القــرآن )347/2(، البحــر )44/23(، اللبــاب يف علــوم 

الكتــاب )188/17(. 
)270( وهي من انفرادات النحاس يف إعراب القرآن عن القطع واالئتناف.

)271( انظر: القطع واالئتناف )634/2(.
)272( الـمكتفى )ص:189(.

)273( انظر: اإليضاح )ص:432(.
)274( انظر: الـمرشد )668/3(.

)275( انظر: الـمقصد )ص:158(.
)276( انظر: علل الوقوف )909/3(.
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)277( انظر: منار الـهدى )ص:667(.
)278( انظر: االهتداء )ص:525(.

)279( انظر: منازل القرآن )864/2(.
)280( انظر: االقتداء )1522/2(.

)281( ســهل بــن حممــد بــن عثـــمان بــن يزيــد، أبــو حــامت السجســتاين، تصــدر لإلقــراء واحلديــث والعربيــة، مــن 
مصنفاتــه: »كتــاب املقاطــع واملبــادئ« تــويف ســنة 248، وقيــل غــر ذلــك. انظــر: وفيــات األعيــان 

)430/2ــــــــ433(، ســر أعــالم النبــالء )12/ 268ــــــــ 270(
)282( إعراب القرآن )ص:816(.

البحــر  )ص:428(،  القــراءات  شــواذ   ،)1649/4( للدهــان  الـــمغي  انظــر:  شــاذة.  روايــة  وهــي   )283(
.)35/3( للفــراء  القــرآن  معــاين  وانظــر:   ،)162/23(

)284( انظر: القطع واالئتناف )644/2، 645(.
)285( انظر: منار الـهدى )ص:676(.

)286( انظــر: اإليضــاح )ص:434(، القطــع واالئتنــاف )644/2، 645(، الـــمكتفى )ص:191(، منــازل 
)ص:675(،  الـــهدى  منــار  )ص:159(،  الـــمقصد   ،)1539/2( االقتــداء   ،)875/2( القــرآن 
االهتداء للخليجي )ص:529(، ولالستزادة يف أقوال الـــمفسرين، انظر: البحر )160/23، 161، 

162(، الــدر الـــمصون )569/9، 570، 571(. 
)287( علل الوقوف )918/3(.

)288( الـمكتفى )ص:191(.
)289( الضحاك بن ُمزَاِحم، أبو القاســم الـــهالل الـــخراساين، اتبعي، صاحب التفســر، وردت الرواية عنه يف 
حروف القرآن، مسََِع سعيد بن ُجبر، وأخذ عنه، تويف سنة 105هــ. انظر: غاية النهاية )337/1(، 

طبقات الـمفسرين للداوودي )216/1(.
ر، أحــد األعــالم مــن التابعــني، قــرأ علــى ابــن  )290( مـــجاهد بــن جــر، أبــو الـــحجاج ااـــمكي، الـــُمقرئ، الـــمفسِّ
عبَّــاس رضــي هللا عنــه، وعبــدهللا بــن الســائب، وأخــذ عنــه ابــن كثــر، وأبــو عمــرو، واألعمــش، وغرهــم، 

تــويف ســنة 103هـــــ. انظــر: طبقــات القــراء )81/1(، غايــة النهايــة )41/2(.
)291( إعراب القرآن )ص:861(.

الـــمرشد  )ص:201(،  الـــمكتفى   ،)762/2( واالئتنــاف  القطــع  )ص:442(،  اإليضــاح  انظــر:   )292(
)ص:707(. الـــهدى  منــار  )ص:166(،  الـــمقصد   ،)1593/3( االقتــداء   ،)718/3(

)293( منازل القرآن )917/2(.

)294( علل الوقوف )960/3(.
)295( االهتداء )ص:548(.
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)296( إعراب القرآن )ص:938(.
)297( انظر: القطع واالئتناف )717/2، 718(، االقتداء )1669/2، 1670(، منار الـهدى )ص:749(، 

االهتداء للخليجي )ص:572(.
)298( مســروق بــن األجــدع بــن مالــك، أبــو عائشــة، ويُـــقال: أبــو هشــام، الـــَهْمَداين، الكــويف، أخــذ القــراءة عــن 
ابــن مســعود، وروى عــن أيب بكــر وعمــر وعلــّي وُأيّب بــن كعــب ومعــاذ بــن جبــل رضــي اللَّ عنهــم، تــويف 

ســنة 63هــــ. انظــر: طبقــات القــراء )68/1(، غايــة النهايــة )294/2(.
)299( الـمكتفى )ص:212(.

)300( علل الوقوف )999/3(.
)301( انظر: اإليضاح )ص:453(

)302( انظر: منازل القرآن )965/2(.
)303( انظر: الـمرشد )759/3(.
)304( إعراب القرآن )ص:976(.

)305( انظر: االهتداء )ص:585(.
)306( انظر: )741/2(.

)307( انظر: اإليضاح )ص:458(.
)308( انظر: الـمكتفى )ص:217(.

)309( انظر: منازل القرآن )990/2(، وانظر: الـمقصد )ص:177(، منار الـهدى )ص:770(.
)310( انظر: علل الوقوف )1020/3(.

)311( االقتداء )1708/2(.
)312( تفسر النسفي )498/3(، تفسر أيب السعود )345/5(.

)313( إعراب القرآن )ص:981(.
)314( أي: عند أيب حامت السجستاين.

)315( انظر: )745/2(.
)316( انظر: اإليضاح )ص:459(

)317( انظر: الـمكتفى )ص:218(.
)318( انظر: منازل القرآن )994/2(. 

)319( انظر: االقتداء )1717/2(.
)320( انظر: علل الوقوف )1023/3(.

)321( انظر: وصف االهتداء )474/2(.
)322( انظر: الـمرشد )784/3(.
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)323( انظر: الـمقصد )ص:177(.
)324( انظر: منار الـهدى )ص:773(.

)325( انظر: االهتداء )ص:588(.
)326( إعراب القرآن )ص:987(.

)327( وذكره الداين والنكزاوي، ومل أقف عليه عند غرمها من علماء الوقف واالبتداء.
)328( انظر: معاين القرآن للفراء )132/3(، تفسر الطري )109/23(، تفسر القرطي )245/20(.

)329( قوله تعاىل: ﴿يَـْوَم تَـَرى اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َيْسَعٰى نُورُُهْم بَـْيَن أَْيِديِهْم َوبِأَْيَمانِِهْم ُبْشرَاُكُم اْليَـْوَم َجنَّاٌت 
لِــَك ُهــَو اْلَفــْوُز اْلَعِظيــُم﴾ ]احلديد:12[. نْـــَهاُر َخاِلِديــَن ِفيَهــا ذَٰ َتْجــرِي ِمــْن َتْحِتَهــا األَْ

)330( الـمكتفى )ص:219(.
)331( االقتداء )1734/2(.

د، وسبق ترمجته. )332( هو الـمرِّ
)333( بكــر بــن حممــد بــن عثمــان بــن عــدّي بــن حبيــب، أبــو عثمــان الـــمازين، بصــريٌّ، روى عــن أيب ُعبيــدة 
واألصمعي وأيب زيد األنصاري، ومن مؤلفاته: »كتاب يف التصريف«، و»كتاب الدِّيباج«، وكان كثر 
الروايــة، تــويف ســنة 247هــــ. انظــر: أخبــار النحويــني البصريــني )ص:85 95(، إشــارة التعيــني )ص:61(.

)334( إعراب القرآن )ص:993(.
)335( انظــر: القطــع واالئتنــاف )752/2(، الـــمكتفى )ص:220(، االقتــداء )1730/2(، منــار الـــهدى 

)ص:782(.
ر،  )336( مـــحمد بــن يوســف بــن علــي بــن حيــان، أثــر الديــن، أبــو حيــان األندلســي الغرانطــي، اإلمــام الـــُمفسِّ
شــيخ العربيــة واألدب والقــراءات، صاحــب تفســر البحــر الـــمحيط، وغــره مــن الـــمؤلَّفات، تــويف ســنة 

745هـــ. انظــر: طبقــات القــراء )867/2(، غايــة النهايــة )285/2(.
)337( البحر )456/24(.

)338( علل الوقوف )1033/3(.
)339( إعراب القرآن )ص:1005(.

)340( مـحمد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري الـخزرجي الـمالكي، أبو عبداللَّ القرطي، إمام متفنن 
متبحــر يف العلــوم، صاحــب تفســر »الـــجامع ألحــكام القــرآن«، تــويف ســنة 671هــــ. انظــر: طبقــات 

الـــمفسرين للسيوطي )ص:92(، طبقات الـــمفسرين لألدنه وي )ص:247(.
)341( تفسر القرطي )231/21(.

)342( سعيد بن َمْسَعدة، أبو الـحسن، األخفش األوسط، موىل بي مشاجع بن دارم، سكن البصرة، قرأ النحو 
على سيبويه، وروى عنه أبو حامت السجستاين، من مؤلَّفاته: »األوساط يف النحو«، و»معاين القرآن«، 

و»االشتقاق«، تويف سنة 215هـ. انظر: نزهة األلباء )ص:107(، بغية الوعاة )590/1، 591(. 
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)343( وكذلك عن انفع وأمحد بن موسى. انظر: القطع واالئتناف )760/2(، االقتداء )1744/2(.
)344( انظر: الـمكتفى )ص:222(.
)345( انظر: االهتداء )ص:598(.

)346( انظر: علل الوقوف )1047/3(.
)347( الـمرشد )807/3(.

)348( الـمقصد )ص:180(.
)349( حممد بن جعفر بن يزيد، أبو جعفر الطري، اإلمام، صاحب التفســر، أخذ القراءة عن ســليمان بن 
د، وعــن العبــاس بــن الوليــد عــن ابــن بــكَّار، وغرمهــا، وروى عنــه احلــروف الدَّاجــوين، وابــن جماهــد،  خــالَّ

وغرمهــا، تــويف ســنة 310هــــ. انظــر: طبقــات القــراء )283/1(، غايــة النهايــة )106/2(.
)350( إعراب القرآن )ص:1024(.

)351( انظر: تفسر الطري )441/23(.
)352( انظر: القطع واالئتناف )771/2(.

)353( انظر: اإليضاح )ص:467(.
)354( انظر: منازل القرآن )1023/2(.

)355( انظر: االقتداء )1762/2(.
)356( الـمكتفى )ص:226(.

)357( انظر: الـمرشد )821/3(، الـمقصد )ص:182(.
)358( اخلليــل بــن أمحــد بــن عمــرو بــن تـــميم، أبــو عبدالرمحــن الفراهيــدي، اأَلْزدي، البصــري، النحــوي، اإلمــام 
املشــهور، صاحــب »العــروض«، وكتــاب »العــني«، تــويف ســنة 170هــــ، وقيــل: 175هــــ. انظــر: إنبــاه 

الــرواة )376/1(، إشــارة التعيــني )ص:114(.
)359( انظر: منار الـهدى )ص:802(، االهتداء )ص:608(.

)360( علل الوقوف )1063/3(.
)361( مكــّي بــن أيب طالــب بــن حـــمُّوش بــن مـــحمد بــن مـــختار، اإلمــام أبــو مـــحمد القيســي القــرواين مث 
األندلســي القرطــي، الـــمقرئ، صاحــب التصانيــف، مــن مؤلفاتــه: التبصــرة، والكشــف، والرعايــة، 

وغرهــا كثــر، تــويف ســنة 437هـــــ. انظــر: طبقــات القــراء )407/1(، غايــة النهايــة )309/2(.
)362( شرح كال وبلى ونعم )ص:42(.

)363( إعراب القرآن )ص:1035(.
)364( القطع واالئتناف )774/2(. وانظر: تفسر الطري )512/23(.

)365( علــل الوقــوف )1068/3(. ومــن الـــمعاين عمومــاً يف »كال« معــىن: ردع وزجــر. انظــر: مقالــة كال 
)ص:32(.
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)366( الـمرشد )826/3(، الـمقصد )ص:183(.
)367( انظر: رسالة كال يف الكالم والقرآن )ص:25(.

)368( شرح كال وبلى ونعم )ص:48(.
)369( إعراب القرآن )ص:1046(.

)370( انظــر: اإليضــاح )ص:470(، القطــع واالئتنــاف )777/2(، االقتــداء )1775/2(، وصــف االهتــداء 
)500/2(، منار الـهدى )ص:811(. 

)371( انظر: القطع واالئتناف )777/2(.
)372( انظــر: اإليضــاح )ص:470(، القطــع واالئتنــاف )777/2(، منــازل القــرآن )1031/2(، االقتــداء 

)1775/2(، وصــف االهتــداء )500/2(، منــار الـــهدى )ص:811(. 
)373( علل الوقوف )1076/3(.

)374( انظر: اإليضاح )ص:470(، منار الـهدى )ص:811(.
)375( االهتداء )ص:614(.

)376( إعراب القرآن )ص:1050(.
)377( انظــر: البحــر )183/25(، اللبــاب يف علــوم الكتــاب )94/20(. وانظــر: رســالة »كال« يف الــكالم 

والقــرآن )ص:44(.
)378( انظر: القطع واالئتناف )780/2(.

)379( انظر: االقتداء )1781/2(.
)380( انظر: منار الـهدى )ص:813(.

)381( مـحمد بن جعفر بن عبدالكرمي بن بُـديل اخلزاعي الـجرجاين، إمام جليل من أئمة القراء، حاذق مشهور، 
ومــن مصنَّفاتــه: »الـــمنتهى يف اخلمســة عشــر«، و»تـــهذيب األداء«، و»الواضــح«، تــويف ســنة 408هــــ. 

انظــر: طبقــات القــراء )390/1(، غايــة النهايــة )109/2(.
)382( انظر: منازل القرآن )1034/2(، الـهادي )1124/3(، اإلابنة )102/أ(، وصف االهتداء )502/2(.

)383( علل الوقوف )1080/3(.
)384( الـمرشد )833/3(.

)385( الـمقصد )ص:185(.

)386( االهتداء )ص:616(.
)387( شرح رسالة كال وبلى ونعم )ص:49(.
)388( شرح رسالة كال وبلى ونعم )ص:50(.

)389( وكذلــك ابــن عامــر، ومل يذكــره الـــمؤلف، ومــن منهــج الـــمؤلف ذكــر الســبعة، ومعهــم كذلــك أبــو جعفــر 
ويعقــوب بـــُخْلٍف عــن رويــس، وســيأيت. 
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، أبو عمرو التَّميمّي املازيّن البصرّي،  ـار بن الُعراين بن عبداللَّ وأبو عمرو هو: زبَـّان بن العالء بن عـمَّ
ــافع بــن أيب نُعيــم، واحلســن  ــاع، ونـــــــ قــرأ علــى خلــق كثــر، ومــن أشــهرهم: أبــو جعفــر يزيــد بــن القعقــــــ
ــرأ عليــه أمحــد بــن مــــــــوسى اللؤلــؤي، وحســني اجلُعفــي، وأبــو زيــد ســعيد  البصــري، وغرهــم كثــــــر، وقـــــ
بــن أوس، وغرهــم خلــق كثــر، تــويف ســنة 154هــــــ. انظــر: طبقــات القــراء )118/1(، غايــة النهايــة 

.)288/1(
)390( إعراب القرآن )ص:1064(.

)391( انظر: الكشف )363/2(، شرح اهلداية )ص:738(.
)392( انفــع بــن عبدالرمحــن بــن أيب نُـــَعيم اللَّْيثــي موالهــم، املــدين، أبــو ُرويــَـم، أحــد القــراء السَّــبعة، أخــذ القــراءة 
عرضــاً عــن عبدالرمحــن األعــرج، وأيب جعفــر يزيــد بــن القعقــاع، وَشْيـــَبة بــن ِنَصــاح، وغرهــم، روى القــراءة 
عنــه عرضــاً ومساعــاً خلــق كثــر، منهــم: عيســى بــن مينــا قالــون، وعثمــان بــن ســعيد ورش، وإمساعيــل 
بــن جعفــر، وغرهــم، تــويف ســنة 169هـــــ، وقيــل: 170هـــــ، وقيــل: غــر ذلــك. انظــر: طبقــات القــراء 

)129/1(، غايــة النهايــة )330/2(.
، أبــو َمْعبــد الـــمكّي الــدَّاري، أخــذ القــراءة عــن عبــداللَّ بــن  )393( عبــداللَّ بــن كثــر بــن عمــرو بــن عبــداللَّ
السَّــائب، وعــرض علــى جماهــد بــن جــر، ودرابس مــوىل ابــن عبَّــاس، روى القــراءة عنــه إمساعيــل الُقْســط، 
وإمساعيل بن ُمسلم، وِشبل بن عبَّاد، وغرهم، تويف سنة 120هـــــ. انظر: طبقات القراء )101/1(، 

غايــة النهايــة )443/1(.
)394( عبــداللَّ بــن عامــر بــن يزيــد بــن متيــم بــن ربيعــة الَيْحُصــيِّ الدِّمشــقي، أبــو عمــران، أخــذ القــراءة عرضــاً عــن 
أيب الــدَّرداء، وعــن املغــرة بــن شــهاب، روى القــراءة عنــه عرضــاً يــىي بــن احلــارث الّذمــاري، وعبدالرمحــن 
د بن يزيد، وغرهم، تويف ســنة 118هــــ. انظر: طبقات القراء )94/1(، غاية النهاية  بن عامر، وخالَّ

.)423/1(
)395( يزيد بن الَقْعَقاع، أبو جعفر الـــمخزومي املدين القارئ، عرض القرآن على مواله عبداللَّ بن عيَّاش، 
وابــن عبَّــاس، وأيب هريــرة، وروى القــراءة عنــه انفــع بــن أيب نُعيــم، وســليمان بــن مجَـّـاز، وعيســى بــن 

وردان، وغرهــم، تــويف ســنة 130هـــــــ. انظــر: طبقــات القــراء )86/1(، غايــة النهايــة )382/2(.
ــهذل، موالهــم البصــري، عــرض علــى يعقــوب، وهــو مــن جلَّــة  ــمؤمن، أبــو الـــحسن الـ )396( روح بــن عبدالـ
أصحابــه، وعــرض عليــه الطيِّــب القاضــي، وأمحــد الـــحلواين، وغرهــم، تــويف ســنة 234هــــ، أو 235هــــ. 

انظــر: طبقــات القــراء )234/1(، غايــة النهايــة )285/1(.
)397( حممــد بــن الـــُمتوكِّل، أبــو عبــداللَّ اللؤلــؤي البصــري، املعــروف برويــس، أخــذ القــراءة عرضــاً عــن يعقــوب، 
ـــار، وأبــو عبــداللَّ الزُّبــر الشَّــافعي،  وهــو مــن أحــذق أصحابــه، وروى القــراءة عنــه حممــد بــن هــارون التَّـمَّ

تــويف ســنة 238هـــــــ. انظــر: طبقــات القــراء )235/1(، غايــة النهايــة )234/1(.
)398( انظر: التذكرة )615/2(، النشر )2723/4(.
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ــْهَدلة أيب النَُّجــود، أبــو بكــر اأَلَســدي، موالهــم الكــويف، أخــذ القــراءة عرضــاً عــن زرِّ بــن  )399( عاصــم بــن بَـ
ــيباين، روى القــراءة عنــه أاََبن بــن يزيــد العطَـّـار،  ــلمي، وأيب عمــرو الشَّ ُحَبيــش، وأيب عبدالرمحــن السُّ
وحفــص بــن ســليمان، وأبــو بكــر شــعبة بــن عيّــاش، وغرهــم كثــر، تــويف ســنة 127هــــــ. انظــر: طبقــات 

القــراء )105/1(، غايــة النهايــة )346/1(.
)400( علي بن محزة بن عبداللَّ بن بَـْهَمن بن فروز اأَلَسدي موالهم، أبو احلسن الكويّف، أخذ القراءة عرضاً 
عــن محــزة الــزَّايَّت، وحممــد بــن أيب ليلــى، وعيســى بــن عمــر الـــَهْمداين، وغرهــم، أخــذ القــراءة عنــه أمحــد 
بــن ُجبــر، وحفــص بــن عمــر الــدُّوري، واللَّيــث بــن خالــد أبــو احلــارث، وغرهــم، تــويف ســنة 189هــــــ. 

انظــر: طبقــات القــراء )161/1(، غايــة النهايــة )535/1(.
)401( خلــف بــن هشــام بــن ثعلــب بــن خلــف البــزَّار، أبــو حممــد اأَلَســدي، البغــدادّي، أخــذ القــراءة عرضــاً عــن 
ُســليم بــن عيســى، ويعقــوب األعشــى، وأيب زيــد ســعيد بــن أوس، وغرهــم، روى عنــه أمحــد بــن يزيــد 
الـــُحْلواين، وإدريــس احلــدَّاد، وموســى بــن عيســى، وغرهــم، تــويف ســنة 229هــــــ. انظــر: طبقــات القــراء 

)229/1(، غايــة النهايــة )272/1(.
)402( انظر: التذكرة )615/2(، النشر )2723/4(.

)403( انظر: الـحجة البن خالويه )ص:363(، الـموضح )1324/3(.
)404( وذُِكــَر غــر هــذا الوجــه يف فتــح اهلمــز، لالســتزادة، انظــر: الـــحجة البــن خالويــه )ص:363(، الكشــف 

)363/2(، شــرح اهلدايــة )ص:738(، الـــموضح )1324/3(.
)405( األخفش الصغر، وسبق ترمجته.

)406( انظر: القطع واالئتناف )790/2(.
)407( انظر: منار الـهدى )ص:822(، االهتداء )ص:621(.

)408( انظر: اإليضاح )ص:473(، منازل القرآن )1039/2(، الـمرشد )839/3(، الـمقصد )ص:186(.
)409( انظر: وصف االهتداء )506/2(.
)410( انظر: علل الوقوف )1095/3(.

)411( الـمكتفى )ص:231(. وانظر: االقتداء )1798/2(.
)412( إعراب القرآن )ص:1068(.

)413( انظر: القطع واالئتناف )792/2(.
)414( انظر: اإليضاح )ص:474(، الـمكتفى )ص:231(، الـمرشد )840/3(، منازل القرآن )1040/2(، 

وصف االهتداء )508/2(، الـمقصد )ص:186(، االهتداء )ص:622(.
)415( علل الوقوف )1099/3(.
)416( منار الـهدى )ص:824(.

)417( القطع واالئتناف )792/2(.
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)418( الـمكتفى )ص:231(.
)419( الـمرشد )840/3(.

)420( إعراب القرآن )ص:1070(.
الـــمرشد  )ص:231(،  الـــمكتفى  )ص:474(،  اإليضــاح   ،)793/2( واالئتنــاف  القطــع  انظــر:   )421(
)842/3(، علل الوقوف )1100/3(، تفسر القرطي )121/22(، وصف االهتداء )510/2(، 

الـــمقصد )187(، منــار الـــهدى )ص:825(، االهتــداء للخليجــي )ص:623(.
)422( القطع واـالئتناف )793/2(.

)423( منازل القرآن )1041/2(.
)424( إعراب القرآن )ص:1074(.

)425( نصــر بــن يوســف بــن أيب نصــر الــرازي، أبــو الـــمنذر، أســتاذ كامــل حــاذق ثقــة، الـــمقرئ، النحــوي، 
صاحب الكسائي، من مصنفاته: »كتاب يف رسم الـمصحف«، تويف سنة 240هــ. انظر: طبقات 

القــراء )234/1(، غايــة النهايــة )340/2(.
)426( القطع واالئتناف )795/2(.

)427( الـمكتفى )ص:233(.
)428( شرح كال وبلى ونعم )ص:55، 56(.

)429( علل الوقوف )1105/3(.
)430( انظر: وصف االهتداء )510/2(.

)431( مثل انفع وحممد بن يعقوب. انظر: منازل القرآن )1043/2(.
)432( انظر: الـمرشد )843/3(، الـمقصد )ص:186(.

)433( انظر: االهتداء )ص:624(.
ر، وردت الرواية عنه يف حروف القرآن، روى عن مواله،  ، الـمفسِّ )434( عكرمة موىل ابن عباس، أبو عبداللَّ
وأيب هريــرة وابــن عمــر، رضــي هللا عنهــم، تــويف ســنة 105هـــ، وقيــل: 106هـــ، وقيــل: 107هــــ. انظــر: 

ســر أعــالم النبــالء )12/5(، غايــة النهايــة )515/1(.
)435( إعراب القرآن )ص:1089(.

)436( انظــر: تفســر القرطــي )240/22(، البحــر )366/25(، اللبــاب يف علــوم الكتــاب )290/20(، 
روح الـــمعاين )112/30(.

)437( إعراب القرآن )ص:1096(.
)438( انظر: تفسر القرطي )280/22(، البحر )397/25(.

)439( القطع واالئتناف )804/2(.
)440( الـمكتفى )ص:235(.
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)441( منار الـهدى )ص:841(.
)442( انظر: وصف االهتداء )520/2(.
)443( انظر: منازل القرآن )1053/2(.

)444( انظر: االهتداء )ص:633(.
)445( علل الوقوف )1126/3، 1127(، وانظر: رسالة »كال« يف الكالم والقرآن )ص:27(.

)446( شرح كال وبلى ونعم )ص:60، 61(.
)447( إعراب القرآن )ص:1113(.

)448( انظر: البحر )475/25(، روح الـمعاين )182/30(.
«. منازل القرآن )1060/2(. )449( وقال: »وقف حممد بن يعقوب، وأيب عبداللَّ

)450( علل الوقوف )1141/3(.
)451( شرح كال وبلى ونعم )ص:61، 62(، وانظر: منار الـهدى )ص:850(.

ْنَســاَن لََيْطغَــٰى﴾ ]6[، ﴿َكالَّ لَئِــْن لَــْم يَـْنـــَتِه لََنْســَفًعا بِالنَّاِصيَــِة﴾ ]15[، ﴿َكالَّ اَل  )452( وهــي: ﴿َكالَّ ِإنَّ اإلِْ
ُتِطْعــُه َواْســُجْد َواقْـــَتِرْب﴾ ]19[. 

)453( االهتداء )ص:641(.
)454( إعراب القرآن )ص:1115(.

)455( انظر: معاين القرآن للفراء )280/3(.
)456( انظر: القطع واالئتناف )812/2(.

)457( انظر: االقتداء )1861/2(.
ــمام عنــد اللؤلــؤي واألخفــش وأيب حــامت وحممــد بــن عيســى وُنصــر. انظــر: منــازل القــرآن  )458( وقــال هــو تـ

.)1061/2(
)459( انظر: اإليضاح )ص:482(.

)460( انظر: الـمكتفى )ص:237(، الـمرشد )862/3(، الـمقصد )ص:191(، منار الـهدى )ص:852(، 
االهتداء )ص:642(.

)461( منار الـهدى )ص:852(.
)462( البحر )490/25(.

)463( االهتداء )ص:642(.
)464( إعراب القرآن )ص:1116(.

)465( انظر: الـمحتسب )368/2(، الـمغي للدهان )1939/4(، إعراب القراءات الشواذ )729/2(.
)466( )812/2(. وانظر: البحر )489/25(.

)467( اإليضاح )ص:482(.
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)468( منازل القرآن )1061/2(.
)469( إعراب القرآن )ص:1127(.

)470( انظــر: التبيــان يف معرفــة تنزيــل القــرآن )ص:430(، البيــان يف عــدِّ آي القــرآن )ص:289(، حســن 
الـــمدد )ص:530(.

)471( انظر: معاين القرآن لألخفش )ص:631(.
)472( انظر: تفسر القرطي )495/22، 496(، البحر )551/25، 552(.

)473( القطع واالئتناف )820/2(.
)474( اإليضاح )ص:484(.

)475( انظر: منار الـهدى )ص:862(.
)476( الـحسن بن أحـمد بن عبدالغفار بن سليمان، أبو علي الفارسي، النَّحوي الـمشهور، روى القراءة عن 
أيب بكر بن مـــجاهد، وأخذ النحو عن أيب إســحاق الزَّجَّاج، وأخذ عنه النحو أئمة كبار كابن جي، 
وغره، ومن كتبه: »الـحجة للقراء السبعة«، و»اإليضاح يف النحو«، و»الـمقصور والـممدود«، تويف 

سنة 377هـــ. انظر: اتريخ بغداد )217/8(، غاية النهاية )206/1(.
)477( علل الوقوف )1163/3، 1164(، وانظر: الـمرشد )871/3، 872(، وصف االهتداء )536/2(، 

الـمقصد )ص:193(.
)478( االهتداء )ص:650(.

)479( انظر: منازل القرآن )1066/2(.
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 الـمصادر والـمراجع
أواًل: الرسائل الـعلمية:

االقتــداء يف معرفــة الوقــف واالبتــداء، أليب حممــد عبــداللَّ بــن حممــد النكــزاوي )ت683هــــ(، دراســة - 
وتقيق: مســعود أمحد إلياس، رســالة دكتوراه من كلية القرآن الكرمي ابلـــجامعة اإلســالمية ابملدينة 

الـمنورة، عام 1413هــ.
كتــاب الوقــف واالبتــداء، أليب الـــحسن علــي بــن أمحــد الغــزَّال )ت516هـــ(، مــن أولــه إىل هنايــة - 

الـــجامعة  ســورة الكهــف، دراســة وتقيــق: عبدالكــرمي بــن حممــد العثمــان، رســالة دكتــوراه مــن 
اإلســالمية ابملدينــة الـــمنورة، عــام 1409هـــ.

رين وتبيني -  الـــمرشد يف الوقوف على مذاهب القراء السبعة وغرهم من ابقي األئمة القراء والـــمفسِّ
الـــمختار علــى مذاهــب الســبعة الـــمتَّفق علــى قراءهتــم، للحســن علــي بــن ســعيد الـــعماين )ت بعــد 
500هــــ(، مــن أول الكتــاب إىل آخــر ســورة النســاء، دراســة وتقيــق: هنــد منصــور العبــدل، رســالة 

ماجســتر من قســم الكتاب والســنة بـــجامعة أم القرى، عام 1424هــ.
رين وتبيني -  الـــمرشد يف الوقوف على مذاهب القراء السبعة وغرهم من ابقي األئمة القراء والـــمفسِّ

الـــمختار علــى مذاهــب الســبعة الـــمتَّفق علــى قراءهتــم، للحســن علــي بــن ســعيد الـــعماين )ت بعــد 
500هــــ(، مــن أول ســورة الـــمائدة إىل آخــر ســورة النــاس، دراســة وتقيــق: مـــحمد محــود األزوري، 

رســالة ماجســتر من قســم الكتاب والســنة بـــجامعة أم القرى، عام 1424هــ.
ابإلخشــيذ -  املعــروف  ــرَّاج،  السَّ الفضــل  بــن  إمساعيــل  الفضــل  أليب  الوقــوف،  يف  القــرآن  منــازل 

)ت524هـــ(، دراســة وتقيــق: هويــدا أبــو بكــر الـــخطيب، رســالة دكتــوراه مــن قســم القــراءات 
القــرى، عــام 1440هــــ. بـــجامعة أم 

الـهادي يف معرفة الـمقاطع والـمبادئ، أليب العالء الـحسن الـهمذاين العطَّار )ت569هــ(، دراسة - 
وتـــحقيق: ســليمان بــن حســن الصقــري، رســالة دكتــوراه مــن قســم القــرآن وعلومــه بـــجامعة اإلمــام 

حممــد بــن ســعود اإلســالمية، عــام 1411هــــ.
وصــف االهتــداء يف الوقــف واالبتــداء، إلبراهيــم اجلعــري )ت732هـــ(، دراســة وتقيــق: نــواف - 

بــن معيــض الـــحارثي، رســالة ماجســتر مــن قســم القــرآن وعلومــه بـــجامعة اإلمــام حممــد بــن ســعود 
اإلســالمية، عــام 1426هــــ.
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اثنياً: الـمراجع الـمخطوطة:
نســخة -  الـــخزاعي )ت408هــــ(،  بــن جعفــر  حممــد  الفضــل  واالبتــداء، أليب  الوقــف  اإلابنــة يف 

قزويــن. خزانــة  الـــمغرب، 

اثلثاً: الـمراجع الـمطبوعة:
إتــاف فضــالء البشــر ابلقــراءات األربعــة عشــر، ألمحــد بــن حممــد البنــا )ت1117هـــ(، تقيــق: - 

د/ شــعبان حممــد إمساعيــل، دار عــامل الكتــب، بــروت، )ط:1(، 1407هـــ 1987م.
أخبــار النحويــني البصريــني، أليب ســعيد احلســن بــن عبــدهللا الســرايف )ت368هـــ(، تقيــق: - 

د/ حممــد إبراهيــم البنــا، دار االعتصــام، )ط:1(، 1405هـــ 1985م.
ُأســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة، البــن األثــر أيب احلســن علــي بــن حممــد اجلــزري )ت630هـــ(، - 

تقيــق: علــي حممــد معــوض، وعــادل أمحــد عبدالـــموجود، دار الكتــب العلميــة، بــروت.
إشــارة التعيــني يف تراجــم النحــاة واللغويــني، لعبدالباقــي بــن عبدالـــمجيد اليمــاين )ت743هـــ(، - 

الــرايض،  للبحــوث والدراســات اإلســالمية،  فيصــل  امللــك  تقيــق: د/ عبداجمليــد دايب، مركــز 
1986م. 1406هـــ  )ط:1(، 

إعــراب القــراءات الشــواذ، أليب البقــاء العكــري )ت616هـــ(، تقيــق: حممــد الســيد عــزوز، عــامل - 
الكتــب، بــروت، )ط:2(، 1431هـــ 2010م.

إعــراب القــرآن، أليب جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن إمساعيــل الـــنَّحاس )ت328هــــ(، تقيــق: د/زهــر - 
غــازي زاهــد، عــامل الكتــب، بــروت، )ط:1(، 1434هــــ 2013م.

الدِّيــن -  العــرب والـــمستعربني والـــمستشرقني، خلــر  مــن  الرجــال والنســاء  األعــالم تراجــم ألشــهر 
2002م. )ط:15(،  بــروت،  للماليــني،  العلــم  دار  )ت1396هـــ(،  الزركلــي 

العســقالين -  بــن حجــر  حممــد  بــن  علــي  بــن  أمحــد  الديــن  لشــهاب  الُعمــر،  أببنــاء  الُغمــر  إنبــاء 
)ت852هـــ(، تقيــق: د/ حســن حبشــي، جلنــة إحيــاء الــرتاث اإلســالمي، إبشــراف: حممــد توفيــق 

1969م. 1389هـــ  عويضــة، 
القفطــي -  يوســف  بــن  علــي  احلســن  أيب  الديــن  مجــال  للوزيــر  النحــاة،  أنبــاه  علــى  الــرواة  انبــاه 

)ت624هـــ(، تقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار الفكــر العــريب القاهــرة، مؤسســة الكتــب 
1986م. 1406هـــ  )ط:1(،  بــروت،  الثقافيــة 

االهتــداء إىل بيــان الوقــف واالبتــداء، لـــمحمد بــن عبدالرمحــن الـــخليجي )ت1389هــــ(، تقيــق: - 
فرغلــي ســيد عــرابوي، مكتبــة اإلمــام البخــاري، مصــر، )ط:1(، 1435هــــ 2013م.
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إيضــاح الرمــوز ومفتــاح الكنــوز يف القــراءات األربــع عشــرة، لشــمس الديــن حممــد بــن خليــل القباقــي - 
)ت849هـ(، تقيق: د/ أمحد خالد شكري، دار عمار، األردن، )ط:1(، 1424هـ 2003م.

األنبــاري -  بــن  القاســم  بــن  حممــد  بكــر  عزوجــل، أليب  اللَّ  واالبتــداء يف كتــاب  الوقــف  إيضــاح 
2010م. )ط:1(،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  مهــدل،  أمحــد  تقيــق:  )ت328هـــ(، 

البـــحر الـــحيط يف تفســر القــرآن العظيــم، أليب حيــان حممــد بــن يوســف األندلســي )ت745هــــ(، - 
تـــحقيق: د/عبــدهللا بــن عبداحملســن الرتكــي، مركــز هجــر للبحــوث، )ط:1(، 1436هــــ 2015م.

البــدور الزاهــرة يف القــراءات العشــر الـــمتواترة، أليب حفــص عمــر بــن قاســم األنصــاري النشــار - 
)ت938هـــ(، تقيــق: علــي حممــد معــوض، وعــادل أمحــد عبدالـــموجود، عــامل الكتــب، بــروت، 

2006م. 1427هـــ 
الديــن عبدالرمحــن الســيوطي )ت911هـــ(، -  الّلغويــني والنحــاة، جلــالل  الوعــاة يف طبقــات  بغيــة 

الفكــر، دمشــق، )ط:2(، 1399هـــ 1979م. إبراهيــم، دار  الفضــل  أبــو  تقيــق: حممــد 
البيــان يف عــد آي القــرآن، لإلمــام أيب عمــرو الــداين األندلســي )ت444هـــ(، تقيــق: د/ غــامن - 

قــدوري احلمــد، مركــز الـــمخطوطات والــرتاث والواثئــق، الكويــت، )ط:1(، 1414هـــ 1994م.
د/طــه -  تقيــق:  )ت577هــــ(،  األنبــاري  بــن  الــركات  أليب  القــرآن،  إعــراب  غريــب  يف  البيــان 

1980م. 1400هــــ  للكتــاب،  العامــة  الـــمصرية  الـــهيئة  طــه،  عبداحلميــد 
اتريــخ الـــعلماء الـــنحويني مــن البصريــني والكوفيــني وغرهــم، للـــمفضَّل بــن مـــحمد أبــو الـــمحاسن - 

التنوخــي )ت442هــــ(، تقيــق: د/عبدالفتــاح الـــحلو، دار هجــر، القاهــرة، )ط:2(، 1412هــــ 
1992م.

اتريــخ بغــداد مدينــة الســالم، أليب بكــر أمحــد بــن علــي بــن اثبــت اخلطيــب البغــدادي )ت463هـــ(، - 
تقيق: د/ بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بروت، )ط:1(، 1422هـ 2001م.

التبيــان يف معرفــة تنزيــل القــرآن واختــالف عــدد آايت القــرآن علــى أقاويــل القــراء أهــل البلــدان، - 
أليب حفــص عمــر بــن حممــد العطــار )ت432هــــ(، تقيــق: د/ الشــريف هاشــم الشــنري، جممــع 

امللــك فهــد لطباعــة الـــمصحف الشــريف، املدينــة الـــمنورة، )ط:1(، 1433هــــ.
التحرير والتنوير، لـمحمد الطاهر بن عاشور )ت1393هــ(، الدار التونسية للنشر، 1984م.- 
التذكــرة يف القــراءات الثمــان، أليب احلســن طاهــر بــن عبدالـــمنعم بــن غلبــون )ت399هـــ(، تقيــق: - 

د/ أميــن رشــدي ســويد، اجلماعــة اخلريــة لتحفيــظ القــرآن الكــرمي بـــجدة، )ط:1(، 1412هـــ 
1991م.
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تفسر ابن كثر، الـمسمَّى »تفسر القرآن العظيم«، لعماد الدين إمساعيل بن كثر )ت774هـ(، - 
تقيق: عبدالعزيز غنيم، وآخرون، وزارة الشــئون اإلســالمية واألوقاف، الســعودية، نســخة مصورة 

عن دار الشــعب، القاهرة.
تفســر أيب الســعود »إرشــاد العقــل الســليم إىل مــزااي الكتــاب الكــرمي«، أليب السُّــعود بــن حممــد - 

العمــادي احلنفــي )ت982هـــ(، تقيــق: عبدالقــادر أمحــد عطــا، مكتبــة الــرايض احلديثــة، الــرايض.
تفســر البغــوي »معــامل التنزيــل«، أليب حممــد احلســني بــن مســعود البغــوي )ت516هـــ(، تقيــق: - 

حممــد عبــداللَّ النمــر، وآخــرون، دار طيبــة، الــرايض، 1409هـــ.
تفســر البيضــاوي »أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل«، لناصــر الديــن عبــداللَّ بــن عمــر البيضــاوي - 

)ت685هـــ(، إعــداد/ حممــد عبدالرمحــن الـــمرعشلي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــروت.
تفسر الطري، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، أليب جعفر حممد بن جرير الطري )ت310هـ(، - 

تقيق: د/ عبداللَّ بن عبداحملسن الرتكي، دار هجر، القاهرة، )ط:1(، 1422هـ 2001م.
تفســر الفخــر الــرازي، الـــمعروف بــــ»التفســر الكبــر، ومفاتيــح الغيــب«، لفخــر الديــن حممــد بــن - 

عمــر الــرازي )ت604هـــ(، دار الفكــر، بــروت، )ط:1(، 1401هـــ 1981م.
تفســر القرطــي، »اجلامــع ألحــكام القــرآن واملبــني ملــا تضمَّنــه مــن الســنة وآي الفرقــان«، أليب عبــداللَّ - 

الرتكــي، مؤسســة  بــن عبداحملســن  عبــداللَّ  القرطــي )ت671هـــ(، تقيــق: د/  أمحــد  بــن  حممــد 
الرســالة، )ط:1(، 1427هـــ 2006م.

تفســر النســفي الـــمسمَّى »مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل«، أليب الــركات عبــداللَّ بــن أمحــد بــن - 
حممــود النســفي )ت701هـــ(، تقيــق: يوســف بديــوي، دار الكلــم الطيــب، بــروت، )ط:1(، 

1419هــــ 1998م.
تنبيه الغافلني وإرشاد الـــجاهلني عـــما يقع لـــهم من الـــخطأ حال تالوهتم لكتاب اللَّ الـــمبني، أليب - 

احلســن علــي بــن حممــد النــوري الصفاقســي )ت1118هــــ(، تصحيــح وتقــدمي: نـــخبة مــن العلمــاء، 
مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة.

جـمال القراء وكـمال اإلقراء، أليب احلسن علي بن حممد السخاوي )ت643هــ(، تقيق: د/ علي - 
حســني البــواب، مكتبــة الــرتاث، مكــة الـــمكرمة، 1408هـــــ.

حجــة القــراءات، أليب زرعــة عبدالرمحــن بــن حممــد بــن زنـــجلة، تقيــق: ســعيد األفغــاين، مؤسســة - 
الرســالة، بــروت، )ط:5(، 1422هـــ 2001م.

الـــحجة يف القــراءات الســبع، أليب عبــداللَّ احلســني بــن أمحــد بــن خالويــه )ت370هـــ(، تقيــق: - 
د/ عبدالعــال ســامل مكــرم، مؤسســة الرســالة، بــروت، )ط:1(، 1421هـــــ 2000م.
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الـــحجة للقــراء الســبعة، أليب علــي احلســن بــن عبدالغفــار الفارســي )ت377هـــ(، تقيــق: بــدر - 
الديــن قهوجــي، وبشــر جويـــجايت، دار الـــمأمون، دمشــق، )ط:1(، 1404هـــ 1984م.

حسن الـمدد يف معرفة فن العدد، إلبراهيم بن عمر الـجعري )ت732هــ(، تقيق: بشر بن حسن - 
الـحمري، مـجمع امللك فهد لطباعة الـمصحف الشريف، املدينة املنورة، )ط:1(، 1431هـــ.

الدر الـمصون يف علوم الكتاب الـمكنون، أليب العباس بن يوسف بن حممد، الـمعروف بــــ»السمني - 
احللــي« )ت756هـــ( تقيــق: علــي حممــد معــوض، وعــادل أمحــد عبدالـــموجود، ود/ جــاد خملــوف، 

ود/ زكــراي النــويت، دار الكتــب العليمــة، بــروت، )ط:1(، 1414هـــ 1994م.
رســالة كال يف الــكالم والقــرآن، أليب جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن رســتم الطــري )ت بعد304هــــ(، - 

ــان، )ط:1(، 1423هـــــ 2002م. تقيــق: أ.د/ أمحــد حســن فرحــات، دار عمــار، عمَّ
البغــدادي -  األلوســي  حممــود  ــيِّد  للسَّ الـــمثاين،  والســبع  العظيــم  القــرآن  تفســر  يف  الـــمعاين  روح 

بــروت. العــريب،  الــرتاث  إحيــاء  دار  )ت1270هـــ(، 
ســنن الرتمــذي، لـــمحمد بــن عيســى الرتمــذي )ت279هــــ(، تقيــق: أمحــد حممــد شــاكر، وحممــد - 

عبدالباقــي، وإبراهيــم عطــوة، مكتبــة البــايب الـــحلي، مصــر، )ط:2(، 1395هـــــ 1975م.
ســر أعــالم النبــالء، لشــمس الديــن حممــد بــن أمحــد الذهــي )ت748هـــ(، تقيــق: د/ بشــار عــواد - 

معــروف، وشــعيب األرانؤوط، وآخــرون، مؤسســة الرســالة، بــروت، )ط:3(، 1405ه.
شــرح اهلدايــة، أليب العبــاس أمحــد بــن عمــار املهــدوي )ت440هـــ(، تقيــق: د/حــازم ســعيد حيــدر، - 

دار عمار، )ط:1(، 1427هـ 2006م.
شــرح كال وبلــى ونعــم والوقــف علــى كل واحــدة منهــن يف كتــاب اللَّ عــز و جــل، لـــمكي بــن أيب - 

ــان، )ط:1(،  طالــب القيســي )437هــــ(، تقيــق: أ.د/ أمحــد حســن فرحــات، دار عمــار، عمَّ
1423هــــ 2003م.

شــواذ القــراءات، أليب عبــداللَّ حممــد بــن أيب نصــر الكرمــاين )ت ق 6هـــ تقريبــاً(، تقيــق: د/ مشــران - 
العجلــي، مؤسســة البــالغ، بــروت.

طبقــات القــراء، أليب عبــداللَّ حممــد بــن أمحــد الذهــي )ت748هـــ(، تقيــق: د/ أمحــد خــان، مركــز - 
الـــملك فيصــل للبحــوث والدراســات اإلســالمية، الــرايض، )ط:2(، 1427هـــ 2006م.

طبقــات الـــمفسرين، ألمحــد بــن حممــد األدنــه وي )مــن علمــاء القــرن احلــادي عشــر(، تقيــق: - 
ســليمان بــن صــاحل احلــريب، مكتبــة العلــوم واحلكــم، الـــمدينة املنــورة، )ط:1(، 1417هـــ 1997م.

طبقــات الـــمفسرين، لـــمحمد بــن علــي الــداوودي )ت945هـــ(، تقيــق: علــي حممــد عمــر، مكتبــة - 
وهبــة، القاهــرة.
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طبقــات النحويــني واللغويــني، أليب بكــر حممــد بــن احلســن الزبيــدي )ت379هـــ(، تقيــق: حممــد - 
أبــو الفضــل إبراهيــم، دار املعــارف، القاهــرة، )ط:2(، 1392هـــ.

علــل الوقــوف، أليب عبــداللَّ حممــد بــن طيفــور الســجاوندي )ت560هــــ(، دراســة وتقيــق: د/ حممــد - 
عبــداللَّ العبيــدي، مكتبــة الرشــد، الــرايض، 1427هــــ 2006م.

غايــة االختصــار يف قــراءات العشــرة أئمــة األمصــار، أليب العــالء احلســن بــن أمحــد اهلمــذاين العطَّــار - 
)ت569هـــ(، تقيــق: د/ أشــرف حممــد فــؤاد طلعــت، اجلماعــة اخلريــة لتحفيــظ القــرآن الكــرمي 

جبــدة، )ط:1(، 1414هـــ 1994م.
غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء، أليب اخلــر حممــد بــن حممــد بــن اجلــزري )ت833هـــ(، تقيــق: - 

ج. برجسرتاســر، دار الكتــب العلميــة، بــروت، )ط:1(، 1351هـــ 1932م.
لـــمحمد بــن علــي الشــوكاين -  فتــح القديــر اجلامــع بــني فــيَّ الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر، 

2010م. 1431هـــ  الســعودية،  اإلســالمية،  الشــئون  وزارة  )ت1250هـــ(، 
القامــوس الـــمحيط، جملــد الديــن حممــد بــن يعقــوب الفــروزاابدي )ت817هـــ(، مؤسســة الرســالة، - 

ودار الــراين للــرتاث، )ط:2(، 1407هـــــ.
القطــع واالئتنــاف، أليب جعفــر أمحــد بــن حممــد النحــاس )ت328هـــــ(، تقيــق: د/ عبدالرمحــن بــن - 

إبراهيــم الـــمطرودي، دار عــامل الكتــب، اململكــة العربيــة الســعودية، )ط:1(، 1413هـــــ 1992م.
اهلــذل -  علــي  بــن  يوســف  القاســم  أليب  عليهــا،  الزائــدة  واألربعــني  العشــر  القــراءات  يف  الكامــل 

)ت465هـــ(، تقيــق: د/ خالــد أبــو الـــجود، دار البشــر، ومكتبــة أوالد الشــيخ، )ط:1(، 2016م.
كتــاب الطبقــات الكبــر، لـــمحمد بــن ســعد بــن منيــع الزهــري )ت230هـــ(، تقيــق: علــي حممــد - 

عمــر، مكتبــة اخلانـــجي، القاهــرة.
الكتــاب الـــمختار يف معــاين قــراءات أهــل األمصــار، أليب بكــر أمحــد بــن عبيــداللَّ بــن إدريــس - 

بــن محيــد اجلهــي، مكتبــة الرشــد،  )مــن علمــاء القــرن الرابــع اهلجــري(، تقيــق: د/ عبدالعزيــز 
)ط:1(، 1428هـــ 2007م. الــرايض، 

، أليب القاسم يوسف بن علي بن جبارة الـهذل )ت465هـ(، -  كتاب الوقف واالبتداء يف كتاب اللَّ
تقيق: د/ عمار الددو، اندي القصيم األديب، القصيم، )ط:1(، 1431هــ 2010م.

الكتــاب، أليب بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنــر، الـــمعروف بــــ»ســيبويه« )ت180هـــ(، تقيــق: - 
عبدالســالم حممــد هــارون، مكتبــة اخلاجنــي، القاهــرة، )ط:5(، 1430هـــ 2009م.

الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل، أليب القاســم جــار اللَّ حممــود بــن - 
عمر الزخمشري )ت538هـ(، مكتبة الـــمعارف، الرايض.
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كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، حلاجــي خليفــة )ت1067هـــ(، دار إحيــاء الــرتاث - 
العــريب، بــروت.

القيســي -  طالــب  أيب  بــن  لـــمكي  وحججهــا،  وعللهــا  الســبع  القــراءات  وجــوه  عــن  الكشــف 
)ت437هـــ(، تقيــق: د/ حميــي الديــن رمضــان، مؤسســة الرســالة، بــروت، )ط:4(، 1407هـــ 

1987م.
الكفاية الكرى يف القراءات العشر، أليب العز حممد بن احلسني الواسطي القالنسي )ت521هـ(، - 

تقيق: عثمان حممود غزال، دار الكتب العلمية، بروت، )ط:1(، 1428هـ 2007م.
ــمائة العاشــرة، لنجــم الديــن حممــد بــن حممــد الغــزي )ت1061هـــ(، -  الكواكــب الســائرة أبعيــان الـ

وضــع حواشــيه: خليــل الـــمنصور، دار الكتــب العلميــة، بــروت، )ط:1(، 1418هـــ 1997م.
اللبــاب يف علــوم الكتــاب، أليب حفــص عمــر بــن علــي بــن عــادل الدمشــقي )ت بعــد 880هـــ(، - 

تقيــق: عــادل أمحــد عبدالـــموجودـ، وآخــرون، دار الكتــب العلميــة، بــروت، )ط:1(، 1419هـــ 
1998م.

لســان العــرب، جلمــال الديــن حممــد بــن مكــرم بــن منظــور الـــمصري )ت711هـــ(، دار صــادر، - 
)ط:1(، 1410هـــــ. بــروت، 

الـمبسوط يف القراءات العشر، أليب بكر أمحد بن احلسني بن مهران )ت381هـ(، تقيق: سبيع - 
محــزة حاكمــي، جممــع اللغــة العربية بدمشــق.

جــي -  بــن  عثمــان  الفتــح  أليب  عنهــا،  واإليضــاح  القــراءات  شــواذ  وجــوه  تبيــني  يف  الـــمحتسب 
)ت392هـــ(، تقيــق: علــي النجــدي انصــف، و د/ عبداحلليــم النجــار، ود/ عبدالفتــاح شــلي، 

القاهــرة، 1386هـــ. للشــئون اإلســالمية،  األعلــى  الـــمجلس 
الـــمحرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز، أليب حممــد عبداحلــق بــن غالــب بــن عطيــة األندلســي - 

)ت546هـــ(، تقيــق: عبدالســالم عبدالشــايف حممــد، دار الكتــب العلميــة، بــروت، )ط:1(، 
1422هـــ 2001م.

خمتصــر التبيــني هلجــاء التنزيــل، أليب داود ســليمان بــن جنــاح )ت496هـــ(، تقيــق: د/ أمحــد يــن حممــد - 
بن معمر شرشال، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة الـــمنورة، 1421هـ.

مشــكل إعــراب القــرآن، أليب حممــد مكــي بــن أيب طالــب القيســي )ت437هـــ(، تقيــق: د/ حــامت - 
الضامــن، مؤسســة الرســالة، بــروت، لبنــان، )ط:2(، 1405هـــ.

معــاين القــرآن الكــرمي، لإلمــام أيب جعفــر الـــنحاس )ت338هـــ(، تـــحقيق: الشــيخ حممــد علــي - 
املكرمــة، )ط:1(، 1434هـــ 2013م. مكــة  القــرى،  أم  الصابــوين، مطبعــة جامعــة 
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معــاين القــرآن وإعرابــه، أليب إســحاق إبراهيــم بــن السَّــري الزَّجَّــاج )ت311هـــ(، تقيــق: د/عبداجلليــل - 
عبــده شــلي، عــامل الكتــب، بــروت، )ط:1(، 1408هـــ 1988م.

معــاين القــرآن، أليب زكــراي يــىي بــن زايد الفــرَّاء )ت207هـــ(، عــامل الكتــب، بــروت، )ط:3(، - 
1983م. 1403هـــ 

معــاين القــرآن، لألخفــش، ســعيد بــن مســعدة الـــمجاشعي )ت215هـــ(، تقيــق: د/ عبداألمــر - 
الــورد، دار عــامل الكتــب، بــروت، لبنــان، )ط:1(، 1424هــــ 2003م.

مـــعجم األدابء، أليب عبــداللَّ ايقــوت بــن عبــداللَّ الـــحموي )ت626هــــ(، دار الكتــب الـــعلمية، - 
بــروت، )ط:1(، 1411هــــ.

معجم الـمؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية، لعمر رضا كحالة )ت1408هـ(، مؤسسة الرسالة.- 
ــحقيق: -  هــان النــوزاوازي )ت. ق6هـــ(، تـ ــمحمد بــن أيب نصــر أمحــد الدَّ ــمغي يف القــراءات، لـ الـ

د/ حممــود كابــر الشــنقيطي، الـــجمعية العلميــة الســعودية للقــرآن الكــرمي وعلومــه )تبيــان(، الــرايض، 
)ط:1(، 1439هــــ 2018م.

بــن فــارس )ت395هــــ(، تقيــق: أ.د/ أمحــد حســن فرحــات، دار عمــار، -  مقالــة كال، ألمحــد 
2002م. 1423هـــــ  )ط:1(،  ــان،  عمَّ

ــمرشد يف الوقــف واالبتــداء، أليب يــىي زكــراي األنصــاري )926هــــ(، -  ــتلخيص مــا يف الـ ــمقصد لـ الـ
تقيــق: مجــال بــن الســيد رفاعــي، الـــمكتبة األزهريــة للــرتاث، القاهــرة، )ط:1(، 2006م.

الـمقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار، أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين )ت444هـ(، - 
تقيق: نورة بنت حسن احلميد، دار التدمرية، )ط:1(، 1431هـ.

الـــمكتفى يف الوقــف واالبتــداء، أليب عمــرو عثمــان بــن ســعيد الــداين )ت444هــــ(، تقيــق: - 
د/ حميــي الديــن رمضــان، دار عمــار، عـــمَّان، )ط:1(، 1435هـــــ 2014م.

منــار الـــهدى يف بيــان الوقــف واالبتــداء، ألمحــد بــن حممــد بــن عبدالكــرمي األمشــوين، تقيــق: - 
أ.د/ أمحد عيســى الـــمعصراوي، وأمحد البكري، دار اإلمام الشــاطي، مصر، )ط:1(، 1431هــ 

2010م.
الـمنتقى من مسائل الوقف واالبتداء، للدكتور/ عبدالقيوم بن عبدالغفور السندي، دار ابن اجلزري، - 

الـــمدينة الـــمنورة، السعودية، )ط:1(، 1434هـــ 2013م.
الـــموضح يف وجــوه القــراءات وعللهــا، لنصــر بــن علــي بــن حممــد الفارســي، الـــمعروف اببــن أيب مــرمي - 

)ت بعــد 565هـــ(، تقيــق: د/ عمــر محــدان الكبيســي، اجلماعــة اخلريــة لتحفيــظ القــرآن الكــرمي 
جبــدة، )ط:1(، 1414هــــ ــــــــ1993م.
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نزهــة األلبــاء يف طبقــات األدابء، أليب الــركات عبدالرمحــن بــن حممــد بــن األنبــاري )ت577هـــ(، - 
تقيــق: د/ إبراهيــم الســامرائي، مكتبــة الـــمنار، األردن، )ط:3(، 1405هـــ 1985م.

النشــر يف القــراءات العشــر، أليب اخلــر حممــد بــن حممــد بــن اجلــزري )ت833هـــ(، تقيــق: د/ أيـــمن - 
رشدي سويد، دار الغواثين، )ط:1(، 1439هــ 2018م.

هديــة العارفــني أمســاء الـــمؤلفني وآاثر الـــمصنفني، إلمساعيــل ابشــا البغــدادي )ت1339هـــ(، دار - 
إحيــاء الــرتاث العــريب، بــروت، مصــورة مــن طبعــة إســطنبول.

الــوايف ابلوفيــات، لصــالح الدِّيــن خليــل الصَّفــدي )ت764هـــ(، تقيــق: أمحــد األرانؤوط، وتركــي - 
مصطفــى، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــروت، )ط:1(، 1420هـــ 2000م.

وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، أليب العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن خلــكان )ت681هـــ(، - 
تقيــق: د/ إحســان عبــاس، دار صــادر، بــروت.

الوقــف واالبتــداء يف القــرآن الكــرمي وصلتــه برســم الـــمصحف والقــراءات واإلعــراب، للدكتــور/ ايســني - 
)ط:1(،  قطــر،  اإلســالمية،  والشــئون  األوقــاف  وزارة  )ت1439هــــ(،  الـــمحيمد  جاســم  بــن 

2016م. 1437هـــــ 
الوقف واالبتداء يف كتاب اللَّـه عزوجل، أليب جعفر حممد بن سعدان الكويف الضرير )ت231هــ(، - 

تقيق: حممد خليل الزروق، مركز مجعة الـماجد، ديب، )ط:1(، 1423هـــ 2002م.






