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مقدمــة 
كبعد .. الحمد هلل، كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ اهلل 
أثـر الصناعة النحوية واالقتضاء الداللي " فيذا البحث يتناكؿ بالكصؼ كالتحميؿ 

منار " دراسة تطبيقية عمى سكرة البقرة مف خبلؿ كتاب 1"في تنوع الوقف القرآني
. 2لؤلشمكني" اليدى في بيان الوقف واالبتدا

                                        
تقاف، 1  لعؿ نعت النحك بالصناعة مرده أنو عمـ ذك أصكؿ كقكاعد محكمة متقنة، فالصناعة إحكاـ كا 

ألنو تتكافر "تماـ حساف .، أك عمى حد تعبير د(صنع اهلل الذم أتقف كؿ شيء): كمنو قكلو تعالى
، (64 : 60األصكؿ )" المكضكعية كالشمكؿ كالتماسؾ كاالقتصاد: فيو خصائص العمـ المضبكط

كنعت النحك بالصناعة كفقا ليذا التفسير أمر يصعب التسميـ بو، كيحتاج إلى نقاش، كالمصطمح 
، كممف (الصناعة النحكية)ك (صنعة النحك)ك (صناعة النحك): معركؼ عند القدماء، يقكلكف

فربما ظف بعضيـ أف : "؛ يقكؿ(زيد قاـ)استخدمكا ىذه المصطمحات ابف جني في تفسير قكليـ 
كلك كاف : "كيقكؿ (1/280الخصائص )".  كما أنو فاعؿ في المعنىالصػنعةزيدا ىنا فاعؿ في 

المحتسب )" مررت برجؿه يقرأ:  ىك الفاعؿ المعنكم لمزمؾ عميو أف تقكؿالصناعيالفاعؿ 
 النحك لحفظ كبلـ العرب مف صناعةإف النحكييف قد كضعكا : "كابف مضاء في قكلو (1/230

كابف ىشاـ في حديثو عف الجيات التي يدخؿ االعتراض عمى  (80الرد عمى النحاة )" المحف
"  كال يراعي المعنىالصناعةأف ييراعى ما يقتضيو ظاىر "المعرب مف جيتيا؛ حيث ذكر منيا 

النحك صناعة عممية يعرؼ بيا أحكاؿ كبلـ العرب : "كالسيكطي في قكلو (2/259مغني المبيب )
كذكرت بعض االختبلؼ : "، كالسجاكندم في قكلو(128االقتراح )" مف جية ما يصح كما يفسد
االقتضاء )أما المقصكد بػ. (1/144عمؿ الكقكؼ )"  النحكصنعةلئبل يخمك الكتاب مف أقاكيؿ 

عرابا كتأكيبل، كال يقبؿ معنىن  (الداللي فيك ما يقتضيو المعنى المقصكد مف اآليات قراءة ككقفا كا 
. آخرى يتناقض معو

 األشمكني ىك أحمد بف محمد بف عبدالكريـ األشمكني مف عمماء القرف الحادم عشر، غير شارح 2
منار : انظر. األلفية فاآلخر ىك عمي بف محمد بف عيسى األشمكني مف عمماء القرف العاشر

معجـ المؤلفيف : ، كعمر رضا كحالة5/10األعبلـ : الزركمي: اليدل كحاشية الصباف، كلممزيد
  1/452معجـ المطبكعات العربية كالمعٌربة :  كيكسؼ سركيس2/521 ك1/275
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كقد دفعني إلى ىذه الدراسة أني سمعت ثبلث آيات قرئت مف كبار القراء 
المصرييف بشكؿ غير مألكؼ ػ سأعرض ليا الحقا ػ فأثار أمرىا في ذىني جممة 

ذا : تساؤالت أىميا الكقػؼ أىتكقيفي ىك كالقراءات أـ اجتيادم مف القػٌراء كالعمماء؟ كا 
كاف اجتياديا فيؿ مردُّه المعنى كاإلعراب، كبالتالي فالكقؼ مبني عمييما؟ أـ أف الكقؼ 

ىك الذم يؤثر في المعنى كاإلعراب؟ أًمٍف حؽ القارئ أف يقؼ كيبدأ كيفما يشاء، 
كعمى كٍقًفو يتحددي المعنى كاإلعرابي أـ ىك ممتـز في ذلؾ بمقتضى المعنى كصناعة 
ى مع الصناعة النحكية في الجمؿ  النحك؟ كىؿ يمكف أف يتعارض المعنى المقتضى

القرآنية؟ كىؿ استقامت مفاىيـ الكقكؼ في تطبيقاتيا عمى القرآف؟ كما معايير ضبط 
.  الكقكؼ؟

كمف ىنا كانت ىذه الدراسة في محاكلة مف الباحث لئلبانة عف إجابات ىذه 
نمكذجا لمتطبيؽ؛ ألف األشمكني ىك الذم  (منار اليدى)األسئمة، كقد اخترت كتاب 

أثار في ذىني ىذه التساؤالت، فدعاني إلى دراسة ىذا المكضكع؛ باإلضافة إلى 
التعرؼ عمى مكقفو كتعميمو ألنكاع الكقؼ، فضبل عف أنو مف المتأخريف الذيف جمعكا 

جيكد سابقييـ، مفيديف منيـ كمضيفيف إلييـ؛ كلذا فيك أكرد مجمكعة مف الكقكؼ 
. المتنكعة التي لـ ترد في مؤلفات سابقيو، كأعتقد أنيا كقكؼ مفترضة منو

رأيت أف تقتصر الدراسة عمى سكرة البقرة؛  (منار اليدى)كبعد قراءة متأنية لكتاب 
ألنيا أكبر سكر القرآف مف حيث عدد اآليات، كبالتالي فيي أكسع كأشمؿ في عػدد 
الكقكؼ كتنكعيا، كىي تشتمؿ عمى جميع أنكاع الكقكؼ القرآنية التي نص عمييا 

:  العمماء، كما رأيت أف تكزَّع الدراسة عمى ثبلثة مباحث
.  العبلقة بيف النحك كالمعنى: ػ المبحث األكؿ
.  مفيكمو كأنكاعو: الكقؼ القرآني: ػ المبحث الثاني
.  الكقكؼ في سكرة البقرة: ػ المبحث الثالث

تضـ أىـ ما تنتيي إليو الدراسة مف نتائج، كىي تمثؿ كجية نظر الباحث، : ػ خاتمػة
. كمف ثـ فيي خاضعة لمقبكؿ كالرفض
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كقد اقتصرنا عمى الكقكؼ األربعة التي أجمع عمييا جػٌؿ عمماء الكقؼ كاالبتداء، 
، كما (التػاـ كالكػافي كالحسف كالقبيح)كالتي يمكف أف تضـ تحتيا بقية الكقكؼ، كىي 

اقتصرنا عمى عػدة نماذج مف سكرة البقرة اخترناىا بعناية؛ تجنبا لمتكرار، فالنماذج 
المختارة تمثؿ جميع اآليات التي تنكعت فييا الكقكؼ كفقا لمعايير األشمكني، كفي 

ىؿ التـز األشمكني : ضكء تمؾ النماذج نحاكؿ أف نجيب عف تساؤؿ آخر مطركح 
أثناء التطبيؽ بمفاىيـ الكقكؼ التي أرساىا في مطمع كتابو؟ كما مدل التزامو؟ كىؿ 

تكافقت آراؤه كتحميبلتو النحكية مع قكاعد النحاة؟ 
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 تمييـــــد
سبؽ القكؿ بأف الدافع إلى ىذه الدراسة أني سمعت ثبلث آيات قرئت مف كبار 

القراء المصرييف بشكؿ غير مألكؼ؛ فأثار ىذا األمر في ذىني التساؤالت التي سبؽ 
ٍزتي أىٍف أىكيكفى ًمٍثؿى }: طرحيا، أما اآليات الثبلث فإحداىا قكلو تعالى ٍيمىتىا أىعىجى قىاؿى يىا كى

مىى بىًني . ىىػذىا اٍلغيرىاًب فىأيكىاًرمى سىٍكءةى أىًخي فىأىٍصبىحى ًمفى النَّاًدًميفى  ًمٍف أىٍجًؿ ذىًلؾى كىتىٍبنىا عى
ا قىتىؿى النَّاسى  ًإٍسرىاًئيؿى أىنَّوي مىف قىتىؿى نىٍفسان ًبغىٍيًر نىٍفسو أىٍك فىسىادو ًفي األىٍرًض فىكىأىنَّمى

ًميعان  مف أجؿ )؛ ألنو رأس آية، كالبدء بػ(النادميف)فالكقؼ المألكؼ عمى  32المائدة{جى
، كالمعنى الداللي أف (كتبنا)متعمؽ بػ( مف أجؿ ذلؾ)، كالمعنى النحكم أف (ذلؾ كتبنا

إلى آخر اآلية، لكف القارئ .. مف أجؿ قتؿ قابيؿ أخيو ىابيؿ كتبنا عمى بني إسرائيؿ 
، (كتبنا عمى بني إسرائيؿ)، ثـ بدأ (ذلؾ)بما بعدىا، ككقؼ عمى  (النادميف)كصؿ 

كالمعنى النحكم أنو عٌمؽ شبو الجممة بما قبمو، كالمعنى الداللي أف مف أجؿ جيؿ 
ثـ أردت أف أستكثؽ مف مصادر الكقؼ . قابيؿ كيفية دفف أخيو أصبح مف النادميف

، كنقؿ 1كاالبتداء صحة ىذا الكقؼ، فكجدت ابف األنبارم ينعتو بأنو كقؼ جائز
، ككصفو 2النحاس عف نافع أنو كقؼ تاـ، ثـ كصفو بأنو خارج عف قكؿ أىؿ التأكيؿ

جائز، كفٌسر النص في  (النادميف)األشمكني بأنو كقؼ جائز، كما أف الكقؼ عمى 
. 3ضكء الكقفيف عمى النحك الذم ذكرناه
مىى اٍسًتٍحيىاء قىالىٍت ًإفَّ ): أما اآلية الثانية فيي قكلو تعالى ا تىٍمًشي عى اءٍتوي ًإٍحدىاىيمى فىجى
، فالقراءة المعتادة ىي الكصؿ بيف (25القصص أىًبي يىٍدعيكؾى ًليىٍجًزيىؾى أىٍجرى مىا سىقىٍيتى لىنىا

مألكؼ كيًصؼ بأنو كاؼ، لكف  (استحياء)، كالكقؼ عمى (قالت)ك (استحياء)ك (تمشي)

                                        
 617إيضاح الكقؼ كاالبتداء : انظر 1
 175القطع كاالئتناؼ : انظر 2
 2/43فتح القدير لمشككاني :  كانظر247منار اليدل في معرفة الكقؼ كاالبتداء : انظر 3
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، كالمعنى أف االستحياء في (عمى استحياء قالت)كابتدأ  (تمشي)القارئ كقؼ عمى 
القكؿ ال في المشي؛ ألف شبو الجممة متعمؽ بالقكؿ، كفي رأيي أنو معنى جيد، 

كبالتالي فالكقؼ مقبكؿ، لكف بعض العمماء لـ يشيركا إليو، كبعضيـ كصفو بأنو غير 
. 2، كلـ أستسغ نعت األشمكني لو بأنو كقؼ غريب1كاؼ

ٍذ قىاؿى ليٍقمىافي اًلٍبًنًو كىىيكى يىًعظيوي ﴿: كأما اآلية الثالثة التي سمعتيا فيي قكلو تعالى كىاً 
، فكقؼ القارئ عمى قكلو 13لقماف  ﴾يىا بينىيَّ ال تيٍشًرٍؾ ًبالمًَّو ًإفَّ الشٍّْرؾى لىظيٍمـه عىًظيـه 

، فمفت انتباىي ىذا الكقؼ، (ًبالمًَّو ًإفَّ الشٍّْرؾى لىظيٍمـه عىًظيـه )، ثـ ابتدأ (ال تيٍشًرؾٍ )تعالى 
فحاكلت أف أحٌممو مف حيث عبلقة ما قبمو بما بعده تركيبا كداللة، فانتييت إلى أف 

كقؼه عمى جممة تامة تؤدم معنى مفيدا ال يتناقض مع  (ال تشرؾ): الكقؼ عمى قكلو
معنى الكصؿ؛ ألف الشرؾ المنييَّ عنو إنما ىك الشرؾ باهلل، فبل حاجة إلى ذكر لفظو 

عنصرا )بمصطمح النحاة، أك يشغؿ  (فضمة)تعالى؛ كالسيما أنو يقع في الجممة 
ف ذيًكر فيك لمتككيد3باصطبلح بعض المحدثيف (تكسيعيا ف االبتداء بقكلو تعالى . ، كا  كا 

                                        
 386القطع كاالئتناؼ البف النحاس : انظر 1
 581منار اليدل : انظر 2
العنصر التكسيعي  ك1/74شرح المفصؿ : ابف يعيش: انظر.  ىي ما يستعمؿ الكبلـ دكنياالفضػمة 3

L’element d’expantion  مثؿ م كال ،المضاؼ إلى التركيب اإلسنادل العنصر المفظيىك
 ىى تمؾ العناصر التى l’expantionsية التكسيعالعناصر : "جزءا منو، يقكؿ جكرج مكناف

 ، كال تؤثر noyau prédicatifاإلسناد النكاتى   أكphrase noyauتضاؼ إلى الجممة النكاة 
فى الكظيفة التركيبية لعنصرل الجممة النكاة، كتيعرؼ مف خبلؿ الكقكؼ عمى مفيـك الجممة الدنيا 

 Le): ، فحينما نقكؿprédicat كالمسند sujetالمشكمة مف العنصريف األساسيف المسند إليو 

vieil homme raconte sa vie  )  فإف كممة(vieil)   عنصر تكسيعى لممسند إليو(Le 

homme)   ككممة(sa vie)  عنصر تكسيعى لممسند(raconte) كيمكف أف تحدد العناصر ،
، كيسكؽ مكناف مثاال "subordination كالتبعية coordinationالتكسيعية مف خبلؿ العطؼ 

 : ةالجمؿذه لمعناصر التكسيعية لمجممة النكاة بو
   Je viens avec ma voiture; sans mes documents; pour me rendre compte  
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ابتداء بقىسىـ عمى أمر ييؤكَّد بالقسىـ؛ ألف كٍصؼ الشرؾ  (باهلل إف الشرؾ لظمـ عظيـ)
بأنو ظمـ عظيـ أجدري بالتككيد، فالقسـ ىنا تككيد لممعنى، كبالتالي فالكقؼ مقبكؿ، 

ا انتييتي إليو ذىبتي إلى مصادر الكقؼ كاالبتداء أستكثؽ منيا  كلكي يطمئف قمبي ًلمى
، فمما قرأت ما سجمو (منار اليدل)صحة الرأم، فبحثت ػ أكؿ ما بحثت ػ في كتاب 

األشمكني بصدد ىذا الكقؼ أحسستي أف ما ذىبتي إليو مف تحميؿ ال محؿ لو مف 
كقد أغرب مف كقؼ عمى : "القبكؿ؛ ألنو أنكر ىذا الكقؼ كاعتبره كقفا غريبا؛ فقاؿ

، كربما يتعمد الكقؼى عميو (إٌف الشرؾ)قسىما، كجكابيو  (باهلل)، كجعؿ (ال تشرؾ)قكلو 
إف األقساـ في القرآف المحذكفة الفعؿ ال : بعضي المتعنتيف، ككجو غرابتو أنيـ قالكا

، كفي مكضع آخر ذكر األشمكني أف 1"تككف إال بالكاك، فإذا ذيًكرت الباء أيًتي بالفعؿ
باء القسـ ال يحذؼ معيا الفعؿ، بؿ متى ذيًكرت الباء تعيف اإلتياف بالفعؿ؛ نحك 

. 2"، كال تجد الباء مع حذؼ الفعؿ(يحمفكف باهلل)ك (كأقسمكا باهلل)

                                                                                                     
كبقية العناصر فييما عناصر تكسيعية، ككاف  (Je viens)فالجممة النكاة فى ىاتيف الجممتيف ىى    

.  مف الممكف أف تتكسع أكثر كتمد مف خط الجممة األفقى، كقد تقصر عف ذلؾ
   George Mounin : Dictionnaire de la linguistique (expantions)        : انظر   

Clefs pour la linguistique , p 129                                     
كالعناصر التكسيعية تحمؿ كظائؼ داللية كالتحديد أك التخصيص أك التككيد، كيؤثر بعضيا فى    

 حيث اإلعراب، غير أنو يمكف االستغناء عنيا مف حيث التركيب؛ ألف اإلسنادم مفالتركيب 
: سميـ عمر:  في ذلؾ انظر. إزالتيا ال تؤثر عمى العبلقة القائمة سمفا بيف عنصرل اإلسناد

   91 :88المسانيات العربية الميسرة ػ عمـ التراكيب  ص 

 4/49 ككبلـ األشمكني ىذا ذكره السيكطي في اإلتقاف 606منار اليدل : انظر 1

  كاألشمكني جانبو الصكاب في رأيو ىذا؛ فقد كردت الباء بدكف الفعؿ في 50منار اليدل : انظر 2
 16األعراؼ  (قاؿ فبما أغكيتني ألقعدٌف ليـ صراطؾ المستقيـ): عدة مكاضع؛ مثؿ قكلو تعالى

قاؿ فبعزتؾ ألغكينيـ ):  كقكلو تعالى39الحجر (رب بما أغكيتني ألزينٌف ليـ في األرض): كقكلو
معاني القرآف : انظر.  كقد ذكر األخفش كأبكحياف كاأللكسي أف الباء فييا لمقسـ82ص (أجمعيف
 كلعؿ األشمكني 21/115 ، 14/392  كركح المعاني 7/410، 4/274 كالبحر المحيط 234
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كقد اعتمد األشمكني في رأيو عمى السيكطي الذم نٌص عمى أف ىذا الكقؼ 
كجدت صاحبو  (النشر) معتمدا في كصفو عمى ابف الجزرم، فمما ذىبت إلى 1تعسفي

بعد أف انتيى مف عرضو لمكقؼ كاالبتداء كأمثمتو قد ساؽ جممة مف التنبييات؛ منيا 
، (يا بنٌي ال تشرؾ)ميدًرجا ضمف أمثمتو الكقؼ عمى قكلو  (الوقف التعسفي)ما أسماه بػ

ليس كؿ ما يتعسفو بعض المعربيف أك يتكمفو بعض القػراء أك : "كقد عمؽ عميو بقكلو
يتأكلو بعض أىؿ األىكاء مما يقتضي كقفا كابتداء ينبغي أف ييعمىد الكقؼ عميو، بؿ 

ثـ االبتداء  (يا بني ال تشرؾ): ينبغي تحرم المعنى األتـ كالكقؼ األكجو، كذلؾ نحك
. 2"عمى معنى القسـ (باهلل إف الشرؾ لظمـه عظيـ)

كحاكلت أف أعرؼ المصدر الذم استقى منو ابف الجزرم رأيو ىذا فمـ أستطع؛ 
: حيث ذىبت إلى المصادر المتقدمة في الكقؼ كاالبتداء، كقد كقفت منيا عمى

المكتفى في )لمنحاس، ك (القطع كاالئتناؼ)لؤلنبارم، ك (إيضاح الكقؼ كاالبتداء)
نظاـ األداء في الكقؼ )لمسجاكندم، ك( عمؿ الكقكؼ)لمداني، ك (الكقؼ كاالبتدا

لؤلنصارم، فمـ أجد فييا ( المىقصد لتمخيص ما في المرشد)البف الطحاف، ك (كاالبتداء
إشارة كاحدة إلى ىذا الكقؼ، فذىبت إلى التفاسير، فمـ أجد أحدا تعرض ليذا الكقؼ 

كمىف : "سكل األلكسي، كقد كجدت فيو تكافقا مع ما ذىبت إليو مف تحميؿ؛ حيث قاؿ
. 3"حرؼ قسىـ، أم أقسـ باهلل (باهلل)جعؿ الباء في  (ال تشرؾ)كقؼ عمى 

                                                                                                     
الباء أصؿ "في كبلمو ىذا مستند إلى رأم بعض النحاة، فقد ذكر الشيخ عمي األشمكني أف 

: كقاؿ الشيخ الدسكقي". أقسـ باهلل : حركؼ القسـ؛ لذلؾ خيٌصت بذكر الفعؿ معيا؛ نحك قكلؾ
حاشية الصباف : انظر". كحذؼ جممة القسـ كثير جدا، كىك الـز مع غير الباء مف حركؼ القسـ"

 2/272 كحاشية الدسكقي عمى مغني المبيب 2/332عمى شرح األشمكني 
 1/239اإلتقاف في عمـك القرآف :  انظر1
  1/182النشر في القراءات العشر :  انظر2
 21/115ركح المعاني : األلكسي:  انظر3
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الكقؼ )استكقفني مفيـك  (منار اليدل)إضافة إلى ذلؾ فإني خبلؿ قراءتي في 
ما يحسف الكقؼ "مع آية ساقيا األشمكني ضمف أمثمتو، أما الكقؼ عنده فيك  (الكافي

رّْمىٍت ): ، كأما اآلية فيي قكلو تعالى"عميو كاالبتداء بما بعده؛ لتعمقو بو معنى ال لفظا حي
ـي  بىنىاتي اأٍليٍخًت كىأيمَّيىاتيكي بىنػىاتي اأٍلًخ كى ـٍ كى االتيكي ـٍ كىخى ـٍ كىعىمَّاتيكي كىاتيكي ـٍ كىأىخى بىنىاتيكي ـٍ كى ـٍ أيمَّيىاتيكي مىٍيكي عى
ـٍ  كًركي جي ًتي ًفي حي ـي البلَّ بىاًئبيكي ـٍ كىرى ًة كىأيمَّيىاتي ًنسىاًئكي اعى ـٍ ًمفى الرَّضى كىاتيكي ـٍ كىأىخى ٍعنىكي ًتي أىٍرضى البلَّ

بلًئؿي  ـٍ كىحى مىٍيكي نىاحى عى ٍمتيـٍ ًبًيفَّ فىبل جي ـٍ تىكيكنيكا دىخى ٍمتيـٍ ًبًيفَّ فىًإٍف لى ًتي دىخى ـي البلَّ ًمٍف ًنسىاًئكي
مىؼى ًإفَّ المَّوى كىافى غىفيكران  ا قىٍد سى ـٍ كىأىٍف تىٍجمىعيكا بىٍيفى اأٍليٍختىٍيًف ًإالَّ مى ـي الًَّذيفى ًمٍف أىٍصبلًبكي أىٍبنىاًئكي

كاؼ كمثمو ما  (أمياتكـ)أف الكقؼ عمى "، حيث ذكر األشمكني 23النساء (رىًحيمان 
كيؼ يككف كافيا : ، كأنا أتساءؿ1"بعده ؛ ألف التعمؽ فيما بعده مف جية المعنى فقط

! كما بعده معطكؼ عمى ما قبمو، كال يؤدم معنى تاما مستقبل، فبل يحسف االبتداء بو؟

                                        
 207منار اليدل : انظر 1
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المبحث األول 
العـالقة بين النحـو والمعنى



 
 

10 

لعؿ مف نفؿ القكؿ أف النحك ىك جممة مف القكاعد المستنبطة مف استقراء 
؛ بيغيةى االلتزاـ بيا مف ًقبىؿ 1النحكييف لقطاع غير قميؿ مف كبلـ العرب الفصيح

المتحدثيف بالمساف العربي بعد انتياء عصر الفصاحة، كبداية اختبلط العرب 
انتحاء سمت كبلـ العرب في تصرفو مف " باألعاجـ، أك عمى حػٌد تعبير ابف جني ىك 

إعراب كغيره كالتثنية كالجمع كالتحقير كالتكسير كاإلضافة كالنسب كالتركيب كغير 
ف لـ يكف  ذلؾ؛ ليمحؽ مىف ليس ًمف أىؿ العربية بأىميا في الفصاحة، فينطؽ بيا كا 

ف شٌذ بعضيـ عنيا ريٌد بو إلييا .  2"منيـ، كا 
كالحديث عف النحك يقتضي الحديث عف اإلعراب؛ فيك في رأيي ػ كىك رأم كثير 

، كمفيكمو عند النحاة متعدد؛ إذ syntaxeمف العمماء ػ مرادؼ لمنحك بمعنى التركيب 
 النبي ىك اإلبانة عف المعاني أخذان مف المعنى المغكم كىك البياف، كمنو قكؿ : قالك
ىك : ىك فرع المعنى كقالكا: أم تيبيف كتفصح، كقالكا (الثٌيب تيعرب عف نفسيا)

، كالنحكيكف متفقكف ػ باستثناء قطرب ػ عمى 3اختبلؼ أكاخر الكمـ الختبلؼ العكامؿ
.  1أف اإلعراب إنما دخؿ الكبلـ في األصؿ لمعنى

                                        
لمع : انظر". النحك عمـ بالمقاييس المستنبطة مف استقراء كبلـ العرب"ذكر أبكبركات األنبارم أف  1

: انظر". النحك عمـ مستنبط بالقياس كاالستقراء مف كبلـ العرب" كذكر العكبرم أف 95األدلة 
 1/40كتابو المباب في عمؿ البناء كاإلعراب 

 (الصرؼ كالنحك) كعمـ النحك في ضكء نص ابف جني عاـ يشمؿ عممي 1/34الخصائص : انظر 2
، كىذا مفيـك عاـ؛ كلذا فاألفضؿ الفصؿ بينيما، فعمـ النحك ىك ما يعالج (البنية كالتركيب)أك 

كىذا المفيـك مماثؿ لو مفيـك . كظيفة الكممة داخؿ الجممة، كعمـ الصرؼ يعالج بنية الكممة مفردةن 
النحك في نظرية تشكمسكي التحكيمية؛ إذ ىك كصؼ كاسع شامؿ لمنظاـ الكبلمي عند أبناء لغة 

 48، 47نياد مكسى نظرية النحك العربي /د: انظر. ذلؾ النحك
 كابف 196عمؿ النحك :  كابف الكراؽ1/35الخصائص : ابف جني:  لممزيد حكؿ ىذه المفاىيـ انظر3

:  كالعكبرم18أسرار العربية :  كاألنبارم69المقرب :  كابف عصفكر67تكجيو الممع : الخباز
 كالمسائؿ السفرية في 1/37أكضح المسالؾ :  كابف ىشاـ1/52المباب في عمؿ البناء كاإلعراب 
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لكف الغالب عمى فكر النحاة أف اإلعراب ىك تغير الحركات عمى أكاخر الكمـ 
، كمع 2الختبلؼ العكامؿ، كلعؿ ما دفعيـ إلى ذلؾ ىك اىتمامييـ البالغ بنظرية العامؿ
. ذلؾ فإف منيـ مىػف يرل أف اإلعراب أكسع مف ذلؾ كأشمؿ، فيك النحك نفسو

باب الخطاب الذم يقع بو اإلفياـ مف )ابف فارس، ففي باب أسماه : مف أكلئؾ
أحدىما : إف ذلؾ بيف المتخاطبيف مف كجييف: "يقكؿ (القائؿ كالفيـ مف السامع

اإلعراب كاآلخر التصريؼ، فأما اإلعراب فبو تمٌيز المعاني، كيكقؼ عمى أغراض 
غير معرب، لـ يكقؼ عمى مراده،  (ما أحسف زيد): المتكمميف، كذلؾ أف قائبل لك قاؿ

، أك ما أحسفى زيده؛ أباف باإلعراب عف : فإذا قاؿ ما أحسفى زيدان، أك ما أحسفي زيدو
المعنى الذم أراده، كلمعرب في  ذلؾ ما ليس لغيرىـ، فيـ يفرقكف بالحركات كغيرىا 

ىذا غبلمان أحسفي منو رجبلن، يريدكف الحاؿ في شخص كاحد، : يقكلكف.. بيف المعاني 
، فيما إذان شخصاف، كتقكؿ: كيقكلكف كـ رجبلن رأيت؟ في : ىذا غبلـه أحسفي منو رجؿه

. 3"في الخبر، يراد بو الكثير! االستخبار، ككـ رجؿو رأيت
، فيك يعني باإلعراب "اإلغراب في جدل اإلعراب"كمنيـ أبكبركات األنبارم صاحب 

نقؿ : كأدلة صناعة اإلعراب ثبلثة: "، كفي حديثو عف أصكؿ النحك يقكؿ"النحػػػك"
. 4"كقياس كاستصحاب حاؿ

                                                                                                     
 1/87األشباه كالنظائر :  كالسيكطي1/302البرىاف في عمـك القرآف :  كالزركشي21النحك 

  1/71شرح األلفية بحاشية الصباف : كاألشمكني
 20اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ المسألة الثانية ص : األنبارم: انظر 1

مبحث إلغاء . (مكقؼ شكقي ضيؼ مف الدرس النحكم) ناقش الباحث نظرية العامؿ في بحثو 2
محمد . كد230الفكر النحكم عند العرب : عمي مزىر الياسرم.د: كانظر كذلؾ. نظرية العامؿ

  202أصكؿ النحك العربي : الحمكاني
 كما بعدىا 161الصاحبي في فقو المغة :  انظر3
 45اإلغراب في جدؿ اإلعراب : انظر 4
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، كىك يعني "اإلعراب اإلعراب عن قواعد": كمنيـ ابف ىشاـ الذم أٌلؼ كتابا بعنكاف
". قكاعد النحػػك"بقكاعد اإلعراب 

اإلعراب يطمؽ عمى عمـ النحك، كىك عمـ : "كمنيـ الشيخ الدسكقي، إذ يقكؿ
كيطمؽ عمى قابؿ البناء، كيطمؽ عمى تطبيؽ .. بأصكؿ تعرؼ بو أحكاؿ أكاخر الكممة 

. 1"المركبات عمى القكاعد
فمف خبلؿ ىذه النصكص يتبٌيف لنا أف مصطمح اإلعراب يراد بو عمـ النحك أك ما 

ـٌ مف العبلمات اإلعرابية التي تظير عمى أكاخر "يسٌمى  عمـ التركيب، فيك إذف أعػ
الكمـ الختبلؼ العكامؿ، كىك بيذا المفيكـ يستطيع أف يميز بيف المعاني النحكية في 

الجممة مف فاعمية كمفعكلية كابتدائية كخبرية كحالية كغيرىا؛ ألنو يصير مجمكعة 
كمف المؤكد أف . 2القرائف التي تتضافر معا مف أجؿ تماسؾ الجممة كأدائيا لكظيفتيا

تحديد الكظائؼ النحكية يؤدم إلى فيـ المعاني الداللية المرجكة مف النص، كىذا ما 
كاف يدركو نحاتنا األكائؿ؛ فكاف عمميـ قريبا مف ركح المغة كارتباطيا بالحس كالنفس، 

مع حرصيـ عمى مكافقة اإلعراب لممعنى بعيدا عف التخيؿ كالفرض كالجدؿ الذم 
. 3ظير فيما بعد كصار الشغؿ الشاغؿ لمنحاة

كمف أبرز الذيف جعمكا المعنى ىك المعكَّؿ عميو في االستدالؿ عمى كجكه اإلعراب 
ىذا باب مف النكرة يجرم مجرل ما فيو األلؼ كالبلـ مف المصادر : "4، يقكؿسـيبويو

سبلـ عميؾ، كلبيؾ، كخير بيف يديؾ، ككيؿ لؾ، ككيح لؾ، : كاألسماء، كذلؾ قكلؾ
                                        

 1/21حاشية الدسكقي عمى مغني المبيب :  انظر1
 222 : 209العبلمة اإلعرابية في الجممة : محمد حماسة عبدالمطيؼ.د:  لممزيد انظر2
أسرار )ك (اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ)لمزجاج كالبف الكراؽ، ك (عمؿ النحك) يمكف قراءة كتابي 3

لمسيكطي؛ لمتأكد مف أف كثيرا مف النحاة شغمكا أنفسيـ بما ال يخدـ ( االقتراح)األنبارم ك (العربية
المغة كيحقؽ اليدؼ المرجك مف الصناعة النحكية بقدر ما يبرز القدرات العقمية بيف النحاة بفضؿ 

.  التعميبلت الفمسفية كالمنطقية
 1/330الكتاب :  انظر4
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فيذه الحركؼ كميا مبتدأة مبني عمييا ما بعدىا، كالمعنى فييٌف .. كخير لو، كشٌر لو 
أنؾ ابتدأت شيئا قد ثبت عندؾ، كلست في حاؿ حديثؾ تعمؿ في إثباتيا كتزجيتيا، 

فييا معنى  (رحمة اهلل عميو)فييا معنى النيي كأف  (حسبؾ)كفييا ذلؾ المعنى، كما أف 
، فيذا المعنى فييا، كلـ تجعؿ بمنزلة الحركؼ التي إذا ذكرتىيا كنتى في (رًحمىو اهللي )

". حاؿ ذكرؾ إياىا تعمؿ في إثباتيا كتزجيتيا
 في مكاضع كثيرة مف معانيو، الفـراءكمف الذيف اىتمكا بالربط بيف النحك كالمعنى 

ا لىنىا أىاٌل نيقىاًتؿى ًفي سىًبيًؿ المَّو): منيا تحميمو لقكلو تعالى مى جاءت : "، قاؿ246البقرة  (كى
ـٍ ال تيٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو ): في مكضع كأيسًقطت مف آخر، فقاؿ في مكضع (أف) ا لىكي مى كى

إبراىيـ  (كما لنا أاٌل نتكٌكؿى عمى اهللً ):  كقاؿ في مكضع آخر8الحديد  (كىالرَّسيكؿي يىٍدعيككيـ
فالكممة عمى جية العربية التي ال عمة فييا كالفعؿ في مكضع  (أف)، فمىف ألقى 12

، أال (أف)فإنو مما ذىب إلى المعنى الذم يحتمؿ دخكؿ  (أف)كأما إذا قاؿ .. نصب 
ما يمنعؾ أف تصمي؟ : ما لؾ ال تصمي في الجماعة؟ بمعنى: ترل أف قكلؾ لمرجؿ

إذ كافؽ معناىا معنى المنع، كالدليؿ عمى ذلؾ قكؿ اهلل عز  (مالؾ)في  (أف)فأدخمت 
، (ما لؾ أال تككف مع الساجديف)، كفي مكضع 1(ما منعؾ أال تسجد إذ أمرتؾ): كجؿ

ف اختمفا . 2"كقصة إبميس كاحدة، فقاؿ فييا بمفظيف كمعناىما كاحد كا 
 الذم جعؿ اإلعػراب سمة لمعربية، فيك كشي لكبلميا كحمية لنظاميا، وابن قتيبة

كفارؽ بيف الكبلميف المتكافئيف كالمعنييف المختمفيف كالفاعؿ كالمفعكؿ، ال يفرؽ بينيما 
إذا تساكت حاالىما في إمكاف الفعؿ أف يككف لكؿ كاحد منيما إال باإلعراب، كلك أف 

؛ لدٌؿ (باإلضافة)ىذا قاتؿي أخي : ، كقاؿ اآلخر(بالتنكيف)ىذا قاتؿه أخي : قائبل قاؿ
. 3التنكيف عمى أنو لـ يقتمو، كحذؼ التنكيف عمى أنو قد قتمو

                                        
( 1/374معاني القرآف : النحاس). زائدة لمتككيد، كالسؤاؿ لمتكبيخ كالتقرير (أال)في  (ال) 1
 1/118معاني القرآف : الفراء:  انظر2
حماسة عبد المطيؼ في كتابو . كجدير بالذكر أف النص كرد عند د14تأكيؿ مشكؿ القرآف :  انظر3
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كؿ ما صمح بو :  " الذم أكقؼ قبكؿ اإلعراب عمى قبكؿ المعنى، فقاؿالمبردك
. 1"المعنى فيك جيد، ككؿ ما فسد بو المعنى فمردكد

كىذه عبارة مف المبرد مكجزة مبٌينة لمعبلقة بيف اإلعراب كالمعنى، فالمعنى ىك 
األساس المعكؿ عميو، كاإلعراب كسيمة لتكضيح المعنى، كقد يتعدد اإلعراب في جممة 
ما، لكف المعنى يقبؿ إعرابا كيرفض آخر، فما يقبمو المعنى ىك اإلعراب الجيد، كما 

ـٍ ًإفَّ اٍلًعزَّةى ًلٌمًو ): يرفضو المعنى فيك مرفكض، كلنأخذ مثاال بقكلو تعالى كىالى يىٍحزينؾى قىٍكلييي
ًميعان  ا ييٍعًمنيكفى : )، كقكلو تعالى(جى مى كفى كى ا ييًسرُّ ـي مى ـٍ ًإنَّا نىٍعمى إف )، فجممتا (فىبلى يىٍحزينؾى قىٍكلييي

تحتمبلف إعرابيا أف تككنا مقكؿ القكؿ في ( إنا نعمـ ما يسركف كما يعمنكف)ك (العزة هلل
محؿ نصب مفعكؿ بو، كتحتمبلف أف تككنا استئنافيتيف، ال عبلقة ليما بما قبميما في 

اإلعراب، لكف االحتماؿ األكؿ ال يتفؽ كمراد اآلية، بؿ يكلد معنى مناقضا تماما 
لممعنى المراد؛ كمف ثـ فيذا اإلعراب مرفكض؛ ألنو يفسد المعنى، كبالتالي يتعيف 

. اإلعراب اآلخر؛ إذ إنو متكائـ كالمعنى
كىذا ما أشار إليو النحاة مثؿ سيبكيو كالفراء كابف قتيبة كالمبرد كابف جني 

.  كعبدالقاىر كابف ىشاـ كغيرىـ
ىك اإلبانة عف المعاني باأللفاظ، أال ترل أنؾ : " يحػٌد اإلعراب، بقكلوفابن جني

عممت برفع أحدىما كنصب اآلخر  (أكـر سعيد أباه، كشكر سعيدا أبكه)إذا سمعت 
فإف . الفاعؿ مف المفعكؿ، كلك كاف الكبلـ شرجا كاحدا الستبيـ أحدىما مف صاحبو

إذا اتفؽ ما : ضرب يحيى بشرل، فبل تجد ىناؾ إعرابا فاصبل، قيؿ: فقد تقكؿ: قمت
ىذه سبيمو مما يخفى في المفظ حالو ألـز الكبلـي مف تقديـ الفاعؿ كتأخير المفعكؿ ما 
يقكـ مقاـ بياف اإلعراب، فإف كانت ىناؾ داللة أخرل مف ًقبىؿ المعنى كقع التصرؼ 

                                                                                                     
ىذا قاتؿه أخي بالتنكيف، كقاؿ : كلك أف قائبل قاؿ".. عمى ىذا النحك  (213العبلمة اإلعرابية )

.  ، كلعؿ ما فيو خطأ مطبعي"ىذا قاتؿي أخي باإلضافة؛ لدٌؿ التنكيف عمى أنو قد قتمو: اآلخر
 4/311المقتضب : انظر 1
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أكؿ يحي كمثرل، لؾ أف تقدـ كأف تؤخر كيؼ شئت، : فيو بالتقديـ كالتأخير، نحك
ككذلؾ ضربت ىذا ىذه، ككٌمـ ىذه ىذا، ككذلؾ إف كضح الغرض بالتثنية أك الجمع 

أكـر اليحيياف البشرييف، كضرب البشرييف اليحيكف، كلك : جاز لؾ التصرؼ، نحك
كٌمـ ىذا ىذا فمـ يجبو، لجعمت الفاعؿ كالمفعكؿ أٌييما : أكمأت إلى رجؿ كفرس فقمت

فيذا.. شئت؛ ألف في الحاؿ بيانا لما تعني 
. 1"طرؼ مف القكؿ أدل إليو ذكر اإلعراب

الفرؽ بيف " اإلعراب في خدمة المعنى، كعقد لذلؾ بابا أسماه ابن جنيكجعؿ 
ىذا المكضع كثيرا ما يستيكم مف يضعؼ : "، قاؿ فيو"تقدير اإلعراب كتفسير المعنى

، فربما (زيد قاـ): نظره إلى أف يقكده إلى إفساد الصنعة، كذلؾ كقكليـ في تفسير قكلنا
كؿ : ىنا فاعؿ في الصنعة كما أنو فاعؿ في المعنى، كمثمو (زيدا)ظف بعضيـ أف 

أنت مع شأنؾ، ككؿ رجؿ مع صنعتو، فيذا : رجؿ كصنعتو، كأنت كشأنؾ، معناه 
ـو أف الثاني خبر عف األكؿ، كليس األمر كذلؾ، بؿ لعمرم إف المعنى  يكىـ ًمف أىمى

نما  كالخبر  (أنت)معطكؼ عمى  (شأنؾ)عميو، غير أف تقدير اإلعراب عمى غيره، كا 
كؿ رجؿ كصنعتو مقركناف، كأنت كشأنؾ : محذكؼ لمحمؿ عمى المعنى، فكأنو قاؿ

أال ترل إلى فرؽ بيف تقدير اإلعراب كتفسير المعنى، فإذا مٌر بؾ شيء .. مصطحباف 
مف ىذا عف أصحابنا فاحفظ نفسؾ منو، كال تسترسؿ إليو، فإف أمكنؾ أف يككف تقدير 

ف كاف تقدير اإلعراب  اإلعراب عمى سمت تفسير المعنى فيك ما ال غاية كراءه، كا 
مخالفا لتفسير المعنى تقٌبمت تفسير المعنى عمى ما ىك عميو، كصححت طريؽ تقدير 

                                        
 ككاضح مف النص أف المألكؼ عف اإلعراب أنو الحركات اإلعرابية التي 1/35الخصائص :  انظر1

تبيف الفاعؿ مف المفعكؿ مادامت الحركات ظاىرة، كمف ثـ يستعيض ابف جني بقرائف أخرل بديمة 
لمحركات لئلبانة عف المعاني حاؿ استتار الحركات، كمف تمؾ القرائف كضكح المعنى، كالتقديـ 

لكف ككف ابف جني يتحدث عف ىذه القرائف تحت . كالتأخير، كالتذكير كالتأنيث، كغير ذلؾ
. عبلمة عمى شمكلية مفيـك اإلعراب، فيك مرادؼ لمنحك (اإلعراب)
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. 1"اإلعراب
:  فقد أشار إلى العبلقة بيف اإلعراب كالمعنى بكضكح في قكلوابن ىشامأما 

كأكؿ كاجب عمى المعرب أف يفيـ معنى ما يعربو مفردا أك مركبا، كليذا ال يجكز "
، ثـ "إعراب فكاتح السكر عمى القكؿ بأنيا مف المتشابو الذم استأثر اهلل تعالى بعممو

أكرد ابف ىشاـ أمثمة متى بيني فييا عمى ظاىر المفظ، كلـ يينظر في مكجب المعنى 
نىا أىٍك أىٍف نىٍفعىؿى ): حصؿ الفساد، منيا قكلو تعالى ا يىٍعبيدي آبىاؤي بلتيؾى تىٍأميريؾى أىٍف نىٍتريؾى مى أىصى

ا نىشىاء أف )عمى  (أف نفعؿ)فإنو يتبادر إلى الذىف عطؼ : "، قاؿ87ىكد (ًفي أىٍمكىاًلنىا مى
نما ىك عطؼ (نترؾ ، كذلؾ باطؿ؛ ألنو لـ يأمرىـ أف يفعمكا في أمكاليـ ما يشاءكف، كا 
. 2"؛ فيك معمكؿ لمتىرؾ، كالمعنى أف نترؾ أف نفعؿ(مػا)عمى 

كفي حديثو عف الجيات التي يدخؿ االعتراض عمى المعرب مف جيتيا، قاؿ ابف 
الجية األكلى أف ييراعى ما يقتضيو ظاىر الصناعة، كال يراعي المعنى، ككثيرا : "ىشاـ

ٌّ األقداـ بسبب ذلؾ . 3"ما تزٌؿ
أنو فارؽ بيف المعاني العارضة، كالفاعمية "كحٌدد العكبرم كظيفة اإلعراب في 
. 4"كالمفعكلية كالتعجب كالنفي كاالستفياـ

، ففي (طاش كبري زاد)كمف الذيف أشاركا إلى العبلقة بيف اإلعراب كالمعنى 
يجب عمى المعرب مراعاة أمكر، منيا "حديثو عف عمـ معرفة إعراب القرآف ذكر أنو 

أف يفيـ معنى ما يريد أف يعربو مفردا أك مركبا قبؿ اإلعراب؛ فإنو فرع المعنى، كمنيا 
فناظرة بـ يرجع )أف يراعي الصناعة؛ فيخطئ مف يجعؿ الباء في قكلو تعالى 

                                        
  كما بعدىا1/279الخصائص : انظر 1

 2/219مغني المبيب :  انظر2
 كما بعدىا 2/219المرجع السابؽ : انظر 3
 168التبييف عف مذاىب النحكييف البصرييف كالككفييف : انظر 4
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متعمقة بناظرة، كىك باطؿ؛ ألف االستفياـ لو الصدر، بؿ ىك يتعمؽ بما  (المرسمكف
. 1"بعده

أف مما يينبَّو عميو تجاذب المعنى كاإلعراب، كالمتمسَّؾ بو صحةي "ثـ أضاؼ 
 (يـك تبمى السرائر)المعنى، كيؤكؿ لصحة اإلعراب، فمثبل يقتضي المعنى تعمؽ 

بالمصدر كىك رٍجع، كاإلعراب يمنع عنو لعدـ جكاز الفصؿ بيف المصدر كمعمكلو، 
.  2"فيجعؿ العامؿ في يـك فعبل مقدرا دؿ عميو المصدر

كلعؿ أبرز مف رٌكػز بجبلء ككضكح عمى المعنى كتقديمو عمى اإلعراب ىك 
و في ذلؾ كثيرة متنكعة، نقتطؼ منيا تعميقو عمى عبدالقاىر الجرجاني ، كنماذجي
عىٍمنىا ًفي قيميكًب الًَّذيفى اتَّبىعيكهي رىٍأفىةن كىرىٍحمىةن كىرىٍىبىاًنيَّةن اٍبتىدىعيكىىا): إعراب قكلو تعالى  (كىجى

: ال يخمك مف أمريف (كرىبانية ابتدعكىا)اعمـ أف قكلو تعالى : "؛ حيث قاؿ27الحديد
، كالثاني أف تككف (كرحمة)أحدىما أف تككف الرىبانية منصكبة بالعطؼ عمى قكلو 

كىاأٍلىٍرضى بىٍعدى ذىًلؾى )في قكلو  (األرض)منصكبة بإضمار فعؿ يفٌسره الظاىر، كما كاف 
اىىا ، كذلؾ عمى ما فٌسرنا، فبل يجكز الكجو األكؿ؛ ألجؿ أنؾ إذا 30النازعات  (دىحى

: صفة ليا، حتى كأنؾ قمت (ابتدعكىا)كجب أف تجعؿ  (رحمة)عمى  (رىبانية)عطفت 

                                        
  2/380مفتاح السعادة كمصباح السيادة : انظر 1
 كتجدر اإلشارة إلى أف العمماء اختمفكا في تعمؽ 383/ 2مفتاح السعادة كمصباح السيادة : انظر 2

الظرؼ، فرأل بعضيـ أنو متعمؽ بالرجع، كاعتيًرض عميو؛ لمفصؿ بالخبر، كأجيب بأف الفصؿ 
بعده، كاعتيًرض عميو بأنو  (ناصر)بالخبر جائز؛ ألنو مقدـ في الرتبة، كرأل آخركف أنو متعمؽ بػ

. كالراجح أنو متعمؽ بالرجع. النافية فيما قبمو (ما)العاطفة ك (الفاء)ال يجكز أف يعمؿ ما بعد 
ركح :   كاأللكسي8/455البحر المحيط :  كأبكحياف5/200إعراب القرآف : النحاس: انظر

  6/500البرىاف في إعراب القرآف :   كاألىدلي30/434المعاني 
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كرىبانية مبتدعة ليـ، كىذا غير جائز؛ ألف الرىبانية لك كاف حكميا حكـ الرحمة ما 
. 1"كيصفت بأنيا مبتدعة مف جيتيـ

ذا كاف   ىنا قد سمؾ مسمؾ النحاة الذيف اعتنكا بالمعنى كثيرا عبد القاىركا 
مبدع .. نحكٌم آخر  (دالئؿ اإلعجاز)كسيبكيو كالفراء كابف فارس كابف جني فإنو في 

ال يكمف سرُّ إبداعو في استقبللو برأيو في مسائؿ النحك المتفرقة، كلكف في ! مجٌدد
طرحو رؤية جديدة لمنحك قكاميا الكشؼ عف االرتباط بيف األكضاع النحكية كالمعاني، 

فمكؿ كٍضعو نحكمٍّ معنىن خاص يضاؼ إلى المعاني المعجمية لؤللفاظ، كقد أطمؽ 
، كخمص إلى (النظـم) عمى تأليؼ الكبلـ بمقتضى المعاني النحكية مصطمح الجرجاني

: أف ما يككف عميو نظـ الكبلـ مف صحة أك فساد إنما يرجع إلى معاني النحك، يقكؿ
ىذا ىك السبيؿ، فمست بكاجدو شيئا يرجع صكابو إف كاف صكابا كخطؤه إف كاف خطأ "

إلى النظـ كيدخؿ تحت ىذا االسـ إال كىك معنىن مف معاني النحك قد أصيب بو 
مكضعو ككضع في حقو، أك عكمؿ بخبلؼ ىذه المعاممة، فأزيؿ عف مكضعو، 

كاستعمؿ في غير ما ينبغي لو، فبل ترل كبلما قد كيصؼ بصحة نظـ أك فساد أك 
كصؼ بمزٌية كفضؿ فيو إال كأنت تجد مرجع تمؾ الصحة كذاؾ الفساد كتمؾ المزية 

كذلؾ الفضؿ إلى معاني النحك كأحكامو، ككجدتو يدخؿ في أصؿ مف أصكلو، كيتصؿ 
. 2"بباب مف أبكابو

لمجممة، المعنى الداللي يفصح عف   تفريقو بيف نظـ الحركؼ كنظـ الكمـمؼك
كأما ..  كليس نظميا بمقتضى عف معنى  فقط، النطؽمنظـ الحركؼ تكالييا ؼ: "يقكؿ

 كترتبيا عمى م نظميا آثار المعافمتقتفى ؼ؛ ألنؾ نظـ الكمـ فميس األمر فيو كذلؾ
معناه ضـ الشيء إلى ىك النظـ الذم كليس ..  النفس م ؼمحسب ترتيب المعاف

                                        
 1/239المقتصد :  انظر1
مف نحك المباني إلى نحك : محمد طاىر الحمصي.د:  كانظر كذلؾ65دالئؿ اإلعجاز :  انظر2

 كما بعدىا 283الفكر النحكم عند العرب : عمي مزىر الياسرم. كما بعدىا، كد13المعاني 
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ليس الغرض بنظـ الكمـ : " فيقكؿ،كالعقؿمعنى  كيربط بيف اؿ،1"الشيء كيؼ جاء كاتفؽ
 مداللتيا كتبلقت معانييا عمى الكجو الذقت  بؿ أف تناس، النطؽمأف تكالت ألفاظيا ؼ

. 2"اقتضاه العقؿ
 نجد فيو نٍصحان، بؿ إلزامان لممعًرب أف يصرؼ الجرجانيكبنظرة تأٌمؿ في كبلـ 

ىٌمو إلى أف يككف إعرابو كاشفا عف المعاني النحكية لمتركيب، فبل يصٌح عنده كؿ 
تقدير إعرابي يؤدم إلى إفساد المعنى، كساؽ عدة أمثمة لمتقدير اإلعرابي المجحؼ 

ٍيران لىكيـ): مف قكلو تعالى (ثبلثةه )لممعنى، منيا رٍفعي   171النساء (كىال تىقيكليكا ثىبلثىةه اٍنتىييكا خى
كال تقكلكا آليتنا ثبلثة؛ فيك يرفض ىذا : عمى أنيا خبر لمبتدأ محذكؼ، كالتقدير

التقدير، كيعٌده غير مستقيـ؛ ألنو شبية إلثبات أف ىينا آلية، فالنفي ىنا يدحض أف 
صفة لمبتدأ،  (ثبلثة)تككف عدة اآللية ثبلثة، كال يدحض أف تككف آلية، كالصحيح أف 

. 3لنا آلية ثبلثة، أك في الكجكد آلية ثبلثة: كال تقكلكا: كالتقدير
 إلى أف األلفاظ إنما تنتظـ في التركيب بحسب ما يتكخاه عبد القاىركقد خميص 

المتكمـ مف المعاني النحكية، كليس ىناؾ ضابط ينظميا أك جامع يؤلفيا كيجمع 
ٌنا إٍف بقينا الدىرى نجيد أفكارنا حتى نعمـ لمكمـ المفردة سمكا ينظميا : "شمميا، فقاؿ كا 

كجامعا يجمع شمميا كيؤلفيا كيجعؿ بعضيا بسبب مف بعض غيرى تكخي معاني النحك 
. 4"كأحكامو فييا طمبنا ما كؿُّ محاؿو دكنو

إلى النحك،  (عمـ المعاني)كمنيجو ىذا دفع بعض المحدثيف إلى الدعكة بضـ 
ىك  (دالئؿ اإلعجاز)مثؿ إبراىيـ مصطفى الذم يرل أف مذىب عبد القاىر في 

                                        
  40دالئؿ اإلعجاز :  انظر 1
 41دالئؿ اإلعجاز :  انظر 2
. (باختصار كتصرؼ) كما بعدىا 290دالئؿ اإلعجاز :  انظر3
  300دالئؿ اإلعجاز :  انظر4
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ف إطبلؽ اسـ  عمى صنيع  (عمـ المعاني)السبيؿ الصحيح لمبحث النحكم، كا 
تماـ حساف فيك يرل .عبدالقاىر كفصمو عف النحك أمر مضمؿ ال مسكغ لو، كمنيـ د

. ، كالباحث يؤيد ىذا الرأم1ىك قمة الدراسات النحكية (عمـ المعاني)أف 
 في أحمد األشمونيكنرل العبلقة بيف النحك كالمعنى كطيدة كمتبلزمة عند الشيخ 

ف يقاتمككـ يكلككـ ): مكاضع كثيرة مف كتابو، نذكر منيا تعميقو عمى قكلو تعالى كا 
كاؼ؛ ألف  (األدبار)الكقؼ عمى : " حيث يقكؿ111آؿ عمراف  (األدبار ثـ ال يينصركف

مستأنؼ لرفع الفعؿ بالنكف التي ىي عبلمة رفعو، فيك منقطع عما  (ال ينصركف)
قبمو؛ ألف ما قبمو مجزكـ؛ ألنو ليس مترتبا عمى الشرط، بؿ التكلية مترتبة عمى 

المقاتمة، فإذا كجد القتاؿ كجدت التكلية، كالنصر منفي عنيـ أبدا؛ سكاء قاتمكا أك لـ 
يقاتمكا؛ ألف مانع النصر ىك الكفر، فإذا كجد الكفر منع صاحبو النصر، فيي جممة 

. 2"معطكفة عمى جممة الشرط كالجزاء
كمف يمعف النظر في آيات القرآف يجدىا خير شاىد عمى كضكح العبلقة 

كتماسكيا بيف النحك كالمعنى كأف كمييما يفسر اآلخر، كأقؼ ىنا عند آية نقرؤىا 
لـ يكف الذيف كفركا مف أىؿ ): كثيرا، كلـ نمفت النظر إلييا، كىي مطمع سكرة البينة

عطؼ عمى أىؿ ( المشركيف)، فقكلو (الكتاب كالمشركيف منفكيف حتى تأتييـ البينة
التبعيض اقتضى  (ًمف)، فإف كانت داللة (الذيف كفركا مف المشركيف)الكتاب، كالتقدير 

ف كانت داللتيا البياف اقتضى ذلؾ أف  ذلؾ أف يككف المشرككف كفارا كغير كفار، كا 
يككف أىؿ الكتاب جميعا كفارا، كال يمكف الجـز بأم منيما؛ ألف أىؿ الكتاب منيـ 
كلـ ! كافر كمنيـ مؤمف بنص القرآف، كالمشرككف كميـ كافركف، فكيؼ يككف العطؼ؟

: يسترع ىذا اإلشكاؿ انتباه أصحاب اإلعراب كالمعاني كالتفسير، فيذا الزمخشرم يقكؿ
ال  : كاف الكفار مف الفريقيف أىؿ الكتاب كعبدة األصناـ يقكلكف قبؿ مبعث النبي "

                                        
 19 : 17 كالمغة العربية معناىا كمبناىا 19إحياء النحك :  انظر1
 183منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتدا : انظر 2
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مف ديننا كال نتركو حتى يبعث النبي المكعكد الذم ىك مكتكب في  ننفٌؾ مما نحف عميو
 . 1"يقكلكنو فحكى اهلل تعالى ما كانكا كاإلنجيؿ كىك محمد  التكراة

كأكاد أجـز بأنو لـ ينتبو إلى ىذا األمر سكل القرطبي كاأللكسي، إذ حاكال أف 
أىٍىؿ اٍلًكتىاب كىانيكا يكفقا بيف اإلعراب كالمعنى في اآلية، كمما ذكره القرطبي أف 

ٍؤًمًنيفى  كا بىٍعد أىٍنًبيىاًئًيـٍ , مي مىى اٍلًفٍطرىة،ثيَـّ كىفىري ًلديكا عى كا ًحيف بىمىغيكا,  كىاٍلميٍشًركيكفى كي  فىًميىذىا ؛فىكىفىري
ًقيؿى ،"كىاٍلميٍشًرًكيفى : "قىاؿى  ـٍ يىٍنتىًفعيكا ًبًكتىاًبًيـٍ :  كى ـٍ لى ا أًلىنَّيي ٍصؼ أىٍىؿ اٍلًكتىاب أىٍيضن , اٍلميٍشًركيكفى كى

تىرىكيكا التٍَّكًحيد فىاء:  كىىيكى كىقىٍكًلؾ،كى ء كىالظُّرى اءىًني اٍلعيقىبلى ا ًبأىٍعيىاًنًيـٍ ; جى , كىأىٍنتى تيًريد أىٍقكىامن
ٍيفً  ـٍ ًباأٍلىٍمرى ٍعنىى،تىًصفيي   .2ًمٍف أىٍىؿ اٍلًكتىاب اٍلميٍشًرًكيفى :  فىاٍلمى

لمتبعيض ال لمتبييف؛ ألف منيـ مىف لـ يكفر بعد نبٌيو،  (مف)أما األلكسي فذكر أف 
كالتبييف يقتضي كفر الجميع قبؿ البعث، كالمشرككف ىـ مشركك العرب، كأيا ما كاف 

، كال يمـز عمى التبعيض أف يككف بعضيـ كافريف ليجب (أىؿ الكتاب)فالعطؼ عمى 
ىنا ىـ أىؿ الكتاب، كالعطؼي  (المشركيف)العدكؿ عنو إلى التبييف، كيحتمؿ أف 
ًمؿ عمى  (المشرككف)لمغايرة العنكاف ليس بشيء، كقرئ  عطفا عمى المكصكؿ، كحي

. 3ذلؾ قراءة الجميكر، كاعتبار الجر لمجكار
فالقرطبي كاأللكسي حاكال أف يكفقا بيف المعنى كاإلعراب، بجعؿ المعنى متكافقا 
مع اإلعراب عمى أف المشركيف ىـ أىؿ الكتاب، كالعطؼ ىك عطؼ كصؼ عمى 

في  (المشرككف)عمى  (المشركيف)كصؼ، أك بتقدير اإلعراب عمى الجكار، كحمؿ 

                                        
. (كقد رجعت إليو عبر الشبكة العالمية االنترنت) سكرة البينة 4الكشاؼ جػ:  انظر1
 (كقد رجعت إليو عبر اإلنترنت)الجامع ألحكاـ القرآف ػ سكرة البينة : انظر 2
 كمما يمفت النظر أف آية أخرل تماثؿ ىذه اآلية في التركيب، كما 30/590ركح المعاني : انظر 3

ما يكٌد الذيف ): ذكره األلكسي بصددىا لغكيا غير ما ذكره في آية البٌينة، كاآلية ىي قكلو تعالى
 حيث ذكر أف 105البقرة  (كفركا مف أىؿ الكتاب كال المشركيف أف ينٌزؿ عميكـ مف خير مف ربكـ

 2/475: انظر. (الذيف كفركا)عطفا عمى  (المشرككف)لمتبييف ، كقرئ  (مػف)



 
 

22 

كال يمـز عمى التبعيض أف ال يككف بعضيـ : "القراءة األخرل، أك كما قاؿ األلكسي
". كافريف ليجب العدكؿ عنو إلى التبييف

ـي المعنى الداللي . كخبلصة القكؿ أف اإلعراب مرادؼ النحك، كأف الغاية منو فىٍي
كتفسير المعنى مقدَّـ عمى تقدير اإلعراب إذا تعارضا، كأف النحك ال يبمغ أثره كال يؤتي 

إليو كمزجو بو؛ ليككف عمما جديرا باإلبانة عف المعاني " عمـ المعاني"ثماره إال بضـ 
الداللية لممفردات كالجمؿ في إطار النص كفؽ منيج مطرد قائـ عمى ربط المبنى 

. بالمعنى، كما ىدؼ منو أصحابيو األكائؿ
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المبحث الثاني 
مفيومو وأنواعو: الوقف القرآني 



 
 

24 

لعؿ أشرؼ العمكـ كأفضميا ىك ما يتصؿ بكتاب اهلل تعالى؛ مما ييًبيف عف 
إيضاحو كبيانو، كمنيا عمـ الكقؼ كاالبتداء، فبو تعرؼ كيفية أداء القرآف، كبو يعرؼ 

مف لـ يعرؼ : الفرؽ بيف المعنييف المختمفيف كالنقيضيف المتباينيف، كال مبالغة في قكلنا
ىك عمـ يحتاج إليو جميع المسمميف؛ : "الكقؼ لـ يعرؼ القرآف؛ فقد قاؿ عنو النحاس

: ألنو البد ليـ مف قراءة القرآف؛ ليقرؤكه عمى المغة التي أنزلو اهلل بيا، قاؿ تعالى
مَّمىوي اٍلبىيىافى ) ٍنسىافى عى مىؽى اإٍلً مَّـى اٍلقيٍرآفى خى َـّ (الرٍَّحمىفي عى ، فمف البياف الكقؼ عمى ما قد تػ

.  1"كاالبتداء بما يحسيف االبتداء بو، كتىٍبييف ما يجب أف ييجتنىب مف ذلؾ
 ىك قطع الصكت عمى اصطالحا ىك الكٌؼ عف الفعؿ كالقكؿ، كالوقف لغةك

الكممة زمنا ما يتنفس فيو بنية استئناؼ القراءة؛ إما بما يمي الحرؼ المكقكؼ عميو أك 
كثمة فرؽ بيف الكقؼ كالقطع كالسكت، فالقطع ىك انتياء القراءة رأسا، . بما قبمو

. 2كالسكت قطع الصكت زمنا ما مف غير تنفس دكف زمف الكقػؼ
كأنكاع الكقؼ عند العمماء متعددة كمتباينة، كتبدك غير منضبطة؛ كلعؿ ذلؾ 

تكقيفي : نتيجة تعدد آراء العمماء فييا، كىذا التعدد ناتج عف أف الكقؼ نكعاف
 بصرؼ النظر عف رأس اآليةالكقؼ عمى : كاجتيادم، كالكقؼ التكقيفي ثبلثة أنكاع

 ، كالكقؼ الذم عٌبر عنو رسكؿ اهلل 3االرتباط النحكم كالداللي بيف ما قبمو كما بعده
إف ىذا القرآف أنزؿ عمى سبعة أحرؼ، فاقرأكا كال حرج، كلكف ال تختمكا ذكر : "بقكلو

أنزؿ القرآف عمى سبعة "، كفي ركاية "رحمة بعذاب، كال تختمكا ذكر عذاب برحمة
                                        

 19القطع كاالئتناؼ : النحاس:  انظر1
 10المقصد لتمخيص ما في المرشد :  كاألنصارم189 ػ 1/188النشر : ابف الجزرم:  انظر2

 كممف استخدـ القطع بمعنى 134إتحاؼ فضبلء البشر :  كالبٌنػاء24منار اليدل : كاألشمكني
.    كما كرد في العنكاف (الكقؼ كاالبتداء)، فمعناه (القطع كاالئتناؼ)الكقؼ النحاس في كتابو 

ف تعمؽ ما قبمو بما 3  الكقؼ تابع لممعنى، كمع ذلؾ فبعض العمماء اختاركا الكقؼ عمى رأس اآلية كا 
: انظر.  كاف إذا قرأ قطع قراءتو آية آية، كاتباعي سنتو كىديو أىٍكلىبعده؛ ألنو سنة عف النبي 
 26 كمنار اليدل 1/178 كالنشر 1/258إيضاح الكقؼ كاالبتداء 
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، "أحرؼ، كميا كاؼ شاؼ؛ ما لـ تختـ آية عذاب بآية رحمة أك آية رحمة بآية عذاب
قٍَّت كىًممىتي ): ، كمٌثؿ لو الداني بقكلو تعالى1وقفا تـاماكىذا الكقؼ عػٌده العمماء  كىذىًلؾى حى

ابي النَّارً  ـٍ أىٍصحى كا أىنَّيي مىى الًَّذيفى كىفىري بّْؾى عى ، فيينا التماـ، كال يجكز أف يكصؿ 6غافر (رى
ٍكلىوي ): بقكلو تعالى مىٍف حى ، كالنكع الثالث مف 2كيقطع عميو (الًَّذيفى يىٍحًمميكفى اٍلعىٍرشى كى

 مع ابف مسعكد حينما أمره أف يقرأ عميو الكقؼ التكقيفي يبدك جميا في حديث النبي 
فىكىٍيؼى ًإذىا ًجٍئنىا ًمٍف كيؿّْ أيمَّةو ًبشىًييدو كىًجٍئنىا ًبؾى ): القرآف، فقرأ فمما كصؿ إلى قكلو تعالى

مىى ىىؤيالًء شىًييدان  ، 3"حسبيؾ:  كقاؿ البف مسعكد، ذرفت عينا رسكؿ اهلل 41النساء  (عى
كاؼ كليس  (شييدا)أال ترل أف القطع عمى قكلو : "كقد عٌمؽ الداني عمى ذلؾ بقكلو

كا)فكيؼ يككف حاليـ إذا كاف ىذا : بتاـ؟ ألف المعنى دُّ الًَّذيفى كىفىري ًئذو يىكى ، فما بعده (يىٍكمى
ًديثان )متعمؽ بما قبمو، كالتماـ  ؛ ألنو انقضاء القصة، كىك في اآلية (كىال يىٍكتيميكفى المَّوى حى

                                        
طبلؽ المصطمح يعد اجتيادا مف العمماء؛ كلذا سندرجو 19القطع كاالئتناؼ : النحاس:  انظر1  كا 

ضمف أنكاع الكقؼ االجتيادم؛ ألف العمماء ابتدعكا المصطمح كاجتيدكا في تطبيقو عمى كؿ 
.   مكضع في القرآف مماثؿ ليذا المكضع التكقيفي

 كأدرج الداني ىذا الحديث كالمثاؿ القرآني تحت الكقؼ التاـ، كمقصده 133 ػ 130المكتفى :  انظر2
الكقؼ )أف الكقؼ عمى ذكر العذاب أك ذكر الرحمة تاـ، كىذا صحيح، لكف يمكف أف يدرج تحت 

؛ ألف الحديث ينيي عف الكقؼ عمى مكضع الرحمة كصبلن بما قبمو مف (الكقؼ القبيح)أك  (البلـز
 مكضع العذاب أك العكس، كمما يؤكد ذلؾ أف العمماء ساقكا في المكضع نفسو حديثا لمنبي 

: فقاؿ لو رسكؿ اهلل. ككقؼ (مف يطع اهلل كرسكلو فقد رشد، كمف يعصيما): نيى فيو خطيبا قاؿ
ففي الحديث كراىة لمكصؿ القبيح ". كمف يعص اهلل كرسكلو فقد غكل: بئس الخطيب أنت، قؿ"

نكاره الكقؼ عمى غير تماـ)كعقد النحاس مبحثا بعنكاف . كالكقؼ القبيح كأكرد تحتو  (قراءة النبي كا 
 18منار اليدل :  كاألشمكني28 ػ 27القطع كاالئتناؼ : انظر. ما سمؼ ذكره

.  الحديث في صحيح البخارم ػ باب فضائؿ القرآف3
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 ابف مسعكد أف يقطع عميو مع تقارب ما بينيما، فدٌؿ ذلؾ الثانية، كقد أمر النبي 
. 1"ككجكب استعمالوالكافـي داللة كاضحة عمى جكاز القطع عمى 

الكقؼ ، كالكقؼ التاـ: كخبلصة القكؿ أف الكقؼ التكقيفي يتمثؿ في ثبلثة أنكاع
ٌدد بتماـ المعنى كالتركيب كانفصالو الكقؼ عمى رأس اآلية، كالكافي ، كالكقؼ التاـ حي

عما بعده، كيسيؿ سٍحبي ىذا النكع عمى كؿ مكضع مماثؿ في القرآف، كالكقؼ عمى 
رأس اآلية معركؼ بفكاصؿ اآليات بصرؼ النظر عف االرتباط الصناعي كالداللي 
بيف ما قبمو كما بعده، أما الكقؼ الكافي فيك تكقيفي في ىذه اآلية، كيصعب سحبو 

كقؼ عمى رأس آية؛ فيك  (شييدا)األكؿ أف الكقؼ عمى : عمى كؿ آم القرآف لسببيف
سنة بصرؼ النظر عف تماـ المعنى كالصناعة، كاآلخر أف كؿ آية ليا سياقيا الخاص 

. الذم يصعب تطبيقو عمى سائر اآليات
أما الكقؼ االجتيادم فيك ما اجتيد فيو العمماء، كاصطمحكا عميو بمصطمحات 
عػدة؛ نظرا الرتباط الكقؼ كاالبتداء بالتفسير كالقراءات كاإلعراب كالفقو كغير ذلؾ، 

فيي المصادر التي يعتمد عمييا القارئ في كقفو كابتدائو، كبفضميا يككف الكقؼ تاما 
، كمف ىنا ظير 3؛ ألف الكقؼ تابع لممعنى2عمى كجوو كغير تاـ عمى كجوو آخر

اختبلؼ العمماء في مصطمحات الكقؼ كدالالتيا، كال مشاحة في االصطبلح، إنما 
الميـ أف يككف المفيـك كاضحا في ذىف صاحبو عند تطبيقو عمى آيات القرآف، كأال 
تتداخؿ المصطمحات بعضيا مع بعض أثناء التطبيؽ، كىذا ما نحاكؿ أف نتبينو عند 

                                        
طبلؽ المصطمح يعد اجتيادا مف العمماء؛ كلذا سندرجو 136المكتفي في الكقؼ كاالبتدا :  انظر1  كا 

ضمف أنكاع الكقؼ االجتيادم؛ ألف العمماء ابتدعكا المصطمح كاجتيدكا في تطبيقو عمى كؿ 
.   مكضع في القرآف مماثؿ ليذا المكضع التكقيفي

 41نظاـ األداء في الكقؼ كاالبتداء :  كابف الطحاف34 : 32القطع كاالئتناؼ : النحاس :  انظر2
 26منار اليدل : األشمكني:  انظر3
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، لكف قبؿ ذلؾ نعرض ألنكاع الكقؼ كمصطمحاتو عند (منار اليدل)األشمكني في 
. العمماء

:  أنواع الوقف
. 1تػاـ، حسػف، قبيح: ػ عند ابف األنبارم ثبلثة 

. 2، حسف، كقبيح(صالح)تػاـ، كاؼ : ػ عند النحاس أربعة 
. 3، قبيػح(صالح)تػاـ، كػاؼ، كحسف :  ػ عند الداني أربعة

، مطمؽ، جائز، مجكز لكجو، مرخَّص ضركرةن، ما ال يجكز: ػ السجاكندم  4الـز
.  5تػاـ، كاؼ، حسف، قبيح: ػ عند ابف الطحاف أربعة
. 6تاـ، كاؼ، حسف، قبيح: ػ عند ابف الجزرم أربعة
. 7تػاـ، حسف، كاؼ، صالح، مفيكـ، جائز، بياف، قبيػح: ػ عند األنصارم ثمانية

.  8تاـ، كاؼ، حسف، قبيح: ػ عند األشمكني أربعة مجممة

                                        
  1/149إيضاح الكقؼ كاالبتداء :  انظر1
نما فيمناه مف قكلو(القبيح) لـ يذكر النحاس مصطمح 2 ىذا الكتاب نذكر فيو التماـ في القرآف، : "، كا 

  19القطع ". كما كاف كافيا أك صالحا، كما يحسف االبتداء بو، كما يجتنب مف ذلؾ
، لكنو في عرضو (الحسف) كلـ يذكر الداني ىنا مصطمح 138المكتفى في الكقؼ كاالبتدا  :  انظر3

: انظر. ؛ فالصالح عنده حسف(الصالح)بدال مف  (الحسف)التفصيمي ألنكاع الكقؼ ذكر مصطمح 
.  كسنعرض لذلؾ فيما بعد145المكتفى في الكقؼ كاالبتدا 

  143 : 1/113عمؿ الكقكؼ :  انظر4
 كما بعدىا 28نظاـ األداء في الكقؼ كاالبتداء :  انظر5
 كما بعدىا 1/178النشر :  انظر6
 كما بعدىا 15المقصد تمخيص المرشد :  انظر7
 كقد فاضؿ بينيا، فذكر أف ىناؾ التاـ كاألتـ، كالكافي كاألكفى، 28 : 27منار اليدل :  انظر8

كىذه المفاضمة مردىا االرتباط الداللي أك الصناعي بيف ما . كالحسف كاألحسف، كالقبيح كاألقبح
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كنحاكؿ في السطكر القادمة أف نبٌيف مفاىيـ المصطمحات، كسنبدأ بأكثر 
: المصطمحات ترٌددان عمى ألسنة العمماء عمى النحك اآلتي

 :  1ـ الوقف التـام
كرد عند ابف األنبارم كالنحاس كالداني كابف الطحاف كابف الجزرم كاألنصارم 

كاألشمكني، كىك الذم يحسف الكقؼ عميو لتمامو المطمؽ، كيحسف االبتداء بما بعده 
، كيككف عند تماـ القصص كانقضائيف، كيكثر كجكده  الستغنائو عما قبمو لفظا كمعنىن

عىميكا أىًعزَّةى أىٍىًميىا أىًذلَّةن )في الفكاصؿ، كقد يكجد قبؿ الفاصمة كما في   فيذا 34النمؿ  (كىجى
كىذىًلؾى يىٍفعىميكفى ): ىك التماـ؛ النقضاء كبلـ بمقيس، ثـ قاؿ تعالى كال ، 2كىك رأس اآلية (كى

 ألنو ؛ فيك تاـ(محمد رسكؿ اهلل): تعالىيشترط في التاـ أف يككف آخر قصة كقكلو 
ف كانت اآليات إلى آخر السكرة قصة كاحدة كنحكه ،مبتدأ كخبر لقد أضمني عف ) كا 

 : ثـ قاؿ تعالى، ألنو آخر كبلـ الظالـ أبٌي بف خمؼ؛ ىنا التماـ(الذكر بعد إذ جاءني
 كقد يكجد بعد رأس اآلية ، كىك أتـ كرأس آية أيضان (ككاف الشيطاف لئلنساف خذكالن )

 أم تمركف ؛ ألنو معطكؼ عمى المعنى؛ ىنا التاـ(مصبحيف كبالميؿ): تعالىكقكلو 
نما رأسيا ،عمييـ بالصبح كبالميؿ  ،(مصبحيف)قكلو  فالكقؼ عميو تاـ كليس رأس آية كا 

رأس اآلية ؼ ،(رفان ػيتكؤف كزخ): قكلو كمثمو ، ألنو آخر القصة؛ـػ أت(أفبل تعقمكف)ك
كقد يككف بعد آيتيف أك . 3(سقفان ) ألنو معطكؼ عمى ؛ ىك التماـ(زخرفان ) ك(يتكؤف)

ابتداء بقكلو تعالى  (فأخرجيما مما كانا فيو): أكثر، كمف ذلؾ الكقؼ عمى قكلو تعالى
                                                                                                     

.  كأضاؼ إلى ذلؾ كقؼ البياف. قبؿ الكقؼ كما بعده
جماؿ : انظر. (قمى)بالرمز  (األزىر كالمدينة كالشاـ.ط) ىك ما يرمز لو في المصحؼ المشرقي 1

 12أضكاء البياف في معرفة الكقؼ كاالبتداء : القرش
 1/178 كابف الجزرم 30 كابف الطحاف 140 كالداني 36 كالنحاس 1/149األنبارم :  انظر2

 27 كاألشمكني 18: 17كاألنصارم
 29منار اليدل : انظر 3
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ذ قمنا لممبلئكة اسجدكا آلدـ ) ، كذكر الداني أف التاـ قد يككف في درجة الكافي 1(..كا 
 .2إذا تعمؽ بما بعده مف جية المعنى

مف مقتضيات الكقؼ التاـ االبتداء باالستفياـ ممفكظان بو أك كذكر األشمكني أف 
 كاالبتداء ، كاالبتداء ببلـ القسـ، كاالبتداء بفعؿ األمر،(يا النداء)ػاالبتداء بك ،مقدران 

، تناىى االستثناء كتناىي القكؿك ، ألف االبتداء بو ابتداء كبلـ مؤتنؼ؛بالشرط
يف الصفتيف  بالفصؿك ،كالعدكؿ عف اإلخبار إلى الحكاية، االبتداء بالنفي أك النييك

كأف يككف آخر قصة كابتداء أخرل،  ،آية رحمةككالفصؿ بيف آية عذاب ، المتضادتيف
عراب كقراءة. كآخر كؿ سكرة غير تاـ عمى ك ،كقد يككف الكقؼ تامان عمى تفسير كا 

 مبتدأ خبره (كالراسخكف)تاـ إف كاف فيك  ؛(كما يعمـ تأكيمو إالَّ اهلل) : نحك،آخر
اـ إف كاف معطكفان عمى ػغير ت، ك عمى أف الراسخيف لـ يعممكا تأكيؿ المتشابو(يقكلكف)

إف تبدكا الصدقات فنعٌما ):  المتشابو، كنحكف الراسخيف يعممكف تأكيؿأالجبللة كلفظ 
ف تخفكىا كتؤتكىا الفقراء فيك  ، 271البقرة  ( كيكٌفري عنكـ مف سيئاتكـخير لكـىي كا 

 بالنكف كالرفع أم (كنكفر)عمى قراءة مف قرأ  اـػت (لكـ)الكقؼ عمى : "يقكؿ األشمكني
 (نكٌفٍر ) كليس بكقؼ لمف قرأ ، ككاؼ لمف قرأه بالتحتية كالرفع أم كاهلل يكفر،نحف نكفر

 ككذا مف قرأه بالياء كالرفع أك النكف ،(فيك)بالجـز كعطفو عمى محؿ الفاء مف قكلو 
كالرفع كجعمو معطكفان عمى ما بعد الفاء إالَّ أف يجعمو مف عطؼ الجمؿ فيككف 

. 3"كافيا
كصٌرح األنصارم كاألشمكني أف في مكاضعو تفاكتا في التفاضؿ، فيناؾ التاـ 

تاـ، كالكقؼ عمى  (نستعيف)الكقؼ عمى : "، كمٌثؿ لو األنصارم بقكلو4كاألتـ

                                        
 36 : 34البقرة  1

 141المكتفى :  انظر2
 145، 30منار اليدل : انظر 3
 28 كمنار اليدل 18المقصد :  انظر4
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مف جية كاحدة،  (..اىدنا . نستعيف) أتـ؛ ألف الحديث في الفاتحة 5البقرة (المفمحكف)
فيي ختاـ حديث عف المتقيف، كما بعده قصة  (المفمحكف)فيك مف المؤمف لربو، أما 

جديدة تتحدث عف الكافريف؛ فاألكؿ تاـ كالثاني أتػـ، كأطمؽ األنصارم عمى التاـ 
مـ أف الكقؼ الحسف ىك التاـ، لكٍف لو تعمؽ بما بعده: "، قاؿ(حسنا) . 1"كبذلؾ عي

 ؛ الضمير عمى ما قبؿ الكقؼ ال يمنع مف الكقؼعىكد"ثـ أضاؼ األشمكني أف 
 .2"ألف جنس التاـ جميعو كذلؾ

 :  3ـ الوقف الكافـي
كىك . كرد عند النحاس كالداني كابف الطحاف كابف الجزرم كاألنصارم كاألشمكني

الذم يحسف الكقؼ عميو كاالبتداء بما بعده؛ غير أف الذم بعده متعمؽ بو مف جية 
المعنى دكف المفظ، أك ىك ما اتصؿ ما قبمو بما بعده معنىن ال لفظا، كمنو الكقؼ عمى 

ـي الطَّيّْبىاتي ): قكلو ـي الًَّذيفى أيكتيكا اٍلًكتىابى ) كاالبتداء بقكلو 5المائدة  (اٍليىٍكـى أيًحؿَّ لىكي طىعىا كى
ـٍ  ككذلؾ كؿ كبلـ قائـ بنفسو مستغف بعامؿ كمعمكؿ فيو يفيد : "، كقاؿ الداني4(ًحؿّّ لىكي

كاستغناء : "، كزاد األشمكني5"معنى يكتفي بو فالقطع عميو كاؼ، كيسمى أيضا مفيكما
ما بعده عنو بأف ال يككف مقيدا لو، كعكد الضمير إلى ما قبؿ الكقؼ ال يمنع مف 

عندما  (شييدا)الكقؼ؛ ألف جنس الكافي جميعو كذلؾ، كالدليؿ كٍقؼ ابف مسعكد عمى 

                                        
 20 : 18المقصد :  انظر1
لممتكمـ كلممخاطب :  كفي رأيو ىذا نظر؛ ألف الضمير ثبلثة أنكاع31المرجع السابؽ : انظر 2

: فكيؼ يقكؿ. كلمغائب، فإذا كاف لمغائب فيك ال يفيد بدكف عائد يعكد عميو متقدـ رتبة أك لفظا
كمع ذلؾ نسٌمـ معو برأيو ! ؛ كاالبتداء بو مستقبل غير مفيد؟"إف عكد الضمير ال يمنع مف الكقؼ"

. حتى ال نفسد عميو تطبيقاتو لمفاىيـ الكقكؼ في كؿ آيات القرآف
  15أضكاء البياف : جماؿ القرش: انظر. (ج) ىك ما يرمز لو في المصحؼ المشرقي بالرمز 3
  31 كاألشمكني 20 كاألنصارم 178 كابف الجزرم 38 كابف الطحاف 143الداني :  انظر4
 144المكتفى :  انظر5
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كال يكتمكف )كاؼ كليس بتاـ؟ كالتاـ  (شييدا) بذلؾ، فالكقؼ عمى أمره رسكؿ اهلل 
 أف يقؼ دكف ؛ ألنو آخر القصة كىك في اآلية الثانية، كقد أمره النبي (اهلل حديثا

دُّ )التاـ مع قربو، فدٌؿ داللة كاضحة عمى جكاز الكقؼ عمى الكافي؛ ألف قكلو  ًئذو يىكى يىٍكمى
ًديثان  ـي اأٍلىٍرضي كىال يىٍكتيميكفى المَّوى حى كيا الرَّسيكؿى لىٍك تيسىكَّل ًبًي كا كىعىصى ( 42النساء . الًَّذيفى كىفىري

. 1ليس قيدا لما قبمو
عراب كقراءة غيرى كاؼو عمى آخرالكقؼ كقد يككف  قكلو  نحك ؛كافيان عمى تفسير كا 

  إف جعمتيا(حسف)ك ، نافية(اػـ)كاؼ إف جعمت فيك  ؛(يعممكف الناس السحر): تعالى
  .2مكصكلة

كذكركا أف الكافي يتفاضؿ في الكفاية، فما كاف عمى رأس آية فيك أكفى، كبعض 
ـي اٍلًعٍجؿى ): المقاطع أكفى مف بعض، فالكقؼ عمى قكلو تعالى كىأيٍشًربيكا ًفي قيميكًبًي

ٍؤًمًنيفى )كاؼ، كالكقؼ عمى  (ًبكيٍفًرًىـٍ   . 3أكفى( ًإٍف كيٍنتيـٍ مي

:  ـ الوقف الحسـن
كرد عند ابف األنبارم كالنحاس كالداني كابف الطحاف كابف الجزرم كاألنصارم 

كىك الذم يحسف الكقؼ عميو، كال يحسف االبتداء بما بعده لتعمقو بو مف . كاألشمكني
إذ كثيران ما تككف آية تامة كىي متعمقة بما بعدىا كككنيا جية المفظ كالمعنى جميعا؛ 

 إذ ما بعده مع ما قبمو كبلـ كاحد مف جية المعنى كما ؛استثناءن كاألخرل مستثنى منيا
كغير ذلؾ؛ نحك الكقؼ تقدـ أك مف حيث ككنو نعتان لما قبمو أك بدالن أك حاالن أك تككيدان 

ٍمدي ًلمَّوً ): عمى قكلو تعالى فيك حسف؛ ألنو في نفسو مفيػد يحسف الكقؼ عميو،  (اٍلحى
ال يحسف؛ ألنو مجركر، كاالبتداء بالمجركر قبيح؛ ألنو  (رىبّْ اٍلعىالىًميفى )كاالبتداء بقكلو 

                                        
 31منار اليدل :  انظر1
 31منار اليدل : انظر 2
 28  كاألشمكني 39 كابف الطحاف 144الداني :  انظر3
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ف رفع . 1تابع لما قبمو كبو قرئ ػ  عمى إضمار مبتدأ أك نصب عمى المدح (ربٌ )كا 
 كأف ،فبل يقبح االبتداء بوػ  الحمد برفع البلـ كنصبيا ؿى  الحمد هلل أه:كحكى سيبكيو

ف ؛يجكز الكقؼ عميوك ،(رب العالميف) :يككف رأس آية نحك  ألنو رأس آية كىك سنة كا 
 يقكؿ ،كاف إذا قرأ قطع قراءتو أنو رسكؿ اهلل  عفتعمؽ ما بعده بما قبمو لما ثبت 

 ثـ يقؼ ثـ يقكؿ (الحمد هلل رب العالميف) ثـ يقؼ ثـ يقكؿ (بسـ اهلل الرحمف الرحيـ)
ف كاف ما ، كىذا أصؿ معتمد في الكقؼ عمى رؤكس اآلم، ثـ يقؼ(الرحمف الرحيـ)  كا 

مرتبطان بما قبمو ارتباطان معنكيان كيجكز االبتداء بما بعده لمجيئو عف النبي آية بعد كؿ 
. سىف) عمى قراءة غير (حسنان ) كقد يككف الكقؼ  عمى أخرل نحك الكقؼ عمى (حى
 أم أمرناىـ ؛ بالقصر كالتخفيؼ كىي قراءة العامة مف األمر(أمرنا) فمف قرأ ؛(مترفييا)

 بالمد كالتخفيؼ بمعنى كثرنا (آمرنا) كمف قرأ (مترفييا)بالطاعة فخالفكا فبل يقؼ عمى 
 حسف الكقؼ عمى (سمطنا) بالقصر كالتشديد مف اإلمارة بمعنى (أٌمرنا)أك قرأ 

 كقد يككف الكقؼ حسنان كاالبتداء قبيحان ، كىما شاذتاف ال تجكز القراءة بيما(مترفييا)
ياكـيخرجكف الرسكؿ)نحك   قبيح (إياكـ)ػحسف كاالبتداء ب (الرسكؿ)عمى الكقؼ ؼ ( كا 

 إذ يصير تحذيران عف اإليماف باهلل تعالى كال يككف االبتداء إالَّ بكبلـ ؛لفساد المعنى
 .2مكؼو لممقصكد

كذكر الداني كابف الطحاف أف ىذا الضرب يسمى صالحا؛ ألنو ال يمكف لمقارئ 
، كاعتبر 3أف يقؼ في كؿ مكضع عمى تاـ كال كاؼ؛ ألف نفىسو ينقطع دكف ذلؾ

                                        
 20 كاألنصارم 178 كابف الجزرم 45 كابف الطحاف 145 كالداني 1/150األنبارم :  انظر1

 32كاألشمكني 
 33 : 32منار اليدل : األشمكني: انظر 2
 45 كابف الطحاف 145الداني :  انظر3
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كقؼ تاـ،  (مصبحيف كبالميؿ)كالكقؼ عمى : "األنصارم الكقؼ التاـ كقفا حسنا، يقكؿ
 .1"أتـ؛ ألنو آخر القصة، كلذلؾ يسمى األكؿ حسنا (أفبل تعقمكف)لكف عمى 

 :  2ـ الوقف القبيـح
.  كالداني كابف الطحاف كابف الجزرم كاألنصارم كاألشمكني3كرد عند ابف األنبارم

، 6، أك يكىـ الكقكع في محذكر5، كال تقـك فائدة عنو4كىك الذم ال ييعرىؼ المراد منو
ىك ما لـ يتـ الكبلـ بو، كالكقؼ عميو يككف اضطراريا، كال يجكز تعٌمد الكقؼ : كقيؿ

ىػك ما اشتد تعمقو بما بعده لفظا كمعنى، كالكقؼ عمى : ، كقيؿ7عميو لفساد المعنى
. 8"فمف تبعني فإنو مني كمف عصاني فإنؾ غفكر رحيـ: "مف قكلو تعالى (عصاني)

، فإنو 26البقرة  (ًإفَّ المَّوى ال يىٍستىٍحًيي)كبعضو أقبح مف بعض، نحك الكقؼ عمى قكلو 
فكيؿ ): يكىـ غير ما أراده اهلل؛ إذ يكىـ كصفا ال يميؽ بالبارم سبحانو كتعالى، كنحك

ال ) كنحك ،يكىـ أف الكعيد بالكيؿ لمفريقيف كىك لطائفة مذككريف بعدهفإنو  (لممصميف
 فإف رجع ككصؿ الكبلـ بعضو ،يكىـ إباحة ترؾ الصبلة بالكميةفإنو  (تقربكا الصبلة

الَّ أث  كمما يكىـ الكقؼي ،ـى مطمقان كقؼ أـ الػً ببعض غير معتقد لمعناه فبل إثـ عميو كا 
إنما يستجيب الذيف يسمعكف )عمى الكبلـ المنفصؿ الخارج عف حكـ ما كصؿ بو نحك 

                                        
 18المقصد :  انظر1
.  (ما ال يجكز) الكقؼ القبيح يمكف أف يرادؼ ما كرد عند النحاس كالسجاكندم باسـ 2
 1/150اإليضاح . عٌرفو األبنارم بأنو ليس بتاـ كال حسف 3

 22 كاألنصارم 50 كابف الطحاف 148الداني :  انظر4
  50ابف الطحاف :  انظر5
 22األنصارم :  انظر6
 1/178ابف الجزرم :  انظر7
 36سكرة إبراىيـ  8
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 إنما أخبر اهلل عنيـ أنيـ يبعثكف ،المكتى ال يسمعكف كال يستجيبكف؛ ألف (كالمكتى
كعد اهلل الذيف آمنكا كعممكا الصالحات ليـ مغفرة كأجر عظيـ كالذيف كفركا )كمنو 

مف )نحك  ك(لمذيف استجابكا لربيـ الحسنى كالذيف لـ يستجيبكا لو)، كنحك (ككذبكا بآياتنا
ف تكلكا) كنحك (ييد اهلل فيك الميتدم كمف يضمؿ فمف ) كنحك (فإف أسممكا فقد اىتدكا كا 

 كشبو ذلؾ مف كؿ ما ىك خارج عف حكـ األكؿ مف (تبعني فإنو مني كمف عصاني
 ألنو سٌكل بالكقؼ بيف حاؿ مف آمف كمف كفر كبيف مف ضؿ كمف ؛جية المعنى

.  فيذا جمٌي الفساد،اىتدل
 ثـ ،( الييكدتكقاؿ): قكلو تعالىبيف القكؿ كالمقكؿ نحك نحك الكقؼ كأما األقبح ؼ

 كشبو ،(إف اهلل ثالث ثبلثة)ـ يبتدئ ػ ث،(لقد كفر الذيف قالكا) أك ،(يد اهلل مغمكلة)يبتدئ 
. 1ذلؾ مف كؿ ما يكىـ خبلؼ ما يعتقده المسمـ

:  ـ الوقف الصالـح 
كالنحاس لـ يقؼ عنده ليحدَّه . كرد عند النحاس كالداني كاألنصارم كاألشمكني

نما نفيـ مف أمثمتو أنو يماثؿ عنده الكقؼ الكافي، فقاؿ في قكلو تعالى ذىا ): لنا؛ كا  كىاً 
ـٍ  ـٍ قىاليكا ًإنَّا مىعىكي مىٍكا ًإلىى شىيىاًطيًنًي . ليس بقطع كاؼ؛ ألف االئتناؼ بما بعده ال يحسف (خى

ا نىٍحفي ميٍستىٍيًزئيكفى )ك البقرة  (المَّوي يىٍستىٍيًزئي ًبًيـٍ )ليس بكقؼ صالح؛ ألنو ال يستأنؼ  (ًإنَّمى
كأما الداني فالصالح عنده . 2، كثمة آيات أخرل تؤكد أف الصالح عنده ىك الكافي15

كيسمى ىذا الضرب صالحا؛ : "ىك الكقؼ الحسف؛ ففي حديثو عف الكقؼ الحسف قاؿ
إذ ال يتمكف القارئ أف يقؼ في كؿ مكضع عمى تاـ كال كاؼ؛ ألف نفىسىو ينقطع دكف 

. 3"ذلؾ

                                        
 36 : 35منار اليدل  : األشمكني:  انظر1
  51 : 50القطع كاالئتناؼ :  انظر2
 145المكتفى :  انظر3
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كأما األنصارم فقد جعؿ الكقؼ الصالح في مرتبة دكف الحسف كالكافي، كمٌثؿ لو 
ـي الذّْلَّةي كىاٍلمىٍسكىنىةي ): باآلية مىٍيًي ًربىٍت عى ، كماثمو الرأم 1، فيذا كقؼ صالح61البقرة  (كىضي

، كفي مكضع آخر عػدٌه  نكعا مف الكقؼ 2األشمكني، مضيفا أنو ييعبَّر عنو بالجائز
ًفي ): الكافي، كذلؾ عند حديثو عف التفاضؿ في الكفاية، كساؽ لو مثاال بقكلو تعالى

ـٍ مىرىضه  ـي المَّوي مىرىضان )، فيذا صالح، كالكقؼ عمى (قيميكًبًي أصمح، كالكقؼ عمى ( فىزىادىىي
ـٍ عىذىابه أىًليـه ًبمىا كىانيكا يىٍكًذبيكفى ) لىيي أصمح منيما، كلـ يقؼ عند ىذا الحد، بؿ نص  (كى

 .3عمى أف أعمى المراتب األتـ ثـ األكفى ثـ األحسف ثـ األصمح

:  ـ الوقف الجائـز 
كعند السجاكندم ىك ما . كرد ىذا النكع عند السجاكندم كاألنصارم كاألشمكني

مف  (قبمؾ)يجكز فيو الكصؿ كالفصؿ لتجاذب المكجبيف مف الطرفيف، كالكقؼ عمى 
؛ ( كباآلخرة ىـ يكقنكفقبمككالذيف يؤمنكف بما أنزؿ إليؾ كما أنزؿ مف ): قكلو تعالى

عمى الفعؿ يقطع النظـ؛ فإف 4ألف كاك العطؼ تقتضي الكصؿ، كتقديـ المفعكؿ
كعند األنصارم ىك ما دكف  التاـ كالكافي كالصالح . 5كيكقنكف باآلخرة: التقدير

كالجائز ما : "كالحسف، نفيـ ذلؾ مف قكلو بعد عرضو لمكقؼ التاـ كالصالح كالحسف
، أما عند األشمكني فيك الكقؼ الصالح أك األصمح، ففي 6"خرج عف ذلؾ، كلـ يقبح

                                        
 21المقصػد :  انظر1
 28منار اليدل :  انظر2
 32، 28منار اليدل :  انظر3
. ، كىك مفعكؿ في المعنى، كليس في الصنعة(باآلخرة)يقصد بالمفعكؿ ىنا الجار كالمجركر  4
 1/128عمؿ الكقكؼ :  انظر5
 21المقصد :  انظر6
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فأعبلىا األتـ ثـ األكفى ثـ األحسف ثـ األصمح، : "حديثو عف مراتب الكقؼ يقكؿ
 .1كيعٌبر عنو بالجائز

:  ـ وقف البيان 
كرد عند األنصارم كاألشمكني، كىك ما ييًبيف معنىن ال يفيـ بدكنو، كالكقؼ عمى 

 لمنبي  (تكقركه)؛ فرقا بيف الضميريف، فالضمير في 9الفتح  (كتكٌقركه): قكلو تعالى
 .2هلل تعالى، كالكقؼ أظير ىذا المعنى المراد (تسبحكه)كفي 

:  الوقف الالزمـ 
نما نفيـ مف أمثمتو أنو ما لك كصؿ طرفاه غيٌير  انفرد بو السجاكندم، كلـ يعرفو، كا 

ٍنييـٍ ): المراد كتناقض المعنى كشنع، كمف أمثمتو الكقؼ عمى قكلو تعالى ؿَّ عى مف  (فىتىكى
، فمك كيصؿ بما بعده لصار 6القمر (يكـ يدع الداع إلى شيء نكػر. فتكؿ عنيـ ): قكلو

فتكٌؿ عنيـ عندما ينفخ في الصكر، كىك : ، ككاف المعنى(فتكؿٌ )الظرؼ ظرفا لقكلو 
. 3محاؿ

مف األكقاؼ ما يتأكد استجابة لبياف : "كأشار إلى مفيكمو ابف الجزرم في قكلو
المعنى المقصكد، كىك ما لك كصؿ طرفاه أليكىـ معنى غير المراد، كىذا الذم 

كيجئ ىذا في التاـ . ، كعبر عنو بعضيـ بالكاجب(الزما)اصطمح عميو السجاكندم 
ٍنؾى قىٍكليييـٍ ): كالكافي، كربما يجئ في الحسف، كمنو الكقؼ عمى ًإفَّ )كاالبتداء بػ (كىال يىٍحزي

ـي  ًميعان ىيكى السًَّميعي اٍلعىًمي  .4"؛ لئبل يكىـ أف ذلؾ مف قكليـ(اٍلًعزَّةى ًلمًَّو جى
                                        

 28منار اليدل :  انظر1
  كفي تفسير اآلية أقكاؿ، منيا ما ذكره األشمكني، كمنيا أف 28 كمنار اليدل 21المقصد :  انظر2

 26/349ركح المعاني : راجع األلكسي. تعالى (اهلل)الضمائر كميا عائدة عمى 
 1/113عمؿ الكقكؼ :  انظر3
 1/183النشر :  انظر4
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:  الوقف المطـمقـ 
انفرد بو السجاكندم، كىك ما يحسف االبتداء بما بعده، كاالسـ المبتدأ بو كالفعؿ 

ٍف يىشىاءي ): المستأنؼ كالشرط كاالستفياـ كالنفي، نحك قكلو تعالى بعد  (المَّوي يىٍجتىًبي ًإلىٍيًو مى
ـٍ ًإلىٍيوً ) ا تىٍدعيكىي مىى اٍلميٍشًرًكيفى مى كىال )بعد  (سىيىقيكؿي السُّفىيىاءي ): ، كنحك قكلو تعالى (كىبيرى عى

ٍف يىشىًأ المَّوي ييٍضًمٍموي : )، كنحك قكلو تعالى(تيٍسأىلكفى عىمَّا كىانيكا يىٍعمىميكفى  كىالًَّذيفى كىذَّبيكا )بعد ( مى
بيٍكـه ًفي الظُّميمىاتً  ّـّ كى  .1(ًبآيىاًتنىا صي

:  ـ الوقف المجّوز لوجو
نما نفيـ مف أمثمتو أنو ما كاف الكصؿ فيو  انفرد بو السجاكندم، كلـ يعرفو، كا 
أفضؿ، غير أف ثمة كجيا في المفظ يسمح بالكقؼ، كمنو الكقؼ عمى قكلو تعالى 

يىاةى الدٍُّنيىا ًباآٍلًخرىةً ) كيا اٍلحى فَّؼي  )؛ ألف الفاء في قكلو 86البقرة  (أيكلىًئؾى الًَّذيفى اٍشتىرى  (فىبل ييخى
لتعقيب يتضمف معنى الجكاب كالجزاء ال حقيقة الجكاب كالجزاء، كذلؾ يكجب الكصؿ، 

 .2إال أف نظـ الفعؿ عمى االستئناؼ يرل لمفصؿ كجيا

 

:  ـ الوقف المرّخص ضرورة
انفرد بو السجاكندم، كىك ما ال يستغني ما بعده عما قبمو، لكنو ييرخَّص ضركرة 

انقطاع النفس لطكؿ الكبلـ، كال يمزمو الكصؿ بالعكد؛ ألف ما بعده جممة مفيكمة، 
اًء مىاءن )كاالبتداء بػ (كىالسَّمىاءى ًبنىاءن )كالكقؼ عمى  ؛ فقكلو 22البقرة (كىأىٍنزىؿى ًمفى السَّمى

                                        
 39 األنعاـ 142 البقرة13الشكرل: كاآليات عمى التكالي.  كما بعدىا116عمؿ الكقكؼ :  انظر1

كيقترب ىذا الكقؼ مف الكقؼ التاـ عند األشمكني كغيره؛ فمعاييره تعد جزءا مف معايير الكقؼ 
. التاـ التي ذكرىا األشمكني في منار اليدل، كالتي أشرنا إلييا في الكقؼ التاـ

 1/130عمؿ الكقكؼ :  انظر2
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ال يستغني عف سياؽ الكبلـ؛ فإف فاعمو ضمير يعكد إلى الصريح المذككر  (كأنزؿ)
ف كاف ال يبرز إلى النطؽ  .1قبمو، غير أنو جممة مفيكمة لككف الضمير مستكنا، كا 

:  ـ الوقف المفيوم
نما ساؽ لو مثاال، كذلؾ في قكلو الكقؼ عمى : انفرد بو األنصارم، كلـ يعرفو، كا 

ـي الذّْلَّةي كىاٍلمىٍسكىنىةي ) مىٍيًي ًربىٍت عى بىاءيكا ًبغىضىبو ًمفى المَّوً ): صالح، فإف قاؿ (كىضي كاف  (كى
بًّْيـٍ )كافيا، فإف بمغ  ـٍ ًعٍندى رى ـٍ أىٍجريىي .  2كاف مفيكما (فىمىيي

 

                                        
 كىذا الكقؼ يقترب مف الكقؼ الكافي كالكقؼ الحسف عند غيره؛ ألف 1/131عمؿ الكقكؼ :  انظر1

جائز عند النحاس عمى أف الكاك لبلستئناؼ، كغير جائز إذا كانت لمعطؼ،  (بناء)الكقؼ عمى 
كىك كاؼ عند الداني، كىك حسف عند األشمكني إف كانت الكاك لبلستئناؼ، كغير جائز إف كانت 

 88 كمنار اليدل 161  كالمكتفى في الكقؼ كاالبتدا 54القطع كاالئتناؼ : انظر. لمعطؼ
 21المقصد :  كانظر62، 61 المثاؿ مف البقرة 2
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:  تعميـق 
:  مف خبلؿ ىذا العرض المكجز ألنكاع الكقؼ يتبيف لمباحث

ػ أف ثمة أنكاعا مف الكقكؼ اتفؽ عمييا جػٌؿ العمماء مصطمحا كمفيكما، كىذه األنكاع 
الكقؼ التاـ كالكقؼ الكافي كالكقؼ الحسف كالكقؼ القبيح؛ كمف ثـ ستككف : ىػي

. ىي محؿ الدراسة التطبيقية
ػ الكقؼ التاـ ىك ما استقؿ ما بعده عما قبمو لفظا كمعنى، كلذا يحسف الكقؼ كيحسف 

. االبتداء بما بعده لتمامو المطمؽ
ػ الكقؼ الكافي ىك ما استقؿ ما بعده عما قبمو لفظا ال معنى، كيحسف االبتداء بما 

. بعده كما يحسف الكقؼ عميو
ف جاز الكقؼ إلفادة  ػ الكقؼ الحسف ىك ما ارتبط ما بعده بما قبمو لفظا كمعنى، كا 
. معنى يحسف السككت عميو لـ يجز االبتداء بما بعده لتعمقو بما قبمو لفظا كمعنى
ػ الكقؼ القبيح ىك ما ارتبط ما بعده بما قبمو لفظا كمعنىن ارتباطا كثيقا يجعؿ الكقؼ 

. يخٌؿ بالمعنى إخبلال يصؿ أحيانا إلى التناقض كالمعنى المقتضى حاؿ الكصؿ
ػ الكقؼ البلـز انفرد بو السجاكندم، كىك مف أىـ أنكاع الكقؼ، ككاف ينبغي أف ينص 

، لكف ثمة فرقا دقيقا الكقؼ التاـبعميو سائر العمماء، كأعتقد أنيـ استغنكا عنو 
بينيما؛ فإف الكصؿ في الكقؼ التاـ بيف ما قبمو كما بعده ال يفسد المعنى في 

فتكٌؿ )كقكلو  (اىدنا الصراط. إياؾ نستعيف): بعض اآليات، كلننظر إلى قكلو تعالى
تػاـ، لكف ثمة فرقا بيف ( عنيـ)ك( نستعيف)، فالكقؼ عمى (يكـ يدع الداع. عنيـ

فتكؿ )ال يفسد المعنى، في حيف أنو في  (نستعيف اىدنا)الكقفيف، فالكصؿ في 
يجعؿ المعنى شنيعا متناقضا كالمعنى اآلخر الذم يقتضيو الكقؼ؛  (عنيـ يكـ يدعي 

، كما كاف  كمف ىنا كاف ينبغي عمى العمماء أف ينصكا عمى ىذا الكقؼ البلـز
، كأعتقد أنيـ استغنكا عنو بالكقؼ الكقؼ الممنكعينبغي عمييـ أف ينصكا عمى 
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القبيح؛ فمف القبيح ما ىك أقبح، كالكقؼ األقبح ىك الكقؼ الممنكع، لكف كاف مف 
.  األفضؿ أف يشار إليو بالمصطمح

ػ باقي أنكاع الكقكؼ لـ ييجًمع العمماء عمييا اصطبلحا كمفيكما كالكقؼ الصالح 
كالكقؼ المفيكـ، فبينما يمثؿ كؿ منيا قسما مستقبل عند بعض العمماء يرادؼ نكعا 

. آخر كالكافي أك الحسف عند بعضيـ، في حيف أنو لـ يرد عند آخريف
ػ الحظ الباحث أف الفركؽ بيف أنكاع الكقكؼ محصكرة في المفظ كالمعنى تعمقا 

التعمؽ )ما المقصكد بالمفظ؟ كماذا يعني : كاستقبلال؛ األمر الذم يجعمو يتساءؿ
ذا كاف كذلؾ فيؿ يعنكف بو االتباط بيف  (المفظي ؟ ىؿ ىك االرتباط النحكم؟ كا 

عنصرم اإلسناد فحسب؟ أك االرتباط بيف جميع عناصر التركيب عمدةن كفضمةن؟ 
؟ (التعمؽ المعنكم)ك (المعنى)كما معيارىـ في ذلؾ؟ كماذا يقصدكف بػ

ىؿ كضحٍت مفاىيـ المصطمحات في ذىف األشمكني؟ كىؿ : ػ يتساءؿ الباحث أيضا
نجح في تطبيقيا عمى آيات القرآف؟ كىؿ يمكف أف ينعت بالدقة العممية في 

. المصطمح مفيكما كتطبيقا؟ ىذا ما نحاكؿ أف نجيب عنو في الصفحات القادمة
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المبحث الثالث 
في سورة البقرةالوقوف 
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 :نمـاذج الوقوف: أوال 
 ********************************

ٍيبى ًفيًو ىيدنل ًلٍمميتًَّقيفى (1)آلـ: قاؿ تعالى الًَّذيفى ييٍؤًمنيكفى ًباٍلغىٍيًب (2)ذىًلؾى اٍلًكتىابي الى رى
ـٍ يينًفقيكفى  ٍقنىاىي زى ًممَّا رى ةى كى ييًقيميكفى الصَّبلى ا أيٍنًزؿى ًمٍف قىٍبًمؾى (3)كى مى ا أيٍنًزؿى ًإلىٍيؾى كى كىالًَّذيفى ييٍؤًمنيكفى ًبمى

ـٍ ييكًقنيكفى  ًباآٍلًخرىًة ىي كفى (4)كى ٍفًمحي ـٍ اٍلمي ـٍ كىأيٍكلىًئؾى ىي بًّْي مىى ىيدنل ًمٍف رى ( 5)أيٍكلىًئؾى عى
إف جعؿ خبر ال  (ككاؼ) ، أك باالبتداء كفيو خبره1إف رفع ىدل بفيو (تاـ) 2يبـ ر

 كقد ، ال مثؿ زيد أم في البمد: ألفَّ العرب يحذفكف خبر ال كثيران فيقكلكف؛محذكفان 
 كمذىب سيبكيو ، ال عميؾ أم ال بأس عميؾ: يقكلكف،يحذفكف اسميا كيبقكف خبرىا

 فإف ،أنيا كاسميا في محؿ رفع باالبتداء كال عمؿ ليا في الخبر إف كاف اسميا مفردان 
 كمذىب األخفش أف اسميا في ،كاف مضافان أك شبييان بو فتعمؿ في الخبر عنده كغيره

األكؿ ىك  (فيو)ال ريب فيو فيو ىدل؛ فػ: ؛ كىي عاممة في الخبر، كالتقديرعػمحؿ رؼ
 : كرٌد ىذا أحمدي بف جعفر كقاؿ، الكتاب يتضح المعنىالخبر، كبإضمار العائد عمى

تنزيؿ الكتاب ال )ٌد مف عائد كيدؿ عمى خبلؼ ذلؾ قكلو تعالى في سكرة السجدة ػالب
 ألنيـ يشترطكف لصحة ؛ ألنَّو ال يكقؼ عمى ريب اتفاقان ؛(ريب فيو مف رب العالميف

 كىذا تعسؼ مف جماعة مف النحاة .الكقؼ صحة الكقؼ عمى نظير ذلؾ المكضع
أضمركا محبلن متصبلن بو خبر ال كاكتفى بالمحؿ ألفَّ خبر ال التبرئة ال يستنكر 

ف زرتنا فبل ، إف زرتنا فبل براحي بالرفع:إضماره في حاؿ نصب االسـ كال رفعو تقكؿ  كا 
 كلك ، كىذا غير بعيد في القياس عندىـ، كىـ يضمركف في كبل الكجييف،براحى بنصبو

. 2 ال ريب فيو فيًو ىدل كىذا صحيح في العربية:ظير المضمر لقيؿ
إف رفع ىدل باالبتداء خبره محذكؼ أك رفع بظرؼ محذكؼ غير المذككر  (تاـ) 2هـفيـ 

إف  (حسف)كإف جعؿ خبر مبتدأ محذكؼ أم ىك  (كاؼ)تقديره فيو فيًو ىدل ك
                                        

. فاعؿ لمفعؿ المستكف في الجار كالمجركر (ىدل)يقصد أف  1
 76منار اليدل : انظر 2



 
 

43 

انتصب مصدران بفعؿ محذكؼ كليس بكقؼ إف جعؿ ىدلن خبران لذلؾ الكتاب أك حاالن 
. 1منو أك مف الضمير في فيو أم ىاديان أك مف ذلؾ

إف رفعت الذيف باالبتداء كفي خبره قكالف أحدىما أكلئؾ األكلى كالثاني  (تاـ) 2لممتقينـ 
 يمنع ككف أكلئؾ (كالذيف يؤمنكف)أكلئؾ الثانية كالكاك زائدة كىذاف القكالف منكراف ألفَّ 

األكلى خبران ككجكد الكاك يمنع ككف أكلئؾ الثانية خبران أيضان كاألكلى تقديره محذكفان أم 
 ألفَّ النصب إنما يككف ؛(أعني أك أمدح)ػإف نيصب الذيف ب (حسف)كىـ المذككركف 

بإضمار فعؿ فنصبو بالفعؿ المضمر كىك في النية عند ابتدائؾ بالمنصكب فبل يككف 
فاصبلن بيف العامؿ كالمعمكؿ ألنَّؾ إذا ابتدأت بالمعمكؿ فكأنؾ مبتدمء بالعامؿ معو 
كتضمره حاؿ ابتدائؾ بالمعمكؿ كليس المتقيف بكقؼ إف جر الذيف صفة ليـ أك بدالن 
منيـ أك عطؼ بياف ألنو ال يفصؿ بيف النعت كالمنعكت كال بيف البدؿ كالمبدؿ منو 
ألنيما كالشيء الكاحد كمف حيث ككنو رأس آية يجكز ففي محؿ الذيف ثبلثة أكجو 

الجر مف ثبلثة كىك ككنو صفة لممتقيف أك بدالن منيـ أك عطؼ بياف كالنصب مف كجو 
 لمبتدأ محذكؼ أك ان  ككنو خبر:كاحد كىك ككنو مفعكالن لفعؿ محذكؼ كالرفع مف كجييف

. 2مبتدأ كالخبر ما ذكرناه فيما تقدـ
إف جعؿ الذيف األكؿ منصكبان عمى  (كاؼ)كعمى استئناؼ ما بعده  (تاـ) 3ينفقونـ 

المدح أك مجركران عمى الصفة أك مرفكعان خبر مبتدأ محذكؼ أم ىـ المذككركف فعمى 
 يككف كالذيف يؤمنكف مستأنفان جممة مستقمة مف مبتدأ كخبر كال ةىذه التقديرات الثبلث

 ألفَّ ما الثانية ؛(إليؾ) فبل يكقؼ عمى ،(يكقنكف) إلى (كالذيف يؤمنكف)كقؼ مف قكلو 
 ألنيا عطؼ عمى ما قبميا كال عمى (مف قبمؾ)عطؼ عمى ما األكلى كال عمى 

 ألفَّ الباء مف صمة يكقنكف كمكضع باآلخرة نصب بالفعؿ بعدىا كقدـ ؛(باآلخرة)
المجركر اعتناءن بو أك لمفاصمة كتقديـ المفعكؿ عمى الفعؿ يقطع النظـ كتقدير الكبلـ 
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ف جعؿ الذيف يؤمنكف بالغيب مبتدأ كالخبر محذكفان تقديره ىـ  كىـ يكقنكف باآلخرة كا 
. 1المذككركف كالذيف الثاني عطفان عمى الذيف األكؿ جاز الكقؼ عمى مف قبمؾ

 كليس بكقؼ إف ،(عمى ىدل مف ربيـ) مبتدأ خبره (أكلئؾ)إف جعؿ  (تاـ) 4يوقنونـ 
 لفصمو بيف المبتدأ ؛(أكلئؾ عمى ىدل) مبتدأ خبره (الذيف يؤمنكف بالغيب)جعؿ 

 .2كالخبر كمف حيث ككنو رأس آية يجكز
 *************************************

ـٍ ): قاؿ تعالى مىا ىي ًباٍليىٍكـً اآٍلًخًر كى نَّا ًبالمًَّو كى ٍف يىقيكؿي آمى ًمٍف النَّاًس مى كى
ٍؤًمًنيفى  كفى (8)ًبمي ا يىٍشعيري مى ـٍ كى ا يىٍخدىعيكفى ًإالَّ أىنفيسىيي مى نيكا كى اًدعيكفى المَّوى كىالًَّذيفى آمى ( 9)ييخى

إف جعؿ ما بعده استئنافان بيانيان كأفَّ قائبلن يقكؿ ما باليـ قالكا آمنا  (تاـ) 8بمؤمنينـ 
كيظيركف اإليماف كما ىـ بمؤمنيف فقيؿ يخادعكف اهلل كليس بكقؼ إف جعمت الجممة 

بدالن مف الجممة الكاقعة صمة لمف كىي يقكؿ كتككف مف بدؿ االشتماؿ ألفَّ قكليـ 
مشتمؿ عمى الخداع أك حاؿ مف ضمير يقكؿ كال يجكز أف يككف يخادعكف في محؿ 

جر صفة لمؤمنيف ألفَّ ذلؾ يكجب نفي خداعيـ كالمعنى عمى إثبات الخداع ليـ كنفي 
اإليماف عنيـ أم كما ىـ بمؤمنيف مخادعيف ككؿ مف الحاؿ كالصفة قيد يتسمط النفي 

 .3عميو كعمييما فميس بكقؼ كمف حيث ككنو رأس آية يجكز
 *************************************

ـٍ ): قاؿ تعالى ٍكلىوي ذىىىبى المَّوي ًبنيكًرًى اءىٍت مىا حى ثىًؿ الًَّذم اٍستىٍكقىدى نىارنا فىمىمَّا أىضى ـٍ كىمى ثىمييي مى
كفى  ـٍ ًفي ظيميمىاتو الى ييٍبًصري تىرىكىيي ـٍ الى يىٍرًجعيكفى (17)كى ّـّ بيٍكـه عيٍميه فىيي  (18)صي

عمى استئناؼ ما بعده كأف جكاب لما محذكؼ تقديره  (كاؼ) 17ذىب ا بنورىمـ 
. 4 إف جعؿ ىك كما قبمو مف جممة المثؿ(ليس بكقؼ)خمدت ك
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 إف (ليس بكقؼ)إف رفع ما بعده خبر مبتدأ محذكؼ أم ىـ ك (كاؼ) 17 ال يبصرونـ
ف نصب عمى الذـ جاز 1نصب عمى أنو مفعكؿ ثاف لترؾ كا 

 

************************************* 
ـٍ ): قاؿ تعالى ـٍ لىعىمَّكي ـٍ كىالًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمكي مىقىكي ـٍ الًَّذم خى بَّكي يىاأىيُّيىا النَّاسي اٍعبيديكا رى

اًء مىاءن فىأىٍخرىجى ًبًو ًمٍف (21)تىتَّقيكفى  ـٍ اأٍلىٍرضى ًفرىاشنا كىالسَّمىاءى ًبنىاءن كىأىٍنزىؿى ًمٍف السَّمى عىؿى لىكي الًَّذم جى
ـٍ فىبلى تىٍجعىميكا ًلمًَّو أىندىادنا كىأىٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى   (.22)الثَّمىرىاًت ًرٍزقنا لىكي

إف جعؿ الذم مبتدأ كخبره الذم جعؿ لكـ األرض أك خبر مبتدأ  (كاؼ) 21اعبدوا ربكمـ 
 إف نصب بمقدر كليس بكقؼ إف جعؿ نعتان لربكـ أك (حسف)محذكؼ أم ىك الذم ك
. 2بدالن منو أك عطؼ بياف

ف جعؿ (الذيف مف قبمكـ) ألفَّ ك؛ ليس بكقؼ21خمقكمـ  الذم ) معطكؼ عمى الكاؼ كا 
 ككاف الكقؼ ، حسنان (مف قبمكـ) كاف الكقؼ عمى (تتقكف)ػ الثاني منصكبان ب(جعؿ لكـ

 لفصمو بيف البدؿ كالمبدؿ منو كىما كالشيء الكاحد كمف حيث ؛ليس بكقؼ (تتقكف)
ية يجكز الذم جعؿ لكـ األرض يحتمؿ الذم النصب كالرفع فالنصب مف آككنو رأس 

خمسة أكجو نصبو عمى القطع أك نعت لربكـ أك بدؿ منو أك مفعكؿ تتقكف أك نعت 
النعت أم المكصكؿ األكؿ كالرفع مف كجييف أحدىما أنو خبر مبتدأ محذكؼ أم ىك 
الذم أك مبتدأ خبره فبل تجعمكا فإف جعؿ الذم جعؿ لكـ خبران عف الذم األكؿ أك نعتان 

ف جعؿ الثاني خبر مبتدأ  لربكـ أك بدالن مف األكؿ أك نعتان لـ يكقؼ عمى تتقكف كا 
. 3محذكؼ أك في مكضع نصب بفعؿ محذكؼ كاف الكقؼ كافيان 
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إف جعؿ ما بعده مستأنفان كليس بكقؼ إف عطؼ عمى ما  (حسف) 22 والسماء بناءً ـ 
 .1قبمو كداخبلن في صمة الذم جعؿ لكـ فبل يفصؿ بيف الصمة كالمكصكؿ

 *************************************

يىٍيًدم : قاؿ تعالى ثىبلن ييًضؿُّ ًبًو كىًثيرنا كى اذىا أىرىادى المَّوي ًبيىذىا مى كا فىيىقيكليكفى مى كىأىمَّا الًَّذيفى كىفىري
ا ييًضؿُّ ًبًو ًإالَّ اٍلفىاًسًقيفى  مى يىٍقطىعيكفى (26)ًبًو كىًثيرنا كى ٍيدى المًَّو ًمٍف بىٍعًد ًميثىاًقًو كى كفى عى الًَّذيفى يىنقيضي

كفى  اًسري ـٍ اٍلخى ييٍفًسديكفى ًفي اأٍلىٍرًض أيٍكلىًئؾى ىي ؿى كى ا أىمىرى المَّوي ًبًو أىٍف ييكصى   (.27)مى
 ككنو صفة ذـ : الحركات الثبلث الجر مف ثبلثة أكجو(الذيف)في  :26الفاسقينـ 

لمفاسقيف أك بدالن منيـ أك عطؼ بياف كالنصب مف كجو كاحد كىك ككنو مفعكالن لفعؿ 
أكلئؾ ىـ ) كالرفع مف كجييف ككنو خبر مبتدأ محذكؼ أك مبتدأ كالخبر جممة ،محذكؼ

 لعدـ تعمؽ ما بعده ؛(تامان ) فإف رفع باالبتداء كاف الكقؼ عمى الفاسقيف ،(الخاسركف
ف رفع خبر مبتدأ أم ىـ الذيف كاف ،بما قبمو ال لفظان كال معنىن  ف نصب ،(كافيان ) كا   كا 

 إف نصب صفة لمفاسقيف أك بدالن منيـ أك (ليس بكقؼ) ك،(حسنان )بتقدير أعني كاف 
 .2عطؼ بياف كمف حيث ككنو رأس آية يجكز

 *************************************

ـٍ ): قاؿ تعالى كي قيٍمنىا اٍىًبطيكا بىٍعضي ا ًممَّا كىانىا ًفيًو كى ييمى ٍنيىا فىأىٍخرىجى ا الشٍَّيطىافي عى لَّييمى فىأىزى
تىاعه ًإلىى ًحيفو  مى ـٍ ًفي اأٍلىٍرًض ميٍستىقىرّّ كى لىكي  (36)ًلبىٍعضو عىديكّّ كى

 كليس بكقؼ إف 3(دكٌ ػعلبعضو ) باالبتداء خبره (بعضكـ)إف رفع  (حسف) 36 اىبطواـ 
 أم اىبطكا ،(اىبطكا)جعؿ ما بعده جممة في مكضع الحاؿ مف الضمير في 

 .4(أحسف)دك ػدك كالكقؼ عمى عػمتباغضيف بعضكـ لبعض ع
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 *************************************

اًشًعيفى ): قاؿ تعالى مىى اٍلخى نَّيىا لىكىًبيرىةه ًإالَّ عى ًة كىاً  ٍبًر كىالصَّبلى الًَّذيفى (45)كىاٍستىًعينيكا ًبالصَّ
ـٍ ًإلىٍيًو رىاًجعيكفى  ـٍ كىأىنَّيي بًّْي قيك رى ـٍ ميبلى (. 46)يىظينُّكفى أىنَّيي

إف رفع مكضعو أك نصب كليس  (فتاـ) الذيف يحتمؿ الحركات الثبلث 45 الخاشعينـ 
 .1بكقؼ إف جر نعتان لما قبمو

 *************************************

اًبًئيفى مىٍف آمىفى ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً ): قاؿ تعالى ارىل كىالصَّ نيكا كىالًَّذيفى ىىاديكا كىالنَّصى ًإفَّ الًَّذيفى آمى
نيكفى  ـٍ يىٍحزى ـٍ كىالى ىي مىٍيًي ٍكؼه عى ـٍ كىالى خى بًّْي ـٍ ًعٍندى رى ـٍ أىٍجريىي ا فىمىيي اًلحن (. 62)اآٍلًخًر كىعىًمؿى صى

 إف جعمتا (كقؼليس ب) ك،عمى أفَّ الكاكيف بعده لبلستئناؼ (كاؼ) 62 عند ربيمـ 
 .2لمعطؼ

 *************************************

بَّؾى ييبىيٍّْف لىنىا مىا ًىيى قىاؿى ًإنَّوي يىقيكؿي ًإنَّيىا بىقىرىةه الى فىاًرضه كىالى : قاؿ تعالى قىاليكا اٍدعي لىنىا رى
كفى  ا تيٍؤمىري (. 68)ًبٍكره عىكىافه بىٍيفى ذىًلؾى فىاٍفعىميكا مى

إف رفع عكاف خبر مبتدأ محذكؼ أم ىي عكاف فيككف منقطعان مف  (كاؼ) 68 رـوال بكـ 
 إف رفع عمى صفة لبقرة ألفَّ الصفة كالمكصكؼ (ليس بكقؼ)قكلو ال فارض كال بكر ك

 كىذا غمط :قاؿ ابف األنبارمك ،3كالشيء الكاحد فكأنو قاؿ إنيا بقرة عكاف قالو األخفش
ألنيا إذا كانت نعتان ليا لكجب تقديميا عمييما فمما لـ يحسف أف تقكؿ إنيا بقرة عكاف 

بيف ذلؾ ال فارض كال بكر لـ يجز ألفَّ ذلؾ كناية عف الفارض كالبكر فبل يتقدـ 
المكنى عمى الظاىر فمما بطؿ في المتقدـ بطؿ في المتأخر انظر السخاكم ككررت ال 

ألنيا متى كقعت قبؿ خبر أك نعت أك حاؿ كجب تكريرىا تقكؿ زيد ال قائـ كال قاعد 
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كمررت بو ال ضاحكان كال باكيان كال يجكز عدـ التكرار إالَّ في الضركرة خبلفان لممبرد 
 .1كابف كيساف

 *************************************

مَّمىةه الى ): قاؿ تعالى ٍرثى ميسى قىاؿى ًإنَّوي يىقيكؿي ًإنَّيىا بىقىرىةه الى ذىليكؿه تيًثيري اأٍلىٍرضى كىالى تىٍسًقي اٍلحى
ؽّْ   (.71)ًشيىةى ًفييىا قىاليكا اآٍلفى ًجٍئتى ًباٍلحى

 ال يكقؼ عمى ذلكؿ 2إف جعؿ تثير خبر مبتدأ محذكؼ كقاؿ الفراء (كاؼ) 71 ال ذلولـ 
كحكي عف السجستاني  ،ألفَّ المعنى ليست بذلكؿ فبل تثير األرض فالمثيرة ىي الذلكؿ

 كقاؿ ىذه البقرة كصفيا اهلل بأنيا تثير ،(تثير األرض) كاالبتداء (ال ذلكؿ)الكقؼ أف 
 ألفَّ التي ؛ كىذا القكؿ عندم غير صحيح: قاؿ أبك بكر،األرض كال تسقي الحرث

نيـ كصفكىا أ كما ركم عف أحد مف األئمة ،تثير األرض ال يعدـ منيا سقي الحرث
 بؿ المأثكر في تفسيرىا ليست بذلكؿ ،ٌدعكا ليا ما ذكره ىذا الرجؿا كال ،بيذا الكصؼ

 ألنيا إذا أثارت األرض ؛ كقكلو أيضان يفسد ظاىر اآلية،فتثير األرض كتسقي الحرث
 فقكؿ السجستاني ال يؤخذ بو كال يعرج ، كقد نفى اهلل ىذا الكصؼ عنيا،كانت ذلكالن 

 .3عميو
 

ـٍ آيىاًتًو ): قاؿ تعالى ييًريكي ٍكتىى كى  (73)فىقيٍمنىا اٍضًربيكهي ًببىٍعًضيىا كىذىًلؾى ييٍحًي المَّوي اٍلمى
عمى استئناؼ ما بعده كتككف اآليات غير إحياء المكتى كليس  (حسف) 73 الموتىـ 

. 4بكقؼ إف جعؿ كيريكـ آياتو بإحيائو المكتى فبل يفصؿ بينيما
 *************************************
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ا المَّوي ًبغىاًفؿو عىمَّا تىٍعمىميكفى ): قاؿ تعالى مى قىٍد كىافى  (74)كى ـٍ كى أىفىتىٍطمىعيكفى أىٍف ييٍؤًمنيكا لىكي
ـٍ يىٍعمىميكفى  قىميكهي كىىي فيكنىوي ًمٍف بىٍعًد مىا عى رّْ ـى المًَّو ثيَـّ ييحى ـٍ يىٍسمىعيكفى كىبلى ( 75)فىًريؽه ًمٍنيي

 ألنو يصير ؛ لمف قرأ يعممكف بالتحتية(تاـ)لمف قرأ بالفكقية ك (كاؼ) 74 تعممونـ 
 .1مستأنفان 

 *************************************

ـٍ ثيَـّ ): قاؿ تعالى ـٍ ًمٍف ًديىاًركي كفى أىنفيسىكي ـٍ كىالى تيٍخًرجي ـٍ الى تىٍسًفكيكفى ًدمىاءىكي ٍذنىا ًميثىاقىكي ٍذ أىخى كىاً 
ٍرتيـٍ كىأىٍنتيـٍ تىٍشيىديكفى  ـٍ ًمٍف (84)أىٍقرى كفى فىًريقنا ًمٍنكي تيٍخًرجي ـٍ كى ء تىٍقتيميكفى أىنفيسىكي ثيَـّ أىٍنتيـٍ ىىؤيالى

ـٍ  مىٍيكي ـه عى رَّ ـٍ كىىيكى ميحى ـٍ أيسىارىل تيفىاديكىي ٍف يىٍأتيككي ٍثـً كىاٍلعيٍدكىاًف كىاً  ـٍ ًباإٍلً مىٍيًي كفى عى تىظىاىىري ـٍ ى ًديىاًرًى
ـٍ  يي  (.85)ًإٍخرىاجي

عمى استئناؼ ما بعده كليس بكقؼ إف جعؿ جممة في مكضع  (كاؼ) 84 تشيدونـ 
 .2الحاؿ بمعنى متظاىريف

 *************************************

ا أىنزىؿى المَّوي بىٍغينا أىٍف يينىزّْؿى المَّوي ًمٍف : قاؿ تعالى كا ًبمى ـٍ أىٍف يىٍكفيري ٍكا ًبًو أىنفيسىيي ا اٍشتىرى ًبٍئسىمى
مىى غىضىبو  ٍف يىشىاءي ًمٍف ًعبىاًدًه فىبىاءيكا ًبغىضىبو عى مىى مى ( 90)فىٍضًمًو عى

 أم ؛ رفعان خبر مبتدأ محذكؼ(فأ)إف جعؿ محؿ  (تاـ) 90بئسما اشتروا بو أنفسيمـ 
 (يكفركاأف ) كليس بكقؼ إف جعمت ،ىك أف يكفركا أك جعؿ مبتدأ محذكؼ الخبر

 .3 كما قبميا خبران أك جعمت بدالن مف الضمير في بو إف جعمت ما تامة،مبتدأ
 

لىًكفَّ ): قاؿ تعالى مىٍيمىافي كى مىا كىفىرى سي مىٍيمىافى كى مىى ميٍمًؾ سي ا تىٍتميك الشَّيىاًطيفي عى كىاتَّبىعيكا مى
مىا  كتى كى مىاري كتى كى مىكىٍيًف ًببىاًبؿى ىىاري مىى اٍلمى ا أينًزؿى عى مى كا ييعىمّْميكفى النَّاسى السٍّْحرى كى الشَّيىاًطيفى كىفىري
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ا ييفىرّْقيكفى ًبًو بىٍيفى  ا نىٍحفي ًفٍتنىةه فىبلى تىٍكفيٍر فىيىتىعىمَّميكفى ًمٍنييمىا مى تَّى يىقيكالى ًإنَّمى دو حى اًف ًمٍف أىحى ييعىمّْمى
دو ًإالَّ ًبًإٍذًف المًَّو  يفى ًبًو ًمٍف أىحى ارّْ ـٍ ًبضى مىا ىي ٍكًجًو كى (. 102)اٍلمىٍرًء كىزى

عمى استئناؼ ما بعده كليس بكقؼ إف جعؿ ما  (حسف) 102 ولكن الشياطين كفرواـ 
. 1(لكف)بعده في مكضع نصب عمى الحاؿ أك خبر 

 أم لـ ،(كما أنزؿ عمى الممكيف) : نافية ثـ يبتدمء(ما)إف جعمت  (كاؼ) 102 السحرـ 
بطاؿ ،ينزؿ عمييما سحر كال باطؿ نما أينًزؿ عمييما األحكاـ كأيًمرا بنصرة الحؽ كا   كا 

 بمعنى الذم أم كلكف الشياطيف كفركا يعممكف (اػـ) كليس بكقؼ إف جعمت ،الباطؿ
. 2الناس السحر كالذم أنزؿ عمى الممكيف

 *************************************

سىدنا ًمٍف ًعٍنًد : قاؿ تعالى ـٍ كيفَّارنا حى اًنكي ـٍ ًمٍف بىٍعًد ًإيمى دَّ كىًثيره ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب لىٍك يىريدُّكنىكي كى
مىى كيؿّْ  تَّى يىٍأًتيى المَّوي ًبأىٍمًرًه ًإفَّ المَّوى عى كا حى ؽُّ فىاٍعفيكا كىاٍصفىحي ـٍ اٍلحى ا تىبىيَّفى لىيي ـٍ ًمٍف بىٍعًد مى أىنفيًسًي

( 109)شىٍيءو قىًديره 
إف نصب حسدان بمضمر غير الظاىر ألف حسدان مصدر فعؿ  (كاؼ) 109 اراً ـكفـ 

محذكؼ أم يحسدكنكـ حسدان كىك مفعكؿ لو أم يركنكـ مف بعد إيمانكـ كفاران ألجؿ 
 إذ ال يفصؿ بيف العامؿ ؛الحسد كليس بكقؼ إف نصب حسدان عمى أنو مفعكؿ لو

 .3كالمعمكؿ بالكقؼ
 

ًحيـً : قاؿ تعالى اًب اٍلجى ٍف أىٍصحى نىًذيرنا كىالى تيٍسأىؿي عى ؽّْ بىًشيرنا كى ٍمنىاؾى ًباٍلحى ( 119)ًإنَّا أىٍرسى
عمى قراءة كال تسأؿ بفتح التاء كالجـز كىي قراءة نافع كىي  (حسف) 119 ونذيراـ 

تحتمؿ كجييف أحدىما أف يككف أمره اهلل بترؾ السؤاؿ كالثاني أف يككف المعنى عمى 
تفخيـ ما أعد ليـ مف العقاب أك ىك مف باب تأكيد النيي نحك ال تأكؿ السمؾ كال 
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تشرب المبف كمف قرأ بضـ التاء كالرفع استئنافان لو كجياف أيضان أحدىما أف يككف حاالن 
مف قكلو إنا أرسمناؾ بالحؽ فيككف منصكب المحؿ معطكفان عمى بشيران كنذيرا أم 

أرسمناؾ بالحؽ بشيران كنذيران كغير مسؤؿ عف أصحاب الجحيـ فعمى ىذه القراءة ال 
يكقؼ عمى كنذيران إالَّ عمى تسامح الثاني أف تككف الكاك لبلستئناؼ كيككف منقطعان عف 

األكؿ عمى معنى كلف تسأؿ أك كلست تسأؿ أك كلست تؤاخذ فيك عمى ىذا منقطع 
 .1(كافيان )عما قبمو فيككف الكقؼ عمى كنذيران 

 *************************************

ـٍ الدّْيفى فىبلى : قاؿ تعالى يىٍعقيكبي يىابىًنيَّ ًإفَّ المَّوى اٍصطىفىى لىكي ـي بىًنيًو كى ى ًبيىا ًإٍبرىاًىي كىكىصَّ
( 132)تىميكتيفَّ ًإالَّ كىأىٍنتيـٍ ميٍسًمميكفى 

إف رفع كيعقكب عمى االبتداء أم كيعقكب كصى بنيو فالقكؿ  (حسف) 132 هـبنيـ 
 ألفَّ فيو ؛كالكصية منو كليس بكقؼ إف عطؼ عمى إبراىيـ أم ككصى يعقكب بنيو

فصبلن بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو ككذا ال يكقؼ عمى بنيو عمى قراءة يعقكب 
بالنصب عطفان عمى بنيو أم ككصى إبراىيـ يعقكب ابف ابنو إسحؽ بجعؿ الكصية مف 

 .2إبراىيـ كالقكؿ مف يعقكب
 *************************************

ـٍ ًفي ًشقىاؽو ): قاؿ تعالى لٍَّكا فىًإنَّمىا ىي ٍف تىكى نتيـٍ ًبًو فىقىٍد اٍىتىدىكا كىاً  ا آمى نيكا ًبًمٍثًؿ مى فىًإٍف آمى
ـي  ـٍ المَّوي كىىيكى السًَّميعي اٍلعىًمي نىٍحفي لىوي (137)فىسىيىٍكًفيكىيي ٍف أىٍحسىفي ًمٍف المًَّو ًصٍبغىةن كى مى ًصٍبغىةى المًَّو كى

اًبديكفى  ( 138)عى
إف نصب ما بعده عمى اإلغراء أم الزمكا كالصبغة ديف اهلل كليس  (تاـ) 137 العميمـ 

. 3(ممة)بكقؼ إف نصب بدالن مف 
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 .1قؼ إف جعؿ جممة في مكضع الحاؿال يك ك،الستئناؼ ما بعده (حسفأ)138صبغةـ 
 *************************************

ـٍ لىيىٍكتيميكفى : قاؿ تعالى فَّ فىًريقنا ًمٍنيي ـٍ كىاً  ا يىٍعًرفيكفى أىٍبنىاءىىي ـٍ اٍلًكتىابى يىٍعًرفيكنىوي كىمى الًَّذيفى آتىٍينىاىي
ـٍ يىٍعمىميكفى  ؽَّ كىىي بّْؾى فىبلى تىكيكنىفَّ ًمٍف اٍلميٍمتىًريفى (146)اٍلحى ؽُّ ًمٍف رى   (147)اٍلحى

عمى أف الحؽ مبتدأ كخبره مف ربؾ أك مبتدأ كالخبر محذكؼ  (تاـ) 146 وىم يعممونـ 
أم الحؽ مف ربؾ يعرفكنو أك الحؽ خبر مبتدأ محذكؼ أم ىك الحؽ مف ربؾ أك 

مرفكع بفعؿ مقدر أم جاءؾ الحؽ مف ربؾ فعمى ىذه الكجكه يككف تامان كليس بكقؼ 
إف نصب الحؽ بدالن مف الحؽ أم ليكتمكف الحؽ مف ربؾ كعمى ىذا ال يكقؼ عمى 

 .2يعممكف ألنو ال يفصؿ بيف البدؿ كالمبدؿ منو
 *************************************

لُّكا ): قاؿ تعالى ٍيثي مىا كينتيـٍ فىكى رىاـً كىحى ؿّْ كىٍجيىؾى شىٍطرى اٍلمىٍسًجًد اٍلحى رىٍجتى فىكى ٍيثي خى ًمٍف حى كى
ـٍ كىاٍخشىٍكًني  ـٍ فىبلى تىٍخشىٍكىي ةه ًإالَّ الًَّذيفى ظىمىميكا ًمٍنيي جَّ ـٍ حي مىٍيكي ـٍ شىٍطرىهي ًلئىبلَّ يىكيكفى ًلمنَّاًس عى كىىكي كيجي

ـٍ تىٍيتىديكفى  لىعىمَّكي ـٍ كى مىٍيكي َـّ ًنٍعمىًتي عى ـٍ آيىاًتنىا (150)كىأًليًت مىٍيكي ـٍ يىٍتميك عى ـٍ رىسيكالن ًمٍنكي ٍمنىا ًفيكي ا أىٍرسى كىمى
ـٍ تىكيكنيكا تىٍعمىميكفى  ا لى ـٍ مى ييعىمّْميكي ـٍ اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى كى ييعىمّْميكي ـٍ كى ييزىكّْيكي ـٍ (151)كى كًني أىٍذكيٍركي فىاٍذكيري

كًني كا ًلي كىالى تىٍكفيري   (152)كىاٍشكيري
 إف كاف االستثناء متصبلن كعند بعضيـ يكقؼ عميو إف (يياال يكقؼ عؿ )150ـ حجـة 

. 3كاف منقطعان ألنو في قكة لكف فيككف ما بعده ليس مف جنس ما قبمو
 بقكلو فاذكركني كليس بكقؼ إف عمؽ بقكلو قبؿي (كما)إف عمؽ  (تاـ) 150 تيتدونـ 

 أم فاذكركني كما أرسمنا فيكـ رسكالن منكـ فإف جزاء ىذه النعمة ىك ذكرم (كألتـٌ )
كالشكر لي كعمى ىذا ال يكقؼ عمى تعممكف لتعمؽ الكاؼ بما بعدىا مف قكلو 

فاذكركني كال يكقؼ عمى تيتدكف إف عمقت الكاؼ بما قبميا مف كألتـ كالمعنى عمى 
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ىذا أف اهلل أمرىـ بالخشية ليتـ نعمتو عمييـ في أمر القبمة كما أنعـ عمييـ بإرساؿ 
 .1(تعممكف)الرسكؿ كعمى ىذا التأكيؿ يكقؼ عمى 

 *************************************

نىٍقصو ًمٍف اأٍلىٍمكىاًؿ كىاأٍلىنفيًس كىالثَّمىرىاًت : قاؿ تعالى كًع كى ٍكًؼ كىاٍلجي ـٍ ًبشىٍيءو ًمٍف اٍلخى نَّكي لىنىٍبميكى كى
اًبًريفى  بىشٍّْر الصَّ ـٍ ميًصيبىةه قىاليكا ًإنَّا ًلمًَّو (155)كى ابىٍتيي   (156)الًَّذيفى ًإذىا أىصى

 مبتدأ كخبره أكلئؾ أك رفع خبر مبتدأ محذكؼ (الذيف)إف رفع  (تاـ) 155 الصابرينـ 
 إف جعؿ نعتان (ليس بكقؼ) مقدران ك(أعني)ػ إف نصب ب(كاؼ)تقديره ىـ الذيف ك

 ألنو ال يفصؿ بيف النعت كالمنعكت كال بيف البدؿ كالمبدؿ ؛لمصابريف أك بدالن منيـ
. 2منو بالكقؼ

 *************************************

ـٍ ): قاؿ تعالى ا تىبىرَّءيكا ًمنَّا كىذىًلؾى ييًريًي ـٍ كىمى قىاؿى الًَّذيفى اتَّبىعيكا لىٍك أىفَّ لىنىا كىرَّةن فىنىتىبىرَّأى ًمٍنيي كى
اًرًجيفى ًمٍف النَّارً  ـٍ ًبخى مىا ىي ـٍ كى مىٍيًي سىرىاتو عى ـٍ حى الىيي ( 167)المَّوي أىٍعمى

  .3 عمى استئناؼ ما بعده كليس بكقؼ إف جعؿ حاالن (كاؼ) 167 حسرات عمييمـ 
 *************************************

رّْ كىاٍلعىٍبدي ): قاؿ تعالى رُّ ًباٍلحي اصي ًفي اٍلقىٍتمىى اٍلحي ـٍ اٍلًقصى مىٍيكي نيكا كيًتبى عى يىاأىيُّيىا الًَّذيفى آمى
كًؼ كىأىدىاءه ًإلىٍيًو ًبًإٍحسىافو  ًباٍلعىٍبًد كىاأٍلينثىى ًباأٍلينثىى فىمىٍف عيًفيى لىوي ًمٍف أىًخيًو شىٍيءه فىاتّْبىاعه ًباٍلمىٍعري

ٍف اٍعتىدىل بىٍعدى ذىًلؾى فىمىوي عىذىابه أىًليـه  ـٍ كىرىٍحمىةه فىمى بّْكي  (178)ذىًلؾى تىٍخًفيؼه ًمٍف رى
إف رفع ما بعده باالبتداء كليس بكقؼ إف رفع بالفعؿ المقدر  (حسف) 178 في القتمىـ 

 .4 الحر بالحرسكالتقدير أف يقا
 *************************************
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ـٍ ًإٍف كينتيـٍ تىٍعمىميكفى ): قاؿ تعالى ٍيره لىكي كميكا خى افى الًَّذم أينًزؿى (184)كىأىٍف تىصي شىٍيري رىمىضى
بىيّْنىاتو ًمٍف اٍلييدىل كىاٍلفيٍرقىافً   (ًفيًو اٍلقيٍرآفي ىيدنل ًلمنَّاًس كى

 إف (كاؼ) ك،إف رفع شير باالبتداء كخبره الذم أنزؿ فيو القرآف (تاـ) 184 تعممونـ 
رفع عمى أنو خبر مبتدأ محذكؼ أم المفترض عميكـ أك ىي أك األياـ شير رمضاف 

 إف نصب بفعؿ مقدر أم صكمكا شير (حسف) ك،كمثؿ ذلؾ مف نصبو عمى اإلغراء
 كأنو قاؿ أيامان معدكدات ،1 كليس بكقؼ إف جعؿ بدالن مف أياـ معدكدات،رمضاف

شير رمضاف كالبدؿ كالمبدؿ منو كالشيء الكاحد أك بدالن مف الصياـ عمى أف تجعمو 
 .2اسـ ما لـ يسـ فاعمو أم كتب عميكـ شير رمضاف

 *************************************

ا اٍستىٍيسىرى ًمٍف اٍليىٍدًم كىالى تىٍحًمقيكا ): قاؿ تعالى جَّ كىاٍلعيٍمرىةى ًلمًَّو فىًإٍف أيٍحًصٍرتيـٍ فىمى كىأىًتمُّكا اٍلحى
ًحمَّوي  تَّى يىٍبميغى اٍليىٍدمي مى ـٍ حى (. 196)ريءيكسىكي

لمف رفع كالعمرة عمى االستئناؼ فبل تككف العمرة كاجبة  (حسف) 196 وأتموا الحجـ 
 ق،كبيا قرأ الشعبي كعامر كتأكليا أىؿ العمـ بأف اهلل أمر بتماـ الحج إلى انتياء مناسؾ
ثـ استأنؼ األخبار بأف العمرة هلل ليدؿ عمى كثرة ثكابيا كلمترغيب في فعميا كليس 

بكقؼ لمف نصبيا عطفان عمى الحج فتككف داخمة في الكجكب كبيذه القراءة قرأ 
 .3العامة

 

جَّ فىبلى رىفىثى كىالى فيسيكؽى كىالى ): قاؿ تعالى ٍعميكمىاته فىمىٍف فىرىضى ًفيًيفَّ اٍلحى جُّ أىٍشييره مى اٍلحى
ٍيرى الزَّاًد التٍَّقكىل كىاتَّقيكًني  ديكا فىًإفَّ خى كَّ تىزى ٍيرو يىٍعمىٍموي المَّوي كى ا تىٍفعىميكا ًمٍف خى مى جّْ كى ًجدىاؿى ًفي اٍلحى

(. 197)يىاأيٍكًلي اأٍلىٍلبىابً 
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 (رفث)ككصمو عمى اختبلؼ القراء كالمعربيف في رفع يو يبنى الكقؼ عؿ 197ـ فسوق 
 فكقفو 1 كبيا قرأ أبك عمرك كابف كثير(جداؿ)كما بعده فمف قرأ برفعيما كالتنكيف كفتح 

 كليس ،(كال جداؿ في الحج) كال يكقؼ عمى شيء قبمو ثـ يبتدمء ، تاـ(فسكؽ)عمى 
 بكقؼ لمف نصب الثبلثة كىي قراءة الباقيف كاختمؼ في رفع رفث كفسكؽ (فسكؽ)

فقيؿ باالبتداء كالخبر محذكؼ تقديره كائف أك مستقر في الحج أك رفعيما عمى أف ال 
بمعنى ليس كالخبر محذكؼ أيضان ففي الحج عمى األكؿ خبر ليس كعمى الثاني خبر 

 . 2المبتدأ كعمييما الكقؼ عمى فسكؽ كاؼ كمف نصب الثبلثة لـ يفصؿ بكقؼ بينيما

 *************************************

ٍرثى كىالنٍَّسؿى كىالمَّوي الى ): قاؿ تعالى ييٍيًمؾى اٍلحى لَّى سىعىى ًفي اأٍلىٍرًض ًلييٍفًسدى ًفييىا كى ذىا تىكى كىاً 
( 205)ييًحبُّ اٍلفىسىادى 

لمف رفع كييمؾ بضـ الياء كالكاؼ مف أىمؾ عمى االستئناؼ  (كاؼ) 205ـ ليفسد فييا 
 كالحرث كالنسؿ مفعكالف بيما أم ليفسد فييا كييمؾ ،أك خبر مبتدأ أم كىك ييمؾ

 (ييمؾ)كقرئ  ،(ليفسد)كليس بكقؼ لمف رفعو عطفان عمى يشيد أك نصبو نسقان عمى 
بفتح الياء كالكاؼ معان كالحرث كالنسؿ برفعيما كأنو قاؿ ليفسد فييا كييمؾ الحرث 

 بضـ الياء كفتح (كييمؾ) كقراءة الجماعة (النسؿك)كالنسؿ عمى يده كالكقؼ إذان عمى 
 كالرابعة كييمؾ بضـ الكاؼ مضارع (ليفسد)الكاؼ كنصب الحرث كالنسؿ عطفان عمى 

ىمؾ كرفع ما بعده ككذا مع فتح البلـ كىي لغة شاذة لفتح عيف ماضيو كليست عينو 
 3.كال المو حرؼ حمؽ

 *************************************

قيًضيى ): قاؿ تعالى ًئكىةي كى اـً كىاٍلمىبلى ـٍ المَّوي ًفي ظيمىؿو ًمٍف اٍلغىمى كفى ًإالَّ أىٍف يىٍأًتيىيي ىىٍؿ يىنظيري
عي اأٍليميكري  لىى المًَّو تيٍرجى (. 210)اأٍلىٍمري كىاً 
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، لمف رفع المبلئكة عمى إضمار الفعؿ أم كتأتييـ المبلئكة (كاؼ)  210 من الغمامـ 
ليس بكقؼ لمف قرأ بالجر كىك أبك جعفر عطفان عمى الغماـ كأنو قاؿ في ظمؿ مف ك

 .1الغماـ كفي المبلئكة كعميو فبل يكقؼ عمى الغماـ
 *************************************

كا بىٍيفى النَّاًس كىالمَّوي ): قاؿ تعالى تيٍصًمحي تىتَّقيكا كى كا كى ـٍ أىٍف تىبىرُّ اًنكي ةن أًلىٍيمى كىالى تىٍجعىميكا المَّوى عيٍرضى
ًميـه  (. 224)سىًميعه عى

 رفعان باالبتداء كالخبر (أف تبركا)إف جعؿ مكضع  (حسف) 224 عرضة إليمانكمـ 
محذكؼ أم أف تبركا كتتقكا كتصمحكا بيف الناس أفضؿ مف اعتراضكـ باليميف كليس 

 كأنو قاؿ كال تعترضكا ،نصبان بمعنى العرضة (تبركاأف )بكقؼ إف جعؿ مكضع 
 فبل يكقؼ عمى أليمانكـ ،بأيمانكـ ألف تبركا فمما حذؼ البلـ كصؿ الفعؿ فنصب

 أف تبركا كما بعده بدالن مف 2لمفصؿ بيف العامؿ كالمعمكؿ كلك جعؿ كما قاؿ أبك حياف
 .3 ألنو ال يفصؿ بيف البدؿ كالمبدؿ منو بالكقؼ؛أيمانكـ لكاف أكلى في عدـ الكقؼ

 

ةن ): قاؿ تعالى كا لىييفَّ فىًريضى ـٍ تىمىسُّكىيفَّ أىٍك تىٍفًرضي ا لى ـٍ ًإٍف طىمٍَّقتيـٍ النّْسىاءى مى مىٍيكي نىاحى عى الى جي
مىى  قِّا عى كًؼ حى ا ًباٍلمىٍعري تىاعن ٍقًتًر قىدىريهي مى مىى اٍلمي مىى اٍلميكًسًع قىدىريهي كىعى تّْعيكىيفَّ عى مى كى

.  (236)اٍلميٍحًسًنيفى 
نو غير أإف نصب متاعان عمى المصدر بفعؿ مقدر ك (حسف) 236 وعمى المقتر قدرهـ 

متصؿ بما يميو مف الجممتيف كليس بكقؼ إف نصب عمى الحاؿ مف الكاك في 
 .4كمتعكىف

 *************************************
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ٍكًؿ ): قاؿ تعالى ا ًإلىى اٍلحى تىاعن ـٍ مى ًصيَّةن أًلىٍزكىاًجًي ا كى كفى أىٍزكىاجن يىذىري ـٍ كى فٍَّكفى ًمٍنكي كىالًَّذيفى ييتىكى
كؼو كىالمَّوي عىًزيزه  ا فىعىٍمفى ًفي أىنفيًسًيفَّ ًمٍف مىٍعري ـٍ ًفي مى مىٍيكي نىاحى عى رىٍجفى فىبلى جي ٍيرى ًإٍخرىاجو فىًإٍف خى غى

ًكيـه  (. 240)حى
 أك رفعت ، أم فعمييـ كصية ألزكاجيـ،إف رفع ما بعده باالبتداء (حسف) 240 أزواجاً ـ 

 كألزكاجيـ صفة كالجممة خبر األكؿ كليس بكقؼ ،كصية بكتب أم كتب عمييـ كصية
 مبتدأ (كالذيف) :1لمف نصب كصية عمى المصدر أم يكصكف كصية كقاؿ العماني

 خبر المبتدأ سكاء نصبت أك رفعت (أزكاجان )كما بعده صمة إلى قكلو أزكاجان كما بعد 
 فبل يفصؿ بيف ؛ ألف ىذه الجممة في مكضع خبر المبتدأ؛(أزكاجان )فبل يكقؼ عمى 

. 2المبتدأ كخبره
 أم متعكىف متاعان ق،إف نصب ما بعده بفعؿ مقدر مف لفظ (حسف) 240 ألزواجيمـ و

 كليس بكقؼ إف ،أك مف غير لفظو كيككف مفعكالن أم جعؿ اهلل ليف متاعان إلى الحكؿ
 .3نصب حاالن مما قبمو

 *************************************

اًعفىوي لىوي أىٍضعىافنا كىًثيرىةن كىالمَّوي ): قاؿ تعالى سىننا فىييضى ا حى ٍف ذىا الًَّذم ييٍقًرضي المَّوى قىٍرضن مى
عيكفى  لىٍيًو تيٍرجى يىٍبسيطي كىاً  ( 245)يىٍقًبضي كى

 كليس بكقؼ لمف نصبو جكابان ،لمف رفع ما بعده عمى االستئناؼ (حسف) 245 حسناً ـ 
 .4لبلستفياـ

 *************************************

ذيهي ًسنىةه كىالى نىٍكـه لىوي ): قاؿ تعالى يُّ اٍلقىيُّكـي الى تىٍأخي ( 255).. المَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى اٍلحى
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إف رفع ما بعده مبتدأ كخبران أك خبر مبتدأ محذكؼ أم  (كاؼ) 255 وـإالَّ هـ ا ال إلو 
ال إلو ) إف جعؿ بدالن مف (ليس بكقؼ)ىك الحي أك جعؿ الحي مبتدأ كخبره ال تأخذه ك

ذا جعؿ بدالن حؿ محؿ األكؿ فيصير التقدير اهلل ال (كػق) أك بدالن مف (إالَّ ىك  كحده كا 
 (الحي)جٍعؿي ك ، أك جعؿ خبران ثانيان لمجبللة(اهلل) ككذا لك جعؿ بدالن مف ،إلو إالَّ اهلل
 ، كىك في باب النعت؛ بنصبيما عمى القطع(الحي القيكـ)ألنو قرمء أجكدي؛ صفةن هلل 

 ،تقكؿ جاءني عبد اهلل العاقؿ بالنصب كأنت تمدحو ككممني زيد الفاسؽ بالنصب تذمو
 إف ذلؾ : ألنا نقكؿ؛كال يقاؿ في ىذا الكجو الفصؿ بيف الصفة كالمكصكؼ بالخبر

 كيجكز الفصؿ بينيما بالجممة المفسرة في باب االشتغاؿ ، زيد قائـ العاقؿ: تقكؿ،جائز
 أجريت الجممة المفسرة مجرل ،(زيدان )ػ زيدان ضربتو العاقؿ عمى أف العاقؿ صفة ؿ:نحك

الجممة  فمما جاز الفصؿ بالخبر جاز ب،(زيد ضربتو العاقؿ) :رية في قكلؾبالجممة الخ
 .1المفسرة

 

نِّا كىالى أىذنل ): قاؿ تعالى ا أىنفىقيكا مى ـٍ ًفي سىًبيًؿ المًَّو ثيَـّ الى ييٍتًبعيكفى مى الًَّذيفى يينًفقيكفى أىٍمكىالىيي
نيكفى  ـٍ يىٍحزى ـٍ كىالى ىي مىٍيًي ٍكؼه عى ـٍ كىالى خى بًّْي ـٍ ًعٍندى رى ـٍ أىٍجريىي   (262)لىيي

 ( أجرىـليـ) كليس بكقؼ إف جعؿ ،(ليـ أجرىـ)ثـ تبتدمء  (حسف) 262 وال أذىـ 
 .2( ينفقكفالذيف)خبر 

 *************************************

دىقىةو يىٍتبىعييىا أىذنل ): قاؿ تعالى ٍيره ًمٍف صى ٍغًفرىةه خى مى كؼه كى (.  263)قىٍكؿه مىٍعري
عمى أف قكؿ خبر مبتدأ محذكؼ أم المأمكر بو قكؿ  (كاؼ) 263 قول معروفـ 

معركؼ أك جعؿ مبتدأ خبره محذكؼ تقديره قكؿ معركؼ أمثؿ بكـ كليس كقفان إف 
رفعت قكؿ باالبتداء كمعركؼ صفة كعطفت كمغفرة عميو كخير خبر عف قكؿ ككذا 
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ليس كقفان إف جعؿ خير خبران عف قكؿ كقكلو يتبعيا أذل في محؿ جر صفة لصدقة 
 .1كذا يستفاد مف السميف

 *************************************

ا يىذَّكَّري ): قاؿ تعالى مى ٍيرنا كىًثيرنا كى ٍف ييٍؤتى اٍلًحٍكمىةى فىقىٍد أيكًتيى خى مى ٍف يىشىاءي كى ييٍؤًتي اٍلًحٍكمىةى مى
  (269)ًإالَّ أيٍكليكا اأٍلىٍلبىابً 

 عمى (كاؼ)لبلبتداء بالشرط عمى قراءة كمف يؤت بفتح الفكقية ك (تاـ) 269 من يشاءـ 
 بكسر الفكقية قالكا كعمى قراءتو لمعطؼ أشبو إالَّ أنو مف عطؼ (يؤت)قراءة يعقكب 

الجمؿ كعمى قراءة مف فتح الفكقية يحتمؿ االستئناؼ كالعطؼ كقراءة مف فتح الفكقية 
معتبرة بما بعد الكبلـ كىك قكلو فقد أكتي خيران فكاف ما بعده عمى لفظ ما لـ يسـ فاعمو 
باإلجماع كقراءة مف كسر الفكقية معتبرة بما قبميا كىك قكلو يؤتى الحكمة مف يشاء أم 

أىذا ) فحذؼ الياء كما حذؼ في ،يؤتى اهلل الحكمة مف يشاء كمف يؤتو اهلل الحكمة
 كالياء مرادة في اآليتيف كالحذؼ عندىـ ،(الذم بعث اهلل رسكالن أراد بعثو اهلل رسكالن 

 .2كثير منجمي أم حذؼ العائد المنصكب المتصؿ جائز
 *************************************

ـٍ ): قاؿ تعالى ٍيره لىكي تيٍؤتيكىىا اٍلفيقىرىاءى فىييكى خى ٍف تيٍخفيكىىا كى دىقىاًت فىًنًعمَّا ًىيى كىاً  ًإٍف تيٍبديكا الصَّ
ًبيره  ا تىٍعمىميكفى خى ـٍ كىالمَّوي ًبمى ـٍ ًمٍف سىيّْئىاًتكي ٍنكي ييكىفّْري عى (. 271)كى

 لمف (كاؼ) ك، بالنكف كالرفع أم نحف نكٌفر(كنكفر)عمى قراءة  (تاـ) 271 خير لكمـ 
 بالجـز كعطفو عمى (نكٌفر) كليس بكقؼ لمف قرأ ،قرأه بالتحتية كالرفع أم كاهلل يكفر

 ككذا مف قرأه بالياء كالرفع أك النكف كالرفع كجعمو معطكفان ،محؿ الفاء مف قكلو فيك
 .3ان ػعمى ما بعد الفاء إالَّ أف يجعمو مف عطؼ الجمؿ فيككف كافي
 *************************************
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ـٍ كىأىٍنتيـٍ الى تيٍظمىميكفى ): قاؿ تعالى ٍيرو ييكىؼَّ ًإلىٍيكي ا تينًفقيكا ًمٍف خى مى ًلمفيقىرىاًء الًَّذيفى (272)كى
اًىؿي أىٍغًنيىاءى ًمٍف  ـٍ اٍلجى ٍربنا ًفي اأٍلىٍرًض يىٍحسىبييي كا ًفي سىًبيًؿ المًَّو الى يىٍستىًطيعيكفى ضى أيٍحًصري

افنا  ـٍ الى يىٍسأىليكفى النَّاسى ًإٍلحى ـٍ ًبًسيمىاىي (.  273)التَّعىفًُّؼ تىٍعًرفييي
إف عمؽ ما بعده بمحذكؼ متأخر عنو أم لمفقراء حؽ كاجب  (تاـ) 272 ال تظممونـ 

 .1 إف عمؽ ذلؾ بمحذكؼ متقدـ أم كاإلنفاؽ لمفقراء(كاؼ)في أمكالكـ ك
ؿه كىاٍمرىأىتىاًف ًممٍَّف ): ػ قاؿ تعالى مىٍيًف فىرىجي ـٍ يىكيكنىا رىجي ـٍ فىًإٍف لى اًلكي كىاٍستىٍشًيديكا شىًييدىٍيًف ًمٍف ًرجى

ا اأٍليٍخرىل  ا فىتيذىكّْرى ًإٍحدىاىيمى ٍكفى ًمٍف الشُّيىدىاًء أىٍف تىًضؿَّ ًإٍحدىاىيمى (. 282)تىٍرضى
 بكسر اليمزة عمى أنيا شرطية كجكابيا (ف تضؿإ)إف قرمء  (كاؼ) 282 من الشيداءـ 

 ألنو عمى إضمار ؛ كرفع الفعؿ، كبيا قرأ حمزة، بشد الكاؼ كرفع الراء استئنافان (فتذٌكر)
 (أف)بفتح اليمزة عمى أنيا  (أف) كليس بكقؼ إف قرمء ، أم فيي تذكر؛مبتدأ

 بفعؿ مقدر : فقيؿ؟ بماذا تتعمؽ: كاختمفكا، لتعمقيا بما قبميا؛ كبيا قرأ الباقكف،المصدرية
 ألف تضؿ إحداىما فتذكر إحداىما ؛ فإف لـ يككنا رجميف فاستشيدكا رجبلن كامرأتيف،أم

 كىك أف  تجعؿ المضمر ، تتعمؽ بفعؿ مضمر عمى غير ىذا التقدير: كقيؿ،األخرل
 ألف تضؿ إحداىما ؛فإف لـ يككنا رجميف فميشيد رجؿ كامرأتاف : قكالن مضارعان تقديره

 (فرجؿ كامرأتاف) تتعمؽ بخبر المبتدأ الذم في قكلو : كقيؿ،فتذكر إحداىما األخرل
 فبل يحسف ،ألف تضؿ إحداىما كخبره فعؿ مضمر تقديره فرجؿ كامرأتاف يشيدكف

 فالفتحة في قراءة حمزة فتحة التقاء ، بما قبميا(أف) لتعمؽ ؛الكقؼ عمى الشيداء
 كال يمكف ، كالثانية مسكنة لمجـز، ألف البلـ األكلى ساكنة لئلدغاـ في الثانية؛الساكنيف

 ؛ فحركت الثانية بالفتحة ىركبان مف التقائيما ككانت الحركة فتحة،إدغاـ في ساكف
 فييا مصدرية ناصبة لمفعؿ بعدىا كالفتحة (أف) كالقراءة الثانية ،ألنيا أخؼ الحركات
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 كما في حيزىا في محؿ نصب أك جر بعد حذؼ حرؼ (فأ) ك،فييا حركة إعراب
. 1(ألف تضؿ) :الجر كالتقدير

 *************************************

ٍف يىشىاءي ): قاؿ تعالى ـٍ ًبًو المَّوي فىيىٍغًفري ًلمى اًسٍبكي ـٍ أىٍك تيٍخفيكهي ييحى ا ًفي أىنفيًسكي ٍف تيٍبديكا مى كىاً 
مىى كيؿّْ شىٍيءو قىًديره  ٍف يىشىاءي كىالمَّوي عى ييعىذّْبي مى ( 284)كى

إف رفع ما بعده عمى االستئناؼ أم فيك يغفر كليس  (كاؼ) 284 بو اـ يحاسبكم 
 .2بكقؼ إف جـز عطفان عمى يحاسبكـ فبل يفصؿ بينيما بالكقؼ

 *************************************

ًئكىًتًو ): قاؿ تعالى مىبلى بًّْو كىاٍلميٍؤًمنيكفى كيؿّّ آمىفى ًبالمًَّو كى ا أينًزؿى ًإلىٍيًو ًمٍف رى آمىفى الرَّسيكؿي ًبمى
قىاليكا سىًمٍعنىا كىأىطىٍعنىا  ًمًو كى دو ًمٍف ريسي ًمًو الى نيفىرّْؽي بىٍيفى أىحى كيتيًبًو كىريسي ( 285)كى

إف رفع كالمؤمنكف بالفعمية عطفان عمى الرسكؿ كيدؿ  (تاـ) 284 من ربو والمؤمنونـ 
لصحة ىذا قراءة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب كآمف المؤمنكف فأظير الفعؿ 

 يدؿ عمى أف جميع مف ذكر آمف بمف ذكر أك ا مبتدأ كخبر(كؿ آمف)كيككف قكلو 
  خبر عف كؿ كىذا المبتدأ كخبره خبر(آمف) مبتدأ ثاف ك(كؿ)المؤمنكف مبتدأ أكؿ ك

 الستئناؼ ما ؛ حسنان (مف ربو)تقديره منيـ ككاف الكقؼ عمى األكؿ، كالرابط محذكؼ 
بعده كالكجو ككنيا لمعطؼ ليدخؿ المؤمنكف فيما دخؿ فيو الرسكؿ مف اإليماف باهلل 

 فيككف الكصؼ لممؤمنيف ،كمبلئكتو ككتبو كرسمو بخبلؼ ما لك جعمت لبلستئناؼ
ف نصؼ أ كاألكلى ،نيـ آمنكا باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو دكف الرسكؿأخاصة ب

. 3الرسكؿ كالمؤمنيف بأنيـ آمنكا بسائر ىذه المذككرات
 بالياء (ال يفرؽ) كليس بكقؼ لمف قرأ ، بالنكف(نفٌرؽ)لمف قرأ  (حسف) 284 ورسموـ 

 كأنو قاؿ آمف الرسكؿ بما أنزؿ إليو مف ربو ، أم ال يفرؽ الرسكؿ؛بالبناء لمفاعؿ
                                        

 213اإلتحاؼ :  كانظر148منار اليدل  1
 150منار اليدل  2
 150السابؽ  3
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 كمف أرجع الضمير في ،فحذؼ الضمير الذم أضاؼ كؿ إليو، كالمؤمنكف كميـ آمف
 لتقدـ ذكره ؛ فبل يكقؼ عمى رسمو؛ بالياء هلل تعالى كاف متصبلن بما بعدىا(يفرؽ)

. 1تعالى فبل يقطع عنو
************************************* 

                                        
 150منار اليدل  1
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:  التحميــل: ثانيا
بعد عرض ىذه النماذج التي أبانت عف تنكع الكقكؼ القرآنية نحاكؿ أف نخضعيا 
لمعايير الكقكؼ عند األشمكني؛ كذلؾ مف خبلؿ مفاىيـ الكقكؼ التي كشؼ عنيا في 

الكقؼ مفيكمو )إطاره النظرم لكتابو، كالتي عرضنا ليا تفصيبل في المبحث الخاص بػ
. باإلضافة إلى ما ذكره األشمكني مف تعميؿ لمكقكؼ أثناء التطبيؽ (كأنكاعو

كأعتقد أنو مف المفيد أف نسٌجؿ ىنا مكجز مفاىيـ الكقكؼ عند األشمكني، كما 
عمى اعتبار أنيا بداية التطبيؽ؛ حتى يتسنى لنا  (سكرة الفاتحة)ذكره مف كقكؼ في 

تحديد المعايير كالضكابط التي استند إلييا األشمكني في تحديد الكقكؼ في آيات 
ىؿ التػـز األشمكني بتمؾ : القػرآف، كبالتالي نستطيع أف نجيب عف ىذا التسػاؤؿ

المعايير؟ أك تخٌمى عنيا؟ كىؿ تكافؽ منيجيا بيف التنظير كالتطبيؽ؟ أك كقع في 
!  تناقض مع نفسو أثناء التطبيؽ ؟

:  أما الكقكؼ التي نقؼ عندىا فيي
 ىك ما استقؿ ما بعده عما قبمو لفظا كمعنى، كلذا يحسف الكقؼ :الوقف التـامػ 

. كيحسف االبتداء بما بعده لتمامو المطمؽ
ىك ما استقؿ ما بعده عما قبمو لفظا ال معنى، كيحسف االبتداء بما : الوقف الكافيػ ك

. بعده كما يحسف الكقؼ عميو
ىك ما ارتبط ما بعده بما قبمو لفظا كمعنى، كيحسف الكقؼ عميو، : والوقف الحسنػ 

. كال يحسف االبتداء بما بعده لتعمقو بو لفظا كمعنى
ىك ما ارتبط ما بعده بما قبمو لفظا كمعنىن ارتباطا كثيقا يجعؿ : الوقف القبيحػ ك

. الكقؼ يخٌؿ بالمعنى إخبلال قد يصؿ إلى التناقض كالمعنى المراد مع الكصؿ
كلمزيد مف اإليضاح نسكؽ نمكذجا مف نماذج األشمكني يفصح عف مفاىيـ 

إف اهلل ال يستحيي أف يضرب مثبل ما بعكضة فما : "الكقكؼ األربعة، كىك مف قكلو
فكقيا فأما الذيف آمنكا فيعممكف أنو الحؽ مف ربيـ كأما الذيف كفركا فيقكلكف ماذا أراد 
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الذيف ينقضكف . اهلل بيذا مثبل يضؿ بو كثيرا كييدم بو كثيرا كما يضؿ بو إال الفاسقيف
الكقؼ : " يقكؿ26البقرة " عيد اهلل مف بعد ميثاقو كيقطعكف ما أمر اهلل بو أف يكصؿ

 الجر مف : الحركات الثبلث(الذيف)ف في أ كذلؾ ،عمى كجوحسف  (الفاسقيف)عمى 
 كالنصب مف كجو ، ككنو صفة ذـ لمفاسقيف أك بدالن منيـ أك عطؼ بياف:ثبلثة أكجو

 ككنو خبر مبتدأ محذكؼ أك : كالرفع مف كجييف،كاحد كىك ككنو مفعكالن لفعؿ محذكؼ
 فإف رفع باالبتداء كاف الكقؼ عمى ،(أكلئؾ ىـ الخاسركف)مبتدأ كالخبر جممة 

ف رفع خبر مبتدأ أم ، لعدـ تعمؽ ما بعده بما قبمو ال لفظان كال معنى؛(تامان )الفاسقيف   كا 
ف نصب بتقدير أعني كاف ،(كافيان )ىـ الذيف كاف   إف (ليس بكقؼ) ك،(حسنان ) كا 

. 1نصب صفة لمفاسقيف أك بدالن منيـ أك عطؼ بياف
 أربعة تامة كستة جائزة يحسف :ف كقفان م ثبلثة كعشرأف فييا"فذكر  (الفاتحة)كأما 

 كالكقؼ ، ألفَّ التعمؽ فييا مف جية المفظ؛الكقؼ عمييا كال يحسف االبتداء بما بعدىا
 كثبلثة عشر يقبح الكقؼ ، إذ االبتداء ال يككف إالَّ مستقبلن بالمعنى المقصكد؛حسف

، (الضاليف) ك(نستعيف) ك(الديف) ك(البسممة) : فالتامة أربعة.عمييا كاالبتداء بما بعدىا
 فبل يقطع ؛ إلى آخرىا سؤاؿ مف العبد لمكاله متصؿ بعضو ببعض(اىدنا)كمف قكلو 

 (نعبد) ك(الرحيـ) ك(العالميف) ك(الحمد هلل) :الجائزةك .لشدة تعمؽ بعضو ببعض
نما جاز الكقؼ عمييا عمى كجو ، لككنو رأس آية؛(أنعمت عمييـ) ك(المستقيـ)ك  كا 

 بدالن أك نعتان أك (رػغي)األخير سكاء نصب  (عمييـ)التسامح كال ينبغي الكقؼ عمى 
 :م يقبح الكقؼ عمييا كاالبتداء بما بعدىا التكالثبلثة عشر. حاالن أك عمى االستثناء

 (غير) ك(الذيف) ك(الصراط) ك(اىدنا) فييما ك(إياؾ) ك(يكـ) ك(رب) ك(الحمد)
 كال شؾ أفَّ الكاقؼ عمى تمؾ الكقكؼ أحؽ أف يكسـ ، الثاني(عمييـ) ك(المغضكب)ك

. 2"بالجيؿ كما ال يخفى كبياف قبحيا يطكؿ

                                        
 91 : 90منار اليدل : انظر 1
 72 : 70منار اليدل : انظر 2
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معيارا : كمف خبلؿ مفاىيـ الكقكؼ يبدك لنا أف ثمة معياريف لتحديد كؿ كقؼ
دالليا؛ كمعيارا نحكيا؛ فحيثما استقٌؿ المعنى العاـ كالتركيب النحكم عما بعده كاف 

، كحيثما استقؿ التركيب كالمعنى الجزئي مع ارتباطو بالمعنى العاـ كاف الوقف تاما
ـٌ التركيب كأفاد معنىن مع ارتباط ما بعده بو نحكيا كدالليا كاف الوقف كافيا ، كحيثما ت
ذا ارتبط ما بعد الكقؼ بما قبمو نحكيا كتناقض المعنى نتيجة الكقؼ الوقف حسنا ، كا 

. الوقف قبيحامع المعنى المترتب عمى الكصؿ كاف 
كؿ  كيضيؼ األشمكني أف االرتباط الضميرم بيف ما قبؿ الكقؼ كما بعده ال يحي

كعىكد الضمير : "دكف استقبللية التركيب الذم يعٌد الكقؼ عميو تاما أك كافيا؛ إذ يقكؿ
. 1"جميعو كذلؾكالكافي ألف جنس التاـ عمى ما قبؿ الكقؼ ال يمنع مف الكقؼ، 

ماذا يعني األشمكني : لكف يبقى تساؤؿ غير كاضحة إجابتو في الكبلـ السابؽ 
بالتركيب؟ ىؿ ىك التركيب اإلسنادم بدكف تكسيعاتو؟ أك تدخؿ العناصر التكسيعية 

كالنعت كالبدؿ كالعطؼ كالحاؿ كالمستثنى كشبو الجممة، كغير ذلؾ مف مفردات كجمؿ 
في إطار مفيـك التركيب؟ كىؿ ثمة معايير أخرل لتحديد الكقكؼ؟     

                                        
ضمير المتكٌمـ كضمير :  كفي رأيو ىذا نظر؛ ألف الضمير ثبلثة أنكاع31المرجع السابؽ : انظر 1

المخاطب كضمير الغائب، فإذا كاف الثالث فيك ال يفيد بدكف عائد يعكد عميو متقدـ رتبة أك 
كقد ! فكيؼ يقكؿ بأف عكد الضمير ال يمنع مف الكقؼ؛ كاالبتداء بو مستقبل غير مفيد؟. لفظا

ىك ما ال يستغني ما بعده : أدرؾ السجاكندم ذلؾ؛ ففي حديثو عف الكقؼ المرٌخص ضركرة يقكؿ
عما قبمو، لكنو ييرخَّص ضركرة انقطاع النفس لطكؿ الكبلـ، كال يمزمو الكصؿ بالعكد؛ ألف ما 

اًء مىاءن )كاالبتداء بػ (كىالسَّمىاءى ًبنىاءن )بعده جممة مفيكمة، كالكقؼ عمى  ؛ 22البقرة (كىأىٍنزىؿى ًمفى السَّمى
ال يستغني عف سياؽ الكبلـ؛ فإف فاعمو ضمير يعكد إلى الصريح المذككر قبمو،  (كأنزؿ)فقكلو 

ف كاف ال يبرز إلى النطؽ عمؿ الكقكؼ : انظر". غير أنو جممة مفيكمة لككف الضمير مستكنا، كا 
 كمع ذلؾ فنحف نسٌمـ مع األشمكني برأيو حتى ال نفسد عميو تطبيقاتو لمفاىيـ الكقكؼ 1/131

. في كثير مف آيات القرآف
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، فبإعادة قراءة نصو السابؽ، نجد أف (فاتحة الكتاب)كلعمنا نجد إجابة في تحميمو لػ
الكقكؼ األربعة التامة ىي كقكؼ عمى تراكيبى مكٌسعةو مفيدةو معانيى تامةن مستقمةن عما 

كقؼ حسف؛ ألنو تركيب إسنادم مػؤدٍّ معنىن مفيدان  (الحمد هلل)بعدىا، كأف الكقؼ عمى 
الحمد كرٌب )، كأف الكقؼ عمى (هلل)صفات  (رٌب كالرحمف كمالؾ)عمى الرغـ مف أف 

قبيح ( اىدنا)قبيح؛ ألنيا كممات ال تمثؿ تركيبا نحكيا مفيدا، كأف الكقؼ عمى  (كغير
عمى الرغـ مف أنو تركيب نحكم مكٌسع بالمفعكؿ؛ ألنو أفاد معنىن غير المعنى المراد 

. (اىدنا الصراط المستقيـ)مف قكلو 
عند األشمكني ىك التركيب النحكم الذم  (المفظ)كمف ىنا يتبيف لمباحث أف مفيـك 

يقتضيو سياؽ النص؛ سكاء أكاف تركيبا إسناديا فحسب أـ تركيبا مكٌسعا، فإذا أفاد 
ف لـ يفد فغيري  التركيب اإلسنادم بدكف تكسيعاتو المعنى المراد حسيف الكقؼ عميو، كا 

. جائز الكقؼي عميو
كبإعادة قراءة النماذج السابقة في ضكء ىذه المفاىيـ كالمعايير لمكقكؼ القرآنية 

:  نستطيع أف نضيؼ اآلتي
ػ يعٌد الكقؼ تامان إذا كاف ما بعد الكقؼ يمثؿ جممة مستأنفة غير مرتبطة نحكيا كدالليا 

(. 26الفاسقيف)ك (3ينفقكف)ك (2لممتقيف)ك (2ريب): بما قبؿ الكقؼ، كما في النماذج
ػ يعٌد الكقؼ كافيا إذا كاف ما بعد الكقؼ مشتمبل عمى ضمير ذم صمة بما قبؿ 

، أك إذا احتاج ما بعده إلى ضمير مقٌدر (2ال ريب )الكقؼ، كما في الكقؼ عمى 
، أك إذا كاف ما بعده (3ينفقكف)ك (2فيػو)ييفيىـ مما قبؿ الكقؼ، كما في الكقؼ عمى 

( 17ذىب اهلل بنكرىـ)مستأنفا نحكيا مرتبطا دالليا بما قبؿ الكقؼ كما في الكقؼ عمى 
(. 62عند ربيـ)ك

ػ يعٌد الكقؼ حسنا إذا كاف ما بعد الكقؼ منصكبا بفعؿ محذكؼ يقٌدر في ضكء ما 
( 2لممتقيف): قبؿ الكقؼ مع االرتباط الداللي بينيما، كما في الكقؼ عمى

(. 26الفاسقيف)ك
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أك بيف  (المبتدأ كالخبر)أك بيف  (العامؿ كالمعمكؿ)ػ يعػٌد الكقؼ قبيحا إذا فصؿ بيف 
 (المعطكؼ كالمعطكؼ عميو)أك بيف  (البدؿ كالمبدؿ منو)أك بيف  (الصفة كالمكصكؼ)

؛ ألنيما كالشيء (المستثنى المتصؿ كالمستثنى منو)أك بيف  (الحاؿ كصاحبيا)أك بيف 
( 4ىـ يكقنكف)ك (2ىدل لممقيف)ك (2ال ريب فيو)الكاحػد، كما في نماذج الكقؼ عمى 

( 36اىبطكا)ك (26الفاسقيف)ك (22السماء بناء)ك (21الذم خمقكـ)ك (8بمؤمنيف)ك
ٌجػة)ك (109كفارا)ك (102لكف الشياطيف كفركا)ك (62عند ربيـ)ك ( 150حي
(. 167حسرات عمييـ)ك (155الصابريف)ك

ػ نجح األشمكني في تطبيؽ تمؾ المعايير كالضكابط النحكية كالداللية عمى عدد كبير 
مف آيات القرآف، غير أنو لـ يكفؽ في تطبيقيا عمى كؿ اآليات؛ إذ ىناؾ عدد مف 
الكقكؼ ال تتفؽ كتمؾ المعايير، بؿ إنو كقع في تناقض مع نفسو حينما خالؼ تمؾ 

:  المعايير، كخمطت عميو مفاىيـ الكقكؼ، كمف نماذج ذلؾ 
، حيث اعتبره تػاما إف نيًصب ما بعده بفعؿ مقدر ذم (45الخاشعيف)ػ الكقؼ عمى 

عبلقة داللية بما قبمو، ككفقا لمعاييره يعد ىذا الكقؼ حسنا، كما اعتبر الكقؼ عمى 
تػاما إذا كاف ما بعده خبرا لمبتدأ محذكؼ ذم عبلقة  (90بئسما اشتركا بو أنفسيـ)

، كما اعتبر الكقؼ عمى (كػاؼ)داللية بما قبؿ الكقؼ، ككفقا لمعاييره فإف ىذا الكقؼ 
تػاما عمى أف ما بعده مبتدأ كخبر، كأنا أزعـ أف ثمة ارتباطا دالليا  (284كالمؤمنكف)

. (المؤمنكف)يعكد عمى ما قبمو كىك (كؿ)بيف ما بعد الكقؼ كما قبؿ الكقؼ، فػ
؛ اعتبره كافيان إف نيًصب ما بعده بفعؿ مقٌدر، ككفقا (155الصابريف)ػ الكقؼ عمى 

. كما سمؼ مثمو (حسف)لمعاييره فإف ىذا الكقؼ 
مف آية الفاتحة، اعتبره حسػنان؛ عمى أنو تركيب إسنادم مفيد،  (الحمد هلل)ػ الكقؼ عمى 

ككفقا لمعاييره فإف ىذا الكقؼ ينبغي أف يككف قبيحا؛ ألنو فصؿ بيف الصفة 
( 21الذيف مف قبمكـ)، كما اعتبر الكقؼ عمى (هلل)صفة  (رب العالميف)كالمكصكؼ، فػ

الشياطيف )كعمى  (73المكتى)عمى )ك (36اىبطكا)كعمى  (22السماء بناء)كعمى 
كقفان حسنان عمى  (224عرضة أليمانكـ)كعمى  (196أتمكا الحج)كعمى  (102كفركا
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استئناؼ ما بعده، ككفقا لمعاييره ينبغي أف يككف الكقؼ كافيػا؛ الستئناؼ ما بعده 
. نحكيا مع ارتباطو الداللي بما قبمو

مف قكلو  (ىػك)ػ كمف مظاىر التناقض الكاضحة في الكقؼ عند األشمكني الكقؼ عمى 
اهلل ال إلو إال ىك الحي ):  كمف قكلو255البقرة  (اهلل ال إلو إال ىك الحي القيكـ): تعالى
كاؼ إف رفع ما بعده ( كػق)؛ فبينما ذكر في األكلى أف الكقؼ عمى 2آؿ عمراف (القيكـ

ال ) مبتدأ كخبره (الحي)مبتدأ كخبران أك خبر مبتدأ محذكؼ أم ىك الحي أك جعؿ 
خبره إف رفع ما بعده عمى االبتداء  اـػت( ىػك)، ذكر في الثانية أف الكقؼ عمى (تأخذه

. 1 أك رفع ما بعده خبر مبتدأ محذكؼ،(نزؿ عميؾ)
مف  (أمياتكـ)ػ كفي ضكء تمؾ المعايير ال نتفؽ مع األشمكني في أف الكقؼ عمى 

ـٍ ): قكلو تعالى كىاتيكي ـٍ كىأىخى بىنىاتيكي ـٍ كى ـٍ أيمَّيىاتيكي مىٍيكي رّْمىٍت عى كقؼ كاؼ؛ مبررا  (23النساء.. حي
كيؼ يككف كافيا : كأنا أتساءؿ . 2ذلؾ بأف ما بعده متعمؽ بو مف جية المعنى فقط

كما بعده معطكؼ عمى ما قبمو، كال يؤدم معنى تاما مستقبل، كبالتالي ال يحسف 
ألف االرتباط بينيما في التركيب كالداللة، ككفقا لمعاييره النحكية كالداللية ! االبتداء بػو؟

.  ينبغي أف يككف ىذا الكقؼ قبيحا؛ ألنو فصؿ بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو
كأرل أف الكقؼ عمى المعطكؼ عميو أك المكصكؼ إذا أنتج تركيبا نحكيا مفيدا 
فالكقؼ عميو حسف، عمى أف االبتداء يككف منو ال مما بعده؛ ألف الكقؼ الحسف ىك 

كقد  (الحمد هلل)ما يحسف الكقؼ عميو كال يحسف االبتداء بما بعده، كما في آية الفاتحة 
نٌص ىك عمى ذلؾ، كينطبؽ األمر عمى آية النساء، كليس في ذلؾ خركج عمى مفيكـ 

كافيػان كيجعؿ  (أمياتكـ)الكقؼ الحسف عنده، كككفي األشمكني يجعؿ الكقؼ عمى 
الكقؼ عمى المكصكؼ كالمعطكؼ عميو قبيحان يدفع الباحث إلى القكؿ بأف مفاىيـ 
الكقكؼ لـ تكف كاضحة لديو تماـ الكضكح في بعض التطبيقات، كأف ثمة اضطرابا 

                                        
 152 ، 140منار اليدل : انظر 1
 207منار اليدل : انظر 2
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في التكجيو النحكم لبعض الكقكؼ، عمى الرغـ مف التحميبلت النحكية الجيدة التي 
و الكقؼى عمى قكلو تعالى يا بنٌي ال ): احتشد بيا الكتاب، كمما يدعـ ىذا القكؿ رٍفضي

 معتبرا إياه كقفا غريبا؛ 13لقماف( باهلل إف الشرؾ لظمـ عظيـ)كاالبتداءى بالقسـ  (تشرؾ
قسىما، كجكابيو  (باهلل)، كجعؿ (ال تشرؾ)كقد أغرب مف كقؼ عمى قكلو : "حيث قاؿ

إف األقساـ في القرآف المحذكفة الفعؿ ال تككف : ككجو غرابتو أنيـ قالكا .. (إٌف الشرؾ)
إف باء القسـ ال يحذؼ معيا : "، كقاؿ أيضا"إال بالكاك، فإذا ذيًكرت الباء أيًتي بالفعؿ

، (يحمفكف باهلل)ك (كأقسمكا باهلل)الفعؿ، بؿ متى ذكرت الباء تعيف اإلتياف بالفعؿ؛ نحك 
، كالنحكيكف لـ يمنعكا القسـ بالباء مع حذؼ الفعؿ، بؿ 1"كال تجد الباء مع حذؼ الفعؿ

: ، كمما استشيدكا بو عمى ذلؾ قكؿ الشاعر2نصكا عمى جكازه
باهلل ربّْؾ إف أتيت فقؿ لو       ىذا ابف ىىػرمةى كاقفا بالباب 

إضافة إلى ما سبؽ فقد كقؼ الباحث عمى نكع آخر مف التناقض كقع فيو 
: األشمكني؛ حيث رفض إعرابا في مكضع كأقػٌره في مكضع آخر، ففي قكلو تعالى

                                        
 كقد ذكرنا سالفا أف رأم األشمكني ىذا غير صحيح؛ فقد كردت 606 ، 50منار اليدل :  انظر1

قاؿ فبما أغكيتني ألقعدٌف ليـ ): الباء بدكف الفعؿ في عدة مكاضع قرآنية؛ نحك قكلو تعالى
الحجر  (رب بما أغكيتني ألزينٌف ليـ في األرض):  كقكلو تعالى16األعراؼ  (صراطؾ المستقيـ

 كقد ذكر األخفش كأبكحياف كاأللكسي 82ص (قاؿ فبعزتؾ ألغكينيـ أجمعيف):  كقكلو تعالى39
  كركح المعاني 7/410، 4/274 كالبحر المحيط 234معاني القرآف : انظر. أف الباء فييا لمقسـ

14/392 ، 21/115   

ندم224رصؼ المباني :  كالمالقي2/317المقتضب : المبرد:  انظر2 اإلقميد شرح المفصؿ :  كالجى
إف الباء أصؿ : "(298عمؿ النحك ) كقاؿ ابف الكراؽ 2/33مغني المبيب :  كابف ىشاـ4/1873

باهلل ألفعمف معناه أحمؼ باهلل، : حركؼ القسـ؛ ألف المقسـ بو معمؽ بفعؿ محذكؼ، كذلؾ أف قكلؾ
(: 4/49اإلتقاف )كقاؿ السيكطي ". كىذا الفعؿ إذا ظير ال يجكز أف يستعمؿ معو إال الباء

كالقسـ لما كاف يكثر في الكبلـ اختيصر، فصار فعؿ القسـ يحذؼ، كيكتفى بالباء، ثـ عيٌكض مف "
 ".  الباء الكاك في األسماء الظاىرة كالتاء في اسـ اهلل تعالى
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 باالبتداء كفي (الذيف)إف رفعت  اـػت( المتقيف)ذكر أف الكقؼ عمى  (2ىدلن لممتقيف)
 كىذاف القكالف ، كالكاك زائدة، الثانية(أكلئؾ) األكلى كالثاني (أكلئؾ)خبره قكالف أحدىما 

 ككجكد الكاك يمنع ككف  األكلى خبران (أكلئؾ) يمنع ككف (كالذيف يؤمنكف) ألفَّ ؛منكراف
كفي قكلو .  كاألكلى تقديره محذكفان أم ىـ المذككركف، الثانية خبران أيضان (أكلئؾ)

عؿ  (4يكقنكف): تعالى عمى )مبتدأ خبره ( أكلئؾ)ذكر أف الكقؼ عمييا تػاـ إف جي
عؿ (ىدل ؛ (أكلئؾ عمى ىدل)مبتدأ خبره  (الذيف يؤمنكف بالغيب)، كليس بكقؼ إف جي

!! فما منعو أكال أقػٌره ثانيا. لفصمو بيف المبتدأ كالخبر
، ككما ىك كاضح في النماذج أف (منار اليدل)ػ تبيف لمباحث مف خبلؿ قراءة 

في كؿ مكضع مف مكاضعو في  (الكقؼ القبيح)األشمكني لـ يستمر في ذكر مصطمح 
نما استعاض عنو كثيرا بعبارتي  ، بؿ إف مصطمح (ال يكقؼ)ك  (ليس بكقؼ)القرآف، كا 

. (الفاتحة)لـ يرد إال في مكاضع قميمة معدكدة كما في  (الكقؼ القبيح)
ليس )عند األشمكني يرادؼ عبارة  (الكقؼ القبيح)كمف المؤكد أف مصطمح 

لمذيف كليست التكبة )، كالدليؿ تعميقو عمى قكلو تعالى (ال يكقؼ)كعبارة  (بكقؼ
يعممكف السيئات حتى إذا حضر أحدىـ المكتي قاؿ إني تبت اآلف كال الذيف يمكتكف 

كال كقؼ مف قكلو " : ؛ إذ يقكؿ(18النساء . كىـ كٌفار أكلئؾ أعتدنا ليـ عذابا أليمان 
 كال عمى (المكت) كال عمى (ئاتالسي)فبل يكقؼ عمى ، (أليما)إلى  (كليست التكبة)
 كالكقؼ عمى ،(كليست) عطؼ عمى (كال الذيف يمكتكف) ألفَّ قكلو ؛(إني تبت اآلف)

كليست التكبة لمذيف يعممكف ) : فكأنو قاؿ؛حػالمعطكؼ عميو دكف المعطكؼ قبي
 فالذيف مجركر المحؿ ؛(كال الذيف يمكتكف كىـ كفار) الذيف ىذه صفتيـ (ئاتالسي

 فسٌكل بيف مف مات كافران ،عطفان عمى الذيف يعممكف أم ليست التكبة ليؤالء كال ليؤالء
. 1.."كبيف مف لـ يتب إالَّ عند معاينة المكت في عدـ قبكؿ تكبتيما

                                        
 207منار اليدل : انظر 1
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تعميقو عمى  (الكقؼ القبيح)كمف المكاضع التي أشار فييا األشمكني إلى مصطمح 
 (المكقدة)الكقؼ عمى : "؛ إذ قاؿ(التي تطمع عمى األفئدة. نار اهلل المكقدة): قكلو تعالى

". 1 الكاحد ألفَّ ما بعده صفة كالصفة كالمكصكؼ كالشيء؛حػقبي
ػ أدرؾ األشمكني أف ثمة ربطا إيجابيا بيف النحك كالمعنى، فكبلىما مفٌسر لآلخر كمفيد 

منو، كمف ثـ فالعبلقة بينيما كطيدة، كقد أفاد األشمكني مف ذلؾ في تحميمو كتعميمو 
ف يقاتمككـ يكلككـ األدبار ثـ ): لمكقكؼ القرآنية، كنذكر ىنا تعميقو عمى قكلو تعالى كا 

ال )كػاؼ؛ ألف  (األدبار)الكقؼ عمى "إف : ؛ حيث قاؿ111آؿ عمراف  (ال يينصركف
مستأنؼ لرفع الفعؿ بالنكف التي ىي عبلمة رفعو، فيك منقطع عما قبمو؛  (ينصركف

ألف ما قبمو مجزكـ؛ ألنو ليس مترتبا عمى الشرط، بؿ التكلية مترتبة عمى المقاتمة، 
فإذا كجد القتاؿ كجدت التكلية، كالنصر منفي عنيـ أبدا؛ سكاء قاتمكا أك لـ يقاتمكا؛ ألف 
مانع النصر ىك الكفر، فإذا كجد الكفر منع صاحبو النصر، فيي جممة معطكفة عمى 

. 2"جممة الشرط كالجزاء

                                        
 مف سكرة اليمزة 6 كاآلية رقـ 863منار اليدل : انظر 1
 183منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتدا : انظر 2



 
 

72 

خاتمـــة 
كانت السطكر السالفة ىي آخر ما سطره الباحث في بحثو ىذا، كالذم كيٌزع عمى 

.  ثبلثة مباحث مسبكقة بمقدمة مشفكعة بيذه الخاتمة متمكة بثبت لمراجع البحث
في المقدمة كشؼ الباحث عف سبب دراسة المكضكع كمدل أىميتو في حقؿ 

.  الدراسات المغكية القرآنية
كفي المبحث األكؿ تحدث عف العبلقة بيف النحك كالمعنى، كقد خمص مف خبللو 
إلى أف اإلعراب مرادؼ النحك، كأف الغاية منو فيـ المعنى الداللي، كأف تفسير المعنى 
مقدَّـ عمى تقدير اإلعراب إذا تعارضا، كأف النحك ال يبمغ أثره كال يؤتي ثماره إال بضـ 

إليو كمزجو بو؛ ليككف عمما جديرا باإلبانة عف المعاني الداللية " عمـ المعاني"
لممفردات كالجمؿ في إطار النص كفؽ منيج مطرد قائـ عمى ربط المبنى بالمعنى، 

كأف ىذه العبلقة الكطيدة بيف النحك كالمعنى أدركيا . كما ىدؼ منو أصحابيو األكائؿ
صاحبنا األشمكني، كحاكؿ االلتزاـ بيا في تحميمو كتعميمو لمكقكؼ، كقد بينا ذلؾ في 

. مكضعو
كفي المبحث الثاني تناكؿ الباحث الكقؼ القرآني مفيكمو كأنكاعو عند العمماء 

كمنيـ األشمكني، كانتيى منو إلى أٌف ثمة أنكاعا مف الكقكؼ اتفؽ عمييا جػٌؿ العمماء 
الكقؼ التاـ كالكقؼ الكافي كالكقؼ الحسف : مصطمحا كمفيكما، كىذه األنكاع ىػي

.  كالكقؼ القبيح؛ كلذا كانت مكضع الدراسة التطبيقية
 الذم انفرد بو السجاكندم مف أىـ أنكاع الكقؼ، الوقف الالزمكتبيف لمباحث أف 

، لكف الوقف التامبككاف ينبغي أف ينص عميو سائر العمماء، غير أنيـ استغنكا عنو 
ثمة فرقا دقيقا بينيما؛ فإف الكصؿ في مكضع الكقؼ التاـ ال يفسد المعنى في بعض 

؛ كمف ىنا كاف ينبغي عمى  اآليات، في حيف أنو يفسده في مكضع الكقؼ البلـز
، كما كاف ينبغي عمييـ أف ينصكا عمى  العمماء أف ينصكا عمى ىذا الكقؼ البلـز
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، كأعتقد أنيـ استغنكا عنو بالكقؼ القبيح؛ فمف القبيح ما ىك أقبح، الوقف الممنوع
.  كالكقؼ األقبح ىك الكقؼ الممنكع، لكف اإلشارة إليو بالمصطمح أفضؿ

كباقي أنكاع الكقكؼ لـ ييجًمع العمماء عمييا اصطبلحا كمفيكما كالكقؼ الصالح 
كالكقؼ المفيكـ، فبينما يمثؿ كؿ منيا قسما مستقبل عند بعض العمماء يرادؼ نكعا 

. آخر مف الكقؼ كالكافي أك الحسف عند بعضيـ، في حيف أنو لـ يرد عند آخريف
كما تبيف لو أف بعض الكقكؼ تكقيفية، كالكقؼ عمى رأس اآلية كالكقؼ عمى تماـ 

المعنى، كبقية الكقكؼ اجتيادية مف العمماء، كأف إطبلؽ المصطمح عمى الكقؼ ىك 
. اجتياد مف العمماء، سكاء أكاف الكقؼ اجتياديا أـ تكقيفيا

كفي المبحث الثالث قاـ الباحث بتحميؿ الكقكؼ في جممة مف اآليات مف سكرة 
البقرة اختارىا بعناية؛ لتمثؿ جميع آيات البقرة، مع الكضع في االعتبار أف سكرة البقرة 
ىي أكبر سكر القرآف؛ كمف ثـ فيي شاممة لجميع أنكاع الكقكؼ في كؿ القرآف؛ حتى 
يمكننا الحكـ عمى تحميؿ األشمكني لمكقكؼ في القرآف كمو مف خبلؿ النماذج المختارة 

.  المثبتة في متف البحث
: كبعد عرض النماذج كتحميميا تبيف لمباحث أف ثمة معياريف لتحديد كؿ كقؼ

؛ الوقف تامامعيارا دالليا؛ كمعيارا نحكيا؛ فحيثما استقؿ التركيب كالمعنى العاـ كاف 
ذا استقؿ ما بعد الكقؼ . كلذا يحسف الكقؼ كيحسف االبتداء بما بعده لتمامو المطمؽ كا 

، كيحسف االبتداء بما بعده كما الوقف كافياعما قبمو في التركيب كالمعنى الجزئي كاف 
ف صمح الكقؼ عمى مكضعو ما إلفادة معنى يحسف السككت . يحسف الكقؼ عميو كا 

. الوقف حسناعميو، كلـ يجز االبتداء بما بعده الرتباطو بو في تركيب كالمعنى كاف 
ذا كاف الكقؼ عمى مكضعو ما يخٌؿ بالمعنى كالتركيب إخبلال يصؿ أحيانا إلى  كا 

. الوقف قبيحاالتناقض كالمعنى المقتضى حاؿ الكصؿ كاف 
إال في مكاضع  (الوقف القبيح)كتبيف لمباحث أف األشمكني لـ يذكر مصطمح 

( ليس بوقف)قميمة معدكدة مف القرآف، كفي غالبية المكاضع المماثمة استخدـ عبارة 
. يرادؼ عنده ىاتيف العبارتيف( الكقؼ القبيح)، كمؤكد أف مصطمح (ال يوقف)كعبارة 
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عند األشمكني ىك التركيب النحكم الذم  (المفظ)كما تبيف لمباحث أف مفيـك 
يقتضيو سياؽ النص؛ سكاء أكاف تركيبا إسناديا فحسب أـ تركيبا مكٌسعا بالعناصر 
التكسيعية لمجممة، فإذا أفاد التركيب اإلسنادم بدكف تكسيعاتو المعنى المراد حسيف 

ف لـ يفد فغير جائز الكقؼ عميو . الكقؼ عميو، كا 
كقد نجح األشمكني في تطبيؽ المعايير النحكية كالداللية التي أرساىا في كتابو 
عمى آيات كثيرة مف القرآف، لكنو لـ يكفؽ في تطبيقيا عمى كؿ القرآف؛ إذ ىناؾ عدد 

مف الكقكؼ ال تتفؽ كتمؾ المعايير، بؿ إنو تناقض مع نفسو حينما خالؼ تمؾ 
المعايير؛ نتيجة أف مفاىيـ الكقكؼ اختمطت عميو، باإلضافة إلى أنو كقع في 

اضطراب نحكم أثناء تعميمو لبعض الكقكؼ، فما ينفيو في مكضع يثبتو في مكضع 
دراكو لمعبلقة اإليجابية بيف النحك  آخر، عمى الرغـ مف قدراتو النحكية الفائقة كا 

. كالمعنى، كقد لمسنا ذلؾ في تحميمو لكثير مف الكقكؼ، كقد بيناه في مكضعو
أخيرا يجدر القكؿ بأف عمماء الكقؼ كاالبتداء ذكركا أف الكقؼ فصبل بيف 

كبيف  (الصفة كالمكصكؼ)كبيف  (المبتدأ كالخبر)كبيف  (المضاؼ كالمضاؼ إليو)
كبيف  (شبو الجممة كالمتعمؽ بو)كبيف  (الحاؿ كصاحبيا)كبيف  (البدؿ كالمبدؿ منو)
ىك كقؼ قبيح، ال يجكز لمقارئ فعمو إال مضطرا النقطاع نفسو مثبل،  (الشرط كالجزاء)

. في حيف أنيـ حٌسنكا الكقؼ عمى رأس اآلية؛ ألنو سنة
كالمتصفح آليات القرآف يجد أف الكقؼ عمى رأس اآلية في مكاضع كثيرة يفصؿ 

... إف الذيف ىـ مف خشية ربيـ مشفقكف ): بيف المبتدأ كالخبر، كما في قكلو تعالى
، كبيف الصفة كالمكصكؼ، كما في قكلو (61:57الحج . أكلئؾ يسارعكف في الخيرات

: ، كبيف البدؿ كالمبدؿ منو، كما في(الرحمف الرحيـ. الحمد هلل رب العالميف): تعالى
، كبيف الحاؿ كصاحبيا، كما في (صراط الذيف أنعمت عمييـ. اىدنا الصراط المستقيـ)

.. قيما لينذر. الحمد هلل الذم أنزؿ عمى عبده الكتاب كلـ يجعؿ لو عكجا): قكلو تعالى
في . لعمكـ تتفكركف: )، كبيف شبو الجممة كالمتعمؽ بو، كما في قكلو تعالى(2:1الكيؼ 

إف تر أنا : )، كبيف الشرط كالجزاء كما في قكلو تعالى(220:219البقرة . الدنيا كاآلخرة
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، بينما لـ يفصؿ رأس اآلية (40:39الكيؼ.. فعسى ربي أف يؤتيني . أقؿ منؾ ماال ككلدا
. في أم مكضع مف القرآف (المضاؼ كالمضاؼ إليو)بيف 

ـى لـ يأخذ العمماء بمبدأ القياس ػ كىك أصؿ مف أصكؿ الفقو : كمف ثـ أتساءؿ ًل
كالنحك ػ في تجكيز الكقؼ عمى كؿ مكضع مماثؿ لمكقؼ عمى رؤكس اآليات؟ فعؿ 

. ذلؾ يعٌد تيسيرا عمى القراء
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