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 ملخص البحث

وجـاَء هـذا البحـُث ، وقِف واالبتداِء مكانة  رفيعـة  بـين علـوِم القـرآنِ يحتلُّ علُم ال
ويستعرُض فيه حياَة ، ليلقَي الضوَء على مصدر  متقدم  من مصادِر هذا العلِم الشريِف 

ينََوِري ومكانَتــه العلميــةَ  ــه يف الوقــِف ، مؤلِفــه أحمــَد بــِن جعفــر  الــدِّ وُيعنــى بتتبــِع آرائِ
ويبـين ، ويحاول الكشَف عن منهِجه ومصطلحاتِه فيها، تلفة  واالبتداِء من مصادَر مخ

 .موقَف العلماِء منها
أحمـد بـن ، كتـاب التمـام، وقـف التمـام، االبتـداء، الوقـف :المفتاحيةالكلمات 

 .الدينوري، جعفر
 

*                  *                 * 
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 املقدمة

نبينا ، على أشرِف األنبياِء والمرسلينوالصالُة والسالُم ، الحمُد هللِ ربِّ العالمين
 :وبعدُ ، محمد  وعلى آله وصحبِه أجمعين

ف اهلل عز وجل هذه األمَة بأن أنزَل عليها كتاب ـا  يژفقد شرَّ تِيهِيٱۡلَبَِٰطُليِمۢنيَبۡۡيِ
ۡ
ييَأ َّلا

يَيِيند ي ِنۡنيَكِينيَحم يمِّ يتزَنِينل  ـه العلمـ، [10: فصـلت] ژيََديۡهِيَوََّليِمۡنيَخۡلفِهۦِۖ إليـه  اءُ فوجَّ
ــا، تــالوة  ، ههم يف خدمتِــأوقــاتِ  وصــرفوا أنفــَس ، هماهتمــامَ  ــا، وحفظ  ا، وفهم  ، وتفســير 
 وتقـويمُ ، هئِـأدا سـنُ ؛ ُح عن طبقة   وتناقلوه طبقة  ، وا به وحفظوهوكان مما اعتنَ ، وعمال  
 تلـك األحكـامِ  ن أبـرزِ مِـو، هه وآدابِـتالوتِـ أحكـامِ  وال يتأتى ذلـك إال بمعرفـةِ ، هتالوتِ 
؛ لمـا لهـا اآليـاِت  ما ُيعين على فهـمِ  ؛ إذ هي من أهمِّ واالبتداءِ  الوقِف  أحكامُ : هامِّ وأه
المعنـى إال  فهـمُ  ؛ وال يصـحُّ «مـن آثـاره إذ هـي أثـرٌ ، التفسيرِ  بعلمِ  أكيدة   عالقة  »من 

ـا اسـتقرؤوها ممـن سـبقهم مـن واالبتـداءِ  الوقـِف  رعايةِ  بحسنِ  ـدوا لـذلك أسس  ؛ فقعَّ
، همتالوتِ  يف طرِق  ه الكرامِ صلى اهلل عليه وسلم وصحابتِ  ا تلقوه عن النبيِّ عمَّ  العلماءِ 
  .هم لتلك المواطنِ ومراعاتِ 

ا كان علمُ  بـه يف  كرت؛ احتفى العلماءُ التي ذُ  بتلك األهميةِ  واالبتداءِ  الوقِف  ولـمَّ
بيان عن جامع ال: )التفسيرِ  في مصنفاِت ف، منه متفرقة   فأودعوا فيها مسائَل ، هممصنفاتِ 

االسـتغناء يف )و، (ـهـ582ت) الطـربيِّ  جريـر   بـنِ  محمدِ  لإلمامِ ، (تأويل آي القرآن
الكشـف والبيـان )و، (هــ599 ت) دفـويِّ األُ  بن علي   محمدِ  لإلمامِ ، (علوم القرآن
 .وغيرها، (هـ107ت ) الثعلبيِّ  محمد   بنِ  أحمدَ  لإلمامِ ، (رآنعن تفسير الق

يحيـى بـِن  لإلمـامِ  (معاين القـرآن) :هه وإعرابِ وغريبِ  القرآنِ  معاين يف مصنفاِت و

                                                 
 (.892: )أنواع التصانيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم (8)
 (.7/065)، (2/610): نظري( 0)
 (.070و/5)، (08 /8: )نظري( 5)
 (.82/029)، (6/520: )نظري( 1)
 (.125، 8/88: )نظري( 2)
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 قتيبـةَ  مسلِم بنِ  بنِ  عبداهللِ  لإلمامِ  (غريب القرآنتفسير )و، (هـ027ت ) الفراءِ  زياد  
 لزجــاِج إلمــاِم إبــراهيَم بــِن الســري ال (معــاين القــرآن وإعرابــه)و، (هـــ076ت )
 . وغيرها، (هـ588ت)

 أئمةُ : فمن أولئك، بالتصنيِف  واالبتداءِ  الوقِف  علمَ  قد أفردَ  ماءِ العل بل إن بعَض 
 ويعقــوَب ، (هـــ860ت ) نــافع  واإلمــاِم ، (هـــ826ت ) حمــزةَ  كاإلمــامِ ، القــراءاِت 

   .(هـ016ت ) وحفص  ، (هـ022ت)
ا ن أفردها بالتصنيِف مَ  ومن أبرزِ  كاإلمـاِم أبـي جعفـر  ، واللغـةِ  النحوِ  علماءُ  :أيض 

، (هــ008ت ) وثعلـب  ، (هـ090ت ) الدينوريِّ  أحمدَ و، (هـ897ت ) الرؤاسيِّ 
 .(هـ559)والنحاِس ، (هـ509ت )وابِن األنباري 

ا اهللِ  رحمةُ  األعالمِ  من األئمةِ  وغيرهم كثيرٌ   .عليهم جميع 
وجــاَء هــذا البحــث ليلقــَي الضــوَء علــى مصــدر  متقــدم  مــن مصــادِر هــذا العلــِم 

 .ه أحمَد بِن جعفر  الِدينََوِريالشريِف لمؤلفِ 

 :مشكلة البحث
مــا أبــرُز آراِء أحمــَد بــِن جعفــر  : يحــاوُل البحــُث أن يجيــَب عــن األســئلِة اآلتيــةِ 

ْينََوِري يف الوقِف واالبتداِء مِن خالِل مصادِر الدراسِة؟ هل له اصطالحاٌت خاصٌة  الدِّ
هاٌت يعضُد هبا أقواَله وآراَءه؟ ما يف الوقِف واالبتداِء؟ هل كان ألحمَد بِن جعفر  توجي

موقُفه مِن أقواِل العلماِء الذين يرى خالَف قولِهم يف الوقِف أو توجيِهه؟ ومـا موقـُف 
ا واختالف ا؟   أهِل العلِم مِن أهِل الصنعِة بآرائِه وأقوالِه اتفاق 

                                                 
 (.568، 12: )نظري( 8)
 (.1/515)، (0/050): نظري( 0)
 (. 05 -8/00: )الفهرست: نظري( 5)
 (.0/8172: )وكشف الظنون، (8/805: )الفهرست: نظري( 1)
 .يأب التعريف عنه إن شاء اهلل يف المبحث األولسو، موضوع البحث وهو (2)
 (. 0/8172: )وكشف الظنون، (006، 8/805: )الفهرست: نظري( 6)

 (. 0/8172: )كشف الظنون: نظري( 7)
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 :أهمية البحث وأسباب اختياره
 .مكانُة أحمَد بِن جعفر  العلميةُ  -8

واسـتدالُل أئمـِة اللغـِة والقـراءاِت ، ه العلميِة يف الوقـِف واالبتـداءِ قيمُة أقوالِ  -0
 .وعنايتهم هبا

ــا الدراســُة األُولــى  -5 ــَب علمــي–أهن ــربز جهــوُده يف الوقــِف  ؛-حس إذ لــم ُت
ال يـزاُل يف عـداِد  سـيما أن كتاَبـه يف هـذا العلـمِ  وال، ولم ُتجمع أقواله بعـدُ ، واالبتداءِ 
 .المفقودِ 

خالَف فيها العلماَء يف بعِض المواطِن؛ ممـا يسـتدعي جمـَع  أن له اختيارات   -1
ــا ــه عموم  ــِة ، أقوالِ ــراِز اإلضــافِة العلمي ــة ؛ إلب ــة  نقدي ــة  تحليلي ودراســتِها دراســة  موازن

 .ووجُه اختياراتِه فيها، المتعلقِة هبذا الباِب 

ا علــى، الرغبــُة يف جمــِع أقوالـِـه يف موضــع  واحــد  خدمــة  لكتــاِب اهللِ  -2  وتيســير 
 .الباحثين لمن أراَد منهم دراسَة آراِء العلماِء المتقدمين يف الوقِف واالبتداءِ 

 :أهدا  البحث
 .التعريُف بأحمَد بِن جعفر  ومكانتِه العلميةِ  -8

؛ لتهيئتِهـا لدراسـتِها  -0 جمُع أقوالِه وآرائِه يف الوقـِف واالبتـداِء يف مكـان  واحـد 
 .وتحقيِق النظِر فيها

ـــه -5 ـــن اختياراتِ ـــداءِ  الكشـــُف ع ـــِف واالبت ـــامِّ يف الوق ـــه الع  وصـــيِغ ، ومنهِج
 .الوقوِف عنده

إلى أنواع  حسـَب ِصـيغها؛ إلمكـاِن دراسـتِها  -بعد حصِرها-تصنيُف أقوالِه  -1
؛ لينتَج عن ذلك إضافٌة علميٌة للتخصصِ   .دراسة  تحليلية  معمقة 

 :البحث حدود
 محـددة   مصـادرَ  اللِ مـن خـ، واالبتـداءِ  بـِن جعفـر  يف الوقـِف  أحمـدَ  أقـوالِ  جمعُ 

وذلك فيما يتعلُق بتصريِح أصحاِب  -وقد بلغت مئة  وتسعة  وستين نقال  بغيِر تكرار  –
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أو ، أما الوقوُف الــُمجمع عليهـا، تلك المصادِر بنسبِة هذا القوِل إلى أحمَد بِن جعفر  
ع ذكـِر مـ. ما قيَل يف أنه قوُل أصحاِب التماِم؛ فلم أذكرهـا مـا لـم ُتنسـب إليـه صـراحة  

وموازنـِة ، وَمـن صـرَّ  بموافقتِـه لـه، أقواِل العلماِء الذين خـالفوه يف بعـض اختياراتِـه
 .يف كتابِه المكتَفى( هـ111ت )أقوالِه بأقواِل اإلماِم الداينِّ 

وكذا اإلشارُة إلى األقواِل التفسيريِة التي ُسـبق إليهـا ونسـبتِها إلـى مفسـِريها مـن 
إال مـا كـان  -ان لـه أثـٌر علـى اختيـاِره للوقـِف أو توجيهـهممـا كـ–الصحابِة والتابعين 

ــا عليــه؛ فــال ُيشــار إليــه ــر  الطــربيِّ ، مجمع    ¬وُيعتمــد يف ذلــك علــى تفســيِر ابــن جري
 .باإلضافِة إلى مصادِر الدراسةِ ، (هـ582ت )

 :وهي مرتبٌة حسَب التسلسِل الزمنيِّ لها، والمصادُر المعتمُد عليها سبعةٌ 
 (.هـ559ت )ألحمَد بِن محمِد بِن إسماعيَل النحاسِّ : افالقطع واالئتن -8

، رحمن المطروديعبدال: بتحقيِق ، واعتمدُت فيها على طبعِة دار الكتِب العلميةِ 
وُتمـم السـقُط يف البحـِث بـالرجوِع إلـى ، إال أهنا طبعٌة فيها سقٌط وشيٌء من األخطـاءِ 

 .ُأشيَر إلى ذلك يف موضِعه ،النسخِة المخطوطِة من كتاِب القطِع واالئتناِف 

 (.هـ599ت)ِن عليِّ بِن أحمَد األدفويِّ لمحمِد ب: االستغناء يف علوم القرآن -0

، وهي يف سبعِة مجلـدات  ، واعتمدُت على النسِخ المخطوطِة الفريدِة للكتاِب 
، وسـورِة آل عمـران، ويتضمُن آخَر سورِة البقـرةِ )ومجلد  آخر  يف عداِد المفقوِد اليوَم 

وتقوُم جامعـُة أمِّ القـرى المباركـُة باإلشـراِف علـى مشـروِع ، (وأوِل المائدةِ ، والنساءِ 
 .تحقيِق هذا التفسيِر الكبيرِ 

                                                 
ــــع وجــــدهتا مرفوعــــة ( 8) ــــس العلمــــي -األلوكــــة)يف موق ــــاريخ، (مجلــــس المخطوطــــات: المجل : بت

وذكـر الكاتـب (. النحاس: القطع واالئتناف: مخطوط: )بعنوان( م80/8/0286 -هـ 9/1/8157)
وهي نسخة ، ن على آخرهاوكذا ُدوِّ . أن تاريخ نسخها عام خمسمئة وثالث وخمسين( أحمد البكري)

 .8095: مايكروفيلم رقم، تركيا -بإسطانبول (كوبرلي)من مكتبة أحمد فاضل باشا 
أمـا المجلـد . تركيـا-مـن مكتبـة سـليم آغـا بإسـطانبول ، والسـابع، والرابع، لمجلد األول منها والثالثا( 0)

. مجموعـة حـافا أحمـد باشـا، تركيـا -فمن مكتبة السليمانية بإسـطانبول، والخامس والسادس، الثاين
 .در إن شاء اهلل تعالىوستأب بيانات النسخ يف ثبت المصا

 =من أول تفسير ، بجامعة أم القرى( الماجستير)قد قامت الباحثة بتحقيق جزء منه لنيل الدرجة العالمية و( 5)
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 (.هـ157ت )لمكيِّ بِن أبي طالب  القيسيِّ : الهداية إلى بلوغ النهاية -5

 .وهي مجموعُة رسائَل علمية  بتحقيِق عدد  من الباحثين، طبعُة جامعِة الشارقةِ 
 (.هـ157ت)مكيِّ بِن أبي طالب  القيسيِّ ل: الوقف على كال وبلى يف القرآن -1

ار: بتحقيِق ، طبعُة مكتبِة الثقافِة الدينيةِ   .حسين نصَّ

ـــدا -2 ـــف واالبت ـــى يف الوق ـــ: المكتف ـــاَن ب ـــداينِّ لعثم ـــاَن ال ـــِن عثم ـــعيِد ب ِن س
 (.هـ111ت)

 .يوسف المرعشلي: بتحقيِق ، طبعُة مؤسسِة الرسالةِ 
 (.هـ955ت )لمحمِد بِن محمد  الجزريِّ :  علم التجويدالتمهيد يف -6

 .علي حسين البواب: بتحقيِق ، طبعُة مكتبِة العارِف 

كريِم بِن محمـد  األشـموينِّ عبدالألحمَد بِن : منار الهدى يف الوقف واالبتدا -7
 (.88ت بعد القرن )

 .شريف أبو العال العدوي: بتعليِق ، طبعُة داِر الكتِب العلميةِ 
 :ما يلي، ألسباِب الداعيِة إلى اختياِر هذه المصادرِ ومن ا

 .قيمُة الكتِب العلميِة ومكانُة مؤلِفيها ( أ

وأخـرى يف ، فمنهـا َمـا هـو يف التفسـيرِ ، تنوُع مجـاالِت العلـوِم لهـذه الكتـِب   ( ب
 .ومنها َما ُكتَب يف علِم الوقِف واالبتداِء خاصة  ، القراءاِت وعلومِها

فيها عن أحمَد بِن جعفر  للدراسِة؛ حيـُث يمكـُن أن  كفايُة النقوالِت الواردةِ   ( ت
ْينََوِري وآرائِـه يف الوقـِف واالبتـداءِ  ا عن منهِج أحمَد بِن جعفر  الـدِّ ا عامًّ ، ُتعطي تصور 

 .وبياِن موقِف العلماِء منها

 
                                                 

= 
دراسـة  -حتى آخر اآليـة الرابعـة والعشـرين مـن سـورة يـونس، اآلية الحادية والثمانين من سورة التوبة

أســتاذ التفســير وعلــوم القــرآن )حمــد عطيــة باشــا أمــين م: بإشــراف فضــيلة األســتاذ الــدكتور، وتحقيــق
 .ونوقشت الرسالة يف الثامن من شعبان لعام سبعة وثالثين وأربعمئة وألف(. بجامعة أم القرى
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 :الدراسات السابقة
مـن لـم أقـف علـى  ؛العربيـةِ  والفهـارسِ  العامـةِ  من المكتبـاِت  يف عدد   بعد بحث  

ْينََوِري يف الوقِف واالبتداءِ  وال على َمن تـرجَم لـه يف ، جمَع أقواَل أحمَد بِن جعفر  الدِّ
ا مستقال  يف بحث  أو رسالة  أكاديمية  ، دراسة  مستقلة   وجـلُّ َمـا وقفـُت ، أو عقَد له جزء 
ِب أو إحاالت  يف متوِن البحـوِث إلـى تلـك الكتـ، يف كتِب الرتاجمِ  مبثوثةٌ  عليه تراجمُ 

ـا ليهـداِف وترجمتِها ترجمة  تعريفية  موجزة   ؛ فعزمُت على جمِعها وعرِضها؛ تحقيق 
 .ومن اهللِ أستمدُّ العوَن والسدادَ ، التي من أجلِها ُكتب هذا البحُث 

 :منهج البحث وإجراءاته
 :ة  أساسي ثالثِة مناهَج  وفَق  هذا البحُث  يسيرُ 
وحياتِـه ونشـأتِه ، أحمَد بـِن جعفـر   وذلك بذكِر ترجمةِ  :المنهج التاريخ  :األول
 .العلميةِ 

ــاين ــتقرائ  :الث ــنهج االس ــورِة  :الم ــر  المنث ــِن جعف ــَد ب ــواِل أحم ــِع أق ــك بتتب وذل
وترتيبهــا يف البحــِث وفــَق ، واســتخراِجها مــن المصــادِر المــذكورِة يف حــدوِد البحــِث 

علمـاِء ممـن ُعرفـوا وَمن ردَّ عليه من ال، وذكِر َمن وافَقه. ترتيِب اآلياِت يف المصحِف 
 .باالشتغاِل بعلِم الوقِف واالبتداءِ 

وذلـك بتصـنيِف أقـواِل أحمـَد بـِن جعفـر   :اإلحصـائ  الوصـف المنهج : الثالث
وتلخـيِص بياناتِهـا إلـى ، وتقسيمها حسَب المصادِر حسَب صيِغ الوقوِف الواردِة عنه

؛ ليسهَل تفسيُرها وتحليُلها ز  لمنهِج أحمَد بِن جعفر  باإلضافِة إلى عرض  موج. أرقام 
 .يف الوقِف واالبتداِء من خالِل النقوالِت الواردِة عنه

 :خطة البحث
 وذلــك علـــى ، وخاتمــة  ، وثالثــِة مباحــَث ، مــن مقدمــة   البحــِث  خطــةُ  تتكــونُ 

 :التالي النحوِ 
وأهـداِف ، وأهميِة البحِث وأسـباِب اختيـاِره، مشكلِة البحِث : واحتوت على :المقدمة
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 .وخطِة البحِث ، ومنهِج البحِث وإجراءاتِه، والدراساِت السابقةِ ، وحدودِه، البحِث 
 .ترجمة أحمد بن جعفر الدينور : المبحث األول
 .التعريف بكتاب أحمد بن جعفر يف الوقف واالبتداء: المبحث الثاين

ا بمصطلحاِت عنواِن الكتـاِب ، وذكرُت فيه صحَة نسبِة الكتاِب إليه كمـا ، وتعريف 
ا منهَج أحمَد بِن جعفر  وآراَءه يف الوقِف واالبتـداءِ بينُت  ، ومصـطلحاَته فيهـا، فيه أيض 

 . مع ذكِر أمثلة  توضُح ذلك
 .النقوالت الواردة عن أحمد بن جعفر يف الوقف واالبتداء: المبحث الثالث

، وقمُت فيه بجمِع النقوالِت الواردِة عنه يف الوقِف واالبتداِء مِن مصادِر الدراسةِ 
 . موازنِة أقواِل العلماِء بأقوالِه وآرائِه حسَب حدوِد الدراسةِ و

 .النتائِج  وفيها أهمُّ ، الخاتمة
 .لمصادرِ ل وثبت   لموضوعاِت ل بكشاف   تم البحُث ثم ُخ 
فمـا كـان مـن ، الوكيـلِ  هـو حسـبي ونعـمَ ، والرشـادَ  والسـدادَ  التوفيـَق  أسأُل  واهللَ 
، المسـتعانُ  واهللُ ، فمـن نفسـي والشـيطانِ  ومـا كـان مـن خطـأ  ، هوحدَ  فمن اهللِ  صواب  
 .العالمين ربِّ  هللِ  والحمدُ 

*                  *                 * 
 



 هـ3409( 03)لدراسات القرآنية العدد لتبيانمجلة

 
252 

ترمجة أمحد بن جعفر الدينوري :املبحث األول

 اسمه ونسبه وكنيته: 
ْينََوِري، هو أحمُد بُن جعفر    .أبو علي  الدِّ

بلـدٌة مـن بـالِد الجبـِل قـرَب ، النـوِن والـواو بكسِر الـداِل وفـتِح ، أصُله من ِدْينََور
 .وتقُع يف إيران اليومَ ، (كرمانشاه حالي ا)َهَمَذان وَقْرمِيِسين 

 رحلته وطلبه للعلم: 
وفيهـا ، فانتقـَل إلـى البصـرةِ ، انصرَف أحمُد بُن جعفر  إلى طلِب العلِم وتحصيلِه

   .ائِها وأخَذ عنهمثم دخَل إلى بغداَد فقرَأ على علم، أخَذ عن علمائِها
ــا ــاَد أهَله ــا وأف ــف فيه ــر وألَّ ــى مِص ــم رحــَل إل ــُن ســليماَن ، ث ــيُّ ب ــِدم عل ــا ق ولم

وعـاَد إليهـا بعـد ، إلـى مِصـر خـرَج منهـا أبـو علـي  إلـى بغـدادَ ( ـه582 ت) األخفُش 
                                                 

 :تنظر ترجمته يف( 8)
 (.082: )يف طبقات النحويين واللغويين (هـ570ت )الزبيدي  -

 (.520: )يف فهرسته( 272ت : )ابن خير اإلشبيلي -

 (.8/026: )يف معجم األدباء (هـ606ت )ي ياقوت الحمو -

 (.60 -8/69: )يف إنباه الرواة على أنباه النحاة (هـ616ت )القفطي  -

 (.07: )يف إشارة التعيين يف تراجم النحاة واللغويين (هـ715ت )باقي اليماين عبدال -

 (.6/672: )يف تاريخ اإلسالم (هـ719ت )الذهبي  -

 .-مخطوط-( 6و: )يص أخبار النحويين واللغويينيف تلخ (هـ710ت )ابن مكتوم القيسي  -

 (.6/877: )يف الوايف يف الوفيات( 761ت )الصفدي  -

 (.78: )يف البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة (هـ987ت )الفيروزآبادي  -

 (.8/528: )يف طبقات اللغويين والنحاة يف بغية الوعاة (هـ088ت )السيوطي  -

: ويف كشـف الظنـون، (855: )وصـول إلـى طبقـات الفحـوليف سـلم ال (هــ8267ت )حاجي خليفة  -
(0/8297.) 

 (.8/827: )يف األعالم (هـ8506ت )الزركلي  -

 (.8/25: )يف هدية العارفين (هـ8500ت )الباباين  -

 (.8/881: )يف معجم المؤلفين (هـ8129ت )عمر رضا كحالة  -

 (.8/50: )الحاضريف معجم المفسرين من صدر اإلسالم وحتى العصر ( معاصر)عادل نويهض  -
، 008: )بلــدان الخالفــة الشــرقية (.0/298: )طــالعمراصــد االو، (0/212: )معجــم البلــدان: ينظــر( 0)

001- 002 ،060.) 
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 .وأقاَم هبا إلى أن تويفَ فيها رحمُة اهلل عليه، خروِج األخفِش منها
 شيوخ أحمد بن جعفر: 

فممــن وقفــُت علـيهم اثنــاِن مــن أشــهِر ، ضــنَّت المصــادُر يف ذكـِر شــيوِخهلقـد 
 : هما، علماِء النحوِ 

أحُد بنـي مـازِن بـن شـيباَن بـن ، أبو عثماَن المازينُّ، َبْكُر بُن محمِد بِن عثمانَ  -8
تـويف بالبصـرِة سـنَة تسـع  . أحُد الذين انتهى إليهم النحُو يف زمـانِهم، النحويُّ . ُذْهل
أخـذ عـن أبـي . وقيـَل غيـَر ذلـك، سنَة ست  وثالثـين ومئتـين: وقيل، بعين ومئتينوأر

ينََوري ، وأخذ عنه المربِّد. واألَْصمعي، الحسِن َسِعيد  األخفشِ  وأحمَد بِن جعفـر  الـدِّ
ــيَبَويه ــاَب ِس ــه كت ــةُ : ومــن تصــانيفه. وحمــَل عن ــه العام ــا يلحــُن في ــاُب م ــاُب ، كت وكت

 . وكتاُب الَعروضِ ، التصريِف 
ــِن  -0 ــَد ب ــُن يزي ــو العبــاِس األزديُّ ، كربِعبــداألمحمــُد ب النحــويُّ المشــهوُر . أب
، ُولـد بالبصـرِة سـنَة عشـرين ومئتـين. إليه انتهى النحُو يف زمانِه بعد المـازنِي، بالمربِّد
: وقيـل، وتويف سنَة خمس  وثمانين ومئتـين. وقيَل غيَر ذلك، سنَة عشر  ومئتين: وقيل

وأخـذ . وأبـي عثمـاَن المـازنِيِّ ، أخَذ النحَو عن أبي ُعمـَر الَجْرمـيِّ . نينسنَة ست  وثما
ومـن . وأحمُد بُن جعفر  الدينََوريِّ وقرَأ عليه كتـاَب ِسـيَبَويه ببغـدادَ ، عنه ابُن األنَباري

 .وكتاُب االشتقاِق ، وكتاُب المقتضِب ، كتاُب الكاملِ : مصنفاتِه

 تلميذ أحمد بن جعفر: 
أو تضمنَتها مصنفاُت النحِو ، الثة  منهم ممن ذكرْتهم كتُب الرتاجمِ وقفُت على ث

 :وهم، وكلُّهم ممن اشتهروا بعلِم النحِو واللغةِ ، واللغةِ 
                                                 

 .وترجمة اإلمام يف كتب الرتاجم مختصرة وموجزة بوجه عام، كذا تالميذهو( 8)
 (. 29 -27: )خبار النحويين البصريينأ (0)
ــات النحــويين و: ينظــر( 5) ــاريخ العلمــاء النحــويينو، (05، 99 -97: )اللغــويينطبق ، (72، 69، 62: )ت

 (.090 -098: )إنباه الرواةو
ــر( 1) ــويينط: ينظ ــويين واللغ ــات النح ــرواةو، (825، 810، 828: )بق ، 016، 015 -5/010: )إنبــاه ال

028.) 
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أخَذ عن أحمَد بِن جعفر  . النحويُّ الضريرُ . أبو موسى، عزيزِ عبدال بُن عبداهللِ  -8
ْينََوِري ــدَّ ــل، ال ــِن ُمَهْلَه ــه يعقــوُب . وجعفــِر ب ــُن يوســَف النِِّجيَرمــيوأخــَذ عن ومــن . ب
 .وكتاٌب يف الكتابِة والكتاِب ، كتاٌب يف الفرِق : تصانيفه
د -0 تـويف . النحـويُّ . أبو الُحسين التميمـيُّ الِمصـريُّ ، محمُد بُن الوليِد ابِن والَّ

ْينََوِري، أخــَذ عــن المــربِّدِ . ســنَة ثمــان  وتســعين ومئتــين ومــن . وأحمــَد بــِن جعفــر  الــدَّ
 .ولم يصنع فيه شيء، المنمُق : هتصانيفِ 
وِسـيُّ الِمصـري، عليُّ ْبُن الحسنِ  -5 النحـويُّ اللغـويُّ . أبو الحسِن الُهنَـائيُّ الدَّ

أخـَذ عـن أحمـَد بـِن جعفـر  . تـويف بعـد سـنِة سـبع  وثالثمئـة. المعروُف بُكـَراِع النمـلِ 
ينَوري ُب المنجِد فيمـا اتفـَق لفُظـه وكتا، كتاُب المنضِد يف اللغةِ : ومن تصانيِفه. الدِّ

 .وكتاُب المنتخِب من كالِم العرِب ، واختلَف معناه
 مكانة أحمد بن جعفر العلمية وأقوال العلماء فيه ووفاته: 

ْينََوِريِّ   .من نحاِة مِصر األعالمِ ، النحويُّ اللغويُّ ، أحمُد بُن جعفر  الدِّ
 .«المعرفةِ حسُن »: (هـ606ت )قال عنه ياقوُت الَحَمويُّ 

 .«أحُد النحاِة المربزين المصنِفين»: وقال
 .له آراٌء يف النحِو واللغِة مبثوثٌة يف الكتِب 

                                                 
 (.0/10: )بغية الوعاةو، (890: )نكث الهميانو، (87/826: )لوايف بالوفياتا( 8)
 (.6/8228: )تاريخ اإلسالمو، (002 -001: )إنباه الرواةو، (087: )بقات النحويين واللغويينط( 0)

وإنمـا نـص هـو يف موضـعين مـن كتابـه ، فلـم تـذكر عمـن أخـذ علمـه، ترجمته يف كتب الرتاجم شحيحة( 5)
وأنشـدنيه »: قال، د بن جعفر الدينوري صراحةأحمما يشير إلى أخذه عن ( المنتخب من كالم العرب)

 (.722، 0/697: )المنتخب: ينظر. «أبو علي الدينوري
 (. 0/829: )بغية الوعاةو، (082: )إشارة التعيينو، (0/012: )نباه الرواةإ (1)
 (.6/877: )والوايف بالوفيات، (8/026: )عجم األدباءم: ينظر( 2)
 (.8/026: )عجم األدباءم( 6)
 (.8/026: )عجم األدباءم( 7)
 ، (828: )وضـــرائر الشـــعر، (867: )والقـــرط علـــى الكامـــل، (6/092: )لتـــذييل والتكميـــلا: ينظـــر( 9)

 .وغير ذلك
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 واألوُل أصــحُّ ، ســبع  وثمــانين: وقيــل، مــاَت بمصــَر ســنَة تســع  وثمــانين ومئتــين
 .وعليه أكثُر كتِب الرتاجمِ  -واهلل أعلم–

 آثار أحمد بن جعفر: 
وجلُّهــا ُتعــد اليــوَم يف عــداِد ، عنــه ممــا ُنســب إليــه ســتَة كتــب   وممــا وقفــُت عليــه

وحَوت بعُض كتِب اللغِة والقراءاِت ، وقد أشارْت كتُب الرتاجِم إلى بعِضها، المفقودِ 
 :وهي ما يلي، وشروِ  الحديِث عناويَن أخرى لم ُتشر إليها تلك الكتُب 

 : المهذب يف النحو -8
فه لما َقِدم مِصرَ   كـلَّ  وعـزا، يف صـدِره اخـتالَف البصـريين والكـوفيين وكتَب ، ألَّ

ا أمعـنَ ، لمقالتِه احتجَّ  وال منهم واحد   لكلِّ  يعتلَّ  ولم، صاحبِها إلى مسألة    يف حتى لـمَّ
ل، البصـريين مـذهَب  ونقـَل ، االختالَف  تركَ  وقلََّب فيه ونظَر؛، الكتاِب   ذلـك يف وعـوَّ
 .(هـ082 ت) دةَ مسع بنِ  سعيدِ  األوسطِ  األخفشِ  كتاِب  على

ْينََوري»: (هـ272ت )قال ابُن خير  اإلشبيليُّ   .«المهذُب تام  يف جزأين للدِّ
 .ونُقلت بعُض مسائِل هذا الكتاِب يف عدد  من كتِب النحِو واللغِة المطبوعِة اليومَ 

يف ترجمــــِة األخفــــِش الصــــغيِر  (هـــــ606ت )وقــــد ذكــــَر يــــاقوُت الَحَمــــويُّ 
ْينََوِري أن ، (هـــ582ت) ــا يف النحــِو اختصــره الــدِّ أهــَل مِصــر ينســبون ليخفــِش كتاب 

اه المهذُب  فهل هو هـذا الكتـاُب المـذكوُر؟ أم هـو مسـتقل  عنـه؟ االحتمـاُل ، وسمَّ
 .واهلل أعلُم بالصواِب ، قائٌم بينهما

 :ضمائر القرآن -0
 .(هـ027ت )استخرَجه من كتاِب المعاين للفراِء ، وهو كتاٌب مختصرٌ 

                                                 
 (. 855: )سلم الوصولو، (082: )إشارة التعيينو، (8/026: )عجم األدباءم: ينظر( 8)
 (.8/60: )وإنباه الرواة، (8/826: )ومعجم األدباء، (082: )طبقات النحويين واللغويين: ينظر( 0)
 .المراجع السابقة: نظري( 5)
 (.520: )هرسة ابن خير اإلشبيليف( 1)
 (. 9/5020: )وتمهيد القواعد، (5/00: )التذييل والتكميل: ينظر( 2)
 (.1/8778: )معجم األدباء: ينظر( 6)
 (.8/60: )وإنباه الرواة، (8/026: )ومعجم األدباء، (082: )طبقات النحويين واللغويين: نظري( 7)
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 :إصال  المنطق -5
 .وُنقلت بعُض مسائِل هذا الكتاِب يف بعِض كتِب اللغِة وشروِ  الحديِث 

 .الفصيح -1
 .لحن العامة -2
 (:أو وقف التمام)كتاب التمام  -6

ولعلَّ أكثَر ما ُنقل عنه يف مسائِل الوقِف واالبتداِء من هذا ، وهو موضوُع الدراسةِ 
 -إن شاء اهلل–وسيأب الحديُث عنه  -واهلل أعلم–كتاِب الكتاِب كما يحتمله عنواُن ال

 .يف مبحث  مستقل  
 

*                  *                 * 
 
 
 
 
 

                                                 
= 
 (.8/60: )وإنباه الرواة، (8/026: )ومعجم األدباء، (082: )قات النحويين واللغويينطب: نظري( 8)
 (.8/026: )عجم األدباءم( 0)
 (.1/886: )وعمدة القاري، (892، 9 -7: )تحفة المجد الصريح: نظري( 5)
: الصـحيحوإنما نقل ابن الملقن عنـه يف التوضـيح لشـر  الجـامع ، الرتاجمالفهارس وم تشر إليه كتب ل( 1)

كـذا ذكـره ثعلـب وأبـو علـي أحمـد بـن جعفـر الـدينوري يف ، سرى بكسر الكـافكِ »: قال، (89/007)
 .«فصيحهما

: وإنما نقل البطليوسـي عنـه يف االقتضـاب يف شـر  أدب الكتـاب، الرتاجمالفهارس وم تشر إليه كتب ل( 2)
السـرير الـذي : زة بكسـر الجـيمالِجنا: وقال أبو علي الدينوري يف كتاب لحن العامة»: قال، (0/022)

 .«وال ُيقال للميت ِجنازة، يحمل عليه الميت
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 الثانياملبحث 
التعريف بكتاب أمحد بن جعفر يف الوقف واالبتداء

 نسبته إلى مؤلفه: 
ا موضـع  إلـى يف غيـِر مـ (واالئتنـاُف  القطـعُ )ه كتابِ يف  (هـ559 ت) النحاُس  أشارَ 
االسـتغناُء يف )ووافَقـه يف ذلـك األُدفـويُّ يف كتابِـه ، ألحمـَد بـِن جعفـر  ( التمـامِ )كتاِب 

 (.علوِم القرآنِ 
 والفهـارسِ  األدلـةِ  يف كتـِب  ى أحمَد بِن جعفـر  إل كتاَب التمامِ  ن نسَب لم أجد مَ و

ى آخرَ ، والرتاجِم هبذا العنوانِ   .المفقودِ  والكتاُب اليوَم يف عدادِ ، وال بمسمًّ
 ولسـُت »: فقـد قـاَل يف مقدمتِـه، (القطـُع واالئتنـاُف )أما إشارُة النحـاِس يف كتابِـه 

ا من القراءِ  أعلمُ  إال  يف التمـا    مفـردٌ  له كتـاٌب  خذت عنهم القراءةُ الذين أُ  واألئمةِ  أحد 
ا  منهـا  سنذكرُ  ن فلهم كتٌب ووأما النحوي... (هـ022 ت) ويعقوَب  (هـ860 ت)نافع 
 وسهُل ، (هـ082 ت) مسعدةَ  بنُ  عيدُ َس : فمن النحويين، حتاج إليه يف هذا الكتاِب ما يُ 
 .«بُن جعفرا  وأحمُد ، (هـ022ت ) محمد   بنُ ا

، يف هـذه السـورةِ  التمـامَ  قلـُل يُ  كتاباـا يف التمـا    عمل  ن مَ  أكثرُ »: هوقال يف ثنايا كتابِ 
ا  بــُن جعفــرا  مــُد أحولــم يــذكر ، مواضــعَ  منهــا إال خمســةَ  فلــم يــذكر نــافعٌ  إال موضــع 

ا  .«واحد 
ِِۡيِيژ: قوُله»: وقاَل  َبۢايبِنۡلۡيَ بـُن  ه أحمـدُ ذكـرَ  [05: الصـافات] ژفََراَغيَعلَۡيِهۡميََضۡ

 .«يف التما   جعفر  
 .يف كتابِه االستغناُء يف علوِم القرآنِ ( هـ599ت )وكذا نقَل ذلك األُدفويُّ 

                                                 
 (.0: )لقطع واالئتنافا( 8)
ا، (525: )لقطع واالئتنافا( 0) وغير ذلك من المواضع التـي أشـارت صـراحة ، (686، 281: )وينظر أيض 

 .إلى أن لإلمام أحمد بن جعفر كتاب ا يف الوقف والتمام
 (.67 -67و/6: )وكذا ذكره عنه األدفوي يف االستغناء، (202: )لقطع واالئتنافا( 5)
 (.67 -67و/6: )االستغناء: ينظر( 1)
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ا دفويُّ األُ  وقاَل  هـذا : قـال علـيُّ بـُن سـليمانَ  [69: القصص] ﴾َتاُر يَوَيخۡي﴿»: أيض 
فممـن ، على قوِل عليِّ بِن سـليمانَ  وأكثُر أصحاب  التما   » :ثم قال، «...وقُف التمامِ 

 وأحمــُد ، ومحمـُد بـُن عيسـى، وأحمـُد بــُن موسـى، ويعقـوُب ، نـافعٌ : ُروي عنـه ذلـك
 .«بُن جعفرا ا

اِن كتـاِب أحمـَد بـِن جعفـر  يف الوقـِف النحـاُس واألُدفـويُّ بـذكِر عنـو ولم يـنصَّ 
وكذا قد ، وإنما اكتفيا بقولهم إن له كتاب ا يف التمامِ ، -كما يظهُر من قولهما-واالبتداِء 

وه من أصحاِب التمامِ   واألخفـشِ  ويعقـوَب  نـافع   ئمـةِ األمـع  اسِمه أن اقرتانَ  غيرَ  .عدُّ
: وهـو، نفِسـه م اتفقـوا يف العنـوانِ إلـى أهنـ ؛ يـومُض «التمـامِ »فوا يف هم يف أهنم ألَّ وغيرِ 

يف  واألخفـشِ  ويعقـوَب  نـافع   كتِب األئمةِ مسمى هو  هذا العنوانُ و. (وقُف التمامِ )
 .واهلُل أعلُم بالصواِب ، الفهارسِ و األدلةِ  كتِب 

وبعَد هذا العرِض يف نسـبِة الكتـاِب إلـى مؤلِفـه؛ يحسـُن أن ُيعـرف معنـى عنـواِن 
ا للفائدةِ كتاِب وقِف التماِم م  .ن الناحيِة اللغويِة واالصطالحيِة؛ إتمام 

 :تعريف وقف التما  -
ا مركب ـا تركيب ـا إضـافيًّا مكون ـا مـن ( التمامِ  وقِف ) ُيعد مصطلُح  ( وقـف  )مصـطلح 

ف كـلُّ التمـامِ  وقـِف  مفهومِ  وحتى يمكن تصورُ ، (تمام  )و علـى  لفظـة   ؛ ينبغـي أن ُتعـرَّ
ا لفظة  ثم تُ ، حدة    .كعَلم   دة  واح عرفان مع 

 .واإلمساكُ  والثباُت  المـُكُث : يف اللغةِ  فالوقُف 
ـــث  : والفـــاءُ  والقـــاُف  الـــواوُ »: فـــارس   ابـــنُ  قـــاَل   أصـــٌل واحـــٌد يـــدلُّ علـــى تمكُّ
 .«يف شيء  

                                                 
 (.890 /2: )الستغناءا( 8)
د أحمد نصيف الجنابي يف بحثه (0) ، مصـادر النحـاس يف كتابـه (وأثـره أهمية كتـاب القطـع واالئتنـاف: )عدَّ

، ولم يذكر مرجعه يف ذلك -هبذا العنوان-لدينوري ألحمد بن جعفر ا( وقف التمام: )وذكر منها كتاب
أهميـة : ينظـر .واهلل أعلـم، كمـا ألمـح إلـى ذلـك أول بحثـه، المـذكورة ولعله أخذه من مقدمة النحـاس

 (.22: )كتاب القطع واالئتناف وأثره ألحمد نصيف الجنابي
  (.8/00: )الفهرست: ظرين( 5)
 (.6/852): قاييس اللغةم( 1)
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 :فمن ذلك، عدة   على معان   ه يف العربيةِ ثم تعددت استعماالتُ 
عـن  ووقفـُت ، هشيء  أمسـكَت عنـه فقـد أوقفَتـ فكلُّ : عن الشيءِ  اإلمساكُ  -8

 .كذا؛ إذا لم أالبسه
 .يقُف  حيُث : هوغيرِ  اإلنسانِ  موقُف : ُيقال: الوقِف  موضعُ  -0

وإذا . حتـى آتيـك تحـبَّس مكانـَك : أي، قِـْف لـي: ُيقال للماشـي: الحبُس  -5
ـاوقفتُ : قلَت  على كلمة   وقفَت الرجَل  ـا؛  األرَض  ووقـَف . ه توقيف  علـى المسـاكين وقف 

 .شيء   وكلَّ ، الدابةَ  قفُت و: وكذا، هاحبَس 

ا وبيَّنته تبيين ا وقَّفُت الحديَث : التأين والتبيين -1 : ومنه ما جـاء يف األثـرِ ، توقيف 
ــأن  » ــاٌف مت ــيس كحاطــِب ، إن المــؤمَن وقَّ ــلِ  ول . ال يســتعجل األمــور: أي، «اللي

 .هه وتبينتُ قد فهمتُ : تريد، فالن   على ما عندَ  ووقفُت 
 .هما يكون غايتَ  شيء   كلِّ  تتمةُ : يف اللغةِ  ما   بالتوُيراد 
تـمَّ : ُيقـال. الكمـالِ  وهو دليُل ، ُمنقاٌس  واحدٌ  أصٌل  والميمُ  التاءُ »: فارس   ابنُ  قاَل 
 .البدرِ  ليلةَ  ؛ إذا تمَّ وتِمامٌ  وقمٌر َتمامٌ ، «َل إذا كمُ  الشيءُ 

نَرََيژ: ه تعـالىولُ ومنه ق. هعليه؛ إذا أكملَ  وتمَّ ، الشيءَ  أتمَّ : ُيقال ِۡ يَوٱۡلُع واْيٱۡۡلَجا ُِّ ِ ت
َ
َوأ

                                                 
 .(6/852): غةقاييس اللم (8)
 .(066): براز المعاينإ: ينظر (0)
 (.6/852: )قاييس اللغةم( 5)
 (.ق و م: )سان العربل( 1)
 (.0/555: )ذيب اللغةهت( 2)
 (.0/555: )ذيب اللغةهت( 6)
ــةذُ ( 7) ــر يف معــاجم اللغ ــر هــذا األث ــار، ك ــب الحــديث واآلث ــه يف كت ــف علي ــم أق ــة: ينظــر، ول : هتــذيب اللغ

 (. و ق ف: )يف غريب الحديث واألثر والنهاية، (0/555)
 (. و ق ف: )النهاية يف غريب الحديث واألثر (9)
 (.و ق ف: )سان العربل( 0)
 (.81/062: )ذيب اللغةهت: نظري( 82)
 (.8/550: )قاييس اللغةم( 88)
 (.ت م م: )سان العربل( 80)
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ِهي  .ما فيهما وا كلَّ أدُّ : أي، [806: البقرة] ژِِلا
التـي لـيس  القرآنيـةِ  الكلمـةِ  على آخـرِ  الوقُف : يف االصطالِ   التما    بوقف  راد ويُ 

ــا أو معنــى لهــا تعلــٌق  ليهــا ع القطــعُ  نَ وحُســ، ها هبــامــا بعــدَ  وال تعلــَق ، بمــا بعــدها لفظ 
 .بما بعدها واالبتداءُ 

وهـــو يف المعنـــى ، ظـــاهرةٌ  واالصـــطالحيِّ  بـــين المعنـــى اللغـــويِّ  والعالقـــةُ 
علـى  الصـوِت  ؛ وهـو قطـعُ هذا العلمِ  عند حدودِ  ه تقُف ؛ فحدودُ أخصُّ  االصطالحيِّ 

ــةِ  آخــرِ  ــةِ  الكلم ــةِ  القرآني ــ التام ــدهاوحبُس ــوُم الحــبِس ، ه عن ــويِّ عم ــى اللغ ويف المعن
  .واإلمساكِ 

 منهج أحمد بن جعفر يف الوقف واالبتداء ومصطلحاته: 
ــِف  ــر  يف الوق ــِن جعف ــَد ب ــاَب أحم ــابِق أن كت ــِب الس ــَص يف المطل ــد خُل ــان وق ك

، بدقـة   المؤلـِف  مـنهِج  تحديـدَ واالبتداِء يف عداِد المفقوِد اليوَم؛ لذا فإن مـن الصـعِب 
 ه من خاللِ بِن جعفر  يف كتابِ  أحمدَ  لمنهِج  عامةٌ  ومعالمٌ  أنه يمكن أن ُترسم حدودٌ  غيرَ 

 .األعالمِ  األئمةِ  عنه يف كتِب  الواردةِ  النقوالِت 
 ومراعـاةِ ، الكـريمِ  القـرآنِ  يف وقـوِف  -أعلـمُ  واهللُ  كما يظهرُ - بحُث هذا الكتاُب يَ 
ا وتوجيههِ  -أحيان ا-ذلك  وتعليلِ ، االبتداءِ  مواطنِ  ، أو قرائيًّـا نحويًّا أو تفسيريًّا توجيه 
 .العلميةُ وشخصيُته بِن جعفر   أحمدَ  مكانةُ  يف تلك المواضعِ  وتربزُ 

وال ، ت هـذا الموضـوعَ التـي عرَضـ المتقدمةِ  من المصادرِ  ه يف الوقِف وُيعد كتابُ 
؛ العلماءِ  ه على بعضِ يف ردودِ  ويتجلى هذا، ممن قبله استفادَ  جعفر   بنَ  أن أحمدَ  ريَب 

ـا علـى أقـوالِ   قـوَل وردَّ ، يف مواضـعَ  همبعَضـ ا وافـَق َمـمـن سـبقه لَ  إذ لو لم يكن مطلع 
 .يف مواضَع أخرى هم اآلخرِ بعِض 

ومعـاين  التفسـيرِ  كتِب  وبعضِ ، واالبتداءِ  الوقِف  يف كتِب  ه مبثوثة  وقد بقيت وقوفُ 
                                                 

 .المرجع السابق: نظري( 8)
، (812: )وأبو عمرو الداين يف المكتفـى، (8/810: )إليضا ذكر نحو هذا التعريف ابن األنباري يف او( 0)

 .وغيرهم من األئمة األعالم، (8/226: )والزركشي يف الربهان
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ا هبذا العلمِ التي أولَ  ها من المصنفاِت وغيرِ ، القرآنِ   نـا هـذا إلـى يومِ  الجليـلِ  ت اهتمام 
 .-حسب ظني-

ا نِ يمئت الدراسةِ  يف مصادرِ  عنه يف الوقوِف  تلنقوالا عددُ  وبلغَ  ين سـتو وواحد 
، وذلك يف سبع  وأربعين سـورة  ، تكرار   ين نقال  بغيرِ توس وتسعة   ومئة  ، نقال  مع التكرارِ 

  .أخرى ت يف مواضعَ واشرتكَ ، عنه بالنقلِ  المصادرِ  ت بعُض تفردَ 
 عنه من أنـواعِ  فمما وردَ ، ى الوقِف عل عنه يف الحكمِ  الواردةُ  بينما تنوعت الصيغُ 

 .والجائزُ ، والصالُح ، والحسنُ ، والتمُّ ، التامُّ  والوقُف ، التمامِ  وقُف : الوقِف 
وكـذا يف ، اإلشـارُة إلـى موضـِع الوقـِف دون بيـاِن نوِعـه ما مـرة   وُنقل عنه يف غيرِ 

 دونَ  لعلمـاءِ فيـه علـى ا أو يـردُّ ، الوقـِف  حكـمِ  ُينسـب إليـه المعنـى دونَ  قليلة   مواضعَ 
ا عنده الوقِف  إلى حكمِ  إشارة    .أيض 

وبيـاُن ، عدُد النقوالِت الواردِة يف مصادِر الدراسـةِ ُتذكر فيه  بياين  وفيما يلي رسمٌ 
 :الوارِد عنه فيها الوقِف  من أنواعِ  نوع   كلِّ 

 
 

 

                                                 
 .من هذا البحث، (2: )ينظر، قد أشرت إليها يف حدود البحثو( 8)
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ــا بيــاٌن مجمــٌل لنســبةِ  ع مــ– عنــه يف المصــادرِ  الــواردةِ  الوقــوِف  صــيغِ  وفيمــا يلــي أيض 
 :-التكرارِ 

 
هو األكثُر دوران ا عند أحمـَد بـِن  التمامِ  وقَف  أن: البياينِّ يف الرسمِ  وهو كما يظهرُ 

، التـامُّ  ثـم الوقـُف ، (تـمُّ )الــويليـه ، جعفر  دون غيِره من اصطالحاِت الوقِف األخرى
ا دون بيانِ   الوقـُف  ثـم، ه علـى العلمـاءِ ثم ما ورد عنـه يف تعقبِـ، هنوعِ  ويليه ما ُذكر وقف 

 اآليـاِت  عنـه يف بعـضِ  المعـاين الـواردةُ رتبـة  ويليهما ، بالمرتبِة نفِسها والجائزُ  الحسنُ 
 ويف آخـرِ ، يف هـذه السـورةِ  ال تمامَ  عنه أنه قاَل  ثم ما وردَ ، فيها وقِف حكم  لل بيانِ  دونَ 

 وضـعٌ إال م يف السـورةِ  ال تمـامَ  :قـال وي عنـه أنـهومعـه مـا رُ ، الصـالُح  الوقُف  القائمةِ 
 .بالرتبِة نفِسها واحدٌ 

وهـو لِـم عبَّـر عـن ، هحوَلـ استشـكال   إليه ووضـعُ  يمكن التنبهُ  آخرُ  وهناك ملحاٌ 
بين هـذه  ؟ ما الفرُق أخرى أحيان ا( التامِّ )وبـ، (تم  )بـ واآلخرَ ، (التمامِ )بـ بعض الوقوِف 

 دقيٌق  لحاٌ فيما بينها يف المعنى؟ هل هناك م هذه االصطالحاُت  ؟ هل تتفاوُت الصيغِ 
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ق بينها يف الصياغةِ  كمـا هـو يف ( األتـمِّ منـه)و( التـامِّ )هل هو بمثابِة الوقـِف  ؟بينها فُفرِّ
  ؟اصطالِ  بعِض أهِل الصنعةِ 

، (تــم  )ه كــذا علــى قولـِـ أن الوقــَف  المصــنُف  ا ذكــرَ َمــإليــه؛ وإال لَ  وهــذا مــا أميــُل 
 .أعلمُ  واهللُ ، ن السورةِ يف موضعين متتالين م( تمامٌ )ه كذا على قولِ  والوقَف 
هذه  ثم ُتستقرأُ ، مصطلحية   دراسة   يف هذا أن ُتدرس هذه المصطلحاُت  واألصُل  
 أسباِب  استنباطَ  يحاوُل الباحُث و، هايف مواضعِ  موازنة   تحليلية   درس دراسة  وتُ  الصيغُ 
؟ أم أن ة  حقيقـ وهـل هـي مرتادفـةٌ ، المتعـددةِ  يف المواضعِ  الواحدةِ  عن الصيغةِ  التعبيرِ 

ا؟ وذلك أن هذه الظاهرةَ   مـن كتـِب  المتقدمةِ  الكتِب  بعض يف شائعةٌ  بينها ملحظ ا دقيق 
 .أعلمُ  واهللُ ، برتادفهما؛ لما ذكرُت  القائلِ  مع القولِ  ولسُت أميُل ، واالبتداءِ  الوقِف 
ــا حــا مــا ُيالوم ــ ¬يف منهِجــه أيض   يف بعــضِ  اآلِي  علــى رؤوسِ  ه الوقــَف مراعاُت
 الواردةِ  تالنقوال من عمومِ  يف المئةِ  أحَد عشرَ وهو ما يمثل ، تي ُنقلت عنهال الوقوِف 

ـا عشرَ  ثمانيةَ  اآلِي  عنه على رأسِ  الوقوِف  عددُ  إذ بلغَ  -تكرار   بغيرِ –عنه  وعلـى ، وقف 
 ِت النقـوال مـن عمـومِ  يف المئـةِ  اثنـينِ  مثـل نسـبةَ وتُ ، وقـوف   ثالثـةَ  الفواصَل شبه ما يُ 

 .بغيِر تكرار   إليهِ  المنسوبةِ 
 :عنه الواردةِ  الوقوِف  إلى عامةِ  هذه الوقوِف  ُيبين نسبةَ  بياين  وفيما يلي رسمٌ 

                                                 
يف ( هــ111ت )وأبي عمـرو الـداين ، اءيف كتابه الوقف واالبتد( هـ058ت )اإلمام ابن سعدان الضرير ك( 8)

 .وغيرهما، كتابه المكتفى يف الوقف واالبتدا
 .من هذا البحث، (18)و، (50: )نظري( 0)
الكالم التـام وهي ، جمع فاصلة: والفواصل .ذلك حسب اعتبار الداين يف كتابه البيان يف عد آي القرآنو( 5)

البيان : ينظر. وليس كل فاصلة رأس آية، فكل رأس آية فاصلة، وقد يكون رأس آية، المنفصل مما بعده
 (.806: )يف عد آي القرآن
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وتمثـُل  -وهـي قليلـةٌ –إلـى مواضـِع االبتـداِء  -أحيان ا–يشيُر  ¬باإلضافِة إلى أنه 

ا، خمسة  يف المئةِ   .بواقِع ثالثَة عشَر موضع 
وقد ، اعتباُره بعَض الوقوِف بناء  عليهااعتناؤه بأقواِل المفسرين و ¬ومن منهِجه 

؛ كـدليل  علـى  ُذكر عنه يف غيِر ما موضع  سبُب اختياِره للوقف بناء  على قول  تفسـيري 
 :فِمن ذلك، أن التفسيَر يؤيُد ما ذهَب إليه

يَرۡبننَو  ي﴿: مــا جــاَء عنــه يف الوقــِف علــى قولـِـه تعــالى -  ﴾َوَمعِننۡي ييَذاِتيقَننَرار ييإََِلَٰ
 [22: المؤمنون]

 .تمامٌ : قاَل أحمُد بُن جعفر  
ِينَنيقَناَ يهَُهنُمي﴿: وجـلَّ  عـزَّ  اهللُ  كمـا قـاَل ، هدَ ـوحـ  للنبـيِّ  هو مخاطبةٌ : قاَل و ٱَّلا

يٱنلااَسيقَۡديََجَُعواْيلَُكمۡي  .هوحدَ  مسعود   بنَ  مَ يْ عَ به نُ  يريدُ ، [875: آل عمران] ﴾ٱنلااُسيإِنا
أن الخطاَب ههنا للنبيِّ  -وهو أحُد قوَلي التفسيرِ –ويؤيُده ما ذهَب إليه ابُن قتيبَة 

 .؛ فيتمُّ المعنى على ما قبَلهصلَّى اهلُل عليه وسلمَ 
ــاُر الطــربيِّ يف تفســيِره–والقــوُل اآلخــُر  ــه  -وهــو اختي أن الخطــاَب لعيســى علي

                                                 
 .من هذا البحث، (25: )نظري( 8)
 (.007: )تفسير غريب القرآن: ينظر( 0)
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 الســالم؛ فـــال يــتمُّ المعنَـــى؛ ألن اآليــَة قبَلهـــا جــاءت يف ســـياِق قصــِة عيســـى عليـــه 
ه السالم  .وأمِّ

 .بوضو    على التفسيرِ  ه الوقَف إحمالُ  يف هذا المثالِ  فيظهرُ 
كما أن أحمَد بَن جعفر  يوافُق يف مواضَع عدة  مـن الوقـوِف الـواردِة عنـه التفسـيَر 

وابـِن مسـعود  ، كابِن عبـاس  ، الذي يوافُق قوَل المشهورين من الصحابِة والتابعين
 ،  وغيِرهم، والحسنِ ، ومجاهد. 

ا تفسيريًّا يوافـُق ، يلزُم أن يصرَ  بذلك عنهم وال ه أحيان ا االختياَر توجيه  بل يوجِّ
ا–وأحيان ا أخرى يغفُل ذلك ، قولَهم ولعل سبَب ، -مع موافقتِه للتفسيِر كما ُذكر سابق 

يرجُع إلى قصِد  -وهي السمُة الغالبُة يف النقوالِت الواردِة عنه–عدِم توجيِه اختياراتِه 
أو ، أو لعـدِم احتمـاِل المعنـى أو التوجيـِه قـوال  آخـرَ ، منه أو ممن نقَل عنـه االختصارِ 

 .واهلُل أعلُم بالصواِب ، لشهرِة القوِل وبداهتِه
 :ومن أمثلِة ذلك

ُيژ: ما جاَء عنه يف الوقِف على قوِل اهللِ تعالى - يٱِلا ۥٓيإَِّلا وِيلَُه
ۡ
ثم ، ژَوَمايَيۡعلَُميتَأ

َِٰسُخوَنيِِفيٱۡلعِۡلِميَيُقوهُوَنيَءاَمناايبِهِۦَوٱلژ: االبتداِء بقوله  .ژرا
فهو يف اختياِره يوافُق قوَل جمهوِر المفسرين من الصحابِة وغيِرهم يف أن المـراَد 
بالتأويِل يف اآليِة عاقبُة الشيِء وما يؤوُل إليه؛ فيجُب الوقُف حينئذ  عندهم علـى قولِـه 

ُيژ: تعالى يٱِلا وأما الراسخون ، ال يعلم تأويل ذلك إال اهلل وحده على معنى أنه، ژإَِّلا
ِۡنيِعنِديَربَِِّنايَءاَمناايبِهِۦيُكِّ يژ: يف العلم فيقولون  .ژمِّ

؛ فعلى -وهو التفسيرُ –وأما الوقُف الواجُب يف القوِل اآلخِر مِن المراد بالتأويِل 
 .علِم يعلمون تأويَلهإن الراسخين يف ال: ويكون معنى اآلية، ژِِفيٱۡلعِۡلمِيژ: قولِه تعالى

ولهـا  -إن صـحت–ومن توجيهاتِه التي يمكن أن ُتجعل قاعدة  أو أصال  يف هـذا العلـِم 
ي ٧٨ايَعۡهد يژ: ما جاء يف قوله تعالى: عالقٌة وثيقٌة بالتفسيرِ   [. 70-79: مريم] ژلََكا

                                                 
  .من هذا البحث، (06: )ينظر( 8)
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يژ وكــذلك كــلُّ ، هــذا الوقــُف : أحمــُد بــُن جعفــر   قــاَل  إذا كانــت  يف القــرآنِ  ژلََكا
 .هاثلَ م

يژفجعــَل الوقــَف علــى  قاعــدة  مطــردة  عنــده إذا انضــبَطت ، القــرآنِ  كــلِّ  يف ژلََكا
 .واهلُل أعلمُ  -ولعله يريُد موافقته يف المعنى–بضابِط المثاِل المذكوِر 
ه الوقَف علـى بعـِض األوجـِه النحويـِة المختلـِف فيهـا إحمالُ  ¬وكذا من منهِجه 

 :ن ذلكمِ ف، بين النحاِة والتي يرى وجاهَتها
يژ :تعـالىقولـه يف الوقِف علـى  ا جاءَ م - يقَلِني   يََّليُجَاوُِروََنَ ييِيَهنآيإَِّلا  ژُثنما

: علـــى أن يســـتأنَف  جعفـــر   بـــنِ  أحمـــدَ  وهـــو قـــوُل ، الكـــالمُ  مَّ ـتـــ [62: األحـــزاب]
ۡلُعونِۡيَيژ  .ه على الشتمِ وتنصبُ ، [68: األحزاب] ژما

وليسـت هـي المختـارُة عنـَد ، يف إعراِب اآليةِ  وهذا أحُد األوجِه النحويِة الواردةِ 
 .كلِّ النحاةِ 

 .وذهَب بعُضهم إلى أن الوجَه نصُبها على الحالِ 
ا على بعِض األوجِه النحويـِة المختلـِف فيهـا بـين  ومن أمثلِة إحمالِه الوقَف أيض 

َم فيها التوجيَه التفسيريَّ على النحويِّ ، النحاةِ   :والتي قدَّ

                                                 
ه ألحكـام  (121: )ذكره النحاس يف القطـع واالئتنـاف (8) يژعنـد عـدِّ يف القـرآن يف هـذا الموضـِع مـن  ژلََكا

يژوهـو القـوُل بـالوقِف علـى –وَأدرَج قـوَل أحمـَد بـِن جعفـر  تحـت المـذهب الثـاين ، السورة يف  ژلََكا
ا  .-جميع القرآن مطلق 

يژن جعفر قصَد الوقـف علـى ولعل أحمد ب  كمـا جـاءت هبـذا –إذا كانـت بمعنـى الـردِع والزجـِر  ژلََكا
يژالمعنى يف المواضِع الستة الـواردة عنـه يف الوقـف علـى  يف مواضـَع مختلفـة  مـن القـرآن وُأشـيَر  ژلََكا

يژوإال ما معنى تقييده الوقف على  -إليها يف مواضعها ، ا احتمـاٌل هـذ! ؟«إذا كانت مثلهـا»: بقوله ژلََكا
ولم أتمكن مـن الحصـول علـى نسـخة أخـرى أو طبعـة ، ويبقى لوروده تحت القول الثاين وجُه إشكال  

وقـد . واهلُل أعلـُم بالصـواِب ، محققة أخرى قد ُتبين اإلشكال؛ إذ لعلـه يتبـين المـراد بصـورة أوضـح هبـا
مـن ، (16: )ينظـر. التوفيـقوباهلل ، بينت موقف العلماء من هذا الوقف على كال االحتمالين يف موضعه

 .  هذا البحث
 .من هذا البحث، (22: )ينظر( 0)
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ِ ي ١يِعوََجا يژ: تعالىقوله على  يف الوقِف  ما جاءَ  - ِ  [:0-8: الكهف] ژاَقيِّ

ِ ي﴿: قال أحمُد بُن جعفر   ِ  .﴾ تمامٌ اَقيِّ
 ه الكتاَب على عبدِ  الذي أنزَل الحمُد هللِ : والمعنى، والمؤخرِ  من المقدمِ  على أنه

 .اا ولم يجعل له عوج  قيم  
: ومن النحويين. موغيُره، وسفيانُ ، ومجاهدٌ ، وعلى هذا التفسيِر ابُن عباس  

 .واألخفُش ، نصيٌر وابُن قتيبةَ 
، فإنمـا هـي تفسـيرٌ ، أما أقواُل أهِل التأويِل المتقـدمين»: قاَل ، وردَّ ذلك النحاُس 

ن﴿ :التمـامُ  أن يكـون وليس يجوزُ ، وليست بتوقيف  على التمامِ   ِ ِ ؛ ألن بعـَده الَم ﴾اَقيِّ
ُت أدري كيــف أغفــَل هــذا مِــن ولســ، والبــدَّ مــن أن تكــون متعلقــة  بمــا قبَلهــا، (كــي)

 .«!؟النحويين َمن ذكرناه
ِ ي﴿: ثم يبتدأُ ، ژيِعوََجا يژ: واألبيُن واألَولى عنَده الوقُف على رأِس اآليةِ  ِ  ژ...اَقيِّ

ا: على معنى  .أنزَله قيم 
ِينَنيَوُيننژ: فإن لم ُيفسر هذا؛ لم يكن التماُم إال على قولِه جلَّ وعـز»: قال ِذَريٱَّلا
َي يَوَد يقَاهُواْيٱّتا ُ وال تلتفت إلى قوِل َمن يقول أكـرُه الوقـوَف علـى ، [1: الكهف] ژاَذيٱِلا
 .«فإنه مخالٌف ألهِل العلمِ ، مثِل هذا

يخالُف فيها أهـَل  -النحويِة منها خاصة  -وليس ينبغي أن ُيظن أن ُجلَّ اختياراتِه 
وا عليـه ، ارتَضـوها بل إن لـه اختيـارات  ، اللغِة والمشتغلين بعلِم الوقِف واالبتداءِ  وثنُـّ

 .ويف اإلشارِة غنيٌة عن البيانِ ، فيها بالتعليِل والتدليلِ 
ُل عليه أحمُد بُن جعفر   ـا يف اختيـاِره الوقـَف  ¬ومما ُيعوِّ القـراءاِت  اخـتالُف أيض 

وهـو يف ، يتعـدُد بتعـدِد القـراءاِت  -أحيان ا–بل إن حكَم الوقِف عنده ، الواردِة يف اآليةِ 
ه ال يخرُج عن القراءاِت العشِر المتواترِة التي اسُتقر عليهـا بعـَد ذلـك؛ ولعـلَّ ذلك كلِّ 

ــالقراءاِت وأحوالِهــا ــه ب ــه صــحَة الوقــِف علــى صــحتها، هــذا ُيشــير إلــى معرفتِ  ، وبنائِ
 .واهلُل أعلمُ 

                                                 
 .من هذا البحث، (12: )نظري( 8)
 .ن هذا البحثم، (15)و، (52: )نظري( 0)
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 : ومن ذلك
َِلُوَنيَعلِيم ي﴿: ما جاَء يف الوقِف على قولِه تعالى - َِايَتۡع ِ يب  [:28: ؤمنونالم] ﴾إِّنِِّ

 بالكسـرِ  [20: المؤمنـون] ژِإَونايژ: ن قـرأَ َمـ على قراءةِ  تم  : قاَل أحمُد بُن جعفر  
 .على االستئناِف 
ا  :ومنه أيض 

 [:29: النور] ژَومِۢنيَبۡعِديَصلَوََِٰيٱلۡعَِشآءِيژ :ه تعالىعلى قولِ  يف الوقِف  ما جاءَ  -

َُٰثيژ: فالتماُم عنده عليها على قراءِة من رفعَ   [.29: النور] ژثََل
ََٰثي): ن قرأَ ومَ : قاَل أحمُد بُن جعفر   َٰنَثي): هفتماُمـ ؛بالنصـِب  (لاُكنمۡييَعۡوَرَٰت ييثََل يثََل

 .(لاُكمۡييَعۡوَرَٰت ي

فمنهـا مـا كـان ، ويتبيُن مما سبَق؛ تنوُع مجـاالِت التوجيـِه عنـد أحمـَد بـِن جعفـر  
 تلـك وإحماُلـه الوقـَف علـى، اوكذا منها مـا كـان قرائيًّـ، ومنها ما كان نحويًّا، تفسيريًّا

وال سـيما ، حريٌة بالبحِث والنظِر والدراسـةِ  وتوجيهاُته يف هذا؛ االعتباراِت وتعليالُته
وا   ما خـالَف فيهـا بعـَض أهـِل العلـِم ممـن ُعـرف عـنهم االشـتغاَل هبـذا العلـِم ممـا ردُّ

 .فيه عليه
 يف  -تياراتِـــهيف بعـــِض اخ–وإنمـــا كانـــت مخالفـــُة العلمـــاِء ألحمـــَد بـــِن جعفـــر  

 : أمور  ثالثة  
ــه: أوُلهــا ــاِر الوقــِف وعدمِ ــا : يف اختي ه أحمــُد بــُن جعفــر  وقف  وذلــك إمــا أن يعــدَّ

 .أو العكُس ، ويخالفوه يف ذلك
كـأن يـرى أحمـُد بـُن : واختالفِهم يف نوِعه، يف اتفاقِهم على اختياِر الوقِف : ثانيها

، أو نحـَو ذلـك، أو حسنٌ ، غيُره بأنه كاف  ويرى ، جعفر  أن الوقَف على قولِه كذا تمامٌ 

                                                 
 .من هذا البحث، (25: )ينظر( 8)
 .من هذا البحث، (22: )ينظر( 0)
 .من هذا البحث، (26)و، (25: )ينظر( 5)
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 .أو العكُس 
، واختالفِهم يف التوجيِه أو المعنـى، يف اتفاقِهم على اختياِر الوقِف ونوِعه: ثالُثها

ويبنـي غيـُره ، كأن يبنَي أحمُد بُن جعفر  اختياَره الوقَف على وجه  نحـوي  أو تفسـيري  
ان على الوجِه الـذي ذكـَره أحمـُد بـُن جعفـر  وإن ك، الوقَف على وجه  غيِر الذي ذكَره

 .أو العكُس ، فهو عنده كاف  أو حسٌن أو غيُر ذلك
أما ما يتعلُق بموقِف أحمَد بِن جعفر  يف ردِّ بعِض أقواِل العلماِء يف حكـِم الوقـِف 

 :فعلى حالين، واالبتداءِ 
ـاوهو يف ذلك على حـا، أن يخطِّ  القوَل دون تعليل  : الحاُل األوُل  إمـا : لين أيض 

 .أو ال يفعل، أن ُيبين حكَم الوقِف عنده يف ذلك الموضعِ 
ـا علـى الحـالين ، أن يخطِّـ  القـوَل مـع التعليـلِ : الحاُل الثـاين وهـو يف ذلـك أيض 

 .المذكورين يف الحاِل األولِ 
 .سوى ما ُأشيَر إليه، ولكلِّ صورة  مما سبَق أمثلٌة متعددةٌ 

الوقِف واالبتداِء من يف  ¬بِن جعفر   دَ أحم لدراسِة منهِج  موجزٌ  فهذا عرٌض ، وبعدُ 
  .وباهللِ التوفيُق  -التي هي فحوى المبحِث التالي–خالِل األقواِل المنقولِة عنه 

 
*                  *                 * 

                                                 
 .من هذا البحث، (02: )ينظر( 8)

 .من هذا البحث، (27)و، (56)و: ينظر( 0)

 .من هذا البحث، (09: )ينظر( 5)

 .من هذا البحث، (50)و، (01: )ينظر( 1)
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 الثالثاملبحث 
النقوالت الواردة عن أمحد بن جعفر يف الوقف واالبتداء

 :سورة البقرة
 [.0] ژََّليَرۡيَبيژ: بُن جعفر  مذهَب نافع  يف أن التماَم قوُله َردَّ أحمدُ 

 .البد من عائد  : قال
يژ: قال أحمُد بُن جعفر   نييَۡۡضَِبيَمَث  

َ
ۦٓيأ يََّلييَۡسَتۡۡحِ َ يٱِلا  .تمامٌ  [53] ژإِنا

يژلـو وقـَف واقــٌف علـى : أحمـُد بـُن جعفــر   وقـال نناَمنَث   جـاَز وكــان  [53] ژيما
 .حسن ا

ْينََوِري  .تام  [ 820] ژَوَمايَكَفَريُسلَۡيَمَٰنُيژ: وقال أحمُد بُن جعفر  الدِّ
                                                 

يف منــار  واألشــموين(. 08 /8: )يف االســتغناء واألدفــو ، (55: )يف القطــع واالئتنــاف النحــاسذكــره ( 8)
 (. 76: )الهدى

ُأضـمر محـال  ولكـن قـد ، مـن عائـد يف صـلته وصـفته ژٱلِۡيَتَُٰبيژولم يخُل ، بأن هذا ال يلزم وُردَّ عليه 
وال ُيسـتنكر ، ثم ُألقيا لوضو  معنييهمـا، والهاء عائدة على الكتاب، فالمحل خرب التربئة، تتصل به هاء

 .إضمار خرب التربئة يف حال نصب االسم ورفعه
يف  والـداين، (08 /8: )يف االسـتغناء واألدفـو ، (55: )يف القطـع واالئتنـاف النحاسحكى نحو هذا  

، وذكـروا أمثلـة مـن كـالم العـرب، (77 -76: )يف منـار الهـدى واألشـموين، (820 -829: )المكتفى
ا إعرابية توافق قول نافع يف المسألة  .وأوجه 

أن  -واهلل أعلـم-والصـحيح ، إلى أحمد بن جعفـر( 16): ُنسبت يف النسخة المطبوعة للقطع واالئتناف( 0)
: وكـذا هـي يف االسـتغناء، (87 ): وكـذا هـي يف النسـخة المخطوطـة، هذا من قـول أحمـد بـن موسـى

 (.860: )والمكتفى، (62 /8)
: لمكتفـىايف  الـداينو، (62 /8: )يف االسـتغناء واألدفـو ، (16: )يف القطـع واالئتنـاف النحاسذكره ( 5)

(860.) 
؛ ألنه منصوب مردود على ما قبيحولكن االئتناف لما بعدها »: أنه قال إال، حسنأنه  النحاسوكذا ذكر  

ايفَۡوَقَهاژ: عنده على قوله والتما  المختاروالوقف  ،«قبله َِ قـول  الداين وردَّ . ونسبه إلى أبي حاتم، ژَي
نناژألن »: قـال، أحمـد يف الوقـف : بـدل مـن قولــه ژَبُعوَضنن  يژوألن ، زائــدة مؤكـدة فـال ُيبتـدأ هبــا ژما

يژ يژ؛ فـي  بحسنول، جائز» :(90: )يف المقصد زكريا األنصار وقال . «فال يقطع منه ژَمَث    ژَمَث  
اژو ژيَۡۡضَِبيژمفعول  يژصفة لـ ژما ا ژَمَث   اژبدل من  ژَبُعوَض  يژو، زادت النكرة شياع   .«ژما

 = (.860: )لمكتفىايف  الداينذكره ( 1)
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ْينََوِري اًراژ: وقال الدِّ ِۢنيَبۡعِديإِيَمَٰنُِكۡميُكفا  .الوقُف [ 820] ژمِّ
ي: )وَمن قرأَ 

َ
يفَأ يٱۡضنَطرايۡمتِۡعُهۥيقَلِي   يَعنَذاِبيٱنلانارِييُثما ۥٓيإََِلَٰ ذا الوقـُف فهـ[ 806] (هُ

 .أحمُد بُن جعفر   على ما قاَل 
ْينََوِري َُٰتۢيژ: وقال الدِّ ۡمَو

َ
ِيأ ۡكَينآء يژ ثم تبتـدُئ ، ام  ـت[ 821] ژِِفيَسبِيِليٱِلا

َ
 ژبَنۡليأ

 .بل هم أحياءٌ : بتقديرِ 
ْينََوِري اژ: وقال الدِّ  .تام  [ 892] ژإِنيتََرَكيَخۡۡيً

َيژ: قال أحمُد بُن جعفر   َويه
َ
 .تمامٌ  [062] ژۡميتُۡؤِمنيقَاَ يبََلَٰيقَاَ يأ

                                                 
= 
ولـي  بتـا  ، الـداينعنـد  حسـنوهو . نقال  عن نافع وغيره( 826: )يف المقصد زكريا األنصار  ووافقه 

 .وال كا 
 .ولم يذكر نوعه، (878 -872) :يف المكتفى لدايناذكره ( 8)
 .بالنقل عنه وعمن وافقه الدايناكتفى و 
ۥٓيٱۡضَطراي: )وفتح الراء من، تخفيف التاء وجزم العينب( 0) يٱۡضنَطراي: )ووصل، (هُ ۥٓيُثما علـى ، بغيـر قطـع ألِفهـا( هُ

: ينظـر. وهـي قـراءة ابـن عـامر، وبه قال ابن عباس ومجاهد، وجه الدعاء من إبراهيم ربه لهم والمسألة
 (.812: )والنشر، (216 -0/212: )تفسير الطربي

 .ولم يذكر نوعه، (70- 79) :يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 5)
 (. 872: )يف المكتفى الداينولم ينص عليه  
 (.879) :يف المكتفى الداينذكره ( 1)
 .يف المكتفى الداينعند  حسنوهو  
 (.892) :المكتفى يف الداينكره ذ (2)
اژلـيس »: قال، (08: )يف القطع واالئتناف النحاس هذا القول و لَّط  بتمـام؛ ألن قـول  ژإِنيتََرَكيَخنۡۡيً

 الـداينواختـار . «أو قيـل لكـم هـذا، فرض عليكم الوصية للوالـدين واألقـربين: الوصية للوالدين معناه
ز أن ُيقطـع مـن ذلـ، يف المكتفـىقول النحـاس  ، فعلـيكم الوصـية: ك علـى أن يكـون التقـديرإال أنـه جـوَّ

ا تدل عليه  ژُكتَِبيژويكون المرفوع بـ ـا قـال . ولي  هـذا اختيـاره، ژَوِصيا ُيژمضمر  وبنحـو هـذا أيض 
 (.801 -805: )يف منار الهدى األشموين

 ولـم، (79: )يف الوقـف علـى كـال وبلـى يف القـرآن ومكـ (. 820) :يف القطـع واالئتنـاف النحاسكره ذ( 6)
 (.890: )يف التمهيد ابن الجزر  وكذا، يذكر نوع الوقف عنه

يف  زكريـا األنصـار وجعلـه . منـه أكفـى ژقلبـيژوعلـى ، كـا ( 802: )يف المكتفى الداين وهو عند 
 .ژبََلَٰيژالوقف فيه على  يختاريف القسم الذي ( 20: )المقصد
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 :سورة آل عمران
ُيژ: ه تعالىعلى قولِ  الوقُف  يٱِلا ۥٓيإَِّلا وِيلَنُه

ۡ
: بقولـه ثـم االبتـداءُ ، [7] ژَوَمايَيۡعلَُميتَأ

َِٰسُخوَنيِِفيٱۡلعِۡلِميَيُقوهُوَنيَءاَمناايبِهِۦژ  .بِن جعفر   أحمدَ  قوُل ، ژَوٱلرا
ۖييَءايَ  ييقَۡديََكَنيلَُكمۡيژ يٱۡۡلََقَتا  .تم   [85] ژِِفيفَِئتَۡۡيِ

ــمَ  ــا إذا أردَت الوقــَف  يف القــراءتين َف وبــُن جعفــر  أن الوقــ أحمــدُ  زع  جميع 
 .[816] ژرِبِِّيُّوَنيَكثِۡي يژ: الحسنَ 

ْيژ: التمامَ أن و   [.816] ژَوَمايٱۡسَتََكَُوا
                                                 

 (.802) :يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 8)
والمراد بالتأويل عندهم ههنا عاقبة الشيء وما يـؤول –  يعلم تأويل ذلك إال اهلل وحدهعلى معنى أنه ال 

ِۡنيِعنِديَربَِِّننايَءاَمناايبِهِۦيُكِّ يژ: وأما الراسخون يف العلم فيقولـون -إليه وإلـى هـذا ذهـب كثيـر مـن ، ژمِّ
والحسـن وأبـي ، كـابن عبـاس وعائشـة وابـن مسـعود ، أهل التفسير من الصحابة والتابعين وغيـرهم

ـاوجعـل الوقـف عليـه ، (807 -802: )يف المكتفى الداين اختياروهو . وغيرهم، َنهيك والضحاك . تاما
ُيژ»: قال، (8/080)يف الوقف واالبتداء  اختيار ابن الغزالوكذا هو  يٱِلا شبه التام عنـد األصـاغر  ژإَِّلا
هـا تعضـد هـذا القـول، «واألكـابر القـدماء، النجباء ـا يف نظـام  ابـن الطحـان نـ َّ  وعليـه .وذكـر أوج  أيض 
فمــن جعــل ، وجعلـه مــن القطــع الـذي يحتمــل التمــام والوصـل مــن جهــة التأويـل، (56 -52: )األداء

ـا ووجـب -والمراد عندهم ههنا التأويل الذي هو بمعنـى التفسـير- الراسخين عالمين به ؛ لـم يكـن تامًّ
ينظـر (. 822: )يف المقصـد واختـاره األنصـار زكريـا هـذا ذكـر  وبنحـو. القول األول واختار، الوصل
ا  (.802 -801: )والقطع واالئتناف، (002، 080 -2/089: )تفسير الطربي: أيض 

 (.807) :يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 0)
 .(807: )يف المكتفى الداينعند  كا والوقف  
ِنيژ: ريد القراءتين الواردتين يف قوله تعالىي( 5) يِِّنيمِّ

َ
ِبِّ يَوَكأ

ََٰتَليَمَعُهۥييَا قرأهـا نـافع وابـن ، ژرِبِِّيُّوَنيَكثِنۡي يَق
: وقرأهـا البـاقون بفـتح القـاف وبإثبـات األلـف، (قُتِنَلي: )كثير والبصريان بضم القاف وبحـذف األلـف

ََٰتَليژ  (.802: )النشر: ينظر. ژَق
 .(822) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 1)
فكيـف : فـإن قيـل، (ما سمعنا بنبي  قط ُقتل يف حرب: )د بن جبير قالله بأن سعي ويحتج»: قال النحاس 

ْيژ: وبعده، يكون ُقتل معه ربيون ؟ فـالجواب علـى هـذا أنـه جـاء علـى كـالم ژَوَمايَضُعُفواْيَوَمايٱۡسَتََكَُوا
ْيژفيكـون ، ولم ُيقتلـوا كلهـم، وقد بقي منهم، ُقتل بنو فالن: يقولون: العرب ُننوا ََ نايَو َِ ن فمـا وهـ: ژَي
 ولـو...معه ربيون قاتلفكيف يكون ... يف حرب قاتل: )يف النسخة المطبوعة تحريف وسقط. «الباقون
ـا–وصـوابه مـن النسـخة المخطوطـة ، (فما وهن البـاقون )...(يقتلوا   =، -وكمـا يـدل عليـه السـياق أيض 
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يٱۡلَجَِٰهلِيا ِيژعلى  والوقُف   .بِن جعفر  تمامٌ  عند أحمدَ [ 821] ژَظنا
ۡكَيآٌءيِعنَديَربِِِّهۡمييُۡرزَقُونَيژ: عند أحمَد بِن جعفر   التمامُ 

َ
 [.860] ژبَۡليأ

ْيژ ايهَۡميَيۡفَعلُوا َِ ِ ُدواْيب َِ نيُُيۡ
َ
ُيِحبُّوَنيأ  .عند أحمَد بِن جعفر   تم  [ 899] ژوا

 .عن أحمَد بِن جعفر   تم   [805] ژاَمنااي َيَفيژ
                                                 

= 
ــنص (. 21 : )ينظــر ــم ي ــداينول ــه (080 -082: )يف المكتفــى ال ــى قول ــى الوقــف عل وَنيرِبِِّيُّننژ: عل
ْيژ: والوقف عنده على قوله، ژَكثِۡي ي  .كا  ژَوَمايٱۡسَتََكَُوا

: -نقـال  عنـه-وقـال ، (800: )يف منـار الهـدى واألشـموين، (820: )يف القطـع واالئتنـاف النحاسذكره ( 8)
 .«تا »

ِيژ: والوقف عنده بعده على قوله، (080: )يف المكتفى الداينولم ينص عليه    .كا  ژُُكاُهۥيِِلا
ويف النسـخة المخطوطـة ذكـره ، كـذا يف النسـخة المطبوعـة، (821): يف القطع واالئتنـاف النحاسذكره ( 0)

 (.22 : )ينظر، ژِعنَديَربِِِّهمۡيژ: وجعل الوقف على قوله، ژيُۡرزَقُونَيژ: دون قوله
: ديف المقصـزكريا األنصـار  القول بالوقف عليه  وخالف، (085: )يف المكتفى الداين ولم ينص عليه 

يف الوقف عليه يف  األشموينقال  وبنحوه .«ژيُۡرزَقُونَيژحال من فاعل  ژفَرِِكۡيَيژألن »: قال، (806)
 اختيـاروأما على ما ورد عن أحمد بـن جعفـر يف النسـخة المخطوطـة؛ فعلـى هـذا (. 806)منار الهدى 
، ُيفصـل بينهمـا فـال، وهذا الوقـف ينبـ  عـن اجتمـاع الـرزق والفـر  يف حالـة واحـدة»: قال، األشموين

ولـم أجـد مـن نسـب . «واهلل أعلـم بكتابـه، وهـو منصـوص عليـه، وليس بخطأ، وكثير من القراء يتعمده
 .واهلل أعلم بالصواب، الوقف إلى أحمد بن جعفر سوى النحاس

ومـا »: ثم قـال، ويف النسخة المطبوعة نسب القول إلى نافع، (826: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 5)
وهـو األليـق ، «وتابعـه علـى ذلـك أحمـد بـن جعفـر»: ويف المخطوط، «على ذلك أحمد بن جعفر بعده

 (. 26 : )ينظر. واهلل أعلم، بالسياق
فَنَ يََتَۡسنبَناُهميژ: ولكـن الوقـف الكـايف، (ََتَۡسنَ اي)ألنه لم يأت خرب »: قال، يف ذلك النحاس و لَّطه 

َفاَز  ي َِ ِ َِنيٱلَۡعَذابِييب ِيم يژ: والتمام، ژمِّ
َ
: يف الوقـف واالبتـداء ابن الغـزالقال  وبنحوه، «ژَوهَُهۡميَعَذاٌبيأ

ْيژ: يف الوقف على قولـه( 022 -800: )يف منار الهدى األشموينوقال ، (8/015) ايهَۡميَيۡفَعلُنوا َِ ِ : ژب
يف  داينالـلم ينص عليـه و. «بدل مما قبله ژفََ يََتَۡسبَناُهمژ: واألولى وصله؛ ألن قوله، وهو غير جيد»

 (.081: )المكتفى
والمثبـت مـن ، وسـقط نـوع الوقـف مـن النسـخة المطبوعـة، (827: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 1)

 .(27و -26 : )ينظر، النسخة المخطوطة
ـا»: قـال ؛يف الوقــف عليــه النحــاس وخالفـه  يف  الــداينعنــد  كــا وهــو  .«ألن مــا بعــده مــن كالمهــم أيض 

 .(081: )المكتفى
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َزَِ يإَِيِۡهمۡيژ: بأن التمامَ  ن قاَل مَ  بُن جعفر  قوَل  خطَّأ أحمدُ 
ُ
َزَِ يإَِيُۡكۡميَوَمآيأ

ُ
 ژَوَمآيأ

 .فال يتمُّ الكالُم قبَله، بما قبَله على الحالِ  منصوٌب  ژَخَِٰشعِۡيَيژ؛ ألن [800]

 :سورة النساء
ۡعُروِفيَوَمنيََكَنيفَقِۡي يژ: قال أحمُد بُن جعفر   َِ ۡ ُكۡليبِۡله

ۡ
 .تم   [6] ژايفَۡلَيأ

ِۡنهُيژ ميمِّ َُ  .تم  [ 9] ژفَۡلۡرزُقُو
َ ييُننيرَُجننل يِإَونيََكَنيژ

َ
وِيٱۡرننَرأ

َ
َِٰكنند ييوَرُثيَكَلَٰلَننً يأ َِ ي ِ

يفَلِننُ ِّ ۡخنن  
ُ
ۡويأ
َ
ٌخيأ
َ
ۥٓيأ نناييَوََلُ َِ ِۡنُه مِّ

ُدُسي  .همعه جوابُ  ؛ ألنه شرطٌ تم  : قال أحمُد بُن جعفر  [ 80] ژٱهسُّ
ْينََوِري يژ: وقال الدِّ  .تمامٌ [ 89] ژنَئَٰـيُتۡبُ يٱلۡيإِّنِِّ
ْينََوِري ار يژ: وقال الدِّ ۡميُكفا َُ  .تامٌ [ 89] ژَو

                                                 
 (.829): يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 8)
 (.862: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 0)
 .(087: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  
 (.862): يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 5)
 .وآخر اآلية أكفى منه، (087: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  
 (.868): افيف القطع واالئتن النحاسذكره ( 1)
ألن هـذه المواريـث إنمـا تصـل إلـى »: قـال، (0/205: )يف اإليضـا  ابـن األنبـار هذا القول  وخالف 

يف  الـداينولـم يـنص عليـه . النحـاس وبنحو هذا قـال، «ومن بعد الدين، أهلها من بعد وصية يوصى هبا
 (.089: )المكتفى

 (.089) :المكتفى يف الداينو، (860: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (2)
، (860: )يف القطع واالئتنـاف النحاسوكذا ، (0/202: )يف اإليضا  األنبار هذا القول ابن  وخالف 

وتُونَيژوهذا غلـط بـيِّن؛ ألن »: قال ُِ ِيَنيَي فـال يـتم الكـالم حتـى يـأب ، معطـوف علـى مـا قبلـه ژَوََّليٱَّلا
وليسـت التوبـة للـذين يعملـون السـيئات وال : بالمعطوف وال سيما المخفوض؛ ألن التقدير يف العربية

نژ: والتمـا ، الذين يموتـون وهـم كفـار  ِ ِي
َ
ۡعَتنۡدََايهَُهنۡميَعنَذابًايأ

َ
ْوَلَٰٓئِنَ يأ

ُ
، الـداينوبنحـوه قـال ، «ژاأ

 (.027: )يف منار الهدى واألشموين
 (.089) :يف المكتفى لدايناذكره  (6)
ولـيس كـذلك؛ ألن »: قـال، يف المكتفى الداين هماوخالف (.027: )يف المقصد ووافقه زكريا األنصار  

ْوَلَٰٓئَِ يژ
ُ
 .«إشارة إلى المذكورين قبل ژأ
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ۡؤِمَنَِٰ يژ: قال أحمُد بُن جعفر   ُِ ۡ  .الكالمِ  ههنا تمامُ  [02] ژَيَتَيَٰتُِكُميٱه
يََعبِرِييَسبِيلميژ: قال أحمُد بُن جعفر  

: والمعنـى، هذا التمامُ [ 15] ژَوََّليُجُنًبايإَِّلا
يََعبِرِييَسبِيلميژنب ـا ُج  المساجدِ : أي، الصالةِ  وال تقربوا موضعَ 

وا وال إال أن تمـرُّ  ژإَِّلا
 .واتقعدُ 

ْينََوِري ََٰث ٌيژ: وقال الدِّ  .تمامٌ  [878] ژَوََّليَتُقوهُواْيثََل

ْي﴿: قال أحمُد بُن جعفر   يَتۡعِدهُوا َّلا
َ
يأ َٰٓ  .تم  [ 9]﴾ لََعَ

 .الجحدِ  جواُب  ؛ ألن الباءَ تم  [ 886] ژَمايلَۡيَسيَِليِِبَقِّميژ: بُن جعفر   قال أحمدُ و
َتنننُهۥژ: هموُحكـــي عـــن بعِضـــ :قـــال ِۡ  ، [886] ژإِنيُكننننُ يقُۡلُتنننُهۥيَيَقنننۡديَعلِ
 . وهذا خطأٌ 

ۡرِضيَوَماييِيِهناي﴿: قال أحمُد بُن جعفر  
َ
َِٰتيَوٱۡۡل َمََٰو ِيُرۡلُ يٱهسا  .تم   [802]﴾ ِِلا

 (.861 -865): يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 8)                                                 
 .(080: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  
 (.866: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 0)
ْيژ: الوقف عنده بعده على قولهو، (002: )يف المكتفى الداينولم ينص عليه   يَتۡغتَِسلُوا َٰ  .كا  ژَكَّتا
 (.011) :يف المكتفى الداينو، (801: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (5)
 .(055: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  
 (.080 /0: )يف االستغناء واألدفو ، (807: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (1)
 .(051: )يف المكتفى اينالدعند  كا وهو  

 (.087): يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 2)
ُسنۡبَ ََٰنَ يَمنايژ: التمـام قال من: وَشرُ  هذا أن أقول، لم يبين العلة من أين صار خطأ»: النحاسقال  

قُوَ يَمايلَيَۡسيَِلي
َ
ۡنيأ
َ
يأ  :خطأ؛ ألن الباء ژيَُكوُنيَِلٓ

 .ئزإن كانت غير متعلقة بشيء؛ فذلك غير جا -8

 .وإن كانت للقسم؛ لم يجز؛ ألنه ال جواب ههنا -0

وال يســتعمل المجــاز إال ، وإن كانــت ُينــوى هبــا التــأخير؛ كــان خطــأ؛ ألن التقــديم والتــأخير مجــاز -5
 .«وال حجة يف ذلك وال توقيف، بتوقيف أو حجة

 (.012: )عند الداين يف المكتفى كا  ژَمايلَيَۡسيَِليِِبَقِّميژ: والوقف على قوله 
 .«تمام»: -نقال  عنه-، وقال (570 /0: )يف االستغناء واألدفو ، (089: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (6)
 .(016: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  
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 :رة األنعا سو
ْينََوِري  .تمامٌ [ 865] ژََّليََشِيَ يََلُۥژ: قال الدِّ
ْينََوِري ِرۡرُتيژ: قال الدِّ

ُ
َٰهَِ يأ  .تام  [ 865] ژَوبَِذ

 :سورة األعرا 
ِديَننن ِي﴿: هقوُلــ يف أن التمــامَ  نــافع   بــُن جعفــر  مــذهَب  أحمــدُ  ردَّ  َِ ۡ ننوهُيِِفيٱه ُِ َيۡرُت  ﴾ما

[805]. 

لََهننناِۡلُي﴿: أن التمـــامَ  وزعـــمَ  َۡ
َ
 مـــن صـــلةِ  ألن الـــالمَ : ﴾؛ قـــالۡخرُِجنننواْيِمۡنَهنننآيأ

وهُي﴿ ُِ َيۡرُت  .﴾ما
ــر   ــُن جعف ــُد ب ــال أحم ــامُ : ق ُۥيُخننَوارٌي﴿: التم ُۥ؛ ألن ﴿[819] ﴾َلا ــن صــلةِ َلا  ﴾ م

.(َجَسد)
ْينََوِري  [. 870] ژقَاهُواْيبََلَٰيژ التمامُ : وقال الدِّ

                                                 

 .(061) :يف المكتفى الداينذكره ( 8)
 .يف المكتفى الداينعند  كا  وهو 
 .(061) :يف المكتفى الداينذكره ( 0)
 .يف المكتفى ينالداعند  كا  وهو 
 (.805 /0: )يف االستغناء واألدفو ، (020: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (5)
لََهاژ: على قوله( 071: )يف المكتفى الداينوالوقف عند   َۡ

َ
 .كا  ژأ

 (.7و/5: )يف االستغناء واألدفو ، (060: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (1)
 .(076: )تفىيف المك الداينعند  كا وهو  

 (.079) :يف المكتفى الداينذكره ( 2)
ٓيژ: على أن يكون قوله بعد ذلك  : ولـيس مـن قـول َمـن قـالوا، من قول اهلل تعـالى أو المالئكـة ژَشِهۡدََا

ـا  بـن عمـرو عبـداهللوهـذا التفسـير ُروي عـن ، ژبََلَٰيژ وهـو ، وهـو قـول مجاهـد والضـحاك، موقوف 
ا النحاسر أشار وإلى هذا التفسي. الطبر  اختيار يف كتابه الوقف على كال وبلـى  اختيار مك وهو . أيض 

؛ ألهنا جواب لالسـتفهام الـداخل علـى النفـي حسن جيد ژبََلَٰيژالوقف على »: قال، (92: )يف القرآن
هَۡسُ يبَِربُِِّكمۡيژ: وهو قوله، قبلها

َ
. «عليه ژبََلَٰيژثم حذف ذلك؛ لداللة . بلى أنت ربنا: والمعنى، ژأ

ْيژ: على قـراءة التـاءيف المكتفى  اختيار الداينوهو  نژ؛ ألن ژَتُقوهُوا
َ
 =مـن  ژبَنَلَٰيژمتعلقـة بمـا بعـد  ژأ
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ِي﴿: قال أحمُد بُن جعفر   وَيََّليُجَلِّ َُ ي .تم  [ 897] ﴾يَهايهِوَۡقتَِهآيإَِّلا

 :سورة األنفال
ْي﴿: قال أحمُد بُن جعفر   ِيَنيَءاَمُنوا  .تم   [80]﴾ َيَثبُِِّتواْيٱَّلا
مۡي﴿: وقال أحمُد بُن جعفر   َُ ََٰر ۡدَب

َ
ُهۡميَوأ ََ  .تمامٌ [ 22] ﴾يَۡۡضُِبوَنيوُُجو

ِبيَءاِ يفِرَۡعوۡي﴿: وقال أحمُد بُن جعفر  
ۡ
ِيَنيِمنيَقۡبلِِهمۡيَكَدأ  .تم   [20]﴾ َنيَوٱَّلا

يَسوَي﴿: قال أحمُد بُن جعفر   َٰ  .تم   [29]﴾ آءميفَۡلۢنبِۡذيإَِيِۡهۡميلََعَ

 :سورة التوبة
وِۡعَدَ يژ: قال أحمُد بُن جعفر   يَعنيما آييإَِّلا ََ  .تم   [881] ژإِيااهُيوََعَد

                                                 
= 

ٓيژ: قوله ني: )-وهي قراءة أبي عمرو-ومن قرأ بالياء ، وهي قراءة الجمهور سوى أبي عمرو، ژَشِهۡدََا
َ
أ

ْييَي ابـن  اختيـار ژبَنَلَٰيژالوقـف علـى و. ژبََلَٰيژ: على قراءته على قوله الداين؛ لم يتم الوقف عند (ُقوهُوا
ا يف نظام األداء الطحان وجعله من باب القطع الذي يحتمل التمام والوصل من جهة ، (57 -52: )أيض 
ٓيژ: ووقف على قوله، من بني آدم؛ لم يوقف عليه -الشهادة: أي–فإن كانت »: قال، التأويل ، ژَشِهۡدََا

ا .«ويكون كافي ا  (.069: )النشر(. 062: )والقطع واالئتناف، (82/261: )تفسير الطربي: ينظر أيض 
 (.26و/5: )يف االستغناء واألدفو ، (069: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (8)
 .(090: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

: ويف النسـخة المخطوطـة، ويف النسـخة المطبوعـة بيـاض، (075: )يف القطـع واالئتنـاف النحـاسذكره  (0)
ا  وذكره(. 06 : )ينظر ،«تم»  (.92و/5: )يف االستغناء األدفو أيض 

 .(091: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

 (.882 /5: )يف االستغناء واألدفو ، (077: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (5)
ب وجـوا»: قـال، (506: )يف المقصـد وزكريـا األنصـار ، (8/879: )يف المرشد العماين اختياروهو  

ا: تقديره، محذوف( هَوۡي) ا فظيع  وهـو (. 506: )يف منـار الهـدى األشـموين اختيـارهـو  وكذا .«لرأيت أمر 
 .(097: )يف المكتفى الداينعند  كا 

: يف المكتفـى والداين، (886و/5: )يف االستغناء واألدفو ، (079: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (1)
 .«تا »: قال، (097) 

 .(097: )يف المكتفى الدايند عن حسنوهو  

 (.889 /5: )يف االستغناء واألدفو ، (079: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (2)
 .(097: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

 (.006: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 6)
يمِنۡهُيتَيژ: والوقف عنده بعده على قوله، (000: )يف المكتفى الداينولم ينص عليه  

َ
 .كا وهو عنده  ژََباأ



 هـ3409( 03)لدراسات القرآنية العدد لتبيانمجلة

 
211 

 :سورة يون 
 .تمامٌ [ 82] ﴾َ يٱهلاُهمايُسۡبَ َٰنَي﴿: عند أحمَد بِن جعفر  
يَوزَِياَدَ يژ: قال أحمُد بُن جعفر   ۡكَسُنواْيٱۡۡلُۡسَ َٰ

َ
ِيَنيأ  .تم  [ 06] ژلَِِّّلا

وِيلُُهۥژ
ۡ
تِِهۡميتَأ

ۡ
اييَأ ِا َ  .عند أحمَد بِن جعفر   تمامٌ [ 50] ژَوه

ِِۡيَي﴿ َٰلِ َٰقَِبُ يٱلظا  .عند أحمَد بِن جعفر   حسنٌ  [50]﴾ َع
َِ ِييَۡوَميٱلۡيژ  .عند أحمَد بِن جعفر   تمامٌ [ 62] ژقَِيَٰ
 .عند أحمَد بِن جعفر   تمامٌ [ 68] ﴾إِۡذيتُفِيُضوَنييِيهِي﴿

ْيژ ِيَنيَءاَمُنوا يرُُسلََنايَوٱَّلا يُنَنّجِِّ  .تماٌم عند أحمَد بِن جعفر   [825] ژُثما
يلَِفۡضلِهِۦژ  .عند أحمَد بِن جعفر   تمامٌ [ 827] ژفََ يَرآدا

                                                 
 (.070و/5: )يف االستغناء واألدفو ، (522: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (8)
 .كا وهو عنده  ژَسَلَٰم يژ: والوقف عنده بعده على قوله، (521: )يف المكتفى الداينولم ينص عليه  

 (.525: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 0)
 .(526: )يف المكتفى اينالدعند  كا وهو  
يف منـار  واألشـموين، (091و/5: )يف االسـتغناء واألدفـو ، (522: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 5)

 .«عند أحمَد بِن جعفر تا »: وقال، (520) :الهدى
 .(529: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  
 (.091و/5: )يف االستغناء األدفو ذكره  (1)
ِِنۡيَيژ: يف الوقف علـى قولـه( 520: )يف المقصد األنصار  ووافقه زكريا  َٰلِ َٰقَِبنُ يٱلظا ولـم يـنص . ژَع

 (.529: )يف المكتفى الداينعليه 

: الهدايـةيف  ومكـ ، (099 /5: )يف االسـتغناء األدفـو و، (526: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (2)
 .ولم يذكر نوعه، (2/5096)

 .(520: )كتفىيف الم الداينعند  كا وهو  
 (.002 /5: )يف االستغناء واألدفو ، (526: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (6)

: يف المقصــد اختيــار زكريــا األنصــار وهــو (. 520: )يف المكتفـى الــداينعنــد  كــا : وقيــل، تــا وهـو 
 .تا وهو عنده ، (560)

 (.580: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 7)
 .(580: )يف المكتفى ينالداعند  كا وهو  
يف منـار  واألشـموين، (525 /5: )يف االستغناء األدفو و، (580: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 9)

 = .«تا »: -نقال  عنه-وقال ، (560) :الهدى
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 :ورة هودس
يتُوُبوٓاْيإَِيۡهِيژ: قال أحمُد بُن جعفر    . الكالمِ  ههنا تمامُ [ 5] ژُثما

ُهۡميژ ََّلٓيإِنا
َ
ۡميلِيَۡسَتۡخُفواْيِمۡنهُيأ َُ  .عند أحمَد بِن جعفر   تمامٌ [ 2] ژيَۡثُنوَنيُصُدوَر
ِۡنهُي﴿ يمِّ من  شاهدٌ  قرآنَ ويتلو ال: أي، عند أحمَد بِن جعفر   تم  [ 87] ﴾َوَيۡتلُوهُيَشاَِد 

 .وعز جلَّ  اهللِ 
 .عليه السالم وهو جربيُل : قال
ا﴿ يَخۡۡيً ُ  .عند أحمَد بِن جعفر   تمامٌ [ 58] ﴾لَنييُۡؤتَِيُهُميٱِلا

                                                 
= 
 .(580: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  
 (.585: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 8)
تِِّۡعُكمژألن »: لقا، النحاس و لَّطه  َِ : يف منـار الهـدى األشـموينوبنحو هـذا قـال ، «جواب األمر ژُي

 :قولـــه علـــىبعـــده والوقـــف عنـــده ، (585: )يف المكتفـــى الـــداينولـــم يـــنص عليـــه  (.570 -579)
 .كا وهو ، ژفَۡضلَُهۥژ

ََّليژ: والنسخة المطبوعة فيهـا زيـادة قولـه، (585: )يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 0)
َ
: كـذا، ژيِكنۡيَيأ

ََّليِكۡيَيلِيَۡسَتۡخُفواْيِمۡنُهيژ
َ
عدم إثباهتا؛ وذلك أهنا ليسـت مثبتـة يف النسـخة  -واهلل أعلم-والصحيح ، ژأ

 .وال يتم الكالم هبا، (820 : )المخطوطة
 .(585: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  
ِۡننهُيژوسـقطت ، (582: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (5) والمثبـت مـن ، النسـخة المطبوعـة مـن ژمِّ

وقال يف الوقـف ، (588و-582 /5: )يف االستغناء األدفو وكذا هي مثبتة عند ، النسخة المخطوطة
 .«تمام»: عنه

، والسـدي، ومجاهـد، وعلـى هـذا التفسـير ابـن عبـاس ، (581: )يف المكتفـى الـداينعند  كا وهو  
 (.562 -80/527: )فسير الطربيت: ينظر. الطبر وهو ما رجحه . وغيرهم، والضحاك

 (.582 /5: )يف االستغناء واألدفو ، (587: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (1)
: قـال، (8/052: )يف المرشـد العمـاينهـذا القـول  وخالف. (582: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

ِيَنيژ :ألن قوله؛ ولي  بالجيد، أجازه بعضهم» قُوُ يهَِّلا
َ
اتَۡزَدرِٓييَوََّلٓيأ يَخۡۡيً ُ ۡعُيُنُكۡميلَنييُۡؤتَِيُهُميٱِلا

َ
 ژأ

يإِذ يژ: جوابه ٓ ِِۡيَيإِّنِِّ َٰلِ َِِنيٱلظا ا َُفِسِهمۡيژ :وقوله، ژايه
َ
ايِِفٓيأ َِ ِ ۡعلَُميب

َ
يأ ُ فلذلك  ؛اعرتاض دخل بينهما ژٱِلا

اژلم يحسن الوقف على  زكريـا قـال  وبنحـوه. «وال بأس به إن وقف عليه واقف لطول الكالم، ژَخۡۡيً
، عنـده حسـنوهـو ، (571: )يف منـار الهـدى األشـموين وكـذا، (572 -571: )يف المقصـد األنصار 

 .؛ للتعليل الذي ذكره العماينلي  بوقف: وقيل، كا : وقيل
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 .تم   [12] ژَوَمۡنيَءاَمنَيژ: قال أحمُد بُن جعفر  
ِيژ: قال أحمُد بُن جعفر   ۡررِيٱِلا

َ
 .تم   [15] ژقَاَ يََّليََعِصَميٱۡيَۡوَميِمۡنيأ

لَِ يژ: قال أحمُد بُن جعفر   َۡ
َ
 .تم  [ 16] ژإَِاُهۥيلَۡيَسيِمۡنيأ

يَصَٰيژ ٌليَغۡۡيُ َِ  .صالح   غيرُ  عمٌل  إياَي  سؤالَك : أي، ژلِح يإَِاُهۥيَع
َِ  ي﴿ ِ تُُهۥيقَآئ

َ
 .تم  : قال أحمُد بُن جعفر  ، [78] ﴾فََضِحَيۡ يَوٱۡرَرأ

                                                 
 (.589: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 8)
لَنَ يژ: وهـو قولـه- الـداينمن الذي قبله عند أكفى والوقف عليه   َۡ

َ
وهـو . (586: )يف المكتفـى -ژَوأ

 (.577: )يف المقصد وكذا زكريا األنصار ، تا وهو عنده ، (8/057: )يف المرشداختيار العماين 
 (.580: )يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 0)
: يف المرشـد العمـاين ذهـبوبنحـو هـذا ، «وهذا ليس بتمام وال كاف؛ ألن بعـده اسـتثناء»: النحاسقال  

ِيژ: وقول من قال الوقف عند قول اهلل» :قال، (8/059) ۡررِيٱِلا
َ
؛ ألن بعده حرف قول فاسدهو  ژِمۡنيأ

اللهـم إال أن يكـون هـذا اإلنسـان ذهـب  !؟فكيف يكون الوقف على ما دونه وهو متعلق به ...االستثناء
وال ، وقـفويف الجملـة هـو  .لكن من رحمه اهلل فإنه معصوم: ومعناه، إلى أنه استثناء منقطع من الكالم

يَمنيراِكمَيژ: والوقف عنده على، «مع االختيار أحبه وبنحـو مـا ذهـب إليـه العمـاين ذهـب . حسـن ژإَِّلا
والوقـف عنـده علـى ، (586: )يف المكتفـى الـداينولـم يـنص عليـه (. 577: )يف منار الهـدى األشموين

يَمنيراِكمَيژ: قوله  .كا  ژإَِّلا
 (.502 -580): يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 5)
ٌليژهذا على قراءة من قرأ   َِ  ابـن األنبـار  أشار إلى ذلك، ژَغۡۡيُيژورفع ، بفتح الميم وضم الالم ژَع

قـال  بنحـوهو، النحـاسقـال  كـذاو. «ألن الهاء تعـود علـى السـؤال»: قال، (781 -785: )يف اإليضا 
غيـر أنـه ذهـب إلـى أن ، (579 -577: )يف منار الهدى األشموينو، (587 -586: )يف المكتفى الداين

 .كا الوقف عليها 
(. رَينَغۡين)ونصـب ، وهي قراءة القراء العشرة سوى يعقوب والكسائي؛ قرآها بكسـر المـيم وفـتح الـالم 

: ينظـر. الطبر وهو ما رجحه . وغيرهم، وقتادة، ومجاهد،  وعلى هذا التفسير المذكور ابن عباس
 (.527: )والنشر، (151 -80/155: )تفسير الطربي

 .«تمام»: قال، (552و/5: )يف االستغناء واألدفو ، (500: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (1)
أهنـم لمـا لـم : ويكون المعنى، أن المعنى عنده على أال يكون يف الكالم تقديم وال تأخير النحاسوذكر  

: هـود] ژََّليَّتَنۡ يژ: وافلمـا تبينـوا ذلـك يف وجهـه قـال، يأكلوا من طعام إبراهيم عليه السـالم خـافهم
ا بالبشارة بزوال الخوف[72 ضـحكت تعجب ـا مـن : وكذا على قـول مـن قـال، ؛ فضحكت امرأته سرور 

ــة رجــل ــوم لمئ ــان يق ــه ك ــراهيم؛ ألن ــر، خــوف إب ــن نف ــه م ــت لخوف ــى . فتعجب ــر أن يكــون المعن وأنك
ا يف كالم العرب، فحاضت: أي ژفََضِحَيۡ يژلـ  =ممن يوثق بـه مـن  وال عن أحد، وأن هذا ليس موجود 
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 :سورة يوسف
ۡيَ يهََ ي﴿: التمامُ  :وقال أحمُد بُن جعفر   ََ  [.05] ﴾َوقَالَۡ ي

رِۡسلُونِيژ
َ
.عند أحمَد بِن جعفر   تمامٌ  [12] ژفَأ

: ا لهـم فقـالثـم دَعـ، تم   [00] ژََّليَتۡۡثِيَبيَعلَۡيُكُميٱۡيَۡومَيژ: قال أحمُد بُن جعفر  
يلَُكمۡيژ ُ  .ژَيۡغفُِريٱِلا

 :سورة الرعد
يمِِّي﴿: وقال أحمُد بُن جعفر    .تم  [ 87] ﴾ۡثلُُهۥَزَبد 
ۡرِضي﴿: وقال أحمُد بُن جعفر  

َ
ُيُثيِِفيٱۡۡل ِۡ  .تم  [ 87] ﴾َيَي

ۡمَثاَ يژ
َ
يٱۡۡل ُ  .تمامٌ  [87]﴾ َكَذَٰهَِ ييَۡۡضُِبيٱِلا

                                                 
= 

: يف الوقـف واالبتـداءابـن الغـزال  وكـذا، (587 -586: )يف المكتفـى الداينقال  بنحوهو .أهل التفسير
  (.570: )يف منار الهدى واألشموين، (8/127)

والمثبـت مـن ، وسـقط نـوع الوقـف مـن النسـخة المطبوعـة، (558: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (8)
 (.82و/1: )يف االستغناء األدفو هو مثبت عند  وكذا، (882و: )النسخة المخطوطة

يف  الـداينولـم يـنص عليـه . «ژوََغلاَقن ِيژمعطـوف علـى  ژَوقَالَۡ يژألن »: قال، النحاس اختيار وهو 
 (.520: )المكتفى

 (.555: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 0)
ــد تــا هــو وقــف و. (507: )يف المكتفــى الــداينعنــد  كــا  :وقيــل، تــا وهــو   : يف المرشــد العمــاين عن

 (.505: )يف منار الهدى واألشموين، (505: )يف المقصد وكذا زكريا األنصار ، (8/065)
 (.556 -552): يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 5)

اآليـة يف  الطبـر وهـو مـا فسـر بـه ، وهـو تفسـير ابـن إسـحاق. «والتفسير يدل علـى هـذا»: قال النحاس
 .(500: )يف المكتفى الداينعند  تا  وهو وقف(. 85/558): تفسيره

 (.28 /1: )يف االستغناء واألدفو ، (518: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (1)
 .(552: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو وقف  

: -عنـه نقـال  -وقـال ، (28 /1: )يف االسـتغناء واألدفـو ، (518: )يف القطع واالئتنـاف النحاسذكره  (2)
 .«تمام»

 .(552: )يف المكتفى الداينعند  كا  وقف هوو 

ۡمَثاَ يژ: ووافقه أبو جعفر يف»: قال، (28 /1): يف االستغناء األدفو ذكره  (6)
َ
 = . «ژٱۡۡل
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مۡيژ َُ و ُِّ أو  م تخلــُق ســموهُ : أي، عنــد أحمــَد بــِن جعفــر   تمــامٌ  [55] ژقُننۡليَسنن
 .تنفعُ 

 :سورة إبراهيم
ِيَني﴿: فر  قال أحمُد بُن جع  .تم   [0]﴾ ِمۢنيَبۡعِدَِمۡيَوٱَّلا

واْيقَۡوَرُهۡميَداَريٱۡۡلََوارِيژ: قال أحمُد بُن جعفر  
َكلُّ
َ
 .تم   [09] ژَوأ

ِياَِّتيژ واجعـل مـن ذريتـي : والمعنى، عند أحمَد بِن جعفر   للنداءِ  [12] ژَوِمنيُذرِّ
 .الصالةَ  ن يقيمُ مَ 

                                                 
= 
ۡمَثاَ يژ»(: 5/102: )يف كتابه معاين القرآن النحاسوقال  

َ
يٱۡۡل ُ ونسبه ، «تم الكالم: ژَكَذَٰهَِ ييَۡۡضُِبيٱِلا

يف  العمــاينو، (552: )يف المكتفــى الــداينعنــد  تــا وهــو  .إلــى األخفــش( 518: )ع واالئتنــافيف القطــ
يف  وزكريـا األنصـار ، (8/155: )يف الوقـف واالبتـداء وهو اختيار ابـن الغـزال، (8/098: )المرشد
 (.127: )يف منار الهدى األشموينو، (127: )المقصد

يف منـار  األشـموينو، (29 /1: )يف االسـتغناء واألدفـو ، (511: )يف القطع واالئتنـاف النحاسكره ذ( 8)
 .لالستفهام تا وذكر أن وقف أحمد بن جعفر عليها ، (182) :الهدى

 .إال أنه نسبه إلى أحمد بن موسى، (557: )يف المكتفى الداينواكتفى بالنقل  
 (.511: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 0)
والمثبـت مـن ، وسـقط نـوع الوقـف مـن النسـخة المطبوعـة، (519: )ئتنافيف القطع واال النحاسذكره  (5)

ــا ، (802و: )النسـخة المخطوطــة : -نقــال  عنــه-وقــال ، (62و/1: )يف االســتغناء األدفـو وذكــره أيض 
 .«تمام»

ُيژ :قوله على بعده والوقف عنده، (550: )يف المكتفى الداينولم ينص عليه   يٱِلا  .كا  ژإَِّلا

 (.510: )يف القطع واالئتناف اسالنحكره ذ( 1)
ولكـن القطـع ، ژَداَريٱۡۡلَنَوارِيژبدل مـن  [00: إبراهيم] ژَجَهنامَيژألن »: قال، يف ذلك النحاس و لَّطه 

وبنحو هـذا ، «[00: إبراهيم] ژَوبِۡئَسيٱلَۡقَرارُيژ: والتمام، [00: إبراهيم] ژَجَهناَمييَۡصلَۡوَنَهاژ: الكايف
 (.512: )يف المكتفى الداينولم ينص عليه  (.718: )يضا يف اإل ابن األنبار قال 

 (.102) :يف منار الهدى األشموينو، (522) :يف القطع واالئتناف النحاس كرهذ( 2)
، كـا  ژَوَتَقبانۡليُدََعٓءِيژ: والوقف عنده بعدها علـى قولـه، (518: )يف المكتفى الداينولم ينص عليه  

 .تا : وقيل
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ۡرِضيژ: علــى مــا ُروي عــن أحمــَد بــِن جعفــر   والتمــامُ 
َ
يٱۡۡل ۡرُضيَغننۡۡيَ

َ
ُ يٱۡۡل يَننۡوَميُتَبنندا

َُٰتي َمََٰو  [.19] ژَوٱهسا

 :سورة الحجر
فلم يذكر ، يف هذه السورةِ  التمامَ  يقلُل  كتاب ا يف التمامِ  ن عمَل مَ  أكثرُ : قال النحاُس 

ا أحمدُ  ا واحد   .بُن جعفر  فيها إال موضع 
ْينََوِري قال أحمُد بنُ   .تمامٌ [ 85] ژََّلييُۡؤِمُنوَنيبِهِۦژ: جعفر  الدِّ

 :سورة النحل
ايَوزِيَن  يژ: قال أحمُد بُن جعفر   ََ َكُبو  .تمامٌ [ 9] ژلََِتۡ

ُليِمنيُسوٓء يژ: عند أحمَد بِن جعفر   والتمامُ  َِ  [.09] ژَمايُكناايَنۡع
                                                 

 (.520 -528): قطع واالئتنافيف ال النحاسكره ذ( 8)
 .(510: )يف المكتفى الداينعند  تا  :وقيل، كا  وهو 
 .525: القطع واالئتناف: ينظر (0)
 .«تا »: -نقال  عنه-وقال ، (511) :يف المكتفى والداين، (521: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (5)
ولـي  ، (526 -8/522: )يف المرشـد اينوخالفهمـا العمـ، (511: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

نرِِمۡيَيژ: مـن كـالم المفسـرين الوقـف علـىوعلل ذلك بـأن المشـهور ، عنده بوقف ۡۡ ُِ ۡ  ژِِفيقُلُنوِبيٱه
 .ژََّلييُۡؤِمُنوَنيبِهِۦژ: ثم يبتدئ، [80: الحجر]

 (.568: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 1)
زكريـا و، (0/581: )يف المرشـد العمـاينوكـذا عنـد ، (716: )يف اإليضـا  ابـن األنبـار عند  تا وهو  

: يف المكتفـى الـداينعنـد  والوقف(. 100: )يف منار الهدى األشموينو، (100: )يف المقصد األنصار 
اژ :قوله على( 519 -517) ََ َكُبو ابـن وأشار إلى هذا الوقـف  .عنده تا  وهو ژَوزِيَن  ي﴿: وقيل، ژلََِتۡ

 .«عند األكثرين ژَوزِيَن  ي﴿»: قال، (8/128: )يف الوقف واالبتداءالغزال 
ولـم ، (90: )يف الوقـف علـى كـال وبلـى يف القـرآن ومكـ ، (561: )يف القطـع واالئتنـاف النحاسكره ذ( 2)

 .يذكر نوع الوقف
ا علـيهم، ألنه قد انقضى كالمهم وتم»: قال ؛النحاس اختيار والوقف  يژ: ثم قال اهلل جل وعز ردًّ يإِنا بََلَٰٓ

َي لُونَيٱِلا َِ ايُكنُتۡميَتۡع َِ ِ ، (81/020: )يف تفسـيره الطبـر وهـو مـا فسـر بـه ، «بـل علمـتم: أي، ژيَعلِيُمۢيب
 =. كـا : وقيـل، تا ( 522: )يف المكتفى الداينوهو عند (. 100: )يف منار الهدى األشموينوبنحوه قال 
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واْيبِنژ: عند أحمَد بِن جعفر   والتمامُ  ُِ ۡقَس
َ
يَمننيَوأ ُ يَۡمَٰننِِهۡميََّليَيۡبَعنُثيٱِلا

َ
ِيَجۡهنَديأ ۡلِلا

وُتي ُِ  [.59] ژَي

 :سورة اإلسراء
ْينََوِري  . تام  [ 820] ژبََصآئِرَيژ: وقال الدِّ

 :سورة الكهف
ِ يژ: وقال أحمُد بُن جعفر   ِ  .تمامٌ  [0] ژاَقيِّ

 ه الكتاَب ى عبدِ عل الذي أنزَل  الحمُد هلل :والمعنى، والمؤخرِ  من المقدمِ  على أنه
 .اولم يجعل له عوج  ، اقيم  

                                                 
= 

، ژُسننوٓء يژوقــف علــى وال»: قــال، (90) :يف كتابــه الوقــف علــى كــال وبلــى يف القــرآن مكــ  وخــالفهم
؛ ألهنـا جـواب حسن جيـد بـالغ ژبََلَٰٓيژوالوقف على ، عند القراء لي  هو االختيار ژبََلَٰٓيژواالبتداء بـ

ُليِمنيُسوٓء يژ: وهو قوله، للنفي الذي قبلها َِ ويـدل علـى حسـن . عملـتم السـوء: فالمعنى، ژَمايُكناايَنۡع
، ولـو تعلقـت بمـا قبلهـا، وهي مما يكسر يف االبتداء، رةالمكسو ژإِنايژأن بعدها  ژبََلَٰٓيژالوقف على 

ا؛ لُفتحت  .«ولم يكن قوال  وال قسم 
ولـم ، (90: )يف الوقـف علـى كـال وبلـى يف القـرآن ومكـ ، (562: )يف القطـع واالئتنـاف النحاسكره ذ( 8)

 .يذكر نوع الوقف
، عنـد أهـل التفسـير يؤيـدهوألن المعنـى ، وعلـل ذلـك بانقضـاء كـالم المشـركين ؛النحـاس اختياروهو  

وروى معناه ، الطبر وبه قال  .ليبين لهم الذي يختلفون فيه ؛بلى يبعث اهلل جل وعز الرسول: والمعنى
 االختيـاروذكـر أن ، (90) :يف كتابه الوقف على كال وبلـى يف القـرآن مك  وخالفهم .عن أبي هريرة 

نژعنده الوقف على  وال ، وهـو إيجـاب نفـيهم، مؤكـد لمـا قبلـهمصـدر  ژوَۡعنًداژألن »: قـال ؛ژاَكقِّ 
نوُتيژ: والوقف علـى .«يحسن التفريق بين التأكيد والمؤكد ُِ : يف المكتفـى الـداينعنـد  كـا  ژَمننيَي

دون ذكـر ، وإلـى قـول آخـر( 8/122: )يف الوقـف واالبتـداءابن الغزال وأشار إلى هذا الوقف  (528)
 .نوع أو نسبة أو ترجيح

 (.120) :يف منار الهدى واألشموين، (561) :تفىيف المك الداينكره ذ( 0)
 .يف المكتفى الداينعند  كا وهو وقف  
ـــره ( 5) ـــاف النحـــاسذك ـــو ، (591: )يف القطـــع واالئتن ـــداين، (025 /1: )يف االســـتغناء واألدف يف  وال

 = .ولم يذكر نوع الوقف، (567 -566) :المكتفى
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ْينََوِريــوق ايژ: ال الـدِّ َناهِنَ ي ٤٣َوَمايََكَنيُمنَتِِصً : نىـوالمعـ. امٌ ـــتم[ 11-15] ژَُ
ا إلى نصرةِ  ولم يكن يصُل  اژفيه  ويكون العامُل . ه هنالَك نفِس  أيض   .ژُمنَتِِصً

ييِيهِي﴿: هعلى قولِ  القارئِ  وقطعُ  ِِّ 
يَخنۡۡي ييَمايَميا ِ بـِن  أحمـدَ  عنـد تمـامٌ  [02]﴾ َرّبِّ

 .جعفر  

 :سورة مريم
ِيمُيَعۡنيَءاهَِهَِّتيژ: قال أحمُد بُن جعفر   ََٰ  .تمامٌ [ 16] ژَيَٰٓإِبَۡر

                                                 
= 
: يف تفسـيره الطبـر وهـو مـا رجحـه . يـرهموغ، وسـفيان، ومجاهـد، وعلى هذا التفسير ابن عبـاس  

ابـن  اختيـاروهـو . وكذا ذهب إليه عدد من النحويين كنصير واألخفش وغيرهمـا(. 818 -82/812)
 (.0/726: )يف اإليضا  األنبار 

وليسـت بتوقيـف ، فإنمـا هـي تفسـير، أما أقوال أهل التأويل المتقـدمين»: قال، النحاسهذا القول  وردَّ  
ِ ي﴿ :التمام يس يجوز أن يكونول، على التمام ِ والبـد مـن أن تكـون متعلقـة ، (كـي)؛ ألن بعـده الم ﴾اَقيِّ
عنـده الوقـف  واأل ولـىواألبـين  .«!؟ولست أدري كيف أغفل هذا مـن النحـويين مـن ذكرنـاه، بما قبلها

ِ ي﴿: ثم يبتدأُ ، [8: الكهف] ژِعوََجاژ: على رأس اآلية ِ ا: على معنى ژ...اَقيِّ  .أنزله قيم 
يَوَد يَوُينژ: فإن لم ُيفسر هذا؛ لم يكن التمام إال على قوله جل وعز»: قال  ُ َنَذيٱِلا ِيَنيقَناهُوايٱّتا  ژاِذَريٱَّلا

. «فإنـه مخـالف ألهـل العلـم، وال تلتفت إلى قول من يقول أكره الوقوف على مثـل هـذا، [1: الكهف]
المعنى الـذي  وبنحو. يح أو اختياربنقل المذهبين دون ترج( 567 -566: )يف المكتفى الداين واكتفى

ا  زكريا األنصار ذكره النحاس ذكره   (.168 -120: )يف المقصد واختارهمختصر 
 (.560) :يف المكتفى الداينكره ذ( 8)
ــال   نناژ: التمــا »(: 502 -590: )يف القطــع واالئتنــاف النحــاسق : إن ابتــدأت ژَوَمننايََكَنيُمنَتِِصً

َناهَِ يژ ـا، ژَُ َناهِنَ يژ: فالتمـا ؛ (رِصـتَ نْمُ )لــ وإن جعلتها ظرف  يف منـار  األشـموينذهـب  وبنحـوه. «ژَُ
َناهَِ يژ: على يف الوقف( 169: )الهدى َناهَِ يژإن جعلـت  ژَُ عنـد  األوجـهو. مـن تتمـة مـا قبلهـا ژَُ
َناهَِ يژأن يكـون ( 560: )يف المكتفى الداين يف تلـك الحـال تبـين نصـرة اهلل عـز وجـل : أي، مبتـدأ ژَُ
َناهِنَ يژ: الوقـف علـى( 0/502: )يف المرشد العماين ردَّ و .وليَّه وذكـر أن هـذا القـول عنـده غيـر ، ژَُ

اژ: عنده على قوله تعالى التا وأن الوقف ، مرض    .ژُمنَتِِصً
 (.022 /1: )يف االستغناء األدفو و، (505: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (0)
 (.570: )يف المكتفى الداينولم ينص عليه  

: -نقـال  عنـه-وقـال ، (576) :يف المكتفـى والـداين، (128 -122: )يف القطع واالئتنـاف النحاسذكره  (5)
 = .«تا »
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ََ يَعنۡنيَءاهَِهنَِّتيژ :وقفَت علـى وإن شئَت : بُن جعفر   وقال أحمدُ 
َ
َراِغٌبيأ

َ
 ژقَاَ يأ

ِيُميلَئِنژ: ثم ابتدأَت ، [16] ََٰ  .ژلاۡميتَنَتهِييَيَٰٓإِبَۡر
ي ٧٨ايَعۡهد يژ: عند أحمَد بِن جعفر   والتمامُ   [.70-79] ژلََكا

يژ وكذلك كلُّ ، هذا الوقُف : قال  .هاإذا كانت مثلَ  يف القرآنِ  ژلََكا
                                                 

= 
، وهذا الوجه عندي أجود»: قال، (0/572: )يف المرشد العماين اختياروهو ، بالنقل عنه الداينواكتفى  

 .«وإلى الفهم أقرب
 :يف منـار الهـدى األشـموينو، (576) :يف المكتفـى الداينو، (128: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 8)

 .«تا »: -نقال  عنه-وقال ، (192)
ِيمُيژ: الوقف على: وقال بعضهم»: األشموينوقال ، بالنقل عنه الداينواكتفى   ََٰ إِبَۡر ؛ بجعـل النـداء ژَيَٰٓ

ا بأول الكالم  .«يا إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي؟: أي، متعلق 
 (.125: ) القطع واالئتنافيف النحاسذكره  (0)
: يف كتابه الوقف على كـال وبلـى يف القـرآن اختيار مك  وهو، (766: )يف اإليضا  ووافقه ابن األنبار  

ا: أي، وذلك لتمام المعنى وتمكن الفائدة»: قال، (25)  الـداينوهو عند . «لم يتخذ الكافر عند اهلل عهد 
وجعلها يف القسم الـذي ، (21: )يف المقصد ريا األنصار زك اختيار هووكذا  .تا ( 576: )يف المكتفى

يژالوقف فيه على  يحسن ـا: )هبـا علـى معنـى ويجـوز االبتـداء، على معنى الردع ژلََكا  أتـموهـي ، (حقًّ
: يف منـار الهـدى األشـموينهـو عنـد  وكـذا، ؛ ألهنا زجر ورد لمـا قبلهـاژاَعۡهد يژعنده من الوقف على 

 .ژاۡهد يعَيژمن الوقف على  أتم( 195)
ه ألحكـام ، (126 -125: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (5) يژوذلك عند عـدِّ يف القـرآن يف هـذا  ژلََكا

وهـو القـوُل بـالوقِف علـى –وَأدرَج قوَل أحمَد بِن جعفـر  تحـت المـذهب الثـاين ، الموضِع من السورة
يژ ا ژلََكا  .-يف جميع القرآن مطلق 

يژف علـى ولعل أحمد بن جعفر قصَد الوقـ  كمـا جـاءت هبـذا –إذا كانـت بمعنـى الـردِع والزجـِر  ژلََكا
يژالمعنى يف المواضِع الستة الـواردة عنـه يف الوقـف علـى  يف مواضـَع مختلفـة  مـن القـرآن وُأشـيَر  ژلََكا

يژوإال ما معنى تقييده الوقف على  -إليها يف مواضعها ، هـذا احتمـاٌل ! ؟«إذا كانت مثلهـا»: بقوله ژلََكا
 .واهلُل أعلُم بالصواِب ، لوروده تحت القول الثاين وجُه إشكال   ويبقى

يژفعلى احتمال القول بالوقف على   ا؛ فهـذا  ژلََكا ـا، رده التحـاسيف جميع القرآن مطلق  بـل ، ورآه قبيح 
رِيژ: ألن قوله جل وعز»: هو أقبح عنده من عدم الوقف عليها؛ قال َِ يَوٱلَۡق

ال نعلـم  [50: المدثر] ژلََكا
ابي رِيژإذ ، ن النحويين فيه اختالف  َِ يژمتعلق بـ ژَوٱلَۡق يژ: وقوله جل وعز، بما قبله من التنبيه ژلََكا َٰ َكنَّتا

َقابَِري َِ ۡ ي ٢ُزۡرُتُميٱه يژ: وكذا، ليس هذا موضع وقف [5-0: التكاثر] ژلََكا يلََكا وكـذا ، [1: التكاثر] ژُثما
 = .«[2: التكاثر]الثالثة 
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َُيوَُواْيهَُهۡميِعزِّ يژ ِ ي ٨١اييِّ  .عند أحمَد بِن جعفر   تمامٌ  [90-98] ژلََكا

 :سورة طه
يژ: قال أحمُد بُن جعفر   يتزَنِي  

َ
ۡنيَخلََقيٱۡۡل ِا ِ َِٰتيٱۡلُعَلييرِّ َمََٰو  .تم  [ 1] ژۡرَضيَوٱهسا

ِييَيَطَرََاژ: عن أحمَد بِن جعفر    .تمامٌ  [70] ژَوٱَّلا
بَِطنايژ: ه تعـالىعلى قولِـ يف أن الوقَف  أبي حاتم   بُن جعفر  قوَل  أحمدُ  ردَّ  َۡ قَناَ يٱ

يَعُدوِّ يژ: وعـز جلَّ  ألن قوله: قال ؛[805] ژِمۡنَهايََجِيَعۢا  يف موضـعِ  ژَبۡعُضُكۡميِۡلَۡعضم
 .اهبطوا يف هذه الحالِ : أي، الحالِ 

يَعُدوِّ يژ: عنده والتمامُ   [.805] ژَبۡعُضُكۡميِۡلَۡعضم

                                                 
= 
يژعنده أن  واالختيار  ؛ فيحسـن -كمـا هـي ههنـا–أن تكون بمعنى الردع والزجر ، تنقسم قسمين ژلََكا

وهو ، وهذا من أحسن األقوال»: قال، ؛ فتكون حينئذ مبتدأة(أاَل : )أو تكون بمعنى. حينئذ الوقف عليها
يژوإذا تدبرت كـل مـا يف القـرآن مـن »: وقال، «قول الخليل وحسـن ، اسـتتب علـى قـول الخليـل ژلََكا
 .«اهوتبين لك معن

 (.120: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (8)
لـيس تكـون اآللهـة : والمعنـى عنـده، (25: )يف كتابه الوقف على كال وبلى يف القـرآن مك  اختياروهو  

ا إذا كانـت ( 0/570: )يف المرشـد العماينعند  وكذا، (577: )يف المكتفى الداينعند  تا وهو  .لهم عزًّ
وجعلهـا يف القسـم ، (21: )يف المقصـد زكريـا األنصـار  اختيـار هووكذا ، بلهبمعنى النفي والرد لما ق

يژالوقف فيه على  يحسنالذي  ـا: )هبا علـى معنـى ويجوز االبتداء، على معنى الردع ژلََكا وهـي ، (حقًّ
يف منـار  األشـموين عنـدتـا   هـووكـذا ، ؛ ألهنـا زجـر ورد لمـا قبلهـاژاِعنزِّ يژعنده من الوقف علـى  أتم

 (.195): الهدى
 (.188: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (0)
يف  الــداينعنــد  كــا وهــو . باالبتــداء [2: طــه] ژٱهننراۡكَمَٰنُيژيف هــذا علــى أن ترفــع  النحــاس ووافقــه 

 .(579: )المكتفى
 (.182: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (5)
 .(598: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  
 (.180: )القطع واالئتناف يف النحاسذكره  (1)
 .(591: )يف المكتفى الداينعند  كا  وكال الوقفين 
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 :سورة األنبياء
ــُف  ــامُّ  الوق ــا رُ  الت ــى م ــر  عل ــِن جعف ِيننَني﴿: وي عــن أحمــَد ب ننَوٱيٱَّلا ۡۡ واْيٱنلا ََسُّ

َ
َوأ

ْي وا ُِ  [.5] ﴾َظلَ
َ َٰٓئَِين ُيژ: ال أحمُد بُن جعفر  ق َِ ۡ َُٰهُميٱه ٰ : ثـم تقـول المالئكـةُ ، تـم   [825] ژَوَتنَتلَقا

ِييُكنُتۡميتُوَعُدونَيژ  .ژَهََٰذاييَۡوُمُكُميٱَّلا
َ يَخۡلق يژ: قال أحمُد بُن جعفر   وا

َ
 .تمامٌ [ 821] ژَُّعِيُدهُۥيأ

يَسوَيژ َٰ  .د أحمَد بِن جعفر  عن تمامٌ [ 820] ژآء يَيُقۡليَءاَذَُتُكۡميلََعَ

 :سورة الحج
يژ: عند أحمَد بِن جعفر   التمامُ  َ ِ ُبَۡيِّ ِ

 [.2] ژلَُكمۡينلِّ
                                                 

: -نقـال  عنـه-وقـال ، (585و/1: )يف االسـتغناء واألدفو ، (100: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (8)
 .«تمام»

، [8: األنبيـاء] ژاِسيٱۡقََتََبيهِلنايژ: على أن ُتجعل نعت ا لقوله (592: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  
ْيژ: أو بدال  من الضمير الذي يف وا ََسُّ

َ
أعني الذين )أو ( هم الذين ظلموا: )إذا قدرت ولي  بوقف، ژَوأ

َوٱَٰيژ: والوقف حينئذ على قوله، (ظلموا ۡۡ ا كا وهو  ژٱنلا : يف المرشـد العماينولم يجَوز  .عنده أيض 
ِيَنيژالوقف على ، (502 -0/501) ْيٱَّلا وا ُِ وه»: ؛ قالژَظلَ  .«ألن ما بعده هو البيان عن الذي أسرُّ

 (.152: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (0)
ال يحـزهنم الفـزع األكـرب يـوم ُتطـوى : وهو خطأ عند محمد بن جرير؛ ألن التقدير عنـده»: النحاسقال  

ــا تمــام الكــالم ــاب ههن ــراء. «الســماء كطــي الســجل للكت ــل عــن الف ــهانقطــاع الكــالم ع: ونق ــد قول : ن
ا»: قال، [821: األنبياء] ژهِلُۡيُتبِيژ  الـداينعنـد  كـا وهـو  .«هو كما قال على قول أهل التفسير أيض 

ا. (590: )يف المكتفى  (.106 -86/102: )تفسير الطربي: ينظر أيض 
 (.150: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (5)
 .(590: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  
 (.559 /1: )يف االستغناء واألدفو ، (156: )يف القطع واالئتناف نحاسالذكره  (1)
 ژِإَونۡيژعلـى االبتـداء بـالنفي؛ ألن  -تـا والوقـف عنـده –( 220: )يف منـار الهـدى األشـموينووافقه  

 . (590: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو . ما أدري: أي، (ما)بمعنى 

 (.159: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (2)
 .(508: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  
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يَوِمَنيٱنلااِسيژ: قال أحمُد بُن جعفر   يَكۡرف  َٰ يلََعَ َ  .تم  [ 88] ژَمنيَيۡعُبُديٱِلا
ْينََوِري َلَُٰليٱۡۡلَعِيُديژ: وقال الدِّ َويٱهضا َُ َٰهَِ ي ْي ١٢َٰيَذ  . تم  [ 85-80] ژيَۡدُعوا

 .لك لهو خيرٌ  لما فعلَت : الجزاءِ  على مذهِب  كما ُيقال يف الكالمِ : قال
َِنييَوَكثِۡي يژ  .عند أحمَد بِن جعفر   تمامٌ  [89] ژٱنلااِسيمِّ

ِييَجَعۡلَنَُٰهيهِلنااِسيژ: قال أحمُد بُن جعفر   ِديٱۡۡلََراِميٱَّلا ِۡ ۡس َِ ۡ  .تم  [ 02] ژَوٱه
                                                 

 (.150: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (8)
هيژ: والوقف عنده بعده على قولـه، (508: )ولم ينص عليه الداين يف المكتفى  ۡنَينايَوٱخِخنَرََ يٱدُّ  ژَخِِسَ

 .كا وهو عنده 
 .«تا »: قال، (500 -508: ) المكتفىيف والداين، (112: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (0)
 (.500) :يف المكتفى الداينذكره ( 5)
ْيژبجعل »: الداينقال   نَلَُٰليٱۡۡلَعِيندُيژمـن صـلة  ژيَۡدُعوا يعنـي ، يـدعوه: أي، ويضـمر الهـاء فيـه، ژٱهضا

قَۡرُبيِمنيناۡفعِهِۦژ: ثم يستأنف، الوثن
َ
يأ ۥٓ هُ نيََضُّ َِ َ وهـو أن ، ا قالـه يـر مـيف ذلك  والوجه»: ثم قال، «ژه

ْيژمنصوبة بـ (نمَ )تكون  لضـره  -واهلل-يـدعو مـن يضـره أو َمـن : والتقدير، والالم الم اليمين، ژيَۡدُعوا
 .«إذ كان اإلعراب ال يتبين فيها (نمَ )إلى ( الضر)فنُقلت الالم من . أقرب من نفعه

 -ذ به أحمد بن جعفرأي القول الذي أخ–أن هذا القول ( 177 -86/176: )يف تفسيره الطبر وذكر  
 مـذهبإلـى  -وهو الذي ذكره الداين واختاره–وأن القول الثاين يف المسألة ، العربية أصح مذهبعلى 

 . التلويل أقرب
 (.118) :يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 1)
(. 505: )يف المكتفـــى وكـــذا الـــداين، تـــا وهـــو عنـــده ، (790: )يف اإليضـــا ووافقـــه ابـــن األنبـــار   

: الوقـف علـى قولـه النحـاسعنـد  واالختيـار، يف الجنة: أي ژَوَكثِۡيٌيژ: -كما ذكر النحاس—عنىوالم
يَعلَۡيهِيٱلَۡعَذاُبيژ وذلـك بجعـل كـل األشـياء المـذكورة سـاجدة ، ؛ ألنه عطٌف على ما قبلهژَوَكثٌِۡييَكقا
 العمـاينالنحـاس ذهـب وبنحو قـول . «وله التقدم يف القرآن والعلم... وهذا قول صحيح بيِّن»: قال، هلل

إال إن جعلت ، «على ما دوهنا إال مع الجواز والتسامح لم يقفو»: قال، (181 -0/185): يف المرشد
يَعلَۡيهِيٱلَۡعَذاُبيژ: وخربه، يرتفع باالبتداء ژَوَكثِۡيٌيژ ا على ما قبله؛ كان الوقف  ژَكقا وال يكون معطوف 

ــادونــه  إذ روى هــذا المعنــى عــن ( 86/199: )يف تفســيره الطبــر يف هــذا قــول  وافقــاوقــد . عنــده تاما
 .مجاهد

 (.115) :يف القطع واالئتناف النحاس ذكره (2)
: وتبتـدئ، جعلنـاه نصـيب ا للنـاس: إذا كـان المعنـى (791: )يف اإليضـا  ابن األنبار هذا القول  ووافق 

: يف القطـع واالئتنـاف النحـاسعنـد عليـه  الوقـفو. ژٱلَۡعَِٰينُ يژبــ( َسنَوآءٌي)فرتفـع ( َسَوآٌءيٱلَۡعَِٰيُ ي)
 =، وال يكون للجملـة موضـع، أو على خرب المبتدأ، ا باالبتداءمرفوع   (َسَوآٌءيٱلَۡعَِٰيُ ي)علت إن ُج  (115)
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يُرۡۡشِكِيژ  .جعفر   بنِ  أحمدَ  وهو قوُل ، الكالمُ  ههنا تمَّ [ 58] ژَۡييبِهِۦَغۡۡيَ
ُدييُۡذَكُرييِيَهايٱۡسُميٱ﴿: وقال أحمُد بُن جعفر   ِۡ ِيَكثِۡي يَوَمَسَٰ  .ههنا التمامُ [ 12]﴾ اِلا

َمۡ يومعنى ﴿: قال ِ اُهدِّ َِٰمُعيَوبَِيع يه دُي): وكذا، ﴾ لُضيَِّعت وُتركتَصَو ِۡ وكـذا ، (َمَسَٰن
َٰت ي﴿ دُيژ، صلوات   مواضعَ : يريدُ ، ﴾َوَصلََو ِۡ  .هافذلك هدمُ ، ُعطَِّلت: أي، ژَوَمَسَٰ

ََبُِِّئُكميبَِۡشِّ يژ: عند أحمَد بِن جعفر   والتمامُ 
ُ
فَأ
َ
ِنييأ َٰلُِكمُيمِّ  [.70] ژَذ

ِيمَي﴿ ََٰ بِيُكۡميإِبَۡر
َ
ِلاَ يأ  .عند أحمَد بِن جعفر   تمامٌ [ 79]﴾ مِّ

                                                 
= 

: يف المكتفـىالـداين  عنـد كـا  وهـو وقـف، (221 -86/225: )الطـربي يف تفسـيره رجحـهوهذا مـا 
والوقـف . عنده على قراءة النصب لي  بوقفو، على قراءة الرفع على أنه خرب االبتداء (501 -505)

على اشـرتاط أن يكـون  (186 -0/182: )عند العماين يف المرشدوقف تا   ژَجَعلَۡنَُٰهيهِلنااِسيژ: على
سـواء قـرئ بالنصـب  فلـي  بوقـفوإال ، بمعنـى نصـبناه؛ الكتفائـه بمفعـول واحـد ژَجَعلَۡنَٰنهُيژمعنى 

زكريـا عنـد  هـووكـذا  .والجملـة مفعـول ثـان، رفع خرب ا لما بعـدهأم بال، مفعوال  ثاني ا وما بعده مرفوع به
ا، (281: )يف المقصد األنصار   (.505: )النشر: ينظر. وقراءة الرفع قراءة األئمة كلهم إال حفص 

 (.112) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 8)
ــده ( 792: )يف اإليضــا  ووافقــه ابــن األنبــار   ــف عن ــو و، تمــا والوق يف القطــع  النحــاس اختيــاره

: قال، (282: )يف منار الهدى األشموينعند  وكذا، (502: )يف المكتفى الداينعند  تا وهو ، واالئتناف
 .«لالبتداء بالشرط تا »

 (.80و/2: )يف االستغناء واألدفو ، (117: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (0)
 وكـذا، (502: )يف المكتفـى الـداينعنـد  تـا وهـو ، (796: )يف اإليضا ابن األنبار  هذا القول  ووافق 

عند  قفووهو ، -اختيارهوهو –( 287: )يف المقصد واألنصار ، (0/102: )يف المرشد العماينعند 
ا علــى جميعهــا (287: )يف منــار الهــدى األشــموين لُهــدمت كنــائس زمــن : أي، إن ُجعــل الضــمير عائــد 

  .ومساجد زمن نبينا صلى اهلل عليه وسلم، ليه السالموصوامع وبيع زمن عيسى ع، موسى عليه السالم

 (.122) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 5)
باالبتـداء ومـا  ژالنـارژإن ُرفعت  -تا والوقف عليه عنده –( 208: )يف منار الهدى األشموينووافقه  

 .(507: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو . هي النار: أي، بعدها خرب أو عكسه
 (.07و/2: )يف االستغناء واألدفو ، (128: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (1)
ِايژ: يف هذا إن ُأريد بقوله تعالى النحاس ووافقه  َويَس ِِۡيَيَُ ۡسلِ ُِ ۡ : قـال، اهلل عـز وجـل سـماكم ژَُٰٰكُميٱه

يف  لطبـر اوهذا التفسير هو ما رجحـه . «ابن عباس ومجاهد: منهم، وأهل التفسير يوجب قولهم هذا»
، (509 -507: )يف المكتفــى الـداين اختيـارهـو  وكـذا. وفسـر هبـا اآليـة، (616 -86/611: )تفسـيره

 (.200 -208: )يف منار الهدى األشموينو
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اعن والتمامُ  ِاي﴿: ده أيض  َويَس َِِۡييِمنيَقۡبُليَوِِفيَهََٰذاَٰٰكُيَُ ۡسلِ ُِ ۡ  [.79] ژُميٱه

 :منونمؤسورة ال
يَمنيَسَبَقيَعلَۡيهِيٱۡلَقنۡوُ يِمنۡنُهمۡي﴿: وي عن أحمَد بِن جعفر  على ما رُ  والتمامُ   ﴾إَِّلا

[07]. 
يَرۡبَو  ي﴿: جعفر   بنِ  أحمدَ  على قولِ  والتمامُ   [.22] ﴾َوَمعِۡي ييَذاِتيقََرار ييإََِلَٰ

ِيَنيقَاَ يهَُهُميٱنلاناُسي﴿: وجل عزَّ  ا قال اهللُ ـكم، هوحدَ  للنبي  مخاطبةٌ  هو: قال ٱَّلا
يٱنلااَسيقَۡديََجَُعواْيلَُكمۡي  .هوحدَ  مسعود   بنَ  مَ يْ عَ به نُ  ﴾ يريدُ إِنا
لُنوَنيَعلِنيم ي﴿: قال أحمُد بُن جعفـر   َِ ايَتۡع َِ ِ يب  :ن قـرأَ مِـ علـى قـراءةِ  تـم   [28]﴾ إِّنِِّ

 .على االستئناِف  بالكسرِ  [20 :المؤمنون] ژِإَونايژ
                                                 

 (.07و/2: )يف االستغناء واألدفو ، (120: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (8)
، القرآن: يعني ژَوِِفيَهََٰذاژ: أريد بقوله تعالىإن ( 509 -507: )يف المكتفى الداينعليه عند  والوقف 

ِايژ: وكان المراد بقوله تعالى نَويَسن : يف تفسـيره الطبـر وهـو مـا رجحـه . اهلل عـز وجـل: أي ژَُٰٰكمُيَُ
ــأو .وغيـرهم، ومجاهــد، وقتـادة،  وهـو قـول ابــن عبـاس، وفسـر هبـا اآليــة( 617 -86/611)  خطَّ

، ألن الالم بعده متعلقة بما قبله»: ؛ قالژَوِِفيَهََٰذاژ: قولهعلى  الوقف( 0/109) :يف المرشد العماين
تشهدون علـى األمـم كمـا يشـهد الرسـول عليـه ، ضيين عدوال  رلتكونوا م ؛سماكم اهلل مسلمين :ومعناه

 .«السالم عليكم

 (.55و/2: )يف االستغناء واألدفو ، (122: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (0)
 .(122: )يف المكتفى الداينعند  تا وهو  

 (.56 /2: )يف االستغناء واألدفو ، (127 -126: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (5)
َهنايٱهرُُّسنُليژ: يف القطع واالئتناف على قول مـن قـال النحاسعند  وقف تما وهو   يُّ

َ
أ : المؤمنـون] ژَيَٰٓ

يژ: ومن َقال»: قال، مخاطبة للنبي صلى اهلل عليه وسلم [28
َ
أ َهايٱهرُُّسُليَيَٰٓ  لم يكـنمخاطبة لعيسى؛  ژيُّ

اعنده  ژَوَمعِۡي يژ : يف المرشـد العماينعند  وكذا، (128: )يف المكتفىالداين  عندتا   وهو وقف. «تماما
ــا األنصــار ، (0/155) ــق، (207: )يف المقصــد وزكري ــول  وواف ــذا الق ــدى  األشــموينه ــار اله يف من
، وهو على أن يكون الخطاب لعيسى عليه السـالم: ه آخريف وج وخالفه، على المعنى المذكور( 207)

أن الخطـاب –وعلـى هـذا التفسـير ، واحتج بما روي أن عيسـى عليـه السـالم كـان يأكـل مـن غـزل أمـه
 (.87/20: )يف تفسيره ابن جرير الطبر  -لعيسى عليه السالم

: -نقـال  عنـه-وقـال ، (57و/2: )يف االسـتغناء األدفـو و، (127: )يف القطـع واالئتنـاف النحاسذكره  (1)
 = .«تا »
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ٓيژ: وي عن أحمَد بِن جعفر  على ما رُ  والتمامُ   [.822] ژلََكا

 :سورة النور
َسۡسُهيََار يژ: قال أحمُد بُن جعفر   ِۡ  .تم  [ 52] ژَوهَۡويهَۡميَت
ِنيفَۡوقِهِۦيَرۡوج يژ: قال أحمُد بُن جعفر    .تمامٌ [ 12] ژمِّ

                                                 
= 
بالكسر  [20 :المؤمنون] ژِإَونايژ: على قراءة من قرأ( 128: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو وقف  

: يف منــار الهــدى ووافقــه األشـموين. ومـن فــتح الهمــزة؛ لـم يبتــدئ هبــا؛ ألهنـا عاطفــة، علـى االســتئناف
إن قرئـت الهمـزة  ولـي  بوقـف، تـا كسر وهـو عنـده بال [20 :المؤمنون] ژِإَونايژ: إن ُقرئت( 207)

ا على ما قبلها الوقـف عنـده  جـاز؛ (واعلمـوا أن: )نحو، وإن ُقرئت مفتوحة بإضمار فعل، مفتوحة عطف 
 (.500: )النشر: ينظر. وقرأها الباقون بالفتح، وقراءة الكسر قراءة الكوفيين. ژَعلِيم يژعلى 

 (.168 -162) :يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 8)
يف كتابه الوقـف علـى كـال وبلـى يف  -عنده ولي  هذا االختيار–من وجه واحد  مك  هذا القولووافق  

ٓيژالوقف على »: قال، (21: )القرآن ا ، ليس األمـر علـى ذلـك: على معنى، حسن بالغ ژلََكا فيكـون ردًّ
ا ا؛ ألن اهلل تعـالى أنه لـو رُ : أي، لما تمنى الكافر من الرجوع إلى الدنيا ليعمل صالح  دَّ لـم يعمـل صـالح 

ايُنُهواْيَعۡنهُيژ: قال َِ ِ أاَل : ويجـوز االبتـداء هبـا علـى معنـى»: ثم قال، «[09: األنعام] ژَوهَۡويُردُّواْيلََعاُدواْيه
ٓيژتجعل ، إهنا كلمة والوقـف . «يف المعنـى أبلغ وأتـموالوقف عليها ، الفتتا  الكالم( أاَل )بمعنى  ژلََكا

ٓيژعلى  عنـد  حسـن تـا وهـو . ال يرجع إلـى الـدنيا: والمعنى، (121: )يف المكتفى الداينعند  تا  ژلََكا
ثـم يسـتأنف مـا ، على المعنى الذي ذهب إليه الداين( 889 -8/887: )يف الوقف واالبتداء ابن الغزال

، (258، 21: )يف المقصـد زكريا األنصار  اختياروهو . «األكثرينعند  المختارهذا هو »: قال، بعدها
يژالوقف فيـه علـى  يحسنوجعلها يف القسم الذي  هبـا علـى  ويجـوز االبتـداء، علـى معنـى الـردع ژلََكا

ا: )معنى بمعنى ألهنا »: ؛ قال(252: )يف منار الهدى األشموينعند  تا هو  وكذا. حسنوهو عنده ، (حقًّ
 .«الردع والزجر عن طلب الرجوع إلى الدنيا

نُليژ: على قوله تعالى -عن أحمد اللؤلؤينقال  –عنده  لتما وا، يف ذلك النحاس موخالفه  َِ ۡع
َ
يأ ٓ ِ
لََعنلِّ

ايتََرۡكنُ يَصَٰلِح ي َِ ٓيژألن »: ؛ قـالژاييِي وسـقطت نسـبة القـول إلـى اللؤلـؤي يف . «لـيس متصـال  بـه ژلََكا
 (.821و: )ينظر، والمثبت من النسخة المخطوطة، النسخة المطبوعة

 .«تمام»: وهي يف النسخة المخطوطة، (172) :نافيف القطع واالئت النحاسذكره ( 0)
 .(120: )يف المكتفى الداينعند  تا : وقيل، كا وهو  
 .«تا »: -نقال  عنه-وقال ، (182) :يف المكتفى الداينو، (178: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 5)
ِنننيفَيژ: ؛ ألن قولــه(700: )يف اإليضــا  ابــن األنبــار وخــالف هــذا القــول    =صــلة  ژَسننَحاب يۡوقِننهِۦيمِّ
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واْيژ ُِ ۡقَس
َ
َرۡرَتُهۡميَيَۡخنرُُجنايَوأ

َ
يَۡمَٰنِِهۡميلَئِۡنيأ

َ
ِيَجۡهَديأ عنـد أحمـَد بـِن  تمـامٌ [ 25] ژبِۡلِلا

 .جعفر  
َِيٱۡلعَِشآءِيژ: والتمامُ   وهو قوُل ، هما بعدَ  ن رفعَ مَ  على قراءةِ [ 29] ژَوِمۢنيَبۡعِديَصلَوَٰ

 .جعفر   بنِ  أحمدَ 
ََٰثي): ن قـرأَ ومَ  :قال َٰنَثي): هفتماُمـ ؛بالنصـِب [ 29] (لاُكنمۡييَعنۡوَرَٰت ييثََل يَعنۡوَرَٰت ييثََل
 .(لاُكمۡي

 :سورة الفرقان
ۡميَوَماي) َُ ِيَوَيۡوَميََنۡحُۡشُ  .تم  : قال أحمُد بُن جعفر  [ 87] (َيۡعُبُدوَنيِمنيُدوِنيٱِلا

                                                 
= 

ـا– النحـاسقال  وبنحوه، ژَرۡوج يژلـ ِننيفَۡوقِنهِۦيَرنۡوج يژألن : وقـال أيض  يف  الـداين وكـذا، -نعـت ژمِّ
 .كا وهو عنده ، المكتفى

 (.175) :يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 8)
يف  والعمـاين، (188): يف المكتفى وكذا الداين، تا وهو عنده ( 928: )يف اإليضا  ووافقه ابن األنبار  

 (.0/122: )المرشد
 (.172) :يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 0)
، ژلاُكمۡيژ: والخـرب، بالرفع على االبتداء، على قراءة الرفع (180: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

: الوقـف علـى ذلـك؛ ألهنـا بـدل مـن قولـه لـم يكـفومن قـرأ بالنصـب؛ ، أو على إضمار هذه الخصال
َٰت  يژ هيژ: والوقف عنده بعده على قولـه، ژثََلََٰثيَمرا نا َُ ـا كـا وهـو عنـده ، ژَبۡعَد والوقـف علـى . أيض 

زكريـا  اختيـاروقـراءة الرفـع ، (0/126: )يف المرشـد العمـاينعنـد  ژلاُكمۡيژ: على قوله تا القراءتين 
علــى قــراءة  ژلاُكننمۡيژوالوقــف علــى ، كــا والوقــف عليهــا عنــده ، (210: )يف المقصــد األنصــار 

: النشـر: ينظـر. وقرأهـا البـاقون بـالرفع، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلـف وشـعبة، تا النصب عنده 
(120.) 

والمثبـت مـن ، وسـقط نـوع الوقـف مـن النسـخة المطبوعـة، (192) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 5)
 (.820 : )ينظر، النسخة المخطوطة

مۡي)عطف على  ژَيَيُقوُ يژألن »: قال، يف ذلك النحاس خالفهو  َُ نۡميَضنلُّواْيژ: والتمـام، (َنَنۡحُۡشُ َُ ۡمي
َ
أ

بِيَلي علـى  األشـموينعنـد  كـا والوقـف عليهـا (. 182: )يف المكتفـى الـداينولم يـنص عليهـا  .«ژٱهسا
مۡي: )قراءة من قرأ َُ ، نـافعوهي قراءة ، بالياء؛ لعدوله من التكلم إلى الغيبة ژَيَيُقوُ يژو، بالنون( ََنۡحُۡشُ
ا  ولي  بوقف. وشعبة، وخلف، وأبي عمرو، واألخوين  =وهي قـراءة –على قراءة من قرأهما بالنون مع 
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يٱۡلَعۡرِشيژ: قال أحمُد بُن جعفر   يلََعَ يٱۡسَتَوٱَٰ  .تم  [ 20] ژٱهراۡكَمَٰنُي ُثما

 :سورة الشعراء
يقَاَ يژ: قال أحمُد بُن جعفر    .تم  [ 82] ژلََكا
َٰٓءِيَليژ: قال أحمُد بُن جعفر   يإِۡسَر يبَِ ٓ ۡنيَعبادتا

َ
 .تم  [ 00] ژأ

                                                 
= 

ا ، -ابن عامر  (. 216: )منار الهدى(. 185: )النشر: ينظر. -وهي قراءة الباقين–أو بالياء مع 
 (.196 -192) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 8)
علـى اشـرتاط رفـع لفـا  وكذا النحـاس، تا وهو عنده وقف ، (929: )ضا يف اإليووافقه ابن األنبار   

ا يجيـزه، هذا على قول البصريين»: قال، ژٱۡسَتَوٱَٰيژمن الضمير يف  بدال   ژٱهراۡكَمَٰنُيژ ، والكسائي أيض 
، (180: )يف المكتفى الداينيف ذلك  ووافقه .«مردود على المضمر: ويقول، غير أنه ال يقول على البدل

ـاهـو »: قـال -اختيارهوهو –( 0/169: )يف المرشد وكذا العماين، كا نده وقف وهو ع  أحسـن وجها
ا بقولـه ژٱلَۡعۡرِشيژ :من الوقف على يٱلَۡعۡرِشيٱۡسَتَوٱَٰيژ: اعتبار  ؛ فـين يوصـل [2: طـه] ژٱهراۡكَمَُٰنيلََعَ

، (220: )صـديف المق زكريـا األنصـار قـال نحـوه وكـذا ، «الفعل بالفاعل أولـى مـن أن يفصـل بينهمـا
 .كلهم على اشرتاط هذا التقدير، (220: )يف منار الهدى واألشموين

 (.108) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 0)
يژ: علــى قولــه والوقــف  : قــال، (22: )يف كتابــه الوقــف علــى كــال وبلــى يف القــرآن اختيــار مكــ  ژلََكا

يژالوقف على » َيِصلون إلى قتلـك يـا : أي، األمر كما تظنليس : قال اهلل: على معنى، حسن جيد ژلََكا
َباژ: وتبدأ. موسى ََ ، (100: )يف المكتفـى الـداينعنـد  تـا وهـو وقـف . «على إضمار قـول آخـر ژفَۡلۡذ

وابـن ، (0/171: )يف المرشـد العماين اختيار وهو. وال يصلون إليه، ال يقدرون على ذلك: على معنى
اختيـار زكريـا  وهـو. «رد  لمـا قبلـه، وقـٌف تـام  صـحيٌح » :قـال، (8/889: )يف الوقف واالبتـداء الغزال

الوقـف فيـه علـى  يحسـنوجعلها يف القسـم الـذي ، تا وهو عنده ، (226، 22: )يف المقصد األنصار 
يژ ـا  األشـموين اختيارهـو  وكذا. بل توصل بما قبلها، هبا وال يجوز االبتداء، ژلََكا : يف منـار الهـدىأيض 
 .نقال  عن غيره (226)

والمثبـت مـن ، وسـقط لفـا اآليـة مـن النسـخة المطبوعـة، (108) :يف القطـع واالئتنـاف النحـاسكره ذ( 5)
 (.865و: )ينظر، النسخة المخطوطة

ۡنيژ: ؛ لداللــة قولــه(وتركتنــي)فحــذف ، ســتعبدينتن عبــدت بنــي إســرائيل وتركتنــي فلــم أ: والمعنــى 
َ
أ

يإِۡسننَرَٰٓءِيَلي يبَننِ ٓ ــه ژَعبانندتا ا للكــالم والعــرب تفعــل، علي ــه ، ذلــك اختصــار  : يف تفســيره الطبــر قال
ا قال  وبنحو، (262 -87/220) عنـد  كـا وهـو . عقب نقله قول أحمد بن جعفـر النحاسذلك أيض 

 .تا وهو عنده ، (227: )يف المقصد اختيار زكريا األنصار وهو . (100: )يف المكتفى الداين
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ُِِعونَيژ: قال أحمُد بُن جعفر   ََّليتَۡسَت
َ
ۥٓيأ ۡنيَكۡوََلُ َِ ِ  .تم  [ 02] ژقَاَ يه

: -بـالجواِب  ه المـرادُ ألن-موسى  فردَّ ، موسى  تستمعون قوَل أاَل : والمعنى: قال
لِۡيَيژ: هك إلى عبادتِ الذي دعوتُ  وا

َ
يَءابَآئُِكُميٱۡۡل  .ژَربُُّكۡميَوَربُّ

ْينََوِري[ 20 -29] ژَكَذَٰهَِ ي ٥٨يَح يَكرِييَوَمَقام يژ  .تمامٌ : قال الدِّ
ننۡدَرُكوَنيژ ُِ َ ٓي ٦١إَِاننايه وي عــن أحمــَد بــِن علــى مــا رُ  تمــامٌ [ 60 -68] ژقَنناَ يلََكا
 .جعفر  

رِِمَۡيي﴿: قال أحمُد بُن جعفـر   ۡۡ ُِ ۡ [ 028 -022]﴾ ََّلييُۡؤِمُننوَنيبِنهِۦ ٢٠٠ِِفيقُلُوِبيٱه
 .تم  

                                                 
 .(100 -108) :يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 8)
 .(100: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  
 (.100) :يف المكتفى الداينو، (105: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 0)
منـزل : أي ژَح يَكنرِييَوَمَقنام يژ: والمعنى عنده، «والتفسير يدل على ذلك»: وقال، يف هذا ووافقه الداين 

يإِۡسَرَٰٓءِيَليژ: ثم قال، مهكذا كان الخرب ثم انقطع الكال: أي ژَكَذَٰهَِ يژ، حسن ۡوَرثَۡنََٰهايبَِ ٓ
َ
وبنحو . ژَوأ

: يف المرشـــد العمـــاين وأوجـــب(. 270 -87/279: )اآليـــة يف تفســـيره الطبـــر هـــذا المعنـــى فســـر 
تركـوا تلـك الجنـات : أي ژَكنَذَٰهَِ يژعليها؛ على اشـرتاط أن يكـون معنـى  الوقف (179 -0/177)

 وبنحـوه. وخرجوا يف طلـب موسـى -كحالها: أي-وها كذلك بل ترك، والعيون كما كانت لم يحولوها
 .تا وهو عنده ، (220: )يف المقصد زكريا األنصار  قال

 (.105) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 5)
، (290 -87/298: )يف تفسـيره الطبـر روى هـذا المعنـى ، ال يـدركوكم، كال: قال موسى: والمعنى 

ـا قـال  وبنحـو. ةوبـه فسـر اآليـ، عن السدي وغيـره . عقـب نقلـه قـول أحمـد النحـاسهـذا التفسـير أيض 
ٓيژعلى  والوقف إال أنـه فسـر اآليـة ، (22: )يف كتابه الوقف على كال وبلـى يف القـرآن مك  اختيار ژلََكا

ــا فســرها الطــربي والنحــاس ــر م ــال، بغي ــى »: ق ــف عل ٓيژالوق ــى، حســن ژلََكا ــى معن ــال اهلل: عل ال : ق
: قال): أي، وتجعلها على إضمار قول آخر، يا أصحاب موسى مر كما تظنونليس األ: أي، يدركونكم

يژ ِ يَرّبِّ يَمِِعَ  وجعلهـا. (105: )يف المكتفـى الـداينعنـد  تـا وهـو . «فتكون الجملـة علـى قـولين، (ژإِنا
يژالوقف فيه علـى  يحسنيف القسم الذي ( 220، 21: )يف المقصد زكريا األنصار  وال يجـوز ، ژلََكا

 .حسنوهو عنده ، بل توصل بما قبلها، هبا االبتداء
 :يف المكتفـى والداين، (880و/2: )يف االستغناء األدفو و، (102: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (1)

 .«تا  ژََّلييُۡؤِمُنوَنيبِهِۦژ: قال أحمُد بُن جعفر»: قال، (511)
  (.101: )يف المكتفى ينالداولم ينص عليه . «كي ال يؤمنوا به: والمعنى»: النحاسقال  
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 .عند أحمَد بِن جعفر   تمامٌ [ 088] ژَوَماييَۡسَتِطيُعونَيژ

 :سورة النمل
رَۡسلُوَني﴿: قال أحمُد بُن جعفر   ُِ ۡ يٱه يا يََّليََيَاُفيَدَ يَمنيَظلََمي ١٠إِّنِِّ َ يُكۡسنَنۢايإَِّلا يبَدا ُثما

 .ن ظلمَ وال مَ : والمعنى، [88 -82] ژَبۡعَديُسوٓء ي
ِي﴿: قال أحمُد بُن جعفر   ۡعُبُديِمنيُدوِنيٱِلا ايَمايََكََ يتا ََ  .تم  [ 15]﴾ َوَصدا
ُهۡميِِفيٱخِخنَرَِيأَدۡييۡليبَي): قال أحمُد بُن جعفـر   ُِ لعلهـم : نىـوالمعـ، تـم  [ 66] (َرَكيِعۡل

 .اآلخرةِ  بعلمِ : أي، يكون أو ال يكون هم يف اآلخرةِ علمُ  أدركَ 
                                                 

 (.880و/2: )يف االستغناء واألدفو ، (106: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (8)
 .(101: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

 (.805 /2: )يف االستغناء واألدفو ، (100: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (0)
، وعلل ذلك بأنه لم يجد العربيـة تحتمـل مـا قـالوا، (89 -89/86: )يف تفسيره الطبر هذا القول  وردَّ  

يژأن معنى  ورجح، وأطال الرد يف ذلك واستدل بقول الحسن وابن جريج يف ، هنا استثناء صحيح ژإَِّلا
قـول أحمـد  وكذا ردَّ . إال من ظلم منهم فأتى ذنب ا؛ فإنه خائف لديه من عقوبته: ذلك على أن معنى اآلية

يژو»: لقـا، النحاُس  بن جعفر : والتمـام، وفيـه بطـالن المعنـى، بمعنـى الـواو ال يعـرف وال يصـح ژإَِّلا
ُهۡميََكَُواْيقَۡوم يژ وذكـر أن هـذا القـول مـردود ، (805و/2: )يف االسـتغناء األدفو  وكذا. «ژايَفَِٰسقِۡيَيإِنا

يف  ينالـداولـم يـنص عليـه . وال يجوز يف شـيء مـن الكـالم، وال وجه لذلك، عند الحذاق من النحويين
 (.106: )المكتفى

 (.818و/2: )يف االستغناء واألدفو ، (228: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (5)
علـى  ژإِناَهناژ: وُكسـرت األلـف مـن قولـه»: قـال، (92 -89/70: )يف تفسـيره اختيار الطبـر وهذا  

، عبـداهللأن ت -ا الشمسوذلك عبادهت–وصد هذه المرأة ما كانت تعبد من دون اهلل : والمعنى، «االبتداء
ـا ، وصدها سليمان: وقيل. وروى نحو هذا المعنى عن مجاهد ، النحـاسوعلـى هـذين التفسـيرين أيض 

ـا، وصـدها اهلُل ذلـك بتوفيقهـا لإلسـالم: وهو، معنى آخر الطبر وزاد  وهـو . وصـحح هـذا الوجـه أيض 
 .أتمده ورأس اآلية عن، (152: )يف المكتفى الداينعند  تا : وقيل، كا  وقف

قــال »: الوقــف هكــذا دَ ورَ ، ويف النســخة المطبوعــة ســقط، (221) :يف القطــع واالئتنــاف النحــاسذكــره ( 1)
ُهۡميِِفيٱخِخنَرَِيأَدۡييۡليبَي): أحمُد بُن جعفر ُِ والمثبـت مـن ، «يعلـم اآلخـرة: أي، يكـون أو ال يكـون (َرَكيِعلۡ

 (.862 : )ينظر، النسخة المخطوطة
دۡي: )ة من قرأوهذا المعنى على قراء 

َ
وكذا ُكتبـت –بقطع الهمزة وسكون الدال من غير ألف بعدها ( َركَيأ

وقرأهـا البـاقون بوصـل الهمـزة . وهي قراءة ابن كثير والبصرَيين وأبـي جعفـر، -يف النسخة المخطوطة
 =والوقـف عنـده قبلـه ، (150: )يف المكتفـى الـداينولم ينص عليـه . وتشديد الدال مفتوحة وألف بعدها
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ونَيژ: قال أحمُد بُن جعفر   ُِ ِۡنَهايَع ميمِّ َُ  .تام   قطعٌ [ 66]﴾ بَۡلي

 :سورة القص 
يَوهََ ييفِرَۡعۡوَنيقُراُتيَعۡۡي يژ: قال أحمُد بُن جعفر   ِ

 .تم  [ 0] ژَلِّ
 .تم  [ 09] ژبَۡيِ يَوَبۡيَنَ يژ: قال أحمُد بُن جعفر  

 .جعفر   بنِ  وي ذلك عن أحمدَ رُ ، تمامٌ [ 69]﴾ َوَيۡخَتارُي﴿
                                                 

= 
ا. أس اآليةعلى ر  (.107: )والنشر، (89/826: )تفسير الطربي: ينظر أيض 

يۡليبَن: )قـال أحمـد بـن جعفـر»: هكـذا، ويف المخطوط سـقط، (819 /2: )يف االستغناء األدفو ذكره  (8)
دۡي
َ
ُهۡميِِفيٱخِخَرَِيأ ُِ ونَيژ( ]...[ َرَكيِعلۡ ُِ ِۡنَهايَع ميمِّ َُ دون أثـر  وسقط تمام اآلية مـا بينهمـا، «قطع تام ژبَۡلي

 .ژبل هم يف شك منهاژ: وهو قوله، لوجود سقط
ونَيژإما أنه نقل عن أحمد تمام اآلية وقصد الوقف على : ويف األمر احتماالن  ُِ أو أنه قصد النقل ، ژَع

نونَيژ: وقوله، وسقط نوع الوقف ژِِفيٱخِخَرَِيژ: عن أحمد إلى قوله ُِ ِۡنَهنايَع ميمِّ َُ ، حكـم آخـر ژبَۡلي
وألن األدفـوي ، ژِِفيٱخِخَرَِيژ: ثبوت النقل عن أحمد بن جعفر عند النحاس إلى قولهوهذا ما أظنه؛ ل

ا ما ينقل أحكام الوقف واالبتـداء عـن شـيخه النحـاس مـن كتابـه القطـع واالئتنـاف واالحتمـاالن ، كثير 
 .واهلل أعلم بالصواب، قائمان

نونَيژوالوقف على   ُِ : يف المكتفـى الـداينعنـد  -ژونَيُيۡبَعُثنژ: وهـو قولـه–مـن الـذي قبلـه  أتـم ژَع
 .تا وهو عنده ، (271: )يف المقصد اختيار زكريا األنصار والوقف عليه ، (150)

 .«تمام»: -نقال  عنه-وقال ، (151) :يف المكتفى الداينو، (229: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 0)
ۡويَنتاِخَذهُۥيَوَد يژ: عنده بعده على قوله والتما ، يف المكتفى بالنقل عنه وعمن وافقه الداينواكتفى  

َ
 .ژاأ

 :يف المكتفى والداين، (869 /2: )يف االستغناء واألدفو ، (282: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (5)
ينََوِري»: وقال، (157)  .«تا  ژبَيِۡ يَوَبيَۡنَ يژ: قال الدِّ

 .يف المكتفى الداينعند  مفهو  صالحوهو  
 (.890 /2: )يف االستغناء واألدفو ، (281: )يف القطع واالئتناف حاسالنذكره  (1)
ا ژَماژعلى اشرتاط أن تكون ( 901: )يف اإليضا  ابن األنبار  هذا القولووافق   أما إذا كانت ، جحد 

ــا ذهــب ، ؛ فــال يوقــف عليهــا(الــذي)بمعنــى  ، (150: )يف المكتفــى والــداين، النحــاسوإلــى هــذا أيض 
 واألشـموين، (297 -296: )يف المقصـد وزكريا األنصـار ، (282 -0/281: )رشديف الم والعماين

: يف الــرد عليــه يف تفســيره الطبــر أطــال ، خــالف ژَمنناژويف معنــى (. 297 -296: )يف منــار الهــدى
على  واستدل بتفسير ابن عباس ، (الذي)ههنا بمعنى  ژَماژأن تكون  ورجح، (525 -89/000)

 =فـإذا كـان »: قال الطـربي، ركين كانوا يجعلون خير أموالهم آللهتهم يف الجاهليةإن المش: أن معنى اآلية
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ْينََوِري الوقــَف  يِعۡلننَحميژعلــى  أجـاز الــدِّ َٰ
: أي ژِعنننِديٓيژ ثــم تبتــدُئ ، [79] ژلََعَ

 .كذلك أرى

يرَۡيَ  ي﴿ بَِِّ ييإَِّلا ِنيرا  .عند أحمَد بِن جعفر   تم  [ 96]﴾ مِّ

 :سورة العنكبوت
َيژ ايٱّتا َِ َٰن يإِنا َٰ ۡو

َ
ِيأ ِنيُدوِنيٱِلا  .عند أحمَد بِن جعفر   تمامٌ [ 02] ژاۡذتُميمِّ

                                                 
= 

ِنَۡيََُيژ: من قوله ژَماژفال شك أن ، معنى ذلك كذلك ِۡ ، يف موضـع نصـب ژَوَيۡخَتاُريَمنايََكَنيهَُهنُميٱ
 .«(الذي)وأهنا بمعنى ، عليها ژَوَيۡخَتارُيژبوقوع 

 (.150) :يف المكتفى الداينكره ذ( 8)
ولي  ذلك »: قال، قول أحمد بن جعفر الداين وردَّ . يف تفسيره ولم ينسبه ألحد الطبر هذا المعنى  ذكر 

وُروي هـذا التفسـير الـذي ذكـره . كـا والوقـف عنـده ، «علـى فضـل علـم عنـدي: ؛ ألن المعنىبش ء
( 297: )-ولـي  هـذا اختيـاره–يف منـار الهـدى  األشـموينعنـد  وقـفوهو . الداين عن قتادة وابن زيد

 -89/502: )تفسـير الطـربي: ينظـر. علمتـه مـن عنـدي: أي، بفعـل مقـدر ژِعنِديٓيژعلى أن تنصب 
506.) 

يرَۡيَن  ي﴿»: وقـال، (802و/2: )يف االسـتغناء واألدفو ، (286: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (0) يإَِّلا
بَِِّ ي ِنيرا ـا .«﴾ تمام عند أحمـَد بـِن جعفـرمِّ نقـال  -وقـال ، (806: ) التمهيـديف ابـن الجـزر  وذكـره أيض 

 .«تا وقف »: -عنه
 .(118: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

 (.208) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 5)
َوداَُيبَيۡننُِكمۡي: )الوقف عليها على قراءة من قرأ  نَوداَُي: )برفـع( ما : وإضـافتها إلـى البـين، وذلـك برفعهـا بقولـه( ما

اژ َِ ا »: يف توجيه القراءة الطبر ل ، قاژإِنا اژ: أي–على أن تكون حرف ا واحد  َِ ، ويكون الخرب متناهي ـا -ژإِنا
َٰن يژ: عند قوله َٰ ۡو

َ
ِيأ ِنيُدوِنيٱِلا َۡذتُميمِّ ايٱّتا َِ مـا مـودُتكم تلـك األوثـان بنـافعتكم، : ، ثم يبتدئ الخرب فيُقـالژاإِنا

وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ورويس، وكـذا . «قطعةإنما مودُة بينِكم يف حياتكم الدنيا، ثم هي من
َوداََيژ: قرأ حمزة وحفص ورو  إال أهنم نصبوا وهـو . ژبَيۡننُِكمۡيژ: ، وقرأ الباقون بنصبها منونة ونصبژما

ــ( 115: )يف المكتفى الداينعند  كا وقف  نَوداَُي)على قـراءة الرفـع، إن رفـع ال  باالبتـداء، وجعـل الخـرب يف( ما
بمعنـى الـذي، ( َمـا)وجعـل ( إِنَّ )فـإن رفعهـا علـى أهنـا خـرب . هـي أو تلـك: المجرور، أو بإضمار المبتدأ، أي

سـواء أضـاف أو –ومـن قـرأ بالنصـب . الوقف قبلها عنـدهلم يكف  إن الذي اتخذتموه مودة بينكم؛: والتقدير
نَۡيناژ: وقـف علـىعلى ما قبلها؛ لتعلقها به ألهنا مفعول مـن أجلهـا، و لم يقف؛ -لم يضف . ژِِفيٱۡۡلََينوََِٰيٱدُّ

 (.157: )، والنشر(89/590: )تفسير الطربي: ينظر
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ِِينَِ يژ: قال أحمُد بُن جعفر   ُهۥيبَِي  .تم  [ 19] ژَوََّليَّتُطُّ

 :سورة الرو 
اي﴿ ِا يِر ۡكَۡثَ
َ
اأ ََ ُرو َِ  .عند أحمَد بِن جعفر   تمامٌ [ 0]﴾ َع

ٓيََيۡلُُقيَماييَشَيژ: قال أحمُد بُن جعفر    .صالٌح  قطعٌ [ 21] ژءُيا

يژ يقَلِي   يََّليُجَاوُِروَََ ييِيَهآيإَِّلا  جعفـر   بـنِ  أحمـدَ  وهو قوُل ، الكالمُ  مَّ ـت[ 62] ژُثما
ۡلُعونِۡيَيژ: على أن يستأنَف   .ه على الشتمِ وتنصبُ ، [68: األحزاب] ژما

 :سورة سبإ
ۡۡلَۡقُتميبِهِي﴿

َ
ِيَنيأ يٱَّلا ُروِِنَ

َ
يقُۡليأ ََكَٓءيلََكا ْينََوِري وهو قوُل ، تم   [07]﴾ ۦيَُشَ  .الدِّ

                                                 
 (.202) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 8)
 ألن الـذي بعـده تأويـل ؛ولـي  بحسـن، جـائز :قيـل»: قـال، (201: )يف منار الهـدى وخالفه األشموين 

يف  الـداينولـم يـنص عليـه  .«الرتاب المبطلون ؛بت بيمينكا أو كتلو كنت تتلو كتاب  : كأنه قال، الجواب
ۡبِطلُونَيژ: والوقف عنده بعده على قوله، (112: )المكتفى ُِ ۡ  .كا وهو عنده ، ژٱه

 (.082 /2: )يف االستغناء واألدفو ، (200: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (0)
 (.117: )يف المكتفى الداينولم ينص عليه  

 (.256) :يف القطع واالئتناف اسالنحكره ذ( 5)
 .(122: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  
 (.222) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 1)
لُۡعونِۡيَيژ: والوقف عنده على قوله، تا وهو عنده ( 168: )يف المكتفى الداين هذا القولووافق   إذا  ژما

. علـى هـذا القـول كا وهو عنده ، قليال  ملعونين ثم ال يجاورونك فيها إال: بتقدير، نصب على الحال
االوقف يكون  وكذا لُۡعنونِۡيَيژإذا نصـبت ( 608: )عنـد األشـموين يف منـار الهـدى تامًّ ، علـى الـذم ژما

 .ولي  هذا اختياره
: -نقـال  عنـه-وقـال ، (20و/6: )يف االسـتغناء واألدفـو ، (260: )يف القطـع واالئتنـاف النحاسذكره  (2)

 .«تمام»
وال ، وال يقـدرون علـى ذلـك، كـال ال يروننـي: ؛ ألن المعنى-على قول النحاس– اختيار الخليلوهو  

يف الوقـف  ابـن الغـزال وكـذا، -تا وهو عنـده –( 162: )يف المكتفى الداينهذا قال  وبنحو. لي شريك
ا قولهموبنحو ، «رد  عليهم، وقٌف تام  »: قال، (8/880: )واالبتداء  =: يف منـار الهـدى يناألشمو قال أيض 
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 :سورة فاطر
ُنُهۥيَكنَذَٰهَِ يژ: وي عن أحمَد بـِن جعفـر  فيما رُ  التمامُ  ََٰ ۡلَو

َ
: أي، [09] ژُُمَۡتلِنٌ يأ

 .مكذلك الذي تقدَّ 
 :ي    سورة

ۡصَ ََٰبيٱۡلَقۡرَي ِيژ: قال أحمُد بُن جعفر  
َ
َثً يأ  .تم  [ 85] ژَوٱَۡضِۡبيهَُهميما

ۡرقَِدََاژعلى  والوقُف   .تمامٌ : قال أحمُد بُن جعفر  ، إجماعٌ [ 20] ژما
 ؛ ألنــه تــابعٌ [20] ژَهَٰننَذاژ: علــى الوقــِف  جــوازُ  جعفــر   بــنِ  وُحكــي عــن أحمــدَ 

ۡرقَد)لـ  .الرحمنِ  بعُثكم وعدُ : أي، ژَمايوََعَديٱهراۡكَمَٰنُيژ: ثم يبتدُئ ، (ما

                                                 
= 

الوقـف فيـه علـى  يحسـنيف القسم الـذي ، (606، 21: )يف المقصد زكريا األنصار وجعلها (. 607)
يژ ا: )هبا على معنى ويجوز االبتداء، على معنى الردع ژلََكا  .تا وهو عنده ، (حقًّ

 (.270) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 8)
 -160: )يف المكتفــى الــداينوكــذا ، تــا وهــو عنــده ، (910: ) يف اإليضــااختيــار ابــن األنبــار  وهــو  

 (.655: )يف المقصد وزكريا األنصار ، (172
والمثبـت مـن ، وسـقط نـوع الوقـف مـن النسـخة المطبوعـة، (277) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 0)

 .(899و: )ينظر، النسخة المخطوطة
: عنـده والتما ، فال يتم الكالم دوهنا، متعلقة بما قبلها ژإِذۡيژوعلل ذلك بأن ، يف ذلك النحاس وخالفه 

رَۡسلُونَيژ آيإَِيُۡكميمُّ ولـم يـنص  (.0/202: )يف المرشـد العمـاينقـال  وبنحوه، [81: يس] ژَيَقاهُٓواْيإِنا
 (.170: )يف المكتفى الداينعليه 

 (.171 -175: )يف المكتفى والداين، (0/6220: )لهدايةايف  مك ذكره ( 5)
 (.298) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 1)
ــا وهــو   ــد ت ــاف النحــاس عن ــد وكــذا، يف القطــع واالئتن ــداين عن : يف المرشــد والعمــاين، يف المكتفــى ال

 (.618: )يف منار الهدى واألشموين، (618: )يف المقصد وزكريا األنصار ، (0/602)
، ولـم يـذكر نـوع الوقـف، (0/6220: )لهدايـةايف  مكـ و، (290: )يف القطع واالئتنـاف النحاسكره ذ( 2)

 (.171: )يف المكتفى وكذا الداين
علـى اإلتبـاع للمرقـد علـى  ژَهَٰنَذاژالوقـف علـى جـواز يف ( 925: )يف اإليضا  ووافقه ابن األنبار  

ا. بالنقل عنهما الداينواكتفى . المعنى الذي اختاره أحمد بن جعفر  العماين: وأشار إلى هذا الوجه أيض 
 (.618: )يف منار الهدى واألشموين، (618: )يف المقصد وزكريا األنصار ، (0/206: ) المرشديف
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 :سورة الصافات
ِِۡيِيفَرَي﴿ َبۢايبِۡلۡيَ  .يف التمامِ  جعفر   بنُ  ذكره أحمدُ  [05]﴾ اَغيَعلَۡيِهۡميََضۡ

 :سورة ص  
َٰهَِ يژ :ُئ ثم يبتـد. تم  [: 02] ژَيَغَفۡرََايََلُۥژقال أحمُد بُن جعفر    رُ ـاألمـ: أي، ژَذ

 .هأو ذلك أمرُ ، ذلك
َٰهِنژ: على أن يقَف  جعفر   بنُ  أحمدُ  وأجازَ  إال أن األشـبه ، [02] ژَ يَيَغَفۡرََايََلُۥيَذ

 .ژَيَغَفۡرََايََلُۥژعلى  أن يقَف  العرِب  المِ ـكبعنده 

 :سورة الزمر
ِيُزۡلَفَٰٓيژ: عند أحمَد بِن جعفر   التمامُ  ُِبوََآيإََِليٱِلا يِيَُقرِّ  [.5] ژإَِّلا

 (.67 -67و/6: )يف االستغناء واألدفو ، (202: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (8)                                                 
 .(179: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

 تمـا قـال يف »: قـال، (92 /6: ) االسـتغناءيف واألدفـو ، (209: )يف القطـع واالئتنـاف النحاسذكره ( 0)
َٰهَِ يژ: القارئ  .تما أنه ( 195) :يف المكتفى الداينذكر عنه  وكذا، «ژَيَغَفۡرََايََلُۥيَذ

َٰهِننَ يژبالنقــل عنـه وعمــن وافقـه علــى أن تكـون  الـداينواكتفـى   والخــرب ، يف موضـع رفــع باالبتـداء ژَذ
ــا لــه ســائر ذنوبــه: والمعنــى. مضــمر الــم يســ، غفرن : يف المرشــد العمــاينذكــر هــذا المعنــى ، تثن واحــد 

(0/687.) 
، ژََلُۥژوسـقطت ، ژَيَغَفۡرََناژ: ويف النسـخة المطبوعـة، (209) :يف القطع واالئتنـاف النحاسذكره  (5)

 (.801و: )ينظر، والمثبت من النسخة المخطوطة
َٰهَِ يژوالوقف على   قـال و، تـا وهـو عنـده ، (906: )يضـا يف اإل اختيـار ابـن األنبـار  ژَيَغَفۡرََايََلُۥيَذ

َٰهَِ يژالوقف على »: يف القطع واالئتناف النحاس َيَغَفۡرََنايژأولى؛ ألنه إذا وقـف علـى  ژَيَغَفۡرََايََلُۥيَذ
ا ژََلُۥ  اختيار العماينوهو ، (195: )يف المكتفى الداينعند  تا وهو ، «احتاج إلى أن يضمر لذلك مرافع 

ـا  وإلـى هـذا ذهـب. ذلك بأن االستغفار كان من ذلك الذنب ؛ وعلل(0/687: )يف المرشد زكريـا أيض 
وهذا ما فسـر  (.629: )يف منار الهدى األشموينوكذا ، كا وهو عنده ( 627: )يف المقصد األنصار 

 . غفرنا له ذلك الذنب الذي استغفر منه: والمعنى، وروى ذلك عن قتادة، اآلية الطبر به 
 (.622) :واالئتناف يف القطع النحاسكره ذ (1)
، (5/602: )يف المرشـداختيار العماين وهـو . (197: )يف المكتفى الداينعند  -تا : وقيل– كا وهو  

 (.665: )يف المقصد وكذا زكريا األنصار ، تا  وهو عنده
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ۡلييَۡسَتوَِياِنيَمَثً يژ: عند أحمَد بِن جعفر   التمامُ   [.00] ژََ
ِيَنيِمننيُدوَِنهِۦژ: وي عن أحمَد بِن جعفر  لى ما رُ ع والتمامُ  ِفُوَََ يبِنۡلَّلا  ژَوُيَخوِّ

[56.] 
ٌَيژ ۡسَودا ُهميمُّ َُ ِيوُُجو يٱِلا ِيَنيَكَذبُواْيلََعَ َِ ِيتََرٱيٱَّلا عند أحمَد  تمامٌ [ 62] ژَوَيۡوَميٱۡلقَِيَٰ

 .بِن جعفر  ا
 .بِن جعفر   وي عن أحمدَ على ما رُ  تمامٌ [ 78] ژقَاهُواْيبََلَٰيژ

 :سورة  افر
ۡصننَ َُٰبيٱنلاننارِي﴿: علــى قولــه القــارئِ  وقطــعُ 

َ
ُهننۡميأ نا

َ
عنــد أحمــَد بــِن  تمــامٌ [ 6]﴾ أ

 .جعفر  
                                                 

 (.620) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ (8)
، (190: )يف المكتفــىوكــذا الــداين ، تــا  وهــو عنــده، (960: )يف اإليضــا  اختيــار ابــن األنبــار وهــو  

 (. 667: )يف المقصد وزكريا األنصار ، -نقال  عن أبي حاتم– (5/602: )يف المرشدوالعماين 
 (.682) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ (0)
، (190: )يف المكتفــى وكــذا الــداين، تــا وهــو عنــده ، (960: )يف اإليضــا  اختيــار ابــن األنبــار وهــو  

 .؛ لالبتداء بالشرط-نقال  عن نافع–( 667: )يف منار الهدى شموينواأل
 (.680) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ (5)
 .(102: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  
 (.685) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ (1)
؛ حسـن ژبَنَلَٰيژوقف علـى لا»: قال، (91: )يف كتابه الوقف على كال وبلى يف القرآن اختيار مك وهو  

ِننُكمۡيژ: وهو قول الخزنة، ألهنا جواب االستفهام الداخل على النفي قبلها يمِّ تُِكۡميرُُسنل 
ۡ
هَنۡمييَنأ

َ
، ژأ

 . (102: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو . «(بلى أتتنا الرسل: قالوا: )والمعنى
ولـم يـذكر ، (822و-00 /6: )ناءيف االسـتغ واألدفـو ، (682: )يف القطـع واالئتنـاف النحـاسذكره  (2)

 .نوعه
: قـال، (5/612: )يف المرشـد العمـاينواستحب هـذا القـول . (108: )يف المكتفى الداينعند  تا وهو  

ِِلُننوَنيژ :للقــارئ أن يتعمــده إذا كــان يف نفســه طــول؛ لــئال يشــكل بــأن قولــه يســتحب، تــا » ِيننَنيَُيۡ ٱَّلا
 !يكــون ظــاهر الكــالم أن أصــحاب النــار هــم المالئكــةف، نعــت ألصــحاب النــار [7: غــافر] ژٱلَۡعننۡرَشي

ۡصَ َُٰبيٱنلاارِيژو، ال ُيعذبون بالنار ؛والمالئكة عباد اهلل المقربون
َ
ابـن هذا قـال  وبنحو. «هم الكفار ژأ

 =ُيقـاس عليهمـا  -يريد هناية اآلية وبداية اآلية الثانية–هذان مثاالن »: قال، (01: )يف نظام األداء الطحان



 لبنى خالد العرفج       جمعًا ودراسة                    –ء أحمد بن جعفر الدينور  وأقواله يف الوقف واالبتداء آرا

 
515 

ۡلُ يٱۡيَۡومَي﴿: وقال أحمُد بُن جعفر   ُِ ۡ ِنيٱه َِ ِ ِّ  .تم  [ 86]﴾ ه
ِۡنيَءاِ يفِرَۡعۡوَنييَكۡيژ: فر  ـقال أحمُد بُن جع يمِّ ۡؤِمن  يمُّ َتۡقُتلُنوَنيَوقَاَ يرَُجل 

َ
ۥٓيأ ُتُميإِيَمََٰننُه

ُي يٱِلا َ ِ نيَيُقوَ يَرّبِّ
َ
 .الكالمِ  فهذا تمامُ [ 09] ژرَُجً يأ

 :سورة فصلت
َُٰكمۡي﴿ ۡرَدى
َ
 .جعفر   بنِ  أحمدَ  وهو قوُل ، تام  [ 05]﴾ أ

 .مردي ا لكم: أي، نصب   وهو يف موضعِ : ثم قال
ِي﴿: أن يكون التمامُ  وأجازَ  ِييَظَننُتميبَِربِّ

َُٰكنمۡي﴿: ﴾ علـى أن تبتـدَئ ُكمۡيٱَّلا ۡرَدى
َ
، ﴾أ

 .هو أرداكم: أي
ۥٓي﴿: عند أحمَد بِن جعفر   القارئِ  وتمامُ  َُٰتنُه نلَۡ يَءاَي ِ : ثـم يبتـدُئ ، [11] ﴾هَۡوََّليفُصِّ

يوََعَرِّبِّ يَء۬ا﴿ ِمِّ  َۡ  .﴾ۡع
                                                 

= 
أو قطـع جملـة عـن حقهـا فيمـا ، وما ُيخشى فيه صرف جملتـين إلـى معنـى إحـداهما، ناهماما كان بمع

ـا قـال  .«بعدها يف  اختيـار زكريـا األنصـار وهـو (. 675: )يف منـار الهـدى األشـموينوبنحو ذلـك أيض 
 .تا وهو عنده ، (671: )المقصد

والمثبـت مـن النسـخة ، لمطبوعـةوسقط نوعه من النسخة ا، (682: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (8)
ا  وذكره، (809 : )ينظر، المخطوطة  ژٱۡيَۡومَيژوسقط لفا ، (820 /6: )يف االستغناء األدفو أيض 

 .والمثبت من القطع واالئتناف، من المخطوط
 .(100: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

 (.686) :يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (0)
ُيژ: ألن من وقف على» قال، ذايف ه النحاس و لطه  يٱِلا َ ِ نيَيُقوَ يَرّبِّ

َ
ولـم  .«لـم يـأِت بتمـام الكـالم ژأ

 .(105: )يف المكتفى الداينينص عليه 
، فــأرداكم: أي: ويف النسـخة المطبوعـة. ولــم يـذكر نوعـه، (607: )يف القطـع واالئتنـاف النحـاسذكـره  (5)

ا  وذكره، (820و: )ينظر، والمثبت من النسخة المخطوطة  (.801 /6: )يف االستغناء األدفو أيض 
ــا األنصــار   ــه زكري ــال، (692: )يف المقصــد وخالف ــى »: ق ــف عل َُٰكننمۡي﴿وال يوق ۡرَدى

َ
ــه  ﴾أ وإن زعم

 (.109): يف المكتفىالداين  ولم ينص عليه .«بعضهم

 (.801 /6: )يف االستغناء واألدفو ، (607: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (1)

 (.852 /6: )يف االستغناء واألدفو ، (609: )يف القطع واالئتناف لنحاساذكره  (2)
 =أرســول عربــي وقــرآن : والتفســير يــدل علــى مــا قالــه؛ ألن المعنــى عنــد أهــل التفســير»: النحــاسقــال  
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 :سورة الشور 
ۡميإَِيۡهِي﴿ َُ ۡۡشِكَِۡييَمايتَۡدُعو ُِ ۡ يٱه يلََعَ  .أحمَد بِن جعفر   عند تمامٌ [ 85]﴾ َكَُبَ

 :سورة الزخر 
ًرايَعلَۡيَهايَيتاِكي﴿: على قوله القارئِ  وقطعُ  يَوَُسُ عنـد أحمـَد بـِن  تمـامٌ [ 51]﴾ ونَيي ُن

 .جعفر  
ـــق ــــــ ــُن جـال أحم ــــــعـُد ب ـــوقـال: ر  ـف ــــع ُف ـــــــ ننونَيژى ـل فَننَ يُتۡبِِصُ

َ
[ 28] ژأ

يژ: دُئ ـــــــتــثم تب، م  ــــــــــت
َ
ۡميأ
َ
 .بل أنا خيرٌ : بمعنى، [20 :الزخرف] ژََا۠يَخۡۡي يأ

 :سورة الدخان
                                                 

= 
تفسـير : ينظـر. اآلية الطبر وهو ما فسر به ، وغيرهما، ومجاهد، وهو قول سعيد بن جبير .«!؟أعجمي
 (.117 -02/116: )الطربي

 (.2و/7: )يف االستغناء واألدفو ، (655 -650: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (8)
، (220: )يف المكتفــى وكــذا الــداين، تــا وهــو عنــده ، (992: )يف اإليضــا اختيــار ابــن األنبــار  وهــو  

: الهـدىيف منـار  واألشـموين، (608: )يف المقصد وزكريا األنصار ، (5/666: )يف المرشدوالعماين 
(608.) 

ـا  وذكره، ولم يذكر نوع الوقف، (610: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (0) : يف االسـتغناء األدفـو أيض 
 (.02و/7)

األن ﴿»: قال، النحاس و لطه  ر)معطـوف علـى  [52: الزخرف] ﴾َوزُۡخُرف  وال يـتم الكـالم علـى ، (َُسُ
يف  األشموين وكذا، (55: )يف نظـام األداء طحانابن الوإلى هذا ذهب . «المعطوف قبل المعطوف عليه

 الـداينولم يـنص عليـه  .«ليس بوقف؛ ألن العطف صيرها كالشيء الواحد»: قال، (609) :منار الهدى
ا﴿: والوقف عنده بعده على قوله، (227: )يف المكتفى  .تا وهو عنده  ﴾َوزُۡخُرف 

: لهدايـةيف ا ومكـي، (09 /7: )يف االسـتغناء واألدفـو ، (611: )يف القطـع واالئتنـاف النحـاسذكره ( 5)
 .ولم يذكر نوع الوقف، (82/6672)

ــير الســدي  ــق لتفس ــو مواف ــه ، وه ــك عن ــر روى ذل ــيره الطب ــى (. 02/688: )يف تفس ــداينواكتف يف  ال
ولـم ينسـب ، ووجـه كـل مـذهب، وذكـر مـذاهب أخـرى، بالنقل عمن وافقـه( 282 -229: )المكتفى

ونَيژ»: قال، (722: )يف المقصد األنصار هذا الوقف وأشار إلى . لنفسه اختيار فََ يُتۡبِِصُ
َ
عند  تا  ژأ

نونَيژالوقف علـى : وقيل، أم أنتم بصراء: أي، بعضهم فَنَ يُتۡبِِصُ
َ
زائـدة أو منقطعـة  ژأَمۡيژبجعـل  ژأ

 .«(بل: )بمعنى
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، (-الــدخانِ  سـورةُ  :أي-فيهـا  ال تمـامَ : )أنـه قـال وي عـن نـافع  رُ : قـال النحـاُس 
 .جعفر   بنُ  ه على ذلك أحمدُ وتابعَ 

ْينََوِري يف سـورةِ  قد نقَل  الداينَ إال أن ا  الـدخانِ  عـن أحمـَد بـِن جعفـر  الـدِّ موضـع 
اواح  .د 

ْينََوِري َِٰيِهَۡييژ: قال الدِّ  . تام  [ 09-07] ژَكَذَٰهَِ ي ٢٧َف

 :سورة األحقا 
ِيَكقِّ يژ: قال أحمُد بُن جعفـر   يوَۡعَديٱِلا يَوۡيلََ يَءاِمۡنيإِنا َ اييَۡسَتغِيَثاِنيٱِلا َِ َُ [ 87] ژَو

يوَۡعنَدييَوۡيلََ يژ: ويقـوالن وهما يستغيثان اهللَ : ؛ ألن المعنىالكالمِ  ههنا تمامُ  َءاِمنۡنيإِنا
ِيَكقِّ ي  .متصٌل  فالكالمُ  ژٱِلا

ِطُرََاژ: قال أحمُد بُن جعفر   ِۡ يرُّ بَنۡليژ: ودواثم ُنـ: قال. تم  [ 01] ژَهََٰذايََعرِض 
ِيم ي
َ
ييِيَهايَعَذاٌبيأ ۡلُتميبِهِۦيرِيح  َۡ َويَمايٱۡسَتۡع  .ژَُ

                                                 
ا ، (610: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (8)  (.57و/7: )تغناءيف االس األدفو ونقل عنه ذلك أيض 

 (.281) :يف المكتفى الداينكره ذ( 0)
 .واكتفى بالنقل عنه وعمن وافقه 
، سـقط مـن النسـخة المطبوعــة، (هـذا بـالغ: أي: )وقولـه، (662): يف القطـع واالئتنـاف النحـاسذكـره ( 5)

 (.085 : )ينظر. والمثبت من النسخة المخطوطة
قول من قـال ( 787 -786: )يف منار الهدى دَّ األشموينور، (208: )يف المكتفى الداين ولم ينص عليه 

ِيَكقِّيژ: إن الوقف على قوله يوَۡعَديٱِلا يژ: من قوله ال وقفوأنه ، ژإِنا فِّ 
ُ
يۡنهِيأ َِٰدَ ِييقَناَ يلَِو إلـى  ژَوٱَّلا

لِۡيَيژ: وهـو، آخر كالم العـاق وا
َ
َسَِٰطُۡييٱۡۡل

َ
وقـال يف الوقـف ، الرتبـاط الكـالم بعضـه بـبعض؛ وذلـك ژأ

ِيَكقِّيژلى ع يوَۡعَديٱِلا   .«ژَيَيُقوُ يژ: لوجود الفاء بعده يف قوله ؛فيه نظر»: ژإِنا
: -نقـال  عنـه-وقـال ، (68 /7: )يف االسـتغناء واألدفـو ، (668: )يف القطع واالئتنـاف النحاسذكره ( 1)

ا  الداينوذكره ، «تمام»  .«تا »: -نقال  عنه-وقال ، (208) :يف المكتفىأيض 
 (.668: )يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 2)
ــار المؤيــدة لهــذا ، بالنقــل عمــن وافقــه (200 -208: )يف المكتفــى الــداينواكتفــى   وســاق بعــض اآلث

 .الوقف
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ْينََوِري ۡلُتميبِهِۦژ: قال الدِّ َۡ  .تام  [ 01] ژَمايٱۡسَتۡع
َهار يژ: وقال أحمُد بُن جعفر   ِنينا يمِّ

يَساَع   َٰن  يژ: ثـم قـال. تم  [ 52] ژإَِّلا : أي، ژبََل
 .هذا بالغ

 :سورة محمد
لَۡيَنَُٰهمۡي﴿: قال أحمُد بُن جعفر   َۡ

َ
 .تمامٌ [ 85]﴾ أ

يهَُهمۡيژ: عن أحمَد بِن جعفر   ۡوََلَٰ
َ
 . تم  [ 02] ژفَأ

 :سورة الفتح
 .جعفر   بنِ  أحمدَ  وهو قوُل ، التمامُ [ 07]﴾ افُونَيََّليَّتَي﴿

َٰنن ِي﴿: علـى أن التمـامَ  العلــمِ  أهـلِ  ثرُ ـوأكـ: قـال النحـاُس  َٰهِننَ يَمنَثلُُهۡميِِفيٱۡلاۡوَرى  ﴾َذ
 .جعفر   بنُ  أحمدُ  وبه قال .[00]

                                                 
 (.200) :يف المكتفى الداينكره ذ( 8)
 .كا وهو عنده  
 (.660: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 0)
 .(200: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  
 (.67و/7: )يف االستغناء األدفو ذكره  (5)
يهَُهنمۡيژ: عنـده واالختيار، (661: )يف القطع واالئتنافالنحاس عند  ولي  هو االختيار  َ َِ ، ژفَنَ يََنا

والوقـف عنـده ، (201: )يف المكتفـى الـداينولم ينص عليه  .«وهو الصواب؛ ألن الكالم متصل»: قال
َيژ: بعده على قوله يه َ َِ  .تا وهو عنده ، ژُهمۡيفََ يََا

 (.662: )يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 1)
يهَُهمۡيژ: والتفسير على هذا بأن قوله  ۡوََلَٰ

َ
يژ: فقـال، ثـم انقطـع الكـالم، هتديـد ووعيـد ژفَأ َطاَعن  يَوقَنۡو  

ي ۡعُروف   أن على هذا القول أكثر أهل النحاسوذكر ، وقتادة،  وهو قول ابن عباس، [08: محمد] ژما
اختيـار هـو  وكـذا. تـا : وقيـل، كـا وهـو عنـده ، (201: )يف المكتفى اختيار الداينوهو  .العلم واللغة

، (700: )يف المقصـد زكريـا األنصـار  وكـذا، كـذلك تـا وهو عنـده ، (5/720: )يف المرشد العماين
ا (.700: )يف منار الهدى واألشموين  (.08/088: )تفسير الطربي: ينظر أيض 

 (.96 /7: )يف االستغناء واألدفو ، (670 -678: )يف القطع واالئتناف نحاسالذكره  (2)
 .(200: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

 = .، ولم يذكر نوع الوقف(99 /7: )يف االستغناء واألدفو ، (670: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (6)
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 :سورة الحجرات
ْي﴿  .عند أحمَد بِن جعفر   تمامٌ [ 85]﴾ ِۡلََعاَرفُوٓا

 :سورة الحديد
ْينََوِري قال ُۥيبَاُبۢيژ: الدِّ  .تمامٌ  [85] ژَلا
 .تمامٌ [ 81] ژقَاهُواْيبََلَٰيژ: وقال

                                                 
= 
وأن مثلهم يف التوراة غير مثلهم ، التوراة يف هذه الصفة التي وصفت لكم صفة أتباع محمد : والمعنى 

وهــو مــا رجحــه . وقتــادة وغيــرهم، والضــحاك، وإلــى هــذا التفســير ذهــب ابــن عبــاس ، يف اإلنجيــل
وهو عنـده ، (752: )يف المقصد اختيار زكريا األنصار وهو (. 500 -08/506): يف تفسيره الطبر 

وهـو الوقـف علـى ، وذكر مـذهب ا آخـر، وعمن وافقهبالنقل عنه ( 258: )يف المكتفى الداينواكتفى . تا 
جِنيلِيژ: قولـه ولـم ، هـم كـزرع: أي، ژَكنَزۡر ميژ: ويبتـدئ، ؛ ألنـه عطـف علـى ذلـكژَوَمَثلُُهۡميِِفيٱۡۡلِ

 .أو يختار، يرجح بين القولين

 :-نقـال  عنـه-وقـال ، (06 /7: )يف االسـتغناء واألدفـو ، (672: )يف القطع واالئتنـاف النحاسذكره ( 8)
 .«تا وقف »

، (250: )يف المكتفــى وكــذا الــداين، تــا وهــو عنــده ، (025: )يف اإليضــا اختيــار ابــن األنبــار  وهــو  
 (. 750: )يف المقصد وزكريا األنصار ، نقال  عن أبي حاتم( 5/700: )يف المرشد والعماين

 (.222) :يف المكتفى الداينذكره  (0)
ألنـك إذا »: قـال، (787: )يف القطـع واالئتنـاف -بـن موسـى نقال  عـن أحمـد-النحاس  هذا القولوردَّ  

: والوقــف عنــده، ثــم تســكت، عنــدنا رجــل: لــم يحســن أن تقــول ؛ ويطيعــهعبــداهللقلــت عنــدنا رجــل ي
قـول ( 5/720: )يف المرشـد العماين ردَّ وكذلك . «وهو رأس آية: قال، ژَوَظَِٰهُرهُۥيِمنيقَِبلِهِيٱلَۡعَذاُبيژ

ُۥيبَناُبۢيژوقف علـى ال»: قال، أحمد بن جعفر ؛ ألن مـا بعـده صـفة لبـاب وفائـدة ذكـر لـي  بشـ ء ژَلا
ه األشـموينوكذا قـد . عنده كا وهو ، ژِمنيقَِبلِهِيٱلَۡعَذاُبيژ: والوقف عنده على، «النكرة يف صفته  ردَّ
 .(222: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  .«ألن ما بعده متعلق به»: قال، (766: )يف منار الهدى

 (.222) :يف المكتفى الداين ذكره (5)
؛ حسـن ژبَنَلَٰيژالوقف علـى »: قال، (96: )يف كتابه الوقف على كال وبلى يف القرآن اختيار مك وهو  

َعُكمۡيژ: وهو قوله، ألهنا جواب االستفهام الداخل على النفي قبلها هَۡميََُكنيما
َ
: قـالوا: )فالمعنى، ژأ

وردَّ . (222: )يف المكتفـى الـداينعنـد  كـا وهـو . «عليـه ژبَنَلَٰيژثم حـذف لداللـة ، (كنتم معنا، بلى
وإن - لي  بوقف ژبََلَٰيژ»: قال، يف هذه اآلية ژبََلَٰيژالوقف على ، (766: )يف منار الهدى األشموين

 =إال أن الفعل المضمر بعدها  -لتكون جواب ا له ژبََلَٰيژوجد مقتضى الوقوف وهو تقدم االستفهام على 
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 :سورة اإلنسان
ْينََوِري يَۡ يَثمايژ: وقال الدِّ

َ
 . *ما ثمَّ  إذا رأيَت : والمعنى، تمامٌ [ 02] ژِإَوَذايَرأ

 
*                  *                 * 

 

                                                 
= 

تُِكۡميََِذير يژ: كما يأب نظيره يف قوله، هي مع ما بعدها جواب ا لما قبلها قد ُأبرز؛ فصارت
ۡ
هَۡمييَأ

َ
قَاهُواْي ٨أ

ۡبَنا يقَۡديَجآَءََايََِذير يفََيذا  .«[0-9: الملك] ژبََلَٰ
 (.628 -622) :يف المكتفى الداين كرهذ( 8)
يَۡ يژ؛ ألن ولي  بتا »: الداينقال  

َ
يف  العمـاينوقـال . «فـال يـتم الكـالم دوهنـا ؛(إَِذا)الثانية جـواب  ژَرأ

ال يرتضــيه أهــل العلــم؛ ألن الجــواب ، ولــي  بشــ ء»: ژَثننمايژيف الوقــف علــى  (5/909: )المرشــد
 (.900 -908: )يف منار الهدى األشموينو، (908: )يف المقصد زكريا األنصار  قال وبنحوه، «بعده

 .واهلل ولي التوفيق، مصادر الدراسة آخر نقل ورد عن أحمد بن جعفر الدينوري يف، هنا* 
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 اخلامتة

ُل أن يكـون البحـُث قـد كشـَف شـيئ ا عـن مكانـِة أحمـَد بـِن جعفـر  فإين آمـ، وبعدُ 
   :ولعلَّ من أبرِز ما يخلُص إليه البحُث ما يلي، العلميِة وجهوِده يف الوقِف واالبتداءِ 

أو ، آيـة   منها ما كـان علـى رأسِ ف، أحمَد بِن جعفر   عن الواردةِ  الوقوِف تنوُع  -8
 .ذلك أو على غيرِ ، ا بالفواصلِ شبيه  

، كالتــامِّ والتمــاِم والــتمِّ ، ُد الصــيِغ الــواردِة عنــه يف الوقــِف واالبتــداءِ تعــد -0
 .وما حكَم عليه بالوقِف دون بياِن نوِعه، والجائزِ ، والحسنِ ، والصالِح 

  .قلُة النقوِل الواردِة عن أحمَد بِن جعفر  يف اإلشارِة إلى مواضِع االبتداءِ  -5

يژعلـى عنـده  التامِّ  الوقِف  اطرادُ  -1 إذا َأشـبَهت  الكـريمِ  القـرآنِ  جميـعِ يف  ژلََكا
يژ ي ٧٨ايَعۡهد يژ: الواردَة يف قولِه تعالى ژلََكا  [.70-79: مريم] ژلََكا

 -يف بعـِض المواضـعِ –اختالُف حكِم الوقِف وتعدده عند أحمَد بـِن جعفـر   -2
الِت بناء  على تعدِد القراءاِت واألقواِل النحويِة والتفسيريِة؛ وظهَر هذا جليًّا يف التعلـي

والتوجيهاِت المنقولِة عنه؛ مما يدلُّ على أهنا مـن أولوياتِـه يف اعتبـاِر الوقـِف؛ وذلـك 
 . ألثِرها الواضِح على بناِء حكِم الوقِف أو االبتداءِ 

ا نــاقال  فحســُب  ه العلميــةِ شخصــيتِ  ظهــورُ  -6  بــل كــان يعلــُل ، إذ لــم يكــن مقلــد 
ــااختياراتِــ  التــي اختارهــا بعــُض  الوقــوِف  ضِ أخــرى علــى بعــ يف أحيــان   ويــردُّ ، ه أحيان 
وليس لكلِّ وقف  ُنقل عنه فيه توجيـٌه؛ وقـد تقـدَم  .-والتي ال يرى وجاهتها- العلماءِ 

 .يف البحِث تعليُل ذلك

 ما بين معنى تفسيريِّ  عليها الوقِف  اختيارَ  التي حمَل  التوجيهِ  مجاالِت  تنوعُ  -7
اابَة أربعة  وثالثين قره ت توجيهاتُ بلغَ حيث  أو نحوي   قرائي   أو توجيه   منها مـا ، موضع 

ـاومنها ما يمكن أن ُيعد أ، عممال تُ  خاصةٌ  يمكن أن ُيستنبط منه تعليالٌت  يف  صـال  عام 
يژكالوقِف على ، ه من الوقوِف نظائرِ  توجيهِ   .كما سبَق ذكُره، ژلََكا

– ه يف الوقـِف اختيـارِ  ه هبـا لتأييـدِ واحتجاُج  بالقراءاِت َد بِن جعفر  أحم عنايةُ  -9
 -الـُمستقِر عليها بعدُ  المتواترةِ  الصحيحةِ  العشرِ  عن القراءاِت  يف ذلك ال يخرُج وهو 
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 .أنه يحكُم على صحِة الوقِف يف اآليِة بناء  على صحِة القراءةِ إلى ولعلَّ هذا يشيُر 

ـبِن جعفر   إن ألحمدَ  -0 فها ضـعَّ  نحويـة   توجيهـات  ب -حيان ـاأ– يعتـدُّ فيهـا اوقوف 
أن لـه  غيـرَ ، وغلَّطوه فيها والمشتغلين بعلِم الوقِف واالبتداءِ  واللغةِ  النحوِ  أهل بعُض 
اوا عليه أخرى ثنُّ  اوقوف    .اختياَره فيها تعليال  وتوجيه 

كـابن عبـاس  ، من أقواِل الصحابِة والتابعين من التفسيرِ  بالمشهورِ  هاعتدادُ  -82
 ،  وتوجيِههـا عنـه ردةِ الـوا الوقـوِف  بعـضِ  يف اختيـارِ وغيـِرهم ، والحسنَ ، ومجاهد  
  .-بذلكصر  لم يُ وإن –

 يف األمورِ  تتقاطعُ  ه من العلماءِ بِن جعفر  وغيرِ  بين أحمدَ  الخالِف  مواضعُ   -88
 :التاليةِ 

 .هوعدمِ  الوقِف  من حيُث اختيارِ  ( أ

 .ههم يف نوعِ واختالفُ  الوقِف  اختيارِ هم على اتفاقُ   ( ب

 .أو المعنى  التوجيهِ هم يفواختالفُ ، هونوعِ  الوقِف  اختيارِ هم على اتفاقُ   ( ت

ــِف  -80 ــِم الوق ــاِء يف حك ــواِل العلم ــِض أق ــر  يف ردِّ بع ــِن جعف ــَد ب ــُف أحم موق
 : واالبتداِء على حالين

وتركِهـا يف ، مع بياِن حكِم الوقِف عنـده يف مواضـعَ : تخطئُة القوِل دوَن تعليل   ( أ
 .مواضَع أخرى

وتركِهـا ، واضـعَ مع بياِن حكـِم الوقـِف عنـده يف م: تخطئُة القوِل مع التعليلِ  ( ب
 .يف مواضَع أخرى كذلك

، بلَغت النقوالُت الواردُة عنه يف الوقِف واالبتداِء مئة وتسـعة  وسـتين نقـال   -85
د النحاُس بخمسة  وسبعين نقال    .والداينُّ بخمسَة عشرَ ، واألدفويُّ بأربعِة نقول  ، تفرَّ

ــمِ  ــِة هبــذا العل ــُة العناي ــيُن ممــا ســبَق؛ أهمي ــهوضــرورُة توجــِه ، ويتب ، الجهــوِد إلي
 :واستخراُج تراِث العلماِء وكتاباتِهم حوَله؛ وتوصي الدراسُة بما يأب

وعالقتِهـا ، دراسُة صيِغ الوقوِف عند أحمَد بِن جعفر  دراسة  تحليلية  موازنـة   -8
 .بالتفسيِر والقراءاِت واللغِة والعقيدةِ 
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لــى أســس  وتصــنيُف مــا يصــلُح منهــا إ، دراســُة توجيهاتِــه يف اختيــاِر الوقــِف  -0
 .وقواعَد عامة  ُيبنى عليها نظائُرها

وآخـُر ، وعلـى آلِـه وصـحبِه أجمعـين، وصلَّى اهلُل وسلَم وبارَك على نبيِّنا محمـد  
 .دعواَنا أِن الحمُد هللِ ربِّ العالمين

 
*                  *                 * 
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 املصادر واملراجع

رحمن عبـدال(: إبـراز المعـاين) ات السبعإبراز المعاين من حرز األماين يف القراء -8
إبــراهيم : تحقيــق وتقــديم وضــبط(. ت.د)بــن إســماعيل الشــهير بــأبي شــامة ا

 .دار الكتب العلمية: بيروت، (ط.د)، عطوه عوض

(. م8022-هــ8571) السـيرايف عبداهللالحسن بن  :أخبار النحويين البصريين -0
شـركة : مصـر، (8)ط ، منعم خفاجيعبدالطه محمد الزيني ومحمد : تحقيق

 .مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده
(. هــ599ت )محمد بن علي األدفوي (: االستغناء) االستغناء يف علو  القرآن -5

ــا مخطــوط  ــة ســليم آغ ــا -0نســخة مكتب ــرقم: تركي ــد األول ب ، (65: )المجل
والمجلـد (. ت.د)، (61: )والمجلـد الثالـث بـرقم(. هــ091: تاريخ النسـخ)

: تــاريخ نســخه، (66: )والمجلــد الســابع بــرقم(. ت.د)، (62: )ع بــرقمالرابــ
 -(مجموعة حافا أحمد باشـا) ومخطوط نسخة مكتبة السليمانية(. هـ092)

والمجلد الخـامس (. هـ098: تاريخ النسخ)، (1: )المجلد الثاين برقم: تركيا
 (.ت.د)، (6: )والمجلد السادس برقم(. ت.د)، (2: )برقم

ــين -1 ــراجم النحــاة واللغــويين إشــارة التعي ــدال(: إشــارة التعيــين) يف ت ــن عب باقي ب
، (8)ط ، مجيد ديابعبدال: تحقيق(. م8096-هـ8126)مجيد اليماين عبدال

 .مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية: الرياض
ــن العــرب والمســتعربين  -2 ــراجم ألشــهر الرجــال والنســاء م ــاموس ت األعــل  ق

خيـــر الـــدين بـــن محمـــود بـــن محمـــد الزركلـــي : (األعـــالم)والمستشـــرقين 
 .دار العلم للماليين: بيروت، (82)ط (. م0220)

ــاب -6 ــرل أدب الكت ــداهلل: االقتضــاب يف ش ــد البطليوســي عب (. ت.د) بــن محم
مطبعــة دار : القــاهرة، (ط.د)، مجيــدعبدالوحامــد ، مصــطفى الســقا: تحقيــق

 .الكتب المصرية بالقاهرة
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جمال الدين علي بن يوسف القفطي  :(إنباه الرواة)اة إنباه الرواة على أنباه النح -7
: القـاهرة، (8)ط ، محمد أبو الفضـل إبـراهيم: تحقيق(. م8096-هـ8126)

 .مؤسسة الكتب الثقافية: وبيروت، دار الفكر العربي

مســاعد بــن ســليمان الطيــار : أنــواع التصــنيف المتعلقــة بتفســير القــرآن الكــريم -9
 ابن الجوزيدار : الدمام، (0)ط(. هـ8105)

مجلـة (. م8070)أحمد نصـيف الجنـابي : أهمية كتاب القطع واالئتنا  وأثره -0
 .دار الحرية للطباعة: بغداد، (0: )العدد، (9: )المجلد، المورد

محمد بن القاسـم (: اإليضا )إيضال الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل عز وجل  -82
رحمن عبـدال محيـي الـدين: تحقيـق(. م8078-هـ8508)بن بشار األنباري ا

 .مطبوعات مجمع اللغة العربية: دمشق، رمضان
 الزركشـي عبـداهللبـدر الـدين محمـد بـن (: الربهـان) البرهان يف علو  القـرآن -88

، رحمن المرعشــلي وآخــرونعبــداليوســف : تحقيــق(. م8002-هـــ8182)
 .دار المعرفة: بيروت، (8)ط

ل الـــدين جـــال :(بغيـــة الوعـــاة) بغيـــة الوعـــاة يف طبقـــات اللغـــويين والنحـــاة -80
ــدال ــن الكمــال الســيوطي عب ــق(. م8062-هـــ8591)رحمن ب محمــد : تحقي
 .مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه: القاهرة، (8)ط ، الفضل إبراهيمأبو

بشــير : ترجمــة(. م8092-هـــ8122)كــي لســرتنج : بلــدان الخلفــة الشــرقية -85
 .مؤسسة الرسالة: بيروت، (0)ط ، وكوركيس عواد، فرنسيس

مجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب الفيـروز : اجم أئمة النحو واللغـةالبلغة يف تر -81
: طبعة منقحة وموسعة، محمد المصري: تحقيق(. م0222-هـ8108)آبادي 

 .دار سعد الدين: دمشق، (8)ط ، حسان أحمد بن راتب المصري

ــان يف عــد آ  القــرآن -82 ــن عثمــان الــداين : البي -هـــ8181)عثمــان بــن ســعيد ب
ـــق(. م8001 ـــت، (8)ط ، ي الحمـــدغـــانم قـــدور: تحقي منشـــورات : الكوي
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 .المخطوطات والرتاث والوثائق

شـمس الـدين (: تـاريخ اإلسـالم)تاريخ اإلسل  ووفيات المشاهير واألعل   -86
حققـه وضـبط نصـه (. م0225-هـ8101)محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 

 .دار الغرب اإلسالمي: بيروت، (8)ط ، بشار عواد معروف: وعلق عليه
تـاريخ العلمـاء )لماء النحـويين مـن البصـريين والكـوفيين و يـرهم تاريخ الع -87

(. م8098-هـــ8128)المفضــل بــن محمــد بــن مســعر التنــوخي (: النحــويين
جامعـة اإلمـام محمـد بـن : الرياض، (ط.د)، فتا  محمد الحلوعبدال: تحقيق

 .إدارة الثقافة والنشر بالجامعة، المجلس العلمي، سعود اإلسالمية

أحمد (: تحفة المجد الصريح)صريح يف شرل كتاب الفصيح تحفة المجد ال -89
ملك بــن عبــدال: دراســة تحقيــق(. م8007-هـــ8189)بــن يوســف الفهــري ا

 (.م.د)، (ن.د)، (ط.د)، عيضة الثبيتي

أبـو حيـان (: التـذييل والتكميـل) التذييل والتكميـل يف شـرل كتـاب التسـهيل -80
دار : دمشق، (8)ط ، حسن هنداوي: تحقيق(. م0222-هـ8102)األندلسي 

 .القلم

محمـد بـن (: تفسير الطربي)تفسير الطبر  جامع البيان عن تلويل آ  القرآن  -02
محسن الرتكـي عبدال بن عبداهلل: تحقيق(. م0228 -هـ8100)جرير الطربي 

-بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات العربيــة واإلســالمية بــدار هجــر 
 .هجردار : القاهرة، (8)ط ، -سند حسن يمامةعبدال

ــرآن -08 ــب الق ــداهلل: تفســير  ري ــةعب ــن قتيب ــن مســلم ب (. م8079-هـــ8509)  ب
 .دار الكتب العلمية: بيروت، (ط.د)، السيد أحمد صقر :تحقيق

قادر الشهير بـابن مكتـوم عبدالأحمد بن : تلخي  أخبار النحويين واللغويين -00
المدينـة المنـورة  -مخطـوط نسـخة مكتبـة الجامعـة اإلسـالمية(. هـ710 ت)

 (.ت.د)، (7282: )برقم
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محمـد بـن يوسـف (: تمهيـد القواعـد) تمهيد القواعد بشـرل تسـهيل الفوائـد -05
علـي محمـد : دراسـة وتحقيـق(. م0227 -هــ8109)الشهير بنـاظر الجـيش 

 .دار السالم: القاهرة، (8)ط ، فاخر وآخرون

-هـ8122)محمد بن محمد بن الجزري (: التمهيد) التمهيد يف علم التجويد -01
 .مكتبة المعارف: الرياض، (8) ط، علي حسين البواب: يقتحق(. م8092

سالم هـارون عبدال: تحقيق(. ت.د)محمد بن أحمد األزهري : تهذيب اللغة -02
، المؤسسة المصرية العامة للتأليف واألنباء والنشـر(: م.د)، (ط.د)، وآخرون

 .الدار المصرية للتأليف والرتجمة
، عمـر بـن علـي بـن أحمـدسـراج الـدين : التوضيح لشـرل الجـامع الصـحيح -06

دار الفــال  للبحــث : تحقيــق(. م0229-هـــ8100)المعــروف بــابن الملقــن 
أحمد : تقديم، وجمعة فتحي، خالد الرباط: بإشراف، العلمي وتحقيق الرتاث

إدارة -وزارة األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية: قطـر، (8)ط ، كريمعبـدالمعبـد 
 .الشؤون اإلسالمية

-هـــ8100)عمــر بــن علــي األنصــاري : حالتوضــيح لشــرل الجــامع الصــحي -07
: تقديم، وجمعة فتحي، خالد الرباط: إشراف، دار الفال : تحقيق(. م0229

 .دار النوادر: دمشق، (8)ط ، كريمعبدالأحمد معبد 

 الشــهير بحــاجي عبــداهللمصــطفى بــن : ســلم الوصــول إلــى طبقــات الفحــول -09
ــة  ــق(. م0282)خليف ــد : تحقي ــدالمحم ــاؤوطعب ــدقيق، قادر األرن صــالح : ت

: إشـراف وتقـديم، صـال  الـدين أويغـور: إعـداد الفهـارس، سعداوي صالح
منظمة المؤتمر اإلسالمي مركز : إسطانبول، (ط.د)، أكمل الدين حسا أوغلي

 .األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية بإسطانبول

(. م8092)علــي بـن مــؤمن الشـهير بــابن عصـفور اإلشــبيلي : ضـرائر الشـعر -00
 .دار األندلس(: م.د)، (8)ط ، السيد إبراهيم محمد :تحقيق
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: تحقيـق(. ت.د)محمـد بـن الحسـن الزبيـدي : طبقات النحـويين واللغـويين -52
 .معارفدار ال: القاهرة، (0)ط ، الفضل إبراهيم محمد أبو

بدر الدين محمـود بـن (: عمدة القاري)عمدة القار  شرل صحيح البخار   -58
ــي  ــه شــركة مــن عنيــت بنشــره (. ت.د)أحمــد العين ــق علي وتصــحيحه والتعلي

 .دار الفكر(: م.د)، (ط.د)، العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية
فهرســة ابــن خيــر اإلشــبيل  مــا رواه عــن شــيوخه مــن الــدواوين المصــنفة يف  -50

محمـد بـن خيـر (: فهرسة ابن خيـر اإلشـبيلي) ضروب العلم وأنواع المعار 
، محمد فـؤاد منصـور: حواشيه وضع(. م8009-هـ8180)بن عمر األموي ا

 .دار الكتب العلمية: بيروت، (8)ط 
الفهرست يف أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم  -55

قابلــه علــى (. م0220-هـــ8152)محمــد بــن إســحاق النــديم (: الفهرســت)
 .مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي: لندن، (ط.د)، أيمن فؤاد سيد: أصوله

القـرط ) -وه  الطرر والحواشـ  علـى الكامـل للمبـرد–على الكامل  القرط -51
ــى الكامــل ــد الوقشــي(: عل ــو الولي ــن الســيد البطليوســي ، أب -هـــ8128)واب

: بالهــور باكســتان، (8)ط ، ظهــور أحمــد أظهــر: تحقيــق وتقــديم(. م8092
 .جامعة بنجاب

ــا  -52 ــن إســماعيل النحــاس : القطــع واالئتن ــد ب ــن محم ــد ب ـــ8185)أحم -ه
دار : الرياض، (8)ط ، رحمن بن إبراهيم المطروديعبدال: تحقيق (.م8000

 (.وهي النسخة المعتمدة يف البحث)عالم الكتب 

(. هـــ559ت )أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل النحــاس : القطــع واالئتنــا  -56
، (800: )بــرقم، تركيــا -(فاضــل أحمــد)نســخة مخطــوط مكتبــة كــوبرلي 

 (.ت.د)

مصـطفى بـن (: كشـف الظنـون) نكشف الظنـون عـن أسـام  الكتـب والفنـو -57
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عنــى بتصــحيحه وطبعــه علــى نســخة (. ت.د) الشــهير بحــاجي خليفــة عبــداهلل
المؤلف مجردا عن الزيادات واللواحق من بعده وتعليق حواشـيه ثـم برتتيـب 

، ورفعـت بيلكـه الكليسـي، محمد شـرف الـدين يالتقايـا: الذيول عليه وطبعها
 .دار إحياء الرتاث العربي: بيروت، (ط.د)
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي : الكشف والبيان المعرو  تفسير الثعلب  -59

ـــ8100) ــق(. م0220-ه ــة وتحقي ــور: دراس ــن عاش ــد ب ــو محم ــة ، أب مراجع
 .دار إحياء الرتاث العربي: بيروت، (8)ط ، نظير الساعدي: وتدقيق

،  الكبيـرعبـداهلل: تحقيـق(. ت.د)محمد بـن مكـرم بـن منظـور  :لسان العرب -50
 .دار المعارف: القاهرة، (ط.د)، وهاشم الشاذلي، حسب اهلل ومحمد

صفي الـدين (: طالعمراصد اال) على أسماء األمكنة والبقاع طلعاالمراصد  -12
ـــدال ـــن عب ـــدالمؤمن ب ـــق(. م8021-هــــ8575)حق عب ـــي محمـــد : تحقي عل

 .دار المعرفة: بيروت، (8)ط ، البجاوي

 (ئدة إلـى آخـر سـورة النـاسمن بداية سورة الما) المرشد يف الوقف واالبتداء -18
محمـد بـن : دراسـة وتحقيـق(. هـ8105)الحسن بن علي العماين (: المرشد)

رســـالة لنيـــل درجـــة الماجســـتير يف الشـــريعة . حمـــود بـــن محمـــد األزوري
كلية الدعوة وأصـول ، فرع الكتاب والسنة -قسم الدراسات العليا، اإلسالمية

 .مكة المكرمة، جامعة أم القرى، الدين
-هــ8120)أحمد بـن محمـد النحـاس (: معاين القرآن) القرآن الكريم معاين -10

ــق(. م8099 ــي الصــابوين: تحقي ــد عل ــة، (8)ط ، محم ــة المكرم ــد : مك معه
، مركـز إحيـاء الـرتاث اإلسـالمي، البحوث العلمية وإحياء الـرتاث اإلسـالمي

 .جامعة أم القرى
(. م8099-هـــ8129)إبــراهيم بــن الســري الزجــاج : معــاين القــرآن وإعرابــه -15

 .عالم الكتب: بيروت، (8)ط ، جليل عبده شلبيعبدال: تحقيق
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محمـد : تحقيـق(. م8095-هــ8125)يحيـى بـن زيـاد الفـراء : معاين القـرآن -11
 .عالم الكتب: بيروت، (5)ط ، وأحمد يوسف نجاب -علي النجار

يـاقوت (: معجـم األدبـاء)إرشاد األريب إلـى معرفـة األديـب –معجم األدباء  -12
دار : بيــروت، (8)ط ، إحســان عبــاس: تحقيــق(. م8005)مــي الحمــوي الرو

 .الغرب اإلسالمي

-هـ8507) الحموي الرومي عبداهللشهاب الدين ياقوت بن : معجم البلدان -16
 .دار صادر: بيروت، (ط.د(. )م8077

عـادل نـويهض : معجم المفسرين من صدر اإلسـل  وحتـى العصـر الحاضـر -17
مؤسسة نـويهض (: م.د)، (5)ط ، حسن خالد: قدم له(. م8099-هـ8120)

 .الثقافية
عمر رضـا (: معجم المؤلفين) معجم المؤلفين تراجم مصنف  الكتب العربية -19

 .مؤسسة الرسالة: بيروت، (8)ط (. م8005-هـ8181)كحالة 
تحقيــق (. م8070-هـــ8500)أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا : مقــايي  اللغــة -10

فكر للطباعة والنشـر دار ال(: م.د)، (ط.د)، سالم محمد هارونعبدال: وضبط
 .والتوزيع

عثمــان بــن (: المكتفــى) المكتفــى يف الوقــف واالبتــدا يف كتــاب اهلل عــز وجــل -22
ــداين  ــان ال ــن عثم ــعيد ب ـــ8127)س ــق(. م8097-ه ــة وتحقي يوســف : دراس

 .مؤسسة الرسالة: بيروت، (0) ط، رحمن المرعشليعبدال
محمــد بــن أحمــد بــن (: منــار الهــدى) منــار الهــد  يف بيــان الوقــف واالبتــدا -28

ــدال المقصــد لتلخــي  مــا يف المرشــد يف الوقــف : ومعــه، كريم األشــموينعب
ــداء ــا بــن محمــد األنصــاري : واالبت ــه(. م0220-هـــ8100)زكري : علــق علي

 .دار الكتب العلمية: بيروت، (8)ط ، شريف أبو العال العدوي
علــي بــن الحســن الهنــائي (: المنتخــب)المنتخــب مــن  ريــب كــل  العــرب  -20
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مكــة ، (8)ط ، محمــد بــن أحمــد العمــري: تحقيــق(. م8090-هـــ8120)
ـــة ـــرى: المكرم ـــة أم الق ـــرتاث  -جامع ـــاء ال ـــة وإحي ـــد البحـــوث العلمي معه
 .مركز إحياء الرتاث اإلسالمي -اإلسالمي

ــراءات العشــر -25 ــن محمــد الجــزري (: النشــر) النشــر يف الق -هـــ8102)محمــد ب
(: كتــابمــن أول بــاب فــرش الحــروف إلــى آخــر ال)دراســة وتحقيــق (. م0221

قسـم ، رسالة لنيل درجة الماجستير. محمد بن محفو  بن محمد أمين الشنقيطي
 .مكة المكرمة، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، الكتاب والسنة

، عزيز بـن علـي السـمابعبـدال(: نظـام األداء) نظا  األداء يف الوقف واالبتداء -21
: الريـاض، (ط.د)، ن البـوابعلي حسي: تحقيق(. ت.د)الشهير بابن الطحان 

 .مكتبة المعارف
صال  الدين خليل بن أيبـك (: نكث الهميان) نكث الهميان يف نكت العميان -22

، (ط.د)، أحمـد زكـي بـك: وقـف علـى طبعـه(. 8088-هــ8500)الصفدي 
 .دار المدينة: مصر

المبــارك بــن محمــد الشــهير بــابن األثيــر : النهايــة يف  ريــب الحــديث واألثــر -26
، (ط.د)، وطــاهر أحمــد الــزاوي، محمــود محمــد الطنــاحي: يــقتحق(. ت.د)
 .المكتبة اإلسالمية (:م.د)

-هــ8100)مكي بن أبـي طالـب القيسـي (: الهداية) الهداية إلى بلوغ النهاية -27
مجموعـة رسـائل جامعيـة ، (8)ط ، زارة صـالح وآخـرون: تحقيـق(. م0229

، الكتاب والسنة مجموعة بحوث: قامت بمراجعتها وتدقيقها وهتيئتها للطباعة
 .الشارقة، جامعة الشارقة، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

إسـماعيل (: هديـة العـارفين) هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين -29
طبــع بعنايــة وكالــة المعــارف الجليلــة يف مطبعتهــا (. م8028)باشــا البغــدادي 

 .ث العربيدار إحياء الرتا: بيروت، (ط.د)، إسطانبول-البهية
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-هـــ8102)صــال  الــدين خليــل بــن أيبــك الصــفدي  :الــوايف بالوفيــات -20
ــاء(. م0222 ــق واعتن ــاؤوط: تحقي ــد األرن ــي مصــطفى، أحم ، (8)ط ، وترك
 .دار إحياء الرتاث العربي: بيروت

-هــ8105)مكـي بـن أبـي طالـب القيسـي : الوقف على كل وبلى يف القـرآن -62
ار: تحقيق(. م0225  .مكتبة الثقافة الدينية: سعيدبور، (8)ط ، حسين نصَّ

دراســة (. م0222 -هـــ8108)علــي بــن أحمــد ابــن الغــزال : الوقــف واالبتــداء -68
رســالة لنيــل درجــة الماجســتير يف علــوم اللغــة . طــاهر محمــد الهمــس: وتحقيــق
 .دمشق، جامعة دمشق، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم اللغة العربية، العربية

*                  *                 * 
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