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 ملخص البحث

 عنواف البحث:
دراسة  ىػ (.ٖٔٓ)ت ؿبيىمَّد بن كزلبغا نىاًصر الٌدين لإلماـ:  (. ـبتصر اؼبكتفى يف الوقف التاـ كالكايف كاغبسن)

.الكتابكربقيق من أكؿ سورة الكهف إىل آخر   
 الرغبة يف ربقيق الرتاث اإلسالمي، كاإلسهاـ يف نشره، كفق منهج علمي مدركس أصيل.من أىداؼ البحث: 

 كلقد قسمت البحث إىل: مقدمة، كقسمني، كخاسبة، كفهارس.
كاؼبقدمة اشتملت على: أنبية اؼبوضوع كبواعث اختياره، كالدراسات السابقة، كخطة البحث التفصيلية، كمنهج 

يف الدراسة كالتحقيق. السري  

:التعريػػف بعلػػا الوقػػف كيشػػتمل على: الكؿ الفصػػل:ثالثػػة فصػػوؿ كيشػػتمل علػػى :(ُ)الدراسػػة :القسػػا الكؿمث 
بصػورة  كاؼبؤلفػات فيػو ،، كبيػاف اخػتالؼ العلمػاء يف أقسػاموكالفرؽ بني الوقف كالقطع كالسكت ،أنبيتوكاالبتداء، ك 
  .ـبتصرة

 .تعريف موجز باإلماـ الداين :اؼببحث الكؿمبحثني::كيشتمل على الفصل الثاين
 .مؤلف الكتاب ؿبيىمَّد بن كزلبغا نىاًصر الٌدين : تعريف باإلماـ اؼببحث الثاين
 .الكتاب اختص بدراسة :الفصل الثالث

 . الكتابن أكؿ سورة الكهف إىل آخر ربقيق نص الكتاب م مث القسا الثاين:
 كفيها أبرز النتائج كالتوصيات كمنها: اػباسبة مث

ال يبىن ىذا العلػا علػى االجتهػاد كالن ػر، فػال يطلػق وكػا الوقػف إال بػالرجوع مراء العلمػاء ككػذل   -ُ
 الرجوع لعلا النحو كالتفسري كالقراءات.

اء أٌلف بعض القراء العشرة يف الوقف كاالبتداء لكن مل تصل كتبها إلينا، فغالبية كتػ  الوقػف كاالبتػد -ِ
تراث مفقود ربتاج إىل من ينٌق  عنها، فيمكن للباوث أف يتتبع كقوؼ اود القراء العشرة من بطوف 

 الكت  كىبرجها يف كتاب مستقل.

 أخريان ذيلت البحث بالفهارس اليت تيسره ؼبتناكلو.
 

                                                             

 قسا الدراسة مفصل يف ربقيق اعبزء الكؿ من ىذا الكتاب من إعداد الباوثة: آالء الربكايت. ((ُ
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 اؼبقدمة
لعبػػاده اؼبػػؤمنني  ريػػق  سػػا، ر أضبػػده كأشػػكره علػػى فمػػلو كامتنانػػو ،نعمائػػو علػػى آالئػػو، كالشػػكر لػػو علػػى  اغبمػػد
علػى آلػو ك كخػا  أنبيائػو، لو أفمػل رسػعلػى ا كأسػل  ي ، كأصػل  ا بآيات كتابػو يف كػل بػدءو كةايػة، كنور بصائرىاؽبداية
 .إىل يـو الدينو كمن تبعها كسار على درهبا أصحابك 
 بعد : اأمَّ  

 ، كمن، من قاؿ بو صدؽ، كالصراط اؼبستقيااغبكيا، كىو الذكر كنوره اؼببني، لقرآف الكرًن ىو وبل ا اؼبتنيفإف ا
سػاف عػر  بل دم إىل صػراط مسػتقيا، نػزؿ بػو الػووي المػنيإليػو ىيػ دعػا، كمػن ، كمػن عىًمػل بػو أيجػروكا بو عدؿ

، ، كتبػني علومػو كوركفػوكتابػو، اؼببعوث إىل خري أمة فاصطفى مػنها تعػاىل مػن قػاـ خبدمػة  مبني على الرسوؿ الكرًن
كػػاف العلمػػاء ك ، كجػػل أكثػػق العلػػـو صػػلة بكتابػػو عػػزكىػػي  القرآنيػػة كعلومهػػا، القػػراءات: كأشػػرفها علمػػان ىا كمػػن أشػػهر 

لبحػث صػغرية كال كبػرية إال كتناكلوىػا با افلػا يرتكػوا فيهػ كيعنػوف هبػا، ـو العلػ يهتمػوف بتلػ الجالء كالئمة الخيػار 
: علػا ز العلـو اؼبتعلقة بعلا القراءات، ىذا كمن أبر ان أكصوا بنشر تراثو ؿبققان كمدقق، ك كالتحقيق كالتأليف كالتصحيح

كتعليما منذ عهد كاعتىن السلف رضبها ا تعاىل هبذا العلا تصنيفا  أنبيتوقد أصبع العلماء على ك  .الوقف كاالبتداء
كػأ  جعفػر بػل تػواتر عنػدنا تعلمػو كاالعتنػاء بػو مػن السػلف الصػا  ،  ": قاؿ اإلماـ ابن اعبزرم رضبػو ا .النيب 

كصاوبو اإلمػاـ نػافع بػن أ  نعػيا، ك أ  عمػرك بػن  ،دينة الذم ىو من أعياف التابعنييزيد بن القعقاع إماـ أىل اؼب
، ك نصوصػها مػن الئمػة ككالمهػا يف ذلػ  معػركؼ ، كعاصػا بػن أ  الندػود كغػريىاكيعقوب اغبمػرمي ، العالء

اػبلػف علػى ازيػز أف ال هبيػز أوػدا إال بعػد معرفتػو الوقػف  ، كمػن مث اشػرتط كثػري مػن أئمػةعليو مشهورة يف الكت 
أخذكىا كذل  عػن شػيوخها   كاالبتداء ، ككاف أئمتنا يوقفوننا عند كل ورؼ ، كيشريكف إلينا فيو بالصابع ، سنة

 .(ُ)"الكلني
منػػػذ بدايػػة القػػػرف الثػػػاين  كنثػػران  مئػػات اؼبؤلفػػػات ن مػػػان لوقػػف كاالبتػػػداء  األفػػػوا يف ف هػػر بػػػذل  علمػػاء متخصصػػػوف 

 .ا زالوا يعنوف بو كيؤلفوف فيوكم اؽبدرم
ويػػث شػػرف  ا -ركػػ  أىػػل القػػرآف الكػػرًن  -كجػػل باالنمػػماـ إىل ىػػذا الركػػ  اؼببػػارؾ  كقػػد شػػرف  ا عػػز ،ىػػذا
أشػػكره سػػبحانو  ،لدرجػػة اؼباجسػػتريبفمػػلو ككرمػػو  حبفػػك كتابػػو الكػػرًن كتعلػػا قراءاتػػو كعلومهػػا إىل أف كصػػلتي تعػػاىل 

، كقػد جػاءت مرولػة اختيػار اؼبوضػوعات إلكمػاؿ مسػرية من عنايتػو عػاجال كآجػال كأسالو اؼبزيد ،كتعاىل على ذل 
كبعد البحػث كالتنقيػ  يف فهػارس ، كتابو كنشر تراثوكوف من ضمن من قاـ خبدمة  يف أف أ درجة اؼباجستري فرغبتي 

  :بعنواف كتاب قياعلى   اختيارمكقع التخصص الفن ك أىل  استشارةاؼبخطو ات ك 
ػػد بػػن كزلبغػػا نىاًصػػر الػػٌدين أىبػػو عبػػد ا اعبوبػػاين : لإلمػػاـ « ـبتصػػر اؼبكتفػػى يف الوقػػف التػػاـ كالكػػايف كاغبسػػن » ؿبيىمَّ

 : )اؼبكتفى يف الوقف كاالبتداء( للداين.كالكتاب عبارة عن تلخيص كتاب .(ىػٖٔٓت) القاىرم اغبٍىنىًفيٌ 

                                                             

 (.ِِٓ/ُ) النشر يف القراءات العشر/ ابن اعبزرم:  ((ُ
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كمن تالمذة اإلماـ ابن اعبزرم يف القػراءات كغريىػا، كمػا  ،الشخصيات البارزة يف القراءات كعلومهاف من كاؼبصن   
كترصبتػػو متػػوافرة يف كتػػ  الػػرتاجا أنػػو مػػن معاصػػرم اػػدث الشػػهري كاؼبػػؤرخ الكبػػري اإلمػػاـ ،ػػ  الػػدين السػػخاكم، 

 . رضبو السخاكم شم  الدين ل (الموء الالمع): كتاب  كمن بينهااؼبعتمدة، 
علػػى أيػػديها علػػا  مػػن شػػيوخي الفاضػػل الػػذين تلقيػػتي  لػػرأم كاالختصػػاصاستشػػارة أىػػل اب بػػادرتي كجػػل ك  اؼبػػوىل عػػز اسػػتخرتي  كقػػد

، ف، أكصػػوا بتحقيقػػو كدراسػػتوك ، اؼبخطوطبػػصبيعنػػا فأشػػادكا ، لة مرشػػدم الفاضػػل وف ػػو ا تعػػاىلكفمػػي، القػػراءات اؼببػػارؾ عقػػدت العػػـز
كاسػأؿ ا تعػػاىل   ، ىن أف أكػوف قػد كقفػت يف االختيػارأسبػ ،ىػذه اػبطػة عمػلب كتوكلػت عليػو، كبػدأت ،ى ا عزكجػلعلػ اعتمػدتك 

 .كلو القبوؿ بفملو ككرمو، إنو ك  ذل  كالقادر عليو، كىو نعا اؼبوىل كنعا النصري
 

 اؼبوضوع :أنبية 
 

ال سػيما يف علػػا القػراءات الػػذم مػداره علػػى ، البػػاوثنين أىػػا مػا صػػرفت فيػو جهػود ال شػ  أف دراسػة كربقيػػق اؼبخطو ػات يعتػػرب مػ
كأدكا المانػػة إىل مػػن مػػن ىػػذا العلػػا، كالػػذين ضػػبطوا مػػا ربملػػوا ، التلقػػي مشػػافهة مػػن الشػػيوخ الػػذين تتصػػل أسػػانيدىا برسػػوؿ ا 

 .عن اغبائرين تاإلشكاالالكىـا كتزيل ، ت تنري الطريق للسالكني يف الدربكمل يكتفوا بذل  بل قيدكه يف مؤلفا، بعدىا
 :  القيا كتابال ىذاكمن بني تل  اؼبؤلفات 

  .ؿبيىمَّد بن كزلبغا نىاًصر الٌدينلإلماـ  « ـبتصر اؼبكتفى يف الوقف التاـ كالكايف كاغبسن »

 :فيما يليكقيمتو العلمية تكمن أنبية اؼبوضوع ك 
 .الذم يعد من أفمل العلـو القراءاتتاب بالقرآف الكرًن، كقوة صلتو بعلا ارتباط موضوع الك -ُ
 باختصار كتاب من أبرز اؼبتوف العلمية يف علا الوقف كاالبتداء .تعلق الكتاب  -ِ
 يف زمنو .مكانة  اؼبصنف العلمٌية الكبرية، ويث كاف مقرئنا متقننا  -ّ
 اؽبدرم .در أصيل اعترب من اؼبتوف اؼبعتمدة يف القرف اػبام  اعتماد اؼبؤلف يف مادة كتابو على مص -ْ
 كتوضيحو ؼببهماهتا كولو ؼبشكالهتا. لوقف كاالبتداءربرير اؼبؤلف ؼبسائل تتعلق بعلا ا -ٓ
 ىذا الكتاب . اؼبؤلف يف تأليفكىدؼ كضوح منهج  -ٔ
 إىل آخره.الكرًن من أكلو القرآف  صبيع سوراشتماؿ الكتاب على  -ٕ
 .ا أعلاك  –وس  علمي  –عدـ تطرؽ الباوثني إىل دراسة ىذا الكتاب أك ربقيقو  -ٖ
 .علميالرغبة يف نشر ىذا الكتاب كفق منهج علمي أصيل، يتبع فيو أس  التحقيق ال -ٗ
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 اختيار اؼبوضوع : أسباب
 .علقو كارتبا و بكتاب ا عزكجلكشدة تكأنبيتو كفملو  الوقف كاالبتداءشرؼ علا  -ُ
مػػن أىػػا باختصػػار كتػػاب بػػالة النبيػػة إلمػػاـ اعتػػرب نػػو عيػػ  إ، ويػػث القيمػػة العلميػػة البالغػػة للكتػػاب -ِ

 .العلماء يف علـو القراءات
 .كمن تالمذة اإلماـ ابن اعبزرم ،اؽبدرم تاسعنو من علماء القرف الإويث ، اؼبنزلة العلمية للمؤلف -ّ
 .ىذا الكتاب مل يسبق ربقيقو كنشرهف تبني   أ استشارة أىل التخصصبعد البحث ك  -ْ
 .، كفق منهج علمي مدركس أصيل، كاإلسهاـ يف نشرهاإلسالميالرغبة يف ربقيق الرتاث  -ٓ
 –النبية البالغة اليت وب ى هبا ربقيق الرتاث اإلسالمٌي، إذ أف إخراج كتاب قدًن كهذا وبقق نفعان كبريان  -ٔ

 لطاليب ىذا العلا الشريف. - بإذف ا
 .علا الوقف كاالبتداءبياف جهود العلماء الفذاذ يف اؼبصنفات اليت كضعوىا يف  -ٕ
 .ىذا العلا اؼببارؾ كالتبحر فيوالرغبة يف معايشة  -ٖ

 الدراسات السابقة:
لإلمػػاـ اؼبقػػرئ أ  عمػػرك عثمػػاف بػػن سػػعيد الػػداين  اؼبكتفػى يف الوقػػف كاالبتػػدا يف كتػػاب ا عػػز كجػػل -ُ

مصػػطلحات ىػػػ (، كىػػو عمػػدة يف الوقػػف كاالبتػػداء، ويػػث أسػػ  يف مقدمتػػو ْْْالندلسػػي ) ت 
اغبػض علػى تعلػيا )الوقف كبينهػا بالمثلػة الػيت توضػح ىػذه اؼبصػطلحات، كقػد ذكػر يف البػاب الكؿ 

اران عػػن الصػػحابة كمػػن بعػػدىا، كتكلػػا يف التػػاـ ( كاستشػػهد يف ىػػذا البػػاب بعػػدة أواديػػث كذكػػر آثػػ
البػػاب الثػػاين عػػن أقسػػاـ الوقػػف كذكػػر بعػػض اؼبػػذاى  فيهػػا، مث ذكػػر بعػػد ىػػذا البػػاب أقسػػاـ الوقػػف 
اؼبختػػارة عنػػده كىػػػي أربعػػة: ) تػػػاـ، ككػػاؼ، كوسػػػن، كقبػػيح ( مث فسػػػرىا كاوػػدان كاوػػػدان ، كبعػػد ىػػػذه 

خاسبان بسػورة النػاس، يػذكر مػا فػيهن مػن الوقػوؼ اؼبقدمة ذكر فرش الوقوؼ يف السور مبتدئان بالفاربة ك 
 التامة كالكافية كاغبسنة كالقبيحة.

كخيدـ ىذا الكتاب دراسة كربقيقان مػن الػدكتور: جايػد زيػداف ـبلػف، يف رسػالة مقدمػة إىل كليػة اللغػة 
العربيػػػة ببغػػػداد لنيػػػل درجػػػة التخصػػػص ) ماجسػػػتري ( يف اللغويػػػات، ك بعتػػػو كزارة الكقػػػاؼ كالشػػػؤكف 

 ـ.ُّٖٗىػ / َُْْدينية العراقية، كنشر عاـ ال
ـ ، يف رسالة علمية للػدكتور: يوسػف مرعشػلي، لنيػل ُٕٖٗىػ / َُْٕمث  بع مرة أخرل عاـ  -

درجػة التخصػص ) دكتػوراة ( يف اللغػة العربيػػة كآداهبػا، مقدمػة إىل كليػة امداب كالعلػـو اإلنسػػانية 
 الة ببريكت.يف جامعة القدي  يوسف بلبناف، ك بعتو مؤسسة الرس

كللكتػاب  بعػػة ذباريػػة بتحقيػػق الػػدكتور: ؿبػػي الػدين عبػػد الػػرضبن رممػػاف، نشػػرتو دار عمػػار عػػاـ  -
 ق.ُِِْ

  يبع أيمان بتحقيق الدكتور: صباؿ ؿبمد شرؼ، كىي  بعة ذبارية. -
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 خطة البحث: 

 .كفهارس، ، كخاسبةكقسمني ،مقدمة:  منالبحث يتكوف 
 اؼبقدمة:
 ، كمػنهج السػري يفالتفصيلية كخطة البحث كالدراسات السابقة، ،بواعث اختيارهك  اؼبوضوع أنبية: تتممن  

 .الدراسة كالتحقيق

 . (ُ)الدراسة القسا الكؿ :
 . وؿفصثالثة : كيشتمل على

  :الكؿ فصلال
 :كيشتمل على

كبيػاف اخػتالؼ العلمػاء يف أقسػامو،  ،كالفرؽ بني الوقف كالقطػع كالسػكت ،أنبيتوالتعريف بعلا الوقف كاالبتداء، ك 
 .كاؼبؤلفات فيو
 :الفصل الثاين

 :مبحثني يشتمل علىك 
 :مطال  أربعة كفيو ،تعريف موجز باإلماـ الداين :اؼببحث الكؿ

 اظبو ككنيتو كمولده.: الكؿ طل ؼبا
 كتالميذه.شيوخو : الثاين ؼبطل ا

 .مؤلفاتو: الثالث اؼبطل 
  اؼبطل  الرابع: كفاتو.

 :مطال أربعة ، كفيو ابن كزؿ بغا مؤلف الكتاب ؿبمدتعريف باإلماـ  :اؼببحث الثاين
 اظبو ككنيتو كمولده.: الكؿ اؼبطل 
 شيوخو كتالميذه.: الثاين اؼبطل 
 مكانتو العلمية كثناء العلماء عليو .الثالث:  اؼبطل 
 مؤلفاتو، كفاتو.: الرابع اؼبطل 

 

                                                             

علػى اػبطػة اؼبعتمػدة ء الربكػايت، كالقسػا الدراسػي ىنػا ـبتصػر بنػاء ىذا الكتاب من إعداد الباوثػة: آالقسا الدراسة مفصل يف ربقيق اعبزء الكؿ من  ((ُ
 من قسا القراءات.
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 .دراسة الكتاب :الفصل الثالث
 :مبحثني يشتمل علىك 
 .اؼبلحوظات عليوك  فبيزات الكتاب منهج اؼبؤلف يف الكتاب كأبرز :الكؿ بحثاؼب
 .كصف النسخ اؼبخطو ة ، كذكر مباذج منها :ثاينال بحثاؼب

 التحقيق. القسا الثاين:
نسػػخة المػػن  ( لػػوحَِ)وػػوا  ، كيبثػػل الكتػػابآخػػر : إىل سػػورة الكهػػفأكؿ : كيتمػػمن الػػنص اقػػق مػػن

 .اإلماـ ؿبمد بن سعودصورة جبامعة اؼب
 .آخر الكتابيشمل النص اقق من بداية سورة الكهف إىل  :منهج التحقيق

 سلكت يف ربقيقو اؼبنهج اميت:

 مقابلة النسخ كإثبات الفركؽ يف ىامش البحث بقو : " يف ) م ( كذا " أك "كرد يف) ج ( كذا". -ُ
 نسخت اؼبخطوط كفق قواعد اإلمالء اغبديثة. -ِ
مػن )م( أك مػن )ج("، إذا كقع سقط يف أود النسخ أشري إليو يف اؽبامش، بقو : "قولو كذا ساقط  -ّ

كإذا كقػػع سػػقط مػػن النسػػخة الصػػلية فأضػػعو بػػني واصػػرتني كأكملػػو مػػن النسػػخ الخػػرل كأنبػػو علػػى 
 ذل  يف اؽبامش.

 تػان يف اؼبكتفػى،ككػاف ثابتػان يف أوػد النسػخ، كثاب إذا سقط موضع كقف أك وكا من النسػخة الصػلية -ْ
 .أضعو بني واصرتني يف اؼبنت  كأشري إىل ذل  يف اؽبامش

تكميػل للمػنت أثبت ما سطر على ىوامش النسخة الصػلية يف مػنت الكتػاب، لةػا كانػت عبػارة عػن  -ٓ
  ىامش النسخة، كأثبتها من اؼبكتفى أيمان.بأةا كيتبت يف نفسو كأشري يف اغباشية

للمكتفػػى بقػػو : " كرد يف الخػػرل فػػإين أثبتػػو يف اغباشػػية إف كػػاف موافقػػان  مػػا كرد يف ىػػوامش النسػػخ -ٔ
 يف اؼبكتفى".  ىامش ) م ( أك ) ج ( ككذا كرد 

إذا وصػػل تصػػحيف يف النسػػخة الصػػلية فأصػػححو مػػن النسػػخ الخػػرل كمػػن اؼبكتفػػى يف اؼبػػنت بػػني  -ٕ
سػػػخ فأثبػػػت مػػػا كػػػاف واصػػػرتني كأشػػػري إىل ذلػػػ  يف اغباشػػػية. أمػػػا إذا وصػػػل تصػػػحيف يف صبيػػػع الن

 صحيحان يف اؼبكتفى كأشري إىل ذل  يف اغباشية. 
اعتمػػػدت يف بيػػػاف أوكػػػاـ الوقػػػف اؼبػػػذكورة يف كػػػل سػػػورة علػػػى ثػػػالث كتػػػ  كىػػػي: )كتػػػاب القطػػػع  -ٖ

كاالئتنػػاؼ ل  جعفػػر النحػػاس( ، ) منػػار اؽبػػدل يف بيػػاف الوقػػف كاالبتػػدا لإلمػػاـ أضبػػد ال،ػػػوين( ، 
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اب ا عز كجل لإلماـ أ  بكر ابن النبارم( فهي من أمهػات كتػ  )إيماح الوقف كاالبتداء يف كت
 الوقف كاالبتداء.

عليو، أك مسكوتان عنو عند أصحاب الكت  الػيت اعتمػدهتا مل أنبػو  إف كاف اغبكا يف موضع ما متفقان  -ٗ
 على ذل  اؼبوضع كمل أعلق عليو إال ما ندر إسبامان للفائدة.

ثمػػاين موافقػػة يف ذلػػ  لمػػبط اؼبصػػحف وسػػ  ركايػػة وفػػص عػػن كتبػػت اميػػات القرآنيػػة بالرسػػا الع -َُ
 عاصا، إال ما يذكره اؼبؤلف من قراءة يف آية أك كلمة، فأثبتها وس  ذكره ؽبذه القراءة.

عالمػػػيت ك  ،رة لآليػػات القرآنيػػةىػػػأثبػػت عالمػػات الرتقػػػيا الالزمػػة إليمػػاح الػػػنص كسبييػػزه، كػػالقواس اؼبز  -ُُ
كالفواصل ككبوىا، خدمة  ) (، كغري ذل  كالنقطتني الكبرية للمعاين، كالقواس لألقواؿ " " التنصيص
 سريه ؼبتناكلو.للنص كتي

ُ   عوزت اميات القرآنيػة بػذكر رقمهػا بعػد اميػة مباشػرة إف كانػت رأس آيػة، كقولػو:  -ُِ ٍُّ ٍَمٚ  ٝ  َج  َولَم
أكتػػ  رقمهػػا،  . كإف مل تكػػن رأس آيػػة كضػػعت نقػػاط بعػػد اميػػة القرآنيػػة أك الكلمػػة مث ١ ٦ٌََِحمم   
ٟ   كقولو:  ِ  .٢ ... َرّي

الػوارد ذكػرىا يف الػنص اقػق بإهبػاز كذلػ  يف أكؿ موضػع  دكف الصػحابة  ترصبت عبميع العػالـ -ُّ
مل أنبو عليو مكتفية بذكر رقا صفحتو يف فهرس العػالـ يف أكؿ موضػع كرد لىا، فإف تكرر الع ويرد في
 فيو.

 يوردىا اؼبصنف بعزكىا إىل مواضعها كم اةا قدر اإلستطاعة.قمت بتوثيق النصوص كالنقوؿ اليت  -ُْ
ؿ موضع،  مث أكتفػي بػذكره عند كتابة اؼبصادر كاؼبراجع أكرد اسا الكتاب كامالن مع اسا مؤلفو يف أك  -ُٓ

 ـبتصران إال ماكاف متشاهبان من أظباء الكت  فأقرنو مع اسا مؤلفو.
كضػػع التعليقػػػات الخػػػرل الػػػيت أراىػػػا مناسػػػبة  شػػرح اللفػػػاظ الغريبػػػة أك اؼببهمػػػة   إف كجػػػدت   مػػػع -ُٔ

 ػبدمة النص.
 ختمت البحث بذكر أبرز ما توصلت إليو من النتائج كالتوصيات. -ُٕ
علػى ىػذا البحػث إلدارؾ غايتػو  ذيلت البحث بفهػارس علميػة زبػدـ الكتػاب كتعػني الباوػث كاؼبطلػع -ُٖ

 منو بيسر كسهولة.
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 اػباسبة :

 .النتائج كالتوصيات :كتتممن
 

 الفهارس : 
 .القرآنيةفهرس اميات  .ُ
 .العالـفهرس  .ِ
 .امثارفهرس  .ّ
 .اؼبراجع كاؼبصادرفهرس  .ْ
 .فهرس اؼبوضوعات .ٓ

 
كاغبمػػد  أكالن كآخػػران علػػى إسبػػاـ ىػػذا البحػػث، كاغبمػػد  علػػى كرمػػو كعطائػػو بػػأف يسػػر   إسبػػاـ مرولػػة اؼباجسػػتري 

 تعاىل على جزيل عطائو.كجعل  من منسوبات ىذا القسا اؼببارؾ، فأضبد كأشكره 
الػػيت بػػاركت  بػػدعائها، كغرسػػت يف نفسػػي وػػ  العلػػا  والددي الالليل دد  :لسػػراج ويػػايت مث الشػػكر ك خػػالص الػػدعاء

كالػتعلا كاؼبثػابرة يف ربقيػق الغايػة منػذ الصػغر، فلهػا الفمػػل بعػد ا عػز كجػل يف بلػوغي ىػذه اؼبرولػة، أسػػأؿ ا أف 
أف يبػػده  ه فػػأدعو  والددييلظه دد لاهبػػأف بػػارؾ ويػػايت بوجػػود    برىػػا، كأيمنػػا أشػػكر ا يسػػعد قلبهػػا كيػػرزق

 ما بذلو من جهد يف روليت العلمية.بالصحة كالعافية على 
 .أخواين ككل من ذكرين بدعوة صادقةال أنسى شكر أخوايت العزيزات ك ك  
، علػى ولمػو كتوجيهاتػو ككػـر اليينلعبديلالردمي لفض ل لاليكتور:لبيرخبالص الشكر كالتقدير ؼبشريف كما أتوجو   

أخالقو كالذم كاف خري مشرؼ يف ىذه اؼبرولة، فأسأؿ ا أف يبارؾ لو يف علمو كعملػو كأىلػو كيرزقػو اؼبثوبػة كخػري 
 اعبزاء.
 كسػػعة ولمػػو علػػى كػػـر علمػػو كنيبػػل عطائػػو ،سددييياللهضدد ل لالخدد دلالدديكتور:لعبدديلال  ددو لالشػػكر كالعرفػػاف  مث

  فدزاه ا خري اعبزاء كبارؾ يف علمو كنفع بو. كقبولو مناقشة ىذا البحث، كصادؽ دعواتو،
، الػيت كانػت خػري اآلءلالبمكدي التوجػو بصػدؽ الػدعوات لليػد البيمػاء كللقلػ  الصػادؽ، أخػيت العزيػزة: كال أنسى ا 

لهضددد ل لالخددد دلمعاكنػػة كخػػػري جليسػػػة، فالشػػػكر كالػػػدعوات لشخصػػها كلىلهػػػا الكػػػراـ. مث الشػػػكر اعبزيػػػل موجػػو 
، بػارؾ ا لػو كسػٌخر لػو مػن كوسػن معاملتػو كصػادؽ دعواتػو أخالقػو جهػده كصبيػل، علػى اليكتور:لنيصملال ثيما

 عباده الصاغبني.
ػا نافعنػا لإلسػالـ كاؼبسػلمني، إنػو أف يتقبل عم كيف اػبتاـ، أسأؿ ا  لي ىذا خالصنػا لوجهػو الكػرًن، كهبعلػو علمن

 كعلى آلو كصحبو كسلا. ك  ذل  كالقادر عليو، كصلى ا كبارؾ على وبيبنا ؿبمد 
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 (ُ)انفصم األٔل
 

 اوث التالية :بكيشتمل على اؼب

 اؼببحث الكؿ : التعريف بعلا الوقف كاالبتداء.

 كالسكت.اؼببحث الثاين : الفرؽ بني الوقف كالقطع 

 اؼببحث الثالث : أنبية علا الوقف كاالبتداء كفوائده.

 اؼببحث الرابع : أقساـ الوقف كاالبتداء كبياف خالؼ العلماء يف ذل .

 اؼببحث اػبام  : اؼبؤلفات فيو.

 

 

 

 

 
                                                             

 .مالو ة : جل اؼبادة العلمية يف ىذا الفصل مستقاة من كتاب : اؼبنتقى من مسائل الوقف كاالبتداء للدكتور عبد القيـو السندم( (ُ



 قسم الدراسة
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 املثحث األٔل :

 جعريف انٕقف ٔاالتحداء
 بػدَّ مػن تعريػًف كػلم منهمػا علػى وػده أكالن، مث كىو عنوافه مرك  مكوفه من كلمتني ) الوقف ( ك ) االبتػداء (، كال

 بالرتكي  ثانيان.
 

 أكالن :
 تعريف الوقف لغة: 

 مصدر ) كقف ( كقوفان، ككرد يف اللغة العربية يف عدة معاين، منها:
 اغبب ، يقاؿ: كقفت الرض كقفنا، أم: وبستها.  -ُ
 اإلقالع: يقاؿ: أكقفت عن المر، أم: أقلعت. -ِ
 القياـ: يقاؿ: كقف كقوفان، أم: قاـ من جلوسو.  -ّ
ْ- .  السكوت، يقاؿ: كقفى القارئي على كلمة كقوفان، أم : سكتى
اؼبعاينة، يقاؿ: كقف على شيءو، أم: عاينوي  -ٓ

 (ُ) . 
 ك ) كىقىفى كقفان ككقيوفان ( : ىو الفصح.

  .(ِ)كالفعل، أم : تركهماكذكر بعض اؼبتأخرين أفَّ الوقف لغةن دبعىن : الكٍف، أك الكفي عن القوؿ 

 تعريف الوقف اصطالوان : 
عبػارةه »لو تعريفات متعددة، كاختلف اؼبؤلفوف يف تعبرياهتا لو اختالفان كبػريان، كملخػص ىػذه التعريفػات كأصبعهػا ىػو:

ييتنف ي فيو عادةن، بنية استئناؼ القراءة، ال بنية اإلعراض  –ييقدر حبركتني  –عن قطع الصوت على آخر كلمة زمنان 
 .(ّ)«عنها 

 تعريف االبتداء لغة :
ضد الوقف، كىو مصدر من باب االفتعاؿ من البدء، دبعىن : الشركع، أك فعل الشيء ابتداءن، أك فعلو أكالن 
(ُ). 

                                                             

ـبتػػػار )(، َٖٔص  آبػػػادم. / الفػػػريكزالقػػػاموس اػػػيط)(، ِّٓص  / علػػػي اعبرجػػػاين.التعريفػػػات)(، ّٗٓ/ٗ / ابػػػن من ػػػور:لسػػػاف العػػػرب)( ان ػػػر (ُ
 (.ّْْص  / زين الدين الرازمالصحاح

(، ُِٖ(، )معػامل اإلىتػداء إىل معرفػة الوقػوؼ كاالبتػداء/ ؿبمػود اغبصػرم. ص ِّ/ُان ػر: )منػار اؽبػدل يف بيػاف الوقػف كاالبتػدا/ أضبػد ال،ػوين : ( ِ)
 (.ّٖٔ)ىداية القارم إىل ذبويد كالـ البارم/ عبد الفتاح اؼبرصفي. ص 

 (.ِِان ر: )اؼبنتقى من مسائل الوقف كاالبتداء/ الدكتور عبد القيـو سندم. ص ( ّ)
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 تعريف االبتداء اصطالوان :
استئناؼ القراءة مطلقان، سواءن كاف بعد »الدكتور عبد القيـو السندم ىو : كتعريفو شامالن كـبتصران كما يراه الشيخ 

 .(ِ)«كقفو أك قطع

ـي علماء الفن الكالـ يف مسائل الوقف على مسائل االبتداء  لفَّ   –ريغا أنو متأخره عن البدًء رتبػةن كوقيقػةن  –كييقد 
و ناشئه عن الوقف، فهو بعدهكالمها يف الوقف ناشئه عن الوصل، أما الكالـ عن االبتداء فه

(ّ). 
 ثانيان :

 تعريف علا الوقف كاالبتداء :
 أقصدي بذل  تعريفو مركبان كعلاو متعلقو بكتابو الكرًن:

ىػػو علػػاه ييعػػرؼي بػػو مواضػػع الوقػػف، كاالبتػػداء، ككيفيتهمػػا مػػن ويػػث الصػػحة كعػػدمها، مراعػػاةن ؼبعػػاين كػػالـ ا » 
 .(ْ)«عزَّكجل كفها كتابو الكرًن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                              

 (.ِٔ/ُٓ(، )لساف العرب: َْ/ُ(، )اؼبصباح اؼبنري يف غري  الشرح الكبري/ أضبد اغبموم: ّّان ر )القاموس ايط. ص ( ُ)
 (.ِٕان ر )اؼبنتقى من مسائل الوقف كاالبتداء. ص ( ِ)
 (.ِٖالسابق. ص  ان ر )اؼبصدر( ّ)
 (.ُّان ر )اؼبصدر السابق. ص ( ْ)
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 املثحث انثاَي :

 انفرق تني انٕقف ٔانقطع ٔانسكث

 اقتصرت على التعريف االصطالوي، كذكر الفرؽ بينها على شكل نقاط:

 القطع اصطالوان :
 قطع الصوت على آخر كلمة بنية اإلعراض عن القراءة.

 أم : قطع القراءة رأسان، كاالنتقاؿ منها إىل غريىا، كالذم يقطع القراءة على سورةو أك جزءو أك وزبو أك 

كبو ذل  ... فبا ييؤذف باالنتهاء منها كاالنتقاؿ إىل والةو أخرل
(ُ). 

 السكت اصطالوان :
 .(ِ)إىل القراءة يف اغباؿمن غري تنف ، بنية العود  –دكف زمن الوقف عادةن  –عبارةه عن قطع الصوت زمنان 

 كالفركؽ بينهما باختصار ىي :

 الوقف كالسكت يكوناف بنية استئناؼ القراءة، أما القطع فهو بنية اإلعراض عنها. -ُ
 الوقف كالقطع يكوناف بالتنف ، أما السكت فال تنف  فيو. -ِ
 مقدار السكوت يف الوقف وركتاف، كيف السكت أقل من ذل . -ّ
 االستعاذة بعد القطع، أما الوقف كالسكت فال استعاذة فيهما.تستح   -ْ
 ال يكوف القطع إال على رأس آية، أما الوقف كالسكت فيكوناف يف رأس امية كأكاسطها. -ٓ

 كي هر فبا سبق أف الثالثة يشرتكوف يف : قطع الصوت زمنان.
 كينفرد السكت بكونو : من غري تنف .

 .(ّ)إال على رؤكس امم، كبنية إةاء القراءة كينفرد القطع بكونو : ال يكوف
 
 

                                                             

 (.ّٓص  يف بياف أصوؿ القراءة/ علي المباع. اإلضاءة)(، ِّ/ُمنار اؽبدل: )(، ِّٗ/ُ يف القراءات العشر/ ابن اعبزرم:النشر )( ان ر 1)
 (.ِّ/ُمنار اؽبدل: )(، َِْ/ُالنشر: )( ان ر 2)
 (.ٕٔص  .اؼبنتقى)( ان ر 3)
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 املثحث انثانث :

 أًْية عهى انٕقف ٔاالتحداء ٔفٕائدِ

علا الوقف كاالبتداء من أىا العلـو اؼبتعلقػة بػالقرآف الكػرًن، كقػراءة كتػاب ا دبراعػاة الوقػف كاالبتػداء تػأيت تطبيقػان 
  ﴿كسبثيالن لمر ا تعاىل بالتدبر يف آياتو، قػاؿ تعػاىل: 

ُ
َط أ ٍّ٘ َٰت٣ِِۦ َوَِلََتمَض بٍُّطٓواْ َءاَي َصٍّ َبََٰطٞك َّلِ ُٞ  َٗ ١َظٛ َج٣َُٰ إََِل 

َ
ْ َِ٘تٌَٰب أ  ْولُم٦ا

ٛ َبَِٰب 
َ يتلقَّونو كما يتلقوف القرآف ركايػةن كدرايػةن، تلف نػا كتػالكةن، قػراءةن ، ككاف الصحابة [ ِٗص امية  ] ﴾ ٽٱۡل 

كفهمػان ؼبعانيػػو كتفسػريه، كلػػذل  وكػػى كثػري مػػن العلمػاء باإلصبػػاع علػػى أنبيتػو كمراعاتػػو مسػتدلني بركايػػات عديػػدة، 
كالتػابعني يعتنػوف بػو أ  العنايػة والػة القػراءة أك اإلقػراء ككػانوا وبمتػوف علػى تعلػا الوقػف ككاف السلف من الصػحابة 

كاالبتداء كالعمل بو؛ ًلما ييتوصل بو إىل فها كتاب ا عزَّكجل كمعرفػة معانيػو، كاسػتنباط الوكػاـ الشػرعية كأدلتهػا 
 درره. منو، كىو فبا ييعني القارئ على الغوص على فرائد القرآف كالتقاط

 كتتلخص فوائد معرفة الوقف كاالبتداء فيما يلي : 
 معرفة معاين القرآف الكرًن كمقاصده. -ُ
 معرفة كجوه التفسري كالقراءة كاللغة العربية. -ِ
 ذبن  إيهاـ اؼبعىن غري اؼبعىن اؼبراد. -ّ
 الداللة على مدل ثقافة القارئ كفهمو ؼبعاين القرآف الكرًن كتفسريه. -ْ
 الفكر كإعمالو يف تدبر القرآف الكرًن.تشحيذ  -ٓ
 إبراز الصورة اعبمالية للفك القرآين. -ٔ
 إظهار إعداز القرآف الكرًن. -ٕ
َتم رُ  ﴿ سبييػز مػذى  أىػل السػنة مػن مػذى  اؼبعتزلػة، كػالوقف علػى كلمػة : -ٖ َٗ  ﴿مػن قولػو تعػاىل  ﴾ َوَيش  َوَربَّمم

َت رُ  َٞ  يََؾ ُٓء َوَيش   ُٔ ىو مذى  أىل السنة، لنفي اختيار اػبلػق، ال اختيػار اغبػق، فلػي   [ ٖٔالقصص امية  ] ﴾ ََي ُٜ
 .(ُ)لودو أف ىبتار، بل اػبرية  تعاىل

فاغبكمة الكربل ىي فها كالـ ا سبحانو كتعاىل؛ لفَّ يف والة الوقف على بعض اؼبواضػع مػن اميػات أك كصػل 
ػا اميػات بعمػها بػبعض يػتا إيمػاح اؼبعػاين كفه مهػا، كيكػوف العمػل علػى وسػ  مقتمػاىا، كىػذا مػن أع ػا ًوكى

 .(ِ)نزكؿ القرآف الكرًن
                                                             

 (.ُّ/ُ :منار اؽبدل)( ان ر 1)
 (.ٖٗص  .اؼبنتقى)( 2)
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 املثحث انراتع :
 أقساو انٕقف ٔاالتحداء ٔتياٌ خالف انعهًاء يف ذنك

اختلف الفقهاء يف جواز تقسيا الوقف إىل أنػواع كتسػميتها بأظبػاء معينػة فمػنها مػن ال يػرل جوازىػا كمػنها مػن    
 .(ِ)على ذل  (ُ)يقوؿ جبواز تقسيمها، كاعبمهور

كؼبَّا كانت مسائل ىذا العلا اعبليل كالفن النبيل ترجع إىل اجتهاد العلمػاء يف اغبيكػا عليهػا أك تقسػيمها مػن ويػث 
ـ كالكفاءة كاغبسن كالقبح ... لذل  قبدىا ـبتلفني يف ذكر أنواعو كربديد أقسامو، كاغبيكا على مواضع من التما

ويػػث اعبػػواز كالوجػػوب، وسػػ  فهػػا كػػلم مػػنها ؼبعػػاين القػػرآف الكػػرًن. ذكػػرت يف ىػػذا البحػػث مػػا اصػػطلح عليػػو 
 اعبمهور، كىي أربعة أقساـ:

 ج/ اختبارم              د/ اختيارم.      أ/ اضطرارم            ب/ انت ارم        

كمنها من أضاؼ إليها نوعنا خامسنا كىو : تعريفي
(ّ). 

 كفيما يلي تعريفي كلم من ىذه النواع اػبمسة :

 االضطرارم : -ُ
 .(ْ)كىو ما يعرض للقارئ كيلدئو للوقف عليو بسب  ضيق نف  أك عطاس أك سعاؿ أك عدز كنسياف كغريه

 على أم كلمة شاء، لكن هب  االبتداء بالكلمة اؼبوقوؼ عليها، إف صح االبتداء هبا.فلو أف يقف 

 االنت ارم : -ِ
ىو أف يقف القارئ على مقطعة معينة من اعبملة التامة، ليعطف عليها كجهنا آخر لقارئ نفسو، أك لراكو آخػر مػن 

... للسػػبعة أك العشػرة كركاهتػػا ... فيكمػػل  راكيػي قػػارئ كاوػد، أك يسػػتويف مػا يف تلػػ  اؼبقطعػػة مػن الكجػػو القرائيػة
 .(ٓ)بقية امية، كذل  عند صبع القراءات كالركايات كتػىلىًقيها على الشيوخ

                                                             

معدػػا لغػػة )( اعبمهػػور: مػػن صبهػػر الشػػيء إذا صبعػػو، كاعبمهػػور مػػن كػػل شػػيء مع مػػو. كمنػػو قػػوؽبا: كعليػػو اعبمهػػور، أم عليػػو أكثػػر العلمػػاء. ان ػػر (ُ
 (.ُِٔص  / كضعو الدكتور ؿبمد ركاس كالدكتور وامد قنييب.الفقهاء

 (.ُٔٔ(، )التمهيد يف علا التدويد/ ابن اعبزرم. ص ّٕٔ-ِٕٔان ر: )صباؿ القراء ككماؿ اإلقراء/ علا الدين السخاكم. ص  (ِ)
 (.ّٕان ر )اإلضاءة. ص  (ّ)
 (.ّٖٔ/ُ(، )ىداية القارم: ّٕ(، )اإلضاءة. ص ِٕٓان ر )اؼبنح الفكرية على منت اعبزرية/ علي القارم. ص  (ْ)
 (.ّٕ(، )اإلضاءة. ص ِٕٓفكرية. ص ان ر )اؼبنح ال (ٓ)
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 كيسميو البعض ) تعليمي ( : –بالباء اؼبوودة  -االختبارم :  -ّ
أك يف مقػاـ ىو أف يقف على كلمةو ليست ؿبل كقف عادة، كيتعلق بامتحاف  ال  فيما يتعلق بالرسا اؼبصػحفي، 

 .(ُ)التعليا لبياف وكا الوقف ككيفيتو على مقطوع كموصوؿ، كثابت كؿبذكؼ ككبوه، كال يوقف عليو إال غباجة
 االختيارم : -ْ

 .(ِ)ىو ما يقصده القارئ لذاتو من غري عركض سب  من السباب اؼبتقدمة
 كيف أنواعو خالؼ بني العلماء، كيف وكمو تفصيل سيأيت ذكره.

 التعريفي :  -ٓ
ىػػو مػػا تركػػ  مػػن االضػػطرارم كاالختبػػارم، كػػأف يقػػف لتعلػػيا قػػارئ، أك إلجابػػة فبػػتحن، أك إلعػػالـ غػػريه بكيفيػػة 

 .(ّ)الوقف

 أنواع الوقف االختيارم :
لقػػد اختلػػف العلمػػاء يف ربديػػد أنػػواع الوقػػف االختيػػارم إىل عػػدة أقػػواؿ، كاقتصػػرت علػػى مػػا ذىػػ  إليػػو أبػػو جعفػػر 

 ، كىوأربعة أقساـ:(ٔ)كغريىا من صبهور القراء (ٓ)اره الداين كابن اعبزرمكاخت (ْ)النحاس
(، كقبيح )مرتكؾ(.   تاـ )ـبتار(، ككاؼ )جائز(، كوسن )مفهـو

 ؼباذا اختلف العلماء فيما بينها يف تقسيا الوقف ؟
بقولػو: " كردبػا يتفقػوف علػى العػدد كىبتلفػوف يف التسػمية، فبعمػها يسػػمي  (ُ)أجػاب عنػو العالمػة الصفاقسػي

التػاـ كػػامالن، كبعمػها يسػػميو وسػننا، كبعمػػها كافينػػا، كبعمػها مطلقنػػا، كبعمػها ـبتػػارنا، كبعمػها يسػػمي الكػػايف 

                                                             

 (.ّٖٔ/ُ(، )ىداية القارم: ّٕ(، )اإلضاءة. ص ِٕٓ( ان ر )اؼبنح الفكرية. ص ُ)
 ( ان ر اؼبراجع السابقة نفسها.ِ)
 (.ّٕ( ان ر )اإلضاءة. ص ّ)
علي بػن سػليماف الخفػش الصػغري، ركل أيمػان ( أضبد بن ؿبمد بن إظباعيل، أبو جعفر ابن النحاس النحوم اللغوم: أخذ عن الزجاج كركل كثريان عن (ْ

(، )  ُّٕ/ٕىػػ. ان ػر ) تػاريخ اإلسػالـ ككفيػات اؼبشػاىري كالعػالـ/ ،ػ  الػدين الػذىيب: ّّٖعن أضبد بن شعي  النسائي كإبراىيا الزجاج. تويف سنة 
 (.ٗٗ/ُكفيات العياف كأنباء أبناء الزماف/ ابن خلكاف الربمكي: 

د بن علي بن يوسػف بػن اعبػزرم، العػامل اؼبعػركؼ، شػيخ اإلقػراء يف زمانػو صػاو  اؼبؤلفػات غايػة النهايػة، كالنشػر يف القػراءات ( ؿبمد بن ؿبمد بن ؿبمٓ)
 (.ُِٓ/ِىػ. ان ر )غاية النهاية يف  بقات القراء/ ابن اعبزرم: ّّٖالعشر كغريىا من الكت  اؼبعتمدة، تويف سنة 

(، كجعػػل ىػػذا القػػوؿ أعػػػدؿ القػػواؿ. كان ػػر كػػذل  : )صبػػاؿ القػػػراء. ص ُّٗ-ُّٖو عمػػػرك الػػداين. ص ( ان ػػر: )اؼبكتفػػى يف الوقػػف كاالبتػػدا/ أبػػٔ)
(، )تنبيػو الغػافلني ٓ(، )اؼبقصد لتلخيص مايف اؼبرشد يف الوقف كاالبتداء/ زكريػا النصػارم. ص ِّ/ُ(، )منار اؽبدل: ِِٔ-ِِٓ/ُ(، )النشر: ْٖٔ

(. كالقسػػاـ الربعػػة اؼبػػذكورة لػػديها قػػد َُّتالكهتػػا لكتػػاب ا اؼببػػني/ أبػػو اغبسػػن الصفاقسػػي.  ص  كإرشػػاد اعبػػاىلني عمػػا يقػػع ؽبػػا مػػن اػبطػػأ وػػاؿ
ػػا، أك جػػائزنا، كاغبسػػن: قػد يسػػمى: صػػاغبنا، أك ػػا،  تسػمى بأظبػػاء أخػػرل كػذل ، فالتػػاـ: قػػد يسػػمى: ـبتػاران، كالكػػايف: قػػد يسػػمى: صػاغبنا، أك مفهومن مفهومن

كقػػف المػػركرة، كمػػا أف التػػاـ ىػػو اؼبختػػار لػػديها مػػن ويػػث اغبكػػا، كالكػػايف : مستحسػػن، كاغبسػػن : جػػائز للمػػركرة،  كالقبػػيح : قػػد يسػػمى: بشػػيعنا، أك
 كالقبيح : فبنوع كمنهيه عنو. ان ر: اؼبصادر السابقة.
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، كلػي  ىػذا خالفنػا يف اغبق يقػة، بػل لكػل وسننا، كاغبسن كافينا، كبعمها يسمي الكايف باعبػائز، كالصػا  بػاؼبفهـو
مصطلحه مشى عليو، كتقسياه منسوبه إليو "
(ِ). 

: " كالناس يف اصطالح مراتبو ـبتلفوف، كل كاود لو اصطالح، كذل  شائع، (ّ) كدبثلو قاؿ العالمة ال،وين 
 .(ْ)ؼبا اشتهر أنو : ال مشاوة يف االصطالح، بل يسوغ لكل أود أف يصطلح على ما شاء "

 الوقف االختيارم : تعريف موجز لىا أنواع
 اقتصرت على التعريفات االصطالوية:

 .(ٓ)تعريف الوقف التاـ: ىو الوقف على ما  َّ معناه، كمل يتعلق دبا بعده ال لف نا كال معىن
 وكمو : وبسن الوقف عليو، كاالبتداء دبا بعده.

 .(ٔ)لف ا تعريف الوقف الكايف : ىو الوقف على ما  َّ معناه، كتعلق دبا بعده معىنن ال

كىػػػػػو أكثػػػػػر الوقػػػػػوؼ اعبػػػػػائزة كركدنا يف القػػػػػرآف الكػػػػػػرًن، كقػػػػػد يسػػػػػمى صػػػػػاغبنا، أك مفهومنػػػػػا، أك جػػػػػائزنا، كيسػػػػػػميو 
 باؼبطلق. (ٕ)السداكندم

 وكمو : أنو كالوقف التاـ من ويث جواز الوقف عليو، كاالبتداء دبا بعده.
 لتماـ الكالـ.كىذا يع  أنو ال يتحتا الوقف عليو، بل هبوز كصلو دبا بعده 

 .(ٖ)تعريف الوقف اغبسن: ىو الوقف على ما  َّ معناه، كتعلق دبا بعده لف نا كمعىن
وكمو : إف كاف على رأس آية فال كالـ يف جوازه، كالبدء دبا بعده، باعتبار الوقف على رؤكس امم سػنة، أمػا إذا  

عده، بل يعيػد القػارئ الكلمػة الػيت كقػف عليهػا كاف يف غري رؤكس امم : فيدوز الوقف عليو، كال هبوز البدء دبا ب
 كيصلها دبا بعدىا، إف كاف البدء هبا سليمنا من ويث اؼبعىن، أك يعيد من ويث يصح اؼبعىن كيصلها دبا بعدىا.

                                                                                                                                                                                              

تقػػل إىل تػػون ، كروػػل إىل ( علػػي النػػورم بػػن ؿبمػػد، أبػػو اغبسػػن، فاضػػل ؾباىػػد، مقػػرئ مػػن فقهػػاء اؼبالكيػػة، مػػن أىػػل صػػفاق ، مولػػده ككفاتػػو فيهػػا، انُ)
 (.َّ/ٓىػ. ان ر )العالـ/ خري الدين الزركلي: ُُُٖمصر، مث تصدر للتدري  يف بلده، تويف سنة 

 (.ُُّ( ان ر )تنبيو الغافلني. ص ِ)
لوقػف كاالبتػداء( كىػو مػن ( أضبد بن عبد الكرًن بن ؿبمػد بػن عبػد الكػرًن ال،ػوين اؼبصػرم الشػافعي اؼبقػرئ الفقيػو، صػاو  كتػاب ) منػار اؽبػدل يف اّ)

أشػػهر كتػػ  اؼبتػػأخرين كىػػو كتػػاب ع ػػيا، يشػػهد لػػو بسػػعة العلػػا، مػػن علمػػاء القػػرف اغبػػادم عشػػر اؽبدػػرم. ان ػػر )معدػػا اؼبػػؤلفني/ عمػػر رضػػا كحالػػة: 
ِ/ُُِ.) 
 (.ِّ/ُ( ان ر )منار اؽبدل: ْ)
(، )الوقػػػف كاالبتػػػداء/ أبػػػو َُْ(، )اؼبكتفػػى. ص ُْٗبػػػارم. ص ( ان ػػر )إيمػػػاح الوقػػػف كاالبتػػداء يف كتػػػاب ا عػػػز كجػػػل/ ؿبمػػد بػػػن القاسػػػا النٓ)

 (.ِِٔ/ُ(، )النشر: ُٕٔ(، )التمهيد. ص ْٖٔ(، )صباؿ القراء. ص َُٗاغبسن الغزاؿ ص 
 (.ُُٕ(، )التمهيد. ص ْٖٔ(، )صباؿ القراء. ص ٓ(، )اؼبقصد. ص ُْْ-ُّْ( ان ر )اؼبكتفى. ص ٔ)
ذكره القفطي ـبتصرا فقاؿ: كاف يف كسط اؼبائة السادسػة، لػو   ،ندم الغزنوين، إماـ كبري ؿبقق مقرئ كبوم مفسرؿبػمد بن  ػيفور أبو عبد ا السداك  (ٕ)

 (.ُٕٓ/ِغاية النهاية :)ان ر  .كتاب علل القػراءات يف عدة ؾبلدات ككتاب الوقػف كاالبتداء الكبري كآخر صغري،  ككاف من كبار اققني
 (.ُْٕ(، )التمهيد. ص ْٖٔ(، )صباؿ القراء. ص ٓ)اؼبقصد. ص (، ُْٓ( ان ر )اؼبكتفى. ص ٖ)
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 .(ُ)تعريف الوقف القبيح:ىو كقف على ما مل يتا معناه، كتعلق دبا بعده لف نا كمعىن
أك  –إف صح االبتداء هبا  –للوقف عليو أعاد الكلمة اليت كقف عليها  وكمو : ال هبوز تعمده، كإف اضطر قارئ

 أعاد اعبملة من أكؽبا كيصلها دبا بعدىا، كإال أمث.
 ىذه ىي أقساـ الوقف الرئيسة اليت عليها صبهور علماء القراءات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (.ِٖ/ُ(، )منار اؽبدل: ُٕٓ(، )التمهيد. ص ْٖٔ(، )صباؿ القراء. ص ُْٖ( ان ر )اؼبكتفى. ص ُ)
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 املثحث اخلايس :

 أْى انكحة املؤنفة يف عهى انٕقف ٔاالتحداء

أىا الكت  اؼبؤلفة فيػو كنصػنفها إىل ـبطو ػات، كـبطو ػات ؿبققػة كمطبوعػة، كمن ومػات، ككتػ  فيما يلي نذكر 
 :(ُ)اؼبعاصرين

 اؼبخطو ات :
 ىػ(.ُُٖكتاب مقطوع القرآف كموصولو، لعبد ا بن عامر الدمشقي )ت  -ُ
 ىػ(.ُِٗكتاب الوقف كاالبتداء، لمرار بن صرد التميمي اؼبقرئ الكويف )ت  -ِ
ىػػػ(. قػػاؿ ابػػن اعبػػزرم: " كىػػو أكؿ مػػن ألػػف يف َُّوؼ، لشػػيبة بػػن نصػػاح اؼبخزكمػػي اؼبػػدين )تكتػػاب الوقػػ  -ّ

 .(ِ)الوقوؼ، ككتابو مشهور "
ىػػػػ( أوػػػد القػػػراء السػػػبعة، ظػػػل متػػػداكالن وػػػ  القػػػرف ُْٓكتػػػاب الوقػػػف كاالبتػػػداء، ل  عمػػػرك بػػػن العػػػالء )ت  -ْ

 اػبام  اؽبدرم مث فقد.
 ىػ( أود القراء السبعة.ُٔٓ  الزيات الكويف )تالوقف كاالبتداء، غبمزة بن وبي -ٓ
ىػ( أود القراء السبعة، كاف من مصادر النحاس كالػداين مث ُٗٔكقف التماـ، لنافع بن عبد الرضبن اؼبدين )ت -ٔ

 فيقد.
أسػػتاذ الكسػػػائي  -ل  جعفػػر ؿبمػػد بػػػن أ  سػػارة الرؤاسػػي الكػػػويف النحػػوم  –الصػػػغري  –الوقػػف كاالبتػػداء  -ٕ

 ىػ(.َُٕ)ت –كالفراء 
 للمؤلف السابق. –الكبري  –الوقف كاالبتداء  -ٖ
 ىػ( أود القراء السبعة.ُٖٗمقطوع القرآف كموصولو، لعي بن ضبزة الكسائي )ت -ٗ
تلميػذ أ  عمػرك البصػرم كأوػد اؼبشػهورين بقػراء  –ىػ( َِِالوقف كاالبتداء، ليحىي بن اؼببارؾ اليزيدم )ت -َُ

 الشواذ.
 

                                                             

 كىي مذكورة بالتفصيل يف قسا الدراسة يف ربقيق اعبزء الكؿ من ىذا البحث، للباوثة : االء الربكايت.( ُ)
 (.َّّ/ُ)غاية النهاية :  (ِ)
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 كاؼبطبوعة :اؼبخطو ات اققة 
 .(ُ) ىػ(ُِّكتاب الوقف كاالبتداء، ل  جعفر ؿبمد بن سعداف المرير )ت   -ُ
 .(ِ) ىػ(َّٗكقف القرآف، مد بن أ  صبعة السمايت اؽببطي )ت  -ِ
 .(ّ) ىػ(ِّٖإيماح الوقف كاالبتداء، ل  بكر ابن النبارم )ت  -ّ
 .(ْ) ىػ(ّّٖالقطع كاالئتناؼ، ل  جعفر أضبد بن ؿبمد ابن النحاس )ت -ْ
 .(ٓ) ىػ(ّّْىػ أك َّْالوقف كاالبتداء، لضبد بن ؿبمد بن أكس اؽبمذاين )ت كبو   -ٓ
 .(ٔ) ىػ(ْْْاؼبكتفى يف الوقف كاالبتداء، ل  عمرك عثماف بن سعيد الداين )ت  -ٔ
منػػار اؽبػػدل يف بيػػاف الوقػػف كاالبتػػداء، لضبػػد بػػن عبػػد الكػػرًن ال،ػػوين ) مػػن علمػػاء القػػرف اغبػػادم   -ٕ

 .(ٕ) درم(عشر اؽب
 .(ٖ) ىػ(ٗٔٓاؽبادم إىل معرفة اؼبقا ع كاؼببادئ، ل  العالء اغبسن بن أضبد اؽبمذاين )ت  -ٖ
 .(ٗ) ىػ(ُٔٓالوقف كاالبتداء، ل  اغبسن علي بن أضبد الغزاؿ النيسابورم )ت  -ٗ
 .(َُ)ىػ(ّْٔعلا االىتداء يف معرفة الوقف كاالبتداء، ل  اغبسن علا الدين السخاكم )ت -َُ
 
 

                                                             

ن مركػز صبعػة ككتابو  بع بعنواف : )الوقف كاالبتداء يف كتاب ا عزكجل( بتحقيق : أبو ًبشر ؿبمد خليل الزَّركؽ، كمراجعة : عز الػدين بػن زغيبػة، مػ (1)
 ىػ.ُِّْ، ُاؼباجد للثقافة كالرتاث، د ، اإلمارات العربية اؼبتحدة، ط

 ىػ.ُُُْاربة،  بع بعنواف : تقييد كقف القرآف، بتحقيق الدكتور اغبسن بن أضبد ككاؾ عاـ ىو اؼبعتمد لدل اؼبغ( 2)
 ىػ.َُّٗ بع بتحقيق الدكتور : ؿبيي الدين رمماف، ؾبمع اللغة العربية بدمشق، عاـ  (3)
ىػ. ك بع أيمان بتحقيق : أضبد فريػد اؼبزيػدم، دار الكتػ  العلميػة، بػريكت، لبنػاف، ُّٖٗ بع بتحقيق : أضبد خطاب العمر، مطبعة العاين، بغداد،  (4)

 ىػ.ُِّْ، ُط
 ـ.ََِِ-ََُِوققو : مصطفى عبد الفتاح العرييب، جامعة قاريون ، كلية امداب، قسا اللغة العربية كآداهبا ، عاـ ( 5)
ىػػػ. كمػػا وققػػو الػػدكتور جايػػد زيػػداف، مطبعػػة كزارة الكقػػاؼ َُْْ، ُوققػػو الػػدكتور : يوسػػف اؼبرعشػػلي، ك بػػع يف مؤسسػػة الرسػػالة، بػػريكت، ط (6)

 ىػ.َُّْ، ُكالشؤكف الدينية، بغداد، ط
النػدل اؼبختصػر مػن منػار اؽبػدل (  –كابػل أك  – بع عدة مرات، كػبصو عبد ا بن مسعود اؼبصػرم اؼبولػد كالفاسػي اؼبغػر  الصػل بعنػواف ) أكائػل  (7)

 (.ُْان ر  )علل الوقوؼ/ أبو عبد ا السداكندم. ص 
 ىػ.ُُُْوققو سليماف الصقرم يف مرولة الدكتوراه جبامعة اإلماـ بالرياض، فرع القصيا، عاـ ( 6)
ىػػ، كالكتػاب َُْٗتوراه باعبامعة اإلسػالمية، اؼبدينػة اؼبنػورة، عػاـ وققو الدكتور عبد الكرًن العثماف من بدايتو إىل ةاية سورة الكهف يف مرولة الدك (3)

 وقق كذل  يف جامعة القاىرة كيف دمشق كذل .
ىػػو الكتػػاب العاشػػر ضػػمن رسػػائل السػػخاكم يف صبػػاؿ القػػراء ككمػػاؿ اإلقػػراء، مطبػػوع بتحقيػػق الػػدكتور علػػي وسػػني البػػواب، مكتبػػة الػػرتاث، مكػػة  (14)

 ىػ.َُْٖ، ُاؼبكرمة، ط
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 اؼبن ومات :
 ىػ(.ّٖٔمن ومة المية يف الوقف على كال، لعلي بن قاسا الطربم )ت كبو  -ُ
من ومة فيما أتى يف القػرآف )كػال كبلػى( الػذم هبػوز أف يقػف عليهػا كالػذم ال هبػوز، لتقػي الػدين يعقػوب بػن  -ِ

 ىػ(.ٖٖٔبدراف اعبرائدم )ت
 ىػ(.ٖٖٔاإلربلي )تمن ومة رائية يف وكا الوقف على كال، لتقي الدين  -ّ
 ىػ(.ْٗٔأرجوزة يف كجوه كال يف القرآف، للشيخ عبد العزيز بن أضبد الديري  )ت -ْ
 ىػ(.ِّٕمن ومة يف الوقف على كال، إلبراىيا بن عمر الربعي اعبعربم )ت -ٓ
 ىػ(.ّٕٓمن ومة يف ورؼ كال فيما هبوز عليو الوقف، كفيما ال هبوز، البن الدقوقي )ت -ٔ
 ىػ(.ٕٕٗ كال، ل  جعفر الرعي  )تمن ومة يف -ٕ
 ىػ(.ّّٖقصيدة يف معرفة الوقوؼ الالزمة، مد بن ؿبمد بن ؿبمد ابن اعبزرم )ت -ٖ
 من ومة المية يف وكا الوقف على كال، كىي منسوبة للمؤلف السابق. -ٗ
 ىػ(.َٕٖمن ومة يف وكا الوقف على كال، ل  وفص عمر بن يعقوب الطييب )ت بعد  -َُ
 اؼبعاصرين : كت 
 .(ُ) ىػ(ََُْمعامل االىتداء إىل معرفة الوقف كاالبتداء، للشيخ ؿبمود خليل اغبصرم )ت  -ُ
 .(ِ)الوقف كاالبتداء عند النحاة كالقراء، للدكتورة خدهبة أضبد مفيت  -ِ
 .(ّ)الوقوؼ القرآنية كاؼبعايري البالغية، للدكتور صبحي رشاد عبد الكرًن  -ّ
 .(ْ)تفسري، لألستاذ مساعد بن سليماف الطياركقوؼ القرآف كأثرىا يف ال  -ْ
 ىػ(.ُُّْمنحة الرؤكؼ اؼبعطي ببياف ضعف كقوؼ اؽببطي، لعبد ا بن الصديق الغمارم )ت  -ٓ
 .(ٓ)الوقوؼ الالزمة يف القرآف الكرًن، للدكتور ضبدم عبد الفتاح مصطفى خليل  -ٔ
 .(ٔ)من أسرار الوقف يف القرآف الكرًن دراسة بالغية، للدكتور عبد ا عليوه وسن الربقي    -ٕ

                                                             

 ىػ.ُّٕٖر ىذا الكتاب من ازل  العلى للشؤكف اإلسالمية بالقاىرة عاـ نش (1)
 ىػ.َُْٔ-َُْٓكىي رسالة الدكتوراه يف كلية اللغة العربية، جامعة أـ القرل، عاـ ( 2)
 ىػ.َُْٖ، عاـ ٖحبث منشور يف وولية كلية اللغة العربية باؼبنوفية، ع( 3)
ىػػػ، ك بػػع دبدمػػع اؼبلػػ  فهػػد باؼبدينػػة، َُُْدين جبامعػػة اإلمػػاـ ؿبمػػد بػػن سػػعود اإلسػػالمية بالريػػاض عػػاـ رسػػالة ماجسػػتري بكليػػة الػػدعوة كأصػػوؿ الػػ (4)

 ىػ.ُُّْ
 ىػ.ُُْْ، عاـ ُِحبث منشور حبولية كلية اللغة العربية، القاىرة، ع( 5)
 ىػ.ُُْْ، عاـ ُ بع يف دار الرقا الزقازيق، ط( 6)
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 .(ُ)الوقف الالـز يف القرآف الكرًن دراسة داللية، مود زين العابدين ؿبمد  -ٖ
 .(ِ)كشف الغطاء يف الوقف كاالبتداء، لصابر وسن ؿبمد أبو سليماف   -ٗ
 ء، للدكتور عبد القيـو بن عبد الغفور السندم.اؼبنتقى من مسائل الوقف كاالبتدا  -َُ

 ىذا كاؼبؤلفات اؼبعاصرة يف ىذا الفن اعبليل يف ازدياد ك اغبمد..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
                                                             

 ىػ.ُُْٗ، عاـ ُباؼبدينة اؼبنورة، ط بع دبكتبة دار الفدر اإلسالمية ( ُ)
 ىػ.ُُْٗ، عاـ ُ بع يف دار اؼبسلا للنشر كالتوزيع، الرياض، ط( ِ)
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 انفصم انثاَي
 

 : كيشتمل على مبحثني

 اؼببحث الكؿ : تعريف موجز باإلماـ الداين.

 ابن كزؿ بغا مؤلف الكتاب. رصبةتاؼببحث الثاين : 
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 املثحث األٔل

 جعريف يٕخس تاإلياو أتي عًرٔ انداَي

 مطال  : أربعةكفيو 

 اؼبطل  الكؿ : اظبو ككنيتو كمولده كنشأتو.

 اؼبطل  الثاين : أبرز شيوخو، كأشهر تالميذه.

 اؼبطل  الثالث : مؤلفاتو

 اؼبطل  الرابع : كفاتو
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 اؼبطل  الكؿ :
 : اظبو ككنيتو كمولده كنشأتو

 ىو : أبو عمرك عثماف بن سعيد بن عثماف بن سعيد بن عمر الموم موالىا، القر يب، الداين، ابن الصرييف.
ىػػ يف مدينػة قر بػة عاصػمة النػدل  كأع ػا مػدةا يف ذلػ  الوقػت، كمقػر خالفػة المػػويني، ُّٕكلػد الػداين سػنة 

كسػػادة الفمػالء، كبػػدأ بطلػ  العلػػا بعػد أف نػػاىز  كنشػأ فيهػػا يف بيئػة تزخػػر بػالعلا كاؼبعرفػػة، كتمػج بػػأعالـ العلمػاء
  .(ُ)اغبلا ككاف عمره أربع عشرة سنة

 
 اؼبطل  الثاين :
 شيوخو، ك تالميذه :

 من شيوخو :
 ىػ(، ركل عنو بقر بة.ّٓٗ)ت اؼبطرؼ عبد الرضبن بن عثماف القشريم الزاىد وأب -ُ
 ىػ(، ركل عنو كتاب السبعة.ّٗٗ)تأبو مسلا ؿبمد بن أضبد بن علي الكات  البغدادم  -ِ
 ىػ(، أخذ عنو عرضنا كظباعنا.ّٗٗأبو اغبسن  اىر بن عبد اؼبنعا بن غلبوف اغبليب )ت -ّ
 ىػ(، ركل عنو اغبركؼ.ََْأبو الفرج ؿبمد بن عبد ا النداد )ت -ْ
 ىػ(.َُْبن موسى اغبمصي )ت الفتح فارس بن أضبد وأب -ٓ
 

 من تالميذه :
 ىػ(.َْٕبن مسعود الداين )عاش إىل ودكد ؿبمد بن أضبد  -ُ
 ىػ(.ُْٕأضبد بن عثماف بن سعيد، كلده )ت -ِ
 ىػ(.ّْٕاغبسني بن ؿبمد بن اؼببشر النصارم اؼبقرئ )ت -ّ
 ىػ(.ْٕٕخلف بن إبراىيا بن ؿبمد الطليطلي )ت -ْ
 ىػ(.ْٔٗأبو داكد سليماف بن قباح الموم، شيخ القراء كمؤلف الكت  )ت -ٓ
 
 

                                                             

(، )تػذكرة اغبفػػاظ  َّٓ/ُ(، )غايػة النهايػة :ِِٔ/ُمصػادر ترصبتػو : )معرفػة القػراء الكبػار علػى الطبقػػات كالعصػار/ ،ػ  الػدين الػذىيب:  ان ػر (ُ)
(، )إنبػاه الػركاة ّٖٓ(، )الصػلة يف تػاريخ أئمػة النػدل / أبػو القاسػا بػن بشػكواؿ. ص ُُِ/ّ  الػدين الػذىيب :  بقات اغبفاظ/ أبػو عبػد ا ،ػ

 (.َِٔ/ْ(، )العالـ للزركلي: ِْٗ-ِْٖ(، ) بقات اغبفاظ/ جالؿ الدين السيو ي. ص ُّْ/ِعلى أنباه النحاة/ صباؿ الدين القفطي: 
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 الثالث :اؼبطل  
 مؤلفاتو

 منها :

 .(ُ)التيسري يف القراءات السبع -ُ
 .(ِ)اؼبقنع يف معرفة رسا اؼبصاوف -ِ
 .(ّ)اكا يف نقط اؼبصاوف -ّ
 .(ْ)الفرؽ بني الماد كال اء يف كتاب ا -ْ
 .(ٓ)اؼبكتفى يف الوقف كاالبتداء -ٓ
 .(ٔ)ك رقها اؼبشهورة كالغريبة جامع البياف يف القراءات السبع -ٔ
 .(ٕ)البياف يف عد آم القرآف -ٕ
 

 : الرابعاؼبطل  
 كفاتو :

ػا كمتصػدرنا لإلقػراء يف دانيػة، ـبلفنػا  بعد أف قمى الػداين رولتػو يف ىػذه اغبيػاة  البنػا للعلػا، مػرربالن يف سػبيلو، كمعلمن
النصػػف  االثنػني يفبدانيػػة يػـو  - -تػويفىػذه الثػركة الكبػرية مػػن الكتػ  الػيت ال تػزاؿ ربتويهػػا مكتبػات العػامل، 

تػو  فيػو، كمشػى السػلطاف أمػاـ  ماليـو الذ يفككاف دفنو بعد صالة العصر  ،من شٌواؿ سنة أربع كأربعني كأربعمائة
 .(ٖ)كرثاه أىل الدب يف زمانو، رضبو ا، ككسع لو فسيح جناتو، اجنازتو ع يمن  يفنعشو، ككاف اعبمع 

 

 
                                                             

 ىػ.ُّْٗ، عاـ ُالمية، ط بع يف استانبوؿ، سلسة النشريات اإلس( ُ)
ىػػ، ك بػع ثانيػة بتحقيػق ؿبمػد أضبػد دنبػاف، ليبيػا، مكتبػة الندػاح، ُُّٓ، عػاـ ُ بع بتحقيق أكتوبرتزؿ، استانبوؿ، سلسلة النشريات اإلسالمية، ط( ِ)

 ىػ.ُّٗٗىػ، ك بع ثالثة بتحقيق ؿبمد الصادؽ قمحاكم، القاىرة، مكتبة الكليات الزىرية، عاـ ُّٗٓعاـ 
 ىػ.َُّٖ، عاـ ُ بع بتحقيق الدكتورة عزة وسن، دمشق، كزارة الثقافة، سلسلة إوياء الرتاث، ط( ّ)
 ىػ.َُّٗ، عاـ ُ بع بتحقيق ؿبسن صباؿ الدين، بغداد، مطبعة اؼبعارؼ، ط( ْ)
 ىػ.َُْْ، عاـ ُ بع بتحقيق الدكتور يوسف اؼبرعشلي، بريكت، مؤسسة الرسالة، ط( ٓ)
 ىػ.ُِْٖ، عاـ ُامعة أـ القرل،  بع جبامعة الشارقة، اإلمارات، طؾبموعة رسائل علمية جب (ٔ)
 ىػ.ُُْْوققو الدكتور غامن قدكرم اغبمد، مركز اؼبخطو ات كالرتاث، الكويت، عاـ ( ٕ)
 (.ّٕٖ/ُ)الصلة: ( ٖ)
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 املثحث انثاَي

 اتٍ كسل تغا يؤنف انكحاب جرمجة

 مطال  : أربعةكفيو 

 .كنشأتو اؼبطل  الكؿ : اظبو ككنيتو كمولده

 اؼبطل  الثاين : شيوخو، كتالميذه.

 اؼبطل  الثالث : مذىبو كمكانتو العلمية كثناء العلماء عليو.

 اؼبطل  الرابع : مؤلفاتو، ككفاتو.
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 اؼبطل  الكؿ :
 :(ُ)كمولده كنشأتو ظبو ككنيتوا

ؿبيىمَّد بن كزلبغا نىاًصر الػٌدين أىبػو عبػد ا اعبوبػاين القػاىرم اغبٍىنىًفػٌي كىيعػرؼ بًػاٍبن اعبنػدم كبػابن كزلبغػا، كػاف اظبو : 
 . أبوه من فبالي  الطنبغا اعبوباين نائ  دمشق

 ، كمل ينص أود على ربديد تاريخ كالدتو.كلد يف أكائل القرف الثامن اؽبدرم

وفك القرآف كالشا بيتني كغرينبا كعرض كاشتغل بالفقو كأصولو كالعربية كغريىا على غري كاوػد، كاعتػىن بػالقراءات 
فتال بالسبع على وبي  كالتاج بن سبرية مفرتقني ككذا على ابن اعبزرم كلكنو مل يكمل مػع عػرض الشػا بيتني عليػو 

عػػرض صبيػػع الشػػا بية علػػى الػػزراتييت اؼبقػػرئ كظبػػع التَّيسػػري بتمامهمػػا وف ػػان بػػل ظبػػع عليػػو الكثػػري بالباسػػطية، ككػػذا 
للداين بكمالو على أ  اغبسن علٌي بػن ؿبمػد بػن عبػد الكػرًن الفػول يف سػنة سػبع كعشػرين بسػنده يف عبػد الػرَّضبن 

ا لىوي مىعىو ذىًل  بن ؿبمد بن إظباعيل الكركي، كظبع على شىيخنىا اؼبسلسل كيسريا من اٍلكت  الس تَّة كىكبىٍوىىا كأظبع كلدن 
ػػا، كنػػاب يف ًإمىامىػػة الشػػرفية برسػػبام عػػن شػػيخو وبيػػ  مثَّ اسػػتقل هبػػا كراـ أخػػذ  ػػافى النتػػور الصتػػويف اغبٍىنىًفػػٌي مىعىهيمى كىكى
مشيخة القراءات بالشيخونية بعده أيمان فقدموا عليػو شػيخو التَّػاج بػن سبريػة كتصػدل إلقػراء الطٌلبػة كقتػان فػانتفعوا بػو 

 .(ِ)قراءاتيف ال

 
 
 
 
 
 

                                                             

/ ،ػ  الػػدين الػذيل علػى دكؿ اإلسػالـكجيػز الكػالـ يف )(، ِْٗ/ٖ/ ،ػ  الػػدين السػخاكم: المػوء الالمػع لىػل القػرف التاسػعمصػادر ترصبتػو : )( (ُ
(، )التػػػرب اؼبسػػػبوؾ يف ذيػػػل السػػػلوؾ/ ،ػػػ  الػػػدين َٖ-ٕٗ/ِ)الػػػذيل التػػػاـ علػػػى دكؿ اإلسػػػالـ/ ،ػػػ  الػػػدين السػػػخاكم:  (،ٗٔٔ/ِالسػػػخاكم: 

كالشػػهور/  ، )وػوادث الػػدىور يف مػػدل اليػػاـ(ُّ-ُِ/ُٔ/ يوسػػف بػػن تغػػرم: الندػػـو الزاىػػرة يف ملػػوؾ مصػر كالقػػاىرة) (،ُْٓالسػخاكم. ص 
 (.ُٗٓ(، )ن ا العقياف يف أعياف العياف/ جالؿ الدين السيو ي. ص ّٖٓ/ِيوسف بن تغرم: 

 .السابقةدر ا( اؼبص(ِ
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 : اؼبطل  الثاين
 :كتالميذه  شيوخو

 شيوخو :
 تعلا ابن كزلبغا كاستفاد علمينا من شيوخ عدة، كمن أبرزىا :      
 عػرض ،(ُ)ىػػِٖٓتػويف سػنة  ،ؿبمد بن علي الػزراتييت اغبنفػي، شػيخ القػراء بالػديار اؼبصػرية كإمػاـ الربقوقيػة -ُ

 .صبيع الشا بية عليو
، العػامل اؼبعػركؼ، شػيخ اإلقػراء يف زمانػو صػاو  ؿبمد بن علي بن يوسػف بػن اعبػزرمؿبمد بن ؿبمد بن  -ِ

، تػال (ِ)ىػػ ّّٖاؼبؤلفات غاية النهاية، كالنشر يف القراءات العشر كغريىا من الكت  اؼبعتمدة، تويف سػنة 
الكثػػري  عػرض الشػػا بيتني عليػو بتمامهمػا وف ػان بػل ظبػع عليػوعليػو القػراءات بالسػبع كلكنػو مل يكملهػا، ك 

 .بالباسطية
    التاج ؿبمد بن أ  بكر بن ؿبمد بن ؿبمد السمٌنودم الصل القاىرم الشافعي، كيعرؼ بابن  -ّ

 ، تال عليو القراءات بالسبع.(ّ)ىػ ّٕٖتويف سنة  ،سبريٌة
أضبد بن علي بن ؿبمد بن ؿبمد بن علي بن أضبد الكناين العسػقالين، أبػو الفمػل، اإلمػاـ اغبػافك اؼبػؤرٌخ  -ْ

ااؼبسلسل كيسرين  عليوظبع  ،(ْ)ىػِٖٓ، تويف سنة الكبري  .ا من اٍلكت  الس تَّة كىكبىٍوىى
 ، تال عليو القراءات بالسبع.(ٓ)وبي  بن يوسف بن عبد الرضبن الزين الركمي العدمي اغبنفي -ٓ
 .التَّيسري للداين بكمالومنو ظبع  ،(ٔ)أ  اغبسن علٌي بن ؿبمد بن عبد الكرًن الفول -ٔ

 تالميذه: 
 حبثت كثرينا يف كت  الرتاجا كمل أىتًد إىل تالميذه.       

                                                             

 (.َِْ/ُُالموء الالمع: )(، ُٗٔ/ِكجيز الكالـ: )( ان ر (ُ
 (.ُِٓ/ِغاية النهاية : )( ان ر (ِ
 (.ُٗٗ/ٕالموء الالمع: ) (،ُِٕ/ِكجيز الكالـ يف الذيل على دكؿ اإلسالـ: )( ان ر: (ّ
 (.ْٕ/ُ: يف أخبار من ذى / عبد اغبي اغبنبلي شذرات الذى )( ان ر ْ)

 (.ٖٗ-ٖٖ/ّالموء الالمع: )( ان ر (ٓ
 أقف على ترصبة لو.كثرينا كمل   ثتي ( حبٔ)
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 : الثالثاؼبطل  
 : مكانتو العلمية كثناء العلماء عليو

 :(ُ) قاؿ اإلماـ ،  الدين السخاكم يف كتابو ) الموء الالمع لىل القرف التاسع (
اٍجتمعػػت بػػو مػػراران كظبعػػت قراءتػػو بػػل كبعػػض مػػن يقػػرأ عليػػو كصػػليت خلفػػو كبلغػػ  أف شخصػػان ولػػف بػػالطَّالؽ  "

ة يسػألو يف القػراءة عليػو كىػو يبٍتىنػع فىػأىقػٍرىأهي  الثَّالث أىنػو رأل النَّػيب  ػافى الرَّائًػي لىػوي ميػدَّ كىػو يىػٍأميرهي بػالقراءة عليػًو كىكى
ػػاًكنان مندمعػػان عىػػن النَّػػاس ميتػىقىػػدما يف القػػراءات ًسػػيمىا يف اٍلىدىاء كاإليػػراد يف اٍلًمٍحػػرى  اب ًوينىئًػذو. ككػػاف متواضػػعان خػػريان سى

على عادة أبناء التٌػٍرؾ حبيث وبصل لو  ن اإلفراد يف ذل  مع مزيد ًوٌدة كسطوة على الطٌلبىةعبودة صىوتو و  كاف م
ػوىا، كىمل  يف ًودتو غتمة زائدة كلذل  كانت لو ويٍرمىة تىامَّة على أربػاب الوظػائف بالشػرفية كػاؼبؤذنني كالفراشػني كىكبى

 ."يزؿ على والو و َّ مىات 
 : (ِ) يف الذيل على دكؿ اإلسالـ (كقاؿ يف كتابو ) كجيز الكالـ 

اد يف اراب عبودة صوتو ويث كاف من ر فبن تصدل للقراءات فانتفع بو الناس لتقدمو فيها سيما يف الداء كاإلي "
 ."الفراد مع تواضعو كخريه 

 : (ّ) كقاؿ اإلماـ جالؿ الدين السيو ي يف كتابو ) ن ا العقياف يف أعياف العياف (
 . " يف القراءات ك  أيمامة الشرفية كاف ماىران   "

 : (ْ) كقاؿ اإلماـ يوسف بن تغرم اغبنفي يف كتابو ) الندـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة (
، إماـ اؼبدرسة الشرفية بالعنربٌيني، كمل ىبلػف بعػده مثلػو يكتو  اإلماـ اؼبقرئ ناصر الدين ؿبمد بن كزؿ بغا اغبنف "

ٌدل، ال سيما يف قراءة اراب فإنػو كػاف مػن الفػراد يف ذلػ ، ككػاف أبػوه مػن فباليػ  المػري يف القراءات كوسن التأ
 ." رضبو ا تعاىل -لطنبغا اعبوباىن نائ  دمشقا

 

 
                                                             

 (.ِٓٗ-ِْٗ/ٖ)( ان ر (ُ
 (.ِٓٔ/ِ( ان ر )(ِ
 (.ُٗٓ/ُ) ( ان ر(ّ
 (.ُّ-ُِ/ُٔ)( ان ر (ْ
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 : الرابعاؼبطل  
 كفاتو:مؤلفاتو ك 

 مل يصلنا سول مؤلف كاود كىو الذم بني أيدينا كردبا كانت لو مؤلفات أخرل كفيقدت كمل توثق كا أعلا. 
يف يػػـو الوػػد التاسػػع : كقيػػل  (ِ)، يف يػػـو السػػبت السػػابع عشػػر مػػن شػػهر صػػفر(ُ)ىػػػٖٔٓتػػويف رضبػػو ا سػػنة ك  

 كأسكنو الفردكس العلى من اعبنة دبا قدـ من علا كنفع بو اؼبسلمني.  (ّ)عشر
 .كمل يذكركا يف مصادر تراصبو اؼبدينة اليت تويف فيها كال اليت ديفن هبا 

 
 

 
 
 
 
 

                                                             

 (.ِٓٔ/ِ: كجيز الكالـ )(، ُٗٓص  .ن ا العقياف يف أعياف العياف)(، ِٓٗ/ٖ: الموء الالمع )( ان ر (ُ
 (.ّّٓ/ِ: ووادث الدىور)( ان ر (ِ
 (.ُّ/ُٔ :الندـو الزاىرة)( ان ر (ّ
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 انفصم انثانث
 

 : كيشتمل على مبحثني

مػػػػنهج اؼبؤلػػػػف يف الكتػػػػاب كأبػػػػرز فبيػػػػزات الكتػػػػاب ك اؼبلحوظػػػػات اؼببحػػػػث الكؿ : 
 عليو.

 كصف النسخ اؼبخطو ة كذكر مباذج منها.اؼببحث الثاين : 
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 املثحث األٔل :

 مميسات انكحاب ٔاملهحٕظات عهيّيُٓح املؤنف يف انكحاب ٔأترز 

تًصػػػره كميلًخصػػػو منهدػػػو يف ذلػػػ  فقػػػاؿ يف مقدمػػػة كتابػػػو: " قػػػد وػػػدد مصػػػن ف ىػػػذا الكتػػػاب       أك بػػػالورل ـبي
تلخيص كتاب الوقف كاالبتػداء للشػيخ اعبليػل أ  عمػرك الػداين رضػي ا عنػو كأرضػاه عليػو استخرت ا تعاىل يف 

فيو مراده مػن غػري نقػصو كال زيػادة، لكػن وػذفتي منػو كػل مػا كػاف فيػو خػالؼ لغػريه كاتبعػتي مػا اختػار ىػو كسػرت 
 .(ُ)على سريه ... كاشرت ت أف ال يكت  إال ىكذا يف واشية الكتاب ... "

، كقد التزمت نسخة جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود بػذل ، أف ال تيكت  مقدمتو إال يف اغباشية فقط كشرط اؼبؤلف
 بينما بقية النسخ فقد ذباكزت ذل  الشرط ككيتبت مقدمتو يف اؼبنت على خالؼ ما أراد اؼبصنف. 

ي ز اؼبنهج الذم انتهدو اؼبؤلف يف ىذا الكتاب يف عدة أمور :  كمن ذل  نستطيع أف مبي
 لخيص كتاب الوقف كاالبتداء من غري أف ينقص من أوكامو أك يزيد.ت -ُ
 اختصر الكثري من خالفات العلماء النحويني كاؼبفسرين ككذا علماء الوقف.  -ِ
 إتباع منهج الداين يف اختياراتو كأوكامو. -ّ
 رت  كتابو على نسق السورة كرت  اميات فيها كما يف اؼبصحف الشريف. -ْ
كػػػل سػػػورة مشػػػرينا إىل وكمهػػػا كدرجتهػػػا مػػػن التمػػػاـ كالكفايػػػة كاغبسػػػن تنػػػاكؿ مواضػػػع الوقػػػف داخػػػل   -ٓ

 كالقبح.
اعتمػػد يف أقوالػػو علػػى آراء مػػن تقدمػػو يف ىػػذا العلػػا، ككػػاف أكثػػر اعتمػػاده علػػى أقػػواؿ ابػػن النبػػارم  -ٔ

صػػػاو  كتػػػاب )إيمػػػاح الوقػػػف كاالبتػػػداء(، كمل ىبالفػػػو إال يف بعػػػض اؼبواضػػػع منهػػػا : قولػػػو يف سػػػورة 
ِ ٠ِٞ دُ الكهف: "  . كىو كقف تاـ عند ابن النبارم.(ِ)"كاؼ ڋ ... وِن ٱّللٍّ

اعتنػاؤه بعػد  امم كفواصػػلها فلػا ىبػػل كتابػو مػن اإلشػػارة إىل اػبػالؼ بػػني أىػل العػدد مػػع التنبيػو علػػى  -ٕ
. كمػن أمثلػة (ّ)"كىػو رأس آيػة يف الكػويفالوقف على بعض رؤكس امم. كمن عباراتو يف ىذا قولػو: "

                                                             

 (.  ٖٓ) ص   الربكايتان ر ربقيق اعبزء الكؿ من ىذا الكتاب من إعداد الباوثة: امء ( ُ)
 ( من التحقيق. ّٓان ر صفحة ) ((ِ
 سورة الشعراء. ( من التحقيق،ٖٔ)ان ر ص  ((ّ
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َم   ﴿"تنبيهو على وكا الوقف على بعض رؤكس امم:  ٢ٍِّم    َورَۡح  كرؤكس امم قبػل  ،تػاـ ﴾ٵ ...  ّٞ
 .(ُ)"كبعد كافية

اعتػىن بػػاختالؼ القػراءات كبػػنيَّ أثػػره علػى الوقػػف، كمػػا اعتػىن أيمػػان بػػالقراءات الشػاذة كبػػني اخػػتالؼ  -ٖ
 الوقف كوكمو تبعان للقراءة. 
ٜ َج٣َُٰ ل٢ٍِّٜ ِس قولو:"من أمثلة القراءات اؼبتواترة:  ٍَ   ٹ ...َغم٦َآءٌ  كاؼ على قراءة من قػرأٹ ...َح

 .(ِ) "ٹ...ل٢ٍِّٜ ِس مل يقف على  كمن قرأ بالنص  بالرفع
َ كمن أمثلة القػراءات الشػاذة: " ُبَّّيِ ٝ   ّّلِ  ٥ ... َو١ُِٖمطَّ قػرأ كػاؼ علػى قػراءة مػن  ٥ ... َُٛسم

()أم   بػػالرفع بالنصػػ ، فعلػػى ىػػذا ال يوقػػف  ٥...َو١ُِٖممطَّ  عػػن عاصػػا لي اؼبفٌمػػ كركل .ككبػػني نقػػرت
َ على  ُبَّّيِ ٝ   ّّلِ  .(ّ) "معطوفة عليو ٥ ...َو١ُِٖطَّ لف  ,٥...َُٛس

أكثىػر مػن نقػل أقػواؿ مػن سػبقو مػن العلمػػاء، فهػو يػذكر أقػواؽبا مث يعقػ  عليهػا إف كػاف ىبػػالفها، أك  -ٗ
 يذكرىا من باب اؼبوافقة ؽبا.  

ِ   :كقػػاؿ نػػافع: "يف سػػورة ؽ  ذلػػ  علػػى اؼبخالفػػة قولػػومثػػاؿ  ّٔ َ
ممي َرَ  بِممق   كىػػو   .تػػاـ ڊ ... ٱلفٍّ

 .(ْ)"كاؼ
ٝٞ ﴿ :كقػػاؿ أبػػو وػػا  كابػػن عبػػد الػػرزاؽيف سػػورة يػػ : "  قولػػو كمثػػاؿ دؿَّ علػػى اؼبوافقػػة  َٰ  ﴾ښ ... َغممَؾ
 . كمل يعق  بعده بشيء فدؿ على موافقتو.(ٓ)"تاـ

اعتمػػد يف اؼبسػػائل النحويػػة علػػى مػػن سػػبقو مػػن العلمػػاء، أم أنػػو كػػاف يهػػتا بػػاختالؼ الوقػػف ن ػػران   -َُ
 الختالؼ اإلعراب. 

ط ِشِۖ مثاؿ ذل  قولو يف سورة الفرقاف: " ٍَ َت٦َىَٰ لََعَ ٱٛ  ٍّٝ ٱغ  َؿ٠َُٰ رفػع إذا  ،تاـ ڛ ...ُث   ڛ ...ٱلطٍّذ 
ط ِشِۖ     بتقدير )ىو الرضبن( كػاف الوقػف علػىباالبتداء كجعل اػبرب فيما بعده فإف رفع  ٍَ   ڛ ...ٱٛ 

                                                             

 ( من التحقيق، سورة مرًن ٔٓ  )صان ر ( (ُ
 سورة اغبج. ( من النحقيق،ٕٔص )ان ر  ((ِ
 سورة اغبج. ( من التحقيق،ٔٔص )ان ر  ( (ّ
 من التحقيق.  (ُْٔص )ان ر  ((ْ
 من التحقيق.  (ُُٔص )ان ر  ((ٓ
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ممَت٦َىَٰ كػاؼ، كإف جعػل بػػدالن مػن اؼبمػػمر يف  مل يكػف الوقػػف علػى  ڛ ...ٱغ   ٍَِۖممط ِش  ڛ ...ٱٛ 

َؿ٠َُٰ  على ككفى  .(ُ) "ڛ ...ٱلطٍّذ 
  رجح كعلَّل اغبكا الذم أداه إليو الن ر كاالجتهاد، كذكر أدلتو.  -ُُ

ٍّٝ  كقاؿ الدينورم:قولو يف سورة اإلنساف: "مثل ذل   ي َت َث
َ
كإذا ن رت )كاؼبعىن  .تاـ ٴ ... ِإَوَذا َرخ

ي َت . كلي  بتاـ لف (ما مث
َ
 .(ِ) "فال يتا الكالـ دكةا  ٴ ... ِِإَِذاالثانية جواب  ٴ ... َرخ

 اعتىن بتفاسري السلف كاعتمدىا يف ترجيح الوقف.   -ُِ
٠ِٞٞ  : "غػافرمثل قولو يف سورة   ۡ م َّٞ  ٞٚ وسػن علػى قػوؿ مػن ذىػ  إىل أنػو مل يكػن  ټ ...َوَٕ َل رَُح

كمػن قػاؿ كػاف مػن  من آؿ فرعوف كلكنو كتا إيبانو عػنها كىػو قػوؿ أضبػد بػن موسػى كؿبمػد بػن جريػر
نَ آؿ فرعػوف كقػف علػى   ٦ ٌَ   : دمت كال بتػاـ، ككػذل  الػذم قبلػو. قػاؿ السيػ كلػي  بكػاؼو  ټ ... ِْط 

 (ّ)."من ب  إسرائيل اف" ك :، كقاؿ اغبسني ن عا فرعوف كاف اب
 ترجا لبعض معاين القرآف كفسَّرىا زيادةن لإلسباـ كالفائدة.   -ُّ

ا مثل ذل  قولو يف سورة الشعراء: " ٓ  (ْ) (".ال يدركونكا) :تاـ أم ڞ...  َٕ َل َّكٍّ
 أكرد يف بعض اؼبواضع مواضعى أخرل مشاهبةن ؽبا يف اغبكا. -ُْ

ٝ   :كقػػاؿ قائػػل مثػػل ذلػػ  قولػػو يف سػػورة التحػػرًن: "  ي ممِصي٥ِ
َ
َ خ ككػػذا يف سػػورة  .التمػػاـ ٨ ... َبممّي 

 .(ٓ)"اغبديد

 

 

 

 
                                                             

 .التحقيقمن  ( ْٖ ص)ان ر  ((ُ
   .من التحقيق (ُّٕص )ان ر  ((ِ
   .من التحقيق (ُِٔص )ان ر  ((ّ
 من التحقيق.  (ٕٖ ص)ان ر  ((ْ
   .من التحقيق (ُِٔص )ان ر  ((ٓ
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 فبيزات الكتاب:

يعد فن االختصار دكف اإلجحاؼ باؼبادة العلمية من الفنوف اليت ال يتقنها إال من كاف كاسػع اؼبعرفػة،  -ُ
كىػذا مػا نتلمسػو يف كتابػو ويػث أتقػن االختصػار مػع اغبفػاظ متبحران يف العلا، كاإلماـ ابن كزؿ بغا، 

 على اؼبادة العلمية كمكانة كتاب ) اؼبكتفى (.
 يعد ىذا الكتاب مرجعان ميسران ؼبن أراد معرفة وكا الوقف دكف اػبوض يف اػبالفات ككثرة القواؿ. -ِ
واصل كػل سػورة علػى سبيز الكتاب بذكر فواصل كل سورة، ويث ةج اؼبصنف رضبو ا على كتابة  ف -ّ

 ىامش كتابو، فبا يميف فائدة علمية للكتاب.

 : (ُ)اؼبالو ات على الكتاب

مل يذكر اؼبصنف فواصل بعض السور، مثػل سػورة اؼبلػ ، كالقلػا، كاغباقػة ... كقػد نبهػت علػى ذلػ   -ُ
 يف اغباشية كلعلو سهو من اؼبصنف 

على الوقػف أف يكػوف حبكػا كاوػد، صبعو بني مصطلحني يف اغبكا على الوقف. فالصل يف اغبكا  -ِ
إال إذا كرد خالؼ بأكثر من وكا كأراد اؼبصنف أف ينبػو عليهػا، كقػد صبػع اؼبصػنف بػني وكمػني يف 

ا : كقاؿ القتييب كالدينورمي كقف كاود كذل  يف مواضع قليلة جدان. مثل قولو: " َٗ ٢َ  .تاـ   بَح ِِن َوَبح 
 كوكا الصا .. فدمع بني وكا اؼبفهـو (ِ)"كىو مفهـو صا 

 يذكر القراءة دكف ذكر صاوبها، كتكرر ذل  كثرينا.  -ّ
ٝ  ِإَونٍّ ٱ  ﴿ كمن قرأمثل قولو يف سورة مرًن: " َ َرّّبِ َوَربَُّس    (ّ)".بكسر اؽبمزة ﴾ڄ ... ّللٍّ

 يورد الكلمة كيشري بأةا ؿبل للوقف دكف ذكر وكا الوقف، كىو نادر.  -ْ
٦ٌََِحم     ى:يسػػػػػػكيعقوب كؿبمد بن ع كعاصا قاؿ نافعمثل قولو يف سورة الكهف: "   ُ ٍُّ  ٚ ٍَ ٝ  َج  َ  َول

١  كقف". (ْ). 
 يف بعض الوياف يورد القوؿ دكف ذكر صاوبو.  -ٓ

                                                             

 مالو ة : سأربدث ىنا ما عثرت عليو من خالؿ اعبزء الذم قمت بتحقيقو فقط.( ُ)
 ( من التحقيق. ْٗ ص )ان ر سورة القصص. ((ِ
 ( من التحقيق.ٔٓص ) .ان ر ((ّ
 ( من التحقيق.َٓان ر. )ص  ((ْ
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َي ِت كقاؿ قائل: الوقف على مثل قولو يف سورة اغبج: " ََكَن ٱۡل   . (ُ) ."تاـ ٺ ...َٞ
وكمهػا قػد انػدرج سػابقنا ؾبمػالن يف قولػو : يذكر اؼبصنف يف بعض الوياف بعض اؼبواضع اليت يكػوف  -ٔ

" كرؤكس امم بعػػدىا تامػػة أك كافيػػة " ، فػػال فائػػدة مػػن ذكػػر اؼبوضػػع منفػػردنا مػػرة أخػػرل كىػػو يوافػػق 
وكا ازمل، خاصةن كأف غاية كتابػو االختصػار، كإعػادة ذكػر اؼبوضػع زبػالف ىػذه الغايػة الػيت صػنَّف  

 كتابو من أجلها.
ب٦َُن سبأ: " مثاؿ ذل  ما كرد يف سورة  ًٞ تاـ، ككذل  الفواصل إىل قولػو  ڊتَُسّضِ ِٟي َٕطِيمٞب  َغ

َضاب  كمثلػو ... ڒ قػد انػدرج وكمهػا ضػمن   ڎ َؽمِصيص   . فمػع أفَّ كلمػة (ِ)"ڎ َؽمِصيص   ٌَ
 رؤكس امم السابقة، إال أنو أعاد ذكرىا منفردةن، كمل يكن لذكرىا واجة.

 مث يذكرىا مفردة ـبتلفة عن اغبكا العاـ الذم ذكره.يعما أوياننا اغبكا يف الفواصل  -ٕ
ٍٍ مثاؿ ذل  ما كرد يف سورة يف سورة فػا ر: "  ِفم

إَِّلٍّ  ...تػاـ، ككػذل  الفواصػل بعػدي  څ٠ِٞ ١ٍّ
٦ًرا  ُٓ  .(ّ)"كاؼ  ڊُج

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 ( من التحقيق.ٖٔان ر . )ص  ((ُ
 ( من التحقيق.ُُُ. )ص ( ان ر(ِ
 ( من التحقيق.ُُّ. )ص  ( ان ر(ّ
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 : َياملثحث انثا

 ٔصف انُسخ املخطٕطة، ٔذكر مناذج يُٓا

 اؼبعتمدة (: ؿبمد بن سعود )جامعة اإلماـ نسخة 
  قسا اؼبخطو ات مشرتاة من  ِ/ُْٕٖؿبمد بن سعود بالرياض ضمن ؾبموعة ؿبفوظة برقا  اإلماـمصورة جبامعة

الشيخ: مشرؼ اغبرا . بعنواف: ) تلخيص كتاب الوقف كاالبتداء يف القراءة للشيخ االماـ الفقيو اعبليػل أ  عمػرك 
، كػػل لووػػة َِٕكتنتهػػي باللووػػة  ُّٕلووػػة، تبػػدأ باللووػػة  ّٕيف الػػداين رضبػػو ا تعػػاىل كنفعنػػا بػػو(. كىػػي تقػػع 

(   ُٖ   ٗ)سػطران، كعػدد الكلمػات يف السػطر الواوػد مػن   ِٓتشتمل على صفحتني ككػل صػفحة تتكػوف مػن 
ىػ كىي كاملة من أكؽبا إىل آخرىا، َُٓٔا، كالناسخ الشارح   ىكذا كرد يف الوصف   نسخت عاـ كلمة تقريبن 

الفقيػو اعبليػل أ  عمػرك الػداين رضػي  اإلمػاـتبدأ من قوؿ اؼبؤلف ) بسا ا الرضبن الرويا كبو نستعني قاؿ الشػيخ 
ا عنػػو كنفعنػػا بربكتػػو يف الػػدنيا كامخػػرة .... ( ككيتػػ  يف اغباشػػية مقدمػػة اؼبؤلػػف كالػػيت اشػػرتط كتابتهػػا ىكػػذا يف 

) كاشرت ت أال يكت  إال ىكذا يف واشية الكتاب كبا التوفيػق ... ( كتنتهػي بقولػو )      قاؿ:  اغباشية ويث
 الكتاب حبمد ا كمنو كوسن توفيقو (.

  ،كيتبت خبط النسخ الواضح كاؼبنقوط، ككيتبت أظباء السور كاغبواشي باؼبداد الضبر كال يوجد فيها  م  أك سػقط
 كأكراقها جيدة.

 عبارة عن فواصل كل سورة ويث اعتاد اؼبؤلف أف يكتػ  فواصػل السػورة مػن ويػث كىي نسخة وواش يوجد يف ال
نوعها: مكية أـ مدنية، كعدد كلمها، كوركفها، كعدد آياهتا عند أىل العدد، ما عػدا بعػض السػور الػيت مل يكتػ  

 فواصلها، كقد كيتبت الفواصل باؼبداد الضبر.
   يف ذيػػل الصػػفحة الكىل مػػن كػػل لػػوح أكؿ كلمتػػني الػػواردة يف بدايػػة الصػػفحة كمػػا اعتػػاد اؼبؤلػػف أيمػػان أف يكتػػ

 الثانية.
  يف التحقيق، كرمزت ؽبا بػ )س(. اليت اعتمدهتاىي كىذه النسخة 
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 :نسخة دار اؼبخطو ات اليمنية

الوقف التػاـ كالكػايف نسخة دار اؼبخطو ات اليمنية التابعة لوزارة الثقافة باليمن بعنواف: )كتاب ـبتصر اؼبكتفى يف 
  .كاغبسن اختصار العامل العالمة صباؿ الدين ؿبمد ابن كزؿ رضبو ا تعاىل(

  ِٖإىل  ِٓلػػوح، كػػل لػػوح وبتػػوم علػػى صػػفحتني، كيػػرتاكح عػػدد السػػطر يف الصػػفحة الواوػػدة بػػني  ْٗتقػػع يف 
 كلمة يف السطر الواود.  َُإىل  ٖسطران، ككلماهتا بني 

 كاؼبنقػوط، كالناسػخ: عبػد الواوػد ابػن عبػد ا ابػن ؿبمػد ابػن ؿبػي الػدين اؼبصػنف. ك   كيتبػت خبػط النسػخ الواضػح
 ىػ.ُِْٓالفراغ من كتابتها عاـ 

  بدأت بقولػو ) بسػا ا الػرضبن الػرويا كبػو نسػتعني  أك سقط، كىي كاملة من أكؽبا إىل آخرىا ال يوجد فيها  م
الػػدين ... ( كيف آخرىػػػا رسػػائل ملحقػػػة تتعلػػق بالتدويػػػد كالوقػػػف  يػػػـواغبمػػد  رب العػػػاؼبني ضبػػدان دايبػػػان باقيػػان إىل 

 كغرينبا تقع يف عشر لووات.
  توجد يف ىذه النسخة زيادات يف اؼبنت من الناسخ منسوبة إىل اؼبكتفى كبعػض ىػذه الزيػادات غػري صػحيحة، كىػذا

 تصرؼه من الناسخ ال يوجد يف باقي النسخ.
 ؼبداد الضبر، كيوجد فيها ىوامش عبارة عن بعض الوكاـ أك التعليقات من كيتبت أظباء السور كأوكاـ الوقف با

 أ  عمرك الداين. لإلماـ) اؼبكتفى ( 
  كمػػا اعتػػاد اؼبؤلػػف أيمػػان أف يكتػػ  يف ذيػػل الصػػفحة الكىل مػػن كػػل لػػوح أكؿ كلمتػػني الػػواردة يف بدايػػة الصػػفحة

 الثانية.
 .)رمزت ؽبذه النسخة بػ )م 
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 :الكبرينسخة اعبامع 

  الفقيو اعبليػل العالمػة  اإلماـنسخة اعبامع الكبري بصنعاء اليمن بعنواف: ) كتاب الوقف كاالبتداء يف القراءة للشيخ
 الالوبة عليو أنوار الكرامة سراج الدين القدكة من الفمالء العاملني أ  عمرك الداين رضبو ا تعاىل(.

  كػل لووػة تشػتمل علػى    ،لووػة ّٕ/أ. كتقػع يف ِٗباللووػة رقػا  /أ كتنتهػئٓضمن ؾبموع تبدأ من اللووة رقػا
كلمة يف السطر   ُٓإىل  ُِسطران، كترتاكح كلماهتا بني  ِّإىل  ِِصفحتني، ترتاكح أسطرىا يف كل صفحة بني 

 الواود.
 ،كىػػي  كيتبػػت خبػػط النسػػخ باؼبػػداد السػػود مػػا عػػدا أظبػػاء السػػور مػػن سػػورة الطػػارؽ إىل سػػورة النػػاس باؼبػػداد الضبػػر

 كاضحة كمنقو ة ككاملة من أكؽبا إىل آخرىا ال يوجد فيها  م  أك سقط.
   الواردة يف بداية الصفحة الثانية. الكلمة الكىلاعتاد اؼبؤلف أف يكت  يف ذيل الصفحة الكىل من كل لوح 
  الػدين ... ( كانتهػت بقولػو ) بدأت بقولو ) بسا ا الرضبن الرويا اغبمػد  رب العػاؼبني ضبػدان دايبػان باقيػان إىل يػـو

  الكتػاب حبمػػد ا كمنػػو كوسػػن توفيقػػو ككػاف الفػػراغ مػػن رقمػػو صػػحوة ةػػار يػـو اعبمعػػة يف اليػػـو الثػػاين مػػن شػػهر 
شواؿ أود شهور سنة ستني كألف سنة كاغبمد  على كل وػاؿ كصػلى ا علػى سػيدنا ؿبمػد كآلػو كصػحبو خػرب 

 صحبة كآؿ كسلا تسليمان (.
الًقدـ على أكراؽ ىذه النسخة، فأكراقهػا جيػدة غػري متغػرية اللػوف فبػا يشػري إىل أةػا ال تناسػ  السػنة الػيت كال ي هر 

 نيسخت فيها، كلذل  مل أعتمدىا مع أةا أقدـ نسخة تارىبينا.
 .)رمزت ؽبذه النسخة بػ )ج 

 
 :َُٔٔنسخة اعبامع الكبري رقا 

 الفقيو اعبليل  اإلماـص كتاب الوقف كاالبتداء يف القراءة للشيخ نسخة اعبامع الكبري بصنعاء اليمن بعنواف: ) تلخي
 أ  عمرك الداين رضبو ا تعاىل كنفعنا بو(.

  أ.ُٖٓكتنتهي يف اللووة رقا  أ/َُٖلووة كصفحة. تبدأ باللووة  َٓتقع يف/ 
  تقريبان.كلمة يف كل سطر   ُُسطر، دبعدؿ  ُٕكل لووة تشتمل على صفحتني ككل صفحة تتكوف من 
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  الفقيو اعبليل أبو عمرك الداين رضػي ا عنػو كنفعنػا بربكتػو  اإلماـبدأت بقولو ) بسا ا الرضبن الرويا قاؿ الشيخ
يف الػػدنيا كامخػػرة ... ( كتنتهػػي يف نصػػف سػػورة اؼبسػػد فهػػي غػػري كاملػػة، كيبػػدأ بعػػدىا كتػػاب: شػػرح عقيلػػة أتػػراب 

 القصائد للسخاكم.
 د ككيتبت أظباء السور باغبمرة، كىي كاضحة ال يوجد فيها  م  أك سقط.كيتبت خبط الثلث اؼبعتا 
   الواردة يف بداية الصفحة الثانية. الكلمة الكىلاعتاد اؼبؤلف أف يكت  يف ذيل الصفحة الكىل من كل لوح  

 علينا مشرفنا الفاضل . النسخة ازبذهتا لالستئناس كما أشاركىذه 
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 (س) اؼبخطوط من االكىل الصفحة
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(س) اؼبخطوط من الخريةالصفحة  
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 (م) اؼبخطوط من االكىل الصفحة
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 (م) اؼبخطوط من الخرية الصفحة
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 (ج) اؼبخطوط من االكىل الصفحة
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 (ج) اؼبخطوط من الخرية الصفحة
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 (ُ)سورة الكهف

 

٦ٌََِحمممممم   "(ٓ)ى:كؿبمػػػػػػد بػػػػػػن عيسػػػػػػ (ْ)كيعقػػػػػػوب (ّ)كعاصػػػػػػا (ِ)قػػػػػػاؿ نػػػػػػافع   ُ ٍُّ ٍَممممممٚ  ٝ  َج    َولَمممممم
١ كىو رأس آية  مث يبتدئ  (ٔ)".كقف م  ٟ ِ كىػو  .(ٕ)(كلكػن أنزلػو أك جعلػو قيمػان )بتقػدير:    ٢ ... َرّي

 . (ٖ)قوؿ قتادة 

 

 

 
                                                             

ا، كىػػي مائػػة مكيػػة ، ككلمهػػا ألػػف كطبسػػمائة كسػػبع كسػػبعوف كلمػػة ، كوركفهػػا سػػتة آالؼ كثالشبائػػة كسػػتوف ورفنػػكرد يف واشػػية ) س (: ( ُ)
ان ػر) البيػاف يف عػد آم القػرآف/ عثمػاف  يف البصػرم. ةكاؼبكي ، كسػت يف الشػامي ، كعشػر يف الكػويف ، كإوػدل عشػر  نينياؼبد يفكطب  آيات 

 (. ّٕ(، ) صباؿ القراء ككماؿ اإلقراء. ص  ُٕٗ/ُبن سعيد الداين: 
تػويف سػنة  بعة كالعػالـ ، انتهػت إليػو رئاسػة اإلقػراء باؼبدينػة كصػار النػاس إليهػا.( نافع بن عبد الػرضبن بػن أ  نعػيا . أبػو ركًن أوػد القػراء السػِ)

(. كىػو عنػده تػاـ. أخػرج قولػو ابػن النحػاس. ) القطػع كاالئتنػاؼ/ أبػو جعفػر النحػاس.  ِٖٗ/ِيف  بقات القػراء: )غاية النهاية  . ان رىػ ُٗٔ
 (. ّْٖص 
ا اعبػيا   أبػو بكػر السػدم مػوالىا الكػويف، شػيخ اإلقػراء بالكوفػة كأوػد القػراء السػبعة. ( عاصا بن هبدلة بن أ  الندود  بفتح النػوف كضػّ)

 (. ّْٖ. أخرج قولو ابن النحاس. ) القطع كاالئتناؼ. ص ( ُّٓ/ُيف  بقات القراء:  )غاية النهاية . ان رىػ ُِٕتويف سنة 
رمي موالىا البصرم. أود القػراء العشػرة كإمػاـ أىػل البصػرة كمقرئهػا  ( يعقوب بن إسحاؽ بن زيد بن عبد ا بن أ  إسحاؽ أبو ؿبمد اغبمْ)

 (. ّْٖ. أخرج قولو ابن النحاس.    ) القطع كاالئتناؼ. ص ( ّّٔ/ِيف  بقات القراء:  غاية النهاية ) . ان رىػ َِٓتويف سنة 
، ركل القػراءة عنػو الفمػل بػن شػاذاف، كػاف كاالبتػداء : مقػرئ كلغػوم ألػف يف الوقػفالصػبهاين (  ؿبمد بػن عيسػى بػن إبػراىيا، أبػو عبػد آ)

. أخػػػرج قولػػػػو ابػػػػن النحػػػػاس.           ( ِِّ/ ِيف  بقػػػػات القػػػػراء:  )غايػػػة النهايػػػػة . ان ػػػػرىػػػػػ ِّٓتػػػويف سػػػػنة  إمامػػػان يف النحػػػػو أسػػػػتاذان يف القػػػػراءات.
 (. ّْٖ) القطع كاالئتناؼ. ص 

ػػ :اؼبعػػىنغػػري تػػاـ لف  ٦ٌََِحمم   "(  قػػاؿ ابػػن النبػػارم : ٔ) ػػ ا) اغبمػػد  الػػذم أنػػزؿ علػػى عبػػده الكتػػاب قيمن )إيمػػاح ". ا (كمل هبعػػل لػػو عوجن
 .( ٓٔٔ. ص الوقف كاالبتداء يف كتاب ا عز كجل

 (.  ّْٖأخرجو ابن النحاس. ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٕ
، أوػد الئمػة يف وػركؼ القػرآف، كػاف إمػاـ يف وػديث رسػوؿ ( قتادة بن دعامة السدكسي. أبػو اػبطػاب: ؿبػدث ودػة، كمفسػر ثقػة مػأموفٖ)
( ، ) إنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه الػركاة علػى انبػاه  ِٔ ِٓ/ِغايػة النهايػة: ) . ان ػرىػػُُٕتويف سػنة  أن  بن مال   ك ركل القراءة عن أ  العالية، ا 

". أخػرج قولػو ابػن ( قيمػان  اهخري، كمعناه )كمل هبعل لو عوجػاى كلكػن جعلنػالكالـ على سياقو من غري تقدًن كال تأ"قاؿ :  (. ّٔ ّٓ/ّالنحاة: 
 (. ُٗٓ/ُٕجػػػػػػامع البياف عن تأكيل آم القراف   تفسري الطربم/ ؿبمد بن جرير الطربم: )جرير. 
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 الوقػف": (ٔ)كابػن عبػد الػرزاؽ  (ٓ)كالػدينورم (ْ)كالقتيػيب (ّ)كنصػري بػن يوسػف (ِ)كأبو وػا  (ُ)كقاؿ الخفش
   ٟ ِ (ٕ) "٢ ... َرّي

 .   ٤ا َوَل كمثلػو  ،تػاـ   ٝ ًٓ كمثلػو (ٖ) ٥ ...َوََّل ٓأِلبَ ٓن٥ِِ َغ
َ
ُحمُطًزا  كمثلػو ٦ أ

٨(ٗ)كرؤكس االم بعػد كافيػو(َُ) .   ص َٞ
َ
ِ    .تػاـ  (ُُ)٬ا أ ّٔ َ

٤ُٝ بِق  
َ
بُِػمٜ َطَٰ  . كػاؼ   ٭ ... َجَبأ

 ِۖ ِضب   كمثلو  ،(ُِ)تاـ ٯ ...َبّّيِ   . (ِ)كىو رأس آية (ُ)ٯ  َ٘

                                                             

الكتػػ  اؼبصػػنفة: كتػػاب ، كصػػح  اػبليػػل، كلػػو مػن أخػػذ النحػػو عػػن سػيبويو :( سػعيد بػػن مسػػعدة ازاشػعي، الخفػػش الكسػػط، أبػػو اغبسػن(ُ
)إنبػاه الػركاة علػى  (، ِٓٗ/ُُ،ػ  الػدين الػذىيب:  /)سػري أعػالـ النػبالء . ان ػرىػػُُِ. تػويف سػنة كقف التماـ، ككتػاب معػاين القػرآف كغريىػا

 (. َُِ َُُ/ّ، ) العالـ: (ّٔ/ ِ: أنباه النحاة

عػرض علػى يعقػوب اغبمػرمي  .ة يف النحػو كالقػراءة كاللغػة كالعػركضإمػاـ البصػر  :، أبػو وػا  السدسػتاينبن عثمػاف بػن يزيػد( سهل بن ؿبمد (ِ
 ( ُِّ َِّ/ُغاية النهاية: ) . ان رىػِٓٓتويف سنة  كلو اختيار يف القراءة 

، كػػاف ضػػابطان عاؼبػػان : كبػػوم صػػاو  الكسػػائي كالصػػمعي كأبػػا زيػػدمث البغػػدادم النحػوم ، أبػػو اؼبنػػذر الػػرازمبػػن أ  نصػػر ( نصػري بػػن يوسػػف(ّ
 ( ُّْ َّْ/ِغاية النهاية: )  . ان رىػَُْتويف سنة  بالقراءات ككبوىا كلغتها. دبعىن
ركل عن إسحاؽ بػن راىويػو، كأ  وػا  السدسػتاين، كركل عنػو كلػده ، ثقة( عبد ا بن مسلا بن قتيبة الدينورم ، أبو ؿبمد، كبوم ؿبدث (ْ

 ( ُّْ/  ِ على أنباه النحاة: إنباه الركاة ) . ان رىػ ِٕٔتويف سنة  أضبد كأ  ؿبمد عبد ا الفارسي.

، أبػػو علػػي الػػدينورم: نزيػػل مصػػر، النحػػوم، قػػرأ كتػػاب سػػيبويو علػػى اؼبػػربد، ألػػف يف النحػػو كتػػاب ) اؼبهػػذب (. تػػويف سػػنة ( أضبػػد بػػن جعفػػر(ٓ
  (.    ٖٔ/ُق. ان ر ) إنباه الركاة على أنباه النحاة: ِٖٗ

إسحاؽ النطاكي ، مقػرئ جليػل ، ضػابط مشػهور ، ثقػة مػأموف ، صػنف كتابػاى يف القػراءات الثمػاف.  ( إبراىيا بن عبد الرزاؽ بن اغبسن أبو(ٔ
 (.     ُٔ/  ُ :( ، )غاية النهاية يف  بقات القراءُّٔ/ ُ :)معرفة القراء الكبار على الطبقات كالعصار . ان رىػ ّّٗتويف سنة 

اؼبتقػدمني فإمبػػا ىػي يف التفسػػري، كليسػت بتوقيػف علػػى التمػاـ، كلػػي  هبػوز أف يكػػوف  أخرجػو ابػن النحػػاس، كقػاؿ: " أمػػا أقػواؿ أىػل التأكيػػل( (ٕ

ٟ  التمػاـ  ِ لف بعػده ) الـ كػي ( كالبػد أف تكػوف متعلقػة دبػا قبلهػا، كلسػت أدرم كيػف أغفػل ىػذا مػن النحػويني مػن ذكرنػاه، كالػذم قالػو   َرّي
( ،  ّْٔ/ ُ :) منار اؽبػدل يف بيػاف الوقػف كاالبتػداء ، ان ر( ّٖٓ - ّْٖص  .)القطع كاالئتناؼنافع كعاصا كمن تابعهما أبني كأكىل".  

 (. ٕٔٓص  .(، )إيماح الوقف كاالبتداءّٕٔص  .)اؼبكتفى يف الوقف كاالبتداء يف كتاب ا عز كجل

 (. ّْٔ/  ُ :اؽبدل ن ر ) منارا( كىو عند ال،وين وسن كقيل تاـ لنو قد   الرد عليها مث ابتدأ اإلخبار عن مقالتها. ٖ)
 (.     ّْٔ/  ُ :ن ر )منار اؽبدلا( كىو كقف كاؼ عند ال،وين. ٗ)
َخًب   (كىي قولو تعاىل َُ) ٌَ٩   ،   ا رََؽص٪   ،   َصد  . ٫ اٌَ

 (.ّٕٔكالصواب ما كرد يف النسخ كيف ) اؼبكتفى. ص  ) أبدان ( إىل ) س ( و تصحيف يف(  في(ُُ
الوقػف علػى كلمػة تعلػق مػا بعػدىا . كيػراد بػالوقف الصػا : ( ّٖٔص  .. )القطػع كاالئتنػاؼ"قطع صا  لي  بتمػاـ"( قاؿ ابن النحاس : (ُِ

 أمػػا التعلػػق هبػػا أك دبػػا قبلهػػا تعلقػػان معنويػػان، كتعلػػق هبػػا أك دبػػا قبلهػػا تعلقػػان لف يػػان علػػى الػػراجح، فالبػػد مػػن ثبػػوت التعلػػق اؼبعنػػوم يف الوقػػف الصػػا 
فيو أيمان على الراجح، كظبي ىذا الوقف صاغبان لف الكلمػة صػاغبة للوقػف عليهػا ن ػران للوجػو اؼبرجػوح، كإف كػاف كصػلها دبػا اللف ي فيكوف ثابتان 

 :ن ػر )منػار اؽبػدلاكىػو وسػن عنػد ال،ػوين.  (.ِّان ر ) معامل االىتػداء إىل معرفػة الوقػف كاالبتػداء. ص  .بعدىا أفمل ن ران للوجو الراجح
ُ/ّْٕ ). 
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َ  كمثلػو ُبممُصوَن إَِّلٍّ ٱّللٍّ  ٍ مم  َح َٞ مم كمثلػو ،  (ّ)ٰ ... َو  ٖ َْ ِط  ّٞ  ٰ(ْ) ،كمثلػػو مم٦َ   ِِف ٢ِ مم٣ُ    َْخ  .  ٱ ...ّٞ
ِه ٠ِٞ  كمثلػو  ٝ  ُرُٕم٦دٞ   ك  ٱ ... َءاَيَٰمِت ٱّللٍّ َٟ ِلِۖ  ، كمثلػو(ٓ)كػاؼ  ٲ ...و٤َُم م  (ٔ)ٲ ... َوَذاَت ٱلّؾِ
يِص  كمثلو  ـِ ٝ     .(ٕ)امم كذل  كرؤكسي  ،  ٲ ...بِقل ٦َ ُٝ ب٥ِِ َٜ  ٌ

َ
ٝ  أ ب٥َُّ ِخص     كمثلػو ،تاـ ٢ ...رٍّ ػ  ا ٍّٞ

٦ل٦َُن  "   (ٖ):كقاؿ أبو إسحاؽ الزجاج.ٵ ُٖ ٍَ ٞ َوَي ه إَِّلٍّ  ". تاـ ٶ ...َغب  ٞٚ  كمثلو ،كاؼ   ٶ ...َِٕٜي
ن يََؾمم

َ
ٓ أ ُ  إَِّلٍّ ٍ   كمثلػػو ، (َُ) تػػاـ ٸا رََؽممص   (ٗ).ٸ ...  َٓء ٱّللٍّ مم َذممص    وكمثلػػ ،ٹ  تِػ 

َ
 ،ٺا أ

ً    (ُُ). ٻا ُمٜ َتَرص       ثلوػػػػػكم ِٟ م غ 
َ
٥َم٣ُ ا    كمثلػو ،كػاؼ   ٺ ... ب٣ِِۦ َوأ      .ټ ... يُطِيمُصوَن وَح 

 م مط    .تػاـ  ټ  ُُْطن  ُٓ ادُِر٥َم     .(ُِ)كػاؼ  ٽ ... َْٜ َيس  م   .كػاؼ   ٽ ...ُُسَ ًٖ َٓ َت   ٽ ُمط 
مً   كمثلػو  ،تػاـ َٟ ِٗ  (ُّ). پ َخ َرآنِم

َ َٝ ٱٍَّّم٦َاُب  .(ُْ)كػاؼ  ٿ...لََعَ ٱۡل  م  ٍ ِ          ٿ ... ١

                                                                                                                                                                                   

 .(ّْٕ/ُ :)منار اؽبدل .كاؼ لف ) إذا ( منصوبة بفعل ؿبذكؼ تقديره : فقاؿ بعمها لبعض كقت اعتزاؽبا ""ال،وين : ( قاؿ (ُ
 كثابت يف بقية النسخ. ساقط من ) م ( قولو: "كىو رأس آية".( (ِ
ْ كلػي  بوقػف إف علػق مػا بعػده دبػا قبلػو لف قولػو  .( ّٖٔص  .ن ر )القطػع كاالئتنػاؼا( كىو قطع صا  عنػد ابػن النحػاس.(ّ وُٓ ا

 
عنػد  َْمأ

فػال وبسػػن الفصػل يف ىػػذا الكػػالـ  (إذا فعلػػت كػذا فػػانج بنفسػػ  )لةػا قػػد تكػوف للمسػػتقبل كػػػػ )إذا( كمثػل ىػػذا يف الكػالـ  (إذ)الفػراء جػػواب 
، كاسػتداب )التقػدير: مرتبطػة بعمػها بػبعض، ك دكف الفاء ، لف ىنا صبالى ؿبذكفػة دؿ عليهػا مػا تقػدـ  فػأككا إىل الكهػف، فػألقى ا علػيها النػـو

 .(ُّٔ/  ِ :( ، )معاين القراف / أبو زكريا الفراء ّْٕ/ ُ :ن ر )منار اؽبدلا.(دعاءىا، كأرفقها يف الكهف بأشياء
 .( ّْٕ/ ُن ر )منار اؽبدل ا ( كاؼ عند ال،وين.(ْ
 .( ّْٕ/ ُ :)منار اؽبدل مستأنفاى كواالى ".(  قاؿ ال،وين:" وسن لف ما بعده يصلح (ٓ
 .( ّْٖ/  ُ :)منار اؽبدل ( قاؿ ال،وين " وسن لف اعبملة بعده تصلح مستأنفة كواالى ".(ٔ
َذًصا   :( كىي قولو تعاىل(7

َ
بَص     ، ٳأ

َ
 . ٴا خ

الزجػػاج ىػػو: إبػػراىيا بػػن السػػرم بػػن سػػهل ، أبػػو (. ك ّٖٔتصػػحفت يف النسػػخ إىل ) الزجػػاجي( كالصػػواب مػػا ثبػػت يف ) اؼبكتفػػى. ص ( (6
ىػػػ.  ُُّإسػحاؽ الزجػػاج: كبػػوم أخػػذ عػػن اؼبػػربد، كػػاف مػػن أىػػل الفمػػل كالػػدين، وسػػن االعتقػػاد، كلػػو مؤلفػػات وسػػاف يف الدب. تػػويف سػػنة 

 (.ُْٗ/ ُان ر)إنباه الركاة على أنباه النحاة: 
اعلػػا أنػو ال يصػػح "( كىػو تػػاـ عنػد ال،ػػوين كقػاؿ :  ّٕٖ االئتنػػاؼ. صك  )القطػع ، ان ػػر( كػاؼ علػى قػػوؿ مػن جعػػل المػر خػػالؼ النهػي(3

ٚٞ  رجوع االستثناء لقولو  ٌِ َٗ  إِّّنِ َْ  ِ َٰل  (.َْْ/ُ". )منار اؽبدل: إما الفعل كإما الرتؾ  َٓء يَؾَ  لف مفعوؿ  َذ
 .(َْْ/ُمنار اؽبدل: ) . ان ر( كقف كاؼ عند ال،وين(14
 .(َْْ/ُمنار اؽبدل: ) ان ر. كقف كاؼ عند ال،وين ((11
( كقػاؿ السػداكندم : ّٖٖ كاالئتنػاؼ. ص )القطػع . ان ػر( فيو خالؼ فهو تاـ عند نافع ، كخولف فيو لنو هتديد ، كما بعده يدؿ عليػو(12
١َ   لنَّو أمر هتديد بداللة  ،ال يوقف عليو" َتص  خ 

َ
لقنػا، كالمػر اؼبطلػق للوجػوب، فػال لصػار المػر مط، كلو فصل بني الػداؿ كاؼبػدلوؿ عليػو إِجٍّ ٓ أ

 .(ُْْ/ُمنار اؽبدل: )( ، ُٔٔ". ) علل الوقوؼ. ص وبمل على غريه، إاٌل بداللة

 ( ىو تاـ إف قدرت خرب )إف( يف (13       :)كما بعدىا. كإف جعلت خرب )إف  َٗ ِ ْوَلَٰٓه
ُ
ن   أ مص  ٌَ َٰمُت  ٝ  َحجٍّ         إىل  فػال سبػاـ  ل٥َُم

  ٱ٦ٍََّّاُب َٝ  ٍ ِ ١ ( ٕٕٓ إيماح الوقف كاالبتداء. ص( ، ) ّٖٗ   ّٖٖ كاالئتناؼ. ص )القطع. ان ر. 
 .(ِْْ/ُمنار اؽبدل: ) . ان رتاـ عند ال،وينكىو ( (14
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مم   .(ُ)أكفػػى  ٖ َٓ َت ا َج٥َممط   كمثلػػو  ،كػػاؼو     ځ ...    ٔ  َؽمم     .كػػاؼ    ڀ َزر ع     .تػػاـ   ٿ  ُمط 
ٓ (ِ). ځ َذمص  بَِطّّبِ

َ
ِ (ْ). ډ  َنَٜب م كمثلػو ، (ّ)تػاـ   چا أ     كمثلػو، (ٓ)كػاؼ ڋ ... ِٞم٠ ُدوِن ٱّللٍّ

   ِ ّٔ َ
ِ ٱ   ٌ (ٔ).  ڌ ... ّلِلٍّ  ٍ ب  وََس  ٖ ةِ  . ؼكقيػل كػا تاـ ڌ  ُخ َي٦َٰ َ َي ٱ   ج  َم     .كػاؼ ڍ ...ٱلَّ

َ
  ڎ أ

َف  كمثلو  ،تاـ ذ 
َ
ٓ أ ٥ََٰ   إَِّلٍّ َذمص    كمثلػو ،(ٖ)ڑ ... اه َذ ِض    كمثلو، (ٕ) ڑ ... ى

َ
ٝ  كمثلػو ، ڑ اأ َُٛسم

ُصوَّ   ٝ   (َُ)، ڒ... بََصَّل   كمثلو ، (ٗ)ڒ ...ٌَ ِػ٥ِ ُٓ ١
َ
َٔ أ ُلمص   كمثلو ، (ُُ)تاـ ړ ... َوََّل َسٜ   ړا ٌَ

ٌِص   إىل قولو  (ُِ)ككذل  رؤكس امم بعد  ٦ ت  يََصاهُ   ك.  ڛا ٍّٞ َٞ         .تػاـ كقيل كاؼ ڙ ...َٞ  َٕصٍّ
     ڙ ...اا َوٕ ط  كمثلػو  ،تاـ  بَص  إًِذا

َ
َم ِِۖ    .ڙا خ مَضاَب   . كػاؼو    ښ ...ُذو ٱلطٍّۡح  ٍَ ُٝ ٱٛ     ښ ...ل٥َُم

َطهُ       .تاـ ُ٘ ذ 
َ
ن  أ
َ
كيػركل عػن   (ُّ)كقاؿ بعػض أىػل التأكيػل كىػو قػوؿ عيسػى بػن عمػر .كاؼ    ڟ ... أ
َضَ :(ُْ)اغبسن طِ  َوٱَّتٍّ َر 

 .(ُٓ)تاـ   ڟ ... َغبِي٣َُٜ  ِِف ٱۡل 
                                                             

(  ككقػف  ٕٕٓ إيمػاح الوقػف كاالبتػداء. ص) . ان ػر( ك عنػد ابػن النبػارمّٖٗ كاالئتنػاؼ. ص )القطػع . ان ػر( كىو تاـ عند ابن النحػاس(1
 .(ِْْ/ُمنار اؽبدل: ) . ان ركاؼ عند ال،وين

 .(ِْْ/ُمنار اؽبدل: ) . ان ر( كىو وسن عند ال،وين(ِ
 .(ّْْ/ُمنار اؽبدل: ) . ان راؼ عند ال،وينك( ك ّٖٗ القطع كاالئتناؼ. ص) . ان ر( كىو قطع صا  عند ابن النحاس(ّ
 .(ّْْ/ُمنار اؽبدل: ) . ان ر( كىو كاؼ عند ال،وين(ْ
 .(ٖٕٓ إيماح الوقف كاالبتداء. ص) . ان ر( كىو تاـ عند ابن النبارم(ٓ
 .(ْْْ/ُمنار اؽبدل: )". تاـ ؼبن رفعو، كوسن ؼبن جره"( قاؿ ال،وين: (ٔ
منػػػار اؽبػػػدل: )". كػػػاؼ السػػػتئناؼ مػػػا بعػػػده"( ، كقػػػاؿ ال،ػػػوين:  َّٗ كاالئتنػػػاؼ. ص ) االقطػػػع . ان ػػػر( كىػػػو كػػػاؼ عنػػػد ابػػػن النحػػػاس(ٕ
ُ/ْْٓ). 
 .(ْْٓ/ُمنار اؽبدل: ) . ان ر( كىو كاؼ عند ال،وين(ٖ
 .( َّٗ كاالئتناؼ. ص )القطع . ان ر( كىو كاؼ عند ابن النحاس(ٗ
 .(ْْٓ/ُمنار اؽبدل: ) . ان ر( ككقف كاؼ عند ال،وينَّٗ كاالئتناؼ. ص )القطع . ان ر( كىو قطع وسن عند ابن النحاس(َُ
 .(ْْٓ/ُمنار اؽبدل: ) . ان ر( كعند ال،وينَّٗ كاالئتناؼ. ص )القطع . ان رسن عند ابن النحاس( كىو و(ُُ

ٖ    تعػاىل: ( كىي قولو(ُِ ِ ب  ٦ ْ    ،ڔ  ٍّٞ ِ بَص    ،ژ ا٤ُُظو    ،ڗ ُرُب      ، ږ َحَصَّل    ، ڕ  َمۡص 
َ
نِ     ،ڙا خ  َمم٦ 

 .ښ
عػرض القػػرآف علػى عبػػد ا بػن أ  إسػػحاؽ كعاصػا اعبحػػدرم. مػن قػػراء البصػػرة،   :الثقفػػي النحػوم البصػػرم( عيسػى بػػن عمػر ، أبػػو عمػر (ُّ

 (ُّٔ/ُ: ن ر)غاية النهايةاىػ.  ُْٗكاف لو اختيار يف القراءة على مذاى  العربية. تويف سنة 
( اغبسن بن يسار البصرم ، أبو سعيد : تابعي ؿبدث ،إماـ أىل البصػرة بػل إمػاـ أىػل العصػر، رأل عليػان كعائشػة، ركل عػن أٌ  بػن كعػ  (ُْ

. أخػرج قولػو ابػن النحػاس.   (ِّٓ/ُغايػة النهايػة: ن ػر) اىػػ. َُُكعمر بن اػبطػاب كأ  ىريػرة، كعنػو ضبيػد الطويػل كقتػادة كعطػاء. تػويف سػنة 
 (. ُّٗالئتناؼ. ص ) القطع كا

كاؼ، إف جعل عدبنا من كالـ موسى، كيقوم ىذا خرب كاف للحوت سربنا، كؼبوسى كلفتاه عدبنا؛ فكأنَّػو قػاؿ: أعدػ  " ( قاؿ ال،وين :(ُٓ
فَّ ذلػ   ل ،، كلػي  بوقػف إف جعػل مػن تتمػة كػالـ يوشػعان لسريه يف البحػر؟ قػالوا: ككػاف مشػوينا مػأكوالن بعمػو، فلػذل  كػاف ممػيو كذىابػو عدبػ

 .(ْْٔ/ُمنار اؽبدل: ). "كالـ كاود
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َخب   "مبتػدئان :  (ُ)يوشػع مث قػاؿ  َخب م.(ِ)(لػذل  عدبػان  أعدػ ي ) :أم  " ڟ  ٌَ م    .كػاؼ  ڟ  ٌَ َٞ

  َِ ٢ٍّمم  َجب مم مم  : "كقػاؿ الخفػش. (ّ)تػاـ  ڠ ... ُ٘ َٟ َٰٓ َءااَ ر٤ِِ ا لََعَ تَممصٍّ       مث قػػاؿ: ،سبػاـ   ڠ ... َْقر 
  ڠ ََٕفف(ْ)  ٍكرؤكس امم كافية قبل كبعدي (ٓ)"يقصاف قصصان  أم .(ٔ).  طِي م 

َ
   . (ٕ)كاؼو    ڲ ... أ

    ب ا  ںا ِغت     .(ٖ)تاـ   ڲا ـَ َٗ ِ َٰل َز  ڻا ُسب    . (َُ)(كذل  كاف خربىا) :أم،(ٗ)تاـ   ڻ ... َ٘
ط   . (ُُ)أ  َ ٞ   . (ُِ)تاـ   ۀا ِٕه  ِۖ  رَۡح  ّّبِ ٠ِ رٍّ ُص َرّّبِ    (ُّ).كػاؼ ۂ ...ّٞ  ٌ ّٖ  َو      (ُْ)تػاـ   ۂ  َذ
  ِِف ِۖ ٍ ق  َِلَ َٓء     كمثلػو ،(ُٓ)كاؼ   ۃ ...َب و 

َ
   كمثلػو ،تػاـ    ١٠٢ ١ُمُظَّل   (ُٔ) .  ١٠٢ ... ٠ِٞ ُدوِِنٓ أ

١٠٦ ٤ُُظًوا    كرؤكس امم كافية(ُٕ). 

                                                             

       ن ػػرا ، الزمػػو كأخػذ عنػو العلػػا كخدمػو.فػػ  النػيب موسػى  مػن سػبط يوسػػف بػن يعقػوب ابػن أخػت موسػػى  ( يوشػع بػن نػػوف،(ُ
 كصبػػل كأوكامػػو، كتفسػػريه، القػػرآف معػػاين علػػا ، ) اؽبدايػػة إىل بلػوغ النهايػػة يف (ُْٔ/ٓ يف علػػا التفسػػري/صباؿ الػػدين ابػػن اعبػػوزم: ) زاد اؼبسػري

 (. ُْْٗ/ٔعلومو/ مكي بن أ   ال :  فنوف من
 .(ٕٗٓ )إيماح الوقف كاالبتداء. ص ( ،  ُّٗ . ص( ، )القطع كاالئتناؼ ُٔ َٔ/ُٖتفسري الطربم: ن ر )ا( (ِ
( كىػو ٕٗٓ إيمػاح الوقػف كاالبتػداء. ص) ن ػراكاختاره ابن النبػارم.  ،(ّّٗكاالئتناؼ. ص ن ر )القطع ا( ىذا قوؿ الخفش كأ  وا .(ّ

 .(ْْٔ/ُمنار اؽبدل: ن ر )ا وسن عند ال،وين.
 (.ِٖ/ُ. كيراد بالوقف اعبائز: ما هبوز الوقف عليو كتركو. ان ر ) منار اؽبدل/(ْْٕ/ ُمنار اؽبدل: ن ر )ا ( كقف جائز عند ال،وين.(ْ
 (. ِٔ/ُٖ، ان ر ) تفسري الطربم:  ( ِّٗ كاالئتناؼ. ص ( أخرجو ابن النحاس. )القطع(ٓ
ب   وهً قوله تعالى: ( (ٔ ُٖ ب    ،   ڜ   ُذ َخب    ،  ڞ  ١ََفب     ،   ڝ  َُسَ م  ،   ڟ  ٌَ م ،   ڠ  ََٕفف   ٟ    ،   ڡ  ٌِٜ 
  ص ب     ،   ڢ ارُؽ  مط     ،   ڤ  اُسمب      , ڣ اـَ م 

َ
مط     ،   ڥ اأ  ٘ مط     ,  ڦ اذِ مب    ،   ڧ اإِم             ڨ اـَ

   ک اٌُس       ط ب    ،    ڪ ا١َّس  ر   ،    ګ اـَ ض  ط     ،  ڬ  اٌُ ح 
َ
ا  ، ڭا أ ً ب  ـَ

ب    ،  ڮ   ف  مط     , گ  َُ  ٓ   اَوُك

   . ڱ  رُۡح      ڰ
 .(ْْٖ/ ُمنار اؽبدل: ) . ان رعند ال،وين( ككذا ِّٗكاالئتناؼ. ص )القطع  . ان ر( كىو تاـ عند نافع(ٕ
 .( ِّٗ كاالئتناؼ. ص )القطع . ان ر( كىو كاؼ عند ابن النحاس(ٖ
 .( ّّٗ – ِّٗ كاالئتناؼ. ص )القطع ان ر ں اِغت    ( كىو قوؿ أضبد بن موسى، كالوقف عند أ  وا  (ٗ
 (. ََُ/ُٖان ر ) تفسري الطربم: ( (َُ
 .(َٕٔ إيماح الوقف كاالبتداء. ص) . ان ر( كوسن عند ابن النبارمْْٗ/ ُمنار اؽبدل: ) . ان رال،وين( كىو كاؼ عند (ُُ
 كاالئتنػاؼ. ص )القطػع. ان ر( ك ابػن النحػاس َٕٔ إيمػاح الوقػف كاالبتػداء. ص) . ان ر( كىو كاؼ عند أ  وا  كاختاره ابن النبارم(ُِ
 .(ْْٗ/ ُ: )منار اؽبدل . ان ر( كال،وين ّّٗ
إيمػػاح الوقػػف )". كقػػف وسػػن غػػري تػػاـ"( ك قػػاؿ ابػػن النبػػارم:  ّّٗ كاالئتنػػاؼ. ص )القطػػع كىػػو عنػػد أضبػػد بػػن موسػػى سبػػاـ. ان ػػر( (ُّ

 .  ( كىو ما اختاره الداين َٕٔ كاالبتداء. ص
 .( ّّٗ كاالئتناؼ. ص )القطع . ان ر( قطع صا  عند ابن النحاس(ُْ
 .(ْْٗ/  ُمنار اؽبدل: ) . ان ر( ككقف وسن عند ال،وين ّّٗ كاالئتناؼ. ص )القطع ر. ان ( قطع صا  عند ابن النحاس(ُٓ
منػػػار اؽبػػػدل: ) . ان ػػػر( كرجػػػح ال،ػػػوين قػػػوؿ نػػػافع ّْٗ كاالئتنػػػاؼ. ص )القطػػػع . ان ػػػر( كىػػػو تػػػاـ عنػػػد نػػػافع ، أخرجػػػو ابػػػن النحػػػاس(ُٔ
ُ/ْْٗ). 

َصد    ،  ١٠٨ ِذ٦ََّل    ،  ١٠٧ ١ُُظًَّل  : ( كىي قولو تعاىل(ُٕ َذَص ا  ،  ١٠٩ اَٞ
َ
    .  ٪١٠ أ
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 (ُ)سورة مرًن عليها السالـ

 

 ٍٓٓؿ معنػاه كػرًن  :قاؿ  (ْ)أك .كالتقدير )اتل كىهىيػىعىصى ((ّ)على قوؿ من جعلو اظبان للسورة تاـ (ِ) ٥ٓ٘١ي
َٗ  .(ٓ)ىاد أمني عزيز صادؽ ِ َِت َرّب    ٪ َغم٦ِّي   ََلَ ل   .(ٔ)تػاـ  ٦  َرِكّي   .كػاؼتاـ كقيػل    ٢ ... رَۡح 

َطة  .(ٖ)كقيػل تػاـ (ٕ)كاؼ ِؾمّي   بُس  ٌَ  .(َُ)فيهػا ككػذل  آخػر كػل قصػة  ٯ  َذّي م كمثلػو  ،(ٗ)تػاـ  ٫  َو
 ا ة  ١ٍّ  َوَزَك٦َٰ ُ ٠ِ لٍّ   .كاؼ  ٭...ّٞ

                                                                                                                                                                                   

  
مل يكت  اؼبصنف فواصل سورة مػرًن. كىػي: مكيػة، ككلمهػا تسػعمائة كاثنتػاف كسػتوف كلمػة، كوركفهػا ثػالث آالؼ كشبامبائػة كورفػاف، كىػي ( (ُ

 (.ِٓٗ(، ) صباؿ القراء. ص  ُُٖ/ُالقرآف: تسعوف كتسع آيات يف اؼبدين الخري كاؼبكي كشباف يف عدد الباقني. ان ر ) البياف يف عد آم 
ذكر ال،وين أةا ليست بوقف إف جيعلت يف موضع رفع على االبتداء أك جعلت وركؼ أقسا ا هبا فال يوقف عليهػا وػ  يػؤتى جبػواب ( (ِ

َمِت "كقػف وسػن مث تبتػدئ ( كقاؿ ابن النبارم: ٓ/ِالقسا إال أف ذبعلو ؿبذكفنا بعده فيدوز الوقف عليها. ان ر )منار اؽبدل:  مُط رَۡح   ٘ ذِ
 َٗ ِ ٍٓٓؿ فإف رفعت الذكر بػ   َرّب ٥ي ٓ٘  مل يتا الوقف على  ٍٓٓؿ ٥ي ٓ٘   (. ُٕٔكمل وبسن". )إيماح الوقف كاالبتداء. ص 
/ وبػي بػػن  ( ، )تفسػري وبػػي بػن سػػالـ ُُٕ/ّكىػو قػػوؿ اغبسػن كؾباىػػد كمػذى  اغبسػػن بػن كيسػػاف. ان ػر )زاد اؼبسػػري يف علػا التفسػػري: ( (ّ

 (.ُّ(، ) القطع كاالئتناؼ. ص ُِّ/ُسالـ: 
 يف ) م ( ك ) ج ( : كقاؿ ...( (ْ
كىػػو قػػوؿ أ  إسػػحاؽ كيػػركل عػػن سػػعيد بػػن جبػػري عػػن ابػػن عبػػاس. ان ػػر )تفسػػري مقاتػػل بػػن سػػليماف / أبػػو اغبسػػن مقاتػػل بػػن سػػليماف:  ( (ٓ
(. كاختلػف اؼبفسػركف يف  ْٕٕ/ٓفسري باؼبأثور/ جالؿ الػدين السػيو ي ( ، ) الدر اؼبنثور يف الت ُِْ-ُّٕ/ُٖ(، )تفسري الطربم: َِِ/ٓ

/ كبعمػها هبعلهػا أقسػامان. ِ/ بعمها هبعلها أظباء للسور تعرؼ كل سورة دبا افتتحت بو منهػا. ُاغبركؼ اؼبقطعة، فقاؿ ابن قتيبة الدينورم:" 
تتح الواود صفات كثرية". ان ر  ) تأكيل مشكل القػرآف / ابػن قتيبػة / كبعمها هبعلها وركؼ مأخوذة من صفات ا تعاىل هبتمع هبا يف اؼبفّ

( كقاؿ الزركشي: " الناس يف اغبركؼ اؼبقطعة على قػولني: أوػدنبا: أف ىػذا علػا مسػتور كسػر ؿبدػوب اسػتأثر ا بػو. القػوؿ  ُِٖ/ُالدينورم 
ػا". ان ػػ ر مسػػألة اغبػركؼ الػػيت يف أكائػػل السػور بتوسػػع يف: ) الربىػػاف يف علػػـو الثػاين: أف اؼبػػراد منهػػا معلػـو كذكػػركا فيػػو مػا يزيػػد علػػى عشػػرين كجهن

(،   ) تفسػػػػري الطػػػػربم:  ّْ/ّ(، ) اإلتقػػػػاف يف علػػػـو القػػػػرآف / جػػػػالؿ الػػػدين السػػػػيو ي ُّٕ/ُالقػػػرآف /أبػػػػو عبػػػػد ا بػػػدر الػػػػدين الزركشػػػػي 
 (.ُِِ َُِ/ٓ(، ) تفسري مقاتل: ِِْ َِٔ/ُ
 (. ٔ/ِ(، ككقف كاؼ عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل:  ّٔٗطع كاالئتناؼ. ص كىو تاـ عند أ  وا . ان ر )الق( (ٔ
ََ ََلَم ل   (، كقػاؿ أضبػد بػن موسػى: " ُٕٔرجح الداين قوؿ ابػن النبػارم. ان ػر ) إيمػاح الوقػف كاالبتػداء. ص ( (ٕ َٰم سبػاـ. مث قػاؿ   اََؾ

مرفوعػان، كالقػوؿ كمػا قػاؿ    َغم٦ِّي  أم أنت سوم لي  ب  مرض". كرد عليو ابن النحاس: "أف لػو كػاف كمػا قػاؿ لكػاف    َغ٦ِّي  تعاىل: 
 (. ّٕٗالخفش كأبو وا  أف يف الكالـ تقديبان كتأخريان  أم: ال تكلا الناس سويان ثالث لياؿ ". )القطع كاالئتناؼ. ص 

 (. ٔ/ِاؽبدل: كىو قوؿ ال،وين . ان ر )منار ( (ٖ
 (. ٔ/ِكىو كاؼ عند ال،وين.ان ر )منار اؽبدل: ( (ٗ
ِّٜي   ،ځ  َذّي  كىي قولو تعاىل: ( (َُ ِٜيًّ    , ڗ  َمط ِكّي    , ڕ  ١َبِّي    , ڒ  ٌَ  .ڙٌَ
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ٝ  ِذَخ ب  كمثلػو  ا (ُ) .ٱ ...  ٠ِٞ ُدو٥ِِ١ ٞ ٍّ ٤َمّّيِ
َم   .(ِ)تػاـ  ٵ ... ٤ُم٦َ لََعَ ٢ٍِّم    َورَۡح   (ّ)تػاـ  ٵ ...  ّٞ

َؽ َرت  إََِل ٣ِِۖ .(ْ)كرؤكس امم قبل كبعد كافيػة
َ
بِّي   .كػاؼ ٽ ... َْأ ِِت .(ٓ)تػاـ  ٽ ...  ـَ َِٰلَ ـَ ِ    ڀ ...ب

ٝ  ِإَونٍّ ٱ   كمػن قػرأ .(ٔ)كػاؼ َ َرّّبِ َوَربَُّسم مم٦نُ كقػف علػى  (ٕ)بكسػر اؽبمػزة  ڄ ... ّللٍّ ُٙ  .ڃ ... َذَي
٦نُ كمن فتحها مل يتا لو الوقف على  ُٙ ُبمُصوهُ  .(ٗ)كاؼ  ڃ ... ُغب َد٣ُ٢ََٰٓ    َوَل ِۖ   (ٖ) .ڃ ... َذَي  َْقخ 

ممَتِٖيٝ كمثلػػو  ،(َُ)تػػاـ  ڄ ... ػ  ٍُمم٦نَ إىل قولػػو تعػػاىل   (ُُ)ككػػذا رؤكس امم  ڄ ... َّٞ        .ڈ يُط َح

  ت٦َُج٢َ ا
 
ا َخ٠  َءال٥َِِِت " :كقػاؿ الػدينورم .(ُِ)كاؼ   چ ... ي٦َ َم يَد ُٝ إِب َس٤َِٰي كإف "قػاؿ:  (ُّ)"سبػاـ  ڎ ... َيَٰٓ

ا كاسػتأنفت    ڎ ... َءال٥َِِِت  شئت كقفت علػى  ُٝ ٌٝ  ." [ڎ ... َيَٰٓمإِب َس٤َِٰي َٰ ا  َغمَؾ َٗ َٜي م   (ُْ)[ڏ ...ٌَ
 . (ُٓ)ككذا رؤكس امم .كاؼ

                                                             

 (. ٔ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل: ( (ُ
 (. ّْٕ(، ان ر )اؼبكتفى يف الوقف كاالبتداء. ص  ّٖٗكاالئتناؼ. ص كىو تاـ عند أ  وا . ان ر )القطع ( (ِ
 (. ٖ/ِ(، كعند ال،وين . ان ر )منار اؽبدل:  ّٖٗكىو كاؼ عند ابن النحاس. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص ( (ّ
رِّي  كىي قولػو تعػاىل: ( (ْ ِلمّي    , ٴ   بَِِّي م   ،ٳ  َزكِّي م   ،ٲ   تَِّٖي     ،ٱ   َغ٦ِّي     ،ٰ  ََش   ٖ ،        ٵ   ٍّٞ
   ٶ   َِٕفّي  , ج  .ټ  بَِِّي     ،ٻ   َْطِّي     ،ٺ   إِنِػّي     ،ٹ  َح٢ِّي     ،ٸ   َُسِّي     ،ٷ   ِػّي  ٍّٞ
(  ّٕٔان ػر ) إيمػاح الوقػف كاالبتػداء. ص ( كرجح الداين قوؿ ابػن النبػارم.  ٗ/ِكىو كقف كاؼ عند ال،وين . ان ر )منار اؽبدل: ( (ٓ

 (. ّٖٗك قوؿ ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص 
 (. َُ/ِكىو وسن عند ال،وين . ان ر )منار اؽبدل:  ( (ٔ
 .( ُّٖ/ِكىي قراءة ضبزة كالكسائي كعاصا كابن عامر كركح كقرأ الباقوف بفتح اؽبمزة. ان ر )النشر يف القراءات العشر: ( (ٕ
ط  قاؿ يعقوب: "فالوقف قوؿ ا عز كجػل ( (ٖ م 

َ
م٦نُ إَِذا َََٕضَٰٓ أ ُٙ ُ  ُزم٠ َذَي َُ م٦ُل  ُٖ م  َح َٟ َ ِإَونٍّ ٱ مث يبتػدئ   ا َْإِجٍّ بكسػر    ّللٍّ

نٍّ ٱ اؽبمػػػزة علػػػى االبتػػػداء أك خػػػرب مبتػػػدأ ؿبػػػذكؼ، كلػػػي  بوقػػػف ؼبػػػن قػػػرأ
َ
َ َوأ كبػػػأف ا ر  ففػػػتح عطفػػػو أم: كأكصػػػاين بالصػػػالة كالزكػػػاة  ّللٍّ

(، )إيمػػاح الوقػػف كاالبتػػداء. ص ُُ/ِ( ، كالوقػػف عليػػو تػػاـ علػػى قػػراءة الكسػػر. ان ػػر )منػػار اؽبػػدل: ّٗٗكربكػػا". )القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص 
ْٕٔ.) 
إيمػاح الوقػف ( كرجح الداين قػوؿ أ  وػا  كالنبػارم. ان ػر ) ّٗٗكىو تاـ عند نافع ككاؼ عند أ  وا . ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص ( (ٗ

 (.ْٕٔكاالبتداء. ص 
 (.َُ/ِ( كىو كقف وسن عند ال،وين .ان ر )منار اؽبدل: ََْكىو قوؿ أ  وا . ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص ( (َُ
ِييٍم  كىي قولو تعاىل ( (ُُ بِّي       ،څ  ٌَ ٦٢ُِٞنَ ََّل يُ      ،چ َّٞ  .ڇ ۡ 
 (.ُُ/ِبعده". )منار اؽبدل:  قاؿ ال،وين :" ذباكزه أجود لإلستدراؾ( (ُِ
 (. َُْيف ) م (: تاـ . أخرج قولو ابن النحاس. )القطع كاالئتناؼ. ص ( (ُّ
ٌٝ كردت يف ) س (: ( (ُْ ٌٝ  (:ّٕٔ( ك ) ج ( ك ) اؼبكتفى. ص  كيف ) م  ڏ ...َغَؾَٰ َٰ ا َغَؾ َٗ َٜي  ٌَ. 
ِّٜي م   , ڑ  ١َبِّي م  ، ڐ  َؽمِّٖي     , ڏ  َذِّٓي   كىػي قولػو تعػاىل: ( (ُٓ ،           ڔ  ََنِّي م  ، ړ  ١ٍّبِّي م  ، ڒ  ٌَ
   ڕ  ١َبِّي   ،    ږ  ١ٍّبِّي  ،     ڗ  َمط ِكّي  ،     ژ  ١ٍّبِّي   ،    ًِّٜي  . ڙٌَ
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  ٓ  ٢َ َتبَي  ٠ ََكَن تَِّٖي   كمثلو  ،(ِ)ښ ۩ َوُبِسّي   كمثلو  ،(ُ)كاؼ ښ ...َوٱح  َ  كمثلػو  .(ّ)ڟ  َٞ َٞ  َبمّي  َو
  َٗ ِ َٰل ّي   .(ٓ)كاؼ كقيػل تػاـ   ڡ...ٍَِِٛبََٰصت٣ِِۦ   .(ْ) ڠ ... َذ ِٟ ُ  َغ ِّٜي    كمثلػو ،تػاـ  ڡ  َُ ، (ٔ) ڦ  ـِ
ي   كمثلو  ،(ٕ) ک  ١َِصيّ  كمثلو ، ڨ  ِحثِّي   كمثلو  اْ ٤ُص   كمثلو  ،(ٖ) ڪ  َورِء  َتَصو  ِي٠َ ٱ٤  ، ڬ ... ىه ٱَّلٍّ
ا  كمثلػو  ممَطدًّ ممص  . ڬٍّٞ كمل يتخػذ عنػػد الػػرضبن  (َُ)مل يطلػع الغيػػ ) :كاؼبعػػىن (ٗ)تػاـ  گ ... َّكٍّ   ڮا َخ٥ 
كهبػوز االبتػداء بكػال يف اؼبوضػعني  (.ال يكػوف ذلػ ) :أم  (ُِ)  ڲ ... َّكٍّ   ڱا ٌِمّظ  كمثلػو  .(ُُ)(عهدان 
 .(ُٓ)كاؼبعىن )وقان ( كىو قوؿ اؼبفسرين (ُْ)وا  (ُّ)أ   ال ( كىو قوؿأ)  :بتقدير

                                                             

 (.َِْتاـ عند أ  وا  . ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُ
 (.َِْان ر )القطع كاالئتناؼ. ص تاـ عند ابن النحاس . ( (ِ
َ ك    تَِّٖي مك     ۩َوُبِسّي  (. كرد يف ىػامش ) م(: )يف اؼبكتفػى ُّ/ِكىو تاـ عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل: ( (ّ م  َبمّي  َٞ َو

  َٗ ِ َٰل  (.ّٕٔتامات(. ككذا وكمها يف ) اؼبكتفى. ص   َذ
( كىػو َِْ( ، ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ٕٓٔالنبػارم. ان ػر )إيمػاح الوقػف كاالبتػداء. ص تاـ عند الخفش كأبػو وػا  ككػذا عنػد ابػن ( (ْ

 (.ُّ/ِكقف وسن عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل: 
 (. ٕٓٔ( ك رجح الداين قوؿ ابن النبارم. ان ر   )إيماح الوقف كاالبتداء. ص َِْكىو قوؿ أ  وا . ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص ( (ٓ
 (.ُْ/ِجائز عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل:  كىو( (ٔ
 (. ُْ/ِكىو كاؼ عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل: ( (ٕ
 (.ُْ/ ِكىو كاؼ عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل: ( (ٖ
: ( كقػػػػاؿ ال،ػػػػوينَْٗ- َّْتػػػاـ عنػػػػد نػػػػافع كأضبػػػد بػػػػن عيسػػػػى كسػػػهل بػػػػن ؿبمػػػػد كأضبػػػػد بػػػن جعفػػػػر. ان ػػػػر )القطػػػع كاالئتنػػػػاؼ. ص ( (ٗ
"  ص (، كقاؿ ابن النبارم: "كقػف التمػاـ علػى ُْ/ِأ  منو لةا للردع كالزجر قالو اػبليل كسيبويو". ) منار اؽبدل:   َّكٍّ   تاـ ك   اَخ٥ 

مص   معىن ) ال مل يتخذكا ( كهبوز أف تقف  ُتُب َّكٍّ    مث تبتػدئ  اَخ٥   ٙ كاالبتػداء. علػى معػىن: وقػان سػنكت ". ) إيمػاح الوقػف  َغم٢َ
 (. ٕٔٔص 
 (.ّٕٕيف ) م ( : ال مل يطلع ... ككذا كردت يف )اؼبكتفى. ص ( (َُ
، )تيسػري الكػرًن الػرضبن يف تفسػري كػالـ  (ُْٓ/ُُان ر )اعبامع لوكاـ القرآف   تفسري القػر يب / أبػو عبػد ا ،ػ  الػدين القػر يب: ( (ُُ

 (.ُْٔ/ّ(، ) زاد اؼبسري: ْٗٗ/ُاؼبناف  تفسري السعدم/ عبد الرضبن بن ناصر السعدم: 
( كىػػو كقػػف تػػاـ عنػػد نػػافع كأضبػػد بػػن ِّْ – ُِْان ػػر )إيمػػاح الوقػػف كاالبتػػداء   ذكػػر كػػال ك توجيػػو معناىػػا كالوقػػف عليهػػا  ص ( (ُِ

ّظ  ( كذكر ال،وين أف الوقف علػى َْٗناؼ. ص جعفر.  ين ر )القطع كاالئت تػاـ لةػا للػردع كالزجػر. ان ػر )منػار  َّكٍّ  جػائز كعلػى  اٌِ
 (.ُٓ/ ِاؽبدل: 
 ( : أ  وا .ّٕٕكالصحيح كما كرد يف ) م ( ك ) ج ( كيف )اؼبكتفى. ص  إىل: ابن أ  وا . ف يف ) س (تصح( (ُّ
 (.َْٗكاالئتناؼ. ص أخرج قولو ابن النحاس. )القطع ( (ُْ
 (.ُّْ(، ) معامل االىتداء. ص ُْٔ/ُُ( ، )تفسري القر يب:  ُِٕ/ ِان ر )معاين القرآف للفراء: ( (ُٓ
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  د ا كمثلػو  (ُ)تػاـ  ڰا َْط  ا كمثلػو  ،ڲِكصًّ ن َحتٍِّشَض َوَلً
َ
ّ  كمثلػو ،  (ّ)ۀا ُوّد   كمثلػو  (ِ). ڼأ ا لَّ

 .(ْ)ہ

 (ٓ) ن٣ غ٦رة
 

 ١نمم٣  كالتقػػدير ) اتػػل  ػػو ( كىػػو رأس آيػػة يف  (ٔ)كقػػف تػػاـ  علػػى قػػوؿ مػػن قػػاؿ اةػػا افتتػػاح السػػورة كاظبهػػا
٠ ََي ََشَٰ . "لي  بتاـ كال كاؼ ، لف معناىا يػا رجػل" (ٗ)ه:كقاؿ غري  .ىو كاؼ (ٖ)كقاؿ أبو وا  (ٕ)الكويف َٟ ِ ّ ل
٣   ككػذا رؤكس امم بعػد(َُ)كػاؼ ،(ُُ).  مط ٍَ مَت٦َىَٰ ِش لََعَ ٱٛ  ، كمثلػو (ُِ)(ارتفػع كعػال) :أم .كػاؼ ٥ٱغ 
 ٤ُمممم٦َا 

ممممَِنَٰ ٨ (ُّ) ، ... ََّلٓ إَِؾَٰمممم٣َ إَِّلٍّ ُػ                              كمػػػػن قػػػػرأ ٪ى لََعَ ٱّلٍّمممم رِ ٤ُممممص  كمثلػػػػو  ،تػػػػاـ ٨ٱ  

                                                             

( كقولػػو: ) تػػاـ ( ُٓ/ِ(، ككػػذا عنػػد ال،ػػوين. ان ػػر )منػػار اؽبػػدل:  َْٗكىػػو كػػاؼ عنػػد ابػػن النحػػاس. ان ػػر )القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص ( (ُ
 ة النسخ.ساقط من ) م ( كثابت يف بقي

 (.َُْكىو قطع صا  عند ابن النحاس. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص ( (ِ
كمػػػا كرد يف ) م ( ك ) ج ( كيف          ۀا ُوّد  مػػػا بػػػني اغباصػػػرتني سػػػاقط مػػػن ) س ( ويػػػث تكػػػررت كلمػػػة ) كلػػػدان ( بمػػػا الػػػواك. كالصػػػواب ( (ّ

 (.َُْ)القطع كاالئتناؼ. ص كىو قطع صا  عند ابن النحاس. ان ر (.   ّٕٕ) اؼبكتفى. ص 
 (.َُْقطع صا  عند ابن النحاس. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ْ
كرد يف واشية ) س ( : مكية ككلمهػا ألػف كلمػة كشبامبائػة كإوػدل كأربعػوف كلمػة ، كوركفهػا طبسػة آالؼ كمائتػاف كاثنػاف كأربعػوف ورفػان ، ( (ٓ

(،        ُّٖ/ُمػػدنيتاف كمكػػػي ،  كطبػػ  كػػويف ، كأربعػػوف شػػػامي. ان ػػر ) البيػػاف يف عػػد آم القػػػرآف: كىػػي مائػػة كثالثػػوف كاثنػػػاف بصػػرم ، كأربػػع 
 (. ِٔٗ) صباؿ القراء. ص 

(، كذكػػر ال،ػػوين أنػػو كقػػف كػػاؼ ؼبػػن جعلػػو اظبػػان أك ُّكىػػو مػػذى  اغبسػػن ابػػن كيسػػاف. أخرجػػو ابػػن النحػػاس. )القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص ( (ٔ
 (. ُٕ/ِؼبن جعلو قسمان. ان ر ) منار اؽبدل: افتتاوان للسورة  كلي  بوقف 

 (.ٕٓان ر )بشري اليسر شرح ناظمة الزىر/ عبد الفتاح القاضي ص ( (ٕ
مل  كعلتو يف ىذا أنو زعا أنو مل يدر ما معىن وركؼ اؼبعدا، فدعل الوقف كافيان، لف ما بعػدىا مفيػد، كمل هبعلػو تامػان، لنػو إذا كقػف عليػو( (ٖ

 (.ُّ) القطع كاالئتناؼ. ص يعرؼ معناه. ان ر 
( ككػذا يػركل عػن ابػن عبػاس كؾباىػد كسػعيد بػن ُُْىو قوؿ ىشيا بن منصور عن اغبسن، أخرجو ابن النحاس. )القطع كاالئتنػاؼ. ص ( (ٗ

كاالبتػداء.  ( ، ) إيمػاح الوقػف ِٔٔ/ُٖ( ، )تفسػري الطػربم: َِْ/ٓجبري كقتادة كعكرمة كالكليب. ان ر )تفسري القرآف الع يا / ابن كثػري: 
 (.ٕٕٔص 
( كقػػاؿ ال،ػػوين: "كػػاؼ إف نصػػ  مػػا بعػػده بفعػػل مقػػدر أم ) نزلػػو ُُْكىػػو كقػػف تػػاـ عنػػد أ  وػػا . ان ػػر )القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص ( (َُ

َِ٘طة  بدؿ اشػتماؿ مػن  تَزنِي   تنزيالن( كلي  بوقف إف نص   وػاالن ال مفعػوالن لػو، لف الشػيئ ال يعلػل بنفسػو   تَزنِي   أك جعػل  تَض 
 (. ُٕ/ِإذ يصري التقدير ) ما أنزلنا القرآف إال للتنزيل (". )منار اؽبدل: 

ََل كىي قولو تعاىل: ( (ُُ ٍُ َت٦َىَٰ ٤  ،ٱٛ  ىَٰ ٥  , ٱغ  َ ََف ٦   ، ٱَّٛثٍّ س 
َ
 .٧َوأ

 .(َُْٔ/ٕ( ، )اؽبداية إىل بلوغ النهاية: ُٓ/ِ :ؾباز القرآف/ أبو عبيدة البصرمكىو قوؿ أ  عبيدة. )( (ُِ
 (.ُٕ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل: ( (ُّ
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َ
ٓ خ َٗ  ّّنِ ١َ ۠ َربَّ

َ
ِٓي٥َم . كمثلػو كػاؼ    ٬ى ُن٦  .(ِ)يبتػدئ هبػا (ُ)بفتح اؽبمزة أك بكسرىا ٬ ... خ س 

ُ
َزم ُد أ

َ
 أ

ََعَٰ (ّ) ،ٯ ... َٟ  تَػ  ِ ى .(ْ)تػاـ َٰذَت َدىَٰ  .أكفػى ٯب َ مب  ُٙ ل  رؤكس امم قبػل ذ، ككػ(ٓ)كػاؼ  ٷٱٛ 
٦ََسَٰ  .(ٔ)كبعػد ُٟ َٰ َٗ َي َ ل  ۡ ِسم(ٕ) .ڈ ... َوََّل ََت مَظَن  كمثلػو  ،كػاؼ ڄُغ  ٓ مطِي  .(ٖ)كػاؼ   ډ ِّلَ

 ٘ ِِف ذِ
ا  ، كمثلػو(ٗ)كػاؼ ڊ  ٝ ٥ُ ب  ّضِ ٍَ َبم ت  .(ُُ)ككػذل  رؤكس االم (َُ) ڏ ... َوََّل ُت ٠ِ جٍّ ّٞ  َٰ كمثلػو ؼ،كا  ڕَؽمِتٍّ
 ََٰطى س 

ُ
ِۖ كمثلػو  (ُّ)  ڛ ٱّلٍّ ُس ُكم   كمثلػو  ،(ُِ) ڗتَ َرةً أ مَضاب  ٍَ ِ مِرَتُسٝ ب ككػذل   ،(ُْ)  ڝ ... َُْحػ 
 .(ُٔ)بعد(ُٓ)امم

                                                             

 (.ُّٖ/ِقرأ ابن كثري كأبو عمرك كأبو جعفر بفتح اؽبمزة كالباقوف بكسرىا. ان ر )النشر يف القراءات العشر: ( (ُ
فقل إين أنا ربػ  ( ؿبكيػة بػالقوؿ، كفتحهػا بتقػدير ) بػأين ( فهػي مفعػوؿ نػودم  كرد يف ىامش ) م (: )مل يبتدئ هبا لف كسرىا بتقدير )( (ِ

 (. ّٕٗالثاين فال يقطع من ذل (. ككذا كرد يف ) اؼبكتفى. ص 
ٓ ِۢسغري تاـ لف قولو ( (ّ َظىَٰ ُُكَّ َج لػى متعلق بالكؿ، كانو قاؿ ) لكي ذبزل (. كقاؿ السدستاين : "معناه ) لندزين كل نفػ  ( ع ِِلُخ 

( ، ُٖ/ِ( ، ان ػر )منػار اؽبػدل:  ُّْالقسا ". كخطأه النحاس لف الـ ) كي ( ناصبة ؼبػا بعػدىا متعلقػة دبػا قبلهػا. )القطػع كاالئتنػاؼ. ص 
 (. ٕٕٔ)إيماح الوقف كاالبتداء. ص 

 (.ُٖ/ِدل: ( ككاؼ عند ال،وين. ان ر )منار اؽبُِْكىو كقف صا  عند ابن النحاس. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص ( (ْ
 (.ُٖ/ِكىو عند ال،وين تاـ الستئناؼ المر. ان ر )منار اؽبدل:  ( (ٓ
٦ََسَٰ كىي قولو تعػاىل: ( (ٔ ُٟ َطىَٰ   ،ٱَيَٰ س 

ُ
٦ََسَٰ   ،ٲأ ُٟ مََعَٰ   ،ٳَيَٰ وََلَٰ  , ٴتَػ 

ُ مَطىَٰ    ،ٵٱۡل  س 
ُ
       ( ،ٶأ

 َٰٸَنََغ   رِي مص  مطِي   ،ٹـَ م 
َ
َِل  , ٻَِّٛػم ِّن , ٺأ مَِل   ،ټَٕم٦   ٤

َ
ِِخ  , ٽأ

َ
رِي  , پأ ز 

َ
 , ٿأ

 طِي م 
َ
ٍ   , ڀأ ثِ ا   ځا َ٘ ًٍ ثِ ٍ    ،ڂَ٘  .ڃا بَِف
 (.ُّْتاـ عند أضبد بن موسى. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ٕ
 (.َِ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل:  ( (ٖ
 (.َِ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل:  ( (ٗ
 (.ُِ/ِلتوكيد االبتداء. ان ر )منار اؽبدل:  َٕص  كىو وسن عند ال،وين لف ( (َُ
ََغَٰ  ،ڌََي ََشَٰ   ،ڋَنََغَٰ كىػي قولػو تعػاىل: ( (ُُ َرىَٰ   ،ڍ َحه 

َ
َٰ   ،ڏ ٱل ٥َُصىَٰٓ    ،ڎ َوأ م٦ََسَٰ , ڐَوت٦َََلٍّ ُٟ َيَٰ

وََلَٰ   ،ڒ٤ََصىَٰ   ڑ
ُ  .ړٱۡل 

 (.ُِ/ِكىو تاـ عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل:  ( (ُِ
 (. ُْٓكىو تاـ عند ابن النحاس. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ُّ
       ( كوسػػػن عنػػػد ال،ػػػوين الخػػػتالؼ اعبملتػػػني. ان ػػػر  )منػػػار اؽبػػػدل: ُْٓكىػػػو تػػػاـ عنػػػد ابػػػن النحػػػاس. ان ػػػر )القطػػػع كاالئتنػػػاؼ. ص ( (ُْ
ِِ.) 
 يف ) م ( : ككذل  رؤكس امم كافية. ( (ُٓ
ىَٰ كىي قولو تعػاىل: ( (ُٔ مَتَ م٦َىَٰ   ،ڝٱذ  مث ََلَٰ  , ڞٱّلٍّخ  ُٟ ََلَٰ    ،ڟٱل   ٍ مَت ٛ مَىَٰ  , ڠٱغ 

َ
مََعَٰ   ،ڡخ  , ڢتَػ 

َٰ    ڣ َ لَع 
َ  .ڤٱۡل 
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 ِۖ ي ُص َسَِٰرط
ِي َذَهَط١َم ا ، كمثلػو (ِ)امية أكفػى ، كرأسي (ُ)كاؼ  ڥ ... َ٘ ١مَت كمثلػو  ،(ّ)  ڨ ... َوٱَّلٍّ

َ
م ٓ أ َٞ

ٓ كمثلػو  ،(ْ)  ڨ ... َٕ ٍضِۖ  َي  ج  ةَ ٱلَّ َي٦َٰ َ طِِۗ  . ڨ ٱ   ر  ب مَىَٰٓ  .(ٓ)كػاؼ كقيػل تػاـ   ک ...٠َِٞ ٱلّػِ
َ
 .تػاـ  کَوخ

َٰ كمثلو  ،(ٔ)   ڬ ...َخَِِٰلِي٠َ ذِي٥َ   كمثلو  ٠ تََظَّكٍّ َٞ   .تػاـ  ڭَوََّل ََّت ََشَٰ  .كىو أ  من الذم قبلو  ڬَٞ

  ٝ ِؾَي٥ُ َٞ  ٤ََصىَٰ  .كاؼ  ڮَُ َلمِيِۖ  .تػاـ  گَو َُ   ٝ َٜي ُس مص  ٤َم٦َىَٰ  .كػاؼ  ڱ ...ٌَ َٖ ، (ٕ)تػاـ  ڱَذ
َتَصىَٰ كمثلو  ٍّٝ ٱ٤  ٍ  َوََّل  .تاـ  ڸُم٦ََسَٰ َْجَِسَ  (ٖ).  ڲُث  ٓ  (َُ)  ڻإََِل ٢َ  ُم٦ََسَٰ كمثلػو ، (ٗ)تػاـ    ڹ  َج
ًٓ  كمثلو  ِّٝ نَػ  َ إَِّلٍّ كمثلو ، (ُّ)كاؼ   ١٠١... َخَِِٰلِي٠َ ذِي٣ِِۖ .(ُِ)كرؤكس امم بني ذل  كافية ،(ُُ)  ہِِف ٱَل 
مم ش   مم.  ١٠٣ا ٌَ  ٞ ُ  كمثلػو  تػاـ، ١٠٤  إَِّلٍّ ي٦َ  َُ َّل   َوَرِِضَ  ممكمثلػو  ،(ُْ) ١٠٩ َٕمم٦   ٟ َٚ ُىٜ  مم٠  َۡحَمم َٞ  ١٠٫,  كمثلػػو

  ٟ ط  كمثلػو  ١٠٬  ٤َل   ٘ ٝ  ذِ ه كمثلػو  ,٭١٠ا ل٥َُ َّٔ َ
ُٗ ٱ   ِٜ َٟ ُيم٣ُ ا كمثلػو  ،(ُٓ) ٮ١٠...  ٱل  كمثلػو ، (ُٔ) ٮ١٠ ... وَذ 

مم  ٟ ممكمثلػػو  (ُٕ) ٮ١٠  ٌِٜ   ٞ ظ  َٗ ََّل ِِِإَو. كمػػن قػػرأ (ُٗ)كرؤكس امم بعػػد كافيػػة (ُٖ) ٯ١٠  ٌَ ْ ١ٍّمم ا ُۡ مم َٟ   ٳ١٠ ... َتي 

                                                             

 (.ِِ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل:  ( (ُ
َِتَٰ كىو قولو تعاىل: ( (ِ

َ
َُ خ  .ڥَذي 

( كرجػػح ِّ/ِ( ك وسػػن عنػػد ال،ػػوين. ان ػػر )منػػار اؽبػػدل: ُْٓكىػػو تػػاـ عنػػد أضبػػد بػػن جعفػػر كنػػافع. ان ػػر )القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ( (ّ
 (.ٖٕٔ( كابن النبارم. ان ر )إيماح الوقف كاالبتداء. ص ُْٓالداين قوؿ أ  وا . ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص 

 (.ِّ/ِدل: كىو وسن عند ال،وين. ان ر )منار اؽب ( (ْ
( كىػػػو كقػػف كػػاؼ عنػػد ابػػػن ِّ/ِ( ككػػذا عنػػد ال،ػػػوين. ان ػػر )منػػار اؽبػػدل: ُْٓتػػاـ عنػػد أ  وػػا . ان ػػر )القطػػػع كاالئنتػػاؼ. ص  ( (ٓ

 (. ٖٕٔالنبارم كرجحو الداين. ان ر )إيماح الوقف كاالبتداء. ص 
 (.ِّ/ ِعند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل: ( كوسن ُْٔكىو كقف كاؼ عند ابن النحاس. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ٔ
 (.ِْ/ ِكىو كاؼ عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل: ( (ٕ
 (.ِْ/ِكىو كاؼ عند ال،وين . ان ر )منار اؽبدل:  ( (ٖ
( كقػاؿ ال،ػوين: "كػاؼ علػى أف معطػوؼ ) ال ( الثانيػة داخػل، ُْٕكىػو قطػع وسػن عنػد ابػن النحػاس. ان ػر )القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ( (ٗ

ار كإف جعل يف معىن النفي اؼبسػتأنف وسػن الوقػف علػى ) قػوال ( كالكؿ أقػول يف اؼبعػىن لنػو أراد أف ينفػي القػوؿ مػع تػرؾ المػر كالنفػع".  )منػ
 (.ٕٗٔجح الداين قوؿ ابن النبارم. ان ر )إيماح الوقف كاالبتداء. ص ( كر ِٓ/ِاؽبدل: 
 (.ِٓ/ ِ(، ككذا عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل: ُْٕكىو كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (َُ
 (.ُْٕكىو كاؼ عند ابن النحاس. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص ( (ُُ
طِي   ،ڼَك٦َّٜٓاْ كىي قولو تعاىل: ( (ُِ م 

َ
َِل   ،ڽأ ِٟطِيَّ   ،ھ٦َٕ  ِس  , ڿ َيََٰسَٰ  ٓ  .ۀَج

 (. ُْٕكىو قطع وسن عند ابن النحاس. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ُّ
 (.ُْٕكىو كاؼ عند ابن النحاس. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ُْ
 (.ِٔ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل:  ( (ُٓ
 (.ِٔ/ِ(، كوسن عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل: ُْٖكىو قطع صا  عند ابن النحاس. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ُٔ
 (.ِٔ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل:  ( (ُٕ
 (.ِٔ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل:  ( (ُٖ
ََبَٰ كىي قولو تعاىل: ( (ُٗ

َ
َىَٰٓ ١٠ٰ  ،خ َطىَٰ   ،ٱ١٠َْتَؾ   ٍ  . ٲ١٠َوََّل َت
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ٍَ مممممم ا  ٢ِٞ ٥َمممممم ، كمػػػػػػن فتحهػػػػػػا مل يبتػػػػػػدئ هبػػػػػػا.(ِ)ابتػػػػػػدأ هبػػػػػػا (ُ)بكسػػػػػػر اؽبمػػػػػػزة   .                        (ّ)كػػػػػػاؼ  ١٢٣ ... ََجِي
ا كمثلو  ُصّوٞ ٌَ ٍق   ٍ ٦َ َم تُجَسَٰ كمثلػو  ،(ْ)  ١٢٣ ...  ِۡلَ ب مَىَٰٓ كمثلػو  (ٔ).تػاـ ١٢٧ ... َيَِٰت َرّبِم٣ِۦ  أَِب١٢٦ (ٓ) .ٱَل 

َ
َوخ

١٢٧،  كمثلو َْٰوَِل ٱّلَََّه
ُ
َػّم  كمثلو  .١٢٨ّۡلِ َّٞ  ٞٚ َح

َ
ٓ  ، كمثلػو (ٕ)كقيل ىو كاؼ  ١٢٩ َوأ ٝ  ذِيم٣ِ  ِّلَ  ,١٣١ ... تِم٥ُ٢َ

ه كمثلو  َٗ زُُٕ ٦َىَٰ كمثلو  ،١٣٢ ...َّنٍّ ٠ُ ١َط   ٖ وََلَٰ كمثلو  (ٖ) ١٣٢لِٜتٍّ
ُ ْا كمثلو  ،(ٗ) ١٣٣ٱۡل  بٍُّف٦ا  .(َُ) ١٣٥ ... َذَتَ

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (.ِِّ/ِقرأ نافع كشعبة بكسر اؽبمزة كقرأ الباقوف بفتحها. ان ر)النشر:  ( (ُ
 (. ُْٖكالوقف على ماقبلها  كاؼ. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ِ
بَِه  ٢ِٞ ٥َ َٕ َل الوقف عند أ  وا   ( (ّ ٍَ  ا  ٱ٤  ا كرد عليو ىذا أضبد بن جعفر لف قولو جػل كعػز   ََجِي مُصّوٞ ٌَ ٍق   ٍ ٝ  ِۡلَ ُلُس  ٍ يف  َب

 (.ُْٗموضع اغباؿ أم: )اىبطوا يف ىذه اغباؿ(. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص 
 (.ُْٗتاـ عند أضبد بن جعفر. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ْ
 (.ُْٗكىو تاـ عند ابن النحاس. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ٓ
( كقػاؿ ال،ػوين : "كػاؼ لالبتػداء بعػده بػالالـ" . )منػار ُْٗكىو قوؿ أضبد بن موسػى . أخرجػو ابػن النحػاس. )القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ( (ٔ

 (.ِٕ/ِاؽبدل: 
مم ىػو تػػاـ عنػػد القتيػيب. قػػاؿ يعقػػوب : " ( (ٕ  ٞ َػممّم  كػػايف مػػن الوقػف، مث قػػاؿ تعػػاىل ىػػذا ال  َٛممََكَن لَِظا َّٞ  ٞٚ َحمم

َ
فعطػػف بػػو علػػى  َوأ

 (.َِْالكلمة(". )القطع كاالئتناؼ. ص 
 (.َِْكىو قطع وسن عند ابن النحاس. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ٖ
 (.ِٗ/ِ(، كىو كاؼ عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل: َِْقطع وسن عند ابن النحاس. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ٗ
( كقػػػاؿ ابػػػن النبػػػارم :  َِْىػػػذا قػػػوؿ السدسػػػتاين، قػػػاؿ ابػػػن النحػػػاس: "كخولػػػف فيػػػو لف بعػػػده هتديػػػدان".  )القطػػػع كاالئتنػػػاؼ. ص  ( (َُ

(. كذكر ال،وين أنو كقف وسن لف ما بعػده يف تأكيػل اعبػواب ؼبػا قبلػو كىػو كعيػد مػن ا  فػال ُٕٕء. ص غري تاـ". )إيماح الوقف كاالبتدا
ّبِٞؿ يفصل جوابو عنو لنو لتأكيد الواقع، كالوقف على  َتَ َّٞ  :( ِٗ/ِأوسن لف صبلة التهديد داخلة يف المر. ان ر )منار اؽبدل 
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(ُ)سورة النبياء
 

 

   ه  ََّل٤َِي  ٝ ٦َى كمثلػو  ،(ِ)كػاؼ ٣ ...٦ُُُٜٕب٥ُ واْ ٱّلٍّخ  َُسَّ
َ
ِي٠َ مث يبتػدئ  ٣... َوأ ْ   ٱَّلٍّ م٦ا ُٟ بتقػدير  ٣ ... َىَٜ

ِيمم٠َ كإذا جعػػل  (ّ)(أك أعػ ) ممَتََب ل٢ٍِّٜمم ِس نعتػػان لقولػػو  ٣ ... ٱَّلٍّ أك بػػدالن مػن المػػمري الػػذم يف  ١ ... ٱر 
 ْ وا َُسَّ

َ
٦َىمل يكف الوقف علػى  َوأ ِي٠َ ككفػى علػى  ٣ ... ٱّلٍّخ  ْ   ٱَّلٍّ م٦ا ُٟ مونَ  ٣.  ... َىَٜ   ٣ ُتب ِۡصُ
ٓا  .تػاـ َج٥ََٰ   ٙ َٜ  ٤

َ
٦٢ُِٞنَ  .كػاؼ  ٦ ... أ  ۡ م مَ  .تػاـ ٦ ... يُ ٍَ ُز٦َُٜن ٱٛهٍّ

 
م .كػاؼ ٨ ... َّلٍّ يَأ ُٟس  ذَِّي ٱل 

٩ تاـ.    ٝ طُُز  ٘ ُِٖٜم٦َن . ما ييبتدأ باالستفهاـ بعدهي  ، ككذل  كل(ْ)كاؼ  ٪ ... ذِ  ٍ ََْ  َت
َ
كمثلػو  .تػاـ ٪أ

 ِِٟصي٠َ جٍّم ٓ  (ٓ).ٯَخَٰ ُ ٢ٍّم  إذا جعػل  (ٔ)تػاـ ٱ ...ِٞم٠ لٍّ ُ٘ فػإف  . (ٕ)) مػا كنػا فػاعلني ( :دبعػىن ٱ ...إِن 
جٍّ ٓ كاف الوقف على   (.كلسنا نفعلوكنا نفعل ذل  ) :بتقدير (ٖ)(إف)علقت  ُ ٔٞ   .كافيػان  ٱ ...٠ِٞ لٍّ  ٦َ٤ُ َزا٤ِم
وَن .(ٗ)كػػاؼٲ ... ممُتُ  ٓ َػممَصتَ   كمثلػػو ، (َُ)كػػاؼ  ٴََّل َح َٓ ٦َن ، كمثلػػو ٶ ... َٛ ُٓ مم  يَِفمم ٍّٟ     .(ُُ)ٶَخ

                                                             

ألف كمائة كشباف كستوف كلمة، كوركفها أربعة آالؼ كشبامبائة كتسعوف ورفنػا. كىػي مائػة كاثنتػا عشػرة  كرد يف واشية ) س (: مكية، ككلمها( (ُ
 (.ِٕٗ(، ) صباؿ القراء. ص ُٕٖ/ُآية يف الكويف، كإودل عشر آية يف عدد الباقني. ان ر )البياف يف عد آم القرآف: 

 (. َّ/ ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل: ( (ِ
ِي٠َ / أف يكػوف ُكفيػو تقػديرات سػبعة:  ( (ّ ْ  ٱَّلٍّ م٦ا ُٟ / أسػر الػذين ّ/ قػاؿ الػذين ظلمػوا. ِيف موضػع رفػع دبعػىن ) ىػا الػذين ظلمػوا (  َىَٜ

مم٦َى/ كيكػػوف يف موضػػع نصػػ  دبعػػىن ) أعػػ  الػػذين ظلمػػوا ( كعلػػى ىػػذه التقػػديرات االربعػػة يكفػػي الوقػػف علػػى ْظلمػػوا  واْ ٱّلٍّخ  َُسَّ
َ
   . َوأ

ِي٠َ كػوف / أف يٓ ْ  ٱَّلٍّ م٦ا ُٟ / أك علػى لغػة مػن قػاؿ ) أكلػوين الرباغيػث ( فعلػى ىػذين التقػديرين ال يكفػي الوقػف علػى ٔبػدال مػن الػواك.  َىَٜ
٦َى ِيم٠َ / أف يكػوف ٕ.  ٱّلٍّخ  ْ  ٱَّلٍّ م٦ا ُٟ يف موضػع خفػض مػن البػدؿ مػن ) النػاس ( أك النعػت فعلػى ىػذا التقػدير ال يكفػي الوقػوؼ  َىَٜ

مم٦َىعلػػى  واْ ٱّلٍّخ  َُسَّ
َ
طُِكمم٦نَ كال علػػى  َوأ  ٍ َّٞ   كال علػػى   ه  ََّل٤َِيمم  ٝ كيكػػوف التمػػاـ علػػى قػػوؿ نػػافع كأضبػػد بػػن جعفػػر        ُُٕٜمم٦ُب٥ُ

 َِيم٠ ْ  ٱَّلٍّ مم٦ا ُٟ (. كرد يف ) م (: َّ/ِ(، )منػار اؽبػػدل:  ِٕٕ(، )إيمػاح الوقػف كاالبتػداء. ص  ّٖٓ. ان ػر )القطػع كاالئتنػاؼ. ص َىَٜ
 ) ىا الذين ظلموا (. بتقدير
 (. ُّ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل:  ( (ْ
 (.ِِْكىو كاؼ عند ابن النحاس. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ٓ
 (.ِّْكىو كاؼ عند ابن النحاس على ىذا التفسري، كقالو يعقوب. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ٔ
.( ، )القطػػػع كاالئتنػػػاؼ. ص  ََِ/ ِكىػػػو قػػػوؿ اغبسػػػن كقتػػػادة كإبػػػراىيا النخعػػػي ) أف ( دبعػػػىن ) مػػػا (. ان ػػػر )معػػػاين القػػػرآف للفػػػراء:  ( (ٕ
ِّْ .) 
 (.ّٖٔكرد يف ) م ( : فإف علقت إف بالكؿ. ككذا كرد يف ) اؼبكتفى. ص ( (ٖ
 (.ِّ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل:  ( (ٗ
 (.ِّْكىو تاـ عند ابن النحاس. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص  ( (َُ
 (.ّّ/ِتاـ عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل:  ( (ُُ
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 ُٚ ٍَ  ٓ ٍّٟ  َح مطُ كمثلػو  ،ٷ٦َُٜن  َٔ يُس  كمثلػو ، (ُ) ٷ ... َخ  ٘ م٠ َرمب َِل   َوذِ م٦َن كمثلػو  ،(ِ) ٸ ... َٞ ُٟ َٜ  ٍ ََّل َح
ا  ٍّٔ َممم

طُِكممم٦َن  (ّ). ٸ ... ٱ    ٍ َطُمممم٦َن   كقيػػػل تػػػاـ. (ٓ)كػػػاؼ  ٺ ...اه ُغمممب َد٣ُ٢ََٰ َوَل  .(ْ)تػػػاـ ٸَّٞ  ٙ َّٞ

(ٔ)تػاـٺ
 ََِن ظِي٣   َٝ ِٟمَّي  ،كػاؼ  ٽ ... َح٥َم٢ٍّ ِ َٰٜ ٝ  إىل قولػو تعػاىل  (ٕ)تػاـ، ككػذل  رؤكس امم ٽٱٛظٍّ  ٤ُم

ُِطوَن  ا  .ڄَؽَٰٓ َط َٟ َٖ َع َوٱٛ   ٟ َٖ ُ  كمثلػو، (ٖ)كػاؼځ ...َوٱلؾٍّ ِ ٦ ِتِۗ   َذآن َٟ ٝ   (ٗ) .ڃ ... ٱل  ُط َءال٥ََِتُس ُ٘  ... يَض 
ِمُطوَن كمثلػو . (َُ)تػاـ ڄ ٚ   كمثلػو  ،ڄَؽَٰٓ َخم ٌَ موَن إىل (ُِ)كرؤكس امم كافيػة (ُُ) څ ... ِٞم٠   ي٢َُۡصُ
ِٙمُطوَن إىل قولػو  (ُْ)تػاـ ككػذا رؤكس امم ڈي٢َُيمُطوَن (ُّ).  ڇ ٢    .(ُٓ)ككػذا آخػر كػل قصػة فيهػا ڒُٞ

                                                             

 (.ّّ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل:  ( (ُ
( كرجػح الػداين ّّ/ِ: (، كىو وسن عند ال،وين. ان ػر )منػار اؽبػدلِْْكىو تاـ عند أضبد بن موسى. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ِ

 (.ْٕٕقوؿ ابن النبارم. ان ر )إيماح الوقف كاالبتداء. ص 
ا كاؼ ؼبن قرأ   ( (ّ ٍّٔ َ ٦نَ بالنص  كىي قراءة اعبماعة. قاؿ أبو جعفر: "على قػراءة اغبسػن، القطػع الكػايف  ٱ   ُٟ َٜ  ٍ ٝ  ََّل َح ََّث٤ُُ ز 

َ
ٚ  أ  بَ

ا لنو قرأ  ٍّٔ َ ا (، كذكػر ال،ػوين بأنػو كقػف وسػن ؼبػن قػرأ  ّْْبالرفع".  )القطع كاالئتناؼ. ص  ٱ   ٍّٔ م َ بالنصػ  كىػي قػراءة العامػة.  ٱ  
 (.ّّ/ ِان ر )منار اؽبدل: 

ا تاـ على قراءة اعبماعة  ( (ْ ٍّٔ َ  (.ِْْبالنص . ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص   ٱ  
(، ككػػػذا قػػػوؿ ابػػػن النحػػػاس. ان ػػػر )القطػػػع كاالئتنػػػاؼ. ص ٕٕٓ)إيمػػػاح الوقػػػف كاالبتػػػداء. ص اختػػػار الػػػداين قػػػوؿ ابػػػن النبػػػارم. ان ػػػر  ( (ٓ
 ( ّّ/ِ(، كرجحو ال،وين. ان ر )منار اؽبدل: ِْْ
 (.ّّ/ِ(، ككذا عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل: ِْْكاؼ عند ابن النحاس. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص   ( (ٔ
٦٢َُِٞن كىي قولػو تعػاىل: ( (ٕ  ۡ َتُصوَن   ،پيُ طُِك٦َن   ،ٿَح٥   ٍ َبُر٦َن  , ڀُٞ وَن  , ځيَػ  م٦َن   ،ڂٱٛ َذَِِٰلُ ٍُ تُط َح
 .ڃ
َع ذكر ال،وين بأنو وسن على استئناؼ ما بعده كلي  بوقف إف جعلت اعبملة يف ؿبل نصػ  وػاالن مػن ) ( (ٖ  ٟ ا  ٱلؾٍّ َط َٟ َٖ كاسػتبد   َوٱٛ 

َٚ َوٱّل٥ٍَّ رَ اغباؿ هبما دكف   (.ّْ/ِ. ان ر )منار اؽبدل: ٱَلٍّ 
 (. ّْ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل:  ( (ٗ
 (. ّٓ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل:  ( (َُ
 (.ّٓ/ ِ(، كوسن عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل:  ِْٓكىو كاؼ عند ابن النحاس. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ُُ
ِخ٦ُِٜن كىي قولو تعاىل:  ( (ُِ  ٍ َت  .چَصَِٰصرَِّي   ،څتَػ 
 (. ِْٓكىو تاـ عند ابن النحاس. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ُّ
ظُِءوَن كىػػي قولػػو تعػػاىل: ( (ُْ ممَت٥  طُِكمم٦َن  , ډيَػ   ٍ ممَرُب٦َن   ،ڊَّٞ ُِبمم٦َن  , ڋيُف   , ڍي٢ُممَضُروَن  , ڌٱٛ َغَٰٜ
تٍِّّٖيَ   ،ڏ َحَِٰػبِّيَ   ڎ ُٟ ٦َن  , ڐ ِّٜٛ  ُٖ ِٓ  .ڑُمؾ 
َٰبِممِصي٠َ كىػػي قولػػو تعػػاىل:  ( (ُٓ َٰممِِٜرّيَ   ،کَع ٍَِممَّي   ،ګ ٱٛصٍّ َج 

َ
ِِيممَّي  , ڭأ  , ڴلِٜ َعَٰبِممِصي٠َ  , ڲَحَٰٓ

٢َِِّٞي   ڶ  ۡ ُٟ ِ  , ںَخَِٰؾٍَِّي   ،ڸٱل  َِّٟي ّٛ َ  .ڻٜ َعَٰٜ
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ه .(ُ)كػاؼ  ڊ ... ٠َِٞ ٱلطٍَّٰمۡح   ُط ُٟ ٍُ ُٝ ٱٛ  َٜي ٥ِ ٓ  .(ِ)تػاـ ڌ ... ٌَ َطا٥َِْ  ن 
َ
ِ  . كػاؼ ڌ ... ٠ِٞ  أ  ڍ ... بِقل ٦َح 

ٞع .(ّ)تاـ  ٓ ا  ٔ  َؽ    َج مَصهُ وَ    مػن قولػو (ٓ)كرؤكس امم ، (ْ)كػاؼ ڏ ...  َٝ رُؽ  ص  َءاتَح ٢َم ٓ إِب مَس٤َِٰي َٖ إىل  ړ ... َٛ
َٔ  َوو٤ََب ٢َمم    آخػػر القصػػة كافيػػة. ممَدَٰ ٓ  إِغ  ُ  (ٕ):كقػػاؿ نػػافع كالخفػػش كأضبػػد بػػن موسػػى .(ٔ)كػػاؼ  ڨ ... َُ

ا . مث يبتدئ (ٖ)"تاـ" ٦َب ١َ َِْٜ   ُٖ  ٍ ا  .(ٗ)(كزدناه يعقوب نافلة) :كاؼبعىن ڨ ... َوَي ٦َب ١َ َِْٜ   ُٖ  ٍ كػاؼ  ڨ ... َوَي
َٰبِِصي٠َ .  أيمان  ِِرّيَ  .تاـ کَع َٰٜ ٠َِٞ ٱٛصٍّ ٍََِّي  كمثلػو ،تاـ  ګ إ٣ٍُّ١ِ   َج 

َ
َج٥ََٰ  ُغَٜي َؿ٠ََٰ  . ڭأ  ٟ ٍّ٥ َٓ   گ ... َذ

مكمثلػو  ،(َُ)كػاؼ  ٟ  ٙ مُذ  ٟ  ٌِٜ َ   (ُُ). گ ...      َو  ٍ م ِِيمَّي كمثلػو ، (ُِ)تػاـ گ ... َوٱٛهٍّ كمثلػػو  ،ڲَحَٰٓ
 َڴ ... لِٜ َعَٰبِممممممممِصي٠  ، ِۖ ِٚ مممممممم  ٓ ِٙ

َٰممممممممِِٜرَّي ،(ُّ)كػػػػػػػػاؼ  ڵ ... َوَذا ٱٛ  تػػػػػػػػاـ ڶٱٛصٍّ
(ُْ).                         

                                                             

 (.ِْٓكىو قوؿ أ  وا . ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ُ
(، كبػػو أخػػذ ابػػن النبػػارم. ان ػػر )إيمػػاح الوقػػف كاالبتػػداء. ص ِْٔاختػػار الػػداين قػػوؿ أضبػػد بػػن موسػػى. ان ػػر )القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ( (ِ
 (.ّٓ/ِ(، كىو كاؼ عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل: ٕٕٓ
(، كرجػػح الػػداين قػػوؿ ابػػن النبػػارم. ان ػػر )إيمػػاح الوقػػف كاالبتػػداء. ص  ِْٔكػػاؼ عنػػد ابػػن النحػػاس. ان ػػر )القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص   ( (ّ
ٕٕٔ.) 
 (.ِْٔكىو قطع تاـ عند ابن النحاس. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ْ
َِّٟي كىي قولو تعػاىل:  ( (ٓ ِ َٰٜ ٦َن  , ړَع ُٓ ِٙ َٰ َٰبِِصي٠َ  , ڔَع بِّي    ،ڕَع ِبَِّي  , ږ َّٞ ٍَٰ َٰم٥ِِصي٠َ   ،ڗٱٛؾٍّ   ژ ٱٛشٍّ
 بِطِي٠َ ص  ٦نَ  , ڙُٞ ٍُ َِّٟي  , ښ يَط ِح ِ َٰٜ ُٝ  , ڛٱٛظٍّ م٥َُصوَن  , ڜإِب مَس٤َِٰي ُٝ  , ڝيَؾ  مإِب َس٤َِٰي م٦َن   ،ڞَيَٰٓ ُٖ ي٢َِه
مم٦َن   ڟ ُٟ ِ َٰٜ مم٦َن  , ڠٱٛظٍّ ُٖ ٝ    ،ڡي٢َِه ممُز ُِٖٜمم٦َن  , ڢيَُُضَّ  ٍ ِِٜممَّي  ،ڣَت ٍَٰ َٝ  , ڤَػ  , ڥ إِب ممَس٤َِٰي
 َسِي٠َ س 

َ َِّٟي   ڦٱۡل  َ ِِرَّي  , ڧلِٜ َعَٰٜ  .ڨَصَٰٜ
ا ذكر ابن النبارم بأنو كقف وسن مث تبتدئ:  ( (ٔ ٦َب ١َ َِْٜ   ُٖ  ٍ على معىن: )كزيادة يعقوب نافلة لف يعقػوب إلسػحاؽ كىػو إلبػراىيا  َوَي

 (.ٕٕٔنافلة(. كرجح الداين قوؿ ابن النبارم. ان ر )إيماح الوقف كاالبتداء. ص 
ء، أضبػػد بػػن موسػػى بػػن أ  مػػرًن، أبػػو عبػػد ا كيقػػاؿ أبػػو جعفػػر اللؤلػػؤم اػبزاعػػي البصػػرم: صػػدكؽ، ركل القػػراءة عػػن أ  عمػػرك بػػن العػػال ((ٕ

 (.ُّْ/ُكعاصا اعبحدرم، ركل القراءة عنو ركح بن عبد اؼبؤمن. ان ر ) غاية النهاية: 
 (. ِْٖأخرجو ابن النحاس. ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٖ
.  ( ، )أيسػػػر التفاسػػػري لكػػػالـ العلػػػي الكبػػػري/ أبػػػو بكػػػر اعبزائػػػرم: ّٕٖ/ ِان ػػػر )تفسػػػري عبػػػد الػػػرزاؽ/ أبػػػو بكػػػر عبػػػد الػػػرزاؽ الصػػػنعاين: ( (ٗ
ّ/ِْٕ.) 

 (.ِْٗتاـ عند أضبد بن موسى. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص  ( (َُ
( كرجػػح  َْ/ِ( كىػػو كقػػف جػػائز عنػػد ال،ػػوين. ان ػػر )منػػار اؽبػػدل: ِْٗتػػاـ عنػػد أضبػػد بػػن موسػػى. ان ػػر )القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ( (ُُ

 (.  ٕٕٔقوؿ ابن النبارم. ان ر )إيماح الوقف كاالبتداء. ص 
(. َْ/ِ(، كىو كقػف وسػن عنػد ال،ػوين. ان ػر )منػار اؽبػدل: ِْٗكىو قطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ُِ

 (.  ٕٕٔكرجح الداين قوؿ ابن النبارم. ان ر )إيماح الوقف كاالبتداء. ص 
 (.َْ/ِوين. ان ر )منار اؽبدل: (، ككذا عند ال،ُّْكىو قطع وسن عند ابن النحاس. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ُّ
 (.  ّٖٗما بني اغباصرتني ساقط من ) س ( كثابت يف ) م ( ك ) ج ( كيف ) اؼبكتفى. ص  ( (ُْ
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 ُن َٗ ِ َٰل ٢َِِّٞي  َۨوَكَز  ۡ ُٟ ِ كمثلو ، (ُ) ںَخَِٰؾٍَِّي كمثلو  ،ڸيِِج ٱل  َِّٟي ّٛ َ ا كمثلو  ،(ِ) ڻٜ َعَٰٜ  ٝ ط٤َُٝ بَح م٥ُ٢َ م 
َ
 ...أ

ٍُم٦َن  .ھَؽَٰتُِب٦َن ككػذل   .(ْ)كرأس اميػة أ  (ّ)ڽ َٜم   كمثلػو ، تػاـ ڿََّل يَط ِح  ٓ ِم٠  َفَٰمَضا ِِف َد ّٞ ... 

ِٟممَّي  .ہ ِ ِيمم٠َ .(ٓ)أ   ہَظَٰٜ ب َصَٰممُط ٱَّلٍّ
َ
ْ  خ ممُطوا َٓ ُٝ كمثلػػو ، (ٔ)كػػاؼ  ہ ... َز ٥َُٰ ى ٍّٖ مم ُ َوَتممَتَٜ َٙ ِ َلَٰٓه َٟ

 ...ٱل 

١٠٣(ٕ).  كمثلو  ٔ
َل َسٜ  وٍّ

َ
ِيُصهُ    أ ٍَّ١٠٤ ...١ (ٖ) ، كمثلو  ٓ  ٢َ َٜي  ٌَ... ١٠٤ .  َِِّٜي ٍَٰ  (ٗ)تػاـ ككػذل  الفواصػل ١٠٤َػ

ِّٟيَ إىل  َ َٰ َغ٦َ ١٠٧ .  ِّٜٛ َعَٰٜ ُسمٝ.(َُ)كػاؼ ١٠٩ ... آء ِۖ لََعَ ِۗ   ٱذ  ِ ّٔ َ
 َرّّبِ ُٕمكمػن قػرأ .(ُُ)تػاـ ١٠٬ ... بِمق  

َٚ

َل   ٦ َٖ ُسٝ ك يف أكؿ السورة  ٤ ... ٱٛ  َٚ َرّبِ ٱذ  ُٕ ِۗ ِ ّٔ َ
كمػن  .ابتػدأ بػذل  (ُِ)يف آخرىا علػى المػر ١٠٬ ...بِق  

َٚ قرأنبا  َٰ  .(ُّ)باللف على اػبرب مل يبتدئ بقاؿ َؼ

 

                                                             

( ِْ/ ِآخػر القصػة". )منػار اؽبػدل:  ( ككػذا عنػد ال،ػوين كقػاؿ : "تػاـ لنػو ِّْكىو قوؿ ابن النحػاس. ان ػر )القطػع كاالئتنػاؼ. ص ( (ُ
 ( كرجح الداين قوؿ ابن النحاس كال،وين.ٖٕٕالنبارم. ان ر )إيماح الوقف كاالبتداء. ص  كىو كقف وسن عند ابن

( كىو كقػف وسػن عنػد ابػن ِْ/ِ(، ككذا عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل:  ِّْكىو قوؿ ابن النحاس. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ِ
 الداين قوؿ النحاس كال،وين. ( كرجح ٖٕٕالنبارم. ان ر )إيماح الوقف كاالبتداء. ص 

( كىػػػو كقػػػف وسػػػن عنػػػد ال،ػػػوين. ان ػػػر )منػػػار اؽبػػػدل:               ِّْكىػػػو قػػػوؿ الخفػػػش سػػػعيد كأ  وػػػا . ان ػػػر )القطػػػع كاالئتنػػػاؼ. ص  ( (ّ
 ( كرجح الداين قوؿ الخفش ك أ  وا .ِْ/ ِ
٦َن كىو قولو تعاىل:  ( (ْ ٍُ  .ڽَرَِٰح
( كقػػاؿ ال،ػػوين: "كػػاؼ". )منػػار اؽبػػدل: ّّْكىػػو مػػذى  الزجػػاج كالخفػػش سػػعيد نػػص عليػػو ابػػن النحػػاس. )القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ( (ٓ
ِ/ِْ.) 
عنػػده ) الفػػاء ( كمػػا بعػػدىا".  )القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  إَِذاقػػاؿ ابػػن النحػػاس: "سبػػاـ علػػى مػػا ركل عػػن  نػػافع ك الكسػػائي لف جػػواب  ( (ٔ
ّّْ.) 
( كقػاؿ ال،ػوين: "وسػن علػى اسػتئناؼ ّْٓد أضبد بن جعفر كخالفو ؿبمد بن جرير كقاؿ: "لي  بتاـ". )القطع كاالئتنػاؼ. ص تاـ عن ( (ٕ

 (.ّْ/ِما بعده". )منار اؽبدل: 
لنبػارم ( كاختػاره ابػن أّْتاـ عند أضبد بن موسػى كأضبػد بػن جعفػر كنػافع كرجػح الػداين قػوؿ أ  وػا  . ان ػر )القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ( (ٖ

 (.ٕٕٗأيمان. ان ر )إيماح الوقف كاالبتداء. ص 
ُِر٦َن كىي قولو تعاىل: ( (ٗ َٰٜ َٰبِِصي٠َ ١٠٥  ،ٱٛصٍّ  .١٠٦َع
(، ك كػػػذا عنػػػد ال،ػػػوين. ان ػػػر )منػػػار اؽبػػػدل: ّْٔكىػػو تػػػاـ عنػػػد أضبػػػد بػػػن موسػػػى كأضبػػػد بػػػن جعفػػػر. ان ػػر )القطػػػع كاالئتنػػػاؼ. ص  ( (َُ

 (. ٕٕٗكوسن عند ابن النبارم. ان ر )إيماح الوقف كاالبتداء. ص 
(، كرجػػح الػػداين قػػوؿ أ  ْْ/ِنػػار اؽبػػدل: (، كقػػاؿ ال،ػػوين: "وسػػن". )مّْٕكىػػو قػػوؿ أ  وػػا . ان ػػر )القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ( (ُُ
َٚ كىي قراءة اعبميع عدا وفص، فقراءتو  ( (ُِ َٰ  (.ِّٓ/ِعلى اؼباضي. ان ر )النشر:  َؼ
أف يقػوؿ ذلػ ، كمػن قػرأ بػاللف علػى اػبػرب مل يبتػدئ بقػاؿ  من قرأ بػالمر ابتػدأ بػذل  لنػو اسػتئناؼ أمػر مػن ا عػز كجػل للرسػوؿ  ( (ُّ
(. كالوقػف علػى مػا  ُْٕ، فهو كالـ متصل ال يقطع بعمو من بعض. ان ر ) ودة القراءات/ عبد الرضبن بػن زقبلػة. ص عن الرسوؿ خرب 

 (.ْْ/ ِقبلو تاـ. ان ر ) منار اؽبدل: 
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 (ُ)سورة اغبج

 

 َٞؽِصيص ِ َضاَب ٱّللٍّ ٌَ ٢ كمثلػو، (ِ)كػاؼ(ّ)   َٰإََِل ٍٍِِ َضاِب ٱلػٍّ ٌَ٤ (ْ). َ ُبَّّيِ ٝ   ّّلِ كػاؼ  ٥ ... َُٛسم
( :أم (ٓ)بالرفع ٥ ... َو١ُِٖطَّ قرأ على قراءة من  لي اؼبفمٌ  كركل .) ككبني نقرت

  ٥...َو١ُِٖطَّ  عن عاصا (ٔ)
َ ، فعلػػػى ىػػػذا ال يوقػػػف علػػػى (ٕ)بالنصػػ  ُبَمممّّيِ ٝ   ّّلِ  .معطوفػػػة عليػػػو ٥ ...َو١ُِٖمممطَّ لف  ,٥...َُٛسممم

    ٓ ٌِٜ م   ٠ِٞ   .كػاؼ  ٥...ِن ِص   ٍ ِِسمَطةَ  .(ٖ)تػاـ  ٥...     ٔ  َؽ    َب َيم  َوٱ ج  م ٱلَّ  .كػاؼ ٫ ... َسِسَ
  ٣ٍِِۦ  ٓ ٠ِٞ جٍّ ٕ َطُب 
َ
ٍُ .(ٗ)كاؼ ٭  ... أ ِؾ ٍَ ١ َفَُٰط  كمثلػو  ،تػاـ ٭ٱٛ 

َ َٞ   كمثلػو .(َُ) ٮ...٠ِٞ ََت ت٥َِ  ٱۡل 

٠ يُطِيصُ كمثلو  ،ٮيُطِيُص  َٰٞ،  َي٦َ م   ِ َٟ  .(ُُ)كاؼٱ...ٱٛ َِٖحَٰ

                                                             

كرد يف واشػية ) س (: مكيػػة، ككلمهػػا ألػػف كمائتػػاف كإوػدل كتسػػعوف كلمػػة، كوركفهػػا طبسػػة آالؼ كمائػة كطبسػػة كسػػبعوف ورفنػػا، كىػػي  ( (ُ
  سػػػبعوف كأربػػػع آيػػػات يف الشػػػامي كطبػػػ  يف البصػػػرم كسػػػت يف اؼبػػػدنيني كسػػػبع يف اؼبكػػػي كشبػػػاف يف الكػػػويف. ان ػػػر ) البيػػػاف يف عػػػد آم القػػػرآف:      

 (. ِٕٗؿ القراء. ص ( ، ) صباُٖٗ/  ُ
 (.ْٓ/ِ(، ككذا عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل:  ّْٖكىو تاـ عند ابن النحاس. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ِ
ٍٍِِ ك  ٢ َؽِصيصٞ جاء يف ىامش ) م ( : )يف اؼبكتفى  ( (ّ  (.ُّٗتاـ (. ككذا كرد يف ) اؼبكتفى. ص  ٤ٱلػٍّ
 (.ْٓ/ِ(، ككذا عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل: ّْٖكىو تاـ عند ابن النحاس. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ْ
 (.ُُ/ُِبالرفع ال غري". )تفسري القر يب:  ١ُِٖطَّ  كىي قراءة اعبمهور. كقاؿ الزجاج: " ( (ٓ
ىػػ   ُٖٔ، أخذ عن عاصا كالعمػش، كعنػو الكسػائي. تػويف سػنة اؼبفمل بن ؿبمد بن يعلى بن عامر، أبو ؿبمد الميب: إماـ مقرئ كبوم ( (ٔ

 (. َّٕ/ ِان ر )غاية النهاية: 
( ،  ْٓ/ِ( ، )منػػار اؽبػػػدل: ُُ/ُِركاه أبػػو وػػا  عػػن أ  زيػػد عػػن اؼبفمػػل عػػن عاصػػا، كىػػي قػػراءة شػػاذة. ان ػػر )تفسػػري القػػر يب:  ( (ٕ

 (.  ٕٗواذ القرآف من كتاب البديع/ أبو عبد ا ابن خالويو. ص ( ، ) ـبتصر يف شَّٗ/ِ)إعراب القرآف/ أبو جعفر النحاس. ص 
( كرجػح الػداين قػوؿ ابػن النبػارم. ان ػر ) إيمػاح الوقػف كاالبتػداء. ّْٗكىو قطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ٖ
٠ ِِف  ( ، جاء يف ىامش ) م ( بعد قولػو: )تػاـ( : )كمثلػو  َٖٕص  ُب٦رِ  َٞ ُٖ

ِٚ ٱ٧ ، ٱٛ  م٠ َغمبِي ِا ٌَ بِيمصِ ٩ ، ... ّللٍّ ٍَ  ِّٜٛ٪  
٠ ِِف (: كمثلو ُّٗككرد يف  ) اؼبكتفى. ص  ُب٦رِ  َٞ ُٖ

ِٚ ٱ٧ . ٱٛ  ٠ َغبِي ِا ٌَ بِيصِ كاؼ.   ٩ ... ّللٍّ ٍَ  ِّٜٛ ٪ .تاـ 
( ، كرجػػح الػداين قػػوؿ  ْٕ/ِ( ، )منػار اؽبػدل:  ُْْكىػو تػاـ عنػػد الخفػش، كخطٌػأه أبػػو وػا  يف ىػػذا. ان ػر )القطػع كاالئتنػػاؼ. ص  ( (ٗ

 (.  َٖٕابن النبارم . ان ر )إيماح الوقف كاالبتداء. ص 
 (. ُْْكىو قطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (َُ
 (. ُْْالنحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص كىو تاـ عند ابن  ( (ُُ
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  ء ٠َِ  َوَكثٍِٞ  كمثلو ،ـتا ٱَؽ٥ِيٌص  ََش  َضاُبه كمثلو (ُ)،ٲ...ٱّلٍّ ِسِۖ ّٞ ٍَ َٜي ٣ِ ٱٛ  ٠ِٞ كمثلػو (ِ) ٲ ...ٌَ
طٍِم  
 ٙ  َوَكثِمٍٞ  :يف قولو تعاىل عن ابن عباس مكرك . كىو أ  من الكؿ ٲَٞ  يََؾ ُٓء۩ كمثلو ، (ّ) ٲ...َّٞ
 ٠َِ مَضاُبه فعلى ىذا يتا الوقف على . (ٓ)"ككثري من الناس يف اعبنة": (ْ)قاؿ ٲ...ٱّلٍّ ِسِۖ ّٞ ٍَ كال  ٲ...ٱٛ 

٠َِ  َوَكثٍِٞ  يتا على ٦ُُٜد  (ٔ).ٲ...ٱّلٍّ ِسِۖ ّٞ ُ ِخيُصواْ ذِي٥َ .(ٕ)كاؼ ٴَوٱۡل 
ُ
ِٔ .(ٖ)كػاؼ  ٶ ...أ َطِيم

ٱ  
ُ  ٠ِٞ َذ٤َمب   تاـ كىو يف االية الخرل أ . ٶ ۡ  َول لُم  (ٗ)كػاؼ، سػواء قػرئ بالنصػ  أك بػاػبفض  ٷ ...اا ۡ 

َغ وِرَ على  (َُ)لنو يف القراءتني منسوؽه 
َ
كىو أكفى من الذم قبلو.  ٷذِي٥َ  َذطِيٞط ، كمثلو (ُُ) ٷ ...أ

 ِِٟيص َ ٜ َج٣َُٰ . سباـ القصة ٸٱ   ٍَ كمن  (ُِ)بالرفع  ٹ ...َغ٦َآءٌ كاؼ على قراءة من قرأ   ٹ ...ل٢ٍِّٜ ِس َح
َ دِ   (ُّ) . ٹ...ل٢ٍِّٜ ِس مل يقف على  قرأ بالنص  َِلم   كمثلو تاـ، ٹ...َوٱۡل 

َ
 .ٹأ

 

                                                             

( كبػػو أخػذ الػػداين. كقػاؿ ال،ػػوين : "لػػي   ُْْكىػو قػػوؿ نػافع كالكسػػائي ك أ  وػا  كأضبػػد بػن جعفػػر. ان ػر ) القطػػع كاالئتنػاؼ. ص  ( (ُ
ود كالنصػارل كمػع ذلػ  فالعػذاب بوقف إف عطف على ما قبلو كجعلو داخالن يف صبلة ) الساجدين ( أم: ككثري من الكفار يسددكف كىػا اليهػ

 ( . ْٖ/ِعليها". ) منار اؽبدل: 
 (.ّّٗ) اؼبكتفى. ص  ك مابني اغباصرتني ساقط من ) س ( ك ) ج ( كثابت يف ) م (  ( (ِ
 (. ِْْكىو قطع كاؼ عند ابن النحاس . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ّ
( ، ) كشػػف اؼبشػػكالت كإيمػػاح اؼبعمػػالت يف إعػػراب القػػرآف كعلػػل القػػراءات/ نػػور الػػدين أ  اغبسػػن  ِْ/ُِان ػػر ) تفسػػري القػػر يب:  ( (ْ

 (. ُْٖٔ/ٕ( ، ) اؽبداية إىل بلوغ النهاية:  ُُّالباقو . ص 
 يف ) م ( ك ) ج ( : " ككثري من الناس يف علٌي اعبنة ". ( (ٓ
 (. ِٖٕاالبتداء. ص ان ر ) إيماح الوقف ك  ( (ٔ
 (. ْٗ/ِكىو جائز عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (ٕ
 (. ْٗ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (ٖ
 (. ِّٔ/ِ، كالباقوف باعبر. ان ر ) النشر يف القراءات العشر: بالنص  قرأ نافع كعاصا كأبو جعفر كيعقوب يف ىذا اؼبوضع ( (ٗ
نسق الشيء نسقان: ن مو، يقاؿ: " نسق الدر كنسق كتبو كالكالـ" عطف بعمو على بعض، كوركؼ النسػق: وػركؼ العطػف، كيقػاؿ:  ((َُ

 (.ُٗٗ/ِىذا نسق على ىذا" عطف عليو. ان ر ) اؼبعدا الوسيط/ إبراىيا مصطفى، أضبد الزيات، وامد عبدالقادر، ؿبمد الندار: 
ُ فقػػط عنػػد أ  وػػا ، لف اؼبعػػىن عنػػده ) كوبلػػوف لؤلػػؤان ( كلػػي  كمػػا قػػاؿ، لنػػا إذا خفمػػنا ىػػو منسػػوؽ علػػى قػػراءة النصػػ   ( (ُُ ۡ  ل لُمم  اا ۡ 

 (. ّٖٕعلى لفك ) الساكر (، كإذا نصبناه نسقناه على تأكيل ) الساكر (. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص 
 (. ِّٔ/ِبالرفع، كقرأ عاصا بالنص . ان ر ) النشر يف القراءات العشر:  َغ٦َآءً قرأ اعبميع  ( (ُِ
 (. ّْٗان ر ) اؼبكتفى يف الوقف كاالبتداء. ص  ( (ُّ



 فى الوقف التام والكافى والحسن مختصر المكتفىتحقٌق 
 

 

68  

 

َي مِت الوقػف علػى ":  (ُ)كقاؿ قائل مََكَن ٱۡل  عليػو خطػاب للنػيب صػلى ا (ّ)بعػدهلف مػا  ،(ِ)تػاـ ٺ ...َٞ
كال اىر داؿ على أنو خطاب إلبراىيا عليػو  (".عهدت إلي  يا ؿبمد أف ال تشرؾ   شيئان ) :كسلا بتقدير

ٔ   َّْجٍ  السالـ فهو متصل دبا قبلو. ِٟي  بػن كأضبػد كقاؿ نافع كيعقوب .(ٓ)غري تاـ كال كاؼ  (ْ)صا  ٻ ٌَ
َٰ : "كالخفش موسى ِ َك ِمط  َولََعَ

ِۖ .(ٕ)كما قالوا  كلي  (ٔ)"تاـ ٻ...ُُكّ ِٝ ١ َعَٰ
َ َٟ ِٱۡل  كمثلػو  ،(ٖ)تػاـ ټ...ب٥َِي

 پ...َرّب٣ِۦِه ٢ٌَِص (ٗ) ، كمثلو  ِكَِّي ب٣ِِۦ َ ُمش   ٍ ُٜم٦ِب كمثلػو ، ٿ ...َد ُٖ م٦َى ٱٛ   ٖ كمثلػو ، (َُ) ڀِٞم٠ َت
 ِٔ تِي ٍَ َي ِت ٱٛ  ْه  ٣ََُْٜ ٓ . ځ إََِل ٱۡل  ٦ا ُٟ مِٜ غ 

َ
ِػمجَِّي .(ُِ) كرؤكس امم بعػد كافيػة .(ُُ)كػاؼو  ڂ ...أ ر  ُٟ ٱل 

٦٢ُٓ تاـ، كمثلػو  َٞ ِي٠َ َءا ٠ِ ٱَّلٍّ ْه ٌَ ٦ٍر ، كمثلػو (ُّ) چ...ا ُٓ ه كمثلػو ،(چَ٘ ُ ُٝ كمثلػو ، (ُْ) ڈ...َرب٢ََّم  ٱّللٍّ م ٱغ 
  ٍ ثِ هُ ٓ   . ڈ ...(ُٓ)اه َ٘ ٠ ي٢َُۡصُ   .(ُٕ)كقيل تاـ (ُٔ)كاؼ ڈ... َٞ

 
                                                             

( ، ان ػػر ) اؽبدايػػة  ّٕ/ُِ". ) تفسػػري القػػر يب: كاعبمهػػور علػى أف ذلػػ  إلبػػراىيا  أخػرج القػػر يب: "قالػػت فرقػػة، اػبطػػاب مػػد ( (ُ
 (. ْٕٕٖ/ٕإىل بلوغ النهاية: 

ِمك  َِب َؽم   قػاؿ ال،ػوين: "لػي  بوقػف لف مػا بعػده منصػوب دبػا قبلػو بنػاء علػى أف اػبطػاب يف قولػػو  ( (ِ ن َّلٍّ تُش 
َ
. إلبػػراىيا    ٔ  أ

َي ِت يكوف الوقف على  كعلى أنو خطاب لنبينا ؿبمد   (. ْٗ/ِتامان".  ) منار اؽبدل:   ٱۡل 
 يف ) م (: لف ما قبلو.  ( (ّ
 (. كقولو: ) صا  ( كرد يف ) م (: وسن.ُْٓاؼبراد بالصا  عند الداين ىو اغبسن. ان ر) اؼبكتفى. ص  ( (ْ
 (. َٓ/ِقاؿ ال،وين: "جائز كقيل ال هبوز لف ما بعد الالـ سب  يف إهباب ما قبلها".  ) منار اؽبدل:  ( (ٓ
 )تاـ( ساقط من ) م (. (.  قولو: ْْْأخرجو ابن النحاس.  ) القطع كاالئتناؼ. ص ( (ٔ
تِّيَ كخولفوا يف ىذا كفبن خالفها أبو وػا  لف  ( (ٕ

 
كال يوقػف علػى اؼبنعػوت قبػل النعػت كقػد هبػوز مػا قػالوا   َكم مِط  مػن نعػت   يَمأ

ت٦ُنَ على أف ال هبعلو نعتان كيقطعو من الكؿ، ككذا على قراءة ابػن مسػعود 
 
 ( ،  ْْْ. ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ُكجعلػو لػػ   يَمد

 (. ٖٕٓ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص 
 (. َٓ/ِكىو جائز عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (ٖ
 (. َٓ/ِكىو جائز عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (ٗ
 (. َٓ/ِكىو كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (َُ
 (. َٓ/ِ( ككقف وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ْْٓكىو قطع وسن عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ُُ
بِتَِّي كىي قولو تعاىل:  ( (ُِ ش  ُٟ ٦َن   , ڂٱل  ُٖ ُطوَن  ،ڃي٢ُِٓ ُٙ  . ڄتَؾ 
 (. ِٓ/ِ( ، ككذا عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل: ْْٔكىو قطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ُّ
ۡرِض كىو قػوؿ أ  وػا  كخولػف فيػو لف  ( (ُْ

َ ٝ  ِِف ٱۡل  ٥َُٰ جٍّ ٍّٙ ٍّٞ ِي٠َ إِن  ِيم٠َ بػدؿ مػن  ٱَّلٍّ الكؿ. ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص   ٱَّلٍّ
ْْٔ ) 
 (.ّٓٗبني اغباصرتني ساقط من ) س ( كثابت يف ) م ( ك ) ج ( كيف ) اؼبكتفى. ص ما  ( (ُٓ
 ( ككافقو الداين.  ْْٕكىو قوؿ أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ُٔ
 (. ٖٕٔكىو قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ( (ُٕ
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 ظِيٌظ مطِِۗ  أ  منػو. ڈٌَ َٙ ٢ ُٟ
م٠ِ ٱل  ٌَ اْ  (ُ)تػاـ ډ ...َوَج٥َم٦ 


 .(ّ)كرأس االيػة أ  .(ِ)

َ
َح٠َا َوأ مص  َٞ مَدَُٰب   ڌ...ـ 

ِۖ كمثلػػو  ،(ْ)كػػاؼو  ا كمثلػػو  ،ڌ...َوُكممّضَِب ُممم٦ََسَٰ  ٝ ُت٥ُ َسممض 
َ
ٍّٝ أ      كمثلػػو  ،(ٔ)تػػاـ ڌ١َِسممٍِ (ٓ) .ڌ...ُثمم

 ِؾيٍص ُصورِ ِِف ، كمثلػو (ٕ)  ڍٍّٞ َصهُ   . ڎٱلفَّ  ٌ ُ َو َّ ٱّللٍّ وَن .(ٖ)كػاؼ ڏ...َو٠َٛ َُي ِٜ صَّ ٍُ ٍّٟ  َت تػاـ،  ڏّمِ
ُت٥َ كمثلو  َسض 

َ
ٍّٝ أ ٍُ  (ٗ) . ٤...ُث ِف َٟ َدَُٰب أ  منػو، كمثلػو  ڐِإَوََلٍّ ٱل  ـ  ِٝ  أَ ِري َ ُ . ړٱۡل  ُٝ ٱّللٍّ ٍّٝ ُح ِسم ُثم
َٰتِمم٣ۦِه  َٖ ِغممَي ِ كمثلػػو، (َُ)كػػاؼ ڔ...َءاَي ه ُُٕٜمم َوٱٛ   ٝ ه كمثلػػو  (ُُ) ڕ ...٦ُب٥ُ  ٝ ُ  ُُٕٜمم٦ُب٥ُ َُ بِممَت   ږ...َذُتش 

(ُِ).  مممَتِٖيم ػ  تػػػاـ ږ َّٞ
ُٝ كمثلػػػو ،(ُّ) ٝ    َح ُسممم ٥ِمممّيٞ كمثلػػػو  ،(ُْ) ژ...بَح ممم٥ُ٢َ َس    . ڙ مَّ مممص  َّٞ 

ُ  .(ُٓ)كػػاؼ مم٣ٍُّ١ ٱّللٍّ ٍُ  كمثلػػو ،(ُٔ)تػػاـ ڜ...ََل٢َُۡصَ بِمم َٙ ممَِلَّ ٱٛ  ٍَ إىل قولػػو  (ُٖ)ككػػذل  رؤكس امم (ُٕ) ڞٱٛ 
ُم٦ُر تعاىل

ُ ًُ ٱۡل  طِهِۦ. ڬتُط َح م 
َ
طِ بِأ َر 

      .                     (ُٗ)تاـ ڡ ... ِِف ٱۡل 

                                                             

 (. ِٓ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (ُ
 (. ّٓٗما بني اغباصرتني ساقط من ) س ( كثابت يف ) م ( ك ) ج ( ك ) اؼبكتفى. ص  ( (ِ
ُم٦رِ كىو قولو تعاىل:  ( (ّ

ُ َِبُ  ٱۡل  َٰٖ ِ َع  .ډَوّلِلٍّ
 (. ّٓ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (ْ
 (. ّٓ/ِعند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل: كىو وسن  ( (ٓ
 (. ّٓ/ِكىو كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (ٔ
 (. ّٓ/ِكقاؿ ال،وين: "ىو كاؼ كقيل تاـ".  ) منار اؽبدل:  ( (ٕ
 (. ّٓ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (ٖ
 (. ّٓ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل : ( (ٗ
 (. ْْٗقاؿ ابن النحاس: "ىو لي  بقطع كاؼ".  ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (َُ
َٝ تاـ عند نافع كقد خولف يف ىذا لف بعده الـ كي معطوفة على مػا قبلهػا يف اميػة  ( (ُُ َٜ  ٍ ِي٠َ  َوَِلَ . ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ٱَّلٍّ
ْْٗ.) 
 (. ّٓ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (ُِ
 (. ّٔٗما بني اغباصرتني ساقط من ) س ( كثابت يف ) م ( ك ) ج ( ك ) اؼبكتفى. ص  ( (ُّ
 (.ْٓ/ِ( كىو كقف وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل: ْْٗكىو قطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ُْ
 (. ْٓ/ِ(، ككذا عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ْْٗكىو قطع وسن عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ُٓ
 (. ٓٓ/ِ(، ككذا عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ْْٗكىو قطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ُٔ
 (. ْْٗر ) القطع كاالئتناؼ. ص كىو قطع وسن عند ابن النحاس. ان  ( (ُٕ
ِٟيُص   ،ڟ َسبٍِٞ كىػي قولػو تعػاىل:  ( (ُٖ َ ٝٞ   ،ڠٱ   ٦رٞ   ،ڡرٍِّذي ُٓ َٙ مَتِٖيم   , ڢ َٛ ػ  ُٜم٦َن  , ڣ َّٞ َٟ  ٍ  , ڤَت
 ٦َن ُٓ ٍُ   ،ڧ ١ٍِّفٍ    ،ڦ يَِػٍٞ  , ڥََّت َتِٜ ِف َٟ ٦ُُٜب  , ڨٱل  ه  َٟ ظِيظٌ  , کَوٱل   .ګ بَِفٍٞ ( ، ڪ ٌَ

 (. ٔٓ/ِكىو جائز عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (ُٗ
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 كمثلػو  ٓبِإِذ ٣ِ١ِۦ 
إَِّلٍّ

ه  كمثلػو(ُ)  ٝ ٝٞه ل٥َُٝ ب٣ِِۦ ، كمثلػو (ِ)ڢ ... ُح يِيُس َُٰت٢َم  (ّ). ڧ ... ٌِٜ  ٝ  َءاَي َٜي ٥ِ ٌَ ... 

٠ِ  بَِشّ  كاؼ، كمثلو    ڨ ّٞ  ُٝ ُِس َٰٛ ) ىػو النػار ( أك بالنصػ   :بتقػدير (ٓ)بػالرفع ٱّلٍّ رُ سواء قرأ  (ْ) ڨ ... َذ
ِمم٠ مل يقػػف علػػى  ڨ ... بَِشّ ممرئ بػػاعبر علػػى البػػدؿ مػػن قولػػو عػػد، فػػإف قيػػكى  اعػػ  أكٍ  ّٞ  ُٝ ُِسمم َٰٛ . ڨ ... َذ

 َوبِئ َع ٍُ ِف َٟ ٓ    .تاـ ڨٱل  ُ َُ ٦اْ  ٍُ ِٟ َت ٢ِٞ ٣ُ  ، كمثلو (ٔ)تاـ ک ... َْقغ  ت٢َُِٖضوهُ  ٦ُُٜب ، كمثلو ک ...َّلٍّ يَػ  ه  َٟ َوٱل 
رِهِۦٓ  كىو أ  منهما، كمثلػو  ک ٍّٔ َٕص  ٠َِٞ ٱّلٍّم ِس  ، كمثلػو (ٕ) ڪ ... َذ ُمم٦ُر ، كمثلػو (ٖ) ګ ... َو

ُ   .ڬٱۡل 

   ڮ ... ٠ِٞ  َذَطج  كاؼ(ٗ)
   َٝ ٍّٟ إذا جعػل المػمري يف  ،كػاؼ  ڮ ... إِب َس٤َِٰي ُٚ ٦َ٤ُ َغ ٠ِٞ َرب  َِّٟي  ِٜ ػ  ُٟ ُٝ ٱل  َُٰس  ى

 تعػاىل بتقػدير: )ا ظبػاكا اؼبسػلمني مػن قبػل(  ڮ .
  ڮ... َوِِف َفَٰمَضاك .ب الكؿايعػ  يف الكتػ (َُ)

َوِِف ، كعليػػو يكػػوف الوقػػف علػػى (ُِ)كغرينبػا  (ُُ)كىػػذا قػػوؿ عامػة اؼبفسػػرين ابػػن عبػػاس كؾباىػػد يعػ  يف القػػرآف
 .(ُْ)تاـ ڮ ... ُؽ٥ََصآَء لََعَ ٱّلٍّ ِس   (ُّ) .ڮ ...

                                                             

 (.ّٔٗ) اؼبكتفى. ص  ك مابني اغباصرتني ساقط من )س( ك)ج( كثابت يف )م( ( (ُ
( كىػػو  ٖٕٔ(، كاختػػاره ابػػن النبػػارم. ان ػػر ) إيمػػاح الوقػػف كاالبتػػداء. ص  َْٓكىػػو قػػوؿ أ  وػػا . ان ػػر ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ( (ِ

 (. ٔٓ/ِجائز عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل: 
(، كرجػح  ٔٓ/ِار اؽبػدل: (، كوسػن عنػد ال،ػوين. ان ػر ) منػ َْٓكىو قطع كاؼ عند ابػن النحػاس. ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ( (ّ

 (. ٖٕٔالداين قوؿ ابن النبارم. ان ر )إيماح الوقف كاالبتداء. ص 
 (. ٔٓ/ِ(، ككذا عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  َْٓتاـ عند القتييب كأضبد بن جعفر. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ْ
ن يوسػف عػن العشػى كزيػد بػن علػي بالنصػ ، كقػرأ ابػن أ  إسػحاؽ كإبػراىيا بػن نػوح قراءة اعبمهور بالرفع، كقرأ ابن أ  عبلػة كإبػراىيا بػ ( (ٓ

 (. ّٔٓ/ٕعن قتيبة باعبر. ان ر ) البحر ايط يف التفسري/ أبو وياف الندلسي: 
اح الوقػػػف ( كاختػػػاره ابػػن النبػػػارم. ان ػػر ) إيمػػػ َْٓكىػػو قػػػوؿ أ  وػػا  كالخفػػػش كأضبػػد بػػػن موسػػى. ان ػػػر ) القطػػػع كاالئتنػػاؼ. ص ( (ٔ

 (. ٕٓ/ِ(، كقاؿ ال،وين: "ىو كاؼ". ) منار اؽبدل:  ٖٕٔكاالبتداء. ص 
 (. ٕٓ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ( (ٕ
 (. ٕٓ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (ٖ
( كىػػو تػػاـ عنػػد أضبػػد بػػن موسػػى كأبػػو إسػػحاؽ الزجػػاج لف التقػػدير       ٕٖٕكىػػو قػػوؿ ابػػن النبػػارم. ان ػػر ) إيمػػاح الوقػػف كاالبتػػداء. ص  ( (ٗ

 (. ّٕٗ) كاتبعوا ملة أبيكا إبراىيا (. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص 
 (. ّٕٗص  ما بني اغباصرتني ساقط من ) س ( كثابت يف ) م ( ك ) ج ( ك ) اؼبكتفى. ( (َُ
ؾباىد بن جرب، أبو اغبداج اؼبكي: أود العالـ مػن التػابعني ك الئمػة اؼبفسػرين، أخػذ التفسػري عػن ابػن عبػاس، أخػذ عنػو القػراءة عرضػان  ( (ُُ

 (.ّْٖ/ُ(، ) تفسري ؾباىد/ ؾباىد بن جرب:  ُْ/ِق. ان ر ) غاية النهاية:  َُّعبد ا بن كثري كابن ؿبيصن. تويف سنة 
( ، ) تفسػػػري القػػػرآف  تفسػػػري العػػػز بػػػن عبػػػد  ّٗٔ – ٖٖٔ/ُٖ( ، )تفسػػػري الطػػػربم:  ِّٓ/ّان ػػػر ) زاد اؼبسػػػري يف علػػػا التفسػػػري:  ( (ُِ

 (. ّٗٗ/ٓ(، ) تفػػػػػػػسري ابن كثري:  ّٗٗ – ّٖٗ( ، ) اؼبكتفى يف الوقف كاالبتداء. ص  ّٔٔ/ِأبو ؿبمد عز الدين بن عبد السالـ: 
 (.ٖٓ/ِتاـ. ان ر ) منار اؽبدل:  كالوقف عليو ((ُّ
( كقػػاؿ  ّٗٗ( كرجحػػو ابػػن النبػػارم. ان ػػر ) إيمػػاح الوقػػف كاالبتػػداء. ص  ِْٓكىػػو قػػوؿ أ  وػػا . ان ػػر ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ( (ُْ

 (. ٗٓ/ِال،وين: "ىو كاؼ كقيل تاـ". ) منار اؽبدل: 
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 (ُ)سورة اؼبؤمنني
 

َٰرِا٦َُن إىل قولػو تعػاىل  (ِ)الوقف على رؤكس اممٍ  ـَ َدو َس .(ّ)كآخػر كػل قصػة سبػاـ ،كػاؼ  ٪ٱٛ   يَطِاُم٦َن  ٱٛ ِٓمط 
... ٫ تػاـ . وَن ًٖ .  أ ٫َخَِِٰلُ ِِٖمَّي  .كػاؼ  ٮ ... َءاَسَط    َسٜ  ّيُِتم٦َن ، كمثلػو (ْ)أكفػى ٮٱٛ َذَٰٜ َٟ َ ل
ُثمم٦َن (ٓ)،ٯ ٍَ َٔ ، كمثلػػو (ٕ)كقيػػل كػػاؼ (ٔ)تػػاـ ُٰتب  ًَ َنَطآنِمم تػػاـ، كمثلػػو  ٴّٛٓأِۡلِِكِممَّي  (ٖ)،ٱ ... َغممب 
 ٦َُٜن َٟ ي٢َِم  ،ٶَُت  ِ كقيػل تػاـ، كمثلػو  (ٗ)كػاؼ  ٻ ... َووَذ  َٗ     كمثلػو،  (َُ)ٻ ... ٱا جَمّي  َٜم  ٤

َ
 ... َوأ

ا كمثلو  .   (ُُ)ٻ  ٝ ٢ِٞ ٥ُ ُل   ٦ َٖ  .   (ُْ)كاؼ  ډ ... ُدَث ٓء   .(ُّ). كرؤكس امم كافية(ُِ)كىو أ  منو ٻ ... ٱٛ 

                                                             

وف كلمػة، كوركفهػا أربعػة االؼ كشبامبائػة، كىػي مائػة كشبػاين عشػرة آيػة يف الكػػويف، كرد يف واشػية ) س (: مكيػة ككلمهػا ألػف كشبامبائػة كأربعػ( (ُ
 (. ِٖٗ(، ) صباؿ القراء. ص ُُٗ/ُكتسع عشرة آية يف عدد الباقني. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 

٦٢َُِٞن كىي قولو تعاىل:  ((ِ  ۡ ُٟ ٦نَ ١ , ٱل  ٍُ طُِك٦َن ٢  ، َخَِٰؾ  ٍ ُٞ٣  ، ٦َُِٜن ٍَٰ ُِيم٦َن ٤ , َػ َمُٜم٦َِّٞي ٥  ،َحَٰٓ
٦   ُدوَن ٍَ ٦َن ٧ , ٱٛ  ٌُ  .٩ُحَ ُِْي٦َن ٨  ،َرَٰ
زنَِِّٛي كىي قولو تعاىل: ( (ّ ُٟ

َِّٟي   ،ٽٱل  ِ َٰٜ َتُصوَن  ،ډٱٛظٍّ ٍِّي    ،ڑَح٥  َٞ  .ڒ َو
 (. ُٔ/ِ(، كىو كاؼ عند ال،وين. ان ر )منار اؽبدل:  ْْٓكىو قطع وسن عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ْ
 (. ْْٓكىو قطع وسن عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ٓ
 ( كرجح قوؽبما الداين. ُٔ/ِ) منار اؽبدل:  ( ككذا عند ال،وين. ان ر ْْٓكىو قوؿ ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ٔ
 (. ُٕٗك ىو قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ( (ٕ
(، كقػػاؿ ال،ػػوين: "كقػػف وسػػن".  ) منػػار  ْْٓقػػاؿ ابػػن النحػػاس: "ىػػو قطػػع صػػا  علػػى أف يبتػػدئ اػبػػرب". ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ( (ٖ

 (. ُٕٗبن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص ( كرجح الداين قوؿ أُ/ِاؽبدل: 
( كرجػح  ُٕٗ(، ككػذا ابػن النبػارم. ان ػر ) إيمػاح الوقػف كاالبتػداء. ص  ْٓٓكىػو قػوؿ ابػن النحػاس. ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ( (ٗ

 الداين قوؽبما. 
ِ قاؿ ال،وين: "منها من كقف على  ( (َُ ِ ٱا جَّي  َٗ مث قاؿ  َزو َحّي  َٜ  ٤

َ
أم ) كأىل  ا ( من اؽبالؾ صبيع اػبالئػق إال مػن سػبق   َوأ

 (. ِٔ/ِعليو القوؿ منها، فما بعد االستثناء خارج فبا قبلو يع : إبلي ". ) منار اؽبدل: 
، كقػػاؿ ال،ػػػوين: ( ْٓٓكخطٌػػأه ابػػن النحػػاس لف بعػػده اسػػتثناء خارجػػان فبػػا قبلػػو. ان ػػر ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص ,تػػاـ عنػػد أ  وػػا   ( (ُُ

 (. ِٔ/ِأكىل".  ) منار اؽبدل: 
 (. ِٔ/ِكىو كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (ُِ
َِّٟي كىي قولو تعاىل: ( (ُّ ِ َٰٜ زنَِِّٛي   ،ټٱٛظٍّ ُٟ

ب َتَِّٜي  , ٽٱل  ُٟ َ  .پل
 (. ْٔ/ِ(، ككقف وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ْٔٓكىو قطع تاـ عند الخفش. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ُْ
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ب٦ُهُا كمثلو ،(ُ)بالتماـ كما بعده شبيوه     ضٍّ َ٘ ََ  ، كمثلػو (ِ) ڌ ...  رٍُّغ٦ل٥َُ   َذ دِيم
َ
٢ُِٞم٦َن َّلٍّ يُ  (ّ). ڌ ...أ  ۡ

َطار  ، كمثلو (ْ)تاـ ڌ
ٍِّي   َٕ َٞ ِ كمن قرأ  ڒ ... َو ٝ  ِإَونٍّ َفَِٰضه ُتُس ٍّٞ

ُ
ابتػدأ هبػا ككفػى  (ٓ)بكسػر اؽبمػزة ڔ ... ۦٓ أ

، ك )أف( كافية كاؼو   ڗَوَبجَِّي  ٍّٞ ل  .(ٖ)تاـ ڕ... اا ُزُبط  .(ٕ)يبتدئ هباكمن فتح اؽبمزة مل  ، (ٔ)الوقف قبلها
َِٰت  ، كمثلػو (ٗ)من مفعو  اغبسباف َي َس ُطوَن  (َُ). ژ ... ٱۡل  ٍُ م ٦َن    كمثلػو تػاـ، ژَّلٍّ يَؾ  ُٖ ، ڝل٥ََم  َسَٰمبِ

٥َ   .(ُُ)كرؤكس امم بعد كافية ٍَ   .(ُِ)كاؼ ڞ ...إَِّلٍّ وُغ 

ِبِي٠َ ب٣ِِۦ" :(ُّ)كقاؿ العباس بن الفمل  ٙ َت كقػاؿ أبػو  ".ىػو تػاـ" :عبػد الػرزاؽ . كقػاؿ ابػني "كػاؼ  ڣ ... ُمػ 
ِبِي٠َ الوقػػف الكػػايف ": (ُ)كابػػن النبػػارمٌ  (ُْ)وػػا   ٙ ممَت كبػػالكؿ أقػػوؿ ": (ّ)كقػػاؿ أبػػو عمػػرك .(ِ)"ڣ ... ُمػ 

                                                             

ص  كىو قولو تعاىل  ( (ُ  ٍ ٦ ِم َذُب َٖ َِّٟي ا ِّٜٛ  ِ َٰٜ ) ج (:   (. كيف ْٔٓكىو قطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ډٱٛظٍّ
   ُدَث ٓء .كما بعده شبيو بالتماـ 
 (. ْٔٓتاـ عند الخفش. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ِ
 (. ْٔ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (ّ
 (. ْٔٓكىو قطع وسن عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ْ
 (. ِّٖ/ِكىي قراءة عاصا كضبزة كالكسائي كخلف كالباقوف بالفتح. ان ر ) النشر يف القراءات العشر:  ( (ٓ
ٝٞ كىو قولو تعاىل  ( (ٔ ِٜمي ٌَ ُٜم٦َن  َٟ  ٍ َٟ  َت ِ (، كىػو تػاـ عنػد البصػريني لف التقػدير عنػدىا       ْٖٓ. ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص ړ إِّّنِ ب

بالكسػػر  لنػػو زعػػا أف    ِإَونٍّ و جعفػػر: "ىػػو تػػاـ علػػى قػػراءة الكسػػر، كلػػي  بتمػػاـ عنػػد الكسػػائي كإف قػػرأت ) كلف ىػػذه أمػػتكا (. قػػاؿ أبػػ
 ٍِّإَون   نسق على ٞٝ ِٜي ٌَ ٦َُٜن  َٟ  ٍ َٟ  َت ِ  (. ٓٔ/ِ( ، ان ر ) منار اؽبدل:  ْٖٓ. ) القطع كاالئتناؼ. ص ړ إِّّنِ ب
ٝٞ لةا معطوفة على ) ما ( يف قولو تعاىل  ( (ٕ ِٜي ٌَ ٦َُٜن  َٟ  ٍ َٟ  َت ِ  (. َُْفال يقطع من ذل . ان ر ) اؼبكتفى يف الوقف كاالبتداء. ص  ب
 (. ٓٔ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (ٖ
كىػػو قػػوؿ علػػي بػػن سػػليماف عػػن ؿبمػػد بػػن يزيػػد: "أف ) إف ( إذا كقعػػت بعػػد ) وسػػ  ( كأخواتػػو مل ربػػتج ) وسػػ  ( إىل مفعػػوؿ ثػػاف".         ( (ٗ

يتعػدل إىل مفعػولني كاؼبفعػوؿ   َح َػمُب٦نَ لف   َوَبجِّيَ ) (، كقػاؿ السدسػتاين: "ال وبسػن الوقػف علػى  ْٖٓ) القطع كاالئتناؼ. ص 
َي مَسَِٰت  الثػاين  ٝ  ِِف ٱۡل  ". قػاؿ أبػو جعفػر:" ىػذا مػن قبػيح الغلػط علػى مػذى  اػبليػل كسػيبويو مث تابعهمػا النحويػوف علػى ذلػ   نَُػ رُِع ل٥َُم

( كقػاؿ ابػن النبػارم دبثػػل قػوؿ علػي بػن سػليماف. ان ػر ) إيمػاح الوقػف كاالبتػػداء.  ْٗٓ ْٖٓكػوفيها كبصػريها". ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص 
 (. كرد يف ىامش ) م (: )أم قامت مقاـ مفعو  وس (. ٓٔ/ِنار اؽبدل: ( ، ) م ِٕٗص 
مم تػاـ علػى مػذى  الزجػاج لف  ( (َُ َٟ جٍّ

َ
مم عنػده ورفػاف ك   خ َٞ   عنػده دبعػى ) الػذم ( كخػرب ٍّن

َ
ؿبػذكؼ، كاؼبعػىن ) أوبسػػبوف أف  أ

 (. ْٗٓناؼ. ص مبدىا بو من ماؿ كبنني نسارع ؽبا يف اػبريات (. ان ر ) القطع كاالئت
٦نَ كىي قولو تعاىل: ( (ُُ ُٟ َٜ ٦َُِٜٟن   ،ڞ ُحي  َٰ وَن  , ڠُطوَن  َٔ يَج    ،ڟَع ُِٙف٦َن  , ڡََّل ت٢َُۡصُ  .ڢت٢َ
 (. ٔٔ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (ُِ
العباس بن الفمل بن شاذاف بن عيسى، أبو الفمل: مقرئ ثقة، ركل القراءة عرضان عن أبيو الفمل، ركل عنػو ابػن مقسػا كابػن شػنبوذ.  ( (ُّ

 (. ْٗٓ(. أخرج قولو ابن النحاس. ) القطع كاالئتناؼ. ص  ِّٓ/ُىػ. ان ر ) غاية النهاية: َُّتويف سنة 
 (. ْٗٓاؼ. ص أخرج قولو ابن النحاس. ) القطع كاالئتن ( (ُْ
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٠ ذِي٠٥ٍِّ  كػاؼ، كمثلػو    ڦ ...ب٣ِِۦ ِح٢ٍُّۢةِ  . (ْ)"تفسري اؼبفسرين اؼبتقدمني عليػو َٞ ب ُِٜػم٦َن  .ڧ ... َو  ڭُٞ
ِٚ َوٱّل٥ٍَّ رِ  . (ٓ)تػاـ  

ُّ ٱَلٍّ َٰ تَِؾ ُ ٱس  َُ ٦َُِٜٖن .(ٕ)، كقيػل كػاؼ(ٔ)تػاـ ڰ ... َو  ٍ ِٞم٠ .(ٖ)أ  ڰَت َوَءابَ ُٓؤ١َم  َفَٰمَضا 
 ُٚ َِّٛي  .كاؼ ڳ ... َرب  وٍّ

َ ِ .(ٗ)تاـ ڳٱۡل  ٦ل٦َُن ّلِلٍّ ُٖ ٍ مق   . يف الثالثػة كػاؼ ڹ،  ڷ،  ڵ َغمَي َٰ َب  ... لََعَ
ُٝ كمن قرأ . كاؼ  ڻ ِ َٰٜ ي بِ  َع َِ ٦َن كقف على   (َُ)بالرفع ڼ ... ٱٛ  ُٓ ٍّٟ  يَِف ، كمػن قػرأ بػاػبفض (ُُ) ڻَخ
. علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمل 

                                                                                                                                                                                   

ؿبمد بن القاسا  بن ؿبمد بن بشار النبارم، أبو بكر:  اإلمػاـ الكبػري كالسػتاذ الشػهري، كبػوم، ركل القػراءة عػن أبيػو القاسػا بػن ؿبمػد،  ( (ُ
 ػر ) غايػة ىػػ. ان ِّٖثقة صدكؽ، ركل القراءة عنو الدارقط  كأبو مسػلا شػيخ الػداين، صػاو  كتػاب ) إيمػاح الوقػف كاالبتػداء ( تػويف سػنة 

 (. ُِّ/ِالنهاية: 
 (. ِٕٗان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص ( (ِ
 (. َِْان ر قولو يف ) اؼبكتفى يف الوقف كاالبتداء. ص  (.ِٓان ر  ترصبة اإلماـ الداين من ىذا البحث. ) ص  ( (ّ
لسػمعاين/ أبػو اؼب فػر منصػور بػن ؿبمػد السػمعاين:  (، ) تفسري القػرآف   تفسػري ا َّْ – َِْان ر ) اؼبكتفى يف الوقف كاالبتداء. ص  ( (ْ
 (. َِْ/ٓ( ، ) تفسري ابن كثري:  ٖٔٓ/ٕ( ، ) البحر ايط:  ِْٖ/ّ
 (. َْٔكىو قطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ٓ
 ( كرجحو الداين.  ّٕٗكىو قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ( (ٔ
 (. َْٔكىو قوؿ ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص ( (ٕ
 (. َْٔكىو قطع وسن عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ٖ
 (. َْٔكىو قطع وسن عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ٗ
 (. ِّٗ/ِكىي قراءة نافع ك شعبة كضبزة كالكسائي كخلف كأبو جعفر كالباقوف باػبفض. ان ر ) النشر يف القراءات العشر:  ( (َُ
 (. ٖٔ/ِكالوقف عليو تاـ. ان ر ) منار اؽبدل: ( (ُُ
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  ُِك٦َن ٍّٟ  يُش  ّحَِئَ    تاـ. ڼَخ َػ٠ُ ٱلػٍّ ذ 
َ
ٓ    كاؼ كقيل تاـ.  ۀ ... ِِهَ أ مُت َّكٍّ م  تََطك  َٟ ، أم (ُ)تػاـ ۄ ... ذِي

(ّ)أ   ۄ ... ٦َ٤ُ َٕ ٓن٥َُِٜ ا .(ِ)اليرجع إىل الدنيا
 كمػن قػرأ (ْ)كرؤكس امم بعػد كافيػة . ِإ ُٝ ٤ُ  ٝ ٥ُ َٓ ٓنُِظوَن جٍّ  ١٠٫ٱٛ 

ْ كقف على  (ٓ)بكسر اؽبمزة ٓوا َبُ ـَ   َٟ ِ َٓ ٓنُِظوَن .(ٕ)كمن فتحها مل يقف على ذل  (ٔ) ١٠٫ ... ب تاـ، كمثلو  ١٠٫ٱٛ 
 ٦ٍَُن ِٝ ، كمثلو ٯ١٠ََّل تُط َح طِي َٙ ط ِش ٱٛ  ٍَ ُِطوَن كمثلو  ,١٠َٰربَّ ٱٛ  َٰٓ  .ٱ١٠ٱٛ َؽ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             

 (. ُْٔكىو قوؿ نافع كأ  وا  كأضبد بن موسى كأضبد بن جعفر. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ُ
 (. ُِٕ/ّ ر ) زاد اؼبسري يف علا التفسري: ان ( (ِ
 (. َْْما بني اغباصرتني ساقط من ) س ( ك ) م ( كثابت يف ) ج (. ك ) اؼبكتفى. ص  ( (ّ
ُِٜر٦َن ١٠١ ,  يَتََػ َٓءل٦ُنَ كىي قولػو تعػاىل: ( (ْ  ٓ ُٟ وَن ١٠٢  ،ٱل  ُِر٦َن ١٠٣ , َخَِِٰلُ ب٦َُن ١٠٤ , َؽَٰٜ   ١٠٦َكملَِّّٛي ( ، ١٠٥تَُسمّضِ
 َ٦ن ُٟ ِ ٦ِن ١٠٧  ، َظَٰٜ ُٟ ِ َِٰۡحَِّي ١٠٨ , تَُسّٜ ٦َن ١٠٩  ،ٱٛسٍّ ُٙ َر  .٪١٠تَل 
 (.  ِّٗ/ِكىي قراءة ضبزة ك الكسائي كالباقوف بالفتح. ان ر ) النشر يف القراءات العشر:  ( (ٓ
 (. ُْٔالنحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  (، كتاـ عند ابن ٗٔ/ِكىو كقف كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل: ( (ٔ
ٝ  مػػن قػػرأ  ( (ٕ ٥ُمم جٍّ

َ
ْ بفػػتح اللػػف ال وبسػػن الوقػػف علػػى   خ ٓوا ممَبُ لف اؼبعػػىن ) جػػزيتها لةػػا كبػػأةا ( فلمػػا أسػػقطنا اػبػػافض نصػػبنا. ان ػػر              ـَ

 (.  ْٕٗ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص 
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 (ُ)سورة النور
 

 َُطون ٍّ٘ ِِسممطِِۖ  .تػاـ ١ تَمَض َمم٦ ِم ٱ م.(ِ)كػاؼ  ٢ ... َوٱَل  ُٟ ِمم٠َ ٱل  ٢َِِّٞي ّٞ  ۡ٢ كمثلػو (ّ)تػػاـ ،مم ُٟ ٢ِِّٞيَ لََعَ ٱل   ۡ ٣ .
  بَص

َ
ِيم٠َ كاؼ على قػوؿ مػن قػاؿ أف شػهادة القػاذؼ ال هبػوز كإف تػاب، كاالسػتثناء يف قولػو   ٤ ... ا  َؽَفََٰصةً خ إَِّلٍّ ٱَّلٍّ

 ْ . كمن قاؿ أف شهادتو جائزة إذا تاب كجعل االسػتثناء مػن قولػو (ْ)عند القائلني بذل  من الفسق ال غري ٥ ... تَ ب٦ُا
  بَص

َ
ٝ  َؽَفََٰصةً خ َب٦ُٜاْ ل٥َُ  ٖ بَص  مل يقف على قولو (ٓ)كما بعده ٤ ...ا  َوََّل َت

َ
م٦رٞ ككقف على قولو  ٤ ...ا  خ ُٓ َ َد  َْمإِنٍّ ٱّللٍّ

 ٞٝ َِٰضبِّيَ .(ٔ)كىو االختيار ٥رٍِّذي َِٰصرِّيَ كمثلو ، (ٕ)تاـ ٧ ٠َِٞ ٱٛ َؽ ٠َِٞ ٱٛصٍّ
 (ٖ). 

 
 
 
 
 
 

                                                             

لمهػػا ألػػف كلمػػة كثالشبائػػة كسػػت عشػػرة، كوركفهػػا طبسػػة آالؼ كسػػتمائة كشبػػانوف ورفنػػا، كىػػي سػػتوف كآيتػػاف يف كرد يف واشػػية ) س (: مدنيػػة، كك ( (ُ
 (. ِٖٗ( ، ) صباؿ القراء. ص ُّٗ/ُاؼبدنيني كاؼبكي، كأربع يف عدد الباقني. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 

 (. ُٕ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (ِ
 (. ُٕ/ِكىو كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (ّ
   ىػػذا القػػػوؿ ركاه عطػػػاء اػبراسػػػاين عػػػن ابػػػن عبػػػاس، كبػػو قػػػاؿ شػػػريح كسػػػعيد بػػػن جبػػػري كاغبسػػػن كالنخعػػي كالثػػػورم، كىػػػو مػػػذى  أىػػػل الػػػرأم. ان ػػػر        ( (ْ

بيػػػاف عػػػن تفسػػػري القػػػرآف   تفسػػػري الثعلػػػيب/ أبػػػو إسػػػحاؽ ( ، ) الكشػػػف كال ّْٔ( ، ) القطػػػع كاالئتنػػػاؼ. ص  َُٕ – َُٓ/ُٗ) تفسػػػري الطػػػربم: 
( ،   َّٔٓ/ٖ( ، ) اؽبدايػة إىل بلػوغ النهايػة:  َِٗ/ُّ( ، ) عمدة القارم شػرح صػحيح البخػارم/ أبػو ؿبمػد ؿبمػود بػن أضبػد العيػ :  ٕٔ/ٕالثعليب: 

 (. ِٗ – ِْ/ُٕ) اغباكم الكبري يف فقو مذى  اإلماـ الشافعي / علي بن ؿبمد الشهري باؼباكردم: 
قالو عمر بػن اػبطػاب، كعطػاء، ك ػاكس، كؾباىػد، كالشػعيب، كوبيػ  بػن ثابػت، كالزىػرم، كأ  الزنػاد، كمالػ ، كالشػافعي، كأضبػد، كإسػحاؽ، كأ   ( (ٓ

( ، ) اؼبغػػػػ  البػػػػن قدامػػػػة/ أبػػػػو ؿبمػػػػد ابػػػػن قدامػػػػة  ّْٔ( ، ) القطػػػػع كاالئتنػػػػاؼ. ص  َُْ  - َُِ/ُٗثػػػػور، كأ  عبيػػػػد. ان ػػػػر ) تفسػػػػري الطػػػػربم: 
 (. ِٗ – ِْ/ ُٕ( ، ) اغباكم الكبري:  ُُٖ ُُٓ/ٓ(. ، ) أوكاـ القرآف / أضبد بن علي اعبصاص: َُٖ ُٖٕ/َُ
ػػٌد أف يكػػػوف ذلػػ  أكىل، لف اغبػػػدكد  كفػػػارات  ( (ٔ كودػػة الشػػػافعي علػػى أصػػػحاب الػػرأم بػػػأةا يقبلػػػوف شػػهادتو إذا تػػػاب قبػػل أف وبػػػٌد، فينبغػػػي إذا وي

الزنػػا كشػػرب اػبمػػر كاؼبسػػكر إذا تػػاب، إال أف يػػأيت خػػرب يػػدؿ علػػى اػبصػػوص. ان ػػر ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص للػػذنوب، كىػػا يقبلػػوف شػػهادة اػػدكد يف 
 (. ِٗ – ِْ/ ُٕ( ، ) اغباكم الكبري:  ٓٗ – ْٗ/ٕ،   ِٖ- ِٕ/ٕ( ، ) الـ / الشافعي أبو عبد ا: ّْٔ
َِٟػ َ كاؼ على قراءة   ( (ٕ  (. ّٕ/ِ( ككذا عند ال،وين.  ان ر   ) منار اؽبدل:  ْْٔبالنص .ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  َوٱٛ َذَٰ
َِٟػ َ تاـ على قراءة  ( (ٖ  (. ْْٔبالنص . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   َوٱٛ َذَٰ
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َِٟػ َ كمن قرأ  ًَ لةػا ؿبمولػة علػى الربػع اؼبنصػوبة يف قولػو  (ِ)مل يبتدئ هبا(ُ)بالنص  ٩ ... َوٱٛ َذَٰ َبم ر 
َ
م٥ََص أ ن تَؾ 

َ
أ

 ِ بتػداء كجعػل اػبػرب فيمػا كمػن قػرأ بػالرفع علػى اال .(ّ)) أف تشػهد الشػهادة اػبامسػة ( :كالتقػدير  ٨ ... َؽَفََٰرَٰتِۢ بِقّللٍّ
ٌٝ .(ْ)بعػدىا، ابتػدأ هبػا لةػا مسػتأنفة ِٙمي ٝٞ  .تػاـ ٪تَم٦ٍّاٌب َذ ِيمي ٌَ مَضاٌب  ٌَ ٫   ككػذل  رؤكس امم يف  (ٓ)كػاؼو

ٞ .(ٔ)العشر  ٍ ٚ  ٦َ٤ُ َس ٝ    بَ ِٝ  كمثلو ، (ٕ)كاؼو  ٫ ...ٍُّٛس ا  ِ
ٍَ ِ ُؽ٥ََصآَء  كمثلػو  ،٫ ...٠َِٞ ٱۡل  َب ر 

َ
كمثلػو  (ٖ) ٭ ... بِأ

 ٞٝ َِل
َ
ِ   أ ِِسَطة َي  َوٱ ج  ٝٞ  (ٗ)، ٳ ... ِِف ٱلَّ طِ   .تػاـ (َُ)(ٴرٍِّذي

َٙ ٢ ُٟ َؾ ٓءِ َوٱل  ر  َٓ ه  ،تػاـ ٵ ... بِقٛ  م٠ يََؾم ُٓء َٞ  ... يَُظَّّكِ 
 .(ُِ)كقيل تاـ (ُُ)كاؼو  ٵ

 
 
 
 

 

                                                             

 (.  ُّّ/ِكىي قراءة وفص كالباقوف بالرفع. ان ر ) النشر يف القراءات العشر:  ( (ُ
 (. ْْٔالبن النحاس ويث جعل الوقف قبلها تامان على قراءة النص . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  خالفان  ( (ِ
( ، ) الكشػف عػن كجػوه القػراءات السػبع كعللهػا كوددهػا /مكػي بػن  ّْٕ/ِان ر )شرح  يبة النشر يف القراءات العشػر/ أبػو القاسػا النػويرم:  ( (ّ

 (. ُّٓ/ِأ   ال : 
 (. ُْٓ( ، ) كشف اؼبشكالت كإيماح اؼبعمالت. ص  ُُٗ/ِاب القرآف/ مكي بن أ   ال : ان ر ) مشكل إعر  ( (ْ
) كػاؼ ( سػاقط  (. كقولػو:  ّٕ/ِمنػار اؽبػدل:  ( ككذا عند ال،وين. ان ر ) ْٓٔكىو قطع تاـ عند ابن النحاس. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ٓ

 من ) م ( كثابت يف بقية النسخ.
بِّيٞ كىي قولو تعاىل:  ( (ٔ َّٞ ٬  ، َِٰضب٦َُن ٌٝ  , ٭ٱٛ َؽ ِيي ٝٞ  , ٮٌَ ِيمي ٝٞ   ،ٯ ٌَ ِيمي ٌَ ٰ ,  ٢َِِّٞي  ۡ م ٌٝ   ،ٱَّٞ ِٙمي َذ
٦َن   ٲ ُٟ َٜ  ٍ  .ٳََّل َت
 (. ْٓٔكىو كاؼ عند أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ٕ
( كىػػو جػػائز عنػػد ال،ػػوين لف ) إذا ( أجيبػػت بالفػػاء فكانػػت شػػر ان يف ابتػػداء وكػػا،  ْٓٔكػػاؼ عنػػد أ  وػػا . ان ػػر ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص   ( (ٖ

 (. ٕٔٗ(، كاختار ابن النبارم قوؿ أ  وا . ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ْٕ/ِفكانت الفاء لالستئناؼ. ان ر ) منار اؽبدل: 
( كاختػار الػداين قػوؿ  ْٕ/ِ( كىػو وسػن عنػد ال،ػوين. ان ػر ) منػار اؽبػدل:  ْٓٔعنػد الخفػش كأ  وػا . ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  تػاـ ( (ٗ

 (. ٕٔٗابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص 
ََّلٓ ىو قطع تاـ عند ابن النحاس إف قػدرت جػواب  ( (َُ  ٦ٍّٛ لكسػائي كاؼبعػىن عنػده: ) كلػوال فمػل ا علػيكا كرضبتػو ؿبػذكفان، كىػو كػاؼ علػى قػوؿ ا

 ( ْٔٔما زكو  ( كوذؼ ىذا لداللة الثاين عليو. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص 
 ( كىو ما اختاره الداين.  ٕٔٗكىو قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ( (ُُ
 (. ْٔٔ. ص كىو قوؿ أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ ( (ُِ
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 ِا ِِف ِٚ ٱّللٍّ ُر٦ٓ كاؼ، كمثلو   ٶ ... َغبِي َٓ َف  ٦اْ َوَل  ُٓ  ٍ َ ْه َوَل  ٝ   كمثلػو ، ٶ ... ا ُ  َُٛس َِٓط ٱّللٍّ  ِ ن َح
َ
ٌٝ ، ٶ ... أ رٍِّذمي

٦لُم٦َنا  .تػاـ ٶ ُٖ ٍّٟ  َح ٝٞ .(ُ)تػاـ ٺ ... ِم مطِي ٝ    .تػاـ ٺَ٘ ََّكَٰ َُٛسم ز 
َ
كرأس االيػة  .(ِ)شػبيو بالتمػاـ ټ ... ٤ُم٦َ أ

ٝ   .(ّ)أ  ًٞ ٍُّٛس َتَٰ َٞ ٦َن .(ْ)كػاؼ  ٽ ... ذِي٥َ   ُٟ ُت َٞ  تَس  ٢ِٞ ٥َم ا  .تػاـ ٽَو م  َى٥َمَط  َٞ  .كقيػل تػاـ كػاؼ ٿ ... إَِّلٍّ 
 َِِۖرَِٰت ٱٛجَِّػ ٓء  ٦ ُِٜرم٦َن .(ٔ)أ  ٿ ... ِٞم٠ زِيجَمت٠٥ٍِِّ  .(ٓ)أ  ٿ ... ٌَ  ٓ م٣ِٜۦِه .(ٕ)تػاـ ٿُت الكؿ   ڀ ... ِٞم٠ َْل 

م٣ِٜۦِه .(ٖ)كػاؼ ٝ   كمثلػو الثػاين تػاـ،  ځ ... ِٞم٠ َْل  َُٰسم ِٓي َءاتَى َيم    (ٗ)، ځ ... ٱَّلٍّ ج  ةِ ٱلَّ َيم٦َٰ َ مَطَض ٱ     ځ ... ٌَ
ٝٞ .(َُ)كاؼ تٍّ تاـ، كمثلو  ځرٍِّذي ُٟ ۡرِض   ،ڂَِّٖي ِّٜٛ 

َ ا ، كمثلػو (ُُ)كػاؼ  ڃ ... َوٱۡل  َب ٌح ، (ُِ)ڃ ... ذِي٥َ  ِمف 
 .(ُّ) ڃ ... ِِف زَُح َحٍ ِۖ كمثلو 

                                                             

 (. ٕٓ/ِكىو كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (ُ
 (.  ٕٔ/ِ( كوسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ْٕٔكىو كاؼ عند أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ِ
ٝٞ كىو قولو تعاىل:  ( (ّ ِٜي ٌَ ٦َُٜن  َٟ  ٍ  .ټ َت
 (. ْٕٔكىو كاؼ عند أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ْ
 (. ٕٔ/ِكىو كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (ٓ
 (. ٕٔ/ِ( ككذا عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ْٕٔقطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ٔ
 (.  ْٕٔتبتدئ المر بعده. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص كىو قطع كاؼ عند ابن النحاس على أف  ( (ٕ
 (. ٕٔ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (ٖ
ٝ  من قاؿ  ( (ٗ ٍّٞ ِل ٱندب لي  حبتا،  َََْكتُِب٤ُ٦  ٠ِ ّٞ ِ َوَءات٤ُ٦ُٝ  ٝ  وتا. كجػ  أف يكػوف القطػع الكػايف علػى قولػو  ّللٍّ مُت  ٟ ِٜ ٌَ ٝ  إِن   َََْكتُِبم٤ُ٦

   ٍ ٝ  َس ٝ   كىػذا قػوؿ الشػافعي، كمػن قػاؿ نبػا كاجبػاف كػاف الكػايف  اا ذِي٥ِ َُٰسم (، كرجػح الػداين قػوؿ ابػن  ْٖٔ. ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  َءاتَى
 (. ٕٔٗالنبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص 

 (. ٕٕ/ِقاؿ ال،وين: "ىو وسن كقيل كاؼ لالبتداء بالشرط". ) منار اؽبدل:  ( (َُ
ُٚ ١ُمم٦رِهِۦيعػرؼ الوقػف فيػػو مػن جهػة التفسػػري، فمػن قػاؿ: " ( (ُُ َثمم َٞ  نػور اؼبػػؤمن". وسػن لػو الوقػػف علػى  ۡرِض

َ كىػو قػػوؿ أٌ  بػن كعػػ   َوٱۡل 
(          ْٗٔكسػػعيد بػػن جبػػري، كعطػػاء، كالمػػحاؾ، كقػػرأ عبػػد ا بػػن مسػػعود: ) مثػػل نػػور اؼبػػؤمن كمشػػكاة فيهػػا مصػػباح (. ان ػػر ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص 

 (. ّٓ/ ٔ( ، ) تفسري ابن كثري: ُٖٕ/ ُٗ) تفسري الطربم: 
ثَ كقف ؼبن كاف اؼبعىن عنده يف قولو تعاىل  ( (ُِ أم: مثل نور ا، كىو قوؿ كع  الوبار، كىو تاـ عند أضبد بن موسػى  كعبػد ا بػن  ُٚ ٦ُ١رِهِۦَٞ

ُٚ ١ُمم٦رِهِۦمسػػلا، كىنػػاؾ تفسػػري ركم عػػن ابػػن أ   لحػػة عػػن ابػػن عبػػاس أف  َثمم َٞ ( ،  َْٕ – ْٗٔ: مثػػل ىػػداه. ان ػػر ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص       
( ، كقػاؿ ابػن النبػػارم: "ال هبػوز أف تكػوف اؽبػاء  تعػاىل لف ا ال وػٌد لنػوره". ) إيمػػاح  ِٕٓ/ُِلقػر يب: ( ، ) تفسػري ا ّٓ/ٔ) تفسػري ابػن كثػري: 
 (. ٕٕٗالوقف كاالبتداء. ص 

( كرجػح الػداين قػوؿ ابػن النبػارم. ان ػر ) إيمػاح الوقػف  َْٕكىو تاـ عند أضبد بن موسى كعبد ا بن مسلا. ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ( (ُّ
 (. ٕٕٗكاالبتداء. ص 
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   ٞ٣ُ ١َ ر َػػ   ٟ َٰ ٦ُ١ر   .(ُ)كاؼ كقيل تاـڃ ... َت
٠ يََؾ ُٓء  كمثلو  ،(ِ)كاؼ  ڃ ... لََعَ َٚ كمثلو  ،(ّ) ڃ ... َٞ َثَٰ  ٞ

َ ٱۡل 
ٝٞ ، ڃ ... ل٢ٍِّٜ ِسِۗ  ِٜي كأقػاـ اعبػار كازػركر مقػاـ الفاعػل كقػف  (ٓ)بفػتح البػاء ڄ ... دُ يَُػبٍّ كمػن قػرأ . (ْ)تػاـ ڃ ٌَ
ـَ ِل على   ،(ٔ)(يسػبح لػو رجػاؿ)ىذا إذا رفعها بفعل مقدر تقديره: كأنػو قػاؿ  ،څ ... رَِح لٞ كابتدأ بقولو  ڄَوٱِ

مل يقػف علػى مػا  ڄ ...ِِف ُبُي٦ٍت فإف رفعها بال رؼ الذم ىو قولػو  (.ىا رجاؿ)ضمار مبتدأ بتقدير: إأك رفعها ب
ب َصَٰممُط .(ٖ)كمػػن كسػػر البػػاء مل يبتػػدئ هبػا أيمػػان  .(ٕ)قػبلها

َ مم٣ِٜۦِه .(ٗ)كػػاؼ  څَوٱۡل  ِمم٠ َْل   كقيػػل (َُ)كػػاؼ  چ ... ّٞ
ِ ِذَػ ب  .(ُُ)تػاـ  ٍ َِ ِ ٞج . ( تػاـچ ب ٠ِ ٦َْ ٣ِِٕۦ َمم٦  كػاؼ ىػذا   ڈ ... َغمَر ٞب  كالوقػوؼ علػى  .(ُِ)كػاؼ ڈ ...ّٞ

بػاػبفض علػى  ڈ ... ُىَُٜؿٍَٰت فأما من قرأ  ،بإضمار )ىي ظلمات( (ُّ)بالرفع ڈ ... ُىَُٜؿَُٰت  على قراءة من قرأ 
ُيَُٜؿَٰت  البدؿ من قولو  َ٘ و  

َ
جٞ فإنو ال يقف على  (ُْ) ڈ ... أ  .ڈ ... َغَر بٞ كال  ڈ ... َم٦ 

                                                             

( كرجػح الػػداين  َْٕكىػو قػوؿ الخفػش كنػػافع ككػذا قػاؿ أضبػػد بػن جعفػر كىػػو قػوؿ أ  وػا  كعبػد ا بػػن مسػلا. ان ػر ) القطػػع كاالئتنػاؼ. ص  ( (ُ
 (. ٕٕٗقوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص 

 (. كقولو: " كاؼ " ساقط من ) م ( كثابت يف بقية النسخ. ٕٕ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (ِ
 (. ٕٕ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (ّ
ا وػاؿ مػن  ِِف ُبُي٦ٍت "غري تاـ، لف قولو: قاؿ ابن النبارم:  ( (ْ َب ٌح ٞب ك  زَُح َحٍ ِۖ ك    مِف  َ٘  ٦ َ٘     كأنػو قػاؿ )كىػي يف بيػوت(، فػإف

ٝٞ أك رافعة لػػػػ ) الرجاؿ ( وسن الوقف على قولو  يَُػّبِدُ متعلقة بػػػػػ   ِِف جعلت  ِٜي ٌَ إيماح الوقف كاالبتداء. ص ( ."ٕٕٗ/ٕٖٗ .) 
 (. ِّّ/ِكىي قراءة ابن عامر كشعبة، كالباقوف بكسر الباء. ان ر ) النشر يف القراءات العشر:  ( (ٓ
(  ان ػر )كشػف  ّٖ/ْ( ، ) الكتاب/ عمػرك بػن عثمػاف اؼبلقػ  سػيبويو:  َْٕكىو قوؿ سيبويو نص عليو ابن النحاس. ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ٔ

 (. ُٖٓاؼبشكالت. ص 
ـَ لِ ر ) يف بيوت رجاؿ ( كاف متصالن دبا قبلو كىو أم: إف كاف التقدي ( (ٕ  (. َْٕ. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  َوٱِ
 (. ٕٗٗفعل لػػػػػ ) الرجاؿ ( كالفعل ممطر إىل فاعلو. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص   يَُػّبِدُ لف  ( (ٖ
ُٝ سبػاـ عنػػد أ  وػا  لنػػو زعػا أف  ( (ٗ ممظَِي٥ُ القسػػا، كخطػئ يف ىػػذا لف الـ القسػػا ال تنصػ  كالبػػد مػن أف يكػػوف معهػا نػػوف خفيفػػة أك الـ   َِلَخ 

 (. ُْٕثقيلة، كىذه قد نصبت كال نوف معها، كىي متعلقة دبا قبلها. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص 
 (. ٕٗٗكىو قوؿ ابن النبارم كرجحو الداين. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ( (َُ
 ( ، ك قولو: )تاـ( ساقط من ) م ( كثابت يف بقية النسخ. ُْٕكىو قوؿ ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ُُ
٠ِ ٦َْ ٣ِِٕۦتاـ عند أضبد بن جعفر، كلي  كذل  لف قولو  ( (ُِ جٞ صلة لػػػػ    َغَر ٞب   ّٞ  (. ُْٕ. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   َم٦ 
 (. ِّّ/ِكىي قراءة اعبماعة سول ابن كثري فقد قرأ باػبفض. ان ر ) النشر يف القراءات العشر:  ( (ُّ
( ،           ْٕٕ/ِ( ،   )  شػػػػرح  يبػػػػة النشػػػػر يف القػػػػراءات العشػػػػر:  َّّ – ِّٗان ػػػػر ) اغبدػػػػة للقػػػػراء السػػػػبعة/ اغبسػػػػن بػػػػن أضبػػػػد الفارسػػػػي. ص ( (ُْ

 (. َُْ – ُّٗ/ِ) الكشف عن كجوه القراءات: 



 فى الوقف التام والكافى والحسن تحقٌق مختصر المكتفى
 

 

79  

 

جٞ كقف على قولو  (ُ)باإلضافة ڈ ...ُىَُٜؿٍَٰت  َغَر ُب  كمن قرأ   .(ِ)(ڈ ... َغمَر بٞ كمل يقػف علػى  ڈ ... َمم٦ 
  يََسص  ٝ َ ه  ل  ٥ََٰ ِۖ .(ّ)أ  ڈ٠ِٞ ١َّم٦ٍر . تػاـ ڈ ... يََطى َٰت  مبِيَر٣ُ ه .(ْ)كػاؼ  ډ ... َصَٰٓمػٍّ  .أكفػى منػو ډ ... َوتَػ 
 ٦َُٜن ٍَ  ٓ ٍُ ، كمثلػو (ٓ)تاـ ډَح ِف َٟ ب َصَٰطِ كمثلػو  ،ڊٱل 

َ َٚ َوٱّل٥ٍَّ َر  كمثلػو  ،(ٔ) ڋبِقۡل  أ   (ٖ)اميػةك ، (ٕ) ڌ ...ٱَلٍّ 
ً   ، كمثلػو (ٗ)منػو َب ر 

َ
َٰٓ أ َبّيَِجَٰمت    َءاَيَٰمت    .(ُِ)كآخػر اميػة أ  منهمػا (ُُ)أ  ڍ ... َٞ  يََؾ ُٓء   (َُ) ،ڍ ... لََعَ َّٞ ... 

ِص كمثلو  كاؼ، ڎ  ٍ ٠ِ  َب ّٞ   َٗ ِ َٰل ٢َِِّٞي  (ُّ). ڏ ... َذ  ۡ ُٟ طُِك٦َن تاـ، كمثلػو  ڏبِقل   ٍ ٢ٌَِِّي كمثلػو  ،(ُْ) ڐَّٞ ض  ُٞ

ُ    (ُٓ).ڑ ُُ ٝ  َورَُغ٦ َٜي ٥ِ ٦َن .(ُٔ)كاؼڒ ... ٌَ ُٟ ِ َٰٜ ٢َم    .تػاـڒٱٛظٍّ  ٍ َن
َ
٢َ  َوأ  ٍ ِٟ ُِٜرم٦َن .(ُٕ)كػاؼړ ... َغم  ٓ ُٟ ٱل 

َٓ ٓنُِظونَ تاـ، كمثلو  ړ ْا ، كمثلو ڔ ٱٛ  ٦ا ُٟ ِػ  ٖ ٌَ ٞ قيرئ سواء  ڕ ... ُٕٚ َّلٍّ ُت  .(ُٖ)بالرفع أك بالنص  ڕ ... َن 

 

                                                             

 (. ِّّ/ِمن غري تنوين. ان ر ) النشر يف القراءات العشر:   َغَر ٞب  قرأ البزم  ( (ُ
 (. ُْٕ( ، ) القطع كاالئتناؼ. ص  ََٖلف اؼبماؼ كاؼبماؼ إليو دبنزلة اسا كاود. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ( (ِ
 قولو: " أ  " ساقط من ) م ( ك ثابت يف بقية النسخ. ( (ّ
 قولو: " كاؼ " ساقط من ) م ( ك ثابت يف بقية النسخ. ( (ْ
 ييبىن الوقف ىنا على تقديرات النحو يف اإلضمار فإف جعلت التقػدير:  ( (ٓ

ٞ بِيَر٣ُ ه ُُكّ َ ت٣َُ  َوتَػ  ـَ  َٝ ِٜ ٌَ ُٜم٦نَ فػالوقف  َٕص   ٍَ  ٓ لف اؼبعػىن  َح
ممبِيَر٣ُ ه ) كىػو علػػيا دبػػا يفعلػػوف ( كإظهػػار اؼبمػػمر أفحػا، كإف جعلػػت التقػػدير ) كػػل قػػد علػػا صػػالة نفسػو كتسػػبيحو ( فػػالوقف  ، كإف جعلػػت َوتَػ 

ُٜمم٦نَ التقػػدير ) كػػل قػػد علػػا ا صػػالتو كتسػػبيحو ( فالتمػػاـ  ٍَ  ٓ  – ِٓٓ/ِلقػػرآف للفػػراء: ( ، ) مػػػػػػػػػػعاين ا ِْٕ. ان ػػر ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  َح
 (. ِٔ/ُ( ، )  الكتاب لسيبويو:  ِٔٓ
 (. َٖ/ِكىو كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (ٔ
 (. َٖ/ِكىو كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (ٕ
 يف ) م (: كرأس امية. ( (ٖ
ب َصَٰطِ كىو قولو تعاىل:  ( (ٗ

َ ْوَِل ٱۡل 
ُ
 .ڌّۡلِ

 (. َٖ/ِكىو كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (َُ
 (. َٖ/ِكىو كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (ُُ
ء  كىو قولو تعاىل:  ( (ُِ ِ ََش 

َٰ ُُكّ  .ڍَِٕصيطٞ  لََعَ
 (. َٖ/ِكىو وسن عند ال،ويت. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (ُّ
 (. ّْٕقاؿ ابن النحاس: "ىو كاؼ إف ابتدأت اػبرب". ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ُْ
 (. ّْٕتاـ عند أضبد بن موسى. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ُٓ
 (. ّْٕعن نافع أنو تاـ، كالصح كونو كافيان التصاؿ ما بعده. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ُٔ
 (. َٖ/ ِنار اؽبدل: كىو وسن عند ال،وين. ان ر ) م ( (ُٕ
لػػيب: قػػرأ اعبميػػع بػػالرفع، كقػػرأ اليزيػػدم كزيػػد بػػن علػػي بالنصػػ . ان ػػر ) الػػدر اؼبصػػوف يف علػػـو الكتػػاب اؼبكنػػوف/ أبػػو العبػػاس اؼبعػػركؼ بالسػػمني اغب ( (ُٖ
 (.    َُٓ( ، ) ـبتصر يف شواذ القرآف. ص  ّّْ/ٖ
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 ٦َُٜن َٟ  ٍ َٟ  َت ِ ٍُ إىل قولو   (ُ)تاـ، ككذل  رؤكس امم ڕب ِف َٟ ْ   .ڙَوَۡلِئ َع ٱل  َتُصوا ٢ مكمثلػو  ،( تػاـږ ... َت٥   ٞ
َ
   أ

ةِ ٱٛ ٍَِؾ ٓءِ   .أ  منو ڗ ...     ٔ  َؽ    (ِ)، ڗ ... َٰ٦َٜ ـَ ِص   ٍ ٠ِٞ  َب َرَٰت  قػرأ على قراءة مػن  (ّ)كاؼښ ... َو م٦  ٌَ  َُ َٰم  اََؾ
َٰت   ، كمن قرأ بالنص  مل يكف الوقف على ذل  لةا بػدؿ مػن قولػو (ٓ)على اإلبتداء (ْ)بالرفع ښ ... سٍّ َٞ  ََ َٰ  ... اََؾ
َص٠٤ٍُّ   (ٔ) .ښ  ٍ ٍ ق   .(ٕ)كػاؼ  ښ ... َب َٰ َب ٝ  لََعَ ُلُس  ٍ ٝٞ  .أكفػى منػو ښ ... َب ِٙمي تػاـ، ككػذل  رؤكس  ښ َذ

ٝ   .(ٖ)امم إىل آخر السػورة ٠ِٞ َرب ٥ِِٜ ِي٠َ  َِجَٰتِۢ بِظِي٢َ  ِۖ كػاؼ، كمثلػو   ڛ ... ٱَّلٍّ َتَبّ ُٞ  َ  ٍ ٞ  (ٗ). ڜ ... َد  ٍ ه  َسم ٥ٍُّم٠ٍّ  ل

ٝٞ ، كمثلو (َُ)تاـ ڜ ... ِٜي  كمثلو ،ڜ ٌَ
  َت ت ؽ 

َ
و  أ
َ
٦َُِٜٖن .(ُِ)كقيل كاؼ (ُُ) ڝ ...   أ  ٍ  . تاـ  ڝَت

 

  

 

 
                                                             

بُِّي كىي قولو تعاىل:  ( (ُ ُٟ ٦َن   ،ږٱل  ُٖ  .ژتُط َۡح٦َُن  ،ڗٱٛ َػَِٰػ
( كقػػاؿ  َُٖ( كاختػاره ابػن النبػارم. ان ػر ) إيمػاح الوقػف كاالبتػداء. ص  ْْٕقالػو أضبػد بػن موسػى كأبػو وػا . ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ( (ِ

ُبُصو١َِِن ال،وين: "كقف وسن على استئناؼ ما بعده، كأف قائالن قاؿ: ) ما باؽبا يستخلفوف كيؤمنوف ( فقاؿ   ٍ (. كلػي  بوقػف إف جعػل وػاالن مػن  َح
 ُ َص ٱّللٍّ ٌَ  (. ُٖ/ِأم ) كعدىا ا ذل  يف واؿ عبادهتا كإخالصها (. ) منار اؽبدل:  َو
 (. ْٕٓتاـ على قراءة من رفع ما بعده، ىذا قوؿ الخفش كالقتييب كأضبد بن جعفر كؿبمد بن عيسى. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ّ
 (. ّّّ/ِميع، عدا ضبزة كالكسائي كخلف كشعبة فقراءهتا بالنص . ان ر ) النشر يف القراءات العشر: كىي قراءة اعب ( (ْ
( ، ) وػػػػػػػػػػدة القػػراءات البػػن زقبلػػة. ص  ُٔٔالرفػػع علػػى خػػرب ابتػػداء ممػػمر، أم: )ىػػي ثػػالث عػػورات لكػػا(. ان ػػر ) كشػػف اؼبشػػكالت. ص  ( (ٓ
َٕٓ .) 
( ، ) ودػة القػراءات البػن زقبلػة. ص  ِٖ/ِلي  بوقف على قػراءة النصػ  لنػو ال ييفصػل بػني اؼببػدؿ كاؼببػدؿ منػو بػالوقف. ان ػر ) منػار اؽبػدل:  ( (ٔ
َٓٓ –  َٓٔ .) 
كػاؼ عنػد ابػن ( ك ىػو كقػف   ِٖ/ِ(، كوسػن عنػد ال،ػوين. ان ػر ) منػار اؽبػدل:  ْٕٓكىو تػاـ عنػد أ  وػا . ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ( (ٕ

 ( كرجح قولو الداين.  َِٖالنبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص 
ٝٞ كىي قولو تعاىل:  ( (ٖ ِٙي ٝٞ   ،ڛ َذ ِٜي ٦َُِٜٖن  , ڜ ٌَ  ٍ ٝٞ  , ڝَت ٌٝ   ،ڞرٍِّذي َِل

َ
ُٝ    ،ڟأ ِٜي  .ڠٌَ

 (. ُٖ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (ٗ
 (. ْٕٓتاـ عند أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (َُ
(، كقػاؿ ال،ػػوين: "قيػل تػػاـ لف ) إذا ( قػػد أجيػ  بالفػػاء فكانػت شػػر ان يف ابتػػداء  ْٕٔكىػو قػػوؿ ابػن النحػػاس. ان ػر ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ( (ُُ

 (. ِٖ/ِوكا، فكانت الفاء لالستئناؼ".  ) منار اؽبدل: 
 ( كرجحو الداين.  ِٖ/ِ(، ككذا عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  َِٖبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص كىو قوؿ ابن الن ( (ُِ
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    َبََٰطَكممممم مممممَ  .(ُ)كػػػػػاؼ  ڝ ... َنّيَِبممممم     ُٞ َٰ يَػ  ِۦ  .(ِ)تػػػػػاـ ڞ ... ِض٦ُ١هُ   ٔ  َذمممممِتٍّ ُِ ِ َورَُغممممم٦  ... بِمممممقّللٍّ
َ  كمثلو،(ّ)كاؼڞ قّللٍّ ُٟ ل٥َُ ِٓط   ِ َت ٝٞ ، ڞ ... َوٱغ  ٍ ل  تاـ  ڞ رٍِّذي ِلُسٝ َب  ٍ َٞ ٓ .(ٓ) كقيػل تػاـ (ْ)كػاؼ  ڟ ...    َب

َٜي ٣ِ  ٌَ   ٝ ١ُت
َ
ْ كمثلو  ،تاـ ڠ ... أ ٦ُِٜٟا ٌَ   َٟ ِ  .(ٔ)كقيل كاؼ ڠ...  ب

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (. ِٖ/ ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (ُ
(  َِٖر ) إيمػاح الوقػف كاالبتػداء. ص (، كاختػاره ابػن النبػارم. ان ػ ْٕٔىذا قوؿ نافع ك الخفػش كأ  وػا . ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ( (ِ

 (. ْٕٔكىو كقف كاؼ عند يعقوب. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص 
 (. ِٖ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ( (ّ
 (.  َِٖص (، ككذا قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء.  ْٕٔكىو قوؿ ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ْ
 (. كقولو: " تاـ " ساقط من ) م (. ّٖ/ِقاؿ ال،وين: "كىو كقف تاـ".  ) منار اؽبدل:  ( (ٓ
(، كىػو تػاـ عنػد ابػن النبػارم. ان ػر  ّٖ/ِ(، كرجحو ال،وين. ان ػر ) منػار اؽبػدل:  ْٕٕكىو قوؿ ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ( (ٔ

 (. َِٖ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص 
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سورة الفرقان
(ُ)

 

 

َِّٟي ١َِضيًطا َ ِصيط  .(ِ)كاؼ كلي  بتاـ١ لِٜ َعَٰٜ  ٖ ٦نَ .(ّ)تاـ ٢ا َت ُٖ ٝ  َُي َٜ ـه  ٣ا َوََّل نُُؾ٦ر  .(ْ)كاؼ  ٣ ... و٤َُ  .تا
  ٤ا َوُزور   .كاؼ    ي ـِ

َ
٦ر  كمثلو  ،(ٓ)تاـ ٥ َوأ ُٓ ٟ  َد ٢ِٞ ٥َ   ٦.   ا رٍِّذي  ُٚ ُز

 
 َغمبِي    ، كمثلػو(ٔ)تػاـ ٨...يَأ

٩,  كمن قرأ َٗ َ ُٚ ل ٍَ ١ َفَٰمُط على القطع كقف علػى قولػو  (ٖ)بالرفع (ٕ) ٪ ... َوَيخ 
َ كمػن قػرأ  ,٪ ...٠ِٞ ََت ت٥َِ  ٱۡل 

(ُُ)كرؤكس امم كافيػة، (َُ)تػاـ ٪ُُٕفم٦َر ا .(ٗ)باعبـز مل يقػف علػى ذلػ 
.     ُثُبم٦ر َٗ م  .(ُِ)كػاؼ ٭ا ٢َ٤ُ لِم َٞ

 .(ُْ)كامية أ  (ُّ)تاـ ٰ ...يََؾ ُٓءوَن َخَِِٰلِي٠َ  

 

 

 

                                                             

لعػػدد. كرد يف واشػية ) س (: مكيػة، ككلمهػػا شبامبائػة كاثنتػػاف كسػبعوف كلمػة، كوركفهػػا ثالثػة آالؼ كشبػػانوف ورفنػا، كىػي سػػبع كسػبعوف آيػػة يف صبيػع ا ((ُ
 (. ِٖٗ( ، ) صباؿ القراء. ص  ُْٗ/ُان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 

ُٗ لي  بتاـ لف  ((ِ ُ  ُمٜ  َُ ِي  ۡرِض ٱَّلٍّ
َ َِٰت َوٱۡل  ـَ َؿَٰ َٕم نَ نعت لػػ  ٱلػٍّ ط  ُٓ َل ٱٛ  ِي ١َمظٍّ (،  ) إيمػاح  ْٖٕ. ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ٱَّلٍّ

(، كقاؿ ال،وين: "تاـ إف جعل ما بعده خرب مبتدأ ؿبذكؼ تقديره ) ىو الذم ( ككذا إف نصػ  بتقػدير  ) أعػ  (". ) منػار  َّٖالوقف كاالبتداء. ص 
 (. ْٖ/ِاؽبدل: 
ِٗ قاؿ ال،وين: "تاـ إف عطف  ((ّ  ٜ ُٟ  (. ْٖ/ِعلى ماقبلو". ) منار اؽبدل:  ِِف ٱل 
 (. ْٖ/ِداخالن يف نعتها".  ) منار اؽبدل:   َءال٥َِ   قاؿ ال،وين: "كاؼ على استئناؼ ما بعده كلي  بوقف إف عطف على  ((ْ
 (. ْٖ/ِكىو كاؼ عند ال،وين. ) منار اؽبدل:  ((ٓ
 ( ٖٓ/ِ( ككذا عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ْٕٗكىو كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٔ
َٗ ُُٕف٦َر ايف ) م (:  ((ٕ ٍّٛ ٚ ٍَ  .َوَيخ 
. ان ر ) النشر يف القراءات العشر:  ((ٖ  (. ّّّ/ِكىي قراءة ابن كثري كابن عامر كشعبة، كقرأ الباقوف باعبـز
( ، ) ودػة القػراءات  ُْْ/ِ( ، ) الكشف عػن كجػوه القػراءات:  ُْْلف ما بعده نسق على ما قبلو. ان ر ) اؼبكتفى يف الوقف كاالبتداء. ص  ((ٗ

 (. ُُٗ/ِالبن زقبلة: 
َٗ قاؿ ابن النحاس: "من جعل  ((َُ ٍّٛ ٚ ٍَ ٚ  ، إذا كانػت ٪ُُٕفم٦َر ا يف موضػع جػـز فوقفػو الكػايف  َوَيخ  قػع بعػد اإلهبػاب كىػو عنػده ي بَم

ٚ  قوؿ البصريني، كإف جعل  لنػو وػذؼ مػا يػدؿ عليػو مػا قبػل   ٪ُُٕف٦َر ا تكوف عنده إال بعد نفي كىو قوؿ الكوفيني، مل يكفو الوقف على   بَ
  ٚ  (. ٖٓ/ِ( ، ان ر ) منار اؽبدل:  ْٕٗ". ) القطع كاالئتناؼ. ص بَ

ا كىػي قولػو تعػاىل:  ((ُُ ًٍ ٍ  ٫  ،َغٍِ ٍ  ٬  ،ا َوَزذِ ثِ ٍ    ،ٮا َ٘ م  ،ٯا َوَمِفم َٚ   ،ٰ ٦َّل   ُٔ ٍّٞس  مبِي ا بُم٦ر    ،ٱٱلػٍّ
 .ٲ
 (.  ٖٓ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ُِ
 (. ٖٓ/ِكىو وسن عند ال،وين. ) منار اؽبدل:  ((ُّ
ِ كىو قولو تعاىل:  ((ُْ َٰ َرّب

ص  ََكَن لََعَ  ٌ س  ا َٗ َو  .ٰ ٦َّل   ُٔ ٍّٞ
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   ْ َضاب  ، كمثلو (ُ)تاـ ٳ ...ا  َوََّل ١َۡص     ََص  ٌَ  ٍ بِم َ٘ ٍ مق   .ٳا    و.(ِ)كػاؼ  ٴ ...ِْت ٢َم ً  ِۡلَ مِبُ تَف 
َ
 ... َنه خ

ه .(ْ)كاميػة أ  (ّ)تػاـ ٴ  ٢َ و  ١ََطىَٰ َربٍّ
َ
كىػو عنػدم  .كابػن عبػد الػرزاؽ كػاؼ عنػد أ  وػا  كابػن النبػارمي   ٵ ... أ
ط  .(ٔ)كالفواصػل تامػة .(ٓ)تاـ، لنو انقمػاء كالمهػا . (ٖ) كػاؼ    ٺ ...لِٜمطٍَّٰمۡح  .(ٕ)كػاؼ ٶا ا َّمٍّ ُخم٦ر  ِذخ 

  مَص إِذ  ٍ َِّٞيه .(ٗ)كمػا بعػده قػوؿ ا تعػاىل، مللنػو آخػر كػالـ ال ػا ،تػاـ  ٽ ... َحم َٓءِّنِۗ َب مطِ خ  ُٟ
ِم٠َ ٱل   ٿ ...ّٞ

َِٰذَصة    َُج َٜ   .(َُ)تػاـ َٗ  ـَ ِ َٰل َز ِّلُثَّبِمَت بِم٣ِۦ  مث يبتػدئي . (ُِ)كاؼبعػىن كػالتوراة كاإلقبيػل ،(ُُ)كػاؼ كقيػل تػاـ  ڀ ...َ٘
اَدكَ ُْ  َِٰذمَصة    َُج َٜ   كهبوز الوقف على قولػو  (.أنزلناه متفرقا لنثبت بو فؤادؾ) :كالتقدير (ڀ...  َۡ مث  (ُّ) ڀ ... ـَ

َٗ   يبتدئ ِ َٰل َز َٗ   ك (.أنزلناه كذل  متفرقان لنثبت بػو فػؤادؾ) :أم ڀ ...َ٘ ِ َٰل مَز علػى الكؿ مػن قػوؿ  ڀ ...َ٘
تِي   .(ُْ)اؼبشركني كعلى الثاين من قوؿ ا تعاىل اكمثلو  ،(ُٓ)تاـڀ تَط  ًٍ ِػ  ٓ  .  ڂ َغبِي    كمثلو ،ځ َت

                                                             

( كقػػاؿ ال،ػػوين: "كػػاؼ كقيػػل تػػاـ لالبتػػداء بالشػػرط".   ) منػػار اؽبػػدل:  َْٖكىػػو قطػػع كػػاؼ عنػػد ابػػن النحػػاس. ان ػػر ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ((ُ
ِ/ٖٔ .) 
 (. ٕٖ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ِ
وك ِْت ٢َ ً  كال هبمع بني ((ّ ِبُ تَف 

َ
و لفَّ قولو:  َنه خ ِبُ تَف 

َ
كجعلنػا بعمػكا لػبعض فتنػة، لنن ػر أتصػربكف علػى )متعلق دبػا قبلػو، كالتقػدير:   َنه خ

، كأسقاـ غريىا؟ أـ ال تصربكف ، كفقر آخرين، كصحة قـو  (. ٕٖ/ِ. ان ر ) منار اؽبدل: (ما لبتربكا بو من إغناء قـو
ٍ  كىو قولو تعاىل:  ((ْ َٗ بَِف  .ٴا َوََكَن َربَّ
 (. ُْٔ – ُْٓان ر ) اؼبكتفى يف الوقف كاالبتداء ص  ((ٓ
٢ُث٦ًرا كىػي قولػو تعػاىل:  ((ٔ ِٖي     ،ٷٍّٞ ٍ    ،ٹتَزنِيً    ،ٸ َٞ ِػ   ٽ َسمُضوَّل    ،ټ َسِٜي     ،ٻ َغبِي    ، ٺا ٌَ
  ُخ٦ر ٍ   , پا َم٥   .ٿا َو١َِف
 (. ُْٖكىو تاـ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٕ
 (. ُْٔما بني اغباصرتني كرد يف ىامش ) س ( كثابت يف منت ) م ( ك ) ج ( ك ) اؼبكتفى. ص  ((ٖ
 (. َُٖ/ٔ( ، ) تفسري ابن كثري:  ُّّ/ّ( ، ) زاد اؼبسري يف علا التفسري:  ِِٔ/ُٗان ر ) تفسري الطربم:  ((ٗ
 (. ٖٗ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((َُ
 (. ّْٖالتماـ ىو مذى  الفراء. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُُ
 (. ٖٓ/ْ( ،   ) فتح القدير/ ؿبمد بن علي الشوكاين:  َِّ/ّ( ، ) زاد اؼبسري يف علا التفسري:  ِٓٔ/ُٗان ر ) تفسري الطربم:  ((ُِ
 (. ِْٖلقطع كاالئتناؼ. ص قالو الخفش. ان ر ) ا ((ُّ
َٗ قاؿ الفراء: "فيو كجهاف: إف شئت قلت: الوقف على  ((ُْ ِ َزَٰل َ٘   كاؼبعىن ) قاؿ الذين كفػركا ىػال نػزؿ القػرآف علػى ؿبمػد صبلػة كاوػدة كمػا أنزلػت

َٗ التوراة على موسى صبلة كاودة ( فيتا الوقف على  ِ َزَٰل َ٘  مث تبتدئ ، ُْ اَدكَ ِّلُثَّبَِت ب٣ِِۦ َۡ  .) على معىن ) أنزلناه علي  متفرقػان لنثبػت بػو فػؤادؾ
َِٰذَصة    َُج َٜ   كهبوز أف يكوف الوقف على قولو  َٗ ِّلُثَّبَِت ب٣ِِۦ ُْ مث تبتدئ  ـَ ِ َزَٰل اَدَكا َ٘ َۡ     أم: ) أنزلناه كػذل  متفرقػان لنثبػت بػو فػؤادؾ(. كالوجػو

(، ان ػػػر ) زاد اؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػػري يف علػػػا التفسػػػري:  َٕٖ – َٖٓ) إيمػػػاح الوقػػػف كاالبتػػػداء. ص  الكؿ أجػػػود كأوسػػػن كالقػػػوؿ الثػػػاين قػػػد جػػػاء بػػػو التفسػػػري".
 (. ِْْ/ ِ( ، ) تفسري العز بن عبد السالـ:  َِّ/ّ

 (. ٖٗ/ِكىو كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ُٓ
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ب٦ُاْ أَِب مضٍّ َ٘ ِيم٠َ  َٰت٢َِم ٱَّلٍّ ٍ  كمثلػو  ،(ُ)كػاؼ  څ ...ل٢ٍِّٜم ِس   .كػاؼ  ڄ ... َي ثِم َ٘  َٗ َٰلِم َ َذ كمثلػو  ،(ِ)(چا َبمّي 
 ا َٚ َثَٰ  ٞ

َ ٍ   (ّ).   ڇ ...ٱۡل  َج٥َ     ،تػاـ ڇا تَت بِ ََ   .( تػاـڈا نُُؾم٦ر  .(ٓ)كقيػل كػاؼ (ْ)تػاـ ڈ ... يََطو  م ٍَ َب
ُ رَُغمم٦ًَّل  َٜي ٥َمم   .(ٔ)كػػاؼ ډٱّللٍّ ٌَ   َ١ ممَب  ِٝ .(ٕ)تػػاـ ڊ ... ـَ ١ َعَٰ

َ ممقۡل   .تػػاـ ڌَغممبِيً  .(ٖ)كػػاؼ  ڌ ... َ٘
 ْ ُطوا ٍّ٘ ٍ  . ړا ١ٍِّضيط  كمثلو  ،كاؼ  ڒ ... َِلَضٍّ بِم ط  . ڕا َّمٍّ ُخم٦ر  كمثلػو  ،تػاـ ڔا َ٘ م٥  ـِ تػاـ  ږ ... اه َو

ٝ  تاـ، ككذل   ږا َِٕصيط  .(ٗ)كقيل كاؼ ٍ   كمثلو  ،(َُ) ڗ...ِه َوََّل يَُُض٤َُّ  ،(ُُ)ڙ َغبِي   ، كمثلو ڗا َى٥ِ
كمثلػو

(ُِ)   ِۦ ِصه  ٟ ط ِشِۖ  (ُّ).  ښ ...وََغّبِد  ِِبَ ٍَ َت٦َىَٰ لََعَ ٱٛ  ٍّٝ ٱغ  َؿ٠َُٰ رفػع إذا  ،(ُْ)تػاـ ڛ ...ُث  ڛ ...ٱلمطٍّذ 
 باالبتداء كجعل اػبػرب فيمػا بعػده فػإف رفػع بتقػدير )ىػو الػرضبن( كػاف الوقػف علػى  ِۖمط ِش ٍَ كػاؼ، كإف   ڛ ...ٱٛ 

َت٦َىَٰ جعل بػدالن مػن اؼبمػمر يف  مط ِشِۖ  علػى  مل يكػف الوقػف ڛ ...ٱغ  ٍَ َؿ٠َُٰ  علػى ككفػى ڛ ...ٱٛ   ...ٱلمطٍّذ 
ٍ  (ُٓ).ڛ مممممممممممم  تػػػػػػػػػػػػاـ، كمػػػػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػػػػرأ  ڛا َسبِمممممممممممم َٟ ِ ُمُط١َمممممممممممم  يَ ل

 
                                             (ُ)باليػػػػػػػػػػػػاء  ڜ ...أ

                                                             

١َ قاؿ ال،وين: "وسن لف  ((ُ َتص  خ 
َ
 (.َٗ/ِمستأنف غري معطوؼ كال متصل". ) منار اؽبدل.  َوأ

 قاؿ ابن النحػاس: "كػاؼ إف مل تعطػف  ((ِ
ا  َوُُكّ  َٚ َثَٰ  ٞ

َ ُ ٱۡل  َُ ب ٢َ   علػى مػا قبلػو، كنصػبتو بإضػمار فعػل، كإف عطفتػو علػى مػا قبلػو كفػاؾ الوقػف  َضَ
ا على  َٚ َثَٰ  ٞ

َ  (. ْْٖ – ّْٖ". ) القطع كاالئتناؼ. ص ٱۡل 
 (. َٗ/ِوسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ّ
 ( كاختاره الداين.  َٖٖكىو قوؿ ابن االنبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ْ
 (. ْْٖكىو قوؿ ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٓ
( قػاؿ ابػػن النحػاس: "كخولػػف أبػػو وػا  يف ىػػذا لف الكػػالـ  َٖٖكىػو قػػوؿ أ  وػا  كاختيػػار ابػػن النبػارم. ان ػػر ) إيمػاح الوقػػف كاالبتػػداء. ص  ((ٔ

 متصل من قولو 
َ
 (. ْْٖ". ) القطع كاالئتناؼ. ص و كَ ِإَوَذا َرأ

 (  ْْٖقاؿ ابن النحاس:" كاؼ".  ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٕ
 (. َٗ/ِكىو جائز عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ٖ
( ،  ) إيمػاح  ُٗ/ِ(، ككػذا عنػد ال،ػوين كابػن النبػارم. ان ػر ) منػار اؽبػدل:  ْْٖىو كاؼ عنػد ابػن النحػاس. ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ((ٗ

 (. َٖٖالوقف كاالبتداء. ص
(  َٖٖ(، ككػػذا عنػػػد ابػػن النبػػػارم. ان ػػػر ) إيمػػاح الوقػػػف كاالبتػػػداء. ص  ْْٖ. ص كىػػو كػػػاؼ عنػػد ابػػػن النحػػػاس. ان ػػر ) القطػػػع كاالئتنػػػاؼ ((َُ

 (. َٗ/ِككذل  ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل: 
 (. ُٗ/ِكىو كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ُُ
 ما بني اغباصرتني ساقط من ) س ( كثابت يف بقية النسخ. ((ُِ
( كىػو  ْٖٓ(، ككػذا عنػد ابػن النحػاس. ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  َٖٖ ػر ) إيمػاح الوقػف كاالبتػداء. ص كىو كاؼ عند ابػن النبػارم. ان ((ُّ

 (. ُٗ/ِكقف وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل: 
َؿ٠َُٰ قػاؿ ابػػن النحػػاس: "التمػػاـ  ((ُْ علػػى قػػوؿ البصػػريني، كالكسػػائي أيمػػان هبيػػزه غػػري أنػػو ال يقػػوؿ علػػى البػػدؿ، كيقػػوؿ مػػردكد علػػى اؼبمػػمر،  ٱلممطٍّذ 

َؿ٠َُٰ كالفػراء الهبيػػز أف يػرد علػػى اؼبمػػمر ظػاىران لف اؼبمػػمر عنػػده ال يبػني، كقػػاؿ أضبػػد بػن جعفػػر:   – ْٖٓتػاـ". ) القطػػػػػػػػػػػػػػػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ٱلممطٍّذ 
 (. َٖٗ – َٖٖح الوقف كاالبتداء. ص ( ، ان ر ) إيما  ْٖٔ
ُٓ))  َُؿ٠َٰ َت٦َىَٰ  يكوف بدال من اؼبممر الذم يف/ُ :يف رفعو ثالثة أكجوٱلطٍّذ  كهبػوز أف  /ّ(.  ىو الػرضبن ) كهبوز أف يكوف مرفوعا دبعىن/ِ .ٱغ 

ٍ   َٔ َْس   يكوف مرفوعا باالبتداء كخربه  (. ُُْ/ّللنحاس: . ان ر ) إعراب القراف ڛا ٚ  ب٣ِِۦ َسبِ
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َؿ٠َُٰ كقػف علػػى  مم  ٱلممطٍّذ  َٞ ُمُط١َمم   مث ابتػػدأ، ڜ...َو
 
مم  تَأ َٟ ِ ممُخُص ل نَػ 

َ
لنػو اسػػتئناؼ قػوؿ مػػن بعمػػها  ڜ ... خ

َؿ٠َُٰ        كمن قرأ ذل  بالتاء مل يقػف علػى (ِ)لبعض  ڜ ... ٱلطٍّذ 
 لف مػا بعػده متعلػق دبػا قبلػو مػن قولػو  (ّ) 

  ُٝ َٚ ل٥َُ ٦ر   (ْ) .ڜ... ِإَوَذا رِي ُٓ ٦ر  تاـ، كمثلو  ڜا۩ ُج ُٙ ًٞ   .ڞا ُؽ َطا ككذل  رؤكس امم ، (ٓ)كاؼ  ڡَُ
٦ُ١َن  .(ٔ)بعد َضاُب كمن قرأ  ،كاؼ   ڤ ...َوََّل يَظ  ٍَ ُ ٱٛ  َُ  ُّ ٍَ ُِلُ .. . يَُضَٰ كقف على قولػو  (ٕ)بالرفع ڥ ... َوَيش 
  ٞ اَ 

َ
َٔ خ م.(َُ)كافيػة  كرؤكس امم قبػل كبعػدي . (ٗ)كمن قػرأ بػاعبـز مل يقػف علػى ذلػ  (ٖ) ڤ  يَٜ   ٞ  َٖ ُٞ تػاـ،  ڬ  َو

 ا  ٝ ََّل ُدَعٓؤُُز  . (ُُ) كاؼو   ڭ ...ل٦َ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              

 (.  ّّْ/ِكىي قراءة ضبزة كالكسائي، كالباقوف بالتاء. ان ر ) النشر يف القراءات العشر:  ((ُ
 (. ُُٖكالوقف عليو كاؼ. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ِ
 ( كيف ) م (: مل يقف على ذل  أم...ُْٗما بني اغباصرتني ساقط من ) س (.  كثابت يف ) ج ( ك)اؼبكتفى . ص  ((ّ
 (. ُُٖ – َُٖ(، ككذا ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ْٖٔنص عليو ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ْ
 (. ّٗ/ِا بعده من سباـ كالـ الوقف، كلي  بوقف إف جعل من كالمها". ) منار اؽبدل: قاؿ ال،وين: "كاؼ إف مل هبعل م ((ٓ
ٞ  كىي قولو تعاىل:  ((ٔ  َٖ ُٞ ٞ    ،ڢ  َو  .ڣ  ٦ََٕا
. ان ر ) النشر يف القراءات العشر:  ((ٕ  (. ّّْ/ِكىي قراءة ابن عامر كشعبة، كالباقوف باعبـز
 (. َِْكاؼ. ان ر ) اؼبكتفى يف الوقف كاالبتداء. ص   عليوكالوقف  ((ٖ
ّ  لف  ((ٗ ٍَ َٔ بدؿ من قولو  يَُضَٰ  (. َِْالذم ىو جواب الشرط. ان ر ) اؼبكتفى يف الوقف كاالبتداء. ص   يَٜ 
ٟ   ، ڥُم٥َ ١ً  كىػي قولػو تعػاىل:  ((َُ َت ب    ،ڦ  رٍِّذي ٞ    ،ڧ  َٞ َي ج م , ڨ  َِ٘طا  ٟ م    ،ک  وَُخ ًٞ  َٞ ِ ًٟ    ،ڪإ   ګَوَغمَؾَٰ
   َٞ  .ڭلَِظا

 قولو: ) كاؼ ( ساقط من ) م ( كثابت يف النسخ. ((ُُ
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 (ُ)سورة الشعراء

 

 ٓٝ كقيػػػػل ىػػػػو   (ّ)كىػػػػو رأس آيػػػػة يف الكػػػػويف ،كالتقػػػػدير )اتػػػػل  سػػػػا( (ِ)للسػػػػورةتػػػػاـ، إذا جعػػػػل اظبػػػػان  ١نٓػمممم
بِِّي .(ْ)كػاؼ ُٟ َِٙتَِٰب ٱل  ْ .(ٓ)تػاـ ﴾٢ٱٛ  ب٦ُا ضٍّ َ٘ ص   َٖ ظُِءوَن .(ٔ)كػاؼ  ٦ ... َذ َت٥  ا  .تػاـ ٦يَػ  َٗ ييَم   َٰلِم ...  َذ
٨  كافيػػة (ٕ).مم ٢َِِّٞي َّٞ  ۡ٨ تػػاـ(ٖ). ُٝ كصبيػػع مػػايف ىػػذه السػػورة مػػن الفواصػػل بػػني ذلػػ     .(ٗ)تػػاـ ٩ٱلممطٍِّذي

َن  .(َُ)كافية  ٦ ٌَ ب٦ُِن .(ُُ)كاؼ٫...  ٦َٕ َم ِْط  ن يَُسّضِ
َ
ُٔ كاؼ ؼبػن قػرأ  ٬أ رِي َوََّل ي٢ََهِٜم مص  ـَ  ُٔ ...  َوَيِلمي

َسمم ُ  فػػإف نسػػقت علػػى قولػػو . (ُّ)علػػى القطػػع (ُِ)بػػالرفع ٭
َ
ٓ أ . (ُْ)مل يكػػف الوقػػف قبػػل ذلػػ  ٬...  إِّّنِ

ب٦ُِن ككذل  قراءة من نص  لنو منسوؽ على قولو  ن يَُسّضِ
َ
 .٬أ

 

                                                             

م وُ َن  كرد يف واشية ) س (: مكية إال أربع آيػات كىػن قولػو تعػاىل:  ((ُ َِ ُٝ ٱٛ  ٥ُ ٍُ َطآُء يَتٍّبِ ٍَ إىل آخػر السػورة نزلػت باؼبدينػة، ككلمهػا ألػف  ٸ٢٠َوٱلؾَّ
كالبصػرم، كمائتاف كسبع كتسعوف كلمة، كوركفها طبسة آالؼ كطبسمائة كاثناف كأربعوف ورفان، كىي مائتاف كست كعشػركف آيػة يف اؼبػدين الخػري كاؼبكػي 

: (، ) تفسػػػػري القػػػػر يبِٗٗ(، ) صبػػػػاؿ القػػػػراء. ص  ُٔٗ/ُكسػػػػبع كعشػػػػركف يف اؼبػػػػدين الكؿ كالكػػػػويف كالشػػػػامي. ان ػػػػر ) البيػػػػاف يف عػػػػد آم القػػػػرآف: 
ُّ/ٖٕ.) 
(.  ٖٖ/ُّ( ، ) تفسػػري القػػر يب:  َِٔ/ُ( ، ) تفسػػري الطػربم:  ٕٓ/ُكىػو قػػوؿ ؾباىػد كزيػػد بػػن أسػلا أخرجػػو ابػػن جريػر. ان ػػر ) الػدر اؼبنثػػور:  ((ِ

 ( من ىذا البحث.ٖٓ( ك سورة  و ) ص  ٓٓى اغبركؼ اؼبقطعة يف سورة مرًن. ) ص كتقدـ الكالـ عل
 .(ٕٓان ر ) بشري اليسر. ص   ((ّ
 (. ْٖٗ(، ككذا ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ُِٖىو قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ْ
 (. ٓٗ/ِىو كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ٓ
 (. ٓٗ/ِىو وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ٔ
 ساقط من ) م (. قولو:  كافية.  ((ٕ
٢ِِّٞيَ َّٞ (: ُِْتصحفت يف ) س ( إىل ) مبني (، ككردت يف ) م ( ك )ج ( ك ) اؼبكتفى. ص  ((ٖ  ۡ  .كىو الصواب 
 قولو: )تاـ( كرد يف ) م ( ك ) ج (: ا .  ((ٗ
ُٝ كىي قولو تعاىل  ((َُ ظِيُظ ٱلطٍِّذي ٍَ َٗ ل٦َ٥َُ ٱٛ   (. ١٩١( ، )١٧٥(، )١٥٩( ، )٪١٣( ، )١٢٢( ، )١٠٤( ، )ڤ، )٩ ِإَونٍّ َربٍّ
 (. َْٗقاؿ أبو وا : "تاـ".  ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُُ
 (.  ّّٓ/ِكىي قراءة اعبميع سول يعقوب بالنص . ان ر ) النشر.  ((ُِ
 يف ) م (: على القطع من الكؿ.كرد  ((ُّ
ُٔ  قاؿ أبػو جعفػر: "مػن قػرأ  ((ُْ رِي َوََّل ي٢ََهِٜ ص  ـَ  ُٔ ب٦ُنِ بػالرفع علػى اسػتئناؼ اػبػرب فالتمػاـ عنػده  ﴾لَِػم ِّن  َوَيِلي ن يَُسمّضِ

َ
كىػو قػوؿ   أ

رِي الخفش كأود قو  الكسائي. كالقوؿ الثاين كىػو قػوؿ الفػراء أف يكػوف  ص  ـَ  ُٔ َسم ُ  ﴿نسػقان علػى  َوَيِلي
َ
فعلػى ىػذا القػوؿ ال يػتا الوقػف  أ

 (. ٔٗ/ِ( ، ) منار اؽبدل:  ُّٖ   ُِٖ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص ( ، ان ر  ُْٗ   َْٗ". ) القطع كاالئتناؼ. ص تكذبوف  على 
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 ا َٕ َل ٢َ  .تػاـ ٯ . ..َّكٍّ ٍَ َٞ  َٚ َٰٓءِي َر َٚ  ، كمثلػو(ُ)كػاؼ ٱ...  بَِِنٓ إِغ  َٰٓءِي مَر ن  َخبٍّمصتٍّ بَمِِنٓ إِغ 
َ
كرؤكس   ٶ أ

طَ .(ِ)امم بعػد كافيػة ر  ُٝ ٱلّػِ ُس َٟ ٍّٜ ٌَ ِي  م٦َن  .(ّ)كػاؼ  ڑ... ٱَّلٍّ ُٟ َٜ  ٍ ا .(ْ)تػاـ ڑ...  َت َ  ٍ شػبيو  ڒ...  ََّل َكم
٢َِِّٞي  .بالتاـ  ۡ ُٟ َل ٱل  وٍّ

َ
َٖ م   .تاـ ړأ َٞ طِي َو َٚ  .كاؼ ښ م  َ٘ َٰٓءِي َر ا .(ٓ) تاـ كقيػل كػاؼ ڛبَِِنٓ إِغ  ٓ ...  َٕ َل َّكٍّ

َِّٟي . (ٔ)(ال يدركونكا) :تاـ أم ڞ َ َِ وِي٠َ ، كمثلػو (ٕ)تاـ ڭإَِّلٍّ َربٍّ ٱٛ َعَٰٜ  ڹ َغِٜيم  ﴿كمثلػو  ،(ٖ) ڻ... لِٜ 
ٍٔ َۡحِيم  كمثلػو  ،(ٗ) ِصي ـَ ُٟ كمثلػو ، (َُ) ١٠١ َوََّل  ٢َِِّٞي ٠َِٞ ٱل   ۡ١٠٢ كمثلػو ٍُم٦ِن ِني

َ
لَم٦  ، كمثلػو (ُُ)الثػاين ٪١٠َوأ

ُطوَن  ٍُ  .(ُِ) ٭١٠تَؾ 

 

 

 

                                                             

 ( ُْٗكىو تاـ عند نافع. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُ
ِٟممّيَ كىػي قولػو تعػػاىل:  ((ِ َ ٢ِِّيَ  ، ٷٱٛ َعَٰٜ مم٦ٕ ٦َن  ،  ٸَّٞ ٍُ ِٟ ممَت ِٛممَّي  ، ٹتَػ  وٍّ

َ ٢ُمم٦نٞ  ، ٺٱۡل  خ  َٟ َ ُِٖٜمم٦نَ  ، ٻل  ٍ ،  ټَت
 َممُخ٦جِّي ػ  َٟ بِممّي   ، ٽٱل  َٰممِصرَِّي  ، پ َّٞ بِممّٞي  ، ٿٱٛصٍّ َِٰيممطِي٠َ  ، ڀَّٞ ٝٞ  ، ځلِٜجٍّ ِٜممي ُمُطوَن  ، ڂ ٌَ

 
،  ڃتَممأ

 ڄَحَِٰشِي٠َ  ،  ِٜيم ٦ُٜم   ، څ ٌَ  ٍ ٦َن   ،چ ٍّٞ ٍُ ِٟ َت ِبِمَّي  ، ڇُِح  ِبِمَّي  ، ڈٱٛ َغَٰٜ بَِّي  ، ډََّن م٠ُ ٱٛ َغَٰٜ مطٍّ َٖ ُٟ ،  ڊٱل 
 َ٦ن ُٖ  ٜ ُِب٦َن  ، ڋَّٞ ٦نَ  ، ڌٱٛ َغَٰٜ ُٙ ِ ْ

 
َِّٟي  ،  ڎَسَِٰخِصي٠َ  ، ڍَٞ  يَأ َ  .ڐَوَفَُٰطوَن  ، ڏٱٛ َعَٰٜ

(، كقػاؿ ال،ػػوين: "وسػن لالبتػداء بػالـ االبتػػداء  ِْٗقػاؿ ابػن النحػاس: "لػي  بتمػػاـ لف الكػالـ متصػل كلكنػو صػػا ". ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ((ّ
 (. ٖٗ/ِكالتهديد ككالنبا يقتمي االبتداء مع أف فيهما الفاء". ) منار اؽبدل: 

(، كىػػو   ِْٗ(، كقػػاؿ ابػػن النحػػاس: "قطػػع صػػا ". ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ُّٖص  ىػػو قػػوؿ ابػػن النبػػارم. ان ػػر ) إيمػػاح الوقػػف كاالبتػػداء. ((ْ
 (. ٖٗ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل: 

(.  ُْٖ   ُّٖ(، ككػػذا قػػوؿ ابػػن النبػػارم. ان ػػر ) إيمػػاح الوقػػف كاالبتػػداء. ص  ّْٗكىػػو قػػوؿ ابػػن النحػػاس. ان ػػر ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ((ٓ
 ساقط من ) م (.كقولو: ) كاؼ ( 

 (. َُٔ/ٖ( ، ) البحر ايط يف التفسري:  َّْ/ّ(، ) زاد اؼبسري يف علا التفسري:  ّْٗكىو تفسري نصري. ان ر ) القطع كاالئتناؼ.  ((ٔ
 (. ْْٗقاؿ ابن النحاس: "لي  بقطع كاؼ لف )الذم ( نعت، كالذم بعده معطوؼ عليو". ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٕ
 (. ََُ/ِعند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  كىو جائز ((ٖ
 (. ََُ/ِكىو كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ٗ
 (. ََُ/ِكىو جائز عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((َُ
 (. َُُ/ِكىو وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ُُ
 (. َُُ/ِكىو جائز عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ُِ
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 ُِر٦ن ؾ  َٟ ٝ    .تاـ ١٣٤ٍن وَُخُي٦.(ُ)كاؼ ٳ١٠...ٱل  َج٥َُٰ  ٙ َٜ  ٤
َ
٦َُٜن  .كاؼ  ١٣٩... َْأ َٟ  ٍ ٍّٟ  َح َٜمي ٝ٥ِ.(ِ)تػاـ ١٦٩ِم ٌَ 

َهط   َِّٛي  .كاؼ  ١٧٣... اا ٍّٞ وٍّ
َ بٍَِّٜ  ٱۡل  ِ

َِّٛي  كمثلػو ،تاـ ١٨٤َوٱۡل  وٍّ
َ َِف ُزُبطِ ٱۡل 

َٛ١٩٦(ّ) كمثلػو  ْ ا ُۡ ََٜمَٰٓ ٌُ  َٚ َٰٓءِي مَر بَمِِنٓ إِغ 
١٩٧ (ْ). ٢ِضُروَن َطىَٰ  ٢٠٨ُٞ  ٘ ِٟمَّي .(ٓ)تػاـ كقيػل كػاؼ ٢٠٩...ذِ ِ م  .(ٕ)كرؤكس االم كافيػة  (ٔ)تػاـ ٢٠٩َظَٰٜ َٞ مِص   ٍ َب

ْه  ٦ا ُٟ  .تاـ  ٻ٢٠... ُىِٜ
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (. َُُ/ِقاؿ ال،وين: "وسن على استئناؼ ما بعده، كلي  بوقف إف عطف على ما قبلو". ) منار اؽبدل:  ((ُ
 (. كقولو: ) تاـ ( ساقط من ) م (. َُّ/ِ". ) منار اؽبدل: كقاؿ ال،وين: "جائز كقيل تاـ لنو آخر كالمها ككالـ نبيها  ((ِ
( ، كاختػػاره ابػػن النبػػارم. ان ػػر ) إيمػػاح الوقػػف كاالبتػػداء. ص  ْٓٗكىػو قػػوؿ أ  وػػا ، نػػص عليػػو ابػػن النحػػاس. ان ػػر ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ((ّ
 (. َُْ/ِ(، كىو كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ُْٖ
 (. ْٓٗكىو كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ْ
ممَطىَٰ  النحػػاس: "إذا جعلػػت  قػاؿ ابػػن ((ٓ  ٘ ٢ممِضُرونَ  يف موضػػع رفػػع دبعػػىن ) تلػػ  الػػذكرل ( ك ) ذلػػ  ذكػػرل ( فػػالوقف   ذِ ُٞ     كإف جعلػػت ،   
 ََٰطى  ٘ َطىَٰ  يف موضع نص  دبعىن ) ينذركةا تذكرة ( فالوقف  ذِ  ٘  (. ْٔٗ". ) القطع كاالئتناؼ. ص  ذِ
 (. َُٓ/ِكىو كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ٔ
َحَِٰهُّي كىي قولػو تعػاىل  ((ٕ ٦َن  ، ٪٢٠ٱلؾٍّ ٍُ َتِهي ُظول٦َُن  ، ٢٠٫يَػ   ٍ َٟ َ بَِّي  ، ٢٠٬ل ضٍّ ٍَ ُٟ ٕ َطبَِّي  ، ٭٢٠ٱل 

َ ٢َِِّٞي  ، ٮ٢٠ٱۡل   ۡ م ُٟ ٠َِٞ ٱل 
٦َُٜن  ، ٯ٢٠ َٟ  ٍ ٍّٟ  َت ِٝ  ، ٢٠ّٰمِ ٦ُم  ، ٱ٢٠ٱلطٍِّذي ُٖ َِٰخِصي٠َ  ، ٲ٢٠َت ُٝ  ، ٳ٢٠ٱٛسٍّ ِٜي ٍَ مَحَِٰهُّي  ، ٴ٢٠ٱٛ  ثِميم   ، ٵ٢٠ٱلؾٍّ

َ
، ٶ٢٠ أ

 ٷ٢٠َؽَِٰضب٦َُن  , وُ َن َِ ٦َن  , ٸ٢٠ٱٛ  ُٟ ٦َُٜن  , ٹ٢٠ي٥َِي ٍَ  ٓ  . ٺ٢٠َح
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 (ُ)سورة النمل

 

   ١...  نممٓع  .تػػاـ كقيػل كػػاؼ، كرؤكس امم كافيػػة   ٢ُِمم٦َن مموَن تػػاـ، كمثلػػو  ٣ي٦ُٕ َسُ س 
َ ُٝ ٱۡل   كمثلػػو  (ِ)٤ُ٥مم

 ِٜمميٍم ٌَ ِٙمميٍم  ل٥ََمم   ٦(ّ). َذ مم٠  َذ٦  َٞ ِ  كػػاؼ، إف كػاف   ٨... َو        .(ْ)خارجػان مػػن النػػداء ٨...  وَُغممب َد٠ََٰ ٱّللٍّ
  َِِّٟي  َرّب َ َف َك    .(ٓ) تاـ ٨ٱٛ َعَٰٜ ٌَ  ِٔ

 ٛ
َ
ِمب     .(ٔ)"ىػو تػاـ" :كاؼ، كقػاؿ نػافع   ٪...  َوخ ّٖ ٍَ ٝ  ُح َ  ،تػاـ ٪... َول

ّ    " :كقاؿ الخفش .(ٕ)(كمل يرجع) :أم ط َغم٦َُٜن ،(ٖ)".سباـ الكالـ ٪﴾  ...ََّل ََّتَ ُٟ يٍّ ٱل  م٦رٞ .(ٗ)كػاؼ  ٪َلَ ُٓ َد
 ٞٝ بِمُّي   إىل قولػو (َُ)تػاـ، ككػذا رؤكس امم  ٫رٍِّذي ُٟ ُٚ ٱل  م ل  َٓ َٰمِِٜرّيَ ككػذل  . ٰل٦َ٥َُ ٱٛ        .(ُُ)ٳٌَِبم دَِك ٱٛصٍّ

   ُُغَٜي َؿ٠َُٰ وَُح٦٢ُُده  ٝ ٢ٍُّس َٟ  .(ُّ)كسباـ القصة من قوؿ ا تعاىل .(ُِ)لنو انقماء قوؿ النمل ،تاـٲ... ََّل َح ِه

                                                             

يف الكػويف، كتسػعوف كرد يف واشية ) س (: مكية، كلمها ألف كمائة كتسع كأربعوف كلمة، كوركفها أربعػة آالؼ كسػبعمائة كتسػعوف ورفػان،كثالث ((ُ
 ( ، ) صبػػاؿُٗٗ/ُكأربػػع يف البصػػرم كالشػػامي، كطبػػ  يف اؼبػػدنيني كاؼبكػػي. مػػا بػػني اغباصػػرتني سػػاقط مػػن ) س (. ان ػػر ) البيػػاف يف عػػد آم القػػرآف: 

 (. ِٗٗالقراء. ص 
 (. َُٕ/ِوسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ِ
  قػاؿ ال،ػوين: "ىػػو وسػن إف علٌػق )إذ( دبمػػمر، كلػي  بوقػػف إف علػق دبػا قبلػػو، أم: علػيا كقػت قػػوؿ موسػى لىلػػو عنػد مسػريه مػػن مػدين ؼبصػػر".     ((ّ

 (. ْٕٗ( ، كقاؿ ابن النحاس: "لي  بكاؼ". ) القطع كاالئتناؼ. ص  َُٕ/ِ) منار اؽبدل: 
( ، قػاؿ السػدم:" ؼبػا نػودم فػزع. فقػاؿ: سػبحاف ا  ْٖٗيف النػداء". ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  قاؿ ابن النحػاس: "كالتفسػري علػى أنػو لػي  داخػالن  ((ْ

(، ان ػر ) تفسػري اؼبػاكردم  ُِِ/ٖ( ، قاؿ ابن شدرة: "ىو من كػالـ ا". ) البحػر اػيط يف التفسػري:  َُٔ/ُّرب العاؼبني (". ) تفسري القر يب: 
 (.ُٓٗ/ْد الشهري باؼبوردم: النكت كالعيوف/ أبو اغبسن علي بن ؿبم

ِ ىو تاـ إف كاف  ((ٓ  (. كاغبكا كرد يف ) م (: )كاؼ (. ْٖٗداخالن يف النداء، قالو أبو وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  َوُغب َد٠ََٰ ٱّللٍّ
 (. ْٖٗان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٔ
(، كقػػاؿ السػػدم: "مل ينت ػػر".        ّْٓ/ِ( ، قػػاؿ قتػػادة: "أم كمل يلتفػػت". ) تفسػػري وبػػي بػػن سػػالـ:  ُٔٓ/ُكىػػو قػػوؿ ؾباىػػد. ) تفسػػري ؾباىػػد:  ((ٕ

 (. ّْٖ/ُٔ) تفسري الطربم: 
 ( ْٖٗأخرجو ابن النحاس. ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٖ
َٝ قاؿ ابن النحاس: "تاـ لف  ((ٗ ٠ َىَٜ َٞ ( ، ) اؼبكتفػى يف  ْٗٗ   ْٖٗناء لػي  مػن الكؿ، دبعػىن ) لكػن (". ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص اسػتث إَِّلٍّ 

 (. ِْٔالوقف كاالبتداء  ص 
َِٰػِّٖيَ  كىي قولو تعاىل  ((َُ بِّٞي   ، ٬ َػ ِػِصي٠َ    ، ٭َّٞ  ٓ ُٟ ُٟ   ، ٮٱل  ٢ِِّٞيَ ٱل   . ٯ ۡ 
 (. َُٗ/ِىو وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ُُ
 (. َُٗ/ِان ر ) منار اؽبدل:  ((ُِ
ُطوَن كىو قولو تعاىل  ((ُّ ٍُ ٝ  ََّل يَؾ   .ٲَو٤ُ
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ط ٌش  َول٥ََ  " :كقاؿ نافع  ٝٞ  فريتفػع قولػو  (ّ):كقاؿ أبو عمرك. (ِ)"تاـ (ُ) ٷ ...ٌَ ِيي ٌَ  علػى ىػذا اؼبػذى  باالبتػداء
لف الػػذم  (.ع ػػيا كجػػودم إياىػػا كقومهػػا سػػاجدين للشػػم  مػػن دكف ا) :، كالتقػػديرت٥ََّ وََحممص كاػبػػرب يف قولػػو 

آتىاستع ا سدودىا لغري ا ال العرش لعلمو دبا 
من اؼبل  الع يا كالمر اعبسػيا الػذم  ا نبيو سليماف  (ْ)

ٝٞ مل يؤتو أودا. كالكجو يف ذل  عند أصحاب التماـ أف يكوف  ِيي ٌَ  للعرش كصفةن لو، غري مستنكر أف يصفو  تابعان
اؽبدىد بػذل  ؼبػا رأل مػن تنػاىي  ولػو كعرضػو كمػا كػاف فيػو مػن كػل الزينػة، كإف كػاف قػد شػاىد مػن ملػ  سػليماف مػا 

َتممُصوَن   .(ٔ)"كىػػذا الوجػو جيػػد بػالة فهػػا: "قػػاؿ ابػو عمػػرك ،(ٓ)يػدؽ ذلػػ  عنػده      علػػى قػراءة مػػن قػػرأ ،كػاؼٸََّل َح٥ 
   ََّل
َ
ممُخُصواْ خ ، كمػن قػػرأ بالتشػديد النػػدغاـ النػػوف فيهػا فلػػي  بوقػف لف العامػػل يف )أف ( مػػا (ٕ)بػػالتخفيفٹ...  يَػ 

٠ِٞ ُغمَٜي َؿ٠ََٰ  .(ٖ)قبلها فال يقطع منو كػاؼ، كاؽبػاء كنايػة عػن الكتػاب كىػي يف الثانيػة كنايػة عػن مػا يف  پ ... إ٣ٍُّ١ِ  
َِّٟي  .الكتػاب ِٜ ذٍِّٛ     ﴿ .تػاـ ﴾ٿُمػ 

َ
٥َِٜ ٓ أ  ٤

َ
ُٜم٦َن  ، فقػاؿ ا عػز كجػل (ٗ)تػاـ ڂ...  أ ٍَ  ٓ َٗ َح ِ َٰل كمثلػو يف  ڂَوَكمَز

ا   :العػراؼ  ٝ ۡرِكممُس
َ
ِمم٠  أ ّٞ ن َُي ممطَِحُسٝ 

َ
فقػػاؿ فرعػػوف: فمػػا تػػأمركف. كرؤكس امم   .  الكػػالـ (َُ) ٪١٠ ... يُطِيممُص أ

  .(ُُ)كافية

 

                                                             

ٝٞ  كرد الوقف يف )س(:على ((ُ ِيي ٌَ(ِْٕك ) اؼبكتفى. ص  ) م ( ك ) ج ( . كالصواب ما كرد يف :  ط ٌش َول٥ََ ٌَ. 
ٝٞ َول٥ََ  قاؿ ابن النبارم: " ((ِ ِيي ٌَ ط ٌش  ٌَ  كقف وسن، كال هبوز أف تقف على ط ٌش ٌَ  كتبتػدئ ٞٝ ِيي ٥َ وََحمص ٷ ٌَ إال علػى قػبح لف  تَّ
 ٞٝ ِيي ط ٌش نعت لػ  ﴾  ٌَ ٥َ وََحمصكلو كاف معلقػان بػػػػػػ  ﴾ٌَ لقلػت: ع يمػة كجػدهتا، كىػذا ؿبػاؿ مػن كػل كجػو". ) إيمػاح الوقػف كاالبتػداء. ص   تَّ

ط ٌش  َول٥ََ  ﴿( ، كقاؿ ابن النحاس: "كمن القصاص اعبهاؿ من يقف على  ُٖٓ ٌَ قاؿ عبد ا بن مسلا: كقاؿ من ال يعرؼ اللغة الوقف . َول٥ََم 
ط ٌش  ٌَ  مث يبتػدئ ٞٝ ِيي ٌَنػافع: لػو كػاف كمػا قػاؿ: لقػاؿ  ) ع ػيا أف كجػدهتا (. كىػذا مػن قػوؿ القتيػيب وسػن صبيػل".  ". كقػاؿ القتيػيب يف الػرد علػى  

 (. َُٗ/ِ( ، ان ر ) منار اؽبدل:  ِْٖ   ِْٕ( ، ان ر ) اؼبكتفى يف الوقف كاالبتداء. ص  ْٗٗ) القطع كاالئتناؼ. ص 
 ( من ىذا البحث. ِٓان ر ترصبتو ) ص أبو عمرك الداين.  ((ّ
 ما بني اغباصرتني ساقط من ) س ( كثابت يف بفية النسخ.  ((ْ
( ، )مفػػػػاتيح الغيػػػػ   التفسػػػػري الكبػػػػري/ أبػػػػو عبػػػػد ا الػػػػرازم اؼبلقػػػػ  بفخػػػػر الػػػػدين الػػػػرازم:  ِِٖ   ِِٕ/ٖان ػػػػر ) البحػػػػر اػػػػيط يف التفسػػػػري:  ((ٓ
ِْ/ُٓٓ .) 
 (.ِْٖان ر ) اؼبكتفى. ص  ((ٔ
 (. ّّٕ/ِي  كالبقية بالتشديد. ان ر ) النشر يف القراءات العشر: كىي قراءة الكسائي كأبو جعفر كرك  ((ٕ
 (. ِٕٓ   ِٔٓ( ، ) ودة القراءات البن زقبلة. ص  َْٗ/ِان ر ) شرح  يبة النشر  ((ٖ
 (. َُٓقاؿ أبو وا : "ىو من الوقف الذم ركم عن ابن عباس صحيحان". ) القطع كا االئتناؼ. ص  ((ٗ
 (.٪١٠آية رقا ) ((َُ
ط َغ٦َُٜن  ي قولو تعاىل: كى ((ُُ ُٟ طَُذ٦َن    ، ڃٱل   ٓ ُِطوَن    ، ڄَت ِّٟيَ    ، څَصَِٰ ِٜ ِّٞيٞ  ،   چ ُمػ 

َ
 . ڇ أ
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  ا ُط ُٓ ز 
َ
م  أ
َ
١ٍّم٣ُ  ٤ُم٦َ   كمثلػو  ،تاـ ڈ... أ

َ
د ِا   . ڊ... َ٘ ، كرأس (ِ)كقيػل تػاـ (ُ)كػاؼ ڋ ...ِٞم٠ ُدوِن ٱّللٍّ

ه  .(ّ)اميػة أ  ِم٠ َٕمم٦َارِيَط ِٟممَّي  .كػاؼ  ڌ ... ّٞ َ ٝ  إِ  كمػن قػرأ  . تػاـ ڌَرّبِ ٱٛ َعَٰٜ َه٥َُٰ مط  ٍّٞ بكسػػر  ړ ...١ٍّمم  َد
ٝ  كقف على قولو  (ْ)اؽبمزة مط٤ِِ  ٙ َٞ َِبُ   َٰٖ ٝ  كمػن فتحهػا مل يقػف علػى  .ړ... َع مط٤ِِ  ٙ م٦َن  (ٓ) . ړ... َٞ ُٖ َحتٍّ
٢َضرِي٠َ  تػاـ، كمثلػو  ڕ ُٟ َهُط ٱل  ه كمثلػو  ،ښَٞ مَهََفَٰٓ ـ  ِيم٠َ ٱ

ٓه  (ٔ) ،ڛ ... ٱَّلٍّ    كػاؼ، كمثلػو  ڜ ... َؽمَخط٤ََ 
  
َ
ِ   َؾ٣َٰٞ ءِ أ ًَ ٱّللٍّ مِصل٦ُنَ  كتػوبيخ.   (ٖ)كىػو اسػتفهاـ (ٕ)ويػث كقػع ڝ ...ٍّٞ  ٍ  ... اه َذم ِحظً   كمثلػو  ،كػاؼ  ڜ َح
ۡرِضِۗ  كمثلو  ،ڝ

َ َٓ َٓء ٱۡل  َ  كمثلو  ,ڞ ... ُسَٜ َت٣ِِۦٓه  َبّي  ۡرِضِۗ  كمثلو  , ڟ ... يََصي  رَۡح 
َ َٟ ٓءِ َوٱۡل  ٠َِ ٱلػٍّ  .ڠ... ّٞ

  ڠَصَِٰصرَِّي تػاـ.    ُ ُث٦َن   .(ٗ) تػاـ ڡ ... إَِّلٍّ ٱّللٍّ ٍَ م٦َن  ، كمثلػو(َُ) أ  ڡُحب  ُٟ ٍُ  كمثلػو  ،ڢَخ َسَٰمِه
َ
أ

َِّٛي  وٍّ
َ ُٝ ، ككذل  رؤكس امم إىل قولو (ُُ) ڤٱۡل  ِٜمي ٍَ ظِيُظ ٱٛ  ٍَ كمػن قػرأ . (ُّ)، كرؤكس امم بعػد تامػة(ُِ) ڮٱٛ 

َ ََّل   (ُْ)ىنا كيف الرـك َٟ ي   (ُٓ).بالياء كالرفع ڰ... ًُ ػ 

                                                             

 (.ُٕٖكىو قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ُ
 (. َُٓكىو قوؿ أضبد بن جعفر. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ِ
م   كىو قولو تعاىل:  ((ّ ِطِي٠َ  ٦َٕ   .ڋَؽَٰٓ
 (.  ّّٖ/ِ :كىي قراءة اعبميع سول ضبزة كالكسائي كعاصا كيعقوب فقراءهتا بالفتح. ان ر ) النشر يف القراءات العشر ((ْ
ٝ  من قرأ بكسر اؽبمزة كقف على  ((ٓ ط٤ِِ  ٙ ٝ  لةا مستأنفة، كمن قرأ بػالفتح مل يقػف علػى  ﴾ َٞ ط٤ِِ  ٙ َٞ   لف 

َ
متعلقػة دبػا قبلهػا إمػا بالبػدؿ   ١ٍّ خ

َِبمم ُ مػػن الػػػػػػػ َٰٖ          فػػإف جعلػػت خػػربان ؼببتػػدأ ممػػمر بتقػػدير: )ىػػو أنػػا دمرنػػاىا فػػالوقف قبلهػػا كػػاؼ كاالبتػػداء هبػػا وسػػن(. ان ػػر  ََكنَ ﴿كإمػػا خػػربان لػػػػ  ﴾َع
( ، ) كشػػف اؼبشػػكالت كإيمػػاح اؼبعمػػالت يف إعػػراب القػػرآف  ِّٓص  .( ، ) ودػػة القػػراءات البػػن زقبلػػةَّْص  .) اؼبكتفػػى يف الوقػػف كاالبتػػداء

 (. ُْٗ   ُّٗص  .كعلل القراءات
 (. ُُّ/ِىو وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ٔ
 ڠ،  ڟ،  ڞ،  ڝ،  ڜكقع يف ىذه السورة يف االيات  ((ٕ
 (. َُٖ/ْان ر )تفسري السمعاين:  ((ٖ
(. كقولػػػو:             ُُْ/ِ(، كوسػػن عنػػػد ال،ػػوين. ان ػػر ) منػػػار اؽبػػدل:  َْٓىػػو كػػاؼ عنػػػد يعقػػوب، كعػػن نػػػافع  . ان ػػر ) القطػػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ((ٗ

 ) تاـ ( ساقط من ) م (.
 قولو: ) أ  (  ساقط من ) م (. ((َُ
 (. ُُْ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ُُ
طِِّٞيَ   :كىي قولػو تعػاىل ((ُِ خ  ُٟ ُطوَن  ، ڥ ٱل  ُٙ  ٟ ِخ٦َُٜن   ، ڧَصَِٰصرَِّي  ، ڦَح  ٍ َت ُطوَن   ، ڨتَػ  ُٙ م م    ، کََّل يَؾ  َٞ َو

٦٢َُِٜن   ٍ بٍِّي ٧ ُح ٦َن   ، ګَّٞ ُٓ ُٟ   ، ڬََي َتِٜ ٢َِِّٞي ِّٜٛ   .ڭۡ 

بِِّي كىي قولو تعاىل:  ((ُّ ُٟ بِطِي٠َ   ،گٱل  ص   .ڰ ُٞ

َعٓءَ كىي قولو تعاىل:   ((ُْ ٍّٝ ٱلَّ ًُ ٱلفَّ ِٟ  .ڔ ... َوََّل تُػ 
 (. ّّٗ/ِكىي قراءة ابن كثري، كقرأ البقية بالتاء كالنص . ان ر ) النشر يف القراءات العشر:  ((ُٓ
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ًُ  كقف على قولو  ِٟ َٗ ََّل تُػ  َتَٰ  إ١ٍِّ  ٦ َٟ ٦َن  .(ِ)كمن قرأ بالتاء كالنص  مل يبتدئ بذل . (ُ)ڰ ... ٱل  ُٟ مِٜ ػ   ڱَّٞ
ٝ  كقػف علػى   (ّ)بكسػر اؽبمػزة ڲ ... ٱّلٍّ َس  إِنٍّ  كمػن قػرأ  .تػاـ ٥ُم ُٟ ِ كمػن فتحهػا مل يبتػدئ  .(ْ)ڲ ...تَُسّٜ
ُ    .(ٔ)كرؤكس امم بعد تامػة .(ٓ)هبا ٠ َؽم َٓء ٱّللٍّ َٞ مَر ِب   تػاـ، كمثلػو  ڷ...  إَِّلٍّ     ، كمثلػو (ٕ) ڸ ... َممطٍّ ٱلػٍّ
   ٍء ٦َُٜن  ، كمثلو (ٖ) ڸ ...ُُكٍّ ََش  ٍَ  ٓ ُٜم٦َن  . (ٗ)كاؼں ... ِِف ٱّلٍّ رِ  ، ڸَت َٟ  ٍ ُم٦َاْ   .تػاـ ںَت تٜ 

َ
ن  خ
َ
َوأ

ممط َءاَنا  ُٖ ط٦َُِْج٥َمم     ، كمثلػػو(َُ)كػػاؼڼ ... ٱٛ   ٍ ُٜمم٦َن  كىػػو أكفػػى علػػى قػػراءة مػػن قػػرأ  ڽ ... َذَت َٟ  ٍ  ڽَت
 .(ُُ)بالتاء

 

 

 

 

 

                                                             

(،  ّٔٓ) ودػػة القػػراءات. ص  ( ، ِّْلنػػو اسػػتئناؼ خػػرب مػػن ا بػػأف الصػػا ال يسػػمعوف الػػدعاء. ان ػػر ) اؼبكتفػػى يف الوقػػف كاالبتػػداء. ص  ((ُ
 (.ُُٓ/ِكالوقف عليو وسن. ان ر ) منار اؽبدل: 

 (. ّٔٓ( ، ) ودة القراءات. ص  ِّْلنو متعلق دبا قبلو من اػبطاب. ان ر ) اؼبكتفى. ص  ((ِ
 (.  ّّٖ/ِقرأ يعقوب كعاصا كضبزة كالكسائي بفتح اللف كالبقية بالكسر. ان ر ) النشر  ((ّ
 (. َٓٓ" كىذا الكايف من الوقف". ) القطع كاالئتناؼ. ص قاؿ يعقوب:  ((ْ
ََّل ( ، قػػاؿ ابػن النحػاس: "كالتمػػاـ علػى ىػذه القػػراءة  ُِٖ   َِٖلف اؼبعػىن ) لف النػاس كبػػأف النػاس (. ان ػر ) إيمػػاح الوقػف كاالبتػداء. ص  ((ٓ

٦٢َُِن   (. َٓٓ". ) القطع كاالئتناؼ. ص ڲي٦ُٕ
٦َن  : كىي قولو تعاىل ((ٔ ٌُ ٦ُٜنَ   ، ڳي٦َُز َٟ  ٍ ٦َن   ، ڴ َت ُٖ ٦٢َُِٞن يُ   ، ڵي٢َِه  ڷَدَِٰسطِي٠َ   ، ڶۡ 

ِ قاؿ أضبد بن موسى: "سباـ الكالـ". قاؿ أبو جعفر: "لي  ىذا سبامان علػى قػوؿ اػبليػل ك سػيبويو لف  ((ٕ ًَ ٱّللٍّ م٢  عنػدنبا منصػوب فبػا دؿ عليػو  ـُ
 (. َٔٓ   َٓٓما قبلو كلكن يصلح الوقف عليو إف قدرتو دبعىن ) أن ركا صنع ا ( ككذل  إف رفعت على إضمار مبتدأ".) القطع كاالئتناؼ. ص 

 (. ُُٕ/ِ( ككذا عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  َٔٓكىو كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٖ
 (. ُِٖكىو تاـ عند ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ٗ
 (. ُِٖتاـ عند ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((َُ
 (. ِّٔ/ِكىي قراءة ابن عامر كاؼبدنياف كيعقوب، كقرأ الباقوف بالياء. ان ر )النشر:  ((ُُ
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 (ُ)سورة القصص

 

 ٓٝ َٰرِثَِّي مػػا خػػال قولػػو  (ّ)ة، كالفواصػػل تامػػ(ِ)ل كػػاؼيػػتػػاـ كق ١نٓػمم ـَ لف مػػا بعػػده نسػػق علػػى مػػا  ،٥ٱٛ مم
ُصّو  .(ْ)قبلو ه ٌَ ُتُٜم٦هُ .(ٓ)كػاؼ كقيػل تػاـ ٨ ...ا وََذَظ١ً   ٖ كؿبمػد بػن  كالػدينورمي   كقػاؿ نػافع .كػاؼ ٩ ...ََّل َت
كالقتيػيبي   سىعيٍ 

ا  ُٕطٍُّت َخّي    التمػاـ": (ٔ) َٗ َ ُتُٜم٦هُ ٩"(ٕ) . ...َّلِ َول  ٖ و  َجتٍِّشمَضهُ  أكفػى كالتمػاـ  ٩ ...ََّل َت
َ
أ

ٝ  ََّل : ". كقاؿ قتػادة(ٖ)لنو انقماء كالـ امرأة فرعوف كما بعده ابتداء كخرب ,٩ ... اَوَل   ُطوَن و٤َُ ٍُ أم ٩ يَؾ 
ال يشػعركف

َِّٞي  كرؤكس امم إىل قولػو .(َُ)"زمانػو كيفأف ىالكهػا علػى يديػػو  (ٗ) ممطِ خ  ُٟ
ِٞمم٠ .(ُُ)يػةكاف  ٱِّٜٛ 

... ٬  كمثلو(ُِ)كاؼ ،   ّٔٞ ِ َذ َص ٱّللٍّ  ٌ نٍّ َو
َ
ِۦا كمثلػو  ،٭ ...أ ُصّوِه ٌَ َٜي م٣ِِۖ كمثلػو ،  ٯ ...٠ِٞ   ٌَ ََضَٰ  َٖ ... َذ

  .ٲ ... َحَتٍَُّٕب كمثلو ،  ٯ

                                                             

مها ألف كأربعمائة كإودل كأربعوف كلمة، كوركفها طبسة آالؼ كشبامبائة ورفان، كىي شباف كشبانوف يف صبيػع العػدد. كرد يف واشية )س (: مكية، ككل ((ُ
 (. ِٗٗ( ، ) صباؿ القراء. ص  َُِ/ُان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 

   ( من ىذا البحث.ٖٓ، ٓٓ. ان ر ) ص تقدـ الكالـ عن اغبركؼ اؼبقطعة ((ِ
بِِّي ﴿كىي قولو تعاىل:  ((ّ ُٟ ٦٢َُِٞن يُ ﴿،  ٢ٱل   ۡ٣  ،﴿ ِػِصي٠َ  ٓ ُٟ ط َغَِّٜي ﴿،  ٦َح َضُروَن ﴿، ٤ٱل  ُٟ  .٧ٱل 
٠َ ﴿قاؿ أبو إسحاؽ: "هبوز  ((ْ ّسِ َٟ َٰرِثِّيَ ﴿دبعىن ) ككبن مبكن ( فعليو يكفي الوقف على  َوُج ـَ  (. َٕٓ". ) القطع كاالئتناؼ. ص  ٱٛ 
( كىػو كػػاؼ عنػد ابػػن النبػارم ككافقػػو الػداين. ان ػػر  ) إيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح الوقػػف كاالبتػػداء. ص  َٖٓتػاـ عنػػد أ  وػا . ان ػػر ) القطػع كاالئتنػػاؼ. ص  ((ٓ
ِِٖ .) 
 (. َٖٓأخرج أقواؽبا ابن النحاس. ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٔ
ا ََّل  ُٕطٍُّت َخّي   ﴿قاؿ أبو جعفر: "كوكى الفراء عن ؿبمد بن مركاف عن الكليب عن أ  صا  عن ابن عباس: )أف امرأة فرعوف قالت  ((ٕ َٗ ،  َّلِ َولَم

إذ ىػي ةػي فهػو ؾبػزـك  ََّل ﴿قاؿ الفراء: كىذا غبن. يريد أنو لو كاف كاف كذل  لقػاؿ ) تقتلونػو ( بػالنوف، فلمػا جػاء بغػري نػوف علػا أف العامػل يف الفعػل 
ذيبػػػو. هبػػا. فػػال هبػػوز أف يفصػػػل منػػو". كقػػاؿ ابػػن النحػػػاس: "كركايػػة الكلػػيب ال وبػػػل ؼبسػػلا أف ين ػػر فيهػػا إلصبػػػاع أىػػل العلػػا فبػػن يعػػػرؼ الرجػػاؿ علػػى تك

َن ُٕطٍُّت َخّي   ﴿كالصحيح عن ابن عباس أنو قاؿ:   ٦ ٌَ ُت ِْط 
َ
َطأ ا  َوَٕ َِٛت ٱم  َٗ َ فقاؿ فرعوف: أمػا لػ  فػنعا كأمػا   فػال(".   ) القطػع كاالئتنػاؼ.  َّلِ َول

( ،   ) إيمػاح الوقػف كاالبتػداء.  ّْٔ ّْٓ(، ) اؼبكتفػى. ِٓٓ ِْٓ/ُٗ( ، ) تفسػري الطػربم:  ُٔٗ/ُُ( ، ان ر ) تفسري القر يب:  َٗٓص 
 ( ِِٖص 
 (.َِّ/ِ( ، ) معاين القرآف للفراء. ُٕٗان ر ) كشف اؼبشكالت. ص  ((ٖ
 كقولو: ) أم ال يشعركف ( ساقط من ) م (. ((ٗ
( ، ) البحػػر  ِٔٓ ِٓٓ/ُٗ( ، ان ػػر ) تفسػػري الطػػربم:  َٗٓقػػاؿ ؿبمػػد بػػن إسػػحاؽ: "أم ال يػػدركف مػػا يكػػوف". ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ((َُ

 (. ِٖٖ/ٖيف التفسري: 
٢َِِّٞي ﴿كىي قولو تعػاىل:  ((ُُ  ۡ ُٟ ُطوَن ﴿، ٪ٱل  ٍُ ٦َن ﴿،  ٬ َهَِٰفُر٦نَ ﴿،  ٫َِا يَؾ  ُٟ َٜ  ٍ ِػجَِّي ﴿ ، ٭ََّل َح ر  ُٟ بِّيٞ ﴿،  ٮٱل   ٯ َّٞ
﴿ ُٝ  .ٰٱلطٍِّذي
ٝ  ﴿قاؿ ال،وين: "فال يوقف عليو ؼبكاف الفاء يف قولو تعاىل بعد ذل   ((ُِ ُدَُّٛس

َ
ٚ  أ َٖ َٛت  ٤َ  (. َُِ/ِ". ) منار اؽبدل: َذ
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   ِِٜرّيَ ٠َِٞ ف  ُٟ ٦   كمثلو .(ُ)تاـ ٳ ٱل  َٖ َِّٟي ٠َِٞ ٱٛ  ِ َٰٜ ِٚ  َغ٦َآءَ  كمثلو ,  ٵِم ٱٛظٍّ بِي  َؽمي زٞ   كمثلو، (ِ) ٶٱلػٍّ
بٍِٞ  ٍ   كمثلػو  ،(ّ)ٷَ٘ مصَ  تعػاىل: يف قولػو أىػل التأكيػل مػن كاؼبعػىن بإصبػاع .ٸَِْٖمٍٞ  ٠ِٞ  َسم َٟ  ََْخ َٓءت م٣ُ إِذ  ٥َُٰ  ى
َِش   ٟ ي َت َّلَم   .(ْ)رعهادمسترتة بكا قميصػها كقيػل بػ ٹ ... َت َٖ ِٟمَّي ) .كػاؼ  ٹ ... َٞ  َغ ِ َٰٜ ، (ٓ)تػاـ ٹٱٛظٍّ

ا ]بَح ممممِِن  ": كالػػػػدينورمي  كقػػػػاؿ القتيػػػػيب. (ٔ)كافيػػػػة  كرؤكس امم بعػػػػدي  َٗ كىػػػػو مفهػػػػـو  (ٖ)"تػػػػاـ (ٕ)ټ...[ َوَبح ٢َمممم
ا .(ٗ)صا  ٍّ ََٰن لََعَ ـَ ص  ٌُ َف َك   .(َُ)كقيل تاـ كاؼو   ټ ... ََْ   ٌَ  ِٔ

 ٛ
َ
ن  خ
َ
ِمب   .(ُُ)كاؼ  ٿ ...َوأ ّٖ ٍَ ٝ  ُح  ...َولَم

٦ََسَٰٓ ، كمثلو (ُِ)تاـٿ ُٟ َٰ َٟ  أَِب  كمثلو ،ٿ ... َي ُٙ ٓ  إََِل  َٰت٢َِ   (ُْ)، ككذل  رؤكس امم(ُّ)كرأس امية أ  ڃ ... َي
َِّٟي ََّل إىل قولو ، ِ َٰٜ ٦ َم ٱٛظٍّ َٖ ِصي ٱٛ  ِ  ِِف .ڒَح٥  ا  َفَِٰضه   ٢َ  ٍ َي َٛ ج    .(ُٓ)كاؼڊ...ٱلَّ

 

                                                             

 (. َٗٓىو قطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُ
 (. ُِّ/ِكقف كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ِ
 (. ُِّ/ِ(، كىو كقف كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  َُٓقطع صا  عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ّ
 (. ِِٖ/ٔ( ، ) تفسري ابن كثري:  ُِٖ/ُٖ( ، ) تفسري الطربم:  َّٖ/ّان ر ) زاد اؼبسري يف علا التفسري:  ((ْ
 (. ُِّ/ِ(، كىو كقف كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  َُٓقطع وسن عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٓ
ِٞممّيُ كىػي قولػػو تعػاىل:  ((ٔ

َ َٰممِِٜرَّي  , ٺ ٱۡل  ٚٞ  , ٻٱٛصٍّ ممَه٦َُٜن   ,ټ َوكِيمم ِٟممَّي  , ٽتَف  َ   ٿٱ٢ِِِٞممَّي  , پٱٛ َعَٰٜ
 َِٰػَِّٖي ُت٦ُِٜن   ,ڀَػ  ٖ ن َح

َ
ب٦ُِن , ځأ ن يَُسّضِ

َ
 .ڂأ

ا (: ّْٕما بني اغباصرتني تصحف يف ) س ( إىل ) كبينكا ( كالصواب ما ثبت يف النسخ الخرل ك) اؼبكتفى. ص  ((ٕ َٗ  .َوَبح ٢َ
 (. َُٓأخرجو ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٖ
ا قاؿ نصػري: "ال بػأس بػالوقوؼ علػى  ((ٗ َٗ و كقػف كػاؼ عنػد ال،ػوين. ان ػر   ) منػار اؽبػدل: (، كىػ َُٓ". ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص بَح ِِن َوَبح ٢َ
 (.ُْٓ، ُْْ(. كصبع الداين ىنا بني وكمني فاؼبراد باؼبفهـو عنده: الكاؼ، كيقصد بالصا : اغبسن. ان ر ) اؼبكتفى. ص  ُِّ/ِ

 (. ُِّ/ِ(، ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  َُٓكىو قوؿ ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((َُ
 (. ُُٓسباـ على ما ركم عن نافع. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُُ
ممِبِۖ كىػػو قػػوؿ أ  وػػا  كركم عػػن نػػافع، كقػػاؿ غرينبػػا: "لػػي  بتمػػاـ لنػػو متعلػػق بقولػػو  ((ُِ أم: كمل يلتفػػت مػػن الرىػػ ". أخرجػػو ابػػن  ِٞمم٠َ ٱلط٤ٍّ 

 (. ُُٓ) القطع كاالئتناؼ. ص 
ُِب٦َن كىو قولو تعاىل  ((ُّ  .ڃٱٛ َغَٰٜ
َِّٛي كىي قولو تعاىل:  ((ُْ وٍّ

َ ٦َن   ،ڄٱۡل  ُٟ ِ َٰٜ َٰمِضبَِّي   ,څٱٛظٍّ م٦َن   ،چٱٛ َؽ ٍُ ِٟمَّي   ،ڇََّل يُط َح ِ َٰٜ مونَ   ,ڈٱٛظٍّ  ي٢َُۡصُ
 ُب٦ِذَّي  ٖ َٟ ٠َِ ٱل  ُطوَن ,  (ڊّٞ ٍّ٘ ٥َِِٰصي٠َ ( ، ڋَِتََض ُطوَن   ،ڍُمط ِغَِّٜي ( ، ڌٱٛشٍّ ٍّ٘ ٢َِِّٞي  , ڎَحَتمَض  ۡ م ُٟ ِمُطوَن   ,ڏٱل  َؽَٰٓ
 .ڑَصَِٰصرَِّي  , ڐ
 (. ُِٓسباـ على ما ركم عن نافع كىو كاؼ عند أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُٓ



 فى الوقف التام والكافى والحسن تحقٌق مختصر المكتفى
 

 

95  

 

ُٝ  كمثلػو َٜي ٥ِ ُط   ٌَ ُٟ ٍُ وِتَ كمثلػو،(ُ)ڍ... ٱٛ 
ُ
ا كمثلػو . (ِ)ڐ...ُمم٦ََسَٰٓ   َٞ ٓأ ُٚ ِٞم٠ َرب م   كمثلػو ،(ّ)  ڐ... ُمم٦ََسَٰ 

 ِ  ٍ َِ ِ ٠َِ ٱى ٤ُص   ب ّٞ  ِ ٢ٍّ  ب٣ِِۦٓ كمثلو  ، ڒ ... ّللٍّ َٞ ُطوَن   .ڕ...  َءا ٍّ٘ َِّٟي اـ. ك تػ ړَحَتَض مِٜ تػاـ  ڕُمػ 
(ْ) 

ٓ    .تػاـ  ڗٱٛ َخ٥ََِِّٰٜي .(ٓ)كقيل كػاؼ ۡرِكم٢َ 
َ
م٦َن  .كػاؼ  ڙ ... ِٞم٠  أ ُٟ َٜ  ٍ ككػذل  رؤكس امم  ،تػاـ ڙََّل َح

ٕ  .(ٔ)بعد ١ٍّ   ّرِز  ُ ٠ِ لٍّ ه . كاؼ  ڜ ... َوزِيجَُت٥َ   .(ٕ)تاـ  ڙ ... ّٞ َت ُر ( تاـ إذا جعلت ) ڤ ... َٞ  يََؾ ُٓء َوَيش 

َةُ  )) الذم ( فالوقف على   جحدان فإف جعلت دبعىن ٍَ ِ  ڧ ... بِِلَي ٍٓء   .(ٖ)كىو تاـ يف كال الوجهني ڤ ...ٱۡل 
٦٢َُن .(َُ)كامية أ  (ٗ)تاـ ُٙ ٣ِِٜۦ كمثلو  ،(ُِ)كامية أ  ،(ُُ)تاـ  ڨ...  ذِي٣ِ  تَػ  ٠ِٞ َْل  ٦اْ  ُِ  .(ُّ) ک ... َوِِلَب َت

                                                             

 (. ُِٔ/ِوسن عند ال،وين الختالؼ اعبملتني. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ُ
( كقاؿ ال،وين: "ىػو تػاـ كقيػل وسػن لالسػتفهاـ بعػده".  ُِٓسباـ على ما ركم عن نافع كىو كاؼ عند أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ِ

 (. ُِٔ/ِ) منار اؽبدل: 
 (. ُِٔ/ِقاؿ ال،وين: "كاؼ لعدـ العطف، كللفصل بني االستفهاـ كالخبار". ) منار اؽبدل:  ((ّ
 (. ّْٖما بني اغباصرتني ساقط من ) س ( كثابت يف بقية النسخ كيف ) اؼبكتفى. ص  ((ْ
( كقػػاؿ ال،ػػػوين: "كػػاؼ".  ) مػػػػػػػػػنار اؽبػػػدل:  ُّٓقػػاؿ ابػػػن النحػػاس: "كػػػاؼ كلػػي  بتمػػػاـ لف مػػػا بعػػده صػػػفة ؽبػػا". ) القطػػػع كاالئتنػػػاؼ. ص  ((ٓ
ِ/ُِٔ .) 
َٰرِثَِّي كىي قولو تعػاىل:  ((ٔ ـَ م٦َن َظَٰ   ،ښٱٛ  ُٟ ُِٖٜم٦نَ ( ، ڛِٜ  ٍ َُضِمي٠َ   ,ڜ َت ر  ُٟ م٦َن   ،ڝٱل  ُٟ ُبمُصونَ  , ڞتَظ ُخ  ٍ  ڟ َح
 ََتُصون ط َغَِّٜي ( , ڠ َح٥  ُٟ ِِٜرّيَ   ،ڢيَتََػ َٓءل٦َُن    ،ڡٱل   ٓ ُٟ ِمُك٦نَ   ،ڣ ٱل  ٢ُِٜم٦َن   ،ڤ يُش   ٍ م٦َن   ،ڥُح ٍُ  ڦتُط َح
 َ٦ن ٍُ َٟ  .ڧ تَػ 
 (. ُِٕ/ِ(، قاؿ ال،وين: "كصلو أكىل". ) منار اؽبدل:  ُْٓكىو قوؿ نافع. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٕ
ه قاؿ ال،وين: "الوقف على  ((ٖ َت ُر ( ، كأكثػر أصػحاب التمػاـ  ُِٖ/ِمذى  أىل السنة كترؾ الوقف عليو مذى  اؼبعتزلة". ) منار اؽبػدل:  َوَيش 

ه أنو سباـ، كنص الزجاج كعلي بػن سػليماف كالنحػاس علػى أف الوقػف علػى قولػو  كأىل التفسري كالقراء على َتم ُر م  تػاـ، كال ػاىر أف   َوَيش  َٞ   نافيػة
م (، كذىػ  الطػربم إىل أف  ُٓٓ ُْٓأم: لي  ؽبا اػبرية إمبا ىي  تعػاىل. ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ه ( منصػوبة بػػػػػ  َٞ َتم ُر ( أم:   َوَيش 

م )كىبتار من الرسل كالشرائع ما كاف خرية للناس، كما ال ىبتاركف ىا ما لي  إليها، كيفعلوف مامل يؤمركا بو(. كأنكػر أف تكػوف  َٞ   نافيػة، لػئال يكػوف
ـ العائػد علػى اؼبوصػوؿ، كأجيػ  بػأف اؼبعىن: )أنو مل تكن ؽبا اػبرية فيما ممى كىي ؽبا فيما ييستقبل كلنػو مل يتقػدـ كػالـ ينفػي(. كقػد رد ىػذا القػوؿ تقػد

ةُ  التقدير  َ ٍَ ِ ُٝ ٱۡل  ( ،  ُُٔ َٖٔ/ُٗ( ،  ) تفسػري الطػربم:  ُِّ َِّ/ٖكويذؼ لداللة اؼبعىن. ان ػر ) البحػر اػيط يف التفسػري:  َٞ  ََكَن ل٥َُ
 (. ُِٗ ُِٖ/ِ)منار اؽبدل: 

( ككقف كاؼ عنػد ال،ػوين. ان ػر ) منػار  ُٓٓقولو: ) تاـ ( ساقط من ) م (. كىو قطع وسن عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٗ
 (. ُِٗ/ِاؽبدل: 
٦نَ كىو قولو تعاىل:  ((َُ ٍُ َٟ ََْ  تَػ 

َ
 .ڧ أ

 (. ُِٗ/ِعند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  (، ككقف كاؼ ُٓٓقطع وسن عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُُ
وَن  كىو قولو تعاىل:  ((ُِ ََْ  ُتب ِۡصُ

َ
 . ڨأ

 (. ُٓٓقطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُّ
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 ُطوَن ُٙ مم وَن كمثلػو  ،(ُ)أ  کتَؾ  ممَتُ  ٓ ٢ٌِممِصٓي   (ِ). ګَح مم.(ّ)كػاؼڮ... ٌِٜ ممٍم   ٍ ممََّثُ ََج  ز 
َ
 ڮ ...   َوأ

َٚ  كمثلػو.كػاؼ ِٟ ٌَ ا  كمثلػو ،ڰ ...    َصَٰمِٜر   َو مِصُر  ٖ ٌَِبم دِهِۦ َوَي َّ ب٢َِم ا كمثلػو  ،ڲ ... ِٞم٠   ,  ڲ ...َۡلََػم

 ُِطوَن َٰٓ تٍِّٖمّيَ   . ڳ ...ا  َوََّل ََْػم د   كمثلػو  ،تػاـ  ڲٱٛ َؽ ُٟ ُٜم٦َن كمثلػو تػاـ،  ڳ لِٜ  َٟ  ٍ إََِلَٰ كمثلػو ،  ڴَح
ٍَ د    َ    .(ْ)(إىل مكة كقيل إىل اعبنػة) :أم ڵ...  َٞ ا  إَِّلٍّ رَۡح  َٗ ِ ّب ٠ِ رٍّ ا كػاؼ،  ڶ... ّٞ َٗ ١ظَِٛت  إََِل 

ُ
 ڷ... إِذ  أ

٣ُ٥َ     .تاـ  .(ٓ)كاؼ كقيل تاـ  ڸ ... إَِّلٍّ وَح 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 (. ُٓٓكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ُ
 (.  ُٓٓكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ِ
كجهػاف: إف شػئت قلػت: اؼبعػىن ) أكتيتػو علػى فمػل عنػدم مػن العلػا أعطيتػو كأنػا لػو مسػتحق لفمػل علمػي (، قػاؿ:    ٢ٌِِصٓي  قاؿ الفػراء: "يف  ((ّ

ٌِٜ مٍ كهبػوز أف يكػوف اؼبعػىن   َٰ وتِحُت٣ُ  لََعَ
ُ
َٟ ٓ أ أم: كػذل  أرل. كمػا قػاؿ: ) أكتيتػو علػى علػا بػل ىػي فتنػة (".) معػاين   ٢ٌِِصٓي   مث قػاؿ: َٕ َل إِجٍّ

 (. ّْٗ( ، ) اؼبكتفى. ص  ِٖٓ( ، ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ُُّ/ِالقراف للفراء :
 (. ُّٔ/ِ( ، ) تفسري وبي بن سالـ:  ِْٔ ّٗٔ/ُٗان ر ) تفسري الطربم:  ((ْ
 (. ُِّ/ِكىو قوؿ ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ٓ
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 (ُ)سورة العنكبوت

 

 ٓٝ ٓ ا ،(ِ)تػاـ كقيػل كػاؼ  ١ال  ٝ َٰمِضبَِّي ،(ّ)كػاؼ ٣ ...ِٞم٠ َرمب ٥ِِٜ ١٦َ    .(ْ)تػاـ  ٣ٱٛ َؽ ُٖ مبِ ن يَػ 
َ
  ٤ ...أ

م٦َن .(ٓ)كاؼ ُٟ ُٙ ُٝ  .كػاؼ   ٥ ... يت    .تػاـ ٤َح  ِٜمي ٍَ ِػم٣ِۦٓ   .(ٔ)تػاـ ٥ٱٛ   ٓ م٠ِ  .كػاؼ  ٦ ...ِّلَ ٌَ

َِّٟي  َ ِِٖمّيَ إىل قولو  (ٕ)تاـ، ككذل  رؤكس امم ٦ٱٛ َعَٰٜ َجَٰٓ ُٟ ٠ٍّ ٱل  َٟ َٜ  ٍ ونَ ككػذل   .٫ َوََلَ مَتُ  ٓ ككػذل   ،٭ َح
   َِّٟيَ  َءاي َ م٢  ،(ٖ)ككذل  آخر كػل قصػة فيهػا ٯ ِّٜٛ َعَٰٜ ٓ  كمثلػو .(ٗ)كػاؼ٨ ... ا ُذػ  م  َٟ ٥ُ  ٍ ،   ٨... َْمَ  تُِه

ٝ    كمثلو  ُس ٍَ َٞ   ٍّ٢ ُ٘ ٝ  كمثلو  , ٪ ... إ١ٍِّ   ٚ  َسَطََٰحَُٰس ِٟ َر  ًَ كمثلػو  ,٬ ... َوّل  ا ٍّٞ  ٝ م ل٥ِِ َٖ ث 
َ
ٓ ا   .خ ُ َُ ُطواْ  ُٙ م  َوٱؽ 

ٝٞ  ، كمثلػو (َُ)تاـ ٱ...  َم
ُ
ا  أ  ٝ ٠ِ َرب ُِٜس و  َذّط٦ُِٕهُ  كمثلػو، ٲ... ّٞ

َ
  ٸ...  ٠َِٞ ٱّلٍّم رِ   كمثلػو  ،(ُُ) ٸ ... أ

٦٢ُِٞنَ يُ . كىو أ  من الػذم قبلػو َ ٢َٰ م أ  منهمػا.  (ُِ) ٸ ۡ  و 
َ
ِ أ ِم٠ ُدوِن ٱّللٍّ ةُ  كػاؼ ؼبػن  قػرأ  ٹ ...   ّٞ م٦َدٍّ ٍّٞ

  ٝ ، ىػذا إذا رفػع اؼبػودة باالبتػداء كجعػل اػبػرب يف ازػركر أك بإضػمار (ُّ)بالرفع سواء نٌوف أك مل ينػٌوف  ٹ ...بَح ٢ُِس

                                                             

ِِّٖيَ كرد يف واشية ) س (: مكية، قاؿ قتادة: "إال عشر آيات من أكؽبا إىل قولو تعاىل  ((ُ َجَٰٓ ُٟ ٠ٍّ ٱل  َٟ َٜ  ٍ فإةن نزلن باؼبدينػة". ككلمهػا تسػعمائة  َوََلَ
(،  َِّ/ُكىي سبع كستوف آيػة يف صبيػع العػدد. ان ػر    ) البيػاف يف عػد آم القػرآف: كشبانوف كلمة، كوركفها أربعة آالؼ كمائة كطبسة كتسعوف ورفان، 

 (.ِّّ/ُّ(، ) تفسري القر يب:  ِٗٗ) صباؿ القراء. ص 
 ( من ىذا البحث. ٖٓ، ٓٓ) ص  تقدـ الكالـ على اغبركؼ اؼبقطعة. ((ِ
ممص  َذَت٢ٍّمم ال،ػػوين:" كػػاؼ كقيػػل تػاـ ، لف قولػػو (، قػاؿ  ُٖٓىػو سبػػاـ فيمػػا ركم عػػن نػافع. ان ػػر ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ((ّ َٖ مػػاض، كقولػػو  َوَٛ
 ٍّ٠ َٟ َٜ  ٍ  (. ُّّ/ِمستقبل، كفصل بالوقف بينهما لذل ". ) منار اؽبدل:   َََْٜي
م  َذِػَب قاؿ ال،وين: "كاؼ لف  ((ْ

َ
 (. ُّّ/ِيف تأكيل االستئناؼ، أم: أوس  أف يسبقونا". ) منار اؽبدل:  أ

١٦َ   قاؿ ؿبمد بن عيسى: " ((ٓ ُٖ بِ ن يَػ 
َ
 (. ُٖٓسباـ".  ) القطع كاالئتناؼ. ص  أ

 قولو: ) تاـ ( ساقط من ) م (. ((ٔ
٦َُٜن كىي قولو تعاىل:  ((ٕ َٟ  ٍ ٦َُٜن ٧ ،َح َٟ  ٍ ِِرّيَ ٨  ،َت َٰٜ ِّٟيَ ٩  ، ٱٛصٍّ َ  .٪ ٱٛ َعَٰٜ
ِّٟيَ  َءايَ    كىي: آخر قصة نوح  ((ٖ َ ِِرَّي  ، آخر قصة إبراىيا  ٯ ِّٜٛ َعَٰٜ َٰٜ ٦ُِٜٖنَ  ، آخر قصة لوط  ٻٱٛصٍّ  ٍ آخػر  ڃ َح

َِّٟي  قصة شعي   تَب ِۡصِي٠َ  آخر قصة عاد كشبود څَجَٰثِ  .ڇَسَٰبَِِّٖي ، آخر قصة قاركف كفرعوف كىاماف چُمػ 
 (. ُّّ/ِوسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ٗ
 (. َِٓكاؼ عند يعقوب. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((َُ
قاؿ ال،وين: "كاؼ، ىػذا راجػع إىل قصػة إبػراىيا، فػإف قيػل: مػا معػىن توسػط ىػذه اميػات الػيت ليسػت مػن قصػة إبػراىيا؟ فػاعبواب أةػا توسػطت  ((ُُ

 (. ُّٓ/ِنار اؽبدل: معىن: التحذير كالتذكري لةا كذبوا كما كذب قـو إبراىيا، قالو النكزاكم". ) م
٦٢ُِٞنَ يُ (: ّْْتصحفت يف ) س ( إىل ) يوقنوف ( كيف بقية النسخ كيف ) اؼبكتفى. ص  ((ُِ  ۡ .كىو الصواب 
ةَ قرأ ابن كثري كأبو عمرك كالكسائي كركي  برفع  ((ُّ ٦َدٍّ ٍّٞ   :(. ّّْ/ِمن غري تنوين. ان ر ) النشر 
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، فػػإف رفعهػػا علػػى أةػػا خػػرب )أف( كجعػػل )مػػا( دبعػػىن )الػػذم( كالتقػػدير ) إف الػػذم ( تلػػ )  ك أ ( ىػػي )اؼببتػػدأ أم
سػػواء أضػػاؼ أك مل يمػػف مل يقػػف علػػى مػػا  (ُ)كمػػن قػػرأ بالنصػػ  .الوقػػف قبلهػػاازبػػذسبوه مػػودة بيػػنكا ( مل يكػػف 

َي ا ككقف  (ِ)قبلها ج  ةِ ٱلَّ َي٦َٰ َ ا  (ّ).ٹ ... ِِف ٱ   مَط َٙ ٢ ُٟ ُٝ ٱل  م٠ ذِي٥َم ا   ، كمثلػو(ْ)كػاؼ  ٽ ... ِِف ١َ دِيُس َٟ ِ  ... ب
١َ  بَِضۢنب٣ِۦِا  .(ٔ)القصص خرأكاككذل   (ٓ)كالتماـ امية ڀ َسض 

َ
٢َ   ، كمثلو (ٕ)كاؼ  ڈ ... أ َطر   ُ

َ
٠  أ ٍّٞ  ٝ٢ِٞ ٥ُ  ... َو

م٦َن  .(ڈ ُٟ ِٜ مموَن إىل قولػو  (ٖ)ككػذل  رؤكس امم ،تػػاـ ڈَحي  ُٝ ٱٛ َذَِٰسُ  :النحػػوم (ٗ)كقػاؿ الخفػش. ڔ٤ُمم
" ُِب٦ت َٙ ٢ ٍَ ِٚ ٱٛ  َث َٟ

ََضت  بَح ت  تها فقاؿ: صٌ قً  صَّ تاـ مث قى  ډ ... َ٘ كلي  كما قاؿ لنو إمبا قصػد  .(َُ)"ډ ... ا ٱَّتٍّ
َمَضت  ك  .(ُُ)ؽبػة الػيت ال تمػر كال تنفػعكاف اليقيها مػن شػيء كام   زؽبا إذٍ غتعملو من  ذمبالتشبيو بيتها ال  ... ٱَّتٍّ

ََضت  بَح ت    . (ُِ)يف موضع اغباؿ فال يفصل فبا قبلو فعل ماضو  ډ ٦َن كمثلو ، كاؼ  ډ ... ا ٱَّتٍّ ُٟ َٜ  ٍ  (ُّ) ډَح
٦نَ تَ     قراءة من قرأعلى  ٌُ  .(ُٔ) يقف على ذل مل(ُٓ)، كمن قرأ بالياء(ُْ)بالتاء  ڊ ... ص 

                                                             

 (. ّّْ/ِقرأ ضبزة كوفص كركح بالنص  من غري تنوين، كقرأ نافع كابن عامر كشعبة بالتنوين. ان ر ) النشر:  ((ُ
 (. ّْْلتعلقها بو لةا مفعوؿ من أجلها. ان ر ) اؼبكتفى. ص  ((ِ
 (. ُٓٓ َٓٓان ر ) ودة القراءات البن زقبلة. ص  ((ّ
 (. ُّٔ/ِوسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ْ
 .ڀََك١َت  ٠َِٞ ٱٛ َغَِٰبِي٠َ كىي قولو تعاىل:  ((ٓ
 .ٯسبق تعدادىا يف ىامش آية  ((ٔ
 (. ُّٖ/ِوسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ٕ

٦َن كىػي قولػو تعػاىل:  ((ٖ ُٟ َٜ  ٍ ُٝ   ،ډَح ِٙي َ ٦نَ  , ڊٱ   ُٟ ِ م  ،ڋ ٱٛ َعَٰٜ ُٟ ٢َِِّٞي ِّٜٛ  ٦نَ  , ڌۡ  ٍُ م٢َ ٦نَ  , ڍ تَف  ُٟ مِٜ   ڎ ُمػ 
 ُِطوَن َٰٓ ب ِه٦َُٜن  ، ڏٱٛ َؽ ُٟ ٦َن  , ڐٱل  ُٟ ِ َٰٜ بٌِّي  , ڑٱٛظٍّ ٦٢َُِٞن يُ  , ڒَّٞ  . ړۡ 
 (.   ِٕٖ(، كابن النبارم. ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ِْٓأخرج قولو ابن النحاس. ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٗ
ان ػر  كخولف لف اعبملة بعده تصلح صفة بإضمار ) اليت ( كلو جعل التشبيو عامالن كاعبملة واالن لكاف الوصل أكىل و  ال وبتػاج إىل اإلضػمار. ((َُ

 (. ُّٕ/ِ) منار اؽبدل: 
 (. ِْٓ( ، ) القطع كاالئتناؼ. ص  ُّٕ/ِ( ، ) معاين القرآف للفراء: ّٖ/َِان ر ) تفسري الطربم:  ((ُُ
ُبمم٦تِ قػػاؿ ابػػن النحػػاس: "كأكثػػر الكػػوفيني يقولػػوف:  ((ُِ َٙ ٢ ٍَ ِٚ ٱٛ  َثمم َٟ

َ٘
  لػػي  بوقػػف، كاعتلػػوا بػػأف  َممَضت صػػلة للعنكبػػوت، أم: )كمثػػل  ٱَّتٍّ

 (. ِْٓالعنكبوت اليت ازبذت بيتان(". ) القطع كاالئتناؼ. ص 
 (. ُّٕ/ِاؽبدل: كىو تاـ عند ال،وين ؼبن قرأ بالتاء، ككاؼ ؼبن قرأ بالياء. ان ر ) منار  ((ُّ
 (. ْْْلف اؼبعىن ) قل ؽبا يا ؿبمد (. ان ر ) اؼبكتفى يف الوقف كاالبتداء. ص  ((ُْ
 (. ّّْ/ِقرأ عاصا كالبصرياف بالغي  كقرأ الباقوف بتاء اػبطاب. ان ر ) النشر:  ((ُٓ
 (. ُٕٗ/ِكشف عن كجوه القراءات: ( ، ) ال ْْْلنو متصل دبا قبلو من اػبرب. ان ر ) اؼبكتفى يف الوقف كاالبتداء. ص  ((ُٔ
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  ِ ّٔ َ
ۡرَض بِق  

َ ُٟ .(ُ)كاؼ  ڌ ... َوٱۡل  ٢َِِّٞي ِّٜٛ  ا  .تػاـ ڌۡ  ةَ َٰ٦َٜ ِٝ ٱلفٍّ ِٕ
َ
ه  .كػاؼ  ڍ ... َوأ مَبُ ز 

َ
ِ أ ُط ٱّللٍّ  ... َوََّلِك 

٦ٍُنَ تاـ، كمثلو  ڍ ٢َ ا  .ڍ َٞ  تَف   ٝ ٢ِٞ ٥ُ ٦اْ  ُٟ َِٙتَٰمَب  . كقيػل تػاـ (ِ)كػاؼ  ڎ ... َىَٜ َٗ ٱٛ  كػاؼ،   ڏ ... إََِل 
٠ُِٞ ب٣ِِۦ  كمثلػو   ۡ ٠ يُ ب ِه٦َُٜن ، كمثلػو ڏ ... َٞ ُٟ ِي٠َ كمثلػو  ،(ّ) ڐٱل  َٝ  ٱَّلٍّ وت٦ُاْ ٱٛ ٍِٜ م

ُ
 َءاَيَٰمتٞ كمثلػو  ،ڑ ...أ

ّب٣ِِۦ   ٠ِ رٍّ ٝ   . ڒ ... ّٞ َٜي ٥ِ ٌَ ۡرِضِۗ .(ٔ)كاميػة أ  ،(ٓ)كقيل تاـ  (ْ)كاؼ ړ ... ُحت ََلَٰ 
َ َِٰت َوٱۡل  ـَ مَؿَٰ  ڔ ... ِِف ٱلػٍّ

َضاُب  .(ٖ)كقيػل كػاؼ (ٕ)تاـ ٍَ ُٝ ٱٛ  َ َٓء٤ُ
ُٜم٦نَ . كػاؼ  ڕ ... ۡلٍّ َٟ  ٍ ٝ  َت ٢مُت ُ٘ م   إىل  (ٗ)رؤكس امم اتػاـ، ككػذ ڗ َٞ

٦َن قولو  ُٟ َٜ  ٍ ُٚ  .كاؼ  ښ ... َخَِِٰلِي٠َ ذِي٥َ    .ڠل٦َ  ََك٦ُ١اْ َح ِٟ ٠ُٛ٦ٍّ كمثلو  ،(َُ)كاؼ  ڜ ... رِز َر٥َ َّلٍّ ََت  ُٖ ََلَ
ا  ُ ِ  كمثلػو  ،ڝ ... ٱّللٍّ ُص ّلِلٍّ  ٟ َ ِٚ ٱ  

٦ٞ  (ُُ) .ڟ ... ُٕ ٝ  .(ُِ)تػاـ ڠ ... َوٍَِٛٞب   ل٥َ  م ٓ َءاَتي مَج٥َُٰ َٟ ِ ُطواْ ب ُٓ  ... َِلَس 
ْ  َوَْلَ ىذا على قػراءة مػن قػرأ . تاـ كقيل كاؼ ٦ا ٍُ تٍّ َٟ علػى لفػك المػر الػذم معنػاه التهديػد سػواء سػكنت  ڢ ... َت

                        فإنػػػػػػػػػػػو ال يقػػػػػػػػػػف علػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػا قبلهػػػػػػػػػػػا (ُٓ) )كػػػػػػػػػػي( (ُْ)الـفأمػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػن جعلهػػػػػػػػػػػا   ،(ُّ)الػػػػػػػػػػالـ أك كسػػػػػػػػػػرت
ْ معطوفػػة علػػى قولػػو  ممُطوا ُٓ ْ  ككقػػف علػػى قولػػو  ،ڢ ... َِلَس  مم٦ا ٍُ تٍّ َٟ كىػػو كػػاؼ علػػى القػػراءتني.  ڢ ... َوَِلََت

                                                             

( ،) تفسػري  ّّٓ/ُ( ، ) تفسػري ؾباىػد:  ُّٖ/ِقاؿ ال،وين: "كاؼ، أم: )كلذكر ا أكرب من ذكركا إياه(". قالو ابن عباس. ) منار اؽبدل:  ((ُ
 (. ْٓ ِْ/ َِالطربم: 

 (. ِٓٓكىو قوؿ ابن النحاس على أف تبتدئ المر. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ِ
 (. ُّٖ/ِىو تاـ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ّ
 (.ُّٖ/ِكىو قوؿ ال،وين ككافقو الداين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ْ
 ( ِٖٗالنبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  (، ككذا قوؿ ابن ِٔٓكىو قوؿ أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٓ
م   كىو قولو تعاىل: ((ٔ  ٦ َٖ ٦٢َُِٞن يُ  ِٛ  .ړۡ 
 (. ِٔٓكىو قوؿ أ  وا  ككافقو الداين. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٕ
 (. ُّٖ/ِ(، ككذا قوؿ ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ِٖٗكىو قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء.  ((ٖ
ُبمُصوِن كىػي قولػو تعػاىل:  ((ٗ م٦َن   ،ژَْقخ  ٍُ ِِٟٜممَّي   ،ڙتُط َح ُم٦َن   ،ښٱٛ َعَٰ ُٝ  , ڛَحَت٦ََّكٍّ ِٜمي ٍَ مم٦َن  , ڜٱٛ  ُٙ َْ  ۡ    ڝيُ

 ٞٝ ِٜي ٦َُِٜٖن   ،ڞ ٌَ  ٍ  .ڟََّل َح
 (. ِٕٓقاؿ ؿبمد بن عيسى: "تاـ". ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((َُ
 (. َُْ/ِتاـ عند ال،وين لنو سباـ اؼبقوؿ. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ُُ
 (. َُْ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ُِ
 (. ّْْ/ِقرأ ابن كثري كضبزة كالكسائي كخلف كقالوف بإسكاف الالـ كقرأ الباقوف بالكسر. ان ر ) النشر:  ((ُّ
 ما بني اغباصرتني ساقط من ) س ( كثابت يف بقية النسخ. ((ُْ
( ،  َِٓ/ِ) شػرح  يبػة النشػر:  من كسر الالـ جعلها ) الـ كي ( كهبوز أف تكوف ) الـ المر (، كمن أسكنها فهي ) الـ أمػر ( ال غػري. ان ػر ((ُٓ

. ان ػر ) إيمػػػػػػػػػػػػػاح الوقػف كاالبتػداء. ص  ٓٓٓودة القراءات البن زقبلة. ص   َّٖ(، كاالختيار أف تكوف ) الـ أمر ( كيقوم ىذا اؼبذى  قراءة اعبـز
.) 
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 ٦َن ُٟ َٜ  ٍ ُطوَن   كمثلو ]،تاـ ڢََْػ٦ َ  َح ُٓ ِطِي٠َ كمثلػو(ُ)[ڣيَس  َٰٓ ٍّٟ  َح َٓءهُٓ   . ڤِّٜٛ َؽ َ كمثلػو  ،كػاؼ  ڤ ... ل
   ڥ ... ُغُب٢ََٜ 

 (ِ)سورة الرـك

 

 ٓٝ ٓ ًِ .(ّ)تاـ كقيل كػاؼ ١ال م مُص  تػاـ، كمثلػو   ٤ ... ِغمجَِّيه ِِف بِل   ٍ ِٞم٠  َب ِ  ٤ (ْ). ... َو ِم ٱّللٍّ   ٥ ... ب٢َِۡص 

ا .(ٓ)كاؼ ٠ يََؾ ُٓء َٞ ... ٥  تاـ كرأس اميػة أ(ٔ). ِا َص ٱّللٍّ  ٌ ٦نَ  .كػاؼ  ٦ ... َو ُٟ َٜ  ٍ تػاـ، ككػذل  رؤكس  ٦ ََّل َح

ِۗ .(ٕ)امم بعد ِػ٥ِ ُٓ ١
َ
ٚ  تاـ، كمثلػو  ٨ ... ِِفٓ أ َح

َ
ِۗ  َوأ َػّم  َّٞ ... ٨. أَِب ِ ظُِءوَن .(ٖ)كػاؼ  ٪ ... َيَِٰت ٱّللٍّ مَت٥  يَػ 

١  تاـ.  ُيٍُِيُصه ٍّٝ ٦ٍُنَ على قراءة من قرأ  (ٗ)كاؼ  ٫ ... ُث ٍّٝ إََِل ٣ِ تُط َح مل يقػف  (َُ)بالتاء  كمن قػرأ باليػاء  ٫ ُث

٦ٍُنَ  .عليو وَن كمثلو  ،تاـ ٫  تُط َح ت٥َِ    .َُّٰم َُضُ َص َم٦   ٍ ة   .تػاـ  ٳَُّت طَُح٦َن  .كػاؼ  ٳ ... َب ٦َدٍّ َمً    ٍّٞ  َورَۡح 

ُطوَن .(ُِ)كقيل كاؼ (ُُ)تاـ ٵ ... ٍّٙ َٓ   .أ  ٵَحَت

                                                             

٦٢ُِٞنَ كرد يف ) م (: كمثلو  ((ُ  ۡ  (. ْْٔ) ج ( ك)اؼبكتفى. ص  يف كمابني اغباصرتني ساقط من )س( كثابت. ڣ ... يُ
ات كرد يف واشية ) س (: مكية، ككلمها شبامبائة كتسع عشػرة كلمػة، كوركفهػا ثالثػة آالؼ كطبسػمائة كأربعػة كثالثػوف ورفػان، كىػي طبسػوف كسػبع آيػ ((ِ

 (.ََّاؿ القراء. ص (، ) صب َِٓ/ُيف اؼبدين الخري كاؼبكي، كستوف آية يف عدد الباقني. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 
   ( من ىذا البحث.ٖٓ، ٓٓان ر. ) ص  سبق اغبديث على اغبركؼ اؼبقطعة ((ّ
 (. ُِْ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ْ
 (. ُِْ/ِوسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ٓ
ُٝ كىو قولو تعاىل  ((ٔ ظِيُظ ٱلطٍِّذي ٍَ ِا قاؿ ابن النحاس: "لي  بتمػاـ كال كػاؼ لف  ٥َو٦َ٤ُ ٱٛ  مَص ٱّللٍّ  ٌ منصػوب علػى اؼبصػدر قػد عمػل فيػو مػا  َو

ِا قبلو إال أف يقرءكا  َص ٱّللٍّ  ٌ  (. ِٗٓبالرفع دبعىن ) ذاؾ كعد ا (". ) القطع كاالئتناؼ. ص  َو
٦َُِٜن كىي قولو تعاىل:  ((ٕ َٰٓ ُِطوَن ٧  ،َغ َٰٓ ٦َن ٨  ،ََٛؽ ُٟ ِٜ  .٩َحي 
 (. ُّْ/ِوسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ٖ
(، ككافػق الػداين قػوؿ ابػن النحػاس. ان ػر   ) القطػع كاالئتنػاؼ.  ُّٖتاـ عند ابن النبارم على القراءة بالياء. ان ر ) إيمػاح الوقػف كاالبتػداء. ص  ((ٗ
 (. ُّْ/ِل: (، كقاؿ ال،وين:"لي  بوقف ؼبن قرأ بالتحتية".  ) منار اؽبد َّٓص 
 (. ّْْ/ِقرأ أبو عمرك كشعبة كركح بالياء كالباقوف بالتاء. ان ر ) النشر:  ((َُ
 (. ِّٖكىو قوؿ ابن النبارم ككافقو الداين. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ُُ
 (. ُْْ/ ِ(، ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ُّٓكىو قوؿ ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُِ
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َِٰۡصِي٠َ ككذل  رؤكس امم إىل قولو  ٠ِ هٍّ ٢َُِٰت٦َن تاـ، كمثلو  ٹََّت طُُح٦َن  (ُ).ٽّٞ ٦َُن كمثلو ، ٺَؼ  ٤
َ
َٜي ٣ِ  و٦َ٤َُ أ ٌَ 

ٝ   . ٻ ... َػمُس ُٓ ١
َ
ٝ  أ تُِس َٓ ِشي ٍّٚ ٱ .كػاؼ  ټ ... َ٘ َكم

َ
م٠  أ ا َٞ ُ َِٰۡصِمي٠َ ، كمثلػو (ِ)تػاـ ٽ ... ّللٍّ ِم٠ هٍّ  .ٽّٞ

  ٍ ٓ  .تػاـ   ڀَْطُِذ٦َن     .(ّ)كاؼ  ڀ ...  ا ِؽَي  َٟ ِ ٝ    ب م٦َن  .كػاؼ  ڂ ... َءاَتي َج٥َُٰ ُٟ َٜ  ٍ تػاـ، ككػذل  رؤكس  ڂَت

٦َن إىل قولو  (ْ)امم ٌُ صٍّ ِٚ   .  ڋيَفٍّ بِي ٠َ ٱلػٍّ ِا كاؼ كمثلػو   چ ... َوٱب  ِم٠ . ڇ ... ٢ٌِمَص ٱّللٍّ ّٞ ُِسمٝ  َٰٛ ِٞم٠ َذ

ء    ٠َِٞ ٱ.(ٔ)كآخر امية أ  (ٓ)تاـ ڈ ... ََش    ُ َُ ِا َّلٍّ َمَطدٍّ  ٦َن .(ٕ)كػاؼ  ڋ ... ّللٍّ ٌُ صٍّ م٣ِِٜۦ. تػاـ  ڋيَفٍّ  ِٞم٠ َْل 

ِمممطِي٠َ  .كػػػاؼ  ڍ ... َٰٓ ٓ  .(ٖ)ككػػػذل  رؤكس امم بعػػػد ،تػػػاـڍٱٛ َؽ  ٍ   ږ ...  وََؽمممح َب    تػػػاـ.  ږ ...  َكممم

َ ، كمثلو  كاؼ  ږ ...  ُٓء  َٞ  يَؾَ .(ٗ)تاـ  ٍ ٌَ     َد ٦َن يُ . ڗ ... َغ  ُٙ َْ َتُب٦نَ ، كمثلو (َُ)تاـ ڗۡ   ٍ َت ، كمثلو ڙ يُػ 

   ٚ َث َٞ  ِ
ب ِه٦َُٜن كمثلو .(ُُ) ښ ... ٠ِٞ ُُكّ ٦نَ .(ُ)كىو أ  منػو ښُٞ ُٟ َٜ  ٍ ِي٠َ ََّل َح مَص ، كمثلػو (ِ)كػاؼ ڛ ٱَّلٍّ  ٌ إِنٍّ َو

ا  ٞ ّٔ ِ َذ  .ڜ ... ٱّللٍّ

                                                             

ِٟممَّي كىػي قولػػو تعػػاىل:  ((ُ ِ ٦َن   ،ٶِّٜٛ َعَٰٜ ٍُ َٟ مم ُِٖٜمم٦َن   ،ٷيَػ   ٍ ٢َُِٰتمم٦َن  , ٹََّت طُُحمم٦َن   ،ٸَح ُٝ   ،ٺَؼ ِٙممي َ   ٻٱ  
 ٦َُِٜٖن  ٍ  .ټَح
 (. ُْٓ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ِ
 (. ُْٔ/ِوسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ّ
ُِك٦َن كىػي قولػو تعػاىل:  ((ْ ٢َُه٦نَ   ،ڃيُش   ٖ ٦٢َُِٞن يُ  , ڄ َح ُِٜر٦َن  , څۡ   ٓ ُٟ ٦َن  , چٱل  ُٓ مٍِ ل  ُٟ ِمُك٦َن  , ڇٱل    ڈيُش 
 ٦َن ٍُ ِكَِّي   ،ډيَط ِح  .ڊَّٞش 
 (. ُْٔ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٓ
ُِك٦َن كىو قولو تعاىل:  ((ٔ ٍّٟ  يُش   ڈَخ
هِض  كاؼ عند أ  وا  إف جعل موضع   ((ٕ َٞ ُ  ِٞم٠َ ٱ يَم٦ مٞ نصبان، كلي  بوقف إف جعل موضػعو رفعػان علػى البػدؿ مػن قولػو:  ي٦َ  َُ ِا َّلٍّ َممَطدٍّ   ّللٍّ

 (. ّٓٓ( ، ) القطع كاالئتناؼ. ص  ُْٕ/ِكإمبا فتح كىو يف موضع رفع لنو أضيف إىل غري متمكن. ان ر ) منار اؽبدل: 
ِطِي٠َ كىػي قولػو تعػاىل:  ((ٖ َٰٓ ُطوَن   ،ڍٱٛ َؽ ُٙ ٢َِِّٞي   ،ڎتَؾ   ۡ ُٟ مونَ  , ڏٱل  َتب ِشُ ب ِِٜػمّيَ   ،ڐ يَػ  ُٟ َ ( ڒَٕمِصيطٞ   ،ڑ ل
 ُطوَن ُٓ بِطِي٠َ   ،ړيَس  ص   .ڔُٞ
(. كرد يف ) م ( ك ) ج ( ك  ّٖٓ(، كافقو ابن النبارم. ان ػر ) إيمػاح الوقػف كاالبتػداء. ص  ّٔٓتاـ عند نافع. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٗ

ٓ  (: َْٓ) اؼبكتفى. ص   ٍ  تاـ.   ږ ...   َوَؽح َب    َك
 (. ُْٗ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((َُ
 (. ُْٗ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ُُ



 فى الوقف التام والكافى والحسن تحقٌق مختصر المكتفى
 

 

012  

 

 (ّ)سورة لقماف

 

  ٓٝ ٓ ِٝ . (ْ)تاـ كقيل كػاؼ ١ال ِٙي َ َ   ى ٤ُص  قػرئ  ءسػوا ،كػاؼ  ٢ٱ    ممػمر   (ٔ)ابتػداءعلػى  (ٓ)٣ ... َورَۡح 
ُِٜر٦َن .(ٖ)أك قرئ بالنص  على القطع  (ٕ)) اؽبدل (  ٓ ُٟ َضابٞ  .كاؼ  ٦ ... ٤ُُظًوا   .تاـ ٥ٱل  ٥ِّٞي  ٌَ   ٦مَّ
َِلٍم تاـ، كمثلو 

َ
َضاٍب أ ٍَ ِ ّٖ  . (ٗ)كاؼ٩ ... َخَِِٰلِي٠َ ذِي٥َ ا ٧. ب ِ َذ َص ٱّللٍّ  ٌ ُٝ  .أكفى ٩ ...    َو ِٙي َ  ٩ٱ  

ص  :"(َُ)كقاؿ علي ابن سليماف الخفش. تاـ َٟ ِ َخ  ٍ َِ ِ كىذا على  "،تاـ مث استأنف تركةا أم كأنتا تركةا٪ ... ب
 .(ُِ)ال تركةا"ؽبا عمد "كقاؿ ابن عباس:  .(ُُ)"خلق السماكات بغري عمد"لةما قاال:  كقتادة  قوؿ اغبسن

جَ كعلى ىذا وبسن الوقف على   بِمّي  . (ُ)تػاـ ٫ ... ٠ِٞ ُدو٣ِ١ِۦ  .(ُّ)مث اسػتأنف خػربان آخػر ٪ ... ٥َ ا تََطو  َّٞ 
٫ تػػػاـ(ِ).   ِ ط  ّلِلٍّ ُٙ مممم ِن ٱؽ 

َ
   . (ْ)ككػػػػذل  رؤكس امم إىل آخػػػر السػػػػورة .تػػػاـ ٬ َۡحِيممممصٞ . (ّ)تػػػاـ ٬ ... أ

                                                                                                                                                                                              

 (. ّٕٓكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ُ
 (. ّٕٓتاـ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ِ
ٝٞ كرد يف واشية ) س (: مكية، قاؿ ابن عباس: "إال ثالث آيات نزلن باؼبدينة كىي قولو تعػاىل:  ((ّ ٕ َؾَٰم

َ
ۡرِض ِٞم٠ َؽمَخَطٍ  أ

َ َٟ  ِِف ٱۡل  جٍّ
َ
إىل  َول٦َ  خ

نيني كاؼبكػي كأربػع يف عػدد آخر االيتني". ككلمها طبسمائة كشبانية كأربعوف، كوركفها ألفػاف كمائػة كعشػرة أوػرؼ، كىػي ثالثػوف كثػالث آيػات يف عػدد اؼبػد
 (َٓ/ُْ(، )تفسري القر يب: ََّ(، ) صباؿ القراء. ص  َِٔ/ُالباقني. ان ر ) البياف يف عد آم  القرآف: 

 سبق الكالـ على اغبركؼ اؼبقطعة. ((ْ
َ   ى ٤ُص  قاؿ ابن النحاس: "كاؼ على قراءة ضبزة على أف يسػتأنف فيقػوؿ:  ((ٓ  َءاَيَٰمُت أم: ) ىػو ىػدل كرضبػة ( فػإف جعلتػو بػدالن مػن  َورَۡح 

َٗ أك خرب  ِٝ مل يكف الوقف على  تِٜ  ِٙي َ  (. َُٓ/ِ( ، ان ر ) منار اؽبدل:  ّٖٓككذا إف قرأت بالنص ". ) القطع كاالئتناؼ. ص  ٱ  
 يف ) م (: على االبتداء. ((ٔ
 (. ّٔٓان ر ) ودة القراءات البن زقبلة. ص  ((ٕ
 (. ّْٔ/ِأ ضبزة بالرفع كقرأ الباقوف بالنص . ان ر ) النشر: قر  ((ٖ
( ككافقػو أبػو وػا . قػاؿ أبػو جعفػر: "كلػي  بكػاؼ عنػد غػريه مػن النحػويني لف  ّٕٖكىو قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيمػاح الوقػف كاالبتػداء. ص  ((ٗ

مصَ ( ، كقػاؿ ال،وين:"وسػن إف نصػ   ّٗٓما قبلو عامل فيو يف اؼبعىن كىو مصدر مؤكد عند سيبويو". ) القطع كاالئتنػاؼ. ص   ٌ : دبقػدر، أم  ﴾َو
 (. ُُٓ/ِكعدىا ا ذل  كعدان". ) منار اؽبدل: 

تػويف علي بن سليماف بن الفمل، الخفش الصغري، أبو اغبسن: كبوم ظبع اؼبربد كثعل  كالفمل اليزيػدم، ركل عنػو اؼبرزبػاين كاعبريػرم، كػاف ثقػة.  ((َُ
(. أخػرج قولػو ابػن النحػاس. ان ػر  ِٕٔ/ِه الػركاة علػى أنبػاه النحػاة: ( ، ) إنبا ِٓٗ/ٕىػ. ان ر ) تاريخ اإلسالـ ككفيات اؼبشاىري كالعالـ: ُّٓسنة 

 (.  ّٗٓ) القطع كاالئتناؼ. ص 
(، ) ارر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  تفسري ابن عطية/ أبػو ؿبمػد عبػد اغبػق بػن غالػ  بػن عطيػة: ُّّ ُِّ/َِان ر ) تفسري الطربم:  ((ُُ
 (. ٖٓ/ُْ( ، )تفسري القر يب:  ّْٔ/ْ

 (. ّْٔ/ْ(، ) تفسري ابن عطية:  ٖٓ/ُْ( ، )تفسري القر يب: ُّّ ُِّ/َِان ر ) تفسري الطربم:  ((ُِ
 (. ّٗٓان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُّ
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 ِي مم٣ َِٰلَ ـَ ِ مم٠  ، كمثلػػو (ٓ)كػاؼ ٮ ... ب
َٰ و٤َ  ِ كمثلػػو  ،(ٔ) ٮ ... لََعَ ممّي  َٞ َٗ (ٕ) .ٮ ... َع ي مم َِٰلَ ـَ  ٮ ... َوِٛ

َٟ ا . (ٖ)تاـ ٥ُ  ٍ ْ  كاؼ، كمثلو   ٯ ... ََْ  تُِه ُطو  ٍ ا َٞ ١َ َب إََِلٍّ  كىػو أكفػى منػو، كمثلػو  ٯ ...  
َ
٠ِٞ . ٯ ... خ

  َٗ ِ ت  ٦ ةَ كماقبل ىذا من المر فالوقف عليو كػاؼ  كقولػو  ،تاـ ٳ ... ـَ َٰ٦َٜ ِٝ ٱلفٍّ ِٕ
َ
ُمط   ،ٱ ... أ

 
ُطوِ   َوأ  ٍ َٟ  بِقل 

طِ َوٱ١ ٣َ  ،ٱ ...
َٙ ٢ ُٟ ٠ِ ٱل  ا  ،ٱ ... ٌَ َٗ م بَ ـَ

َ
ٓ أ م  َٞ  َٰ مِب  لََعَ ـ  ه  َظ٥َِٰمَطة  . ٱ ... َوٱ . (ٗ)تػاـ ٴ ... َوَب ِن٢َم  

  ٓ َٜي ٣ِ َءابَ َٓء١َ  ِۗ . (َُ)كاؼ  ٵ ... ٌَ َىَٰ ٦ُث 
َوةِ ٱل  ط  ٍُ ُطهُٓ   ، كمثلو (ُُ)تاـ ٶ ... بِقٛ   ٓ َٗ ُز . (ُِ) ٷ ... ََْ  َح ُظ١

 ٓ٦ُِٜٟ ٌَ   َٟ ِ ْ  ب ُ  كػاؼ، كمثلػو   ٷ ... ا ٠ُٛ٦ٍّ ٱّللٍّ ُٖ ِٚ ، كمثلػو (ُّ) ٹ ... ََلَ ُٕ   ِ ُص ّلِلٍّ  ٟ َ ٦َن  .ٹ ... ٱ   ُٟ َٜ  ٍ  ٹََّل َح
ۡرِض   .تاـ

َ ِ  كاؼ، كمثلو   ٺ ... َوٱۡل  ع  ، كمثلو ٻ ... َِكَِؿَُٰت ٱّللٍّ  ٓ ٢َ َ٘ َِٰذَصٍة   إَِّلٍّ   .ټ ... ـَ

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

 (. ُُٓ/ ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ُ
 (: أ . ِْٓقولو: ) تاـ( كرد يف )م( ك )ج( ك ) اؼبكتفى. ص  ((ِ
 (. َْٓكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ّ
ٝٞ كىي من قولو تعاىل:  ((ْ ِيي ٌَ  ٌٝ ٍُ  إِنٍّ ٱإىل قولو  ٭ َُٛيٜ  ٌٝ َسبِ ِٜي ٌَ  َ  .ڂّللٍّ
ػػػػػػػػػػػاح الوقػػف كاالبتػػداء. ص ( ككافقػػو ابػػن النبػػارم.ان ر ) إيمػػػػ َْٓقػػاؿ أبػػو وػػا  السدسػػتاين: "ىػػذه الثالثػػة كافيػػة".  ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ((ٓ
ط  َِل (، قػاؿ العمػاين كتبعػػو شػيخ اإلسػالـ: "ليسػػت ىػذه الوقػوؼ الثالثػػة كافيػة، لف قولػو  َّٖ ُٙ مم ممي ٢َ يف موضػػع نصػ    بػػػػػػ ٱؽ  ٍـّ ". ) منػػار َو
 (. ُُٓ/ِاؽبدل: 
 نف  اغبكا السابق. ((ٔ
 نف  اغبكا السابق. ((ٕ
 (. َْٓكاؼ عند أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ٖ
 (. ُِٓ/ ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٗ
 (. ُِٓ/ِؿبذكؼ تقديره: ) يتبعونو (. ان ر ) منار اؽبدل:  ل٦َ  تاـ عند أ  وا  لالستفهاـ بعده، كجواب  ((َُ
 (. ُِٓ/ ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ُُ
 (. ُِٓ/ ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ُِ
 (. ُْٓقطع تاـ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُّ
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  َٰٓت٣ِِۦ ٠ِ  َءاَي ٦ر   .(ُ)تػاـ ٿ ... ّٞ
ُٙ َتِفٞص   .أ  منػو ٿ َؽ  ٖ ا ، كمثلػو (ِ)تػاـ ڀ ... َّٞ ٞ ّٔ ِ َذ َصٱّللٍّ  ٌ  .ځ ... إ٦ٍَّ١ِ

  َي ج  ةُ ٱلَّ َي٦َٰ َ ُطوُر . (ّ)كاؼ  ځ ...ٱ   َِ ٌَ ِ. (ْ)تاـ ځٱٛ  ُٝ ٱلػٍّ  ََ كاؼ، كمثلو   ڂ ... ٌِٜ  ي  َِ ُِل ٱٛ   ... َوُيزَنّ
ر َذ ِمِۖ ِِف ، كمثلو ڂ

َ ص  ، كمثلو ڂ ... ٱۡل  ٦ُت  ، ڂ ... اا َُ ُٟ  .أكفى من ذل  ڂ ...َت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (. ُّٓ/ ِل: (، ككذا عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبد ِْٓقطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُ
 (. ُْٓ/ ِ(، ككذا عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ِْٓقطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ِ
 (. ُْٓ/ ِوسن عند ال،وين للفصل بني اؼبوع تني. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ّ
 .( ّٖٗكاؼ عند ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص   ((ْ
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 (ُ)سورة السددة

 

 ٓٝ ٓ ٣َُٰ  . (ِ)تاـ كقيل كاؼ ١ال ى َتَ ٦ل٦َُن ٱذ  ُٖ م  َح
َ
َٗ كػاؼ، كمثلػو ٣ ... أ ِ ّب ِضيط  ، كمثلػو (ّ) ٣ ... ٠ِٞ رٍّ

ٍّ٠ِ ١ ّٞ  ٠ِ ّٞ

 َٗ َتمُصوَن ٣.  ... َرب ِٜم ُطوَن  كمثلػو تػاـ، ٣َح٥  ٍّ٘ ٍَممط ِشِۖ  .(ْ)، كرؤكس امم بعػد كافيػة٤َتَتمَض   ٤ ...لََعَ ٱٛ 
ًٍ  كمثلػو  ،(ٓ)كاؼ وِذ٣ۦِا  ٠ِٞ، كمثلػو ٤ ... َوََّل َؽِٓي ف  ، كمثلػو ٩ ...رَّ

َ ُطوَن ٩.  ... َصةَ   َِٔوٱۡل  ُٙ م  ٩ٍّٞ  تَؾ 
 تػاـ

مم. (ٕ)السػورة، ككػذل  رؤكس امم إىل آخػػر (ٔ)  ٍ َٟ ممَت٦ُ َن  ،كػاؼ كقيػػل تػاـ  ٰ ...  َوَن ، (ٖ)كػػاؼ  ٲَّلٍّ يَػ 
ٍّٝ كمثلو  ٓ   ُث مَطَض َخ٢ ٥َم   ٌ

َ
َٚ ، كمثلػو ٶ ... أ َٰٓءِي مَر َمِِنٓ إِغ  ٝ   ، كمثلػو ٷّۡلِ ٥ِِ٢ِٙ َسَٰم َٞ ٝ  ، كمثلػو ٺ ... ِِف  ٥ُم ُٟ ١ َعَٰ

َ
خ

   ٝ ُػ٥ُ ُٓ ١
َ
 .ٻ ... َوأ

 

 

 

 

 

 

                                                             

٢ِٞ  كرد يف واشية ) س (: مكية، قاؿ ابن عباس: "إال ثالث آيات نزلن باؼبدينة يف علٌي كالوليػد بػن عقبػة  ((ُ  ۡ ٠ ََكَن ُم َٟ َذ
َ
ٖ  أ ٠ ََكَن َْ ِغ َٟ َ٘     َّلٍّ   

َت٦ُ نَ  إىل آخر اميات الثالث". ككلمها ثالشبائة كشبانوف كلمة، كوركفها ألف كطبسمائة كشبانية كعشركف، كىي عشركف آيػة كتسػع آيػات يف البصػرم  يَػ 
 (.ّٓٓ/ٔ(، ) الدر اؼبنثور:  ََّ(، ) صباؿ القراء. ص  َِٕ/ُكثالثوف يف عدد االباقني. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 

ُٚ "تػاـ إف جعػل  قاؿ ال،ػوين: ((ِ ٝٓ ككػذا إف جعػل  ََّل َري َب ذِيم٣ِ مبتػدأ، خػربه  تَزنِي مبتػدأ ؿبػذكؼ اػبػرب، أك خػرب مبتػدأ ؿبػذكؼ، أك   الٓم
ٝٓ قدرت قبلو فعالن. كلي   ٓ ُٚ كقفان إف جعل مبتدأ خربه  ال ٝٓ ككذا إف جعل  تَزنِي ٓ  (. ُٓٓ/ ِقسمان". ) منار اؽبدل:  ال

ُٚ ﴿لي  بوقف، لف الالـ اليت بعده متعلقة دبا قبلها، كإف علقت بػػػػ  ((ّ َتُصونَ ال يوقف على شيء مػن أكؿ السػورة إىل  تَزنِي التصػاؿ الكػالـ  َح٥ 
 (.ُٓٓ/ِبعمو ببعض. ان ر ) منار اؽبدل: 

وَن كىي قولو تعاىل:  ((ْ صَّ ٍُ ُٝ ٥ ،َت  .٨ ٤َِِِّّي  ٧،  ِنّي  ٦, ٱلطٍِّذي
 (.ُٓٓ/ ِقولو: )كاؼ( ساقط من ) م (. كىو كقف وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ٓ
 (. ْٔٓما بني اغباصرتني ساقط من ) س ( كثابت يف بقية النسخ كيف ) اؼبكتفى. ص  ((ٔ
ُِطوَن كىي من قولو تعاىل:  ((ٕ  .پ١َُِِّتِيُطوَن  إىل قولو تعاىل  ٪َؽَٰٓ
 (. ْٓٓوسى كؿبمد بن عيسى ككذا ريكم عن نافع. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص تاـ عند أضبد بن م ((ٖ
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 (ُ)سورة الوزاب

 

 َٗ َٗ  إََِل  ِ ّب ٍ  كاؼ، إذا قرئ   ٢ ... ٠ِٞ رٍّ ُٜم٦َن َسبِم َٟ  ٍ م  َت َٟ ِ فػإف قػرئ باليػاء مل يكػف الوقػف   (ِ)بالتػاء ٢ا ب
َٗ  على  ِ ّب ٟ  بعػد إىل قولػو  (ْ)تاـ، ككػذل  رؤكس امم ﴾٣ َوكِي   ٢(ّ).  ... ٠ِٞ رٍّ َِل

َ
َضابً  أ ٌَ  ... ٨ . ِِف

ٝ   كاؼ، كمثلػو ﴾٤ ... َح٦ ٣ِِْۦ   َفَٰتُِس ٍّٞ
ُ
ٝ   كمثلػو ٤ ، ... ٢ِٞ ٠٥ٍُّ أ ٢َ َٓءُز ب 

َ
َٰ ، كمثلػو (ٓ)٤ ... خ ـَ  ْ

َ
ا بِأ  ٝ ٤ُِس

... ٤ كمثلػو ،   ٝ ََِٰلُس ـَ َٞ ا ، كمثلػو (ٔ)٥ ... َو  ٝ ِػم٥ِ ُٓ ١
َ
ه ، كمثلػو ٦...  ِٞم٠  أ  ٝ َفَٰمُت٥ُ ٍّٞ

ُ
، كمثلػو (ٕ)٦... أ

  ْ ُطو  ٍ ٍّٞ     ...٦ كمثلو ، ٌِحَس ٱب ٠ِ ا َو َٝ َي ٝ   ٧.  ... َمط  ٥ِِٕ مص  ـِ  ٠ ٌَ ... ٨  كػاؼ. م  ٟ َِل
َ
ٝ   .تػاـ ٨  أ ٍّٛم

(ٖ)كاؼ كقيل تاـ  ٩ ... تََطو ٤َ   
. ِۖ ٍَر  ٦ ٍَ ِ َٞ  ِِهَ ب َم    كاؼ، كمثلػو   ٭ ... َو ٝ  رَۡح  ِؽمرٍّ ً ، كمثلػو ٱ ... بُِس

َ
 أ

ا   ٝ َٜممي ُس ِ  ، كمثلػػو ٳ ... ٌَ  ٍ َمم
ٍ  . تػػاـ ٴ َِٕٜممي   إَِّلٍّ ، ٳ ... لََعَ ٱۡل  ثِمم َ٘  َ ممَط ٱّللٍّ َ٘ تػػاـ، كمثلػػو  ٵا َوَذ

  ٟ ِٜي ٝ  تََط .(َُ)(لمر ا كقمػائو) :أم (ٗ) .ٶ  َوتَػ  متػاـ، كمثلػو  ٻا َٕمِصيط   .كػاؼ  ٻ ... ٤َ٦    ُٔ ٍّٛ  ٟ ِيي ٌَ  
ممممممممكمثلػػػػػػػػو  ،ٽ  ٟ طِي ي ممممممممُ ٍّ  . ٿ  َ٘ َٖ                        .ڀ ... َمممممممممَطٞض ، كمثلػػػػػػػػو (ُُ)كػػػػػػػػاؼ  ڀ ... إِِن ٱتٍّ

                                                             

كرد يف واشية ) س (: مدنية، ككلمها ألف كمائتاف كشبانوف كلمة، كوركفها طبسة آالؼ كسبعمائة كسػت كتسػعوف ورفػان ، كىػي سػبعوف كثػالث يف  ((ُ
 (. َُّ(، ) صباؿ القراء. ص  َِٖ/ُف: صبيع العدد كلي  فيها اختالؼ. ان ر ) البياف يف عد آم القرآ

 (. ّْٕ/ِقرأ أبو عمرك بالغي  كالبقية باػبطاب. ان ر ) النشر:  ((ِ
َٗ  كاؼ إذا قرئ بالتاء لنو استئناؼ أمر من ا أم: قل ؽبا يا ؿبمد. كإذا قرئ باليػاء مل يكػف الوقػف علػى   ((ّ ّبِم لتعلػق اليػاء دبػا قبلهػا مػن  ٠ِٞ رٍّ

 (. ْٕٓ( ، )اؼبكتفى يف الوقف كاالبتداء. ص  ْٕٓاػبرب. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص 
َٚ كىي قولو تعاىل:  ((ْ بِي ًٟ  رٍّ ٤ ،ٱلػٍّ ُه٦ر  ٥, ِذي ِٜيي  ٦, ا َمػ  َُ  ٧ 
 (. ْٕٓما بني اغباصرتني ساقط من )س ( كثابت يف بقية النسخ ك) اؼبكتفى. ص  ((ٓ
لعلمػاء قاؿ الخفش: "ىو تاـ، كاؼبعىن: ) فها إخوانكا يف الدين كمػواليكا (. ككػذا ريكم عػن نػافع. قػاؿ ابػن النحػاس: كقػد اختلػف يف اؼبعػىن فمػن ا ((ٔ

ٝ  ُح٢َ حٞ من قاؿ يف معىن  َٜي ُس ٌَ َٟ ٓ  َوَٛح َع  تُٝ ب٣ِِۦذِي
 
َهد س 

َ
ذل  قبل النهي، كمنها من قاؿ: ىو أف يدعوه إىل رجل عنده أنػو أبػوه، كقػد أخطػأ  أ
ٝ   يف ذل  فعلى ىذين القولني ال يتا الكالـ على  ََِٰلُس ـَ َٞ ٝ  ُح٢َم حٞ لنو متصل، كمػن العلمػاء مػن قػاؿ:   َو َٜمي ُس ٌَ م ٓ  َوَٛح َع  َٟ تُٝ ذِي

 
َهمد س 

َ
أ

ٝ   ف كلػػي  علػػى أوػػد جنػػاح فيمػػػا أخطػػأ بػػو مػػن ذا كمػػن غػػريه، فعلػػػى ىػػذا القػػوؿ التمػػاـ مسػػػتأن بِمم٣ِۦ ََِٰلُس ـَ ممم َٞ ". ) القطػػع كاالئتنػػػاؼ. ص  َو
 (. َِٕ/َِ( ، ان ر ) تفسري الطربم:  ْٖٓ ْٕٓ
 (. ُٗٓ/ ِوسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ٕ
 (. ْٖٓالثانية بدال من الكىل كإال فهو تاـ. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  إِذ  قطع كاؼ إف مل هبعل  ((ٖ
 (. ُِٔ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٗ
 (. ِّٔ/َِان ر ) تفسري الطربم:  ((َُ
 (. ُٓٓزعا الخفش أنو التماـ. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُُ
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   ٓ ُ َُ َ َورَُغ٦ ٠َ ٱّللٍّ  ٍ ِن
َ
 (ِ)".يع  بػذل  نسػائو كأىلػو الػذين ىػا أىػل بيتػو"كقيل قاؿ أبو عمرك:   ،تاـ (ُ) ځ ... َوأ

ٍ  ، كالتماـ اكافي  قبلو كعلى ىذا يكوف الوقف ٥ِ َٟ ِ  .  ځا َته   ٙ ِ  .(ْ)(كالسػنةلقػرآف : )ايعػ  (ّ)تاـ ڂ ... َوٱ  
 ا ًٍ مط  إىل قولػو  (ٓ)أ ، ككػذل  رؤكس امم ڂَسبِ ح 

َ
مأ  ٟ طِي َ٘ ه  .ڌ  ا   ٝ مط٤ِِ م 

َ
ِٞم٠  أ َةُ  ٍَ ِم تػاـ كقيػل   ڄ ...ٱۡل 

٣َُٰا  .(ٔ)كاؼ ن ََّت َؾى
َ
ُ ا َْمَطَض ٱكمثلػو  (ٕ)،څ ... ا  ِٞم٢ ٠٥ٍُّ َوَنمط  كاؼ، كمثلػو   څ ... أ َُ  ُ ، (ٖ) چ ... ّللٍّ

ُٚ  كمثلو  ه كمثلو  ،چ ... ٠ِٞ َرب  َ َذًصا إَِّلٍّ ٱّللٍّ
َ
َٝ ٱّلٍّبِّ ِ ، كمثلػو ڇ ... أ ميً  ، كمثلػو (ٗ) ڈ ... ٠َه  ۧوََس َت ـِ

َ
َوأ

(َُ)كقيل ىو تاـ ڊ
. 

 

 

 

 

 

                                                             

أنػو   قاؿ أبو جعفر: "كأكثر اؼبفسرين على أف ما بعدىا منقطع فبا قبلو إال عكرمة فإف الكالـ عنده متصل. كمػا ركل الصػبع بػن علقمػة عػن عكرمػة ((ُ
َي ِت ﴿كاف يطوؼ يف السواؽ كينادم:  َٚ ٱۡل   ٤

َ
َع أ ُٝ ٱلطِّح  ٢ُس ٌَ ٤َِب  ُ َِلُض  َٟ  يُطِيُص ٱّللٍّ و جعفر: كىذا القػوؿ خطػأ . قاؿ أبىن أزكاج النيب  إِجٍّ

( ، ) تفسػػػري  ُٓٓكلػػػو كػػػاف كمػػػا قػػػاؿ لكػػػاف ) عػػػنكن ( كفيػػػو عػػػن سػػػبعة مػػػن أصػػػحاب رسػػػوؿ ا خػػػالؼ مػػػا قػػػاؿ".      ) القطػػػع كاالئتنػػػاؼ. ص 
 (.  َٕٔ َّٔ/ٔ: ) الدر اؼبنثور: ان ر القواؿ الواردة يف امية (. ِٕٔ ِّٔ/َِالطربم:
َي ِت ﴿عاىل قصد أبو عمرك بقولو ىذا قولو ت ((ِ َٚ ٱۡل   ٤

َ
َع أ ُٝ ٱلطِّح  ٢ُس ٌَ ٤َِب  ُ َِلُض  َٟ  يُطِيُص ٱّللٍّ  (. ْٗٓ. ان ر ) اؼبكتفى.ص إِجٍّ

 (. ُْٔ/ ِ( ككذا عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ِٓٓقطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ّ
قػػػاؿ قتػػػادة: "اغبكمػػػة السػػػنة". كجػػػاء يف تفسػػػري الطػػػربم: مػػػا أكوػػػي إىل رسػػػوؿ ا مػػػن أوكػػػاـ كمل ينػػػزؿ بػػػو قػػػرآف كذلػػػ  السػػػنة. ) تفسػػػري الطػػػربم:  ((ْ
َِ/ِٖٔ .) 
ٟ  ﴿كىي قولػو تعػاىل:  ((ٓ ِيي بِح٢  ﴿، ڃ  ٌَ ٦ٍَُّل  ﴿ ,ڄ  َّٞ  ٓ مُصوًرا ﴿، څَٞ  ٖ م﴿، ڇ  َذِػمحب  ﴿، چٍّٞ  ٟ ِٜي ٍ  ﴿، ڈ  ٌَ ثِم ، ډ اَ٘
يً  ﴿ ـِ

َ
ٟ  ﴿ ،ڊَوأ  .ڋ  رَِذي
(، ككػذا عنػد ابػن النبػارم. ان ػر  ُْٔ/ِ(، ككػذا عنػد ال،ػوين. ان ػر ) منػار اؽبػدل:  ِٓٓكىو قوؿ ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتنػاؼ. ص  ((ٔ

 (. ّْٖ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص 
 (.  ْٗٓكما ثبت يف بقية النسخ ك ) اؼبكتفى. ص    ا  ٢ِٞ ٠٥ٍُّ َوَنط  ﴿تصحفت يف ) س ( إىل ) منها ك را ( كالصواب:  ((ٕ
بفعػل مقػدر أم: سػن ا ذلػ  سػنة،  ُغ٢ٍّ َ ﴿(، كقػاؿ ال،ػوين: "كػاؼ إف نصػ   ِٓٓتاـ عند أضبد بن موسى. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٖ

 (. ُٓٔ/ ِ". ) منار اؽبدل: ََْطَض ﴿أك اوف ها سنة ا، كلي  بوقف إف نصبتها بػػػػػػػ 
 (. ّٓٓتاـ عند الخفش. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٗ
 (. ّٓٓكىو قوؿ ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((َُ
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  ٞٝ َٰ ٣َُ١ تاـ، إذا جعلت اؽباء يف  ڌ ... َغَؾ  ٦ َٖ يقػبض ا ، قاؿ الرباء بػن عػازب: " ال (ُ)ؼبل  اؼبوت ڌ ... يَٜ 
عنػد اؼبػوت، ككػذل  إف  هي يو كتبشػري يٌ علت للمؤمن دبعىن أف اؼبالئكة ربي جي  فككذل  إ . (ِ)ركح مؤمن إال سٌلا عليو "
ِ بَ ب  ا اؼبالئكة كقولػو ة ربييهي جعلت للمؤمنني يف اعبنٌ 

٠ِ ُُكّ ّٞ َٜي ٥ِٝ  ٌَ ُس٦َُٜن  ُ  يَص  َٙ ِ َلَٰٓه َٟ
َٜمي ُسٝ  ٷ َوٱل  ٌَ  ٌٝ َٰ  ...َغَؾ

٣َُ١  قولػو فإف جعلت اؽبػاء يف (ّ)ٸ  ٦ َٖ ٝٞ  كفػى الوقػف علػى  (ْ) عػز كجػل ڌ ... يَٜ  َٰ كمل يػتا.  ڌ ... َغمَؾ
َِ 
َ
ط  أ ٟ  ح  طِي َ٘ َٗ َذَطٞجه  .ڟتَُس٦ُن َٕطِيًب  إىل قولو   (ٓ)ككذل  الفواصل ڐ َوكِي   تاـ، كمثلو  ڌ  ا  َٜي  ٌَ ... 
َٗ  ََْ  ُح٢َ َح . (ٔ)تاـ ڒ َٜي  ٝ   كمثلػو ، (ٖ)ړ ... ُِك٥َُّم٠ٍّ  ، كمثلو (ٕ)كاؼړ ... ٌَ إَِّلٍّ ، ړ ... ُُٕٜم٦بُِس

ه  َٗ ِٟي٢ُ ت  يَ َٙ تاـ ڔ ... َٞ  َمَٜ
(ٗ).  ا  ٝ ٢ُِٞس ۦ  ِ َت   ِ   .كاؼ  ڕ ... ََْحػ  ّٔ َ

 .(َُ)تاـ ڕ ... ٠َِٞ ٱ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (. ّٓٓكىو قوؿ أضبد بن موسى كأ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُ
( ، ) تفسػػػري ابػػػن أ  وػػا  / أبػػػو ؿبمػػػد عبػػػدالرضبن  ُٗٗ/ ُْأخػػرج قولػػػو القػػػر يب كأ  وػػا  كابػػػن النحػػػاس كالسػػيو ي. ان ػػػر ) تفسػػػري القػػر يب:  ((ِ

 (.ِّٔ/ٔور: ( ، ) الدر اؼبنث ّٓٓ( ، ) القطع كاالئتناؼ. ص  ُّّٗ/ٗالرازم: 
 .ٸ،  ٷسورة الرعد آية  ((ّ
 (. ُٗٗ/ُْ( ، ) تفسري القر يب:  َُِ/ِان ر ) ـبتصر تفسري ابن كثري:  ((ْ
ٟ  ﴿ ،ڑ ََجِي   ﴿كىػي قولػو تعػاىل:  ((ٓ م﴿، ڒ  رٍِّذي  ٟ م  ﴿  ,ڔ  رٍّرِيب م﴿، ړ  َذِٜي ًٟ ِيي م﴿ ،ڕٌَ  ٟ ِٜي ، ڗ َؽم٥ِيًصا﴿ ,ږ  ٌَ
﴿  ًٟ ِٜي ٥ِي٢  ﴿، ژتَػ  بِح٢  ﴿، ڙ  مَّ ٟ  ﴿ ,ښ  َّٞ تِي   ﴿ ,ڜ َِٕٜي   ﴿، ڛ  رٍِّذي  ٖ  .ڞ َتب ِصي   ﴿،  ڝ َت
 (. ْٓٓقطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٔ
 (. ْٓٓتاـ عند ؿبمد بن عيسى. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٕ
 (. ْٓٓقطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٖ
(. كمػا بػني اغباصػرتني سػاقط مػن ) س ( كثابػت يف بقيػة النسػخ كيف ) اؼبكتفػى.  ْٓٓقطع كاؼ عنػد ابػن النحػاس. ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ((ٗ
 (.ُْٔص 
 (. ْٓٓكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((َُ
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  ٍّڕ ... َو٦ُُٜٕب٠٥ِِ  كمثلػو (ُ)كػاؼ ،  بَمًصا
َ
مِصهِۦٓ خ  ٍ ِ  كمثلػو  ،ڕ ... ٠ِٞ  َب  ٱّلٍّمِيّ

 َْمَ  ، كمثلػو ژ ... يَُفم٦ََّٜن لََعَ
٠َه  َذح   ۡ ٍُمم٦جَِّيا . ڛ ... يُمم  ٜ إذا جعػل وػػاالن بتقػدير ) مث ال هباكركنػ  فيهػػا إال قلػيالن ملعػونني( فػػإف  (ِ)كػاؼ  ڝ ...ٍّٞ

تِي   (ّ) .ڜ َِٕٜي   إَِّلٍّ نص  على الذـ بتقدير ) أع  ( فالوقف علػى قولػو   ٖ ا . (ْ)تػاـ ڝ َت ُٚ ، كػاؼو   ڞ ... ٠ِٞ َرب 
ِ  كمثلو  ٢ٌَِص ٱّللٍّ   ٥َ ُٟ بَص  ، كمثلػو (ٓ)ڟ ... ٌِٜ 

َ
٢  . ڡ ... اا ذِي٥َ ٓ خ  ٍ َٛ  ٍ بِ َ٘ ٝ  . ڥ  وَِحي٥  تػاـ، كمثلػو  ڤا    َُٛس

ه   ٝ ًٟ   .كاؼ  ڧ ... ُذ٦ُ١َبُس ِيي ٢ِٞ ٥َ  .تػاـ ڧٌَ  ٠َ  ٖ َٓ ؽ 
َ
َِٞجَٰمِتِۗ . (ٔ)كػاؼ  ڨ َح٥ُم٦َّل   .كػاؼ  ڨ ... وأ  ۡ ُٟ

 َوٱل 
 كاؼ.  ک ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (. ّْٖ(، كىو تاـ عند ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ْٓٓاؿ أضبد بن موسى: "سباـ". ) القطع كاالئتناؼ. ص ق ((ُ
م٦جَِّيا  ڜ إَِّلٍّ َِٕٜي   ﴿قػاؿ الخفػش: "إف سبػاـ الكػالـ  ((ِ ٍُ  ٜ ٍّٞ   م٦جَِّيا ﴿كىػو قػوؿ ؿبمػد بػن يزيػد علػى أف تنصػ ٍُ  ٜ ٍّٞ  علػى اغبػاؿ، قػاؿ نصػري

مم٦جَِّيا ﴿تنصػػ   ٍُ  ٜ ٍّٞ   مم٦جَِّيا ﴿علػػى القطػػع أك الشػػتا، كزعػػا الفػػراء أنػػو ال هبػػوز نصػػ ٍُ  ٜ ٍّٞ  (، قػػاؿ  ٓٓٓعلػػى القطػػع". ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص
٦جَِّيا ﴿ال،وين: "من نص   ٍُ  ٜ ٍّٞ   َِٕٜي   ﴿على الذـ كاف الوقف على  :(. ُٖٔ/ِتاـ".  ) منار اؽبدل 

 (. ٓٓٓقاؿ أضبد بن جعفر: "كالوقف ىنا تاـ".  ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ّ
ِ ُغ٢ٍَّ  ٱ﴿قاؿ أبو جعفر: "لي  ىذا التماـ لف  ((ْ  ُغم٢ٍّ َ ﴿( كقاؿ ال،وين: "تاـ ؼبن نصػ   ٔٓٓمنصوبة دبا قبلها". ) القطع كاالئتناؼ. ص  ّللٍّ

ْ ﴿بفعل مقدر، كجائز ؼبن نصبها بػػػػػ  ِسُضوا
ُ
 (. ُٖٔ/ِمنار اؽبدل:  ". )أ

 (. ٔٓٓتاـ عند ؿبمد بن عيسى. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٓ
( ، ) اؼبكتفػػػى يف الوقػػػف  ٕٓٓقػػػاؿ أبػػػو وػػػا : "تػػػاـ". كخطػػػأه ابػػػن النحػػػاس لف الـ ) كػػػي ( متعلقػػػة دبػػػا قبلهػػػا. ان ػػػر ) القطػػػع كاالئتنػػػاؼ. ص  ((ٔ

 (. ِْٔكاالبتداء. ص 
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 (ُ)سورة سبأ

 

 ٦ُر ُٓ َِ ُٝ ٱٛ  ٝ   .تاـ ٢ٱلطٍِّذي تَِح٢ٍُّس
 
 بَََلَٰ َوَرّّبِ َِلَأ

 ٚ ُٕ ... ٣   كاؼ ؼبن قرأ ُٝ ِ َٰٜ ي ِبِۖ  َع َِ علػى  (ِ)بػالرفع ٣ ... ٱٛ 
ُظُب َخ٢ م٣ُ فإف رفع باالبتداء كجعػل  (ّ)) ىو عامل ( :مبتدأ مممر بتقديرتقدير خرب   ٍ كػاف  (ْ)خػربه ٣ ... ََّل َح

ٞق  .(ٓ)ان الوقف قبلو تام ٝٞ َورِز  طِي َ٘ ٤ إىل قولو   (ٔ)تاـ، ككذل  الفواصل  َخب ص ِ
٢ِيب   ُِِّٛكّ َّٞ ٩. م ب٣ِِۦ ِح٢ٍّمُۢةِه

َ
 أ

... ٨ تاـ.  ِٓء َٟ ٠َِ ٱلػٍّ ۡرِض  ّٞ
َ ا كاؼ، كمثلػو   ٩ ... َوٱۡل  َ  ٍ م (ٕ) .٪ ...َوٱٛهٍّ كمػن  .تػاـ ٫ ... دِِۖ ِِف ٱلسٍّ 

بالنصػ  مل يقػف  ٬ ... ٱلمّطِيدَ كمػن قػرأ  (ٗ) ٫ بَِفمٍٞ كقػف علػى  (ٖ)بػالرفع٬ ... َولُِػَٜي َؿ٠ََٰ ٱلّطِيدُ قرأ 
مطِِۖ  .(َُ)علػى ذلػ  َ ٱٛ ِٖه  اِغمَحٍَٰت  . (ُُ)كػاؼ  ٬ ... َرّبِم٣ۦِا  بِمإِذ نِ  .تػاـ ٬ ... َخّي  . (ُِ)كػاؼ  ٭ ...رٍّ

٦ُر . كاؼ  ٭ ... ُٙ بٍّ ر  إىل قولو  (ُْ)ككذل  الفواصل ،(ُّ)تاـ  ٭ٱلؾٍّ ٦ر    ـَ
ُٙ  . ٳ َؽ

 

 

 

                                                             

كرد يف واشػية ) س (: مكيػػة، ككلمهػػا شبامبائػػة كثػػالث كشبػػانوف كلمػػة، كوركفهػػا ألػف كطبسػػمائة كاثنػػا عشػػر، كىػػي طبسػػوف كطبػػ  آيػػات يف الشػػامي  ((ُ
 (. َُّ(، ) صباؿ القراء. ص  َِٗ/ُكأربع يف عدد الباقني. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 

 (. ّْٗ/ِقرأ الباقوف خبفمها. ان ر ) النشر: قرأ اؼبدنياف كابن عامر كركي  برفع اؼبيا ك  ((ِ
 (. ٖٓٓىو قوؿ أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ّ
 (. ِّْ( ، ) كشف اؼبشكالت. ص  ُٖٓان ر ) ودة القراءات البن زقبلة. ص  ((ْ
 (. ّْٔ( ، ) اؼبكتفى يف الوقف كاالبتداء. ص  ٖٓٓكىو قوؿ الخفش. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٓ
ٝٞ كىي قولو تعاىل:  ((ٔ َِل

َ
ِٟيِص ٥ ،أ َ ٍَِيِص ٧ ،َحِصيٍص ٦ ،ٱ    .٨ٱۡل 

 (. ٗٓٓتاـ عند أضبد بن موسى. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٕ
 (. ّْٗ/ِقرأ شعبة بالرفع كقرأ الباقوف بالنص . ان ر ) النشر:  ((ٖ
 (.ُِٕ/ِلنص . ان ر  ) منار اؽبدل: (، كىو كقف تاـ عند ال،وين يف قراءة الرفع كا ٗٓٓكاؼ. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص    عليو كالوقف ((ٗ
كىو قوؿ الكسائي كالتقدير عند أ  إسػحاؽ ) كسػخرنا لػو الػريح (. ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ.  َولُِػَٜي َؿ٠ََٰ ٱلّطِيدَ لف الريح عنده نسق، أم:  ((َُ
 (. َٔٓ ٗٓٓ ص
 (. َٔٓتاـ عند أضبد بن موسى. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُُ
 (. ُّٕ/ِ( ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  َٔٓقاؿ أبو وا : "سباـ". ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُِ
 (. ُّٕ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ُّ
٥ِِّي كىي قولو تعاىل:  ((ُْ ُٟ ٦رٞ  ،ٮٱل  ُٓ ٚ   ،ٯ َد ِٜي

َٕ ٰ ، ٦َر ُٓ َٙ  .ٲَءا٢َِِّٞي  ،ٱٱٛ 
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  ِّٟي ٠ يَ ٌَ  ِۖ َٟ ل  ُ   . (ُ)كاؼ  ٯ ... وَِؽ َُ ُطواْ  ُٙ ا  .تاـ ٯ ... َوٱؽ  َ  ٍ ٍق  ، كمثلػو (ِ)كػاؼ  ٲ ... ذِي٥َ  ٱلػٍّ مظٍّ َٟ  ُُكٍّ ُم
ه ، كمثلو ٳ ...  ّٗ َٰزِرَِّي إىل قولػو  (ّ)ككذل  الفواصل  ،تاـ ٵ َذِٓيٞو . ٵ ... ِِف َؽ ُ ٱٛسٍّ  ٍ ٠   .ڇو٦َ٤َُ َس َٟ ِ ل

   ُ َُ ذَِن 
َ
ا  .تاـ ٷ ... أ ٍّٔ َم

ا .(ْ)كػاؼ، كالتمػاـ رأس اميػة  ٷ ... َٕ ل٦ُاْ ٱ   ُ ِٚ ٱّللٍّ ا َّكٍّ   .كػاؼ  ٸ ...ُٕم ََكَٓء  ... َُشَ
َ يََصي ٣ِِۗ .(ٓ)(ال شري  لو كال يركف ذل  كال يقدركف عليو) :أم تاـ ٻ َل كاؼ، كمثلو   ٿ ... َبّي  م٦  َٖ ٍ مٍق ٱٛ   إََِلَٰ َب
َضاَب  ، كمثلػو ٿ ... ٍَ ُواْ ٱٛ 

َ
ٍّٟ  َرأ َ ُ   . ځ ... ل َُ ِصُر   ٖ ُبُصوَن  .تػاـ ڇ ... َوَي  ٍ ا َح ٍّ٠ ِ

 .ل كػاؼيػكق (ٔ)تػاـ ډ ... ٱۡل 
 ب٦َُن ًٞ إىل قولػػو  (ٖ)، ككػػذل  الفواصػػل(ٕ)تػػاـ ڊتَُسممّضِ ِٟي ٗٞ  .ڒَٕطِيممٞب  َغمم ٓ إِْ مم ممَت   إَِّلٍّ  ٓ . تػػاـ ڋ ... ى  َّٞ
 رُُغ٦َج٥َ ا ِضيط  كمثلػو  ،كػاؼ  ڌ ... يَص 

ب٦ُاْ رُُغَِلِۖ كمثلػو  ڌ ١ٍّ ضٍّ َٙ ٍّٝ . ڍ ... َْ ْ  ُث مُطوا ٍّٙ َٓ ، كمثلػو (ٗ)تػاـ ڎ ... َتَت
٠ِ َضاب  ، كمثلػو ڎ ... ِح٢ٍٍّ    ّٞ َّٔ . ڎ َؽِصيص   ٌَ َم ٚ  َحم َٓء ٱ   كػاؼ،   ړ ... َْمَ  َْم٦ َت . (َُ)كػاؼ  ڑ ... ُٕ
 ا ُٚ   .(ُُ)الثاين ڕ ... ٠ِٞ َرب 

 

 

 

                                                             

 (. َٔٓسباـ عند الفراء كالخفش. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُ
 (. ُْٕ/ِ(، ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ُٔٓسباـ عند ؿبمد بن عيسى. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ِ
ٍُ , ٶ َى٥ٍِ  كىي قولػو تعػاىل:  ((ّ بِ َٙ

بِّي  ،  ٷ ٱٛ  ُٜم٦َن ,  ٸ َّٞ َٟ  ٍ ُٝ  ،ٹَت ِٜمي ٍَ ُٝ  ،ٺ ٱٛ  ِٙمي َ م٦َن  , ٻٱ   ُٟ َٜ  ٍ ََّل َح
ِصُم٦نَ ,  ٽَصَِٰصرَِّي ,  ټ  ٖ َت ٢َِِّٞي  ، پ تَػ   ۡ ُٜم٦َن ، ڀُّمَّ مطَِِّٞي ,  ٿُم َٟ  ٍ ِمُطوَن ,  ځَح بَِّي ,  ڂَؽَٰٓ مضٍّ ٍَ ُٟ ِ ب
٦َن ، ڃ ُٟ َٜ  ٍ وَن ,  څَءا٦٢َُِٞن ,  ڄََّل َح  .چَُّم َُضُ
ٍُ كىو قولو تعاىل:  ((ْ بِ َٙ

َِلَّ ٱٛ  ٍَ  .ٷَو٦َ٤ُ ٱٛ 
( ، ) تفػػػػػػػػػػسري الطػػػػربم:  ِٔٓكىػػػو قػػػوؿ نػػػافع كأ  وػػػا  كالقتيػػػيب كالػػػػدينورم ككػػػذل  ىػػػو علػػػى مػػػذى  اػبليػػػػل. ان ػػػر ) القطػػػع كاالئتنػػػاؼ. ص  ((ٓ
 (.  ُٕٓ/ ِ( ، ) منار اؽبدل:  َْٓ/َِ
(،  ْٕٖ) إيمػػاح الوقػػف كاالبتػػداء. ص  (، ككافقػػو ابػػن النبػػارم. ان ػػر ْٔٓتػػاـ عنػػد أ  وػػا  كأضبػػد بػػن موسػػى. ان ػػر ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ((ٔ

 ككافقها الداين.
 (. ُٕٔ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٕ
بِّٞي كىي قولو تعاىل:  ((ٖ ِضيط   ،ڋَّٞ

ُي٦ِب ،  ڏَؽ٥ِيٞص , ڎ َؽِصيص  ، ڍ١َِسٍِ , ڌ ١ٍّ ُِ  .ڑيٍُِيُص ،   ڐٱٛ 
كا إذا فعلػتا قاؿ أبو وا : "سباـ". كخولف يف ىذا لف اؼبعىن عند الفراء كصباعة غريه ) مث تتفكػركا ىػل جػربتا علػى ؿبمػد كػذبان أك رأيػتا بػو جنػة فػإن ((ٗ

 (. ُٕٓ/ّ( ، ) تفسري ابن كثري:  ٓٔٓذل  علمتا أنو نيب (. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص 
 (. ٓٔٓالقطع كاالئتناؼ. ص  قطع صا  عند ابن النحاس. ان ر ) ((َُ
ا كالكؿ قولو تعاىل:  ((ُُ ُٚ ُطواْ ب٣ِِۦ ٠ِٞ َرب  َٓ  .ڕ ... َوَٕص  َز
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 (ُ)سورة فا ر

 

  ًَ َٰ ُٝ  .تػاـ ١َٕمِصيٞط  .أكفػى منػو ١ ... َٞ  يََؾ ُٓء   .كػاؼ  ١ ... َوُرَب ِٙمي َ ظِيمُظ ٱ   ٍَ تػاـ، ككػذل   ٢ٱٛ 
٦ٍَُن إىل  (ِ)رؤكس امم ٢َ ُِضوهُ ٨. يَف  ا   َْقَّتٍّ ُصوًّ ٌَ ... ٦   كػاؼ، كمثلػو مَضاٞب َؽمِصيٞصا ٌَ ... ٧ (ّ) كمثلػو ،

  ٝ َٜي ٥ِ ٍَٰت   ٌَ ٦ٍَُن ٨.  ... َذَػَس ٢َ َٟ  يَف  ِ َٗ كمثلو  ،تاـ ٨ب ِ َٰل َز ًٍ   كمثلػو    ٩ٱٛجَُّؾ٦ُر َ٘ ةُ ََجِي  ... ٣ٍَِِّْٜٜ ٱٛ ٍِظٍّ
٪(ْ) . ّيُِب ُٝ ٱٛهٍّ ٣ُ   . (ٓ)كاؼ  ٪ ... ٱٛ ََكِ ٍُ َذ مَضاٞب َؽمِصيٞصا  كمثلػو  ،(ٔ)تػاـ ٪ ... يَط  ٌَ ... ٪ الثػاين(ٕ) ،

 ِِف َِ٘تَٰمٍب   ،٪ ٦َ٤ُ َحُبم٦رُ كمثلػو 
ُطوَن تػاـ، كمثلػو  ٫يَِػمٍٞ . (ٖ)كػاؼ٫ ... إَِّلٍّ ُٙ م ُ ، كمثلػو ٬تَؾ  َُ

  ُٗ  ٜ ُٟ ٝ   ، كمثلو (ٗ)٭ ... ٱل  ُِ٘س ظِيظ  كمثلػو  ،ىو ا عز كجل ٮ َسبٍِ  ، كمثلو ٮ ... بِِش  ٍَ ِ ، كمثلػو ٱب
 ه َّبَٰٓ ةَ  ، كمثلو (َُ) ٲ ... َذا ُٕط  َٰ٦َٜ َٕ ُم٦اْ ٱلفٍّ

َ
ِػم٣ِۦ  ، كمثلو (ُُ)ٲ ... َوأ  ٓ ٍُ (ُِ) .ٲ ... ِّلَ ِفم َٟ ِ ٱل  ِإَوََل ٱّللٍّ

 .(ُّ)تاـ

 

  

                                                             

دين كرد يف واشية ) س (: مكية، ككلمها سبعمائة كسبع كتسعوف كلمة، كوركفها ثالثة آالؼ كمائة كثالثوف ورفان، كىي أربعوف كسػت آيػات يف اؼبػ ((ُ
 (.َُّ(، ) صباؿ القراء. ص َُِ/ُ. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: كالشامي، كطب  يف عدد الباقني

٦َن  كىي قولو تعاىل:  ((ِ ُٙ َْ  ۡ ُم٦رُ  ٣ ،تُ
ُ ُطوُر  ،  ٤ ٱۡل  َِ ٍٍِِ  ٥ ،ٱٛ  ٌٍ ٦ ،ٱلػٍّ بِ

َ٘٧. 
ِيمم٠َ  إف جعلػت  ((ّ ممٍٍِِ  يف موضػػع خفػض نعتػػان لػػػػػ   ٱَّلٍّ ممَدَِٰب ٱلػٍّ ـ 

َ
أك يف موضػػع نصػ  نعتػػان غبزبػو أك يف موضػػع رفػع بػػدالن مػن الػػواك يف  أ

 ََِل ْ ٦ُ١٦ا ُٙ  فالتماـ  َضاٞب َؽِصيٞصا ٌَ   ٝ  (. ُٖٕ/ِ(، كىو تاـ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ٖٔٓ. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص ل٥َُ
 (. ُٕٗ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ْ
 (. َٕٓقاؿ ابن النحاس: "سباـ عند بعض أىل العلا". ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٓ
و العمػػػل قػػاؿ ال،ػػوين: "تػػاـ إف كػػاف الرافػػع للعمػػل الصػػا  ا تعػػاىل، كإف كػػػاف الرافػػع للعمػػل الصػػا  الكلػػا الطيػػ  كأراد: )أف الكلػػا الطيػػ  يرفعػػ ((ٔ

ّيُِب الصا  ( فال وبسن الوقف على   (. ُٕٗ/ِر اؽبدل: ". ) مناٱٛهٍّ
 (. ُٕٗ/ِ(، ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  َٕٓقطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٕ
 (. َٕٓسباـ عند أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٖ
 (. َُٖ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٗ
 (. َُٖ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((َُ
 (. َُٖ/ِ( ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ُٕٓقطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُُ
 (. َُٖ/ِ( ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ُٕٓقطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُِ
 (: أ .ْٗٔكرد يف ) م ( ك ) ج ( ك ) اؼبكتفى. ص  ((ُّ
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 ُٴ ... َوََّل ٱّلَّمم٦ر  كػػاؼ(ُ) . َممُطوُر َُٰت   َوََّل  .أكفػػى ٵَوََّل ٱ   ـَ مم  ٞ
َ ا . (ِ)تػػاـ ٶ ...ٱۡل  مم٠ يََؾمم ُٓء َٞ ... 

ُب٦رِ كمثلو  ،(ّ)كاؼٶ ُٖ ٠ ِِف ٱٛ  اتاـ، كمثلو  ٷإَِّلٍّ ١َِضيٌط . ٶٍّٞ  ٍ ا   بَِؾ ذِي٥َ  ١َمِضيٞط كمثلو  ٸ ... َو١َِضيط 
َطابِيمُب ُغم٦دٞ  .ځذِي٥َم  َذطِيمٞط إىل قولػو  (ْ)، ككػذل  الفواصػلٺََكَن ١َِسٍِ ، كمثلو ٸ َُ  .كػاؼ  ٻَو
 ه َٗ ِ َٰل َز َ٘   ٣ُُ١َٰ ـَ  ٛ
َ
ْه تاـ، كمثلو  ټ ... خ ا ُۡ ََٜمَٰٓ ٍُ ٣ِِٜۦٓ  . (ٔ)كػاؼ كقيػل تػاـ  ٽ٠ٍّٛ َتُب٦َر (ٓ) .ټ ... ٱٛ  ٠ِ َْل  ّٞ ... 
َ يََصي ٣ِِۗ  .كاؼ  پ ... َٟ  َبّي  ِ ّ ا . (ٕ)تاـ ٿ ... ل ٌَِب د١َِ  ِ  كاؼ، كمثلػو   ڀ ... ٠ِٞ   كمثلػو  ،ڀ ... بِمإِذ ِن ٱّللٍّ
 اا  ۡ ُ ل  ۡ ُ ٦ُِٞب كمثلو  ،(ٗ)تاـ ځَذطِيٞط (ٖ)، ځ ... َول مَضاب٥َِ   ، كمثلو ڃُٛ ٌَ ِم٠   م٦ر  (َُ) .ڄ ... ّٞ

ُٓ  ڄَ٘
ْ . أ  ٍٍ . (ُُ)كاؼ كقيل تاـ  څ ... َُْضو٦ُٕا ِف

(ُِ)تاـ، ككذل  الفواصل بعدي  څ٠ِٞ ١ٍّ
. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

َّٚ  قاؿ ابن النحاس: "لي  بوقف لنو الوبسن أف تبتدئ  ((ُ  (. ُٕٓ". ) القطع كاالئتناؼ. ص َوََّل ٱّٛيِ
 (. ُٕٓكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ِ
 (. َُٖ/ِتاـ عند أ  وا  للعدكؿ عن اإلثبات إىل النفي. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ّ
٦ٌر , ٻُغ٦دٞ كىي قولو تعاىل:  ((ْ ُٓ ٦رٞ   ،ٽَتُب٦َر  ،  ټَد ُٙ ٍُ  , ٿبَِفٍٞ   ،پَؽ بِ َٙ

   ڀٱٛ 
 (. ُُٖ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٓ
ٝ   سبػػاـ عنػػد أ  وػػا  لف الػػالـ عنػػده يف  ((ٔ الـ القسػػا، كغلطػػو فيػػو ابػػن النحػػاس لف بعػػده ) الـ كػػي (. ان ػػر ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ِِيُمم٦َّذَِي٥ُ
ِٕٓ) 
 (. ُُٖ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٕ
قرأ ابن كثري كأىل مكة كضبزة كالكسائي كابن عامر كأبو عمػرك". ) منػار اؽبػدل: كهبا  ٠ِٞ َذ٤َب   قاؿ ال،وين: "كاؼ ؼبن قرأ باعبر عطفان على  ((ٖ

 (. ُِٖ/ِاؽبدل: 
 (. ّٕٓقطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٗ
 (. ُّٖ/ِ(، ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ْٕٓكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((َُ
 (.  ُّٖ/ِ(، ككذا عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ْٕٓسباـ عند أضبد بن موسى كأ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُُ
ُصورِ  كىي قولو تعاىل:  ((ُِ  كسائر الفواصل ذكرىا اؼبصنف الوقان.چبَِضاِت ٱلفَّ
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 ُطهُ ا  ٓ َٜي ٣ِ ُز ٍَ ت  ا كاؼ، كمثلو   ڇ ... َذ  ٖ َٞ ا . ڇ ... إَِّلٍّ  ٢ِ م٣ُ    .(ِ)كقيل كاؼ(ُ)تاـ ڇإَِّلٍّ َسَػ ر  ّٞ َٰ بَّح٢َِت    لََعَ
ُطوًرا تاـ، كمثلو  ڈ ... ُُ ن تَُظوََّل  . ڈإَِّلٍّ 

َ
ا  .كػاؼ  ډ ... أ ٦ر  ُٓ ٦ًرا  .تػاـ ډَد ُٓ َط  .كػاؼ  ڊإَِّلٍّ ُج  ٙ َٞ َو

يِّي  ِٜم٣ِۦ  كمثلػو  ،تػاـ ڋ ... ٱلػٍّ  ٤
َ
ِٛمَّي  (ّ) .ڋ ... إَِّلٍّ بِأ وٍّ

َ ا كػاؼ، كمثلػو   ڋ ... ُغم٢ٍَّت ٱۡل   .ڋ ... َتب مِصي  
  ًڋ ََت ٦ِي تاـ(ْ) .   ٦ٍُّٕة  ٝ ٢ِٞ ٥ُ َؽصٍّ 

َ
ۡرِض  ﴿كاؼ، كمثلػو   ڌ ... أ

َ ا . ڌ ... َوََّل ِِف ٱۡل   ٠ِٞ َدٓابٍّم    .تػاـ ڌَِٕصيط 
ِۖ ﴿، كمثلو (ٓ)كاؼ  ڍ ... َػّم  َّٞ   ٚ َح

َ
 .ڍ ... إََِلَٰٓ أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (. ْٕٓص كىو قوؿ ابن النحاس ككافقو الداين. ان ر ) القطع كاالئتناؼ.  ((ُ
 (. َٖٓ(، ككذا ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ُّٖ/ِىو قوؿ ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ِ
 (. ُّٖ/ِ(، ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ٕٓٓكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ّ
 (. ُٖٓوسن عند ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ْ
 (. ُْٖ/ِ( كقاؿ ال،وين: "لي  بوقف لتعلق ما بعده دبا قبلو استدراكان". ) منار اؽبدل:  ٕٓٓعن نافع  . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٓ
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 (ُ)سورة ي 

 

 ١يٓع كىػو رأس آيػة يف الكػويف  .كالتقػدير ) اتػل يػ  ( (ّ)للسػورة كافتتػاح ؽبػاعلػى قػوؿ مػن قػاؿ ىػو اسػا ، (ِ)تػاـ
ط َغمَِّٜي  .(ْ)) يػا رجػل ( كقيل لي  بتاـ كال كاؼ لف معناهي  كقيل ىو كاؼ. ُٟ ٠َِٟ ٱل  َ مَتِٖيم  . (ٓ)كػاؼ  ٣ل ػ  َّٞ٤ 

ُٚ تاـ على قراءة من قرأ  ظِيظِ  تزَنِي ٍَ
َتِٖيم  كمن قرأ ذل  بالنص  مل يقػف علػى  (ٔ)بالرفع ٥ ... ٱٛ  ػ  َّٞ٤.  كرؤكس

ممطِيٍم  .(ٕ)يػػةامم كاف َ٘٫  تػػاـ، كمثلػػو  بِممّي َّٞ٬ .   ٝ تُٝ  كمثلػػو  كػػاؼو ٬ ... َوَءاَ َٰممط٤َُ ِممط  ّ٘ نِمم٠ ُذ
َ
 .ٳ ... أ

 ٦َُِْن س  ٦ٍُِن تاـ، كمثلو  ٳَّٞ َٟ َِّٞي ، كمثلو (ٖ)ٹَْقغ  مَط  ٙ ُٟ  لََعَ ٱٛ ٍَِبم دِ   كىػو يف اميػة الخػرل. (ٗ) ٻِٞم٠َ ٱل 
ظُِءوَن  ب٣ِِۦتاـ، كمثلو  پ ... َت٥  ونَ ، كمثلو پيَػ  ط َٕمِص١َ  ِهبعد كافية إىل قولو  (َُ)كرؤكس امم ڀ َُّم َُضُ ٍّٞ  ِٞم٠ 
 .ڔ ...

 

                                                             

) فػا ر ( كلعلػو سػهو مػن اؼبصػنف رضبػو ا.كسػورة ) يػ  (: مكيػة. ككلمهػا مل يكت  اؼبصنف فواصل سورة ) يػ  ( كإمبػا أعػاد ذكػر فواصػل سػورة  ((ُ
يػاف يف عػد سبعمائة كسبع كعشركف كلمة، كوركفها ثالثة آالؼ كعشركف ورفان، كىي شبػانوف كثػالث آيػات يف الكػويف، كآيتػاف يف عػدد البػاقني. ان ػر ) الب

 (.َِّ(، ) صباؿ القراء. ص  ُُِ/ُآم القرآف: 
(  ٕٔٓ( كقػاؿ ابػن النحػاس: "كػاؼ". ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ِٖٓاؼ، كىو قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتػداء. ص قيل ىو ك ((ِ

َٗ  بػػػػػػػ ) يارجػل ( أك ) يػا إنسػاف ( لف قولػو  يٓع  (، كقاؿ ال،وين: "لي  بوقف إف فيسػر  ُٖٓ/ِكقاؿ ال،وين: "وسن". ) منار اؽبدل:  إ١ٍِّم
 ِٟ َ ط َغِّٜيَ ل ُٟ  (. ُٖٓ/ِقد دخل يف اػبطاب". ) منار اؽبدل:  ٠َ ٱل 
( ككػذا علػى قػراءة عيسػى بػن عمػر بنصػ  النػوف جعلػو اظبػان للسػورة ال ينصػرؼ  ُّكىو قوؿ أبو اغبسن بن كيسػاف. ان ػر ) القطػع كاالئنتػاؼ. ص  ((ّ

 (. ّ/ُٓ( ككذا قاؿ سيبويو. ان ر ) تفسري القر يب:  ُِٔآف. ص ( ، ) ـبتصر يف شواذ القر  ٕٔٓلنو أعدمي. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص 
( ،   ) تفسػػػري  ْٖٖ/َِ( ، ) تفسػػػري الطػػػربم:  ْٖٖ/ِان ػػػر ) معػػػاين القػػػراف لألخفػػػش/ أبػػػو اغبسػػػن ازاشػػػعي اؼبعػػػركؼ بػػػالخفش الكسػػػط:  ((ْ

 (. ْ/ُٓالقر يب: 
 (. ٕٔٓىو قوؿ أ  وا  كغلطو فيو ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٓ
 (. ّّٓ/ِقرأ ابن عامر كضبزة كالكسائي كخلف كوفص بنص  الالـ كقرأ الباقوف برفعها. ان ر ) النشر:  ((ٔ
ِٝ  كىي قولو تعاىل:  ((ٕ ٦َُِٜن  ٥، ٱلطٍِّذي َٰٓ ٦٢َُِٞن  ٦, َغ  ۡ ُر٦َن  ٧ ،يُ َٟ  ٖ َّٞ٨,   وَن ٦٢َُِٞن ٩, ُحب ِۡصُ  ۡ  ٪يُ
 (. ُٖٖ/ِ(، كوسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ٕٗٓكىو كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٖ
 (. ٕٗٓكىو كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٗ
ُز٦َُٜن  كىي قولو تعاىل:   ((َُ

 
ُي٦ِن   ،ځيَأ ٍُ ُطوَن  , ڂٱٛ  ُٙ م٦نَ  , ڃيَؾ  ُٟ َٜ  ٍ م٦َن   ،ڄ َح ُٟ ِٜ ي  ِٝ  ، څَّٞ ِٜمي ٍَ ، چٱٛ 

 ِٝ ممِصي َٖ ممَبُر٦نَ  ، ڇٱٛ  ممُر٦ِن  , ڈ يَػ  ؾ  َٟ ُبمم٦َن  , ډٱل  َ٘ ممُضوَن  , ڊيَط  َٖ  ، ڍ تُط َۡحُمم٦نَ  ، ڌِذممّي  ،  ڋي٢ُ

 طِِكَّي  ٍ بِّي   ، ڎُٞ ٦َن   ،ڐَصَِٰصرَِّي   ،ڏَّٞ ُٟ ٦َن  ، ڑََيِّفِ ٍُ  .ړيَجِػ٦َُٜن    ،ڒيَط ِح
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طَ كمن قػرأ  َٟ َٖ ٦ََٰي ٢ََٜم كفػى الوقػف قبلػو كوسػن االبتػداء بػو.   (ِ)كبػالرفعأبالنصػ   (ُ)  ڇ ... َوٱٛ    ڔ ... َٕم ل٦ُاْ َي
ط َِٕص١َ  ِه .كاؼ ٦َُٜن  .(ّ)التماـ من القراء كالنحػوينيأصحاب كىو قوؿ صبيع  تاـ ڔ ...  ٍّٞ َٟ  ٍ ٦َن  .تػاـ ږَت ٌُ يَمصٍّ
ٝٞ ، مث يبتدئ (ْ)كاؼ ڙ َٰ ٝٞ " :كابن عبد الرزاؽ (ٔ)كقاؿ أبو وا  .(ٓ)(ذل  ؽبا سالـ) :على معىن ښ ... َغَؾ َٰ  َغَؾ
" ٞٝ َٰ طُِم٦َن  .(ٕ)"تاـ ښ ... َغَؾ خ  ُٟ

بِّٞي ، كمثلو (ٖ)تاـ ڛٱل  نِ (ٗ) ،ڜَّٞ
َ
ُبُصوِِن   َوأ ٝٞ  .كاؼ  ڝ ... ٱخ  َتِٖي ػ  َّٞ

ٍُم٦نَ كمثلػو .(ُُ)، ككذل  رؤكس امم إىل آخر السػورة(َُ)تاـ ڝ َْمَ  كمثلػو  ڣ َوََّل يَط ِح
َ
ُِٖٜم٦َن أ  ٍ ، كمثلػو ڤَح

   ٓ ُ َُ ِطِي٠َ ، كمثلػو ڥ ... يَۢنَبَِغ  َٰٓ ُطوَن كمثلػو  ،ڦلََعَ ٱٛ َؽ ُٙ ََْ  يَؾ 
َ
ٝ   ، كمثلػو کأ ل٥ُُ َٗ َٕم٦  ، ڬ ... ََْ  َح ُظ١م

٦٢َُِٜن كمثلو   ٍ َٞ  ُح بِمّٞي ، كمثلػو ڬَو ِٞمث ٥َُٜٝ  كمثلػو ، (ُِ)ڭَّٞ  َٔ ن ََي ُٜم
َ
َٰٓ أ . (ُّ)كػاؼ  ڱ ... بَمََلَٰ . ڱ ... لََعَ

 ُٝ ِٜي ٍَ ٦ُن  .كاؼ  ﴾ڲ ... ُز٠.(ُْ)تاـ ڱٱٛ  ُٙ  .(ُٓ)تاـ ڲَذَي

  

 

                                                             

مطَ  (. ككرد يف ىامش ) م (: كمن قرأ ّْٕمابني اغباصرتني ساقط من ) س ( كثابت يف بقية النسخ ك) اؼبكتفى. ص  ((ُ َٟ َٖ بالنصػ  بتقػدير  َوٱٛ 
َه٣َُٰ ) ك قدرنا القمر قدرناه ( أك بالرفع على االبتداء كاػبرب  ر  كفى الوقػف قبلػو كوسػن االبتػداء بػو، فػإف رفػع بػالعطف علػى مػا قبلػو بتقػدير ) كآيػة    َٕصٍّ

 (.ّْٕؽبا القمر ( مل يقف على ما قبلو كال ابتدئ بو لتعلقو بذل . ككذا كرد يف ) اؼبكتفى. ص 
 (. ّّٓ/ ِابن كثري كنافع كأبو عمرك كركح بالرفع كقرأ الباقوف بالنص . ان ر ) النشر: قرأ  ((ِ
كفبػن قػاؿ بػػو: أبػو وػػا ، كالقتيػيب، كالفػػراء، كالخفػش سػػعيد، كيعقػوب، كأضبػػد بػن موسػػى، كأضبػد بػػن جعفػر، كعيسػػى بػن عمػػر، كؾباىػد، كاغبسػػن،  ((ّ

 (. ّٖٓ(، كىو كقف وسن عند ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ُٖٓكقتادة، ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص 
 كرد يف ) م(: تاـ. ((ْ
 (. ٖٓٓ( ، ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ْٕٔ/ُٗان ر ) تفسري الطربم:  ((ٓ
 (. ِٖٓأخرج قولو ابن النحاس. ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٔ
َّل   كلي  على ذل  بتاـ، لف العامػل يف قولػو   ٍّٞجعاله بدالن من  ((ٕ ؼبكتفػى. ص مػا قبلػو كالتقػدير ) ؽبػا سػالـ يقولػو ا قػوالن (. ان ػر ) ا َٕم٦ 
 (. ِٖٓ( ، ) القطع كاالئتناؼ. ص  ْٕٓ
 (. ُُٗ/ِ(، ككذا عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ّٖٓكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ٖ
نِ  قاؿ ال،ػوين: "لػي  بوقػف لف قولػو  ((ٗ

َ
ُبُصوِِن   َوأ ُبمُصواْ  معطػوؼ علػى   ٱخ   ٍ ن َّلٍّ َت

َ
فسػرت العهػد , إف ( مفسػرة فيهمػا كإف جعلػت ) أ

 (   ّٖٓ(، ككافقو ابن النحاس. ان ر    ) القطع كاالئتناؼ. ص  ُُٗ/ِ. ان ر ) منار اؽبدل: بنهي كأمر أك مصدرية
 (. ُُٗ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((َُ
٦َُِٜٖن  كىػي قولػو تعػاىل:  ((ُُ  ٍ ُصوَن   ،ڞَت ٌَ مُطوَن   ،ڟت٦ُ ُٓ ِػمُب٦َن   ،ڠتَس  موَن   ،﴾ڡيَس  م٦َن    ،ڢُحب ِۡصُ ُٙ ِ َؿَٰٜ
 َُز٦ُٜن
 
وَن   ،ڨ يَأ وَن  , ڪي٢َُۡصُ ٝٞ   ،ګَّمَّ َُضُ ٌٝ   ،ڮَرِٞي ِٜي ُِصوَن ,  گ ٌَ ٦َن    ،ڰت٦ُٕ ٍُ  .ڳتُط َح
 (. ُِٗ/ِ(، كىو كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ْٖٓقطع صا  عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُِ
 (. ْٖٓعن نافع   كىو قوؿ ؿبمد بن عيسى كالقتييب. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُّ
 (. ُّٗ/ ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ُْ
 (. ُّٗ/ ِوين. ان ر ) منار اؽبدل: كاؼ عند ال،  ((ُٓ
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 (ُ)سورة الصافات

 

َِٰذٞص  :جواب القسػا ـَ َٛ  ٝ َشَٰطِِق . (ّ)كىػو كقػف كػاؼ (ِ)٤إِنٍّ إَِؾ٥ََُٰس َٟ ِ َح ١ِمب   .التمػاـ ٥َوَربَّ ٱل 
ِٞم٠ ُُكّ

٨ ىػػو تػػاـ" :(ٓ)آيػػة. كقػػاؿ يعقػػوب ، كىػػو رأسي (ْ)وسػػن."  اا معنػػاه  ػػردان  كػػاؼ، كىػػو مصػػدره   ٩ ... ُدُذمم٦ر 
. كقاؿ القتييبي (ٔ)كإبعادان 

ٓ  . (ٖ)سباـ القصة ﴾٪اَ ِٕٞب . "ىو تاـ":(ٕ)  ٢َ  ٖ ٠  َسَٜ ٍّٞ م 
َ
زِبِۢ . (ٗ)كاؼ  ٫ ... أ

 ٫َّلٍّ
ِخب ُت كذل  على قراءة من قرأ  ،كقيل ىو كاؼ (َُ)تاـ ٌَ   ٚ  كمن قرأ بفتحها فهو متصله  (ُُ)بما التاء ٬ ... بَ

٦ََٰي ٢ََٜمم  .دبػػا قبلػػو مػػن اػبطػػاب مػػن كػػالـ اؼبالئكػػة  ٴَفَٰممَضا يَمم٦ ُم ٱّلِيمم٠ِ تػػاـ إذا جعػػل قولػػو  ٴ ... َوَٕمم ل٦ُاْ َي
مػن كػالـ  الثاين كما بعػدهي   ٵ ... َفََٰضا ك ٴَفََٰضا ي٦َ ُم ٱّلِي٠ِ عل من كالـ الكفار فالتماـ إف جي ك  ،(ُِ)للكفار
(ُّ)اؼبالئكة

. 

 

 

                                                             

البػاقني. كرد يف واشية ) س (: مكية، ككلمها شبامبائة كستوف، كوركفها ستة آالؼ كعشركف ورفان، كىي مائة كشبانوف آية يف البصرم كاثنػاف يف عػدد  ((ُ
 (. َِّ(، ) صباؿ القراء. ص  ُِِ/ُان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 

 (.  ُٔ/ُٓر يب: ان ر ) تفسري الق ((ِ
 يكوف كافيػان إذا جعلػت التقػدير: ) ىػو رب السػماكات كالرض ( ككػذا إف نصػبت دبعػىن ) أعػ  ( فػإف رفعػت علػى أف يكػوف خػربان بعػد خػرب أك بػدالن  ((ّ

َِٰذصٞ من ) كاود ( مل يكف الوقف على  ـَ َٛ  ككذا إف نصبت على النعت السا ٍّإِن (.  ٖٔٓ. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص 
مَض٦ُْنَ (، قاؿ نصري: "ال أو  الوقوؼ على  ٖٔٓىو تاـ عند يعقوب. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ْ  ٖ ِ َح ١ِمب   َوُي

كإف كػاف رأس  ِٞم٠ ُُكّ
اا آيػة كلكػن نقػف  ِ َح ١ِمب  " كىػو تػاـ عنػد القتيػيب. قػاؿ أبػو جعفػر: "القطػع علػى ُدُذ٦ر 

اا بعيػد، لف العامػل يف  ِٞم٠ ُُكّ مػا قبلػو".        ُدُذم٦ر 
 (. ٕٖٓ) القطع كاالئتناؼ. ص 

 (. ٖٔٓأخرج قولو ابن النحاس. ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٓ
 (. ّٔٓ/ّ( ، ) زاد اؼبسري يف علا التفسري: ُٕ/ُِان ر ) تفسري الطربم:  ((ٔ
 (. ٖٔٓأخرج قولو ابن النحاس. ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٕ
 (. ٕٖٓقطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٖ
 (. ٕٖٓتاـ عند أضبد بن موسى. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٗ
(  ككافقػو ابػن  ُٓٗ/ِ(، كىػو كػاؼ عنػد ال،ػوين. ان ػر ) منػار اؽبػدل:  ٕٖٓكىو قوؿ أ  وػا  ككافقػو الػداين. ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ((َُ

 (.  ٖٖٓان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  النبارم.
 (. ّٔٓ/ِقرأ ضبزة كالكسائي كخلف بما التاء كالباقوف بالفتح. ان ر ) النشر:  ((ُُ
( ، ) الكشػاؼ عػن وقػػائق  ْٖٔ/ْ( ، ) تفسػري ابػن عطيػػة:  ٕٖٓكىػو قػوؿ أ  وػا  وكػػاه عػن أىػل التفسػػري. ان ػر ) القطػع كاالئتنػػاؼ. ص  ((ُِ

 (. ّٗ ّٖ/ْأبو القاسا ؿبمود بن عمرك الزـبشرم: غوامض التنزيل / 
 (. َْٔ/ّ( ، ) تفسري مقاتل:  ّٖٓ/ّ( ، ) زاد اؼبسري يف علا التفسري:  ٕٖٓان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ُّ
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 ب٦َُن ِمم٣ُ  .(ِ)يػػة، كرؤكس امم بعػد كاف(ُ)تػاـ ٵتَُسممّضِ َٰ٘ ـَ ُٝ  .كػاؼ  ڊ...  َْ ِيممي ٍَ ُز ٱٛ  مم٦  َٓ تػاـ كمثلػػو  ڜٱٛ 
 ٦َُِٜٟن م٦َن ، كمثلػو ڝٱٛ َعَٰ ٌُ َط َِٜفمَّي كمثلػو  ،(ّ)ڦُح٥  ش  ُٟ كالفواصػل  (ْ)، ككػذل  أكاخػر القصػص فيهػاڪٱل 

ٓ  . يةبني ذل  كاف يَ  ٕ َت ٱلطَّء  صٍّ َٔ   .تاـ ١٠٥ ... ـَ َدَٰ َٰٓ إِغ  ُ تاـ كمن قرأ  ٭١٠ ... َولََعَ ٝ  َوَربَّ َربَّ  ٱّللٍّ ُٝ  ُس َءابَ ٓنُِس
... ١٢٦ كقف على قولػو  (ٓ)بالرفع ََػ٠ ذ 

َ
َِِّٖي  أ ِٚ   .(ٕ)كمػن نصػ  مل يقػف علػى ذلػ  .(ٔ)١٢٥ٱٛ َذَٰٜ  م

 ... َوبِقَلٍّ
٦َُِٜٖن تاـ،  ﴾١٣٨  ٍ َِٰضب٦َُن تاـ،  ١٤٨إََِلَٰ ِذّي   أ . ١٣٨َت ٝ  ََٛؽ ٥ُ مَهََف كاؼ على قػراءة مػن قػرأ   ١٥٢ِإَوجٍّ ـ 

َ
 ... أ

١٥٣ كمػن قػػرأ بوصػػل اللػف مل يكػػف الوقػػف قبػػل  ،(ٗ)و التػػوبيخبػػعلػػى لفػك االسػػتفهاـ الػػذم يػراد  (ٖ)بقطػع اللػػف
َِٜفَّي ذل .  ش  ُٟ كمثلو ،(َُ)تاـ ١٦٠ٱل 

(ُُ)  ِٝ ِري َ ٦َن ١٦٣، ـَ ِل ٱۡل  ُٟ َٜ  ٍ ُِب٦َن تاـ، كمثلو  ١٧٠ََْػ٦ َ  َح ٱٛ َغَٰٜ
١٧٣ (ُِ)لوث، كم  وَن  الثاين. ١٧٩ََْػ٦ َ  ُحب ِۡصُ

 

 

 

                                                             

 (. ُٓٗ/ِوسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ُ
ُبُصوَن كىػي قولػو تعػاىل:  ((ِ  ٍ ِٝ ، ٶَح ِري َ س  , ٷٱۡل  ونَ ,  ٸ٦ل٦َُن  ُٔ ٍّٞ ٦َن  ،ٹ َت٢َ ََصُ ُٟ ِٜ تَػ  ، ٻيَتََػم َٓءل٦َُن   ٺُمػ 
 ِِّٟي َ ٢َِِّٞي , ټٱَل   ۡ  .ٽُم
 (. ُٕٗ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ّ
َِسطِي٠َ كىي قولو تعاىل:  ((ْ بِّٞي , ڲٱ ٢َِِّٞي  ،٭١٠ُٞ  ۡ ُٟ ٢ِِّٞيَ ١٢٢، ٱل   ۡ ُٟ ٦َُِٜٖن ١٣٢,  ٱل   ٍ  .١٤٨ِذّي  ١٣٨ ،َت
 (. َّٔ/ِقرأ يعقوب كضبزة كالكسائي كخلف كوفص بالنص  كقرأ الباقوف بالرفع. ان ر ) النشر:  ((ٓ
، كإف قاؿ أبو وا : " الوقف تاـ إذا كاف الرفع على االبتداء كاػبرب، فإف رفعت على إضػمار مبتػدأ فهػو كػاؼ، كإف نصػبت علػى اؼبػدح فكػاؼو ايمػان  ((ٔ

 (. ُٗٓنصبت على البدؿ مل يكف الوقف على ما قبلو". ) القطع كاالئتناؼ. ص 
َػم٠َ  قاؿ ابػن النبػارم: "مػن نصػ  أك رفػع مل يقػف علػى  ((ٕ ذ 

َ
ِِٖمّيَ  أ َ   علػى جهػة التمػاـ لف  ٱٛ َذَٰٜ َػم٠َ  ميػرتًجا عػن   ٱّللٍّ ذ 

َ
مػن   أ

 ( ٖٗٓالوجهني صبيعان". ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص 
 (. َّٔ/ ِقرأ أبو جعفر بوصل اؽبمزة كقرأ الباقوف بالقطع. ان ر ) النشر:  ((ٖ
 (. ِٗٓ( ، ) القطع كاالئتناؼ. ص  ٖٗٓان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ٗ
 (. ّٗٓىو كاؼ على قوؿ الفراء. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((َُ
 ما بني اغباصرتني ساقط من ) س ( كثابت يف بقية النسخ. ((ُُ
 (. َِِ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ُِ
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 (ُ)سورة ص

 

  ِط
 ٘  (ِ)"كاكجػ  " "،نػزؿ كا" "،وقػا كا" :كما يقػاؿ  ١ ... ٓص   كاؼ، إف كاف جواب القسا   ١ذِي ٱَّّلِ

َٖ ق   . (ٓ): "معىن ص صػدؽ ا "(ْ)كقاؿ المحاؾ .(ّ)كىو رأس آية يف الكويف ٌِمظٍّ   وَِؽم تػاـ علػى قػوؿ مػن  ٢ِِف 
َظاِب  ، كمثلػو (ٕ)تػاـ ٨ ... ٠ِٞ  بَح ٢َِ٢    . (ٔ)قاؿ القسا كاقع على ذل  ذ 

َ ٠َِ ٱۡل  ّٞ٫(ٖ)  مَظاُب ذ 
َ َٗ ٱۡل  ْوَلَٰٓهِم

ُ
 ٭أ


َٖ ِب   .كاؼ (ٗ) ٦ل٦ُنَ ، كمثلو (َُ)ٯ٠ِٞ ٦ََْاق   تاـ، كمثلو  ٮٌِ ُٖ َٞ  َح  َٰ  .ٱ ... لََعَ

                                                             

، ككلمهػا سػبعمائة كاثنتػاف كثالثػوف كلمػة، كوركفهػا ثالثػة آالؼ ٱِل٥َِ َ (: مكية كقيل مدنية، كلي  بصحيح لف فيها ذكر كرد يف واشية ) س  ((ُ
آم كتسػػعة كسػػتوف ورفػػا، كىػػي شبػػانوف كطبػػ  آيػػات يف البصػػرم كسػػت يف عػػدد اؼبػػدنيني كاؼبكػػي كالشػػامي كشبػػاف يف عػػدد الكػػويف. ان ػػر ) البيػػاف يف عػػد 

 (.ُِْ/ُٓ(، ) تفسري القر يب:  َِّ(، ) صباؿ القراء. ص  ُِْ/ُالقرآف: 
ِٚ ٱّلٍّم رِ / قاؿ الكسائي: قاؿ بعض الناس، جػواب القسػا ُقاؿ ابن النحاس: "يف جواب القسا ستة أقواؿ:  ((ِ  ٤

َ
ُٝ أ ـُ ٞ ََّتَ  ّٔ َ َ َٗ ِ َٰل كىػذا إِنٍّ َذ

َٚ / ِبعيد عن الكسائي.  َب ٱلطَُّغ ضٍّ َ٘ كىذا أيمان بعيد، قاؿ ابن النبارم: "كىذا قبيح لف الكػالـ قػد  ػاؿ فيمػا بينهمػا ككثػرت اميػات  إِن ُُكٌّ إَِّلٍّ 
ذِي ﴿قػاؿ: معنػاه صػػدؽ ا". كالتمػاـ علػػى ىػذا القػػوؿ  ٓص  / قػػاؿ المػحاؾ: "يف قػػوؿ ا ّ(.  َٖٔكالقصػص". ) إيمػاح الوقػػف كاالبتػداء. ص 

طِ 
 ٘ َٖ ق  / قاؿ قتادة" "ْكا " كىذا الذم اختاره الداين.  كما يقوؿ " صدؽ كا" ك " كج   ٱَّّلِ ٌِظٍّ   َوِؽم ُطواْ ِِف  َٓ ِي٠َ َز ِٚ ٱَّلٍّ ىػذا جػواب  بَ

(، كىػػو قػػوؿ أ  وػػا  كاؼبعػػىن عنػػده ) بػػل الػػذين كفػػركا يف عػػزة  َُْ/ُِالقسػػا". فهاىنػػا التمػػاـ علػػى ىػػذا القػػوؿ. أخرجػػو الطػػربم. ) تفسػػري الطػػربم: 
خطأ على مذى  النحويني لنو إذا ابتدئ بالقسا ككاف الكالـ معتمدان عليو مل يكن بد من اعبػواب، كأصبعػوا أنػو ال هبػوز ) كا قػاـ  كشقاؽ كا ( كىذا

ء / إف يف الكػػالـ وػػذفان كتقػػديران    ) كالقػػرآف ذم الػػذكر، مػػالمر كمػػا يقػػوؿ ىػػؤالٓعمػػرك ( دبعػػىن ) قػػاـ عمػػرك كا ( لف الكػػالـ معتمػػد علػػى القسػػا. 
َٖ ق  الكفار ( كدؿ علػى ىػذا اغبػذؼ  ٌِمظٍّ   َوِؽم ُطواْ ِِف  َٓ ِي٠َ َز ِٚ ٱَّلٍّ كىػو مػذى  ابػن جريػر، كىػو مسػتخرج مػن قػوؿ قتػادة، كىػو قػوؿ وسػن، بَ

َٖ ق  كالتماـ عليو  ٌِظٍّ   َوِؽ َٜ / قػاؿ الكسػائي كالفػراء: "إف جػواب القسػا ٔ(.   ُُْ/ُِ. ان ػر ) تفسػري الطػربم: ِِف   ٤
َ
ٝ  أ ٢َم َزم  ٙ  كالتقػدير   

٢َم  ِٞم٠ ( فالوقف علػى قػوؿ الكسػائي كالفػراء  ّٕٗ/ِا أىلكنا ( فلما  اؿ الكالـ وذفت الالـ". ان ر  ) معاين القرآف للفراء: كى ) لى   ٙ َٜ  ٤
َ
ٝ  أ َزم

ن   ٠ِ َٕط  ّٞ ٌِمظٍّ على أف يبتدئ اػبرب. قاؿ ابن النبارم: "فمن ىػذا الوجػو ال يػتا الوقػف علػى  َرب ٥ِِٜٝ  َٖ ق  ِِف  ". ) إيمػاح الوقػف كاالبتػداء.    َوِؽم
 (. ٔٗٓ ٓٗٓ(، ) القطع كاالئتناؼ. ص  َٖٔص 
 (. ٕٓان ر ) بشري اليسر. ص  ((ّ
نػػو المػحاؾ بػػن مػػزاوا أبػو القاسػػا كيقػػاؿ: أبػػو ؿبمػد اؽبػػال  اػبراسػػاين: تػابعي، كردت عنػػو الركايػػة يف وػػركؼ القػرآف، ظبػػع سػػعيد بػن جبػػري كأخػػذ ع ((ْ

 (. ّّٖ/ُىػػ. ان ر ) غاية النهاية:  َُٓالتفسري. تويف سنة 
 (. ٖٓٓ ٕٓٓ/  ّاؼبسري يف علا التفسري:  ( ، ) زاد ُّٖ/ُِ( ، ) تفسري الطربم:  ٓٗٓان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٓ
 كىو قوؿ قتادة كما بينا يف جواب القسا. ((ٔ
 (. َِْ/ِقاؿ ال،وين: "وسن للفصل دبا قبلها". ) منار اؽبدل:  ((ٕ
 (. ٔٗٓقطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٖ
(. كمػػػا يػػػ   َِٓ/ِ( ككافقػػػو ال،ػػػوين لالبتػػػداء بعػػػد النفػػػي. ان ػػػر ) منػػػار اؽبػػػدل:  ٕٗٓتػػػاـ عنػػػد ابػػػن النحػػػاس. ان ػػػر ) القطػػػع كاالئتنػػػاؼ. ص  ((ٗ

 (. ِْٖاغباصرتني ساقط من ) س ( كثابت يف بقية النسخ كيف ) اؼبكتفى. ص 
 (. َِٓ/ِ( ككذا عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ٕٗٓقطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((َُ
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 ِِۖي ص
َ ا ، كمثلو (ُ)كاؼ  ٱ... َذا ٱۡل  اٞب .  ٳ... ََّم ُؾم٦َرة  وٍّ

َ
ـه  ٳأ تػا

َِهم ِب ، كمثلػو (ِ) َٚ ٱۡل  م ََّل . ٴَوَْف 
ا   ّ َٟ نِ ، مث يبتػػدئ (ّ)كػػاؼ  ٶ... ََّتَمم مم ٍَ ِحمم٣ۦِا كمثلػػو  ،(ْ)(كبػػن خصػػماف) :أم ٶ ... َسف  ِ  .ٸ ... إََِلَٰ ١
َِدَِٰت ":(ٓ)النبارمت  كقاؿ ابني  َٰٜ ٦ُِٜٟاْ ٱٛصٍّ ٌَ ه تػاـ، مث يبتػدئ   ٸ... َو  ٝ ٤ُ  ٍّٞ  ٞٚ صػلة  ٸ ... ٍّٞ ك ٸ ... َوَِٕٜي
ه : معند كالتماـ(ٕ)وا  كأ (ٔ). كىو قوؿ الخفش"للكالـ  ٝ ٤ُ  ٍّٞ  ٞٚ ا  .ٸ ... َوَِٕٜي َٗ ِ َٰل ُ  َذ يع   ،تاـ ٹ ... َُ

ُ " (َُ):ينورمت كالػػدٌ   (ٗ)، كقػػاؿ يعقػػوب(ٖ)يعػػ  ذنبػػو َُ ١َمم   ط  َٓ َِ ا مث يبتػػدئ  ٹ ... َذ َٗ َٰلِمم المػػر ) :أم "ٹ ... َذ
ا كيكوف  (ذل  أمره)أك  (ذل  َٗ ِ َٰل ٠َ َم .(ُُ)راالبتداء كاػبرب ممػمبيف موضع رفع  ٹ ... َذ تػاـ،  ٹ ب   َٔ وَُذػ 
ِ  كمثلو  ِٚ ٱّللٍّ ٠ َغبِي َِػ ِب ، كمثلػو ٺ ... ٌَ ِي٠َ . ٺي٦َ َم ٱ   ْ   َى٠َّ ٱَّلٍّ مُطوا َٓ م رِ  .كػاؼ  ٻ...َز خٍّ ُٓ قٛ  َ٘... 
ْ تاـ، كمثلو  ټ ْول٦ُا

ُ
ٛ َبَِٰب   أ

َ  .يةكالفواصل بني ذل  كاف (ُِ)فيها ، ككذل  أكاخر القصصٍ ٽٱۡل 

 

 

 

 

 

                                                             

 (. ٕٗٓتاـ عند أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص ((ُ
 (. َِٓ/ِ(، ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ٕٗٓقطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ِ
 (. ٕٗٓ تاـ عند القتييب ككذا ركم عن نافع كقاؿ أبو وا : "كاؼ". ككافقو الداين. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص ((ّ
 (. ُٖٖ/ٖ( ، ) تفسري الثعليب  الكشف كالبياف:  ُّٖ/ُِان ر ) تفسري الطربم:  ((ْ
 (. ِٖٔان ر قولو ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ٓ
 (. ٖٗٓأخرج قولو ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٔ
 (. ٖٗٓأخرج قولو ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٕ
 (. ُٖٖ/ُِان ر ) تفسري الطربم:  ((ٖ
 (. ٖٗٓأخرج قولو ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٗ
 (. ٖٗٓأخرج قولو ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((َُ
ا قاؿ ابن النحاس: "كالوقػف علػى  ((ُُ َٗ َٰلِم ُ  َذ َُ ١َم   ط  َٓ َِ ُ أكىل، لنػو إذا كقػف علػى  َذ َُ ١َم   ط  َٓ َِ ا اوتػاج إىل أف يمػمر  َذ َٗ َٰلِم مرافقػان".       َذ

 (. ٖٗٓالقطع كاالئتناؼ ص 
٢َ ِق أكاخػر القصػص ىػي:  ((ُِ خ 

َ ٦ِق َوٱۡل  ٠َ  ،ځبِقلػَّ اٞب  ،ڈ ب   َٔ َم  وَُذػ  وٍّ
َ
َي رِ  ،ڌإ٣ٍُّ١ِٓ  أ س 

َ َ ٱۡل  ّي  َٓ َه ف  ُٟ ِم٠َ  ,ڏٱل  ّٞ  ٞ َوُكّ
َي رِ  س 

َ  .ڐٱۡل 



 فى الوقف التام والكافى والحسن تحقٌق مختصر المكتفى
 

 

020  

 

  اوُ َد ُغممَٜي َؿ٠ََٰ اٌب . (ُ)كػػاؼو   پ ... ِلَ وٍّ
َ
٢َمم ِق . (ِ)أكفػى منػو پ أ خ 

َ مم٠َ َم . (ّ)تػػاـ ځَوٱۡل   وَُذػ 
سبػػاـ  ڈ ب   َٔمم

ه القصة.   َ ِۖ  .تاـ ڌ ... َوََّل ََت ٢َ ِٚ  ٓ ِٙ
ٞط   .(ْ)كاؼ  ڐ ... َوَذا ٱٛ   ٘ َٓ ٍد ، كمثلػو (ٓ)تػاـ ڑ ... َفََٰضا ذِ  ږ٠ِٞ جٍّ

٥َِٟم ُد ﴿.(ٕ) )ىػذا المػر ( ك ) المػر ىػذا ( :أم (ٔ)يف اؼبوضػعني ڙ ڗ َفََٰضا  كقيػل الوقػف  ، (ٖ)كػاؼ  ژَْبِمئ َع ٱل 
ػٍّ ٞق كمثلو  َُ ٌَٰج . ڙَو ـَ ز 

َ
ـه  ښأ  ،(َُ)تػاـ ڝِِف ٱّلٍّ رِ . (ٗ)(شرعتموه كسننتموه لنػا) :كاؼ أم  ڜ ... َّلَ ا  .تا

ب َصَُٰط كمثلو 
َ ِٚ ٱّلٍّ رِ كمثلو  ،ڟٱۡل   ٤

َ
بِمٌّي الفواصل إىل قولػو  ا، ككذڠأ َّٞ ارِ . كمػن قػرأ مػن (ُُ)ڦ١َمِضيٞط  َ َش 

َ ٱۡل 
  ٝ َه٥َُٰ َض  َّتٍّ

َ
ارِ على لفػك االسػتفهاـ كقػف علػى  (ُِ)بقطع اللف ڟ ... خ َ َش 

َ ِم٠َ ٱۡل  كمػن قػرأ بوصػل اللػف  .(ُّ)ڞّٞ
٦ُُٕل كالوقف على  (ُْ)لفك اػبرب مل يقف على ذل 

َ
 .(ُٓ)وسن ڴأ

 

 

 

 

 

                                                             

 (. ٗٗٓتاـ عند أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُ
اٌب مػن صػلة  إِذ  " قاؿ ؿبمد بػن جريػر:" قاؿ ابن النحاس:  ((ِ وٍّ

َ
اٌب فػال يصػلح الوقػف علػى  أ وٍّ

َ
(، ان ػر  ٗٗٓ". ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص أ

 (.  ُِٗ/ُِ) تفسري الطربم: 
 (. َِٕ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ّ
 (. َِٖ/ِتاـ عند أ  وا . ان ر ) منار اؽبدل:  ((ْ
 (. َِٖ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٓ
َِّي لََشٍّ َم كىي قولو تعاىل:  ((ٔ َِٰ ٝٞ  ،ڗ  ب   َٔ َفََٰضا  ِإَونٍّ لِٜطٍّ ٦ُهُ َۡحِي  (. َُٔ. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ڙ... َفََٰضا َْٜ َيُضٕو
 (. ِِْ/ُِ( ، ) تفسري الطربم:  َِٖ/ِان ر ) منار اؽبدل:  ((ٕ
 (. َُٔتاـ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٖ
 (. ُِّ/ ُِ( ، ) تفسري الطربم:  ِْْ/ُٓ( ، ) تفسري القر يب:  ُٖٓ/ّان ر ) زاد اؼبسري يف علا التفسري:  ((ٗ
 (. َِٔكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ ص   ((َُ
٥ٍّ ُر كىي قولو تعاىل:  ((ُُ َٖ َُٰط   ،ڡٱٛ  ػٍّ َِ ٌٝ  , ڢٱٛ  ِيي طُِك٦َن  , ڣٌَ  ٍ ٦َن  , ڤُٞ ُٟ  .ڥََي َتِف
 (. ِّٔ/ِقرأ البصرياف كضبزة كالكسائي كخلف بوصل اؽبمزة على اػبرب، كقرأ الباقوف بقطع اؽبمزة على االستفهاـ. ان ر ) النشر:  ((ُِ
 (. َِٗ/ِ(، كالوقف عليو كاؼ. ان ر ) منار اؽبدل:  َِٔكىو قوؿ أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُّ
ٝ  لف  ((ُْ َه٥َُٰ َض  َّتٍّ

َ
 (. ْٖٔواؿ، كأنو قاؿ: ) قد ازبذناىا (. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  خ

 (: أوسن.ْٖٔقولو ) وسن ( كرد يف ) ج ( ك ) اؼبكتفى. ص  ((ُٓ
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 (ُ)سورة الزمر

 

 ِٝ ِٙممي َ ٢ُِٞمم٦نَ عامػة فواصػػلها إىل قولػو  اتػاـ، ككػػذ ١ٱ    ۡ م  يُ مم٦  َٖ ِ ُ ٱّلِيمم٠َ  .ڔ ّٛ ٍُّ٢ تػاـ.  ََّل
َ
ِ ٱّلِيمم٠ُ  خ ّلِلٍّ

َ لُِؿ   اََؿ٢ََِٰيمَ   .كػاؼ كقيػل تػاـ  ٦ ... ٢ِٞ ٥َم  َزو َح٥َم . (ّ)كقيػل تػاـ (ِ)كاؼ  ٣ ... ُزٛ ََفَٰٓ  .أ  ٣ ...ٱۡل 
َٰج    ـَ ز 

َ
َ   كمثلو  ،(ْ)تاـ ٦ ... أ َٰ ه  يَط َكم٣ُ  كمثلو ،٦ ... اََؾ  ٝ مَطىَٰ   كمثلػو ،(ٓ)٧ ...َُٛسم س 

ُ
 ،(ٔ) ٧ ...أ

ُصورِ  كمثلػو ٠ َغبِي٣ِِٜۦ  كمثلػو  ،٧بَِضاِت ٱلفَّ ٌَ ... ٨ كمثلػو ، َرّب٣ِۦِه  ََ م٦َنه ، كمثلػو (ٕ) ٩ ... رَۡح  ُٟ َٜ  ٍ  ََّل َح
... ٩ كرأس اميػة أ ،(ٖ)

.    ٝ ٦اْ َربٍُّس ُٖ ه  .كػاؼو   ٪ ... ٱتٍّ ه تػاـ، كمثلػو  ٪ ... َذَػم٢َ ٞ  ٌ ٍَ َِٰغم  ،(ٗ)٪ ...ـَ
٠ِ ُدو٣ِ١ۦِه كمثلػو  ّٞ َٟ ِِۗ (َُ) .ٯ ... َٞ  ِؽئ ُتٝ  ٌَِب َدهُ كػاؼ، كمثلػو   ٯ ... ي٦َ َم ٱٛ َِٖحَٰ ٦ِن . ٰ ... ب٣ِِۦ  ُٖ َْمقتٍّ
ٰ   تاـ، كمثلو ٌَِِب د ِي٠َ إذا رفع  ٱَْبَّشِ   َٗ باالبتداء كجعل اػبرب يف قولو  ٲ ... ٱَّلٍّ ْوَلَٰٓهِم

ُ
 (ُُ)ٲ ... أ

 .(ُِ)كقد ذكر

 

 

 

                                                             

ٚ  كىػػي قولػػو تعػػاىل:  كرد يف واشػػية ) س (: مكيػػة، قػػاؿ ابػػن عبػػاس كعطػػاء " إال ثػػالث آيػػات فػػإةن نػػزلن باؼبدينػػة يف كوشػػي قاتػػل ضبػػزة  ((ُ ُٕمم
  ٝ ِػ٥ِ ُٓ ١

َ
َٰٓ أ ٦ُْاْ لََعَ َ ُس 

َ
ِي٠َ أ َِب دَِي ٱَّلٍّ ُطوَن إىل قولػو  ڕ ... َيٍَٰ ٍُ م ٝ  ََّل تَؾ  ١مُت

َ
". ككلمهػا ألػف كمائػة كاثنتػاف كسػبعوف كلمػة، كوركفهػا أربعػة ڗَوأ

ان ػػػر ) البيػػاف يف عػػػد آم القػػػرآف: آالؼ كسػػبعمائة كشبانيػػػة أوػػرؼ، كىػػػي سػػػبعوف كطبػػ  آيػػػات يف الكػػػويف كثػػالث يف الشػػػامي كاثنػػػاف يف عػػدد البػػػاقني. 
 (. َّّ(، ) صباؿ القراء. ص  ِّٓ/ٕ(، ) الدر اؼبنثور:  ُِٔ/ُ
 (. ُِِ/ِكىو قوؿ ال،وين ككافقو الداين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ِ
 (. َٓٔكىو تاـ عند أضبد بن جعفر. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ّ
 (. ُِِ/ِ(، كىو كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  َٔٔتناؼ. ص تاـ عند أ  وا . ان ر ) القطع كاالئ ((ْ
 (. ُِّ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٓ
 (. ُِّ/ِ(، كىو وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  َٔٔقطع صا  عند ابن النحاس. انن ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٔ
 (. ُِّ/ ِمنار اؽبدل:  كاؼ عند ال،وين. ان ر )  ((ٕ
ٛ َبَِٰب كىو قولو تعاىل:  ((ٖ

َ ْول٦ُاْ ٱۡل 
ُ
 .٩أ

 (. ُِّ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٗ
 (. ُِْ/ِ(، ككاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  َٕٔقطع وسن عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((َُ
ِيمم٠َ قالػػو أضبػػد بػػن موسػػى كأبػػو وػػا ، قػػاؿ أبػػو جعفػػر: "كأصػػحاب التمػػاـ علػػى ىػػذا، كلػػو جيعلػػت  ((ُُ لكػػاف الوقػػف  ٌَِبمم دِمػػن نعػػت  ٱَّلٍّ
   َٓػ٣ُ٢َ ذ 
َ
 (. َٕٔ". ) القطع كاالئتناؼ. ص أ
 (. ّٗ. ص االء الربكايت: إعداد الباوثةيقصد أنو تقدـ اغبديث يف سورة البقرة. ان ر )ربقيق اختصار الوقف كاالبتداء.  ((ُِ
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 َبَِٰب ٛ
َ ْول٦ُاْ ٱۡل 

ُ
َضاِب  .تػاـ ٲأ ٍَ ُ  ٱٛ  َٟ ِ م٠ ِِف ٱّلٍّم رِ  .كػاؼ  ٳ ... َِك ا تػاـ، كمثلػو  ٳَٞ ١ َفَٰمُط

َ . (ُ)ٴ ...ٱۡل 
 َد ٍَ ِٟي ًٟ   أ  منػو.  ٴٱل  ّبِم٣ِۦ  . (ِ)تػاـ كقيػل كػاؼ ٵ ...ُذَطَٰ ٠ِ رٍّ ّٞ َٰ ٦ُ١ر  

بِمٍّي ، كمثلػو (ّ)تػاـ ٶ ... لََعَ َّٞ

ِ  كمثلو  ،ٶ طِ ٱّللٍّ
 ٘ ٠ يََؾ ُٓء  ، كمثلػو (ْ)ٷ ... إََِلَٰ ذِ م ِ  . ٷ٠ِٞ  ٤َ ٍد ، كمثلػو (ٓ)ٷ ... َٞ َٟ  ... يَم٦ َم ٱٛ َِٖحَٰ

َثً   كقيل تػاـ.  (ٔ)كاؼ  ﴾ٸ َٞ َت٦َِي ِن  ٠ِٞ ُدو١ِم٣ِۦ  ، كمثلػو (ٕ)تػاـ ٽ ... يَػ  ِي٠َ 
ه . ڄ ... بِقَّلٍّ ٍ

ّٚ ِلم َّٞ  ... ِٞم٠ 
ُ   .كػاؼ  څ ٠ُٛ٦ٍّ ٱّللٍّ ُٖ َتِم٣ِۦ   .كػاؼ  چ ... ََلَ َُٰت رَۡح  ِػمَؽ  ٟ ُم٦َن تػاـ، كمثلػو  چ ... ُم َت٦ََّّكِ ُٟ إِّّنِ (ٖ) .چٱل 

ا  ٞٚ ِٟمم َٰ (ٗ)كػػاؼ مث يبتػدئ بالتهديػػد  ڇ ... َع
 . ٌٝ ِٖممي ٍٚ ، كمثلػػو (َُ)تػاـ  ڈَّٞ ٢َ ِم٥َمم ا . ډب٦َِكِيمم َٞ   ڊ ... ِِف 

(ُُ)كاؼ
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

ِ قاؿ أبو وا : "ىو تاـ إف نص    ((ُ َص ٱّللٍّ  ٌ ِ بفعل مقدر". كخطأه النحاس فيو كإف كاف رأس آية لف بعده  َو َص ٱّللٍّ  ٌ كىو منصػوب دبعػىن  َو
ِ دبعىن ما قبلو، لف معىن ما قبلو  َص ٱّللٍّ  ٌ  .( َٖٔكىو عند سيبويو مصدر مؤكد. ) القطع كاالئتناؼ. ص  َو

(، ككػػذا ابػػن النبػػارم. ان ػػر          ُِٓ/ِ(، ككػػذا عنػػد ال،ػػوين. ان ػػر ) منػػار اؽبػػدل:  َٖٔكىػػو قػػوؿ ابػػن النحػػاس. ان ػػر ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ((ِ
 (. ٖٖٔ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص 

سالـ   أم كسعو   و  قبػل عػن ا أمػره كةيػو كأ اعػو،  لي  بتماـ لنو مل يأت اعبواب كما بعده يدؿ عليو، كالتقدير ) أفمن شرح ا صدره لإل ((ّ
ٚٞ كأ اعو، كمن قسا قلبو فتكرب عن قبوؿ اغبق ( فرتؾ اعبواب لف اػبرب الذم بعده يدؿ عليو ىو  ِ   ٦ََْي  مطِ ٱّللٍّ

 ٘ ِم٠ ذِ ّٞ . ان ػر ) ِّٜٛ َؼَِٰػَي ِ ٦ُُُٜٕب٥ُٝ 
 (. َٖٔالقطع كاالئتناؼ. ص 

 (. ُِٓ/ ِ(، كىو وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  َٗٔكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ْ
 (. َٗٔكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ٓ
( ككػذا عنػد ابػن النبػارم . ان ػر  ُِٓ/ ِ (، ككذا عند ال،ػوين. ان ػر ) منػار اؽبػدل: َٗٔكىو قوؿ ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٔ

 (. ٖٖٔان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص 
 (. ُِٓ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٕ
 (. َُٔقطع وسن عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٖ
٦َن كىو قولو تعاىل:  ((ٗ ُٟ َٜ  ٍ  .ڇََْػ٦ َ  َت
 (. َُٔقطع وسن عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((َُ
 (. َُٔقاؿ أضبد بن موسى: "سباـ الكالـ". ككذا ريكم عن نافع. ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُُ



 فى الوقف التام والكافى والحسن تحقٌق مختصر المكتفى
 

 

024  

 

  ًَّػم َٟ ِ  ، كمثلػو (ُ)تػاـ ڊ ... َّٞ ْ  َٔ َغّ ِ ، كمثلػو ڏ ... ي٦َ َم ٱٛ َِٖحَٰ َػُب٦ا َ٘   َٞ ٢ُِٞم٦نَ . (ِ)الكؿ ڐ ...  ُت   ۡ  يُ
ةٌ   .تػاـ ڔ م٦َدٍّ ػ  ِي٠َ . (ّ)كػاؼ  ڜ ... َّٞ ممّبِ َٙ َت ُٟ َٖ َِلممُص  .(ْ)تػاـ، ككػذل  الفواصػػل إىل آخػر السػورة ڜ ِّٜٛ  َٞ

ۡرِضِۗ 
َ َِٰت َوٱۡل  ـَ َؿَٰ ٍّٔ  .تاـ ڟ ... ٱلػٍّ رِهِۦ َذ ِٟي٣ِ٢ِۦ    .(ٓ)كاؼ كقيػل تػاـ  ڣ ... َٕص   َٕ ل٦ُاْ بَََلَٰ . (ٔ)تػاـ ڣ ...بَِي

صِ . (ٕ)كاؼ  ڧ ...  ٟ ٝ    ِِبَ ِ  كمثلو  ،تاـ ګ ...َرّب٥ِِ ّٔ َ
 .ګ ...بِق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (.ٖٖٔ(، ككافقو ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ُِٕ/ِكىو كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ُ

ٝ  َغّ ِ أما الثاين فهو قولو تعاىل:  ((ِ ْ  َٔ َغُيِفيُب٥ُ َػُب٦ا َ٘   َٞ  .ړ ...  ُت 
 (. ُِٔتاـ عند أضبد بن جعفر. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ّ
ٚٞ  ،ڝَح َظ٦ُ١َن كىػي قولػو تعػاىل:  ((ْ موَن  ،ڞ َوكِي َخ٥َُِٰٜم٦َن  ،ڟٱٛ َذَِٰسُ

ِٙطِي٠َ  ،ڡٱٛ َذَِٰسِمي٠َ  ،ڠٱٛ  َٰم ، ڢٱٛشٍّ
 ُِك٦َن م٦نَ  ،ڤ ي٢َُيمُطونَ  ،ڣيُش  ُٟ َٜ ُٜم٦َن  ،ڥ ََّل ُحي  ٍَ  ٓ ِمطِي٠َ  ،ڦَح َٰٓ ِي٠َ  ،ڧ ٱٛ َؽ مّبِ َٙ َت ُٟ ، کَخَِِٰلِيم٠َ   ڨ ٱل 
 َِِّٟٜي َِّٟي , ڪٱٛ َعَٰ َ  .ګٱٛ َعَٰٜ
 (. ُِِ/ِقاؿ ال،وين: "تاـ على استئناؼ ما بعده". ) منار اؽبدل:  ((ٓ
 (. ٖٗٔىو وسن عند ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ٔ
 (. ُّٔتاـ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٕ
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 (ُ)سورة اؼبؤمن

 

 ٓٝ  .(ّ)آيػة يف الكػويف كالتقػدير ) اتػل وػا ( كىػو ويػث أتػى رأسي  (ِ)تػاـ علػى قػوؿ مػن جعلػو اظبػان للسػورة ١ذم
ِلِۖ . (ْ)كقيل ىو كػاؼو   ٦ ٣ََٰ . (ٓ)كػاؼ  ٣ ... ذِي ٱٛهٍّ  ٤ُم٦َا ََّلٓ إَِؾ

ٍُ . (ٔ)أكفػى منػو ٣ ... إَِّلٍّ ِفم َٟ  .تػاـ ٣ٱل 
 ا  ٝ ِص٤ِ  ٍ ُسُضوهُا ، كمثلو (ٕ)كاؼ  ٥ ... ٠ِٞ  َب

 
َدَُٰب ٱّلٍّم رِ ٥.  ...َِلَأ ـ  ْا  .تػاـ ٦أَ ٢ُم٦ا َٞ ِيم٠َ َءا   ٧ ... لَِّلٍّ

ّ ِ ، كمثلو (ٖ)كاؼ ُٝ ٱلػٍّ ص  رَِۡح َت٣ُ   ، كمثلػو (ٗ)٩ ...  ِت   َٔ َو٥ِِٕ َٖ ُٝ ٩.(َُ)  ... َذ ِيي ٍَ ُز ٱٛ   ٦ َٓ تػاـ، كمثلػو  ٩ٱٛ 
 ُطوَن ُٓ بٍِِ كمثلو  ،٪َذَتس 

َٙ ِ ٱٛ  َِلّ ٍَ
٠ يُجِيُب ، كمثلو ٬ٱٛ  َٞ ط ِش . ٭إَِّلٍّ ٍَ ، كمثلػو (ُُ)كػاؼ  ٯ ... ُذو ٱٛ 

 ا ٦َ َم ُٗ ٱَل   ٜ ُٟ ٠ِ ٱل  َٟ ِ ّ ٥ٍّ رِ مث هبي  نفسو . (ُِ)ٰ ... ل َٖ
َِٰذِص ٱٛ  ـَ ِ ٱٛ    . (ُّ) ّٰلِلٍّ

 

                                                             

وركفهػػا أربعػػة آالؼ كسػػػبعمائة كسػػتوف ورفػػا، كىػػي شبػػانوف كاثنتػػػاف يف كرد يف واشػػية ) س (: مكيػػة، ككلمهػػا ألػػف كمائػػة كتسػػػع كتسػػعوف كلمػػة، ك  ((ُ
(،  ُِٖ/ُ( ،     ) البيػاف يف عػد آم القػرآف:  ِِّ/ِالبصرم كأربع يف اؼبدنيني كاؼبكػي، كطبػ  يف الكػويف، كسػت يف الشػامي. ان ػر ) منػار اؽبػدل: 

/ سػورة )وػػا( الكىل ّ/ سػورة الطػوؿ. ِالشػتماؽبا علػى قصػة مػػؤمن آؿ فرعػوف. / سػورة اؼبػؤمن ُ(. كؽبػذه السػورة أربعػة أظبػػاء: َّّ)صبػاؿ القػراء. ص 
 (. ِٖٖ/ُٓ( ، ) تفسري القر يب:  َّٕ/ّ/سورة غافر. ان ر ) تفسري مقاتل بن سليماف: ْلةا أكىل ذكات وا. 

(. أخػػرج قولػػو  ِِّ/ٗحػر اػػيط يف التفسػري: (، ) الب ِّٔ/ٖىػو مػػذى  ابػن كيسػػاف ركاه عػن قتػػادة. ان ػر ) تفسػػري الثعلػػيب  الكشػف كالبيػػاف:  ((ِ
 (. ُّابن النحاس. ) القطع كاالئتناؼ. ص 

 (. ٕٓان ر ) بشري اليسر. ص  ((ّ
ٝٓ قطػع كػاؼ علػى قػوؿ المػحاؾ لنػو قػاؿ يف معػىن  ((ْ : ) قمػي ىػذا القػرآف ( أخػذه مػن )ويػٌا المػر إذا كجػ (. كىػو أيمػا كػاؼ علػى قػػراءة ذمم

ٝٓ كفػتح اؼبػيا الخػرية يف النطػق  عيسػى بػن عمػر بفػتح اغبػاء ( ، ) البحػػر  ْٔٓ/ْ( ، ) تفسػري ابػن عطيػة:  ُْٔ. ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص ذم
 (. ُِٔ(، ) ـبتصر يف شواذ القرآف. ص  ِّٔ/ٖ( ، ) تفسري الثعليب   الكشف كالبياف:  ِِّ/ٗايط يف التفسري: 

 (. ِِّ/ِوسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ٓ
 (. ُْٔتاـ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٔ
 (. ُْٔسباـ عند أضبد بن موسى. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٕ
 (. ِِْ/ِ(، كىو كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ُٓٔسباـ على ما ريكم عن نافع. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٖ
 (. ِِْ/ِ( ككذا عند ال،وين تاـ لالبتداء بالشرط. ان ر ) منار اؽبدل:  ُٓٔتاـ عند الخفش سعيد. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٗ
 (. ُٓٔد. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص تاـ عند الخفش سعي ((َُ
ط ِش تػاـ إف جعػل  ((ُُ ٍَ َرَجَٰمِت خػرب  ُذو ٱٛ  ًُ ٱلٍّ مط ِش ككػذا إف رفػع  َرذِيم ٍَ خػرب مبتػدأ ؿبػذكؼ، كلػي  بوقػف إف جعػل بػدالن مػن  ُذو ٱٛ 
 ًُ  (. ِِْ/ِ. ان ر ) منار اؽبدل: َرذِي

 (. ُٓٔتاـ عند أضبد بن جعفر. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُِ
 (. ُِّ/ٕ( ، ) تفسري ابن كثري:  ّّ/ْ( ، ) زاد اؼبسري يف علا التفسري:   ّٔٔ/ُِان ر ) تفسري الطربم:  ((ُّ
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  ٦َ َم َٝ ٱَل  َِػ ِب .(ُ)تاـ ٱ ... ََّل ُىٜ  َِّٟي  كمثلػو  ،أ    ٱٱ   كىػو رأس  ،ٲُحَهم ُع كمثلػو  ،ٲ ... َؽَِٰي
ُصوُر كمثلو , بإصباع (ِ)آية ِۖ  .ٳٱلفَّ ِ ّٔ َ

ِي٠َ كاؼ ؼبن قػرأ   ٴ ...بِق   ٦نَ تَمَوٱَّلٍّ ٌُ ، كمػن قػرأ (ّ)بالتػاء ٴ ... ص 
ٍءِۗ  ،فهو راجع إىل ما قبلو من اػبرب فال يقطع منوبالياء  ُل٦َن بََِش   ٖ ٍُ . (ْ)تاـ ٴ ...ََّل َح َِف أ ، كمثلو  ٴٱۡل 
 ِب َٖ ْ ، كمثلػو ٶٱٛ ٍِ ُي٦ا َتر  ٝ    َوٱغ  ٚ  (ٓ) .ٹ ...نَِػم َٓء٤ُ َٰ ٠ِٞٞ  .(ٔ)أ  ٹِِف َكمَؾ  ۡ م َّٞ  ٞٚ  ټ ... َوَٕم َل رَُحم

 (ٕ)وسػػن علػػى قػػوؿ مػػن ذىػػ  إىل أنػػو مل يكػػن مػػن آؿ فرعػػوف كلكنػػو كػػتا إيبانػػو عػػنها كىػػو قػػوؿ أضبػػد بػػن موسػػى
نَ كمن قاؿ كاف من آؿ فرعػوف كقػف علػى  (ٖ)كؿبمد بن جرير م٦  ٌَ ، ككػذل  (ٗ)كال بتػاـ كلػي  بكػاؼو  ټ ... ِْط 

(ُِ)من ب  إسرائيل " اف" ك :: " كاف ابن عا فرعوف "، كقاؿ اغبسني (ُُ)دمت . قاؿ السي (َُ)الذم قبلو
. 

 

 

 

 

                                                             

 (. ِِٓ/ِوسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ُ
 كىو رأس آية يف الكويف.كرد يف ) م ( ك ) ج (: . كقولو: كىو رأس آية ((ِ
 (. ّْٔ/ِكىي قراءة نافع كىشاـ كقرأ الباقوف بالياء. ان ر ) النشر:  ((ّ
 (. ِِٔ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ْ
 (. ُٔٔكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ٓ
 (. ِِٔ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٔ
 (. ُٔٔج قولو ابن النحاس. ) القطع كاالئتناؼ. ص أخر ( (ٕ

ركل عػن يػون  بػن عبػد  ؿبمد بن جرير بن يزيد اإلمػاـ، أبػو جعفػر الطػربم امملػي البغػدادم، أوػد العػالـ كصػاو  التفسػري كالتػاريخ كالتصػانيف،( (ٖ
 (. ّٕٔ ّٕٓ/ُِو ) تفسري الطربم: ، ان ر قول( َُٔ/ ِ :ىػ. ان ر ) غاية النهايةَُّالعلى كعنو ابن ؾباىد. تويف سنة 

ُٝ إِيَؿ٣ُ٢ََٰ ٓ قاؿ ابػن النبػارم: "الوقػف عليػو كعلػى  ((ٗ ُت ُتُٜم٦َن رَُحمً  غػري تػاـ لف قولػو  يَس   ٖ َت
َ
وكايػة".    ) إيمػاح الوقػف كاالبتػداء. ص  خ

ُٖٕ .) 
٠ِٞٞ كىو قولو تعاىل:  ((َُ  ۡ َّٞ  ٞٚ  .َوَٕ َل رَُح
ىػػػ. ان ػػر       ُِٕإظباعيػػل بػػن عبػػد الػػرضبن بػػن أ  كريبػػة السػػدم، أبػػو ؿبمػػد، السػػدم الكبػػري: تػػابعي ؿبػػدث ركل عػػن أنػػ  كابػػن عبػػاس. تػػويف سػػنة  ((ُُ

 (. ُّْ ُّّ/ُهتذي  التهذي / أبو الفمل أضبد بن ودر العسقالين: 
( ، ) زاد اؼبسػػػػػػػػػري يف علػػػا التفسػػػري:  َّٔ/ُٓ( ، ) تفسػػػري القػػػر يب:  ّٕٔ/ُِان ػػػر القػػػواؿ الػػػواردة يف الرجػػػل اؼبػػػؤمن يف ) تفسػػػري الطػػػربم:   ((ُِ

 (. ِّٕ/ٖ( ، ) تفسري الثعليب  الكشف كالبياف:  
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 ا  ٝ ِي يٍَُِصُز ُق ٱَّلٍّ  ٍ ٝ   كػاؼ.   ٽ ... إِن َح َٓء١َ   .(ُ)تػاـ ټ ... َب مِص٤ِ  ٍ ِٞم٠  َب ِي٠َ  كمثلػو  ،(ِ)تػاـ ٿ ... َوٱَّلٍّ
 ِۗ م ـِ تَ ٌب ، كمثلػو ځ٠ِٞ  ٤َ د  كمثلػو  ،ځ ... ٠ِٞ  َع ط  ا (ّ) .ڂَّٞ  ٝ ٥َُٰم تَى

َ
ِ ُغمٜ َط٠ٍَٰ خ  ٍ م َِ ِ ، (ْ)كػاؼو   ڃ ...ب

ْ  كمثلو  ٢ُم٦ا َٞ ِي٠َ َءا ٢ٌَِص ٱَّلٍّ مَطارِ ، كمثلػو څِِف َتَبم ب  تػاـ، كمثلػو  ڃَحبٍّم ر  (ٓ) .ڃ ... َو َٖ ، ڇِِهَ َداُر ٱٛ 
ِ ِذَػ ب  كمثلو   ٍ َِ ِ ٝ   . ڈب ٦ُُٕل َُٛس

َ
ِ  كػاؼ، كمثلػو   ڌ ... أ مَضاِب . ڌ ... إََِل ٱّللٍّ ٍَ تػاـ إذا  ڍُغم٦ُٓء ٱٛ 

مَضاِب علػى  وقفمل يي  ڍ ... ُغ٦ٓءُ باالبتداء كجعل اػبرب فيما بعده فإف جعل بدالن من  ڎ ... ٱّلٍّ رُ رفع  ٍَ ٱٛ 
ِؾّي    (ٔ). ڍ ٌَ ـه  ڎ ... َو َضاِب ، كمثلو تا ٍَ َؽصٍّ ٱٛ 

َ
َ ٱٛ ٍَِب دِ ، كمثلو (ٕ)ڎأ ٍٚ ، كمثلو ڐَبّي  َٰ  ِِف َكَؾ

، ڒإَِّلٍّ
٦ُن إىل قولػو  (ٖ)، ككػذل  رؤكس اممڒ ُٙ ْه . (ٗ)كػاؼ  ڒ ... بَََلَٰ   .ڤُز٠ َذَي ٦ا ٌُ  ِِف  .تػاـ ڒ ... َْقد 
 َي  ِِف ج  ةِ ٱلَّ َي٦َٰ َ ا  .(َُ)كػاؼ كقيػل تػاـ  ړ ... ٱ    ٝ ِضَرُت٥ُ  ٍ ارِ . (ُُ)كػاؼ  ڔ ...َٞ ِِِيم٣ِ  كمثلػو  ،تػاـ ڔٱلٍّ بَِبَٰٜ
 .ژ ...

 

 

 

 

                                                             

 (. ُٕٔقطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُ
 (. ِِٕ/ِكىو كقف كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ِ
ِي٠َ لي  بتماـ إف جعلت  ((ّ ٠  بدال من  ٱَّلٍّ َٞ  كإف جعلتو مرفوعان باالبتداء أك يكوف اػبرب ًت  ٖ َٞ ُبَ  َ٘  أم ) كرب جػداؽبا مقتػان ( كقفػت علػى
تَ ٌب على  ط  َّٞ (. ُٕٔ. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص 
ٞ بػن النبػارم: "ىػو قبػيح لف اػبػرب (. كقاؿ ا ُٕٔقاؿ يعقوب: "ىذا التاـ من الوقف". ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ْ ٝ  إَِّلٍّ ِ٘مب  مُصور٤ِِ ـُ  إِن ِِف 

 (. ِٕٖكالوقف على اؼبخرب عنو دكف اػبرب قبيح". ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص 
 (. ُٖٔتاـ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٓ
 (. ُٖٔكىو قوؿ ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٔ
 (. ُٗٔقاؿ ابن النحاس: "قطع كاؼ إف قدرت اؼبعىن ) كاذكر إذ يتحاجوف يف النار (". ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٕ
ممَفَُٰص كىػػي قولػػو تعػػاىل:  ((ٖ ؽ 

َ َِٙتَٰممَب ، ړٱۡل  ٛ َبَٰممِب , ڕٱٛ 
َ َٰممطِ  ،ږٱۡل  ب َؽ ِ

ٍُ  ،ڗَوٱۡل  َِفمم مم٦َن  ،ژٱۡل  ُٟ َٜ  ٍ  ڙََّل َح
 ُطوَن ٍّ٘ ٦٢َُِٞن , ښَتَتَض  ۡ ُطوَن , ڜَداِسطِي٠َ ,  ڛيُ ُٙ ٦َن , ڝيَؾ  ُٙ َْ  ۡ ِٟمَّي  ،ڟَج َرُصوَن ، ڞتُ َ َرّبِ ﴿، ڠٱٛ َعَٰٜ

َِّٟي  َ َِّٟي ،  ڡٱٛ َعَٰٜ َ ٦َُِٜٖن  ,ڢٱٛ َعَٰٜ  ٍ  .ڣَت
 (. ُٗٔسباـ عند القتييب. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٗ
 (. ُٗٔكىو قوؿ أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((َُ
 (. ِٕٖ( ككافقو ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  َِٔتاـ عند أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ . ص  ((ُُ
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  ُء ِسٓ ُٟ ُطوَن . (ُ)كاؼو   ښ ... َوََّل ٱل  ٍّ٘ ٦٢َُِٞن  .تاـ ښَِتََض  ۡ ٝ   تػاـ، كمثلػو  ڛََّل يُ َتِخب  َُٛس غ 
َ
. (ِ)ڜ ... أ

 ڜَداِسطِي٠َ تػاـ.   ا ب ِۡصً ُٞ .كػا  ڝ ... َوٱّل٥ٍَّ َر  ُ ٱّلِيم٠َه  ؼو ـه  ڡ ... َُ تػا
ِٟمَّي ، كمثلػو (ّ) َ  .(ْ) ڡَرّبِ ٱٛ َعَٰٜ

 ُٚ َِٰػ َؾ ُٚ َؽ   ﴿. (ٓ)كػاؼ كقيػل تػاـ  ڧ ... َوٱلػٍّ ِمطِي٠َ . (ٔ)تػاـ ڪ ...     ٔ  ٠ِٞ َرب  َٰٓ طَُذم٦َن . (ٕ)تػاـ ڪٱٛ َؽ  ٟ َت
ِي٠َ  .كاؼ  ګ ّبِ َٙ َت ُٟ ه  .(ٖ)تاـ، ككػذل  الفواصػل بعػدي  ڬٱل  َٗ َٜي م ٌَ ُفؿ    ٖ ٝ  َج ِ  . (ٗ)تػاـ ڮ ... ٍّٛ  بِمإِذ ِن ٱّللٍّ
٠َِ كاؼ، كمثلو   ڮ ... ّٞ  ِٝ َغ٢َ . ڳ ... ٱٛ ٍِٜ 

 
اْ بَأ و 

َ
ٍّٟ  َرأ ِۦا ، كمثلو (َُ)تاـ ڴ ... ََْٜ ٌَِب دِه  .ڵ ... ِِف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (. َِٔتاـ عند أضبد بن موسى. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُ
 (. ِٕٖ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  وسن عند ابن النبارم. ان ر ((ِ
 (. َِٔقطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ّ
 سبق للمصنف ذكر وكمها يف رؤكس امم. ((ْ
 (.ِِٔكىو قوؿ أ  وا  كيعقوب. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٓ
 (. ِِٔقطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٔ
 (. ِِّ/ِكقف كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ٕ
٦َن كىػي قولػو تعػاىل  ((ٖ ٍُ ب ِهُٜم٦َن ,  ڭيُط َح ُٟ ُز٦َُٜن  ،ڮٱل 

 
ُٜم٦َن ، گتَمأ َٟ ِٙمُطوَن  ،ڰَُت  ِػمُب٦نَ  ،ڱت٢ُ  ،ڲ يَس 

 ظُِءوَن َت٥  ِكَِّي  ،ڳيَػ  ُِطوَن  ،ڴُمش  َٰٓ   .ڵٱٛ َؽ

 (. ِّٔكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ٗ
ِ قاؿ أبو وا : "تاـ". كخولف يف ىذا لف  ((َُ (. ككافػق ابػن النبػارم قػوؿ أ   ِْٔمنصوب دبا قبلو. ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ُغ٢ٍَّت ٱّللٍّ

 (. ٕٖٓوا . ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص 
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 (ُ)السددةسورة 

 

 ٓٝ ا. (ِ)تاـ كقيل كاؼ ١ذ ٦ُِٜٟنَ  .كاؼ  ٤ ... َو١َِضيط  َٰ ه ، كمثلو (ّ)تاـ ٥ َع ُِٓطوهُ  ِ َت ، كمثلو ٦ ...َوٱغ 
 ُِطوَن ٦٢ُن  ، كمثلو ٧َؽَٰٓ  ٟ ُ َم  ٍ ا  ، كمثلػو ٨َد ١َصاد 

َ
َِّٟي ، كمثلػو  (ْ)٩ ... أ َ م   ٩  (ٓ).ٱٛ َعَٰٜ ي   ٓ  ...وَِذ

٬  كػػاؼ.  ِٝ ِٜممي ٍَ َيمم ا  .(ٕ)، ككػػذل  الفواصػػل بعػػد(ٔ)تػػاـ ٬ٱٛ  ج  ةِ ٱلَّ َيمم٦َٰ َ كػػاؼ، كالتمػػاـ رأس   ٰ ... ِِف ٱ  
ِٓي  .(ٖ)اميػػة َٔ  ٱَّلٍّ ١َهمم

َ
ء   أ َتبِممَّي  .لنػػو انقمػػاء كالمهػػا (ٗ)تػػاـ ٵ ... ُُكٍّ ََش   ٍ ُٟ ِمم٠َ ٱل  ، كمثلػػو (َُ)تػػاـ ٸّٞ

 ٹَخَِٰسِي٠َ إىل قولػو  (ُُ)، ككذل  الفواصػل بعػدي ٌٍ ٦َُٜن بَِفم َٟ  ٍ َٟ  َت ِ َِّٜي  .ڈب َٓ م غ 
َ َوِِف  .تػاـ ٽِٞم٠َ ٱۡل 

ِِسَطةِِۖ  ٦ر  رٍِّذيم   .كاؼ  ٿ ... ٱ
ُٓ ٠ِ  َد ّحَِئُ    .تاـ ڀّٞ مُط  كاؼ، كمثلو   ڂ ... َوََّل ٱلػٍّ َٟ َٖ ُع َوٱٛ   ٟ  ... َوٱلؾٍّ

ََتٍّت  َوَرَبت   كمثلػو  ،څ ٓه  .تػاـ ڇَِٕصيٌط ﴿ .ڇ ... ٱ٤   ٢َ َٜي  ٌَ َن   ٦ َٓ ٝ  كمثلػو  ،تػاـ ڈ ... ََّل ََي  ُت م  ِؽمئ  َٞ ... 
ٌٍ . ڈ  .أ  ڈبَِف

 

                                                             

(:سػػورة وػػا السػػددة أك فصػػلت. كتسػػمى ْٕٗظبيػػت بػػػػػػػ: سػػورة السػػددة، كيف ) م (: سػػورة فصػػلت، كيف ) اؼبكتفػػى. ص يف ) س ( ك ) ج (  ((ُ
م   سورة )وا السددة ( الشتماؽبا على السددة، كما تسمى سورة ) فصػلت ( لقولػو تعػاىل فيهػا م٦  َٖ ِ م  ّٛ َطبِّي  ٌَ مَٜت  َءاَيَُٰتم٣ُ  ُٕط َءا١ًم   َِ٘تَٰمٞب ُّْفِ

مممم٦َن  ُٟ َٜ  ٍ (، كيقػػػاؿ ؽبػػػػا ) سػػػددة اؼبػػػػؤمن ( كيقػػػاؿ ؽبػػػػا                 ِٖٓ/ٖ( ، ) تفسػػػػري الثعلػػػيب   الكشػػػف كالبيػػػػاف:  ّّٕ/ّان ػػػر ) تفسػػػػري مقاتػػػل:  ٣َح
(. كجػػاء يف واشػػية ) س (: مكيػػة، ككلمهػػا سػػبعمائة كسػػت كتسػػعوف كلمػػة، كوركفهػػا ثالثػػة  ْٓ/ْ) اؼبصػػابيح (. ان ػػر ) زاد اؼبسػػري يف علػػا التفسػػري: 

( ،         َِِ/ُؼ كثالشبائػػة كطبسػػوف ورفػػان، كىػػي طبسػػوف كآيتػػاف بصػػرم كشػػامي كثالثػػة مػػدنياف كمكػػي كأربػػع كػػويف. ان ػػر ) البيػػاف يف عػػد آم القػػرآف: آال
 (. َّْ(، ) صباؿ القراء. ص  ِّْ/ِ) منار اؽبدل: 

 ( من ىذا البحث. ٖٓ،  ٓٓان ر ) ص  سبق اغبديث عن اغبركؼ اؼبقطعة. ((ِ
 (. ِّْ/ِقاؿ ال،وين: "كاؼ كقيل تاـ". ) منار اؽبدل:  ((ّ
 (. ِّٓ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ْ
 (. ِّٓ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٓ
 (. ِّٓ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٔ
٦َد كىي قولو تعاىل:  ((ٕ ُٟ ُِطوَن   ،٭َوَث  .ٯ َج َرُصونَ  , ٮَؽَٰٓ
وَن كىو قولو تعاىل:  ((ٖ  . ََّٰل ي٢َُۡصُ
 (. ِٕٔقطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٗ
 (. ِّٔ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((َُ
ُِٜب٦َن كىي قولو تعاىل:  ((ُُ  ِ ٦َُٜن   ، ٺَت َٟ  ٍ َِّٜي  , ټ َج َرمُصونَ   ،ٻَح َٓ م غ 

َ مُصوَن  , ٽٱۡل  ٌَ ٦َن  , پت٦ُ ٌُ   ٿتَمصٍّ
  ڀرٍِّذيم  ، َِّٟي ِٜ ػ  ُٟ ٝٞ  , ځٱل  ِييم  )  , ڂَۡحِي ُٝ  , ڃ ٌَ ِٜي ٍَ ُبمُصوَن  , ڄٱٛ   ٍ م , څَت ٦َن۩  َٔ يَس  َٕمِصيٌط  , چُٟ
 .ڇ
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 ٠ِٞ  َسٜ ٣ِٓۦِا ِٙيٍم َۡحِيص  .(ُ)تػاـ ڊ ...َوََّل  ٠ِ  َذ َٗ   .تػاـ ڊّٞ َُٰت٣ُٓ ا .(ِ)تػاـ ڋ ... ٠ِٞ َرب ِٜ َٜت  َءاَي ََّل ُّْفِ  ل٦َ 
 علػػى قػػراءة مػػن قػػرأ  (ّ)كػػاؼ  ڌ ...

َ
أ
َ
ٞ أ َخممِمّ ، كمػػن قػػرأ ذلػػ  بػػاػبرب مل يكػػف الوقػػف (ْ)باالسػػتفهاـ ڌ ...ٌ 

ه .(ٓ)قبلػو ٞ َطِّبّ ٌَ َٓ ٓءٞ  تػاـ علػى القػراءتني.  ڌ ... َو تػاـ، ككػذل  الفواصػل إىل  ڌبٍَِيمص  .(ٔ)كػاؼ  ڌ ...وَِؽم
َّ ذِي٣ِ  .(ٕ)آخر السورة ُتِٜ ه تاـ، كمثلػو  ڍ ... َْقس  َٜي ٥َم  ٍَ َغ َٓء َذ

َ
٠  أ َٞ ٌَ ِ   (ٖ).  ڎ ... َو م  ُٝ ٱلػٍّ   ڏ ... ٌِٜ م

٣ِِٟۦ  .(ٗ)كػاؼ
ِٞم٠ َؽم٥ِيص  تػاـ، كمثلػو  ڏ ... إَِّلٍّ بٍِِٜ    ٍّ٢ِٞ ْ ، كمثلػو (َُ) ڏَٞ  در دبعػىن إذا قيػ ڐ ... َوَى٢َّم٦ا

ِيؿ   فالتمػاـ   (ُِ)در دبعىن العلافإف قي  ،(ُُ)الكذب ٠ِ َّمٍّ ِ  (ُّ) .ڐّٞ  ٍ َ
كقيػل  (ُْ)كػاؼ  ڑ ... ٠ِٞ ُدَعٓءِ ٱۡل 

َِنَٰ  كمثلو  ه  (ُٓ).ڒ ... ٢ٌَِصهُ  لَٜ ُرػ  َّٔ َ
٣ٍُّ١ ٱ  

َ
ه ـ  كمثلو ات ڕ ... خ  ٝ َٖ ٓءِ َرّب٥ِِ ِ ّٛ ٠ِ  . ږ ... ّٞ

 

 
 

                                                             

 (. ِّٖ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ُ
 (. ِّٖ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ِ
( ، كىػػو تػػاـ عنػػد  ٖٕٖ( ، كافقػػو ابػػن النبػػارم. ان ػػر ) إيمػػاح الوقػػف كاالبتػػداء. ص  ِٖٔكػػاؼ عنػػد أ  وػػا . ان ػػر ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص   ((ّ

 (. ِٖٔالقتييب كأضبد بن جعفر على قراءة االستفهاـ. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص 
 (. ّٔٔ/ِرأ قنبل كىشاـ كركي  هبمزة كاودة على اػبرب باػبالؼ عنها، كالبقية هبمزتني على االستفهاـ. ان ر ) النشر: ق ((ْ
رب مل كاؼ على قراءة االستفهاـ لنو مرفوع على أنو خرب ابتداء مممر كالتقدير ) أقرآف أعدمي كرسوؿ عػر  ( علػى كجػو اإلنكػار، كعلػى قػراءة اػبػ  ((ٓ

 (. ْٗٗ. ان ر ) اؼبكتفى. ص َءاَيَُٰت٣ُٓ ا قبلو لنو بدؿ من قولو تعاىل يكف الوقف 
 (. ِّٗ/ِ( ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ِٖٔتاـ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٔ
بِيِص  ،ڍُمطِيب  كىػي قولػو تعػاىل:  ((ٕ ٍَ ِيؿ    ،ڏَؽ٥ِيص   , ڎِّٜٛ  ِٜميو    ،ڑَر٦٢ُٞط   ،ڐَّمٍّ مطِيق    ،ڒَُ   ړ ٌَ
  ڔبٍَِيص  ، ڕَؽ٥ِيٌص  ، ِيُۢط  .ږَّمَّ
 (. ِّٗ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٖ
 (. ِٗٔتاـ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٗ
 (. ِّٗ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((َُ
 (. ِٗٔكىو قوؿ أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُُ
 (. ْٖٗ/ُِان ر ) تفسري الطربم:  ((ُِ
 (.ِِ/ٓ(، ) تفسري ابن عطية  ارر الوجيز:  ٖٕٖكىو قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ُّ
( ككػاف نصػري  ٕٖٗ( ، ) إيمػاح الوقػف كاالبتػداء. ص  َّٔع كاالئتنػاؼ. ص كىو قوؿ ابن النبارم كابن النحاس ككافقها الداين. ان ػر ) القطػ ((ُْ

َّ ََْ  يقوؿ: "ال يقف و  يأيت ما بعده، أم قولو:  ٣ُ ٱلشٍّ ػٍّ ٍّٞ  (. َّٔ. ) القطع كاالئتناؼ. ص "٦ٞس َر٦٢ُٞط  ُٔ ِإَون 
 (. َّٔقطع تاـ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُٓ
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 (ُ)سورة الشورل

 

   ٓٝ ٔٓ  ١ذ ٓػ ٌٓ٢ كمن قػرأ . (ّ)، كنبا رأس آيتني يف الكويف(ِ)تاـ كقيل كاؼ   َٗ ِ َٰل َز بػالنوف  ٣ ... ٦ِحٓ ١ُمَ٘
ِٞم٠   ، أك بالياء كفتح اغباء كقػف علػى قولػو (ْ)بالنوف ككسر اغباء ِي٠َ  َٗ ِإَوََل ٱَّلٍّ كمػن قػرأ باليػاء  (ٓ)٣ ... َرب ِٜم

َٗ   ككسر اغباء مل يقػف علػى  ُٝ   ٣.  ... ٠ِٞ َرب ِٜ ِٙمي َ ُٝ   تػاـ، كمثلػو  ٣ٱ   ِيمي ٍَ مَِلَّ ٱٛ  ٍَ ، ككػذل  ٤ٱٛ 
ۡرِضِۗ  ، كمثلػو (ٔ)تػاـ ٥ ... ٠ِٞ َْم٦ ٠٥ٍِِّٕ    عامػة فواصػلها. 

َ م٠ ِِف ٱۡل  َٟ ِ  ... ََّل َري مَب ذِيم٣ِ  ، كمثلػو (ٕ)٥ ...ل
٧(ٖ) ، كمثلػػو  َتِمم٣ِۦ ِ  ٨(ٗ) . ... ِِف رَۡح  مم٣ُٓ  إََِل ٱّللٍّ ُٟ  ٙ ٝ  ذِيمم٣ِ    كػػاؼ، كمثلػػو   ٪ ...َُْر َرؤُُز  ...يَممض 
٫(َُ)،  كمثلو    ِصُر  ٖ ط٦ٍُّٕاْ ذِي٣ِ    . (ُُ)كالتماـ رأس امية ٬ ... َوَي َٓ ٝ  تاـ، كمثلو  ٭ ... َوََّل َتَت ٤ُ٦ ٌُ َٞ  تَص 

ٝ   . ٭ ... إََِل ٣ِ   ٥ُ٢َ َي   بَح   ِ ٝ   كػاؼ، كمثلػو   ٮ ... َب ٥ُ٢َ َِضَ بَح  ُٖ ا تػاـ.  ٮُمطِيمب    .ٮ ... ٍّٛ  ٝ م٦َآَء٤ُ  ٤
َ
... أ

، كمثلػو   ٯ ا كاؼو ُٝ ِصَل بَح ٢َُس  ٌ
َ
ِٟزَياَنه (ُِ) .ٯ ... ِۡل ِ َوٱل  ّٔ َ

ه تػاـ، كمثلػو  ٱ ... بِق   َّٔ َم
ج٥ٍَّم  ٱ  

َ
، ٲ ... خ

ه كمثلو   ٝ ٥ُ٢َ َِضَ بَح  ُٖ ه كمثلو ، (ُّ)  ٵ ... َٛ  ٝ ًُ  ب٥ِِ ِ ِۗ ، كمثلو ٶ ... َوإ َّبَٰ ط  ُٖ م٢ً   (ُ) .ٷ ... ِِف ٱٛ    ٷ ...ُذػ 
 .كاؼ

                                                             

، مل يكت  اؼبصنف فواصل سػورة الشػورل. كىػي: مكيػة، ككلمهػا شبامبائػة كسػت كسػتوف كلمػة، كوركفهػا ثالثػة آالؼ كطبسػمائة كشبانيػة كشبػانوف ورفػان  ((ُ
 (.َّْ(، ) صباؿ القراء. ص  ُِِ/ُكىي طبسوف كثالث آيات يف الكويف كطبسوف يف عدد الباقني. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 

 (. َٖٖؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص كىو قو  ((ِ
 (. ٕٓان ر ) بشري اليسر. ص  ((ّ
بػػالنوف  ٦ِحٓ ١ُمم( ، كركل أبػاف عػن عاصػا  ّٕٔ/ ِقػرأ ابػن كثػري بفػتح اغبػاء علػػى التدهيػل كقػرأ البػاقوف بكسػرىا علػى التسػػمية. ان ػر ) النشػر:  ((ْ

 (. ِِّ/ٗ( ، ) البحر ايط يف التفسري:  ٗٓ/ْككسر اغباء. ان ر ) زاد اؼبسري يف علا التفسري: 
 (. ُّٔكالوقف عليو تاـ. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٓ
 (. ِِْ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٔ
 (. ِِْ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٕ
 (. ِِْ/ِوسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ٖ
 (. ِِْ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٗ
 (. َِٓ َُٓما بني اغباصرتني ساقط من ) س ( كثابت يف بقية النسخ كيف ) اؼبكتفى. ص  ((َُ
ٝٞ كىو قولو تعاىل  ((ُُ ِٜي ٌَ ٍء  ِ ََش 

ّٚ  .٬بُِس
 (. ِّْ/ِتاـ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ُِ
ه إىل قولػو:  ﴾ٮُمطِيمب   (. مػن قولػو:  ِْْ/ِكاؼ عنػد ال،ػوين. ان ػر ) منػار اؽبػدل:   ((ُّ  ٝ م بَح م٥ُ٢َ َِضَ ُٖ سػاقط مػن  ) م (   ٵ ... َٛ

 كثابت يف بقية النسخ.
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 ه َٗ َٰ َٕٜ بِ
٣ِِٜۦ  ، كمثلو ٸ ...بَِسَِٜؿَٰت٣ِِۦٓ  تاـ، كمثلو  ٸ ... لََعَ ٠ِ َْل  ّٞ كالفواصػل قبػل  .(ِ)ٺ ... َوَيظِيُص٤ُٝ 

ثِمٍ  . (ّ)ةكبعد تامػ
َ٘ م٠  ٌَ ٦اْ  ُٓ  ٍ ُٝ علػى قػراءة مػن قػرأ  (ٓ)كمثلػو الثػاين (ْ)الكؿ تػاـ پَوَي َٜم  ٍ ِيم٠َ  َوَي  ڃ ... ٱَّلٍّ

كمن قرأ ذل  بالنص  مل يػتا الوقػوؼ  .(ٕ)على االبتداء أك على خرب مبتدأ ؿبذكؼ بتقدير ) ىو يعلا ( (ٔ)بالرفع
عفػو كأف يعلػا ( قبلو كالتقدير ) كيكن

(ٖ).   ِيؿ ٠ِ َّمٍّ وَن  .تػاـ ڃّٞ ٝ  يَجَتِۡصُ َغمّحَِئ ٞ ، كمثلػو (ٗ)كػاؼ  ڇ٤ُ
ِث ٥َُٜ ا  ٍٚ (َُ) .ڈ ... ّٞ ٠ِ َغبِي ُمم٦رِ تػاـ، كمثلػو  ډّٞ

ُ ظ ِم ٱۡل  ٌَ   ٠ِٟ َ ِۦه . ڋل مِصه  ٍ ِم٠  َب ّٞ تػاـ،  ڌ ... ِٞم٠ َوَِلّ  
ه كمثلو  َٟ ِِۗ . ڍ ... ٠ِٞ َنط ٍ  َسَِفّ  ِه كػاؼ، كمثلػو   ڍ ... ي٦َ َم ٱٛ َِٖحَٰ ٠ِ ُدوِن ٱّللٍّ َٗ إَِّلٍّ . ڎ ... ّٞ َٜي م ٌَ إِن  
ه  َُ َٰ ََؾ ٦رٞ  .تاـ ڐ ... ٱۡل  ُٓ ًٟ    .تاـ ڐَ٘ ِٖي ٝٞ تػاـ، كمثلػو  ڒَِٕصيٞط  كػاؼو   ڒ ... ٌَ ِٙمي ٌّ َذ ِٞم٠  . ړلََعِ
َٞ  ِِف  .كاؼو   ﴾ڔ ... ٌَِب د١َِ    ۡرِضِۗ َو

َ  . (ُُ)تاـ ڕ ... ٱۡل 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

 (. ِْْ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ُ
 (. ِْٓ/ِكاؼ عند ال،وين.) منار اؽبدل:   ((ِ
ٍُ كىػي قولػو تعػاىل:  ((ّ ِفمم َٟ ظِيممظُ  ،ٲبٍَِيممٍص ،  ٱَٕطِيمٞب  ،ٰ َؽممِصيصٌ  ،ٯٱل  ٍَ ٝٞ ، ٴ١ٍِّفمميٍب  ،ٳ ٱٛ  َِلمم

َ
، ٵ أ

 ٍُ بِ َٙ
٦ٌر ، ٶٱٛ  ُٙ ُصورِ ، ٷَؽ ٦َُٜن ، ٸٱلفَّ ٍَ  ٓ ِٟيصُ   ،ٻ بَِفٍٞ ،  ٺَؽِصيٞص  ،ٹَت َ  .ٽَِٕصيطٞ  ټ ٱ  
 (. ِْٓ/ِكاؼ عند ال،وين.) منار اؽبدل:   ((ْ
ثٍِ  كىو قولو تعاىل:  ((ٓ

َ٘  ٠ ٌَ  ُّ  ٍ َػُب٦اْ َوَي َ٘   َٟ ِ ٠٥ٍُّ ب  ٖ ِ و  ي٦ُب
َ
 .ڂأ

 (. ّٕٔ/ِكىي قراءة ابن عامر كاؼبدنياف كقرأ الباقوف بالنص . ان ر ) النشر:  ((ٔ
ِي٠َ ( كخطأه ابن النبارم لف قولػو  ّٔٔىذا قوؿ أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٕ َٝ ٱَّلٍّ َٜ  ٍ منصػوب علػى الصػرؼ عػن  يَُخَٰمِصل٦ُنَ  َوَي
 ٍّ٠٥ُ  ٖ ِ  (. ُٖٖكاؼبصركؼ عنو متعلق بالصرؼ. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ي٦ُب
 (.َْٓكثابت يف ) م ( ك ) اؼبكتفى. ص  مابني اغباصرتني ساقط من ) س ( ك ) ج ( ((ٖ
ِيم٠َ تاـ عند الخفش كأ  وا  لف  ((ٗ مونَ عنػدنبا يف موضػع رفػع باالبتػداء كمػا بعػده معطػوؼ عليػو كاػبػرب  ٱَّلٍّ ٝ  يَجَتِۡصُ . ان ػر ) القطػع ٤ُم

 (. ّٔٔكاالئتناؼ. ص 
 (. ّٕٔتاـ عند الخفش. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((َُ
 (. ِْٖ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ُُ
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 (ُ)سورة الزخرؼ

 

ٝٓ من جعل  بِمِّي كقػف علػى  "كجػ  كا" :جواب القسا كما يقاؿ ١ذ ُٟ َِٙتَٰمِب ٱل  كمػن جعػل  ،(ِ) ٢َوٱٛ 
َطبِّي   :اعبواب ٌَ َٰء١ً   ٜ َج٣َُٰ ُٕط  ٍَ بِِّي مل يقف على  ٣ ... إ١ٍِّ  َح ُٟ ٌٝ كآخػر القسػا  .(ّ) ٢ٱل  ِٙي َِلٌّ َذ ٍَ َٛ٤ (ْ) .

(ْ) . ُٝ ِٜممي ٍَ ظِيممُظ ٱٛ  ٍَ ُِٜبمم٦َن .(ٓ)كىػػو آخػر وكايػة ا  تعػػاىل عػن اؼبشػركني ،تػاـ ٩ٱٛ  َٖ ٢ مم  كمثلػػو  تػاـ، ٮُٞ َٞ

 ِۗ َه٥َُٰ َول٦َ  ِحئ ُتُسٝ ْٚ ُٕ كمن قرأ  .(ٔ)يةكرؤكس امم قبل كبعد كاف ٴ ... َخَبص 
َ
على المر  (ٕ)بغري ألف ٸ ... أ

(ٖ)كمن قرأ على اػبرب مل يبتػدئ بػو ،المر ابتدأ بذل 
. بَِّي ّضِ َٙ ُٟ َِبُ  ٱل  َٰٖ ٍُم٦َن ، كمثلػو (ٗ)تػاـ ٹَع  .(َُ) ټيَط ِح

(َُ).   َٗ ِ ََت َرّب ه .(ُُ)كػاؼ  ڀ ... رَۡح  طِّي   ٦ٍَُن  .تػاـ ڀ ... ُغش  َٟ ٍّٟ  َج  ْ م    .أ  ڀّمِ ُط  تػاـ، ڃ ... َوزُس 
ًُ كمثلػو  َتَٰ َي   َٞ ج  ةِ ٱلَّ َي٦َٰ َ تٍَِّّٖي . ڃ ... ٱ   ُٟ ُ  َٕمطِي٠ٞ  .أ  ڃلِٜ  َُ مطِي٠ُ ، كمثلػو (ُِ)تػاـ ڄَذ٦َ٥ُ  َٖ َْبِمئ َع ٱٛ 
 .چ

 

 

 

 

 

                                                             

مي، كرد يف واشػية ) س (: مكيػة، ككلمهػا شبامبائػة كثػالث كثالثػوف كلمػة، كوركفهػا ثالثػة آالؼ كأربعمائػة وػرؼ، كىػي شبػانوف كشبػاف آيػات يف الشػػا ((ُ
 (. َّٓص (، ) صباؿ القراء.  ِِّ/ُكتسع يف عدد الباقني. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 

 (. ُٔ/ُٔ( ، ) تفسري القر يب:  َْٔكىو قوؿ المحاؾ، كالوقف عليو تاـ. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ِ
 (. ُٔ/ُٔ( ، ) تفسري القر يب:  ّٖٖكىو قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ّ
َِٙتَٰبِ إذا جعلت  ((ْ ّمِ ٱٛ 

ُ
 (. َْٔى ما قبلو. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص معطوفان عل ِإَو٣ٍُّ١  ِِفٓ أ

 (. َْٔان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٓ
بِممٌّي  :كىػػي قولػػو تعػػاىل ((ٔ َجَِّي  , ٯَّٞ ٌٝ  , ٰبِمممقۡل  ِيممي بِمممّي   , ٱَ٘ مم , ٲُٞ ممم٦َن  , ٳ٦َُٜن  َٔ َويُس  ـُ ُط   ٴََي 
 ٦َن ُٙ ِػ  ٟ َت َتُصوَن  ،ٵُمػ   ٥ َتُصوَن   ،ٶمَّ  ٖ ُِطوَن   ،ٷَّٞ  .ٸَؽَٰٓ
 (. ّٗٔ/ِكىي قراءة اعبميع سول ابن عامر كوفص فقراءهتما بألف. ان ر ) النشر:  ((ٕ
 (. َٓٓ/ِ( ، ) شرح  يبة النشر:  ْٖٔان ر ) ودة القراءات البن زقبلة. ص  ((ٖ
 (. ُِٓ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٗ
 (. ُِٓ/ِ. ان ر ) منار اؽبدل: كاؼ عند ال،وين  ((َُ
 (. ُِٓ/ِتاـ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ُُ
 (. ُِٓ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ُِ
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ٝ  إِ كمن قرأ  ٝ  كقف على  (ُ)بكسر اؽبمزة ڇ ...١ٍُّس ُت  ٟ َٜ كمن فتح اؽبمزة مل يقػف قبلهػا كال  .(ِ) ڇ ... إِذ ىٍّ
ا .(ّ)ابتدأ هبا َٗ ِم  ٦ َٖ َبُصوَن .(ْ)تاـ ڌ ... َوِٛ  ٍ ت٥َِم ا سباـ القصة.    ڍُح س 

ُ
ِٞم٠  أ َبُ  ز 

َ
، كمثلػو (ٓ)تػاـ ڐ ... أ

 ُثم٦َن ُٙ ٝ  ي٢َ َتِجِمَّي كػاؼ، كمثلػو   ڔَوََّل يََسم ُد يُبِمُّي . ڒإَِذا ٤ُ  ٖ ٦هُ  ، كمثلػو (ٔ) ڕُٞ ٌُ َنم 
َ
 .ږ ... َْأ

 ژّٛٓأِۡلِسطِي٠َ تػاـ.   م
َ
َٚ ). ښ ... إَِّلٍّ َحمَصََّل   ، كمثلػو (ٕ)كػاؼ  ښ ...٦َ٤ُ   أ َٰٓءِي مَر تػاـ، كمثلػو  ڛِِِّبَمِِنٓ إِغ 

 ٦َن ُٓ ُبمُصوهُ   (ٖ). ڜََي ُٜ تٍِّٖمَّي  .كػاؼ  ڠ ... َْقخ  ُٟ ٢ِ ٥َم  ، كمثلػو ڤََت َظ١ُم٦َن ، كمثلػو (ٗ)تػاـ ڣإَِّلٍّ ٱل  ّٞ

ُز٦َُٜن 
 
ُِٙث٦َن ، كمثلػو کتَأ َٰ ٥َُٰٝ  بَََلَٰ . ڭؿٍّ ُتُب٦َن  .كػاؼ  ڰ ... َوََن ٦َى تػاـ ڰيَس 

(َُ) . ٞڱ ...َوَل 
) قل إف كاف  :فإف جعلت شر ان بتقدير .(ُِ)ىو قوؿ اغبسن كقتادةكى  للدحد (ما)دبعىن ( إِن)علت ، إذا جي (ُُ)تاـ

ػػ(ُّ)ؾباىػػد قػػوؿ للػػرضبن كلػػد علػػى زعمكػػا ( كىػػو دمي كالسي
 .ڱ ...َوَلٞ مل يػػتا الوقػػف كمل يكفػػي علػػى قولػػو  (ُْ)

 َڱ ٱٛ َعَٰبِممِصي٠ كاؼبعػػىن ) فأنػا أكؿ العابػػدين لػػو علػى أنػػو ال كلػػد لػو ( ،تػػاـ(ُٓ).  ممُصوَن ٌَ ، ككػػذل  (ُٔ)تػػاـ  ڳي٦ُ
 .(ُٖ)تاـ آخر السورةك بعد  (ُٕ)الفواصل

                                                             

 (. ٖٔٓ/ُكىي قراءة ابن عامر، كقرأ الباقوف بالفتح. ان ر ) السبعة يف القراءات/ لإلماـ أ  بكر ابن ؾباىد:  ((ُ
 (. ْٔٗ/ُكىو جائز عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ِ
 (. َٖٓ َٕٓان ر ) اؼبكتفى. ص  ((ّ
 (. ِِٓ/ِ( ككذا عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ّْٔكاؼ عند ابن النحاس. ان ر )القطع كاالئتناؼ. ص   ((ْ
 (. ِّٓ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٓ
 (.  ْٓٔحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص تاـ عند ابن الن ((ٔ
 (. ِْٓ/ِ( ككافقو ال،وين لالبتداء بالنفي. ان ر ) منار اؽبدل:  ْٓٔتاـ عند أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٕ
 (. ِٓٓ/ ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٖ
 (. ِٓٓ/ ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٗ
 (. َُٓما بني اغباصرتني ساقط من ) س ( كثابت يف بقية النسخ كيف ) اؼبكتفى. ص  ((َُ
ُل ٱٛ َعَٰبِِصي٠َ قاؿ يعقوب: "أنا أستح  أف أجعل كقفنا رأس امية  ((ُُ وٍّ

َ
 (. ْٕٔكنكل تفسريىا إىل ا". ) القطع كاالئتناؼ. ص  أ

 (. ّٓٗ/ٕ( ، ) الدر اؼبنثور:  ٖٓ ْٖ/ْ( ، ) زاد اؼبسري:  ْٗٔ ْٖٔ/ُِان ر أقواؽبا يف ) تفسري الطربم:  ((ُِ
 (. ٓٗٓ/ُان ر قولو ) تفسري ؾباىد:  ((ُّ
 (. َٓٔ/ُِ( ، ) تفسري الطربم:  ٖٓ ْٖ/ْان ر القواؿ يف ) زاد اؼبسري:  ((ُْ
 (. ُُٗ/ُٔيب يف تفسريه. ) تفسري القر يب: كىو قوؿ ابن عباس كاغبسن كالسدم، أخرجو القر  ((ُٓ
 (. ِٔٓ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ُٔ
ُٝ كىي قولو تعاىل:  ((ُٕ ِٜي ٍَ ٦نَ   ،ڴٱٛ  ٍُ ٦َن   ،ڵ تُط َح ُٟ َٜ  ٍ ٦َن   ،ڶَح ُٙ َْ  ۡ ٦َن   ،ڷيُ ُٟ َٜ  ٍ  .ڹََْػ٦ َ  َح
٦َن كىو قولو تعاىل:  ((ُٖ ُٟ َٜ  ٍ   ڹََْػ٦ َ  َح
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 (ُ)سورة الدخاف

 

١َظٛ َج٣َُٰ إذا جعل 
َ
٢ِضرِي٠َ على  جواب القسا فالوقفي  ٣ ... إِجٍّ ٓ أ ُٞ٣ تاـ

ٝٓ كإف جعل  .(ِ) اعبواب  ١ذ
بِِّي اعبواب فالوقف على  ُٟ َٰتِ  َربَّ كمن قػرأ  .(ّ) ٢ٱل  ـَ َؿَٰ ًُ كقػف علػى   (ْ)بػالرفع ٧ ... ٱلػٍّ ِٟي إ٣ٍُّ١ِ  ٦َ٤ُ ٱلػٍّ

 ُٝ ِٜي ٍَ ًُ ٱٛ  ِٟي ٢َِِّي كمن قرأ باػبفض مل يقف على ذل .  .(ٓ) ٦ٱلػٍّ ٦ٕ َّٞ٧   كمثلػو (ٔ)كػاؼو ،  ََش ِ  ...ٱّلٍّ َسا  َح
٦نَ ٫(ٕ). ...ٱّلٍّ َسا  ُٟ ٢َتِٖ ُٞ ٰ  تاـ، كمثلػو طُِم٦َن 

٢َيمطِي٠َ ، كمثلػو (ٖ) ٶ٦َٕ مٞ ُّمَّ   (َُ)كقػاؿ نػافع . (ٗ) ٽُٞ
٥َِِّٙي " (ُُ):كالػدينورمت   (َُ)نافع َٰ ا   . ٻَػ َٗ ِ َٰل َز َن  .(ُِ)كقػد ذكػر يف الشػعراء ".تػاـ ټ ... َ٘ م٦  ٌَ  ... ِٞم٠ ِْط 
ِمذَِّي  .كػاؼ  ٿ ُٟس  ٠َِ ٱل  بِمٌّي  .أكفػى منػو ٿّٞ َّٞ ۡٞاْ  ً  .(ُّ)تػاـ ځبََلَٰٓم م  َٕم٦ ُم ُتبٍّم

َ
كػاؼ، كمثلػو   څ ... أ

   ٝ َج٥َُٰ  ٙ َٜ  ٤
َ
َِّٞي     . څ ...أ ٦َن تاـ، كمثلو    څُُّم طِ ُٟ َٜ  ٍ ُٝ ، كمثلو(ُْ) ڇََّل َح ظِيُظ ٱلطٍِّذي ٍَ  .ڊٱٛ 

                                                             

كرد يف واشػية ) س (: مكيػػة، ككلمهػػا ثالشبائػػة كسػت كأربعػػوف كلمػػة، كوركفهػػا ألػف كأربعمائػػة كأوػػد كثالثػػوف ورفػان، كىػػي طبسػػوف كتسػػع آيػػات يف  ((ُ
 (.َّٓ(، ) صباؿ القراء. ص  ِِٓ/ُالكويف، كسبع يف البصرم، كست يف عدد الباقني. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 

 (.ُّٓصرتني ساقط من ) س ( كثابت يف بقية النسخ ك ) اؼبكتفى. ص ما بني اغبا ((ِ
 (. ٖٖٖ( ، ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ْٗٔان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ّ
 (. ُّٕ/ِقرأ الكوفيوف خبفض الباء كقرأ الباقوف برفعها. ان ر ) النشر:  ((ْ
(، كخالفػو الفػراء كأبػو وػا  يف ىػذا كجعػاله نعتػان، كييبػىن  ٖٖٖكىو قوؿ الخفش سعيد كاختيار ابن النبارم. ان ػر ) إيمػاح الوقػف كاالبتػداء. ص  ((ٓ

٣ََٰ إَِّلٍّ ٦٤َُ / يكوف مرفوعان باػبرب ُالوقف ىنا على اإلعراب، كفيو على قراءة الرفع ثالثة أقواؿ:  ُٝ فيكوف الوقف على ََّلٓ إَِؾ ِٜمي ٍَ / يكػوف ِتامػان.  ٱٛ 
ُٝ مرفوعان على إضمار مبتدأ فيكوف  ِٜي ٍَ ُٝ / يكوف نعتان فال يكفي الوقف علػى ّكافيان.    ٱٛ  ِٜمي ٍَ (  َٓٔ ْٗٔ. ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص ٱٛ 

 (. ٔٓٔ( ، ) ودة القراءات. ص  ِٗٓ/ِ، ) منار اؽبدل: 
( كىػو كػاؼ عنػد ابػن  ِٗٓ/ِ( ككافقػو ال،ػوين. ان ػر ) منػار اؽبػدل:  َٓٔ) القطع كاالئتنػاؼ. ص  قاؿ ابن النحاس: "تاـ على قراءة اػبفض". ((ٔ

 (. ٖٖٖ. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  َرّبِ ابن النبارم ؼبن قرأ خبفض 
 (. ِٗٓ/ِوسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ٕ
 (. َٓٔكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ٖ
 (. َِٔ/ِوسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ٗ
 (. ّْٗأخرج قولو ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((َُ
 (. ّْٗأخرج قولو ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُُ
طِي... كىو قولو تعاىل  ((ُِ َٚ  ښ م  َ٘ َٰٓءِي َر َرا َج٥ََٰ  بَِِنٓ إِغ  و 

َ
ا َوأ َٗ ِ َزَٰل  .ڛَ٘

 (. َِٔ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ُّ
 (. َِٔ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ُْ
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   ڑ ...ُذق   على قراءة من قرأ  (ُ)كاؼ َٗ  كمػن قػرأ  .علػى االسػتئناؼ (ِ)بكسر اؽبمػزة ڑ ... إ١ٍِّ
َ
َٗ خ  ... ١ٍّم

َٗ لتعلقو بػ  ڑ ...ُذق  بفتحها مل يقف على  ڑ ُٝ  (ّ) .ڑ ... إ١ٍِّ طِي َٙ ونَ ، كمثلو (ْ)تاـ ڑٱٛ  مَتُ  ٟ  ب٣ِِۦ َت
ونَ  َتُ  ٟ َتَؼَٰبَِِّٜي . ڒ ... َت َٗ  ڕَّٞ ِ َٰل َز اؼبعىن عنده ) كذل  وكا ا لىػل ف تاـ على قوؿ اغبسن ل ږ ... َ٘

٠ِ َْل     .(ٔ)كالتقدير عند النحويني )المر كذل  أك كذل  المػر( (ٓ)اعبنة ىذا ( ّٞ   َٗ ِ ّب ُز . تػاـ ڙ ... رٍّ  ٦ َٓ ٱٛ 
 ُٝ ِيي ٍَ ُز ٱٛ   ٦ َٓ  أ . ڙٱٛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (. ِٓٔكىو قوؿ أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُ
 (. ُّٕ/ِلفتح. ) النشر: كىي قراءة اعبميع سول الكسائي فقراءتو با ((ِ
( ، ) ودػة القػراءات البػن زقبلػػة. ص  ِٓٔ( ، ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ٖٖٗ( ، ) إيمػاح الوقػف كاالبتػداء. ص  ُِٔ/ِان ػر ) منػار اؽبػدل:  ((ّ
ٕٔٓ .) 
 (. ُِٔ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ْ
 (. ٓٔ/ُِ( ، ) تفسري الطربم:  ُِٓ/ُٔأخرج قولو القر يب كالطربم. ) تفسري القر يب:  ((ٓ
 (. َّٔ/ٗ( ، ) الدر اؼبصوف:  ّٓٔان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٔ
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 (ُ)سورة اعباثية

 

 ٓٝ ِٝ .(ِ)تاـ كقيل كاؼ   ١ذ ِٙي َ ٢َِِّٞي  .تاـ ٢ٱ    ۡ م ُٟ ِٞم٠ ) علػى قػراءة مػن قػرأ  (ّ)كػاؼ  ٣يَيَٰمت  ِّٜٛ 
٢ُِمم٦َن ) ، ككػػذل  (ْ)بػالرفع ٤ ... َدٓابٍّممٍ  َءاَيَٰممتٞ  م  ي٦ُٕ مم٦  َٖ ِ ّٛ٤  إذا قػرأ ٥ ...َءاَيَٰممٞت  الثانيػة بػػالرفع لةمػػا

لف مػا بعػدنبا متعلػق بالعامػل الػذم يف اميػة  االثنػنيالتػاء فيهمػا مل يكػف الوقػف علػى  بكسػرمستأنفتاف كمن قػرأ 
٦َُِٜٖن .(ٓ)ينعطف عليو ٣ ... إِنٍّ الكىل كىو   ٍ م  َح  ٦ َٖ ِ ّٛ٥ كمثلػو (ٔ)تػاـ ، ٦٢َُِٞن  ۡ ٥َ ا ٦. يُ  ٍ َٟ م ٝ  يَػ  ن ٍّٛم

َ
أ َ٘ 

... ٨   كاؼ، كمثلػو ا َِلَ َٓء و 
َ
ِ أ ىا كمثلػو  ، (ٕ) ٪ ... ٠ِٞ ُدوِن ٱّللٍّ ٌٝ ٫ (ٖ).  ...َفََٰضا ٤ُص  َِلم

َ
ٍظ أ ٠ِ رِّح  ّٞ٫ 

٫ تػاـ.   ٢ِ ٣ُ ّٞ    ٍ ُطوَن  .كػاؼ  ٭ ... ََجِي ٍّٙ َٓ ٍُم٦َن تػاـ، كمثلػو  ٭َحَت ككػذل  الفواصػل إىل آخػر    ٯتُط َح
 .السورة

 

 

 

 

 

 

                                                             

رضبػو ا. كسػورة اعباثيػة اعتاد اؼبصنف على كتابة فواصل كل سورة كمل يكتبها يف سورة اعباثية بل كرر فواصل سورة الدخاف كلعلو سهو من اؼبصػنف  ((ُ
دد البػاقني. ىي: مكية، ككلمها أربعمائة كشباف كشبانوف كلمة، كوركفها ألفاف كمائة كأود كتسعوف ورفان، كىي ثالثوف كسبع آيات يف الكويف، كسػت يف عػ

 (.َّٓ(، ) صباؿ القراء. ص  ِِٔ/ُان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 
ُٚ تَزنِ يكوف تامان على أف يكوف  ((ِ ِٝ مرفوعان باالبتداء، كخربه   ي ِٙي َ ظِيظِ ٱ   ٍَ

ِ ٱٛ  كيكوف كافيػان إف جعلتػو دبعػىن ) ىػذا تنزيػل الكتػاب (  ٠َِٞ ٱّللٍّ
ٝٓ كلي  بتاـ كال كاؼ على قوؿ من قاؿ  ُٚ مرافػع لػػػػػ    ذ ( ،     ْٓٔأم ) وػركؼ اؼبعدػا تنزيػل الكتػاب (. ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  تَزنِيم

 ( ِّٔ/ِ) منار اؽبدل: 
 (. ْٓٔكىو قوؿ أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ّ
 (. ُّٕ/ِكىي قراءة اعبميع سول ضبزة كيعقوب كالكسائي فقراءهتا بكسر التاء. ) النشر:  ((ْ
 (. ٖٓٔالبن زقبلة. ص  ان ر ) ودة القراءات ((ٓ
( ككػػذا عنػػد ابػن النبػػارم. ان ػػر ) إيمػػاح الوقػػف كاالبتػػداء. ص  ْٓٔ. ان ػر ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص َءاَيَٰممتٞ يكػوف تامػػان علػػى قػػراءة الرفػػع لػػػػ  ((ٔ
َٖٗ .) 
 (. ٓٓٔتاـ عند نافع. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٕ
 (. ٓٓٔتاـ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٖ
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 ِِۖط م 
َ ٠َِ ٱۡل  ّٞ ٝ   ، كمثلػو كػاؼو   ٱ ... َبّيَِجَٰت   ٥ُ٢َ َي   بَح   ِ ٦نَ  (ُ). ٱ ... َب ُٓ ِ َؽم    .تػاـ ٱ ََي َتِٜ  ...     ٔ  ِٞم٠َ ٱّللٍّ

تٍِّّٖيَ  .كقيل تاـ كاؼو   ٳ ُٟ ُ َوَِلَّ ٱل  ٝ   َغ٦َآءٌ كمػن قػرأ  .تػاـٳ ... َوٱّللٍّ : (ّ)فلػو تقػديراف (ِ)بػالرفع ٵ ... َّمٍّ َي ٤ُ
ٝ   أف هبعػػل المػػمري الػػذم يف  :: أوػػدنبا(ّ)تقػػديراف مم ُت٥ُ َٟ ٝ  َوَم للمػػؤمنني كالكػػافرين فعلػػى ىػػذا ال  ٵ ... َّمٍّ َيمم ٤ُ

َِدَِٰت يوقف على  َٰٜ ٦ُِٜٟاْ ٱٛصٍّ ٌَ ِي٠َ بقولػو  ذلػ  متعلػقه  لف ما بعدى  ٵ ... َو قَّلٍّ َ٘  ْ ٢ُم٦ا َٞ لنػو صبلػة يف  ٵ ... َءا
َِدَِٰت أف هبعل الممري للكافرين خاصة فعلى ىذا يوقف علػى  :كالثاين. موضع نص  على اغباؿ َٰٜ  ٵ ... ٱٛصٍّ

ػػ :لف مػػا بعػػد ذلػػ  منقطػػع عنػػو كالتقػػدير ػػ واء أم ؿبػػىي الكػػافرين) ؿبيػػاىا كفبػػاهتا سى ػػوء ىيى ؿبى  (ْ)( كػػذل كفبػػاهتا   سى
اؼبػػؤمنني مسػػتوكف يف ؿبيػػاىا كفبػػاهتا، ) :ككػػذل  إف مل تعلػػق اعبملػػة دبػػا قبلهػػا كاسػػتؤنف اػبػػرب علػػى الفػػريقني دبعػػىن

َِدَِٰت كقف أيما على  ( كالكافركف كذل  َٰٜ بالنصػ  مل يقػف  ٵ ...َغم٦َآء  . كمن قػرأ (ٓ)ىككف ٵ ... ٱٛصٍّ
َِدَِٰت علػى  َٰٜ ِي٠َ بقولػو  لف سػواء متعلػق (ٔ) ٵ ... ٱٛصٍّ قَّلٍّ َ٘  ْ ٦٢ُا َٞ ٝ    ،وػاالن منػو ٵ ... َءا م ُت٥ُ َٟ   ٵ ...َوَم

 .(ٖ)كالتماـ آخر امية (ٕ)لقراءتنياكاؼ على 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (. ٔٓٔتاـ عند العباس بن الفمل. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُ
 (. ِّٕ/ِقرأ ضبزة كالكسائي كخلف كوفص بالنص  كقرأ الباقوف بالرفع. ان ر ) النشر:  ((ِ
( ،  ْٕ ِٕ/ِِ( ، ) تفسػري الطػربم:  َّٖ َّٕكإيمػاح اؼبعمػالت. ص ( ، ) كشػف اؼبشػكالت  ُٕٓ/ِان ر ) معاين القرآف لألخفش:  ((ّ

 (. ُٔٔ، ) ودة  القراءات البن زقبلة. ص 
 : ؿبي الكافرين كفباهتا سواء.بلفك ) ؿبي الكافرين ؿبي سوء كفباهتا كذل ( كرد يف ) م ( :قولو ((ْ
 (. َُِ/ِ( ، ) ؾباز القرآف:  ٔٓٔص ىو تاـ عند أ  وا  كنافع كأبو عبيدة. ان ر ) القطع كاالئتناؼ.  ((ٓ
ٝ  إذا نصبت يقف عليو يف قوؿ بعمها ىو سبػاـ". قػاؿ أبػو جعفػر: "كىػذا ال معػىن لػو لف   َغ٦َآء  قاؿ ؿبمد بن عيسى: " ((ٔ ال رافػع    َّمٍّ َيم ٤ُ

 (. ٔٓٔلو على ىذا". ) القطع كاالئتناؼ. ص 
 (. ِٔٔ/ِ(، كىو وسن عند ال،وين على القراءتني. ان ر ) منار اؽبدل:  ٔٓٔتاـ عند الخفش. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٕ
٦َن كىو قولو تعاىل:  ((ٖ ُٟ ُٙ  .ٵَٞ  َح 
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  ِّٔ َ ۡرَض بِق  
َ ٣ٍِِۦ َوَٕٜ ب٣ِِۦ.(ُ)تاـ، كآخر امية أ ٶ ... َوٱۡل   ٟ َٰ َغ َُِشَٰم٦َة  ، كمثلػو (ِ)كاؼ  ٷ ... لََعَ َٰ بََۡصِمهِۦ   لََعَ
ُط  .(ْ)كالتماـ اميػة (ّ) ٷ ...  ٤ م٦َن .(ٓ)كػاؼ  ٸ ... ََّل َري َب ذِيم٣ِ  .تػاـ ٸ ... إَِّلٍّ ٱلٍّ ُٟ َٜ  ٍ ُُكٍّ  .تػاـ ٺََّل َح
    َح ثَِي   ٍّٞ

ُ
م    ُُكَّ كػاؼ ؼبػن قػرأ   ټ ... ُُكٍّ أ ٍّٞ

ُ
علػى  (ٔ)لػ  بالنصػ ذبػالرفع علػى االبتػداء، كقػرأ يعقػوب  ټ ... أ
ُٝ ٱّلٍّم رُ  (ٕ) .ټ ... َِ٘تَٰب٥َِ البدؿ من االكؿ فالوقف على قراءتػو علػى  َُٰس َوى

 
أ َٞ َيم    .كػاؼ  ڂ ... َو ج  ةُ ٱلَّ َيم٦َٰ َ  ٱ  

 .تاـڃ ...
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

٦َن كىو قولو تعاىل:  ((ُ ُٟ َٜ ٝ  ََّل ُحي   .ٶَو٤ُ
 (. ِٔٔ/ِال كقف عليها لأل،وين للعطف. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ِ
 (. ِٔٔ/ِال كقف عليها لأل،وين للعطف. ان ر ) منار اؽبدل : ((ّ
ََْ  كىو قولو تعاىل:  ((ْ

َ
ُطوَن  أ ٍّ٘  .ٷتََض

 (. ٕٓٔتاـ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٓ
 (. ِّٕ/ِاقوف برفعها. ان ر ) النشر: قرأ يعقوب بنص  الالـ كقرأ الب ((ٔ
ٍّٞ   َح ثَِي    أخرج ابن النحاس: "قاؿ يعقوب: كمن الوقف قولو  ((ٕ

ُ
َىَٰٓ  ُُكٍّ ، قاؿ: كأما أنا فأقرأ  ُُكّ على قراءة من رفع  َوتََطىَٰ ُُكٍّ أ ٍّٞ   تُمص 

ُ
أ

َىَٰٓ إََِلَٰ َِ٘تَٰب٥َِ   (. ٕٓٔؿبمد بن عيسى". ) القطع كاالئتناؼ. ص . كىو تاـ عند إََِلَٰ َِ٘تَٰب٥َِ فأجعل كقفي   تُص 
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 (ُ)سورة الوقاؼ

 

 ٓٝ ِٝ .(ِ)تاـ كقيل كاؼ ١ذ ِٙي َ َػّم     .ككذل  عامة فواصلها (ّ)تاـ ٢ٱ   َّٞ   ٚ َح
َ
َِٰتِۖ  .تاـ ٣ ...َوأ ـَ َؿَٰ  ِِف ٱلػٍّ

... ٤  كػاؼ(ْ).  ِتُِٓيُل٦َن ذِي٣  َٟ ِ ٝ   .(ٔ)كرأس اميػة أ ، (ٓ)تػاـ  ٨... ب ُت َب   ٙ َت ١٦َ ٓ  .كػاؼ   ٪ ...َوٱغ  ُٖ م  َغمَب ٍّٞ

َم    .(ٕ)تاـ ٫ ... إََِل ٣ِ   م  َورَۡح   ٞ  َٞ ِػمجَِّي كمػن جعػل  .كػاؼ  ٬ ...إِ ر  ُٟ مىَٰ لِٜ  َ يف موضػع رفػع باالبتػداء  ٬َوبُش 
ْ كاػبرب يف ازركر كقف على قولو  ٦ا ُٟ ِي٠َ َىَٜ ٢ُِضَر ٱَّلٍّ أك يف موضع  (ٗ))الكتاب( معطوفان على وكمن جعل. (ٖ) ٬ ... َّلِ

ْ ) كيبشرىا بشػرل ( مل يقػف علػى  :بتقدير  نص  م٦ا ُٟ ِيم٠َ َىَٜ ِػمجَِّي ٬ (َُ). ... ٱَّلٍّ ر  ُٟ ت ٣ُ  .تػاـ ٬لِٜ  ٍَ َوَوَكم
ط ٤  ا  ًطا  كػاؼ، كمثلػو   ٯ ...ُ٘ َُٰث٦َن َؽ٥  ٢ٍّم ِِۖ كمثلػو  ،ٯ ... اََؾ َ َدَِٰب ٱۡل  ـ  مُصوَن  (ُُ). ٰ ... ِِفٓ أَ ٌَ تػاـ،  ٰي٦ُ
٦َن كمثلو  ُٖ ُػ  ٓ وَن ، كمثلو  ٴَت َتُ  ٓ ِهُط١َم   َفَٰمَضا " :(ُّ)كالػدينورم (ُِ)، كقاؿ نػافع ټَح  ٟ  ".تػاـ ٸ ...َعرِٞض مَّ
َخٜ ُتٝ ب٣ِۦِا " :الدينورم  ٍ َت َخٜ ُتٝ بِم٣ۦِا (. ىػذا ريػح) :أم رِيٞد  كىو كػاؼ مث يبتػدئ  ".تاـ ٸ ... َٞ  ٱغ   ٍ مَت  َٞ  ٱغ 
  .(ُْ)كاؼ  ٸ ...

                                                             

د كرد يف واشػية ) س (: مكيػػة، ككلمهػا سػػتمائة كأربػع كأربعػػوف كلمػة، كوركفهػػا ألفػاف كسػػتمائة، كىػي ثالثػػوف كطبػ  آيػػات يف الكػويف كأربػػع يف عػػد ((ُ
 (. َّٓ(، ) صباؿ القراء. ص  ِِٕ/ُالباقني. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 

 ( من ىذا البحث. ٖٓ،  ٓٓ) ص  سبق اغبديث عن اغبركؼ اؼبقطعة. ((ِ
 (. ِٖٔ/ِقاؿ ال،وين: "تاـ إف مل هبعل ما بعده جوابان ؼبا قبلو". ) منار اؽبدل:  ((ّ
 (. ٖٓٔتاـ على ما ركم عن نافع ككاؼ عند أ  وا ، قاؿ ابن النحاس: "كالصواب أنو كاؼ". ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ْ
( كىػػو كقػػف كػػاؼ عنػػد ال،ػػوين. ان ػػر  ) منػػار اؽبػػدل:  ٗٓٔىػػذا قػػوؿ يعقػػوب كأ  وػػا  ككػػذا ركم عػػن نػػافع. ان ػػر ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ((ٓ
ِ/ِٖٔ .) 
ُٝ كىو قولو تعاىل:  ((ٔ ٦ُر ٱلطٍِّذي ُٓ َِ  .٨َو٦َ٤ُ ٱٛ 
 (. ِٗٔ/ِ( ككذا عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ّٖٗوسن عند أ  وا  كابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ٕ
 (. ٗٓٔ( ، ) القطع كاالئتناؼ. ص  ْٖٗكالوقف عليو تاـ. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ٖ
 (. ُٓ/ّكىو قوؿ الفراء. ان ر ) معاين القرآف  ((ٗ
 (. ْٖٗ ّٖٗ( ، ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ٓٔٔ/ِان ر ) مشكل إعراب القرآف:  ((َُ
 (. َٔٔتاـ عند أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُُ
 (. ُٔٔأخرج قولو ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُِ
 (. ُٔٔأخرج قولو ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُّ
ِهُط١َ   نصري: "إف شئت كقفت قاؿ  ((ُْ  ٟ َخٜ ُتٝ ب٣ِۦِا كإف كقفت   مَّ  ٍ َت  (. ُٔٔفحسن".  ) القطع كاالئتناؼ ص  َٞ  ٱغ 
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   ََٰت  ٦ َٟ ُطوَن  .كاؼ  ځ ... بَََلَٰٓ  ٱل  ُٓ ِِۢ  .تاـ ڂتَس  ٠ِ ج٥ٍَّ ر َٞ   مث يبتػدئ  (ُ)كػاؼ  ڃ ... ّٞ َٰ علػى معػىن  ڃ ...بََؾ
 .(ِ)ذل  بالغ

 

 (ّ)سورة ؿبمد صلى ا عليو كسلا

 

  ٝ ََٜد بَ ل٥َُ ـ 
َ
تاـ٢ َوأ

 (ْ).   ٝ ّب٥ِِ ٠ِٞ رٍّ  ٍّٔ َ
ٝ  ل٢ٍِّٜم ِس  .كػاؼو   ٣ ... ٱ   ٥َُ مَثَٰٜ  ٞ

َ
َزار٤ََم   ، كمثلػو (ٓ)تػاـ ٣أ و 

َ
 أ

... ٤ كمثلػػو (ٔ)كقيػػل كػػاؼ ،َٝلممُس  ٍ ِۗ  َب ٍ ق  ٝ  ، كمثلػػو (ٕ)  ٤ ...بِممَب طٍَّذ٥َمم  ل٥َُمم ٌَ٦ كمثلػػو ،  َوُيثَّبِممت
  ٝ ُس َٞ ٕ َصا

َ
ٝ   ٧ (ٖ). أ ٥ٍُّ ػ   ل  ٍ ٝ  كاؼ، كمثلو   ٨ ...َذَت ٥َُم َؿَٰٜ  ٌ

َ
ٍّٚ أ َكم

َ
َبَم ٨. َوأ ذ 

َ
ٝ  َْمأ ٥َُم َؿَٰٜ  ٌ

َ
كػاؼ   ٩أ

ا .(ٗ)كقيل تاـ  ٝ َٜي ٥ِ ٌَ  ُ َط ٱّللٍّ ٍّٞ ٥َُ  ، كمثلػو (َُ)كاؼو  ٪ ... َد َثَٰٜ  ٞ
َ
ِطِي٠َ أ َٰٓ ٝ   (ُُ). ٪َولِٜ َؽ ََلَٰ ل٥َُ تػاـ،  ٫ََّل َم٦ 

ا  ٠ِٞكمثلػو  ١ َفَُٰط
َ ُٝ ، كمثلػو (ُِ) ٬ ... ََت ت٥َِ  ٱۡل  ١ َعَٰ

َ ٝ   كمثلػو  ،٬ ... ٱۡل  ٥ٍُّم ى ل ث ٦  َٞ َْمَ  ، كمثلػو  ٬َوٱّلٍّ ُر 
  ٝ ٦َآَء٤ُٝ ، كمثلو ٭١َ َِصَ ل٥َُ  ٤

َ
٦ٓاْ أ ٍُ َب ٝ  ، كمثلو ٮَوٱتٍّ ٍَ َٓء٤ُ  ٞ

َ
ٝ  كمثلو  ،(ُّ) ٯأ ٥َُٰ َطى  ٘   . ٲذِ

                                                             

ىذا قوؿ يعقوب، كىو تاـ على ما ركل يون  عن اغبسن ككذل  ىو تاـ عند أضبد بػن جعفػر، كعلػى مػا ريكم عػن نػافع. ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ.  ((ُ
 (.ِٔٔص 
 (. ُْٔ/ِِان ر ) تفسري الطربم:  ((ِ
ىل ىنػا  كرد يف واشية ) س (: مدنية، ككلمهػا طبسػمائة كتسػع كثالثػوف، كوركفهػا ألفػاف كثالشبائػة كتسػعة كأربعػوف ورفػان، كىػي ثالثػوف كشبػاف آيػات. إ ((ّ

عػػوف آيػػة يف البصػػرم. ان ػػر ) بشػػػػػػري اليسػػر. ص كػػالـ مصػػنف، كالصػػواب ىػػي ثالثػػوف كشبػػاف آيػػات يف الكػػويف، كتسػػع يف اؼبػػدنيني كاؼبكػػي كالشػػامي، كأرب
 (. َّٔ(، ) صباؿ القراء. ص ِِٖ/ُ( ، ) البياف يف عد آم القرآف:  ُِْ
(. كىػػػو قطػػػع وسػػػػن عنػػػد ابػػػن النحػػػاس. ان ػػػر ) القطػػػػع  ِّٓمػػػا بػػػني اغباصػػػرتني سػػػاقط مػػػن ) س ( كثابػػػػت يف بقيػػػة النسػػػخ ك ) اؼبكتفػػػى. ص  ((ْ

 (. ّٔٔكاالئتناؼ. ص 
 (. ٖٔٗعند ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص وسن  ((ٓ
( ككػػذا عنػػد ابػػن النبػػارم. ان ػػػر           ِْٕ/ِ( ككافقػػو ال،ػػػوين. ان ػػر ) منػػار اؽبػػدل:  ّٔٔكىػػو قػػوؿ ابػػن النحػػاس. ان ػػر ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ((ٔ

 (. ٖٔٗ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص 
 (. ِْٕ/ِ(، ككافقو ال،وين ) منار اؽبدل:  ٖٔٗ. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص كىو وسن عند ابن النبارم ((ٕ
 (. ٖٔٗ(، ككافقو ابن النبارم ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ّٔٔكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ٖ
 (. ّٔٔكىو قوؿ ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٗ
 (. ْٔٔقطع وسن عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((َُ
 (. ِْٕ/ِتاـ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ُُ
 (. ْٔٔقطع وسن عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُِ
 (. ِٕٓ/ِار اؽبدل: (، ككافقو ال،وين. ان ر ) من ْٔٔقطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُّ
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َِٞجَٰممِتِۗ كمثلػو   ۡ ُٟ
ٝ  كمثلػػو  ،(ُ) ٳ ... َوٱل  َُٰس ث مم٦َى َٞ ٝ  .ٳَو ََلَٰ ل٥َُمم و 

َ
كػػاؼ ٴ ... َْممأ

  ، كمثلػػو(ّ)كقيػػل تػػاـ (ِ)
   ُٞطو  ٍ ٝ   . ٵ ...ٍّٞ ٥ٍُّم ا ل   ٍ ٝ  .(ْ)تػاـ  ٵَس ُس َٞ ر َذم 

َ
ٓ  .كػاؼ  ٶأ َٓ ل٥َُم  ر 

َ
ٝ   .تػاـ   ٸ أ َل ل٥َُم   ٹ ... َغم٦ٍّ

 سواء قرئ  ،(ٓ)كاؼ
ُ
ٝ   َِل م  َوأ    على تسمية الفاعل أك ٹل٥َُ

ُ
َِلَ َوأ ٝ   م  ََلَٰ ، أك(ٕ)على ما مل يسا فاعلو (ٔ) ٹل٥َُ م 

َ
َوأ

  ٝ ِممطِي٠َ كقولػػو   (ٖ)إىل ا تعػاىل مسػنده  رافً خبػػار، لف اإلمػالء يف كػل القيػػعلػى اإل ٹل٥َُمم َٰٓ َٜي ممُت لِٜ َؽ م 
َ
 (ٗ) ڌ ... َْأ

ٝ  .(َُ)قطعو من التسويل الذم ىو مسند إىل الشيطاف فيتحسني  ََلَٰ ل٥َُ م 
َ
ٝ  كمثلػو  .للكػل كػاؼو   ٹَوأ َبَٰمط٤َُ د 

َ
 ،ٻَوأ

  ٝ ممَغ٥ُ٢ََٰ ك 
َ
ٝ   .(ُِ)كقيػػل كػػاؼ (ُُ)تػػاـ ٽأ ٝ   .كػػاؼ  پ ... بِِػمميَؿ٥َُٰ َبمم َرُك س 

َ
تػػاـ ٿأ

بُِم ، كمثلػػو (ُّ) وََغممُير 
ٝ  كمثلو  .ڀ َُس َؿَٰٜ  ٌ

َ
ٝ  ، كمثلو ځَوََّل ُتب ِه٦ُٜٓاْ أ ُس ٍَ َٞ  ُ ٝ  َو٠َٛ ، كمثلػو ڃ ... َوٱّللٍّ َُس َؿَٰٜ  ٌ

َ
ٝ  أ ُك ٠ . ڃيَِتَ َٞ َو

  ٚ ِػ٣ِۦ  .(ُْ)كاؼو   چ ... َحب َش  ٓ ٠ جٍّ َطآُء  تاـ، كمثلو  چ ... ٌَ َٖ ُٓ ُٝ ٱٛ  ١ُت
َ
 . (ُٓ) چ ... َوأ

 

  
 

                                                             

 (. ِٕٓ/ِ(، ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ٓٔٔقطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُ
 (. ِْٓما بني اغباصرتني ساقط من ) س ( كثابت يف بقية النسخ ك يف ) اؼبكتفى. ص  ((ِ
          كىػػػو قػػػوؿ قتػػػادة كريكم عػػػن نػػػافع كىػػػو قػػػوؿ يعقػػػوب كأ  وػػػا  كأضبػػػد بػػػن جعفػػػر كمػػػذى  اػبليػػػل كسػػػيبويو كعليػػػو أكثػػػر أىػػػل العلػػػا كاللغػػػة. ان ػػػر      ((ّ

 (. ٕٖٗ(، ككافق الداين قوؿ ابن النبارم يف كونو كقف كاؼ. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ٓٔٔ) القطع كاالئتناؼ. ص 
 (. ِٕٔ/ِؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل: كا  ((ْ
(، كقػػاؿ ابػػن  ٔٔٔقػاؿ ابػػن النحػػاس: "أكثػر اىػػل العلػػا علػى أنػػو تػػاـ، كىػو قػػوؿ الكسػػائي كأ  عبيػد كالفػػراء كأ  وػػا ".  ) القطػع كاالئتنػػاؼ. ص  ((ٓ

ََلَٰ النبارم: "من فتح اللف يف  م 
َ
ٝ  مل يتا لػو الوقػف علػى   َوأ َل ل٥َُ ٝ  لف  َغ٦ٍّ ََلَٰ ل٥َُم م 

َ
َل نسػق عليػو، كمػن ضػا اللػف كقػف علػى  َوأ َغم٦ٍّ

  ٝ  (. ٖٖٗ". ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص ل٥َُ
 كقولو:  ((ٔ

ُ
َِلَ َوأ ٝ   م   ساقط من ) م ( كثابت يف بقية النسخ. ٹل٥َُ

ر ) النشػػر: قػػرأ البصػػرياف بمػػا اؽبمػػزة ككسػػر الػػالـ، كفػػتح اليػػاء أبػػو عمػػرك، كأسػػكنها يعقػػوب، كقػػرأ البػػاقوف بفػػتح اؽبمػػزة كالػػالـ كقلػػ  اليػػاء ألفػػان. ان ػػ ((ٕ
ِ/ّْٕ .) 
 (. ِْٗ:ُٔ( ، ) تفسري القر يب:  ٔٔٔكىو قوؿ أ  وا ، قاؿ: "ال يكوف اإلمالء إال من ا". ) القطع كاالئتناؼ ص  ((ٖ

 .ڌسورة اغبج آية  ((ٗ
 (. ُُٗ/ٓ( ، ) تفسري ابن عطية   ارر الوجيز:  ُُٖ/ِِان ر ) تفسري الطربم:  ((َُ
 (. ٖٖٗكىو قوؿ ابن النبارم ككافقو الداين. ان ر ) إيماح الوقف. ص  ((ُُ
 (. ِٕٕ/ِار اؽبدل: (، ككافقو ال،وين. ان ر ) من ٕٔٔكىو قوؿ ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُِ
 (. ِٓٓما بني اغباصرتني ساقط من ) س ( ك ) ج ( كثابت يف ) م ( كيف ) اؼبكتفى. ص  ((ُّ
 (. ٖٔٔا  عند أضبد بن موسى. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُْ
 (. ٖٔٔقطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُٓ
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 (ُ)سورة الفتح

 

    بِح٢ َّٞ١    كاؼو.  ه  ٝ ًَ إِيَؿ٥ِِ٢َٰ ٍّٞ ... ٤  ـٍ تى ًٟ  .(ِ)ا ِٜي ٌَ   ٟ ِٙي م٦ ءِ  و ليػمثػٍ ، كى (ّ)كػاؼو    ٤َذ ، ٦ ... َى٠ٍّ ٱلػٍّ
٦ كمثلو ، ِِۖم٦ ء ا  ٦ (ْ)،  ... َدآنَِطةُ ٱلػٍّ  ٍ م  كمثلػو  تػاـ،  ٦َمِفم ًٟ ِٙي ظِيمًظا َذ ٌَ٧.   ُ٩ ...َوتُم٦َُِّٕطوه  

ميً  .(ٔ)بعده  تعاىل إذ التسبيح ال يكوف إال  عػز كجػلٌ اكم ،نيب صلى ا عليو كسلاللكىو  (ٓ)كاؼ ـِ
َ
  ٩َوأ

٩    تاـ، كمثلو    ٟ ِيي ٌَ ًطا  ح 
َ
ٍَ    .  ٪أ  ٓ ٝ  َج ا   .كػاؼ٫ ...بُِس َٞ   ب٦ُر   ٦َٕ٬   تػاـ، كمثلػو  ا  ٍ  ٭َغمٍِ

 كمثلو ،       ٟ ا  .(ٕ)ككذل  الفواصل بعػدي  ، ٮرٍِّذي ُٚ ٦َنا كػاؼ، كمثلػو    ٯ ... ٠ِٞ َرب  ُٟ مِٜ و  يُػ 
َ
 .ٰ ... أ

  ًَضاب ٌَ   ٟ َِل
َ
٢ِِّٞيَ .(ٖ)الكؿ كالثػاين تػاـ  ٰأ  ۡ م ُٟ ٟ     .كػاؼ  ٴ ...َءايَم   ِّٜٛ  مَتِٖي ػ  ، (ٗ)تػاـ كقيػل كػاؼو   ٴَّٞ

ََ ََّم٣ٍُِّٜ   .(َُ)يةكاف  الفواصل بعدي ك  ن َحب ُٜ
َ
ِ  .كػاؼ  ٹ ... أ  ٍ َِ ِ م٠ ، كمثلػو (ُُ)كقيػل تػاـ كػاؼو   ٹ ...ٌِٜ مم ِۖ ب َٞ

٥ََٜ   . ٹ ... يََؾ ُٓء    ٤
َ
ٍء ، كمثلو (ُِ)تاـ ٺ ... ب٥َِ  َوأ ِ ََش 

ّٚ م  بُِس  ٟ ِٜي  ، كمثلػو   ٻَٕطِيًبم  كمثلػو  ، ٺٌَ
ا   . ټَؽ٥ِيص 

 

 

                                                             

هػا طبسػمائة كسػتوف كلمػة، كوركفهػا ألفػاف كأربعمائػة كشبانيػة كثالثػوف ورفػان، كىػي عشػركف كتسػع آيػات يف صبيػع كرد يف واشية ) س (: مدنية، ككلم ((ُ
 (. َّٔ(، ) صباؿ القراء. ص  ِٕٗ/ِ( ، ) منار اؽبدل:  ِِٗ/ُالعدد. ان ر ) البياف يف عد آم القراف: 

 (. ٗٔٔقطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ِ
َٚ ا  عند أ  وا  كخولف فيو لنو جعل الالـ يف  ((ّ ِس ُص   (. ٗٔٔالـ قسا. ان ر ) القطع كاالئتناؼ ص   َّلِ
 (. َِٖ/ِ(، ككقف وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  َٕٔتاـ عند الخفش سعيد. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ْ
معطػوؼ علػى مػا   َوتَُػمّبُِر٦هُ كيسػبحوا ا بكػرة كأصػيال(. كخولفػا يف ىػذا لف  )كيػوقركا النػيب  تاـ عند أ  وا  كأضبد بن موسى، كاؼبعػىن: ((ٓ

 (. َٕٔقبلو كقد وذفت منو النوف للنص  فكيف يتا الكالـ على ما قبلو. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص 
 (. َُٗ/ِِ( ، ان ر )تفسري الطربم:  َُٗكىو قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ٔ
ٟ    , ٲَٕطِيب     ،ٯَِٕٜي   كىي قولو تعاىل:  ((ٕ ِٙي  .ٳَذ
ٟ   كىو قولو تعاىل:  ((ٖ َِل

َ
َضابً  أ  .ٱٌَ

 (. ِِٖ/ِ(، ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  َُٗكىو قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ٗ
ا كىي قولو تعاىل:  ((َُ ا  , ٵَِٕصيط   ٍ ا   ،ٷَتب ِصي    , ٶ١َِف ًٍ  .ٸبَِف
( كقػاؿ ال،ػوين: "لػي  بوقػف لف بعػده  ُٕٔتاـ عند أ  وػا  جعػل الػالـ بعػده الـ قسػا كخطٌػأه ابػن النحػاس. ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ((ُُ

 (. ِّٖ/ِالـ كي".  ) منار اؽبدل: 
 (. ِّٖ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ُِ
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 ٻ ... ََّل ََّتَ ٦َُْنا  كمثلػو (ُ)كػاؼ ،  َ ِ  َّمَّ ٞص رٍُّغ٦ُل ٱّللٍّ َٰم ِ   .مبتػدأ كخػرب مػا بعػدهي  لفٌ  (ِ) ٽ ...ٍّٟ َرى  ... ِِف ٱِل٦ٍّ 
قوؿ، كعلى (ْ)كىو قوؿ المحاؾ كقتادة (ّ)ما بعده مبتدأ كخرب لفٌ  ،تاـ ٽ

ِٚ  ِِف : التمػاـ (ٔ)ؾباىد (ٓ) َِني ِ
 ٱۡل 

ه .(ٕ)لنو عطف على ذل  مث يبتدئ كزرع أم ىا كزرع ٽ ... ٍّٓ َر ُٙ ُٝ ٱٛ   .كاؼو   ٽ ... ب٥ِِ

 (ٖ)سورة اغبدرات

 

  ٞٝ ِٜي ٌَ  ًٌ ِٟي ٝٞ  تاـ، كمثلو   ١َغ ٦رٞ رٍِّذي ُٓ ٝ   ككذل  عامة فواصلها.   ٥َد ٥ٍُّم ا ل   ٍ كمثلػو  ،كػاؼ  ٥ ...َََٛكَن َسم
  ٝ ٢ِتَّ ٍَ َٛ... ٧   (ٗ)،  كمثلو  َي َن َٟ     ، كمثلػو (َُ) ٧ ... َوٱٛ ٍِف   ٍ ِ يَؿ٠َِٰ  ، كمثلػو (ُُ) ٨ ...َو١ ِ

َص ٱۡل   ٍ ، ٫ ... َب
٦هُ  كمثلو  ُٟ ُت ط٤ِ  َٙ َْ... ٬ .   ْ ٍَ َر٦ُْٓا ا  .تاـ ٭ ... ِِلَ  ٝ ٝ  َؽ   ، كمثلو كاؼو   ٮ ... ِِف ٦ُُٜٕبُِس ُِس َؿَٰٜ  ٌ

َ
٠ِ  أ ّٞ ًٔ    ... 

  .ٮ

 

 

 

                                                             

 (. ِٕٔتاـ عند نافع كأضبد بن جعفر. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُ
ِ  قاؿ ال،وين: "لي  بوقف إف جعل  ((ِ َ نعتان لػػ  رٍُّغ٦ُل ٱّللٍّ صٞ َّمَّ ٍّٟ  أك بدالن، كمثلػو يف عػدـ الوقػف إف جعػل ٓ م٣ُ ٍَ َٞ ِيم٠َ  معطوفػان علػى  َوٱَّلٍّ
 َ صٞ َّمَّ ٍّٟ  كاػبرب ُآء ِؽصٍّ

َ
ه ذ على كالوقف وينئ أ ٍّٓ َر ُٙ  (. ِّٖ/ِ. ) منار اؽبدل: ٱٛ 

 (. َُٗان ر ) إبماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ّ
تيػيب. كفبن قاؿ بذل  أيمان: عبد الرضبن بن زيد، كأبػو جعفػر الرؤاسػي، كييػركل عػن نػافع كبػو قػاؿ الكسػائي كأضبػد بػن جعفػر كيعقػوب كأبػو وػا  كالق ((ْ

 (. ِٕٔان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص 
 ما بني اغباصرتني ساقط من ) س ( كثابت يف بقية النسخ. ((ٓ
 (. ِٕٔأخرج قولو ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٔ
ِٚ قاؿ مكي:  ((ٕ َنِي ِ

ٝ  ِِف ٱۡل  َث٥ُُٜ َٞ َٰ ِ   عطف على اؼبثل الكؿ، فال تقف على  َو َرى إذا جعلتو عطفان على )) مثػل (( الكؿ كيكػوف اؼبعػىن    ٱِل٦ٍّ 
ٍع ) إةػػا قػػد كصػػفوا يف التػػوراة كاإلقبيػػل هبػػذه الصػػفات اؼبتقدمػػة ( كتكػػوف الكػػاؼ يف  ممَظر  َ٘   خػػرب ابتػػداء ؿبػػذكؼ تقػػديره   )) ىػػا كػػزرع (( فتبتػػدئ

ِٚ بالكاؼ كتقف على  َنِي ِ
 (. ٕٗٔ/ِ". ان ر ) مشكل إعراب القرآف:  ٱۡل 

 رد يف واشػػية ) س (: مدنيػػة، ككلمهػػا ثالشبائػػة كثػػالث كأربعػػوف كلمػػة، كوركفهػػا ألػػف كأربعمائػػة كسػػتة كسػػبعوف ورفػػان، كىػػي شبػػاين عشػػرة يف صبيػػعك  ((ٖ
 (. َّٔ( ، ) صباؿ القراء. ص  َِّ/ُالعدد. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 

 (. ِٖٔ/ِقاؿ ال،وين: "كصلو أكىل لداة االستدراؾ بعده". ) منار اؽبدل:  (، ْٕٔتاـ عند ؿبمد بن عيسى. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٗ
 (. ْٕٔسباـ عند ؿبمد بن عيسى. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((َُ
 (. ٕٓٔسباـ على ما ريكم عن نافع. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُُ
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 (ُ)سورة ؽ

 

جبػل ؿبػيط  كالتقػدير ) اتػل ؽ ( أك قػاؿ ىػوى  (ِ)تػاـ علػى قػوؿ مػن قػاؿ ىػو اسػا للسػورة ١ ... ٓق  الوقف على قولػو 
ًُ   .(ْ)) لتبعػثن ( :( كجواب القسػا ؿبػذكؼ كتقػديره اؼكالتقدير ) اذكر ق (ّ)بالرض كمثلػو  ،(ٓ)كػاؼ   ٣بٍَِيٞص رَح 

  طِيٍج ٍّٞ ط   م 
َ
ُُطوُج ٥ (ٔ).ِِفٓ أ َٗ ٱۡل  ِ َٰل َز َ٘٫ تػاـ.     ً ٍّٔ وَِخيمصِ ، كمثلػو كػاؼو   ٮ ...َوَٕم٦ ُم ُتبٍّم  ،(ٕ) ٮ ... ََْرم
ِل  كمثلو  وٍّ

َ ِٔ ٱۡل 
 َٜ ٔ  َحِصيص    .ٯ ... بِقۡل 

٠ِ  َسٜ  تِيٞص  تاـ، كمثلو   ٯّٞ ٌَ بِيمِص   (ٖ).  ٲَررِيٌب  ٍَ َٰم  ِّٜٛ     ٽبَِيؾٍّ
ظِيص  .(َُ)، ككذل  الفواصل مػن قبػل(ٗ)كاؼ ٍّٞ ٢َم  ، كمثلػو (ُِ)تػاـ ڂ ...بَِػمَؾَٰم ِۖ  ٱد ُس٤َ٦ُٜ .(ُُ)تػاـ  پ٠ِٞ  ح  َوَلَ
    . ڃ

                                                             

دد كرد يف واشػػية ) س (: مكيػػة، ككلمهػػا ثالشبائػػة كطبػػ  كسػػبعوف كلمػػة، كوركفهػػا ألػػف كأربعمائػػة كأربعػػة كسػػبعوف ورفػػان، كىػػي أربعػػوف يف صبيػػع العػػ ((ُ
 ( ُِّ/ُلي  فيها اختالؼ. ىكذا كتبها اؼبصنف كالصواب أف عدد سورة ) ؽ ( طب  كأربعوف لي  فيهػا اخػتالؼ. ان ػر ) البيػاف يف عػد آم القػرآف 

 (. َّٔ( ، ) صباؿ القراء. ص  ِْٔ، ) بشري اليسر. ص 
( ،      ٕٕٔكىػو قػوؿ قتػػادة أخرجػو ابػن النحػػاس بإسػناده عنػو. كقػػاؿ ابػن النحػاس " كعلػػى ىػذا يكفػي القطػػع علػى ) ؽ (". ) القطػع كاالئتنػػاؼ. ص  ((ِ

 (. ٖٗٓ/ٕ( ، ) الدر اؼبنثور:  ُٓٓ/ٓ) تفسري ابن عطية   ارر الوجيز: 
( ، ) تفسػػػري ّ ُ/ُٕ( ، ) تفسػػري القػػر يب: ُٕٓ ُٔٓ/ْ( ) زاد اؼبسػػري يف علػػا التفسػػري:  ٖٗٓ/ٕكىػػذا قػػوؿ ؾباىػػد. ان ػػر ) الػػدر اؼبنثػػػور:   ((ّ

 (. ٕٓ/ّ(. كقاؿ الفراء:" معناه قمي المر كا". ) معاين القرآف:  ََْ/ُِالطربم: 
ًُ  بٍَِ كىو قوؿ الزجاج، كقاؿ: "الوقف على ىذا  ((ْ ا  ". كجواب القسا عند الكسائي:٣يٞص رَح   ٝ ٥ُ ۡرُض ِٞم٢ 

َ ُؿ ٱۡل  ُٖ َٞ  ت٢َ   ٢َ  ٟ ِٜ ٌَ كعنػد  َٕص  
( ،                ِِٓ/ِ( ، ) معػػػاين القػػػرآف لألخفػػػش:  ٕٕٔ. ان ػػػر ) القطػػػع كاالئتنػػػاؼ. ص َِ٘تَٰمممٌب َذِٓممميُۢالخفػػش سػػػعيد كػػػذل ، فيكػػػوف الوقػػػف 

 (. ِّٔ/ِِ) تفسري الطربم: 
 (. ِٖٖ/ِال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  تاـ عند ((ٓ
 (. ِٖٖ/ِ( ككذا عند ال،وين على أف جواب القسا فيما قبلو. ان ر  ) منار اؽبدل:  ٖٕٔتاـ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٔ
 (. ِٖٗ/ِتاـ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ٕ
 (.  ٕٗٔقطع وسن عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٖ
٦ُل قاؿ ابن النحاس: "ىو سباـ عند أ  وا  كغلط يف ىذا لف  ((ٗ ُٖ َٰمم  منصوب بػػ  ي٦َ َم َج (، ككافػق ابػن  َٖٔ". ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص بَِيؾٍّ

ممػمران، كلػي  بوقػف   يَم٦ مَ (، كفصلو ال،ػوين فقػاؿ: "تػاـ إف جعػل العامػل يف  َْٗالنبارم قوؿ أ  وا  . ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص 
َٰم  إف جعل العامل فيو   (. َِٗ/ِ". ) منار اؽبدل:  ١ُِٓزَ أك  بَِيؾٍّ

تِيمٌص   ،ٶ َذِصيصٞ   ،ٵَوَؽ٥ِيٞص   ،ٴٱل ٦َِخيِص   ،ٳََتِيُص كىػي قولػو تعػاىل:  ((َُ ٢ِيمص    ،ٷٌَ طِيمٍب   ،ٸٌَ  ٹَّٞ
 ِصيِص  .  ټبِقل ٦َِخيِص   ،ٻبٍَِيص   , ٺٱلؾٍّ

 (. َِٗ/ِ(، ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ُٖٔقاؿ ابن النحاس: "كاؼ إف ابتدأت اػبرب". ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُُ
 (. َِٗ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ُِ
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ِيٍؿ كمثلو  ٦ُِب  ٠ِٞ ، كمثلو ) څَؽ٥ِيٞص و٦َ٤َُ ، كمثلو (ُ) ڄ٠ِٞ َّمٍّ
ُخ٦دِ ، كمثلػو (ِ)  چَّٛ ََٰط ٱلػَّ َب د 

َ
كقػاؿ  .ڈَوأ

ِ  " :نافع ّٔ َ
ي َرَ  بِق   ُُطوِج .(ّ)كىو كػاؼ ".تاـ ڊ ... ٱلفٍّ َٜي ٢َ  ، كمثلػو (ْ)تػاـ   ڊٱۡل  ٦لُم٦َنا .  ڌيَِػمٍٞ ٌَ ُٖ  َح

 تاـ. ڍ ...ِِبَبٍّ ر ِۖ   .كاؼ  ڍ ...
 

 (ٓ)سورة الذاريات

 

ُصوَن جواب القسا  ٌَ َٟ  ت٦ُ ًٞ   .فال كقف دكنو (ٔ)  ٥لََف دِٞق إِجٍّ ِ َٰٕ ـَ َٛ٦   تاـ، كمثلػو  ٠ َٞ  َٗ ِْ
ُ
ي٦َ ُم ٱّلِيم٠ِ ٩. أ

٬  كمثلو  ،(ٕ)كاؼ َت٦٢َُن  ٓ ِخ٦َُٜن . (ٖ)(ىبرجػوف) :أم ٭ُح  ٍ َت  ...َِٕٜمي   ََك١ُم٦اْ " (ٗ):كقػاؿ يعقػوب  .تػاـ ٮتَػ 
ـي  ٱ كاميػة  (ُُ)"النػاس" كػانوا قلػيالن مػن  (َُ):كقػاؿ المػحاؾ .ىا قلػيالن دكاؼبعػىن كػاف عػد .حاؾالٌمػ وؿي قى  وى كىٍ  ".تا

ُطوِم .(ُِ)ها أم نومها قليالن كبذل  جاء التفسريىا كاؼبعىن كاف ىدوعي دعلى قلة نومها ال على قلة عد ر  َٟ     ٳَوٱل 
ٝ   مثلو ، كى كاؼو  ِػُس ُٓ ١

َ
٦َن . ٵ ... َوِِفٓ أ ُٖ م ل٦ُاْ .(ُّ)فيهػا ل قصػةو تاـ، ككذل  آخر كي  ٷت٢َِه َٖ ا َذ   ٟ َٰ   ٹ ...َغمَؾ

ٝٞ َٕ َل ، كمثلػو كاؼو  َٰ ِۖ . ٹ ...َغَؾ ِٗ            .(ِ)يػةكالفواصػل بعػد كاف (ُ)كرأس اميػة أ  .(ُْ)تػاـ پ ... َٕ َل َربَّ

                                                             

 (. ُِٗ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ُ
 (. ُِٗ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ِ
 (. ِِٗ/ ِكىو قوؿ ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ّ
 (.ِِٗ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ْ
كىًلا كالندا، كوركفها ألف كمائتاف كسبعة كشبػانوف ورفػان، كىػي سػتوف يف صبيػع العػدد. كرد يف واشية ) س (: مكية، ككلمها ثالشبائة كستوف كلمة كى  ((ٓ

 (. َّٔ(، ) صباؿ القراء. ص  ِِّ/ُان ر ) البياف يف عد القرآف: 
 (. ُٕٔ/ْ( ، ) زاد اؼبسري:  ُِٕ/ٓان ر ) تفسري ابن عطية   ارر الوجيز:  ((ٔ
يف موضػع رفػع، إال أنػو مبػ   يَم٦ ُم ٱّلِيم٠ِ واب، كلػي  كػذل  عنػد غػريه مػن النحػويني لنػو بػدؿ مػن سباـ على قوؿ أ  إسحاؽ،لف ما بعػده جػ ((ٕ

َت٦٢ُنَ الثاين يف موضع رفع كبي  على الفتح لنو مماؼ إىل صبلة كىي   ي٦َ مُ على الفتح فػػػػ   ٓ ٝ  لََعَ ٱّلٍّ رِ ُح ٝ  فػػػػػػ  ي٦َ َم ٤ُ مرفػوع باالبتػداء   ٤ُم
 (. ٖٔٔ/ِ( ، ) مػػػػػػػػػػػػػػػػػشكل إعراب القرآف:  ْٖٔ ّٖٔعلى قوؿ البصريني كما عاد من ذكره على قوؿ الكوفيني. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص 

 كقولو: ) أم ىبرجوف ( ساقط من ) م (. ((ٖ
 (. ْٖٔأخرج قولو ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٗ
 (. ُٓٔ/ٕان ر قولو يف ) الدر اؼبنثور:  ((َُ
( : "كػػانوا قلػػيال مػػن النػػاس". ان ػػر   ) تفسػػري  ّٔٓتصػػحفت يف ) س ( ك ) ج ( إىل ) الليػػل ( كالصػػواب مػػا كرد يف ) م ( ك) اؼبكتفػػى. ص  ((ُُ

 (. ُٓٔ /ٕ) الدر اؼبنثور:  ( ،  ْٖٔ، ) القطع كاالئتناؼ. ص (  ُٗٔ/ْ( ، ) زاد اؼبسري:  ُُْ/ِِالطربم: 
 (.ُّْ َْٕ/ِِ( ، )تفسري الطربم:  َُْ َُّ/ٓان ر ) فتح القدير:  ((ُِ
َٝ أكاخر القصص:  ((ُّ َِل

َ ٝٞ   ،څٱۡل  ِٝ   ،ڈُمِٜي ِٞي قلطٍّ ٢َتِۡصِي٠َ    ،ڊَ٘ َِٰػَِّٖي  , ڍُٞ  .ڎَػ
 (. ِٕٗ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ُْ
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ا  ُٚ ٠ِ َرب  ّٞ يْص   ، كمثلو كاؼو   ڎ ...٦ُ١ح   ح 
َ
ُطوَن تاـ، كمثلػو   ڎَػَِٰػَِّٖي  .(ّ)(بقوةو ) :أم ڏ ...بِد ٍّ٘  (ْ). ڑتََض

بِّٞي  َّٞ ـه  الكؿي  (ٓ)  ڒ١َِضيٞط  بِّٞي   .تػا َٗ  ړَّٞ ِ َٰل مَز اْ بِم٣ِۦ   .(ٕ)(المػر كػذل ) :أم (ٔ)تػاـ ڔ ...َ٘ م٦  ـَ ت٦ََا
َ
  ڕ ... خ

٦َُُن  .كاؼو  ٢َِِّٞي ، كمثلو (ٖ)تاـ ڕَن   ۡ ُٟ ٦ِن كمثلو  ،  ڗٱل  ُٟ ٍِ ن ُحه 
َ
 .ڙأ

 (ٗ)سورة الطور

 

ًٞ إِنٍّ ا سػجواب الق ِ َٰٕ ـَ َٛ َٗ ِ َضاَب َرّب ٌَ٧  (َُ) فػال كقػف دكنػو . ٠ِٞ   ُ َُ   ٍّٞ  ً ِ كػاؼ   ٭َدعًّ .(ُُ)تػاـ  ٨َداْ
ا . (ُِ) (دفعػان ) :أم  ٝ َٜي ُس ٌَ ٦َُٜن  .كػاؼو   ٰ ... َغ٦َآٌء  َٟ  ٍ ـه    َٰت ِٝ  .تػا ِري َ ُٜم٦َن ، كمثلػو كػاؼو   ٲٱۡل  َٟ  ٍ َت
٥ِِٜٝ  .تػاـ  ٴِِب٦ٍُر ِخّي   . ٳ َٟ ٠ِ  َخ ء   ّٞ ٠ِ ََش  ٝٞ  .  ٵر٤َِّٞي  تػاـ، كمثلػو  ٵ ...ّٞ ثِي

 
 كػاؼو    ٷَوََّل تَأ

٢ُمم٦ٞن  . كقيػل تػاـ  ٙ ٦هُا .(ُّ)تػاـ  ٸٍّٞ ٌُ ُٚ ١َممص  بكسػػر  ټ ... إ١ٍِّمم٣ُ تػاـ علػى قػػراءة مػن قػرأ  ټ ... ِٞمم٠ َرب مم

                                                                                                                                                                                              

ُٝ كىو قولو تعاىل:  ((ُ ِٜي ٍَ ُٝ ٱٛ  ِٙي َ  .پٱ  
ط َغ٦َُٜن كىي قولػو تعػاىل:  ((ِ ُٟ ِمذَِّي   ،ځِنمّي   , ڀُّمَّ مطَِِّٞي   ،ٿٱل  ُٟس  ٢َِِّٞي  , ڂلِٜ   ۡ م ُٟ َِّٟي  , ڃٱل  مِٜ ػ  ُٟ   ڄٱل 
 َٝ َِل

َ ٝٞ  , ڇ َُّم ٦٢ُنٞ )  , چبِّي  َّٞ   ،څٱۡل  َٝ   ،ڈُمِٜي ِٖمي ٍَ ِٝ   ،ډٱٛ  ِٞي مقلطٍّ   ڌي٢َُيمُطوَن   ،ڋِذمّي    ،ڊَ٘
 ٢َتِۡصِي٠َ  .ڍُٞ
 (. ُٖٔ/ُِ( ، ) تفسري الطربم:  ُِٔ/ُكىو قوؿ ؾباىد. ان ر ) تفسري ؾباىد:  ((ّ
 (. ِٕٗ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ْ
 (. ِٕٗ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٓ
( كالكػاؼ يف ؿبػػل رفػػع أم ) المػر كػػذل  ( فالتشػػبيو مػن سبػػاـ الكػػالـ،  ٕٖٔىػذا قػػوؿ أ  وػػا  كأضبػد بػػن موسػػى. ان ػر ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ((ٔ

 إِّّنِ فالكاؼ خرب مبتدأ ؿبذكؼ أك يف ؿبل نص  أم ) مثل تكذي  قوم  إياؾ مثل تكذي  الما السػابقة لنبيػائها ( كال هبػوز نصػ  الكػاؼ بػػػػػػ 
ٓ لةا ليست متصلة بشيء بعدىا لف   َٞ  :(. ِٕٗ/ِإذا كانت نافية مل يعمل ما بعدىا يف شيء قبلها. ان ر     ) منار اؽبدل 

 (. ُّٕ/ْ( ، ) زاد اؼبسري:  َُِ/ٗان ر ) تفسري الثعليب   الكشف كالبياف:  ((ٕ
 (. ٕٖٔكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ٖ
، كرد يف واشػػية ) س (: مكيػػة، ككلمهػػا ثالشبائػػة كاثنتػػا عشػػرة كلمػػة، كوركفهػػا ألػػف كطبسػػمائة وػػرؼ، كىػػي أربعػػوف كسػػبع آيػػات يف اؼبػػدنيني كاؼبكػػي ((ٗ

 (. ِٗٗ/ِ( ،  ) منار اؽبدل:  ِّّ/ُكشباف يف البصرم، كتسع يف الكويف كالشامي. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 
ً  ى، كقاؿ أبو وا : "التماـ كىو قوؿ ؿبمد بن عيس ((َُ ِ ُ  ٠ِٞ َداْ َُ   ٍّٞ" :كخالفهما ؿبمد بن جرير فقػاؿ ." ُٓء َٟ م م٦ُر ٱلػٍّ ُٟ مػن صػلة       ي٦َ َم َت

ًٞ )) لواقع (( فال يتا الكالـ على قولو  ِ َٰٕ ـَ َٛ    كال  ً ِ  (. ٖٖٔ". ) القطع كاالئتناؼ. ص َداْ
ً  قولو:  ((ُُ ِ ُ  ٠ِٞ َداْ َُ   ٍّٞ٨ .) تاـ. ساقط من ) م 
 (. ُُٓ/ٓ( ، ) فتح القدير:  ْْٔ/ِِ( ، ) تفسري الطربم:  ِّٔ/ُان ر ) تفسري ؾباىد:  ((ُِ
 (. ََّ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ُّ
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٦هُا ، كمػػن فتحهػػا مل يقػػف علػػى (ُ)اؽبمػػزة ٌُ ُٝ . ټ ...١َممص  ِط  .تػػاـ علػػى القػػراءتني ټٱلممطٍِّذي ّ٘      ٽ ...َْممَض
٦مٞ .(ّ)تامة مث الفواصل بعدي  ،(ِ)كاؼ ُ٘ ط  ٍّٞ وَن  .تاـ  ڌَغَر ٞب  ٝ  ي٢َُۡصُ تػاـ، كىػو يف اميػة الخػرل   ڎَوََّل ٤ُ

ُيج٢َِ ا . الخرل كاؼو  خ 
َ
 .(ْ)تاـ  ڐ ...بِأ

 (ٓ)سورة كالندا

 

٦َىَٰ  :جواب القسا َُ   َٞ م٠ِ الوقػف ك فال كقف دكنو  (ٔ) ٢َو ٌَ  ُٔ َٞ  ي٢َِهم كمثلػو  .(ٕ)كىػو كػاؼو  ٣ٱل ٥َم٦َىَٰٓ  َو
 َٰ٤ي٦َُح 

َٰ كمثلو ، (ٖ) َ لَع 
َ ِٔ ٱۡل  ُْ

ُ م ٓ ، كمثلو ٧بِقۡل  و َحَٰ َٞ
َ
ىَٰٓ ، كمثلػو (ٗ) ٪أ

َ
م  َرأ َٞ٫ (َُ).  كمثلػو  ِٞم٠

ىَٰٓ  َ ب  ُٙ مُعا  (ُِ). ٶِكمزَيىَٰٓ كمثلػو  ،(ُُ) ٲَءاَيَِٰت َرّب٣ِِ ٱٛ  ُٓ ١
َ م٦َى ٱۡل  م  َت٥  َٞ ـه  ٷ ... َو وََلَٰ كمثلػو ، تػا

ُ َوٱۡل 
ِ َؽم    ٠َِٞ كمثلػو  ،ٺَوَيط َِضَٰٓ ، كمثلو ٹ ّٔ َ

ِٝ  ، كمثلػو (ُّ)  ټ   ٔ  ٱ   ِم٠َ ٱٛ ٍِٜ م م٠ِ كمثلػو  ،(ُْ) پ ... ّٞ َٟ ِ ب
َتَصىَٰ  ۡرِض  .پٱ٤ 

َ َٞ  ِِف ٱۡل  َٝ  .(ُٓ)كػاؼ  ٿ ... َو َٟ       .(ِ)، كىػو الصػغار مػن الػذنوب(ُ)تػاـ ڀ ... إَِّلٍّ ٱلٍّٜ

                                                             

 (. ّٖٕ/ِقرأ اؼبدنياف كالكسائي بفتح اؽبمزة كالباقوف بكسرىا. ان ر ) النشر:  ((ُ
 (. َٗٔ(: كقيل تاـ. كىو قوؿ ابن النحاس. ان ر   ) القطع كاالئتناؼ. ص ُْٓكرد بعده يف ىامش ) م ( ك يف ) اؼبكتفى. ص  ((ِ
٢ُم٦ِن   ،ٽَُّم ٦٢ٍُن كىػي قولػو تعػاىل:  ((ّ َٟ ّبِِفمَّي  ،پٱل  َتَ ُٟ ٦َن   ،ٿٱل  ُُ ٢ُِٞم٦َن   ،ڀَنم   ۡ م٦َن   ،ځيُ ُٖ ِ ,  ڃٱٛ َذَٰٜ

 ٦٢َُِن فَۜمي ِهُطوَن   ، ڄي٦ُٕ ُٟ بِمٍّي   ،څٱل  ٢َُم٦َن   ،چَّٞ ُٜم٦َن   ،ڇٱۡل  َٖ ث  ُتُبم٦َن  , ڈَّٞ ِٙيمُصوَن   ،ډيَس  َٟ   ڊٱل 
 َُِك٦ن  .  ڋ يُش 
 (. ُٗٔقاؿ ابن النحاس: "كاؼ على أف تبتدئ المر". ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ْ
كرد يف واشػػية ) س (: مكيػػة، ككلمهػػا ثالشبائػػة كسػػتوف كلمػػة، ككلػػا كالػػذاريات، كوركفهػػا ألػػف كأربعمائػػة كطبسػػة أوػػرؼ، كىػػي سػػتوف كآيتػػاف يف  ((ٓ

 (. َّٕ(، ) صباؿ القراء. ص  ِّْ/ُالكويف، كآية يف عدد الباقني. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 
 (. ْٕٗ/ِِ( ، ) تفسري الطربم:  َُٗإيماح الوقف كاالبتداء. ص ( ، )  ُُْ/ٕان ر ) تفسري ابن كثري:  ((ٔ
 (: كقيل تاـ.ِْٓكرد بعده يف ىامش ) م ( ك يف ) اؼبكتفى. ص  ((ٕ
 (. ِْٓما بني اغباصرتني ساقط من ) س ( كثابت يف بقية النسخ كيف ) اؼبكتفى. ص  ((ٖ
 (. ّٗٔتاـ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٗ
 (. ّٗٔتاـ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((َُ
 (. َِّ/ِ( ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ّٗٔتاـ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُُ
 (. ّٗٔتاـ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُِ
 (. ْٗٔقطع وسن عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُّ
 (. ْٗٔقطع وسن عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُْ
 تاـ عند أ  وا  على أف الالـ متعلقة دبحػذكؼ تقػديره: )فهػو يمػل مػن يشػاء كيهػدم مػن يشػاء ليدػزم الػذين أسػائوا دبػا عملػوا( كقػاؿ السػمني: ((ُٓ
 (. ٗٗ/َُ( ، ) الدر اؼبصوف:  َّّ/ِللصريكرة". ان ر ) منار اؽبدل: "الالـ 
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  ِ َِٓطة  ِ َٟ ًُ ٱل  َِٰغ ا  .تاـ ڀ ... ـَ  ٝ َػُس ُٓ ١
َ
٦ٓاْ أ ٠ِ ٱتٍَّىَٰٓ  .كػاؼ  ڀ ... ََْ  تَُظكَّ َٟ ِ ا   .تػاـ ڀب ُٚ ِم٠ َرب م ّٞ  ...١ُم٦ح  

ََغَٰ .(ّ)كاؼ  ڔ ن 
َ
تاـ ڔ َوأ

(ْ).  ََٰرى َٟ وََلَٰٓ تاـ، كمثلو  ڗ ...َتَت
ُ ٌ  كمثلو  ،﴾ژٱّلَُّضرِ ٱۡل  َٓ ، (ٓ)﴾ښََكِؽ

ُِٟصونَ كمثلو   . (ٔ)(ف معرضوفوٍ الىي ) :أم  ڝ َسَٰ

 

 (ٕ)سورة القمر

 

 مممممُط َٟ َٖ ٝ    .كقيػػػػػل تػػػػػاـ كػػػػػاؼو   ١ٱٛ  ممممم٦َآَء٤ُ  ٤
َ
ٍُممممم٦ٓاْ أ َب مممممَتِّٖطٞ  . (ٖ)كقيػػػػػل تػػػػػاـ كػػػػػاؼو   ٣ ... َوٱتٍّ ػ  َّٞ٣  

ـه   َدَحممٌط  .تػػا ا  ، مث يبتػػدئ كػػاؼو   ٤ُمظ  مم ٞ َِ ِ َٰٜ ممُۢة َب َٟ  ٙ ا   أم ىػػي وكمػػة. ٥ ...ِذ مم ٞ َِ ِ َٰٜ علػػى  كػػاؼو   ٥ ...َب
ٝ    .تاـ ٥ٱّلَُّضُر . (ٗ)الوجهني ـه  ٦ ... َذَت٦َلٍّ َخ٢ ٥ُ ء  ١َُّسٍط  . تا ِسٞم  . (َُ)كقيل تاـ كاؼو   ٦ََش  ٌَ  ٨يَم٦ ٌم 

مطِ ويث كقع يف السػورة إذا كػاف بعػده  ڇ، ٵ، َٰو١ُُضرِ تاـ، كمثلو 
 ٘ ط َءاَن لَِّّلِ ُٖ ١َ  ٱٛ  ص  يَسٍّ  َٖ  ڈ، ٶ، ٱ ... َوَٛ

ِ٘ط  ٠ِٞ ككذا صبيع ما فيها  صٍّ ٝ  .(ُُ)يػةذل  كاف ، كالفواصل بنيړ، ڈ، ڀ، ٶ، ٱ, ٯَّٞ ٥ٍُّ ، كػاؼو   ٻ ...ِْت ٢َ   ل
ا كمثلو   ٝ ٥ُ٢َ ُۢة بَح  َٟ َتِيطِ  ، ټَّمَّ َتَُضٞ  كمثلو  ،ټ ... ِٕػ  ر  ُٟ

٢ٌِِص١َ    تاـ.    ٿٱل    ٠ِ ّٞ    َٟ  ٍ ِ .   ڃ ...ّج ٠ كاؼو َٞ

َط  َٙ ـه.  ڃَؽ ٝ  تا ُي٥ُ٢َ خ 
َ
٢َ ٓ أ ػ  َٟ .   څ ... َذَه َتمِصٍر  كاؼو  ٖ َّٞ ظِيمظ   َممطَّ تػاـ، كمثلػو   ڊٌَ

َ
ََۡصِم ، كمثلػو ڎَوأ

بِقۡل 
ُبطِ ، كمثلو ڒ َتَهٌط كمثلو  ،﴾ڔ ... ِِف ٱلظَّ ػ   .ڕَّٞ

 

                                                                                                                                                                                              

 (. َّْ َّّ/ِكاؼ على أف االستثناء منقطع لنو مل يدخل ربت ما قبلو، كقيل متصل لف ما بعده متصل دبا قبلو. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ُ
 .( ِ/َُ( ، ) البحر ايط يف التفسري:  َُٗ/ْان ر ) زاد اؼبسري:  ((ِ
 (. ٕٗٔتاـ عند العباس بن الفمل. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ّ
 قولو: ) تاـ ( ساقط من ) م ( كثابت يف بقية النسخ. ((ْ
 (. َّٓ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٓ
 (. ٖٓٓ/ِِ( ، ) تفسري الطربم:  ِٔٓ/ّان ر ) تفسري عبد الرزاؽ:  ((ٔ
مكية، ككلمها ثالشبائػة كاثنتػاف أربعػوف كلمػة، كوركفهػا ألػف كأربعمائػة كثالثػة كعشػركف، كىػي طبسػوف كطبػ  آيػات يف صبيػع كرد يف واشية ) س (:  ((ٕ

 (. َّٕ(، ) صباؿ القراء. ص  ِّٔ/ُالعدد. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 
وؿ ابػػن النبػػارم. ان ػػر ) إيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماح الوقػػف كاالبتػػداء. ص ( ككافػػق الػػداين قػػ ٖٗٔسبػػاـ عنػػد الخفػػش كأ  وػػا . ان ػػر ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ((ٖ
ُّٗ .) 
 (.ْٓٓان ر ) اؼبكتفى. ص  ((ٗ
 (. َّٔ/ِ(، كقاؿ ال،وين: "لي  بوقف". ) منار اؽبدل:  ُّٗتاـ عند النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((َُ
ِ٘ط  كىي الفواصل من قولو تعاىل:  ((ُُ صٍّ ِ٘ط  إىل قولو تعاىل:  ٯَّٞ صٍّ َّٞ  .ړ٠ِٞ 
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 (ُ)سورة الرضبن

 

 ََي َن ٣ُ ٱۡل  َٟ ٍّٜ ٌَ٤ كقيل كاؼ (ِ)تاـ(ّ). ُخَصاِن ِٟزَياِن .(ْ)تاـ ٦يَػ  ِٟمزَياَن َوََّل .(ٓ)كاؼ  ٨ِِف ٱل  واْ ٱل   ٩َُّت ِسُ
ي َر ُن ، كمثلػو (ٔ)تػاـ م رِ ، كمثلػو ٬َوٱلطٍّ شٍّ َٓ قٛ  م ر   ، كمثلػو (ٕ) ٮَ٘

ِم٠ ١ٍّ  ،(ٗ) ٴَّلٍّ َحب َِِيم ِن كمثلػو  ،(ٖ)  ٯّٞ
ط َح ُن كمثلو  َٟ ِٝ كمثلو  ،(َُ) ٶَوٱل  َٰ َؾ  ٌ

َ قۡل  مَطاِم كمثلػو  ،(ُُ)  ٸَ٘  ٘ ِ
م٠ ، كمثلػو ٻَوٱۡل  ۡرِض  َٞ

َ َِٰت َوٱۡل  ـَ مَؿَٰ  ِِف ٱلػٍّ
ن   كمثلو  ،ٽ

 
ُطغُ ؼبن قرأ  ٽِِف َؽأ  ٓ ْ  .(ُّ)، كمن قرأ باليػاء مل يػتا الوقػف قبلػو(ُِ)بالنوف ٿ ... َغ٢َ ُضوا ُٓ  ... َْق١

ن    .تػػػاـ ځ
 
ممماِن  .كػػػاؼ  ځِِف َؽمممأ ٢َممم ن  َذَواتَممم ٓ  (ُْ). ڌَءان   تػػػاـ، كمثلػػػو  ڃَْمممَ  تَجَتِۡصَ ذ 

َ
   ڐأ

ط َح ُن  .كاؼو   ږ َدان  .(ُٔ)تاـ ڔ َٟ   .(ُٕ)تاـ ښَوٱل 

 
                                                             

كرد يف واشػػية ) س (: مكيػػة، علػػى قػػوؿ ابػػن عبػػاس كؾباىػػد، قػػاؿ قتػػادة: "ىػػي مدنيػػة". ككلمهػػا ثالشبائػػة كإوػػدل كطبسػػوف كلمػػة، كوركفهػػا ألػػف  ((ُ
(، ) صبػػاؿ  ِّٕ/ُر ) البيػػاف يف عػػد آم القػػرآف: كسػػتمائة كسػػت كثالثػػوف ورفػػان، كىػػي سػػبعوف كسػػت بصػػرم، كسػػبع مػػدين، كشبػػاف كػػويف كشػػامي. ان ػػ

 (.ِِّ/ٓ(، ) تفسري ابن عطية  ارر الوجيز:  َّٕالقراء. ص 
 (. َّٗ/ِ( ، ) منار اؽبدل:  َِٕتاـ عند أ  وا  ككافقو الداين كال،وين. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ِ
 (. ُٓٗداء. ص كىو قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبت ((ّ
 (. َِٕقطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ْ

ْ فيػو تفصػيل، فهػو كػاؼ إف جعلػت  ((ٓ ا م٦  َِ ْ علػى النهػي مل يكػن  ََّل يف موضػع نصػ ، فػإف جعلتػو ؾبزكمػان بػػػػػػ   َته  م٦ا ُٟ رِي
َ
مسػتأنفان ككػػاف  َوأ

 (. َِٕ( ، ) القطع كاالئتناؼ. ص  ُٓٗمنسوقان عليو لف المر ينسق على النهي. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص 
 (. َِٕكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ٔ
أف هبعػل مػن عطػف اعبمػل فيكفػي الوقػف علػى مػا قبلػػو".     قػاؿ ال،ػوين: "كػاؼ علػى اسػتئناؼ مػا بعػده، كلػي  بوقػف إف عطػف علػػى مػا قبلػو إال  ((ٕ

 (. َُّ/ِ) منار اؽبدل: 
مم رِ قػػاؿ ال،ػػوين فيػػو مثػػل مػػا قػػاؿ يف  ((ٖ شٍّ َٓ

قٛ  َ٘ :(. كرد بعػػد موضػػع  َُّ/ِ. ان ػػر ) منػػار اؽبػػدل  مم ر
ِمم٠ ١ٍّ يف ىػػامش )م ( كيف            ٯّٞ

ِ َوَربَّ (: كمثلو ْٕٓ) اؼبكتفى. ص  طَِبّي   ِ َٟ  .ٱل 
 (. َّٕكاؼ على أف يبتدئ اػبرب. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ٗ
 (. َُّ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((َُ
 (. َُّ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ُُ
 (. ُِٖ/ِكىي قراءة اعبميع سول ضبزة كالكسائي كخلف فقراءهتا بالياء. ان ر ) النشر.  ((ُِ
 (. ُٔٗان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ُّ
 (.ُُّ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل   ((ُْ
 (. َٕٔقاؿ ابن النحاس: "كاؼ إف ابتدأت اػبرب بعده".  ) القطع كاالئتناؼ ص  ((ُٓ
 (. َٕٔعند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ ص كاؼ   ((ُٔ
 (. ُِّ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل   ((ُٕ
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َس٠َُٰ  كمثلو ِذ 
َت ِن  (ُ). ڜإَِّلٍّ ٱۡل  ٍّٞ ٓ  ٤َ ص  بَ نِ ، ككل شيء يف ىذه السورة مػن كاؼو   ڠُٞ َٟ  تَُسّضِ ّيِ َءاََّلٓءِ َرّبُِس

َ
 َْبِأ

، ڟ، ڝ، ڛ، ڙ، ڗ، ڕ, ړ، ڑ، ڏ، ڍ، ڊ، ڈ، چ, ڄ, ڂ، ڀ، پ، ټ، ٹ، ٷ، ٵ، ٲ، ٰ, ٭
(ِ)ككذل  ما قبلها ما مل يتصل ما قبلو دبا بعده ( تاـ،ڭ، ګ، ک، ڧ، ڥ، ڣ، ڡ

.  

 

 (ّ)سورة الواقعة

 

  ٌت٥َِمم  ََكذِبَمم ٍَ ٍَمم ٌ  كػاؼ، مث يبتػػدئ   ٢َٛمح َع ل٦َِر  اِْ ََٰثمم   .(ْ)أم ىػػي خافمػة ٣ َس َِْلم ٞ رٍّ مم  اََؾ َٰح  ـَ ز 
َ
   ٧أ

ِٝ ، كمثلو (ٓ)كاؼو  َِٰت ٱّلٍٍِّي م  كقػف علػى  (ٕ)على االبتػداء (ٔ)بالرفع  ٶوَُذ٦ٌر ِخّٞي  كمن قرأ  .٬ِِف َحجٍّ ٍّٟ ّمِ
َت٦٥َُن  ٟ   .(ٗ)كمن قرأ باػبفض مل يقف على ذل  ،(ٖ) ٵيَؾ  َٰ ٟ   َغَؾ َٰ ِٟمِّي  .كاؼو    ٺَغَؾ َ مَدَُٰب ٱَل  ـ 

َ
 ٻَٞ ٓ أ

ـه  تا
ِِسطِي٠َ ، كمثلو (َُ) ٠َِ ٱ مطِيٍم .(ُُ)كقيػل كػاؼو  ڈّٞ َ٘ ُٜم٦م    .كػاؼو   ڌَوََّل   ٍ ٍّٞ م   ، كمثلػو (ُِ)تػاـ  ڒيَم٦ 

 .(ُّ) ژٱّلِي٠ِ 

                                                             

 (. ُِّ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ُ
) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص قػاؿ ابػػن النحػػاس: "كلػػي  قػوؿ مػػن قػػاؿ: كػػل مػايف ىػػذه السػػورة مػػن )) فبػأم االء ربكمػػا تػػذباف (( كمػػا قبلػو سبػػاـ بشػػيء".  ((ِ
كالتحقيق خالفو، كاغبكمة يف تكرارىا يف أود كثالثني موضعنا: أفَّ ا عدد يف ىػذه السػورة نعمػاءه، كذٌكػر خلقػو آالءه، مث اتبػع  ( كقاؿ ال،وين:"  َٕٔ

هبػا، فهػي باعتبػار دبعػىن آخػر غػري الٌكؿ، كىػو كل خلة كصفها، كنعمة ذكرىا، بذكر آالئو، كجعلها فاصلة بني كل نعمتػني لينػبهها علػى الػنعا، كيقػررىا 
 (. ُِّ/ِان ر ) منار اؽبدل:  ."أكجو، كقاؿ اغبسن: التكرار للتأكيد ك رد الغفلة. اىػ نكزاكم

كرد يف واشية ) س (: مكية، ككلمها ثالشبائة كشباف كسبعوف كلمة، كوركفهػا ألػف كسػبعمائة كثالثػة أوػرؼ، كىػي تسػعوف كسػت آيػات يف الكػويف،  ((ّ
 (. َّٕ(، ) صباؿ القراء. ص  ِّٗ/ُكسبع بصرم، كتسع يف عدد الباقني. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف 

 (. ِّٖ/ٓ ان ر ) ارر الوجيز يف التفسري ((ْ
 (. َٖٕعن نافع  . ان ر ) القطع كاالئتناؼ ص  ((ٓ
 (. ّّٖ/ِكىي قراءة اعبميع عدا ضبزة كالكسائي كأ  جعفر فبالنص . ان ر ) النشر  ((ٔ
 (. ٓٗٔ. ص البن زقبلة ان ر ) ودة القراءات ((ٕ
 (. ُّٓ/ِ( ، ) منار اؽبدل:  َٕٗكالوقف عليو كاؼ. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٖ
 (. َُٕ َٕٗ(، ) القطع كاالئتناؼ. ص  ُّٔ/ِان ر ) منار اؽبدل:  ((ٗ
ِّٟيِ قطع كاؼ إف جعلت  ((َُ َ َدَُٰب ٱَل  ـ  ِٟمّيِ يف موضع اػبرب على التع يا لمرىا، ككذا إف جعلت معػىن  َٞ ٓ أَ َ َدَُٰب ٱَل  ـ  ىػا الػذين  َوأَ

َِٰت أقسا ا أةا يف اعبنة كإف جعلت اػبرب  ِٝ ِِف َحجٍّ  (. َُٕفالكالـ متصل. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ٱّلٍٍِّي
 (. ُُٕ( ككافقو ابن النحاس. ان ر    ) القطع كاالئتناؼ. ص  ِّٗكىو قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ُُ
 (. ِّٗ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ( ككافقو ابن النبارم. ان ر ُّٕ/ِكقف كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ُِ
 (. ُِٕقطع صا  عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُّ
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م٦َن .(ُ)كرؤكس امم كافية  ُٟ َٜ  ٍ َٞ  ََّل َت ـه  ڝِِف  تػا
(ِ).  م٦ِي٠َ  ٖ ُٟ ِٝ  .كػاؼو   کِّٜٛ  ِيمي ٍَ ـه  (ڪٱٛ  ِم٠ رٍّّبِ  .تػا ّٞ

َِّٟي  َ ِِّٟي ، كمثلػو (ّ)( كػاؼڰٱٛ َعَٰٜ َ َدَِٰب ٱَل  ـ  َِٖمِّي ، كمثلػو (ٓ)تػاـ ھ َحِرميمٍ .(ْ)الثػاين ڻ٠ِٞ  أَ َّٔ ٱَل  َذم
 .(ٔ) (ڿ

 

 (ٕ)سورة اغبديد

 

 ُٝ ِٙي َ ط ِشِۖ  .تاـ ككذل  عامة فواصلها ١ٱ   ٍَ َت٦َىَٰ لََعَ ٱٛ  ٍّٝ ٱغ  َٞ  ََي مُطُج كمثلو  ،(ٗ)كقيل كاؼو  (ٖ)تاـ ٤ ... ُث َو
 ٤ ... ٢ِٞ ٥َ كمثلو ، ُطُج ذِي٥َ ا  ٍ َٞ  َح ٝ   كمثلػو . (َُ) ٤ ... َو ٢مُت ُ٘ م   َٞ  ٠َ ح 

َ
َِٰت كمثلػو  ،٤ ... خ ـَ مَؿَٰ ُٗ ٱلػٍّ ُ  ُمٜ م ٍُّ

ۡرِض  
َ ِۦ، كمثلػو (ُُ)كقيػل كػاؼ (٥ ... َوٱۡل  ُِ ِ َورَُغمم٦ ََِّٜٓي ، كمثلػو (ُِ) ٧ ... بِممقّللٍّ ممَتش  ػ   ،(ُّ) ٧ ... ذِيمم٣ِِۖ َّٞ
 ِ ٦٢َُِٞن بِقّللٍّ  ۡ  .تاـ ٩ ... إََِل ٱّل٦َّرِ  ٨ (ُْ) . ... ََّل تُ

                                                             

٦َُٕن كىي قولو تعاىل:  ((ُ ٦٢َُن  , ڙتَُفّصِ  ٟ ٦َن   ،ښُت ُٖ ِ ُب٦رَِّي  , ڛٱٛ َذَٰٜ ػ  َٟ ِ  .ڜب
( ككػذا عنػد ابػن النبػارم. ان ػر  ُّٖ/ِ( ككافقو ال،وين. ان ػر ) منػار اؽبػدل:  ُِٕقطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ِ

 (. ِْٗ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص 
ٚٞ تػػاـ عنػػد أ  وػػا ، أخرجػػو ابػػن النحػػاس كقػػاؿ: "كىػػذا القػػوؿ البػػنٌي الصػػحيح لف  ((ّ (.  ُّٕنعػػت القػػرآف". ) القطػػع كاالئتنػػاؼ.  ص   تَزنِيمم

 (. ُّٖ/ ِككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل: 
َدَٰبِ أما الكؿ فهو قولو تعاىل:  ((ْ ـ  ٍّٞ ٓ إِن ََكَن ٠ِٞ  أَ

َ
ِِّٟي  َوأ َ  .ںٱَل 

 (. ِْٗالوقف كاالبتداء. ص (، ككافقو ابن النبارم. ان ر ) إيماح  ُّٗ/ِكاؼ عند اًل،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٓ
 (. ُّٗ/ِكاؼ عند اًل،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٔ
يف  جاء يف واشية ) س (: مدنية، ككلمها طبسمائة كأربع كأربعػوف كلمػة، كوركفهػا ألفػاف كأربعمائػة كسػتة كأربعػوف ورفػان، كىػي عشػركف كتسػع آيػات ((ٕ

 (. َّٖ(،   ) صباؿ القراء. ص  ِِٕ/ٗالكويف كالبصرم كشباف يف عدد الباقني. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 
 (. ِٓٗم ككافقو الداين. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص كىو قوؿ ابن النبار  ((ٖ
 (. َِّ/ِ( ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ُْٕكاؼ عند ابن النحاس إف استأنفت اػبرب بعده. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ٗ
 (. ُْٕكاؼ عند ابن النحاس إف استأنفت اػبرب بعده. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((َُ
 (. ُْٕكاؼ عند أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ُُ
 (. َِّ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ُِ
 (.َِّ/ِ) منار اؽبدل: ( ككافقو ال،وين. ان ر ُٕٓكاؼ عند أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ُّ
 (. ُٕٓىذا قوؿ أضبد بن موسى كغلطو ابن النحاس لف ما بعده كإف كاف مرفوعان باالبتداء فهو يف موضع اغباؿ. ان ر) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُْ
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َٚ  كمثلو   ََٰت ْ  كمثلو  .(ُ)٪ ...َوَؼ ََٰت٦ُٜا ُص َوَؼ  ٍ َِنَٰ  كمثلو  ،(ِ) ٪ ... ٠ِٞ  َب ُػ  كىو أ  منو، كآخر امية  (ّ)(٪ ...ٱ  
ِۖ .(ْ)أ  ي َؿ٥ِِ٢َٰ

َ
اا  كػاؼ، كمثلػو   ٬ ... َوبِمد ُِٟػم٦اْ ١ُم٦ر  َ مَضاُب كمثلػػو  ،٭ ...َْقِل  ٍَ كقػاؿ نػػافع   .٭ِٞم٠ َِٕبِٜم٣ِ ٱٛ 
ُ  بَ ُب  " :كالدينورمت  ا .(ٕ)كنبا كافياف ".(ٔ)اـسب ٮ ... َٕ ل٦ُاْ بَََلَٰ ". كقاال: (ٓ)"اـسب ٭ ... ٍُّ  ٝ َُٰس َٛى   ٯ ... ِِهَ َم٦ 
ِّٔ كمثلػو  ،كػاؼ َم ٦َنا .(ٖ)ة، كرؤكس امم تامػٰ ... ِٞم٠َ ٱ   ُٖ ي مّصِ ُٝ ٱلّفِ ل قولػػو عىػتػاـ علػى قػوؿ مػن جى  ٳ ... ٤ُم
 ُ٥ََصآء ٝ   َوٱلؾَّ ا ابتداء كخربه يف ازػركر أك يف قولػو  ٳ ... ٢ٌَِص َرّب٥ِِ  ٝ ٝ  َو١ُم٦ر٤ُُ مط٤ُُ ح 

َ
ٝ  أ ل ذلػ  عىػكمػن جى  .ٳ ... ل٥َُ

ٝ  ٢ٌَِص فالتماـ  (نيالصديق)نسقان على   (ُُ)قػوؿ ؾباىػد :كالثاين .(َُ)كمسركؽو  (ٗ)قوؿ ابن عباس :كالكؿي  ٳ ... َرّب٥ِِ

ا .(ُِ)كالمػحاؾ  ٝ ٝ  َو٦ُ١ر٤ُُ ط٤ُُ ح 
َ
ٝ  أ ِٝ تػاـ علػى القػراءتني.  ٳ ... ل٥َُ ِرمي َ مَدَُٰب ٱۡل  ـ 

َ
م ا  تػاـ، كمثلػو  ٳأ  ٟ  ...ُذَطَٰ

َٰٞن   كمثلػو  ـَ ُطورِ كمثلػو  ،ٴ ...َورِك  ُِ ِ َورُُغ٣ِِٜۦ  . ٴٱٛ  م٠ يََؾم ُٓء  كػاؼ، كمثلػو   ٵ ... بِقّللٍّ َٞ تِي٣ِ   ۡ  .ٵ ... يُ
 ِٝ ِيممي ٍَ ٓ   .تػػاـ ٵٱٛ  ٤َمم 

َ
أ َ ن جٍّب 

َ
ه كمثلػػو  .كػػاؼ  ٶ ... أ  ٝ َُٰسمم مم ٓ َءاتَى َٟ ِ ِۗ . ٷ ... ب ِٚ مم ُش 

ـه  ٸ ...بِقۡل  كقيػػل   تػػا
ِٟيُص .(ُّ)كاؼو  َ ِِنَّ ٱ   َِ تاـ ٸٱٛ 

(ُْ).  ي ِب   َورُُغ٣َُٜ َِ ـه كاؼو   ٹ ...بِقٛ  ، كرأس امية تا
(ُٓ). 

                                                             

وم مػػنها مػػن أنفػق مػػن قبػػل الفػػتح ىػذا قػػوؿ أ  وػػا ، قػاؿ ابػػن النحػػاس: "كخولػػف فيػو لف يف الكػػالـ وػػذفان يػػدؿ عليػو مػػا بعػػده، كاؼبعػىن ) ال يسػػت ((ُ
( ، ) تفسػري  ُِّ/ِ( كىػو كقػف كػاؼ عنػد ال،ػوين. ان ػر ) منػار اؽبػدل:  ُٕٓكقاتل، كمن أنفق من بعد الفتح كقاتل (". ) القطع كاالئتنػاؼ. ص 

 (.  َِْ/ُٕالقر يب: 
 (. ُِّ/ِوين. ان ر ) منار اؽبدل: (، كىو كاؼ عند ال، ُٕٔقطع وسن عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ِ
 (. ُِّ/ِكىو كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ّ
٦َُٜن َسبٍِٞ كىو قولو تعاىل:  ((ْ َٟ  ٍ َٟ  َت ِ ُ ب  .٪َوٱّللٍّ
 قػوؿ قاؿ ابن النحاس: "سباـ على ما ريكم عن نافع، كرد ذلػ  أضبػد بػن موسػى قػاؿ: لنػ  إذا قلػت ) عنػدنا رجػل يعبػد ا كيطيعػو ( مل وبسػن أف ن ((ٓ

 (. ُٕٕ) عندنا رجل مث تسكت (". ) القطع كاالئتناؼ. ص 
 (. ُٕٕأخرجو ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٔ
لتكػػوف جوابػػان لػو، إال أف الفعػػل اؼبمػػمر بعػػدىا قػػد أبػػرز  بَممََلَٰ "لػػي  بوقػػف كإف كجػػد مقتمػى الوقػػف كىػػو تقػػدـ االسػػتفهاـ علػػى قػاؿ ال،ػػوين:  ((ٕ

 (. ِِّ/ِفصارت ىي مع ما بعدىا جوابان ؼبا قبلها". ) منار اؽبدل: 
ُطوُر كىي قولو تعاىل:  ((ٖ َِ ٍُ  , ٮٱٛ  ِف َٟ ٦َن   ،ٯٱل  ُٖ َِٰػ ٦َُِٜٖن  , َٰػ  ٍ ٝٞ  , ٱَت طِي  .ٲَ٘
 (. ُٖٕ ُٕٕككذا قاؿ أبو وا  كالخفش كيعقوب كالفراء. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٗ
ركل القػراءة عنػو عرضػان  مسركؽ بن الجدع بن مال  أبو عائشة، أخذ القراءة عرضان عػن عبػد ا بػن مسػعود كركل عػن أ  بكػر كعمػر كعلػي  ((َُ

 ( ُٖٕ(، ) القطع كاالئتناؼ. ص  ُٔ/ٖ(. ان ر قولو يف ) الدر اؼبنثور:  ِْٗ/ِىػ. ان ر ) غاية النهاية:  ّٔوبي بن كثاب. تويف سنة 
 (. ُٖٕ( ، ) القطع كاالئتناؼ. ص  ُٔ/ٖان ر قولو يف ) الدر اؼبنثور:  ((ُُ
 (. ُٖٕ) القطع كاالئتناؼ. ص  (، ُٔ/ٖان ر قولو يف ) الدر اؼبنثور:  ((ُِ
( ككػذا ابػن النبػارم. ان ػر ) إيمػاح  ِّّ/ِ( ككػذا ال،ػوين. ان ػر ) منػار اؽبػدل:  َِٕكىو قوؿ ابن النحاس. ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ((ُّ

 (. ِٔٗالوقف كاالبتداء. ص 
 (. ٕٓٓ ما بني اغباصرتني ساقط من ) س ( كثابت يف بقية النسخ كيف ) اؼبكتفى. ص ((ُْ
ظِيظٞ كىو قولو تعاىل:  ((ُٓ ٌَ َ ٦َِٕيٌّ   .ٹإِنٍّ ٱّللٍّ
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     َ َْ   َورَۡح 
 
ِ .(ُ)كقيل تاـ كاؼو   ٻ ...َرأ َِٰن ٱّللٍّ ـَ ا كمثلو  ،كاؼ  ٻ ... رِك   ٝ ط٤َُ ح 

َ
ٝ  أ ٦َن . ٻ ... ٢ِٞ ٥ُ ُٖ َِٰػ  ٻَػ

ٝ    .تاـ ٻ ِٓط  َُٛس  ِ ٝٞ   .كاؼو   ټ ... َوَي تِي٣ِ تاـ، كمثلو   ټرٍِّذي  ۡ ٠ يََؾ ُٓء   يُ  .(ِ) ٽ ... َٞ
 

 (ّ)سورة ازادلة

 

  ا ِل َوُزور   ٦ َٖ ٠َِ ٱٛ  ّٞ ... ٢  كػاؼ.  ٞ٦ر ُٓ ٦ٌّ َد ُٓ ٍَ َٛ٢ تػاـ.    ٍّٓغ َٟ ن َحَت
َ
ِٚ أ ٠ِ َرب  ّٞ ... ٣  كػاؼ.  َب٣ِِۦ   ت٦َُخُي٦ن ... 

٣ أكفى منو.  ٍِٞ٣َسب كمثلو (ْ)تاـ ، ٌٝ َِل
َ
َٞ  كاؼ، كمثلػو   ٦ ... َونَُػ٦هُ  ٦ ،َؽ٥ِيٌص كمثلو  ،  ٤أ  ٠َ ح 

َ
خ

ْا  َٟ ِ  كمثلو  ،٧ ... َٞ  ََك٦ُ١ا ٌٝ ٧ (ٓ).  ... ي٦َ َم ٱٛ َِٖحَٰ ِٜي ٌَ٧ تاـ.   م٦ُل ُٖ َٟ  َج ِ َج٥َ ا كػاؼ، كمثلػو   ٨ ... ب م٦َٜ   يَف 
... ٨.  ٍُ ِفمم َٟ ا  .تػػاـ ٨ٱل  مم٦َىَٰ  ٖ ِ َوٱِلٍّ ِبّ

مموَن  .كػػاؼ  ٩ ... بِممقٛ  ٢ُِٞمم٦َن تػػاـ، كمثلػػو  ٩َُت َشُ  ۡ ُٟ  .٪ٱل 
   ٫ ... َدَرَجَٰت   كقيل تاـ (ٔ)كاؼ . ٍِٞ٦َُٜن َسب َٟ  ٍ َٟ  َت ِ ٥َمُط   .تاـ ٫ب ن 

َ
َٰت   كػاؼ  كمثلػو    ٬ ...َوأ مَصَؼ  ... ـَ

ُ   ، كمثلػػو ٭ َُ َ َورَُغممم٦ ُٜممم٦َن .  ٭ ... ٱّللٍّ َٟ  ٍ ممم  َت َٟ ِ ُٜممم٦َن كػػاؼ.   ٯ ... َؽمممِصيًصاا .(ٕ)تػػاـ ٭ب َٟ  ٍ  ٯَح
ٝ  .(ٖ)تاـ ٥ُ جٍّ

َ
ٍء   خ َٰ ََش  ي َط٠َِٰ  كاؼ ، كمثلو   ٲ ... لََعَ  .ٳ ... ِذظ ُب ٱلؾٍّ

                                                             

(".           كىػػو قػػوؿ الخفػػش سػػػعيد كريكم عػػن نػػافع. قػػػاؿ نصػػري: "تػػاـ إف كػػػاف القػػوؿ كمػػا قػػاؿ قتػػػادة: ) الرأفػػة كالرضبػػة مػػػن ا، كىػػا ابتػػدعوا الرىبانيػػػة ((ُ
كىػو تػػاـ  ( ُِٕ(. كىػو كػاؼ عنػد يعقػػوب ككافقػو الػداين ان ػر ) القطػػع كاالئتنػاؼ. ص  َِّ/ِّ( ، ) تفسػري الطػػربم  ُِٕ) القطػع كاالئتنػاؼ ص 

 (. ِّّ/ِعند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل: 
( ككػذا عنػد ابػن النبػػارم.  ِّْ/ِ( ككػػذا عنػد ال،ػوين. ان ػر ) منػار اؽبػػدل:  ِِٕكىػو كػاؼ عنػد ابػن النحػػاس. ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ((ِ

 (. ِٔٗان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص 
أربعمائػػة كثالثػػة كثالثػػوف كلمػػة، كوركفهػػا ألػػف كاثنػػاف كسػػبعوف ورفػػان ، كىػػي إوػػدل كعشػػركف آيػػة يف اؼبػػدين كرد يف واشػػية ) س (: مكيػػة، ككلمهػػا  ((ّ

( ،) تفسػري الثعلػػيب   ٔٔ/ٖالخػري كاؼبكػي كاثنتػاف يف كعشػركف يف عػػدد البػاقني. إىل ىنػا كػالـ اؼبصػػنف، كالصػواب أةػا مدنيػة. ان ػر ) تفسػػري ابػن كثػري: 
ؿ القػػر يب: "مدنيػػة يف قػوؿ اعبميػػع إال ركايػة عػػن عطػػاء: أف العشػر الكؿ منهػػا مػدين كباقيهػػا مكػػي". كقػاؿ الكلػػيب: "نػػزؿ ( قػا ِِٓ/ٗالكشػف كالبيػػاف: 

ٝ  صبيعها باؼبدينػة غػري قولػو تعػاىل  ٥ُم ٍُ ِ  ٤ُم٦َ َراب
ََٰثٍ  إَِّلٍّ   (. كالصػواب أف ِٗٔ/ُٕنزلػت دبكػة". ان ػر  ) تفسػري القػر يب:  َٞ  يَُس٦ُن ٠ِٞ َنٍّ ٦َىَٰ اََؾ

) تفسػػػري الثعلػػػيب  الكشػػػف  ( ،  ِّٓ/ِمنػػػار اؽبػػػدل: ( ، )  ِِْ/ُكلمهػػػا أربعمائػػػة ك ثػػػالث كسػػػبعوف كلمػػػة. ان ػػػر ) البيػػػاف يف عػػػد آم القػػػرآف: 
 (. كلعلو سهو من اؼبصنف رضبو ا. ِِٓ/ٗكالبياف: 
 (. ِّٓ/ِن ر ) منار اؽبدل: (. ككاؼ عند ال،وين. ا ِِٕقطع صا  عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ْ
 (. ِْٕتاـ على ما ريكم عن نافع. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٓ
 (. ِّٕ/ِ( ككذا عند ال،وين ككافقهما الداين. ان ر ) منار اؽبدل:  ِْٕىو قوؿ ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٔ
 (. ِٖٗكقف وسن عند ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ٕ
 (. ِّٕ/ِ( ككذا عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ِٕٓكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ٖ
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  وَن ُٝ ٱٛ َذَِٰسُ َذِّّٛيَ تاـ، كمثلو  ٳ٤ُ
َ ١َ ۠ َورُُغَِلٓ   (ُ).ٴ ِِف ٱۡل 

َ
ظِيٞظ  .كاؼ  ٵ ... خ ٝ   . تػاـ ٵٌَ َت٥ُ ٍَ ِؾم ٌَ و  

َ
 أ

ِ  كمثلو  ،ٶ ... َوَرُك٦اْ َخ٢ ٣ُ  كاؼ، كمثلو   ٶ ... َٗ ِذظ ُب ٱّللٍّ ِ ْوَلَٰٓه
ُ
 .ٶ ...أ

 

 (ِ)سورة اغبشر

 

 ُٝ ِٙي َ ظِيُظ ٱ   ٍَ ِ   .تاـ ١ و٦َ٤َُ ٱٛ  َش  ِل ٱ   وٍّ
َ
ْا كمثلػو  ،كاؼ  ٢ ... ِۡل ن ََي طُُح٦ا

َ
مَب  ، كمثلػو ٢ ... أ  ٌ  ...ٱلطَّ

٢ .  ِب َصَٰط
َ ْوَِل ٱۡل 

ُ
أ ُ ا .(ّ)أكفى فبا قبلػو ٢َيَٰٓ َُ َ َورَُغم٦ م ِب  .كػاؼ  ٤ ... َؽل٦َّٕاْ ٱّللٍّ َٖ َٰ  .تػاـ ٤ٱٛ ٍِ لََعَ
٠ يََؾ ُٓء   َٞ ... ٦   كاؼ، كمثلػو   ٝ ٢ُِٞس ٢َِي ٓءِ   ُ

َ َ ٱۡل  ْ  ٧ (ْ).  ... َبّي  م٦اْ كػاؼ إف كػاف    ٧ ...َْمق١َت٦٥ُا ُٖ َوٱتٍّ
ا  َ ـَ ٞ  نسقان عليو، كإف كاف مبتدأ فهو تػاـ.  ٧ ... ٱّللٍّ  .(ٓ)يػةتػاـ، كالفواصػل قبػل كبعػد كاف ٩ ...َسَف 

 
ُِمّ 

 ْ ٦٢ُا َٞ ِي٠َ َءا ٌٝ  .كاؼ  ٪ ... َِّّٛلٍّ وَن كمثلو  ،تاـ ٪رٍِّذي ٍّٝ ََّل ي٢َُۡصُ ِِۢ  ٬. ُث َٰ  .(ٔ)تػاـ ٮ ...ُحمُصر  ...َؽمِتٍّ
ٝ  كاؼ، كمثلو   ٮ ط٤ِِ م 

َ
ي ٠ِ ذِي٥َ   ، كمثلو ٯ ... َوَب َل أ ِٚ " :(ٕ)كقػاؿ الخفػش .ٱ ... َخَِِٰلَ َث َٟ َ٘  ٠ِٞ ِي٠َ  ٱَّلٍّ

ٝ  َٕطِيب  ا  ِٟمَّي . "سبػاـ الكػالـ ٯ ... ٠ِٞ َرب ٥ِِٜ ِ َٰٜ ُؤاْ ٱٛظٍّ َٗ َحمَ َٰٓ ِ َٰل مَدَُٰب تػاـ، كمثلػو  ٱَوَذ ـ 
َ
٢ٍّم ِ   َوأ َ  ٴ ...ٱۡل 

َٓ ٓنُِظوَن كمثلو  ،الكؿ مَي ِ.(ٖ)الفواصل إىل آخر السورة، ككذل  ٴٱٛ  ٠ِ  َسؾ  ّٞ   ِ ُ  .(ٗ)تػاـ ٵ ...ٱّللٍّ مّبِ َٙ َت ُٟ ٱل 
َِنَٰ  كاؼ، كمثلو   ٷ ... ُػ  ۡرِضِۖ   ، كمثلوٸ ...ٱ  

َ  . ٸ ...َوٱۡل 

 

                                                             

 (. ِٕٓكاؼ عند ابن النحاس. ان ر )  القطع كاالئتناؼ. ص   ((ُ
 كرد يف واشية ) س (: مدنية، ككلمها أربعمائة كطب  كأربعوف كلمة، كوركفها ألف كتسعمائة كثػالث كسػبعوف ورفػان، كىػي عشػركف كأربػع آيػات يف ((ِ

 (.َّٗ(، ) صباؿ القراء. ص  ِّٗ/ِ( ، ) منار اؽبدل:  ِّْ/ُيف صبيع العدد كلي  فيها اختالؼ. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 
 (. ِٕٕالخفش. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص تاـ عند  ((ّ
ُٝ ٱلطٍُّغم٦ُل َُْشمُضوهُ قاؿ ابن النحاس: "كاؼ على قوؿ من قاؿ: "معىن  ((ْ َُٰسم م ٓ َءاتَى َٞ ىػذا يف الغنػائا. كتػاـ علػى قػوؿ مػن قػاؿ: ىػو عػاـ".         َو

 (. ُٕ/ُٖ( ، ان ر ) تفسري القر يب:  ِٕٕ) القطع كاالئتناؼ. ص 
َٖ ِب ٦  َِٕصيطٞ ٥ ٱٛ َػَِٰػَِّٖي كىي قولو تعاىل:  ((ٓ َِٰص٦ُٕنَ ٧   ٱٛ ٍِ ُِٜر٦َن ٨  ٱٛصٍّ  ٓ ُٟ  . ٩ٱل 
 (. َّّ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٔ
ٝ  أخػرج قولػػو ابػػن النحػػاس، قػاؿ: "كقػػوؿ أىػػل التأكيػػل يػدؿ علػػى مػػا قالػػو الخفػػش. قػاؿ ؾباىػػد:  ((ٕ ِيمم٠َ ِٞمم٠ َرممب ٥ِِٜ

كفػػار قػػريش يػػـو بػػدر".             ٱَّلٍّ
 (. ّٓٔ/ُ( ، ) تفسري ؾباىد:  ِٕٗ) القطع كاالئتناؼ. ص 

ُطونَ كىي قولو تعاىل:  ((ٖ ٍّٙ َٓ ُٝ  ، ٵ َحَت ُِك٦َن   ،ٶٱلطٍِّذي ُٝ   ،ٷيُش  ِٙي َ  .ٸٱ  
 (. ُّّ/ِ(، ككذا عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  َِٕكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئنتاؼ. ص   ((ٗ
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 (ُ)سورة اؼبمتحنة

 

َِلَم ٓءَ الوقف على قولػو ": (ّ)كؿبمد بن عيسى (ِ)قاؿ نصري بن يوسف و 
َ
ةِ ": (ْ)تيػيبكقػاؿ الق ".١ ... أ ٦َدٍّ َٟ  بِمقل 

" ِة ٦َدٍّ َٟ تييبي:كالق (ٔ). كقاؿ نافع كيعقوب(ٓ). يع  بالنصيحة إليها"تاـ ١ ... بِقل 
(ٕ) "  ٝ . "تػاـ ١ ... ِإَويٍّم ُز

ككذل  ىو عنػدم  ".كقف وسن" :(َُ)ارمنبكقاؿ ابن ال ".لي  بتاـ (ٗ)بياف ىو كقفي " :(ٖ). كقاؿ أبو وا "تاـ
ٝ  .(ُُ)عندم كلي  بتاـ كال كاؼ ٝ   وسن كاالبتداء دبا بعػده قبػيح.  ١ ...َُي طُِح٦َن ٱلطٍُّغ٦َل ِإَويٍّ ُز ٢َُٜت  ٌ

َ
َٞ ٓ أ  َو

... ١  كمثلػو (ُِ)كػاؼ ،ٝل ِػجََت٥ُ
َ
٦ٓءِ  َوخ ُطوَن .  ٢ ... بِقلػَّ ُٓ ٝ   تػاـ، كمثلػو  ٢ل٦َ  تَس  ُٚ بَح م٢َُس ِفم  ٓ  ... َح

٣  كامية أ(ُّ)
. 

 

 

 

 

 

                                                             

كرد يف واشػػية ) س (: مدنيػػة، ككلمهػػا ثالشبائػػة كشبػػاف كأربعػػوف كلمػػة، كوركفهػػا ألػػف كطبسػػمائة كعشػػرة أوػػرؼ، كىػػي ثػػالث عشػػرة آيػػة لػػي  فيهػػا  ((ُ
 (. َّٗ(، ) صباؿ القراء. ص  ِْْ/ُاختالؼ. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 

مم٦نَ قػاؿ: "إف جعلػػت  ((ِ ُٖ َِلَمم ٓءَ توقيتػػان لػػػػػػػ   تُٜ  و 
َ
َِلَمم ٓءَ أم نعتػػان ، كرىػػت الوقػوؼ علػػى   أ و 

َ
، كإف جعلتػػو مبتػػدأ كخػرب جػػاز كقوفػػ  علػػى  أ

 ََِلَ ٓء و 
َ
 (. ُّٕ". أخرجو ابن النحاس. ) القطع كاالئتناؼ. ص أ
َِلَ ٓءَ قاؿ: " ((ّ و 

َ
 (. ُّٕلنحاس ) القطع كاالئتناؼ. ص قاؿ بعمها سباـ". أخرجو ابن ا  أ

 (. ُّٕأخرج قولو ابن النحاس. ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ْ
 (. ُّْ/ٓان ر )تفسري السمعاين:  ((ٓ
ٝ  قاؿ: "كمن الوقف قوؿ ا  ((ٔ  (. ُّٕفهذا الوقف الكايف". أخرجو ابن النحاس ) القطع كاالئتناؼ ص    ِإَويٍّ ُز
 (. ُّٕأخرج قولو ابن النحاس. ) القطع كاالئتناؼ ص  ((ٕ
 (. ُّٕأخرج قولو ابن النحاس. ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٖ
 (.ِٓ/ُكقف البياف: أف يبني معىن ال يفها بدكنو. )منار اؽبدل:  ((ٗ
 (. ِّٗان ر قولو ) إيماح الوقف كاالبتداء ص  ((َُ
(. كقػاؿ ال،ػوين:  ّٔٓلف ما بعده متعلق بو، كاؼبعىن: )ىبرجوف الرسوؿ كىبرجػونكا لف ال تؤمنػوا أم كراىػة أف تؤمنػوا (. ان ػر ) اؼبكتفػى. ص  ((ُُ

٦نَ " ال كقف من  ُٖ ِ ( إىل تُٜ  ة ٦َدٍّ َٟ وَن إََِل ٥ِٝ بِقل   (. ِّّ/ِالتصاؿ الكالـ بعمو ببعض". ) منار اؽبدل:  تُِسَّ
 (. ِّّ/ِ( كقاؿ ال،وين: "تاـ". )  منار اؽبدل:  ِّٕعند أضبد بن موسى كأ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص تاـ  ((ُِ
٦َُٜن بَِفٍٞ كىو قولو تعاىل:  ((ُّ َٟ  ٍ َٟ  َت ِ ُ ب   ٣َوٱّللٍّ
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 ِۖ ء ِٞم٠ ََش   ِ ِٞم٠َ ٱّللٍّ  َٗ َ ُٗ ل ِٜ م 
َ
َٞ ٓ أ ِِسمَط  .(ُ)يػوتػاـ، كرؤكس امم كاف ٤ ... َو َم٦ َم ٱ كػاؼ، كمثلػو   ٦ ... َوٱَل 

   ة ٦َدٍّ ٍّٞ  ٝ٢ِ ٥ُ ّٞ ... ٧،  كمثلػو   ٝ ن ت٦ٍََّٛم٦ ٤ُ
َ
م٦َن ٩.  ... أ ُٟ ِ َٰٜ ا  .تػاـ   ٩ٱٛظٍّ َتِر٠٤ُ٦٢ٍُّ  ٞ ، (ِ)كػاؼو   ٪ ...َْمق

ا كمثلػو  ٍّٓ رِ  (ّ).  ٪ ...بِإِيَؿ٠٥ِِ٢ٍَّٰ
ُٙ ا كػاؼ، كمثلػو   ٪ ... إََِل ٱٛ  ْ  ، كمثلػو ٪ ... َح٦ََِّٜن ل٠٥ٍَُّ ٦ا ُٖ َٓ ١

َ
 ... ٍّٞ ٓ أ

٪ كمثلػو ،  ٍُّح٦ر٠٤َُ
ُ
٦َاِْطِ ، كمثلػو ٪ ...أ

َٙ ِٝ ٱٛ  ٝ  كمثلػو  ،٪ ... بٍَِِف ُت  ٖ َٓ ١
َ
ْ  كمثلػو  ٪ ... َٞ ٓ أ م٦ا ُٖ َٓ ١

َ
 َٞ ٓ أ

... ٪،  كمثلو ا  ٝ ُٝ بَح ٢َُس ٝٞ   . ٪ ... َح ُس ِٙي ْ  تاـ، كمثلػو  ٪َذ ٦ا ُٖ َٓ ١
َ
٢ُِٞم٦َن ٫ (ْ).  ... َٞ ٓ أ  ۡ  ٫ُم

َ   .أ  ٝٞ  .كاؼ  ٬ ... ل٠٥ٍَُّ ٱّللٍّ ٦رٞ رٍِّذي ُٓ َ َد  .تاـ ٬ إِنٍّ ٱّللٍّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

ٍُ كىي قولو تعاىل:  ((ُ ِف َٟ ُٝ ٤  ،ٱل  ِٙي َ ِٟيُص ٥ , ٱ   َ ٝٞ ٦  ،ٱ   ِػِهّيَ ٧ ,  رٍِّذي  ٖ ُٟ  .٨ ٱل 
( كقػػاؿ ال،ػػوين:  ّْٕقػاؿ نصػػري بػػن يوسػػف: "أكػػره الوقػػوؼ علػػى النػػوف الثقيلػػة". كقػاؿ ؿبمػػد بػػن عيسػػى: "كقػػف تػػاـ". ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ((ِ

 (. ّّّ/ِ"تاـ". ) منار اؽبدل: 
 (. ّّّ/ ِتاـ عند اال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ّ
 (. ّّْ/ِكقف وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ْ
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 (ُ)سورة الصف

 

 ُٝ ِٙي َ ٦َُٜن تاـ، كمثلو  ١ ٱ   ٍَ  ٓ م٦ٞص كمثلػو  ،٢َٞ  ََّل َت ـُ ط  ٍّٞ٤  ،  كمثلػو  ا  ٝ ِ إََِل ُسم  (ِ) ٥ ... رَُغم٦ُل ٱّللٍّ
ٝ   كمثلػو  ُ ٦َُُٜٕب٥ُ َزاَغ ٱّللٍّ

َ
َُصا  .أ  ٥ٱٛ َػَِٰػَِّٖي ٥ (ّ).  ... أ ۡح 

َ
بِّٞي .(ْ)كػاؼ  ٦ ... أ َّٞ٦ تػاـ.   ِٝ َٰ مَؾ ِغ 

إََِل ٱۡل 
... ٧  كاؼ.  َُِطون َٰٓ ُِك٦َن تاـ، كمثلو  ٨ ٱٛ َؽ ُٟش  ن   ٩. ٱل  ص  ٌَ َِٰت  َُتِب٦ََّج٥َ ا ، كمثلػو (ٓ)كاؼ   ٬ ... ِِف َحجٍّ
ٞ مث يبتدئ  ٭ ... ِ  ١َۡص  ٠َِ ٱّللٍّ ٢َِِّٞي  .تػاـ ٭ ... َٕطِيمٞبه .(ٔ)أكىػي نصػر مػن ا أم ذل  نصر، ٭ ... ّٞ  ۡ م ُٟ ٱل 
ِا  .أ  ٭ ١َف ُر ٱّللٍّ

َ
ا ، كمثلو (ٕ)كاؼ  ٮ ... ََّن ٠ُ أ ٞ َٓ ِ َطت نٍّ ٓن َٓ  .ٮ ... َوَك

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 كرد يف واشية ) س (: مدنية، ىذا قوؿ قتادة كقاؿ ابن عباس كؾباىد كعطاء ىي مكية. ككلمها مائتػاف كإوػدل كعشػركف كلمػة، كوركفهػا تسػعمائة ((ُ
( ، ) تفسػػري  َّٗ(، ) صبػػاؿ القػػراء. ص  ِْٓ/ُم القػػرآف: كسػػتة كعشػػركف ورفػػان، كىػػي أربػػع عشػػرة آيػػة لػػي  فيهػػا اخػػتالؼ. ان ػػر ) البيػػاف يف عػػد آ

 (.ٕٕ/ ُٖالقر يب: 
 (. ّّٓ/ِ( ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ّٕٓكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ِ
 (. ّّٓ/ِكاؼ عند اًل،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ّ
 (. ّٕٓتاـ عند نافع. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ْ
 كرد يف ) م ( أنو: تاـ. ((ٓ
( ، ) مػػػػػػػػػػػػعاين القػػػرآف للفػػػراء:  ّٕٔىػػػذا قػػػوؿ الخفػػػش، كلػػػي  كػػػذل  عنػػػد الفػػػراء لف )نصػػػران( تبيػػػني )لخػػػرل(. ان ػػػر ) القطػػػع كاالئتنػػػاؼ. ص  ((ٔ
ّ/ُْٓ .) 
(، كىػػو  تػاـ عنػد نػػافع.  ّّٕ/ِ( ، ) منػار اؽبػدل:  ّْٗم كال،ػػوين. ان ػر ) إيمػاح الوقػف كاالبتػػداء. ص ىػذا قػوؿ أ  وػا  ككافقػػو ابػن النبػار ((ٕ

 (.  ّٕٔان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص 
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 (ُ)سورة اعبمعة

 

 ِٝ ِٙي َ ٝ    .كقيل كاؼ (ِ)تاـ ١ ٱ   ٦اْ ب٥ِِ ُٖ ٍّٟ  يَٜ َر َ . "كىػو تػاـ" (ْ):كابن عبػد الػرزاؽ (ّ)كاؼ، كقاؿ الخفش  ٣ ... ل
م٠ يََؾم ُٓء  . كفػىأ (ٓ). كرأس امية"تاـ َٞ تِي٣ِ   ۡ ِٝ  .كػاؼ  ٤ ... يُ ِيمي ٍَ إىل قولػو  (ٔ)تػاـ ككػذل  الفواصػل بعػد ٤ٱٛ 
 ُٜم٦َن َٟ  ٍ ٝ  َت ٢مُت ُ٘   َٟ ِ َٓ َر ا  ٨ .ب م غ 

َ
ِ  أَِبكػاؼ، كمثلػو   ٥ ...أ ًَ  كمثلػو  ،٥ ... َيَٰمِت ٱّللٍّ َي م

 .٩ ... َوَذُرواْ ٱۡل 
 ُِٜر٦َن  ٓ ٟ     .تاـ ٪ُت ِ ٠َِٞ ، كمثلو (ٕ) كاؼ  ٫ ... َوتََطُك٦َك َٕ ٓن ِ  َو  .٫ ... ٱِلَِّخََٰطة

 

 (ٖ)سورة اؼبنافقوف

 

  ِ ِٚ ٱّللٍّ ٠ َغبِي ٌَ واْ  َفصَّ
َْ ... ٢  كاؼ ككذل  الفواصل بعد(ٗ).   ٝ َٜي ٥ِ ٌَ ي َرٍ   ـَ   .تاـ ٤ ...ُُكٍّ 

   ٝ َضر ٤ُ ٝ   ، كمثلو (ُ)كاؼ  ٤ ...َْقذ  ُ ل٥َُ َِٓط ٱّللٍّ  ِ   .٦ ... ٠َٛ َح

                                                             

ة يف صبيػع كرد يف واشية ) س (: مدنية، ككلمها مائة كشبانوف كلمػة ككلػا اؼبنػافقني، كوركفهػا سػبعمائة كشبانيػة كأربعػوف ورفػان، كىػي إوػدل عشػرة آيػ ((ُ
 (. َّٗ(، ) صباؿ القراء. ص  ّّٖ/ِ( ، ) منار اؽبدل:  ِْٔ/ُالعدد. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 

ظِيظِ يتعلق الوقف يف ىذا اؼبوضع بأكجو القػراءات، فمػن خفػض  ((ِ ٍَ
وِس ٱٛ  صَّ ُٖ ِٗ ٱٛ  ِٜ َٟ ِٝ  ٱل  ِٙمي َ ِٝ كقػف علػى   ٱ   ِٙمي َ كىػي قػراءة نػافع،  ٱ  

ۡرِض كاؼبدنيني، كعاصا، كأ  عمرك، كالكسػائي. كمػن رفػع وسػن لػو أف يقػف علػى 
َ م  ِِف ٱۡل  َٞ ُٗ كيبتػدأ  َو ِٜم َٟ علػى معػىن ) ىػو اؼبلػ  ( كىػي  ٱل 

كالوليػػد بػػن يعقػػوب. ان ػػر          قػػراءة شػػقيق بػػن سػػلمة أ  كائػػل، كمسػػلمة بػػن ؿبػػارب، كرؤبػػة، كأبػػو الػػدرداء، كأبػػو عبػػد الػػرضبن السػػلمي، كعكرمػػة، كالنخعػػي،
 (. َِٖ/ْ( ، ) زاد اؼبسري:  ّٓٗ( ، ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ُُٕ/َُ( ، ) البحر ايط يف التفسري:  َّٓ/ٗ) تفسري الثعليب: 

 (. ّٕٕأخرج قولو ابن النحاس ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ّ
 (. ّٕٕأخرج قولو ابن النحاس ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ْ
ُٝ كىو قولو تعاىل:  ((ٓ ِٙي َ ظِيُظ ٱ   ٍَ  .٣َو٦َ٤ُ ٱٛ 
ِّٟيَ كىي قولو تعاىل:  ((ٔ ِ َٰٜ َِّٟي ٦  ،َصَِٰصرَِّي ٥  ، ٱٛظٍّ ِ َٰٜ  .٧بِقٛظٍّ
ِ  أَِب) (. )كقولػو:  ُّٕتػاـ عنػد ؿبمػد بػن عيسػى. ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ((ٕ مم   إىل قولػو:  ٥ ... َيَٰمِت ٱّللٍّ  ٟ ِ   ٫ ... َوتََطُكم٦َك َٕ ٓن

 ( ساقط من ) ج ( كثابت يف بقية النسخ.كاؼ
د. كرد يف واشية ) س (: مدنية، ككلمها مائة كشبانوف ككلػا اعبمعػة، كوركفهػا سػبعمائة كسػتة كسػبعوف ورفػان، كىػي إوػدل عشػرة آيػة يف صبيػع العػد ((ٖ

 (.َّٗ(، ) صباؿ القراء. ص  ِْٕ/ُيف عد آم القرآف: ان ر ) البياف 
٦َُٜن كىي قولو تعاىل:  ((ٗ َٟ  ٍ ٦٥َُن ٢  ،َح َٖ  ٓ ٦َن ٣  ،ََّل َح ُٙ َْ  ۡ وَن ٤  ،يُ ِبُ  ٙ مَت ػ  َّٞ٥ ,  ٦ٱٛ َػَِٰػمَِّٖي,     َ٥ُم٦ن َٖ  ٓ  َح
٧. 
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 ْه ٦ا لَّ َٓ َٰ ي٢َ َذلٍّ  كمثلػو ،(ِ)تاـ ٧ ... َذِتٍّ
َ ٦َن ، كمثلػو (ّ) ٨ ...ٱۡل  ُٟ َٜ  ٍ ِ  ٨. ََّل َح مطِ ٱّللٍّ

 ٘ ٠ ذِ ٌَ ... ٩   ،كػاؼ
َح٥َُٜ   كمثلو 

َ
 .٫ ... إَِذا َح َٓء أ

 

 (ْ)سورة التغابن

 

 ِۖۡرِض
َ َٞ  ِِف ٱۡل  ُصا كقيػل تػاـ، كمثلػو  (ٓ)كػاؼ  ١ ... َو  ٟ َ ُ ٱ   َُ ِٞم٢ُسٝ .أكفػى منهمػا كأ  ١َِٕصيٌط ١.  ... َو  َو

  ٠ِٞٞ  ۡ َّٞ... ٢  كػاؼ.  ا  ٝ ٦ََرُك ٦٢َُِٜن  .(ٔ)تػاـ ٣ ...ـُ  ٍ َٞ  ُت مُصورِ  .كػاؼو   ٤ ... َو بََشٞم  .تػاـ ٤بِمَضاِت ٱلفَّ
َ
خ

ُصوَج٢َ  َ   ، كمثلػو ٧يَِػٍٞ تاـ، كمثلػو  ٦َۡحِيٞص .(ٕ)كاؼ  ٦ ... َح٥  ١َظّل 
َ
ِٓي أ يَم٦ ُم كمثلػو  ،(ٖ) ٨ ... َوٱّل٦َّرِ ٱَّلٍّ

َِ ب٠ُِِۗ  ا  ٩.  ... ٱِلٍّ بَمص 
َ
ُٝ  .كػاؼو   ٩ ... َخَِِٰلِي٠َ ذِي٥َم ٓ خ ِيمي ٍَ ٍُ تػاـ، كمثلػو  ٩ٱٛ  ِفم َٟ ككػذل   ٪َوبِمئ َع ٱل 

ِه .(ٗ)الفواصل بعد ِص َٕٜ َب٣ُ   ، كمثلػو (َُ)تػاـ  ... إَِّلٍّ بِإِذ ِن ٱّللٍّ ٢ُِٞم٦َن ٫ (ُُ). ... َح٥   ۡ ُٟ ٝ    .تػاـ ٭ٱل  مَضُرو٤ُ  َْقذ 
ه .(ُِ)كاؼ  ٮ ...  ٝ ِػُس ُٓ ١

َ
ا ّۡلِ   ٍ ٝ    .تاـ ٰ ... َس ِٓط  َُٛس  ِ  . كاؼو   ٲ ... َوَي

 

 

                                                                                                                                                                                              

 (. َْٕتاـ عند أضبد بن موسى. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُ
 (.  ُّْ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ِ
َذلٍّ  كمثلو قولو:  ((ّ

َ  ساقط من ) م ( كثابت يف بقية النسخ. ٨ ...ٱۡل 
كرد يف واشػػية ) س (: مدنيػػة، ىػػذا قػػوؿ قتػػادة كقػػاؿ ابػػن عبػػاس كجاىػػد كعطػػاء " إال ثػػالث آيػػات يف آخرىػػا نزلػػت يف عػػوؼ ابػػن مالػػ  كذلػػ  أنػػو  ((ْ

ٝ  جفا أىلو ككلده فأنزلت يف اؼبدينة  شكى إىل النيب  َؾَٰمِصُك و 
َ
ٝ  َوأ َِٰحُسم ـَ ز 

َ
٢ُم٦ٓاْ إِنٍّ ِٞم٠  أ َٞ ِي٠َ َءا ٥َ  ٱَّلٍّ حَّ

َ
د ر االيػات الػثالث" ككلمهػا إىل آخػ َيَٰٓ

( ،        ِْٖ/ُمائتػػاف كإوػػدل كأربعػػوف كلمػػة، كوركفهػػا ألػػف كسػػبعوف ورفػػان، كىػػي شبػػاف عشػػرة آيػػة يف جيمػػع العػػدد. ان ػػر ) البيػػاف يف عػػد آم القػػرآف: 
 (. ُِٗ/ْ( ، ) زاد اؼبسري:  ُُّ/ُٖ( ، ) تفسري القر يب: َّٗ) صباؿ القراء. ص 

 (. ُْٕاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص ىو صا  عند ابن النح ((ٓ
 (. ِْٕكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ٔ
 (. ِْٕتاـ عند أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٕ
 (. ّْْ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٖ
ٝٞ كىي قولو تعاىل:  ((ٗ ِٜي ٌَ٫ ،   بُِّي ُٟ ٌٝ ٬  ،ٱل  ٝٞ   ،ٮرٍِّذي ِيي ُِٜر٦َن   ،ٯٌَ  ٓ ُٟ ُٝ   ،ٰٱل  ِٙي َ  .ٲٱ  
 (. ِّْ/ِكقف وسن عند ىأل،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((َُ
 (. ّْْ/ِكاؼ عند اًل،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ُُ
 (. ّْْ/ِ(، ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ِْٕتاـ عند ؿبمد بن عيسى. ان ر ) القطع كاالئنتاؼ. ص  ((ُِ
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 (ُ)سورة الطالؽ

 

 ٍّت٠٥ِِ ا كمثلػو  ،كػاؼ  ١ ... ٍِِٛصٍّ ةَ ُف٦اْ ٱٛ ٍِصٍّ ذ 
َ
ا ، كمثلػو ١ ... َوأ  ٝ َ َربٍُّسم م٦اْ ٱّللٍّ ُٖ بَِػَِٰرَؾم   كمثلػو  ،١ ... َوٱتٍّ

َبّح٢َِ     َّٞ ... ١ كمثلو ،  ِ َٗ ُذمُصوُد ٱّللٍّ َػم٣ُ   ١.  ... َوتِٜ   ٓ ا تػاـ، كمثلػو  ١ ...َج مط  م 
َ
َم٦ ِم ، كمثلػو (ِ) ١أ َوٱَل 

ِِسطِ   َُ ََّل َح تَِػُب  ٢ (ّ).  ... ٱ ُب٣ُٓ   .(ْ)كػاؼ  ٣ ... ٠ِٞ  َذي  َُ كمثلػو  ،(ٓ)تػاـ ٣ ... َذ٦َ٥ُ َذػ  ِ َٰٜ ِۦ   َب طِه م 
َ
 ... أ

... ٣ (ٔ)،  كمثلػو ا ر  ٠َ  ، كمثلػو ٣َٕص  ٝ  َحِل  َ ٝ   ، كمثلػو ٤ ...َۡح ٥َُٜم٠ٍّ  كمثلػو  ،٤ ... ل ٓ  إََِل ُسم ُ َُ ١مَظ
َ
 ... أ

٥ كمثلػو ، ًطا ح 
َ
َٜمي ٠٥ٍِّ  ٥ (ٕ). أ ٌَ ٦اْ  ُٖ ِ ِۖ ، كمثلػو كػاؼو   ٦ ...ِِلَُلّي ٍ مُطو   َٟ ِ مَطىَٰ ٦.  ...ب س 

ُ
ٓ  أ ُ َُ٦ تػاـ. 

 ت٣ِۦِا ٍَ ٠ِ َغ ّٞ ... ٧  كػاؼ(ٖ). ٍّ٥ََٰ    إَِّل ما تػاـ، كمثلػو  ٧ ... َٞ ٓ َءاتَى ْ  .(ٗ)كىػو أ  ٧يُس   ٢ُم٦ا َٞ ِيم٠َ َءا   ٪ ... ٱَّلٍّ
ا ، كمثلػػو (َُ)كػػاؼ كقيػػل تػػاـ ممط   ٘ َُٜؿَٰممِت إََِل ٱّلَّمم٦رِ   (ُُ).٪ذِ ًمم  تػػاـ، كمثلػػو  ٫ ... ِٞمم٠َ ٱٛيَّ  دبعػػىن ٫رِزٕ 

ا .(ُِ)اعبنة  كاؼ.   ٬ ...ِٞث ٠٥ٍَُّٜ

 

 

 

 

                                                             

يف كرد يف واشية ) س (: مدنية، ككلمها مائتاف كتسع كأربعوف كلمة، كوركفهػا ألػف كسػتوف ورفػان، كىػي إوػدل عشػرة آيػة يف البصػرم كاثنتػا عشػرة  ((ُ
 (. َُّ(، ) صباؿ القراء. ص  ِْٗ/ُياف يف عد آم القرآف: عدد الباقني. ان ر ) الب

 (. ّْٔ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ِ
 (. ّْٔ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ّ
 (. ْٕٓتاـ عند اضبد بن موسى. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ْ
 (. ّْٔ/ ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٓ
 (. ّْٔ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٔ
 (. ّْٔ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٕ
 (. ّْٕ/ِ(. ككافقو ال،وين لالبتداء بالشرط. ان ر ) منار اؽبدل:  ْٕٔتاـ عند أ  وا . ان ر ) القطع كاالئنتاؼ. ص  ((ٖ
 (. ّْٕ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٗ
 (. ّٗٗ( ككافق الداين قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ْٕٔقالو أبو وا  السدستاين. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((َُ
(. كخطٌػػأ ابػػن النبػػارم مػػن قػػاؿ بتمامػػو، لف )الرسػػوؿ( (  ْٕٔنػػاؼ. ص تػػاـ عنػػد أ  وػػا  كالقتيػػيب، كىػػو رأم الكسػػائي. ان ػػر ) القطػػع كاالئت ((ُُ

 (. ّٗٗمنصوب على االتباع لػػػػػ )الذكر( كال وبسن الوقف على متبوع دكف تابع. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص 
 (. ّٕٔ/ْ( ، ) تفسري مقاتل بن سليماف:  َّّ/ْان ر ) زاد اؼبسري:  ((ُِ
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 (ُ)سورة التحرًن

 

  َٗ َِٰح ـَ ز 
َ
ٝٞ  .كاؼ  ١ ... تَب َتَِغ َمط َك َت أ ٝ    .تػاـ ١رٍِّذي ي َؿَٰم٢ُِس

َ
ا كمثلػو  ،كػاؼ  ٢ ...خ  ٝ َُٰس َٛى  ... َمم٦ 

٢.    ُٝ ِٙمي َ ِۖ   .(ِ)تػاـ ٢ٱ   ٍ مق  مَطَض َخم٠  َب  ٌ
َ
ٍُ  .كػاؼ  ٣ ... َوأ َبِم ُٝ ٱۡل  ِٜمي ٍَ َوَصَٰممُِٜد  .تػاـ ٣ٱٛ 

٢َِِّٞيا   ۡ ُٟ ٌٍ  .كاؼ  ٤ ... ٱل  ا .(ّ)تاـ  ٤َى٥ِ ب َس ر 
َ
ككذل  ىو عندم لنو انقماء  .(ْ)كاؼ كقيل تاـ  ٥َوخ

َِخ َرةُ .(ٔ)، ككذل  الفواصل إىل آخر السورة(ٓ)انقماء نعتهن ٦َُٜن  .كاؼ  (٦ ... َوٱ   َٟ  ٍ يَم٦ َم ََّل  .تاـ ٧َت
 ُ ْ قيػػل ىػػو تػػاـ كعلػػى ذلػػ  يكػػوف  ٨ ... ٱّلٍّممِيٍّ ََّل َُي ممظِي ٱّللٍّ ٢ُمم٦ا َٞ ِيمم٠َ َءا النػػور  مبتػػدأ كيكػػوفي  ٨ ... َوٱَّلٍّ

٣ُ ا كقيل التماـ  .(ٕ)للمؤمنني ٍَ َٞ ٦٢ُاْ  َٞ ِي٠َ َءا ال ىبػزم ا ) :كعلػى ىػذا يعطفػوف علػى النػيب، كاؼبعػىن (ٖ)  ٨ ...َوٱَّلٍّ
(َُ)كىػػػذا أكجػػػو (.كالػػػذين ءامنػػػوا معػػػو ال ىبػػػزكف (ٗ)ا النػػػيب

.  ٝ ي َؿ٥ِِ٢َٰ
َ
 نػػػور النػػػيب) :كػػػاؼ، كاؼبعػػػىن  ٨ ... َوبِمممد

ٝ  " (ُِ):كقػاؿ قائػل .(ُُ)(كاؼبؤمنني ي ِصي٥ِ
َ
َ خ ٝ  مث يبتػدئ  (ُّ)ككػذا يف سػورة اغبديػد ".التمػاـ ٨ ... َبّي  ي َؿ٥ِِ٢َٰ

َ
 َوبِمد

... ٨  كقد جاء التفسري بذل  (.يباةا يعطوف كتبهاأكب) :أم(ُْ)
 . 

                                                             

          كرد يف واشػػػية ) س (: مدنيػػػة، ككلمهػػػا مائتػػػاف كسػػػبع كأربعػػػوف، كوركفهػػػا ألػػػف كمائػػػة كسػػػتوف ورفػػػان، كىػػػي اثنتػػػا عشػػػرة آيػػػة يف صبيػػػع العػػػدد. ان ػػػر  ((ُ
 (. َُّ(، ) صباؿ القراء. ص  َِٓ/ُ) البياف يف عد آم القرآف: 

 (. ّْٖ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ِ
 (. ّْٖ/ِال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  كاؼ عند  ((ّ
 (. ُْٗ( ككافق الداين قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ْٕٗقالو الخفش سعيد. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ْ
 (. ٕٔٓكىو قوؿ الداين. ان ر ) اؼبكتفى. ص  ((ٓ
َمُطوَن كىي الفواصل من قولو تعاىل:  ((ٔ  ۡ  .٠َِٞ٬ ٱٛ َؼ٢َِٰتَِّي إىل قولو   ٦َٞ  يُ
 (. ُْٗ/ُٖ(، ) تفسري القر يب:  ْٓٗ/ِّان ر ) تفسري الطربم:  ((ٕ
 (. ْٕٗكىو قوؿ ؿبمد بن عيسى ككذا ييركل عن نافع. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٖ
 ( كثابت يف بقية النسخ. ( ساقط من ) جكعلى ىذا يعطفوف على النيب، كاؼبعىن ال ىبزم ا النيبكقولو: ) ((ٗ
٣ُ ا كىو قوؿ وبي بن نصري قاؿ: "  الكالؾ عند  ((َُ ٍَ َٞ ٦٢ُاْ  َٞ ِي٠َ َءا م٣ُ ا كيكػوف قولػو  َوٱَّلٍّ ٍَ َٞ ٢ُم٦اْ  َٞ ِيم٠َ َءا أك  ٱّلٍّمِيٍّ معطوفػان علػى  َوٱَّلٍّ

( ، ) البػػػػػػػػػػػػػػػحر اػػػيط يف التفسػػػري:  ّْٗ/ِمبتػػػدأ كاػبػػػرب ؿبػػػذكؼ، كاؼبعػػػىن ) يػػػـو ال ىبػػػزم ا النػػػيب كالػػػذين امنػػػوا معػػػو ال ىبػػػزكف (". ) منػػػار اؽبػػػدل: 
َُ/ُِْ .) 
 (. َُِ/ُٖان ر ) تفسري القر يب:  ((ُُ
ٝ  قاؿ القر يب: " هبوز الوقف على  ((ُِ ي ِصي٥ِ

َ
َ خ ٝ  انت الباء يف قولو  إذا ك َبّي  ي َؿ٥ِ٢َِٰ

َ
 (.  ِّْ/ُٕدبعىن ) يف (." ان ر) القر يب:  َوبِد

ٝ  كىو قولو تعاىل:  ((ُّ ي ِصي٥ِ
َ
َ خ ََعَٰ ٦ُ١ر٤ُُٝ َبّي   .٬ ... يَػ 

 (.ْٗ/ٖ(، ) تفسري ابن كثري:  ِّْ/ُٕ( ، ) القر يب:  ُٕٗ/ِّان ر ) تفسري الطربم:  ((ُْ
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 (ْ)قاؿ: أخربنا أضبد بػن موسػى (ّ)قاؿ: أخربنا علي بن اغبسن (ِ)قاؿ: اخربنا أ  (ُ)بن عبد ا اؼبرمودثنا ؿبمد 
ٝ   :يف قولػػو تعػػاىل (ٓ)قػػاؿ: أخربنػػا وبػػي بػػن سػػالـ (ْ)موسػػى ي ممِصي٥ِ

َ
َ خ ممََعَٰ َبممّي  ٝ  يَػ  أم يقػػودىا إىل  ٨ ...١ُمم٦ر٤ُُ

ٝ   .(ٔ)"اعبنة ي َؿ٥ِِ٢َٰ
َ
ٝ  َّلَم  ٦ُ١َر١َم .(ٕ)ا باعبنةىيعطوف كتبها ىي بشرا  ٨ ... َوبِد ِٟم ت 

َ
٢َ ٓ خ ٦ل٦َُن َربٍّ ُٖ قػاؿ  (٨ ...َح

ٓا . (ٖ)"نور اؼبنػافقني ئيطف نييقولونو و"ؾباىد:  ِٓط  َّلَ   ُ ا  .تػاـ   ٨َِٕصيٞط  .كػاؼو   ٨ ... َوٱ ُٝ ٝ  َح٥َم٢ٍّ ٥َُٰ َوى
 
مأ َٞ  َو

... ٩   كاؼو.  ٍُ ِف َٟ  تاـ. ٩َوبِئ َع ٱل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

   ان ػػر  ؿبمػد بػػن عبػد ا بػػن عيسػى بػػن أ  زمنػػني اؼبػرم، أبػػو عبػد ا: مقػػرئ ركل عنػو الػػداين، فقيػػو مقػدـ كزاىػػد مبتػل، مػػات يف وػدكد الربعمائػػة. ((ُ
لمػػػيب: ( ، ) بغيػػة اؼبلػػتم  يف تػػاريخ رجػػاؿ أىػػػل النػػدل / أبػػو جعفػػر أٓ/ُ) جػػذكة اؼبقتػػب  يف ذكػػر كالة النػػدل / ؿبمػػػد بػػن فتػػوح بػػن أ  نصػػػر: 

ُ/ٖٕ .) 
ىػػ. ان ػر )ترتيػ  اؼبػدارؾ  ّٗٓعبد ا بن عيسى بن أ  زمنني، أبو ؿبمد: ؿبدث من أىل العلا ظبػع مػن ابػن أيبػن، ركل عنػو ابنػو ؿبمػد تػويف سػنة  ((ِ

 (.ُٖ/ٕكتقري  اؼبسال / القاضي عياض اليحصيب: 
، شيخ عصره بنيسابور، ظبع ابن عيينة، ركل عنو أبػو وبػي البػزار كإبػراىيا بػن علي بن اغبسن الذىلي الفط ، أبو اغبسن النيسابورم: ؿبدث وافك ((ّ

 (.ُِٕ/ْ( ، )العالـ للزركلي: ُِْ/ٔىػ. ان ر ) تاريخ اإلسالـ: ِّٓبن سفياف تويف كبو سنة 
ان ػػر        أخػػذ عػػن وبػػي بػػن سػػالـ تفسػػريه.أضبػػد بػػن موسػػى العطػػار القػػركل، أبػػو داكد: مل أىتػػد إىل ترصبتػػو كإمبػػا كجدتػػو مػػذكوران يف ترصبػػة أخػػرل، كىػػو:  ((ْ

  (.َُِ/ِ( ، )تاريخ علماء الندل / عبد ا ابن الفرضي:  ُِٓ/ِ) تاريخ ابن يون  اؼبصرم/ عبد الرضبن الصديف: 
عػنها، كلػد وبي بن سالـ بن أ  ثعلبة، التيمي بالوالء، البصرم مث الفريقي: مفسر فقيو عامل باغبديث كاللغػة، أدرؾ كبػو عشػرين مػن التػابعني كركل  ((ٓ

 (.ُْٖ/ٖىػ. ان ر ) العالـ للزركلي: ََِكلد بالكوفة كرول لفريقية. تويف سنة 
تفسػريه الػذم اختصػره مػن تفسػري وبػي بػن سػالـ. )تفسػري القػرآف العزيػز/ أبػو عبػد ا ؿبمػد بػن عبػد أبو عبد ا ؿبمػد بػن أ  زمنػني، يف  أخرج قولو ((ٔ

 كمل أىتد إىل إسناده. (.ٗ/ٓا بن أ  زمنني: 
 (.ْٓٗ/ِّان ر )تفسري الطربم:  ((ٕ
ٝ  آخػر يف تفسػػري قولػػو تعػػاىل: (. كىنػػاؾ قػػوؿ  َُِ/ُٖ(، ) القػػر يب:  ِِٖ/ٖ(، ) الػػدر اؼبنثػور:  ٔٔٔ/ُان ػر ) تفسػػري ؾباىػػد:  ((ٖ ي َؿ٥ِ٢َِٰ

َ
 َوبِممد

ؿ الفػراء. أخرجػو كىو أنو نورىا يبمي بني أيديها كعػن أيبػاةا كعػن ،ػائلها، كالبػاء دبعػىن ) يف ( أم يف أيبػاةا أك دبعػىن ) عػن ( أم عػن أيبػاةا كىػو قػو 
 (.ُِٔ/ٓبن عطية: (، ) تفسري ا ْٔٗ/ِّ( ، ) الطربم:  ِّْ/ْابن اعبوزم. ان ر ) زاد اؼبسري: 
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 (ُ)سورة اؼبل 

 

 ِۖ ممَحَِٰهِّيِۖ  .تػػاـ ٤و٤َُمم٦َ َذِػممٍٞ  .كػػاؼ  ٣ ... ِٞمم٠ تََػَٰمم٦ُت  ممَضاَب  .كػػاؼ  ٥ ...ِّٜٛؾٍّ ممٍٍِِ  ٌَ  ٥ٱلػٍّ
ٍُ .(ِ)تاـ ِف َٟ كاؼ  ٦ َوبِئ َع ٱل 

(ّ).  ِۖي ِو َِ ٝ  ١َِضيٞط كمثلػو  ،(ْ)كاؼ  ٨ ... ٠َِٞ ٱٛ  تُِس
 
ٝ  يَأ َ ل

َ
َٕ ل٦ُاْ ، كمثلػو ٨خ

 َٰ٩ ... َٕممم ل٦ُاْ بَمممََل كمثلػػػو ،  ٝ مممٍٍِِ ٫.  ... بِمممَضۢنب٥ِِ مممَدَِٰب ٱلػٍّ ـ 
َ
تػػػاـ، ككػػػذل  الفواصػػػل إىل آخػػػر  ٫ّۡلِ

ِم٣ۦِا .(ٓ)السػورة ِٞم٠ ّرِزٕ  مب  ا كمثلػو  ،كػاؼ  ٯ ... َوَُّك٦ُاْ  ـِ ٝ  َذ  َٜمي ُس َّ ١َمِضيطِ . ٱ ... ٌَ ي م تػاـ، كمثلػو  ٱَ٘
 ٍِٲ١َِس  ،  كمثلػو  ٠َ بِل   ٖ َؿ٠َُٰ  إَِّلٍّ  (ٔ). ٳ ...َوَي ٠ِ ُدوِن ٱلمطٍَّٰمۡح  .(ٕ)أ  منػو ٳ ... ٱلطٍّذ   ،كػاؼ  ٴ ... ّٞ

٣َُ   كمثلو  ،كاؼ َٗ رِزٕ  َػ م 
َ
٦ٍر . ٵ ... إِن  أ ُٓ ف   .تػاـ ٵَوُج

َ َٜي ٣ِ ت٦َََّكٍّ ٢َ ا كمثلػو  ،(ٖ)كػاؼ  ٷ ...َصةَ   َِٔوٱۡل  ٌَ  ... َو
 .(ٗ)ةكرؤكس امم بعد تام ٽ ...

 

 

 

 

                                                             

شبائػة اعتاد اؼبصنف على كتابة فواصل كػل سػورة كمل يكتبهػا يف سػورة اؼبلػ . كىػي: مكيػة، ككلمهػا ثالشبائػة كطبػ  كثالثػوف كلمػة، كوركفهػا ألػف كثال ((ُ
(، ) صبػػاؿ  ُِٓ/ُكثالثػػة عشػػر ورفػػان، كىػػي إوػػدل كثالثػػوف آيػػة يف اؼبػػدين الخػػري كاؼبكػػي كثالثػػوف يف عػػدد البػػاقني. ان ػػر ) البيػػاف يف عػػد آم القػػرآف: 

 (.َُّالقراء. ص 
 (. ِْٗكقف وسن عند النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ِ
 (. ٕٗٓما بني اغباصرتني ساقط من ) س ( ك ) ج ( كثابت يف ) م ( كيف ) اؼبكتفى. ص  ((ّ
 (. َٕٓتاـ عند أ  وا  السدستاين. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ْ
بٍِٞ اىل كىي من قولو تع ((ٓ َ٘٬  إىل قولو  ٍِي  .پٍّٞ
 (.  ِْٗكقف وسن عند ابن النبارم. ان ر )إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ٔ
 (. ِْٗكقف وسن عند ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ٕ
 (. ِٕٓتاـ عند ؿبمد بن عيسى.ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٖ
ممَتِٖيم  كىػي قولػػو تعػػاىل:  ((ٗ ػ  ُطوَن   ،ٶَّٞ ُٙ مم مموَن   ،ٷتَؾ  بِممّٞي   ،ٹَصَٰممِصرَِّي   ،ٸَُت َشُ ٦َن   ،ٺَّٞ ٌُ         ٻتَممصٍّ
  َِلم
َ
بِّي    ،ټأ ٍِي    ،ٽ َّٞ  .پٍّٞ
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 (ُ)سورة نوف

 

  ِييم ٌَ  ٍٔ
ََلَٰ ُسُٜ ٍَ َٛ٤ كقاؿ اؼبازين .تاـ:(ِ) " وَن  كقػاؿ غػريه .(ْ)(يػـو القيامػة) :أم .(ّ)"تاـ ٥َوُيب ِۡصُ

 ُٝ يّيُِس
َ
بِمأ

 ُتمم٦ُن  ٓ َٟ ُٝ ٱل  يّيُِس
َ
َتممِصي٠َ ، كمثلػو (ٓ)التمػػاـ ٦بِممأ  ٥ ُٟ ٦٢ُِ٤َن كمثلػػو  ،(ٔ) ٧بِقل  ُط ُنمم٦ِم ٩ (ٕ). َذُيممص   ٰلََعَ ٱۡل 
ممتَث ٦٢َُن  َوََّل            .تػػاـ َٜممي ُسٝ، كمثلػػو (ٖ)كػػاؼ  ٲيَػ  ِّٙٞي  ٌَ مم ِػ  ممَضاُبا . ٸّٞ ٍَ َٗ ٱٛ  ِ َٰل ممَز  .تػػاـ ځ ... َ٘
 ٦َن ُٟ َٜ  ٍ ِٝ كمثلػو  ،أ    ځَح َِٰت ٱّلٍٍِّي ٦َن  (ٗ). ڂَحجٍّ ُٟ ُٙ َّ ََت  ي  وَن كػاؼ، كمثلػو   ڄَ٘ ُ ٍٍّ م  ََّتَم َٟ َ كمثلػو  ،چل
 ٦َن ُٟ ُٙ َٟ  ََت  َ ٦ٍَُن ، كمثلػو ڇل َتِهي ا كمثلػو  ،(َُ) ڊََْ  يَػ  ٝ  ذٍِّٛم ٞ ٥ُ ُٖ ٦َن . ڋ ... تَط ٤َ ُٟ كرؤكس  ،تػاـ  ڋَسَٰمِٜ

ِۖ .(ُُ)امم كافيػػة َِ َممِصي
ٝ    .كػػاؼ  ڌ ... بَِفَٰممَضا ٱ   ممَِل ل٥َُمم م 

ُ
تِممٌّي  .كػػاؼ  ڍ ... َوأ كمثلػػو  ،أكفػػى منهمػػا ڍَٞ

 َُتُب٦ن ِِرّيَ  (ُِ).ڏ يَس  َٰٜ ٦٢ُٞن  .تاـ ڒ ... ٠َِٞ ٱٛصٍّ خ  َٟ َ َِّٟي  .كاؼ  ړإ٣ٍُّ١ِ  ل َ ٞط ِّٜٛ َعَٰٜ  ٘ َٞ  ٦َ٤ُ إَِّلٍّ ذِ  ،تػاـ ڔَو
 .(ُّ)يع  القرآف

 

 

 

 

                                                             

يػع مل يكت  اؼبصنف فواصل سورة نوف. كىي: مكية، ككلمها ثالشبائة كلمة، كوركفها ألف كمائتاف كستة كطبسوف ورفنػا، كىػي طبسػوف كآيتػاف يف صب ((ُ
 (.  َُّ(، ) صباؿ القراء. ص  ِِٓ/ُصبيع العدد لي  فيها اختالؼ، ككلها مل يعد ) ف (. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 

ثمػاف، أبػو عثمػاف اؼبػازين: مقػرئ كبػوم، ركل عنػو اؽبػذ  قػراءة أ  عمػرك بػن العػالء عػن سػيبويو كيػون ، ركل القػراءة عنػو اؼبػربد، بكر بن ؿبمد بن ع ((ِ
 (. ُٕٗ/ُىػ. ان ر ) غاية النهاية: ِْٗتويف سنة 

ممونَ أخػػرج ابػػن النحػػاس عػػن ؿبمػػد بػػن يزيػػد: "قػػاؿ   اؼبػػازين:  ((ّ ( ، ) تفسػػري ابػػن عطيػػة  اػػرر  ّٕٓاؼ. ص سبػػاـ". ) القطػػع كاالئتنػػ  َوُيب ِۡصُ
 (. ّْٔ/ٓالوجيز: 
 (. ِْْ/ٖ.ان ر ) الدر اؼبنثور: كىو قوؿ ابن عباس  ((ْ
 (. ّٓٓ/ِكىو قوؿ ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ٓ
 (. ّٓٓ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٔ
 (. ّٓٓ/ِ( ككذا عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ّٕٓكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ٕ
 (. ّٕٓ/ِ( ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ْٕٓتاـ عند الخفش سعيد. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٖ
 (. ّٖٓ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٗ
 (. ٕٓٓتاـ عند نافع كالخفش سعيد كالقتييب. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((َُ
٦َن كىي قولو تعاىل:  ((ُُ ُٟ َٜ  ٍ ٦َُٜن   ،ڌََّل َح َٖ ث  ُي٦مٞ   ،ڎَّٞ  ٙ ُم٦مٞ   ،ڐَٞ ض   .ڑَٞ
 (. ّٗٓ/ِتاـ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ُِ
 (. ٓٔٓ/ِّ( ، ) تفسري الطربم:  ِٔٓ/ُٖأم ) كما ؿبمد إال ذكر للعاؼبني يتذكركف بو (. ان ر ) تفسري القر يب:  كقيل: يع  ؿبمد  ((ُّ



 فى الوقف التام والكافى والحسن تحقٌق مختصر المكتفى
 

 

066  

 

 (ُ)سورة اغباقة

 

  ٍَُّٕل َٞ  ٱ    َٗ َٰ َرى د 
َ
َٞ ٓ أ ٌَ ِ .(ِ)تػاـ ٣َو َٖ رِ

ٞ  ا كػاؼ، كمثلػو    ٤بِقٛ  ِم٠  بَ رَِيم   ٧.  ...ُذُػم٦ ّٞ٨  تػاـ، كمثلػو
  ًابَِي َضة  رٍّ س 
َ
َِٰخَي ٞ كمثلػو  ،٪أ ـَ ُذٞن 

ُ
َ َِلَ ِ  .كػاؼ  ٷَداجَِي ٞ . ٲَس ذَِي ٞ ، كمثلػو ٬أ ُغمٜ َط٢ََِٰي٣   .تػاـ ٸٱۡل 

٦هُ .(ّ)اإلسػػرتاوة يف ىػػذه السػػورة كغريىػػا سػػائر ىػػاءات ككػػذل  .كػػاؼ  ٽ ُٙ ممُٜ مم ِم كمثلػػو  كػػاؼ،   ڀَْقغ  ٍَ َٰ َن لََعَ
ِِّٙي  ِٟػ  ٌِط   .(ْ)تاـ څ٦َن  ُٔ ِط إَِّلٍّ ٱٛ َذَٰ . ڂٱل  ِل َؽ   ٦

َٖ ِ َِّٟي  (ٓ). ڊ ... ََك٠ِ٤   كمثلػو  ،كاؼډ ... ب َ رٍّّبِ ٱٛ َعَٰٜ
َِّٟي  َ َِِّٖي  .(ٔ)(ڏَحَِٰخظِي٠َ تاـ، كمثلو  ڋٱٛ َعَٰٜ َّٔ ٱَل   بني ذل  كاؼ. (ٕ)كاؼ كرؤكس امم  ړَ َ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

مل يكتػػ  اؼبصػػنف فواصػػل سػػورة اغباقػػة. كىػػي: مكيػػػة، ككلمهػػا مائتػػاف كسػػت كطبسػػوف كلمػػة، كوركفهػػػا ألػػف كأربعػػة كشبػػانوف ورفنػػا، كىػػي إوػػػدل  ((ُ
 (. َُّ( ، ) صباؿ القراء. ص  ِّٓ/ُكطبسوف آية يف البصرم كالشامي كاثنتاف يف عدد الباقني. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 

 (. ُّٔ/ِكاؼ عند اًل،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ِ
ا قاؿ الداين: "كالقراء كالنحويوف يستحبوف القطع على كل ىاء سػكت يف كتػاب ا عػز كجػل كبػو  ((ّ ٝ  يَتََػم٣ٍّ٢  َ  ُغمٜ َط٢ََِٰي٣   ،  َٞ َِلَم٣     ،ل
  ٤َِي٣  َٞ ل  كشبهو، لف اؽباء يف ذل  إمبا جيء هبا ؼبعىن الوقف كقاية للفتحػة الػيت قبلهػا كلػوال ذلػ  مل وبػتج إليهػا كال جػيء هبػا، كإذا كػاف ذلػ  كػذ

. ان ػر ) ودػة القػراءات البػن زقبلػة (.ِْٓ ِّٓلـز القطع عليها يف كل مكػاف، كمػن كصػلها مػن القػراء فإمبػا ىػو كاصػل بنيػة كاقػف". ) اؼبكتفػى. ص 
 (.  َِٕ -ُٕٗص 

 (. ِّٔ/ِ( ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ٖٕٓكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئنتاؼ. ص   ((ْ
 (. ٖٕٓتاـ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٓ
 (. ّّٔ/ِنار اؽبدل: ( ككافقو ال،وين. ان ر ) م ٕٗٓكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ٔ
تٍَِّّٖي كىي قولو تعاىل:  ((ٕ ُٟ بَِّي   ،ڐِّٜٛ  ّضِ َٙ ِطِي٠َ   ،ڑَّٞ َٰٓ  .ڒ ٱٛ َؽ
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 (ُ)سورة اؼبعارج

 

ِطِي٠َ " (ِ):قاؿ نافع َٰٓ م رِِج  .كىػو وسػن ".تاـ ٢ ... ِّٜٛ َؽ ٍَ َٟ َّ َغم٢َ    .كػاؼ  ٣ذِي ٱل  ٛ م
َ
 .تػاـ ٤ََخ ِػمَّي خ

  ًا ََجِي ب   ٣َُٰ َٕطِيب   تاـ، كمثلو  ٥ ... ـَ ٝ   ، كمثلو ٧َو١ََطى وَج٥ُ ُ ا  ٮي٢ُِخي٣ِ ٫.  ... ُحَبۡصٍّ ٓ تػاـ أم  ٯ ... َّكٍّ
فإف قػدرت تنبيهػان دبعػىن  ،كالوقف على ) كال ( تاـ يف صبيع القرآف إذا قدرت ردان كنفيان " (ْ)ك:قاؿ أبو عمر  .(ّ)ال ينديو
َىَٰٓ . (ٓ)"وقػػػان ( مل يوقػػػف عليهػػػا ككقػػػف دكةػػػا كابتػػػدأ هبػػػا قولػػػ  )أكقػػػدرت دبعػػػىن  (أال)دبعػػػىن  و 

َ
تػػػاـ، كمثلػػػو  ٲَْمممأ

 َطُم٦َن  ٙ ا  چ١ٍَِيم  .(ٔ)، كالفواصل بني ذل  كافيةڃَّٞ ٓ ٝ  ذٍِّٛم ٞ   .(ٖ)(ال يػدخل) :أم (ٕ)تػاـ ڇ ... َّكٍّ ٥ُ ُٖ  ... تَط ٤َ
 . (َُ)كرؤكس امم يف ىذه السورة كاؼ .(ٗ)تاـ ڌ ...

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

ث مل يكت  اؼبصنف فواصل سورة اؼبعارج، كىي: مكية، ككلمها مائتناف كست عشرة كلمة، كوركفها شبامبائػة كأوػد كسػتوف ورفنػا، كىػي أربعػوف كثػال ((ُ
 (. ُُّ(، ) صباؿ القراء. ص  ّْٓ/ُآيات يف الشامي كأربع يف عدد الباقني. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 

 (. َٕٔان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص أخرج قولو ابن النحاس.  ((ِ
 (. ّّٕ/ْ( ، ) زاد اؼبسري:  ّٖ/َُان ر ) تفسري الثعليب  الكشف كالبياف:  ((ّ
 (. ٖٔٓان ر قولو ) اؼبكتفى. ص  ((ْ
( ، ان ػػر ) إيمػػاح الوقػػف كاالبتػداء بػػاب ذكػػر كػػال  ُٕٔذكػر أبػػو وػػا  الوقػف علػػى قبػػل ) كػػال ( يف صبيػع القػػرآف. ان ػػر ) القطػػع كاالئتنػاؼ. ص  ((ٓ

 (. ِّْ ُِْكتوجيو معناىا كالوقف عليها. ص 
٦٢ًُع   ،ٴَحُظوع    ،ٳ٦ُٜ٤ًَع كىي قولو تعػاىل:  ((ٔ َفَِّّٜي  , ٵَٞ ُٟ ٦َن  , ٶٱل  ُٟ ِ ُٜم٦مٞ   ،ٷَدآن  ٍ مُطوِم   ،ٸٍّٞ ر  َٟ َوٱل 
٦َن  , (ٺٱّلِي٠ِ  , ٹ ُٖ مِٓ ؾ  ُم٦ن   , ٻَّٞ

 
مأ ُِيم٦َن  , ټَٞ م ُدوَن  , پَمُٜم٦َِّٞي   ،ٽَحَٰٓ ٍَ م٦َن  , ٿٱٛ  ٌُ   ڀَرَٰ

 ڂُحَ ُِْي٦َن. 
 (. ِٕٔىذا قوؿ نافع قٌدرىا ردان ؼبا قبلها. ان ر ) القطع كاالئنتاؼ. ص  ((ٕ
 (. ِْٗ/ُٖ( ، ) تفسري القر يب:  ُِٔ/ِّان ر ) تفسرب الطربم:  ((ٖ
 (. ِٕٔكاؼ عند ابن النحاس ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ٗ
ِهٍِممَّي كىػي قولػػو تعػػاىل:  ((َُ مم٦َن   ،چ١ٍَِمميم   , څٌِممظِي٠َ   ،ڄُم٥  ُٟ َٜ  ٍ ممُب٦رَِّي   ،ڈََٛؼَٰممِصُروَن  , ڇَح ػ  َٟ ِ   ډب
 ُصوَن ٌَ ُصوَن   ،ڋي٦ُُِْل٦َن   ،ڊي٦ُ ٌَ  (.ڌي٦ُ
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 (ُ)سورة نوح

 

  ًَّػم َّٞ   ٚ َح
َ
٦َن كمثلػو  ،(ِ)كاؼ كقيل تاـ  ٤ ... إََِلَٰٓ أ ُٟ َٜ  ٍ ٝ  َت ٢ُت ُ٘ ا  إَِّلٍّ ، كمثلػو (ّ) ٤ل٦َ   كمثلػو ، (ْ) ٦َِْطار 
اكمثلػػو  َب ر   ٙ ممتِ ا ، كمثلػػو (ٓ) ٧ ... ٱغ  ١ َفَٰممط 

َ
مم٦َاًرا كمثلػػو  ،(ٔ)(٬خ ن 

َ
مم  كمثلػػو  ،ٮأ اح  كمثلػػو  ،(ٕ) ُِٰسَ

   َطاح ا كمثلو  ،(ٗ) ٴَِْخ ح   كمثلو  ،(ٖ)ٲإِس  اا كمثلو  ،ٷَونَس    ٍ ثِم َ٘ َكم٦َّٜاْ 
َ
كمثلػو  ،(َُ) ٸ ... َوَٕمص  أ

   َٰٸَكَؾ(ُُ)،  كمثلو ا ١َف ر 
َ
ا كمثلو  ،(ُِ) ٹأ ٍّٓ ر   .(ُّ) ٻَ٘

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

مل يكتػ  اؼبصػػنف فواصػػل سػػورة نػوح. كىػػي: مكيػػة، ككلمهػػا مئتػػاف كأربػع كعشػػركف كلمػػة، كوركفهػػا تسػػعمائة كتسػعة كعشػػركف ورفنػػا، كىػػي عشػػركف  ((ُ
(، ) صبػػاؿ القػػراء. ص  ِٓٓ/ُكشبػػاف آيػػات يف الكػػويف كتسػػع يف البصػػرم كالشػػامي كثالثػػوف آيػػة يف اؼبػػدنيني كاؼبكػػي. ان ػػر ) البيػػاف يف عػػد آم القػػرآف: 

ُُّ.) 
 (. ِٕٔقالو ابن النحاس. )القطع كاالئتناؼ. ص  ((ِ
 (. ّٕٔ/ِكقف وسن عند اًل،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ّ
 (. ّٕٔ/ِكقف كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ْ
 (. ّٕٔ/ِكقف كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ٓ
( ككػػذا  ّٕٔ( ككػذا عنػد ابػن النحػػاس. ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ْٗٗح الوقػف كاالبتػػداء. ص كقػف وسػن عنػد ابػن النبػػارم. ان ػر ) إيمػا  ((ٔ

 (. ّٕٔ/ِعند ال،وين لالستفهاـ بعده. ان ر ) منار اؽبدل: 
 (. ّٕٔ/ِ( ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ّٕٔكاؼ عند أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ٕ
 (. ّٕٔكاؼ عند أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ٖ
 (. ّٕٔكاؼ عند أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ٗ
 (. ّٖٔ/ِكقف وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((َُ
 (. ّٖٔ/ِ( ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ْٕٔكاؼ عند أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ُُ
 (. ّٖٔ/ِ( ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ْٕٔكاؼ عند أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ُِ
 (. ّٖٔ/ِكقف وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ُّ
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 (ُ)سورة اعبن

 

َٰت٣ِِۦ  قاؿ بعض العلماء من اؼبفسرين لي  من أكؿ ىذه السورة كقف تاـ إىل قولو  ِ َورَِسَٰمَؾ ِم٠َ ٱّللٍّ ّٞ م    ِ َٰ  ٷ ... إَِّلٍّ بََؾ
١ٍّم٣ُ سواء فتحت اؽبمزات مػن 

َ
١ٍّم  ،ٳ ٦ ٤ ٣َوخ

َ
ٝ   ،ٮ ٭ ٬ ٫ ٪ ٩ ٨ ٥ َوخ ج٥ٍُّم

َ
 (ِ)أك كسػرت ٧ َوخ
ممِضب   لف ذلػػ  كلػػو معطػػوؼ علػػى أكؿ السػػورة كالوقػػف علػػى رأس كػػل آيػػة كػػاؼ كيػػتا علػػى قولػػو  َ٘  ِ ك ، ٥لََعَ ٱّللٍّ

   َذَهب َٝ ا ككذا قولػو . لف كالـ اعبن ينقمي عند ذل  ٯِۡل٢٥ٍََّ َذص 
َ
ُ أ ََ ٱّللٍّ ٍَ ن ٠ٍّٛ َحب 

َ
ـ ا لنػو انقمػاء كػال ٧أ

ا ككذا  .عز كجل َذص 
َ
ِ أ ًَ ٱّللٍّ ِ ِإَوإذا كسرت نبػزة  ٲَٞ ٍّٟ  َٕ َم َخب ُص ٱّللٍّ َ ٝ  .(ّ)علػى االسػتئناؼ ٳ ... ٣ٍُّ١  ل تِم٥ُ٢َ  ٓ َ  ّّلِ

ا كمثلػو  ،تػاـ ٱ ...ذِي٣ِ   ص  ٍَ م َٰت٣ِِۦ  كمثلػو  ،ٱـَ بَمًصا كمثلػو  ،ٷ ... َورَِسَٰمَؾ
َ
ا كمثلػو  ،ٷذِي٥َم ٓ خ مَصد  ٌَ  َّٚ َٕم

َ
َوأ

٦اْ َرّّبِ كمن قرأ  .(ْ)ٸ ٌُ د 
َ
َٟ ٓ أ ٚ  إِجٍّ  .لي  بكاؼ ٴ ... ل   َٕ كمن قرأ  .فالوقف قبلو كاؼ (ٓ)على المر ٴ ... ُٕ

ًصا  .بكاؼ َٞ
َ
ٓ أ ي بِ كاؼ إذا رفع   ٹَرّّبِ َِ ُٝ ٱٛ  ِ َٰٜ  كمل هبعل نعتان لر .  (ٔ)بتقدير ىو عامل الغي  ٺ ... َع

 

 

 

 

 

                                                             

مل يكتػ  اؼبصػنف فواصػل سػػورة اعبػن. كىػي: مكيػة، ككلمهػػا مائتػاف كطبػ  كشبػانوف كلمػػة، كوركفهػا سػبعمائة كتسػعة كطبسػػوف ورفنػا، كىػي عشػػركف  ((ُ
 (. ُُّ(، ) صباؿ القراء. ص  ِٔٓ/ُكشباين آيات يف صبيع العدد. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 

٣ٍُّ١  تََعَََٰلَٰ اختلفوا يف  ((ِ
َ
٦نَ بعدىا إىل قولو: كما  َوخ ُٟ ِٜ ػ  ُٟ ١ٍّ  ٢ٍِّٞ  ٱل 

َ
كذل  اثنتا عشرة نبزة، فقرأ ابن عػامر كضبػزة كالكسػائي كخلػف كوفػص  َوخ
٣ٍُّ١  تََعَََٰلَٰ كوفص بفتح اؽبمزة فيهن، كافقها أبػو جعفػر يف ثالثػة: 

َ
٦ُل   ,َوخ ُٖ ٣ٍُّ١  ََكَن َح

َ
٣ٍُّ١  ََكَن رَِحم ٞل   ،َوخ

َ
يف  كقػرأ البػاقوف بكسػرىا َوخ

ًَ ، كاتفقوا على فػتح اعبميع َٟ مَت ٣ٍُّ١ ٱغ 
َ
ِ   ،خ َسَٰمِخَص ّلِلٍّ َٟ نٍّ ٱل 

َ
خبػالؼ البػاقي فإنػو  مػن قػوؽبا بػل ىػو فبػا أكوػى إليػو  لنػو ال يصػح أف يكػوف َوأ

ركايػة أ  بكػر عػن عاصػا أنػو قػرأ بكسػر اؽبمػزة يف صبيػع السػورة إال  كيف  (.  ِّٗ ُّٗ/ِيصػح أف يكػوف مػن قػوؽبا كفبػا أكوػى، كا أعلػا. )النشػر: 
ِ قولو:  َسَِٰخَص ّلِلٍّ َٟ نٍّ ٱل 

َ
ا ففتحها، فعلى ىذه القراءة يتا الوقف على قولو  َوأ َذمص 

َ
ِ أ ًَ ٱّللٍّ م َٞ ٦اْ  ٌُ . ككػاف أبػو عمػرك يكسػرىن كلهػن ٲََْ  تَص 

ْ و  ينتهي إىل قولو:  ٦ا ُٟ َتَؼَٰ ٦ٍِّٛ ٱغ 
َ
ِ َورَِسَٰمَؾَٰت٣ِِۦ  فيقرأ بفتحها كما بعدىا، فعلى ىذه القراءة ال يتا الوقػف إىل قولػو:  َوخ ٠َِ ٱّللٍّ ّٞ    ِ َٰ ان ػر       . إَِّلٍّ بََؾ

 (.  َٓٗ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص 
 (. ِّٗ/ِكىي قراءة نافع كشعبة كقرأ الباقوف بفتحها. ان ر ) النشر:  ((ّ
 (. َّٕ/ِكاؼ عند اًل،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ْ
 (. ِّٗ/ِبألف. ان ر ) النشر:  ل   َٕ كىي قراءة عاصا كضبزة كأ  جعفر، كقراءة الباقني  ((ٓ
 (. ٕٕٔكىو قوؿ ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٔ
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 (ُ)اؼبزملسورة 

 

َٜي ٣ِ " :(ِ)قاؿ نافع ٌَ و  زِد  
َ
َّل  .(ّ)كىو صا  ".تاـ ٤ ... أ كاؼ على قراءة من قػرأ   ٨تَب تِي    .تاـ ٥اَِٖيً   ٦َٕ 

 طِِب  ِ َٟ ِِق َوٱل  َٟش  ٣ََٰ إَِّلٍّ كمن قرأ باػبفض مل يقف على ذل .  ،(ٓ)على االبتداء (ْ)بالرفع ٩ ... رٍّبَّ ٱل   ... ٦٤َُ ََّلٓ إَِؾ
٩  كاؼ.    ٩َوكِي  أكفى منو، كمثلو  ًَِٕٜمي  ٝ كىػو   ".تػاـ ٱِؽمحًب  " :كالػدينورم (ٔ)كقػاؿ نػافع .٫َوَم٥ِّٜ ٥ُ

ِهُط  ب٣ِِۦ   .كاؼ َٓ ٢ ٦ًٍَُّل  .تاـ ٲ ... ُٞ  ٓ َٗ  . ٳَغبِيً  كمثلػو ) ،تػاـ  ٲ ... َٞ م ٍَ َٞ ِيم٠َ 
٠َِ ٱَّلٍّ  ،كػاؼ  ٴ ... ّٞ

مم  كمثلػػو  ممط َءاِن  َٞ ُٖ ِٞمم٠َ ٱٛ  مم  َ ِا ، كمثلػػو ٴ ... تََحسٍّ ِٚ ٱّللٍّ ٢ِٞ مم٣ُ  . ٴ ... ِِف َغممبِي مم  َ مم  تََحسٍّ تػػاـ كقيػػل   ٴ ... َٞ
ا   .كاؼ  ٴ ...َذَػ٢    .(ٕ)كاؼ ط  ح 

َ
َٝ أ َي خ 

َ
 .(ٖ)تاـ كقيل كاؼ ٴ ... َوأ

 

 

 

 

 

                                                             

م٦مُ عطاء: "إال آية من آخرىا كىي قولو تعػاىل: مل يكت  اؼبصنف فواصل سورة اؼبزمل. كىي: مكية، قاؿ ابن عباس ك  ((ُ ُٖ َٗ َت ٍّ١
َ
ُٝ خ َٜ  ٍ َٗ َح  إِنٍّ َربٍّ

ؼبػدين الخػػري كتسػػع إىل آخػر السػػورة فإةػا نزلػػت باؼبدينػة". ككلمهػػا مائػة كتسػػعوف كلمػة، كوركفهػػا شبامبائػة كشبانيػػة كثالثػوف ورفنػػا، كىػي شبػػاين عشػرة آيػػة يف ا
(، ) صبػاؿ  ِٕٓ/ُالبصػرم، كعشػركف يف عػدد البػاقني كيف اؼبكػي يف الركايػة الخػرل. ان ػر ) البيػاف يف عػد آم القػرآف: عشر يف اؼبكي خبػالؼ عنػو كيف 

 (.ُّ/ُٗ(، ) تفسري القر يب:  ُِّالقراء. ص 
 (. ٖٕٔأخرج قولو ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ِ
 .( ُْٓكىو اغبسن عند الداين. ان ر ) اؼبكتفى. ص  ((ّ
 (. ّّٗ/ِقرأ نافع كابن كثري كأبو جعفر كأبو عمرك كوفص بالرفع كالباقوف باػبفض. ) النشر:  ((ْ
( كتػػاـ عنػػػد ال،ػػوين علػػػى القػػراءة نفسػػػها. ان ػػر ) منػػػار اؽبػػػدل:  ٖٕٔكػػاؼ علػػػى قػػراءة الرفػػػع عنػػد ابػػػن النحػػاس. ان ػػػر ) القطػػع كاالئتنػػػاؼ. ص   ((ٓ
ِ/ِّٕ .) 
إف كفػر   على أف يف االية تقديبان كتأخريان ، كاؼبعػىن ) فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيف تتقػوف يومػان هبعػل الولػداف شػيبان   ِؽحًب : "الوقف أخرج قولو ال،وين، قاؿ ((ٔ

ٞ  يف الدنيا (". كالجود أال يوقف عليو لف ما بعده صفة   (. ّّٕ/ِ. ) منار اؽبدل: ي٦َ 
 (. ْٓٗ( ككافق الداين قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ٕٗٔىو قوؿ ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٕ
 (. ْٓٗ( ككافق الداين قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ٕٗٔىو قوؿ ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٖ
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 (ُ)سورة اؼبدثر

 

  ١ِضر
َ
ٝ  َْأ ِب  إىل  يةكاؼ، ككذل  كل آية بعدىا كاف  ٢ُر ـ  َٗ َْق ِ ُ يَِػمٍ  .(ّ)كىو كػاؼ كقيػل تػاـ (ِ) ٧َولَِطّب  ٍ َد
زِيَص تػاـ، كمثلػو  ٪يَِػٍ  

َ
ن  أ
َ
ا  ٯأ ٓ َط . (ْ)(ال أفعػل) :أم ٰ ... َّكٍّ َٖ مِٜي٣ِ َغم ـ 

ُ
  ټَوََّل تَمَضُر .(ٓ)كػاؼ  ٺَغأ

َشَ  .كاؼ ٌَ   َ ٍَ َث     كمثلو  ،(ٔ)كاؼ  پتِػ  َٞ ٠ يََؾ ُٓء  كمثلػو  ،(ٕ) ٿ ... بَِفََٰضا  َٞ ِصي   ٦َ٤ُ   (ٖ). ٿ ... َوَي٥ 
 إَِّلٍّ

طِ مث يبتدئ  ،ٿلِٜ بََشِ كمثلو  ،تاـ ٿ ... ٦َ٤ُ   َٟ َٖ
ا ِّٜٛ بََشِم . (ٗ)ال كالقمر (أ)  :على معىن ڀَّكٍّ َوٱٛ   ڄ١َِضيط 

طَ .(َُ)تػاـ سٍّ
َ
و  َحَتممأ

َ
َػممَبت  ر٤َِي٢َممٌ  ، كمثلػو (ُُ)كػاؼ  څ ... أ َ٘ مم   َٟ ِ ِٟممِّي  (ُِ). چب َ      .(ُّ)كػػاؼ كقيػل تػػاـ  ڇٱَل 

 َط  ِِف َٖ ٍََِِّٰٓي كمثلػو  ،كاؼ  ڊَغ ُ  ٱٛشٍّ ٍَ ِۢ  ِٞم٠، كمثلػو ڐَؽَػَٰ م٦ََرة مة  . ړَٕػ  َ جَشٍّ ٓ ك  .(ُْ)تػاـ ڔَّٞ  ... َّكٍّ
ِِسَطةَ . (ُٓ)(ال يؤتاىا) :أيما تاـ أم ڕ َطهُ  كمثلو  ،(ُٔ)كاؼ  ڕٱ َ٘ ٠ َؽ َٓء َذ َٟ  .(ُٕ)يع  القراف ڗَذ

                                                             

تػػ  اؼبصػػنف فواصػػل سػػورة اؼبػػدثر. كىػػي: مكيػػة، ككلمهػػا مائتػػاف كطبػػ  كطبسػػوف كلمػػة، كوركفهػػا ألػػف كعشػػرة أوػػرؼ، كىػػي طبسػػوف كطبػػ  مل يك ((ُ
 (.ُِّ(، ) صباؿ القراء. ص  ِٖٓ/ُآيات يف اؼبدين الخري كاؼبكي كالشامي كست يف عدد الباقني. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 

َٙ كىي قولو تعاىل:  ((ِ ُخط  ٤  ،َذَه٥ِّط  ٣ , ّبِ  َْ َِّثُ ٥ , َْق٤   ٙ َت  .٦تَػ 
 (. ٓٓٗ(، ككافق الداين قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ّٕٓ/ِكىو قوؿ ال،وين. ) منار اؽبدل:   ((ّ
زِيصَ كأجاز أبو وػا  الوقػف علػى  ((ْ

َ
ن  أ
َ
ا مث يبتػدئ  أ ٓ ا دبعػىن ) أال ( فعلػى قولػو هبػوز الوقػف علػى مػا قبػل   َّكٍّ ٓ يف القػراف. ان ػر ) القطػع  َّكٍّ

 (. َٕٕكاالئتناؼ. ص 
 (. َٕٕتاـ عند أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٓ
 (. َٕٕتاـ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٔ
 (. ُٕٕتناؼ. ص تاـ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئ ((ٕ
 (. ُٕٕتاـ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٖ
 (. ّٕٔ/ِان ر ) منار اؽبدل:  ((ٗ
مم٠قػػاؿ ابػػن النحػػاس: " لػػي  بقطػػع كػػاؼ لف  ((َُ َٟ ِ ( كىػػو كػػاؼ عنػػد  ُٕٕبػػدؿ مػػن ) البشػػر ( إلعػػادة اغبػػرؼ".  ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ل

 (. ّٕٔ/ِاًل،وين. ان ر ) منار اؽبدل: 
 (. ُٕٕتاـ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُُ
 (. ّٕٔ/ِقاؿ اًل،وين: "الكىل كصلو دبا بعده". ) منار اؽبدل:  ((ُِ
 (. ّٕٔ/ِ( ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ٔٓٗارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص كىو قوؿ ابن النب ((ُّ
 (. ُٕٕكاؼ عند ابن النحاس، كيكوف اؼبعىن: ) أال بل ال زبافوف االخرة (. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ُْ
 (. َٗ/ ُٗان ر ) تفسري القر يب:  ((ُٓ
 (. ِٕٕلقطع كاالئتناؼ. ص تاـ عند ابن النحاس. ان ر ) ا ((ُٔ
 (. ْْ/ِْ( ، ) تفسري الطربم:  ّٕٔ/ْ( ، ) زاد اؼبسري:  َُٗ/ُٗان ر ) تفسري القر يب:  ((ُٕ
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 (ُ)سورة القيامة

 

  ٣ُ َٞ م ِ  .أكفػى منػو ٤َب٢َ ٣َُ١  .(ِ)كػاؼ كقيػل تػاـ  ٤ ... بَََلَٰ  ٣ٌَِي  َٟ ََّل َوَزَر ، كمثلػو (ّ)كػاؼ  ٦يَم٦ ُم ٱٛ َِٖحَٰ
٫،  كمثلػو َّط َٖ َت ػ  ُٟ م  كمثلػو  ،٬ٱل  َٟ ِ مَط ب سٍّ

َ
َم َوأ م ذِيَطهُ   (ْ). ٭َٕمصٍّ ٍَ َٚ بِم٣ِۦٓ  .تػاـ ٯَٞ َخم  ٍ تػاـ كقيػل   ِِٰلَ

ِِسَطةَ ، كمثلػو (ٔ) ٳَبَي ٣َُ١  كمثلػو  كػاؼ،  ٱَوُٕط َءا٣َُ١  .(ٓ)كاؼ  .  ٷإََِلَٰ َرّب٥َِ  ١َ ِىَطةٞ كمثلػو  ،ٵَوتََضُروَن ٱ
.  ٞٹَْ َِٕطة تػاـ.  َػ ُق َٟ ََلَٰٓ  .كػاؼ  پٱل  و 

َ
َٗ َْمأ َ ََلَٰ ل و 

َ
ٍّٝ أ ١مَىَٰٓ  (ٖ). ڄُغمًصى كمثلػو  ،(ٕ)تػاـ ڃُث

ُ   ڇَوٱۡل 
 .ؼكا

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

ة مل يكت  اؼبصنف فواصل سورة القيامة. كىػي: مكيػة، ككلمهػا مائػة كتسػع كتسػعوف كلمػة، كوركفهػا سػتمائة كاثنػاف كطبسػوف ورفػان، كىػي أربعػوف آيػ ((ُ
 (.ُِّ(، ) صباؿ القراء. ص  ِٗٓ/ُيف الكويف كتسع كثالثوف يف عدد الباقني. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 

(، ككافػق الػػداين قػوؿ ابػػن النبػارم. ان ػػر ) إيمػاح الوقػػف  ّٕٕكبػو قػػاؿ أبػو وػػا  أيمػان. ان ػػر ) القطػع كاالئتنػػاؼ. ص  ريكم ىػذا القػػوؿ عػن نػػافع ((ِ
 (. ٕٓٗكاالبتداء. ص 

 (. ّٕٗ/ِ( ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ّٕٕتاـ عند أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ّ
 (. ّٕٕ) القطع كاالئتناؼ. صتاـ عند ابن النحاس. ان ر  ((ْ
 (. ّٕٗ/ِ( ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ٗٓٗكىو قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ٓ
 (. ّٕٗ/ِ( ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ْٕٕكقف تاـ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٔ
 (. َّٖ/ِ،وين. ان ر ) منار اؽبدل: كاؼ عند ال  ((ٕ
 (. َّٖ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٖ



 فى الوقف التام والكافى والحسن تحقٌق مختصر المكتفى
 

 

073  

 

 (ُ)سورة المشاج

 

 ٦ًرا ُ٘ ض  ٍّٞ١  كاؼ.  ِ٢ ... ١ٍّب َتِٜي٣  تاـ.  ٦ًرا ُٓ َ٘   ٍّٞ ا كمثلو  ،تاـ ٣ِإَو ًٍ ا ٤. وََغٍِ  ٍ ِخم  ٓ تػاـ كقيػل  ٦ َت
كاؼ

(ِ).  ا َهطِيط   ٟ ٦ًرا  .تاـ ٪َر ُٙ ؾ  ِإَوَذا ": (ٓ)كقػاؿ الػدينورم .(ْ)كقوؼ كافية (ّ)بني ذل ك  .سباـ القصة ٶٍّٞ
" ٍّٝ ي َت َث

َ
كإذا ن ػرت مػا مث) :كاؼبعػىن ".تاـ ٴ ... ِإَوَذا َرخ

ي مَت . كلػي  بتػاـ لف (ٔ) 
َ
 ِِإَِذاالثانيػة جػواب  ٴ ... َرخ

٦ًرا فػال يػتا الكػالـ دكةػػا.  ٴ ... ُٙ مم ؾ  كمثلػػو  ،(ٖ) ٺََل مم   َنمم٦ِيً  كمثلػو  ،(ٕ) ٷتَممزنِي   كمثلػػو  ،تػاـ ٶٍّٞ
   ٻاَِٖي(ٗ)،  كمثلو  ًټَتب ِصي،  كمثلو   ٽَغبِي.    َت٣ِِۦ  كاؼ.   ٿ ... ِِف رَۡح 

 

 

 

 

                                                             

قػاؿ صػػاو  التحرير:"قػػاؿ اػبفػػاجي: تسػمى سػػورة المشػػاج لوقػػوع لفػػك ) المشػاج ( فيهػػا كمل يقػػع يف غريىػػا مػن القػػرآف، كتسػػمى سػػورة الػػدىر يف   ((ُ
) سػورة ىػل أتػى علػى  مية ىذه السورة ) سورة اإلنساف (، كظبيت يف زمػن أصػحاب رسػوؿ ا كثري من اؼبصاوف، كاقتصر صاو  اإلتقاف على تس

/ ؿبمػد الطػاىر بػن عاشػور التونسػي: «ازيػد الكتػاب تفسػري مػن اعبديػد العقػل كتنػوير السػديد اؼبعػىن ربريػر» كالتنػوير اإلنساف وني من الدىر (". )التحرير
السػػورة. كىػػي: مكيػػة، ككلمهػػا مائتػػاف كاثنتػػاف كأربعػػوف كلمػػة، كوركفهػػا ألػػف كأربعػػة كطبسػػوف ورفػػان، كىػػي  (. كمل يكتػ  اؼبصػػنف فواصػػل ىػػذه ّٗٔ/ِٗ

 (.ُِّ(، ) صباؿ القراء. ص  َِٔ/ُإودل كثالثوف آية يف صبيع العدد. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 
( ككػػػذا عنػػػد  ٕٕٓقػػػو ابػػػن النحػػػاس. ان ػػػر ) القطػػػع كاالئتنػػػاؼ. ص ( ككاف َٔٗكىػػػو قػػػوؿ ابػػػن النبػػػارم. ان ػػػر ) إيمػػػاح الوقػػػف كاالبتػػػداء. ص  ((ِ

 (.ََٔ(. كما بني اغباصرتني ساقط من ) س ( كثابت يف بقية النسخ ك يف ) اؼبكتفى. ص  ّّٖ/ِال،وين. ان ر ) منار اؽبدل: 
 كردت يف ) م ( بلفك: كرؤكس امم بني ذل ... ((ّ
ا كىي قولو تعػاىل:  ((ْ ور  ا ٫  ،َوُُسُ ا ٬ , وََذطِيط  ٥َطِيط  َِل     ،٭َزم  ا   ،ٯ٦ََٕارِيَطا۠  , ٮتَض  ِصيط   ٖ َزَنَبِيً    ،َٰت
  ًٱَزَنَبِي  ،   ٲ َغٜ َػبِي  ،ا ٢ُث٦ر  ا  , ٳ ٍّٞ ًٍ بِ

 .ٵَن٦٥ًُرا   ،ٴَ٘
 (. ّّٖ/ِأخرج قولو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ٓ
ٍّٝ ىذا قوؿ الفراء، كىو غري جائز عند البصريني،لف  ((ٔ  (. ّّٖ/ِصلة لػػػػ )) ما (( كال هبوز وذؼ اؼبوصل كترؾ الصلة. ان ر ) منار اؽبدل:   َث
.) 
 (. ّّٖ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٕ
 (. ّْٖ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٖ
 (. ّْٖ/ِان ر ) منار اؽبدل:  كاؼ عند ال،وين.  ((ٗ
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 (ُ)سورة اؼبرسالت

 

ًٞ جواب القسا  ِ َٰٕ ـَ ُصوَن َٛ ٌَ َٟ  ت٦ُ ِٚ  .كىو تػاـ (ِ) ٧إِجٍّ ف  َٓ
ِٚ .(ّ)تػاـ كقيػل كػاؼ ٭َِل٦َ ِم ٱٛ  ف  َٓ

 ٮَٞ  ي٦َ ُم ٱٛ 
َِّٛي  .تاـ ٮ وٍّ

َ ِٗ ٱۡل  ِٜ ٝ  ُج٥  َ ل
َ
ِِسطِي٠َ .(ْ)كػاؼ  ٰخ َِّٞي  .كػاؼ  ٱ ٱ طِ خ  ُٟ

١َ .(ٓ)تػاـ ٲبِقل  مَصر  َٖ   ٷ ... َذ
ٞط  .كػػاؼ  ٿٱل٥ٍَّٜممِب ِٞمم٠َ . ٻَُْطات مم  تػػاـ، كمثلػػو  ٷٱٛ َؼَٰممِصُروَن  .كػاؼ  ٷ  ٓ مم ، كمثلػػو (ٔ)تػػاـ   ځـُ
 ِػمجَِّي ر  ُٟ بَِّي . ڌََن ظِي ٱل  مّضِ َٙ ُٟ  ،صبيػع مػايف ىػذه السػورة اتػاـ ككػذ ڑ ڏ ڍ ڈ څ ڂ ټ  ٸ ٳ ٯِّٜٛ 

بِّيَ ككذل  ما قبل  ّضِ َٙ ُٟ هِض  ِّٜٛ  َٞ ٚٞ ي٦َ  َت٦٥َُن  فيها. َوي  ٍّٟ  يَؾ  َٟ  كاؼ، كمثلو  ڊِم ِ ٦َُٜن  ب َٟ  ٍ ٝ  َت ٢ُت  .ڋُ٘

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

يف  مل يكت  اؼبصنف فواصل سورة اؼبرسالت. كىي: مكية، ككلمها مائة كإودل كشبانوف كلمة، كوركفها شبامبائة كستة عشر ورفان، كىي طبسوف آيػة ((ُ
 (.ُِّ(، ) صباؿ القراء. ص  ُِٔ/ُيف صبيع العدد لي  فيها اختالؼ. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 

 (. ُٔٓ/ ُٗ( ، ) تفسري القر يب:  ٕٖٓ/ِان ر ) ـبتصر تفسري ابن كثري/ ؿبمد علي الصابوين:  ((ِ
يِّ قاؿ ابن النبارم: "إف جعلت الالـ الثانية توكيدان لألكىل يف قولو  ((ّ

َ
ِٚ مل وبسػن الوقػف علػى  ِۡل م ف  َٓ . ) إيمػاح الوقػف كاالبتػداء.  َِلَم٦ ِم ٱٛ 

 (. ٕٕٕ( ككافق الداين قوؿ أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ُٔٗص 
ٍْ لػي  بوقػف ؼبػن قػرأ  ((ْ ُٝ ١ُت ممبِ ٥ُ   :ـبتصػر يف شػػواذ  ّٖٓ/ِجبػـز العػني كىػػي قػراءة العػرج كالعبػاس، كىػي قػراءة شػػاذة. ان ػر ) منػار اؽبػدل ( ، )

 (. ُٗٔالقرآف. ص 
ٍْ ابن النحاس: "كاؼ ؼبن قرأ قاؿ  ((ٓ ُٝ ١ُت بِ ٥ُ   القطع كاالئتناؼ. ص ( ."  (. ٕٕٕباعبـز
 (. ٖٕٕكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ٔ
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 (ُ)سورة النبأ

 

 يَتََػ َٓءل٦َُن ٍّٝ ٦َن ، كالوقف الكايف البػالة ؼكا  ١َخ ُٟ َٜ  ٍ ٍّٝ َّكٍّ َغمَي َٓ ًْم  ٥ (ِ). ُثم  ٛ
َ
َََْك١َمت  تػاـ، كمثلػو   ٰخ

ابً   اب   أَِب، كمثلو ٴَُسَ َٰت٢َِ  ِ٘ضٍّ َضابً  كمثلو  ،(ّ) ټَي ٌَ ؼبن  ڄِذَػ ب    َخَه ٓءً كمثلو  ،كاؼو   ڂد٤َِ ر   . پإَِّلٍّ 
َٰتِ  رٍّبَّ قػػرأ  ـَ ممَؿَٰ مم . ككػػذل  (ٓ)خػػرب مبتػػدأ ؿبػػذكؼ علػػى (ْ)بػػالرفع څ ... ٱلػٍّ َٟ ٥ُ٢َ مم  بَح  َٞ        ؼبػػن قػػرأ  كػػاؼو   څ ... َو
  َؿ٠َُٰا ممم٦نَ  علػػػى االبتػػػداء كاػبػػػرب  (ٔ)بػػػالرفع څ ... ٱلمممطٍّذ  ُٙ ِٜ  ٟ مل يقػػػف  (ٖ)كمػػػن قرأنبػػػا بػػػاػبفض .(ٕ) څ ... ََّل َح

م٦َاب   مل يقػف قبػل الكؿ ككقػف قبػل الثػاين ؼبػا بٌينػا.  (َُ)، كمن قرأ خبفض الكؿ كرفػع الثػاين(ٗ)قبلهما  ،(ُُ)تػاـ چـَ
ا : "كقاؿ ابن النحاس .(ُِ) ڇ بً   َٔ َم كمثلو  َّٔ َ

٦َ ُم ٱ   َٗ ٱَل  ِ َٰل ت   (ُّ)".كقف صا  ڇ ... َذ َٞ   ڈ ... يَمَصاهُ َٞ  َٕصٍّ
 كاؼ. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 مل يكت  اؼبصنف فواصل سورة النبأ. كىي: مكية، ككلمها مائة كثالث كسػبعوف كلمػة، كوركفهػا سػبعمائة كسػبعوف ورفػان، كىػي إوػدل كأربعػوف آيػة ((ُ
 (.ُِّ(، ) صباؿ القراء. ص  ِِٔ/ُيف البصرم كأربعوف يف عدد الباقني. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 

 (. ّٕٖ/ِار اؽبدل: تاـ عند اًل،وين. ان ر ) من ((ِ
 (. ِٖٕكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ّ
 (. ّٕٗ/ِكىي قراءة اعبميع سول ابن عامر  كيعقوب كالكوفيوف فقراءهتا باػبفض. ان ر ) النشر:  ((ْ
 كرد يف ) م (: بالرفع على االبتداء كاػبرب ؿبذكؼ. .على خرب مبتدأ ؿبذكؼ  :قولو ((ٓ
 (.  ّٕٗ/ِكىي قراءة اعبميع سول ابن عامر كعاصا كيعقوب فقراءهتا باػبفض. ان ر ) النشر:  ((ٔ
م٦نَ  (. كقولػو: بػالرفع علػى االبتػداء كاػبػرب  َّٔ/ِ( ، ) الكشػف عػن كجػوه القػراءات:  َُٔ/ِان ر ) شرح  يبة النشر:  ((ٕ ُٙ ِٜ  ٟ   څ ... ََّل َح

 ساقط من ) م ( كثابت يف بقية النسخ.
 (. ّٕٗ/ِكىي قراءة ابن عامر كعاصا كيعقوب. ان ر ) النشر:  ((ٖ
َٗ لةما بدالف من قولو  ((ٗ ِ ّب  (. َُٔ/ِ( ، ) شرح  يبة النشر:  َٓٔ. ان ر ) اؼبكتفى. ص رٍّ
 (. ّٕٗ/ِكىي قراءة ضبزة كالكسائي كخلف. ان ر ) النشر:  ((َُ
 (. َّٗ/ِ( ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ْٖٕوسن عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُُ
 (. َّٗ/ِكاؼ عند اًل،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ُِ
 (. ْٖٕ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُّ
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 (ُ)النازعاتك سورة 

 

ِممَطة  ( فػاكتفى بقولػػو كلتحاسػػ  ) كالنازعػات لتبعػثن  :جػواب القسػا ؿبػػذكؼ كأنػو قػػاؿ ٍَّ مم    ٟ ٌَِظَٰ ٢ٍّمم   ُ٘ ءَِذا 
َ
عػػن  ٫أ

ب َصَٰممط٤َُ  .(ّ)كػػأةا قػػالوا ؼبػػا قيػػل ؽبػػا ) لتبعػػثن ( قػػالوا أنبعػػث إذا كنػػا ع امػػا لبػػرة  ،(ِ)اعبػػواب
َ
ٍَ ٞ خ  :تػػاـ أم ٩َخَِٰؾمم

ةٞ .(ْ)(ذليلػػة) ةٌ َسمم ُِسَ ممطٍّ َ٘٬ لنػػو انقمػػاء كػػالـ منكػػرم البعػػث كمػػا  (ٓ)تػػاـ بعػػد ذلػػ
 .مػػن قػػوؿ ا تعػػاىل (ٔ)

 ِٮ بِقلػٍّ ٤َِطة يػو، كما بني ذلػ  كقػوؼ كاف(ٕ)تاـ(ٖ)  . م م٠ ََي ََشَٰٓ َٟ ِ ّ َٟ ُٓء   .تػاـ ٺل م ِم ٱلػٍّ
َ
مث   ،(ٗ)كػاؼ  ٻ ... أ

٥ََٰ  فٌسر أمرىا فقاؿ  ٥ََٰ    ٻبَجَى ى ٥َ  ََْػ٦ٍّ َٙ  ٟ ًَ َغ ٥ََٰ     ټَرَذ ٥ََٰ   (َُ).ؼكػا  ٻبَجَى َطَج ُكَرى س 
َ
     .(ُُ)تػاـ ٽَوأ

   ٝ ُِٟس ١ َعَٰ
َ
٠ يََطىَٰ كمثلو  ، (ُِ)تاـ ځَو ِۡل َٟ ِ ٥ََٰ ٓ  (ُّ).ڄل ٢َت٥َى ٥ََٰ كمثلو  ،كاؼ  ڌُٞ ٠ ََي َؾى  .ڍ َٞ
 

 

 

 

 

                                                             

كلمػة، كوركفهػا سػبعمائة كثالثػة كطبسػوف ورفنػا، كىػي أربعػوف مل يكت  اؼبصنف فواصل سورة النازعػات. كىػي: مكيػة، ككلمهػا مائػة كتسػع كسػبعوف   ((ُ
 (.ُّّ(، ) صباؿ القراء. ص  ِّٔ/ُكست آيات يف الكويف كطب  يف عدد الباقني. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 

 (. ّْٗ/ْ( ، ) زاد اؼبسري:  ُِٗ/ِْان ر ) تفسري الطربم:  ((ِ
 (.  ُِّ/ّ ىذا قوؿ الفراء. ان ر ) معاين القراف: ((ّ
 (.ُّٗ/ِْ( ، ) تفسري الطربم:  ّٖٖ/ّان ر ) تفسري عبد الرزاؽ:  ((ْ
( كلػػي  بوقػػف عنػػد اًل،ػػوين لف مػػا بعػػدىا جوابػػو مػػا قبلػػو. ان ػػر ) منػػار اؽبػػدل:  ٕٖٕكػػاؼ عنػػد ابػػن النحػػاس. ان ػػر ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص   ((ٓ
ِ/ِّٗ .) 
 ية النسخ.ما بني اغباصرتني ساقط من )س ( كثابت يف بق ((ٔ
 (.ِّٗ/ِكقف وسن عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ٕ
َٰ  , ٱَنََغَٰ  , ُٰن٦ًى  , ٯُم٦ََسَٰٓ كىػي قولػو تعػاىل:  ((ٖ م  , ٲتََظَّكٍّ ََشَٰ ىَٰ  , ٳَذَتش  َ مب  ُٙ م   ،ٴٱٛ  ََصَٰ ٌَ   ٵَو
 َََٰع َٰ  , ٷَذ٢َ َدىَٰ   ،ٶيَػ  َ لَع 

َ وََلَٰٓ  , ٸٱۡل 
ُ  .ٹَوٱۡل 

 (. ٕٖٕتاـ عند الخفش سعيد، كأضبد بن موسى. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٗ
 (.َٕٔما بني اغباصرتني ساقط من ) س ( كثابت يف بقية النسخ كيف ) اؼبكتفى. ص  ((َُ
 (. ّّٗ/ِمنار اؽبدل:  ( ككاؼ عند ال،وين. ان ر ) ٕٖٕقطع صا  عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُُ
( ككافػق الػداين قػوؿ ابػن النحػاس. ان ػر ) القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطع كاالئتنػاؼ.  ٓٔٗكقف وسن عند ابػن النبػارم. ان ػر) إيمػاح الوقػف كاالبتػداء. ص  ((ُِ
 (. ٕٖٕص 
 (. ٖٕٗ( كابن النحاس. ) القطع كاالئتناؼ. ص  ٓٔٗكقف وسن عند ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ُّ
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 (ُ)سورة عب 

 

 ََٰٓطى  ٘ ٣ُ ٱَّّلِ ٍَ َٓ َٰ كاؼ، كمثلو    ٤َذَت٢ ٓ كالوقػف أيمػان علػى  .(ِ) ٪َخ٢ ٣ُ تَََٜهٍّ ال تعػرض ) :أم  (ّ)تػاـ ٫ ...َّكٍّ
َطهُ  .(ْ) (تعرض عنو َ٘ ٠ َؽ َٓء َذ َٟ ٣ُ   .تاـ ٰبََطَر    .كاؼو   ٬َذ َٖ ٍء َسَٜ ّيِ ََش 

َ
هُ   .كػاؼو   ٲ٠ِٞ  أ نَشَ

َ
 .تػاـ ٶأ

َمَطهُ   .تاـ
َ
٣ِِٞۦٓ .(ٓ)كاؼ كقيل تاـ  ٷَٞ ٓ أ  ٍَ مَبب ٢َ كاختلػف القػراء يف كسػر نبػزة  .أ  منو ٸ ... إََِلَٰ َن ـَ ١ٍّم  

َ
 ... خ

إىل الطعػػاـ فعلػػى ىػػذا ال يػػتا الوقػػف  للن ػػر أف ذبعلهػػا تفسػػريان  :فلػػو تقػػديراف: أوػػدنبا فمػػن كسػػرىا ،(ٔ)كيف فتحهػػا ٹ
كمػػن فػػتح اؽبمػػزة فلػػو أيمػػان . (ٕ)أف ذبعلهػػا مسػػتأنفة فعلػػى ىػػذا يػػتا الوقػػف قبلهػػا كيبتػػدأ هبػػا :قبلهػػا كال يبتػػدأ هبػػا، الثػػاين

٣ِِٞۦٓ علها مع ما اتصل هبا يف موضع جر بدالن من قولو هبأودنبا: أف  :تقديراف  ٍَ  فعلى ىذا ال يتا الوقف  ٸ ... َن
تقػػديره ىػػو ) أنػػا ( فعلػػى ىػػذا يوقػػف قبلهػػا  علهػػا يف موضػػع رفػػع خػػرب ؼببتػػدأ ؿبػػذكؼو هبأف  :قبلهػػا كال يبتػػدأ هبػػا، كالثػػاين

ٝ  .(ٖ)كيبتػدأ هبػا ُِٟس ١ َعَٰ
َ
٢ِيم٣ِ ، كمثلػو (َُ) ڄَوَبجِيم٣ِ ، كمثلػو (ٗ)تػاـ ڀَوِۡل  ِ مةٞ كمثلػو  ،څُح َتب ِشَ ػ   ،(ُُ) ڇَّٞ

 .(ُِ) ډَرَتَةٌ كمثلو 

 

 

                                                             

 مل يكت  اؼبصنف فواصل سورة عب . كىي: مكية، ككلمها مائة كثالث كثالثوف كلمة، كوركفهػا طبسػمائة كثالثػة كعشػركف ورفنػا، كىػي أربعػوف آيػة ((ُ
(، ) صبػػاؿ  ِْٔ/ُبعػػوف يف عػػدد أ  جعفػر كالبصػػرم، كاثنتػػاف كأربعػػوف يف عػػدد البػاقني. ان ػػر ) البيػػاف يف عػػد آم القػػرآف: آيػة يف الشػػامي، كإوػػدل كأر 

 (.ُّّالقراء. ص 
 (. ٖٕٗتاـ عند ؿبمد بن عيسى، كأ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ِ
ٓ زعا أبو وا  أف الوقوؼ ىاىنا على  ((ّ  (. ٖٕٗال يعرؼ لو مذىبان، كقد كافق الداين قوؿ نافع كنصري. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  َّكٍّ
 (.َِِ/ِْ( ، ) تفسري الطربم:  ُِٓ/ُٗان ر ) تفسري القر يب:  ((ْ
 (. ٔٔٗبتداء. ص ( ككافق الداين قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاال َٕٗكىو قوؿ ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٓ
 (. ّٖٗ/ِقرأ الكوفيوف بفتح اؽبمزة، كقرأ الباقوف بالكسر. ان ر ) النشر:  ((ٔ
 (. َٕٗكىو قوؿ الخفش سعيد، كأ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٕ
 (. َِٖ/ِ( ، ) مشكل إعراب القرآف:  َٕٓان ر القواؿ يف توجيو القراءتني ) ودة القراءات البن زقبلة ص  ((ٖ
 (. ّٔٗ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٗ
ِ بشرط أال هبعل  ((َُ  (. ّٔٗ/ِ(. ان ر ) منار اؽبدل: جواب ) إذا  ُِِٛكّ
 (. ُٕٗقطع وسن عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُُ
 (. ّٔٗ/ِ( ككاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ُٕٗقطع وسن عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُِ
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مت  ١:  ... إَِذا جػوابي  َُضَ ذ 
َ
م ٓ أ ٍّٞ ٞع   ٓ ت  َج َٟ ِٜ ذلػ    ، كرؤكس امم بعػدي (ّ)فػال سبػاـ دكنػو كىػو تػاـ ،(ِ) ٮٌَ

ِّٞي  .(ْ)يوكاف
َ
ٍّٝ أ َهم ع  ": (ٓ)تاـ، كىو أ  مػن الػذم قبلػو. كقػاؿ نػافع ٵَث َّٞ  ٍّٝ ـه". ٵ ... َثم كلػي  بتػاـ كال  تػا

٤َُب٦َن .(ٔ)كاؼ ٠َ تَض  ح 
َ
َٝ كمثلو  ،تاـ كرأس آية ٺَْد َتِٖي َِّٟي كال يوقػف علػى  (ٕ) ټيَػ  َ م٠  لفٌ  ٽٱٛ َعَٰٜ َٟ ِ ل

  ٝ ٢ُِٞس ٠ َؽ َٓء  َٟ ِ (ٖ)بدالن منو ټ ... ل
. 

 (ٗ)سورة اإلنفطار

 

َطت  ١:  ... إَِذاجػواب  سٍّ
َ
ت  َوأ َٞ ٍّٞ  َٕصٍّ ٞع   ٓ ت  َج َٟ ِٜ ٌَ٥ (َُ) كمثلػو  ،(ُُ)كىػو تػاـ َٗ َبم م  َؽم َٓء َركٍّ ٍّٞ٨ (ُِ) ،

٦َُٜن كمثلو  ٍَ  ٓ َِ ٓنِبِّيَ كمثلو  ،٬َٞ  َت ِ َٞ  ي٦َ ُم ٱّلِي٠ِ  (ُّ). ٰ ب  َٗ َٰ َرى د 
َ
َٞ ٓ أ  ٍّٝ  .(ُْ)ـكاؼ كقيل تا  ٲ ُث

 
                                                             

مل يكت  اؼبصنف فواصػل سػورة التكػوير. كىػي: مكيػة، ككلمهػا مائػة كأربػع كلمػات، كوركفهػا طبسػمائة كثالثػة كعشػركف ورفنػا، كىػي عشػركف كتسػع  ((ُ
 (.ُّّ(، ) صباؿ القراء. ص  ِٓٔ/ُعد أ  جعفر فإةا كشباف آيات. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف:  آيات يف صبيع العدد إال يف

 (. ُِٓ/ِْ( ، ) تفسري الطربم:  ُِْ/ّكىو قوؿ الفراء. ان ر ) معاين القراف  ((ِ
 (. ِٕٗكىو قوؿ الخفش سعيد، كأ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ّ
ُجٍِّع   كىي قولو تعاىل: ((ْ جٍِّع   ،ٯبِقۡل  ُٙ ٍََع   ،ٰٱٛ  ػ  َع   ،ٱٌَ ٍّٓ طِيم    ،ٲَت٢َ ِّٙي    ،ٳَ٘  .ٴَٞ
 (. ِٕٗأخرج قولو ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٓ
ِّٞي  قاؿ أبو جعفر: "كىذا ال معىن لو كال كجو لف  ((ٔ

َ
ٍّٝ نعت ؼبا قبلو فال يتا الكالـ كال يكفي و  يأيت بالنعػت كأيمػان يقػبح أف يبتػدئ  أ ". َث

 ٍّٝ  (. ِٕٗ". ) القطع كاالئتناؼ. ص َث
  متصػػل". قػاؿ ابػن النحػاس: "كػاؼ إف قػدرت اؼبعػػىن: ) كمػا تشػاؤكف شػيئاي إال  دبشػيئة ا ( كإف قػدرت اؼبعػػىن: ) كمػا تشػاؤكف االسػتقامة ( فػالكالـ  ((ٕ
 (. ِٕٗطع كاالئتناؼ. ص ) الق
 (. ِٕٗكىو قوؿ ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٖ
ة مل يكت  اؼبصنف فواصل سورة اإلنفطار. كىي: مكية، ككلمها إودل كشبانوف كلمة، كوركفها ثالشبائة كسبعة كعشػركف ورفنػا، كىػي تسػع عشػرة آيػ ((ٗ

 (. ُّّ(، ) صباؿ القراء. ص  ِٔٔ/ُ آية يف صبيع العدد. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف:
 (. ِْٓ/ُٗ( ، ) تفسري القر يب:  ِْْ/ّكىو قوؿ الفراء. ان ر ) معاين القرآف:  ((َُ
 (. ّٕٗىذا قوؿ الخفش سعيد، كأ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُُ
 (. ّٕٗكىو قوؿ ؿبمد بن عيسى، كأ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُِ
 (. ََْ/ِ(، كقاؿ ال،وين كاؼ. ان ر ) منار اؽبدل:  ّٕٗىذا قوؿ ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُّ
ُٗ كىو قوؿ أ  وا  على قراءة الرفع يف  ((ُْ ِٜ  ٟ  (. ّٕٗ. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص ي٦َ َم ََّل َت

 (ُ)سورة التكوير
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 (ُ)سورة اؼبطففني

 

 

 وَن َِّٟي كمثلو  ،تاـ ٣َُي ِسُ َ ط ٦ُٕمٞ ٦. لَِطّبِ ٱٛ َعَٰٜ ٍّٞ ِٛمّيَ ، كمثلو (ّ)أم مكتوب ،تاـ  (ِ)الكؿ ٩َِ٘تَٰٞب  وٍّ
َ  ٱۡل 

 َِٛممّي وٍّ
َ ا  ٭ ٱۡل  ككػػذل  سػػائر مػػايف  (ٓ)(أال). كهبػوز االبتػػداء بكػػال علػػى معػىن (ْ)أم لػػي  المػر كمػػا زعػػا ٮ ... َّكٍّ

لةػا وػرؼ نفػي  (ال)هبوز االبتداء هبا على معىن تأكيػل )أال( كهبػوز أيمػان الوقػف عليهػا بتأكيػل  َّكٍّ القراف من ذكر 
ب٦َُن .(ٔ)كردع كزجر ُب٦َن تاـ، كمثلو  ٱب٣ِِۦ تَُسّضِ طٍّ َٖ ُٟ ٥َُصهُ ٱل  ُب٦َن الكؿ، كمثلو  ٵيَؾ  طٍّ َٖ ُٟ الثاين، كمثلػو  ټب٥َِ  ٱل 
ِِيَّي كمثلو  ،ڀلََلل٦ََّٛن كمثلو   .ڃي٢َُيُطوَن كمثلو  ،ځَحَٰٓ

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

ككػاف أىلهػا مػن أخبػث  مل يكت  اؼبصنف فواصل سورة اؼبطففني. كىي: مكية، كقاؿ عكرمة عن ابن عباس:" نزلػت باؼبدينػة أكؿ مػا قػدمها النػيب  ((ُ
صبيػػع أخبػث النػاس كػػيالن فلمػا نزلػت أوسػػنوا الكيػل". ككلمهػػا مائػة كتسػع كسػػتوف كلمػة، كوركفهػا سػػبعمائة كثالثػوف ورفنػػا، كىػي ثالثػوف كسػػت آيػات يف 

 (.َِٓ/ُٗ( ، ) تفسري القر يب: ُّّ(، ) صباؿ القراء. ص  ِٕٔ/ُد. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: العد
٦ُٕمٞ كالثاين قولو تعاىل:  ((ِ ط  ٍّٞ  .ٴَِ٘تَٰٞب 
 (. ِٖٓ/ِْ( ، ) تفسري الطربم:  َْْ/ّان ر ) تفسري عبد الرزاؽ  ((ّ
يف القػػرآف، الوقػف عليهػا جػػائز إال أف يكػوف بعػدىا قسػػا فتكػوف صػلة لػػو. ان ػر ) القطػع كاالئتنػػاؼ. ص  َّكٍّ ىػذا قػوؿ القتيػيب، ككػػذا عنػده كػل  ((ْ
 (. ِّْ ُِْص   –ذكر كال كتوجيو معناىا كالوقف عليها  –(. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء  ٕٓٗ
 (. ٕٓٗكاالئتناؼ. ص  كىو قوؿ أ  وا  السدستاين، ) أال( عنده تنبيو البتداء كالـ. ان ر ) القطع ((ٓ
 (. ِّْ ُِْص   –ذكر كال كتوجيو معناىا كالوقف عليها  –ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء  ((ٔ
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ت  ١:  ... إَِذاقيل جواب  ٍّٖ ذ١َِت  لَِطّب٥َِ  وَُذ
َ
مت  .(ّ)كقيل اعبواب ؿبذكؼ كمػا تقػدـ (ِ)فالواك مقحمة ٢َوأ ٍّٖ وَُذ

٥ الثانية تاـ(ْ). ا ور  ُ ن ٠ٍّٛ َح٦َُر .(ٓ)تاـ كقيػل كػاؼ ٩َمس 
َ
ا .(ٔ)كػاؼو   ٯ ... بَََلَٰٓ   ٮأ  ٍ ـه  ٯبَِفم ، كمثلػو تػا

  ٔ ٠ َنَب َِلٍم  (ٕ). ٳٌَ
َ
ْ لف  ،(ٖ)كاؼ كقيل تاـ  ٸأ ٦٢ُا َٞ ِي٠َ َءا  .(ٗ) استثناء منقطع دبعىن ) لكن ( ٹ ... ٱَّلٍّ

 (َُ)سورة الربكج

 

َٟ ٓءِ قيػل جػواب  َٗ لََؾمِصيٌص ١:  ... َوٱلػٍّ ِ َؼ َرّب ك  كقيػل اعبػواب ؿبػذكؼ .(ُُ)فػال سبػاـ دكنػو كىػو تػاـ ٬إِنٍّ َبه 
 ُِصود س 

ُ َدَُٰب ٱۡل  ـ  َٚ أَ ٢َِِّٞي ُؽ٦٥ُدٞ .(ُ)يف موضعو ٤ُٕتِ  ۡ ُٟ ۡرِض  .(ِ)كاؼ  ٧بِقل 
َ   .(ّ)تاـ ٩ ...َوٱۡل 

                                                             

مل يكت  اؼبصنف فواصل سورة االنشقاؽ. كىي: مكية، ككلمها مائة كتسػع كلمػات، كوركفهػا أربعمائػة كثالثػوف ورفنػا، كىػي عشػركف كثػالث آيػات  ((ُ
 (.ُّْ(، ) صباؿ القراء. ص ِٖٔ/ ُيف البصرم كالشامي كطب  يف عدد الباقني. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 

َٰٓ إَِذااؼبفسرين كقاؿ: "ىذا غلط، لف العرب ال تقحا الواك إال مػع  أخرجو ابن النبارم عن بعض ((ِ َٰٓ إَِذا َح ُٓءو٤َم  َوُْتَِرمت  كقولػو   َذِتٍّ َذِتٍّ
َُٰب٥َ  ـَ ب 

َ
ٓ من سػورة الزمػر. كمػع  کاالية  خ  ٍّٟ َ َٟ  َوت٣ٍَُّٜ  لِٜ َخبِمِّي كقولػو   ل َٜ غ 

َ
ٍّٟ ٓ أ سػورة الصػافات. معنػاه )نادينػاه(.  ١٠٣االيػة   َوَهََٰصي َجَٰم٣ُ  ١٠٣ََْٜ
( كأغلػػ   ُِّ ُُّ/ِْ( كدبثػػل ىػػذا قػػاؿ الطػػربم. ان ػػر ) تفسػػري الطػػربم:  ُٕٗكالػػواك ال تقحػػا مػػع غػػري ىػػذين". ) إيمػػاح الوقػػف كاالبتػػداء. ص 

 (. ِْٗ/ٓ( ، ) فتح القدير للشوكاين:  ّْٔ/َُاؼبفسرين. ان ر )البحر ايط يف التفسري: 
 ( من ىذا البحث.ُٕٔأكؿ سورة النازعات ) ص كما تقدـ يف   ((ّ
ِي٣ِ إف مل هبعل اعبواب  ((ْ َؾَٰٖ ُٟ  (. َْْ/ِ. ان ر ) منار اؽبدل:  َذ
ٍّٞ ( ككافق الداين قوؿ ابن النحاس: "لنو جعػل الفػاء يف  ِٕٗقالو ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ٓ

َ
كىػو   إَِذاجػواب   َْأ

 (. ٕٕٗ". ) القطع كاالئتناؼ. ص  إَِذاالوجوه يف جواب عنده أصح 
 (. ٕٕٗتاـ عند نافع. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٔ
 (. َْٓ/ِكاؼ عند اًل،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ٕ
 (. َْٔ/ِقاؿ ال،وين: "كصلو دبا بعده أكىل سواء كاف االستثناء متصالن أك منقطعان". ) منار اؽبدل:  ((ٖ
 (. ِِٖ/ُٗان ر ) تفسري القر يب:  ((ٗ
 مل يكت  اؼبصنف فواصل سورة الػربكج. كىػي: مكيػة، ككلمهػا مائػة كتسػع كلمػات، كوركفهػا أربعمائػة كثالثػوف ورفنػا، كىػي اثنتػاف كعشػركف آيػة يف ((َُ

 (. ُّْ(، ) صباؿ القراء. ص  ِٗٔ/ُصبيع العدد. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 
ن النحػاس، قػاؿ: "ىػػذا أصػح مػػا قيػل يف جػواب القسػػا، كىػو ييػركل عػػن ابػن مسػػعود، كىػو قػوؿ قتػػادة، كإليػو يػذى  ؿبمػػد بػن يزيػػد".        ىػذا قػوؿ ابػػ ((ُُ

(. كىػو قبػيح عنػد ابػن النبػارم لف الكػالـ قػد  ػاؿ فيمػا بينهمػا. ان ػر ) إيمػاح الوقػف  َّْ/ِْ(، ) تفسري الطربم:  ٕٗٗ) القطع كاالئتناؼ. ص 
 (. ّٕٗء. ص كاالبتدا

 (ُ)سورة اإلنشقاؽ
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ِٔ كمثلو  ،٩َؽ٥ِيٌص كمثلو  َطِي
١ َفَُٰط   (ْ). ٪ٱ  

َ َٟ  يُطِيُص  .كاؼ  ٫ ...ٱۡل  ِ ّ م٦َد  .تػاـ ٰل ُٟ َن َوَث  ٦ ٌَ تػاـ  ٲِْط 
ِيُۢط كمثلو  ،(ٓ)كقيل كاؼ  .(ٔ) ٴَّمَّ

 

 (ٕ)الطارؽسورة 

 

َٟ ٓءِ جواب  َٜي ٥َ  َذ ِْٞو ١:  ... َوٱلػٍّ ٌَ   ٍّٟ ٍّ ع  ل  ٓ َٔ .(ٗ)كىو تاـ كقيل كاؼ (ٖ) ٤إِن ُُكَّ َج ٍّٝ ُسِٜ  (َُ)كاؼو   ٥ِم
آنِممِب ، كمثلػػو (ُُ)آيػػةكرأس  َ مم دِرٞ كمثلػػو  ،(ُِ) ٧َوٱٛتٍّ َٖ َٛ٨ (ُّ)،   َوََّل ١َمم َِص ٪  تػػاـ، كمثلػػو ِل  .ٮبِممقل ٥َظ 

 ا ي ص  َ٘ ِزيُص 
َ
 كاؼ.  َٰوأ

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

( كقػػاؿ الطػػربم:" ُٕٓ/َُ( ، ) تفسػػري الثعلػػيب  الكشػػف كالبيػػاف:  ّٕٗ ِٕٗكىػػو قػػوؿ ابػػن النبػػارم. ان ػػر ) إيمػػاح الوقػػف كاالبتػػداء. ص  ((ُ
لف عالمػة جػواب القسػا ال ربػذفها العػرب مػن  ،كأكىل القػواؿ يف ذلػ  عنػدم بالصػواب قػوؿ مػن قػاؿ: جػواب القسػا يف ذلػ  مػرتكؾ، كاػبػرب مسػتأنف

 (. ِْٓ/ْ(، ) زاد اؼبسري:  َّْ/ِْ) تفسري الطربم: . "الكالـ إذا أجابتو

( كىػو تػاـ عنػد ال،ػوين علػى أف جػواب القسػا  ٕٗٗىذا إذا قدرت جواب القسا على وذؼ الالـ، أم: )يقتل(. ان ر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ((ِ
 

ُ َدَُٰب ٱۡل  ـ  َٚ أَ ِ ُصودُِٕت  (. َْٕ/ِ. ان ر ) منار اؽبدل: س 
 (. َْٕ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ّ
َِٞجَِٰت تاـ إف قدرت اعبواب  ((ْ  ۡ ُٟ ٢َِِّٞي َوٱل   ۡ ُٟ ِي٠َ َذَت٦٢ُاْ ٱل   (. ٕٗٗ. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص إِنٍّ ٱَّلٍّ
 (. ٕٗٗ( كابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ّٕٗكىو قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ٓ
( ككػػذا ال،ػػوين.  ٕٗٗ( كابػػن النحػػاس. ان ػػر ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ّٕٗكىػػو كػػاؼ عنػػد ابػػن النبػػارم. ان ػػر ) إيمػػاح الوقػػف كاالبتػػداء. ص  ((ٔ

 (. َْٕ /ِان ر ) منار اؽبدل: 
مل يكت  اؼبصنف فواصل سورة الطارؽ. كىي: مكية، ككلمها إودل كستوف كلمة، كوركفها مائتاف كتسعة كثالثوف ورفنػا، كىػي سػت عشػرة آيػة يف  ((ٕ

 (.ُّْ(، ) صباؿ القراء. ص  َِٕ/ُاؼبدين الكؿ كسبع عشرة يف عدد الباقني. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 
 (. َٖٓ/ٓ( ، ) فتح القدير:  ُٖٕ/َُان ر ) تفسري الثعليب  الكشف كالبياف:  ((ٖ
 (. ْٕٗكىو قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ٗ
 (. ََٖكىو تاـ على ما ريكم عن نافع، كعند ؿبمد بن عيسى أيمان. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((َُ
 قولو: ) كرأس آية( كرد يف ) م (: كرأس امية أكفى. ((ُُ
َٖ دِرٞ ىو تاـ عند ال،وين إف مل هبعل  ((ُِ ٣ٍِِۦ َٛ َٰ رَح   (. َْٗ/ِجواب القسا. ان ر ) منار اؽبدل:  إ٣ٍُّ١ِ  لََعَ
 (. َْٗ/ِادر.  ان ر ) منار اؽبدل:  ( كلي  بوقف إف نصبتو بق ََٖىذا إذا نصبت )يومان( بػػػػػ )ناصر(. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُّ
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 (ُ)سورة العلى

 

 َٰ٦َى ذ 
َ
َٞ  ََي ََفَٰ كمثلو  ،تاـ ٥أ ىَٰ كمثلو  ،٧َو َ مَطىَٰ كمثلو  ،(ِ) ٨لِٜ ُحس   ٘ ِت ٱَّّلِ ٍَ َٓ َوََّل كمثلػو  ،(ّ) ٩إِن جٍّ

َٰ كمثلو  ،٭َح ََيَٰ  ب َىَٰٓ كمثلو  ،(ْ) ٯََْفَلٍّ
َ
 .(ٓ) ٱَوخ

 

 (ٔ)سورة الغاشية

 

  ِ ١ٱٛ َغَِٰؾَي كمثلػو  ،(ٕ)تػاـ  ٠ِٞ٧ ُح٦ع.    َِيم َِٰ ٞ َح رَِيم ٞ كمثلػو  ؼ،كػا  ٫َؾ ب ُث٦اَمٌ  ٬. َخمّي  َٰٞ تػاـ. 
  ٴُغممممِهَرت  كقيػػػػػل تػػػػاـ (ٖ)كػػػػاؼ.  َفممممي ِهٍط ُٟ ِ دبعػػػػػىن  إَِّلٍّ كقيػػػػل تػػػػاـ كىػػػػو قػػػػوؿ اغبسػػػػن ك (ٗ)كػػػػػاؼو   ٶب

َبَ .(َُ)لكن ز 
َ  .(ُُ)تاـ ٸٱۡل 

 

                                                             

 مل يكت  اؼبصنف فواصل سورة العلى. كىي: مكية، ككلمها اثنتاف كسػبعوف كلمػة، كوركفهػا مائتػاف كأوػد كسػبعوف ورفنػا، كىػي تسػع عشػرة آيػة يف ((ُ
 (. ُّْ(، ) صباؿ القراء. ص  ُِٕ/ُصبيع العدد. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 

( كال،ػػوين.  َُٖ( ككػػذا عنػد ابػػن النحػاس. ان ػػر ) القطػع كاالئتنػػاؼ. ص  ْٕٗالنبػػارم. ان ػر ) إيمػػاح الوقػف كاالبتػػداء. ص  وسػن عنػػد ابػن ((ِ
 (. ُُْ/ِان ر ) منار اؽبدل: 

 (. ُُْ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ّ
 (. َُٖكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ْ
 (. َُٖكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ٓ
ة مل يكت  اؼبصنف فواصل سورة الغاشية. كىي: مكية، ككلمها اثنتاف كتسعوف كلمة، كوركفها ثالشبائة كأود كتسعوف ورفنا، كىي سػت كعشػركف آيػ ((ٔ

 (. ُّْ (، ) صباؿ القراء. ص ِِٕ/ُيف صبيع العدد. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 
( ككافػػق ال،ػػوين قػػوؿ الػػداين. ان ػػر ) منػػار اؽبػػدل:  َِٖىػػذا قػػوؿ أ  وػػا ، كقػػاؿ نػػافع:" لػػي  يف ىػػذه السػػورة سبػػاـ". ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ((ٕ
ِ/ُِْ ) 
 (. ُِْ/ِدل: ( ككذا ال،وين. ان ر ) منار اؽب ٕٓٗكىو قوؿ ابن النبارم ككافقو الداين. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ٖ
منصوبة على االستثناء من الكالـ الذم يقع عليػو التػذكري، كإف مل يػذكر، كأنػو قػاؿ: ) فػذكر النػاس  ن النبارم ككافقو الداين. لف )من (كىو قوؿ اب ((ٗ

. ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص ( كلػي  بوقػف عنػد ابػن النحػاس لوجػود االسػتثناء بعػده ٕٓٗإال من توىل ككفر (. ان ػر ) إيمػاح الوقػف كاالبتػداء. ص 
 (. ُِّ/ِ( كقاؿ ال،وين: "ذباكزه أكىل". ان ر ) منار اؽبدل:  َِٖ
 (.َّٖ/ٖ(، ) تفسري ابن كثري:  ِٗٓ/ّان ر ) معاين القرآف للفراء:  ((َُ
 (. َِٖكىو كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُُ
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 (ُ)الفدرسورة 

 

ـَ دِ جواب القسا  ِٟط  َٗ َۡلِقل  ٍط " :(ْ)كابػن عبػد الػرزاؽ (ّ)كىو تاـ. كقاؿ أبو وػا  (ِ) ٮإِنٍّ َربٍّ ِي ِذخ  . "تػاـ ٥َّّلِ
ٍَ ٍد " :(ٓ)كقػاؿ نػافع ِ  إَِرمَ   لف  كلػي  بتػاـ كال كػاؼو  ".ىػو كقػف جيػد": (ٔ)كقػاؿ الكسػائي ".تػاـ ٧ ... إَِرمَ  ٦ب

... ٧  بػػدؿ مػػن ) عػػاد ( ك ِمم د َٟ ٠ِ .(ٕ)لػػو نعػػته  ٧َذاِت ٱٛ ٍِ َٞ ممَط ز 
َ
ِ ككػػذل   .كقيػػل تػػاـ (ٖ)كػػاؼ  ٯأ َِ َفَٰمم

َ
أ

ٰ(ٗ) .ك ا كرأس آيػػة يف غػػري  ،تػاـ ٴُذّب مم  ََجّ مم   .(َُ)يف اؼبوضػعني كقػػف تػاـ لةمػػا دبعػىن ) ال ( ٵ ،ٱ ... َّكٍّ
َي ِِت .(ُُ)الكويف كالبصرم َذٞص . (ُِ)تاـ كقيل كاؼو    ٸِ َ

َ
َضاب٣َُٓ  أ َذٞص  . كاؼو   ٹٌَ

َ
 .(ُّ)تاـ ٺَواَ ٣َُٕٓ  أ

 

                                                             

كىػػي: مكيػػة، كقػػاؿ علػػي بػػن أ   لحػػة: "مدنيػػة". ككلمهػػا مائػػة كسػػبع كثالثػػوف كلمػػة، كوركفهػػا طبسػػمائة  مل يكتػػ  اؼبصػػنف فواصػػل سػػورة الفدػػر. ((ُ
يف عػػد آم  كسػػبعة كتسػػعوف ورفنػػا، كىػػي تسػػعة كعشػػركف آيػػة يف البصػػرم كثالثػػوف يف الكػػويف كالشػػامي كاثنتػػاف كثالثػػوف يف اؼبػػدنيني كاؼبكػػي. ان ػػر ) البيػػاف

 (.ْٕٔ/ٓ(، ) تفسري ابن عطية  ارر الوجيز:  ُّْص  (، ) صباؿ القراء.ِّٕ/ ُالقرآف: 
(  ٕٔٗ( كبػػو قػػاؿ ابػػن النبػػارم. ان ػػر ) إيمػػاح الوقػػف كاالبتػػداء. ص  ُْْ/ِىػػذا قػػوؿ الخفػػش سػػعيد، أخرجػػو ال،ػػوين. ان ػػر )منػػار اؽبػػدل:  ((ِ

 (.ٕٕٕ/َُ( ، )الدر اؼبصوف:  ّْٗ/ْفسري: (. ان ر ) زاد اؼبسري يف علا الت َّٖككذا ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص 
ٚ  (، قاؿ ابػن النحػاس: "كىػذا غلػط، لف  ُْْ/ِأخرج قولو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ّ ٤َ   ليسػت مػن أجوبػة القسػا، كإمبػا جػواب القسػا

 (. َّٖيكوف بػػػػػػ )إف( ك )ما( ك )ال(". ) القطع كاالئتناؼ. ص 
 (. َّٖ( ، ) القطع كاالئتناؼ. ص  ُْْ/ِان ر ) منار اؽبدل:  ((ْ
 (. َّٖأخرج قولو ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٓ
ة الزيػات علي بن ضبزة بن عبد ا السػدم. أبػو اغبسػن الكسػائي: انتهػت إليػو رئاسػة اإلقػراء بالكوفػة بعػد ضبػزة الزيػات، أخػذ القػراءة عرضػاي عػن ضبػز  ((ٔ
ىػػ. ان ػر ) غايػة ُٖٗعليو اعتماده، كعػن عيسػى بػن عمػر اؽبمػداين، أخػذ القػراءة عنػو إبػراىيا بػن زاداف، كوفػص بػن عمػر الػدكرم، كغػريىا. تػويف سػنة ك 

 (. َّٖ(. أخرج قولو ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  َْٓ ّٓٓ/ُالنهاية: 
مػذى  التأكيػل كأىػل العربيػة، كلسػت أدرم ماىػذا الػذم وكػي عػن الكسػائي كمػا كجهػو، لنػو خطػأ علػى   إَِرمَ قاؿ ابن النحاس: "الوقف على  ((ٕ

َذاِت قبيلػة مػن العػرب فيهػا فبلكتهػا فهػي علػى ىػذا بػدؿ مػن ))عػاد((، ك   إَِرمَ ال هبوز االبتداء دبخفوض، كأىل التأكيل قد بينوا ذل . قاؿ قتػادة: 
َٟ دِ  (.  َْٓ َْْ/ِْ( ، ) تفسري الطربم:  َّٖواب القسا". ) القطع كاالئتناؼ. ص نعت أك بدؿ، كأيمان فلا يأت ج ٱٛ ٍِ
 (. ٕٔٗكىو قوؿ ابن النبارم ككافقو الداين. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ٖ
 (. َْٖكىو تاـ عند الخفش سعيد كأضبد بن موسى. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٗ
 (. ُِٔ/ّ( ، ) معاين القرآف:  َْٖىذا قوؿ نصري كالفراء. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((َُ
 (. ِّٖان ر ) بشري اليسر. ص  ((ُُ
 (. َْٖ( كقاؿ أبو وا : "تاـ" ككافقو الداين. ) القطع كاالئتناؼ. ص  ٕٕٗقالو ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ُِ
(  ٕٕٗ( كىػػو كقػػف وسػػن عنػػد ابػػن النبػػارم. ان ػػر ) إيمػػاح الوقػػف كاالبتػػداء. ص  َْٖىػػذا قػػوؿ أ  وػػا . ان ػػر ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ((ُّ

 (. ُْٔ/ِال،وين قوؿ الداين. ان ر ) منار اؽبدل: 
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 (ُ)سورة البلد

 

 ََِِل ُٝ بَِفََٰضا ٱۡل  ٕ ِػ
ُ
َبمٍص كجوابػو  قسػاه  ١ََّلٓ أ َ٘ نَسَٰم٠َ ِِف  ِ

٢َ  ٱۡل   ٖ ص  َسَٜ َٖ َٛ٤ (ِ).  كقيػل تػاـ كىػو كػاؼو(ّ). َمًصا   ٦ۡلَّ
ٝ  يََطهُٓ   .كاؼ َذصٌ ٍّٛ

َ
َبمَ  .(ْ)تاـ ٧ أ َٖ ٍَ َٝ ٱٛ  َتَر َبم   .(ٓ)كػاؼو   ٫ََْ  ٱر  َ ت  َٞ ط َۡحَم ِ .(ٔ)تػاـ َٰذا  َٟ  .كػاؼ  ٱبِقل 

 ِ ٢َ َٟ ي  َٟ َدَُٰب ٱل  ـ  َٟش   .تاـ ٲأَ َدَُٰب ٱل  ـ   .(ٕ)تاـ َٟ ِ َٔ أَ

 (ٖ)سورة كالشم  كضحاىا

 

٥ََٰم  جواب القسا  ى ٠ َزكٍّ َٞ ْ ََٜد 
َ
٥ََٰ ٩ (ٗ). َٕص  أ مى ٥ََٰ .(َُ)تػاـ أم أخفاىػا ٪ َدغٍّ ى َٖ م ؽ 

َ
٥ََٰ  كمثلػو  ،تػاـ ٬ أ ى ََْػم٦ٍّ

كمػن قػرأ  ،دكف ذلػ قػد   لف الكػالـ  ٯ ... َ  ََيَم ُ  َْ ابتدأ بقولػو  (ُُ)بالفاء ٯ ... َ  ََيَ ُ  َْ كمن قرأ .ٮ
 .(ُ)ذل  بالواك مل يبتدئ بذل  لف الكالـ متعلق دبا قبلو

                                                             

ا ثالشبائػة كأوػد كثالثػوف ورفنػا، كىػي عشػركف آيػة يف صبيػع مل يكت  اؼبصنف فواصل سورة البلد. كىي: مكيػة، ككلمهػا اثنتػاف كشبػانوف كلمػة، كوركفهػ ((ُ
 (. ُّْ(، ) صباؿ القراء. ص  ِْٕ/ُالعدد. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 

 (. ّْٖ/ٓ( ، ) تفسري ابن عطية  ارر الوجيز:  ّّْ/ِْان ر ) تفسري الطربم:  ((ِ
( كقػاؿ  َٖٓ( كتػاـ عنػد الخفػش سػعيد. ان ػر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ٕٕٗداء. ص ىو كػاؼ عنػد ابػن النبػارم. ان ػر ) إيمػاح الوقػف كاالبتػ ((ّ

 (. ُْٔ/ِال،وين تاـ. ان ر ) منار اؽبدل: 
 (. َٖٓ( كىو كاؼ عند أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ٕٕٗىذا قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ْ
 (. َٖٓن ر ) القطع كاالئتناؼ. ص تاـ عند أ  وا . ا ((ٓ
وجػود وػرؼ قاؿ ال،وين: "كقف جائز كال يرتقي إىل اغبسن، كقد كظبو أبو وا  كابػن النبػارم كغرينبػا بالتمػاـ، كفيػو ن ػر لنػو كلػو كػالـ كاوػد، كل ((ٔ

 (. ُْٔ/ِالعطف بعده". ) منار اؽبدل: 
( كجػػائز عنػػد ال،ػػوين لف اعبػػار بعػػده متعلػػق دبػػا بعػػده. انػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر ) منػػػػار  َٖٓكػػاؼ عنػػد ابػػن النحػػاس. ان ػػر ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص   ((ٕ

 (. ُْٔ/ِاؽبدل: 
ة، كوركفهػا مئتػاف كسػتة كأربعػوف ورفنػا، كىػي سػت عشػرة آيػة يف مل يكت  اؼبصنف فواصل سورة الشم . كىػي: مكيػة، ككلمهػا أربػع كطبسػوف كلمػ ((ٖ

 (.ُّٓ(، ) صباؿ القراء. ص  ِٕٓ/ُاؼبدين الكؿ كيقاؿ يف اؼبكي كذل ، كطب  عشرة يف عدد الباقني. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 
االختيػار عنػدنا أف يكػوف جػواب القسػا ؿبػذكفان لبيػاف معنػاه، ( قػاؿ ابػن النبػارم: "ك  َٖٔكىو قوؿ الخفش سعيد. ان ر ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ((ٗ

٥ََٰم  يراد بو: ) كالشم  كضحاىا، لقػد سػعد أىػل الطاعػة كشػقي أىػل اؼبعصػية ( فػدؿ علػى اػذكؼ:  ى م٠ َزكٍّ َٞ ْ َٜمَد 
َ
م٠  ٩َٕمص  أ َٞ َوَٕمص  َسم َب 

 ٥ََٰ ى  (. ٕٕ ٕٔ/ َِ( ، ) تفسري القر يب:  ٖٕٗ". ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص َدغٍّ
 (. ِٕٔ/ّ( ، ) معاين القرآف:  ٕٕ/َِان ر ) تفسري القر يب:  ((َُ
 (. َُْ/ِقرأ اؼبدنياف كابن عامر بالفاء كقرأ الباقوف بالواك. ان ر ) النشر:  ((ُُ
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َٰ  :جػػواب القسػػا ٝ  لََؾممِتٍّ َيُس  ٍ ممىَٰ  .كىػػو تػػاـ (ّ) ٤إِنٍّ َغمم َ ممىَٰ ، كمثلػػو (ْ)كػػاؼو  تػػاـ كقيػػل ٧لِٜ ُحس  َ ٍُس  لِٜ 
٪(ٓ). َٰٓ٫إَِذا تََطدٍّى كمثلو  ،تاـ َٰوََل

ُ َٰ كمثلو  ،(ٔ) ٭َوٱۡل  َٰ كمثلو  ،َٰوت٦َََلٍّ َ لَع 
َ  .ٴٱۡل 

 (ٕ)سورة كالمحى

 

م  َٕمََلَٰ  :جػواب القسػا َٞ َٗ َو َٗ َربَّم ٌَ وََلَٰ ، كمثلػو (ٗ)كىػو تػاـ (ٖ) ٣َٞ  َودٍّ
ُ أ     ٥َذمَت َِضَٰٓ ٤ (َُ).ِٞم٠َ ٱۡل 

منهما
(ُُ). ََِٰن د 

َ
  .(ُِ)تاـ ٨َْأ

 

                                                                                                                                                                                              

اغبػػاؿ، فػالكالـ متصػل علػى ىػػذا ( بػالواك فتقػديره ) إذ انبعػػث أشػقاىا كال ىبػاؼ عقباىػا ( أم يف ىػذه َوََّل قػاؿ إبػراىيا بػن ؿبمػد بػػن عرفػة:"من قػرأ ) ((ُ
٥ََٰ إىل آخػر السػورة. كمػن قػػرأ بالفػاء جػاز علػػى قولػو أف يقػف علػػى  ى مث يقػوؿ ) فػػال ىبػاؼ عقباىػا ( أم: ) فػػال ىبػاؼ ا عقباىػا (". ) القطػػع   ََْػمم٦ٍّ

 (. ِّٖ/ِ( ، ) الكشف عن كجوه القراءات: ْْٔ َْٔ/ِْ(، ) تفسري الطربم:  َٖٔكاالئتناؼ. ص 
كرد يف واشػػية ) س (: مكيػػة، كقػػاؿ علػػي بػػن أ   لحػػة: "ىػػي مدنيػػة". ككلمهػػا إوػػدل كسػػبعوف كلمػػة، كوركفهػػا ثالشبائػػة كعشػػرة أوػػرؼ. إىل ىنػػا  ((ِ

(، ) صبػػاؿ القػػراء. ص  ِٕٔ/ُانتهػى كػػالـ اؼبصػنف، كىػػي إوػدل كعشػػركف آيػة يف صبيػػع العػػدد لػي  فيهػػا اخػتالؼ. ان ػػر ) البيػاف يف عػػد آم القػرآف: 
 (. َْٗ/ٓ) تفسري ابن عطية  ارر الوجيز:  (، ُّٓ
 (. ْٖٔ/ِْان ر ) تفسري الطربم:  ((ّ
 (. ٕٗٗكىو قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ْ
(  َٕٖنػاؼ. ص ( ككػذل  عنػد ابػن النحػاس. ان ػر ) القطػع كاالئت ٕٗٗكىو كقف وسن عند ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ٓ

 (. ُْٖ/ِكال،وين. ان ر ) منار اؽبدل: 
 (. ُْٖ/ِ( كىو كقف كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ٕٗٗىذا قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ٔ
ل عشرة آية يف صبيػع العػدد. ان ػر ) البيػاف يف عػد آم كرد يف واشية ) س (: مكية، ككلمها أربعوف، كوركفها مائة كاثناف كسبعوف ورفنا، كىي إود ((ٕ

 (. ُّٓ(، ) صباؿ القراء. ص ِٕٕ/ُالقرآف: 
 (. ْٖٓ/ِْان ر ) تفسري الطربم:  ((ٖ
 (. ُْٗ/ِ( كقاؿ ال،وين: "كقف وسن". ) منار اؽبدل:  ٕٗٗكىو قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ٗ
 (. ُْٗ/ِ. ان ر ) منار اؽبدل: َولََػ٦ َ  كاؼ عند ال،وين لالبتداء بقولو   ((َُ
 (.ِِٔما بني اغباصرتني ساقط من ) س ( كثابت يف بقية النسخ كيف ) اؼبكتفى. ص  ((ُُ
 (. ُْٗ/ِكاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:   ((ُِ

 (ِ)سورة كالليل



 فى الوقف التام والكافى والحسن تحقٌق مختصر المكتفى
 

 

086  

 

 (ُ)سورة أمل نشرح

 

 َطَك  ٘ َٗ ذِ َ ٢َ  ل  ٍ ا  .تاـ ٤َوَرَذ ً ِ يُس  ٍُس  ًَ ٱٛ  َٞ كاؼبعػىن إذا  ،كػاؼو   ٧َْق١َفب  كالثػاين تػاـ.  (ِ)الكؿ كػاؼو  ٥َْإِنٍّ 
 .(ّ)فرغت من الصالة فانص  يف الدعاء

 

 (ْ)سورة كالتني

 

م٦ِيم   :جواب القسا  ٖ َػم٠ِ َت ذ 
َ
نَس٠ََٰ ِِفٓ أ ِ

٢َ  ٱۡل   ٖ ص  َسَٜ َٖ َٛ٤ (ٓ)  كمثلػو  ،كىػو كػاؼو َٰمَِٜدَِٰت ُِٟٜم٦اْ ٱٛصٍّ ٌَ  .٦ ... َو
  ٦٢ُن  ٟ ُ َم  ٍ ُص بِقّلِي٠ِ ، كمثلو (ٔ)كقيل تاـ كاؼو   ٦َد  ٍ َٗ َب بُ َٟ  يَُسّضِ  .٧َذ

 

 

 

 

 

                                                             

(،  ِٖٕ/ُكوركفها مائة كثالثوف، كىي شبػاف آيػات. ان ػر ) البيػاف يف عػد آم القػرآف:  كرد يف واشية ) س (: مكية، ككلمها سبع كعشركف كلمة، ((ُ
 (. ُّٓ(، ) صباؿ القراء. ص 

ما(، قػاؿ ال،ػوين: "مػن قػاؿ يوقػف علػى  َٖٗىذا قوؿ ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ِ ً الكؿ فػال يقػف علػى شػيء مػن أكؿ  يُس 
مماالسػػورة إليهػػا لوجػػود الفػػاء، كمػػن قػػاؿ الوقػػف علػػى  ً مػػػػػػػػػػػػػػػػنار اؽبػػدل: يف جواهبػػا الفػػاء، فتمػػمنت معػػىن الشػػرط". )  اؿ: لف ) إذا (الثػػاين قػػ  يُس 

ِ/َِْ.) 
 (. ْٕٗ ْٔٗ/ِْ( ، ) تفسري الطربم:  ّْٖ/ّكىو قوؿ قتادة. ان ر ) تفسري عبد الرزاؽ:  ((ّ
كرد يف واشػػية ) س (: مكيػػػة، ككلمهػػػا أربػػػع كثالثػػػوف كلمػػػة، كوركفهػػػا مائػػػة كطبسػػوف ورفنػػػا، كىػػػي شبػػػاف آيػػػات. ان ػػػر ) البيػػػاف يف عػػػد آم القػػػرآف:  ((ْ
 (. ُّٓ(، ) صباؿ القراء. ص  ِٕٗ/ُ
 (. َٔٓ/ِْسري الطربم: ان ر ) تف ((ٓ
 (. ُِْ/ِ( ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل  َُٖكىو قوؿ ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٔ
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 َٔ ِي َسَٜ َٗ ٱَّلٍّ ِ ِٝ َرّب ٍٔ .(ِ)تاـ كقيل كػاؼ ١بِقغ 
َٜ ٌَ   ٠ِٞ٢ كمثلػو  ،تػاـ  ٝ َٜم  ٍ ٝ  َح َِنَٰٓ ٥. َٞ  لَم  ِ مَت  ،تػاـ ٧ ٱغ 

ََعَٰٓ لو ثكم َ يََطىَٰ كمثلو  ،  ٨ٱلطَّح  نٍّ ٱّللٍّ
َ
َب جَِيَ  كمثلو  ،ٮبِأ ُع ٱلظٍّ   .(ّ) ٲَغ٢َص 

 

 

 ِر ص  َٖ
ط  كمثلو  ،(ٓ)كاؼو   ٢َٞ  ََل َُٜ  ٱٛ  ِّ َؽ٥ 

 ٛ
َ
٠ِ  خ ّٞ٣،  كمثلو  ط م 

َ
ِ أ
٠ِ ُُكّ ّٞ٤ (ٔ)  مث يبتدئ َِِه ٌٝ َٰ  ... َغمَؾ

... ٥ ابتداء كخرب. 

 

 

 

                                                             

ف ي شبػاكرد يف واشية ) س (: مكية، ككلمها اثنتاف كسبعوف كلمة، كوركفها مائتاف كشبػانوف ورفنػا، كىػي شبػاف عشػرة آيػة. إىل ىنػا كػالـ اؼبصػنف، كىػ ((ُ
(     ) صبػاؿ القػراء. ص َِٖ/ُعشرة آية يف الشامي كتسػع عشػرة يف الكػويف كالبصػرم كعشػركف يف اؼبػدنيني كاؼبكػي. ان ػر ) البيػاف يف عػد آم القػرآف: 

ُّٓ .) 
نَسَٰم٠َ ( كقػاؿ ال،ػوين:" كػاؼ إف جعػل  َٖٗكىو قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقػف كاالبتػداء. ص  ((ِ ِ

َٔ ٱۡل  الثػاين مسػتأنفان، كلػي   َسَٜم
َٔ بوقػف إف جعػػل تفسػػريان لػػػػػػػ  ػػا". ) منػار اؽبػػدل:  ١َسَٜمم ( كقػػاؿ أضبػػد بػػن موسػى: "تػػاـ" ككافقػػو الػػداين. ان ػػر ) القطػػع  ِِْ/ِالكؿ لكونػػو مبهمن

 (. ُُٖكاالئتناؼ. ص 
 (. ِِْ/ِكقف كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ّ
دنية من أقواؿ ابن عباس، كقاؿ قتادة: "مدنية". ككلمها ثالثوف كلمة، كوركفها مائة كاثنا عشر ورفنا، كىػي سػت آيػات يف كرد يف واشية ) س (: م ((ْ

 (. ُِٗ/َِ(، ) تفسري القر يب: ُّٔ(، ) صباؿ القراء. ص  ُِٖ/ُيف اؼبكي كالشامي كطب  يف عدد الباقني. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 
 (. ِّْ/ِوين. ان ر ) منار اؽبدل: كقف تاـ عند ال، ((ٓ
 (. ُِٖتاـ عند نافع. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٔ

 (ُ)سورة العلق

 (ْ)سورة القدر
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 َٰ َّح٢َِممُ   َذممِتٍّ ُٝ ٱۡل  تَِي٥ُ
 
ذلػػ  ىػو الرسػوؿكػاؼ إذا رفػع الرسػوؿ علػى خػػرب ابتػداء ممػمر تقػديره   ١تَممأ

، فػإف رفػػع (ِ) 
َّح٢َِممُ  الرسػػوؿ علػػى البػػدؿ مػػن  ُتممٞب مل يكػػف الوقػػف قبلػػو.  (ّ) ١ٱۡل  مم ٞ  ُ٘ َٟ ِ َّح٢َِممُ  كمثلػػو . تػػاـ ٣َرّي ، (ْ) ٤ٱۡل 

َٟ ِ كمثلو ِ ّي َٖ
ُ ٱٛ َبِيٍّ ِ ، كمثلو (ٓ)كاؼ  ٦ََشَّ ٱٛ َبِيٍّ ِ كمثلو ،٥دِي٠ُ ٱٛ   ٍ  تاـ. ٨ ... َوَرُك٦اْ َخ٢ ٣ُ  ٧ (ٔ). َس

 

 (ٕ)سورة الزلزلة

 

 و َحَٰ ل٥ََ
َ
أكوى إليها :أم (ٖ)تاـ ٥ أ

 (ٗ) .  ٝ ٥َُ َؿَٰٜ  ٌ
َ
اْ أ و  َ ٍُ ِ ّٛ٦   كرأس آية. كمثلو  (َُ)كاؼو  ُا يََطه   ٍ  .(ُُ) ٧َس

(ُُ). 
 

                                                             

 كرد يف واشػية ) س (: مكيػة، ككلمهػا أربػع كتسػعوف كلمػة، كوركفهػا ثالشبائػة كسػتة كتسػعوف ورفنػا، كىػي تسػع آيػات. إىل ىنػا كػالـ اؼبصػنف  كىػي ((ُ
(.  كظبيػت يف  ) م (: ُّٔ(، ) صبػاؿ القػراء. ص  ِِٖ/ ُبػاقني. ان ػر ) البيػاف يف عػد آم القػرآف: تسع آيات يف البصرم كالشامي كشبػاف يف عػدد ال

 (.  ْٕٔ/َّسورة البينة. كتسمى بسورة ) الربية (. ان ر ) التحرير كالتنوير: 
 (. ِٖٗقالو ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ِ
 (. ِْْ/ِان ر ) منار اؽبدل:  ((ّ
 (. ُّٖقطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ْ
 (. ِْْ/ِ(، ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ُّٖتاـ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٓ
 (. ِْْ/ِتاـ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ٔ
بػاس، كقػاؿ قتػادة: مدنيػة، ككلمهػا: طبػ  كثالثػوف كلمػة، كوركفهػا مائػة كتسػعة كأربعػوف ورفنػا، كىػػي كرد يف واشػية ) س (: مكيػة، ىػذا قػوؿ ابػن ع ((ٕ

(، ) التحريػػػػر ُّٔ(، ) صبػػػػاؿ القػػػػراء. ص  ِّٖ/ُشبػػػػاف آيػػػػات يف اؼبػػػػدين الكؿ كالكػػػػويف كتسػػػػع يف عػػػػدد البػػػػاقني. ان ػػػػر ) البيػػػػاف يف عػػػػد آم القػػػػرآف: 
 (.ْٖٗ/َّكالتنوير:
 (. ِْٓ/ِكاؼ إف نص  مابعده دبقدر، كلي  بوقف إف جعل بدالن فبا قبلو". ) منار اؽبدل:   قاؿ ال،وين: "كقف ((ٖ
 (. ْٖٓ/ِْ( ، ) تفسري الطربم:  ْٖٕ/ْان ر ) زاد اؼبسري:  ((ٗ
ن ػػر ) منػػار اؽبػػدل: ( ككافػػق ال،ػػوين قػػوؿ الػػداين لالبتػػداء بعػػده بالشػػرط مػػع الفػػاء. ا ُْٖتػػاـ عنػػد ابػػن النحػػاس. ان ػػر ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ((َُ
ِ/ِْٓ .) 

 (. ُْٖتاـ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُُ

 (ُ)سورة البينة
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 (ُ)سورة كالعاديات

 

٦٢ُدٞ إِنٍّ  :جواب القسا َٙ نَس٠ََٰ لَِطّب٣ِِۦ َٛ ِ
ّبِ كاؽبػاء يف قولػو  .(ّ)كاؼ كاؽباء  تعػاىل  ٧لََؾ٥ِيٞص ٦ (ِ).ٱۡل   ِإَو٣ٍُّ١  ِ ُ

ّبِ  ُ ِ  ِ  ٍ َ
ُصورِ كمثلو  ،تاـ  ٨لََؾِصيٌص .(ٓ)كقد قيل نبا لإلنساف (ْ)لإلنساف ٨ ... ٱۡل   .(ٔ) ٪ِِف ٱلفَّ

 

 (ٕ)سورة القارعة

 

 َٗ َٰ َرى د 
َ
َٞ ٓ أ مُ  َو ٌَ َٖ رِ

م  ٱٛ  َٞ٣ كمثلػو (ٖ)تػاـ ، م٦ِش ُٓ ٢ َٟ ٠ِ ٱل  مقٛ ٥ٍِ  َ٘٥ (ٗ).   اِكمَي كمثلػو  ،(َُ)كػاؼو   ٧ٌِحَؾم   رٍّ
 ٞ ٣ُ  ٤َ وَِي َّٞ

ُ
 .٪َٞ  ٤َِي٣  كمثلو  ،٩ َْأ

 

                                                             

 كرد يف واشية ) س (: مكية، كقاؿ أن  بن مال : "مدنية". ككلمهػا أربعػوف كلمػة، كوركفهػا مائػة كثالثػة كسػتوف ورفنػا، كىػي إوػدل عشػرة آيػة يف ((ُ
 (.ُّٓ/َِ( ، ) تفسري القر يب: ُّٔ(، ) صباؿ القراء. ص  ِْٖ/ُ: يف صبيع العدد. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف

 (. َُٔ/َِان ر ) تفسري القر يب:  ((ِ
 (. ٕٔٓ/ِْ( ، ) تفسري الطربم:  ُْٖ/ْان ر ) زاد اؼبسري:  ((ّ
 (. ُِٔ/َِأم اإلنساف من غري خالؼ". ) تفسري القر يب:  ِإَو٣ٍُّ١ قاؿ القر يب:  ((ْ
: قػػػاؿ ابػػػن كيسػػػاف: " اؽبػػػاء لإلنسػػػاف يعػػػ  إنػػػو شػػػاىد علػػػى نفسػػػو دبػػػا يصػػػنع كإنػػػو أم اإلنسػػػاف غبػػػ  اػبػػػري أم اؼبػػػاؿ". ) البحػػػر اػػػيط يف التفسػػػري ((ٓ
 (. ِِٕ/َُ( ، ) تفسري الثعليب  الكشف كالبياف:  ِْٖ/ْ(، ) زاد اؼبسري:  ٕٔٓ/ِْ( ، ) تفسري الطربم:  ِٗٓ/َُ
كمفعػػػوؿ  إِنٍّ وػػدان مػػػن الثبػػات ذكػػر ىنػػا كقفػػػان، كأرل الوقػػف ىنػػا وسػػننا". قػػػاؿ ال،ػػوين: "كىػػو كمػػا قػػػاؿ لالبتػػداء بػػػػػػػػ قػػاؿ الكواشػػي: "مل أر أ ((ٔ
 ُٝ َٜ  ٍ  (. ِْٔ/ِؿبذكؼ كىو العامل يف ال رؼ، أم )) أفال يعلا مالو إذا بعثر ((". ) منار اؽبدل:   َح
ف كلمػة، كوركفهػا مائػة كاثنػاف كطبسػوف ورفنػا، كىػي شبػاين آيػات يف البصػرم كالشػامي، كعشػر يف كرد يف واشية ) س (: مكية، ككلمها سػت كثالثػو  ((ٕ

 (. ُّٕ(، ) صباؿ القراء.  ِٖٓ/ُاؼبدنيني كاؼبكي، كإودل عشرة يف الكويف. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 
ذا اليػػـو ( أك ) تكػػوف القارعػػة ( أك ) تقػػرعها يػػـو يكػػوف ( فخػػرج بفعػػل مقػػدر، أم ) تقػػع القارعػػة يف ىػػ يَمم٦ مَ قػاؿ ال،ػػوين: "كػػاؼ إف نصػػ   ((ٖ

 (. ِْٖ/ِبذل  عن ال رفية كصار مفعوالن بو".  ) منار اؽبدل: 
 (. ِْٖ/ِكقف كاؼ عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ٗ
 (. ِْٖ/ِ( ككافقو ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ُٖٔتاـ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((َُ
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 (ُ)سورة التكاثر

 

 بَِط َٖ َٟ  َّكٍّ كقيػل التمػاـ  (ْ)دبعىن ) أال ( على التهديد كالوعيد ٣ ... َّكٍّ ، مث يبتدئ (ّ)كقيل تاـ (ِ)كاؼ    ٢ٱل 
 ٍّ٣ ... َّك كمثلػػو (ٓ)أم ال يػػنفعكا التكػػاثر ، َِٖمممِّي َٝ ٱَل  دبعػػىن ؿبػػػض كاؼبعػػىن لػػو يعلمػػوف علػػا اليقػػني  ٥ٌِٜ مم

اليقني
  .(ٕ)كىو الذم ال ش  فيو (ٔ)

 

 (ٖ)سورة كالعصر

 

ِيمم٠َ ال كقػػف فيهػػا دكف آخرىػػا لف  ْ إَِّلٍّ ٱَّلٍّ ٢ُمم٦ا َٞ نَسَٰمم٠َ معػػىنك  .اسػػتثناء مػػن الكؿ   ٣ ... َءا ِ
إف  ٢ ... إِنٍّ ٱۡل 

 من القل. (َُ)لألكثرذل  جاز االستثناء لنو ال يستثىن ل، ك ك (ٗ)الناس

 

 

 
                                                             

 كرد يف واشػػية ) س (: مكيػػة، ككلمهػػا شبػػاف كعشػػركف ككلمػػة، كوركفهػػا مائػػة كعشػػركف ورفنػػا، كىػػي شبػػاين آيػػات. ان ػػر ) البيػػاف يف عػػد آم القػػرآف: ((ُ
 (.ُّٔ(، ) صباؿ القراء. ص  ِٖٔ/ُ
 (. ّٖٗكىو قوؿ ابن النبارم ككافقو الداين. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ِ
 (. ُٕٖكىو قوؿ أ  وا . ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ّ
 .( من ىذا البحثُٕٗص  ٮكيف سورة اؼبطففني آية  ،ُٕٔ. ص ٯسورة اؼبعارج آية  )تقدـ الكالـ على ) كال ( يف  ((ْ
 (. ُٕٖؿبمد بن عيسى. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  كىو قوؿ ((ٓ
 مابني اغباصرتني ساقط من ) س ( كثابت يف بقية النسخ. ((ٔ
 (. ُٕٔ/ِ( ، ) ـبتصر تفسري ابن كثري/ ؿبمد الصابوين:  َِْ/ُان ر ) التفسري البياين للقرآف الكرًن/ عائشة ؿبمد اؼبعركفة ببنت الشا ئ:  ((ٕ
لقػػػرآف: كرد يف واشػػية ) س (: مكيػػة، ككلمهػػا أربػػع عشػػرة كلمػػػة، كوركفهػػا شبانيػػة كسػػتوف ورفنػػا، كىػػي ثػػػالث آيػػات. ان ػػر ) الػػػػػػػػػػػبياف يف عػػد آم ا ((ٖ
 (.ُّٕ(، ) صباؿ القراء. ص  ِٕٖ/ُ
 (. ْٖٕ/ْ( ، ) زاد اؼبسري:  َٗٓ/ِْان ر ) تفسري الطربم:  ((ٗ
 يف ) م (: ال يستىن لألكرب.كرد  .كقولو: ال يستىن لألكثر ((َُ
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  ُه َِلَ س 
َ
ا  ٣أ هُ  كهبوز الوقف على  .(ِ) (أف ال ىبلده مالو) :تاـ، كاؼبعىن ٤ ... َّكٍّ مَِلَ س 

َ
كيبتػدأ بكػال علػى  (ّ) ٣أ

مُ  على معىن )أال( اليت للتنبيو.  َٟ َه ُ م  ٱ   َٞ  َٗ َٰم َرى د 
َ
م ٓ أ َٞ ِ ، مث يبتػدئ كػاؼو   ٥َو ىػي نػار ) :بتقػدير ٦ ... ١َم ُر ٱّللٍّ

ف   (ْ)(.ا
َ  .(ٓ)تاـ ٧َصةِ  ِٔلََعَ ٱۡل 

 

 

 (ٔ)سورة الفيل

 

 ِٚ ِٓي
َدَِٰب ٱٛ  ـ   .(ٕ)كاؼ كال سباـ دكف آخرىا  ١بِأَ

 

 

 

                                                             

 كرد يف واشية ) س (: مكيػة، ككلمهػا ثػالث كثالثػوف كلمػة، كوركفهػا مائػة كثػالث كثالثػوف، كىػي تسػع آيػات يف صبيػع العػدد. ) البيػاف يف عػد آم ((ُ
 (.ُّٕ(، ) صباؿ القراء. ص  ِٖٖ/ُالقرآف: 
 (. ُْٖ/َِسري القر يب: ( ، ) تف ْٖٗ/ْ( ، ) زاد اؼبسري:  ٖٗٓ/ِْ) تفسري الطربم:  ((ِ
 (. ُٖٗكىو قوؿ الخفش سعيد. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ّ
 (. ْٖٗكىو قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ْ
 (. ُّْ/ِكقف صا  عند ال،وين. ان ر ) منار اؽبدل:  ((ٓ
كوركفهػػػا سػػػتة كتسػػػعوف كىػػػي طبػػػ  آيػػػات. ان ػػػر ) البػػػػػػػػػػػػػػػياف يف عػػػد آم القػػػرآف: كرد يف واشػػػية ) س (: مكيػػػة، ككلمهػػػا ثػػػالث كعشػػػركف كلمػػػة،  ((ٔ
ُ/ِٖٗ .) 
ُز٦لِۢ ىذا قوؿ ابن النحاس، كقاؿ أبو وا :" لي  فيها كقػف، كلػي  آخرىػا بوقػف وػ  يوصػل  ((ٕ

 
مأ ٍّٞ   ّ م ف  ٍَ َ٘   ٝ ٥َُٜم ٍَ ِّ ٥ ََْخ يَؾَٰم ِۡلِ

 (. َِٖكاالئتناؼ. ص . كخولف أبو وا  يف ىذا. ) القطع َُٕطي ٍؼ 

 (ُ)سورة اؽبمزة
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ِّ ُٕمَطي ٍؼ الالـ يف قولو تعػاىل " :(ِ)قاؿ الفراء َٰم يَؾ متعلقػة بفعػل ممػمر، كالتقػدير ) اعدبػوا إليػالؼ قػريش (  ِۡلِ
ِّ . (ّ)"رولة الشتاء كالصيف كتركها عبػادة رب ىػذا البيػت ي  كال سبػاـ دكف  (ْ)علػى قػوؿ الفػراء ،كػاؼ  ٢ َوٱلفٍّ

 .دكف آخرىا

 (ٓ)سورة اؼباعوف

 

 ِِّٙي ِٟػ  ٍَ ِم ٱل  َٰ َن  .(ٕ)يؤخركةا عن كقتها مأ كاؼو    ٥ َغ ٦٤ُنَ .(ٔ)تاـ ٣لََعَ

 

 (ٖ)سورة الكوثر

 

  َط َٗ َوٱَّن  ِ ِ لَِطّب
ّٚ  .(ُ)تاـ ٢ََْف

                                                             

كرد يف واشػية ) س (: مكيػة، ككلمهػا سػبع عشػرة كلمػة، كوركفهػا ثالثػة كسػبعوف ورفنػا، كىػي أربػع آيػات يف الكػويف كالبصػرم كالشػامي، كطبػ  يف  ((ُ
 (.ُّٕ(، ) صباؿ القراء. ص  َِٗ/ُاؼبدنيني كاؼبكي. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 

شػيخ النحػاة، ركل اغبػركؼ عػن أ  بكػر بػن عيػاش كعلػي بػن ضبػزة  :اؼبعػركؼ بػالفراء أبػو زكريػا  بػن منصػور النحػوم الكػويفوبىي بن زياد بػن عبػد ا ((ِ
 (. ّّٔ/ِىػ. ان ر ) غاية النهاية: َِٕ. تويف سنة الكسائي

 (. ِّٗ/ّان ر ) معاين القرآف:  ((ّ
 (. ُِٖ)القطع كاالئتناؼ. ص  ((ْ
كرد يف واشػػية ) س (: مكيػػة، ككلمهػػا طبػػ  كعشػػركف كلمػػة، كوركفهػػا مائػػة كطبسػػة كعشػػركف ورفنػػا. إىل ىنػػا كػػالـ اؼبصػػنف. كىػػي: سػػبع آيػػات يف  ((ٓ

 (.ُّٕ(، ) صباؿ القراء. ص  ُِٗ/ُالكويف كالبصرم كست يف عدد الباقني. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 
 (. ِِٖكاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص   ((ٔ
 (. ّٓٓ/َُ( ، ) البحر ايط يف التفسري:  َّٔ/ِْان ر ) تفسري الطربم:  ((ٕ
كرد يف واشػػية ) س (: مكيػػة، ككلمهػػا عشػػر كلمػػات، كوركفهػػا اثنػػاف كأربعػػوف ورفنػػا، كىػػي ثػػالث آيػػات يف صبيػػع العػػدد. ان ػػر ) البيػػاف يف عػػد آم  ((ٖ

 (.ُّٖ(.، ) صباؿ القراء. ص  ِِٗ/ُالقرآف: 

 (ُ)سورة قريش
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 (ِ)سورة الكافركف

 

 ُبُص خ 
َ
َٞ ٓ أ َٰبُِصوَن  ٝ  َع ١ُت

َ
ال أعبػد مػا تعبػدكف يف ىػذا " :(ْ)، كاؼبعػىن يف الكؿ علػى قػوؿ ؿبمػد بػن يزيػد(ّ)كػاؼ  ٣َوََّلٓ أ

كقيػػل كػػرر ىػػذا اللفػػك ؼبعػػىن  ".كال أنػػا عابػػد فيمػػا اسػػتقبل كال أنػػتا فيمػػا تسػػتقبلوف :كيف الثػػاين .الوقػػت كال أنػػتا كػػذل 
٦َن  :كما قاؿ (ٓ)التغليك ُٟ َٜ  ٍ ٦َن  ٣َّكٍّ َغ٦ َ  َت ُٟ َٜ  ٍ ٍّٝ َّكٍّ َغ٦ َ  َت ق نزلت ىذه السورة يف قـو سػب :(ٕ). كقيل(ٔ) ٤ُث

ٝ  .(ٖ)يف علا ا تعاىل أةا ال يؤمنوف كىا اؼبقتسموف ٝ  دِي٢ُُس  .(ٗ)اإلسالـ ٦َوَِلَ دِي٠ِ  .الكفر ٦ ... َُٛس

 

 (َُ)سورة النصر

 

  ُه ِٓط   ِ َت  .(ُُ)كالتماـ آخر السورة ،كاؼو   ٣ ...َوٱغ 

                                                                                                                                                                                              

 (. ِّٖقطع كاؼ عند ابن النحاس. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُ
كرد يف واشػػية ) س (: مكيػػة، ككلمهػػا سػػت كعشػػركف كلمػػة، كوركفهػػا أربعػػة كتسػػعوف ورفنػػا، كىػػي سػػت آيػػات. ان ػػر ) البيػػاف يف عػػد آم القػػرآف:  ((ِ
 (.ُّٖ(، ) صباؿ القراء. ص  ِّٗ/ُ
( كقػاؿ الخفػش سػعيد: "التمػاـ آخػر السػورة لف ا أمػر نبيػو  ِْٖىذا قوؿ أ  وا  السدستاين، أخرجو ابن النحػاس. ) القطػع كاالئتنػاؼ. ص  ((ّ

 (. ِْٖأف يقوؿ ىذا كلو". كالذم قالو أبو وا  وسن. ان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص 
ربد: كبػوم قػرأ كتػاب سػيبويو علػى اعبرمػي كاؼبػازين، قػاؿ السػيو ي يف ) اؼبزىػر (: "ويػث أ لػق البصػريوف   ؿبمد بن يزيد بن عبد الكرب، أبو العباس اؼبػ ((ْ

(. أخػرج قولػو القر يب.ان ػر ) تفسػري  َِٖ/ِىػ. ان ػر ) غايػة النهايػة: ِٖٓ) أبا العباس ( فاؼبراد بو اؼبربد". كاف فصيحنا واف نا غزير الدب، تويف سنة 
 (. ِِٖ/َِالقر يب: 

 (. ِِٖ/َِ( ، ) تفسري القر يب:  َْٔ َِٔ/َُان ر ) إعراب القرآف كبيانو/ ؿبي الدين دركيش:  ((ٓ
 (. ٖٗٗمن سورة التكاثر. كىو قوؿ ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ٤ك  ٣االيتاف  ((ٔ
 (. َٗٗ ٖٗٗأخرجو ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ٕ
كىػػػػا: العػػػػاص بػػػػن كائػػػػػل، كالوليػػػػد بػػػػن اؼبغػػػػرية، كالسػػػػػود بػػػػن عبػػػػد يغػػػػوث، كالسػػػػػود بػػػػن اؼبطلػػػػ ، كعػػػػدم بػػػػػن قػػػػي . ان ػػػػر ) تفسػػػػري القػػػػػر يب:  ((ٖ
 (. ِٔٔ ُٔٔ/ِْ( ، ) تفسري الطربم:  ِِٔ ِِٓ/َِ
 (. ُٔٓ/َُ( ، ) البحر ايط يف التفسري:  ْٗٗ/ّان ر ) تفسري العز بن عبد السالـ:  ((ٗ
كرد يف واشية ) س (: مدنيػة، ككلمهػا تسػع عشػرة  كلمػة، كوركفهػا سػبعة كسػبعوف، كىػي ثػالث آيػات يف صبيػع العػدد. ان ػر ) البيػاف يف عػد آم  ((َُ

 (.ُّٖ(، ) صباؿ القراء. ص  ِْٗ/ُالقرآف: 
 (. ِٖٓكىو قوؿ الخفش سعيد، أخرجو ابن النحاس. ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ُُ
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 (ُ)سورة اؼبسد

 

 ٍَِّب ل٥ََب  َوتَب
َ
 .(ْ)(اخسػرت يػداه كخسػر ىػو أيمنػ) :كاؼبعػىن .كىػو رأس آيػة (ّ)كقيػل تػاـ (ِ)كػاؼو   ١َتبٍّت  يََصآ أ

 َػَب َ٘   َٞ ََهِب  :كقرأ عاصا ،١َوتَبٍّ مثل ) ،٢َو . فمن (ٓ)راء بالرفعبالنص  ، كقرأ سائر القي  ٤َۡحٍّ ََٛ  ٱ  
تُمم٣ُ  : أوػدنبا أف ذبعػػل قولػو تعػػاىل (ٔ)فمػن نصػػ  فلػو تقػػديراف

َ
َطخ  معطوفػػان علػى المػػمري الػػذم يف  ٤ ... َوٱم 

ممََلَٰ  ػػ)ن العطػػف عليػو لطػوؿ الكػػالـ، كالتقػدير سيػكوى  ٣ ...َغَيف  فعلػى ىػػذا يكػف الوقػػف  (.و كامرأتػوسيصػلى ىي
ت٣ُُ على قولو 

َ
َطخ ََهِب كوبسن االبتػداء بقولػو  ٤ ... َوٱم  لةػا تنتصػ  علػى الػذـ بتقػدير: أعػ ،  ٤َۡحٍّ ََٛ  ٱ  
تُم٣ُ . كالتقدير الثاين: أف هبعل قولػو (ٕ)دكةا لةا يف موضع استئناؼ عامل فالكالـ كاؼو 

َ
َطخ  مرفوعػان  ٤ ... َوٱم 

ت٣ُُ فعلى ىذا ال يكف الوقف على قولو  (ٖ)باالبتداء
َ
َطخ لةا   ٤ ... َۡحٍّ َٛ َ بػػػػػ ن االبتداء كال وبسي  ٤ ... َوٱم 

هبوز أف يدخل  الكقيل أف نصبها على اغباؿ . (ٗ)كاؼ  ٣َذاَت ل٥ََب  لةا كما نصبها خرب اؼببتدأ. كالوقف على 
فلػو أيمػان تقػديراف، أوػدنبا: أف  (ُُ). كمػن قػرأ بػالرفع(َُ)يدخل فيها اللف كالالـ، فلما وذفتا نصػ  علػى اغبػاؿ

لف  ٣ َذاَت ل٥ََمب  فعلػى ىػذا يكػف الوقػف علػى قولػو  (ُِ)يرفعها باالبتداء يف ) اؼبرأة ( كهبعل ما بعدىا خربىا

                                                             

(: مكيػػة، ككلمهػػا ثػػالث كعشػػركف كلمػػة، كوركفهػػا سػػبعة كسػػبعوف كحػػركؼ النصػػر، كىػػي طبػػ  آيػػات يف صبيػػع العػػدد. ان ػػر      كرد يف واشػػية ) س  ((ُ
 (.ُّٖ(، ) صباؿ القراء. ص  ِٓٗ/ُ) البياف يف عد آم القرآف: 

 (. َٗٗقوؿ ابن النبارم ككافقو الداين. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ِ
 (.  ِٖٔسعيد، أخرجو النحاس. ) القطع كاالئنتاؼ. ص  كىو قوؿ الخفش ((ّ
 (. ُٕٓ/ِْ( ، ) تفسري الطربم:  ِّٓ/َِان ر ) تفسري القر يب:  ((ْ
 (. َْْ/ِان ر ) النشر:  ((ٓ
يػػػ  (، ) البيػػػاف يف غر  ُٖٓ/ِ( ، ) مشػػػكل إعػػراب القػػػرآف:  َّْ ِْٗ( ، ) كشػػػف اؼبشػػػكالت. ص  ِٖٗ/ّان ػػر ) معػػػاين القػػػرآف للفػػراء:  ((ٔ

 (. ْْٓ/ِإعراب القرآف/ أبو بكر ؿبمد ابن النبارم: 
 (. ِٖٗ/ّكىو قوؿ الكسائي، أخرجو الفراء. ) معاين القرآف:  ((ٕ
 (. ْْٓ/ِان ر ) البياف يف غري  إعراب القرآف:  ((ٖ
ارم. ) إيمػػػػػػػػػػػاح الوقػػف كاالبتػػداء. ص ( كابػػن النبػػ ِٖٔىػػذا قػػوؿ أ  وػػا ، كىػػو أجػػود الوجػػوه، أخرجػػو ابػػن النحػػاس. ) القطػػع كاالئتنػػاؼ. ص  ((ٗ
ُٗٗ .) 
 (. ِٖٗ/ّكىو قوؿ الفراء. ان ر ) معاين القرآف:  ((َُ
 (. َْْ/ِكىي قراءة اعبماعة سول عاصا. ان ر ) النشر:  ((ُُ
 (. ُٗٗ( كذكره ابن النبارم. ان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ِٖٗ/ّأجازه الفراء. ان ر ) معاين القرآف:  ((ُِ
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ممََلَٰ مػػا بعػػده مسػػتأنف. كالثػػاين: أف يرفعهػػا بػػالعطف علػػى المػػمري الػػذم يف  فعلػػى ىػػذا ال يكػػف  ٣ ...َغَيف 
ََهِب من كال الوجهني ال هبوز االبتداء بقولو ك  ،الوقف دكةا للمرأة  نعتاكال الوقف قبلو سواء جعل  ٤َۡحٍّ ََٛ  ٱ  

جػػاز االبتػػداء بػػو ككفػػى ( ىػػي ضبالػػة اغبطػػ ) :فػػإف رفػػع ذلػػ  بتقػػدير .أك خػػربان عنهػػا لنػػو متعلػػق دبػػا قبلػػو ؼبػػا ذكرنػػا
ََهممِب الوقػػف علػػى مػػا قبلػػو إلنقطاعػػو منػػو. كالوقػػف علػػى  خػػربان  ٥ ... ِِف ِحيممِص٤َ إذا جعػػل  ،كػػاؼو   ٤ٱ  

ت٣ُُ وَ فإف جعل خربان ثانيان لقولو  ،منقطعان عن الكؿ
َ
َطخ  .(ُ)مل يكف الوقف قبلو كال وبسن االبتداء بو ٤ ... ٱم 

 

 (ِ)سورة اإلخالص

 

 َذٌص
َ
ُ أ ٚ  ٦َ٤ُ ٱّللٍّ ُٕ١  كجاء يف التفسري أف اؼبشركني قالوا للنيب صلى ا  .كالتماـ آخرىا .(ّ)كيركل عن اغبسن .كاؼ
َذٌص ) انس  لنا رب  كصفو لنا ( فأنزؿ ا تعاىل  :ا عليو كسلا

َ
ُ أ ٚ  ٦َ٤ُ ٱّللٍّ ُٕ١ إىل آخر السورة(ْ). 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (. ُٗٗ َٗٗان ر ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص  ((ُ
كرد يف واشػية ) س (: مكيػة، ىػذا قػوؿ ؾباىػد كعطػاء كقػاؿ ابػن عبػاس:" مدنيػػة". ككلمهػا طبػ  عشػرة كلمػة، كوركفهػا سػبعة كأربعػوف ورفنػا، كىػػي  ((ِ

( ) صبػاؿ القػػراء. ص ِْْ/َِ(، ) تفسػري القػػر يب:  ِٔٗ/ُطبػ  آيػات يف اؼبكػػي كالشػامي كأربػػع يف عػدد البػػاقني. ان ػر ) البيػػاف يف عػد آم القػػرآف: 
ُّٖ.) 
 (. ِٖٖأخرج قولو ابن النحاس. ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ّ
 (. َٓٓ/ْ( ، ) زاد اؼبسري يف علا التفسري:  ّٔٓ/ٓ( ، ) تفسري ابن عطية:  ٕٖٔ/ِْان ر ) تفسري الطربم:  ((ْ
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ال "كابػػن عبػػد الػػرزاؽ:  (ْ)كابػػن النبػػارم (ّ)كأبػػو وػػا  (ِ)كقػػاؿ الخفػػش .لػػي  فيهػػا كقػػف كػػاؼ كالتمػػاـ يف آخرىػػا
يقػػوؿ ذلػػ   . كذلػػ  كػػذل  لف النػػيب صػػلى ا عليػػو كسػػلا أمػػر أف "اإلخػػالص كاؼبعػػوذتني دكف آخػػرىن كقػػف يف
 .(ٓ)كلو

 (ٔ)سورة الناس

 

٢ٍَّممممم ِس الوقػػػػػف علػػػػػى قولػػػػػو  كػػػػػاؼ إذا جيعػػػػػل ) الػػػػػذم ( يف موضػػػػػع رفػػػػػع  ٤ٱۡل 
              :   خػػػػػرب ؼببتػػػػػدأ ممػػػػػمر تقػػػػػديره (ٕ)

. فػػإف (ٖ)يف اؼبكػػي كالشػػامي جعػػل يف موضػػع نصػػ  علػػى الػػذـ بتقػػدير ) أعػػ  ( كىػػو رأس آيػػةو أك  .) ىوالػػذم جعػػل (
كا  .كالتمػاـ آخػر السػورة .نعتػاى ؼبػا قبلػو مػن االسػا ازػركر مل يكػف الوقػف قبلػو لتعلقػو بػذل جعل يف موضػع خفػض 

 أعلا. 

  

                                                             

وركفها تسعة كسبعوف، كىػي طبػ  آيػات كرد يف واشية ) س (: مدنية، ىذا قوؿ ابن عباس، كقاؿ قتادة: "مكية". ككلمها ثالث كعشركف كلمة، ك  ((ُ
 (.ُِٓ/َِ(، ) تفسري القر يب: ُّٖ(، ) صباؿ القراء. ص  ِٕٗ/ُيف صبيع العدد. ان ر ) البياف يف عد آم القرآف: 

 (. ِٖٖأخرج قولو ابن النحاس. ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ِ
 (. ِٖٖأخرج قولو ابن النحاس. ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ّ
 ( ِٗٗلو ) إيماح الوقف كاالبتداء. ص ان ر قو  ((ْ
أنػو كػاف يقػف علػى رأس كػل آيػة  (، قاؿ ال،وين: "كإف كقفت على رأس كل آية فحسن ؼبا ركم عػن النػيب  ِٖٖان ر ) القطع كاالئتناؼ. ص  ((ٓ

 (. ّْٔ/ِمنهما". ) منار اؽبدل: 
 كرد يف واشية ) س (: مدنية، كىذا قوؿ ابن عباس، كقاؿ قتادة: " مكية"، ككلمها عشركف كلمػة، كوركفهػا تسػعة كسػبعوف ورفنػا، كىػي سػبع آيػات ((ٔ

( ، ) تفسػػػػري القػػػػر يب: ُّٖ(، ) صبػػػػاؿ القػػػػراء. ص  ِٖٗ/ُآيػػػػات يف اؼبكػػػػي كالشػػػػامي كسػػػػت يف عػػػػدد البػػػػاقني. ان ػػػػر ) البيػػػػاف يف عػػػػد آم القػػػػرآف: 
َِ/َِٔ.) 
( ، ) إعػراب القػرآف كبيانػو:  ُٗٗ/ٓهبوز يف ؿبلو اغبركات الثالث، فاعبر على الصفة كالرفع كالنصػ  علػى الشػتا. ان ػر ) إعػراب القػرآف للنحػاس:  ((ٕ

 (. ِٓٔ/َُكبيانو: 
 (. ِِٗان ر ) بشري اليسر شرح ناظمة الزىر. ص  ((ٖ

 (ُ)سورة الفلق
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 اليتيئجلوالتوص يتلالتال وصلتلإل هيلخالللبحثالفالالي يطلالتيل  :لأه لوفالالختي ليمرنل لخ ص

لكنو مل يكن معركفان هبذا اؼبصطلح، لنػو كػاف  علا الوقف كاالبتداء كاف موجودان على عهد النيب   -ُ
كمل  للقػػرآف كيف إقرائػػو للصػػحابة   بيعيػػان بالنسػػبة لسػػدايا العرب.فكػػاف موجػػودان يف قػػراءة النػػيب 

 يكن وبتاج مها مزيد عناية كتكلف، لكونو مدركان عندىا بسدايا كالمها.
قػف إال بػالرجوع مراء العلمػاء ككػذل  ال يبىن ىذا العلػا علػى االجتهػاد كالن ػر، فػال يطلػق وكػا الو  -ِ

 الرجوع لعلا النحو كالتفسري كالقراءات.
علا الوقف كاالبتداء عبارة عن أصوؿ كفػرش، فهػو يقػـو علػى قواعػد ينبغػي أال يتغافػل عنهػا القػارئ،  -ّ

مثػل: عػدـ الوقػف علػى العامػل دكف اؼبعمػوؿ، أك علػى اؼبعمػوؿ دكف العامػل، كال علػى اؼبوصػوؿ دكف 
  على اؼبتبوع دكف تابعو، كغريىا.صلتو، كال

ل القارئ بػاؼبعىن  -ْ مراعاة مواضع الوقف كاالبتداء أمر من النبية دبكاف، حبيث هب  مراعاتو و  ال ىبي
الذم يقصده القرآف، كأف عدـ مراعاة ىذه اؼبواضع توقع يف اغبػرج ويػث يسػتحيل اؼبعػىن القػرآين عػن 

 مقصوده.
عليهػػا مػػن اخػػتالؼ يف الوقػػف كاالبتػػداء يػػدؿ علػػى إعدػػاز القػػرآف.  تعػػدد القػػراءات القرآنيػػة كمػػا يبػػىن -ٓ

كىػذا االخػػتالؼ يف الوقػػف كاالبتػداء اؼببػػ  علػػى تعػدد القػػراءات يتػػيح تنػوع اؼبعػػاين دكف تعػػارض فيمػػا 
 بينها.

أٌلف بعض القراء العشرة يف الوقف كاالبتداء لكن مل تصل كتبها إلينا، فغالبية كتػ  الوقػف كاالبتػداء  -ٔ
فقود ربتاج إىل من ينٌق  عنها، فيمكن للباوث أف يتتبع كقوؼ اود القراء العشرة من بطوف تراث م

 الكت  كىبرجها يف كتاب مستقل.
فبػا يتػيح للقػارئ أف يسػتخرج من ثركة اؼبصادر يف الوقػف كاالبتػداء أةػا موضػع إعػراب القػرآف الكػرًن،  -ٕ

رم، أك كتػاب اؼبكتفػى للػداين، أك كتػاب كتػ  الوقػف كاالبتػداء ككتػاب ابػن النبػا  إعراب القرآف مػن
، أك يبكػػن للباوػػث أف يسػػتخرج مػػن ىػػذه اؼبوسػػوعات مػػنهج يف كتػػاب مسػػتقل أبػػو جعفػػر النحػػاس

 مؤلف ما يف إعراب القرآف أك اختياراتو أك استدراكاتو على من سبقو.
مػػن خػػالؿ البحػػث الو ػػت اسػػتدراكات ابػػن النحػػاس علػػى كقػػوؼ أ  وػػا  السدسػػتاين، فػػيمكن  -ٖ

 باوث أف يتتبع كقوؼ أ  وا  السدستاين، كيناقشها كوبللها كيعلل ؽبا.لل
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أف الكثػػري مػػن ذخػػائر علػػا الوقػػف كاالبتػػداء اليػػزاؿ ـبطو ػػان، فلػػذا أكصػػي البػػاوثني بالعنايػػة لتحقيػػق  -ٗ
الكت  عمومان، كما يتعلق بالقرآف الكرًن كعلومو بشكل خاص كربقيقها علميان وػ  ال يكػوف عرضػة 

 للمياع.
أكصػػػي دكر النشػػػر كاؼبكتبػػػات باالىتمػػػاـ بنشػػػر كتػػػ  علػػػا الوقػػػف كاالبتػػػداء، ككػػػذل  إعػػػادة  باعػػػة  -َُ

 الكت  اليت  يبعت مرة مث توقف  بعها فلا يعد اغبصوؿ عليها سهالن.
 

كأخػػػريان أشػػػكر ا سػػػبحانو كتعػػػاىل أف مػػػٌن علػػػي بإسبػػػاـ ربقيػػػق ىػػػذه اؼبخطو ػػػة كأرجػػػو منػػػو 
ا كهبعلػو يف مػوازين وسػنايت فمػا كػاف مػن صػواب فمػن سبحانو كتعاىل أف يتقبل عملػي ىػذ

ا كمػػػا كػػػاف مػػػن خطػػػأ فمػػػ  كمػػػن الشػػػيطاف. كالصػػػالة كالسػػػالـ علػػػى سػػػيد النػػػاـ ؿبمػػػد 
 اؽبادم كعلى صحبو الكراـ.
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 الفهارس العلمية
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 يف غري سورىا:  اليت كردتفهرس اميات 

 الصفحة السورة كرقا امية امية

بٍُّطٓواْ َِ٘تٌَٰب  ﴿ َمصٍّ َبََٰطٞك َّلِ ُٞ  َٗ ١َظٛ َج٣َُٰ إََِل 
َ
أ

 ْ ْول٦ُا
ُ
َط أ ٍّ٘ َٰت٣ِِۦ َوَِلََتَض ٛ َبَِٰب  َءاَي

َ  ﴾ ٽٱۡل 
 ُٓ ِٗسورة ص آية 

َت رُ  ﴿ َٞ  يََؾ ُٓء َوَيش   ُٔ َٗ ََي ُٜ  ُٓ ٖٔسورة القصص آية  ﴾ َوَربَّ

ا  ﴿  ٝ ۡرِكُس
َ
٠ِ  أ ّٞ ن َُي طَِحُسٝ 

َ
 ... يُطِيُص أ

١٠٪﴾ 
 َٗ َُُالعراؼ آية سورة 

َعٓءَ ﴿  ٍّٝ ٱلَّ ًُ ٱلفَّ ِٟ  ُٗ ِٓسورة الرـك آية  ﴾ڔ ... َوََّل تُػ 

ُس٦ُٜنَ ...﴿ ُ  يَص  َٙ ِ َلَٰٓه َٟ
ِ  َوٱل 

٠ِ ُُكّ ّٞ َٜي ٥ِٝ  ٌَ

ٝ    ٷ بَ ب   ُت مَب  ـَ م   َٟ ِ َٜمي ُسٝ ب ٌَ  ٌٝ َٰ َغمَؾ
ارِ  َي ٱلٍّ  ٖ َٝ ُخ  ٍ  ﴾ٸ٢َِْ

 َُٖ ِْ، ِّسورة الرعد آية 

طِي... ﴿ َرا َج٥ََٰم  بَمِِنٓ  ښ م  َ٘ و 
َ
ا َوأ َٗ ِ َٰل َز َ٘

 َٚ َٰٓءِي َر  ﴾ڛإِغ 
 ُّٓ ٗٓ، ٖٓسورة الشعراء آية 

ِطِي٠َ ﴿ َٰٓ َٜي ُت لِٜ َؽ م 
َ
 ُِْ ْْسورة اغبج آية  ﴾ڌ ... َْأ

﴿  ٝ ي ِصي٥ِ
َ
َ خ ََعَٰ ٦ُ١ر٤ُُٝ َبّي   ُِٔ ُِسورة اغبديد آية  ﴾٬ ... يَػ 

٦َن ﴿ ُٟ َٜ  ٍ ٍّٝ  ٣َّكٍّ َغ٦ َ  َت َّكٍّ َغم٦ َ  ُث
٦َن  ُٟ َٜ  ٍ  ﴾٤َت

 ُّٗ ْ،  ّسورة التكاثر آية 
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 اؼبرتجا ؽبا فهرس العالـ

 رقا الصفحة اسا العلا

 ِٓ إبراىيا بن السرم بن سهل ، أبو إسحاؽ الزجاج

 ُٓ إبراىيا بن عبد الرزاؽ بن اغبسن أبو إسحاؽ النطاكي

 ُٓ  ، أبو علي الدينورمأضبد بن جعفر

 ُٖ الكرًن بن ؿبمد بن عبد الكرًن ال،وين اؼبصرم الشافعيأضبد بن عبد 

 ُٕ أضبد بن ؿبمد بن إظباعيل، أبو جعفر ابن النحاس النحوم اللغوم

 ُّٔ أضبد بن موسى العطار القركل، أبو داكد

بػػػن أ  مػػػرًن أبػػػو عبػػػد ا، كيقػػػاؿ: أبػػػو جعفػػػر اللؤلػػػؤم أضبػػػد بػػػن موسػػػى 
 اػبزاعي البصرم

ْٔ 

 ُِٔ عبد الرضبن بن أ  كريبة السدم، أبو ؿبمد، السدم الكبريإظباعيل بن 

 ُٓٔ بكر بن ؿبمد بن عثماف، أبو عثماف اؼبازين

 ّٓ اغبسن بن يسار البصرم ، أبو سعيد

 ُٓ سعيد بن مسعدة ازاشعي، الخفش الكسط، أبو اغبسن

 ُٓ ، أبو وا  السدستاينبن عثماف بن يزيدسهل بن ؿبمد 

 ُُٗ مزاوا أبو القاسا كيقاؿ: أبو ؿبمد اؽبال  اػبراساينالمحاؾ بن 

 َٓ عاصا بن هبدلة بن أ  الندود

 ِٕ العباس بن الفمل بن شاذاف بن عيسى، أبو الفمل
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 ُّٔ عبد ا بن عيسى بن أ  زمنني، أبو ؿبمد

 ُٓ عبد ا بن مسلا بن قتيبة الدينورم ، أبو ؿبمد

 ُّٔ الفط ، أبو اغبسن النيسابورمعلي بن اغبسن الذىلي 

 ُّٖ علي بن ضبزة بن عبد ا السدم. أبو اغبسن الكسائي

 َُِ علي بن سليماف بن الفمل، الخفش الصغري، أبو اغبسن

 ُٖ علي النورم بن ؿبمد، أبو اغبسن

 ّٓ عيسى بن عمر ، أبو عمر الثقفي النحوم البصرم

 َٓ اػبطابقتادة بن دعامة السدكسي. أبو 

 َٕ ؾباىد بن جرب، أبو اغبداج اؼبكي

 ِٕ ؿبمد بن القاسا  بن ؿبمد بن بشار النبارم، أبو بكر

 ُِٔ ؿبمد بن جرير بن يزيد اإلماـ، أبو جعفر الطربم امملي البغدادم

 ُٖ ؿبمد بن  يفور أبو عبد ا السداكندم

 ُّٔ عبد اؿبمد بن عبد ا بن عيسى بن أ  زمنني اؼبرم، أبو 

 َٓ الصبهاين ؿبمد بن عيسى بن إبراىيا، أبو عبد ا

 ُٕ ؿبمد بن ؿبمد بن ؿبمد بن علي بن يوسف بن اعبزرم

 ُّٗ ؿبمد بن يزيد بن عبد الكرب، أبو العباس اؼبربد

 ُّٓ مسركؽ بن الجدع بن مال  أبو عائشة

 ٔٔ اؼبفمل بن ؿبمد بن يعلى بن عامر، أبو ؿبمد الميب
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 َٓ   نافع بن عبد الرضبن بن أ  نعيا

 ُٓ ، أبو اؼبنذر الرازمبن أ  نصر نصري بن يوسف

 ُّٔ وبي بن سالـ بن أ  ثعلبة    

اؼبعػػركؼ  أبػػو زكريػػا وبػػىي بػػن زيػػاد بػػن عبػػد ا بػػن منصػػور النحػػوم الكػػويف
 بالفراء

ُِٗ 

يعقػػػػوب بػػػػن إسػػػػحاؽ بػػػػن زيػػػػد بػػػػن عبػػػػد ا بػػػػن أ  إسػػػػحاؽ أبػػػػو ؿبمػػػػد 
 اغبمرمي

َٓ 

 ْٓ يوشع بن نوف
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 فهرس امثار: 

 الصفحة القائل القوؿ

 ٕٔ ابن عباس  "   ككثري من الناس يف اعبنة "

 َُِ ابن عباس  "لها عمد ال ترونها "

 َُٖ الرباء بن عازب "ال ٌقبض هللا روح مؤمن إال سلم علٌه    "

 

  



 

215  

 

 اؼبصادر كاؼبراجع:فهرس 

 الػدميا ٌي، الغ  عبد بن أضبد بن ؿبمد بن عشر، تأليف: أضبد الربعة القراءات يف البشر فمالء إرباؼ 
 لبناف – العلمية الكت  دار: مهرة، الناشر أن : بالبنا، ربقيق الشهري الدين شهاب

 أبػػو ؿبمػػد: السػػيو ي، ربقيػػق الػػدين جػػالؿ بكػػر، أ  بػػن الػػرضبن القػػرآف، تػػأليف: عبػػد علػػـو يف اإلتقػػاف 
 .ْ: الجزاء ـ، عدد ُْٕٗ/ ىػُّْٗ للكتاب،  بع عاـ العامة اؼبصرية اؽبيئة: إبراىيا، الناشر الفمل

  ، العػػالـ، تػػأليف: أضبػػد بػػن علػػي أبػػو بكػػر الػػرازم اعبصػػاص اغبنفػػي، ربقيػػق: ؿبمػػد صػػادؽ القمحػػاكم
 ىػ. َُْٓبريكت، تاريخ الطبع:  –الناشر: دار إوياء الرتاث العر  

 القمحػاكم صػادؽ اغبنفػي، ربقيػق: ؿبمػد اعبصاص الرازم بكر أبو علي بن القرآف، تأليف: أضبد أوكاـ  
، تػاريخ الطبػع بػريكت – العػر  الػرتاث إويػاء دار: الشريف، الناشػر بالزىر ؼبصاوفا مراجعة عبنة عمو
 ىػ.َُْٓ

  ،اإلضػػاءة يف بيػػاف أصػػوؿ القػػراءة، تػػأليف: علػػي ؿبمػػد المػػباع، الناشػػر: اؼبكتبػػة الزىريػػة للػػرتاث، القػػاىرة
 ىػ.َُِْالطبعة الكىل 

 اعبامعيػػة للشػئوف اإلرشػػاد دار:  الناشػردركيػػش،  مصػطفى أضبػػد بػن الػػدين كبيانػػو، ؿبيػي القػرآف إعػراب - 
 ، الطبعػػػة(بػػػريكت - دمشػػػق - كثػػػري ابػػػن دار)  ،( بػػػريكت - دمشػػػق - اليمامػػػة دار) ، سػػػورية - ضبػػػص
 .َُ:  ازلدات ىػ، عدد ُُْٓ الرابعة

  :إعراب القرآف، تأليف: اإلماـ أبو جعفر أضبػد بػن ؿبمػد بػن إظباعيػل النحاس،كضػع وواشػيو كعلػق عليػو
نعا خليػػل إبػػراىيا، الناشػػر: منشػػورات ؿبمػػد علػػي بيمػػوف، دار الكتػػ  العلميػػة، بػػريكت، الطبعػػة عبػػد اؼبػػ
 ىػ ُُِْالكىل 

 بػن اؼبطلػ  عبػد بػن شػافع بػن عثمػاف العباس بػن بن إدري  بن ؿبمد ا عبد أبو الـ، تأليف: الشافعي 
 ـ، عػددَُٗٗ/ىػػَُُْ: النشػر بػريكت، سػنة – اؼبعرفػة دار: اؼبكػي، الناشػر القرشػي اؼبطليب مناؼ عبد

 . ٖ: الجزاء
 اؼبكتبػػة: القفطػي، الناشػر يوسػف بػن علػي اغبسػن أبػو الػدين النحػاة، تػأليف: صبػاؿ أنبػاه علػى الػركاة إنبػاه 

 .ْ: الجزاء ىػ، عدد ُِْْ الكىل بريكت، الطبعة العنصرية،
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 اعبزائػرم،  بكػر أبػو جػابر بػن القػادر عبػد بػن موسػى بػن الكبري، تأليف: جػابر العلي لكالـ التفاسري أيسر
 اػبامسػػػػػػػة اؼبدينػػػػػػػة اؼبنػػػػػػػورة،  الطبعػػػػػػػة -اؼبملكػػػػػػػة العربيػػػػػػػة السػػػػػػػعودية -كاغبكػػػػػػػا العلػػػػػػػـو مكتبػػػػػػػة: الناشػػػػػػػر
 .ٓ: الجزاء ـ، عددََِّ/ىػُِْْ

  ،إيمػاح الوقػػف كاالبتػػداء يف كتػاب ا عػػز كجػػل، تػأليف: أبػػو بكػػر ؿبمػد بػػن القاسػػن بػن بشػػار النبػػارم
 . ىػ َُّٗالرضبن رمماف، مطبوعات ؾبمع اللغة العربية بدمشق،  ربقيق: ؿبي الدين عبد

 الػػدين أثػػري ويػػاف بػػن يوسػػف بػػن علػػي بػػن يوسػػف بػػن ؿبمػػد ويػػاف أبػػو: التفسػػري، تػػأليف يف اػػيط البحػر 
 ىػ . َُِْ بريكت،  بع عاـ – الفكر دار: صبيل، الناشر ؿبمد صدقي: الندلسي، ربقيق

  الربىػاف يف علػػـو القػػرآف، تػػأليف: أبػػو عبػد ا بػػدر الػػدين ؿبمػػد بػػن عبػد ا الزركشػػي، ربقيػػق: ؿبمػػد أبػػو
ـ، الناشػػػر: دار إويػػػاء الكتػػػ  العربيػػػة عيسػػػى البػػػا  ُٕٓٗ -ىػػػػ ُّٕٔالفمػػػل إبػػػراىيا، الطبعػػػة الكىل 
 . ْاغبليب كشركائو، عدد الجزاء: 

  اصػػػل لإلمػػػاـ الشػػػا يب بشػػػري اليسػػػر شػػػرح ناظمػػػة الزىػػػر يف علػػػا الفو  تػػػأليف: عبػػػد الفتػػػاح عبػػػد الغػػػ ،
ىػػػػػ/ ُِْٗالقػػػاىرة، الطبعػػػة الكىل  -القاضػػػي، الناشػػػر: دار السػػػالـ للطباعػػػة كالنشػػػر كالتوزيػػػع كالرتصبػػػة 

 ـ.ََِٖ
 المػيب،  جعفػر أبو عمرية، بن أضبد بن وبىي بن الندل ، تأليف: أضبد أىل رجاؿ تاريخ يف اؼبلتم  بغية

 ـ. ُٕٔٗ: النشر القاىرة، عاـ – العر  الكات  دار: الناشر
 الػػداين، ربقيػػق: غػػامن عمػػرك أبػػو عمػػر بػػن عثمػػاف بػػن سػػعيد بػػن القػػرآف، تػػأليف: عثمػػاف آم عػػدٌ  يف البيػاف 

 ـُْٗٗىػ/ ُُْْ الكىل الكويت، الطبعة – كالرتاث اؼبخطو ات مركز: اغبمد، الناشر قدكرم
 الربكات عبد الرضبن بن ؿبمد بن أ  سعيد النبػارم النحػوم،  البياف يف غري  إعراب القرآف، تأليف: أبو

ربقيق: الدكتور  و عبد اغبميد  و، مراجعة: مصطفى السقا، الناشر: اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب،  بع 
 ـ.َُٖٗق/ ََُْعاـ 

  :الكت  ردا: الناشر ،سعيد أبو الصديف، يون  بن أضبد بن الرضبن عبدتاريخ ابن يون  اؼبصرم، تأليف 
 .ِ: الجزاء دد،  عق ُُِْ الكىل الطبعة، بريكت العلمية،

 بػن عثمػاف بػن أضبػد بن ؿبمد ا عبد أبو الدين كىالعالـ، تأليف: ،  اؼبشاىري كىكىفيات اإلسالـ تاريخ 
، الطبعػػػػة الكىل اإلسػػػػالمي الغػػػػرب دار: معػػػػركؼ، الناشػػػػر عػػػػٌواد بشػػػػار الػػػػدكتور: الػػػػذىيب، ربقيػػػػق قىايٍبػػػػاز
 .ُٓـ، عدد الجزاء: ََِّ
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  :بػابن اؼبعػركؼ الوليػد، أبػو الزدم، نصػر بػن يوسػف بػن ؿبمد بن ا عبدتاريخ علماء الندل ، تأليف 
 مكتبػػػة: الناشػػػر، اغبسػػػي  العطػػػار عػػػزت السػػػيد:  بعػػػو علػػػى ككقػػػف كصػػػححو؛ بنشػػػره؛ عػػػىن ، الفرضػػػي
 ِ: الجزاء عدد، ـ ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ الثانية الطبعة، القاىرة اػباقبي،

 ػػ  الػػدينورم، ربقيػػق: إبػػراىيا قتيبػػة بػػن مسػػلا بػػن ا عبػػد ؿبمػػد القػػرآف، تػػأليف: أبػػو مشػػكل تأكيػػل، 
 لبناف. – بريكت العلمية، الكت  دار: الدين، الناشر

  التػرب اؼبسػػبوؾ يف ذيػػل السػػلوؾ، تػػأليف: ،ػػ  الػػدين ؿبمػد أبػػو اػبػػري السػػخاكم، الناشػػر: اؼبطبعػػة المرييػػة
 ـ.ُٖٔٗمصر،  -ببوالؽ

 تػػأليف: ؿبمػػد«ازيػػد الكتػػاب تفسػػري مػػن اعبديػػد العقػػل كتنػػوير السػػديد اؼبعػػىن ربريػػر» كالتنػػوير التحريػػر ، 
 تػػون ، سػػنة – للنشػػر التونسػػية الػػدار:  التونسػػي، الناشػػر عاشػػور بػػن الطػػاىر ؿبمػػد بػػن ؿبمػػد بػػن الطػػاىر
 .(قسمني يف ٖ رقا كاعبزء) َّ:  الجزاء ق، عدد ُْٖٗ: النشر

  ،تذكرة اغبفاظ    بقات اغبفاظ، تأليف: أبو عبد ا ،  الػدين الػذىيب، الناشػر: دار الكتػ  العلميػة
 ىػ.ُُْٗلبناف، الطبعة الكىل  -بريكت

  جػزء اليحصػيب. ربقيػق:  موسػى بػن عيػاض القاضػي الفمػل اؼبسال ، تػأليف: أبػو كتقري  اؼبدارؾ ترتي 
ـ،  َُٕٗ - ُٔٔٗ الصػػػحراكم، القػػػادر عبػػػد: ْ ،ّ ،ِ ـ، جػػػزء ُٓٔٗ الطندػػػي، تاكيػػػت ابػػػن: ُ
  فمالة، مطبعة: ـ، الناشرُّٖٗ-ُُٖٗ أعراب أضبد سعيد: ٖ ،ٕ ،ٔ شريفة، جزء بن ؿبمد: ٓ جزء

 .ٖ: الجزاء الكىل، عدد اؼبغرب، الطبعة -امدية
 بإشػراؼ العلمػاء مػن صباعػة كصػححو اعبرجاين، ضبطو الشريف الزين ؿبمد بن التعريفات، تأليف:  علي 

 ىػ.َُّْلبناف، الطبعة الكىل  -الناشر، دار الكت  العلمية، بريكت
 النشػر الشػا ئ، دار ببنػت اؼبعركفػة الػرضبن عبػد علػي ؿبمػد الكرًن، تأليف: عائشػة للقرآف البياين التفسري :

 .ِ: الجزاء السابعة، عدد القاىرة، الطبعة – اؼبعارؼ دار
 غالػ  بػن كثػري بػن يزيػد بػن جريػر بػن القرآف، تأليف: ؿبمد آم لتأكي عن البياف جامع   الطربم تفسري 

 ىػػ َُِْ الكىل الرسالة، الطبعػة مؤسسة: شاكر، الناشر ؿبمد أضبد: الطربم، ربقيق جعفر أبو امملي،
 .ِْ: الجزاء ـ، عدد َََِ /
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 بن السالـ عبد بن العزيز عبد الدين عز ؿبمد ، تأليف: أبو(اؼباكردم لتفسري اختصار كىو) القرآف تفسري 
 إبػراىيا بػن ا عبػد الػدكتور: ربقيػق العلماء،  بسلطاف اؼبلق  الدمشقي، السلمي اغبسن بن القاسا أ 

 .ّ: الجزاء ـ، عددُٔٗٗ/ ىػُُْٔ الكىل بريكت، الطبعة – وـز ابن دار: الوىيب، الناشر
  أ  زمنني، ربقيق: أبو عبد ا وسػني بػن تفسري القرآف العزيز، تأليف: أبو عبد ا ؿبمد بن عبد ا بن

ـ، مكػاف ََِِىػػ / ُِّْؿبمد بن مصطفى الكنػز، الناشػر: الفػاركؽ اغبديثػة، سػنة النشػر  -عكاشة 
 .ٓالنشر مصر/ القاىرة، عدد الجزاء 

 اؼبنػػػذر بػػػن إدريػػػ  بػػػن ؿبمػػػد بػػػن الػػػرضبن عبػػػد ؿبمػػػد وػػػا ، تػػػأليف: أبػػػو أ  البػػػن الع ػػػيا القػػػرآف تفسػػػري 
 - الباز مصطفى نزار مكتبة: الطي ، الناشر ؿبمد وا ، ربقيق: سعد أ  ابن الرازم اغبن لي، التميمي،
 ىػ. ُُْٗ الثالثة السعودية، الطبعة العربية اؼبملكة

 الدمشقي، ربقيق:  مث البصرم القرشي كثري بن عمر بن إظباعيل الفداء الع يا، تأليف: أبو القرآف تفسري
 ـ، عػػدد ُٗٗٗ ىػػػ/َُِْ الثانيػػة كالتوزيػػع، الطبعػػة للنشػػر  يبػػة دار: شػػرسػػالمة، النا ؿبمػػد بػػن سػػامي
 .ٖ: الجزاء

 التميمػي السػمعاين اؼبػركزل أضبػد ابػن اعببػار عبػد بػن ؿبمػد بػن منصػور اؼب فػر، القرآف، تأليف: أبو تفسري 
 – الريػاض الػو ن، دار: غنػيا، الناشػر بػن عبػاس بػن كغنػيا إبػراىيا بػن ياسػر: الشافعي، ربقيق مث اغبنفي

 ـ.ُٕٗٗ -ىػُُْٖ الكىل السعودية، الطبعة
 البصػػػرم وبيػػػ  بػػن ؿبمػػػد بػػن ؿبمػػػد بػػن علػػػي اغبسػػن كالعيػػػوف، تػػأليف: أبػػػو النكػػت   اؼبػػػاكردم تفسػػري 

 العلمية الكت  دار: الرويا، الناشر عبد بن اؼبقصود عبد ابن السيد: باؼباكردم، ربقيق الشهري البغدادم،
 . ٔ: الجزاء لبناف، عدد/  بريكت -

 الصػػنعاين، دراسػػة اليمػػاين اغبمػػريم نػػافع بػػن نبػػاـ بػػن الػػرزاؽ عبػػد بكػػر الػػرزاؽ، تػػأليف: أبػػو عبػػد تفسػػري 
 ىػ، عددُُْٗ سنة الكىل بريكت، الطبعة – العلمية الكت  دار: عبده، الناشر ؿبمد ؿبمود. د: كربقيق
 .ّ: الجزاء

 ؿبمػد الػدكتور: اؼبخزكمي، ربقيق القرشي اؼبكي التابعي جرب بن ؾباىد اغبداج ؾباىد، تأليف: أبو تفسري 
 ىػ. َُُْ مصر، الطبعة الكىل -اغبديثة اإلسالمي الفكر دار: النيل، الناشر أبو السالـ عبد

 البلخػى، ربقيػق: عبػد الزدم بشػري بػن سػليماف بػن مقاتػل اغبسػن سليماف، تأليف: أبو بن مقاتل تفسري 
 ق.ُِّْ بريكت، الطبعة الكىل – الرتاث إوياء دار: شحاتو، الناشر ؿبمود ا
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 مث البصػػرم ربيعػػة، تػػيا مػػن بػػالوالء، التيمػػي ثعلبػػة، أ  بػػن سػػالـ بػػن سػػالـ، تػػأليف: وبػػىي بػػن وبػػىي تفسػػري 
لبنػػػاف،  – بػػػريكت العلميػػػة، الكتػػػ  دار: شليب،الناشػػػر ىنػػػد الػػػدكتورة: كربقيػػػق القػػػريكاين، تقػػػدًن اإلفريقػػػي
 .ِ: الجزاء ـ، عدد ََِْ/ ىػ ُِْٓ الكىل الطبعة

  التمهيػػد يف علػػا التدويػػد، تػػأليف: ابػػن اعبػػزرم، ربقيػػق : الػػدكتور علػػي وسػػني البػػواب، الناشػػر: مكتبػػة
 ىػ.َُْٓاؼبعارؼ، الرياض، الطبعة الكىل 

  تنبيو الغافلني كإرشاد اعباىلني عما يقع ؽبا من اػبطأ واؿ تالكهتا لكتاب ا اؼببني، تأليف: أبو اغبسن
النيفػر، الناشػر: مؤسسػات عبػد الكػرًن بػن عبػد  الشاذ  بن ؿبمد النورم الصفاقسي، ربقيق : ؿبمد علي
 ا.

  دائػرة مطبعػة: العسقالين، الناشر ودر بن أضبد بن ؿبمد بن علي بن أضبد الفمل التهذي ، أبو هتذي 
 .ُِ: الجزاء ىػ، عددُِّٔ الكىل الطبعة اؽبند،  -الن امية اؼبعارؼ

 السػعدم، ربقيػق ا عبػد بػن ناصػر بػن الػرضبن اؼبنػاف، تػأليف: عبػد كػالـ تفسري يف الرضبن الكرًن تيسري :
 ـ.َََِىػ/َُِْ الرسالة، الطبعة الكىل مؤسسة: اللووبق، الناشر معال بن الرضبن عبد

 اكتػوالػداين، ربقيػق:  عمػرك أبػو عمػر بػن عثمػاف بػن سػعيد بن السبع، تأليف: عثماف القراءات يف التيسري 
 ـُْٖٗ/ ىػَُْْ الثانية، بريكت، الطبعة – العر  الكتاب دار: تريزؿ، الناشر

 فػػػرح بػػػن بكػػػر أ  بػػػن أضبػػػد بػػػن ؿبمػػػد ا عبػػػد القػػػر يب، تػػػأليف: أبػػػو تفسػػػري   القػػػرآف لوكػػػاـ اعبػػػامع 
 الكتػػ  دار: أ فػػيش، الناشػػر كإبػػراىيا الػػربدكين أضبػػد: القػػر يب، ربقيػػق الػػدين ،ػػ  اػبزرجػػي النصػػارم
 ؾبلدات. َُ يف جزءا َِ: الجزاء ـ، عدد ُْٔٗ / ىػُّْٖ الثانية القاىرة، الطبعة – اؼبصرية

 أ  بػن ا عبػد أبػو اغبىًميػدم ا عبػد بػن فتػوح بػن ؿبمػد الندل ، تأليف:  كالة ذكر يف اؼبقتب  جذكة 
 ـ. ُٔٔٗ: النشر القاىرة، عاـ – كالنشر للتأليف اؼبصرية الدار: نصر، الناشر

 اغبسن، أبو الشافعي، اؼبصرم اؽبمداين الصمد عبد بن ؿبمد بن صباؿ القراء ككماؿ اإلقراء، تأليف: علي 
 دمشػق - للػرتاث اؼبأموف دار: خرابة، الناشر ؿبسن. د - العطيَّة مركاف. د: السخاكم، ربقيق الدين علا
 .ُ: الجزاء ـ، عدد ُٕٗٗ / ىػ ُُْٖ الكىل بريكت، الطبعة –

 ؿبمػد بػن علػي اغبسػن اؼبزين، تػأليف: أبػو ـبتصر شرح كىو الشافعي اإلماـ مذى  فقو يف الكبري اغباكم 
 الشػػيخ - معػوض ؿبمػػد علػي الشػػيخ: باؼبػػاكردم، ربقيػق الشػهري البغػػدادم، البصػرم وبيػػ  بػن ؿبمػػد بػن
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- ىػػػػ ُُْٗ الكىل لبنػػػاف، الطبعػػػة – بػػػريكت العلميػػػة، الكتػػػ  دار: اؼبوجػػػود، الناشػػػر عبػػػد أضبػػػد عػػػادؿ
 .ُٗ: الجزاء ـ، عدد ُٗٗٗ

 اغبنفػي،  ال ػاىرم ا عبػد بػن بػردم تغػرم بػن ووادث الدىور يف مدل الياـ كالشػهور، تػأليف: يوسػف
ـ،  َُٗٗ ق/    َُُْالكىل الكتػ ، الطبعػة عػامل: الػدين، الناشػر عػز الػدين كمػاؿ ؿبمد/ د: ربقيق
 ِ: الجزاء عدد

 عبػػد بػػن يوسػػف بػػن أضبػػد الػػدين، شػػهاب العبػػاس، تػػأليف: أبػػو اؼبكنػػوف، الكتػػاب علػػـو يف اؼبصػػوف الػػدر 
 دمشػػق، عػػدد القلػػا، دار: اػبػػراط، الناشػػر ؿبمػػد أضبػػد اغبلػػيب، ربقيػػق: الػػدكتور بالسػػمني اؼبعػػركؼ الػػدائا
 .ُُ: الجزاء

 دار: السػػيو ي، الناشػػر الػػدين جػػالؿ بكػػر، أ  بػػن الػػرضبن الػػدر اؼبنثػػور يف التفسػػري باؼبػػأثور، تػػأليف: عبػػد 
 .ٖ: الجزاء بريكت، عدد – فكرال

  :الذيل التاـ على دكؿ اإلسالـ للذىيب، تأليف: ،  الدين أ  اػبري ؿبمد السخاكم، وققو كعٌلق عليو
 –وسػػػن إظباعيػػػل مػػػركة، قػػػرأه كقػػػٌدـ لػػػو: ؿبمػػػود الرنػػػاؤكط، الناشػػػر: مكتبػػػة دار العركبػػػة للنشػػػر كالتوزيػػػع 

 .ِـ، عدد الجزاء: ُِٗٗىػ/ ُُّْبريكت، الطبعة الكىل  –الكويت، دار ابن العماد للنشر كالتوزيع 
 اعبػوزم، ربقيػق ؿبمػد بػن علػي بػن الرضبن عبد الفرج أبو الدين صباؿ: التفسري، تأليف علا يف اؼبسري زاد :

 ىػ . ُِِْ الكىل بريكت، الطبعة – العر  الكتاب دار: اؼبهدم، الناشر الرزاؽ عبد
 الػذىيب، الناشػر قىايٍبػاز بػن عثمػاف بػن أضبد بن ؿبمد ا عبد أبو الدين النبالء، تأليف: ،  أعالـ سري :

 .ُٖ: الجزاء ـ، عددََِٔىػ/ُِْٕ القاىرة،  بع عاـ -اغبديث دار
  :شػػذرات الػػذى  يف أخبػػار مػػن ذىػػ ، تػػأليف: عبػػد اغبػػي بػػن أضبػػد بػػن ؿبمػػد العىكػػرم اغبنبلػػي، ربقيػػق

دمشػق، بػريكت، الطبعػة  -الرنػاؤكط، الناشػر: دار ابػن كثػري ؿبمود الرناؤكط، خرٌج أواديثػو: عبػد القػادر
 .ُُـ، عدد الجزاء: ُٖٔٗىػػ/ َُْٔالكىل 

  :شرح  يبة النشر يف القراءات العشر، تأليف: أ  القاسا ؿبمد بن ؿبمد بن علي النويرم، تقػدًن كربقيػق
، دار الكت  العلمية   ـ.ََِّىػ/ُِْْكىل بريكت، الطبعة ال –الدكتور ؾبدم ؿبمد سركر باسلـو

 بنشػػػره بشػػػكواؿ، عػػػ  بػػػن اؼبلػػػ  عبػػػد بػػػن خلػػػف القاسػػػا النػػػدل ، تػػػأليف: أبػػػو أئمػػػة تػػػاريخ يف الصػػػلة 
 ىػ.ُّْٕاػباقبي، الطبعة الثانية  اغبسي ، الناشر: مكتبة العطار عزت السيد: أصلو كراجع كصححو
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  الموء الالمع لىل القرف التاس، تػأليف: ،ػ  الػدين أ  اػبػري ؿبمػد السػخاكم، الناشػر: منشػورات دار
  ٔبريكت، عدد الجزاء:  –مكتبة اغبياة 

 السػػيو ي، الناشػر: دار الكتػػ  العلميػػة،  الػدين بكػر جػػالؿ أ  بػػن الػرضبن  بقػات اغبفػػاظ، تػأليف: عبػػد
 .ُ: الجزاء ىػ.عددَُّْبريكت، الطبعة الكىل 

  علل الوقوؼ، تأليف: أبو عبد ا ؿبمد بن  يفػور السػداكندم، دراسػة كربقيػق: الػدكتور ؿبمػد بػن عبػد
 ـ.ََِٔق/ ُِْٕمكة اؼبكرمة، الطبعة الثانية  -ا العيدم، الناشر: مكتبة الرشد

 وسػني بػن أضبػد بػن موسػى بػن أضبػد بػن ؿبمػود ؿبمػد البخػارم، تػأليف: أبػو صػحيح شرح القارم عمدة 
 ُِجػزء ضػمن  ِٓبػريكت، كىػو  – العػر  الػرتاث إويػاء دار: العيػىن، الناشػر الدين بدر اغبنفى الغيتاىب
 ؾبلد.

 يوسػػف،  بػػن ؿبمػػد بػػن ؿبمػػد اعبػػزرم، ابػػن اػبػػري أبػػو الػػدين القػػراء، تػػأليف: ،ػػ   بقػػات يف النهايػػة غايػة
 برجسرتاسر. ج ىػُُّٓ عاـ مرة لكؿ بنشره ع : تيمية، الطبعة ابن مكتبة: الناشر

 دار كثػػري، ابػػن دار: اليمػػ ، الناشػػر الشػػوكاين ا عبػػد بػػن ؿبمػػد بػػن علػػي بػػن ؿبمػػدتأليف:القػػدير،  فػػتح 
 ىػ. ُُْْ الكىل بريكت، الطبعة دمشق، - الطي  الكلا

 مكتػ  ربقيػػق الفػريكز آبػادم، ربقيػػق :  يعقػػوب بػن ؿبمػػد  ػاىر أبػو الػػدين القػاموس اػيط، تػػأليف: ؾبػد
 مؤسسػة الرسػالة للطباعػة كالنشػر كالتوزيػع، ، بإشراؼ : ؿبمد نعيا العرقسوسي،الرتاث يف مؤسسة الرسالة

 ىػ.ُِْٔلبناف، الطبعة الثامنة  -بريكت
  .القرآف الكرًن بركاية وفص عن عاصا، إصدار ؾبمع اؼبل  فهد لطباعة اؼبصحف الشريف باؼبدينة اؼبنورة 
 أبػػو جعفػػر أضبػػد بػػن ؿبمػػد بػػن إظباعيػػل النحػػاس، ربقيػػق: الػػدكتور عبػػد  القطػػع كاالئتنػػاؼ، تػػأليف: اإلمػػاـ

الرضبن بن إبراىيا اؼبطركدم، الناشر: دار عامل الكت ، اؼبملكة العربية السعودية، الريػاض، الطبعػة  الكىل  
 ىػ . ُُّْ
ا،  رجػا الزـبشػرم أضبد، بن عمرك بن ؿبمود القاسا التنزيل، تأليف: أبو غوامض وقائق عن الكشاؼ
 مػػػذيل الكتػػػاب، ْ: الجػػػزاء ىػػػػ، عػػػدد َُْٕ  الثالثػػػة بػػػريكت، الطبعػػػة – العػػػر  الكتػػػاب دار: الناشػػػر
 لإلمػػاـ الكشػػاؼ أواديػػث كزبػػريج اإلسػػكندرم، اؼبنػػري البػػن( الكشػػاؼ تمػػمنو فيمػػا االنتصػػاؼ) حباشػػية
 الزيلعى. 
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  ،تػأليف: نػور الػدين أبػو اغبسػن كشف اؼبشكالت كإيمػاح اؼبعمػالت يف إعػراب القػرآف كعلػل القػراءات
علػي بػن اغبسػني البػػاقو ، دراسػة كربقيػق: الػػدكتور عبػد القػادر عبػد الػػرضبن السػعدم، الناشػر: دار عمػػار 

 ـ.ََِٔق/ ُِْٔعماف، الطبعة الثانية  -للنشر كالتوزيع
  ،الكشػف عػػن كجػوه القػػراءات السػبع كعللهػػا كوددهػا، تػػأليف: أ  ؿبمػد مكػػي بػن أ   الػػ  القيسػػي

 ـ. ُٕٗٗىػ/ُُْٖبريكت، الطبعة اػبامسة  -قيق: الدكتور ؿبي الدين رمماف، مؤسسة الرسالة رب
 اإلماـ: إسحاؽ، ربقيق أبو الثعليب، إبراىيا بن ؿبمد بن القرآف، تأليف: أضبد تفسري عن كالبياف الكشف  

 بػريكت العػر ، الػرتاث إوياء دار: الساعدم، الناشر ن ري الستاذ: كتدقيق عاشور، مراجعة بن ؿبمد أ 
 .َُ: الجزاء ـ، عدد ََِِ - ىػ ُِِْ الكىل لبناف، الطبعة –

 النصػارم، الناشػر: دار صػػادر،  من ػور ابػن الػدين علػػي صبػاؿ بػن مكػـر بػن لسػاف العػرب، تػأليف: ؿبمػد
 ىػ.ُُْْبريكت، الطبعة الثالثة 

 مكتبػة: سػزنيني، الناشػر فواد ربقيق: ؿبمد البصرم، التيمى اؼبثىن بن معمر عبيدة القرآف، تأليف: أبو ؾباز 
 ىػ. ُُّٖ القاىرة،  بع عاـ – اػباقبى

 بػن سبػاـ بػن الػرضبن عبػد بػن غالػ  بػن اغبػق عبد ؿبمد العزيز، تأليف: أبو الكتاب تفسري يف الوجيز ارر 
بػريكت،  – العلميػة الكتػ  دار: ؿبمػد، الناشػر الشػايف عبػد السػالـ عبد: اار ، ربقيق الندلسي عطية
 ىػ. ُِِْ  الكىل الطبعة

 علػػي ؿبمػػد كربقيػػق: كثػػري، اختصػػار بػػن عمػػر بػػن إظباعيػػل الفػػداء كثػػري، تػػأليف: أبػػو ابػػن تفسػػري ـبتصػػر 
 ـ، عػػػدد ُُٖٗ - ىػػػ َُِْ السػػػابعة لبنػػػاف، الطبعػػة – بػػريكت-الكػػػرًن القػػرآف دار: الصػػابوين، الناشػػػر

 .ّ: الجزاء
  البػػديع، تػػأليف: اإلمػػاـ أ  عبػػد ا اغبسػػني بػػن أضبػػد بػػن ضبػػداف بػػن ـبتصػػر يف شػػواذ القػػرآف مػػن كتػػاب

 القاىرة. -خالويو، مكتبة اؼبتنيب
 صػػػا  وػػػا  الػػػدكتور: القػػػرآف، تػػأليف: أبػػػو ؿبمػػػد مكػػػي بػػن أ   الػػػ  القيسػػػي، ربقيػػق إعػػػراب مشػػكل 

 ِ: الجزاء ىػ، عددَُْٓ بريكت، الطبعة الثانية، – الرسالة مؤسسة: المامن، الناشر
 العبػػاس،  أبػػو اغبمػػوم، الفيػػومي علػػي بػػن ؿبمػػد بػػن اؼبصػػباح اؼبنػػري يف غريػػ  الشػػرح الكبػػري، تػػأليف: أضبػػد

 الناشر: اؼبكتبة العلمية، بريكت.
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  مصػػػحف دار الصػػػحابة يف القػػػراءات العشػػػرة اؼبتػػػواترة مػػػن  ريػػػق الشػػػا بية ، الشػػػيخ: صبػػػاؿ الػػػدين ؿبمػػػد
 ىػ . ُِْٔالطبعة الكىل مشرؼ، الناشر: دار الصحابة للرتاث بطنطا، 

  ،معامل اإلىتداء إىل معرفة الوقوؼ كاالبتداء، تأليف: ؿبمود خليل اغبصرم، الناشر: مكتبة السنة بالقاىرة
 ـ.ََِِىػػ/ ُِّْالطبعة الكىل 

 بػػالخفش اؼبعػػركؼ البصػػرم، مث البلخػػي بػػالوالء، ازاشػػعي اغبسػػن لألخفػػش، تػػأليف: أبػػو القػػرآف معػػاىن 
ىػػ/  ُُُْالقػاىرة، الطبعػة الكىل  اػبػاقبي، مكتبػة: قراعة، الناشر ؿبمود ىدل الدكتورة: الكسط، ربقيق

 .ِ: الجزاء ـ، عددَُٗٗ
 أضبػد: الفػراء، ربقيػق: اقػق الػديلمي من ػور بن ا عبد بن زياد بن وبىي زكريا القرآف، تأليف: أبو معاين 

 كالرتصبػة للتػأليف اؼبصػرية دار: الشػليب، الناشػر إظباعيػل الفتػاح عبد/  الندار علي ؿبمد/  الندايت يوسف
 الكىل.: مصر، الطبعة –

 دمشق، دار إويػاء  -الناشر: مكتبة اؼبثىن  كحالة، راغ  ؿبمد بن رضا بن معدا اؼبؤلفني، تأليف: عمر
 لبناف. -الرتاث العر ، بريكت

 :القػادر عبػد وامد/  الزيات أضبد/  مصطفى إبراىيا)بالقاىرة  العربية اللغة ؾبمع اؼبعدا الوسيط، تأليف 
 الدعوة. دار: ، الناشر(الندار ؿبمد/ 

  :معدا لغة الفقهاء، عر  إنكليزم، كضػعو: د/ ؿبمػد ركاس قلعػو جػي ، د/ وامػد صػادؽ قنيػيب، الناشػر
 ىػػ.َُْٖىػ، الطبعة الثانية: َُْٓدار النفائ ، برقيا أك بريكت، الطبعة الكىل: 

 عثمػاف بػن أضبػد بػن ؿبمػد ا عبد أبو الدين كالعصار، تأليف: ،  الطبقات على الكبار القراء معرفة 
 ـ.ُٕٗٗ ىػ/ ُُْٕ العلمية، الطبعة الكىل الكت  دار: الذىيب، الناشر قىايٍباز بن

  قدامة بابن الشهري قدامة، بن ؿبمد بن أضبد بن ا عبد الدين موفق ؿبمد قدامة، تأليف: أبو البن اؼبغ  
 .َُ: الجزاء ـ، عددُٖٔٗ - ىػُّٖٖ: النشر القاىرة، تاريخ مكتبة: اؼبقدسي، الناشر

 الػرازم التيمػي اغبسني بن اغبسن بن عمر بن ؿبمد ا عبد الكبري، تأليف: أبو التفسري   الغي  مفاتيح 
 الثالثػػػة عػػػةبػػػريكت، الطب – العػػػر  الػػػرتاث إويػػػاء دار: الػػػرم، الناشػػػر خطيػػػ  الػػػرازم الػػػدين بفخػػػر اؼبلقػػػ 
 ىػ. َُِْ

 الناشػػر:  النصػارم، زكريػا بػن ؿبمػد بػن اؼبقصػد لتلخػيص مػا يف اؼبرشػد يف الوقػف كاالبتػداء، تػػأليف: زكريػا
 ىػ.َُْٓدار اؼبصحف، الطبعة الثانية 
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  ،اؼبكتفػػى يف الوقػػف كاالبتػػدا يف كتػػاب ا عػػز كجػػل، تػػأليف: اإلمػػاـ أبػػو عمػػرك عثمػػاف بػػن سػػعيد الػػداين
 ىػ . َُْٕالدكتور يوسف عبد الرضبن اؼبرعشلي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية دراسة كربقيق: 

  منار اؽبدل يف بياف الوقف كاالبتدا، تأليف: أضبد بن ؿبمد بػن عبػد الكػرًن ال،ػوين، ربقيػق: الشػيخ عبػد
 .الرويا الطرىوين، دار اغبديث

 ـو بن عبد الغفور السندم، الناشر: دار ابن اؼبنتقى من مسائل الوقف كاالبتداء، تأليف: الدكتور عبد القي
 ىػ.ُّْْاعبزرم، اؼبدينة اؼبنورة، الطبعة الكىل 

  اؼبنح الفكرية على منت اعبزرية، تأليف: علي بن سلطاف القارم، ربقيق : عبد القػوم عبػد ازيػد، مراجعػة
 ىػ.ُُْٗة الكىل : الدكتور عبد العزيز القارم، الناشر: مكتبة الدار، اؼبدينة اؼبنورة، الطبع

 اغبنفػػي، ال ػػاىرم ا عبػػد بػػن بػػردم تغػػرم بػػن كالقػػاىرة، تػػأليف: يوسػػف مصػػر ملػػوؾ يف الزاىػػرة الندػػـو 
 .ُٔ: الجزاء مصر، عدد -الكت  دار القومي، كاإلرشاد الثقافة كزارة: الناشر

  بابن اعبزرم، أشرؼ النشر يف القراءات العشر، تأليف: اغبافك أ  اػبري ؿبمد بن ؿبمد الدمشقي الشهري
على تصحيحو كمراجعتو: السػتاذ علػي ؿبمػد المػباع، شػيخ عمػـو اؼبقػارئ بالػديار اؼبصػرية، الناشػر: دار 

 الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع.
   ن ا العقياف يف أعياف العياف، تأليف: عبد الرضبن بػن أ  بكػر، جػالؿ الػدين السػيو ي، ربقيػق: فيليػ

 بريكت. –لعلمية ويت، الناشر: اؼبكتبة ا
 الشػافعي،  اؼبصػرم عدمػي اؼبرصػفي السػيد بػن الفتػاح ىداية القػارئ إىل ذبويػد كػالـ البػارئ، تػأليف: عبػد

 اؼبنورة، الطبعة الثانية. اؼبدينة  يبة، الناشر: مكتبة
 دؿبمػ علومػو، تػأليف: أبػو فنػوف مػن كصبل كأوكامو كتفسريه القرآف معاين علا يف النهاية بلوغ إىل اؽبداية 

 الدراسػات بكليػة جامعيػة رسػائل ؾبموعػة: القيسػي، اقػق ـبتػار بن ؿبمد بن ضبىٌوش  ال  أ  بن مكي
 حبػػػوث ؾبموعػػة: الناشػػػر ،البوشػػيخي الشػػاىد: د. أ بإشػػػراؼ الشػػارقة، جامعػػة - العلمػػػي كالبحػػث العليػػا
 / ىػػػ ُِْٗ الكىل،الطبعػػة الشػػارقة،  جامعػػة - اإلسػػالمية كالدراسػػات الشػػريعة كليػػة - كالسػػنة الكتػػاب
 .(للفهارس كؾبلد ،ُِ) ُّ: الجزاء ـ، عدد ََِٖ

  كجيػز الكػالـ يف الػذيل علػى دكؿ اإلسػالـ، تػأليف: ،ػ  الػدين السػخاكم، ربقيػق: الػدكتور بشػار عػػواد
ـ، ُٓٗٗىػػ/ ُُْٔبريكت، الطبعة الكىل  –معركؼ، عصاـ فارس اغبرستاين، الناشر: مؤسسة الرسالة 

 .ِعدد الوزاء: 
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 الربمكػي،  خلكػاف ابػن ؿبمػد بػن أضبػد الػدين ،  العباس كفيات العياف كأنباء أبناء الزماف، تأليف: أبو
 ـ.ََُٗربقيق : إوساف عباس، الناشر: دار صادر، بريكت، الطبعة الكىل 

  الوقػػف كاالبتػػداء، تػػأليف: أبػػو اغبسػػن علػػي بػػن أضبػػد الغػػزاؿ، ربقيػػق : عبػػد الكػػرًن ؿبمػػد عثمػػاف، رسػػالة
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لفهمسلالموضوعيت

 رقا الصفحة اؼبوضوع

ل2لملخصلالبحث

ل3لالم يم 

ل6لخط لالبحث

ل7لميهجلالتح  ق

ل01لقس لاليراس 

ل00لالهصللاألول

ل02ل عميفلالوقفلواالبتياءالمبحثلاألول:ل

ل02لالوقف عميفل

ل02ل عميفلاالبتياء

ل03ل عميفلعل لالوقفلواالبتياء

ل04لالهمقلب نلالوقفلوال طعلوالسرتالمبحثلالثينا:ل

ل05لأهم  لعل لالوقفلواالبتياءلوفوائيهالمبحثلالثيلث:ل

أقسي لالوقفلواالبتدياءلوب ديخلخدال لالمبحثلالمابع:ل
لالعلميءلفالذلك

ل06

ل06ل عميفلالوقفلاالضطماري
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ل06ل عميفلالوقفلاالنت يري

ل07ل عميفلالوقفلاالختبيري

ل07ل عميفلالوقفلاالخت يري

ل07ل عميفلالوقفلالتعميها

ل07لأنواعلالوقفلاالخت يري

ل08ل عميفلالوقفلالتي 

ل08ل عميفلالوقفلالريفا

ل08ل عميفلالوقفلالحسن

ل09ل عميفلالوقفلال ب ح

علدددد لأهدددد لالرتددددةلالم لهدددد لفددددالالمبحددددثلالخدددديم :ل
لالوقفلواالبتياء

ل21

ل21لالمخطوطيت

ل20لالمخطوطيتلالمح   لوالمطبوع 

ل22لالمي وميت

ل22لكتةلالمعيصمين

ل24لالهصللالثينا
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 عميدددددفلمدددددوأبلبيممدددددي لأبدددددالعمدددددمولالمبحدددددثلاألول:ل
لاليانا

ل25

ل26لالمطلةلاألول:لاسم لوكي ت لوموليهلونخأ  

ل26لالمطلةلالثينا:لش وخ لو الم ذه

ل27لم لهي  الثيلث:لالمطلة

ل27لالمطلةلالمابع:لوفي  

ل28ل مأم لابنلكبللبليالمبحثلالثينا:ل

ل29لالمطلةلاألول:لاسم لوكي ت لوموليهلونخأ  

ل31لالمطلةلالثينا:لش وخ لو الم ذه

ل30لالمطلةلالثيلث:لمرينت لالعلم  لوثييءلالعلميءلعل  

ل32لالمطلةلالمابع:لم لهي  لووفي  

ل33لالثيلثالهصلل

ل34لميهجلالم لفلفالالرتيبالمبحثلاألول:ل

ل37لمم باتلالرتيب

ل37لالمالظ يتلعلىلالرتيب

وصددددفلاليسدددددلالمخطوطدددد لوذكددددملالمبحددددثلالثددددينا:ل
لنميذجلميهي

ل39



 

209  

 

ل49لقس لالتح  ق

ل51لسورةلالرهف

ل55لسورةلممي 

ل58لسورةلط 

ل62لسورةلاألنب يء

ل66لسورةلالحج

ل70لسورةلالم ميوخ

ل75لسورةلاليور

ل82لسورةلالهمقيخ

ل86لسورةلالخعماء

ل89لسورةلاليمل

ل93لسورةلال صص

ل97لسورةلالعيربوت

ل011لسورةلالمو 

ل012لسورةلل ميخ

ل015لسورةلالسجية
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ل016لسورةلاألظباب

ل001لسورةلسبأ

ل002لسورةلفيطم

ل005لسورةلي 

ل007لسورةلالصيفيت

ل009لسورةلص

ل022لسورةلالبمم

ل025ل=لالم منغيفملسورة

ل029ل=لالسجيةسورةلفصلت

ل030لسورةلالخورى

ل033لسورةلالبخم 

ل035لسورةلاليخيخ

ل037لسورةلالجيث  

ل041لسورةلاألظ ي 

ل040لسورةلمحمي

ل043لسورةلالهتح
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ل044لسورةلالحجمات

ل045لسورةلق

ل046لسورةلالذارييت

ل047لسورةلالطور

ل048لسورةلاليج 

ل049لسورةلال مم

ل051لسورةلالمظمن

ل050لسورةلالواقع 

ل052لسورةلالحييي

ل054لسورةلالمجيدل 

ل055لسورةلالحخم

ل056لسورةلالممتحي 

ل058لسورةلالصف

ل059لسورةلالجمع 

ل059لسورةلالمييف وخ

ل061لسورةلالتليبن
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ل060لسورةلالطالق

ل062لسورةلالتحمي 

ل064لسورةلالملك

ل065ل=لنوخسورةلال ل 

ل066لالحيق سورةل

ل067لسورةلالمعيرج

ل068لسورةلنوح

ل069لسورةلالجن

ل071لسورةلالمبمل

ل070لسورةلالميثم

ل072لسورةلال  يم 

ل073ل=لاألمخيجسورةلامنسيخ

ل074لسورةلالممسالت

ل075لسورةلاليبأ

ل076لسورةلالييزعيت

ل077لسورةلعب 
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ل078لسورةلالترويم

ل078لسورةلامنهطير

ل079لسورةلالمطهه ن

ل081لسورةلامنخ يق

ل081لسورةلالبموج

ل080لسورةلالطيرق

ل082لسورةلاألعلى

ل082لسورةلالليش  

ل083لسورةلالهجم

ل084لسورةلالبلي

ل084لسورةلالخم 

ل085لسورةلالل ل

ل085لسورةلالضحى

ل086لسورةلالخمح

ل086لسورةلالت ن

ل087لسورةلالعلق
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ل087لسورةلال ير

ل088لسورةلالب ي 

ل088لسورةلالبلبل 

ل089لسورةلالعيدييت

ل089لسورةلال يرع 

ل091لسورةلالتريثم

ل091لسورةلالعصم

ل090لسورةلالهمبة

ل090لسورةلاله ل

ل092لسورةلقميش

ل092لسورةلالميعوخ

ل092لسورةلالروثمل

ل093لسورةلالريفموخ

ل093لسورةلاليصم

ل094لسورةلالمسي

ل095لسورةلامخالص
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ل096لسورةلالهلق

ل096لسورةلالييس

ل097لاليتيئجلوالتوص يت

ل099لالههيرسلالعلم  

ل211لفهمسلاآلييتلالتالل ل مدلفالسورهي

ل210لفهمسلاألعال لالمتمأ لله 

ل214لفهمسلاآلثير

ل215لالمصيدرلوالمماأعفهمسل

ل206لفهمسلالموضوعيت

 

 

 

 
 

 

 

 

 


