
  

  
  
  

  الوقف وأثره يف التأويل النحوّي عند أيب حيّان
  يف البحر املحيط 

  
  )∗(آيات إسامعيل الصالح. أ

فإّن الوقوف عىل , ملّا كان املعنى النحوّي نسيًجا تتعاضد لتكوينه عناُرص عديدة
أو , هذا املعنى واإلملام به ال يكون إالّ بتمييز كّل ما من شأنه أن يرسم خطا لتشكيله

, ويعّد الوقف معًطى أدائيا مهام يف التحليل النحوّي الداليلّ . سهًام يف حتصيله يصيب
وكثًريا ما اختلف اإلعراب , إذ طاملا أّثر موضع الوقف يف داللة اآلية القرآنيّة

  .باختالف وصل اآليات أو فصلها
 وستكون الدراسة يف هذا البحث منصبّة عىل أثر تلك القرينة الصوتيّة يف دفع

وتقدير كالم جديد يناسب املعنى ويراعي , النحاة إىل اللوذ بعباءة التأويل النحوّي 
  .ميدان هذه الدراسة) ١(وسيكون البحر املحيط أليب حيّان األندلّيس . الوقف
  :الوقف

الواو والقاف والفاء أصل يدّل عىل متّكٍث يف «): هـ٣٩٥ت(يقول ابن فارس 
                                                           

 .باحثة يف اللغة العربية) ∗(
, شيخ العربّيـة واألدب والقـراءات, إمام حافظ, أبو حيّان حمّمد بن يوسف بن حيّان األندلّيس ) ١(

صالح الدين خليـل , الصفدّي : ينظر. هـ٧٤٥تويف بالقاهرة سنة , صاحب تفسري البحر املحيط
دار , بريوت, لبنان(, ١ط, أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى: حتقيق, بالوفيات الوايف, بن ايبكا

  .وما بعدها ٥/١٧٥, ) م ٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠, إحياء الرتاث العريبّ 
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وكّل . َسَكتُّ : أي. َكلَّمتُهم ثّم أوقفُت عنهم«): هـ٢١٣ت(وحكى الشيباّين ...يشء
, متعديا) َوَقَف : (مصدر: والوقف. )٣(»أوقفت: عنه فإّنك تقول) ٢(يشء أمسكت

وكأّن هذه املعاين تتلّخص يف احلبس . )٤(وَوَقْفُت الكلمة َوْقًفا, َوَقْفُت الدابة: وُيقال
  .كام نرى, والكّف 

, صطلح مكان عند النحوّيني منذ بداية وضع علم النحوأّما اصطالًحا فقد ُوِجد هلذا امل
هذا ما ُيفَهم من كالمه حني , يسّمي البناء عىل السكون وقًفا) هـ١٨٠ت(فمثًال نجد سيبويه 

نة«: يقول َمْن وكْم : والوقف نحو...وأّما الفتح والكرس والضّم والوقف فلألسامء غري املتمكِّ
  .)٥(»وقْط وإذْ 

ّي ـرافـوالسي, )٦( )هـ٢٨٥(ه املقتضب ـابــد يف كته يف ذلك املربّ ـوتابع
                                                           

. »َأوَقفـت: وكـّل يشء ُمتِسـك عنـه تقـول. أمَسْكت: أي«: ورد يف كتاب اجليم للشيباينّ )  ٢(
عبـد : مراجعـة, عبـد الكـريم العزبـاوّي : حتقيـق, كتاب اجلـيم, أبو عمرو, الشيباينّ : ينظر

ـــد حســـن ـــاهرة, مرصـــ(, ط.د, احلمي ـــة: الق ـــابع األمريّي ـــة لشـــؤون املط ـــة العاّم , اهليئ
  .٣/٢٩٠, ) م ١٩٧٥/هـ١٣٩٥

, عبد السالم حمّمـد هـارون: حتقيق وضبط, معجم مقاييس اللغة, أبو احلسني أمحد, ابن فارس)  ٣(
  .٦/١٣٥, ) وقف (مادة , ) م ١٩٧٩/ هـ١٣٩٩, دار الفكر: بريوت, لبنان(, ط.د

ــدّي : ينظــر)  ٤( ــن أمحــد, الفراهي ــل ب ــاب العــني, اخللي ــق, كت ــراهيم : حتقي ــّي وإب مهــدي املخزوم
  .٥/٢٢٣, ) وقف : (مادة, ) طبعة مصّورة عن طبعة بغداد (, السامرائّي 

, د هـارونعبـد السـالم حمّمـ: حتقيق ورشح, الكتاب, أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب, سيبويه)  ٥(
  .١/١٥, ) م ١٩٨٨/ هـ١٤٠٨, مكتبة اخلانجي: القاهرة, مرص(, ٣ط

, ط.د, حمّمـد عبـد اخلـالق عضـيمة: حتقيـق, املقتضـب, أبو العبّاس حمّمد بن يزيد, املربد: ينظر)  ٦(
/ هـ١٤١٥, جلنة إحياء الرتاث اإلسالمّي , املجلس األعىل للشؤون اإلسالميّة: القاهرة, مرص(

  .٣/١٩, ) م ١٩٩٤
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يِّئُ ﴿: وقرأ محزة«: إذ قال) هــ٣١١(والزّجاج , )٧()هـ٣٨٥(  )٨(﴾ َوَال َحيِيُق املَْْكُر السَّ
يِّْئ (قرأها [ وال , وهذا عند النحوّيني احلّذاق حلن, عىل الوقف ,]بسكون اهلمزة) السَّ

  .)٩( »...جيوز
ان علامء النحو يستعملون مصطلح الوقف عىل أّنه من ك, نإذ, ففي البداية
: إذ قالوا, غري أّننا نجد يف كتب النحو املتأخرة تعريًفا أكثر دّقة للوقف, عالمات البناء

  .)١١(»قطع الكلمة عّام بعدها«أو . )١٠(»قطع النطق عند إخراج آخر اللفظ«إّنه 
وأفردوا له , ناية فائقة بالوقفأّما علامء األداء والقراءات فنجد أّهنم قد اعتنوا ع

غري أّننا ال نكاد نعثر يف كتب املتقّدمني منهم كابن األنبارّي , املؤّلفات
عىل تعريف ) ١٤( )هـ٤٤٤ت(والداين ) ١٣( )هـ٣٣٨ ت(والنّحاس  )١٢()هــ٣٢٨ت(

وتتبّعوا مواضعه موضًعا , وإن كانوا  قد ذكروا أقسام الوقف, ملصطلح الوقف
                                                           

, حمّمد الريح هاشـم: حتقيق, رشح أبيات سيبويه, أبو حمّمد يوسف بن املرزبان, السريايفّ : ينظر)  ٧(
  .٢/٢٦١, ) م ١٩٩٦/هـ١٤١٦, دار اجليل: بريوت, لبنان(, ١ط

  .٣١: فاطر) ٨(
, عبد اجلليل عبده شلبي: حتقيق, معاين القرآن وإعرابه, أبو إسحق إبراهيم بن الرسّي , الزّجاج)  ٩(

  .٤/٢٧٥, ) م ١٩٨٨/ هـ١٤٠٨, عامل الكتب: بريوت, لبنان(, ١ط
رجب عـثامن حمّمـد : حتقيق, ارتشاف الرضب من لسان العرب, حمّمد بن يوسف, أبو حيّان: ينظر)  ١٠(

  .٢/٧٩٨) م ١٩٩٨/ هـ١٤١٨, مطبعة املدينّ : القاهرة, مرص(, ١ط, رمضان عبد التّواب: مراجعة
حسن : حتقيق, الشافية يف علم الترصيف, ن أبو عمرو عثامن بن عمرمجال الدي, ابن احلاجب)  ١١(

  .٦٣ص, ) م ١٩٩٥/ه١٤١٥, دار البشائر اإلسالميّة: بريوت, لبنان(, ١ط, أمحد العثامن
  .إيضاح الوقف واالبتدا يف كتاب اهللا عّز وجّل : وكتابه هو)  ١٢(
  .ئتنافوضع النّحاس كتاًبا يف الوقف واالبتدا سّامه القطع واال)  ١٣(
  .املكتفى يف الوقف واالبتدا: مصنّف الداين هو)  ١٤(
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وحدَّ الوقف يف كتاب النرش يف ) هـ٨٣٣ت(ء ابن اجلزرّي إىل أن جا. موضًعا
قطع الصوت عىل الكلمة زمنًا يتنّفس فيه عادة بنيّة استئناف «: القراءات العرش بأنه

فإن وقف خمتاًرا فعليه أن يتخّري , فالقارئ ال بّد أن يقف النقطاع َنَفسه. )١٥(»القراءة
  .ن أثر جّيل يف املعنىملا لذلك م ,االبتداء نَ ِس وُحي , الوقف احلسن

بالوقف واضًحا ) ١٧(رضوان اهللا عليهم, وصحبه) ١٦( وقد كان اهتامم النبّي 
وتفسري , باعتباره قرينة صوتيّة أدائيّة تعني عىل استكناه املعنى, منذ نزول الوحي

َوَرتِِّل ﴿: فلّام جاء أمر اهللا تعاىل. )١٨(عن الوقوع يف املشكالت زُ رُ ـحْ ـوتَ , غموضه
كّرم , وُرِوي عن سيدنا عيلّ  .امتثل املسلمون هلذا الندب] ٤: الزمر[﴾ ْرآَن َتْرتِيًال الْقُ 

  .)١٩(»الرتتيل جتويد احلروف ومعرفة الوقوف«: قوله, اهللا وجهه
وذكر بعضهم أّن من التبيني . )٢٠(»بيّنه تبيينًا«: اآلّية بقوله وفّرس ابن عبّاس 

                                                           
, حمّمد عـّيل الضـبّاع: حتقيق, النرش يف القراءات العرش, أبو اخلري حمّمد بن حمّمد, ابن اجلزرّي )  ١٥(

  .١/٢٤٠, ) ـتا .د, دار الكتب العلميّة: بريوت, لبنان(, ط.د
, أمحـد بـن حمّمـد, ابـن حنبـل: ينظـر »ته آية آيـةكان يقطع قراء« أخربت أّم سلمة أّن النبّي )  ١٦(

ــند ــه, املس ــه وصــنع فهارس ــزين: رشح ــزة أمحــد ال ــاهرة, مرصــ(, ١ط, مح , دار احلــديث: الق
  .٢٦٤٦٢: احلديث رقم, ٢٦٩/ ١٨, ) م ١٩٩٥/ هـ١٤١٦

, القطــع واالئتنــاف, النّحــاس, بــاب مــن تعّلــم مــن الصــحابة يف القطــع واالئتنــاف: ينظــر)  ١٧(
عبـد الـرمحن بـن : حتقيـق, القطـع واالئتنـاف, جعفر أمحد بـن حمّمـد بـن إسـامعيل أبو, النّحاس

  .١٤ص, ) م ١٩٩٢/ ه١٤١٣, دار عامل الكتب: الرياض, السعودّية(, ١ط, إبراهيم املطرودّي 
حمّمـد أبـو : حتقيـق, الربهـان يف علـوم القـرآن, بدر الدين حمّمد بـن عبـد اهللا, الزركّيش : ينظر)  ١٨(

  .١/٢٣٩, ) تا .د, مكتبة دار الرتاث: القاهرة, مرص(, ط.د ,الفضل إبراهيم
  .١/٢٢٥, النرش يف القراءات العرش, ابن اجلزرّي )  ١٩(
محـد بـن عبـد اهللا : حتقيـق, املصنَّف, أبو بكر عبد اهللا بن حمّمد بن إبراهيم, ابن أيب شيبة: ينظر)  ٢٠(
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واشتهر اعتناء السلف . )٢١(»ه منهاوالوقف عىل ما تّم معنا, تفصيل احلروف«
  .)٢٢(بالوقف واالبتداء حتّى ُعدَّ اعتناؤهم به متواتًرا

فإّن الوقف , وإذا كان جتويد كتاب اهللا عّز وجّل يؤّدي إىل كامل اللفظ وعذوبته
وألمهيّة . ممّا يكشف عن جالله ودّقته, الصحيح يؤّدي إىل الفهم الصحيح للمعنى

وحتقيق ما يرجوه القارئ من التالوة قّسم , آليات القرآنيّةالوقف يف إيضاح معاين ا
ومل , واالستحسان والقبح, ت بني الوجوب واملنعتاوفت, العلامء الوقف إىل أنواع عّدة

ورّبام جعله , وعند اآلخر ثالثة, فكان الوقف عند بعضهم نوعني, يتّفقوا عىل عددها
حتّى وصلت أنواع الوقف عنده  و زاد بعضهم اآلخر عىل ذلك, بعضهم أربعة أنواع

  .إىل ثامنية
  :)٢٣(وهي, غري أّن أكثر العلامء عىل أّن الوقف أربعة أنواع

فيحسن الوقف عليه واالبتداء , وهو الذي ال يتعّلق بام بعده: التام املختار  − ١
 .بام بعده
فيحسن الوقف عليه , وهو منقطع يف اللفظ متعّلق يف املعنى: الكايف اجلائز  − ٢
 .ء أيًضا بام بعدهواالبتدا
وال حيسن االبتداء بام , وهو الذي حيسن الوقوف عليه: احلسن املفهوم  − ٣
 .لتعّلقه به يف اللفظ واملعنى, بعده

                                                                                                                                        
مكتبـة , الريـاض(, ١ط, هللا آل محيدسعد بن عبد ا: تقديم, وحمّمد بن إبراهيم اللحيدان, اجلمعة
  .٨٨٠٩: احلديث رقم, ٣/٦٠٨, ) م ٢٠٠٤/ ه١٤٢٥: الرشد

  .١ص, القطع واالئتناف, النّحاس)  ٢١(
  .١/٢٢٥, النرش يف القراءات العرش, ابن اجلزرّي : ينظر)  ٢٢(
  .١/٣٥٠, الربهان يف علوم القرآن, الزركّيش : ينظر)  ٢٣(



  )٣(اجلزء ) ٨٧(املجلد   –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 .وهو الذي ال ُيفَهم منه املراد: القبيح املرتوك  − ٤
فإّن غايتهم ما كانت , وأيا كانت تقسيامت الوقف التي اعتمدها علامؤنا األَُول

. ورضورة حتصيله صحيًحا خالًصا من كّل لبس, لك املعنى القرآينّ تدور إالّ يف ف
فوّظفها يف معرفة متام الوقف , وهذا ما ال يقدر عليه إالّ عامل مجع أطراف العلوم كاّفة

ال يقوم بالتامم «: وُرِوي عن ابن جماهد قوله. وال يلبس الرتكيب, الذي ال خيّل باملعنى
, يص بعضها من بعضلعامل بالقصص وخت,  بالتفسريعامل, إالّ نحوّي عامل بالقراءات

وقد تتبّع علامء الوقف واالبتداء آيات اهللا عّز . )٢٤(»عامل باللغة التي نزل هبا القرآن
, فبيّنوا ما يصلح الوقف عليه منها, وحمّصوا مجل القرآن العزيز مجلة مجلة, وجّل آية آية

ه القرينة الصوتيّة يف توجيه املعنى وأّكدوا أمهية هذ, وحّددوا مواضع امتناع الوقف
وكثًريا ما كان احلكم عىل موضع الوقف يعتمد عىل التوجيه النحوّي . والتأثري فيه

  .املستند إىل املعنى الذي يرونه صحيًحا
بل  ,ومل يقترص جهدهم يف هذا املجال عىل رصد مواضع الوقف يف كتاب اهللا

وهو عمل تطبيقّي , املعنى يف كّل موضع يفبيان ميداّين ألثر الوقف «جتاوز ذلك إىل 
يتجاوز مرحلة حتليل املقال إىل التطبيق الكامل ألثر ظاهرة تنتمي إىل مستوى , فريد

ورصد , )ومستوى الداللة, مستوى الرتكيب(مستويات لغوّية أخرى  يفاألصوات 
   .)٢٥(»له هو القرآن الكريمكامتراكيب نّص ب يفقيمتها 

أدرك قيمة هذه الظاهرة يف , كأكثر النحاة واملفّرسين ,)هـ٧٤٥ت(وأبو حيّان 
                                                           

  .١/٣٤٣, الربهان يف علوم القرآن, الزركّيش : وينظر. ١٨ص, القطع واالئتناف, النّحاس)  ٢٤(
, دار الثقافة العربيّة: القاهرة, مرص(, أثر الوقف عىل الداللة الرتكيبيّة, حمّمد يوسف, َحبَلَّص)  ٢٥(

  .١٩ص, ) م ١٩٩٣/ هـ١٤١٤
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ويف التأويل منه , فجعل هلا أثًرا واضًحا يف حتليله النحوّي عاّمة, حتصيل املعنى الداليلّ 
وَن ﴿فَ : ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل. )٢٦(خاّص  بوجهٍ  بِأَيُِّكُم * َستُبِْرصُ َوُيبِْرصُ

ي اختالف مواضع الوقف إىل اختالف يف توجيه إذ يؤدّ ] ٦ − ٥: القلم[ ْفتُوُن﴾مَ ـالْ 
وإعراب , إذ يتوّقف معنى اآلية. ممّا يستتبع تعّدًدا يف إعادة بناء األوجه النحوّية, املعنى

وقد تعّددت أقوال النحاة يف هذه . عىل القول بالوصل أو الفصل) بأّيكم املفتون(
وتفصيل هذا أّنه . ليست كذلكومنهم من وجد أّهنا , فمنهم من رأى أّهنا زائدة, الباء

كانت الباء , )ويبرصون: (وُوقِف عند قوله عّز من قائل, إذا ُعدَّ الكالم ههنا مجلتني
بحسبك : (من قوهلم) حسبك(كام زيدت يف , )أّي (وقد زيدت يف املبتدأ . زائدة
يراد به « ااستفهامً ) أّيكم املفتون: (وكان قوله تعاىل. )٢٧(حسبك درهم: أي, )درهم

وهو املؤمن ليس , ويعيّنه الوجود, ومعلوم نفي احلكم عن أحدمها, لرتداد بني أمرينا
  .)٢٨(»وال به فتون, بمفتون

وإّنام هي , فإّن هذه الباء ال تؤّول بالزيادة, أّما إذا ُأدِّيت اآليتان دونام فصل

                                                           
وذلـك  »رصف الكالم عن ظاهره إىل ما حيتاج إىل تقـدير وتـدّبر«التأويل النحوّي هو )  ٢٦(

, حمّمــد, عيــد: ينظــر. والتضــمني, والتقــديم والتــأخري, والزيــادة, احلــذف: ســائل منهــابو
, مرصـ(, ٤ط, أصول النحو العرّيب يف نظر النحاة ورأي ابن مضاء وعلـم اللغـة احلـديث

, عبــد الفّتــاح أمحــد, واحلمــوز. ١٥٥ص, ) م ١٩٨٩/ هـــ١٤١٠, عــامل الكتــب: القـاهرة
/ هـ١٤٠٤, مكتبة الرشد, الرياض, السعودّية(, ١ط ,التأويل النحوّي يف القرآن الكريم

  .وما بعدها ١٢٣/ ١, ) م ١٩٨٤
عـادل أمحـد عبـد املوجـود وعـّيل حمّمـد : حتقيـق, البحـر املحـيط, حمّمد بن يوسف, أبو حيّان)  ٢٧(

  .٨/٣٠٣, ) م ١٩٩٣/ هـ١٤١٣, دار الكتب العلميّة, بريوت, لبنان(, ١ط, معّوض وآخرين
  .٨/٣٠٣, بحر املحيطال, أبو حيّان)  ٢٨(
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, اإللصاق الذي هو, غري أّهنا ال حتمل املعنى األصّيل للباء, متعّلقة بام قبلها, أصليّة
وكّل تأويل من هذه , الظرفيّة) يف(أو بحملها عىل معنى , وإّنام تؤّول بجعلها للسببيّة

ممّا يدفع النحوّي إىل تقدير تركيب يتواءم مع املعنى , التأويالت جيّر لآلية معنى معيّنًا
بأّيكم : والتقدير, كان الكالم عىل حذف مضاف, فإن ُجِعلت الباء سببيّة. الذي فهمه

ر أّهنا عىل معنى . )٢٩(فتن املفتون? وهنا قد أقيم املضاف إليه مقام املضاف ) يف(وإن ُقرِّ
يف أّي فرقة وطائفة «: كان التقدير, )٣٠( وهلذا ما يؤّيده من القراءات القرآنيّة, الظرفيّة

  . )٣١(»منكم املفتون?
ّفة توجيه د ومن َثم, وكذلك فإّن اختالف الوقف يؤّدي إىل اختالف اإلعراب

﴿َوَربَُّك َخيُْلُق َما َيَشاء : فمثًال يف قوله تعاىل, املعنى بام يتناسب مع ذلك اإلعراب
ُة ُسبَْحاَن اللَّ َوَخيْتَاُر َما َكاَن هلَُ  َريَ ُكوَن﴾  ـهِ ُم اْخلِ خيتلف ] ٦٨: القصص[َوَتَعاَىل َعامَّ ُيْرشِ

فقد ذهب الزّجاج . ةالثانية تبًعا الختالف مواضع الوقف يف هذه اآلي) ما(إعراب 
وبناء . )٣٢(وقٌف تامٌّ ) وخيتار: (والنّحاس إىل أّن الوقف عىل قوله تعاىل) هـ٣١١ت(

وهذا ما . إّنام هي هللا تعاىل, ليس هلم اخلرية: ويكون املعنى, نافية) ما(عىل ذلك تكون 
  . )٣٣(رّجحه أبو حيّان

                                                           
  .٨/٣٠٣, البحر املحيط, أبو حيّان: ينظر)  ٢٩(
: حتقيـق, معـاين القـرآن, أبو زكرّيا حييى بـن زيـاد, الفّراء: ينظر) . يف أيكم : (قرأ ابن أيب عبلة)  ٣٠(

/ هـــ١٤٠٣, عــامل الكتــب: بــريوت, لبنــان(, ٣ط, حمّمــد عــّيل النّجــار و أمحــد يوســف نجــايت
  .٣/١٧٣, ) م١٩٨٣

  .٣/١٧٣, معاين القرآن, الفّراء: وينظر. ٨/٣٠٣, البحر املحيط, أبو حيّان ) ٣١(
  .٥١٤ص, القطع واالئتناف, النّحاس: ينظر)  ٣٢(
  .٧/١٢٤, البحر املحيط, أبو حيّان: ينظر)  ٣٣(
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اسم موصول ) ما(إىل أّن   متابًعا ابن عبّاس) هـ٣١٠ت(وذهب الطربّي 
, وقد ُحِذف منها العائد, صلة املوصول) كان هلم اخلرية(ومجلة , )الذي(بمعنى 
, )خيتار(وعىل هذا اإلعراب ال يوَقف عىل . )٣٤( )ما كان هلم فيه اخلرية: (والتقدير

أّما تأويل . والكالم متصل بعضه ببعض, )ما كان هلم اخلرية(وإّنام يكون الوقف عىل 
كام ال خيتارون هم ما , ار من الرسل والرشائع ما كان خرية للناسوخيت«: املعنى فهو
  .)٣٥(»ويفعلون ما مل يؤمروا به, ليس إليهم

يف حمل نصب مفعول ) ما(و, تاّمة) كان(أن تكون ) ٥٤٦ت(وجّوز ابن عطيّة 
ثم . ورّبك خيلق ما يشاء وخيتار ما كان: أي). كان(وعىل هذا اإلعراب يوقف عىل . به

   )٣٦(»وال يكون يشء إالّ بإذنه, اهللا تعاىل خيتار كّل كائن«إّن : واملعنى. الميستأنف الك
وما , وألّن املعنى النحوّي الدالّيل إّنام ينشأ عن العالقة بني وحدات الرتكيب

فإّنه من النادر أن يتحّكم يف حتديد هذا املعنى , حييط بالكالم من عوامل خارجّية
والوقف ما هو إالّ عنرص من العنارص , داللةوتوجيهه عنرص واحد من عنارص ال

وكثًريا ما نرى , أو تدفع إىل القول بالتأويل النحوّي , التي توّجه داللة الرتكيب
. وتقدير الوجه املؤّول, قرائن أخرى تشارك الوقف يف التأثري يف الداللة الرتكيبيّة

َب : ففي قوله تعاىل ا الَِّذيَن  ﴿إِنَّ اهللاََّ الَ َيْستَْحيِي َأن َيْرضِ ا َبُعوَضًة َفَام َفْوَقَها َفأَمَّ َمثًَال مَّ
                                                           

عبـد اهللا بـن : حتقيـق, عـن تأويـل آي القـرآن جامع البيان ,أبو جعفر حمّمد بن جرير ,الطربّي )  ٣٤(
  .١٨/٢٩٩, ) م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢, دار هجر: القاهرة, مرص(, ١ط, الرتكّي عبد املحسن 

  .٧/١٢٤, البحر املحيط, أبو حيّان)  ٣٥(
: حتقيـق ,املحـّرر الـوجيز يف تفسـري الكتـاب العزيـز, أبو حمّمد عبد احلّق بن غالب, ابن عطيّة)  ٣٦(

) م ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢, دار الكتب العلميّة, بريوت, لبنان(, ١ط, عبد السالم عبد الشايف حمّمد
 ,٤/٢٩٦.  
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ا الَِّذيَن َكَفُروْا َفيَُقولُوَن َماَذا َأَراَد  ِْم َوَأمَّ هبِّ قُّ ِمن رَّ ُه اْحلَ ِهبَـَذا َمثَالً  اللَّـهُ آَمنُوْا َفيَْعَلُموَن َأنَّ
اختار بعض  ]٢٦: البقرة[الَْفاِسِقَني﴾  بِِه إِالَّ  ثِريًا َوَما ُيِضلُّ ُيِضلُّ بِِه َكثِريًا َوَهيِْدي بِِه كَ 

ويكون , )َمثَل(بمفرد ُيعَرب صفة لـ) يضل به كثًريا(النحوّيني والقراء أن تؤّول مجلة 
ماذا أراد اهللا هبذا مثًال يفرق به الناس إىل ضالل وإىل «: املعنى عىل هذا التأويل

وهو استكامل , من الذين كفرواويتبع ذلك أن يكون الكالم قد صدر   )٣٧(»هداية?
َّا : إذ قال اهللا تعاىل يف آية سابقة, ومتابع له, ملا سبق هذه اآلية ﴿َوإِن ُكنتُْم ِيف َرْيٍب ممِّ

ثْلِِه َواْدُعو ن مِّ ْلنَا َعَىل َعبِْدَنا َفأُْتوْا بُِسوَرٍة مِّ ن ُدوِن اللَّ َنزَّ إِْن ُكنْتُْم ـِه ْا ُشَهَداءُكم مِّ
َجاَرُة * َصادِقَِني  ْ َتْفَعُلوْا َوَلن َتْفَعُلوْا َفاتَُّقوْا النَّاَر الَّتِي َوُقوُدَها النَّاُس َواْحلِ َفإِن ملَّ

ْت لِْلَكافِِريَن﴾   ]٢٣ − ٢٢: البقرة[ ُأِعدَّ
غري أّن أبا حيّان قد رفض هذا االختيار الذي ورد من بعض النحاة حني حلظ 

رسم يف ذهنه صورة ملوقفهم من هذا املثل و, حال الكّفار الذين سألوا رسول اهللا 
وليس فيه , فرأى أّن سؤاهلم إّنام كان سؤال استهزاء, الذي رضبه اهللا عّز وجّل 

وذاك , وبناء عىل هذا الفهم. )٣٨( )يضّل به كثًريا وهيدي به كثًريا(اعرتاف بأّن هذا مثل 
ثم يستأنف ليبّني , )٣٩(يًاكاف: وقيل, وقًفا تاما) مثالً (التصّور للمعنى يوقف عىل كلمة 

ابتداء إخبار من اهللا عّز «وأّن اجلملة اجلديدة , هبذا الوقف أّن كالم الكافرين قد انتهى
ومن ثّم , فأبو حيّان يرى أن تقدير الرتكيب عىل هذا القول. )٤٠(»وجّل جواًبا هلم

                                                           
  .١/٢٣, معاين القرآن, الفّراء: وينظر. ١/٢٧٠, البحر املحيط, أبو حيّان)  ٣٧(
  .١/٢٧٠, البحر املحيط, أبو حيّان: ينظر)  ٣٨(
  .٤٧ص, القطع واالئتناف, النّحاس: ينظر)  ٣٩(
منـار , ن عبد الكـريمأمحد بن حمّمد ب, األشموينّ : و ينظر. ١/٢٧٠, البحر املحيط, أبو حيّان)  ٤٠(

دار : بـريوت, لبنان(, ١ط, رشيف أبو العال العدوّي : عّلق عليه, اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا
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وما خربه من صفاهتم التي , يتناسب مع سياق حال الكّفار, حتديد موضع الوقف
  . وسنّة رسوله, عرفها من كتاب اهللا

إذ , معناها بتغّري مكان الوقف الذي رآه ابن عطيّة ومن َثمويتغّري تركيب اآلية 
األوىل , ليؤّدى الكالم عىل دفعتني, ﴿ُيِضلُّ بِِه َكثِريًا﴾: جّوز أن يوَقف عىل قوله تعاىل

. كثًريا: عّز وجّل  وتنتهي بقوله, وهي يف موضع صفة للمثل, مجلة صدرت من الكّفار
. )٤١(وتكون مجلة مستأنفة, ﴿َوَهيِْدي بِِه َكثِريًا﴾: والثانية من كالم اهللا تعاىل وهي قوله

وعىل اعتقاده الراسخ , نظم الكالم الان هذا الرأي معتمًدا عىل َمج ويرفض أبو حيّ 
 فرأي صاحب املحّرر الوجيز يلبس. برتّفع كتاب اهللا عّز وجّل عن كّل نظم ملتبس

الرتكيب بجعل بعض الكالم من اهللا سبحانه وبعضه اآلخر من الكّفار من غري ما 
  . )٤٢(وهذا ما ينّزه عنه كتاب اهللا جّل ثناؤه, دليل

, وكذلك يتّخذ الفقهاء من قرينة الوقف مطيّة يتوّصلون هبا إىل املعنى الفقهّي 
. األحكام الفقهيّةسببًا يف اختالف , وحدها أو متضافرة مع غريها, وكثًريا ما كانت

وْا ِمَن : كام يف قوله تعاىل ْبتُْم ِيف األَْرِض َفَليَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح َأن َتْقُرصُ ﴿َوإَِذا َرضَ
بِينًا  الَِة إِْن ِخْفتُْم َأن َيْفتِنَُكُم الَِّذيَن َكَفُروْا إِنَّ الَْكافِِريَن َكاُنوْا لَُكْم َعُدوا مُّ َوإَِذا * الصَّ

َعَك َولْيَأُْخُذوْا َأْسلَِحتَُهْم َفإَِذا ُكنَت فِيهِ  نُْهم مَّ الََة َفْلتَُقْم َطآئَِفٌة مِّ ُم الصَّ ْم َفأََقْمَت َهلُ
َسَجُدوْا َفْليَُكوُنوْا ِمن َوَرآئُِكْم ولْتَأِْت َطآئَِفٌة ُأْخَرى َملْ ُيَصلُّوْا َفْليَُصلُّوْا َمَعَك َولْيَأُْخُذواْ 

  ].١٠٢ − ١٠١: النساء[ُهْم﴾ ِحْذَرُهْم َوَأْسلَِحتَ 
                                                                                                                                        

  ,٩٠ص, ) م ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢, الكتب العلميّة
  .١/١١٢, املحّرر الوجيز, ابن عطيّة: ينظر)  ٤١(
  .١/٢٧٠, البحر املحيط, أبو حيّان: ينظر)  ٤٢(
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إذ خيتلف احلكم الفقهّي يف هذه اآلية بني جواز قرص صالة السفر لآلمن وعدم 
إذا ما تضافرت هذه القرينة , بناء عىل االختالف يف الوصل والوقف, جواز ذلك

فقد ذهبت طائفة من الفقهاء والنحويني إىل أّن إباحة . الصوتيّة مع قرائن أخرى
وذلك عىل اعتبار الكالم مجلة . )٤٣(اخلوف املذكور يف اآلية الكريمةالقرص مرشوطة ب

ويكون جواب الرشط . متعّلق بقرص الصالة) إن خفتم: (وأّن قوله تعاىل, واحدة
إن خفتم فليس عليكم جناح أن : يمكن تقديره من سياق اآلية السابق, حمذوًفا

فأصحاب . )٤٤(»لك اليشءم ذدِ إن عُ  مٌ دَ واملرشوط باليشء عَ «. تقرصوا من الصالة
, هذا الرأي يعتمدون يف تقرير هذا احلكم الفقهّي عىل وصل الكالم بعضه ببعض

إىل استنادهم  إضافةً . هو باب الرشط, ن أبواب النحووعىل خصائص معنى باب م
أمتّوا «: إذ ُذكِر أّهنا كانت تقول يف السفر, ريض اهللا عنها, عن عائشة دَ رَ وَ  إىل أثرٍ 

   إّن رسول اهللا: فقالت. يصّيل يف السفر ركعتني  إّن رسول اهللا: الوافق. صالتكم
   )٤٥(»هل ختافون أنتم?, وكان خياف, كان يف حرب

وأّنه جيوز للمسافر , وذهب آخرون إىل أّن اآلية تضّمنت قضيّتني وحكمني

                                                           
راجـع أصـوله وخـّرج أحاديثـه , أحكـام القـرآن, أبو بكر حمّمد بن عبد اهللا, ابن العريبّ : ينظر)  ٤٣(

/ هــ١٤٢٤, دار الكتـب العلمّيـة, بـريوت, لبنـان(, ٣ط, حمّمـد عبـد القـادر عطـا: وعّلق عليـه
  .١/٦١٧, ) م ٢٠٠٣

  .٣/٣٥٣, البحر املحيط, أبو حيّان)  ٤٤(
: حّققه وعّلق حواشيه ,القرآن آي تأويلجامع البيان عن  ,أبو جعفر حمّمد بن جرير, الطربّي )  ٤٥(

مكتبـة ابـن : القاهرة, مرص(, ٢ط, أمحد حمّمد شاكر: راجعه وخّرج أحاديثه, حممود حمّمد شاكر
  .٩/١٢٩, ) طبعة مصّورة عن طبعة دار املعارف بمرص (, ) تيمية 
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 تنتهي األوىل عند, وأّن كالم اهللا تعاىل مفصول إىل مجلتني,  )٤٦(اآلمن قرص صالته
فقّدم , ويبدأ احلديث عن فريضة أخرى, ثم يستأنف الكالم). من الصالة: (قوله

وإذا كنت فيهم , وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا: ويكون التقدير عىل هذا. الرشط
فلتقم طائفة منهم : (أّما جواب الرشط فهو, والواو هاهنا زائدة. فأقمت هلم الصالة

  . )٤٧(اعرتاض) الكافرين كانوا لكم عدوا مبينًا إنّ : (ويكون قوله عّز وجّل , )معك
, السنّة النبوّية, منها, وقد استقى أصحاب هذا الرأي حّجتهم من أمور عّدة

واالعتداد بمحذورات القول بالنسخ عند , وأسباب نزول اآليات املروّية عن الثقات
  .اها آنًفاالوقف واالبتداء التي ذكرن لة فضالّ عىل اعتامدهم عىل مسأ, ءالعلام

﴿لَيَْس َعَليُْكْم  «: قال لعمر بن اخلّطاب  )٤٨(إذ جاء يف كتب السنّة أّن صحابيا
الَِة إِْن ِخْفتُْم َأن َيْفتِنَُكُم الَِّذيَن َكَفُروْا﴾ وْا ِمَن الصَّ ! فقد أمن الناس ُجنَاٌح َأن َتْقُرصُ

, ق اهللا هبا عليكمصدقة تصدّ : فقال. عجبُت ممّا عجبت منه فسألت رسول اهللا: فقال
  . )٤٩(»فاقبلوا صدقته

                                                           
, لـدين أونـالسـعد ا: حتقيـق, أحكام القـرآن, أبو جعفر أمحد بن حمّمد بن سالمة, الطّحاوّي )  ٤٦(

/ هــ١٤١٦, مركـز البحـوث اإلسـالميّة التـابع لوقـف الديانـة الرتكـّي : ستانبولإ, تركيا(, ١ط
  ١/١٩٨, ) م ١٩٩٥

  .٣/٣٥٣, البحر املحيط, أبو حيّان: ينظر)  ٤٧(
أسـلم يـوم الفـتح  وشـهد الطـائف , صـحايبّ , هو يعىل بن أميّة بن أيب عبيدة التميمـّي املّكـّي )  ٤٨(

أرشف عـىل حتقيـق الكتـاب , سري أعالم النبالء, حمّمد بن أمحد بن عثامن, لذهبّي ا: ينظر. وتبوك
, ٢ط, حمّمد نعيم العرقسوّيس و مأمون صـاغرجي: حتقيق, شعيب األرناؤوط: وخّرج أحاديثه

  .١٠١ − ٣/١٠٠, ) م ١٩٨٢/ هـ١٤٠٢, مؤّسسة الرسالة: بريوت, لبنان(
دار , بـريوت, لبنـان( ,ط.د, جلـامع الصـحيحا, أبـو احلسـني بـن احلجـاج بـن مسـلم, مسلم)  ٤٩(

  .٣٠٣٤: احلديث رقم, ٥/٢٤٣, سنن الرتمذّي , الرتمذّي : و ينظر. ٢/١٤٣, ) ت.د, الفكر
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: أّنه قال, كّرم اهللا وجهه, أّما أسباب النزول فقد روى الطربّي بسنده عن عيلّ 
, إّنا نرضب يف األرض, يا رسول اهللا: فقالوا سأل قوم من التّجار رسول اهللا «

ْبتُْم ِيف األَْرِض َفَليَْس عَ : فكيف نصّيل? فأنزل اهللا واْ ﴿َوإَِذا َرضَ َليُْكْم ُجنَاٌح َأن َتْقُرصُ
الَةِ﴾ , فصّىل الظهر غزا النبي , لوْ فلّام كان بعد ذلك بحَ . ثّم انقطع الوحي, ِمَن الصَّ

هّال شددتم عليهم? , صحابه من ظهورهمألقد أمكنكم حمّمد و: ال املرشكونفق
: بني الصالتني فأنزل اهللا تبارك وتعاىل. إّن هلم أخرى مثلها يف إثرها: فقال قائل منهم

َوإَِذا ُكنَت *  ُمبِينًا﴿إِْن ِخْفتُْم َأن َيْفتِنَُكُم الَِّذيَن َكَفُروْا إِنَّ الَْكافِِريَن َكاُنوْا لَُكْم َعُدوا 
ُم الصَّ  َعَك﴾الََة َفْلتَُقْم َطآئَِفٌة مفِيِهْم َفأََقْمَت َهلُ  دَّ لِْلَكافِِرينَ ﴿إِنَّ اهللاَّ َأعَ : إىل قوله نُْهم مَّ

  .)٥٠(»فنزلت صالة اخلوف] ١٠٢ − ١٠١: النساء[ ِهينًا﴾َعَذاًبا مُ 
ورفض الفكر العقدّي لبعض النحاة والفقهاء القوَل بوصل الكالم بعضه 

, ألّن ذلك يستوجب أن يكون جواز القرص مع األمن مستفاًدا من السنة, ببعض
أّما . )٥١(عندهم وهو ما ال جيوز, وهذا يلزم منه نسخ الكتاب بالسنّة.  حلديث عمر

وتّم , ومتى استقام اللفظ«. القول بالوقف واالستئناف فال جيعلنا نقع يف هذا املحذور
  . )٥٢(»كان أوىل, املعنى من غري حمذور النسخ

ز احلكمني مًعا, وحياول أبو حيّان أن جيد رأًيا توفيقيا أداء  ْي طريقتَ  ومن َثم, جيوِّ
مستعينًا لذلك بالتأويل , خ القرآن بالسنّةويف الوقت نفسه ال يقول بنس, الكالم

 يكون ما بعدهاالتي , )إن(إذ رأى أّنه من املمكن محل معنى أداة رشط , النحوّي 
                                                           

  .٩/١٢٦, حممود حمّمد شاكر: حتقيق, جامع البيان, الطربّي )  ٥٠(
  .٣/٣٥٣, البحر املحيط, أبو حيّان)  ٥١(
  .٣/٣٥٣, البحر املحيط, أبو حيّان)  ٥٢(
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وكثًريا ما , تفيد حتّقق وقوع ما بعدهاالتي , )إذا(عىل معنى األداة , مشكوًكا فيه
ّدى الكالم عىل وعىل هذا يمكن أن يؤ. تتقارض هاتان األداتان املعنى يف كالم العرب

  .وجيوز قرص الصالة يف اخلوف واألمن, أو عىل دفعتني, دفعة واحدة
فيختلف , وتعيني املوقوف عليه, يف أداء الكالم, أيًضا, ويؤّثر التأويل النحوّي 

َّا  :ومنه قوله تعاىل, موضع الوقف باختالف تقدير الكالم ﴿َولُِكلٍّ َجَعْلنَا َمَواِيلَ ِمم
اِن َواألَْقَرُبوَن َوالَِّذيَن َعَقَدْت َأْيَامُنُكْم َفآُتوُهْم َنِصيبَُهْم إِنَّ اهللاَّ َكاَن َعَىل ُكلِّ َتَرَك الَْوالَِد 

ٍء َشِهيًدا﴾ يف الكالم العرّيب أالّ ُتستعَمل إالّ ) كل(إذ إّن شأن ] ٣٣: النساء[ َيشْ
وقدر النحاة هذا املضاف , ُعوِّض عنه بتنوين, فإّنه إذا ُحِذف ما ُتضاف إليه, مضافة

  . بالنظر إىل السياق
هو ) كل(إّن املضاف إليه املقّدر بعد : ويف هذه اآلية الكريمة قال بعض النحاة

التي رأى أبو حيّان أنه حيسن أن , )موايل(قدير يناسب معنى كلمة وهذا ت, )إنسان(
ر هو . )٥٣( )الوارث(تفّرس هنا بـ فإّن هذا , كام قيل, )إنسان(وكون املحذوف املقدَّ

فمن تأويالت النحاة . ويتبع كلُّ تقدير وقًفا يالئمه, حيتمل تقديرات ألصل اجلملة
والضمري يف , )جعلنا(متعّلقني بالفعل ) كّل ل: (أن يكون اجلاّر واملجرور: هلذه اجلملة

وجعلنا لكّل إنسان وارًثا ممّا «: واملعنى). إنسان(املضاف لـ) كّل (عائد عىل ) ترك(
ممّا : (اجلملة األوىل قد متّت عند قوله, وعىل هذا يكون الكالم مجلتني.  )٥٤(»ترك
أو فاعالً , بتدأ حمذوفخًربا مل) الوالدان(يكون فيها , وما بعد ذلك مجلة جديدة). ترك

  ).يرث: (تقديره, لفعل مقّدر
                                                           

  .٣/٢٤٧, البحر املحيط, أبو حيّان: ظرين)  ٥٣(
  .٣/٦٦٧, الدّر املصون, و السمني احللبّي . ٣/٢٤٧, البحر املحيط, أبو حيّان)  ٥٤(
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ولكّل قوم جعلناهم مواَيل نصيٌب ممّا ترك والداهم «: وقد يكون تقدير الكالم
يف تأويل مفرد ُيعَرب صفة ) جعلنا(وعىل هذا التقدير تكون مجلة .  )٥٥(»وأقربوهم

فاعل ) الوالدان(و, حاالً ) موايل(وُتعَرب , )جعلنا(مفعول به للفعل  »مه«و, )كّل (لـ
وبناًء ). نصيب(تقديره , بخرب حمذوف ملبتدأ حمذوف) لكّل (ويتعّلق ). ترك(للفعل 

كالم إذ وال, )األقربون(يكون الوقف عىل , عىل قول من ريض ذلك تأويًال للجملة
  .ناال مجلت, ذاك مجلة واحدة

إذا ما , القّراء أو قرأ هبا, وكثًريا ما رفض أبو حيّان مواضع للوقف حّددها النحاة
: ففي قوله تعاىل. أو بكليهام مًعا, أو بالصناعة النحوّية, أّدت إىل تأويل خيّل باملعنى

َتْعَلُم َما  ﴿َقاَل ُسبَْحاَنَك َما َيُكوُن ِيل َأْن َأُقوَل َما لَيَْس ِيل بَِحقٍّ إِن ُكنُت ُقْلتُُه َفَقْد َعلِْمتَهُ 
أجاز ] ١١٦: املائدة[ َنْفِسَك إِنََّك َأنَت َعالَُّم الُْغيُوِب﴾ َأْعَلُم َما ِيف  ِيف َنْفِيس َوَال 

ويتبع هذا أن يتّم , )علمته(متعّلقني بالفعل ) بحّق (بعضهم أن يكون اجلاّر واملجرور 
ز أبو حيّان ذلك الوقف ملا يؤّدي إليه من إخالل يف ). يل(الوقف يف اآلية عىل  وال جيوِّ

إذ إّن . )٥٦(  فضًال عن خمالفته لسنّة واردة عن النبّي , ةوالصناعة النحويّ , نظم الكالم
 وال ُيصار إىل التقديم والتأخري إّال «, الكالم هبذا الوقف يصري إىل التقديم والتأخري

 هُ وهذا ما يؤّكد.  )٥٧(»ذلك و فيام ال يمكن فيه إّال أ, أو بتوقيف, ملعنى يقتيض ذلك
  .مراًرا أبو حيّان الظاهرّي 

                                                           
  .٣/٢٤٧, البحر املحيط, أبو حيّان)  ٥٥(
, منار اهلـدى يف بيـان الوقـف واالبتـدا, و األشموينّ . ٤/٦٣, البحر املحيط, أبو حيّان: ينظر)  ٥٦(

  .١٢٦ص
  .٤/٦٣, البحر املحيط, انأبو حيّ )  ٥٧(
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أّما من جهة الصناعة النحوّية فإّن هذا الوقف غري جائز , لنظمهذا من جهة ا
ألّنه من املعروف يف كتب النحاة أال يتقّدم عىل الرشط يشء من معموالت , نحويا

مروّي عن رسول ) بحّق (ثّم إّن الوقف عىل . وال من معموالت جوابه, فعل الرشط
  . )٥٨(لذا جيب اّتباعه اهللا 

, بو حيّان أّهنا تضعف الصناعة النحوّية فال ُيصار إليهاومن الوقوف التي رأى أ
من قوله عّز من , )فام(عىل ) هـ١٨٩ت(والكسائّي ) هـ١٥٤ت(َوْقف أيب عمرو

إذ رفض هذا ] ٧٨: النساء[ ﴿َفَامِل َهـُؤالء الَْقْوِم الَ َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َحِديثًا﴾: قائل
وملّا وقف الباقون عىل .  )٥٩(لمبتدأ عن اخلربورأى أّنه ممتنع ألّن فيه قطًعا ل, الوقف
, وجد أيًضا أّن وقفهم هذا ال ينبغي أن يكون, اتباًعا لرسم املصحف) فامل(الالم 

  . )٦٠(ألّن فيه قطًعا بني اجلاّر واملجرور
ومواضع فصله , وهكذا فقد اّتضح من هذا البحث ما لطريقة أداء الكالم

إذ , ند أيب حيّان وغريه من النحاة واملفّرسينووصله من أثر يف التأويل النحوّي ع
, وخيتلف اإلعراب باختالف أداء الكالم, يتغّري املعنى الدالّيل بتغّري موضع الوقف

                                                           
وَلّقـاه , ُيَلّقـى عيسـى حّجتـه: قال, عن أيب هريرة, عن طاوس, فقد صّح عن عمرو بن دينار)  ٥٨(

َي إَِلــَهْنيِ ِمـن ُدوِن  اللَّـهُ ﴿َوإِْذ َقاَل : اهللا يف قوله ُِذوِين َوُأمِّ َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َأأَنَت ُقلَت لِلنَّاِس اختَّ
﴿َقاَل ُسبَْحاَنَك َما َيُكـوُن ِيل أَْن َأُقـوَل َمـا َلـيَْس ِيل : َفَلّقاه اهللا, عن النبي , ل أبو هريرة﴾ قااللَّـهِ 

﴾ اآلية كّلها , القطـع واالئتنـاف, و النّحـاس. ٦٨٦ص, سنن الرتمـذّي , الرتمذّي : ينظر. بَِحقٍّ
  .٢١٧ص

  .٣/٣١٢: البحر املحيط, أبو حيّان: ينظر)  ٥٩(
, وابـن عطّيـة. ١/٢٧٨, معـاين القـرآن, والفـّراء. ٣/٣١٢: البحـر املحـيط, انأبو حيّ : ينظر)  ٦٠(

  .٢/٨١, املحّرر الوجيز



  )٣(اجلزء ) ٨٧(املجلد   –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

أو محل , فتتوّجه دفة املعنى تبًعا لقوهلم بحذف جزء من الكالم, منفصًال أو متّصالً 
جاءت مراعية هلذه  أو غري ذلك من أساليب التأويل النحوّي التي, بعضه عىل بعض
  .القرينة الصوتيّة
  :املصادر واملراجع

: عّلق عليه, منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا, أمحد بن حمّمد بن عبد الكريم, األشموينّ  - ١
 ).م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢, دار الكتب العلميّة: بريوت, لبنان(, ١ط, رشيف أبو العال العدوّي 

حمّمد عّيل : حتقيق, النرش يف القراءات العرش, أبو اخلري حمّمد بن حمّمد, ابن اجلزرّي  - ٢
 ).ـتا.د, دار الكتب العلميّة: بريوت, لبنان(, ط.د, الضبّاع
, دار الثقافة العربيّة, القاهرة(, أثر الوقف عىل الداللة الرتكيبيّة, حمّمد يوسف, َحبَلَّص - ٣
 ).م١٩٩٣/ هـ١٤١٤
, الرياض, السعودّية(, ١ط, ن الكريمالتأويل النحوّي يف القرآ, عبد الفتّاح أمحد, احلموز - ٤

 ).م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤, مكتبة الرشد
, ١ط, محزة أمحد الزين: رشح وصنع فهارس هذا اجلزء, املسند, أمحد بن حمّمد, ابن حنبل - ٥

 ).م١٩٩٥/ هـ١٤١٦, دار احلديث: القاهرة, مرص(
 رجب عثامن: حتقيق, ارتشاف الرضب من لسان العرب, حمّمد بن يوسف, أبو حيّان - ٦
 ).م١٩٩٨/ هـ١٤١٨, مطبعة املدينّ : القاهرة, مرص(, ١ط, رمضان عبد التّواب: مراجعة, حمّمد

عادل أمحد عبد املوجود وعّيل حمّمد : حتقيق, البحر املحيط, حمّمد بن يوسف, أبو حيّان - ٧
 ).م١٩٩٣/ هـ١٤١٣, دار الكتب العلميّة, بريوت, لبنان(, ١ط, معّوض وآخرين

حمّمد أبو الفضل : حتقيق, الربهان يف علوم القرآن, ّمد بن عبد اهللابدر الدين حم, الزركّيش  - ٨
 ).تا.د, مكتبة دار الرتاث: القاهرة, مرص(, ط.د, إبراهيم
عبد السالم حمّمد : حتقيق ورشح, الكتاب, أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب, سيبويه - ٩
 ).م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨, مكتبة اخلانجي: القاهرة, مرص(, ٣ط, هارون



   آيات إسامعيل الصالح. أ −  الوقف وأثره يف التأويل النحوّي  
  

عبد : مراجعة, عبد الكريم العزباوّي : حتقيق: حتقيق, كتاب اجليم, أبو عمرو, باينّ الشي - ١٠
 ).م١٩٧٥/هـ١٣٩٥, اهليئة العاّمة لشؤون املطابع األمريّية: القاهرة, مرص(, ط.د, احلميد حسن
محد بن عبد اهللا : حتقيق, املصنَّف, أبو بكر عبد اهللا بن حمّمد بن إبراهيم, ابن أيب شيبة - ١١
مكتبة , الرياض(, ١ط, سعد بن عبد اهللا آل محيد: تقديم, وحمّمد بن إبراهيم اللحيدان ,اجلمعة
 ).م٢٠٠٤/ ه١٤٢٥: الرشد

راجع أصوله وخّرج أحاديثه , أحكام القرآن, أبو بكر حمّمد بن عبد اهللا, ابن العريبّ  - ١٢
/ هـ١٤٢٤, دار الكتب العلميّة, بريوت, لبنان(, ٣ط, حمّمد عبد القادر عطا: وعّلق عليه

 ).م٢٠٠٣
, املحّرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز, أبو حمّمد عبد احلّق بن غالب, ابن عطيّة - ١٣

/ هـ١٤٢٢, دار الكتب العلميّة, بريوت, لبنان(, ١ط, عبد السالم عبد الشايف حمّمد: حتقيق
 ).م٢٠٠١

, ديثالنحو العرّيب يف نظر النحاة ورأي ابن مضاء وعلم اللغة احلأصول , حمّمد, عيد - ١٤
  ).م١٩٨٩/ هـ١٤١٠, عامل الكتب: القاهرة, مرص(, ٤ط

عبد السالم حمّمد : حتقيق وضبط, معجم مقاييس اللغة, أبو احلسني أمحد, ابن فارس - ١٥
 ).م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩, دار الفكر(, ط.د, هارون

حمّمد عّيل النّجار و أمحد يوسف : حتقيق, معاين القرآن, أبو زكرّيا حييى بن زياد, الفّراء - ١٦
 ).م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣, عامل الكتب: بريوت, لبنان(, ٣ط, ايتنج

حوليّات اآلداب (, الوقف ووظائفه عند النحوّيني والقّراء, حمّمد خليل نرص اهللا, فّراج - ١٧
 − ٢٠٠٠/ هـ١٤٢٢ − ١٤٢١, ١٥٩: الرسالة, ٢١: احلوليّة, جامعة الكويت, والعلوم االجتامعيّة

 ).م٢٠٠١
مهدي املخزومّي وإبراهيم : حتقيق, ب العنيكتا, اخلليل بن أمحد, الفراهيدّي  - ١٨
 ).طبعة مصّورة عن طبعة بغداد(, السامرائّي 
حّققه وعّلق , جامع البيان عن تأويل آي القرآن, أبو جعفر حمّمد بن جرير, الطربّي  - ١٩
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: القاهرة, مرص(, ٢ط, أمحد حمّمد شاكر: راجعه وخّرج أحاديثه, حممود حمّمد شاكر: حواشيه
 ).طبعة مصّورة عن طبعة دار املعارف بمرص(, )مكتبة ابن تيمية

عبد اهللا : حتقيق, جامع البيان عن تأويل آي القرآن, أبو جعفر حمّمد بن جرير, الطربّي  - ٢٠
 ).م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢, دار هجر: القاهرة, مرص(, ١ط, بن عبد املحسن الرتكّي 

سعد الدين : حتقيق, أحكام القرآن, أبو جعفر أمحد بن حمّمد بن سالمة, الطّحاوّي  - ٢١
: ١مج, مركز البحوث اإلسالميّة التابع لوقف الديانة الرتكّي : استانبول, تركيا(, ١ط, أونال
 ).م١٩٩٨/ هـ١٤١٨: ٢مج − م١٩٩٥/ هـ١٤١٦

, ط.د, حمّمد عبد اخلالق عضيمة: حتقيق, املقتضب, أبو العبّاس حمّمد بن يزيد, املربد - ٢٢
/ هـ١٤١٥, جلنة إحياء الرتاث اإلسالمّي , ةاملجلس األعىل للشؤون اإلسالميّ : القاهرة, مرص(

 ).م١٩٩٤
دار , بريوت, لبنان(, ط.د, اجلامع الصحيح, أبو احلسني بن احلجاج بن مسلم, مسلم - ٢٣

 ).ت.د, الفكر
عبد الرمحن : حتقيق, القطع واالئتناف, أبو جعفر أمحد بن حمّمد بن إسامعيل, النّحاس - ٢٤

 ).م١٩٩٢/ ه١٤١٣, دار عامل الكتب: لرياضا, السعودّية(, ١ط, بن إبراهيم املطرودّي ا
 

 
  


