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  ملخص البحث
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين نبينا   

   : أما بعد،محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا
 وخالف العلماء في الوقف على ،فهذا بحث في فواصل القرآن الكريم  

 وذلك لما ،القرآن الكريم وخاصة علم أحرف ، أعددته لطلبة العلم،رءوس اآلي
 وغيرهم ممن قرأ بالروايات والقراءات إفرادا ،رأيت كثيرا من طالب هذا العلم

 ال يعرف كيفية الوقف على رءوس -)e(وأجيز بسند متصل إلى النبي -وجمعا
 وال يقف على اآليات ، فيقرأ مثال ألبي عمر البصري،اآلي الخاصة بمن قرأ له

 وال يقف على رءوس اآلي التي ، البن عامر الشامي ويقرأ،التي عدها البصري
 وال يعرف الفرق بين ما عده ، ويقرأ لنافع المدني،عدها واعتمدها الشامي

 فال تتعدى معرفته رءوس اآلي العدد ،واعتمده المدني األول أو المدني الثاني
 ألنه هو المشتهر في اآلفاق اإلسالمية باعتبار انتشار رواية حفص ؛الكوفي

  ، بل إن بعض الحفاظ وطالب القراءات،تلقي األمة لها بالقبول شرقا وغرباو
 وال شك أن في هذا ،ال يعرف رءوس اآلي حتى في العدد الكوفي الذي يقرأ به

قصورا شديدا ينبغي أن يتنبه إليه القراء طالبا وشيوخا  فأحببت في هذا البحث 
 ليتدارك ؛عند جميع القراءأن أنبه إلى أهمية مراعاة الوقف على رءوس اآلي 

 وليكون ذلك أدعى إلى اإلتقان وجودة ،القارئ ما فاته من الخير باتباع السنة
 فجمعت رءوس اآلي التي ليس لها ،التالوة لمن أكرمه اهللا بهذا العلم الشريف

 باعتبارها هي المقصودة – عند غير الكوفي –عالمة وقف في القرآن الكريم 
 ، ألنه ال يوجد عليها عالمة وقف؛القارئ إلى الوقف عليها إذ ال يتنبه ،في ذلك

 ،البتداء في كل آية سواء ذكرها بعضهم أو كلهماوذكرت رأي علماء الوقف و
ثم ذكرت رأيي بعد ذلك مدعما باألدلة المستندة من طرق معرفة الفواصل 
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 وإتماما للفائدة رأيت أن أذكر رءوس اآلي التي عليها عالمة ، اآليورؤوس
 ، فنبهت على ذلك، إذ قد يتعداها القارئ وهي رأس آية– أيا كان نوعها –قف و

 البيان : وسميته،وقدمت بين يدي ذلك تمهيدا ذكرت فيه ما يتعلق بعلم الفواصل
   .الوافي في الوقف على رءوس اآلي عند غير الكوفي

 ،واهللا أسأل أن يكون عملي هذا خالصا لوجهه الكريم نافعا لطالب العلم  
 وأن يرزقنا تالوة ،وخاصة المتخصصين في علم أحرف القرآن الكريم وقراءاته

 وآخر ، إنه سميع قريب مجيب)(كتابه المبين على الوجه الذي يرضاه 
 وصلى اهللا على نبينا محمد وآله وصحبه ،رب العالين )(دعوانا أن 

  .أجمعين

  



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٥ -

A   
 ، وأنزل عليه الكتـاب     الذي أرسل رسوله بالهدى    ،الحمد هللا الكريم الوهاب     

 وأمر سبحانه عباده بتالوة القرآن الكـريم        ،قرآنا عربيا غير ذي عوٍج وارتياب     
والـصالة الـسالم     . بما فيه استعدادا ليوم الحساب     وتدبره وفهم أحكامه والعمل   

على نبينا وسيدنا محمد أفضل من حرك القلوب بالقرآن الكريم ورتله على مكٍث             
   : وبعد.هدى ورحمة وذكرى ألولي األلبابفكان تبيانا لكل شيٍء و

وأعالها  من أشرف العلوم فإن علم الوقف واالبتداء في القرآن الكريم   
 وفهم مراده تعالى في الكتاب ، وأكثرها عونا على تدبر كالم اهللا تعالى،منزلة
  .المبين
 وألن ترتيل ، وأثروا بها خزائن المكتبات،ولذلك ألف فيه العلماء المؤلفات  

               M 2 3 : حيث قال)e(القرآن أمر إلهي أمر به سبحانه نبيه الكريم 

4 L )وأكده تعالى بالمصدر على المبالغة وإيجاب األمر على وجه ال يلتبس )١
 وال يتأتى ،وال تتداخل الكلمات فيه ال لفظاً والمعنى ،فيه بعض الحروف ببعض

أتي بعد إتقان مخارج الحروف  الذي ي،ذلك إال بالوقف واالبتداء الصحيح
 الترتيل : أنه قالt)( كما ورد في األثر عن علي بن أبي طالب ،وصفاتها

 من تمام معرفة القرآن : وقال ابن األنباري،تجويد الحروف ومعرفة الوقوف
 إذ ال يتأتى ألحد معرفة معاني القرآن إال بمعرفة ،معرفة الوقف واالبتداء

  .)٢(الفواصل

                                                             

     .٤ :المزمل سورة )١(

 .١٤ـ١٣:منار الهدى) ٢(
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قف على رءوس اآلي آكد من الوقف على غيرها لكونه سنة ولما كان الو  
 يجهل ، ورأيت أكثر من يقرأ بالقراءات والروايات،متبعة والخير كله في االتباع

 فضال عن أن يحيط بها في –الوقف على رءوس اآلي في روايته التي يقرأ بها 
م  أحببت أن أقدم له،من أهل التخصص في القراءات وعلومها وهم –غيرها 

هذا البحث الذي أوضحت فيه الوقف على رءوس اآلي عند علماء العدد غير 
  في األمصار - وهو كوفي – وذلك الشتهار رواية حفص عن عاصم ،الكوفي

 بل يعرفها ، فلم تعد رءوس اآلي خافية على أحد في العدد الكوفي،اإلسالمية
ورش أو  كرواية ،حتى من يقرأ بغيرها من الرواياتالعام قبل الخاص 

يكون  بشرط أن ال ، فعمدت إلى اآليات المعدودة عند غير الكوفي،الدوري
وذكرت أقوال علماء الوقف واالبتداء  ،عليها عالمة وقف في المصحف الشريف

 وكان منهجي في ، ثم أتبعت ذلك بترجيح الوقف عليها للجميع أو لبعضهم،فيها
     :البحث على النحو التالي

   :وخاتمة فصول  يد وخمسة تمهقسمت البحث إلى
وأقسامه ومراتبه،وأهميته ، الوقف وفيه تعريف:ا .  
 ولامباحث وفيه أربعة، علم الفواصل:ا :   

   . تعريفه وموضوعه وفوائده:ا اول
ما الدليل على أن علم الفواصل توقيفي:ا .  
ا طرق معرفة الفواصل :ا.   

   . في ذكر األعداد المتداولة بين قراء األمصار اإلسالمية:ا اا
ما مع وجود عالمة الوقف  اآليات المعدودة عند غير الكوفي:ا 

   : مباحثثالثة ه وفي،عليها في المصحف الشريف
  .، والفرق بينها وبين الفاصلةة في معنى اآلي:المبحث األول   
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ء في عدد آي القرآن الكريم وكلماتـه     سبب اختالف العلما   :المبحث الثاني 
   .وحروفه

اآليات المعدودة عند غير الكوفي وعليها عالمة وقف في          :المبحث الثالث 
  المصحف الشريف 

 اآليات المعدودة عند غير الكوفي وليس عليها عالمة وقف          :الفصل الثالث 
من سورة الفاتحة إلـى سـورة       ( ،حف الشريف في المص 

   .)طه
  . إلى سورة األحقاف سورة األنبياء من:الفصل الرابع

   . من سورة القتال إلى آخر القرآن الكريم:الفصل الخامس
  . وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث:الخاتمة

 وأن ينفـع بـه   ،هذا وأسأل اهللا تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم     
 رب )(آخـر دعوانـا أن    و، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى  ،طلبة العلم 

   .جمعينأ وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ،العالمين
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Y   
    ، وأقسامه ومراتبه، وأهميته،قفتعريف الو

  أو: ا     

الواو والقاف  : قال ابن فارس، الثبات والتمكُّثُ في الشيء:الوقف في اللغة  
 : وقال األشموني.)١( في شيء ثم يقاس عليهل على تمكٍّث أصٌل واحد يد:والفاء

  .)٢(  الكفُّ عن الفعل والقول:الوقف في اللغة
أو هو قطع الكلمة عما ،زمناً ما قطع الصوت آخر الكلمة :وفي االصطالح  
  .بعدها
القراءة  عبارة عن قطع  القطع: وقيل، والقطع بمعنىوالوقف والسكتُ  
      ن زمن الوقف عادة من غير  قطع الصوت زمنا ما دو: والسكت،رأسا

  .)٣(تنفس 
 ، وابتدأه، وأبدأه،بدأه : يقال، افتتاح الشيء وائتنافه والشروع فيه:واالبتداء  
  )٤ (. أي قدمه وجعله أول: بدأ به وابتدأ به:ويقال
ل وقا ،)٥ ( افتتاحه: واالبتداء، قطع النُّطِق: فالوقف،وأما في االصطالح  

 : أو هو، قطع الصوِت آخر الكلمة زمناً ما:في االصطالحالوقف  " :األشموني
ة  عبار: وقيل القطع، والوقف والقطع والسكتُ بمعنى،قطع الكلمة عما بعدها

                                                             

  .١٣٥ / ٦ :معجم مقاييس اللغة )١(
  .١٥ص: منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا) ٢(
 .١٥ ص:المصدر السابق) ٣(
  .٣٥ ص:)U(الوقف والبتداء في كتاب اهللا ) ٤(
  .٣٥ ص:المصدر السابق )٥(
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 دون زمن عبارة عن قطع الصوت زمنا ما  والسكت،عن قطع القراءة رأسا
الوقف يطلق على "وقال الشيخ يحيى األنصاري  ،"الوقف عادة من غيِر تنفس

 المواضع التي نص : وثانيهما، أحدهما القطع الذي يسكت القارئ عنده:ينمعني
 ومعنى ، وإن لم يقف القارئ عنده، وقفا: فكل موضع منها يسمى،عليها القراء

 وليس المراد أن كل موضع من ، موضع يوقف عنده: أي، هذا الوقف:قولنا
كان في نَفَِس  وإن ، بل المراد أنه يصلح عنده ذلك،ذلك يجب أن يوقف عنده

   .)١("القارئ طول
  م:ا أ .  

عند وقفه تتجلى أهمية الوقف واالبتداء في فوائده التي يجنيها القارئ   
 ال يدركها إال من تتبع ، فال شك أن في ذلك فوائد عظيمة،وابتدائه كما ينبغي

   : فمن ذلك، وتماما وكفاية،مواضع الوقف واالبتداء حسناً وقبحاً
 فقد ،في وقفه وتدبره لكتاب اهللا تعالى واالقتداء به )e(باع سنة النبي ات  

  ،)e(حين سئلت عن قراءة النبي  ،)(ورد عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة 
  رب)( ، الرحمن الرحيم بسم اهللا"|: يقطع قراءته)e( كان رسول اهللا :قالت

 وأكثر ،رؤوس اآلي الوقف على : ومعنى هذا،)٢(" الرحمن الرحيم،العالمين
   .أواخر اآلي في القرآن تام أو كاف

 لقد عشنا :)( قال عبد اهللا بن عمر ،ها فهم  معاني القرآن وأحكامهنوم  
 وتنزل السورة على ، وإن أحدنا ليؤتى اإليمان قبل القرآن،برهةً من دهرنا

 عنده منها كما تتعلمون  وما ينبغي أن يوقف، فنتعلم حاللها وحرامها)e(محمٍد 
                                                             

 .٩ ص: المقصد لتلخيص ما في المرشد،١٥ ص:منار الهدى )١(
 ٤/٢٥٤ )e(ما جاء كيف كانت قراءة النبي : أبواب فضائل القرآن باب: رواه الترمذي )٢(

 . حديث حسن صحيح: وقال،٢٩٢٤ :حديث رقم
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 ولقد رأيتُ اليوم رجاال يؤتى أحدهم القرآن قبل اإليمان فيقرأ ،أنتم اليوم القرآن
 وال ما ينبغي أن يوقف ،ما بين فاتحته وخاتمته ما يدري ما آمره وال زاجره

مون فهذا يدل على أنهم كانوا يتعل " :قال النحاس )١( وينثره نثر الدقل ،عنده منه
   M 2 3 : في قوله تعالىt)(وقال علي )٢("ما يتعلمون القرآن التمام ك

4  L)٤(  تجويد الحروف ومعرفة الوقوف:الترتيل ،)٣( .  
 فعن عدي بن حاتم ،ومنها عدم تداخل الكالم والتباس بعضه ببعٍض  

 )e( من يطع اهللا ورسوله : فقال،)e( أن رجال خطب عند رسول اهللا ،الطائي
 ،بئس الخطيب أنت ":)e( فقال رسول اهللا ،فقد غوىفقد رشد ومن يعصهما 

  .)٥( " ومن يعص اهللا ورسوله فقد غوى:قُْل
  :ا أ     

 ، وانتظاري، واضطراري، اختباري:ينقسم الوقف في ذاته إلى  
  .واختياري

 ، هو أن يقف القارئ على كلمة ليست محال للوقف عادة:أما االختباري  
بار أو التعليم من أجل بيان حكم الكلمة الموقوف عليها من ويكون في مقام االخت

 M d e : من قوله تعالى)امرأة( : كما في كلمة،حيث الحذف واإلثبات
f gh L )٦(    

                                                             

 .١٣ ص:الهدى وانظر منار ،٣١٦ / ١ :ذكره ابن الجزري في النشر) ١(
  .٢٧ ص:القطع واالئتناف) ٢(
 .٧ ص: نهاية القول المفيد في علم التجويد،٣١٦ / ١ :انظر النشر) ٣(
  .٤ :سورة المزمل) ٤(
 .٨٧٠ : حديث رقم،تخفيف الصالة والخطبة:  كتاب الجمعة باب٥٩٤ / ٢ :رواه مسلم) ٥(
     .١٠ :سورة التحريم )٦(
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 فهو ما يعرض للقارئ أثناء قراءته بسبب ضرورة :وأما االضطراري  
 ، أو غلبة بكاٍء، أوعجز عن القراءة بسبب نسيان، أوضيق النفس،كالعطاس
  .)١(ونحو ذلك

 فهو الوقف على الكلمة القرآنية بقصد استيفاء ما في اآلية :وأما االنتظاري  
   .من الخالف عند القراءة بجمع الروايات

 فهو أن يقف القارئ على الكلمة القرآنية باختياره دون أن :االختياريوأما   
هو  وهذا ، من عذٍر أو إجابة على سؤال،يلجُئه إلى الوقف يعرض له ما
 قال ، وهذا األخير يتنوع نظرا لتعلقه بما بعده إلى خمسة أقسام.موضوع بحثنا

ألنه ال يخلو إما أن ال يتصل ما بعد الوقف بما قبله ال لفظاً وال  ":مونياألش
 ، القبيح: وهو، أو يتصل ما بعده بما قبله لفظا ومعنى. الوقف التام: فهو،معنى

 : وهو، أو لفظاً ال معنى، الكافي: وهو، لفظاًأو يتصل ما بعده بما قبله معنى ال
 وتارة يتصل ، فتارة يتصل باألول، والخامس متردد بين هذه األقسام،الحسن
 ، ألنه قد يكون الوقف تاما على قراءة، بحسب اختالفهما قراءة وإعرابا،بالثاني

 أقسام الوقف )~(يحي األنصاري  أبوشيخ ال ذكرو .)٢("غير تام على غيرها
 ثم ، ثم الحسن، التام: أعالها:ثم الوقف على مراتب" : فقال،علها ثمانيةفج

 فأقسامه :قال . ثم القبيح، ثم البيان، ثم الجائز، ثم المفهوم، ثم الصالح،الكافي
 وقبيح ، وصالح مفهوم، وكاٍف جائز، تام مختار: ومنهم من جعلها أربعة،ثمانية

ومنهم من  .)٣(- تعالى )~(الداني  يعني -  وهذا اختيار أبي عمرو ،متروك
 ماليس : وهو، وقبيح، الكافي: وهو، وجائز، التام: وهو،مختار :جعلها ثالثة

  ".  وقبيح ، تام: ومنهم من جعلها قسمين،بتام وال كاٍف
                                                             

 .٢٢٣ ص:لتجويدانظر غاية المريد في علم ا )١(
 .١٦ ص:انظر منار الهدى في الوقف واالبتدا) ٢(
 .٧ ص:انظر المكتفى في الوقف واالبتدا) ٣(
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  الفصل األول علم الفواصل 
  املبحث األول

   وفوائده، وموضوعه،تعريفه
  

  من حيث، سور القرآن الكريم وآياتهال هو علم يبحث فيه عن أحو:تعريفه  
  . )١( ومبدئها وخاتمتها، ورأس كل آية،بيان عدد آي كل سورة

   . من الحيثية السالفة الذكر، سور القرآن الكريم وآياته:موضوعه  
   :، فمن ذلك)٢( لعلم الفواصل فوائد عديدة نجملها فيما يلي:فوائده  
و بن العالء أنه كان يتعمد  فقد ورد عن أبي عمر؛معرفة الوقف المسنون  

 إن الوقف : فقد قال بعضهم، هو أحب إلي: ويقول،الوقف على رءوس اآلي
 وإن تعلقت بما ، األفضل الوقف على رءوس اآليات: وقال آخرون،عليه سنة

 يتعين ، أن من لم يحفظ الفاتحة:ومنها. )٣( وسنته)e( اتباعا لسنة النبي ،بعدها
 أنه يجب في الخطبة قراءة : ما قاله الفقهاء:ها ومنهاعليه قراءة سبع آيات بدل

 وكذا الطويلة على ما أطلقه ، وال يكفي شطرها إن لم تكن طويلة،آية تامة
 أنه )e(اعتبارها في قيام الليل ففي الحديث عن رسول اهللا  :ومنها .الجمهور

 من  ومن قام بمائة آية كتب،من قام بعشر آياٍت لم يكتب من الغافلين ":قال

                                                             

    .١٧ :بشير اليسر في شرح ناظمة الزهر) ١(

 .١٧-١٦ :بشير اليسر ،٩١-٩٠ :القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز) ٢(
  .٢٤٣ / ١ :انظر اإلتقان )٣(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ١٣ -

 أن اإلعجاز ال يقع :ومنها .)١(" ومن قام بألف آية كُِتب من المقنطرين،القانتين
  .)٢(بدون آية

 ويقللها ، اعتبارها في رءوس اآليات التي يميلها حمزة والكسائي:ومنها  
 كسورة طه والنجم ونحوهما من آي السور اإلحدى ،ورش وأبو عمرو البصري
ئد العظيمة في هذا العلم ر ذلك من الفوا إلى غي،عشرالتي تمال رءوس آيها

   .الجليل

                                                             

، وانظر ٢٥٦٣ : رقم١٢٠/ ٤ :)( عبد اهللا بن عمر أخرجه ابن حبان عن )١(
 .١٠٩٨/ ٢ :الجامع الصحيح

     .٩٢/ ١ :انظر اإلتقان )٢(
 



  ا  أ ام/ ار 

 - ١٤ -

  املبحث الثاني
   أن علم الفواصل توقيفيليل علىالد

  
   :استدل العلماء على أن علم الفواصل ثابتٌ بالتوقيف والسماع بأدلة منها  
  أن رسول اهللا :أو )e(، لِّمِهعلى أصحابه القرآن تيسيرا عليهم في تَع عد 

 كذلك ،سع عليهم في نزوله فأنزله منجما وعلى سبعة أحرف كما و،وتعليِمه
د  وقد ور، ليتعلموه ويعلموه أعشارا وأخماسا، عليهم في ذلك)e(وسع الرسول 

 فمنها ،عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين أحاديث وآثار تدل على ذلك
 )e(رسول اهللا  أن t)( عن عثمان بن عفان )(ما ورد عن ابن عباس 

ضعوا هذه اآلية في السورة التي يذكر فيها كذا ( :كانت تنزُل عليه اآلية فيقول
بين الستين إلى   يقرأ في الفجر ما)e( كان النبي :وعن أبي برزة قال )١()وكذا
 ثم قام إلى )e( تسحرنا مع النبي : قال، وعن أنس عن زيد بن ثابت،)٢(المائة

 وعن ابن ،)٣( قال قدر خمسين آية،ألذان والسحور قلت كم كان بين ا،الصالة
 من قرأهما ،اآليتين من سورة البقرة( :)e( قال رسول اهللا :قال t)(مسعود 

                                                             

 وقال صحيح على شرط الشيخين ولم ،٢٢١ /٢ : والحاكم،١٢٦ / ١ :رواه ابن حبان) ١(
   .يخرجاه

 .ولم أقف على درجته ٣١٧ / ١ :رواه الدارمي) ٢(
 ، باب قدر كم بين السحور وصالة الفجر، كتاب الصوم،٦٧٨ / ٢ :البخاريرواه ) ٣(

   .١٨٢١ :حديث رقم



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ١٥ -

إن سورة  (: قال)e( أن رسول اهللا t)( وعن أبي هريرة ،)١ ()في ليلة كفتاه
ثالثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده  من القرآن

 دخل علي : قالت)(روى اإلمام الداني بسنده عن أم سلمة  )٢ ()الملك
 إلى  M !      " # $ %  & ' ( ) *  L فقرأ )e(رسول اهللا 

 إلى غير ذلك من األحاديث الوردة في تعليم الرسول .)٣(آخرها سبع يا أم سلمة
)e(ألصحابه أعداد اآليات )٤(.   

  م:       لبعض اآليات مع شدة ت وعـدم انقطـاع     ،علقها بما بعدها  ثبوت العد 
  ،ه اآليـات  لما عدة هذ، ولو كان العدد يعتمد على الرأي واالجتهاد  ،الكالم عندها 

 عدت آية مـع     ،)٥( بسورة العلق  M r  s t     L :ومن أمثلة ذلك قوله تعالى    

                                                             

 ،٣٧٨٦ : حديث رقم،١٤٧٢ / ٤بدون ترجمة : المغازي باب: كتاب: رواه البخاري) ١(
 حديث ٥٥٥ – ٥٥٤ / ١ ،فضل الفاتحة:  صالة المسافرين وقصرها باب:كتاب: ومسلم

  .٢٥٥ :رقم
      ما جاء في فضل سورة الملك وقال :  فضائل القرآن باب:أبواب: رواه الترمذي) ٢(

 باب في ،٥٧ / ٢ : وأبو داود،٢٨٩١ : حديث رقم١٥١ / ٥أبو عيسى حديث حسن 
   .١٤٠٠ : حديث رقم،عدد اآلي

  .٣٧ ص:البيان في عد آي القرآن )٣(
 :ل الكتاب العزيز القول الوجيز في فواص،٥٠-٢١ ص: البيان في عد آي القرآن:انظر) ٤(

   .٩٣- ٩٢ص
 : انظر البيان في عد آي القرآن. عدها جميع علماء العدد إال الشامي،٩ :اآلية رقم )٥(

 .٢٨٠ص



  ا  أ ام/ ار 

 - ١٦ -

 M v w    x L وهـو  ،شدة تعلقها بمـا بعـدها  

  M ®  ̄°  L : وكـذلك ،)١(

 : قوله تعـالى   : وكذلك ،)٣ (M ²  ³   ́  L : بما بعدها  متعلقة ،)٢(بالنازعات

M ? @ A L ٤(بسورة النجم(،متعلقة بقوله تعالى : M B C L) وكـذلك   ،)٥

 M *  + L :عد الجميع

 فهـذا دليـل   ، مع شدة تعلقها بما بعـدها ،)٦(
  .واضح على ثبوت العدد بالتوقيف

   :الى تع)~(قال اإلمام الشاطبي 
  )٧(   وعمن تَولّى ِفي ِعداٍد لَها عذِْر** واالشْقَى ومن طَغَى   وعد الذي ينْهى

  :-  وجود كلمات في القرآن الكريم تشبه الفاصلة وهي متروكة اتفاقا.             
   :تعالى في ذلك )~( الشاطبي قال  

  كِْر   وليس لها في عزمِة العد ِمن ِذ**وأكَّده أشْباه آٍي كثيرة   
أي أكد كون    ": تعالى في معنى البيت    )~(قال الشيخ عبد الفتاح القاضي        

 وجود كلمات في القرآن تـشبه    ،)e(هذه األعداد ثابتة بالتوقيف عن رسول اهللا        
 لمـا  ، فلو كان األمر بمجرد االستنباط واالجتهـاد ، وهي متروكة اتفاقا   ،فواصله

                                                             

 .١٠ :سورة العلق )١(
 . المكي والمدنيان: وتركها الحجازيون، عدها الشامي والبصري والكوفي،٣٧ :آية رقم )٢(

 .٢٦٣ ص:المصدر السابق
 .٣٨ :سورة النازعات )٣(
  .٢٣٤ ص: المصدر السابق. وتركها الباقون، عدها الشامي آية،٢٩ :آية رقم)   ٤(
 .٢٩ :سورة النجم آية رقم )٥(
 .١٧ :سورة الليل )٦(
 .٧ ص:انظر ناظمة الزهر )٧(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ١٧ -

المشاكلة بينها وبين مـا هـو       مع وجود   ت هذه الكلمات عن جملة المعدود       خرج
"  واألشباه تحتاج إلـى توقيـف وسـماع        معدود وال شك أن التفرقة بين النظائر      

  .)١(انتهى
  مجيء اآلية على كلمة واحدة في بعض السور الطوال دون  - :را

 ،)٣ ()والفجر( ،)٢ ()والطُّور( : مثل، وكذلك في السور القصيرة،البعض اآلخر
   . يكون إال مقصورا على التوقيف والسماع وهذا ال،)٤ ()والضحى(

   :)~(قال اإلمام الشاطبي   
  )٥(   على ِقصٍر إلّا لما جاء مع قصِر**وما تأِت آياتُ الطّوال وغيرها   

تجيء آيات ي ال  " : في معنى البيت)~(قال الشيخ عبد الفتاح القاضي   
شياء إال لشيء السور الطوال والقصار قصيرة على كلمة واحدة لشيء من األ

 لو لم : يعني، وهذا من جملة أدلة التوقيف في العدد،جاء مقصورا على السماع
آلية في السور الطوال والقصار قصيرة على كلمة ايكن العدد توقيفيا لما جاءت 

 وفي السور ، كالفواتح، لكنها جاءت على كلمة واحدة في السورة الطوال،واحدة
  وهذا ال يكون إال مقصورا ،)والضحى( ،)روالفج( ،)والطور( :القصار نحو

  .)٦(على السماع والتوقيف

                                                             

 .٢٣ ص:بشير اليسر شرح ناظمة الزهر )١(
 .١ :سورة الطور )٢(
 .١ :سورة الفجر  )٣(
 ١:.سورة الضحى )٤(
 .٧ :لزهرناظمة ا )٥(
 .٢٣ ص:بشير اليسر شرح ناظمة الزهر )٦(



  ا  أ ام/ ار 

 - ١٨ -

  : -  دليل ،عد آي القرآنورود بعض األحاديث التي تشير إلى 
 : تعالى)~( )١( قال الحافظ أبو عمرو الداني، هذا العلم توقيفيقاطع على أن

 قاطع  دليل،التي تشير إلى عد آي القرآن ،إن ورود بعض األحاديث الشريفة
   .)٢( )e(على أنه مأثور عن رسول اهللا 

ومن خالل األدلة السابقة نعلم أن هذا العلم قد ثبت بالتوقيف والسماع من   
 ، وإن حصل فيه بعد ذلك اجتهاد، وأن األصل في هو النص،)e(رسول اهللا 
على القواعد التي أصلها العلماء استنادا إلى النصوص الواردة عن فهو مبني 

  . تسليما كثيرا وبارك)e(النبي 
  

                                                             

 ،هو الحافظ العالمة  عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد أبو عمر الداني القرطبي )١(
 وتوفي بدانية ، ولد سنة إحدى وسبعين وثالثمائة،المعروف في زمانه بابن الصيرفي
 .٥٠٣ / ١ : غاية النهاية.سنة أبع وأربعين وأربعمائة للهجرة

 .١٩ ص: مرشد الخالن في عد آي القرآن: وانظر،٦١ ص:البيان في عد آي القرآن )٢(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ١٩ -

  املبحث الثالث
  طرق معرفة الفواصل 

  . والثاني قياسي، األول توقيفي:ذكر العلماء لمعرفة الفواصل طريقين  
  ويؤخذ عن رسول اهللا ،التوقيفي  :أو )e(،وينقسم إلى :   

   .)فاصلة( : وهو يسمى، الموقوف عليه دائما–أ 
   . وهو ليس بفاصلة، الموصول دائما–ب 
   . والموصول تارة، الموقوف عليه تارة–ج 

 أما ، وقياسي، توقيفي:لمعرفة الفواصل طريقان ":قال اإلمام الجعبري  
 وما وصله ، تحققنا أنه رأس آية، وقف عليه)e( فما ثبت أن النبي ،التوقيفي

 احتمل ، وما وقف عليه تارة ووصله أخرى، تحققنا أنه ليس بفاصلة،دائما
 والوصل ، أو لتعريف الوقف أو لالستراحة،تعريف الفاصلةالوقف أن يكون ل

   .)١("صلة وصلها لتقدم تعريفها أو فا،يحتمل أن يكون غير فاصلة
  م: وهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص عليه ،القياسي 

 أو ، أو االتفاق على عد النظائر، أو المشاكلة،بالمنصوص لمناسب من المساواة
   .واحدة من هذه القواعدوإليك بيان كل  ،انقطاع الكالم

 أو اآلية وما ،أي المساواة بين اآلية والسورة طوال وقصرا : المساواة–أ  
 ، وخالصة ذلك أن اآليات الطوال تأتي في السور الطوال،قبلها وما بعدها

   :)~( قال اإلمام الشاطبي ،السور القصارواآليات القصار تأتي في 
   علىوليست رءوس اآلي خافية

     وما هن إال في الطوال طوالها

*  
*  

  

  ذكي بها يهتم في غالب األمر
  وفي السور القصرى القصارعلى قدر

  

                                                             

 . لإلمام الجعبري،حسن المدد في معرفة فن العدد )١(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٢٠ -

 أي لم تُعد ِطوال اآليات وال قصارها آية مستقلة :)١(قال العالمة المخلالتي  
 ولذلك أجمع ،إال في سورة تناسب آياتها لتلك السورة في الطول والقصر

 M » ¼ ½ ¾ L :قوله تعالىالعادون على ترك 

 لعدم المساواة ،)٢(
  .رآية لمساواتها للسور في القص )ثم نظر( وعدوا ، في الطولللسورتها

 لغيرها من  الفاصلة – أي مساواة – وهي مشاكلة -: المشاكلة–ب  
 ،فواصل السورة في الحرف األخير إذا لم يكن قبله حرف مد من واٍو أو ياٍء

 فإن لم يكن مشاكال لما قبله وما ،ر إن كان حرف مدوفيما قبل الحرف األخي
   : تعالى)~( قال اإلمام الشاطبي .بعده من فواصل السورة لم يكن رأس آية

ونها  اعلم أن كل آية أريد معرفة ك:تعالى )~( قال الشيخ المخلالتي  
 من  إذا لم قبله حرف مد، فقياسه إما بالحرف األخير من الكلمة األخيرة،آية

 أو ،وذلك مثل فواصل سورة النساء واإلسراء والكهف والبلد ،واٍو أو ياٍء
   ...،)٤()عظيم (: مثل، قبله حرف مدبالحرف األخير إن كان

                                                             

 القول الوجيز في : وقاله في،هـ١٣١١ : توفي سنة،رضوان بن محمد المخلالتي )١(
 .١٢٩ ص:فواصل الكتاب العزيز

 :في األنعام) إنما يستجيب الذين يسمعون( :ى ترك وكذلك أجمعوا عل،٨٣ :آل عمران )٢(
 . المصدر السابق.٥٠

 .٩ ص:ناظمة الزهر )٣(
 ٧ :البقرة )٤(

هميِع ِقياساٍل في الْجوكُلُّ تو  
  

  )٣(بآخر حرٍف أو ِبما قَبله فادِر  **
  



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٢١ -

المقصود حرف  ألن ،ال فرق بين الواو والياء ،)٢ ()ويؤمنون( )١()عليم(...
  .)٣(المد

 في تلك السورة أو في ،االتفاق على عد نظائرها في القرآن الكريم - ج  
 اتفق على عد نظيره في آل ،)٤( في سورة البقرة)القيوم( مثل لفظ ،غيرها
  .)٦( فيحمل المختلف فيه على المتفق عليه في العد عند عدم النص)٥(عمران

 : من أن الفاصلة هي، من كالم الدانيكما يؤخذ ،انقطاع الكالم عندها –د  
 وكذلك ، والكالم التام قد يكون رأس آية،الكالم التام المنفصل مما بعده"

 وليس كل فاصلة ، فكل رأس آية فاصلة،الفواصل يكن رءوس آٍي وغيرها
   .)٧( " فالفاصلة تعم النوعين وتجمع الضربين،رأس آية

  
  

                                                             

 .٢٩ :البقرة )١(
 .٦ :البقرة )٢(
 .١٣٠ ص:القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز )٣(
 .٢٥٥ :اآلية رقم )٤(
  .٢ :اآلية رقم) ٥(
 .٣٨ :انظر مرشد الخالن في عد آي القرآن) ٦(
  .١٢٦ ص:البيان في عد آي القرآن) ٧(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٢٢ -

  املبحث الرابع
  بني قراء األمصار اإلسالميةاألعداد املتداولة 

 فمن ،اختلف العلماء في األعداد المتداولة بين قراء األمصار اإلسالمية  
 على عدد المصاحف الموجه بها إلى ،العلماء من اعتبر هذه األعداد ستة

 وواحد ،ولذلك كان ألهل المدينة عددان ،)١(األمصار على أصح األقوال فيها
 وهذا ، وواحد ألهل البصرة، وواحد ألهل الكوفة، وواحد ألهل الشام،ألهل مكة

ومنهم من  ، في ناظمة الزهر)٣( وتبعه اإلمام الشاطبي،)٢(اختيار اإلمام الداني
 وتبعه ،)٤( وهو اختيار اإلمام الجعبري،اعتبرهم سبعة بإضافة العدد الحمصي

                                                             

 ،اختلف العلماء في عدد المصاحف التي وجهها سيدنا عثمان إلى األمصار اإلسالمية )١(
 انظر كتاب .فقيل أربعة مصاحف وقيل خمسة وقيل ستة مصاحف وقيل سبعة

 .٤٧- ٤٥ ص: المدخل لدراسة القرآن الكريم،٣٤ ص:المصاحف
 وأما في كتاب المقنع فذكر أن ،٦٧ ص:لبيان في عد آي القرآنأي اختياره في كتاب ا )٢(

 لما كتب t)(أكثر العلماء على أن عثمان بن عفان : عددها أربعة مصاحف حيث قال
 .٩ ص: المقنع.المصاحف جعلها على أربع نسخ

 هـ في مدينة ٥٣٨ولد عام  ،هو أبو محمد القاسم بن فيرة بن أحمد الشاطبي الرعيني   )٣(
وتعلم  ، فحفظ القرآن الكريم، وعنيت به أسرته، كف بصره صغيرا، باألندلسشاطبة

كانت تعقد في مساجد شاطبة،   واتجه إلى حلقات العلم التي،طرفًا من الحديث والفقه
     النفزيومالت نفسه إلى علم القراءات، فتلقاها على أبي عبد اهللا محمد بن أبي العاص 

 ، حافظًا للحديث، رأسا في القراءات،منقطع القرين ر الفنونكان إماما عالما، ذكيا كثي
   . هـ٥٩٠ :توفي سنة

 .٣٤٣ /١٠ : طبقات الشافعية،٢١/ ٢ : غاية النهاية:نظر  ا   
 ، ولد في حدود سنة أربعين وستمائة،هو اإلمام برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري )٤(

 = له أكثر من مائة،فقيها مقرئا متقنا وكان ، وخلق كثير،سمع من الفخر بن البخاري



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٢٣ -

عدد  في الفرائد الحسان حيث ذكر ال)١(من المتأخرين الشيخ عبد الفتاح القاضي
المدني    : وهي، وعليه فاألعداد المتداولة بين العلماء سبعة إجماال،الحمصي

   . والكوفي، والبصري، والحمصي، والشامي، والمكي، والمدني األخير،األول
 وهو الذي ،)٢(إلى اإلمام نافعهو ما رواه اإلمام الداني بسنده  :المدني األول  

 مولى أم ،)٤( وعن شيبة بن نصاح،)٣(اعرواه عن اإلمام أبي جعفر يزيد بن القعق
 ، وعدد آيات القرآن فيه ستة آالف ومئتان وعشر آيات،)e(سلمة زوج النبي 

                                                                                                                                                    

 توفي سنة اثنتين وثالثين وسبعمائة ،كتاب في القراءات والحديث وعلم الرجال=
 .٢١ / ١ : غاية النهاية،٣٩٨ / ٩ : طبقات الشافعية الكبرى: انظر.للهجرة

  ولد في مدينة دمنهور بمحافظة،هو الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي )١(
 وتلقى علم القراءات والتجويد على أعالم القراء في عصره ،هـ١٣٢٥ سنة ،البحيرة

 وتخرج به آالف الطلبة حيث درس سنين عديدة في األزهر وفي ،باإلسكندرية والقاهرة
 . تعالى)~( .هـ١٤٠٣ توفي سنة ،الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

 ، أحد القراء السبعة،يثي موالهم أبو رويم المدنيهو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الل )٢(
 نافع : قال عنه اإلمام مالك، قرأ على سبعين من التابعين، أصله من أصبهان،ثقة صالح

 معرفة : انظر.)~( ، توفي سنة تسع وستين ومائة للهجرة،إمام الناس في القراءة
 .١٠/٣٦٣ : تهذيب التهذيب،١/٨٩ :القراء

 مع كمال ، إمام أهل المدينة في القراءة،اع المخزومي موالهم المدنيهو يزيد بن القعق )٣(
 توفي سنة ، تصدى إلقراء القرآن دهرا، وتابعي مشهور كبير القدر،الثقة وتمام الضبط

 .٣٨٢ / ٢ : غاية النهاية: انظر.)~( ،ثالثين ومائة
 ،)e(لمة زوج النبي  مولى أم س، شيخ القراء ومقرئ المدينة المنورة،أحد أئمة التابعين )٤(

 : معرفة القراء الكبار: انظر.)~( ، توفي سنة ثالثين ومائة،وأحد شيوخ نافع المدني
  .٣٥٧ /١ : تقريب التهذيب،٧٩ / ١



  ا  أ ام/ ار 

 - ٢٤ -

 وهذا العدد هو الذي رواه أهل .)١(واختلف أبو جعفر مع شيبة في ست آيات 
 إلى ينسبوه أو يسندوه  أي لم ،الكوفة عن أهل المدينة دون تعيين أحد منهم

وروى عامة البصريين هذا العدد .م بل أوقفوه على جماعته،ه بعينواحد منهم
 وعدد آي القرآن فيما رواه أهل الكوفة عن أهل ،عن ورش عن نافع عن شيخيه

وفي رواية أهل البصرة عن ورش  ،ةآي ستة آالف ومائتان وسبع عشرةالمدينة 
اني والمعتمد عند اإلمام الد،عن نافع عن ستة آالف ومائتان وأربع عشرة آية

   .)٢(نرواية الكوفيي

                                                             

مقام ( ، وليست في قول أبي جعفر، آية في قول شيبة٩٢ : بآل عمران)مما تحبون( :هي )١(
وإن كانوا ( ،ت في قول شيبة وليس، آية في قول أبي جعفر٩٧ : بآل عمران)إبراهيم
 )إلى طعامه( ، آية في قول شيبة وليست في قول أبي جعفر١٦٧ : بالصافات)ليقولون

 )بلى قد جاءنا نذير( ، وليست في قول أبي جعفر، آية في قول شيبة٢٤ :بسورة عبس
 آية في قول ٢٦ : بالتكوير)فأين تذهبون( ، ولم يعدها يزيد، عدها شيبة٩ :بسورة تبارك

 وقد : قلت.١٢٤ ص: انظر البيان في عد آي القرآن. وليست في قول أبي جعفر،يةشي
 – وتشرفت بأخذها منه تلقيا – تعالى )~( محمد محمود ربيع : الشيخ،نظمها شيخنا

   :فقال
رقَِد اشْتَه زيدي عةَ مبِخالفُ شَيو  

  ي آِل ِعمراٍن تُِحبون اوال ـــِف
   طَعاِمِه تَذْهبوا ي ملٍْكـِونَذير ف

  ام ِإبراِهيم دعه ِلشَيبٍة ـــومقَ

*  
*  
*  
*  
*  

  اها كالْقَمرــفي ِستٍَّة يبدو سنَ
تَقَراس قُولُونٍح ِفي يِذب َأِخيرو  

  اً يا ذا النّظَرـِليزيد كُال أسِقط
ظَى بالظّفَروٍز فَتَحرِلفَي دداعو  

 

 .٢٧ ص: انظر مرشد الخالن.إلمام الشاطبيوتبعه ا )٢(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٢٥ -

رواه اإلمام الداني بسنده إلى إسماعيل بن هو الذي  - : الثانيالمدني  
 ، عن أبي جعفر وشيبة بن نصاح)٢( عن سليمان بن مسلم بن جماز)١(جعفر

  .)٣( ستة آالف ومائتان وأربع عشرة آية: وعدد آي القرآن فيه،مرفوعا إليهما
 )٤( الداني بسنده إلى عبد اهللا بن كثيرهو ما رواه اإلمام -:العدد المكي  

   ... عن)٦( عن ابن عباس)٥( عن مجاهد بن جبر،القاري
                                                             

 ، جليل ثقة،هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير األنصاري موالهم أبو إسحاق المدني )١(
 ، وغيرهم، وسليمان بن جماز، ونافع، قرأ على شيبة بن نصاح،ولد سنة ثالثين ومائة

 .١٦٣ / ١ : غاية النهاية.توفي ببغداد سنة ثمانين ومائة
 روى القراءة ، يكنى بأبي الربيع، المدني،مان بن محمد بن مسلم بن جمازهو سلي )٢(

 مقصود في قراءة نافع وأبي ، وهو مقرئ جليل وضابط،عرضا على أبي جعفر وشيبة
  .١٦٩ / ١ : كما في النشر، توفي بعيد سبعين ومائة،جعفر

  .١٠٢ ص: انظر القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز )٣(
 ولد سنة ، أبو معبد،اهللا بن كثير بن عمرو بن عبد اهللا بن زاذان بن هرمزهو عبد  )٤(

 ، وهو أحد القراء السبعة، عليه السكينة والوقار، كان فصيحا بليغا مفوها،خمس وأربعين
 .٤٤٣ / ١ : غاية النهاية.مات سنة مائة وعشرين

 قرأ على ،ئمة المفسرين واأل، أحد أعالم التابعين،هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي )٥(
 ، أخذ عنه القراءة عبد اهللا بن كثير،)( وعبد اهللا بن العباس ،عبد اهللا بن السائب

 مات سنة ، أعلم من بقي في التفسير مجاهد: قال قتادة، وغيرهما،وأبو عمرو بن العالء
  .٤١ / ٢ : انظر غاية النهاية. وقيل اثنتين،ثالث ومائة للهجرة

 حفظ المحكم ، حبر األمة وترجمان القرآن،عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم )٦(
 ولد قبل ، ثم عرض القرآن على أبي بن كعب وزيد بن ثابت،)e(في زمن النبي 

 توفي ، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل: فقال)e( دعا له النبي ،الهجرة بثالث سنين
  .٤٢٥ / ١ : غاية النهاية.ئفسنة ثمان وستين بالطا



  ا  أ ام/ ار 

 - ٢٦ -

ت  فيه ستة آالف ومائتان وعشر آيا وعدد آي القرآن،)y()١(بأبي بن كع...
  .)٢( وهي الرواية المعتمدة كما ذكر أهل العلم،t)(فيما رواه أبي بن كعب 

  )٣(م الداني بسنده إلى عاصم الجحدريهو ما رواه اإلما -:العدد البصري  
 وهذا العدد هو الذي ينسبه أهل البصرة بعد عاصم إلى ،)٤(وعطاء بن يسار
 وقد اتفق ، وليس بينهم فيه خالف، وعليه مصاحفهم اآلن،)٥(أيوب بن المتوكل

                                                             

 سيد ،أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية أبو المنذر األنصاري المدني )١(
 وقرأ عليه ،القرآن العظيم )e( قرأ على النبي ، وأقرأ هذه األمة على اإلطالق،القراء
 وأبو ، ابن عباس: قرأ عليه من الصحابة، بعض القرآن لإلرشاد والتعليم)e(النبي 
 فقيل ، اختلف في موته، وأبو العالية الرياحي، عبد اهللا بن عياش: ومن التابعين،هريرة

 وقيل ، وقيل سنة ثالثين، وقيل سنة ثالث وعشرين، وقيل سنة عشرين،سنة تسع عشرة
 : غاية النهاية. وهذا أشبه بالصواب عندي: قال ابن الجزري،قبل مقتل عثمان بجمعة

٣١/ ١. 
 بشير اليسر شرح ،١٠٢ ص: القول الوجيز،١٠٢ ص:بيان في عد آي القرآن ال:انظر )٢(

  .٢١ ص:ناظمة الزهر
 أخذ القراءة عرضا عن سليمان ،هو عاصم بن أبي الصباح العجاج الجحدري البصري )٣(

 مات قبل ، وعيسى الثقفي،قرأ عليه عرضا سالم بن سليمان، بن قته عن ابن عباس
   .٣٤٩ / ١ :النهاية انظر غاية .الثالثين ومائة

 ،)e( مولى ميمونة زوج النبي ،هو عطاء بن يسار أبو محمد الهاللي المدني القاص )٤(
 ، وروى عن موالته وأبي بن كعب وزيد بن ثابت،أدرك زمن عثمان وهو صغير

 روى عن أمهات ، كان قاصا واعظا جليل القدر،وروى عنه زيد بن أسلم وشريك
  .٥١٣ / ١ : غاية النهاية.ة ثالث وقيل اثنتين ومائة قتله الحجاج سن،المؤمنين

 قرأ ، له اختيار تبع فيه األثر، إمام ثقة ضابط،أيوب بن المتوكل األنصاري البصري )٥(
 ، وروى عنه اختياره محمد بن يحي القطيعي،على سالم والكسائي ويعقوب الحضرمي

  .١٧٢ / ١ : غاية النهاية.توفي سنة مائتين من الهجرة



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٢٧ -

 : واختلف عاصم وأيوب في عد قوله تعالى،عاصم وعطاء في جملة اآليات
 وعدد آي القرآن في العدد ،)٢( وعدها أيوب، فتركها عاصم،)١ ()والْحقَّ أقول(

   .)٣( آيات ستة آالف ومائتان وأربع:البصري
هو ما أضيف إلى شريح بن يزيد الحمصي  -:العدد الحمصي  

   .)٥( ستة آالف ومائتان واثنتان وثالثون آيةه وعدد آي القرآن في،)٤(الحضرمي
 وتبعه اإلمام الشاطبي في ،ي البيانولم يذكر هذا العدد اإلمام الداني ف  

تعالى في منظومة الفرائد  )~( وذكره الشيخ عبد الفتاح القاضي ،ناظمته
 وهذا أعم في ، وكذلك في مرشد الخالن،الحسان في عد آي القرآن الكريم

  . واهللا أعلم،الفائدة

                                                             

  .٨٤ :سورة ص )١(
    .١٣٧ ص: بشير اليسر شرح ناظمة الزهر،٢١٤ ص: البيان في عد آي القرآن:انظر)   ٢(

  .٢٨ ص:انظر مرشد الخالن في عد آي القرآن )٣(
 روى عن ، كنيته أبو حيوة، المقرئ المؤذن،هو شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي )٤(

 عبد العزيز وصفوان بن عمرو  وسعيد بن، وأرطاة بن المنذر،شعيب بن أبي حمزة
 روى عنه ابنه حيوة وكثير بن عبيد ويزيد بن عبد ربه وإسحاق بن ،ومعان بن رفاعة

 توفي سنة ثالث :وقال ابن مطين،  ذكره ابن حبان في الثقات، وغيرهم،راهوية
 : تهذيب التهذيب. وكذا أرخه البخاري عن يزيد بن عبد ربه: قال ابن حجر.ومائتين

 .٣٢٥ / ١ :ية النهاية غا،٤/٢٩١
 ولكن ،العدد الحمصي لم يعتمده اإلمام الداني في البيان وال الشاطبي في الناظمة تبعا له )٥(

 وافقوا ، وألهل حمص عدد سابع كانوا يعدون به قديما:أشار الداني  إلى ذكره حيث قال
 وهو ، وأوقفته جماعتهم على خالد بن معدان،في بعضه أهل دمشق وخالفوهم في بعضه

   .٧٠ / ١ : البيان في عد آي القرآن.من كبار تابعي الشاميين
 



  ا  أ ام/ ار 

 - ٢٨ -

هو ما رواه اإلمام الداني بسنده إلى اإلمام يحي بن  -:العدد الدمشقي  
 )٤( وعن الحلواني،)٣( عن ابن ذكوان)٢( وعن اإلمام اإلخفش،)١(رث الذماريالحا

 عن )٦( ورواه ابن ذكوان وهشام عن أيوب بن تميم القاري،)٥(عن هشام
 وغيره عن أبي ،)٧(الذماري عن اإلمام عبد اهللا بن عامر اليحصبي

                                                             

 بعد ، إما الجامع اإلموي وشيخ القراء بدمشق،هو يحيى بن الحارث بن عمرو الذماري) ١(
 مات سنة خمس ، ثقة: قال عنه ابن معين، كان عالما بالقراءة في دهره،ابن عامر

  .٣٦٧ / ٢ :اية غاية النه. وله تسعون سنة،وأربعين ومائة
 ٢١٥ توفي سنة ، وهو األخفش األوسط،أبو الحسن سعيد بن مسعدة األخفش البصري )٢(

 .١٠١ / ٣ : األعالم.هـ
 ولد يوم عاشوراء سنة ثالث وسبعين ،هو أبو محمد عبد اهللا بن أحمد بن بشير الدمشقي )٣(

 توفي ،ر ثقة وهو إمام شهي، روى الحروف سماعا عن إسحاق المسيبي عن نافع،ومائة
 .١٩٨ / ١ : معرفة القراء.سنة اثنتين وأربعين ومائتين

 إمام كبير عارف صدوق متقن ضابط خصوصا في ،هو أحمد بن يزيد الصفار الحلواني )٤(
، توفي سنة  وبالمدينة على قالون، قرأ بمكة على أحمد القواس،رواية قالون وهشام

  .١٤٩ / ١ : غاية النهاية.خمسين ومائتين للهجرة
 واخذ ، أخذ القراءة عن أيوب بن تميم وخالد بن عراك،هشام بن عمار أبو الوليد السلمي )٥(

 توفي سنة ، والحلواني وهارون األخفش وغيرهم،عنه القراءة أبو عبيد القاسم بن سالم
  .٨٦ / ٩ : األعالم.خمس وأربعين ومائتين

 قرأ ،ولد سنة عشرين ومائة ، ضابط مشهور،هو أيوب بن تميم بن سليمان الدمشقي )٦(
 توفي سنة ثمان وتسعين ومائة ، وهو الذي خلفه في القراءة بدمشق،على يحيى الذماري

  .١٧٢ / ١ : غاية النهاية.وله تسع وتسعون سنة، 
 كنيته – نسبة إلى يحصب بن دهمان –هو عبد اهللا بن عامر بن زيد بن تميم اليحصبي  )٧(

 وهو الذي انتهت إليه مشيخة ،أهل الشام في القراءة إمام ،أبو عمران على المشهور
 = ولد سنة ثمان من الهجرة على، تابعي جليل القدر وأحد اإلئمة السبعة،اإلقراء بها



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٢٩ -

 ،t)(  وقيل إن هذا العدد منسوب إلى سيدنا عثمان بن عفان،t)()١(الدرداء
 وقيل خمس ،وعدد آي القرآن فيه ستة آالف ومائتان وست وعشرون آية

 ظننت أن يحيى :ولكن قال ابن ذكوان ، )٢(ى فيما رواه صدقة بن يحي،وعشرون
   .)٣(لم يعد البسملة آية

هو ما رواه اإلمام الداني بسنده إلى اإلمام حمزة بن حبيب  -:العدد الكوفي  
   ... وإلى سفيان)٤(الزيات

                                                                                                                                                    

 ، منهم معاوية بن أبي سفيان، وقد ثبت سماعه من جماعة من الصحابة،الصحيح=
نة ثمان عشرة  توفي بدمشق يوم عاشوراء س، وواثلة بن األسقع،والنعمان بن بشير

  .٤٢٣ / ١ : غاية النهاية.ومائة للهجرة
 وأحد الذين جمعوا القرآن ، حكيم هذه األمة،هو عويمر بن زيد األنصاري الخزرجي )١(

 توفي ، قرأ عليه عبد اهللا بن عامر اليحصبي وخلق كثير، بال خالف)e(على النبي 
 .٦٠٦ / ١ : غاية النهاية.سنة اثنتين وثالثين

  .ر له على ترجمةلم أعث )٢(
 مرشد الخالن إلى معرفة آي ،١٠٣ ص:انظر القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز  )٣(

  .٦٨ ص : البيان في عد آي القرآن،٢٨ ص:القرآن
 وهو اإلمام ،حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي التميمي وكنيته أبو عمارة )٤(

 ألنه كان يجلب الزيت من ، ويعرف بالزيات،ة شيخ القراءة وأحد األئمة السبع،الحبر
 فيحتمل أن يكون رأى ، وأدرك الصحابة بالسن، ولد سنة ثمانين،العراق إلى حلوان

 وعلى أبي ، قرأ على أبي محمد سليمان بن مهران األعمش،بعضهم فيكون من التابعين
 ما :لثوري قال عنه سفيان ا، وعلى أبي إسحاق السبيعي وغيرهم،حمزة حمران بن أعين

 هذا : وكان شيخه األعمش إذا رآه مقبال يقول،قرأ حمزة حرفا من كتاب اهللا إال بأثر
 مثال يحتذى به في الصدق والورع والعبادة والنسك ، كان خاشعا متضرعا،حبر القرآن

  .١١١ / ١ : معرفة القراء. توفي سنة ست وخمسين ومائة،والزهد



  ا  أ ام/ ار 

 - ٣٠ -

 عن أبي عبد الرحمن )٢( فأما حمزة فروى عن ابن أبي ليلى،)١(ثوريال
ان فرواه عن عبداهللا األعلى  وأما سفي.t)(  عن على بن أبي طالب)٣(السلمي

 ،٦٢٣٦ وعدد آي القرآن فيه ،t)(عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي 
دهما  أح: فيكون ألهل الكوفة عددان،وهذا العدد هو المشهور بالعدد الكوفي

 والثاني ما يرويه ، وهو المدني األول السابق ذكره،مروي عن أهل المدينة
  .)٤(حمزة وسفيان

                                                             

 ولد ، أحد األعالم، اإلمام الكبير،أبو عبد اهللا الكوفيسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري  )١(
 ، روى القراءة عرضا عن حمزة بن حبيب الزيات،سنة سبع وتسعين على الصحيح

 قرأ سفيان على حمزة القرآن أربع : قال خالد،وروى عن عاصم واألعمش حروفا
 .٣٠٨ / ١ : غاية النهاية.)~( ، توفي بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة،مرات

 أحد ،محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن األنصاري الكوفي القاضي )٢(
والشعبي وطلحة بن ،  اخذ القراءة عرضا عن أخيه عيسى ،األعالم المشهورين

 مات سنة ثمان ،، روى عنه القراءة عرضا حمزة والكسائي وبهرام وغيرهم،مصرف
  .١٦٥ .٢ :نظر غاية النهاية ا.)~( ،وأربعين ومائة للهجرة في رمضان

 ولد في حياة النبي ،عبد اهللا بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن السلمي الضرير الكوفي )٣(
)e(،أخذ القراءة عرضا عن عثمان بن عفان ، انتهت إليه القراءة تجويدا وضبطا )(t 

 )y( وعبد اهللا بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ،t)(وعلى بن أبي طالب 
 وأخذ عنه القراءة عاصم وعطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن ،أجمعين

 وحديثه مخرج في ، ثقة كبير القدر)~( كان ،وثاب وعبد اهللا بن عيسى وغيرهم
 / ١ : غاية النهاية. وقيل أربع وسبعين للهجرة، توفي سنة ثالث وسبعين،الكتب الستة

٤١٣. 
 : القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز،٦٩ ص:لقرآن البيان في عد آي ا:انظر )٤(

 تعالى في ناظمته عن )~( قال اإلمام الشاطبي .٢٨ ص: مرشد الخالن١٠٣ص
  :العدد الكوفي

  علي عن أشياخ ثقات ذوي خبر  **  وحمزة مع سفيان قد أسنداه عن
 



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٣١ -

  الفصل الثاني
   مع وجود عالمة الوقف عليهات املعدودة عند غري الكويفاآليا

  
  األولاملبحث 

  . والفرق بينها وبني الفاصلةمعىن اآلية
  

 في القرآن الكريم على وقد وردت ،لآلية معان عديدة في اللغة العربية  
 # " ! M : قال تعالى، فهي بمعنى المعجزة والبرهان،وجوه كثيرة

$  % L 

 M e  f g h : قال تعالى،وتأتي بمعنى العبرة ،)١(

i L 

  M c     d e f :، وتأتي بمعنى األمر والنهي قال تعالى)٢(

g L )٤( آي أوامره ونواهيه)٣(.  
مأخوذ من األول  :كتاب العزيز فلها معنيان الأما بالنسبة لما يتعلق بآيات  

 خرج القوم : كما يقال، ألنها جماعة حروف،اآلية التي هي بمعنى الجماعة
 ألنها حروف ، والثاني من اآلية التي هي بمعنى العالمة، أي بجماعتهم،بآيتهم

  . عالمة ملكه: أي،)إن آية ملكه( : ومنه قوله تعالى،دالة على انقطاع الكالم

                                                             

 .٣٦ :القصص سورة) ١(
   .٥٠ :سورة المؤمنون) ٢(

 .١٨٧ :سورة البقرة) ٣(
    .٦٥ /٢ :بصائر ذوي التمييز) ٤(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٣٢ -

 علم ، في االصطالح فهي حروف من القرآن الكريم ذات مبدأ ومقطعوأما  
 أو على صدق المخبر ، جعلت عالمة على انقطاع الكالم،بالتوقيف من الشارع

  .)١(بها 
 أن اآلية هي مجموع األحرف والكلمات من ،والفرق بينها وبين الفاصلة  

 وهي ،اآلية في كلمة آخر هي القرآن في ما الفاصلة  أ،بداية اآلية إلى نهايتها
 ألنها فاصلة وسميت ،النظم في ة القافيةـوبمنزل ،رـالنث في السجعة بمثابة

 قال السيوطي ،بعدها التي واآلية ،هي رأسها التي اآلية ،اآليتين بين فصلت
 كلمة آخر : وقال الداني،  كقافية الشعر وقرينة السجع، كلمة آخر اآلية:الفاصلة
 الفاصلة هي الكالم المنفصل :ءوس اآلي فقال وفرق بين الفواصل ور،الجملة

 وكذلك الفواصل ، والكالم المنفصل قد يكون رأس آية وغير رأس آية،عما بعده
   .)٢( وكل رأس آية فاصلة وليس كل فاصلة رأس آية ،يكن رءوس آي وغيرها

                                                             

 – ٤٢ ص: بشير اليسر شرح ناظمة الزهر،١٤٥ – ١٤٤ ص: القول الوجيز:انظر) ١(
٤٣.     

   .٥٨ / ٥ : اإلتقان في علوم القرآن،٨٢ ص:انظر البيان في عد آي القرآن) ٢(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٣٣ -

  املبحث الثاني
  .سبب االختالف يف عدد آي القرآن وكلماته وحروفه

 فهو ، فبالنسبة للعدد، عدد آي القرآن وكلماته وحروفهاختلف العلماء في  
 : وعند المدني األول، آية٦٢١٤ : وعند المدني األخير، آية٦٢٣٦ :عند الكوفي

 . آية كما سبق٦٢٢٧ : الشاميوعند ، آية٦٢٠٤ : وعند البصري، آية٦٢١٧
فإن قيل فما  ":)~( قال اإلمام السخاوي ،والسبب في ذلك هو التوقيف

 ولو كان ذلك راجعا ، النقل والتوقيف:الختالفهم في عدد اآلي؟ قلتالموجب 
 ولم يعدوا )المص( وكيف عدوا ،)الم( كما عدوا )الر(إلى الرأي لعد الكوفيون 

 ولما ) يس،طسم( كما عدوا ) ق، ص،ن( و ،)طس( وما لهم لم يعدوا ،)المر(
  .)٣(توقيف والنقل، فدل ذلك على ال)٢ ()مصلحون( وترك )١ ()أليم(عد الشامي 

 فقد روى اإلمام الداني بسنده عن ،وأما بالنسبة لكلمات القرآن وحروفه  
 وعدد ، كلمة٧٧٤٣٩ جميع كلم القرآن في قول عطاء : قال،الفضل بن شاذان

 حسبوا حروف :وروى الفضل عن ابن جريج قال ،حرفا ٣٢٣٠١٥حروفه 
سعيد بن جبير فلم  فعرضوه على مجاهد و،القرآن وفيهم حميد بن قيس

 فبلغ ما عدوه ثالث مائة ألف حرف وثالثة وعشرين ألف حرف ،يخَطِّئوهم
فإن قال قائل فما سبب " :قال اإلمام الداني )٤(وستمائة وواحد وسبعون حرفا

 سبب اختالفها :اختالف السلف واضطرابهم في جملة عدد الكلم والحروف قلت
                                                             

  .١٠ :سورة البقرة )١(
 .١١ :سورة البقرة )٢(
   .٢٣٢- ٢٣١ / ١ :جمال القراء وكمال اإلقراء) ٣(

  .٧٣ ص:البيان في عد آي القرآن )٤(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٣٤ -

 ،t)( بها إلى األمصار من عثمان من جهة مرسوم الكلم في المصاحف الموجه
قوله ك ، والحذف واإلتمام والقطع والوصل، كن يختلفن فيه بالزيادة والنقصانذإ

 جاء في بعض المصاحف مقطوعا وفي بعضها ،)١ ()أين ما تكونوا( :تعالى
 ،له عده واحدة فلهذا وقع االختالف ومن وص، فمن قطعه عده كلمتين،موصوال

 في بعض )٢ ()إبراهيم( ورسموا ،ة الكلم والحروفوتفاوت العدد في جمل
 فلهذا وقع ، ومن لم يثبت لم يعدها، فمن أثبت عدها،بغير ياءالمصاحف 

    .)٣(االختالف في عد الكلم والحروف

                                                             

  .٧٨ :سورة النساء) ١(
 انظر  . وآخر سورة التوبة، وآخر سورة األنعام، كسورة البقرة،أي في بعض المواضع )٢(

  .٢٤٣ ص:إبراز المعاني
 . بتصرف٧٧ ص:البيان في عد آي القرآن) ٣(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٣٥ -

  املبحث الثالث
اآليات املعدودة عند غري الكويف وهلا عالمة وقف يف املصحف 

  الشريف 
  

  رة اة

  M W XY L  عدها البصري وتركها الباقون ١١٤ :في اآلية،                                 
M V WX  L عدها البصري وتركها الباقون٢٣٥ :في اآلية ، M x L 

     ، ولم يعدها الباقون، عدها المدني األخير والمكي والبصري٢٥٥ :في اآلية
M & ' ( )*  L وترك عدها ،دني األول عدها الم٢٥٧ : في اآلية 
   .)١(باقونال

  

  

  رة آل ان

  M ; <= L عدها الجميع إال الكوفي٤ :في اآلية ، M & '( L  
  . )٢(  ولم يعدها الباقون، عدها المكي والدمشقي وشيبة بن نصاح٩٢ :في اآلية

  

                                                             

  .٥٦ ص:لخالن إلى عد آي القرآن وانظر مرشد ا١٤٠ ص:البيان في عد آي القرآن )١(
  .١٤٢ ص:البيان في عد آي القرآن )٢(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٣٦ -

  رة اة

  M ] ^_ L ١: في اآلية، M I J  L عدهما ١٥: في اآلية 

   عـدها البـصري وتركهـا       ٢٣ : في اآليـة   M Ì ÍÎ L  ،غير الكوفي 
  . )١(غيره 

  
 مرة ا  

  M ' (         )* L عدها المـدنيان والمكـي وتركهـا    ١ : في اآلية 

 : في اآلية M t u v L ،٧٣ :في اآلية M ¿   ÀÁ  L ،غيرهم
   .)٢( وترك عدهما الكوفي، عدهما المدنيان والمكي والبصري والشامي١٦١

  
  رة ااف

  M Â Ã ÄÅ L عدها البصري والـشامي وتركهـا   ٢٩ :ي اآليةف 

 فـي   M ¶  ̧¹ º  L ٣٨ : في اآلية M B C DE L ،الباقون
  . وترك عدهما الباقون، عدهما المكي والمدنيان١٣٧ :اآلية

  
  رة امل

  M V WX L ولـم يعـدها   ، عدها البصري والـشامي ٣٦ :في اآلية 
   .الباقون

                                                             

  .٦٨ ص:مرشد الخالن إلى عد آي القرآن )١(
  .١٧٩ ص:القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز )٢(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٣٧ -

 رة ا  

  M ̈ © ª« L  ــة ــي اآلي ــا ، عــدها الحمــصي،٣٦ :ف       وتركه
  .)١(الباقون 

  

  رة د 

  M k l  mn L الحجـازيون والحمـصي    عـدها  ٨٦ : في اآلية
  .)٢( وتركها الباقون

 رة ا  

  M ¶  ̧ ¹º L ٥ : في اآلية، M e f g  h ij L   فـي 

 عـدها  ١٧ : فـي اآليـة   M ¼ ½¾  L ، عدهما غير الكـوفي ١٦ :اآلية
  .)٣(الحمصي ال غير

 ارة إ  

  M Ì Í  ÎÏ L عدها الشامي ولم يعدها ٤٢ : في اآلية 
   .)٤(الباقون

  

                                                             

  .٨٠ ص:مرشد الخالن إلى عد آي القرآن )١(
  .٨٧ ص:المصدر السابق )٢(
  .٤٠ ص:نفائس البيان شرح الفرائد الحسان )٣(
  .١٧١ ص:البيان في عد آي القرآن )٤(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٣٨ -

 رة ا  

  M Y Z [ \] L وتركها ، عدها المدني األخير٢٢ :في اآلية 

 ،ترك عدها الكوفي والمدني األخير ٨٦ :في اآلية M : ;< L ،الباقون
  .)١(وعدها الباقون

  رة  

  M 7  8 9 :; L عدها المكي والمدني الثاني٤١ :ي اآلية ف ، 

   .)٢( عدها غير الكوفي٧٥ :في اآلية  M ¶ ̧  ¹    L ،وتركها غيرهما
  

رة ط  

  M M         N  O P QR L  عدها الشامي وتركها غيره٤٠ :في اآلية ،     

M ( ) - .     L )معدها الحمصي وتركها ٣٩ : في اآلية)أن اقذفيه في الي 

 عدها البصري والشامي وتركها ٤٠ :في اآلية  M X YZ  L ،نالباقو

 عدها المدني األول والمكي وتركها ٨٦ :في اآلية  M ° ±² L ،الباقون

      ، عدها المني األخير وتركها غيره٨٦ : في اآلية M ¹ º» L ،غيرهما
M y z { | } L عدها المدني األول والمكي ٩٥ : في اآلية 

                                                             

  .١٧٩ ص :المصدر السابق )١(
  .١٠٤ ص:مرشد الخالن )٢(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٣٩ -

 عدها الحمصي وتركها ١٢٤ :في اآلية M Ë Ì L ،وتركها غيرهما
   .)١(الباقون

  رة ااء

  M r st L  ترك عدها الكوفي وعدها الباقون٤٩ :في اآلية .   
  

رة ا  

  M æ  ç èé L  وعدها الباقون، لم يعدها الكوفي٤٤ :في اآلية .   
  

رة ا  

  M T U L ركهـا   الحمصي من علماء العـدد وت ا عده،٣٨ :في اآلية
   .)٢(الباقون

  

  رة ات

  M W X L عدها الحمصي وتركها غيره٦٧ : في اآلية .   
  

ورة ا  

  M ª                « ¬® L لم يعدها المدني األول والكوفي وعدها ٤ : في اآلية 
   .الباقون

                                                             

 .١٠٨ ص: مرشد الخالن إلى عد آي القرآن،١٨٣ ص:البيان في عد آي القرآن )١(
  .١٣٠ ص:مرشد الخالن إلى عد آي القرآن )٢(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٤٠ -

  رة اة

  M Ã  Ä ÅÆ L لم يعدها الكـوفي والبـصري وعـدها    ١٠ : في اآلية 
   .)١(نالباقو

  

 رة  

  M ) * +,  L  عدها الشامي ولم يعدها الباقون ١٥ :في اآلية   
  

ط رة  

  M P Q RS L  عدها الشامي والبـصري ولـم يعـدها      ٧ :في اآلية 

        ، عدها البـصري ولـم يعـدها البـاقون         ٤١ : في اآلية  M f gh L ،الباقون

M Ä Å ÆÇ L  بـصري والـشامي    عدها المدني األخير وال٤٣ :في اآلية
  .)٢(ولم يعدها الباقون

  

  رة ات

  M MN L وترك عدها الباقون، عدها الحمصي٩ : في اآلية .   
  

رة ا  

  M n op L عدها غير الكـوفي ٣ :في اآلية ، M  Â Ã ÄÅ L 

  . عدها المدني األول والمكي ولم يعدها الباقون٢٠ :في اآلية
                                                             

  .٢٦١ ص:انظر القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز )١(
    .٢١٠ :البيان في عد آي القرآن) ٢(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٤١ -

 رة  

  M ÁÂ L ها الشامي ولم يعدها البـاقون  عد١٦ :في اآلية، M 89 L 

  . لم يعدها الكوفي وعدها الباقون١٨ :في اآلية
  

  رة ال

  M ef L  ١( أسقطها الكوفي وعدها الباقون٤ :في اآلية(.   
  

  رة اق

  M f g hi L  عدها الشامي ولم يعدها الباقون٢ :في اآلية .   
  

  ))uرة مح 

  M ¤ ¥ ¦§ L عده المـدني األول والمكـي وتركهـا     ٢٤ :في اآلية
  .)٢(الباقون

  

رة ا  

   M Á Â   ÃÄ L  ٣(عدها غير الكوفي والبصري ٢٣ :في اآلية(.  
 سواء شاركه في إسقاطها أحد علماء ،فهذه اآليات السابقة لم يعدها الكوفي  

 غير أن لها عالمة وقف في المصحف الشريف ،العدد أو انفرد هو بإسقاطها
                                                             

 .١٦٢ ص:مرشد الخالن )١(
  .٦٧ ص:نفائس البيان شرح الفرائد الحسان )٢(
  .٢٧٣ ص:البيان في عد آي القرآن )٣(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٤٢ -

 لنستوعب كل ما لم ، أيدينا وقد ذكرتها في هذا المبحث تتميما للفائدةالذي بين
 وإن كان عليه عالمة وقف ليتنبه القارئ ،يعده الكوفي وهو رأس آية عند غيره

 اقتداء برسول اهللا صلى ،وطالب العلم خاصة إلى أن هذه رأس آية فيقف عليها
   .آله وسلماهللا عليه و

 وهو اآليات المعدودة عند غير الكوفي ،البحثثم ندخل اآلن إلى صلب هذا   
 والتي يمر عليها الكثير من قراء ،وليس لها عالمة وقف في المصحف الشريف

 بل والمتخصصون في فن القراءات وال يقفون عندها حتى لتأمل ،القرآن الكريم
 لنرى ما قاله - وهي رأس آية والوقف على رءوس اآلي سنة متبعة–والتدبر 
 حتى يتنبه لذلك العام ،اء الوقف واالبتداء فضال عن كونها رأس آيةفيها علم

 ،راء بصفة خاصةطالب العلم عامة قبل طالب فن القراءة واإلق و،قبل الخاص
  .نواهللا المستعا

  
  

  
  



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٤٣ -

  الفصل الثالث
 املعدودة عند غري الكويف وليس هلا عالمة وقف يف لفواصل ا

  )همن الفاحتة إىل سورة ط(املصحف الشريف 
وا ا:   

 M ; < =  > L : من قوله تعالى)عليهم(  

 عدها المدني )١(
 ووجه عدم عدها آية عدم ،)٢( وتركها الكوفي والمكي،والشامي والبصري

 ووجه العد انعقاد اإلجماع على عد الفاتحة سبع ،مشاكلتها لفواصل السورة
ا آية قد أسقط البسملة  ألن من عده،)٣ ()عليهم( وذلك ال يتأتى إلى بعد ،آيات

    .ولم يعدها
 وإنما جاز الوقف ، لكونه رأس آية؛الوقف عليه جائز ":)٤(قال األشموني  

   .)٥("عليها على وجه التسامح
أجاز األشموني الوقف عليها لكونها رأس آية عند بعض علماء  :قلت  
 ،وفي وليست برأس آية عند المكي والك، المدني والشامي والبصري: وهم،العدد

بل أسقطوها وهذا أول دليل على جواز الوقف على الكلمات التي ليس عليها 

                                                             

  .٧ :الفاتحة )١(
 .١٣٩ ص:البيان في عد آي القرآن )٢(
 .٦٣ ص:بشير اليسر في شرح ناظمة الزهر )٣(
 انظر معجم . بمصر– نسبة إلى أشمون –محمد األشموني هو أحمد بن عبد الكريم بن  )٤(

  .٢٧٥ / ٢ :المؤلفين
 .٢٧ ص:منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا )٥(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٤٤ -

 لكنها رأس آية عند – أو ألي سبب آخر ، لتعلقها بما بعدها–عالمة للوقف 
   .بعض علماء العدد

 ألن ،)عليهم(وال ينبغي أن يوقف على  ": بل قال،ولم يجز ذلك النحاس  
إن نصبت على الحال أو االستثناء فكذا  ف، أو نعت له)الذين( بدل من )غير(

   )١("أيضا
 وهو ،مع أن ما بعدها - )٢ ()فويل للمصلين( قد ساغ الوقف على :قلت  

  ،  هنا وهي رأس آية الوقف فال يمتنع،  ألنها رأس آية-  نعتٌ لها)الذين هم(
   .واهللا أعلم

ما ا:   

 M Z [ \ ] ^        _ L : في قوله تعالى)أليم(  

 عدها )٣(
  .)٤(الشامي وتركها الباقون

 ،)يشعرون( :وجه عد الشامي لها المشاكلة لما قبلها من قوله تعالى  
   .)٥( لكونه كالما واحدا، تعلقها بما بعدها؛ووجه ترك الباقين لها

 ألن ما بعده ؛ ليس بوقف)ولهم عذاب أليم( ":قال اإلمام أبو جعفر النحاس  
   .)٦(" فليس بوقٍف أيضا، مؤلم: بمعنى)أليم( وكذا إن كان ،متصل به

                                                             

 .٤٠ ص:القطع واالئتناف )١(
  .٤ :سورة الماعون )٢(
 ١٠ :البقرة )٣(

 .٥٢ ص: مرشد الخالن إلى عد آي القرآن،١٤٠ ص: البيان في عد آي القرآن:انظر )٤(
 .١٦٥ ص:لقول الوجيز في فواصل الكتاب العزيزا )٥(
  .٥٠ ص:القطع واالئتناف )٦(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٤٥ -

  .)١( متعلقة بالموصوف)بما( : ألن قوله، ليس بوقف)أليم( :وقال األشموني  
 وذلك يسوغ ، رأس آية عند الشاميا لكونه، يجوز الوقف عليها:قلت  

 ، لتعلق الكالم بما بعده لفظا ومعنى، وقفا حسنايكون ذلك و،االوقف عليه
 حتى يجمع بين اتباع ، وبما بعده في قراءته، قراءة غير الشاميويبتَدئ به في

 في قوله )تتفكرون(ونظير هذا الوقف على ،  ومراعاة اللفظ والمعنى،السنة
 فهي آية عند الكوفي والشامي ،)٢ ()لعلكم تتفكرون في الدنيا واآلخرة( :تعالى

 ،ى فيها اتباع السنة فيراع،)٣( وليست آية عند باقي علماء العدد،والمدني الثاني
 ، وذلك بالوقف عليها واالبتداء بما بعدها لمن عدها آية،ومراعاة اللفظ والمعنى

 ألننا ،)أليم( وكذلك األمر في كلمة ،والوقف عليها واالبتداء بها لمن لم يعدها
 ال يراعون الوقف على ،نرى كثيرا ممن يقرؤون بقراءة ابن عامر الشامي

 متخصصون في علم القراءة واإلقراء فينبغي التنبه  وهم،أمثال هذه اآليات
 ولينال قبل ، ليتميز القارئ المتقن المتخصص لعلم القراءات عن غيره،لذلك

   .ذلك أجر االتباع بالوقف على رءوس اآليات
ا ا:  

 عدها المكي )٤ ()ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو( : في قوله تعالى)ينفقون(  
  .)٥(ألول وتركها غيرهماوالمدني ا

                                                             

 .٣١ ص:منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا )١(
 .٢١٩ :سورة البقرة )٢(
  ٦ ص:قال الشيخ عبد الفتاح القاضي في الفرائد الحسان )٣(

  للثان والشامي وكوٍف في العدد  **  وتتفكرون في األولى ورد
 

 .٢١٩ :لبقرةسورة ا )٤(
 .١٤٠ ص: البيان في عد آي القرآن:انظر )٥(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٤٦ -

 ووجه الترك انعقاد اإلجماع ،وجه عدها آية المشاكلة لما قبلها من اآليات  
                                                                                                M Ç È ÉÊ Ë  Ì :على ترك نظيرها في قوله تعالى

Í  L )٢( الموضع األول)١(.  
 : وذكرها األشموني فقال،ولم يذكر هذه الفاصلة اإلمام أبو جعفر النحاس  

 تعالى كونها )~( وأغفل )٣( وقف حسن لمن قرأ العفو بالرفع)ماذا ينفقون(
 فينبغي أن يوقف ، في الفاتحة)عليهم( كما نبه على كلمة ،رأس أية للبعض

   .عليها سواء على قراءة الرفع أو النصب
 فالتزم ، اتبع في ذلك رواية حفص عن عاصم الكوفي)~( وقد يقال إنه  

 والجواب أنه منع الوقف على رءوس ، غير معدودة فيه)ينفقون( و،العدد الكوفي
 فمنع الوقف على ،أو غير ذلك لتعلقها بما بعدها ،آي معدودة عند الكوفي

 M Ð Ñ Ò  ! " #$ L : في قوله تعالى)تتفكرون(

)٤( 
 ألنه في موضع نصب بما ، ألن ما بعده متعلق به،بوقف ليس )تتفكرون( ":فقال
  .)٥(قبله 
 وكان من المفترض التنبيه إلى أنها رأس آية ينبغي الوقوف عليها :أقول  

   .حتى مع تعلقها بما بعدها

                                                             

 .٢١٥ :سورة البقرة )١(
  .٦٦ ص:بشير اليسر في شرح ناظمة الزهر )٢(
  .٤٨ ص:منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا )٣(
  .٢٢٠ – ٢١٩ :سورة البقرة )٤(
  .٤٩ ص:منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا )٥(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٤٧ -

أن يوقف عليها  في اآلية السابقة الذكر ينبغي )ينفقون( أن كلمة :والخالصة
 ولوجود ما هو معدود إجماعا ، للمشاكلة،باعتبارها معدودة لبعض علماء العدد

   . واهللا أعلم، ويتأكد ذلك عند من عدها،)١ ( M 2 3 4 L : مثل،من لفظها
  

اا ا:   

 عدها البصري )٢(M I J K L  L :ي قوله تعالى ف)إسرائيل(  
   .)٣(والحمصي وتركها غيرهما

 من ا، ولما بعده)٤()ينالصالح( :وجه العد المشاكلة لما قبلها من قوله تعالى  
في غير  وانعقاد اإلجماع على عد نظائرها ،)٥ ()المؤمنين( : جل وعال:قوله

 مع انعقاد ،)٧ ()أني قد جئتكم( ووجه عدم عدها تعلقها بما بعدها ،)٦(موضع
   .)٨()كان حالً لبني إسرائيل(اإلجماع على ترك عد قوله تعالى 

                                                             

  .٣ :سورة البقرة )١(
    .٤٩ :سورة آل عمران) ٢(

  .٣٢ ص:انظر نفائس البيان شرح الفرائد الحسان) ٣(
  .٤٦ :سورة آل عمران )٤(
  .٤٩ :سورة آل عمران )٥(
 : كالهما بسورة الشعراء)أن عبدت بني إسرائيل( و ،)أن أرسل معنا بني إسرائيل( :مثل) ٦(

٢٢ ،١٧.   
  .٤٩ :سورة آل عمران )٧(
   .٦٣ ص: وانظر مرشد الخالن إلى عد آي القرآن.٩٣ :سورة آل عمران) ٨(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٤٨ -

 يشر إلى أنها رأس آية عند  ولم)١(وذكرها الداني فقط في المكتفى  
أني (ومن قرأ بفتح الهمزة في  " : بل ذكرها بطريق غير مباشر فقال،البصري

 : ألنها في موضع جر بدال من قوله تعالى؛ وال يبتدئ بها، لم يقف قبلها)أخلق
 هذا إذا قطعها ، ومن قرأ بالكسر وقف قبلها وابتدأ بها، فال يقطع من ذلك،)بآية(

 ؛ وال يبتدئ بها، فإن جعلها تفسيرا لآلية لم يقف عليها،استأنفهامما قبلها و
   .اهـ  "لتعلقها بها تعلق الصفة بالموصوف من جهة البيان

 ، تعالى البصري ممن قرءوا بالفتح لكان أكمل)~( لو استثنى :قلت  
 والوقف على رءوس اآلي سنة كما هو ،باعتبارها رأس آية عند البصري

 وخاصة ، وعليه فالوقف عليها هو األولى،سنة مقدم على اللغة واتّباع ال،معلوم
 بل يتأكد ذلك في حق ، حتى إن تعلقت بما بعدها،في قراءة البصري

  فإن اختالف العلماء ، ومن عني بجمع القراءات،المتخصصين في علم القراءة
  ،في العدد ال يقل أهمية عن اختالفهم في أحرف القرآن الكريم ورسمه وضبطه

   .اهللا أعلمو
  

ا ا:   

 M £ ¤ ¥ ¦  §  ̈© ª : من قوله تعالى)أليما(  

« ¬ ® ̄ L)٣( وتركها غيره من علماء العدد، عدها الشامي)٢(.   

                                                             

  .٤٠ ص:المكتفى في الوقف واالبتدا )١(
   .١٧٣ :سورة النساء) ٢(

 .١٤٦ ص:البيان في عد آي القرآن )٣(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٤٩ -

 ووجه الترك تعلقه بما بعده لكون ما بعده معطوفا ،وجه عدها المشاكلة  
  .)١(عليه
ع من الوقف عليها  ومن)٢(ذكر الوقف على هذه الكلمة اإلمام السجاوندي  

 ليس بوقف لعطف ما بعده )عذابا أليما(: وذكرها األشموني فقال)ال(بعالمة 
  .)٣(على ما قبله 

 وكونها رأس آية أحد علماء العدد ال يمنع من الوقف عليها عند :قلت  
  . وخاصة في قراءة الشامي، بل ينبغي الحرص على ذلك اتباعا للسنة،الباقين

  

دا ا:  

                                                                                                           M ³ ́ µ  ¶ ̧ ¹ : من قوله تعالى)إسرائيل(  

º  L )وتركها الباقون من علماء العدد، عدها المكي والمدني)٤ .  
داء لشدة تعلقها ولم أجد من تعرض لهذه الفاصلة من علماء الوقف واالبت  

 ولكنها آية معدودة عند كل من اعتمد العدد المكي أو ،بما بعدها كما هو ظاهر
ومثبتة في جميع المصاحف المرسومة برواية قالون  المدني األول والثاني

في مصحفه  )~()٥( ووقف عليها الشيخ محمود خليل الحصري،وورش

                                                             

 .٦٦ ص:انظر مرشد الخالن إلى معرفة عد آي القرآن )١(
  .٤٤٢ / ٢ :علل الوقوف )٢(
 .٨٧ ص:منار الهدى في الوقف واالبتدا )٣(
  .١٣٧ :سورة األعراف )٤(
 وأول من سجل المصحف المرتل ، خادم القرآن،هو الشيخ محمود خليل الحصري )٥(

 وكان رئيس لجنة تصحيح المصاحف ، في قرية شبرا النملة،م١٩١٧ ولد سنة ،لإلذاعة
  .)~( ،م١٩٨٠ توفي سنة ،ومراجعتها باألزهر

 



  ا  أ ام/ ار 

 - ٥٠ -

 وطول باعه في )~( وهذا يدل على دقته ،المرتل برواية ورش عن نافع
 بخالف ما نراه اليوم لمن يقرأ لورش أو قالون وال يلتفت إلى الوقف ،هذا العلم

 فينبغي التنبيه على ذلك من المشايخ المعنيين بمراقبة ،على أمثال هذه اآليات
   . واهللا أعلم،تسجيالت المصاحف

  
ا ا:   

 M W   X Y Z [ L : من قوله تعالى)مفعوال(  

 عدها )١(
 ووجه من ترك عدها اإلجماع على ، ووجه من عدها المساواة)٢(غير الكوفي

 M µ ¶  ¸ ¹ Lترك الموضع الثاني الذي بعده 

 ،فلم يعده أحد )٣(
   .)٤(وكذا عدم المشاكلة 

 ألن ؛ليس هذا وقفا كافيا ": وقال،ذكر هذه الفاصلة أبو جعفر النحاس  
 من الوقف عليها السجاوندي لتعلق  ومنع،)٥(")ليقضي( مردود على )ليهلك(

 بدل من )ليهِلك( ": وقال أبو حيان،)٧( وكذلك األشموني لنفس العلة،)٦(الالم
   .)٨(")ليقضي( فيتعلق بمثل ما تعلق به )ِليقضي(

                                                             

 .٤٢ :سورة األنفال )١(
 .١٥٨ :القرآنالبيان في عد آي  )٢(
 .٤٤ :سورة األنفال )٣(
  .٧٧ ص:انظر مرشد الخالن إلى معرفة عد آي القرآن  )٤(
  .٢٣١ ص:القطع واالئتناف )٥(
 .٥٣٧ / ٢ :علل الوقوف )٦(
 .١١٨ ص:منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا )٧(
  .٥٠١ / ٤ :البحر المحيط )٨(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٥١ -

 من حيث ، ومنظورهم جميعا مقتصر على جواز الوقف واالبتداء:قلت  
 النحاس قال اإلمام بدليل أن ، دون النظر إلى رءوس اآلي،المعنى وتمامه فقط

 M f g h  i وهو ،في الوقف على رأس اآلية بعدها المجمع على عده

j L )ريكهم( يعني في قوله تعالى )إذ( ألن ؛ ليس بقطع كاف:)١متعلقة )إذ ي 

  .)٢()بما قبلها
 حتى لو ، وال بد من استثناء رءوس اآلي والوقف عليها من ذلك:أقول  

 في الموضع )مفعوال( ويكفي في الوقف على كلمة ،ا سبق لم،تعلقت بما بعدها
 فهو الوحيد الذي ،األول كونها رأس آية عند كل علماء العدد ما عدا الكوفي

 قرأ للبصري والحرميان ن فال بد من مراعاة الوقف عليها كرأس آية لم،أسقطها
   . واهللا أعلم،والشامي

  

ا ا:   

 M D E F G HI  JK L :ى من قوله تعال)المشركين(  

)٣( 

 واإلجماع على عد ، وجه من عدها المشاكلة،)٤(عدها البصري وتركها غيره

                                                             

  .٤٢ :سورة األنفال )١(
   .٢٣١ ص:القطع واالئتناف) ٢(
  .٣ :سورة التوبة )٣(
 .١٦٠ ص:البيان في عد آي القرآن )٤(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٥٢ -

 )ورسوله( ألن قوله تعالى ؛ ووجه ترك عده تعلقه بما بعده،)١(الموضع األول
  .)٢( مع اإلجماع على ترك الموضع الثالث،)إن( عطفا على محل اسم ،بالرفع
 القراء على رفع تأجمع ": فقال)٣(ابن األنباريذكر الوقف على هذه الكلمة   

 فمن ، فإنهما كانا ينصبانه، وابن أبي إسحاق، إال عيسى بن عمر،)ورسوله(
 ، من ذكر اهللا)بريء( في  أحدهما أن يقول نسقته على ما:رفعه كان له مذهبان

 .)المشركين( وال يحسن على ،)ورسوله(فعلى هذا المذهب يحسن الوقف على 
 : كأني قلت، رفعته على االستئناف وأضمرتُ له رافعا:اآلخر أن تقولوالوجه 

 فعلى هذا يحسن الوقف على ،إن اهللا بريء من المشركين ورسوله بريء منهم
 )ال( وذكرها السجاوندي بعالمة ،)ورسوله( وال يحسن على )المشركين(

 فهذا )ينإن اهللا بريء من المشرك(من الوقف "  النحاس  وقال اإلمام،)٤(للعطف
 تمام )إن اهللا بريء من المشركين( : وقال أحمد بن موسى،)٥("الوقف الكافي 

 قال النحاس وإذا ، ورسوله بريء منهم: أي)ورسوله( :)U( ثم قال اهللا ،الكالم

                                                             

 .١ : في اآلية)عاهدتم من المشركين(الموضع األول  )١(
:  وانظر مرشد الخالن.٤ : في اآلية)إال الذين عاهدتم من المشركين(الموضع الثالث  )٢(

  .٧٩ص
 ولد سنة اثنتين ،بشار بن األنباريهو اإلمام الحافظ اللغوي أبو بكر محمد بن القاسم بن  )٣(

 انظر غاية . وتوفي سنة ثمان وعشرين وثالثمائة للهجرة  ببغداد،وسبعين ومائتين
  .٨٤٢ / ٣ : تذكرة الحفاظ،٢٣٠ / ٢ :النهاية

  .٢٣٤ / ٢ :علل الوقوف )٤(
  .٢٣٤ ص:القطع واالئتناف )٥(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٥٣ -

 وإن جعلته ، مرفوعا باالبتداء صلح الوقف على ما قبله)ورسوله(جعلت 
  .)١(معطوفا على الموضع لم تقف على ما قبله

ينبغي أن  فال ، والوقف عليها سنة، رأس آية ولكنها،ما ذكروه معتبر :تقل  
 واهللا ،يغفل ذلك لمن قرأ مثال برواية أبي عمرو البصري أو يعقوب الحضرمي

   .أعلم
  

ا ا:   

 M c d e f g L : من قوله تعالى)أليما(  

)٢( 
 ، التصال الكالم؛ الباقون ولم يعد،عدها الشامي النعقاد اإلجماع على عد نظائره

   M Q : والنعقاد اإلجماع على ترك عد قوله تعالى،ولعدم مشاكلته لطرفيه
R S T L 

ولم يذكر الوقف على هذه الفاصلة أحد من علماء الوقف  )٣(
 كما هو منهجه في اإلشارة ، لكن أشار األشموني إلى عد الشامي لها،واالبتداء

 وأن ،نبغي الوقف عليها في قراءة الشامي خاصةفذلك ي )٤(إلى خالف أهل العدد
ه قد جاء أن على ، لبقية القراءة إتباعا للسنة االستئنافيوقف عليها ولو مع نية

     :نحوقوله تعالىه  ما هو رأس آية للجميع مع تعلقه بما بعد)أليما(من لفظ 

                                                             

  .٢٣٤ ص:المصدر السابق )١(
  .٣٩ :سورة التوبة )٢(
  .١٩٩ ص: وانظر القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز.٧٤ :ورة التوبةس )٣(
  .١٢١ ص:منار الهدى )٤(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٥٤ -

M ~ � ¡ ¢ £ ¤ L 

̈  §  ¦ Mالتي بعدها  )١(

© ª « ¬® L  كما هو ظاهر.  
  

     :ا اة

 M D E  F G H I J K : من قوله تعالى)ثمود(  
L M N  O L 

 .)٣( عدها المدنيان والمكي وتركها الباقون)٢(
 وعدم ، ووجه الترك اتصال الكالم،ووجه العد انعقاد اإلجماع على عد نظائره

   .)٤(الموازنة لطرفيه
 ألن ما ؛ بتمام وال كاٍف ليس:وقد ذكر هذه الفاصلة أبو جعفر النحاس فقال  

   .)٥ ()وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات( وهو ،بعده معطوف عليه
 التي بعدها )٦ ()وأصحاب الرس وثمود( : قد وقع اإلجماع على عد:قلت  

 فيتأكد الوقف ،مع تعلقها بما بعدها بالعطف )وعاد وفرعون وإخوان لوط(
  .كرأس آية

                                                             

  .١٣٨ :سورة النساء )١(
  .٧٠ :سورة التوبة )٢(
  .١٦٠ :البيان في عد آي القرآن )٣(
  .٨٠ ص: وانظر مرشد الخالن،١٩٩ ص:القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز  )٤(
  .٢٤٠ ص:تنافالقطع واالئ )٥(
 ١٢ :سورة ق )٦(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٥٥ -

  :ا اد ة

 M [ \ ] ̂ _ L : من قوله تعالى)لدينا(  

 عدها الشامي )١(
 عدم المساواة بين ، ووجه الترك، ووجه العد المشاكلة،)٢(وترك عدها غيره

   .)٣(طرفيها
 يصلح )لئن(ألن قوله  ": قال، وأجاز الوقف عليها،وقد ذكرها السجاوندي  

    .)٤(" ألن الدعاء قول؛)دعوا( ومفعوله ،مقول قول محذوف
  جواب سؤال)دعوا اهللا( ألن – أي الوقف عليها – حسن :ل األشمونيوقا  
   .)٥( دعوا اهللا ولم يدعوا سواه: كأنه قيل،مقدر

  
   :ا ام ة

 M Y Z    [ \ L : من قوله تعالى)الصدور(  

عدها الشامي  )٦(
  ع ــووجه العد انعقاد اإلجماع على عد نظائره في جمي )٧(وترك عدها الباقون 

                                                             

   .٢٢ :سورة يونس) ١(
  .١٦٣ ص:البيان في عد آي القرآن )٢(
  .٨٣ ص:مرشد الخالن )٣(
  .٥٦٨ / ٢ :علل الوقوف )٤(
  .١٢٩ ص:منار الهدى )٥(
 .٥٧ :سورة يونس )٦(
 .١٦٣ ص:البيان في عد آي القرآن )٧(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٥٦ -

  .)١( ووجه الترك العطف عليه وعدم الموازنة لفواصل السورة،السور
 ولكن يراعى فيها ما ،ولم أقف على ذكر لها عند علما الوقف واالبتداء  

 فيجب الوقف عليها كرأس آية قي ،ذكرناه وأشرنا إليه في الفواصل السابقة
 ولإلجماع على ، للماشاكلة، وفي قراءة الباقين بصفة عامة،قراءة الشامي خاصة

 M Ó Ô    Õ Ö ×       L : كقوله تعالى،عد أمثالها في القرآن الكريم

)٢(، 
 فيوقف ،حتى وإن جمعت قراءة الشامي مع غيرها من القراءات السبع أو العشر

 ويثبت ، حتى يرتبط هذا العلم بعضه ببعض،عليها في قراءته وتوصل للباقين
  .في الذهن بأصوله وفروعه

  

   : ةا ا

                                             + * (  ) ' M : من قوله تعالى)سجيل(  

, L 

 ووجه عدها ،)٤( وتركها غيرهما، عدها المدني األخير والمكي)٣(
 ألن ؛ ووجه الترك تعلقه بما بعده،)٥(انعقاد اإلجماع على عد نظيرها في الحجر

  .)٦( صفة له)منضود(
                                                             

 :بشير اليسر شرح ناظمة الزهر ،٢٠٣ ص:القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز )١(
  .٩٤ص

  .٥ :سورة هود )٢(
   ٨٢ :سورة هود) ٣(

 .١٦٥ ص:البيان في عد آي القرآن )٤(
 .٧٤ : في اآلية)وأمطرنا علهم حجارة من سجيل( :أي في قوله تعالى )٥(
 .٨٦ ص:مرشد الخالن إلى عد آي القرآن  )٦(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٥٧ -

 : قال،)ال( ومنع الوقف عليها ب ،هذه الفاصلة اإلمام السجاونديوذكر    
 )منضود(وذكر اإلمام النحاس الوقف على   )١(" صفة لحجارة)مةمسو(ألن "

 ويتركها ، والتي يعدها البصري والكوفي والشامي والمدني األول،التي بعدها
 عند تمام "- )منضود( أي في الوقف على –المكي والمدني األخير فقال 

  فال يتم )حجارة( نعت لـ )مسومة( ألن ، وغلطوا في هذا،)٣( ونافع،)٢(األخفش
  .)٤("الكالم
 للفصل بين الموصوف )سجيل( كالوقف على )منضود( الوقف على :قلت  

 ولكن كل من يقرأ في عصرنا الحاضر حتى بالروايات يقف على ؛وصفته
 فال ،ي ذلك بقية علماء العدد وال يراعي ف، ألنها رأس آية عند الكوفي)منضود(

 إما لعدم معرفته ، مع أنها رأس آية عنده)سجيل(يقف للمكي مثال على 
وأهل  وهذا مما ينبغي التنبيه عليه من مشايخ اإلقراء ،بالفواصل أو تجاهال منه

 بل ، ألن كلتيهما رأس آية، فلو وقف القارئ على الكلمتين معا لجاز ذلك،األداء
 على أن كلمة ،القارئ ودرايته بعلم القراءات أصوال وفروعايدل ذلك على علم 

                                                             

 .٥٨٧ / ٢ :علل الوقوف )١(
 ولد في العقد الثالث من القرن الثاني ، بن مسعدة البلخي المجاشعيهو أبو الحسن سعيد )٢(

 : انظر شذرات الذهب. وتوفي سنة عشرين ومائتين أو خمس وعشرين ومائتين،للهجرة
 .٨٤ ص: الفهرست البن النديم،٣٦ / ٢

قة  ث، أحد القراء السبعة،نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي موالهم أبو رويم المدني )٣(
  توفي ، نافع إمام الناس في القراءة: قال عنه اإلمام مالك، أصله من أصبهان،صالح

 : تهذيب التهذيب،١/٨٩ : معرفة القراء: انظر.)~( ،سنة تسع وستين ومائة للهجرة
١٠/٣٦٣.   

 .٢٦٦ ص:القطع واالئتناف )٤(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٥٨ -

 واهللا ، ومجمع على عدها في سورة الحجر والفيل، مشاكلة لما قبلها)سجيل(
  .أعلم

  

 اا ا:    

 M æ ç è é L : من قوله تعالى)الحساب(  

 عدها الشامي )١(
 ،)٣( على عد نظائرهاالمشاكلة وانعقاد اإلجماع ووجه عدها ،)٢(وتركها غيره

 وقد ذكرها األشموني وأجاز .)٤(ووجه الترك عدم انقطاع الكالم وقصر ما بعده
  .)٥(الوقف عليها

  

 ا ا:   

 M 7 8 9 :  ; < L : من قوله تعالى)النور(  

 عدها )٦(
اإلجماع على عد  ووجه عدها ،)٧( ولم يعدها غيرهما،الحجازيون والشامي

  .)٨( وجه الترك اتصال الكالم بما بعدهو، نظائرها 

                                                             

 ١٨ :سورة الرعد) ١(

  .١٦٩ ص:البيان في عد آي القرآن) ٢(
إن اهللا ( و ، فهو معدود إجماعا٢١ : في اآلية)ويخافون سوء الحساب( : الثانيكالموضع) ٣(

 انظر .٤٠ : في غافر)بغير حساب( و ،١٩٩ : بآل عمران في اآلية)سريع الحساب
  .٩١ :مرشد الخالن

 .٢١٣ ص:انظر القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز ) ٤(
 .١٤٨ ص:منار الهدى ) ٥(
 ١ :سورة إبراهيم) ٦(
  .٩٣ ص:مرشد الخالن إلى معرفة عد آي القرآن) ٧(
 .٢١٥ ص:انظر القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز) ٨(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٥٩ -

 وكونها رأس آية ،ولم أقف لها على ذكر لها عند علماء الوقف واالبتداء  
 ألن الوقف على ؛)بإذن ربهم( واالبتداء ،عند الشامي كاٍف في الوقف عليها

 وإن تعلقت كما هو ظاهر في تعلق الباء ،رأس اآلية أولى من وصلها بما بعدها
 وجوز أبو ،)لتخرج( : ظاهره التعلق بقوله)بإذن( " :ال في البحر ق،)تخرج(بـ 

   . أهـ)٢(" مأذونا لك : أي؛ في موضع الحال)بإذن ربهم( أن يكون )١(البقاء
  

 دا ا:   

 ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ M : من قوله تعالى)النور(  

§ L 

 ووجه عدها ،)٤( عدها الحجازيون والشامي وتركها غيرهما)٣(
عند علماء ولم أجد لها ذكرا  ،)٥( ووجه عدم عدها انقطاع الكالم،كلةالمشا

غ الوقف عليها كونها رأس آية عند أكثر علماء  ولكن يسو،الوقف واالبتداء
  . مع المشاكلة لما قبلها،عددال

                                                             

 ولد سنة ثمان ،هو عبد اهللا بن الحسين العكبري البغدادي النحوي الحنبلي الفرضي )١(
 والعربية على ابن ، قرأ بالروايات على علي بن عساكر البطائحي،وثالثين وخمسمائة

 وبرع في الفقه واألصول وحاز قصب السبق في العربية توفي سنة ست ،شابالخ
 : وانظر األعالم،١٩٩ / ٢ : تاريخ ابن الوردي.)~( ،عشرة وستمائة للهجرة

 وما ذكره في كتابه إمالء ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في .٤/٨٠
   .٣٦١ ص:جميع القرآن

  .٤٠٣ / ٥ :البحر المحيط )٢(
  ٥ :سورة إبراهيم )٣(
  .١٧١ ص:البيان في عد آي القرآن )٤(
  .٢١٥ ص:القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز  )٥(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٦٠ -

 ا ا:   

 _ ̂ [ \  ] M X Y Z : من قوله تعالى)ثمود(  
` ab L 

 ووجه عدها ،)٢(ازي وتركها غيرهما عدها البصري والحج)١(
   .)٣(ترك عدها اتصال الكالم بما بعدها ووجه ،انعقاد اإلجماع على عد نظيرها

 ،عالمة الوقف على هذه الكلمة في المصحف هي عالمة تعانق الوقفو  
 ،)والذين من بعدهم( : وهو،وهي الوقف على أحد الموضعين دون اآلخر

 ألنها ؛ إشعارا بأهمية تقديم الوقف عليها،ليهاوذكرتها مع وجود عالمة الوقف ع
 لزيادة هذه ؛)والذين من بعدهم( : وعليه فال تستوي في الوقف مع،رأس آية

 ،)وعاد وثمود( ": قال ابن األنباري، والوقف عليها أولى وأكمل،الخصوصية
 " : وقال الشيخ زكريا األنصاري،)٤(")والذين من بعدهم( : ثم تبتدئ،وقف تام

  .)٥(" فإن جعل معطوفا فليس ذلك وقفا ، تام إن جِعل ما بعده مبتدأ)اد وثمودوع(
 : ويؤيده كالم النحاس حيث قال، ابن األنباري لما قدمنا والصواب ما ذكره:قلت

 فإن هذا تام عند أبي )وعاد وثمود(ثم القطع على رءوس اآلي حسن إلى 
   .)٦(حاتم

                                                             

  .٩ :سورة إبراهيم )١(
  .١٧١ ص:البيان في عد آي القرآن )٢(
  .٩٤ ص:مرشد الخالن إلى معرفة عد آي القرآن )٣(
  .٧٣٩ / ٢ :إيضاح الوقف واالبتداء )٤(
  .١٠١ ص: لتلخيص ما في المقصدالمرشد )٥(
  .٢٨٢ ص:القطع واالئتناف )٦(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٦١ -

 ا ا:   

 عدها )١( M 7 8  9 : ; < =   >  L : قوله تعالى في)منِّي(  

 ووجه عدها المشاكلة لما بعدها من قوله ،)٢(مشقي والحجازي وتركها الباقونالد
   .)٣( الكالماتصال ووجه الترك ، ولكونه جملة كافية،)ولتصنع على عيني(تعالى 
الواو ألن  ": قال،وذكر هذه الفاصلة اإلمام السجاوندي وأجاز الوقف عليها  

 ، وقد تكون عاطفة على محذوف،)ألقيتُ( وتعلق الكالم بـ ،قد تكون مقحمة
  .)٤(" ال محالة)منّي( ومن جزم الالم والعين وقف على ، ِلتُحب وِلتُصنع:أي

على ما قبله  لعطف ما بعده ؛ ليس بوقف)محبة منّي( ":وقال األشموني  
 : ومن قرأ، ونصب الفعل،)كي( بكسر الم )وِلتُصنع( :على قراءة الجمهور

   .)٥(")عيني( بسكون الالم والجزم وقف على )ولْتُصنع(
 والوقف عليها هو األولى عند الشامي والحجازيين سواء من قرأ :أقول  

 وهو األكمل عند البصري ، ألنها رأس آية عندهم؛منهم بكسر الالم أو بسكونها
   .والكوفي

                                                             

    .٣٩ :سورة طه) ١(

 .١٨٣ ص:البيان في عد آي القرآن )٢(
  .٢٣٣ ص:القول الوجيز )٣(
 .٦٩٣ / ٢ :علل الوقوف )٤(
  .١٧٧ ص:منار الهدى )٥(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٦٢ -

 ا ا:   

  )مقوله تعالى من)الْي : M ( ) * .L 

 عدها الحمصي وتركها )١(
 ،)٢( ووجه الترك اتصال الكالم بما بعده،المساواة لطرفيهووجه عدها . الباقون

 الوقف عليها يعطي معنى في رجوع ووقد حسن الوقف عليها األشموني
 إلى )أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فالْيلقه اليم(الضمائر في قوله تعالى 

 على أن كونها رأس ،)٣( كما هو مقرر في علم التفسير،موسى أو إلى التابوت
   .آية عند أحد علماء العدد كاٍف في مراعاة الوقف عليها

  

   :ا اون

 M ½ ¾ ¿ À   Á ÂÃ L : من قوله تعالى)إسرائيل(  

 عدها )٤(
ي بعض  ووجه عدها اإلجماع على عد نظيرها ف،)٥(الشامي وتركها غيره

   .)٦( ووجه تركها عدم المشاكلة وعدم تمام الكالم،المواضع
 ولكن يقدم الوقف عليها ،يذكر في الوقف عليها شيء فيما اطلعت عليهولم   

 وفي قراءة ، لكونها رأس آية عنده؛ في قراءة الشامي)وال تعذبهم(على جملة 

                                                             

  .٣٩ :سورة طه )١(
 .١٠٨ ص:مرشد الخالن إلى معرفة آي القرآن )٢(
 : فتح البيان في مقاصد القرآن،١٧٥ ص: منار الهدى،٢٤١ / ٦ :لمحيطالبحر ا )٣(

  .٢٢٩ص
  .٤٧ :سورة طه )٤(
 .١٨٣ ص:البيان في عد آي القرآن )٥(
 .١٠٩ ص:مرشد الخالن  )٦(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٦٣ -

 ، لجميع القراء وإن كان الجمع بين الوقفين هو األكمل،)تعذبهم(الباقين على 
   .واهللا أعلم

  
   :ا اد وون

 عدها الشامي )١()فلبثت سنين في أهل مدين( : من قوله تعالى)مدين(  
 ووجه تركها عدم ، ووجه العد انقطاع الكالم في الجملة،)٢(وتركها غيره

  .)٣(المشاكلة
 ،يوقف عليها الشامي رأس آية ا عند ولكنه،ولم أجد شيئا في الوقف عليها  

 وورد الوقف على كلمة مدين في القرآن ،ولبقية القراء أكمل بهذا االعتبار
 كما أن الوقف قبل حرف العطف ،)٤ ()وأصحاب مدين( كقوله تعالى ،الكريم

 ، هي رءوس آي مجمع على عدها، وله أمثلة كثيرة، سائغ في كتاب اهللا)ثم(

 M § ̈ © ª « ¬ ®  ¯ °  ± ² ³ ́ µ :نحو

¶ ̧ ¹ L ) وغيرها)٥ .   

                                                             

 ٤٠ :سورة طه )١(

 .١٨٣ ص:البيان في عد آي القرآن )٢(
  .٢٣٣ ص:القول الوجيز )٣(
 .٤٤ :سورة الحج )٤(
  .١٦ ،١٥ ،١٤ : سورة المؤمنون )٥(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٦٤ -

   :ا ام واون

 ' & % $ # " ! M : من قوله تعالى)موسى(  

 عدها )١(
 مع اإلجماع على عد نظيره في  ووجه العد المشاكلة،)٢(الشامي وتركها غيره

   .)٤( ووجه الترك عدم تمام الكالم،)٣(السورة
 لشدة –ت عليه  حسب ما اطلع–في الوقف عليها شيئا ولم يذكر العلماء   

 ويقال فيها أيضا ما قيل من قبل من تحري ،تعلقها بما بعدها كما هو ظاهر
 وأما في قراءة الباقين ،الوقف عليها ولو في قراءة الشامي لكونها رأس آية عنده

   .فللتنبيه والتعليم
  

   :ا ا واون

 M  0 1 2   3 L : من قوله تعالى)قوال(  

ني الثاني  عدها المد)٥(
   .)٧( ووجه تركها عدم تمام الكالم،  ووجه عدها المشاكلة،)٦(وتركها غيره

                                                             

 .٧٧ :سورة طه )١(
  .١٨٣ ص:البيان في عد آي القرآن )٢(
 : في اآلية)فأوجس في نفسه خيفة موسى( ،٤٠ : في اآلية)على قدر يا موسى( :مثل )٣(

٦٧. 
  .١٠٩ :مرشد الخالن  )٤(
 .٨٩  :سورة طه )٥(
  .١٨٣ ص:البيان في عننند آي القرآن )٦(
  .١١٤ ص: الزهربشير اليسر في شرح ناظمة )٧(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٦٥ -

 : وقال األشموني،)١( ومنع الوقف عليها للعطف،وذكرها اإلمام السجاوندي  
إن جعل في معنى النفي  و، الثانية داخل)ال( على أن معطوف ، كاٍف)وال نفعا("

 ألنه أراد أن ينفي ؛ أقوى في المعنى واألول،)قوال(المستأنف حسن الوقف على 
   .)٢("القول مع ترك الضرر والنفع

قال  – السيما أنها رأس آية –سن  وجعلها في نية النفي المستأنف ح:قلت  
  هذا توبيخ لهم إذ عبدوا ما ال يملك ضر)وال يملك لهم ضرا وال نفعا( ":الخازن

  .)٣(" وال ينفع من عبده،من ترك عبادته
  

  :ا واونا ا

 M * + , L : من قوله تعالى)موسى(  

 عدها المكي والمدني )٤(
 ووجه الترك عدم تمام الكالم ، ووجه عدها المشاكلة،)٥(األول وتركها الباقون

    )٦ ()فنسي( ومن عدها ترك )فنسي( ألن من تركها عد ؛وقصر ما بعدها
 وإنما ،د الحجازي مع أنها رأس آية عنلم يذكر في الوقف عليها شيئ  

 وهي رأس آية عند البصري والشامي والكوفي ،)فنسي(ذكروا الوقف على 
 والوقف على الكلمتين معا هو األكمل واألجمع لما يحتمله : أقول،ن الحجازيدو

                                                             

  .٦٩٩ / ٢ :علل الوقوف )١(
  .١٧٩ ص:منار الهدى )٢(
  .٢١٤ / ٤ :لباب التأويل في معاني التنزيل )٣(
  .٨٨ :سورة طه )٤(
  .١٨٣ ص:البيان في عد آي القرآن )٥(
 .١١٥ :بشير اليسر شرح ناظمة الزهر )٦(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٦٦ -

 دون – وإن كان تاما – )فنسي( وال أرى تخصيص الوقف على ،معنى اآلية
 ، ولها وجه في الوقف عليها، ألنها معدودة عند البعض؛)موسى(الوقف على 

 ويحتمل أن ، يحتمل أن يكون إخبارا عن قول السامري)فنسي(من حيث إن 
أهل  ذلك كما ذكر يكون من كالم اهللا تبارك وتعالى إخبارا عن السامري

   . واهللا أعلم،)١(التفسير
  

   :ا ا واون

 M º » ¼  L : من قوله تعالى)هدى(  

إال عدها الكل )٢(
   .)٤( ووجه تركها عدم تمام الكالم،ووجه عدها المشاكلة ،)٣(الكوفي والحمصي

 ، )٥(" ألنه لم يأت جواب الشرط؛ليس بكاٍف ":قالف ،س اإلمام النحاوذكرها  
 فال يوقف ،)يشقى( إلى )فإما يأتينّكم(ال وقف من قوله تعالى " وقال األشموني  

 الشرطية )إن( : كلمتانه هذ)إما(   و)إما( جواب )فال( ألن ؛)هدى(على 
   .)٦(" فإنها كلمة واحدة ، التي للعطف)أما( وهذه خالف ،)ما(ودخلت عليها 

                                                             

  .٢١٤ / ٤ : لباب التأويل،٢٦٩ / ٦ :انظر البحر المحيط )١(
  .١٢٣ :سورة طه )٢(
  .١٨٣ ص:البيان في عد آي القرآن )٣(
  .١١٥ ص:بشير اليسر شرح ناظمة الزهر )٤(
  .٣٢٩ ص:القطع واالئتناف )٥(
  .١٧٥ ص:منار الهدى )٦(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٦٧ -

   :ا اد واون

  ، الكوفي والحمصيتركها ،)١( M u v  w     L : من قوله تعالى)الدنيا(  

   .)٣(م الكالم ووجه ترك عدها عدم تما، ووجه عدها المشاكلة،)٢(وعدها غيرهما
 ، لتعلقها بما بعدها كما هو ظاهر؛ولم يذكر العلماء في الوقف عليها شيئا  

 ولوجود ، إلجماع أكثر علماء العدد على عدها؛واألكمل هو الوقف عليها
                                      ; : M 7  8 9 :االبتداء بما بعدها إجماعا في قوله تعالى

<= F L 

 وكلهم يقف عليها ويبتدئ بما ، رأس آية مجمع عليه)غدقا( فـ ،)٤(
 واهللا ، ولورود الوقف على كلمة الدنيا في غير موضع من هذه السورة،بعدها
   .أعلم

  
   :ا ا واون

 M Ë Ì L : من قوله تعالى)ضنكاً(  

 عدها الحمصي وتركها  ،)٥(
   .)٧(ال الكالم ووجه تركها اتص، ووجه عدها المشاكلة.)٦(غيره

                                                             

  .١٣١ :سورة طه )١(
 .١٨٤ :البيان في عد آي القرآن )٢(
  .١١٦ ص:بشير اليسر شرح ناظمة الزهر )٣(
  .١٦ :سورة الجن )٤(
    .١٢٤ :سورة طه)  ٥(

  .١١٥ ص:مرشد الخالن إلى معرفة آي القرآن )٦(
  .١١٥ ص:المصدر السابق )٧(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٦٨ -

ل على  ورفع الفع، بالنون)ونحشُره( جائز لمن قرأ )ضنكا( ":قال األشموني  
 ، بسكون الراء بالجزم)١( وليس بوقف على قراءة أبان ابن تغلب،االستئناف

  M É Ê  Ë L : وهو الجملة من قوله تعالى،عطفا على محل جزاء الشرط
  .)٢("فإن محلها الجزم

                                                             

 ، راو مفسر ومحدث نحوي وقارئ لغوي،هو أبان بن تغلب بن رباح البكري الكندي) ١(
 ، وكذلك بعض علما ء السنة، وقد أجمع الشيعة على توثيقه،وصف أنه من غالة الشيعة

 ونقل ، فلنا صدقه وعليه بدعته، شيعي جلد لكنه صدوق:الذي قال عنهكاإلمام الذهبي 
 ١٤١  توفي سنة ،توثيق بعض علماء السنة له كاإلمام أحمد ويحي بن معين وغيرهما

 .٣٦٢ ص: الفهرست،١٢٦ / ١ : انظر األعالم.هـ
  .٩٦ / ٢ : إعراب القراءات الشواذ٦٠ / ٢ : وانظر المحتسب،١٨٠ ص:منار الهدى )٢(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٦٩ -

   رابعالفصل ال
   سورة األنبياء إىل سورة األحقافمن

  

   :ا ا واون

 M § ̈  © L : من قوله تعالى)المسلمين(  

 اختلف في )١(
   :)٢(قال اإلمام الشاطبي ، وتركها الباقون ، والراجح عدها،عدها عن المكي

  
  خالٍف فسبع كالثريا له تسري  **  ومك له سماكم المسلمين عن

  
 ، عده المكي بخلف عنه للمشاكلة)سماكم المسلمين( ":لمخلالتيقال العالمة ا  

   .)٣("ولم يعدها الباقون والمكي في الرواية األخرى لعدم انقطاع الكالم
 ألن الداني لم يذكر خالفا في هذا الموضع ؛ والراجح عده عند المكي:قلت  
 ،و األكملفلو وقف عليه في رواية المكي فه وعليه ،)٤( بل قطع له بالعد،للمكي

  ، وينبغي أن يراعى ذلك في قراءة بن كثير خاصة،باعتبارها رأس آية عنده
   .واهللا أعلم

                                                             

  .٧٨ :سورة الحج )١(
 .٣٤ ص:ناظمة الزهر )٢(
  .٢٤١ ص:القول الوجيز )٣(
    .١٩٠ ص:البيان في عد آي القرآن)   ٤(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٧٠ -

   :ا ا واون

 M @ A B C    D L : من قوله تعالى)هارون(  

 ترك )١(
المشاكلة  ووجه العد ،)٢( وعدها الحجازي والبصري،عدها الكوفي والحمصي
 ووجه الترك تعلق ما ،)٣( نظائره في كثير من السوروانعقاد اإلجماع على عد

   .)٤(بعده به
 على ، وعد أكثر علماء العدد لها كاٍف في الوقف عليها كرأس آية:قلت  

 أما تعلقها بما ، مع توفر المشاكلة وعد النظائر،األقل في رواية من عدها آية
 وذكرنا منها ، فهناك آيات كثيرة عدها الكوفي وهي متعلقة بما بعدها،بعدها

   .أمثلة كما سبق
  

   :ا ان

 M ́ µ ¶ ¸ ¹ º »   L : من قوله تعالى)شديد(  

 عدها )٥(
 ووجه الترك عدم تمام الكالم ، ووجه العد المشاكلة،)٦(الحجازي وتركها غيره

                                                             

 .٤٥ :سورة المؤمنون )١(
 .١٢١ ص:مرشد الخالن إلى معرفة آي القرآن )٢(
 ٤٨ : والشعراء١٢٢ : في سورة األعراف)رب موسى وهارون( :من أمثلة ذلك )٣(

 .وغيرها
  .٢٤١ ص: الوجيز القول )٤(
  .٣٣ :سورة النمل )٥(
  .١٩٩ ص:البيان في عد آي القرآن )٦(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٧١ -

ليس  " : وقال،وذكرها أبو جعفر النحاس .)١(وعدم المساواة لما قبلها وما بعدها
   .)٢ ()فانظري ماذا تأمرين( والتمام ، الكالم متصل ألن؛بتمام
 وعد ، وللمشاكلة، لعد الحجازي لها؛الوقف عليها للجميع حسن :قلت  

 لمساواتها لما ؛ أما عدم المساواة فأرى أنه ال ينطبق على هذه اآلية،النظائر
د  وأما عدم تمام الكالم فهو كثير عن، ولو نسبيا،قبلها وما بعدها طوال وقصرا

 واهللا تعالى ، وعليه فالوقف عليها للجميع هو األولى واألكمل،الكوفي وغيره
   .أعلم

  
   :ا ااة وان

 M 3 4    5  6 L : من قوله تعالى)يسقون(  

تركها   )٣(
   .)٥( ووجه الترك عدم تمام الكالم، ووجه العد المشاكلة )٤( غيرهالكوفي وعدها

ألنه رأس  ": قال، وأجاز الوقف عليها،مام السجاونديوذكر هذه الفاصلة اإل  
   وأبو زكريا ،)٧(ذا أجاز الوقف عليها األشمونيـــ وك،)٦( "آية عند األكثرين

                                                             

  .١٢٧ ص:بشير اليسر شرح ناظمة الزهر )١(
  .٣٨٠ ص:القطع واالئتناف )٢(
  ٢٣ :سورة القصص )٣(
  .٢٠٠ ص:البيان في عد آي القرآن )٤(
  .١٣٠ ص:مرشد الخالن إلى معرفة آي القرآن )٥(
  .٧٧٧ / ٢ :علل الوقوف )٦(
  .٢١١ ص:منار الهدى في الوقف واالبتدا )٧(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٧٢ -

    )١(األنصاري
 فعد أكثر علماء العدد كاٍف ، وما ذكره اإلمام السجاوندي هو الحق:أقول  

 واهللا ،عتبار الفاصلة وهي وجه قوي في ا، مع وجه المشاكلة،في الوقف عليها
  .أعلم

  
   :ا ام وان

 عدها الحمص  )٢( M Q  R S T U L : من قوله تعالى)الطين(  
   .)٤( ووجه الترك اتصال الكالم، ووجه العد المشاكلة،)٣(وتركها غيره

 – فيما اطلعت –ولم يذكر علماء الوقف واالبتداء شيئا في الوقف عليها   
 ألنهما لم ؛ وجميعهم عند الداني والشاطبي ال يعدها،لعدد ال يعدهاوأكثر علماء ا

 ، ومثيالتها من المعرف باأللف والالم ال يوقف عليه،يذكرا العدد الحمصي
   .)٥( M R S T   U L :كقوله تعالى

 ومع ذلك ينبغي أن يراعى الوقف عليها إشعارا  بأنها رأس آية عن :أقول  
 ، وخاصة من المتخصصين في هذا الفن،لحمصي وهو ا،وحد من علماء العدد

   .واهللا أعلم

                                                             

  .١٣٤ ص:المقصد لتلخيص ما في المرشد )١(
  .٣٨ :سورة القصص )٢(
  .١٣٠ ص:مرشد الخالن )٣(
  .١٣٠ ص:المرجع السابق )٤(
  .١١٠ :سورة المائدة )٥(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٧٣ -

    :ا ا وان

  
 M « ¬ L : من قوله تعلى)السبيل(  

عدها الحمصي  )١(

  الفرقان موضعي عد و، ووجه عدها المشاكلة،)٢(والحجازي وتركها غيرهما
، )٤(رفالزخواإلجماع على ترك موضع عدم الموازنة لها ترك و)٣(واألحزاب

 )تأتون في ناديكم( ألن ؛ إلى أن الوقف عليها ليس بتمام النحاسوأشار
  .)٥( وهو الوقف،معطوف

 ولذلك يتعين الوقف عليها كرأس آية ،وجه العد والترك متساويان :قلت  
 خاصة وقد أجاز األشموني الوقف ، وعند الباقين على األفضلية،عند الحجازي

  .)٦ ()وعلى اهللا قصد السبيل(له تعالى  مع وجود حرف العطف في قويهاعل
  

  

                                                             

  .٢٩ :سورة العنكبوت )١(
  .١٢٨ ص:بشير اليسر شرح ناظمة الزهر )٢(
  . من سورة األحزاب٤٠ : واآلية، من سورة الفرقان١٧ :اآلية )٣(
وإنهم ليصدونهم عن ( : وموضع الزخرف،١٢٨ ص:بشير اليسر شرح ناظمة الزهر )٤(

 .٣٧ : في اآلية)السبيل
   .٣٩٤ ص:القطع واالئتناف) ٥(
  .٩ :سورة النحل )٦(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٧٤ -

  :ا اا وان

  
                                               : M 3 4 5  6 7 8 9 : من قوله تعالى)الدين(  

; L 

 ووجه العد المشاكلة ،)٢(عدها البصري والدمشقي وتركها غيرهما )١(

    )٤( ووجه الترك عدم الموازنة،)٣(سور وعد نظيرها في بعض الوتمام الكالم
 وكذا ،)٥( وأجاز الوقف عليها،وذكر هذه الفاصلة اإلمام السجاوندي  

يجوز الوقف  ": قال،)٧( وأبو زكريا األنصاري،"كاٍف ": وقال،)٦(األشموني
  ."عليها
 واهللا ، ووجه عدها أكثر من وجه الترك فحري أن يوقف عليها للجميع:قلت  
  .أعلم

  

                                                             

  .٦٥ :سورة العنكبوت )١(
  .٢٠٣ ص:البيان في عد آي القرآن )٢(
  . وغيرها٢ : في سورة الزمر)مخلصا له الدين( :كقوله تعالى )٣(
  .١٢٨ ص:بشير اليسر شرح ناظمة الزهر )٤(
   .٧٩٥ / ٢ :علل الوقوف) ٥(
  .٢١٦ ص :منار الهدى )٦(
  .١٣٧ ص:المقصد لتلخيص ما في المرشد  )٧(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٧٥ -

ناوا ا :  

  
 M W X L :من قوله تعالى )يؤمنون(  

عدها الحمصي  )١(

 ووجه ،)٣(ووجه عدها المشاكلة واإلجماع على عد نظائرها )٢(وتركها غيره
  )٤(الترك عدم المساواة

 وهي ليست ،ولم يذكر في الوقف عليها شيء عند علماء الوقف واالبتداء  
 وقد ،ي ألنه لم يعتمد العدد الحمص؛اإلمام الداني عند  ألحد من علماء العددآية

لوقف عليها مع ذلك هو ا و،)٥( تعالى في مشبه الفاصلة المتروك)~(ذكرها 
 وهو المساواة لطرفي ، ال سيما وأن أوجه العد أكثر من وجه تركها،األكمل

 واهللا ،اتباعا للسنة واقتفاء لألثر ، مما يسوغ الوقف عليها،اآلية طوال وقصرا
  .تعالى أعلم بالصواب

  

                                                             

  .٦٧ :سورة العنكبوت )١(
  .٥١ ص:نفائس البيان شرح الفرائد الحسان )٢(
  .٣٠ : باألنبياء)أفال يؤمنون( ،٦ : باألنبياء)أفهم يؤمنون( :نظائرها مثل )٣(
  .١٣٢ ص:مرشد الخالن إلى معرفة عد آي القرآن )٤(
  .٢٠٣ ص:البيان في عد آي القرآن )٥(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٧٦ -

   :ا اد وان

 M f g h i j kl  L : من قوله تعالى)المجرمون(  

)١(  
 ووجه عدها المشاكلة وعد النظائر في هذه ،)٢(عدها المدني األول وتركها غيره

   .)٥( ووجه الترك اتصال الكالم،)٤( وفي غيرها )٣(السورة
 جواب )ما لبثوا(ألن  " : قال،ام السجاونديمنع الوقف على هذه الكلمة اإلم  
  .)٧( وكذا قال األشموني،)٦("القسم 
 ألن هذا العدد ؛الوقف عليها أولى لمن اعتبر في العدد المدني األول :قلت  

 بل أوقفوه على ،رواه أهل الكوفة عن أهل المدينة دون تعيين أحد منهم
 فيعلم من ذلك أن ،خيه ورواه أهل البصرة عن ورش عن نافع عن شي،جماعتهم

 وألهل البصرة ،وما رووه عن أهل المدينة،  الكوفي:ألهل المدينة عددان
 فالمدني األول ، البصري وما رووه عن ورش عن نافع عن شيخيه:عددان

  .متضمن للعدد الكوفي والبصري

                                                             

  .٥٥ :سورة الروم )١(
  .٢٥٨ ص:القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز )٢(
  .١٢ : في اآلية)يبلس المجرمون(في هذه السورة   )٣(
  .٥٩ : في اآلية)وامتازوا اليوم أيها المجرمون( :من أمثلة ذلك )٤(
  .١٢٩ ص:بشير اليسر شرح ناظمة الزهر )٥(
 .٨٠٣ / ٢ :علل الوقوف) ٦(
 .٢١٩ ص:منار الهدى )٧(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٧٧ -

   :ا ا وان

 M g h i L : من قوله تعالى)الدين(  

والبصري عدها الشامي  )١(
 ووجه تركها عدم ، ووجه عدها المشاكلة وتمام الكالم،)٢(وتركها غيرهما

    .)٣(الموازنة
 وكذا ،"الوقف عليها كاٍف ": وقال النحاس، السجاونديأجاز الوقف عليها  

   .)٤(ا لجميع علما العدد وأبو زكريا األنصاري مما يسوغ الوقف عليه،األشموني
  

   :ا ا وان

عدها )٥(M ² ³ ´ µ L : من قوله تعالى)والبصير(  
 ووجه الترك عدم ، ووجه عدها المشاكلة،المدني والدمشقي وتركها غيرهما

   .)٦(الموازنة
 ولكن ،لم يذكر فيها شيء في كتب الوقف واالبتداء فيما وقفت عليه  

ف  المختلمن ولها نظائر ،)٧(نظائرها في الوقف المجمع عليه كثيرة ال تخفى
                                                             

  .٣٢ :سورة لقمان )١(
  .١٣٢ ص:مرشد الخالن )٢(
  .١٣٢ ص:المرجع السابق )٣(
 ،٢٢٠ ص: منار الهدى،٤٠٧ ص: القطع واالئتناف،٨٠٨ / ٢ :وف علل الوق:انظر )٤(

  .١٤٠ ص:المقصد
  .٥٨ :سورة غافر )٥(
  .١٤٢ ص:بشير اليسر شرح ناظمة الزهر )٦(
  ١ : في سورة اإلسراء)البصير(مثل  )٧(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٧٨ -

عليها الكوفي  وقف ،)٢( وفي سورة فاطر،)١( مثل نظيرتها في سورة الرعد،فيه
للجميع ما عدا   فكما اعتبرت رأس آية،)٣(وغيره مع شدة تعلقها بما بعدها

 فإنه –تختلف عن هذه اآلية في تعلقها بما بعدها  وهي ال –البصري في فاطر 
 المدني : وهما،ند البعضينبغي أن يوقف عليها للجميع باعتبارها رأس آية ع

   . بل يتأكد ذلك عندهما،والشامي
  

    :ا ا وان

 M m n    o p q    r L : من قوله تعالى)الحميم(  

عده  )٤(
 ووجه الترك عدم ، ووجه العد المشاكلة،المدني األول والمكي وتركها غيرهما

   .)٥(تمام الكالم
 ،)السالسل(إنما ذكروا الوقف على  و،لم يذكر في الوقف عليها شيء  

 فاألكمل ،)٦( ولكن يوجد لها نظائر من المتفق عليه، قبلها)يسحبون(وعلى كلمة 
 أي يوقف ، لتعلق الجار والمجرور به،الوقف عليها مع مراعاة الفعل الذي قبلها

 قال أبو ، ويوقف على الحميم)يسحبون( ثم يبتدئ بـ )السالسل(على كلمة 
                                                             

  .١٦ : في اآلية)قل هل يستوي األعمى والبصير(هي قوله تعالى  )١(
  .١٩ : في اآلية)وي األعمى والبصيروما يست(أي في قوله تعالى  )٢(
  .٢٦٦  ص،٢١٣ ص:انظر القول الوجيز )٣(
  .٧٢ :غافرسورة  )٤(
  .١٥٥ ص:مرشد الخالن )٥(
 )من عذاب الحميم( ،)كغلي الحميم( و ،٦٧ :  في الصافات)لشوبا من حميم( :مثل )٦(

 ٤٨ ،٤٦ :كالهما بالدخان



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٧٩ -

    يسحبون في ( ثم يبتدئ ، تام)ألغالل في أعناقهم والسالسلإذ ا( ":حاتم
   .)١(" )الحميم

  

      :ا ارن

 M W X Y  Z [ \ ] ^       L :من قوله تعالى )مهين(  

عدها  )٢(

 ووجه الترك ، ووجه عدها المشاكلة،)٣( وتركها غيرهم،الحجازي والبصري
    )٤(عدم المساواة

 وذكروا الوقف على ، عليها شيء عند العلماءلم يذكر في الوقف  
 في كالم طويل ،)وال يكاد يبين( والوقف على ، التي بعدها)أم( و ،)تبصرون(
 وأرى أن الوقف ،)٥( ليس هذا محل بسطه– وما بعدها )أم( يختص بمعنى –

 وأيضا فقد عدها ، ألن وجه العد والترك متساويان في القوة؛عليها للجميع
 ، ومن جهة أخرى فالكوفي له عدد ينقله عن أهل المدينة،صريالحجازي والب

   . واهللا أعلم، وهذا شبه إجماع من علماء العدد على عدها،فلم يبق إال الشامي
  

                                                             

  .٤٥٦ ص:القطع واالئتناف )١(
  .٥٢ :فسورة الزخر )٢(
  .٢٢٣ ص :البيان في عد آي القرآن )٣(
  .١٥٩ ص:مرشد الخالن إلى معرفة آي القرآن )٤(
 : منار الهدى،١٩١ ص: المكتفى،٨٨٥ - ٨٨٤ / ٢ : إيضاح الوقف واالبتداء:انظر )٥(

  .٢٥٣ص



  ا  أ ام/ ار 

 - ٨٠ -

  الفصل اخلامس
   من سورة القتال إىل آخر القرآن الكريم

  
   :ا ااة وارن

 M V W  L : من قوله تعالى)الرقاب(  

صي وتركها عدها الحم )١(
 وقال ، وأجاز الوقف عليها،)٣( وذكرها في الوقف اإلمام السجاوندي.)٢(غيره

 أي الوقف على الرقاب –  )٤(ح الوقف عليها صال:الشيخ أبو زكريا األنصاري
 ألنه لم يعتبر العدد ؛ ولم يذكرها اإلمام الداني )٥( حسن:وقال األشموني –

   .)٦(الحمصي وعدها من مشبه الفاصلة المتروك
  

    :ا ام وارن

 M [ \ L : من قوله تعالى)الوثاق(  

عدها الحمصي وتركها  )٧(
  .غيره

                                                             

  .٤ :القتالسورة  )١(
  .١٦٢ :مرشد الخالن )٢(
  .٩٤٦ / ٣ :علل الوقوف )٣(
  .١٦٤ ص:ص ما في المرشدالمقصد لتلخي )٤(
  .٢٥٩ ص :منار الهدى )٥(
  .٢٢٨ ص :البيان في عد آي القرآن )٦(
 .٤ :سورة القتال )٧(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٨١ -

    )١(" ها هنا تمام الكالم،)فشدوا الوثاق( ": وقال،وذكرها أبو جعفر النحاس  
 ومنعه اإلمام السجاوندي للفاء التي ،أبي زكرياو ،حسن الوقف عليها األشمونيو

 )حتى تضع الحرب أوزارها( ألن قوله ؛ل ال يحسن الوقف عليها وقي،بعدها
   .)٢( فاضربوا حتى تضع الحرب أوزارها: فكأنه قال،)فضرب( :بقولهمتعلق 
 وعليه فالوقف ، لتمام الكالم،وما ذكره النحاس هو األقرب للصواب :قلت  

   .م واهللا أعل، ويكفي عدها رأس آية عند أحد علماء العدد،عليها هو األوجه
  

    :ا ا وارن

 M k l L : من قوله تعالى)منهم(  

عدها الحمصي وتركها  )٣(
 ولكن يراعى الوقف ، ولم يذكر في الوقف عليها شيء عند العلماء،)٤(غيره

 : وخاصة أنه يعد، وهو الحمصي،عليها لكونها آية عند أحد علماء العدد
 مساوية لما قبلها وما  – في عدده –هي  ف،)٥ ()أوزارها( ،)الوثاق( ،)الرقاب(

 مثل ، على أنها مشاكلة لما تنتهي به فواصل هذه السورة،طوال وقصرابعدها 
   .)٧ ()أعمالهم( ،)٦ ()تقواهم(

                                                             

  .٤٨٤ ص:القطع واالئتهاف )١(
 المقصد لتلخيص ما في ،٢٥٩ ص: منار الهدى،٩٤٦ / ٣ : علل الوقوف:انظر )٢(

  .١٦٤ ص:المرشد
  ٤ :سورة القتال )٣(
  .١٦٣ ص:مرشد الخالن )٤(
  .٤ :سورة القتال )٥(
 .١٧ :سورة القتال )٦(
  .٢٧:سورة القتال )٧(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٨٢ -

     )١( تعالى)~(قال الشاطبي 
  

  كما هم وتقواهم وأمثالها تسري  **  وأوزارها دع هاديا ورءوسها
  

    :ا اا وارن

 M  k L : من قوله تعالى)الشاربين(  

 ،عدها الحمصي والبصري )٢(
 ووجه ،ورود التوقيف فيها لعدم اعتبار المشاكلة ووجه عدها ،وتركها الباقون

    .)٣(الترك عدم الموازنة وانقطاع الكالم
 ولها وجه نسبي في المساواة لما ،)٤(أجاز الوقف عليها اإلمام السجاوندي  

 ولكنها ، وليست مشاكلة لفواصل آي السورة كما هو ظاهر،قبلها طوال وقصرا
 فاألكمل هو ،)٥(معدودة كرأس آية عند إمامين من أئمة العدد بالتوقيف والسماع

  السيما وأنها تنتهي بحرف المد بخالف،الوقف عليها عند الجميع كرأس آية
   .بقية فواصل السورة

                                                             

  .٤٦ :ناظمة الزهر )١(
 .١٥ :سورة القتال )٢(
  .٢٩٢ ص:القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز )٣(
  .٩٤٨ / ٣ :علل الوقوف )٤(
  .١٦٤ ص:انظر مرشد الخالن )٥(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٨٣ -

   :ا ا وارن

 M > ? @ A L : تعالى من قوله)تولى(  

عدها الشامي وتركها  )١(
 ووجه تركها عدم تمام ،)٢(انعقاد اإلجماع على عد نظيرها ووجه عدها ،غيره
   .)٣(الكالم
 وهو حرف ، لتعلقها الشديد بما بعدها،ولم يذكر العلماء فيها شيئا في الوقف  
 واهللا ،ألثر ولكن يوقف عليها على األقل في قراءة الشامي اتباعا ل)عن(الجر 
   .أعلم

  

   :ا اد وارن

 M  ¶ ¸ ¹ L : من قوله تعالى)نار(  

عدها الحجازيون وتركها  )٤(
 ووجه ،)٥( ووجه عدها المشاكلة واإلجماع على عد الموضع األول،غيرهم
   .)٦(اتصال الكالمالترك 
    .)٨("ءتين ليس بوقٍف على القرا " : وقال،)٧(ذكرها األشموني  

                                                             

    .٢٩ :سورة النجم) ١(

  .٣٣ : في اآلية)رأيت الذي تولىأف(هو قوله تعالى  )٢(
  .٢٩٣ ص:القول الوجيز )٣(
  .٣٥ :سورة الرحمن )٤(
  .١٥ :  في اآلية) من مارٍج من نار( :هو قوله تعالى )٥(
  .١٧١ ص:مرشد الخالن )٦(
  .٢٧٢ ص:منار الهدى )٧(
 انظر . وقراءة الباقين بالرفع، بالجر)ونحاٍس( :أي قراءة أبي عمرو البصري وابن كثير )٨(

 .٣١٠ :البدور الزاهرة



  ا  أ ام/ ار 

 - ٨٤ -

   : ا وارنا

 M y  z L : في قوله تعالى)الميمنة(  

عدها غير الكوفي  )١(
 ووجه الترك تعلقها ، واإلجماع على عد اآلخر، ووجه العد المشاكلة،والحمصي
 وأجمعوا كلهم على ،ولم يذكر في الوقف عليها شيء عند العلماء .)٢(بما بعدها

 وهو رأس آية عند ،)ما أصحاب الميمنة( :تحسين الوقف على الموضع الثاني
  .الجميع
 والوقف على الموضع األول متعين في قراءة الحجازي والبصري :قلت  

 وأكمل عند الكوفي ،ا ولإلجماع على عد نظيره،والدمشقي لوجود المشاكلة
   .والحمصي

  
    :ا ا وارن

 M ¢ £    ¤ L : في قوله تعالى)المشئمة(  

ا غير الكوفي عده )٣(
 وكذا في ، ويقال في وجه عدها ما قيل فيها، وهي مثل سابقتها،والحمصي

   .الوقف عليها
  

                                                             

  .٨ :ةعسورة الواق )١(
  .١٧٣ ص:مرشد الخالن إلى معرفة آي القرآن )٢(
 .٩ :ةعسورة الواق) ٣(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٨٥ -

    :ا ا وارن

 ،عدها المدني الثاني والمكي )بأكواٍب وأباريق( : في قوله تعالى)أباريق(  
 وعدم تمام  ووجه الترك عدم المساواة، ووجه عدها المشاكلة ،)١(وتركها الباقون

    .)٢(الكالم
 وال ، لتعلق الباء)مخلدون(فال يوقف على  ": وقال،وقد ذكرها األشموني  
 فذكر العلة ،.)٣( اهـ " ألن ما بعده صفة له؛)معين( وال على ،)أباريق(على 
 فهي معطوفة ، لظهورها)أباريق( ولم يذكرها في ،)من معين( و ،)مخلدون(في 

 ، ومع ذلك يسوغ الوقف عليها للجميع،عطوف عليها وما قبلها م،على ما قبلها
 ال سيما وأن اإلجماع وقع على عد أمثالها من ،ولو لتعليم الجاهل أنها رأس آية

   . واهللا أعلم، وشبهها )٥ ()وال ينزفون( ،)٤ ()خالدون(المتعلق بما بعده كعد 
  

   :ا ان

عدها غير  )٦(M S T U V   W  L : من قوله تعالى)اليمين(  
 واإلجماع على عد المواضع ، ووجه العد المشاكلة،الكوفي والمدني الثاني

   .)٧(األخرى
                                                             

  .٢٣٩ ص:البيان في عد آي القرآن )١(
 .١٦٠ ص:بشير اليسر شرح ناظمة الزهر )٢(
  .٢٧٣ ص:منار الهدى )٣(
  .١٧ :سورة الواقعة )٤(
  .١٩ :سورة الواقعة )٥(
 .٢٧ :سورة الواقعة )٦(
 ).٩١( ،)٩٠( ،)٣٨( ،)٧( :هي في اآليات )٧(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٨٦ -

     وذكروا الوقف على ،ولم يذكر فيها شيء عند علماء الوقف واالبتداء  
 ولكن يبقى كونها رأس آية عند البعض مسوغ للوقف ،)١ ()ما أصحاب اليمين(

   .كما تقدمعليها 
  

   :ا ااة وان

 M § ̈ L : من قوله تعالى)الشمال(  

 ،)٣(عدها غير الكوفي )٢(
 ولكن ،)٤( وهو تعلقها بما بعدها،وهي مثل سابقتها في وجه العد ووجه الترك

 ، مجمعون على أنها رأس آية– ما عدا الكوفي –يالحظ أن كل علماء العدد 
 ،)٥(هل المدينة دون تعيين أحد منهموإن تذكرنا أن للكوفي عدد يرويه عن أ

 وعليه فالوقف عليها كرأس ،فيكون حتى الكوفي داخال معهم في هذا اإلجماع
     . واهللا أعلم ، متأكد للجميعآية

   :ا ام وان

 M È É L : في قوله تعالى)يقولون(  

عدها المكي والحمصي  )٦(
 وهو ، واإلجماع على عد نظيرها، ووجه عدها المشاكلة،)٧(وتركها غيرهما

                                                             

  .٥١٢ ص:انظر القطع واالئتناف )١(
  .٤١ :سورة الواقعة )٢(
 .٢٣٩ ص:البيان في عد آي القرآن )٣(
  .١٧٥ ص:مرشد الخالن )٤(
  .١٠١ ص:القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز )٥(
  .٤٧ :سورة الواقعة )٦(
  .١٧٥ ص:د الخالن إلى معرفة عد آي القرآنمرش )٧(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٨٧ -

 ، ووجه الترك عدم المساواة لطرفيها،)١(الموضع األول من سورة الصافات
   .)٢(وعدم تمام الكالم

ولم يذكر فيها شيء عند علماء الوقف واالبتداء لشدة تعلقها بما بعده كما   
في  ويعتبر األولى ، ولكن يتأكد الوقف عليها لمن قرأ بقراءة المكين،هو ظاهر

 فال ينبغي أن تمر هذه ، إشارة إلى أنها رأس آية عند البعض،قراءة الباقين
 باعتبار ، فإصابة للسنة، إن لم يكن تنبيها، من غير توقف عندهااآليات وأمثالها

 إال أننا نالحظ ،)٣( وإن كانت مسألة خالفية،أن الوقف على رءوس اآلي سنة
 واإلقراء ال يشيرون إلى أمثال هذه كثيرا من طالب العلم بل ومشايخ القراءة

 بل ألن المعتمد أصبح هو العدد ،بهاال لجهلهم ها اآليات وال ينبهون طالبهم إلي
 والمنبغي ربط هذا العلم بعضه ، حتى في الروايات والقراءات األخرى،الكوفي

  .ببعض أصوال وفروعا فهو كل ال يتجزأ
  

    :ا ا وان

 M Ú Û Ü Ý Þ L :ن قوله تعالى م)لمجموعون(  

 ووجه ،)٤(
 ووجه تركها ما يلزم على عدها من ،المشاكلة وتمام الكالم في الجملةعدها 

 ووقوع اآلية ،)واآلخرين( ألن من يتركها يعد ؛وقوع اآلية على كلمة واحدة
  .والتوقيف )٥(على كلمة واحدة موقوف على السماع

                                                             

 وخرج به ،١٥١: في اآلية)ولد اهللا وإنهم لكاذبون* من إفكهم ليقولون ( :هي قوله تعالى )١(
  .١٦٧ : وهو في اآلية، المجمع على عده)وإن كانوا ليقولون( :الموضع الثاني وهو

 .١٧٦ ص :انظر مرشد الخالن )٢(
  .٦١ ص: معرفة الوقف واالبتداءانظر معالم االهتداء إلى )٣(
  .٢٣٩ ص:البيان في عد آي القرآن )٤(
  .١٥٩ ص:بشير اليسر شرح ناظمة الزهر )٥(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٨٨ -

 وخالفه ،)لمجموعون(ن الوقف التام  وم:قال يعقوب ": وقال،ذكرها النحاس  
 ألن ؛ والذي قاله يعقوب غلطٌ: قال )١(") معلوميوم( والوقف عنده على ،أبو حاتم

ال الشيخ وق )٢(" وحروف الخفض ال بد أن تتعلق بشيء،الكالم متصل
 وحكى األشموني نحوا من ،)٣(" وإن كان رأس آية،ليس بوقف ":األنصاري

    .)٤(قوله
 )إنك من المنظرين( : نحو قوله تعالى،اإلجماع على عد مثله قد وقع :قلت  

 فال بأس في الوقف عليها كرأس آية من ،)إلى يوم الوقت المعلوم( :التي بعدها
 وهم –  قبلها)اآلِخرين( ولكن يلزم على من عد ، وللمشاكلة أيضاً،هذا الوجه

 كلمة واحدة  وقوع اآلية على،)لمجموعون( ووقف على – غير المدني والشامي
 وقد حصر الشاطبي اآلي التي على كلمة ،)٥( وذلك موقوف على السماع،عنده

  واحدة فقال
  ة فال ـــــواآلي في كلم

  وأول ما بعد المعارج والتكا
  ترى غير أقسام سوى التين في الحصر  **

  رـثر اعلم وفي الرحمن مع آية الخض
 ،)٦( صحيح والعكس،)مجموعون( ال يقف على )اآلخرين(وعليه فمن عد   

 وإن كنت أرى أن الوقف عليهما جميعا ،هذا ما ذكره أهل العلم في هذه اآلية
                                                             

  .٥٠ :سورة الواقعة )١(
  .٥١٣ ص:القطع واالئتناف )٢(
 .١٧٢ ص:المقصد )٣(
  .٢٧٤ ص:منار الهدى )٤(
  .١٧٧ ص:مرشد الخالن )٥(
  .٣٨ ص:سر بشير الي،١١ ص: ناظمة الزهر:انظر )٦(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٨٩ -

 وخاصة للمتخصصين في هذا ،هو األكمل للجميع اتباعا للسنة في اآليتين معا
   . واهللا تعالى أعلم بالصواب،العلم العظيم ولجمال الجمع بينهما في الوقف قراءة

  

  

وا اا نا:   

 M _ ` L : من قوله تعالى)وريحان(  

عدها الدمشقي وتركها  )١(

 ووجه الترك عدم ،)٢( ووجه العد المشاكلة واإلجماع على عد مثله،غيره
 ولكن ، ولم يذكر فيها شيء في الوقف،)٣(الموازنة لطرفيه وعدم تمام الكالم

ن من باب  وعند الباقي، يوقف عليها في قراءتهكونها رأس آية عند الشامي
   .التعليم واألفضلية كما سبق

  

  

   :ا ا وان

 M Z [      L : من قوله تعالى)اإلنجيل(  

عدها البصري  )٤(
 ووجه الترك عدم الموازنة ،وتركها غيره، ووجه عدها المشاكلة وتمام الكالم

    .)٥(لطرفيه

                                                             

 .٨٩ :سورة الواقعة )١(
   .١٢ : في اآلية)والحب ذو العصف والريحان(هو الذي في سورة الرحمن ) ٢(
  .١٧٧ ص:انظر مرشد الخالن )٣(
  .٢٧ :سورة الحديد )٤(
  .١٨٠ ص:مرشد الخالن )٥(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٩٠ -

 " :كريا األنصاريز وقال الشيخ أبو ،)١(وقد أجاز الوقف عليها األشموني  
 مع أنها أشد ،)٣( وقد عدها كلهم غير الشامي في أول آل عمران: قلت )٢("كاٍف 

 وهذا يجعل الوقف عليها كرأس آية سائغ للجميع بل ،تعلقا بما بعدها هناك
    . واهللا أعلم،متعين

  

  

   :ا اد وان

 M ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦§  L : من قوله تعالى)األلباب(  

عدها  )٤(

 ووجه ،)٥( ووجه العد اإلجماع على عد النظائر،المدني األول وتركها غيره
اإلمام  وقد أجاز الوقف عليها ،قصر ما بعده لوعدالترك عدم المشاكلة و

  .)٦( السجاوندي
  

                                                             

  .٢٧٦ ص:منار الهدى )١(
  .١٧٣ ص:المقصد لتلخيص ما في المرشد )٢(
   .٣ : في اآلية)وأنزل التوراة واإلنجيل )في قوله تعالى  )٣(
  .١٠ :سورة الطالق )٤(
 في آل )آلياٍت ألولي األلباب( و ،١٩٧ :واتقون يا أولي األلباب في البقرة( :مثل )٥(

  .١٩٠ :عمران
  .١٠٢٥ / ٣ :علل الوقوف )٦(



 ا   يرءوس ا  ا  ّن اا  
 

 - ٩١ -

   :ا ا وان

 M à á  â ã ä        å L : من قوله تعالى)قدير(  

عدها الحمصي  )١(
 ووجه الترك عدم تمام ،)٢( الحمل على النظائر ووجه العد،الباقونوتركها 

    .)٣(الكالم
 بل ذكر األشموني عدم جواز الوقف ،ولم يذكر فيها شيء عند العلماء  
   .)٤( ")قدير( وال على )بينهن(وال يوقف على  ": فقال،عليها
ن  وما ُأجمع على الوقف عليه م، واتصال الكالم بما بعدها ظاهر:قلت  

 ومع ذلك يجب ،نظائرها وقف تام من حيث اللفظ والمعنى في أكثر القرآن
 أما لسائر ،الوقف عليها في العدد الحمصي لمن اعتبره في قراءة أهل الشام

 النتفاء المشاكلة لما قبلها وما بعدها ،القراء فهو من باب حملها على النظائر
   . واهللا أعلم،ولعدم تمام الكالم

  
ا ناوا :   

 M 1  2 3 4  L : من قوله تعالى)األنهار(  

عدها الحمصي  )٥(
 ووجه تركها ،وتركها غيره ووجه العد المشاكلة والمساواة لما قبلها وما بعدها

 قد )يوم(ألن  ": قال، وقد منع الوقف عليها اإلمام السجاوندي.عدم تمام الكالم
                                                             

  .١٢:سورة الطالق )١(
 .٢٠: في البقرة)إن اهللا على كل شيء قدير( :من نظائرها )٢(
  .١٨٣ ص:انظر مرشد الخالن )٣(
  .٢٨٤ ص:منار الهدى )٤(
  ٨ :سورة التحريم )٥(



  ا  أ ام/ ار 

 - ٩٢ -

 :و زكريا األنصاري في الوقف عليهاأب وقال الشيخ ،)١ ()ويدخلكم(تعلق بقوله 
     )٣( وأجاز األشموني الوقف عليها أيضا،)٢("صالح"

 ألن أكثر أهل ؛ وتعلقها بما بعدها ظاهر من حيث اللفظ والمعنى:قلت  
 ولكن مع ذلك يبقى وجود ،)٤ ()يدِخلْكُم( هو )يوم(التفسير ذكروا أن العامل في 

 مسوغ في الوقف عليها كرأس آية ائرهالى نظ والوقف ع، والمساواة،المشاكلة
، باإلضافة لما ذكره الشيخ أبو زكريا واألشموني من جواز الوقف للجميع
  . واهللا أعلم،عليها

  
      :ا ا وان

 M ¨ © ª « ¬    L : في قوله تعالى)نذير(  

 ماعدا  عدها الحجازيون )٥(
  ، المشاكلة ووجه عدها،)٦(باقين فترك عدها كال،أبا جعفر يزيد بن القعقاع

   .)٨(عدم تمام الكالم ووجه تركها ،)٧(اإلجماع على عد مثلها في السورة

                                                             

 .١٠٢٨ / ٣ :علل الوقوف )١(
  .١٧٨ ص:المقصد لتلخيص ما في المرشد )٢(
  .٢٨٤ ص:منار الهدى )٣(
  .٤٨ / ٣٠ : التفسير الكبير،١٣١ / ١٨ :انظر الجامع ألحكام القرآن )٤(
 ٩ :سورة الملك )٥(
  .١٥٢ ص:يان في عد آي القرآنالب )٦(
  .٨ : في اآلية)ألم يأتكم نذير( :أي قوله تعالى )٧(
 .١٦٧ ص:انظر بشير اليسر شرح ناظمة الزهر )٨(


