
 الـنــــــدوة الـدولــيـــــــــــة
 عــن اإلمــــام املـقــــرئ ابـــــن اجلــــــزري 

 (مدينـة بــورصـــة)
 (هـ1440صفر  26 - 23املوافق  -م2018نوفمرب  4 -1)



 :عنوان البحث
 

 واالبتــداءاإلمــام ابـن اجلــزري يف الوقـف جهــود 
 

 حممـد عبــد هللا الوائــلي. د: أعده
 



 :مباحثعلى ثالثة البحث اشتمل 
 :  املبحث األول

اإلمام ابن اجلزري يف الوقف واالبتداء، ومصادره فيها، مؤلفات 
 :وفيه مطلبان

مؤلفات اإلمام ابن اجلزري اليت هلا عناية بعلم : املطلب األول
 .الوقف واالبتداء

املصادر اليت استقى منها اإلمام ابن اجلزري مادة : املطلب الثاين
 .علم الوقف واالبتداء



 : املبحث الثاين
اجلزري، ن ـام ابـات اإلمــمؤلفيف داء ــف واالبتــوعات الوقــموض

 :وفيه أربعة مطالب
 .(التجويد علم يف التمهيد) :كتاب  يف واالبتداء الوقف موضوعات :األول املطلب
  .(العشر القراءات يف النشر) :كتاب  يف واالبتداء الوقف موضوعات :الثاين املطلب
 .(اجلزرية املقدمة) :منظومة يف واالبتداء الوقف موضوعات :الثالث املطلب
 القراءات يف النشر طيبة) :منظومة يف واالبتداء الوقف موضوعات :الرابع املطلب
 .(العشر



 : املبحث الثالث
 اجلزري يف الوقف واالبتداء اإلمام ابناختيارات 



 :  األولاملبحث 
   :فيهااإلمام ابن اجلزري يف الوقف واالبتداء، ومصادره مؤلفات 

 : األولاملطلب 
 واالبتداءاإلمام ابن اجلزري اليت هلا عناية بعلم الوقف مؤلفات 



 :االهتدا إىل معرفة الوقف واالبتدا – 1
 معرفة إىل االهتدا) كتابه  إىل (النشر) كتابه  يف اجلزري ابن اإلمام أحال

 :قوله منها موضع، من أكثر يف ،(واالبتدا الوقف
 كتبا    فيها األئمة ألف وقد به، ويبتدأ عليه يوقف ما معرفة على هنا والكالم"

 ذلك، من عليه وقفت ما على أتيت ومطوال ، وخمتصرا   وحديثا ، قدميا  
 أوله يف وذكرت ،(واالبتدا الوقف معرفة إىل االهتدا) كتاب  يف واستقصيته

 سورة القرآن أوقاف استوعبت مث الفوائد، من أنواعا   فيهما مجعت مقّدمتني
  ."...فأقول املذكور الكتاب يف ما زبد إىل أشري أان وها سورة،

 
  .أعلم وهللا ،املفقود حكم يف زال ما (االهتداء) وكتاب

 



 :  التمهيد يف علم التجويد -2
 

  :سنة (التجويد علم يف التمهيد) كتاب  أتليف من اجلزري ابن اإلمام انتهى
 من والعشرين اخلامس يف ولد ألنه عاما ؛ عشر مثانية آنذاك عمره فكان ،(هـ769)

   .وسبعمائة ومخسني إحدى سنة رمضان، شهر
 

 .البواب حسني علي /الدكتور بتحقيق (التمهيد) كتاب  طبع وقد
 .احلمد قدوري غامن /الدكتور األستاذ وبتحقيق

 
 :  اشتمل على ثالثة موضوعات رئيسة بعد املقدمة، وهي( التمهيد)وكتاب 

 واالبتداءالوقف -ج  التجويد      -ب   القراءات     –أ 
 



 :التـوجيــهــات يف أصول القراءات -3
 

 أصول يف التوجيهات) كتابه  إىل (التمهيد) كتابه  يف اجلزري ابن اإلمام أشار
 .مواضع أربعة يف (القراءات

 
 وأنه واالبتداء، الوقف يف مسائل عدة (التوجيهات) كتابه  يف انقش أنه ويظهر

  .بذلك صرح كما  ،(التمهيد) كتابه  قبل (التوجيهات) كتابه  أتليف يف شرع
 
 .أعلم تعاىل وهللا املفقود، حكم يف زال ما (التوجيهات) وكتاب 



 :طيبة النشر يف القراءات العشر -4
 

 يف (العشر القراءات يف النشر طيبة) منظومته أتليف من اجلزري ابن اإلمام انتهى
 .(بورصة) مدينة الروم، بالد يف ،(هـ799) :سنة شعبان، شهر

 
 .حتقيق من أبكثر املنظومة طبعت وقد

 
 الكالم يف الشروع قبل فيها وذكر بيتا ، (1015) يف (النشر طيبة) :منظومة وجاءت

  :ومها ،اثنني موضوعني القراءات أصول عن
  الوقف واالبتداء –ب                    التجويد  –أ           



 :غاية النهاية يف أمساء رجال القراءات أويل الرواية والدراية -5
 

 (القراءات رجال أمساء يف النهاية غاية) كتابه  بتأليف هللا رمحه اجلزري ابن اإلمام ابتدأ
 إليه يضيف املؤلف ظل ولكن ،(هـ795) :سنة تبييضه من وفرغ ،(هـ783) :سنة

   . (الدراايت هناية) الكبري لكتابه خمتصر وهو الرتاجم، بعض
 

 .كثرية  بتحقيقات (النهاية غاية) الكتاب طُبع وقد
 

 من كثريا    فذكر واالبتداء؛ ابلوقف (النهاية غاية) :كتابه  يف اجلزري ابن اإلمام واهتم
 .القراءات لعلماء ترامجه عند العلم هذا مصنفات

   



 :(اجلزرية املقدمة) يعلمه أن القرآن قارئ على ما يف املقدمة -6
  وشهر ،(هـ799) :سنة من األول ربيع شهري بني (املقدمة) نظم اتريخ حيدد ويكاد»

 .(هـ800) :سنة من احملرم
 

 .(املقدمة) منظومة بتحقيق العلماء من كثري  ُعين وقد
 

 

 ثالثة على واشتملت أبيات، (107) يف (اجلزرية املقدمة) :منظومة وجاءت
  :وهي املقدمة، بعد رئيسة موضوعات

   املصحف رسم - ج        واالبتداء الوقف – ب       التجويد أحكام – أ



 : النشر يف القراءات العشر -7
 يف أتليفه يف وابتدأت" :(العشر القراءات يف النشر) كتابه  هناية يف اجلزري ابن يقول
 ذي يف منه وفرغت ،(بُـْرصة) مبدينة وسبعمائة، وتسعني تسع سنة األول ربيع شهر أوائل

 ."املذكورة السنة من احلرام احلجة
 

 .حتقيق من أبكثر الكتاب طبع وقد
 

 العشر القراءات عن املؤلف فيه تكلم القراءات، كتب  أهم من يُعد (النشر) وكتاب
 .واالبتداء والوقف التجويد، يف مقدمات ذكر تفصيلها قبل ولكنه وفرشا ، أصوال  



 :  املطلب الثاين
 املصادر اليت استقى منها اإلمام ابن اجلزري مادة علم الوقف واالبتداء

 السخاوي، الدين علم لإلمام (واالبتداء الوقف معرفة يف االهتداء علم) كتاب يعترب
 وإن ،(التمهيد) كتابه  يف واالبتداء الوقف موضوع يف اجلزري ابن لإلمام األول املصدر

 .بذلك مصرحا   الداين، لإلمام (االكتفاء) كتاب  من ونقل .بذلك يصرح مل
 

 والداين ومكي انفع اإلمام عن ابلنقل (التمهيد) كتابه  يف اجلزري ابن اإلمام صرح كما
 .واملفسرين والنحاة القراء من  وغريهم والسخاوي، والعماين

  السجاوندي، طيفور بن وحممد اخلزاعي، الفضل أيب اإلمام عن (النشر) كتاب  ويف  
 .وغريمها



 : املبحث الثاين
 اجلزرين ـام ابـات اإلمــداء يف مؤلفــف واالبتــوعات الوقــموض

 
 :  األولاملطلب  

 (التمهيد يف علم التجويد: )الوقف واالبتداء يف كتابموضوعات 



 بعد رئيسة موضوعات ثالثة على (التجويد علم يف التمهيد) كتاب  يف املؤلف تكلم
   :وهي املقدمة،

 .واالبتداء الوقف – ج    .التجويد – ب    .القراءات – أ
 

 .واالبتداء للوقف :العاشر الباب وخصص .أبواب عشرة يف املواضيع هذه وجعل
  على (215-177ص) من (التمهيد) كتاب  يف واالبتداء الوقف موضوع واشتمل
   :وهي ذكرها، اليت العناوين ذكر على أقتصر وسوف كثرية،  مسائل

 .يف الوقف واالبتداء: الباب العاشر  
   .يف الوقف التامفصل     
 .الكايفيف الوقف فصل     
 .احلسنيف الوقف فصل     
 .فصل يف الوقف القبيح   

 
 
 
 



 (.  كال)القول يف 
 (.بلى)القول يف 

 (.نعم)و( بلى)الفرق بني : فصل
 (.ال)القول يف 
 (.مث)القول يف 
 (.أم)القول يف 
 (.بل)القول يف 
 (.حىت)القول يف 

 
 



 :  الثايناملطلب 
 (النشر يف القراءات العشر: )موضوعات الوقف واالبتداء يف كتاب

 وال" :-وفرشا   أصوال   العشر القراءات ذكر يف الشروع قبل - اجلزري ابن اإلمام يقول
 على كالكالم  فيه، األخذ قبل العلم هذا ملريد معرفتها من بد ال فوائد بتقدمي أبس

 والرتتيل، واحلدر، التحقيق، من القرآن يقرأ أن ينبغي وكيف وصفاهتا، احلروف خمارج
 ذكرته حبقه ذلك بسط إذ خمتصرا ، ملخصا   واالبتداء، والوقف والتجويد، والتصحيح،

   ."املوضع هذا غري يف
 :منها مسائل، عدة واالبتداء الوقف يف فذكر

 .واالبتداء الوقف سبب – 1
 .ومعرفته تعلمه على األئمة حض -2  

 .الوقف تقسيم يف اختياره إىل وأشار واالبتداء، الوقف أقسام يف العلماء اختالف -4
   .التام الوقف حول الكالم تفصيل -5
   .الكايف الوقف حول الكالم تفصيل -6
 



   .احلسن الوقف حول الكالم تفصيل -7
    .القبيح الوقف حول الكالم تفصيل -8
 .الوقف كأقسام  أقسامه يف وأنه ؛،اختياراي   إال يكون ال وأنه االبتداء، حكم -9
 

 :وهي عشرة، بتنبيهات واالبتداء الوقف عن الكالم املؤلف ختم -10
 الفعل على وال إليه، املضاف دون املضاف على الوقف جيوز ال :األئمة قول :أوَّهلا
 اجلواز بذلك يريدون إمنا ذلك؛ من وبسطوه ذكروه ما آخر إىل ...الفاعل، دون

 حرام، أنه بذلك يريدون وال التالوة، يف ويروق القراءة، يف حيسن الذي وهو األدائي،
 ...يـُْؤمثَ  ما وال مكروه، وال

 
 بعض يتأوله أو القراء، بعض يتكلفه أو املعربني، بعض يتعسفه ما كلّ   ليس :اثنيها
 ...األوجه والوقفَ  األمتَّ، املعىن حتري ينبغي بل ابتداء، أو وقفا   يقتضي مما األهواء أهل

 



 طرفاه وصل لو ما وهو املقصود، املعىن لبيان استحبابه يتأكد ما األوقاف من :اثلثها
 ...(الزم) السجاوندي عليه اصطلح الذي هو وهذا املراد، غري معىن   ألوهم

 
 ما كل    إذ بعده، مبا يُبتدأ ال أن :معناه ،(كذا  على يوقف ال) :الوقف أئمة قول :رابعها
 ...بعده مبا االبتداء أجازوا عليه الوقف أجازوا

 
 حالة ويف ذلك، وحنو املعرتضة، واجلمل والقصص، الفواصل، طول يف يغتفر :خامسها

  ...ذلك غري يف يغتفر ال ما والرتتيل، التحقيق، وقراءة القراءات، مجع
 

 اجلمل، من قصر فيما حيسن وال يغتفر ال قد ذكر، ملا الوقف اغتفر كما :سادسها
 ...لفظيا   التعلق يكن مل وإن

 



 بني ويكون آخر، على الوقف آخرون وجييز حرف، على الوقف جييزون قد :سابعها
 من وأول ...اآلخر الوقف امتنع أحدمها على وقف فإذا التضاد، على مراقبة الوقفني

  يف (املراقبة) من أخذه الرازي، الفضل أبو األستاذ اإلمام الوقف يف (املراقبة) على نبه
 .(الَعروض)
 

 التمام يوجد مما نظريه على يوقف ما فيوَصل ،(االزدواج) الوقف يف يراعى رمبا :اثمنها
 ...ازدواجه أجل من وذلك لفظا ، بعده مبا تعلقه وانقطع عليه

 
 يف ليعتمد واالبتداء؛ الوقف يف القراء األئمة مذاهب أصول معرفة من بدّ  ال :اتسعها

 .مذهبه كلّ    قراءة
 

 :....والسكت والقطع، الوقف، بني الفرق يف :عاشرها
 

 الرواية صحت فيما إال جيوز فال والنقل، ابلسماع مقيد السكت أن الصحيح :خاتـمة
  ...به



 :  الثالثاملطلب 
 (املقدمة اجلزرية: )موضوعات الوقف واالبتداء يف منظومة

 
   :وهي املقدمة، بعد رئيسة موضوعات ثالثة من اجلزرية املقدمة تتألف

 املصحف رسم – ج .واالبتداء الوقف – ب     التجويد أحكام – أ
 

 قول اجلزرية املقدمة من نصيبه وكان واالبتداء، الوقف علم هو هنا يهمنا والذي
 :هللا رمحه الناظم



       ــــــَد تَـْجـــــــــوِيـــــــــــــــــِدَك لِـــْلــــــُحـــــــــــــــُروفِ ــَوبَـــــْعــــــ -73
 اَل بُــــــــــــدَّ ِمــــــــْن َمـــــْعــــــــرِفَــــــــــــــــِة الْــــــُوقُـــــــــوفِ      

 َوااِلبْـــــــتِـــــــــــــــَداِء ، َوْهــــــــــَي تُــــْقــــــَســــــــــــــُم ِإَذْن       -74
 تَــــــــــــــاٌم وََكـــــــاٍف َوَحــــــَســـــــــــنْ : ثَــــــــالَثَــــــــــــــًة        

 َوْهـــــــَي لِــــَمــــــا تَـــــــــــــمَّ ، فَــــــِإْن لَـــــْم يُـــــوَجــــــــِد  -75
 تَــــــَعــــــلُّــــــٌق َأْو َكــــاَن َمــــْعـــــــنًــــى فَـــابْــــــتَــــــــِدي            

        فَــاْمـــنَـــَعـــــــنْ : فَـالــتَّـــــاُم فَـالْـَكـــاِفـــي ، َولَــْفــظًــــا -76
 ــــَســـــــــــنْ ـــــوِ ْز ، فَــالْــَحــــِإالَّ ُرُؤوَس اْْلِي َجــــ     

     ـٌح ، َولَـــــــــُه       ـــقَـــبِـــــــــيــــــ: َوغَـــــْيـــــــــــُر َمــــــــا تَـــــــــمَّ  -77
 يُـــوقَــــــُف ُمـــــْضــــــطَـــــــر اً ، َويُـــــْبــــــــــَدا قَـــْبـــلَــــــهُ   

 َولَــْيـــَس فـِـي الْــُقــــــــْرآِن ِمــــْن َوقْـــــٍف َوَجــــــْب            -78
 َواَل َحـــــــــــــَراٌم غَــــــْيــــــــــُر َمــــــا لَـــــــُه َســـــــــــبَــــــبْ   



 :  املطلب الرابع
 (طيبة النشر يف القراءات العشر: )موضوعات الوقف واالبتداء يف منظومة

 
 يف ومصطلحاته ورموزهم القراء أمساء ذكر بعد (النشر طيبة) :مقدمة يف املؤلف ذكر

  :ومها اثنني، موضوعني القراءات، أصول ذكر يف الشروع وقبل األضداد،
  :بقوله أشار املوضوعني هذين وإىل ،واالبتداء الوقف – ب   التجويد – أ
 

مٌ  أَنَـــــــــــــــــا َوَهــــــــــــا –59          َعــــلَــــــــْيـــــــــــَهـــــــــا ُمـــــــَقــــــــــــــــدِ 
ــــــــــــــًة لَــــــَديْــــــــــَهـــــــا      فَـــــــَوائِــــــــــــــــــــــــداً ُمــــــــــِهـــــــمَّ

        الْــُحـــــــــــــُروفِ  َمـــَخـــــــــــــارِجِ  ِفــــي َكـــالْــــَقـــــــــْولِ   -60
 َوالْــُوقُــــــــــــوفِ وََكــــْيــــــــَف يُـــــــْتــــــلَــى الـذ ِْكــــــــــُر        

 
 :وهي أبيات، (7) املنظومة هذه من واالبتداء الوقف علم نصيب وكان



 َوبَـــــْعـــــــــــَد َمـــــا تُـــْحــــــِســـــــــُن َأْن تُـــَجــــــــــــــوِ َدا        – 95
 اَل بُــــــــدَّ َأْن تَــــْعـــــــــــِرَف َوقْـــــــــفـــــاً َوابْـــتِــــــــــــــَدا      

 فَـــالــلَّـــــْفـــــــــــــُظ ِإْن تَــــــــــــــــمَّ َواَل تَـــَعـــــــــــلُّـــَقـــــــــا           – 96
 تَـــــــــــــامٌّ، وََكــــــــاٍف ِإْن بِــــَمـــــْعــــــنـًى ُعـــــلِ ـــــَقـــــــــا  

 ِقـــــْف َوابْـــــتَـــــِدْئ، َوِإْن بِــلَـــْفــــٍظ فَــَحـــَســــْن         – 97
 فَــِقــــْف َواَل تَـــْبـــــــــَدا ِســــــــَوى اْْلِي يُـــَســـــــــن      

 قَـــبِـــــيـــــــــــٌح، َولَــــــــُه        : َوغَـــْيــــــــــــــُر َمـــــــا تَــــــــــــمَّ  – 98
 يُــــوقَــــــــُف ُمــْضـــــــطَــــــــر اً َويُــــْبــــــــــــــَدا قَـــْبــــــــلَـــــهُ     

 َولَـــْيـــــَس يف الْــُقــــــــْرآِن ِمــْن َوقْـــــٍف َوَجـــــْب          – 99
 َواَل َحــــــــــــــَراٌم غَـــْيــــــــــــــُر َمــــــا لَــــــــُه َســــــــــبَـــــبْ     

 َوِفــيــِهــَمـــا رَِعــــايَـــــــــُة الــرَّْســــــــــِم اْشــــــتُــــِرطْ  – 100
 َكـــالْـــَوقْــــــــــِف َوبِــاْْلِي ُشــــــــــــِرطْ َوالْــَقــــطْـــــــــُع  

ــــْكــُت ِمــْن ُدوِن تَـــنَـــفُّـــٍس، َوُخــــص            – 101  َوالسَّ
 بِـــــِذْي ات ِـــَصــــــاٍل َوانْــِفــَصــــاٍل َحــْيــــُث نُــــص    



 :املبحث الثالث
 

 اختيارات اإلمام ابن اجلزري يف الوقف واالبتداء 



  :اجلزري ابن اإلمام اختيارات أهم من
 مفهوم، وحسن جائز، وكاف خمتار، اتم :أقسام أربعة على الوقف تقسيمه - 1

 :مرتوك وقبيح
 أربعة بيان منه واملختار" :قال مث الوقف، أقسام يف اختلفوا العلماء أن املؤلف ذكر

 ."مرتوك وقبيح مفهوم، وحسن جائز، وكاف خمتار، اتم :أقسام
 السجستاين حامت أيب قول هو اجلزري ابن اإلمام اختاره الذي القول وهذا

 علي بن العزيز وعبد ، (هـ444ت) الداين عمرو أيب :األئمة واختيار ، (هـ255ت)
  السخاوي الدين علم حممد بن وعلي ،(هـ561ت) الطحان اببن املعروف

 .القراء أكثر إىل (هـ794ت) الزركشي ونسبه .(هـ643ت)



 االبتداء حيسن وال عليه، الوقف حيسن الذي هو أبنه :احلسن الوقف تعريفه - 2
   .(ومعنً  لفظاً  به لتعلقه ؛بعده مبا

 وأيب األنباري، بن بكر أيب :األئمة عند احلسن الوقف تعريف أيضا   هو التعريف هذا
 أنه إال األمشوين، حممد بن وأمحد ،السخاوي الدين وعلم ،نالطحا وابن ،ينالدا عمرو
 االبتداء وحيسن عليه الوقف حيسن مما (الفرش) التطبيق يف واألمشوين األنباري ابن عند

 .بعده مبا
 التام ألن والكايف؛ التام دون احلسن الوقف تعريف يف اختياره ذكر على اقتصرت وإمنا

  ،(هـ334ت) أوس بنا عند فإنه احلسن، خبالف تعريفهما، على يُتفق يكاد والكايف
  العماين حممد وأيب ،(هـ437ت) مكي حممد أيبو  ،(هـ338ت) النحاس جعفر وأيب

 وأيب ،(هـ516ت) الغزال بنوا ،(هـ465ت) اهلذيل القاسم وأيب ،(هـ450:حنو ت)
 الدين وموفق ،(هـ569ت) العطار اهلمذاين العالء وأيب ،(هـ544ت) خليفة بن سعيد

 عند هو بل بعده، مبا االبتداء وحيسن عليه الوقف حيسن مما :(هـ680ت) الكواشي
 .التام من وأقل الكايف من رتبة أعلى والكواشي واهلذيل العماين



 :بعدها مبا تعلقت وإن ُســـن ــٌة، اْلي رؤوس على الوقفَ  أبن اختياره – 3
 :(النشر طيبة) منظومته يف اجلزري ابن اإلمام يقول
        فَــَحــَســــنْ  بِــلَــْفــــظٍ  َوِإنْ  َوابْـــتَـــــِدْئ، ِقـــــفْ  – 97

 يُـــَســـــــن  فَــِقــــْف َواَل تَـــْبـــــــَدا ِســـــــَوى اْْلِي     
 .املشهور سلمة أم حبديث النشر يف استدل مث

 

 الوقف حيسن القسم وهذا" :احلسن الوقف عن كالمه  عند (التمهيد) يف ويقول
 ."ُسنَّة ذلك فإن اْلي، رؤوس يف إال بعده، مبا االبتداء حيسن وال عليه،

 

  القرطيب هللا عبد وأاب الداين عمرو أاب :اإلمامني أيضاً  يوافق االختيار هبذا وهو
 .السخاوي الدين علم اختيار ظاهر أيضاً  وهو .املفسر

 

ين حممد بن وأمحد ،(هـ732ت) اجلَعربي عمر بن إبراهيم تعقب لكن   القسطالَّ
 :اْلي رؤوس على الوقف ُسن ِـــيَّة على سلمة أم حبديث االستدالل (هـ923ت)

 .الفواصل إعالم به قصد إمنا ألنه ذلك؛ على فيه داللة ال أبنه



 :عليه الكالم يتم ال ما على الوقف عند قبله ما إىل الَعْود اختياره – 4
 :(النشر طيبة)و (اجلزرية املقدمة) منظومتيه يف اجلزري ابن اإلمام يقول

 ٌح ، َولَـــــــــُه    ـــقَـــبِــــــيــــــ: َوغَــــْيـــــــــــُر َمــــــــا تَـــــــــمَّ          
 يُـــوقَـــــُف ُمــــْضــــطَـــــــر اً ، َويُـــــْبــــــــــَدا قَـــْبــــلَـــــهُ         

 

 ابعتبار ذلك، من شيء على الوقف إىل القارئ اضطر حيث فإنه" :(النشر) يف ويقول
 منهم، أحد عند خالف بال الوقف له جاز اختبار، أو تعليم من حنوه؛ أو نَفس قطع

 ."به فيبتدئ قبل ما إىل الَعود من تقدم ما االبتداء يف يعتمد مث
 

 اختاره ملا موافق فإنه (قبله ما إىل الَعود) مسألة يف اجلزري ابن اإلمام اختاره وما
 .السجاوندي طيفور بن وحممد الداين، عمرو وأبو السجستاين، حامت أبو :األئمة

 

 إذا أنه إىل املفسر القرطيب هللا عبد وأبو الغزال، بن أمحد بن علي اإلمامان وذهب
 ابلوصل يعود وال منه، يستأنف فإنه بعده مبا االبتداء حيسن ال ما على نَفُسه انقطع

   .قبله ما إىل



 :(كال) على الوقف يف ابلتفصيل القول اختياره – 5
 عليها الوقف جييز فبعضهم عليها، الوقف يف العلماء اختالف اجلزري ابن اإلمام ذكر

 بعضها على فوقف :فصل من ومنهم .مطلقا   عليها الوقف منع من ومنهم .مطلقا  
 كمكي،  األداء أهل عامة اختيار وهو آخر، ملعىن بعضها على الوقف ومنع ملعىن،

  .اجلزري ابن اختيار وهو وغريمها، سعيد، بن وعثمان
 

 :اإلمامني لرأي موافقا   موضعا   (33) الــ (كال) مواضع على الوقف يف تفصيله وكان
 ظاهر خالف يوجد وال ،(هـ444ت) الداين عمرو وأيب ،(هـ437ت) مكي حممد أيب

   .اثنني موضعني يف إال بينهم مؤثر



 :(بلى) على الوقف يف ابلتفصيل القول اختياره – 6
 مينع من القراء فمن :(بلى) على الوقف يف القراء اختالف اجلزري ابن اإلمام ذكر

 وال عليها يقف ال من ومنهم .مطلقا   هبا االبتداء خيتار من ومنهم .مطلقا   هبا االبتداء
   .يصل بل هبا، يبتدئ

 
 .مطلقا   املنع وال مطلقا   الوقف ال ابلتفصيل القول هو اجلزري ابن اختيار وكان

 على وغريهم، والسخاوي والداين مكي اإلمام اختيار أيضا   هو ابلتفصيل والقول 
 .مينع وما يوقف فيما بينهم اختالف



 :(ولكن) االستدراك بـجملة االبتداء جوازه – 7
 ابن اإلمام مذهب أن يظهر ،(النشر)و (التمهيد) :كتايب يف الوقوف تتبع خالل من

  يف قوله :املثال سبيل على ،(ولكن) :االستدراك جبملة االبتداء جواز هو اجلزري
  {السَُّفَهاءُ  ُهمُ  ِإنَـُّهمْ  َأاَل } :حنو اآلي، رؤوس يف التفاضل يكون ما وأكثر" :(النشر)

  ."أكفى [13:البقرة] {يـَْعَلُمونَ  اَل  َوَلِكنْ } كاف،
  وقف [14] {بـََلى قَاُلوا َمَعُكمْ  َنُكنْ  َألَْ } :موضع احلديد ويف" :(التمهيد) يف ويقول
 ."رد ألهنا كاف،
 األوسط، واألخفش انفع، كاإلمام  اجلمهو، رأي هو (ولكن)بـ االبتداء جبواز والقول
 بن وأمحد والقتييب، السجستاين، حامت وأيب عيسى، بن وحممد يوسف، بن ونصري
 والداين، ومكي، واحلَويف، ِمْقَسم، وابن والنحاس، األنباري، وابن الدينوري، جعفر

 والنكزاوي، احلاجب، وابن والسخاوي، والعطار، خليفة، وابن والباقويل، والغزال،
 ترى أال" :احلاجب بن عمرو أبو وقال .واهلبطي والقسطالين، اجلزري، وابن واجلعربي،

ًئا النَّاسَ  َيْظِلمُ  اَل  اّللََّ  ِإنَّ } :قوله مثل على ابإلمجاع الوقف جواز إىل   {َشيـْ
 .["44:يونس] {َيْظِلُمونَ  أَنـُْفَسُهمْ  النَّاسَ  َوَلِكنَّ } :بقوله واالبتداء ،[44:يونس]



 :مطلقاً  ال األحوال، بعض يف (ثُـمَّ ) قبل الوقف اختياره – 8
 على يقف الشيوخ بعض كان  :(ثُـمَّ ) يف القول" :(التمهيد) يف اجلزري ابن اإلمام يقول

 القاعدة، هذه تطرد وال :قلت .والرتاخي للمهلة إهنا :ويقول القرآن، مجيع يف قبلها ما
 ."األحوال بعض يف تتجه وإمنا

 .يسري بتصرف السخاوي، اإلمام قول أيضا   هو هذا اجلزري ابن اإلمام وقول 
 

 األحيان، بعض يف قبلها يوقف إمنا (ثُـمَّ ) أن يف والسخاوي اجلزري ابن اإلمام واختيار
 .التفصيل يف واحد   مذهب على ليسوا ولكنهم اجلمهور، اختيار هو مطلقا ، ال



 (:السكت)، و(القطع)، و(الوقف)اختياره التفريق بني  – 9
 والقطع، الوقف، بني الفرق يف :عاشرها" :(النشر) يف اجلزري ابن اإلمام يقول

 وال غالبا ، الوقف هبا مرادا   املتقدمني من كثري  عند جرت العبارات هذه :والسكت
 ذكر مث ."...احملققني من وغريهم املتأخرين عند وأما مقيدة، إال الوقف غري هبا يريدون
  .بينها الفرق

 ،(القطع) بني التفريق (النشر طيبة)و ،(النشر) يف اجلزري ابن اإلمام فاختار
 (القطع) بني فيه يفرق يكن فلم (التمهيد) كتابه وأما .(السكت)و ،(الوقف)و
 .أمره بداية يف كان  وهذا ،(القطع) لفظ استخدام عليه يغلب وكان ،(الوقف)و
 

 جعفر أيب :اإلمامني عند غالبا   املستخدمة هي الوقف هبا املراد (القطع) :لفظ وجند
 إجياز) كتابه  يف الداين عمرو وأيب ،(واالئتناف القطع) كتابه  يف (هـ338ت) النحاس

   "واملبادي املقاطع معرفة ِذكرِ  اببُ " :فيه ويقول ،(البيان
 .كتبال بعض أمساء يف (القطع) لفظ اسُتخدمو 



 :اخلـــاتـمــــة
 :النتائج أهم إىل أشري البحث هذا ختام ويف
 واالبتداء، والوقف والتجويد القراءات جمال يف كثرية  مؤلفات اجلزري ابن لإلمام – 1

 .العصور مر على اإلقراء يف املشتغلون هبا انتفع
  يف مؤلفاته أعظم اجلزري ابن لإلمام (واالبتدا الوقف معرفة إىل االهتدا) كتاب  يعد -2

 وقوف واستوعب واالبتداء، الوقف مسائل عن فيه تكلم حيث واالبتداء؛ الوقف علم
 .معروفة خطية نسخ له ليس مفقود، الكتاب ولكن .سورة سورة القرآن

 أهم وانقشت واالبتداء، الوقف بعلم اعتنت أخرى مؤلفات اجلزري ابن ولإلمام -3
 القراءات يف النشر)و ،(التجويد علم يف التمهيد) :املؤلفات هذه ومن مسائله،

 .(العشر القراءات يف النشر طيبة)و ،(اجلزرية املقدمة)و ،(العشر
 مسائل يف واملفسرين والنحاة القراء اختيارات من كثريا    اجلزري ابن اإلمام لنا حفظ -4

 .واالبتداء الوقف



 دالة وهي واالبتداء، الوقف مسائل من كثري  يف اختيارات اجلزري ابن لإلمام كان  -
   :اختياراته أهم ومن العلم، هذا يف تبحره على

 .وقبيح وحسن، وكاف، اتم، :أقسام أربعة على الوقف تقسيم - 1
 مبا االبتداء حيسن وال عليه، الوقف حيسن الذي هو أبنه :احلسن الوقف تعريف - 2

 .بعده
 .بعدها مبا تعلقت وإن ُســـنّــٌة، اآلي رؤوس على الوقفُ  - 3
 .عليه الكالم يتم   ال ما على الوقف عند قبله ما إىل الَعْود – 4
 .(كال) على الوقف يف ابلتفصيل القول - ـ5
 .(بلى) على الوقف يف ابلتفصيل القول - 6
 .(ولكن) االستدراك بـجملة االبتداء جواز - 7
 .مطلقا   ال األحوال، بعض يف (ثُـمَّ ) قبل الوقف - 8
 .(السكت)و ،(القطع)و ،(الوقف) بني التفريق - 9



 الدكتور األستاذ ملعايل اجلزيل شكري أكرر اخلتام ويف
 ولرائسة الرتكية، الدينية الشؤون رئيس املوقر إرابش علي

 هذه على القائمني ومجيع والقراء، املصاحف تدقيق
 .وأهله الكرمي للقرآن خلدمتهم املباركة الدولية الندوة

 

 .العاملني رب هلل احلمد أن دعواان وآخر 


