
                                                  

  
  دراسات في الّلغة العربّیة وآدابھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  ة محکّمة تصدر عن جامعتي:ة فصليمجلّ
  تشرين ـ سورية                                      رانـنان ـ إيـسم

 ١٣٨٩/٢٠١١ شتاء ،رابعالالعدد ، األولی السنة
  

   مالمح المقاومة في شعر أبي القاسم الشابي
  ، امير فرهنگ نياالدکتورة رقية رستم پور ملکي

  في ضوء نظرية تحليل الخطاب  ۱۹۶۲قراءة في قصيدة لعازر 
  علي زائري وند

   مشکلة االغتراب االجتماعي في المکان الضد قراءة في رواية "الحي الالتيني"
  ، عبداهللا حسينيالدكتور حامد صدقي

  شرح السيوطي عقيل و المقارنة بين الشرحين الشهيرين لأللفية شرح ابن
  ر محمدرضا ابن الرسول، الدکتوالهه صفيان

  مراثي متَمم بن نُويرة َألخيه "دراسة في التاريخ والشعر" 
  الدکتور عدنان محمد احمد

   ديوان حافظ الشيرازي ۲۱۶أثر قصة سليمان(ع) و ملکة سبأ في غزلية 
  الدکتور علي نظري

  مقدمة في الوقف واالبتداء  مصطلحاته وعالقته بالنحو
   يونس يعل الدکتور يونس
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  ١٣٨٩/٢٠١١ شتاء، ٤ة حمکّمة، العدديفصل ة و آداا،يجملة دراسات فی اللّغة العرب
  

  مقدمة يف الوقف واالبتداء  مصطلحاته وعالقته بالنحو
  يونس يعل الدكتور يونس

  امللخص 
واالبتداء، والتعريف مبصطلحاما وعالقتهما بعلم النحو، وذلك  يعاجل هذا البحث قضية الوقف

من خالل تتبع آراء القراء والنحويني، الذين حددوا املواضع اليت يوقف عليها، وعندما حددوها كانوا 
يقرنون ذلك بتعليالم، وأكثر ما تتصل تلك التعليالت بقواعد النحو وأحكامه، وأنّ صاحب علم 

إىل املعرفة بالنحو وتقديراته، فقد نقل النحاس عن ابن جماهد قوله: " ال يقوم بالتمام إال  التمام حيتاج
  .امل باللغة اليت نزل ا القرآن"حنْوي، عامل بالقراءة، عامل بالقصص، ع

مث عرضنا اختالف املتقدمني يف عدد أنواع الوقف ويف تسمياا، وظهر ذلك االختالف والتباين يف 
يمات غري منها عند ترتيبها حسب ما ذكرها أولئك املتقدمون زمنياً، كما أنّ فكرة التقساملقصود 

يف هذا العلم على أسس التقسيم وتعيني مواضعها، وقد ذكرنا أربعة منها  واضحة، ومل يتفق من كتب
وقف  ،احلسن الوقف ،الكايف الوقف ،التام "الوقف مبا يتوافق مع البحث، وعرفنا كل نوعٍ منها وهي:

  البيان." 
وتوصلنا إىل أنّ ( الوقف واالبتداء) من املوضوعات اليت تعتمد فيما تعتمد على النحو، وقد تبني لنا 

  أنّ أحكامه وخالفات النحاة هي اليت توجه كثرياً من مواضع الوقف على الكلمة وتبين نوع ذلك.
 وقف البيان، الوقف احلسن ،الوقف الكايف ،: الوقف التامكلمات مفتاحية

  متهيد
مل يصل منها إال  ،وخلفوا فيه عدداً من الكتب ،عين القراء والنحويون مبوضوع "الوقف واالبتداء"

  القليل.
ومل  -كما فعلوا بعلم القراءات خاصة-إن كان أولئك القدماء مل يذكروا أسانيد روايام فيه  و

م كانوا يشريون إىل أنه قد ثبت عندهم فإ ،يظهروا يف أكثر ما رووا آراء من سبقوهم مسندة إليهم
 ،٢(ص) كان يقطع قراءته ديث مسند أنهفقد ذكر النحاس يف ح ،١أنه توقيف عن رسول اهللا (ص)

                                                             
 .ا، جامعة تشرينأستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية و آدا 

  ١٠/١١/٨٩تاريخ القبول:     ٣٠/٥/٨٩تاريخ الوصول: 
 .١٧د.أمحد خطاب العمر، ص ،إلئتناف، تحالقطع واأبوجعفر النحاس،   -١
 .١٤املصدر نفسه، ص -٢



 ١٣٢ بالنحو وعالقته مصطلحاته  واالبتداء الوقف يف مقدمة

 
قوله:" لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى اإلميان قبل  وروي عن عبداهللا بن عمر (رض)

كما  ،وما ينبغي أن يوقف عنده منها ،وترتل السورة على حممد (ص) فنتعلم حالهلا وحرامها ،القرآن
فيقرأ ما بني فاحتة إىل  ،ولقد رأيت اليوم رجاالً يؤتى أحدهم القرآن قبل اإلميان ،تتعلمون أنتم القرآن

  ١.الدقل"وينثره نثر  ،ما يدري ما آمره وال زاجره وال ما ينبغي أن يوقف عنده منه ،خامتة
م عندما حددوا املواضع اليت يوقف عليها كانوا يقرنون ذلك بتعليالم وأكثر ما تتصل تلك إو

إىل  -أي صاحب علم التمام-"وحيتاج  قال أبو جعفر النحاس: ،التعليالت بقواعد النحو وأحكامه
فقد نقل  ،غري علم النحوحيتاج إىل  إال أن هذا اليعين أن الباحث فيه ال ٢،املعرفة بالنحو وتقديراته"

وتلخيص بعضها  ،مل بالقصصاع ،عامل بالقراءة ،حنوي يقوم بالتمام إال النحاس عن ابن جماهد قوله: "ال
"حيتاج صاحب علم التمام إىل  ونقل عن غريه قوله: ٣،عامل باللغة اليت نزل ا القرآن" ،من بعض

  ٤"بأشياء من اختالف الفقهاء يف أحكام القرآن
 - أي الوقف واالبتداء-القسطالين بقوله: "فاعلم أنه إمنا يتوقف هذا العلم على معرفتها  هوحدد

وكان الكالم حبسب املعىن اتصال  ،اضطر القارئ إىل الوقف ،ألنه ملا كان من عوارض اإلنسان التنفس
  ٥ذلك".يقبح معه الوقف وانفصال حيسن معه القطع. فاحتيج إىل قانون يعرف به ما ينبغي من 

من مالحظتهم أن عالقته بالقرآن الكرمي أكثر فقد ذكر أبو  ،وتأيت عناية أولئك القدماء ذا العلم
 ،بكر األنباري ذلك بقوله:" ومن متام معرفة إعراب القرآن ومعانيه وغريبه معرفة الوقف واالبتداء فيه

والوقف القبيح الذي ليس بتام  فينبغي للقاريء أن يعرف الوقف التام والوقف الكايف الذي ليس بتام
  ٦والكاف"

فقد كانوا يالحظونه  ،أن عالقته خاصة بالقرآن الكرمي -كما يتبادرإىل الذهن- ولكن ال يعين هذا
ومل  ،"أنكر النيب (ص) على من قال: شاء اهللا وشئت يف خماطبام من ذلك م نقله النحاس يف كتابه:

: وكذا القاطع على ما ال جيب أن يقف عليه وإن كان نيته .. واتبعه أبو جعفر بقوله.يسأله عن نيته
وعن  ،ومل يكره: نعم واحلمد هللا ،ال واحلمد هللا .. ونقل عن إبراهيم النخعي أنه كره أن يقال:.،غريه

                                                             
 .١٥املصدر نفسه، ص -١
 .٢١املصدرنفسه، ص -٢
 .١/١٣٩ابن جماهد أبوبكرأمحد بن موسى، أول من سبع السبعة، غاية النهاية،  -٣
 .٢١القطع والإلئتناف، ص -٤
 .١/٢٤٧القسطالين، لطائف اإلشارات،  -٥
 م.١٩٦٤ - ه ١٣٨٤حمىي الدين رمضان، دمشق  ،، تح١٠٨واالبتداء، صأبوبكر الألنباري، إيضاح الوقف  -٦



 ١٣٣                                     ة و آداايفی اللّغة العربجملة دراسات 

  
تقل هكذا  فقال: ال ،: أتبيعها بكذا؟ فقال: ال عافاك اهللاصديق (رض) أنه قال لرجل معه ناقةأيب بكر ال

  ١فأنكر عليه لفظه ومل يسأله عن نيته." ،وعافاك اهللاولكن قل: ال 
  مصطلحاته 

االبتداء عدد من املصطلحات اليت استعملها مؤلفوها حيددون ا ما يراد من  يف ثنايا كتب الوقف و
وجند االبتداء واالستئناف أو  ،فإننا جند: الوقف والقطع والسكت مراداً ا معىن متقارب ،هذا العلم

أي - "هذه العبارات فقد قال ابن اجلزري: ،واختلف القدماء يف النوع األول ،االئتناف ملعىن واحد
وال يريدون ا غري  ،جرت عند كثري من املتقدمني مراداً ا الوقف غالباً -الوقف والقطع والسكت

قطع القراءة رأساً فهو حملققني فإن: القطع عبارة عن وأما عند املتأخرين وغريهم من ا ،الوقف إال مقيدة
... والوقف: عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمناً يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة كاالنتهاء

هو دون زمن  ،أما مبا يلي احلرف املوقوف عليه او مبا قبله. والسكت: عبارة عن قطع الصوت زمناً
مبا يدل على طول السكت  ،وقد اختلف ألفاظ أئمتنا يف التأدية عنه ،الوقف عادة من غري تنفس

  ٢وقصره."
أبو حيان  :قال: "فأما الوقف فقال ،وأورد القسطالين عدداً من آراء العلماء السابقني مقارناً بينها

وهو جماز من قطع السري وكأن لسانه عامل يف  ،يف شرح التسهيل: هو قطع النطق عند آخر اللفظ
  ٣احلروف مث قطع عمله فيها.

  ٤: قطع الكلمة عما بعدها.الدماميين: وهوأحسن من قول ابن احلاجب قال ابن
قال وهذا أجود من  ،"زماناً ٥وقال اجلعربي: قطع صوت القارىء على آخر الكلمة الوضعية"

  ٦رف عن احلركة لعمومه"قطع احلأو  ،قوهلم: قطع الكلمة عما بعدها
أما أبو حيىي األنصاري فقد ذكر: "ان الوقف يطلق على معنيني: أحدمها: القطع الذي يسكت 

  ٧ك املواضع اليت نص عليها القراء".تلالقاريء عنده وثانيهما 
                                                             

 .٢٠القطع واالئتناف، ص -١
/، دار الكتاب العريب، بريوت، وينظر السيوطي، اإلتقان يف ٢٤٠-١/٢٣٨يف القراءات العشر، رالنش ابن اجلزري، -٢

 م.٢٠٠٣ه ٢،١٤٢٤فواز أمحد زمريل، دار الكتاب العريب، بريوت، ط ،علوم القرآن،تح
 م.١٩٥٩ -ه ١٣٥١، نشر برجستراسر، مصر٢/٢٨٥ابن اجلزري، غاية النهاية،  -٣
 .٧/١٨٤، والسخاوي، الضوء الالمع، ١/٦٦السيوطي، بغية الوعاة، -٤
 ء ما كان هلا تعلق مبا بعدها أو مل يكن.املراد ب (على آخر الكلمة الوضعية) موضعها يف التركيب اللغوي سوا  -٥
 .١/٢٤٨القسطالين، لطائف اإلشارات،  -٦
 .٤أبو حيىي اإلنصاري، املقصد لتلخيص مايف املرشد، ص -٧



 ١٣٤ بالنحو وعالقته مصطلحاته  واالبتداء الوقف يف مقدمة

 
وعلى هذا فإن الوقف قسمان: األول: ما يكون بسبب انقطاع التنفس وهذا له أحكامه وكيفية 

والثاين: ما يكون بسبب انتهاء العبارة واعتماده يف ذلك على إمتام  ،آخر الكلمة فيهالوقوف على 
  وهذا ما يتعلق بأحكام النحو وهو موضوع حبثنا. ،املعاين

  
  
  

  أنواع الوقف
مل يتفق املتقدمون يف عدد أنواع الوقف وال يف تسمياا ولو رتبناها حسب ما ذكرها أولئك 

فأبو بكر ابن األنباري ذكرها  ،ذلك االختالف والتباين يف املقصود منها املتقدمون زمنياً لوضح لنا
والنحاس ذكرها أكثر من ذلك  ٢ويف موضع آخر: تاماً وحسناً وقبيحاً ،١ثالثة: تاماً وكافياً وقبيحاً

مت : تام وأأما األمشوين فهي عنده ،وهي: التام واحلسن والصاحل واجليد والبيان والبني واملفهوم والقبيح
  ٣.حل وأصلح وقبيح وأقبحوكاف وأكفى وحسن وأحسن وصا

تكاد  وينفرد السجاوندي بغري هذه التسميات فجعل هلذه األنواع مراتب استعملها يف الكتاب ال
ومراتبها هي: الزم  ،خترج تعليالته فيها عن اليت استعان ا غريه يف تقسيمام اليت استعرضناها سابقاً

  ٤ه ومرخص ضرورة وما الجيوز الوقف عليه.ومطلق وجائز وجموز لوج

                                                             
 .١٠٨،١١٠إيضاح الوقف واالبتداء، ص  -١
 .١٤٩املصدر نفسه، ص  -٢
 م.١٩٧٣-ه١٣٩٣، مصر ١٠األمشوين، منار اهلدى يف معرفة الوقف واالبتداء، ص -٣
/، اعتمد السجاوندي يف كتابه كما ذكر يف مقدمته على كتابني: املقاطع ٢األمشوين الوقف واالبتداء، ورقة /  -٤

  .١/٢٢٣واملباديء أليب حامت السجستاين، واملرشد أليب حممد احلسن بن علي العماين، ينظر غية النهاية،
) أن العماين قال: إنه اتبع ١/٢٢٣لكنه مل يسر على ما ذكراه من مصطلحات، ألن ابن اجلزري ذكر يف ( غاية النهاية 

  واحلسن والكايف والصاحل واملفهوم.أبا حامت يف تقسيماته الوقف إىل: التام 
  أما تعريفاا عند السجاوندي فهي:

  الكالم.الالزم: ما لو وصل طرفاه غري املرام وشفع معىن 
  ما حيسن االبتداء مبا بعده كاالسم املبتدأ به. :املطلق
  ما جيوز فيه الوصل والفصل لتجاذب املوجبني من الطرفني. :اجلائز

 .املرخص ضرورة: ما ال يستغين ما بعده عما قبله، لكنه يرخص الوقف ضرورة انقطاع النفس لطول الكالم



 ١٣٥                                     ة و آداايفی اللّغة العربجملة دراسات 

  
فقال بعضهم: ينقسم إىل ثالثة أقسام:  -أي الوقف-: "اختلفوا يف تقسيمه ١وهلذا قال النكزاوي

 ،وقال بعضهم ينقسم إىل سبعة أقسام: تام ومتام وكاف وحسن ومفهوم وصاحل وقبيح ،وكاف وقبيح
بعضهم: ماجيوز الوقف عليه وما ال جيوز الوقف  وقال ،وقال بعضهم: ينقسم إىل قسمني تام وقبيح

  ٢وأكثر ما ذكروه فيه تداخل وعدم احنصار بقواعد..." ،عليه
مث احلسن مث الكايف مث الصاحل مث املفهوم مث  ،وهي عند أيب حيىي األنصاري على مراتب: "أعالها التام

فأقسامه مثانية ومنهم من جعلها أربعة: تام خمتار وكاف جائز وصاحل مفهوم وقبيح  ،اجلائز مث القبيح
  ٣متروك وهذا اختاره أبوعمرو.

ففكرة التقسيمات إذاً غري واضحة ومل يتفق من كتب يف هذا العلم على أسس التقسيم وتعيني 
ناف): التام والكايف مواضعها ولكن ما اشتهر منها ما جنده عند النحاس فغي كتابه (القطع واالئت

مل  -وإن كان قد سبق النحاس زمناً- ألن أبا بكر ابن األنباري ،واحلسن والصاحل والبيان القبيح
التام واحلسن والقبيح ألنه كان يذكر الوقف احلسن ويريد به  :يستعمل منها يف تطبيقاا إال ثالثة

  احلسن الكايف والصاحل و وهذه أمثلة على ذلك:
  كاف غري تام. :"٩"البقرة/،}والذين آمنوا {قال أبوجعفر النحاس يف  -١
 كاف. :"٩"البقرة/ ،}قال أبوجعفر النحاس يف  وما خيدعون إال أنفسهم -٢
 ٤" قطع كاف.١٠" البقرة / ،}يف قلوم مرض{قال أبوجعفر النحاس يف  -٣
 ٥" وقف صاحل.٢١٧"البقرة /،}أكرب عند اهللا{قال أبو جعفر النحاس يف  -٤

وما {أما أبو بكر األنباري فيقول يف اآلية األوىل: الوقف عليها حسن وجزأ اآلية الثانية فقايف 
ويف اآلية الرابعة: أن الوقف  ٦: حسنوقال يف اآلية الثالثة ،حسن }ويف  إال أنفسهم ،قبيح }خيدعون

تعاىل:  ويظهر عدم تفريقه بني الوقف الكايف واحلسن بصورة أوضح عندما يتناول قوله ٧حسن

                                                             
ه. ٦٨٣ه/ ومات باإلسكندرية سنة ٦١٤هللا أبو حممد مقريء، ولد سنة /هو عبد اهللا بن حممد بن عبد ا ،النكزاوي -١

 ١/٤٥٢غاية النهاية،
 ).١٠٩٨٩، (خمطوط مكتبة األزهر برقم ٨النكزاوي، االقتدا يف الوقف واالبتدا، ورقة  -٢
 .٥،٦أبو حيىي األنصاري،املقصد لتلخيص ما يف املرشد، ص -٣
 .٤٤القطع واالئتناف، ص -٤
 .١١٢نفسه، صاملصدر  -٥
 .٤٩٧ -٤٩٦إيضاح الوقف واالبتداء، ص  -٦
 .٥٥٠املصدر نفسه، ص -٧



 ١٣٦ بالنحو وعالقته مصطلحاته  واالبتداء الوقف يف مقدمة

 
ختم اهللا على {" فيقول يف الوقف عليها: إنه حسن وليس بتمام ألن قوله: ٧"البقرة/ }يؤمنون{

  وهو الوقف الكايف عند العلماء كما سنرى. ١" متعلق باألول من جهة املعىن٧"البقرة / }قلوم
  ٢أما تعريفات أنواع الوقف فهي:

اء مبا بعده وال يتعلق ما بعده بشيء مما قبله الوقف التام: وهو ما حيسن الوقف عليه واالبتد -١
كما يف قوله  ،وأكثر ما يوجد عند رؤوس اآلي ،ومسي تاماً لتمام لفظه بعد تعلقه ،ال لفظاً وال معىن

 }إن الذين كفروا{ويبتدئ به  ،" ألنه آخر صفة املؤمنني٥"البقرة / }أولئك هم املفلحون  :تعاىل
" ألنه آخر صفة ٧"البقرة/ }وهلم عذاب عظيم{ وكذا يف ،ر" وهو احلديث عن الكفا٦"البقرة/

  ٣" وه احلديث عن املنافقني٨"البقرة/ }ومن الناس من يقول{ويبتدئ  ،الكافرين
 ،الوقف الكايف: ما حيسن الوقف عليه واالبتداء مبا بعده إال أنّ له به تعلقاً ما من جهة املعىن -٢

واستغناء ما بعده عنه بأن  ،ومسي كافياً الكتفائه واستغنائه عما بعده ،فهو منقطع لفظاً متصل معىن
فقد نقل أبو جعفر  ،وهذا واضح يف احلروف اليت يبتدأ ا يف أوائل بعض السور ،اليكون مقيداً له

- " كاف؛ ألنه زعم أنه مل يدر ما معىن حروف املعجم ١النحاس عن أيب حامت انه قال يف "امل"."البقرة/
ألن ما بعدها مفيد ومل جيعله  ،فجعل الوقف كافياً -روف املقطعة املستعملة يف القرآن الكرميأي احل

  .٤تاماً ألنه إذا وقف عليه مل يعرف معناه
كما يف  ،وال حيسن االبتداء مبا بعده للتعلق اللفظي ،الوقف احلسن: وهوما حيسن الوقف عليه -٣
قال أبوحامت: الوقف على (مجيعا) حسن  ،"٢٩"البقرة/ }هوالذي خلق لكم ما يف األرض مجيعاً{قوله: 

وال  ،" معطوف على (خلق) فهو داخل يف الصلة٢٩"البقرة/ }استوى{وليس بتمام ألن  ،يف السمع
قال أبو جعفر: الذي قاله كما قال إال  ،يوقف على الصلة دون املوصول وال على املوصول دون الصلة

) إخبارا من اهللا (عز وجل) منقطعاً من األول ىون (مث استوأن فيها وجهاً مل يذكره جيوز أن يك
  ٥.فيصلح الوقف على (مجيعاً)

                                                             
 .٤٩٤املصدر نفسه، ص -١
 .١٢ -١٠/، وما بعدها، ومنار اهلدى ص١/٣٤٣ينظر الربهان يف علوم القرآن / -٢
 .٤٢ -٤٠، والقطع واالئتناف، ص٤٩٦ -٤٩٢إيضاح الوقف واالبتداء، ص -٣
 وضيح ذلك أن من القراء من يقف على كل حرف من تلك احلروف.، وت٣٤القطع واالئتناف ص -٤
 .٥٧القطع واالئتناف، ص -٥



 ١٣٧                                     ة و آداايفی اللّغة العربجملة دراسات 

  
" ٩"الفتح/ }وتوقّّروه{ :كالوقف على قوله تعاىل ،وهو أن يبني معىن ال يفهم بدونه :وقف البيان

والوقف أظهر هذا املعىن  ،فالضمري يف (توقّّروه) للنيب(ص) ويف (تسبحوه) هللا تعاىل ،فرق بني الضمريين
  .١املراد

  
  القة الوقف بالنحوع

إىل  و أشرنا فيما تقدم إىل أن صاحب التمام حيتاج إىل العلم بالنحو وتقديراته وحيتاج إىل القراءات
ويف هذا إشارة إىل  ،وعرفنا أم أقروا أنه ال يقوم  بالتمام إال حنوي ،التفسري وإىل القصص وإىل الفقه

استقالله عنه  نّأمع  ٢صلة هذا العلم بعلم النحو وإن كان القدماء قد عدوه جزءاً من علم القراءات
فللقراءات أركان ثالثة ليس حلاملها أن خيرج عن واحد منها هي: صحة السند  ،واضح كل الوضوح

  نقولة اليت ليس للقارىء فيها اجتهاد.فهي من العلوم امل ،وموافقته العربية ولو بوجه ،وموافقة املصحف
  

بل قد عده  ،أما يف هذا العلم فاملؤلفون فيه مل يتفقوا على مصطلحاته، وعلى مواضع تلك األنواع
مث أن الرأي والتعليل مها  ٣،فقال: "إنّ هذه التسميات بدعة" ،بدعة -صاحب أيب حنيفة-أبو يوسف 

"وقد يكون تاماً على تفسري وإعراب وقراءة غري تام  :مشوينقال األ ،اللذان يوجهان كثرياً من مسائله
ومما يؤكد هذا ما نقله الزركشي فيه" قال بعض  ،وهكذا قال عن الوقف الكايف واحلسن ،٤ر"على آخ

كل ما أدركه احلس يف حكم  ،وتكررت أركاا ،النحويني: اجلملة التأليفية إذا عرفت أجزاؤها
  .٥املذكور فله أن يقف كيف شاء"

                                                             
، أما تعريفات األنواع األخرى فلم أجد من حددها، إال أن أبا جعفر النحاس، كان يستعمل ١٠ص منار اهلدى، -١

" أن ٢٢"البقرة/ }مرات رزقاً لكمفأخرج به من الث{) من القطع يف قوله تعاىل: ٥١"الوقف الصاحل" كثرياً، قال يف (ص
باالبتداء مل يكن وقفاً كافياً، وإن كان غري ذلك كان وقفاً صاحلاً، ومل يكن تاماً ال يف  -يف أول اآلية-رفعت (الذي 

إذ استسقى موسى {يف قوله:  ،)٦٨ ( صمعىن اازاة، وقال يف -}فال جتعلوا هللا أنداداً{يف قوله: -الفاء اليت بعده 
 .}فقلنا اضرب بعصاك احلجر{" وقف صاحل وليس بتمام؛ ألن ما بعده معطوف عليه، وهو قوله: ٦٠"البقرة/ }قومه

 .١/١٧٢،و القسطالين، لطائف اإلشارات لفنون القراءات،١/٢٢٤النشر يف القراءات العشر، ،ابن اجلزري -٢
لطائف  ،، والقسطالين١/٨٨٧اإلتقان يف علوم القرآن، ،، والسيوطي١/١٥٤الربهان يف علوم القرآن، ،الزركشي -٣

 .٢٥٠/ ١اإلشارات،
 .١١منار اهلدى، ص ،األمشوين -٤
 .١/٣٥٤الربهان يف علوم القرآن،  ،الزركشي -٥



 ١٣٨ بالنحو وعالقته مصطلحاته  واالبتداء الوقف يف مقدمة

 
 قال ابن اجلزري: " ومن املواضع اليت منع السجاوندي ،ويف النص الذي سنذكره تأكيداً هلذا

هدى { :االبتداء مبا بعده قوله تعاىل جيوز و ،وهو من الكايف الذي جيوز الوقف عليه ،الوقف عليها
تاماً وكافياً  (الذين)، صفتهم، وقد تقدم جواز كونه " منع الوقف عليه، قال: ألن٢"البقرة/ }للمتقني

فإن  ،وحسناً واختار كثري من أئمتنا كونه كافياً وعلى كل تقدير فيجوز الوقف عليه واالبتداء مبا بعده
  ١ة".فإنه يكون من احلسن وسوغ ذلك كونه رأس آي ،كان صفة للمتقني

 :قال ،" منع الوقف عليه للعطف ب (أو) وهي للتخيري١٨"البقرة/}فهم ال يرجعون {ومن ذلك 
وكونه كافياً أظهروا  :قلت ،عىن التخيري ال يبقى مع الفصل وقد جعله الداين وغريه كافياً أو تاماًوم

بل هي للتفصيل أي من الناظرين من يشبههم  ،أو يف معناه ال يف اخلرب،(أو) هنا ليست للتخيري يف األمر
 " يف موضع١٩"البقرة/ }كصيب{والكاف من  ،ومنهم من يشبههم حبال ذوي صيب ،حبال املستوقد

  ا ـ.. وجيوز أن تكون معطوفة على م.رفع ألا خرب مبتدأ حمذوف؛ أي ومثلهم كمثل صيب
  ٢.}كمثل الذي{وهو  ،موضعه رفع

يف نوع ذلك الوقف  وكيف أنّ التعليالت النحوية أثرت ،ومن هنا نستطيع أن نتبني تلك الصلة
ال يقوم بالتمام إال حنوي عامل بالقراءات" ما يعزز ما " :ويف قول ابن جماهد املتقدم ،وموضعه أو هذا

قال سبيويه مثالً  ،مث أن معظم شيوخ النحويني استعملوا مصطلحات أو ما يرادفها يف كتبهم ،ذهبنا إليه
  :يف قول الشاعر

  أسكران كان ابن املراغة إذ هجا              متيماً جبوف الشام أم متساكر
ما  :"تقول :وقال ٣على قطع وابتداء ،م ينصب (سكران) ويرفع اآلخروأكثره ،فهو إنشاد بعضهم

 ،ألنه ليس من سببه ،مل يكن كالماً ،ما زيد عاقالً عمرو :ألنك لو قلت ،زيد ذاهباً وال عاقل عمرو
  ٤كأنك قلت: وما عاقل عمرو". ،فترفعه على االبتداء والقطع من األول

ففيه الرفع  ،هلا أفاعيل ينصب على احلال الذي ليس بشرط"كل فعل أوقعته على أمساء  :وقال الفراء
وقائم وقاعد؛ ألنك  ،رأيت القوم قائماً وقاعداً :من ذلك ،والنصب على االتصال مبا قبله ،واالبتداء

  ٥.واالستئناف يف القطع حسن" ،نويت بالنصب القطع
                                                             

 .٢٣٤النشر يف القراءات العشر،ص  ،ابن اجلزري -١
 .٢٣٥ص  النشر يف القراءات العشر، ،ابن اجلزري -٢
 .١/٢٤الكتاب، ،سيبويه -٣
 .١/٣٠املصدر نفسه،  -٤
 .١/١٩٣معاين القرآن،  ،الفراء -٥



 ١٣٩                                     ة و آداايفی اللّغة العربجملة دراسات 

  
  :وقال املربد يف قول ابن جعيل

  وأهل العراق هلم كارهينا
  :ومن قال ،ىحممول على أر

  وأهل العراق له كارهينا
  ١.ومل حيمله على أرى ،مث عطف مجلة بالواو ،أحدمها قطع وابتداء :فالرفع من وجهني

 ،يروى عن األعمش     (التائبني العابدين) " و١١٢"التوبة/ }التائبون العابدون{وقال ابن جين "يف 
  ٢.أما رفع (التائبون العابدون) فعلى قطع واستئناف؛ أي هم التائبون العابدون" :قال أبو الفتح

(ويذرهم) على القطع  " وكلهم قرأ بالرفع١٨٦"األعراف/ }ويذرهم يف طغيام{"يف  :وقال مكي
  ٣يف قراءة من قرأ بالنون والرفع". ،ولكن نذرهم :على معىن ،واالستئناف
" قرأه ابن كثري وابن عامر وأبو بكر بالرفع على ١٠"الفرقان/ }وجيعل لك قصوراً{" :وقال يف

  ٤...".وفيه معىن احلتم ،االستئناف والقطع
القطع واالستئناف يبد أون الكالم  :"ومن املواضع اليت يطرد فيها حذف املبتدأ :وقال اجلرجاين

وإذا فعلوا أتوا يف  ،يدعون الكالم األول ويستأنفون كالماً آخر ،بذكر الرجل ويقدمون بعض أمره
  مثال ذلك قوله: ،أكثر األمر خبرب من غري مبتدأ

  وعلمت أين يوم ذا                ك منازل كعباً ودا              
  ٥د تنمروا حلقاً وِقدا         قوم إذا لبسوا احلدي                    

نرد وال نكذب بآيات ربنا ونكون من  ياليتنا{" :وقال أبو الربكات ابن األنباري يف قوله تعاىل
أحدمها أن يكون معطوفاً على  :ويقرأ وال نكذب ونكون بالرفع  على وجهني ،"٢٧"األنعام/ }املؤمنني

فإنه جيوز يف جواب التمين الرفع على  ،وجيوز أن يكون الرفع فيها على القطع واالستئناف ،(نرد)
  ٦القطع واالستئناف"

                                                             
 .١/٣٢٧الكامل،  ،املربد -١
 .٣٠٥ -١/٣٠٤احملتسب،  ،ابن جين -٢
 م.١٩٧٤ -ه١٣٩٤د. حمىي الدين رمضان، دمش،  ،الكشف عن وجوه القراءات وعللها، تح ،مكي بن أيب طالب -٣
 .٢/١٤٤املصدر نفسه،  -٤
 .٩٧دالئل اإلعجاز، ص -٥
 .٣١٨البيان يف غريب إعراب القرآن، ص  -٦



 ١٤٠ بالنحو وعالقته مصطلحاته  واالبتداء الوقف يف مقدمة

 
وال جيوز أن  .والسخط فتجمعون عليه ،لكم من أمري رضي فترضونه "ال خيرج:ويقول الرضي يف

بلى إن جعلت ما  ،ينفى األول فقط ؛ألن احلديث الذي يكون بعد اإلتيان ال يكون من دون اإلتيان
  ١".ال معطوفاً على الفعل األول ،بعد الفاء على القطع واالستئناف

أبو جعفر الرواسي وحيىي بن زياد  :ثريون منهمأما النحويون الذين خلّفوا كتباً يف هذا العلم فك
واألخفش سعيد بن مسعدة وحممد بن سعدان وأبو حامت السجستاين وأمحد بن حيىي ثعلب وحممد بن 
أمحد كيسان وأبو إسحاق الزجاج وأبو بكر ابن األنباري وأبو جعفر النحاس هذا إذا أضفنا إليهم 

أن العلماء عندما حددوا مواضعه وبينوا أنوعه كان  ،قاًوقد ذكرنا ساب ،القراء وهم لغويون وحنويون
(كل كلمة تعلقت مبا بعدها وما بعدها من متامها ال يوقف  :قالوا يف الوقف عامة ،للنحو أثره يف ذلك

وال على الشرط دون  ،عليها كاملضاف دون املضاف إليه وال املنعوت دون نعته ما مل يكن رأس آية
 ،وال على املؤكد دون توكيده ،وال على الناصب دون منصوبه ،ون مرفوعهوال على الرفع د ،جوابه

وال على أن أو كان أو ظن  ،وال على املعطوف دون املعطوف عليه وال على املبدل دون املبدل منه
وال على املستثىن منه دون املستثىن لكن إن كان  ،وال على امسهن دون خربهن ،وأخوان دون امسهن

املنع مطلقاً الحتياجه إىل ما قبله لفظاً واجلواز مطلقاً ألنه يف معىن مبتدأ  ،قطعاً فيه خالفاالستثناء من
وال على  ،وال على الفعل دون مصدره ،وال يوقف على املوصول دون صلته ،حذف خربه للداللة عليه
وال على املميز دون  ،وال على املبتدأ دون خربه ،صاحبها وال على احلال دون ،حرف اجلر دون متعلّقه

وال على املفسر دون  ،وال على القول دون مقوله ألما متالزمان ،وال على القسم دون جوابه ،مميزه
  ٢مفسره".

"االبتداء باالستفهام ملفوظاً به أو مقدراً و ب (يا) النداء غالباً أو  ،ومن مقتضيات الوقف التام
أو العدول عن األخبار  ،االبتداء به ابتداء كالم مؤتنفأو بالشرط؛ ألن  ،بفعل األمر، أو بالم القسم

أو االبتداء بالنهي أو االبتداء بالنهي  ،أو الفصل بني الصفتني املتضادتني  أو تناهي االستثناء ،إىل احلكاية
  ٣ومنها أن يكون آخر قصة وابتداء أخرى". ،أو النفي

                                                             
 .٢/٢٣٠شرح الكافية،  -١
 .١٨-١٧وما بعدها، ومنار اهلدى، ص ١١٦إيضاح الوقف واالبتداء ص  -٢
 .١/٣٥٢الربهان،  -٣



 ١٤١                                     ة و آداايفی اللّغة العربجملة دراسات 

  
 ،ال مبعىن لكن ونعم وبئس وكيالوإ ،كل رأس آية بعدها الم كي ،ومن عالمات الوقف الكايف

وسنة  ،أن يكون ما بعده مبتدأ أو فعالً مستأنفاً أو مفعوالً لفعل حمذوف حنو: وعد اهللا :وذكر األمشوين
  اهللا، أو كان ما بعده نفياً أو أن املكسورة أو استفهاما أو إال املخففة أو السني أو سوف.

تعلقة مبا بعدها ككوا استثناء واألخرى مستثىن أما يف الوقف احلسن فكأن تكون آية تامة وهي م
أو من حيث كونه نعتاً ملا قبله أو بدالً أو حاالً  ،إذ ما بعده مع ما قبله كالم واحد من جهة املعىن ،منها

  ١.أو توكيداً
 ،لتبينت لنا تلك العالقة بوضوح ،ولو استعرضنا آراء من كتب يف الوقف واالبتداء وحججهم

ليوجدوا الصلة بينه وبني  ،تعينون بتعليالت النحاة وآرائهم وذكر خالفام وردودهمفإم كانوا يس
ويهلك {" قرأت العوام ٢٠٥"البقرة/ }ويهلك احلرث والنسل{قال أبو بكر ابن األنباري يف  ،النحو

فمن قرأ /ويهلك احلرث/  ،بالرفع }ويهلك احلرث والنسل{وقرأ احلسن: ،بالنصب }احلرث والنسل
فعلى هذا املذهب اليوقف على  ،/ليفسد فها/ وليهلك احلرث :بالنصب نصبه على النسق على قوله

/ويهلك احلرث/ على االبتداء  ومن قرأ /ويهلك احلرث/ كان على معنيني: إن رفعت ،/ليفسد فيها/
بتدأت /ويهلك/ ومن رفع وا ،وقفت على قوله /ليفسد فيها/ -وهو قول أيب عبيدة-واالستئناف 

مل  -وهو قول الفراء-ويهلك  ،"٢٠٤"البقرة/ }ومن الناس من يعجبك{على  ،/ويهلك/ على النسق
  ٢يقف على /ليفسد فيها/ والوقف على/ويهلك احلرث والنسل/ تام.

 }إنّ يف ذلك لعربة ملن خيشى{جواب القسم  :"من قال /وقال أبوجعفر النحاس يف /سورة النازعات
الوقف  :قال ،اجلواب حمذوف؛ ألنه علم املعىن :ها هنا التمام ومن قال :قال ،"٢٦زعات/"النا

 :ومن قال -وهذا مذهب الفراء-لتبعثن ولتحاسنب  :" والتقدير عنده٥"النازعات/ }فاملدبرات أمراً{
وهذا القول ذكره أبو حامت وهو على  ،فالتمام عنده /بالساهرة/ ،التقدير فإذا هم بالساهرة والنازعات

أن أول  :واألخرى ،وهذا ما ال جيوز عند أحد من النحويني .إحدامها أنه يبتدئ بالفاء :خطأ م، جهتني
وهذا أصل  ،وأن يكون له جواب ،وسبيل القسم يف النحو إذا ابتدئ به أال يلغى ،السورة واو القسم
  ٣من أصول النحو".

                                                             
 .١١منار اهلدى، ص  -١
 .٥٤٧إيضاح الوقف واالبتداء، ص  -٢
 .٥٤٧القطع واالئتناف، ص  -٣



 ١٤٢ بالنحو وعالقته مصطلحاته  واالبتداء الوقف يف مقدمة

 
أنه روى عن أبن  :قيل ،" اختلفت األئمة يف الوقف عليها١"البقرة / }ا مل{ :وقال النكزاوي يف

جيوز الوقف على كل حرف منها ويكون وقفاً  :أنه قال -سعيد بن مسعدة-عن األخفش  ،مهران
 - حرف-.. وقيل ال جيوز الوقف على كل كلمة .ويكون كل حرف منها مجلة مستقلة بذاا ،تاماً
 ،وإذا كان تاماً ،تام :قيل ،فهل يكون وقفاً تاماً أو كافياً ،وإمنا جيوز الوقف على احلروف جبملتها ،منها

 :تقديره ،فهل تكون هذه احلروف يف حمل رفع أو نصب؟ فقيل: تكون يف حمل نصب على اإلغراء
ما حروف  وأخذ عليه يف هذه ؛ ألنه زعم أنه ما يدري ،وهو قول أيب حامت ،كاف :وقيل ،عليك امل

  ١".حىت يأيت ما بعده ،املعجم
 ،تبين تعليالم وتأويالم إلجياد تلك الصلة ،هذه مناذج من أقوال أربعة ممن كتبوا يف هذا العلم

وأشار النحاة إىل مسائل أوردوها يف تلك الكتب؛  ،وتبين قوة اعتماد هذا العلم على األحكام النحوية
  لك التعليالت واألحكام. منها:حددوا الوقوف على أساس من ت

  والّذي ،الّذين -١
قال النحاس: يف قوله تعاىل: {الَّذين ينقُضونَ عهد اِهللا من بعد ميثاقه، ويقْطَعونَ مآ أَمر اُهللا به أنْ 

وجعلت خربه ، إنْ قدرت الذين مبتدأ "٢٧"البقرة/ يوصلَ ويفِْسدونَ يف األرض أولئك هم اخلاسرونَ}
{الذين} يف  قطعاً تاماً، وإنْ قدرت "٢٦البقرة/" اخلاسرون}، كان {إال الفاسقون}  {أولئك هم

موضع نصب مبعىن (أعين)، أو يف موضع رفع على إضمار مبتدأ، كان {إال الفاسقني} قطعا كافياً، 
ف على ما يف الصلة، و{الذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه} ليس بقطع كاف؛ ألنّ ما بعده معطو

وهلذا  فهو داخل يف الصلة، و{يفسدون يف األرض} وقف حسن؛ إن مل ترفع {الذين} باالبتداء.
  ٢جاءت تقديرام يف (الذي والذين) على هذه الصورة؛ ألنها حتتمل التقديرات اإلعرابية.

 بلى -٢
  وهي ثالثة أقسام: ،وردت بلى يف القرآن الكرمي يف اثنني وعشرين موضعاً

ما يختار فيه كثري من القراء وأهل الّلغة الوقف عليها؛ ألنها جواب ملا قبلها غري متعلق ملا   - أ
{بكَس نونَ، بلى ملَمعا ال تم} :قُولُونَ على اِهللا  "٨١-٨٠البقرة/" بعدها، كقوله تعاىلو {وي

 "٧٦- ٧٥ن/عمرا بلَى من أَوفَى بِعهده} "آل الكَذب وهم يعلَمونَ،

                                                             
 .٣٤املصدر نفسه، ص -١
/ ١، وينظر الربهان، ٦٩٢ -٥٣٥ -٥٠٩، وإيضاح الوقف واالبتداء، ص٥٥القطع واالئتناف، ص النص يف  -٢

٣٥٧. 
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مال جيوز الوقف عليها لتعلق ما بعدها ا، ومبا قبلها يف سبعة مواضع، كقوله تعاىل: {بلَى  -ب
  ."٣٠األنعام/" وربنا}
ما اختلفوا يف جواز الوقف عليها واألحسن املنع؛ ألنَ ما بعدها متصل ا ومبا قبلها، كقوله  -ت

  ١".٢٦٠البقرة/" تعاىل:  { بلَى ولَكّن ليطْمئن قَلْبِي}
٣- معن 

، املختار "٤٤"األعراف/ }قال تعاىل: {حقّاً قَالُوا نعم فَأَذَّنَ مؤذِّنٌ بينهم أن لَّعنةُ اِهللا على الظَّاملني
فيها الوقف على (نعم)؛ ألنّ ما بعدها ليس متعلقاً ا  وال مبا قبلها، وقيل ال يوقف على (نعم) يف قوله 

؛ لتعلقها مبا بعدها ومبا قبلها؛ التصاله بالقول، ولكن "١٨الصافات/" تعاىل: {قُلْ نعم  واَنتمْ داخرونَ}
قع بعده ما اختري القف عليها، وإال فال، أو يقال: إنْ وقع بعدها واو مل جيز األفضل أنْ يقال: إنْ و

  ٢ اختري، وأنت خمري يف أيهما شئت.الوقف عليها، وإال
 كال -٣

فمنهم من ذكرها عرضاً يف كتبه كأيب بكر بن  ،الذين استقروا مواضع (كال) يف القرآن كثريون
م من أفرد هلا رسالة كابن فارس ومكي، ومل تبتعد ومنه ٣األنباري وأيب جعفر النحاس والزركشي،

املعاين اليت ذكروها عما ذكره أبو بكر بن األنباري وأبو جعفر النحاس، وسنذكرها هنا على ما ذكره 
أبو جعفر النحاس ملخصة؛ فقد ذكر فيها مخسة أقوال، وأبدى رأيه يف كل نوع مؤكداً ذلك أو خمالفاً 

  تقراء، قال فأما الوقف على(كال) ففيه مخسة أقوال:متميزاً عن غريه يف هذا االس
فمن النحويني من يقول: ال يوقف على (كال) يف شيء يف مجيع القرآن؛ ألنها جواب   - أ

 والفائدة تقع فيما بعدها، وهذا قول أيب العباس أمحد بن حيىي.
 كال}ومنهم من يقول: يوقف على (كال) يف مجيع القرآن، قال أمحد بن جعفر: {عهداً   - ب
 ، هذا الوقف وكذا على كلّ (كال) يف القرآن إذا كان مثلها."٧٨"مرمي/
 ومنهم من قال: يوقف على ما قبل (كال) إذا كانت رأس آية، وهذا قول نصري.  - ت

                                                             
 .١/٣٧٤الربهان، -١

 .١/٣٧٤الربهان، -٢

على معاين  ٤٢١إىل األخفش وزاد يف ص ٤٢٢نسب ذلك أبو بكر بن األنباري يف إيضاح الوقف واالبتداء، ص -٣
(نعو وال) ويف االكتفاء قال: وإنّ مجلتها  ألا صلة، وهي حرف رد  فكأا -وهوقول الفراء - (كال)؛ أا مبرتلة سوف

 صلة ملا بعدها مل تقف عليها كقوله:{كال والقمر} الوقف عليها قبيح لنها صلة لليمني.
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 ومنهم من قال: يوقف على ما قبلها بكل حال.  - ث
، وأبو حامت ٢إنّ (كال) تنقسم إىل قسمني: أحدمها أنْ تكون ردعاً وزجراً، وهذا قول اخلليل   - ج

، مث "٣٢املدثر/"يقول: مبعىن (إال) فإذا كانت كذا كانت مبتدأة كقول اهللا عز وجلّ {كال والقمر} 
{ام اختذ عند  قال: وتكون ردعاًً وزجراً ورداً لكالم تقدم فيكون الوقف عليها حسناً، كقوله تعاىل:

 ."٧٩-٧٨مرمي/" الرمحن عهداً كال}
 يوقف عليها يف مجيع القرآن، فقول خمالف ألقوال املتقدمني، وإذا مث قال: وأما قول من قال: ال

  كان املعىن يصح بالوقوف عليها مل مينع إال حبجة قاطعة.
: {كال -عز وجلّ –وأما من قال: الوقف عليها يف مجيع القرآن، فهو أقبح من ذلك؛ ألنّ قوله 

  مر) نتعلق مبا قبله من التنبيه.والقمر} ال نعلم بني النحويني فيه اختالفاً إذ ( والق
قبيح ال جيوز ألحد الوقوف على وأما قول من قال: الوقف على ما قبلها يف مجيع القرآن شاذ 

  ، قال: ألنه مل يأت مبا بعد القول."٦١الشعراء/" قال أصحاب موسى إنا ملدركون}{
ات اليت تعتمد فيما تعتمد عل مما تقدم نستطيع أنْ حنكم على أنّ (الوقف واالبتداء) من املوضوع

النحو، وقد تبني لنا أنّ أحكامه وخالفات النحاة هي اليت توجه كثرياً من مواضع الوقف على الكلمة 
  وتبين نوع ذلك.
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