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د .يونس حييى عبد اهلل

اجلامعة العراقية /كلية الرتبية للبنات
قسم اللغة العربية

د .يونس حييى عبد اهلل

امللخ�ص
إن الدراسة تقوم عىل املقارنة بني ثالثة مصاحف يف عالمة واحدة ،وهي عالمة الوقف اجلائز ،ورمزها حرف

اجليم ( ج) وهذه املصاحف مصحف امللك فؤاد بطبعته األوىل ومصحف األوقاف العراقي ومصحف املدينة ،فعىل
الرغم من تباعد األزمنة يف إصدار هذه املصاحف واختالف بلداهنا إال أن املقارنة تصح يف نظر الباحث لوحدة النص

القرآين ،ووجود االختالف يقتيض بالرضورة أن القضية خاضعة لالجتهاد وهذا االجتهاد يواطئ املستوى العلمي
للمجتمع املسلم وهو ما سيناقشه البحث يف الدواعي العلمية الختالف املواضع .

وسنعقد الكالم يف البحث عىل مطلبني  ،األول هي نظري يقول عىل التعريف باملصاحف الثالث وعالمات

الوقف فيها ،أما املطلب الثاين فهو تطبيقي سعيت فيه لبيان نامذج توضح نظرة الباحث وهي تطبيقات لعينات ما تم
جرده ليست شاملة لكل املواضع إذ إن استقصاء املواضع مجيعها بالدراسة والبحث يقتيض عمال مستقال يمكن أن

ينال الباحث فيه درجة يف الدراسات العليا .وكان هذا املطلب يف ثالثة فروع األول منها :سياق النص يف املواضع التي
خالف فيها مصحف فؤاد مصحف املدينة .و الثاين :سياق النص يف املواضع التي خالف فيها مصحف فؤاد مصحف

األوقاف  .أما الثالث فكان يف  :سياق النص يف املواضع املختلفة يف املصاحف الثالث .

ثم جاءت اخلامتة بام يمكن توصيفه بأنه نتيجة البحث منها :إن الوقوف التي كانت أحدى عالمتها الوقف (ج)

سواء اتفق املصحفان اآلخران معها أو اختلفا أو اتفق أحدمها واختلف اآلخر كانت ثالثمئة واثنان وتسعون وقفا
 ،كان االتفاق بني مصحفي امللك فؤاد واألوقاف العراقية يف العالمة يف ثامن عرش موضعا  ،واالتفاق بني مصحف
األوقاف العراقية ومصحف املدينة النبوية يف ثامنني موضعا ،أن االختالف املصاحف الثالثة يف العالمة فقد كان مئتني

وتسعني موضعا .

ثم قائمة املصادر واملراجع ،التي حرصت عىل ختفيفها وعدم اإلكثار من املصادر وال سيام التفاسري منها .
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) أثر السياق يف ضبط عالمة الوقف اجلائز ( ج

Abstract
The study is based on the comparison of three copies of the Koran in one sign،
namely the permissible endowment symbol، symbolized by the letter C، and these
are the Musafs of King Fuad in its first edition، the Iraqi Awqaf and the Mus’haf
of the city. Despite the divergence of times in the issuance of these Korans and the
different countries، In the eyes of the researcher to the unity of the Koranic text، and
the existence of difference necessarily requires that the issue subject to diligence
and this Ijtihad complicates the scientific level of the Muslim community، which
will discuss the research on the scientific reasons of different positions.
The second is an application in which I tried to show models that illustrate the
researcher’s view. These are applications for samples of the inventory that are
not comprehensive for all the places. The survey of all the places in the study and
research requires work. Independent، in which the researcher can obtain a degree
in postgraduate studies. This requirement was in three branches: the context of the
text in the places where the Musaf had violated the city’s Musaf. The third was in
the context of the text in the various places in the three Mus-hafs.
Then came the conclusion that can be characterized as the result of the research،
which: stand which was one of the mark Waqf (c) whether the two other Koranic
agreements with them or disagreed or agreed one of them and the other was three
hundred and ninety-two suspension، was the agreement between the healers of
King Fouad and Iraqi Endowments in the tag Eighteen places، and the agreement
between the Koran of the Iraqi endowments and the holy city of the Prophet in
eighty places، that the difference the three Koranic in the mark has been two
hundred and ninety places.
And then the list of sources and references، which was keen to reduce them and
the lack of a lot of sources، especially interpretations.
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د .يونس حييى عبد اهلل

املقدمة
احلمد هلل الذي أنزل القرآن بلسان عريب مبني

،والصالة ،والسالم عىل الصادق األمني وعىل آله

وصحبه أمجعني وبعد:

فإن العناية باملصحف الرشيف قديمة ،إذ حرص

الصحابة ريض اهلل عنهم أمجعني عىل مجعه وتوحيد

خطه ونظام نسخه ،ثم كانت احلاجة ملحة إىل مزيد
من العناية فكان النقْط والتشكيل يف زمن التابعني

وتابعيهم ،ومل يمض زمن طويل حتى صار اخلط
نوعا من الزخرفة واإلبداع الفني لينتقل
والتشكيل ً

إىل لوحات مطرزة من الورق اجليد حمىل وموشى
بالذهب والفضة حفظتها اخلزانات اململوكية فاملطالع
يف حمتويات املتحف املرصي جيد مصاحف كادت أن

تكون حتفة فريدة ؛ملا تضمنته حوايش النص الكريم
من زخرفة وجواهر فضال عن أغلفتها املنمقة .

إن الدراسة تقوم عىل املقارنة بني ثالثة مصاحف

يف عالمة واحدة ،وهي عالمة الوقف اجلائز ،ورمزها
حرف اجليم ( ج) وهذه املصاحف مصحف امللك

فؤاد بطبعته األوىل ومصحف األوقاف العراقي
ومصحف املدينة ،فعىل الرغم من تباعد األزمنة
يف إصدار هذه املصاحف واختالف بلداهنا إال أن

املقارنة تصح يف نظر الباحث لوحدة النص القرآين،
ووجود االختالف يقتيض بالرضورة أن القضية
خاضعة لالجتهاد وهذا االجتهاد يواطئ املستوى
العلمي للمجتمع املسلم وهذا ما سيناقشه البحث يف

الدواعي العلمية الختالف املواضع .

إن سبب اختيار العنوان للبحث يرجع إىل قلة

املصادر التي ختص قضية عالمات الوقف وعالقتها

بالداللة ،أو الرتكيز عىل أمهيتها يف التدبر ،ثم ما
الحظته يف بعض الطبعات التجارية التي جعلت من
هذه العالمات قضية زينة للمصحف ليس إال ،فهي

توضع بال ضابط .

وهبذا الصدد أشري إىل الدراسات السابقة وهي يف

احلقيقة دراستان بحسب ما اطلعت عليه ،األوىل :هي

بحث بعنوان :الوقوف الالزمة يف القرآن الكريم،

وعالقتها باملعنى واإلعراب ،د .محدي عبد الفتاح
مصطفى خليل ،أستاذ اللغويات يف كلية اللغة العربية
 /جامعة األزهر ،وقد نرش البحث يف جملة كلية اللغة

العربية  /األزهر ،العدد الثاين عرش السنة 1994

م ،يف القسم اخلامس من صفحة  ،529-489:وقد

أشار الباحث إىل أن هناك اختالف يف بعض الوقوف

الالزمة وقد بينها ذاكرا ذلك يف املقدمة يف بيان طريقته

يف البحث .

هون
واألخرى ،هي بحث املاجستري للطالبةّ :

نعمة وكان عنواهنا ( :عالمات الوقف يف املصحف

لرسم العثامين  ،دراسة مقارنة داللية عن عالمات
الوقف سورة املائدة بني القرآن يف طباعة اململكة
العربية السعودية ،وطباعة اجلمهورية األندونسية )
وكان يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية يف بامالنج ،كلية

العلوم اإلنسانية والثقافية ،شعبة اللغة العربية وآداهبا
للعام الدرايس 2008 -2007 :م .
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أثر السياق يف ضبط عالمة الوقف اجلائز ( ج )
وسنعقد الكالم يف البحث عىل مطلبني  ،األول

 .والظاهر أن « اعتامد علامء الوقف واالبتداء يف وضع

وعالمات الوقف فيها ،أما املطلب الثاين فهو تطبيقي

يف معاين اآليات ،وكالمهم يف املعاين ،ويف بيان وجوه

هي نظري يقول عىل التعريف باملصاحف الثالث
سعيت فيه لبيان نامذج توضح نظرة الباحث وهي

تطبيقات لعينات ما تم جرده ليست شاملة لكل
املواضع إذ إن استقصاء املواضع مجيعها بالدراسة
والبحث يقتيض عمال مستقال يمكن أن ينال الباحث
فيه درجة يف الدراسات العليا .وكان هذا املطلب يف

ثالثة فروع األول منها :سياق النص يف املواضع التي

خالف فيها مصحف فؤاد مصحف املدينة .و الثاين:
سياق النص يف املواضع التي خالف فيها مصحف
فؤاد مصحف األوقاف  .أما الثالث فكان يف  :سياق
النص يف املواضع املختلفة يف املصاحف الثالث .

ثم جاءت اخلامتة لتلم بام يمكن توصيفه بأنه

نتيجة البحث  ،مع ذكر ما يمكن أن يثبت عىل أنه

توصية من خالل هذا البحث ،ثم قائمة املصادر
واملراجع ،التي حرصت عىل ختفيفها وعدم اإلكثار

من املصادر وال سيام التفاسري منها .

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

املطلب الأول:
امل�صاحف الثالث وعالمات
الوقف فيها
قبل الكالم عىل العالمات والرموز ألنواع الوقف

،البد من الكالم عىل قضية تعريف الوقف و ماهية

عالمات الوقف أهي اجتهادية أم موقوفة عىل الشارع
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الوقوف وتفصيلها ،وبيان وجوهها ،مبني عىل النظر
الوقف ،وتفضيل بعضها عىل بعض مأخوذ من املنقول
واملعقول»(.)1

أما الوقف فهو يف اللغة مصدر من وقف وداللته

أصل واحد هو التمكث يف يشء ،واجلمع ُو ُقوف (،)2

القراء« :هو قطع الصوت عىل آخر الكلمة زمنًا
كام حدّ ه ّ

بنية استئناف القراءة»( ،)3والذي يتأمل
يتنفس فيه عادة ّ
هذا التعريف يراه مطل ًقا فيدخل فيه ما كان اضطرار ًيا

أو اختيار ًيا ،إذ ّنية استئناف القراءة فيهام واقعة.

وعالقة الوقف وضبط موضعه باملعنى عالقة

وثيقة ثم ما يوثق هذا املعنى هو القاعدة النحوية

واإلعراب بالدرجة األوىل ،فالتقسم املعروف ألنواع

مبني عىل تعلق الكالم بعضه ببعض( ،)4فهو
الوقوف ّ
((( فضل علم الوقف واالبتداء وحكم الوقف عىل رؤوس
اآليات ،عبد اهلل عيل امليموين ،دار القاسم للنرش والتوزيع،

الرياض ،ط 1424 ،1/هـ  2003 -م. 4-3 :

((( ينظر :مقاييس اللغة ،أليب احلسن أمحد بن فارس بن زكريا (
ت  395هــ) ،راجعه :أنس حممد الشامي  ،دار احلديث ،القاهرة،

ط 2008 ، 1 /م ( :وقف) ،964 ،أساس البالغة تأليف جار
اهلل حممود بن عمر الزخمرشي ،قراءة وضبط ورشح ،حممد نبيل

طريفي ،دار صادر ،بريوت لبنان ط2009 ،1/م ( :وقف):

. 701

((( النرش يف القراءات العرش ،حممد بن حممد اجلزري (ت 833
هــ ) ،تصحيح حممد عيل الضباع ،دار الفكر ،بريوت ،د.ط،

د.ت. 240/1 :

((( منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا ت عبد الرحيم الطرهوين

د .يونس حييى عبد اهلل
بحسب التعلق أربعة أنواع(: )1

كثرهتا يف الوقوف وإنام يف حتديد مواضعها وارشاد

األول :ما ال يتعلق ما قبل الوقف بام بعده وهذا هو

القارئ إىل اجلائز منها ،وغري اجلائز والالزم ،وما

الثاين :ما يتصل ما بعده بام قبله ً
لفظا ويسمى احلسن .

عليه ،وقد وضع العلامء عالمات وقف لإلرشاد إىل

الرابع :ما يتصل ما بعده بام قبله ً
لفظا ومعنى وهو

واختصارها ويف مواضعها .

التام .

الثالث :ما يتصل بعده بام قبله معنى ويسمى الكايف .
القبيح .

كان فيه الوقف أوىل من عدمه وفيام ال يمكن الوقوف

هذه الوقوف ،وهي عالمات اجتهادية يف رسمها
كام جتدر اإلشارة إىل الصلة الوثيقة بني هذا

خامسا يرتدد
ومن العلامء من يرى أن هناك وقفا
ً

العلم وعلم النحو ،فقد سبق النحاة علامء الوقف

اإلعراب فيقول« :واخلامس مرتدد بني هذه األقسام

هذا العلم هم النحاة األوائل ،والسيام الكوفيون

يف حتديده؛ وذلك الحتامل الكالم أكثر من وجه يف
فتارة يتصل باألول ،وتارة بالثاين عىل حسب اختالفهام

تاما عىل
قراءة وإعرا ًبا وتفس ً
ريا؛ ألنه قد يكون الوقف ًّ
تفسري وإعراب وقراءة ،غري تام عىل غري ذلك ،وأمثلة
ذلك تأيت مفصلة يف حملها»(.)2

واالبتداء باستعامل املصطلحات ( ،)4ثم إن علامء
منهم ،الروايس ،والفراء ،وابن سعدان الرضير،

وابن كيسان ،وثعلب وغريهم كالزجاج وأيب بكر
ابن األنباري ،والنحاس (.)5

أوال :التعريف باملصاحف الثالثة .

ومن املتأخرين من أوصل اقسامه إىل سبعة:

إن املصاحف الثالثة املختارة عينة للدراسة

وقبيح ( ،)3وليس العربة يف تنوع املصطلحات أو

مصحف األوقاف العراقية بمصحف امللك فؤاد

هي تام ،ومتام ،وكاف ،وحسن ،ومفهوم  ،وصالح،

(.)25 /1

((( املكتفى يف الوقف واالبتدا ،عثامن بن سعيد بن عثامن بن
عمر أبو عمرو الداين (ت 444ه ) حتقيق :حميي الدين عبد الرمحن

رمضان ،دار عامر ،األردن ،ط 1422 ،1 /هـ  2001 -م .

يمكن توصيفها أهنا تأثر بعضها ببعض فقد تأثر

كام تأثر مصحف املدينة النبوية بمصحف امللك فؤاد

كذلك ،وعالمة هذا التأثر ستظهر جلية يف تفصيل

تعريفها وذكر أوصافها:

((( منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا ت عبد الرحيم الطرهوين

((( ينظر :الكتاب (كتاب سيبويه) أيب برش عمرو بن عثامن بن

ينظر :مقدمة يف الوقف واإلبتداء ،مصطلحاته وعالقته

اخلانجي بالقاهرة ،طباعة الرشكة الدولية للطباعة ،ط،3/

(.)25 /1
(((

بالنحو ،د .يونس عيل يونس ،بحث منشور يف جملة دراسات يف
اللغة العربية وآداهبا ،نصف سنوية دولية ّ
حمكمة تصدرها جامعة

سمنان اإليرانية بالتعاون مع جامعة ترشين السورية ،.العدد ،4 /

2011م. 70-69 :

قنرب ،بتحقيق ورشح :عبد السالم حممد هارون ،النارش :مكتبة

2006م،61/4 ،523 ،291/3 ،414، 343/29،2/1:
 .199 ،159 ،144هذه املواضع يف الوقف واالبتداء .

((( ينظر :مقدمة يف الوقف واإلبتداء ،مصطلحاته وعالقته

بالنحو. 76 :
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أثر السياق يف ضبط عالمة الوقف اجلائز ( ج )
أوال :مصحف امللك فؤاد :

هذه التسمية هي املشهورة ،ومع هذه الشهرة

هناك تسميات أكثر مطابقة للواقع فيسمى أيضا
مصحف مطبعة املساحة ،أو املصحف األمريي
نسبة إىل مطبعة املساحة و املطبعة األمريية يف مرص ،
فقد مجع ورتب يف املطبعة األمريية ببوالق ،وطبع يف
مصلحة املساحة باجليزة سنة  1342م ،وهذه الطبعة

األوىل التي أمر هبا امللك فؤاد وشكلت جلنة هبذا األمر
لتنفيذه  ،وقد ضمت اللجنة عددا من العلامء قيدت

أسامؤهم يف اخلامتة وضعت يف هناية املصحف وهم:

 .1الشيخ نجم الدين الواعظ

 .2الشيخ عبد القادر اخلطيب خطيب اإلمام األعظم.
 .3الشيخ عبداهلل حممد عيل الشيخيل  ،مدرس
اخلالدية .

 .4احلاج حممود عبد الوهاب  ،مدير مدرسة النجيبية
الدينية املتوسطة .

 .5احلاج حممود اهلاشمي  ،مفتش املعابد واملعاهد
الدينية .

 .6السيد سعيد حممد  ،مالحظ مطبعة املساحة .

وقد قام السيد هاشم حممد اخلطاط املعروف

 .1الشيخ حممد بن عيل بن خلف احلسيني ،شيخ

بالبغدادي خطاط مطبعة املساحة بتصحيح وتعديل

 .2األستاذ حفني بك ناصف  ،املفتش األول للغة

وقد قررت اللجنة أن املعتمد يف ضبط الوقوف

املقارئ املرصية .

العربية بوزارة املعارف العمومية .

ما احتاج إىل تعديل (.)1

وأنواعها هو ما قرره اإلمام أبو جعفر بن طيفور

 .3الشيخ مصطفى عناين ،املدرس بمدرسة املعلمني

السجاوندي

 .4الشيخ أمحد اإلسكندري ،املدرس بمدرسة

((( ينظر :املصحف املطبوع بمطبعة األوقاف العراقية سنة

النارصية .

املعلمني النارصية .

 .5الشيخ نرص العاديل ،رئيس املصححني باملطبعة
األمريية .

وكانت هذه الطبعة حتت إرشاف مشيخة األزهر،

وقد ُث ّبت توقيع شيخ اجلامع األزهر مع اللجنة

املذكورة .

ثانيا :مصحف األوقاف العراقية:

تولت طباعة هذا املصحف الرشف جلنة ضمت

عددا من العلامء :
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()2

.

. 669 :1979

((( حممد بن طيفور أبو عبد اهلل السجاوندي الغزنوي مقرئ

نحوي مفرس ،قال الذهبي مل أدر عىل من قرأ وال من أقرأ ،وله
كتاب الوقف واالبتداء الكبري وآخر صغري وكان من كبار
املحققني .ينظر :غاية النهاية يف طبقات القراء ،لإلمام حممد بن

حممد اجلزري ( ت  833هــ ) طبعة جديد ومنقحة عىل أصل

الطبعة التي عني هبا املسترشق برجسرتارس ،دار الكتب العلمية،
بريوت لبنان ،ط 2006 ،1/م .346 :.يالحظ أن اللجنة كنته

بأيب جعفر واألشهر هو أبو عبد اهلل ،ينظر :كتاب الوقف واإلبتداء
اليب عبد اهلل حممد بن طيفرو السجاوندي ( ت  560هــ )،
حتقيق :د .حمسن هاشم درويش ،عامن األردن ،ط 2001 ،1 /م،
مقدمة املحقق.22 :

د .يونس حييى عبد اهلل
إن تاريخ هذه الطبعة التي قامت هبا هذه

اللجنة املباركة كان يف سنة  1370هجرية ،املوافق

لسنة  1951ميالدية ،هذا ما ختم به أعضاء اللجنة
عملهم إذ قالوا  »:وكان الفراغ من طبع هذا املصحف

الرشيف يف ُغرة شهر رمضان املبارك سنة سبعني
وثالثمئة بعد األلف من هجرة سيد املرسلني وخاتم

النبني عليه أفضل الصالة وأتم التسليم»( )1أما الطبعة
التي سميت بالطبعة األوىل فقد ُذكر يف خامتتها أن

طباعة هذا املصحف بمطابع االوقاف العراقية سنة

 1399هــجرية املوافق لسنة  1979ميالدية ،وذلك
بدعم من رئيس اجلمهورية أمحد حسن البكر ،وقد
شكلت جلنة هلذا الغرض برعاية وزير األوقاف
العراقية الدكتور أمحد عبد الستار اجلواري (رمحه

اهلل) ،وهي جلنة جديد غري ما ذكر من علامء يف الطبعة
األوىل وهوالء هم:

 .1الشيخ شاكر حممود البدري .

ألعامل اللجنة األوىل  ،فلم تظف جديدا عىل جهد

اللجنة األوىل ،وال سيام فيام يتعلق بالوقوف .
ثال ًثا :مصحف املدينة النبوية :

يطلق عليه مصحف امللك فهد يف بعض

األحيان ،إذ طبع عىل عهده ،ففي قرار اللجنة إشارة
إىل األمر امللكي بطبع هذا املصحف ،وقد ُألفت

جلنة تولت اإلرشاف عىل املصحف وكانت برئاسة

وعضوية كل من:

 .1أ  .م .د .عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ ،عميد

كلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية باجلامعة
اإلسالمية  ،وهو رئيس اللجنة .

 .2د .عيل بن عبد الرمحن احلذيفي ،إمام املسجد
النبوي واألستاذ بقسم الفقه باجلامعة اإلسالمية .

 .3د .عبد العظيم بن عيل الشناوي ،شيخ عموم
املقارئ املرصية ،رئيس قسم اللغويات باجلامعة

اإلسالمية .

 .2الشيخ عبداهلل حممد عيل الشيخيل .

 .4الشيخ حممود بن سيبويه البدوي ،من علامء

 .4عالء الدين حممد عيل القييس ،من املقرئني

باجلامعة اإلسالمية.

 .5حميي الدين عبد القادر اخلطيب ،من املقرئني

علامء القراءات القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية

والذي يبدو يل أن هذه اللجنة كان عملها تدقيقيا

 .6الشيخ حممود بن عبد اخلالق جادو من علامء

 .3الشيخ سعيد الباجه جي .
العراقيني .

العراقيني .

((( ينظر :املصحف املطبوع بمطبعة األوقاف العراقية سنة
. 670 :1979

القراءات القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية

 .5الشيخ عبد الفتاح بن السيد عجمي املرصفي  .من

باجلامعة اإلسالمية.

القراءات القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية

باجلامعة اإلسالمية.

 .7والشيخ عبد الرافع بن رضوان عيل من علامء
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البحوث املحكمة

أثر السياق يف ضبط عالمة الوقف اجلائز ( ج )
القراءات القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية

باجلامعة اإلسالمية.

 .8الشيخ عبد الرزاق بن عيل بن إبراهيم موسى من

علامء القراءات القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية
باجلامعة اإلسالمية.

من املفرسين وعلامء الوقف واإلبتداء « .

ثان ًيا :عالمات الوقف يف املصاحف الثالثة .

قد ضمن الشيخ حممد بن عيل بن خلف احلسيني

شيخ املقارئ املرصية مصحف امللك فؤاد ست

عالمات حتت عنوان ( عالمات الوقف) وعرف هبا

 .9الشيخ عبد احلكيم بن عبد السالم خاطر من

وهي عىل النحو اآليت:

باجلامعة اإلسالمية.

ين َي ْس َم ُعو َنمـ َوالمَْ ْو َتى َي ْب َعث ُُه ُم اللهَّ ُ )).
يب ا َّل ِذ َ
َي ْست َِج ُ

علامء القراءات القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية

 .10الدكتور عبد العزيز بن حممد بن عثامن األستاذ
املساعد بقسم التفسري باجلامعة اإلسالمية.

 .11الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البعاد ،رئيس قسم
الشؤون املصاحف برئاسة إدارات البحوث العلمية
واإلفتاء والدعوة واإلرشاد بالرياض .

 .12الشيخ رشاد بن موسى طلبه ،مراقب يف إدارة

شؤون املصاحف .

 .1مــ :عالمة الوقف الالزم ،نحو(( :اِن اََّم
ين
 .2ال :عالمة الوقف املمنوع ،نحو(( :ا َّل ِذ َ

اه ُم اَ
المَْلئِ َك ُة َط ِّيبِينَال َي ُقو ُل َ
ون س اََل ٌم َع َل ْي ُك ُم ا ْد ُخ ُلو ْا
َتت ََو َّف ُ
الجَْ َّن َة)) .

ً
جوازا يستوي
 .3ج :عالمة الوقف اجلائز
ص َع َل ْي َك ن َب َأ ُهم بِالحَْ ِّقج إِنهَّ ُْم
الطرفني نحوَ (( :ن ْح ُن َن ُق ُّ
ِف ْت َي ٌة َءا َمنُو ْا بِرَبهِّ ِ ْم)) .
 .4صىل :عالمة الوقف اجلائز مع كون الوصل

 .13فرغل بن سيد فرج ،مراقب يف إدارة شؤون

((وإِ ْن َي ْم َس ْس َك اللهَّ ُ بِضرُ ٍّ َفال َك ِ
ف َل ُه إِ َّ
اش َ
ال
أوىل ،نحوَ :

 .14الشيخ عبد اهلل بن ردن البداح ،مشارك يف بعض

 .5قىل :عالمة الوقف اجلائز مع كون الوقف أوىل
 ،نحوُ (( :ق ْل رَبيِّ َأ ْع َل ُم بِ ِعدَّ تهِ ِ ْم َما َي ْع َل ُم ُه ْم إِلاَّ َق ِل ٌ
يل َفال
تمَُا ِر ِفي ِه ْم)) .

بالوقوف ومواضعها ،فقد رصحت اللجنة بذلك يف

عىل أحد املوضعني ال يصح الوقف عىل اآلخر ،نحو:

املصاحف.

مراحل عمل اللجنة وهو مدير اإلدارة العامة لشؤون

املصاحف.

وقد كان عمل هذه اللجنة مجاعيا فيام يتعلق

التعريف هبذا املصحف ،فقد ذكرت أهنا « :وأخذ بيان
وقوفه وعالماهتا مما قررته اللجنة يف جلساهتا التي

عقدهتا لتحديد هذه الوقوف ،عىل حسب ما اقتضته

املعاين التي ظهرت هلا مسرتشدة يف ذلك بأقوال األئمة
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ُه َوصىل َوإِ ْن َي ْم َس ْس َك بِخَيرْ ٍ َف ُه َو عَلىَ ُك ِّل شيَ ْ ٍء َق ِد ٌير)).

... .6

 :...عالمة التعانق بحيث إذا وقف

َاب ال َر ْي َبِ :.ف ِ
دى لِ ْل ُم َّت ِقنيَ)).
يهُ .:ه ً
(( َذلِ َك ا ْل ِكت ُ

وجدير بالذكر أن هذا املصحف قد طبع طبعة

ثانية يف مطبعة دار الكتب املرصية سنة  1371هجرية،
املوافق  1952ميالدية ،وهذه الطبعة هي التي شهرت

د .يونس حييى عبد اهلل
فيام بعد يف البلدان العربية لكثرة عدد نسخها ولضبطها

 7.7قف :عالمة الوقف املستحب وال حرج يف

وقد ضبطت اللجنة املشكلة هلذه الطبعة أكثر من

 8.8ال :عالمة عدم جواز الوقف إال عند الفاصلة

لبعض مواضع الرسم التي وقعت يف الطبعة األوىل،
ثامنمئة موضعا من عالمات الوقف(. )1

الوصل.

فيستحب الوقف عند األكثرين .

أما مصحف األوقاف العراقية فقد اختارت

 9.9ك :عالمة الوقف اجلاري عىل حكم الوقف

واسمته (بيان تعريف

 1010س :عالمة السكتة وهي الوقفة اللطيفة بال

اللجنة أن تضع عنوانا يتضمن املصطلحات التي

استعملت يف املصحف

املصطلحات) وكان حتته مخسة عرش مصطلحا منها

ثالثة ليست للوقف وهي (عالمة العرش وتوضع
عند انتهاء عرش آيات ،ع :وهي عالمة تدل عىل انتها

الركوع وهو احلصة اليومية ملن يريد احلفظ يف عامني
 ،وعالمة تدل عىل رؤوس اآلي ويدل رقمها عىل رقم
اآلية عند الكوفيني ) أما عالمات الوقف فهي:

1.1مــ :عالمة الوقف الالزم ،وهو الذي يتعني فيه

الوقف وال جيوز الوصل عنده .

 2.2ط :عالمة الوقف املطلق :وهو ما حيسن االبتداء

بام بعده .

السابق .
تنفس .

 : ... 1111عالمة تعانق الوقف وهو إذا وقف عىل
أحد املوضعني ال يصح الوقف عىل اآلخر .

1212صال :عالمة عىل جواز الوصل عند البعض
وعدم جوازه عند البعض اآلخر من القراء .

قد سبقت اإلشارة إىل أن اللجنة املرشفة عىل هذا

املصحف قد رصحت أهنا ملتزمة بعالمات الوقف

اقره اإلمام السجاوندي ،وبعد التحقق من
عىل ما ّ
عالمات الوقف لدى السجاوندي رأيت أن فار ًقا
ريا بني ما اصطلحت عليه اللجنة وبني ما هو
كب ً

ً
جوازا يستوي فيه الوقف
3.3ج :عالمة الوقف اجلائز

مثبت يف كتاب السجاوندي ،وال بد من نقل نص

 4.4ز :عالمة الوقف املجوز :وهو ما جيوز فيه الوقف

الوقف عىل ترتيب سور القرآن ،فن ُْعلم ما ال وقف

 5.5ص :عالمة الوقف املرخص  :هو الذي يرخص

وال نذكرها ختفي ًفا ،وكل آية قد قيل ال وقف عليها

 6.6ق :عالمة الوقف الذي قال به بعض العلامء .

ويقيد الالزم يف الوقف بحرف ( م) ،واملطلق بحرف
ّ

و الوصل .

والوصل ولكن الوصل أوىل .
فيه الوقف للرضورة .

السجاوندي يف هذا الباب ةهة قةله « :فنرشع يف بيان

عليه بعالمة ( ال) وكل آية عليها وقف نتجاوزها
ً
والوقف صحيح ُن ْعلمها ً
احتياطا بعالمة ( ق)
أيضا

(ط) ،واجلائز بحرف (ج) ،وا ُمل َج َّوز بحرف (ز)،

((( ينظر :خاتمة الطبعة الثانية  :ث ،ذ .
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أثر السياق يف ضبط عالمة الوقف اجلائز ( ج )
وا ُمل َّ
رخص لرضورة بحرف (ص)» (. )1

واملالحظ هنا أن اللجنة يف مصحف األوقاف مل

تلتزم يف عدد وقوف السجاوندي ،فقد أضافت نوع
من العالمات دجمت فيها بني عالمتني ،مما أدى إىل
اضطراب يف تصور هذا الوقف ،من ذلك ( ط .:ط

 ).:فال هي عالمة للوقف املطلق وال هي للتعانق
ين ِمن َق ْب ِل ُك ْم َق ْو ِم
كام يف قوله تعاىل{ :أَلمَ ْ َي ْأتِ ُك ْم َن َب ُأ ا َّل ِذ َ
وح َو َع ٍ
ين ِمن َب ْع ِد ِه ْم طَ .:
ال
اد َو َث ُمو َد طَ .:وا َّل ِذ َ
ُن ٍ

البحوث املحكمة
اآليات القرآنية التي ُذكرت يف مصحف امللك فؤاد

أمثلة للعالمات كانت نفسها يف مصحف املدينة
النبوية فرأيت العدول عن ذكرها جتن ًبا للتكرار .

املطلب الثاين:
ال�سياق اللغوي
يف �ضبط الوقف
إن العمل البحثي يف هذا امليدان الرحب اقتىض

ال اللهَّ ُ َجآءَتهْ ُْم ُر ُس ُل ُه ْم بِا ْل َب ِّي َن ِ
َي ْع َل ُم ُه ْم إِ َّ
ات َف َر ُّدو ْا َأ ْي ِد هَ ُي ْم
ىِف َأ ْف َو ِ
اه ِه ْم َو َقا ُلو ْا إِنَّا َك َف ْر َنا بِ َمآ ُأ ْر ِس ْلت ُْم بِ ِه َوإِنَّا َل ِفى

مدى االتفاق واالختالف يف العينات البحثية وهي

تعاىل  . :وعالمة ( ج .:ج ).:وقد مجع بني الوقف

كان أحدى عالمة الوقف (ج) سواء اتفق املصحفان

َش ٍّك ممِّ َّا َتدْ ُعو َننَآ إِ َل ْي ِه ُم ِر ٍ
يب } ،إبراهيم  ،9/قال
اجلائز وعالمة وقف التعانق وقد ضبط هبا الوقف يف

وت َو َس ِّب ْح
{و َت َو َّك ْل عَلىَ الحَْ ِّي ا َّل ِذي اَل َي ُم ُ
قوله تعاىلَ :
وب ِع َب ِ
بِ َح ْم ِد ِه َو َك َفى بِ ِه بِ ُذ ُن ِ
ريا ج )58( .:ا َّل ِذي
اد ِه َخبِ ً

أن يكون اجلرد واالستقصاء منهجا للوقوف عىل
املصاحف الثالث ،وكانت النتيجة أن الوقوف التي

اآلخران معها أو اختلفا أو اتفق احدمها واختلف
اآلخر كانت ثالثمئة واثنان وتسعون وقفا ،كان
االتفاق بني مصحفي امللك فؤاد واألوقاف العراقية

الس اَم َو ِ
ات َوالأَْ ْر َ
ض َو َما َب ْين َُه اَم فيِ ِس َّت ِة َأ َّيا ٍم ُث َّم
َخ َلقَ َّ
است ََوى عَلىَ ا ْل َع ْر ِ
ريا} .
الر ُ
اس َأ ْل بِ ِه َخبِ ً
حمَْن َف ْ
ْ
ش جَّ .:

مصحف األوقاف العراقية ومصحف املدينة النبوية

والثانية عىل العرش  .ومثلها يف سورة حممد اآلية

العالمة فقد كان مئتني وتسعني موضعا .

ريا
الفرقان  ،59-58 /فوضع العالمة األوىل عىل خب ً
الرابعة ،وسورة الطالقة اآلية العارشة .

أما عالمات الوقف يف مصحف املدينة النبوية

فهي العالمات الستة التي اعتمدها مصحف امللك
فؤاد  ،ومل تغيري اللجنة املشكلة شيئا يذكر فيها ،حتى

((( الوقف واإلبتداء اليب عبد اهلل حممد بن طيفور السجاوندي

( ت  560هــ ) ،حتقيق :د .حمسن هاشم درويش ،عامن األردن،
ط 2001 ،1 /م. 124-123 :
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يف العالمة يف ثامن عرش موضعا ،واالتفاق بني
يف ثامنني موضعا ،أن االختالف املصاحف الثالثة يف
الفرع األول :سياق النص يف املواضع التي خالف

فيها مصحف فؤاد األوقاف ومصحف املدينة .

قبل عرض هذه املواضع وحتليل سياقها للوقوف

عىل العالمة األوىل من غريها يف هذه املوقف ،البد من
ذكر عدد املواضع التي خالف فيها مصحف امللك

فؤاد مصحفي األوقاف العراقية ومصحف املدينة
النبوية ،فقد خالفهام يف ثامنني موضعا ،منها تسع

د .يونس حييى عبد اهلل
وستون موضعا عالمتها فيه (صيل) وعالمتهام فيها

ويفتح اهلل عليكم أبواب العقوبة
إىل أنفسكم
ُ

فيها (ج) وأربع مواضع ليس هلا عالمة فيها وكانت

ٌ
غالبة عىل غضبه ؛ بدليل أنَّه ملا حكى عنهم
اهلل تعاىل

( ج) ومخس مواضع عالمته فيها ( قيل) وعالمتهام
عالمتهام ( ج ) وكانت له عالمة (ج) يف موضع واحد
مل تكن هلام فيه عالمة ،وعالمة التعانق (  ).: .:يف

موضع قابلتها عالمة (ج) يف مصحف املدينة وعالمة

( ج ) .:يف مصحف األوقاف .

()1

اآلية ُّ
قال أهل املعاين « :هذه ُ
تدل عىل أن رمحة

اإلحسان ،أعاده مرتني»( ،)2والنص الذي بعد هذا املعنى
هوَ « :فإِ َذا َجآ َء َو ْعدُ ِ
اآلخ َر ِة  »...فإذا كانت الفاء عاطفة
فداللتها عىل الرتتيب والتعقيب ظاهرة( ،)3ومعنى

اآلخرة هي املرة اآلخرة التي ذكرت من افساد بني

والذي يالحظ أن االختالف كان كبريا بني

((و َق َض ْينَا
ارسائيل يف الكتاب مرتني كام يف قوله تعاىلَ :
إِلىَ َبنِي إِسرَْ ائِ َ
ض َم َّرتَينْ ِ
يل فيِ ا ْل ِك َت ِ
اب َل ُت ْف ِسدُ َّن فيِ الأَْ ْر ِ
ريا (َ )4فإِ َذا َجا َء َو ْعدُ ُأ اَ
ولهمَُ ا َب َع ْثنَا
َو َلت َْع ُل َّن ُع ُل ًّوا َكبِ ً

ظاهر يف بني العالمتني ( قيل) و ( ج) وهو كذلك بني

َو َك َ
ان َو ْعدً ا َم ْف ُعولاً )) االرساء  ،5-4 /فالعطف

عالمتي ( صيل) و (ج) وذلك يف احلقيقة لقرب
داللتهام عىل الوقف ،ودقة الفروق يف املعاين ،يصعب

تفضيل إحدامها عىل األخرى ،ويبقى االختالف
عالمتي التعانق وعالمة (ج) .

ويتبني هذا الفرق بني عالمتي ( قيل) و ( ج)

يف ما جاء من وقوف يف املصاحف الثالث عند

قوله تعاىل ( وإن أسأتم فلها ) من قوله تعاىل(( :إِ ْن
َأ ْحس ْنتُم َأ ْحس ْنتُم َ
ألن ُْف ِس ُك ْم َوإِ ْن َأ َس ْأت ُْم َف َل َها َفإِ َذا َجآ َء
َ ْ
َ ْ
ِ
وه ُك ْم َولِ َيدْ ُخ ُلو ْا المَْ ْس ِجدَ اَ
َو ْعدُ
كَم
وءو ْا ُو ُج َ
اآلخ َر ِة لِ َي ُس ُ

س َش ِد ٍ
َع َل ْي ُك ْم ِع َبا ًدا َلنَا ُأوليِ َب ْأ ٍ
اسوا ِخ اَل َل الدِّ َيا ِر
يد َف َج ُ
بالفاء جلملة الرشط ( فإذا جاء  )...كان عىل اجلملة
الرشطية األوىل ( فإذا جاء وعد أوالمها ) وقد فصل

((( ينظر :اللباب يف علوم الكتاب ،أبو حفص عمر بن عيل ابن
عادل الدمشقي احلنبيل ،حتقيق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود
والشيخ عيل حممد معوض ،دار الكتب العلمية  -بريوت  -لبنان،

ط 1419 ،1 /هـ  1998-م.214-213/12 :

َد َخ ُلو ُه َأ َّو َل َم َّر ٍة َولِ ُيتَبرِّ ُ و ْا َما َع َل ْو ْا َت ْتبِري ًا )) االرساء،7/

((( اللباب يف علوم الكتاب  ،214/12و ينظر :روح املعاين:

األوقاف مع مصحف املدينة النبوية عىل عالمة (ج) .

((( ينظر :التبيان يف إعراب القرآن :اليب البقاء العكربي ،

فقد ضبطها مصحف فؤاد ( قيل) واتفق مصحف
واملتدبر يف هذا الوقف يرى أن السياق يف

هذا النص الكريم يعلم أن التقديرْ :
أحس ْنتُم،
«إن َ

أحسنتم ُ
ألنف ِس ُك ْم «ْ ،
أح َس ْنت ُْم بفعل الطاعات ،فقد
إن ْ

أحسنتم إىل أنفسكم ويفتح اهلل عليكم أبواب اخلريات

املحرمات ،فقد أسأتم
والربكات أما إن أسأتم بفعل
َّ

. 217/2

تأليف أيب البقاء عبد اهلل بن احلسني العكربي ( ت  616هــ)

حتقيق :حممد عيل البجاوي  ،دار الشام للرتاث  ،بريوت _لبنان
 ،د.ط  1976 ،م ،813/2 :وإعراب القرآن الكريم وبيانه ملحيي

الدين الدرويش  ،دار ابن كثري و الياممة للطباعة  ،بريوت ط9/

2003 ،م ،323/4 :وإعراب القرآن الكريم  ،د .حممود سليامن

ياقوت  .دار املعرفة اجلامعية  ،االسكندرية _ مرص  ،د .ط  ،د .ت
2593/6:
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أثر السياق يف ضبط عالمة الوقف اجلائز ( ج )
بني املتعاطفني بفاصل وهي اجلملة الرشطية ( إن

ستة  ،فكانت عالمتها ( صيل) قابل مخسة منها عالمة

امللك فؤاد عند ( فلها ) وهي( قىل) أوىل من غريها

ومن خمالفته للمصحفني ما جاء من وقف عىل

أحسنتم  ) ...والذي يبدو يل أن ما ضبطه مصحف
وأحق بالضبط ؛ وذلك أن العطف بالفاء الذي يفيد

الرتتيب والتعقيب قد يوهم فريقا من القراء أنه عطف
عىل الرشط الفاصل بني الرشطني غري اجلازمني بإذا،

فالوقف أوىل للتدبر ،وال يذهب الوصل إىل معنى غري
مراد إذا يمكن أن تؤول اآلخرة عىل أهنا يوم القيام،
فيكون العطف عىل إن أحسنتم يف الدنيا أحسنتم
ألنفسكم يوم القيامة ،وإن أسأتم ألنفسكم بالعمل
املنكر أسأتم هلا يوم القيام بالعذاب ،وال سيام عند

تشابه هذا النص الكريم مع آية أخرى كان املراد منها

( ج ) وموضع واحد قابله امهال العالمة .

اج ُروا فيِ
((وا َّل ِذ َ
ين َه َ
لفظة ( أكرب) من قوله تعاىلَ :
اللهَّ ِ ِم ْن َب ْع ِد َما ُظ ِل ُموا َل ُن َب ِّو َئن َُّه ْم فيِ الدُّ ْن َيا َح َس َن ًة وَلأََ ْج ُر
الآْ ِخ َر ِة َأ ْكبرَ ُ َل ْو َكا ُنوا َي ْع َل ُم َ
ون)) النحل  . 41 /إذ

ضبطها بعالمة الوقف اجلائز (ج) واتفق املصحفان

مصحف امللك فؤاد ومصحف األوقاف العراقية عىل

ضبطها بعالمة الوقف الالزم ( م ) .

والنص رصيح يف وعد اهلل تعاىل للمهاجرين

وذلك بعد تعرضهم لألذى والظلم يف سبيله وصربهم

عليه ،أن هلم يف الدنيا حسنة ويف معنى احلسنة يقول

يوم القيامة وهي قوله ّ
جل يف عاله(( :و ُق ْلنَا ِم ْن َب ْع ِد ِه
لِ َبنِي إِسرَْ ائِ َ
اس ُكنُوا الأَْ ْر َ
ض َفإِ َذا َجا َء َو ْعدُ الآْ ِخ َر ِة
يل ْ
ِج ْئنَا بِ ُك ْم َل ِفي ًفا)) اإلرساء. 104:

احلسن ؛ قاله جماهد .الثالث :النرص عىل عدوهم ؛ قاله

خالف فيها مصحف املدينة مصحف فؤاد ومصحف

اخلامس :ما استولوا عليه من فتوح البالد وصار هلم

الفرع الثاين :سياق النص يف املواضع التي

األوقاف .

القرطبي « :ستة أقوال :األول :نزول املدينة ؛ قاله
ابن عباس واحلسن والشعبي وقتادة .الثاين :الرزق

الضحاك .الرابع :إنه لسان صدق ؛ حكاه ابن جريج.
فيها من الواليات .السادس :ما بقي هلم يف الدنيا من

يظهر اجلرد لعالمة الوقف اجلائز ( ج) أن

الثناء ،وما صار فيها ألوالدهم من الرشف .وكل

امللك فؤاد واألوقاف العراقية ،وذلك يف ثامنية عرش

أما ( ألجر اآلخرة أكرب) فهل هو استكامل

مصحف املدينة سجل خمالفة يف هذه العالمة ملصحفي
موضعا ،كان منها اثنا عرش موضعا عالمته فيها ( ج)

قابلت ثامنية منها عالمتهام (صيل) وثالثة مواضع
منها بال عالمة فيهام ،وموضع واحد قابله فيهام عالمة

الوقف الالزم ( مـــ ) .

أما باقي مواضع الوقف يف مصحف املدينة وهي
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ذلك اجتمع هلم بفضل اهلل» (.)1

((( ينظر :اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد

بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس الدين القرطبي
(ت 671هـ) ،حتقيق :هشام سمري البخاري ،دار عامل الكتب،

الرياض ،اململكة العربية السعودية ط1423 ،1/هــــ _ 2003

م.107/10:

د .يونس حييى عبد اهلل
لوعد اهلل للمهاجرين وأن كل ما كان هلم يف معنى

الفرع الثالث :سياق النص يف املواضع املختلفة يف

هذا املعنى ال نؤيد أن يضبط هذا الوقف بعالمة (ج)

اختلفت املصاحف الثالث يف عالمة الوقف

احلسنة يكون أكرب منه ما هلم يف أجر اآلخرة ،وعىل

وإنام األوىل ضبطها بالالزم ( م ) وذلك ألن مجلة (

لو كانوا يعلمون) تضمنت ضمريا سوف ال يعود
عىل املهاجرين بالرضورة ألهنم يعلمون قدرة اهلل من
ناحيتني إيامنا منهم بالنبوة والكتاب واجلنة واحلساب،

وحصولة احلسنة هلم بالدنيا بكل أنواعها  ،فال يكون

اخلطاب هلم بـــ ( لو كانوا يعلمون ) فيوضعوا موضع
املتشككني .

أما إن كانت اجلملة (ألجر اآلخرة أكرب) يف سياق

اذالل الكفار وغيضهم بام سيناله املؤمنون ،يكون

املصاحف الثالثة .

التي رسمت عىل لفظ ( بولده) من قوله تعاىل:
ات ُي ْر ِض ْع َن َأ ْو اَل َد ُه َّن َح ْولَينْ ِ َك ِ
املَينْ ِ لمَِ ْن
((وا ْل َوالِدَ ُ
َ
َ َ
اع َة َوعَلىَ المَْ ْو ُل ِ
ود َل ُه ِرزْ ُق ُه َّن َو ِك ْسوَتهُ َُّن
الر َض َ
أ َرا َد أ ْن ُيتِ َّم َّ

بِالمَْ ْع ُر ِ
وف اَل ت َُك َّل ُف َن ْف ٌس إِلاَّ ُو ْس َع َها اَل ت َُض َّار َوالِدَ ٌة
ود َل ُه بِ َو َل ِد ِه َوعَلىَ ا ْل َوا ِر ِ
بِ َو َل ِد َها اَ
ث ِمث ُْل َذلِ َك
وَل َم ْو ُل ٌ
او ٍر اَ
َفإِ ْن َأ َرا َدا ِف َصالاً َع ْن َت َر ٍ
َاح
اض ِم ْن ُه اَم َو َت َش ُ
فَل ُجن َ
َع َل ْي ِه اَم َوإِ ْن َأ َر ْدت ُْم َأ ْن َت ْسترَ ِ
ْض ُعوا َأ ْو اَل َد ُك ْم اَ
اح
فَل ُج َن َ
وف َوات َُّقوا اللهََّ
َع َل ْي ُك ْم إِ َذا َس َّل ْمت ُْم َما آ َت ْيت ُْم بِالمَْ ْع ُر ِ
َو ْاع َل ُموا َأ َّن اللهََّ بِ اَم َت ْع َم ُل َ
ون َب ِص ٌري))٢٣٣

الوقف عىل (أكرب) بعالمة الوقف اجلائز (ج) صالح،
((و َأ ْق َس ُموا
وسياق النص الكريم يؤيد هذا قال تعاىلَ :
وت بَلىَ َو ْعدً ا
بِاللهَّ ِ َج ْهدَ َأ ْي اَمنهِ ِ ْم اَل َي ْب َع ُث اللهَّ ُ َم ْن َي ُم ُ

يضع له عالمة ،أما مصحف املدينة فقيد ضبطها

من ينكر البحث بعد املوث ،فيكون التحرس اكرب إن

اآلية رأيناه يف حقوق الرضاعة ،فقد بدأ السياق يف

َّاس اَل َي ْع َل ُم َ
َع َل ْي ِه َح ًّقا َو َل ِك َّن َأ ْك َث َر الن ِ
ون ( ،))38فهم

كان جزاء املؤمنني يف اآلخرة أكرب من الدنيا( ،)1لكن

جيب معها حئنذ أن يكون الوقف عىل كلمة ( حسنة )
وقف أقوى مثل الوقف أوىل (قيل) بينام نجد الوقف
املختار عىل هذه اللفظة يف مصحف املدينة هو (صيل)
الوصل أوىل مما يضعف يف رأيي ما ضبط يف مصحف

املدينة وترجيح ضبط مصحفي امللك فؤاد ومصحف

األوقاف العراقية .

((( ينظر :البحر املحيط . 530/6 :

فقد ضبطها يف مصحف امللك فؤاد بعالمة الوقف

أوىل( قيل) وضبطها امهاهلا يف مصحف األوقاف إذ مل
بعالمة الوقف اجلائز( ج ) ،ولو رجعنا إىل سياق

أحكام الرضاع ،فالوالدات يرضعن أوالدهن حولني
كاملني ،ثم عطف عىل هذه اجلملة بالواو وعىل املولود

له ،أي ما جيب عليه من حق املرضعات وهو ( رزقهن
وكسوهتن) ثم استئناف لألحكام الضابطة ألحكام
الرضاع  ،ال تكلف نفس إال وسعها وال تضار والدة

بولدها وال مولود بولده .

وهذه األحكام مرتابطة يف وحدة موضوعها تتعلق

بأحكام الرضاعة ،فالوقف عليها حسن فليس له تعلق
بام بعده إال من جهة اللفظ وهي مجلة ( وعىل الوارث
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أثر السياق يف ضبط عالمة الوقف اجلائز ( ج )
مثل ذلك) ،وذلك ألنه عطف عىل مجلة ،لكن هذا

( ت  560هــ ) يف كتتابه الوقف واالبتداء فقد كانت

بأحكام الرضاع “ َوعَلىَ المَْ ْو ُل ِ
ود َل ُه ِرزْ ُق ُه َّن َو ِك ْسوَتهُ َُّن
بِالمَْ ْع ُر ِ
وف اَل ت َُك َّل ُف َن ْف ٌس إِلاَّ ُو ْس َع َها اَل ت َُض َّار َوالِدَ ٌة

 -كان مصحف امللك فؤاد أكثر دقة من غريه يف

ضبط عالمات الوقف واختيار الرمز هلا حتى تبعه

هذا الوارث قد توافر يف كتب املفرسين فهو :الصبي

العربية السعودية التي اصبح مصحفها (مصحف

العطف مسبوق بأحكام تفصيلية غري متعلقة مبارشة

بِ َو َل ِد َها اَ
ود َل ُه بِ َو َل ِد ِه “ كام أن اخلالف يف من هو
وَل َم ْو ُل ٌ

املولود ،أو ورثة الصبي من الرجال ،أو ورثة الصبي
من الرجال والنساء سواء (.)1

ظاهرة جلية ودقيقة يف وصفها واستعامهلا .

بذلك كثري من البلدان االسالمية وال سيام اململكة
املدينة النبوية) األكثر انتشارا يف العامل اإلسالمية .

 -إن اعتقاد أن هذه العالمات اجتهادية قضية

فأرى أن الوقف أوىل من امهاله أو جواز

تتيح للمسلمني أن يعيدوا النظر يف بعض املواضع

املتدبر حيتاج إىل هذا الوقف حتى ال يضم مجلة (وعىل

ملستوى املجتمع العلمي والثقايف وال سيام اللغوي

الوجهني ،مؤيدا بذلك مصحف امللك فؤاد ،فالقارئ
الوارث مثل ذلك) إىل اجلمل املعرتضة فريتبط معانيها
ويمكن بذلك أن يبتعد عن املعنى املراد(. )2

اخلامتة
احلمد هلل أوال وآخرا وصىل اهلل وسلم وبارك عىل

نبينا اخلاتم وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد فقد وقفت
عىل نتائج يمكن ذكرها بام يأيت:

 -إن العالمات التي وضعت للوقف اجتهادية

قديمة ولعل أو من استعمالها هو االمام السجاوندي
((( ينظر :اجلامع ألحكام القرآن ،168/3:و روح املعاين يف
تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،حممود األلويس أبو الفضل،
دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،د .ط ،د .ت. 147/2 :

((( البحر املحيط يف التفسري  ،أبو حيان حممد بن يوسف بن عيل
بن يوسف بن حيان أثري الدين األندليس (ت 745هـ) ،حتقيق:

صدقي حممد مجيل ،دار الفكر – بريوت ط 1420 ،1 /هـ:

. 505/2
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التي أصبحت اليوم بحاجة إىل ضبط ،وذلك مراعاة

منه ،وهذا ما نويص به اللجان العلمية يف طباعة

املصحف يف الوقف العراقي .

 -إن الوقوف التي كانت أحدى عالمتها الوقف

(ج) سواء اتفق املصحفان اآلخران معها أو اختلفا
أو اتفق أحدمها واختلف اآلخر كانت ثالثمئة واثنان

وتسعون وقفا  ،كان االتفاق بني مصحفي امللك فؤاد
واألوقاف العراقية يف العالمة يف ثامن عرش موضعا،
واالتفاق بني مصحف األوقاف العراقية ومصحف
املدينة النبوية يف ثامنني موضعا ،أن االختالف املصاحف

الثالثة يف العالمة فقد كان مئتني وتسعني موضعا.

وهنا أويص أن البحث يعد نواه صاحلة للتطوير

والتوسيع ليكون بحثًا مستقال صاحلا لنيل درجة
املاجستري يف هذا العلم الرشيف إذ هو يربط بني القرآن
الكريم وعالمات وقفه من جهة وبني العلوم اللغوي

من جهة أخرى .

د .يونس حييى عبد اهلل

امل�صادر واملراجع
القرآن الكريم .

1.1أساس البالغة تأليف جار اهلل حممود بن عمر

الزخمرشي ،قراءة وضبط ورشح ،حممد نبيل طريفي،
دار صادر ،بريوت لبنان ط2009 ،1/م .

2.2إعراب القرآن الكريم  ،د .حممود سليامن ياقوت
 .دار املعرفة اجلامعية  ،االسكندرية _ مرص  ،د .ط ،

د .ت .

3.3البحر املحيط يف التفسري  ،أبو حيان حممد بن

يوسف بن عيل بن يوسف بن حيان أثري الدين
األندليس (املتوىف745 :هـ) ،حتقيق :صدقي حممد
مجيل ،دار الفكر – بريوت ط 1420 ،1 /هـ.

4.4التبيان يف إعراب القرآن :اليب البقاء العكربي ،
تأليف أيب البقاء عبد اهلل بن احلسني العكربي ( ت

 616هــ) حتقيق :حممد عيل البجاوي  ،دار الشام
للرتاث  ،بريوت _لبنان  ،د.ط  1976 ،م .

5.5

6.6اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد
بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس الدين

القرطبي (املتوىف 671 :هـ) ،حتقيق :هشام سمري
البخاري ،دار عامل الكتب ،الرياض ،اململكة العربية

السعودية ط 1423 ،1/هـ 2003 /م .

7.7روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين

حممود األلويس أبو الفضل ،دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت ،د .ط ،د .ت .

8.8عالمات الوقف يف املصحف لرسم العثامين ،
دراسة مقارنة داللية عن عالمات الوقف سورة
املائدة بني القرآن يف طباعة اململكة العربية السعودية،

وطباعة اجلمهورية األندونسية ) اجلامعة اإلسالمية
احلكومية يف بامالنج – أندونسية ،كلية العلوم
اإلنسانية والثقافية ،شعبة اللغة العربية وآداهبا للعام

الدرايس 2008 -2007 :م

9.9غاية النهاية يف طبقات القراء ،لإلمام حممد بن
حممد اجلزري ( ت  833هــ ) طبعة جديد ومنقحة

عىل أصل الطبعة التي عني هبا املسترشق برجسرتارس،
دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان ،ط 2006 ،1/م.

1010فضل علم الوقف واالبتداء وحكم الوقف عىل
رؤوس اآليات ،عبد اهلل عيل امليموين ،دار القاسم

للنرش والتوزيع ،الرياض ،ط 1424 ،1/هـ -

 2003م.

1111الكتاب (كتاب سيبويه) أيب برش عمرو بن عثامن
بن قنرب ،بتحقيق ورشح :عبد السالم حممد هارون،

النارش :مكتبة اخلانجي بالقاهرة ،طباعة الرشكة
الدولية للطباعة ،ط2006 ،3/م

1212اللباب يف علوم الكتاب ،أبو حفص عمر بن
عيل ابن عادل الدمشقي احلنبيل ،حتقيق :الشيخ عادل

أمحد عبد املوجود والشيخ عيل حممد معوض ،دار
الكتب العلمية  -بريوت  /لبنان ،ط 1419 ،1 /هـ

 1998-م

1313املكتفى يف الوقف واالبتدا ،عثامن بن سعيد بن
عثامن بن عمر أبو عمرو الداين (ت 444ه ) حتقيق

العدد الثامن  -ال�سنة اخلام�سة2018 -م  -اجلزء الأول
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أثر السياق يف ضبط عالمة الوقف اجلائز ( ج )
:حميي الدين عبد الرمحن رمضان ،دار عامر ،األردن،

ط 1422 ،1 /هـ  2001 -م .

1414مقاييس اللغة ،أليب احلسن أمحد بن فارس بن

زكريا ( ت  395هــ) ،راجعه :أنس حممد الشامي،
دار احلديث ،القاهرة ،ط 2008 ، 1 /م.

1515مقدمة يف الوقف واإلبتداء ،مصطلحاته وعالقته

بالنحو ،د .يونس عيل يونس ،بحث منشور يف جملة
دراسات يف اللغة العربية وآداهبا ،نصف سنوية دولية
ّ
حمكمة تصدرها جامعة سمنان اإليرانية بالتعاون مع

جامعة ترشين السورية ،.العدد 2011 ،4 /م.

1616الوقف واإلبتداء اليب عبد اهلل حممد بن طيفور
السجاوندي ( ت  560هــ ) ،حتقيق :د .حمسن هاشم

درويش ،عامن األردن ،ط 2001 ،1 /م.

1717الوقوف الالزمة يف القرآن الكريم ،وعالقتها

باملعنى واإلعراب ،د .محدي عبد الفتاح مصطفى
خليل ،أستاذ اللغويات يف كلية اللغة العربية  /جامعة

األزهر ،جملة كلية اللغة العربية  /األزهر ،العدد الثاين
عرش السنة  1994م ،يف القسم اخلامس ،الصفحات
.529-489:
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البحوث املحكمة

