املقدمة هي ّ
املعلومات وآلاراء َّ
للكحاب ،وال ّ
جعبر
بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير

الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
امللخص:
ُ
الؿعـوي الؿؼصود يف طؾم
يعؿل هذا البحث طؾى َد ْفع إشؽالقة آكؼطاع
ِّ
الوقف وآبتداء ،والرتابط وآتصال بقن آيات الؼرآن بؿا َيتط َّؾ ُبه طؾم الؿـاسبة.
ِ
ِ
وحال
قائم طؾى َمدَ ى طالقة أيات بؿا بعدها،
فع ْؾ ُم الوقف وآبتداء ٌ
طؿا بعده،
اتصالفا واكػصالفا ،وأطؾى درجات الوقوف ما اكؼطعت طال َقتُه ر ْأ ًسا ّ
الؿ َؼ َّرر يف ِط ْؾم الؿـاسبة أكه ما من آية وٓ سورة
وهو ما ُيعرف بالوقف التام ،بقـؿا ُ
وٓ قصة إٓ ولفا صؾة بؿا قبؾفا وما بعدها ،يجؿعفا ِر ٌ
باط ،و ُيوثِ ُؼفا طالقة من
كو ٍع ما ،وهذا يـاقض تؿام الوقف :إِ ْذ ِ
ٓز ُم ُه أكه ٓ يوجد وقف تا ّم يف الؼرآن
حاولت يف هذا البحث َد ْف َع هذا
صرح به بعضفم ،وقد
ُ
الؽريم ،وهذا ما ّ
والؿستعان.
الؿشؽل ،صال ًبا
َ
والل الؿو ِّفق ُ
التوفقق بقن َ
ُ
إمر ْينُ ،
يتش َّؽل هذا البحث من م َؼدِّ ٍ
فتـاولت فقفا
مة ومبحثقن وخاتؿة :أ ّما الؿؼدّ مة
ْ
ُ
مدخال لؿبحث
ً
موضوع البحث ،وإشؽالقتَه ،وخ َّطتَه ،أ ّما الؿبحث األول فجعؾته
َ
طرجت فقه طؾى ِط ْؾ َؿي الؿـاسبة والوقف وآبتداء تعري ًػا وشرو ًصا
الؿعالجةّ ،
الؿشؽل الؿذكور،
بصورة مختصرة ،بقـؿا
ّ
اختص الؿبحث الثاين بدَ ْف ِع هذا ُ
والتوفقق بقن الوقف التام وطؾم الؿـاسبة ،وجاءت الخاتؿة ِ
لذ ْكر كتائج البحث.
ّ
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
املقذهة:
والسال ُم طؾى رسول الل ،وطؾى آله وصحبه و َمن
الحؿدُ لل ،والصال ُة
َّ
ْ
وآه ،وبعد:
ّ
فنن إطجاز الؼرآن له مـاحٍ متعدّ دة ،وجواكب مختؾػة ،حرص العؾؿاء طؾى
بعض
كثقرا من أسرارها ،ومن جواكب اإلطجاز التي ا ّتجه إلقفا ُ
بقاهنا ،وكشػوا ً
وتػصقال الـظر يف تـاسب أيات ،وربطفا بالسابق والالحق،
ً
الؿػسرين تبققـًا
ّ
الج َؿل والؼصص طؾى تبايـفا يف الظاهر ،وهو ما ُيعرف بعؾم
وبقان اتصال ُ
الؿـاسبة ،وهو جاكب من جواكب اإلطجاز يف الؼرآن الؽريم ،يرى الؿشتغؾون به
أكه ما من آية وٓ سورة وٓ قصة إٓ ولفا ِص َؾة بؿا قبؾفا وما بعدها ،يجؿعفا
باط ،و ُيوثِ ُؼفا طالقة من كو ٍع ما ،ولو كان ّ
ِر ٌ
كل مـفا يتحدّ ث طن حؼقؼة مـػصؾة
طن إخرى يف الظاهر ،فآيات الؼرآن طـدهم كالؽؾؿة الواحدة يف ترابطفا
واتصالفا ،ويؿتدّ هذا إمر لقشؿل ّ
وأولفا بآخرها ،وتتابع
كل سورة بالتي تؾقفاّ ،
إحؽام ،وتوارد إحوال ،وغقر ذلك من أكواع الؿـاسبات الؿتعدّ دة
والؿختؾػة.
من جاكب آخرّ ،
فنن ِطؾم الوقف وآبتداء قائم طؾى مدى طالقة أيات بؿا
بعدها ،وحال اتصالفا واكػصالفا ،فتعدّ د أكواع الوقف واختالف درجاته قائم
طؾى مدى اكػصال واتصال أيات بؿا بعدها ،وأطؾى درجات الوقوف ما
طؿا بعده ،وهو ما ُيعرف بالوقف التام ،وهذا يخالف -يف
اكؼطعت طال َقتُه ر ْأ ًسا ّ
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
ضاهره -ما تؼدّ م بقاكه طن طؾم الؿـاسبة ،من ضرورة وجود اتصال وترابط بقن
صرح به بعضفم كؿا سقليت.
آي الؼرآن ،وهذا ما ّ
إشكالية البحث:
من خالل العرض السابق يؿؽن تؾخقص إشؽالقة البحث يف التساؤٓت
أتقة:
 هل ثؿة تعارض بقن الؼول بوجود وقف تام يف ّضل الؼول بتـاسب
الؼرآن؟
 هل ثؿة تالزم بقن آكػصال الؿعـوي يف الوقف التام ،والرتابطوآتصال يف طؾم الؿـاسبة؟
أهذاف البحث:
ف البحث إلى التوفقق بقن آكػصال الؿعـوي يف الوقف التام،
 يفد ُواتصال أيات وترابطفا يف طؾم الؿـاسبة.
 استجالء هذا إمر ودفع ال ّؾبس فقه ،بؿا ٓ يدع فقه ِموض ًعا لـؼد ،وٓ
محال لؼول.
ا
الذراسات السابقة:
َ
تحرره طؾى الوجه
لم
يحظ هذا الؿوضوع -طؾى أهؿقته -بدراسة مػردة ّ
وقػت طؾقه هو استعراض إشؽالقة البحث ،دون تحرير حؼقؼي
الؿراد ،وغاية ما
ُ
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
لفا ،فؿن ذلك ما ذكره الشقخ صاهر الجزائري ♫ حقث قال ٓ« :خالف
وإن أواخر السور من ِ
بقن العؾؿاء يف وجود الوقف التا ّم يف الؼرآنّ ،
أبقن مواضعه،
اض َغ ْؿر َة الؿـاسبات ّأٓ وقف تا ّم يف الؼرآن ،وٓ طؾى
بعض َم ْن َخ َ
وقد زطم ُ
آخر سورة الـاس ،بل هي م ّتصؾة -مع كوهنا آخر الؼرآن -بالػاتحة -التي هي
ّأوله -كاتصالفا بؿا قبؾفا بل أشدّ  ،والذي دطاه إلى هذا الؼول الغريب أكه تغؾغل
يف هذا إمرَ :ف َال َح له َّ
أن بقن أيات من التـاسب ما يجعل آرتباط بقـفا
شديدً اّ ،
وأن ذلك يؼتضي أن يؽون الوقف هـالك غقر تا ّم البتة ،ولقس إمر
كذلك» .
كذا ألؿح إلقفا الدكتور /محؿود روزن فؼال« :وبالجؿؾة :فؼد يؼع التؿام
قؾقالّ :
ٕن أية طادة ما يرتبط معـى ّأولفا بآخرها ،وآخرها
يف أثـاء أية وإن كان ً
ٍ
وقف تا ٍّم
بلولفا ...فنن ُأ ِخ َذت الؿـاسبات الؿعـوية يف آطتبار فربؿا َط َّز وجود
ّ
يف أثـاء أية» .
ّ
ولعل ّأول محاولة حؼقؼة لدفع هذا الؿشؽل كاكت من الشقخ الحصري
♫ حال كالمه طن الوقف التا ّم يف ثـايا أيات ،فؼال -يف بقان آكػصال
لتبقان لبعض الؿباحث الؿتع ّؾؼة بالؼرآن ،لطاهر بن صالح الجزائري ،مطبعة الؿـار بؿصر ،ط،1
1334هـ ،ص.269
لتلصقل والتؼعقد ٕقسام الوقف وآبتداء ،د .محؿود روزن ،ص.114
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
الؿعـوي« :-فلكت ترى مِن هذه ّ
أن جؿؾة ٓ ...ارتباط لفا بؿا قبؾفا من حقث
الخاص» .
الؾػظ وٓ من حقث الؿعـى الؿطابؼي
ّ
الخاص لقدفع ما قد يجول بخاصر
فؼ ّقد آكػصال الؿعـوي بالؿطابؼي
ّ
الؼارئ من ثؿة وجود ترابط بقن ّأول أية وآخرها ،وهذا أحد أصول الؿعالجة
كؿا سقليت معـا.
املنهج املتبع يف الذراسة:
الـظر يف مسببات اإلشؽال ،ومن ثم العؿل طؾى
اقتضت صبقع ُة البحث
َ
ضبط مػفوم آتصال وآكػصال بقن ِ
الع ْؾ َؿ ْقن ،والـظر يف اختالف الحقثقة
بقـفؿا ،وما يؼتضقه ذلك من تحرير غاية طؾم الؿـاسبة ،ومِن ثم َو ْضع أصول
يتوصل من خاللفا لدف ِع الؿشؽل الؿطروح.
ّ
خطة البحث:
جاء البحث يف ُمؼدمة ،ومبحثقن ،وخاتؿة:
تـاولت فقفا إشؽالقة البحث وخ ّطته والفدف مـه.
الؿؼدمة:
ُ
الؿبحث األول :التعريف بعؾؿي الؿـاسبة والوقف التام ،وفقه مطؾبان:
 الؿطؾب األول :يف بقان طؾم الؿـاسبة ،ويحتوي طؾى:معالم آهتداء ،لؾحصري ،ص.23
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
ً
أوٓ :تعريػه ،وأهؿقته ،وأقوال العؾؿاء فقه.
ثاك ًقا :أكواع الؿـاسبات.
 الؿطؾب الثاين :يف بقان الوقف التام ،ويحتوي طؾى:ً
أوٓ :بقان تؿام الؽالم.
ثاك ًقا :درجة اكػصاله واتصاله.
ثال ًثا :تعريف الوقف التام.
الؿبحث الثاين :التوفقق بقن اكػصال الؿعـى وترابط أيات ،ويحتوي طؾى
ثالثة أصول:
إصل إول :مطابؼة الؿعـى.
إصل الثاين :اختالف مػفوم آتصال وآكػصال.
إصل الثالث :اختالف الحقثقة وتباين الغاية.
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
املبحث األول :التعريف بعِلوي املناسبة والىقف التام:
املطلب األول :يف بياى علن املناسبة:
أوًل :تعريػه ،وأهؿقته ،وأقوال العؾؿاء فقه:
ا
تعريػه لغة :الـون والسقن والباء كؾؿة واحدة ققاسفا اتصال شيء بشيء،
والؿـاسبة بضم الؿقم مصدر
مـه الـ ََّسبُ ،س ّؿي ٓتصاله ولالتصال به ،
ُ
ومعـاها يف الؾغة يدور حول الؿؼاربة والؿ َشاكؾة ،يؼالِ ٌ :
ب ُف َالكًاَ ،ف ُف َو
فالن يـاس ُ
ُ
ُ
ك َِسقبهَ ،أي َقريبه .وتؼول :لقس بقـفؿا مـاسبة ،أي :مشاكؾة .
ـاسب ،أيُ :مشاكؾ ٌة و َتشاكُل،
قال الزبقديُ « :يؼال :بقن الشقئقن ُمـاسب ٌة و َت ُ
وكذا قولفم ٓ :كِ ْس َب َة بقـفؿا ،وبقـفؿا كِسب ٌة قريبة» .
ف به وجو ُه ارتباط أجزاء الؼرآن بعضفا ببعض،
طؾم ُت ْع َر ُ
ا
واصطالحاٌ :
وقو ُلـا( :أجزاء الؼرآن) شامل لًية مع أية ،والحؽم مع الحؽم ،والسورة مع
السورة ،والؼصة مع الؼصةّ ،
وكل جزء من الؼرآن مع ما قاركه .

مؼايقس الؾغةٓ ،بن فارس ،دار الػؽر ،ط1399 ،1هـ.)423 /5( ،
لسان العربٓ ،بن مـظور ،دار صادر  -بقروت ،ط1314 ،3هـ.)577 /1( ،
تاج العروس ،لؾزبقدي ،دار الفداية.)265 /4( ،
طؾم الؿـاسبات يف الؼرآن ،مؼال لؾدكتور /محؿد بن طبد العزيز الخضقري ،مـشور بؿوقعه ،تاريخ 25
أغسطس 2114م.https://tinyurl.com/3ve8yd3s ،
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
ف به وج ُه ارتباط أيات ببعضفا ،واتصال الؼصة بؿا قبؾفا،
طؾم ُي ْع َر ُ
ففو ٌ
وتـاسب ختام أيات بؿا
بلول التي تؾقفا ،وأولفا بآخرها،
بل وآخر السورة ّ
ُ
تضؿـته أيات ،وغقر ذلك من أكواع الؿـاسبات الؿـصوص طؾقفا.
أكثر لطائف الؼرآن ُمو َد َط ٌة يف الرتتقبات
قال الرازي -يف تػسقرهُ « :-
والروابط» .
طؾم
وقال ً
أيضا« :و َمن تل ّمل يف لطائف َك ْظ ِم هذه السورة ويف بدائع ترتقبفا َ
ِ
ّ
أيضا بسبب
بحسب فصاحة ألػاضه وشرف معاكقه ،ففو ً
أن الؼرآن كؿا أكه معجز َ
ترتقبه و َك ْظم آياته» .
وقال الزركشي« :واطؾم َّ
أن الؿـاسبة ِط ْؾ ٌم شريف ُت ْح َز ُر به العؼول و ُيعرف
به قدر الؼائل فقؿا يؼول» .
ِ
ُ
الؼدر ،طظقم الـػع ،يؽشف أحد جواكب إطجاز الؼرآن
جؾقل
طؾم
ففو ٌ
الؽريم ،ففذا التـاسق والتالؤم يف آياته ُيمكد ألوهقة مصدره وح ِّؼقة َتـْزيؾه  :لذا

مػاتقح الغقب ،الرازي ،دار إحقاء الرتاث العربي  -بقروت ،ط1421 ،3هـ.)116 /11( ،
مػاتقح الغقب ،لؾرازي.)114 /7( ،
لربهان يف طؾوم الؼرآن ،لؾزركشي ،دار إحقاء الؽتب العربقة طقسى البابي الحؾبي وشركاه ،ط،1
1376هـ.)36 /1( ،
مصابقح الدرر ،لعادل أبو طالء ،الجامعة اإلسالمقة بالؿديـة الؿـورة ،العدد ،129 :ص.22
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
يؼول البؼاطي« :وهبذا العؾم :يرسخ اإليؿان يف الؼؾب ويتؿ ّؽن من ال ُّؾب :وذلك
أكه يؽشف أن لإلطجاز صريؼتقن :إحداهؿاَ :ك ْظم ّ
بحسب
كل جؿؾة طؾى حقالفا َ
الرتكقب .والثاكقةَ :ك ْظؿفا مع َتالِقتفا بالـظر إلى الرتتقب» .
كذلك معرفة الؿـاسبة بقن أيات تساطد طؾى ُحسن التلويل ،ود ّقة الػفم،
وإدراك ا ّتساق الؿعاين بقن أيات ،وترابط أفؽارها ،وتالؤم ألػاضفا .
ضاهرا أو ٓ ،فنن كان
وهذا آرتباط بقن آي الؼرآن وسوره إ ّما أن يؽون
ً
فواضح ،وٓ حاجة لؾتـصقص طؾقه ضؿن الؿـاسبات ،فوجه اإلطجاز
ضاهرا
ٌ
ً
والج َؿل والؿوضوطات التي ّ
لؽل
الحؼقؼي يف هذا العؾم يؽون يف ربط أيات
ُ
مـفا حؼقؼة مختؾػة طن إخرى يف الظاهر ،يؼول السقوصي« :والذي يـبغي يف
أول ّ
كل آية أن يبحث ّ
ّ
كل شيء طن كوهنا تؽؿؾة لؿا قبؾفا أو مستؼ ّؾة ،ثم
ِ
جم»  ،ف ُقبحث يف تـاسب
الؿستؼ ّؾة ما وجه مـاسبتفا لؿا قبؾفا :فػي ذلك ط ْؾم ّ
أيات التي ضاهرها آستؼالل طن السابق والالحق لفا.

كظم الدرر يف تـاسب أيات والسور ،لؾبؼاطي ،دار الؽتاب اإلسالمي ،الؼاهرة.)7 /1( ،
الؿـاسبات بقن أيات والسور ،لؾدكتور /سامي ططا ،جامعة آل البقت ،ص.12
معرتك إقران ،لؾسقوصي.)44 /1( ،
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
أو يؽون آرتباط غقر ضاهر ،بل يظفر أن ّ
كل جؿؾة مستؼ ّؾة طن إخرى،
فال بد حقـفا من دطامة ُت ْمذن باتصال الؽالم ،وهي قرائن معـوية تمذن بالربط،
فؿـفا:
 -1التـظقر ،والؿؼصود ّ
أن أيتقن يجؿعفؿا التـاضر يف الؿعـى ،أو الع ّؾة أو
َ َٓ َ ۡ َ َ َ َ َ
الحؽمِ ،
ربم  ٌِ َۢ
ﵟنٍا أدسحم
فؿن ذلك ما وقع أول سورة إكػال يف قوله :
ُ
ۡ

َۡ َ
م ة َ
قﵞ [إكػال ،]5 :طؼب حديثه طن الغـائم ،فنكه تعالى كؿا أ َمر رسوله
ٱۡل ِّ
ةيخ ِ ِ
يؿضي ٕمره يف الغـائم طؾى ك ُْر ٍه من أصحابه ،كذلك أ َمره بالخروج من بقته
أن
َ
لطؾب ِ
العقر أو الؼتال وهم له كارهون ،بجامع الؽراهة الواقعة مـفم يف إمرين:

قسؿة الغـائم ،والخروج لؾؼتال.
 -2الؿضا ّدة ،وهو كثقر يف الؼرآن ،فقعؼب ذكر الؿممـقن ذكر الؽافرين،
وذكر الجـة ذكر الـار ،وغقر ذلك.

َ َٰ َ ٓ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ
ل ًۡ ِلِ َ ٗ
اضايُ َوَٰرِي
 -3آستطراد ،كؿا يف قوله :ﵟيت ِِن ءادم كر أُشۡلاغيي
ُ
َض َٰۡٔءح ِل ًۡﵞ [إطراف ،]26 :هذه أية واردة طؾى سبقل آستطراد طؼب ِذ ْكر
الس ْوءاتَ ،
إضفارا لؾؿـّة فقؿا خؾق من الؾباس،
الو َرق طؾقفا،
وخ ْصف َ
ّ
ً
بدو َّ
وإشعارا ّ
السرت باب طظقم من أبواب التؼى.
بلن ّ
ً
ويؼرب من آستطراد ُح ْس ُن التخ ّؾص ،وهو آكتؼال من معـى إلى آخر،
ُ
بحقث ٓ يشعر السامع بآكتؼال من الؿعـى إول إٓ وقد وقع طؾقه الثاين لشدّ ة
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
آلتئام بقـفؿا :فؿن ذلك ما وقع يف سورة الشعراء بعد أن حؽى قول إبراهقم
َ ُۡ
ُ َ
ٔنﵞ [الشعراء ،]87 :تخ ّؾص مـه إلى وصف الؿقعاد
ﵟ َوَلُت ِش ِِن يَ ۡٔ َم ُح ۡت َػث 
ڠ :
ََۡ َ َ َ ُ َ ََ ٞ
َ
ٔنﵞ [الشعراء. ]88 :
وَل َب ُِ 
بؼوله :ﵟئمَليِفعٌال
ثاك اقا :أكواع الؿـاسبات:
لؾؿـاسبة أكواع كثقرة وأقسام متعدّ دة ٓ ،يؿؽن حصرها والتعريج طؾقفا يف
هذا الؿبحث العرضي :لذا ُ
سلشقر إلقفا طؾى وجه آختصار بؿا ي ّتضح معه
وح ْسب ،بل
الؿراد من ذكرها
تتؿقم الؿبحث َ
َ
الؿؼصود ويتم به البقان ،ولقس ُ
ِذك ُْر هذه إكواع له ِص َؾ ٌة وصقدة بالتوفقق بقـه وبقن آكػصال الؿعـوي يف الوقف
ً
مباشرا بالتع ّؾق
اتصآ
أطرج طؾى أكواع الؿـاسبات التي ٓ تتصل
ً
التام :لذا لن ِّ
الؿعـوي يف الوقف التام :كؿـاسبة اسم السورة لؿضؿوهنا ،والسورة بالتي تؾقفا،
والل الؿو ِّفق.
مؽتػ ًقا باإلشارة دون تػصقل ،و َمن رام الؿزيد فؾقـظره يف مظاكّهُ ،
أ ّما الؿـاسبات التي تتع ّؾق بآكػصال الؿعـوي يف الوقف التام ففي طؾى
الـحو أيت:

بتصرف من معرتك إقران لؾسقوصي.)47 -45 /1( ،
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
أوًل :الؿـاسبة بقن اآليات يف السورة الواحدة:
ا
و ُيراد به أية والتي تؾقفا ،أو جؿؾة آيات َت َض َّؿ ُن معـى واحدً ا وما يؾقفا،
ۡ ٓ ذ
ََ ُ ۡ َ َۡ
ۡ
ََ
َۡ َ َ
َۡ
ُشۡلُ ٍُٔهُ ٌ ََِ ٱل ٍُ ۡش ِن أم
ۡش ُبٔن ٦٨ءأُخًأ
كحو قوله تعالى :ﵟأف َس َء ۡح ُخ ًُٱل ٍَا َءٱَّلِيت
َ ۡ َ َ ٓ ُ َ َ ۡ َ َٰ ُ ُ َ ٗ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ
َۡ ُ ُۡ ُ َ
ونﵞ [الواقعة.]71 -68 :
زنلٔن٦٩لٔنشاءحػينّأحاحافئَلتشهس 
َنَٱلٍ ِ
قال ابن طاشور« :ومـاسب ُة آكتؼالّ ،
أن الحرث إكؿا يـبت زرطه وشجره
بالؿاء فاكتؼل من آستدٓل بتؽوين الـبات إلى آستدٓل بتؽوين الؿاء الذي به
حقاة الزرع والشجر» .
أيضا ما كان فقه تضاد وتؼابل ،مثل ِذ ْكر
ويشؿل آرتباط بقن أيات ً
الرحؿة بعد العذاب ،والجـة بعد الـار ،والرغبة بعد الرهبة  ،كحو قوله تعالى:
ََ َ َ َ َ َ ّ َٗ ََ
َ ٓ َ ٔ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ ذ ُ
َ
ۡ
َ
َ
ۡ
َٰ
ﵟة َٰ
لئِمأصحبٱۡلارًِِْۖفِيٓا
ل ٌَٰۚنطبضيِئثوأحػجةِِّۦد ِػيـخّۥفأو 

َ َٰ ُ َ
ء َاٌ ُِٔا ْ َ َ ُ ْ ذ َ
ونﵞ [البؼرة ،]81 :ثم قال بعدها :ﵟ َو ذٱَّل َ
ِيَ َ
ج
ِل 
خِ
وغ ٍِئا ٱىصَٰي ِحَٰ ِ
ُ ْ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ ۡ َ ذ ُ ۡ َ َ َٰ ُ َ
ونﵞ [البؼرة.]82 :
أولئِمأصحبٱۡلِثًِِْۖفِيٓاخ ِِل 
أيضا الؿـاسبة بقن ُح ْؽ َؿقن يف أيات أو أية الواحدة ،وذلك
ومن ذلك ً
كؿا يف آيات آستئذان حقن أطؼبفا بإمر بِ َغ ّض البصرّ :
فنن آستئذان إكؿا
التحرير والتـوير ،الطاهر بن طاشور ،الدار التوكسقة لؾـشر  -توكس ،ط1414 ،1هـ.)323 /27( ،
يـظر :معرتك إقران ،جالل الدين السقوصي ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت  -لبـان ،ط1418 ،1هـ،
(.)45 /1
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
ِ
أن وقع ّ
الؿستلذن طؾى طورة ،ولو صادف ْ
فنن
ُجعل مــن أجل أن ٓ يؼع بصر
ِ
الؿستلذن أن َي ُغ ّض البصر ،ثم ّ
الح ْؽ َؿ ْقن ب ِّقـة :إِ ْذ فقفؿا ِذ ْكر ما
طؾى
إن العالقة بقن ُ
تؽون به العػة وحػظ العورات يف الؿجتؿع الؿسؾم .
ثاك اقا :مـاسبة ترتقب الؼصص:
وهذا الـوع يـدرج تحته طدّ ة أكواع :كؿـاسبة الؼصة لؿضؿون السورة،
ومـاسبتفا لؿا قبؾفا وما بعدها ،سوا ٌء كان ورودها بعد قصة أم ٓ ،وسلكتػي هـا
بـوع واحد فؼط.
 مـاسبة الؼصة لِؿا بعدها وما قبؾفا:ذ َ َ ُ َ َٰ ٗ َ َ ذ َ ذ ذ ۡ َ َ َ
َ َ
غي ۡيِّ
ظتافظَ أنىَجلرِر
فؿن ذلك قوله تعالى :
ٔن إِذذْب ٌغ ِ
ﵟوذاٱۡل ِ
ُ َ َٰ َ ذ ٓ َ َٰ َ ذ ٓ َ َ ُ ۡ َ َٰ َ َ ّ ُ ُ َ ذ
ََ َ
ٱىظَٰيٍِ َ
اد َٰ
ني ٨٧
ج أن َل إِلّ إَِل أُج ضتحِم إ ِ ِّن نِج ٌَِ
فِ
ِف ٱىظيم ِ
ِ
ى ِ
َ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ َ َ ذ ۡ َ َٰ ُ َ ۡ َ ّ َ َ َ َ ُ
ۡ ۡ
ِنيﵞ [إكبقاء.]88 -87 :
وكذَٰل ِمُـۨ ِِجٱل ٍُؤ ٌِِ َ
فٱضخختِاَلۥوَنينٌَِّٱىغ ِ ًِّۚ

الضر
وقعت بعد قصة سقدكا أيوب ڠ وما
تضؿـفا من الدطاء بؽشف ّ
ّ
َ ۡ َ َ َۡ َُ َ َ
ه َش ۡف َِا َ
وفك الؽربُ ،
ّ
ٌا ةِِّۦ ٌَِ
فختؿت بؼوله تعالى :ﵟفٱضخختِا َلۥ ف
ُ
الضر ووقع
ّر
مسه ّ
ضﵞ [إكبقاء ،]84 :وكذا الحال يف قصة يوكس ڠ بعد أن َّ
َ
طؾقه الؽرب ،وكدائِه ربه بؽشف ما فقه من غم ،فؽان قوله :ﵟفَ ۡ
َلۥ
ٱض َخ َخ ۡت َِا ُ
َّ
ّ
طؾم الؿـاسبات يف الؼرآن ،مؼال لؾدكتور الخضقري.
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
َۡ
َو َ ذ
جؿاطفا
َن ۡي َنَٰ ُّ ٌ ََِ ٱىغ ًِّﵞ [إكبقاء ،]88 :فالؿـاسبة بقن الؼصتقن ضاهرة،
ُ
لطف الل بعباده الصالحقن ،واستجابتُه لؿن لجل إلقه مـفم ،وإطاكتُه لفم يف وقت
ُ
الضقق.
ِّ
ثم أتبعفا بعد ذلك بؼصة زكريا ڠ وهو يـادي ر َّبه فاستجاب لدطائه،
َ ۡ َ َ َۡ َُ َ َ َ َۡ َُ َۡ َ ََ ۡ َ ۡ َ َ
َ
َ
ُ
ۡ
ٓ
ُ
ي وأص يحِا َلۥ زوحّ ۥﵞ [إكبقاء.]91 :
وقال :ﵟفٱضخختِا َلۥ ووْتِا َلۥ َي َٰ
فجامِ ُع الؼصتقن آستعاك ُة بالؿولى ▐ ،وآستجاب ُة لفؿا مع اختالف
ولؿا كان حاصل أمر يوكس ڠ أكه خرج من ٍ
بطن لم
الـداءين ،قال البؼاطيّ « :
ططف طؾقه قصة زكريا ڠ يف هبته له ولدً ا من بطن لم
الخروج من مثؾه:
ُي ْع َفد
َ
ُ
ُ
الحؿل من مثؾه يف العؼم والقلس» .
ُي ْع َفد

كظم الدرر ،لؾبؼاطي.)468 /12( ،
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
املطلب الثاين :يف بياى الىقف التام:
تعتؿد قسؿة الوقف وآبتداء يف الؼرآن الؽريم ،وتبـى درجته طؾى أمرين
أساسقن:
األول :تؿام الؽالم ،ووصول مراده إلى الؿتؾؼي.
طؿا بعده.
الثاين :درجة اتصاله واكػصاله ّ
أوًل :تؿام الؽالم:
ا
والؿؼصود بتؿام الؽالم أن يؽون الؽالم مػفو ًما ،وبقان ذلك أٓ يػتؼر إلى
يصح
ما بعده لق ّتضح معـاه ،وتـجؾي دٓلته ،فنن لم يؽن الؽالم مػفو ًما فال
ّ
الوقف طؾقه ،ويـدرج تحته الوقف الؼبقح طؾى تعدّ د درجاته .
ويشرتط يف تؿام الؽالم أن يؽون َوفق مراد الل تعالى ،فنن كان يعطي معـى
َ َ ٓ ۡ
خا َءح ُّ
طؾى غقر مراد الل فال يصح الوقف طؾقه :كحو الوقف طؾى قوله :ﵟف 

ََ
َ
َ
ج إ ذن أَِب يَ ۡر ُغ َ
ٱضخ ۡح َيآء كَاىَ ۡ
لَع ۡ
ِلَ ۡخ ِش َيم
شﵞ ،والبدء بؼوله :
ﵟ
إ ِ ۡح َرى َٰ ُٓ ٍَات ٍۡ ِ 
ٔك ِ
ِ
ر
ِ ِ
أَ ۡح َس َ
لؿراد اللِ
ض َل ۡي َ
ٌا َ
ِ
ج َۡلَ
ضاهر ،وقد
مخالػته
وتؼرير
،
]
25
[الؼصص:
ﵞ
ا
ٌ
ُ
تـاولفا طد ٌد من العؾؿاء.
وٓ يعـي هذا ّ
أن قبح الوقف مـحصر فقؿا لم يتم معـاه ويػفم مراده ،فؼد تؽون الؿعاين تامة والوقف
َ
َ َ ذ َ َ َُ ْ َ َۡ َُ ْ ذ َ
ٱلصي َٰٔةَﵞ [الـساء ،]43 :ففذا كالم تام يف
طؾقفا قبقح ،كحو الوقف طؾى :ﵟيأحٓاٱَّلِيَ ءأٌِا َل تلسبٔا 
معـاه ،واضح مراده ،ووجه ُقبحه ٓ يخػى.
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
الؿتبادر من َك ْظم الؼرآن بؿا يؼتضقه السقاق
لظاهر
والؿؼصو ُد بؿراد اللِ ا
ُ
ُ
الؼرآين ،باطتؿاد إوجه الؼو ّية لغ ًة والـلي طن إوجه الضعقػة والبعقدة ،مؿا
يـبـي طؾقفا تراكقب ركقؽة ،ومعاين فاترة هزيؾة ٓ تتـاسب مع أسؾوب الؼرآن
والؼوة وروطة البقان ودقة إسؾوب ،فال يـبغي لؾؼارئ أن
الؿ ّتسم بالػصاحة
ّ
ُي َركِّب بوقػه وابتدائه طؾى بعض الؽؾؿات معاكِ َي فوق أو دون ما يحتؿؾه معـى
ﵟأ َ َ
ُج
ِيًﵞ ،وآبتداء بـ :
أية الؽريؿة ،وأمثؾة ذلك كثقرة ،كالوقف طؾى :ﵟف َ
ۡ َ َٰ َ ٓ
فقم هذا السمال؟! أكت من ذكراها،
معـى:
طؾى
،
]
43
[الـازطات:
ﵞ
ٌَِذِنسىٓا
َ
دكو قرهبا.
وطالمة من طالماهتا ،ودلقل طؾى ّ
وهذا -مع ما فقه من ُبعد -مخال ِف لؾظاهر الؿتبادر من َك ْظم الؼرآن ،يؼول
قك لؾؽالم وخروج طن الظاهر الؿت ِ
أبو حقان« :وهو َت ْػؽِ ٌ
َبادر إلى الػفم» .
ُ
وقال السؿقن« :وهو كال ٌم َح َس ٌن لوٓ أكه ُيخالف الظاهر و ُم َػ ِّؽ ٌك لـَ ْظم
الؽالم» .
ٍ
ٍ
فح ْسب ،بل يشؿل َّ
قاصر
وقف
كل
وٓ يتو ّقف هذا الشرط طـد هذا الحدِّ َ
ٍ
معان جديدةٌ ،كحو الوقف
طن اإليػاء بؿراد الل ،حتى ولو لم َيـْ َب ِن طؾى وقػه
َ َُ ْ ذ َ َ ْ َ ُ ْ
ء َاٌ ُِٔاكال ٓٔا َء َاٌ ذِاﵞ [البؼرة ،]14 :إِ ْذ لقس الؿراد هـا
طؾى قوله :ﵟِإَوذاىلٔاٱَّلِيَ
البحر الؿحقطٕ ،بي حقان.)413 /11( ،
الدر الؿصون ،السؿقن الحؾبي ،دار الؼؾم ،دمشق.)683 /11( ،
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
اإلخبار طن ا ّدطائفم الباصل طـد اجتؿاطفم بالؿممـقن بلهنم معفم طؾى صريؼتفم
وكػس مـفجفم ،بل الؿراد اإلخبار طن كػاقفم ،بادطائفم الؿوٓة أمام الؿممـقن،
بقـؿا إذا َخ َؾ ْو إلى رؤسائفم وكربائفم ضفرت حؼقؼتفم بلهنم معفم ك َْف ًجا وصريؼة،
وإكؿا قالوا ما قالوا أمام الؿممـقن استفزا ًء هبم وسخري ًة مـفم ،وهذا الؿعـى ٓ
كامال.
بضم الؿوقػقن م ًعا ،وقراءة الؿؼطع ً
ي ّتضح إٓ ّ
والػرق بقن هذا الوقف وما تؼدّ مه ّ
َّب معـى زائدً ا غقر مراد يف
أن إول َرك َ

أية ،بقـؿا هـا كان ِ
تجاوزا ،و َأ ْو َلى
قاص ًرا طن الوفاء بالؿراد :لذا فإول أشدّ
ً

والر ِّد والتصويب ،بقـؿا الوقف هـا خالف إَ ْولى فؼط ،بل لو وقػه قارئ
بالؿـع َّ
واستلكف بؿا بعده فال حرج طؾقه.
ثم اطؾم ّ
تؼديرا ،وكوكه
أن تؿام الؽالم قد يؽون تحؼق ًؼا كؿا َم ّر ،وقد يؽون
ً
مؼدرا يؼتضي أن يؽون الؽالم يف ضاهره غقر تام ،فال يػفم مراده وٓ يتضح
ً
مؼصده.

َ َ
َ
فؿثال تؿام الؽالم تحؼق ًؼا -وهو إكثر -الوقف طؾى قوله تعالى :ﵟيأحٓا
ذ َ َ َ ُ ْٓ َ ُ ْ ذَ َ َ ُ َ
ُ
ٱَّلِيَءأٌِاأغِيػٔاٱَّللورضَٔلۥﵞ [إكػال.]21 :
َ َۡ َ ذ ُۡ َ ٗ ُ َّ ۡ
ّيت ةِِّ
ومثال كوكه
مؼدرا الوقف طؾى قوله تعالى :ﵟولٔ أن كسءاُا ض ِ
ً
ۡ َ ُ َۡ ُّ
َۡ ۡ َ
ۡ َ ُ َۡ ُ
ۡ
َ
ّ
َ
َٰ
تﵞ [الرطد.]31 :
ۡرضأوك ًِةِِّٱلٍٔ 
ٱۡلتالأوق ِػػجةِِّٱۡل 
ِ
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
فالؽالم -يف ضاهره -كاقص غقر تا ّم :وذلك ّ
ٕن جواب « َو َل ْو» محذوف،
تؼديرهَ « :ل َؽ َ
ان هذا الؼرآن».

َ َذ ُ ٗ
قال الزمخشري« :ﵟ َول ۡٔ أن ك ۡس َءاُاﵞ جوابه محذوف ،كؿا تؼول لغالمك:
أن قرآكًا س ِّقرت بِ ِه ِ
الج ُ
قؿت إلقك ،وترتك الجواب ،والؿعـى :ولو ّ
بال طن
لو أين ُ
ُ َ
رض حتى تتصدّ ع وتتزايل
مؼارها ،وزطزطت طن مضاجعفا أو ُق ِّط َعت ِبه إَ ُ
ّ
قِ َط ًعا َأ ْو ُك ِّؾ َم بِ ِه ا ْل َؿوتى فتسؿع وتجقبَ :ل َؽان هذا الؼرآن لؽوكه غاي ًة يف التذكقر
وهناي ًة يف اإلكذار والتخويف» .
ذ ذ
ََُ ْ
ّ ۡ َ
ٱَّل َ
وا ةِٱَّلِنسِ ل ذٍا
ِيَ كفس 
أيضا قوله تعالى :ﵟإِن
ومن ذلك ً
ٓ
َحا َء ُْ ًۡﵞ [فصؾت ،]41 :فجواب « ّ
إن» محذوف يف قول بعضفم ،والؽالم ٓ يتم
دوكه ،وتؼديرهُ :م َع َّذبون ،أو ُم ْف َؾؽون ،أو معاكِدون  ،فقجوز الوقف طؾى هذا
التؼدير.
قال أبو حقان« :وحذف خرب ّ
إن وأخواهتا لػفم الؿعـى جائز ،ومـه قوله
ذ ذ َ َ َ ُ ْ ّ ۡ َ ذ َ ٓ َ ُ ۡ ذ ُ َ َ َٰ ٌ َ
يشﵞ» .
بغشِ ٞ
تعالى :ﵟإِنٱَّلِيَكفسواةِٱَّلِن ِسلٍاحاءْ ًِإَوُّۥىهِت

الؽشاف ،لؾزمخشري.)529 /2( ،
الدر الؿصون ،لؾسؿقن الحؾبي.)529 /9( ،
البحر الؿحقط.)254 /5( ،
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
جائزا ،فػي
فنذا كان الوقف طؾى كالم غقر تا ّم يف ضاهره لغقر ضرورة
ً
جائز من باب َأ ْو َلى ،والل أطؾم.
الضرورة كاكؼطاع الـَّ َػس والـسقان وغقره ٌ
ثاك اقا :درجة اتصاله واكػصاله:
كذلك تعتؿد ُرتبة الوقف وآبتداء طؾى مدى تع ّؾق الؽؾؿة بؿا بعدها لػ ًظا
ومعـىْ ،
طؿا بعدها لػ ًظا ومعـى ففو أطؾى درجات الوقف،
فنن كاكت مـػصؾة ّ
وهو الوقف التام ،وهو محور حديثـا.
اتصؾت بؿا بعدها
طؿا بعدها لػ ًظا ٓ معـى ،ففو الؽايف ،وإن
وإن
ْ
ْ
اكػصؾت ّ
الح َسن  ،وٓ يخػى اشرتاط تؿام الؽالم يف إخقر ،وإكؿا
لػ ًظا ومعـى ففو َ
اشرتصوا تؿام الؽالم يف إخقر دون إول والثاين -وإن كاكوا يشرتكون جؿق ًعا
فقهّ -
ٕن آكػصال الؾػظي يف التام والؽايف يؾزم مـه تؿام الؽالم ،بخالف
الح َسن ،ومن َث ّم اشرتط العؾؿاء تؿام الؽالم فقه.
َ
ٌ
ارتباط من جفة الؿعـى بقن
والؿؼصود بالتع ّؾق الؿعـوي أن يؽون َث َّم
الؽؾؿة الؿوقوف طؾقفا مع ما قبؾفا أو ما بعدها ،كاإلخبار طن أحوال الؿممـقن،
وذكر أحوال أهل الجـة والـار ،وغقر ذلك.

يـظر :الـشر.)57 /2( ،
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
والؿؼصود بالتع ّؾق الؾػظي هو التع ّؾق من كاحقة اإلطراب ،كلن تؽون
الجؿؾة معطوفة طؾى ما قبؾفا أو ً
حآ مـفا أو صػة لفا ،أو غقر ذلك من
التع ّؾؼات الؾػظقة .
قال الشقخ الحصري« :ومؿا يـبغي أن ُي ْع َؾم أكه ٓ يؾزم من وجود التع ّؾق يف
الؿعـى التع ّؾق يف ال ّؾػظ ،بخالف التع ّؾق يف الؾػظ :فنكه يؾزم مـه التع ّؾق يف
الؿعـى» .
ثال اثا :تعريف الوقف التام:
طؿا بعده لػ ًظا
تم يف معـاه ،واكػصل ّ
الوقف التام :هو الوقف طؾى كالم ّ
ومعـى .
وقد تؼدّ م ّ
أن آكػصال الؿعـوي يؾزم مـه آكػصال الؾػظي :لذا لو اكتػقـا
باكتػاء التع ّؾق الؿعـوي يف اصطالح التام لؽان واف ًقا ،واصطالح الداين أقرب ما

يـظر :معالم آهتداء إلى معرفة الوقوف وآبتداء ،محؿود خؾقل الحصري ،مؽتبة السـة  -مصر،
ط1423 ،1هـ ،ص ،28مـار الفدى يف بقان الوقف وآبتدا ،طبد الؽريم إشؿوين ،دار الؽتب العؾؿقة
 بقروت ،ص.27معالم آهتداء ،لؾحصري ،ص.28
يـظر :الـشر ،محؿد بن الجزري ،دار ابن حزم ،تحؼقق :خالد أبو الجود.)57 /2( ،
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
يؽون إلى هذا ،حقث قال« :اطؾم ّ
أن الوقف التام هو الذي َي ْح ُسن الؼطع طؾقه
وآبتداء بؿا بعدهٕ :كه ٓ يتع ّؾق بشيء مؿا بعده» .
فـ َػى التع ّؾق ُج ْؿ َؾةً ،دون التـصقص طؾى كوطه ،وقولهَ « :ي ْح ُسن» فقه دٓلة
طؾى طدم حتؿقة الوقف طؾى هذا الـوع من الوقف ،بل يجوز وصل الؽؾؿة بؿا
كظرا إلى أكه ٓ يرت ّتب طؾى َو ْصؾفا بؿا بعدها َخ َؾل يف الؿعـى أو إيفام
بعدهاً :
خالف الؿراد ،وإن كان الوقف طؾقفا َأ ْو َلى من وصؾفا بؿا بعدها ،باطتبار تؿام
الؽالم وطدم تع ّؾؼه بؿا بعده لػ ًظا ومعـى .
وطؾى الرغم من ّ
أن الوقف التام أطؾى مراتب الوقوف يف الؼرآن الؽريم:
طؿا بعده فنكه أق ّؾفا ورو ًدا :وذلك ّ
ٕن الؼصة قد تحتؿل يف
لؽؿال اكػصاله ّ
الح َسـة والؽافقة ،بقـؿا ٓ يؽون التؿام إٓ يف آخرها.
ثـاياها طد ًدا من الوقوف َ
وأكثر ما يؽون هذا الوقف يف رؤوس أي ،وطـد اكتفاء الؼصص ،ويـدر
وجوده يف ثـايا أيات.

الؿؽت َػى يف الوقف وآبتدا ،أبو طؿرو الداين ،دار طؿار ،ط1422 ،1هـ ،ص.8
معالم آهتداء ،لؾحصري ،ص.16
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
املبحث الثاين :التىفيق بني انفصال املعىن وترابط اآليات:
ومحاولة التوفقق بقن آكػصال الؿعـوي يف الوقف التام ،واتصال أيات
وترابطفا ووحدة موضوطفا يف طؾم الؿـاسبة سقؽون من خالل ثالثة أصولّ ،
كل
أصال واحدً ا ذا فروع متعدّ دة.
مـفا يم ِّدي إلى أخر :لذا يؿؽن اطتبارها ً
األصل األول :مطابؼة الؿعـى:
صحقح واحد ،وهو ُّ
ٌ
يدل طؾى وضع شيء
أصل
الطاء والباء والؼاف
ٌ
مبسوط طؾى مِثؾه حتى ُي َغ ِّط َقه ،تؼول :أص َب ْؼ ُت الشي َء طؾى الشيء ،فإول َص َبق
لؾثاين  ،وقد صا َب ْؼت بقن َّ
الش ْق َئ ْق ِن :إذا َج َع ْؾتفؿا طؾى َح ْذ ٍو واحد .
الخاصة يف الؿعـى بقن أيات،
و ُي ْؼ َصد بؿطابؼة الؿعـى الؿؿاثؾ ُة والؿوافؼة
ّ
ُ
الؿ َطابق
فآتصال الؿعـوي
الؿعـي يف طؾم الوقف وآبتداء ذلك الؿعـى ُ
ُّ
ص وتدققق ،وإطؿال فِ ْؽر وبحث ،بقـؿا ِط ْؾم
الخاص ،الظاهر لؾـاضر دون َت َؼ ٍّ
ّ
الؿـاسبة يعتؿد طؾى تؾك الروابط الخػقة ،التي تحتاج إلى تل ّمل وتد ّبر وإطؿال
فِ ْؽر ِ
وذ ْهن لقؼف الؼارئ طؾقفا.

مؼايقس الؾغةٓ ،بن فارس.)344 /3( ،
الؿحقط يف الؾغةٓ ،بن طباد.)458 /1( ،
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
لذا قال أبو بؽر الـقسابوريّ « :
إن إطجاز الؼرآن البالغي لم يرجع ّإٓ إلى
هذه الؿـاسبات الخػقة والؼوية بقن آياته وسوره ،حتى ّ
كلن الؼرآن ك َّؾه كالؽؾؿة
وتؿاس ًؽا» .
الواحدة ترتق ًبا
ُ
وقال الشقخ طبد الرحؿن ح َبـَّؽة ♫« :وطؾى الؿتد ّبر أن يبحث ويتل ّمل
حتى يؽتشف الؿـاسبة» .
ِ
طؿقق التػؽقر أن يؽتشف ويح ّؾل ويربز طـاصر
أيضا« :وطؾى الؿتد ّب ِر
وقال ً
الرتابط» .
ففي مـاسبات خػقة ،ولطائف مضؿرة يف ثـايا الؽالم ٓ ،يؼف طؾقفا إٓ
أهل العؾم وذوو البصقرة ،بقـؿا يعؿد طؾم الوقف وآبتداء إلى تؾك الؿعاين
الجؾقة والؿػاهقم الواضحة ،التي يدركفا الؼارئ دون مموكة ،ويؼف طؾقفا طا ّمة
صالب العؾم.

كؼال طن :الؿـاسبات بقن أيات والسور ،لؾدكتور /سامي العطا ،ص.13
ً
قواطد التدبر إمثل لؽتاب الل ،طبد الرحؿن حسن حبـّؽة ،دار الؼؾم ،دمشق  -بقروت ،ط،1
1411هـ1981 -م ،ص.11
قواطد التدبر إمثل ،طبد الرحؿن حبـّؽة ،ص.12
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
ويؿؽن الؼولّ :
إن روابط طؾم الؿـاسبة ٓ يؼف طؾقه إٓ العؾؿاء ،بقـؿا
الؿعاين الؿعـقة يف طؾم الوقف وآبتداء يؼف طؾقفا طا ّمة صالب العؾم ،بل وربؿا
أيضا.
طا ّمة الـاس ً
وأول َم ْن أشار إلى هذا إصل الشقخ الحصري (1411هـ) ♫ ،يف
حديثه طن الوقف التام يف ثـايا أيات ،فؼال« :فلكت ترى من هذه أن جؿؾةٓ ...
ارتباط لفا بؿا قبؾفا من حقث الؾػظ وٓ من حقث الؿعـى الؿطابؼي
الخاص» .
ّ
التؿثقل:
سقتم التؿثقل لفذا إصل يف رؤوس أي ويف ثـاياها.
أوًل :يف رؤوس اآلي:
ا
الؿثال األول:
من ذلك آي سورة الػاتحة ،حقث ذكر طؾؿاء الوقف وآبتداء يف سورة
الػاتحة طد ًدا من الوقوف التا ّمة ،قال إشؿوين« :وفقفا ثالثة وطشرون وق ًػا،
والضا ّلقن» .
أربعة تامة ...فالتا ّمة أربعة :البسؿؾة ،والدِّ ين ،وك َْست َِعقنّ ،

معالم آهتداء ،لؾحصري ،ص.23
مـار الفدى ،لألشؿوين ،ص.72
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
وكذا طدّ الداين وغقره تؾك الؿواقف من التا ّمة  ،أ ّما الوقف طؾى
(البسؿؾة) فألهنا ٓ تع ّؾق لفا بؿا بعدها ،والوقف طؾى ﵟ ّ
ِيَﵞ تام باطتبار
ٱل ِ
َ
نيﵞ ٕكه اكؼضاء الثـاء
آكتؼال من ال َغقبة إلى الخطاب  ،وكذلك طؾى ﵟن ۡط َخػِ ُ
ذ ّ
ِنيﵞ فألكه هناية السورة.
طؾى الل تعالى  ،أ ّما الوقف طؾى ﵟٱلظٓاى َ
أ ّما طؾؿاء الؿـاسبة فقعتربون آيات السورة مرتابطة دون فصلٕ :هنم
يـظرون إلى الوحدة الؿوضوطقة ،ويعتربون الؿعـى الرئقس الذي تدور حوله
السورة :ولذا سـتـاول ربطفم تؾك الوقوف بؿا بعدها.
فؾؿا استجؿع إمر
قال البؼاطي -يف ربط تؾك الؿواقف التا ّمةّ « :-
استحؼا ًقا وتحبقبا وترغقبا وترهقبا كان من ِ
ُ
شلن ّ
اإلقبال إلقه ،وقصر
ب
كل ذي ُل ٍّ
ً
ً
ً
الفؿم طؾقه ،فؼال ً -
طادٓ طن أسؾوب ال َغقبة إلى الخطاب لفذا ،مؼد ًما لؾوسقؾة
اكﵞ أي :يا َمن هذه الصػات
طؾى صؾب الحاجة ٕكه أجدر باإلجابة -ﵟإِيذ َ
صػاته. »...

يـظر الؿؽت َػى ،لؾداين ،ص .17والؿرشد ،الحسن بن سعقد العؿاين ،رسالة ماجستقر ،جامعة أم
الؼرى1421 ،هـ.)119 /1( ،
الؿرشد ،لؾعؿاين.)119 /1( ،
الؿؽتػى ،لؾداين ،ص.17
كظم الدرر ،لؾبؼاطي.)37 /1( ،
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
َ
نيﵞ بؿا بعده« :-ويف أية كدب إلى اطتؼاد العجز
وقال -يف ربط ﵟن ۡط َخػِ ُ
وقوته ،فاقتضى ذلك توجقه الرغبات إلقه
واستشعار آفتؼار وآطتصام بحوله ّ
ۡ
ۡ َ ّ
وتـبقفا طؾى
يًﵞ تؾؼقـًا ٕهل لطػه،
ٱلص َر َٰ َط ٱل ٍُ ۡط َخلِ َ
بالسمال ،فؼال :ﵟٱْرُِا ِ
ً
ّ
محل السؾوك الذي ٓ وصول بدوكه» .
لؽ ْن ثؿة اتصال معـوي ضاهر بقن أيات :يجعل تؿام الوقف ّ
محل كظر،
وقد تـ ّبه العؿاين ♫ لفذا آتصال فحاول الجؿع بقـه وبقن وجود التؿام يف
ذ َ َ
أيضا ،إٓ أكه لقس
اك ن ۡط َخػِ ُ
تؾك الؿواقف ،فؼال« :وقوله :ﵟِإَوي
نيﵞ هو تام ً
ذ َ َ
اك ج ۡػ ُت ُرﵞ ،هو كالم متوج ٌه كحو الؿخاصب ،وقوله:
أخرٕ :ن قبؾه ﵟإِي
ۡ
ٱْرَُِاﵞ مسللة من الؿخاصب ،فؿن حقث ّ
إن الؽالم ك ّؾه صادر طن الؿتؽ ّؾم
ﵟ
إلى من يواجفه كان فقه بعض التع ّؾق بؿا قبؾه ،وكان الوقف أخر أتم مـه ،ومن
ذ َ َ
ۡ َ
حقث ّ
اكج ۡػ ُت ُرﵞ إخبار من
إن قوله :ﵟٱْرُِاﵞ هو صؾب ومسللة ،وهي قوله :ﵟإِي
َ
نيﵞ وق ًػا تا امآ :كتؼاله من اإلخبار إلى
العبد بؿا يػعؾه :صار قوله :ﵟن ۡط َخػِ ُ
الطؾب والحاجة ،فؽلكّه اكتؼل من كالم إلى آخر» .

كظم الدرر ،لؾبؼاطي.)37 /1( ،
الؿرشد ،لؾعؿاين ،)16 /1( ،والذي يؿقل إلقه البحث أكه ٓ وقف تام يف سورة الػاتحة إٓ طؾى
ذ َ َُُۡ ذ َ َ
ِنيﵞ،
اك ن ۡط َخػ ُ
البسؿؾة ويف آخرها ،فالؿخا َصب يف أول السورة هو الؿخا َصب يف قوله :ﵟإِياك جػتر ِإَوي
ۡ َ
اكﵞ هو الؿخاصب يف قوله :ﵟٱْرُِاﵞ ،كعم :الؿعترب يف الوقف وآبتداء هو
والؿخاصب يف قوله :ﵟإِيذ َ

=
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
الؿثال الثاين:
َ ُ ذ َ َ َ َۡ
ذ
َ
ۡرض
ّيٞﵞ يف قوله :
ومن ذلك الوقف طؾى ﵟدت ِ 
ﵟ َو َِّللٌِِيرَٰثٱلطمَٰو َٰ ِ
توٱۡل ِ ِۗ
ذَ ۡ َ َ ذُ ََۡ ذ َ َ ُْٓ ذ ذَ َ َۡ َ ٞ
َ ُ َ َ
ذ
وَن َُ
ٱَّلل فلِّي
ٱَّلل ة ِ ٍَات ۡػ ٍَئن دتِّي ١٨٠ ٞىلر ض ٍِع ٱَّلل كٔل ٱَّلِيَ كالٔا إِن 
َو ُ
َ ۡ َٓ
ُ
أغِ ِيا ءﵞ [آل طؿران.]181 -181 :
وبقان تؿامه ّ
أن أية إولى تتحدّ ث طن إغـقاء البخالء الذين ُي ْؿ ِسؽون
أيد َيفم وٓ يـػؼون يف سبقل الل وٓ يف وجوه الخقر ،وما يؾحؼفم من كؽال
وتعذيب.
يتضؿن سؿاع الل مؼالة القفود الؼبقحة الشـقعة
وأية الثاكقة لفا معـى آخر
ّ
ذ ذَ َ َٓ ۡ َ ُ َۡ َ ٞ
ُ
الؼرض مـّا
ٱَّلل فلِّي وَنَ أغِ ِيا ءﵞ :ولذلك يطؾب
التي قالوا فقفا :ﵟإِن 
َ
ويدطو َكا لإلكػاق .

=
الؿعـى الؿطابق ،لؽن يـبغي أن يـتػي ذلك آتصال الؿعـوي الظاهر يف الوقف التام ،وآطتبارات التي
ذكرها العؾؿاء تسويغًا لؾتؿام هـا إكؿا تؽون لؾؿػاضؾة يف درجة الوقف الؽايف ،فتؾك آطتبارات تجعل
هذا الوقف أكػى من غقره ،وٓ تر ّققه لؾتؿام بحال.
طؾي الشوكاين ،دار ابن كثقر ،دار الؽؾم الطقب ،دمشق = بقروت ،ط،1
يـظر :فتح الؼدير ،محؿد بن ّ
1414هـ .)465 /1( ،وتقسقر الؽريم الرحؿن ،طبد الرحؿن السعدي ،ممسسة الرسالة ،ط،1
1421هـ ،ص.158
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
أما الؿـاسبة بقـفؿاِ ،
ُ
الحديث طن ال ُب ْخل ،قال ابن طاشور:
فجؿاع أيتقن
ّ
ذَ ۡ َ َ ذُ ََۡ ذ َ َ ُْٓ ذ ذَ َ ٓ ۡ َ َۡ َ ٞ
وَن َُ أغِ َِيا ُءﵞ
ٱَّلل فلِّي
«استئـاف جؿؾة :ﵟىلر ض ٍِع ٱَّلل كٔل ٱَّلِيَ كالٔا إِن 
لؿـاسبة ِذ ْكر البخلٕ :هنم قالوه يف معرض دفع الرتغقب يف الصدقات» .
ََ َۡ َ َذ ذ َ َۡ َ ُ َ َٓ َ َ
ءاحى َٰ ُٓ ًُ
أيضا يف قول :ﵟوَل َيطَب ٱَّلِيَ حتذئن ةٍِا
وتتجؾى الؿـاسبة ً
َ ۡ
ذُ
الؿ ْؿ ِسؽقن
لؾبخالء
الوصػقن
بجامع
،
]
181
طؿران:
[آل
ﵞ
ِۦ
ّ
ي
ظ
ٱَّلل ٌَِ ف
ِ
ُ
تػضل من الل طؾقؽم،
أموا َلفم ،والقفود ،فؿا تبخؾون به من مال هو
محض ّ
ُ
وكذلك القفودٕ :هنم قالوا مؼالتفم الشـقعة يف معرض صؾب اإلكػاق ،أي :كقف
ٍ
ٍ
تػضل من الل طؾقؽم،
ومال إكؿا هو
كعؿة
تـعتوكه بالػؼر وما بؽم من
محض ّ
ُ
ََ ُ ْ ذ َ َ َ ُ
لًٌ ۡط َخ ۡذيَف َ
نيفِي ِّﵞ [الحديد.]7 :
احػي
وذلك كؿا يف قوله :ﵟوأُفِلٔامٍِ 
ِ
َ ُ ذ َ َ َ َۡ
ذ
ۡرضﵞ،
ت وٱۡل ِ 
أيضا قوله :
ﵟ َو َِّللٌِِيرَٰث ٱلطمَٰو َٰ ِ
ومن الؿـاسبة بقن أيتقن ً
يف مؼابل قولفم الساقط ،وكعتفم الػاحش لؿن له مؾك السؿاوات وإرض،
أي :كقف تـعتوكه بالػؼر وإلقه تمول جؿقع إمالك؟!
الؿثال الثالث:
ذ ذ َ َ ۡ ُ ُ َ َ ۡ َ َٰ َ ۡ َ َ َٰ َ َٰ ُ ۡ ً ذ َ َ ۡ ُ ُ َ
ِف
قوله تعالى :ﵟإِن ٱَّلِيَ يأكئن أٌول ٱِلتَم ظيٍا إِجٍا يأكئن ِ
ُ ُ ذ ُ ٓ َ ۡ َ َٰ ُ
ضػِ ٗ
و َض َي ۡصيَ ۡٔ َن َ
ُب ُػُِٔٓ ًَُۡ ٗ
ۡ
ارا َ
ِفأولرِك ًﵞ [الـساء.]11 -11 :
ٔص 
ّيا١٠يُ ِ
يلًٱَّلل ِ
ِ
التحرير والتـويرٓ ،بن طاشور.)183 /4( ،
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
َ ٗ
كص طؾى تؿامه أبو جعػر الـحاس ،
فالوقف طؾى ﵟضػِّياﵞ تامَّ ،
والدّ اين  ،وزكريا إكصاري  ،وإشؿوين  ،وغقرهم :وذلك ٓكتػاء التع ّؾق
الؿعـوي بقـفا وبقن أية التي تؾقفا ،وبقان ذلك أهنا هناية اإلخبار طن أولئك
حق شرطي ،وما بعدها له
الذين يعتدون طؾى أموال القتامى ،ويلخذوهنا بال ّ
تػصقال ٕحؽام الؿواريث ،فاكتػى تع ّؾق الؿعـى الؿطابق بقن
ً
يتضؿن
معـى آخر
ّ
أيتقن.
أما وجه ارتباط أية بؿا قبؾفا ،فؼال أبو حقان« :لؿا أهبم يف قوله :ﵟَُص ٞ
يب
ِ
ّ
َ
ّ ذ َ َ َ ۡ َ َٰ َ َ ۡ ۡ َ
ٔنﵞ [الـساء ]7 :يف الؿؼدار وإقربقنَ :ب َّقن يف هذه أية
وٱۡلك َس ُب 
ان
مٍِاحسكٱىو ِل ِ
الؿؼادير ،و َمن يرث من إقربقن» .
تشو َفت الـػوس إلى بقان مؼادير آستحؼاق
وقال البؼاطي« :ولؿا تم ذلك ّ
باإلرث ّ
لؽل واحد ،وكان قد تؼدّ م ِذ ْكر استحؼاق الرجال والـساء من غقر تؼققد

الؼطع وآئتـاف ،لؾـحاس ،ص.81
الؿؽتػى ،لؾداين ،ص.49
الؿؼصد ،لزكريا إكصاري ،ص.215
مـار الفدى ،لألشؿوين ،ص.215
البحر الؿحقطٕ ،بي حقان.)534 /3( ،

()31

الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
يتقم ،فاقتضت البالغة بقان أصول جؿقع الؿواريث ،وشػاء العؾقل بنيضاح
أمرها» .
فلكت ترى ّ
أن هذا الرتابط بقن هذه أية وما تؼدّ مفا من آيات ٓ يؿـع ذلك
آكػصال يف الؿعـى الؿطابق بقـفا وبقن أية السابؼة.
ِ
قصفم طؾى مواقف تا ّمة بقن ثـايا الؼصة
ومؿا يم ّكد ذلك إصل َتـْص ُ
وتـوطت إحوال الؿتـاولة فقفا ،فقعدُّ ون
الواحدة ،وذلك إذا تعدّ دت الؿواقف ّ
الوقف طؾى ّ
كل حال مـفا وق ًػا تا اما ،رغم وحدة موضوع الؼصة ك ّؾفا.
قال الؿرطشي ♫ ٓ« :يؾزم أن يؽون صائػة من ّ
الؽل متع ّؾؼة بشيء
واحد أن ٓ يوجد الوقف التام يف أثـائفا ،وإكؿا َي ْؾزم ذلك إذا كاكت جؿقع تؾك
الطائػة من الؽالم متع ّؾؼة بحال واحد لذلك الشيء الواحد ،وأ ّما إذا كاكت
متعؾؼة بحالقن أو أكثر لذلك الشيء فالوقف طؾى تؿام ّ
كل حال تام :فػي البؼرة
ۡ ۡ
َ
يًﵞ
ٔنﵞ متع ّؾق بحال واحد لؾؿممـقن ،وهو التؼوى ،وإلى :ﵟ َغ ِظ ٞ
ﵟٱل ٍُفي ُِح 
إلى :
متعؾق بحال واحد لؾؽافرين ،وهو طدم إيؿاهنم يف الؿستؼبل ،وإلى:
َ
ۡ
ٔنﵞ متعؾق بحال واحد لؾؿـافؼقن ،وهو مخادطتفم يف إبطان كػرهم:
ﵟيَلزِةُ 
َ
ۡ
ٍ
كاف ،وققل :تامٕ :كه آخر
ٔنﵞ
ولذا قال الداين« :الوقف طؾى ﵟيَلزِةُ 
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
ذ ۡ
َ
ونﵞ متع ّؾق بحال آخر لؾؿـافؼقن ،وهو فسادهم:
الؼصة»  ،وإلى :ﵟَل يَش ُػ ُس 
َ َ
ذ ۡ
َ
ٍ
ﵟف ُٓ ًۡ َل
كاف ،وققل :تام ،
ونﵞ
ولذا قال الداين« :الوقف طؾى ﵟَل يَش ُػ ُس 
َ ۡ
َ
تﵞ تام ،ﵟكَ ُ
ٔا ْﵞ ٍ
ٔنﵞ ٍ
َۡ
كاف ،وققل :تام،
ام 
كاف ،وققل :تام ،ﵟ َحز َر ٱل ٍَ ۡٔ ِ
ح ُػ 
يس ِ
َ َ َٰ ُ ّ
َشءر كَر ٞ
ك َ ۡ
طؾي الؼاري أن
كالم
يوهم
وبالجؿؾة
أقول:
،
»
تام
ﵞ

ِيس
ﵟلَع ِ
ّ
َ
ِيسﵞ ولقس كذلك ،ك َعم
اإلتؿام فقؿا يتع ّؾق بالؿـافؼقن ٓ يؽون إٓ طؾى ﵟكر ٞ
أتم ،فالوقف التام قد يوجد يف أثـاء ما يتع ّؾق بشيء واحد ،ك َعم ٓ
الوقف طؾقه ّ
يوجد الوقف إتم إٓ طـد تؿام ما يتع ّؾق به» .
قصصا متعدّ دة ،كؿا هو الحال يف
كذلك إذا كاكت الؼصة تتـاول يف ثـاياها
ً
قصة موسى ڠ ،وكذلك يف سورة يوسف ڠ ،كان الؿؼتضى أن ٓ يؽون
قصصا متعدّ دة
التؿام قبل هناية الؼصة ،لؽن لؿا كاكت الؼصة تتـاول يف ثـاياها
ً
ذ َذ َ
ِيً َ
م  َغي ٌ
ِيًﵞ [يوسف:
حه ٞ
ﵟإِن رب
كان التؿام يف أثـائفا ،فؼصة رؤياه تتم طـد :

الؿؽتػى ،لؾداين ،ص.19
الؿؽتػى ،ص.21 ،19
ۡ
ۡ
َ
ٔنﵞ ،ثم أحوال
ﵟٱل ٍُفي ُِح 
مثال فنكه ٓ يتم إٓ طـد قوله :
طؾي الؼاري« :يف أول سورة البؼرة ً
قال ّ
ذ
اب َ
الؽافرين يتم طـد قوله تعالى :ﵟ َول َ ُٓ ًۡ َ
غ َز ٌ
ﵟإِن
يًﵞ ،ثم تؿام أحوال الؿـافؼقن طـد قوله تعالى :
غ ِظ ٞ
ذ َ َ َ َٰ ُ ّ َ ۡ َ
ِيسﵞ» ،الؿـح الػؽرية ،ص.215
َشءركر ٞ
ك
ٱَّلللَع ِ
بقان جفد الؿؼل ،الؿرطشي ،ممسسة قرصبة ،ص.222 -221
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
ذ َ َٰ ُ َ
ونﵞ ،وقصة ما
ِس 
 ،]6وقصة تدبقر إخوته إبعاده طن أبقه تتم طـد قوله :ﵟىخ ِ
َ ۡ
َ
ونﵞ ،وهؽذا إلى آخر ما يتعؾق به .
فعؾوه تتم طـد :ﵟَليَش ُػ ُس 
وتـوطت الؿواقف كان الوقف
فؾؿا تعدّ دت إحوال يف الؿوضوع الواحد ّ
ّ
كل حال مـفا تا اما ،مع اتحاد موضوطفا ،وارتباط َك ْظم آياهتاّ ،
طؾى ّ
وكل ذلك
ويرسخ لذلك الؿػفوم.
يم ّكد ذلك إصلّ ،
ثاك اقا :يف ثـايا اآليات:
الـص طؾى
لؿا كان وجو ُد الؿواقف التا ّمة يف ثـايا أيات ً
طزيزا :كان لزا ًما ُّ
كل موقف مـفا تحت ّ
ّ
كل أصل ُيذكر ،بخالف رؤوس أياتّ :
فنن تؿام الوقف
فقفا كثقر ،وإمثؾة طؾقه غقر خافقة.
الؿثال األول:

َ َۡ ّ َ َ
َۡ َُ َ َ َ َۡ ذ ُۡ
ِيج ل ذ
ِه َ
ٌ َوَٰق ُ
َ
ِ
وى ۡي َص
ج
ٱۡل
و
اس
ِيِ
و
قوله تعالى :ﵟيطـٔئُم غ َِ ٱۡلِْيثِِۖك
ِ
ِ ِّۗ
ۡ
ُ ُ َ َ َ َٰ ذ ۡ ذ َ ذ َ َٰ َ ۡ ُ ْ ۡ ُ ُ َ
َ َُۡ ْ ُُۡ َ
ٔت ٌَِۡ
لَ ٱى ِِب ٌ َِ ٱتقِۗ وأحٔا ٱِلي
ٱى ِِب ةِأن حأحٔا ٱِلئت ٌَِ ظٓٔرِْا ول ِ
َ
أةۡ َوَٰة ِ َٓاﵞ [البؼرة.]189 :
فالوقف طؾى ﵟ َوٱ ۡ َ
جﵞ تامٕ :ن صدر أية يتحدّ ث طن حؽم إه ّؾة،
ۡل ِ ّ
والؿعـى :يسللك بعض الـاس طن ِ
الح ْؽؿة من َخ ْؾ ِق إه ّؾة ،قل لفم -يا
جفد الؿؼل ،لؾؿرطشي ،ص.223 -222
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
الـاس صو َمفم،
محؿد -إن الل تعالى قد خؾؼفا لتؽون معالم ُي َو ِّق ُت ويحدّ د هبا
ُ
وغقر ذلك
حؿؾفن ،و ُمدّ َة الرضاع،
وحجفم ،و ِطدّ َة كسائفم ،و ُمدَ َد
وزكا َتفم،
ّ
َّ
َ
مؿا يتع ّؾق بلمور معاشفم .
أ ّما َط ُج ُزها فقتحدّ ث طن ُحؽم إتقان البقوت من أبواهبا ،فاكتػى بذلك
التع ّؾق الؿعـوي الظاهر الؿطابق.
وقد استشؽل أهل الؿـاسبة الرتابط بقـفؿا ،فؼال السقوصي« :ومن ذلك
َۡ َُ َ َ َ َۡ ذ
ٍ
أي رابط بقن أحؽام إه ّؾة
قوله تعالى :ﵟي 
طـٔئُم غ َِ ٱۡلِْيثِﵞ ،فؼد ققلّ :

وبقن ُحؽم إتقان البقوت من أبواهبا؟

لؿا ذكر أهنا مواققت لؾحج ،وكان هذا من
و ُأجقب بلكه من باب آستطرادّ ،
أفعالفم يف الحج -كؿا ثبت يف سبب كزولفاَ -ذ َك َر معه من باب الزيادة يف
ور
الجواب طؾى ما يف السمال طؾى حدّ ُ :سئل طن ماء البحر ،فؼال( :هو ال َّط ُف ُ
ماؤه ِ
الح ّل َم ْق َتتُه)» .
ُ
وقال ابن طاشور« :ومـاسبة هذه الجؿؾة لؾتي قبؾفا ّ
أن سبب كزولفا كان
موال ًقا أو مؼاركًا لسبب كزول أية التي قبؾفاّ ،
الجؿؾتقن كان
وأن مضؿون كؾ َتا ُ
التػسقر الوسقط ،محؿد سقد صـطاوي ،دار هنضة مصر لؾطباطة ،الػجالة  -الؼاهرة.)413 /1( ،
كص طؾى ذلك بداية حديثه ،يـظر :معرتك إقران.)49 /1( ،
أي :من أيات الؿشؽل مـاسبتفا ،كؿا ّ
معرتك إقران ،لؾسقوصي.)51 /1( ،
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
مثار تر ّدد وإشؽال طؾقفم ،من شلكه أن ُيسلل طـه ،فؽاكوا إذا أحرموا بالحج أو
ِ
الؿحرم بقته من بابه أو ٓ
العؿرة من بالدهم جعؾوا من أحؽام اإلحرام أٓ يدخل
ِ
ُ
الؿحرمون إذا أرادوا َأ ْخ َذ
يحول بقـه وبقن السؿاء ،وكان
يدخل تحت سؼف
شيء من بقوهتم َتسـ َُّؿوا طؾى ضفور البقوت ،أو اتخذوا كؼ ًبا يف ضفور البقوت ْ
إن
كاكوا من أهل الؿدر ،وإن كاكوا من أهل الخقام دخؾوا من خؾف الخقؿة» .
الؿثال الثاين:

َۡ
َ ذ
َ
َ
َ
َ
ذ
َ
َٰ
َٰ
ِف
الوقف طؾى :ﵟٱۡل ِ 
ِف ٱلطمو ِ
ت وٌا ِ
ۡرضﵞ من قوله تعالى :ﵟو َِّللِ ٌا ِ
َۡ
َۡ ُ ۡ ذ ُ ۡ َ ذُ ْ ذ
َََ ۡ َ ذ َۡ ذ َ ُ ُ ْ ۡ َ
َ
َ
َٰ
ٱَّللﵞ
ِإَوياكً أ ِن ٱتلٔا 
ۡرض وىلر وصيِا ٱَّلِيَ أوحٔا ٱىهِتب ٌَِ قتي ِلً 
ٱۡل ِ ِۗ
[الـساء.]131 :

ووجه اكتػاء آتصال الؿعـوي الؿطابق هـا أكه أخرب يف صدر أية أكه
الؿالك لؾسؿاوات وإرض الؿتح ّؽم فقفؿا ،وذلك تؼرير لؽؿال سعته وشؿول
قدرته ،ثم أخرب بعد ذلك أكه أوصى الذين مِن قبؾِـا كؿا أوصاكا ،وأ َمرهم كؿا
أ َمركا بتؼوى الل تعالى .

التحرير والتـويرٓ ،بن طاشور.)197 /2( ،
فتح الؼدير ،لؾشوكاين.)613 /1( ،
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
ٱَّلل  َوَٰض ًِػ َ
احه ٗ
ﵟ َو َك َن  ذ ُ
ِيٍاﵞ [الـساء ،]131 :وكذا:
قال الـحاس« :والتؿام :
َۡ
ٱلط َم َٰ َو َٰ َ َ
َ ذ َ
حوته
ِف ٱۡلۡر ِ 
ِف ذ ِ
ت وٌا ِ
ﵟو َِّللِ ٌا ِ
ضﵞ [الـساء ،]131 :أي :ولل ما َ
السؿاوات وإرض :فارغبوا إلقه يف التعويض مؿن فارقتؿوه :فنكه َي ُسدّ الػاقة،
وي ُؾ ّم ّ
غقر َمن ص ّؾق ،أو
كال من َس َعتِ ِهُ ،يغـي
الشعث ،و ُيغـِي ا
الزوج بلن ّ
َ
يتزوج َ
ٍ
برزق واسع ،وكذا الؿرأةَ ،فعؾى هذا تم الؽالم ،ثم ابتدأ الؿخاصبة لؾذين َس َعوا
َََ ۡ َ ذ َۡ ذ َ ُ ُ ْ ۡ َ
ِتَٰ َ
يف أمر ِ
ابن إُ َب ْق ِر ِق ،فؼال ّ -
ب ٌَِ
ِيَ أوحٔا ٱىه 
وطز :-ﵟوىلر وصيِاٱَّل
جل ّ
َ
ُ
ُ
ق ۡتي ِل ًِۡإَويذاك ًۡﵞ» .
أ ّما وجه ارتباط أول أية بآخرها ففو ّ
أن َمن له مؾؽ ّقة السؿاوات وإرض
حق الوصقة يف مؾؽه ،فصاحب السؾطان الحؼقؼي هو الذي ُيخشى
هو َمن له ّ
و ُيخاف ،وتؼوى الل هي الؽػقؾة بصالح الؼؾوب ،وحرصفا طؾى مـفجه يف ّ
كل
جزئقاته .
وجؿع ابن طاشور بقن آكػصال الؿعـوي الؿطابق وبقن آرتباط بقن
َۡ
ٌا ِف ٱل ذط َم َٰ َو َٰ َ َ
أيات ،فؼال« :جؿؾة :ﵟ َو ِ ذَّللِ َ
ۡرضﵞ معرتضة بقن
ِف ٱۡل ِ 
ِ
ت وٌا ِ
ِ
الج َؿل التي قبؾفا ،الؿتضؿـة التحريض طؾى التؼوى واإلحسان وإصالح
ُ
ُۡ ُ ْ َ َذُ ْ
ﵟِإَون
ٔاﵞ [الـساء ،]128 :وقوله :
ﵟِإَون ُتط ِِٔا وتخل 
إطؿال :من قوله :
الؼطع وآئتـاف ،لؾـحاس ،ص.186
يف ضالل الؼرآن ،سقد قطب ،دار الشروق ،ط1398 ،1هـ.)772 /2( ،
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
ُ ۡ ُ ْ ََذُ ْ
ََ
ﵟ َوىل ۡر  َو ذص ۡي َِاﵞ أية ،ففذه
ٔاﵞ [الـساء ،]129 :وبقن جؿؾة :
حصي ِحٔا وتخل 
ٍ
الج َؿل السابؼة ،وهي مع ذلك تؿفقد لؿا س ُقذكر
تضؿـت تذيقالت لتؾك ُ
الجؿؾة ّ
َََ ۡ َ ذ َۡ ذ َ ُ ُ ْ ۡ َ
بﵞ إلخٕ :هنا دلقل لوجوب
ِيَ أوحٔا ٱىهِتَٰ َ 
ﵟوىلر وصي ِاٱَّل
بعدها من قوله :
تؼوى الل» .
الؿثال الثالث:
َ َ ذ
ذ
ۡش ذ ُ
ٱَّلِي يُبَ ّ ِ ُ
ٱَّلل
جﵞ ،من قوله تعالى :ﵟذَٰل ِم
الوقف طؾى :ﵟٱىصَٰي َِحَٰ ِ
َ َ ُ ذ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ذ َٰ َ َٰ ُ ذ ٓ َ ۡ َ ٔ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ً ذ ۡ َ َ ذ َ
َل ٱلٍٔدة
لً غييِّأحساإ ِ 
ج كوَل أضـي 
غِتاده ٱَّلِيَ ءأٌِا وغ ٍِئا ٱىصي ِح ِ ِۗ
ُۡ َ
بﵞ [الشورى.]23 :
ِِفٱىل ۡس َٰ
كص طؾى تؿامه الـحاس وإشؿوين ،قال أبو جعػر الـحاس« :قال
َّ
َ َ ذ
َ َُ ذ َ َ َُ ْ َ ُ ْ
ۡش ذ ُ
ٱَّلِي يُبَ ّ ِ ُ
و َغ ٍِئا
أٌِا
ٱَّلل غِتاده ٱَّلِيَ ء 
أحؿد بن موسى :ﵟذَٰل ِم
ذ
جﵞ تؿا ُم الؽالم ،وكذا روى طن كافع» .
ٱىصَٰي َِحَٰ ِ
ِ
وذلك ّ
كره من
أن َصدْ َر أية
يتضؿن ُبشرى الل لعباده الصالحقن بؿا تؼدّ م ذ ُ
ّ
روضات الجـات ،وما فقفا من إهنار الؿتد ّفؼة ،والؿـاضر الحسـة  ،و َط ُج َزها
تضؿن أ ْم َر الل لـب ّقه ﷺ أن يؼول لؼومه ٓ :أسللؽم طؾى ما أدطوكم إلقه من
ّ
التحرير والتـويرٓ ،بن طاشور.)219 /5( ،
الؼطع وآئتـاف ،لؾـحاس ،ص.634
يـظر :تػسقر السعدي ،ص.757
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
وأحق من
اإليؿان والطاطة إٓ أن تم ّدوا ما بقـي وبقـؽم من قرابة ،فلكتم قومي،
ّ
أجابـي وأصاطـي ،فنن أبقتم ذلك ،فال أ َق ّل من أن تحػظوا قرابتي ِ
وتص ُؾوا
َ
رحؿي.
َ َ ذ
َُ ّ ُ ذُ َ َُ ذ َ َ َُ ْ َ ُ ْ
فلكت ترى ّ
و َغ ٍِئا
أٌِا
أن جؿؾة :ﵟذَٰل ِم ٱَّلِي يب ِۡش ٱَّلل غِتاده ٱَّلِيَ ء 
ذ
طؿا بعدها من حقث الؿعـى الؿطابق يف أية .
ٱىصَٰي َِحَٰ ِ
جﵞ مـػصؾة ّ

أ ّما وجه ترابط أول أية بآخرها فقؼول البؼاطي« :ولؿا كاكت العادة جارية
بلن البشقر ٓ بدّ له من حقاء وإ ْن لم َيسللّ :
ّ
ٕن بشارته قائؿة مؼام السمال ...كان
ُ
لؿن
أي:
ﵞ
و
كلكّه ققل :ماذا تطؾب طؾى هذه البشارة؟ ُفلمِ َر بالجواب بؼوله :ﵟك
َ
ذ ٓ َ ۡ َٔ ُ ُ
ۡ
ِّ
الؿبشرين :ﵟَلأضـ يل ًﵞ أي :أن وٓ يف مستؼبل
توهم فقك ما جرت به طاد ُة
َّ
َ
ذ
ََ
ۡ
ً
َّ
َ
ْ
َلﵞ أي:
الزمان ،ﵟغي ۡي ِّﵞ أي :البالغ بشارة وكذارة ،ﵟأحساﵞ أي :وإن قل ،ﵟإ ِ 
ۡ ذَ
ﵟٱل ٍَ َٔد ةﵞ أي :الؿحبة العظقؿة الواسعة» .
لؽن أسللؽم ،

يـظر معالم آهتداء ،لؾحصري ،ص.23
كظم الدرر.)295 /17( ،
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
األصل الثاين :اختالف مػفوم اًلتصال واًلكػصال:
والؿؼصود ّ
أن معقار آتصال وآكػصال ،ومػفوم الربط والػصل مخت َؾف
فقه بقن ِط ْؾم الوقف وطؾم الؿـاسبة ،فػي ِط ْؾم الوقف وآبتداء يعتؿدون الؿعاين
الؿؿاثؾة ،والؿػاهقم الؿوافؼة يف تؼرير آتصال وآكػصال ،أ ّما يف طؾم الؿـاسبة
فؼد يؽون من معاين الرتابط ومػاهقم آتصال التضاد والتؼابل ،فالؿعـى وضدّ ه،
والحالة وطؽسفا ُي َعدُّ من الروابط ،بل وآكتؼال من حديث إلى آخر يعدُّ من
آتصال والروابطِ ،
كذ ْكر الؿممـقن والؽافرين ،والخقر ّ
والشر ،والعؾم والجفل،
والظؾؿات والـور ،وصريق الفداية وصريق الغواية ،ومصقر الؽافرين ومصقر
إتؼقاء الؿممـقن ،وال ُّظؾم والعدل ،والبخل واإلكػاق ،والط ِّقب والخبقث ّ ،
كل
ذلك يعدّ من التـاسب بقن أيات ،يف حقن أكه يعدّ من آكػصال الؿعـوي بقن
أيات طـد طؾؿاء الوقف وآبتداء.
قال أبو جعػر الـحاس« :ففذا تعؾقم التؿام توقق ًػا من رسول الل ﷺ بلكه
يـبغي أن يؼطع طؾى أية التي فقفا ذكر الجـة والثواب ،ويػصل ما بعدها إن كان
بعدها ذكر الـار أو العؼاب» .

التـاسب يف أسؾوب الؼرآن الؽريم ،مؼال لؾدكتور /حؽؿت الحريري ،موقع مداد ،بتاريخ  27شوال
. https://tinyurl.com/yckkp3sh ،1428
الؼطع وآئتـاف ،لؾـحاس ،ص.14
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
وقال الداين« :إِ ْذ ضاهره ّ
دال طؾى أكه يـبغي أن يؼطع طؾى أية التي فقفا
ِذ ْكر الـار والعؼاب ،ويػصل مؿا بعدها إن كان بعدها ِذ ْكر الجـة والثواب،
وكذلك يؾزم أن يؼطع طؾى أية التي فقفا ِذ ْكر الجـة والثواب ،ويػصل مؿا
أيضا إن كان بعدها ِذ ْكر الـار والعؼاب» .
بعدها ً
فذلك طـد طؾؿاء الوقف أطؾى درجات آكػصال ،وأوىف مراتب التؿام،
بقـؿا ُي َعدُّ طـد طؾؿاء الؿـاسبات من التـاسب والرتابط .قال السقوصي -متحد ًثا
طن روابط أيات« :-ومرجعفا يف أيات وكحوها إلى معـى رابط بقـفؿا طا ّم أو
خاص ،طؼؾي أو ِح ّسي أو خقالي ،أو غقر ذلك من أكواع طالقات التالزم
ّ
هـي :كالسبب والؿسبب ،والع ّؾة والؿعؾول ،والـظقرين والضدّ ين
الذ ّ
وكحوه» .
أيضا« :ذكر أية بعد إخرى ،إ ّما أن يؽون ضاهر آرتباط لتع ّؾق
وقال ً
الؽالم بعضه ببعض ...وإ ّما أٓ يظفر آرتباط ،بل يظفر أن ّ
كل جؿؾة مستؼؾة طن
إخرى ،وأهنا خالف الـوع الؿبدوء به ،فن ّما أن تؽون معطوفة طؾى إولى بحرف
من حروف العطف الؿشركة يف الحؽم ،أو ٓ ،فنن كاكت معطوفة فال بد أن يؽون
َۡ
بقـفؿا جف ٌة جامعة طؾى ما سبق تؼسقؿه ،كؼوله تعالىُ َ َ ُ َ ۡ َ  :
ِف ٱۡل ِ
ۡرض
ﵟحػيً ٌايي ِج ِ
الؿؽتػى ،لؾداين ،ص.3
معرتك إقران يف إطجاز الؼرآن ،لؾسقوصي.)45 -44 /1( ،
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
ََ َُۡ ُ َۡ ََ َ ُ
ٱلط ٍَآءِ َ
و ٌَا َح ۡػ ُس ُج فِي َٓاﵞ [الحديد ،]4 :وقوله:
زنل ٌ ََِ ذ
وٌا َيسج ٌِِٓا وٌا ي ِ
َ ذُ َۡ ُ َ ُ
َ
َۡ ُ
ٔنﵞ [البؼرة :]245 :لؾتضاد بقن الؼبض
ِإَوِلِّ ح ۡس َح ُػ 
و َي ۡتص ُع
ﵟوٱَّلل حلتِض
والبسط ،والولوج والخروج ،والـزول والعروج ،وشبه التضاد بقن السؿاء
ِ
ِ
والرغبة بعد
الرحؿة بعد ِذ ْكر العذاب،
ومؿا العالقة فقه التضاد ِذ ْك ُر
وإرضّ ،
الرهبة» .

وطدّ السقوصي التضاد من الؼرائن الؿعـوية لؾربط بقن أيات ،وقد تؼدّ م
ِذ ْكرها يف الؿبحث إول.
التؿثقل:
أوًل :يف رؤوس اآليات:
ا
الؿثال األول:

َُ ُ ْ ََ ذ َ ُ ۡ ذ َ َ
َلغزاةًاﵞ [الـبل.]31 :
الوقف طؾى قوله تعالى :ﵟفزوكٔافيَُ ِشيركًإ ِ 

فالوقف طؾى ختام أية تامٓ :كؼضاء الحديث طن الؽافرين ،وما لحؼفم

الل
من تـؽقل وطذاب ،وأية التالقة تتـاول أحوال الؿممـقن الؿ ّتؼقن ،وما أطدّ ه ُ
لفم من كعقم مؼقم ،وقد أجؿع طؾؿا ُء الوقف طؾى تؿام هذا الوقف .
معرتك إقران ،لؾسقوصي.)45 -44 /1( ،
يـظر :إيضاح الوقف وآبتداء ،أبو بؽر إكباري ،مطبوطات مجؿع الؾغة العربقة بدمشق ،ط،1
1931هـ .)963 /2( ،والؼطع وآئتـاف ،لؾـحاس ،ص .782والؿؽتػى ،لؾداين ،ص.229
والؿؼصد ،لزكريا إكصاري ،ص .827ومـار الفدى ،لألشؿوين ،ص.827
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
َ
وآختالف بقن
آكتؼال يف الؿعـى
تؼررَ ،ي ُعدُّ طؾؿا ُء الؿـاسبة هذا
َ
وكؿا ّ
آخره
ولؿا ذكَر جزاء الؽافرين وأش َعر ُ
الحالقن :من الروابط ،يؼول البؼاطيّ « :
بؽوكه إخزا ًء :ذكَر جزاء الؿممـقن الؿخالػقن لفم ،فؼال مستلكِ ًػا مم ِّكدً ا لتؽذيب
ذ ۡ
نيﵞ [الـبل. »]31 :
الؽافرين به :ﵟإِنل ِي ٍُ ذخ ِل َ
ُ
آكتؼال طؾى طادة الؼرآن يف تعؼقب اإلكذار
ويؼول ابن طاشور« :جرى هذا
لؾؿـذرين بتبشقر َمن ُهم ٌ
َ
أهل لؾتبشقر ،فاكتؼل من ترهقب الؽافرين بؿا سقالقوكه
إلى ترغقب الؿتؼقن فقؿا أطدّ لفم يف أخرة من كرامة ومن سالمة مؿا وقع فقه
َ ٗ
ِيطَٰغ َ
ّ ذ
ذ َ ذ َ َ ۡ
ني
أهل الشرك ،فالجؿؾة متصؾة بجؿؾة :ﵟإِن ح َِٓ ًَ َكُج م ِۡسصادا  ٢١ى ِ
ٌَ َـٔ ٗ
اباﵞ [الـبل .]22 -21 :وهي مستلكػة استئـا ًفا ابتدائ اقا بؿـاسبة مؼتضي
آكتؼال» .
الؿثال الثاين:
وص ًػا لثالث صوائف :الؿممـقن،
تضؿن ْ
ما وقع يف أول سورة البؼرة ،فؼد ّ
والؽافرين ،والؿـافؼقن ،مؿا يتع ّقن تؿام الوقف طـد هناية ّ
كل صائػة ،فالوقف
ََُْ َ ُ ُ ُۡۡ ُ َ
ٔنﵞ [البؼرة ]5 :آخر صػات
ﵟوأولئِم ًْ ٱلٍفي ِح 
التام إول طـد قوله :
َ َ َ َ ۡ َ َٰ ۡ َ َٰ َ َ ۡ ُ َ َ ٞ
غ َز ٌ
اب
الؿممـقن ،والوقف التام التالي طـد قوله :ﵟولَع أةص ِسًِْ غِشٔة ولًٓ
كظم الدرر ،لؾبؼاطي.)219 /21( ،
التحرير والتـويرٓ ،بن طاشور.)43 /31( ،
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
َ
َ
يًﵞ [البؼرة ]7 :آخر صػات الؽافرين ،والوقف إتم التالي طـد قوله :ﵟ َول ۡٔ
غ ِظ ٞ
َ ٓ َ ذ ُ َ َ َ َ َ ۡ ۡ َ َ ۡ َ َٰ ۡ ذ ذ َ َ َ َٰ ُ ّ َ ۡ َ
ٞ
ِيسﵞ [البؼرة]21 :
ك َشءر كر 
شاء ٱَّلل َّلْب بِطٍػِ ِٓ ً وأةصسِْ ًِِّۚ إِن ٱَّلل لَع ِ
آخر صػات الؿـافؼقن.

ِ
أربع آيات يف كعت الؿممـقن ،وآيتان يف كعت
قال مجاهد« :من أول البؼرة ُ
َ
وثالث طشر َة يف كعت الؿـافؼقن ،قال أبو جعػر :ففذا أحسن من قول
الؽافرين
مجاهد وهذه التؿامات الثالثة من أحسن ما يف هذه أيات» .
ۡ ۡ
َ
َ
يًﵞ،
ٔنﵞ ،وﵟغ ِظ ٞ
وقال الداين« :فلتم ما يف العشرين :ﵟٱل ٍُفي ُِح 

َ
ِيسﵞ» .
وﵟكر ٞ

ۡ ۡ
َ
ٔنﵞ تام :وجه تؿامه أكه اكؼضاء صػة الؿتؼقن
وقال إشؿوين« :ﵟٱل ٍُفي ُِح 
َ
يًﵞ تام:
طؿا بعده لػ ًظا ومعـى ،وذلك أطؾى درجات التؿام ،...ﵟغ ِظ ٞ
واكؼطاطه ّ
َ
ِيسﵞتام :باتػاقٕ :كه آخر قصة الؿـافؼقن» .
ٕكه آخر قصة الؽػار ،...ﵟكر ٞ
فلكت ترى ّ
مسو ًغا لؾوقف،
أن هذا التعد َد وذلك
َ
آختالف والتباين ُي َعدّ
ِّ

وٓ َض ْقر يف ذلكّ :
تؿت ،والؿػاهقم قد اكجؾت ،فتؾك أطؾى
فنن الؿعاين قد ّ

الؼطع وآئتـاف ،لؾـحاس ،ص.35
الؿؽتػى ،لؾداين ،ص.21
مـار الفدى ،لألشؿوين ،ص .87 -82 -78

()43

الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
درجات الوقوف ،بقـؿا َي ُعدُّ طؾؿا ُء الؿـاسبة ذلك من الرتابط وآئتالف ،بذكر
الطوائف التي يتل ّلف مـفا الؿجتؿع حقن ذاك.
ذ ذ
ٱَّل َ
ِيَ
يؼول السقوصي« :الثاين :الؿضادة ،كؼوله يف سورة البؼرة :ﵟإِن
َ َ ُ ْ َ ٌَٓ َ َ
غي ۡي ِٓ ًۡﵞ [البؼرة ،]6 :فنن أول السورة كان حدي ًثا طن الؼرآنّ ،
وأن
كفسوا ضٔاء
فؾؿا َ
ب
أكؿل َو ْص َ
ف الؿممـقن ط َّؼ َ
من شلكه الفداي َة لؾؼوم الؿوصوفقن باإليؿانّ ،

وهؿي بالتضاد من هذا الوجه ،وحؽؿته
جامع
بحديث الؽافرين ،فبقـفؿا
ٌ
ّ
التشويق والثبوت طؾى إول ،كؿا ققل :وبضدّ ها تتب ّقن إشقاء» .
ولؿا أردف البقان ٕوصاف الؿممـقن التعريف بلحوال
وقال البؼاطيّ « :
ِ
مصارحقن ومـافؼقن ،وكان الؿـافؼون
الؽافرين -وكاكوا قد اكؼسؿوا إلى
ِ
سؿ ْقنُ :ج َّف ًآ من مشركي العرب ،وطؾؿا َء من كػار بـي إسرائقل -كان إكسب
ق َ
ِ
بالؿصارحقن ،فذكر ما أراد من
لقػرغ من قِ ْس ٍم برأسه طؾى طجل -البداءة ّأو ًُٓ
أمرهم يف آيتقنّ ،
أيسر :لؼصدهم بؿا يوهـفم بالؽالم
أمرهم
أهون وشلكَفم ُ
ٕن َ
أو بالسقف ،طؾى ّ
يعم جؿقع إقسام ،فؼال مخاص ًبا ٕطظم
أن ذكرهم طؾى وجه ّ
الؿـ َعم طؾقفم طؾى وجه التسؾقة واإلطجاز يف معرض الجواب لسمال َمن كلكّه
ذ ذ َ ََُ ْ
واﵞ» .
قال :هذا حال الؽتاب لؾؿممـقن فؿا حاله لؾؽافرين؟ ﵟإِنٱَّلِيَكفس 
معرتك إقران ،لؾسقوصي.)46 /1( ،
كظم الدرر ،لؾبؼاطي.)92 -91 /1( ،
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
الؿثال الثالث:
َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َٰ ّ ُ ّ
ِكةَاب ّ
ﵟ ذٌ ۡل ُط ٌ
ٌ ِِۡ ًُٓۡ
ى
ب
و
ة
أ
ث
ػ
ت
اض
ٓ
ل
ﵟ
تعالى:
قوله
من
ﵞ

ٔم
الوقف طؾى :
ر ِ ر
َ ذ َٰ َ ُ
ذ ُۡذ َ
ُ ۡ  ٞذۡ ُ ٌ
ٔنﵞ [الحجر.]45 -44 :
وخ ُي ٍ
ج
ِفحن ر
حشءٌلطٔم٤٤إِنٱلٍخلِني ِ
فالوقف طؾى ختام أية إُولى تامّ ٕ :كه هناية الؽالم طن جزاء أ ْتباع
ۡ
إبؾقسِ ،
فصال بقن ما أطدّ ٕهل
ً
ٔمﵞ تا ّم،
ﵟ ذٌل ُط ٌ
وذك ِْر مآلفم ،قال إشؿوين « :

الـار ،وما أطدّ ٕهل الجـة» .
تؼرر فنن الؿـاسبة بقن أيتقن ضاهرة ،بؿجؿع الؿؼابؾة بقن مآل
وطؾى ما ّ
الؽافرين الصادين طن دين الل ،ومآل الؿممـقن الصادققن الؿ ّتبِ ِعقن ِ
لدين رهبم
ِّ
وسـّة كبقفم.
ُ
جرهم إلى الضالل ،وجرأهم طؾى
ولؿا ذكَر الؽافرين وما ّ
قال البؼاطيّ « :
ذ
ِّ
الؿؽذبقن بالبعث :-ﵟإِن
قبائح إطؿال :ذكَر الؿخؾِصقن فؼال -مم ِّكدً ا إلكؽار
ۡ
نيﵞ» .
ٱل ٍُ ذخلِ َ
وقال يف التحرير والتـوير« :استئـاف ابتدائي ،اكتؼال من وطقد الؿجرمقن
إلى بشارة الؿتؼقن طؾى طادة الؼرآن يف التػـّن» .

مـار الفدى ،لألشؿوين ،ص.242
كظم الدرر ،لؾسقوصي.)62 /11( ،
التحرير والتـوير ،ابن طاشور.)54 /14( ،
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
ثاك اقا :يف ثـايا اآليات:
الؿثال األول:

َ َ ۡ
َ َٰ َ ۡ  ٞذ
ِإَون ل ِۡي ٍُ ذخل َ
ني َ ُ
ۡل ۡط ََ
ﵟهَٰزا ذِن ٞسﵞ من قوله :
الوقف طؾى 
ِ
ﵟهزا ذِنس ِّۚ

ابﵞ [ص.]49 :
ٌَ َـٔ ر

َ َ ۡ
ﵟهَٰزاذِن ٞسﵞ جؿؾة من مسـد إلقه
فالوقف هـا تام ،وبقان ذلك أن قوله :

ومسـد ،قصد هبا الػصل بقن ما قبؾفا وما بعدها ،فقمتى هبا لالكتؼال من قصة إلى
أخرى ،ومن غرض إلى غرض ،فبعد أن ذكر الل تعالى يف أيات السابؼة صر ًفا
من قصص الؿرسؾقن السابؼقن ،وذكر ما لؼي ّ
كل مـفم من أكواع البالء وصـوف
آبتالء :تثبقتًا لؼؾب كب ّقه ،أراد أن يذكر يف أيات التالقة ما أطدّ ه الل لعباده
َ َ ۡ
فصال بقن
ً
ﵟهَٰزا ذِن ٞسﵞ:
الؿتؼقن ،من حسن الؿرجع وجزيل الؿثوبة ،فؼال :
وتؿققزا بقن الؿؼصدين ،فػي اإلتقان هبذه الجؿؾة إيذان بلن كو ًطا من
الؿؼامقن،
ً
الؽالم قد تم ،وسقشرع يف بقان كوع آخر .
َ َ ۡ
ﵟهَٰزاذِن ٞسﵞ جؿؾة فصؾت الؽالم السابق طن الؽالم
قال ابن طاشور « :
أيت بعدها قصدً ا ٓكتؼال الؽالم من غرض إلى غرض ،مثل جؿؾة :أ ّما بعد:
فؽذا» .

معالم آهتداء ،لؾحصري ،ص.22
التحرير والتـويرٓ ،بن طاشور.)281 /23( ،
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
مؼر ًرا هذا آكتؼال الؿمذن بتؿام الؽالمّ « :-
فؽلن قوله:
وقال السقوصي ِّ -
َ َ ۡ
ﵟهَٰزاذِن ٞسﵞ ختام لؾؽالم الؿتؼدّ م ،ثم شرع بعده يف كال ٍم آخر ،كؿا يتم الؿم ّلف

با ًبا ثم يؼول :هذا باب ،ثم يشرع يف آخر» .
لؿا فرغ من ذكر إكبقاء -طؾقفم الصالة والسالم -ذكر
قال إشؿوينّ « :
َ َ ۡ
ﵟهَٰزاذِن ٞسﵞ ،وفصل به بقن ما قبؾه
كوطا آخر ،وهو ذكر الجـة وأهؾفا ،فؼال :
ً
تؿت وأخذ يف أخرى ،وهذا طـد طؾؿاء البديع
وما بعده إيذاكًا بلن الؼصة قد ّ
لألول» .
يسؿى تخ ُّؾ ًصا ،وهو الخروج من غرض إلى غرض آخر مـاسب ّ
أ ّما يف طؾم الؿـاسبة فقعدّ ون هذا التخ ّؾص وذلك آكتؼال من الروابط بقن
أيات ،يؼول السقوصي« :ويؼرب من آستطراد -حتى ٓ يؽادا يػرتقانُ -حسن
التخ ّؾص ،وهو أن يـتؼل مؿا ابتدأ به الؽالم إلى الؿؼصود طؾى وجه سفل،
اختالسا دققق الؿعـى ،بحقث ٓ يشعر السامع بآكتؼال من الؿعـى
يختؾسه
ً
إول إٓ وقد وقع طؾقه الثاين لشدّ ة آلتئام بقـفؿا» .
أيضا« :ويؼرب من ُحسن التخ ّؾص آكتؼال من حديث إلى آخر:
وقال ً
َ َ
ً
ﵟهَٰزا
مػصوٓ هبذا ،كؼوله يف سورة ص -بعد ذكر إكبقاء :-
تـشق ًطا لؾسامع
معرتك إقران.)247 /3( ،
مـار الفدى ،ص.659
معرتك إقران.)47 /1( ،
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
ۡ  ٞذ
ۡل ۡط ََ َ
ِإَون ل ِيۡ ٍُ ذخل َ
ني َ ُ
كوع من ِّ
الذ ْكرَ ،ل ّؿا اكتفى
ٌ َـٔ ر
ِ
ذِنس ِّۚ
ابﵞ ،قال :هذا الؼرآن ٌ
كوطا آخر وهو ذكر الجـة
ِذكر إكبقاء ،وهو كوع من التـزيل ،أراد أن يذكر ً
وأهؾفا ...قال ابن إثقر :هذا يف هذا الؿؼام من الػصل هو أحسن من الوصل،
وهي طالقة وكقدة بقن الخروج من كالم إلى آخر» .
ٍ
معان
يتضؿـه من
ففذا آكتؼال يف حدّ ذاته ُي َعدّ راب ًطا بقن أيات ،مع ما
ّ
خػقة ،ولطائف مسترتة.
ولؿا أتم سبحاكه ما أراد من ِذكر همٓء إصػقاء ۏ الذين
قال البؼاطيّ « :
سبب الػالح ولم يجعؾفم
طافاهم بصربهم وطاىف َمن دطوهم ،فجعؾفم سبحاكه َ
سب ًبا لؾفالك ،قال مم ّكدً ا لشرففم وشرف ما َذكَّروا به ،حا اثا طؾى إدامة َتذكُّره
وتلمؾه وتدبره لؾعؿل به ،مبقـًا ما لفم يف أخرة طؾى ما ذكر من أطؿالفم وما
َ َ
ﵟهَٰزاﵞ أي :ما تؾوكاه طؾقك من
لؿن كؽب طن صريؼفم طؾى سبقل التػصقل :و 
ۡ
ﵟذِن ٞسﵞ أي :شرف يف الدكقا وموطظة من ذكر الؼرآن ذي
أمورهم وأمور غقرهم ،
ّ
الذكر» .

معرتك إقران ،لؾسقوصي.)48 /1( ،
كظم الدرر ،لؾبؼاطي.)411 /16( ،
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
الؿثال الثاين:
َ َ

.]55

َ َ

ذ

ذ

َ ََ

ََ

الوقف طؾى :ﵟهَٰزاﵞ ،من قوله :ﵟهَٰزاِّۚ ِإَون ل ِيطَٰغِني ل ذ
ابﵞ [ص:
ۡش ٌـٔ ر
َ
يؽون «هذا» مبتدأ ،والخربُ مؼدَّ ٌر ،فؼدَّ ره الزمخشري« :هذا كؿا
يجوز َأ ْن
ُ

ٍ
َ
ُذكِر» ،و َ
مضؿر ،أي:
يؽون خرب مبتدأ
ويجوز َأ ْن
طؾي« :هذا لؾؿممـقن»،
أبو
ره
ق
دَّ
ُ
ّ
إمر هذا  ،كؿا ّ
أن الواو بعده لالستئـاف ،فالوقف هـا تام :فأيات السابؼة
ُ
تتحدّ ث طؿا أطدّ ه الل لؾؿتؼقن من جـات فقفا الخؾود إبدي ،والـعقم
ِّ
الؿؽذبقن ،الذين
طؿا أطده الل لؾطاغقن
السرمدي ،وأيات الالحؼة تتحدّ ث ّ
ّ
كذبوا الرسل وطا َدوا إكبقاء.
َ َ
ويم ّكد تؿام الوقف هـا أن اسم اإلشارة ﵟهَٰزاﵞ ُيستعؿل لػصل الؽالم
السابق طن الؽالم الالحق ،بؼصد آكتؼال من معـى إلى آخر ،أو من غرض إلى
آخر  ،قال الشقخ طبد الرحؿن حبـّؽة ♫« :ومن آقتضاب البديع الػصل
بقن قِسم وقِسم آخر باسم اإلشارة (هذا) ،أو (هذا ِذكر) ،أو كحوهؿا مؿا يشعر
بآكتفاء من الؽالم طؾى الؼسم السابق لؾبدء بالؽالم طؾى قسم آخر ...ومن
أمثؾته ما جاء يف سورة ص ...وبعد أن وصف حالة الؿتؼقن يف جـّات طدن جاء
الدر الؿصون ،لؾسؿقن.)387 /9( ،
يـظر :التحرير والتـوير.)281 /23( ،
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
َ َ
دور الحديث طن الطاغقن أهل جفـم ،فػصل الل -طز وجل -بؼوله :ﵟهَٰزاﵞ،
ِيطَٰغ َ
ذ ذ
نيل َ َ ذ
ابﵞ» .
ۡش ٌَ َـٔ ر
وبعده قال الل تعالى :ﵟِ...إَونل ِ

َ َ
تم ِذكْر أهل الجـة ختؿه بؼوله :ﵟهَٰزاﵞ ،ثم ابتدأ
لؿا ّ
قال السقوصيّ « :
وصف أهل الـار ،ويعـي بال َّط ِ
اغقن الؽػار» .
َ ْ

ولؿا كاكت الـػوس ّكزاطة لؾفوى
أ ّما طن وجه ارتباصفا فقؼول البؼاطيّ « :
الردى ،فؽاكت محتاجة إلى مزيد تخويف وشديد هتويل ،قال تعالى
م ّقالة إلى ّ
التلسي هبمٓء السادة يف أحوال العبادة ،مم ّكدً ا لؿا مضى من
ِّ
متوطدً ا لؿن ترك ِّ
َ َ
إيعاد العصاة وتخويف العتاة :ﵟهَٰزاﵞ أي :إمر العظقم الذي هو جدير بلن
يجعل كصب العقن ،وهو أكه ّ
لؽل من الػريؼقن ما ذكر ْ
وإن أكؽره ال َؽ َػرة» .

البالغة العربقة :أسسفا وطؾومفا وفـوهنا ،طبد الرحؿن حسن حبـؽة الؿقداين ،دار الؼؾم  -دمشق ،ط،1
1416هـ 1996 -م.)562 ،561 /2( ،
معرتك إقران.)247 /3( ،
كظم الدرر.)414 /16( ،
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
األصل الثالث :اختالف الحقثقة وتباين الغاية:
ُ
وذلك ّ
الربط بقن ما هو
فعؾم الؿـاسبة الغاي ُة مـه
ٕن صريف الـزاع متبايـان:
ُ
ضاهر اكؼطا ُطه ،وتوثقق ما هو ٍ
باد اكػصا ُله ،أ ّما الؿعاين ضاهرة آتصال فؾقست
ٌ
كل آية أن يبحث أول ّ
َم ْعـ ِ َّق ًة يف هذا العؾم :يؼول السقوصي« :والذي يـبغي يف ّ
كل
شيء طن كوهنا تؽؿؾة لؿا قبؾفا أو مستؼؾة ،ثم الؿستؼؾة ما وجه مـاسبتفا لؿا
جم» .
قبؾفا ،فػي ذلك طؾم ّ
ِ
ّ
كر أية بعد
وقرر هذا الؿعـى يف
محل آخر بصورة أوضح ،فؼال« :ذ ُ
ّ
ضاهر آرتباط :لتعؾق الؽالم بعضه ببعض وطدم تؿامه يف
إخرى إ ّما أن يؽون
َ
إولى ،فواضح ،وكذلك إذا كاكت الثاكقة لألولى طؾى وجه التلكقد أو التػسقر
أو آطرتاض أو البدل ،وهذا الؼسم ٓ كالم فقه ،وإ ّما أٓ يظفر آرتباط ،بل
يظفر أن ّ
كل جؿؾة مستؼؾة طن إخرى ،وأهنا خالف الـوع الؿبدوء به ،فن ّما أن
تؽون معطوفة طؾى إولى بحرف من حروف العطف الؿشركة يف الحؽم ،أو
ٓ .فنن كاكت معطوفة فال بد أن يؽون بقـفؿا جفة جامعة طؾى ما سبق تؼسقؿه...
وإن لم تؽن معطوفة فال بد من دطامة ُت ْمذن باتصال الؽالم ،وهي قرائن معـوية
تمذن بالربط» .
معرتك إقران ،لؾسقوصي.)44 /1( ،
معرتك إقران ،لؾسقوصي.)45 /1( ،
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
فعؾم الؿـاسبة يعتـي هبذا الـوع الذي ٓ يربطه شيء بسابؼه ،بل يظفر
ُ
اكؼطاطه ،وهذا وجه اإلطجاز فقه ،أ ّما الؿعاين ضاهر ُة آتصال فال تـدرج
لؾـاضر
ُ
فلي إطجاز يف بقان تـاسبفا؟!
معـاّ ،
وبذلك يظفر هشاشة تؾك آتجاهات التي تدرج هذه آرتباصات الظاهرة
ضؿن تؼسقؿات طؾم الؿـاسبة .
تؼرر ذلك فاطؾم أكه ٓ تعارض بقن طؾم الوقف وآبتداء وطؾم
وإذا ّ
يصب
ضاهر اكػصا ُله
الؿـاسبة يف هذا الـوع ،والحاصل أن محاولة ربط ما هو
ّ
ٌ
فقؿا يراه طؾؿاء الوقف وآبتداء ،ويم ّكد تؿام الوقف طؾقه ،وإٓ لو كان ضاهر
ٍ
وجه ٓتصاله ،وهذا
آتصال لؿا كان هـاك حاجة لربطه ،أو التػ ّؽر يف إبراز
أي وجه اتصال ،كالربط بقن
الـوع يؽون يف تؾك أيات التي ٓ يظفر لؾـاضر فقفا ّ
قصتقن متتالقتقن ،وما قبل ّأول الؼصة ،وبقن السورتقن طؿو ًما.

يـظر :الؿـاسبات بقن السور :فوائدها ،وأكواطفا ،وموقف العؾؿاء مـفا ،بحث د .سامي ططا حسن،
ص.16
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
التؿثقل:
الؿثال األول:

َ
َ َۡ َ َٓ ذُ ََ
َّل َْ َ
ب ب ِ َط ٍۡػِ ِٓ ًۡ
ِيسﵞ من قوله تعالى :ﵟولٔ شاء ٱَّلل
الوقف طؾى ﵟكر ٞ
َ َ َ ذ ُ ُُۡ ْ َذ ُ ُ ذ
َ َ ۡ َ َٰ ۡ ذ ذ َ َ َ َٰ ُ ّ َ ۡ َ
ٞ
ك َشءر كرِيس  ٢٠يأحٓاٱۡلاس ٱختروا ربلً ٱَّلِي
وأةصسِْ ًِِّۚ إِن ٱَّلل لَع ِ
َ
ُ َ ذ ُ َ ُ َ
َ ََ ُ
ل ًۡ َ
و ذٱَّل َ
ٔنﵞ [البؼرة.]21 -21 :
ِيٌََِق ۡتي ِل ًۡى َػيل ًۡت ذخل 
ديل
ففذا الوقف يف أطؾى درجات التؿام ،ففو هناية الحديث طن الؿـافؼقن،
أي رابط بقن
وكذلك اكؼضى الحديث طن الطوائف الثالث ،بؿا ٓ يظفر لؾـاضر ّ
َ
ِيسﵞ تام :باتػاقٕ :كه آخر قصة الؿـافؼقن» .
أيتقن ،قال إشؿوين« :ﵟكر ٞ
فنن ققل ما الػرق بقن هذا الوقف -وهو آخر الؽالم طن الؿـافؼقن-
ُ ْ َ َ َ َ َٰ ُ ٗ ّ ذ ّ ۡ َ ُ َ َ ُ ۡ ۡ
َ
ٔنﵞ [البؼرة:
وأ ْولئِم ْ ًُ ٱل ٍُفي ُِح 
لَع ْرىٌَِرب ِ ًِٓ
والوقف طؾى :ﵟأولئِم  
َ َ َ َ ۡ َ َٰ ۡ َ َٰ ٞ
ِش َٔة
 ،]5آخر الؽالم طن الؿممـقن ،وكذلك الوقف طؾى :ﵟولَع أةص ِسًِْ غ
َ َُ ۡ َ َ ٌ َ
يًﵞ [البؼرة ،]7 :آخر الؽالم طن الؽافرين؟!
ابغ ِظ ٞ
ولًٓغز
َف ُؼل :هذه الوقوف وإن كاكت تا ّمة فنهنا ضؿن دائرة الحديث طن صوائف
الؿجتؿع يف الؿديـة حقـذاك ،ففـاك معـى رئقس تدور حوله هذه أيات طؾى
ذ ذ َ َ َ َٰ ُ ّ
ك َ ۡ
َشءر
اختالففا ،وقد تـاولفا البحث َق ْب ًال ،أ ّما الوقف طؾى :ﵟإِن ٱَّلل لَع  ِ
َ
ِيسﵞ [البؼرة ،]21 :ففو هناية الحديث طن هذا الؿعـى العام ،وبه ختام الوحدة
كر ٞ
مـار الفدى ،لألشؿوين ،ص.87
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
طؿا بعده ،ويف أطؾى درجات
الؿوضوطقة يف أيات :لذا ففو آكد آكػصال ّ
مجرد ختام الؽالم طن الؿـافؼقن ،بل هو اكتفاء الوحدة
التؿام ،فؾقس
ّ
الؿوضوطقة لًيات.
ً
أحوآ
لؿا استوىف
أ ّما مـاسبة أيات لؿا قبؾفا فقؼول ابن طاشور« :فنكه ّ
لؾؿممـقن وأضدادهم من الؿشركقن والؿـافؼقن ٓ جرم هت ّقل الؿؼام لخطاب
طؿومفم بؿا يـػعفم :إرشا ًدا لفم ورحؿة هبمّ ٕ :كه ٓ يرضى لفم الضالل ،ولم
حائال دون إطادة إرشادهم واإلقبال طؾقفم
ً
يؽن ما ذكر آك ًػا من سوء صـعفم
بالخطاب ،فػقه تلكقس ٕكػسفم بعد أن هددهم وٓمفم وذ ّم صـعفم :لقعؾؿوا أن
حرصا طؾى صالحفم ،وأكه غـي طـفم ،كؿا يػعؾه
اإلغالظ طؾقفم لقس إٓ
ً
ِ
خاصره
كػس ُم َر ّباه ف َق ْج ُبر
اكؽسار
يزجر أو يو ِّب ُخ ف َقرى
الؿربي
الـاصح حقن ُ
ُ
َ
َ
استصالحا وح ابا لخقره .فؾم يرتك من رحؿته
بؽؾؿة ل ّقـة :ل ِ ُق ِر َي ُه أكه إكؿا أساء إلقه
ً
طتوهم وضاللفم ويف حال حؿؾفم إلى مصالحفم.
لخؾؼه حتى يف حال ّ
ِ
ويـؽف
الؿحسـون إحساكًا،
وبعد :ففذا آستئـاس وجرب الخواصر يزداد به
ُّ
به الؿجرمون طن سوء صـعفم ،فقلخذ ُّ
كل فريق من الذين ُذكِروا فقؿا َسؾف
ح َّظه مـه» .

التحرير والتـويرٓ ،بن طاشور.)324 /1( ،
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
الؿثال الثاين:
َ َٰ ُ ۡ َ ۡ َ ذ
ٱلش َه َٰ َرة ِٰۚ َ
ٱۡله ُ
و ُْ َٔ ۡ َ
ِيً
ب و
قبل بداية الؼصة ،وهو قوله تعالى :
ﵟعي ًِ ٱىغي ِ
َ
ۡ
ۡ َ َ
َ ََ ََذ ُ َ ۡ َ ً َ ً
ۡ
َ
َ
ُ
ُ
َٰ
اءال َِٓ ثﵞ [إكعام.]74 -73 :
ذزأصِاٌ
خ
ت
أ
ر
از
ِء
ّ
ي
ب
ۡل
ِيً
ْ
ر
ة
إ

ال
ك
ذ
ِإَو

٧٣

ّي
ت
ٱۡل
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
فالوقف طؾى ختام أية إولى تام :لعدم تع ّؾؼفا بؿا بعدها يف الؿعـى:
بالحق ،فؾم
إخبار الل لعباده بلكه خؾق السؿاوات وإرض
تضؿـت
ّ
َ
وذلك ٕهنا ّ
باصال وٓ طب ًثا ،وهذا يستوجب ا ّتؼاء طؼابه ،واجتـاب طذابه يوم
ً
يخؾؼفؿا
الؼقامة ،ففو الوحقد الؿالك لفذا القوم ،يعؾم ما خػي وما ضفر وما يغقب طن
الحواس وإبصار ،حؽقم يف أفعاله ،خبقر بشمون طباده  ،وأية التالقة بداية
قصة سقدكا إبراهقم ڠ ،فآكػصال الؿعـوي ضاهر ،واكؼطاع آرتباط واضح.
جج والرباهقن
الح َ
لؿا ذكَر يف أيات السابؼة ُ
أ ّما وجه الؿـاسبة بقـفؿا فنكه ّ
ّ
الـبي قو َمه يف شلن إثبات التوحقد وإبطال ِّ
الش ْرك:
الدالة طؾى التوحقد ،ومجادل َة ِّ
بشاهد من أحوال إكبقاءِ ،
ٍ
بذ ْكر مجادلة أول رسول أطؾن
طؼب تؾك الحجج
التوحقد وكا َضر يف إبطال ِّ
بالح ّجة الدامغة ،والؿـاضرة الساصعة ،وٕهنا
الش ْرك ُ
أطدل ُح ّجة يف تاريخ الدِّ ين :إِ ْذ كاكت مجادلة رسول ٕبقه ولؼومه ،وكاكت أكرب

ُح ّجة طؾى الؿشركقن من العرب ّ
بلن أباهم لم يؽن مشركًا وٓ ُم ِؼ ارا ّ
لؾشرك يف

صػوة التػاسقر ،لؾصابوين.)371 ،369 /1( ،
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
قومه ،وأطظم ُح ّجة لؾرسول ﷺ إِ ْذ جاءهم باإلقالع طن ِّ
الش ْرك :فػقفا تسؾقة
وحجة طؾى قومه ،وتذكرة لفم .
لؾـبي ﷺ
ّ
الؿثال الثالث:

َ َ ۡ َ ّ ّ َ
ج َج ۡف ِِس  َوأَ ۡضيَ ٍۡ ُ
ظيَ ٍۡ ُ
ج
ب إ ِ ِّن
وذلك بقن الؼصتقن ،قوله تعالى :ﵟكاىج ر ِ
َ
َ َ ُ َۡ َ َ ذ َ ّ ۡ
ََ َ ۡ ٓ َ َ َ َ َ ُ َ
ٱى َعَٰيٍَ َ
ني َ ٤٤وىل ۡر أ ۡر َضي َِا إ ِ ََٰل ث ٍُٔد أداْ ًۡ صَٰي ًِحا أ ِن
ب
ٌع ضييمََٰ ِ
ِ
َّللِ ر ِ
ۡ ْ ذ
ٱَّللﵞ [الـؿل.]45 -44 :
ٱخ ُت ُروا َ
َ ّ َۡ َ
نيﵞ تامٕ :كه هناية الحديث طن قصة سؾقؿان
ب ٱىعَٰي ٍِ َ
فالوقف طؾى ﵟر ِ
ڠ ،وما بعدها بداية الحديث طن قصة صالح ڠ.
أ ّما مـاسبة أية لؿا قبؾفا ،فػقفا مـاسبتان :إولى تتع ّؾق بالؿعـى ،والثاكقة
تتع ّؾق بالؿؽان.
تضؿـته
أ ّما وجه آرتباط من جفة الؿعـى فنكه لؿا ذكر قصة سؾقؿان وما
ّ
من استسالم بؾؼقس وقومفا لؾدخول يف اإلسالم ،مع ما معفم من الؿـعة
والؿؾك والرئاسة والعز ،وآستسالم لرجل غريب طـفم ،بعقد مـفم :أ ْت َبعفا
ٍ
بؼصة اكؼسم أه ُؾفا فريؼقن ،هذا مع فؼرهم وحاجتفم،
طؾى صريق الؿؼابؾة-وكذلك الداطي رسول مـفم ،ولن يزول با ّتباطه شيء من العز طـفم .

يـظر :التحرير والتـويرٓ ،بن طاشور ،)311 /7( ،وصػوة التػاسقر ،ص.371
كظم الدرر ،لؾبؼاطي،
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
أ ّما مـاسبة الؿؽان فقؼول ابن طاشور« :وآكتؼال من ِذكر ُمؾك سؾقؿان
وقصة مؾؽة سبل إلى ذكر ثؿود ورسولفم دون ِذ ْكر طاد لؿـاسبة جوار البالدٕ :ن
ديار ثؿود كاكت طؾى تخوم مؿؾؽة سؾقؿان وكاكت يف صريق السائر من سبل إلى
فؾسطقن ،أٓ ترى أكه أطؼب ِذ ْكر ثؿود بذكر قوم لوط وهم أدكى إلى بالد
فؾسطقن ،فؽان سقاق هذه الؼصص مـاس ًبا لسقاق السائر من بالد القؿن إلى
فؾسطقن» .
الؿثال الرابع:

َ
َ ۡ َ َٰ ُ َ َ َٰ َ ۡ
َ َ َ َۡ َۡ َ ٞ
َ
َ
ُ
َ
َٰ
طِّۦة ِصّية١٤ولٔأىقٌػاذِيسهۥَ١٥ل
ٱۡلنسَلَعجف ِ
قوله تعالى :ﵟة ِو ِ
َ
ذ َ ََۡ َۡ َ ُ َُ َ
َ َ
ُ ۡ
ۥوك ۡس َءاُ ُّۥﵞ [الؼقامة.]17 -14 :
ُتَ ّ ِسكةِِّۦل َِطاُمۡلِ َ ۡػ َخوةِِّۦٓ١٦إِنغ ييِاَجػّ
فالوقف طؾى :ﵟ ٌَ َػاذ َ
ِيسهُۥﵞ [الؼقامة ]15 :تام :مجؿع طؾى تؿامه طـد أهل
الػن ،وهو من الؿواصن الؿشؽل ارتباصفا بؿا بعدها طـد طؾؿاء الؿـاسبة.
يؼول السقوصي« :من أيات ما أشؽؾت مـاسبتفا لؿا قبؾفا ،من ذلك قوله
ۡ ََ
َ َ َ
َ َُ ۡ
تعالى يف سورة الؼقامة :ﵟَل ُت ِّسك ةِِّۦ ل ِطاُم ۡلِ َػخو ةِّ ِۦٓﵞ [الؼقامة]16 :

فنن وجه مـاسبتفا ٕول السورة وآخرها طسقر جدا اّ ،
أياتّ ،
فنن السورة ك ّؾفا يف
السورة شيء» .
أحوال الؼقامة ،حتى زطم بعض الرافضة أكه سؼط من ّ

لتحرير والتـويرٓ ،بن طاشور.)278 /19( ،
معرتك إقران ،لؾسقوصي.)49 /1( ،
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
ثم قال« :وقد ذكر إئؿة لفا مـاسبات:
ِ
يؼصر طن العؿل لفا
ذكر الؼقامة ،وكان من شلن َمن ّ
لؿا َ
مـفا :أكه تعالى ّ
حب العاجؾة ،وكان من أصل الدين ّ
أن الؿبادرة إلى أفعال الخقر مطؾوبة ،فـَ َّبه
ُّ
طؾى أكه قد يعرتِض طؾى هذا الؿطؾوب ما هو ُّ
أجل مـه ،وهو اإلصغاء إلى
بلٓ ي ِ
ِ
بادر
الوحي ُّ
وتػفم ما يراد مـه ،والتشاغل بالحػظ قد يصدّ طن ذلكُ ،فلمر ّ ُ
إلى التحػظّ :
ٕن تحػقظه مضؿون طؾى ربه ،ول ِ ُق ْص ِغ َي إلى ما ِيرد طؾقه إلى أن
ُي ْؼ َضى ،فقتّبع ما اشتؿل طؾقه.
لؿا اكؼضت الجؿؾ ُة الؿعرتضة رجع الؽالم إلى ما يتع ّؾق باإلكسان
ثم ّ
َذ
لَكﵞ [الؼقامة ،]21 :وهي كؾؿة َر ْدع،
الؿبدأ بذكره ،ومن هو من جـسه ،فؼال :ﵟ 
عجؾون يف ّ
كل شيء ،ومِن
كلكه قال :بل أكتم يا بـي آدم لؽوكؽم ُخؾؼتم من َط َج ٍل َت َ
ثم تحبون العاجؾة.
ومـفاّ :
أن طادة الؼرآن إذا ذكر الؽالم الؿشتؿل طؾى طؿل العبد حقث
يعرض يوم الؼقامة أردفه ِ
بذ ْكر الؽتاب الؿشتؿل طؾى إحؽام الديـقة يف الدكقا،
طؿال وتركًا..
التي تـشل طـفا الؿحاسبة ً
َ ُ َ ۡ َ َٰ ُ َ
م ۡشفل َ
َتىٱل ۡ ٍُ ۡخ سٌ َ
ِني ُ
ف َ َ
ني م ذٍِا
طع ٱىهِتب
 -1كؿا قال يف الؽفف :
ِِ
ﵟوو ِ
ِ
َ َ ۡ
ُّ
اٱى ُل ۡس َءانل ذ
َص ۡف َ
فِي ِّﵞ [الؽفف ،]49 :إلى أن قال :ﵟ َوىَ َل ۡر َ ذ
َٰ
ِ
َِك
ٌ

اس
ِيِ
ز
ه
اِف
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
وﵞ [الؽفف.]54 :
ٌَث ر
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
ََۡ ُ َ ُ
َ َۡ
ۡش ٱل ۡ ٍُ ۡخسٌ َ
َن ُ ُ
ِني يَ ۡٔ ٌَئ ِ رز
و
ٔر
ٱلص
ِف
خ
 -2وقال يف صه :ﵟئم يِف
ِ
ٰۚ
ِ
ِ

ٗ
 ُز ۡركاﵞ [صه.]112 :

َۡ َ
إلى أن قال :ﵟ َف َخ َع َٰ َل ذ ُ
ٱَّلل ٱل ۡ ٍَي ُِم ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ
ان ٌَِقت ِو أن
ٱۡلق ِّۗوَل تػخو ةِٱىلسء ِ
ُۡ َ َۡ َ
م َو ۡح ُي ُّۥﵞ [صه.]114 :
ِل 
حلَضإ ِ
ومـفاّ :
ذكرها يف أول السورة طدل إلى ذكر كػس
لؿا تؼدّ م ُ
أن «الـػس» ّ
الؿصطػى ،كلكه قال :هذا شلن الـػوس ،وأكت يا محؿد كػسك أشرف الـػوس،

ف ْؾت َْل ُخ ْذ بلكؿل إحوال» .
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
اخلامتة:
الحؿد لل الذي بـعؿته تتم الصالحات ،والصالة والسالم طؾى خاتم
إكبقاء والؿرسؾقن ،وبعد:
الفدف من هذا البحث َد ْف َع مشؽ ٍل كان يعرض أثـاء تدريس هذا
فؼد كان
ُ

ِ
توصل البحث إلى أكه ٓ تالزم بقن آكػصال الؿعـوي يف الوقف
الع ْؾم ،وقد ّ
توصل إلقفا
التام ،والرتابط وآتصال يف طؾم الؿـاسبة ،أ ّما أهم الـتائج التي ّ
البحث فقؿؽن صوغفا يف أيت:
 -1تعتؿد قِسؿة الوقف وآبتداء طؾى ركـقن أساسقن :تؿام الؽالم
ووصوله لؾؿتؾؼي َوفق مراد الل ،ودرجة اتصاله واكػصاله.
 -2يـبغي أن يعتؿد إوجه الؼو ّية يف تؼرير الوقف وآبتداء ،وتجـّب
فضال طن كالم الؿولى
ً
الرتاكقب الركقؽة ،التي ٓ تؼع يف فصقح الؽالم
طز وجل.-
 ّ -3التـاقض الظاهر يف آكػصال الؿعـوي يف الوقف التا ّم وآتصال
والرتابط يف طؾم الؿـاسبة كان مطرو ًقا ،وأشار إلقه بعضفم ،فؾقس حديث طفد،
بال ٍ
أحد ّ
ولم يؽن بد ًطا من الؼول ،غقر أكه لم َي ْؾ َق َ
ويوضح ُم ْب َف َؿ ُه.
لقحل مشؽؾه،
ّ
الؿعـي يف طؾم الوقف وآبتداء غقر آتصال
 -4آتصال الؿعـوي
ُّ
الؿؼصود يف طؾم الؿـاسبة ،فػي طؾم الوقف وآبتداء يؼصد به الؿعـى الؿطابق
تؼص وتدققق ،بقـؿا طؾم الؿـاسبة يعتؿد طؾى تؾك
الخاص ،الظاهر لؾـاضر دون ّ
ّ
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
الروابط الخػقة ،التي تحتاج إلى تلمل وتدبر وإطؿال فِ ْؽر ِ
وذ ْهن لقؼف الؼارئ
ّ
ّ
طؾقفا.
 -5معقار آتصال وآكػصال ،ومػفوم الربط والػصل مختؾف فقه بقن
طؾم الوقف وطؾم الؿـاسبة :فػي طؾم الوقف وآبتداء يعتؿدون الؿعاين
الؿؿاثؾة ،والؿػاهقم الؿوافؼة يف تؼرير آتصال وآكػصال ،أ ّما يف طؾم الؿـاسبة
ِ
ومػاهقم آتصال التضا ُّد والتؼابل ،فالؿعـى
فؼد يؽون من معاين الرتابط،
وضدّ ه ،والحالة وطؽسفا يعدّ من الروابط ،بل وآكتؼال من حديث إلى آخر يعدّ
من آتصال والروابط.
 -6اختالف الحقثقة ،وتباين الغاية بقن طؾم الؿـاسبة وطؾم الوقف
وآبتداء :فعؾم الؿـاسبات يعؿل طؾى ربط الؿـػصل ووصل الؿباين ،وطؾم
الوقف وآبتداء يم ّكد ذلك آكػصال ويعتؿده يف تؼرير ّ
محل الوقف ،وطؾقه ٓ
ضاهر
تعارض بقن طؾم الوقف وآبتداء وطؾم الؿـاسبة ،بل محاولة ربط ما هو
ٌ
يصب فقؿا يراه طؾؿاء الوقف وآبتداء ،ويم ّكد تؿام تؾك الوقوف.
اكػصا ُله
ّ
 -7الوقف التام يف ثـايا أيات طزيز ،وجؿؾة ما وقف طؾقه البحث خؿسة
َ ُ ُٗ ّ
ََ ََ ُۡ َۡ َ
وقوف ،يضاف إلقفم الوقف طؾى :ﵟٌَِق ۡتوْرىى ِي ذِ ِ
انﵞ [آل
اسوأُشلٱىفسك 
ذ ذ َ ََ ْ
طؿران ،]4 :وذلك طؾى اطتبار ّ
ِيَكف ُسوا
أن أيات الؿؼصودة يف قوله :ﵟإِنٱَّل
ذ
َ
ٱَّللِﵞ [آل طؿران ]4 :هي طؿوم أيات ،فنن كان الؿؼصود آيات الؼرآن
ج 
أَـِبي َٰ ِ
كؿا ذهب إلقه بعضفم -فالوقف ٍكاف.
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
املصادر واملراجع:
 إطراب الؼرآن وبقاكه ،محقي الدين درويش ،دار اإلرشاد لؾشمونالجامعقة  -حؿص  -سورية ،الطبعة الرابعة1414 :هـ.
 البحر الؿحقط يف التػسقر ،أبو حقان محؿد بن يوسف ،أثقر الدينإكدلسي ،تحؼقق :صدقي محؿد جؿقل ،الـاشر :دار الػؽر  -بقروت ،الطبعة:
1421هـ.
 الربهان يف طؾوم الؼرآن ،أبو طبد الل محؿد بن طبد الل الزركشي،تحؼقق :محؿد أبو الػضل إبراهقم ،دار إحقاء الؽتب العربقة طقسى البابي
الحؾبي ،الطبعة :إولى1376 ،هـ = 1957م.
 البالغة العربقة :أسسفا وطؾومفا وفـوهنا ،طبد الرحؿن حسن حبـّؽةالؿقداين ،دار الؼؾم  -دمشق ،الطبعة إولى1416 ،هـ = 1996م.
 تاج العروس من جواهر الؼاموس ،أبو الػقض الزبقدي ،محؿد بنطبد الرازق ،تحؼقق مجؿوطة من الؿح ّؼؼقن ،دار الفداية.
 التلصقل والتؼعقد ٕقسام الوقف وآبتداء ومعايقره ومراتبه يف تالوةالؼرآن الؿجقد ،د .محؿود طبد الجؾقل روزن ،الؿؽتبة الخقرية ،الطبعة إولى:
2121م.
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
 التحرير والتـوير ،الطاهر بن طاشور ،الدار التوكسقة لؾـشر  -توكس ،سـةالـشر1984 :هـ.
 التػسقر الوسقط ،محؿد سقد صـطاوي ،دار هنضة مصر لؾطباطة ،الػجالة الؼاهرة ،الطبعة إولى1997 :م.الؿؼرر طؾى
 تػسقر سورة الحشر ،الدكتور /سامي طبد الػتاح هالل،ّ
الػرقة الرابعة بؽؾقة الؼرآن الؽريم جامعة إزهر.
 التـاسب يف أسؾوب الؼرآن الؽريم ،مؼال لؾدكتور /حؽؿت الحريري،موقع مداد بتاريخ  27شوال 1428هـ.
 تقسقر الؽريم الرحؿن يف تػسقر كالم الؿـان ،طبد الرحؿن السعدي،تحؼقق :طبد الرحؿن بن معال الؾويحق ،الـاشر :ممسسة الرسالة ،الطبعة
إولى1421 :هـ = 2111م.
طؾي
 الجامع بقن فـّي الرواية والدراية من طؾم التػسقر ،محؿد بن ّالشوكاين ،دار ابن كثقر ،دار الؽؾم الطقب ،دمشق = بقروت ،الطبعة إولى:
1414هـ.
 الجدول يف إطراب الؼرآن ،محؿود صايف ،الـاشر :دار الرشقد ،دمشق -ممسسة اإليؿان ،بقروت ،الطبعة الرابعة1418 :هـ.
 -جفد الؿؼل وبقان جفد الؿؼل ،الؿرطشي ساجؼؾي زاده ،ممسسة قرصبة.
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
الدر الؿصون يف طؾوم الؽتاب الؿؽـون ،أبو العباس أحؿد بن يوسف،
 ّالؿعروف بالسؿقن الحؾبي ،الؿح ّؼق :الدكتور /أحؿد محؿد الخراط ،الـاشر:
دار الؼؾم ،دمشق.
طؾي الصابوين ،دار الصابوين لؾطباطة والـشر
 صػوة التػاسقر ،محؿد ّوالتوزيع  -الؼاهرة ،الطبعة إولى1417 :هـ.
 طؾم الؿـاسبات يف الؼرآن ،مؼال لؾدكتور /محؿد بن طبد العزيزالخضقري ،مـشور بؿوقعه.
 يف ضالل الؼرآن ،سقد قطب ،دار الشروق ،الطبعة إولى1398 :هـ. الؼطع وآئتـاف ،أبو جعػر أحؿد بن إسؿاطقل الـ ََّّحاس ،تحؼقق:د .طبد الرحؿن بن إبراهقم الؿطرودي ،الـاشر :دار طالم الؽتب  -الؿؿؾؽة
العربقة السعودية ،الطبعة إولى1413 :هـ = 1992م.
 قواطد التدبر إمثل لؽتاب الل طز وجل ،طبد الرحؿن حسن حبـّؽة،دار الؼؾم ،دمشق = بقروت ،الطبعة إولى1411 :هـ = 1981م.
 الؽشاف طن حؼائق التـزيل وطقون إقاويل ،أبو الؼاسم محؿود بنطؿرو الزمخشري ،دار الؽتاب العربي  -بقروت ،الطبعة الثالثة1417 :هـ.
 لسان العرب ،جؿال الدين بن مـظور ،الـاشر :دار صادر  -بقروت،الطبعة الثالثة1414 :هـ.
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
 مباحث يف التػسقر الؿوضوطي ،لؾدكتور /مصطػى مسؾم ،دار الؼؾم،الطبعة الرابعة1426 :هـ = 2115م.
 مصابقح الدرر يف تـاسب آيات الؼرآن الؽريم والسور ،طادل بن محؿدأبو العالء ،الـاشر :الجامعة اإلسالمقة بالؿديـة الؿـورة ،العدد ،129 :السـة:
1425 ،37هـ.
 معالم آهتداء إلى معرفة الوقوف وآبتداء ،محؿود خؾقل الحصري،السـّة  -مصر ،الطبعة إولى1423 :هـ.
مؽتبة ُّ
 معرتك إقران يف إطجاز الؼرآن ،جالل الدين السقوصي ،دار الؽتبالعؾؿقة ،بقروت  -لبـان ،الطبعة إولى1418 :هـ = 1988م.
 مػاتقح الغقب ،أبو طبد الل ،فخر الدين الرازي ،دار إحقاء الرتاث العربي بقروت ،الطبعة الثالثة1421 :هـ. مؼايقس الؾغة ،أحؿد بن فارس بن زكريا الؼزويـي ،تحؼقق :طبد السالمهارون ،دار الػؽر ،طام الـشر1399 :هـ = 1979م.
 الؿؽت َػى يف الوقف وآبتدا ،أبو طؿرو الداين ،تحؼقق :محقي الدينرمضان ،الـاشر :دار طؿار ،الطبعة إولى1422 :هـ = 2111م.
 مـار الفدى يف بقان الوقف وآبتدا ،طبد الؽريم إشؿوين ،ومعهالؿؼصد لتؾخقص ما يف الؿرشد ،أبو يحقى زكريا إكصاري ،دار الؽتب العؾؿقة
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الوقف التام يف القرآن ورعايت التناسب؛ قراءة تحليليت
بحوث
 بقروت ،تحؼقق :شريف أبو العال العدوي ،الطبعة إولى1422 :هـ =2112م.
 الؿـاسبات بقن أيات والسور :فوائدها ،وأكواطفا ،وموقف العؾؿاءمـفا .بحث د /سامي ططا حسن ،جامعة آل البقت.
 كظم الدرر يف تـاسب أيات والسور ،إبراهقم بن طؿر بن أبي بؽرالبؼاطي ،الـاشر :دار الؽتاب اإلسالمي1414 ،هـ = 1984م.
│
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