أرجوزة في " كال "
و مواضع الوقف عليها في القرآن و مذاهب القراء فيها
و هي المسماة " تحفة الملا في مواضع كلا "

تأليف
أبو بكر محمد بن علي النحوي
المعروف بابن المحلي
 -1يقول راجي ربه الغفار *** حممد جنل علي األنصاري

 -2احلمد هلل على النعماء

*** يف صحة الوقف و االبتداء

 -3ابللفظ يف كتابه اجمليد ***

 -4مث صالته مع السالم ***
 -5حممد رسوله األمني

***

فإهنا من مجلة التجويد

على النيب سيد األانم

و أهل بيته هداة الدين

 -6مث على أصحابه األبرار *** من املهاجرين و األنصار
 -7و بعد فاملقصود أن كال *** هلا معان فاحفظن جتلى

أخويت يف هللا  ،هذه منظومة " حتفة املال يف مواضع كال " البن احمللى يف  56بيتا ،و جدهتا يف جملة
املورد العراقية و هي جملة تراثية فصلية يف " العدد الثاين جملد 17ص  "166 :158و فيها

حتقيقات اندرة لكثري من املخطوطات العراقية خاصة  ،و قد حقق هذه األرجوزة الدكتور طه حمسن
سأنقل املنظومة و بعض التعليقات مع بعض الزايدة يف الشرح و هللا املوفق.

حظى احلرف " كال " بنصيب من االهتمام لتعدد معانيه  ،و تكرار و روده يف القرآن الكرمي فقد

ورد يف ثالثة و ثالثني آية " و قد ذكر " كال " و معانيها أصحاب مؤلفات الوقف و االبتداء كابن

اإلنباري و النحاس  ،و أصحاب كتب علوم القرآن كالزركشي يف الربهان و السيوطي يف اإلتقان ،
و اللغويون كاألزهري يف هتذيب اللغة و املرتضى الزبيدي يف اتج العروس  ،و النحاة كسيبويه يف

الكتاب و الزخمشري يف املفصل  ،و أفرد هلا البعض مصنفا خاصا كابن فارس ( ت 395هـ ) يف

رسالته ( مقالة كال و ما جاء منها يف كتاب هللا ) و هي مطبوعة  ،و ابن رستم الطربي يف رسالته (

رسالة كال يف الكالم و القرآن ) و هي مطبوعة  ،و مكي أبو طالب يف رسالته ( الوقف على كال و
بلى يف القرآن و هي مطبوعة .

و قد جاءت كال يف ثالثة و ثالثني موضعا من القرآن تضمها مخس عشرة سورة تقع مجيعها يف
النصف الثاين من القرآن .
التعريف ابلناظم :

هو أمني الدين حممد بن علي بن موسى بن عبد الرمحن األنصاري  ،كنيته أبو بكر  ،شهرته ابن
احمللي نسبة إىل احمللة مبصر .

ولد سنة ست مائة للهجرة و هو من أهل القاهرة و أحد أئمة النحو هبا تويف يف ذي القعدة سنة
ثالث و سبعني و ست مئة للهجرة .

من مصنفاته  :التذكرة مجع فيه أشعار احملدثني  ،اجلوهرة الفريدة أرجوزة يف العروض  ،خمتصر
طبقات النحاة للزبيدي  ،و حتفة املال يف مواضع كال .
ملخص معاين االرجوزة :

أهنى ابن احمللي األرجوزة يف سنة ثالث و ستني و ست مائة كما أشار يف آخرها و هي عند على
معىن الرد و اإلنكار و الردع أو مبعىن حقا أو إال ،فيوقف عليها إذا جاءت ابملعاين الثالثة األوىل ،
و يبتدأ هبا إذا كانت مبعىن حقا و إال.

 -8فمرة أتيت  ،هديت سبلها *** لرد مذكور يكون قبلها

 -9فقف عليها منكرا هنالك *** و رادعا ملن يقول ذلك
هذا هو املعىن األول و هو معىن الرد و اإلنكار و الردع  ،فالواجب الوقف عليها حنو  " :حيسب
أن ماله أخلده  .كال " ( اهلمزة  )3،4فالوقف على كال هنا حسن .
 -10و اترة أتيت مبعىن حقا *** فابدأ بلفظها تكن حمقا

و املعىن الثاين مبعىن " حقا " حنو " كال إن كتاب األبرار لفي عليني " ( املطففني  )18وقد اختلف
القراء يف الوقف عليها :

فمنهم من يقف عليها أينما وقعت  ،و منهم من يقف دوهنا و يبتدئ هبا و هو األوىل و هو ما
ذكره صاحب املنظومة .

 -11و اترة أتيت لالستفتاح *** مثل أال فابدأ بال جناح

و املعىن الثالث أن أتيت لالستفتاح مبنعىن أال حنو " كال إهنا كلمة هو قائلها" ( املؤمنون )100
فاإلبتاء يكون هبا و الوقوف قبلها .

 -12و قد أتت يف حمكم القرآن *** لكل ما قلنا من املعاين
 -13فإن ترد اتقاهنا حمصال *** فامسع و خذ بياهنا مفصال

شرع الشيخ اآلن يف تفصيل مواضع كال يف القرآن  ،و هل نقف علها أم ال ؟ فإىل التفصيل :
 -14فهو موضعان أتيا يف " مرميا " *** فقف عليهما فيهما و رمبا

 -15تكون فيهما كـ " حقا " أو " أال " *** فإن بدأت مل تكن جمهال .

قال احملقق  :املوضعان {  }2 ،1يف سورة ( مرمي ) أتيا يف سياق اآلايت (  )81 -77قال تعاىل "
أفرأيت الذي كفر آبيتنا و قال ألوتني ماال و ولدا * أطلع الغيب أم اختذ عند الرمحن عهدا * كال

سنكتب ما يقول و مند له من العذاب مدا * و نرثه ما يقول و أيتينا فردا * و اختذوا من دون هللا
آهلة ليكونوا هلم عزا * كال سيكفرون بعبادهتم و يكونون عليهم ضدا " .
قلت  :يف موضعي مرمي جيوز :

 -1الوقف عليهما و االبتداء مبا بعدمها .

 -2الوقف على ما قبلهما و االبتداء هبما على أهنما مبعىن حقا .

قال شيخ اإلسالم زكراي األنصاري يف املقصد " الوقف على كال اتم ألهنا زجر و رد ملا قبلها  ،و
قيل  :إهنا مبعىن حقا و أال" ابلتخفيف " مل حيسن السكوت على عهدا دون كال " قال األمشوين يف
منار اهلدى بعد كالم مشابه للسابق عن الوقف على كال الثانية " اتم  :ألهنا للردع و الزجر كاليت
قبلها .

 -16و موضع قد جاء يف قد أفلحا *** قف و ابتديء مثل أال فتفلحا

قال احملقق  :و رد املوضع يف سورة املؤمنون يف سياق اآليتني  " :100 – 99حىت إذا جاء أحدهم
املوت قال رب ارجعون * لعلي أعمل صاحلا فيما تركت كال إهنا كلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ
إىل يوم يبعثون ".

قلت  :قال يف املقصد  " :كال الوقف حسن و قال ابو عمرو اتم ألهنا مبعىن الرد ملا قبلها  ،و جوز
بعضهم أهنا مبعىن حقا فيوقف على ما قبلها و يبتدأ هبا "

و الشيخ هنا يبني أهنا مبعىن أال املخففه و ابلتاىل فيوقف علي ما قبلها و يبتدأ هبا .
 -17و موضعان أتيا يف الشعرا *** فقف عليها فيهما لتنكرا

 -18يف املوضعني و ابتديء ابألول *** على كال الوجهني مث عول
 -19يف البدء ابلثاين على األخري *** و هو أال و امسع من اخلبري

قال احملقق  :املوضع األول يف سورة الشعراء يف سياق اآلايت  " 15-12قال رب إين أخاف أن
يكذبون * و يضيق صدري و ال ينطلق لساين فأرسل إىل هارون * و هلم على ذنب فأخاف أن
يقتلون * قال كال فاذهبا آبيتنا إان معكم مستمعون "

قلت  :الناظم يبني أن الوقف عليها اتم فكال رد لقوله إين أخاف أي ال ختف فإهنم ال يقدرون على
ذلك فتقف على كال و تبدأ مبا بعدها .

قال مكي  :و جيوز االبتداء بـ " قال كال فاذهبا " جتعله قوال واحدا و كال مبعىن أال على معىن قال
أال فاذهبا جتعلها افتتاح كالم حمكي  .و جيوز أن تكون كال مبعىن حقا أي قال حقا فاذهبا و ال
حيسن أن نبتديء بكال ألن القول ال يوقف عليه دون املقول البتة .

قال احملقق  :و املوضع الثاين ورد يف سياق اآليتني  " 62-61فلما ترائى اجلمعان قال أصحاب
موسى إان ملدركون * قال كال إن معي ريب سيهدين " .

قلت هذا املوضع مثل سابقه فالوقف على كال اتم مث البدء مبا بعدها .

قال مكي  :و جيوز االبتداء بـ " قال كال " على معىن قال أال إن معي ريب سيهدين جتعلها افتتاح
كالم حمكي كله و ال حيسن أن يبتدأ ب " قال كال " و جتعل كال مبعىن حقا ألنه يلزم أن يفتح " إن
" بعدها على ما تقدم ذكره و مل يقرأ بفتح " أن " أحد و ال جيوز أن يبتأ ب كال ألن القول ال
يوقف عليه دون مقول البتة .

 -20و موضع يف سبأ قد وقعا *** قف و ابتديء على الطريقني معا
قال احملقق  :اآلية  27من سورة سبأ " قل أروين الذين أحلقتم به شركاء كال بل هو هللا العزيز
احلكيم " .

يقصد ابلطريقني الوجهني يف البيت (  )11 ،10مبعىن حقا و مبعىن أال

قلت  :قال يف منار اهلدى  :الوقف على كال اتم و البدء مبا بعدها عند أيب حامت و اخلليل ألن

املعىن كال ال شريك يل و ال تروين و ال تقدرون على ذلك فلما أفحموا عن اإلتيان جبواب و تبني
عجزهم زجرهم عن كفرهم فقال" كال " مث استأنف "بل هو هللا العزيز احلكيم" .
 -21و موضعني يف املعارج اعرف *** قف و ابتديء على األخري و اكتف

قال احملقق  :املوضع األول من سورة املعارج جاء يف سياق اآلايت  "15-11يبصروهنم يود اجملرم
لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه * و صاحبته و أخيه * و فصيلته اليت تؤويه * و من يف األرض
مجيعا مث ينجيه * كال إهنا لظى "

الوقف و االبتداء على معىن أال و ال جيوز اإلبتداء على معىن حقا و هو املعىن الثالث من معاين كال
.

قلت  :قال يف املقصد  ":الوقف على كال أوىل من ينجيه " و قال يف منار اهلدى " الوقف على
كال حسن عند األخفش و الفراء و أيب حامت السجستاين و كال مبعىن أال فكأنه قال أال ال ينجيه
أحد من عذاب هللا مث ابتدأ إهنا لظى "

قال احملقق  :املوضع الثاين جاء يف سياق اآلايت  "39-36فما الذين كفروا قبلك مهطعني * عن
اليمني و عن الشمال عزين * أيطمع كل امريء منهم أن يدخل جنة نعيم * كال إان خلقناهم مما
يعلمون "

قلت  :قال يف منار اهلدى  " :الوقف ( أي على كال ) اتم عند انفع ردا ملا قبلها  ،و جيوز الوقف
على نعيم و االبتداء مبا بعدها على معىن أال "

و اخلالصة أنه يف املوضعني يقف على كال و يبدأ مبا بعدها و هذا الوقف على معىن أال اخلفيفة .
و هللا أعلم

 -22و قد أتت يف سورة املدثر *** أربعة تظهر للمستحضر
 -23و ليس لألول يف املنهج *** إال الذي يف سورة املعارج

 -24و الوقف يف الثاين على قولني *** فابدأ به على كال الوجهني
 -25و قف على الثالث ابإلمجاع *** و ابدأ به أيضا و ال تراعي
 -26على كال الوجهني أما الرابع *** ففي الوقوف عنده تنازع
 -27أجازه قوم على التأكيد *** و ليس هذا القول ابلبعيد

 -28و ليس ردا للذي قد مرا *** و استبعد التأكيد بعض القرا
 -29ألجل ما بينهما قد فصال *** و إن تشأ فابدأ به مثل أال

قال احملقق  :سياق املواضع األربعة يف سورة الدثر جاءت على الشكل التايل :

املوضع األول  :اآلايت  " 17-11ذرين و من خلقت وحيدا * و جعلت له ماال ممدودا * و بنني
شهودا * و مهدت له متهيدا * مث يطمع أن أزيد * كال إنه كان آلايتنا عنيدا " .

الذي تقدم يف الكالم على البيت  21اخلاص بسورة املعارج الوقف و االبتداء على معىن أال و ال
جيوز االبتداء على معىن حقا .

قلت  :قال يف املقصد " :الوقف على كال اتم و أجازوا الوقف على أن أزيد و يبتدأ بكال جبعلها
مبنعى أال "

قال احملقق  :و الثاين اآليتان  " 32 -31و ما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة و ما جعلنا عدهتم
إال فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب و يزداد الذين آمنوا إمياان و ال يراتب الذين أوتوا
الكتاب و املؤمنون و ليقول الذين يف قلوهبم مرض و الكافرون ماذا أراد هللا هبذا مثال كذلك يضل
هللا من يشاء و يهدي من يشاء و ما يعلم جنود ربك إال هو و ما هي إال ذكرى للبشر * كال و
القمر "

و معىن كال الوجهني كما قررمها يف البيتني  11 ،10معىن حقا و معىن أال .

قال مكي  " :الوقف على كال ال حيسن ؛ ألنك لو وقفت عليها لصارت ردا ملا قبلها و ما قبلها ال
يرد و ال ينكر  .و االبتداء هبا حسن على معىن أال و القمر و حقا و القمر أي حقا ما أقول و

القمر  ،و قد أجاز قوم الوقف هنا على كال جعلوها ردا ملا تضمنته اآلية مما أتى يف التفسري من
قول ذي األشدين ألصحابه عند نزول قوله تعاىل يف خزنة جهنم { عليها تسعة عشر } قال هلم أان
أكفيكم سبعة عشر و اكفوين أنتم اثنني  .و هو مذهب الطربي و هذا بعيد ألنه لفظ مل يتضمنه
معىن لفظ اآلية .

قال احملقق  :املوضع الثالث و الرابع يف سياق اآلايت  "54 -49فما هلم عن التذكرة معرضني *

كأهنم محر مستنفرة * فرت من قسورة * بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة * كال بل
ال خيافون اآلخرة * كال إنه تذكرة ".

قلت املوضع الثالث " كال بل ال خيافون اآلخرة " لك الوقف عليه  ،و لك أيضا البدء به على
معىن حقا و أال و هذا مقصوده من قوله على كال الوجهني .

قال صاحب منار اهلدى  " :و قيل كال – الوقف عليها حسن كالسابق عليها – على أهنا للردع

على معىن أن الكفار ال يعطون الصحف اليت أرادوها مث استأنف بل ال خيافون اآلخرة و إن جعلت
كال مبعىن أال اليت للتنبيه حسن االبتداء هبا " .

قال احملقق  :قال مكي يف كالمه على املوضع الرابع  " :الوقف على كال ال جيوز ألنك كنت تنفي

هبا ما حكى هللا عنهم من أهنم ال خيافون اآلخرة فإن جعلتها للنفي على أهنا أتكيد لكال األوىل جاز
الوقف عليها عند بعض العلماء و هو مذهب أيب حامت و الكسائي و نصري جيعلوهنا ردا و أتكيدا
لكال األوىل فتنفي ما نفته األوىل و هذا بعيد ألن التأكيد ال يفرق بينه و بني املؤكد و قد أجازوا

الوقف على كال األوىل و كيف جيوز الوقف عليها و الثانية عندهم أتكيد هلا ؟ فيفرقون بني املؤكد و
توكيده و فيه بعد آخر أيضا إشكال املعىن فال حيسن الوقف عليها عندان  .و جيوز االبتداء هبا على
معىن أال إنه تذكرة و ال جيوز االبتاء هبا على معىن حقا أنه تذكرة ألنه يلزم فتح إن .
 -30و قد أتت يف سورة القيامة *** ثالثة يعرفها العالمة
 -31يف الوقف يف األول خلف قد ذكر *** و منعه يف الباقيني مشتهر
 -32و إن ال سكت قرأت كن غيتا *** فابدأ أبي املعنيني شئتا

قال احملقق  :سياق املواضع الثالثة من سورة القيامة جاءت على الشكل اآليت :

املوضع األول اآلايت  "11-7فإذا برق البصر * و خسف القمر * و مجع الشمس و القمر *
يقول اإلنسان يومئذ أين املفر * كال ال وزر"

قال مكي  :الوقف على كال ال حيسن ألنك لو وقفت عليها لنفيت ما حكى هللا جل ذكره من قول
اإلنسان يوم القيامة أين املفر ؟ و قد أجاز قوم الوقف عليها و جعلوها ردا ملا طمع به اإلنسان من
إصابته مفرا ذلك اليوم فيكون التقدير  :ال موضع يلجأ إليه ذلك اليوم مث ابتدأ ال وزر بتكرير

املعىن للتأكيد إذ قد اختلف اللفظان و هذا قول  .و األول أجود ألن هذا معىن قد تضمنه قوله

تعاىل " ال وزر " فالوقف احلسن " ال وزر " و حيسن االبتداء ب " كال " و على معىن حقا أمكن و
أبلغ يف املعىن ألهنا تكون أتكيدا لعدم امللجأ من هللا يوم القيامة .

و املوضعني الثاين و الثالث اآلايت  "26-16ال حترك به لسانك لتعجل به * إن علينا مجعه و

قرآنه * فإذا قرآانه فاتبع قرآنه * مث إن علينا بيانه * كال بل حتبون العاجلة * و تذرون اآلخرة *
وجوه يومئذ انضرة * إىل رهبا انظرة * و وجوه يومئذ ابسرة تظن أن يفعل هبا فاقرة * كال إذا بلغت
الرتاقي "

قال احملقق  " :قرأت كن غيتا " كذا ورد الشطر يف املخطوط و مل أتبني صحة رمسه .

و مقصود الناظم يف هذا البيت أن االبتداء بـ " كال " يف املواضع الثالثة يكون على معنيني معىن
حقا و معىن أال .

قلت و ال يوقف على كال هنا ألهنا ليست مبعىن الردع .

 -33و موضعان يف النبأ فاألول *** مل يقفوا فيه و مل يعولوا

 -34على خالف لنصري ذكرا *** و ابدأ على الوجهني فيما سطرا
 -35كذلك ال وقف على الثاين و ال *** تبدأ به إال بـ " مث " أوال

قال احملقق  :املوضعان وردا يف سورة النبأ يف سياق اآلايت  "5-1عم يتسائلون * عن النبأ العظيم
* الذي هم فيه خمتلفون * كال سيعلمون * مث كال سيعلمون " .

قوله " على خالف لنصري " يف املخطوط " للبصري " و الصواب ما أثبته و هو نصري بن يوسف

تلميذ الكسائي له تصنيف يف رسم املصحف تويف قي حدود 240هـ ينظر غاية النهاية البن اجلزري
 ،340/2و بغية الوعاة .216/2

قال مكي " و الوقف علة كال ال حيسن ألنك كنت تنفي ما حكى هللا من اختالفهم يف النبأ العظيم
و هو القرآن و ذلك ال ينفى ألنه قد كان  .و قد أجاز نصري الوقف عليها و جيعلها نفيا ملا تضمنته
أتويل اآلية من نفي املشركني للبعث وذلك بعيد ألنه لفظ مل تتضمنه معىن اآلية و إمنا تكون كال

انفيا ملا هو موجود يف لفظ النص و يف الوقف عليها اشكال  ،ألنه ال يعلم ما نفت للفظ اآلية أن
ما تضمنه اللفظ من التأويل فال حيسن الوقف عليها يف هذا املوضع و حكى عن نصري أنه وقف

عليها على أتويل أهنا رد لتحقيق االختالف قال تقديره كال ال اختالف فيه و أنكر أبو حامت
االوقف على كال يف هذا .

 -36و بعد هذا موضعان يف عبس *** الوقف يف األول عنهم يقتبس
 -37و أبدأ على معىن أال و أما *** اثنيهما فال وقوف حتما
 -38و ابدأ أبي املعنيني كاان *** و موضع يف اإلنفطار ابان

قال احملقق  :املوضع األول يف سياق اآلايت  "11-8و أما من جاءك يسعى * و هو خيشى *
فأنت عنه تلهى * كال إهنا تذكرة "

قال مكي عن املوضع األول " الوقف على كال ال حيسن ألنك كنت تنفي ما حكى هللا عز وجل
من أمر النيب صلى هللا عليه وسلم مع ابن أم مكتوم  ،و قد أجازه بعضهم و هو مروى عن انفع و
نصري و قال نصري معىن كال هنا ليس إال هذا احلق  .و قيل معىن الوقف على معىن ال تعرض عن
هذا و تقبل على هذا و هو وجه صاحل ترك الوقف عليها أمكن و أبني .

قال احملقق  :و املوضع الثاين فس سياق اآلايت  " 23-17قتل االنسان ما أكفره * من أي شيء
خلقه * من نطفة خلقه فقدره * مث السبيل يسره * مث أانته فأقربه * مث إذا شاء أنشره * كال ملا
يقضي ما أمره "

قلت  :يقصد ابملعنيني حقا و أال تقف على أنشره مث تبدأ كال .

 -39ليس يف االبتدا به توقف *** و يبعد الوقف و قوم وقفوا
 -40و أولوا الرد على معىن انتبه *** فإنه ليس كما غررت به

قال احملقق  :ورد املوضع يف سورة االنفطار يف سياق اآلايت  "9-6اي أيها اإلنسان ما غرك بربك
الكرمي * الذي خلقك فسواك فعدلك * يف أي صورة ما شاء ركبك * كال بل تكذبون بلدين "

قال مكي " الوقف على كال ال حيسن ألنك كنت تنفي ما أخرب هللا به من أنه يصور اإلنسان يف أي
صورة شاء يف صورة أب أو أم أو خال أو عم أو محار أو خنزير  .و ذلك حق ال ينبغي  .و قد

أجازه نصري على معىن ال يؤمن هذا اإلنسان بذلك و قيل معىن الوقف ليس كما غررت به و فيه
بعد لإلشكال "

 -41و يف املطفيني جاءت أربع *** قف و ابتدئ مثل أال ال متنع

 -42و قال قوم ابمتناع الوقف *** يف اللفظة األوىل فتابع وصفي

قال احملقق  :املوضع األول اآلايت  "7-4أال يظن أولئك أهنم مبعوثون * ليوم عظيم * يوم يقوم
الناس لرب العاملني * كال إن كتاب الفجار لفي سجني "

قال مكي  :الوقف على كال ال حيسن ألنك كنت تنفي قيام الناس لرب العاملني و ذلك ال ينفى بل
هو حق ال شك فيه و قد أجاز الطربي الوقف عليها نفيا ملا يظن املشركون من عدم احلشر و

البعث و دل على هذا النعىن قوله تعاىل { أال يظن أولئك أهنم مبعوثون * ليوم عظيم } و الوق
على هذا التقدير بعيد ألنه ال يدري ما نفت أ إثبات البعث نفت أن نفيه ؟ و ألن الذي يقرب منها
أوىل أبن تكون نفيا له ممابعد منها و الذي يقرب منه ال جيوز نفيه ألنه إثبات للبعث و احلشر و

ذلك ال ينتفي ففي الوقف عليها إشكال ظاهر إذ ال يعلم مانفت إال بدليل آخر فرتك ذلك أحسن
و أوىل فاعلم  .و علل نصري جواز الوقف عليها أبن قال معناها كال ال يسوغ لكم النقص جعلها
ردا ملا يف أول السورة .

قال احملقق  :و الثاين و الثالث و الرابع اآلايت  "18-10ويل يومئذ للمكذبني * الذين يكذبون

بيوم الذين * و ما يكذب به إال كل معتد أثيم * إذا تتلى عليه آايتنا قال أساطري األولني * كال بل

ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون * كال إهنم عن رهبم يومئذ حلجوبون * مث إهنم لصالوا احلجيم * مث
يقال هذا الذي كنتم به تكذبون * كال إن كتاب األبرار لفي عليني "

قلت  :قال يف منار اهلدى  :عند أيب حامت  :و كال عنده مبعىن أال اليت للتنبيه يبتأ هبا الكالم و قال
أبو عمرويوقف عليها ردا و زجرا ملا كانوا عليه من التطفيف  .و املعىن األول هو املعىن املوافق
لقول الناظم .

 -43و موضعان أتيا يف الفجر *** و الوقف يف األول جا للزجر

 -44و ابدأ على الوجهني أما الثاين *** ففي الوقوف عنده قوالن
 -45و أبدأ عليهما و جاء يف العلق *** ثالثة يبدأ ابلذي سبق

قال احملقق  :ورد املوضعان يف سورة الفجر يف سياق اآلايت  "21 -15فأما اإلنسان إذا ما ابتاله
ربه فأكرمه و نعمه فيقول ريب أكرمن * و أما إذا ما ابتاله فقدر عليه رزقه فيقول ريب أهانن * كال
بل التكرمون اليتيم * و ال حتاضون على طعام املسكني * و أتكلون الرتاث أكال ملا * و حتبون
املال حبا مجا * كال إذا دكت األرض دكا دكا "

قال مكي الوقف على كال ال حيسن ألنك كنت تنفي ما أخرب هللا تعاىل به من كثرة حبنا للمال و
ذلك ال جيوز فيه و أجاز نصري الوقف على كال و املعىن عنده ال يغين عنكم مجع املال و توفريه .
املقصود ابلوجهني و عليهما معىن حقا و أال اخلفيفه .

 -46مثال أال و بعضه قد وقفا *** و ليس ابملختار فيه فاعرفا

 -47و ابدأ على الوجهني يف اثنيهما *** و قف على قوله تكن نبيها

 -48و احلكم يف الثالث ما شئت اصنع *** يف االبتدا و الوقف فالكل وعي

سياق املواضع الثالثة من خالل سورة العلق

املوضع األول " علم االنسان ما مل يعلم * كال إن االنسان ليطغى "

قال مكي الوقف على كال ال حيسن ألنك كنت تنفي ما قد حكى هللا من أنه علمنا ما مل نكن نعلم
و نفي ذلك كفر … و قد أجاز بعضهم الوقف على كال على معىن ال يعلم اإلنسان أن هللا علمه

مث استأنف " إن االنسان ليطغى" و فيه بعد لالشكال الداخل فيه و االحتمال و خمالفة ما روي من
التفسري .

املوضع الثاين قال تعاىل  " :أرأيت أن كان على اهلدى أو أمر ابلتقوى * أرأيت إن كذب و توىل *
أمل يعلم أبن هللا يرى * كال لئن مل ينته لنسفعن ابلناصية "
قلت كال هنا على معىن الوجهني حقا أو أال اخلفيفة

املوضع الثالث " فليدع انديه * سندع الزابنية * كال ال تطعه "

قلت يف هذا املوضع لك األحكام الثالثة الوقف على كال للرد و الزجر أو البدء مبا بعدها مبعىن
حقا أو أال كال

 -49و جاء يف أهلاكم التكاثر *** ثالثة منها فأما اآلخر
 -50فاالبتدا ابملعنيني جيد *** و الوقف عند بعضهم مؤيد

 -51و األوالن إن نظرت رتبا *** على نظام املوضعيني يف النبا

قال احملقق :املواضع الثالثة وردت يف سياق أايت سورة التكاثر  " 6-1أهلاكم التكاثر * حىت زرمت

املقابر * كال سوف تعلمون * مث كال سوف تعلمون * كال لو تعلمون علم اليقني * لرتون اجلحيم "
املوضع الثالث " كال لو تعلمون علم اليقني " قال مكي و أجاز بعضهم الوقف على كال الثالثة
على معىن ال يؤمنون هبذا الوعيد "

قلت املعنيني املقصود حقا و أال املخففة .

 -52و بعد هذا موضع يف اهلمزة *** مستحسن الوقف ملن مييزه
 -53و االبتدا ابملعنيني جائز *** فإن جتد حفظا فأنت الفائز

قال احملقق  :املوضع يف سيا اآلايت  4-1من سورة اهلمزة " و يل لكل مهوة ملزة * الذي مجع ماال
و عدده * حيسب أن ماله أخلده * كال لينبذن يف احلطمة "

 -54فقد كفيت كلفة التطويل *** هذا ختام القول يف التفصيل
 -55نظمتها ابهلل مستعينا *** يف سنة الثالث و الستينا

 -56من بعد ست مئة للهجرة *** أرجو هبا ثوابه و أجره

و احلمد هلل أوله و آخره أاثب هللا انظمه و حمققه و كاتبه و من قرأه ..

