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النبي وقف تاريخي و سندي ∗aبررسي

نيا ستوده رحيميو∗∗محمدرضا ∗∗∗سعيد

چكيده
تبيينابتداووقفعلم با كه است راجمالتوعباراتبينروابطدانشي مفسران آيه، هر

شناخت دقيقدر فهم ميو ياري خداوند مراد پيـامبرتر خداونـد، كـه جهت آن از و وJكند
هدي اسـت،bائمه نمـوده معرفـي قرآن حقيقي مفسر و مبين فهـموسـيلهتـرينمهـمرا

پيـامبرفصاحتوبالغتوعربادبياتعلومبهتوجه،نامفسر بيـان كشف و سو يك aاز

اساس ديگـرbمعصومينمهائوaپيامبرازواردهرواياتبر سـوي ازباشـدمـياز يكـي .
ميوقف النبي وقف يا مأثور وقف ابتدا و وقف علم در مشهور همـهاي دليـل بـه كه ينباشد

اعتبـارهمواره،تفسيروابتداووقفبينسويهدووابستگي پي در كه داشته آن بر را محققان
صحيحبتوانندباتاثصورتدرتاباشندaپيامبربهمنسوبهايوقفسنجي تـريبرداشت

نمايند؛ ارائه الهي آيات وثورأمـهـايوقـفانتسـابوروايـاتصـحتازآگاهي،بنابرايناز
.استضروريوالزمصحيح،تفسيرمقدمهعنوانبهپيامبربهبومنس

ازالنبـيوقـوفوثورأمـوقـفتـاريخيروايـاتواسنادبررسيضمنپژوهش،ايندر
ائمه ميديدگاه دست به چنين ابتدا و وقف علم علماي همچنين و چنـدحديث هـر كـه آيـد

پيامبر تأكيد و توصيه مـيaاصل اثبـات قابل موضوعي قرآن، وقوف تعيين لكـنبر باشـد،
پيـامبر بـه بعد به هجري چهارم قرن از علما برخي توسط كه النبي وقف به مشهور aموارد

معتبر سند داراي است، شده داده نمينسبت استناد قابل و نيست صحيحي باشد.و
كليدي: النبيوقفبيان،وقفثور،أموقفابتداء،وقف،قرائت،قرآن،واژگان

دريافت:∗ تاريخ تأييد:5/8/1394. تاريخ .30/9/1394و
�����'��	���'�/:اصفهاندانشگاهثيحدوقرآنعلوماريدانش.∗∗��
مسئهيالعالمaيالمصطفجامعهياسيسعلوموقرآنرشتهيدكترپژوهدانش.∗∗∗ �2������#���1:ول)(نويسنده�$���	���
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موضوع پيشينه
وقف و النبي وقف موضوع اهميت رغم مأثور،به درايجداگانهمقالهيامستقلكتابهاي

أوقـافبيان«يا»القرآنفىنبىالوقوف«شدهگزارشكهكتابيتنهاونشديافتزمينهاين
ويباشـدمي)ق400.م(مغربىبهمعروفاندلسى،عيسىبنمحمدتأليف»النبي ايـندر.
،الظنـونكشـفه،خليف(حاجياستكردهذكرالنبىوقفعنوانبهراوقفموردهفدهكتاب

ــيچ.)2/2025 ــابازاينســخهه كت ــن ــهدراي ــايكتابخان ــروفه ــرانمع ــاي حت دريو
شـدهنقلنامتأخرازمختصريبسيارديگرهاينسخهالبته.نشديافتنيزدنياهايكتابخانه

ميكه جمله بهاز كتاباشمونيتوان در سخاوي از نقل االقـراء«به كمـال و القـراء »جمال
نمي استناد قابل تاريخي استناد لحاظ به ولي كرد، .باشداشاره

تأثيرگ به توجه وقفذبا پيامبراري به منسوب فهمaهاي بر قرآن اصلي مبين عنوان به
از مـوارد ايـن انتساب آيا كه است قرآن مفسران روي پيش سؤال اين هميشه قرآن، تفسير و

رحمت پيامبر به آيـاتaوقف در حـداقل باشـد، چنـين اگر لذا است؟ استناد قابل و صحيح
رويه وحدت بايد همهمنتسب از اسالم علماي بين گردد.اي برقرار فرق

فرضيه اين بر تحقيق گرديدهاين پيـامبراستوار بـه النبـي وقـوف روايات انتساب aكه

است. مانده باقي مبهم نيز روايات صدور مرجع اصوالً و نشده ثابت

مقدمه
ازيكـيوقـرآنقرائـتفنـونوعلـومحوزهدرهادانشترينمهمازابتداووقفدانش

وكـردايفـامهمـينقـشقـرآنمفاهيمومعانيابالغوانتقالدركهاستترتيلاركان ازه
.استبرخورداربسزايياهميت

سـخنبـرايانسانزيرا؛باشدميبشرزندگيضرورياتازقرائتوسخندرابتداووقف
از.كنـدمـياستفادهدمبازهوايازوگرفتهبهرهتنفسيمكانيسمازمتني،هرقرائتوگفتن
بهراكلمهمحدوديتعداد،نفسهردراستقادرتنهاوياست،محدودانسانسفَنَكهاآنج
كـردنتـازهباتاباشدميقرائتوسخنقطعازناگزيرنفستجديدبرايوسازدجاريزبان
لذاادامهدخوقرائتياكالمبهبتواندنفس كـهگـرددقطعمحلّيدركالماستسزاواردهد؛

.نگرددتغييردچاركالممفهومودينياپديدخلليمقصود،معنايرساندندر
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شناخت موارد جمله موردوقفرعايتواز موارد قرآن، صـحابهوaاسـالمپيـامبرعنايتدر
.اندورزيدهمياهتمامآنفراگيريوآموزشبهقرائت،وقرآنعلومدانشمندانوبودهحضرتآن

چنـينكردميسخنرانيaاسالمپيامبررحضودرايگويندهكهشدهنقل هـر:گفـتو
درو،كنـدنافرمـانيآنـانازهـركسواسـتيافتهرشدكند،اطاعترسولشوخداازكس
اهللاومنْقُلْأَنت،الخَطيِببِئْسقُم«:فرمودويبهaاكرمپيامبر.كردتوقفجاهمين يعـصِ

رسـولشازكسهروبگوهستي،ياگويندهبدبرخيز؛»غَويفقدورسوله و سـرپيچيخـدا
حالنسائيلسننالسيوطيشرحسيوطي،(.استشدهگمراه،كند النكاح، كتاب .)3279؛

دادهتغييـرراكالممفهومتواندميچنينايننابجاوقفعادي،فردسخندركهحاليدر
متعـالپروردگاركالمهكقرآنقرائتدرآناهميتشود،aاسالمپيامبراعتراضموجبو

.استبديهيوروشنكامالًاست

aپيامبرنزدابتداووقفجايگاه

aمكـرّمنبياهتماموتوجهموردوحينزولآغازازقرآنقرائتدرابتداووقفرعايت

اصـحابويـارانبـهرامـواردآنقـرآن،ازمعينيمواضعبروقفضمنبزرگوارآنوبوده
ميتأكيدوسفارشموردودادميتعليمخويش .دادقرار

:گويدميچنينaخدارسولعهددرقرآنآموزشسيرهمورددرaاكرمپيامبريارانازيكي
»فَنَتعلم روزگـاريدر»منهـاعندهيوقفأنينبغيومازاجرَهاووءامرَهاحرامهاوحاللَها...

آندرآنچـهشـد،مـينـازلپيامبربرايسورهكههنگاميزيستم،ميaاسالمپيامبرزماندر
آندروقـفمناسبهايمحلهمچنين.گرفتيمميفرابود،نهيوامروحراموحاللازسوره
االشارات،آموختيمميحضرتآنازنيزراهاسوره لطائف نيشابوري، ).1/247(قشيري

پيدايشروايت النبيتاريخچه وقوف هاي
ك در آنچه بر وقفبنا گردآوري و بيان برخي آمده، قرآن علوم و تاريخ بهتب منسوب هاي

اصفهانيaپيامبر عيسي بن محمد به عبـداهللا)ق253م.(را پسرش، به را آن نيز برخي و
داده)ق306م.( (م.نسبت بريلـي عيسـي بـن محمد به را آن نيز برخي نسـبت400اند. ق)

كتـاب،واالبتداءالوقفعلمفيواالقتداءلاالمتثاسر،خياري(أحمداندداده متاسـفانه)مقدمـه كـه
دست در انتسابات اين صحت بر دليلي .نيستهيچ
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پيامبرقديمي به را وقفي كه فرد ابيaترين ابن مكي داده، باشـد.مـي)ق437م.(طالبنسبت
تفسير در بـه»النهايةبلوغإلىالهداية«وي هـم بـه آن و موضـع يك در بـافقط و تضـعيف صـيغه

است»روِي«عبارت نموده بيان را ابيآن تفسير(ابن ).211النهايه،بلوغاليالهدايهطالب،
كتابسپ در ابوحيان المحيطس كتابالبحر در سمين المصـونو درالـدر عـادل ابـن و
هـرريالكتابعلومفياللبابكتاب امـين محمـد و جمل سليمان همچنين ابـنازو مكـي

كردهبيا تبعيت بااند.طالب (سپس كتابق543م.قولي در االبتـدا) و ازالوقـف مـورد سـه
عبارت با را النبي وقف پيامبر»يوِر«موارد سپسaبه است. داده محمـدأبوعبداهللانسبت

كـه)ق10رنق(مغربيعيسىبن اسـت كـرده جمـع كـوچكي رسـاله در را نبي وقف موارد
را آن خليفه كتابحاجي الظنوندر استكشف آورده ،الظنـونكشـفه،خليف(حاجيخويش

2/2025.(
شيباني الديبع ابن آنها از را)ق1074م.(پس آنهـا النبي، وقف موارد بر محافظت براي

شاگردش بر بيت ده قالب چنـان)ق1090م.(عياشيسالموأبدر البتـه كـه است كرده امال
مي عياشي آكه شيباني پيامبرگويد به را است.aن نداده نسبت

است: گفته چنين عليهـاوقفaالنبيأنوردالتيالمواضعفيأيضاًوأنشدني«عياشي

لمحفظهمنعليوأمالها كرد؛»ينسبهاو انشاد من بر وارد]شيباني[و كـه قـرآن از مواضعي
پيامبر كه است نمودهبرaشده وقف اوآنها محفوظااست. از را نمودآنها امال من بر خود ت

پيامبر به نكردaو عبـدالفتاح،(منسوب يوسف كـالمتجويـدالـيالقـاريهدايـهمرصفي،
عشر، الثاني باب اول)الباري، .فصل

است: چنين ابيات اين
ــا ــائليأي ــنس ــاع ــام ــهأتان ــىب اآلل

ــلْوالثــانيالخيــراتجــاالبكــرففــي بهــاقُ

أتــــــىأولهــــــااهللاإالوعمــــــرانُ

ــاًوأي ــاض ــنبه ــلم ــكأج ــاذل جاءن

ــذروأن ــاسأن ــذيالن ــلَّال ــاًح يونس

وبتلوهـــايوســـففـــيجـــااهللاإلـــى

ــنالمصــطفىعــن ــهم مسلســالوقْف

ــى ــدأت ــهبع ــىيعلم ــجالاهللاعل سم

رســالجــاءقــدالخيــراتبهــاعقــودم

مـــرتِّالبحـــقِّجـــاقـــدوآخرهـــا

ــلْ ــدهوقـ ــابعـ ــقٌّفيهـ ــزِّاللحـ تنـ

يتمــثَّالكــياألمثــالعلــىأتانــا
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ــا ــلٍخلقهـ ــدبنحـ ــامبعـ ــةًاألنعـ لفظـ

ــافر ــاوغـ ــةُفيهـ ــارلفظـ ــدهاالنـ بعـ

وبعـــدهالنازعـــاتفــيفحشـــروقــل

وبنصــرهمبهــاجــاأمــرٍكــلِّومــن

ــد ــركالوبعـ ــانتشـ ــزالبلقمـ أنـ

ــةفــيالعــرشِحمــلحكايــة المــالقص

أوالالقــدرفــيجــاءشــهرألــفعلــى

ــى ــظعل ــتغفرهلف ــتواس التمــد فحم

و)ق11رنقـ(مقـرئصوفياشمونيعبدالكريمبنأحمد شـيباني معاصـر علمـاي از ،
پيامبر به منسوب وقوف موارد از بعضي مـيaعياشي، بيان سخاوي از نقل به ر.ك:(داردرا

.)189االبتداء،والوقفبيانفيالهديمنار،اشموني
مي نيز شيعه علماي ميان ازاز تحفـههمتممـ،مشهديزيتبرير.ك:(تبريزيمصطفىتوان

م،)98،قرآنالخطرسموتجويدعلمدرالقراء ا(كـاظميالـدينشمسبنحمدو هلرسـالر.ك:
پيـامبر)32باب،هالقرآنيوالرسوماآلياتبيانفيهالسليماني بـه را مـوارد ايـن كـه كـرد ياد
ميaاسالم دهند.نسبت

صوفي بقري الدين شمس جامع)ق1111م.(سپس گذاشـته،شيخ فراتـر را پـا االزهـر
گويد:مي

يقـفكـانأنهaالنبيإلىثقاترجالعنأسندهحديثاًمشايخهعنالعلماءبعضذكَر«

شـمس(»...بعدهابماواالبتداءعليها،الوقف)يجبأو(ويحبموضعاً،عشرَستةعلى بقري،
قاسم، بن محمد .)46االبتداء،والوقففيفوائدالدين

اسـت)ق1190م.(اجهوريهعطيشيخ نموده تبعيت كالم اين در وي از اجهـوري،(نيز
.)2/123القرآن،وتجويدوالمتشابهوالمنسوخوالناسخالنزولالسبابالرحمنارشاد

اين اينكه كساني»بعض«البته وو،اندچه ايشان كسـاني»الثقـاتالرجال«مشايخ چـه
توثيق را آنها كسي چه و است.هستند مانده پوشيده برما است، كرده

آن از مـوارد)ق1138م.(منصوريسليمانبنعليپس بقـري، الـدين شـمس شاگرد
در را نبي كهبياتاوقف است نموده تنظيم كتابعقرباويشيخي التجويدعلمفيالمرشددر

است آورده مرجع ذكر بدون البته و منصوري از نقل به را آن اول بيت :خود
الماللدىوسبععشْرٌوعدتُهاالورىأفضَلِالمصطفىوقوفيكإل

)336عقرباوي،التجويد،علمفيالمرشدعقرباوي،(
كتاب در آن كامل يـونسمحمـدتـأليفالقـرآنةئـقراأحكـامفـياإلخوانهدايةابيات
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اسمجاورمحمدمجاوروعبدالحق آمده منصوري امام از نقل ت.به
الـورىأفضـلالمصطفيوقوفإليك

تفـزبقـرةفـيالخيـراتاسـتبقواقل

ــل ــدقوق ــراناهللاص ــيسبعم ــيل ل

بيـونسأنـذربعـدأيضـاالنـاسخذ

ــو ــىوأدع ــفاهللاإل ــابيوس ــيي فت

بشـــريعلمـــهخلقهـــاواألنعـــام

ــجدة ــقاوس ــذافاس ــارك ــافرالن غ

شــهرحشــرحــاوبــالنزع بقــدرهمو

فتـىيـاعشـربعـدمـنسـبعةفخذ

ــبعضوا ــدلـ ــالمينزيـ ــةالظـ بتوبـ
ج

ــدتها ــروع ــبععش ــدىوس ــالل الم

ــع ــتبقوام ــراتاس ــدةالخي ــالمائ الع

ــق ــىبح ــمنأت ــدةض ــامائ األولي

ــك ــولهمويحزن ــذاكق ــاك ــالبه ع

ــال ــيواألمث ــدف ــنرع ــأهالفك مت

ــل ــيبنح ف ــانو ــاهللاللقم ــىب يجتل

ــل ــذينفقبـ ــونالـ ــأماليحملـ تـ

ــر ــاوأم ــابالنصــراســتغفرهبه ــالي ف

تــالقــدمــنيــاالــذكرفــيموزعــة

فتــــبجالآمنــــواالــــذينقبيــــل

برداشته گام مختلف قرون در زيادي علماي مسير، همين ميدر كه ذيلاند موارد به توان
نمود: اشاره

دوازدهم كتابمنيرسمنودياألزهرجامعشيخ:قرن عاصـمةئـقرافـيالمجيدفتحدر
كتابغمرينيمصلحأبوو)ق1199(م.القصيدطريقمن عاصـمةئقرافيالباسمالثغردر

بعد ؛)ق1196(م.
كتابإبراهيم:سيزدهمقرن در العـالمينربكالمأحكامفيالراغبينهدايةسكندري
محمد كتابهنديصادقو ؛القرآنأوقافرموزفيالبرهانألطافكنوزدر
كتابمحليسروربنهوهب:چهاردهمقرن والغفـوركـالميـدتجوفيالصدورانشراحدر
كتابهادي در .قالونروايةفيالمصونالجوهرسقاف

شيخ شيخخياريياسينأحمدهمچنين پيامبرعاشوربنطاهرمحمدو به را وقف وaيك
تضعيف صيغه كتبدادهتنسببه (ر.ك: :الهجـريالرابـعالقـرننهايـهحتـىواالبتـداءالوقفاند

توفيق محمد الكفراوي، دراسهابويوسف دكتري، رساله حديد، مقدمه).1تحليليه،لغويه، /
وقف اين كه هستند نيز بسياري ناشناخته علماي رسـالهاما در را جمـعها خـويش هـاي

مجموعهكرده از كوچك جزء يك يا صفحه يك از گاهي كه نمياند تجاوز قرآني كند.هاي
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برخ قرائات و قرآني علوم كتب نويسندگان برخي درهمچنين بالمناسبه را وقوف اين از ي
نموده درج اينها با مرتبط غير علومي حتي يا ابتدا و وقف يا تجويد يا قرائت كتب كهاواخر اند

نمي تجاوز هجري يازدهم قرن از اينها هامشسابقه و حواشي در نيز برخي كه همچنان كند.
نمودهكتاب ذكر را موارد اين وقف ميهاي كه كاند به كـهتوان كتبي و سجاوندي عالمه تاب

نمود. اشاره است، شده نوشته آن اساس بر
مي نيز ما معاصر علماي وقفاز از موارد اين به كه كرد اشاره برخي به منسوبتوان هاي

اسالم مكرم نبي نمودهaبه مانند:اشاره مرصـفي،عبـدالفتاححصـري،خليـلمحمـوداند؛
دكتـربوريني،خالددكتربرقيني،عليوةاهللاعبددكترعثمان،شيخحسنيسمنودي،إبراهيم
شيخقرشجمالشيخمهدي،مختارمحمددكترمفتي،خديجة .الطويلأحمدو

النبي وقف انواع

جبريلـ1 وقف

ميوقف شمرده النبي وقوف جمله از كه جبريل بـههاي را آن كـه كسـي نخستين شوند،
نقلaپيامبر به اشموني داده، مينسبت سخاوي آنهـااز كـه كتـابراباشـد ومختصـردر

كتاب در المختصرهمچنين كتـابمختصر در وي است. كرده الهـدينقل ازمنـار نقـل بـه
است: داشته بيان چنين سخاوي

:فإنهجبريلوقفيتعلمأنللقارئينبغيالسخاويقال
ملـةفـاتبعوا«يبتـدئثم»اهللاصدققل«قولهعندعمرانآلسورةفييقفكان.1

؛يتبعهaوالنبي»حنيفاًإبراهيم
؛»الخيراتفاستبقوا«تعالىقولهعندالبقرةسورةفييقفaالنبيوكان.2
؛»الخيراتفاستبقوا«تعالىقولهعندوالمائدة.3
؛»بحقليليسماأقولأنلييكونماسبحانك«قولهعلىيقفوكان.4
؛»اتبعنيومنأنابصيرةعلى«يبتدئثم»اهللاإلىوأدعسبيليهذهقل«يقفوكان.5
؛»الحسنىلربهماستجابواللذين«يبتدئثم»األمثالاهللايضربكذلك«يقفوكان.6
؛»دفءفيهالكم«يبتدئثم»خلقهاواألنعام«يقفوكان.7
؛»يستوونال«يبتدئثم»فاسقاًكانكمنمؤمناًكانأفمن«يقفوكان.8
؛»األعلىربكمأنافقالفنادى«يبتدئثم»فحشريسعىأدبرثم«يقفنوكا.9

.»المالئكةتنزل«يبتدئثم»شهرألفمنخيرالقدرليلة«يقفوكان.10
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مي ادامه در نويسد:وي
لعلـمإالذلـكومـاآيـة،رأسليسوغالبهاالوقوف،تلكعلىالوقفيتعمدaفكان«

،نيلدهملعنْم،هملعهلهنْوجمههلج.هنةفاتباعاحمـد(اشموني،»وأفعالهأقوالهجميعفيس
محمد، فبن الهدي االبتدا،منار و الوقف بيان .)1/14ي

كتاب در نظريه همين از كتابمختصروي المختصرو ازمختصر بسياري و كرده پيروي
تبعيت نظر اين از نيز ابتدا و وقف شـيخعلماي مرصفي، حصري، شيخ سقاف، هادي و نموده

كرده نقل را آن علما از بسياري و سمنودي ابراهيم و اند.عثمان

غفرانـ2 وقف

پيامبر از حديثي در تنها غفران است:aوقف فرموده كه شده يقـفأنضـمنمن«نقل

گفته»الجنةلهضمنتالقرآن،فيمواضععشرةفي ازو يكـي بـر كه هر دهاند: گانـهمواضـع
السج قمـر بن نبي (محمد ببخشد را گناهانش كه است داده وعده خداوند نمايد، تاني،سـوقف

خطي). نسخه القاري، مطلوب
البخاري كالن حافظ شيعي عالم دو كرده، تصريح عبارت اين به كه كسي رنق(نخستين

فارسـي)ق10رنق(سجستانينبيمحمدو،)ق10 زبـان بـه رساله دو تجويـددر علـم در
ايشانمي از پس در)ق11رنقـ(جيحـوننهـروراءازحنفـيزاهديمحمدبنكلباشند.

كـه)ق1066بعـدم.(بغـداديزادهحكـيموالكتـابفاتحـةسورهتجويدبابدركتابش
استتشيعبهمشهور آورده در نظم به بيت هفت در را آنها است، .بوده

آقايان شاگردتبريزيمصطفىسپس يعنـيزادهحكيمو آنهـاكـاظميمحمـدبغدادي از
آورده را آن و نموده درتبعيت را آن نيـز معاصـر سنت اهل علماي از بسياري آن از پس و اند

نموده نقل ايشان اند.كتاب

منزل3 وقف ـ

را آن كه كسي نخستين گفت بايد باره اين در است. النبي وقف موارد از يكي منزل وقف
نم زاهديمطرح محمد بن كل از،)ق11رنق(وده، نقل مي»بعض«به سپسمجهول باشد،

رسالهكتاب و قـرنها بـه مربـوط آنهـا عمـده كه الهويه مجهول علمايي به مربوط 11هايي
مي بعد به دادههجري نشر را آن نسبتباشد، اين از يكي صـادقاند. بـن جعفـر به مربوط ها

كتا)ق1170م.(نقشبندي نامدر به باشد.مي»المفروضةالوقوففيرسالة«بي
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كتاب كه وقوف ارباب كتب و منابع مسانيد، در چرا كه است اين سؤال اكنـونحال هايشـان
مانند است دست شـاگردغـزالعماني،داني،خزاعي،نحاس،أوس،ابنانباري،سعدان،ابندر

ا،...همذانيالعالءأبورازي،أبوالفضل بزرگان وقـفو ايـن محـدثان از و،هـايشـان اثـر هـيچ
وقفنشانه اين از نيستاي سلسـله؟!ها در چنـد هـر مأثوري وقف هر بيان در آنها كه حالي در

نكرده كوتاهي داشته، وجود ضعف آن طرق و وقفسند كه چنان سـوياند، از شـده روايت هاي
وقف سپس و نموده ذكر را صحابه ديگر و عباس روايـتابن ماننـدهـاي تـابعين توسـط شـده


	عاصـم،مكيـين،سـلمي،الرحمنعبدأبوشعبي،مجاهد،جبير،ابنضحاك،��:��(;��,�،
وقفنافع،،حمز نمـودهحتى نقـل نيز را تابعين تابع توسط شده روايت روهاي همـين از و انـد

پيامبر سنت از دارد، سند در ضعف هرچند را آيات رئوس بر دانند.ميaوقف
مانـدهآو مخفي سلف علماي بر قرون اين تمام در النبي وقوف به مشهور وقوف اين بـوديا

رسـول حضرت از احاديثي حتي و گردد علما كتب وارد آن از پس و دهم قرن در اينكه درaتا
شود؟! نقل خصوص عجيباين آن از علماو برخي اينكه كرده،تر توثيق را روايات اين اند.رجال

كف يوسف لغـت،شيخ اصـول بخـش مصـر االزهر دانشگاه عربي زبان دانشكده در راوي
موضوع در را خود دكتري لغويةدراسة:الهجريالرابعالقرنفيواالبتداءالوقفكتب«رساله

است.»تحليلية داده انجام
مي دكتريگويد:وي رساله بـهدر كـه اسـت سـال چهار مدت است، پايان حال در كه ام

خصوص در نرسـيدهكتابتفصيل هجـري چهارم قرن پايان تا ما به كه ابتدايي و وقف هاي
كتاب سپس و كتـاباست جملـه از رسيده ما دست به هجري چهارم قرن از كه رسائلي و ها

نام به شده منسوب ماتريدي منصور ابو به اشتباه به كه عليه«خطي الوقف يجوز ال تتبع»ما
نموده پژوهش تمامو همچنين و وام بررسي داشت، وجود محرم وقف نام به كه را تصنيفاتي

نمودم.70در آشكار را وقوف اين حقيقت كتـابصفحه توضـيح و تصحيح به وقـوفسپس
بهالنبي يااصفهانيعيسىبنمحمدمنسوب پسرش ازبريليعيسىبنمحمديا سه هر كه

بـه و پـرداختم هستند، قمري هجري اوليه قرن چهار اول وقـوفعلماي از بحـث مناسـبت
جبريل، ياوقوفغفران،وقوفمنسوب درهالمفروضالمنزله كتـابي و نمـوده بحـث 400نيز

پيشـرفت خصـوص در اول باب در و دارد نيز افزايش قابليت كه نگاشتم تـأليفصفحه هـاي
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بـه رشـته اين در كه كتبي تمام و نموده بحث بسيار كنون تا پنجم قرن از ابتدا و وقف كتب
نموده ذكر گرديده، آراسته طبع يـاام؛زيور قرآن سوره به سوره هاي وقف به كتب اين در چه

آيه يا حرف يا وقف انواع به مربوط موضوعي صورت سورهبه يا قرآن از سـورهاي از ايهـاي
پيرامـون مبـاحثي يـا شـده اشـاره ابتـدا و وقف علم مقدمات از اي مقدمه عنوان به يا قرآن

قر وموضوعات تـراجم به است. گرديده ذكر وقف انواع پيرامون بالغي يا صرفي نحوي، آني،
كتاب حتي و گرديده بيان آن در ابتدا و وقف علم از بحثي كه نوشته هر دربه كـه فقهي هاي

عبارت دو كه مطلبي هر روشن بيان به و امالك وقف آن»الوقـوف«يا»االوقاف«زمينه در
نمودم توجه نيز شده فقهـيذكر بحـث در االيام قديم از فقها كه يافتم دست نكته اين به و

اصطالح و عبارت از فقط امالك از»االوقاف«وقف قرائـات علم علماي و اند نموده استفاده
برده»الوقوف«اصطالح مبحـثبهره دو اين در قديم علماي در اصطالح خلط هيچگاه و اند

متأخ علماي در اال است نپذيرفته قرنصورت در كه مير هجري هفتم و ششم وهاي زيسـته
مـي اسـتفاده مشترك صورت به اصطالحات اين از اصـطالحتاكنون سـه اكنـون كـه كننـد

مي»األوقف«و»األوقاف«،»الوقوف« قرار استفاده نگارنـده،مورد شخصـي (مصـاحبه گيرد
ش).15/05/1393مورخ،

كفراوي جناب تحقيقاتالبته تتمه ميچنيخوددر نتيجه وقـوفن كـه كسـاني تمـام كه گيرد
داده جلوه وافر اهميت داراي و نموده بزرگنمايي را متصـوفهالنبي علمـاي از يـا شـيعه علماي از اند

فـيانتهيـتفلقـدالضـمير،وأراحالقلـق،بددماإلىالفقيرالعبدتوصلورحمتهاهللابفضل«اند:بوده

وذلـكوالمتصوفة،الشيعةعلماءمنجلهمكبرهاتولىمنوأنالوقوف،تلكحقيقةإلىأطروحتي

».الوقوفأربابكتبعلىالمواضعهذهعرضثمفيها،الواردةالنصوصجميعتتبعتأنبعد
نمي نظر اظهار وقفاين به عمل موارد از بسياري در چه باشد؛ صحيح منسـوبتواند هاي

پيامبر ميaبه شيعي متكلمان و مفسران آراي ميمخالف كه ذيـلباشد نمونـه دو بـه توان
نمود: اشاره

برـ1 اهللا«وقف عبارت»اال Pدر ���� �� ;;�� ���� QQ �� ������ ww ""�� %%�������� �� �� (())�� %%:: >> �� BB�� ��

 ���� ]]�� �� �� ���� ���� ;;�� 

 ���� ���� ��Oبـه كه
روي بر بايد صحيح وقف شيعي متكلمان و مفسران اكثر العلم«عقيده في باشد»والراسخون

در»الراسخون«تا ايـننيز خـالف النبـي وقـف كـه حـالي در گيرند، قرار تأويل به علم حيز
مي تأكيد را كند.موضوع
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بر2 وقف اهللا«ـ عبارت»الي ��PSSدر ���� ^̂  %%))�� SS�� �� >> ������ ^̂�� **�� �� VV���� !!�� ""  �� $$II �� 66�� �� ##DD�� ���� �� ���� 88�� �� __���� ���� ff�� ��
VV ??�� ;;�� !!%% ����Oاز ابتداي شيعه مفسران معظم بصيرة«كه اينكه»علي جهت به بصـيررا بـه اشـاره

مي صحابه همه نميبودن صحيح .دانندكند،
مي بدانجا محتحقيقات چون بزرگاني حتي كه دستدومرسد به از مأيوس حصري، خليل

مي چنين پيامبر به وقوف اين انتساب داليل از اثري گويد:آوردن
كامل بحث و بسيار دقت كدربا از متعدد مراجع و مختلف دابتكتب مرجع علـومهاي ر

كـه نيـافتم دست ضعيف حتي يا صحيح روايتي به احاديث و شمايل و سنت و تفسير و قرآن
كند اينكهداللت گفتـاريبر يـا عملـي سـنت آنهـا از بعضـي يـا مواضـع اين همه بر وقف

راaپيامبر دل و نمـوده برطرف را نگراني كه يابيم دست مواردي به اين از پس شايد باشد.
سازد معرفي،حصر(.آرام الي االهتداء واالبتداء،همعالم .)13الوقف

اتآيوسئربروقفدرهسلمأمحديثبررسيحجيت
مـي آن مـوارد از النبـي وقف كه مأثور وقف مستندات و شواهد از اميكي روايـت باشـد،

اكرم رسول گرامي همسر نقـلaسلمه، و روايـت ايـن الفـاظ در بسياري ترديد البته است.
آن قـرارتاريخي تشكيك مورد متعدد جهات از نيز سنت اهل علماي نزد حتي كه دارد وجود

است. گرفته
است: كرده نقل چنين را روايت خويش مسند در حنبل بن احمد امام

كـانوصـالته؟لكـممـا:فقالـت،وصـالتهaالنبيقراءةعنسئلتأنهاسلمة،أمعن«

نعتـتثـميصبح،حتىصلىماقدرينامثمام،نماقدريصليثمصلى،ماقدرينامثميصلي،

(حرفاحرفامفسرةقراءةتنعتهيفإذاقراءته، حنبل،» ).300و6/297،308،294،المسندابن
پيامبر نماز كيفيت از سلمه ام شد،aاز گفتسؤال نماز:پس با را اسـتايشانشما كار ؟!چه

مي نماز پيامبر داد: ادامه بهو سپس ميخواند. نماز كه ميمقداري قـدريخواند، بـه سـپس خوابيد.
مي ميكه نماز ميخوابيد، نماز كه قدري به آن از پس و ميخواند امخواند، سـپس صـبح. تا خوابيد

كيف تعريف در بود.يسلمه حرف حرف و مفسره ايشان قرائت گفت: پيامبر قرائت ت
صحيح كه را روايت همين ميترمذي مختتر با ليـثداند، واسطه به البته و اختالف صري

مـي نقل سلمه ام از مملك بن يعلي از مليكه ابي از سعد عبـارتبن كـه يقطـع«كنـد كـان
(»قرائته دارد وجود آن در السنن،ترمذينيز ).168ـ5/167،
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در ميجايوي «گويدديگري ليسغريب: هذاروىسعدبنالليثألنبمتصل؛إسنادهو

/5(همـان،»أصحالليثوحديثسلمةأمعنمملكبنيعلىعنمليكةأبينابعنالحديث
ح170 ،2927(.

هر آيـاتحالبه رئـوس بـر وقـف بـودن سـنت بـه قائـل كه قرائت علم علماي عمده ،
عبارتباشمي به روايت اين در آيـة«ند، آيـة قرائتـه يقطع نمـوده»كان لكـناسـتدالل انـد،

ن و روايت اين به قبيل:استدالل از اشكاالتي نيست؛ اشكال از خالي آن، قل
نقل1 در روايت اين الفاظ در تشتت روايـتـ راوي و منبـع كـه حـالي در مختلـف، هاي

مي تابعي مليكه ابي ابن تفاوتعبداهللا و اضطراب داراي روايت الفاظ ولي فاحشـيباشد، هاي
مي سؤال زير را آن حجيت كه اختالاست به نمونه براي ميبرد؛ اشاره روايت الفاظ كنيم:ف

آيةآيةقراءتهيقطعكانيك:

Pفيقرأبيتهافييصليكاندو: ���� CC%%������  ##<<�� CC%%������  (())��  ����		 ��*�� ##�� <<�� ����DD;;�� ���� ��@@�� ++  (()) �� 44�� <<��   �� ���� ��*
 ���� CC%%������  ##<<�� CC%%������ * ##

 ��44����  \\�� ���� 

 00 ������ ���O)ابي سالمه، بن محمد بن الطحـااحمد شـرحوي،جعفـر

يوسف،؛1/199،اآلثارمعاني بن عبداهللا الهدايه،الراينصبزيلعي، الحاديث .)1/351ه
��Pقراءتهيقطعكانسه: ##�� <<�� ����;;�� ���� ��@@�� ++  (()) �� 44�� <<��   �� ���� ��Oيقفثم،P ���� CC%%������  ##<<�� CC%%������Oيقفثم...

المباركفوري،( عبدالرحمن، بن .)4/57،الترمذيسننشرحاألحوذيهتحفمحمد
ولـم»آيـةالرحيمالرحمناهللابسم«وعداألعرابعدوعدهاآيةآيةوعدهافقطعهاچهار:

عمرو،(»عليهم«يعد بن السنن،دارقطنيعلي علـي21ش1/307، بـن الحسـين بن احمد ؛
ابوبكر، اآلثار،السننهمعرفالبيهقي، .)2/363و

حنبل،(بطيئةقراءةفوصفتپنج: ابنثناهمامعنعفانطريقمن:6/323المسندابن
يوسف،بهجريج بن عبداهللا ر.ك: حجر،1/350هالراينصب؛ ابن احاديثالدراي؛ تخريج في ه

العسقالني، حجر ابن .)1/134الهدايه،
».حرفاحرفامفسرةقراءةتنعتهيفإذا«:سعدبنالليثروايهشش:

اختال2 اسنادش در مليكه ابي ابن خود روايتيـ در نمونه، براي دارد؛ ازسـعدبـنليثف
و مليكه ابي مياوابن نقل سلمه ام از وي و مملك بن يعلي ديگـراز روايـت در و ابـنكنـد

امجريج از او و مليكه ابي ابن مياز ذكر روايـتسلمه است. نشده ذكر مملك بن يعلي و كند
ترمذي دليل، همين به و است متفاوت نيز الفاظ تضعدر را روايت اين طحاوي نمودهيو اند.ف
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آيات رئوس بر وقف لزوم بر تامي داللت نيز روايت اين معناي طرفي، آنچنـاننـدارد؛از
كرده بيان ابتدا و وقف علم علماي (كه سعيد،اند بن عثمان واالبتـدا،المكتفـىداني، الوقـف فـي

مـي)147 دسـت به الفاظش تمام با روايت از آنچه زيرا پيـامبر؛ تـالوت در صـفت سـه آيـد،
يعني:aاسالم است؛

شتاب از پرهيز و نمودن درنگ معناي به كه تالوت در تأني تـالوتالف) هنگام در زدگي
كلمه ذيل االرب، (منتهي »).تأني«است

بن عبدالرحيم پوري، (صفي است خواندن پيدا و آهسته معناي به كه تالوت در ترسل ب)
ا منتهي كلمهعبدالكريم، ذيل »).ترسل«الرب،

هـم تأني با و است كردن تالوت شكيبايي و حوصله با معناي به كه تالوت در تمهل ج)
كلمه ذيل االرب، منتهي عبدالكريم، بن عبدالرحيم پوري، (صفي »).تمهل«معناست

پيامبر قرائت از مالك بن انس كه توصيفي از موضوع اين كه داشـته،aهمچنان بيـان
م پيامبرياستفاده قرائت توصيف در انس گويد:ميaگردد.

ويمـد»الـرحمن«ويمد»اهللابسم«يمد:»الرحيمالرحمناهللابسم«:قرأثممدا،كانت«
حجر،()»الرحيم« المسند،أحمد؛91ـ9/90،الباريفتحابن پيـامبرهم)3/119، خداوند كه چنان

بخواند: ترتيل به را قرآن كه نموده امر ��Pرا �������� �������� �� �� ��GG������ ���� ����  66������ ++O)تفسـير).4:مزمل در طبـري
مي نقل چنين مجاهد قول از آيه نيـز29/80،البيـانجامع(طبري،ترسالفيهترسل:كنداين (

خداوند: فرموده ��PSSاين ���� ^̂ hh��%%??���� SS�� ���� ^̂ �� ���� ���� ���� ���� FF �� �� ������ ??�� ���� ���� -- ����88GG������ ���� ��__YY�� ���� ��O)106:اسراء.(
در سخن ميبهترين را قرائت كيفيت خصوص در احاديث در وارده اوصاف تـوانزمينه

أبو كالم ميحنبليهمذانيالعالءاز چنين وي التـيالثالثـةاألوصـافهـذه«گويد:يافت.

(رابعوصفنظرفيهوجهمنعنهوردوقدaالنبيعنثابتةصحيحةذكرناها العـالءابـو»
معرف،همذاني في زمزمـه).183،التجويدهالتمهيد كرده، ذكر همذاني كه چهارمي وصف البته
) ).هماناست

مي قرائـتبنابراين در ترسـل و تمهـل بـر داللت روايات معني كه گرفت نتيجه چنين توان
ميمي چند هر است،كند، تام آيه معناي كه جايي در وقوف مراعات كه كرد استنباط چنين توان

چن سخاوي و نحاس كه همچنان است نمودهمناسب حكم پيـامبرين بگوييم اينكه لكن aاند،

مي آيات رأس بر وقوف بر نميمراقبت تأييد را آن روايات معناي نه و نقل نه كند.كرد،



آن
قر

ت
رائ

تق
عا

طال
م

وم،
س
ال
س
،

ره
ما
ش

جم
پن

،
ان
ست
زم
و
يز
پاي

13
94

116

اتآيوسئربروقفحكم
سـنتجزريابنوالقيمابن،همذانيالعالءأبو،داني،بيهقي را آيـات رئـوس بـر وقـف

ت به نسبت را آن از تبعيت و دانستهدانسته برتر علما برخي ميبيهقياند.وجيهات :گويدچنين
والمقاصـداألغـراضتتبـعمـنبـالقرآنالعلـمأهلبعضإليهذهبمماأولىالسنةومتابعة«

حسين،(»انتهائهاعندوالوقوف بن احمد .)2/521،اإليمانشعببيهقي،
قراالعالءبنعمروأبوهمچنين از يكي و قرائات ائمه وقـفاز آيات رأس روي بر سبعه ء

ميمي و گفت:كرد
ابوعمر،(»عندهايسكتأنآيةرأسكانإذاإلي،أحبإنه« .)146،المكتفىداني،
كتابهمذانيالعالءوأب 
�=>������@�"�!	?�<����=>«خطيدر��� �نسـخه» يك كه

ام دانشگاه بحوث مركز در آن از شمارهچاپي به مياست،موجود556القري ال«:گويدچنين
.»سنةفإنهاآليرؤوسعلىفليقفنفسهانقطعفإنالقصةلطولاالستراحةمنللقارئبد

درسخاوي القراء«نيز دانسته»جمال آيات رئوس بر وقف را حرفاً حرفاً :استعبارت
»اآليـةرأسعلـىالوقـفمـناألولالحديثفيسبقما:حرفاحرفامفسرةقولهمعنى«

.)2/548،القراءجمالسخاوي،(
است:نحاسابن گفته را سخن همين (ابـن»اآليرؤوسعلـىالوقـفهذاومعنى«نيز
).1/87،واالئتنافالقطعغالي،
اسـتالهذيلأبيبناهللاعبداز شـده نقل چنين نيز يقـرؤواأنيكرهـونكـانوا«:تابعي

يدعوااآليةبعض بن(»بعضهاو قاسم ).1/240،النشر؛189،القرآنفضائلسالم،ابوعبيد،
است شده ذكر چنين النشر كتاب در روايتي در :و

محمـد،(»يتمهاحتىيقطعهافالاآلية،أحدكمقرأإذا« بن محمد ؛1/239،النشـرجزري،
شرف بن يحيي .)78،القرآنهحملآدابفيالتبياننووي،

مي بر حديث ظاهر از آنچه داللالبته پيامبرآيد، مداومت بر ديـدهaتي آيات رئوس بر وقف بر
پيامبرنمي اگر كه است چنين غالباً زيرا ميaشود؛ مداومت عملي نقـلبر مـا بـراي بايـد داشتند،
ديگـريمي مصدر از و رسيده ما به مليكه ابي ابن طريق از تنها سلمه ام روايت كه حالي در گرديد،

اين از است؛ نگرديده منقل در پيامبريرو، وقف اين كه مـداومaيابيم صـورت به آيات رئوس بر
مي جعبري دليل همين به است؛ كـانإنaفعلـهألنالسـنةوقفسماهمنفيهوهم«:گويدنبوده



ي
النب

ف
وق

ي
يخ

ار
وت

ي
ند

س
ي

رس
بر

a

117

برهـان،»فاللغيرهكانوإنلنامشروعفهوتعبدًا عمـر، بـن ابـراهيم الدين برهان و)1/187(جعبري،
و اگر كه معناست اين به پيامبرقفاين غالبaهاي در كه است بوده دليل اين به آيات رئوس بر

دليـل ايـن است، آيه رأس بيان براي نيز موارد برخي در و است تمام آيه رأس در آيه معناي موارد
مي و نيست آيات رئوس بر وقف بودن سنت رابر آيـات معنـاي مراعـات قـراء اكثـر گفـت تـوان

اتمامكردهمي كه چند هر مياند؛ زركشي كه چنان نباشد. آيه رأس در أكثـرأنواعلـم«گويد:معنا

آيةيكنلموإنالمعنىالوقففييبتغونالقراء البرهان،»رأس ).1/505(زركشي،
ميسخاويسخن اشاره نكته همين به علـىالوقـفالقـراءمـنجماعةوأجاز«:كندنيز

).553،القراءجمالسخاوي،(»بالحديثعمالاآليرؤوس
ميدانيكالم تقويت را نظر همين توسـطنيز را آيـات رئـوس بـر وقـف كـه آنجـا كند؛

مي حكايت سلف قراء و ائمه از (داني،جماعتي ).145،المكتفىكند
مي نكته اين بر داللت مباحث اين قرائـات،تمام ائمـه و قرائت علم علماي اكثر كه كند

نمي سنت مطلقاً را آيات رئوس بر كتـبدوقف در ابتدا و وقف علماي از بسياري چنانكه انند،
كرده اشاره آن به ابتدا و (وقف محمـد،اند سلطان بن علي جريسـي،؛255ه،الفكريـالمـنحقاري،

نصر، مكي ).207،التجويدعلمفيالمفيدالقولهنهايمحمد
وابسـ عـدم يا يكديگر به عبارت دو معنوي و لفظي تعلق و ارتباط علما دراكثر را آن تگي

مي يكسان حكم در آيات اواسط و آيات نميرئوس آنها بين تفاوتي و همـيندانند بـه گذارند؛
عبارت علما برخي آيـه»ال«دليل يك وسط موارد ديگر مانند آيات فواصل موارد برخي در را

داده ميقرار كه سجاوندياند عالمه به نمودتوان اشاره قمي و جعبري علي، سلطان(قاري، بن
محمد،؛255ه،الفكريالمنحمحمد، علي ).55ه،القراءأصولبيانفيهاإلضاءالضباع،

سـنت نباشـد، معنـا مفسـد كـه صورتي در آيات رئوس بر وقف كه گفت چنين بايد البته
معنا فساد باعث فواصل برخي در وقف كه دليل اين به إال«:گويدميسخاوي.شودمياست؛

��PKK66:تعـالىكقولهعليهالوقفيحسنالماالفواصلمنأن 

�� ���� --##��������ff�� <<�� �� ����Oفويـلالمـرادألن

).553،القراءجمال(سخاوي،»بالوصلإالالمعنىيتمفالفيها،المرائينصالتهم،عنللساهين
شـديد بعـدش به آيه راس تعلّق كه مواضعي بر وقف ابتدا، و وقف علماي دليل، همين به

ك چند هر ـ شمردهاست قبيح ـ است اآليه راس محمد،ه بن محمد (جزري، ؛1/229النشـراند
عبدالكريم،151،المكتفىداني، بن محمد بن احمد اشموني، الـدين؛18،الهدىمنار؛ شمس ابوليث،

عبداهللا، بن ).129،الغافلينتنبيهمحمد
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چون علمايي هستند گروه همين أنصـاريزكريـاوأشـموني،جزريابن،عماني،دانياز
فـيمالتلخيصالمقصد؛129،الغافلينتنبيه؛18،الهدىمنار؛1/229،النشر؛151،المكتفىداني،(

دو)5،المرشد ارتبـاط رعايـت بـه نسـبت و ورزيده تأكيد آيات رأس بر وقف روي دقت بر كه
داده توجه كتاب.اندعبارت :گويدميالمرشدفيمالتلخيصالمقصدصاحب

التعلـقشـديدمنهاكانماإالاآليأواخرعلىيقفوأنالوقوفيتعلمأنللقارئيسنو«

(بعدهبما زكريا» .)5،المرشدفيمالتلخيصالمقصدانصاري،
مي فهميده آيـهچنين رأس در چنـد هـر باشـد، شديد بعدش به آيه تعلق هرگاه كه شود

نمي صحيح وقف بر تعمد باشد.باشد،

فوا بر وقف صلحكم
شده ياد مطالب به توجه دارد:،با وجود نظريه چهار آيات انتهاي بر وقف حكم مورد در

استـ1 پسنديده و نيكو بعد آيه از ابتداي و آيات تمامي انتهاي بر ناتمـام،؛وقف هرچنـد
باشد. معنا مغير يا نامفهوم

آيـ2 از ابتداي ولي نيكوست، آيات تمامي انتهاي بر درهوقف فقط دارايبعد كـه صورتي
باشد مفيدي در،معناي كـالمنيكوست، اتصال جهت قبل عبارت به برگشت صورت اين غير

دارد كنـد،اولويت ايجاد نامناسبي معناي آيه انتهاي بر وقف چنانچه نيكـو،ولي آن بـر وقـف
شود.ونيست وصل بعدي آيه به است سزاوار
مفـ3 كه صورتي در فقط آيات انتهاي در باشدوقف معنا است،يد چنانچه،پسنديده ولي

است. سزاوارتر آن وصل باشد نداشته مفيدي معناي
معنـ4 مفيد مابعد آيه كه است پسنديده صورتي در فقط آيات انتهاي بر .باشداوقف

برگزيده نظريه

نظريهاز ذكرميان وهاي سوم نظريه تأييدشده مورد مـيچهارم و رااست دو ايـن تـوان
كرد.چنين جمع

و قبل آيه انتهاي كه صورتي هردر بعدي آيه معنـابتداي مفيد و،باشـدادو بـرآن وقـف
ما از وابتداي نيكو استبعد معن،پسنديده مفيد چنانچه دارد.،نباشنداولي اولويـت آنها وصل

صورتدر مانند،اين آيه انتهاي بر وقف للمصلين«اگر معن»فويل آامغير بـر وقـف نباشـد
صورتنيست،سزاوار اين غير وميدر فاصله بيان جهت به نخست وتوان وقف برآن آيه حد

و لفظي اتصال براي معنسپس وااتمام تكرار را نمود.هبآن وصل بعد آيه



ي
النب

ف
وق

ي
يخ

ار
وت

ي
ند

س
ي

رس
بر

a

119

مي وشودتوصيه ترتيل هدف، كه آموزشي قرائت ميدر قـرآنتجويد قرائـت ماننـد باشد
و حافظان دورهنزد ونيز گرددقرائت اعمال نخست نظريه قرآن، در،ختم وولي فنـي قرائت

القا هدف كه است.يمجلسي پسنديده سوم نظريه مـرتبطمعناست، آيات در شيوه اين براي
��Pمانند ������ ��%%���� ..�� FF�� �� �� ���� ��%%���� ;;�� ��* ���� ��cc��oo���� �� ���� ���� 88 5544���� QQOو)219:(بقره آن بر وقف وصلنخست سپس

نيكوست. آيات

گيريتيجهن
پژوهش به توجه فراوانبا معتبـرميهاي سـند و روايـت يا حديث كه نمود ادعا چنين توان

فرمـايش و تأكيـد به اشاره مستقيم صورت به كه است نرسيده ما دست به عرفي حتي و فقهي
اعظم وقـفaپيامبر علم بزرگان از برخي نقل اساس بر تنها و باشد مواضع اين بر وقف براي

ابت صيغهو اساس بر و مفسران و ديـدهمي»مروِي«و»سمع«،»روِي«دا بـه را موارد اين توان
پيامبر به وaتشكيك وقـف كلـي قواعـد و اصول اساس بر گفت بتوان شايد و نمود منسوب

وقف اين از تبعيت لزوم بر عقلي و شرعي دليلي وگرنه شد ملتزم آن به نداردابتدا وجود .ها
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مكتبه بيالتجاريهمصر: .تاالكبري،

ابوجعفر،.2 النحاس، الكتبدار:بيروتالمزيدي،فريداحمدتحقيقواإلئتناف،القطعابن
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ــانروضابوالفتــوح،رازي،.16 ــيالجنــانروحوالجن ــاد:مشــهدالقــرآن،تفســيرف بني
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*ق1420سوم،چاپالعربي،التراثإحياءدار:بيروتالغيب،مفاتيحالدين،فخررازي،.17

دارالعلـم،بيــروت:،القــرآنغريـبفيالمفرداتمحمد،بنحسيناصفهاني،راغب.18

*ق1412الشاميه،الدار:دمشـق

ااهللاآيـتكتابخانـه:قـماألحكـام،آيـاتشـرحفيالقرآنفقهالدين،قطبراوندي،.19

*ق1405دوم،چاپنجفي،مرعشي

محمــدســيدميكرتحقيقالقاموس،جواهرمنسالعروتاجمرتضي،محمدزبيدي،.20

*ق1428العلميه،الكتبدار:بيروتمحمود،

بيـروتالمصـريرالكتـابادقـاهره:،القـرآنإعـرابسهل،بنسريزجاج،.21 دار:ـ

*ق1420چهارم،چاپاللبناني،الكتب

دارالفكر،زركشي.22 بيروت: القرآن، علوم في البرهان الدين، برهان ق.1408،

العربــي،الكتابدار:بيروتالتنزيل،غوامضحقايقعنالكشافمحمود،زمخشري،.23

*ق1407سوم،چاپ

المدينـة:دراسةالكريمالقرآنفيالالزمالوقفمحمد،،محمدبنالعابدينزين.24 دالليـه،

م.1998االسالمية،الفجردار

ابوجعفر.25 ، الوقوف،سجاوندي دارهاشممحسنالدكتورتحقيقعبداهللا، عمان: المناهج.درويش،

طيفور،.26 بن محمد عبداهللا ابوجعفر مكتبة،الوقوفعللسجاوندي، الرشد.الناشرون،

درويـش،هاشممحسنتحقيـقاالبتـداء،والوقفكتابطَيفور،بنمحمدسجاوندي،.27

*ق1422المناهج،دار:اردن

االقـرا.28 كمـال و القراء جمال الدين، علم بـهسخاوي، الزبيـدى،عبـدالكريمكوشـشء،
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دارـدمشق ق.373كثير،ابنبيروت،

الدرالمصونيوسفبناحمدسمين،.30 محمـداحمـدتحقيقالمكنون،الكتابعلومفي،

*دارالقلم:دمشقخراط،
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ابــراهيم،ابوالفضــلمحمـدتحقيـقالقـرآن،علومفياإلتقان،الدينجاللسيوطي،.31

ـ:مصر ـرضي عزيزي.بيدار
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