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  رموز الوقف يف املصاحفوقف اإلمام اهلبطي و  1
 أماكن على للداللة الكرمي القرآن كلمات   فوق العلماء وضعها اجتهادية اصطالحية وإشارات  رموز هي

  (:مـ)  املتداولة. املصاحف  يف اآلن هبا  املعمول املشتهرة العالمات  على وسنقتصر .واملمنوعة اجلائزة الوقف
َا  ): تعاىل قوله  يف كما  الالزم، ابلوقف  يسمى ما  وهو بعدها مبا البدء ولزوم الوقف لزوم تفيد   َيْسَتِجيب   ِإَّنم

َعثـ ه م   َواْلَمْوَتى مـ َيْسَمع ونَ  المِذينَ   .36 /األنعام ( اّللم   يـَبـْ

  اَل  ث م   ): تعاىل قوله  يف كما  بعدها، مبا البدء عن والنهي موضعها،  يف الوقف عن النهي تفيد  (:ال) -
 .262 / البقرة ( َرهبِِِمْ  ِعْندَ  َأْجر ه مْ  ََل مْ   (ال) أًَذى َواَل  َمنًّا أَنـَْفق وا َما يـ ْتِبع ونَ 

  ) : تعاىل قوله يف كما  و يدِل على الوقف الكايف، الوقف، جواز مع أوىل الوصل أبن  تفيد : (صلي) -
َها اْهِبط وا قـ ْلَنا يًعا ِمنـْ  .38 /البقرة (  ه ًدى ِمنِِ  ََيْتِيَـنمك مْ  فَِإمما (صلي)  َجَِ

  ق لْ  ): تعاىل  قوله يف كما  و يدل على الوقف التام،  الوصل، جواز مع أوىل الوقف أبن  تفيد  (:قلي )  -     
ِِتِمْ  أَْعَلم   َربِِ  َارِ  َفاَل  (قلي) قَِليل   ِإالم  يـَْعَلم ه مْ  َما ِبِعدم  .22  /الكهف ( ِفيِهمْ  ُت 

 َكِثير   يف  ي ِطيع ك مْ  َلوْ  (ج) اّللمِ  َرس ولَ  ِفيك مْ  َأنم  َواْعَلم وا ) : تعاىل قوله  يف كما  الوقف، جواز تفيد  (:ج ) -    
 .7 /احلجرات ( َلَعِنتُّمْ  اأْلَْمرِ  ِمنَ 

  حنو  املعانقة، بوقف يسمى ما وهو  كليهما،  يف وليس املوضعني، أبحد  الوقف جواز  تفيد  (:املثلثة النقط)
        .                                      2 /البقرة ( لِْلم تمِقنيَ  ه ًدى* ِفيهِ *  َرْيبَ  اَل  اْلِكَتاب   َذِلكَ  ): تعاىل قوله
 ترقيم اآلايت: يفيد رؤوس اآلايت اليت تدِل على الوقف السن أو الوقف املختار.  -

 اهلبطي الوقف

فيما يلي نبذة  . املغاربة القراء لدى املعتمد و هو  اَلبطي وقفيسمى ال عموم املغاربة يلتزمون منذ قرون وقفا
 عن هذا الوقف و صاحبه " أبو َجعة اَلبطي"

 :اهلبطي ابإلمام التعريف  
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 عن أخذ  ممن وهو ،الفرضي النحوي املقرىء الفقيه العامل الشيخ ،الصمايت اَلبطي َجعة أب بن حممد هو
  ، الوقف يف تقييده  إال آاثره من يعرف  مل.ه 930 سنة فاس  مبدينة تويف  ،( هـ919 ت )  غازي ابن اإلمام
  وعنوانه آخر وكتاب .  املغرب للمصحف املميز  والطابع ،  املغربية القرآنية  للمدرسة املميز الطابع يعترب والذي

 . "الكبي العلي عباد يف الفقي عمدة" 

  موصوفا وكان  فيها إليه مرجوعا ابلقراءات   عارفا مقرائ، أستاذا فرضيا،  حنواي  فقيها ،  وقته يف فاس عامل كان
"  )انظر:. وغيه غازي بن الشيخ أذعن غريبة، وأسرار  عجيبة، أحوال ذا والصالح، والربكة  والفالح ابخلي
 . (268 ص  ،1ج:  الكتاين جعفر بن حملمد  األكياس وحمادثة  األنفاس سلوة

، فأصبح جزءا ال يتجزأ  اتباعهاألمهية اليت اكتسبها وقف اإلمام اَلبطي تكمن يف التزام أهل املغرب بوقفه و 
إال مبقاطع هذا الوقف و نرباته اخلاصة. و ساعد على من التالوة املغربية، ال تعرف و ال تتأتى للقارىء 

فأصبح هذا التقييد الزما بعد   إىل يومنا هذا،  ترسيخ ذلك و تعميمه القراءة اجلماعية اليت انتشرت يف املغرب 
. مع أن هذا النوع من االلتزام مل يكن معروفا من قبل ال  ابلنسبة  قراء املغرب أن التزم به اخلاص و العام من 

للوقف السن على رؤوس اآلي، و ال ابلنسبة ألنواع التقييدات االخرى املعروفة ابلوقف األدائي عند َجيع  
و ابن األنباري و  املؤلفني يف الوقف و االبتداء. فكل الذين ألفوا يف وقف القرآن كيب حيي زكرايء االنصاري، 

غيهم و كذا أصحاب الرموز احلديثة يف املصاحف املطبوعة، كل هؤالء إَّنا حبثوا يف مؤلفات خاصة صالحية  
 ث تركوا بعد ذلك االختيار للقارىء يقف حيث اختار.   لهأو عدم صالحيتها  الكلمات القرآنية للوقف

كتب كتااب يوضح فيه اجتهاداته و توجيهها، مع و يف خمالفته لبعض وقوف من سبقه من العلماء دون أن ي 
يعض على هذه الوقوف، األمر الذي أنشأ   وجود انتقادات على هذه الوقوف. و مع ذلك كِله وجد من 

 ال شك أهنا إشكالية حتتاج جهد الباحثني. .فمعضلة الوقوف اَلبطية بعد أن كانت جمرد اجتهاد لعامل 

 اإلمام وقوف القت قد  و. هذه أايمنا  إىل املؤلف عهد  منذ املغرب  أبقطار اَلبطي الوقف على جار  العمل و
 حاولت الدارسني من فئة أن  احلق و  أخرى، جهة من بقوة عنها للدفاع تصدي كما  جهة، من انتقادا اَلبطي

 هبا  تعلقت  اليت املتباينة  املواقف على الدالة الشهادات  بعض نذكر  ، اَلبطية  الوقوف حتليل يف االعتدال لزوم
 :اَلبطي اختيارات 

  مرضية كِلها  اَلبطي أوقاف أن اعلم و:" نصه و املارغين الواحد عبد السيد املقرىء األستاذ  ماذكره  -1
 ."..أصوَلا و  العربية تقتضيه  ما و وقوفه، و القراءات  فن قواعد على جارية موافقة
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  إن القرآن، أحكام و القراءة فهم يف الراغبون الطلبة أيِها :" نصه و الدكايل شعيب أبو  السيد ذكره ما  -2
 ."..أتخيا  و تقدميا الوقف  يف أغالطا بل غلطة ارتكب اَلبطي الشيخ

  هذه اختيار  إىل الداعي ما أدري ال و:" نصه و الطنجي الغماري الصديق بن هللا  عبد السيد ذكره ما  -3
  بالغة ينايف مما  التقدير يف تكِلف و اإلعراب  يف ُتحل إىل -أمكن إن – تصحييحها حيتاج اليت الوقوف
 التفسي و القراءات  كتب  من وقوفه أخذت  مبصر املطبوع حفص مصحف. اجلان و اجلنِ  أعجزت  اليت القرآن
  التمحل، و التكِلف من  خالية  صحيحة وقوفا فجاءت  العربية،  علماء و السبع قراء كبار  من َجاعة مبعرفة
  جنمد ملاذا..  تعينه  و  للمعىن التايل ترشد سليمة وقوفا له  نضع و ورش، مصحف يف مثلهم نفعل ال فلماذا
  إبقاءها جييز ال ذلك  فإن صالح  و فضل من واضعها يف قيل مهما  و  قرون، أربعة منذ وضعت وقوف على
 "..احلايل  وضعها على

 مدى ابلفضل  املغاربة له يدين  الذي اَلبطي الوقف:" نصه و التطواين أعراب  سعيد السيد  ذكره ما  -4
  لرتاثنا إحياء مراميه و مغزاه  تبني اليت شروحه بعض مع  الوقف هذا طبع  لو أن نود كم  و  تزيد، أو قرون أربعة

 "هللا  لكتاب  خدمة و القومي،

 يتسع ال املؤيدين و املنتقدين آراء و الكتاب  حمتوى تفصيل كان  إذا و:" نصه ما حجي  حممد ذكره ما  -5
 منذ املغرب  أبقطار عليه جار العمل أن مكانته  و اَلبطي كتاب   أصالة  على كدليل  نذكر  فإننا هنا القامل َلا

 "..اليوم إىل املؤلف عهد

  من منهم و معظمه، استصوب  و عليه أثىن من فمنم الوقف، هذا على احلكم يف خمتلفة السادة هؤالء آراء
  تعلو و احلال، هذه على زال ما األمر و  استنقصه، و  عليه محل من منهم و تصحيحه،  او بتغييه  طالب

  نقده و اَلبطي وقوف حتليل  إىل الباحثني بعض دفع الذي األمر ،   له تتعصب أخرى و عنه ابلتخلي أصوات 
 .معتدل موقف و علمي قول إىل الوصول بغية

  فهو  الوقوف، به يعرف الذي  املصدر هو اَلبطي  لإلمام الوقف تقييد كتاب   يعترب:  اهلبطي  الوقف رموز
  و  تقييدا ابعتبارها الكرمي املصحف يف ترتيبها مرتبة املغرب املصحف يف املوقوفة الكلمات  من يتألف خمطوط

  معراة املوقوفة مةالكل  بواسطة مرِة أِول يف الوقف قيد فقد. الكرمي املصحف من الصاحلة الوقف ألماكن تعيينا
  املصاحف يف استعماله تعذر  ملا  و. اَلبطي وقف لتقييد األول الشكل هو  هذا كان  و  اخرى، عالمة أية من
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 اَلبطي الوقف داللة أِما(.صه) على استقر ث ( صح ) و  ،( مه) ، (صه) أخرى، عالمات  أحدثت األلواح، و
  الكايف أو  التام، الوقف على داال يكون  اَلبطي الوقف أن جند االستقراء فعند للشائع فخالفا املراتب، على

 عن اَلبطي اإلمام إفصاح عدم و  االجتهاد، إىل عائد ذلك  كل  و قبيحا وقفا يوافق أن ميكن بل احلسن، أو
 تالميذ   قِيده ما أن  نضيف. أحايني يف لنافع التمام وقوف و  املعهودة للوقوف خمالفته و وقوفه، من مقصده
الشيخ  على مصححة موثقة نسخة هناك تكن مل دام ما اَلفوات  و لالختالف  مظنة الوقوف من عنه اَلبطي

 اَلبطي نفسه.

ما حققته الرموز   و ينفرد تقييد وقف اَلبطي بكون الرمز الذي اقتصر عليه) صه( رمزا قاصرا عن حتقيق 
احملدثة اليوم  كبيان مراتب الوقف و تقييد أماكنه. ذلك أن عالمة )صه( ال تفيد أكثر من) اسكت هنا( و  

، يفوت عليه الغرض املقصود ال شك أن أمر القارىء ابلسكوت دون إرشاده إىل مراتب الوقف برموز مرنة
 من تقييد الوقف.

 :اهلبطية الوقوف على اعرتض ما بعض

  و ،(يهجعون ما الليل من/   قليال كانوا : )  قوله حنو: بتكّلف  إال وقفاته من اإلعراب قواعد أتابه ما  -1
 من انزلناه كماء :)  قوله و ، (تتقوا و  تربوا أن/ ألميانكم  عرضة هللا جتعلوا ال و : قوله و  ،( يتساءلون /عمِ ) قوله

 .(األرض نبات   به  /فاختلط السماء

اإلعراب القريب املتبادر أن قليال . 17: ) كانوا قليال/ من الليل ما يهجعون( الذارايت: تفصيل املثال االّول
  املعىنو هي و ما دخلت عليه مؤول مبصدر فاعل الصفة املشبهة اليت هي قليال، و خرب كان، و ما مصدرية،  

كانوا قليال من الليل هجوعهم، و إَّنا عدل عن القول:" كانوا يهجعون من الليل قليال" للعناية بقِلة نومهم يف 
هذا املقام. و قيل إن ما يف قوله ما يهجعون، صلة) زائدة( للتاكيد، و زايدِتا بعد قليل و كثي و قِل و كثر 

 بقوله من الليل، و املعىن كانوا يهجعون قليال من الليل.و طال شائعة، و قليال منصوب على الظرفية  وصف 

و على الوجهني فاملراد بيان نومهم يف الليل، بقيامهم للصالة، ال نفي نومهم ابملرِة، و بناء عليه فقليال  
موصول مبا بعده،ألنه على الثاين حيصل ابلوقف عليه الفصل بني الظرف و وصفه، و على األول يفصل بني 

 . معموله، اعن ما قام مقام الفعل و هو الصفة املشبهة و فاعلها العامل و
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و قد أشار ابن كثي إىل هذين الوجهني بقوله: اختلف املفسرون  يف ذلك على قولني: أحدمها ان ما انفية   
ن  أ ال َيخذون منها و لو شيئا، و حكى أقواال أخرى فيها نفس املعىن، ث قال: و القول الثاين تقديره كانوا

ما مصدرية تقديره كانوا قليال من الليل نومهم و هجوعهم، و اختاره ابن جرير.                             
بيد أن اَلبطي اختار وجها ىخر بوقفه على قليال، و املعىن على وقفه وصف هؤالء املتقني أبهنم قليلون يف  

، و قد روي هذا املعىن عن الضحاك كما عددهم، و أهنم ال يهجعون يف الليل اصال، ال أن هجوعهم قليل
يف الدر املنثور، و هو مستبعد لوجوه:                                                                                     

قد أن ما تكون عليه انفيه، و من الليل متعلق بيهجعون، فيلزم إعمال ما بعد ما النافية فيما قبلها، و  أّوهلا:
 أابه اهل العربية. 

كانوا قليال من الليل ما يهجعون( بيان لقوله ) إهنم كانوا قبل ذلك حمسنني( و املراد منه    ): أن قولهو اثنيها
 مدحهم، و املدح ال يكون بذكر كوهنم قليلني أو كثيين. بيان بعض أفراد إحساهنم مبا فيه

كرين.             فإن قيل: إن الواقع كذلك، و هو أن القرآن ذكر يف غي موضع قلة املؤمنني، و العاملني و الشا 
و اجلواب: أن هذا ليس مما حنن فيه، و فرق بني بيان الواقع احلاصل، و بني بيان موجب املدح، و ما السبب 

يف دخول جنات النعيم، و هو املراد من السياق، و ألن القلة  إَّنا تذكر للتعزي و التصرب و عدم  
 االستيحاش، و ليست القِلة مبمدوحة لذاِتا. 

ن الذي كِله، فال يصِح أن ميدح يف القرآ  ن سيد احملسنني صلى هللا عليه و سِلم مل يكن يقوم الليل: أو اثلثها
أنزل عليه ما مل يفعله، فإنه ما قام ليلة كاملة، و قد قال: أِما أان فأقوم و أانم، و قال له ربِه ) َييها املِزِمل قم 

و رِتل القرءان ترتيال( و خي اَلدي هديه.                 إال قليال نصفه أو انقص منه قليال أو زد عليه الليل 
قال ابن األنباري عن هذا الوقف: و هذا فاسد، ألن اآلية إَّنا تدِل على قِلة نومهم، ال على قِلة عددهم.      

و قال السيوطي بعد ابنِي اوجه اإلعراب و هي ستة، قبل منها أربعة و رِد اثنني: فظهر ضعف هذا املعىن 
الن إعرابه.) انظر: منهجية أب َجعة اَلبطي يف أوقاف القرآن الكرمي، للشيخ بن حنفية العابدين، ص  ببط

 205-204ص:

  و(  أشركوا الذين من و  /حياة على الناس  أحرص  لتجدهنم: ) قوله: وقفاته من املعن  مجال يرفضه ما -2
 (. يومنون ال جاءت   إذا إهنا /يشعركم  ما و: )  قوله  و و ( لكم هللا يغفر اليوم /عليكم تثريب ال:) قوله
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: أنِه بني كلميت " حياة" و " من الذين أشركوا" تالزم يف الوقف، و قد وقف على تفصيل املثال االول   
قوله تعاىل:" حياة"، فيكون قوله تعاىل" و من الذين أشركوا" مستأنفا، و هو خرب ملبتدأ حمذوف، و يود َجلة 

للمحذوف، أي و من الذين أشركوا أانس يود أحدهم لو يعِمر ألف سنة، و األوىل اعتبار الواو  وقعت صفة 
، فإن اعتبارها عاطفة أوغل يف الذم، و أدخل يف القدح الذي  عاطفة، فالذين أشركوا داخلون يف املفضل عليه

ملشركني الذين ينكرون  جيء ابلسياق له، إذ يكون املعىن أن اليهود احرص الناس على حياة، و أحرص من ا
البعث، فهم أشد حرصا على و أكثر خوفا من اآلخرة ممن ال دين َلم، و هذا وجه عطف الذين أشركوا على 

 (213الِناس.) املرجع السابق، 

 إىل-.. حنيف للدين وجهك  فأقم: ) منه و قصرا و طوال الوقفات  تناسب مع  وقفاته من تعارض ما -3
. الطول انحية  من( ألفافا جِنات   و..  قوله إىل مهادا االرض جنعل أمل: )قوله و  31-30/الروم( شيعا -قوله

  من( /الرسل تلك :)  قوله و (  حمجورا /حجرا:) قوله و(  الصور يف ينفخ يوم /امللك  له و  /احلق قوله:) قوله و
  يف منهجه بنِي  ال  و عليها احلامل ابلسبب فيها اَلبطي يصرح مل اليت املخالفات  بعض هذه. القصر انحية 
 .التمام  وقف يف  انفع خمالفة  له ثبتت أبنه  علما الوقف

 : اهلبطي   وقف عن الدراسات أهم

 . وكاك أمحد بن احلسن:  اَلبطي َجعة  بن حممد للشيخ الكرمي القرآن وقف تقييد   -1

 . الصديق بن حممد  بن  هللا عبد:  اَلبطي الشيخ  وقوف ضعف  ببيان املعطي الرؤوف  منحة  -2

 عبدهللا  أمحد إبراهيم عبداجلليل،: اَلبطي اإلمام عند املشكل للوقف اللغوي التوجيه  -3

 منهجية ابن أب َجعة اَلبطي يف أوقاف القرآن: بن احلنفية العابدين    -4

  م 1989  سنة ،273  عدد ،"   املغربية احلق دعوة"  مبجلة أعراب  لسعيد مقال  -5

 شاعري حممد:  التجويد قواعد يف املختصر 6- 

 محيتو  اَلادي عبد:  املغاربة  عند  انفع اإلمام قراءة 7 -
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"كال  "و "بلى "، "نعم"الوقف على   
  وأكثرها أبدعها من كان   خاصة كتًبا   َلا وأفردوا بل  عليها، والوقف كال  على ابلكالم والنحويون العلماء اهتم
  هبا،   العلماء اتثِر  قد و طالب، أب بن مكي لإلمام"  ونعم وبلى كال " رسالة العلم أهل لدى وتداوالً  قبوالً 

  منحى حنت أيدينا بني املوجودة املصاحف أغلب أنِ  كما  األداء، أهل عامة اختيار هو مكي اختيار فكان
  طريق سلوكيكون ب االختيار و  اجتهادهم، إىل يعود أحياان  العلماء بني اختالف وجود مع. مكي اإلمام
  َلا  العلماء تربيرات   و االجتهادات  هذه جوانب بعض على للوقوف االختالف بعض يذكر و للتيسي،ةواحد

 .فحسب

 الوقف على نعم أّوال:  

 حرف جواب جياب به عن كالم قبله، وخيتلف معناها ابختالف ما قبلها :"نعممعن" 

 .فإن كان ما قبلها َجلة خربية، فإن )نعم( حينئذر تفيد التصديق -

 وأما إن كان ما قبلها َجلة إنشائية؛ فإن )نعم( حينئذر، تفيد وعد الطالب بتحقيق مطلوبه؛ -

 .وأما إن كان ما قبلها استفهاًما؛ فإن )نعم( حينئذر تفيد اإلعالم جبواب االستفهام -

 يف القرآن الكري  مواضع نعم

 الوقف  يصح ال يف أربعة مواضع االستفهام () اإلعالم جبواب األخيعىن ابمل الكرمي القرآن يف (نعم )وقعت 
 كما َييت:   واحد مبوضع إال عليها

: قال تعاىل:) َواَنَدى َأْصَحاب  اجْلَنمِة َأْصَحاَب النماِر َأْن َقْد َوَجْداَن َما َوَعَداَن َربُـَّنا َحقًّا فـََهْل  املوضع األول
نَـه ْم َأْن َلْعَنة  اّللِم َعَلى الظماِلِمنيَ َوَجْدُت ْ َما َوَعَد َربُّك ْم َحقًّا قَال وا             44األعراف/  ( نـََعْم فََأذمَن م َؤذِِن  بـَيـْ

 ( ..؛ ألن ما بعدها غي متعلق مبا قبلها إذ ليس من قول أهل النار )فأذن مؤذناملختار: الوقف عليها 

ال وا ِإنم لََنا أَلَْجرًا ِإْن ك نما حَنْن  اْلَغالِِبنَي قَاَل نـََعْم َوِإنمك ْم َلِمَن  قال تعاىل:) َوَجاَء السمَحَرة  ِفْرَعْوَن قَ  املوضع الثاىن:
 لتعلق ما بعدها مبا قبلها التصاله ابلقول ال يوقف عليها . ملختار: 114-113األعراف/اْلم َقرمِبنَي( 
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َعْم قال تعاىل:) فـََلمما َجاَء السمَحَرة  قَال وا لِِفْرَعْوَن أَِئنم لََنا أَلَْجرًا ِإْن ك نما حَنْن  اْلَغالِِبنَي قَاَل نَـ  املوضع الثالث: 
  لتعلق ما بعدها مبا قبلها التصاله ابلقول ال يوقف عليها. ملختار: 42 -41الشعراء/ َوِإنمك ْم ِإًذا َلِمَن اْلم َقرمِبنَي (  

لتعلق ما بعدها  ال يوقف عليها. املختار: 18الصافات/ قال تعاىل: ) ق ْل نـََعْم َوأَنـْت ْم َداِخر وَن (  وضع الرابع: امل
 مبا قبلها التصاله ابلقول

  "الوقف على " بلى اثنيا: 

قوله  بلى حرف جواب، وختتص ابلنفي وتفيد إبطال اخلرب الذي قبلها، سواء أكان جمرًدا حنو   :ىمعن "بل
َعث وا ق ْل بـََلى َوَربِِ لَتـ بـَْعث نم  :)تعاىل رواًن ابالستفهام، حنو قوله  أم مق. 7/التغابن ( َزَعَم المِذيَن َكَفر وا َأْن َلْن يـ بـْ

بيته جلم وعال، أي بلى  فكلمة "بلى" نفت نفيهم، وأثبتت اعرتافهم بربو  (،أََلْست  ِبَربِِك ْم قَال وا بـََلى تعاىل:)
 نا. أنت رب

"، "بل" وزيدت عليها األلف داللة على أن السكوت عليها  بلىقال ابن اجلزري: أصل "    ":أصل " بلى 
 .ممكن، وأهنا ال تعطف ما بعدها على ما قبلها كما تعطف " بل"، وهي ألف أتنيث، ولذلك أمالتها العرب 

  "الفرق بني " بلى"، و" نعم 

 . أتيت بعد النفي واإلثبات "بلى" ال أتيت إال بعد نفي، و"نعم"   -
 . أتيت" بلى " رًدا ملا قبلها، فإذا وقعت " نعم" مكاهنا كانت تصديًقا ملا قبلها  -

مثال: مل َيت زيد فإن قلت: " بلى" فأنت ترد النفي، وتثبت اجمليء، وإن قلت "نعم"، فأنت تصدق نفيه  
 . أي: نعم مل َيت زيد 

موضع " بلى " يف قوله تعاىل:) أََلْست  ِبَربِِك ْم قَال وا بـََلى( ، أي بلى  قال اإلمام مكي: ولو وقعت "نعم" يف 
 أنت ربنا فلو قالوا نعم لصار كفرًا ألنه يصي املعىن: نعم لست ربنا وهذا كفر.

  .وقعت بلى يف اثنني وعشرين موضًعا، يف ست عشرة سورة:  " يف القرآن مواقع " بلى 

 أقسام: هي ثالثة : "أقسام الوقف على "بلى 

 ما خيتار فيه الوقف على )بلى( ألهنا جواب ملا قبلها وهي عشرة مواضع  -1
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 . ماال جيوز الوقف عليها لتعلق ما بعدها مبا قبلها يف سبعة مواضع، وما بعدها جواب   -2

  مخسة مواضع ما جيوز الوقف والوصل، والوصل أرجح وأقوى، ألن ما بعدها متصل هبا ومبا قبلها وهي   -3

 (  األول: ما خيتار فيه الوقف على )بلى قسمال

وقد وضع مصحف األزهر على ، ألهنا جواب ملا قبلها غي متعلقة مبا بعدها لفظًا، والوقف عليها كافر 
 قف و الوصل و اختار اَلبطي الوصل يف أغلبها.أي جواز الو  أغلب هذه املواضع عالمة )ج(

ًما َمْعد وَدًة ق ْل َأختمَْذُت ْ ِعْنَد اّللِم َعْهًدا فـََلْن خي ِْلَف اّللم   تعاىل:)قال : املوضع األول  َوقَال وا َلْن َُتَسمَنا النمار  ِإال أايم
َمْن َكَسَب َسيَِِئًة َوَأَحاَطْت ِبِه َخِطيئَـت ه  فَأ ْولَِئَك َأْصَحاب  النماِر ه ْم  بـََلىَلى اّللِم َما ال تـَْعَلم وَن َعْهَده  أَْم تـَق ول وَن عَ 

 81(البقرة/  ِفيَها َخاِلد ونَ 

ًما َمْعد وَدةً "  أفادت "بلى" إبطال قول اليهود ونفت مس النار َلم أايًما معدودة، وإذا  " َلْن َُتَسمَنا النمار  ِإال َأايم
 . ًما معدودة ثبت املس أكثر من ذلك، واملعىن: بلى ستمسكم النار أكثر من ذلك انتفى املسُّ أاي

. أي ال تتعِلق ب"بلى" من َجلة استئنافية الحمل َلا، تعليالً ملا أفادته بلى (  َمْن َكَسَب َسيَِِئةً :) وقوله تعاىل
 كايف.انحية اإلعراب و لكِنها متعلقة من انحية املعىن فقط، و هنا من ابب الوقف ال

َوقَال وا َلْن يَْدخ َل اجْلَنمَة ِإال َمْن َكاَن ه وًدا أَْو َنَصاَرى تِْلك أََمانِيـُّه ْم ق ْل َهات وا  :) قال تعاىل :املوضع الثان 
َعَلْيِهْم َوال ه ْم ِه َوال َخْوف  َمْن َأْسَلَم َوْجَهه  ّللِِم َوه َو حم ِْسن  فـََله  َأْجر ه  ِعْنَد َربِِ  بـََلىْن ك نت ْم َصاِدِقنَي بـ ْرَهاَنك ْم إِ 

 112حَيَْزن ون( البقرة/

وأثبتت أن غيهم يدخلون  "  َلْن يَْدخ َل اجْلَنمَة ِإال َمْن َكاَن ه وًدا أَْو َنَصاَرى" كلمة "بلى" نقضت قول اليهود
من استسلم وانقاد ألمر هللا اليهودية والنصرانية، وإنم كل  غي اجلنة، واملعىن: بلى سيدخل اجلنة من كان على

 "فـََله  َأْجر ه  ِعْنَد َرِبِِه َوال َخْوف  َعَلْيِهْم َوال ه ْم حَيَْزن ونَ "  وهنيه، وأخلص هلل

ه  ِبِديَنارر  َوِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َمْن ِإْن أَتَْمْنه  ِبِقنطَارر يـ َؤدِِِه~ إِلَْيَك َوِمنـْه ْم َمْن ِإْن أَتَْمنْ  :)قال تعاىل : املوضع الثالث
َنا يف األ مِِيِِنَي َسِبيل    َويـَق ول وَن َعَلى اّللِم ال يـ َؤدِِِه~ إِلَْيَك ِإال َما د ْمَت َعَلْيِه قَائًِما َذِلَك أبَِهنم ْم قَال وا لَْيَس َعَليـْ

 76( آل عمران/بُّ اْلم تمِقنيَ َمْن أَْوََف ِبَعْهِدِه َواتـمَقى فَِإنم اّللمَ حي ِ  بـََلىَب َوه ْم يـَْعَلم وَن اْلَكذِ 
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َنا يف األ مِِيِِنَي َسِبيل  " :أي بلى سيصيبكم إث وحرج، فـ " بلى " مبطلة قول اليهود ، يَعن ون هبذا  "لَْيَس َعَليـْ
 . القول: ليس علينا فيما أصبناه من مال العرب إث والحرج، ألهنم ليسوا أهل كتاب مثلنا

دمك ْم َربُّك ْم بَِثالثَِة آالفر ِمْن اْلمَ إِ  :قال تعاىل: املوضع الرابع الِئَكِة م نـْزَِلنَي  ْذ تـَق ول  لِْلم ْؤِمِننَي أََلْن َيْكِفَيك ْم َأْن ميِ 
ِْددْك ْم َربُّك ْم ِِبَْمَسِة آالفر  بـََلى ِمني( آل عمران/  ِمْن اْلَمالِئَكِة م َسوِِ  ِإْن َتْصرب وا َوتـَتـمق وا َوََيْت وك ْم ِمْن فـَْورِِهْم َهَذا مي 

 . ، أي بلى يكفي إمداد هللا125

 ، و هو موضع للوقف اَلبطي. ى وضع عالمة )ج( يف هذا املوضعوقد اتفقت املصاحف عل 

َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن َبِن آَدَم ِمْن ظ ه ورِِهْم ذ رِِيـمتَـه ْم َوَأْشَهَده ْم َعَلى أَنف ِسِهْم أََلْست   :)قال تعاىل: املوضع اخلامس
 172 ك نما َعْن َهَذا َغاِفِلني( األعراف/َأْن تـَق ول وا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإانم  َشِهْدانَ  بـََلىِبَربِِك ْم قَال وا 

 :قوالن( َشِهْدانَ  )َف قوله تعاىل

َلم، قال تعاىل للمالئكة: اشهدوا  آدم ملما اعرتفوا بربوبية هللا تعاىل أن هذا قول املالئكة، وذلك أن بىن :األول
  حيسن الوقف على "بلى" ألنه ُتام كالم بىن آدم، وقوله فقالوا: شهدان أى: على اعرتاف بىن آدم؛ فعلى هذا

 . و هو اختيار اَلبطي حكاية كالم املالئكة (َشِهْدانَ )

آدم، واملعىن: شهدان على أنفسنا أبنك ربنا والمعبود لنا سواك، وعلى  : أن شهدان من تتمة كالم بىنالثاىن
 املقول عن بعض وهو الراجح.  هذا القول الحيسن الوقف على بلى إذ اليصح فصل بعض

   .وقد اتفقت املصاحف على وضع عالمة تعانق وقف ):.( يف هذا املوضع

المِذيَن تـَتَـَوفماه ْم اْلَمالِئَكة  ظَاِلِمي أَنف ِسِهم فَأَْلَقْوا السمَلَم َما ك نما نـَْعَمل  ِمْن س وءر  :)قال تعاىل: ملوضع السادسا
ت ْم تـَْعَمل ونَ  ، أجابت ادعاءهم  فيجوز الوقف  أي بلى عملتم السوء؛ 28( النحل/بـََلى ِإنم اّللمَ َعِليم  مبَا ك نـْ

 . ليها هبذا االعتبار ع

وهذا املوضع مل توضع عليه عالمة وقف يف املصاحف املذكورة، وبذلك تكون "بلى" وما بعدها جواب ملا  
 و هو اختيار اَلبطي. . قبلها فال يوقف على "بلى" على هذا الرأي
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ْن خَيْل َق ِمثْـَله ْم بـََلى َوه َو َواأَلْرَض ِبَقاِدرر َعَلى أَ أََولَْيَس المِذي َخَلَق السمَماَواِت  :)قال تعاىل :املوضع السابع
فيحسن الوقف عليها ، و مل خيتار اَلبطي   أي ´بلى قادر على أن خيلق مثلهم. 81اخلَْالق  اْلَعِليم( يس/

 . الوقف عليها

اْلَكاِفرِيَن  قَال وا فَاْدع وا َوَما د َعاء  َناِت قَال وا بـََلى ك ْم ر س ل ك ْم اِبْلَبيِِ قَال وا أََوملَْ َتك  أَتْتِي) :قال تعاىل: املوضع الثامن
   .50( غافر/ِإال يف َضاللر 

أي : بلى أتتنا رسلنا ابلبينات، فـ " بلى " نفت عدم إتيان الرسل ابلبينات وأثبتت إتياهنم هبا والوقف عليها  
، مستأنفة واقعة جوااًب عن سؤال نشأ من (قَال وا فَاْدع وا)جواب أهل النار خلزنة جهنم و  (قَال وا بـََلى)كاف، ألن

 ..اجلملة السابقة

 . اَلبطي اختيار هو  و وضع عالمة )ج( على هذا املوضع.  أغلب املصاحف اتفقت على 

َي ِِبَْلِقِهنم ِبَقاِدرر َعَلى َأْن أََوملَْ يـََرْوا َأنم اّللمَ المِذي َخَلَق السمَماَواِت َواأَلْرَض َوملَْ يـَعْ ) :قال تعاىل: ضع التاسع املو 
 33نمه  َعَلى ك لِِ َشْيءر َقِدير( االحقاف/حي ِْيَي اْلَمْوَتى بـََلى إِ 

َجلة   ( ِإنمه  َعَلى ك لِِ َشْيءر َقِدير  :)أي بلى قادر على إحياء املوتى، والوقف على "بلى"، كاف وقوله تعاىل
 و هو اختيار اَلبطي.  استئنافية 

 .14( االنشقاق/ بـََلى ِإنم َربمه  َكاَن ِبِه َبِصيًا ) ِإنمه  َظنم َأْن َلْن حَي ورَ  :قال تعاىل : ع العاشراملوض

ِإنم َربمه  َكاَن ِبِه  ) أبطلت " بلى " نفى "احلور"، وهو الرجوع إىل هللا ابلبعث والنشور، فأثبتت احلور، وَجلة
 . و مل خيتار اَلبطي الوقف. واملعىن: بلى سيحور، أي: سيجع إىل هللا. استئنافية ( َبِصيًا

 الثاىن: الجيوز الوقف عليها   قسمال

وقد اتفقت املصاحف على عدم وضع أي  ال جيوز الوقف على بلى يف هذا القسم لتعلق ما بعدها مبا قبلها 
 .  و هي سبعة مواضع كاآليت  و هو اختيار اَلبطي أيضا. ". عالمة وقف فوق "بلى

َوَلْو تـََرى ِإْذ و ِقف وا َعَلى َرهِبِِْم قَاَل أَلَْيَس َهَذا اِبحلَْقِِ قَال وا بـََلى َوَربَِِنا قَاَل َفذ وق وا ) : قال تعاىل: وضع األولامل
 30االنعام/. َذاَب مبَا ك نت ْم َتْكف ر ون(اْلعَ 



12 
 

من َجلة مقول الكفار، وكذلك لوجوب وصل املقسم به  ( َوَربَِِنا )  على " بلى " ألن كلمةالجيوز الوقف 
 . ابملقسم عليه

َوأَْقَسم وا اِبّللِم َجْهَد أمَْيَاهِنِْم ال يـَبـَْعث  اّللم  َمْن مَي وت  بـََلى َوْعًدا َعَلْيِه حًقا َوَلِكنم   :) قال تعاىل :ملوضع الثان ا
 . 38( النحل/ النماِس ال يـَْعَلم ونَ َأْكثـََر 

مصدر مؤكد للجملة الىت دلت عليها، وقامت مقامها اجلملة  (َوْعًداميتنع الوقف على " بلى " ألن قوله)
 . املقدرة بقولنا: ليبعثنهم، وال يفصل بني املؤكِِد واملؤكمد

َوَربِِ لََتْأتِيَـنمك ْم َعاملِِ اْلَغْيِب ال يـَْعز ب   بـََلىَنا السماَعة  ق ْل َوقَاَل المِذيَن َكَفر وا ال أَتْتِي ) :قال تعاىل : ملوضع الثالثا
 3( سبأ/ َعْنه  ِمثْـَقال  َذرمةر يف السمَماَواِت َوال يف اأَلْرِض َوال َأْصَغر  ِمْن َذِلَك َوال َأْكرَب  ِإال يف ِكَتابر م ِبنير 

 . كد واملؤَكد، واملقسم به واملقسم عليهالوقف على )بلى( لعدم جواز الفصل بني املؤ 

 َقْد  بـََلى  فََأك وَن ِمْن اْلم ْحِسِننيَ أَْو تـَق وَل ِحنَي تـََرى اْلَعَذاَب َلْو َأنم يل َكرمةً : )قال تعاىل : ابعاملوضع الر 
ْبَت هِبَا َواْسَتْكرَبَْت وَك ْنَت ِمْن   59-58( الزمر/ اْلَكاِفرِينَ َجاَءْتَك آاَييت َفَكذم

شرطها؛ فهى دالة على زعم  يفهم النفي من السياق فـ " لو" موضوعة للداللة على امتناع جواهبا المتناع 
الكافر امتناع كونه من احملسنني المتناع الكرة، أي: الرجعة إىل الدنيا، كأن الكافر يدعي أنه لو أعيد إىل  

مؤكدة للجملة   (َقْد َجاَءْتكَ )  عتذار، فجاء الرد املفحم "بلى "، وَجلةالدنيا ألحسن العمل يقصد بذلك اال
السابقة اليت دلت على ثبوت هداية اإلرشاد، وسدت مسدها كلمة "بلى" فال جيوز الوقف على "بلى"  

 . لوجوب وصل املؤكمد ابملؤكِِد 

َوَربَِِنا قَاَل   بـََلىى النماِر أَلَْيَس َهَذا اِبحلَْقِِ قَال وا َويـَْوَم يـ ْعَرض  المِذيَن َكَفر وا َعلَ )  :قال تعاىل: املوضع اخلامس
ت ْم َتْكف ر ونَ   . 34( األحقاف/َفذ وق وا اْلَعَذاَب مبَا ك نـْ

 (.  قَال وا)  :داخل يف قول( َوَربَِِنا )  :ال يوقف على بلى ألن قوله

َعث وا ق لْ َزَعَم المِذيَن َكَفر وا َأْن  :)قال تعاىل : املوضع السادس َعث نم ث م لَتـ نَـبـمؤ نم مبَا َعِمْلت ْم َوَذِلَك  بـََلى َلْن يـ بـْ َوَربِِ لَتـ بـْ
 7التغابن/. ( َعَلى اّللِم َيِسي  
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من َجلة مقول القول، وكذلك لوجوب وصل املقسم به ابملقسم  (َوَربِِ ) الجيوز الوقف على " بلى" ألن كلمة
 . عليه

   (قَاِدرِيَن َعَلى َأْن ن َسوَِِي بـََنانَه   بـََلى ان  أَلمْن جَنَْمَع ِعظَاَمه  َأحَيَْسب  اإِلنسَ  :)قال تعاىل :وضع السابعامل
 3القيامة/

منصوب  (قَاِدرِينَ  )الجيوز الوقف على " بلى " لعدم صحة الفصل بني احلال وصاحبها وعاملها، حيث إن
قَاِدرِيَن َعَلى َأْن )بلى" والتقدير: جنمعها حال كوننا  "عليه كلمة على احلال من فاعل الفعل املقدمر الذى دلت

 (. ن َسوَِِي بـََنانَه  

 الثالث: ما جيوز فيه الوقف، والوصل أرجح وأقوى قسمال

ألن مابعد و أرجحية الوصل و قوته،  و ترجح عند بعضهم عدم الوقف. و هي مواضع اختلف فيها العلماء 
و كذا املصاحف املغربية   ليها عالمة وقف يف أغلب املصاحفمل يوضع عو  . قبلها"بلى" متصل هبا ومبا 
 . و املواضع هي كالتايل: امللتزمة ابلوقف اَلبطي

َفخ ْذ َوِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهيم  َربِِ أَِرين َكْيَف حت ِْي اْلَمْوَتى قَاَل أََوملَْ تـ ْؤِمْن قَاَل بـََلى قَاَل ) :قال تعاىل: وضع األولامل
 َسْعًيا َواْعَلْم َأنم اّللمَ َعزِيز  أَْربـََعًة ِمْن الطمْيِ َفص ْره نم إِلَْيَك ث م اْجَعْل َعَلى ك لِِ َجَبلر ِمنـْه نم ج ْزًءا ث م اْدع ه نم ََيْتِيَنكَ 

   260البقرة/.(َحِكيم  

، والفعل قد استوَف فاعله د أخذ جوابهاجلملة، فالسؤال قيف جيوز الوقف على "بلى" ابعتبار ُتام الكالم 
و َجلة )َوَلِكْن لَِيْطَمِئنم قـَْليب( هي تعليل و تربير و  . ومفعول، ألن السؤال)قَاَل َأَوملَْ تـ ْؤِمْن( و اإلجابة )بلى( 

 توضيح للجواب.

َجلة مقول القول، وال يفصل  من (َوَلِكْن لَِيْطَمِئنم قـَْليب ) والوصل أوىل ابلنظر إىل قوله تعاىل حكاية عن إبراهيم
 . القول عن املقول

َا َوقَاَل ََل ْم   )  :قال تعاىل:ملوضع الثان ا َوِسيَق المِذيَن َكَفر وا ِإىَل َجَهنمَم ز َمرًا َحىتم ِإَذا َجاء وَها ف ِتَحْت أَبـَْواهب 
ل وَن  َعَلْيك ْم آاَيِت َربِِك ْم َويـ ْنِذر وَنك ْم لَِقاَء يـَْوِمك ْم َهَذا قَال وا بـََلى َوَلِكْن َحقمْت َخَزنـَتـ َها أملَْ ََيِْتك ْم ر س ـل  ِمْنك ْم يـَتـْ

 .71( الزمر/نفس ماقيل َف اآلية السابقة (.َكِلَمة  اْلَعَذاِب َعَلى اْلَكاِفرِينَ 
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(  جَنَْواه ْم بـََلى َور س ل َنا َلَدْيِهْم َيْكتـ ب ونَ أَْم حَيَْسب وَن َأانم ال َنْسَمع  ِسرمه ْم وَ ) :قال تعاىل : وضع الثالثامل
 80الزخرف/

 . جيوز الوقف على " بلى " ابعتبار إفادة الكالم الفائدة املطلوبة

والوصل أوىل ألن اجلملة بعدها حال أو معطوفة على اجلملة املقدرة الدالة عليها ما قبل " بلى " أي بلى  
 . نسمع سرهم وجنواهم

ت ْم  ) : قال تعاىل: بعاملوضع الرا ت ْم أَنـْف َسك ْم َوتـََربمْصت ْم َواْرتـَبـْ يـ َناد وهَن ْم أملَْ َنك ْن َمَعك ْم قَال وا بـََلى َوَلِكنمك ْم فـَتَـنـْ
  14اْلَغر ور( احلديد/َوَغرمْتك ْم اأَلَماينُّ َحىتم َجاَء أَْمر  اّللِم َوَغرمك ْم اِبّللِم 

 . والوصل أوىل ابعتبار عدم الفصل لبعض مقول القول عن بعض. لتمام الكالم جيوز الوقف على" بلى"

َتَكاد  َُتَيـمز  ِمْن اْلَغْيِظ ك لمَما أ ْلِقَي ِفيَها فـَْوج  َسَأََل ْم َخَزنـَتـ َها أملَْ ََيِْتك ْم نَِذير  قَال وا :) قال تعاىل: املوضع اخلامس
بـَْنا َوقـ ْلَنا َما نـَزمَل اّللم  ِمْن َشْيءر ِإْن   9امللك/.أَنـْت ْم ِإال يف َضاللر َكِبي(بـََلى َقْد َجاَءاَن نَِذير  َفَكذم

مؤكدة للجملة اليت قبل  (َقْد َجاَءاَن نَِذير  ) :والوصل أرجح ألن َجلة. الوقف على" بلى " لتمام الكالمجيوز 
 .""بلى

 اثلثا: الوقف على "كال" 

 و هي: أتيت كال بعِدة معاين  :معان كــــال 

 . ملا قبلها والتقدير: ليس األمر كذلك  النفي أوالزجر أتيت مبعىن  -1

 ."حًقا" ؛ أتكيًدا ملا بعدهاأتيت مبعىن   -2

 . أتيت مبعىن "أال" االستفتاحية  -3

 . " أال -وقد جتمع جواز املعنيني " حًقا   -4

وقد ينفرد أحدمها إذا جاء بعد كال إن املكسورة اَلمزة ؛ فإنه اليبتدأ هبا على معىن " حًقا " وإَّنا على   -5
 .. معىن أال
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 مواضع "كال" يف القرآن الكري 

 من األول النصف يف ليس مكية،  كلها  سورة عشرة مخس يف موضًعا وثالثني ثالثة يف القرءان يف كال  وقعت
 .   شيء منها القرءان

 إىل أربعة أقسامالوقف على "كال" نقسم ي:  كــال الوقف   أقسام 

أحد عشر االبتداء هبا على معىن آخر. وذلك يف  حيسن الوقف عليها على معىن، وجيوز :القسم األول
 . موضًعا

 . ال حيسن الوقف عليها وحيسن االبتداء هبا، وذلك يف مثانية عشر موضًعا :القسم الثان

 . ال حيسن الوقف عليها، وال االبتداء هبا، بل توصل مبا قبلها، ومبا بعدها يف موضعني :القسم الثالث

  توصل مبا قبلها، وذلك يف موضعنيحيسن الوقف عليها والجيوز االبتداء هبا، بل  :القسم الرابع

 .و فيما يلي تفصيل هذه األقسام

وجيوز االبتداء هبا على معىن "أال أو حقًّا" يف أحد ، ما حيسن فيه الوقف على كال مبعىن الردع: القسم األول
 عشر موضًعا

 . " ا مبعىن " أالويستثىن من ذلك كل موضع كسرت فيه مهزة إنم بعد كال فال يبتدأ فيها مبعىن حقًّا، إَّن

أو "صلى " و املواضع   من خالل استقراء بعض املصاحف لوحظ أن أغلبها وضع عالمة "ج" بعد "كال "  
 كالتايل:

َسَنْكت ب  َما يـَق ول  َوََّن دُّ َله  ِمَن اْلَعَذاِب  َكالَ   َذ ِعْنَد الرممْحَِن َعْهًداَأطمَلَع اْلَغْيَب أَِم اختمَ  قال تعاىل:) :املوضع األول
ا  . 79-78( مرمي/َمدًّ

حيسن الوقف على معىن الردع، أي: فليتدع هذا الكافر عن التفوه مبثل هذه املقالة الشنعاء، فإنه مل يطلع 
 . "وجيوز االبتداء على معىن " حقا سنكتب أو أال. الغيب ومل يتخذ عند هللا عهًدا
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َوَيك ون وَن َعَلْيِهْم َسَيْكف ر وَن ِبِعَباَدِِتِْم   َكالَ َواختمَذ وا ِمْن د وِن اّللِم آَِلًَة لَِيك ون وا ََل ْم ِعزًّا    ) :قال تعاىل :ضع الثان املو 
 .82مرمي/   ِضدًّا(

العزة والنصرة، وجيوز  عن عبادِتم لألصنام وعن اعتقادهم فيها  حيسن الوقف على معىن: فليتدع هؤالء الكفار
 . "االبتداء على معىن حقا أو "أال

َحىتم ِإَذا َجاَء َأَحَده م  اْلَمْوت  قَاَل َربِِ اْرِجع وِن َلَعلِِي أَْعَمل  َصاحِلًا ِفيَما تـَرَْكت   ) : قال تعاىل:الثالث  املوضع
َا َكِلَمة  ه َو قَائِل َها َوِمْن َورَائِِهْم بَـ  َكالَ  َعث ون(ْرزَخ  ِإهنم  .99املؤمنون/  ِإىَل يـَْوِم يـ بـْ

حيسن الوقف على معىن فليتدع هذا الكافر عن طلب الرجوع إىل الدنيا، ويبتدأ على معىن: أال إهنا كلمة، 
 . وال يبتدأ على معىن حًقا لكسر مهزة إن بعدها

 27( سبأ/َبْل ه َو اّللم  اْلَعزِيز  احلَِْكيم   َكالَ ق ْل أَر وينَ المِذيَن َأحْلَْقت ْم ِبِه ش رََكاَء  ):قال تعاىل : املوضع الرابع

عن زعمكم أن األصنام شركاء هلل، ويبتدأ هبا على معىن: أال بل هو هللا،   احيسن الوقف على معىن: ارتدعو 
 . وحقا بل هو هللا

اْلم ْجرِم  َلْو يـَْفَتِدي ِمْن َعَذاِب يـَْوِمِئذر بَِبِنيِه  َوَصاِحَبِتِه َوَأِخيه َوَفِصيَلِتِه الميِت  يـََودُّ  ):قال تعاىل: وضع اخلامسامل
يًعا ث م يـ ْنِجيِه  َا َلَظى َكالَ تـ ْؤِويِه * َوَمْن يف اأَلْرِض َجَِ  15-11( املعارج/ِإهنم

  ويبتدأ هبا على معىن: أال إهنا لظى. الفداء من العذاب يه ع هذا اجملرم عن ُتند ى معىن: فليتحيسن الوقف عل 

(  ِإانم َخَلْقَناه ْم ممما يـَْعَلم ونَ  َكالَ أََيْطَمع  ك لُّ اْمرِئر ِمنـْه ْم َأْن ي ْدَخَل َجنمَة نَِعيمر  :)قال تعاىل ضع السادس: املو 
 39-38املعارج/

فيحسن الوقف  نه مل يقدم ما يستحق به هذه الزايدة، فليجع هذا الكافر عن الطمع يف زايدة نعمة هللا عليه إ
 . ..ويبتدأ هبا على معىن: أال إان خلقناهم عليها

 16-15نمه  َكاَن آلاَيتَِنا َعِنيًد( املدثر/ إِ  َكالَ   ع  َأْن أَزِيدَ ث م َيْطمَ )   قال تعاىل: :وضع السابعامل

ويبتدأ هبا  . عليه، فإنه مل يقدم ما يستحق به هذه الزايدةفليجع هذا الكافر عن الطمع يف زايدة نعمة هللا 
 . على معىن: أال إنه كان
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َبْل ال خَيَاف وَن اآلِخَرَة  َكالَ   َكالَ َبْل ي رِيد  ك لُّ اْمرِئر ِمنـْه ْم أَْن يـ ْؤَتى ص ح ًفا م َنشمَرًة ):قال تعاىل: وضع الثامنامل
   45-51ثر( املدِإنمه  َتْذِكَرة  

فيحسن الوقف عليها ردعا، و يبتدأ هبا على معىن "  .(َأْن يـ ْؤَتى ص ح ًفا م َنشمَرةً )هذا الكافر عن إرادته فليتدع
 أال بل ال خيافون أو حقا بل ال خيافون.

َلى َعَلْيِه آاَيتـ َنا قَاَل َأَساِطي  اأَلومِلنَي :) قال تعاىل : ع التاسعاملوض َبْل رَاَن َعَلى قـ ل وهِبِْم َما َكان وا  َكالَ ِإَذا تـ تـْ
 .14-13( املطففني/َيْكِسب ونَ 

 هبا   يبتدأ  و ردعا،  عليها الوقف فيحسن .ارتدع أيها املعتدي األثيم عن رمي آايت هللا أبهنا أساطي األولني
 بل، أو حقا بل أال. معىن على

َبل الَ ت ْكرِم وَن اْلَيِتيَم(   َكالَ َوأَمما ِإَذا َما ابـَْتاَله  فـََقَدَر َعَلْيِه رِْزَقه  فـَيَـق ول  َربِِ أََهاَنِن ) :قال تعاىل:ملوضع العاشرا
 17-16الفجر/

  هبا  يبتدأ و  ردعا، عليها الوقف فيحسن فليفهم اإلنسان أبن كثرة املال ليست إكراًما كما أن قلته ليست إهانة
 . بل حقا  أو بل، أال. معىن على

َبَذنم يف احْل َطَمةِ  َكالَ حَيَْسب  َأنم َماَله  َأْخَلَده  :) قال تعاىل:املوضع احلادي عشر  3،4اَلمزة/ .(لَيـ نـْ

 فليتدع اإلنسان عن ذلك احلسبان الباطل، أو َجع املال أو اللْمز أو اَلْمز 

 ال حيسن الوقف عليها و جيوز االبتداء هبا:  : الثانالقسم 

  ذلك  من ويستثىنوجيوز االبتداء هبا على معىن: أال أو حقًّا، ، الوقف عليها ال حيسن ألهنا ليست مبعىن الردع
   ".أال" مبعىن إَّنا حقًّا، مبعىن فيها يبتدأ فال  كال،  بعد اَلمزة املكسورة" إن" فيه وردت  موضع كل

 )و هو اختيار اَلبطي(  أغلب هذه املواضع مل يوضع عليها عالمة وقف،،مثانية عشر موضًعاو هذا القسم به 
 و فيما يلي املواضع الثمانية عشر:  . 19-15، العلق: 21 /، الفجر11 /القيامة : سوى أربعة مواضع

  .31(املِدثر/ َواْلَقَمرِ  َكالَ   لِْلَبَشرِ َوَما ِهَي ِإالَ ذِْكَرى  ) :قال تعاىل :املوضع األول
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هبا على معىن: حًقا والقمر، أو . (ذِْكَرى لِْلَبَشرِ ) لئال يوهم الوقف رد ما قبلها، وما قبلها اليرد، فكأهنا ليست
 . أال والقمر

 .54املدثر/ (ِإنمه  َتْذِكَرة   َكال كال َبْل ال خَيَاف وَن اآلِخَرَة    :)تعاىل يف قوله الثانية كال" :"املوضع الثان 

 .(ال خَيَاف وَن اآلِخَرةَ ) لئال يوهم الوقف نفى ماحكى عنهم من أهنم

 ) ألن بعدها إِن( ويبتدأ هبا على معىن "أال" وال يبتدأ على معىن "حًقا" كما هو معلوم

طلب الفرار وُتنيه، أو النفي على تقدير" ال وزر وال منجى من ومن أجاز الوقف عليها كانت للردع عن 
  بعيد  وهو النفي، مبعىن عليها فيقف األوىل" كال"لـ وأتكيًدا ردًعا جيعلها من ومنهم: مكي اإلمام قال ؛النار
 .املؤِكد وبني بينه   يفرق ال املؤَكد ألن األوىل اآلية مانفته  نفى ألنه

اْلم ْستَـَقِر( ال َوَزَر إىَل رَبَِِك يـَْوَمِئذر  َكال يـَق ول  اإِلنَسان  يـَْوَمِئذر أَْيَن اْلَمَفرُّ ) :تعاىلقال : املوضع الثالث 
 11القيامة/

ويبتدأ على معىن :  ،(اْلَمَفرِ أَْيَن ) لئال يوهم الوقف نفي قول اإلنسان يوم القيامةعلى كال  الوقف ال حيسن
 . َوَزرَ حًقا ال َوَزَر ، أو : أال ال  

َنا بـََيانَه   ) :: قال تعاىلاملوضع الرابع بُّوَن اْلَعاِجَلةَ   َكال ث م ِإنم َعَليـْ  20( القيامة/ بَْل حتِ 

ويبتدأ هبا على معىن " أال َبْل " أو " حقا  ، ال حيسن الوقف لئال يوهم نفي ماضمنه هللا لنا من بيان كتابه 
 ".َبل

للردع ملن أنكر البعث، أو إرشاد للرسول وأخذ به عن العجلة، ومن أجاز الوقف عليها كانت  -
 أوللنفي، والتقدير:ليس األمر كما زعمتم، فأنتم قوم غلبت عليكم الشهوات .

َا اَنِظَرة  َوو ج وه  يـَْوَمِئذر اَبِسَرة   َتظ نُّ َأْن يـ فْ  )تعاىلقال : املوضع اخلامس َعَل هِبَا فَاِقرَة   و ج وه  يـَْوَمِئذر اَنِضَرة   ِإىَل َرهبِِ
َاِقي  26القيامة/ .( َكال ِإَذا بـََلَغْت الرتم

 ". ويبتدأ هبا على معىن " حًقا ِإَذا "، وعلى معىن " أال ِإَذا، لئال يوهم الوقف نفي عبس الكفار يوم القيامة 

  4(النبأ/المِذي ه ْم ِفيِه خم َْتِلف وَن  َكال َسيَـْعَلم ونَ َعمم يـََتَساَءل وَن َعْن النـمَبِإ اْلَعِظيِم ) :قال تعاىل:املوضع السادس
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 القرءان أو البعث  لئال يوهم الوقف نفي ماحكى هللا من اختالفهم يف النبأ وهوال يوقف عليها 

ويبتدأ هبا على معىن "أال " وكوهنا على معىن " حًقا " أحسن ليؤكد هبا وقوع العلم منهم وحيقق هبا لفظ 
 . التهديد

ومن أجاز الوقف عليها كانت ردًعا للكفار، أي: فليتدعوا، ولينـزجروا عن اختالفهم يف أمر البعث، أو  
 القرآن، أو التساؤل عنه على سبيل االستخفاف. 

 11(عبس/  ا َتْذِكَرة  ِإهنمَ  َكال َوأَمما َمْن َجاَءَك َيْسَعى َوه َو خَيَْشى فَأَْنَت َعْنه  تـََلهمى  :)قال تعاىل :املوضع السابع
. 

َا َتْذِكَرة  ) "أال"ويبتدأ هبا على معىن .لئال يوهم الوقف نفي ماحكى هللا من أمر النىب  مع ابن أم مكتوم  (، ِإهنم
 . "يبتدأ على معىن "حًقا وال

ومن أجاز الوقف عليها كانت على معىن ال تعرض عن هذا وتقبل على هذا، أو ال تفعل بعدها مثلها، قال 
 .كي: وهو وجه صاحل، لكن الوقف عليها أمكن وأبنيم

  .23(عبس/َلمما يـَْقِض َما أََمَره   َكال ث م ِإَذا َشاَء أَْنَشَره   ) :قال تعاىل: املوضع الثامن

 ( وجيوز االبتداء على معىن أال أوحًقا3لئال يوهم الوقف نفي إحياء هللا لإلنسان) 

 .9(االنفطار/َبْل ت َكذِِب وَن اِبلدِِينِ  َكال يف َأيِِ ص ورَةر َما َشاَء رَكمَبَك  ) :قال تعاىل: املوضع التاسع 

 . حًقا وجيوز االبتداء على معىن أال أو . (يف َأيِِ ص وَرةر )لئال يوهم الوقف نفي تصوير هللا لإلنسان

نير  َكال يـَْوَم يـَق وم  النماس  لَِربِِ اْلَعاَلِمنَي  ) :قال تعاىل : املوضع العاشر  7(املطففني/ِإنم ِكَتاَب الف جماِر َلِفي ِسجِِ

جيوز االبتداء على معىن "أال"، وال و . (لَِربِِ اْلَعاَلِمنيَ  ) لئال يوهم الوقف نفى قيام الناس ال يوقف على بلى 
 . جيوز على معىن "حًقا"، لكسر مهزة إن

ِإهنم ْم َعْن َرهبِِِْم يـَْوَمِئذر   َكال َكال َبْل رَاَن َعَلى قـ ل وهِبِْم َما َكان وا َيْكِسب وَن  ) :قال تعاىل: احلادي عشراملوضع 
 . 15(املطففني/َلَمْحج وب ونَ 
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االبتداء  وجيوز االبتداء على معىن"أال"، وال جيوز  لئال يوهم الوقف نفي غلبة الذنوب واملعاصى على قلوهبم
 . بـ"حًقا"، لكسر مهزة إن

 .ومن أجاز الوقف عليها كانت على معىن: ال يؤمنون برين الذنوب على قلوهبم -

ِإنم ِكَتاَب األَبـْرَاِر َلِفي   َكال ث م يـ َقال  َهَذا المِذي ك نت ْم ِبِه ت َكذِِب وَن   ) :قال تعاىل: املوضع الثان عشر
 . 18(املطففني/ِعلِِيِِنيَ 

  ، و يبتدأ هبا على معىن "أال" (َهَذا المِذي ك نت ْم ِبِه ت َكذِِب ون ) يوهم الوقف نفي قول هللا للكفار يوم القيامةلئال

 .ومن أجاز الوقف عليها كانت على معىن: ال يؤمنون ابلعذاب واجلزاء

َاَث َأْكال َلمًّا   ) :قال تعاىل :املوضع الثالث عشر بُّوَن اْلَماَل ح بًّا ََجًّا  َكال ِإَذا د كمْت اأَلْرض  َوأَتْك ل وَن الرتُّ َوحتِ 
 41الفجر/. (دَكًّا دَكًّا

 " " أال أو حقا:ويبتدأ هبا على معىن .لئال يوهم الوقف نفي ماحكاه هللا من كثرة حبنا للمالال يوقف عليها 
 رام اليتيم . ومن أجاز الوقف كانت على معىن: فلينـزجر العباد عن حب املال وعدم إك

  .6(العلق/ِإنم اإِلنَساَن لََيْطَغى َكال َعلمَم اإِلنَساَن َما ملَْ يـَْعَلْم : )قال تعاىل: املوضع الرابع عشر

 . ، ويبتدأ هبا على معىن " أال "لئال يوهم الوقف نفى أن هللا علمنا مامل نعلم

ومن أجاز الوقف عليها كانت على معىن ما هكذا ينبغي أن يكون اإلنسان ينعم عليه ربه بتعليمه ما مل    
 يكن يعلم ث يكفر به . 

َ يـََرى ) :قال تعاىل: عشراملوضع اخلامس  َتِه لََنْسَفَعا اِبلنماِصَيةِ  َكال  أملَْ يـَْعَلْم أبَِنم اّللم   15العلق/( لَِئْن ملَْ يـَنـْ

 ."  ، ويبتدأ هبا على معىن " أال " أو " حقا حىت ال يوهم الوقف نفي رؤية هللا ألعمال العبادال يوقف عليها   

ومن أجاز الوقف عليها كانت ردًعا ألب جهل عن هنيه الناس عن عبادة هللا، واملعىن: مل يعلم أبو جهل   
" نفًيا ملا يليها دون ما بعد عنها وأيضا فإنه ال يدري  بذلك ، ورد مكي بقوله: وهذا بعيد، إَّنا يكون " كال 

 . أي شيء نفت أكالًما يليها أم ما بعد منها 
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 19(العلق/ال ت ِطْعه  َواْسج ْد َواْقرَتِبْ  َكال فـَْلَيدْع  اَنِديَه َسَندْع  الزماَبنَِيَة  ) :قال تعاىل:املوضع السادس عشر

 . " ويبتدأ هبا على معىن: " أال أو حقا. القيامة للزابنيةلئال يوهم الوقف نفي دعاء هللا يوم 

ومن أجاز الوقف عليها كانت ردًعا بعد ردع ألب جهل، مبعىن: ليس األمر على ما يقول أبو جهل يف هنيه  
 إايك اي حممد عن الصالة وطاعة ربك. 

 .13( التكاثر/ َسْوَف تـَْعَلم ونَ  َكال اْلَمَقاِبَر   أََْلَاك ْم التمَكاثـ ر  َحىتم ز ْرُت ْ ) :قال تعاىل: املوضع السابع عشر

 " ويبتدأ هبا مبعىن: " أال أو حقا الجيوز. لئال يوهم الوقف نفي ما قبله، ونفيه 

 ومن أجاز الوقف عليها كانت على معىن: ما هكذا ينبغي أن يلهيكم التكاثر عن اآلخرة . 

 16( التكاثر/َلْو تـَْعَلم وَن ِعْلَم اْلَيِقنِي َلرَتَْوَن اجلَِْحيمَ  َكال  ) :قال تعاىل: راملوضع الثامن عش 

 . " ويبتدأ هبا على معىن: " أال أو حقا. لئال يوهم الوقف نفي وقوع العلم منهم يف اآلخرة

ال يؤمنون هبذا الوعيد، أو ردًعا َلم على عدم علمهم مبا نطقت  ومن أجاز الوقف عليها كانت على معىن:
 الرباهني الساطعة . به 

   القسم الثالث: ما ال حيسن الوقف فيه على )كال( وال حيسن االبتداء هبا 

 :يف موضعنيو ذلك 

تلفون َكال  :)تعاىل قوله يف كال الثانية  :املوضع األول َعمم يتساءلوَن عِن النمبأ العظيِم الذِِي ه ْم فيه خم 
 5َسيَـْعَلم ون( النبأ/ كال َسيَـْعَلم وَن ث م  

  ، لئال يوهم نفي ما مضى من الوعيد والتهديد ونفي وقوع العلم منهم  (كال   )ال حيسن الوقف: على 

 . هناومما يؤيده اتفاق أكثر املصاحف على عدم وضع عالمة وقف 

 . وال حيسن االبتداء هبا ألن قبله حرف عطف، وال يوقف بني العطف واملعطوف

قال   .هنا، إال أهنم تكلموا عنها يف املوضع األول(كال  )ومل يذكر: النحاس، والداين والسجاوندي وقًفا لـ
وقوع العلم والوقف عل ) كال( ال جيوز ألنك كنت تنفي ما مضى من التهديد والوعيد، وتنفي عنهم  مكي:
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منهم، فإن جعلت )كال( مبعىن )حًقا ( وجعلتها أتكيدا وتكريرًا، لـ )كال( مل حيسن الوقف عليها أيًضا، ألن  
واالختيار  ، األوىل، وال يفرق بني بعض التأكيد وبعض (سيعلمون )تكون أيًضا أتكيًدا، وتكريرًا لـ   (سيعلمون)

 أن تصل فال تقف. 

هذا املوضع يكاد يكون عليه اتفاق بني املصاحف على عدم الوقف، والراجح عند أهل الوقف ترك الوقف   و
 (.كال)على 

  كال َحىت زرُت  املقابَر َكال َسيعلم وَن ث م   أَلاكم  التكاثر  :)قال تعاىليف  )كال( الثانية :املوضع الثان 
 4التكاثر/.(َسيَـْعَلم ونَ 

 . ، لئال يوهم نفي ما مضى من الوعيد والتهديد(كال   )ال حيسن الوقف: على  -

 . ومما يؤيده اتفاق أكثر املصاحف على عدم وضع عالمة وقف هنا

 .وال حيسن االبتداء هبا ألن ما قبلها حرف العطف، وال يوقف عليها دون املعطوف -

وقفت على الثاين قال مكي : والوقف على )كال( يف َجيع السورة ال حيسن شيء منها ألبته، ألنك لو 
  النفيت وقوع العلم منها حبقائق األمور يف اآلخرة، وذلك ال جيوز. وقال: فإن جعلت )كال( الثانية أتكيد

وجب أن يكون )سوف تعلمون( أتكيدا لـ )سوف تعلمون( األوىل، فتكون اجلملة كلها أتكيدا   لألوىل،
 قول يف الثالثة. التأكيد وبعض، وكذلك ال بعض للجملة األوىل، وال يفرق بني

 املادة  مراجع

 :املراجع هذه على اعتمادا رتبت و  املادة هذه َجعت

  طالب أب بن مكي حممد ىبأل" يف القرآن وبلى كالالوقف على"  -1

 حلصريحممود خليل ا . واالبتداء الوقف معرفة يف االهتداء معامل  -2

  َجال لـ.واالبتداء الوقف معرفة يف البيان  أضواء رسالة املقرئني زاد كتاب   و "ونعم وبلى كال"كتاب    -3
 .القرش
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 الوقف على أواخر الكلم
ال بد من معرفة أن للوقف حالتني: األوىل معرفة ما يوقف عليه و ما يبتدأ به و هي املذكورة يف الكتب  

ألوجه و هذه تتعِلق املؤلفة يف الوقف و االبتداء و هذه تتعلق بفن التجويد. و الثانية: معرفة ما يوقف به من ا
 بفِن القراءة، و هي املقصودة ابلوقف على أواخر الكلم.

كيفيات الوقف الصحيح اليت يتلى هبا القرآن الكرمي لنافع مخسة: و هي السكون، الروم، اإلمشام، احلذف و  
 و اإلبدال، على التفصيل التايل:

 قوَلم من الرتك و الوقف لن وصال  املتحركة الكلمة على  الوقف يف األصل هو:  السكون على أّوال: الوقف 
 كذلك   ابحلركة االبتداء خيتصِ  فكما االبتداء،  ضد أيضا الوقف ألن  تركته، و أي فالن كالم  عن وقفت: 

 هو و العرب  أكثر لغة ذلك  الثالث، و احلركات  من  احلرف تفريغ عن عبارة  ابلسكون، فهو الوقف خيتصُّ 
 .النحاة من َجاعة و القراء من كثي   اختيار

 :  يوقف ابلسكون يف احلاالت التالية: حالت الوقف ابلسكون

 (لْ فيقت ( )رْ تنه )فال   حنو: الوصل يف ساكنا   كان  ما -1

اّلِلَ( )إنك   )إنِ  (بَ ري ال  :) حنو منقولة حركته  تكن  مل و مِنون،  غي ابلفتح متحركا الوصل يف كان  ما -2
 الوزَن( يوقف إبسكان املفتوحات األخية. أنَت( ) و أقيموا 

 إسكان اَلاء  .املالئكة( )اجلِنة( ) حنو التأنيث اتء من بدال الوقف يف األمساء تلحق اليت اَلاء  -3

  (. إسكان امليم.م(  )إن استطعتمقلوهب (  )علىممنه  و حنو: )  اجلمع ميم  -4

 إبسكانه: يوقف   عارضة حبركة الوصل يف املتحرك  -5

   اَمَن( منَ  استربق(  ) منِ  ِانم(  ) واحنرِ  ) حنو: للنقل إِما -
 النِاس(.  أنذرِ  و  اللميَل(  ) ق مِ  ) حنو: الساكنني اللتقاء إِما و -
  يف التنوين زال فإذا التنوين حلاق عند عرضت إَّنا الذال كسرة  (، ألن  حينئذر  يومئذر( و ) )  منه و -

 أصلها.  إىل الذال رجعت الوقف
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 :    ابلرَّْوم الوقف  اثنيا:

  حىت  ابحلركة الصوت  تضعيف هو بعضهم قال احلركة، و ببعض النطق عن عبارة القراء عند  معىن الروم
 معظمها حبيث: يذهب

 اتِمة.   غي ألهنا البعيد دون املصغِِي القريب يسمعه خفي   صوت  َلا  يسمع  -1

 املضموم من املبنيات و اجملرور و املرفوع من املعرابت. و املكسور  يف إال الِروم يكون ال  -2

 و هي ثالث حاالت:  : ) الكلمات اليت يكون فيها الروم(حاالت الروم

 (. ع  ( ) سيهزم اجلمسِ يف الكلمة اليت ليس قبل آخرها حرف مد حنو: ) و الشم -
(.        يم  ( ) و َلم عذاب  عظنِ ) ملك يوم الدي  :يف الكلمة اليت قبل آخرها حرف مد طبيعي حنو -

املد يبقى طبيعي) القصر( عند الوقف ابلروم النتفاء سبب الزايدة يف املد )و هو السكون( لوقوع  
 الوقف على بعض احلركة. 

 (آءِ ( )استوى إىل السم آء  العداوة و البغض يف الكلمة اليت قبل آخرها مد متصل حنو:) -
على مهزة ببعض  َلمزة مطلقا فال يتغي إذا وقفناكات لوجود السبب و هو ا يوقف مبد متصل ست حر 

 احلركة. 
 :  ابإلمشام  الوقف اثلثا:   

 اإلمشا م كالروم يتلقى مشافهة و لكن يرتكز على أمرين: معن اإلمشام: 

 النفس منه  ليخرج بينهما انفراج بعض مع الضمِ  إىل إشارة سكان احلرفإ ب عيد الشفتني ضمِ  هو اإلمشام -أ 
 لغي اإلمشام يدرك  ال و(  اإلمشام من جمِرد فإسكان  تراخي فلو, ابإلسكان الشفتني ضمِ  اتصال من البد  و) 

 صوت.  له  يسمع ال و  رؤية  يرى  أنه أي, البصي

 ال يكون اإلمشام إال على الضم. -ب

 : ) حاالت الكلمات اليت تقبل آداء اإلمشام(حاالت اإلمشام

 الكلمات مضمومة اآلخر اليت تقبل اإلمشام عند الوقف ال ختلو من حاالت ثالث:
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 (   م  ( ) أال يعل ر  ) فستبص ُض(كلمات ليس قبل آخرها حرف مِد حنو: ) و أشرقِت االر -
  اب  ( ) و َلم عذني  ( )إايك نستعون  كلمات قبل آخرها مد عارض للسكون حنو: ) أبييكم املفت -

 ( 2،4،6العارض )(. ميِد يم  عظ
(. ميِد  آء  ( ) أأنتم أشدُّ خلقا أم السمآء  كلمات قبل آخرها مد متصل عارض حنو: ) كما آمن السفه -

 العارض املتصل ست حركات 
هذه احلاالت َجيعا جيوز فيها الوقف ابإلمشام) صوت سكون و إشارة ضم الشفتني( فتعمل فيها  

ملد و السبب و هو السكون و بعيد احلرف نضم أحكام املدود لوجود الشرط يف املد و هو حرف ا
 الشفتني.

 حلذفاب  الوقف رابعا: 
 احلذف يكون يف أربعة أشياء:

: يوقف عند اواخرها على السكون بعد أن حتذف النون الزائدة يف تنوين  تنوين املرفوع و اجملرور -1
 غفور  رحيم ( و ) بسلطانر مبنير(. الرفع و اجلر حنو:)

و م: يوقف ابلسكون بعد حذف الصلة: فيوقف على ميم ساكنة حنو: عليكصلة ميم اجلمع  -2

 أنفسكم(.
: و قد مِر يف حكم الياءات الزوائد، أهنا حتذف يف الوقف و يوقف على احلرف  الياءات الزوائد -3

 الذي قبلها ابإلسكان.  
ي : يوقف حبذف الصلة) الواو و الياء( و إسكان اَلاء، حنو: ) و من ءاايتهصلة هاء الضمي  -4

 تعاىل(و خلق(  ) سبحانه
 . املالحظ أن مجيع ابب احلذف يعود إىل اإلسكان 

  إلبدال: اب  قفالو  خامسا: 
 موضعني: يفاإلبدال  يكون

حنو: ) غفورا رحيماً( يبدل ألفا يف الوقف. و كذلك تبدل نون التوكيد اخلفيفة   املنصوب املنّون -1
 بعد الفتح ألفا يف ) ليكواًن( و )لنسفًعا(، و كذلك نون إًذا  يف حنو: )إذا ألذقناه(. 

حنو: ) اجلِنة(  )الرمحة(  ) املوعظة ( يبدل من التاء هاء و يوقف   اتء التأنيث املتصلة ابألمساء -2
 ساكنة  عليها
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 أوجه الوقف ابلسكون و الروم و اإلمشام 
 تكون أوجه الوقف ابلنظر إىل ما قبل احلرف املوقوف عليه كاآليت:

 عارض. متصل مد أو  طبيعي مد حرف آخرها قبل ليس اليت الكلمات  على الوقف -1
 طبيعي. مد آخرها قبل اليت الكلمات  على الوقف -2
 متصل. مد آخرها قبل اليت الكلمات  على الوقف -3
 و تفصيل هذه األوجه يكون كاآليت:   
 الوقف على الكلمات اليت ليس قبل آخرها حرف مد طبيعي أو مد متصل عارض.  -1

 يوقف بوجه واحد، ابإلسكان فقط، على الكلمة املتحركة اآلخر أو الساكنة، حنو:  -أ     
 (.بَ ( ) ليذهضَ ( ) ترى االر ( ) و اصطربْ رْ ) قم فأنذ

يوقف ابإلسكان و الروم على الكلمة املتحركة اآلخر ابلكسر) و اليت ليس قبل آخرها مد(  -ب    
 (.رر ( ) و ليالر عش حِ ( ) و الصبكِ مل حنو:)

يوقف ابإلسكان و الروم و اإلمشام على الكلمة املتحركة ابلضم )و اليت ليس قبل آخرها مد(  -ج   
 (. (  ) اي صاحل  (  ) و مآ أظنُّ د  حنو: )من بع

 الوقف على الكلمات اليت قبل آخرها مد طبيعي  -2
حنو:         املفتوحة اآلخر( أي مبد عارض على الكلمة 2،4،6يوقف أبوجه اإلسكان الثالث)   -أ    

 ) العاملنَي( ) الصراَط( ) اإلنساَن(. 
يوقف ابألوجه الثالثة للعارض على اإلسكان) كما مِر( والقصر على الروم على الكلمة   -ب   

 (. يدر ( ) غي بعنيِ ) إِنك على احلقِِ املبحنو:) اليت قبل آخرها مد طبيعي( و   املتحركة اآلخر ابلكسر
 26يوقف بسبعة أوجه: -ج   

 القصر على الروم -             

 األوجه الثالثة للعارض للسكون -             

 ( ألن اإلمشام كاإلسكان.2،4،6األوجه الثالثة على اإلمشام) -             

 ) نستعني ( )غفور  رحيم (. و اليت قبل آخرها مد طبيعي( حنو:على الكلمة املتحركة اآلخر ابلضِم ) 
 الوقف على الكلمات اليت قبل آخرها مد متصل -3
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) و اليت آخرها مد متصل   يوقف ابإلسكان فقط  طوال على الكلمة املتحركة اآلخر ابلفتح  -أ    
 هللا(.  ءَ آ(  )إال ما ش ءَ حنو:) إذا جآ

 يوقف بوجهني:   -ب   
 اإلسكان مع املد املشبع  -          

 الروم مع املد املشبع -          

 ) من مآءر(.  مِد متصل( حنو: ) من السمآِء( على الكلمة املتحركة اآلخر ابلكسر) و اليت قبل آخرها
 يوقف بثالثة أوجه:  -ج  

 اإلسكان مع املد املشبع.  -          

 الروم مع املد املشبع.  -          

 اإلمشام مع املد املشبع.   -          

 (اء  ( ) العلمآء  و ما دع على الكلمة املتحركة ابلضم )و اليت آخرها مد متصل( حنو)

 مالحظات تتعلق ابلروم و اإلمشام
 (. ة  ( ) هدى و رمحة  اتء التأنيث املربوطة، حنو: ) و قالت طائف ال روم و ال إمشام يف -1
 اوحي( ) عليكم  أنفسكم(. ل  ال روم و ال إمشام عند احلركة العارضة، حنو: )ق -2

   عند روم االسم املنون املوقوف عليه يسقط التنوين و يوقف على احلركة حنو:  -3

(___ حذف التنوين)هبيِج(____روم الكسرة) تبقى بعض الكسرة يسمعها القريب املصغي كما   )زوجر هبيجر
 جاء يف 

 الوقف على مرسوم اخلط
و املقصود من هذا الباب بيان ما يوقف عليه من حروف الكلمة املرسومة يف املصحف، خالف لباب  

و املقصود منه بيان كيفية الوقف على احلرف. فما يف هذا الباب خاص بذات   (الوقف على أواخر الكلم)
فخاص بكيفية احلرف أي مبا يعرض للحرف من حركة و   (الوقف على أواخر الكلم)احلرف املوقوف عليه، و 

 سكون. 
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و املرسوم اسم مفعول من الرسم مبعىن الكتابة و يرادفها اخلط و هو تصوير الكلمة حبروف هجائها   -
 على تقدير االبتداء هبا و الوقف عليها. 

موافق للخط القياسي، إال كلمات  اليت أَجع عليها الصحابة رضي هللا عنهم خط املصاحف العثمانية أكثر 
. و ألن رسم  معلومة خالفته بزايدة أو حذف أو إبدال، أو وصل أو فصل و يدعى رمسها اصطالحيا

ء أن يسلك و يتبع يف وقفه سبيل ما رواه الناس منه أي طريق ما على القارى؛ املصاحف سِنة متبعة كالقراءة
  حيذفو   ،نقله العلماء من رسم املصاحف و إن كان ضعيفا يف قياس أهل العربية؛ فيثبت ما ثبت يف الرسم

و  ، و يقف ابلتاء فيما رسم اتء، و ابلفصل فيما رسم مفصوال، و ابلوصل فيما رسم موصوال.منه  حذف ما
 .من القراء هو ما عليه انفع رمحه هللا و غيه

  ) السبيال(و  ) الرسوال( و   ) الظنوان( ا أثبت يف الرسم  مع ضعف إثباته يف القياس ألففممِ   -
 .ابألحزاب فإن القياس عدم إثباِتا ألهنا زائدة ال تدِل على معىن

وفتان من آخر الفعل لغي جازم و مما حذف يف الرسم مع ضعف حذفه يف القياس: الواو و الياء احملذ -
 .(، فإن القياس إثبات الواو و الياء لعدم اجلازميؤت للا ( و ) و  و يدع االنسانيف حنو: )  

(، فإن القياس رمسها ابَلاء  قرت عني(و ) )فطرت للاو ممِا رسم ابلتاء مع ضعف رمسه َلا يف القياس   -
 محي. على لغة قريش، لكنهم رمسوها ابلتء على لغة طيء و 

( و نظائره، فإن القياس وصل  ) فمال هؤالء القومو مما رسم  مفصوال مع ضعف فصله يف القياس  -
 . اجلر مالالم مبا بعدها يف الرسم ألهنا ال

َاو ممِا رسم موصوال مع ضعف وصله يف القياس )إَِّنا( يف حنو قوله تعاىل:)   - ِعنَد هللا ه َو َخْي  لمك م(    إَّنَّ
فإن القياس يف رسم) إِن (و )أِن( إذا دخلتا على ما االمسية تفصل عن "ما"، و إذا دخلتا على ما  

 احلرفية توصل ب"ما" 
و هذا الباب من التجويد فيعنينا  منه الوقف، ليس ما هو مرسوم داخل الكلمة الذي يدخل يف علم 

 ، ألنه ال خيتار الوقف عليها. ضطراراي أو اختبارايا الرسم. و الوقف املراد ما 

 قسام هي:طالحي عند الوقف ينحصر يف أربعة أو الرسم االص 
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يوقف على  يراد به كل ما ثبت من آخره " هاء السكت" أو " ألف" أو " واو" أو "ايء" : اإلثبات -1
 ذلك كِله لنافع ابإلثبات على مقتضى رمسه، سواء ثبت يف الوصل أم حذف. و فيا يلي تفصيل ذلك:

 :هي و  مواضع سبعة يف الكرمي القرآن يف السكت هاء وردت : هاء السكت -أ

 .90/األنعام(  اقتده:) الثاين            259/البقرة( يتسِنه:) األِول

 20/احلاقة( حسابيه : )الرابع.          19/احلاقة( كتابيه:)  الثالث

 29/احلاقة( سلطانيه: ) السادس.        28/احلاقة( ماليه: ) اخلامس

 .10/القارعة( ماهيه:) السابع

 .وقفا و  وصال إثباِتا السكتات  هذه يف انفع مذهب و

 حنو:   يف  :"األلف" آخر الكلمة  يف الرسم و مما ثبت -ب

       ، الزخرف) َييه الساحر( ) أيه املؤمنون( النور،  وقعت إال يف ثالثة مواضع هي:( حيث ا)َييه  -
 الرمحن. ) أيه الثقالن(

 ،)السبيال( ابألحزاب.   احلمد هلل(، )الظنوان(، )الرسوال( :) و قاالو حنو  -
 هو هللا رب( ابلكهف.  ا و حنو)لكن -
 (. ارحيم اكذلك ما كانت األلف فيه مبدلة من التنوين حنو) غفور  -
 نون التوكيد اخلفيفة حنو: ) و ليكواًن(و )لنسفًعا(. -
 فيوقف على األلفات تبعا للرسم. كذلك )إذاًا( حنو: )إذاً ألذقناك(. -

 : يف حنو:"الواو" آخر الكلمةيف الرسم   و مما ثبت -ج
    .          النجوى( واهللا ما يشاء(، ) و أسر  وكل أانس(، ) و ميحو  رهبم( و ) و ندع و) مالق -

 ثبتت وصال أم مل تثبت. ، سواء  تبعا لرمسها يوقف على ذلك كِله إبثبات الواو
 " يف حنو: و مما ثبت يف الرسم آخر الكلمة " الياء -د
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حيببكم  الصرح(، )فاتبعوين ياحلكمة(، )ادخل  و يؤيت الصلوة (، ) ياملومنني(، )و املقيم ي )و أيد
 ابلشمس(.   هللا(، )َييت

       يوقف على ذلك كله و ما أشبهه ابإلثبات تبعا لرمسه سواء ثبتت اليار وصال أم مل تثبت.

"األلف" أو "الواو" أو "الياء" رمسا فيوقف عليه ابحلذف،    حذف من آخرهيراد به كل ما   : احلذف -2
 سواء كان احلذف جلازم أم لغيه.

 األلف احملذوفة جلازم حنو: ) و مل خيش إال هللا( و )و إن يعف عن طائفة(  -
احملذوفة لغي اجلازم: وقعت يف ثالثة مواضع: ) أيِه املؤمنون( النور/ ، )اي أيِه الساحر(الزخرف/، ) أيِه   -

 الثقالن( الرمحن/ 
 ) و إن تدع مثقلة(. الواو احملذوفة للجازم حنو: -
ازم: وقعت يف مخسة مواضع هي: )و يدع االنسان( اإلسراء/، ) و ميح هللا  و الواو احملذوفة لغي اجل -

 الباطل( الشورى، ) يدع الداع( القمر، و ) صاحل املؤمنني( التحرمي/، )سندع الزابنية( العلق/.
 و الياء احملذوفة للجازم حنو: ) و ال تبغ الفساد(، )من يهد هللا(.  -
هدين(،  و سوف يؤت هللا املؤمنني(، و )املتعال(، )من هاد(، )ياحملذوفة لغي اجلازم: حنو: ) الياء  -

 ابحلذف تبعا للرسم و ذلك عند الوقف.  شبهه فيوقف على ذلك كِله و ما أ

 و يراد به كل اتء مربوطة أبدلت اتء مفتوحة يف الرسم، يوقف عليها إبسكان التاء تبعا للرسم : اإلبدال -3
 30و هي:  تومة هباء التأنيث ثالثة عشر لفظاابلتاء من األلفاظ املخلة ما رسم . و َجمهسها مع

  ،(50 الروم) ،(2 مرمي)  ، (73 هود) ،(56 األعراف) ،(218 البقرة) مواضع  سبعة يف (  َرْْحَت ) – 1 
 (. 32 الزخرف) موضعني

  و 34 إبراهيم)  ،(11 املائدة)  ،(103 عمران آل) ، (231 البقرة: )موضعاً  عشر أحد يف (  نِْعَمت )  – 2
 (.  29 الطور ) ،(3 فاطر)  ،(31 لقمان ) ،(114و  83 و  72 النحل) ،( 34

 .(85غافر)  ،(43 فاطر) يف مواضع ثالثة ،(38 األنفال: )مواضع  مخسة يف (  ُسَنت )  – 3

 (7النور) ،( 61 عمران آل: )موضعني يف (  َلْعَنت )  –4
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 . 9 و  8 ( اجملادلة): موضعني يف ( َمْعصيت )  – 5

 . 137 (األعراف) :يف  موضع (  َكِلَمت  ) -6

 . 86 (هود) : يف موضع (  بَِقيت )  – 7

 .9 (القصص) : يف موضع (  قـَُرتُ  )  – 8

 . 30 (لروم)ا : يف موضع (  ِفْطَرت  ) -9

 .43 (الدخان) :يف موضع  (  َشَجرت ) – 10

 . 89 (الواقعة): يف  موضع (  َجَنت )  -11

 . 12( لتحرمي)ا :يف  موضع  ( ابـَْنت   ) – 12

 يف  مواضع ثالثة  ،(9 القصص) يف موضعني ،(51 يوسف) ،( 35 عمران آل)( بسبعة مواضع:مرأت)ا -13
 . (11 و10 التحرمي)

 املفصول و املوصول -4

) أي حقه االتصال يف الرسم و لكن فصل أو  اللفظيفيف الرسم من املوصول  : هو كِل ما فصلاملفصول
) يوقف عليه  كما جاء يف  يوقف عليه ابلقطع و إن كان متصال يف اللفظ، :قطع يف الرسم االصطالحي(

وقف على )فمال( كما رمست مفصولة عن )هؤالء( و ؤالء القوم(__ جيوز ال ل هحنو: ) فما  الرسم مفصوال(
 عشرون لفظا كاآليت: ا ما رسم مفصوال. و َجلة ماضطرارا أو اختباراذلك 

 

أن ال  على  ، و )105ألعراف: )أن ال أقول على هللا(  :يف عشرة مواضع؛ وهي)أن( عن )ال(  فصلت  -1
) أن   ، 14هو: أن ال إله إال هو( و، ) 118التوبة: ، ) أن ال ملجأ من هللا(:ا ،169األعراف: يقولوا على هللا(

، ) و أن ال  60تعبدوا الشيطان(يس:، ) أن ال 26، )أن ال تشرك ب شيئا(احلج:26ال تعبدوا إال هللا(هود:
،)أن ال يدخلها اليوم عليكم 12، ) على أن ال يشركن ابهلل شيئا(املمتحنة:19تعلوا على هللا(الدخان:

 24مسكني(القلم:
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  المِذي بـَْعضَ  ن رِيـَنمكَ  َما َوِإنْ  ): تعاىل قوله وهو املصحف؛ من واحد موضع يف (ما) عن( إن ) تفصل  -2  
  نـَتَـَوفـميَـنمكَ  أَوْ  نَِعد ه مْ  المِذي بـَْعضَ   ن رِيـَنمكَ  َوِإمما ) : حنو فموصول؛  عداه وما ،40: الرعد ( نـَتَـَوفـميَـنمكَ  أَوْ  نَِعد ه مْ 
َنا                                                                 .46: يونس  ( َمْرِجع ه مْ  فَِإلَيـْ

 ك ون وا  ََل مْ  قـ ْلَنا َعْنه   هن  وا َما َعنْ   َعتَـْوا  فـََلمما: ﴿ تعاىل  قوله  وهو واحد؛ موضع يف (ما)   عن( عن) تفصل -3   
                                                                  166:  األعراف (  َخاِسِئنيَ  ِقَرَدةً 

: الروم  (  ش رََكاءَ  ِمنْ  أمَْيَان ك مْ  َمَلَكتْ  َما ِمنْ  َلك مْ  َهلْ  ): مها فقط؛ موضعني يف (ما)  عن( من) تفصل -4   
 . 25: النساء  ( أمَْيَان ك مْ  َمَلَكتْ  َما  َفِمنْ ): و  ،  28

   ( آِمًنا  ََيْيت  َمنْ  أَمْ  ) ، 109: لتوبة ( َأسمسَ  َمنْ  أَمْ  ): وهي مواضع؛ أربعة يف (من)  عن( أم) تفصل  -5  
 . 11: الصافات  ( َخَلْقَنا َمنْ  أَمْ  )  109:  النساء(  وَِكياًل  َعَلْيِهمْ  َيك ون   َمنْ  أَمْ  )  ، 40 :فصلت

يب   أَممنْ  ): حنو  فموصول؛ ذلك، عدا وما  .  62: النمل (  َدَعاه   ِإَذا اْلم ْضطَرم  جيِ 

ت مْ   َما  َوَحْيث   ):  ومها البقرة؛ بسورة موضعني يف (ما)  عن( حيث ) تفصل  -6   َوِإنم  َشْطَره   و ج وَهك مْ  فـََولُّوا ك نـْ
ت مْ   َما َوَحْيث   ) ،144: البقرة  (  َرهبِِِمْ  ِمنْ  احلَْقُّ  أَنمه   لَيَـْعَلم ونَ  اْلِكَتابَ  أ وت وا المِذينَ   لَِئالم  َشْطَره   و ج وَهك مْ  فـََولُّوا  ك نـْ
 .150: البقرة (  ح جمة   َعَلْيك مْ  لِلنماسِ  َيك ونَ 

  ( َغاِفل ونَ  َوأَْهل َها ِبظ ْلمر  اْلق َرى م ْهِلكَ  َربُّكَ  َيك نْ  ملَْ  َأنْ  َذِلكَ  ): ومها موضعني؛ يف (ل ) عن( أن ) تفصل  -  7
 .7: لبلدا ( َأَحد   يـََره   ملَْ  َأنْ  َأحَيَْسب   ) ،131: األنعام

 ( مب ْعِجزِينَ  أَنـْت مْ  َوَما آَلتر  ت وَعد ونَ  َما ِإنم  ): تعاىل قوله  وهو  واحد موضع يف (ما) عن( إن) تفصل  -8
 .134: األنعام

َا  ): وهو  واحد؛ موضع يف( ما) عن( إن) فصل يف اختلف ت مْ   ِإنْ  َلك مْ  َخْي   ه وَ  اّللمِ  ِعْندَ  ِإَّنم   (  تـَْعَلم ونَ  ك نـْ
َا ):  حنو فموصول؛ ذلك، عدا وما.الوصل على والعمل ،95: النحل  .98: طه  ( اّللم   ِإََل ك م   ِإَّنم

  َما َوَأنم  )  ،62: احلج ( اْلَباِطل   ه وَ  د ونِهِ  ِمنْ  يَْدع ونَ  َما َوأَنم  ): ومها موضعني؛ يف (ما) عن( أن) تفصل  -9
 .30: لقمان (  اْلَباِطل   د ونِهِ  ِمنْ  يَْدع ونَ 
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َا َواْعَلم وا ): تعاىل قوله  وهو واحد؛  موضع يف( ما)  عن( أن) قطع يف اختلف   ّللِمِ  فََأنم  َشْيءر  ِمنْ  َغِنْمت مْ  أَّنم
 .الوصل على والعمل ،41: األنفال (مخ  َسه  

َا فَاْعَلم وا ) :حنو اتفاقًا؛ فموصول ذلك، عدا وما  .92: املائدة (  اْلم ِبني   اْلَباَلغ   َرس ولَِنا َعَلى أَّنم

 .34: إبراهيم ( َسأَْلت م وه   َما ك لِِ   ِمنْ  َوآاَتك مْ  ):تعاىل قوله  وهو واحد؛ موضع يف (ما)  عن( كل )تفصل  -10

  ِبهِ  اْشرَتَْوا بِْئَسَما  ) ،150: األعراف ( َخَلْفت م وين  بِْئَسَما ):  ومها موضعني؛ يف( ما)  مع( بئس) توصل  -11
 .90: البقرة ( أَنـْف َسه مْ 

ت مْ   ِإنْ  ِإميَان ك مْ  ِبهِ  ََيْم ر ك مْ   بِْئَسَما ق لْ  ):تعاىل قوله وهو واحد؛ موضع يف( ما) مع( بئس) فصل يف واختلف   ك نـْ
  (  يـَْعَمل ونَ  َكان وا   َما لَِبْئسَ  ):حنو اتفاقًا؛ فمفصول ذلك، عدا وما.الوصل على فيه والعمل ،93: البقرة( م ْؤِمِننيَ 
 62: املائدة

  أََفْضت مْ  َما يف  ) ،145: األنعام (  ِإيَلم  أ وِحيَ  َما يف  ): وهي مواضع؛ عشرة يف (ما) عن (يف ) تفصل  -12
ل وَك مْ  )  ،102: األنبياء ( اْشتَـَهتْ  َما يف  )  ،14: النور ( ِفيهِ   يف  فـََعْلنَ  َما يف  )  ،48: املائدة ( آاَتك مْ  َما يف  لِيَـبـْ

  ِفيهِ  ه مْ  َما يف  ) ،28: الروم (  َرَزقْـَناك مْ  َما  يف  ) ،61: الواقعة ( تـَْعَلم ونَ  اَل  َما يف   ) ،240: البقرة ( أَنـْف ِسِهنم 
 .3: الزمر ( خَيَْتِلف ونَ 

 ،146: الشعراء ( آِمِننيَ  َهاه َنا َما  يف  أَت رْتَك ونَ  ) : وهو واحد؛ موضع يف( ما) عن( يف) فصل يف واختلف
 .الفصل على فيه والعمل

ْهه   أَيـَْنَما  ) : ومها موضعني؛ فيما عدا (ما)   مع (أين) تفصل  -13   فَأَيـَْنَما ) ،76: النحل ( ِِبَْير  ََيْتِ   اَل  يـ َوجِِ
  .115:  البقرة (  اّللمِ  َوْجه   فـََثمم  تـ َولُّوا

 .،78: النساء ( اْلَمْوت   ي ْدرِْكك م    َتك ون وا أَيـَْنَما  ): وهي مواضع؛ ثالثة  يف( ما) عن( أين) قطع يف واختلف

ت مْ   َما أَْينَ  ) على فصل موضع  والعمل ،61: األحزاب  ( أ ِخذ وا ث ِقف وا أَيـَْنَما ) ،92 :الشعراء ( تـَْعب د ونَ  ك نـْ
 .موضعي النساء و األحزاب الشعراء و وصل 

        :حنو ، 14: هود ( َلك مْ  َيْسَتِجيب وا فَِإملمْ  ):  وهو ؛فيما سوى موضع واحد اتفاقًا( مل ) مع( إن) تفصل  -14
 .24: البقرة ( تـَْفَعل وا ملَْ  فَِإنْ  )
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: الكهف ( َمْوِعًدا َلك مْ  جَنَْعلَ  أَلمنْ  ): ومها موضعني يفيف َجيع القرآن سوى   ( لن) مع( أن) تفصل  -15
 .3: القيامة (  ِعظَاَمه   جَنَْمعَ  أَلمنْ  ) ،48

َئا(  .(ال)  مع( كي) تفصل  -16 ) ِلَكي ال يكوَن على املؤمنني  ، 70النحل:) لَكْي ال يـَْعَلَم بـَْعَد ِعْلمر َشيـْ
 7احلشر: ) َكْي ال َيكوَن دوَلًة َبنْيَ االغنياء(  ،37األحزاب: َحرَج( 

 َمنْ  َعنْ  فََأْعِرضْ  )  ،43: النور ( َيَشاء   َمنْ  َعنْ  َوَيْصرِف ه    ) : ومها موضعني؛ يف (من)  عن (عن) تفصل  -17
 .29: النجم ( ِذْكرانَ  َعنْ  تـََوىلم 

 يـ ْفتَـن ونَ  النمارِ  َعَلى ه مْ  يـَْومَ  )  ،16: غافر (  اَبرِز ونَ  ه مْ  يـَْومَ   ): ومها موضعني يف( هم)  عن( يوم) تفصل  -18
 . 13: الذارايت  (

  ( اْلِكَتابِ  َهَذا َمالِ  ) : وهي مواضع؛  أربعة يف ،( هؤالء) ،(الذين)  ،(هذا: )عن( مال) تفصل  -19
  َفَمالِ  )  ،36: املعارج ( م ْهِطِعنيَ  ِقبَـَلكَ  َكَفر وا  المِذينَ  َفَمالِ  )  ،7: الفرقان ( الرمس ولِ  َهَذا َمالِ ) ، 49: الكهف

 .78: النساء ( اْلَقْومِ  َهؤ اَلءِ 

  ابلوصل وقيل ،3: ص (  َمَناصر  ِحنيَ  َواَلتَ  ): وهو واحد، موضع  يف( حني) عن( الت ) وتفصل  -20
 على الوقف  يصح ال ولكنه  املذهب، هذا وضعِِف ،( اَلتَ ): التاء على الوقف يصح ال النطق وعند كتابة،

 .الكلمة نفس من ( اَلتَ  ) ألف

 إال فيه  الوقف جيوز ال موصوال كتب  ما فجميع اللفظ، يف املوصول من الرسم يف  وصل  ما كلِ   :املوصول 
  كان   إن و  صحيحة برواية  إال بوقف فصله جيوز  ال و الرمسي، االتصال ألجل منه األخية الكلمة على

  موصولة لرمسها  امليم ألف هو  و حرف  آخر إال فيها  يوقف فال ( افتدت  فيما: ) حنو.األصل حبسب مفصوال
 ."يف"ب 

 أحد  على يقف أن للقارئ جيوز أنه األمر، هذا معرفة فائدة و  و ما عدا ما ذكر  من املفصول كِله موصوال.
  ابتفاق   املوصولتني الكلمتني من األخية  الكلمة على يقف أن عليه وجيب ابتفاق، املفصولتني الكلمتني

 .أيًضا

 مترينات 
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    بني كيفيات الوقف على أواخر الكلمات التالية مع التعليل، مع بيان وضع املدود إذا تعنّي:    -1
ي لُ قُ   مُ التقيُتْم،  قـَوْ  ذِ لطاٍن،  الَصابريَن،  مجيًعا،  عزيٌز،  إ،  البعيُد،  بسُ نَ اوحي،  الذِّ
 ، طٍ لو 

بني ما يقابل رموز الوقف من مراتب الوقف ) التام، الكايف، احلسن( مع التعليل، و قارن   -2
 مع الوقوف اهلبطية، ماذا  تستنتج؟ 

اْ أَْوفُواْ بِاْلعُقُوِدِۖ )  لِذيَن َءاَمنُوَٰٓ
َٰٓأَيَُّها اََ۬ ِم إَِلَّ َما يُتْ۪لي  َعلَْيُكْم َغْيرَ  (1)يَ  ََلْنعَ 

َُ۬   أُِحلَّْت لَُكم بَِهيَمةُ ا

َ يَْحُكُم َما يُِريُدِۖ  َّ
ْيِد َوأَنتُْم ُحُرم ِۖ اِنَّ للََ۬اَ۬ لصَّ ِ   (2) ُمِحل ِے اَِ۬ َّ َٰٓئَِر للََ۬اَ۬ لِذيَن َءاَمنُواْ ََل تُِحلُّواْ َشعَ 

َٰٓأَيَُّها اََ۬   يَ 

ْلَحرَ  لشَّْهَر اََ۬ ب ِِهمْ َوََل اََ۬ ن رَّ ْلَحَراَم يَْبتَغُوَن فَْضاٗل م ِ ْلبَْيَت اََ۬ يَن اََ۬ ئَِد َوََلَٰٓ َءآَٰم ِ
َٰٓ ْلقَلَ  ْلَهْدَي َوََل اََ۬   اَم َوََل اََ۬

ْلَمْسِجِد اَِ۬   َوََل يَْجِرَمنَُّكْم َشنَـَٔاُن قَْوٍم اَن َصدُّوُكْم َعِن اَِ۬
 َوإِذَا َحلَْلتُْم فَاْصَطاُدواِْۖ

ِۖ
نٗا  مِ ْلَحَراَوِرْضَو 

ِنِۖ َواتَّقُو َِلثِْم َواْلعُْدَو  ِۖ َوََل تَعَاَونُواْ َعلَي اََ۬ ْلبِر ِ َوالتَّْق۪وي 
َ أَن تَْعتَُدواِْۖ َوتَعَاَونُواْ َعلَي اََ۬ َّ

َِۖ إِنَّ للََ۬اَ۬ َّ
َ۬

  اْ للَُ۬ا

ْلِعقَاِبِۖ 
َُ۬ ْلِخنِزيِر َومَ   (3)َشِديُد ا

َُ۬ ْلَمْيتَةُ َوالدَُّم َولَْحُم ا
َُ۬ َمْت َعلَْيُكُم ا ِ بِِهۦ۞ُحر ِ َّ   آَٰ أُِهلَّ ِلغَْيِر للَِ۬اَ۬

لسَّبُُع إَِلَّ َما ذَكَّْيتُْم َوَما ذُ  يَةُ َوالنَِّطيَحةُ َوَمآَٰ أََكَل اََ۬   بَِح َعلَيَواْلُمْنَخنِقَةُ َواْلَمْوقُوذَةُ َواْلُمتََرد ِ

ْليَْوَم يَئِ  ِلُكْم فِْسق ِۖ اَِ۬ ِمِۖ ذَ  لنُُّصِب َوأَن تَْستَْقِسُمواْ بِاََلْزلَ  لِذيَن َكفَُرواْ ِمن ِدينُِكْم فاََل تَْخَشْوُهمْ اََ۬  َس اََ۬

 
ِۖ
َم ِدينٗا َِلْسلَ 

َُ۬ ْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِے َوَرِضيُت لَُكُم ا   فََمنُ  َواْخَشْوِنِۖ اَِ۬

 َ َّ
ثْٖم فَإِنَّ للََ۬اَ۬ ِ ْضُطرَّ فِے َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتََجانِٖف ّل ِ

ِحيٞمِۖ اُُ۟   يَْسـَٔلُونََك َماذَآَٰ أُِحلَّ لَُهْمِۖ  (4)  َغفُوٞر رَّ

 ُِۖ َّ
َ۬

ا َعلََّمُكُم للَُ۬ا بِيَن تُعَل ُِمونَُهنَّ ِممَّ ْلَجَواِرحِ ُمَكل ِ
َن اََ۬ ُت َوَما َعلَّْمتُم م ِ ي ِبَ  لطَّ

ِحلَّ لَُكُم اَُ۬ آَٰ قُُل اُ۟    فَُكلُواْ ِممَّ

ْلِحَساِبِۖ أَْمَسْكَن َعلَْيُكْم َواْذُكُرواْ 
َُ۬ َ َسِريُع ا َّ

َِۖ إِنَّ للََ۬اَ۬ َّ
َ۬

ِ َعلَْيِهِۖ َواتَّقُواْ للَُ۬ا َّ ْسَم للََ۬اَ۬ ُ۪ ْليَْوَم أُِحلَّ لَُكمُ  (5)ا  اَِ۬

 
ْلمُ اَُ۬ ُت ِمَن اََ۬ َب ِحل ٞ لَُّكْم َوَطعَاُمُكْم ِحل ٞ لَُّهْم َواْلُمْحَصنَ  ْلِكتَ 

َُ۬ لِذيَن أُوتُواْ ا
َُ۬ ُت َوَطعَاُم ا ي ِبَ  تِ لطَّ   وِمنَ 

َب ِمن قَْبِلُكُمۥَٰٓ إِذَآَٰ َءاتَْيتُُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ ُمْحِصنِيَن َغيْ  ْلِكتَ 
َُ۬ لِذيَن أُوتُواْ ا ُت ِمَن اََ۬   رَ َواْلُمْحَصنَ 

ََلِخَرةِ ِمنَ  ِن فَقَْد َحبَِط َعَملُهُۥ َوُهَو فِے اَِ۬ ِفِحيَن َوََل ُمتَِّخِذےَٰٓ أَْخَداٖنِۖ َوَمْن يَّْكفُْر بِاَِليَم   ُمَس 

ِسِريَنِۖ اََ۬   ( 6)ْلَخ 

بنّي ما انتقد على اإلمام اهلبطي يف وقفه يف قوله تعاىل:) قال ال تثريب عليكم/ اليوم يغفر للا لكم  -3
 و هو أرحم الراْحني (، و يف وقفه على )عّم( يف أوائل سورة النبأ. /
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